
«محمدجليل عندليبى»(متول���د 1333/02/03)�� جمله هنرمند�� � 
موس���يقى ��نا� تأثيرگذ�� – � به نوعى – جريا� س���ا� موسيقى �ير��� پس 
�� �نقال� 1357 �س���ت. عندليبى �� كانو� موس���يقى كر�ستا� كه چو� 
�ستا� ها� �صفها��خر�سا��لرستا� �.... �� جمله كانو� ها� موسيقى خيز � 

موسيقى ��� پر�� �ست� �شد � پر��� يافت.
 جد� ��«عبد�لصمد عندليبى»(نو��ند� مشهو� ��)�ملو�� پر��� قطعه 
معر��«با� هو�� �طنم� �طنم ����ست»بو� � بر����نش(جميل � جمشيد) 
نيز �� �مر� موسيقى ��نا� صاحب نا� كنونى �ند. عندليبى كا� هنر� �� �� ���� 
كو�كى(سنين 9 سالگى) � تحت نظر«حسن كامكا�» � �� �شته خو�نندگى 
�� فرهنگ � هنر كر�ستا� �غا� كر�. �� موسيقى �� به صو�� �كا�ميك نز� 
حسن كامكا� �موخت � نت � سلفژ �� نز�«نصر� �هللا حد���»(مد�� �يلن 

�مو�شگا� موسيقى كامكا�) فر�گرفت. 
محمدجليل عندليبى به ��س���طه صد�� چپ خو�نش �� نوجو�نى تا 
17 سالگى خو�نندگى �� �� ��كستر حسن كامكا� ���مه ���  حد�� سن 18
� سپس به �شته نو��ندگى سنتو� ��� ����. �� �� �ين حين با ��كستر� 
متشكل �� خانو��� هنرمند كامكا�ها (تحت سرپرستى «هوشنگ كامكا�»)� 

�جر�� خوبى �� �� تلويزيو� �ضائيه (���ميه) ���ئه ���. 
�� �ين ��كستر� به غير �� محمدجليل عندليبى � هوشنگ كامكا�� حسن 
كامكا� � پسر�نش (بر����� كامكا�ها)�«محمد�ضا لطفى»� «جميل عندليبى»� 
«سير�� نير�مند»� «�ير� عندليبى»� «حسين شريفى» � «هوشنگ شگر�» 
به هنرنمايى مى پر��ختند. محمدجليل عندليبى خو� نيز �� �بيرستا� هد�يت� 
�نسامبلى �� تشكيل ��� كه به همر�� چها� پنج نو��ند� � �� خو�نند� به �جر�� 
برنامه ها� هنر� مى پر��ختند. �� با ��كس���تر �يگر� همر�� با «گريشا» � 

حسين شريفى نيز همكا�� ��شت. 
محمدجليل عندليبى� حد�� س���ا� 1352 پس �� �خذ �يپلم �ياضى 
�� سنند�� به تهر�� عزيمت كر� � مش���غو� تحصيل �كا�ميك موسيقى 
�� ��نشكد� هنرها� �يبا� ��نش���گا� تهر�� شد. �� �� ��نشگا� �� محاضر 
�ستا��نى چو�:«���يو� صفو�»�«نو�على بر�مند»�«�حمد پژما�»�«على �ضا 
مشايخى»�«محمدتقى مسعو�يه»�«تقى بركشلى»�«هرمز � شاهين فرهت» �.... 

بهر� بر� � همچنين بعدها به«مركز حفظ � �شاعه موسيقى سنتى» ��� يافت.
 عندليبى �� حد�� سا� 1354� ��كستر� �� تحت عنو�� فعاليت فو� 
برنامه �� ��نشگا� تهر�� بنيا� نها� كه بعدها تحت عنو�� «گر�� مشتا�» � 
سپس «گر�� موالنا» با بيش �� چها� �هه سابقه هنر� تا �ما� حا� حاضر 
نيز به فعاليت هنر� خو� ���مه ���� �ست. محمدجليل عندليبى ��كستر فو� 
برنامه ��نشگا� تهر�� �� با �كتر«س���ر�� �يز��» ����� مى كر�. �� �� �ما� 
��نشجويى� بخشى �� موسيقى �ئينى ���گاهش (كر�ستا�) �� به همر�� �� � 
سه تا� �جر� كر� � بعدها با پايه �يز� موسيقى عرفانى كر�ستا�� �ين موسيقى 

�� �� قالب �لبو� «هى گل» ���ئه ���. 
��خصو� گفتما� موسيقى محمدجليل عندليبى� بايستى �� �� حو�� 

«موسيقى �ستگاهى» � «موسيقى كر�ستا�» به بحث � بر�سى پر��خت. حتى 
�� �جو� پاپيوال�يته �� �ثا� �� نيز نمى تو�� غافل بو� كه �ين مهم �� جا� 

خو� بد�� پر��خته خو�هد شد. 
عندليبى���لين �هنگش �� �� حد�� س���ن 18 س���الگى ساخت كه 
توسط«سيدنو��لدين �ضو� سر�ستانى» �جر� شد. �ين �ثر بعدها تحت �لبومى 
به نا� «شعر � عرفا�» توسط «شهر�� ناظر�» با�خو�نى � منتشر شد. �ين نكته 
شايا� توجه �ست كه �ين �لبو�� �� ��لين �ثا� منتشر�  موسيقى كالسيك �ير�نى 
بعد �� �نقال� �ست كه متشكل �� فر� ها� معمو� موسيقى �ير�نى بو�� نه 

سر��!

 �ين �لبو� �� ���� �نقال�� پس �� �خذ مجو� �سمى �� ����� ��شا�� 
متر � معيا�� جهت توليد موسيقى مجا� محسو� مى شد كه هم �� منظر 
سبك � س���يا� ملو�� س���ا�� � ملو�� پر���� � تنظيم � هم �� جهت 
خو�نندگى � نو��ندگى� �لگويى بر�� توليد �لبو� �� �� مقطع �مانى حسا� 
شناخته شد. به �عم ��قم �ين سطو�� همين جريا� سا�� محمدجليل عندليبى 
� معد�� موسيقى ��نانى چو� ��� �� هم �� كو��� حو��� پس �� �نقال� � 
�� �� سا� ها� بحر�نى� خو� به تنهايى بز�گترين خدمت به فرهنگ � هنر � 

موسيقى �ين �يا� بو�. 
�� مو�� بر�سى �ثا� محمدجليل عندليبى �� منظر«ملو�� پر����»�توجه 
� ��يكر� �يشا� ��خصو� ملو�� ها� مذهبى � ملو�� ها� سنتى (به �يژ� 
�� حو�� موسيقى �ستگاهى) � همچنين ملو�� ها� �صيل كر��� ملو�� ها� 
عرفانى � ملو�� ها� سنتى � فولكلو�يك(على �لخصو� �� حو�� موسيقى 

كر�ستا�)�� نمى تو�� نا�يد� �نگاشت. 
ملو�� ها� �يشا� �� هر ��نر � سبكى� ملو�� هايى با ساختا� هويتمند� 
غنى� �صيل � �� عين حا� مطابق با ��ئقه ش���نيد��� مر�� �ست. �� جمله 
�يژگى ها� ملو�� پر���� عندليبى� �ين �ست كه گا� �� يك منطقه م�د�� 
�هنگى �� مى �فريند كه �� هر حيث (به �يژ� �نطبا� مضمو� كالمى � �حساسى 

�ثر با م�د مو��نظر) كامال� چفت � بست ����. 
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به پيوست

�يگر تب فوتبا�� جها� �� فر� گرفته � 
جا� جهانى بر همه چيز سايه �ند�خته �ست. 
بالطبع تب �ين با�� � مس���ابقه �� كشو� ما 
نيز ��� �ست � حضو� تيم ملى �ير��� �ليل 
مضاعفى بر �ين تب � تا�. �ين ���ها � �ين 
حس � حا� ها بهانه �� �ست تا به نسبت ميا�«سينما � فوتبا�» 
بپر���يم. ��قعيت �ين �ست كه سينما � فوتبا� �� مقا� �� ��نر � 
گونه هنر�-���شى� �مر��� ال�قل �� صنعت فرهنگ سا��� به 
قر�بت ها� كا�كر�� � هويتى بيشتر� �ست يافته �ند. سنخيتى كه 
به �يژ� با مساله «��قا� فر�غت» گر� خو��� �ست. �� �ين معنا هيچ 
يك �� �ين �� مقوله �� مقا� حرفه � حتى با�� � نمايش صر� 
نيست� بلكه به يك �بژ� سرگرمى بد� مى شو� كه به كا� صنعت 
فرهنگ سا�� جهت توليد سرگرمى � غنى كر�� ��قا� فر�غت 
�نسا� مد�� مى �يد. سينما �� �ين بستر بر�� هما���� با فوتبا� 
��«فرهنگ ��ال» فاصله مى گير� � به فرهنگ عامه نز�يك مى شو�. 
�ساسا� �قتى �� سينما �� صنعت فرهنگ سا�� صحبت مى كنيم� �� 
سينما� هنر� � فلسفى ��� � به سينما� عامه پسند كه بر محو� 
جذ� مخاطب � س���رگرمى �نا� مى چرخد مى �سيم كه غايت 
صنعت فرهنگ �� همين توليد سرگرمى � سو� ناشى �� �� �ست . 

�� ��قع� �قتى فرهنگ � ���� به صنعت بد� مى ش���و�� 
به ���� ساختا� � مناس���با� تجا��- �قتصا�� پرتا� مى شو� 
كه ماهيت � تد��� �� ��بس���ته به ��نق �ين با��� �ست. لذ� سينما 
 � فوتبا� بر�� ��نق با��� صنعت فرهنگ با مس���اله �� مشتر� 
مو�جه �ند به نا� مخاطب! �� ��قع يكى �� �يژگى ها� صنعت سينما 
� فوتبا�� طيف �سيع مخاطبا� �� �ست كه بر�� تماشا � خريد 
كاال� �ين صنايع سرگر� كنند� بايد بليط خريد� � به محل ���ئه 

با�� � نمايش بر�ند! 
�لبته �� سينما مخاطب پا� نمايشى كه �� قبل �جر� شد� مى 
نشيند � �� فوتبا� نظا�� گر نمايشى �ست كه �� لحظه نمايش خلق 
مى شو� � شايد هيجا� � جذبه فوتبا� � �لبته مخاطبين بيشتر �� 
نسبت به سينما �� همين تفا�� باشد. نمايشى كه ����� با�يگر 
� كا�گر���(مربى) � طيف �سيعى �� مخاطبا� � منتقد�� �ست. 
با�يگر�نى كه �لگو � محبو� بس���يا�� �� مخاطبا� خو� هستند 
� عكس ها� �نا� بر �� � �يو�� �تا� طرفد���� ش���ا� نصب مى 
شو�(عشق فيلم ها � عشق فوتبا� ها) شهر� � محبوبيت با�يگر�� 
سينما � با�يكنا� فوتبا�� بيش �� سياستمد���� � ��نشمند�� � �يگر 

�قشا� �جتماعى �ست.
مساله �� كه گر�� طبقا� �جتماعى �� تحت تاثير قر�� ���� 
�ست� ظهو� ستا�� � سوپر�ستا�ها� سينمايى � فوتبالى� با��ترين 
كا�كر� مشتر� �ين �� مقوله �ست كه حتى �� �لگو� مصر� � 
شيو� �يست �نسا� معاصر بسيا� مؤثر �ست � خو� �ستمايه تجا�� 
� با��گانى � تبليغا� قر�� مى گير�. چهر� هنرپيشگا� � فوتباليست 
ها �مر��� يكى �� �جو� ثابت �ستگا� تبليغا�(سياسى-با��گانى) 

�ست.
با�يگر�� فوتبا� هميشه يا��� نفر هستند كه �� مو�قع ضر��� 
تعويض مى شوند.�� ��قع� بدبا�� كر�� با�يكنا� به طو� �ند� نقد 
مى شو� � با تعويض� �صال� مى گر��. �مر� كه �� سينما بعد �� 
نمايش فيلم �تفا� مى �فتد � �لبته فرصتى هم بر�� تعويض باقى 
نمى ماند. �� فوتبا� كسى نقش ��� ند���. هركد�� �� با�يكنا� �� 
نقش خو� �هميت ���ند. گرچه با�� خو� �� هر �� مقوله مو�� 
تقدير ��قع مى شو� � �لبته ستا�ها� هر �� با�� نفشى محو�� 
���ند. فوتبا� بر محو� تو� شكل مى گير� � فيلم بر �سا� فيلنامه 
بنا مى شو� . �� ��لى �ين شيئ �ست كه مولد با�� �ست � �� ��مى 
فكر � �نديشه �ست كه به توليد �ثر هنر� مى �نجامد. پايا� فيلم به 
�سيله كا�گر��� تعيين شد� �ست� �ما نتيجه فوتبا� تا صد�� سو� 
پايا� نامعلو� �س���ت. �� ��قع فيلم فر����� �� �ست كه �� �ختيا� 
مخاطبا� قر�� مى گير� � فوتبا�� فر�يند� �ست كه �� پر�سه �� نو� 

بقيه �� صفحه4�قيقه ��� ساخته مى شو�.

ترجمه �ثا� ��بى� كا�� �قيق � حسا� �ست. مترجم� 
�مينى �ست �� طر� جامعه مبد� كه قر�� �ست يك بر� �� 
فرهنگ جامعه �� به جامعه �� �يگر نشا� �هد. �ين �قت � 
حساسيت� به �يژ� �� مو�� �ثا� فاخر ��بى� بيشتر نمو� پيد� 
مى كند. چر� كه به جز ترجمه كلما� � �ساند� مفهو�� نيا� 
به برگر��� سبك نويسند� هم �� �هميت �يا�� برخو���� 
�ست.ترجمه �ما� «�سوسة �نتونيو� قديس» توسط �� 
�ستا� شناخته شد� ��بيا� فر�نسه �� �ير��� ما �� بر �� ��شت 
تا گفتگويى كوتا� �� مو�� �ين كتا� � نويسند� �� ��شته 
باشيم. «�كتر ��ين حسين ����» كه به همر�� همسر�«�كتر 
كتايو� شهپر���» �ين �ما� �� ترجمه كر��� �� گفتگو �ستقبا� 

مى كند.
* �قا� �كتر حسين ����� متخصصا� ��بيا� به �تفا�� 
«فلوبر» �� نابغه � �� هنر �ماننويسى� پيشر� مى ��نند. �ين 
�� حالى �ست كه بسيا�� �� �ثا�� تا به �مر�� �� �ير�� 
معرفى نشد� �ست. �يا سبك نويسندگى خاصى ��شت كه 
تا �ين �ند��� به �� به عنو�� �لگو مى نگرند� � �ساسا� �� �� 

بايد پير� كد�� مكتب هنر� ��نست�
�� فلوبر� يكى �� برجسته ترين �ما� نويسا� قر� نو��هم 
ميال�� �� فر�نسه �ست. ����� نوجو�نى � جو�نى �� با به 
عرصه �سيد� �مانتيسم همر�� بو� � �� همين �� نيز بيشترين 
منبع مطالعاتش �� �ما� هايى تشكيل مى �هد كه �مانتيك ها� 
مطرحى همچو� «شاتوبريا�» � «�لفر� �� موسه» يا حتى 
«�يكتو� هوگو» نوشته �ند. �� نتيجه� ��� �� �نتظا� نيست 
�گر بگوييم كه به شد� �� �مانتيسم متأثر �ست. �� گير���� 
چرخش هنر �� �مانتيسم به �ئاليسم� فلوبر به عنو�� فر�� 
صاحب س���بك� �ثا�� �� تلفيقى �� �ين �� مكتب قر�� 
 ���� يعنى �� سويى نش���انه ها� �مانتيسم � �� سو� �يگر

 با��� ها� �ئاليسم به خوبى �� �ثا�� مشهو� �ست.
 �� بر �ين ب���ا�� بو� كه �ماننويس باي���د بتو�ند �� 
هيچ ��ستا� بس���ا��. �� �مر� يا �خد��� عا�� � ���مر� 
كه هر ��� ش���اهد �قو� شا� هس���تيم� �ما بد�نها توجه 
 نمى كنيم. �م���ا� «ما��� بو����» نمون���ه �� �� �ين گونه

 �مانهاست.

چكيد� هنر � �ندگى فلوبر
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* نمايندگان هیأت بین الدولي تغییر اقلیم عواقب تشديد پديده هايي 
همچ�ون خشكس�الي، توفان ه�اي ريزگرد و بیابان زداي�ي را براي 

آينده توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران منفي توصیف كرد
* معاون هیأت بین الدولي تغییر اقلیم: تمامي كشورها در معرض 
موج گسترده تغییر اقلیم قرار گرفته اند كه متوسط دماي هواي آنها 

را 1/5 تا 2 درجه افزايش مي دهد
* جامع�ه جهان�ي ب�ه دنبال مجاب كردن كش�ورها ب�ه رعايت مفاد 
پیمان هاي زيس�ت محیطي و تاش ب�راي حفظ افزايش 2 درجه اي 

كره زمین در سال هاي آتي است
* اگ�ر مح�دوده افزايش متوس�ط دماي كره زمی�ن از 2 درجه فراتر 
رود ت�ا 3 ده�ه آين�ده با فجاي�ع اقلیمي در نق�اط مختلف كره زمین 

روبرو خواهیم شد
 * اگركاهش چش�مگیر انتشار گازهاي گلخانه اي را نداشته باشیم

خشكي ها بیشتر مي شود
 * رئیس س�ازمان هواشناس�ي كش�ور: در برخي مناطق توس�عه

و تمركز جمعیت بیش از حد توان اقلیم منطقه بوده است
* می�زان بارش ه�اي ايران در 12 س�ال گذش�ته كمتر از حد طبیعي 

بوده است
 * رئیس مركز ارتباطات وزارت راه و شهرسازي: در آينده در جنوب شرق 

كشور با افزايش بارش هاي مخرب و سیل آسا مواجه خواهیم بود
* رئیس بخش رانش زمین مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي: 
پديده فرو ريزش و فرو نشست زمین، پايداري امن و توسعه پايدار 

شهر تهران را در معرض خطر قرار داده است
 * فرونشس�ت زمی�ن در جن�وب ته�ران ت�ا حوال�ي می�دان انقاب

رسیده است

رئیس جمهوری   با استقبال از گسترش مناسبات 
تهران با دولت و ملت قطر، تاکید کرد که هیچ مانعی 
برای گس���ترش روابط با قطر به عنوان یک کش���ور 
همسایه و برادر وجود ندارد و تهران همچنان در کنار 

دوحه خواهد بود.
 حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 

دیروز در تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر با وی، با تبریک متقابل عید سعید فطر، ابراز 
امیدواری کرد که تهران و دوحه بتوانند از ظرفیت های 
بسیار زیادی که برای روابط تجاری و اقتصادی میان دو 

کشور وجود دارد ، بیش از پیش استفاده کنند.
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه4

ایران طرح افزایش تولید نفت عربستان را

وتو  مي كند

ائتاف عربي در باتاق الحدیده 123 كشته

و 160 اسیر داد
* نماين�ده اي�ران در هی�ات عام�ل اوپ�ك: ونزوئا و عراق ه�م اعام كردند طرح پیش�نهادي 

عربستان براي افزايش تولید را وتو مي كنند 
* كاظم پور اردبیلي: به برادرانمان در اوپك و روسیه مي گويیم ازم نیست ترامپ را خشنود كنیم

* جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش امارات در حمله يمني ها به جنوب »الحديده« كشته شد 
* سازمان ملل نسبت به حمله ائتاف عربستان به »الحديده« يمن ابراز نگراني شديد كرد 

* گاردين: غربي ها با دادن مشاوره و ارسال تجهیزات نظامي، در عملیات ائتاف عربي مشاركت دارند

هشدار درباره تشدید تغییر اقلیم 
در ایران

دكتر روحاني در تماس تلفني امیر قطر: 

* تاش براي ايجاد ثبات و امنیت در كل منطقه را به نفع همه ملت هاي منطقه مي دانیم 

 * بح�ران يم�ن راه ح�ل نظامي ندارد و همه بايد با تقويت راه هاي سیاس�ي، به ايجاد ثبات

و امنیت در اين كشور و منطقه كمك كنیم 

* ايران محاصره تحمیلي قطر را ناعادانه و باعث تفرقه و تنش بیشتر میان كشورهاي 

منطقه مي داند 

* امی�ر قط�ر: مصمم هس�تیم روابط ديرين�ه ايران و قطر بیش از پی�ش در همه عرصه ها 

توسعه يابد و تقويت شود 

* ش�یخ تمیم بن حمد آل ثاني: معتقديم حل همه اختافات در منطقه فقط از طريق گفتگو 

ممكن است

سياست تهران، تعامل با كشورهاي منطقه 

براي پايان اختافات است

صفحه16صفحه3

* صالح�ي امی�ري: براي رف�ع چالش هاي 
ام�روز نیازمند بازگش�ت به انديش�ه هاي 

امام)ره( هستیم 
* همايش ملي انقاب اس�امي در منظومه 
 فك�ري امام خمین�ي)ره( از نظري�ه ت�ا عم�ل

فردا در كتابخانه ملي برگزار مي شود

 * ش�ماري از نیروهاي ارتش س�وريه هم

در پي اين تجاوز كشته شدند 

* ها آرتص: روسیه به درخواست اسرائیل 

 ب�راي كاس�تن از نف�وذ اي�ران در س�وريه

پاسخ نداد

صالحي اميري:

اندیشه هاي امام)ره( 
باید با رویكرد جدید 

بازخواني شود

شهادت دهها تن از نيروهاي 

مقاومت شيعه عراق

در حمله هوايی

 ائتاف آمريكا به سوريه

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
احمد راسخي لنگرودي

ستاره اي

در شرق

همبستگي

و آباداني

صفحه 2
سيدمسعود رضوي

يادداشت

زندگي شیرین
در حباب!

صفحه2

صفحه4

�طالعيه صاحبا� محتر� مشاغل(�شخا� حقيقى)
مهلت ���ئه �لكتر�نيكى �ظها�نامه �   پر��خت ماليا� �� طريق سامانه www.tax.gov. ir حد�كثر تا پايا� خر��� ما� سالجا�� مى باشد. 

سا�ما� �مو�  مالياتى كشو�897 / م الف

وزارت راه و شهرسازى 
شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران

اداره كل فرودگاه بين  المللي مهرآباد

T- MA 100-97-3-4 مناقصه عمومي
(يك مرحله ��)

1- موضـوع مناقصـه : جمع آورى ، تعمير و نگهدارى چرخ هاى 
دستى حمل بار مسافر (بدون باربرى) فرودگاه بين المللى مهرآباد  

از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط 
ــي لغايت روز  ــار آگه  2- مهلـت فـروش اسـناد : از تاريخ انتش

دوشنبه مورخ 97/4/4
ــامانه  ــناد به س 3-نحوه دريافت اسـناد: به منظور دريافت اس
 www.setadiran.ir ــه آدرس ــى دولت ب ــداركات الكترونيك ت

مراجعه شود.
4- آخرين مهلت ارسـال پيشـنهادها در سايت : روز  شنبه 

مورخ97/4/16 مى باشد.
5- زمان بازگشايي پاكت ها : روز شنبه مورخ 97/4/16 ساعت 16:00 
6- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 1,144,593,000 ريال 
7- مناقصه گران بايد داراى گواهينامه تائيد صالحيت از وزارت رفاه 
ــه ملى و كداقتصادى  و همچنين گواهى صالحيت ايمنى و شناس
باشند .                                                                                                                   

����� كل فر��گا� بين �لمللى مهر�با�
839/ م الف

 * 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 ���� *

�ين�ة ��� ��ست
(�نسا� كامل �� عرفا� نظر� � ��بيا� عرفاني)

نوشتة �كتر محمد خد�����
قطع ��ير�� چا� ���� 512  صفحه

در اثر حاضر سعي بر اين بوده كه تا حدودي، چهره واقعي و خصوصيات برجستة 
انسان كامل در عرفان نظري و ادبيات عرفاني فارسي بيان شود. از همين رو، ابتدا 
به صورت مختصر به جايگاه و خصوصيات انسان كامل در عرفان نظري پرداخته 
شده و سپس ويژگي هاي برجستة انسان كامل در ادب عرفاني فارسي، از دوره هاي 

نخستين تا عصر حاضر بررسي شده است.
در اين پژوهش سعي شده تا خصوصيات برجستة انسان كامل، همچون: َكْوِن جامع 
بودن، مظهريت، اولين تجلّي بودن، علت آفرينش بودن، قطب و جاِن جهان بودن، 
ــاعران بنام  ــت، در آثار عارفان و ش قدرت تصّرف در عوالم و خصوصياتي از اين دس

دوره هاي مختلف ادب فارسي بررسي شود.
آثار شاعران و عارفان فارسي زباِن نامدار در چهار گروه مورد بررسي قرار گرفته است. 
گروه نخست شاعران عارف خراسان، همچون سنايي و عطار، گروه دوم: شمس و 
مولوي، گروه سوم: شاعران «مكتب تلفيق عرفاني» همچون فخرالدين عراقي، شيخ محمود شبستري، شاه نعمت اهللا ولي، جامي 
و بيدل دهلوي در اين دسته قرار مي گيرند. و باالخره گروه چهارم: شاعران برجستة ادبيات عرفاني شيعي، همچون عمان ساماني، 

نّير تبريزي، جيحون يزدي، صغير اصفهاني و عالمه همايي.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

ت ���
  نوب

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 316
ــتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري  فرماندهي آماد و پش
اسالمي ايران در نظر دارد، از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت 
ــت جليقه حمل تجهيزات اقدام نمايد.  به خريد تعداد 15,000 س
ــركتها و توليدكنندگان عمده دعوت بعمل مي آيد از  لذا از كليه ش
تاريخ 97/3/28 لغايت مورخه 97/4/6 با در دست داشتن مدارك 
ــرايط و مشخصات  ــروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ ش مش

مربوطه را اخذ نمايند.
1ـ فيش واريز مبلغ 300,000 ريال به حساب جاري طاليي شماره 
6158800178505 بنـام غيرقابـل برداشـت عوايـد داخلي ف 

آماوپش نزاجا نزد بانك سپه
2ـ ارائه معرفي نامه كتبي.

آدرس: تهـرانـ  اقدسـيهـ  ابتداي بزرگـراه ارتشـ   پادگان فرماندهي 
آماد و پشتيباني مركز نزاجا (پيروان واليت)ـ   مديريت خريد و پيمان.

تلفن: 22292414

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� شما�� 97/3
نوبت ���

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد خدمات حمل و نقل كاركنان خود را با خودروهاي 
پيمانكار به شرح مشخصات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه و از طريق مناقصه عمومي از تاريخ 
1397/5/1 لغايت 1398/4/31 به مدت يك سال شمسي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا 
از كليه پيمانكاران واجد شرايط ذيل دعوت به عمل مي آيد كه جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ 
درج آگهي نوبت دوم ظرف مدت 7 روز با در دست داشتن معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 

300,000 ريال بابت خريد اسناد به نيروگاه شهيد سليميـ  ادارة تداركات مراجعه فرمايند. 
شرايط شركت در مناقصه:

1ـ پيشنهاددهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا ساعت 
ــركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكاـ   ــنبه مورخ 97/4/19 به ادارة تداركات ش 16 روز سه ش
كيلومتر 25 جاده زاغمرزـ  نيروگاه شهيد سليمي نكا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاي 
ــنبه مورخ 97/4/20 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت  ــاعت 9 صبح روز چهارش واصله رأس س
ــنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي  ــد. حضور پيش خواهد ش

كميسيون مناقصه آزاد مي باشد. 
ــخصيت حقوقي و ارائه كپي مصدق ثبت شركت (اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات  ــتن ش 2ـ داش
ــي امضاء در مورد مديران و  ــد اقتصادي و گواهينامه مؤديان مالياتي) و گواه ــميـ  ك ــه رس روزنام

صاحبان امضاء مجاز شركت.
3ـ داشتن حداقل 3 سال تجربه كاري در زمينه اياب و ذهاب كاركنان، مالك بررسي تاريخ ثبت 

شركت خواهد بود.
4ـ ارائه گواهي تأئيد صالحيت معتبر براي سال جاري از اداره كل كار و امور اجتماعي براي اجراي 

خدمات موضوع قرارداد با ارائه مستندات مربوطه.
5ـ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 550,000,000 ريال است 
ــناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه  ــروحه ذيل همراه با اس ــتي به يكي از صورت هاي مش كه بايس

مناقصه گزار تسليم گردد:
1ـ5ـ رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شركت نزد بانك ملي 

ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا.
2ـ5ـ چك تضمين شده بانكي به نفع پيمانكار.

3ـ5ـ ضمانتنامه بانكي به نفع پيمانكار برابر با فرم پيوست كه مي بايست داراي 3 ماه اعتبار باشد. 
6ـ توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات معادل 10% مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد.

7ـ تعهدنامه كتبي هيئت مديره مبني بر دو ماه اجراي كامل خدمات موضوع مناقصه بدون پيش 
دريافت. 

8ـ دارا بودن قرارداد خدماتي مشابه جمعاً به ارزش حداقل دوازده ميليارد ريال در 5 سال گذشته با 
ارائه اسناد مثبته (قراردادهاي قبلي) و يك مورد رضايت نامه حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.

9ـ ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي 95/12/29
ــپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك  ــنهادهاي فاقد سپرده، س 10ـ به پيش

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
11ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر 

در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
12ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است. 

ــايت هاي www.tender.tavanir.org.ir و ــه س ــناد ب ــاهده آگهي و خالصه اس ــت مش جه
ــماره تلفن  ــا ش ــي ب ــوارد بازرگان ــب م ــراي كس ــه و ب  www.nekapowerplant.ir مراجع
34622465-011 خانم حيدري و كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن 09112524108 

« ����� ���بط عمومي» آقاي حسين كريمي تماس حاصل فرماييد. 

�گهي مناقصه شما�� 151/10012
صناي��ع هفتم تي��ر �صفها� �� نظ��ر ���� �ب��كا�� 50000 عد� 
قطع��ه ف��وال�� مو�� نيا� خو� �� �� طريق مناقصه به پيمانكا��� � 
شركت ها� ����� صالحيت ��گذ�� نمايد. �� شركت ها� تو�نمند 
�عو� مي گر�� حد�كثر تا 5 ��� ����� پس �� �نتش��ا� �ين �گهي 
جهت ��يافت �س��نا� مناقصه مر�جعه نمايند. ��شتن گو�هينامه 

سمتا به هنگا� �نعقا� قر����� �لز�مي مي باشد. 
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

نشاني: اصفهانـ  كيلومتر 45 جاده مباركهـ  صنايع هفتم تير 
اصفهانـ  كارخانه گروه 5ـ  واحد خريد 

تلفن: 33972756 - 031
���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها� 

�گهي مناقصه شما�� 151/10011
صنايع هفتم تير �صفها� �� نظر ���� خريد 500000 عد� قطعه 
�� جنس ��ما� 5 مو�� نيا� خو� �� �� طريق مناقصه به پيمانكا��� 
� شركت ها� ����� صالحيت ��گذ�� نمايد. �� شركت ها� تو�نمند 
�عو� مي گر�� حد�كثر تا 5 ��� ����� پس �� �نتش��ا� �ين �گهي 
جهت ��يافت �س��نا� مناقصه مر�جعه نمايند. ��شتن گو�هينامه 

سمتا به هنگا� �نعقا� قر����� �لز�مي مي باشد. 
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

نشاني: اصفهانـ  كيلومتر 45 جاده مباركهـ  صنايع هفتم تير 
اصفهانـ  كارخانه گروه 5ـ  واحد خريد 

تلفن: 031-33972756
���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها� 

« �طالعيه فر�� »
بدينوس�يله به �طال� مي �س�اند ش�ركت 

 فوال� �كسين خو�س�تا� قصد ���� حجم 400/000 مترمكعب خا� 
(موجو� �� محوطه شركت) با تركيبا� �ير:

1ـ خاك ناشي از پي كني پروژه هاي اجرا شده در شركت فوالد اكسين خوزستان 
2ـ خاك نباتي

3ـ سرباره هاي بجامانده از عمليات فوالد
4ـ دوده

5ـ نخاله هاي ناشي از تخريب ساختماني
6ـ آهك بجامانده از عمليات ساختماني
7ـ لجن خشك شده و ضايعات مختلف

8ـ ضايعات نظير قطعات بتنيـ  آهن آالتـ   ديواره هاي بتني
 را به فروش برسـاند. خواهشـمند است جهت هماهنگي و بازديد و هر نوع 
پرسش در اين رابطه، در ساعات اداري با  امور فروش و بازاريابي به شماره هاي 

32909026 -061 و3808- 32909000 - 061 تماس حاصل شود.
���بط عمومي شركت فوال� �كسين خو�ستا�

شركت پتر�شيمي شير��(سهامي عا�)

�گهي مز�يد� عمومي02-97(� � �) (نوبت سو�)
شما�� شناسه ملي:10530010025            شما�� ثبت:40190

شركت پتر�شيمي شير�� (سهامي عا�) ��نظر ���� حد�� 150/000 تن سنگ �هك الشه �� �بعا� 10�5 سانتي متر� ما��� بر 
�حتيا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.

لذ� �� كليه عالقه مند�� به شركت �� مز�يد� �عو� به عمل مي �يد حد�كثر ظر� مد� هفت ��� كا�� �� تا�يخ ��� �خرين �گهي 
جهت با��يد � ��يافت �س���نا� مز�يد� به ����: جا�� شير�� � مر��شت كيلومتر 6جا�� سد ������ � شركت پتر�شيمي شير�� � 

خز�نه �مو� مالي مر�جعه نمايند.
نوبت ���: 97/3/23 نوبت ���: 97/3/27 نوبت سو�: 97/3/29

شركت كنندگا� �� مز�يد� مي تو�نند برحسب تنا�مو�� نيا� خو� � يا بر�� تما� 150/000 تن سنگ �هك الشه پيشنها� قيمت ���ئه نمايند.
عالقمند�� به شركت �� مز�يد� به منظو� �گاهي �� ساير �طالعا� مربو� به �ين مز�يد� عال�� بر مر�جعه به سايت www.spc.co.ir مي تو�نند 

سو�ال� خو� �� �� طريق تما� با شما�� تلفن 07132330091 �لي 9 (��خلي2350 �قا� سيمين عذ���) مطر� نمايند.
���بط عمومي شركت پتر�شيمي شير��(سهامي عا�)

�جو� به صفحه ترحيم �جو� به صفحه ترحيم
ب�ه �حم�ت �ي�ز�� پيوس�ت

نا
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 انتصاب  رئيس سازمان
 عقيدتی سياسی ناجا

 حضرت آی���ت اه خامنه ای 
فرمانده معظم کل ق���وا با صدور 
حکمی حجت ااس���ام آقای حاج 
س���ید علیرضا اَدیانی را به ریاست 
س���ازمان عقیدتی سیاسی نیروی 
انتظامی جمهوری اس���امی ایران 

منصوب کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا 

به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جناب حجت ااسام آقای حاج 
سید علیرضا اَدیانی

نظر به تعهد و شایس���تگی و 
تجارب ارزنده، ش���ما را به ریاست 
سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
جمهوری اس���امی ایران منصوب 
می کنم. ارتقای هوشیاری و بصیرت 
دینی و انقابی آحاد کارکنان خدوم 
نیروی انتظام���ی و خانواده آنان و 
نظارت بر پیاده سازی موازین شرعی 

در تمام فرآیندها و روش های عملی 
نیرو، آشناسازی بیش از پیش پلیس 
در برخورد حکیمانه با مردم و تعامل 
اثربخش و هم افزا با فرماندهی ناجا 
و دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل 
قوا مورد انتظار است.از تاش های 
ارزشمند جناب حجت ااسام آقای 
حاج شیخ ابوتراب بهرامی در طول 
خدمت تشکر و قدردانی می کنم و 
توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسألت دارم.
سید علی خامنه ای
۲7خرداد ۱۳۹7
 دی��دار نماین��دگان مجلس  

با  رهبر معظم انقاب
عضو هیات رئیس���ه مجلس 
گفت: نمایندگان فردا به مناسبت آغاز 
سومین سال کاری مجلس دهم با 
رهبر معظم انقاب اسامی دیدار 

می کنند.
اکبر رنجب���رزاده در گفتگو با 
ایرنا، افزود: مجلس روز چهارشنبه 
تا س���اعت ۱0 صبح جلسه علنی 
دارد و س���پس نمایندگان به دیدار 
حضرت آی���ت اه خامنه ای رهبر 
معظم انقاب می روند.عضو هیات 
رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: خانه 
 ملت این هفته فق���ط در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی 

دارد.

 زندگي شيرين در حباب!
در تاریخ سياس��ي و اقتصادي ایران، برخي واژه ها و كلمات 
چنان نقش بازي كرده اند كه در ش��عر و بخصوص اشعار طنز در 
برهه هاي خاص درخش��يده اند و رایج شده اند كه به ضرب المثل 
عموم مردم مبدل شده است. از ميان آن واژه ها، كلمه »حباب« است 
كه از نهضت مشروطه تا امروز، هم چرخه زبان توجيه گر دولتمردان 
و هم مضحكه شيرین زندگي در محاوره عمومي مردم شده است. 
تا آنجایي كه در برخي از غزلهاي ش��اعران ما، بخصوص بعد از 
كودتاي 28مرداد و سقوط دولت مصدق تا امروز مي توان آن را دید. 
آن هنگام كه ش��اعران ما از یكسو با مردم و در متن جامعه زندگي 
مي كردند و از سویي چندان عاقه اي به سياستمداران سياست زده 
یا همان مدیران ارش��دي كه دولتمرد بودند نداش��تند، ناچار به 
غزلسرایي و اشعار طنز پناه بردند و زندگي را خواب و خيال و یا 
زیستن در »حباب« توصيف كرده اند. بهره گيري از كلماتي همچون 
وهم، خيال و »حباب«، بيش از آنكه مصدر عرفاني داش��ته باشد، 
گریزي ش��اعرانه براي توصيف زمانه از شدت فراگيري فسادها، 
نابساماني هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بود. برخي 
از شعرهاي ميرزاده عشقي، نسيم شمال، اهوتي، فرخي یزدي و ... 

گواهي از این گذر تاریخ است.
ش��اعران را خيال پرداز مي نامند. اما برخي از این شاعران، آن 
هنگام كه مردم در فقر و تنگدستي چنان گرفتار بودند، ااقل براي 
تسكين خود و مخاطبان در سروده هاي خویش به توصيف»حباب« 
پناه بردند. امروز نيز نه تنها در سروده هاي برخي از شاعران ما كه 
از زبان بسياري از مسئولين دولتمرد خود، گریز به »حباب« را فعًا 
پاسخ مناس��ب به مردم یافته اند! قيمت »دار« یكباره و بصورت 
طوفاني افسار پاره مي كند. مسئول بانك مركزي، سخنگوي دولت، 
وزیر اقتصاد و حتي رئيس جمه��ور ما به مردم مي گویند»حباب« 
است. به همين روال باارفتن قيمت سكه و نان و گوشت و ارزاق 
عمومي مردم و به هم خوردن فاجعه بار تناس��ب درآمد و مخارج 
خانواده ها، همه یك پاسخ محوري دارد و آن »حباب« است! البته 
این »حباب« با معني و مفهوم آن در كتاب هاي فرهنگ لغت فارسي 
كه آن را سرابي كوتاه مدت و زودگذر و شكننده تعریف كرده اند،  
متفاوت است. این حباب ماندگار، مستمر و فراگير و عين زندگي 
روزانه ما شده است. یاد پروین اعتصامي به خير و نيكي كه روزي 
و روزگاري براي رهایي از »حباب« ویرانگر س��روده بود، »دیناري 
بده  پنهان و خود را وا رهان« كه اگر امروز بود آن دینار به ميليون و 
ميليارد تومان نرخ پيدا مي كرد و گستره فساد را از داروغه تا درون 
محكمه قضایي باید مي سرایيد! شاید شاعران امروز ما غزلي متفاوت 
از گذشتگان خود باید بسرایند كه البته ترجيع بند آن، زندگي شيرین 

در »حباب« است.
این مقدمه كه خود شرحي كوتاه از دردهاي تلخ زمانه ما است، 
نویسنده محك را نيز دچار دلهره كرده است كه نكند، »محك« هم 

»حبابي« بيش نيست!
اما در ش��رح این درد تلخ، دكتر مهدي فيضي، عضو هيات 
علمي گروه اقتصاد دانش��گاه فردوسي مشهد،  مقاله اي علمي در 
سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد )یكشنبه 27خرداد97( نوشته است كه 
ترجيح مي دهم بخشي از آن را در ستون محك در اختيار خوانندگان 
عزیز قرار دهم كه س��خن و باور نگارنده اس��ت. اگر چه اندكي 
طواني، اما شرح علمي از رابطه اقتصاد و سياست در روز و روزگار 

دولتمردان »حباب« زده ما است:
»رویكرد سياست گذاري اقتصادي. دست كم در تجربه ایران اما 
عموما اقتصاد از صحنه غایب بوده، انگار كه سياست خوب همان 
اقتصاد خوب است بي آنكه به پيامدهاي اقتصادي سياست ها چندان 

اندیشيده شده باشد.
 به این ترتيب مي ت��وان از دو رویكرد در سياس��ت گذاري 
اقتصادي سخن گفت. سياست گذاران در رویكرد مكانيكي، به دليل 
محدودیت هاي ش��ناختي، در عمل اغلب شواهد ناسازگار با فهم 
ذهني شان از واقعيت را كم اهميت جلوه مي دهند و به عنوان اتفاقي 
ن��ادر یا حاصل كاربرد ناكافي سياس��ت نادیده مي گيرند. به بيان 
دقيق تر از سویي سوگيري تایيد منجر به ندیدن واقعيت سازوكارهاي 
موجود و جادادن واقعيت در قالب تنگ فرضيه هاي خودس��اخته 
مي شود كه ضرورتا ارتباطي ارگانيك با تغييرات جهان بيرون ندارد. 
از س��وي دیگر بيش اطميناني به توانایي خود در مدیریت بحران، 
سياس��ت گذار را از تامل در ظرافت هاي سياس��ت گذاري و نگاه 
همه جانبه نگر به همه پيچيدگي هاي سيستم هاي اقتصادي � اجتماعي 
باز مي دارد. همچنان كه پس از مش��اهده بحران اخير در بازار ارز، 
چنين سياست گذاري از ابتدا اساسا باوري به وجود بحران در این 
بازار ندارد؛ چراكه قرار بر این است كه واقعيت موجود فرضيه نهاد 
آرام جهان او را تایيد كند و حتي آن زمان كه در نهایت مي پذیرد 
اوضاع بر وفق مراد نيس��ت، همچنان باور دارد كه اسب چموش 
ب��ازار به فرموده آرام خواهد گرفت بي آنكه از دهه ها تجربه چنين 
خوش باوري درس گرفته باشد كه به كوبيده شدن به زمين سخت 
انجاميده بود. به بيان دیگر رویكرد مكانيكي به سياس��ت گذاري 
بدون توجه به سازوكار انگيزش��ي عامل هاي اقتصادي به عرصه 
سياست گذاري چنان سيستمي فرمانبردار مي نگرد كه لباس از پيش 
دوخته سياست گذار همواره بر تن آن به ناچار خوش مي افتد غافل 
از آنكه گاه تنها كودكي بازیگوش ازم است نشان دهد كه پادشاه 

اساسا لباسي به تن ندارد.
در رویكرد مكانيسمي به سياست گذاري، اما عقانيت عامان 
اقتصادي به رس��ميت شناخته مي شود و سازوكار سياست طوري 
طراحي مي شود كه منفعت جویي آنها ناخواسته در مسير منفعت 
جمعي ق��رار گيرد. این رویكرد برخ��اف رویكرد مكانيكي كه 
نس��خه هاي از پيش آماده براي درمان همه دردها دارد، براي مهار 
اسب چموش دستوري آماده ندارد و دشواري باا و پایين  پریدن هاي 
آن را به جان مي خرد تا شيوه خاص مهار آن را به دست آورد، این 
رویكرد لباس��ي از پيش ندوخته است و براي پوشاندن كاستي ها 
نيازمند شناخت دقيق جامعه و نوآوري و خاقيت و ایده هاي تازه 
درانداختن طرحي نو است كه اگر سقف فلك نمي شكافد، دست كم 

لباسي به قاعده براي قامت پادشاه بدوزد.
جيم ایتزل در كتاب خود با عنوان »اقتصاد سياسي قانون گریزي 
و اصاح سياس��تي« رفتارهاي قانون گریزانه را در اس��اس خود 
تجربه اي از مس��يري جایگزین براي ساماندهي جامعه مي داند كه 
مي تواند بنياني براي سياست هاي تازه در محدودیت هاي موجود 
نظام سياسي باشد و پيامدهاي اصاح گرانه داشته باشد؛ چراكه از 
سویي قانون گریزي عموما دانش همگاني مي شود و این احساس 
را منتقل مي كند كه سياست موجود شكست خورده است. از سوي 
دیگر با پيشنهاد جایگزیني براي سياست موجود )مانند قانوني كردن 

بازار سياه( انگيزه براي اصاح قوانين به وجود مي آید.
طرفه آنكه سياست گذاري مكانيكي در كشور ما نه تنها چنين 
بازارهایي را به رسميت نمي شناس��د بلكه به آنها دامن مي زند و 
درعمل به طور غيرمستقيم بي قانوني را تشویق مي كند. از بازار ارز 
گرفته كه ناگاه تعداد بسياري از افراد شریف را به قاچاقچياني تبدیل 
كرد كه سامت اقتصادي كشور را نشانه گرفته اند تا پخش مسابقات 
فوتبال در كافه ها كه فوتبال دوستان را به تجمع كنندگان غيرقانوني 
مخل امنيت عمومي تبدیل كرد كه به دنبال هياهویي براي هيچ هستند. 
از سویي نادیده انگاشتن مكانيكي چنين بازارهایي نه تنها آنها را از 
بين نمي برد كه گاه تاثيرات مخرب آنها را به دليل افزایش ریسك و 
زیرزميني شدن افزایش مي دهد. از سوي دیگر محدودكردن قانون 
آن چنان كه روزمره تری��ن رفتارهاي مردم در چارچوب رفتارهاي 
قانون گریزانه قرار گيرد نه تنها كمكي به ساماندهي جامعه نمي كند 
ك��ه قانون را بيش از پيش ب��ي ارزش و آزارنده جلوه مي دهد كه 
گویي اساسا براي رعایت نكردن وضع شده است. كافي است چنين 
ادراكي از قوانين بد به سایر قوانين خوب نيز تسري یابد تا نه تنها 
دس��ت نامریي بازار مختل شود بلكه دیگر چندان كاري از دست 

مریي قانون نيز برنياید. «
حباب ناميدن هر مشكلي، این فرهنگ را به جامعه مي دهد كه 

زندگي شيرین، در »حباب« است!

يادداشت

اميد و نااميدي - 3

همبستگي و آباداني

ابتدا یاد مي كنم از استاد برجسته و فهيم جامعه شناسي زنده یاد دكتر محمد 
امين قانعي راد، كه در تربيت دانشجویان و معرفت بر مسایل و معضات ميهن، 

هم پژوهنده اي ممتاز بود و هم آموزگاري برجسته. 
یكي از دست اندازهاي شغلي نگارنده، اندوه پياپي در فقد و درگذشت 
بزرگان و مشاهير و سرمایه هاي علمي و فرهنگي ایران زمين است. روزنامه نگاري 
در عرصه فرهنگ، ایجاب مي كند به دیدار و گفتگو با این مفاخر و اندیشمندان 
برویم و البته بس��يار نكته ها و درس ها مي آموزیم؛ اما عاقه و حس تعلق به 
معرفتي كه ميانجي ذهن و خاطرات ما با این بزرگان است، در هنگامه با و 
فقد و مرگ، آواري از غم و اندوه و حس��رت بر س��ر مي ریزد و این یكي از 

همان روزهاست. 
باري، اما در فرهنگ ما، زیستن سفر است و مرگ و درگذشت نيز رفتن از 
جایي به جایي، درست به مانند تولد كه سفر از جهان كِهترِ جنيني كوچك از 
زهدان به جهان مِهترِ زمين و عالِم امكان است. اما این البته سفر در مراتب است 
و حكماي ما خوب دانسته بودند كه زندگاني را با تمام اسباب و علل، تشبيه به 

حضور در منزلگاه و رباط و گذارِ كاروان ها مي كردند...
 كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش... 

استاد عامه جال الدین همایي فرموده و سروده است:
دی��ري اس��ت دری��ن رب��اِط َكهِگل

دل نمي َكنَ��م  و  مي َكنَ��م  ج��ان 
بگذریم، هدفم فقط تساا و تسليِت درگذشت استاد نبود كه ذكر عبارتي 
از جامعه شناس گرامي، زنده یاد دكتر قانعي راد بود كه به تازگي خواندم و 
ایشان اراده و فرهنِگ همبستگي را محصول شادابي و اخاقي بودن در ميان 
نخبگان و دانشگاهيان و مدیران و متخصصان جامعه مي دانست. این گروه هاي 
مرجع و تصميم ساز مي توانند كيفيت عمومي زندگي در یك جامعه را باا 

برده یا پایين بياورند.
به گفته هاي استاد زنده یاد فقيد باید اضافه كنم كه اراده جمعي مي تواند 
تحت اثر وقایع جاري یا شوک و فشارهاي نابهنگام، به كلي دگرگون شود و 

مسير تاریخ را براي نسل ها تغيير دهد. 
جامعه ما در معرض چنين تحول و تغييراتي است و اگر آباداني و توسعه 
را اساس بهبود زندگي و افزایش كيفيت زیسِت عموم قلمداد كنيم، نسبت آن با 
بسياري از سياست هاي كنوني و تصميمات جاري و سطح فكر و اراده و هدف 

مدیران ميان مایه هيچ نسبت معقولي ندارد.
جواني و تحصيات عاليه از حيث آماري در ایران كنوني، شاخص هاي 
درخور توجهي دارد و از ميانگين جهاني گاهي برتر یا حتي در نمودار عالي 
قرار گرفته است. اما آنچه كه نتيجه و بروندادِ این شاخصه هاست كمتر دیده 
مي شود. زیرا موانع و نيروهاي اصطكاک آفرین و متمایزي بدون توجه به نيازها 
و اهداف این جامعه جوان و سرزنده، دایماً تخریب مي كنند و هزینه ایجاد كرده 

و موج نااميدي را بر اميد و شادي غلبه مي دهند.
اميد و شادماني مترادف اند و شادماني، تنها ِضحك و خنده نيست، اینها 
عوارض شكلي و فوري یك حالت شاد است؛ حال آنكه شادكامي یك هدف 
انساني بزرگ است كه افاطون كل زندگي را جویش آن قلمداد كرده و ارسطو 
نتيجا تعادل و هماهنگي در زندگي فرد و افراد، و نيچه حكمت شادان را حاصل 

هماهنگي فلسفه ورزي و زندگي در عميق ترین وجوه آنها دانسته است.
 اگر اميد نباشد، شادماني نيست و اگر شادكامي نباشد، آباداني و پيشرفت 
و توليد و ثروت و همبستگي هم بي معني است. اینها یكباره ناپدید نخواهند 
شد، كه آرام و در مرگي تدریجي تضعيف شده و جامعه را به قهقراي اندوه و 

مرگ اندیشي و مرگ ستایي و تباهي سوق خواهد داد.
برآیند جواني در بخش عظيمي از جامعه، نياز به شادي را با واكنش هاي 
منظم یا نامنظم به مدیران و مس��ئوان گوشزد مي كند. هرسال در چهارشنبه 
آخر سال، یك جشن سنتي كه موجب انبساط و لبخند و اجتماعات شاد در 
همه جاي ایران بود، در پي محدودیت و اصطكاک با سایق متفاوت تصميم 
گيرندگان به تدریج به هنگامه اي خطرخيز بدل شده و بته هاي كوچك آتش به 

انفجارهاي بزرگ و رفتارهاي ناهنجار... 
هرسال این هشدار داده مي شود كه نيروي نهفته و نيازمند شادي و جشن 
و برون فكنِي اندوه در جامعه جوان ما یك ضرورت است. همچنان كه در پس 
یك برد و زدن چند گل در فوتبال، جامعه هشدار مي دهد كه ما جشن و شادي 

عمومي و همگاني مي خواهيم و این نياز نيست، حق ماست. 
باید پيش از آن كه هر واقعه به حادثه اي، و سپس به فاجعه اي بدل شود، 
آن را در مسير درست و راه طبيعي درک كرد و از آن بهره برد. مردم به چه زباني 

باید این نيازها را ابراز كنند و به چه كساني؟... 

سيدمسعود رضوي

بقیه از صفحه اول
وي مقاومت و ایستادگی ملت و دولت 
قطر را در برابر فشارها ، تهدیدها  و محاصره 
ناعادانه ستودنی دانست و گفت: جمهوری 
اسامی ایران محاصره تحمیلی قطر را ناعادانه 
و باعث تفرقه و تنش بیش���تر میان کشورهای 
منطقه می داند و همه ت���اش خود را برای 
همکاری و مساعدت ملت و دولت قطر و ثبات 

منطقه به کار می گیرد. 
رئیس جمهوري با تاکید بر این که سیاست 
تهران، تعامل و گفتگو با کشورهای منطقه برای 
پایان دادن به اختافات اس���ت ، تاش برای 
ایجاد ثب���ات و امنیت در کل منطقه را  به نفع 
همه ملت های منطقه دانس���ت و اظهارداشت: 
سیاس���ت های ماجراجویانه برخی کشورهای 
منطقه را نادرست می دانیم و معتقدیم   تداوم 
این روند بی تردید مشکات موجود در منطقه 
از جمله در فلسطین،  سوریه و یمن را بیشتر 

می کند. 
 روحانی گفت: امروز مردم فلس���طین و 
به ویژه س���اکنان غزه در فشار زیادی هستند 
و هر روز توس���ط رژیم غاصب صهیونیستی 
مورد حمله قرار می گیرند و حمایت جمعی 
ما مسلمانان می تواند در تخفیف آام آنها تاثیر 
گذار باش���د.وي همچنین با تاکید بر این که 
بحران یمن راه حل نظامی ندارد و همه باید با 
تقویت راه های سیاسی ،  به ایجاد ثبات و امنیت 
در این کشور و منطقه کمک کنیم، تهاجم اخیر 
به بندر حدیده را باعث شکل گیری یک فاجعه 
انسانی در یمن برش���مرد و گفت: ادامه این 

درگیری ها، مردم فقیر یمن را در فشار طاقت 
فرسا قرار داده است و وظیفه همه ما این است 

که به این مردم مظلوم کمک کنیم.
 رئیس جمه���وري ضرورت رایزنی های 
منطقه ای دو کشور و تقویت پایه های همکاری 
و تش���ریک مساعی در مسیر منافع مشترک را 

مورد تأکید قرار داد.

امیر قطر هم در این تماس تلفنی با تبریک 
عید س���عید فطر به دولت و ملت ایران،تاکید 
کرد: روابط دیرینه ایران و قطر هر روز در حال 
توسعه اس���ت و  مصمم هستیم   این روابط 
بیش از پیش در همه عرصه ها توسعه یابد و 
تقویت شود و من شخصا  روند توسعه روابط 

دو کشور را دنبال می کنم.
ش���یخ تمیم بن حمد آل ثانی با تقدیر از 

مواضع دولت و ملت برادر جمهوری اسامی 
ایران در مساله محاصره قطر و تاکید بر این که 
دوحه این موضعگیری ها را هیچگاه فراموش 
نخواه���د کرد، گف���ت:   معتقدیم حل همه 
اختافات در منطقه فقط از طریق گفتگو ممکن 
است و هیچ کشوری نمی تواند دیدگاه خود را 

بر کشورهای دیگر تحمیل کند.

وی ب���ا تاکید بر این که سیاس���ت قطر 
حمایت از ملت فلسطین است،اظهارداشت: از 
ایستادگی ملت فلسطین حمایت می کنیم و به 

این سیاست خود ادامه می دهیم.
امیر قطر همچنین اب���راز امیدواری کرد   
موفقیت های تیم ملی فوتب���ال ایران در جام 
جهانی روسیه که البته در گروه دشواری قرار 

گرفته است، تداوم یابد.

 دکتر روحانی:سياست تهران،تعامل با کشورهای منطقه 

برای پايان  اختافات است

 آیت اه العظمی ج���وادی آملی، دیروز در 
حاشیه حضور در حرم حضرت امام خمینی)ره( با 
اشاره به ویژگی های شخصیتی بنیانگذار جمهوری 
اسامی  ، گفتند: امام جزو افراد نادری بودند که در 
عصر غیبت توانستند پیام قرآن ، عترت و اسام را 

به جهان منتقل کنند.
 ایش���ان با بیان این که عمل امام خمینی در 
انتقال فک���ر قرآنی و عترت روایت از چند منظر 
مورد نظر اس���ت، افزودند: در وهله اول ایشان 
سالیان متمادی با سخنرانی هایشان   معارف دینی 

و الهی را به سمع و بصر جامعه رساندند.
آیت اه العظمی جوادی آملی با بیان این که 
بخش دوم، مبارزاتی بود که بنیانگذار جمهوری 

اس���امی از آغاز با نفس خود و با شیطان درون 
خود داشتند، ادامه دادند: امام خودساخته بودند و 
چون روح طیب و طاهر داشتند و روح اه بودند 
سخنانشان در جان جامعه اثر می گذاشت و بیگانه 

را بر سرجای خود می نشاند.
ایشان خاطرنش���ان کردند: سومین بخش 
خدمات حضرت امام برای انتقال فکر قرآنی و 
عترت روایت امتحان هایی بود در دین که ابراهیم 
خلیل در همه موارد آنها موفق بود. خدای سبحان 
به خلیل خود که به تعبیر جناب سعدی »خلیل من 
همه بت های آزری بشکست«، عنایت داشت و 
اگر خلیل الهی در آزمون های الهی موفق و سربلند 

بود به همین منظور است.

این مرجع  تقلید تشیع با بیان این که حضرت 
امام خمینی بعد از آن امتحان های سخت چه در 
داخل ایران و چه در روزهای تبعید در خارج از 
کشور، خالصانه باهای الهی را تحمل کردند و 
موفقیت آمیز از خارج به داخل آمدند، گفتند: پس 
از بازگشت ایش���ان به ایران، بسیاری گفتند این 

آفتاب از غرب طلوع کرد.
آیت اه العظمی ج���وادی آملی در ادامه با 
تشکر ازمردم ایران، اظهار داشتند: خداوند خیر 
دنیا و آخرت را نصیب ملتی که قدر حضرت امام 
خمینی را دانستند، کرده است و به شهدای اسام 
و ایران اجر عالی ترین شهید را اعطا کند که فرمان 

ایشان را در جهان حفظ کردند.
ایشان   با دعای خیر برای مسئوان کشور، 
افزودند: خدا به رهبر معظم انقاب، مس���ئوان، 
دولت و به مملکت ما خیر دنیا و آخرت را عطا 
کند که توانست راه بنیانگذار جمهوری اسامي 
را ادامه دهد واستکبار جهانی را منفور بگرداند که 

تاکنون منفور بوده است.
مرجع عالیقدر شیعیان همچنین با تشکر از 
دست اندرکاران حرم مطهر حضرت امام خمینی،   
گفتند: خداوند ب���ه عزیزانی که در خدمت این 
آستان پربرکت هستند، سعادت و سیادت دنیا و 
آخرت را مرحمت کند و خدماتی که به آستان 
مبارک ، به زائران وبه مجاوران ارائه می ش���ود 
مش���مول عنایت ویژه ولی عصر قرار گیرد تا 
انشاءاه مملکت تا ظهور صاحب اصلی آن از هر 

خطری به دور باشد.

 رئيس جمهوري به سوييس و اتريش مي رودتجليل آيت اه العظمی جوادی آملی ازويژگی های شخصيتی   امام خمينی)ره(
   رئیس جمهوري کشورمان در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی، 
به دعوت رسمی روسای جمهوری سوییس و اتریش به این دو کشور اروپایی سفر 

می کند.
به گزارش ایرنا، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس 
جمهوري با اعام این خبر، افزود: حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی 
نیمه اول تیرماه  به برن سفر می کند. وي گفت: دیدار و مذاکره با رئیس جمهوري 
س���وییس، دیدار با ایرانیان مقیم و همچنین امضای اسناد همکاری در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین برنامه های دکتر روحانی دراین سفر    
است. اسماعیلی افزود: رئیس جمهوری سپس با دعوت رسمی رئیس جمهوري 
اتریش، برن را به مقصد وین ترک خواهد کرد. دیدار با هموطنان مقیم اتریش، دیدار 
و مذاکره با رئیس جمهوري و همچنین صدر اعظم آن کشور و امضای اسناد در 
عرصه های مختلف همکاری از مهمترین برنامه های پیش بینی شده دکتر روحانی 
در وین خواهد بود.  اسماعیلی خاطر نشان کرد: رئیس جمهوري را در سفر به اروپا، 
شماری از وزرا و مقامات سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند و همچنین گروهی 
از کارآفرینان و فعاان بخش خصوصی کشورمان با حضور در سوییس و اتریش با 

طرفین تجاری خود مذاکره خواهد کرد.

سخنگوی دولت:افزايش حقوق، نيازمند 

صدور احکام جديد است
 سخنگوی دولت نوشت: افزایش و واریز حقوق، بجز تأمین بودجه، نیازمنِد 

صدورِ احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه هاست.
به گزارش ایس���نا، محمدباقر نوبخت در آخرین توییت خود نوشته است: 
همان گونه که در نشس���ت خبری گفتم بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه 
و خزانه داری کل، اعتبارات موردنیاز ب���رای پرداخت حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان با احتساب افزایش مصوب سال ۹7، تأمین و تخصیص یافته است،اما 
واریز حقوق بجز تأمی���ن بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب 
دستگاه هاس���ت. من در نشست خبری هم از همه دستگاه ها خواستم که هر چه 

سریعتر نسبت به صدور احکام جدید اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: خودروس���ازان ایرانی طرف قرارداد با 
خودروسازان فرانسوی، برخی خصولتی ها و 
برخی مدیران دولتی فرصت طلب خودرویی 
داخلی، مثلث شومی را تشکیل داده اند تا رنو 

مجبور به خروج از ایران شود.
محمدرضا منصوری در گفتگو با ایسنا 
اظهار داش���ت: ایران، بهترین نقطه دنیا از نظر 
هزینه های بسیار پایین انرژی است به همین دلیل 
شرکت های رنو و سیتروئن حاضرند حتي به 
قیمت فشارهای اقتصادی آمریکا حضورشان در 

ایران را تثبیت کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای امضای توافقنامه 
بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 
شرکت رنو فرانسه، شرکت خودروسازی ایرانی 
طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران 
دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی 
کشور با راه انداختن شو تبلیغاتی در شهرستان 
ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید 

خودرو رنو در ایران شده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
یادآور شد: کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای 
رایج دنیا موجب به صرفه شدن تامین  مواد اولیه 
فلزی مثل فواد و آلومینیوم برای خودروسازان 
خارجی که در  ایران س���رمایه گذاری کرده اند، 
شده است. وقتی بازار خودرو ایران این چنین 
برای خودروس���ازان فرانسوی جذابیت دارد، 
تاش می کنند به هر قیمت در ایران باقی بمانند 
و خودرو تولید کنند و با این کار بازار کشورهای 
آسیای میانه، کشورهای عربی و غیرعربی و سایر 
کشورهای خاورمیانه را قوی تر از قبل در اختیار 
داشته باشند. این مساله موجب بهبود کیفیت و 
فناوری تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو در 

صنعت قطعه سازی کشور می شود.
منصوری تصریح کرد: جای تاسف فراوان 
و عمیق است که خودروسازان داخلی نتوانسته و 
نخواهند توانست خودروهای ایمن و با کیفیت 
تولید و صادر کنند. خودروس���ازان ایرانی از 
رانت هایی که در اختیار دارند و ممنوعیت ها 

و محدودیت هایی که برای خریداران ایرانی به 
وجود می آورند بازار خودرو کشور را به زور 

حفظ کرده اند.
نماینده مردم س���اوه در مجلس ادامه داد: 
این افراد به خوبی می دانند در صورت راه افتادن 
خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و 
زور و سفره فرصت طلبی شان را از بازار خودرو 
کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند؛ به همین 
دلیل به بهانه های واهی و تاش بسیار و با چنگ 
و دندان در پی صحنه سازی و خروج اجباری 
رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و 
سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، استقامت رنو برای تداوم حضور در 
ایران نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور 

به شمار می رود.
منصوری افزود: با تداوم حضور رنو در 
ایران، فشار خودروس���ازان، بخشی از مدیران 
دولتی و خصولتی ها بر مردم و صنعت خودرو 
کشور از بین رفته و بعد از ۴0 سال سایه سنگین 
فرصت طلب ها و رانت خواران از سر صنعت 
خودروسازی کشور برداشته می شود و بعد از 
یک دوره پنج ساله همکاری مشترک با رنو یا 
سایر خودروسازان خارجی خواهیم توانست 
ایمنی، آرامش، کیفیت، خدمات پس از فروش 
مطلوب را به مصرف کنندگان ایرانی خودرو 

هدیه داد.
وی از استقرار دفتر اصلی مرکز تحقیق 
و توس���عه )D&R( شرکت رنوی فرانسه در 
ایران خبر داد و افزود: با انتقال دفتر اصلی مرکز 
تحقیق و توسعه ش���رکت رنو به ایران در تیر 
امسال، مالیات و سایر هزینه های باایی که دولت 
فرانسه از این شرکت دریافت می کند، حذف 
می شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای 
این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می شود 
و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با 
وجود سنگ اندازی شرکت خودروساز داخلی 
طرف قرارداد، برخی مدیران دولتی رانت خوار 
ایرانی و تحریم های احتمالی آمریکا حاضر است 

به حضورش در ایران ادامه دهد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: این 
شرکت حتی حاضر شد برای حفظ موقعیتش در 
بازار خودرو ایران، سایت تولید خودرو سایپا در 
شهرستان ساوه را به قیمت گزافی خریداری کند. 
این خرید در برابر مزایای میان مدت و بلند مدت 
تداوم حضور رنو در ایران و صادرات تولیداتش 

به کشورهای منطقه هزینه قابل اهمیتی نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: ش���رکت رنو بازار خودرو جهان را در 
دست دارد به نحوی که رتبه اول و دوم تولید 
و فروش خودرو دنی���ا را در اختیار دارد پس 
بسیار طبیعی است که این خودروساز بزرگ 
چشمش را به روی  بازار بزرگ ایران که سهم 
این شرکت از کل تولید و فروش دنیا را دچار 
تغییرات چشمگیری می کند، نبندد. هزینه های 
سرسام آوری که تولید هر دستگاه رنو در فرانسه 
وجود دارد در ایران نیست پس بسیار عقانی 
است که این شرکت مجموعه قدرتمند طراحی 
و تولید خود را به ارزان ترین کش���ور جهان 
انتقال دهد و پای سختی های اجرایی و اقتصادی 

داخلی و بین المللی آن هم بایستد.
منصوری مبلغ کل قرارداد رنو و ایران را 
۶۵0 میلیون یورو و مدل خودروهای تولیدی 
در ایران را ۲0۱۸ اعام کرد و افزود: مبلغ قابل 
توجهی از این پول در ایران سرمایه گذاری شده 
و ۳0 درصد تولید رن���و در ایران حتما صادر 
می شود. براساس مفاد قرارداد ایران و فرانسه 
رنو موظف است خودروهای مدل ۲0۱۸ را در 
ایران طراحی، تولید و صادر کند. برای شروع 
کار هم دو مدل خودرو ۲0۱۸ که یکی از آنها 
به احتمال زیاد »ُکُلوس« است در ایران تولید 

می شود.
وی خطاب به مدیران ش���رکت سایپا 
گفت: حاا که شرکت رنو با وجود فشارها و 
تحریم های احتمالی آمریکا حاضر شده در ایران 
بماند، شما زمین و کارخانه خریداری شده رنو 
در شهرستان ساوه را هر چه سریعتر در اختیارش 
ق���رار دهید و اجازه ندهید بیش از این زمان از 

دست برود.نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه 
داد: چه مسائلی در پشت پرده قرارداد ایران و 
فرانسه می گذرد که مدیرعامل و هیات مدیره 
دولتی سایپا حاضر نیستند زیر بار قرارداد برد 
– برد رنو و ایران برون���د؟ آیا این مخالفت ها و 
سنگ اندازی ها برای حفظ شایسته سااری هاست 
یا تداوم وضعیتی که مورد رضایت هیچ کس 
نیست؟ مدیران دولتی شرکت های خودروساز 
به حدی کاربلد هستند که به انواع شیوه ها در 
تاشند از پا گرفتن فعالیت رنو در ایران که هم 
به نفع صنعت خودروسازی کشور است، هم به 
نفع مردم است و هم به نفع درآمدهای دولتی 

است، جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
متذکر ش���د: مافیای خودرو به صورت علنی 
با حضور رنو در ای���ران مخالفت نمی کنند و 
فشارها، سنگ اندازی ها و بهانه گیری ها مثلث 
شوم فوق ااشاره به شدت در جریان است، مردم 

و مسئوان هوشیار باشند.
مردم برای خرید خودرو تعجيل نكنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
به وضع آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور 
اشاره کرد و گفت: هنوز دار ۴۲00 تومانی به 

دست خودروسازان نرسیده است.
حجت ااسام سیدجواد حسینی کیا در 
گفتگو با ایس���نا افزود: شاهد افزایش قیمت 
بسیاری از خودروها و تفاوت چشمگیر قیمت ها 

در بازار و قیمت کارخانه هستیم.
وی دایل متعددی را برای این آشفتگی 
اعام کرد که مهمتری���ن آن افزایش نرخ دار 
و باا رفتن قیمت م���واد اولیه و قطعات برای 
خودروسازان اس���ت.عضو مجمع نمایندگان 
استان کرمانشاه گفت: البته باا رفتن نرخ ارز تا 
این حد بر بازار تاثیر ندارد و حداکثر اثر آن بر 

افزایش قیمت خودرو ۹.۶ درصد است.
وی درباره سایر عواملی که به نابسامانی 
بازار خودرو دامن زده است، اظهار داشت: یکی 
از مشکات در اختیار نبودن ارز ۴۲00 تومانی 
برای خودروسازان است و دولت تاکنون ارز 

۴۲00 تومانی در اختیار آنها قرار نداده تا بتوانند 
قطعات و موارد اولی���ه مورد نیاز خود را وارد 

کنند.
حس���ینی کیا عامل دیگر را عدم عرضه 
خودرو به بازار و نابرابری عرضه و تقاضا دانست 
و ادامه داد: ثبت نام برای خودرو انجام می شود، 
اما خودرویی فعا وارد بازار نشده و این امر به 
افزایش قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت 

کارخانه دامن می زند.
وی تاکید ک���رد: اگرچه ادعاهایی درباره 
احتکار خودرو در انبار خودروس���ازان مطرح 
است، اما خودروس���ازان این موضوع را رد 
می کنند و اعام کردند خودرو وجود دارد، اما 
این خودروها قطعاتی را کم دارند که امکان تهیه 
آن برای خودروساز نیست و از همین رو فعا 

وارد بازار نمی شود.
نماینده سنقر و کلیایی درباره شیوه ثبت نام 
خودرو که برخی مدعی می شوند به دست مردم 
عادی نمی رسد و خود نمایندگی ها خودرو را 
برمی دارند و با قیمت باا در بازار عرضه می کنند 
هم تاکید کرد: این ادعا نمی تواند صحت داشته 
باشد، زیرا خرید خودرو فقط با کد ملی ممکن 
است و یک نفر با یک کد ملی نمی تواند چند 

دستگاه خودرو بخرد.
حسینی کیا افزود: البته کمیسیون صنایع 
و معادن به موضوع عرضه خودرو توس���ط 
خودروسازان ورود کرده و موضوع در دست 

بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، خروج 
خودروسازان خارجی از ایران را هم بر افزایش 
قیمت خودروهای داخلی بی تاثیر ندانست و 
تاکید کرد: برای حل این مشکل باید انحصار 
بازار خودروسازی با تاسیس خودروسازهای 

جدید در داخل کشور شکسته شود.
حسینی کیا فعالیت داان در بازار خودرو 

را هم از دیگر دایل التهاب بازار اعام کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به وضع ملتهب 
کنونی بازار خودرو، از مردم خواست برای خرید 

خودرو عجله نکنند.

انتقاد عضو کميسيون صنايع مجلس از تاش خودروسازان داخلی برای خروج اجباری رنو  از ايران

سرویس سیاسی – اجتماعی: 
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با 
تاکید بر ای���ن که به عنوان مجری 
قانون باید نقاط ضعف و خأهای 
موجود در قوانین فعلی شناسایی 
کنیم،افزود: از نقد نهادهای قانونگذار 
و اساتید دانشگاهی نسبت به قوانین 

استقبال می کنیم.
بهرام سرمس���ت در نشست 
خب���ری ارائه  گزارش جلس���ه 
دیروز کمیس���یون ماده ۱0 احزاب 
و مصوبات آن ، با اشاره به دستور 
این جلس���ه گفت: در این جلسه 
کمیسیون ماده ۱0 احزاب بحث و 
بررسی درباره دستورالعمل نحوه 
تخصیص اعتبارات کمکی و یارانه 
به اح���زاب موضوع ماده ۱7 قانون 
نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاس���ی انجام ش���د. دبیرخانه 
کمیسیون در این باره دستورالعملی 
در ۱0 ماده و ۱۲ تبصره مشتمل بر 
شاخص هایی که در تخصیص یارانه 
با احزاب می تواند ماک عمل برای 
امتیازبندی و امتیازدهی به احزاب 
باشد، تهیه و به کمیسیون ارائه داد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
افزود: این شاخص های پیشنهادی 

در جلس���ه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت اما به دلیل کمبود زمان 
جلسه ادامه بحث به جلسات بعدی 
موکول شد. در این زمینه با همفکری 
و بحث های کارشناس���ی بتوانیم 
دستورالعملی تهیه و تصویب   کنیم 
تا بتواند درباره  یارانه ها هدفمندی 
ازم را داش���ته باشد و در جهت 
حمایت از احزاب برای تطبیق دادن 
خود با قانون اساسی موثر و مفید 

واقع شود.
سرمست همچنین با اشاره به 
دستور دوم جلسه کمیسیون ماده 
۱0 احزاب، گفت: پیرو مصوبه ۲۴ 
اردیبهشت۹7 کمیسیون که مقرر 
کرده بود احزاب گزارش تطبیق خود 
با قانون جدید در مهلت قانونی به 
دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند. در 
این جلس���ه مصوب شد که پیرو 
این مصوبه، تا ۱۴ تیرماه مراتب عدم 
تطبیق احزاب و گروه های سیاسی با 
قانون جدید، به آن دسته از احزاب 
و گروه هایی که در این مورد اقدامی 
انجام نداده اند به طور رسمی اعام 
شود .وی تاکید کرد: پس از اعام 
 رسمی از سوی کمیسیون ماده ۱0 ،
 احزاب و گروه هایی که نسبت به 

این اباغیه اعتراضی داشته باشند 
یک ماه زمان برای طرح اعتراض 
خود دارند و س���ه م���اه هم برای 
رسیدگی به این اعتراضات پیش بینی 
شده اس���ت. همچنین احزاب و 
گروه هایی که تاکنون اقدامی برای 
تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید 
احزاب انجام نداده اند، می توانند در 
طول رسیدگی کمیسیون ماده ۱0 
به گزارشها  و همچنین اعتراضات، 
اقدامات مقتض���ی در زمینه تطبیق 
اساس���نامه با قانون جدید را انجام 
دهند.سرمست همچنین در پاسخ به 
سؤال دیگری درباره حواشی ایجاد 
ش���ده درباره کنگره حزب اعتماد 
ملی با بیان اینکه کمیس���یون ماده 
۱0 آنقدر تراک���م پرونده و برنامه 
دارد که بیشتر اولویت خود را در 
برگزاری کنگره اح���زاب و روند 
تطبیق اساسنامه ها با قانون قرار داده 
است، تاکید کرد: این کنگره برگزار 
و گزارش آن به دبیرخانه کمیسیون 
ماده ۱0 واصل ش���ده است و در 
زمان مربوطه رسیدگی خواهد شد. 
بررسی صحت انتخابات ها هم در 
فرصت های آتی در کمیسیون مطرح 

خواهد شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
درباره اظهارات برخی نمایندگان 
مجلس مبنی ب���ر وجود نقص در 
قانون جدید احزاب و لزوم اصاح 
آن در مجلس فعل���ی، گفت: هر 
قانونی می تواند بر اساس نیاز موارد 
قابل اصاحی داشته باشد و قطعا 
ازهرگونه اصاح که بتواند در واقعی 
کردن نق���ش و جایگاه احزاب در 
کش���ور و توسعه تحزب به معنای 
واقعی کمک کند، استقبال خواهیم 
کرد، اما ما به عنوان مجری  قوانین 
جاری در کشور هستیم و معتقدیم 
که اجرای قان���ون بد از بی قانونی 

بهتر است.
سرمس���ت تاکید ک���رد: در 
این زمین���ه در چارچوب ماده ۱۳ 
آیین نامه اجرایی قانون احزاب سعی 
کرده ایم برای اجرای بهتر این قانون 
پیشنهادهایی به هیات دولت بدهیم. 
بر همین اساس تعیین مکان اعتراض 
یکی از این پیشنهادها  بود که برای 
اجرای بهتر قانون مطرح شد. ما به 
عنوان مجری قانون باید تاش کنیم 
نقاط ضعف و خاءهای موجود در 
قوانین فعلی را شناسایی کنیم و به 

دنبال بهبود اجرای آنها باشیم.

اضافه کار بازنشستگان بعد از سال 95 مديرکل سياسی وزارت کشور:نقاط ضعف  قوانين فعلی بايد  شناسايی   و  رفع شود
در مستمری محاسبه می شود

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: محاسبه اضافه کار در مستمری 
 بازنشستگانی که از سال ۹۵ به بعد بازنشسته می شوند، با اقدامات و برنامه ریزی های

 صورت گرفته به طور قطع انجام می شود.
محمدحس���ن زدا در گفتگو با ایرنا افزود: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم 
توسعه و تبصره ۱ ماده ۱0۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، محاسبه اضافه کار 
این بازنشستگان در مستمری شان انجام خواهد شد.»محمود عسکری آزاد« ۱7تیر 
سال ۱۳۹۳، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری 
بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی اباغ کرد که بر اساس آن دیگر حق 
بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد؛ نتیجه این 
بخشنامه کاهش ۳0 تا ۴0 درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات 
پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امور 
فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی هم پیشتر گفته بود که مشکل محاسبه 
اضافه کار در مستمری بازنشستگانی که تا سال ۱۳۹۵ در دستگاه های دولتی مختلف 
بازنشسته شده اند، با رایزنی ها و اقدامات کارشناسی رفع شده است و پس از 
محاسبه، مبالغ مربوطه به آنها بازگردانده خواهد شد.جنانی افزود: برای حل مشکل 
اضافه کار بازنشستگانی که تا سال ۱۳۹۳ از اضافه کار آنها حق بیمه کسر می شد، 
بخشنامه ای تحت عنوان »بخشنامه 70« از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
 صادر ش���د تا بتوانند از حق اضافه کار خود بهره مند ش���وند.زدا معاون بیمه ای
 سازمان تامین اجتماعی دراین باره گفت: بر اساس بخشنامه سال ۱۳۹۳ باید اقداماتی 
انجام شود تا تمام افرادی که تا این سال حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است 
بتوانند این مبالغ را در سنوات بازنشستگی خود لحاظ کنند که این کار اکنون در 
حال انجام است.وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این موضوع به تاخیر 
افتاده است، اظهار داشت: باید نرم افزاری برای محاسبه اضافه کار تهیه می شد 
چون زمان کسر حق بیمه از اضافه کار افراد متغیر بود و نمی توانستیم بر اساس 
یک فرمول اضافه کار آنها را محاسبه کنیم. اکنون این نرم افزار تهیه شده است و 

امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این مشکل هم حل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست اصول ۴0گانه زیست محیطی 
در طراح���ی، اجرا و بهره برداری از 
راه های کشور را با هدف رعایت در 
تمامی طرح ها و پروژه های راهسازی به 

وزارت راه و شهرسازی اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
س���ازمان حفاظت محیط زیست، در 
نامه عیسی کانتری خطاب به عباس 
آخوندي، وزیر راه و شهرسازي، آمده 
است: »با توجه به روند ساخت راه های 
مواصاتی در کشور و این که اجرای 
این قبیل پروژه ها بدون درنظرگرفتن 
 ماحظات زیست محیطی، تخریب 
غیر قاب���ل جبران محیط زیس���ت را 
خصوص���ا در محدوده مناطق تحت 
مدیریت این سازمان موجب می شود، 
این سازمان نسبت به تهیه و تدوین 
»اصول ۴0گانه زیس���ت محیطی در 
طراحی، اجرا و بهره برداری از راه های 
کش���ور« اقدام کرده است که اصول 
مذکور برای رعایت در تمامی طرح ها 
و پروژه های راهس���ازی به پیوست 
ارس���ال می شود.خواهشمند است 
دس���تور فرمایند، در اجرای عملیات 
راه سازی، اصول اعامی را به عنوان 
الزامات زیست محیطی ماک عمل 

قرار دهند.«
 همچنین ابوالفضل آبشت، مدیر 
طرح حفاظت از تااب های کش���ور 
س���ازمان محیط زیست، در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، از اتمام تدوین 
برنامه مدیریت جامع ارزیابی آسیب 
پذیری ۱۲ حوضه آبریز تااب ها خبر 

داد و گفت: س���تاد احیای تااب های 
کشور برای  ۱۹ تااب، برنامه مدیریت 
جام���ع تدوین کرده که این برنامه از 
سال ۹۶ به همۀ استان های کشور اباغ 

شده است.
آبشت با بیان این که ایران عضو 
کنوانسیون رامسر و متعهد به حفاظت 
از تااب های کشور است، گفت: ستاد 
احیای تااب های کشور برای 7 تااب 
طی برنامه ای، ارزیابی آسیب پذیری 
رامسر سایتای کشور را در دستور کار 
قرار داده اس���ت.مدیر طرح حفاظت 
از تااب های کشور سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه در ابتدای 
سال۹7 دوره اول ارزیابی آسیب پذیری 
برای کل رامسر سایت ها به اتمام رسیده 
است، افزود: این ارزیابی میزان آسیب 
پذیری را در اختیار متخصصان سطوح 
مختلف در تمام منطقه قرار می دهد و 
همچنین این ارزیابی هر ۲ سال یک 
بار به روز رسانی خواهد شد. وی با 
اشاره به مشخص نبودن اولویت در 
سیستم های استانی اظهار داشت: در 
کش���ور ما هنوز مشخص نیست که 
اولویت در حوزه محیط زیس���ت و 
تااب ها با کدام است؛ آیا اولویت با 
هامون است یا شادگان یا جامعه محلی 
و گونه های در معرض خطر انقراض؟   
نمی دانیم کدام اولویت مهمتر است، 
چرا که همیشه موضوع اصلی در تمام 

دنیا محدودیت منابع بوده است. 
اگر این منابع به صورت مطلوبی 
بین همه تقس���یم شود، شاهد نتیجه 

بهتری خواهیم بود.

هال احمر: نگران زلزله زدگان 
کرمانشاه هستيم

دبیر کل جمعیت هال احمر گفت: مارگزیدگی، عقرب گزیدگی و ش���یوع 
بیماری های واگیر از نگرانی های ما برای مردم زلزله زده کرمانشاه است و همچنان 

نسبت به سامت و زندگی مردم مناطق زلزله زده حساس هستیم.
محمود محمدی نسب در گفتگو با ایرنا با بیان این که جمعیت هال احمر 
همچنان برای منطقه زلزله زده کرمانشاه حساسیت های زیادی دارد، بیان کرد: عقرب و 
مار گزیدگی از نگرانی های جدی ما در این منطقه است و این موضوع را از اسفند 
سال گذشته با وزارت بهداشت در میان گذاشته بودیم و خواستار ورود جدی آنها 
هستیم. وی با تأیید این که وزارت بهداشت در این زمینه فعالیت های خوبی انجام 
داده است، بیان کرد: همچنان نیازمند اقدامات بیشتر مسئوان این وزارتخانه  هستیم 
.دبیر کل جمعیت هال احمر با اشاره به آغاز فصل گرما و  سکونت افراد زلزله زده 
در کانکس ها در کنار یکدیگر گفت: تجمع این افراد در کنار یکدیگر در این فصل 

سال ممکن است سبب شیوع برخی بیماری های واگیردار شود.
وی با بیان این که   اکنون اخباری از ش���یوع بیماری واگیردار در منطقه   
گزارش نش���ده است، گفت: همچنان از وزارت بهداشت می خواهیم در این باره 
اقدامات و فعالیت های جدی داشته باشد. دبیر کل جمعیت هال احمر با اشاره به 
نزدیکی فصل تابستان و آغاز سفرهای نوروزی افزود: برای امدادرسانی های بهتر 
در جاده ها اقدام به دو برابر کردن پایگاه های امدادی در سراسر جاده های کشور 
کرده ایم و    تعداد  آن به یکهزار و ۲00 پایگاه رسیده است که تعداد ۵7۱ مورد 
از آن ها از نوع سیار و موقت است.محمدی نسب به اقدامات جمعیت هال احمر 
در روستای درمیان استان خراسان جنوبی هم اشاره کرد و گفت: اخبار و تصاویر 
کودکان این روستا نشان می داد آنها دچار نوعی عارضه پوستی شده اند. جمعیت 
هال احمر تیمی را به همراه پزشک داوطلب به این منطقه اعزام کرد و مشخص 
شد آفتاب سوزان و باد شدید سبب سوختگی و ترک بر روی پوست صورت این 
کودکان شده  است.وی گفت: به نظر می رسد این عارضه حاصل تغییرات اقلیمی 
و خشکسالی است بنابراین این تیم به توزیع کرم، پماد و کاه برای جلوگیری از 
تابش آفتاب بر صورت این کودکان اقدام کرد. وی افزود: این تیم آموزش های ازم 
را به خانواده ها ارائه داد و اخبار حاصله نشان از بهبود  این کودکان دارد. همچنین 
با تخصیص اعتباری قصد داریم محوطه سایبان داری را برای بازی کودکان بسازیم 

تا این کودکان از گزند تابش مستقیم خورشید در امان باشند.

 اباغ  اصول 40 گانه زيست محيطی 
در عمليات راهسازی کشور

همکار گرامي جناب آقاي سيد مصطفي کاظمي 
درگذشت عموي گرامیتان را صمیمانه تسلیت مي گوییم، از درگاه 
ایزد منان براي آن مرحوم غفران واس���عه الهي و براي بازماندگان صبر و 

اجر مسئلت داریم. 
سرپرست مؤسسه اطاعات، سردبيري، تحریریه، مدیران و 
سرپرستان شعب مؤسسه اطاعات و شركت ایرانچاپ



نشست گفتمانى كيوريتورى هنر معاصر در گالرى ايده
نشســــت گفتمانى كيوريتورى در هنــــر معاصر با حضور مجيد 
مالنوروزى، نادر سيحون، جمشيد حقيقتشناس و جاويد رمضانى در 
گالرى ايده برگزار مىشــــود. اين نشســــت تخصصى به صورت آزاد و 
عمومى، 31 خرداد در محل جديد گالرى ايده واقع در كريمخان، خيابان 

سنايى، خيابان هجدهم، شماره26 ميزبان عالقه مندان به هنر است.
 نمايشگاه نقاشى محمد لقمانى در سالگرد درگذشت هنرمند

نمايشگاه «آشفته رقص» شامل آثار زنده ياد محمد لقمانى در سالگرد 
درگذشـــت اين هنرمند پنجشنبه 31 خرداد ساعت 16در گالرى «آما» 
افتتاح مى شود.نمايشگاه «آشفته رقص» كه به نوعى خودنگارههاى پايانى 
عمر محمد لقمانى(مانى) است به مناسبت اولين سالگرد درگذشت اين 
هنرمند 31 خرداد تا ششم تير در گالرى آما واقع در شهرك غرب، بلوار 

فرحزادى، ميدان كتاب، خيابان كوهستان، شماره 8 برگزار مى شود.
نمايشگاه گروهى عكس «چشم اندازهاى ايران 2» در گالرى «َشلمان»

نمايشـــگاه گروهى عكس باعنوان«چشم اندازهاى ايران 2» جمعه 
1 تير ســـاعت 16 تا 20 و 30 دقيقه  در گالرى «َشـــلمان» گشـــايش 
مىيابد. در اين نمايشـــگاه مجموعه اي از زيباييهاي ايران زمين گرد 
آمده اســـت. اين نمايشـــگاه تا 6 تيرادامه خواهدداشت و عالقه مندان 
مىتوانند از ساعت 16 و 30 دقيقه تا 20 و 30 دقيقه به گالرى َشلمان 
به نشـــانى خيابان ميرداماد، نرسيده به شريعتى، رودبارغربى (جنوبى)، 

كوچه كاووسى،شماره 27مراجعه كنند.
 نقد و بررسى «هنر جنگ»امروز با حضور رخشان بنى اعتماد

به بهانه برگزارى نمايشـــگاه «ساكنان دل» نشست نقد و بررسى 
«هنر جنگ» با حضور رخشان بنى اعتماد در گالرى شهر كتاب فرشته 
برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومى شهر كتاب فرشته، عصر 
ســـه شـــنبه بيست و نهم خرداد نشستى با موضوع نقد و بررسى «هنر 
جنگ» در محل گالرى مجموعه فرهنگى هنرى شـــهر كتاب فرشـــته 
برگزار خواهد شد. اين نشست به بهانه نمايشگاه عكس «ساكناِن دل» با 
آثارى از سعيد صادقى كه در روزهاى نخست ماه خرداد و به مناسبت 
گراميداشـــت سال روز آزادسازى خرمشهر و با محوريت دفاع مقدس 
در اين گالرى برقرار بود، با حضور رخشان بنى اعتماد برگزار خواهد 
شد. گالرى شهر كتاب فرشته به نشانى خيابان شريعتى، پايينتر از پل 
صدر، شـــماره 1671، سهشـــنبه بيست و نهم خرداد ساعت 18 ميزبان 

عالقه مندان خواهد بود.
عثمان محمدپرست پيشكسوت موسيقى تجليل مى شود

دومين برنامه «خنياگران ســــرزمين مادرى» با موضوع موسيقى شناسى 
خراسان با حضور هنرمندان و تجليل از عثمان محمدپرست پيشكسوت موسيقى 
خراســــان در فرهنگسراى ارسباران برگزار مى شود. به گزارش ايرنا، برنامه 
«خنياگران سرزمين مادرى» با موضوع موسيقى شناسى خراسان روز پنجشنبه 

(31 خردادماه) ساعت 18 در فرهنگسراى ارسباران برگزار مى شود.
 على رفيعى «خانه برناردا آلبا» را به صحنه مىبرد

على رفيعى قصد دارد در نيمه دوم سال جارى نمايش «خانه برناردا 
آلبا» اثر فدريكو گارسيا لوركا را در تاالر وحدت روى صحنه ببرد.

بـــه گزارش مهر، على رفيعى طراح و كارگردان مطرح تئاتر ايران 
كه آخرين بار و در پاييز سال 94 نمايش «خاطرات و كابوس هاى يك 
جامه دار از زندگى و قتل ميرزا تقى خان فراهانى» را در تاالر وحدت 
به صحنه برده بود، قصد دارد در سال جارى نيز اثرى تازه را طراحى 

و كارگردانى كند.
توقف فعاليت 300 موسسه علمى كاربردى

معاون آموزشـــى وزارت علوم اعالم كرد: براســـاس مصوبه اخير 
شوراى عالى ادارى، جلوى فعاليت 300مركز علمى كاربردى وابسته به 

دستگاههاى اجرايى گرفته شده و ظرفيت 300 مركز ديگر صفر شد.
مجتبى شريعتى نياسر در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه اخير شوراى 
عالى ادارى گفت: در بخشــــى از اين مصوبه به مراكز علمى كاربردى 
اشاره شده كه بر اساس آن، ايجاد هرگونه مركز علمى كاربردى وابسته 

به دستگاههاى اجرايى ممنوع است.
پيش بينى جذب 5 ميليون دانش آموز در پايگاههاى تابستانى

عليرضا كاظمى، معاون پرورشـــى و فرهنگى وزارت آموزش و 
پرورش برنامههاى تابســـتانى آموزش و پرورش براى دانش آموزان را 
اعالم كرد و گفت: پيش بينى ما اين است كه شمار پايگاههاى اوقات 
فراغت در سال جارى به 33هزار مورد برسد و بتوانيم 5ميليون دانشآموز 

را جذب كنيم. 
بنابراين گزارش،  همه مراحل پيش ثبت نام در سامانه اوقات فراغت 
به نشـــانىmedu.ir.tabestan97در دسترس خانوادهها قرار گرفته و 

مىتوانند از جزئيات برنامههاى پايگاهها مطلع شوند.

كنسرت گروه دف نوازان مشتاق به سرپرستى مهرداد كريم خاورى 
6 و 8 تيرماه ساعت 21:30 در تاالر وحدت برگزار مى شود.

گروه دف نوازان مشتاق با اجراى 60 نفر از اعضاى اين گروه به 
سرپرستى و آهنگسازى مهرداد كريم خاورى(نوازنده و مدرس ساز هاى 

كوبهاى) 6 و 8 تيرماه در تاالر وحدت به روى صحنه مى رود.
بخش اول اين كنسرت به بداهه نوازى فردين كريم خاورى(نوازنده 
تار، ســـه تار و شـــور انگيز) به همراهى مهرداد كريم خاورى (نوازنده 

سازهاى كوبهاى) اختصاص دارد.
در بخش دوم نيز گروه دف نوازان مشتاق متشكل از 60 نفر نوازنده 
سازهاى كوبه اى شامل سازهاى دف، تنبك، ضرب زورخانه، دهل، سنج 
و دمام به سرپرستى مهرداد كريم خاورى به اجراى قطعاتى از ساخته 

و تنظيم هاى اين هنرمند مى پردازند.
مهرداد كريم خاورى متولد 1347در شهر سنندج از سال 1361تدريس 
دف را در تهران آغاز كرده است. وى در آلبوم هاى متعددى از جمله 
«يادواره نور على برومند» گروه شـــيدا به سرپرستى استاد محمد رضا 
لطفى به هنرنمايى پرداخته و از آثار وى مى توان به «حلقه هســـتى»، 
«حلقهرندان» و «كتاب آيين دف نوازى(در سه جلد)» نام برد. اين هنرمند 
تاكنون در كنار گروههاى مختلف كنســـرتهايى در ايران و خارج از 

كشور اجرا كرده است.
گروه دف نوازان مشـــتاق از ســـال 76 به سرپرستى مهرداد كريم 
خاورى تاسيس شد و در دوران فعاليت خود كنسرت هايى در تهران 

(تاالر وحدت)، شهرستان ها و خارج از كشور به روى صحنه برد.
الزم به ذكر است، عوايد فروش شب اول اين كنسرت به موسسه 

خيريه شروين اختصاص خواهد داشت.

درگذشت دكتر حسن 
صدر حاج سيد جوادي

دكتر حســـن صدر حاج سيد 
جوادي روزنامهنگار، نويســـنده و 
مترجم پيشكسوت سحرگاه بيست 
و هشـــتم خرداد ماه جاري دارفاني 
را وداع گفـــت و به ســـراي باقي 

شتافت. 
وي به سال 1308 خورشيدي 
در خانوادهاي از اعاظم قزوين متولد 
شـــد و پس از پايان تحصيالت در 
دانشگاه تهران و اخذ دكتراي ادبيات 
تطبيقي با درجه ممتاز از دانشـــگاه 

ســـوربن فرانسه به ايران بازگشت و به فعاليتهاي علمي، آموزشي و 
مطبوعاتياش ادامه داد. مرحوم دكتر حاج سيد جوادي در اوايل دهه پنجاه 
سردبير روزنامه اطالعات و مدير مركز آرشيو و اسناد مؤسسه مطبوعاتي 
اطالعات بود و عالوه بر نگارش مقالههاي پرشمار انتقادي، به تأليف، 
تدوين و ترجمه دهها كتاب علمي، ادبي و تاريخي پرداخت و در عين 
حال با روزنامه فرانسوي زبان «ژورنال دو تهران» نيز همكاري داشت. 
برخي از آثار دكتر حاج سيد جوادي از اين قرار است، دستورنويسي 
فارسي در شبه قاره هند، فارسي و تاريخ ادبيات، مقايسه سعدي و حافظ 
از نظر غزلسرايي و سبك شناسي، كشتي به خشكي راندن، داستانهاي 
قرآن و بوســـتان ســـعدي براي كودكان و نوجوانان و آخرين تأليف او 
به نام «فرهنگ مواد مخدر» كه مجموعه  هاي مرجع براي پژوهشگران 

در اين حوزه است. 
دكتر حاج ســـيد جوادي همچنين از بنيانگذاران مدرســـه عالي 
مديريت شميران بود. عنوان يكي از مقالههاي دكتر حاج سيد جوادي 
كه بازتاب گستردهاي داشت، به اين شرح  قبل از كودتاي 28 مرداد 32
بود: «شاه هنگامي كه از ايران فرار كرد، تابوت سلطنت را هم با خود 
برد» مقالههاي انتقادي حاج ســـيد جوادي در سالهاي قبل از انقالب 
موجب شد كه محمدعلي جمالزاده نويسنده بزرگ ايراني از او به عنوان 
معدود نويسندگان حقيقت گو و دلسوز آن روزگار ياد كند و از دور 

بر قلماش بوسه بزند. 
محمد سلطانىفر معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در پيامى درگذشـــت «حسن صدر حاج سيد جوادى» روزنامه نگار و 
مترجم پيشكسوت را تسليت گفت.در پيام معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ 

و ارشاد اسالمى آمده است:
انا هللا و انا اليه راجعون

«درگذشت روزنامه نگار پيشكسوت، مترجم و استاد برجسته دانشگاه 
تهران، زنده ياد حســـن صدر حاج ســـيد جوادى را كه ساليان مديدى 
از عمر خود را در عرصه علم، فرهنگ و رســـانه خدمت كرده بود، 
به  خانواده محترم ايشان، دوستان و فعاالن فرهنگى و رسانهاى كشور 
تسليت مىگويم. از خداوند متعال براى آن مرحوم غفران الهى و براى 

بازماندگان ايشان، صبر مسالت دارم.»
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صالحي اميري: انديشههاي امام (ره) بايد با رويكرد جديد بازخواني شود 

يادبـــود هوشـــنگ آزادىور 
چهارشنبه 30 خرداد ساعت 18 در 
خانه هنرمندان ايران برگزار مىشود. 
بـــه گـــزارش روابط عمومى 
خانه هنرمندان ايران، در اين مراسم 
محمدرضا اصالنى، همايون امامى، 
ســـودابه فضايلى، ميترا كارآگاه و 
حامدهاتف به سخنرانى مىپردازند.در 
اين مراسم همچنين فيلمى با صداى 
هوشنگ آزادىور براى حاضران به 

نمايش درخواهد آمد.
هوشـــنگ آزادىور شـــاعر، 
مترجم و مستندساز ايرانى بود. وى 
دانشآموخته مدرســـه عالى سينما 
بـــود. «گل قالى» از آثار او در مقام 
يك مستندساز است. او از شاعران 
«شعر ديگر» و از ويراستاران مؤسسه 

انتشارات فرانكلين بود. 

گويندگى براى فيلمهاى مستند 
ساخته ديگر كارگردانان مانند «تهران 
درجه ريشتر» ساخته پيروز كالنترى 
و «خدايخانه» ساخته فضلاهللا تارى 
و فيلمهـــاى داســـتانى «بلور تار»، 
«مكان اخالق» و «اســـتراحتگاه» از 
ديگر فعاليتهاى حرفهاى آزادىور 
هســـتند.  در سال 1362 مجموعه 
تلويزيونى قصهاى بهنام دارو پخش 
شده از شبكه يك تلويزيون ايران را 

كارگردانى كرد. 
از ديگـــر فعاليتهاى او در 
اين سال ترجمه كتاب «تاريخ تئاتر 
جهان» نوشـــته اسكار گ. بروكت 
بود. مراسم يادبود هوشنگ آزادىور 
چهارشنبه 30 خرداد ساعت 18 در 
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ايران 

برگزار مىشود . 

دبير علمى همايش انقالب اسالمى در 
منظومه فكرى امام خمينى (ره) ازنظريه تاعمل 
در  نشستى خبرى با بيان اينكه بيش از هر 
زمانى نيازمند بازشناسى انديشههاى امام (ره) 
هستيم، اعالم كرد: براى رفع چالشهاى امروز 
نيازمند بازگشـــت به انديشههاى امام (ره) با 

رويكرد، متدلوژى و زبان جديد هستيم.
دكترســـيد رضا صالحى اميرى با اعالم 
خبـــر فوق درخصوص اهداف برگزارى اين 
همايش گفت: بعد از پيروزى انقالب اسالمى 
پنـــج مرحله گفتمانى را طى كرديم؛ گفتمان 
ارزشى، گفتمان توسعه و سازندگى، گفتمان 
اصالحات، گفتمان عدالت و گفتمان اعتدال، 
تمامـــى اين گفتمانها خرده گفتمانهايى در 
زير چتر وسيع گفتمان انقالب اسالمى هستند؛ 
براى اينكه تحليل دقيقترى نســـبت به اين 
گفتمانها داشته باشيم، نيازمند شناخت بهتر و 

دقيقتر آنها هستيم.
وى افـــزود: در همايش پيشرو ابعاد 
مختلف نظريات امام خمينى (ره) در دو حوزه 
سياست داخلى و خارجى از يكديگر تفكيك 
شـــده اســـت؛ اخالقگرايى، عدالتگرايى، 
وحدتگرايى، آرمانگرايى، مصلحتگرايى، 
مردمگرايى، اســـتقاللگرايى، عقلگرايى و 
قانونگرايى از جمله محورهاى مورد بحث 

در بخش سياست داخلى است.
وى با بيان اينكه اكنون بعد از چهار دهه 
اين همايش علمى با حضور صاحب نظران 
دانشـــگاهى و حوزوى برگزار مىشود ودر 
آن تحقق  يا عدم تحقق گفتمان انديشههاى 
حضرت امام (ره) بررسى مى شود، ادامه داد: 
فلسفه ورود به اين موضوع از اين رو است كه 
ما نيازمند بازشناسى انديشههاى امام (ره) براى 
نسل جوان و پويا و جامعهاى كه عالقهمند به 

آرمانهاى امام است، هستيم. در چنين فضايى 
بايد تحليل شود كه با چه موانعى روبرو بودهايم 
و سهم هر كدام از موانع در تحقق اين اهداف 
چه ميزان است. همچنين داليل اصلى بروز 
ناكامىها در رسيدن به اين آرمانها چه بوده 
و سهم اين ناكا مىها يا موفقيتها درهر كدام 

از اين محورها چه ميزان است.
وى با اشاره به برخى چالشها در تحقق 
آرمانها و انديشههاى حضرت امام(ره)، گفت: 

بايد بررسى شود آيا سوءمديريت در تحقق 
عملياتى گفتمان حضرت امام (ره) داشتهايم؛ 
چالش در فلسفه و نظريه وجود داشته، ضعف 
قوانين منجر به بروز ناكامىها بوده  يا در اجرا 

توانايى تحقق اين آرمانها را نداشتهايم.
وى بـــا ارائه آمـــارى از روند دريافت 
مقاالت در اين همايش اظهار كرد: در مجموع 
178چكيده مقاله به اين همايش واصل شد كه 
از اين ميان 108اصل مقاله دريافت گرديد؛ در 
مسير داورى اين تعداد مقاالت، تعداد 62مقاله 

تاييد شد و در داورى نهايى 24مقاله منتخب 
شد كه در كتابى چاپ شده و طى برگزارى 

همايش منتشر مىشود.
 دبير علمى همايش انقالب اسالمى در 
منظومه فكـــرى امام خمينى (ره) افزود: در 
مجموع 55درصد از پژوهشگرانى كه مقاله به 
دبيرخانه اين همايش ارســـال كردهاند، داراى 
مدرك دكترى، 38درصد از مقطع كارشناسى 
ارشـــد و 8درصد نيز از مقطع كارشناســـى 

بودهاند.به گفته صالحى اميرى، 18نشســـت 
تخصصى به عنوان پيش نشست اين همايش 
علمى در جهاد دانشگاهى و پژوهشگاه امام 
خمينى (ره) برگزار شد و حاصل اين نشستها 
چاپ مجموعه مقاالت اين نشستها در قالب 

كتاب بوده است.
وى افزود: در حوزه داخلى، اين همايش 
با عناوينى همچون انقالب اسالمى و عدالت، 
انقالب اســـالمى و آزادى، انقالب اسالمى 
و حقوق ملت، انقالب اســـالمى و سياست 

اخالقى، انقالب اسالمى و معنويت، انقالب 
اسالمى و آموزش و فرهنگ، انقالب اسالمى 
و امنيت، انقالب اسالمى و مشاركت، انقالب 
اســـالمى و وحدت ملى، انقالب اســـالمى 
و پيشـــرفت و توسعه و انقالب اسالمى و 

تمدنسازى، برگزار خواهد شد.
دبيـــر علمى اين همايش، ادامه داد: در 
حوزه سياســـت خارجـــى و در چارچوب 
گفتمانى هم عناوينى مانند انقالب اسالمى و 
راهبرد منطقگرايى اسالمى، انقالب اسالمى 
و عدم تعهدگرايى جهانى، انقالب اســـالمى 
و استكبارستيزى، انقالب اسالمى و صلح و 
همزيســـتى مسالمتآميز، انقالب اسالمى و 
صدور انقالب، انقالب اسالمى و جهانى شدن 
يا جهانىسازى، انقالب اسالمى و هويت و 
خودباورى و نيز انقالب اسالمى و ديپلماسى 
فرهنگى به عنوان موضوعات برگزارى همايش 

خواهند بود.
* اگر اراده كنيم، مىتوانيم

ســـيدحميدرضا طيبـــى رئيس جهاد 
دانشـــگاهى هم  گفت: در جهاد دانشگاهى 
تالش كرديم اين حرف امام كه فرمودند: «اگر 

اراده كنيم، مىتوانيم» را ثابت كنيم. 
وى افـــزود: ما هـــم اكنون در حوزه 
پزشكى توانسته ايم در مرز علم حركت كنيم 
و ســـلولهاى بنيادى را به فناورى تبديل و 

قطعهسازى در بدن را شروع كنيم .
وى ادامه داد: همانطور كه مىدانيد ماه 
گذشته، بزرگترين كارخانه توليد سلولهاى 
بنيادى در غرب آســـيا با كمك دانش جهاد 
دانشگاهى افتتاح شد. ما در جهاد دانشگاهى 
به عنوان مولود مبارك انقالب اســـالمى، 
تـــالش كرديم ثابت كنيـــم كه توان انجام 
كارهاى بزرگ در كشور وجود دارد و اين 

همان خودباورى است كه امام خمينى (ره) 
روى آن تاكيد داشتند و آن را به نسل جوان 

منتقل كردند. 
عيسى عليزاده، معاون فرهنگى جهاد 
دانشگاهى هم با بيان اينكه در حوزه فرهنگى 
جهاد دانشگاهى تالش كرده است فعاليتهاى 
بهروز داشته باشد، اظهار كرد: برگزاري اين 
همايشها با نگاه نقد و بررسى انديشههاى 
امام (ره) ممكن اســـت حساسيتهايى در 
پى داشـــته باشد، اما ما به دنبال شكلگيرى 
فضاى علمى و نقادى در جامعه دانشگاهى 
اعم از دانشجويان و اعضاى هيئت علمى كه 

صاحبنظرند هستيم.
معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى همچنين 
با اشاره به برخى از اهم فعاليتهاى جهاد 
دانشـــگاهى در حوزه فرهنگى، اظهار كرد: 
در حوزه قـــرآن، معاونت فرهنگى جهاد 
تالش كرده، با برگزارى نشستهايى علمى 
به پرســـشها و بعضا شبهات دانشجويان 
پاســـخ مناسب دهد.وى افزود: همچنين در 
فضاى نقد آزاد، اقدام به برگزارى مناظرههاى 
دانشـــجويى كردهايم كه امسال نيز هفتمين 
دوره آن را برگزار خواهيم كرد و همانطور 
كه مىدانيد امسال نخستين دوره مناظره به 
زبان انگليسى توسط جهاد دانشگاهى برگزار 
شد. معتقديم در مباحث آزادانديشى بسيارى 

از مسائل و مشكالت قابل حل است.
 گفتنى است، همايش انقالب اسالمى 
در منظومه فكـــرى امام خمينى (ره) روز 
چهارشـــنبه، 30خردادماه، از ساعت 8صبح 
تا 13در مركز همايشهاى كتابخانه ملى به 
نشانى ميدان ونك، بزرگراه حقانى با حضور 
و سخنرانى شخصيتهاى علمى و برپايى 

چندين پنل علمى، برگزار مىشود.

پنجمين كنگره بينالمللى 
بيدل دهلوى (عرس بيدل) 
كه قرار بود ســـال گذشته 
برگزار شود، 14 و 15 تيرماه 
سال جارى در تهران برگزار 

مى شود.
بـــه گزارش ايرنا، پنجمين عرس بين المللى 
بيدل بعد از چند ماه وقفه،14 و 15 تيرماه ســـال 
جارى (پنجم و ششم جوالى 2018) به همت بنياد 
بيدل،بـــا همكارى كانون ادبيات ايران و با حضور 
اســـتادان و پژوهشگران صاحب نام ايران و جهان 

در تهران برگزار شود.
در اين دوره، عالوه بر سخنرانىها، برگزيدهاى 

از آثار و مقاالت رسيده به دبيرخانه كنگره، در دو 
بخش شـــخصيت و آثار و افكار «ابوالمعانى ميرزا 
عبدالقادر بيدل دهلوى»، شاعر و عارف بلند آوازه 
زبان فارسى و ميراث جهانى زبان و ادبيات فارسى 
ارائـــه خواهد شـــد.عرس پنجم بيدل دهلوى نيز 
همچون عرسهاى پيشين، عرصه اى سزاوار براى 
عرضه داشـــت آخرين پژوهشها و دستاوردهاى 
ادبى، فرهنگى و علمى استادان و پژوهشگران در 
زمينه بيدل شناسى به طور خاص و ميراث فارسى 
برون مرزى به طور عام اســـت. شخصيت، آثار و 
افكار بيدل، شخصيت تاريخى و سوانح زندگى بيدل 
و خاندان او، مناسبات بيدل و هم عصرانش(دربارها، 
حاكمان، اميران و بزرگان، شخصيتهاى علمى و 

ادبى و عرفانى)، تاثيرپذيرى بيدل از شـــاعران و 
عارفـــان متقدم و معاصر خود، نقد و تحليل ادبى 
آثـــار منظوم و منثـــور بيدل، بيدل و ميراث اديان، 
مذاهب و مكاتب فكرى و معرفتى، زيبايى شناسى 
و سبكشناسى آثار منظوم و منثور بيدل و تجلى 
انديشهها و آموزههاى دينى و عرفانى در آثار بيدل 
از محورهاى موضوعى اين كنگره هستند. بر اساس 
فراخوان، مقاالت برگزيده در كتاب يادمان «پنجمين 
عرس بين المللى بيدل دهلوى» چاپ و منتشـــر 
خواهد شد. محل برگزارى پنجمين عرس بين المللى 
بيدل دهلوى، مركز آفرينشهاى فرهنگى و هنرى 
كانون پرورش فكرى بوده وهادى سعيدى كياسرى 

دبيرى اين كنگره ادبى را برعهده دارد.

برگزارى كنگره بيدل دهلوى

نمايشهاي  تاالرهاي «باران» و «مولوى»
نمايش «شـــبيه رهايى وراى يك نفس» در تئاتر باران و نمايشهاى 
«آقامحمدخان»، «شكيل اونيل» و «پرده خانه» در تاالر مولوى روى صحنه 

مىروند.
به گزارش ايســـنا به نقل از روابط عمومى گروه، نمايش «شـــبيه رهايى 
وراى يك نفس» به نويسندگى سروناز زمانى و به كارگردانى ساناز زمانى از 3
تيرماه در تئاتر باران اجرا خواهد داشت.«شبيه رهايى وراى يك نفس» برگزيده 
بهترين نمايشنامه و بهترين كارگردانى از دومين جشنواره تئاتر شهر در سال 
92 شده است.دو نمايش «آقامحمدخان» به كارگردانى نويد معمار كرمانى 
و «پرده خانه» به كارگردانى شيما اسدى در سالن اصلى و نمايش «شكيل 
اونيل» به كارگردانى امير كامران و على حسين زاده در سالن كوچك مركز 
تئاتـــر مولوى، در دور جديد اجراهاى اين مركز به صحنه مىروند.نمايش 
«آقامحمدخان» از 29 خرداد تا 22 تيرماه، هر شب ساعت 18، نمايش «پرده 
خانه» از 28 خرداد تا 22 تيرماه، هر شب ساعت 20:30 و نمايش «شكيل 
اونيل» از سهشنبه 5 تا 27 تيرماه، هر شب ساعت 19:30 روى صحنه اين 

مركز تئاتر دانشگاهى مىروند.
بازيگران نمايش «پرده خانه»، پرنيا بارزيد، ابراهيم برزيده، نيكو پشوتن، 
اميرحسين حكيمى، مجيد خليلى، شادى شاهعلى، عسل غروى، آيدا فرخمنش 

و كيميا هوشمند هستند. 

عيسى امنخانى در نشست نقد 
كتاب «نثر فارسى در سپهر سياست» 
گفت: كليلهودمنه سياســـىترين نثر 
ادبيات كهن فارسى است كه داعيهاى 
سياسى هم ندارد. از اينرو در نهادينه

كردن قدرت موفق عمل مىكند.
به گـــزارش خبرگزارى مهر، 
نشســـت نقد و بررسى كتاب «نثر 
فارسى در سپهر سياست» نوشته مريم 
صادقى با حضور محمد كمالىزاده و 
عيسى امنخانى و همكارى گروه زبان 
و ادبيات فارسى شوراى بررسى متون 
و كتب علوم انسانى در مركز فرهنگى 

شهر كتاب برگزار شد.
در ابتداى اين نشســـت، مريم 
صادقى نويسنده كتاب درباره نوشتن 
اين اثر گفت: دو سؤال مهم را در نظر 
داشتم. يكى اينكه اصوالً نثرهاى فارسى 
مورد بررسى چگونه خوانده شدند 
و دربارهشان چه پژوهشهايى انجام 
شـــده است. ديگرى اينكه اين نثرها 
چه كاركردى دارند؛ مثًال چرا تاريخ 
بيهقى، تاريخ جهانگشا، مرزباننامه، 
كليلهودمنه را بهمنزله محورهاى نثر 
انتخاب كردهايم. كاركرد اين متون از 
نظر من در دو حوزه بوده است: يكى 
لفظى و ديگرى كاركردى. حوزه لفظى 
را افرادى چون بهار يا شميسا بررسى 
كردهاند. اما شميسا هم مسأله كاركرد 
را با اشارهاى گذرا به سطح فكرى ابتر 
مىگذارد و روى حوزه لفظى متمركز 
مىماند. در كتاب حاضر تالش كردم 
كاركـــرد اين نثرها را از زمان ورود 

اسالم به ايران بررسى كنم.
وى افزود: بر اين باورم كه اين 
نثرها بهمنظور ايجاد، تثبيت يا تقويت، 
افزايش و تحكيم رويكردهاى خاص 
سياســـى، دينى و بهتبع آن اجتماعى 
نوشته شـــده است. دليل اينكه اين 
رويكرد اقناعى ادامه يافته است، اين 

بوده كه انديشه ثابت بوده و كاركرد 
اينها براساس اين انديشه انجام گرفته 
است. به اين معنى كه از نظر كاركرد 
اقناعـــى تفاوتى بين تاريخ بلعمى و 
تاريخ جهانگشاى نادرى نيست، گرچه 
اين دو متن فاصلهى زمانى بسيارى 
دارند. لفظ يا موضوع شايد متفاوت 
باشد، محور اصلى اين كتابها يكى 
است. حكومتها براى حكومتكردن 
به روشنفكران، نخبگان، انديشمندانى 
نياز دارند كه مسير را براى آنها صاف 
كند. اين مسير براى حكومتى با نام 
اسالم، جز با استناد به آيه و حديث 
به صورتهاى مختلف امكانپذير 
نيست. براى نمونه بيهقى شگردهاى 
اقناعى را براى توجيه و تلقين تبعيت 

از حكومت بهكار مىگيرد.
در بخش دوم اين نشست، محمد 
كمالىزاده با بيان اينكه نثر فارسى در 
طول تاريخ بسيار به سياست پرداخته، 
رويكـــرد انتقادى كتاب را حاكى از 
سبكى عالمانه دانست. سپس ايرادهاى 
جزئى و كلىاى را بر اثر وارد دانست 
و ضمن اينكه رعايتنشـــدن دقت 
علمى؛ يعنـــى ارائه نقل قول بدون 
ارجاع، نسبتدادن نظرياتى به افراد و 
ردكردن اين نظريهها بدون استدالل، 
نابهجا بهكار بردن عبارت «ملىگرايى»، 
بىتوجهى به كتابهاى مرجع علوم 

سياسى و انديشههاى اسالمى را ايراد 
جزئى كار دانست.

كمالـــىزاده در اين باره گفت:
اين موارد به چارچوب نظرى كتاب 
باز مىگردند. در انديشههاى سياسى 
در اســـالم، نظريه و تقســـيمبندى 
كامًال شناختهشـــدهاى وجود دارد 
كه متون سياســـى اسالمى_ايرانى 
را به چهار شـــاخه فلسفه سياسى، 
شريعتنامهنويسى، سياستنامهنويسى 
و اندرزنامهنويسى تقسيم است. در 
اين تقسيمبندى كسانى مثل فارابى يا 
ابنسينا ذيل فلسفه سياسى، خنجى و 
ماوردى در ذيل شريعتنامهنويسى، 
خواجـــه نظامالملـــك در ذيـــل 
سياستنامهنويسى و كتابهايى مثل 
كليلهودمنه و افرادى مثل ابنمقفع در 
ذيل اندرزنامهنويسى قرار مىگيرند. 
اگر نويسنده به اين تقسيمبندى واقف 
بود، فارابى يا خواجه نظامالملك را 
به اشتباه سياستنامهنويس نمىخواند. 
مشخصبودن هدف نويسنده در اين 
تقســـيمبندى نياز به توجيهاتى كه 
در كتاب اخير ضرورى شـــده، رفع 

مىكرد.
عيسى امنخانى هم در بخش 
ديگـــر اين برنامه، ضمن بيان اينكه 
ورود به پژوهشهاى ميانرشتهاى 
براى عمقبخشـــيدن به رشتههاى 

تخصصـــى ضرورتى جســـورانه 
اســـت، پژوهشگر اين حوزه را در 
معرض نقد متخصصانى از حوزهاى 
ديگرى دانســـت و گفت: ارزش 
ويژه كتاب «نثر فارســـى در سپهر 
سياست» خارجشدن از سبكشناسى 
معمول كه نهايتاً با زبانشناسى پيوند 
مىخورد و واردشـــدن به حوزهى 
انديشه سياسى است. نويسنده پيشينه
بسيار مفصلى از كارهايى ارائه كرده 
كه در حوزه سبكشناســـى انجام 
شده است. وقتى مىخواهيم متنى را 
بررسى كنيم يا متنهايمان سادهاند 
و نويســـنده ايدئولوژىاى ندارد؛ 
مثل متنهاى ســـيروس شميسا يا 
خطيبى كه در آنها مىتوانيد بدون 
مباحث نظرى وارد نقد آنها شويد. 
اما زمانى، نويسنده ايدئولوژىاى دارد 
و براى واردشدن به متن او بايستى 
به انديشهى سياسى او توجه كنيم. 
بهار سوسيالدموكرات بود و هنگامى 
كه ســـير تطور نثر را مىنويسد، با 
انديشه سوسيال دموكراتها وارد 
عمل مىشـــود. بهار باور دارد كه 
بايستى بهتدريج حركت كرد و هيچ 
نوع انقالبى را نمىپذيرد. در جايى 
از كتاب اشاره شده كه بهار مىگويد 
ما از قرن شش به اين سو، انقالبى 
ادبى داريم و نثرمان رو به انحطاط 
مىرود. در اينجا مفهوم «انقالب» و 
«افـــول» در كنار هم به همان بحثى 
برمىگـــردد كه با تقى رفعت دارد. 
بدون دانستن اين پيشينه، نمىتوان 
كســـى مثل بهار را نقد كرد. اينجا 
نويســـنده با ناديدهگيرى پسزمينه
ايدئولوژيك، به اين نتيجه مىرسد 
كه «اســـتاد بهار سبك نادرستى را 
در سبكشناســـى بنيان نهاد». بهار 
سبكشناسىاى را براساس نظريهى 

سوسيالدموكرات بنيان گذاشت.

كليله و دمنه سياسىترين نثر كهن فارسى است

يادبود هوشنگ آزادىور 
فردا در خانه هنرمندان

مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســـتى و 
گردشگرى اســـتان تهران گفت: «پنجره واحد 
سرمايهگذارى در استان تهران بهزودى راهاندازى 
خواهد شـــد كه در همين ارتباط رايزنىهايى با 
استاندار تهران و معاونان استاندار نيز انجام شده تا 
با ايجاد پنجره واحد سرمايهگذارى در استان تهران، 
مسير ســـرمايهگذارى كوتاه شود و سرمايهگذار 
بهجاى مراجعه به 17 دستگاه از طريق پنجره واحد 
سرمايه گذارى موضوعات خود را پيگيرى كند.»

بهگزارش ميراثآريا، دالور بزرگنيا مديركل 
ميراثفرهنگى استان تهران دوشنبه 28 خرداد در 
نشست خبرى با خبرنگاران رسانههاى مختلف و 
اصحاب رسانه كه در محل اين اداره كل برگزار 
شد با بيان اين مطلب افزود: «استان تهران داراى 
ظرفيتهاى مهمى در هر سه حوزه ميراثفرهنگى، 
صنايعدستى و گردشگرى است و سعى داريم با 
برنامهريزى و برگزارى برنامههاى مختلف بتوانيم 
اين ظرفيتهاى را به گردشگران داخلى و خارجى  

و ساكنان تهران معرفى كنيم .»
او همچنين از تابستان بهعنوان يك فرصت 
مناسب براى آشـــنايى نوجوانان با ظرفيتهاى 
ميراثفرهنگى و گردشگرى نام برد و افزود: «با 
توجه به فرارســـيدن فصل تابستان و آغاز اوقات 
فراغـــت، اميدواريم بتوانيم از اين فرصت براى 
آشنايى هرچه بيشتر و بهتر كودكان و نوجوانان 
با آثار فرهنگى، تاريخى، جاذبههاى گردشگرى و 

كارگاههاى صنايعدستى استفاده كنيم.»
او از بناهاى تاريخى نيز بهعنوان يك ظرفيت 
مهم در كالنشهر تهران نام برد و گفت: «احساس 
مىكنـــم تخريب و از بين رفتن برخى از آثار و 
بناهاى تاريخى از سر ناآگاهى و عدم اطالعرسانى 
است، چراكه حتى اگر با نگاه سودجويانه به اين 
موضوع نيز نگاه كنيم آثار و بناهاى تاريخى يك 
ظرفيت مهم براى درآمدزايى است و با تبديل اين 
بناها به اماكن گردشگرى و مراكز اقامتى مىتوان 
ضمن حفظ اين داشتههاى تاريخى ارزشمند، از 
آنها براى ايجاد اشتغال و درآمدزايى نيز استفاده 
كرد كه در اين ميان اين رسانهها هستند كه بايد اين 
موضوع را اطالعرسانى كنند تا افراد عالقهمند براى 

سرمايهگذارى در اين حوزه تشويق شوند.»
بزرگنيا در ادامه با انتقاد از به فراموشى سپرده 
شدن، نمادهاى فرهنگى و ريشههاى تاريخى تهران 
گفت: «مشـــكالت عديده در حوزههاى مختلف 
در تهران مانند مشكالت زيستمحيطى  آلودگى 
هوا و ... باعث شده تا نتوانيم آن طورى كه بايد 
و شـــايد اين ارزشهاى تاريخى را حفظ و به 

نسلهاى بعدى منتقل كنيم.»
مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســـتى و 
گردشـــگرى استان تهران در ادامه افزود: «نگاه ما 
از سمت گردشگرى به سمت صنعت گردشگرى 
تغيير يافته اســـت، زمانى كه صحبت از صنعت 
گردشگرى مىكنيم حوزههايى مانند ميراثفرهنگى 
و صنايعدســـتى نيز موردتوجه قرار مىگيرد و بر 
همين اســـاس چند محور گردشگرى در استان 
تهران تعريف شده است كه يكى از آنها محور 
فرهنگى تاريخى است كه نقش مهمى در جذب 

گردشگران داخلى و خارجى دارد.»
او در بخـــش ديگرى از صحبتهاى خود 
گفت: «محور بعدى كه موردتوجه اين اداره كل 
قرار گرفته است، گردشگرى رويدادها است. در 

استان تهران شاهد برگزارى رويدادهاى مهم ملى 
و بينالمللى هستيم كه ظرفيتهاى مهمى براى 
جذب گردشگر و رونق گردشگرى است. ضمن 
اينكه گردشگرى مذهبى نيز محور بعدى است كه 
در برنامهريزىهاى اين اداره كل موردتوجه قرار 
گرفته است كه حضور 8 ميليون زائر و مسافر در 
شهررى يك ظرفيت مهم براى رونق اين حوزه 

از گردشگرى است.»
بزرگنيا ادامه داد: «چهارمين محورى كه به 
آن پرداختهايم، گردشگرى سالمت است، با توجه 
به پيشرفتهاى خوب كشورمان در حوزه پزشكى 
و ســـالمت و همچنين وجود بيمارستانهايى كه 
براى پذيرش بيماران بينالمللى طراحى و احداث 
شـــدهاند، اين حوزه نيز يك ظرفيت مهم براى 
حوزه گردشـــگرى است.» او تصريح كرد: «يكى 
از ظرفيتهاى مهمى كه در اســـتان تهران مورد 
غفلت واقع شده است، وجود روستاها و مناطق 
بكر طبيعى است كه در همين راستا احداث 100

اقامتگاه بومگردى در استان تهران را در برنامههاى 
خـــود داريم كه 46 تقاضا در حال حاضر مطرح 

شده و 8 پرونده تاكنون نهايى شده است.»

تعريف چهار مسير گردشگرى در پايتخت كنسرت بزرگ گروه دف نوازاِن
مشتاق برگزار مى شود

دكتر فرقانى: قانعي راد خواستار تحقق جامعه 
شاد با حداقل سختگيري و نفرت بود

رئيـــس دانشـــكده علوم 
ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى، 
دكتر محمدامين قانعىراد را داراى 
آرمانهاى متعالى و در پى توسعه 
آگاهى توصيـــف كرد و گفت: 
آنچه مدنظر ايشـــان بود، رسيدن 
به جامعهاى شـــاد و سعادتمند 
و در مســـير اصالح و پيشرفت 
بود كه در آن ســـختگيرىها و 
بهانهگيرىها به حداقل برســـد و 
نفرت و خشونت جاى خود را به 

گفتگو و مهرورزى بدهد.
دكتـــر محمد مهدى فرقانى 
در گفتگو با ايســـنا وى را فردى 

خوشفكر، خالق، متعهد، جسور و شجاع و در عين حال به غايت مؤدب 
و مراقب حريم و حرمتها و  نيز «پاسدار بهداشت زبان» معرفى و اضافه 
كرد: ايشان فردى غير پرخاشگر و آرام بود و علىرغم انتقادات تندى كه در 
حوزه جامعهشناسى وارد مىديد، هرگز نفرتپراكنى نكرد، كينهها را تقويت 

نكرد و به دنبال انتقامگيرى نبود. 
وى تأكيد كرد: آنچه مدنظر ايشان بود، اين بود كه ما بايد جامعهاى شاد 
و آزاد داشته باشيم.فرقانى، عنوان كرد: شادى كودكانه بازى كردن است؛ اين 
در حالى است كه شادى بزرگساالن ديدن رستگارى جامعه و تحقق يافتن 
آرمانهاست.وى ادامه داد: براى ايشان رسيدن به اين نقطه و اين كه جامعه 
بتواند خودش را سعادتمند، رستگار و شاد ببيند و رو به توسعه باشد، مهم 
بود. همچنين اين مسأله كه سختگيرىها و بهانهگيرىها به حداقل برسد 
يا از بين برود و تعامل، گفتوگو، محبت، مهروزى و همدلى جاى كينهها، 
نفرتها و خشونتها را بگيرد.فرقانى درباره چگونگى ادامه راه مرحوم قانعى 
راد اظهار داشت: اقداماتى هست كه بايد در نهادهاى مدنى همچون انجمن 
جامعهشناسى مورد توجه قرار گيرد، بهعبارتى محورهاى فكرى "قانعىراد"ها 
بايد به بحث و گفتگو و مباحثه عمومى گذاشته شود، با بخشهاى مختلف 

جامعه پيوند پيدا كند و جامعه را از لحاظ فكرى بارور كند.
وى خاطرنشان كرد: الزم است كه مسئوالن شخصيتهايى مانند دكتر 
قانعـــى راد را صـــرف يك «منتقد نق زن» تلقى نكنند و بدانند كه درد اين 
افراد، درد مردم و جامعه است و به واقع آنهايى كه فرياد مىزنند، دلسوزتر 

نيز هستند.
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نفت ، طال ، 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) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

دالر  64/99

74/34دالر 

72/79دالر      

1280/50دالر    

گرم) سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13

گرم) سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)

گرم) ربع سكه طال (به وزن 2/03

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

يورو(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

2400000تومان

2485000تومان

1238000تومان

697000تومان

396000تومان

211600تومان

4242تومان

4916/9تومان

5628/9تومان

1155/1تومان

اقتصاد دولتى، نفتى و رانتى ايران كه از ناهمگونى هاى ناشــــى از 
ساختار اقتصاد دولتى رنج مى برد، تحت تأثير تحريم هاى اقتصادى و مالى 
بينالمللى اين عدم تعادل و نابسامانى در اقتصاد شديدتر شده است و آثار 
آن بر اقتصاد روزمره و زندگى معيشتى جامعه بهخصوص آحاد آسيبپذير، 
حقوق و دســــتمزد بگيرها، صاحبان درآمدهاى كوچك و حتى اليه هاى 

باالى طبقه متوسط افزايشيافته است. 
در تحريم هايى كه با اولين قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل عليه 
ايران در سال 2006 صادر شد در اثر اعمال ديپلماسى ناكارآمد، ناپخته و 
خالى از تجربه دولتهاى نهم و دهم كه قطعنامه هاى ديگر در مورد تحريمها 
صادرشد، كشور تحت تأثير شديدترين شوك هاى اقتصادى واقع شد كه 

شوك هاى پولى، ارزى و ركود از آن جمله بودند. 
در چنين شــــرايطى ايران در دوره دولت يازدهم از طريق ديپلماسى 
گفتگو سعى در رفع تحريم ها داشت و پس از مذاكرات بسيار فشرده و 
طوالنى با كشورهاى 1+5 موفق به امضاى توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترك 
شد كه در شوراى امنيت سازمان ملل طى قطعنامه 2231 به تصويب رسيد 
اما بعد از امضاى اين توافقنامه كشور ما نتوانست از ظرفيت هاى اقتصادى 
برجام استفاده كند كه نتيجه آن در جامعه ملموس شود؛اگرچه بخشى از 
مطالبات ايران پرداخت شد كه در مقدار آن بين مقامات مسئول تناقضات 
بسيارى وجود دارد. ضمن آنكه اصوالً محل مصرف اين دالرهاى دريافتى 

بههيچوجه از شفافيت برخوردار نشد. 
در هر حال برجام از ابتداى روى كار آمدن ترامپ كه آن را يك توافق 
بسيار بد مى دانست، ازيكطرف و مخالفتهاى شديد برخى از اصولگرايان 
مخالف دولت در داخل كشور از سوى ديگر روبه تضعيف گذاشت. نابودى 
برجام از همان زمانى كه ترامپ تحريم ها را به مدت 4 ماه به 4 ماه تمديد 
مى كرد آغاز شد، زيرا سرمايه گذاران بين المللى به دليل عدم پيشبينى آينده 
در مورد ثبات برجام باوجود امضاى تفاهمنامه هايى كه در معيت هياتهاى 

سياسى خود به ايران امضا كرده بودند، خوددارى كردند. 
اينك برجام بهطوركلى از ســــوى آمريكا نقض شــــده است و اروپا 
درصدد حفظ آن قرارگرفته زيرا روابط سه قدرت اروپايى كه سران هشت 
كشور اتحاديه اروپا هستند، باوجود مذاكرات حضورى با ترامپ تا حدودى 
قهرى شده و تصميم به حفظ برجام گرفتهاند، اما مسلم است كه منافع 
عظيم اتحاديه اروپا با آمريكا بسيار حائز اهميت است و اروپا نميتواند به 
خاطر مسئله برجام تا مدت زيادى در مقابل خواست آمريكا مقاومت كند و 

درنهايت بايد انتظار تصميم نهايى اروپا در مقابل آمريكا را داشت.
حفظ نمادين برجام براى اروپا به لحاظ حفظ شان اين قاره حائز اهميت 
است؛ به اين دليل اتحاديه اروپا از شركتهاى كوچك و متوسط خواسته كه 
با ايران مراودات تجارى داشته باشند. اما مشكالت اقتصادى ايران با جذب 
سرمايههاى چند صدميلياردى خارجى براى توسعه ميادين نفتى، گازى و 
مرمت چاه هاى نفت و تأسيس زيرساختهاى حياتى و اساسى براى توسعه 
اقتصادى كشور قابلحل است. بنابراين حتى اگر شركت هاى كوچك و 
متوسط اروپايى با ايران معامالت تجارى داشته باشند، معضل ايران را حل 

نمىكند و نمىتوان روى برجام حساب ويژهاى باز كرد. 
كشورهاى اروپايى با معضالت ديگرى هم در مورد ايران روبهرو هستند 
و آنهم فشار آمريكا بر آغاز مذاكرات توقف ساخت موشكهاى بالستيك 
و قطع نفوذ ايران در منطقه اســــت. از ســــوى ديگر مسئله مبارزه با تأمين 
مالى تروريستى و پولشويى كه يكى از مهمترين اهداف FATF  است از 
سوى ايران پذيرفتهنشده و همين امر مشكالت عديده بانكى ايران را كه 
به سبب تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا از سال 1362 با بانكهاى 

خارجى فراهم كرده بود، تشديد كرده است.  
متأسفانه علىرغم اهميت پيوستن ايران به FATFدر چنين موقعيت 
حساسى برخى از نمايندگان، تقاضاى به تعويق انداختن بررسى پيوستن 
ايران به اين سازمان را مطرح و به تصويب آن نائل آمدند و فعالً دو ماه 
بررسى اين مصوبه به تأخير افتاده است كه اين خود بر وخامت و تشديد 

تحريمهاى آمريكا اضافه خواهد كرد.

تشديد تحريم ها نتيجه عدم پيوستن 
FATF به

ديدگاه

دكترمحمود جامساز(كارشناس اقتصادى)

پديده هايى نظير خشكسالى، توفان ريزگرد، جابجايى 
دماى فصول، جارى شدن سيل و بيابان زايى طى سال هاى 
اخير به حدى در ايران افزايش يافته كه كارشناسان بين المللى 
نسبت به عواقب اين تغييرات اقليمى هشدار مى دهند. 

نمايندگان هيأت بين الدولى تغيير اقليم (IPCC) از 
سوى سازمان جهانى هواشناسى ديروز در تهران عواقب 
تشـــديد اين پديده ها را براى آينده توســـعه اقتصادى و 
اجتماعى ايران منفى توصيف كردند و به خبرنگاران گفتند 
كه همسوسازى تمامى برنامه هاى توسعه در ايران با مسائل 
زيست محيطى و جلوگيرى از تشديد سرعت تغيير اقليم 

يك ضرورت انكارناپذير است.
دكتر "ســـوكانا" معاون هيأت بين الدولى تغيير اقليم 
(IPCC) در نشست هم انديشى با نمايندگان رسانه هاى 
گروهى كه در سازمان هواشناسى كشور برگزار شد، با اشاره 
به روند مداوم افزايش دماى كره زمين در 18 سال اخير گفت: 
اينك تمامى كشورهاى دنيا در معرض يك موج گسترده تغيير 
اقليم قرار گرفته اند و روندى كه با افزايش انتشار گازهاى 
گلخانه اى همراه است، متوسط دماى كشورها را بين 1/5

تا 2 درجه افزايش مى دهد. به گفته وى، جامعه جهانى از 
طريق سازمان هاى مرجع به دنبال مجاب كردن كشورها 
به رعايت مفاد پيمان هاى زيست محيطى و تالش براى 
حفظ محدوده افزايش 2 درجه اى كره زمين در سال هاى 
آتى است. زيرا اگر محدوده افزايش متوسط دماى كره زمين 
از اين حد فراتر رود، تا سه دهه آينده با فجايع اقليمى در 

نقاط مختلف كره زمين روبرو خواهيم شد. 
"ادوين الدرين" معاون رئيس كارگروه اول IPCCهم 
به خبرنگاران گفت: اگر به روند انتشار گازهاى گلخانهاى 
ادامه دهيم، ظرف 15 تا 30 سال آينده همه چيز را تمام مىكنيم 
و نمىتوانيـــم افزايش دماى جهان را به 2 درجه محدود 

كنيم.
وى ادامه داد: در همه جاى دنيا تأثيرات تغيير اقليم را 
مشاهده كردهايم و همه اقيانوسها، قارهها، كشورهاى فقير 

و غنى تحت تأثير اين موضوع قرار گرفتهاند.
الدرين گفت: تأثير اين تغيير اقليم در آبهاى آشاميدنى، 
اقيانوسها، يخچالها، ســـالمت، بهداشت و اقتصاد مؤثر 
است. وى با طرح اين سوال كه گازهاى گلخانهاى از كجا 
مىآيد، توضيح داد: از سال 2000 تا 2010 ميالدى گازهاى 
گلخانهاى بيشتر منتشر شد كه به خاطر انتشار دى اكسيد 

كربن CO2 بوده است.
معاون رئيس كارگروه اول IPCC اظهار داشـــت: 
تحقيقات بين المللى ثابت مى كند كه  حد متوسط افزايش 
دماى كره زمين در سال هاى آينده نبايد از 2 درجه بيشتر 
شـــود و اگر بخواهيم حيات جامعه بشرى را حفظ كنيم، 

بايد آن را در همان اندازه 2 درجه محدود كنيم.
به گفته وى، با روند فعاليت صنايع بزرگ در كشورهاى 
مختلف ظرف 15 تا 30 ســـال آينده همه منابع طبيعى 
را تمام مىكنيم و نمىتوانيم افزايش دماى جهان را به 2

درجه محدود كنيم.
 الدرين با اشـــاره به اينكه اگر كاهش عميق انتشار 

گازهاى گلخانهاى را نداشته باشيم، خشكىها بيشتر مىشود، 
بيان كرد: در اين حوزه بايد گامهايى را برداريم كه افزايش 
فعاليتهاى بشرى كمتر به تغيير اقليم منجر شود.همچنين 
بايد زندگى خود را با شرايط جديد اقليمى تطبيق دهيم و 
گامهايى برداريم تا تأثيرات تغيير اقليم را كاهش دهيم، زيرا 
هر چه دما افزايش يابد قدرت تطبيق ما كاهش مىيابد و 
اگر نتوانيم خود را با اين وضع تطبيق دهيم، دچار مشكل 

مىشويم.
دكتر داوود پرهيزكار معاون وزير راه و شهرســـازى 
و رئيس سازمان هواشناسى كشور هم با بيان اينكه ميزان 
بارشهاى ايران در 12 ســـال گذشته كمتر از حد طبيعى 

بوده است، گفت: شواهد از تغيير اقليم ايران حكايت دارد. 
اتفاقاتى مثل كم آبى درياچه اروميه، زاينده رود، كرخه و 
كارون و خشك شدن بسيارى از تاالب ها را شاهد هستيم 
كه بخشى از آن مربوط به خشكسالى و بخشى مربوط به 

توسعه ناپايدار است .
وى افزود: در برخى مناطق، توسعه بيش از حد توان 
اقليم منطقه بوده است و به همين دليل به سراغ آب هاى 
زيرزمينـــى رفته ايم و براى همين در مورد آب هاى زير 

سطحى دچار مشكل هستيم .
رئيس سازمان هواشناسى با اشاره به آمارهاى 50 سال 
گذشته اين سازمان گفت: اين آمارها از افزايش دو درجه 
دماى هواى كشور حكايت دارد كه نشان از تغيير اقليم است 

و بايد در برنامه هاى توسعه اى بازنگرى شود.
بنابراين گزارش، در نشســـت منطقه اى آموزشى و 

IPCC اطالع رسانى هيات بين الدول تغيير اقليم موسوم به
كارشناسان و نمايندگان اين هيات به چالش هاى مربوط به 
تغيير اقليم جهانى مانند خشكسالى، موج گرما و كمبود آب 
و آثار آن پرداختند كه ضرورت سياســـت گذارى مناسب 
براى حفاظت از محيط زيست در كشورهاى مختلف را 

نشان مى دهد .

كارشناســـان در اين نشست به افزايش 1/5 درجهاى 
دماى زمين و تغيير اقليم ناشى از آن اشاره كردند و علت 
اصلى آن را ســـوخت هاى فســـيلى و افزايش جمعيت 
برشمردند كه بايد براساس توافق نامه پاريس كشورهاى 

مختلف براى حل اين مشكل اقدام كنند.
همچنين ســـيد قاسم بى نياز رئيس مركز ارتباطات 
وزارت راه و شهرسازى در اين نشست با اشاره به پيشبينى 
كاهش شـــديد بارش در 50 سال آينده در منطقه زاگرس 
و غرب و شمال غرب كشور گفت: در آينده در جنوب 
شرق كشور با افزايش بارش هاى مخرب و سيل آسا مواجه 
خواهيم بود كه نشان از تغييرات جوى اين منطقه است.

هيات بين الدول تغيير اقليم با 195 عضو توسط برنامه 
محيط زيســـت سازمان ملل و سازمان هواشناسى جهانى 
در سال 1988 ميالدى تاسيس شد تا ارزيابى هاى علمى 
دورهاى در رابطه با تغيير اقليم و آثار و تبعات آن را در 

اختيار مسئوالن سياسى كشورها قرار دهد.
خبر ديگرى در زمينه تغييرات اقليمى و تاثير آن بر 
محيط پيرامون حاكيســـت، مهندس تهرانعلى بيت اللهى 
رئيس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه، مســـكن و 
شهرسازى گفت: پديده فرو ريزش و فرو نشست زمين، 
پايدارى امن و توسعه پايدار شهر تهران را در معرض خطر 

قرار داده است.
وى گفت: عالوه بر اينكه در مناطق جنوب، جنوب 
غرب تهران، ورامين، دشت شهريار، اتوبان قم و فرودگاه 
امام خمينى فرو نشست زمين را مشاهده مى كنيم، در اكثر 

دشت ها فرونشست زمين ديده مى شود. 
رئيس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازى با بيان اينكه فرونشست زمين در جنوب تهران 
تا حوالى ميدان انقالب رسيده است، تصريح كرد: مهمترين 
عامل فرو نشست ها، افت سطح ايستايى در دشت جنوبى 
تهران به دليل مصرف آب هاى زيرزمينى و كاهش نزوالت 

جوى اســـت كه اين امر را صدور پروانه هاى چاه هاى 
كشـــاورزى، حفر چاه هاى غيرمجاز و غيرقانونى تشديد 

كرده است.
وى ادامـــه داد: بســـيارى ازخطـــوط جـــاده ها، 
فرودگاهها،راهآهن، لوله هاى نفت و گاز اثرات فرو نشست 

را متحمل شده و در مسيرهاى هموار شكاف برداشتند.
بيـــت اللهى افـــزود: مصرف بى رويه اب چاه ها و 
صدور بيش از حد مجوز چاه هاى قنات و اتخاذ شيوه هاى 
غير منطقى در كشاورزى عواملى است كه باعث تشديد 

فرونشست زمين در جنوب تهران و دشت ها مى شود.
از سوى ديگر، ميزان بارشهاى كشور از ابتداى سال 
آبى (ابتداى مهر1396) تاكنون به 166 ميليمتر رسيده كه 
در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 26/5 درصد 

كاهش داشته است.
آخرين آمار ثبت شـــده در ايستگاههاى باران سنجى 
كشـــور حاكى از آن است كه ميزان بارشهاى كشور از 
ابتداى ســـال آبى 97-96 (ابتداى مهر) تاكنون به 166/1

ميليمتر رســـيده كه در مقايسه با مدت زمان مشابه سال 
گذشته 26/5 درصد كاهش داشته است.

از ميان 6 حوضه آبريز اصلى كشور(درياى خزر، خليج 
فارس و عمان، درياچه اروميه، فالت مركزى، مرزى شرق 
و قرهقوم) حوضه آبريز خليج فارس و عمان با افت 41/4

درصدى بارشها نسبت به سال گذشته بدترين شرايط را 
در ميان ســـاير مناطق ياد شده تجربه مىكند. در اين بين 
حوضههاى آبريز فالت مركزى 34/7، مرزى شرق 33/4

و قرهقوم 20/7 درصد كاهش بارش داشتهاند.
با اين وجود بارشهاى مناسب دوماه اخير در برخى 
از مناطق كشور موجب شده تا حوضههاى آبريز درياچه 
اروميه و درياى خزر به مراتب شرايط بهترى را نسبت به 
سال گذشته تجربه كنند، به طورى كه اين دو حوضه آبريز 
به ترتيب با افزايش 47/1 و 15 درصدى بارندگىها نسبت 

به سال گذشته روبه رو هستند.
البته افت بى سابقه بارندگىهاى امسال موجب شده تا 
20 استان كشور بارندگىهاى منفى را نسبت به سال گذشته 
تجربه كنند. هرمزگان هم با منفى 79 درصد كمبارش ترين 
استان كشور در سال آبى جارى بوده است كه پس از اين 
منطقه، استانهاى سيستان و بلوچستان با 72 درصد، كرمان 
با 69 درصد، فارس با 66 درصد و بوشـــهر با 61 درصد 

كم بارش ترين مناطق كشور هستند. 
در اين بين استانهاى آذربايجان شرقى با 54 درصد، 
آذربايجان غربى با 51 درصد، كردســـتان با 29 درصد، 
كرمانشـــاه و زنجان با 23 درصد و گلستان با 19 درصد 
افزايش بارندگىها نسبت به سال گذشته شرايط به مراتب 

بهترى را در ميان ساير استانهاى كشور تجربه مىكنند.
همچنين در اين بازه زمانى پربارشترين نقطه كشور 
«رامســـرـ ـ صفارود» در اســـتان مازندران با  ثبت 958/5

ميلىمتر بارندگى و كمبارشترين نقطه كشور هم «هوشك 
ــ ســـراوان» در اســـتان سيستان و بلوچستان با ثبت 3/3

ميلىمتر بارش بوده است. 

هشدار درباره تشديد تغيير اقليم در ايران 

معاون امور علمى، فرهنگى و 
اجتماعى ســـازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: براى پرداخت هزينه هاى 
مرتبط با قرارداد سازمان صدا و سيما 
بـــراى پخش بازى هاى جام جهانى 

فوتبال هيچ دغدغه اى نداريم.
به گزارش روابط عمومي سازمان 
برنامه و بودجه، كشور سعيد نمكى 

افزود: با تمهيدات انديشيده شده، بازى 
تيم هاى ملى فوتبال ايران و اسپانيا 
در موعد مقرر از سيماى جمهورى 
اســـالمى ايران بدون وقفه و طبق 
روال پخش خواهد شد و اميدواريم 
مردم كشورمان شاهد افتخارآفرينى و 
كسب پيروزى بزرگ فوتباليست هاى 

پرتالشمان باشند.

تأمين هزينه پخش بازىهاى جام جهانى فوتبال

جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى به رياست 
معاون اول رئيس جمهورى برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به 
گزارش ارائه شده از افزايش مصرف برق در كشور و 
ضرورت كاهش مصرف براي گذر از پيك مصرف 
در ســـال 97، بر ضرورت برنامه ريزي صحيح در 
دستگاه هاي اجرايي براي كاهش مصرف برق بويژه 
در تابستان تاكيد كرد و گفت: الزم است وزارت نيرو 
در اسرع وقت راهكارها و پيشنهادات اين وزارتخانه 
را براي كاهش مصرف برق در دستگاه هاي اداري 

دولتي به هيات دولت براي تصويب ارائه كند.
وي با تاكيد بر توانمندي كارشناسي و مديريت 
قـــوي در وزارت نيرو، تصريح كرد: اطمينان دارم 
با برنامه ريزي و مديريت مناســـب وزارت نيرو از 
پيك مصرف برق سال 97 بدون خاموشي و بروز 
مشكل عبور خواهيم كرد و دولت هم در تخصيص 
و تاميـــن منابع مالي مورد نيـــاز به اين وزارتخانه 
كمك خواهد كرد. وزير نيرو هم در اين جلسه با 
بيان اينكه در ســـال جاري برنامه هايي متفاوت از 
برنامههاي ســـال هاي گذشته براي كاهش مصرف 
برق در دستگاه هاي دولتي تدوين شده است، گفت: 
براساس ساز و كارهاي طراحي شده اميدوارم شاهد 
اثرات چشمگيري در صرفه جويي مصرف برق در 

سال جاري باشيم.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، نفت، 
صنعـــت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهورى، معاون رئيس 
جمهورى در امور زنان و خانواده، رئيس ســـازمان 
اداري و اســـتخدامي كشور، مديرعامل شركت مادر 
تخصصي توانير، مديرعامل شركت مپنا و رئيس اتاق 
بازرگاني ايران حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي گزارشي از برنامه هاي بخش برق 
براي گذر از پيك مصرف سال 97 ارائه كرد و به 
تشريح برنامه هاي وزارت نيرو براي عبور از بحران 

خاموشي در سال جاري پرداخت.
در ايـــن گزارش همچنين توضيحاتي درباره 
وضع ظرفيت منصوب شبكه سراسري برق كشور به 
تفكيك نيروگاه، تغييرات پيك روزانه شبكه سراسري 
برق، برنامه مديريت مصرف برق، تنظيم ساعت كار 
دستگاه هاي اجرايي دولتي، فرهنگ سازي و استفاده 
از رســـانه ها براي ترويج فرهنگ صرفه جويي و 
مديريت بهينه مصرف برق در خصوص روشنايي 

معابر و بزرگراه ها ارائه شد.
در اين جلسه همچنين سازمان برنامه و بودجه 
موظف شد در صورت افزايش مصرف برق بيش از 
حد متعارف توسط دستگاه هاي اداري دولتي، هزينه 
برق مصرفي را از بودجه اين دستگاه ها كسر كند.

در ادامه اين جلسه به موضوع اثرات و پيامدهاي 
ناشي از تحريم در صنعت برق كشور پرداخته شد و 
پس از بحث و تبادل نظر درباره پيشنهاداتي در جهت 
رفـــع اثرات تحريم و تامين منابع مالي و تجهيزات 
مورد نياز صنعت برق كشور، تصميمات الزم در اين 

خصوص اتخاذ شد.

افزايش تعرفه برق ســازمانهاى پرمصرف 
دولتى

 وزير نيرو همچنين در حاشيه پنجاه و دومين 
جلسه ســـتاد اقتصاد مقاومتى با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: براساس تصميمات جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتى مقرر شد تا بالفاصله براى افزايش 
تعرفههاى برق ســـازمانهاى پرمصرف دولتى كه 

مصرف خود را كنترل نمىكنند، اقدام كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رســـانى وزارت نيرو 
(پاون)، رضا اردكانيان با تاكيد بر اينكه اين جلسه 
عمدتاً معطوف به برنامه بخش صنعت برق بود، بيان 
كرد: از اواخر خرداد به مدت 13 هفته با موضوعى 
تحت عنوان كمبود توليد برق نســـبت به مجموعه 

مصرف پيشبينى شده مواجه خواهيم شد.
وى رقـــم رقيق كمبود توليد برق را 5 هزار و 
315 مگاوات دانست و افزود: عمده اين افت توليد 
به دليل كاهش بارشهاى سال آبى جارى بوده است 
كه اين امر باعث شد تا امسال به ميزانى كه همواره 
امكان برخوردارى از نيروگاههاى برق آبى را داشتهايم، 

نتوانيم از اين مراكز انرژى دريافت كنيم.
اردكانيـــان عمده اين تدابيـــر را معطوف به 
همكارى مصرف كنندگان دانست و افزود: در اين 
زمينه، مصارف خانگى فقط مورد نظر ما نيست. در 
حال حاضر بيش از 20 هزار مگاوات از ظرفيت توليد 
ما به مصارف دستگاههاى سرمايشى اختصاص دارد 
كه از اين رقم 4 هزار مگاوات مربوط به دستگاههاى 

دولتى است.

جهانگيري: ادارات براى كاهش مصرف برق در تابستان برنامه ريزى كنند

رئيس جمهورى در جلســــه 
ساماندهى بازار و بررسى نوسانات 
اخير در قيمت برخى كاالهاى مورد 
نيــــاز مردم تاكيد كرد: مردم مطمئن 
باشند كه توليد يا تامين كاالهاى مورد 
نياز جامعه و حل هرگونه مشــــكل 
بخشهــــاى توليدى در اين عرصه 

اولويت دولت است.
حجت االسالم و المسلمين دكتر 
حسن روحانى در اين جلسه كه ديروز 
و با حضور مســــئولين دستگاههاى 
ذيربط تشكيل شد، افزود: در حالى 
كــــه دولت تمام خدمات و ارز مورد 
نيــــاز كاالهاى مــــورد نياز را تأمين 
مىكند، نبايد هزينه سودجويى عدهاى 

را مصرفكننده بپردازد.
وى با اشــــاره به اينكه مبناى 
افزايش قيمت كاالها و خدمات نبايد 
فراتر از نرخ تورم باشــــد، تصريح 
كرد: پذيرفتنى نيســــت كه افرادى از 
دولت ارز 4200 تومانى بگيرند و با 
سودجويى در بازار با  قيمت باال و 

اجحاف به مردم بفروشند.
رئيس جمهورى كنترل توليد، 
توزيع و قيمت كاالهايى كه روزمره 
مورد نياز مردم است را محور اصلى 
فعاليت دستگاه هاى مرتبط دولتى و 
عمومى اعالم كرد و گفت: عرضه كاال 
توسط توليدكنندگان و واردكنندگان 
بايد با سرعت مطلوب صورت گيرد 
و همه عوامل تأخير در ترخيص و 

عرضه برطرف شود.
وى هدف اصلــــى دولت در 

حمايــــت از بخش توليد را رفاه و
آرامش جامعه دانست و افزود: رشد
پايدار بخش توليد در گرو اين است
كه با ســــود متعارف بازار خود را

گسترش دهد.
دكتر روحانى با تشريح شرايط
كنونى و برنامه بدخواهان كشور براى
ايجاد بى ثباتى ذهنى و مصنوعى در
اقتصاد ملى ادامه داد: مردم تحت هر
شرايطى نبايد تحت فشار قرار گيرند،
بويژه در مورد كاالهاى اساســــى و
كاالهايى كه در داخل كشــــور توليد
مىشود. ضمن اينكه در شرايط فعلى
منطقى نيست كااليى كه تماماً در داخل
كشور توليد مىشود با قيمت جديد در

اختيار مصرفكننده قرار گيرد.
وى در بخش ديگرى از سخنان
خود افزود: دولت اجازه سوء استفاده
در بــــازار كاالهاى مورد نياز مردم را
نخواهد داد و اگر كســــانى به فكر
سود باد آورده هستند، آماده برخورد
مالياتى قاطع باشند. رئيس جمهورى
بر هماهنگى الزم اقتصادى – فرهنگى
و رسانهاى براى دور كردن التهابات
از بازار و ايجاد فشــــارهاى روانى
كاذب و همچنيــــن لزوم بهرهگيرى
از نظارت عمومى و به ميدان آمدن
اتحاديهها و اصناف براى ساماندهى

بازار تاكيد كرد.
در اين جلســــه مســــئولين
دستگاههاى ذيربط گزارش آخرين
وضعيت بازار و برنامه هاى پيشنهادى

حوزه خود را ارائه دادند.

رئيس جمهورى: توليد و تأمين كاالهاى 
مورد نياز مردم در اولويت دولت است

مدير اداره نظام پرداخت بانك مركزى، كسر 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده
به ازاى هر خريد از كارتخوانهاى فروشگاهى از اول تير را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزارى صداو ســـيما، داوود محمد بيگى درباره انتشـــار
مطلبى در فضاى مجازى و شبكههاى اجتماعى در زمينه كسر 9 درصد ماليات
بر ارزش افزوده در هنگام خريد با كارت از كارتخوانهاى فروشگاهى از اول
تير و واريز آن به خزانه دولت گفت: اين مطلب به هيچ وجه صحت ندارد
و شـــايعه اســـت و از اول تير قرار نيست تغييرى در روند خريد با كارت از

كارتخوانهاى فروشگاهى صورت بگيرد. 
گفتني است: در شبكهها و پيامرسانهاى اجتماعى خبري مبنى بر كسر
9 درصـــد ماليات بـــر ارزش افزوده در هر خريد با كارت از كارتخوانهاى
فروشگاهى منتشر شده است و بر اساس آن از مردم خواسته شده كه از اول
تير براى جلوگيرى از اين روند به صورت مستقيم از عابر بانكها پول دريافت

كرده و خريد خود را به صورت نقدى انجام دهند.

تكذيب كسر ماليات 
از  كارتخوانهاى فروشگاهى

اعالم اولويت هاى جديد 9 گانه تأمين ارز براى مصارف خدماتى

 معاون اشـــتغال وزير تعاون، 
كار و رفـــاه اجتماعى از پرداخت 
1200 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
روستايى توســـط موسسات عامل 
خبـــر داد و گفت: 21 هزار طرح به 

كميتههاى فنى ارسال شده است.
به گـــزارش خبرنگار ما، دكتر 
عيسى منصورى در جلسه «گفتگو 
پيرامون برنامه ملى اشتغال پايدار در 
مناطق روستايى و عشايرى» در محل 
وزارت كار ادامـــه داد: در اين طرح 
تالش كرديم تا اوال دسترسى به منابع 
و تسهيالت بانكى را براى متقاضيان 
آسان كرده و سپس به توسعه اشتغال 
كه لزوما از طريق دريافت وام حاصل 

نشود، كمك كنيم. 
به گفته وى، با وجود تعطيالت 
ابتداى امسال تاكنون 1200 ميليارد 
تومان از سوى بانك كشاورزى، بانك 
توسعه تعاون، صندوق كارآفرينى اميد 
و پســـت بانك به عنوان موسسات 

عامل پرداخت شـــده است. معادل 
6200 ميليارد تومان هم در كميتههاى 
فنى تصويب و به موسســـات عامل 

ارسال شده است.
معاون اشتغال وزير كار همچنين 
درباره مشـــكل وثيقه متقاضيان وام 
روستايى خاطرنشان كرد: روستائيانى 
هستند كه براى دسترسى به تسهيالت 
مشكل وثيقه ضمانت دارند، براى اين 
منظور از طريق صندوقهاى ضمانت 
سرمايهگذارى بخش تعاون و صندوق 
ضمانت، نسبت به ايجاد ضمانت براى 
متقاضيان تسهيالت اشتغال روستايى 
اقدام كرديم. وى خاطرنشان كرد: در 
اين طرح تثبيت و ايجاد اشتغال در 
مناطق روســـتايى و عشايرى مورد 
دغدغه دولت بوده است. ما در اين 
طرح دو موضوع را دنبال مى كنيم، 
اول اينكه به موقع دسترسى به منابع 
و تسهيالت بانكى را براى متقاضيان 
ايجاد كنيم و دوم اينكه كمك كنيم 

به توســـعه اشتغال كه اين كار لزوما 
از طريق دريافت وام حاصل نخواهد 

شد.
منصورى بـــا بيان اينكه براى 
ايجاد اشتغال بيش از وام و پيش از 
وام نيازمند مداخالت توسعه اشتغال 
هســـتيم، گفت: ما از بين 97 هزار 
آبادى و 44 هزار روستاى شناسايى 
شـــده در كشـــور، 4 هزار و 900

روستاى كانونى را مشخص كرديم.  
روستاى كانونى روستايى است كه 
بيشترين داده و ستانده را با روستاهاى 
همجوار دارد؛ بنابراين اگر روستاى 
كانونى را توسعه دهيم ساير روستاها 
هـــم ارتقا پيدا مى كنند . وى گفت: 
از بين 4 هزار و 900 روستاى كانونى 
مشخص شده، شروع به مداخالت 
توســـعه اى هزار روستا در فاز اول 
كرديم؛ بنابراين برنامه هايى مثل «يك 
روســـتا - يك محصول»، «روستاى 
بدون بيكار» و «تامين مالى خرد» ابتدا 

در اين روســـتاها پياده خواهد شد.  
در ادامه اين نشست، مديرعامل بانك 
توسعه تعاون گفت: سهم اين بانك 
از پرداخـــت 12 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت طرح اشتغال فراگير 2 هزار 

ميليارد تومان است.
  حجت اهللا مهديان افزود: اين 
طرح از ابتداى بهمن پارســـال آغاز 
شـــد و سهم بانك توسعه تعاون از 
پرداخت تسهيالت براى اجراى اين 
طرح 17 درصد است. در اين زمينه 
با ايجاد كارگروه اشتغال و برگزارى 
32 جلسه از آبان سال گذشته تالش 
كردهايم تا پرداخت تسهيالت سرعت 
يابـــد. وى از پرداخت 270 ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغال روستايى در 
پنج ماه اخير خبر داد و گفت: پرونده 
تســـهيالت پرداختى در استان هاى 
مختلف تا سقف 6 ميليارد تومان نياز 
به ارجاع به تهران ندارد و در استان ها 
قابل بررسى و تصميم گيرى است.

1200 ميليارد تومان وام اشتغال روستايى پرداخت شد

نخستين جلسه معرفي سامانه رصد و ارزيابي برنامههاي توسعه (رابت) با 
هدف تدوين برنامه اجرايي پنجساله براي دستگاههاي اجرايي، تهيه برنامه اجرايي 
اولويتهاي ابالغي رئيس جمهورى، برقراري ارتباط سيستمي بين برنامهريزي و 
بودجه ريزي و تهيه گزارش هاي مديريتي در حوزه برنامهريزي و بودجهريزي 

در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي و اموربينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور،
اين جلسه كه با همت معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه وبودجه و 
مركز توســـعه سيستمها و فناوري اطالعات در محل اين سازمان برگزار شد،
گزارشي از فاز نخست اين سامانه كه در مرحله عملياتي قرار گرفته و نحوه 

كار با آن ارايه شد. 
بنا به اين گزارش، در ادامه اين جلســـه آموزشـــي، مديران و كارشناسان 
شركتكننده در جلسه به بحث و تبادلنظر در زمينه موضوعات مطرحشده،
پرداختند. از ســـوي ديگر، همچنين معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه 
و بودجه ســـازمان برنامه و بودجه، گزارشـــي از آخرين اقدامات اين سازمان 
درخصوص پيگيري تدوين برنامه اجرايي اولويتهاي ابالغي رئيس جمهورى 
به وزرا و معاونان و تهيه برنامه اجرايي قانون برنامه ششم توسعه، به معاون 

رئيس جمهورى و رئيس سازمان ارايه كرد.
در اين گزارش آمده است: با توجه به اصالح فرآيند تدوين برنامههاي 
اجرايي كه طي پنج مرحله به دستگاههاي اجرايي و امور سازمان توسط رياست 
سازمان ابالغ شده، اقدامات اجرايي توسط امور سازمان و دستگاههاي اجرايي 
آغاز شده است. پس از طي دوره آزمايشي و تكميل اطالعات سامانه، توسط امور 
سازمان (با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط)، اين سامانه براي دستگاههاي 

اجرايي هم معرفي و دسترسيهاي الزم ايجاد خواهد شد.
تدوين قالب تهيه گزارش عملكرد فرابخشـــي، تهيه و تنظيم چارچوب 
گزارش  هاي موضوعات خاص و فرمت ارزيابي گزارش عملكرد برنامه اجرايي 
بخشها، تدوين و پيگيري اتصال ســـامانه جامع بودجه به ســـامانه "رابت" و 
پيگيري رصد هزينه كرد اعتبارات در دستگاههاي اجرايي از طريق اتصال اين 
سامانه  به سامانههاي ذيربط دستگاههاي اجرايي با اولويت اتصال به سامانههاي 
نســـيم (بانك مركزي)، شـــتاب (خزانهداري وزارت اقتصادي و دارايي) و تاد 
(وزارت صنعت) از جمله اقدامهاي باقيمانده توســـط بخش نظارت معاونت 

متبوع به شمار ميآيد.
همچنين با توجه به تسريع در تهيه گزارش عملكرد اولويتهاي ابالغي 
رئيسجمهورى، ضرورت دارد امور سازمان تدوين برنامه اجرايي موارد يادشده 

را در اولويت دستور كار كارگروهها قرار دهد.
با توجه به طراحيها و پيشبينيهاي صورت گرفته، اجراي سامانه رصد و 

ارزيابي برنامههاي توسعه (رابت) در سه فاز صورت خواهد گرفت. 

راه اندازي سامانه رصد و ارزيابي 
برنامههاي توسعه كشور

نماينده ايران در هيات عامل 
اوپك گفت: سه عضو اين سازمان 
شامل ايران، ونزوئال و عراق طرح 
پيشنهادى عربستان براى افزايش 

توليد را وتو مىكنند.
به گزارش مهر، حسين كاظمپور 
اردبيلى نماينده ايران در هيات عامل 
اوپك در گفتگو با بلومبرگ گفت: 
سه عضو بنيانگذار اوپك اين طرح 
را متوقف مىكنند؛ اگر عربستان و 
روســـيه مىخواهند توليد نفت را 
افزايـــش دهند، اين نيازمند اجماع 
است و اگر آنها مىخواهند به تنهايى 
عمل كنند، نقض توافق همكارى 
به شـــمار مىآيد. به گفته برخى 
منابع، عربستان اكنون پيشنهادهاى 
گوناگون دربـــاره افزايش توليد 
روزانه اوپك به ميزان 500 هزار تا 

يك ميليون بشكه در روز را مطرح 
كرده است.

كاظمپور اردبيلى گفت: ما به 
برادران مان در اوپك و روســـيه 
مىگوييم كه الزم نيست ترامپ را 
خشنود كنيم كه دو كشور بنيانگذار 
اوپك و همچنين روسيه را تحريم 
كرده اســـت؛ ما كشورهاى داراى 
حاكميت هســـتيم كه بر اساس 
مسئوليتها و ارزشهاى خود عمل 
مىكنيـــم؛ همه جهان بايد در برابر 
اين رفتارهاى متكبرانه بايستد و اين 
اتفـــاق خواهد افتاد. وى همچنين 
اعالم كرد: با اين كه هيچ تغييرى در 
بنيادهاى بازار نفت روى نداده، اداره 
اطالعـــات انرژى آمريكا و آژانس 
بينالمللى انرژى با شتاب سخنى 

متفاوت ابراز كردهاند.

ايران طرح افزايش توليد نفت 
عربستان را وتو ميكند 

طرح ساماندهى واردات خودرو كه اين هفته در كميسيون ويژه مجلس 
شوراى اسالمى مورد بررسى قرار خواهد گرفت، موضوع واردات خودروهاى 

سبز(هيبريدى) را جدا از واردات ساير خودروها ارزيابى خواهد كرد.
 به گزارش خبرنگارما، ضرورت هماهنگى ميان سياست هاى جديد ارزى، 
برنامه توليد خودروهاى داخلى و موضوع واردات خودرو از خارج باعث شده 
تا كميسيون ويژه مجلس شوراى اسالمى ظرف چند روز آينده طرح ساماندهى 

واردات خودرو را مورد ارزيابى قرار دهد.
رايزنى هاى صورت گرفته از سوى سازمان هاى مدافع محيط زيست و 
تشكل هاى مردمى با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نشان مى دهد كه اگر 
چه به دليل برخى اختالف نظرها ممكن است اين طرح مسكوت بماند، ولى 
نمايندگان ملت تصميم دارند موضوع واردات خودروهاى غيرآالينده و هيبريدى 
را از ضوابط ورود ساير انواع خودروها منفك كنند و از دولت بخواهند تا زمينه 
واردات اين قبيل خودروها را به كشــــور تسهيل كند. يكى از اعضاى انجمن 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان ديروز به خبرنگارما گفت: واردات ضابطهمند 
خودروهاى هيبريدى، عالوه بر آنكه موجب ترغيب خودروسازان داخلى به 
توليد محصوالت منطبق با شرايط محيط زيست خواهد شد، از انتشار گازهاى 
آالينده ناشى از احتراق سوخت هاى فسيلى درشهرها جلوگيرى مى كند و به 

توسعه بهداشت عمومى كمك خواهد كرد.

ورود خودروهاى هيبريدى از طرح 
ساماندهى واردات خودرو منفك مى شود

بيـــش از 3000 خودرو در دو 
ماهه نخســـت سال جارى به ايران 

وارد شده است.
به گزارش ايســـنا، بر اساس 
تازهتريـــن آمار گمـــرك ايران از 
تجـــارت خارجى دو ماهه، در اين 
مـــدت 3011 خودرو به ايران وارد 
شـــده كه ارزش آن به بيش از 78

ميليون و 994 هزار دالر مىرسد.
خودروهاى واردشده به ايران 
در اين مدت از 15 كشور به ايران 
صادر شـــده كه بيش از 30 ميليون 
دالر آن از جمهـــورى كره به ايران 
بوده كه در اين بين بيشترين سهم 
صادرات خودرو به ايران را به خود 

اختصاص داده است.

واردات 3000خودرو در 2 ماهه 
نخست امسال 

بانك مركـــزى اولويت هاى 
جديد تامين ارز بابت مصارف ارزى 
خدماتى مورد نياز متقاضيان به نرخ 
اين بانك را به شـــبكه بانكى ابالغ 

كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك 
مركزى، بخشنامه شماره 97214 اين 
بانك، پيرو اطالعيه شـــماره هفت 
صادر شـــده و تامين و انتقال ارز 
به نرخ اعالمى بانك مركزى بابت 
مـــوارد 9 گانه زير را بالمانع اعالم 

كرده است:
1- تاميـــن و انتقال          /پرداخت 
ارز بابت هزينههاى دفاتر نمايندگى
خارجـــى در ايران (از جمله دفاتر 
نمايندگـــى بانكهاى خارجى در 
داخل كشـــور)، از محل حساب 
ارزى اين نمايندگى  ها مشروط بر 
آنكه ارز مورد نظر قبالً توسط آنها 

تامين شده باشد.
2- تاميـــن و انتقال          /پرداخت 
ارز بابت ارائه خدمات كنســـولى 
سفارتخانههاى خارجى داخل كشور 
و نمايندگىهاى ديپلماتيك مقيم 
ايران از جمله خدمات اخذ رواديد 
و كنســـولى از محل حسابهاى 

POS ارزى متصل به دستگاه هاى
ارزى مســـتقر در سفارتخانهها  يا 

كنسولگرىها بالمانع است.
3- تأميـــن و انتقال ارز براى 

صندوق ضمانت صادرات ايران بابت 
پرداخت هزينههاى بيمه اتكايى به 
بيمهگران خارجى، پرداخت خسارت 
بيمهنامههـــا و ضمانت نامههاى 
اعتبـــارى ارزى به صادركنندگان و 
سيستم بانكى، پرداخت هزينههاى 
حقوقى وصول مطالبات خارجى 
به موسســـات خارجى، پرداخت 
حق اشـــتراك بانكهاى اطالعات 
خريداران و بانكهاى خارجى به 
منظور اعتبار ســـنجى آنها با تائيد 
باالترين مقـــام صندوق ضمانت 

صادرات ايران بالمانع است.
تبصـــره: در مورد تامين ارز به 
منظور پرداخت خسارت بيمهنامهها 
و ضمانت نامههاى اعتبارى ارزى 
به صادركنندگان و سيستم بانكى، 
صندوق ضمانـــت صادرات ايران 
موظف اســـت نسبت به پيگيرى 
وصول خســـارتهاى پرداختى و 
بازگردانـــدن عين ارز به نرخ روز 
اعالمى از ســـوى اين بانك اقدام 

كند.
4- تاميـــن و انتقال ارز بابت 
حق الوكاله دعاوى خارجى و ساير 
هزينههاى حقوقى مربوط به بخش 
دولتى، در صورت ارائه تاييديه دفتر 
مركز امور خدمات حقوقى بينالمللى 
جمهورى اســـالمى ايران كه در آن 
مبلغ حق الوكاله و موسسه خارجى 

موردنظر قيد شده، در وجه حساب 
اعالم شده توسط دفتر مذكور بالمانع 
است. ضمناً در رابطه با حق الوكاله 
دعاوى خارجى اشخاص حقيقى و 
حقوقى ايرانى (بخش غير دولتى) به 
ميزان صورتحساب وكيل در خارج 
از كشور در وجه وكيل كه اصالت و 
اعتبار آن توسط نمايندگى جمهورى 
اســـالمى ايران در كشور مورد نظر 

تاييد شده باشد، بالمانع است.
5- تاميـــن و انتقال ارز بابت 
اصل، ســـود و تمام عوايد حاصل 
از سرمايهگذارى خارجى در كشور 
با تاييد ســـازمان سرمايهگذارى و 
كمكهـــاى اقتصادى و فنى ايران 

بالمانع است.
6- تاميـــن و انتقال ارز بابت 
هزينههاى حمل، ترانزيت و توزيع 
محمولههاى پستى بينالمللى براى 
شركت ملى پست جمهورى اسالمى 
ايران با امضاى ذيحســـاب يا مدير 
امـــور مالى و معاونت برنامهريزى، 
پشتيبانى و توسعه مديريت شركت 
مذكور با تاييد وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات و براى كاروران 
پستى غير دولتى و شركتهاى فعال 
خدمات پستى سريع بينالملل (داراى 
مجوز     /پروانه فعاليت از سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويى) با ارائه 
اصل صورتحساب و تاييد وزارت 

ارتباطـــات و فناورى اطالعات از 
طريق پست بانك بالمانع است.

7- تامين و انتقال              / پرداخت ارز 
(به صورت اسكناس) بابت برگزارى 
همايشهـــاى بينالمللى و اعطاى 
جوائز جشـــنوارهها و مسابقات به 
درخواست وزارتخانهها، سازمانها، 
موسســـات و شركتهاى دولتى و 
واحدهاى وابسته و نهادهاى انقالب 
اسالمى و نهاد عمومى غيردولتى با 
امضاى ذيحساب يا مدير امور مالى 
و معاونـــت ادارى و مالى بالمانع 

است. 
8-  تاميـــن و انتقال          /پرداخت 
ارز بـــه اتباع خارجى (جهانگردان 
خارجى) بابت تبديل مجدد ريالهاى 
اضافى ناشى از تبديل ارز در سيستم 
بانكى كشور با ارائه صورتحساب 
فروش ارز و حداكثر در سقف آن از 
محل منابع آن بانك بالمانع است.

9-  تاميـــن و انتقال ارز بابت 
هزينه اجاره و حق اشتراك شبكههاى 
اطالعاتـــى و بازاريابـــى ديجيتال 
(اينترنت، رويتـــرز، گوگل و...) با 
ارائه درخواست متقاضى غيردولتى 
منضم به اصل صورتحســـاب و با 
تاييـــد وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات، حداكثر به ميزان مندرج در 
آن تا سقف 80 هزار يورو يا معادل 

آن به ساير ارزها بالمانع است.



چون نخســـتين واژك نابينا و ناشنوا (ن) 
است، دليل نميشود كه بگوييم «نه» نميشود. 
ولي ناشنوا و نابينا نيز ميتوانند مانند ديگر انسانها 

ذهني مخيل و دستي آفريننده داشته باشند. 
اما جامعه با آنان چه كـــرده كه اينك 
ميگويند به ســـبب خودناباوري(پايينبودن 
اعتمادبهنفس)، دچار گوشهگيري و افسردگي 
و چالشهـــاي گفتاري(محدويـــت دايره 
واژگان) شـــدهاند و با همه جوشش دروني، 
كاري انجام نميدهند. بيگمان اين چالشها، 
درونداشتها(اســـتعداد) آنان را ناكارا و از 
گرايششان به نويســـندگي و سرايش شعر 
ميكاهد. كمكم داريم ميرسيم به پاسخ اين 
پرسش كه "چرا شمار شاعران و نويسندگان 
ناشنوا انگشتشمارند؟" از بنياد روشن نيست 
چرا چنين چالشهايي، هنگام بررسي وضعيت 

توانيابان(معلول) ديده نميشود. 
با همه كاستيها و ناكارايي جسمي، يك 
ناشنواي داراي شور شعر و نوشتن، با آن كه 
راهنما و مربي كارآزمودهاي ندارد، مانند ديگر 
انسانهاي آفريننده و نوآور از احساس ژرف و 

انديشه بالنده و صور خيال برخوردار است.
ولي شوربختانه در مدرسههاي ناشنوايان، 
كارهاي هنري كمتر مورد تشويق و پشتيباني 

قرار ميگيرد و كنشوريهاي ادبي در غبار 
بيمهري و بيتوجهي به فراموشي ميرود و 
ناشنوايان مســـتعد به اين برآيند ميرسند كه 
بايد قلم هنر بشويند و در دانشگاه راه خود را 
از جريانهاي ادبي كج كنند و به سوي ديگر 

رشتهها بروند. 
ناهيد حيدر زماني-كارشناس آموزش 
توانيابان: «گماني نيست كه ناشنوايان مانند 
ديگر انســـانها دريافت خوبي دارند، درك 
ميكنند، تخيل دارند، از خالقيت برخوردارند 
و افزون بر نيروي بهرهگيري از زبان نوشتاري، 

Mimicداراي زبان احساس و ويژگي چهره
و نگاه ويژه خود هســـتند و همين دو زباني، 
كمك ميكند براي ارتباطگيري با مخاطب، 
احساسات ژرفتري را به نوشتار خود انتقال 

دهند.»
توان دو برابر 

آنچه ســـبِب پيشرفت ناشـــنوايان در 
زمينههاي هنري ميشود، نيروي آنان در ابراز 
نيازها به زبان ادابازي(پانتوميم) است؛ زباني كه 
خود يك مهارت ويژه هنري است؛ از ديگرسو، 
گفتاردرماني يكي از مهمترين راهكارهاي بهبود 
رفتار ناشنوايان است؛ چرا كه «فتار» گونه ديگر 

«فتار» ست. 
اينك روشن شـــده كه يكي از راههاي 
بالندگي كودكان، كشـــف استعداد و آموزش 
آنان در همان راســـتا است ولي اين رويه در 
مورد ناشنوايان به كار نميرود و آنان به جرم 

ناشنوايي ناچارند استعداد خود را از خويش 
برانند و رهسپار راه ديگري شوند كه دوست 

ندارند. 
استعداد هنري/ادبي در انسان، گونهاي 
نياز دروني براي آفريدن به وجود ميآورد كه 
بايد به آن پاسخ دهد، ولي ناشنوايان ناچارند 
سركوباش كنند. بســـياري از ناشنوايان به 
خودسركوبي و خودسانسوري دچارند؛ براي 
شناسايِي مستعدهاي شعرگويي و نويسندگي 
و هنري در ميان ناشـــنوايان كشور، نياز به 
يك پژوهش فراگير اســـت؛ آنان به اندازهاي 
از چالشهاي ريز و درشت رنج ميبرند كه 
خوشنود نخواهند بود كنشوري ادبي هنري، 
به جاي آزادگي، زنجيري ديگر به پاشان ببندد.

برآمدن خورشيد احساس و انديشه 

ناهيـــد حيـــدر زمانـــي از توانيابان 
موفـــق ميگويد: «كـــم اند ناشـــنواياني 
مانند مهدخت شـــريعتي، اســـالم يزداني، 
كامران رحيمي، زهره پـــور بابكان و حبيب 
مهدوي كه با سرســـختي بـــه كنشوري 
در زمينه شعر و نويســـندگي ادامه دهند.»
«مينوش احمديپور(قيامت) شـــاعر، 
نويسنده، پژوهشگر ادبي ميكوشد ناشنوايان و 
توانيابان را در زمينه سرايش شعر و نويسندگي 

ياري دهد؛ اينك 2 ناشنوا و 2 توانياب و يك 
تن ديگر كه مستعد است، از شاگردان ايشاناند 
و با آموزشهايش توانستهاند در شعر و داستان 

بدرخشند.» 
«خودِ مينوش فقط يك كتاب شعر(باغچه 
خدا) چاپ كرده است؛ در حالي كه نوشتههاي 
زيادي در زمينههاي گوناگون شعر و داستان و 
روانشناسي دارد ولي به سبب نبود پشتيبان 
مالي، موفق به چاپ آنها نشده است. اينك 
نيز سرگرم پژوهش درباره شاعران زن جهان 
است كه به 7 جلد رسيده و جلد 6 آن ويژه 

زنان شاعر توانياب و ناشنواست.» 
«واسيه خليلي، نقاش و نويسندهاي است 
كه با تشـــويق مينوش، به سرايش شعر نيز 
پرداخته است؛ او كه نويسندگي را نيز آزموده، 
بيشتر زماناش به كشـــيدن ميگذرد. در اين 
زمينه با استعدادها زيادند، اسالم يزداني(تبريز)، 
شاعر و نويسنده ناشـــنوا، كتاب شعري دارد 
به نام نگاه تو. كامـــران رحيمي نيز 2 كتاب 
ادبي و داســـتاني به چاپ رسانده(خورشيد 
خاموشان، آدماي ســـنگين) و داور نخستين 
مسابقه داستاننويسي ناشنوايان در شهريور 
سال 1396 نيز بوده است. سجاد حسينپور، 
شاعر خرمآبادي، طراح گرافيك هم هست كه 
با تشويق مينوش و با توجه به ذوق سرايش، 
به شـــعر نيز ميپردازد. مهدخت شريعتي از 
تهران، شـــاعر، مترجم، نقاش، تدوينگر فيلم 
كوتاه، شطرنجكار و آموزگار ناشنوايان است؛ 

نخستين كتاب شعر او «راز سكوت» (3زبانه) 
بهزودي چاپ خواهد شد. 

سهند ســـليمانفالح، حنيف ستاريان و 
حبيب مهدوي از ديگر شـــاعران تهرانياند. 
مريم پگاهراد (از شيراز) نويسنده و تصويرگر 
ناشنوا، نخستين كتاب قصه كودكاناش را به 

نام «زنگوله» چاپ كرده است. 
«زهره پوربابكان شاعر(او هم از شيراز)، 
ترانهسرا و غزلســـرا، به تازگي گونه(ژانر) 
داستان را نيز آزموده است؛ بيگمان او نخسيتن 
زن ترانهسراي ناشـــنواي امروز ايران است. 
محمد عاشوري(از گيالن) شاعر، نويسنده و 

نقاش است. همچنين نغمه كساري گيلك نيز 
از ديگر شاعران و نويسندگان ناشنواي گيالن 

است.» 
«فاطمه صفايي(از خراسان) نخستين اثر 
خود را به نام تجربههاي يك ناشنوا به چاپ 

رسانده است. 
محسن لوحموسوي، مرتضي پيروزي، 
رضا محمودي و حبيب تهرانيزاده، مولفان 
كتاب اشارات فارسي نشـــان دادهاند كه با 
همكاري يكديگر ميتوان كارهاي ارزندهاي 
انجام داد. زندهيادها محمد ســـعيدي و ليال 
اعتماد نيز سردبيري مجله پيام ناشنوا و آواي 
نگاه را داشتهاند كه روزگار، فرصت بيشتري 

به آنان نداد.» 
«ناشنواي ديگر پرستو فرمهيني(فراهاني) 
يك كتاب ادبي را به زبان فارسي برگردانده 
و روانه بازار كرده اســـت. روزبه قهرمان نيز 
ناشنوايي است كه در زمينه آموزش و پرورش 

پژوهش كرده است.»
كارگاه شعر و داستان 

در سال 1396 در تهران و شيراز، براي 
نخســـتبار، كارگاه داستاننويسي ناشنوايان 
برگزار شد و در آن داستاننويسان ناشنوا زهره 
پور بابكان، درنا رستمي، مريم راد، مهسا بالغي، 
احسان يقيطين، عليرضا موال، سارا رضايي، 
محبوبه رحمانيـــان، راضيه حضرتي، صفورا 
اكبري، راضيه پاساالري و وحيد چهرهعالم و 
بسياري ديگر از مستعدها از آن پيشواز كردند 
و نشـــان دادند كه گرايش به ادبيات در ميان 

ناشنوايان چقدر زياد است.

همچنين در شـــهريور 1396 نخستين 
مسابقه داستان ناشنوايان برگزار شد كه داور آن 
كامران رحيمي بود و داستاننويسان ناشنواي 
زيادي در آن شركت جستند مانند غزل سراقي، 
محبوبه مير ابوطالبي، محبوبه حالجيان، زهره 
پور بايگان، محمد قمري، فاطمه صفايي، نغمه 
كساري گيلك، عطيه سادات، سهيال مجدي، 
فاطمه كوهي، فاطمه ســـادات حسيني، زهرا 
اجساني، آسيه خليلي، آســـيه بهت، افروز 
جهانديده، خديجه مثنوي، فاطمههاشـــمي، 
حسين نظري كرنق، توران چراغي، محبوبه 
اقبالي، وحيد چهره عالم، نرگس بيات و سمانه 

حسني.
راهكارهايي كه ميتواند سبب بالندگي 
ناشنوايان داراي ذوق شعر و داستان شود، زياد 
است مانند فراهمكردن كتابهاي پربار در اين 
زمينه براي مطالعه، يا برگزاري مسابقههاي ادبي 

و تشويق ناشنوايان به شركت در آنها. 

شـــكلگيري انجمن ادبي ناشنوايان، 
بنيانگذاري بنياد نيكوكاري براي پشـــتيباني 
از چاپ كتابهاي نويســـندگان، شاعران، 
پژوهشگران و برگردانندگان(مترجمان)ناشنوا، 
توانيابان و نابينايان و شناساندن نويسندگان و 

شاعران ناشنوا به جامعه از سوي رسانهها.
البته جشنواره سرود ناشـــنوا در ايران 
برگزار ميشـــود اما در آن بيشتر به تكنيك 
خواندن توجه ميشود تا به خودِ شاعران ناشنوا 
و كيفيت و محتواي شعرشان؛ ولي انجمن ادبي 
ناشنوايان اگر راه بيافتد، بيگمان كنشوري 

فراگيرتري خواهد داشت. 

زهرا كاظمي، شاعر و نويسندهاي است 
كه نگاه همهسويهاي به كارهاي ادبي ناشنوايان 
دارد و در اين زمينه پژوهشهايي نيز انجام داده 
است. وي در كوشـــش است تا انجمن ادبي 
ناشنوايان ايران را تاسيس كند تا سبب رشد و 

بالندگي شاعران و نويسندگان ناشنوا شود.
شعرهاي ناشنوايان شاعر تنها در برگيرنده 
كارهاييست كه ابژه، ريخت و درونمايه آنها 
در باره ناشنوايان باشد. كوششهاي نو براي 
چاپ كتاب شعر ناشنوايان بيشتر در كشورهاي 
پيشـــرو در غرب و امريكا انجام ميگيرد كه 
در حقيقت، چراغ راهنماي جوانان ناشنوا در 

راستاي سرودن شعر است.
در ســـال 1997 م- از ســـوي جامعه 
فرهنگي ناشنوايان كانادا، كتابي به نام صداهاي 
جانـــدار بيرون آمد كه برگزيده شـــعرهاي 
خوب ناشنوايان آن كشور و داراي 97 شعر با 

درونمايههاي گوناگون است. 

در ايران جبار باغچهبان و دخترش ثمينه 
باغچهبان -از بنيانگذاران آموزش و پرورش 
ناشنوايان-از داشتن ذوق ادبي براي سرودن 
اشعار كودكانه برخوردار بودهاند و در كالسها، 
شاگردان ناشنوا را با چكامههاي ساده و داراي 

وزن آشنا ميساختند. 
با افزايش شمار باسوادان ناشنوا(برآمده 
از گسترش آموزش و پرورش ناشنوايان در 
ايران) سبب گرايش ادبي ناشنوايان و افزايش 
تواناييشان براي خلق آثار ادبي از جمله شعر 

شده است.
و اما ديدگاه ناهيد حيدر زماني در اين 

مورد: «از شاعران ناشـــنواي ايران از كامران 
رحيمي، دكتر ميترا محمودي، حبيب مهدوي 
و فاطمه شفيعي ميتوان نام برد كه شعرهاشان 
به گونهاي بستگي با چالش ناشنوايي دارد و در 
روزنامه اطالعات، شكست سكوت و خبرنامه 

كانون ناشنوايان ايران چاپ شده است.»
«شعر در مدرسه، سروده كامران رحيمي 
در ســـال 2006 ميالدي كه براي باغچهبان 
سروده شده، يكي از بهترين نمونه شعرهاي 
ناشنوايان ايران شـــناخته ميشود و دادههاي 
در خور توجهاي در باره دنياي ناشـــنوايي به 

خواننده انتقال ميدهد.»
قهرمان جهان شعر

آنچـــه از خدا ميدانم اين اســـت كه/ 
صاحب دستاني اســـت/ چرا كه مرا لمس 
ميكند/ هيچچيز روشنتر از اين برايم نيست/ 
در ميان انبوه موجودات نامريي زندگي ميكنم 
و مثل پرنده حشرهخوار شب دايم ميشنوم/ 

اما فقط يكبار به من اشـــاره شد/ وقتي كه 
همه اميدها نقش برآب شد/ تو آخرين اميد 
ما هســـتي/ خدايا/ هرگز مگذار كه صدايت 
بزنم/ و از آخرين فرصت خود محروم شوم/ 
كه به همان سرعتي كه ميآيد ناپديد شود/ و 
من به قدرت اليزال تو شك كنم/ تنها چيزي 
كه ميخواهم اين است/ به وجود خود ادامه 
بده/ دستانات را دريغ مدار/ مرا همچنان بنواز 

(روزبه قهرمان)
استاد محمد قهرمان اينك 2 فرزند دارد 
به نامهاي روزبه و محمدرضا قهرمان. فرزند 
بزرگ استاد، روزبه قهرمان كه ناشنواي مادرزاد 
است، 10 سال پيش براي گرفتن دكترا به كانادا 
رفت و اكنـــون در همانجا زندگي ميكند و 
محمدرضا در كنار پدر و مادر خويش است. 

سرودن مثنوي «خدي خداي خودم» بر 
ميگردد به سالهاي كودكي روزبه. با توجه به 
اين كه استاد محمد قهرمان دو فرزند ديگر هم 
داشت كه در نوزادي درگذشتند، هنگامي كه 
متوجه ميشود فرزند سوم ناشنوا است، براي 
درمانش ميكوشد و هنگامي كه هر جا ميرود 
به درِ بسته ميخورد، رو به آسمان و در قالب 
مثنوي با خدايش سخن ميگويد. مهدي اخوان 
ثالث، در كتاباش «ارَغنون» در مورد مثنوي 

«خدي خداي خودم» يادداشتي آورده است. 
زبان يگانه

مهمترين ويژگي ادبيات ناشـــنوايان، 
وجود زبان ويژهاي اســـت كه به وسيله آن، 
هويت فرهنگيشان بيان ميشود و در آن به 

پرسمانهاي گوناگون ناشنوايي ميپردازد.
با ورود هنرپيشگان ناشنوا به پهنه نمايش، 
ادبيات نمايشي ناشـــنوايان(ميم Mime) به 
وجود آمده اســـت و بازتاب آن شكل هنري 
ويژهاي اســـت كه هم در ساختمان نمايش 
ميگنجد و هم در زبـــان تئاتري مورد توجه 

است.
برنارد بـــرگ Bernard Bragg (پدر 
تئاتر ناشنوايان آمريكا) در شناساندن ادبيات 
نمايشي ناشنوايان در جهان سخت كوشيده 
است و به بيشتر كشورها از شمار ايران سفر 
كرده و در مراكز گوناگون ناشنوايان به اجراي 
نمايشهاي استادانه و فراموشنشدني پرداخته 
اســـت تا به همگان اين پيام را برساند كه 
ناشنوايان ميتوانند هنرپيشه هم بشوند و حتي 

توانا به نوشتن نمايشنامه هم هستند.
زبان به كار گرفتهشـــده در قصههايي 
كه به زبان اشـــاره نگارش مييابد و يا در 
گونه نمايشـــي آن جريان دارد، خاستگاهاش 
يك چشمه طبيعي است و در يك جغرافياي 
فرهنگي باليده ميشـــود؛ همان شيوهاي كه 
ريخت نمايشي آن در كتاب «اللبازي» دكتر 

غالمحسين ساعدي(گوهر مراد) ديده ميشود؛
در حالي كه هيچگونه آزمون(تجربه) و بستگي

ارتباطي با ناشنوايان ايران ندارد.
ناهيد حيدر زماني: «كامران رحيمي به
همراه جبار باغچهبان و پروانه باغچهبان در
تاريخ ادبيات نمايشي ناشنوايان ايران جايگاه
از نويســـندگان ناشنواي ويژه دارد. رحيمي
ايراني با نوشـــتن 2 كتاب ادبي خورشـــيد
خاموشان(سال 1347) و آدمهاي سنگي(سال
1358 ) پدر ادبيات ناشنوايان ايران را به خود
گرفت. او همچنين بـــه كارگرداني چندين
نمايشنامه از شـــمار قماربازان، آزمايشهاي
پروفسور، خرافات و داســـتان زندگي من

پرداخته است.»
آنان ميدانستند كه ميتوان 

مارال رانيان(نابينـــا) 3 بار قهرمان دوي
5000 متر زنان شده است و در 1992 چهار
مدال طال به دست آورد و كتابي نوشت به نام

زندگي من آنطور كه من آن را ميبينم.
ونســـان ونگوگ- نقاش بزرگ(دچار
بيماري افسردگي) پايهگذار هنر مدرن است
و در 10 سال، 900 تابلوي نقاشي كشيد كه
اينك هر يك را تا 80 ميليون دالر، دست به

دست ميبرند.

لودويگ بتهوون، ناشـــنوا، از بزرگترين
آهنگسازان تاريخ اســـت. كريستي براون
ايرلندي نيز فلج مغزي بود ولي به نويسندگي،
نقاش و شعر پرداخت در حالي كه پزشكان
گفتند او به لحاظ مغزي نيز دچار فلج است.
يك روز از پاي چپ   اش گچي برداشـــت و
روي تخته چيزي نوشت و با ديگران ارتباط
برقرار كرد. كتاب زندگينامهاش نيز پاي چپم
نام دارد كه فيلمي از آن ساخته شد و اسكار

برد. 
جان فوربسنش، رياضيپرداز امريكايي،
جايزه نوبل را به خانه برده است در حالي كه
به سبب شيزوفرني پارانويد، 9 سال زير شوك

درماني بود.
ژان دومينيكبوبـــي، دچـــار بيماري
سندروم قفلشـــدگي، روزنامهنگار بود و در
سال 1995 با حمله قلبي 20 روز به كما رفت
و سپس دچار سندروم قفل شدگي(سر تا پا
فلج) شد و فقط پلك چپ   اش تكان ميخورد؛
با اين همه كتاب لبـــاس غواصي و پروانه را
نوشت و فيلماش جايزههاي بسيار برد. يكي از
دوستاناش الفبا را برايش ميخواند و او روي
واژك مورد نظر خود، پلك ميزد و اينگونه
نوشـــتن كتاب پيش رفـــت و در 1997 در
فرانسه چاپ شد و نويسندهاش 2 روز ديگر

درگذشت. 
 مينوش احمديپور- ع. درويشي

باليدن توان يابان در عرصه فرهنگ

*ناهيد حيدرزماني-كارشناس آموزش توانيابان: «گماني نيست كه ناشنوايان 
مانند ديگر انسـانها دريافت خوبـي دارند، درك ميكنند، تخيـل دارند، از خالقيت 
برخوردارند و افزون بر نيروي بهرهگيري از زبان نوشتاري، داراي زبان احساس 
و ويژگي چهره و سبك نگاه ويژه خود هستند و همين دو زباني، كمك ميكند براي 

ارتباطگيري با مخاطب، احساسات ژرفتري را به نوشتار خود انتقال دهند»
*كمانـد ناشـنواياني ماننـد مهدخت شـريعتي، اسـالم يزداني، كامـران رحيمي، 
زهره پور بابكان و حبيب مهدوي كه با سرسـختي به كنشوري در زمينه شـعر و 

نويسندگي ادامه دهند

*كامران رحيمي به همراه جبـار باغچهبان و پروانه باغچهبـان در تاريخ ادبيات 
نمايشـي ناشـنوايان ايران جايگاه ويژه دارد. رحيمياز نويسـندگان ناشـنواي 
ايرانـي بـا نوشـتن 2 كتـاب ادبـي خورشـيد خاموشان(سـال 1347) و آدمهـاي 
سنگي(سـال 1358 ) پـدر ادبيات ناشـنوايان ايران را بـه خود گرفـت. او همچنين 
به كارگردانـي چندين نمايشـنامه از شـمار قماربازان، آزمايشهاي پروفسـور، 

خرافات و داستان زندگي من پرداخته است
*با همه كاستيها و ناكارايي جسـمي، يك ناشنواي داراي شور شعر و نوشتن، با 
آن كه راهنما و مربي كارآزمودهاي ندارد، مانند ديگر انسانهاي آفريننده و نوآور 

از احساس ژرف و انديشه بالنده و صور خيال برخوردار است
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وجه غالب روشنفكري سده بيستم در بسياري از 
كشورهاي جهان بهويژه در جهان سوم، متأثر از ديدگاهها 
و مواضع روشنفكرانة ژان پل سارتر و اگزيستانسياليسم 
وي اســـت. ايران نيز نظر به شرايط حساس سياسي 
ـ اجتماعي خـــاص آن دوران، خاصه دهههاي 40 و 
50 از اين دسته از كشورها مستثني نيست. شماري از 
روشنفكران نامور و نويسندگان پرنفوذ و پرطرفدار ايران 
در اين دو دهه كه مشخصا به انقالبي و ايدئولوژيك 
شـــهرت يافتهاند، تحت تأثير مواضع فكري ژان پل 

سارتر قرار دارند.
 فرد شاخصي چون دكتر علي شريعتي به عنوان 
روشنفكر مطرح آن روزگار و سرحلقة جريان روشنفكري 
در دوره معاصـــر، در پارهاي موضوعات، بهويژه نقد 
تمدن غرب و اساســـا مدرنيته و نيز آزادي انســـان و 
ادبيات متعهد، بيشترين تأثير را از آرا و نظرات سارتر و 
اگزيستانسياليسم وي پذيرفته است؛ به عبارتي سارتر در 

موضوعاتي از مراجع 
شـــريعتي  فكري 
محسوب ميشد كه 
در پارهاي از آثارش 
اين امـــر بهخوبي 
منعكس است. اتفاقا 
شـــريعتي همچون 
سارتر از مشهورترين 
اثرگذارتريـــن  و 
شخصيتهاي زمان 
خود نيز بهشـــمار 
ميآمد و نقشآفريني 
وي در زمان خود، 

گروه يا طبقهاي از جامعه را نمايندگي ميكرد. سارتر 
در همان ايام در جلســـهاي در مورد شريعتي، شخصا 
بر اين واقعيت تصريح نيز داشته و او را «ستارهاي در 

شرق» خوانده است. 
دكتر محمد مولويـ  يكي از دوستان شريعتيـ  در 
اين خصوص، جلسهاي را به ياد ميآورد كه در حضور 
ســـارتر در جهت مبارزات الجزاير در پاريس برگزار 
شد: «در اين جلسه (سارتر) از من سؤال كرد: تو اين 
علي (شريعتي) را ميشناسي؟ من گفتم: بله. گفت: او 
ستارهاي است كه از شرق طلوع خواهد كرد.»1 محمد 
مولوي در ادامه نقل ميكند: «من بعد از جلسه حرف 
ســـارتر را به علي گفتم. علي با همان لهجه مشهدي 
خودمان گفت: اون مرا از كجا ميشناسد؟ اين حرف 

مفت چيه كه ميزند!»
 شاكلة تأثيرپذيري شريعتي را از اگزيستانسياليسم 
سارترـ  مستقيم يا غيرمستقيمـ  ميتوان در نظريه معروف 
سارتر، ناظر بر «ادبيات متعهد و مسئوليت نويسنده»، و 
نيز «نقد قدرت و استبداد سياسي» بازشناخت؛ نظريهاي 
كه مســـئوليت و نقد را جزء ذاتي كار روشنفكري و 
حرفه نويســـندگي ميداند و نه چيزي زائد بر آن. اين 
نظريه كه به نوعي ميتوان از آن به نظريه «تعهدگرايي 
در ادبيات» نام برد، بازنمود كشمكش ايدئولوژيك ميان 
تجدد و ســـنت، جناح چپ و جناح راست، شرق و 
غـــرب پس از جنگ جهاني دوم بود. اين نظريه بيش 
از پيش جريان روشـــنفكري ايران را در عرصه تعهد 
كرد و از سوي  و ايفاي مســـئوليت اجتماعي تحريك
ديگر در نوع خود، موتور محركهاي قوي براي پيشبرد 
جنبش روشـــنفكري ايران شد كه طي چند دهه براي 
خود برو بيايي داشت و موضوع داغ آن روزگار بود.  
شريعتي در «كويريات» و در «گفتگوهاي تنهايي» خود، 
نمونه بارزي از دغدغههاي اگزيستانسياليستي را شخصا 
ميآزمايد؛ همان گفتگوهايي كه خودش را راضي ميكرد 

و احساسش اين بود كه با آن زندگي ميكند. 
 البته در همين آغاز مطلب بايد يادآور شـــد كه 
تأثيرپذيري شـــريعتي تنها در شخصيتي چون سارتر 
خالصه نميشـــود، بلكه شخصيتهاي ديگري نيز در 
شـــكلگيري ساختار فكري وي نقشآفرين بوده و از 
مراجع فكري او بهشـــمار ميآيند كه پس از ورود به 
دانشگاه سوربن و آشنايي با متفكران غربي در گفتار و 
نوشتار خود پيوسته از آنها سخن به ميان آورده است. 
از آن جمله ميتوان به: فريدريش هگل، كارل ماركس، 
ماكس وبر، لويي ماسينيون، ژرژ گورويچ، كارل ياسپرس، 
فرانتس فانون، آلبر كامو، مارتين هايدگر، سن سيمون و... 
اشاره كرد؛ ولي بيشتر اين انديشه سارتر است كه نقش 

محوري را در پارهاي از نظرات وي داراست.

آشـــنايي علي شـــريعتي با ســـارتر به سالهاي
1334، يعنـــي همان آغاز ســـنين جواني او  1333ـ
بازميگردد؛ سنيني كه نخستين بحرانهاي فكري در او 
پديدار شد و با خواندن آثار كساني چون سارتر طعم 
تلخ شك را براي اولين بار چشيد. البته آشكارا پيداست 
سارترِ مورد نظر شريعتي، همچون روشنفكران آن دوران، 
از جمله آلاحمد، بيشتر سارترِ سياسي و در نقش يك 
روشنفكر و مصلح اجتماعي است كه در نظريه ادبيات 
متعهد و نويسنده مسئول جلوهگر ميشود؛ و اال سارتر 
اگزيستانسياليست كه فلسفي بوده و بنمايه ماديانگارانه 
داراست، كمتر مورد نظر شريعتي در مقام جامعهشناس 
و در جايگاه روشـــنفكر ديني ميباشد. چنانكه خود 

نيز در پارهاي موارد به اين موضوع اشاره داشته است.
 در نقش روشنفكر مسئول

 اينكه شريعتي در مقام يك پژوهشگر در عرصه 
جامعهشناسي از فلسفه اگزيستانسياليسم سارتر كامال 
آگاه بوده است يا نه، پرسشي است كه جاي پرداختن 
به آن در اين مجال و مقال نيست؛ اما بهطور كلي آنچه 
مسلم است اينكه شريعتي، سارترشناس به معناي دقيق 
و فلسفي كلمه نبود؛ چنانكه به مثابه پژوهشگر فلسفي، 
هايدگرشـــناس هم نبود. انتظار هم نيست كه او تمام 
وقت و توانش را مصروف انديشـــه فلسفي فيلسوفان 
غرب، خاصه سارتر و هايدگر كند. هرچند او در جايي 
گفته است كه «سرشت مرا با فلسفه عجين كردهاند»؛2
اما او در اصل تاريخ و جامعهشناســـي خوانده بود و 
در عمـــل، عاليق محوري و رويكرد اصلياش در اين 

زمينهها بود. 

شريعتي به لحاظ روحي بسيار درد توده داشت و 
با اين درد در عمر كوتاه خود زيست. او همينقدر از 
فيلســـوفان ميدانست كه به كارش ميآمد و نه بيشتر. 
چيزي كه مسلم است، اين كه عبارات فلسفي فيلسوفان 
پشتوانة مباني فكري او بود. در تبيين افكارش به اقتضا 
از آن عبارات فلســـفي اســـتفاده ميكرد و در البالي 
سخنان خود به زبان ميآورد. به هر تقدير، كمابيش در 
وقت اندكي كه داشت، جسته و گريخته چيزهايي از 
آثار سارتر و اگزيستانسياليسم وي خوانده بود و حتي 
بخشهايي از كتاب معروف و به گفته خود «پيچيدهترين 
اثر عميق و فلسفي محض» سارتر، يعني «هستي و نيستي» 
را ترجمه نيز كرده بود3 كه در جاهاي مختلف از آن 
استفاده ميكرد و يا در جاهايي كه الزم ميديد، همچون 
كامو، كافكا، ماركس، ژيد، امه ســـهزر و ساير مشاهير 
دنياي غرب و شرق به مناسبت، نامي از ژانپل سارتر 
ميبرد و كمابيش اوراقي از افكار و انديشـــههاي وي 
را در قالب گفتار و نوشتار براي مخاطبان بازميگشود. 
بهويژه آنكه در نوبتي مستقال در حدود 25 صفحه به 
مكتب اگزيستانسياليسم سارتر پرداخت و در نوع خود 
اشـــكاالتي نيز بر آن وارد كرد كه البته همچون نقادي 
1831) بيشتر جامعهشناسانه  فلسفه تاريخ هگل (1770ـ

ميآيد تا فلسفي.4
 امـــا صرف نظر از اينها، بناي متفكري همچون 
شـــريعتي اين نبود كه در نقش يك روشنفكر متعهد، 
آنهم متأثر از انديشـــههاي روشنفكري چون سارتر، 
زندگي خود را تماما مصروف تدريس مكاتب فلسفي 
يا ترجمه و تشريح متون اصيل جامعهشناسي كند كه 
به گفته خود: «اگر اينها را منتشر كنم در جامعهشناسي، 
بهسرعت باباطاهري عمل ميكنم و ميشوم يك قطب 
جامعهشناسي، متفكر، اگزيستانسياليست...!» رسالت او 
در نقش روشنفكر مسئول و نويسنده متعهد، چنانكه 
بازگو ميكند، اساسا «آگاهيبخشي به تودهها و پرورش 
انقالبي و اجتماعي روح و انديشـــه» اوســـت و ايضا 
دلنگران مناسبات و روابط اجتماعي و سياسي جاري 
ميان توده و حكومت، كه از جمله دغدغههاي محوري 

او بود. شـــريعتي اين موضوع را در مجموعه آثارش 
چنين تشريح ميدارد: 

«اين ســـؤال مرا در اين كار مردد ميدارد كه: اين 
حرفهـــا به چه درد مردم و جامعه فعلي ما ميخورد؟ 
اين مردم، دردها و نيازها و آرمانها و وضع اجتماعي و 
مذهبي و فرهنگيشان، هيچ تناسبي با اين متون ندارد. 
اين بدان ميماند كه من بروم به مزينان خودمان و مردم 
راـ  از زن و مرد و خان و رعيت و مؤمن و فاســـق 
ـ در مسجد جامع جمع كنم و به عنوان يك دانشمند 
برگشـــته از فرنگ، ســـمفوني شماره پنج بتهون را با 
سمفوني شماره شش چايكوفسكي مقايسه كنم! از تئاتر 
عبث و انتظار بكت و كوبيسم پيكاسو و علل اجتماعي 
و فرهنگي نهضت هيپيسم، صحبت كنم و درباره اشتباه 
بســـياري از كتابخوانهاي ما و حتي نيمهروشنفكران 
اروپا، كه آلبركامو را هم اگزيستانسياليست ميپندارند، 

داد سخن بدهم و وجوه اشتراك و افتراق افكار او را 
با سارتر و هايدگر باز كنم! نتيجه؟ اتالف وقت مردم، 
از كار و زندگي افتادن مردم، اغتشاش فكري و درهم 
برهمي همه چيـــز، و گول زدن بعضي از جوانهاي 
پربـــاد كمعقل كه خيال ميكنند از اين حرفها چيزي 
فهميدهاند و با نوترين و عميقترين مسائل فكري دنياي 

امروز آشنا شدهاند! 
اما در عوض يك چيز به دست آوردهام: اي بابا! 
اين همواليتي ما خيلي پر است! ببين چه حرفها ميزند! 
ما كه عامي و بيسواديم و چيزي نميفهميم، اما معلوم 
ميشـــود كه از اين مالها و تحصيلكردههاي معمولي 
نيست. حيف از چنين آدمي براي ما آدمهاي بيلياقت! 
جاي او همان خارجه است. آنها قدر اينجور اشخاص 
را ميدانند. ببين از يك اشخاصي حرف ميزند كه ما 

اسمشان را هم نشنيدهايم!
 سوءاستفاده از جهل مردم! در اين صورت فرق 
بين روشنفكر دمكرات و آزاديخواه مترقي امروزي، با 
آن متكلـــم و صوفي قديم كه عدهاي مردم بدبخت و 
اسير و گرسنه را در مسجد و خانقاه جمع ميكرد و از 
منازل آخرت و طبقات جهنم و مراحل هفتگانة عشق 
و سلوك و مسئله ذات و صفات و وحدت وجود و 
عالم امر و خلق صحبت ميكرد و موشكافيهاي عميق 
فيلسوفانه و هوشيارانه در چيست؟ در هيچي. اختالف 
در الفاظ است و ژستها و ادا و اطوار من و او، وگرنه 
براي مردم، به دروغ چه به زبان چيني حرف بزنيم و 
چه به زبان سنســـكريت فرقي ندارد. وقتي چيزي به 
درد كسي نخورد، ديگر بحث از اينكه آن چيز چيست 
بيمورد اســـت. براي گروهي كه در كوير سوزاني از 
عطش لهله ميزنند و مرگ را پيش چشم ميبينند، چه 
قصه ليلي مجنون را بگوييم و چه تاريخ مستند جنگ 

مذهبي ايرلند را، يكي است...
 هدف ما چيست؟ چنانكه گفتم، رسالت روشنفكر، 
آگاهي دادن به توده است و پرورش انقالبي و اجتماعي 
روح و انديشه او. مجهول ما چيست؟ ميدانيم كه اوال 
براي آگاه كردن و پروردن يك فرد يا جمع نخست بايد 

راه ارتباط گرفتن با او را يافت؛ ثانيا بايد زبان فهم او 
يعني شخصيت و فرهنگ او را شناخت. پس مجهول 
اين است كه با اين مردم يعني همين سيصدهزار ساكن 
و همين كاروان ابدي و بيپايان زواري كه از اعماق اين 
سرزمين بر اين شهر ميگذرند، از چه راه بايد تماس 

گرفت؟ با چه زبان بايد حرف زد؟ مذهب.»5
يادكردهاي شريعتي از سارتر

 با اين حال، به جرأت ميتوان گفت در مجموعه 
آثار شريعتي، نسبتا بيش از ساير روشنفكران به سارتر 
و انديشـــههاي او پرداخته شده است. در جاي جاي 
مجموعه آثار او به مناسبت، گاه در قالب تأييد و گاه 
در قالب تنقيد، نامي از وي برده شده است. شمار اين 
يادكردها هرچند در بسياري موارد تكراري و كليشهاي 
است، در يك احصاي تقريبي بالغ بر پانصد بار ميباشد. 
و اينهمه نيســـت مگر ميزان قرابت و گرايش فكري 
با او كه در آن مقطع تاريخي جريان روشنفكري، البته 

دور از انتظار هم نيست. 
 اگر ديگراني مفاهيم اگزيستانسياليسم سارتر را در 
قالب ادبيات داستاني خود دنبال ميكردند، او بيشتر نام و 
انديشههاي سارتر را بر زبان و قلم ميراند و در پارهاي 
همدالنه از وي نقل كالم ميكرد. همين نامبردنها، راهنما 
و انگيزهاي بود كه مخاطبان شريعتي آثار سارتر را در 
آن زمان دنبال كنند و به آن روي بياورند. بســـياري از 
كسان با سارتر و افكار او از طريق شريعتي آشنا شدند. 
نگارنده يكي از آنهاســـت. شريعتي بود كه وي را به 
خواندن آثار سارتر ترغيب كرد. نگارنده در همان سالها 
روزي را به ياد ميآورد كه در مجلسي ميان حاضران 
گفتگويي بر سر انديشههاي سارتر درگرفت و جالب 
اينكه بيشتر آشنايي آنان با انديشههاي سارتر مستند به 

آثار شريعتي و برگرفته از نقل قولهاي وي بود! 
شريعتي در آثار خود روي هم رفته سارتر را داراي 
«بينش قوي فلسفي»6 و «نمونه درخشاني از يك انسان 
مسئول و فداكار و مبارز و مثبت»، «دشمن ستمگر و 
يار ســـتمديده»، حامي مردم الجزاير و «مثالي از روح 
حقيقتپرست و مؤمن و معتقد به هدف» معرفي ميكند7
و اگزيستانسياليســـم او را عبارت ميداند از: «يك نوع 
خودآگاهي معنوي انساني و فلسفي اروپا در برابر فشار 
نظـــم مادي و زندگي مصرفي پليد و متحجري كه بر 
شريعتي در عين حال به گونهاي  غرب حكومت ميكند».8
ديگر عليرغم اين توصيفات بلند، با «اگزيستانسياليسم 
ماترياليستي سارترگونه كه در نهايت انسان را به پوچي 
ابراز مخالفت ميكند  و جهان را به عبث ميكشـــاند»،9
و در عوض، سه شاهراه اصلي را كه عبارت ميشود 
از «آزادي، عدالـــت و عرفـــان»، نقطه فرجامين تاريخ 

معرفي ميكند.10
 شريعتي اگرچه فيلسوف آلماني مارتين هايدگر را 
به درستي بزرگترين فيلسوف زمان ما، و اگزيستانسياليسم 
وي را ناب و عميقتر و بااهميتتر از اگزيستانسياليسم 
سارتر ارزيابي ميكند، اما سارتر را در جهان حاضر نه 
عميقتر، كه مشهورتر و نافذتر از هايدگر برميشمرد. در 
جايي ديگر از مجموعه آثار خود، نگاه مقايسهاي خود 
را درخصوص انديشـــههاي اين دو فيلسوف همچنان 
پي گرفته، اگزيستانسياليسم سارتر را «از نظر اجتماعي 
بهدردخورتر از اگزيستانسياليسم هايدگر، اما در عوض 
ســـطحي و عاميانهتر از فلسفه او» توصيف ميكند و 
«سارتر  براي توضيح بيشتر چنين اظهار نظر ميدارد كه:
اگزيستانسياليســـم را از صورت يك مكتب صددرصد 
فلســـفي، به صورت يك ايدئولوژي اجتماعي درآورده 
و بدان شـــكل مثبت و ســـازنده داده؛ اما از صورت 
نوعي انسانشناســـي بسيار عميق عرفاني، به يك نوع 
انسانشناسي عامهپسند و كمعمقتر تبديلش كرده است... 
به همين دليل اســـت كه سارتر و فلسفهاش اينهمه 

شورانگيز است و در جهان مطرح است.»11
 شـــريعتي در جاهايي، توصيفات مبالغهآميزي 
از ســـارتر ميكند؛ چنانكه بنابر توصيفات او، سارتر 
«بزرگترين شخصيت سياسي، ايدئولوژيكي، فلسفي و 
اجتماعي غرب، قطب زمان اومانيسم و اگزيستانسياليسم 
و به عنوان نســـل امروز جهان و به عنوان بزرگترين 
بنيانگذار بزرگترين مكتب فلسفي معاصر، و به عنوان 
مرد سياسي، اجتماعي و انقالبي» است. توصيفاتي كه 
كامال نشان از جانبداري آشكار وي از اين شخصيت 

فرانسوي دارد.
ادامه دارد
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1. نشريه تراز، شماره 13 آذر 1378، به نقل از كتاب «طرحي 
از يـــك زندگي»، (نقدها و نظرها)، دكتر پوران شـــريعت 

رضوي، ص54. 
2. شريعتي در وصيتنامه خود چنين ميگويد: «من اگر خودم 
بودم و خودم، فلسفه ميخواندم و هنر. تنها اين دو است كه 
دنيا براي من دارد. خوراكم فلسفه و شرابم هنر و ديگر بس! اما 
من از آغاز متاهل بودم. ناچار بايد براي خانوادهام كار ميكردم 
و براي زندگي آنها زندگي ميكردم. ناچار جامعهشناسي مذهبي 
و جامعهشناسي جامعه مسلمانان، كه به استطاعت اندكم شايد 
براي مردمم كاري كرده باشم، براي خانواده گرسنه و تشنه و 

محتاج و بيكسم، كوزه آبي آورده باشم». 
3. م. آ، ص301. شريعتي خود تصريح دارد: كتاب «بودن و 
نبودن» پيچيدهترين اثر عميق و فلسفي محض ژان پل سارتر 
را ترجمه كردهام. اثري كه مترجم اسپانيايي آن رسما اعتراف 
كرده است كه ترجمه دقيق و انتقال وفادارانه و روشن همه 
معاني و ظرافتهاي فكري آن به زبان اسپانيايي كه به فرانسه 

بسيار نزديك است امكان ندارد. م. آ 4، ص302. 
4. نگاه شود به شريعتي؛ از شك تا يقين، به همين قلم، مبحث 

«شريعتي و نقادي فلسفه تاريخ هگل» نشر علم، 1392. 
5. م. آ 4، صص305، 304. 

6. م آ 14، ص112. 
7. م آ 13، ص105. 
8. م. آ 18، ص246. 
9. م. آ 1، ص95. 

10. همان. 
11. م. آ 16، ص153.

تاريخ بديل مانسلو
مانســـلو تأكيد دارد «كه اگرچه 
تاريـــخ نمىتواند بيـــش از اين به 
مفاهيم مناقشهناپذير حقيقت، عينيت 
و بوده  بنياد  گرايى وابستهباشـــد، اما 
مىتوانـــد از موضوعات جديد و 
چالشانگيزتر در اين باره ســـخن 
گويد كه چگونه مىتوانيم شناختى 
از گذشته به دست آوريم». در عمل، 

اين به چه معناست؟ 
در مقابل، وقتى اينجا مانســـلو 
مىكوشد بگويد تاريخ چه بايد باشد، 
كمتر از وقتى كه به روايت «متعارف» 

آن حملـــه مىكنـــد، صراحت دارد. به نظر مىرســـد كليد آن حول 
«خودانديشـــى» مىگردد، همانطور كـــه از گزيدة پارهمتنهايى معلوم 
مىشـــود كه در آنها مانســـلو مىكوشد نوع بديل «تاريخ» مورد دفاع 
پساامروزينگرايان را تبيين نمايد: «تاريخ خوب... آن است كه به قدر 
كافى خودانديشانه است براى اذعان به محدوديتهاى خود، بهخصوص 
با آگاهى از آنكه نوشتن تاريخ بسيار نامطمئنتر و نظرىتر از چيزى 
است كه تجربهگرايان معموالً مىپذيرند... بيشتر غناى تحليل تاريخى را 
مىتوان با ادغام ماهيت ميانمتنى تاريخ به مثابه يك گفتمان در مطالعه 
گذشته دريافت... آگاهى ساختشكنگرا [يعنى پساامروزين] تاريخ را 
به مثابه چيزى مىپذيرد كه احتماالً بوده است و نه چيزى كه در عمل 
بود... هيچيك از اينها تاريخنويسى را طرد نمىكند كه ساختشكنانه 
اعتقاد دارد كه يك بار گذشـــتهاى وجود داشت. در واقع با اين معنى 
كه او درباره گذشتهاى در درون چارچوب خودآگاهى خواهد نوشت. 
اين يعنى پذيرش... گفتگوى تاريخنويس با منابعى كه لزوماً ارتباطى 
به گذشته ندارند و اعتراف به آنكه فرافكنى چيزى نيست كه در واقع 

اتفاق افتاد، زيرا غيرارجاعىاند.»
اينجا مانسلو در راستاى تأسف خود از بىتوجهى عمدى بسيارى 
از تاريخنويســـان به كار فوكو، با نظر تأييد چيزى را خالصه مىكند 
كه ديدگاه نويســـنده تلقى مىكند؛ يعنى آنكه تاريخ بايد خودانديشانه 
با فلسفه خويش درگير باشد؛ زيرا «گذشته وقتى به عنوان تاريخ تلقى 
مىشود، فرايندى بىپايان از تفسيرها توسط تاريخنويس به عنوان عملى 
از تخيل اســـت، و طبقات تحليل، فرضيات، نمونهها و سبك مجازى 
مورد نظر ما همه خود بخشى از تاريخ مىشوند كه مىكوشيم بگشاييم». 
بار ديگر «در حالى كه تاريخنويسان متعارف شواهد را براى استخراج 
معناى حقيقى مطالعه مىكنند، ساختشكنى يعنى جستجو براى يافتن 
پيامهاى چندگانه آن و از طريق بهكارگيرى تخيلمان، ايجاد گستره  هاى 
ممكن معنى درباره موضوع مورد اشـــاره». و باالخره (حاال مانسلو با 
پيروى از انديشـــمندى ديگر، اعتقاد دارد كه تاريخنويسان متعارف به 
اشتباه هايدن وايت را ناديده مىگيرند) «درونداد تاريخنويس... توانايى 
اوست براى توسعه ماهيت مجازى يا استعارى روايت به عنوان شكلى 

از تبيين، براى توسيع ماهيت تخيل تاريخى او».
اگرچه آنطور كه از باال به نظر مىرسد، بديل پساامروزين تاريخ 
نمىخواهد گذشته را «آنطور كه عمًال اتفاق افتاد» بشناسد، اما مانسلو 
تأكيد دارد: «اين ناتاريخ نيست، بلكه مفهومى است از تاريخ به عنوان 
چيزى كه در حد مطلوبى وجود دارد: انشاى روايى خودآگاه كه اينجا 
نوشـــته شـــده و حاال شكل ادبى خود را وسيلة شناختى اساسى خود 
و نه فقط نحوه گزارشدهى آن مىشناسد». بدين دليل، حسى وجود 
دارد كه در آن از ديد مانسلو و ديگران، گذشته همان تاريخ نيست: در 
حقيقت، از تاريخنويسى به نام اليزابت تانك، استفاده مرجح از «بازنمايى 
گذشتگى» و نه «تاريخ» را نقل مىكند؛ زيرا «آگاهى ساختشكنانْه ما 
را... آگاه مىســـازد كه نحوه پيشبينى، ســـازماندهى، ترسيم، تبيين و 
قضاوتهاى اخالقى ما درباره گذشته از منظر استعاره تنها راه دستيابى 

ما به آن است».
خالصه از نظر مانسلو، «تلويح فراگير آن است كه تاريخ نمىتواند 
چيزى كمتر يا بيشتر از بازنمايى گذشتگى باشد» و كليد نوشتن تاريخ 
قابل قبول (يعنى پســـاامروزين) اعمال خودانديشـــى عميق از جانب 
تاريخنويس (ترجيحاً مطلعـ  اگر نگوييم هدايت شده با افكار فوكو، 
وايت و مانند آنها)ست، به طورى كه «با بررسى نحوه بازنمايى رابطه 
ميان خود و گذشته، بتوانيم خود را نه به مثابه ناظران منفك از گذشته 

كه... به مثابه شركتكنندگان در ايجاد آن ببينيم».
نقـد

برخى نكات مشخص درباره افكار مانسلو كامًال ارزش بذل توجه 
دارد: اول، سواى پذيرش صريح روابط نزديك ميان تاريخ و روايت و 
اشتقاقات آن از شواهد، استفاده مانسلو از خودآگاهى يا «خودانديشى» در 
سراسر اين تالشها انعكاس دارد، تالشهايى براى اثبات آنكه چه «نوع» 
تاريخى بايد خصيصه متعارف آن و نه چيزهاى ديگر را كنار بگذارد. 
اما مايل است تاريخنويسان در هر صورت خودآگاه باشند و در حدى 
كه خودآگاهند، بر افكار مقدماتى و خودويراست چيزى تأثير مىگذارند 
كه در آغاز نوشتند؛ اما بهسختى مىتوان ديد كه چگونه «خودانديشى» 
مانسلو مىتواند چيز زيادى به اين بيفزايد كه مستلزم آن باشد كه «تاريخ 

بايد در اساسىترين سطحش مورد بازارزيابى قرار گيرد». 
دوم، به نظر مىرسد كه با تجويز پساامروزينگرايان، بيشتر رشته 
تاريخ به صحبت درباره نوشتارهاى تاريخنويس و نه توليد آنها منتهى 
مىشـــود؛ دغدغهاى كه توســـط تاريخنويسان عامل بيان شده، و بعيد 
است كه بنا بر اصرار مانسلو تخفيف يابد كه «تاريخ نه مطالعه تغيير در 
طول زمان فىحده، كه مطالعه اطالعات توليدشده توسط تاريخنويسانى 

است كه به انجام وظيفهشان مىپردازند». 
امـــا امـــكان دارد اين انتقاد بـــه دو دليل غير منصفانه يا حداقل 
عجوالنه باشـــد: از يكســـو از نظر تشـــويق و چاپ نمونههايى از 
نـــوع تاريخ كه مانســـلو توصيه مىكند، معدودى از خود مانســـلو 
به عنوان ويراســـتار مجله بازانديشـــى تاريخ، پرجنب و  جوشتر
بودهاند كه مورد حمايت همكار ويراستار آمريكايىاش، رابرت روزنستون 
قرار داشت كه مثًال در مقالهاش با عنوان «تجربه در روايت»، چند نمونه ديگر 
ذكر مىكند. از سوى ديگر، مىتوان استدالل كرد بدان دليل كه آنها گذشته 
فورىشان را رد مىكنند، بسيارى از جنبشها بيشتر بر مبناى خصيصهاى 
منفى تا بر بديلى مثبت آغاز مىشوند، و درنتيجه وقتى پساامروزينگرايى 
به موضوع تاريخ گسترده مىشود، تأثير اوليه آن بر انتقاد از تاريخ سنتى 
و نه بر توليد مثالهاى پختهاى از بديل پيشنهادىاش متمركز مىشود. 
(مثًال جنبش انسانگرايان عصر نوزايى از فرهنگ ماقبل خود متنفر بود، 
اما برخالف تاريخنويسان امروزين امتياز آن را داشت كه بديلى مثبت
و حاضر و آماده در دنياى باستان كالسيك در اختيار داشته باشد.)

 سوم (و با خسارت بيشتر)، موضوع «روايت» است كه مانسلو  به مثابه
موضوعـــى اصلى در هر بحثى پيرامون منطق گفتمان تاريخى مطرح 
مىسازد. اگرچه به نظر مىرسد وي ترديد دارد كه تا آن حد پيش رود 
كه بگويد داستانها (يعنى روايتها) هرگز واقعى نيستند، بلكه هميشه 
بر حوادث گذشته تحميل شدهاند؛ اما فشار گسترده نگرش او به آن 
موضع اشاره دارد. از ديد ما، تنها راه نجات نسبى او از اشتباه بنيادينش 
پيشـــنهاد تمايز ميان چيزى است كه مىتوانيم موفقيت يا «فراتاريخ» 
بخوانيم و چيزهايى كه مقصودشـــان تنها كشف چيزى در بافتارهايى 

آشكارتر و قابل ادارهتر است. 
در مورد سابق كه (با مفهوم پساامروزين «فراروايت» انطباق يابد) 
در آن انسان مىكوشد اينگونه داستانهاى موسع و بىشكل را به عنوان 
تاريخ اياالت متحده، تاريخ فلسفه غرب، يا تاريخ هنر اروپا كشف نمايد، 
ادعاى مانسلو كه اينگونه روايتها «ساخت» (يا تحتالفظى، مصنوع) 
هستند، معموال درست خواهد بود، بدان دليل كه بسيار بعيد است كه 
بتوان با اينگونه موضوعات به گونهاى برخورد نمود كه تداوم هر روايت 
اصيلى قابل حفظ باشد. با اينهمه، اگر اينگونه تاريخها به مثابه روايت 
ارائه شـــود، اصول اساسى گزينش فوقالعادهاى كه لزوما دخيل است، 
نمىتواند از خود حوادث مختلف ظهور يابد، بلكه درحقيقت نتيجه، 
نوعى روايتسازىهاى تخيلى خواهد بود كه توسط تاريخنويس انجام 
مىگيرد، (بديهىترين نمونه آن در مستندهاى محبوب تلويزيونى است 
كه در آنها موسيقى و جلوههاى بصرى، گفتار را همراهى مىنمايند). 
در اين حد مانسلو حق دارد و بنا بر اين پيگيرى اين نوع بررسى درباره 
«روايتسازى» كه مثال هايدن وايت بر آن اصرار مىورزد، معقول است. 
اما هر تاريخى «فراتاريخ» نيســـت، و همانطور كه از اين «ارتفاعات» 
به پايين مىآييم، مىتوانيم به دشتهايى برسيم كه در آنها شكل روايت بر تاريخ
ـ گويى كه از بيرونـ  تحميل نشده است، اما آنجا كه مطالب فىحده 
داراى ســـاختار روايى است، بدين دليل درك آن نيازمند منطق روايى 
و انتقال آن نيازمند شـــكل روايى اســـت. اگرچه درست است كه بايد 
هميشه در رفتار فردى مجالى براى عدم تداوم باقى گذاريم (كه بدان 
وسيله از انجام يك چيز دست برداشته و شروع به انجام كار ديگرى 
مىكند)، اما با اينهمه آنجا كه مىتوان زنجيره راســـتينى از اعمال را 
يافت به طورى كه يك چيز، به نحوى كه پيشتر بيان كرديم، از ديگرى 
«منتج مىگردد»، با چيزى روبرو مىشويم كه من آن را «مصداق داستان» 

يا «هويت روايت» خواندهام.    
ادامه دارد

بدان كـــه در تكاپوى «حيات 
معقول»، اصل اين اســـت كه: ُمْت

بـــاالراده تْحيى بالطبيعه. (زرينكوب، 
1366، ج1: 198). بـــا اراده بميـــر (با 
اختيـــار، غرايز حيوانى خود را مهار 
كن و عقل و خرد و احساس برين 
را در وجود خود حكمفرما كن)، تا 
بـــا طبيعت اصلى روح كه پايدارى 
و پايندگى است، به حيات جاودان 

نايل باشى.
رسد آدمى به جايى كه به جز 
خدا نبيند/ بنگر كه تا چه حد است 

مكان آدميت (همان)
اگر آگاهى به آيات عالم هستى شدت بگيرد و اگر گوش براى 
شنيدن آهنگ هستى تيزتر شود، اگر فهم برين معقوالتى باالتر از اين 
معقوالت معمولى را دريابد، اگر محبت و داد و عشق بر كمال برين 
جوشيدن بگيرد و احساس و انجام تكليف در حد اعال، درونى آدمى 
را تصفيه و تهذيب كند، مسلم است كه هيچ نقشى را در اين نگارستان 
بزرگ نخواهد ديد، مگر اينكه نقاشـــى مافوق ازل و ابد را كه آن را 
نگاشته و آراسته است، خواهد ديد. اين همان مقام عالى عرفان مثبت 
اسالمى است كه رئيسالموحدين، اميرالمؤمنين على(ع) به آن نائل شده 
و فرموده است: «ما رأيُْت شيْئاً اال و رأيُْت اهللا قبلُه و بعدُه و معه و فيه: 
من نديدم چيزى را مگر اينكه خدا را پيش از او، با او و بعد از او 

ديدم.» (فيض كاشانى، 1428ق، ج1: 49).
طيران مرغ ديدى تو ز پاىبند شهوت

بـــه در آى تا ببينى طيـــران آدميت
(همان)

براى طيران در اوج قدس ملكوتى، رهاكردن دست و پاى روح 
از زنجير گرانبار شهوت الزم است؛ زيرا هر كه در شهوت فرو شد، 
برنخاست. چاهى بس عميق و هولناك و مهلك وجود دارد كه شهوتش 
نامند. سرازيرشدگان اين چاه را، جز ارادة ربانى خود آنان، هيچكس 

نمىتواند نجات دهد؛ زيرا:
در چهى افتاده كان را غور نيســـت

وآن گناه اوست، جبر و جْور نيست
در چهى انداخت او خود را كه من

درخـــور قعرش نمىيابم رســـن!
(مولوى، 1382: 168)

با گرفتارى پاى مرغ روح در چنگال شهوت، مبادا به حركات و 
تالشهايى كه در زندگى طبيعى انجام مىدهيد، نام حركت و تالش 
و تكاپو و سفر بگذاريد؛ زيرا پاى در چنگال را، حركات بال و پر، 
چه سودى دارد، جز خستگى و فرسودگى و استهالك قدرت با تخيل 
حركت؟ آدمى مادامى كه از مبدأ هســـتى خود اطالعى نداشته باشد 
و نداند كه خداوندى كه با كلمه «ُكن» (باش) او را آفريده اســـت و 
با كلمه «برو» او را در مســـير جاذبة كمال به حركت درآورده اســـت، 

نمىتواند خود را در اين دنيا مسافر واقعى تلقى كند.
دگر گفتى: مســـافر كيست در راه؟

كســـى كو شد ز اصل خويش آگاه
(شبسترى، 1377: 60)

3. حكمت عرفانيه در آثار سعدى
در آغاز اين مبحث، حكمت عرفانيه را چنين توصيف كرديم كه 
عبارت است از: حصول نور هستى در درون و نفوذ آن در روح آدمى 
كه شايستگى لقاءاهللا و رضواناهللا را در اياماهللا به انسان مىبخشد. چون 
در اين مورد «گرديدن» مطرح است و ما واقعا نمىدانيم كه سعدى با 
اين همه معلومات و معارف انسانى كه داشته است، چه مقدار و با چه 
كيفيتى از گرديدن بهرهمند شده است، لذا اتصاف سعدى را به حكمت 
عرفانيه مطرح نمىكنيم، بلكه سخنان نغز و لطيف او را در اين موضوع 

بسيار با اهميت مىآوريم. نمونهاى از حكمت عرفانية سعدى:
الف) مرد ربانى در اين دنيا هرگز احساس غربت نمىكند.

مرد خدا به مشرق و مغرب غريب نيست
چندان كه مىرود، همه ملك خداى اوست

آن كز توانگـــرى و بزرگى و خواجگى
بيگانه شـــد، به هر كه رسد آشناى اوست

كوتاهديـــدگان همـــه راحت طلب كنند
عارف، بال كه راحت او در بالى اوســـت

(سعدى، 1376: 787)
ب) «جمعى خدا را به طمع بهشت مىپرستند، اينان سوداگرانند. 
جمعـــى ديگر خدا را به جهت ترس از جهنم، اينان بردگان زبونند. 
جمعى هستند كه خدا را براى خدا مىپرستند، اينان آزادگانند.» (على 

بن ابىطالب(ع)، 1379: 679).
قومـــى هواى نعمت دنيـــا همى پزند

قومى هواى عقبى و، ما را هواى توست
(سعدى، 1376: 786)

ج) عرفان، آغازى دارد، ولى نهايتى بر آن متصور نيست.
خوشـــتر از دوران عشق ايام نيست

بامداد عاشـــقان را شـــام نيست
كام هر جويندهاى را آخرىســـت

عارفـــان را منتهاى كام نيســـت
هر كسى را نام معشوقى كه هست

مىبرد، معشـــوق ما را نام نيست
(همان: 788)

د) در رسالة «عقل و عشق» چنين گويد: «نقل است از مشايخ معتبر 
كه روندگان طريقت در سلوك به مقامى برسند كه علم آنها حجاب 
باشد، عقل و شرع اين سخن را به گزاف قبول كردندى تا به قرائن 
معلوم شد كه علم آلت تحصيل مراد است نه مراد كلى، پس هر كه به 
مجرد علم فرود آيد و آنچه به علم حاصل مىشود، درنيابد، همچنان 

است كه به بيابان از كعبه بازمانده است». (همان: 889).
نظير اين مطلب را دربارة علم، يكى از بزرگترين متفكران مغرب 
زمين كانت چنين گفته است: «اسناد آغاز علم به خدا شوخچشمى 
است؛ ولى اينكه پايان علم خداست، حقيقت است.» آن علم كه ممكن 
است حجاب باشد و نمىتوان آن را به خدا مستند كرد، انعكاسات 
محض نمودهاى جهان هســـتى در ذهن اســـت كه جهان را از آغاز 
و انجام و هدف اعالى آن قطع مىكند و مىگويد: هســـتى و آنچه 
واقعيت دارد، همين است و جز اين نيست؛ اما علمى كه معلوم را، 
چون حقيقتى شفاف كه مبدأ و مقصد خود را با كمال وضوح نشان 
مىدهد، نه تنها حجاب نيست، بلكه آيينة تمامنماى حقيقت است و 
اسناد آن به خدا، نه تنها شوخچشمى نيست، بلكه همان نور الهى است 
كه: يْقذُفُه اهللاُ فى قلب من يشاء: خدا آن را در دل كسى كه مشيتش به 

او متعلق شود، مىتاباند.
مشيت خداوندى به كسى متعلق مى شود كه زمينة لطف و عنايت 

الهى را در خويشتن آماده كند.
هـ) «حيرت از آنجا خاست كه مكاشفت بى وجد نمىشود و وجد 
از ادراك مشغول مىكند، سبب اين است كه موجب همين است كه 
پختگان دم از خامى زدهاند و رسيدگان اقرار ناتمامى كرده و مالئكه 
مأل اعال به عجز از ادراك اين معنى اعتراف نموده كه «ما عرْفناك حق 
مْعرفتك» (سعدى، 1376: 29). پايان بيابان معرفت كه داند؟ كه رونده اين 
راه را در هر قدمى قدحى بدهند و مستى تنگ شراب ضعيف احتمال. 
در قدم اول به يك قدح مست و بيهوش مىگرداند و طاقت شراب 
زالل محبت نمىآرند و به وجد از حضور غائب مىگرداند و در تيه 

حيرت مىمانند و بيابان به پايان نمىرسانند».
البته اين مطالب را كه سعدى درباره حيرت مطرح كرده است، 
به تفكر و دقت بيشـــترى حيرت بر شـــش نوع يا شش درجه بسيار 

متفاوت تقسيم مىشود. (جعفرى، 1356: ج6، 643).
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*سه شاعر (حافظ، سعدى، نظامى)
مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفرى

دكتر شريعتي: رسالت روشنفكر، آگاهي دادن 

به توده اسـت و پرورش انقالبـي و اجتماعي 

روح و انديشـه او. براي آگاه كردن و پروردن 

يك فرد يا جمع نخسـت بايد راه ارتباط گرفتن 

بـا او را يافـت؛ ثانيـا بايـد زبان فهـم او يعني 

شـخصيت و فرهنگ او را شناخت. با اين مردم 

با چه زبان بايد حرف زد؟ مذهب

جايگاه ايرانيان 

شيرازياالصل در توسعه 

تمدن و فرهنگ 

شرق آفريقا
دكتر امير بهرام عرب احمدي

نشر نگارخانه، اصفهان
چاپ اول: 1395

422صـ  21هزارتومان
موضوع مهاجرت شيرازيها به 
شرق آفريقا و تشكيل دولتي بر پايه 
تجربيات و مهارتهاي علمي آنان، 
تاكنون به صورت مستقل و خاص 
مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته 
است. اثر حاضر اولين تحقيق جامع 
درباره تاريخ حضور شيرازيها در 
سواحل و جزاير شرق (و بخشهايي 
از جنوب شـــرق) آفريقا و اشاعه 
فرهنگ و تمدن ايران در اين منطقه 

به شمار ميرود.
اين كتاب در شـــش بخش 
سامان يافته است. در بخش مقدماتي 
برخـــي از مهمترين متون اصلي و 
منابع تحقيقاتي اين كتاب، به طور 
مختصـــر و بر پايه نقاط ضعف و 

قوتشان نقد و بررسي شدهاند.
در بخش اول به داليل، انگيزهها 
و نحوه مهاجرت شيرازيها به شرق 
آفريقا و شاهان سلسلههاي محلي 
شـــيرازي، به همراه دورنمايي از 
روابط ايران و شرق آفريقا، از دوران 
باستان تا زمان مهاجرت شيرازيها 

اختصاص يافته است. بخش دوم 
در برگيرنـــده اطالعاتـــي درباره 
حكومتهاي محلي شيرازيها در 
كشورهاي مختلف منطقه شرق و 
جنوب شرق آفريقا، از شمال كنيا 
تا موزامبيك، از بدو پيدايش تا زمان 

فروپاشي است.
در بخـــش ســـوم نيز نقش 
ارزنده شيرازيها در توسعه و نشر 
فرهنـــگ و تمدن ايراني از زواياي 
گوناگون مورد بررسي قرار گرفته 
است. بخش چهارم اين تحقيق به 
بحث و بررســـي نظام و نهادهاي 
حكومتي شيرازيان، نقش ارزشمند 
آنان در رونق بازرگاني اين منطقه و 
جايگاه اين مهاجران در گسترش و 
فراگيرشدن دين اسالم در سواحل و 
جزاير شرق آفريقا پرداخته است.

بخش پنجم بـــه چگونگي 
گسترش ميراث ملموس فرهنگي 
بـــر جاي مانده از دوران حاكميت 
شيرازيها اختصاص يافته است. 

در بخش ششم نيز تداوم حضور 
ايرانيان در شـــرق آفريقا و به طور 
خاص بلوچهاي ايرانياالصل مورد 

بررسي قرار گرفته است.

نفت و هژمونيسم 
آمريكا

انتقال سيستم انرژي فسيلي به 
انرژي تجديدپذير 
محسن مسرت

نشر ني
چاپ اول: 1397

404صـ  38هزار تومان
اقتصاد نفت شايد پيچيدهترين 
و پررمز و رازترين اقتصاد در جهان 
سرمايهداري باشد. نفت جزئي از 
مجموعه منابـــع حامل انرژي اما 
مهمترين و پرســـودترين نوع آن 
اســـت كه با ساير منابع انرژي از 
قبيل زغالسنگ، هستهاي، آبي و 
منابع تجديدپذير در رقابت دائمي 

در بازار جهاني قرار دارد.
لذا تصادفي نيســـت كه خود 
نفت به عنوان مهمترين عامل رشد 
اقتصادي در جهان، ســـبب نزاع 
بينالمللي بر ســـر تقسيم منابع و 
رانتهاي نفتي، به حســـاسترين 
عامل ژئوپوليتيكي و هژمونيستي 
دولت آمريكا تبديل شده است. اما 
آسيبهاي زيست محيطي مصرف 
انرژيهاي فسيلي، بهخصوص نفت، 
جامعه انساني را به اجبار به طرف 
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير 

سوق ميدهد.

اين كتاب ارزيابي جامعي از 
اقتصاد نفت و آينده انرژي در جهان 
و ايران با اســـتفاده از تئوري رانت 
و مقولههـــاي قدرت و تكنولوژي 

ارائه ميدهد.
كتـــاب در دو بخش و يازده 
فصل تنظيم شده است: بخش اول 
«مبانـــي نظري و تاريخي» نام دارد 
و شـــامل فصلهاي اول تا هشتم 
با عناوين زير اســـت: منابع انرژي 
و عوامـــل تعيينكننده بهاي نفت، 
نظريه قيمت نفت، معماي قيمت 
نفـــت، نفـــت و هژموني اياالت 
متحده آمريكا، چالش نفت، نفت 
و امپرياليسم دالرمحوري، دورنماي 
انرژي، «جراحي بزرگ غرب»  براي 

خروج از الگوي نفت.
«الگوي مصرف انرژي و آينده 
انرژيهـــاي تجديدپذير در ايران» 
عنوان بخش دوم است كه حاوي 
فصلهاي نهم تا يازدهم با عناوين 
«اقتصاد وابســـته به نفت و دولت 

رانتي»، «ســـاختار و ويژگيهاي 
الگـــوي مصرف انرژي» و «گزينه 
الگوي انرژي پايدار: انرژي بدون 
رايانه، بهينهســـازي و گســـترش 

انرژيهاي تجديدپذير».

مهر و ماه
ماهنامه فرهنگي، اجتماعي«مهر 
و ماه» به شماره 32 رسيد. در اين 
شماره مطالب زير به چاپ رسيده 
است: مخالفت با اصل جمهوري 
اسالمي ايران، مهار انقالب، 20 دليل 
بياعتمادي ايران به آمريكا، نبرد با 
اصل جمع صفر، عقبنشيني مشوق 
دشمن است، در مقابل همه دنياي 
آنها ميايستيم، سكته بزرگ براي 
تجارت انگليس، سيدحسن را «مرد 
صـــادق» مينامند، مردان محبوب 
خدا، رقص من در برابر مرگ بايد 
زيبا باشـــد، سلحشوران پارسا، تا 
توكلتان چقدر باشد، چون خورشيد 
روشـــني ميدهد، 14 برداشت از 
زندگي امـــام، عظمت رمضان به 
نزول القرآن اســـت، تن به دنيا دار 
و دل به موال، نورها را حفظ كنيم، 
نميخواهي جواب خدا را بدهي؟ 
شب واليت امام در عالم معنا، همه 
كردنـــد او ياريام كرد،  مرا ترك
اسوه كامل اخالق الهي، آرامش در 
دل دريـــا، ما را آني به حال خود 
وامگذار، چگونه از دام غفلت رها 
شويم؟ احكام نيت روزه براساس 
نظر رهبر معظم انقالب، او را قهرمان 
زندگي خود ميدانم، كلمات صبر 
و صلح، به انتخاب مورخ مشهور، 

تازههـــاي كتاب، چگونه خواننده 
شويم؟ كتابها را بشنويم، خالصه 
جمهوري ما اين است؛ خدا و مردم، 
اســـالم سياسي و قيام 15 خرداد، 
خاستگاه و پيامدهاي نهضت مردمي، 
خانه موزه سيمين دانشور و جالل 
آلاحمد افتتاح شد، پالسكو ابزار 
تبليغاتي چهارراه استانبول، خاك
خرمشهر را هم با خود بردند، محالِي
مرگ اسطوره، شعر هم بشكست، 
تجديد ميثاق خانواده هاللاحمر 
با آرمانهاي امام خميني(ره)، اعتماد 
مردم سرمايه اصلي است، مسئول 
دفتر نمايندگي وليفقيه در سازمان 
داوطلبان منصوب شـــد، «دفاع از 
وطن» و «امدادگري» را جداي از هم 
نميدانستيم، ياران ماه و خورشيد، 

هنر قلبهاي بزرگ.
نشريه «مهرماه» از سوي جمعيت 
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، 
حوزه نمايندگي فقيه و به سردبيري 

ياسر احمدوند منتشر ميشود.
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77 اقتصادى

پس از گذشـــت 13 ســـال از ابالغ سياست هاى كلى اصل 44 قانون 
اساسى مطالعات و بررسى هاى كارشناسان نشان مى دهد، مهم ترين داليل 
ناموفق بودن عملكرد مجموعه ها پس از خصوصى سازى، واگذارى آنها به 

خصولتى ها و شبه دولتى ها بابت رد ديون دولت بوده است.
به گزارش ايرنا، پس از پيروزى انقالب اسالمى اصالح ساختار اقتصادى 
كشور در دستور كار دولت قرار گرفت و در سال 1384 با ابالغ سياست هاى 
كلى اصل 44 قانون اساسى توسط رهبرى پروژه خصوصى سازى و واگذارى 
مجموعه ها به بخش غير دولتى كه در سال هاى پس از انقالب مطرح بود، 

به صورت جدى تر پيگيرى شد.
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكيت در سطح عموم 
مـــردم بـــراى تامين عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآيى بنگاه هاى اقتصادى، و 
بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزايش رقابت  پذيرى در اقتصاد 
ملى، افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن 
از بـــار مالـــى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى، افزايش 
سطح عمومى اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و 
بهبود درآمد خانوار ها از مهم ترين اهداف اجراى سياست هاى كلى اصل 
44 قانون اساسى است كه طبق گفته كارشناسان اقتصادى عامل تحقق اين 

اهداف حضور بخش خصوصى واقعى در واگذارى ها است.
البته در دوره اى، اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى تنها 
به واگذارى مجموعه ها بابت رد ديون خالصه و اجراى اين قانون از مسير 
اهداف پيش بينى شـــده منحرف شـــد. در اين دوران با قلب به معنا شدن 
خصوصى سازى، خصولتى ها و شبه دولتى ها مالك مجموعه هاى دولتى 
شدند كه شباهت در ساختار مديريت اين شركت ها قبل و بعد از واگذارى 

مانع از تحقق اهداف و سياست هاى مورد نظر شد.
حال پس از گذشت بيش از 13 سال از ابالغ سياست هاى كلى اصل 
44 قانون اساسى با محوريت گسترش خصوصى سازى در دولت، بررسى و 
واكاوى ها در خصوص عملكرد دولت در اجراى اين قانون نشان مى دهد 
مهم ترين دليل موفق نبودن برخى از مجموعه ها پس از خصوصى سازى، 

ايجاد نشدن فضا و شرايط رقابتى در واگذارى ها بوده است.
جعفر سبحانى مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى درباره داليلى 
كه منجر به موفق نبودن برخى واگذارى ها شده است، مى گويد: مهم ترين 
دليلى كه منجر به موفق نبودن واگذارى ها در طول سال هاى گذشته شد، 

اين بوده كه مجموعه ها به بخش خصوصى واقعى واگذار نشده بودند.
وى ادامه مى دهد: مهم ترين عامل موفقيت در واگذارى ها اين است 
كه سرمايه گذاران بخش خصوصى واقعى مالك اين مجموعه ها شوند؛ چرا 

كه در اين صورت به سوددهى مى رسند.
ســـبحانى با اشـــاره به مطالعات و بررسى هاى انجام شده بر روى 91 
شركت كه در چند سال گذشته به بخش خصوصى واگذار شده اند، اظهار 
مى دارد : در سال 95 چندين شركت واگذار شده به بخش خصوصى را 
مورد ارزيابى قرارداديم و نزديك به 10 شـــاخص از جمله ميزان اشـــتغال، 
كارايى، بهره ورى، سودآورى، افزايش سرمايه و ... را در بازه زمانى سه سال 

قبل و بعد از واگذارى براى اين بررسى ها در نظر گرفته شد .
وى با اشاره به نتايج اين مطالعات و ارزيابى ها مى افزايد: در مجموعه 
91 شركتى كه مورد مطالعه قرار گرفت، شاخص اشتغال پس از واگذارى 
بيش از 5 درصد رشد داشته است و امار ميزان اشتغال از 109 هزار شغل 

قبل از واگذارى به 114 هزار شغل در اين 91 شركت رسيده است.
ســـبحانى اضافه مى كند: عوامل متعددى در موفقيت يا موفق نبودن 
واگذارى ها دخيل هستند كه مى توان از بين آنها به وضعيت بازار سرمايه، 
ميزان امنيت ســـرمايه گذارى، تحريم ها، حمايت دولت پس از واگذارى، 

نوسانات قيمت ارز و ميزان ثبات بازارها اشاره كرد.
وى با تاكيد بر اينكه ميزان موفقيت شركت هايى كه به بخش خصوصى 
واقعى واگذار شده اند بسيار بيشتر از واگذارى به بخش هاى شبه دولتى يا 
خصولتى ها است، مى گويد: تجربه نشان داده كه براى مديران دولتى به سود 
رساندن شركت ها به اندازه مديران شركت هاى بخش خصوصى اهميت 
ندارد و معموال ارزيابى ها و حساسيت هاى موجود در بخش خصوصى در 

مجموعه هاى دولتى وجود ندارد.
اما در دولت يازدهم و دوازدهم روند واگذارى ها و جريان خصوصى 
سازى تغيير كرد و حضور سرمايه گذاران متعلق به بخش خصوصى واقعى 
در مناقصات و مزايده ها پر رنگ شد به طورى كه طبق گزارش هاى رسمى 
سازمان خصوصى سازى تمام مصوبات درباره واگذارى بابت رد ديون لغو 
شد و يك ريال از ارزش مجموعه هاى دولتى هم به خصولتى ها و شبه 

دولتى ها واگذار نشد.

 خصوصى سازى

 به مسير واقعى باز مى گردد

آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد به 
پديده فرونشست زمين و علل و عوامل آن كه 
بخش اول آن را ديروز مالحظه كرديد و اينك 

بخش دوم را مى خوانيد:
***

برداشـــت بى رويه آب هاى زيرزمينى در 
تهران و دشت هاى اطراف، موجب بحرانى شدن 
وضعيت فرونشست زمين در دشت هاى جنوب 
و غرب تهران شده، موضوعى كه از آن به عنوان 

زلزله خاموش ياد مى شود.
وقوع زلزله در تهران و ميزان خسارت آن 
همواره يكى از پرمخاطب ترين و پربحث ترين 
مطالبى است كه در محافل كشور مطرح است 
و مردم عالقه زيـــادى براى پيگيرى اخبار آن 
دارند و اين مباحث پس از زلزله كرمانشـــاه در 
سال 96و همچنين چند زلزله 4تا 5ريشترى در 
استان تهران بيش  ازپيش مطرح شده و موردتوجه 

قرارگرفته است.
در اين ميان عالوه بر مردم، مســـئولين هم 
توجه جدى به مقاوم سازى منازل در استان تهران 
و نوسازى بافت فرسوده در اقصى نقاط اين استان 
براى كاهش خســـارات ناشى از زلزله احتمالى 
دارند، اما آنچه در اين ميان به نظر مى رســـد 
مغفول مانده، توجه به فرونشست زمين به عنوان 

زلزله خاموش است.
فرونشست اگر خطرناك تر از زلزله نباشد، 
كم خطرتر هم نيســـت، آن هم در اســـتانى كه 
13ميليون نفردر مســـاحت نزديك به 13هزار 
كيلومترمربعى زندگى مى كنند و به طور متوسط 
در هر كيلومترمربع در استان تهران 1000نفر در 

حال زيستن هستند.
اما خطر فرونشست به خصوص در استان 
تهران چقدر جدى اســـت و آيا اقداماتى براى 
كاهش خطر زلزله خاموش در قلب ايران شده 
اســـت يا خير؟ اين ها سؤاالتى است كه امروزه 
ذهن اغلب كارشناسان را به خود مشغول كرده 

است.
براى اين كه بيشتر اين موضوع را درك كنيد، 
بهتر اســـت، بدانيم ميزان فرونشست زمين در 
استان تهران به طور متوسط به 30سانتى متر در سال 
رســـيده است و اين ميزان در دشت شهريار در 
غرب تهران با فرونشست 36سانتى متر بحرانى تر 
است، دشت ورامين در جنوب تهران هم از اين 

آسيب در امان نيست.
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس شوراى اسالمى پيش ازاين در 
گفتگويى تهران را ركورددار فرونشست در جهان 
دانســـته و گفته بود: بيشترين ميزان فرونشست 
زمين در جهان تاكنون در «نيومكزيكو» به ميزان 
32ســـانتيمتر در سال ثبت شده كه اين رقم در 
جنوب تهران به 36ســـانتيمتر در سال رسيده 

است.
فريده اوالد قباد برداشـــت هاى بى رويه از 
منابع آب زيرزمينى به دليل توسعه بى رويه اراضى 
كشاورزى را از داليل مهم چنين بحرانى دانسته و 
از وزارت جهاد كشاورزى، كميسيون كشاورزى، 
آب و منابع طبيعى مجلس شـــوراى اسالمى و 
سازمان حفاظت محيط زيست خواسته بود، اين 

خطر را موردتوجه قرار دهند.
پيش ازاين شاهد فرونشست در دشت هاى 
اطراف تهران بوديم، اما در همين يكى دو سال 
اخير پاى فرونشســـت به شـــهر تهران هم باز 
شـــد و نمونه هايى در خيابان آزادگان تهران و 
خيابان پيامبر(ص) را مشاهده كرديم، البته برخى 
از كارشناسان گودبردارى هاى غيراصولى را در 
فرونشست هاى پايتخت بى تأثير نمى دانند، اما همه 
دليل اصلى را فرونشست زمين معرفى مى كنند.

فريبرز مميزى استاد زمين شناسى درخصوص 
تهديدپايتخت توســـط ايـــن خطر مى گويد: 
فرونشســـت زمين در استان تهران يك تهديد 
است و علت اصلى اين چالش وجود چاه هاى 
غيرمجاز و برداشت بى رويه از منابع آب زيرزمينى 

براى آبيارى مزارع كشاورزى و باغات است.
اما آيا براى جلوگيرى از برداشت هاى بى رويه 
آب مجبوريم كشاورزى و يا باغدارى را از بين 
ببريم، يا خير، پاسخ مميزى به اين سؤال منفى 
است، وى معتقد است: بايد با مديريت بهينه آب 
و ارائه آب تصفيه شده به باغ ها و مزارع كشاورزى 
و نيز تجهيز باغ ها و مزارع به سيستم هاى آبيارى 

نوين با اين مشكل مقابله كرد.
وى ادامه مى دهد: در استان تهران اقدامات 
مناســـبى براى توسعه تصفيه خانه هاى فاضالب 
انجام شده اســـت، اما بايد قبول كنيم سرعت 
فرونشســـت زمين بيش از اقداماتى است كه ما 

انجام مى دهيم.
اين استاد دانشگاه احداث سد كرج را يكى 
از مهم ترين عوامل در فرونشست زمين در غرب 
تهران دانســـته و مى گويد: وعده هاى مسئولين 
براى آب رسانى به باغ ها و مزارع غرب تهران و 
همچنين تأمين حق آبه كشاورزان ورامينى تاكنون 
نتيجه اى در بر نداشته است، به عنوان مثال آب و 
فاضالب متعهد شده بود تا عالوه بر ايجاد خط 
برگشت آب تصفيه شده به باغ هاى شهريار، بخشى 
از اين آب را هم به منابع زيرزمينى تزريق كند، 
اما اين وعده ها در حد حرف باقى مانده اســـت 
و كسى در عمل هشدار فرونشست را نمى بيند.

مميزى مى افزايد: البته تهران نســـبت به 

دشت شهريار و ورامين وضعيت بهترى دارد، اما 
بازهم شرايط در اين كالن شهر بحرانى است و 
خطر برخى از مناطق مسكونى را تهديد مى كند. 
در تهران دليل فرونشست ها با مناطق ورامين و 
شهريار متفاوت است و بيشتر به دليل فرسودگى 
تأسيسات آب رسانى و نشت آب و شستن زمين 
و همچنين حفارى هاى گسترده در پايتخت است، 
اما برداشت بى رويه از منابع زيرزمينى هم همچنان 

نقش عمده اى در فرونشست تهران دارد.
اين اســـتاد دانشـــگاه با بيان اين كه اغلب 
آبرفت هاى تهران از چسبندگى كافى برخوردار 
نيســـتند، توضيح مى دهد: اين آبرفت ها از نوع 
دانـــه اى هســـتند و در مقابل تغيير جريان آب 

واكنش هاى خطرناكى نشان مى دهند.
وى در خصوص تبعات خطرناك فرونشست 
در تهران اظهار مى دارد: فرونشســـت ها سبب 
آسيب رساندن به شبكه هاى گازرسانى و ديگر 
تأسيسات شده و قطعاً تبعات اين حوادث بيش 

از آن است، كه بتوان تصور كرد.

يك مقام مسئول كه نخواست نامش فاش 
شود هم با بيان اين كه بسيارى از لرزه هاى خفيف 
در استان تهران، عمًال فرونشست است، اضافه 
مى كند: 2ســـال پيش لرزشى در جنوب استان 
تهران رخ داد كه همه گمان كردند، لرزش مذكور 
مربوط به زلزله است، اما متخصصان مركز ژئو 
فيزيك دانشگاه تهران پس از تحقيقات فراوان، 
عامل لرزش را زلزله ندانســـته و رانش زمين را 

سبب لرزش در جنوب پايتخت خواندند.
وى از بررسى هاى متعدد سازمان مديريت 
بحران اســـتان تهران در خصوص فرونشست و 
رانش زمين در اين استان خبر داده و مى افزايد: 
زمانى كه همه آب موجود در اين اســـتان براى 
ســـيراب كردن جمعيت ميليونى پايتخت برده 
مى شود و زمين هاى كشاورزى تشنه و تشنه تر و 
سفره هاى زيرزمينى كم آب تر مى شود، مشخص 

است، نتيجه اين مى شود كه مى بينيم.
اين منبع آگاه اضافه مى كند: خطر آبى كه 
از ماملو و ديگر ســـدهاى اطراف تهران به جاى 

مشـــروب كردن زمين به مصرف آب شـــرب 
مى رسانيم، اكنون به مرز هشدار  رسيده است و 
الزم است، براى دفع اين خطر بالقوه حق آبه هاى
 زمين هاى كشاورزى داده شود تا كشاورزان براى 
آبيارى زمين ها بيش ازپيش به سفره هاى زيرزمينى 

فشار وارد نكنند.
سؤال اينجاست كه آيا مديران و مسئوالن از 
باليى كه بر سر استان تهران مى آيد، آگاهى دارند، 
يا خير، فرماندار رى در اين خصوص مى گويد: 
خوشبختانه شهرستان رى تهديدات كم ترى در 
خصوص فرونشست دارد و معموالً فرونشست ها 

در حاشيه كوير بيشتر رخ مى دهد.
هدايـــت اله جمالى پور اضافه مى كند: به 
همين دليل شهرستان هاى ورامين و پيشوا بيش 
از ســـاير نقاط اســـتان تهران در اين خصوص 

تهديد مى شوند.
همان طـــور كه فرمانـــدار رى مى گويد، 
فرونشســـت ها در جنوب و غرب تهران و در 
شهرستان هاى ورامين، پيشوا و شهريار بيش از 
ســـاير نقاط استان تهران است و سه اداره آب 
و فاضالب، جهاد كشـــاورزى و آبخيزدارى و 
منابع طبيعى با بيش از 300نيروى كارشناس در 
شهرستان هاى شهريار، ورامين و پيشوا تنها شاهد 
اين هستند كه اين مناطق هرروز خشك تر شود.

به گفته فرماندار پيشـــوا كه فرونشست روستاى 
«معين آباد» اين شهرستان در نزديكى ريل راه آهن 
تهران- مشهد نگرانى هاى گسترده اى ايجاد كرده 
است، مى گويد: متأسفانه همواره شاهد فرونشست 

در چندين روستا از توابع پيشوا هستيم.
محمـــد كرم محمدى اضافـــه مى  كند: 

اين فرونشســـت ها عالوه بر تخريب زمين هاى 
كشـــاورزى، به تأسيسات بسيارى صدمه وارد 

كرده است.
 فرمانـــدار ورامين به عنوان مســـئولى كه 
شهرستان محل مســـئوليتش به شدت با پديده 
فرونشست درگير است هم نگرانى هاى فراوانى 
دارد. وى در ايـــن خصوص مى گويد: ســـطح 
آب هاى زيرزمينى هم اكنون به محدوده بحرانى 
رســـيده اســـت و اگر بيش از اين بر برداشت 
از اين منابع اصرار كنيم، شـــاهد وقوع فاجعه 

خواهيم بود.
محمدرضا يوســـفى ادامه مى دهد: كم آبى 
ســـبب شـــده كه 264قنات موجود در دشت 
ورامين خشـــك شود و امروز تنها 6رشته قنات 

باقى مانده است.
همچنين نماينده عالى دولت در استان تهران 
كه اين روزها دغدغه محيط زيستى فراوانى دارد، 
مى گويد: متأســـفانه در سال آبى جارى تاكنون 
شاهد كاهش 38درصدى ميزان بارندگى ها هستيم 
و دراين بين اگر در مصرف آب صرفه جويى نكنيم، 
شـــاهد كاهش منابع آب زيرزمينى و در پى آن 
تشـــديد فرونشست ها، گسترش كوير و آسيب 
جدى به فضاى سبز و توسعه ريزگردها خواهيم 
بود و دليل اصلى فرونشست برداشت بى رويه از 

سفره هاى زيرزمينى است.
محمدحسين مقيمى ساماندهى روان آب ها 
در جنـــوب تهران و احـــداث تصفيه خانه هاى 
فاضـــالب را ازجمله اقدامات در دســـت اجرا 
براى بهينه ســـازى مديريت منابع آبى دانسته و 
مى گويد: تجمع جمعيتى بسيار باال در مساحتى 
كم در استان تهران و لزوم خدمات رسانى به اين 
جمعيت سبب ايجاد چالش هاى محيط زيستى 
شده است كه يكى از اين چالش ها هم فرونشست 

زمين است.
وى مى افزايد: اين معضل در شهرستان هاى 
جنوبى، غربى و جنوب شرقى استان تهران بيشتر 
ديده شـــده و دامنه آن تقريباً به شهر تهران هم 
كشيده شده است كه علت آن بهره بردارى بى رويه 

از منابع زيرزمينى آب است.
استاندار تهران با بيان اين كه بايد تصميماتى 
مبنى بر ايجاد ايمنى براى خطوط انتقال انرژى 
در نزديكى فرونشست ها و همچنين كريدورهاى 
حمل ونقل اتخاذ شود، مى گويد: اقدامات براى 
جلوگيرى از تبعات احتمالى اين چالش انديشيده 
شـــده و اين امر در دســـتور كار كارگروه هاى 

تخصصى قرار دارد.
اما اگر در استان تهران فرونشست را جدى 
نگيريم، تبعاتى جبران ناپذير گريبانگير پايتخت و 
شهرستان هاى پرجمعيت اطراف آن خواهد شد 
كه از آن جمله مى توان به نابودى كشاورزى در 
زمين هاى حاصلخيز دشت شهريار و دشت ورامين، 
تخريب بسيارى از زيرساخت هاى شهرك هاى 
صنعتى از جمله شهرستان هاى مالرد، شهريار، 
ورامين، پيشوا و رى و تأسيسات صنعتى غرب و 
جنوب تهران، كريدورهاى ارتباطى تهران- ساوه، 
تهران- شـــهريار، تهران- كرج، تهران- پيشوا، 
كمربندى هاى اطراف پايتخت و خط ريلى اصلى 
تهران- مشـــهد، تهران- جنوب، تهران- تبريز و 
... اشاره كرد.لذا به نظر مى رسد، بايد با در نظر 
گرفتن موارد كارشناسى شده و دقيق و تخصيص 
حق آبه كشـــاورزان از تصفيه خانه ها و همچنين 
سدها و كاهش برداشت آب از منابع زيرزمينى، 
از هرگونه حفارى هاى غير كارشناسى در شهر 
تهـــران و اطراف پايتخت جلوگيرى و اقداماتى 
ســـريع انجام شـــود، چراكه ممكن است، فردا 

دير باشد.
ادامه دارد

«زلزله خاموش» را جدى بگيريم 
فرونشست زمين در حد بحران

*فرونشست زمين در استان تهران يك تهديد است و علت اصلى اين چالش وجود 

چاه هاى غيرمجاز و برداشت بى رويه از منابع آب زيرزمينى براى آبيارى مزارع 

كشاورزى و باغات است و در اين ميان فرونشست ها در جنوب و غرب تهران و در 

شهرستان هاى ورامين، پيشوا و شهريار بيش از ساير نقاط استان تهران است
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

توليدمحورخودرو
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

پااليش نفت اصفهان
داروسازيكوثر

دادهپردازيايران
شهدايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
فرآوردههاينسوزآذر

سيمانتهران
البرزدارو

داروسازيجابرابنحيان
سرماآفرين

پتروشيميشيراز
نيروترانس

بهنوشايران
سرمايهگذاريسايپا

شركت ارتباطات سيارايران
كارخانجات توليدي شهيدقندي

تجارت الكترونيك پارسيان
پمپسازيايران

كاشيالوند
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

ليزينگصنعتومعدن
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

نوردآلومينيوم
كمكفنرايندامين

مسشهيدباهنر
لولهوماشينسازيايران

كويرتاير
سيمانداراب

بيمه البرز
به پرداخت ملت

ايراندارو
صنايعشيمياييسينا

گروهبهمن
سيمانكرمان
پارسخودرو

سرمايه گذاري اعتبارايران
سيمانخاش

آسان پرداخت پرشين
بانك تجارت

ايرانخودروديزل
بانكپارسيان

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
فوالدخراسان

پااليش نفت بندرعباس
نوردوقطعاتفوالدي

سيمان فارس نو
گروه دارويي بركت

مارگارين
سرمايه گذاري پرديس
كشتوصنعتچينچين

سيمانايالم
باما

الميران
شركت ارتباطات سيارايران

كاشيسعدي
آسان پرداخت پرشين

معدنيامالحايران
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

بيمه ما
ليزينگ ايرانيان

توسعهشهريتوسگستر
تامين سرمايه اميد
پتروشيمي پرديس

بانك انصار
ايرانتاير

سرمايه گذاري دارويي تامين
سيمانبهبهان
دشتمرغاب

معدنيدماوند
شهد

ايرانمرينوس
بانكاقتصادنوين

صنايع سيمان دشتستان
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پارسسويچ
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

جامدارو
سپنتا

سيمانخزر
داروسازياكسير

ماشينسازينيرومحركه
داروسازي زاگرس فارمدپارس

كاشيوسراميكحافظ
فوالداميركبيركاشان
داروپخش(هلدينگ)

سيمان خوزستان
سيمان كردستان
بيسكويتگرجي
سيمانمازندران

خدماتانفورماتيك
سختآژند

پتروشيمي فجر
تامينماسهريختهگري

چرخشگر
سيمانفارس

سرمايهگذاريبوعلي
پارسسرام

شكرشاهرود
سيمانقائن

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
صنعتيآما

معدنيوصنعتيچادرملو
نيرومحركه

نفتبهران
معدني وصنعتي گلگهر

سراميكهايصنعتياردكان
سراميكهايصنعتياردكان

توسعه معدني وصنعتي صبانور
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
فيبرايران

معادنمنگنزايران
توسعهمعادنوفلزات

آلومينيومايران
پتروشيمي شازند

سيمانصوفيان
سرمايهگذاريصنعتبيمه

توليدمواداوليهداروپخش
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

بانك صادرات ايران
كشاورزيودامپرويمگسال

پرداخت الكترونيك سامان كيش
سرمايهگذاريسپه

معدني وصنعتي گلگهر
كارخانجاتداروپخش

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
پارسالكتريك

سرمايهگذاريآتيهدماوند
داروسازيامين

س.صنايعشيمياييايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

گروهصنايعبهشهرايران
كالسيمين

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
مهندسينصيرماشين

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
توليدي چدن سازان

فوالدخوزستان
گروه دارويي سبحان

فوالدكاوه جنوب كيش
فرآوريموادمعدنيايران

ريختهگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريبهمن

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
صنايعشيمياييفارس

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
تايدواترخاورميانه

داروييلقمان
پارسدارو

كيميدارو
موتورسازانتراكتورسازيايران

سرمايهگذاريمليايران
توليديمهرام

گروهصنعتيبوتان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

شيشهوگاز
سرمايهگذاريصنعتومعدن

پتروشيمي جم
پتروشيميخارك

صنعتيبهشهر
صنايعجوشكابيزد

سايپا
فوالدمباركه اصفهان
تراكتورسازيايران

پارسمينو
بينالملليمحصوالتپارس
بورس اوراق بهادارتهران

پتروشيمي فناوران
سرمايهگذاريتوسعهملي

آهنگريتراكتورسازيايران
داروسازيسينا

گسترش نفت وگازپارسيان
صنايعكاغذسازيكاوه

نفت سپاهان
توسعهمعادنرويايران

رادياتورايران
ايرانارقام
بانك ملت

المپپارسشهاب
بيم هدانا

پارسخزر
گروهصنعتيبارز

داروسازيروزدارو
ماشينسازياراك

كارت اعتباري ايران كيش
سايپاشيشه

همكاران سيستم
توليديكاشيتكسرام

افست
صنايع پتروشيمي خليج فارس

شيميداروئيداروپخش
زامياد

فوالدآلياژيايران
كمباينسازيايران

نفتپارس
صنايعريختهگريايران

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
پتروشيميفارابي

سبحان دارو
بانك سينا

سيمانهگمتان
سرمايهگذاريصنعتبيمه

پتروشيمي مبين
آهنگريتراكتورسازيايران

سيمانفارسوخوزستان
معادنبافق

سيمانهرمزگان
ايرانمرينوس
ليزينگايران

سالمين
موتوژن

داروسازيابوريحان
گلتاش

سيمانسپاهان
سرمايه گذاري خوارزمي

لنتترمزايران
سيمانشرق

كابلالبرز
ايرانخودرو
بيمه پارسيان

سيمانشاهرود
لبنياتپاك

پااليش نفت تبريز
فرآوردههاينسوزايران

شيشههمدان
مخابرات ايران

كنترلخوردگيتكينكو
سيماناروميه

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
بيمه آسيا

قندنقشجهان
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

آبسال
توليديگرانيتبهسرام

سيمانشمال
فروسيليسايران

سرمايهگذارينيرو
بانككارآفرين

گروه توسعه صنعتي ايران
سايپاآذين

سرمايه گذاري شفادارو
پاكسان

پالسكوكار
كربنايران

سامانگستراصفهان
گلوكوزان

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
پشمشيشهايران

سرمايه گذاري پارستوشه
خوراكدامپارس

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
صنايعالستيكيسهند

سيماناصفهان
بانك خاورميانه

سازهپويش
رينگسازيمشهد
پست بانك ايران

عمرانوتوسعهفارس
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

نوسازيوساختمانتهران
سرمايهگذاريمسكن

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كارخانجاتقندقزوين

حملونقلتوكا
پااليش نفتت هران

حفاري شمال
ليزينگ رايانسايپا

درخشانتهران
سيماندورود

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
لبنياتكالبر
كاشيپارس

قندمرودشت
فنرسازيزر

گروه صنعتي پاكشو
كشتوصنعتپياذر

بينالملليتوسعهساختمان
قندثابتخراسان

ليزينگخودروغدير
مهركامپارس

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سرمايهگذاريشاهد

نيروكلر
پتروشيميآبادان

قنداصفهان
دودهصنعتيپارس

واسپاري ملت
مليسربورويايران

تكنوتار
گروهصنعتيسپاهان

ذغالسنگنگين طبس
قندهكمتان

صنايعخاكچينيايران
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

محورسازانايرانخودرو
سيمانغرب
قندنيشابور

ايرانياسا تايرورابر
الكتريكخودروشرق

قندلرستان
سيمانبجنورد

پگاهآذربايجانغربي
صنايعكاشيوسراميكسينا

داروسازيزهراوي
سيمان كردستان

سرمايهگذارينيرو
فوالدخراسان

الكتريكخودروشرق

4933
4300
834

3712
3348

5920
4583

850
735
2900
780

1926
2410

1243
1152
1489
7200
5406
1800
1780
9179
2302
2429
1302

4532
3872

2017
1987
1080

3600
1214
988

1440
994

4111
4531

820
5074
1780

13425
1800

3652
2300

6323
1601
1904

6644
1792

22311
1444

1501
1950
877

1897
870

2303
4817
1690

4089
1790
1203
3311
745

3068
1480

4625
4021
806

13447
3486

794
2654

1310
1597
2849
1147
4170

2734
8698
5284
1720
4161
4072
1581
3260
5461
7122
2262
3208
2800

2578
1448
3142

5377
3818
3024
2058

11579
51

133
3620
2114

-47
-407
-259

100
-43

-195
-176

42
-241

-28
-24
-86
-37
-32
-94
-64
-46
-48

-291
-129
-62
-71

-149
-78
-87
-39

-238
-203

-49
-13
-48
-99

-63
-51

-46
-45

-139
-238

-37
-213
-47
-511
-58

-131
-97

-332
-74
-74

-349
-93

-1174
-75
-46
-33
-33
-99

-34
-95

-208
-88

-214
-86
-63

-171
-37
-82
-60

-243
-192
-42

-707
-183

-41
-74
-61

-84
-124

-60
-202
-140
-213
-278

-14
-219
-214
-83

-157
-287
-374

-119
-168
-113
-77
-76

-165
-282

-91
-159
-108
-609

-5
-14

-365
-234

2498
1361

7968
2990

2480
2482
3109
1303
3804
6200

5824
2144
2063
3705
2042

3286
4931
1223
675

2410
9018

1336
4460
5200
1607

3344
1707
1480
3115
2550

927
6617
2330
3246
1718

2936
6870
3259
2732
15500

2601
779

3450
1749
2630
3055
1963
9850

6884
4238
1275

24400
4474

1700
4095
1040

11880
28000
1957
7661
778

3670
3058
3030
1844
3804

35662
1251
3990

14738
2285
1940

15180
3820
2520

3840
969

3952
2165
9088
2760
1870

950
2605
1170

4893
1671

12460
5302
2150
730

1518
754

6765
870

5808
3383
3750

1000
1742
3170

4430
2258
2360

349
85

718
185
120
122
148

62
181
295
277

101
98

176
97

156
234

58
32

114
429

63
136
176

76
159
32
70

148
94
44

235
70

154
69

112
282

91
56

418
35
29
42
52
54
75
93

336
118
201
17

439
100
47

195
25

360
676

-1
364

0
72

130
124

18
181
516

32
70

701
7

21
297
-50
-51
167

22
188
43

-24
60
89
16

53
-29

78
3

179
-16
-7

-17
14

-22
91

-3
276

11
-154

20
-66

40
-27

11

2100
4229
1330
3200
1802
1520
1460
1509
6010
5100

3180
2800

4076
4559

628
14023

1852
2401

2347
3264

720
1200

14051
1680
944

4450
4945
2670
1043

935
13100
1650
6560

938
2022
739

1696
9537

17400
634
619

985
3550
4939
7380
7113
2730
1489

1911
1055

6577
2199

9885
5637
14050
1555

17320
13640
29799

1200
1362
1393
1700

8270
2199

2640
4770

13300
8388
12001
8152

4838
1099

1660
1203
8500
8490
7600

12930
3702
3410
1590

2663
2899
5650
8316
2310
755

3801
2218

25380
2109

5300
3302
1275
5701

913
3189
1760

23051
3343

2500
1185

15920

66
4

-24
-3

-62
85

-36
15

-56
26

104
-2
30

124
-32
-15
-4

-13
46
86
25

-25
3

669
-59

-7
-71
-75
-102

-2
1

18
6

-305
-18

21
-25

80
454

59
0

-23
7

-6
235

-141
338

44
21

-69
15

184
64

-73
268

23
4

-21
649
455

0
-16

2
36
15

5
-37

88
193
119

-36
0

-254
2

-87
1

73
22

-395
-535
-194
-127
-48
-19

-152
-232
-437

-69
-31

-198
-116

50
-54

-130
-45
-51

-300
-15

15
-29

-384
-111
-24

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

ركوردشكنى آيفكس در فرابورس
در پايان معامالت نخســـتين روز كارى هفته جارى، شـــاخص كل 
فرابورس ايران با رشد بيش از 3 درصدى بار ديگر ركود تاريخى خود را 
شكست و با قرار گرفتن در پله 1191 واحدى، افزايش تقريبا 89 واحدى 

را از ابتداى ماه جارى به ثبت رساند.
بـــه گزارش پايگاه خبرى فرابورس ايران، در جريان معامالت روز 
يكشنبه و در بيش از 56 هزار نوبت معامالتى، بيش از 613 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش افزون بر سه هزار و 239 ميليارد ريال در مجموع بازارهاى 
فرابورس ايران دست به دست شد و معامالت سهامى كه در بازارهاى اول 
و دوم فرابورس صورت گرفت در نهايت به جهش بيش از 37 واحدى 
آيفكـــس انجاميد.بازارهاى اول و دوم فرابورس هم در مجموع شـــاهد 
جابهجايى نزديك به 349 ميليون سهم به ارزش بيش از 746 ميليارد و 
850 ميليون ريال بودند كه نماد «ذوب» با بيش از 144 ميليارد ريال ارزش 
و بيش از 136 ميليون جابهجايى سهم، بيشترين ارزش و حجم معامالتى 

را در بازارهاى اول و دوم به خود اختصاص داد. 
همچنين بيش از 238 ميليون سهم به ارزش بيش از 364 ميليارد ريال 
در سه تابلو معامالتى بازار پايه و در بازار شركتهاى كوچك و متوسط 
فرابورس ( SME) هم 400 هزار سهم به ارزش 2 ميليارد ريال جابهجا 
شد.در بازار اوراق با درآمد ثابت هم كه دوشنبه شاهد عرضه «اخزا621» 
بود نزديك به دو ميليون ورقه بهادار با ارزشى بالغ بر يك هزار و 686

ميليارد ريال جابهجا شد كه «شستا991» با تغيير مالكيت بيش از 250 هزار 
ورقه بهادار به ارزش معامالتى 250 ميليارد ريال، بيشترين حجم و ارزش 
را در معامالت اين بازار به خود اختصاص داد.همچنين معامالت در تابلو 
تسهيالت مسكن با تغيير مالكيت بيش از 65/5 هزار ورقه تسه با ارزش 
بيش از 46 ميليارد ريال پيگيرى شد و امتياز تسهيالت مسكن اسفند 96

با بيشترين حجم و ارزش در صدر معامالت اين تابلو قرار گرفت.در ميان 
نمادهاى فرابورسى هم سه  نماد «ذوب»، «زاگرس» و «سمگا» به ترتيب 
پُربينندهترين نمادها بودند و نماد   هاى «اوان» و «ريشـــمك» با 14 و 12

درصد افزايش، بيشترين رشد قيمت را در جريان بازار تجربه كردند و در 
سمت مقابل نمادهاى «غفارس» و «غمينو» با بيشترين كاهش قيمت روبرو 
شدند.خبر ديگر اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزايش سرمايه 
و انتشار سهام جديد فرابورس ايران را از دو محل «سود انباشته» و «ساير 
اندوختهها» صادر كرد تا از اين طريق فرابورس بتواند ســـرمايهاش را از 
700 ميليارد ريال فعلى به 1000 ميليارد ريال افزايش دهد و آن را صرف 
اصالح ساختار مالى خود كند.هياتمديره فرابورس در تاريخ هفتم خرداد 
پيشنهاد افزايش سرمايه اين بورس را به منظور رعايت مصوبه چهارصد 
و نهمين صورتجلســـه هياتمديره سازمان بورس در مورد تعيين حداقل 
سرمايه مطلوب بورسها اعالم كرد تا سرمايه فرابورس از اين طريق به 
يكهزار و 50 ميليارد ريال افزايش يابد.سازمان بورس اما با افزايش 300
ميليارد ريالى سرمايه فرابورس يعنى افزايش حدود 43 درصدى سرمايه 
موافقت كرد.بدين ترتيب در مجمع عمومى فوقالعاده فرابورس كه هفته 
آتى با موضوع افزايش ســـرمايه برگزار مىشود تصويب افزايش سرمايه 
300 ميليارد ريالى فرابورس كه 160 ميليارد ريال آن از محل سود انباشته 
و مابقى از محل ســـاير اندوختههاست امكانپذير خواهد بود تا سرمايه 
فرابورس ايران به 1000 ميليارد ريال افزايش بيابد.همچنين روز چهارم تير 
97 مجمع عمومى عادى ساالنه و مجمع عمومى فوقالعاده فرابورس ايران 
در محل سالن نور مركز همايشهاى بينالمللى دانشگاه الزهرا به ترتيب 
در ســـاعات 14 و 18 برگزار خواهد شد.از دستور جلسه مجمع عمومى 
عادى ساليانه فرابورس ايران مىتوان به مواردى همچون استماع گزارش 
هياتمديره، حسابرس مستقل و بازرس قانونى شركت براى عملكرد سال 
مالى منتهى به 29اسفند 1396؛ بررسى و تصميمگيرى در باره صورتهاى 
مالى سال مالى منتهى به 29اسفند 1396؛ تصميمگيرى در مورد ميزان سود 
تقسيمى؛ انتخاب اعضاى هياتمديره؛ انتخاب حسابرس و بازرس اصلى 

و علىالبدل براى سال آينده و...اشاره كرد.

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/3/28)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/551

ميليون ريال 7/109/873

137/478 معامله 

ميليارد ريال   4/043/548

بازار در يك نگاه

اوراق سهام جديد بورس اوراق بهادار تهران ناشى 
از مرحله دوم افزايش سرمايه قابل معامله شد.

بـــه گزارش روابط عمومي بورس تهران، افزايش 
سرمايه مرحله دوم بورس اوراق بهادار تهران از مبلغ 
1250 ميليارد ريال به 1500 ميليارد ريال از محل سود 

انباشته و اندوخته احتياطى انجام شد.
آزاده يزدانى مدير مالى بورس تهران با اعالم خبر 
آماده شـــدن اوراق جديد سهام بورس تهران، گفت: 
افزايش سرمايه مرحله دوم بورس اوراق بهادار تهران از 

مبلغ 1250 ميليارد ريال به 1500 ميليارد ريال از محل 
سود انباشته و اندوخته احتياطى انجام شد.

وى افزود: سهامداران براى دريافت برگ سهام مى 
توانند با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر به واحد 

امور سهام اين شركت مراجعه كنند.
يزدانى يادآور شد: هدف از اين تامين مالى تكميل 
پروژه احداث ساختمان مركزى شركت واقع در سعادت 
آباد،احداث ســـاختمان تاالر زنجان و استقرار فاز دو 

ديتا سنتر است.

بورس تهران صبح دوشـــنبه 
با حركتى پرشـــتاب و تحت تاثير 
تقاضاى سنگين بازيگران حقيقى و 
حقوقى فعاليت خود را آغاز كرد و 
در 20 دقيقـــه ابتدايى بازار تا بيش 
از2000 واحد رشد را به ثبت رساند. 
همچنين ارزش معامالت در روندى 
قابل توجـــه به بيش از270 ميليارد 

تومان رسيده است.
بازار سهام دوشـــنبه در ادامه 
روند صعودى روز يكشنبه با رشدى 

طوفانى فعاليت خود را آغاز كرد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، بورس تهران در شروع 

معامالت دوشنبه تحت تاثير تقاضاى 
سنگين سهام از سوى سهامداران در 
روندى پرشـــتاب با رشد بيش از 
2هزار 200 واحدى همراه و به كانال 

104هزار واحدى وارد شد.
ركورد تاريخى نماگر شاخص 
كل در حالـــى به ثبت رســـيد، كه 
نمادهاى فلزى- معدنى و محصوالت 
شيميايى همچنان در صدر تقاضاى 
سهامداران قرار دارد و بيشترين تاثير را 
بر رشد شاخص داشته است. به اين 
با تاثير 313 واحدى  ترتيب "فوالد" 
به عنوان اصلى ترين اهرم رشد بازار 

تاكنون مطرح است.
از سوي ديگر مديرعامل تامين 
ســـرمايه نوين، مهمترين داليل و 
پشتوانه هاى رشـــد بازار سهام در 

شرايط كنونى را تشريح كرد.
ولى نـــادى قمى در گفتگو با 
پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، 
گفت: طى هفته هاى اخير و بعد از 
جهش قيمت ها در بازار ارز و سكه 
و متعاقب آن جهش بازار مسكن و 

تالطم قيمت هـــا در بازار خودرو، 
بسيارى از كارشناسان انتظار داشتند 
كه قيمت ها در بازار سهام هم رشد 
كند، چرا كه از يك طرف نقدينگى 
بى ثبات راه خود را به بازار ســـهام 
باز مى كند و از طرف ديگر قيمت 
سهام بسيارى از شركت ها حتى بر 
اساس دالر 4200 تومانى هم نسبتًا

ارزان برآورد مى شود.
وى افزود: البته انتظار مى رود 
كه سياســـت ارزى جديد هر چه 
زودتر اصالح شود تا ضمن حذف 
رانت و فســـاد ناشى از تفاوت نرخ 
ارز 4200 تومانـــى و قيمت ارز در 

بازار آزاد (قاچاق)، صادرات هم مورد 
تشويق قرار گيرد.

نادى قمى با بيان اينكه در حال 
حاضر مهمترين پشتوانه هاى رشد 
بازار سهام را مى توان در سه عامل 
جســـتجو كرد، گفت: اول نقدينگى

 بى ثبات است كه بعد از ايجاد تالطم 
در بازار ارز، سكه، مسكن و خودرو، 
زمينه را براى ورود به بازار ســـهام 

مناسب ديده است.
دوم ثبات قيمت هاى باالى مواد 
خام در بازارهاى جهانى و سوم زمزمه 
تغيير در سياست ارزى و برآورد بازار 
سهام از حتمى بودن اين تغيير است.

مديرعامل تامين سرمايه نوين اظهار 
داشت: سياست ارزى قبلى دولت به 
مراتب بهتر از سياست ارزى جديد 
بوده و بهتر مى توانست در كنترل نرخ 
ارز موثر باشد.  بنابراين ورود منابع 
جديد و هيجان ناشـــى از نقدينگى 
وارد شـــده به بازار سهام منجر به 
جهش 2768 واحدى شاخص كل 
بورس در روزهاى اخير شد كه طى 

يك سال اخير بى نظير بود.
كارشناس بازار سرمايه در عين 
حال افزود: اگرچه  با توجه به نرخ 
بازدهـــى در بازارهاى رقيب، امكان 
بازدهى بين 20 تا 30 درصدى بازار 
سهام وجود دارد اما نبايد فراموش كرد 
كه اقتصاد كشور در سال جارى با وضع 
دشوارى روبرو است و ريسك هاى

تهديد كننده رونق بازار سهام در حال 
برجسته شدن هستند.

نادى قمى توضيح داد: براساس 
مفاهيم تئوريك محرك هاى اصلى 
بازار ســـهام در دو دسته كلى شامل 
رشـــد واقعى قدرت ســـودآورى 

شـــركتها و كاهش ريسك بازار 
طبقهبندى مىشوند كه در خصوص 

اين دو مورد دغدغه وجود دارد.
وى خاطرنشـــان كرد: با توجه 
به تحريم هاى جديد امريكا و آينده 
نامشخص برجام، ريسك هاى سياسى 
بازار در حال افزايش اســـت. وضع 
بانك ها و نرخ ســـود سپرده ها هم 
ريسك هاى مالى بازار و نرخ تنزيل 

بازار را افزايش مى دهد.
مديرعامل تامين سرمايه نوين در 
پايان اظهار داشت:  اگرچه رقم سود 
شركت ها (على الخصوص شركت هاى
 صادراتى) در ســـال جارى افزايشى 
است اما بخشى از اين تغييرات مثبت 
سود هم در اثر بزرگنمايى مقياس ها

 (كاهش ارزش ريال) است.چرا كه 
قدرت ســـودآورى شركت ها در اثر 
فتح بازارهـــاى جديد براى فروش 
محصوالت يا در اثر افزايش بهره ورى

 در توليـــد محصوالت و به تبع آن 
كاهش بهاى تمام شده محصوالت 

افزايش خواهد يافت.

معامله سهام جايزه بورس تهران

توفان شاخص ها در تابلو بورس
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2 پزشك فوق تخصص به مركز در ماني بافق افزوده مى شود
      بافق- خبرنــــگار اطالعات:  2 فوق 
تخصص گوارش و كليه در آينده نزديك به مراكز 

درماني بافق افزوده مى شو د.
فرماندار بافق  در حاشيه بازديد از بيمارستان 
وليعصر(عج)، اين شهرستان اظهار داشت:   هماهنگى 
هاى الزم براى حضور دو فوق تخصص گوارش 
و كليه در شهرستان بافق به عمل آمده است.  

 زاده رحمانى  همچنين با بيان اينكه طرح 
ساخت بيمارستان 96 تختخوابى بافق در مرحله 
نصب تاسيسات اســــت ابراز خرسندى كرد و 
افزود: با پيگيرى هايى كه از ســــوى فرماندارى 
صورت گرفته مشــــكلى در زمينه تامين اعتبار 
وجود ندارد و اجراى اين طرح بزرگ در حال 

اجرا است.

فرماندار بافق همچنين با بيان اينكه سرطان 
ســــينه در بانوان در حال حاضر از شيوع بااليى 
برخوردار است، تاكيد كرد: خريد و نصب دستگاه 
ماموگرافى جهت پيشگيرى از اين بيمارى ضرورى 
اســــت و تالش مى كنيم اعتبار مورد نياز خريد 
تجهيزات اين دستگاه براى بيمارستان وليعصر(عج)

فراهم شود.
 رئيس شبكه بهداشت و درمان بافق هم با 
اعالم اينكه بافق تنها شهرستان استان يزد است 
كه توانسته تمامى مجوزهاى اورژانس را دريافت 
كند گفت: هم اكنون و به طور هم زمان ســــه 
ساختمان اورژانس در روستاى مباركه، كوشك 
و جاده بافق- سيريز و همچنين خانه بهداشت 
مباركه اين شهرســــتان در حال ساخت است.

مسعوددانشى اضافه كرد: تهيه و نصب سيستم 
راديولوژى ديجيتال يكــــى ديگر از طرح هاى 
بيمارستان وليعصر (عج) بافق است كه در يك ماه 

آينده به بهره بردارى مى رسد.
وى بيان كرد: با همكارى و تعامل دانشگاه 
شــــهيد صدوقى يزد، كلينيك فيزيوتراپى آماده 
افتتاح شده است.دانشــــى افزود: اين بخش با 
هزينه بالغ بر 500 ميليون ريال از محل اعتبارات 
دانشگاه شــــهيد صدوقى يزد تجهيز شده و تا 
نيمه تيرماه سالجارى به بهره بردارى مى رسد.
بيمارستان وليعصر(عــــج) از سال 69 فعاليت خود 
را در بافــــق آغاز كرد و هــــم اينك با بيش از 
10 متخصص دائمــــى و پاره وقت به كار خود 

ادامه مى دهد.

اطالعات:  اروميه-خبرنـــگار 
تعداد 9725 مشـــترك ديماندى در 
استان وجود دارد كه انتظار مى رود 
94/1 مگاوات از ميزان برق مصرفى 

خود را كاهش دهند. 
مديرعامل شركت توزيع نيروى 
برق استان آذربايجان غربى افزود :

كاهش ميزان برق مصرفى مشتركين 
ديماندى جزء اهـــداف اصلى اين 
شركت در راستاى مديريت مصرف 

برق است .
اكبر حسن بكلو گفت: مشتركين 
ديماندى آن دســـته از متقاضيانى 
هســـتند كه برق درخواستى آن ها 
30كيلووات و بيشتر بوده و اكثراً شامل 

متقاضيان صنعتى، تجارى و كشاورزى
 مى شود.وى ادامه داد: تعداد 1370

مشـــترك صنعتى 100كيلووات و 
بيشـــتر در اســـتان داريم كه داراى 
ديماند مصرفى 175مگاواتى هستند 
كه سهميه تعيين شده براى كاهش 

مصرف آن ها 28 مگاوات است.
مدير عامل شركت توزيع نيروى 
برق استان به ميزان مشتركين بخش 
كشـــاورزى- ديماندى اشاره كرد 
وگفت: بخش كشاورزى- ديماندى 
با 6107مشـــترك با ديماند مصرفى 
172 مگاواتى است وسهميه در نظر 
گرفته شده براى كاهش مصرف آن ها 
54 مگاوات است.وى با بيان اين كه 

براى   1415مشترك بخش ادارى-
تجارى استان، سهميه كاهش مصرف 
2 مگاواتى در نظر گرفته شده است، 
خاطرنشـــان كرد: بخش تجارى- 
ديماندى استان نيز با 705 مشترك، 
13 مگاوات مصرف دارند كه سهميه 
كاهش مصرف اين مشـــتركين نيز 

4مگاوات اعالم شده است.
وى اضافه كرد: در سطح استان 
تعداد 113 مشـــترك CNG وجود 
دارد كه ديماند مصرفى 16 مگاواتى 
دارند وسهميه در نظر گرفته شده براى 
كاهش مصـــرف آن ها دو مگاوات 

است.
مدير عامل شركت توزيع نيروى 

برق آذربايجان غربى تصريح كرد : 
در راستاى برنامه هاى پاسخگويى بار 
در سال گذشته تعداد 2995 تفاهم نامه 
با مشـــتركين بخش هاى مختلف 
منعقد شده بودكه از اين تعداد 394
تفاهم نامه منجر به عملكرد(پاداش) 
شـــده بود كه در مجمـــوع 80,6
مگاوات كاهش ديماند مصرفى به

 دنبال داشت .
اكبر حسن بكلو اظهار داشت: 
برنامه پاسخ گويى بار يكى از عمده 
ترين روش هاى مديريت مصرف 
انرژى الكتريكى اســـت كه براى 
بازارهاى برق طراحى شـــده وبه 
وسيله آن مى توان ميزان مصرف برق 

را كنترل نمـــود و اين كار از طريق 
جلب مشـــاركت مشتركين و انعقاد 
تفاهم نامه هاي همكاري در ساعات 

اوج مصرف برق انجام مي شود.
وى اضافه كـــرد: از اين تعداد 
تفاهم نامه هاي منعقد شـــده جهت 
پاسخ گويى بار، 86 مورد مربوط به 
جابه جايى تعطيالت روز جمعه، 300

مورد مربوط به كاهش اوج بارصنعتى، 
19مورد مربوط به كاهش24ساعته 
صنعتى، 110مورد ادارى و ســـى 
ان جى، 81 مـــورد تجارى، 8 مورد 
مولدهـــاى خود تاميـــن و2هزار 
و328 مورد مربـــوط به تفاهم نامه
بخش كشـــاورزى اســـت كه اين 

همكاري در ســـال گذشته منجر به 
كاهـــش80,6 مگاواتى مصرف برق 
شده است.مدير عامل شركت توزيع 
نيروى برق آذربايجان غربى ادامه داد : 
پيك بار شـــركت در سال گذشته 
990 مگاوات بـــود كه با همكارى 
و همراهـــى مشـــتركين صنعتى، 
كشـــاورزى، ادارى و تجـــارى در 
طرح هاى تشـــويقى پيك ســـايى 
و با مديريت و مصرف بهينه برق از 
سوى مشتركين خانگى، در تابستان 
سال گذشـــته از بابت كمبود توليد، 
خاموشى نداشـــتيم كه اميدواريم با 
همكارى مردم، از پيك برق تابستان 
سال جارى نيز به خوبى گذر كنيم .

پيش بيني كاهش 94/1 مگاواتى مصرف برق صنايع در آذربايجان غربى

9 اخبار شهرستانها

اجراي طرح سالم سازي ساحل درياي خزر با شعار سال بدون حادثه
 لنگرودـ  خبرنگار اطالعات:نماينده مردم لنگرود در 
مجلس گفت: تمامي تالش اعضاي ستاد ساماندهي سواحل 
درياي خزر اين است كه امسال با ارائه خدماتي متفاوت 
به مسافران و گردشگران، ميزبان خوبي باشند و سال بدون 

حادثهاي را در طرح سالم سازي سواحل تجربه كنند.
مهرداد الهوتي، نماينده مـــردم لنگرود در مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه ستاد ساماندهي سواحل، گفت: 
ما بايد از هم اكنون هدف مشخصي با عنوان «سال بدون 
حادثه» را تعريف و تالش كنيم كه مســـافران با خاطرهاي 

خوش شهر ما را ترك كنند. 
وي با تاكيد بر اين كه همه نقاط درياي خزر براي شنا 
مناسب نيست، افزود: طرح سالمسازي دريا بايد از ساختار 
سنتي خود خارج شود و ابنيه استاندارد با امكاناتي از قبيل 
كمدهايي براي نگهداري لباس و وســـايل، دوش و ديگر 
موارد در طرح سالمسازي ساحل«چاف» احداث ميشود.

 او در خصوص پركردن اوقات فراغت گردشگران، 
اظهارداشت: پارك «توسكا» بايد به صورت ضربتي آماده 
شـــود و فاز اول پارك كلبههاي چوبي هم بايد تا 10 روز 

آينده به بهره برداري برسد.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: خيابان ســـاحل به طرف دهنه هم بايد آماده شود تا 
امسال بتوانيم با فضايي متفاوت ميزباني خوبي از مسافران 

داشته باشيم.
 معاون سياسي اجتماعي فرمانداري لنگرود هم در اين 
جلسه با بيان اينكه همه ما موظف هستيم امكانات خود را 
براي سواحل آماده و در كنار شهرداري و شوراي اسالمي 
"چاف" و «چمخاله» ميزبان خوبي براي مســـافران باشيم، 

كيلومتر نوار ساحلي در شهرستان لنگرود و حجم  گفت: 18
زياد مســـافران در تعطيالت به ساحل «چاف» و چمخاله 

فرصت اســـت كه بايد در كنار حفظ جان افراد، اخالق و 
شعائر اسالمي هم رعايت شود.

محمد رضا محمدي، با تاكيد بر اينكه در كنار ساحل 
چاف و چمخاله از وجود استخرها و رودخانهها نيز نبايد 

غافل شد، ياد آوري كرد: دهياران و بخشداران بايد نسبت به 
استخر و رودخانههاي شهر خود غافل نباشند، سال گذشته 
يك نفر غرقي در رودخانه اطاقور، شلمان و استخر لنگرود 
موجب حساسيت بيشتر شده است و امسال بايد عالوه بر 
ساحل چاف و چمخاله نسبت به استخر و رودخانههاي 
شهرستان لنگرود هم حســـاستر باشند.كميل الهوتي، 
شـــهردار چاف و چمخاله هم در جلسه ستاد ساماندهي 
ســـواحل لنگرود با بيان اين كه ارائه خدمات مناسب به 
گردشـــگران موجب ميشـــود كه به تبع آن بهره وري
 نيز افزايش يابد، گفت: تعدد خدمات ورزشهاي آبي به 
گردشگران بايد ساماندهي و مديريت شود تا حادثهاي به 

وجود نيايد.
وي با بيان اين كه طرح ورود و خروج وسايل نقليه 
با نصب دوربينهاي پالك خوان به صورت الكترونيكي 
براي اولين بار در ساحل اجرايي ميشود، گفت: از طرح 
سالمسازي درياي چمخاله تا مجتمع سردار جنگل تعداد 

پاركينگها هم اضافه خواهد شد.
الهوتي با بيان اينكه نصب چادر در طرح سالمسازي 
بانوان از امروز آغاز و امســـال پاركينگ اختصاصي براي 
طرح شناي خواهران پيش بيني شده است، تصريح كرد: 
ساختماني با فضاي 400 متر مربع در كنار طرح سالم سازي
 براي نگهداري وسايل افراد احداث ميشود و نماز خانه، 
محل استراحت ناجيان، فضاي استراحت و كافي شاپ سال 

آينده به خدمات طرح اضافه خواهد شد. 
شـــهردار چاف و چمخاله ادامه داد: نيروهايي كه به 
عنوان همياران پليس و ناجيان غريق در طرح سالمسازي 
همكاري ميكنند، بايد زودتر معرفي شـــوند تا كالس 
توجيهي براي نيروها برگزار شود و خدمات مطلوب تري 

در اختيار مسافران قرار گيرد.

 قطار مشهد- شلمچه به حركت در آمد
مشـــهد - خبرنگار اطالعات: قطار مسير مشهد- شلمچه، براى جابه 
جايى زائران عتبات عاليات از مشهد تا پايانه مرزى شلمچه، راه اندازى شد.

مديركل راه آهن خراسان با اعالم اين خبر، افزود: در اين مسير ريلى 
از اول تير ســـه روز در هفته انتقال مســـافر عملياتى مى شود و هر هفته 
جابجا يى600 مسافر از مشهد به پايانه مرزى شلمچه در خوزستان در مرز 

عراق انجام  خواهد شد.
محمد هادى ضيايى مهر گفت: يك شركت خدمات زيارتى زير نظر 
سازمان حج و زيارت متولى جابه جايى مسافران در اين مسير شده كه مى 
تواند مسافران را با اتوبوس و يا با قطار از پايانه مرزى شلمچه و ايستگاه راه 

آهن بصره به مقاصد زيارتى در عراق اعزام كند.
به گفته وى، براى انتقال ريلى زائران به بغداد و يا كربال اين شركت بايد 
مسافران را با اتوبوس از پايانه مرزى شلمچه به ايستگاه راه آهن بصره در 
كيلومترى منتقل كرده و نحوه ادامه مسير بسته به تصميم و همكارى اين  40

شركت خدمات زيارتى با راه آهن عراق است.
مديركل راه آهن خراسان اعالم  كرد: طرح اتصال ريلى شلمچه به شهر 
بصره در حال اجرا است  وبا تحقق آن، سفر بدون توقف و راحت مسافران از 

طريق شبكه ريلى كشورمان به شهرهاى زيارتى عراق امكانپذير مى شود.
كاروان سالمت به روستاهاى درميان اعزام مى شود

بيرجند - خبرنگار اطالعات  :   معاون استاندار و مدير عامل جمعيت 
هالل احمر استان خراسان جنوبي به همراه جمعى از مديران كل استان از 

روستاهاى ذكرى و گل نى در شهرستان درميان  ديدن  كردند.
در اين بازديد مشكالت روستاهاى بخش گزيك از جمله تامين آب  
آشاميدني ، بهسازى و نوسازى مسكن روستايى، گازرسانى و بهداشت و 

درمان مورد بررسى  قرار گرفت.
محمد رحيم شهريارى مدير عامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى 
در اين بازديد  از پيگيرى روند درمان بيمارى پوستى شايع در منطقه خبر داد 
و گفت: پس از اعزام كاروان سالمت اعزامى به مناطق  يادشده  در سوم و 
چهارم ارديبهشت سال جارى جمعيت هالل احمر شهرستان درميان تا كنون 
10 نوبت  براي پيگيرى روند درمان بيماران از منطقه بازديد داشته و داروهاى 

مورد نياز بيماران در جريان اين بازديدها تامين شده است.
وى اظهار داشت: كاروان سالمت و نيكوكارى اين جمعيت با هدف 
بررسى نتيجه درمان بيماران و توزيع اقالم بهداشتى به منطقه اعزام خواهد 

شد.
شـــهريارى با اشـــاره به اين كه حضور كودكان در فضاى باز و قرار 
گرفتن در برابر نور مستقيم خورشيد از عوامل تشديد كننده بيمارى است، 
گفت: يكى از نيازهاى كودكان روستاى ذكرى شهربازى سرپوشيده است 
كه كودكان را از تابش شـــديد آفتاب محافظت كند و در صورت همراهى 

مسئوالن و خيران اين مهم اجرايى خواهد شد.
اجراي 12 عمليات آتشنشاني در رباط كريم 

رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل ســـازمان آتشنشاني و 
خدمات ايمني شهرداري رباط كريم از اجراي عملياتهاي موفق امداد و 

نجات و اطفاي حريق اين سازمان خبر داد.
سيدرضا موسوي گفت: سازمان آتشنشاني شهرداري رباط كريم 
در راستاي كاهش حوادث و باال بردن آگاهي عمومي اقدام به برگزاري 
مشاورههاي رايگان به صورت حضوري و تلفني براي عموم كرده است 
تا با ترويج فرهنگ واصول صحيح ايمني بتوانيم تا حد زيادي از حوادث 

ناگوار بكاهيم.
وي با اشاره به اقدامات انجام گرفته اخير از سوي آتشنشاني رباط كريم
 اظهار كرد: هفته گذشته وقوع 7 مورد حريق به آتشنشاني گزارش شد كه 
با حضور به موقع نيروهاي عملياتي اين سازمان در محل وقوع نسبت به 

اطفا و ايمنسازي محل اقدام شد.
وي حريق مغازه و خودرو را از جمله حريقهاي به وقوع پيوســـته 

برشمرد كه با حضور بموقع آتشنشانان رباط كريم اطفا شده است.
او انجام يك مورد عمليات اطفاي حريق، امداد و نجات را مورد توجه 
قرار داد و گفت: نجات جان مقني چاه با اقدام به موقع عوامل ســـازمان 
آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري رباط كريم از جمله اين اقدامات 
بود، اين مقني به علت گازگرفتگي درچاهي به عمق حدود40 متر محبوس 

شده بود.
موسوي به آخرين عمليات سازمان آتشنشاني در مورد اطفاي حريق 
اشاره كرد و گفت: حريق يك دستگاه خودرو پرايد و يك اصله درخت 
براثر بياحتياطي و استفاده غير اصولي از سيلندر گاز در رباط كريم انجم 
آباد خيابان بهشـــتي اتفاق افتاد كه با حضور به موقع نيروهاي عملياتي 
عمليات اطفاي حريق انجام شـــد و در اين حادثه شخص استفاده كننده 
از سيلندر گاز كه مصدوم شده بود، توسط عوامل اورژانس به بيمارستان 

منتقل شد.

ـ شماره 27028 و دوم  نود  ـ سال  ـ  19 ژوئن 2018  ـ   5 شوال  1439   1397 سهشنبه 29 خرداد 

استقرار 64 پايگاه اورژانس در جاده هاى خراسان جنوبى
بيرجند خبرنگار اطالعات - معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاى

 پزشكى خراسان جنوبى از استقرار 64 پايگاه اورژانس در جاده هاى شهرى 
و روستايى استان در تابستان امسال خبر دادوگفت:  تابستان سال جارى 13
پايگاه اورژانس شهرى و 51 پايگاه اورژانس روستايى در جاده هاى استان 

فعال خواهند بود.
  عليرضا عباسى در كميســـيون اجرايى مديريت ايمنى حمل و نقل 
استان   با بيان اين كه 117 دستگاه آمبوالنس براى خدمت رسانى در اختيار 
داريم، افزود: از اين تعداد 61 دســـتگاه براى خدمت رســـانى به مسافران 

تابستانى فعال خواهد بود.
معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى خراسان جنوبى 
بيان كرد: همچنين دو بالگرد براى امداد رسانى به نقاط صعب العبور آماده 
خواهد شـــد.وى با بيان اين كه در مجموع 420 نفر از نيروهاى متخصص 
در اجراى طرح تابستانى فعاليت خواهند داشت، گفت: اميد است با رعايت 

نكات راهنمايى و رانندگى شاهد اتفاقات ناگوارى نباشيم.
 او اضافه  كرد: سامانه ارتباطى 190 پاسخگوى مطالبات مردمى است.

عباســـي گفت : اين سامانه به بدنه امبوالنس ها هم نصب شده است  
و پاسخگوى انتقادات و شـــكايات مردمى از نحوه عملكرد آمبوالنس ها 

خواهد بود.
انتصاب معاون امنيتي و انتظامي استاندارى سيستان و بلوچستان

زاهدان - خبرنگار اطالعات: محمد هادي مرعشـــي معاون امنيتي و 
انتظامي استاندارى سيستان و بلوچستان شد.

 بنا به اين  گزارش،به پيشـــنهاد اســـتاندار سيستان و بلوچستان و با 
حكم وزير كشور، محمد هادي مرعشي به سمت معاون امنيتي و انتظامي 

استاندارى سيستان و بلوچستان منصوب شد.
در بخشى از اين حكم آمده است؛ اميد است ضمن تالش در جهت 
ايجاد هماهنگى و تعامل با كليه نهادها، سازمان ها و دستگاههاى كشورى و 
لشگرى استان و بهره گيرى از استعدادها و توانمندى نيروهاى اليق، دلسوز و 
كارآمد در تحقق برنامه ها و سياست هاى دولت تدبير و اميد و وزارت متبوع 

و نيز خدمت رسانى هرچه بيشتر به مردم شريف استان موفق باشيد.
110 واحد صنعتي و كارگاهي بهارستان 

مجوز  زيست محيطي دارند
بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
بهارستان با اشـــاره به وجود6800 واحد صنعتي و كارگاهي فعال در اين 
شهرستان گفت: 110 واحد صنعتي و كارگاهي در بهارستان داراي مجوز 

زيست محيطي دائم و موقت هستند.
شـــيدا اكار با تبريك هفته محيط زيست در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: نامگذاري هفته محيط زيست در سال جاري با شعار «حذف آلودگي 
پالستيك» نشانگر اثرات تخريبي استفاده بيش از حد پالستيك بر محيط زيست 
است و بايد توجه ساكنان زمين را نسبت به خطرات پسماندهاي پالستيك 

جلب كنيم.
وي ضمن يادآوري لزوم تالش مردم و مسئولين در حذف و ممنوعيت 
استفاده از پالستيك، به مناســـبت اين هفته اقدام به تشريح عملكرد اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان بهارستان در طول دولتهاي يازدهم و 
دوازدهم كرد و گفت: در اين مدت 3094 مورد پايش توســـط نيروهاي 
اين اداره صورت گرفته كه ضمن شناســـايي 425 واحد صنعتي، توليدي 
و خدماتي جديد، منجر به صدور 1003 اخطاريه زيســـت محيطي براي 

واحدهاي آالينده و متخلفين شده است.
اكار در ادامه با اشاره به اين كه از ميان6800 واحد صنعتي و كارگاهي فعال 
در اين شهرستان،110 واحد صنعتي و كارگاهي داراي مجوز زيست محيطي

 دائم و موقت هستند، افزود: فعاليت واحدهاي آالينده مستقر در شهرستان 
تهديدي عليه محيط زيست و بهداشـــت و سالمت عمومي است و در 
راستاي رسالت سازماني، به 249 شكايت واصله در اين زمينه رسيدگي شده 
و به دنبال 297 پيگيري حقوقي انجام شده توسط كارشناسان براي بهبود 
وضع  زيست محيطي شهرستان، 34 واحد آالينده پلمب و 131 واحد نيز 

جمع آوري شد.
او گفت: طبق آمار فقط در كشـــور ما ساالنه 185 هزار تن پالستيك 
كشور پر مصرف ظروف يكبار مصرف  توليد ميشود و متاسفانه ما جزو 10
در دنيا هستيم، بنابراين ارتقاي فرهنگ زيست محيطي و مصرف به ويژه از 
طريق آموزش، بسيار ضروري است و اين اداره با توجه به امكانات خود در 
تمامي مناسبات زيست محيطي در سطح شهرستان خصوصا مدارس، 1565
نفر را آموزش داده و در تالش اســـت از طريق آموزشهاي بيشتر، سطح 
دانش، نگرش و رفتار زيست محيطي ساكنين شهرستان را ارتقا دهد و نيل 
به اين هدف و داشتن شهرستان سالم و پايدار همراهي ارگانهاي مسئول 
را ميطلبد. مسلما كاهش مصرف پالستيك عالوه بر كاهش بار آلودگي در 
محيط زيست به حفظ منابع طبيعي و كاهش برداشت از ذخاير نفتي كشور و 

واردات مواد اوليه كمك خواهد كرد.

رشد فروش و صادرات
 شركت فوالد آلياژي ايران

يزد- خبرنگار اطالعات: 59 هزار تن از محصوالت شركت فوالد آلياژي 
ايران به ارزشي 180 ميليارد تومان در دو ماه اول سال 1397  ، سال حمايت 
از كاالي ايراني،  به بازارهاي مختلف مصرف، عرضه شد كه از لحاظ ارزش 

نسبت به مدت مشابه پارسال 26 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومي شزكت فوالد آلياژي ايران اين محصوالت به عنوان 
مواد اوليه صنايع مختلف كشور از جمله : خودروسازي ، ماشين سازي، ابزارسازي 
و همچنين در ساخت تجهيزات نفت، گاز، پتروشيمي، ريلي مورد استفاده قرار
 مي گيرد.همچنين 21  هزار تن از محصوالت اين شركت به ارزش 49  ميليارد 
تومان در قالب گروه هاي عمليات حرارتي پذير ، ســـخت شونده ، كربني و 
كيفي- مهندسي به كشورهاي آلمان- اسپانيا- انگلستان- ايتاليا- بلغارستان 
-تركيه- عمان و هلند  صادر شـــده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  
از لحاظ ارزش 12 رشد داشته است.همچنين در ارديبهشت ماه امسال ركورد 

فروش ماهيانه اين شركت از 39500 تن به 41200 تن افزايش يافت.



آبرساني سيار   به 434 روستاي خراسان جنوبى
     بيرجند -  خبرنگار اطالعات :
 مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايى  خراسان جنوبي گفت: تا 
پايان فروردين 97 تعداد434 روستا 
در خراسان جنوبى با جمعيتى بالغبر 
15 هـــزار و 652 خانوار و 53 هزار 
و  191 نفر مورد آبرســـانى سيار 

قرار گرفتند.
 مهدى صفوى نـــژاد افزود:  
شهرســـتان نهبندان با 80 روســـتا  
بيشـــترين تعداد روستا را كه مورد 
آبرسانى قرارگرفته، داشته است  . 
 وي  يادآور شـــد: پيشبينى 
مىشـــود بـــا توجه بـــه افزايش 
گرماى هوا ميزان روســـتاهايى كه 
تحت پوشش آبرســـانى سيار قرار 

مىگيرند، افزايش يابد.
 * آبرسانى با تانكر به 70محله 

عشايرى شهرستان خوسف
همچنين هـــادى نورىآهنگر 
رئيس اداره عشـــايرى شهرستان 
خوسف در جلسه شوراى عشايرى 
اين شهرستان اظهار داشت: 60 درصد 
صنايع دســـتى شهرستان خوسف 
توســـط عشاير شهرســـتان توليد 

مىشود.  
رئيس اداره عشايرى شهرستان 
خوسف گفت: پارسال درپرداخت 
تسهيالت عشايرى   2 ميليارد و 450
ميليون تومان از محل صندوق توسعه 
ملى در قالب زنجيره توليد گوشت 

قرمز اعطا شد.

نـــورى افزود: تســـهيالت 
خشكســـالى نيز به ميـــزان   640
ميليون تومان تسهيالت 4 در صدي 
پرداخت شـــد.   وى اظهار داشت: 
130 محله عشـــايرى در شهرستان 
خوسف داريم كه  بيش از 70 محله 
با تانكر آبرسانى مىشود و خوسف 
سومين شهرستان وسيع استان است 
كه پراكندگى در آن زياد بوده و اين 

امر خدمت را سختتر مىكند. 
 وى بيان كرد: 5 دســـتگاه پنل 
خورشيدى براى 5 محله عشايرى 
تهيه شده كه براى 15 خانوار بهرهمند 
مىشوند و همچنين 13 دستگاه تانكر 
براى حمل آب به مناطق عشايرى 

خوسف در نظر گرفته شده است.

قزوين – خبر نگار اطالعات : مرحله نخســـت طرح 
جديد كارت پارك   در 8 معبر اصلى شهر قزوين  اجرايى شد. 
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى قزوين  
گفت :  تقسيم عادالنه فضاى پارك حاشيه اى موجب شد  تا 
طرح كارت پارك در پاركينگ هاى حاشيه اى شهر قزوين 
اجرا شود.سعيد جهانگيرى افزود: اجراى اين طرح با استقبال 
خوب شهروندان روبرو شد لذا  سعى كرديم با بهره گيرى از 
تكنولوژى ، طرح كارت پارك را با روش جديد در پاركينگ هاى

 حاشيه اى شهر اجرا كنيم.
  وى با  اشـــاره به تغيير نحوه شارژ طرح كارت پارك 
اعالم كرد : در روش جديد پالك خودرو شـــارژ  مى شود و 
شهروندان عالوه بر مراجعه حضورى به پاركبان مى توانند از 
طريق اپليكيشن همراه پارك و يا رجوع به سايت شركت به 
نشانى eliteit.ir  براى شارژ پالك خودرو خود اقدام  كنند.

به گفته جهانگيرى مدت زمان استفاده از خدمات طرح 

كارت پارك در پاركينگ هاى حاشـــيه اى معابر از ساعت 
7صبح تا 21 است.

وى مشاهده تراكنش هاى مالى خودرو، نمايش ليست 
پاركينگ ها روى نقشه، هدايت به سمت نزديكترين پاركينگ 
عمومى، نمايش محل توقف خودرو و هدايت به سمت آن  
و  شـــارژ پالك خودرو به صورت آنالين را  از مزاياى اين 

نرم افزار اعالم كرد .  
مديرعامل ســـازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
قزوين افزود : اين طرح ابتدا در خيابان هاى خيام ،فردوسى ،

بوعلى،فلسطين،نادرى،شهردارى وبلواردهخدا اجرا  مى شود 
و پس از بررسى بازخورد آن در ديگر  معابر داراى پاركينگ 
حاشيه اى اجرا خواهد شد.جهانگيرى اعالم كرد : نيم ساعت 
نخست  استفاده از پاركينگ هاى حاشيه اى شهر يك بار در 
روز رايگان  اســـت و در صورت توقف بيش از نيم ساعت 

هزينه با احتساب نيم ساعت نخست  دريافت مى شود.

اجراى مرحله نخست طرح جديد كارت پارك
 در معابر اصلى شهر قزوين

اصفهانـ  خبرنـــگار اطالعات: 296
رشته صنايع دستي فعال در كشورمان وجود 
دارد كه معادل نيمي از رشـــتههاي صنايع 
دســـتي دنيا است اما از اين ظرفيت بسيار 
بزرگ براي گرهگشايي از مسائل اقتصادي 
كشور بهويژه ايجاد اشتغال به خوبي استفاده 

نشده است.
 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اصفهان در آيين تجليل 
از پيشكســـوتان صنايع دستي و هنرهاي 
سنتي استان اصفهان با بيان اين مطلب به 
جايگاه صنايع دستي در اقتصاد كشورهاي 
چين و هند پرداخت و گفت: در كشـــور 
چين 400 ميليون نفر و در كشور هند 100

ميليون نفر در حوزه صنايع دستي مشغول 
به كار هستند و اين موضوع نشان ميدهد 
كه صنايع دســـتي يك جايگاه بسيار مهم 
در اقتصاد اين كشورها دارد اما بر اساس 
برآوردهاي انجام شده، افزون بر 40هزار نفر 
در حوزه صنايع دستي استان اصفهان كه 
199 رشته فعال صنايع دستي در آن وجود 
دارد، مشغول به كار هستند كه كمتر از نيمي 

از آنها گواهينامه فعاليت دارند. 
فريدون اللهياري افزود: صنايع دستي 
ميتواند زمينه اشتغال گســـتردهاي را با 
كمترين سرمايه گذاري و باالترين ارزش 

افزوده بهوجود آورد. 
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اصفهان در ادامه گفت: 
هنرمندان صنايع دســـتي به عنوان بخش 
خصوصي با تشكيل شركتهاي تعاوني 
قدرتمند ميتوانند مواد اوليه مورد نياز خود 
را با كمترين قيمت تهيـــه كنند. به گفته 
اللهياري، حوزه صنايع دســـتي كشورمان 
زماني در عرصه بينالمللي موفق خواهد بود 
كه هنرمندان و فعاالن اين عرصه با بازارهاي 

دنيا آشنا شوند و ذائقه دنيا را بشناسند.
* كاهش عرضه مصنوعات خارجي 
معاون صنايع دستي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان نيز با بيان اينكه بيش از 98 درصد 
فروشگاههاي صنايع دستي واقع در ميدان 
امام خميني(ره) اصفهان عاري از مصنوعات 
خارجي است، توجه به استاندارد را الزمه 

اعتماد سازي در حوزه صنايع دستي دانست 
و گفت: استاندارد ســـازي توليد صنايع 
دستي در سرلوحه كار ســـازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار 
گرفته و بيش از 140 رشته از حدود 300
صنايع دستي كشور استاندارد توليد دارند كه 

سهم استان اصفهان 13 رشته است. 
جعفر جعفر صالحي افزود: بستهبندي 
شكيل براي عرضه صنايع دستي و همچنين 
وجود بنگاههـــاي غير دولتي صادراتي در 
كشـــور از نيازهاي حوزه صنايع دستي 

است.
 او با بيان اينكه بر اســـاس مطالعات 
انجام شده، توليد صنايع دستي كشورهاي 
چين، هندوســـتان و كرهجنوبي از حدود 
30 تا 40 ســـال پيش رشد داشته است، 
يكي از عوامل رشد توليد صنايع دستي اين 
كشورها را صادرات محور بودن آنها اعالم 
كرد و گفت: استان اصفهان اگر چه در توليد 
صنايع دستي رتبه سوم را در كشورمان دارد 
ولي به لحاظ صادرات صنايع دستي تا رتبه 
سي ام است و در اين بخش دچار چالش 

هستيم.
كوچ هنرمندان صنايع دستي

رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان 
نيز، اصالح و به روز شــــدن قوانين براي 
رونق توليد صنايع دستي را ضروري دانست 
و گفت: ما از مســــئوالن فقط انتظار داريم 
قوانيني را كه در 70ـ60سال گذشته وضع 

شده است، اصالح و به روز كنند.
 عباس شيردل به برخي از اين قوانين 
دست و پا گير اشــــاره كرد و افزود: ميزان 
مصرف نقره اصفهــــان به عنوان مواد اوليه 
براي توليد صنايع دســــتي 10 تن در هفته 
اســــت اما همه اين 10تن نقره به صورت 

قاچاق وارد ميشود.
 او گفت: دولت بايد تعرفه ورود نقره 
را به كشور اصالح كند و اجازه ندهد عدهاي 

مافيايي وارد كننده نقره به كشور شوند. 
وي با بيان اينكه كشور چين با استفاده 
از اقتصاد آزاد اين مساله را حل كرده است 
و اجازه ميدهد بدون هيچ بروكراسي اداري 
نقره وارد كشورش شــــود افزود: كشور 
چين نقرههاي وارداتي را پس از تبديل به 

مصنوعات در كارگاهها با يك ارزش افزوده 
بسيار بااليي صادر ميكند ولي در كشورمان 
اينگونه نيست و من به عنوان رئيس اتحاديه 
صنايع دستي مجبورم نقره را به عنوان مواد 
اوليه براي توليد صنايع دستي به صورت 

قاچاق بخرم. 
رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان، 
محدوديت براي صادرات مصنوعات نقره 
را يكي ديگر از مشــــكالت حوزه صنايع 
دستي اعالم كرد و گفت: يك نفر ميتواند 
بين 3 تا 5 كيلوگرم مصنوعات نقره همراه 
با بار مسافر از كشورمان خارج كند و اگر 
بيش از 5 كيلوگــــرم بود اجازه خروج آنرا 
ندارد و اين درد جامعه ما اســــت و با اين 
وضع هنرمندان مــــا چكار ميتواند بكنند 
در حالي كه كشــــور چين نقره را به قيمت 
جهاني در اختيــــار هنرمندان قرار ميدهد 
و مشــــتريان هر مقدار كه مصنوعات نقره 
خواستند ميخرند و آنرا بدون هيچگونه 

بروكراسي اداري صادر ميكنند. 
شيردل با بيان اينكه در گذشته 2000
واحد صنفي توليــــد مصنوعات نقره در 

اصفهان وجود داشــــت ولي االن بين 350
تا 400 واحد فعال وجود دارد گفت: بقيه 
آنها به داليل مشــــكالتي كه وجود دارد به 
كشــــورهاي تركيه و چين رفتهاند و دهها 
شــــركت ايراني توليد مصنوعات نقره در 
كشور تركيه فعاليت ميكند زيرا مسئوالن 
كشــــور تركيه امكانات الزم را در اختيار 
هنرمندان قرار ميدهنــــد تا دغدغه توليد 

نداشته باشند. 
او با اشــــاره به اينكه در حال حاضر 
95 درصد كارگاههاي توليد صنايع دستي 
اصفهان را كارگاههاي كوچك تشــــكيل 
ميدهد و مصرف مــــس و برنج و ديگر 
مــــواد اوليه آنها نيز اندك اســــت، گفت: 
مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در اقدامي اشتباه و عجوالنه تصميم گرفتهاند 
كه مس و برنج را با تنــــاژ باال در بورس 
كاال عرضه كنند در صورتيكه كارگاههاي 
كوچك توليدي صنايع دستي ما توان خريد 
مس و برنج به عنوان مــــواد اوليه با تناژ 

باال را ندارند.
 رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان 
افزود: عــــدهاي مس و برنج را از بورس با 
تناژ باال ميخرند و ســــپس آنرا در بازار 
عرضه ميكنند و به همين دليل هنرمندان 
صنايع دســــتي مس و يا برنــــج را با 3 تا 
4 واســــطه ميخرند؛ بنابراين هنرمندان و 
توليدكنندگان صنايع دســــتي 3 بار بايد 9

درصد ماليات ارزش افزوده و 3 بار سود به 
فروشندگان مس يا برنج بدهد و اين مساله 
هزينه توليد و قيمت تمام شده صنايع دستي 
را افزايش ميدهد. شيردل ادامه داد:قيمت 
مس يا برنجي كه كارگاههاي كوچك ما به 
عنوان مواد اوليه ميخرند از قيمت جهاني 
گرانتر است در صورتي كه اگر بخواهند 
مــــس مورد نياز خود را بــــا ارز آزاد وارد 
كنند ارزانتر از مس توليدي كشــــورمان

 است. 
او گفت: كشور تركيه مس را با تناژهاي 
بسيار باال و ارزان تهيه ميكند و در اختيار 
هنرمندان صنايع دستي خود قرار ميدهد و 
به همين دليل تركيه رقيب ما شده و صنعت 
مس، نقره و طال را در انحصار خودش قرار 

داده است.

10اخبار شهرستانها
اعطاى  نشان مرغوبيت 

به 81 اثر صنايع دستى سيستان و بلوچستان

   زاهدان  - خبرنگار اطالعات: هشـــتاد ويك اثر صنايع دستى 
سيستان و بلوچستان تاكنون موفق به كسب نشان ملى مرغوبيت شده اند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى سيستان و بلوچستان در  
جمع خبرنگاران اعالم كرد : سوزن دوزى، خامه دوزى، سفال كلپورگان، سواس و 
پريوار دوزى از جمله مهمترين آثار صنايع دستى سيستان و بلوچستان هستند كه با 
توجه به برخوردارى از كيفيت، تركيب رنگ، نحوه توليد، خالقيت، نوآورى موفق 

به كسب نشان ملى مرغوبيت شده اند.
عليرضا جالل زايى  با اشاره به اين كه سيستان و بلوچستان جزو استان هاى 
برتر  كشور در زمينه صنايع دستى است، گفت: سفال، خامه دوزى و سوزن دوزى 
سيستان و بلوچستان نيز داراى نشان يونسكو هستند. وى با اعالم اين كه سايت 
فروش صنايع دستى سيستان وبلوچستان   بزودى براى فروش آثار صنايع دستى 
در داخل و خارج از كشور  فعال مى شود،افزود: راه اندازى بازارچه دائمى صنايع 
دستى در زاهدان  نيزبا مشاركت شهردارى در دستور كاراين اداره كل  قرار دارد.

 فعاليت نخســتين دپارتمان تحقيق و نوآورى صنايع دستى سيستان و 
بلوچستان

  نخستين دپارتمان تحقيق و نوآورى صنايع دستى مستقر در پارك علم و 
فناورى سيستان و بلوچستان  فعال شد.دكتر جالل زايى مدير كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى وگردشگرى سيستان و بلوچستان    اعالم كرد :اين دپارتمان كه  به 
صورت تخصصى بر روى طراحى نوآورانه ، برند سازى ،تجارى سازى و بسته بندى
 صنايع دستى استان كار مى كند ،تا كنون براى 170 نفر ايجاد اشتغال كرده است 

كه 15 نفر به صورت دائمى و بقيه خانگى مشغول به كار هستند.
محصوالت اين دپارتمان كه با برند سوچن (در زبان بلوچى به معناى سوزن) 

توليدمى شود، تاكنون  به كشورهاى استراليا، سوئد و اسپانيا صادر شده است.

27 پروژه عمراني همزمان با هفته دولت

در نسيم شهر افتتاح ميشود
بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: شهردار نسيم شهر از افتتاح     27 پروژه 
عمراني در هفته دولت در اين شهر خبر داد.عباس شوندي در گفتگو با اطالعات 
با اشاره به برخي پروژههاي شاخص از قبيل پروژه توسعه و احداث فضاي سبز، 
ساماندهي و بهسازي رودخانه «سالور» در «حصارك» پايين نسيم شهر و پروژه 
احـــداث كمربندي 45 متري بلوار واليت از ميدان خامنهاي براي اتصال به جاده 
دسترسي پايانه اظهار داشت: در هفته دولت سال جاري پروژههاي خوبي را افتتاح 

و تقديم شهروندان خواهيم كرد.
وي در ادامه در خصوص پروژههاي عمراني و خدماتي گفت: برنامهها در 
قالب 27 پروژه در نقاط مختلف شهر در حال انجام است كه ساماندهي رودخانه 
«شادچاي»، زيرسازي و آسفالت كمربندي جنوبي خيرآباد، زير سازي و آسفالت 
كمربندي شمالي خير آباد، تخريب و بازسازي جداول فرسوده در قالب 3 قرار داد، 
كمربندي منتهي به جاده پايانه، جدولگذاري معابر جديد االحداث در قالب 2 قرار 

داد و پروژه خريد و حمل مخلوط از جمله اين پروژهها است.
شهردار نسيم شهر گفت: پروژه پيادهروســـازي معابر در قالب  2 قرارداد، 
اجراي زير گذر در اتوبـــان پايانه، پروژه احداث پارك محلهاي جنب خيابان20
متري كوهپايي، احداث قبور در آرامســـتان باغ بهشـــت، ديواركشي و احداث 
سرويس بهداشتي در آرامستان باغ بهشت، پروژه احداث و توسعه ساختمان اداري 
شهرداري، اجراي پروژه رودخانه «سالور»، اجراي فاز دوم پارك بزرگ20 هكتاري 
«باغ امامي»، پروژه خريد و حمل آسفالت، لكهگيري معابر سطح شهر، تراش و 
روكش آسفالت معابر، پروژه خطكشي معابر و سرعت كاههاي سطح شهر، خريد 
و نصب وسايل بازي كودكان و نيمكت و سطل زباله در بوستانهاي سطح شهر 

و... از جمله اين 27 پروژه است.
مديريت شهري نسيم شهر با بيان اين كه همه فعاليتها با اهتمام و پشتيباني 
اعضاي شوراي اسالمي شهر و تالش شبانهروزي پرسنل حوزه عمراني شهرداري 
انجام ميپذيرد، افزود: تمامي تالش مجموعه مديريت شهري و شوراي اسالمي 
شهر بر اين است تا در آينده نيز براي جلب رضايت شهروندان و خدماترساني 

افزونتر از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.

اجراي 200 طرح آبخيزداري در هرمزگان
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: با هدف مهـــار آبهاي روان در 
هرمزگان 200 طرح آبخيزداري اجرا ميشود.اســـتاندار هرمزگان در نشست 
برنامه ريزي توسعه پروژههاي آبخيزداري در هرمزگان با بيان خبر باال، اعالم 
كرد:اجراي اين طرحهاي چند منظوره آبخيزداري موجب تامين آب شـــرب 

بهويژه در روستاها و همچنين تغذيه دشتهاي استان خواهد شد.
فريدون همتي افزود: نيمي از اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين طرحهاي 
آبخيزداري از منابع استاني و نيم ديگر آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 

تامين خواهد شد.
او اضافـــه كرد: بنا داريم عالوه بر جذب كامل ســـهميه هرمزگان براي 
طرحهاي آبخيزداري از منابع صندوق توسعه ملي، با اجراي سريع و مناسب اين 
طرحها، اعتبارات بيشتري را در صورت عدم جذب از سوي ديگر استانها، براي 
هرمزگان جذب كنيم.وي با بيان اين كه طرحهاي آبخيزداري با محوريت جامعه 
محلي در مناطق مختلف هرمزگان اجرايي خواهد شد، اضافه كرد: اين طرحها با 
مشاركت مردم و نيروهاي بومي هر منطقه اجرا ميشود.استاندار هرمزگان اظهار 
كرد: اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري راهكار موثري در راستاي كنترل 

و مديريت مناسب منابع آب در استان هرمزگان است.
فرود «فالمينگو»ها در همدان

همدان-خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
از فرود پرندگان مهاجر در همدان خبر داد و گفت: 13قطعه فالمينگو در مسير 

بازگشت به سيبرى در شهر صالحآباد توقف كردند.
ســـيدعادل عربى اظهار كرد: مهاجرت پرندگان از سيبرى به عرضهاى 
جغرافيايى پايين از شهريور هر سال آغاز و بازگشت اين پرندگان در فصل بهار 
از اواخر ارديبهشـــت به سمت عرضهاى جغرافيايى باال و قطب شمال شروع 
مىشود.وى افزود: پرندگان مهاجر در مسير بازگشت هر آبگير، بركه و تاالبى كه 
شرايط مناسبى داشته باشـــد را براى توقف انتخاب كرده و چند روزى در اين 
محل سكونت مىكنند. او اضافه  كرد: در جريان مهاجرت فالمينگوها به سمت 
قطب شمال 13 قطعه از اين پرندگان در 2 بند مصنوعى صالحآباد توقف كردهاند 
كه اگر امنيت و مواد غذايى كافى وجود داشته باشد، ممكن است بيشتر توقف 
كنند اما ترك محل توسط اين پرندگان قطعى است.وى ادامه داد: براى نخستينبار 
است كه حضور فالمينگو در شهر صالحآباد گزارش شده ،زيرا قبًال  فالمينگو در 
تاالب شيرينســـو و آقگل ديده شده اند. وى اعالم كرد: بيش از صدها هميار 
محيط زيست در استان همدان همكارى مىكنند و سامانه تلفنى 1540 به صورت 

شبانهروزى آماده دريافت گزار ش هاي  مردمى است.

راهيابى 120 پروژه برتر

 به مرحله استانى جشنواره جابربن حيان در همدان
*   معاون آموزش متوسطه و سرپرست آموزش ابتدايى استان همدان 
گفت : مرحله استانى جشـــنواره جابربن حيان تير سال جارى برگزار مىشود.
عباس احمدىمقيم اظهار كرد: در اين جشنواره بيش از 120 پروژه برتر مناطق و 
شهرستانها شركت داده شده است. وي افزود : ترويج فرهنگ پژوهشمحورى 
و خالقيت از مهمترين اهداف اجراى جشنواره جابربن حيان در مدارس ابتدايى 
استان است كه اين جشنواره در سه سطح آموزشگاهى، منطقهاى و استانى برگزار 

مىشود.
  او اضافه كرد : پس از گذراندن مراحل آثار برتر اســـتانى دانشآموزان به 
دبيرخانه كشورى ارسال مىشود كه بيش از 84 هزار دانشآموز دوره ابتدايى در 
سال تحصيلى جارى در جشنواره جابربن حيان شركت كردند.سرپرست آموزش 
ابتدايى استان همدان يكى از اهداف اين جشنواره را شناخت نيازهاى خرد و كالن 
بشرى دانست و گفت: ما در امور زندگى نيازمندىهايى داريم كه براى برخى از 
آنها اقداماتى انجام شده اما برخى ديگر مغفول مانده كه نونهاالن با تمركز خوب 
بر اين امور مىتوانند به بسيارى از اين مطالب بپردازند و در رابطه با آنها ايده و 

نظر ارائه دهند.

پرداخت وام گازرساني به مناطق محروم مازندران 
ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: وام 185 ميليارد توماني براي گازرســـاني 
به مناطق محروم مازندران اختصاص داده شـــده است. مديرعامل شركت گاز 
مازندران با اعالم اين خبر افزود: با توجه به اينكه تعداد روستاها و مناطق محروم 
و فاقد گاز در استان بسيار است و با توجه به منابع محدود در دست شركت ملي 
گاز ضروري ميدانيم با دريافت تسهيالت از طريق بانك ها به شركت ملي گاز، 

پروژههاي گازرساني را تسريع دهيم. 
جعفر احمدپور به اولويت كاري شـــركت در خصوص گازرســـاني به 
روستاهاي باقي مانده فاقد گاز اشاره كرد و افزود: اميدواريم متقاضيان گاز امسال 
در روستاهاي باالي 20 خانوار باقيمانده كه در بخشهاي مختلف استان هستند، 
از نعمت گاز بهرهمند شوند. وي از بهرهمندي 53 شهر و 1961 روستاي استان 
كيلومتر خط انتقال و  مازندران از نعمت گاز خبرداد و اضافهكرد: در استان 735
كيلومتر شبكه اجرا، 737هزار انشعاب نصب و يك ميليون  تغذيه 19 هزار و 450

و 314 هزار مشترك از نعمت گاز بهرهمند شده  اند. 

صنايع دستي، ظرفيتي مهم اما فراموش شده در ايجاد اشتغال
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با نام «حاج آخوند» و خوبيها 
و صفات پســـنديده و نيز علم، 
دانايـــي و عرفان زايدالوصفش، از 
طريق نوشتههاي دكتر سيد عطااهللا 
مهاجراني همشهري فرهيختهام، كه 
گهگاه در روزنامة وزين اطالعات 
منتشر ميشـــود آشنا شدهام. اين 
آشـــنايي مختصر و ارادت قلبي به 
آن عالم رباني، كماكان ادامه داشت 
تـــا اينكه كتاب «حاج آخوند» كه 
خاطرات دكتر مهاجراني از آن پير 
فرزانه اســـت منتشر شد و من اين 
كتاب ارجمنـــد را در روزي كه 
مصادف با ايام ماه مبارك رمضان 
بود، در كتابفروشي طلوع اراك كه 
سالها است محل تجمع فرهيختگان 
اراكي است، ديدم و بيدرنگ آن را 
خريدم. با مطالعه اين كتاب ارادتم 
به حاج آخوند دوچندان شـــد و 
دريغم آمد كـــه به زيارت تربت 
او نروم. عصر بيســـت و يكم ماه 
مبارك رمضـــان به اتفاق خانواده 
راهي «مهاجران» شديم، روستايي 
در فاصله 30 كيلومتري اراك و در 
مسير جاده، بروجرد و همسايگي 
پااليشگاه شازند. پس از نيم ساعت 
به مهاجران رسيديم. اكنون من در 
روستايي بودم و در فضايي تنفس 
ميكردم كـــه در زماني نه چندان 
دور از عصر ما، عالمي رباني در آن 
زيسته و نفس كشيده است كه به 
تعبير دكتر مهاجراني در كتاب «حاج 
آخوند» كه از قول يكي از عالمان 
ديني اراك نقل ميكنند: «ولي مستور 

بود، مثل شمس تبريزي».
از كوچههـــاي پر پيچ و خم 
روســـتا كه كف آنها با آسفالت 

نيمبندي پوشيده شده است گذشتيم 
و به قبرســـتان قديمي ده، كه در 
دامنه كوهي در جنوب غربي روستا 
قرار دارد رسيديم. قبل از ورود به 
قبرستان، بانويي روستايي با 2 ظرف 
غذاي نذري به استقبالمان آمد، تو 
گويي حاج آخوند دريغش آمده بود 
كه از مهمانان خود پذيرايي نكند، 
همچنانكـــه بنا به خاطرات دكتر 
مهاجراني در كتاب حاج آخوند، آن 
پير فرزانه در زمان حياتش نيز در 
خانهاش به روي غريبه و آشنا باز 
بود و به بهترين وجهي از مهمانان 

خود پذيرايي ميكرد. از دامنه كوه 
باال رفتيـــم و نزديك قله كوه به 
جايي رســـيديم كه در آن مردي از 
تبار حافظ، خيام و مولوي و سلسله 
عارفان باهللا آرميده بود. بزرگمردي 
كه تا كتاب حاج آخوند را نخواني، 
به عظمت روحي، معنوي و انساني 

او پي نخواهي برد. 
در آنجـــا چند قبر قديمي و 
يكي دو قبر جديد وجود دارد كه 
يكي از آنها قبر حاج آخوند است 
با سنگي قديمي و كوچك به ابعاد 
تقريبي 70 در 30 ســـانتيمتر كه 

اطرافش آجرچين شده است. بدون 
هرگونه پيرايهاي و حتي سايباني، 
ساده و صميمي همانند صاحبش كه 
در آن خفته است و عجيب اينكه در 
حالي كه بسياري از قبور به نوعي 
آســـيب ديدهاند، قبر حاج آخوند 
پس از گذشـــت قريب به 50 سال 
همچنان سالم است و هيچگونه آثار 
شكستگي بر قبر و سنگ آن ديده 
نميشـــود. در كنار قبر نشستيم و 
فاتحهاي خوانديم. به نيابت از  دكتر 
مهاجراني هم فاتحه خواندم، چرا 
كه هم ايشان باني چنين زيارت و 

چنين سياحت معنوي شده بود. بعد 
از ذكر فاتحه، نوشتههاي منقوش 
بر ســـنگ قبر را مرور كردم. در 
2 طرف سنگ اين بيت به صورت 

افقي نوشته شده است:
«در آن روزي كه در مانند خلق 

مشرق و مغرب
بود دســـتم به دامان عليبن 

ابيطالب»
و ديدم چه تقارن زيبايي است 
ميان اين شعر و روز زيارت تربت 
حاج آخوند؛ بيســـت و يكم ماه 
مبارك رمضان ســـالروز شهادت 

عليابن ابيطالب(ع) و قرائت اين 
شـــعر زيبا بر سنگ مزار يكي از 

محبان موال(ع).
در متن ســـنگ مشخصات و 
تاريخ رحلت حاج آخوند به اين 

ترتيب نوشته شده است:
«انمـــا الدنيا فنا آرامگاه ابدي 
شـــادروان حاج شـــيخ محمود 
صالحاني فرزند مرحوم آشـــيخ 
علياصغر كـــه در تاريخ اول آذر 
1352 در 65ســـالگي درگذشت 
1352 شمســـي، حجاري حاج 
وليا...» بعد از قرائت متن ســـنگ 
قبـــر به اين نكته پي بردم كه دكتر 
مهاجراني در كتاب«حاج آخوند» به 
هنگام معرفي ايشـــان، در نام حاج 
آخوند، سهوالقلم نموده و ايشان را با 
نام خانوادگي «اماني» معرفي كردهاند 
كه با آنچه بر سنگ قبر حك شده 
است، يعني «صالحاني» مغايرت دارد 
كه اميد است در چاپهاي بعدي 
كتاب اصالح شود. دقايقي بر سر 
تربت اين عبد صالح خداوند توقف 
كـــردم و از روح آن مرحوم براي 
برآورده شدن حاجات خود و ارباب 
حاجت ياري طلبيدم و پس از اينكه 
از محل دفن اين عالم رباني چند 
قطعه عكس تهيه كردم، راه برگشت 
را پيش گرفتم، در حالي كه خداي 
بزرگ را از اينكه توفيق زيارت قبر 
آن پير فرزانه را نصيبم فرموده بود، 
شـــكر ميكردم و از زيارت يكي 
از دوســـتداران و شيعيان حقيقي 
اميرمؤمنان علي(ع) در روز شهادت 
آن امام معصوم(ع)، سرشار از حظ 

معنوي و روحي بودم.
محتشم مؤمني(سامان)ـ اراك

درنگي بر تربت  پاك حاج آخوند
گفته ها و نوشته ها

در حاشيه حضور ايران در جام جهاني فوتبال 
اگر ادعا كنم كه فوتبال مهمترين رويداد جهاني اســـت كه احوال و 
احساســـات ملتها را يكي ميكند، سخن به گزاف نگفتهام؛ زيرا هيچكس 
نميتواند انكار كند كه فوتبال به طرز شگفتآوري با زندگي مردم دنيا درآميخته 
است و پديده ديگري از اين دست را در زمانه ما نميتوان يافت كه تا اين 

اندازه فراگير به ذهن همگان راه يافته باشد. 
چندي است كه سعي ميكنم خود را از نشستهاي علمي و نيز مطالب 
مطرح شده در مطبوعات و كندوكاوها درباره فوتبال محروم نسازم. در يكي 
از اين روزها در دانشكده تربيتبدني دانشگاه تهران، ميزگرد «صلح و جام 
جهاني فوتبال 2018» برگزار شـــد كه اســـتاد مرتضي محصص (كارشناس 
فوتبال) و مرحوم دكتر محمد امين قانعي راد (جامعهشناس) در موافقت و 

مخالفت با آن سخن گفتند. 
پيام مخالفان فراگيرشـــدن فرهنگ فوتبالي در كشـــور اين است كه در 
دنياي معاصر، فوتبال افيون تودهها و مانعي سر راه رشد و توسعه فرهنگي 
آنان شده است تا قادر نباشند به مسائل اساسي جامعه بپردازند؛ عالوه بر آن 
فوتباليستها نميتوانند الگويي براي سبك زندگي جواناني باشند كه سازنده 
فرداي جامعهاند. اما استدالل موافقان اين است كه ماهيت فوتبال مشابهتي با 
آهنگ زندگي دارد و رويكرد عالمانه به آن ميتواند به انسانها در خوبزيستن 

و نحوه مواجهه با مشكالت زندگي، ياريرسان باشد. 
زماني كه به خود مينگرم، خود را در زمره گروه دوم و دوســـتداران 
فوتبال ميبينم؛ ولي هميشـــه به جاي شـــيفتگي، با نگاهي انتقادي به فوتبال 
نگريستهام و تجزيه و تحليلهاي كارشناسان و جامعهشناسان و روانشناسان 
و هنرمندان را پي گرفتهام؛ هنگامي كه به مقالههاي ســـالهاي دور خود نيز 
نگاه ميكنم (فوتبال ايران در گذر زمان/ از خندق هفده تن تا استاديومهاي 
برزيل/ فراتر از اشكها و لبخندها) ميبينم چقدر هم در اين دوستداري پابرجا 
بودهام؛ اميد كه تيم ملي فوتبال كشورمان با ارائه بازيهاي زيبا و رفتارهاي 

جوانمردانه، ما را پا برجاتر كند. 
دكتر ابراهيم جعفريـ  استاد علوم ارتباطات

پيشنهادهايي براي پيشگيري از نابودي 
مراتع آذربايجان شرقي

بعد از خشك شدن بخش بزرگي از درياچه اروميه، اكنون منابع طبيعي 
آذربايجان شرقي نيز در معرض خطر و نابودي قرار گرفته است به طوري 
كه گفته ميشود از سال 1346 تاكنون حدود 45درصد از منابع طبيعي و 
زيست محيطي آذربايجان شرقي كامًال از ميان رفته است. همچنين متأسفانه 
بسياري از باغهاي پرحاصل و زمينهاي حاصلخيز اطراف شهر را خشكانده 
و تخريب كردهاند و روي آنها مجتمعهاي مســـكوني، شهركســـازي و 
كارخانههاي متعدد ساختهاند و مابقي مراتع و منابع طبيعي هم كه در سينه 
كوهها و يا مناطق روستايي سرسبز آذربايجان قرار دارد، به دليل نگهداري 
احشـــام به تعداد بيش از 3برابر ظرفيت مراتع و چراگاههاي ياد شـــده، در 
فصل بهار و تا اواخر پاييز نيز در آستانه نابودي است. مثًال يك خانواده 
عشايري براي چرائيدن دام و اتراق در منطقهاي ييالقي براي 250 الي 300

رأس دام پروانه دريافت ميكند، اما در عمل850 الي 1000 رأس گوسفند 
را در چراگاه رها ميســـازد و با دريافت مبالغ كالني از افراد ســـودجو، به 
دامهاي آنان هم اجازه چرا در مراتع خود ميدهد كه در اين ميان اگر زماني 
مأموري هم از طرف اداره مربوطه به محل مراجعه كند، با پرداخت مبلغي 
و يا پنهان ساختن گلهها پشت تپهها از مأمور هم كاري ساخته نميشود، 
به نظر من براي نجات و نگهداري و جلوگيري از نابودي منابع طبيعي و 

زيست محيطي آذربايجان شرقي، انجام كارهاي زير ضروري است:
ـ بردن دام و احشام به چراگاهها به دقت كنترل شود و انتقال دامها 

به ييالقها متناسب با ظرفيت آنها باشد.
ـ يك سال در ميان دامها در يك مرتع چرائيده شود، يعني يك سال 
يك قســـمت از چراگاهها كامال قرق شود و سال بعد در قسمت ديگري 
اين طرح به اجرا در آيد، زيرا دامداران سالهاي آينده هم به منابع طبيعي 

ييالقها نياز خواهند داشت.
50 سانتيمتر در محلهاي شيبدار  ـ ايجاد كِرتهاي متعدد به عمق
براي نگهداري آبهاي برف و باران و بذر افشـــاني گياهان ريشـــهدوان و 
ريشهدار، جلوگيري از كندهكاري و آتش زدن بوتهها و تخريب آبخيزداري، 
جلوگيري از احداث جادههاي غيرضروري در مراتع و همچنين از كندن 
بوتهها به هر عنوان، كاشت بوتههاي مقاوم در مقابل سرماي كوهستانها، 
ضمن آن كه نگهداري و بردن احشـــام به اندازه ظرفيت مراتع، چه در 
روســـتاها و چه در مناطق اتراق نشـــين عشايري آذربايجان شرقي، هرگز 

نبايد فراموش شود.
م نويديـ  تبريز

ذكر خيري از دكتر عباس اديب خيرآبادي، چهره ماندگار علوم پزشكي
هرگاه به زادگاهم اصفهان ميانديشـــم، اولين چيزي 
كه جداي از آثار تاريخي و زيباييهاي طبيعياش به ذهنم 
خطور ميكند، دانشـــگاه اصفهان است كه دوران رونق و 
شكوفايياش مقارن دوره نوجواني من بود و شايد آرزويم 
اين بود كه سالهايي نه چندان دور دانشجوي آن باشم، چرا 
كه پدرم مرحوم رضاقلي برومند و خواهر درگذشتهام دكتر 
مهردخت برومند در آن ايام استاد و دانشجوي آن دانشگاه 
بودند. ولي متاسفانه ميسرم نشد و ادامه تحصيلم به تهران 
افتاد، اما آنچه كه اين عالقه را در من تقويت ميكرد، مطرح 
بودن آن دانشگاه و دوران شكوفايياش در محافل اصفهان 
بود و عمده دليل آن نيز وجود انساني ارزشمند و بيادعا 
و خوش فكر و پر كار بود، كه در آن زمان معاون دانشگاه 
و در حقيقت شناسنامه دانشگاه اصفهان بود. به اين گونه 
كه هر وقت و در هر محفل و مجمعي سخن از دانشگاه 
ميشد، نام او بر زبان ميآمد و چهره آرام و مصمم و مليح 
او در نظر همگان مجســـم ميشد، و او كسي نبود به جز 
دكتر عباس اديب حبيب آبادي، استاد و چهره ماندگار علوم 

پزشكي و استاد ممتاز فعلي دانشگاه اصفهان! 
دكتر عباس اديب به سال 1304 خورشيدي در روستاي 
«حبيبآباد» برخوار اصفهان چشـــم به جهان گشود. او در 
كنار آثار علمي و كتابهاي آموزشي و تحقيقي متعددي كه 
در شاخههاي گوناگون رشته پزشكي دارد و همه آنها نيز 

به داوري صاحب نظران و متخصصان فن در حد اعالي 
صحت و دقت است، در اين اواخر دست به تأليف كتابي 
ارزشمند و بسيار خواندني به نام «از مكتبخانه تا دانشگاه» 
زد و در آن به دقت و با نكته سنجي خاصي كه در ساير 
آثارش نيز به وضوح ديده ميشـــود، به زادگاهش پرداخته 
است و تاريخ و جغرافيا و فرهنگ بومي و رسوم و عادات 
و فقر و فالكت آن روزگار را كه چون سرنوشتي محتوم 
گريبان روستانشينان را گرفته بود، ميپردازد و چنان به دقت 
و ظرافت و جامعه شناسنامه اين سياه روزيهاي باقيمانده 
از عهد قاجار را به تصوير ميكشـــد كه ميشـــود از روي 
آن، يكي از تاثيرگذارترين تراژديها را به نمايش گذاشت. 
شـــرح و بيان اين محروميتهـــا و نامراديهاي روزگار 
مقارن ايام كودكياش گاه در ضمن همان شرح و بسطها، 
به ياد ماندههاي بچگي و نوآموزيها و مكتبخانهنشيني خود 
را به خوبي توصيف ميكند و به چگونگي روش آموزش 

در مكتب ميپردازد. 
دكتر عباس اديب آن روز كه دانشكده نوپاي اصفهان 
را بـــه عنوان محل كار انتخاب كرد، در آن ســـن جواني 
نميتوانست فكر كند كه سرنوشت چه بار گراني را به دوش 
او گذاشته است و او بايد منشاء چه خدمات و حامل چه 
سختيها و مرارتهايي باشد، زيرا در همه دورههاي تاريخ 
ما همه كساني كه مرد عمل بودهاند و همت بلندي داشتهاند 

و صدق و صفايي در كارشان بوده است، بيمرارت و مصون 
از حسد حاسدان نبودهاند و آناني توانستهاند دوام بياورند و 
در مقابل سختيها از ميدان به در نروند كه نيل به هدفهاي 
بلند و حتي گاه دست نيافتني، آنها را مصممتر و در راهي 

كه قدم در آن گذاشتهاند، استوارتر كرده است. 
بيشك بررسي شكافانه كارنامه خدمات دكتر اديب 
در دانشگاه اصفهان، كه 53 سال از عمر پربركت او را در 
بردارد، از او فقط يك پزشك عضو هيأت علمي پرسابقه را 
معرفي نميكند، بلكه او مائده آسماني بوده كه خداوند نصيب 
دانشگاه اصفهان كرده است. دانشگاهي كه در بدو استخدام او 
منحصر به يك دانشكده پزشكي و آموزشگاه عالي بهداري 
بود و ساختمان قديمي بيمارستان بلديه يا همان بيمارستان 

خورشيد را به مجموعه عظيم امروزي درآورد. 
اما 3 نكته را در كاميابي و توفيقات دكتر عباس اديب 

نبايد از نظر دور داشت: 
نخســـت، پاكدستي و پاكدامني او؛ ديگر مردمداري 
و حســـن خلق و تواضع به جا و نداشـــتن جاه طلبي و 
آخر هم، انتخاب مرحوم دكتر قاسم معتمدي به رياست 
دانشـــگاه اصفهان بود. او مردي مدبر و خوش فكر و 
بلندنظر بود و از همه مهمتر، آدمشناســـي كه با ذكاوت 
ذاتي، از ميان همكاران دانشگاهي، او را به معاونت اداري 
و مالي برگزيد و عنان توسعه را به دستاش سپرد و او 

را به تكليفي مكلف كرد كه مايه پيشـــرفت و سربلندي 
دانشگاه و ماندگاري آن شد. جالب آن كه بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي دكتر اديب با وجود رنجشي كه از رفتار 
دور از انتظار بعضي از همكارانش داشـــت و بسياري او 
را به مهاجرت به خارج از كشـــور توصيه ميكردند، با 
اطمينان به درستكاري و خدمتگزاري خود، همچنان در كنار 
دانشگاه ساخته و پرداختهاش ماند، اما در خانه و در انزوا  
كه حاصل آن، ترجمه و انتشار آثار متعدد و ارزشمندي 
شد كه بعضي از آنها عنوان بهترين كتاب سال را گرفت 
و به چاپهاي چند باره رســـيد و همگان را شگفتزده 
كرد كه ميتوان فهرســـت آن آثـــار را در انتهاي كتاب 
«از مكتبخانه تا دانشگاه» ديد. دكتر اديب خوشبختانه دوباره 
سالهايي به تدريس و دانشگاه بازگشت و مورد استقبال 
دانشجويان و همكاراني كه برخي از آنان دانشجويان سابق 

او بودند، قرار گرفت. 
اكنون دكتر عباس اديب در 93 سالگي در اوج عزت و 
آبرومندي و بحمداهللا عاقبت بخيري، در اصفهان و همچنان 
در كوي استادان زندگي كند و چون نگيني گرانبها بر حلقه 

دانشگاهيان شهرش ميدرخشد.
دو چيز حاصل عمر است، نام نيك و ثواب 

وزيـــن دو در گذري، كّل من عليها فان! 
عبدالحسين برومند  

فداكاري چيست و فداكار كيست؟
مفهوم «فداكاري» به دنبال تغيير در فرهنگها و سيستمهاي سياسي و 
دولتها، ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي و ديگر عوامل و در گذر زمان، 
دســـتخوش تغيير ميشود. مطالعه و بررسي اين تغييرات و روند تحوالت 
مفاهيم، بســـيار مفصل است و در تخصص علومي مانند جامعهشناسي و 
روانشناسي است، اما پرسش اساسي اين است كه كدام طرز تفكر و كدام 
شـــكل از فداكاري درست است و از ديدگاهي بنيادين، «درست» چه معنا 

و مفهومي دارد؟
يكـــي از موضوعهايي كـــه در فرهنگ ايراني به آن ميبالند، فداكاري 
و از خودگذشـــتگي اســـت. مادران، پدران، همسران، دوستان و آشنايان از 
خودگذشتگيهايي كه در زمينه تربيت فرزندان، اقتصاد خانواده، پيشگيري از 
خشونت و از ميان بردن كدورتها و ناراحتيها انجام دادهاند، ميبالند و حاضرند 
آزرده خاطر شدن يا رنج را به جان بخرند، تا ديگران را راضي نگه دارند. 
 در وضعيتي كه ذكر شد، ميبينيم كه هيچ كدام از رويكردهاي فداكارى 
خوب يا بد مطلق نيست. در هر حال، شخص احساس خوب يا بد را منتقل 
يا دريافت ميكند و برآيند آن رخدادها و انتخابها،مجموعهاي از تظاهرات 

خوب و بد در ذهن و قلب آدميان است. 
در چالشهاي اساسيتر و بزرگتر از راضي نگاه داشتن دوست مان و 
رفتن به سينما يا پارك، اين چندگانگي احساسي، نمود و بروز برجستهتري 
دارد. يكي از بزرگترين اين چالشها شركت در جنگها است. چه چيز 
باعث ميشود كه فردي از جان خويش بگذرد تا به تصور خود، جان عده 
ديگري را نجات دهد، آسايش مردم كشوري را تأمين كند يا از سيستم و 
افرادي حمايت كند. او چگونه راضي مي  شود حتي اگر فرض كنيم هدفي كه 
برايش جان بر كف ميجنگد و امكان دارد بميرد محقق شود، در شادماني 

پس از پيروزي نباشد؟
اينها همه گزينههايي است كه قبل از فداكاري به آن ميانديشيم، اما حاصل 
فداكاريهاي گوناگون هم قابل تأمل و بررسي است. همه ديدهايم مادران و 
پدراني را كه چون فرزندشان آن نشدهاند كه ميخواستند، از فداكاريهايشان 
براي آن فرزند ابراز پشيماني ميكنند يا شماري از كساني را كه در جنگها در 
جهان آسيب ديدهاند و هنگامي كه بعد از سالها، از جنگ سخن ميشود،اعتراف 
ميكنند كه اين كار يعني شركت در جنگ، اشتباه بزرگ زندگيشان بوده است 

و اگر به آن زمان بازگردند، هرگز اين كار را نميكنند. 
موارد ياد شده مثالهايي ملموس و قابل مشاهده در اطرافمان است كه 
به اختصار بررسي شد و ميتوان در مورد تمامي فداكاريهايي كه انسانها براي 
اهداف و مقاصد گوناگون خود انجام دادهاند، چنين انديشيد و پرسش كرد. 
نيما جنس بافيـ  دانشجوي زبان و ادبيات انگليسي  
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وداع با پير فرهنگ گرگان
پير فرهنگ گرگان، بزرگ خاندان قرهداغي و قافلهســـاالر ايل جليل 
مقصودلو، يحيي قره داغي نيز در اين تهران شلوغ ديروز در سن باالي نود، 
بيصدا و بي هنگامه، از نفس افتاد و به لقاي محبوب شتافت. مادر دنياي ما 

و به قول قدما، پير فلك، ديگر كمتر مثل او به جامعه تحويل ميدهد.
صبر بسيار ببايد پدر پيرفلك را 

تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد
يحيي قرهداغي، پســـر حاج آقا عليخان قرهداغي، نوه عبدالصمدخان 
ميرپنج ملقب به موقر الملك، داماد حبيباهللا خان مقصودلو، برادر زاده يكي 
از شهيدان راه مشروطيت در استبداد صغير، خويشاوند حاج شيخ محمدحسين 
مقصودلو مجتهد استرآبادي نماينده مجلس از استرآباد(گرگان) و متحد سياسي 
نياي من امين الشريعه سبزواري و سيدحسن مدرس بود و باجناق او هم 

دكتر جواد صفايي(نماينده مجلس از سمنان) بود.
قرهداغي پس از زنده ياد دكتر محمدامين رياحي خويي درگرگان رئيس 
دانشسراي مقدماتي آن شهر و بعد ساليان دراز رئيس فرهنگ گرگان شد. 
مدتي در تهران، معاون دكتر حسين بنايي در سپاه دانش و بعد قائم مقام او 
در وزارت آموزش و پرورش بود و مدتي هم در عراق سرپرستي مدارس 
ايرانيان را برعهده داشت و با آيات عظام و مراجع تقليد شيعه، روابط نيكو 

برقرار كرده بود.
هرچه از او بنويسم كم است، اما دستم بيش از اين به قلم نميرود. در 
رثاي پدرش در سال 1346 مشفق كاشاني شعري سروده است كه برسنگ 
مزار او در امامزاده عبداهللا گرگان نقش اســـت، من نيز براي او در همان 
زمان سوگياد سرودم و در ديوان شعرم چاپ كردهام. اكنون پيكر پاك يحيي 
قرهداغي در كنار پدرش و نيز پدر بزرگ من امينالشريعه در امامزاده عبداهللا 

گرگان دفن ميشود. روح همهشان شاد.
پروفسور سيدحسن امين
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

 افراد جوانتر بيشتر گرايش به اين دارند كه هنگام برخاستن، ايستادن، 
راه رفتن يا از پله باال رفتن افراد مسن، كمكشان كنند. گاهى خود افراد 
مسن هم كمك مىخواهند و خوششان مىآيد كه مورد توجه و مراقبت 
فرزندان و نوههاى خود قرار گيرند ولى اگر آدمى عادت كند هميشه 
دســـت كمك خواهى به ســـوى ديگران دراز كند، به تدريج تبديل به 
عادتش مىشود و بنابراين بهتر آن است كه مدت زمان طوالنى ترى 
از كمك خواســـتن خوددارى كند، ضمن اينكه كمك نخواستن، تيپ 
جوانى بيشـــترى به آنها مىبخشد! اين كار براى چيرگى بر تنشهاى 
عضالنى و حفظ تعادل هم بهتر است. همچنين سعى مى كنم به اندازه
كافى بخوابم. در صورت امكان، شش ساعت خواب شبانه روى تخت 
راحت كه البته يك چرت 15 دقيقهاى قيلوله هم در طول روز مىزنم. 
در اين قيلولهها براى خوابيدن دراز نمىكشم بلكه همانطور روى مبل 
راحتى و در حاليكه سرم را باالگرفتهام چرت مىزنم. من همين كار 
را هنگام مســـافرت همـ  وقتى كارى براى انجام دادن نداشته باشمـ 

مى كنم زيرا خوابيدن يا چرت زدن در حالتى كه سر باال باشد بسيار 
مهم است چون اگر هنگام خواب دراز بكشى، بيدار شدنت همراه با 

سرگيجه است و تا مدتى قادر به هيچ كارى نيستى.
در كنار امكان چرتهاى كوتاه، به عنوان پزشكى كه به اين حرفه 
پرداخته، توانستهام به عنوان نخست وزير نيز ساعتهاى متمادى مشغول 
به كار باشم. من از آنجا كه در طول سفرهاى هوايى مىخوابم، مستقيم 
راهى محل مالقاتهايم در كشور مقصد مى شوم و وقتى از كشورهاى 
خارجى ديدن مىكنم، هيچ اســـتراحتى نمىكنم و بالفاصله پس از 
رسيدن يا حداكثر روز بعد، ديدارهاى كارى ام را آغاز مى كنم. ولى 
از همه اينها مهمتر، براى حفظ شادابى و جوانى خود بايد سعادت و 
خوشبختى خود را پاس بداريم. سعادت و خوشبختى كسانى كه عاشق 
شدهاند بسيار روشن است ولى ادامه خوشبختى براى هميشه، دشوار 
اســـت ولى اگر شما هر روز نعمتهاى خداوند نسبت به خودت را 
برشـــمارى، واقعاً احساس خوشبختى مىكنى. مطمئناً مشكالتى پيش 
مىآيد كه بايد حلشـــان كرد و گرفتارىهايى مطرح مىشـــود كه بايد 
با آنها روبرو شـــد ولى چيزى هســـت كه باعث مى شود شما هميشه 
احساس شادمانى كنيد. وقتى در هر بامداد خود را زنده مىبينم آن را 
نعمت بزرگى برمى شمارم. در گذشته هم چنين بودهام ولى يادآورى 
اين نعمت اكنون پررنگ تر است. من نسخه خاصى براى اينكه كمتر 
از ســـن واقعىام جلوه كنم ندارم و كسانى كه انتظار دارند من اكسير 
جوانى را كه مرا شاداب و با احساس جوانى نگه داشته است نشانشان 

دهم، مطمئناً نااميد خواهند شد زيرا چنين چيزى وجود ندارد.
فصل چهل و چهارم

چالشهاى نو، راه حلهاى نو
سال 1989م. براى گذراندن دوره نقاهت پس از عمل «باى پس» 
احتياج به كمى زمان داشتم و براى شفاى كامل نيازمند سفر به خارج 
از كشور بودم و سرانجام نيز توانايى خود را بازيافتم و آماده رويارويى 

با چالشهاى سياسى جديد شدم.
تا آن زمان، «أمنو بارو» - كه در پى صدور حكم دادگاه مبنى بر 
عدم قانونى بودن «أمنو»ى اصلى در سال 1988م. ثبت شدـ  موفقيتهاى 
زيادى در جلب حمايت اكثريت اعضاى سابق به دست آورده و چارت 
تشـــكيالتى حزب در سراســـر كشور، بازسازى شده بود ولى در اين 
ميان ايالت «صباح» استثنا بود زيرا جبهه ملى متحد يا همان «برجايا»180
در «صباح» و همپيمانان آن در جبهه ملى، در انتخابات سال 1986م. 

شكست سختى خوردند. 
ادامه دارد

پينوشت: 
از  يكى از احزاب شركت كننده در "جبهه ملى"  180- "برجايا" 
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سيدهادى سيد افقهى كارشناس 
مسايل غرب آســـيا مىگويد كه 
رايزنى ائتالفهاى سياسى عراق 
براى تشكيل فراكسيون اكثريت و 
انتخاب نخستوزير جديد، همچنان 
با وجود گذشت چند روز از اعالم 
نتايج انتخابات عراق ادامه دارد اما 
هيچكـــدام از آنها هنوز به نتيجه 
قطعى دست نيافتهاند. به گزارش 
گروه بينالملل خبرگزارى فارس، 
چهارمين انتخابات پارلمانى عراق 
بعد از ســـقوط رژيم بعثى صدام، 
بيست و دوم ارديبهشت (12 مى) 
در سراسر عراق برگزار شد و يك 
هفته بعد، بيستونهم ارديبهشت، 
نتايج رســـمى اعالم شـــد كه  بر 
اســـاس آن، ائتالف «سائرون» به 
رياست مقتدا صدر بيشترين كرسى 
را به دست آورد و ائتالف «الفتح» 
به رياســـتهادى العامرى در رتبه 
دوم و ائتالف «النصر» به رياســـت 
حيدر العبادى نخست وزير كنونى 
اين كشـــور در جايگاه سوم قرار 

گرفت.
اكنون با گذشـــت چند روز 
از اعالم نتايـــج انتخابات عراق، 
هنوز ساختار ائتالف سرنوشتساز 
اكثريت پارلمان مشـــخص نيست 
و گمانهزنىهـــاى متعددى در اين 
خصـــوص وجـــود دارد و هيچ 
يك از ايـــن گمانهزنىها تاكنون 
به مرحله تائيد و يقين نرســـيده 
است.تاكيد «جريان حكمت ملى» 
به رهبرى ســـيد عمار الحكيم بر 
تشـــكيل دولت تكنوكرات، ديدار 
«ســـليم الجبورى» (رئيس پارلمان 
فعلى) و «اسامهالنجيفى» از رهبران 
سنى، اعالم شروط حزب دموكرات 
كردســـتان براى حضور در پروسه 
تشكيل دولت، ورود اولين هيأت 
از ايـــن حزب به بغداد، زمزههاى 
حمايت مجدد حزب «الدعوه» از 
نخستوزيرى «نورى مالكى»، ديدار 
«اياد عـــالوى» با «مقتدا صدر» از 
جديدترين تحركات سياسى عراق 
است. گروه بين الملل خبرگزارى 
فـــارس دربـــاره چنـــد و چون 
رايزنىهـــا و آخرين گمانهزنىها 
براى تشـــكيل ائتالف و در نهايت 
تعيين نخستوزير جديد عراق با 
«سيدهادى  سيد افقهى» كارشناس 
مسايل غرب آسيا گفتوگويى را 
انجام داده است كه مشروح آن در 

ذيل آمده است:
- آيا نخستوزيرى آينده عراق، 
شــخص جديدى خواهد بود و 
اينكه پروســه اين انتخاب مانند 

دوره پيش طوالنى است؟
* بعـــد از اعالم نتايج نهايى 
انتخابات عـــراق، ائتالفهايى كه 
بيشـــترين راى را آوردند، شروع 
به رايزنى كردند و گمانهزنىهاى 
زيادى در اين باره انجام شـــده كه 
هيچكدام هنـــوز به مرحله يقين 
نرســـيدهاند .برخىها معتقدند كه 
آقاى مقتـــدا صدر رئيس ائتالفى 
كه بيشـــترين راى را در انتخابات 

داشته اســـت، مانعى نمىبيند كه 
آقاى حيـــدر العبادى بار ديگر به 
عنوان نخستوزير عراق انتخاب 
شود، اما گروههاى ديگرى وجود 
دارنـــد كه مخالف انتخاب مجدد 
العبادى هستند.من تصور مىكنم كه 
اعضاى ائتالف فتح به رهبرىهادى 
العامرى و ائتالف دولت قانون به 
رياســـت نورى مالكى و در ميان 

ُكردها نيز حزب بارزانىها يا همان 
حزب دموكرات كردستان مخالف 
نخستوزيرى العبادى هستند، اما 
هنوز هيچ چيزى قطعى نشده است 
و گروههاى مختلف شيعى و سنى 
و كـــردى همچنان در حال رايزنى 
هستند و جدىترين گمانهزنى كه 
اكنون وجود دارد مربوط به بحث 
انتخاب مجدد حيدر العبادى براى 
ابقاى وى در سمت نخست وزيرى 

است.
- از همان آغاز اعالم نتايج اوليه 
انتخابات برخى اعالم كردند كه 
اين انتخابات پيروزى عربستان و 
شكست براى ايران است. تحليل 
شــما در اينباره چيســت؟ آيا 
با قــدرت گرفتن جريان صدر، 
رقباى منطقهاى ايران مانند امارات 
و عربســتان هم در عراق قدرت 

گرفتهاند؟
* اينكه گفته مىشـــود مقتدا 
صدر مخالف ايران است، صحت 
نـــدارد و مصاحبـــه اخير «ضياء 
االسدى» رئيس دفتر سياسى صدر 
با يكى از شـــبكههاى عربى گواه 
بر صدق اين ادعا اســـت. االسدى 
در اين مصاحبه از ايران به شدت 
تعريـــف و تمجيد و عليه آمريكا 
موضعگيرى كرده اســـت.در اين 
مصاحبه حتى از آقاى االســـدى 
درباره مواضع عراق در راســـتاى 
تحريمهاى جديد آمريكا عليه ايران 
پرســـش شده بود كه او پاسخ داد، 
آمريكا چهكاره است كه براى عراق 
تعييـــن تكليف كند و ما خواهان 
بهترين روابط با كشـــور دوست و 
برادر ايران هستيم كه كمك زيادى 
به عراق كرده است.همچنين ايرج 
مسجدى سفير ايران در بغداد نيز از 
آقاى مقتدا صدر با تكريم و احترام 
يـــاد كرده و اعالم كردند كه صدر 
همواره مورد احترام ماســـت.مردم 
عراق كانديدادهاى خود را انتخاب 
كردنـــد و آمريكايىها هم تالش 
كردند كه انتخابات عراق را مديريت 
كنند و اجازه ندهند جريان مقاومت 
در انتخابات پيروز شـــوند، اين در 
حالى است كه بيشتر ليستهايى كه 
وارد پارلمان شدند، مانند ائتالف فتح 

نزديك به الحشد الشعبى، ائتالف 
دولت قانـــون و ائتالف الحكمه 
ضدآمريكايى و سعودى هستند.در 
داخل جريان صدرىها، اعضايى 
وجود دارند كـــه به ايران تمايل 
دارند و با حضور آمريكا در عراق 
مخالفنـــد و خود آقاى صدر اخيرا 
تاكيد كرد كه اجازه نمىدهيم آمريكا 
در شمال عراق حضور رسمى و يا 

غير رسمى داشته باشد.
- آيا صدر كه به داشتن سياست 
ضدآمريكايى شهره است، هنوز هم 
ضدآمريكايى است يا ضدآمريكايى 

باقى خواهد ماند؟
* بله همينطور است. عرض 
كردم كه آقاى ضياء االسدى اعالم 
كرد كه به شدت با حضور آمريكايى 
و دخالت آمريكا در عراق مخالف 
هستند.اعضاى سائرون همه صدرى 
نيســـتند، ليســـت صدرىها در 
ائتالف سائرون «االستقامه» است 
كه حدود 30 كرســـى دارد و بقيه 
آن كمونيستها و ديگر گروههاى 
متحد سائرون هستند.اين گروههاى 
غير صدرى عضو ائتالف سائرون در 
قالب اين ائتالف شركت كردند تا در 
انتخابات پيروز شوند و كرسىهاى 
بيشترى در پارلمان به دست آورند، 
اما اين بدين معنى نيســـت كه آنها 
پس از پيروزى در انتخابات خواهان 
ائتالف با جريان صدر باشند، يعنى 
ساير ليســـتهاى عضو ائتالف 

سائرون مىگويند كه معلوم نيست 
در شرايط كنونى با ليست صدرىها 

هم ائتالف شوند .
- دو گــروه پيروز در انتخابات 
يعنــى گروه مقاومــت در قالب 
ائتالف «فتح» و ائتالف «سائرون» 
به رهبرى صدر، چه اختالفاتى با 
هــم دارند كه تا بدين لحظه مانع 
همپيمانى آنها شده است؟ آيا در 

نهايت همپيمان مىشوند؟
* هيچ مانعى براى همپيمانى 
صدرىهـــا و ائتالف فتح وجود 
ندارد؛ چراكه ما شـــاهد ديدار و 
مالقاتهادى العامرى رئيس ائتالف 
الفتح و مقتدا صدر رئيس ائتالف 
ســـائرون بوديم، ولى همانطورى 
كـــه گفتم رايزنىها و گمانهزنىها 
همچنان براى تشكيل ائتالف بين 

گروههاى مختلف وجود دارد.
- پيشــتازى بارزانى در منطقه 
كردستان چه اندازه مىتواند به او 
كمك كند كه امتيازهاى الزم براى 
تحقق مطالباتش و حل اختالفات 
مربــوط به مناطق مورد منازعه به 

ويژه كركوك را كسب كند؟
* ماجـــراى كركوك بعد از 
شكست طرح جدايى كردستان از 

عراق با برگزارى همهپرسى و ابطال 
نتايج آن توسط دادگاه عالى فدرال 
عراق، به پايان رسيده است.بحث 
اينكـــه كركوك بخواهد به آغوش 
كردستان برگردد، پايان يافته و دوره 
آن به سر رسيده است، اما در عين 
حال حزب دموكرات كردستان به 
رياست مسعود بارزانى حزب اصيل 
ُكردهـــا و جزو بافت و مولفههاى 

سياسى عراق است و اينكه بارزانى 
به تنهايـــى بخواهد دوباره اوضاع 
قبلى را در كردســـتان حاكم بكند، 
امكانپذير نيست. بارزانىها اگرچه 
در مناطقى مانند اربيل، سليمانيه و 
دهوك حضور و نفوذ هميشـــگى 
خود را دارند، ولى انشـــعابهاى 
ديگرى در ميان احزاب و جريانها 
سياسى ُكرد ايجاد شده كه بايد ديد 

آنها در رايزنى با احزاب شـــيعه و 
سنى به چه نتيجههايى مىرسند و 
روى چه كسى براى تصدى سمت 

نخست وزيرى توافق مىكنند.
مقتــدى صدر با چه شــعارى 

جوانان را جذب كرد؟
انتخابات عراق معادالت داخلى 
و منطقه اى را به هم ريخته است.او 
با كمپين ضد فساد و قول بركندن 
فساد توانست بسيارى را دور خود 
جمع كند و حاال به مرد اول عراق 
تبديل شـــده است. مقتدا صدر در 
گذشته نيز منحصر به فرد ظاهر شده 
و سعى كرده بود در سپهر سياسى 
عراق متفاوت از ديگران ظاهر شود. 
امـــا او حاال اين حق را دارد كه با 
ائتالف سازى به انتخاب نخست 
وزير جديد عراق دست بزند. چه 
روندى پيش روى عراق اســـت؟ 
ايـــن روند مى تواند بدون تنش و 
با آرامش به نتيجه برســـد؟ در اين 
باره خبرآنالين با قاســـم محبعلى، 
ديپلمات ســـابق وزارت خارجه و 

كارشناس مسائل خاورميانه گفتگو 
كرده كه از نظر مىگذرانيد: 

- انتخابات عراق و نتيجه نهايى 
آن شــگفتى جديد در تحوالت 
سياسى عراق محسوب مى شود. 
اين موضــوع را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
* فضـــاى انتخابات و نتايج  
آن غيرمنتظره بود، اول اينكه حجم 

شركتكنندهها و حضور مردم در 
انتخابات طبق انتظارات پيش نرفت 
و ديگر اينكه فهرستى كه باال آمد و 
برنده انتخابات شد، طبق انتظارات 
هيچ كـــدام از طرفهاى خارجى 
نبـــود. با توجه به اينكه هيچ كدام 
از فهرســـتها هم بدون ائتالف 
با فهرســـتهايى كه يا نزديك به 
خودشان هستند و يا حتى تفكرات 
به نسبت دورترى از خودشان دارند، 
نمىتوانند دولت تشكيل دهند، از 
ايـــن رو در حال حاضر مى توان 
گفت اوضـــاع عراق حداقل چند 
ماهى در كش و قوس قرار مىگيرد 
و فضاى آينده در اين فعل و انفعال 
خواهد بود و نتيجه ائتالفها و خط 
كشىها در آن مشخص خواهد شد، 
لذا اين باعث مى شـــود شرايط در 
حالـــت فعلى به صورت موقت با 

ابهام پيش برود.
- بــه نظرتان پــس از خروج 
داعش انتظار مى رفت مشاركت 

بااليى شكل گيرد؟
* بله، اما در مناطق شيعهنشين 
و سنىنشين درصد شركت كنندگان 
پايينتر از انتظار بوده است و پيشبينى 

مى شد باالتر از اين حد باشد.
- چه شــد مقتدا صدر به مرد 
اول عراق تبديل شد؟ ايشان چه 
تمهيداتى انديشيد، چه شعارهايى 

داد و چه فضايى را پيش برد؟
* رقباى ديگر مقتدا صدر در 
اين 15-10 سالى كه بعد از سقوط 
صدام در دولتها شـــكل گرفته 
حضور داشـــته و سابقه داشتهاند، 
طبيعتـــا با اتهاماتى مثل فســـاد، 
خويشاوندگرايى و به قول معروف 
ارتباط با دولت خارجى متهم بودند 
و ديگر اينكه شعارهاى جريان صدر 
جذابيت بيشترى براى مردم داشت. 
شـــعارهاى ضد فساد و شعارهاى 
ملىگرايـــى و قومگرايى كه آن هم 
طبيعتـــا باعث جذب جوانترهايى 
بود كه احساســـات قومگرايانه و 
عربگرايانه بيشترى نسبت به كسانى 
كه بهطور سنتى فكر مىكردند دارند 
و همچنين اين موضوع وجود دارد 
كه جريانات سنتى ديگر در بين مردم 

اقبالشان كمتر شده است.

- مناسبات آقاى صدر با ايران را
چگونه مىبينيد؟ ايشان بزرگشده
مكتب قم است، ولى در اواخر و
نزديك به انتخابات به نظر مىرسيد
تمايل به عربســتان دارد؛ با ملك

سلمان ديدار كرد.
* تصميمگيرى نسبت به اين
قضيه يك مقدار زود اســـت، ولى
به نظر مىرســـد كه حتى در همان
اقدامات اخير، اين روند شـــروع
شـــده بود كه عراق به سمت يك
نوع اســـتقالل و همان گرايش و
متعادلسازى روابطش با همسايگان
كه عبارت از كشورهايى مثل ايران،
عربستان ســـعودى، تركيه، اردن و
كويت و سوريه هستند، پيش برود،
طبيعتا در آن ســـالها بعد از خود
صدام، رابطه عراق بيشتر با ايران و
تا اندازهاى با تركيه و اين اواخر بعد
از داعش با ســـوريه و ايران بيشتر
نزديك شـــده بـــود، ولى در حال
حاضر احســـاس مى شود كه آنها
تالش مى كنند اين باالنس را بايد
برقرار كنند، يك تعادلى بين روابط
با ايران و كشورهاى همكارى خليج
فـــارس ايجاد كنند. با اين حال در
ميان همين كشمكشها، رقابتها،
تناقضاتى كه در اين كشـــور وجود
دارد تالش مى شود به سمت تعادل
حركـــت كند. اين هم جزو همين
مسائل است، همان قومگرايى است.
باالخره قومگرايى عرب نوعى دورى
از ايران، استقالل و عراق مستقلتر

را پيش مىكشد.
- در دوره گذشــته با اينكه در
موضــوع ســقوط داعش به نظر
مىرسيد كه مديريت العبادى موثر
بود و احساس مىشد كه راى اول
را در بين مردم داشــته باشد، ولى
اينطورى نشــد. به نظرتان دليلش

چه بود؟
* يكى از داليلش شايد همان
بخش فساد و سهيم شدن افراد در
دولت العبادى بود كه اين سابقه بد
را داشـــتند. حتى اگر در خاطرتان
باشد در اوايل دولت العبادى، خيلى
از شخصيتهايى كه متهم به فساد
بودنـــد، تحت همان زد و بندهايى
كه وجود داشـــت، دوباره به داخل
دولت برگشتند و جايگاه خودشان
را حفظ كردند. دلسردى مردم از اين
بود كه شخصيتهاى سنتى عراق
اكثرا خانوادگى هستند و يك حزب
و مفهوم سياسى كه به روال حزب
و برنامه سياسى باشند، شكل نگرفته
است. در عراق حزبى بهعنوان حزب
ملى كه سراســـر عراق را بپوشاند،
فارغ از مذهب و قوميت و خانواده
و... وجود ندارد، از همين مسئله هم
آقاى صدر استفاده كرد و احساسات
جوانها و آن بخشهايى كه طبقات
پايينتر شهرى بودند را برانگيخته
است. به ميدان آمدن اين طبقه شهرى
كه با شركت سهامى درستكردن
قدرت و منابع مخالف هستند و نفعى
در اينها ندارند، شانس آقاى العبادى

را كاهش داد. 

تأثيرپذيري معادالت منطقه از نتايج انتخابات عراق

*اينكه گفته مىشـود مقتدا صدر مخالف ايران اسـت، صحت ندارد 
و مصاحبـه اخيـر «ضياء االسـدى» رئيس دفتر سياسـى صدر با 
يكـى از شـبكههاى عربـى گـواه بر صدق اين ادعا اسـت؛ االسـدى 
در ايـن مصاحبـه از ايران به شـدت تعريف و تمجيد و عليه آمريكا 

موضعگيرى كرده است

* هيچ مانعى براى همپيمانى صدرىها و ائتالف فتح وجود ندارد 
چراكه شـاهد ديدار و مالقات هادى العامرى رئيس ائتالف الفتح و 

مقتدا صدر رئيس ائتالف سائرون بوديم  

بخش دوم و پايانينتايج انتخابات عراق و تاثير آن بر سياستهاى ايران



محوطه هزاره پنجم قبل از ميالد 

در بوشهر كشف شد
سرويس شهرســـتانها: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان بوشهر از كشف محوطه تاريخي متعلق به هزاره پنجم 

قبل از ميالد مسيح(ع) در كرانههاي خليج فارس اين استان خبر داد.
ناصـــر اميرزاده افزود: اين اثر تاريخي در محوطه تپه «تهامچي» در 
سه كيلومتري غرب روستاي عامري شهرستان ديلم كشف شد كه نشان 

از وجود يك تمدن بزرگ و قديمي در اين منطقه دارد.

سخنگوى وزارت بهداشت با بيان اينكه برخى واردكنندگان مىخواهند 
تجهيزات پزشكى كه سال گذشته وارد كردهاند را با ارز باالتر به فروش رسانند، 
تاكيد كرد كه تمام اجناس بايد با قيمت موجود در سايت وزارت بهداشت به 

فروش برسند و از مردم خواست تخلفات را به سامانه 190اعالم كنند .
به گزارش ايسنا، دكتر ايرج حريرچى ، گفت: بايد توجه كرد كه 270هزار 
قلم تجهيزات پزشكى ثبت شده در وزارت بهداشت داريم و تخصيص ارز 
بـــراى تجهيـــزات وارداتى يا مواد اوليه با همكارى بانك مركزى به صورت 
روان و با قيمت ارز 4200تومانى در حال انجام است و به جز موارد اندك، 
كمبودى در حوزه تجهيزات پزشكى كشور وجود ندارد. از طرفى روند توليد 
و ورود تجهيزات پزشكى نيز به خوبى در حال انجام است و مشكلى هم در 

اين زمينه ايجاد نخواهد شد.
وى افزود: البته ممكن است تطابق با شرايط جديد زمانبر باشد، اما در 
اين شرايط در برخى موارد مىبينيم كه برخى بر خالف مصالح و منافع مردم و 
روند رفتارى كلى توليد كنندگان و وارد كنندگان، برخى وارد كنندگان تجهيزات 
پزشكى كه قبال اجناس را با ارز 3800يا 4400تومانى اوايل سال گذشته وارد 
كردهاند، مىخواهند تجهيزات پزشكى خود را با ارز باالتر به فروش برسانند 
و در برخى موارد هم شـــاهد عدم عرضه، عرضه ناقص و احتكار در اين 
حوزه هستيم. رسما اعالم مىكنم كه هيچ گونه افزايش قيمتى براى تجهيزات 
و كاالهاى پزشكى اعمال نشده و در كليه موارد اجناس بايد با قيمت موجود 
در سايت وزارت بهداشت به فروش برسند. بنابراين مردم مىتوانند هر گونه 
تخلف قيمتى را به سامانه 190يا به اداره كل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت 
يا به شعبه رسيدگى ويژه به تخلفات تجهيزات پزشكى  يا به شعب تعزيرات 
حكومتى در استانها اطالع دهند و برخورد قانونى و قاطع هم با متخلفين انجام 

شده و مجوز وارداتشان به شركتهاى ديگر داده مىشود.
حريرچى تاكيد كرد: در عين حال كليه بيمارستانها اعم از خصوصى، دولتى، 
عمومى غير دولتى، خيريه و ... مكلفند تمام تجهيزات پزشكى را براى بيماران 
بسترى در داخل بيمارستان تامين كنند. بنابراين مردم هر گونه ارجاع بيمار به 

بيمارستان را براى تامين تجهيزات پزشكى به سامانه 190اطالع دهد.
سخنگوى وزارت بهداشت درباره كمبود داروگفت: درباره داروهاى ژنريك 
و برند ژنريك كمبودى وجود ندارد، اما 57مورد داروى خارجى وارداتى دچار 
كمبود شـــده اســـت. يعنى از 2700قلم داروى موجود در بازار تنها 57داروى 

خارجى كمبود داريم كه اكثر آنها توليد مشابه داخلى دارند.

حجتي: حل مشكل ريزگردها زمان بر است
 سرويس شهرستانها: وزير جهاد كشاورزي با اشاره به پيگيريهاي 
استاندار خوزستان براي اجراي طرح كنترل شنهاي روان، ريزگردها و 
مالچ پاشي، گفت: حل اين مشكالت زمان بر است و مردم بايد صبوري 

بيشتري به خرج دهند.
حجتي در آيين آغاز عمليات اجرايي پروژه انتقال آب بين حوضهاي 
از رودخانه كارون به رودخانه جراحي با تقدير از مردم شادگان به خاطر 
شكيبايي كه در مواجهه با مشكالت بيآبي از خود نشان ميدهند، افزود: 
دهها ســـال تخريب انجام گرفته لذا الزم اســـت چند سال صبر كرد تا 
با آرامي بتوانيم پوشش گياهي را افزايش و مساله ريزگردها را كاهش 
دهيم. وي افزود: در اين مدت نمايندگان اســـتان خوزستان در مجلس 
شوراي اسالمي، استاندار خوزستان و ديگر مسئوالن استان پيگير مشكالت 
مردم بودند. وزير جهاد كشـــاورزي گفت: تالش ميكنيم تا ريزگردها 
با منشـــاء داخلي را هر چه ســـريعتر حل كنيم و ريزگردهايي كه منشاء 
خارجي دارند را از طريق ديپلماسي و هماهنگي با كشورهاي همسايه 

پيگيري كنيم.
وي با اشاره به پروژه انتقال آب از كارون به جراحي اضافه  كرد: 
مقدمات اين پروژه فراهم شـــده اســـت كه اميدواريم هرچه سريعتر به 
نتيجه برسد تا عالوه بر انتقال آب به كانون ريزگرد، به نخيالت شادگان 

نيز آبرساني كنيم.
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سرويس خبر: مديركل پيشگيريهاي 
وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از 
وقوع جرم قوه قضائيه، حاشيهنشيني شهري 
را يكــــي از بحرانهاي جوامع كنوني بر 
اثر لجامگسيختگي شهرنشيني دانست و 
گفت: اين ناهنجاريها در روستاها و حتي 
مناطق و محلههاي مختلف شــــهرها نيز 

ديده ميشود.
عليرضا ساوري اظهارداشت: در هر 
جامعه و محيطي، سلســــله عواملي مانند 
شرايط جغرافيايي، اقليمي، وضع اجتماعي، 
اقتصادي، موقعيت خانوادگي، تربيتي، شغلي 
و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است 
كه هر يك از اين عوامل در حسن رفتار 

و يا سوءرفتار افراد تاثير ميگذارد.
وي ادامه داد: شهرنشيني لجام گسيخته، 
گسترش حاشيهنشيني و فقر، اتالف منابع و 

انرژي را به دنبال دارد. 

ساوري با بيان اين  كه حاشيهنشيني در 
شهرها با جرم رابطه مستقيمي دارد، افزود: 
تنــــوع و تجمل، اختالف فاحش طبقات 
اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، تورم و 
گراني هزينههاي زندگي موجب ميشود تا 
افراد غيركارآمد كه درآمدشان كفاف زندگي 
آنان را نميدهد، براي تأمين نيازهاي خود، 

كاري هر چند غيرقانوني بزنند.
وي گفــــت: افزايش ميزان جرائم در 
ســــالهاي اخير تصادفي نيست و ريشه 
در گسترش شتابان حاشيهنشيني شهري 
دارد؛ از اين رو كالنشــــهرهاي كشور با 
جاذبههــــاي اقتصادي و فرهنگي به دليل 
سرعت بيسابقه فرآيند افزايش جمعيت 
مهاجــــر آن مناطق، در معرض خطر قرار 

دارند. 
به گفته ســــاوري شكلگيري مناطق 
ناكارآمد و حاشيهنشــــين منجر به بروز 

مشكالتي مانند فقر، بيكاري، خشكسالي، 
مهاجرت بيرويه، جمعيت جوان، تبعيض، 
بيســــوادي، توزيع ناعادالنــــه ثروت و 
سياستهاي اقتصادي كالن غيراثربخش 
و عدم توازن در توليد ثروت ميشــــود 
كــــه معموال به گذشــــتهها برميگردد و 
حل و فصل اين مسائل زمان بر است. 

ساوري اضافه كرد: بررسي و رسيدگي 
به علل و عوامل پديده حاشيهنشــــيني و 
جلوگيري از گسترش مناطق جديد بافتهاي 
ناكارآمد (سكونتگاههاي غيررسمي) نيازمند 
ســــه سطح از اقدامات شامل سطح ملي، 
سطح استاني و شهرستاني در قالب 2 راهبرد 
عمده و اساســــي است كه توانمندسازي 
سكونتگاههاي غيررسمي فعلي و بافتهاي 
ناكارآمد از طريق پرداختن به علل دور يا 

ريشهاي اين پديده را به همراه دارد. 
وي درباره اقدامات انجام شــــده در 

مبدا و مقصد در پيشگيري از حاشيهنشيني 
گفت: توانمندســــازي جامعه روستايي با 
هدف پيشگيري از مهاجرتهاي بيرويه 
و نامتعارف با اولويت روستاها ي در خطر 
تخريب و مهاجرتهاي جمعي مهمترين 
اقدام انجام شده در مبدا بود كه براي انجام 
اين كار در مرحله نخست سه هزار روستا 

هدفگذاري شد. 
وي افزود: با رويكرد اولويتي از بين 
اين تعداد روستاي هدفگذاريشده 700

روستا در 7 استان مهاجر فرست لرستان، 
اردبيل، خراسانشــــمالي، خراسانجنوبي، 
كرمانشاه، سيستان و بلوچستان و كرمان در 
دستور كار جدي كارگروه ملي و استاني 

قرار گرفت.
ســــاوري ادامه داد: پيگيري مديريت 
يكپارچــــه منابــــع آب و خاك، پيگيري 
حرفهآموزي و پيگيري توسعه صنايع دستي، 

بومي و گردشــــگري (مانند اكوكمپ) از 
ديگر اقدامات انجام شده در مبدا است كه 
با هماهنگي و همكاري 6 دستگاه شامل 
وزارت نيرو، سازمان فني و حرفهاي، سازمان 
ميراثفرهنگي و توسعه گردشگري، بنياد 
بركت، بنياد علوي و پروژه ملي بينالمللي 

مناريد و حبله رود به اجرا درآمد. 
وي، ارتقــــاي آگاهيهاي عمومي 
پيشگيرانه از طريق مطبوعات و رسانههاي 
محلي، نصب عالئم و تابلوهاي هشداردهنده 
براي جلوگيري از تخريب و تصرف اراضي 
ملي و دولتي، پيگيري ايجاد كمربند سبز  
اولويت اراضي در خطر تخريب و تصرف 
و ايجاد موانع فيزيكي نظير ســــيم خاردار 
و فنسكشــــي در اراضي در معرض خطر 
تخريب و تصرف (به وسيله دستگاهها و 
نهادهاي مالك) را از ديگر اقدامات انجام 

شده در مقصد برشمرد.  

شهرنشيني لجام گسيخته  عامل گسترش حاشيهنشيني و افزايش جرائم است 

رونق مسكن براي مملكت مفيد است
آقاي فتحاهللا آملي در يادداشـــت خود با عنوان «چرا به اين ســـو 
نرود» با انتقاد از باال رفتن قيمت مسكن، آن را غيرمولد دانسته است. 
تا آنجا كه من به خاطر دارم، زماني كه در حوزه مسكن دچار ركود 
بوديم همه ميگفتند اين بخش بايد رونق پيدا كند، چرا كه اشـــتغال 
زيادي در آن نهفته است. افزايش قيمت مسكن متأثر از قيمت دالر 
اســـت و در هر صورت باعث خروج از ركود اقتصادي خواهد شد 

كه براي مملكت مفيد است.
تلفن به خط ارتباطي

زيرگذر رباط كريم نياز به رسيدگي دارد
زيرگذري كه در رباط كريم و از جنوب بزرگراه تهران ساوه عبور 
ميكند، به هنگام بارندگي مملو از آب ميشود و خطرات زيادي را 
براي خودروها ايجاد ميكند، دستاندازهاي اين زيرگذر به چاه بيشتر 
شبيه شده است، ضمن اينكه زيرگذر فاقد روشنايي است و تا به حال 
نديدهايم كه نظافت شود و سالها است كه اين وضع در آنجا وجود 
دارد و هرچه به مسئوالن رباط كريم گفتهايم اقدامي نكردهاند، از استاندار 

استان تهران ميخواهيم در اين زمينه اقدام عاجل انجام دهند.
شهروندي از رباط كريم

بدون ارتباطات پيشرفته به توسعه نميرسيم
امروزه ارتباطات با توســـعه و پيشرفت رابطه مستقيم دارد و از 
طرفي هيچ پيامرسان داخلي وجود ندارد كه حتي در سالهاي آينده 
بتواند به 40 ميليون كاربر پوشـــش دهد كه در اين ميان ضررهاي 
مالي و معنوي بستن تلگرام را چه كسي پاسخگو است؟ همين االن 
بسياري از كسب و كارها كه از اين طريق انجام ميشد، دچار مشكل 
جدي شـــده است. آيا در عصر ارتباطات ميتوانيم بدون ابزار مدرن 

به توسعه برسيم؟
شهروندي از تهران

مسئوالن براي مشكالت كشور فكر اساسي كنند
نه آمريكا و نه اروپا دلســـوز ما نيســـتند و دوست دارند هميشه 
مسئلهاي داشته باشيم تا ما را با آن درگير كنند. دولتمردان ما كه سرد 
و گرم روزگار را چشـــيدهاند و اهل خرد و تدبير هســـتند، بايد براي 
حل مسائل كشور فكر اساسي كنند. ايران سرفراز ما نبايد اسير بازيها 

و توطئههاي بيگانگان شود.
يك ايراني

چه قارچي سمي و چه قارچي غيرسمي است؟
اين روزها مسئوالن و كارشناسان متعددي از جان باختن چندين 
نفر بر اثر مصرف قارچهاي ســـمي سخن ميگويند و مرتباً به مردم 
هشدار ميدهند، ولي يك نفر از آنها نميگويد كه مردم چگونه قارچ 

سمي را از قارچ غيرسمي تشخيص دهند؟
تلفن به خط ارتباطي

خط ارتباطي: در اين زمينه گفته شـــده است كه مردم از خريد 
قارچهاي فلهاي و بدون بستهبندي و شماره ثبت ارگانهاي بهداشتي 

و صنعتي خودداري كنند.
يارانهها را افزايش دهند

با اينكه تورم رو به افزايش است، ولي مبلغ يارانهاي كه دولت به 
مردم ميپردازد، طي چند سال اخير افزايشي نداشته است. به نظر من يا 

يارانهها را متناسب با تورم افزايش دهند و يا آن را كًال قطع كنند.
كاظم پارساييـ  خمام رشت

چرا عفو مشروطيها آزاد نميشوند؟
زندانياني وجود دارند كه مشـــمول عفو مشروط هستند و حتي 
بيش از يك ســـوم محكوميت خود را گذراندهاند، چرا آنها را آزاد 

نميكنند؟
مدد جوي مشمول عفو مشروط

مسئوالن اين يادداشت را بخوانند
به مســـئوالن نظام برنامهريزي و اجرايي كشور توصيه ميشود 
يادداشـــت حقطلبانه آقاي فتحاهللا آملي مندرج در روزنامه اطالعات 
دربارة تفاوت 14 برابري ضرايب حقوقي گروههاي كاركنان دولت را 
بخوانند و بعد با عنايت به همين ميزان اختالف حقوق بازنشستگان 
سنوات و مؤسسات مختلف، بفرمايند اينكه تصميم گرفتهاند افزايش 
حقوق همه بازنشستگان كشوري و لشكري به طور يكسان 10 درصد 

باشد چه توجيهي دارد و چرا نبايد پلكاني باشد؟
حسن وليپورـ  مالير

در استان سمنان هم قوانين را اجرا كنند
در استان سمنان شاهد عدم اجراي برخي از قوانين صريح كشور 
هســـتيم كه يكي از موارد آن، عدم تشـــكيل بعضي از ادارات كل در 
مركز استان است كه متأسفانه از دولتهاي قبل باقي مانده است. مثًال

عليرغم ادغام ادارات كل مســـكن و شهرســـازي و راه و ترابري در 
مراكز ديگر اســـتانها، فقط در استان سمنان اين ادغام هنوز صورت 

نگرفته است.
عليرضا رستميـ  سمنان

انتقال آب دريا كارشناسانه نيست
به نظر من شيرينكردن و انتقال آبهاي درياي عمان يا درياي 
خزر به مناطق مركزي ايران، غيركارشناســـانه و غيرعاقالنه اســـت و 
هزينههاي سنگيني دربرخواهد داشت. به جاي آن آب 5 رودخانه را 
كه از ارتفاعات توچال در شمال تهران سرچشمه ميگيرد، جمعآوري 
و به وسيله لوله به شرق يا جنوب شرقي كشور انتقال دهند. چنين 
كاري كه هزينه كمتري هم دربردارد، در ديگر كشـــورها مورداستفاده 

قرار گرفته است.
تلفن به خط ارتباطي

خط ارتباطي: آب رودخانههاي توچال دائمي و هميشـــه پُرآب 
نيست و حتي در روزهاي پُرآب سال نيز نيازهاي يك شهر كمجمعيت 
را هم پاسخ نميدهد، چه رسد به اين كه به مناطق شرق يا جنوب 

شرقي كشور منتقل شود!
از آمريكا بدمان ميآيد ولي...

بيشتر ما ملت ايران از ته دل از عملكرد و اقدامات آمريكا بدمان 
ميآيد، ولي آتشزدن پرچم اين كشور آن هم در مجلس شوراي اسالمي 
چيزي مثل آتش زدن سفارت كشور عربستان است و هرگز با فرهنگ 
ديرپاي ايرانيان سازگار نيست. به جاي اين كارها ما بايد اقتصاد كشور 

را تقويت كنيم و از اين طريق توي دهان آمريكا بزنيم.
يك هموطن

پيشنهادي براي كاهش هزينههاي مدارس دولتي
مـــدارس دولتـــي در پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن با 
مشكل روبرو هستند و همواره اين قبوض پرداخت نشده را به اولياي 
دانشآموزان نشـــان ميدهند و طلب مساعدت ميكنند. پيشنهاد ميكنم 
دولت براي مدارس دولتي در قبوض يادشده سقف معافيتي در نظر بگيرد 

و معادل آن را از مشتركان حقيقي و حقوقي پرمصرف دريافت دارد.
از اولياي دانشآموزان

پاسخ سازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار شهرداري 

تهران درباره نرخ تخممرغ
با سالم و احترام، با توجه به درج مطالبي در آن روزنامه وزين در 
تاريخ 1397/3/21 در ستون پيامهاي مردمي، در خصوص فروش تخممرغ 
به قيمت باالتر از نرخ تعيين شده در بازار ميوه و ترهبار شهيد باكري، 

خواهشمند است جوابيه ذيل در صفحه مربوطه درج شود.
به اطالع ميرساند، قيمت هر شانه 30تايي تخممرغ قهوهاي مطابق 
نرخنامه سازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار 157000 ريال و قيمت 
هر شانه تخممرغ 30تايي سفيد 125000 ريال است و طبق بررسيهاي 
به عمل آمده شهروند محترم اقدام به خريد يك شانه  تخممرغ قهوهاي 
نموده و از بهرهبردار انتظار داشته آن را به قيمت تخممرغ سفيد محاسبه 
نمايد كه ممكن نبود. ليكن با توجه به تأكيد ســـازمان مديريت ميادين 
ميوه و ترهبار بر تكريم شهروندان، مراجعان محترم به ميادين و بازارهاي 
ميوه و ترهبار ميتوانند در صورت مشـــاهده هرگونه تخلف در قيمت 
محصوالت با مراجعه به مسئولين و بازرسين مستقر در ميادين و بازارهاي 
ميوه و ترهبار يا تماس با مديريت بازرسي سازمان به شماره 55540989

موارد مورد نظر را جهت رسيدگي انعكاس دهند.
محمدمهدي مسيحاـ مدير روابط عمومي و امور بينالملل

تلفن                             22226090

ايميل  خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامى
كنيم:  توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيامهاى تلفنى به نكات زير جلب مى   

* موضوع پيامها جنبههاى خصوصى، حقوقى و يا قضايى نداشته باشد.
* پيامها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آنها خوددارى شود.

* خوانندگان محترم شهرستانى در پيامهايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمى* چاپ پيامها براساس نوبت است.

پاسخ مسئوالن

سراج: محاكمه گرانفروشان در صالحيت سازمان تعزيرات است 
سرويس خبر: رئيس ســـازمان بازرسي كل 
كشـــورگفت: در حال بررسي ميزان توليد و فروش 
شـــركتهاي خودرو سازي هستيم و هنوز احتكار 

خودرو براي ما ثابت نشده است.
ناصر ســـراج درباره اينكه آيا ميتوان اميدوار 
بود كه قيمت خودرو و برخي لوازم به قيمتهاي 
ابتداي سال 97 برگردد؟ افزود: مجازات و محاكمه 
گرانفروشان در صالحيت سازمان تعزيرات است و ما 
در بخش دولتي با كساني كه بدون مجوز محصوالت 
خود را گران كردهاند برخورد ميكنيم و اگر تمكين 

نكنند به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
وي گفت: خودرو قرار بود يك سال پيش هم 
گران شود، اما ما جلوگيري كرديم و البته درصد كمي 

از اين گراني مربوط به خودروسازان است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: قطعًا

اگر احتكار در خودروســـازان به ما اثبات شود، اين 
موضوع ميتواند يكي از عوامل گرانيها باشـــد و 
البته خودروسازان وقتي از طريق داللهايشان ورود 

ميكنند قيمت خودرو افزايش مييابد.
ســـراج گفت: شوراي رقابت افزايش 6 تا 7

درصدي خودروهاي زير 45 ميليون تومان را تأييد 
كرد كه فكر نميكنم مبلغ زيادي باشـــد و كارهاي 
ديگري انجام گرفت كه شـــاهد افزايش بيرويه و 

تصاعدي قيمت خودرو شد.
وي درباره بازرسيهاي اين سازمان در عرصه 
خودرو هم گفت: نقدينگي بيش از حد و پولهاي 
سرگردان موجب شد برخي خودروها تا 100 ميليون 
تومان مانند سوزوكي افزايش قيمت داشته باشد و 
خودرو 2008 حدود 80 ميليون تومان و استپ وي 

30 ميليون تومان گران شد. 
سراج گفت: همه سايتها را بررسي كردهايم 
و قيمتهـــا را برخواهيم گرداند و بخش اعظم از 
اين افزايش قيمتها حباب است و مصرف كننده 
واقعي در اين بازار حضور ندارد و داللها هســـتند 

كه ورود ميكنند. 
او گفت: درخصوص خودروهاي خارجي هم 
ســـايت وزارت صنعت، معدن و تجارت هك و 
5 هزار ماشين مدل باال وارد كشور شد كه تاكنون 
4 هزار خودرو ترخيص شـــده و بقيه در گمرك
اســـت. اختالف برخي از اين خودروها مانند ولوو 
400ميليون تومان است كه قيمت واقعي ندارد و بايد 

به قيمت واقعي برگردد.
وي درباره اينكه آيا سازمان بازرسي كل كشور 
در خصوص اشتغال دو تابعيتيها و دو شغلهها در 
برخي معاونتهاي اصلي شهرداري تهران ورود كرده 
است؟ افزود: ما در كل كشور به اين موضوع ورود 
و ابالغ كردهايم كه طبق ماده 41 كسي حق استفاده 
از بازنشســـته را ندارد و برخي سازمانها تمكين 
كردند و آنها كه تمكين نميكنند تصرف در اموال 

دولتي كردهاند.
سراج درباره آخرين وضع واگذاري 21 درصد 
سهام ايرانسل در بورس هم گفت: مسئوالن مربوطه 
را خواستهايم و قول دادهاند مشكل را حل كنند، اما 

هنوز پاسخي ندادهاند.
* افزايش 13 درصدي شكايات 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سال 
گذشته 54 هزار و 771 شكايت به سازمان وارد شد 
و در مقايسه با سال پيش از آن 13 درصد افزايش 

ورودي داشتيم.
ســـراج افزود: از اين تعداد 50 هزار شكايت 

بررسي و به مبادي ذيربط و شكات اعالم شد.
وي گفت: ســـال 96 در رابطه با مناقصات و 
مزايدهها 41 هزار و 517 ثبت اطالعات اوليه درباره 
مناقصات و مزايدهها داشتيم كه از طريق فضاي سايبر 
كنترل شد و حدود 8 هزار و 595مزايده و مناقصه 
را كه حجم ســـنگيني داشت به صورت فيزيكي 

كنترل كرديم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: سال 
گذشته 9 هزار و 807 گزارش از سازمان خارج شد 
كه اين گزارشها در زمينههاي كيفري، بدوي، ديوان 
عدالت اداري و ديوان محاسبات بود كه در مقايسه 
با ســـال 95 حدود 2 هزار گزارش افزايش يافت و 
در خصوص تشـــكيل پرونده هم با كاهش 2 هزار 
پرونده مواجه بوديم و همه تالش ما اين بود كه به 

دنبال كيفيت باشيم نه كميت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان 
مردم نهاد ديدبان شـــفافيت و عدالت حق ورود به 

پروندههاي قضايي را ندارد.
ســـراج درباره گزارش اخير سازمان ديدبان 
شـــفافيت درباره پرونده خريد هواپيماهاي فاليت 
چك افزود: اخيراً گزارشـــي در اين رابطه از سوي 
سازمان ديدبان عدالت و شفافيت مطرح شده است، 

اما اين سازمان مرجع رسيدگي نيست.
وي درباره اينكه آيا تخلفي در اين رابطه محرز 
شده است؟ گفت: پرونده را بررسي كرديم و افرادي 
نيز احضار شدند، گزارش در شرف تكميل است، 

اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

 تسريع در روند بررسي موضوع 
تجاوز به عنف در ايرانشهر

ســـرويس شهرستانها: روند بررسي موضوع تجاوز به عنف در 
ايرانشهر بنا به تاكيد وزير كشور سرعت گرفته است.

معاون امنيتي و انتظامي استانداري سيستان و بلوچستان با بيان اين 
مطلب افزود: با توجه به اين تاكيدات جلســـه شوراي تامين استان با 

هدف پيگيريهاي سريع اين موضوع تشكيل شد.
مرعشي افزود: دو جلسه شوراي تامين هم براي بررسي ابعاد اين 

موضوع در ايرانشهر تشكيل شد.
 وي اضافه كرد: با توجه به اعترافات متهم دستگير شده، ساير افراد 

خاطي نيز شناسايي شدهاند كه به زودي دستگير خواهند شد.
  *واكنش ابتكار 

معاون رئيسجمهوري در واكنش به خبر تجاوز در ايرانشـــهر، 
گفت: ابزارهاي بازدارندگي در مقابل چنين جناياتي بايد افزايش يابد 
كه در اين زمينه دولت تالش فراواني كرده است و ساير قوا بايد آن 

را تكميل كنند.
معصومه ابتكار پس از گفتوگوي تلفني با ســـيد دانيال محبي 
استاندار سيستان و بلوچستان بار ديگر بر آسيبهاي تاخير در ارسال 
اليحه مقابله با خشونت عليه زنان تاكيد كرد. معاون رئيسجمهوري 
در امور زنان و خانواده مجددا از قوه قضائيه خواست اليحه مقابله با 

خشونت عليه زنان را به نتيجه برساند.
ابتكار افزود: از مجلس هم مجددا تقاضا دارم نسبت به درخواست 
دولت براي در اولويت قرار دادن اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 

اقدام كند.
ابتكار گفت: ماه گذشـــته نامـــهاي به امضاي وي و علي ربيعي 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي حمايت فرابخشـــي دولتي و 
غير دولتي از 123 براي مقابله با حوادث ضد انساني به وزير كشور 

نوشته شده است.

اجراي حكم قصاص راننده اتوبوس خيابان پاسداران
ســـرويس حوادث: راننده اتوبوســـي كه 3 مأمور ناجا را در جريان 
درگيريهاي خيابان  پاسداران به قتل رسانده بود، در زندان قصاص شد.

محمد رضاثالثباباجاني1396/11/30و در پي تجمع غيرقانوني عدهاي 
معترض در گلستان هفتم از خيابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت 
ماموران ناجا، آنان را هدف تهاجم عمدي خود قرار داده و سبب شهادت 
ســـه نفر از ماموران به اســـامي گروهبان يكم رضا امامي، گروهبان يكم 

محمدعلي بايرامي و سرباز وظيفه رضا مرادي شده بود.
قاتل بنيتا اعدام شد

سرويس حوادث: قاتل بنيتاـ كودك هشت ماهه- پس از تاييد ديوان 
عالي كشور ديروز اعدام شد.

محكـــوم محمد وفايي 29 تير 1396 خودرو پرايد ســـفيد رنگ 
متعلق به پدر بنيتا قلعه نويي را در حالي كه كودك هشت ماهه نيز در 
صندلي عقب خودرو حضور داشـــته، به ســـرقت برد و متعاقبا خودرو 
حامل كودك را در خياباني واقع در شـــهرك مشـــيريه رها كرد كه 
منجر به فوت طفل هشـــت ماهه بر اثر نرســـيدن اكسيژن و گرماي زياد

 شد.
با دســـتگيري متهم در ســـوم مرداد 96 و انجام تحقيقات، وي با 
اقرار به ســـرقت خودرو، اتهام خود در خصوص طفل هشـــت ماهه را 

نيز پذيرفت. 
دستگيري عامالن جنايت فجيع بندر امام 

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي خوزستان با اشاره به شناسايي 
و دستگيري متهمان به قتل پسربچه بندر امامي گفت: اعتراف هولناك 
2 متهم زن، اين پرونده را تكميل كرد. اميرعلي 7 ساله، ساكن بندرامام، 

نيمه خرداد جاري مفقود و جسد سوختهاش در جاده منتهي به فرودگاه 
آبادان كشف شد. 

سردار عباسزاده افزود: با كشف جسد اين پسربچه، پليس آگاهي 
خرمشــــهر با به كارگيري توان علمي و روشهاي نوين كشف جرم با 
همكاري پليس آگاهي ماهشــــهر موفق به شناسايي متهمان در ماهشهر 

شد. 
وي اضافه كرد: دختر همسايه اين پسربچه، در حالي كه با خودرو 
قصد خروج از پاركينگ منزل را داشته با اميرعلي برخورد كرد و پس 
از تصادف همراه با زن ديگري جسد اين كودك را در صندوق عقب 

خودرو گذاشته و به خرمشهر انتقال دادند.
 آنها براي گمراهي پليس با كمال تاسف اقدام به آتشزدن جسد 
بــــا بنزين كردند. با اعترافات متهمان، هر دو زن همراه با پرونده، براي 

رسيدگي، تحويل مرجع قضايي شدند.  
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روى خط جام جهانىكى روش: اميدوارم روياى ملت ايران را در مقابل اسپانيا محقق كنيم

پيروزى سوئد به لطف  فناورى روز !
تيم ملى فوتبال سوئد در نخستين بازى اش در جام جهانى 2018 روسيه 

يك بر صفر كره جنوبى را شكست داد.
به گزارش ايسنا، ديدار تيم هاى فوتبال سوئد و كره جنوبى در ورزشگاه 
نيژنى روسيه برگزار شد. كره بازى را خوب شروع كرد و از طريق كرنر و 
ضربه آزاد دو موقعيت خلق كرد،  اما نيمه نخست بدون گل به پايان رسيد.

در نيمه دوم در محوطه جريمه يك خطا روى كالسن انجام شد اما داور 
آن را پنالتى ندانست. با اين حال دقايقى بعد از طريق VARپنالتى اعالم 
شد. گرانكوئيست اين ضربه را به گل تبديل كرد تا تيمش در دقيقه 65 يك 
بر صفر پيش بيفتد.و در نهايت بازى با پيروزى يك بر صفر سوئد به پايان 
رسيد. همچنين«گرانكوئيست» كاپيتان سوئد از سوى كميته فنى فيفا به عنوان 

بهترين بازيكن انتخاب شد و جايزه خود را دريافت كرد.
تونى ! من هم تيمى تو در رئال نيستم! 

رســـانه هاى معتبر جهان و 
همچنين صفحه هاى مشـــهور 
مجازى واكنش هاى جالبى را به 
صحنه اعتراض تونى كروس به 
داور ايرانى در ديدار تيم ملى فوتبال 

آلمان و مكزيك داشتند.
به  گزارش  ايسنا، روز يكشنبه 
تيم   ملى فوتبال آلمان، مدافع عنوان 
قهرمانى با يك گل مغلوب مكزيك 
شد. در اين ديدار خطايى به سود مكزيك اعالم شد كه تونى كروس به اين 
تصميم عليرضا فغانى، داور ايرانى اعتراض كرد و اين داور هم براى دور كردن 
هافبك آلمان مجبور شد او را كمى به عقب براند.بسيارى از رسانه هاى معتبر 
جهان و همين طور بسيارى از صفحه هاى مجازى مانند ترول فوتبال، با عكسى 
كه از اين صحنه گرفته شد شوخى كردند و جمله جالبى را خطاب به تونى 
كروس از سوى فغانى نوشتند.در اين رسانه ها با حالت شوخى از طرف داور 
ايرانى خطاب به تونى كروس نوشته شد: "تونى؛ اين جا ليگ قهرمانان نيست 

و من هم تيمى تو در رئال مادريد نيستم، به من نزديك نشو!"
كوتينيو: من نه ؛ برزيل بايد بهترين باشد

ستاره تيم   ملى فوتبال برزيل از تساوى 
برابر ســـوئيس احساس نااميدى دارد. او به 
هواداران تيمش قول دا د كه در ديدار بعدى 

جبران كنند.
به گزارش رويترز، تيم   ملى فوتبال برزيل 
در نخستين ديدار خود در جام جهانى  2018 
روسيه به نتيجه اى بهتر از تساوى يك بر يك 
برابر سوئيس دست نيافت. فيليپ كوتينيو، گل 
نخست بازى را با شليكى تماشايى به ثمر 

رساند و در پايان بازى هم به عنوان بهترين بازيكن انتخاب شد. او بعد از  بازى، 
اظهار داشت: بازى خوبى را به نمايش گذاشتيم اما فرصت ها را يكى بعد از 
ديگرى از دست داديم.ستاره بارسلونا ادامه  داد: بسيار خوشحال شدم كه اين 
گل زيبا را به ثمر رساندم اما اين خوشحالى كامل نشد و نتوانستيم پيروز بازى 

شويم. من تنها به دنبال گلزنى نيستم،  بلكه موفقيت تيم مهم تر است.
وضع قانون جديد فيفا به خاطر دروازه بان مصر 

فدراســـيون بين المللى فوتبال قانون 
جديدى را به خاطر سنگربان مسلمان مصرى 

وضع كرد.
به گزارش ايسنا و به نقل از اخبارنا، تيم  
 ملى فوتبال  مصر در نخستين ديدار خود در جام 
جهانى 2018 روسيه با يك گل برابر اروگوئه 
تن به شكســـت داد. محمد الشناوى، سنگربان 
مصرى ها در اين ديدار عملكرد درخشـــانى از 
خود نشان داد و چند سوپر واكنش داشت و 
همين سبب شد تا به  عنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب شود. او بعد از بازى 
جايزه اى را كه مسئوالن برگزارى بازى ها  با هماهنگى فيفا براى بهترين بازيكن 
در نظر گرفته بودند به خاطر اين كه تبليغ يك شركت غير شرعى را داشت قبول 
نكرد.اين اقدام سنگربان مصر باعث شد تا فيفا قانون جديدى را وضع كند كه 
فيفا تصميم گرفته است آرمى را كه بر روى جايزه بهترين بازيكن وضع شده 
است در صورتى كه يك بازيكن مسلمان به عنوان بهترين بازيكن انتخاب شود 
بردارد. اين آرم مربوط به يك شركت توليد مشروبات الكلى است  و به همين 

خاطر سنگربان مصرى حاضر نشد اين جايزه را قبول كند.

در آستانه ديدار تيم ملى فوتبال كشورمان برابر اسپانيا، 
سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا به بررسى وضع تيم ملى 

فوتبال ايران پرداخته است.
به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال، سايت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشى به نقل از كارلوس 
كى روش، ســــرمربى تيم ملى فوتبال ايران نوشت: مكان 
نخست گروه B جام جهانى روسيه نه فروشى است و 
نه اجاره داده مى شود، اسپانيا تيم با كيفيتى است اما ما 
مى خواهيم جايگاه خودمان را در اين گروه حفظ كنيم.

كى روش از جمله مربيانى است كه در گذشته گير 
نمى كنــــد بلكه همواره در حال برنامه ريزى براى تداوم 
  B بخشيدن به صدرنشينى تيم تحت هدايتش در گروه
است كه تيم هاى قدرتمند اسپانيا، پرتغال و مراكش در 

آن حضور دارند.
تيم ملى فوتبال ايران پس از پيروزى يك بر صفر 
هيجان انگيز مقابل مراكش در نخستين بازى مرحله گروهى 
و با توجه به تساوى 3 - 3 اسپانيا و پرتغال، صدرنشين 
گروه Bشده است.شاگردان كى روش مى بايست در بازى 
دوم مرحله گروهى در مقابل قهرمان جام جهانى 2010 
يعنى اسپانيا قرار بگيرند؛ قهرمانى كه مسلما بايد از ضربه 
آزاد دقايق پايانى «كريستيانو رونالدو» كه نه تنها هت تريك 
او را تكميل كرد بلكه يك امتياز ارزشمند را براى پرتغال 

به ارمغان آورد؛ بسيار رنجيده خاطر باشد.
با اين حال، سرمربى پرتغالى تيم ايران كه روى تيم 
خود متمركز شده است؛ بدون هيچ گونه نگرانى در باره 
بازى با اســــپانيا؛ از تداوم صدرنشينى در گروه Bو خيز 
بلند تيمش براى نخستين راهيابى به مرحله حذفى جام 
جهانى پس از 5 دوره حضور ناموفق در اين رقابت ها، 

ابراز اطمينان كرد.
كى روش كه تيم ملى ايران را براى دومين سال پياپى 
به جام جهانى فوتبال رسانده است؛ در ادامه تصريح كرد: 
مكان اول گروه نه فروشى است و نه اجاره داده مى شود. 
اسپانيا تيم با كيفيتى است اما ما مى خواهيم جايگاه خودمان 
را حفظ كنيم.پيروزى مقابل مراكش دومين پيروزى تيم 
ملى ايران پس از جام جهانى 98 فرانسه است و اين بدان 
معناست كه شاگردان كى روش با نيرويى مضاعف و اميد 

فراوان به ميدان نبرد با «الروخا» پا خواهند گذاشت.
كــــى روش در اين باره تاكيد كرد: اگر بازى مقابل 
مراكش براى ما فينال جام جهانى فوتبال بود؛ بازى فردا در 
برابر اسپانيا به طور حتم براى مان حكم فينال دنيا را دارد و 

ما مى خواهيم آرزوى ملت ايران را محقق كنيم.
سايت اى اف سى ادامه داد: پيروزى مقابل مراكش، 
جشــــن و پايكوبى ايرانيان را در داخل كشور به همراه 
داشــــت و حاال اين تيم با روحيه اى مضاعف بايد به 
مصاف اسپانيايى برود كه آشفتگى ناشى از اخراج ناگهانى 
يولن لوپتگى - ســــرمربى اسبق آن ها و جايگزين شدن 
وى با فرناندو هيرو، در كاروان شان رخنه كرده است.در 
كيفيت اســــپانيا هيچ ترديدى نيست چرا كه اين تيم در 
مصــــاف با پرتغال، در حالى كه دو بار از حريف عقب 
افتاده بود، گل هاى خورده را جبران كرد و حتى از اين 
تيم پيش افتاد و اگر ضربه ايستگاهى استثنايى رونالدو 

نبود، سه امتياز بازى را از آن خود مى كرد. با اين حال 
ايران هم نشان داده تيمى است كه تا سوت پايان بازى 
دست از تالش نمى كشد و در بازى مقابل مراكش هم 
مزد تالش هايش را با گل به خودى بازيكن حريف در 
وقت هاى اضافه گرفت. به همين دليل حاال كى روش كلى 
دليل دارد كه باور كند تيم ملى مى تواند از اسپانيا هم امتياز 

بگيرد.
تمرين در زمين مسابقه

تيــــم ملى فوتبال ايران صبح ديروز به وقت محلى 
آخرين جلســــه تمرينى خود را پيش از ســــفر به كازان 

برگزار كرد.
اين تمرين از ســــاعت 10:45 در كمپ باشــــگاه 
لوكوموتيو برگزار شد و ملى پوشان فوتبال ايران به مدت 
90 دقيقه برنامه هاى كادر فنى را انجام دادند.ملى پوشان 
فوتبال ايران پس از انجام اين تمرين و صرف ناهار عصر 
ديروز مســــكو را به مقصد كازان ترك كردند.تيم ملى 
ايران فردا شب در دومين ديدار خود در رقابت هاى جام 
جهانى از ســــاعت 21 به وقت محلى (22:30 به وقت 
تهران) به مصاف تيم ملى اســــپانيا خواهد رفت.آخرين 
جلسه تمرينى تيم ملى امروزاز ساعت 17:30 در كازان 

آره نا برگزار مى شود.
آندرس كنها داور بازى ايران و اسپانيا

داور اروگوئه اى به عنوان داور ديدار حساس تيم هاى 
ايران و اسپانيا انتخاب شد.طبق اعالم فيفا، آندرس كنها 
از اروگوئــــه اين بازى را قضاوت خواهد كرد. كنها در 
دور نخســــت مرحله گروهى ديدار فرانسه و استراليا را 
قضاوت كرد كه در بر گيرنده نخستين ويدئوچك تاريخ 

جام جهانى بود.
روزبه چشمى جام جهانى را از دست داد!

روزبه چشمى مدافع تيم ملى فوتبال ايران در تمرين 
روز يك شنبه دچار آسيب ديدگى شد.

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، روزبه چشمى 

مدافع تيم ملى فوتبال ايران در تمرين روز يك شــــنبه 
دچار آســــيب ديدگى عضالنى شد كه پس از ارزيابى 
پزشــــكى و معاينات تكميلى مشخص شد اين بازيكن 
در بازى هــــاى آينــــده قادر به همراهى تيم ملى در جام 
جهانى نيســــت اما تا پايان رقابت هاى جام جهانى در 
كنار تيم ملى باقى خواهد ماند و به ســــرعت درمان و 
ريكاورى خود را زير نظر كادر پزشــــكى تيم ملى آغاز 

كرده است.
در همين باره«احمدرضا براتى» رييس كميته حقوقى 
و تدوين مقررات فدراســــيون فوتبال، گفت: با توجه به 
قوانين فيفا اجازه نداريم بازيكنى را جانشــــين «روزبه 
چشمى» مدافع مصدوم تيم ملى فوتبال ايران به روسيه 

اعزام كنيم.
مساوى نتيجه ايده آل است

«بيژن ذوالفقارنسب» مربى اسبق تيم ملى فوتبال ايران، 
با بيان اينكه اسپانيا از تيم هاى مقتدر جهان و مساوى 
برابر اين تيم نتيجه ايده آل براى ايران است، گفت: حفظ 
آمادگى جسمى و روحى، خودباورى و اعتماد به نفس 

مى تواند ما را به كسب نتيجه آبرومندانه اميدوار كند.
ذوالفقارنسب اظهار داشت: بازى نخست تيم ملى 
ايران مقابل مراكش بسيار با برنامه و ساز و كار مناسب 
و هوشــــمندانه بود و نتيجه دلخواه را هم از اين بازى 
گرفتيم. وى افزود: در فوتبال هر بازى معادالت و ساز و 
كار خاص خود را دارد بنابراين در مقابل تيم اسپانيا بايد 
بازيكنان انرژى روانى و عزم خود را جزم و براى كسب 

نتيجه خوب تالش كنند.
پيشكسوت باشگاه پرسپوليس تاكيد كرد: اميدواريم 
تا زمان بازى با اسپانيا تيم ملى ايران با انجام ريكاورى 
و بازسازى خوب، خود را مهياى اين ديدار بزرگ كند 
و بازيكنان با كمك كادر فنى از حال و هواى بازى اول 

و پيروزى بر مراكش خارج شوند.
وى يادآور شــــد: اسپانيا ساختار فوتبال گسترده و 

عظيمى دارد و باشگاه هاى بزرگ جهان در اين كشور 
هستند. ضمن اينكه بازيكنان طراز اولى در اين تيم بازى 
مى كنند البته در روز مسابقه يك تيم مقابل تيم ديگر قرار 
مى گيرد و نمى توان از قبل تيم برتر را برنده دانست.

ذوالفقارنسب اضافه كرد: بازيكنان تيم ملى كشورمان 
بايد همچون ديدار با مراكش هم قسم و متحد براى كسب 
نتيجه براساس نقشه هاى طراحى شده كادر فنى تالش 

كنند تا به هدفى كه مى خواهيم دست يابيم.
مربى اسبق تيم ملى فوتبال كشورمان در جام جهانى 
1998 فرانسه، گفت: مقايسه تك تك بازيكنان كشورمان 
با تيم اسپانيا در دنياى فوتبال عقالنى نيست، ولى ايرانيان 
هميشه در زمان هاى سخت و بازى هاى دشوار عملكرد 
بســــيار خوبى داشته و نتايج باور نكردنى گرفته اند كه 

اميدواريم فردا هم روز فوتبال ما باشد.
هيجان هواداران تيم ملى ايران در سكوت كازان 
كازان دوميــــن ميزبان تيم ملى فوتبال ايران در جام 
جهانى همانند مســــكو حال و هواى فوتبالى ندارد اما 
ايرانى هايى كه براى تشويق تيم ملى به اين شهر آمده اند 

پرشور و بى شمار هستند.
  تيــــم   ملى فوتبال ايــــران در دومين ديدارش در 
رقابت هاى جام جهانى 2018 روســــيه در شهر كازان، 
پايتخت تاتارستان در فدراسيون روسيه به مصاف قهرمان 

جهان مى رود. 
شهر كازان هشتمين شهر پر جمعيت روسيه است 
كه بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر جمعيت دارد، اما 
كازان هم همانند مسكو چندان حال و هواى جام جهانى 
به خود نگرفته است و كم تر عالئم و نشانه هاى رقابت هاى 
جام جهانى را مى توان در سطح شهر ديد.ايرانيان زيادى 
از سراسر جهان براى تشويق تيم   ملى فوتبال كشورمان 
بــــه كازان آمده اند. هــــر چند ايرانيان مقيم داخل هم با 
وجود گرانى ها و مشكالت اسكان تيم   ملى را در روسيه 
تنها نگذاشتند.ورزشگاه كازان آره نا در حاشيه شهر كازان 

قرار دارد.
فغانــى بهترين داور جام جهانى در نظرســنجى 

Ratetheref سايت
ســــايت Ratetheref در نظرسنجى داوران جام 
جهانــــى را تــــا به اين لحظه ارزيابــــى كرده كه در اين 
ارزيابى عليرضا فغانــــى داور بازي آلمان ومكزيك در 

صدر قرار دارد.
 Ratetheref به  گزارش  ايسنا  در نظر سنجى سايت 
 عليرضا فغانى از سوى مخاطبان 1926 راى مثبت دريافت 
كرده است و با چهار ستاره در صدر اين نظرسنجى قرار 
دارد. بدين شكل مخاطبان اين سايت عملكرد فغانى را 
نسبت به ديگر داورانى كه تاكنون بازى ها را سوت زده اند 

بسيار خوب ارزيابى كردند.
در رتبه دوم اين جدول، بيورن كوئيپرس هلندى و 

در رتبه سوم نستور پيتانا آرژانتينى قرار دارند.
برنامه هاي امروز 

كلمبياـ  ژاپن 16:30
لهستانـ  سنگال 19:30
روسيهـ  مصر 22:30

دار و ندار كشتي آزاد در اردوي تيم ملي
ملى پوشان كشتى آزاد در حالى اردوى خود را ديروز آغاز كردند كه 

3 آزادكار باتجربه هم دعوت شده اند.
به گزارش روابط عمومى فدراسيون كشتى، اردوى تيم ملى كشتى آزاد 
براى حضور در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا از ديروز در محل خانه كشتى 
عبداله موحد مجموعه ورزشى آزادى تهران آغاز شد. اسامى نفرات دعوت 

شده به اين اردو كه تا 9 تير ادامه خواهد داشت به شرح زير است:
57 كيلوگرم: رضا اطرى – مهران رضا زاده، 61 كيلوگرم: باقر يخكشى- 
محمد رمضان پور، 65 كيلوگرم: حســـن مرادقلى ، مهران نصيرى ، يونس 
امامى، 70 كيلوگرم: ميثم نصيرى ، نيما اشقاقى، 74 كيلوگرم: مصطفى حسين 
سعيد داداش پور، 79 كيلوگرم: اميد حسن تبار ، عزت اله اكبرى،  خانى – 
86 كيلوگرم: حسن يزدانى – كامران قاسم پور- احمد بذرى، 92 كيلوگرم: 
محمدجواد ابراهيمى ، عليرضا كريمى، 97 كيلوگرم: عليرضا گودرزى ، دانيال 

شريعتى، 125 كيلوگرم: پرويز هادى، يداله محبى،عبداله قمى
كشـــتى گيران مدعو (اختيارى): رضا يزدانى، كميل قاسمى و مسعود 

اسماعيل پور.سرمربى: رسول خادم 
رقابت هاى كشـــتى بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا، روزهاى 28 تا 

31 مرداد برگزار مى شود.
تيم ملى بسكتبال در صربستان 

تيم ملى بسكتبال كشورمان در نخستين بازى تداركاتى خود در صربستان 
مقابل تيم باشگاهى اين كشور به برترى رسيد.

به گزارش فارس، تيم ملى بســـكتبال كشورمان كه در صربستان اردو 
زده است ديشب در نخستين ديدار دوستانه خود به مصاف تيم زميون يكى 
از تيم هاى باشـــگاهى صربستان رفت.شاگردان مهران شاهين طبع در اين 
بازى نسبتاً راحت 76 بر 45 مقابل حريف خود به برترى رسيدند.ملى پوشان 
كشورمان  در دو ديدار تداركاتي روزهاى پنج شنبه و شنبه هم به مصاف 
تيم ملى صربستان خواهد رفت.تيم ملى بسكتبال خود را براى حضور در 

پنجره سوم انتخابى جام جهانى 2019 آماده مى كند.
معرفي بانوان آسيايى كاراته 

در روزى كه پيكارهاى انتخابى با رد و بدل شدن 128 امتياز در 26 بازى 
برگزار شد تركيب تيم اعزامى به رقابتهاى قهرمان آسيا مشخص شد.

به گزارش سايت فدراسيون كاراته، آخرين مرحله مسابقات انتخابى تيم 
ملى كاراته بانوان بزرگسال ديروز در سالن شهيد كبگانيان تهران برگزار شد و 

نفرات اعزامى به پيكارهاى قهرمانى آسيا (اردن )مشخص شدند.
اسامي نفرات برتر براى پيكارهاى قهرمانى آسيا :

در وزن منهاى 50 كيلوگرم سارا بهمنيار، در وزن منهاى 55 كيلوگرم 
طراوت خاكســـار، در وزن منهاى 61 كيلوگرم, شـــيما آل سعدى، در وزن 
منهـــاى 68 كيلوگـــرم، پگاه زنگنه  و در وزن به اضافه 68 كيلوگرم,حميده 
عباسعلى در كوميته انفرادى به ميدان خواهند رفت. ضمن اينكه در كوميته 
تيمى رزيتا عليپور، مبينا كاويانى، پگاه زنگنه و حميده عباسعلى رودرروى 

رقباى آسيايى خواهند ايستاد.
واليبال ايران از صعود به دور نهايى بازماند

تيم ملى واليبال ايران در آخرين ديدارش در هفته چهارم ليگ ملت هاى 
واليبال 2018 با نتيجه سه بر صفر برابر آمريكا شكست خورد تا شانس صعود 

به دور نهايى را از دست بدهد.
به گزارش ايسنا، تيم ملى واليبال ايران در سومين و آخرين ديدارش در 
هفته چهارم ليگ ملت هاى واليبال 2018 در هافمن استيت شهر شيكاگو مهمان 
تيم ملى آمريكا بود كه در پايان با تركيبى كامال جوان شده كه براى نخستين بار در 
كنار هم قرار مى  گرفتند، برابر ميزبانش كارى از پيش نبرد و در حالى كه سعيد 
معروف را از ابتدا در تركيب نداشت، با نتيجه سه بر صفر شكست خورد تا با 
همان چهار پيروزى و 13 امتياز به رده سيزدهم سقوط كند. تيم ملى واليبال ايران با 
قبول هشتمين شكستش و با توجه به شرايط جدول، پيش از آغاز ديدار هاى هفته 
پنجم و به ميزبانى تهران، شانس صعود به دور نهايى را از دست داد و در سه 
بازى هفته آينده در سالن آزادى مى  تواند جايگاهش در جدول را بهبود ببخشد.

ملى پوشان پومسه براى بازى هاى آسيايى معرفى شدند
ملى پوشـــان پومســـه ايران براى حضور در بازيهاى آسيايى مشخص 

شدند.
به گزارش ايســـنا، پس از موافقت كميته برگزارى مسابقات بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا با حضور بخش پومسه تكواندو براى نخستين بار در 
اين رقابت ها، زهرا سروى، نايب رئيس بانوان فدراسيون تكواندو تركيب پنج 
نفره و اعزامى تيم   ملى پومسه بانوان را اعالم كرد. به  اين  ترتيب مهسا صادقى، 
مرجان سلحشورى، مرجان تاجى رستم آبادى و فاطمه حسام اعضاى تيم  

 ملى پومسه بانوان را تشكيل مى دهند.

اخبار كوتاه داخلى

لهستان در يك نگاه

 Bialo-czerwoni لقـــب: 
 Biale Orly   (سپيد و سرخ ها)؛

(عقاب هاي سپيد)
آخرين رتبه در فيفا: 10

بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 5(آگوست 2017)
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 78(نوامبر 2013)

تعداد حضور در جام جهاني: 7
سرمربي: آدام ناوالكا
مساحت: 312685

جمعيت: 1/716/000 نفر

ژاپن در يك نگاه 
لقب: سامورايي هاي آبي

بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 
9(فوريه 1998)

بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 
66(دسامبر 1992)

تعداد حضور در جام جهاني: 6
JPN :عالمت اختصاري در فيفا

مربي: آكيرانيشينو
مساحت: 377/835 كيلومترمربع

جمعيت: 127/333/002 نفر

كلمبيا در يك نگاه
 Les Cofeteros :لقـــب
قهوه)،  (پرورش دهنـــدگان 

Tricolor(سه رنگ)
بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 

3(جوالي 2013ـ  آگوست 2013)
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 54(ژوئن 2011)

تعداد حضور در جام جهاني: 5
سرمربي: خوزه پكرمن

مساحت: 1/141/748 كيلومترمربع
جمعيت: 44/065/000 نفر

سنگال در يك نگاه

لقب: شيرهاي ترانگا
مربي: آليوسيسه
رتبه در فيفا: 28

بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 
23(نوامبر 2017)

بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 99(ژوئن 2013)
تعداد حضور در جام جهاني: 2
مساحت: 196190 كيلومترمربع

جمعيت: 9/987/000 نفر
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خانواده محترم صفاتي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت مرحوم دكتر يوسف 
صفات�ي را ب��ه آن خان��واده محت��رم تس��ليت عرض 

مي نمايم.
علي محمودآبادي

استاد محترم جناب آقاي دكتر احمد جليلي
درگذشت همشيره جنابعالي را به شما و خانواده محترم 

تسليت عرض مي كنيم.
دكتر علي اكبر خورسندي و بانو
بيمارستان ايرانمهر

جناب آقاي مهندس رحمت اله حكيمي طرقي 
مديرعامل محترم مهندسين مشاور ايمن راه 

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت م��ادر گراميتان را 
تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن مرحومه 
 رحمت و مغفرت و براي شما و خانواده محترم طول عمر 

با عزت خواستاريم. 
 از طرف ش�ركت بين الملل�ي ن�ام آوران راه و ابنيه
 و شركت مشاركت سهند آذر � ناوديس راه )سانا( 

هم دانشكده اي عزيز 
جناب آقاي مهندس محمدرضا مقصود لو 

با كمال تأس��ف درگذش��ت پدر همس��ر گراميتان را به 
جنابعال��ي و بوي��ژه به س��ركارخانم و خان��واده محترم 

صميمانه تسليت عرض مي نماييم. 
مهندسين راه و ساختمان سال 1350 
دانشكده فني دانشگاه تبريز 

سركار خانم برماس
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 
نم��وده، از درگاه خداون��د متعال براي جنابعالي و كليه 
بازماندگان صب��ر جزيل و براي آن مرحوم غفران الهي 

مسئلت مي نمائيم.
شركت بي.ان.ام
محمد حسن مرادي

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر محمود عليياري 

مصيب��ت وارده را خدم��ت حضرتعالي و فاميل محترم 
تسليت عرض مي نمائيم. 

گروه بيهوشي بيمارستان پارسيان 

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
خوشا  آنكه با عزت زگيتي

بساط خويش برچيدند و رفتند
زكااهاي اين آشفته بازار

محبت را پسنديدند و رفتند
ايزدمنان را سپاس��گزاريم كه در غمناك ترين روزهاي 
زندگي ما را قرين محبت حضور س��روران، دوس��تان و 
عزيزان مهربان از اقش��ار مختلف مردم بهره مند نمود. 
تا با همدردي خود در سوگ عزيزمان )مرحوم استاد 
 ناص�ر يمي�ن مردوخ�ي كردس�تاني( بردل هاي 

داغ ديده ما التيامي ببخشند.
بدينوس��يله از جمي��ع عزي��زان محت��رم و بزرگ��وار 
علي الخص��وص اعضاء محترم قواي س��ه گانه قضاييه، 
مجريه، مقننه، سخنگو و معاون اول قوه قضاييه، رئيس 
مجلس ش��وراي اس��امي، س��خنگوي دولت و معاون 
رئيس جمهور، مع��اون اول رئيس جمهور، معاون دفتر 
رئيس جمه��ور، فرمانده كل ني��روي انتظامي، مديران 
روزنام��ه اطاعات، بانك مرك��زي، وزارت امور خارجه، 
وزارت ارش��اد اس��امي، معاون اجتماعي و سخنگوي 
ناجا، بيمه مركزي، كليه مديران و اعضاء محترم بانك ها، 
بيمارستان  بانك ملي، وزارت كشور ، نمايندگان وايت 
فقيه اس��تان كردس��تان و اراك، روزنامه ها و صاحبان 
رس��انه ، دبير هيئ��ت منصف��ه مطبوعات، خبرگزاري 
پارس��ينه، پژوهشكده پول، نمايندگان مجلس شوراي 
اس��امي، ش��وراي نگهب��ان، قضات محت��رم، نيروي 
انتظامي اس��تان كردستان، ش��هرداري تهران، شوراي 
شهر، بيمه ملت، روابط عمومي مجلس شوراي اسامي، 
مسئولين محترم ادارات و شركت هاي بخش خصوصي، 
گروه س��رمايه گذاري تات، اداره كل فرهنگ و ارش��اد 
اس��امي استان كردستان، وكا و كارشناسان، شركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، شركت سرمايه گذاري 
و توس��عه صنايع سيمان، اس��اتيد محترم دانشگاه ها، 
ش��هرداري ح��رم مطهر حض��رت امام)ره(، س��ازمان 
بهشت زهرا، استانداري كردستان، و اطباء دلسوز و هم 
چنين تمامي اقوام، دوس��تان و آش��نايان كه با حضور 
گرم خود در مراس��م تش��ييع، س��وگواري و يادبود پدر 
بزرگوارمان ش��ركت نموده و با ارسال گل، پيام، فكس، 
چ��اپ اعامي��ه و پاكارد و بنر موجب ش��ادي روح آن 
مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان شدند، از صميم قلب 
تقدير و تشكر نموده و دست دعا به اميد اجابت به درگاه 
خداوند بزرگ بلند مي كنيم و س��امتي و بهروزي همه 

عزيزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.
از طرف خانواده يمين مردوخي كردستاني

هوالباقي 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت شادروان حاج مسعود 
خليل زاده شبستري بزرگ خاندان را به اطاع كليه اقوام، 
دوستان و همشهريان عزيز مي رساند.  به همين مناسبت 
مراس��م ترحيم آن مرحوم روز پنجشنبه 1397/3/31 از 
ساعت 4 الي 5/30 بعد از ظهر در مسجد نور شبستريها واقع 

در ميدان دكتر فاطمي برگزار مي گردد. 
تشريف فرمايي شما سروران گرامي موجب شادي روح 

آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده خليل زاده شبس�تري و ساير وابستگان 

سببي و نسبي  

درگذش��ت پي��ر فرهنگ گ��رگان، بزرگ اي��ل جليل 
مقصود لو، يار وفادار پدر زنده يادم و سرور نازنين خودم، 
جن�اب آقاي   يحيي خان قره داغ�ي را به فرزندان 
عزيزش مس��عود، فرزين و فرخ قره داغي و خاندان هاي 
قره داغ��ي، مقصود لو و خانواده هاي وابس��ته تس��ليت 
مي گوي��م. پيكر پ��اك آن پير فرزانه، از تهران به گرگان 
منتقل و صبح پنجش��نبه 31 خرداد از خانه پدري واقع 

در محله سرپير گرگان تشييع خواهد شد. 
پروفسور سيدحسن امين  

هوالباقي
آبروي اهل دل از خاك پاي مادر است 

هر چه دارند اين جماعت از دعاي مادر است 
آن بهشتي را كه قرآن مي كند توصيف آن 

صاحب قرآن بگفتا زير پاي مادر است 
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
درگذش��ت مادر عزيزمان 
مرحومه صديقه مهاجر 
يوسفي)همسر زنده ياد 
محمدحسين حكيمي( 
را ب��ه اط��اع كلي��ه اقوام، 
دوستان و آشنايان محترم 

مي رساند.
به همين مناسبت مجلس 
ترحيمي روز چهارش��نبه 

97/3/30 از ساعت 17 الي 18/30 در مسجد الرضا)ع( 
واقع در خيابان خرمشهر، خيابان شهيد عشقيار، ميدان 

نيلوفر برگزار مي گردد. 
حضور شما سروران گرامي در اين مراسم موجب شادي 

روح آن عزيز و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. 
خانواده هاي: حكيمي، مهاجر يوسفي، خراسانيان، 
فيض�ي، ممدوح، ميرمنوچه�ري راوري، عابديني، 

سليماني و ساير بستگان و دوستان 
خانواده معزز حكيمي

برادران ارجمند 
آقايان رحمت و رضا حكيمي و حسين ممدوح

با كمال تأسف و تألم فقدان اين بانوي با فضيلت و محب 
اهل بيت)عليهم الس��ام( كه عمر پربركت خود را صرف 
خدمت به همس��ر و فرزندان و ديگران نمود صميمانه به 
يكايك اعضاي خانواده گرانقدر حكيمي و ممدوح به ويژه 
صبيه آن مرحومه و ساير بستگان محترم تسليت عرض 
نم��وده و خود را در اين غم ش��ريك مي دانيم از خداوند 
متعال براي آن مرحومه و همسر وفادارش زنده ياد 
محمدحس�ين حكيمي غفران اله��ي و علو درجات و 

براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم. 
از همكاران گرانقدر مؤسسه اطاعات و شركت ايران چاپ 
دعوت مي شود تا با حضور در اين مراسم ضمن تسلي خاطر 
بازماندگان، ي��اد و خاطره همكار گرانقدرمان مرحوم 

محمدحسين حكيمي را نيز گرامي بدارند. 
همكاران امور مالي مؤسسه اطاعات و شركت ايران چاپ 

هوالباقي 
شنيده ام سخني خوش كه پير كنعان گفت 

فراق يار نه آن مي كند كه بتوان گفت 
حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر 

كنايتي است كه از روزگار هجران گفت 

ب��ه مناس��بت چهلمين روز درگذش��ت مرحوم مغفور، 

 )قائم مقام و عضو فقيد ش��وراي نگهبان( مجلس تذكر و 
يادبودي در روز جمعه مورخ 97/04/01 از ساعت 16:00 
الي 17:30 در مس��جد نور واقع در ميدان دكتر فاطمي 
برگزار مي گردد. حضور كليه س��روران معظم و دوستان 
عزيز و همكاران گرامي آن مرحوم به ويژه سلسله جليله 
علما، خانواده معزز ش��هدا، اعضاي محترم هيأت علمي، 
قض��ات، س��ردفتران، وكاي محت��رم دادگس��تري، 
پزش��كان و ساير صنوف محترم و عموم شهروندان عزيز 
 و گرامي موجب ش��ادي روح آن مرحوم و تس��لي خاطر

 بازماندگان است. 
برادران، خانواده و بستگان آن مرحوم 
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برنامه هاي علمي � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم خرداد

نمايش�گاه ها: * ق��رآن و فرش��تگان * روز جهان��ي 
بيابان زدايي * روز اصناف * يهوديت

اطاعات بيشتر: 22866465

هوالباقي

ب�دن از  ج�ان  رفت�ن  در 
گوين�د ه�ر نوع�ي س�خن

من خود به چش�م خويشتن
دي�دم ك�ه جان�م م�ي رود

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان اشكي، 
شادروان 

حاج علي محمد اشكي
همس��ر، پ��در و پدربزرگ��ي مهرب��ان را ب��ه اط��اع 

مي رسانيم.
حضور ش��ما س��روران گرامي در مراس��م هاي آن عزيز 
بزرگ��وار باعث ش��ادي روح آن مرحوم و تس��لي خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
مراسم خاكسپاري: سه شنبه 29 خرداد 1397، ساعت 

18 مسجد سبحان)حسينيه اشكي( اشكذر � يزد
مراس�م ترحيم: چهارش��نبه 30خرداد � پنجشنبه 
31خ��رداد و جمعه اول تي��ر1397 بعد از نماز مغرب و 

عشاء، مسجد سبحان، اشكذر يزد
مراس�م ختم: جمعه 8تير1397، ساعت 17:30 الي 

19:00 مسجد الغدير، تهران � خيابان ميرداماد
از ط�رف خانواده ه�اي: اش�كي � توكل�ي � 
 اش�كذري � دانشمند كاش�اني � آباد � شايان � 
دهقان�ي اش�كذري  زاده � كانتري �  توكليان � 

علوي نسب اشكذري و ساير بستگان

بازگشت همه به سوي اوست
خبر درگذشت

باعث تاسف فراوان گرديد
ضمن عرض تس��ليت به خانواده هاي محترم صالحين 
 دوام عم��ر بازمان��دگان و رحم��ت واس��عه ب��راي آن

بزرگ مرد خير را از خداوند متعال خواستاريم.
مجلس بزرگداش��تي روز سه ش��نبه مورخ 97/3/29 از 
ساعت 6:15 الي 7:45 بعدازظهر در مسجدالغدير واقع 
در ميرداماد برقرار اس��ت. حضور دوس��تان و آشنايان 

باعث تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کتاب گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 177123 و شناسه ملی 10102194519 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 95 به تصویب رسید. روزنامه کثیر اانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرس���ی هوشیار ممیز به شناسه ملی 
10100439645به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 

10100573323 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181206(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کتاب گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 177123 و شناسه ملی 10102194519 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: س���رمایه ش���رکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 30000000000 ریال منقسم به 
3000000 س���هم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181205(

آگهی تغییرات شرکت علمی فرهنگی فرهنگ فیلم تهران شرکت
 سهامی خاص به شماره ثبت 179159 و شناسه ملی 10102213917 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/30 و مجوز شماره 96/290571 
مورخ 96/11/1 سازمان سینمایی و س���معی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع ش���رکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: 
تهیه، تولید و پخش فیلم های س���ینمایی پشتیبانی، مش���ارکت، همکاری و سرمایه گذاری با 

اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت های شرکت 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181208(

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 90128 و شناسه ملی 10101345022 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده مربوطه در اساس���نانامه بش���رح ذیل اصاح گردید: ماده 4- تابعیت شرکت ایرانی و مرکز 
اصلی شرکت تهران- محله آفریقا- بزرگراه رسالت – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان- پاک 
صفر – طبقه 14 کد پس���تی 1519613524 می باشد. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی 

فوق العاده ممکن است تغییر کند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181211(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی کوشش رادیاتور سهامی خاص

 به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 10100038478 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -موسس���ه حسابرسی آزماتراز 

ژرف به شناسه ملی 14004682303 به سمت بازرس اصلی و محمد علی 

پونکی به شماره ملی 0440595738 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی 

ش���رکت انتخاب گردید. -ترازنامه منتهی به سال 1395 به تصویب رسید. 

-مهدی پونکی به شماره ملی 4609191891 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

مدیر عامل و محمد حسین پونکی به شماره ملی 0072722878 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و مرضیه پونکی به شماره ملی 0060261315 به 

سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه 

اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، قراردادها و کلیه اوراق و اسناد عادی با 

امضای ثابت آقای مهدی پونکی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

ممهور به مهر ش���رکت و یا امضای متفق آقای محمدحسین پونکی و خانم 

مرضیه پونکی بترتیب به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 

ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرس�ت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 

شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت 

اسناد و اماک اس�تان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

پاکدشت )181212(

 آگهی تغییرات موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا
 به شماره ثبت 3503 و شناسه ملی 10100218754 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقای احسان کمائی به شماره ملی 0451424816 به نمایندگی از موسسه تحقیق 
و توسعه دانشمند به شناسه ملی 10104022009 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم الهام السادات میرحسینی به شماره ملی 1249975867 به نمایندگی 
از بنیاد مستضعفان انقاب اسامی به شناسه ملی 10100171920 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای منصور حکیم الهی به شماره ملی 0386324832 به نمایندگی 
از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین 
گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

موسسه معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181330(

 آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ساو آفرین سهامی خاص 
به شماره ثبت 89164 و شناسه ملی 10101335524 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/10/18 و مجوز شماره 
122/33638 مورخ 1397/01/22 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - صالح طبیانی به شماره ملی 0067421237 به سمت 
ریئس هیات مدیره - محس���ن خدادادیان به شماره ملی 0943228573 
به س���مت نایب رییس و عضو هیات مدیره ومهدی اری به ش���ماره ملی 
0074900110 به س���مت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. 
-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضای 
هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای 

منفرد هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری تهران )181334(

 آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ساو آفرین سهامی خاص 
به شماره ثبت 89164 و شناسه ملی 10101335524 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/10/23 و 
مجوز ش���ماره 122/32947مورخ 1396/12/16 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -ترازنامه و حس���اب سود و زیان برای 
س���ال منتهی به 1396/06/31 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره شناسه ملی 10100468600 به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره شناسه ملی 
10100484035 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181336(

 آگهی تغییرات شرکت دانفوس پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 484907 و شناسه ملی 14005505537 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
صورتهای مالی ترازنامه برای سال مالی منتهی به 10/ 10/ 96 تصویب گردید موسسه حسابرسی آزمون پرداز 
ایران مش���هود به شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب 
بشناسه ملی 10100313970 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه 

کثیراانتشار”اطاعات” جهت درج کلیه آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181329(

 آگهی تغییرات موسسه انجمن فرهنگی هنری هنرمندان مجسمه ساز ایران
 به شماره ثبت 10626 و شناسه ملی 10100428046 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/22 و مجوز شماره 328792/ 96 مورخ 
23/ 12/ 1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید انجمن مشتمل 
 بر 4 فصل،44 ماده،113بند و 58 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نشانی انجمن به : 
تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان خردمند جنوبی- کوچه نوشهر- پاک-15 طبقه -1 واحدجنوبی- 

کدپستی 1584679113 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181331(

 آگهی تغییرات شرکت فرانامان پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 214522 و شناسه ملی 10102559219 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شعبه ش���رکت در هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - شهر بندرلنگه-گلوی-

میدان ساعت-خیابان انقاب-پاک -0طبقه همکف-کدپستی 7971644441 با مدیریت 
لیا تقوائی محمدی جو به شماره ملی 0070873275 تاسیس گردید . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181332(

 آگهی تغییرات شرکت فرانامان پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 214522 و شناسه ملی 10102559219 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مدیریت بیان گزارشگر به شناسه ملی 
10320868031 به سمت بازرس اصلی و مزدک پهلوانها به شماره ملی 0054733154 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورمنتهی به سال 1396 به تصویب رسید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181333(

 آگهی تغییرات 
شرکت مرکز گسترش فناوری اطاعات سهامی خاص به شماره ثبت 40408 و شناسه ملی 10100858030 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید: انجام پژوهش به منظور شناس���ایی و پیش بینی روند تحوات آتی فناوری اطاعات . - تدوین راهبردها و راهکارهای کسب، جذب، انطباق و توسعه فناوری 
اطاعات. - انجام مطالعات در جهت ترسیم راهبردها و راهکارهای مناسب توسعه صنعتی و انجام مطالعات امکان سنجی در زمینه فناوری اطاعات. - تدوین و تولید 
بسته های نرم افزاری . - ارائه خدمات مهندسی پژوهشی در زمینه فناوری اطاعات در جهت ارتقاء سطح فناوری تولید، ترویج و توسعه فناوری و اتوماسیون های صنعتی، 
ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی تولیدی، معرفی روش های تولید به منظور اعتای روحیه ابداع و نوآوری و سازماندهی انتشار دانش فنی و تکنولوژیک. - نمونه سازی 
یا کپی سازی ماشین آات، تجهیزات صنعتی، قطعات و مجموعه های مرتبط با فناوری اطاعات . - همکاری با مراکز پژوهشی و مجامع تخصصی ملی و بین المللی و 
مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی به منظور تبادل تجارب و اطاعات در جهت توسعه فناوری اطاعات. - مشارکت در اجرای طرح های انتقال فناوری در زمینه 
فناوری اطاعات و طرح های توسعه کارآفرینی. - برگزاری سمینارهای تخصصی درزمینه فناوری اطاعات. - ارائه مشاوره و خدمات برنامه ریزی و مدیریت نظارت و 
اجرای طرح های اطاع رسانی، طرح های مطالعاتی پروژه های تکنولوژی گرا، امور شبکه رایانه ای جهانی و داخلی، ایجاد پایگاههای اطاعاتی و طرح هایی که مرتبط با 
فناوری اطاعات و ارتباطات باشد. - سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های موجود اعم از داخلی و خارجی و مشارکت با شرکت های خارجی و داخلی و اخذ و اعطاء 
 نمایندگی از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی و تأسیس دفتر نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور در زمینه فناوری اطاعات و ایجاد شرکت های تجاری . 
- اخذ تس���هیات و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری و خرید، فروش و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز در ارتباط با فناوری اطاعات. - طراحی، تولید، ارائه و 
پش���تیبانی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و فعالیت در زمینه 
شبکه های رایانه ای. - طراحی، تولید، ارائه و پشتیبانی رایانه های غیر Main Frame. - طراحی، تولید محتوا و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی به 
صورت حضوری و مجازی جهت ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مدیریتی جامعه - تهیه و توزیع پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای تولید خارج )SE(. - تهیه 
و توزیع و پشتیبانی تجهیزات جانبی، قطعات و ملزومات و غیره. - استقرار نظام جامع مدیریت دانش به همراه ارائه نرم افزار. - مستندسازی تجربیات و پروژه های مرتبط 
در زمینه مدیریت دانش. - مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی، خرید و فروش، پشتیبانی، نگهداری، راهبری، واردات و صادرات و ارائه خدمات سیستم های 
نرم افزاری، سخت افزاری، الکترونیکی و مخابراتی مشمل بر : الف( مشاوره، طراحی، تأمین و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته و سیستم های نوین نظارت تصویری، 
سیستم های مانیتورینگ، سیستم های ردیاب و مکان یاب، سیستم های شناسایی با استفاده از امواج رادیویی و سامانه حفاظت الکترونیکی. ب ( مشاوره، طراحی، تأمین 
و نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ،ج ( تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش اکتیو و پسیو، د ( واردات و صادرات کلیه تجهیزات مرتبط با حوزه های 
فعالیت شرکت، ه ( اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی در خصوص تجهیزات مرتبط با حوزه های فعالیت شرکت - خرید و فروش تکنولوژی و دانش فنی در 
کلیه حوزه های فناوری اطاعات و ارتباطات )سخت افزاری و نرم افزاری( و ارزیابی و ارزش گذاری دانش فنی طرح ها و پروژه های فناوری اطاعات و ارتباطات - اجرای 
دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری )الکترونیکی( در زمینه های فناوری اطاعات، مدیریت، زبان، اموراداری و مالی، اقتصادی و بازرگانی و بهداشت و درمان بعد از 
 ، Core Banking ،پرداخت موبایل، ارائه پلتفرم های پرداخت ، PSPاخذ مجوزهای ازم در صورت نیاز -ارائه خدمات در حوزه پرداخت الکترونیک از هر نوع آن اعم از
سیستم های امنیتی و نرم افزارهای مربوطه - طراحی و ایجاد Data Center، ارائه خدمات تخصصی در حوزه Big Data )داده های انبوه( )در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم(
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181335(

 آگهی انتقالی شرکت شریف ناد لنگه سهامی خاص به شناسه ملی 10320187166 
به موجب نامه ش���ماره 21/871 و صورتجلس���ه مورخ 1396/6/25 مرجع ثبت شرکتهای 
شهرس���تانهای استان بندر عباس محل شرکت شریف ناد لنگه سهامی خاص به شناسه ملی 
10320187166 به تهران یوس���ف آباد – خیابان چهل وهشتم – خیابان سیدجمال الدین 
اس���دآبادی – پاک 370 – طبقه دوم – واحد 5 کد پستی 1436764816 منتقل گردیده و 

تحت شماره 369314 به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181324(

 آگهی تغییرات شرکت فواد سیرجان ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 362111 و شناسه ملی 10104088225

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/23 و اجازه مجمع 1395/03/05تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -سرمایه شرکت از مبلغ 4400000000 ریال به مبلغ7000000000000 
ریال منقسم به7000000000 سهم1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش 
یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورفوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181327(

 آگهی تغییرات
 شرکت مرغ اجداد زربال سهامی خاص

 به شماره ثبت 89150 و شناسه ملی 10101335387 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/12/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : شرکت س���رمایه گذاری کشاورزی کوثر به 
شناس���ه ملی 10100931903 - سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 
14006852814 - شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی 
10630119282 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به 
سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه 
کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و 

حساب سود و زیان منتهی به 1396/9/30 به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181321(

 آگهی تغییرات 
شرکت صنایع ابزار مهر تکتاز سهامی خاص

 به شماره ثبت 479940 و شناسه ملی 14005265690 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای وحید حسین به شماره ملی 0018052533 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ، آقای حمید حسینی به شماره ملی 0066435595 به 
سمت مدیرعامل و آقای سعید حسین به شماره ملی 0066013208 به سمت 
 رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهد آور

 از قبیل چک و سفته و بروات با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و یا امضا منفرد 
مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181325(

 آگهی تغییرات
 شرکت صنایع ابزار مهر تکتاز سهامی خاص

 به شماره ثبت 479940 و شناسه ملی 14005265690 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید حسینی به شماره 
ملی 0066435595 و آقای سعید حسین به شماره ملی 0066013208 
وآقای وحید حسین به شماره ملی 0018052533 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند آقای پدرام شیخ حسنی کد ملی 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کمندی به شماره ملی 0492510938 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال تعیین گردیدند روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181326(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه شهید 
بهشتی به شماره ثبت 20179 و شناسه ملی 10100657270 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/10/18 و مجوز شماره 
962/105/332759 م����ورخ 1396/11/24 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان ش����میرانات تصمیمات ذیل اتخاذ ش����د : داود بیات به شماره ملی 
 0050636162 و محمد ناصریان به شماره ملی 4579207122 و مجید مه آبادی

 به ش����ماره ملی 0056057709 و داود باقری به شماره ملی 3090680181 و 
علی مومنی به شماره ملی 0065077997 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
و محمود بهمنی نژاد به ش����ماره ملی 0042861152 به عنوان عضو علی البدل 
و علی سمندر نژاد به شماره ملی 0041861310 به عنوان عضو علی البدل برای 
مدت سه سال تعیین گردیدند . مسعود شیخعلی به شماره ملی 0072547685 به 

عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181328(
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در سازمان ملل گفت: شايد قابل توجه ترين پيام 
سخنان چندى پيش مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا 
درباره ايران، تمايل به مذاكرات با هدف دستيابى 
به توافقى فراگير و گسترده منجر به عادى سازى 
روابط دو كشور باشد. وى گفت: در رويكرد كاخ 
سفيد نسبت به ايران، امكان منطقى براى پيشرفت 
وجود دارد زيرا نكته بسيار مهمى كه توسط بسيارى 
از مفسران ناديده گرفته شده، ابراز تمايل دولت ترامپ براى مذاكره با تهران 
به رغم تشديد فشارهاى ضدايرانى است و از اين رو سياست ابتدا فشار و 
سپس مذاكرات و پس از آن دستيابى به توافق به اين معنا است كه دستيابى 
به توافقى فراگير ميان تهران و واشنگتن، ناممكن نيست. خليل زاد ادامه داد 
كه هر چند احتمال دارد اقدام ها و روش هاى اعمال فشار ترامپ تهران را 
مجاب نكند، اما اين امكان هست كه ايران براى مذاكره ترغيب شود. به ادعاى 
وى، با اينكه تهران اكنون به پذيرش پيشنهاد گفتگوى مستقيم با اياالت متحده 
تمايلى نشان نمى دهد و توجه خود را بر دستيابى به توافق با اروپايى ها براى 
دريافت غرامت زيان هاى ضدبرجامى در پى خروج آمريكا از توافق هسته اى 
متمركز كرده است، اما احتمال دارد به صورت ذهنى گزينه هاى ديگر خود 
را بررسى كند. خليل زاد درباره داليل ديگر پيش بينى خود براى عملى شدن 
مذاكره مستقيم تهران و واشنگتن افزود: محاسبه هاى ايران مطمئنا براساس 

ارزيابى از تاثير راهبرد اياالت متحده شكل خواهد گرفت.
بازداشت وزير اسبق انرژى اسرائيل به اتهام جاسوسى براى ايران

فارس: رسانه هاى صهيونيستى از متهم شدن 
وزير پيشين كابينه رژيم صهيونيستى به جاسوسى 
براى ايران خبر دادند. ســـازمان اطالعات داخلى 
رژيم صهيونيستى(شـــاباك)، «گونِن ِسِگو» وزير 
انرژى رژيم صهيونيستى در سال هاى 1995-96 
را به جاسوســـى براى ايران متهم كرد .بر اساس 
بيانيه ادعايى شاباك، وى در ماه مِى 2018 به اتهام 
ارتباط با ايران و جاسوســـى براى آن، بازداشت 

شد. روزنامه «جروزالم پست» ادعا كرد سال 2012، زمانى كه ِسِگو در نيجريه 
زندگى مى كرد، عوامل اطالعاتى ايران با او تماس برقرار كردند. شاباك مدعى 
است كه وى بارها با ايرانى ها ديدار داشته و حتى دو بار از اين ديدارها در 
داخل ايران انجام شده است.ادعا مى شود اين وزير سابق رژيم صهيونيستى، 
اطالعات حياتى را درباره زيرساخت هاى نظامى و غيرنظامى رژيم صهيونيستى 

در اختيار ايران قرار داده است
ورود اتوبوس به ميان جمعيت در هلند با يك كشته

تسنيم: ورود يك اتوبوس به ميان جمعيت در هلند به كشته شدن يك نفر 
و زخمى شدن سه نفر ديگر منجر شد.اين اتوبوس به ميان افرادى رفت كه قصد 
شركت در يك كنسرت را داشتند. پليس هلند در بيانيه اى اعالم كرد اتوبوس 

از صحنه متوارى شد و مأموران در جستجو براى يافتن وى هستند. 
داماد پادشاه اسپانيا به جرم فساد مالى زندانى شد

تسنيم: داماد پادشاه اسپانيا كه پيشتر به تحمل 
چند سال حبس به دليل فساد مالى محكوم شده بود، 
زندانى شد. «اينياكى اوردانگارين»، همسر خواهر 
«فيليپه ششم» پادشاه اسپانيا كه پيشتر در اتهام فساد 
مالى و فرار مالياتى مجرم شناخته شده بود، زندانى 
شـــد. «اوردانگارين» كه هم اكنون 50 سال سن 
دارد به كســـب ميليون ها يورو پول غيرقانونى در 
فاصله سال هاى 2004 تا 2006 از طريق يك بنياد 

غيرانتفاعى متعلق به خود در جزيره «مايوركا» متهم شده است.
سى ان ان: دروغگويى ترامپ، پينوكيو را هم شرمنده مى كند

تسنيم: شبكه آمريكايى سى ان ان در گزارشى با اشاره به اينكه «ترامپ در مسابقه 
دروغگويى، اوباما را شكست داده است»، افزود: دروغ روز جمعه ترامپ كه مدعى 
شد سياست غيراخالقى و غيرانسانى جدا كردن فرزندان از والدينشان در حال عبور 

غيرقانونى از مرز «قانون دموكرات ها» است، پينوكيو را هم شرمنده مى كند.
تظاهرات يونانى هاى معترض به توافق تغيير نام مقدونيه

فارس: معترضان به توافق در زمينه تغيير نام كشور مقدونيه، ضمن تظاهرات 
در يونان با نيروهاى پليس درگير شدند. در پى توافق يونان با مقدونيه در مورد 
تغيير نام مقدونيه به جمهورى مقدونيه شمالى، عده اى از مردم يونان با تظاهرات 

در اين كشور اعتراض خود را به توافق به دست آمده اعالم كردند.  
راننده شخصى بن الدن در ليبى دستگير شد

ابنا: راننده شخصى اسامه بن الدن سركرده سابق 
القاعده در شهر درنه ليبى بازداشت شد. رسانه هاى 
عربى از دستگيرى «ابوسفيان بن قمو» راننده شخصى 
بن الدن خبر دادند. نيرو هاى ارتش ليبى به فرماندهى 
ژنرال خليفه حفتر در جريان حمله به شــــهر درنه، 
پس از درگيرى شديد با بن قمو و همراهانش در 

ساختمانى موفق به بازداشت وى شدند. 
پيروزى يك محافظه كار در انتخابات رياست جمهورى كلمبيا

ايسنا: «ايوان دوكو» نامزد محافظه كاران با شكست «گوستاو پترو» رقيب 
خود از جناح چپ در انتخابات رياست جمهورى كلمبيا پيروز شد. دوكو 
41 ساله موضع سختگيرانه اى عليه شورشيان سابق گروه فارك دارد و وعده 
داده كه برخى مفاد توافق صلح دولت مركزى و فارك را كه در سال 2016 

ميالدى امضا شد، تغيير دهد. 

سرويس خارجى: نيروهاى يمنى 
با انجام پاتك هاى پى در پى سنگين و 
غافلگيرانه عليه نيروهاى ائتالف عربى 
در جنوب «الحديده»، اين منطقه را به 
باتالقى براى عربستان و همپيمانان اين 
كشور تبديل كرده اند و در تازه ترين 
اين حمالت، دست كم 123 مزدور 
ائتالف عربى كشته و بيش از 160 تن 
ديگر از آنان به دست ارتش و انصاراهللا 

يمن اسير شدند.
به گفته منابع خبرى، تازه ترين 
پاتك غافلگير كننده نيروهاى يمنى به 
مزدوران ائتالف عربستان در جنوب 
«الحديده»، به كشته شدن دست كم 
123 تن و زخمى شـــدن صدها نفر 
ديگر از مزدوران منجر شده است. اين 
منابع همچنين افزودند: دهها جســـد 
متعلق بـــه نيروهاى ائتالف متجاوز 
ســـعودى و اماراتى كه در درگيرى با 
نيروهاى ارتش و كميته هاى مردمى 
يمن در جنوب «الحديده» و سواحل 
اين اســـتان به هالكت رسيده اند، به 
استان «عدن» اين كشور منتقل شدند.

وبگاه خبرى «يمنى پرس» نيز به 
نقل از منابعى اختصاصى گزارش داد: 
دو كاميون حامل دهها جسد مزدوران 
ائتالف عربى وارد شهر «عدن » شده اند. 
براساس اين گزارش، همه اين اجساد 
متعلق به ساكنان استان هاى جنوبى يمن 
هستند كه  امارات، آنها را وادار به جنگ 
در جبهه ســـاحل غربى و «الحديده» 
كرده بود. منابع يمنى همچنين گفتند: 
سرلشگر ستاد مهندس «عيسى سيف 
بن عبالن المزروعى»، جانشين رئيس 
ستاد مشترك ارتش امارات و گروهى 
از افسران بلندپايه اين كشور كه دو روز 

پيش به غرب يمن رفته بودند، در جبهه 
ساحل غربى كشته شده اند.

يگان موشكى و پهپادى ارتش 
يمن و انصاراهللا نيز با انجام عملياتى 
مشترك، مواضع شبه نظاميان وابسته به 
ائتالف سعودى را سواحل غربى يمن و 

جنوب الحديده هدف قرار دادند.

از ســـوى ديگر و همزمان با 
تشـــديد حمالت يمنى ها وافزايش 
شمار كشته هاى ائتالف عربى، برخى 
منابع از اسارت 160 مزدور عربستان 
به دست يمنى ها در جنوب «الحديده» 
و سواحل غربى اين كشور خبر دادند. 
اين منابع گفتند: مزدوران به اسارت 

درآمـــده براى در امان ماندن از حمله 
جنگنده هاى ائتالف سعودى به خارج 
از «الحديده» منتقل شده اند.ارتش يمن 
همچنين از  ساير مزدوران محاصره 
 شـــده ائتالف ســـعودى در جنوب 
«الحديده» و سواحل غربى اين كشور 

خواست تا خود را تسليم كنند.

از طرفـــى، نيروهاى ارتش و 
كميته هـــاى مردمى يمن همزمان با 
پيروزى هـــا در جبهه «الحديده»، در 
غرب يمـــن،  محل تجمع مزدوران 
ســـعودى در منطقه «الجمارك» و در 
صحراى «البقع»، واقع در منطقه «نجران» 
عربستان را نيز با توپخانه هدف قرار 

دادند. همچنين شـــمارى از مزدوران 
عربستان نيز در عمليات نظامى و تك 
تيراندازى ارتش و كميته هاى مردمى 
يمن در استان هاى «تعز» و «الضالع» 

يمن كشته و زخمى شدند.
جنگنده هاى ائتالف ســـعودى 
– آمريكايـــى – اماراتى نيز بار ديگر 

به اســـتان «الحديده» حمله كردند.به 
گزارش شبكه «المسيره»،  جنگنده هاى 
ائتالف سعودى، ســـه بار الحديده 
را بمباران كردند.در چنين شـــرايطى 
و در پـــى حمايت غرب از ائتالف 
سعودى در عمليات «الحديده»، روزنامه 
انگليسى«گاردين» در گزارشى نوشت، 

غربى ها با مشاوره، راهنمايى و ارسال 
تجهيزات نظامى، در حمله عليه يمن، 
به عربستان و امارات كمك مى كنند و 
يورش هاى ائتالف عربستان و امارات 
به الحديده، تنها به بيشتر شدن عمق 
بدترين بحران انسانى در جهان انجاميده 
است. در تحوالت سياسى نيز، منابع 

وابســـته به سازمان ملل از شكست 
ماموريت نماينده اين ســـازمان در 
امور يمن در سفر به «صنعا» و ادامه 
درگيرى ها در «الحديده» خبر دادند.به 
گفته منابع خبرى، «مارتين گريفيث»، 
فرســـتاده سازمان ملل متحد به يمن، 
شـــهر « صنعا» را در حالى ترك كرد 

كه مذاكراتش با جنبش انصاراهللا در باره 
«الحديده» هيچ نتيجه اى به همراه نداشته 
است. به گفته اين منابع، مقامات انصاراهللا 
عقب نشينى از «الحديده» و واگذارى 
اداره امور آن تحت نظارت ســـازمان 
ملل را نپذيرفتند و خواســـتار زمان 
بيشتر براى بررسى پيشنهاد فرستاده 
سازمان ملل شدند. همزمان، «محمد 
عبدالسالم»، سخنگوى انصار اهللا يمن 
نيز ضمن غير منطقى دانستن تحويل 
بندر «الحديده» به سازمان ملل اعالم 
كـــرد: اين گزينه روى ميز مذاكرات 
نيست.شـــوراى امنيت نيز جلسه اى 
را درباره يمن پشـــت درهاى بسته 
برگزار كرد و در جريان آن، «مارتين 
گريفيتس»، فرســـتاده سازمان ملل به 
يمن، اعضاى اين شورا را در جريان 

طرح فراگير صلح قرار داد.
همچنين «پاپ فرانسيس»، رهبر 
مذهبى كاتوليك هاى جهان در سخنانى 
خواستار كمك جامعه بين المللى براى 
پايـــان دادن به جنگ فاجعه بار در 
يمن شـــد. پاپ با ابـــراز نگرانى از 
جنگ بى پايان در يمن، دست به دامن 
جامعه بين المللى براى كمك به پايان 
درگيرى ها و اوضاع فاجعه بار در اين 
كشور شد و از مسيحيان نيز خواست 

تا براى اين كشور دعا كنند.
در چنين شـــرايطى،  شـــيخ 
«قيس الخزعلـــى»، دبيركل جنبش 
«عصائب اهل الحق» عراق در پيامى 
به «عبدالملك الحوثى»، رهبر انصار 
اهللا يمن گفت: اگر دورى مســـافت 
و وجود مرزهاى ساختگى نبود، در 
كنار شـــما عليه عربستان و امارات 

مى جنگيديم.

اشرف غنى دستور تمديد 10 روزه 
آتش بس با طالبان را صادر كرد

سرويس خارجى:رئيس  جمهورى افغانستان  از تمديد 10 روزه آتش بس 
دولت وحدت ملى با طالبان  خبر داد.  

در همين رابطه،دفتر اشـــرف غنى، اعالم كرد:  رئيس جمهورى آتش بس 
اوليـــه اى كـــه با گروه طالبان برقرار كرده  و قرار اســـت تا  روز چهارشـــنبه 
هفتـــه جـــارى پايان يابد را تا 10 روز ديگر تمديـــد كرد.با اين حال «دورانى 
وزيرى»، ســـخنگوى كاخ رياست جمهورى افغانستان گفت: نيروهاى امنيتى 
افغـــان همچنـــان در طول اين آتش بـــس مى توانند از خود در مقابل هر گونه 
حمله اى دفاع كنند.در تحولى ديگربر اثر حمله طالبان به شـــهرهاى «اناردره» 
و «كهنه» واليت «فراه» هفت نيروى نظامى افغان كشـــته و هشـــت تن ديگر  

زخمى شدند.
همچنين،مقامات امنيتى افغان در واليت ننگرهارنيز اعالم كردند:شمار كشته 
شدگان حمله انتحارى  دو روز پيش در اين واليت  به22كشته و 65 زخمى  
افزايش يافت.سخنگوى  والى  ننگرهار هم  از ترور فرماندار شهرستان «غنى 
خيل» اين واليت توسط افراد مسلح ناشناس  خبر داد و گفت: وى به همراه  
يك محافظش در اين حمله كشته شد. در خبر ديگرى،وزارت خارجه ايتاليا از 
پيشنهاد رئيس جمهورى افغانستان براى تمديد آتش بس و آغاز مذاكرات صلح 
استقبال  كرد و گفت : ادامه  اين روند معرف نخستين گام اجتناب ناپذير براى 

اعمال شرايط صلح دراز مدت است.

ســـرويس خارجى: عفو بين الملل از مقامات 
بحرينى خواســـت حكم صادره عليه شيخ «على 
سلمان»، دبيركل جمعيت «الوفاق» را لغو و وى را 

بدون قيد و شرط آزاد كنند.
سازمان عفو بين الملل در توئيتى نوشت، حكم 
شيخ على سلمان، دبيركل جمعيت الوفاق بحرين به 
اتهام آنچه «جاسوسى براى قطر» ناميده شده، روز 

پنجشنبه 21ژوئن صادر مى شود ، او زندانى انديشه 
اســـت كه صرفا به دليل تالشش براى آزادى بيان 
دستگير شد و بحرين بايد فورا او را آزاد كند.اين در 
حالى است كه شيخ «على سلمان» از زمان نخستين 
حضورش در جلسه دوم دادگاه همه اتهام ها مبنى 

بر "جاسوسى براى قطر" را رد كرده است.
از طرفى، «زيد بن رعد الحسين» كميسر عالى 

حقوق بشر ســـازمان ملل نيز اعالم كرد :مقامات 
بحرينى همچنان به ســـركوب جامعه مدنى ادامه 
مى دهند.در خبر ديگـــرى و در ادامه روند عادى 
سازى روابط «منامه» با «تل آويو»، به زودى هيأتى از 
رژيم صهيونيستى براى شركت در نشست «ميراث 
جهانى» به ميزبانى بحرين قرار است به اين كشور 

سفر  كند.

ســـرويس خارجى: «مالنيا 
ترامپ»بانوى اول آمريكا در  اقدامى 
علنى و بى سابقه از سياست هاى  
ضد مهاجرتـــى رئيس جمهورى 
اين كشـــور در راستاى جدا كردن 
مهاجران غير مجاز از فرزندانشان 

انتقاد كرد.
در همين رابطه،«اســـتفانى 
گريشام» سخنگوى مالنيا ترامپ با 
انتشار يك بيانيه اعالم كرد: بانوى 
اول آمريكا  بر اين باور اســـت كه 
ما كشورى مى خواهيم كه از همه 
قوانيـــن تبعيت مى كند و بايد در 
كشورى زندگى كنيم كه با شور و 
احساس اداره مى شود.در اين بيانيه 
آمده است: مالنيا ترامپ از اين كه 
ببيند كودكان از خانواده هاى خود 
جدا مى شوند، بيزار و اميدوار است 
كه دموكرات ها و جمهوريخواهان 
سرانجام بتوانند براى اصالح قانون 

مهاجرت همكارى بكنند.
«لـــورا بـــوش»، همســـر 
رئيس جمهورى اسبق آمريكا نيز، 
باانتقاد از سياست  ضد مهاجرتى 
ترامپ گفت: اين حركتى ظالمانه 
و غيـــر اخالقى اســـت  كه قلبم 
را بـــه درد آورد.وى افزود: من از 
لـــزوم اجرا و حفاظت از مررهاى 
بين المللى خودمان قدردانى مى كنم 
اما اين سياست تحمل صفر ظالمانه 

است.
از طرفى «استفان ميلر» مشاور 
كاخ سفيد ضمن دفاع از سياست 

ضد مهاجرتى ترامپ،گفت: هيچ 
كشورى نمى تواند سياستى داشته 
باشـــد كه براســـاس آن تمامى 

دسته هاى مردم از قوانين مهاجرتى 
مصـــون باقى بماننـــد و اين يك 
تصميم ساده از سوى دولت آمريكا 
است.اين در حالى است كه ،«رعد 

زيدالحسين» كميسارياى عالى حقوق 
بشـــر سازمان ملل متحد از آمريكا 
خواست سياست خالف وجدان 

خـــود را در برخورد با مهاجرين 
غيرقانونى كه از مرز مكزيك وارد 
آمريكا مى شوند، متوقف كند.  در 
تحولى ديگر،«رودى جوليانى» وكيل  

ترامپ خواســـتار انجام تحقيقات 
دربـــاره تحقيق و تفحص هاى به 
انجام رسيده توسط «رابرت مولر» 

بـــازرس ويژه پرونـــده دخالت 
ادعائى مسكو در انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا درســـال2016 

شد .

سرويس خارجى: درخواست 
نخست وزير عراق براى برگزارى يك 
نشست گسترده  جهت خروج از بحران 
سياســـى كنونى، با موافقت مشروط 
رهبران جريان هاى سياسى اين كشور 
مواجه شـــد.به گزارش منابع خبرى، 
« نورى المالكى»، رهبر ائتالف «دولت 
قانون» درباره درخواست حيدر العبادى، 
نخســـت وزير عراق براى برگزارى 
نشستى گسترده بعد از تعطيالت عيد 
فطر جهت مشخص كردن برنامه دولت 
آتى و تسريع در تشكيل آن، گفت: ما از 
هر اقدام جدى براى بحران خطرناكى 
كه عراق با آن روبرو مى شود حمايت 
مى كنيم اما قبول اين درخواست مرتبط 
با مكانيزم ها و محورهايى است كه طى 
نشست درباره آن صحبت خواهد شد 
و بستگى به نتايج آن دارد.وى افزود: 
هرگونه درخواست يا ديدارى كه فاقد 
راهكارهايى براى بحران باشـــد، تنها 

تبليغات محسوب مى شود.
«اياد عـــالوى»، رهبر ائتالف« 
الوطنيه» عراق نيز حمايتش را از طرح 
العبادى اعالم كرد اما حضور در نشست 
را به مشاركت كردها مشروط كرد.وى 
گفت: با گذشت زمان و نياز شديد به 
نهايى كردن پرونده نتايج انتخابات، ما از 
طرف هاى ذيربط مى خواهيم تحقيقات 
مربوط به تقلب در انتخابات را نهايى 
كنند ، ما با برگزارى نشست ملى با 

حضور كردها موافقيم.
عالوى همچنيـــن تالش هاى 
«مقتدا صـــدر»، رهبر جريان صدر 

عراق در اين راســـتا و تمايلش براى 
تحقق توافق ملى را ستود.«نيچروان 
بارزانى»، نخست وزير اقليم كردستان 
نيز حمايتـــش را از هرگونه طرحى 

براى خروج از بحران كنونى و نجات 
دادن روند سياسى عراق اعالم كرد.وى 
گفت: اگر طرح العبادى به مذاكرات 
جدى براى ايجاد ائتالف گســـترده 

بينجامد مى تواند بسيارى از مشكالت 
داخلى و خارجى را حل كند.«اسامه 
النجيفى»، از رهبران جريان اهل سنت 
عراق و رئيـــس ائتالف «القرار» نيز 

از آمادگى اش براى شـــركت در اين 
نشست خبر داد و بر لزوم مشاركت 

همگان در آن تأكيد كرد.
در همين حال، «ضياء االسدى»، 

مســـئول دفتر سياسى رئيس جريان
« صـــدر» در عـــراق گفت: دعوت 
نخست وزير كنونى عراق براى بحث 
درباره تشكيل دولت آينده را دريافت 

نكرده است. وى افزود: ائتالف سائرون 
(به رياست مقتدا صدر) دعوتى رسمى 
از رئيس ائتالف النصر (به رياســـت 

العبادى) دريافت نكرده است.

سرويس خارجى: منابع امنيتى 
از كشته شدن دست كم 14 نظامى 
ارتـــش ليبى در درگيرى با عناصر 
مسلح در شهر «بنغازى» اين كشور 

خبر دادند.
بـــه گفته منابـــع خبرى، در 
درگيرى نيروهـــاى ارتش ليبى به 
فرماندهى ژنرال«خليفه حفتر» و افراد 
مسلح موسوم به «گردان هاى دفاعى 
بنغازى» در شهر بنغازى، دست كم 
14 نظامى ارتش اين كشور كشته و 
شمارى نيز زخمى شدند.  اين منابع 
همچنين از كشته شدن دست كم 20 
تن از عناصر مسلح در اين درگيرى 

ها خبر دادند.
از ســـوى ديگـــر، حلقـــه 
محاصرهعناصر باقيمانده گروه هاى 
مسلح در دو محله شهر «درنه» ليبى 
نيز به توســـط نيروهاى ارتش تنگ 
تر شـــد.جنگنده هاى ارتش ليبى 

نيز شـــش بار محل تجمع وانبار 
مهمات گروه هاى مسلح موسوم به 
«گردان هـــاى دفاعى بنغازى» را در 
منطقه هالل نفتى بمباران كردند .شبه 
نظاميان و گروه هاى مسلح  موسوم  
به «گردان هاى دفاعى بنغازى» سه روز 
پيش به مركز  ذخيره ســـازى نفت  
در « راس النوف» و بندر «السدره»  
واقع  در شرق ليبى حمله كردند و با 
نيروهاى محافظ  آنجا درگير شدند. 
در  اين  حمله مخزن  شماره  12  
مركز  «راس النوف » به آتش كشيده 
شد و در پى آن، صادرات نفت ليبى 

كاهش يافت.
در چنيـــن شـــرايطى برخى 
نمايندگان پارلمـــان ليبى به طور 
ضمنى، قطر وتركيـــه را متهم به 
حمايت از عناصر مسلح ليبى براى 
حمله به تاسيســـات نفتى در اين 

كشور كردند.

بازداشت سركرده ارشد طالبان پاكستان 
در «پيشاور»

  ســـرويس خارجى:برخى منابع خبرى اعالم كردند:مولوى «بهادرجان»  
سركرده ارشد طالبان پاكستان در فرودگاه بين المللى  شهر«پيشاور» مركز ايالت 

خيبرپختونخواه  توسط پليس اين كشوردستگير شد.
 به گفته اين منابع،بهادرجان كه سعى داشت به دبى فرار كند توسط نيروهاى 
امنيتى در فرودگاه بين المللى« باچاخان» پيشاور دستگير و به مكان نامعلومى انتقال 
يافت.نيروهاى امنيتى هنگام بررسى مدارك مسافران پرواز دوبى سركرده ارشد 
طالبان پاكستان را كه نامش در فهرست  تروريست ها و افراد ممنوع الخروج بود، 
شناسايى كردند.اين در حالى است كه،بهادرجان عمليات هاى تروريستى زيادى را 
عليه پاكستان طراحى و اجرا كرده است.در تحولى ديگر،«نواز شريف»نخست وزير 
سابق پاكستان كه به همراه دخترش در لندن به سر مى برد، بازگشتش به اين كشور 

را به دليل تكميل مداواى همسرش به تاخير انداخت.

ترامپ: مانور هاى آمريكا -كره جنوبى 
پرخرج بود،متوقفش كردم

سرويس خارجى: رئيس جمهورى آمريكا  اعالم كرد:درباره رزمايش هاى 
نظامى  واشنگتن – سئول در شبه جزيره كره  را به دليل هزينه هاى بسيار 

زياد آن  متوقف كردم.
ترامپ در  توئيتى نوشت: پيشنهاد توقف مانورهاى نظامى  آمريكا 
با سئول  در شبه جزيره كره در خالل مذاكرات با  رهبر كره شمالى  به 
درخواســــت من بود  زيرا اين رزمايش ها بســــيار گران و پرهزينه هستند 
و پيام بدى  به اين نشســــت ارســــال مى كردند.  وى افزود: اگر مذاكرات با 
كره شمالى شكست بخورداين رزمايش ها مى توانند دوباره آغاز شوند كه 

اميدوارم اين اتفاق نيفتد.
 «ســــوزان رايس»، مشــــاور امنيت ملى  سابق آمريكا نيز اعالم كرد: 
نشســــت هفته گذشــــته ميان ترامپ و «كيم جونگ اون»، براى پيونگ 
يانــــگ موفقيت بزرگترى بوده و توافــــق رئيس جمهورى آمريكا براى 
توقف مانورهاى نظامى مشــــترك بزرگ با كره جنوبى يك پيروزى براى  
رهبر كره شــــمالى اســــت.  در چنين شرايطى،روزنامه «مان هوآ ايلبو» كره 
جنوبى  مدعى شــــد  كه مقام هاى آمريكايى ســــه هزار تاسيسات مرتبط 
به فعاليت هاى هسته اى و موشكى در كره شمالى شناسايى كرده اند .
رسانه دولتى كره شمالى نيز از  سئول خواست تا به روح توافق به دست 

آمده در نشست آوريل رهبران دو كره احترام بگذارد.

اردوغان: غرب به دنبال  شكست من 
در انتخابات است

سرويس خارجى: رئيس جمهورى تركيه  از تالش غرب براى شكست 
وى در انتخابات زودهنگام رياست جمهورى اين كشور خبر داد.

 اردوغان در گردهمايى حزب عدالت و توسعه در شهر استانبول اعالم 
كرد:غرب منتظر نتايج انتخابات 24 ژوئن و شكست و سقوط من است اما 
همه ما با هم آماده درس دادن به غرب هستيم.  وى با بيان اين كه  روز24 
ژوئن عيد دموكراسى تركيه خواهد بود چرا كه در آن روز مردم با انتخاب 
خود آينده كشوررا رقم خواهند زد، گفت:انتخابات پيش رو ما را مقتدرتر از 
گذشته  مى كند و روز وحدت ما خواهد بود چون ما مثل ديگران حرف نمى 
زنيم بلكه عمل مى كنيم و نتيجه اقدامات ما هم در پيش چشم ملت است.

شهادت دهها تن از نيروهاي مقاومت شيعه عراق 
در حمله هوايى ائتالف آمريكا به سوريه 

سرويس خارجى: تجاوز جنگنده هاى ائتالف آمريكا به پايگاههاى ارتش 
سوريه در مرز مشترك با عراق، عالوه بر كشته شدن شمارى از نيروهاى ارتش 

سوريه، به شهادت دهها تن از نيروهاى مقاومت شيعه عراق منجر شد.
درپى حمله جنگنده هاى ائتالف آمريكايى به يكى از پايگاه هاى ارتش 
سوريه در شرق اين كشور، چندين سرباز سورى كشته يا زخمى شدند.منابع 
محلى سورى از حمله جنگنده هاى ائتالف آمريكا به يك پايگاه متعلق به ارتش 
سوريه در جنوب شهر «البوكمال» خبر دادند. خبرگزارى رسمى سوريه «سانا» 
نيز به نقل از منابع نظامى گزارش داد در حمله جنگنده هاى ائتالف بين المللى 
به رهبرى آمريكا به يك پايگاه ارتش در شهر «الهرى» چندين سرباز سورى 
كشته يا زخمى شدند. يكى از فرماندهان ائتالف نيروهاى حامى سوريه به 
خبرگزارى رويترز گفت كه به احتمال زياد پهپادهاى آمريكايى مواضع ارتش 
ســـوريه و محل اســـتقرار گروه هاى عراقى بين البوكمال و التنف را بمباران 
كرده انـــد. در هميـــن حال، فردوس العوادى نماينده ائتالف دولت قانون در 
عراق گفت: ائتالف تحت فرماندهى آمريكا در راستاى تداوم جنايت هايش 
عليه مقاومت، جنايت پليد ديگرى را با بمباران فرزندان مقاومت اسالمى و 
الحشد الشعبى در مرز سوريه و عراق مرتكب شد كه به شهيد و زخمى 
شدن دهها تن از نيروهاى گردان هاى حزب اهللا عراق و عصائب اهل الحق 

و جنبش النجباء منجر شد. 
العودى در بيانيه اى اعالم كرد: اين ائتالف شوم هر روز ثابت مى كند 
كه عليه عراق و فرزندان مخلص اين كشور عمل مى كند، زيرا يك بار آنها را 
هدف قرار داده و به قتل مى رساند و بار ديگر به انواع تروريسم (گروه هاى 
تروريستى) كمك كرده و آنها را قادر مى سازد عليه اين فرزندان مخلص 
كشور اقدام كنند. وى افزود: انتظار مى رود كه دولت عراق براى بازخواست 
درخصوص اين اقدامات مكرر وارد عمل شـــده و به اين ائتالف خيانتكار 
بفهماند كه هرگونه تعدى عليه الحشد الشعبى به منزله تعدى به عراق است 
و اين امر ايجاب مى كند موضع قاطعى گرفته شـــود كه اين موضع قاطع 
نبايد كمتر از بيرون راندن اين نيروها باشد كه براساس مقاصدى براى ضربه 
زدن به مقاومت در منطقه تالش مى كنند. اين درحالى اســـت كه ســـرگرد 
«جاش ژاك» سخنگوى مركز فرماندهى آمريكا در ائتالف بين المللى با رد اين 
گزارش ها، مدعى شد هيچ كدام از اعضاى ائتالف آمريكايى در نزديكى شهر 
البوكمال عمليات انجام نداده اند. از سويى همزمان الحشد الشعبى عراق از 
حمله توپخانه اى خود به مواضع داعش در مرزهاى مشترك عراق و سوريه 
خبر داد كه در پى آن عناصر اين گروه تروريستى متحمل خسارات سنگينى 
شدند. خبر ديگر اينكه نيروهاى دموكراتيك سوريه (قسد) در يك عمليات 
نظامى، شهرك الدشيشه در حومه جنوبى استان حسكه واقع در شمال شرق 
سوريه را به طور كامل از اشغال گروه تروريستى داعش آزاد كردند. نيروهاى 
دموكراتيك سوريه (ائتالف با محوريت كردها و تحت حمايت آمريكا) وارد 
شـــهر الناصره واقع در دو كيلومترى شـــرق الدشيشه شدند و در فاصله سه 
كيلومترى مرز با عراق قرار گرفتند. نقشه منتشر شده در پايگاه اينترنتى اين 
نيروها نشان مى دهد كه آن ها در نزديكى مرزهاى عراق مستقر شده اند. 
منطقه آزاد شده الدشيشه آخرين شهرك تحت اشغال عناصر داعش در استان 
حسكه بود كه با كمك نيروهاى آمريكايى، فرانسوى، ايتاليايى و ساير نيروهاى 

غربى توسط نيروهاى كرد آزاد شد.
در خبرى ديگرگروه تروريستى تحريرالشام (جبهه النصره سابق) وابسته 
به رژيم صهيونيستى بار ديگر زمين هاى كشاورزى و باغ هاى ميوه را در 
حومه شمالى شهر قنيطره در جنوب سوريه به آتش كشيد.در چنين شرايطى 
روزنامه صهيونيستى هاآرتص به نقل از منابع بلندپايه سياسى در تل آويو 
تاكيد كرد كه به رغم هماهنگى اردن و اسرائيل براى اعمال فشار بر روسيه 
به منظور كاستن از نفوذ ايران در سوريه اما مسكو پاسخ اين خواسته را نداد. 
هاآرتص افزود: اسرائيل و اردن از مسكو انتظار دارند كه در اين خصوص 
از نفوذ خود در بحران سوريه استفاده كند اما روسيه پاسخى نداده چون به 
دنبال رويارويى ديپلماتيك با متحد راهبردى خود يعنى جمهورى اسالمى 

ايران نيست.

ســـرويس خارجى: روزنامـــه عبرى زبان 
اســـرائيل اليوم به نقل از يك ســـازمان حقوقى 
صهيونيستى نوشت كه اتحاديه اروپا هزينه هاى مالى 
طرح تعقيب قضايى افسران اسرائيلى به خاطر كشتار 

غير نظاميان فلسطينى را تامين مى كند.
سازمان ديد بان سازمان هاى غيردولتى كه نهادى 
اسرائيلى است، اعالم كرد كه اتحاديه اروپا شروع به 
تأمين هزينه هاى مالى طرح تعقيب قضايى افسران 
اسرائيلى شـــركت كننده  در قتل عام غير نظاميان 
فلسطينى و ناقض حقوق بشر در اراضى اشغالى 
فلســـطينى كرده است. در اين گزارش آمده است 
كـــه اتحاديه اروپا 250هزار يورو براى اين طرح 
اختصاص داده و اين طرح تا ســـال 2019ادامه 
خواهد داشت. در اين گزارش تصريح شده است 
كه اســـرائيل در زمينه تجـــاوز ارتش خود عليه 
غير نظاميان فلســـطينى هيچ تحقيقات جدى به 
عمل نمـــى آورد. طبق گزارش حاضر، اين طرح 
را ســـازمان صهيونيستى "يش دين" (قانون وجود 
دارد) با همكارى سازمان اسرائيلى "پزشكان حقوق 
ارائه  و جنبش اسرائيلى "شكست سكوت"  بشر" 
كرده اســـت. بر اساس اين گزارش، هدف طرح 
مذكور ايجاد يك بانك اطالعاتى براى جمع آورى 

گواهى و شهادت ها در خصوص تجاوزهاى ارتش 
رژيم صهيونيستى عليه فلسطينيان است.  در چنين 
شرايطى دولت آمريكا اميدوار است رژيم هاى عربى 
حوزه خليج فارس هزينه هاى مالى طرح موســـوم 
به «معامله قرن» براى ســـازش ميان فلسطينيان و 
رژيم صهيونيستى را تامين كنند.روزنامه عبرى زبان 
«هاآرتـــص» اعالم كرد كه دولت «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهورى آمريكا مى كوشد كشورهاى عربى 
حوزه خليج فارس را به ســـرمايه گذارى صدها 
ميليـــون دالرى در پروژه هـــاى اقتصادى در نوار 
غـــزه متقاعد كرد كه اين اقدام، در جهت تالش 
براى آرام كردن اوضاع امنيتى و سرعت بخشيدن 
به طرح صلح كاخ سفيد موسوم به «معامله قرن» 

صورت مى گيرد. 
خبر ديگر اينكه شـــهروندان فلسطينى در 
واكنش به ادامه جنايات رژيم صهيونيستى، با پرتاب 
بادبادك هاى آتش زا چندين منطقه در شهرك هاى 
صهيونيست نشين اطراف غزه را به آتش كشيدند. 
شـــاهدان عينى گفتند در پى پرتاب بادبادك ها و 
بالن هاى آتشين توسط شهروندان فلسطينى، چندين 
مورد آتش سوزى در شهرك هاى صهيونيست نشين 
اطراف غزه به وقوع پيوسته است. به گفته شاهدان 

در شرق  اين آتش ســـوزى ها در مناطق "صوفا" 
رفح، "كيبوتس ريعيم" و شـــرق اردوگاه "البريج" 
به وقوع پيوسته است. تالش تيم هاى آتش نشانى 
رژيم صهيونيستى براى مهار شعله هاى آتش ادامه 
دارد. در پى پرتاب بالن ها و بادبادك هاى آتشين از 
نوار غزه، 25 مورد آتش سوزى در مناطق مختلف 
شهرك هاى صهيونيست نشين اطراف غزه به وقوع 
پيوست. در رويدادى ديگر يك رسانه اسرائيلى از 
سرقت اسناد نظامى بسيار محرمانه از داخل خودرو 
فرمانده نيرو هاى ويژه اين رژيم در كرانه باخترى 
خبر داد. روزنامه عبرى زبان «معاريو» از سرقت اسناد 
سرى از خودروى فرمانده تيپ كماندوهاى ارتش 
اسرائيل خبر داد. اين روزنامه نوشت: اين اسناد در 
كيِف داخل خودرو سرهنگ «آوى بولت» فرمانده 
تيپ كماندوهاى ارتش اسرائيل بود كه اواخر هفته 
گذشـــته زمانى كه وى در حال بازديد ميدانى در 
كرانه باخترى بود، اين اسناد به سرقت رفت. معاريو 
خاطرنشان كرد، فرمانده ارتش اسرائيل تصميم گرفته 
است تحقيقات ويژه اى درباره داليل و شرايط اين 
حادثه انجام دهد به ويژه اين كه اين اســـناد بسيار 
محرمانه هستند. سرهنگ آوى بولت پيشتر فرمانده 

تيپ كرانه باخترى بود.

بانوى اول آمريكا در اقدامى بى سابقه سياست هاى ضد مهاجرتى ترامپ را به باد انتقاد گرفت

درخواست عفو بين الملل براى آزادى فورى دبيركل جمعيت «الوفاق» بحرين

استقبال مشروط رهبران سياسى عراق از برگزارى نشست ملى حل بحران

اعالم حمايت اتحاديه اروپا از طرح تعقيب افسران جنايتكار رژيم صهيونيستى 

 صدها نفر از مردم آمريكا  در ايالت هاى نيوجرسى و 
تگزاس  در اعتراض به سياست جديد ضد مهاجرتى دونالد 
ترامپ كه باعث جدايى كودكان از والدين مهاجرشان شده 
است، تظاهرات برگزار كردند. معترضان به سياست هاى 
جديد رئيس جمهورى آمريكا در قبال مهاجران غيرقانونى، 

مقابل يك بازداشتگاه مهاجران در ايالت نيوجرسى تجمع 
كردند.همچنين،در ايالت تگزاس هم شمارى از نمايندگان 
دموكرات كنگره از يكى از مراكز مرزبانى آمريكا كه محل 
نگهدارى كودكان مهاجران غيرمجاز است بازديد  و در 

تظاهرات اعتراضى شركت كردند.

تظاهرات عليه سياست هاى ضد مهاجرتى ترامپ  

رئيس بسيج مردمى و دبيركل جنبش «نجبا» درباره 
اوضاع امنيتى عراق و مناقشات جارى در صحنه سياسى اين 
كشور تبادل نظر كردند.منابع خبرى گفتند:« فالح الفياض»، 
رئيس سازمان بسيج مردمى عراق با حضور در مقر مركزى 

مقاومت اســـالمى نَُجبا در بغداد با حجت االسالم شيخ
« اكرم الكعبى»، دبيركل اين جنبش ديدار و گفتگو كرد. 
به گفته اين منابع، اين مالقات به منظور رايزنى و بررسى 

اوضاع سياسىـ  امنيتى كشور عراق برگزار شد.

ديدار رئيس سازمان بسيج مردمى عراق با دبيركل «نَُجبا» در بغداد

كشته شدن 14 نظامى ارتش ليبى 
در درگيرى هاى «بنغازى»


