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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

�ي��ا ���� بر�� �هن قابل تصو� هس���ت كه 
«شناخت» �� پايا� يافته تلقي كند � به �صطال� عو�� � 
عمو�: �ست �� سر شناخت بر���� � به قو� �سته �� 
�يگر �� عو�� � عمو� متأخر: بي خيا� شناخت شو��

ما مي ��نيم كه ش���ناخت � �صو� � فر�� ��� 
ملك طلق عقل يا هما� �هن � به تعبير ما � س���ت. 
مي ��نيم كه شناخت محصو� عقل �ست � كا� �هن� 
�� هر حا� ش���ناخت �ست: ش���ناخت ��ليه � بي 
سابقه� شناخت جزئي� شناخت كلي� شناخت ��با��� 
شناخت معمولي� شناخت �قيق� �� نو� شناخت علمي 

� فني � فلسفي �... 
سؤ�� �ين �ست كه: �يا ���� خو�هد �سيد كه 
�هن �يگر �ست به شناخت نزند � قيد شناخت �� 
بزند� پيش �� �ينكه �� مقا� جو�� بيابيم � بخو�هيم 
جو�بي مثبت يا منفي به �ين پرسش  تا حد��� عجيب 
� نامتع���ا�� بدهيم� بايد بگوييم كه �گر � ��� فقط 
«�گر» � چنين ���� �� پيش باشد � �گر قر�� باشد كه 
���� �هن قيد شناخت �� بزند � شناخت ضر��� 
خو�� �� بر�� �هن �� �س���ت بدهد� �ست كم �� 
�تفا� بايد ��� بده���د: ��� �ينكه �هن ��قعا� �هن 
نباشد � نخو�هد �هني گر� كند ��� �ينكه: شناخت� 
به معنا� تا� � تما� كلمه حاصل شد� باشد � �صوال� 
نيا�� به شناخت نباشد. به عنو�� مثا�� شناخت خو� 
�هن بر�� ما يا هما� �هن حاصل شد� باشد تا ال�� 
نباشد� �هن بسا� شناخت �� پهن كند � �ست به كا� 

كا� � تحر� � فعاليت شو�.
��ش���ن �س���ت كه �هن �� بر�بر چيز� كه 
مي شناسد� حكايتي غير �� چيز� ���� كه نمي شناسد. 
عد� شناخت� بر�� �هن ماية تحريك � تحر� �ست. 
حا� �نكه شناخت� معبر� �ست كه �هن �� كنا� �� 
عبو� مي كند � به جايي �يگر مي ���. ش���ناخته  ها� 
بر�� �هن حالت نر�باني �� ���� كه پا� برپله ها� �� 
مي گذ��� � باال مي ���. �� همين جا معلو� مي شو� كه 
�هن �� معلوما� � مكشوفا� خويش هم �ستفا�� 
مي كند � �� كنا� �نها به س���ا�گي � بي تفا�� عبو� 
نمي كند. چر� چنين �ست� پاسخ �� يك كلمه نهفته 

�ست: �هن � �هنيت (�هن بو�گي) �هن .
 ���� �هن �هن �ست � چو� �هن �ست� چنين 
�ست. با �ين توضيح� تكليف �تفا� ��� معلو� �ست: 
�هن نمي تو�ند �هن نباشد. صفت � خاصيت �هن� 
حركت� جستجو � گشتن � گر�يد� � يافتن �ست. 
�هن منها� �ين ��صا� قابل تصو� نيست � �گر هم 
قابل تصو� باش���د� �هن نيست� شبهي �ست به �سم 
�هن يا الشه �� �ست كه ���گا�� �هن بو�� �ست. 
جمجمه هايي كه �كنو� به عنو�� يا�گا�ها� كهن �� 
خا� ها خفته �ست � هر �� گاهي تصا�ير� �� �نها به 
صو�� مستقيم � غير مستقيم �� بر�بر �يدگا� ما قر�� 
مي گير�� مظر�� هايي هستند كه ���گا�� �هني �� 

�ند��� �نها جوال� مي ���.
�ما �جا�� بدهيد بپر���يم به پرسش  �صلي: �يا �ين 
�مكا� �جو� ���� يا ممكن �ست كه �هن �� فعاليت 
يعني فعاليت خو�� � �� چيز� كه قائمة �� �ست � 
�هن قائم به �� �ست� �ست بر����� �يا مي تو�� تصو� 
كر� كه �هن� �هن باش���د � ��عين حا�� �هنيت(= 
يعني �هني گر�) نكند� �يا �ين تصو� هست كه ���� 
�هن ها �� كا� با� �يستند � �ست �� فعاليت � تحر� 

� جستجو بر���ند�

��با�� �هن

قلم �ند��

ينه
�ي
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 ���يت �ستا� �كبر ثبو�
 �� مير�� محمد تقي �ملي
��با��   �مير كبير

عشق ���يد� كافى 
�ست ��نگا� همه چيز 

لذ� بخش �ست. 
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�كتر �حمد كتابي
فرهن����گ � پيش����رفت 
مطل����و�� مجموعة گفتگوبا 
�كتر مهد� گلشني� به كوشش 
سيد حسن �مامي1397� چا� 
���� 700 صفحه� قطع �قعي� 
تهر��:مؤسسه فرهنگي ��نش � 

�نديشة معاصر
جا� فد�� قد� نا��� مر��ني با�

كه نگر�ند كم � بيش به بيش � كمي1
�ستا� �كتر مهد� گلشني� �ين بز�گمر� عرصه ها� 
فضل � فضيلت� �فته �فته به �س����تانة هشتا�سالگي 
نز�يك مي شو�. �� �ين ميا�� �نچه شگفتي �� �� عين 
حا�� خوشنو�� شاگر���� ��ستا��� � ����تمند�� �يشا� 
�� موجب ش����د�� �ين ��قعيت �لگر� كنند� �ست كه 
�ستا�� به �غم سالخو��گي تقويمي � با �جو� �بتال� به 
چندين بيما�� مزمن �� جمله �يس����ك شديد كمر � 
نيز عو�قب عا�ضة قلبي چند سا� قبل� همچنا�� مصمم 
� خستگي ناپذير� به تال� ها� �كا�ميك � فعاليت ها� 

علمي � فرهنگي پرثمرخو�� با نهايت عالقه مند� � 
كا��يي� ���مه مي �هند � با �جو� �نو�� �شتغاال� متنو� 
� مسئوليت ها� تو�نفرسايي كه بر عهد� �يشا� محو� 
شد� �ست(�� جمله �ظيفه بسيا� حسا� عضويت � 
شركت �� جلس����ا� ستا� �نقال� فرهنگي)� كمترين 

�ظها� خستگي نمي كند � خم به �بر� نمي ���ند.
با��! به جر�� مي تو�� گفت كه �كتر گلشني 
�� شما� معد�� �فر��� �ست كه �� تما� طو� حيا� 
پربركتش لحظه �� �� عمر �� بيهو�� صر� نكر�� �ست. 
بر�� تأييد �ين مدعا كافي �س���ت به برنامة ����نة �ين 
�ستا� ��قعا� �ستثنايي (مثال� �� ���ها� ��شنبه � سه شنبه 
كه نگا�ند� �ين سطو� خو� شاهد �� بو�� �ست) نظر� 
بيفكنيم: حو�لي س���اعت 6 بامد�� (كه �� �مستا� ها 
حد�قل يك س���اعت تا طلو� �فتا� ماند� �س���ت)� 
�كتر گلش���ني� �� حالي كه فريضة صبح �� به جا� 
����� � صبحانه خو� �� هم تنا�� كر�� �س���ت� �ما�� 
 حركت به سو� محل كا� صبحانة خو� �� ���ها�

مذكو� �ست. 
���مه �� صفحه 3
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ت�ر� ��نشي  مر�� س�
كتابي بز�� ��

�شا��: نقد عبا�� �ست �� ������ باني � ������ باني 
ممانعت �� ���� كس���اني به عرصه علم �ست� كه 
صالحيت � شايستگي علم � علم ���� �� ند��ند. كا� 
نقد كا� خالقانه �ست � فعاليت ها� پژ�هشي خال� به 

��سطه نقد شد� �يجا� مي شوند. 
�� عرصه هايي كه نقد �جو� ند��� � يا نقد �� 
��نق كافي برخو���� نيست شكوفايي � ��يايي خو� 
�� �� �س���ت مي �هند چر� كه نقد يك قد�� خال� 
� ��يند� �� ���� كه همر�� خو� مي �فريند � �مكانا� 
تا�� �� �� كشف مي كند � به مفاهيم هيا� تا�� مي �هد. 
يا���شت حاضر به نقش خالقانه نقد �� متن علو� 
�جتماعي تكوين �لگوها� �گر���� �نديشه پر��خته 

�ست.
�� علو� �جتماعي سه ش���يو� �نديشه � تفكر 
�� مي تو�� �� بر�بر همديگر قر�� ���� منفي گر�يي1� 
مثبت گر�يي2�  � �نتقا��3� منفي گر�يي �� پي يافتن 
نقا� منفي يك �نديشه به منظو� نفي � طر� �� �ست � 
بنابر�ين به ظرفيت ها� �نديشه ها � ��� نقا� منفي با 
توجه به شر�يط تا�يخي تكوين �� � چگونگي تبديل 
بقيه �� صفحه 7

مقاله �� �� مرحو� �كتر محمد�مين قانعي ���

نقد متن� تفكر خال� � تكوين �لگوها� �گر���� �نديشه

ویژه فرهنگی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

به هرکجا که روي 

آسمان همین رنگ 

است؟

گزارش

صفحه 7

پیشگیری

یگانه چاره جلوگیری 

از فرونشست زمین

اقتصادي

صفحه 11

شهید چمران

نابغه جنگ و عارف 

شب  های نبرد

حماسه پايداري
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* س�ران ق�وا: دغدغه هاي مردم در ش�رايط فعل�ي بازار بايد 
مورد توجه قرار گيرد

* ستاد مق�ابله با جنگ رواني و تبليغاتي آمريكا تشكيل مي شود
* س�ران س�ه ق�وه بر ض�رورت هماهنگي هم�ه جانبه براي 
استفاده از همه ابزارهاي در اختيار در جهت تصميم گيري و 

پيشبرد مسايل اقتصادي كشور تأكيد كردند
* س�ازمان برنام�ه و بودجه طرح هاي نيم�ه تمام دولت را با 

شرايط آسان در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد

تصمیمات جدیدی در یک سیستم شفاف و در 
جهت تصمیمات سه ماه قبل ارزی دولت حداکثر تا 

دو هفته آینده اعام می شود.
دکتر محم���د نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری با بیان این مطلب به شبکه دو سیما با اظهار 

اینکه مردم نگرانند که مسئله نوسان قیمت ها در آینده 
چه می شود و وظیفه دولت این است که افق آینده 
را برای آنها مشخص کند، گفت: نگرانی هایی درباره 
تقاضا وجود دارد و نوس���انات قیمت پیش از اینکه 
بقیه در صفحه 4

صفحه16صفحه4

وزیر نیرو: ایران داراي برنامه راهبرد ملي 

تغییر اقلیم است

مسكو: توصیه هاي اسرائیل براي فشار بر سوریه 

را عملي نخواهیم کرد
 * دكت�ر اردكاني�ان: آلودگي هاي محيط زيس�تي و آثار ناش�ي از آنها همچ�ون تغييرات اقليم
 ح�وادث طبيع�ي و كاه�ش مناب�ع و ذخائ�ر زيرزمين�ي از پيامده�اي مص�رف بي پ�رواي

انرژي است

* سفير روسيه در لبنان: هيچ هماهنگي ميان مسكو و تل آويو درباره سوريه وجود ندارد
* الكساندر زاسپكين: فقط دمشق مي تواند درباره آينده حضور ايران در سوريه تصميم گيري كند

* توپخانه ارتش سوريه مواضع تروريست ها در درعا را زير آتش گرفت

هم انديشي سران قوا  براي حل مشكات اقتصادي

* خط توليد ديزل ملي با توان 1300 اسب بخار به بهره برداري رسيد
* وزير راه و شهرسازي: توسعه ريلي ايران باوجود تمام مشكات ادامه خواهد يافت 

* 105 ميلي�ارد توم�ان اوراق صك�وك اجاره براي توليد 50 لوكوموتيو براي يك ش�ركت 
خصوصي با تضمين راه آهن منتشر شد 

* امير س�رتيپ اميرحاتمي وزير دفاع: توليد موتور ديزل جهش�ي در صنعت ملي كش�ور 
خواهد بود

آغاز رقابت صنعتگران ريلي  18كشور
در تهران

 * نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهوري: نوسانات قيمت پيش از اينكه واقعي باشد
از احساس ذهني ايجاد تورم شكل گرفته است 

 * دولت اجازه نمي دهد اش�خاصي ارز 4200 توماني دريافت كنند و كااهاي توليد ش�ده
يا وارداتي را با نرخ هاي موهوم به مصرف كنندگان بفروشند

اعام تصمیمات جدید ارزي دولت
در 2 هفته آینده

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
عباس عيسی زاده

تقابل اسام

و غرب

صفحه4

پوزیسیون

یا اپوزیسیون؟

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

تعیین

حدود

صفحه 2
سيدمسعود رضوی

يادداشت

تشكر 

سخنگوي دولت

از  علي كريمي

* جلس�ات ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه 
براي مقابله با پيامدهاي بازگشت تحريم ها برگزار مي شود

* هدف اصلي تحريم هاي آمريكا، كاهش فروش نفت ايران و 
ايج�اد مانع در جابه جايي پول حاصل از فروش نفت و اخال 

در تجارت كشور است
* دغدغه هاي مردم از بازار انتظاراتي به حق است كه دولت 

بر تمامي آن اشراف دارد
* آمريكا و رسانه هاي وابسته هجمه تبليغاتي وسيعي را براي 

صفحه2نااميد كردن مردم به آينده نظام و كشور آغاز كرده اند

صفحه2

صفحه2

جهانگیري: تصمیمات شوراي هماهنگي اقتصادي 

براي همه دستگاه ها ازم ااجراست

دستگاه هاي مسئول موظف شدند كااهاي ضروري و مورد نياز واحدهاي توليدي را تأمين كنند

نوبت ���

�گهي فر�خو��  مناقصه عمومي  همر�� با ���يابي  كيفي 
(مناقصه  عمومي � يك مرحله �� ش�ما��  1258. 1397)
ــان جنوبي ــتان خراس ــركت گاز اس  نـام و نشـاني دسـتگاه مناقصه گـزار: ش
ــايت اداري ـ  بلوار پيامبر اعظم(ص)ـ ابتداي  خيابان  ــهامي خاص)ـ  بيرجندـ   س (س
ــهداي  نيروي انتظاميـ  شركت گاز استان  خراسان جنوبيـ  طبقه اولـ  اتاق 121ـ    ش

امور قراردادها ـ كدپستي:  9719866838 ـ   تلفن:  32392000 - 056 
نمابر قراردادها: 32400523 - 056

ــاني  به واحدهاي صنعتي و توليدي  استان خراسان  جنوبي  موضوع مناقصه:  گازرس
PC  فاز يك  به روش

ــبكه گاز  و نصب  ــن مصالح، اجراي ش ــراي پروژه: تأمي ــرح مختصر كار و محل اج ش
ــار واحدهاي  صنعتي و توليدي استان خراسان  ايستگاه هاي اندازه گيري  و تقليل فش

  PC جنوبي  به روش
ــده در  نـوع و مبلغ  تضمين شـركت  در فرآيند ارجاع كار:  تضمين هاي اعالم ش
ــماره  123402/ت50659 هـ ـ   مورخ   ــالت  دولتي به ش آيين نامه تضمين  براي معام
ــتصد  ــه ميليارد و هش ــن  3/800/000/000  ريال(س ــغ تضمي 1394/09/22 ـ  مبل
ــركت در فرآيند  ارجاع كار مورد  ميليون ريال)ـ   ارائه هرگونه  چك به عنوان تضمين  ش

 قبول  نمي باشد. 
ــرمايه اي  محل تأميـن اعتبار پيمان:  بودجه اجرايي اين پيمان  از محل اعتبارات  س
(منابع بند «ق» تبصره  2 ماده واحده  قانون بودجه  سال  1393) شركت ملي گاز ايران  

(طرح هاي  غير عمراني) تأمين مي گردد. 
شر�يط متقاضيا�:  

*دارا بودن  حداقل پايه 4  در رشته تأسيسات  و تجهيزات  و يا  پايه 4 در رشته نفت و گاز 
*ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني  از وزارت  تعاون، كار و رفاه اجتماعي  

*داشتن  ظرفيت خالي ارجاع كار  و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط 

*ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي  كيفي  
*ارائه  صورت هاي مالي حسابرسي شده  سال  96  و يا حداقل سال  95  توسط مؤسسات 

حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است.  
نكته:  ارائه اصل و يا  كپي  برابر اصل مدارك فوق االشاره  در زمان بازگشايي  پيشنهادها 

الزامي است. 
برنامه �ماني  مناقصه:  

ــناد ارزيابي كيفي پيمانكاران: از  ــناد مناقصه و اس *مهلت اعالم آمادگي، دريافت اس
تاريخ  97/03/30  لغايت  97/04/06

ــامل:   ــي پيمانكاران  ش ــناد ارزيابي كيف ــتي اس ــك از مناقصه گران بايس ــر:  هري تذك
ــتورالعمل  ــكاران)  و دس ــران (پيمان ــي  مناقصه گ ــي كيف ــتورالعمل ارزياب (دس
ــي  به آدرس ــان جنوب ــركت گاز خراس ــايت ش ــران  را از س ــي  HSE  مناقصه گ ارزياب

ــك)  ــاي الكتروني ــده ـ  فرم ه ــه و مزاي ــمت  مناقص    WWW-NIGC-SKGC. IR  (قس
دانلود نمايند.) 

*آخرين  مهلت عودت اسناد  ارزيابي كيفي: پايان  وقت اداري  مورخ  97/04/20
*اعالم نتايج  ارزيابي كيفي:  97/05/01

*آخرين  مهلت عودت اسناد مناقصه:  ساعت  11:00  روز يكشنبه  مورخ  97/05/14
*زمان و مكان  بازگشايي  پاكتها:  ساعت  14:00  روز يكشنبه  مورخ 97/05/14ـ  سالن  

جلسات شركت  گاز استان خراسان  جنوبي 
ــرايط مي توانند جهت  دريافت اسناد، همراه با معرفي نامه  كتبي  شركت هاي  واجد ش
ــده گواهينامه   ــن  ارائه تصوير  برابر با اصل  ش ــا ذكر  دقيق موضوع  مناقصه و همچني ب
ــته تأسيسات  و تجهيزات و يا پايه  4  رشته  صالحيت پيمانكاري  در حداقل پايه  4 رش
ــناد ارزيابي كيفي و همچنين  ــت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي  مراجعه و اس نف
اسناد مناقصه را به طور  همزمان دريافت نمايند. از مناقصه گراني كه حداقل امتياز  قابل 
قبول  در ارزيابي  كيفي را كسب  نمايند جهت  عودت اسناد  مناقصه و بازگشايي پاكتها  

دعوت به عمل خواهد  آمد. 
ــناد مناقصه، هيچ گونه حقي را  براي متقاضيان  جهت  ضمناً ارائه مدارك و دريافت  اس

شركت در مناقصه ايجاد  نخواهد كرد. 
  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir  ،  ــايت هاي ــي  در س ــن آگه اي

http://iets.mporg.ir    قابل رؤيت مي باشد.
���بط عمومي  شركت گا� �ستا�  خر�سا� جنوبي  

شركت ملى گا� �ير��
شركت گا� �ستا�  خر�سا� جنوبي (سهامي خا�)

�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 
واصله رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت 
ــنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي  ــد. حضور پيش خواهد ش

كميسيون مناقصه آزاد مي باشد. 
2ـ داشتن شخصيت حقوقي و ارائه كپي مصدق ثبت شركت (اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات 
ــي) و گواهي امضاء در مورد مديران و  ــميـ  كد اقتصادي و گواهينامه مؤديان ماليات 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 
ــروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه  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.

ــات موضوع مناقصه بدون  ــر دو ماه اجراي كامل خدم ــي هيئت مديره مبني ب ــه كتب 7ـ تعهدنام
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، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك  ــنهادهاي فاقد 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. 

ت ���
  نوب

شركت پتر�ش�يمي پر�يس(سهامى عا�)
Pardis Petrochemical co.

شركت پتروشيمى پرديس در نظر دارد انجام خدمات تأمين وسايط نقليه و اياب و ذهاب كاركنان مجتمع خود را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار 
ــامانه برگزارى  ــبت به ثبت نام در س ــركت هاى متقاضى دعوت مى گردد حداكثر تا تاريخ 1397/04/01 نس ــرايط واگذار نمايد. لذا   از كليه ش واجد ش
الكترونيك معامالت شركت پتروشيمى پرديس به آدرس http://tender.paupc.ir و دريافت نام كاربرى و رمز عبور اقدام نمايند. دريافت فرم ارزيابى 

كيفى و تكميل فرم ها و ارائه كليه مستندات مورد نياز از طريق سامانه مذكور و حداكثر تا تاريخ 1397/04/09 انجام خواهد شد.
الف) موضوع مناقصه : خدمات تأمين وسايط نقليه و اياب و ذهاب كاركنان

ب) نشانى مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، محدوده طرح هاي پتروشيمي، مجتمع پتروشيمى پرديس
الزم به توضيح اينكه پس از بررسى هاى الزم، از متقاضيانى كه واجد شرايط شناخته شوند(كسب حداقل امتياز الزم از فرم ارزيابى كيفى پيمانكاران) 
جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال مدارك هيچگونه حقى جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. متقاضيان مى توانند 

درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2-37295721-077 تماس حاصل فرمايند. 
���بط عمومى شركت پتر�شيمى پر�يس

فر�خو�� عمومى شناسايى پيمانكا� � �عو� به مناقصه 
مربو� به مناقصه 97/01

نوبت ���

شركت سهامي برق منطقه اي كرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد نسبت به ارزيابي كيفي جهت انجام خدمات بهره برداري 
از پست هاي انتقال و فوق توزيع مناطق سه گانه استان كرمان به شماره ثبت 200971406000021 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري ارزيابي كيفي از دريافت اسناد و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان 
ــد و الزم است  ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (س داراي صالحيت از طريق درگاه س
پيشنهاددهندگان در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در 

فراخوان محقق سازند.
لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط مرتبط با موضوع فوق الذكر كه مايل به شركت در ارزيابي كيفي هستند به شرح ذيل دعوت مي گردد. 

1ـ تاريخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/4/2.
2ـ آخرين مهلت دريافت مدارك استعالم ارزيابي كيفي از سامانه: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 97/4/5.

3ـ آخرين مهلت بارگذاري اسناد به همراه اسناد و مدارك درخواستي حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/4/20. 
4ـ بابت دريافت اسناد ارزيابي وجهي اخذ نخواهد شد. 

5ـ ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزيابي كيفي موجود مي باشد. 
به مدارك و اسناد فاقد امضاء، مخدوش و غيرمستند و مدارك كه بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد 
شد و پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شركت هاي واجد شرايط براي دريافت اسناد مناقصه دعوت به 

عمل مي آِيد. بديهي است ارائه مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 
ـ ضمناً اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرس هاي www.krec.co.ir، http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد. 

���بط عمومي شركت سهامي بر� منطقه �� كرما�

شركت سهامي بر� منطقه �� كرما�

فر�خو�� ���يابي كيفي مناقصه گر�� 
به شما��  97/58

(�گهى مناقصه شما��   25 -97/17374 )
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

ــر و بلسن  ــبت به تامين انواع پيچ ، واش در نظر دارد از طريق مناقصه نس
آهني اقدام نمايد. لذا از شركت ها و تامين كنندگان واجد شرايط و داراى 
سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره 
تلفن 33791541-024 تماس حاصل نموده وحداكثر تا ساعت 10 روز 
دوشنبه مورخ 97/04/04 نسبت به تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا 

از طريق پست  اين شركت به آدرس زير اقدام نمايند .
الزم بذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد: 
 WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
آدرس : زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب شركت ايران ترانسفو

ا�شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� ( ��حد خريد �سفا�شا� )
�نگ

يع 
تو�

و� 
مات

فو�
�نس

ت تر
رك

ش

قيمت DVD  هر مجله 40/000  �يا�

دى وى دى مجـالت  
اطالعات هفتگى ،  دنياى ورزش    و جوانان امروز

سـال 1396

�گهي تجديد مناقصه 
شـهرداري تنكابن به استناد ماده 4 آئين نامه  مالي شهرداري در 
نظـر دارد تهيه و تدوين سـند برنامه پنج سـاله راهبردي و تهيه 
اطلس جامع سـرمايه گذاري شـهرداري تنكابن را از طريق درج 
آگهـي مناقصه عمومي كتبي به مشـاورين واجدشـرايط واگذار 
نمايـد، لـذا از كليه متقاضيان شـركت در مناقصه دعوت به عمل 
مي آيد سـه روز پس از درج آگهي جهت دريافت اسـناد و شرايط 

مناقصه به اداره مالي و اقتصادي شهرداري مراجعه نمايند. 
 tonekabon.ir ضمناً آگهي از طريق سايت شهرداري به آدرس

د ����� در دسترس مي باشد.  محم�
شهر��� تنكابن 

كرما� موتو� 
متفا�� �� جلب �ضايت مشتر�

پـس از خـروج يكجانبـه آمريـكا از برجـام و تهديد شـركت هاى 
بين المللـى در خصـوص همكارى بـا ايران شـركت هاى متعددى از 
جمله توتال، بوئينگ، گروه پژو سيتروئن و مارسك و سايرين از بيم 
قطع دسترسـى به بازار مالى و محصوالت در آمريكا اقدام به تعليق 
همكارى با شركاى ايرانى خود نموده اند در اين راستا همكارى نوپاى 
كرمـان موتـور و هيوندايى نيز از اين قاعده مسـتثنى نبوده و دچار 

اختالل گرديده است.
بررسى هاى ميدانى نشان مى دهد كه شركت كرمان موتور در بهمن ماه 1396 
ــاه پيش) اقدام به پيش فروش محدود  خودرو االنترا توليد داخل  ــدود 5 م (ح
با شرايط 70 ميليون تومان پيش دريافت و سود مشاركت 18 و 15 درصد و 
قيمت 147 ميليون و هشتصد هزار تومان با موعد تحويل هاى عمدتا مرداد و 
شهريور و مهر 1397نموده است ليكن پس از گذشت حدود 4 ماه بعلت تعلل 
شركت هيوندايى در ارسال قطعات منفصله على رغم گشايش اعتبارات انجام 

شده تحويل خودروهاى مذكور  با مشكل مواجه شد .
ــب اطالع  ــركت كرمان موتور جهت كس ــاس با مراجعه و تماس با ش براين اس
ــركت مذكور طى  ــديم ش ــتريان مذكور متوجه ش از نحوه تعيين تكليف مش
ــرايط بسيار جذاب و حتى فراتر از تعهدات قراردادى خود در  ــنامه اى ش بخش
ــتريان وفادار خود تدوين  چنين مواردى را براى جلب رضايت و اطمينان مش
نموده است. در اين بخشنامه 4 راهكار براى مشتريان در نظر گرفته شده كه 

به شرح ذيل خالصه مى گردد.
در صورتى كه مشتريان تمايل به استرداد وجه پرداختى خود را داشته باشند، 
شركت مبلغ دريافت شده به عالوه سود دوران مشاركت و همچنين مبلغ 150 
ميليون ريال پاداش وفادارى به مشتريان پرداخت مى نمايد. در حالى كه الزام 

قراردادى فقط مبلغ دريافتى به عالوه سود مشاركت مى باشد.
ــترى تمايل به جايگزينى خودروى با  محصوالت موجود را  در صورتيكه مش
ــانتافه (با توجه به تفاوت قيمت زياد با  ــد 3 محصول هيوندايى س ــته باش داش
خودروى االنترا و محدوديت تعدادى صرفا براى حداقل 2 ثبت نام) با قيمت 
367 ميليون تومان و 10 ميليون تومان تخفيف و جك اس 5 با قيمت 123 
ميليون و 500 هزار تومان و 8 ميليون تومان تخفيف و جك اس 3 با قيمت 86 
ميليون و نهصد هزار تومان تبديل نمايند كه البته قيمت خودروهاى مذكور 

در بازار داراى حاشيه حداقل 15 %  مى باشد .
در انتها  از مشـتريان عزيز درخواسـت شده اسـت با توجه به ظرفيت 
محدود خودروهاى قابل تبديل هر چه سـريعتر جهت انتخاب و نهايى 

نمودن وضعيت به نمايندگى هاى كرمان موتور مراجعه فرمايند.
ــركت  ــد كه براى اولين بار يك ش ــاى فوق به نظر مى رس ــى طرحه ــا بررس ب
خودروسازى در اقدامى بى سابقه و بديع منافع مشترى را بر منافع خود ارجح 

دانسته و بايد اين اتفاق را در صنعت خودروى كشور به فال نيك گرفت.

 پرسابقه ترين
 و پر مخاطب ترين

 مجله كشور،
 همسفر 

مسافران 
خطوط 

هواپيمايى و ريلى

مبا���� �مكر�تيك �ير�� پيش �� �نقال� 1357
��سها � �نگليسي ها � �مريكايي ها �  نير�ها� با����ند� 

�� ��� برقر��� �مكر�سي
نوشتة �كتر يوسف ��نش                      ترجمة �كتر بهر�� �هد�ئي 

قطع �قعي  � 152 صفحه  �  چا� ���
ــش ايرانيان براي برقراري نظام مردمساالر(دمكراتيك) ،  تقال و كوش
با آغاز قرن بيستم همزمان بود. در شور و هيجان دستيابي به چنين 
ــد و تا  نظامي، ايرانيان نه تنها ناگزير به مبارزه با نظام حكومتي فاس
ــور بودند، بلكه ناچار  ــتبد در درون كش اندازه اي تماميت خواه و مس

مي بايست با روس ها، انگليسي ها و آمريكايي ها نيز به مقابله برخيزند 
كه موانعي بسيار بزرگتر از نهادهاي سنتي مخالف در ايران بوده اند و 

سخت با مردمساالري در ايران دشمن بودند.
امتياز متن حاضر از ديگر كتابهاي اين حوزه، استفادة فراوان از اسناد 
و مدارك دست اول به زبان اصلي است. پيشينة رقابت هاي روسيه و 
بريتانيا در ايران، تكاپوي ايرانيان براي عدالت و آزادي، توافقنامه هاي 
ــدن  ــيه در 1907 و 1915، قرارداد 1919، ملي ش ــسـ  روس انگلي

شركت نفت، كودتاي 28 مرداد از مطالب اصلي اين كتاب است.

ت منتشر كرد : 
ت اطالعا

انتشارا
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هم انديشي سران قوا براي حل مشكالت اقتصادي
جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى، 
صبح ديروز به رياست حجت االسالم والمسلمين 
دكتر حسن روحانى رئيس جمهوري و با حضور 

رؤساى قواى مقننه و قضائيه تشكيل شد.
در اين جلسه كه در جهت منويات رهبر 
معظم انقالب و با هدف هماهنگى بيشـــتر قوا 
و مســـئوالن در زمينه ضرورت اتخاذ تدابير و 
اقتدار بيشتر در برخورد با مشكالت اقتصادى 
كشور تشكيل شد، مسائل اصلى اقتصاد كشور به 
ويژه موضوع اشتغال، ايجاد امنيت و انگيزه هاى 
الزم بـــراى ســـرمايه گذارى و فعاليت بخش 
خصوصى، رفع برخى از اشكاالتى كه در اجراى 
سياست هاى اصل 44 قانون اساسى در واگذارى 
واحدها وجود داشته است، مسائل مربوط به نظام 
بانكى كشور و شرايط اقتصادى كشور پس از 
خروج يكجانبه آمريكا از برجام مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
اعضاى شوراى عالى هماهنگى اقتصادى در 
اين جلسه با اشاره به اين كه عزم قواى سه گانه 
كشور بر حل مشكالت مردم است، بر ضرورت 
هماهنگى همه جانبه سه قوه براى استفاده از همه 
ابزارهـــاى در اختيار در جهت تصميم گيرى و 

پيشبرد مسايل اقتصادى كشور تاكيد كردند.
در اين جلسه سران قوا با اشاره به اين كه 
دغدغه هايى كه مردم در شرايط فعلى بازار دارند 
بايد مورد توجه قرار گيرد و مطمئنا مورد توجه 
دولت و ساير مسئوالن كشور خواهد بود؛ مقرر 
كردند جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى به 
طور منظم تشكيل و مسايل مرتبطى كه در سطح 
سه قوه است بررسى و در مورد آنها تصميم گيرى 

شود.
همچنين با توجه به تالش و اعمال فشار 
آمريكا براى پمپاژ تبليغات منفى به منظور نااميد 
كردن مردم نسبت به آينده كشور و نظام، مقرر شد 
ستادى با حضور نمايندگان سه قوه و با همكارى 
رسانه ها و صدا و ســـيما براى اطالع رسانى و 
تبليغات تشكيل شود كه مهمترين وظيفه اش 
اطالع رسانى صحيح در مقابل حركات تبليغاتى 
منفى دشمن عليه كشور توسط رسانه هاى معاند 

است.
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى ضمن تاكيد 
بر اطمينان مردم نسبت به تامين كاالهاى ضرورى 
آنها و همچنين كاالهـــاى مورد نياز واحدهاى 
توليدى، مقرر كرد تا دستگاه هاى مسئول اقدامات 

فورى را در اين زمينه انجام دهند.
همچنين در اين جلسه بر ضرورت انجام 
كار كارشناســـى دقيق از سوى ستاد اقتصادى 
دولت با همفكرى صاحبنظران اقتصادى كشور 
در جهت تشـــويق مردم به سمت فعاليت هاى 
اثرگذار اقتصادى مانند سرمايه گذارى در بورس و 

فعاليت هاى توليدى تاكيد شد.
سازمان برنامه و بودجه هم مأمور شد كه 
طرح هاى نيمه تمام دولت با شـــرايط آسان را 
در اختيار بخش غيـــر دولتى و به ويژه  بخش 
خصوصى براى تكميل و بهره بردارى قرار دهد.

جهانگيري: تصميمات شوراي هماهنگي 
اقتصادي براي همه دستگاه ها الزم االجراست

معاون اول رئيس جمهوري در باره دومين 
نشست اين شورا گفت: شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى قواى سه گانه به صورت هفتگى براى 
مقابله با پيامد هاى بازگشت تحريم ها تشكيل 

جلسه مى دهد.
اسحاق جهانگيرى در پايان اين نشست در 
مصاحبه با صداوسيما، افزود: اين جلسات با هدف 
اتخاذ تصميمات اقتصادى و ايجاد عزم ملى در 
سطح حاكميت و تمامى نهادهاى اجرايى تشكيل 
مى شود و با هماهنگى سه قوه از تمامى ابزارهاى 
قانونى و اختيارات مقام معظم رهبرى براى پيشبرد 

مسائل اقتصادى كشور استفاده خواهد شد .
وى گفت:اين جلسات در باالترين سطح 
سه قوه در مورد مسائل اقتصادى كشور تشكيل 
مى شود و تمامى تصميمات آن براى همه دستگاه ها 

الزم االجراست .
معاون اول رئيس جمهـــوري افزود:در 
كنار اين جلسه،ستادهاى ديگرى براى مقابله با 
تحريم ها تشكيل شده است و نقاط آسيب پذير 
اقتصاد كشور از تحريم ها در اين ستادها شناسايى 

و درباره آنها برنامه ريزى خواهد شد .
وى خاطرنشان كرد:هدف اصلى تحريم هاى 
آمريكا در مرحله نخست،كاهش فروش نفت 
ايران و هدف دوم ايجاد مانع در جابه جايى پول 
حاصل از فروش نفت و اخالل در تجارت كشور 
اســـت، لذا تمركز اصلى برنامه ريزى ها بر اين 
حوزه ها خواهد بود و تصميمات اين شورا مورد 

حمايت مقام معظم رهبرى است .
جهانگيرى با بيان اين كه مجموعه نظام اراده 
كرده است كه اوضاع كشور را مديريت كند تا به 
خوبى از اين مرحله عبور كنيم، افزود: دغدغه هاى 
مردم از بازار انتظاراتى به حق است كه دولت بر 

تمامى آن اشراف دارد.
معاون اول رئيس جمهوري گفت:ستادى 
هم براى اطالع رســـانى و تبليغات در مقابله 
با هجمه تبليغاتى رسانه هاى خارجى تشكيل 

مى شود .
جهانگيرى خاطرنشان كرد:در شرايط كنونى 
آمريكا و رسانه هاى وابسته هجمه تبليغاتى وسيعى 
را براى نااميد كردن مردم به آينده نظام و كشور 
آغاز كرده اند، لذا مقرر شد ستادى با هماهنگى 
ســـه قوه، تمامى نهادها و تريبون ها و همچنين 
رسانه هاى مكتوب و صداوسيما تشكيل شود 

تا در برابر اين حركت تبليغاتى تصميم گيرى و 
اطالع رسانى صحيح انجام شود.

تامين ارز كاال هاي ضروري مردم
معاون اول رئيس جمهوري، تامين ارز مورد 
نياز كاالهاى ضرورى مردم را از ديگر تصميمات 
نشست ديروز سران سه قوه بيان كرد و گفت:در 
اين جلسه مقرر شـــد تا ارز مورد نياز واردات 
كاالهاى ضرورى مردم با قيمت رســـمى تامين 
شود،همچنين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه 
واحدهاى توليدى تامين خواهد شـــد و اين از 
سياست هاى اصولى دولت است كه فهرست 
اين كاالها از سوى وزارتخانه هاى مربوطه و ستاد 

اقتصاد مقاومتى اطالع رسانى خواهد شد .
وى افزود: در همين حال واردات برخى 
كاالهايى كه در داخل كشور امكان توليد آن وجود 
دارد يا در مقطع كنونى ضرورتى براى واردات 
آنها نيست شامل محدوديت هايى خواهد شد، 
چراكه در شرايطى كه آمريكايى ها جنگ اقتصادى 
عليه مردم ايـــران را آغاز كرده اند و قصد دارند 
دسترسى كشور به منابع ارزى كشور را محدود 
كنند، واردات كاالهاى غير ضرورى يا كاالهايى 
كه توان توليد داخلى آنها وجود دارد با محدوديت 
مواجه خواهد شد .جهانگيرى گفت:در اين جلسه 
مصوب شد تا فهرســـت اين كاالها از سوى 
وزارت صنعت، معدن وتجارت پيشنهاد شود و 
بعد از تصويب در ستاد اقتصاد مقاومتى اطالع 
رسانى خواهد شد و پيش بينى مى شود اين ليست 
در جلسه هفته آينده ستاد تصويب و ابالغ شود .

هدايت نقدينگى سرگردان كشور
وى هدايت نقدينگى سرگردان كشور به 
سمت توليد و بازار سرمايه را محور ديگر مباحث 
جلسه ديروز شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
قواى سه گانه بيان كرد و افزود:ستاد اقتصادى 
دولت مكلف شد تا با توجه به نظرصاحبنظران 
اقتصادى راهكارهاى هدايت نقدينگى كشور را به 

سمت توليد و بازار سرمايه بررسى كند.
معاون اول رئيـــس جمهوري با تاكيد بر 
لزوم مشورت با صاحبنظران براى ورود به بازار 
سرمايه افزود:تقويت بازار سرمايه و بورس در 
جلسه ديروز مورد حمايت سه قوه قرار گرفت 
و دولت براى اطمينان خاطر مردم از بازار سرمايه 
حمايت مى كند و هيچ محدوديتى براى عرضه 

سهام ايجاد نمى كند.
وى اضافه كرد: براين اســـاس مقرر شد 
تا تمامى دستگاه ها و نهادهايى كه شركت ها و 
بنگاه هاى اقتصادى در اختيار دارند زمينه عرضه 
سهام اين شركت ها را در بورس فراهم كنند و در 
راس اين نهادها، دولت،سازمان خصوصى سازى، 
نهادهاى عمومى همچون سازمان تامين اجتماعى، 
شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها و نهادهاى 

نظامى هستند و اين نهادها مكلف شدند تا زمينه 
را براى عرضه سهام اين بنگاه ها در بورس فراهم 
كنند تا مردم در زمان مراجعه به بورس با عرضه 

مناسبى از سهام دلخواه مواجه شوند .
وى افزود:اين رويكرد هم جزو سياست هاى 
اصل 44 قانون اساسى و هم از سياست هاى كلى 

و مورد تاكيد مقام معظم رهبرى است .
تكميل تمامى طرح هاى نيمه تمام دولتى

 جهانگيرى خاطرنشان كرد: در اين جلسه ،
 ســـازمان برنامه و بودجه هم مكلف شد براى 
تكميل تمامى طرح هاى نيمه تمـــام دولتى از 
مشاركت بخش خصوصى استفاده كند و اين 
طرح ها را در اختيار مردم قرار دهد و در صورت 
نياز به حمايت قواى ديگر اين موارد در اين جلسه 
مطرح شـــود تا موانع برطرف و روند واگذارى 

تسريع شود.
وى خاطرنشـــان كرد:خوشبختانه آسيب 
شناسى خوبى از سوى نهادهاى نظارتى و امنيتى 
در باره دوره قبلى تحريم ها انجام شده است تا در 
شرايط جديد، مديران با دقت عمل بيشتر مانع از 

سوءاستفاده و بروز مفاسد احتمالى شوند.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين كه 
همه مسئوالن آمادگى مديريت شرايط جديد را 
دارند، تاكيد كرد:قطعا با كمك مردم عزم ملى و 
تفاهمى كه در كشور ايجاد مى شود شرايط سختى 
كه به جهت دشـــمنى آمريكا عليه ملت ايران 
طراحى شـــده است پشت سر گذاشته خواهد 

شد.
 در جلسه اقتصادى مسئوالن با رهبرمعظم 

انقالب چه گذشت
معاون اول رئيـــس جمهوري گفت: مقام 
معظم رهبرى در جلســـه اى از سران سه قوه و 
تعدادى از مسئوالن دولت، مجلس و قوه قضاييه 
دعوت و مطالبى درباره مسائل اقتصادى كشور 

مطرح كردند.
اســـحاق جهانگيرى پس از پايان دومين 
نشست شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قواى 
سه گانه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأكيدات 
رهبرى در جلسه با مسئوالن كشور، خاطرنشان 
كرد:رهبرى در آن جلسه فرمودند در مقطعى قرار 
داريم كه نياز به تدابير بيشتر و اقتدار در برخورد 
با مشكالت اقتصادى داشته باشيم و دولت بايد 
اين گونه پيش برود و همچنين قواى ديگر بايد 

كمك كنند.
وى به محورهاى مطرح شـــده ازجانب 
مقام معظم رهبرى در آن جلســـه اشاره كرد و 
افزود: ازجمله بحث اشتغال و سرمايه گذارى 
به عنوان يكى از مسائل اصلى كشور مطرح شد 
كه ما نيازمند آن هســـتيم كه بخش خصوصى 
سرمايه گذارى انجام دهد. در اين زمينه بخشى 

از اشـــكاالت در اجراى اصل 44 قانون اساسى 
وجود دارد كه مى بايست برخى از واحد ها واگذار 
مى شد اما نشده يا در برخى از واگذارى ها به جاى 

مردم به نهادهاى ديگر واگذار شده است.
 جهانگيرى تأكيد كرد: روند سرمايه گذارى 
كه در سال هاى گذشته منفى بوده است، بايد رشد 

كند و به امنيت سرمايه گذارى توجه شود.
نقش نظام بانكى در تأمين مالى اقتصادى

معاون اول رئيس جمهوري مســـأله دوم 
مطرح شده ازجانب مقام معظم رهبرى در آن 
جلســـه را نظام بانكى بيان كرد و گفت: رهبر 
معظم انقالب در باره نظام بانكى مسائلى را مطرح 
كردند كه نظام بانكى نقش اصلى را در تأمين مالى 
اقتصادى كشور برعهده دارد اما به طور طبيعى با 
مشكالتى رو به روست كه نيازمند آن است تا سه 

قوه به طور ويژه به مسائل نظام بانكى بپردازند.
وى بحث ديگر مطرح شده را قشرهاى 
ضعيف و كم درآمـــد جامعه ذكر كرد و افزود: 
به خصوص آمارى كه درمورد فقر مطلق گفته 
مى شود، دولت بايد كارى كند كه هم قشرهاى 
ضعيف جامعه از يـــك حداقل هاى اطمينان 
بخشى در زندگى برخوردار باشند و هم فاصله 
طبقات ثروتمند جامعه با طبقات ضعيف جامعه 
كه متأسفانه طبق آمارهاى رسمى 14 برابر است 
كاهش پيدا كند كه البته سياستگذارى هايى در 

دولت در حال اجراست.
 جهانگيرى اين مطالب و مسائل ديگرى 
را كه ازجانب رهبر معظم انقالب در آن جلسه 
مطرح شد به همراه خروج از آمريكا از برجام 
را مهمترين مسائل بيان كرد و گفت: شرايطى 
كه بعد از خروج آمريكا از برجام اتفاق افتاد كه 
تحريم ها را برمى گرداند پيگيرى ها و فشارهايى كه 
آمريكايى ها بر اجراى تحريم هاى خود گذاشتند 
نشان داد اقتصاد كشور با شرايط جديدى رو به رو 
شده؛ در اين شرايط جديد چند مطلب مهم است 
كه بايد حتماً مسئوالن عنايت داشته باشند؛ يكى 
از آنها عزم قواى سه گانه كشور بر حل مشكالت 

مردم است.
معاون اول رئيـــس جمهوري به اعضاى 
حاضر در جلسه ديروز شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى قواى سه گانه اشاره كرد و افزود: در اين 
جلسه در واقع سران سه قوه حضور دارند و از 
قوه قضاييه عالوه بر رئيس قوه قضاييه، معاون اول 
و دادستان كل حضور دارند؛ از مجلس شوراى 
اسالمى عالوه بر رئيس مجلس، رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه، رئيس كميسيون اقتصاد و رئيس 
مركز پژوهش هاى مجلس هم حضور دارند و 
از دولت هم عالوه بر رئيس جمهوري و بنده، 
اعضاى ستاد دولت و معاون اقتصادى دولت هم 

حاضر هستند.

 صدور پروانه مهدهاى كودك 
به دفاتر پيشخوان دولت واگذار مى شود

مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى كشور، با بيان اين كه 
صدور پروانه مهدهاى كودك امسال به پيشخوان دولت واگذار مى شود، افزود: اين 

طرح در مراحل نهايى است و تا اواسط سال جارى اجرايى مى شود.
محمد نفريه در گفتگو با ايرنا افزود: متقاضيان راه اندازى مهد كودك براى اطالع 
از آخرين دستورالعمل ها و آيين نامه هاى تاسيس اين مراكز مى توانند به آدرس اينترنتى 

سامانه مهدهاى كودك به نشانىhttp://mahd.behzisti.ir  مراجعه كنند.
وى با بيان اين كه يكى از بيشترين مراجعات به سازمان بهزيستى براى راه اندازى 
مهد كودك است، يادآور شد: در حال حاضر 16 هزار مهد كودك در كشور وجود 
دارد كه از اين تعداد، 6 هزار و 500 مهد، روســـتايى و هزار و 400 مهد هم مهدهاى 

حاشيه اى شهرها هستند.
مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان ســـازمان بهزيستى كشور، تاكيد كرد: 
محدوديتى در توسعه مهدهاى كودك در كشور وجود ندارد و متقاضيان واجد شرايط 

مى توانند اقدام به تاسيس مهدكودك كنند.
نفريه پيش از ايـــن اعالم كرده بود كه 88 درصد كودكان ايرانى به مهدكودك 
نمى روند و اين درحالى است كه در حال حاضر 130 هزار ظرفيت خالى مهدكودك 

در كشور وجود دارد.

يادداشت

پوزيسيون يا اپوزيسيون؟

نماينده محترم همدان كه رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي نيز هســت، اخيراً طي اظهاراتي گفته است: پشت پرده 
مفسدان اقتصادي، برخي از خود مسئولين هستند و آنها 31 مفسد 
اقتصادي را مديريت مي كنند. مگر يك فرد بي مسئوليت مي تواند 

جزء سران مفاسد اقتصادي باشد و بانك ها را غارت كند؟ 
بيان چنين سخناني در ميان اهالي سياست و حتي اهل فرهنگ 
و اقتصاد نه تازگــي دارد و نه تعجب... نمونه هاي فراواني از اين 
دست ســخنان كه اتفاقًا حرف مردم كوچه و بازار، روشنفكران، 
دانشــگاهيان و حتي ائمه جمعه و جماعات هم هســت توسط 
مقامات و مسئوالن و دست اندركاران نظام شنيده مي شود كه اگر 
بخواهيم فهرستي از چنين اظهارات دل خنك كننده اي تهيه كنيم، 
نه تنها به يك ستون و يا يك صفحه روزنامه، بلكه به ظرفيت يك 
كتاب محتاجيم تا حق مطلب ادا شــود. تنها مختص نمايندگان 
محترم مجلس هم نيســت. فالن مقام قوه قضائيه از فساد موجود 
در دادگســتري و از عملكرد قضات گاليه مي كند. آن ديگري از 
عملكرد پليس، بَهمان مقام بانك مركزي از بلبشــوي موجود در 
نظام بانكي و مسئول و مقام ديگري از دست داشتن برخي نهادها 
و ارگان ها در قاچاق و حتي رئيس دولت از شــبكه فساد سخن 
مي گويد. مقامات نظامــي و انتظامي و نهادها و بنيادها هم همين 
طور... ظاهراً براي اينكه مردم خوششــان بيايد و خود را مثل ما و 
دردهاي خود را دردهاي ما نيز بدانند دســته جمعي به اين نتيجه 
رســيده ايم كه در مقام اپوزيسيون ظاهر شويم. اما اين رويكرد به 
چه كاري مي آيد؟ البته نماينده محترم همدان گفته اند كه اگر قوه 
قضائيه اقدامي نكند و پرونده اين 31نفر را به جريان نيندازد، دست 

به افشاگري خواهد زد. 
اتفاقًا كار درست همين است كه اميدواريم چنين شود و گرنه 
اعالم عمومي بدون پيگيري و كسب نتيجه تنها در حد گله گذاري 
مي ماند و تغييري را صورت نمي دهد. مردم از مقامات، مسئولين، 
نمايندگان خودشان در مجلس تنها انتظار ندارند كه مثل آنها گله 
و شــكايت كنند. از وزير كشاورزي حل مشكالت اين بخش را 
مي خواهنــد و نه گاليه و نقد. از وزير صنعت هم رونق صنعت را 
انتظار دارند و از وزير كار ايجاد مزيت و فرصتهاي بيشتري براي 
اشتغال را و از مقامات قوه قضائيه نيز اصالح دادسراها و دادگاهها 
و نجات عدالت از ظلم و تبعيض و رشــوه و فساد را و از وزير 
اقتصــاد نيز كنترل تورم و اصالح نظام بانكي و كنترل بازار ارز و 
سكه و جلوگيري از ســفته بازي و داللي و مقابله با قاچاق را، نه 
صرفاً گاليه و حمله و انتقادِ اپوزيســيوني را. فردي كه خود در 
مســند و منصب مسئوليت نشسته است نمي تواند و نبايد در مقام 

اپوزيسيون قرار گيرد. 
مردم از نظام اســالمي و مقامات و صاحب منصبان و دولتيان 
گله گذاري و مخالفت خواني و توجيه نمي خواهند از آنها تالش 
براي رفع مشــكالت و مقابله با مفاسد و صاحب نفوذان فاسد و 
قدرتمندان ويژه خوار را انتظار دارند. اينكه وقتي فســادي كشف 
شد چه كســاني اجازه نمي دهند نام آنها افشا شود؟ آبروي اين 
افراد يا باندها يا ســازمان ها و انجمن هايي كه نبايد نامشان را برد 
چقدر مهم است كه حاضريم آبروي نظام و حاكميت و انقالب را 
خرج آنها كنيم؟ در اين صورت مردم همه اين نابســاماني ها را به 
پاي ناكارآمدي نظام مي گذارند. چگونه حاضريم براي عدم افشاي 
فساد و يا تخلف آنان، كل نظام به فساد متهم شود؟ اين چه ظلمي 

است كه حاضر به انجام آن مي شويم؟
كوته سخن آنكه اين مقال به هيچوجه نبايد به معناي نقد و يا 
مخالفت با سخنان نماينده دلسوز همدان تلقي شود بلكه درددلي 
است از يك مشكل اساسي در كشور كه در حوزه هاي مختلف جا 
و كاركرد پوزيســيون و اپوزيسيون عوض مي شود و اين مشكلي 
از مملكت حل نمي كند و بلكه حتي كارآمدي نظام را زير سوأل 
مي برد. بيائيم بدون رودربايستي به جاي متهم كردن نظام به فساد 
و بدون تعارف و مماشــات، با كارگــزاران و صاحب منصبان و 
ذي نفوذان متخلف يا فاســد نظام برخورد كنيم و بيش از همه از 
مجلس و نمايندگان دلســوز آنان چنين انتظاري است و مهمتر از 
همه اينها، بياييد به جاي اتالف وقت و نيرو، انرژي مســئوالن را 
با اســتفاده از دانش نوين و تكنولوژي جديد و تجربه هاي دنياي 
امروز، براي رصد آينده و بستن راه هاي تكرار تخلف ها و فسادهاي 

حال و آينده، متمركز كنيم.
اگر به گذشته رفتن و به گذشته پرداختن موجب غفلت از حال 
و  آينده شود، اين در هميشه بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد و 

تخّلف ها و فسادها تكرار خواهد شد.

فتح اهللا آملى

يادداشت

تعيين حدود

حدود، يك معناي فقهي دارد و يك معناي لغوي، اما در اينجا نه بحث 
فقهي خواهيم كرد و نه بحث لغوي؛ ولي الزم است در هنگام بحث از قانون، 

از اين واژه يا اصطالح در مرتبه اي ديگر استفاده كنيم. 
آزادي، قانون، كشور، دولت و حكومت، و حتي نظام بين الملل به مثابه 
مجموعه اي از دولتها و كشورها، بر اساس معاهدات پذيرفته شده از سوي 
همه، حدودي را براي تعامــل و ايجاد نظم و حفظ نظام و منافع ملت ها و 
دولت ها پذيرفته اند. حدودي روشن و مشخص كه تنها در صورت ضرورت 

و توافِق مجدد تغيير خواهد كرد. 
منظور اين اســت كه اگر اين حدود و خطوط بــراي كار و رفتار و 
همزيستي در جوامع مدلل و پذيرفته نباشد و بر اساس داليل و شرايطي عقل 
پسند و منطقي مورد توافق همگاني قرار نگيرد، صدمات زيادي به جامعه و 
مردم و حكومت ها وارد مي شــود. ستون هاي نظم و نظام شكسته، و شيرازه 

جامعه گسسته خواهد شد. 
به همين دليل است كه قانون به عنوان مرجع و بنيادِ تعيين حدود، خطوط 
مشخصي را تعيين كرده تا افراد جامعه بدانند تا كجا و چگونه در اين جنگل 
پيچيده اي كه نامش زندگي اجتماعي بشري است، متمّدنانه و در كنار همنوعان 
زندگي كنند و از همزيستي در اين مجموعه بهره مند شده و حتي لذت ببرند 

و شادكام به حيات ادامه دهند. 
قانون بايد معتبر باشد و اگر شكسته شد به صورت منصفانه و عادالنه، 
در مرجعي مشخص و متخصص رسيدگي شود و قانون شكنان تحت تعقيب 
قرار گرفته و اگر الزم بود مجازات شــوند. اين نكته كه بديهي هم هست، 
يكي از مهم ترين تمايزات زندگي اجتماعي انسانها با جوامع بدوي و ديگر 

موجودات است. 
اعتمــاد مردم به حكومت و ديگر مردم بر همين مبنا قابل درك و قابل 
پذيرش اســت، وگرنه هركس بايد ســالح برگيرد و مثل غرب آمريكا در 
فيلم هاي وسترن، واضع و مجري قانون خودش باشد و منافع و تشخيص فرد 

را به تشخيص خود و شليك ششلول بسپارد!
اين مقدمه را بي دليل ذكر نكردم. چند روز پيش در مجلس شــوراي 
اسالمي مسايلي پيش آمد كه توضيح و توجيه آن آسان نيست و اميدوارم به 
سكوت و شمول مرور زمان از ياد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاري و تعيين 
مواد قوانين موضوعه و جاري در ظّل قانون اساسي است. به همين دليل بايد 

شفاف و بي هراس، از حق موّكالن كه تمام مردم ميهن هستند، دفاع كند. 
اگر مجلسي متشتت و مضطرب و فاقد اهداف روشن در دفاع از منافع 
ملي باشــد، يا اگر خداي ناكرده برخي از نمايندگان فاقد دانش و آگاهي و 
ايمان، در آن جايگاه قرار گيرند، وضع مردم معلوم است و بايد فاتحه جامعه اي 
با چنين مجلسي را خواند. زيرا مسلماً قادر به دفاع از مردم و منافع ملي در برابر 
فشار مافياي ثروت و قدرت نخواهد بود و البد اگر خداي ناكرده اينگونه باشد، 

در زير فشار بيگانه هم سر خم خواهد كرد. چنين مباد. 
اما نمايندگان پاســخ دهند و روشن و شفاف همچون علي مطهري و 
محمود صادقي به مردم گزارش دهند كه قبل از تشكيل جلسه تاريخي و مهم 
قانون پولشويي و الحاق به كنوانسيون مربوطه، چه كساني با ارسال پيامك و 
تهديد و تماس هاي البي گرانه به نفع اقليت هاي پنهان در جهان موازي، مانع 

تصويب مصوبه و عدم توضيح روشن در اين باره شده اند.
همــه مي دانيم كه اگر ايــران و نظام بانكي ما مجــدداً تحت تحريم 
اف اي  تي اف قرار گيرد و شبكه مرســوم و قوانين سوييفت، ارز ايران را در 
مسير ورود و دريافت توسط مديران و بانك هاي ايران مجدداً و مؤكداً مسدود 
سازند، قهقراي تازه اي خواهيم داشت و اين مردم ايران هستند كه بايد با پوست 
و گوشت خود كمبود و فقر و گرفتاري و مشقت را چونان باري تاريخي بر 

دوش گيرند. 
اگر تجربه بابك زنجاني و رضا ضراب و خاوري و موسسه هاي بي اعتبار 
و غارتگران پرشمار نبود، ممكن بود درك نكنيم جريان چيست؟ اما اكنون بر 
اساس تجارب دولت پيشين مي دانيم و بالمعاينه همه چيز را درك كرده ايم. 

پس بايد چند پرسش را به روشني پاسخ دهيم: 
چه كساني برخي از نمايندگان را ارعاب كردند؟ چگونه و از كدام َمجرا 
و با كدام آمران و پشــتيبان و با كدام سرمايه اين سناريوي زشت اجرا شد؟ 
چرا نماينده ملتي كه هشت سال با خصم خونخواري چون صدام و حاميانش 
جنگيده و چهل سال تحريم و سختي را تحمل كرده بايد با تهديد پيامكي 
مرعوب شود و تابع خواست مافيايي شود كه از شفافيت و مشخص شدن 
مسير دريافت پول و كيفيت مخارج هراسان شده است. دست چه كساني قرار 

است رو شود؟ 
البته عاقالن دانند كه مسكوت نهادن اين اليحه براي دو ماه ممكن است 
با لغو مصوبه توفيري نداشته باشد؛ زيرا ديديم وقتي بودجه مملكت منتشر 
شد، كه امري عادي در سراسر جهان است و مردم بايد بر جزييات بودجه و 
ناعادالنه يا منصفانه بودن آن نظارت و قضاوت كنند، فريادهايي از اين سو و 
آن سو برخاست، حاال هم طبيعي است كه براي جلوگيري از انتظام و شفافيت 
در منشاء و مسير ارز مملكت، عده اي گريبان چاك كنند. عده اي كه خداي 
ناكرده ممكن است بعضاً كيسه شان در خطر باشد يا كيسه هاي تازه براي خزانه 
و دارايي و بيت المال دوخته باشند! آنچه نفهميديم اين بود كه از چه رو بايد 
برخي از كساني كه بر صندلي نمايندگي ملت ايران نشسته اند، در حصار اين 

غوغا دست و دلشان اين گونه لرزان و هراسان شود؟! 

 سيدمسعود رضوي

سرويس سياسي – اجتماعي: 
سخنگوى دولت گفت: نقدينگى 
هفته گذشته به جاى سوق يافتن به 
سمت تقاضاى غير واقعى ارز يا طال 
به طرف بازار سرمايه رفت و اين 

اتفاق خوبى بود.
به گـــزارش خبرنگار ما،دكتر 
محمدباقر نوبخـــت اين موضوع 
را ديروز در نشست هفتگى خود 
با خبرنـــگاران اعالم كرد و افزود: 
دومين جلسه شوراى عالى اقتصادى 
ســـه قوه صبح امروز(ديروز) براى 
مديريت شرايط تحريم و چگونگى 
حمايت از بازار ســـرمايه و بورس 
با حضور سران قوا در دفتر رئيس 

جمهورى تشكيل شد.
وى يادآور شـــد: با توجه به 
تاكيد رهبر معظـــم انقالب براى 
پاســـخگويى به ضرورت هايى كه 
فضاى جديد تحريمى در كشـــور 
ايجاد مى كند، نياز است قوا در يك 
هماهنگى نزديك و مستمر مسائل را 
رصد و تصميمات مناسبى را اتخاذ 
كنند تا بتوان با توجه به توانمندهاى 
داخلى نسبت به مديريت شرايط 

تحريمى اقدام كنيم.
 نوبخت خاطرنشان كرد: اگر 
بتوانيم نقدينگى موجود را در جهت 
حركت به سمت توليد ببريم، نافع 
خواهد بود، ولى اگر متاســـفانه به 
ســـمت تقاضا برود، عدم تعادل 

عرضه و تقاضا را ايجاد مى كند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
تصريح كرد: نيازمند حمايت عملى 
همه قوا براى ايـــن قبيل اقدامات 
هستيم كه شوراى عالى اقتصادى 
سران قوا در اين بحث متمركز شد 
تا يك سياست مناسب و سنجيده 
با رايزنى همه مسئولين اتفاق بيفتد 
و از دولت شنيده شود كه قوه مقننه 
و قضاييه همان سياســـت را تاكيد 
كنند و رهبرى هـــم اعالم كردند 

از سياست هاى اين شورا حمايت 
خواهند كرد.

نوبخـــت اضافه كرد: با توجه 
به ظرفيتى كه در كشـــور وجود 
دارد، عوامـــل روانى و ناهماهنگى 
در پاره اى از موارد باعث تشديد 
شرايطى مى شود كه بايد بتوانيم از 
ظرفيت هاى داخلى و هماهنگى همه 

قوا از آن در داخل استفاده كنيم.
وى در ادامه اظهار داشت: تا 
امروز عرضه و منابع ما اندكى بيش 
از مصارف بوده است، آنچه در عمل 
اين توازن را بهم مى زند، احساس 
ناامنى اســـت كه باعث تقاضا و 

مصرف غيرواقعى مى شود.
سخنگوى دولت يادآور شد: 
عرضه ارز در شرايط عادى از تقاضا 
اندكى هم بيشتر است و اگر به هر 
دليل روانى بر روى تقاضا فشار وارد 
شود، اين تقاضاى غيرواقعى صرفا 
براى ذخيره ايجاد شـــده و باعث 
افزايش قيمت ، شوك و تكانه در 

بازار مى شود.
كشــور از نظر منابع ريالى و 

ارزى مشكل ندارد
نوبخت بـــا تاكيـــد بر اين 
كه كشـــور از نظر منابع ريالى و 
ارزى مشـــكل نـــدارد، گفت: بر 
اســـاس آخرين گـــزارش بانك 
مركـــزى از اول فرورديـــن ماه 
 ســـال جارى تا 27 خـــرداد ماه، 
20 ميليـــارد و 500 ميليون دالر 
ارز براى واردات كاالهاي مختلف 
تخصيص داده كه از اين رقم سه و 
نيم ميليارد دالر براى كاالى اساسى، 
998 ميليـــون دالر براى تجهيزات 
پزشكى و دارو و 16 ميليارد دالر 
براى ســـاير كاالها تخصيص يافته 

است.
وى ادامـــه داد: اين ميزان ارز 
با نرخ 4 هزار و 200 تومانى بوده 
اســـت كه البته براى دارو و كاالى 

اساســـى عمال با نـــرخ 3 هزار و 
800 تومانى محاسبه شده است و 
مابه التفـــات آن را دولت پرداخت 

مى كند.
 نوبخـــت تصريح كرد: جاى 
تاســـف دارد در حالى كه دشمن 
تحريم اعمال مى كند و دولت هم 
ارز را تامين مى كند، عده اى به بهانه 
اين كه در جاى غيررسمى كســـى 
حاضر شـــده با قيمت بيشتر ارز 
خريدارى كنـــد، عده اى كاال را با 
نرخ ارز 4200 تومانى خريدارى و با 

نرخ غيررسمى آن را محاسبه كنند.
وى اظهار داشـــت: در جلسه 
ويژه تنظيـــم بازار با حضور رئيس 
جمهورى تصريح شد كه دستگاه هاى 
نظارتى همچون سازمان تعزيرات و 
سازمان حمايت از مصرف كننده و 
توليد كننـــده قويا براي حمايت از 

مردم وارد شوند.
وى ادامه داد: در شرايطى كه 
فرد معلوم الحالى عليه جمهورى 
اسالمى رجز خوانى مى كند، به جاى 
اين كه ما خود را تجهيز كنيم، عده 
اى با بيان اين كه ممكن اســـت 
بعدا قيمت بيشتر شود، احتكار انجام 
مى دهند و استداللشان اين است كه 

فعال كاال عرضه نكنند.
 نوبخـــت با بيـــان اين كه ما 
خودمان بايد بـــه هم كمك كنيم، 
اظهار داشت: كســـانى كه از ارز 
4200 تومانى اســـتفاده مى كنند، 
موظف هستند ارز را داخل سامانه 
نيمـــا بياورند، در حال حاضر ثبت 
ســـفارش نداريم اما اگر الزم شد 
بايد انجام شود و ما حاضريم حتى 
معافيت مالياتى بدهيم چرا كه عالقه 
منديم صادرات باال برود و مردم از 

منافع صادرات استفاده كنند.
وى يادآور شد: مقدار ارزى كه 
در دست مردم قرار دارد قابل توجه 
است و ما انتظار داريم براى حفظ 

استقالل ملى اگر ارزى داريم، آن را 
عرضه كنيم.

ســـخنگوى دولت در بخشى 
ديگرى از ســـخنان خود درباره 
منابع ريالى اين كشـــور با استناد 
به گزارش خزانه اظهار داشت: از 
ابتداى ســـال تا 24 خردادماه منابع 
ريالى ما در مقايسه با سال گذشته 
93,5 درصد افزايش يافته اســـت 
به طورى كه فقـــط 77,4 درصد 
از منابـــع حاصل از فروش نفت و 
فرآورده هاى نفتى نســـبت به سال 
گذشته بيشـــتر شده است.نوبحت 
ادامه داد: اين رقم حتى 21 درصد 
بيشتر از پيش بينى هاى ما بوده است 
بنابراين منابع ريالى كشور هم در 
مقايسه با سال گذشته بهتر است و 
اين عملكرد واقعى اقتصاد است و 

مشكلى وجود ندارد.
وى افزود: ســـال گذشته از 
ابتـــداى فروردين تا 24 خرداد كل 
پولى كه بـــراى اعتبارات عمرانى 
داده بوديم، 192 ميليارد تومان بود 
اما امسال تا اين تاريخ رقم پرداخت 
 شـــده براى اعتبـــارات عمرانى 

22 هـــزار و 386 ميليـــارد تومان 
است.

وى اظهار داشـــت: نه تنها به 
استناد مراكز رسمى دولتى مثل مركز 
آمار ايران، رشـــد توليد براى سال 
گذشته 4 درصد بود بلكه نهادهايى 
 مثـــل بانك جهانـــى و صندوق 
بين المللى پول هم تاكيد دارند كه 
رشد متوسط منطقه 3,2 درصد و 
رشد اقتصادى ايران باالى 4 درصد 

است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
خاطرنشـــان كرد: بايد از صاحبان 
سرمايه و نقدينگى قدردانى كنيم به 
جاى اين كه ارز و سكه بگيرند، به 
سمت بازار سرمايه و بورس رفتند 
و رشد قابل توجهى در آن جا رخ 

داده است.
 افكار عمومى از مذاكره با ترامپ 

استقبال نمى كند
 سخنگوى دولت در ادامه در 
واكنش به نامه 100فعال سياســـى 
مدنى بـــه ترامپ، گفـــت: افكار 
عمومى هم از مذاكـــره با ترامپ 

استقبال نمى كند.

 نوبخت اظهار داشـــت: حق 
ماســـت عليه زورگويـــى آمريكا 
بايســـتيم اما در اين شرايط عده اى 
نامه مى نويسند كه با آمريكا مذاكره 
كنيم، آيا ترامپ قابل اعتماد است؟ 
اين نامه نشان داد كه عقل سياسى 
كامل نيســـت كه چنين توصيه اى 
مى كنند. ما بايد بايستيم و مقاومت 
كنيم، موضع ما به حق است و همه 

بايد در كنار هم باشيم.
 وى در ادامـــه با بيان اين كه 
دليل گرانى هاى اخير عوامل روانى 
است، تاكيد كرد: دريافتى ما بيش از 
پرداخت هاست، اما احساس ناامنى 
و عوامل روانى موجب مى شـــود 
كه تقاضـــاى غيرواقعى و مصرف 
غيرواقعى شكل بگيرد. ميزان عرضه 
ارز از ميزان تقاضا اندكى بيشـــتر 
است اما به داليل روانى، در جامعه 
احساس ناامنى ايجاد شده است و 
تقاضا بيشـــتر مى شود و به راحتى 
در مدت كوتاهى تقاضاى غيرواقعى 

شكل مى گيرد.
نوبخت با اشاره به آمار مربوط 
به تخصيص و پرداخت ارز از سوى 

دولت، تاكيد كرد: بعضى مى گويند 
ارز 4200تومانى را چه كسى گرفته 
اســـت؟ اما آمار نشان مى دهد چه 
مقدار ارز توســـط دولت پرداخت 
شده اســـت. جاى تاسف دارد در 
حالى كه دشـــمن اعـــالم تحريم 
مى كند و دولـــت در حال تالش 
براى تامين ارز 4200تومانى است، 
عده اى كاالها را با ارز 4200تومانى 
وارد مى كنند ولـــى به بهانه آن كه 
دالر به طور غيررســـمى با مبالغ 
ديگرى خريد و فروش مى شـــود، 
كاالهاى خود را متناســـب با ارز 
4200تومانى نمى فروشند؛ البته در 
جلسه اخير تنظيم بازار كه با حضور 
رئيس جمهورى برگزار شد، وى از 
دستگاه هاى نظارتى خواست كه در 
جهت حمايت از مردم وارد شوند.

وى همچنين نسبت به اقدام 
على كريمى و كمپينى كه وى به راه 
انداخته اســـت، گفت: البته در اين 
مورد نمى شود نسخه كلى پيچيد. در 
زمان ركود، تالش دولت اين بود كه 
صنعت خودرو كشور را فعال كند، 
اما در همان مقطع كمپينى راه اندازى 
شـــده بود كه خودرو خريدارى 
نشـــود، كمپين قابل قبول نبود اما 
در  مورد گرانى هاى اخير خودرو 
اين كمپين قابل قبول اســـت. اگر 
كااليى گران فروخته مى شود، كسى 
آن را نخرد. از على كريمى به خاطر 
راه انداختن كمپين گران نخريدن 
كاالها تشكر مى كنم. توليد و فروش 
خودروها افزايش يافته اســـت اما 
باز هم مى بينيم قيمت خودرو باال 
مى رود، ايـــن كمپين در اين مورد 

خاص خوب است.
نوبخت همچنين تعيين نرخ 
ســـوم براى دالر از سوى دولت را 

تكذيب كرد.
وى در پاسخ به سئوال خبرنگار 
مـــا دربـــاره واردات خودروهاى 

لوكس به كشور، گفت: در مقطعى 
در چند ماه قبل تعدادى خودرو ثبت 
سفارش و به كشور وارد شد. اكنون 
خودروها با ارز 4200تومانى ثبت 

سفارش مى شود.
ســـخنگوى دولت در مورد 
برنامه هاى دولت بـــراى مقابله با 
دالل ها، تاكيد كـــرد: برنامه دولت 
تامين نيازهـــاى واقعى جامعه و 
نظارت و تنظيم بازار و حمايت از 
مردم است، البته ما هم در اين مسير 

به كمك مردم نيازمنديم.
خبرنگارى از نوبخت پرسيد 
كـــه آيا دولت در شـــرايط وضع 
تحريم هاى جديد بودجه جايگزينى 
دارد كه او در پاســـخ گفت: ما با 
توجه بـــه تحـــوالت مربوط به 
تحريم ها، بودجه اضطرارى هم در 

نظر گرفته ايم.  
وى درباره زمـــان پرداخت 
پاداش بازنشســـتگان فرهنگى و 
افزايش حقوق شاغالن، گفت: ما 
قول داديم كه حقوق شـــاغالن و 
بازنشستگان و افزايش آن را تا قبل 
از عيد فطر پرداخت كنيم كه البته 
در مورد افزايش حقوق شـــاغالن، 
بـــا توجه به مصوبـــه مجلس، به 
اصالح حكم نياز داشت و پاداش 
بازنشستگان را هم تا پايان شهريور 

مى دهيم و سر حرفمان هستيم.
ســـخنگوى دولت گفت: ما 
سياست هاى مالى دولت را شفاف 
اعالم و بيان مى كنيم تا كدام تاريخ 
دولت پرداخت ها را انجام مى دهد 
ولى عده اى مـــردم را به خيابان ها 
مى كشانند. اين اجتماعات سازمان 
يافته اســـت و وقتى دولت اعالم 
مى كند تا چه تاريخى پرداخت هاى 
خود را انجـــام مى دهد، چه نيازى 
اســـت كه مردم را بـــه خيابان  

بكشانيم؟
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دستور رهبر معظم انقالب  براى رفع مشكالت 
اسناد زمين كشاورزان

سرويس سياسى – اجتماعى: رئيس مجلس از دستور رهبر معظم انقالب 
براى رفع مسائل كشاورزان درباره اسناد و مدارك زمين ها خبر داد.

به گزارش خانه ملت، على الريجانى در نشست كميسيون كشاورزى،آب و 
منابع طبيعى مجلس شوراى اسالمى گفت: كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
يك كميسيون بسيار بااهميت و مادر محسوب مى شود و اعضاى اين كميسيون از 

متخصصان و صاحبنظران تشكيل شده است.
رئيس مجلس درباره مشكالت مربوط به اراضى كشاورزى تاكيد كرد: اين 
مسائل از طريق بنياد مستضعفان پيگيرى شده است و رهبر معظم انقالب هم در اين 
باره دستور داده اند كه مسائل كشاورزان درباره اسناد و مدارك زمين ها رفع شود 
كه اين مهم در چند مرحله انجام گرفته و اگر مواردى هم باقى مانده است، بايد از 
طريق بنياد مستضعفان پيگيرى شود و مساعدت هاى الزم در اين زمينه انجام خواهد 
شد.وى افزود: موضوع سازمان عمران و توسعه روستا بايد پيگيرى شود، چرا كه 
كار درستى است، روستاييان بايد با يك مرجع مشخص براى امر توسعه روبه رو 
باشند، چرا كه در اوايل انقالب كه كارهاى روستائيان با وزارت جهاد سازندگى 
ارتباط داشت، كارها با سهولت بيشترى انجام مى شد اما اكنون روستائيان براى انجام 
امور خود با طيف مختلفى از وزارتخانه ها در ارتباط هستند بنابراين بايد موضوع 
تشكيل سازمان عمران و توسعه روستاها در مجلس پيگيرى شود. الريجانى درباره 
طرح آمايش كشاورزى كشـــور گفت: توجه به طرح آمايش كشاورزى يكى از 
اولويت هاست، البته وزارت جهاد كشاورزى مى گويد كه به اين موضوع توجه كرده 
است اما فكر مى كنم در اجرا اقدامات خوبى انجام نگرفته است و بايد كميسيون 
كشاورزى در اين باره مطالبات را پيگيرى كند.وى گفت: توجه به الگوى كشت 
نكته بسيار مهمى است و از اين موضوع حمايت مى شود. به طور مثال لزومى ندارد 
در جايى كه مشكل كمبود آب وجود دارد برنج كاشته شود. بنابراين وزارت جهاد 

كشاورزى هم بايد رسيدگى الزم را انجام دهد.
رئيس قوه مقننه با بيان اين كه در صادرات محصوالت كشاورزى ، لنگى وجود 
دارد، افزود: كارها بايد براســـاس اولويت انجام شود و اين گونه نباشد كه از يك 
طرف محصوالت آبى كشاورزى توليد شود اما از طرف ديگر آب به طور مجازى 
به كشورهاى ديگر داده شود، چرا كه اين كار عقاليى نيست بنابراين با لحاظ طرح 
آمايش كشاورزى مى توان زنجيره كار را طورى تعريف كرد كه از ارزش افزوده 
متناسب برخوردار باشد. به طور مثال اگر زنجيره توليد خرما كامل شود مى توان 
صادرات اين محصول را افزايش داد.الريجانى تاكيد كرد: تشكيل وزارتخانه براى 
توسعه صادرات اقدام خوبى مى تواند باشد و دولت هم با اين موضوع موافق است. 
وى افزود: به موضوع استفاده از ظرفيت آبيارى نوين در سال هاى اخير توجه شده 
است و رهبر معظم انقالب هم از توسعه بخش كشاورزى حمايت مى كند بنابراين 
بايد اعضاى كميسيون كشاورزى مجلس با دلگرمى و تالش بيشتر كار كنند تا اين 

بخش تقويت شود.

سرويس سياسى – اجتماعى: 
سردار قاسم سليمانى فرمانده سپاه 
قدس از پروژه بلندســــازى گنبد 

حرم امام حسين (ع) ديدن كرد.
در جريان ايــــن ديدار كه 
همزمان از دو پروژه  الغرســــازى 
ســــتون هاى اطراف حــــرم امام 
حســــين (ع) و آماده سازى ترفيع 
گنبد اين حرم انجام شد، حسن 
پالرك رئيس ســــتاد بازسازى 
عتبات عاليــــات و مهاجرى مدير 
پروژه گزارشى از روند پيشرفت 
اين طرح ارائه كردند.بنا به روايت 
اسناد تاريخى و شواهد موجود، 
گنبدى كه اكنون بر فراز قبر مطهر 
حضرت سيدالشهدا (ع) قرار دارد 
و ستون هاى اطراف ضريح مطهر 
كه گنبد روى آن ها واقع شــــده، 
در دوران حكومت جاليران و در 
قرن هشــــتم هجرى ساخته شده 
است و بيش از 700سال قدمت 
دارد، هرچند كه در دوره هاى بعد 
تزئينات آن كامل تر شده است.ستاد 
بازسازى عتبات عاليات پيش تر 
اعــــالم كرده بــــود؛ بيش از يك 
و نيم قرن (ســــال 1273شمسى) 
از آخرين بازســــازى اين گنبد 
مى گذرد و آســــيب هاى ناشى از 
عوامل طبيعــــى و گلوله باران و 
به توپ بستن حرم مطهر توسط 
حكومت ديكتانــــورى صدام در 
سال 1991ميالدى (1370شمسى) 
به اين گنبد،  بازســــازى، تعمير 
و ترفيــــع آن را اجتناب ناپذيــــر 
 كــــرده اســــت.گنبد فعلى حرم 
امام حسين (ع)، دومين گنبد اين 
بنا است. گنبد نخست كه در عامه 

به قبه حسينى مشهور است، زير 
گنبد دوم محفوظ مانده اســــت. 
گنبد فعلى حــــرم از نظر تاريخى 
و فرهنگى، يك ميراث ارزشمند 
و هنر ايرانى و اسالمى مربوط به 
عصر صفويه به شمار مى آيد، بر 
همين اســــاس طرح ترفيع گنبد 
جديد به گونه اى تعريف شده است 
كه سازه  قديمى تخريب نشود و 
گنبد جديد روى آن نصب خواهد 
شد. به اين ترتيب حرم سيدالشهدا 
(ع)، تنها حرم اعتاب مقدسه است 
كه همزمان داراى سه گنبد خواهد 
بود.به گزارش ايسنا، ارتفاع گنبد 
در دست ساخت امام حسين (ع)، 
21 و نيم متــــر و قطر آن حدود 

17متر است. به همين خاطر ارتفاع 
سومين گنبد نسبت به گنبد فعلى، 
حدود 7 متــــر و قطر آن هم يك 

ونيم برابر بيشتر خواهد شد.
براى ســــاخت گنبد جديد 
به 24هزار خشت طال نياز است. 
اين خشــــت ها از طريق نذورات 
مردمى تامين خواهد شد.با توجه 
به اين كه با نصــــب گنبد جديد 
فشــــار وارده به ستون ها 200 تن 
افزايش مى يابد، در فاز نخســــت 
اجراى اين پروژه  بايد ستون هاى 
اطراف ضريــــح مطهر تقويت و 
به منظور افزايــــش فضاى تردد 
زائــــران در اطراف ضريح، حجم 
ستون ها هم بايد كاهش مى يافت. 

 در گذشــــته فاصله اين ستون ها 
يك متر و 70 ســــانتيمتر بود كه 
پس از الغرســــازى اين فضا به 
چهار متر و 30 سانتيمتر گسترش 
يافته است.مراحل ساخت گنبد 
جديد حرم مطهر سيدالشهدا (ع) 
كه بيش از 7متــــر از گنبد فعلى 
بلندتر خواهد بود، با پشتيبانى مالى 
خيرينى از سراسر كشور و با همت 
متخصصان ستاد بازسازى عتبات 

كرمان در حال اجراست.
به گفته مهاجرى مجرى پروژه 
ترفيع گنبد و تقليل ستون هاى حرم 
مطهر امام حسين (ع) ، ساخت اين 
گنبد و نصب آن تا پايان ســـال 

98انجام خواهد شد.

بازديد سردار سليمانى از پروژه ترفيع گنبد حرم امام حسين (ع)

تشكر سخنگوي دولت از  علي كريمي

فرمانده سپاه:  سازش با آمريكا  به معناى 
مرگ انقالب اسالمى است

 سرويس سياسى – اجتماعى: فرمانده كل سپاه گفت: پيروزى يمن نزديك است
و در روزهاى اخير شاهد شكست ائتالف بزرگ آمريكايى ها و اروپايى ها با كشورهاى

مرتجع منطقه در الحديده هستيم.
سردار محمدعلى جعفرى در همايش بسيج اساتيد كه با عنوان «استاد در تراز
انقالب» در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: ما بايد ببينيم استاد تراز انقالب
اسالمى در كجا پرورش مى يابد؟ صرفا در محيط علمى يا در محيط  مبارزه و جهاد و با

استفاده از علم كه پاسخ را بايد در مولفه دوم جستجو كرد.
وى تاكيد كرد: البته استاد تراز انقالب اسالمى بايد در محيط هاى غير علمى هم
فعاليت داشـــته باشد و بدانيم كه عرصه جهاد امروز براى اساتيد در داخل كشور و

ساختن كشور است.
جعفرى با بيان اين كه به شدت نيازمند مجاهدت و تالش علمى در عرصه هاى
اجتماعى هستيم، افزود: اســـاتيد بسيجى و انقالبى بايد در عرصه حل معضالت

اجتماعى پيشتاز باشند.
وى با اشاره به گذشت چهار دهه از پيروزى انقالب اسالمى، گفت: 40 سال
ايستادگى و مقاومت انقالب اسالمى با وجود اين همه دشمن و كينه و توطئه دشمن

چيز كمى نيست و به يك معجزه شبيه است.
وى با بيان اين كه رهبر معظم انقالب، انقالب اســـالمى را داراى پنج مرحله
مى دانند و ما اكنون در مرحله ســـوم آن هستيم،افزود: مرحله اول، پيروزى انقالب
و مرحله دوم تثبيت نظام بود كه 40 سال طول كشيد و مرحله سوم، اسالمى شدن

دستگاه هاى نظام و جامعه است كه سال هاى زيادى زمان الزم دارد.
جعفرى با تاكيد بر اين كه نمى توان انقالب اسالمى را از جمهورى اسالمى جدا
كرد، افزود: در اين 40 سال، انقالب اسالمى دستاوردهاى زيادى داشته است كه از
جمله آنها بيدارى اسالمى و اثرات انقالب اسالمى در منطقه و جهان است.تاكنون
پيروزى هاى پى در پى نصيب جبهه انقالب اسالمى شده است مثل پيروزى ملت هاى

لبنان و عراق و سوريه كه در پى تبعيتشان از انقالب اسالمى انجام شد.
وى گفت: عدالت اجتماعى و رشد مادى و معنوى جامعه با الگوى اسالمى ايرانى
پيشرفت، رشد اخالق در جامعه، حل مشكالت اقتصادى معيشتى مردم كه با دشمنى
دشمنان و سوءمديريت در داخل به معضل تبديل شده از جمله مواردى است كه بايد
براى رسيدن به آنها كار كنيم.فرمانده سپاه با بيان اين كه حركتمان در مرحله سوم و
رسيدن به اهداف انقالب مثبت نيست و ُكند است،افزود: اشتباهى كه برخى دارند اين
است كه سپاه را يك نيروى صرفا نظامى مى دانند درحالى كه سپاه فقط نظامى نيست و

از ابتدا هم نظامى نبود بلكه سپاه در همه عرصه هاى اجتماعى فعال است.
جعفرى تاكيد كرد: مشـــكل ما در كشور و در ُكندى حركت در مراحل سوم
انقالب و پيشبرد اهداف، سبك مديريت اجرايى و مبانى فكرى يا ديدگاه هاى فكرى
در عرصه هاى مختلف است.فرمانده سپاه در بخش ديگرى از سخنان خود در جمع
اساتيد بسيجى در دانشگاه تهران، اظهار داشت: ارتش آمريكا با همه توان در برابر
مقاومت مردمى عراق كارى از پيش نبرد و ارتش اسرائيل هم ظرف 33روز در برابر

يك گروه نظامى آموزش ديده انقالب اسالمى شكست خورد.
وى همچنين با اشاره به اظهار نظر انديشكده وابسته به كنگره آمريكا كه اعالم
كرده است ايران بزرگترين زرادخانه موشكى منطقه را دارد، تاكيد كرد: توان موشكى
ما متكى به توان علمى است. ما توان افزايش برد موشك ها به بيش از دو هزار كيلومتر
را داريم ولى فعال اين سياست ما نيست زيرا بسيارى از اهداف ما و منافع دشمن در

همين برد دو هزار كيلومتر است لذا آمريكايى ها در حوزه نظامى ورود نمى كنند.
جعفرى همچنين در حاشيه اين مراسم گفت: سازش با آمريكا به معناى مرگ

انقالب اسالمى و بزرگترين ضرر براى مردم و نظام است.
  در پايان اين مراسم، از خانواده شهداى هسته اى و همچنين اساتيد دانشگاهى

كه توسط آمريكا تحريم شده اند تقدير شد.

مراسم چهلم ارتحال حجت االسالم و المسلمين 

سيدمهدى طباطبايى برگزار مى شود
مراسم چهلم ارتحال حجت االسالم و المسلمين سيدمهدى طباطبايى

در تهران و قم برگزار مى شود.
به گزارش جماران، مراســـم اربعين درگذشت استاد اخالق و حوزه
حجت االسالم والمســـلمين طباطبايى در تهران امروز از ساعت 18 تا 20
درمسجد موســـى بن جعفر(ع) واقع در خيابان هفده شهريور،خيابان شهيد
سعيدى(غياثى) برگزار مى شود. همچنين مجلس بزرگداشتى درقم  فردا   بعد
از نماز مغرب و عشاء در خيابان صفائيه، مسجد رفعت برگزار خواهد شد.



موفقيت ورزشى تقويت        رئيس جمهوري:
غرور، انسجام ملى و نشاط اجتماعى است

 رئيس جمهوري با اشاره به نشاط معنوى، روزهدارى و عبادات مردم 
در ماه مبارك رمضان تأكيد كرد: مردم عالوه بر تزكيه و صيقل روح، ارتباط 
بيشتر با پروردگار و كمك به نيازمندان؛ در روز قدس نيز با حضور گسترده 

و پرشور، به وظيفه دينى، سياسى و انقالبى خود عمل كردند.
به گزارش ايســـنا، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى عصر 
سه شنبه و در جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى، موفقيتهاى ورزشى 
را موجب تقويت غرور و انسجام ملى و نشاط اجتماعى دانست و افزود: 
همزمانى پيروزى تيم ملى فوتبال در اولين بازى جام جهانى روسيه، نشاط 
ملى و شادى مردم در عيد سعيد فطر را مضاعف كرد. لذا بايد از هموطنان 
وطن دوست و زنان و مردان ايرانى كه به شكلهاى گوناگون موجب تشويق 

ورزشكاران عزيز بودند، تشكر و تقدير كرد.
رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى ادامه داد: ورزش نمادى مؤثر از 
يكپارچگى ملى اســـت. مردم ايران نشان دادهاند عاشق كشور خود هستند 
و از هـــر فـــرد و حركتى كه باعث موفقيت و اعتالى نام ايران در عرصه 

بينالمللى شود، تجليل مىكنند.
روحانى در بخش ديگرى از سخنان خود با تحليل شرايط بينالمللى 
و اقدامات بدخواهان براى تضعيف اعتماد مردم به مسئوالن و اميد آنها به 
آينده، افزود: مردم و مسؤالن در 40 سال گذشته و شرايطى بسيار سختتر 
كنار هم ايستادهاند و امروز نيز هر چه متحدتر باشيم راحتتر از مشكالت 

عبور مىكنيم.
رئيس شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به ظرفيتهاى عظيم اقتصادى 
كشور و هماهنگى و تالش مسؤالن دولت و ساير قوا در اين عرصه، تأكيد 
كرد كه عالوه بر اقدامات اقتصادى، ضرورى است كه اقدامات فرهنگى و 
پيوســـتهاى رسانهاى نيز براى اطالعرسانى صحيح به جامعه مورد توجه 
قرار گيرد.  روحانى ضمن آرزوى رحمت واســـعه براى حجت االســـالم 
و المسلمين دكتر احمدى و تقدير از خدمات آن مرحوم به عنوان باسابقهترين 
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى، افزود: ايشان همواره شخصيت علمى، 
انقالبى و فرهنگى مورد احترام جامعه بود، نقش ارزشـــمندى در حوزه و 
دانشـــگاه داشت، شاگردان برجستهاى تربيت كرد و در مؤسسه سمت نيز 

منشاء خدمات ماندگار علمى و آموزشى بود.
رئيس جمهوري مرحوم احمدى را شخصيتى صريح اللهجه، بدون تعلق 

جناحى و دغدغهمند فرهنگ و جامعه عنوان كرد.
رئيس شوراى عالى انقالب فرهنگى همچنين با اشاره به تغيير روساى 
كميسيونهاى مجلس شوراى اسالمى، از زحمات اعضاى قبلى تقدير و به 

اعضاى جديد شورا خيرمقدم گفت .
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وزير آموزش و پرورش:نظارت بايد در همه مدارس تقويت شود
وزير آموزش و پرورش با اشـــاره به 
اينكه در كنـــار توجه به مقوله نظارت بر 
عملكرد مدارس غيردولتى، با طراحى يك 
" نظام نظارت" ، امر نظارت بر مدارس دولتى 
را هم دنبال مى كنيم، گفت: نظام نظارت بايد 
به عنوان ركنى مهم در همه مدارس تقويت 

شود.
به گزارش ايسنا، سيد محمد بطحايى در 
گردهمايى آموزشى توجيهى روساى ادارات 
مشـــاركت هاى مردمى و ناظران ميدانى 
استان هاى سراسر كشور با اشاره به وظايف 
و مسئوليت هاى ناظران مدارس غيردولتى 
گفت: در آموزش و پرورش دريايى از مسائل 
و موضوعـــات قابل نظارت داريم و حتى 
اگـــر هزاران نفر از متخصصان را هم جمع 
كنيم تا همه موارد را بازرسى كنند باز هم 
موفق نخواهيم شد. وظيفه اصلى نظارت با 
مدير مدرسه است. بنابراين شايستگى مديران 
تضميـــن كننده كيفيت اجراى برنامه ها در 

مدارس است.
وزيـــر آموزش و پرورش با تاكيد بر 
اينكه بايد تمركز ما بر ارتقاى عملكرد مديران 
مدارس باشـــد گفت: وظيفه اصلى نظارت 
با مدير اســـت و ناظران بيرونى به عنوان 

كسانى كه بايد انحراف و انطباق از برنامه ها 
را بازرســـى كنند بايد شاخص هاى كليدى 
عملكرد را مدنظر داشته باشند كه مسير ناظر 

بيرونى را به درستى مشخص مىكند.
بطحايـــى ادامه داد: مشـــاهده كرديم 

مدارســـى اردوهاى علمى خارج از كشور 
برگزار مىكنند، البته ممكن اســـت در چند 
مدرسه معدود باشد، اما نگاهى كه به مدارس 
غيردولتى وجود دارد باعث مى شود اصل 
كار به حاشيه برود. از همكاران خواستيم طى 
بخشنامهاى اعالم شود در حالى كه در داخل 
دانش آموزان ما با بسيارى ميراث فرهنگى 
بيگانهانـــد ضرورتى ندارد اردوهاى علمى 

خارج از كشور ترتيب داده شود.
وى افزود: يا در برخى مدارس غيردولتى 
معدود مشاهده شده است كه افراد خارجى 
را براى سخنرانى دعوت كردهاند. يك مورد 
را شخصا پيگيرى كردم و دريافتم وى چهره 
شـــاخصى در كشور خود در حوزه تعليم 
و تربيت نبوده اســـت و حرف جديدى در 

عرصه تعليم و تربيت نداشت.
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه 
بكارگيرى نيرو در مدارس دولتى و غيردولتى 
بسيار حساس است، گفت: نبايد اجازه دهيم 

هر فردى ولو از حيث علمى درجه يك باشد 
وارد مدارس شـــود. اخيرا موارد اندكى در 
اين باره گزارش شده بود. آموزش به اولياى 
دانش آموزان بايد با ضابطههاى ابالغى همسو 
باشـــد. اجازه نداريم هر سازمان و فردى را 
ولو اينكه از حيث دانشى در باالترين جايگاه 
باشد به مدارس بياوريم. وى افزود: ممكن 
است شخصى فوق دكتراى رشته اى باشد 
اما شايستگى آموزگارى كالس اول ابتدايى را 
نداشته باشد اما يك فرد با ليسانس موفقترين 
آموزگار ابتدايى باشد. ويژگى هاى مدرسه و 
حوزه علوم تربيتى اينگونه ايجاب مىكند كه 

در به كارگيرى نيرو دقت كنيم.
مجتبى زينى وند، رئيس سازمان مدارس 
و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش 
هم در ادامه گفت: امســـال معلمان مدارس 
ابتدايـــى غيردولتى بايد حتما داراى كارت 
صالحيت حرفهاى باشـــند. اين طرح سال 

آينده براى معلمان متوسطه اجرا مىشود.

35   موسسه اعزام دانشجو به خارج تعليق و 67موسسه لغو مجوز شد
موسســــات و شــــركت هاى مجاز و غيرمجاز خدمات اعزام دانشجو به 
خارج از كشور در خرداد 97بروزرسانى شد و بر اين اساس، 35موسسه تعليق 

و 67موسسه لغو مجوز شد.
به گزارش مهر، همچنين از فهرست 147موسسه مجاز اعزام دانشجو، زمان 
مجوز برخى از موسسات به اتمام رسيده بود كه تمديد مجوز آنها در دست بررسى 
است. موسسات لغو مجوز شده اعزام دانشجو با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه 
هيچگونه فعاليت درخصوص اعزام دانشجو از قبيل مشاوره، عقد قرارداد و... نخواهند 
داشت. بنابراين تمام متقاضيان نسبت به اقدامات اين موسسات بايد دقت نظر كامل 
داشته باشند. پس از تاريخ لغو مجوز درصورت عقد قرارداد جهت پيگيرى شكايت 
احتمالى خويش، ضرورى است از طريق مراجع قضايى اقدام كنند. متقاضيان تحصيل 
در خارج از كشور كه از طريق موسسات اعزام دانشجو اقدام مى كنند، قبل از 
هر اقدامى ابتدا دانشگاه معتبرى را از روى  ليست اداره دانش آموختگان وزارت 
علوم انتخاب كنند سپس به ليست موسسات خدماتى اعزام  مجاز و غير مجاز كه 
در وب سايت اداره بورس دانشجويان خارج  وزارت علوم منتشر شده به آدرس
http://scholarship.saorg.irمراجعـــه كرده و هيچ آدرس ديگرى را قبول 

نكنند.
ثبت نام اتباع ايرانى فاقد هويت منوط به ارايه كارت حمايت تحصيلى است

ســــتاد ثبت نام مدارس وزارت آموزش و پرورش در قالب بخشنامهاى 
خطاب به مديران كل آموزش و پرورش استانها روند ثبت نام در سال تحصيلى 

جديد را تشريح و اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، در بخشى از اين دستورالعمل آمده است، به منظور پوشش 
كامل تحصيلى، افراد ايرانى فاقد مدارك هويتى الزم كه از نظر ســــنى امكان 
تحصيل در نظام آموزش رسمى كشور را دارند، به استناد مصوبه هيأت وزيران 
و نامه  مورخ 2اسفند95  معاون اول رياست جمهورى، با ارائه كارت حمايت 
تحصيلى صادره از وزارت كشور (فرماندارىها) ثبت نام از آنها صورت پذيرد.  
طبق بخشنامه صادره آموزش و پرورش و به استناد ماده 30آيين نامه اجرايى 
مدارس، برگزارى آزمون ورودى، مصاحبه و تعيين شرط معدل براى ثبت نام 
دانش آموزان و دريافت هرگونه وجه (به جز وجوه مربوط به بيمه حوادث و 
كتابهاى درسى) در زمان ثبت نام مجاز نيست و نبايد دانش آموزى به داليل 

مذكور از ثبت نام محروم شود.
وزارت علوم: دراحكام قضايى دانشجويان تجديدنظر مىشود

معاون فرهنگى وزير علوم از تشكيل كميته پيگيرى احكام قضايى دانشجويان 
در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين موضوع با جديت از ســــوى وزارت 
علوم پيگيرى مىشود و دانشجويان خواستههاى خود را در فضاى آرام مطرح 
كنند و با تحريم امتحانات شرايط را به سمتى سوق ندهند كه حل آن زمانبر 

و مشكلآفرين است.
دكتر غالمرضا غفارى در گفتگو با ايسنا، در واكنش به تجمعات دو روز 
اخير دانشجويان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران و تحريم امتحانات پايان 
ترم از سوى اين دانشجويان، افزود: دانشجويان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه 
تهران در اعتراض به احكام قضايى برخى دانشجويان اين دانشگاه طى دو روز 
اخير تجمعاتى را برگزار كردند و تجديد نظر در احكام اين افراد را خواستار 
بودند، بنابراين با توجه به پيگيرىهاى انجام شده اين دانشجويان هيچ امتحان 
پايان ترمى را لغو نكردند و امتحانات دانشجويان در موعد مقرر برگزار مىشود. 
وى در ادامه از تشكيل كميته پيگيرى وضعيت دانشجويان امنيتى در وزارت 
علوم خبر داد و تصريح كرد: خواستهاى كه دانشجويان دانشگاه تهران دارند، 
از سوى وزارت علوم به صورت جدى پيگيرى مىشود و اقداماتى نيز در اين 
زمينه صورت گرفته است و ما با مجموعهها و نهادهاى مربوطه رايزنىهايى 
را انجــــام داديــــم، ضمن اينكه كميتهاى نيز در وزارت علوم براى پيگيرى اين 

موضوع تشكيل شده است.
تجليل از خيرين مدرسه ساز

آيين تجليل از خيرين مدرسه ساز منطقه چهار آموزش و پرورش تهران 
و رونمايى از طرح متريك مدرسه سازى در اين منطقه با حضور جمعى از 
مديران آموزش و پرورش، خيران مدرســــه ساز و خانواده هاى دانش آموزان 
شامگاه دوشنبه در محل مهد كودك چوبينه برگزار شد.  به گزارش خبرنگار 
ما،  محمد رضا حافظى رييس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور در اين آيين 
گفت: افزون بر يك هزار خير مدرسه ساز ايرانى در دنيا شناسايى شده است 
كه 650نفر آز آنها در داخل ايران فعال هستند. وى افزود: اين خيرين تا كنون 
بيش از 37درصد مدارس كشور را ساخته و تحويل وزارت آموزش و پرورش 
داده انــــد. حافظى با اشــــاره به اينكه طبــــق برآوردهاى بعمل آمده، افزون بر 
40هزارميليارد تومان اعتبار براى رفع كمبود مدارس كشور موردنياز است، تصريح 
كرد: ما اعتقاد داريم كه دولت قادر به تامين اين اعتبار نيست و در نتيجه مى 
طلبد كه مردم عزيز ايران وارد صحنه شوند و در قالب تشكل هاى خيرين 

مدرسه ساز كمر همت ببندند و در اين امر انسانى مشاركت كنند

دكتر حداد عادل:اخالص دكتر احمد احمدي 
او را از آسيب ها حفظ كرد

مراسم ترحيم دكتر قانعىراد برگزار شد

زبان  فرهنگســــتان  رئيس 
و ادب فارســــى در مراســــم 
بزرگداشت علمى و معرفتى دكتر 
احمد احمدى، ايشان را "عاقبت 
دانســــت و خاطرنشان  به خير" 
كرد: بزرگترين درسى كه مرحوم 
احمدى به مــــا داد، اين بود كه 
خداونــــد هركس را كه اخالص 

داشته باشد، حفظ مىكند.
به گزارش ايســــنا، غالمعلى 
حداد عادل در پژوهشگاه  فرهنگ 
و انديشــــه اســــالمى به آشنايى 
50ســــاله خود با دكتر احمدى 
اشــــاره كرد و گفت: آشنايى ما از 

سال 1347آغاز شد.
 در آن زمان من تغيير رشته 
داده، به دانشكده ادبيات آمدم و 
به دنبال راهى براى ادامه تحصيل 

در علوم انسانى بودم.
وى ادامه داد: بعد از يك سال 
توانستم وارد رشته فلسفه شوم. در 
آن زمان دكتر احمدى دانشجوى 

مقطع ارشد اين رشته بود.
رئيس فرهنگســــتان زبان و 
ادب فارسى سپس به فعاليت دكتر 

احمدى به همراه آيتاهللا خرازى 
و آيتاهللا مصباح در موسســــه 
"در راه حق" در قم اشاره و تشريح 
كرد: موسسه فوق درى به جوانان 
بيرون از حوزه گشوده بود و سعى 
مىكرد اســــالم را با زبان مناسب 

آنها به ايشان معرفى كند.
وى مســــئوليت مهم دكتر 
احمدى در ســــازمان سمت از 
سال 1364را يادآور شد و تصريح 
كرد: كارنامه كمى اين ســــازمان 
تعداد 2150كتاب دانشــــگاهى 

است. اين در حال است كه آمار 
كل كتابهايى كه طى سالهاى 
اول دهه 50در ايران چاپ شده، 
بين 630تا 650كتاب بوده است.

حداد عادل بر حساســــيت 
مرحوم احمدى نسبت به چاپ 
نشدن كتب مغاير با دين اسالم و 
مصالح انقالب اسالمى تأكيد كرد 
و گفت: ايشــــان تا زمانى كه در 
مــــورد محتوا و حتى زبان كتاب 
اطمينان حاصل نكرده بود، اجازه 

چاپ كتاب را نمىداد.

مراسم ترحيم دكتر محمدامين 
قانعىراد ديروز در مسجد جامع شهرك 

قدس برگزار شد.
به گزارش ايسنا، مراسم ترحيم 
جامعهشناس پيشكسوت ايرانى ديروز 
با حضور منصور غالمى وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى، اعضاى انجمن 
جامعهشناسى ايران، اشرف بروجردى، 
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى 
كشور، محمد بطحايى، وزير آموزش 
و پرورش، وحيد احمدى، مشـــاور 
وزير علوم و رئيس مركز تحقيقات 
سياســـتهاى علمى كشور، هادى 
خامنهاى، دبيركل مجمع نيروهاى خط 
امام (ره)، محمدرضا خاتمى، دكتررضا 

داورىاردكانى رئيس فرهنگستان علوم، 
رضا فرجىدانا، ولىاهللا شجاعپوريان 
معاون شـــهردار تهران و جمعى از 
جامعه شناسان و اساتيد دانشكده علوم 

اجتماعى برگزار شد.
در اين مراســـم، دكتر قانعىراد 
استاد فرزانه، جامعهشناس پيشكسوت، 
محقق دردآشنا، روشنفكر دغدغهمند و 
متفكر پرتالش و سختكوش توصيف 

شد.
ايشان كه از خانواده معزز شهدا 
بود، به سبب تواضع و بلندنظرى خود 
ايـــن موضوع را هيچگاه بروز نداد و 
در آخرين غروب ماه رمضان دارفانى 
را وداع گفته و به سفره جد بزرگوار 

خود شتافت.
دكتر قانعىراد، انديشمندى توانا، 
آزاده و شـــجاع بود كه سالهاى با 
ارزش عمر خويش را صرف تحصيل 
و خدمـــت به جامعه كرد. ميراث به 
جا مانده از ايشـــان، كتب، مقاالت 
و شاگردان بسيارى است كه تربيت 

كرده است.
در اين مراســـم همچنين پيام 
تسليت سيدمحمد خاتمى به فرزند 
ايشان عرفان قانعىراد و نيز پيام مجمع 
دانشجويان دكترى جامعهشناسى ايران 

قرائت شد.
در ادامه مراســـم داود فيرحى، 
عضو هيات علمى دانشـــگاه تهران 
به ايراد سخنرانى درباره ويژگىهاى 
دانشمندان در علوم اسالمى و نيز برخى 

ويژگىهاى دكتر قانعىراد پرداخت.
دكتر محمدامين قانعىراد، استاد و 
پيشكسوت جامعهشناسى، عضو هيات 
علمى مركز تحقيقات سياستهاى 
علمى كشور و رئيس پيشين انجمن 
جامعهشناســـى ايران پس از دورهاى 
جـــدال با بيمارى روز پنجشـــنبه، 
24 خرداد در سن 63 سالگى دار فانى 

را وداع گفت.

كشف تمدن 7000 ساله در ديلم بوشهر
با بررسى باستانشناسى محوطه 
تاريخى «تهماچى» در شهرستان «ديلم» 
استان بوشهر نشانهايى از وجود يك 
تمدن بزرگ و قديمى در اين منطقه 

به دست آمد.
به گزارش ايســـنا، مدتى پيش 
افرادى آثارى ســـفالى از تپه تاريخى 
«تهماچى» در دشتى وسيع در جوار 
روستاى «شـــاهعبداهللا» در محدوده 
روستاى عامرى، در شهرستان «ديلم» 
اســـتان بوشهر به دست آوردند، اين 
كشف باعث شد تا تيمى باستانشناس 
از معاونت ميراث فرهنگى منطقه را 
مورد بررســـى قرار دهند و به نتايج 
جالبى در اين محوطه تاريخى دست 

پيدا كنند.
تپههاى بزرِگ اين منطقه كه ارتفاعى 
پنج تا شش مترى از سطح زمينهاى 
اطراف دارند و داراى اليههاى تاريخى 
و فرهنگى هستند، يافتههاى تاريخى و 
فرهنگى را به وضوح در سطح تپهها 
شامل ظروف سفالى نخودى رنگ با 
نقوش هندسى به رنگ قهوهاى، سبز 

تيره و سياه نشان مىدهند كه به گفته
روابط عمومى ميراث فرهنگى استان 
بوشهر؛ نمونههاى آن در روستاهاى 
و  چهار روستايى شهرستان "گناوه" 
"تل سوز"، "تل قاشـــى" و روستاى 
"خليفهايى" در شهرستان دشتستان پيدا 
شـــدهاند و همزمان با فرهنگ دوره 
"باكون" در اســـتان فارس تخمين زده 

شدهاند.
از ســـوى ديگر عـــالوه بر 
ســـفال منقوش، ابزارهاى سنگى و 
استخوانهايى نيز در سطح محوطه 

يافت شده است .
با توجـــه به يافته هاى ابتدايى 
از ايـــن منطقه كه براى اولين بار در 
شهرستان ديلم شناسايى شده است، 
مىتـــوان حدس زد كه اين محوطه 
متعلق به هزاره پنجم قبل از ميالد است 
كه از نظر تاريخى در پس كرانههاى 

خليجفارس اهميِت زيادى دارد.
پيـــش از اين نيز پژوهشـــگاه 
ميراث فرهنگى و گردشگرى از انجام 
تحقيقات باســـتان شناسى در هشت 

محوطه باستانى در پس كرانههاى خليج 
فارس خبر داده بودند كه به دنبال آن 
شهرى باستانى از دوره ايران باستان 
در اين منطقه كه مىتواند "گاوبندى 

باستان" باشد، به دست آمده بود.
همچنين در طول يك ســـال 
گذشـــته به دنبال انجام كاوشهاى 
متعدد در مناطق مختلف خليجفارس 
در جنوب كشور، نتايج مختلفى از اين 
مطالعات به دست آمدهاند كه مىتوان 

به اين موارد اشاره كرد .
«كشف شـــواهد حضور اقوام 
ايرانـــى در خليج فـــارس» به دنبال 
انجام فعاليتهاى باستانشناسى تپه 
«گلپختى» اعالم شد كه اين بررسىها 
در پُر رنگ كردن حضور اقوام ايرانى 
در دوران پيـــش از تاريخ تا دوران 
تاريخى در سواحل و پس كرانه هاى 
خليج فارس نتايج مطلوبى به دنبال 
داشـــته باشد و از تخريب بيشتر آن 

جلوگيرى مىكند.
همچنين به دنبال انجام عمليات 
گمانهزنـــى بـــراى تعيين عرصه و 
پيشـــنهاد حريم محوطـــه تاريخى 
«تلپير»، 12محوطه تاريخى مربوط به 
دورانهاى مختلف تاريخى به عنوان 
يكى از نخســـتين دهكدهها در پس 
كرانههاى خليج فارس به دست آمد.

از سوى ديگر به دنبال بررسىهاى 
سيامك سرلك؛ در محوطه تاريخى 
«تممارون» در هرمزگان آثار تاريخى 
به دست آمدند كه قرار گرفتن آنها 
در حوزه خليج فارس، نشانگر انجام 
فعاليتهاى صنعتى مانند فلزگرى، 
شيشهگرى و سفالگرى دربين جوامع 

اين دوره است.
همچنين در جديدترين كشفيات 
و مطالعات انجام شده در محوطهى 
تاريخى ديگرى در اســـتان هرمزگان 
و در نزديكـــى خليجفارس، عليرضا 
عسكرى چاوردى، در محوطهى «تل 
پرگو» استان هرمزگان عمليات مطالعه و 

كاوش باستانشناسى انجام مىدهد.

اركستر ملى ايران در جمهورى آذربايجان به صحنه مى رود
اركســـتر ملى ايران به رهبرى فريدون شهبازيان 
و خوانندگى ســـاالر عقيلى به مناسبت هفته فرهنگى 
ايران در جمهورى آذربايجان، پنجم تا نهم تير ماه به 
اين كشـــور ســـفر و در ششم و هشتم تير ماه برنامه 

اجرا مى كند.
به گزارش ايرنا، اركســـتر ملى ايران به رهبرى 
فريدون شـــهبازيان به مناسبت هفته فرهنگى ايران، 
پنجـــم تا نهم تير ماه به جمهورى آذربايجان ســـفر

 مى كند.
بر پايه اين اعالم، اركســـتر ملى ايران به رهبرى 
فريدون شـــهبازيان و خوانندگى ساالر عقيلى، پس 
از اجرا در جام جهانى در روســـيه، به مناسبت هفته 
فرهنگى ايران در جمهورى آذربايجان به اين كشور سفر 

مى كند و در باكو و گنجه ششـــم و هشتم تيرماه به 
اجراى برنامه مى پردازد.

در اين كنســـرت قطعات ؛ جام تهى از فريدون 
شهبازيان، ساغر از همايون خرم، بهار عاشق شعر محلى 
بختيـــارى از روح اله خالقى، از خون جوانان وطن از 
عارف قزوينى، خوشه چين ازنصراله زرين پنجه، ايران 
ازبابك زرين، جام مدهوشـــى ازعلى تجويدى ،سرود 

گل ازحسين دهلوى اجرا مى شود.
همچنين اركستر ملى ايران در اين كنسرت قطعه 
آذربايجانى« ايريليق» از على سليمى را اجرا مى كند.

اركستر ملى ايران ششم و هشتم تير ماه ساعت 
19 در شهرهاى باكو و گنجه جمهورى آذربايجان به 

روى صحنه مى رود.

هشدار محيط زيستى 15 هنرمند در نمايشگاه گالرى«ويستا»
كيوريتور(نمايشگاه گردان) نمايشگاه نقاشى و مجسمه 
«بوم» كه اين روزها در گالرى ويستا به تماشاست، نگاه 
علمى و پژوهشـــى به مساله محيط زيست را اولويت 

انتخاب آثار در اين نمايشگاه بيان كرد.
ســـتاره حســـينى، كيوريتور اين نمايشگاه گفت: 
سالهاست روى محيط زيست ايران تمركز دارم و در 

نمايشـــگاههاى مختلفى با اين گرايش شركت كرده ام. 
انگيزه اوليه اين نمايشگاه از همين عالقه بود و تالش 
كردم آثارى را جمعآورى كنم كه هم زيستمحيطى و 
هم پژوهش محور باشند. نمايشگاه «بوم» تا چهارم تير در 
گالرى ويستا به نشانى خيابان مطهرى (تخت طاووس) 

خيابان ميرعماد، كوچه دوازدهم، شماره 11 برپاست.

«شيرين» عباس كيارستمى به نمايش در مى آيد
نمايشگاه «شيرين - عباس كيارستمى» شامل عكسهايى از بازيگران 
فيلم «شـــيرين» ساخته كارگردان فقيد سينماى ايران جمعه يكم تير ماه از 

ساعت 16 در نگارخانه ثالث افتتاح مىشود.
عالقه مندان به منظور بازديد از اين نمايشگاه مىتوانند يكم تا ششم 
تير، از ساعت 16 تا 22، به نگارخانه ثالث واقع در خيابان كريم خان زند، 

حدفاصل ايرانشهر و ماهشهر، شماره 148 مراجعه كنند.

سخنرانيهاي 
پروفسور هانس 
كريستين گونتر

پژوهشـــكده فرهنگ معاصر 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگـــي با همـــكاري انجمن 
فلســـفة ميانفرهنگي ايران سلسله 
ســـخنرانيهاي پروفسور هانس 
كريســـتين گونتر، استاد دانشگاه 

فرايبورگ، را برگزار مى كند.
ســـخنراني اول بـــه نقش 
گفتوگـــوي ميانديني در جهان 
امروز مى پردازد كه شـــنبه 2 تير 
1397، ســـاعت 14، سالن انديشه 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي برگزار مى شود. سخنراني 
دوم به اهميت فلسفي گفتوگوي 
فرهنگهامى پردازد كه يكشنبه 3
تير1397، ســـاعت 10، در سراي 
اهل قلم برگزار مى شود. سخنراني 
ســـوم درباره دين و سياست: آيا 
دين منشـــايي براي درگيريهاي 
خشونتآميز است؟ كه چهارشنبه 
6 تير 1397، ســـاعت 10، دانشگاه 
اديان و مذاهب قم ايراد مى شـــود. 
سخنرانيها در نشستها، ترجمه 

خواهند شد.

كتاب «حكايت 
دانشگاه» نقد و 
بررسى مىشود

 كتاب «حكايت دانشـــگاه» 
نوشته حســـن محدثى در سالن 
انجمنهاى علمى دانشـــگاه تهران 

نقد و بررسى مىشود.
بـــه گزارش ايبنـــا، به همت 
پژوهشـــكده مطالعات فرهنگى و 
اجتماعى وزارت علوم با همكارى 
انجمن جامعه شناسى ايران نشست 
نقد و بررســـى كتـــاب «حكايت 

دانشگاه» برگزار مىشود.
 نشست نقد و بررسى كتاب 
«حكايت دانشـــگاه» روز يكشنبه 
ســـوم تيرماه ساعت 13 تا 15 در 
سالنهاى انجمن علمى دانشكده 
علوم اجتماعى دانشگاه تهران برگزار 

مىشود.
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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  64/83

74/95دالر 

71/09دالر      

1274/21دالر    

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)

2395000تومان

2530000تومان

1227000تومان

687000تومان

396000تومان

216200تومان

4244تومان

4940/8تومان

5632/2تومان

1155/7تومان

بخِش عمده اى از دســـتاوردهاى اقتصادى 
سالهاى اخير مرهون همراهى و ايجاد هماهنگى 
ميان مجموعه سياســـتگذاران اقتصادى در اتخاذ 
سياســـتهاى سازگار پولى و مالى بوده است و 
ثبات اقتصادى ايجاد شـــده بعد از شروع به كار 
دولـــت يازدهم، ايـــن فرصت را فراهم آورد تا 
ضعفها و مشكالت ساختارى اقتصاد شناسايى 
و سياستهاى پولى و مالى در هماهنگى بيشترى 
ميـــان دولت و بانك مركـــزى طراحى و اجرا 

شوند.
ولى اله سيف رئيس كل بانك مركزى در 
بيست و هشتمين همايش سياستهاى پولى و 
ارزى گفت: اقتصاد ايران در طول دو سال گذشته 
در زمينه ثبات قيمتها و رشد اقتصادى عملكرد 
موفقى داشته است.به طورى كه سال گذشته و 
براى دومين سال متوالى نرخ تورم به عنوان معيارى 
از متوســـط رشد هزينههاى خانوار در محدوده 
تكرقمى قرار گرفت و متوسط رشد دوازدهماهه 
شاخص قيمت بهاى كاالها و خدمات مصرفى 
در ســـالهاى 1395 و 1396 به ترتيب معادل 9
درصد و 9/6 درصد بود؛ عملكردى كه مىتوان 
گفت در تاريخ اقتصادى چهار دهه گذشته كشور 

بىسابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، وى 
با بيان اينكه در نتيجه تالشهاى بانك مركزى، 
نقدينگى در ســـال 1396 با رشدى معادل 22/1

درصد نسبت به پايان سال 1395 به 1530 هزار 
ميليارد تومان رســـيد كه اين رشد در مقايسه با 
(23/2 درصد) معادل  رشد دوره مشابه سال 1395
1/1 واحد درصد كاهش نشان مىدهد، گفت: بر 
اســـاس ارقام مقدماتى در پايان سال 1396 پايه 
پولى با رشـــدى معادل 19/1 درصد نسبت به 
پايان سال 1395 به 214 هزار ميليارد تومان رسيد. 
رئيس كل بانك مركزى مهمترين عامل فزاينده 
رشد پايه پولى در سال 1396 را مطالبات بانك 
مركزى از بانك ها بيان كرد و گفت: اين عامل 
ســـهمى معادل 17/4 واحد درصد در رشد پايه 

پولى اين سال داشته است.
به گفته وى، ضريب فزاينده نقدينگى هم 
در اين ســـال با 2/5 درصد افزايش نســـبت به 

پايان سال 1395 مواجه شد. رئيس شوراى پول و 
اعتبار با اظهار اينكه در زمينه تسهيالت پرداختى، 
شبكه بانكى كشور طى سال 1396 بالغ بر 614

هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخشهاى مختلف 
اقتصادى پرداخت كرده است كه اين رقم نسبت 
به رقم ســـال 1395 به ميزان 12 درصد افزايش 
نشان مىدهد،افزود: در اين جهت، اولويت اصلى 
سياســـتهاى اعتبارى بر تامين مالى سرمايه در 
گردش واحدهاى توليـــدى و عمدتاً با هدف 
بهرهبردارى از ظرفيتهاى خالى اقتصاد استوار 
بوده است به طورى كه 62 درصد از تسهيالت 
پرداختشده در اين سال صرف تامين مالى سرمايه 
در گردش واحدهاى توليدى شده است.                                           
وى با اشـــاره به اينكه براساس برآوردهاى 
مقدماتى انجام شـــده، توليد ناخالص داخلى در 
ســـال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 3/7
درصدى را تجربه كرد،گفت: نكته حائز اهميت 
آن است كه ميزان رشد ارزش افزوده بخشهاى 
كشاورزى، صنايع و معادن و خدمات به مراتب 
بيشتر از بخش نفت در اين سال بوده است كه به 
تبع آن موجب تحقق رشد باالتر "توليد ناخالص 
(معادل 4/6 درصد) در سال  داخلى بدون نفت" 
1396 شد؛ به بيان ديگر رشد اقتصادى پارسال در 
مقايسه با عملكرد سال 1395 به مراتب متوازنتر 

و فراگيرتر بوده است.
ســـيف ضمن تاكيد بر اينكه ارزش افزوده 
بخش ساختمان كه طى سالهاى 95-1391 متأثر 
از ركود حاكم بر وضع ساخت و ساز با كاهش 
مداوم در عملكرد مواجه بود، در سال 1396 از 
رشـــد مثبت 1/2 درصدى برخوردار شد، افزود: 
ارزش افزوده بخش صنعت هم در سال 1396 با 
رشـــدى معادل 5/3 درصد همراه شد، ضمن آن 
كه در اين سال "شاخص توليد كارگاههاى بزرگ 
- با در اختيار داشتن سهمى در حدود  صنعتى" 
70 درصـــد از ارزش افزوده بخش صنعت- از 
رشدى معادل 5/5 درصد نسبت به سال قبل از 
آن برخوردار بوده و از مجموع 24 رشته فعاليت 
صنعتى در اين دوره، تعداد 17 رشته فعاليت (با 
ضريـــب اهميت 95/4 درصد) بهبود عملكرد و 

رشد مثبت را تجربه كردند. 

وى افزود: تالش مجموعه سياســـتگذاران 
اقتصادى كشور بر اين بوده است كه با تقويت 
سياستهاى حمايتگرايانه، روند رو به بهبود رشد 
اقتصادى و ايجاد اشتغال در كشور ادامه يابد به 
ويژه نظام بانكى طى سالهاى اخير توجه ويژهاى 
به مقوله توليد داشته و حسب اقتضائات و شرايط 
موجود، اقدامات قابل توجهى را در اين زمينه به 

انجام رسانده است.  
رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اينكه در 
سال 1396 بالغ بر 3750 ميليارد تومان تسهيالت 
به حدود 1700 شركت دانش بنيان از سوى شبكه 
بانكى پرداخت شده است اين طرحهاى حمايتى 
كماكان در سال جارى هم تداوم دارد، مجموعه 
اقدامات و سياســـتهاى اين بانك را از ابتداى 
دولت يازدهم تاكنون با هدف كمك به تقويت 
قدرت خريد مسكن خانوارها و رونق توليد اين 
بخش تشـــريح كرد. وى با بيان اينكه بازار ارز 
در اواخر پارســـال و هم ابتداى ســـال جارى با 
تالطماتى مواجه شد، تصريح كرد: بررسىها نشان 
مىدهد كه ريشـــه نوسانات ارزى را بايد عمدتًا

در انتظارات شـــكل گرفته در زمينه آينده روابط 
مالى و اقتصادى بينالمللى كشور جستجو كرد. 
در پاسخ به شرايط حاصله و در جهت مديريت 
انتظارات و حذف فعاليتهاى سفتهبازانه، دولت و 
بانك مركزى تمهيدات مناسبى را اتخاذ كردند كه 
مهمترين آنها رويكرد جديد به بازار ارز با هدف 
مديريت تقاضاى ارز و پاسخگويى به متقاضيان 

واقعى (واردكنندگان) است.
به گفته وى، در حال حاضر و با توجه به 
وجود ذخاير ارزى قابل اعتماد و همچنين تراز 
مثبت تجارى هيچگونه نگرانى از بابت تامين ارز 
براى نيازهاى واقعى وجود ندارد و با استفاده از 
سازوكار فعلى قادر خواهيم بود در هر شرايطى 
منابع ارزى را به نيازهاى داراى اولويت به شكل 
بهينـــه تخصيص دهيم. وى با اشـــاره به اينكه 
بانك مركزى اواخر ســـال 1396 با اجراى طرح 
7/6 پيشفروش ســـكه در سه مرحله مجموعًا

ميليون قطعه سكه طال در سررسيدهاى مختلف 
زمانى پيش فروش كرد، با تشريح اقدام اين بانك 
را در بازارســـازى اوراق گواهى پيشخريد سكه 

در بورس اوراق بهادار تشريح كرد.                     
وى همچنين در حاشـــيه اين همايش در 
گفتگو با خبرنـــگاران برنامه ارزى دولت براى 
واردات كاال را اعـــالم كـــرد و گفت: بر همين 
اساس به سه گروه كاالى اساسى و حياتى، مواد 
اوليه و ضرورى و كاالهاى خاص مورد نياز ارز 

تخصيص مىيابد.
مشـــاور اقتصادى رئيس جمهوري هم در 
اين همايش با بيان اينكه كســـرى بودجه دولت 
ناشى از سياست مالى نيست، گفت: براى پايدارى 
بودجه دولت بايد كيك اقتصاد بزرگ و ساختار 
بودجه جراحى شود. مسعود نيلي ادامه داد: اگر 
سرمايه گذارى دولت در طرح هاى عمرانى را به 
صورت كسرى از توليد ناخالص داخلى در نظر 
بگيريـــم، از دهه 50 به اين طرف در دوره وفور 
درآمـــد نفتى 12/5 درصد و در دوره اى 5 تا 7

درصـــد بوده و از دهه 90 به بعد به 2/7 درصد 
تقليل يافته است.

مشاور اقتصادى رئيس جمهوري تصريح 
كرد: طبق مطالعات براى دستيابى به رشد اقتصادى 
قابل قبول بايد 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلى 
در بودجه عمرانى هزينه شود كه در دهه 90 اين 
ميزان به نصف رسيده كه نقيصه اى براى رشد 

اقتصادى محسوب مى شود. 
وى خاطرنشان كرد: چشم انداز سهم دولت 
در سرمايه گذارى عمرانى باالى 3 درصد نيست، 
بنابراين بايد رويكرد مشاركت دولتى خصوصى 
مدنظر باشد كه در تبصره 19 بودجه به آن توجه 
شـــده است. طبق اين گزارش سپس چهرههايى 
چون «سياوش نقشينه» و «محمدرضا فاطمى» به 
عنوان منتخبين چهرههاى ماندگار بانكى در بيست 
و هشـــتمين همايش سياستهاى پولى و ارزى 

معرفى شدند.
در ادامه هم كتاب «بانكدارى مركزى، ثبات 
پولى و مالى، نظريه و عمل» در بيست و هشتمين 
همايش سياستهاى پولى و ارزى رونمايى شد. 
اين كتاب توســـط دكتر احمد عزيزى صاحبنظر 
پولى و بانكى و خانم فاطمه نوربخش پژوهشگر 
گروه بانكدارى پژوهشكده پولى و بانكى ترجمه 

شده است.

سيف: روند بهبود رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال در كشور استمرار مى يابد 

ششمين نمايشگاه بين المللى 
حمل و نقل ريلى و تجهيزات وابسته 
ديروز با مشـــاركت 18 كشور و با 
حضور وزير راه و شهرسازى در تهران 

آغاز به كار كرد.
 به گزارش خبرنگارما ،در مراسم 
افتتاحيه اين نمايشگاه كه تا پس فردا 
(جمعه) در محل دائمى نمايشگاه هاى 
بين المللى تهران برپاست، دكتر عباس 
احمد آخوندى وزير راه و شهرسازى 
گفت: توســـعه ريلى ايران در تمام 
حوزهها آغاز شـــده و باوجود تمام 

مشكالت ادامه خواهد يافت.
وى همچنين خروج آمريكا از 
برجام را مانعى براى توسعه اقتصاد ايران 
دانست ولى تاكيد كرد: مابقى كشورها 
به حفظ برجام تعهد كرده اند. شايان 
ذكر اســـت كه در حاشيه اين مراسم 
خـــط توليد ديزل ملى با توان 1300

اسب بخار به بهرهبردارى رسيد.  وزير 
راه و شهرســـازى هنگام بهره بردارى 
از اين طرح به منظور حمايت از اين 
محصول دستور داد 10 دستگاه ديزل 
ملى از سوى وزارت راه و شهرسازى 
خريدارى شود تا با حمايت تجارى از 
اين محصول، توليدكنندههاى آن بتوانند 

با نمونههاى خارجى رقابت كنند.
وزير راه و شهرسازى همچنين 

در حاشيه اين نمايشگاه از انتشار 105
ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره به 
منظور توليد 50 لوكوموتيو براى يك 
شركت بخش خصوصى با تضمين 

شركت راهآهن خبر داد.

امير ســـرتيپ امير حاتمى وزير 
دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح  هم 
در اين مراسم گفت:  موتور ديزل از 
جمله تكنولوژى و صنعتى است كه 
دشمنان با تحريم جمهورى اسالمى 

ايران تالش داشتند اجازه ندهند به آن 
دست يابيم.اما به لطف خداوند متعال 
و به همت كارشناسان و دانشمندان و 
صنعتگران و كارگران و همه كسانى 
كه براى اين موضوع زحمت كشيدند 

شـــاهد رونمايى و افتتاح خط توليد 
موتور ديزل ملى هستيم و يقيناً اين كار 
موجـــب يك جهش در صنعت ملى 

كشور خواهد بود.
وزير دفاع با اشاره به كاربردهاى 

اين موتور ملى خاطرنشان كرد: موتور 
ديزل ملى كاربردهاى گســـتردهاى در 
مصارف ريلى، جادهاى، دريايى و نفت 
و نيرو و دفاع دارد و وزارت دفاع به 
عنوان يكى از بهره برداران در اين حوزه 

بـــا اين كار به ويژه در حوزه دريايى 
و زرهى يك گام بلند در خودكفايى 
برخواهد داشت. در اين مراسم محمد 
شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و 
تجارت با تقدير از تالش متخصصان 

كشورمان براى ساخت اين موتور ملى 
گفت: تـــوان و نيروى محركه يكى 
از مولفه هاى توســـعه صنعتى در هر 
كشورى محسوب مى شود و اميدواريم 
بـــا رونمايى از خط توليد اين موتور 
ملى گام هاى ارزشـــمندى در توسعه 

صنعتى برداريم.
همچنين دكتر سورنا ستارى معاون 
علمـــى و فناورى رئيس جمهورى با 
بيان اينكه اين روز براى جامعه علمى 
و فناورى كشـــور روز مباركى است، 
گفت: معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى مدتهاســـت كه در جريان 
اين پروژه قرار دارد و خوشحاليم كه 
مىبينيم امروز اين ايده به نتيجه رسيده و 
در مرحله تجارى سازى قرار دارد. وى 
با تقدير از همه كسانى كه در اين سالها 
تالش كردند به فناورى توليد ديزل ملى 
دست يابيم، افزود: قطعا جامعه علم 
و فناورى كشور از اين اتفاقى كه رخ 
داد، خوشحال هستند و اميدواريم اين 
خانـــواده موتور كه با يك موتور يك 
مگاواتى شروع شده و نسل جديدى 
براى سيســـتم توليد قدرت در كشور 
است، در ادامه از موتور يك مگاواتى 
به 6-5 مگاواتى توسعه پيدا كند و در 
آينده بقيه نسلهاى اين موتور هم به 

نتيجه (خط توليد) برسد.

آغاز رقابت صنعتگران ريلى 18 كشور در تهران

وزيـــر نيرو با بيان اينكه هر اقدامى در حوزه 
انرژى بدون توجه به ارتباط آن با مباحث زيست 
محيطى و مســـأله منابع آب ناكارآمد است، گفت: 
امروز جهان بيش از هر زمان ديگرى نيازمند همكارى 
دولتها، ملتها و نهادهاى هاى اجرايى و پژوهشى 

براى چارهجويى چالشهاى بزرگ است.
  بهگزارش خبرنگار ما، رضا اردكانيان با بيان 
اين مطلب در دوازدهمين همايش بين المللى انرژى 
خاطرنشان كرد: در يك قرن اخير هيچ موضوعى به 
اندازه دستيابى به منابع انرژى و بهرهبردارى از آنها در 
تنظيم سياستها، تدوين راهبردها و اجراى برنامههاى 

كشورها مهم و اثربخش نبوده است.
وى افزود: اگر چه دسترســـى به اين منابع، 
بسيارى از درهاى توسعه و رفاه را به روى جامعه
بشرى گشـــوده است، اما بهرهبردارى غير مدبرانه 
و مســـئوالنه از اين ابزار كارآمد و ناديده انگاشتن 
پيامدها و آثار منفى آن، ما را در دام مشـــكالتى 

گرفتار كرده است.
 وى افزود: آلودگىهاى محيط زيستى اعم از 
آب، هوا، خاك و آثار ناشى از آنها مانند تغييرات 
اقليم، حوادث طبيعى و كاهش منابع ارزشمند زيستى 
مانند آبهاى سطحى، ذخاير زيرزمينى و اقيانوسى، 
همه از پيامدهاى مصرف گشاده دستانه و بى پرواى 

انرژى و به ويژه سوختهاى فسيلى است.
وزير نيرو تصريح كرد: براى همه ما روشـــن 
اســـت كه ديگر مرز و فاصله سياسى و اختالفات 
فرهنگـــى و اجتماعى در تغييرات اقليمى، حوادث 
ويرانگـــر آب و هوايى، ريزگردها و رويدادهايى از 
اين دست مهم نيست و زندگى همه مردمان پهنههاى 
گوناگون را مستقيم يا غير مستقيم به يكسان تهديد 
مىكند و مشـــكالت زيست محيطى به اقتصادى، 
اقتصادى به اجتماعى، اجتماعى به سياسى و سياسى 

به امنيتى تبديل مىشود.
وى يكـــى از جهتگيرىهاى اصلى ايران در 
حوزه انرژى را ترسيم نقشه راه توسعه و پيشرفت 
اين صنعت در هماهنگى با تعهدات زيستمحيطى 
كشـــور در جامعه  جهانى خواند و يادآور شـــد: 
همكارى مســـتمر و فعال ايران با نهادهايى چون 
شوراى جهانى انرژى، منشور جهانى انرژى، كنفرانس 
تغييرات اقليمى و مانند اينها بيانگر عزم جدى ايران 
براى همگامى و هميارى با جامعه جهانى در اين 
گذار است. رئيس كميته ملى انرژى كشورمان افزود: 

جمهوري اســـالمي ايران در سال هاي اخير، براى 
كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و انطباق با پيامدهاي 
ناشي از تغيير اقليم، بر اساس اصل مسئوليت مشترك 
اما متفاوت، همواره از فعاليتهاي بين المللي حمايت 
الزم را به عمل آورده است و با عنايت به تالشهاي 
بين المللي در راستاي كنوانسيون تغيير اقليم، پروتكل 
كيوتو و توافقنامه پاريس، برنامههاي كاهش انتشار 
گازهاي گلخانهاي كشور در قالب مشاركت داوطلبانه 
و به ميزان 12 درصد شامل 4 درصد غير مشروط و 
8 درصد مشروط به دريافت كمك هاي بين المللي 

تدوين شده است.
وى در ادامـــه با بيان اينكه ايران داراي برنامه 
راهبرد ملي تغيير اقليم است، افزود: ايران كشورى 
در حال توســـعه است كه به منظور تامين نيازهاي 
رو به رشد خود نيازمند توسعه سريع منابع توليد 
انرژي است و از سال 2013 دولت در رويكردهاي 
توسعهاي خود، اقتصاد كم كربن را در اولويت قرار 
داده و اهداف ملي از قبيل كاهش يارانههاي انرژي، 
محدود كردن انتشار آالينده هاي اصلي جو، ارتقاء 
بهرهوري انرژي، بهبود كيفيت ســـوخت و افزايش 
سهم تجديدپذيرها و منابع پاك در برنامه اقتصاد كم 

كربن لحاظ شدهاند.
اردكانيان گفت: توســـعه ملي متكي بر منابع 
سوخت فسيلي و صنايع انرژي بر بوده و اين امر 
سبب شـــده است تا اقتصاد، رفاه جامعه، منابع و 
فناوري هاي كشور نسبت به كاهش انتشار گازهاي 
گلخانهاي  آسيب پذير باشد و انتظار مي رود با اتكا 
به توان و ظرفيتهاي ملي و مشاركتهاي بينالمللي 

اين روند تغيير يابد.
وى ادامه داد: ايران با بهرهگيرى از منابع مالى 
بانكهاى توسعهاى مانند  بانك توسعه اسالمى، بانك 
توســـعه و تجارت اكو و  بانك توسعه زيرساخت 
آســـيايى تاكنون پروژههايـــى به ارزش بيش از 2

ميليـــارد يورو را آغاز كرده و برخى از آنها را هم 
به پايان برده اســـت و انتظار مىرود بتوان بيش از 
4 ميليارد يورو سرمايه ديگر براى طرحهاى آتى از 

اين بانكها جذب كرد.
وزير نيرو بيان داشت: همچنين مىتوان به بيش 
از 2/7 ميليارد يورو فاينانس خارجى در طرحهاى 
ارزشمند بازيافت آب و افزايش راندمان نيروگاههاى 
برق و بسيارى طرحهاى زيرساختى ديگر كه براى 
دســـتيابى به تعهدات زيست محيطى كشور مهم 

هستند، اشاره كرد. مديرعامل شركت برق حرارتى 
هم در حاشيه اين همايش از نزديك شدن ذخيره 
عملياتى نيروگاههاى برق به صفرخبر داد و به فارس 
گفت: اين موضوع احتمال خاموشى را باال مىبرد، 
گرچه فعالً خاموشـــى ناشى از كمبود توليد برق 

نداريم، اما نگران آينده هستيم.
محســـن طرزطلب در پاسخ به اين سوال كه 
ميزان كســـرى برق چه ميزان است و آيا احتمال 
خاموشى وجود دارد يا خير، گفت: امسال به دليل 
كاهش بارندگى و كسرىهايى كه در حوزه تأمين 
و ذخيره آب در پشت سدها صورت گرفته است، 
توليد نيروگاههاى برقآبى كاهش مىيابد، بنابر اين 
آنچه كه به صورت قطعى ميزان كســـرى برق را 
در زمان پيك اوج مصرف نشـــان مىدهد 3 هزار 
مگاوات است. وى با اشاره به اينكه بايد اين كسرى 
را به هر نحوى كه شده جبران كنيم، ادامه داد: رشد 
مصـــرف برق در ســـال 97 حدودا در زمان پيك 
حدود 3 هزار مگاوات اســـت، بنابر اين اگر همه 
شـــرايط مثل سال قبل باشد، 6 هزار مگاوات بايد 
كسرى برق داشته باشيم، اما از اين 6 هزار مگاوات 
توانســـتهايم 3 هزار مگاوات را با به مدار آوردن 
نيروگاههاى جديد جبران كنيم و اين كسرى را به 

3 هزار مگاوات برسانيم.
 مديرعامل شـــركت برق حرارتى خاطرنشان 
كرد: به گفته مســـئوالن برق، سال گذشته 4 هزار 
مگاوات مديريت مصرف صورت گرفته است، پس 
اگر مصرف برق در ســـال جارى مثل سال گذشته 
ادامه پيدا كند، دچار كسرى خواهيم شد. بنابر اين 
تالش ما اين اســـت كه آمادگى نيروگاههاى برق 

حرارتى را به 100 درصد برسانيم.
وى ادامه داد: پيك مصرف برق در روز گذشته 
از 50 هـــزار مگاوات هم عبور كرد و احتماالً در 
روزهاى آتى به 52 هزار مگاوات خواهد رسيد كه 

اين عدد نگرانكننده است.
به گفته طرزطلب، نيروگاههاى برق حرارتى در 
حال حاضر 45 تا 46 هزار مگاوات برق توليد مىكنند 
و مابقى برق مصرفى مورد نياز از طريق نيروگاههاى 

برقآبى و تجديدپذير تأمين مىشوند.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر 75 واحد 
توليد برق حرارتى در كشور داريم كه ظرفيت اسمى 
آنها 63 هزار و 400 مگاوات است كه حداكثر توليد 

آنها به 46 هزار مگاوات مىرسد.

وزير نيرو: ايران داراي برنامه راهبرد ملي تغيير اقليم است

  دولـــت و ملت ايران همانگونه كه در مبارزه عليه 
گروههاى تروريستى در كنار دولت و ملت سوريه بودهاند، 
اكنون كه بخش زيادى از سوريه در كنترل دولت اين كشور 
قرار گرفته اســـت، در دوران بازســـازى هم در كنار ملت 

سوريه خواهد بود. 
دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهورى 
عصر ديروز در ديدار «محمد سامر الخليل» وزير اقتصاد و 
تجارت سوريه با تبريك پيروزي هاي دولت، ارتش و مردم 
سوريه عليه گروه هاي تروريستي نظير داعش، اظهار داشت: 
ايـــن پيروزي ها نه تنها براي ملت هاي منطقه بلكه حتي 
براي كشورهاي اروپايي كه اين روزها با مسئله تروريسم 
مواجه هستند هم سودمند است و آنها بايد قدردان مبارزات 

مردم سوريه عليه تروريست ها باشند.
وى همچنين با اشاره به اقدامات اخير رئيس جمهورى 
آمريكا نظير انتقال سفارت اين كشور از تل آويو به قدس 
شـــريف، خروج از برجام و خروج از برخي توافقات و 
مقررات بين المللي ديگر تصريح كرد: اين اقدامات در نهايت 
نتايج منفي براي آمريكا در پي خواهد داشت و دود اينگونه 

رفتارها در چشم خودشان خواهد رفت.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش تجاوزات 
اخير رژيم صهيونيستي به خاككشور سوريه را محكوم كرد 
و در ادامه با تاكيد بر اينكه روابط تجاري و اقتصادي ايران و 
سوريه بايد همپاي روابط سياسي دو كشور از رشد و توسعه 
برخوردار باشد، گفت: بخش خصوصي ايران از توانمندي 
بااليي برخوردار است و شركت هاي ايراني آمادگي دارند در 
مرحله بازسازي سوريه در همه زمينه ها مشاركت و حضور 
فعال داشته باشند كه اين امر نيازمند رفع موانع همكاري هاي 

اقتصادي و مسائل بانكي ميان دو كشور است.
وي ضمن اعالم آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي 
امضاي توافقنامه سه جانبه ميان ايران، سوريه و عراق براي 
همكاري هاي اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين خصوص 
با نخســـت وزير عراق هم مذاكراتي انجام داده ام و بغداد 
در اين زمينه آمادگي دارد و همكاري هاي سه جانبه تهران، 
دمشق و بغداد مي تواند گام موثري براي توسعه مناسبات 

تجاري فيمابين باشد.
معـــاون اول رئيس جمهورى بر لزوم خروج هرچه 
ســـريعتر نيروهاي خارجي مستقر در سوريه تاكيد كرد و 
گفت: هيچ كشوري بدون اجازه دولت مركزي سوريه نبايد 

در خاك اين كشور حضور داشته باشد.
وزير اقتصاد و تجارت سوريه هم در اين ديدار ضمن 
تشريح اوضاع امنيتي سوريه و ارائه گزارشي از آزادسازي 
برخي مناطق تحت اختيار گروه هاي تروريستي گفت: هنوز 
برخي كانون هاي كوچك از گروه هاي تروريستي در سوريه 
حضور دارند كه اميدوارم به زودي شاهد خروج اين گروه ها 

و اعالم پيروزي مردم سوريه عليه تروريست ها باشيم.
محمد سامر الخليل با اشاره به مذاكرات خود با برخي 
وزراي ايران و گفتگو پيرامون همكاري هاي مشترك تهران 
و دمشق افزود: مذاكرات انجام شده مثبت و سازنده بود و 
پيش نويش موافقتنامه همكاري استراتژيك بلند مدت ميان دو 
كشور در حال نهايي شدن است و عالوه بر آن راهكارهاي 
اجرايي شدن برخي توافقات گذشته كه تاكنون با موانعي 

روبرو بوده اند هم مورد بررسي قرار گرفته است.
وي بر ضرورت ارتباط بخش خصوصي و تجار دو 
كشـــور در جهت توسعه مناسبات اقتصادي فيمابين تاكيد 
كرد و خواستار برگزاري همايشي با حضور تجار ايراني و 
سوري و ايجاد زمينه هاي همكاري ميان بخش خصوصي 

دو كشور شد.
وزير اقتصاد و تجارت سوريه همچنين افتتاح شعب 
بانكي ايراني در سوريه و استفاده از پول ملي دو كشور در 
مبادالت تجاري را از راهكارهاي حل مسائل بانكي برشمرد 

و ضمن اعالم آمادگي براي تاسيس شركت هاي مشترك
همكاري اقتصادي، از برطرف شدن بخش زيادي از مشكالت 
شركت هاي ايراني فعال در سوريه خبر داد و گفت: هنوز 
برخي مشكالت باقي است كه دولت سوريه تالش مي كند 

هرچه سريعتر اين مشكالت را حل و فصل كند.
وي در ادامه از آمادگي ســـوريه براي همكاري هاي 
تجاري و اقتصادي سه جانبه ميان ايران، سوريه و عراق و 
اتصال راه آهن ســـه كشور خبر داد و گفت: اين اقدامات 
ميتواند منجر به انعقاد توافقنامه تجاري ســـه جانبه ميان 

تهران، دمشق و بغداد شود.
همچنين در ديدار وزير اقتصاد كشـــورمان و وزير 
اقتصاد و تجارت ســـوريه بر توســـعه و گسترش روابط 
تجارى و اقتصادى دو كشـــور بويژه در حوزه بانكى و 

گمركى تاكيد شد.
به گزارش شادا، مسعود كرباسيان در اين ديدار آمادگى 
ايران را براى همكارى هاى دوجانبه با سوريه اعالم كرد.

وى همچنين با اشاره به ضرورت همكارى هاى گمرگى 
دو كشـــور، اظهار داشت: بايد مشخص شود كاالهايى كه 
ميان دو كشور مبادله مى شود منحصراً توليد ايران و سوريه 
باشد تا كاالى ساير كشورها به عنوان كاالى ايرانى از مزاياى 
تعرفه ترجيحى برخوردار نشـــود و اين امر تنها از طريق 

همكارىهاى گمركى امكانپذير خواهد بود. 
وزير اقتصاد كشورمان همچنين از آمادگى ايران براى 
بازسازى زيرساخت هاى اين كشور ازجانب پيمانكاران و 
بخش خصوصى ايرانى خبر داد و  تاكيد كرد: شركت هاى 
مهندسى و پيمانكارى ايرانى از توانمندى خوبى برخوردار 
هستند كه از آمريكاى التين تا آفريقا، آسيا و قفقاز حضور 
دارند و آماده همكارى در زمينه هاى فنى و مهندســـى با 

سوريه هستند.
در ادامه اين ديدار، محمد سامر الخليل وزير اقتصاد 
و تجارت ســـوريه هم ضمن ابراز خرسندى از برگزارى 
اين ديدار، از حمايت هاى دولت و ملت ايران نسبت به 

كشورش قدردانى كرد.
وى با اشـــاره به تخريب بخش زيادى از سوريه در 
جنگ هاى اخير و لزوم بازسازى آن گفت: روند بازسازى با 
همكارى و حضور ايران در سوريه در اولويت قرار دارد.

وزير اقتصاد و تجارت سوريه همچنين با اشاره به وجود 
زمينه هاى زياد همكارى ميان دو كشـــور بويژه در حوزه 

گمرك، خواستار حضور ايران در منطقه آزاد سوريه شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران هم در ديدار با 
«محمد سامر الخليل» ضمن بيان اينكه ظرفيت هاى خوبى در 
حوزه هاى مختلف عمران، داروسازى، نفت، گاز، سدسازى 
و خودرو سازى داريم، گفت: در نمايشگاه بازسازى سوريه 
كه دهم تا چهاردهم مهر برگزار مى شود، ايران شركت فعال 
خواهد داشـــت. به گزارش خبرگزارى صداوسيما، محمد 
شريعتمدارى بر ايفاى نقش شركتهاى ايرانى به خصوص 
در حوزه فنى و مهندســـى در سازندگى سوريه تأكيد كرد 
و در ادامه  حضور در نمايشـــگاه حوزه زير ســـاخت در 
ســـوريه و نمايشگاه شهر الذقيه را نشانگر عالقه ايران به 
فعاليت هاى ســـازندگى در سوريه دانست و تصريح كرد: 
پاويون ايران شهريور 97 در شصتمين نمايشگاه بين المللى 
دمشق برگزار مى شود و به عنوان وزير صنعت، معدن و 
تجارت ايران از حضور سوريه در نمايشگاه هاى بين المللى 

كشورمان استقبال مى كنم.
وى با تأكيد بر اينكه بايد تجارت آزاد بين دو كشور 
بدون محدوديت برقرار شود، گفت: برقرارى روابط بانكى 
از جمله روابط كارگزارى، افتتاح شعب بانك هاى ايرانى در 
سوريه و بالعكس يا ايجاد بانك مشترك( در صورت وجود 
ظرفيت)، معامله با پول هاى طرفين، كاركردن با كارت هاى 

بانكى سوريه و بالعكس بايد در دستور كار قرار بگيرد.

دكتر جهانگيرى: ايران در دوران بازسازى در كنار سوريه 
خواهد بود    

 اپراتـــور اول تلفـــن همراه 
كشـــورمان از تمهيدات ويژه براى 
مشتركان زيانديده شايعه اينترنت 

رايگان 120 گيگابايتى خبر داد.
به گزارش ايســـنا، همراه اول 
اعالم كرد: در جلسهاى كه در زمينه 
شايعه اينترنت رايگان برگزار شده 
مقرر شد امكان لغو بسته همه كسانى 
كه در بازه شـــيوع شايعه اقدام به 
خريد يا رزرو بســـته اينترنت 120

گيگابايتى كردهاند، فراهم شـــود. 

همچنين قرار اســـت از قطع ميان 
دوره يا پايان دوره اين مشـــتركان 
ممانعت به عمل آيد و آگاهىرسانى 
به اين مشـــتركان از طريق ارسال 
پيامك صورت مىگيرد. همچنين 
طبق مصوبات اين جلســـه، امكان 
خريد يك مرحلهاى بسته بدون اخذ 

تاييديه مشترى لغو مىشود. 
در همين زمينه رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
هم از لغو خريد همه مشتركانى خبر 

داد كه در پى پيام جعلى اختصاص 
حجم رايگان اينترنت صورت گرفته 
اســـت.    حسين فالح جوشقانى 
گفت: 400 هزار مشـــترك اعتبارى 
و 50 هزار مشـــترك دائمى اپراتور 
همراه اول از طريق شمارهگيرى كد 
USSD، اين سرويس را درخواست 

كردهاند كه براى بيشـــتر مشتركان 
اعتبـــارى به دليل نبود اعتبار كافى، 
اين ســـرويس فعال نشده و صرفا 

رزرو شده است.

تمهيدات اپراتور اول براى مشتركان زيانديده از شايعه اينترنت رايگان 

 بقيه از صفحه اول

واقعى باشـــد از احساس ذهنى ايجاد تورم 
شكل گرفته است. البته  رفتار عامه مردم را بايد 
از برخى سوداگران و اختاللگران بازار جدا كرد و 
دولت تالش مىكند براى مردم اطمينان و آرامش 

خاطر ايجاد كند.
وى با بيان اينكه در تأمين كاالهاى اساسى 
و حياتى توليد هيچ نگرانى وجود ندارد و درآمد 
نفتى به طور كامل ارز مورد نياز كاالهاى اساسى 
و حياتى كشـــور را تأمين مى كند، افزود: توليد 
كشور بدون نفت در دو ماهه ابتداى امسال 4/6
درصد افزايش يافته، البته واردات هم افزايش داشته 
است.در اين ميان همچنين صادرات در دو ماهه 
نخســـت امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته افزايش داشته است.
معاون اقتصـــادى رئيس جمهورى افزود: 
دولت اجازه نمى دهد اشـــخاصى ارز 4 هزار 
و 200 تومانـــى دريافت كنند و كاالهاى توليد 

شده يا وارداتى را با نرخهاى موهوم به مصرف 
كننده بفروشند. همچنين نبايد اجازه داد سرمايه 
ســـرگردانى كه در گذشته بخشى از آن صرف 
قاچاق مى شده است اكنون با خريدارى پرايد يا 

سكه بازار را دچار نوسان كند.
وى با تأييد كمپينى كه يكى از ورزشكاران 
سرشناس درباره تحريم كاالهايى كه گران شده 
راهاندازى كرده است، افزود: سطح آگاهى جامعه 
به جايى رسيده است كه اگر كااليى بى دليل گران 
شده باشد، مردم آن را نخرند.  نهاونديان با بيان 
اينكه توهم گرانى موجب گرانى مى شود، افزود: 
دولت بايد با اطالع رسانى و شفاف سازى وظيفه 
خود را براى جلوگيرى از ايجاد توهم گرانى در 
جامعـــه انجام دهد. وى افزود: اگر اعتقاد داريم 
كااليى بى دليل گران اســـت نبايد آنرا خريدارى 
كنيم و بازارهاى مالى و پولى كشـــور هم بايد 
سرمايه هاى مردم را براى افزايش ثروت هدايت 

و از كنار آن توليد را افزايش دهند.

معاون اقتصادى رئيس جمهورى با بيان اينكه 
كســـى كه نگران ارزش سرمايه اش است نبايد 
به ســـمت بازارهاى پر ريسك مانند مؤسسات 
اعتبارى غيرمجاز برود، گفت: در چند روز اخير 
بر اساس آمار معادل سه سال رجوع به بازار بورس 
داشتهايم. البته متقاضيان سهام بايد بدانند سهام چه 

شركتهايى را خريدارى كنند.
وى با تاكيد بر اينكه دولت توان تأمين ارز 
مورد نياز كشور را از ارز حاصل از فروش نفت، 
صادرات پتروشيمى، سنگ هاى معدنى و فوالد 
و تنوع گسترده اى از توان صادراتى كشور دارد، 
گفت: بانك مركزى از ابتداى امسال تا 27 خرداد 
بيش از 20 ميليارد و 592 ميليون دالر براى كاالها 
اختصـــاص داده كه 11/1 ميليارد دالر آن بانكى، 
حـــدود 5/5 ميليارد دالر آن از ارز صادركنندگان 
بزرگ مانند پتروشيمى ها و 766 ميليون دالر آن 
از محل صادرات اشخاص بوده است. از اين رقم 
9 ميليارد و 700 ميليون دالر براى واردات  جمعًا

تأمين شده است. نهاونديان با بيان اينكه افق تأمين 
ارزى مورد نياز كشور از سه ماه پيش روشن تر 
است و  كسانى كه مصارف معقول ارزى دارند 
نبايد نگران تصميمات جديد باشند، درباره ثبت 
سفارش 25 ميليارد دالرى واردات كاال از ابتداى 
امسال تاكنون گفت: چون نرخ ارز با نرخ پايين 
تأمين شده است، برخى ها تقاضاى بيش از حد 
داشته اند و عده اى هم مى خواهند قيمت را باال 
بدهند كه از آن سوء استفاده كنند، در حالى كه 
واردات كشـــور از ابتداى امسال نسبت به مدت 
مشـــابه سال گذشته فقط 5 دهم درصد افزايش 
يافته است و خبرى از واردات بى رويه نيست. 
صادرات كشور هم در دو ماهه نخست امسال در 
مقايسه با دو ماهه ابتداى سال گذشته 24 درصد 
افزايش يافته است. وى گفت: امريكا در تصميم 
خود براى خروج از برجام، گل به خودى زده و 
تنها مانده است و اكنون بيشتر كشورهاى جهان 

كنار ايران ايستاده اند.

اعالم تصميمات جديد ارزي دولت در 2 هفته آينده

معاون توسعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران با اشاره به برگزارى نخستين
مناقصات طرح نگهداشت و افزايش توليد اين شركت اعالم كرد: با اجراى 34
بسته كارى تعريف شده در اين طرح به ارزش بيش از 6 ميليارد دالر، فضاى
كار مناســـبى براى رونق فعاليت در بخش پيمانكارى و ساخت داخل صنعت

نفت ايجاد مى شود.
به گزارش شـــانا، غالمرضا منوچهرى به تشريح آخرين وضع بسته هاى
كارى طرح نگهداشت و افزايش توليد شركت ملى نفت ايران پرداخت و گفت:
به طور ميانگين حدود 50 تا 60 درصد پروژهها به بخش تامين تجهيزات مربوط
مى شود كه با تاكيد وزير نفت، استفاده از تجهيزات ساخت داخل الزامى است.
به اين منظور به همت معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت فهرستى
از تجهيزاتى كه در داخل كشور ساخته مىشود تهيه و به قراردادهاى نگهداشت

و افزايش توليد ضميمه شده است. 
وى از برگزارى مناقصات ميدانهاى سيوند و اسفند در شركت نفت فالت
قاره ايران و منصورى آسمارى، رامشير، گچساران خامى، اللى آسمارى، كبود و
نرگسى در شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب خبر داد و افزود: مناقصه ميدان
دانان در مناطق مركزى ايران هم در دســـت اقدام اســـت و به تدريج مناقصات
ديگر پروژه ها از جمله رسالت، فروزان، نفتشهر، سعادت آباد و ... هم برگزار
خواهد شـــد. معاون توســـعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران از دعوت 17
شركت اكتشاف و توليد ايرانى براى حضور در اين مناقصات خبر داد و گفت:
13 شركت حفارى هم از سوى معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت
نفت احراز صالحيت شده اند كه مىتوانند در اين مناقصات حضور يابند و 22
شركت پيمانكار EPC رتبه يك نفت و گاز هم دعوت شده اند كه اين تعداد

تا 179 شركت افزايش خواهد يافت.
وى افزود: با اجراى كامل اين طرح، بيش از 400 هزار بشكه نفت به ظرفيت
توليد روزانه كشور اضافه مى شود. امسال همچنين همه مناقصه ها برگزار خواهد
شد.  نامبرده به پيشبرد فعاليتهاى توسعه اى در ميدان پارس جنوبى اشاره كرد
و گفت: فازهاى 13 و 22 تا 24 و بخش دريايى فاز 14 به طور كامل تا پايان

امسال تكميل شده و تكميل پااليشگاه فاز 14 به سال 98 موكول مى شود.
وى با اشاره به آغاز توليد 500 ميليون فوت مكعب گاز در فاز 14 پارس
جنوبى از اوايل امسال، ادامه داد: در سه ماه آينده 500 ميليون فوت مكعب ديگر
به ظرفيت توليد گاز در اين فاز افزوده و بخش خشكى اين فاز در سال آينده

تكميل مى  شود.
منوچهرى به برنامهريزى براى تكميل فازهاى 13 و 22 تا 24 پارس جنوبى
تا پايان امسال اشاره كرد و گفت: پااليشگاههاى اين دو طرح پاييز امسال به مدار
مى آيند و با اقدامهايى كه امسال در پارس جنوبى انجام مىشود، در مجموع تا
پايان سال بالغ بر 120 ميليون مترمكعب به ظرفيت فعلى توليد روزانه گاز اين

ميدان كه 570 ميليون مترمكعب است، افزوده خواهد شد.
معاون توسعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران افزود: در صورت قطعى
شدن عدم حضور توتال، راهبرى طرح به سىان  پىسى يا در غير اين صورت
به پتروپارس واگذار مى شود. برخى مىپرسند چرا اين طرح از ابتدا به پتروپارس
واگذار نشد كه در پاسخ بايد گفت ما درباره اجراى بخش دوم طرح توسعه يعنى
فشارافزايى همچنان دغدغه داريم، چراكه فناورى مورد نياز براى اجرا در اين طرح

به طور كامل در اختيار هر شركتى حتى سىان پىسى نيست.
وى به ادامه روند توسعه در غرب كارون با تمركز بيشتر بر ميدان آزادگان
جنوبى هم اشـــاره كرد و گفت: به زودى توســـعه فاز دوم ميدان يادآوران آغاز
مىشود و مذاكرات قراردادى براى توسعه ميدانهاى ياران، آذر و چنگوله هم
در جريان است. منوچهرى درباره فعاليتهاى توسعه اى در خزر به توافق اخير
ايران و جمهوري آذربايجان اشـــاره كرد و افزود: با وجود تمام پيچيدگى ها و
سختىهاى كار در خزر از جمله عمق زياد آب و نياز به فناورى هاى هايتك
و سرمايه گذارىهاى كالن، اميدواريم پيشبرد اين توافق بتواند به تحقق برخى

اهداف توسعهاى ايران در خزر كمك كند.

مشاركت پيمانكاران ايرانى 
در 6 ميليارد دالر پروژه نفتى



 »انگيزه مهاجرت من 
نفرت نبود، هجران بود

کسي نگفت برو
يکي نوشت بيا!«

منوچهر آتشي
مدتي پيش به يک نظرس���نجي توييتري 
برخوردم که در آن کاربر پرطرفداري از مخاطبان 
خود پرسيده بود اگر شرايط مهاجرت از ايران 
را داشته باش���ند، آيا اين کار را خواهند کرد يا 
نه. درصد ب���اا و عجيب و غريبي از مخاطبان 
نظرسنجي به اين پرسش پاس���خ  مثبت داده 
بودند. به ياد گفتگو با دکتر پروانه سلحشوري، 
جامعه شناس و نماينده مجلس شوراي اسامي 
افتادم که تأکيد کرده بود قبا روزي س���ه نفر 
از ايران مهاجرت مي کردن���د اما بعد از وقايع 
سال 1388روزي هشت نفر از فارغ التحصيان 
در مقاطع فوق ليسانس و دکترا از کشور خارج 

شدند.  
هم���ان وقت ها بود که اين ش���وخي در 
شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي گشت: 
زماني فقط کساني که مغزشان خوب کار مي کرد 
از کشور خارج مي شدند اما حاا هرکس دست 

و پايش کار مي کند به فکر مهاجرت است! 
نتايج يک نظرس���نجي غيررس���مي در 

دانش���گاه هاي تهران و علوم پزش���کي تهران 
نش���ان مي دهد که 34درصد از دانشجويان اين 
دانش���گاه ها قصد مهاجرت دارند، 29درصد از 
آنها در صورت ايجاد فرصت مناسب مهاجرت 
خواهند کرد، 23درصد فعا برنامه اي ندارند و 
فقط 14درصد با اطمينان به اين پرسش پاسخ 

منفي داده اند. 
همچنين نظرسنجي دانش���گاه صنعتي 
شريف از دانش���جويان درباره علت مهاجرت 
نخبگان نش���ان مي دهد که 40درصد از آنها 
عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي در کشور 
را به عنوان دليل نام برده اند. 12درصد از آنها به 
پايين بودن سطح امکانات تخصصي و علمي در 
کشور، 24درصد به مشکات مربوط به اشتغال 
متخصصان ايراني و 24درصد به عدم توجه کافي 

به ظرفيت نخبگان در کشور اشاره کرده اند. 
پديده فرار ژن هاي خوب! 

درست است که بررسي هاي دقيق تر نشان 
مي دهد ايران در فهرست نخستين کشورهايي که 
با پديده مهاجرت و فرار مغزها مواجهند قرار 
ندارد اما تنها اين که تعداد مهاجران ايراني در ميان 
آمارها چقدر باشد مهم نيست، زيرا افراد بسياري 
هستند که از بهبود ش���رايط کاري و تحصيلي 
خود در ايران نااميد شده اند و به دايل مختلف 
امکان مهاجرت نيز ندارند؛ گروهي که تعدادشان 
کم هم نيست و مي توانستند امروز در ميان آمار 

مهاجران ايراني به شمار بيايند.  
حسين باهر، جامعه شناس، زماني در يک 

مصاحبه گفته بود که کشور با مهاجرت يک نخبه 
فقط او را از دست نمي دهد بلکه چند نسل پس 
از او که از طريق وراثت ويژگي هاي نخبگي را 
دارا هستند نيز از دست مي روند؛ وي اين پديده 

را »فرار ژن ها« ناميد.  
سال گذشته وقتي يکي از نمايندگان مجلس، 
عبارت »ژن خوب« را وارد ادبيات سياسي کشور 
کرد، ناخواسته و در ادامه تئوري استاد باهر، افکار 
عمومي را متوج���ه اين موضوع کرد که نه  تنها 
خروج متخصصان و نخبگان، بلکه خارج کردن 
ارز و سرمايه توسط گروه ديگري از مهاجران، 
مي تواند منشاء دغدغه هاي اساسي براي آينده 

باشد. 
از س���وي ديگر تنها مهاجرت نخبگان 
و متموان نيس���ت که به کشور ضربه مي زند 
بلکه هر نيروي کاري که از کشور خارج شود، 
جايگزين کردن آن دش���وار است. فراگيرشدن 
پديده فرارمغزها و مهاجرت چه تبعات ديگري 

به همراه خواهد داشت؟
  رؤساي دانشگاه ها چه مي گويند؟  

دکتر محمدرضا پورمحمدي، رئيس دانشگاه 
تبريز، درباره ف���رار مغزها مي گويد: مهاجرت 
نخبگان ) Brain drain ( را به خونريزي بدن 
تشبيه کرده اند، زيرا قطعا بيرون رفتن نخبگان 

از مملکت، در راندمان جامعه تأثير دارد. البته 
گردش نخبگان در همه ج���اي دنيا وجود دارد 
و اصلي در مهاجرت هس���ت با عنوان نظريه 
تفاوت ها که بر اس���اس آن تا زماني که مناطق  
مختلف از نظر برخورداري متفاوت باشند، مردم 
از مناطق محروم به سمت مناطق بهتر مهاجرت 
مي کنند، همان طور که از روس���تاها به شهرها 
و از شهرهاي کوچک تر به شهرهاي بزرگ تر 

مي روند.    
دکتر پورمحمدي با بيان اين که مهاجرت، 
يکي از مشکات واقعي جامعه ما و تعداد آن 
هم قابل توجه است، مي افزايد: ساانه 150هزار 
نفر از کشور خارج مي ش���وند و اين درست 
مانند آن اس���ت که نيروي کار يک روستا از 
آن خارج بشوند. با ريشه يابي جريان مهاجرت 
متوجه مي شويم غناي علمي، امکانات رفاهي و 
شرايط مطلوب اجتماعي � فرهنگي کشورهاي 
پيشرفته، افراد را به سمت خود مي کشد و گاهي 
برخي پيشرفت علمي خود را در اين مي بينند که 

از کشور مهاجرت کنند. 
دکتر محمدعلي برخورداري، رئيس سابق 
دانشگاه علم و صنعت، در اين مورد مي گويد: 
عموما در بحث فرار مغزها، افرادي از کش���ور 
خارج مي شوند که باسوادترند و وضعيت بهتري 
دارند، اما به دايل مختلفي مانند اشتغال و اقتصاد 
و مسايل اجتماعي و فرهنگي که مسايل خارج 
از دانشگاه هستند، مهاجرت مي کنند. بنابراين 
ريشه هاي مش���کل را بايد بيرون از دانشگاه 

جستجو کرد. 
دکتر هوش���نگ طالبي، رئيس دانشگاه 
اصفهان، معتقد است که پايين آمدن سطح سواد 
عمومي در جامعه که ع���ده اي آن را به پديده 
فرارمغزها مرتبط مي دانند، نمي تواند ربطي به 
اين موضوع داشته باش���د، زيرا ميانگين سطح 
س���وادعمومي معموا در مقاطع کارشناسي و 
پايين تر مورد بررسي قرار مي گيرند و نخبگاني 
که از کشور خارج مي شوند، معموا در سطح 

دکترا و بااتر هستند. 
ارتباط اشکاات سيستم آموزشي با مهاجرت 

نمي توان اشکاات سيس���تم آموزشي و 
فقدان رابطه صحيح ميان جامعه علمي با جامعه 
صنعت و اقتصاد کشور را در فراگيرشدن پديده 
مهاجرت بي تأثير دانس���ت. کسي که عمري را 
صرف تحصيل و آموختن دانش مي  کند، توقع 
دارد ضمن برخورداري از ش���غلي متناسب با 
دانسته ها و توانايي هايش، درآمدي در شأن درجه 
علمي و تاش هاي  خود داش���ته باشد تا اين 
احساس به او دست ندهد که عمر خود را بيهوده 
صرف کرده است و نمي تواند در پيشبرد اهداف 
علمي، اجتماعي و اقتصادي کش���ورش نقشي 

داشته باشد. 
دکتر جليل عرب خردمند، جراح مغز و 
اعصاب، با بيان اين که سيستم آموزش ما جاي 
نقد بسيار دارد مي گويد: کسي ارزيابي نمي کند 
که ماحصل اين سيستم بعد از فارغ التحصيلي 

چيست و چقدر کارآيي دارد. هرگز بررسي نشده 
است که طرح المپياد دانش آموزي و دانشجويي 
چه فايده اي جز شناس���ايي نخبگان و معرفي 
آنها به بهترين دانشگاه هاي جهان داشته است؟ 
شايد اگر به جاي نخبه پروري، با تقويت سيستم 
آموزش���ي به کل جامعه سود مي رسانديم، نفع 

بيشتري مي برديم. 
وي مي افزايد: مراکز تحقيقاتي دنيا بر اساس 
معضاتِ کشورشان طرح پژوهشي ارائه مي دهند 

و پايان نامه دکت���را تعريف مي کنند اما در ايران 
چند درصد از پژوهش هاي دانش���گاهي براي 
حل مشکات امروز ماست؟ وقتي رفع نيازهاي 
مملکت را به دانشگاه نمي س���پاريم، ارتباط 
مديريت مراکز بهداشتي و صنعتي با دانشگاه و 

پژوهش قطع مي شود. 
در اين شرايط دانشجوي دوره کارشناسي 
ارشد و دکترا براي پروژه گرفتن جستجو مي کند 
تا ببيند در اروپا و آمريکا روي چه پروژه هايي 
کار مي کنند و يکي از آنها را انتخاب کند. چند 
سال زحمت مي کشد و مسأله آنها را حل مي کند! 
بعد هم مقاله اش در بهترين ژورنال هاي خارجي 
چاپ و تشويق مي شود و از او دعوت مي کنند تا 
به خارج از کشور برود؛ درحالي که مي توانستيم 
يک پروژه ملي در داخل کشور به او بدهيم تا 
مثا بحران آب فان نقطه را حل کند. چند درصد 
پروژه هاي انجام گرفته در سال هاي اخير، ملي 

بوده اند؟! 

تسکين دهنده يا درمان؟
حميد حسين نژاد، مستندساز، ضمن ابراز 
مخالفت با مهاجرت بي رويه مي گويد: همه ما 
از مهاجرت ضربه خورده ايم و معتقديم مرز و 
مليت نبايد اهميت داشته باشد، درحالي که براي 
يک ملت درحال توسعه، مليت بايد مهم  باشد 
زيرا اگر اين را از دست بدهد ديگر چيزي براي 

رسيدن به مراحل بااتر برايش باقي نمي ماند.  
او مي افزايد: مهاجرت مسّکن است. وقتي 

دندانت درد مي کند يا درمانش مي کني يا مسکن 
مي خوري. مهاجرت نمي تواند درمان مشکات 
باشد، بلکه ضربه و خاء بزرگي است که نتايج 
آن بعدها بيشتر مشخص خواهد شد، زيرا در 
آينده جاي خالي متخصصان بيشتر نمود پيدا 

خواهد کرد.  
اين مستندس���از با اش���اره به تجربيات 
شخصي اش تأکيد مي کند: من بارها انهدام آدم ها 
را طي پروسه مهاجرت ديده ام. اولين اتفاقي که 
مي افتد اين اس���ت که تغيير مي کنند و به يک 
انسان جهان سومي در جهان اول تبديل مي شوند. 
انگليس���ي بلغور مي کنند. در فرهنگ خودشان 
ايراداتي را مي بينند که قبا نمي ديدند. آنها نه در 
نگاه انسان جهان اول و نه در نگاه ما با مهاجرت 

تبديل به يک جهان اولي نخواهند شد. 
گفته هاي مردم در شبکه هاي اجتماعي 

از قديم گفته اند »به هرکجا که روي آسمان 
همين رنگ است!«  آيا في الواقع چنين است؟ 

پس از مهاجرت چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مهاجران 
به اهداف خود دست پيدا مي کنند؟ 

 »يک مهاجر« در توييتر خود نوشته است: 
کس���اني که دل در گروي خاطرات وطن مثل 
صنايع دس���تي يا زيبايي هاي ته���ران دارند و 
ريشه شان عميق تر شده است، در کشور مقصد 
جا نمي افتند و هميشه دنبال جامعه قبلي مي گردند 

که از خيلي جهات نامطلوب است. 
ابراهيم سلطاني مي گويد: اين ايده که »اگر 

در مکان ديگري بودم، بسيار خشنودتر مي بودم«، 
معصومانه ترين اميد کسي است که خانه را ترک 
نکرده. پيچيده ترين حرمان مهاجر، از دس���ت 
دادن همين خيال است. به همين دليل است که 
مهاجرت »برساختن و بازآفريدن اميد« در مکاني 
است که معصومانه ترين امکان اميد خالي است. 

کاربري به نام »کيخون« نيز پرسش جالبي 
در اين زمينه مطرح مي کند: سوالي که از ابتداي 
مهاجرت داشتم و دارم اين است که فرار مغزها 
قطعا به منافع ملي اي���ران لطمه مي زند. در اين 
صورت ادعاي وطن پرستي مهاجران نخبه چقدر 

معتبر است؟ 
محمدس���عيد حنايي کاش���اني، مترجم، 
مي نويسد: بدترين چيز مهاجرت اين نيست که 
از صفر شروع کني يا در تنگناي اقتصادي باشي، 
اين است که باز احساس کني اينجا هم جاي تو 

نيست، چنان که آنجا هم جاي تو نبود. 
در س���ال 150 تا 180هزار ايراني و اغلب 

تحصيلک���رده به خارج از کش���ور مهاجرت 
مي کنند، يعني حدود 400 تا 500 نفر در روز! 
درختاني که ريشه هايشان اينجاست و ميوه هايشان 

براي ديگران! 
تجربه يک مهاجر

مصطفي نعمتي درباره تجربه شخصي خود 
از مهاجرت مي گويد: من ش���ش ماه در مالزي 
بودم و زبان خواندم. چون هيچ تعلق خاطري 
به هيچ سرزميني ندارم و به قول يک دوست، 
بي س���رزمين تر از باد هستم، مشکلي با غربت 
نداشتم. بعد از دانشگاه »سيه نا« ايتاليا براي دوره 
کارشناسي ارشد پذيرش گرفتم. ترم اول با چند 
جوان اسپانيايي، آلماني و فرانسوي همخانه بودم 
که همگي جزو برنامه ارسموس)برنامه اي که 
اتحاديه اروپا در سال 1987 تدوين کرد و مطابق 
آن دانشگاه هاي اروپايي بايد با اعطاي بورس هاي 
تحصيلي نيروي انساني جوان از کشورهاي غير 
اروپايي جذب کنند( بودند و يک پسر ايتاليايي 
که کار مي کرد و دانشجو نبود. جوان هاي خوبي 
بودند، اغلب حسادت مي کردم به اين که وقتي من 
هم سن و سال آنها بودم، چه دغدغه هاي سنگيني 

داشتم و آنها چقدر شاد و سر حال بودند! 
سعي کردم با آنها ارتباط خوبي بگيرم که 
خوشبختانه موفق هم ش���دم. خيلي از عادات 

غذايي شان مثل تک خوري را تغيير دادم، آنها را 
دور ميز شام و ناهار نشاندم و کم کم هم سفره 
شديم و غذاي مشترک خورديم. برايشان غذاي 
ايراني مي پختم مثل قورمه سبزي، خورش قيمه 
و کلم پلو. با استثنا همه آنها در آن مدت سرما 
خوردند، براي همه س���وپ درست مي کردم و 
مي شد گفت پرستار خانه بودم. بعد از يک ماه، 
ديگر بدون من به هيچ مهماني نمي رفتند و هر 
جا دعوت مي شدند يا برنامه آخر هفته داشتند، 
اصرار مي کردند ک���ه با آنها بروم. بعضي اوقات 
مي رفتم که انصافا خيلي گرم برخورد مي کردند. 

خاصه تجرب���ه جالبي بود ت���ا اين که 
خودم آنفلوآنزاي ويروس���ي گرفتم. از شانس 
من، ويروس حمله کرد به سيستم عصبي ام و 
زمينگيرم کرد. اوايل ژانويه بود و بچه ها بايد به 
کشور خودشان مي رفتند. اول من را به بيمارستان 

بردند و بعد رفتند. 
حدود س���ه هفته در بيمارستان بودم. درد 
وحشتناک قدرت تکلمم را هم مختل کرد، حتي 
به زبان ل���ري خودمان هم قادر به اداي کلمات 
نبودم. بعد از حدود بيست روز توانستم حرف 
بزنم. دکترم گفت 95درص���د احتمال مي دادم 
که فلج مغزي بشوي اما خيلي خوب مقاومت 

کردي. 
 رسيدگي بيمارس����تان از پرستار تا دکتر 
فوق العاده بود اما متاسفانه سر درد دوره اي پيدا 
کردم و نشد بمانم. قادر نبودم با آن سردردهاي 

شديد آنجا دوام بياورم و به ايران برگشتم. 
هنوز مشکل سر درد رفع نشده و حتي 
يک بار به خاطر شدت س����ردرد مجبور شدم 
ماشين را در کوچه جلوي در خانه همسايه رها 
کنم، حدود 24ساعت به کما رفتم و همسايه هم 

شکايت کرد و کارم به دادگاه کشيد! 
آقاي نعمتي درباره تجرب����ه اش بعد از 
بازگشت به ايران مي گويد: من هيچ وقت در 
هيچ جا احس����اس غربت نداشتم، فقط همين 
بيماري بي موقع همه چيز را به هم ريخت. وقتي 
برگشتم، از نظر مالي تقريبا رسيده بودم به نقطه 
صفر. دوستي که روزگاري کمک کوچکي به 
او کرده بودم و در آن زمان در ايران نبود، لطف 
کرد و خانه اش را به مدت يک ماه به من داد. 
شروع کاري که قرار بود همان جا انجام بدهم 
اما همزمان با برگشتن کليد خورد، باعث شد 
دوباره طي يک ماه برگ����ردم به وضع پيش از 

رفتن. مثل معجزه بود! 
درس هاي زندگي

اين روزها با کم����ک تکنولوژي، هرکس 
حتي اگر به دورترين نقطه دنيا مهاجرت کند، 
مي تواند همچنان در جري����ان احوال خانواده 
و آشنايانش باش����د. جهان به تمام معنا تبديل 
به دهکده اي کوچک ش����ده که هر رخداد و 

تجربه اي در اين س����وي آن با سرعت مي تواند 
به آن سو منتقل ش����ود. مهاجران به اين انتقال 
اطاعات سرعت مي بخشند، زيرا کانال ارتباطي 
دو نقطه از جهان با يکديگر مي ش����وند. براي 
همين است که فارغ از همه خوب و بدهاي 
مهاجرت مي توانيم پاي صحبت آنها بنشينيم و 
تجربه هاي خوبشان را به کار ببنديم و براي همين 
است که دهکده  جهاني روزبه روز کوچک تر و 

يکدست تر مي شود. 
يکي از اين درس هاي زندگي را خسرو 
رنجبر به ما مي دهد که چند سالي مي شود به 
آمريکا مهاجرت کرده اس����ت. او درباره يکي 
از تفاوت هاي دو کش����ور مبداء و مقصدش 
مي گويد: وقتي به آمريکا رفتم و بعد از مدتي 
خواس����تم خودرويي بخرم، خانمها و آقايان 
مسني را ديدم که شايد 90سال سن داشتند و 
براي خريد خودرو وام مي گرفتند که معموا 
وامي پنج ساله است. متوجه شدم که در آنجا 
افراد 90س����اله هنوز اميد به زندگي دارند و 
براي پنج سال آينده شان برنامه ريزي مي کنند. اين 
وضعيت را با ايران مقايسه  کردم که پدر و مادر 
خودم و دوستانم در سن پنجاه سالگي مي گفتند 
پير شده ايم و براي چه اين کار يا آن کار را انجام 
بدهيم! ياد گرفتم که هرگز حتي به شوخي هم 
اين حرف را نزنم و به زندگي و لحظه هاي پيش 

رو اميدوار باشم. 
ارمغان زمان فشمي

5 گزارش

به هرکجا که روي آسمان همين رنگ است؟

* دکت�ر محمدرض�ا پورمحم�دي- رئي�س دانش�گاه تبري�ز: مهاجرت نخب�گان را 
ب�ه خونريزي بدن تش�بيه کرده اند زيرا قطعا بي�رون رفتن نخب�گان از مملکت، در 

راندمان جامعه تأثير دارد
* س�اانه 150هزار نفر از کش�ور خارج مي ش�وند و اين درس�ت مانند آن است که 

نيروي کار يک روستا از آن خارج بشوند
* دکت�ر جليل عرب خردمن�د � جراح مغز و اعصاب: هرگز بررس�ي نش�ده که طرح 
المپياد دانش آموزي و دانش�جويي چ�ه فايده اي جز شناس�ايي نخبگان و معرفي 

آنها به بهترين دانشگاه هاي جهان داشته است؟

* حمي�د حس�ين نژاد �      مستندس�از: مهاج�رت مث�ل مس�ّکن عم�ل مي کن�د و 
نمي تواند درمان مشکات باشد

* يک�ي از کاربران توييتر: باتوجه ب�ه اين که فرار مغزها قطع�ا به منافع ملي 
ايران لطمه مي زند، ادعاي وطن پرستي مهاجران نخبه چقدر معتبر است؟ 

* ايران در فهرس�ت نخستين کش�ورهايي که با پديده مهاجرت و فرار مغزها 
مواجهند قرار ندارد

* دکت�ر محمدعل�ي برخ�ورداري �      رئيس س�ابق دانش�گاه عل�م و صنعت : 
عموما   در بحث فرار مغزها، افرادي از کش�ور خارج مي شوند که باسوادترند 

و وضعيت بهتري دارند

به  مناسبت بيستم ژوئن )30 خرداد( روز جهاني پناهندگان � بخش نخست
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29 ارديبهشت 19/1397 مى 2018، 
برنارد لوئيس، شرق شـــناس و اسالم پژوه 
بنام يهودى و از پرچمداران نظرى جريان 
اسالم هراســـى معاصر، در 102 سالگى 
درگذشت. اسالم هراسى غالباً به «خصومت 
و دشمنى بى اساس و غيرمنطقى با مسلمانان 
و مظاهر اسالمى» تعريف مى شود. برخى 
محققـــان اصالت اين تعريف به ويژه قيد 
«بى اساس و غيرمنطقى» آن را مورد مناقشه 
قرار داده اند و با استناد به برخى چارچوب هاى 
مفهومى شناخته شده، آن را خصومتى موجه 
و تبيين پذير ارزيابى كرده اند. در اين نوشتار، 
يكى از مهمترين مبانى نظرى اسالم هراسى، 
يعنـــى نظريه يا پارادايم «برخورد تمدنى» 
مورد بررسى قرار مى گيرد. به ادعاى بعضى 
انديشمندان، اين نظريه طى دو دهه اخير، 
نحوه برخورد افكار عمومى، خطى مشى 
رسانه هاى جمعى، سياست هاى دولت ها 
و مواضع مقامات كشـــورهاى غربى را 
درخصوص اسالم و مسلمانان شكل داده 

و تئوريزه كرده است.
پارادايم فرهنگى «برخورد تمدنى» از 
يك ســـو جهان اسالم را با ويژگى هايى 
همچـــون عدم خردورزى و تســـاهل، 
تقابل جويى و خشونت گرايى، ايستايى و 
عقب ماندگى فكرى، بدبينى مطلق نسبت به 
جهان غرب و برخورد سلبى كامل با مدرنيته 
و مؤلفه هاى آن خصوصا دمكراسى معرفى 
مى كند. از سوى ديگر، جنبش هاى اسالمى 
را به صورت يكدست تندرو، خشونت طلب 
و ايدئولوژيك توصيف مى كند. نتيجه اينكه 
جهان اسالم و جوامع اسالمى به  طور ذاتى، 
دشمن هويت، فرهنگ و تمدن غرب شمرده 
شـــده، برخورد تمدنى بين اسالم و غرب 
گريز ناپذير انگاشته مى شود. تئورى هايى 
نظير «ناهمگونى تمدن ها» از ريمون آرون 
(جامعه شناس برجسته فرانسوى)، «برخورد 
تمدن ها» از ساموئل هانتينگتون (نظريه پرداز 
امريكايى) و همچنين «برخورد فرهنگ ها» 
از برنارد لوئيس، زيرمجموعه  اين پارادايم 
قرار مى گيرند. در ادامه به دليل اهميت نظريه 
اخير و به مناســـبت درگذشت طراح آن،  
ديدگاه هاى اين اسالم شناس شهير بريتانيايى 

به اختصار از نظر خواهد گذشت.
لوئيس؛ برخورد فرهنگ ها

لوئيـــس (1916ـ 2018) نظريه پرداز 

علوم سياسى، مورخ و شرق شناس يهودى 
بـــود كه آثار متعددى در زمينه مطالعات 
اسالمى نگاشته است؛ از جمله: «برخورد 
فرهنگ ها: يهوديان، مسيحيان و مسلمانان 
در عصر اكتشاف» (1995)؛ «اسالم و غرب» 
(1993)؛ «زبان سياســـى اسالم» (1988)؛ 
«مشـــكل از كجا آغاز شد؟ تأثير غرب و 
واكنش خاورميانه» (2002)؛ «بحران اسالم» 
(2003)؛ «نخســـتين مسلمانان در اروپا» 
(1982)؛ «خاورميانه: دوهزار سال تاريخ» 
(1995). برخى پژوهشـــگران با ارجاع به 
مقاله مشهور لوئيس در مجله آتالنتيك با 
عنوان «ريشه هاى خشم مسلمانان» (1990)، 
وى را طـــراح اوليه و مبدع اصلى پارادايم  

برخورد تمدنى مى دانند. 
وي در اين مقاله، تعارض ميان مسلمانان 
و غرب را ماحصل «ديدگاه كالسيك اسالم» 
مى خواند؛ فقه اســـالمى جهان را به دو 
قطب مخالف يعنى داراالسالم (سرزمين 
اسالم) و دارالحرب (سرزمين جنگ) تقسيم 
مى كنـــد. طبق اين قطب بندى، هر تمدنى 
خارج از قلمرو اسالم، صرفا به دليل اينكه 
اسالمى نيست، «دشمن» محسوب مى شود. 
نقل قول هاى مستقيم از خود لوئيس در اين 
باره جالب توجه است: «وجه تمايز تمدن 
اسالم از ديد مسلمانان، دين حنيف است. 
آنان جهان متمدن را داراالسالم مى خوانند؛ 
داراالسالم شامل تمام سرزمين هايى است 
كه شـــريعت اسالم در آنها رايج و نوعى 
حكومت اسالمى حكمفرما باشد. اين بالد 
را دارالحرب از هر سو احاطه كرده است؛ 
دارالحرب محل سكونت و استقرار كفارى 
است كه هنوز اسالم نياورده اند و حكومت 
مسلمين را گردن ننهاده اند... مسلمانان طى 
قرون  متمادى به اين ديدگاه تاريخى عادت 
كرده اند كه دينشان را برحق و عرضة  آن 
را به ساير ابناى بشر وظيفه  مقدس خود 
پندارند.» آنها تحقق امت اسالمى را تبلور 
خواســـت خداوند بر روى زمين مى دانند 
و معتقدند: «ميان دولت اســـالمى و كفار 
همسايه به صورت دائمى و الزامى، وضعيت 
جنگى برقرار است؛ جنگى كه فقط و فقط 
با پيروزى محتوم اسالم بر كفر و ورود همه  

جهان به داراالسالم پايان مى پذيرد.»
در خصوص دو ادعاى مورد اشـــاره 
در كالم لوئيـــس بـــه اجمال بايد گفت 

كه از منظر فقه اســـالمى، ميان دو منطقه 
داراالسالم و دارالحرب، منطقه الفراغ وسيعى 
وجـــود دارد كه همه حق طلبان منصف و 
آزاده به رغم اعتقاد به يك دين خاص، در 
آن جاى مى گيرند و اســـالم هيچ گاه آنها 
را برخالف خواستشان وادار به عضويت 
قهرى در يكى از دو منطقه مذكور نمى كند. 
نكته دوم اينكه از ديد اسالم، دين حنيف 
متضمن همه اصول و مؤلفه هاى مشترك 
ميان اديان ابراهيمى (يهوديت، مسيحيت و 

اسالم) است.
منشأ تقابل با غرب

لوئيس  «وقوع برخورد بين اسالم و 
غرب» را حتمى و ناگزير خوانده، بر اين 
باور است كه پايان جنگ سرد، تهديد اسالم 
براى غرب و اعتقاد به ضرورت ايجاد يك 
«ديگرى تحت الشعاع» را در غرب پس از 
فروپاشى كمونيسم برجسته كرد و به اين 
برداشت انجاميد كه اشاعه اسالم سياسى، 
آغازگر يك جنگ ســـرد جديد است كه 
«غرب دمكراتيك» را در مقابل «بنيادگرايى 
اسالمى» قرار مى دهد: «تا كنون مهمترين و 
سازمان يافته ترين مخالفت ها با نفوذ غرب 
در جهان، ماهيت اســـالمى داشته است و 
مســـلمانان همواره بيشتر نگران از دست 
رفتن ايمانشان به وسيله  كفار بوده اند تا اداره  
كشورشان به دست بيگانگان. به  طوركلى، 
برخورد ديرينه  غرب با جهان اســـالم، 
از مراحـــل مختلف و پى در پى (بيدارى، 
مقاومت، برخورد و نفى) گذر كرده است». 
لوئيـــس با نگاهى بدبينانه، جو غالب بر 
روابط دو تمدن اســـالم و غرب را توأم 
با «بى اعتمادى و دشمنى عميق» توصيف 
مى كند كه طبعا به اعتقاد او، نقش معارف 
و آموزه هاى اســـالمى در بروز و استمرار 

اين وضعيت بسيار پررنگ است.
از ديد او، تاريخ اسالم به عنوان يك 
دين با جنگ و به  طور خاص «جهاد» عجين 
شده است و پيشينه مقابله و برخورد اسالم 

و غرب به سه دوره زمانى تقسيم مى شود: 
1ـ جهاد اول كه با ظهور اسالم، گسترش 
ســـريع آن و تحت سلطه  در آوردن بخش 
مهمى از جهان مسيحيت، در همان سده هاى 
اوليه، آغاز شد و با جنگهاى طوالنى صليبى 
ادامـــه يافت. 2ـ جهـــاد دوم كه به دوره  
امپراتورى بزرگ عثمانى و كشور گشايى 
آنان بازمى گردد و در نهايت 3ـ جهاد سوم 
كه هم اكنون در حال وقوع است. لوئيس 
جنگهايى را كه در كشورهاى اسالمى از 
جمله عراق، افغانستان و به ويژه فلسطين 
در جريان است [با چشم پوشى از تحميلى 
بودن آنها عمدتا از سوى غرب]، تنشهايى 
مذهبى مى خواند و معتقد است اين جنگها 
تنها در صورت نابودى اسالم، پايان مى يابند 
و اگر در اين راستا، اقدامى عملى صورت 
نگيرد، جهاد چهارم و عواقب هولناك آن 

اجتناب ناپذير خواهد بود.
نظريه لوئيـــس، اگرچه در دهه  90 
ميالدى  به  دليل اشـــكاالت علمى متعدد 
مورد بى توجهى محافل علمي قرار گرفت، 
در شروع هزاره سوم (سال 2000 به اين 
ســـو) خصوصا پس از واقعه 11سپتامبر 
و در فضـــاى احساســـى متعاقب آن، به 
يك چارچوب مفهومى مرجع براى تحليل 
وقايع پيچيده اى بدل شد كه هيچ توجيه 
و توضيحى برايشان وجود نداشت. طى 
روزها و ماههاى پس از يازدهم سپتامبر، نام 
لوئيس بيش از پيش بر سر زبان ها افتاد و از 
او مرتبا در مصاحبه هاى تلويزيونى دعوت 
به عمل مى آمد؛ به نحوى كه مطبوعات به او 
لقب «ستاره  رسانه اى» داده بودند. لوئيس 
در مدت زمانى كوتاه، توانست مقاله هاى 
متعددى را به چاپ برساند و حتى كتاب 
جديـــدش كه نقش مكمل و متمم  مقاله  
مشهورش «ريشه هاى خشم مسلمانان» را 
داشت، منتشر نمايد. چنين بود كه به تدريج، 
اين سنخ تحليل هاى سطحى و يك سويه 
رنگ علمى به خـــود گرفت و فراتر از 

سطوح ژورناليستى به محيط هاى دانشگاهي 
نيز راه يافت.

نقد لوئيس
مهمترين اشـــكال موجود در نظريه 
لوئيس به اين مسأله برمى گردد كه هيچ گونه 
تنوعى در رابطه با «اسالم» مورد بحث وى 
راه ندارد و فقط يك تفســـير و برداشت 
واحد و يكپارچه از آن مى توان داشت. او 
با رويكردى تعميم گرايانه سعى دارد بيش از 
يك و نيم ميليارد مسلمان جهان را به صورت 
يكدســـت و بدون استثنا با اوصافى منفى 
به عنوان جماعتى «سرشار از خشم و غضب، 
بى خرد و غيرمنطقى، متعصب، متحجر، 
افراطى، خشونت طلب، تروريست و در يك 
كالم به مثابه تهديدى براى امنيت غرب» 
معرفى كند. همچنين نگاه كامال مغرضانه و 
سوگيرانه لوئيس نسبت به اسالم و مسلمانان 
در اظهارات و مواضع او آشكار است؛ براى 
نمونه وى در تحليل زمينه هاى روابط پر از 
خصومت  غرب و اسالم، مسأله  اصلى يعنى 
منازعه  عربىـ  اسرائيلى را از قلم انداخته 
است و درعوض، پاى مسائل مناقشه برانگيز 
ديگرى را به ميان مى كشد، از قبيل: «عدم 
توفيق خاورميانه در فرايند جداسازى دين 
از سياست (سكوالريسم)، ناسازگارى اسالم 
با مدرنيته و مردم ساالرى، احساس حقارت 
از شكســـت هاى پياپى نظامى و مهمتر از 
همه، رنجش و آزردگى خاطر ناشـــى از 
يادآورى تمدن با شكوه از دست رفته». وى 
پيشرفته بودن تمدن اسالمى در سده هاى 
اوليه و عقب ماندگى غرب در آن زمان را 
مى پذيرد، ولى به نظر او، مسير تاريخ در 
ادامه دستخوش تغيير گرديد؛ ملل اروپايى به 

پيشرفت هاى چشمگيرى در علوم و فنّاورى 
دســـت يافتند و متقابال جوامع اسالمى به 
عصر ركود فكرى، اقتصادى و سياســـى 
وارد شدند. اين وضعيت به ايجاد احساس 
ضديت با غرب و اســـالم گرايى به  دليل 
آميزه اى از «احســـاس حقارت، حسادت 
و ترس» منجر شـــد؛ بنابراين تحت هر 
شـــرايطى، اسالم و مسلمانان مقصر بروز 

تنش و تقابل هستند.
ادوارد سعيد متفكر و منتقد فلسطينى در 
كتاب ارزنده خود، «شرق شناسى»، به بررسى 
انتقادى شخصيت و موقعيت علمى لوئيس 
و نحوه تعامل با انديشـــه هاى او در غرب 
پرداخته، مى نويسد: «لوئيس از موارد جالبى 
است كه بايد به  شكل ويژه مورد تجزيه و 
تحليل قرار گيرد؛ چرا كه مقام و منزلت وى 
در مسائل اسالم و غرب، موقعيت محقق 
فاضل و صاحب نظر مقتدرى اســـت كه 
هر چه در اين حوزه مى نويسد، فوراً پذيرفته 
مى شود؛ هرچند نوشته  اخير ايشان، چيزى 
بيش از يك نمونه متأخر از رسوايى ها و 
افتضاحات تحقيقات به اصطالح علمى در 
زمينه  شرق شناسى نيست!» مسلم است كه 
برنارد لوئيس در خصومت ورزى و دشمنى 
با اسالم و طرح اظهارات و دواعى عجيب 
و بى اساس در اين باره، هيچ حد و مرزى 
نمى شناسد؛ براى مثال، ادعاى مضحك وى: 
«اسالم پديده اى است غيرعقالنى و گّله وار 
كه بر انبوه مسلمانان از طريق احساسات، 
غرايز و تفكرات بى منطق حكومت مى كند»؛ 
تنها نمونه اى از اين اظهارات است. به تعبير 
سعيد، اگر بر اساس نحوه تعامل لوئيس با 
اسالم، بخواهيم به دنبال قضاوتى آگاهانه 
(مبتنى بر وجدان)، منصفانه و روشـــن از 
ناحيه  او باشيم، حتما به نتيجه مشخصى 
دست نخواهيم يافت. وى ترجيح مى دهد 
كار خود را بر مبناى حدس و پيشنهاد و 
دخـــول تدريجى مطلب در ذهن خواننده 

به انجام رساند.
در مجموع، پارادايم برخورد تمدنى 
كه لوئيس در اوايل دهه 90 م مطرح كرد، 
طى 25 سال گذشته، چارچوب مفهومى 
اصلى تحليل روابط دو تمدن بزرگ اسالم 
و غرب و نيز تعيين كنندة نوع تعامل افكار 
عمومى، محافل سياسى و حتى نخبگان و 
روشنفكران غربى با مسلمانان بوده است؛ 

اين مســـأله به خصوص پس از حوادث 
11 سپتامبر 2001، با توجه ويژه و توافق 
عمومى رسانه هاى جريان اصلى غرب روى 
داده اســـت. بر اين اساس، درك ريشه ها، 
علل و عوامل اسالم هراسى معاصر و نيز 
راهكارهاى مقابله با آن بدون بررسى، تحليل 
و نقد دقيق پارادايم برخورد تمدنى ميسر و 
ممكن نخواهد شد؛ اين نظريه در دهه هاى 
اخير، به شكل آشكار و پنهان و آگاهانه و 
ناآگاهانه همواره مبناى نظرى و چارچوب 
مرجع فكرى، براى اغلب انديشمندان و 
تحليل گران غربى بوده است؛ نظريه يادشده 
همچنين توجيه گر برخى اقدامات خصمانه 
مقامات سياسى، ارباب رسانه هاى جمعى 
و عموم مردم غرب قرار گرفته است كه با 
دواعى ساختگى، منازعات تمدنى غرب در 
دوره بعد از جنگ سرد را به نقش آفرينى 
فعال اسالم در عرصه جهانى و خطرات و 

تهديدهاى ناشى از آن مستند مى سازند.
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 نگاه هاي انتقادي شريعتي به سارتر
 شريعتي با تمام احترامي كه براي شخصيت و مكتب ژان 
پل سارتر قائل است و وي را در قالب آن توصيفات بزرگ 
مي شمرد، در عين حال در تنقيد از سارتر، وي را در شرايطي، 
«تحت تأثير تبليغات مستقيم و انحرافي صهيونيست هاي جهان» 
مي داند كه «افـــكارش، گفتارش، مصاحبه هايش، قلمش و 
رفتارش همگي مجانا مدافع قدرت صهيونيسم و صهيونيست ها 

شده بود!»12 
گاه نيز بر اگزيستانسياليسم الحادي سارتر خرده مي گيرد 
كه: «اگر ما مالك اخالقي متعاليي نداشته باشيم كه همواره 
آرزوي رسيدن به آن مالك ها را بكنيم، اگر تصوري از انسان 
بزرگ و اخالق شرافتمندانه و متعالي نداشته باشيم، كه آرزوي 
رســـيدن به آن را بكنيم، چرا چنين مسئوليت سختي را كه 
سارتر مي گويد، قبول كنيم»13 و چونان او با صداي بلند از 

مسئوليت انسان سخن به ميان آوريم؟  
 مشـــابه همين انتقاد را با نثر اديبانه و كنايه آميزي در 
«گفتگوهاي تنهايي» نيز دارد. به سارتر اگزيستانسياليست سخت 
خرده مي گيرد وقتي كه مي گويد: انسان بايد بداند كه در پس 
اين كبود آرام خاموش هيچ نيست. آنچه دلهاي گرم ايمان و 
سرهاي سرشار خيال معتقد بودند، همه بر باد رفته است، پايان 
يافته است! انسان بايد خودش خودش را بسازد، بايد بي كمك 
آسمان زندگي خود را معني و حرارت و جهت بخشد، بايد 
ديگر چشم انتظارش را از آسمان برگيرد و به زمين دوزد و 

زندگي و خود، بايد خود انتخاب كند و...: 
 «پس چرا آن دست استخواني الغرت را كه رگهايش از 
غيظ و رنج و التهاب و نياز سر برداشته اند، با ناخن به ديوار 
مي كشي تا در آن روزنه نجاتي بيابي! تا پنجره كبود فرازي به 
سوي ابديت و آزادي و مطلق باز كني؟ چرا زندگي را پس 
از انفصال از آسمان، پس از اطمينان به اينكه ديگر در پس 
اين پردة آبي، پشت اين پنجره هاي كبود سقف آسمان خبري 
نيست، استفراغ مي خواني؟ چرا زيستن را و لذت را و نعمت 
را بي اميد آسماني و بي آرزوي بهشت و بي پيوند با آسمان، 

تهوع مي نامي؟ چرا؟ مگر خودت باور نداري؟»14  
 شريعتي باز در «گفتگوهاي تنهايي»، آنجا كه روحش 
خياِل پرواز در آســـمان درد و احســـاس را دارد، از سارتر 
فراتر مي رود و دست نوشـــته هاي او را در عين عميق بودن، 
در وادي احســـاس و تجربه هاي عرفاني ضعيف توصيف 
مي كند:   «نامه هاي ژان پل سارتر به مادام سيمون دوبوار، عميق 
است عميق؛ اما وقتي آدم مي خواند، نمي داند كه يك كتاب 
درسي است كه براي مطالعه و تعليم و تعلم نوشته است و 
حق التأليف هم گرفته است، يا نه، سخن از قصه اي شگفت و 
غيبي است! هيچ بويي از آتش در آن نيست، دردي به جان 
آدم نمي ريزد، اشكي به چشمي نمي آورد، دلي را به كوفتن 
نمي آورد، خواننده اش تنها به صورت يك شاگرد اول شب 

امتحان نهايي درمي آيد!»15  
 حتي در جايي، خود را در گرته برداري از ســـارتر و 
ساير متفكران مغرب زمين در پاره اي از اصطالحات و فرهنگ 
واژگاني مالمت كرده و برحذر مي دارد؛ از آن جمله اســـت 
اصطالح «تنهايي» كه به گفته او، روح فلســـفه انسان امروز 
غربي را تشكيل مي دهد و براي بيان احساس انسان شناسي 
شـــرقي بيگانه است. در عوض واژه «جدايي» را براي بيان 
احســـاس اساسي خود در فلسفه زندگي و انسان شناسي به 

جاي «تنهايي» برمي گزيند: 
 «متفكران بزرگي مانند مارتين هايدگر، ســـارتر و... از 
تنهايي سخن مي گويند و تنهايي، روح فلسفه و هنر و ادب 
انسان امروز شده است. اين كلمه را من هم اشتباها انتخاب 
كردم؛ به ويژه در سالهاي اخير، سنگ زيرين بناي فكري من 
و بينش فلســـفي من در جهان بيني فلسفي و انسان شناسي 
فلســـفي و فلسفه زندگي فردي من بود؛ چنان كه در كتاب 
كوير نمونه هايي از اين طرز تفكر و آثاري از نوشته هاي اين 

دوره بحران فكري و روحي مرا مي توانيد ببينيد كه اكنون نيز 
بر آنم؛ اما به عنوان اصطالحي كه براي اين احساس اصلي ام 
انتخاب كرده بودم، يعني تنهايي، اشتباه كرده ام؛ اما متوجه نبودم 
كه آنچه من مي خواهم بگويم، با آنچه ســـارتر و هايدگر... 
و حتي اگزيستانسياليســـم امروز غربي مي گويند، چون يكي 
نيست، نبايد تحت تأثير آنها، من هم كلمة تنهايي را به كار 
برم؛ من براي بيان اين احســـاس اساسي ام در فلسفه زندگي 

و انسان شناسي بايد جدايي را برمي گزيدم.»16  
 سخنان فوق به خوبي بيانگر اين مطلب است كه شريعتي 
نمي خواهد معني وجودشـــناختي انسان را در قالب «تنهايي» 
و «پرتاب شدگي» از مفاهيم مكتب اگزيستانسياليسم بپذيرد؛ 
چراكـــه تعابيري چون تنهايي و پرتاب شـــدگي در فرهنگ 
واژگاني و نگرش ديني او امري غريب و بيگانه اســـت؛ اما 
شـــريعتي در عين حال، سخن گفتن درباره سارتر را در آن 
شـــرايط كه «اثري بسيار عميق و بزرگ در شرق و غرب و 
باالخص در نسل جوان گذاشته است»، آسان نمي داند؛ زيرا 
«يكي از خصوصيات سارتر را چندبعدي بودن مكتب او و 
چندبعدي بودن شـــخصيت» او به شمار مي آورد.17 و همين 
امر است كه شناخت از مكتب سارتر را در ايران «سطحي و 

كلي و مبهم» كرده است.18 شريعتي علت اين نقيصه را طبيعتا 
در امر «ترجمه ها» مي داند كه «معموال از طرف كساني انجام 
مي شود كه فقط يك زبان خارجي مي دانند و مي پندارند كه 
دانستن زبان براي ترجمه هر اثري به زبان مادري كافي است؛ 
درصورتي كه شناختن يك مكتب فلسفي، باالتر از شناختن 

زبان قرار دارد.»19  
 آزادي، خجسته آزادي

 در مفهوم «آزادي» از منظر شريعتي، حضور نظرات سارتر 
و اگزيستانسياليسم وي كامال هويداست. اصل «آزادي» براي 
شريعتي بيش از آنكه در حيطه تعامالت اجتماعي و سياسي 
مطرح باشـــد، اصل اصيلي است كه همانند سارتر با هستي 
انسان تبيين و تفسير مي شود. انسان در نگاه شريعتي، چنان كه 
اگزيستانسياليسم سارتر نيز بر آن است، حيواني آزاد است كه 
«آزادي»، جوهر هستي شناسانة او را تشكيل مي دهد:  «انساني 
كه از آزادي محروم است، انسان نيست و آن كس كه آزادي 
را از من مي گيرد، ديگر هيچ چيز ندارد كه عزيزتر از آن به 

من ارمغان دهد.»20  
 چنان كه گفته شد، 
«آزادي» در نظر شريعتي 
به «مِن» وجودي انسان 
تعلـــق دارد و بدون آن 
انسان موجودي خواهد 
بـــود توخالـــي، پوك، 
سرگردان، بي اميد، سرد، 
تلخ و خالصـــه اينكه 
بي انتظار و بيهوده.21 رساله 
پرشور «آزادي، خجسته 
آزادي» كـــه در مبحث 
«خودسازي انقالبي» جاي 
گرفته است، تماما بازنمود 

همين معناســـت:   «(اي آزادي)... مرا با تو سرشـــته اند، تو را 
در عمق خويش، در آن صميمي ترين و راستين من خويش 
مي يابم، احســـاس مي كنم، طعم تو را هر لحظه در خويش 
مي چشم، بوي تو را همواره در فضاي خلوت خويش مي بويم، 
آواي زنگ دار و دل انگيزت را كه با سايش بالهاي فرشته اي 
در دل ستاره ريز آسمان شبهاي تابستان كوير مي ماند، همواره 
مي شنوم. هر صبح با سرانگشتان مهربان خيالم گيسوان زنده 
و زبان دارت را كه بي تاب دستهاي من اند، به نرمي و محبت 
شانه مي زنم. همه روز را با توام، گام به گام همچون سايه با 
تو همراهم، هرگز تنهايت نمي گذارم، همه جا، همه وقت تو را 

در كنارم و مرا در كنارت مي بينند...»22  
 ادبيات كالمي شريعتي همواره تكرار اين معناست كه 
رسالت انبيا نهايتا آزادي بشر بوده است. دين نمي تواند جز 
بر بستر آزادي تحقق پيدا كند. از همين رو بود كه بزرگترين 
دشمن دين را استبداد ديني مي خواند و خودكامگي كاهنان 
را سنگين ترين و زيان آورترين انواع استبدادها در تاريخ بشر 
به شـــمار مي آورد23 و سفارش مي كرد كه:  «آزادي انساني را 
تا آنجا حرمت نهيم كه مخالف را و حتي دشـــمن فكري 
خويش را به خاطر تقدس آزادي، تحمل كنيم، و نه تنها به 
خاطر اينكه مي توانيم او را از آزادي تجلي انديشه خويش و 
انتخاب خويش، با زور بازنداريم و به نام مقدس ترين اصول، 
مقدس ترين اصل را كه آزادي رشـــد انســـان از طريق تنوع 
انديشه ها و تنوع انتخاب ها و آزادي خلق و آزادي تفكر و 
تحقيق و انتخاب است، با روشهاي پليسي و فاشيستي پايمال 
نكنيم؛ زيرا هنگامي كه ديكتاتوري غالب است، احتمال اينكه 
عدالتي در جريان باشـــد، باوري فريبنده و خطرناك است... 
و اگر به تكامل نوعي انسان اعتقاد داريم، كمترين خدشه به 
آزادي فكري و كمترين بي تابي در برابر تحمل تنوع انديشه ها 

و ابتكارها، يك فاجعه است.»24  
 البته ناگفته نماند شريعتي آزادي مطلوب و مورد نظر 
خود را در خارج از مرزهاي ليبراليســـم جستجو مي كند و 
در تقديس آزادي، هيچ گاه به آزادي مطلق فردي نظر ندارد؛ 
چراكـــه اين معنا را تهديدكنندة آزادي اجتماع مي داند و از 
آنجا كه حكومت را گذشته از اداره جامعه، مسئول رهبري 
و دفاع اخالقي و معنوي جامعه مي شـــناخت، آزادي مطلق 
فردي را تهديدكننده اين وظيفه حكومتي به شمار مي آورد. از 
اين رو بود كه واژه ليبراليسم «متعهد» يا «مصلح» را در برابر 
ليبراليسم مطلق به كار برد و آن را عنواني براي آزادي مورد 

نظر خود شناساند.25  
 از منظري ديگر، شريعتي اصل آزادي را همراه با اصولي 
چون: عدالت، معنويت و عرفان طرح مي كند. از نظر او اين 
سه اصل به منزلة سه احساس دروني انسان شناخته مي شود. 
بدين سان ديدگاه او در اين بخش با نظرات اگزيستانسياليستي 
الحادي و انســـان محور ســـارتر فاصله مي گيرد و به شاخه 
الهي و كمتر انسان محور فلسفه اگزيستانس، همچون سورن 
كي يركگور و گابريل مارسل و كارل ياسپرس نزديك مي شود. 
در تلقي وي هر يك از اين ابعاد انساني مي تواند خود عاملي 
جهت رشد، تكامل و رستگاري انسان باشد و يا به عكس در 
جهت انحطاط، تخدير و خودپرستي وي كارسازي كند. اگر 
هر سه بعد در مكتبي متجلي شود، رشد هماهنگ، متعادل و 
چند بعدي تضمين خواهد شـــد. در غير اين صورت، كمتر 

مي توان در اين زمينه توفيقي حاصل كرد.  
 شـــريعتي ديدگاه كليه مكاتب بشري را درباره انسان 
براساس نسبت آنها با اين سه بعد دسته بندي مي كند و تنها 
اديان آسماني را متضمن تحقق اين سه احساس دروني انسان 
مي داند؛ براي مثال مكتب سوسياليسم تنها به بخش عدالت 
اجتماعي توجه دارد و تمامي ارزش ها، ابعاد و نيازهاي وجودي 
فرد انساني را در اين بعد، يعني رابطه طبقاتي محدود مي سازد. 
همچنان كه اگزيستانسياليسم سارتر با توجه به وجود انساني، 
حس آزادي خواهي را تقويت مي كند، بدون اينكه به ســـاير 
ابعاد توجه كند. ليبراليسم نيز با تأكيد بر آزادي، وجه ديگري 

از نيازهاي انساني را برجسته مي سازد. 
 از اين رو به نظر شريعتي، آزادي به معني واقعي كلمه 
جز در يك ساختار عادالنه و معنويت گرا تحقق پيدا نمي كند؛ 
چراكه ممكن نيســـت از آزادي برخوردار بود و بر احساس 
عرفانـــي تكيه كرد مگر اينكه پيش از آن، نظامي عادالنه در 

جامعه شكل گيرد.  
 سارتر در تبيين جهان، يعني همان وجود في نفسه، چهار 
نوع جبر را بيان مي دارد كه عبارتند از: جسم و تن، گذشتة 
انسان، موقعيت انسان، و مرگ. شريعتي نيز به نظر مي رسد 
بـــه اقتباس از وي، چهار جبر و به تعبير خود، چهار زندان 
را مطرح مي كند كه عبارت مي شـــود از: «طبيعت»، «جامعه»، 
«تاريخ»، و «خويشتن». وي براي رهايي از هر يك از اين چهار 
زندان، چهار طريق را پيشنهاد مي كند كه به ترتيب عبارتند از: 
تكنولوژي، آشنايي با قانونمندي جوامع و سنتهاي تاريخ، و 

ديگري عرفان و يا به تعبير شريعتي: عشق.26 
از مصاديق ديگر الگوپذيري هاي شريعتي از سارتر، هنر و 
شعر متعهد است. اگرچه ژان پل سارتر بين نثر و شعر تفاوت 
قائل است و تعهد را به نثر پيوند مي دهد، ولي شريعتي هيچ 

فرقي ميان نثر و نظم در اين زمينه قائل نيست و هر دو را 
متعهد مي انگارد. از اين رو به شعرايي كه زبان ثناگو دارند و 
در برابر نظام حاكم پيوسته دهان به مداحي مي گشايند، ضمن 
اينكه آنها را نوعي سرگرمي فلسفه بورژوازي مي داند، اين چنين 
سخت مي تازد:   «شعر و ادب ما همه مدح و ثنا براي حاكم 
است و عجز و البه براي معشوق، يعني تقرب به قدرت نه 
از راه كسب قدرت و يا انجام خدمت و ابراز لياقت، بلكه 
تملق و چاپلوســـي و دعا و ثناي دوستان و نفرين و دشنام 
حاكم و وصال به عشق، نه از راه كسب شايستگي و تكيه بر 
جاذبه و زيبايي و اميد به اراده و شخصيت و ارزش خويش، 
بلكه نوكري و گدايي و گريه و استرحام و آه و ناله و دعا 
و نفرين و توسل به خاك پاي معشوق و خاك به سر كردن 

و خاكسترنشين و سگ كوي يار شدن!»27  
بازگشت به خويشتن 

 وي در پرتو انديشـــه  ســـارتر، مشكل جامعه را در 
«اليناســـيون» و «از خود بيگانگي» و «دورشدن از خويشتن» 
مي داند و تمام تالشـــش همانند عده ديگري از روشنفكران 
آن دوره، در جهت خودآگاهي نسبت به «از خود بيگانگي» 
و «بازگشـــت به خويشتن» است. آشكارا پيداست شريعتي 
در اين پروژه، يعني «بازگشت به خويشتن»، پيوسته مستقيم 
يا غيرمســـتقيم نقدي هم به مدرنيسم و تجدد غرب دارد و 
روند «مدرنيزاســـيون» را در ايران كه رژيم پهلوي همواره 
ســـوداي آن را در سر مي پروراند، همچون غرب سرانجامي 
جز پوچي و عصيان نمي داند. وي در نامه اي ناتمام به يكي 

از دوستانش مي نويسد: 
«بگذار تا بي درنگ به نكته اي بپردازم كه حرف اساسي 

من اســـت... اكنون كه پيش بيني مي توانم كرد كه اگر موفق 
شويم، به عنوان يك فرد، همه مراحل زندگي را بپيماييم و تا 
شهزادگي بودايي يا بورژوازي اروپايي و خودآگاهي سارتري 
برســـيم، يعني از جهل فكري و علمي به درآييم، از فقر و 
محروميت رها شويم، به همه نيازها و عطش ها و وسوسه هاي 
روح و جسم خويش پاسخ گوييم، آنگاه به پوچي مي رسيم 
و يقين مي يابيم كه اين همه بيهوده و عبث است و جز فقير 
و ابله را آرام نمي سازد و آنگاه جبراً همه را نفي مي كنيم و 
از زندگي مصرف و لذت كه برايمان ديگر جاذبه اي ندارند، 
بيزار مي شـــويم و عليه آن عصيان مي كنيم و به جستجوي 
هيجانـــي، رازي، نداي تازه اي، ايمان ماورايي برمي خيزيم كه 

ديگر دير شده است...  
پس بهتر نيســـت از هم اكنون خود را با يك جهش 
انقالبي به انتهاي راه پرتاب كنيم و عمري را، زمان هاي عزيز 
و گراني را كه بايد در تالش و دغدغه و كشمكش و هيجان 
و اميد و دويدن ها و توطئه ها و مقدمه چيني ها و انديشه ها و 
حقه ها و غم و شادي ها و مسخ شدن ها و پستي ها و توسل ها 
و ترسها و تكيه ها و... هدر دهيم و بفروشيم و چيزهايي را 

به دســـت آوريم كه چون به دست آمد و چشم گشوديم و 
در آنها نگريستيم و...»28  

 اگرچه نامه ناتمام رها شـــده اســـت، ولي از مضمون 
عبارات به خوبي مي توان فهميد كه شريعتي فرجام مدرنيسم را 
پوچي و بيهودگي مي داند، چنان كه از نظر او غرب مدتهاست 
اين تجربه پوچي و بيهودگي را آزموده اســـت. از همين رو 
در نظر شـــريعتي راهي جز «بازگشت به خويشتن» پيشنهاد 
نمي شود؛ راهي كه امروزه بيشتر به «آرمان گرايي» نزديك است 

تا «واقع گرايي» كه در گذشته بر سر آن تبليغ مي شد. 
  دو قالب معنايي متفاوت از واژه روشنفكري  

نگاه محققانه شـــريعتي به پديده «اسيميالســـيون» و 
«تشبه گرايي» به منزله يكي از بزرگترين آسيب هاي اجتماعي 
كـــه در تزلـــزل پايه هاي فرهنگ هر اجتماع مؤثر مي افتد، و 
نيز درك وي از مقوله روشنفكري و مسئوليت روشنفكر در 
جامعه، بسيار متأثر از اين فيلسوف فرانسوي است. وي در 
برابر روشنفكر اروپايي، اصطالح «روشنفكر اصيل» را برمي نهد 
و اين نظريه را كه مدعي است تاريخ پيدايش روشنفكران در 
كشورهاي عقب مانده از زمان آشنايي اين كشورها با اروپا تعيين 
مي شود باطل دانسته، و در مقابل اين نظريه، سخت واكنش 
نشان مي دهد؛ چراكه همانند سارتر پيدايش آسيميله و تشبه گرا 
را محصول اين آشنايي مي داند و به كّرات اين سخن سارتر را 
در مقدمه كتاب «دوزخيان روي زمين»29 دائر بر روشنفكرسازي 
غرب، به گونه هاي مختلف يادآور مي شـــود و بر سر آن در 

جاي جاي مجموعه آثار خود اصرار هم مي ورزد:  
«ما عده اي از جوانان آفريقايي و آسيايي را چند ماهي به 
آمستردام، پاريس، لندن و بروكسل... مي آوريم و مي گردانيم. 

پس از چند روزي لباس اروپايي مي پوشانيم شان و اصطالحات 
اروپايـــي را به دهانشـــان مي ريزيم و از محتويات فرهنگ 
خودشان، خاليشان مي كنيم. آنگاه اينها شكل بلندگوهاي پوك 
و پوچي مي گيرند كه بايد در كشورهايشان بازگردانيم. آن وقت 
ما مرس مي زنيم و اينها مثل يك دّره، مثل يك آب انبار، هر چه 
را كه بگوييم، بي آنكه معنايش را بفهمند، بازمي گويند و آنچه 
بكنيم، در حد ادا درآوردني مي كنند و مي پندارند كه خودشانند 

كه دارند مي گويند و مي كنند! اينها اسيميله هستند.»30  
 اگر خواســــته باشيم در پرتو ديدگاه هاي سارتر معناي 
مشــــخصي از واژه روشنفكري در مجموعه آثار شريعتي ارائه 
دهيم، بايد بگوييم شريعتي در آثار خود به طور منسجم يا پراكنده 
دو قالب معنايي متفاوت از واژه روشنفكري را بازمي شناسد و 
با اوصاف و القاب متنوع، آن دو را در تقابل با يكديگر قرار 
مي دهد. جريان روشنفكري انحرافي در ادبيات شريعتي با عناويني 
همچون: «روشــــنفكران پرت و دور»، «آواره»، «قالبي»، «چپ»، 
«دست دوم»، «ضد مذهبي»، «اّمي»، «عوضي»، «مقلد»، «بيمار»، 
«اروپايي مĤب»، «فرنگي»، «غربي»، «سطحي و غيرعلمي»، «التاري»، 
«خائن»، «مادي»، و در يك كالم «آسيميله» مشخص مي گردد. 
چنان كه اوصافي همچون «مترقي»، «راستين»، «واقعي»، «واقع بين»، 
«انقالبي»، «اســــالمي»، «ابراهيمي»، «آگاه»، «ايراني»، «مسئول» و 

«متعهد» به جريان اصيل روشنفكري نسبت داده مي شود. 
 به اعتقاد وي، تاريخ پيدايش روشـــنفكر اصيل را از 
ميان آســـيميله ها، بايد در فاصله دو جنگ جهاني ُجســـت. 
نظريه ســـارتر درخصوص بيداري آسيميله ها و تغييرجهت 
آنان، مبناي شكل گيري نظرية شريعتي در اين باره است. او 
نظريه سارتر را در مورد طوطي بودن آسيميله ها نقل مي كند 

كه گفته است:  
 «آنها هرگز صوت نداشتند و فقط صدا داشتند. آنچه به 
آنها ياد داده مي شد، تكرار مي كردند؛ ولي جديداً ديده اند كه 
چنـــد تا از اين طوطي ها صداهايي برمي آوردند كه انعكاس 
صداي ملل غرب يا مادر نيســـت و متوجه شدند ديگر اين 
صدا نيســـت بلكه صوت است؛ يعني خود آن افراد هستند 
كه حرف مي زنند. اول باور نمي كردند، ولي حاال بيست سال 
اســـت كه به اين صداها گوش مي دهند. بنابراين روشنفكر 
از موقعي پديد مي آيد كه آســـيميله ها خودشـــان شروع به 
حرف زدن مي كنند. پس انتلكتوئل (اصيل) عبارت اســـت از: 
آسيميله اي كه خودش زبان باز نموده است و اسيميله عبارت 
از شبه انتلكتوئلي كه انتلكتوئل حرف را در دهان او مي نشاند 

و او رله مي كند.»31  
 اين حقيقتي اســـت كه شـــريعتي به نقل از سارتر در 
جاهاي مختلف بر زبان مي آورد و بسيار اين گفتة او را قبول 
داشـــت و بر ســـر آن تبليغ هم مي كرد. روي هم رفته از اين 
منظرها بود كه شريعتي عالقه مند به انديشه هاي سارتر شد و 
براي اثبات نظرات خود با ارجاع به گفته هاي وي مهر تأييد 
مي گرفت. اين محورهاي كلي، تأثيرگذاري سارتر را بر انديشه 
شـــريعتي در نقش سرحلقه جريان روشنفكري ايران در اين 

دوره تشكيل مي دهد. 

پي نوشت ها:
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مسأله تاريخ متعارف 

درست است كه بايد هميشه 
در رفتـــار فردى مجالى براى عدم 
تـــداوم باقى گذاريم، اما آنجا كه 
مى توان زنجيره  راستينى از اعمال 
را يافـــت به طورى كه يك چيز، 
از ديگـــرى منتج مى گـــردد، با 
چيزى روبرو مى شـــويم كه من 
آن را «مصداق داستان» يا «هويت 
روايت» خوانـــده ام. اينها از نظر 
پيچيدگـــى، از پيروى رفتار فرد تا 
پيروى (يا دريافت) از يك حادثه 
گسترش مى يابد؛ حادثه كلمه اى 
اســـت كه ارزش آن را دارد كه از 

اعمال فرد متمايز گردد؛ زيرا منظور من اين اســـت كه تعامل ميان 
افراد مختلف را وقتى به يكديگر پاســـخ مى دهند، مورد شمول قرار 
دهد. واضح است حوادث، از تصادم خودرو گرفته تا جنگ، از نظر 
«اندازه» و پيچيدگى متفاوتند، اما در هر مورد اميدواريم كه تسلسل 
واقعى را بيابيم كه در آن اين اتفاق افتاد بدان دليل كه آن اتفاق افتاد، 

و نه ابداع تداوم هايى كه وجود ندارند.
خالصه، اعمال و حوادث داراى ساختار روايت اند. ما حوادث 
را مشاهده مى كنيم و حوادث و اتفاقات همان قدر واقعى يا عينى اند 
كه اشـــياى ماديى كه مشـــاهده مى كنيم؛ اما چه اشيا و حوادث به 
معناى ديگرى به راستى وجود داشته باشند و چه نداشته باشند، يك 
ناپرسش است كه از خطاى محقق ماوراي طبيعى سر زده است. نكته 
كلى اين اســـت: آيا دريافت و شناسايى آنها (از طريق معناى كلمه، 
مثال سگ، جنگ) در عمل مؤثر است؟ نكته خاص اين است كه آيا 
حوادث همان قدر واقعى اند كه اشيا مادى، هيجانات، روابط، رنگها و 
ديگر پديده هايى كه از دنياى اطرافمان انتزاع مى كنيم؟ ما آنها را ابداع 
نمى كنيم و بنا بر اين نيازى نيســـت گفتمانى كه با آن آنها را منتقل 

مى سازيم (روايت)، مجازى باشد. امكان دارد واقعى باشد.
تمييز ميان حقيقت و مجاز در روايت 

ايـــن بحـــث ما را به تمييز ميان حقيقـــت و مجاز در روايت 
بازمى گرداند، و اينجا مى توان استدالل كرد: هر جا مانسلو از اصرار 
وايت پيروى مى كند كه هر روايتى بايد به نحوى ترسيم شده باشد كه 
تغزل، فكاهه، تراژدى يا طنز را منتقل سازد (و بنا بر اين دست ساخته 

ادبى و نه گزارشى عينى است)، موضوع را وارونه گرفته است.
اول، بايد به خاطر بياوريم كه هر جا بتوان روايت واقعى را به 
منظور دســـتيابى به هدفى بيرونى (يعنى به جاى صرف تبيين آنچه 
اتفاق افتاد) به كار برد، روايت مجازى نيز بايد اين چنين به كار برده 
شود؛ زيرا قابل درك نيست كه كسى داستانى را فقط به خاطر نفس 
آن ابداع نمايد. تنها بدين دليل كه در حقيقت روايت مجازى بايد به 
خاطر چيزى بررســـى شود كه مى كوشد با ساخت داستان به دست 
آوَرد، مثال جلوه هاى نمايشى يا فكاهى، يا جلوه هاى فراوان ديگر. اما 
اين ادعا كه همه روايت هاى بوده بنياد نيز بايد مجازاً به راستاى همان 
خطوط متمايل باشند، در حكم مصادره به مطلوب است؛ زيرا امكان 
وجود روايتى را از ميان برمى دارد كه به خاطر خودش گفته شـــده 
است. خالصه با اين تلويحـ  كه همه روايت ها چه ساختگى و چه 
واقعى، به شكلى است كه گويى ساختگى بوده استـ  نشان داديم 
كه روايت واقعى تنها به گونه اى مى تواند باشد كه هيچ يك از انگهاى 

الزم ساختگى را نداشته باشد.
دوم، ممكن است مناسبت هايى باشد كه در آنها روايت واقعى كه 
«به خاطر نفس آن» نوشته شده، داستانى را توليد  كند كه تراژيك يا 
فكاهى است؛ اما نبايد چنين باشد، زيرا تاريخ نويس بر مبناى تخيل، 
آن را ساخته (همان طور كه در مورد داستان تخيلى بايد چنين باشد). 
اين نيز مصادره به مطلوب است؛ زيرا فرض مى كند كه مثال نمايشى 
ابداعي، تحميلى بر حوادث از بيرون است. ممكن است چنين باشد، اما 
نبايد باشد. برخى حوادث به خاطر طبيعت شان نمايشى، فكاهى و مانند 
آنند كه به دليل آن، كلمات «نمايشى»، «فكاهى» و مانند آن را داريم. 
اين كلمات را انسان ها تفسير كرده اند تا جنبه هاى مرتبط تجربه شان را 

از دنيا، از جمله ماهيت حوادث درون آن را نشان دهند. 
پس قضيه بدين قرار است كه بدون هيچ ابداع مجازى يا ادبى، 
داستانى كه تاريخ نويس به خاطر خودش كشف مى كند، ممكن است 
مثال نمايشـــى باشد. اين بدان معنى نيست كه بر اين اساس روايت 
لزوماً عينىـ  يا به معنايى ديگر نادرســـتـ  نيست، بلكه فقط بدان 
معناست كه نمايش واقعى است؛ مثال بدين معنى كه تصميم مى گيريم 
اين ادعا را تفســـير نمايم كه تخريب برجهاى مركز تجارت جهانى 
«يك كار هنرى» بود، يعنى وارونه سازى احتمالى آن منطق خطا كه 
مدعى است معيارهاى هنرى و يا زيبايى شناختى هميشه بر واقعيت 
تحميل مى شـــوند ولى از پاســـخ هاى واقعى به وضعيت هاى واقعى 

منبعث نمى شوند.
در حقيقت اين اصرار بر ماهيت مجازى استعارى گفتمان تاريخى 
(كه ادعا مى شود پرهيزناپذير باشد) مى تواند انسان را به اين نگروزى 
وادارد كه نظريه پردازان پســـاامروزين از همان آغاز مرتكب خطايى 
تأســـفبار شده اند. بايد به خاطر داشت منشأ جنبش پساامروزين در 
حوزه نقد ادبى و هنرهاى زيبا بود، يعنى حوزه هايى كه بنا به مشهور، 
افالطون از دنياى حقيقت متمايز مى دانست. از نظر او اعمال معيارهاى 
زيبايى شناختى به واقعيت بوده بنياد (به خصوص در مورد امور انسانى)، 
خطر تحريف، مبالغه و نمايشى سازى و تغيير آنها را به تخيلى دارد؛ 

زيرا مقصود واقعى هنر ورود به هيجانات است. 
حال با توجه به منشأ هنرى پساامروزين گرايى، مى توانيم بگوييم 
هرگز دغدغه واقعيت بوده بنياد را نداشت، و كامال به حق چنين بود، به 
طورى كه آنان كه با اين همه بينش آن را براى تحليل گفتمان درباره 
واقعيت بوده بنياد به كار مى برند، از همان آغاز و به نحوى عميق خود 
را از معناى واقعيت منفك ساخته اند. خالصه پساامروزين گرايى هرگز 
درباره واقعيت بوده بنياد نبوده و اين همچون هسته اى افسادآور ميان 
نظريه پردازى پساامروزين درباره رشته تاريخ است، هر چقدر هم كه 

در غير اين صورت وسوسه كننده باشد.
به  خاطرخود گرايى

اگرچه بيشـــتر ديدگاه مانســـلو را قبول داشته باشيم، نگاهى به 
نوشـــته هاى ديگر نظريه پرداز معاصر بريتانيايى، با نام كيث جنكينز 
آموزنده اســـت، به خصوص نوشتارهاى او درباره «تاريخ چيست؟» 
(1995)، بـــه عنـــوان مثال دوم تالش براى به كاربرد افكار و نظرات 
پساامروزين درباره رشته تاريخ. در جاهايى كه مانسلو مردد يا فقط 
افشاگر است، جنكينز با لحنى رساتر، برخى جنبه هاى تاريخ پساامروزين 
را ايضاح مى كند. جنكينز چه چيزى اضافه مى كند؟ او اساساً هم نقد 
پساامروزين از تاريخ «سنتى» و هم جايگزين پذيرفته آن را صريحا 

سياسى مى سازد.
جنكينز در نقد خود از تاريخ متعارف، مانند مانسلو و ديگران، 
«تلويحات ناماهيت گرايى، نافرجام  شناختى، نابنيان گرايى، نابازنمون گرايى 
و ناواقع گرايى» را در نگرش پساامروزين تاريخ مورد تأييد قرار مى دهد. 
در نتيجه، به خصوص اين نكته را روشن مى سازد كه: امروز چيزى 
به عنوان تفسيرهاى خنثى و يا عينى، به مثابه بررسى بى غرضانه و
به عنوان مواضع ناموضع گيرانه نمى شناسيم، بلكه همه بايد بدانيم كه تا 
اين زمان بهترين كارى كه مى توانيم بكنيم، اين است كه... خوانندگان 
را از موضعى برحذر داريم كه بر مبناى آن، تفسير مى كنيم، و نه اين 

تصور... كه برخى تفسيرها اساساً تفسيرى نيستند، بلكه حقيقت اند.
منطق اين اظهارات مبهم امكان درگيرى در روايت تاريخى به خاطر 
نفس آن را منتفى مى داند، و جنكينز درست همان كار را مى كند. اول، به 
ما مى گويد كه در ايام پساامروزين زندگى مى كنيم و ديگر پذيرفتن هر 
باورشناسى يا فلسفه فراگير تاريخ كه مفاد آن معنى دادن به تاريخ باشد، 
باورپذير نيست و در اين راستا، چارچوب فراتاريخى به كار رفته در 
تاريخ امروزين بورژوا و كارگرى را برمى گزيند؛ يعنى تاريخ تفسيرشده 
در راستاى خطوط ماركسيستى يا مردمساالرى ليبرال. اين «تاريخ نوشته 
شده با حروف بزرگ» است (مشاهده مى شود كه قريب به فلسفه نظرى 
تاريخ است، حتى اگر تنها در حد اشاره باشد)، و از آنجا كه اميدهاى 
هر يك به تاريخ (يا جنگ طبقاتى كامل يا آرمان شهر ليبرالى خوش بينى 
خردگرايانه) در نتيجه ترديدهاى دنياى پساامروزين بر باد شده است، 

«ديگر هيچ كس واقعا به آن خيالپردازى خاص اعتقاد ندارد». 
اما به نظر جنكينز، از آنجا كه بورژوازى هر چه بيشتر «آن را» در 
جامعه «ساخت»، عناصر محافظه كارشان رهيافتى در قبال تاريخ ايجاد 
نمودند كه چون متضمن تهديدى نبود، به كاركرد حفظ موضعشـــان، 
يعنى ترك هر «ادعاى فراروايى» تاريخ و جايگزينى آن با مطالعه گذشته 
«بـــه خاطـــر نفس آن» كمك كرد. اين نوع تاريخـ  تاريخ «با حروف 
ريز»، كه جنكينز با بى اعتنايى با عنوان «به خاطرخودگرايى» به آن اشاره 
مى كند، بر دانشگاهها تسلط يافته و «تقريباً طبيعى» شمرده مى شود. و 
مدعى مطالعه «عينى» و «بى طرفانة» گذشته است، و با اين همه، از نظر 
جنكينز، «درست همان قدر باورشناختى است كه هر تاريخ با حروف 
درشت هميشه بوده است»؛ زيرا اين فكر كه مطالعة مناسب تاريخ در 
واقع به خاطرخودگراست، دقيقاً شيوه اى براى اسرارآميزسازى شناخته 
مى شـــود كه طبق آن بورژوازى منافع خود را به راحتى بيان مى دارد 

گويى كه به خود گذشته متعلق است .    
 ادامه دارد

مايكل لمون      ترجمه سيدمحمدحسين وقار      بخش دوم

ستاره اي در شرق
احمد راسخي لنگرودي                                         بخش دوم و پايانى

عباس عيسى زادهـ  پرديس فارابى دانشگاه تهران

دكتر شـريعتي آزادي مطلوب خود را در خارج 

از مرزهاي ليبراليسم جستجو مي كند و آزادي 

اجتمـاع  آزادي  تهديدكننـدة  را  فـردي  مطلـق 

مي داند و از آنجا كه حكومت را مسئول رهبري 

و دفـاع اخالقـي و معنـوي جامعه مي شناسـد، 

اين نـوع آزادي را تهديدكنندة وظيفه حكومتي 

به شمار مي آورد

عدالـت،  بـا  همـراه  را  آزادي  اصـل  شـريعتي 

معنويـت و عرفـان طـرح مي كنـد كه بـه منزلة 

سـه احسـاس دروني انسـان اسـت. هـر يك از 

اين ابعـاد مي تواند عاملي جهت رشـد، تكامل و 

رستگاري باشـد و يا به عكس در جهت انحطاط 

و خودپرستي. اگر هر سه بعد در مكتبي متجلي 

شـود، رشـد هماهنگ و متعادل تضمين خواهد 

شـد. در غير اين صورت، كمتـر مي توان در اين 

زمينه توفيقي حاصل كرد  
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77 اقتصادى

پيشگيرى؛ يگانه چاره جلوگيرى از فرونشست زمين 
فرونشست زمين در حد بحران

بسيارى از تحليلگران اقتصادى بر اين باورند كه اگر مى خواهيم مسير 
دســــتيابى به رشــــد شتابان اقتصادى را طى كنيم، استارت آپها و كسب و 
كارهاى نوپا كه روز به روز در ميان مردم محبوبتر مى شــــوند، بهترين راه 

تحقق اين چشم انداز هستند.
به گزارش ايسنا، با توجه به گسترش روز افزون شبكه هاى مجازى، 
فناورى هــــاى اطالعاتــــى و ارتباطاتى و آمار باالى فارغ التحصيالن بيكار 
دانشــــگاهى، ضرورت توسعه كسب و كارهاى اينترنتى و استارت آپى به 

عنوان يك ايده جديد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
اســــتارت اپ ها، كســــب و كارهايى مبتنى بر فناورى هاى اطالعاتى 
و ارتباطاتى در حوزه تبادالت مالى هستند كه فضاى جديدى در اقتصاد 
كشورها به وجود آورده اند؛ اتفاقى كه عالوه بر اشتغالزايى نسبتا باال مى تواند 

افزايش ضريب رشد اقتصاد كشورها را موجب شود.
در طول سال هاى گذشته، استارت آپ ها و كسب و كارهاى اينترنتى 
در ايران توانستند با محبوبيتى كه در ميان مردم به دست آورده اند، به سرعت 

جاى خود را در اجتماع باز كنند.
اگر چه به دليل عدم اطالع برخى سازمان ها و نهادها با اين مدل كسب 
و كار مشكالتى بر سر راه استارت آپ ها وجود دارد با خالءهاى قانونى 
در زمينه بيمه، ماليات و فعاليت اين نوع كسب و كارها مواجهيم اما دولت 
مصمم است با تدوين قوانين و اتخاذ سياست هاى مناسب،فعاليت استارت 

آپ ها را توسعه بخشيده و كسب و كارهاى مجازى را رونق دهد.
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزير كار  از الگوسازى در حوزه 
كسب و كارهاى نوآورانه خبر داده و مى گويد: در حوزه استارت آپ ها و 

كسب وكارهاى نوپا بايد قوانين حمايتى داشته باشيم.
عيســــى منصورى معتقد است: نظام اجرايى كشور براى مديريت و 
كمك كردن به اســــتارت آپ ها و كســــب و كارهاى نوين آمادگى الزم را 
ندارد با اين حال وزارت كار تالش كرده در فضاى جديدى كه در حوزه 
كسب وكارهاى نوآورانه در بخش خصوصى شكل گرفته نقش تسهيل گرى 

را در سطح دستگاه هاى دولتى و نظام اجرايى كشور ايجاد كند.
وى با اشاره به همكارى وزارتخانه هاى ارتباطات و صنعت، معدن و 
تجارت با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره كسب و كارهاى نوآورانه 
مى افزايد: برنامه ما در آينده نزديك شبكه ســــازى و برگزارى رويدادهاى 
تخصصى و منطقه اى است و تالش مى كنيم در اين زمينه نقش تسهيل گر 
را ايفا كنيم و اكوسيستم كارآفرينى را در حوزه هاى مختلف شكل بدهيم.

بسيارى از كارشناسان معتقدند هنوز ثبت جدى و رسمى درباره كسب 
و كارهاى مجازى در وزارت كار صورت نگرفته و بيشتر آنها فعاليت شان 
به طور جدى و رسمى آغاز نشده و تنها تاكسى هاى اينترنتى توانسته اند 

بين مردم فراگير شوند.
يك  فعال حوزه كار تاكيد دارد: در حوزه كسب و كارهاى اينترنتى 
موردى وجود ندارد كه كسب و كار به معناى واقعى ثبت شده، مجوز جدى 

گرفته يا ارتباط سازمانى با اداراتى نظير بيمه و ماليات داشته باشد.
وى مى گويد: بيشتر اين كسب و كارها كد كارگاهى نگرفته اند و سازمان 
تامين اجتماعى بايد به طور تخصصى و رسمى اين مساله را اعالم كند.

به گفته حاج اســــماعيلى، در قانون بيمه بيكارى، بهره مندى كســــب 
وكارهاى نوپا و اينترنتى از مقررى بيمه بيكارى پيش بينى نشده و خالهاى 
قانونى در خصوص اســــتارت آپها،  نحوه بيمه و شيوه فعاليت آنها وجود 
دارد.بر اســــاس آمارهاى ارائه شــــده از سوى وزارت ارتباطات، در طول 
يكســــال گذشته بيش از 1200استارت آپ در حوزه فناورى اطالعات و 
ارتباطات به وجود آمده و حدود 2500واحد كســــب و كار مرتبط با اين 

فعاليتها شكل گرفته است.
اهميت استارت آپها در دنيا تا آنجا است كه بسيارى از كشورها حمايت 
از اســــتارت آپ ها را در اولويت برنامه ها و سياست هاى اقتصادى خود 
قرار داده اند.بر همين اساس در ايران هم طى چند سال گذشته بسيارى از 
كسب وكارها در بستر اينترنت و بر پايه فضاى وب در حال شكل گيرى و 
رواج اســــت به نحوى كه درخواست راه اندازى كسب وكارهاى مجازى و 
اينترنتى در ايران به شدت افزايش يافته و اين امر موجب شده تا دولت 
به فكر راه اندازى و تقويت و توسعه استارت آپ ها و كسب و كارهاى 

نوپا بيفتد.
پيشتر معاون بيمه اى سازمان تامين اجتماعى از شناسايى 11استارت آپ 
و كسب و كار نوين براى پوشش بيمه اى پرسنل خبر داده و اعالم كرده بود 
كه صاحبان كسب  و كارهاى نوپا و مجازى با استفاده از بيمه هاى توافقى 

مى توانند از خدمات سازمان تأمين اجتماعى بهره مند شوند.
آنطور كه محمد حسن زدا گفته، تحت پوشش گرفتن مشاغل مجازى 
در دستور كار اداره كل امور بيمه شدگان است و جلسات متعددى هم با 

صاحبان اين مشاغل برگزار شده است.

استارت آپ ها محبوبتر مى شوند

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

بخش سوم وپايانى را مى خوانيد:
***

چه كسانى اين چنين هندسه زمين را آشفته 
كرده اند، چرا براى فرونشســـت زمين تدابيرى

 نمى انديشيم؟ چرا به اين هشدارها و تهديدها 
بى توجه شـــده ايم؟ آيا بـــراى رفع اين چنين 
مشكالت حادى برنامه ريزى كرده ايم؟ درصورت 
ادامه اين روند در آينده نزديك به طور قطع كوير 

دهان مى گشايد و اهالى اش را خواهد بلعيد.
كارشناسان مى گويند: فرونشست يك پديده 
زيست محيطى، به معنى نشست تدريجى يا پايين 
رفتن ناگهانى سطح زمين به دليل تراكم مواد زير 
ســـطحى است، برداشت بيش از حد از آب هاى 
زيرزمينى كه ناشى از نياز روزافزون به منابع آب 
است، يكى از داليل اصلى رخداد اين پديده به 

شمار مى آيد.
وقوع چنين پديده اى كه صاحبنظران علوم 
زمين شناســـى از آن به عنـــوان زلزله خاموش 
در ســـال هـــاى اخير نام مى برنـــد، حادثه اى 
تدريجى است كه بى توجهى به آن خسارت هاى

 جبران ناپذيرى را در سطوح مختلف به همراه 
دارد اما با اين اوصاف روند اين پديده قابل كنترل 

و پيشگيرى است.
فرونشست مى تواند بر اثر پديده هاى طبيعى 
زمين شناسى يا فعاليت هاى انسانى ايجاد شود، 
اما به گفته كارشناسان، كاهش شديد سطح آبهاى 
زيرزمينى در اثر برداشـــت بى رويه از اين منابع، 

مهمترين دليل فرونشست زمين در ايران است.
طى ســـال هاى گذشته تغييرات اقليمى و 
خشكسالى هاى پياپى و بلندمدت، نبود مديريت 
در مصرف آب در بخش هاى مختلف شـــهرى 
و صنعت و استفاده از روش هاى سنتى آبيارى 
در بخش كشاورزى موجب شده است تا بخش 
قابل توجهى از منابع آبى كشـــور خشك شود و 
تنزل سطح سفره هاى زيرزمينى را در بسيارى از 

مناطق كشور به همراه داشته باشد.
تحقيقات نشان از وقوع اين پديده در بيش 
از 150 كشـــور جهان از جمله ايران دارد. طبق 
تحقيقات انجام شـــده، پديده فرونشست زمين 
در 209 دشـــت از دشـــت هاى كشور از جمله 
دشت هاى كاشمر، تهران، مشهد، كاشان، سمنان، 
دامغان، گرمســـار و رفسنجان را با مشكل مواجه 

كرده است.
در حالى كه در جهان نشست بيش از چهار 
ميلى متر بر سال زمين بحران ناميده مى شود، به 
طور ميانگين ساالنه 10تا 12 سانى متر در دشت 
ســـمنان، در دشت گرمسار هشت سانتى متر و 
12 سانتى متر در دشت ايوانكى نشست زمين در 

دشت هاى استان رخ مى دهد.
عالوه بر برداشت بى رويه از منابع آب هاى 
زيرزمينى در ســـمنان، كاهش بارندگى و افزايش 
دما منجر به خشكسالى در استان شده كه خطر 
فرونشست در دشت هاى استان را تشديد كرده 

است.
طبق اطالعات موجود، در بيشتر دشت هاى 

اســـتان پديده فرونشســـت زمين گزارش شده 
است.

اين پديده در اراضى جنوب وادى الســـالم 
ســـمنان به سمت شهرستان سرخه و صوفى آباد، 
در جاده نظامى و روستاى اعالء مركز استان در 
مناطقى از شهرســـتان دامغان، گرمسار و شاهرود 

رخ داده است.
پروفسور پرويز كردوانى پدر كويرشناسى ايران 
با بيان اين كه پديده فرونشست مجزا از فروچاله 
اســـت، مى گويد: فرونشست حركت قائم رو به 
پايين سطح زمين در مقياس بزرگ در اثر برداشت 

بى رويه آب هاى زيرزمينى است، اما فروچاله در 
زمين هاى آهكى به صورت فرورفتگى سطح زمين 
كه به شـــكل هاى بيضى و كروى داراى ديواره 
هاى با شيب تند كه در اثر گسيختگى اليه هاى

 سطحى ايجاد شده، است.
وى با بيان اين كه تنها پيشـــگيرى ،چاره 
جلوگيرى از وقوع فرونشســـت زمين اســـت، 
مـــى افزايد: زمانى كه اين پديده رخ دهد، زمين 
حالت آبگيرى خود را از دســـت داده و امكان 

بازگشت به حالت اوليه وجود ندارد.
پدر كويرشناســـى ايران با اشاره به گسترش 
پديده فرونشست در شهرهاى كشور بيان مى دارد: 
رشد روزافزون جوامع شهرى به دليل مهاجرت 
روستاييان باعث شده براى تامين آب آشاميدنى 
مناطق شـــهرى چاه هـــاى عميق و نيمه عميق 
متعددى حفر شود كه منجر به افت سطح آب هاى 
زيرزمينى و در نتيجه وقوع پديده فرونشست در 

اين مناطق شده است.
وى تصريح مى كند: حفر چاه هاى عميق و 
نيمه عميق براى آشاميدنى شهروندان باعث بروز 
فرونشســـت زمين شده اما مسئوالن كشورى و 
استان سمنان اين پديده را به بخش كشاورزى و 

كشاورزان مرتبط مى سازند.
نامبرده خاطرنشـــان مى كند: اولويت بندى 
در مصرف آب اســـتان هاى كشـــور ابتدا آب 
آشـــاميدنى، صنعت و اگر با كمبود آب مواجه 
نبوديم مصارف كشاورزى و در نهايت باتالق ها 

و تاالب ها است.
پدر كويرشناسى ايران ادامه مى دهد: حفر چاه ها 
در بخش كشاورزى در طى اين سال ها افزايش 
يافته اما وزارت نيرو در طرح تعادل بخشى آب هاى 
زيرزمينى اقدام به انســـداد چاه هاى غيرمجاز و 
نصب كنتورهاى هوشـــمند در راستاى حجمى 

كردن مصرف آب كشاورزى كرده كه اين امر نه 
تنها كمكى به بازگشت زمين هاى فرونشست به 
حالت اوليه نمى كند بلكه مهاجرت روســـتاييان 

را به دنبال دارد.
وى با بيان اين كه در اســـتان سمنان طرح 
هوشمندســـازى چاه هاى كشاورزى با جديت 
بيشترى پيگيرى مى شود، تصريح مى كند: مساله 
فرونشست در شهرهاى اين استان وخيم تر بوده 
چرا كه با طرح هاى وزارت نيرو در روســـتاها 
مصرف آب به شـــدت محدود و در نهايت به 
شهرنشينى منجر شده و از سوى ديگر برداشت 
آب از ســـفره هاى زيرزمينى با حفر چاه هاى 
عميق براى مصارف آشاميدنى در شهرها افزايش 

مى يابد.
كردوانى اضافه مى كند: پديده فرونشست در 
شهرها مخاطراتى را همچون شكسته شدن پل ها، 
شكستگى لوله هاى گاز و آب به خصوص لوله هاى 
فرسوده،كج شدن دكل هاى برق، تخريب تاسيسات 
زيربنايـــى، از بين رفتن خانه ها قديمى و بافت 
فرسوده و نابودى آثار تاريخى استان به دنبال دارد.
وى خاطرنشان مى كند: شكستگى در جاده ها، جابه 
جايى ريل قطارها، خشك شدن قنات و رودخانه 

هـــا، تبديل كوير مركزى به بيابان و بيابان زايى 
دشت ها از ديگر آثار مخرب پديده فرونشست 

زمين كشور و استان سمنان است.
اين چهره ماندگار كشـــور با تاكيد بر اين 
كه مســـاله فرونشست قابل جبران نيست، اظهار

 مى دارد: كاهش حفر چاه ها در مناطق شهرى 
توسط وزارت نيرو، تصفيه فاضالب هاى شهرى، 
نصب كنتورهاى هوشمند براى ساكنان شهرها، 
اســـتفاده از آب هاى غيرمتعارف مانند نزوالت 
آســـمانى براى استفاده آب آشاميدنى با توجه به 
اين كه بارش ها در ارتفاعات شـــمالى استان به 

نسبت مناسب بوده، كاهش حفر چاه هاى غيرمجاز 
كشاورزى، اصالح الگوى آبيارى در كشاورزى، 
تغذيه مصنوعى چاه ها و دشت ها و فرهنگ سازى
در راستاى مصرف بهينه آب در خانوارها از جمله 
راه كارهاى جلوگيرى و كنترل فرونشســـت در 

استان سمنان است.
وى همكارى دســـتگاه هـــا در اين امر را 
ضرورى دانسته و خاطر نشان مى كند: تا زمانى 
كه نگرش جدى و اهتمام در راستاى كار تيمى 
ميان مسئوالن و دستگاه هاى اجرايى پديد نيايد، 
اوضاع هر روز وخيم تر خواهد شد و بايد منتظر 

عواقبى بدتر از اين هم بود.
دانشـــيار حوزه اقليم شناسى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد سمنان هم مى گويد: سطح ايستابى 
آب هاى زيرزمينى ثابت بوده اما زمانى كه ميزان 
برداشـــت آب هاى زيرزمينى بيش از حد باشد، 
تراز سطح ايستابى كاهش يافته و فضاى بوجود 

آمده باعث نشست زمين مى شود.
سعيد كاميابى با بيان اين كه اين پديده بيشتر 
در دشـــت هاى بحرانى رخ مى دهد، مى افزايد: 
در دشت هاى بحرانى استان كه شامل دشت هاى 
سمنان، گرمسار، جنوب دامغان و شاهرود است ، 

فرونشست زمين را به طور كامل مى توان ديد.
وى با اشاره به اينكه برداشت بى رويه آب هاى 
زيرزمينـــى با حفر چاه هاى عميق و متعدد در 
اين مناطق باعث بروز فرونشست در دشت هاى 
استان شده است، مهمترين عامل بازدارنده تشديد 
فرونشســـت زمين را عدم برداشت بى رويه آب 
برشـــمرده و تصريح مى كند: كنترل چاه هاى 
حفرشده، عدم حفر چاه هاى جديد، اقدامات الزم 
براى كاهش تاثير فرآيند خشكسالى، كما اين كه 
خشكسالى هاى سال هاى اخير اثر قابل توجهى 
بر اين موضوع گذاشته، مى تواند روند بروز اين 

پديده را كند كرد.
اين دانشيار دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان 
ادامه مى دهد: عمده ترين راهكار براى جلوگيرى 
از نشســـت زمين در دشت هاى بحرانى تغذيه 
مصنوعى منابع آب هـــاى زيرزمينى با احداث 
بندها و كنترل و هدايت آب هاى ســـطحى و 

سيالب هاست.
وى بيان مى دارد: بيشتر چاه هاى حفر شده در 
استان به منظور مصرف كشاورزى بوده و سيستم 
نوين آبيارى شرايط مساعدترى براى ذخيره منابع 
آب زيرزمينى با كاهش ميزان مصرف مهيا ساخته 
بنابراين جايگزينى سيستم هاى مكانيزه آبيارى به 
جاى روش هاى سنتى و غرقابى توسط كشاورزان 
و روســـتاييان اطراف دشت هاى بحرانى راهبرد 
صرفه جويى در استحصال از آب هاى زيرزمينى 

به جهت مصرف در اين بخش است.
كاميابى مشاركت مردم در مديريت منابع آب هاى 
زيرزمينى در كنار دســـتگاه هاى اجرايى را مهم 
برشمرده و اضافه مى كند: صرفه جويى و كنترل 
ميزان مصرف منجر به كاهش كاستى ها و ذخيره 

سازى منابع آب مى شود.
به گفته وى، با فرهنگ ســـازى در مصرف 
بهينه آب هاى زيرزمينى، بازتاب پيامدهاى منفى 
فرونشست زمين، اقدامات مستمر و موثر متوليان 
امر و مشاركت مردم مى توان پيامدهاى اجتماعى، 
اقتصادى و زيست محيطى اين مساله را كاهش 

داد.
رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى 
اســـتان سمنان هم مى گويد: در دهه هاى اخير 
رشد روز افزون جمعيت استان همراه با گسترش 
برداشـــت بى رويه از منابع آب هاى زيرزمينى به 
منظور مصرف در بخش هاى كشاورزى، صنعت و 
آشاميدنى در كنار تغييرات اقليمى و خشكسالى هاى 
فزاينده، پيامدهاى نامطلوبى را در جنبه هاى كمى 
و كيفى منابع آب به همراه داشـــته كه يكى از 
اين پيامدها فرونشست زمين در دشت هاى اين 

استان است.
ياسر وكيل زاده پيشينه نرخ فرونشست زمين 
در سمنان و دامغان را برابر با 14 سانتى متر بر 
سال اعالم كرده و مى افزايد: افزايش روز افزون 
بهره بردارى از منابع آب هاى زير زمينى با توجه 
به ويژگى هاى زمين شناســـى دشت هاى استان 
پديده فرو ريزش سطح زمين را توسعه داده كه 
با در نظر گرفتن شرايط موجود و پيش بينى هاى 
انجام شـــده، انتظار روند افزايشى در ميزان نرخ 

فرونشست است.
وى حفاظت از ســـفره هاى آب زيرزمينى، 

صرفه جويـــى در مصرف و ممانعت از هدر رفت 
آب هاى سطحى را سه راهكار كلى مديريتى در 
مقابله با فرونشســـت زمين استان برمى شمارد و 
ادامه مى دهد: ميزان نرخ فرونشست دشت ها با 
استفاده از سامانه هاى پايش اندازه گيرى سپس 
بـــا در نظر گرفتن آن، درجه خطرپذيرى رخداد 
مذكور در منطقه مطالعه و ضمن انجام بررسى هاى 
گسترده تر، راهكارى مناسب را با توجه به وضعيت 
و شـــرايط هر كدام از دشـــت ها و حوضه هاى 

فرونشست زمين اتخاذ مى شود.
رئيس ســـازمان زمين شناسى و اكتشافات 
معدنى سمنان خاطرنشان مى  كند: بررسى  هاى 
صحرايى انجام شـــده نشان از گسترش آثار اين 
پديده در نواحى مختلف اســـت كه مى توان به 
فروچاله ها و شكاف هاى زمين در سمنان، دامغان 

و سرخه اشاره كرد.
به گفته وى، كج شدگى تيرها و دكل هاى برق، 
باالزدن لوله جدار چاه ها، ايجاد ترك در ساختمان ها 
و ســـازه هاى مهندسى مانند پل ها و شكل گيرى 
فروچاله ها، ترك ها و شكاف هاى موازى در پهنه 
فرونشســـتى و زمين هاى كشاورزى از ديگر آثار 

اين رخداد در استان است.
اين مقام مسئول اضافه مى كند: عدم صدور 
مجوز هاى جديد بهره بردارى از منابع آب زيرزمينى 
دشـــت هاى بحرانى، كاهش بهره بردارى از اين 
منابـــع ، احياى قنات ها، جلوگيرى از ســـاخت 
و ســـازهاى غير ضـــرورى و اتخاذ تدابير الزم 
در جهـــت كاهش تبخيـــر و تلفات انتقال آب 
از مســـير كانال ها ولوله هاى شبكه آبرسانى كه 
فرسودگى آن ها موجب هدررفت آب مى شوند، از 
راهكارهاى كنترل و كاهش اثرات مخاطرات ناشى 

از فرونشست در دشت هاى استان است.
وى تصريح مى كند: تهيه الگوى كشت بهينه، 
عدم كشـــت محصوالت غير ضرورى و آب بر، 
بهبود  شرايط خاك و به كارگيرى روش هاى نوين 
آبيارى در بخش كشـــاورزى مى تواند به حفظ 

منابع زيرزمينى آب كمك كند.
وكيـــل زاده تاكيد مى كند: چنانچه امروز به 
فكر جلوگيرى از توسعه آثار زيان بار فرونشست 
زمين در دشت هاى استان نباشيم، جبران مسايل 

در آينده امكان پذير نيست .
گفتنى است: كسرى مخزن آب زيرزمينى در 
استان سمنان به 143 ميليون متر مكعب در سال 
مـــى رســـد و عامل اصلى بحـــران آب اضافه 
برداشت هاى مستمرى است كه توسط چاه هاى 
عميق از آبخوان اصلى دشتها انجام شده است.

در اســـتان سمنان حدود يك ميليارد و 250 
ميليون مترمكعب آب در سال توليد مى شود كه 87 
درصد در بخش كشاورزى، حدود هشت درصد 
در بخش صنعت و خدمات و حدود پنج درصد 

در بخش آب آشاميدنى مصرف مى شود.
همچنين 13 دشـــت از 26 دشـــت استان 
ممنوعه بوده و سهم آب هاى زيرزمينى از تامين 
آب در استان بيش از 70 تا 80 درصد است در 
شرايطى كه اگر اين ميزان 40 درصد باشد، بحران 

محسوب مى شود.
*در تهيه اين مطلب از گزارش هاى 
خبرگزارى ايرنا و مهر استفاده  شده است   

چهار شنبه 30 خرداد  1397ـ    6 شوال  1439ـ   20 ژوئن 2018ـ   سال نود و دومـ   شماره 27029



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمان خوزستان
داروسازيروزدارو

پمپسازيايران
پتروشيمي پرديس

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سيمانكرمان

داروسازيسينا
سرمايه گذاري اعتبارايران

پتروشيميفارابي
پتروشيمي فجر

كالسيمين
كربنايران

سرمايه گذاري پارستوشه
بانكپارسيان

صنايع پتروشيمي خليج فارس
شركت ارتباطات سيارايران

سيمانبهبهان
پتروشيمي فناوران

فوالدخراسان
گروه دارويي بركت

شيشه همدان
بيمه البرز

عمرانوتوسعهفارس
بانك ملت

توليديگرانيتبهسرام
سيمانداراب

ليزينگصنعتومعدن
پارسمينو

فوالدخراسان
شكرشاهرود
بانك انصار

نوردوقطعاتفوالدي
آسان پرداخت پرشين

ايرانمرينوس
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

گروهصنعتيبارز
موتوژن

نوشمازندران
سرمايه گذاري دارويي تامين

كارخانجاتقندقزوين
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

بينالملليتوسعهساختمان
ايراندارو

كاشيوسراميكحافظ
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

نفتبهران
بانكاقتصادنوين

سيماناصفهان
سيمانمازندران

توسعهشهريتوسگستر
سپنتا
شهد

قندنقشجهان
توليديمهرام

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
صنعتيآما
بيمه آسيا
البرزدارو

پارسسويچ
داروسازي زاگرس فارمدپارس

بيسكويتگرجي
داروسازيامين

بانك تجارت
صنايعكاغذسازيكاوه

بيمه ما
جامدارو

كابلالبرز
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

پتروشيمي مبين
قندثابتخراسان

سيمانقائن
بيمه ملت

سازهپويش
بيمه دانا

كنترلخوردگيتكينكو
گروهصنايعبهشهرايران

گلوكوزان
پااليش نفت تهران

لنتترمزايران
معدنيامالحايران
پتروشيميآبادان

داروپخش(هلدينگ)
پااليش نفت اصفهان

فروسيليسايران
ليزينگ ايرانيان

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

نوردآلومينيوم
دشتمرغاب

داروسازياكسير
گروه س توسعه صنعتي ايران

تراكتورسازيايران
خوراكدامپارس

ماشينسازينيرومحركه
بهنوشايران

پشمشيشهايران
سامانگستراصفهان

شيميداروئيداروپخش
بانككارآفرين
مخابرات ايران

مليصنايعمسايران  
مليصنايعمسايران  

فوالدخراسان
ايرانمرينوس

بانك خاورميانه
توليدمواداوليهداروپخش

توسعه معدني وصنعتي صبانور
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

فنرسازيخاور
كارت اعتباري ايران كيش

پرداخت الكترونيك سامان كيش
كشاورزيودامپروريمگسال

پارسالكتريك
داروييلقمان

بانك خاورميانه
بانك صادرات ايران

سرمايهگذاريمليايران
نيروكلر

سرمايهگذاريسپه
آلومينيومايران

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
تجارت الكترونيك پارسيان

كاشيالوند
نفت سپاهان

گسترش نفت وگازپارسيان
معدنيوصنعتيچادرملو

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
س.صنايعشيمياييايران

ايرانارقام
سرمايهگذاريآتيهدماوند
سرمايهگذاريتوسعهملي

توليدمحورخودرو
سرمايهگذاري صنعتنفت  

فوالدكاوه جنوب كيش
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سرمايهگذاريبهمن
نفتپارس

صنايعجوشكابيزد
مسشهيدباهنر

سرمايه گذاري پرديس
شيشهوگاز

توسعهمعادنرويايران
گروهصنعتيسپاهان

ماشينسازياراك
المپپارسشهاب

سيمانصوفيان
فوالدآلياژي ايران

فوالدمباركه اصفهان
معادنبافق

پتروشيميشيراز
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سرمايهگذاريصنعتومعدن
سراميكهايصنعتياردكان

كارخانجاتداروپخش
فيبرايران

داروسازيجابرابنحيان
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

توليدي چدن سازان
پااليش نفت بندرعباس
معدني وصنعتي گلگهر

ليزينگخودروغدير
فرآوردههاينسوزآذر

سيمان كردستان
معدني وصنعتي گلگهر

توسعهمعادنوفلزات
پتروشيمي فناوران

توسعهمعادنرويايران
خدماتانفورماتيك

بورس اوراق بهادارتهران
معدنيدماوند

افست
فرآوردههاينسوزايران

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
آهنگريتراكتورسازيايران

نيروترانس
سيمان فارس نو

سرمايه گذاري خوارزمي
مليسربورويايران
داروسازيابوريحان

ايرانتاير
گلتاش

توليديكاشيتكسرام
قنداصفهان

بينالملليمحصوالتپارس
پتروشيميخارك

سرمايه گذاري شفادارو
بانك سينا

به پرداخت ملت
تامين سرمايه اميد
معادنمنگنزايران

مهندسينصيرماشين
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

كارخانجات توليدي شهيدقندي
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

همكاران سيستم
سرمايهگذاريبوعلي

الميران

واسپاري ملت
لبنياتكالبر
سيمانشمال

پاكسان
سايپاآذين

كاشيسعدي
كويرتاير

نيرومحركه
حفاري شمال

سايپا
صنايعكاشيوسراميكسينا

سالمين
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

پست بانك ايران
سيمانشاهرود

قندنيشابور
صنايعالستيكيسهند

گروهبهمن
سيمانغرب

كشتوصنعتپياذر
سرمايهگذاريمسكن

كيميدارو
ليزينگايران

ايركاپارت صنعت
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
پااليش نفت تبريز

سيمانفارسوخوزستان
سرمايه گذاري ساختمان ايران

سيمانايالم
قندهكمتان

قندمرودشت
پگاهآذربايجانغربي

موتورسازانتراكتورسازيايران
ليزينگ رايانسايپا

گروه صنعتي پاكشو
مهركامپارس

قندلرستان
سيمانبجنورد

گروهصنعتيبوتان
صنايعخاكچينيايران

سرمايهگذارينيرو
سرمايهگذاريشاهد

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
حملونقلتوكا

پارسسرام
محورسازانايرانخودرو

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
سيماناروميه

ريختهگريتراكتورسازيايران
گروه دارويي سبحان

پارسخزر
صنعتيبهشهر

دودهصنعتيپارس
الكتريكخودروشرق

كشتوصنعتچينچين
كمباينسازيايران

ايرانخودرو
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

تايدواترخاورميانه
لولهوماشينسازيايران

زامياد
سيمانشرق

آبسال
فنرسازيزر

داروسازيفارابي
داروسازيكوثر

پالسكوكار
رادياتورايران

پارسخودرو
سختآژند

سيمانتهران
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

صنايعشيمياييفارس
سرمايهگذاريسايپا

چرخشگر
لبنياتپاك

نوسازيوساختمانتهران
سيمانهگمتان

كمكفنرايندامين
سايپاشيشه

سيماندورود
سرماآفرين

مارگارين
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

ايرانياساتايرورابر
رينگسازيمشهد

سبحان دارو
سيمانسپاهان

صنايعريختهگريايران
صنايعشيمياييسينا

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
دادهپردازيايران

درخشانتهران
سيمان كردستان

كاشيپارس
داروسازيزهراوي

بانككارآفرين
ايرانخودروديزل
سرمايهگذارينيرو

الكتريكخودروشرق

1637
1500

1063
4750

995
1491

2680
1342
1781
779
2000

3681
1580
1455
1160

2514
1900
930

2738
3499

874
6697

847
1845

3885
863

7140
1197
2300

2033
5397
3953

3000
4150
1188

14000
1618
5200

3562
4355

7199
1193
1136
2190
1680
3029
3115

719
2270
2615

3183
9099

1934
5112

3070
6085

759
2360
3300
2976
4841

724
790

1958
789

3294
1310

810
2550

730
2090
1512

2354
1744

620
1258
1464
1885
1739

916
1161
731

3063
1885
1750

1388
1419

3799
825
841

6562
2551
3140
3211
746

4486
11001

970
595
120

1903

-27
6

-46
70

-25
-62

-108
-44
-41
-27
-63

-193
-57
-54
-22
-25
-33
-30
-49
-57

-6
-350

-23
-98

-148
-24

-245
-28
-34
-106
-108
-132

-32
-54
-41
281
-8

-208
-173
-197

20
-62
-28
-89
-49

-133
-116
-31
-75
-64

-129
-214
-100

-233
-91

-320
-28

-112
-139
-130
-208
-35
-17

-74
-33

-173
-36
-31

-83
-37
-68
-67

-123
-25
-28
-64
-52
-60
-91
-41
-61
-28

-145
-99

-68
-69
-63

-155
-43
-44

-332
-134
-153
-169
-39

-236
-578

-51
-49
-13

-211

3445
3460
3954
4583
1933
5177
3260
3925
2053
2731
9465
2530
3508
2046
1933

708
1375
4416
1402
2166
1811

2490
3424
15998
2455
2628
1368
2484
1686
3267
3978
1844
1318

2432
1648
2936
1806
822

7104
7759
4776

1094
4126
4100

1673
960

4043
2098
1602
3912

16800
2931
2650
1283
1107

2520
5534
6470
5050

2646
3019

7720
3200
1350

1473
51

4738
2237

36900
4070

26055
3925

12589
12989

5590
5888
2300
4040
2826

749
4247
6099

2625
4870
1703

8634
1895

28997
4220

981
13540

1669
5740
3254
3600
1920
3100
5000

920
5646

547
562
359
416

92
246
151

186
97

130
450
120

167
97
92

33
65

210
66

103
86

118
163
729
116
125
65

118
80

155
217
87
62

115
78

139
86
39

338
179
227

52
71

131
79

8
192
56
76

186
576
139
74
60
52

9
263
270

12
70
65

181
175

23
15
-1

201
92

647
101

775
186
552
496
134
280

30
57

134
-1
46

284
-53

100
5

69
10

605
49

-11
397

4
-84

18
43
41

44
95

-5
268

2430
1908
2390
8500
1262
2035

14800
1703

3586
5400
6940
5270

2336
981

5450
14148
13300
36310

4951
1480
1880
948
1990
972

2005
1051

1248
3005
4719
1770
2200
7130

17390
5346
14141
2760

3365
3602
4699

4884
29444

818
1652
2896
3590

10512
1100

6995
2214
1385

13005
8150

4481
23693

4000
2530
1339
5980
8100

2663
3795
1460
632
1970
1183

7594
1949
8120

4484
2596

23100
1869

21768
2103
9099
924

13360
4144
2880
12901
2740
8305
4297
3640
1350
2069
2920
1691

7858
3569
1428
3030
6182
1585
4397
3745
1730
2150
1005
1820

54
90

113
241

60
26

379
81

170
-14
249

86
-9

0
42
13

191
57

235
9

45
9

57
3

38
0

43
1

3
-12

5
339

29
254
673

3
-122

90
16

-5
73

9
1

-152
24
34

3
163

-116
-7

-456
-2

-214
-1247

-10
18
19

-55
-327

-17
-198

-19
-4

0
-18

-399
15

-347
-22
-46

-238
-4

-1145
-66
-92

-2
-285

-40
-70

-102
-23

-437
2
4

-29
-48

49
-59

-412
34

-31
0

-325
-52

-230
44

-59
-42
-16

-4

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى گفت: براساس زمان بندى تمام 
فعاالن بازار سرمايه بايد ظرف شش ماه در سامانه سجام ثبت نام كنند وگرنه 

هيچ خدماتى دريافت نمى كنند.
حسين فهيمى در نشست خبرى در جمع خبرنگاران افزود: سامانه سجام 
سامانه جامع اطالعات مشتريان است كه اين امكان را فراهم مى كند تا تمام 
فعاالن بازار سرمايه در اين سامانه ثبت نام كرده و اطالعات خود را وارد كنند.

وى ادامه داد: اين سامانه بزرگترين سيستم جمع آورى اطالعات است و هر 
فرد نياز دارد كه اطالعات خود را ارائه دهد تا احراز هويت شده و خدمات 
بگيرد.فهيمى افزود: به موجب اين سامانه هر شخص حقيقى و حقوقى فقط 
يك بار ثبت نام مى كند و احراز هويت مى شود و به تمام خدمات مالى 
دسترسى خواهد شد و از طرفى نهادهاى مالى و ديگر اركان بازار سرمايه 

نياز به حفظ و نگهدارى اطالعات مشتريان خود ندارد.
وى گفت: هر فرد امكان اين را دارد كه اگر اطالعات هويتى اش عوض 

شد به سامانه مراجعه كند و تغييرات الزم را اعمال كند.
مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى افزود: افرادى كه به تازگى وارد 
بازار ســـرمايه مى شـــوند نيز بايد در اين سامانه ثبت نام كنند و به صورت 

آنالين كد بورسى خود را دريافت كنند.
فهيمى با اشاره به اينكه هر فرد شش ماه فرصت دارد كه در اين سامانه 
ثبت نام كند، گفت: اين فرصت شش ماهه از دو روز پيش آغاز شده است 
و در صورتى كه سهامداران به اين سامانه مراجعه نكنند و ثبت نام صورت 

نگيرد هيچ خدماتى را در آينده دريافت نخواهند كرد.
وى ادامه داد: آن دســـته از اشـــخاص حقيقى و حقوقى كه به صورت 
پيمانكار با دولت كار مى كنند بايد در اين سامانه ثبت نام كنند تا در صورتى 
كه طلب خود را از دولت به صورت اسناد خزانه دريافت كنند امكان وصول 

مطالبات را داشته باشند.
مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى گفت: كشاورزانى هم كه براساس 
برنامه هاى حمايتى دولت و براساس قيمت تضمينى، گواهى سپرده كااليى 
از بورس كاال دريافت كردند بايد ثبت نام كنند.فهيمى افزود: افرادى كه در 
سازمان خصوصى سازى براى سهام عدالت ثبت نام كردند نيازى به ثبت نام 

در اين سامانه ندارند و براى اين افراد روش ديگرى ارائه خواهد شد.
وى با بيان اينكه در گذشـــته هر فرد حقيقى و حقوقى براى هرگونه 
خدماتى بايد به كارگزارى مراجعه و فرم هايى را پر مى كرد گفت: از اين 
به بعد نيازى نيســـت كه هر فرد در صورت عوض كردن كارگزارى خود 
براى پر كردن فرم مراجعه كند و در صورتى كه اطالعات هر فرد صحيح 

به سامانه وارد شود نيازى به مراجعه مجدد نيست.
مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى افزود: اطالعات هر فرد بايد 
به صورت صحيح در سامانه ثبت نام شود و بعد از آن براى استعالم ثبت 
احوال مى رود و در صورتى كه تأييد شد فرد مى تواند كد 10 رقمى بگيرد 
و بعد از دريافت اطالعات به فرد اعالم شده و كد پيگيرى هم به وى ارائه 
مى شود.فهيمى گفت:هر فرد با يك بار مراجعه به دفاتر پيشخوان مى تواند 

مراحل احراز هويت را طى كند.
مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى در ادامه گفت: ممكن است هر 
فردى سهامى از شركت هاى مختلف در اختيار داشته باشد و راه اندازى اين 
سيستم اين امكان را مى دهد كه عايدى يك فرد به صورت يكپارچه دريافت 
و به شماره حساب موجود در سامانه سجام براى فرد مورد نظر پرداخت 

شود اين سيستم در نيمه دوم امسال راه اندازى خواهد شد.
مديرعامل شـــركت ســـپرده گذارى مركزى گفت: هزار و 100 كد 
سهامدار خارجى فعال در كشور وجود دارد كه اين سهامداران از 43 كشور 

جهان هستند.
فهيمى ادامه داد: بيشترين تعداد كدهاى فعال از كشورهاى اروپايى است 

و اين سهامداران در سه ماهه اخير هم در كشور ما فعال بودند.

ضرورت ثبت نام سهامداران

 در سامانه سجام

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/3/29)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/008

ميليون ريال 5/295/659

115/135 معامله 

ميليارد ريال   4/118/213

بازار سهام در يك نگاه

با برگزارى مجمع عمومى عادى ساالنه بورس كاالى 
ايران، ســــهامداران با راى اكثريت، عملكرد اين شــــركت 
را مورد تاييد قرار دادند و تقســــيم ســــود 250 ريالى را به 

تصويب رساندند.
مديرعامل بورس كاالى ايران در مجمع عمومى عادى 
ساالنه اين بورس گزارشى از عملكرد يازدهمين سال فعاليت 
اين شركت ارايه كرد و در جمع سهامداران گفت: بورس 
كاالى ايران در طول ســــال هاى فعاليت خود، توانسته به 
عنوان يكى از مهم ترين اركان بازار سرمايه نقش پررنگ و 
اثرگذارى در اقتصاد كشــــور به خصوص در زمينه برآورده 
كردن نياز بخش هاى مختلف اقتصاد از قبيل صنايع فوالد، 

پتروشيمى، معدن و كشاورزى ايفا كند.
حامد سلطاني نژاد افزود: كشف قيمت برمبناى عرضه و 
تقاضا، كاهش هزينه هاى مبادالت به واسطه تسهيل دسترسى 
به اطالعات بازار، افزايش نقدشــــوندگى برپايه ايجاد بازار 
ثانويه براى معامالت، ايجاد ســــازوكار تامين مالى و سوق 
دادن آن به سمت صنايع توجيه پذير و همچنين ايجاد امكان 
پوشش ريسك، از جمله كاركردهاى اين بورس در راستاى 

شكوفايى اقتصاد و توليد ملى هستند.
مديرعامل بورس كاالى ايران با مقايسه توزيع ارزش 
معامالت به تفكيك بازارها در سال 1396 نسبت به پارسال 
گفت: در سال مالى گذشته سهم بازار مشتقه در حالى به 56

درصد از كل ارزش معامالت بورس كاال افزايش يافت كه 
اين نسبت در سال مالى پيش از آن 48 درصد بوده است.

وى افــــزود: همچنين آمارهاى معامالتى محصوالت 
مختلف حاكى از آن است كه ارزش كل معامالت در سال 
96 نسبت به سال 95 با رشد 44 درصدى همراه شد و به 
رقــــم 117 هزار و 336 ميليارد تومان افزايش يافت كه 49

هزار و 880 ميليارد تومان آن ســــهم ارزش معامالت بازار 
فيزيكى بود و 65 هزار و 851 ميليارد تومان آن به معامالت 
قراردادهاى بازار مشتقه اختصاص يافت ارزش معامالت بازار 

مالى هم رقم 1605 ميليارد تومان به ثبت رسيد.
سلطانى نژاد به برخى اقدامات سال 96 بورس كاالى 
ايران اشــــاره كرد و گفت: پذيــــرش 11 كاالى جديد بر 
حســــب توليدكننده، پذيرش 95 انبار جديد، پذيره نويسى 
اولين صندوق سرمايه گذارى كااليى، راه اندازى معامالت 
گواهى سپرده پسته، شروع معامالت ماده 33 قانون افزايش 
بهرهورى بخش كشاورزى و منابع طبيعى گندم و راه اندازى 
معامالت كشف پريميوم از جمله اقدامات مهم سال گذشته 
بوده است.وى در بيان دستاوردهاى كلى سال 96 اظهار كرد: 
سهم 47 درصدى بورس كاالى ايران از ارزش كل معامالت 
بازار ســــرمايه در سال 1396، رشد 44 درصدى ارزش كل 
معامالت، رشــــد 51 درصدى ارزش معامالت اوراق بهادار 
مبتنى بر كاال و رسيدن به 674 هزار ميليارد ريال، رشد 34
درصدى ارزش معامالت كاالى فيزيكى و رسيدن به 499
هزار ميليارد ريال بخشى از دستاوردهاى مهم پارسال بود.
مديرعامل بورس كاالى ايران در باره طرح هاى كالن اين 
بورس كه پايه ريزى و توســــعه آنها در سال جارى انجام 
خواهد شــــد، گفت: توسعه دارايى هاى پايه روى ابزارهاى 
فعلى، ايجاد ابزارهاى مشتقه جديد، توسعه اوراق بهادار مبتنى 
بر كاال، ارتقا و يكپارچه سازى سيستم هاى تسويه، توسعه 
در ابزارهاى معامالت، گســــترش و توسعه اندازه و عمق 

بازار، تحول نظام ادارى و منابع انســــانى شركت و اصالح 
نظام مالى شــــركت از جمله اين طرح هاى كالن است كه 

براى سال 97 پيش بينى شده است.
وى افزود: همچنين از مواردى همچون بهبود كيفيت در 
ارايه خدمات به مشتريان، سامانه جامع تحويل كاال ، بهبود 
فرآيندهاى نظارتى و بازرسى، بازنويسى و ارتقاى سامانه ها 
و سيســــتم هاى موجود، حاكميت فناورى اطالعات، بهبود 
كيفيت اطالع رسانى و ترويج و نيز تقويت و مديريت برند 
شركت از ديگر طرح هاى كالن برآوردى براى سال جارى 
است.سلطانى نژاد در بيان اهم پروژه هاى سال جارى نيز از 
راه اندازى قراردادهاى آتى طالى آبشده، طراحى و استقرار 

تسويه معامالت پريميوم، توسعه سامانه معامالت مجازى و 
مطالعات تطبيقى بورس كاالى ايران با بورس هاى كااليى 

منتخب دنيا سخن گفت.
تصويب دستورالعمل مناقصه توسط شوراى عالى بورس 
و اوراق بهادار و تصويب دستورالعمل خريد دين و طراحى 
مدل معامالت حق امتياز از مواردى است كه در سال جارى 
در دســــتور پيگيرى قرار دارد. همچنين تهيه سازوكار بازار 
معامالت تهاترى هم كه در مرحله تصويب دســــتورالعمل 
مربوطه است از ديگر اقدامات سال 97 بورس كاال است.

وى به اجراى ماده33 قانون افزايش بهره ورى بخش 
كشــــاورزى براى محصوالت ابالغى هيات دولت در قالب 
عرضه فيزيكى و گواهى سپرده كااليى هم به عنوان ديگر اقدام 
سال جارى اشاره كرد و در بيان ديگر اقدامات مهم گفت: 
راه اندازى دارايى پايه جديد قراردادهاى آتى و اختيار معامله، 
اجراى سياســــت حمايتى خريد توافقى برخى محصوالت 
كشاورزى با الويت زعفران، خرما و پسته و ثبت قراردادهاى 

خارج از تاالر نيز در دستور كار قرار دارد.
راه اندازى كاركرد توثيق گواهى ســــپرده كااليى در 
بازارهاى پولى و مالى، پياده سازى الگوى معافيت مالياتى 
گواهى ســــپرده كااليى و طراحى مدل حمل و نقل پس از 
معامله هم از ديگر مواردى بود كه سلطانى نژاد از آنها به 
عنوان اقدامات بورس كاال براى سال جارى سخن گفت.

طبق اين گزارش در مجمع عمومى فوق العاده بورس 
كاالى ايران كه بالفاصله پس از مجمع عمومى عادى برگزار 
شد، با افزايش سرمايه شركت از محل سود انباشته و اندوخته 
احتياطى از مبلغ 900 ميليارد ريال به يك هزار و 240 ميليارد 

ريال ( معادل 38 درصد ) موافقت شدد.
همچنين با تقســــيم 250 ريال سود به ازاى هر سهم 
موافقت كرد، موسســــه حسابرســــى بهراد مشار به عنوان 
حســــابرس مستقل و بازرسى قانونى و بازرس على البدل 
موسسه حسابرسى آزموده كاران و روزنامه اطالعات و دنياى 
اقتصاد به عنوان روزنامه رسمى كثيراالنتشار انتخاب شدند.

در اين مجمع،  پس از ارائه گزارش هيات مديره براى 
سال مالى منتهى به 29 اسفند 96 و تشريح اهم اقدامات و 
عمليات توسعه اى بورس توسط دكتر حامد سلطانى نژاد 
مديرعامل بورس كاالى ايران، گزارش صورتهاى مالى شركت 
توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونى، ارائه و اعالم شد 
كه وضع مالى شــــركت بورس كاالى ايران، در تاريخ 29

اسفند 96 و عملكرد مالى و جريان هاى نقدى آن براى سال 
مالــــى منتهى به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاى با اهميت،

طبق استانداردهاى حسابدارى مطلوب است.

تصويب تقسيم سود و افزايش سرمايه بورس كاال
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همدان-خبرنگار اطالعات: رئيس اداره 
عمران و بهســـازى شهرى راه و شهرسازى 
استان همدان با اشـــاره به ورود دولت به 
احياى بافت فرسوده، گفت: ورود دولت به 
احياى بافت فرسوده باعث رونق بازار مسكن 

مىشود.
محمدرضا قرائى اظهار كرد: طرح ملى 
بازآفرينى شـــهرى پايدار در جلسه هيات  
دولت مصوب و آئيننامه آن ابالغ شده كه 
دولت با اين موضوع مىخواهد در محدوده 
بازآفرينى محلهسازى كرده و هر آنچه يك 

محله نياز دارد، اجرايى كند.
وى بـــا تأكيد بر اين كه دولت به دنبال 
مسكنسازى نيســـت، بيان كرد: دولت در 
طرح بازآفرينى شـــهرى براى 12 مورد در 
زمينههاى مختلف انشعابات، ماليات، بيمه، 
نظام مهندســـى و صدور پروانه تخفيفاتى 
درنظر گرفته است كه اعمال اين تخفيفات در 

بازار مسكن مؤثر خواهد بود.
رئيس اداره عمران و بهسازى شهرى 
راه و شهرسازى استان همدان اضافه كرد: 35
درصد از هزينه ساخت يك منزل مسكونى را 
هزينه انشعابات، ماليات، بيمه، نظام مهندسى و 

صدور پروانه و ... تشكيل مىدهد.
وى ادامه داد: دولت با اعمال تخفيفات 
و پرداخت تســـهيالت به دنبال حمايت از 

بازار مسكن بوده كه 100 درصد در رونق اين 
بازار تأثيرخواهد داشت به طوريكه اشتغالزايى 

از مزاياى مهم اين طرح است.

قرائى با بيان اين كـــه با اجراى طرح 
ملى بازآفرينى بسيارى از مشكالت استانها 
حل مىشـــود، يادآور شـــد: رونق فروش 

مصالح ساختمانى از ديگر مزاياى طرح ملى 
بازآفرينى است كه اين موضوع نيز به اشتغال 
كمك مىكند. وى گفت: در شهرهاى استان 

همدان 96 محله در محدودههاى بازآفرينى 
شناسايى شده كه از اين تعداد، 17 محله در 
شهر همدان قرار دارد كه شامل بافت مركزى 
همدان، سكونتگاههاى غيررسمى از جمله 
حصار امام، مزدقينه، منوچهرى، خضر و سيلو 
و رسالت است. او  افزود: همچنين محلههايى 
با پيشينه روستا مثل علىآباد، قاسمآباد، فقيره، 
درهمرادبيگ و حسنآباد در محدوده بازآفرينى 

شهر همدان قرار دارند.
وى با تأكيد بر شناسايى محالت تاريخى 
و باارزش استان، بيان كرد: محالت تاريخى و 
باارزش استان شناسايى شده و شهردارىها را 
موظف كرديم نسبت به اجراى كفسازى اين 

محالت اقدام كنند.
قرائى گفت: در مجمـــوع 65 محله 
تاريخى و باارزش در استان همدان شناسايى 
شده كه 20 محله در شهر همدان قرار دارد 
كه محالت تاريخى محالتى با ارزش براى 
شهرها هســـتند زيرا وضعيت اين محالت 
نامناسب بوده و نياز ويژه دارند چرا كه اكثر 

آنها در حال نابودى هستند.
وى يكى ديگر از سياستهاى بازآفرينى 
شهرى را پيادهراهسازى دانست و بيان كرد: 17

معبر در شهرهاى استان داراى ظرفيت پيادهراه 
شدن هستند كه در شهر همدان ميدان امام، 
خيابان بوعلى و بلوار ارم اجرايى شده است.

9
حضور7 كشور آسيايي واروپايي

 درنمايشگاه صنعت ساختمان در مشهد
مشـــهد - خبرنگار اطالعات: بيست و يكمين نمايشگاه بين المللى 
صنعت ساختمان و صنايع سرمايشى و گرمايشى با حضور 250 شركت داخلى و 

خارجى در  مشهد برپاشد.
مديرعامل ســـازمان هميارى شهردارى هاى خراســـان رضوى گفت :

 اين نمايشـــگاه به مدت 5 روز در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى مشهد 
برپااست.احمديزدان پناه اعالم  كرد:دراين نمايشگاه 250 شركت در قالب 1000
غرفه توانمندى هاى خود را در حوزه صنعت ســـاختمان به نمايش گذاشته اند.
وى افزود: شركت  هاى خارجى حاضردر نمايشگاه از كشورهاى آلمان، فرانسه، 
انگليس، ايتاليا، چين، ژاپن و تركيه هستند و از داخل نيزشركت هايى از  استان هاى 
خراسان رضوى، تهران، البرز، اصفهان، فارس، هرمزگان، كرمان، خوزستان، همدان 

و آذربايجان شرقى و غربى  حضور دارند.
مديرعامل سازمان هميارى شهردارى هاى خراسان رضوى گفت : با برگزارى 
اين نمايشـــگاه و تعامل فعاالن عرصه صنعت ساختمان و صنايع سرمايشى و 
گرمايشى ، فرصتهاى تجارى و اقتصادى خوب و سازنده اى در جهت رشد و 
ارتقاء صنعت ساختمان سازى كشور به ويژه در خراسان رضوى فراهم مى شود.

به گفته وى در اين نمايشـــگاه عالوه بر ايجاد شـــرايط مناســـب براى 
حضور شـــركت هاى ارائه دهنده خدمات ســـاختمانى از قبيل انبوه سازان،

 طراحان، معماران و توليد كنندگان سازه هاى مدرن ساختمانى، ماشين آالت عمرانى، 
سيستم هاى سرمايشى و گرمايشى، انواع مصالح ساختمانى، دكوراسيون، معمارى، 
پوشش هاى سقف، ديوار، كاشى، سراميك، برق ساختمان، درب، پنجره و ديگر 
صنايع مرتبط ، فضاى مناسبى براى ارائه خدمات مشاوره اى به بازديدكنندگان فراهم

 شـــده است.يزدان پناه  با اشـــاره به اهميت مباحث مربوط به ساختمان سازى 
در كشـــور افزود :حضور نمايندگان كشـــور هاى فعال و مطرح عرصه صنايع 
ساختمانى در نمايشگاه مشـــهد مى تواند فرصت خوبى براى تبادل تجربيات 
و بســـترى براى تضـــارب آراء و انتقال دســـتاوردهاى تحقيقاتى و تحوالت 

علمى و تجربى باشد.
سرمايه گذارى 44 ميليون دالرى افغان ها

 در خراسان رضوى
*مديركل ميـــراث فرهنگى، صنايع دســـتى و گردشـــگرى 
خراســـان رضوى از ســـرمايه گذارى 44/5 ميليون دالرى افغان ها دراين  
اســـتان تا پايان ســـال 96 خبر داد.ابوالفضل مكرمى فر كه درنشســـتى با 
هيات مديره انجمن ســـرمايه گذاران افغانســـتان در ايران سخن مى گفت  ، 
افزود: در بخش ميراث فرهنگى، صنايع دســـتى و گردشـــگرى خراســـان 
رضوى هيچ محدوديتى براى ســـرمايه گذارى خارجـــى از جمله افغان ها 

وجود ندارد.
وى با اشاره به آمار سرمايه گذارى پار سال در خراسان رضوى اعالم  كرد: 
سرمايه گذاران خارجى داراى مجوز كه با نرخ مبادله اى ارز وارد كشور كرده اند 
تا پايان سال 96  در قالب  25 طرح گردشگرى 74 ميليون دالر سرمايه گذارى 
كرده اند. او   با اشاره به اين كه از 25 طرح گردشگرى پارسال  خراسان رضوى، 
18 طرح مربوط به ســـرمايه گذاران افغانستانى بوده است،افزود: از مجموع74
ميليون دالر سرمايه گذارى خارجى در خراسان رضوى 44,5 ميليون دالر مربوط 

به افغانستانى ها بوده است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســـتى و گردشگرى خراسان رضوى 
درباره درخواست برخى تســـهيالت براى سرمايه گذاران افغانستانى در ايران 
گفت : امتيازاتى براى ســـرمايه گذاردر قانون پيش بينى شده  است. مكرمى 
فر در پايان  ســـرمايه گذارى در ايجاد اتوبان مشـــهد–هرات، سرمايه گذارى 
درســـاخت  و راه اندازى مركز ملى گوهرســـنگ ها و راه اندازى رستوران 
افغانســـتانى هاى مقيم مشـــهد  رااز جمله فرصت هاى مهـــم اقتصادى

 مشترك اعالم كرد.
418 خانوارمددجوي  كميته امداد نيشابور 

خودكفا مى شوند
نيشابور- خبرنگار اطالعات:رئيس كميته امداد نيشابور گفت: پارسال هفت 
ميليارد و 557 ميليون تومان اعتبار اشتغالزايى براى خود كفايى 418 خانواده  زير 
پوشش  اين نهاداختصاص يافت كه   پنج ساله با كارمزد 4 درصد و سقف  20

ميليون تومان بود.
هـــادى محمديان  افزود : از اين مبلغ پنـــج ميليارد و 522 ميليون تومان 
از اعتبارات دولتى اشـــتغالزايى بند دال تبصره 16،مبلغ  270 ميليون تومان از 
صندوق كارآفرينى اميد و يك ميليارد و 765 ميليون تومان از اعتبارات صندوق 

قرضالحسنه واليت كميته امداد جذب شد. 
وى با اشـــاره به اين كه 678 خانوار زير پوشش كميته امداد نيشابور فاقد 
مسكن هستند، افزود: در حال حاضر 125 واحد نيمه تمام روستايى زير پوشش 
داريم و براســـاس برنامه ريزى به دنبال ساخت و تكميل 274 واحد مسكونى 

هستيم كه همين جا از مردم دعوت مى كنيم ما را در اين امر مهم يارى كنند.

بازديد وزير جهاد كشاورزي 
از روند ساخت ايستگاه پمپاژ انتقال آب كارون به جراحي

سرويس شهرستانها: وزير جهاد كشاورزي از ايستگاه پمپاژ در حال 
ساخت طرح انتقال آب رودخانه كارون به رودخانه جراحي ديدن كرد.

معاون اجرايي مؤسسه جهاد نصر در حاشيه بازديد محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي از محل ساخت ايستگاه پمپاژ انتقال آب رودخانه 
كارون به رودخانه جراحي گفت: با توجه به اينكه رودخانه جراحي آبي 
ندارد تا بتواند نخلستانهاي شادگان را تامين آب كند، قرار است آب مورد 

نياز اين نخيالت از رودخانه كارون تامين شود. 
حســـن عالقه بند زاده افزود: به همين منظور در نزديكي رودخانه 
كارون يك ايستگاه پمپاژ ظرف مدت 15 تا 20 روز آينده ساخته ميشود تا 
كار انتقال آب به نخلستانهاي شادگان انجام گيرد. اميدواريم با ساخت اين 
ايستگاه پمپاژ و با انتقال آب به كانال مهندس پورشريفي، هور منصوره و 
سپس رودخانه جراحي آب مورد نياز نخيالت شادگان به صورت موقت 

از رودخانه كارون تامين شود.
معاون اجرايي موسسه جهاد نصر افزود: اين آب پس از رسيدن به 
رودخانه جراحي از طريق كانالهاي قديمي كه در مسير آن قرار دارند، 
به نخيالت خواهد رسيد و قرار است در اين طرح حدود 5 متر مكعب 
بر ثانيه آب به صورت موقت از رودخانه كارون به جراحي منتقل شود تا 

حداقل نياز امسال نخيالت شادگان به آب را برطرف كند.
ضرورت تبديل كتابخانه به  كانون  فرهنگي

لنگرودـ  خبرنگار اطالعات:مدير كل كتابخانههاي عمومي گيالن 
در جلسه انجمن كتابخانههاي عمومي شهرستان لنگرود پس از بازديد 
از كتابخانه شمس لنگرودي و ارزيابي خوب از وضعيت اين كتابخانه، 
گفت: كتابخانههاي خاتم رشـــت، 2 كتابخانه رودبار و كتابخانه شمس 
لنگرودي به ترتيب جزو كتابخانههاي برتر اســـتاني هستند و كتابخانه 
شمس لنگرودي از لحاظ ظرفيت استفاده از وضعيت موجود، رتبه سوم

 را داراست.
دكترهادي نوري، با بيان اين كه امروز در كنار نگاه ســـنتي و الزامي 
نسبت به كتابخانهها با ايجاد فضاهاي گوناگون اين نهاد به پاتوق فرهنگي 
تبديل ميشود، افزود: نشستهاي كتابخوانان، مسابقات فرهنگي مكتوب، 
جلسات مطالعاتي، برگزاري نمايشگاه كتاب و برنامههاي آموزشي و از 

جمله برنامههايي است كه در كتابخانهها برگزار ميشود.
وي با اشاره به رشد 43 درصدي برنامهها در سال گذشته و اينكه در 
نيمسال دوم 96 نسبت به نيمسال اول رشد 54 درصدي را تجربه كرديم، 
تصريح كرد: بايد زيرساختهاي الزم براي مراجعه كنندگان به كتابخانهها 
فراهم شود و در برنامه پنجم توسعه به تفكيك كتابخانه و مطالبه بودجه بر 

اساس برنامهها خواهد بود. 
وي همچنين گفت: امسال كتابخانه شمس لنگرودي جزو 3 كتابخانه 
برتر استاني قرار ميگيرد كه به تبع آن كتابخانه استاندارد با توجه به ظرفيت 

موجود در اين شهر تاسيس خواهد شد.
 وي ادامه داد: تعداد كم كتابخانهها در شهرســـتان لنگرود و فضاي 
اندك آنها بر فعاليتهاي كيفي كتابخانهها تاثير ميگذارد و امسال احياء 

كتابخانه شلمان نيز در دستور كار قرار دارد.
آغاز برداشت 38 هكتار زيره سبز در شهرستان نظرآباد 

كرجـ  خبرنگار اطالعات: مدير جهاد كشاورزي شهرستان نظر آباد 
گفت: با توجه به سياســـت سازمان جهاد كشاورزي استان البرز مبني بر 
توسعه كشت گياهان دارويي، شهرستان نظرآباد اقدام به ترويج كشت اين 
گياهان كرده و موفق به كشت 38 هكتار زيره در سال زراعي 96ـ97 شده 
اســـت كه پيش بيني ميشود از اراضي كشت شده 30 تن زيره برداشت 

شود.
مهندس ايرج الماســـي افزود: گياه زيره از خانواده چتريان و داراي 
طبع گرم و خشك، داراي خواص فراوان درماني و حاوي آنتي اكسيدان 
است. محدوده دمايي رشد زيره سبز بين 30ـ9 درجه سانتيگراد است و در 

خاكهاي شني لومي درصد باالي سبز شدن را داراست. 
 وي گفت: زيره برخالف عملكرد نسبتا كم، ارزش اقتصادي بااليي 
دارد، به نحوي كه هر كيلوگرم زيره ســـبز بوجاري شده حدود 28 هزار 
تومان به فروش ميرسد و با توجه به اينكه در زمينهاي آيش به صورت 
ديم كاشت ميشود، ميتواند كمك حال معيشت كشاورزان منطقه باشد. 
همچنين، اهميت اين محصـــول فقط در ارزآوري آن براي اقتصاد 

كشور نيست، بلكه از نظر اشتغال زايي نيز حائز اهميت است.
وي افزود: گياه زيره به دليل ويژ گيهايي همچون نياز آبي كم،فصل 
رشد نسبتا كوتاه و ايجاد تعادل در توزيع  زماني كار زارعين و ماشين آالت 
كشـــاورزي، اهمـيت  ويــژهاي  دارد و از  آنجايي كه گياهي صادراتي 
است، كمتر دچار نوسان قيمت ميشود. كشت زيره در استان البرز براي 

اولين بار انجام شده است.

ورود دولت به احياى بافت فرسوده ، بازار مسكن را رونق مى دهد

خسارت420 ميليارد ريالى شكارچيان غيرمجاز به محيط زيست سيستان و بلوچستان
زاهـــدان - خبرنـــگار اطالعات: 
شكارچيان غيرمجازپارسال 420 ميليارد 
ريال به محيط زيست سيستان و بلوچستان 

خسارت زدند.
 مديركل حفاظت محيط زيســـت 
سيستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران 
گفت:يكى از معضالت اســـتان  قاچاق 
پرندگان اســـت كه  اين نهـــاد با امضاى 
تفاهمنامه با پليس فتا توانست پار سال 18

پرونده قاچاق را پيگيرى كند. 
دكتر نيره پورماليى كمبود محيط بان  
را از مهمترين مشـــكالت محيط زيست 
سيستان و بلوچســـتان اعالم كرد وافزود: 

گســـتره يك ميليون و 489 هزار و 590
هكتارى مناطق حفاظت شده و تحت نظارت 
سازمان حفاظت محيط زيست سيستان و 
بلوچستان را فقط  70 محيط بان پوشش

 مى دهند.
وى  با اشـــاره به اين كه محيط بانان 
يگان حفاظت محيط زيســـت سيستان و 
بلوچستان با توجه به اهميت امنيت فردى  
به جليقه ضد گلوله و ديگر  وسايل حفاظتى 
و دفاعى مجهز شـــده اند ،افزود :ساخت 
4پاسگاه در مناطق حفاظت شده سيستان و 
بلوچستان در دستور كار اين نهاد بود  كه 
متاسفانه از سال 94 اعتبار ملى آنها متوقف 

شد ولى به طور ويژه پيگيرى مى شود.
مديركل محيط زيســـت سيستان و 
بلوچستان در باره تاالب بين المللى هامون 
گفت: با توجه به اهميت اين تاالب در چند 
سال اخير اقدام هاى بسيار ارزشمندى  براى 
حفظ آن انجام شده است كه از مهمترين آنها 
مى توان به تدوين سند مديريت يكپارچه 
تـــاالب بين المللى هامـــون با برگزارى 
4كارگاه مشورتى مديريت يكپارچه و با 
حضور تمام ذينفعـــان و بهره برداران آن

 اشاره كرد.
وى امضا و مبادله تفاهمنامه حفاظت 
و مديريت پايدار تاالب بين المللى هامون 

با حضور مدير ملى طـــرح حفاظت از 
تاالب هاى ايران و 15 دســـتگاه نظارتى 
و اجرايى دســـت اندر كار در سيستان و 
بلوچستان، بازگشايى دايك مرزى، تهيه 
نقشـــه هاى اولويت هاى آبگيرى تاالب

 براساس مهار كانون هاى بحرانى، ايجاد 
اكوسيســـتم پايدار گياهـــى - جانورى 
و پتانســـيل تبخير در تاالب، طراحى و

 راه اندازى ســـامانه ژئوپرتال تاالب را از 
ديگر اقدام هاى  انجام گرفته در اين بخش 

اعالم  كرد.
دكتر پورماليى  همچنين از كاشت 
نهال گونه هاى ســـازگار بـــا محيط در 

ســـطح 300هكتار از تاالب بين المللى 
هامون خبر داد وگفـــت: اين طرح كه از 
مهمترين اقـــدام ها براى مهار گرد و غبار  
در حوضه تاالب بين المللى هامون است 
از محل اعتبارات ملى وبراى نخستين بار

 اجراشد.
 وى  همچنيـــن  با اشـــاره به اين 
كه 70 درصد وظايف محيط زيســـت در 
حوزه تاالب بين المللـــى هامون انجام 
شده اســـت،اعالم كرد : مقرر شده است ؛
 فراخوانى براى نخبگان داشته باشيم كه 
براى قسمت هايى از تاالب كه خشك شده 

طرح ارائه دهند.
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خبرنگاراطالعات:    – اردبيل 
راه انـــدازى بخش پوشـــاك در 
روستاهاى استان اردبيل در قالب 
كارگاههاى كوچك و متوسط با 668
ميليارد ريال تسهيالت با كارمزد 9

درصد با همكارى بانك كشاورزى 
1 فرصت  و با هـــدف ايجاد   370

شغلى مد نظر قرارگرفته است.
مديرعامل شركت شهرك هاى
 صنعتى اســـتان گفـــت:  بانك 
كشاورزى در حال امضاى قرارداد 
عامليت با صنايع كوچك است و 
به محض نهايى شدن مراحل اوليه 
براى اجراى طرح شروع مى شود 
و كليه مقدمات اين كار انجام شده 

است.
على نظرى شيخ احمد افزود: 

پنج استان كشـــور از جمله استان 
اردبيل در اين طرح به عنوان پايلوت 
توليد پوشـــاك در نظر گرفته شده 
اســـت كه در صورت تحقق اين 
هدف، شاهد رونق توليد و اشتغال 

در روستاها خواهيم بود.
وى  اضافه كرد: در دولت تدبير و 
اميد حمايت و پشتيبانى از طرح هاى 
صنعتى و توليدى و اشتغالزايى افراد 
جويـــاى كار مبناى كار قرار گرفته 
و در اين زمينه رونق بخشـــى به 
توليدات داخلى با جديت و اهتمام 

ويژه پيگيرى مى شود.
او بااشـــاره به اينكه شهرك 
هاى صنعتى محلى مناسب براى 
ســـرمايه گذارى هستند و تمامى 
امكانـــات و زيرســـاخت ها در 

شهركهاى صنعتى ايجاد شده است، 
تاكيد كرد: امسال براى اشتغالزايى 
در شـــهرك ها و نواحى صنعتى 
استان جذب سرمايهگذاران بخش 
خصوصى با هـــدف كاهش نرخ 
بيكارى برنامه ريزى شده و تاكنون 
هم چندين سرمايهگذارى در اين 

شهرك ها انجام پذيرفته است.
مديرعامل شركت شهركهاى 
صنعتى اســـتان گفـــت: ايجاد 
زيرساخت شهرك هاى صنعتى در 
توسعه، آماده سازى، بهبود و استقرار 
واحدهاى توليدى نقش مهمى دارد 
و اين شـــركت از تمام ظرفيت ها 
براى تكميل زيرساخت مورد نياز 
واحدهاى توليدى و صنعتى استفاده 

خواهد كرد.

اجراى طرح توليد پوشاك در استان اردبيل
 با هدف اشتغالزايى روستائيان

417پروژه زير ساختى   در خراسان جنوبى آماده  افتتاح است
بيرجند- خبرنگار اطالعات : 
رئيـــس جهـــاد كشـــاورزى 
خراسانجنوبى در نشست خبرى 
به مناسبت  فرا رسيدن هفته جهاد 
كشاورزى  گفت : اعتبارات دولتى 
در اين پروژهها 16 ميليارد و 700

ميليون تومان است.
هاشم ولىپورمطلق،   با بيان 
اين كه برخـــى پروژهها از منابع 
تسهيالتى است، افزود: 148 ميليارد 
ريال از محل تسهيالت بانكى بوده 

است.
وي گفت : بخشـــى از اين 
پروژهها از محل خوديارى مردمى 
بوده كه جمع اعتبـــارات دولتى، 
بانكى و خوديـــارى مردمى 39
ميليارد و 160ميليون تومان است.
 او  با اشـــاره به اين كه 23

هزار و430 نفـــر از اين پروژهها 
برخوردار خواهند شـــد،  اضافه  
كرد: اين پروژهها براى 5800 خانوار 
اشتغال مستقيم   و1915 شغل ايجاد

 مي كند. 
 تقديــر از نمونههاى بخش 

كشاورزى
وى با بيظـــان اين كه بخش 
كشاورزى فقط زراعت و باغبانى 
نيســـت، افزود: ايجاد  گلخانه، 
دام و طيور، كســـب و كار خرد و 
كلينيك گياه پزشكى از بخشهاى 

كشاورزى است.
رئيـــس جهاد كشـــاورزى 
خراســـانجنوبى   با بيان اين كه 
چالش كالن كشـــاورزى در حال 
حاضر خشكســـالى و منابع آبى 
است، تصريح كرد: عواقب ناشى 

از خشكسالى، كمبود محصوالت، 
اختالف قيمت بازار، توسعه آفات 
و بيمارىهـــا و تامين نهادههاى 

وارداتى است.
وى افـــزود: محصـــوالت 
اســـتراتژيك به جـــز در بخش 
خرده مالكين آسيب زيادى نديده 
و تحت تاثير قرار نگرفته اســـت 
به جز در مواردى كه ناشـــى از 
كيفيت آب باشـــد، امـــا تمام 
باغات انار در ســـرما زدگى دچار

 آسيب شدند. 
ولىپورمطلـــق  اضافه  كرد: 
چهار تعاونى گلخانه داران در استان 
ايجاد شده تا اين امر انحصارى نشود 
و اين گلخانه داران نشاهاى گياهان 
دارويى توليد مىكنند و كالسهاى 

آموزشى برگزارمىشود.

اخبار شهرستانها



مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:

بخشدار مركزى بافق تشكيل شوراى زكات را خواستار شد
     بافــــق - خبرنــــگار اطالعات : 
بخشــــدارمركزى بافق لزوم تشكيل شوراى 
زكات در روستاهاى اين بخش  را ضرورى 

دانست و انجام آن را خواستار شد.
داوود پور امينى  در نشســــت  ترويج 
سنت حسنه زكات كه با حضور امام جمعه، 
فرماندار، رئيس كميته امداد امام (ره) ، روساى 
شوراهاى اسالمى و دهياران برگزار شد با بيان 
اينكه راه اندازى شوراى زكات در روستاها 
نيازمند حركت يكسان با برنامه راهبردى و 
تاثيرگذار اســــت، اظهار داشت :كمك هاى 
خيرين مى تواند براى حل مسائل معيشتى 
فقرا و نيازمندان موثر باشــــد. در پايان اين 
جلسه از 5 نفر  از شوراهاى اسالمى و دهياران 

فعال در حوزه شوراى زكات تقدير شد.
خودكفايي 24 مددجوى بافقى 

24 مددجوى تحــــت حمايت كميته 

امداد امام خمينى شهرستان بافق در سال 96 با 
دريافت تسهيالت اشتغالزا خودكفا و از چرخه 

امداد اين نهاد خارج شدند.
رئيس كميته امداد امام خمينى شهرستان 
بافق پرداخت وام خودكفايى را 500 ميليون 
ريال اعالم كــــرد وافزود: اين افرادمبلغ 300
ميليون ريال وام بدون بهره از صندوق كميته 
امــــداد بافق و بقيه را در قالب تســــهيالت

 قرض الحسنه از بانك دريافت كردند.
سيدرضا هاشمى پور اضافه كرد: سال 95

هم 20 مددجو با همين شرايط به خودكفايى 
رسيدند.وى بيان كرد: همچنين سال گذشته 
با صــــرف اعتبار 30 ميليارد ريال،  15 واحد 
مسكونى شهرى و روستايى ساخته و تحويل 
46 نفر از داشتن  افراد زير پوشش شد و جمعًا

سرپناه برخوردار شدند.
هاشــــمى پور اضافه كرد: هم اينك نيز 

در حال ساخت 18 واحد مسكونى شهرى 
و روستايى با ســــرمايهگذارى 47 ميليارد و 
600 ميليون ريال هستيم كه با بهره بردارى 
از آنها 50نفردر قالب 18 خانوار، صاحب 

خانه مى شوند.
 وى، پرداخت 98 درصد هزينه درمان 
مددجويــــان، خوراك 150 كــــودك دچار

 سوء تغذيه، پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعى 
زنان سرپرست خانوار، تأمين جهيزيه، درمان 
بيماران صعب العالج، پرداخت فرانشــــيز 
هزينههــــاى درمانى مددجويان شــــهرى و 
روســــتايى، كمك به ارتقاى شاخص هاى 
بهداشتى نيازمندان و توزيع لوازم بهداشتى با 
صرف اعتبار يك ميليارد و 760 ميليون ريال 
را از اقدامهاى سال 96 كميته امداد شهرستان 
بافق برشــــمرد.او همچنين اعتمادسازى بين 
مردم و مسئوالن، حد اكثر استفاده از ظرفيت 

افراد زير پوشش براى توانمندسازى و رفع 
مشكلمســـكن مددجويان را معيار اصلى 
فعاليتهاى كميته امداد شهرستان بافق عنوان 
كرد وگفت: اين نهاد در شاخص هاى اكرام 
و ايتام، طرح مفتـــاح الجنه و پرداخت وام 
خودكفايى و اشتغال رتبه اول سال 96 استان 

يزد را به خود اختصاص داده است.
هاشـــمى پور درآمدهاى كميته امداد 
بافق را از محل مساعدت هاى مقام معظم 
رهبرى، كمك دولـــت، جذب كمكهاى 
مردمى، صدقات و طرح هاى مختلف اعالم 
و بيان كرد: اين درآمدها صرف هزينههاى 
تشـــكيالتى و مخارج مددجويان از محل 

كمكهاى خيرين و صدقات مى شود.
 رئيس كميته امداد شهرســـتان بافق 
با بيان اينكه ســـال 96 مبلـــغ 4 ميليارد و 
900 ميليون ريال از صندوق صدقات اين 

شهرستان جمع آورى شده است، اضافه كرد: 
اين رقم بـــا درصدهاى مختلف در امورى 
از قبيل حمايتى و ســـالمت خانوارهاى 
تحت پوشـــش، فرهنگى-آموزش، مذهبى 
و دينـــى، اشـــتغال و خودكفايى، آموزش 
مددجويـــان، تعامل با مؤسســـات خيريه 
ســـاخت و تعمير مســـكن مددجويان 

هزينه شده است.
 وى همچنين به وجود صندوق هاى 
صدقات غير ايرانى در كشورهاى خارجى 
اشـــاره و تصريح كرد: هيچ مبلغى از محل 
صنـــدوق صدقات را  به لحاظ شـــرعى 
نمىشـــود در جاى ديگر حتى شهرستان 
همجوار هزينه كرد.525 خانوار زير پوشش 
كميته امداد شهرســـتان بافق قرار دارند كه 
347 خانوار مســـتمرى بگير و بقيه ساير

 نيازمندان هستند.

اراك - خبرنگاراطالعـــات: 
مطالبات شركت توزيع برق استان  
مركزي از مشتركان  به 151 ميليارد 

تومان رسيده است.
مديرعامل شـــركت توزيع 
نيروى برق استان مركزى در جمع 
خبرنگاران بدهكارترين مشترك 
برق استان را حوزه صنعت اعالم 
كرد وافزود:   2 / 18  درصدمطالبات 
شركت توزيع برق استان دربخش 
عمومى،   6/ 14 درصد دربخش 
كشاورزى،   8/ 37درصد دربخش 
صنعتى و 22/ 12 درصد دربخش 

ساير مصارف است.
محمد اهللاداد  با اشـــاره به 
فرارســـيدن ايام گرم سال و لزوم 
صرفهجويى مشتركان در مصرف 
انرژى در اين ايام گفت: كشـــور 
باكسر6000 مگاواتى توليدانرژى 
الكتريكى درسال جارى روبروست 
واين كسرى توليد به دليل كمبود 
اب درپشت سدهاى كشور است 
بنابراين صرفـــه جويى وهمراهى 
مشتركان درمصرف انرژى ضرورى 

است.
وى با اشاره به اينكه شركت 
توزيع نيروى برق در استان مركزى 
به 703 هزار مشترك خدمت ارائه 
مىدهد، يادآورشـــد: 54 درصد از 

مصرف انرژى برق در كل اســـتان 
در حوزه مولد مصرف مىشودواين 
در حاليست كه شاهد رشد مصرف 
باالى برق در بخش هاى مختلف 
بوده ايم و الزم است همه مشتركين 
كمك كنند تا دوران پيك بار مصرفى 

را به خوبى پشت سر بگذاريم.
وى با بيان اينكه متاسفانه ميزان 

مطالبات شركت توزيع برق استان از 
مشتركين به ميزان فروش در سطح 
كشور باال است گفت: انجام وتداوم 
خدمات شركت  در گروه پرداخت 
به موقع مطالبات است، تاخير در 
پرداخت مطالبات اين شـــركت را 
در ارائه خدمات با مشكل مواجه 

مىكند.

مديرعامل شركت توزيع برق 
اســـتان مركزى  با اشاره به اينكه 
وصول مطالبات همواره از مباحث 
چالشى بوده است افزود: مطالبات 
شـــركت توزيع نيروى برق شامل 
مطالبـــات در بخشهاى خانگى، 
كشاورزى، تجارى و صنعتى است.

وى با اشاره به اينكه بخشى از 

اين مطالبات مربوط به دستگاههاى 
اجرايى است،اظهارداشت: استاندار 
مركزى در باره  پرداخت مطالبات به 
دستگاه هاى اجرايى تاكيد كرده اند 
و خود استاندارى هم ابتداى امسال 
500 ميليون تومان از مطالباتشان را 

پرداخت كرده است.
اهللا داد ، 15 خـــرداد تا نيمه 

شـــهريورماه به ويژه در روزهاى 
اول تير تا اول شـــهريورماه را ايام 
پرمصرف انرژى و اوج ســـاعات 
مصرف برق را از 12 تا 16 عصر و 

19 تا 23 شب اعالم كرد.
وى با بيان اينكه تعرفه هاى 
مصرف برق مطابق مصوبه دولت 
از ارديبهشـــت ماه امسال 7درصد 
افزايش يافته است گفت: پرداخت 
عوارض از مشـــتركان خانگى، 
روســـتايى و چاه هاى كشاورزى 

حذف شده است.
او در باره راهبردهاى انرژى 
خورشـــيدى هم گفت: تا سال 
94 حمايـــت شـــركت توزيع از 
سرمايه گذاران اين بخش مشاركت 
50 درصدى در سرمايه گذارى بود 
اما، اين حمايت ها از سال 95 تاكنون 
در زمينـــه افزايش خريد قيمت از 

توليد كنندگان است.
مديرعامل شركت توزيع برق 
استان مركزى با اشـــاره به اينكه 
هيات دولت براى 10 استان كشور 
كه داراى دماى ميانگين 40 درجه 
سانتيگراد هستند، تغيير ساعت كارى 
تكليف كرده اســـت يادآورشد: به 
ازاى هر يك درجه افزايش دماى 
هوا، 800 مگاوات به مصرف برق 

اضافه مى شود.

 مردم صرفه جويي كنند،   6000 مگاوات برق كم داريم
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پرداخت 400 ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايى روستايى در آذربايجان غربى

اروميـــه- خبرنگاراطالعات:  
400 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
پايدار روستايى از ابتداى اجراى اين 
طرح در آذربايجان غربى پرداخت

 شده است.
 معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندار آذربايجان 
غربى در جلسه شوراى اشتغال اين 
استان  افزود:    اين ميزان تسهيالت در 
اختيار صاحبان 157 طرح جديد قرار

 گرفته است.
رضا حســـينى با اشـــاره به 
اينكه اشتغال پيش بينى شده براى 
اين طرح ها 629 نفر بوده اســـت، 
افزود: اميدواريم اين شمار روز به 
روز افزايش يافته و زمينه اشـــتغال 
صدها نفر ديگر در روستاها فراهم 
شـــود كه در آن صورت، يكى از 
مهمترين اهداف اجرايى طرح كه 
جلوگيرى از مهاجرت روستائيان 

است، مى تواند تحقق يابد.وى اضافه 
كرد:  عملكرد اين استان در اشتغال 
روستايى با وجود رتبه هاى اول و 
دوم كسب شده در بين استان هاى 
كشور، هنوز به نقطه مطلوب نرسيده 
و بايد بيشتر براى اشتغال روستائيان

 تالش شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندار آذربايجان 
غربـــى افزود: بانك كشـــاورزى 

عملكرد بسيار خوبى در خصوص 
اعطاى تسهيالت بانكى به متقاضيان 
طرح هاى اشتغال پايدار روستايى 
داشته و همين امر، عملكرد استان را 

در كشور باال برده است.
وى اضافه كرد: هنوز در ســـه 
بانك توسعه تعاون، پست بانك و 
صندوق كارآفرينى اميد مشكالتى 
براى اعطاى تسهيالت به طرح هاى

 مصوب وجـــود دارد كه بايد در 

يك كارگروه ويژه مورد بررســـى 
قرار گيـــرد. وى بيان كرد: طى يك 
هفته آينده كارگروه ويژه فنى بايد با 
حضور در اين موسسات، اشكاالت 
موجود را بررسى كرده و در صورت 
امكان حل آنها، زمينه تســـريع در 
اعطاى تسهيالت به متقاضيان اشتغال 

روستايى فراهم شود. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندار آذربايجان 

غربى پايان تيرماه امسال را آخرين 
مهلت براى پرداخت تســـهيالت 
اشتغال پايدار روستايى اعالم كرد 
و ادامـــه داد: در 40 روز آينده بايد 
سرعت بررسى طرح ها، تصويب 
آنها، انعقاد قـــرارداد در بانك هاى 
عامل و پرداخت تســـهيالت به 
صورت جهشـــى افزايش يابد تا 
زمينه توفيق بيشـــتر در اين طرح

 فراهم شود.

ساعت كار دستگاههاى اجرايى استان يزد تغيير كرد
يزد- خبرنگار اطالعات: ساعت كار دستگاههاى اجرايى استان يزد 
به اســـتثناى مراكز درمانى از 27 خرداد  لغايت 31 مرداد  سال جارى، با 
و 30 تا ساعت ابالغ استاندار اين استان در طول روزهاى هفته از ساعت 6

13 و 30 تغيير يافت.
در بخشى از ابالغ محمود زمانى قمى آمده است: با عنايت به مصوبه 
هيا ت محترم وزيران، شايســـته است مديران محترم دستگاههاى اجرايى 
اســـتان و فرمانداران محترم به منظور كاهش مصرف برق ضمن رعايت 
ساير مفاد مصوبه ابالغى به ويژه تنظيم دماى محيط كار حداقل 25 درجه 
سانتيگراد و خارج نمودن همه وسايل سرمايشى و روشنايى بعد از ساعت 
كارى از مدار، بر حســـن اجراى برنامه نظارت دقيق داشته باشند و نتيجه 
اقدامات را به معاونت محترم هماهنگى امور اقتصادى و توســـعه منابع 

استانداري اعالم كنند.
امسال تعاونى هاى روستايى كشور فعالتر مى شوند

اردبيل – خبرنگاراطالعات: امســـال براى ايجاد اشتغال در مناطق 
محروم روســـتايى بيش از 120 هزارميليارد ريال تسهيالت درنظر گرفته 

شده است .
معاون وزير تعاون ، كارو رفـــاه اجتماعى در بازديد از تعاونى هاى 
شهرستان مشكين شهر گفت:  فعال تر شـــدن تعاونى هاى روستايى از 
اهميت بسيار بااليى برخوردار بوده و از اولويت هاى اصلى وزارت تعاون 

مى باشد 
سيد حميد كالنترى افزود:  93 هزارتعاونى ، 155 تعاونى دانش بنيان 
و 14 بيمارستان تعاونى درسطح كشور فعاليت دارند كه نقش بسيار مهمى 
در توليد و ايجاد اشتغال وبهره ورى دارند و اين موضوع بيانگر اين است كه 

بخش تعاون ظرفيت زيادى براى ايجاد اشتغال دارد.
وى همچنين درسفربه شهرستان مشكين شهر از پرداخت 10 ميليارد 
تومان به تعاونى هاى مشـــكل دار دراين شهرستان خبرداد واضافه كرد: 
امسال 20 ميليارد تومان به تعاونى هاى  شهرستان مشكين شهر پرداخت 

خواهد شد .
وجود 70 مدرسه كانكسى در خراسانجنوبى

بيرجنـــد -  خبرنگار اطالعات  : مديركل نوســـازى، توســـعه و 
تجهيز مدارس خراســـان  جنوبى اعالم  كـــرد: 1257 كالس درس در 
اســـتان تخريبى هســـتند كه اين ميزان، 14 درصد كل كالسهاى درس

 استان است.
محمدرضا بيكى  با بيان اين كه مدرسه خشت و گلى در خراسانجنوبى 

وجود ندارد، افزود: حدود 70 مدرسه كانكسي در استان وجود دارد.
 او اضافه  كرد: ميزان تعهدات خيرين مدرسهساز تا قبل از برگزارى 
بيستمين جشـــنواره خيرين مدرسه ساز استان 119 ميليارد تومان بود  كه 

بيش از 75 درصد آن محقق شده است.
بيكى با بيان اين كه با اين ميزان تعهد 1574 كالس درس ساخته شده 
است، يادآور شد: در بيستمين جشنواره خيرين مدرسه ساز كه در ارديبهشت

برگزار شد نيز بالغ بر بيست ميليارد تومان تعهد از خيرين دريافت شد.
80 هكتار بافت فرسوده رباط كريم

 نيازمند بازسازي است
رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: معاون فني و عمراني فرمانداري رباط 
كريم در نشست بازآفريني شهري گفت: اين شهرستان از نظر مساحت 
بافتهاي فرسوده با مساحت80 هكتار رتبه 13 را در سطح استان تهران 

جايگاه خوبي دارد، و اين ميزان بافت نيازمند بازسازي است.
مهندس محمد اميني افزود: اجراي سياستهاي دولت تدبير و اميد 
در اجراي اهداف ستاد بازآفريني شهري كه يكي از برنامههاي قانون ششم 

توسعه به شمار ميآيد، مورد تاكيد است. 
وي با اشاره به اهتمام همه دستگاههاي شهرستان بر اجراي صحيح 
اين مهم اظهار داشت: دستگاههاي تابعه شهرستان با بهره گيري از همه 
ظرفيت نسبت به شناسايي بافتهاي فرسوده و تهيه نقشهها براي انجام 

مراحل بعدي اقدام كنند.
او يكي از راهها را تشــــويق مردم برشــــمرد و افزود: شهرداريها 
ميتوانند با بستههاي تشويقي در مناطق داراي بافت فرسوده نسبت به 
انجام سازكارهاي الزم و در جهت پيشبرد طرح بازآفريني شهري گامهاي 

موثري بردارند.
معاون عمراني فرمانداري رباط كريم ابراز داشت: با توجه به نوساز 
بودن اين اعتبار تنها ساخت و سازها را در بر نميگيرد بلكه بحث ميراث 

فرهنگي را نيز در بر خواهد گرفت. 
وي افزود: با توجه به اينكه از بعد اجتماعي بحث ساخت بناهاي 
جديد ميتواند ارتقاي فرهنگي را نيز داشته باشد، از نظر رواني هم تاثيرات 

مثبتي خواهد داشت.

ورود بخش خصوصى
 به حوزه گردشگرى، اشتغال و ثروت ايجاد مىكند

همدان-خبرنگار اطالعات:معاون امور عمرانى استاندار همدان گفت: 
با ورود بخش خصوصى در حوزه گردشـــگرى و بـــا حمايت هاى دولتى، 
اشـــتغال و ثروت در كشور ايجاد خواهد شـــد.محمودرضا عراقى در ستاد 
اجرايى خدمات ســـفر استان همدان، اظهار كرد: استان ما در بخش كشاورزى 
داراى محدوديتهايى است كه به جاى اين بخش در گردشگرى قابليتها و 

ظرفيتهاى بالقوهاى دارد.
وى افزود: زيرساختهاى خوبى از جمله قطار همدان به مشهد، اتوبان 
تهران به همدان و قطار همدان به مالير كه به زودى كلنگ زنى خواهد شـــد، 
در اســـتان وجود دارد كه زمينههاى خوبى براى توسعه گردشگرى محسوب 
مىشوند. او گفت: در نوروز 96 حدود 158 هزار مسافر به همدان وارد شدند كه 
امسال با رشد127 درصدى، به 359 هزار نفر افزايش يافت .على مالمير با بيان 
اين كه استفاده از هتلها در سال 96 نسبت به سال گذشته رشد 85 درصدى را 
به ثبت رسانده، افزود: بازديد از اماكنى كه بليط مى فروشند 18 درصد و اماكن 

تاريخى و طبيعى 68 درصد رشد داشته است.
 وي اضافه  كرد: در نوروز امسال 300 برنامه فرهنگى در سطح استان اجرا 
و 13 قسمت برنامه تلويزيونى از شبكههاى ملى به تبليغ و گردشگرى همدان 
اختصاص يافته است.او تعداد شاغالن در بخش صنايع دستى را 38 هزار نفر 
برشمرد و اعالم كرد: با برگزارى نمايشگاههاى صنايع دستى در ايام تعطيالت 
و زمان پيك مســـافر، كمك شايانى به اين بخش مىشود.وى اضافه كرد: سال 
گذشته 700 ميليون تومان براى ساماندهى سراب فارسبان و 300 ميليون تومان 

نيز براى خانه صمصام اختصاص يافته است.
حمايت  شركت شهرك هاي صنعتي قزوين

 از طرح هاي پژوهشي هدفمند
قزوين – خبر نگار اطالعات : شـــركت شهرك هاي صنعتي استان 
قزوين متعهد به شناسايي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سطح استان 
است .معاون صنايع كوچك شركت شـــهرك هاي صنعتي استان قزوين در 
نشست هم انديشـــي درجهت حمايت از كاالي ايراني  افزود :  در اين  زمينه 
مشوق هايى براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان موفق  با ايده هاي قابل 

اجرا ، پيش بينى شده است . 
شهريار كشاورز  با اشـــاره به فعاليت بيش از92 درصد صنايع در حوزه 
صنايع متوسط و كوچك ، افزود با توجه به ويژگي هاي منحصربه  فرد صنايع 
كوچك و متوســـط (( SME ))و موفقيت هاي كه اين صنايع در كشور هاي 
توسعه يافته داشته اند در حال حاضر رويكرد سياستمداران و برنامه ريزان كشور 
به ســـمت حمايت از اين  صنايع است.  به گفته وي تكنولوژي بيشتر صنايع 
كوچك و متوسط داخلي وبومي است وبه همين دليل در برابر تحريم ها مقاومت 
و استقامت بيشتري دارند.او افزود : يكي از ويژگي هاي صنايع كوچك و متوسط 
پراكندگي اين صنايع است و در حال حاضر تمامي مناطق استان قزوين از مزاياي 

صنايع كوچك و متوسط برخوردارند . 
معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين با اشاره 
به  نوآوري، اشتغالآفريني و انعطافپذيري بنگاههاي كوچك و متوسط ،گفت : 
در حال حاضر 19 شهرك خصوصي و دولتي در سطح استان قزوين با ظرفيت 
اشـــتغالزايي 45 هزار نفر فعاليت دارند كه 866 واحد به غير از شهرك صنعتي 
البرز با اشتغالزايي مستقيم 25 هزار نفر در حوزه واحد هاي متوسط و كوچك 
فعال هســـتند .  كشـــاورز در پايان با تاكيد بر اين كه حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان بويژه  شركت هاي دانش بنيان دانشگاه ها مي تواند در حمايت از 
كاالي ايراني بسيار مهم و تاثير گذار باشد، افزود :  بايد ريشه هاي بي اعتمادي 
دانشـــگاه و واحد هاي صنعتي به صورت علمي و كارشناسي مورد بررسي 

قرارگيرد و موانع و مشكالت برطرف شود.
اتمام بخشي از پروژه شبكه هدايت آبهاي سطحي 

شهرك صنعتي بندپي بابل 
ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شـــركت شهرك هاي صنعتي 
مازندران از اتمام بخشي از پروژه شبكه هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و 

آسفالت معابر شهرك صنعتي بندپي بابل خبرداد. 
مصطفي موسوي گفت: پروژه زيرسازي و آسفالت معابر شهرك ها، در 
راستاي بهسازي معابر و بهمنظور تسهيل در  رفت و آمد و براي تأمين رفاه فعالين 
بخش توليد و صنعت انجام ميشود. وي افزود: پروژه شبكه هدايت آبهاي 
ســـطحي و زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بندپي بابل شامل انجام 
آسفالت فاز 3، روكش آسفالت مسير ورودي و ترميم آسفالتهاي معيوب معابر 

به مساحت 9500 مترمربع و با هزينه 3700 ميليون ريال انجام شده است. 
او اضافه كرد: اين پروژه عمراني در مدت 6 ماه انجام شد و به بهرهبرداري 
رسيد. وي گفت: اجراي برنامه زيرسازي و آسفالت، هدايت آبهاي سطحي، 
محوطهســـازي و استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضالب جهت آبياري 
فضاي سبز، از جمله عمليات اساسي عمراني شروع شده در شركت، در حوزه 

اجرايي است.
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مقدمه: انديشه و گفتار و رفتار خالق نخبگان هر نسل، همچون باراني 
حيات بخش، فرهنگ هر عصر و دوران را بارور مي كند .فرهنگ امروز 
ايران زمين، مديون شعله تابناك روح اين سرآمدان سترگ تاريخ است 
و تنها راه ســـعادت و رهيابي به كاخ پرشكوه فرهنگ امروزي، بررسي 

زندگي و روح انديشه اين نخبگان است .
در اين نوشتار زندگي سياسي دكتر مصطفي چمران به عنوان يكي 
از مؤثرترين شخصيت هاي تراز اول نهضت اسالمي، در دو مقطع زماني 

و با رويكردي جديد مورد پژوهش قرار گرفته است.
شهيد چمران در اسفند ماه سال 1311 ماه سال هـ . ش در خانواده اي 
مذهبي در محله سر پولك تهران به دنيا آمد. چمران دبستان را در مدرسه 
انتصاريه نزديك پامنار و دبيرستان را ابتدا در مدرسه دارالفنون و سپس 
در دبيرستان البرز به اتمام رساند. در سال 32 به دانشكده فني دانشگاه 
تهران در رشـــته الكترونيك پذيرفته شـــد و در سال 36 با درجه شاگرد 

اولي فارغ التحصيل شد.(1)
درباره شهيد چمران  از اساتيد دانشكده فني –  مهندس بازرگان – 
گفته اســـت: « يكي از دانشجويان ممتاز دانشكده مصطفي چمران بود. 
اســـتعداد كم نظيري داشت. در دروس تئوري و عملي بسيار قوي بود. 
خط زيبايي داشت، نقاشي او هم خوب بود، جزوه اش رابراي نمونه به 
بچه ها نشان مي دادم. با عاطفه، صميمي، عارف مسلك، متدين و دوست 
داشتني بود. يك بار نمره امتحانش را 22 داده بودم! آن قدر كارش عالي 
بود كه ديدم طلبكار است. گفتم اين دو نمره طلبت را در امتحانات آخر 
سال حساب مي كنم، اما اين كار هرگز صورت نگرفت، زيرا هميشه در 

نمره گرفتن، او طلبكار بود و من بدهكار ماندم. (2)
  او پس از فارغ التحصيلي به مدت يك ســـال در دانشـــكده فني 
مشغول – تدريس شد و سپس از قانون اعزام شاگرد اول هاي دانشكده ها

به خارج اســـتفاده كرد و با بورس دولتي براي ادامه تحصيل به آمريكا 
رفت. فوق ليســـانس خود را از دانشـــگاه آ – اند – ام تگزاس با درجه 
ممتاز گرفت و براي گذراندن دوره دكترا به دانشگاه كاليفرنيا در بركلي 
رفت و دكتراي خود را در رشته الكترونيك و فيزيك پالسما با درجه 

عالي و شاگرد اول در رشته و دانشكده خود به پايان رساند. 
او از ذوق هنري و عرفاني سرشاري برخوردار بود. خط خوش و 
نقاشي زيبا و بيان و نوشتاري منسجم و لطيف از همان دوران جواني او 
را از ديگران ممتاز مي كرد. با آن كه ظاهري الغر اندام داشت ولي در 

ورزش هاي ميداني و همچنين كشتي نمونه بود. (3)

شهيد چمران و شروع فعاليت هاي سياسي
شهيد چمران فعاليت هاي سياسي خود را از سال آخر دبيرستان در 
مدرسه البرز در سال تحصيلي 32-1331 شروع كرد و از همان دوران 
به طور مرتب در اكثر جلســـات انجمن اسالمي دانشجويان حضوري 

فعال داشت.
او درباره شروع فعاليت هايش چنين گفته است: از سن پانزده سالگي 
در انجمن اســـالمي دانش آموزان شـــركت داشتم كه باز هم در همانجا 
با آيت اهللا طالقاني برخورد و آشـــنايي يافتم و در مســـجد هدايت يكي 
از شاگردان پرو پا قرص ايشان و درس تفسير بودم. و مقدار زيادي از 
آموزش هاي ايدئولوژيك خود را از آقاي طالقاني و انجمن هاي اسالمي 

آن وقت فرا گرفتم. (4)
در دهه 30 ، زماني كه جّو غالب فكري و سياسي در مراكز دانشگاهي 
و از جمله دانشگاه تهران در اختيار توده اي ها بود و دين و سياست 
دو مقوله مجزا از هم ديگر بودند و برخي از دانشجويان مسلمان حتي 
با ترس از هوچي گري هاي توده اي ها در نمازخانه دانشـــگاه حاضر 
نمي شدند، شهيد چمران از همان آغاز ورودش به دانشگاه بدون آن كه 
تبليغات توده اي ها بر اراده او تأثيري گذارد، با شجاعت تمام به تعهدات 

اسالمي اش عمل مي كرد. 
كه توسط آمريكا و انگليس طرح ريزي  پس از كودتاي 28 مرداد 32
و اجرا شد، نهضت مقاومت ملي به منظور بسيج مردم و مقاومت در برابر 
اهداف كودتا شكل گرفت كه شهيد چمران به عنوان عضو فعال كميته 

نهضت مقاومت ملي دانشگاه نماينده دانشكده فني در آن نهضت بود.
كه رژيم شاه، دانشجويان معترض  در روز شانزدهم آذر ماه سال 32
به سفر ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهورى آمريكا  را به گلوله بست 
و سه نفر از دانشجويان دانشكده فني به شهادت رسيدند، شهيد چمران 
جراحت مختصري برداشت و بعدها با كمك ساير دانشجوياني كه در 
اين فعاليت انقالبي مشـــاركت داشـــتند، مفصل ترين مقاله اي در مورد 
واقعه شانزده آذر نوشت  كه بعدها اين مقاله در نشريه اي به همين نام 

در آمريكا هم منتشر شد. (5)
در دهه چهل و پنجاه شهيد چمران فعاليت هاي سياسي خود عليه 
رژيم پهلوي را خارج از كشور تداوم بخشيد. نخستين حركت مهم سياسي 

او و دوستانش در آن دوران تشكيل انجمن هاي اسالمي دانشجويان و 
همچنين كنترل سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا بود .

او با حضوري فعال و شورانگيز در تمامي صحنه ها و ايراد سخنراني هاي
 آتشين در جمع دانشجويان و محافل جبهه ملي، انتشار مقاالت سياسي 
و مشاركت در اعتصابات غذايي و راهپيمايي هايي كه عليه رژيم پهلوي 

صورت مي گرفت، نقش موثر و تعيين كننده اى داشت.
پس از قيام پانزده خرداد 42 ، در بين عده اي از مبارزان خارج كشور و 
داخل كشور اين فكر به وجود آمد كه برخورد نهايي با رژيم شاه و تنها راه 
پيروزي از طريق مبارزه مسلحانه است. بدين منظور شهيد چمران و بعضي 
از همفكرن وي براي فراگيري فنون جنگ هاي پارتيزاني و آماده سازي
براي نبرد مسلحانه و رويارويي با رژيم پهلوي به مصر رهسپار شدند 
و مدت دو ســـال ســـخت ترين دوره هـــاي چريكي و جنگ هاي

 پارتيزاني را مخفيانه فرا گرفتند.
شهيد چمران در سال 1346 به دليل مخالفت با ملي گرايي افراطي 
در كشور مصر، براي مدتي به آمريكا بازگشت و در اواخر سال 1349

بنا به دعوت امام موسي صدر و به منظور ايجاد پايگاه مبارزاتي جديد، 

راهي لبنان شد و مديريت مدرسه صنعتي جبل عامل را كه  فرزندان يتيم 
شيعي لبنان در آن جا آموزش مي ديدند بر عهده گرفت. در خاطرات 
وي درباره سفر به لبنان آمده است: من در آمريكا زندگي خوشي داشتم، 
ات را سه طالقه كردم  از همه نوع امكانات برخوردار بودم، ولي همه لذ ّ
و به جنوب لبنان رفتم، تا در ميان محرومان و مستضعفان زندگي كنم، 
با فقر و محروميت آن ها آغشـــته شـــوم و قلب خود را براي دردها  و 
غم هاي اين دلشكستگان باز كنم . از طرفي ما احتياج به يك پايگاه در 
منطقه داشتيم كه از آن جا بتوانيم فعاليت هاي خودمان را برعليه رژيم 

ايران سازمان بدهيم. 
در آن زمان مناسب ترين نقطه لبنان بود. اضافه بر اين كه امام موسي 

صدر كه مخالف حكومت شاه بود حاضر به همكاري با ما بود.
 شهيد چمران در دوران حضور خود در جنوب لبنان با فعاليتهاي 
بسيار توانست تشكيالت مردمي تحت عنوان حركته المحرومين شامل 
شيعيان جنوب اين كشور را سازماندهي و راه اندازي كند. او سپس از 

بين اعضاي حركة المحرومين سازمان نظامي امل را تشكيل داد. (7)
به موازات اين گونه اقدامات، شـــهيد چمران  دو نشـــريه صوت 
المحرومين و صوت االمل كه جنبه تئوريك و خبري داشت را منتشر 

كرد.

فعاليتهاي شهيد چمران در لبنان روز به روز در حال گسترش بود تا 
اينكه با سفر امام موسي صدر به ليبي و مفقود شدن وي و همراهانش 
نقطه عطفي در مبارزات وي و ساير مبارزان لبناني انجام گرفت و آنان 
را براي ادامه راهي كه امام موسي صدر آغاز كننده آن بود بيش از پيش 

منسجم تر كرد.
 او به هر طريقي كه توانست فرياد مظلوميت شيعيان لبنان را سر 
داد و مي گفت من با ايمان به انقالب قدم به اين راه گذاشته ام و همه 
روزه در معرض مرگ و نيســـتي قرار گرفته ام ولي بر اســـاس ايمان به 
هدف و آزادي فلسطين از مرگ نهراسيده ام و همه خطرات را با آغوش 
باز استقبال كرده ام. خدايا تو مي داني كه ظلمت كفر و ظلم بر همه جا 
سايه افكنده و در جنوب لبنان كه يك سره زير سيطره چپ فرو رفته 
بود، نماز خواندن و به مسجد رفتن و اذان گفتن جرم به حساب مي آمد 
و حتي رهبران مومن مقاومت هم سكوت كرده بودند و ياراي مبارزه با 
طوفان تبليغاتي چپ را نداشتند. اي خداي بزرگ تو را شكر مي كنم كه 

به ما قدرت دادي كه در اين دوران سياه، كلمه حق باشيم.

شــهيد چمران و فعاليت هاي سياســي پس از پيروي انقالب 
اسالمي 

در واپسين روزهاي پيروزي انقالب اسالمى، دكتر چمران به عشق 
ديدار حضرت امام (ره) و پيوســـتن به امواج خروشـــان مردم، پس از 
بيست و دو سال هجرت و تبعيد به وطن بازگشت و در آغاز ورودش 
به ديدار امام خميني(ره) شتافت. وي سپس نخستين دوره هاي آموزشي 
ســـپاه پاســـداران انقالب اسالمي را راه اندازي و خود شخصاً به تربيت 

كادر آن مبادرت كرد.(8)
  پس از آن در سمت معاونت نخست وزير در امور انقالب مشغول 

حل و فصل مسايل نقاط بحراني كشور شد.
با پيروزي انقالب اسالمي، احزاب چپ و گروه هاي ضد انقالب 
درصدد تجزيه مناطق مختلف كشور به ويژه كردستان بودند، آنان يك 
هفته پس از پيروزي انقالب اسالمى در اول اسفند ماه در ابتدا با تهاجم 
به منطقه مهاباد زمزمه جدايي و خود مختاري سردادند و در 27 اسفند 
57 به سنندج يورش بردند و گروه كثيري را به شهادت رساندند. تهاجم 
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بوكان و ساير شهرها در جهت تجزيه كردستان بود.(9)
  شهيد چمران در چنين شرايطي كه نيروهاي ضد انقالب و گروه هاي 
چپ، غرب كشـــور را مورد حمله قرار داده بودند، وارد صحنه شـــد و 
براي نخستين بار در قائله منطقه مرزي سرو لباس رزم پوشيد و با كمك 

ساير نظاميان به پاكسازي منطقه پرداخت.
 شهيد چمران مشكالت موجود در منطقه مريوان را از طريق برگزاري 
جلسات متعدد با بزرگان منطقه حل و فصل كرد. اما تهاجم احزاب چپ 
به منطقه پاوه در 24 مرداد 1358 با شدت بيشتر و با شهادت بسياري 

از اهالي منطقه و نظاميان شروع شد.
 در چنين شرايطي شهيد چمران و شهيد فالحي با عزيمت به پاوه 
و همراهـــي بـــا نيروهاي نظامي، آنان را دلگرم به ادامه مبارزه كردند. تا 
اينكه با صدور اعالميه تاريخي حضرت امام  مبني بر عزيمت نيروهاي 
ارتشي به منطقه پاوه، نيروهاي ارتشي به طور رسمي وارد معركه شدند 
و تمامي مناطق اشغال شده در كردستان پاكسازي شد.(10) و دكتر چمران 

به تهران بازگشت.
شـــهيد چمران در 16 آبان 1358 به پيشـــنهاد شوراي انقالب و به 
فرمان حضرت امام خميني(ره) به عنوان نخســـتين فرد غير نظامي به 

وزارت دفاع منصوب شد.
او پاكسازي ارتش بر اساس و اصول منطقي و صحيح را در رئوس 
كارهاي خود در وزات دفاع قرار داد. (11) اما عنايت ويژه حضرت امام و 
افكار عمومي به توان و كارايي و شخصيت شهيد چمران، حركتهاي 
مشـــكوكي را در جهت خدشـــه دار كردن شخصيت او برانگيخت به 
طوري كه حتي گروهك پيكار هم قصد ترور ايشان را كردند كه موفق 

نشدند.(12)

دكتر چمران در نخستين دور انتخابات مجلس شوراي اسالمي ، از
سوي مردم تهران به نمايندگي انتخاب شد و تصميم داشت در تدوين
قوانين و نظام جديد انقالبي ، به ويژه در ارتش ، حداكثر تالش خود
را به كار بندد.(13)  وي سپس در 20 ارديبهشت 1359 ، هنگام تشكيل
شوراي عالي دفاع، به نمايندگي حضرت امام (ره) در اين شورا منصوب
شد و مأموريت يافت به طور مرتب گزارش كار ارتش را ارائه كند.

شهيد چمران با شروع جنگ تحميلي و حمله ارتش صدام به مرزهاي
ايران اسالمي به خدمت حضرت امام رسيد و با اجازه ايشان، همراه با
آيت اهللا العظمى خامنه اي به اهواز رفت و شب بعد از ورود، نخستين
حمله چريكي را عليه تانك هاي دشمن كه تا چند كيلومتري شهر در

حال سقوط اهواز پيش روي كرده بودند ، آغاز كرد. (14)
او سپس با آموزش گروهي از رزمندگان داوطلب كه گرد او جمع
شـــده بودند، ســـتاد جنگ هاي نامنظم را در اهواز تشكيل داد. از ديگر
اقدامات شـــهيد چمران در اهواز، ايجاد هماهنگي بين ارتش ، ســـپاه و
نيروي داوطلب مردمي بود كه با اين حركت، شيوه جديد جنگ مردمي

و هماهنگي كامل بين نيروهاي موجود انجام گرفت.
شـــهيد چمران ، پس از آگاهي از تسخير سوسنگرد با سازماندهي
نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران در كنار ارتش توانست شهر سوسنگرد را
از محاصره صداميان نجات بخشد . در اين منطقه بود كه هنگام درگيري

با نيروهاي بعثي زخمي شد.
پس از زخمي شدن، نخستين بار براي ديدار با حضرت امام و ارائه
گزارش به حضور ايشان رسيد. حضرت امام پدرانه به سخنانش گوش

داد و رهنمودهاي الزم را به او ارائه كرد .
در 31 ارديبهشت سال 1360 شهيد چمران همراه با رزمندگان اسالم
توانستند ارتفاعات اهللا اكبر را فتح كند. شهيد چمران و فرمانده شجاعش – 
ايرج رستمي- دو روز بعد از فتح ارتفاعات اهللا اكبر ، توانستند تپه هاي

 شاهسوند را تصرف كنند.
 ســـپس شهيد چمران طرح تسخير دهالويه را با ايثار و فداكاري
رزمندگان ستاد جنگ هاي نامنظم  و به فرماندهي ايرج رستمي عملي

كرد.
در 30 خرداد ماه ســـال 1360 در جلســـه فوق العاده شوراي عالي
دفاع در اهواز شـــركت و از عدم تحرك و ســـكون نيروها انتقاد كرد و

پيشنهادهاي نظامي خود، از جمله حمله به بستان را ارائه داد.
 در سحرگاه 31 خرداد ايرج رستمي فرمانده منطقه دهالويه و از ياران
نزديك شهيد چمران به شهادت رسيد و او از اين حادثه بسيار متأثر و
غمگين شد  و سيد احمد مقدم پور را به جاي شهيد رستمي به رزمندگان
معرفي كرد و به همه سنگرها سركشي و با همه رزمندگان خداحافظي و

ديده بوسي كرد و به خط مقدم جبهه با دشمن بعثي رفت.
 در خط مقدم در حال يادآوري نكاتي به ســـاير رزمندگان بود كه
مبادا كسي از نقطه اي كه او هست جلوتر برود، تركش خمپاره ، به پشت
سرش اصابت كرد كه بالفاصله او را با آمبوالنس به بيمارستان سوسنگرد
منتقل كردند، لكن روح ملكوتي او به نزد خداي خويش شتافت و نداي

پروردگارش را لبيك گفت.
-------------------
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*شهيد چمران در دوران حضور در جنوب لبنان با فعاليت هاي 
عنـوان  تحـت  مردمـي  تشـكيالت  توانسـت  بسـيار 
حركتـه المحرومين شـامل شـيعيان جنوب اين كشـور را 
سـازماندهي و راه انـدازي كنـد و سـپس از بيـن اعضاي 

حركته المحرومين سازمان نظامي امل را تشكيل داد

* در دهه چهل و پنجاه شهيد چمران فعاليت هاي سياسي 
خود عليه رژيم پهلوي را خارج از كشـور تداوم بخشـيد 
كه نخسـتين حركت مهم سياسـي او و دوسـتانش در آن 
دوران تشكيل انجمن هاي اسالمي دانشجويان و همچنين 

كنترل سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا بود

* شـهيد چمـران از ذوق هنـري و عرفانـي سرشـاري 
برخـوردار بـود، خـط خـوش و نقاشـي زيبـا و بيان و 
نوشـتاري منسـجم و لطيف از همان دوران جواني او را 

از ديگران ممتاز مي كرد

11 حماسه پايداري

شهيد چمران ،نابغه جنگ 
و عارف شب  هاى نبرد
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

410

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

سياست در اين ايالت همواره با پيچيدگىهايى همراه بوده است 
زيرا با اينكه اكثريت جمعيت ايالت، مسلمان هستند و به همپيمانى با 
دولت فدرال گرايش دارند اما «كادازان دوسون»هاى چينى شبه جزيره 
هرگز نسبت به آن وفادارى نشان ندادند. حاصل كار، صحنه سياسى 
چند پارهاى است كه با جابجايىهاى مستمر سياستمداران «صباح» از 
اين حزب به آن يكى، پراكندگى بيشترى پيدا كرده و آنقدر اين امر رايج 
شده كه اينك تبديل به ويژگى متمايز سياست در ايالت «صباح» شده 

و تا به امروز همچنان به عنوان مشكل آن باقى مانده است.
سازمان ملى متحد» در «صباح» به رهبرى «تون مصطفى هارون» 
اولين حاكم ايالت، با «تونكو عبدالرحمان» و «أمنو» همپيمان شـــد و 
«تون مصطفى» براى مدتى طوالنى از مهمترين شخصيتهاى سياسى 
«صباح» به شـــمار مىرفت. او پس از آنكه در ســـال 1967م. به عنوان 
وزير اول ايالت منصوب شد، با قدرت تمام حكمرانى كرد و توانست 
در هر انتخابات عمومى، 16 كرســـى پارلمانى تقديم جبهه ملى كند. 
ولى به مرور زمان «تون مصطفى» به ويژه پس از اســـتعفاى «تونكو 
عبدالرحمان» از نخســـت وزيرى، نسبت به دولت فدرال كم توجهى 
بيشترى مىكرد. او بسيار ثروتمند شده بود و در استفاده از اين ثروت 
نيز ترديد به خود راه نمىداد. گفته مىشود در يكى از سفرهايش به 
«كواالالمپور» دستور داد هواپيمايش به «صباح» بازگردد تا كمانچه اش 

را با خود همراه ببرد!
رابطهام با «تون مصطفى» به ويژه پس از آنكه از «تونكو عبدالرحمان» 
در سال 1969م. انتقاد كردم، خوب نبود. او در جريان ديدار محرمانهاى 
كه با هم داشتيم از من خواست كه از «تونكو» عذرخواهى كنم ولى 
من نپذيرفتم. ســـرانجام نيز «تون مصطفى» و حزبش در سال 1976م. 
از «پيرجاسا» شكست خوردند. «پيرجاسا» همان حزبى بود كه «داتوك 
سيرى حارس صالح» با حمايت «كادازان دوسون»هاى چينى از جمله 
«داتوك ســـيرى جوزف بايرن كيتينگان» تشكيل داده بود. آن پيروزى، 
«حارس» را به قدرت رساند و او تبديل به دومين حاكم ايالت «صباح» 
شد. او باعث رشد و توسعه ايالت از جمله جزيره «البوان» شد كه با 
موافقت او در سال 1984م. تبديل به دومين زمين فدرالى مالزى شد. 
يكى از داليلى كه باعث از دست دادن حمايت مردمى «تون مصطفى» 
شد، اين بود كه او تبديل به مردى مستبد شده بود. «حارس» هم دقيقًا
همين خطا را مرتكب شد و سرانجام به دست حزب «صباح متحد»181

در انتخابات سال 1985م. شكست خورد. به رهبرى "بايرين" 
من با "حارس" روابط مســـتحكمى برقرار كردم ولى نســـبت به 
"بايرين" ترديدهايى داشتم زيرا نشانه هاى روشنى در وفادارىاش نسبت 
به جبهه ملى نيافتم. زمانى كه نخست وزير ايالتى "صباح" بود، هر بار 
كه به آنجا مىرفتم احساس مىكردم در جبهه اپوزيسيون قرار دارم. من 
براى اينكه او را وادار به پايبندى به جبهه ملى كرده باشم وعده داده 
داراى  بودم كه اگر ائتالف ما در اين ايالت پيروز شود، ايالت "صباح" 
دانشگاه ويژه خود شود همچنانكه در سفرم به كره جنوبى، "بايرين" 
را همراه خود بردم و به تفصيل درباره "صباح" و آينده آن با او صحبت 
كردم. او به عنوان نخست وزير اول [نخست وزير ايالتى]، به موافقت 
"حارس" با فدرالى شـــدن زمين "البـــوان" اعتراض كرد زيرا معتقد بود 

كه "البوان" بخشـــى از ايالت "صباح" است و ما بايد اين ايالت را به 
جاى تضعيف، تقويت كنيم. او در تأكيد چنين ادعايى، يك بار نشست 
كابينهاش را در "بوالو اليانگ اليانگ" ـ جزيرهاى در درياى چين جنوبى 
كه حكومت فدرال، آن را بازپس گرفته بودـ  برگزار كرد تا نشان دهد 

است. كه اين جزيره نيز بخشى از ايالت "صباح" 
ادامه دارد

پينوشت: 
در سال 1985م. از  به دليل اختالف با "حارس"  181 - "بايرين" 

"برجايا" منشعب شد و حزب "صباح متحد" را تشكيل داد.

آمريـــكاى دوره ترامپ گوى 
ســـبقت را در يكجانبه گرايى از 
دولتهاى پيشين اين كشور ربوده 
و كاخ ســـفيد را به سوى موقعيتى 
خطيـــر و پرهزينه مى راند. اين در 
حالى اســـت كه رئيس جمهورى 
اين كشـــور وعده داده بود كاهش 
هزينههاى بين المللى صرف بهبود 

اوضاع داخلى خواهد شد.
بـــه گزارش گـــروه تحليل، 
تفسير و پژوهشهاى خبرى ايرنا، 
سياســـتهاى كاخ سفيد در دوره 
رياست جمهورى «دونالد ترامپ» 
انتقادات فراوانى در عرصه بينالمللى 
به دنبال داشته و حتى متحدان اروپايى 
آمريكا به اصلىترين معترضان به اين 
سياستها مبدل شده اند.به تازگى 

بود بود كه «والديمير پوتين» رئيس 
جمهورى روسيه رفتارهاى واشنگتن 
را به بازى در زمين فوتبال با قواعد 
جودو تشبيه كرد كه نتيجه آن جز 
هرج و مرج نخواهد بود. «امانوئل 
مكرون» همتاى فرانسوى پوتين نيز 
كه در اجالس بين المللى اقتصادى 
سنت پترزبورگ حضور داشت با 
بيانى كنايه آميز ابراز اميدوارى كرد 
دورههاى رياست جمهورى آمريكا 
از چهار به 10 ســـال افزايش يابد 
تا دولتها در واشـــنگتن تعهدات 
اســـالف خويش را زير پانگذارند. 
پس از اين سخنان رهبران مسكو و 
پاريس در انتقاد از يكجانبه گرايى 
واشنگتن بود كه صدراعظم آلمان نيز 
بى شكلى بى سابقه درباره پيامدهاى 
تضعيف همكارى و چند جانبهگرايى 
در ســـطح بينالمللى هشدار داد و 
گفت: ايـــن پيامدها مى تواند به 
تكرار تجارب هولناك اواسط قرن 
ميالدى گذشته و رويارويى جهانى 
منتهى شـــود. سياست يك سال و 
نيم گذشته دولت آمريكا نوك پيكان 
انتقادات بين المللى را متوجه ترامپ 
و خودسرىهاى وى ساخته است. 
رئيس جمهـــورى آمريكا ضمن 
خـــروج از پيمانهاى بين المللى 
چـــون پاريس و برجام كه پس از 
سالها پويش ديپلماتيك، مساعى 
گسترده دولتها و با پشتوانه افكار 
عمومى جهان به دست آمد، كمر به 
تخريب صلح، ثبات و امنيت جهانى 

بسته است.

اعـــالن پايتختى قدس براى 
رژيم صهيونيستى، انجام حمالت 
نظامى به ســـوريه و پشتيبانى از 
تجاوزگرى برخى دولتهاى منطقه 
در كنار راه اندازى جنگى تجارى 
عليه رقباى اقتصادى ديگر نمودهاى 
يكجانبه گرايى آمريكا اســـت كه 
نوعى افسارگسيختگى سياسى را 
به نمايش مى گـــذارد و نگرانى 

بســـيارى از اعضاى جامعه جهانى 
را برانگيخته اســـت. پيش از اين 
و در اوايل دهه گذشـــته، اياالت 
متحده تحت رهبرى «جرج دبليو 
بوش» و تفوق نومحافظه كاران در 
سياستگذارى خارجى واشنگتن دو 
جنگ ويرانگر را در افغانســـتان و 
عراق به راه انداخت. تبعات سنگين 
تجاوز سالهاى 2001 و 2003 به 
اين دو كشور سبب ساز تحوالتى 
جدى در آمريكا شـــد تا جايى كه 
«باراك اوباما» سناتور رنگين پوست 
دموكرات با شعار تغيير به كاخ سفيد 
راه يافت و كوشيد با كمترين هزينه 
ممكن نظاميان كشـــورش را از دو 
مهلكه خودساخته عراق و افغانستان 

بيرون بكشد.
پس از دوران يكجانبه گرايى 
بـــوش، اوباما تالش خود را به كار 
بســـت تا در همكارى با دوستان 
غربى و حتى رقباى شرقى اهداف 
و منافع كالن آمريكا را پيگيرى كند 
تا جايى كه واشـــنگتن تحريمهاى 
هســـته اى عليه جمهورى اسالمى 
ايران را با مشـــاركت قدرتهاى 
جهانى و اجماع اعضاى شـــوراى 
امنيت برقرار ســـاخت و جبهه اى 
بين المللى را در برابر تهران شكل 
داد.نكته قابل تامل اينكه ترامپ نيز 
در ايام رقابتهاى انتخاباتى، صرف 
هزينههـــاى كالن براى راه اندازى 
جنگهايى بى نتيجه در خاورميانه 
را يكـــى از اصلى ترين انتقادات 
خود از دولتهاى پيشـــين آمريكا 

عنوان كرد. بـــه گفته وى اياالت 
متحده نابخردانه هفت تريليون دالر 
در خاورميانه هزينه كرده درحالى 
كه اين منابع مى توانســـت صرف 
سرمايهگذارى و بازسازى اقتصادى 
آمريكا شـــود. رئيس جمهورى 
آمريـــكا در حالى با قطع، توقف يا 
كاهش تعهدات مالى در سازمانهاى 
مختلف و نهادهاى جهانى، خروج از 

پيمانهاى بينالمللى، ورود به جنگ 
تعرفه وغيره هدف خود را شـــعار 
«نخست آمريكا» عنوان مى دارد كه 
عمال جز هزينه براى كشورش به بار 
نياورده است.به عنوان مثال بسيارى 
از صاحبنظران اقتصادى مى گويند 
جنگ تعرفهها هر چند در آمريكا 
مزايايى كوتاه مدت و ميان مدت را 
به دنبال خواهد داشت اما در سطح 
كالن و به شكل درازمدت تضعيف 
اقتصاد اين كشور در سطح جهانى را 
به دنبال خواهد آورد .تك سونگرى 
ترامپ به مسائل گوناگون داخلى و 
بين المللى و رويكرد يكجانبه گرايى 
وى با تحميل هزينههايى سنگين بر 
آمريكا و جهان، مهمترين تناقض 
درونى ترامپيسم به شمار مى آيند 
و آينده اى نامعلوم را رقم زده كه 
نگرانى و چاره جويى بســـيارى از 

كشورها را به دنبال داشته است.
ترامپ در دام يكجانبه گرايى

تحليلگران مســـائل سياست 

بينالملـــل اعتقاد دارند در عصرى 
كه بيشتر كشورهاى جهان به فكر 
شـــكلدهى به نظـــم بين المللى 
برپايه چند جانبه گرايى هســـتند، 
سياستهاى ترامپ به ويژه در قبال 
ايران ضمن برهم زدن موازنه قدرت 
در عرصـــه جهانى، امنيت اياالت 

متحده را دچار چالش مى كند.
بـــه گزارش گـــروه تحليل، 

تفسير و پژوهشهاى خبرى ايرنا، 
مهمترين ويژگى كه دوره 18 ماهه 
رياست جمهورى «دونالد ترامپ» را 
برجسته مى سازد اتخاذ سياستهاى 
يكجانبه نسبت به مسائل بين المللى 
بوده است. چهل و پنجمين رئيس 
جمهورى اياالت متحده از بدو ورود 
به كاخ ســـفيد تك روى و اتخاذ 
سياستهاى خودخواهانه را آشكارا 
دنبـــال كرد. خروج از پيمان آب و 
هوايى پاريس كه كشورهاى جهان 
بيشـــتر از 2 دهه براى امضاى آن 
رايزنى كردند، توقف قرارداد تجارى 
ترانس پاســـيفيك (ميان آمريكا و 
اروپا) و اعمال تعرفههاى تجارى بر 
واردات به اياالت متحده از مهمترين 
موضوعاتـــى بود كه ترامپ بدون 
توجه به خواست ديگر كشورهاى 
جهان به صورت يكجانبه به آنها 
پشت پا زد. يكى از آخرين اقدامات 
يكجانبـــه ترامپ خروج از توافق 
هسته اى با ايران بود كه واكنشهاى 

گســـترده بين المللى را به دنبال 
داشت. 

مخالفت جهانى با رويكردهاى 
ترامپ 

خروج واشـــنگتن از توافق 
هســـتهاى ايران از جمله اقدامات 
چالش برانگيـــزى بود كه رئيس 
جمهورى آمريكا به رغم مخالفتهاى 
پنج كشـــور روسيه، چين، فرانسه، 

انگليس و آلمان اتخاذ كرد. تارنماى 
«مورنينگ هرالد» استراليا در گزارشى 
خطمشى ترامپ در مسائل بينالمللى 
را يكجانبه توصيف كرد و يكى از 
نمونههاى بارز آن را كه با واكنش 
جهـــان همراه بود خروج از برجام 
دانســـت. اين گزارش اعتقاد دارد 

خروج ترامپ از توافق جهانيان را به 
واكنش در برابر يكجانبه گرايى كاخ 
سفيد وادار كرد. «ترزامى» نخست 
وزير بريتانيا، «امانوئل مكرون» رئيس 
جمهورى فرانسه و «آنگال مركل» 
صدراعظم آلمان اين اقدام ترامپ را 
مايه تاسف و نگرانى خود و جهان 
دانســـتند. هر سه رهبر اروپايى بر 
پايبندى خود به برجام و همكارى 

كامل با ايران و آژانس بين المللى 
انـــرژى اتمى به رغم مخالفتهاى 
آمريكا تاكيد كردند.به نوشته روزنامه 
«نيويورك تايمز» نخســـت وزيران 
بلژيك، اســـتراليا، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا و بسيارى از 
سران كشورهاى جهان نيز از ترامپ 

به علت بى توجهى به خواســـت 
ديگر كشورها در حمايت از برجام 
انتقاد كردند. اين در حالى اســـت 
كه، تنها نخســـت وزير اسرائيل و 
پادشاهى عربستان سعودى از اين 
اقدام حمايت كردند. با اينكه برخى 
مقامهاى جمهوريخواه در آمريكا 
هـــم از اقدام ترامپ تمجيد كردند 
اما مقامهاى دموكرات به طور كلى 

با اين اقدام ترامپ مخالفت كردند. 
يكـــى از مهمتريـــن واكنشها به 
سياستهاى رئيس جمهورى آمريكا 
به تازگى از سوى اين مقام آلمانى 
رسانه اى شد. تارنماى شبكه خبرى 
بلومبرگ، در گزارشـــى از كاهش 
اعتماد رهبران كشورهاى جهان به 
سياســـتهاى كاخ سفيد خبر داد 
و با اشـــاره به سخنان صدر اعظم 
آلمان آورد مركل چند روز قبل در 
انتقاد از سياســـت خارجى ترامپ، 
وى را به تشديد «يكجانبه گرايى» 
متهم كرد.به اعتقاد اين مقام اروپايى، 
بىاعتبارسازى يكجانبه توافقى كه 
از سوى جامعه بينالمللى و حتى 
شـــوراى امنيت سازمان ملل متحد 
تاييد و تصويب شـــده بود، قابل 
پذيرش نيســـت. صدراعظم آلمان 
يكى ديگر از نمونههاى سياســـت 
يكجانبـــه ترامپ را كه در تضاد با 
جامعه جهانى اتخاذ شـــد، تصميم 
سال گذشـــته وى در مورد توافق 
اقليمى پاريس عنوان كرد كه نظم 
جهانى چندجانبه را با يك بحران 

واقعى درگير ساخت.
 خودسرى ترامپ تهديدى براى 

آمريكا
ترامپ همه توصيه ، درخواست 
و حتى تهديدها را ناديده گرفت و 
هرآنچه را كه مى خواست و پيش 
از انتخابات و عده داده بود در حوزه 
بين المللى به اجرا درآورد. در واقع 
رئيـــس جمهورى اياالت متحده با 
بىاعتنايى به متحدان نزديك خود 
اعتبار آنها را زير سوال برد و وجهه 
اين كشورها در عرصه بين المللى 

را نابود ساخت. 
به نوشته نيويورك تايمز «نانسى 
پلوسى» رهبر دموكراتهاى مجلس 
آمريكا در مورد اقدام ترامپ اعالم  
داشت همه كارشناسان و متحدان 
كاخ سفيد اين توافق را موفقيت آميز 
دانستهاند و حتى مقامها و مشاوران 
ترامپ هم توافق را موثر ديدهاند اما 
رئيس جمهورى اين واقعيتها را 
ناديده گرفته است. وى تاكيد كرد: 
تصميم عجوالنه رئيس جمهورى، 

تنها آمريـــكا را منزوى مىكند و
نـــه ايـــران را . زيرا متحدان ما به
توافـــق احترام مـــى گذارند و در
مقابل دولت آمريكا اعتبار بينالمللى
و قـــدرت تاثيرگذارى خود در ميز
مذاكرات را از دســـت مى دهد.
تارنماى تحليلى «لوبالگ» نيز اقدام
ترامپ در مخالفت با برجام را استوار
بر پايههاى امپرياليستى توصيف كرد
و نوشت: تصميم ترامپ براى اين
كار بيش از هر چيز به علت مخالفت
بـــا اوباما و باهدف بى اعتباركردن
امضـــاى رئيس جمهورى پيش از
خود و دســـتاورد بزرگ وى در
حوزه سياست خارجى بود. به اعتقاد
تحليلگران غربى، اما ترامپ با اين
كار خود نشـــان داد از هيچ راهبرد
كالنـــى در اين زمينه پيروى نمى
كنـــد و تنها نيات فردى وى را در
مقابـــل اكثريت رهبران جهان قرار
داده است. رئيس جمهورى آمريكا
احســـاس مى كند با انجام رفتارى
مغاير با قدرتهاى كم وبيش هم
تراز با كاخ سفيد، مى تواند ضمن
برهـــم زدن وضع موجود، اقتدار و
بزرگى واشـــنگتن را به رخ رقباى
آمريكا بكشـــاند. لوبالگ سياست
خارجى دولـــت ترامپ را كامال
يكجانبه گرا دانست و تصريح كرد
: به ويژه آنكه در دوره اى اتخاذ شده
است كه جهان تمايلى به پذيرش
برترى اياالت متحده ندارد. در حالى
كه كاخ سفيد خود را به عنوان يك
بازيگر غيرقابل اعتماد نمايش داد،
اروپا مسير خود را در برجام ترسيم
كرده اســـت و تالش مىكند تا از
منافع اقتصادى بنگاههاى خود دفاع
كند.گزارش بر اين باور است نوع
سياستهاى ترامپ نسبت به تهران
نشانه اى از گستاخانه شدن رويكرد
قدرت آمريكا اســـت؛ رفتارى كه
باعث جدايى سياست خارجى ديگر
كشورها از كاخ سفيد شده است. اين
رويهها اكنون اروپا، روسيه و چين
را به يكديگر نزديكتر و از آمريكا
دور كرده است. تحليلگران مسائل
سياست بين الملل اعتقاد دارند در
عصرى كه بيشتر كشورهاى جهان
به دنبال شكلدهى به نظم بينالمللى
برپايه قواعد و مقررات در چارچوب
چندجانبه گرايى هستند، سياستهاى
ترامپ در قبال ايران نه تنها موازنه
قـــدرت را در عرصه جهانى را بر
هم مى زند بلكـــه امنيت اياالت
متحده را دســـتخوش مخاطراتى
خواهد كـــرد. در واقع ترامپ به
جاى پرداختن به موضوعات مهم
داخلى و بين المللى، با واردكردن
آمريكا به معركههاى ويران كننده و
غيرضرور، ظرفيتها و توانايىهاى
اين كشور را نابود مىكند. ترامپ
اكنون همان مسيرى را مى پيمايد
كه پيش از اين قدرتهاى بزرگ را
به خاطر غرور و خودسرى دچار

زوال كرده بود.
ادامه دارد

آمريكا و تناقضات درونى ترامپيسم
 * ترامپ همه توصيه ، درخواست و حتى تهديدها را ناديده گرفت 
و هرآنچه را كه مى خواست و پيش از انتخابات و عده داده بود در 

حوزه بين المللى به اجرا درآورد

* اعـالن پايتختـى قدس بـراى رژيم صهيونيسـتى، انجام حمالت 
نظامـى به سـوريه و پشـتيبانى از تجاوزگرى برخـى دولت هاى 
منطقه در كنار راه اندازى جنگى تجارى عليه رقباى اقتصادى ديگر 
نمودهاى يكجانبه گرايى آمريكا اسـت كه نوعى افسارگسـيختگى 

سياسى را به نمايش مى گذارد

* آمريكاى دوره ترامپ گوى سبقت را در يكجانبه گرايى از دولتهاى 
پيشـين اين كشـور ربوده و كاخ سفيد را به سوى موقعيتى خطير 

و پرهزينه مى راند

*تحليلگران مسائل سياست بين الملل اعتقاد دارند در عصرى كه 
بيشـتر كشـورهاى جهان به دنبال شـكل دهى به نظم بين المللى 
برپايـه قواعـد و مقـررات در چارچوب چندجانبه گرايى هسـتند، 
سياسـت هـاى ترامـپ در قبـال ايران نه تنهـا موازنه قـدرت را در 
عرصه جهانى  بر هم مى زند بلكه امنيت اياالت متحده را دستخوش 

مخاطراتى خواهد كرد



سرويس حوادث: رئيس پليس 
تهران از دســـتگيري 513 سارق در 
دوازدهميـــن مرحله از اجراي طرح 

رعد خبر داد.
ســـردار حسين رحيمي درباره 
دوازدهمين مرحله از اجراي طرح رعد 
كه در محل پليس پيشـــگيري تهران 
انجام گرفت، افزود: ازدزدان دستگير 
شده 50 ســـارق مربوط به سرقت 

خودرو، موتورســـيكلت و دوچرخه 
بودند و 182 ســـارق اقدام به سرقت 
از داخل خودرو كرده بودند. همچنين 
حدود 30 سارق قاپزن بوده و ديگر 
دستگيرشـــدگان نيز به دليل ارتكاب 

ديگر سرقتها دستگير شدند.
وي ارزش ريالـــي امـــوال 
مسروقه كشف شـــده از سارقان و 
مالخـــران در اين طـــرح را بيش از 

3 ميليـــارد تومان اعـــالم كرد. او از 
دستگيري 282 فروشنده مواد مخدر 
در كالنشـــهر تهران خبر داد و گفت: 
هشت شبكه مواد مخدر نيز متالشي 
شد  و 501 معتاد متجاهر جمعآوري
 شـــدند. وي اظهارداشت: 31 نفر كه 
در امر قاچاق كاال فعاليت داشـــتند 
دستگير شدند و سه شبكه قاچاق كاال 

هم منهدم شد.

بازگشت پيكر شهيد مدافع حرم به كشور
ســـرويس شهرســـتانها: پيكر پاك سيد فاضل موسوي امين از 

شهداي مدافع حرم وارد تهران شد.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خوزستان گفت: سيد فاضل 
موسوي امين شصت و هشتمين شهيد مدافع حرم از استان خوزستان 
است كه چند ماه پيش و قبل از سيد عمار موسوي شصت و نهمين 
شهيد مدافع حرم از خوزستان در سوريه به شهادت رسيد، اما پيكر 

اين شهيد واالمقام در دست گروههاي تكفيري بود.
عبدالرضا فرجيان افزود: پيكر مطهر اين شـــهيد عصرامروز با 
اســـتقبال رســـمي وارد فرودگاه اهواز ميشود و سپس به مسجد 
امام (ره) منتقل شـــده و امشـــب مراسم وداع با اين شهيد واالمقام 

برگزار خواهد شد.

 آزادي 2300 زنداني جرائم غيرعمد
 با كمك خيرين 

سرويس خبر: ستاد مردمي ديه كشور اعالم كرد: خيرين با حضور 
در 400 آيين گلريزان ويژه ماه رمضان و اهداي مبلغي معادل 79 ميليارد 
و 240 ميليون تومان، زمينه آزادي 2 هزار و 300 نفر از زندانيان تحت 

حمايت ستاد ديه را فراهم كردند.
به گزارش ستاد ديه، نمايندگي اين نهاد حمايتي در استان اصفهان 
با برگزاري 33 جشن گلريزان و جذب كمك 105 ميليارد ريالي خيرين 

در صدر فهرست كشوري قرار دارد.
پس از اصفهان، به ترتيب استان فارس با جمعآوري 101 ميليارد 
ريال، خوزستان با جذب كمك 98 ميليارد ريالي و كرمان نيز با جذب 

كمكي افزون بر 67 ميليارد ريال در رتبههاي بعدي هستند.

گفتگوهاي تخصصي حقوق بشري 
ميان ايران و سوئيس 

ســــرويس خبر: دبير ستاد حقوق بشــــر قوه قضائيه، با برناردو 
اشتادلمان، معاون وزارت دادگستري و پليس فدرال سوئيس ديدار و در 

مورد موضوعات قضايي و حقوق بشري بحث و تبادل نظر كرد.
دور هفتم گفتگوهاي تخصصي حقوق بشــــري ميان جمهوري 
اسالمي ايران و سوئيس، در ستاد حقوق بشر قوه قضائيه به سرپرستي 
كاظم غريب آبادي معاون امور بينالملل ســــتاد حقوق بشــــر برگزار 

شد.
اين ديدار هفتمين دور از گفتگوهاي تخصصي حقوق بشــــري 
ميان جمهوري اسالمي ايران و سوئيس بود كه قضات برجسته ايراني 

و سوئيسي در آن حضور داشتند.
 در اين دور از گفتگوها، طرفين درخصوص حقوق متهم در سه 
مرحله قبل از محاكمه، حين محاكمه و پس از محاكمه در دو نظام 

قضايي به بحث و گفتگو پرداختند.

 «دختر فداكار» براي ادامه درمان 
به تهران آمد 

سرويس شهرستانها: هانيه دختر فداكار سرپل ذهابي به دستور 
وزير بهداشت براي تكميل روند درمان به تهران اعزام شد.

هانيه كه در زلزله آبان سال گذشته سرپل ذهاب استان كرمانشاه 
هنـــگام نجات خواهر خود، بر اثر ريزش آوار دچار ضايعه نخاعي 
شـــده بود، با ســـپري كردن مراحل درمان و بازتواني در كرمانشاه به 
دستور وزير بهداشت براي ادامه پروسه درماني و بازتواني به تهران 

منتقل شد.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در خصوص 
اعزامهانيه به تهران گفت: در ســـفر ماه گذشـــته دكترهاشمي وزير 
بهداشت ودرمان به استان كرمانشاه براي افتتاح تعدادي از پروژههاي 
بهداشـــتي و درماني و بازديد از مناطق زلزله زده، وي در ديدار با 
خانوادههانيه در جريان روند درمان و بهبودي اين دختر فداكار قرار 
گرفـــت. مهدي محمدي افزود: در همان ابتداي وقوع زلزله و آغاز 
روند درمانهانيه بنا به تمايل خانواده وي براي ادامه درمان در استان 
كرمانشاه، تمامي امكانات درماني دانشگاه علوم پزشكي براي بهبودي 
كامل، در اختيار تيم پزشـــكيهانيه قرار گرفت و با انجام اقدامات 
الزم فيزيوتراپي خوشـــبختانه شـــاهد به روي پا ايستادن دوباره اين 
دختر فداكار بوديم. وي اظهار داشت: با توجه به هماهنگيهاي انجام 
گرفته، هانيه براي ادامه درمان خود تحت نظارت تيمهاي تخصصي 

به تهران اعزام شد.
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سرويس خبر:سازمان بازرسي كل كشور 
بـــا ارائه توضيحاتي در خصوص اطالعيه 
وزارت صنعت مبني بر تكذيب هك شدن 
ســـايت ثبت سفارش خودروهاي خارجي 
اعـــالم كرد: متخلفاني كه با نفوذ غيرمجاز 
در واردات غيرقانونـــي بيش از پنج هزار 
دستگاه از خودروهاي لوكس دست داشتند، 

شناسايي شدند.
 در اين اطالعيه آمده اســـت: رئيس 
وقت گروه ثبت سفارش خودروهاي خارجي 
سازمان توسعه تجارت ايران (وزارت صنعت، 
معـــدن و تجارت) در نامهاي به ســـازمان 
بازرسي كل كشور در نهم خردادجاري كه 
به امضاي وي رسيده، در بخشي از آن تأكيد 
ميكند: «هيچكدام از مراحل ثبت سفارش 
خودروهاي سواري موردنظر توسط اين دفتر 
صورت نگرفته است و بهعبارتديگر، دفتر 
مقررات در مراحل آن نقشـــي نداشته است 

و اين ثبت سفارشـــات تنها با هك سيستم 
و تغييـــر كد در ديتابيس در روز 96-4-27

رخ داده است.»
اطالعيه ســـازمان بازرسي كل كشور 
ميافزايد: وي در بخش ديگري از اين نامه 
اظهار ميدارد: «چندين مورد نفوذ غيرقانوني 
به ســـامانه «ثبتارش» از طريق نام كاربري 
پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت 
پذيرفت كه نشان ميدهد شخص يا اشخاصي 
بهصورت باندي با نفوذ به ســـامانه مذكور 
براي اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش 
غيرقانوني كردهاند كـــه حتي آيپيهاي 
شناساييشده جهت شناسايي دقيق متخلفين 

تحويل حراست وزارتخانه گرديد.»
اين ســـازمان تاكيد كرده است:الزم به 
ذكر است، متخلفاني كه با نفوذ غيرمجاز به 
سامانه ثبتارش در واردات غيرقانوني بيش 
از پنج هزار دســـتگاه از خودروهاي لوكس 

دست داشتند، توسط اين سازمان شناسايي 
و حتي نحوه ورود غيرمجاز آنها به سامانه 
مذكور نيز مشخصشده و بر همين اساس 
ســـازمان بازرسي كل كشور طي نامههاي 
هشداري خطاب به رئيس سازمان توسعه 
تجارت ايران در تاريخهاي 27 فروردينماه 
و 10 ارديبهشتماه 97 اعالم كرده است كه 
سايت ثبتارش قابل نفوذ بوده و الزم است 
كه نسبت به ايمنسازي سايت مذكور و يا 

جايگزيني سامانه جديد اقدام شود.
در پايـــان به اطـــالع افكار عمومي 
ميرساند، مساله هك شدن سامانه مذكور، 
نافي تخلفات انجام گرفته در اين خصوص و 
ديگر موضوعات اين پرونده توسط مسئولين 
مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسي كل 
كشـــور در اين خصوص در حال تكميل 
اســـت و بهزودي به مراجع ذيصالح ارسال 
ميشود، لذا به مسئولين امر توصيه ميشود 

از فضاسازيهاي بيمورد در اين خصوص 
پرهيز كنند.

* تشكيل پرونده تخلفات خودرويي 
    معاون حقوقي و رئيس گشتهاي مشترك 
تعزيرات تهران، از تشكيل چهار شعبه ويژه 
رسيدگي به شكايتهاي خودرويي در تهران 
خبر داد و گفت: از ابتداي امســـال تاكنون 
481 پرونده مرتبط با تخلفات خودرويي در 
تعزيرات تشكيل شده كه موضوع محوري اين 

شكايتها تحويل ندادن خودرو است.
بهمن حســـن بيگي، افزود: با توجه 
بـــه نص صريح تبصره ذيل ماده 19 قانون 
حمايت از مصرف كنندگان كه شركتهاي 
عرضه كننـــده كاال و خدمات را به ايفاي 
تعهد انجام شده يا پرداخت خسارت وارده 
ملزم ميكند، چهار شـــعبه ويژه رسيدگي 
بـــه تخلفات خودرويي در تعزيرات تهران 
تشكيل شـــده است و به شكايات مردمي 

رسيدگي ميشود.
وي اضافه كرد: نوسان قيمت خودرو 
و بهانههاي شـــركتهاي عرضه كننده از 
سال 1396 مبني بر افزايش تعرفه واردات و 
عوارض گمركي، موجب شد تا خودرو به 
متقاضياني كه از طريق سيستم بانكي اقدام به 
پيش خريد خودروهاي وارداتي كرده بودند، 
تحويل داده نشـــود و اين در حالي بود كه 
طبق قرارداد بايد طي مدت يك تا سه ماه 

خودروهاي خود را تحويل ميگرفتند.
حســـن بيگي اظهار داشـــت: امتناع 
شركتهاي عرضه كننده خودرو از تحويل، 
سبب شـــد تا متقاضيان ضمن مراجعه به 
دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و ســـازمان تعزيرات 
حكومتي خواستار الزام به تحويل خودرو، 
پرداخت خسارت و برخورد با شركتهاي 

متخلف شوند.

 وارد كنندگان غيرقانوني 5هزار خودرو لوكس شناسايي شدند

چه نيازي به تعويض كارتهاي ملي وجود دارد؟
اينهمه وقت و هزينه صرف تعويض كارتهاي ملي با كارتهاي هوشمند 
ميشود، بدون آن كه تغيير قابل توجهي در زندگي مردم ايجاد كند. مشخصات ما 
كه همان مشخصات و عكسهايمان هم كه همان عكسها است، پس چه نيازي 

به تعويض كارتهاي ملي ما وجود دارد؟!
تلفن به خط ارتباطي

لزوم افزايش سود سپردهگذاريهاي بانكي
هنگامي كه شهريورماه سال قبل نرخ سود بانك ها به صورت دستوري كاهش 
يافت، درباره پيامدهاي ويرانگر آن بر اقتصاد كشور هشدارهايي دادم كه متأسفانه به 
آنها توجه نشد و در نهايت حجم فراوان نقدينگيها به سوي بازار سكه و ارز و 
اخيراً بازار خودرو و مسكن سرازير شد و افزايش بيسابقه قيمت آنها را به همراه 
آورد. در چنين شرايطي ضرورت دارد نرخ سود سپردهگذاريهاي روزشمار به 20
درصد و يك ساله به 24 درصد افزايش يابد تا آرامش به اقتصاد كشور باز گردد.
عليرضا احمدي

زيرساختهاي صنعت گردشگري ارتقاء يابد
در شرايطي كه فرانسه 80 ميليون، تركيه 40 ميليون و امارات متحده عربي 7
ميليون نفر در سال گردشگر خارجي دارند، جاي سئوال است كه شمار گردشگران 
خارجي ايران عليرغم اين همه جاذبههاي تاريخي و طبيعي چرا از 5 ميليون نفر در 
سال تجاوز نميكند؟ به نظر من شكوفايي صنعت توريسم در ايران مستلزم بهبود 
روابط خارجي و فراهم آوردن زيرساختهاي الزم از قبيل ساخت هتلهاي مجهز 

و ارتقاي صنعت حمل و نقل در كشور است.
از فعاالن صنعت گردشگري

مرمت خيابانهاي اصلي اسالم آباد غرب
پس از سالها بمباران و موشك باران اسالم آباد غرب در جنگ تحميلي انتظار 
ميرود خيابانهاي اصلي اين شهر از وضع سابق خارج و مرمت شوند تا ترافيك

سنگين نداشته باشند.
شهروندي از اسالم آباد غرب

ترامپ فرعون زمان است!
با توجه به كبر و غرور و دشمني كه ترامپ رئيس جمهوري آمريكا با بشريت 
و انسانيت دارد، بهتر است كه فرعون زمان لقب بگيرد! او بايد بداند كه حتي فرعون 
و امثال او هم باالخره روزي جان به جان آفرين تسليم ميكنند و در اينجا است كه 

تاريخ درباره عملكردشان در جهان، داوري خواهد كرد.
م، محمديـ  ساري

كارشناسان بر تبليغات صداوسيما نظارت كنند
در بيشتر تبليغات بيلبوردهاي سطح شهر و همچنين تلويزيون متأسفانه اصول 
اخالقي، جامعهشناســـي و روانشناســـي رعايت نميشود، حال آن كه گروهي از 
كارشناسان يادشده بايد بر توليد و پخش آگهيهاي تبليغاتي نظارت داشته باشند. در 
يكي از تبليغات سيما كه ظاهراً قرار بود پيام اخالقي احترام به پدر و مادر را برساند، 
در حالي كه فرزند در حال گفتگو با پدرش بود، او درباره طرز پختن ذرت مكزيكي و 
فناوري آن حرف ميزد كه نتيجه عكس ميداد. تبليغات بايد با فرهنگ عمومي ايرانيان 

سازگاري داشته باشد و محتواي روانشناختي را با فرم هنرياش همراه كند.
بيننده خانم برنامههاي صداوسيما

بانك ها اعتمادسازي كنند
از حدود 10ســـال پيش مبالغي به پوند و يورو در بانك واقع در ميدان كاج 
ســـعادت آباد داشـــتم و حاال كه براي دريافت آنها مراجعه كردهام ميگويند ارزي 
براي تحويل نداريم و معادل ريالي آن را به نرخ رســـمي پرداخت ميكنيم! مبلغ 
ريالي آن را خواســـتم كه باز هم پاســـخ دادند فعالً امكان پرداخت نداريم! با اينكه 
ســـپردههاي من زياد نيســـت، ولي آيا چنين رفتاري موجب عدم اطمينان و اعتماد 

مشتريان بانك ها نميشود؟
از سپردهگذاران ارزي بانك 

درمانگاه لواسان را تجهيز كنند
19 خرداد حاج اســـداهللا اناري، متصدي تنها دكه مطبوعاتي لواسان كوچك

دچار عارضه قلبي ميشود و او را به درمانگاه پيامبر اكرم(ص) لواسان منتقل ميكنند 
ولي عليرغم كوشـــشهاي كادر پزشكي درمانگاه و به علت كمبود امكانات اين 
كلينيك متأسفانه وي به رحمت ايزدي ميپيوندد. انتظار اهالي لواسان از مسئوالن 
وزارت بهداشت و درمان تقويت و تجهيز اين درمانگاه است. تا ديگر شاهد اين 

شهروندي از لواسانوقايع تلخ نباشيم.
رواج قليان براي سالمت جامعه خسارتبار است

رواج قليان مثل يك ســـم ســـالمت خانوادهها را تهديد ميكند و از اينرو 
مسئوالن مربوطه نبايد اجازه دهند اين وسيله خسارتساز و مّضر در زندگي مردم 
و بخصوص جوانان شيوع پيدا كند. واقعيت افزايش استفاده از قليان يك افسانه يا 
شوخي نيست؛ سالمت افراد جامعه نعمت وصفناپذيري است كه بيش از مردم، 

مسئوالن بايد مواظب آن باشند.
تلفن به خط ارتباطي 

توصيه به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراهاي شهر و روستا با علم و 
تقوايي كه دارند؛ پايبندي خود را به نظام جمهوري اسالمي ثابت كردهاند، ولي بهتر 
آن است كه دانش خود را به آموزههاي ديني و قرآني بيشتر كنند تا مصوبههايشان 
منطبق با شريعت منور اسالم باشد، در اين صورت ديگر قوانين و تصميمات از 

سوي نهادهاي ديگر مثل شوراي نگهبان رد نخواهد شد.
يك هموطن

برنامهريزي براي اوقات فراغت دانشآموزان
با توجه به اينكه 9 وزارتخانه موظف به مراقبتهاي اجتماعي از دانشآموزان 
شدهاند، مقتضي است اين وزارتخانهها از هماكنون براي تعطيالت تابستاني دانشآموزان 
مقاطع مختلف تحصيلي برنامههاي ويژهاي ترتيب دهند تا اوقات فراغت فرزندانمان 

در مسير رشد و تعالي فرهنگي و در راستاي ارزشهاي ديني صرف شود.
پدر دانشآموز

صفحه آخر ضميمهها مفيد و سازنده است
در پاســـخ به هموطن محترمي كه چند روز پيش در ســـتون خط ارتباطي به 
صفحه آخر ضميمههاي روزنامه اطالعات ايراد گرفته بود بايد گفت كه اتفاقاً اين 
صفحه به صورت مختصر و مفيد نوشتههاي بسيار خوبي را در اختيار خوانندگان 
قرار ميدهد؛ بخصوص ستون «امروز در تاريخ» كه دانستنيهاي مفيد و الزمي را 

مينويسد و اطالعات مخاطبان را در زمينه تاريخ باال ميبرد.
خواننده روزنامه اطالعات

يك پارك در اشغال معتادان!
كوچك در تقاطع خيابان پارس فرهنگيان و شيخ فضلاهللا جنوبي  يك پارك
از سه يا چهار ماه پيش مورد هجوم معتادان قرار گرفته است و همه روزه از حوالي 
ساعت 7 صبح تا پاسي از شب در اين پارك مشغول قمار و سيگار كشيدن و مصرف 
مواد مخدر هستند، اطالع دادن ما به نيروي انتظامي هم تاكنون نتيجهاي دربرنداشته 
است، لطفاً اين موضوع را در روزنامه درج كنيد تا اهالي محل و خانوادهها بتوانند 

ضيايي از اين پارك استفاده كنند. 
ترافيك سنگين به دليل مديريت غلط در جاده هراز

به وجود آمدن راهبندانهاي ســـنگين در جاده هراز بيشـــتر به دليل آن است 
كه مديريت درستي در اين جاده به خصوص در روزهاي تعطيل اعمال نميشود. 
مشكل آنجا است كه قبل از پل آمل به سمت تهران خودروها بدون هيچ نظارتي 
به صورت 7 باند، حتي از مسيرهاي خاكي كناره وارد بزرگراه ميشوند و مأموران 
راهنمايي و رانندگي نيز چند كيلومتر آن طرفتر راه را مسدود ميكنند و فقط يك
باند را بازميگذارند! آنها يا از ابتدا بايد ورود سيل خودروها را محدود كنند و يا 
جاده را به طور كلي بازبگذارند، چرا بايد مردم به دليل اين مديريت غلط گاهي تا 

8 ساعت و بيشتر در ترافيك اين جاده اسير شوند؟
شهروندي از آمل 

ضرورت نظارت بر خودروسازان
حدود 2ماه پيش براي خريد خودرو ثبتنام كردم كه قيمت تقريبي آن را در 
زمان تحويل 57 تا 60 ميليون تومان اعالم كرده بودند، در حال حاضر كه موعد 
تحويل خودرو اســـت به قيمت روز محاســـبه ميكنند كه 10 تا 12 ميليون تومان 
گرانتر از اعالم اوليه ميشود. سوال من اين است كه چه كسي بر كار شركتهاي 
خودروســـاز نظارت ميكند و اگر كســـي ميخواهد يك خودرو را به قيمت روز 

بخرد، ديگر چه نيازي به ثبتنام و انتظار 2 ماهه يا بيشتر را دارد؟
متقاضي خريد خودرو

پاسخ شهرداري منطقه 3 درباره درختان بوستان بهشت مادران
با ســـالم و احترام، در پاســـخ به پيام مندرج در خط ارتباطي مردم با روزنامه 
اطالعات مورخه نوزدهم خردادماه 97 تحت عنوان «هشدار در مورد خشكيدن درختان 
بوستان بهشت مادران» اعالم ميدارد: وضعيت تمامي درختان تازه كاشته شده در بوستان 

بهشت مادران مطلوب است و گزارش مندرج مقرون به صحت نميباشد.
محمدحامد نوريخواهـ سرپرست روابط عمومي

تلفن                             22226090

ايميل  خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامى
 توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيامهاى تلفنى به نكات زير جلب مى    كنيم:

* 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

پليس مبارزه با موادمخدرمحدوده 2000مدرسه
 را زير پوشش مراقبتي قرار ميدهد

سرويس حوادث: پليس مبارزه 
باموادمخدر با توجه به كشـــف 2تن 
مواد مخدر در سال گذشته در اطراف 
مدارس، امسال محدوده 2000 مدرسه 
در سراسر كشور را در پوشش مراقبتي و 

مبارزه با موادمخدر قرار خواهد داد.
سردار مســـعود زاهديان رئيس 
پليس مبارزه بـــا موادمخدر ناجا در 
نشست خبري با بيان اين مطلب، افزود: 
پليس مبارزه بـــا موادمخدر ناجا در 
راستاي اقدامات پيشگيرانه خود سال 
گذشته، بيش از500 مدرسه در سراسر 
كشور را كه در مناطق آلوده قرار داشتند 
شناسايي و از اطراف اين مدارس بيش 
از 2000 كيلوگـــرم انواع موادمخدر را 

كشف و ضبط كرد.
وي درباره بيشترين مواد مكشوفه 
در اطراف مدارس نيز گفت: قرصهاي 
روانگردان و ُگل، ماري جوانا و حشيش 

از انواع مواد كشف شده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا از كشف 713 تن انواع مواد مخدر 
سال گذشته توسط پليس مبارزه با مواد 
مخدر خبر داد و گفت: اين كشفيات 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
خود افزايشي 14 درصدي داشته است. 
همچنين مجموعه كشفيات مواد مخدر 
در سال گذشته 808 تن بوده كه منهاي 
713 تني كه از سوي ناجا كشف شد 
بقيه آن از سوي عوامل سپاه، گمرك، 
بسيج و اطالعات كشف شده است.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا بـــا تاكيد بر اين كه امروز بيش 
از 75 درصد از كشـــفيات مواد مخدر 
در مرزهاي شرقي و استانهاي منتهي 
به مرز انجام ميشـــود، گفت: بيش از 
70 درصد كشفيات ما نيز با اقدامات 
و اشـــراف اطالعاتي انجام ميگيرد و 
خوشبختانه زيرساختها و امكانات 

اطالعاتي ما نيز به روزاست.
سردار زاهديان گفت: سهم زيادي 
از اين درآمدها صرف توسعه گروههاي 

تكفيري ميشود.
وي از افزايـــش توليد هروئين و 
مرفين در افغانستان نيز خبر داد و گفت: 
كشـــفيات ما نيز مويد اين نكته است 
كه توليد هروئين در افغانستان افزايش 

داشته است.
او گفت: متاســـفانه بسياري از 
كشورهايي كه مقصد قاچاق مواد مخدر 
هستند، اراده مناسبي براي برخورد با 
مواد مخدر ندارند و ايران به تنهايي با 

قاچاق آن مبارزه ميكند.
* دستگيري 106 عنصر اصلي 
رئيس پليـــس موادمخدر ناجا 
برخورد با سرشـــبكههاي اصلي مواد 
مخدر را جـــزو اولويتهاي پليس 
دانســـت و گفت: سالي كه گذشت 
106 نفر از عناصر اصلي قاچاق مواد 
مخدر دســـتگير و به مراجع قضايي 

معرفي شدند.
وي تمركز بر شبكههاي توزيع 
محلي مواد مخدر را از ديگر اولويتهاي 
پليس در امسال برشمرد و اضافه كرد: 
اين موضوع به شـــكلي ويژه از سوي 
پليس در حال پيگيري است و برخورد 
با خرده فروشان مواد مخدر با شدت 

تمام انجام خواهد شد.
او درباره جمـــعآوري معتادان 
متجاهر نيز گفت: سال گذشته شاهد 
افزايش10 درصدي جمعآوري معتادان 
متجاهر بوديم به طوريكه بيش از 47

هزار معتاد متجاهر جمعآوري و به مراكز 
بازپروري و ترك اعتياد معرفي شدند و 

اگر ظرفيتهاي الزم براي جمعآوري 
معتادان فراهم باشد همانطور كه بارها 
نيز گفتهايم آمادگي داريم تا ظرف 72

ســـاعت تمامي معتادان متجاهر را از 
سطح پاتوقها و نقاط آلوده جمعآوري 
كنيم. وي با اشاره به اقدامات انجام شده 
از سوي پليس در حوزه بينالملل اظهار 
داشت: مالقاتهاي متعددي با روساي 
پليس مبارزه با مواد مخدر كشورهايي 
از جمله ايتاليا، تركيه، چين، پاكستان 
و افغانستان داشتهايم و امروز ميتوان 
گفت كه جمهوري اسالمي نقش موثر 
و پررنگـــي در مبارزه با مواد مخدر را 
در سطح جهان بر عهده دارد و حضور 
ما در اجالسهاي مختلف حضوري 

تعيين كننده و محوري است.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدرناجا 
از رصد فضاي مجازي خبر داد و گفت: 
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر با 
همكاري پليس فتا نســـبت به رصد 
فضاي مجـــازي و برخورد با افرادي 
كه به فروش مواد مخدر در اين فضا 
ميپردازند اقـــدام كرده و تا كنون با 
مواردي از جمله چندين شـــبكه نيز 

برخورد شده است.
* انهدام 13 آشپزخانه خانگي 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا درباره فعاليت آشپزخانههاي توليد 
مخدر شيشه اظهار داشت: آشپزخانهها 
معمـــوال در نقاط پرت و دورافتادهاي 
فعاليت ميكنند تا شناسايي نشوند. با 
اين وجود پليس با رصد اطالعاتي كه 
داشته موفق شد 13 آشپزخانه خانگي 
توليد شيشه در سراسر كشور را منهدم 

كند.
ســـردار زاهديان درباره شهداي 
مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: سال 
گذشـــته 16 نفر از همكاران ما در راه 
مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسيدند 
كه از اين عده 6 نفر مربوط به پليس 
مبارزه با مواد مخدر و بقيه مربوط به 

مرزباني و پيشگيري بودند.

دومين متهم پرونده ايرانشهر دستگير شد

دستگيري 513 سارق درتهران 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: دادســـتان عمومي و 
انقالب سيستان و بلوچستان از دستگيري دومين متهم 

پرونده تجاوز در ايرانشهر خبر داد.
حجت االسالم علي موحدي راد اظهار داشت: متهم 
براي تكميل تحقيقات و مشخص شدن نقش وي در 

اين پرونده به ايرانشهر اعزام شد.
وي افزود: تحقيقات براي بررسي نقش اين متهم در 

اقدامات مجرمانه ايرانشهر در حال انجام است.
موحـــدي راد ادامه داد: اين فرد از متهمان اصلي 
پرونده نيســـت و فقط سالح در اختيار متهمان اصلي 

قرار داده است.
وي اضافه كرد: تاكنون سه نفر با عنوان آدم ربايي و 
تجاوز به عنف شكايت كردهاند كه اتهامات مطرح شده از 

سوي آنان مربوط به يكي دو روز اخير نبوده است.
دادســـتان زاهدان افزود: يكي از خانمهاي شاكي 
مدعي شـــده است كه دي سال گذشته، يكي ديگر از 

شاكيان پرونده نيز مدعي شده كه ارديبهشت و ديگري 
نيز گفته است كه خردادجاري مورد تجاوز قرار گرفته 

است.
وي تاكيد كرد: بر اساس قانون هيچ مقام اجرايي 
به غير از رئيس كل دادگستري و دادستان مركز استان 
حق مصاحبه در رابطه با محتويات و مفاد پروندههايي با 
موضوع قضايي به ويژه پروندههايي كه تحقيقات اوليه آن 

محرمانه و در موضوع منافي عفت است را ندارد.
دادستان عمومي و انقالب زاهدان تاكيد كرد: تنها 
رئيس كل دادگستري و دادستان مركز استان در خصوص 
پروندههاي قضايي حق مصاحبه دارند و دادستان يا رئيس 
دادگستري شهرستانها نيز حتما بايد با هماهنگي رئيس 

كل دادگستري و دادستان مركز استان مصاحبه كنند.
موحدي راد افزود: هر مقام اجرايي كه در خصوص 
محتويات و مفاد پرونده قضايي مصاحبه كند، كار خالف 

قانون انجام داده و تحت پيگرد قضايي قرار ميگيرد.

كشف 3102كيلوگرم مخدر در سيستان و بلوچستان
زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: 3 تن و 102 كيلوگرم 
موادمخـــدر در3 عمليات ضربتي و غافلگيرانه يگانهاي 

عملياتي سيستان و بلوچستان كشف شد.
 جانشين فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان اعالم 
كرد:در اين رابطه 5 قاچاقچي حرفهاي دستگير شدند و 3

خودرو توقيف شد.
سرهنگ احمد طاهري گفت: ماموران انتظامي ميرجاوه 
در عملياتي مشترك با پليس استان يزد، يك شبكه بزرگ 
مواد افيوني را كه با استفاده از خودروهاي تيزرو، قصد جابه 

جايي مواد در منطقه را داشتند، شناسايي كردند.
وي افـــزود: يگانهاي عملياتي پليس با شناســـايي 
خودروهاي قاچاقچيان در يك درگيري مسلحانه با دستگيري 
يك نفر از سوداگران مرگ و توقيف يك خودرو پژو پارس؛ 

يك تن و 826 كيلوگرم ترياك، يك قبضه سالح كالش به 
همراه مقادير قابل توجهي مهمات كشف كردند.

سرهنگ طاهري اعالم كرد: در يك عمليات مشترك 
ديگر، ماموران انتظامي شهرستانهاي ايرانشهر و نيكشهر، يك 
شبكه قاچاق موادمخدر را در محورهاي مواصالتي ايرانشهر 
به دلگان شناسايي كردند و با آنها درگير شدند و در اين 
درگيري مسلحانه نيز 2 سوداگر مرگ به دام افتادند و 775كيلو 

گرم ترياك از خودرو پژو 405 قاچاقچيان كشف شد.
وي گفت: همچنين ماموران انتظامي زاهدان، شـــبكه 
مسلح ديگري را كه در حال جا به جايي موادمخدر بود، 
شناسايي كردند و با افراد آن درگير شدندكه اين عمليات نيز 
به توقيف خودرو تويوتاي سوداگران، دستگيري 2 سوداگر 

مرگ و كشف501 كيلوگرم ترياك انجاميد.
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روى خط جام جهانىكي روش: با هدف برد به مصاف اسپانيا مي رويم 

مراكش به دنبال تكرار تاريخ برابر پرتغال
مراكشى ها در دومين ديدار خود در جام جهانى بايد برابر پرتغال به 
ميدان بروند. آنها به دنبال اين هستند تا بتوانند پيروزى خود در جام جهانى 

86 را تكرار كنند.
تيم ملى مراكش پس از شكست در ديدار نخست جام جهانى برابر تيم 
ملى ايران، عصر امروز بايد برابر پرتغال حضور پيدا كند. ديدارى كه با توجه 
به بازى سوم آنها برابر اسپانيا، كسب امتياز در آن مى تواند باعث دست خالى 
نماندن مراكشى ها شود. ديدارى كه آفريقايى ها به دنبال آنها هستند تا براى 
دومين بار برابر تيم ملى پرتغال به پيروزى برسند و به نوعى تاريخ  را براى 
خود تكرار كنند.مراكشى ها پيش از اين و در جام جهانى 1986 مكزيك، يك 
بار با تيم ملى پرتغال روبرو شده بودند و توانستند با گل هاى كريمو، الهداوى 
و عزيز بودرباال سه بار دروازه پرتغال را باز كنند و با حذف اين تيم به مرحله 

بعدى صعود كنند.نتيجه تساوي اين ديداربه سود ما خواهد بود.
هري كين با2 گل زده بهترين شد

كاپيتان تيم ملى انگليس به عنوان بهترين 
بازيكن ديـــدار تيمش برابر تونس انتخاب 

شد.
به گزارش ايســـنا، هرى كين مهاجم و 
كاپيتان تيم ملى انگليس توانســـت به عنوان 
بهترين بازيكن ديدار تيمش برابر تونس انتخاب 
شود.هرى  كين در اين ديدار در دقايق 10 و 
91 براى "سه شير" گلزنى كند و نخستين سه 
امتياز جام جهانى 2018 را براى كشورش به 
ارمغان بياورد.ديدار انگليس و تونس در نخستين تجربه اين دو تيم در جام 

جهانى 2018 با برترى 2 بر يك شاگردان ساوت گيت به پايان رسيد.
اوساكا بهترين بازيكن ديدار كلمبيا- ژاپن 

بازيكن تيم ملى ژاپن به عنوان بهترين بازيكن ديدار تيمش برابر كلمبيا 
انتخاب شد.

به گزارش ايســـنا، تيم ملى ژاپن موفق شـــد دست به كار بزرگى بزند 
و تيم كلمبيا را كه در ابتداى بازى 10 نفره شـــده بود با نتيجه 2 بر يك 
شكســـت دهد.بعد از پايان اين ديدار يويا اوساكا به عنوان بهترين بازيكن 

زمين انتخاب شد.
سانچس نخستين اخراجى جام 

مدافع كلمبيا با دريافت كارت قرمز مستقيم در ديدار برابر ژاپن نخستين 
اخراجى جام جهانى 2018 روسيه لقب گرفت.

به گزارش ايسنا، تيم هاى كلمبيا و ژاپن ديروز در  نخستين بازى خود 
در جام جهانى 2018 روسيه به مصاف هم رفتند كه در لحظات نخست اين 
بازى اتفاق مهمى رخ داد.كارلوس سانچس براى اين كه مانع از گل شدن 
توپ  شود آن را با دست خود متوقف كرد. اين حركت  با اخراج او همراه 
شد و داور كارت قرمز مستقيم به او نشان داد. همچنين داور يك پنالتى به 

نفع ژاپن اعالم كرد. اين بازى در پايان با نتيجه 2 بر يك به  پايان رسيد.
دردسر حشرات براى هواداران و بازيكنان در روسيه 

حشرات روسى در جريان تمرينات بازيكنان تيم هاى حاضر در جام 
جهانى 2018 در ورزشگاه ها سبب آزار آن ها مى شوند.

به گزارش ايسنا، حضور حشرات مزاحم در ولگوگراد روسيه ميزبان ديدار 
تونس و انگليس سبب آزار افراد حاضر در اين ورزشگاه  شد. شاگردان گرت 
ساوت گيت دائما در حال جنگيدن با اين حشرات بودند اما نمى توانستند 
آن ها را برانند. پيش از بازى در جريان گرم كردن جسى لينگارد با حشره اى 
كه در گوشـــش رفته بود درگير بود.فقط بازيكن و هواداران از حمله هاى 
حشرات آزار نديدند. خبرنگار شبكه تلويزيونى داس آلمان در حالى گزارش 
تهيه مى كرد كه كاله زنبورداران را بر سر داشت تا از خود محافظت كند. 

چنين تصاويرى در يك بازى فوتبال غيرعادى هستند.
لوكاكو بهترين بازيكن برابر پاناما 

مهاجم شماره 9 بلژيك توانست عنوان 
بهترين بازيكن ديدار تيمش مقابل پاناما را 

كسب كند.
به گزارش ايســـنا، روملو لوكاكو مهاجم 
تيم فوتبال بلژيك توانست لقب بهترين بازيكن 
ديدار پاناما و بلژيك را كسب كند.لوكاكو در اين 
ديدار توانست در دقايق 69 و 75 دو بار براى 
شياطين سرخ اروپا گلزنى كند.ديدار بلژيك و 
پاناما از گروه Gجام جهانى 2018 روســـيه با 

نتيجه 3 بر صفر به سود شاگردان روبرتو مارتينز در تيم بلژيك به پايان رسيد.

تيـــم ملى فوتبال ايـــران در ادامه ماجراجويى اش در 
جام جهانى امشـــب به مصاف قهرمان جام جهانى 2010 

مى رود.
به گزارش ايسنا، هنوز در كوچه پس كوچه هاى ايران 
صحبت از برد تاريخى تيم ملى فوتبال مقابل مراكش در جام 
جهانى 2018 روسيه به گوش مى رسد. اين ديدار موجى از 
اميد را به ملت ايران تزريق كرد تا در روزگارى كه بيشتر 
اقشار مردم درگير گرانى و مشكالت روزمره زندگى هستند، 

قلبشان براى يك موضوع، يعنى موفقيت تيم ملى بتپد.
ملى پوشان ايران كه مقابل مراكش با تمام جان بازى 
كردند و توانستند در آخرين دقيقه بازى با اشتباه مدافع حريف 
سه امتياز ارزشمند را بگيرند، خودشان را براى ديدار سخت 
مقابل اسپانيا قهرمان جام جهانى 2010 آماده مى كنند. آن ها 
در ادامه رقابت هاى جام جهانى، امشـــب ساعت 22:30 در 

ورزشگاه كازان آره نا به مصاف الروخا خواهند رفت.
كى روش: با نيت برد مقابل اسپانيا مى ايستيم 

كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران در 
نشست خبرى پيش از بازى ايران با اسپانيا گفت : اجازه دهيد 
به مطبوعات خوش آمد بگويم. من ابراز احساسات خودم را 
بابت حضور ايران در جام جهانى ابراز مى كنم. اين يك افتخار 

است كه ايران در اين مسابقات حضور دارد.
او افزود: يك فرصت منحصر به فرد براى ماست كه 
مقابل اسپانيا كه يكى از كانديداهاى جدى قهرمانى است 
بازى كنيم. بازيكنان من روحيه بسيار بااليى دارند و مسعود 
شجاعى مى تواند اين مساله را تاييد كند. بازيكنان بسيار هيجان 
زده و مشتاق هستند كه اين فرصت را دارند كه مقابل يك 
تيم عالى با بازيكنان خوب بازى كنند. همه ما در اين جا 
برنده ايم چون بازيكنان مى توانند از بازيكنان اسپانيا بياموزند 
و رشد كنند. ما اينجا نيامديم كه همه چيز براى ما ساده 
باشد. ما با اين آرزو به روسيه آمديم كه بهتر شويم. همين 
كه مى توانيم كه با اسپانيا بازى كنيم براى ما برد محسوب 
مى شود.سرمربى تيم ملى ايران در پاسخ به خبرنگار اسپانيايى 
كه آيا مى خواهند در ديدار امروز دنيا را متعجب كنند، گفت: 
تالش مى كنيم كه بازى خوبى انجام دهيم. با توجه به اين 
كه مى دانيم الزم است بيشترين تالشمان را به خرج دهيم،  
بايد به بهترين شـــكل ممكن باشيم. بايد به فوتبال احترام 
بگذاريم. هرچه براى فوتبال خوب است براى زندگى هم 
خوب اســـت. امشب ايران تالش مى كند كه مقابل اسپانيا 
بازى خوبى به نمايش بگذارد. تيمى كه سبك دشوارى را 
پياده مى كند و اين قدرت را دارد كه توپ، سرعت و زمان 
را كنترل كند. نگرش ما به عنوان يك گروه اين است كه 
مى خواهيم از هر فرصت استفاده كنيم. اين مهم است كه 

مثبت بينديشيم.
كى روش ادامه داد: ما ابربازيكنانى مانند بازيكنان اسپانيا 
در اختيار نداريم. ممكن است كه بازيكنان ما در حد آن ها 
نباشند اما بازيكنان ايران، عالى هستند كه نياز نيست اسم شان 
را بگويم چون آن ها خودشان اين را مى دانند. اين فرصت را 
در اختيار داريم كه بهتر شويم. ما بايد سخت تالش كنيم و 

متمركز باشيم. با سخت تر شدن شرايط، بازيكنان ما فداكارى 
بيشترى مى كنند. فكر مى كنم بايد با احترام بازى كنيم. ما 
بايد به اين نيت بازى كنيم كه اســـپانيا را شكست دهيم. 
اين كارى است كه بايد انجام دهيم. البته بايد منتظر بمانيم 
بعد از 90 دقيقه چه اتفاقى مى افتد. اسپانيا شهرت بااليى 

دارد.
او در ادامه در پاســـخ به اين سوال كه با مصدوميت 
روزبه چشمى برنامه خط دفاعى ايران براى تقابل با اسپانيا 
چيست، بيان داشت: همه مى دانند كه فوتبال پر از سورپرايز 
اســـت. االن هيرو رقيب من شده كه اين خنده دار است. 
من دوســـت داشتم كه هيرو شاگرد من باشد اما در حال 
حاضر او رقيب من است. او مى تواند تيم اسپانيا را متحد 
كند بنابراين فكر مى كنم انتخاب هيرو امرى بود كه نشان 
داد او چه فرد باارزشى است. به عنوان يك مربى نشان داد 

كه اسپانيا مقابل پرتغال متحد است.
ســـرمربى تيم ملى در پاســـخ به اين سئوال كه كدام 
بازيكن اسپانيا او را بيشتر از همه نگران مى كند توضيح داد: 
همه 23 نام حاضر در اسپانيا من را نگران مى كنند. برزيل، 
اسپانيا و پرتغال تمام مهارت هاى الزم را دارند كه در مراحل 
پايانى جام جهانى بازى كنند. من مى خواهم بازيكنانم قوى 
و متمركز باشند و مثبت به اين بازى نگاه كنند. من مى توانم 
درباره آسنسيو، اينسيتا و بقيه بازيكنان اسپانيا صحبت كنم 
ولى بايد بگويم كه چه كسى بازيكن دشوارى براى ما خواهد 
بود. بازى كردن مقابل همه بازيكنان اسپانيا براى ما سخت 
خواهد بود. ما بايد توجه داشته باشيم كه خودمان در بازى 
چه كارى مى توانيم انجام دهيم. همان طور كه قبال گفتم ما 
ابربازيكنانى كه در اسپانيا هستند نداريم اما به عنوان يك تيم 

مى توانيم كارهاى بزرگ انجام دهيم.
كى روش افزود: روزبه پس از حادثه اى كه در يكى از 

تمرين ها رخ داد نمى تواند مقابل اسپانيا بازى كند. راحت 
نيست كه مقابل اسپانيا بازى كنيم. الزم نيست كه روى نحوه 
بازى كردن اسپانيا تمركز كنيم ما بايد روى تيم خودمان متمركز 
باشيم. ما بايد چند اصل را هميشه رعايت كنيم. نخست اين 
كه همه مى دانند ما پيشينه آمادگى مقابل تيمى مانند اسپانيا را 
نداريم كه الزم باشد آن را تكرار كنيم. اين وظيفه شماست 
كه به بازيكنان ايران پاداش دهيد. به اين دليل كه شـــرايط 
بازيكنان تمام دنيا را نداشته ايم. آن ها فقط مى خواهند فوتبال 
بازى كنند، چرا بايد به طور غير مستقيم به واسطه تحريم ها 
مجازات شوند؟ افرادى كه عادى هستند، خواهر و برادر و 
بچه دارند و همه جا ديديم كه اين تيپ آدم ها مى خندند و 
بازى مى كنند. ما چه ببريم و چه ببازيم انسان هايى هستند 
كه براى ما مى خندند و گريه مى كنند. اصول من بر چند 
امر استوار است و آن صرف نظر از نتيجه اى است كه رخ 
مى دهد. ما بهانه و توضيحى را نمى پذيريم. ما فقط براى 

پيراهنى كه بر تن كرديم بازى مى كنيم.
او افزود:  تمام نگرانى من به عنوان مربى اين بوده كه 
يك بازى را تمام كنم و بازيكنى انگشتش به سمت فرد 
ديگرى باشـــد. كسى نبايد مشتى به ديگرى بزند. من اين 
را هميشه به بازيكنانم گفته ام و همواره آن را در تيم انجام 
داده ام. بسيار هم به بازيكنان خودم افتخار مى كنم. مهم اين 
است كه وقتى بازى را تمام مى كنيم، سربلند از زمين بازى 
خارج شـــويم و طرفداران خودمان را سربلند كرده  باشيم. 
بايد كارى كنيم كه پيراهن ايران در جايگاه بهترى قرار گيرد. 
اين اصل اساسى ماست.سرمربى تيم ملى در پاسخ به سئوال 
خبرنگار پرتغالى مبنى بر اين كه چه برنامه اى براى متوقف 
كردن بازيكنان اسپانيا دارد تا به نتيجه مورد نظرش برسد 
گفت: اگر يك معجون جادويى به قيمت يك ميليون دالر 
بود كه به واسطه آن با اسپانيا مقابله كرد ما حاضر بوديم اين 

پول را پرداخت كنيم و اين معجون را بخريم. اگر مى شد 
با يك ميليون دالر اين مشكالت را حل كرد خيلى خوب 
بود. البته ما چنين رويكردى نداريم. رويكرد ما اين است 
كه ببينيم واقعا چه كارى مى توانيم انجام دهيم. هيچ تيمى 
عالى نيست. هيچ بازى اى نيست كه پيشاپيش برده باشيد. 
اين جادوى فوتبال است. ممكن است در يك لحظه تيم 
قوى تر اشتباه كند كه بايد از آن استفاده كنيم. ما در اين بازى 

چيزى براى از دست دادن نداريم.
كى روش افزود: تيم ملى ما در حال آماده شدن براى جام 
ملت هاى آسياست. ما در اين بازى يا مى بريم يا مى بازيم پس 
اين بازى همواره براى ما برد محسوب مى شود. تيم اسپانيا 
قهرمان اروپا است. ده ها برد داشتند. من درباره پول صحبت 
نمى كنم اما اسپانيا مجموعه اى از ارزش ها را در اختيار دارد 
كه اندازه گيرى آن در فوتبال خيلى سخت است. كارى كه 
ما بايد انجام دهيم اين است كه تمركز خودمان حفظ كنيم 
و از فرصت هايمان استفاده كنيم. طبيعتا اسپانيا تالش مى كند 
كه توپ را در اختيار داشته باشد و تيم ايران را كنترل كند 
ولى اصال امكان ندارد كه اسپانيا بتواند تيم ما را از نقطه 
نظر روانى كنترل كند. آن ها نمى توانند عشق بازيكنان را كم 
كنند و نگرش آن ها را تغيير دهند. اين كار در قدرت اسپانيا 
نيست. با تمام احترام، رويكرد ما نمايشى است كه واقع بينانه 
باشد. ا گر الزم باشد دفاع كنيم، حتما دفاع هم مى كنيم. ما 
حتما مبارزه جمعى در اين زمينه خواهيم داشت. ما با تمام 
شايستگى ها و ظرفيت هاى خودمان اين كار را انجام مى دهيم. 
دفاع به معناى تسليم شدن نيست و ما نمى خواهيم تسليم 
شويم. ما نگرش مان اين است كه بازى را ببريم و به روند 
كارى خودمـــان ادامه خواهيم داد چرا كه در پايان خدايان 

فوتبال هستند كه تصميم گيرى مى كنند.
مهره هاي تاثير گذار دو تيم

در تركيـــب تيم ملى ايران روزبه چشـــمى به دليل 
مصدوميـــت غايب خواهد بود ولى جهانبخش، ابراهيمى 
و دژاگه به مســـابقه خواهند رســـيد.در كنار اين نفرات، 
سردار آزمون، سعيد عزت اللهى ،انصارى فرد،بيرانوندواميري 
بازيكنان تاثيرگذار ايران در بازى امشب هستند و از آن سو 
دخه آ،پيكه، راموس، اينيستا، ايسكو و ديگو كاستا نفرات 
مهم اسپانيا هستند.گرچه حدس زدن تركيب كي روش در 

اين 7 سال دشوار وغير قابل انتظار بوده است.
ايران امشب قرمز مى پوشد

تيم ملى فوتبال ايران برابر تيم اسپانيا با لباس قرمز به 
زمين بازى خواهد رفت.در جلسه پيش از اين بازى تعيين 
شد ايران با لباس قرمز برابر ماتادورها به ميدان برود و اسپانيا 
هم با لباس بازى قبلى خود يعنى سفيد در اين ديدار بازى 
خواهد كرد.اين بازى اولين بازى رسمى دو تيم ملى ايران و 

اسپانيا است و دو تيم سابقه هيچ تقابلى با هم دارند.
بازي هاي امروز 

پرتغالـ  مراكش 16:30 
اروگوئهـ  عربستان 19:30 

ايرانـ  اسپانيا 22:30

زهرا نعمتى مسافر جاكارتا شد
پس از پايان ركوردگيرى تيم ملى ريكرو 
بانوان در سايت تيروكمان، زهرا نعمتى تنها 
نماينده ريكرو بانوان در بازى هاى آســـيايى 

جاكارتا شد.
به گزارش فدراســـيون، در جريان 16 
مرحله ركوردگيرى از كمانداران تيم ملى ريكرو 
بانوان، زهرا نعمتى با كسب بيش ترين امتياز از 
بين 7 كماندار شركت كننده در مسابقات انتخابى 
و ركوردگيرى، مسافر بازى هاى آسيايى جاكارتا 
شد.غالمرضا شعبانى بهار با اعالم اين خبر گفت: براى اين كه نماينده اعزامى 
ريكرو بانوان در بازى هاى آسيايى جاكارتا مشخص شود، براساس تصميم ستاد 
برگزارى بازى هاى آسيايى مصوب شد كه نفرات برتر ريكرو بانوان و از جمله زهرا 
نعمتى در چند مرحله ركوردگيرى شركت كنند و در نهايت كماندارى كه بتواند 
بيش ترين امتياز را از نظر ركوردگيرى كسب كند، عازم جاكارتا خواهد شد. 

پاكدامن به مدال برنز اسلحه سابر آسيا رسيد
على پاكدامن با تصميمات بحث برانگيز داورى برابر گوبونگيل از كره 

جنوبى شكست خورد و به مدال برنز آسيا دست يافت.
به  گزارش  ايسنا  ، در سومين روز از رقابت هاى شمشيربازى قهرمانى 
آســـيا در تايلند، ديروز و در اســـلحه سابر چهار نماينده ايران به رقابت با 
حريفان پرداختند.على پاكدامن كه در ماه هاى اخير بهترين عملكرد را در بين 
سابريست هاى ايران داشته است در ديدار نيمه نهايى برابر گوبونگيل از كره 
جنوبـــى كـــه مدال طالى المپيك را در كارنامه دارد قرار گرفت و در حالى 
كـــه تـــا لحظات پايانى با حريف نامدارش در امتياز 13 برابر بود اما با راى 
بحث برانگيز داوران كه اعتراضات پيمان فخرى، سرمربى تيم ملى را در پى 
داشت با نتيجه 15 بر 13 شكست خورد تا به مدال برنز آسيا در اسلحه سابر 
بسنده كند. محمد رهبرى ،  محمد فتوحى و مجتبى عابدينى هم با شكست 

برابرحريفان خود از گردونه رقابت ها حذف شدند.
خانواده ها براى تماشاى واليبال به آزادى مى روند

«ناصر محمودى فرد» مدير مجموعه ورزشى آزادى تهران، اعالم كرد: 
حضور خانواده ها براى تماشاى رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال در سالن 
12هزار نفرى اين مجموعه مانعى ندارد و مقدمات كارهاى اجرايى حضور 

آنها انجام شده است.
«ناصر محمودى فرد» ديروز در گفتگو با ايرنا گفت: مجموعه ورزشى 
آزادى هم هماهنگى هاى الزم و كارهاى مقدماتى و اجرايى را براى حضور 
خانواده ها از لحاظ جانمايى و ورود آنها در ســـالن رقابت ها انجام داده 
است و بحث فروش بليت و هماهنگى هاى الزم براى حضور زنان برعهده 
فدراسيون واليبال است. هفته پايانى (چهارم) مسابقات ليگ ملت هاى واليبال 
از روز جمعه اول تا سوم تير با حضور تيم هاى ايران، كره جنوبى، بلغارستان 

و آلمان به ميزبانى تهران برگزار مى شود.
تيم دانشجويان ايران عازم اسلواكى شد

تيم سنگ نوردى دانشجويان به منظور حضور در رقابت هاى قهرمانى 
دانشجويان جهان ديروز تهران را به مقصد اسلواكى ترك كرد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون ملى ورزش هاى دانشگاهى، دومين 
دوره رقابت هاى سنگ نوردى قهرمانى دانشجويان جهان در كشور اسلواكى 
برگزار مى شود ، به همين منظور تيم سنگ نوردى دانشگاه آزاد اسالمى به 
نمايندگى از فدراسيون دانشگاهى ديروز تهران را به مقصد اسلواكى ترك كرد.
بنابراين گزارش اين تيم در سه ماده سرعت ، بولدرينگ و ليد (سرطناب ) با 
تركيب 4 ورزشكار حديث نظرى ، كبرى لكزائى فر ، احسان اسرار و مهدى 

على پور در اين رقابتها شركت خواهد كرد.
نايب قهرماني كشتى آزاد جوانان ناشنوا در جهان

تيم ملى كشتى آزاد جوانان ناشنوا كشورمان با كسب يك مدال طال، 2 
نقره و 5 برنز نايب قهرمان جهان شد.

به گزارش ايســـنا، سومين دوره مسابقات قهرمانى جهان كشتى آزاد 
ناشنوايان كه در رده سنى جوانان در والديمير روسيه در حال برگزارى است، 
تيم ناشنوايان كشورمان با كسب 1مدال طال ، 2نقره و 5 برنز و 160 امتياز 
نايب قهرمان شد ، تيم روسيه با 230 امتياز قهرمان شد و تيم تركيه با 136 
امتياز بر ســـكوى سوم ايستاد. در اين رقابت ها و در وزن 57 كيلوگرم رضا 
على نژاد ودر وزن 92 كيلو گرم علي شكيبا زاده صاحب مدال نقره شدند.در 65 
كيلوگرم ناصر كريمى ، 74 كيلوگرم حميدرضا كنعانى ، 79 كيلوگرم حميدرضا 
خواجه ،84 كيلوگرم سيدعلى عباسپورودر 97 كيلو گرم مهدي ملكوتي اصل 
به مدال برنز رسيدند و در 120 كيلوگرم سعيد فروتن نژاد كشتى گير ميزبان 

را با ضربه فنى شكست داد و به مدال طال دست يافت.

اخبار كوتاه داخلى

اسپانيا در يك نگاه

لقـــب: LaFuriaRoja(انتقام 
سرخ) LaFuria(انتقام) 

LaFuriaEspanIa(انتقـــام 
اسپانيا) LaRoja (سرخ ها)

باالترين سازمان فوتبالي: رئال فدراسيون اسپانيوال 
بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 1 

بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 25(مارس 1998) 
تعداد حضور در جام جهاني: 14

استاديوم ملي: سانتياگوبرنابئو
 EaP :عالمت اختصاري در فيفا

مساحت: 540/030/000 كيلومتر مربع 
جمعيت: 46/560/000 نفر

ايران در يك نگاه

لقب: ســـتارگان پارســـيـ  
شاهزادگان پارسي 

باالتريـــن ســـازمان فوتبالي: 
فدراسيون فوتبال ايران 

بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 15(جوالي 2005) 
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 122(مي 1996) 

تعداد حضور در جام جهاني: 4
استاديوم ملي: آزادي(تهران) 

 IRN :عالمت اختصاري در فيفا
Carlos Queiroz سرمربي: كارلوس كي روش

مساحت: 1/648/195 كيلومتر 
جمعيت: 81/000/000 نفر

مراكش در يك نگاه
اسوداالطلس(شـــيرهاي  لقب: 

اطلس) 
باالترين سازمان فوتبالي: فدراسيون 

فوتبال پادشاهي مغرب 
بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 10(آوريل 1998) 
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 95(سپتامبر 2010) 

تعداد حضور در جام جهاني: 5
 MAR :عالمت اختصاري در فيفا

سرمربي: هروه رنار 
استاديوم ملي: استاد مراكش، استاد ادراراقادير. 

مساحت: 712/550 كيلومتر مربع 
جمعيت: 35/280/000 نفر

پرتغال در يك نگاه
سلســـائو(منتخب)  لقـــب: 
Navegadoresos(دريـــا 

نوردان) 
باالتريـــن ســـازمان فوتبالي: 

 (FPE)فدراسائوپور توگويساد فوتبال
بهترين عنوان در رنكينگ فيفا: 3(ميـ  ژوئن 2010) 
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا: 43(آگوست 1998)

تعداد حضور در جام جهاني: 7 
POR :عالمت اختصاري در فيفا

سرمربي: فرناندوسانتوش
estadiodaluz استاديوم ملي: استاديودالوز

مساحت: 92/212 كيلومتر مربع 
جمعيت: 10/700/000 نفر

نمايندگان مجلس با كليات طرح 
حقوق و دستمزد مديران و مقامات 

كشور مخالفت كردند.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين 
طرح، امكان تجميع تمامي پرداخت ها 
به مقامات، روســـا و مديران تمامي 
دســـتگاه ها فراهم مى شد و مديران 
مجبور بودند تمامي اطالعات پرداختى 

به افراد را ارائه كنند.
طـــرح ســـاماندهى حقوق و 
دســـتمزد مديران و مقامات كشور 
11 ماده داشت كه در آن در مورد اضافه 
كار، كشيك، كارانه، انواع فوق العاده ها، 
كمك هزينـــه، حق ماموريت، حق 
جلســـه و پاداش مديران و مقامات 

كشور تصميم گيرى شده بود.
در بخشـــى از اين طرح آمده 
اســـت: دولت مكلف است نسبت 
به راه اندازى ســـامانه ثبت حقوق 
و مزايـــا اقدام كند و امكان تجميع 
تمامي پرداخت ها به مقامات، روسا، 
مديران دستگاه ها فراهم شود به نحوى 
كه ميـــزان ناخالص پرداختى به هر 
يك از افراد فوق مشخص و امكان 
دسترســـى براى نهادهاى نظارتى و 
عموم مردم فراهم شود؛ البته وزارت 
اطالعات، نيروهاى مسلح و سازمان 
انرژى اتمى از شمول اين حكم مستثنى 

هستند.
در بند ديگرى از اين طرح آمده 
است: تمامي روسا و مديران اشخاص 
حقوقى مشـــمول اين قانون مكلفند 
اطالعات مربوط به تمام پرداخت ها 
به افراد مشـــمول ايـــن قانون را به 
درخواست ديوان محاسبات كشور 
و ســـازمان بازرسى كل كشور ارائه 

كنند.
با مخالفت نمايندگان مجلس، 
اين طرح از دســـتور بررسى مجلس 

خارج شد.

همچنين نمايندگان مجلس با 
اولويت بررسى اليحه اصالح ساختار 
دولت (تفكيك وزارتخانه هاى صنعت، 
معدن و تجارت و راه و شهرسازى و 
تفكيك وزارت ورزش و جوانان به 

دو سازمان) مخالفت كردند.
خبـــر ديگر آن كـــه گزارش 
كميسيون انرژى در باره اجراى قانون 
اصالح الگـــوى مصرف انرژى در 

صحن علنى مجلس قرائت شد.
پس از قرائـــت اين گزارش 
قاضى پور نماينده اروميه در تذكرى 
با انتقـــاد از جمع آورى كارت هاى 
سوخت، آن را مانعى براى مصرف 
مازاد انرژى دانســـت و تاكيد كرد 
كه كارت هاى ســـوخت احيا شود. 
وى افـــزود: مصرف بى رويه انرژى 
در وزارتخانه هـــا باعث از بين رفتن 
ميلياردها تومان  ســـرمايه كشـــور 

مى شود.
همچنين بـــا اصرار نمايندگان 
مجلس بر مصوبه خود در طرح دو 
فوريتى تمديد مهلت جذب اعتبارات 
تملك دارايى هاى سرمايه اى و مالى 
سال 1396 كل كشور تصميم گيرى 
نهايى در اين زمينه به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام سپرده شد.
 در ادامـــه اين جلســـه، طرح 
اصالح بند الف ماده 90 قانون برنامه 
ششم در دستور كار جلسه علنى مورد 
بررســـى قرار گرفت و نمايندگان با 
151 راى موافـــق، با كليات طرحى 
براى افزايش ســـهميه ايثارگران در 

كنكور موافقت كردند.
يك عضو هيات رئيسه مجلس، 
طرح انتقال آب به اســـتان سيستان 
و بلوچســـتان را اعالم وصول كرد. 
احمد اميرآبادى فراهانى همچنين از 
اعالم وصول اليحه عضويت ايران در 
موسسه بين المللى تحليل سامانه هاى 

كاربردى و اليحه اصالح مواد 20 تا 
23 قانون برنامه سوم خبر داد.

نمايندگان در ادامه كار با هدف 
تامين نظر شـــوراى نگهبان،  مواد 
6 و 7 آييـــن نامه داخلى مجلس را 

اصالح كردند.
در پايـــان هـــم محمدعلى 
وكيلى،عضو هيات رئيســـه مجلس 
گفـــت كه نماينـــدگان و كارمندان 
مجلس امروز با مقام معظم رهبرى 

ديدار مي كنند.
ناهماهنگى دستگاه ها، معضل 

اصلى مبارزه با قاچاق
براســـاس اين گزارش،رئيس 
هيات تحقيق و تفحص از روند مبارزه 
بـــا قاچاق كاال و ارز با بيان اين كه 
گزارش اين هيات ماه آينده به صحن 
علنى مجلس ارائه مى شود، گفت كه 
كمتر از 2 درصد از كشفيات قاچاق 

تاكنون به نتيجه رسيده است.
  احمـــد اناركى محمدى در 
حاشـــيه جلسه علنى ديروز مجلس 
در يك نشست خبرى، اظهار داشت: 
پديده شوم قاچاق بستگى به دولت ها 
ندارد و فقط شـــدت و حدت آن 
متفاوت اســـت. در سال 92 مجلس 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق را در 
دســـتور كار قرار داد و اليحه دولت 
بـــراى اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
در مجلس مورد بررسى قرار گرفت 
و قانون جامع و كاملى ارائه شـــده 

است.
نماينده مردم رفســـنجان در 
مجلس با بيان اين كه مبارزه با قاچاق 
به يك دســـتگاه و سازمان محدود 
نمى شود، گفت: اين يك امر فراقوه اى 
است كه بسيارى از دستگاه ها را در 
بر مى گيرد. در قانون جديد يكى از 
بندهاى قانون اضافه شدن دستگاه هاى 
مورد نياز به ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز است. ما پيش از اين هم در بعد 
قانونى، هم سياستگذارى، نظارتى و 
قضايى نواقص زيادى داشتيم و ملزم 

به اصالح اين روندها هستيم.
وي افزود:16 دســـتگاه در مرز 
برنامه ريـــزى مى كننـــد و هر كس 
مى خواهد خودش اداره كننده باشد، 
اما متاســـفانه هماهنگى الزم وجود 
ندارد و اين از معضالت اصلى است، 
ضمن اين كه شـــاهد خطاى انسانى 
و تخلفـــات زيادى هم در اين زمينه 

هستيم.
 اناركى با بيان اين كه طبق آمار 
ســـتاد مبارزه با قاچاق، ميزان قاچاق 
از 25 ميليـــارد دالر به 12/6 ميليارد 
دالر كاهش يافته است، تصريح كرد: 
اين اقتصاد پنهان آنچنان به اشتغال و 
معيشت كشور و توليد داخل لطمه 
مى زند كه ميزان آن هر قدر باشد باز 
هم زياد است. ما بايد از راهكارهاى 
اقتصادى استفاده كنيم و جلو قاچاق 

را بگيريم.
وى بـــا بيان ايـــن كه مرزها 
امكانات الزم را براى مبارزه با قاچاق 
ندارند، تصريح كرد: داشتن دستگاه 
ايكس رى از اولين ملزومات تشخيص 
قاچاق اســـت در حالى كه بسيارى 
از دستگاه هايى كه در مرزها استفاده 
مى شـــود بيش از 20 سال از ساخت 
آن گذشـــته است و كارآيى الزم را 

ندارند.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه 
در قانون جديد بسيارى از معضالت 
مربوط به مبارزه با قاچاق حل شده 
است، اظهار داشت: ما سامانه تجارت، 
پيشگيرى و شناسايى كاالى قاچاق را 
داشتيم و سامانه ارزى، كارت بازرگانى 
و خدمات و پشتيبانى كاالى قاچاق 
هم اضافه شده است كه به روند مبارزه 

با قاچاق كمك مى كند.

رئيس جمعيت هالل احمر از كمك 67 ميليارد 
تومانى مردم كشور به زلزله زدگان كرمانشاه خبر 
داد و گفت: تمام اين مبلغ در اختيار زلزله زدگان 

قرار گرفت.
على اصغر پيوندى در گفتگو با ايرنا، از واريز 
كمك 65 ميليارد تومانى مردم كشور براى مناطق 
زلزله زده به حســــاب هاى رسمى جمعيت هالل 
احمر خبر داد و گفت: در اين مدت بيش از 1/5 
ميليارد تومان سود بانكى هم به اين كمك هاى مالى 

تعلق گرفت.
وى جمع كمك دالرى و يورويى ايرانى هاى 
خارج از كشور به زلزله زدگان كرمانشاه را حدود 
800 ميليون تومان اعالم كرد و افزود: كمك 5ميليون 

تومانــــى به خانواده هايى كه فردى را در زلزله  از 
دست دادند يا تا 10 روز پس از زلزله نوزادى در 
خانــــواده آنها به دنيا آمده بود و اعطاى 300 هزار 
تومان به خانوارهايي كه منزلشان دچار تخريب شده 
بود، از برنامه هاى اوليه هالل احمر در مناطق زلزله 
زده بود. پيوندى درباره مجموع كمك هاى هالل احمر 
در زلزله كرمانشاه گفت: تا امروز هالل احمر مبلغ 
250 ميليارد تومان از منابع دولتى براى كمك به زلزله 
زدگان كرمانشــــاه هزينه كرده است كه شامل اقالم 
امدادى، چادر، درمان و اسكان اضطرارى و فعاليت 

تيم هاى حمايت هاى روانى و لجستيك است.
رئيس جمعيت هالل احمر با اشاره به كمك 
جمع آورى شده توسط سلبريتى ها (افراد مشهور) 

گفت: اين كمك هــــا در هنگام وقوع بحران ها و
حــــوادث در همه جهان وجــــود دارد و خوب
است، البته اگر سلبريتى ها كه از اين فضا و اعتماد
مردمى براى جمع آورى كمك هاى مردمى استفاده
كردند مانند هالل احمر گزارش هزينه كردشان را

به مردم بدهند.
پيوندى با بيان اين كه ممكن است هنوز فردى
به دليل تمايالت شخصى در چادر زندگى كند اما
واقعيت اين است كه كانكس در اختيار همه زلزله
زدگان قرار گرفته است و دولت رقم بسيار زيادى
را براى ســــاخت كانكس هزينه كرده است، افزود:
البته هنوز ساخت خانه هاى دائمى به پايان نرسيده

است، ولى فردى بدون كانكس نيست.

رئيس جمعيت هالل احمر:  همه كمك هاى مالى مردم به زلزله زدگان كرمانشاه 
اختصاص يافت

بقيه از صفحه 2
  سياه نمايى عليه دولت

  ســــخنگوى دولت در ادامه گفت: عده اى به بهانه مخالفت با دولت 
حاضر به هر نوع سياه نمايى نسبت به دستاوردهاى اقتصادى هستند كه اين 
اقدام به نوعى عالمت مثبت به ترامپ است تا با انگيزه بيشتر به فشار خود 

عليه ايران ادامه دهد.
  نوبخت اين مطلب را در پاســــخ به اين ســــئوال كه برخى جريان هاى 
سياسى براى به بن بست كشاندن دستاوردهاى اقتصادى دولت القائات خاصى 
را به جامعه منتقل مى كنند و با انتقال اتاق فكر خود از تهران به مشهد به 
دنبال انتخابات مجلس و رياست جمهورى هستند، برنامه دولت براى مقابله 
با اين گونه اقدامات و اطالع رســــانى در اين زمينه چيســــت؟، بيان كرد و 
اظهارداشت: اين سخن درستى است كه منتقدان دولت و آنهايى كه تفاوت 
سياسى با دولت احساس مى كنند، به دنبال كم جلوه دادن دستاوردهاى دولت 

هستند.
وى افزود: آنها از سوى ديگر انتظار دارند هر اقدامى كه باعث مى شود، 
بتوانند بيشــــتر به دولت انتقاد كنند، باوجود اين كه آن اقدام باعث تضعيف 
نظام شــــود، اتفاق بيفتد. ســــخنگوى دولت ادامه داد: برخى به محض اين كه 
مناسبات بانك ها حتى با كشورهاى دوست مثل چين و روسيه محدود شود 
و نمى توانيم فعاليت بانكى داشته باشيم، از اين فرصت استفاده مى كنند تا از 
سياست هاى دولت انتقاد كنند و بگويند اين سياست ها باعث سختى به ملت 

مى شود ولى دولت تالش مى كند تا جلو سختى ها را بگيرد.
 نوبخت همچنين در پاسخ به اين كه در ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
مقرر شــــد تا ليســــتى از توليدات داخل تهيه شود، اقدام دولت در اين زمينه 
چيست، گفت: تهيه اين ليست مى تواند باعث جلوگيرى از اختصاص ارز به 
كاالهاى توليد داخل شود، چه ضرورتى دارد كااليى كه مى تواند باعث اشتغال 

كارگر ايرانى شود، واردات داشته باشيم.
 وى همچنين درمورد مصوبه دولت براى كاهش ساعت كارى ادارات 
برخى استان ها ادامه داد: با توجه به اين كه همه استان ها از يك اقليم تبعيت 
نمى كنند، به منظور صرفه جويى در پيك مصرف هيات وزيران مصوبه اى را 

براى تغيير ساعت كارى در برخى استان ها داشت.
  رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين كه طرح عربستان و 
روسيه براى افزايش توليد نفت سبب شد گمانه زنى هايى نسبت به كارشكنى 
روسيه واسرائيل براى دور زدن ايران بوجود آيد، رويكرد دولت در سياست هاى 
خود با اين كشورها چيست؟، اظهارداشت: در ديپلماسى خارجى قهر و آشتى 
و 100 درصد موافق يا مخالف متصور نيســــت و ممكن اســــت كشورها در 

حوزه اى با هم اتحاد منافع يا اختالف منافع داشته باشند. 
وى ادامه داد: در موضوع نفت هر كشورى منافع ملى خود را مى بيند 
واگر سهميه اى كه در اوپك مربوط به ايران است، كاهش يابد كشورهاى 
ديگر روى آن حســــاب مى كنند ولى تالش دولت بر اين اســــت كه به رغم 

تالش دشمن سهميه خود را حفظ كند.

تشكر سخنگوي دولت از  علي كريمي

مجلس با كليات طرح حقوق مديران مخالفت كرد

رئيس جمهوري يك قانون مصوب مجلس را براى اجرا ابالغ كرد

حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى رئيس جمهوري، 
يك قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى را براى اجرا به وزارتخانه 

«جهاد كشاورزى» ابالغ كرد.
بر اين اساس، در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران، رئيس جمهوري «قانون موافقتنامه بين المللى 
روغن زيتون و كنســـرو زيتون مورخ 2015 (1394)» را براي اجرا به 

وزارتخانه جهاد كشاورزى ابالغ كرد.
تكذيب افزايش دو برابرى قيمت انسولين

سخنگوى سازمان غذا و دارو، گفت: افزايش دو برابرى قيمت انسولين 
را تاييد نمى كنم.

دكتر كيانوش جهانپور در پاسخ به سئوال مهر، در خصوص اينكه گفته 
مى شود قيمت انسولين به دو برابر افزايش يافته است، اظهارداشت: چنين 
ادعايى را تاييد نمى كنم. وى افزود: سقف افزايش قيمت دارو در سال جارى 

حداكثر 9درصد پيش بينى شده كه شامل همه اقالم دارويى نمى شود.
سخنگوى سازمان غذا و دارو، توضيح داد: قيمت برخى اقالم دارويى 
ثابت مى ماند و در برخى داروها شاهد كاهش قيمت و بعضى نيز افزايش 

تا سقف 9درصد خواهند داشت.
وى افزود: سال گذشته شاهد افزايش 7درصدى قيمت دارو بوديم كه 

براى امسال اين عدد به 9درصد افزايش يافته است.
جهانپور، در عين حال افزايش 2برابرى قيمت انسولين را تاييد نكرد و 
گفت: افزايش قيمت دارو بر اساس سقف 9درصدى براى سبد دارويى در 

سال جارى در نظر گرفته شده است.

اخبار كوتاهاخبار كوتاه
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

خانواده محترم مرحوم خسرو احمدي
درگذش��ت پدر گراميتان را به ش��ما و خانواده محترم 

تسليت عرض مي نماييم.
از طرف خانواده برادران 

نماينده روزنامه اطاعات در هشترود
جناب آقاي مرتضي محمدي

با اندوه فراوان درگذش��ت م��ادر گراميتان را صميمانه 
تس��ليت عرض نموده و از پيشگاه خداوند سبحان براي 
مرحومه تازه گذشته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان 

صبر و شكيبائي از درگاه خداوند منان آرزومنديم.
ام�ور توزيع و فروش � س�ازمان شهرس�تانها � 
ته�ران و حوم�ه � ام�ور مش�تركين � آبونمان � 
ش�بكه اطاع رساني � امور توزيع و فروش كتاب 
� انبار كتاب � مراكز فروش كتاب � ساعت كنترل 
� حمل و نقل � تعميرگاه � س�ازمان پخش � انبار 

برگشتي � تكفروشي � توزيع داخلي

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( 

به نام خدا
 با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت بزرگ بانوي خاندان 
تاج بخش مرحومه فخرايران تاج بخش همسر مرحوم 

دكتر احمد تاج بخش را به اطاع مي رساند.
مجلس ترحيم روز پنجشنبه 97/3/31 از ساعت 2/30 
الي 4 بعدازظهر در مس��جدالنبي )ص( واقع در خيابان 
كارگر ش��مالي، روبروي خوابگاه دانشگاه تهران برگزار 

مي گردد.
فرزن�دان: دكتر مهناز � دكتر ارس�ان و اردوان 

تاج بخش 
و خانواده ه�اي: تاج بخ�ش � اميرس�ليماني � 

سعيدي � علي  حسيني � سالك

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 
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 

يادي از خوبان 
بِْسمِ اِل الَرْحَمِن الَرِحيم و لَُه الْحْمد 

و الَِذيَن آمُنوا َو َعِمُلوا الَصالَِحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجَناٍت 
تَْج�ِري ِمْن تَْحِتَه�ا اْلْنَهاُر َخالِِدي�َن ِفيَها أبَداً صلي 

 

َوْعَد اِل َحّقاج َو َمْن إَْصَدُق ِمَن اِل ِقيًا 
)آيه 122 سوريه نساء(  
آن��ان را ك��ه به خدا گرويدند و ايم��ان آوردند و كارهاي 
خ��وب به ص��اح خود و خلق كردند به زودي آن ها را به 
بهش��تي درآوريم كه زير درختانش نهرها جاري است 
تا منزلگاه ابدي آن ها باش��د و عده ي خدا حق اس��ت و 

كيست كه در گفتار راستگوتر از خدا باشد. 
 چهل روز از ارتحال راد مردي مس��لمان مؤمن و با عمل 
 مرحوم مغفور حاج عزيزال عاء الديني رحمه ال عليه

گذش��ت. ش��خصيتي كه تا آنجا كه توانس��ت در انجام 
وظاي��ف ديني اس��امي و انس��اني كوش��يد و در اكثر 
كارهاي خير ش��ركت داشت، از قبل از انقاب اسامي 
دوس��تي با مرحوم آيت اه بهشتي و آيت اه مطهري و 
همياري با نهضت اس��امي و انقاب جمهوري اسامي 
ايران و همچنين مش��اركت در هيئت امناء دفتر نش��ر 
فرهنگ اس��امي كه توسط آيت اه گلپايگاني تأسيس 
ش��ده بود و حس��ينيه ارشاد كه توس��ط مرحوم محمد 
همايون تأس��يس شد، و بنياد نيكوكاري قائم )عج( كه 
خود تأسيس نمود و اميد است صدقه جاريه باشد براي 
ايش��ان ت��ا ظهور حضرت مهدي ع��ج اه تعالي فرجه و 
مؤسس��ه خيريه كهريزك، و بيمارس��تان خيريه سوم 
ش��عبان و بنياد نيكوكاري مبارزه با س��رطان و مؤسسه 
خيري��ه كرام��ت، مجتمع بيمارس��تاني امام خميني و 
مؤسسه هاي ديگري كه به هر نحوي ايشان مؤثر بود، و 
كمك و همراهي با كساني كه احتياج به كمك داشتند 
و به طور خاصه انس��اني بود مفيد و كارآمد و كارآفرين 
كه بايد بگويم خداوند به ايش��ان لطف فرموده و در امور 
خير موفق بود و به حق عزيز خدا ش��د گوارا باد بر او، و 

مي توان گفت عاش سعيداً و مات سعيدا 
خوب زندگي كرد و خوب رفت 

و اگر مي توانستيم سخني از ايشان بشنويم چه بسا آيات 
شريفه سوره ي ياسين را مي شنيديم 

ِقيَل اْدُخِل الَْجَنةصلي قاَل يَا لَْيَت َقْوِمي يَْعَلُموَن 26 
بِما َغَفَر لِي َربِي َو َجَعَلِني ِمَن الُْمْكَرِميَن 27  

به من گفته ش��د داخل بهشت ش��و، اي كاش بستگان 
و دوس��تان من از اين نعمت بزرگ آگاه بودند، كه خدا 
چگونه درحق من مغفرت فرمود و مرا مورد لطف و كرم 

قرارداد. الحمد ال 
اي��ن مصيب��ت هجران و دوري اين چني��ن مردي را به 
خان��واده محت��رم مخصوصاً همس��ر گرامي ايش��ان و 
صبيه هاي محت��رم و داماد هاي گرامي و برادر و خواهر 
ايش��ان و همه ي بستگان و فاميل و دوستان و همكاران 
آن رحيل تسليت عرض نموده براي همگان صبر و اجر و 
براي آن مرحوم رحمت و مغفرت الهي را خواستاريم. 

ج��ا دارد ي��ادي كني��م از فرزند ايش��ان مرحوم حاج 
محمد رض�ا عاء الديني رحم�ه ال عليه كه پدر به 

ايشان ملحق شد 
شعله اي خاموش گشت و خانه اي بي نور شد 

گوهر ارزنده اي پنهان به زير خاك شد 
پدري شايسته از اين عالم آشوب رفت 

چشم خود را بست و از چشم عزيزان دور شد 
روحش شاد و يادش گرامي باد 

سيدمهدي حائري 

غم فراق تو نازم كه همچو شعله پاك
مرا در آتش سوزنده زيستن آموخت

مال دوريت اي پركشيده از برمن
به من طريقه تنها گريستن آموخت

پايان بهار آغاز بيست و هشتمين سالگرد خزان زندگي 
4 ت��ن عزيزانم��ان مهندس نزهت ابريش�م چيان، 
دكت�ر علي فومن�ي و دو نوگل زيبايمان س�ارا و 
ساناز مي باشد كه براثر حادثه دلخراش زلزله سال 69 
گيان ره به س��راي باقي گرفتند. به منظور بزرگداشت 
و يادآوري خاطره ايش��ان روز پنجش��نبه 31 خرداد بر 

تربت پاكشان به سوگ مي نشينيم.
پدر و مادر هميش�ه داغدار: محمدعلي ابريشم چيان 

� نرگس ذبيحي
ناهيد ابريشم چيان � سعيد حيدري

مهدي ابريشم چيان � آمنه رئيس قاسم
مريم ابريشم چيان � افشين هدايتي

انال و انااليه راجعون

به مناسبت چهلمين روز ارتحال جانسوز
 اسوه فضيلت، تقوي و آزادگي، مرحوم مغفور 

پرسابقه ترين عضو برجسته، شاخص و نيكنام حقوقدان 
ش��وراي نگهبان و رئيس ارجمند اس��بق سازمان ثبت 
اسناد و اماك كل كشور و معاون فاخر و قديم سازمان 
بازرس��ي كل كشور، مجلس بزرگداشتي روز جمعه اول 
تير 1397 س��اعت 16:00 الي 17:30 در مس��جد نور 
واق��ع در ميدان دكتر فاطمي برگ��زار مي گردد. مقدم 
كليه س��روران معظم و دوستان عزيز و همكاران گرامي 
به ويژه سلسله جليله علما، خانواده معزز شهدا، اعضاي 
محترم هيات علمي، قضات، سردفتران، وكاي محترم 
دادگس��تري، پزشكان و س��اير صنوف محترم و عموم 
شهروندان عزيز و گرامي در اين مراسم را به ديده منت 

و تمام اخاص و از اعماق جان پاس مي داريم.
س�يد مصطفي محقق داماد، عزت ال يوسيفيان 
م�ا، ناص�ري صالح آب�اد، محمدرض�ا احمدي، 
سيدحس�ن ميرحس�يني، س�عيد منوچه�ري، 
كيان�ي،  محمدحس�ن  نوروزي�ان،  منوچه�ر 
س�يدمرتضي ميريحيي پ�ور، مه�رداد قربان�ي 
س�رابي، عب�اس ش�يري، هادي معزالدين�ي، 
محمدرضا دش�تي اردكاني، حشمت ال رونقي، 
حس�ين صفريان، حس�ين خداياري، عبدالعلي 
س�لطاني، علي ش�مس، علي بني حات�م، اصغر 
قيم اصغري، محمدحس�ين يعقوبي، سعادت ال 
س�لطاني نژاد، محمدرضا زارع�ي، پيمان نيري، 
احمد محمودي، احمد مقرب، اميرهوش�نگ ايل 

بيگي، احمدعلي سيروس، علي اكبر صفريان

ياد بود 
بهار بود و تو بودي و عشق بود و اميد 

بهار رفت و تو رفتي و هر چه بود گذشت 
29 خردادم��اه ياد آور عزيزي اس��ت كه چون ش��قايق 

زيست و همچون شقايق پرپر شد 
س��يزدهمين س��الگرد دوس��ت و همس��ر عزيز و مادر 
مهربانمان زنده ياد س�يروس  دخت تمدن را گرامي 

مي داريم. روحش شاد و يادش جاودان باد
دكتر محمد حسن تمدن � رامين � رضا 

جناب آقاي مهندس حجازي راد
مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و مغفرت واسعه و 
آمرزش الهي را براي آن عزيز از دست رفته و صبر جزيل 

براي جنابعالي و بستگان سوگوار خواستاريم.
هيات مديره و كاركنان
 شركت سيمان تيس چابهار

جناب آقاي مهندس رحمت ال حكيمي
مديرعامل محترم مهندسين مشاور ايمن راه

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت م��ادر گراميتان را 
صميمانه تس��ليت عرض نموده،  س��امتي و بقاي عمر 
بازماندگان و علو درجات براي آن مرحومه را از خداوند 

منان مسئلت داريم.
هيات مديره شركت سداد

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 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت بزرگ خاندان اش��كي، 
شادروان  حاج علي محمد اشكي همسر، پدر و پدربزرگي 
مهربان را به اطاع مي رسانيم. حضور شما سروران گرامي 
در مراسم هاي آن عزيز بزرگوار باعث شادي روح آن مرحوم 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
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 طرف خانواده هاي: اشكي � توكلي � اشكذري 
� دانش�مند كاش�اني � آباد � ش�ايان � دهقاني 
اش�كذري  زاده � كانت�ري �  توكلي�ان � علوي 

نسب اشكذري و ساير بستگان

 آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت سبا سهامی خاص
 به شماره ثبت 245775 و شناسه ملی 10102864275 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی پرهام مشار شناسه ملی :10104080758بعنوان بازرس اصلی و 
زهرا اسفیدانی به کدملی :1230020675 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی95 مورد تصویب قرار گرفت. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181299(

آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی عام 
به شماره ثبت 84962 و شناسه ملی 10101294315 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
سعید مهتدی دارای کدملی 0384436870به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت 
سرمایه گذاری اهداف 10103808813به جای آقای سیدفرشیدمعصومی برای باقیمانده 

مدت تصدی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181298(

 آگهی انتقالی شرکت تیز باد نیرو سهامی خاص
 به شناسه ملی 10380464279 

 به اس���تناد نامه ی ش���ماره 27/96/524 مورخه 96/10/6 اداره ی ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری مشهد و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/07 نشانی مر کز 
ش���رکت از مشهد به تهران، خیابان دولت، خیابان بهار جنوبی، کوچه نادر، پاک 3، ساختمان 
تسنیم، طبقه اول، واحد 2، کدپستی 1939898513 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور521176 به ثبت رسید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181301(

 آگهی تغییرات شرکت آب و فاضاب منطقه سه شهر تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 404109 و شناسه ملی 10320549239 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/30 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : - ماده سه اساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید : مرکز اصلی شرکت : تهران ،

 بزرگراه جال آل احمد ، ابتدای آرش مهر ) ش����هر آرا ( ، کدپستی 1445843611و 
حوزه فعالیت آن ازش����مال : 1( بزرگراه حکیم ، حدفاصل خیابان ولیعصر تا مس����یل 
فرحزاد 2( انتهای ش����مالی محدوده قانونی شهر تهران ، حدفاصل مسیل فرحزاد تا 
انتهای غربی محدود قانونی ش����هر تهران ، از جن����وب : 1( خیابان انقاب ، حد فاصل 
خیاب����ان ولیعصر تا میدان انقاب 2( خیابان آزادی حد فاصل میدان انقاب تا میدان 
آزادی 3 ( ج����اده مخصوص کرج ، حد فاصل میدان آزادی تا مس����یل کن 4( آزاد راه 
 تهران کرج ، حدفاصل مسیل کن تا انتهای غربی محدوده قانونی شهر تهران از شرق : 
1( خیاب����ان ولیعصر حد فاصل خیابان انقاب تا بزرگراه حکیم 2( مس����یل فرحزاد، 
حدفاصل بزرگراه حکیم تا انتهای ش����مالی محدوده قانونی ش����هر تهران ، از غرب : 
1( مسیل کن ، حد فاصل جاده مخصوص کرج تا آزاد راه تهران کرج ، 2 ( انتهای غربی 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور محدوده قانونی شهر تهران می باشد. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181302(

 آگهی تغییرات شرکت توسعه حفاری تدبیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 429205 و شناسه ملی 10320816650 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : آقای محسن خجسته مهر دارای شماره ملی 2002124647 
به نمایندگی از ش���رکت گروه توس���عه انرژی تدبیر به شناس���ه ملی 
10103669614 به س���مت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای 
محمد جواد ناسوتی دارای ش���ماره ملی 2295053129 به نمایندگی از 
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی 10101795696 
به س���مت رییس هیات مدیره وآقایان علی نوذری دارای ش���ماره ملی 
1754320821 به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه 
ملی 10103121942 بعنوان عضو هیات مدیره، حمید رضا جهانگیری 
دارای ش���ماره ملی 0069945551 به نمایندگی شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی 10102933619بعنوان عضو هیات مدیره 
و روح له نوروزی لهداربنی دارای شماره ملی 2690980134 به نمایندگی 
از شرکت بازرگانی نفت پارس به شناسه ملی 10102265001 بعنوان عضو 
هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها 
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای 
اعتبار می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از 

اعضای هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181303(

آگهی تغییرات
 شرکت الکوزی آریا البرز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 355622 و شناسه ملی 10104020765 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به : تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران-جردن-بلوار نلسون ماندا-بلوار صبا غربی-پاک -36طبقه دوم-
واحد 3 کدپستی:1917763883 تغییر یافت. هیأت مدیره اختیارات خود 
را به ش���رح ذیل: بند ش ) خرید و فروش و اجاره و به طور کلی انجام هر گونه 
معامله در مورد اموال منقول و غیر منقول به نام و از طرف ش���رکت ( و بند ت 
) اقامه و تعقیب هرگونه دعوی وش���کایت یا تسلیم به آن با هر شخص اعم از 
حقیقی و در کلیه مراجع و دادگاه ها اعم از حقوقی و اجرایی در کلیه مراحل 
اعم از بدوی و پژوهشی و تجدید نظر و فرجام با داشتن تمام اختیارات در کلیه 
مراحل قانونی و قضایی و اجرایی و غیره و همچنین با حق مصالحه و سازش و 
تعیین وکیل سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین کارشناس و ادعای 
جعل و تعیین جاعل و اقرار و مطالبه خسارت و استرداد دعوی و جلب ثالث و 
دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و جوابگویی به آن و صدور اجرائیه و تعقیب 
عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور 
در این بن���د به وکیل یا وکای منتخب با دادن حق توکیل ولو کراراً و نهایتاً 
حق عزل و تعیین حق الوکاله وکا ( را با حق توکیل به غیر به آقای حمیداه 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور همدرد تفویض نمودند. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181296(

 آگهی تغییرات شرکت روبرته سیرجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 229188 و شناسه ملی 10860527514 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/02/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی 
)1396/10/10( مورد تصویب قرار گرفت . ش���مس الدین س���ادات طهرانی 
به کد ملی0038693720 و س���ید کمال الدین س���ادات طهرانی به کد ملی 
0040225194 و لیا سادات طهرانی به کد ملی0451109899 برای مدت 
دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و بهبود 
سیستمهای مدیریت مفاهیم حس���اب جامع )حسابداران رسمی( به شناسه 
مل���ی 10103564803 به بعنوان بازرس اصلی و آرش عازمی خواه به کد ملی 
0051240173 بعنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورهای شرکت انتخاب گردید 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)181304(

 آگهی تغییرات شرکت توسعه پاایش پارسیان تدبیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 429295 و شناسه ملی 10320829414 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی 10103669614 ، شرکت توسعه 
صنعت نفت و گاز پرشیا با شناسه ملی 10102933619 و شرکت توسعه حفاری تدبیر با شناسه 

ملی 10320816650 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181297(

 آگهی تغییرات شرکت شهاب توسعه پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 1132 و شناسه ملی 10980049538

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عظیم فشتنقی به شماره ملی 0056043325 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای عباس فشتنقی به شماره ملی 0048470198 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و و خانم سکینه فشتنقی به شماره ملی 0794428991 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته و چک و نیز قراردادها و مکاتبا ت و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد - آقای ایرج مشایخی به 
شماره ملی 1532604408 به عنوان بازرس اصلی وخانم شهین میرزا محمدی به شماره 

ملی 1532696833 به عنوان بازرس علی البدل برای1 سال مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری رباط کریم )181292(

 آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم سهامی خاص به شماره ثبت 
495739 و شناسه ملی 10530242441 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حدود اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین گردید: -1 نمایندگی شرکت در 
برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. -2 نصب و عزل کلیه مأموران 
و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر 
شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری 
وراث آنها. ش���ایان ذکراس���ت انتخاب، عزل ونصب مدیران ومعاونین با پیشنهاد 
مدیرعامل وتصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. -3 پیشنهاد برنامه و بودجه 
برای اداره کردن ش���رکت. -4 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و 
بهره و متفرعات. -5 ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به 
فعالیت های جاری شرکت. -6 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن 
در مورد خرید و فروش و امور جاری شرکت در چارچوب آئین نامه معامات مصوب 
هیأت مدیره. -7 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عامت تجاری و اختراع 
در داخل کشور. -8 تعیین میزان استهاک ها. -9 تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت 
بعد از انقضای س���ال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان 
شرکت طبق ماده 232 ایحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت . -10 اقامه هر گونه 
دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام 
اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش 
ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با/ یا بدون اختیار صلح و 
به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین 
وکیل برای دادرس���ی و غیره با/ یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل تعیین مصدق 
و کارش���ناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماً قاطع دعوی باشد 
دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای 
 متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اش���خاص و اموال از دادگاه های
 اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب 
عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه چه در ادارات و دوائر ثبت اس���ناد در 
چارچوب آئین نامه معامالت. -11 � تنظیم خاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر 
شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس شرکت. -12 پیشنهاد هر نوع اندوخته عاوه بر پنج 
درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 ایحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت. 

-13 پیشنهاد اصاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. 
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181300(

 آگهی تغییرات شرکت آذین زمین پویا سهامی خاص
 به شماره ثبت 324033 و شناسه ملی 10103640144 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-امیرآباد-خیابان 
کارگر شمالی-خیابان شهید محمد فرشی مقدم )16(-پاک -0ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری-
طبقه همکف- کد پستی 1439814448 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181293(

 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
 سهامی عام به شماره ثبت 122763 و شناسه ملی 10101662543 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اختیارات هیات مدیره مندرج در بند های -1-4-5-7-8-9-10-11-12-15-17-21

24-23-22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181295(

آگهی تغییرات شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص
 به شماره ثبت 13092 و شناسه ملی 10100500635 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفضل کیانی بختیاری با کد 
ملی1841524557 به نمایندگی از سازمان گسترس و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی10861673173 به سمت 
عضو و مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره آقای محمد علی محمدی با ش���ماره ملی0042802131 به نمایندگی از 
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی به شناسه ملی10100545507 به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی 

هیات مدیره تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181294(

 آگهی تغییرات
 شرکت امید کاوش پرشین سهامی خاص

 به شماره ثبت 401432 و شناسه ملی 10320522096 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : فری���د بختیاروند به کد ملی 
4219531394 به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و کامران گیلک 
به کد ملی 4284792350 به س���مت نایب رئیس هیات مدیره و سامان 
جهانی زاده به کد ملی 4130803840 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای دو نفر 

از اعضای هیات مدیره متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181290(

 آگهی تغییرات شرکت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3024 و شناسه ملی 10100204625 
به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/01 و نامه شماره 21250 مورخ 
1397/02/15 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داریوش آرمان با کد ملی 
0061400750 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سعید الموسوی با کد ملی 
1377943291 به سمت خزانه دار و آقای علی رضا خباز زاده با کد ملی 0035801379 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم قاسمی با کد ملی 0579786358 به 
س���مت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالخالق کیخاونی با کد ملی 4720526276 به 
سمت مس���ئول کمیته امور درمان انجمن و آقای نادر معینی آزاد کازرونی باکد ملی 
2296612571 به سمت مسئول کمیته امور استانها ی و عضو هیات مدیره و آقای داود 
نوروزخانی باکد ملی 0490986080 به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب مدیرعامل یا خزانه 
دار با مهر انجمن با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

انجمن معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181291(

 آگهی تغییرات شرکت دید گستر فرا مدیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 475673 و شناسه ملی 14005087683 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : 1 - ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای کامیار فتحی به کد ملی 
0050788485 بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان خدامی 

تقاطع آفتاب ساختمان مادیران پاک 3کدپستی1994834573 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181288(

 آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسین مشاورساختمان و شهرساز اکباتان 
سهامی خاص به شماره ثبت 289812 و شناسه ملی 10103269258 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/02/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 1396/9/30 مورد تصویب 
قرار گرفت مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر شناسه ملی 10861836531 بعنوان بازرس قانونی 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیراانتشار اطاعات برای درج آگهی های 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورشرکت تعیین گردید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181289(

 آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص
 به شماره ثبت 57206 و شناسه ملی 10101022887 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بهنام مشار 10320173299 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
منصور سعیدی 4280934398به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )181287(
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درگيرى سنگين نيروهاى يمنى و مزدوران ائتالف عربستان در «الحديده»

تيراندازى در سوئد 4 مجروح به همراه داشت
تسنيم: تيراندازى در شهر مالمو در سوئد چهار مجروح برجا گذاشت. 
اين تيراندازى در نزديكى دفتر پليس در جنوب مالمو روى داد. شاهدان عينى 
گفته اند صداى 15 تا 20 شليك گلوله را حوالى عصر ديروز در مركز شهر 
شنيده اند. اين تيراندازى، درست در پشت مركز پليس روى داد و نيروهاى 

امنيتى بالفاصله پس از تيراندازى در صحنه حاضر شدند.
تجمع اعتراض آميز آمريكايى ها در حمايت از بنيانگذار ويكى ليكس

ايسنا: هزاران حامى جوليان آسانژ، بنيانگذار 
وب سايت افشاگر ويكى ليكس با برپايى تجمعاتى 
در واشنگتن، به شرايطى كه براى آسانژ به دليل 
محبوس شدن در اقامتگاهش در سفارت اكوادور 
در لندن به وجود آمده اعتراض كردند. اين تجمع 
در ششمين سالگرد پناهنده شدن جوليان آسانژ به 
سفارت اكوادور در لندن به منظور فرار از تعقيب 

قضايى خود، برگزار شد.
بيش از 68 ميليون آواره در جهان 

ايسنا: كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان اعالم كرد كه 
بيش از 68 ميليون نفر سال گذشته در نتيجه جنگ، خشونت و ديگر انواع 
شرايط نامناسب زندگى مجبور به ترك خانه هاى خود شده اند. طبق اعالم 
كميســـارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان، شمار آوارگان جهان به 
باالترين ركورد رسيده و از 65.6 ميليون نفر در سال 2016 به بيش از 68 
ميليون نفر رســـيده اســـت. در اين گزارش تاكيد شده كه جنگ سوريه در 

افزايش اين آمار در جهان نقش داشته است.
85 درصد سالح هاى گرم جهان، در دست غيرنظاميان

ايسنا: يك گروه تحقيقاتى در ژنو اعالم كرد، بيش از يك ميليارد قبضه 
سالح گرم در جهان وجود دارد كه بيشتر آن ها در اختيار غيرنظاميان است. 
آمريكا به تنهايى 40 درصد از اين آمار را از آن خود كرده و شهروندانش 
بيش از غيرنظاميان 25 كشـــور ديگر ســـالح دارند. تحقيقاتى كه از سوى 
موسسه فارغ التحصيالن ژنو در خصوص سالح هاى سبك انجام شده، نشان 
مى دهد كه تعداد سالح هاى گرم متعلق به غيرنظاميان در سطح جهان، به 857 
ميليون قبضه افزايش يافته است كه 85 درصد از همه سالح هاى موجود در 

جهان را تشكيل مى دهد.
درخواست مادريد براى انتقال جسد ژنرال فرانكو ديكتاتور اسپانيا

ايســـنا: دولت جديد اسپانيا خواهان انتقال 
جســـد ژنرال فرانسيسكو فرانكو، ديكتاتور دهه 
40تا 70ميالدى اين كشـــور از مقبره اش شد. به 
گزارش ايســـنا، به نقل از يورونيوز، كابينه جديد 
اسپانيا قصد دارد پيش نويس قانونى را كه به نام 
"حافظه تاريخى" شناخته مى شود، اصالح كند تا 

بتواند قربانيان هر دو طرف جنگ داخلى اسپانيا را 
به رسميت بشناسد. اين قانون در صورت تصويب 
همچنين به دولت اجازه مى دهد كه بقاياى جسد ژنرال فرانكو را از بناى 
يادبود «دره ســـقوط» خارج كند تا مكانى مقدس براى فاشيست ها نباشد. 
ژنرال فرانكو ديكتاتورى بود كه بعد از پايان جنگ هاى داخلى اسپانيا در اين 
كشور در سال 1939به قدرت رسيد و تا زمان مرگش يعنى سال 1975يك 

حكومت توام با سركوب مخالفان را رهبرى كرد.
روسيه: غرب ما را فريب داد

ايرنا: «ماريا زاخارووا» سخنگوى وزارت امور خارجه روسيه گفت كه اين 
كشور پس از پايان جنگ سرد درهاى دوستى را به سوى كشورهاى غربى گشود 
اما آنها روسيه را فريب دادند. زاخارووا تصريح كرد: اين به خاطر پيروزى آنها 
بر ما نبود، بلكه ما اين كار را با ميل خودمان انجام داديم؛ هيچ كس به ما حمله 
نكرد بلكه گورباچف مى خواست به مسابقه تسليحاتى و جنگ پايان دهد اما 

در مقابل، غرب با نصب سيم خاردار به دور روسيه پاسخ ما را داد.

سرويس خارجى: منابع رسانه اى 
از يـــورش مجدد مزدوران و نظاميان 
ائتالف ســـعودى با پشتيبانى هوايى 
جنگنده هاى عربســـتان و امارات به 
فرودگاه «الحديـــده» يمن و وقوع 
درگيرى هاى ســـخت ميان ارتش و 
انصاراهللا با  نيروهاى اين ائتالف خبر 

دادند.
به گفته منابع خبرى،در حالى كه 
نيروهاى ارتش و كميته هاى مردمى 
يمن به محاصـــره نيروهاى ائتالف 
عربســـتان در جنوب «الحديده» و 
سواحل غربى و بستن مسيرهاى انتقال 
تجهيـــزات براى آن ها ادامه مى دهند، 
برخى منابع از يورش مجدد يگان هايى 
از نيروهاى ائتالف متجاوز عربى به 
فرودگاه «الحديده» خبر دادند. به گفته 
اين منابع،  نيروهـــاى مزدور مورد 
حمايت امارات با پشتيبانى گسترده 
هوايـــى جنگنده هاى ائتالف، حمله 
بـــه فرودگاه  الحديده را آغاز كردند 
و درگيرى هاى سختى ميان نيروهاى 
ارتش و كميته مردمى يمن با نيروهاى 
ائتالف عربستان در اطراف فرودگاه 

«الحديده» در جريان است.
شبكه خبرى «اسكاى نيوز» مدعى 
شـــد كه نيروهاى ائتالف سعودى بر 
برج فرودگاه و بخش هايى از فرودگاه 
الحديده مســـلط شده اند. فرماندهى 
ائتالف عربى در جبهه ساحل غربى 
يمـــن نيز ادعا كرد كه نيروهاى مورد 
حمايت ائتالف بر فرودگاه «الحديده» 
مسلط شـــده اند.برخى منابع نظامى 
وابســـته به ائتالف متجاوز عربى نيز 
به خبرگزارى رويترز اعالم كردند كه 
نيروهاى ارتش وابسته به دولت مستعفى 
يمن با پشتيبانى ائتالف متجاوز عربى 
وارد مجتمع اصلى فرودگاه «الحديده» 
شده اند. شبكه خبرى«المسيره» يمن نيز 
گـــزارش داد كه جنگنده هاى ائتالف 
ســـعودى پيش از حمله مزدوران به 
فرودگاه الحديده، هفت بار اين فرودگاه 

را بمباران كردند.
به گفته برخـــى منابع يمنى، 
عربســـتان بعد از  محاصره شـــدن 
مزدوران خود و مســـدود شـــدن 
مسيرهاى زمينى، تجهيزات نظامى را 
از طريق درياى سرخ به مناطق «الفازه»، 

«الجاح»، «المجيليس» و «النخيله» منتقل 
كرده است تا نيروهاى ائتالف عربى 
به حمالت و پيشروى هاى خود در 

جنوب الحديده ادامه دهند.
شـــبكه الجزيره نيزگزارش داد 
كه نيروهـــاى انصاراهللا با  حمالت 
توپخانـــه اى  از چند جهت نيروهاى 

مزدور دولت مســـتعفى يمن را كه 
در تـــالش بـــراى ورود به فرودگاه 
الحديده بودند، هـــدف قرار دادند.

بر اســـاس گزارش اين خبرگزارى، 
نيروهاى انصاراهللا همچنين توانستند 
خطوط امدادرسانى بين «الخوخه» و 
«الدريهمـــى» در جنوب الحديده را 
مسدود و 10خودروى ائتالف  عربى 
را به غنيمت بگيرند و 30 خودروى 
ديگـــر را نيز منهدم كنند.ارتش يمن 
همچنين با پهپاد، نيروهاى متجاوز را 
كه براى يورش به ساحل غربى تالش 
مى كردنـــد هدف قرار داد كه موجب 
كشـــته و زخمى شدن چندين تن از 

آن ها شد.
از سوى ديگر، يك منبع نظامى 
از انهدام انبار تســـليحاتى متجاوزان 
به دســـت نيروهاى مقاومت يمن در 
جنوب الحديده خبر داد.به گفته وى،  
نيروهاى مقاومت يمن موفق شدند انبار 
تسليحات متجاوزان را در جنوب منطقه 

«الدريهمى» واقع در اســـتان الحديده 
هدف قرار داده و منهدم كنند.همچنين 
به دنبال شليك موشك هاى كاتيوشا 
به سمت محل تجمع نظاميان ارتش 
عربستان در غرب «مجازه»، شمارى از 
آنها به هالكت رسيدند. نيروهاى ارتش 
و كميته هاى مردمى يمن همچنين با 
خنثى كردن پيشروى نظاميان ارتش 
عربستان در «جيزان»، شمار  زيادى از 
آنها را به هالكت رساندند.نيروهاى 
يمنى همچنين مواضع نظاميان ارتش 
ســـعودى در «الخقاقه»، «الفريضه» و 
«المعريضـــه» را با خمپاره و توپخانه 
هدف قرار دادند كه به دنبال آن شمارى 

از اين نظاميان كشته شدند.
در همين حال، سخنگوى ارتش 
يمـــن اعالم كرد: ناكامى هاى ائتالف 
ســـعودى درعمليات اشغال  فرودگاه 
و بندر«الحديـــده» يمن با مقاومت 
سرسختانه نيروهاى ارتش و انصاراهللا 
يمن همچنـــان ادامه دارد و يمنى ها 

پيشروى نظاميان و مزدوران ائتالف 
سعودى در اين منطقه متوقف كرده اند. 
«شـــرف لقمان» افزود: يگان هايى از 
مزدوران عربستان نيز در جنوب الحديده  

به محاصره يمنى ها درآمده اند.
به گفته وى، ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن توانسته اند ضمن غلبه بر 
دشوارى هاى جغرافياى سخت جنوب 
«الحديده»، كنترل اوضاع را به دست 
گرفته و با رسيدن به منطقه«الجاح» و 
تقسيم نوار ساحلى به سه بخش، يگان 
هايى از نيروهاى مهاجم سعودى را نيز 
از سه محور شمالى، شرقى و جنوبى به  
محاصره خود درآورند و هم اكنون تنها 

راه براى فرار نيروهاى ائتالف سعودى، 
از طريق دريا است.

«شـــرف لقمان» در ادامه گفت: 
ائتالف عربستان در شكستن محاصره 
نيروهايش به رغم افزايش حمالت 
هوايى شكســـت خورده و تنها در 
مناطق خالى از سكنه در ساحل غربى 

پيشروى كرده است.سخنگوى نيروهاى 
مسلح يمن تأكيد كرد: نيروهاى ائتالف 
عربستان نمى توانند به  شهر«الحديده» 
برســـند، الحديده امن است و هيچ 
درگيـــرى در آن وجـــود ندارد و 
تمامى متجاوزانى كه در درگيرى هاى 
جبهه ساحل غربى شركت كنند ازپا 

درخواهند آمد.
وى درباره طرح هاى ارائه شده 
از ســـوى سازمان ملل يا كشورهاى 
خارجـــى گفت: ما بر روى اين طرح 
براى حل بحران حساب باز نمى كنيم 
و كسانى كه مى خواهند ديدگاهى ارائه 
بدهند، بايد بى طرف باشـــند و با دو 

طرف درگير يكســـان برخورد كنند. 
لقمان افـــزود: هرگونه طرحى براى 
تحويل بندر «الحديده» به سازمان ملل 
يا هر طرف ديگرى به هيچ وجه براى 
ما قابل قبول نيســـت.« على القحوم» 
عضو دفتر سياســـى جنبش انصاراهللا 
يمن نيز با تأكيد بر شكست ائتالف 
سعودى در پيشروى به سمت فرودگاه 
الحديده، گفت: دشمن در پى پيروزى 

رسانه اى است.
در همين حال، «أنور قرقاش»، 
وزير مشاور در امور خارجه امارات 
در سخنانى تأكيد كرد:عمليات ائتالف 
ســـعودى - اماراتى براى اشغال بندر 
«الحديده» در غـــرب يمن تا زمان 
عقب نشـــينى بى قيد و شرط جنبش 
انصـــاراهللا از اين منطقه ادامه خواهد 
يافت.وى اعالم كرد: هدف استراتژيك 
از عمليات «الحديـــده»، وادار كردن 
انصاراهللا به قبول راهكار سياسى است.
قرقاش افزود: ما احساس مى كنيم كه 
الحديـــده نقطه تحول خواهد بود و 
اميدواريم فرستاده سازمان ملل به يمن 
بتواند انصاراهللا را به ممانعت از سيطره 

بر الحديده وادار كند.
در چنين شرايطى، شوراى امنيت 
در نشستى با تاكيد بر لزوم ادامه فعاليت 
تجارى بندر «الحديده» از طرف هاى 
بحران يمن خواست به مسئوليت هاى 
خود در قبال قوانين بين المللى حقوق 

بشر عمل كنند.
«مارتين گريفيتس»، فرســـتاده 
ســـازمان ملل نيز با«مهدى المشاط»، 
رئيس شوراى عالى سياسى يمن ديدار 
كرد و اوضاع فاجعه بار انسانى در يمن 
و اقدامات سازمان ملل براى كاهش 
بحران انسانى در اين كشور را مورد 

بررسى قرار داد.
در خبرى مرتبط، انديشـــكده 
آمريكايى «كيتو» در گزارشى نوشت 
كه حمله ائتالف عربستان و امارات به 
يمن بر پايه يك دروغ شكل گرفته و 
نتيجه آن بحران امنيتى و انسانى در يمن 
بوده است.در اين گزارش آمده است: 
ائتالف ميان عربستان و امارات متحده 
عربى به عنوان «خطرناك ترين نيرو» در 
منطقه غرب آسيا است و اين منطقه را 

وارد بحران بزرگى كرده است.

23 پليس افغان در «غزنى» به طالبان پيوستند
ســـرويس خارجى: برخى منابع  از پيوســـتن 23 پليس افغان به  
طالبان براثر حمله اين گروه به پاســـگاه هاى امنيتى در واليت غزنى  

خبر دادند.
منابع خبرى  اعالم كردند: چندين پاسگاه امنيتى در شهرستان «مقر» 
واليت غزنى هدف حمالت گروهى طالبان قرار گرفت و در پى آن 
23 نيروى پليس محلى به اين گروه پيوستند.در چنين شرايطى،مقامات 
ارشد طالبان اعالم كردند: تاكيد ما بر مذاكره مستقيم با آمريكا به دليل 
تعيين زمان خروج نيروهاى خارجى از افغانستان است.  از سويى«جيمز 
كننگهم» ســـفير سابق آمريكا در افغانستان اعالم كرد:جنگ جارى در 
افغانستان راه حل نظامى ندارد و دولت آمريكا مجبور است تا با طالبان 
مذاكره كند.وى  تاكيد كرد:براى اين كه جنگ در افغانستان پايان يابد 
آمريكا مستقيما با طالبان وارد مذاكره شده و گفتگوهاى واضحى را با 

اين گروه انجام دهد.
وزارت خارجه روسيه  نيز،اعالم كرد: روسيه از اعالم آتش بس 
موقت بين دولت افغانستان با طالبان استقبال مى كند و اميدوار است 

كه اين موضوع به حل منازعات كمك كند.
 در اين حال،وزارت خارجه ازبكستان از ارتباط اين كشور با طالبان 
براى برقرارى صلح در افغانستان خبر داد وگفت:ما با نمايندگان طالبان 
براى برقرارى صلح و ثبات رابطه داشـــته ايم ومذاكره با اين گروه با 

حضور نمايندگان  دولت كابل در ازبكستان صورت گرفته است.

سرويس خارجى: بسيج مردمى 
عراق، (الحشـــد الشعبى) با صدور 
بيانيه اى شديداللحن، ضمن محكوم 
كردن حمله هوايى آمريكا به مواضع 
نيروهاى مردمى عراق در «البوكمال» 
سوريه، خواستار توضيح «پنتاگون» در 

اين زمينه شد.
هيات الحشد الشعبى با صدور 
بيانيه اى اعـــالم كرد: جنگنده هاى 
آمريكايى مقـــر تيپ هاى 45 و 46 
مدافع مرز با سوريه را در «البوكمال» 
سوريه هدف قرار داده است ، آمريكا 
بايد در اين باره توضيح بدهد به ويژه 
كه اين حمالت طى ساليان مبارزه با 
تروريسم تكرار شده است. در اين بيانيه 
آمده اســـت: ما در نوار مرزى از زمان 
پايان عمليات آزادسازى مرزها با اطالع 
عمليات مشترك عراق حضور داريم ، 
اين حمالت در راســـتاى حمايت از 
تروريست ها و همچنين تالشى است 
براى اينكه دشمن بتواند بر مرزها مسلط 
شود. الحشد الشعبى با اشاره به تشكيل 
كميته حقيقت ياب و اعالم نتايج آن 
به فرمانده كل نيروهاى مسلح عراق 
اعالم كرد: حاكميت عراق، خط قرمز 
ما و ممانعت از ورود تروريست ها به 
داخـــل عراق نيز ماموريت ما و ديگر 
گروه هاســـت ، ما به وظايفمان پايبند 
هســـتيم و خون عراقى هاى مدافع 
از ســـرزمين عراق و آبروى عراقى ها 
هرگز به هدر نخواهد رفت. گردان هاى 
حزب اهللا عراق نيز با صدور بيانيه اى 
ضمن تأكيد بـــر حمايت آمريكا از 
داعش اعالم كرد: جنايت هدف قرار 
دادن نيروهاى حزب اهللا عراق در منطقه 
مرزى «البوكمال» بى پاسخ نمى ماند.

گردان هاى حزب اهللا عراق تأكيد كردند: 
از شهادت و زخمى شدن شمارى از 

نيروهاى خود در منطقه مرزى البوكمال 
به وسيله جنگنده هاى صهيونيستى- 
آمريكايى متعجب نشده اند زيرا حضور 
مقاومت در اين منطقه با هدف مقابله 
با داعش است. حزب اهللا عراق يادآور 
شـــد كه اين جنايت درهاى مقابله با 
اسرائيل و پروژه آمريكايى در منطقه را 
باز كرده اســـت و حزب اهللا عراق در 
حركت در اين مســـير ترديد نخواهد 

كرد.حزب اهللا عـــراق در ادامه افزوده 
است: اين جنايت بدون پاسخ نخواهد 
بـــود و در روزهاى آتى مجرمانى كه 
اين جنايت را مرتكب شده اند شناسايى 
شـــده و حزب اهللا متناسب با حجم 
جنايت، موضع گيرى و واكنش نشان 
خواهد داد.جنبش «عصائب اهل الحق» 

عراق نيز با اشاره به اينكه جنگنده هاى 
آمريكايى يا اســـرائيلى مقر نيروهاى 
الحشد الشعبى را هدف قرار داده اند، 
تاكيد كرد: اين اقدام در راستاى حمايت 
از تروريست ها صورت گرفته است.

وزارت خارجـــه عراق نيز در 
بيانيه اى هرگونه عمليات هوايى عليه 
نيروهايـــى كه در حال نبرد با داعش 
هســـتند، چه در خاك عراق و چه 

سوريه را محكوم كرد.در بيانيه وزارت 
خارجه عراق آمده اســـت: هرگونه 
عمليات هوايى عليه نيروهاى حاضر 
در مناطق جنگ با داعش چه در خاك 
عراق يا سوريه يا هرمكان ديگرى كه 
ميدان مقابله با اين دشمن كه تهديد 
براى انسانيت است، محكوم و مردود 

اســـت. وزارت خارجه عراق تاكيد 
كرد: حمله به نيروهايى كه با داعش 
مبارزه مى كنند، حمايت از گروه هاى 
افراطى به شمار مى آيد. همزمان با اين 
واكنش ها، منابع امنيتى نيز از افزايش 
شـــمار شهداى اين حمله به  52 تن 
خبر دادند كه 36 نفر از آنها از نيروهاى 
الحشدالشـــعبى عراق و 16 تن ديگر 
نيز از نيروهاى ارتش سوريه هستند. در 

همين حال روزنامه فرامنطقه اى «راى 
اليوم» در گزارشى نوشت، پايگاه هاى 
آمريكا در عراق و سوريه اهداف آسانى 
براى انتقام الحشد الشعبى هستند. اين 
روزنامه آورده است:  فرماندهى آمريكا 
و همچنين متحدان اسرائيلى فراموش 
كرده اند كه شش هزار سرباز آمريكايى 

در خاك عراق هســـتند كه مى توانند 
اهداف آسانى براى الحشد الشعبى در 
آينده نزديك باشند. در چنين شرايطى، 
برخى مقامات آمريكايى از بيم واكنش 
گـــروه هاى مقاومت در منطقه اعالم 
كردند: حمله به مواضع ارتش سوريه 
و نيروهاى الحشدالشعبى در جنوب 
شهر مرزى «البوكمال» در نزديكى مرز 
عراق، توسط  اسرائيل صورت گرفته 
است.اين مقامات در گفتگو با شبكه 
خبرى «سى . ان . ان» گفتند: اين حمله 
توسط نيروهاى آمريكايى يا نيروهاى 
ائتالف انجام نشـــده است. در تحولى 
ديگر، رئيس شوراى شهرستان «الدور» 
در استان صالح الدين از ربوده شدن 30 
غيرنظامى از قبيله «شِمر» توسط اعضاى 
داعش خبر داد.«نواف الحسان» اعالم 
كرد: اعضاى داعش در منطقه جزيره 
صالح الدين حضور دارند و 30 چوپان 
را از قبيله شمر ربوده و هفت تن از 

آن ها را به قتل رسانده اند.
در تحوالت سياسى نيز، يك رهبر 
كرد در كركوك تاكيد كرد كه شـــرط 
كردها براى پيوســـتن  به ائتالف هاى 
سياسى در بغداد براى تشكيل دولت 
جديد عراق اين است كه خواسته هاى 
كردها اجرايى شـــود.در همين حال، 
جريان حكمت ملى به رهبرى ســـيد 
«عمار حكيم»  نيز خروجش از ائتالف 
پيشين خود با «السائرون» پس از اعالم 
ائتالف السائرون با «الفتح» و رفتن به 
جناح اپوزيســـيون را تكذيب كرد.از 
سويى، يكى از رهبران ائتالف «دولت 
قانون» نيز از تالش برخى گروه هاى 
سياسى براى بهبود روابط ميان «نورى 
المالكى»، رئيس ائتالف« دولت قانون » 
و سيد «مقتدا صدر»، رهبر جريان صدر 

عراق خبر داد.

ســـرويس خارجى: الكساندر 
زاسپكين، ســـفير روسيه در لبنان با 
بيان اينكه هيچ هماهنگى ميان مسكو 
و تل آويـــو وجود نـــدارد و هدف 
از رايزنى ها با مســـئوالن اسرائيلى 
عادى سازى اوضاع در جنوب سوريه 
است، اظهار داشت: مسكو براى عمل 
به توصيه هاى اسرائيل براى تحت فشار 

گذاشتن دمشق آماده نيست.
زاســـپكين با تكذيب وجود 
هر گونه هماهنگى ميان روسيه و رژيم 
صهيونيستى گفت: هيچ هماهنگى با 
تل آويو وجود ندارد و ما براى مقابله 
وارد خاك ســـوريه نشديم بلكه بر 
درخواست دمشق اين كار را كرديم 
و با هر گونه افزايش تنش از ســـوى 
آمريكايى ها، تروريست ها يا اسرائيلى ها 
مقابله مى كنيم.زاسپكين درباره اوضاع 
جنوب سوريه هم گفت: بايد وضعيت 
جنوب سوريه بهبود يابد و به اين حالت 
كه امكان فعاليت براى تروريست ها را 
ايجاد مى كند، باقى نماند.وى به مساله 
حضور ايران در سوريه نيز پرداخت و 
گفت: اختالف نظر ما با سوريه در مورد 
حضور ايران در سوريه اختالف نظرى 
فنى و تاكتيكى و نه استراتژيك است و 
دمشق تنها طرفى است كه درباره آينده 
حضور ايران در سوريه تصميم گيرى 
مى كند.ســـفير روسيه در لبنان درباره 
راه حل سياسى بحران سوريه با تاكيد 
بر حمايت كشورش از مذاكرات ژنو 
گفت: ما روند مذاكرات ژنو را تشويق 
كرده و از كميته قانون اساسى جهت 
برگزارى انتخابات حمايت مى كنيم.

اين مســـئول روس درباره آنچه در 
رسانه ها درباره حمالت شيميايى در 
سوريه منتشر مى شود، گفت: ما اكنون 
موضعگيرى مان نســـبت به تبليغات 
درباره حمله شيميايى جديد را اعالم 

نمى كنيم و تنها مى گوييم، نشانه هاى 
خطرناكى در عملكرد غربى ها وجود 

دارد.
خبر ديگر اينكه از قنيطره خبر 
مى رسد كه تروريستها در تالش بودند 

از محور «أم باطنه» به ســـمت برخى 
مواضـــع ارتش ســـوريه در اطراف 
روستاى «جبا» و ارتفاعات «كروم جبا» 
در ريف شرقى اين استان نفوذ كنند كه 
ارتش سوريه ضمن دفع اين حمالت، 

شمارى از تروريستها را از پاى درآورد 
و عناصر باقى مانده نيز فرار كردند. در 
برخى از روستاها و شهركهاى ريف 
قنيطره تروريستهاى وابسته به جبهه 
النصره مستقر هستند كه تحت حمايت 

لجستيكى و تسليحاتى از سوى رژيم 
صهيونيستى هستند. در همين راستا، 
منابع محلى ضمن تأييد خبر رسيدن 
تجهيزات و نيرو به درعا اعالم كردند 
كه ارتش سوريه در منطقه «مثلث مرگ» 

واقع در شمال غرب درعا، نيروهاى 
خـــود را افزايش داده و مواضع خود 
را تقويت كرده است. از سويى وبگاه 
خبرى معارضان موســـوم به «عنب» 
نيز اعالم كرد كه گروههاى وابســـته 

به گروه تروريستى ارتش آزاد، استان
درعا را به چند اتاق عمليات تقسيم
كرده اند. «أبو عمر الزغلول» سركرده
گروه تروريستى «فرقه أسود السنه» ادعا
كرد كه گروههاى معارض حاضر در
جبهه جنوب به ويژه گروههاى فعال
در درعا، اتاق هاى عمليات تشكيل
داده اند تا با حمالت ارتش ســـوريه
مقابله كنند. الزغلول تصريح كرد كه به
هر اتاق عمليات، مأموريت نظامى در
منطقه تحت پوشش خود داده شده و
همه تجهيزات و مهمات را دريافت

كرده است.
خبر ديگر اينكه مشاور امنيت
داخلى رژيم صهيونيستى براى گفتگو
درباره لزوم عقب نشـــينى نيروهاى
حامى ايران و متحد ارتش ســـوريه
از جنوب سوريه و مرزهاى فلسطين
اشغالى، مخفيانه به مسكو سفر كرد .
«مئير بن شـــبت» در ديدار با «نيكالى
پتروشف» مشاور امنيت ملى روسيه
و ديگر مقامات عالى رتبه اين كشور،
درباره منطقه كاهش تنش در جنوب
سوريه صحبت كرد.در خبرى ديگر
فعاالن سورى اعالم كردند بخشى از
آثار تاريخى ســـوريه كه از يكى از
قديمى ترين معابد يهوديان اين كشور
به سرقت رفته بود در نهايت به اسرائيل
منتقل شد. بخشى از اين آثار تاريخى از
جمله يك نسخه خطى از تورات كه
بر روى پوست آهو نوشته شده است
و چندين تابلو و شـــمعدان، در سال
2013از معبد معروف يهوديان در منطقه

جوبر در دمشق به سرقت رفت.

سرويس خارجى:  مجلس سناى آمريكا 
بــــا اكثريت آرا بودجــــه نظامى 716 ميليارد 
دالرى اين كشــــور براى سال 2019 ميالدى 

را تصويب كرد.
سناى آمريكاضمن حمايت از درخواست  
ترامپ براى  تقويت و توسعه ارتش  اياالت 
متحــــده، با 85 راى موافق در برابر 10 راى 
مخالف بودجــــه نظامى 716 ميليارد دالرى  
اين كشــــور  براى سال 2019 كه به دولت 
اين كشــــور اجازه مى دهد از ارتش در طيف 
گســــترده ترى از موارد در  خارج از مرزها 
استفاده كند را مورد تصويب قرار داد.در اين 
حال،رئيس جمهورى آمريكا به پنتاگون دستور 
داد كه «نيروى فضايى» را به عنوان ششمين 

شاخه نيروهاى مسلح  اين كشورتاسيس كند.
همچنين،ترامپ با بيان اين كه آمريكا كمپ 
مهاجران نيست و به محل نگهدارى آوارگان 
نيز تبديل نخواهد شد،گفت: به آنچه كه در 
اروپــــا و ديگر نقاط جهان رخ مى دهد، نگاه 
كنيد. ما نمى توانيم اجازه دهيم اين اتفاق در 
آمريكا نيز رخ دهد حداقل تحت نظارت و 
رياست جمهورى من اين اتفاق براى  كشورم 

رخ نخواهد داد.
 از طرفى،«هيالرى كلينتون» سياست  ضد 
مهاجرتى ترامپ درباره جدا كردن فرزندان از 
والدينشان در مرز مكزيك با آمريكا را بحران 
اخالقى و بشرى خواند و گفت: هركسى كه 
حس مهربانى و دلسوزى دارد از اين مساله 

خشمگين شده است.
«آليسون ليل پاركر» مديرديدبان حقوق 
بشر در امور آمريكا  نيز درپى اجراى سياست  
ضد مهاجرتى ترامپ گفت:دولت واشنگتن 
دست به ايجاد يك بحران انسانى زده است.

 از ســــويى «آنتونيو گوترش» دبيركل 
ســــازمان ملل تلويحا با انتقاد از سياست هاى 
ضد مهاجرتى  ترامپ ،گفت:بايد هميشه با 
مهاجران و پناهجويان با احترام ومطابق با قوانين 

بين المللى كنونى رفتار شود.
«بنجامين گريوو» سخنگوى دولت فرانسه 
نيزبا اشاره به انتشار فيلم كودكان مهاجر دستگير 
شده در آمريكا تاكيد كرد كه واشنگتن  و اروپا 
ارزش هاى مشتركى ندارندو الگوى تمدن براى 

ما يكسان نيست.
 در تحولى ديگر،رئيس جمهورى آمريكا 
دوبــــاره دولت چين را تهديد كرد كه تعرفه  
واردات 200 ميليــــارد دالر ديگر از كاالهاى 
چينى را 10 درصد افزايش خواهد داد.اين در 
حالى است كه سناى آمريكا  نيزبه ممنوعيت 
دوباره فروش تراشــــه هاى فوق پيشرفته به 
شركت چينى مخابراتى ZTEراى مثبت داد.

در اين حال،وزارت بازرگانى چين رئيس 
جمهورى آمريكا را به «باجگيرى» متهم كرد 
و در واكنــــش به تهديد وى مبنى بر اعمال 
تعرفه هاى بيشتر بر كاالهاى چينى، حق خود 
را براى مقابله به مثل محفوظ دانست .وزارت 
خارجه چين  نيزگفت: پكن خواستار جنگ 

تجارى با آمريكا نيست اما از ورود به آن نيز 
هراسى ندارد.

در چنين شرايطى،«هيتر نائورت »سخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا  ضمن درخواست از 
روســــيه براى آزادى فوراى زندانيان سياسى 
و مذهبى در اين كشــــورو  عدم استفاده از 
نهادهاى حقوقى براى سركوب مخالفان ،اعالم 
كرد: واشنگتن به شدت نگران افزايش شمار 
اين افراد است.اين در حالى است كه ،سفارت 
روسيه در آمريكا در واكنش به اين خواسته 
واشنگتن،گفت:  اياالت متحده هيچگونه حق 
اخالقى براى تقاضا از مسكو به منظور آزاد 
كردن افراد محكوم شده در ارتباط با تروريسم 

را ندارد.

تروريست ها 400 هزار بشكه نفت را 
در «راس النوف» ليبى  به آتش كشيدند

سرويس خارجى: تروريست ها و گروه هاى مسلح ليبى با حمله به  
منطقه هالل نفتى اين كشور در سواحل مديترانه، مخزن 400 هزار بشكه اى 

نفتى «راس النوف» را به آتش كشيدند.
به گفته منابع خبرى، حمله تروريست ها به مخازن نفتى ليبى در «راس 
النوف» به وقوع آتش سوزى گسترده در اين مخازن منجر شده است و فعاالن 
محيط زيست نيز نسبت به خطرات آلودگى هاى اين آتش سوزى در منطقه 
هشدار دادند.تارنماى «الوسط» ليبى در همين رابطه نوشت، حمله به مخزن هاى 
شماره دو و 12 در بندر «راس النوف» و آتش گرفتن آنها باعث شده، ظرفيت 
ذخيره نفت در اين منطقه از 950هزار بشكه به 550 هزار بشكه كاهش پيدا 
كند.  شركت نفت ليبى نيز اعالم كرد: آتش سوزى در مخزن شماره دو ممكن 
است به سه مخزن شماره يك، سه و شش نيز سرايت كند كه در اين صورت، 

صادرات نفت از بندر «راس النوف» به طور كامل متوقف مى شود.  

كميسيون انتخابات پاكستان 
«مشرف» را رد صالحيت كرد

سرويس خارجى:كميسيون نظارت بر انتخابات پاكستان  از رد صالحيت 
پرويز مشرف  رئيس جمهورى سابق اين كشور به دليل عدم حضور در جلسات  
دادگاه  خبر داد. اين كميسيون اعالم كرد:قرار بود پرويز مشرف بالفاصله پس از 
عيد فطر به پاكستان آمده و در رابطه با جرائمش  پاسخگوى سواالت  دادگاه  
باشد ولى  به دليل امتناع وى از حضور در دادگاه ، رد صالحيت شد. كميسيون 
انتخابات  پاكستان «فاروق ستار»رئيس حزب متحده كراچى  را نيز به دليل عدم 
حضور در دادگاه براى رسيدگى به جرائم وى رد صالحيت كرد.همچنين،اين 
كميسيون با ارسال نامه اى از سازمان ثبت احوال پاكستان خواست عليه كسانى 
كه اطالعات مربوط به نامزدهاى انتخابات  را افشا مى كنند اقدام كند. در تحولى 
ديگر،هيأت 9 نفره اتحاديه اروپا به سرپرستى «مايكل گلهر» قرار است براى 
نظارت بر انتخابات پاكســــتان راهى اين كشور شود.اين هيات 22 ژوئيه وارد 
پاكستان شده و تا بعد از 25 ژوئيه كه انتخابات در اين كشور برگزار شود حضور 
خواهند داشت.در خبر ديگرى ، برخى منابع اعالم كردند: «مالفضل اهللا» سركرده 
طالبان پاكستان به درخواست رئيس ستاد ارتش اين كشور از رئيس جمهورى 

افغانستان هدف حمله هوايى قرار گرفته و كشته شده است.

سرويس خارجى: رهبر كره شمالى  پس از ديدار 
با ترامپ  و امضاى توافق تاريخى  ،براى سومين بار در 
سه ماهه اخير در راستاى گفتگو با مقامات چينى  درسفرى 

دو روزه  وارد پكن شد.
«كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى  پس از ورود به 
پكن با «شى جين پينگ» رئيس جمهورى چين ديدار و 
در مورد تقويت روابط  دوجانبه  با وى  گفتگو كرد. اين 
در حالى است كه برخى منابع خبرى اعالم كردند:«اون» 
به چين رفته تا مقام هاى پكن را در جريان نشســـت 
اخير خود با رئيس جمهورى آمريكا در ســـنگاپور قرار 
دهد.رئيس جمهورى چين  نيز در اين ديدار،از مقامات 
كره شمالى و آمريكا خواست تا مفاد توافق امضا شده 
در ســـنگاپور را اجرا كنند. در اين حال،«گنگ شوانگ» 
سخنگوى وزارت امور خارجه چين  ابرازاميدوارى كرد 
سفر رهبر كره شمالى به اين كشور باعث توسعه روابط 
استراتژيك ميان دو كشور و تقويت صلح و ثبات  در 

منطقه  شبه جزيره كره شود.
از سويى«مايك پمپئو» وزير خارجه آمريكا گفت: 
رئيس جمهورى آمريكا به رهبر كره شـــمالى قول داده 
است تا توافقنامه آتش بس موقت مربوط به سال 1953 

ميـــالدى را بـــه گونه اى تغيير دهد كه به طور موثرى 
دشـــمنى ها و خصومت ها بين دو كره متوقف شود.
پمپئو همچنين از سفر قريب الوقوع خود به كره شمالى 
به منظور ديدار با رهبر اين كشـــور خبر داد و گفت:به 
زودى با كيم جونگ اون ديدار و درباره جزئيات روند 
خلع سالح هسته اى اين كشور گفتگو خواهم كرد.اين 
در حالى است كه،مقام هاى كاخ سفيد اعالم كردند كه با 
وجود ادعاى ترامپ تماسى ميان وى و رهبر كره شمالى 

صورت نگرفته است.
 در چنين شرايطى،،وزارت دفاع آمريكا به صورت 
رسمى تمامى برنامه هاى ماه اوت را براى برپايى رزمايش 
مشترك با كره جنوبى تعليق كرد.وزارت دفاع كره جنوبى 
نيزاعالم كرد: ســـئول  وآمريكا در راستاى تالش براى 
خلع سالح هسته اى شبه جزيره  كره «رزمايش  بزرگ 
نگهبان آزادى» مشـــترك خـــود را كه قرار بود در ماه 
آگوست برگزار شود تعليق كرده اند.در اين حال«ايگور 
مورگولوف» معاون وزير خارجه روسيه، گفت: مسكو از 
اعالم تعليق رزمايش هاى مشترك آمريكا و كره جنوبى 
در شبه جزيره ُكره استقبال مى كند زيرا اين اقدام گامى 

درست در مسيرى صحيح به شمار مى رود.

سناى آمريكا فروش جنگنده هاى 
«اف-35» به تركيه را ممنوع كرد

سرويس خارجى: مجلس سناى آمريكا  با تصويب اليحه بودجه ساالنه 
دفاعى اين كشور ، در حالى كه قرار بود تا چند روز آينده جنگنده هاى اف – 35 
را به تركيه تحويل دهد، فروش آنها را به آنكارا ممنوع اعالم كرد.سناى آمريكا در 
اصالحيه  اليحه بودجه 716 ميليارد دالرى دفاعى موسوم به "اختيارات دفاع ملى 
آمريكا"  در حالى فروش  اين جنگنده ها به تركيه را ممنوع كرد كه ترامپ، در 
اين اليحه بايد  گواهى دهد كه آنكارا ناتو را تهديد نكرده و تجهيزات دفاعى از 
روسيه نمى خرد و همچنين شهروندان آمريكايى را بازداشت نمى كند.اين اصالحيه 
مدعى است خريد سامانه «اس – 400» روسيه توسط تركيه تنش ها و خطرات 
را براى ائتالف ناتو افزايش مى دهد.  در اين حال،«بينالى ييلديريم»، نخست وزير 
تركيه در واكنش به  اقدام ســـناى آمريكا اعالم كرد: آنكاراجايگزين هايى براى 
جنگنده هاى اف – 35 آمريكايى پيدا خواهد كرد. وى با بيان اين كه اين  اقدام 
سنا يك اتفاق تاسف برانگيز بوده  زيرا با روح شراكت راهبردى مغاير است 
اما تركيه بدون جايگزين نخواهد ماند، گفت:آنكارا قرارداد خريد سامانه هاى اس 
400 روســـيه را به رغم تصميم سناى آمريكا درخصوص جلوگيرى از فروش 
جنگنده اف – 35 به تركيه كنار نخواهد گذاشـــت.  در تحولى ديگر،حمالت 
هوايى جنگنده هاى  ارتش تركيه  به مواضع گروه تروريستى «پ.ك.ك» درمناطق 

شمال عراق ، بيش از 56 عضو  اين گروه  كشته شدند.

سرويس خارجى:  شبكه خبرى «المانيتور» در گزارشى 
نوشت: با خروج آمريكا از برجام و انزواى اياالت متحده از 
گروه 1+5 در مورد توافق هسته اى و همچنين وقوع بحران 
قطر، وحدت مورد نياز شوراى همكارى خليج فارس براى 
محدود كردن ايران، هم از لحاظ منطقه اى و هم در ســـطح 

جهانى، دچار تفرقه شده است.
در اين گزارش آمده اســـت: يك ســـال پس از شروع 
محاصره قطر به رهبرى عربستان سعودى مى گذرد اما به نظر 
مى رسد شوراى همكارى خليج فارس كامال مرده است زيرا 
اين شورا در ژوئن 1981(خرداد 1360) به دست «ملك خالد»، 
پادشاه عربستان در طول جنگ ايران و عراق ايجاد شد تا از 
اين طريق قدرت پادشاهى هاى خليج فارس را افزايش دهد 
اما شكل گيرى اين شورا هيچ گاه سبب اتحاد مستحكم ميان 
عربستان و ديگر پادشاهى هاى خليج فارس نشد. المانيتور در 
ادامه اين گزارش نوشته است: تصميم به قطع ارتباط با قطر كه 
توسط عربستان سعودى، بحرين، امارات متحده عربى و مصر 

اعالم شد، در واقع پس از سفر «دونالد ترامپ» به عربستان 
روى داد .از سوى ديگر، قطر به دليل ميزبانى مهمترين پايگاه 
نظامى آمريكا ارتباط منحصر به فردى با واشنگتن دارد. بر اساس 
گـــزارش اين خبرگـــزارى، عمان نيز به عنوان يكى ديگر از 
كشورهاى عربى عضو شوراى همكارى خليج فارس از نزاع 
ميان پادشاهان همسايه دورى كرده است و «سلطان قابوس» به 
ندرت در اجالس سران كشورهاى عضو اين شورا  شركت 
مى كند ، از سويى با خروج آمريكا از برجام و انزواى اياالت 
متحده از پلتفرم 1+5 در مورد توافق هسته اى، وحدت مورد 
نياز اعضاى شورا براى محدود كردن ايران، هم از لحاظ منطقه اى 
و هم در سطح جهانى، دچار تفرقه شده است.همزمان، پايگاه 
خبرى آمريكايى«كانزروتيو» نيز در گزارشى، رژيم هاى خودكامه 
عربستان و امارات را مسبب ناآرامى هاى غرب آسيا توصيف 
كرد.در اين گزارش آمده اســـت: ائتالف عربستان و امارات 
خطرناك ترين نيروى حال حاضر در غرب آسيا هستند كه با 

دروغگويى در پى جلب حمايت آمريكا برآمده اند.

دبيركل سازمان ملل: از آمار كشتار فلسطينى ها 
به دست نظاميان اسرائيلى شوكه  شدم

ســـرويس خارجى: «آنتونيو گوترش» دبيركل ســـازمان ملل متحد در 
گزارشـــى به شوراى امنيت اين ســـازمان، درخصوص تشديد تنش ها در 
فلسطين اشغالى هشدار داد و گفت كه از آمار باالى كشته هاى فلسطينى ها 

شوكه شده است.
گوترش با اشاره به تشديد تنش ها در مرزهاى نوار غزه، افزود: اين نشان 
مى دهد كه تا چه حد به وضعيت جنگى نزديك شده ايم. دبير كل سازمان 
ملل گفت: از شمار باالى كشته ها و زخمى هاى فلسطينى در نتيجه شليك 
نيروهاى اسرائيلى شوكه شده ام. گوترش تصريح كرد: اين  كشته ها و به ويژه 
قتل كودكان، خبرنگاران و كادر پزشكى فلسطين در جريان تظاهرات، غيرقابل 
پذيرش است. وى در گزارش خود همچنين بار ديگر خواستار تحقيق مستقل 
درباره حوادث راهپيمايى بازگشت در غزه شد. دبيركل سازمان ملل همچنين 
با اشاره به گسترش شهرك سازى هاى رژيم صهيونيستى، خواستار توقف كامل 
و فورى اين فعاليت ها شد و اعالم كرد كه شهرك سازى هاى اسرائيل اميدها 
براى تأسيس كشور فلسطين را از بين مى برد و مانعى در مسير راهكار تشكيل 
دو كشور است. گوترش تأكيد كرد: تمامى ساخت و سازهاى اسرائيل در 
اراضى فلسطين از جمله قدس شرقى نقض آشكار قوانين بين المللى است 
و بايد فورا متوقف شود. وى همچنين گفت: نمى توان نوار غزه را ناديده 
گرفت يا خارج از سبك و سياق كلى با آن برخورد كرد زيرا نوار غزه بخش 

جدايى ناپذير از مسئله فلسطين است.
در چنين شرايطى نشريه «نيويوركر» ضمن افشاى تعهد كتبى از سوى 
آمريكا براى حفظ تسليحات اتمى تل آويو، نوشته است كه ترامپ هم مانند 
روساى جمهورى پيشين اين كشور، اين تعهد مكتوب را امضا كرده است. 
نيويوركر افزود: «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا بعد از ديدار با «بنيامين 
نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى در فوريه 2017، تفاهمنامه اى را براى 
حفظ كالهك هاى هسته اى اسرائيل امضا كرد. بنا بر اين گزارش، بدين ترتيب 
ترامپ چهارمين رئيس جمهورى آمريكا (بعد از باراك اوباما،  جورج بوش 
و بيل كلينتون) است كه اين تفاهمنامه با قدمت چندين ساله را امضا مى كند. 
به نوشته روزنامه «هاآرتص»، اين تفاهمنامه بعد از سفر يك هيأت عالى رتبه 
از مقامات صهيونيست به واشنگتن و ديدار با «مايكل فلين» مشاور امنيت 
ملى وقت آمريكا به امضاى ترامپ رسيد. در همان روز امضاى اين تفاهمنامه 
(كه در آن زمان علنى نشد) فلين به خاطر پرونده روابط با روسيه، از سمت 
خود استعفا كرد. بر اساس اين گزارش، تيم مشاوران امنيت ملى كاخ سفيد 
از درخواســـت هيأت اسرائيلى براى امضاى اين تفاهمنامه از سوى ترامپ 
بهت زده شدند، زيرا به طور كامل از وجود چنين تفاهمنامه اى بى خبر بودند و 
حتى دولت پيشين آمريكا هم نسخه اى از اين تفاهمنامه را در اختيار دولت 
جديد قرار نداده است. در خبرى ديگر «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم 
صهيونيستى در ديدارى سرزده وارد اردن شد و با «عبداهللا دوم» پادشاه اين 
كشور ديدار و گفتگو كرد. دو طرف در اين ديدار، بر ضرورت تالش براى 

حل بحران فلسطين برپايه تشكيل دو دولت مستقل تاكيد كردند.

سرويس خارجى: رهبران اپوزيسيون نيكاراگوئه در بحبوحه بحران سياسى و
اعتراضات ضد دولتى عليه دانيل اورتگا رئيس جمهورى اين كشور كه از حدود دو
ماه قبل آغاز شده و تا كنون دهها كشته برجا گذاشته است، خودمختارى يك شهر
مهم را كه زمانى انقالب سوسياليستى اورتگا را ستايش مى كرد، اعالم كردند.

آنها اعالم كردند كه رئيس جمهورى نيكاراگوئه را به رسميت نمى شناسند
و كميســـيونى را براى خودمختارى شـــهر تشكيل خواهند داد.شهر ماسايا در
15مايلى جنوب ماناگوآ، پايتخت نيكاراگوئه زمانى پايگاه حمايت از دانيل اورتگا،
رئيس جمهورى نيكاراگوئه و شورشيان تحت حمايتش براى سرنگونى ديكتاتورى
آناستازيا سوموزا در 1979بود. ماسايا در هفته هاى گذشته به دست معترضان كنترل
شده است و موانع و سنگربندى دست ساز معترضان در خيابان ها ديده مى شود

و پليس در تالش براى برچيدن آنهاست.
رهبران معترضان مى گويند دولت اورتگا را به رسميت نمى شناسند و آن را
مسبب قتل بيش از 200تن در دو ماه گذشته مى دانند و در عوض، "خونتاى پنج
عضوى نجات ملى" ماسايا را اداره خواهد كرد. هماهنگ كننده جنبش اعتراضات
در ماسايا درباره كميسيون حكمرانى جديد گفت: آنچه مى خواهيم انجام دهيم،
رســـمى كردن فعاليت هايمان اســـت، در حقيقت ماسايا اين دولت را چندين
هفته است كه قبول ندارد.در همين حال كليساى كاتوليك نيكاراگوئه مذاكره با
دولت با هدف پايان بحران سياسى دو ماهه را به حال تعليق درآورد. همچنين
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت واشنگتن از برگزارى انتخابات زودهنگام
در نيكاراگوئه استقبال مى كند. او گفت حمالت عليه اعتراضات مسالمت آميز

غير قابل قبول است.

دو ماه پس از شهادت «صالح الصماد»، رئيس شوراى عالى سياسى 
يمن، پدر وى نيز بر اثر عارضه قلبى درگذشت.منابع خبرى گفتند: «على 
الصماد»، پدر شـــهيد «صالح الصماد»، رئيس سابق شوراى عالى سياسى 

يمن بر اثر عارضه قلبى درگذشت. به گفته اين منابع، مراسم تشييع پيكر 
اين پدر مجاهد با حضور باشـــكوه مردم «صعده» در مســـجد جامع امام 

هادى(ع) برگزار شد.

تشييع باشكوه پدر شهيد «صالح الصماد» در صعده

هشدار شديداللحن بسيج مردمى عراق به آمريكا پس از حمله به «البوكمال»

تصويب بودجه نظامى 716 ميليارد دالرى آمريكا در مجلس «سنا»

مسكو: توصيه هاي اسرائيل براي فشار بر سوريه را عملي نخواهيم كرد

 جمعى از مبلغان عضو كميته ارشاد و بسيج دفاع از 
مقدسات وابسته به آستان مقدس علوى با مجاهدان در محور 
«سيد غريب» در منطقه «الدجيل» ديدار و گفتگو كردند.به 

گزارش منابع خبرى، آنها در اين ديدار عيد سعيد فطر را به 
مجاهدان تبريك و تهنيت گفته و درود و توصيه هاى آيت اهللا 

سيد على سيستانى را به اين نيروها ابالغ كردند.

ديدار مبلغان حوزه علميه نجف با نيروهاى عراقى در منطقه «الدجيل» 

ارتش سوريه مواضع تروريست ها در ريف درعا را 
آماج حمالت سنگين توپخانه اى قرار داد و همچنان در حال 
ارسال تجهيزات و نيرو به اين منطقه است.توپخانه ارتش 
سوريه مواضع تروريست ها را در شهرك «بصر الحرير» و 

شهرك «الغاريه الغربيه» در ريف شمال شرقى درعا هدف 
قرار داد. همزمان با اين حمالت، تجهيزات نظامى زيادى 
توسط ارتش سوريه به درعا رسيد تا مقدمات عمليات در 

اين منطقه فراهم شود.

حمله توپخانه اى ارتش سوريه به مواضع تروريست ها در درعا

«اون» پس از ديدار با ترامپ براى مذاكره با مقامات چينى
 به پكن رفت

المانيتور:اتحاد اعضاى شوراى همكارى خليج فارس 
عليه ايران از ميان رفته است

اعالم خودمختارى يك شهر نيكاراگوئه 
همزمان با اوجگيرى اعتراضات ضد دولتى


