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* اس�ماعیلی: س�ید محمود موس�وی مج�د ک�ه در قب�ال اخذ 

دالر های آمریکا، محل تردد و اس�کان س�ردار شهید سلیمانی 

را به  سیا و موساد اعالم کرده بود به زودی اعدام می شود

* قوه قضاییه به موضوع دریافت رشوه 65 میلیارد تومانی 

یکی از نمایندگان سابق مجلس ورود کرده است

* ام�کان پذیر نیس�ت بدون هماهنگی ق�وه قضاییه در مورد 

زندانیان مذاکره و مباحثه شود؛ تا چه رسد به تبادل

* س�ه نف�ر از عوام�ل س�اقط ک�ردن هواپیمای مس�افربری 

اوکراینی  کماکان در بازداشت هستند

* پرون�ده ش�رکت گوه�ر ن�از ق�م ب�ا ۴ ه�زار ش�اکی و ب�ا 

 اته�ام خ�الل در نظ�ام اقتص�ادی مراح�ل نهای�ی تحقیقات را

طی می کند

صفحه16صفحه4

وزیر اقتصاد:کسري بودجه امسال در بدبینانه ترین 

حالت 140 هزار میلیارد تومان است

رئیس رژیم صهیونیستي: حزب اهلل لبنان

روز به روز قدرتمند تر مي شود
* دژپسند: ظرفیت هاي اقتصادي در ایران با اهتمام و همراهي دستگاه ها و بخش خصوصي 

بیش از آن چیزي است که تصور مي شود 
* براي تحقق منابع خود از ابزار مالیاتي و فشار به واحد هاي تولیدي استفاده نمی کنیم

* روون ریولین: حزب اهلل هر روز به تسلیحات پیشرفته براي ضربه زدن به اسرائیل دست مي یابد 
* احزاب و شخصیت هاي لبناني خواستار اقدام قاطع علیه فتنه اخیر هواداران »1۴ مارس« 

در این کشور شدند 

رسیدگی به پرونده طبری و همدستانش  
مصداق فساد ستیزی قوه قضاییه است

* آزاد سازي سهام عدالت اقدام بزرگي بوده که بعد از سال ها تالش دولت اتفاق افتاده است 
* از افتخارات کش�ور این اس�ت در حالي که کرونا با همراهي مردم مدیریت ش�ده، بورس و بازار 

سرمایه هم با مشارکت مردم رونق گرفته است 
* با روش هاي مناس�ب باید مانع آن ش�ویم عده اي که در کمین س�هام مردم هس�تند آن را با ارزش 

کمتر خریداري کنند 
* رئیس جمهوري از وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس خواست براي راه اندازي بورس امالك 

سرعت عمل داشته باشند 
 * ت�ا پای�ان امس�ال هم�ه دس�تگاه هاي اجرای�ي موظف ب�ه اقدامات مؤثر ب�راي تکمی�ل، راه اندازي

و بهره مندي مردم از شبکه دولت الکترونیك هستند

رئيس جمهوري:  دولت الكترونيك
تا سال 1400 كامل مي شود

صفحه2

صفحه2

* س�رگئي الوروف خواستار »محکومیت جهاني« تالش 
آمریکا براي اعمال تحریم تسلیحاتي دائمي بر ایران شد 
 * آمری�کا از تواف�ق هس�ته اي خارج ش�ده اس�ت و هیچ
 ح�ق قانوني ب�راي به کار گرفتن قطعنامه مربوط به این

توافق ندارد 
 * سازمان ملل نباید در بند وضع سیاسي در آمریکا باشد

که تصمیم گرفت از توافق هسته اي خارج شود 
* هیچ مبناي قانوني اي براي مطرح کردن مسأله تحریم 
 تس�لیحاتي علیه ایران در ش�وراي امنیت س�ازمان ملل

وجود ندارد 
 * آمریکا به جاي کارش�کني در تصمیمات ش�وراي امنیت
از طریق اقدامات غیرقانوني اش، متعهد به اجراي آنهاست 
* مس�ئول سیاس�ت خارج�ي اتحادی�ه اروپ�ا: آمریکا از 
برج�ام خارج ش�ده اس�ت و نمي تواند درب�اره موضوع 

تحریم تسلیحاتي از منظر برجام به تعامل بپردازد 
* نماینده ونزوئال در سازمان ملل از »اقدام بشردوستانه« 
رهب�ري و دول�ت ای�ران در حمای�ت از ونزوئ�ال و اعزام 

5 نفتکش قدرداني کرد

مخالفت شدید مسكو با تمدید 
تحریم تسلیحاتي ایران

صفحه4

 * حسین مدرس خیاباني: سازمان 
توس�عه تج�ارت و ایمی�درو قرار 
 اس�ت ارز م�ورد نی�از تولی�د را

تأمین کنند 
* راه تحق�ق اه�داف جهش تولید، 
صادرات اس�ت چون امسال جذب 
کاال در بازار داخلي اتفاق نمي افتد 
* 200 ط�رح ب�ه ارزش 170 ه�زار 
میلیارد تومان آماده افتتاح است 

* 6 میلی�ون تن کاالي اساس�ي در 
بنادر وجود دارد 

* محمدرض�ا کالم�ي، سرپرس�ت 
معاونت بازرگان�ي داخلي وزارت 
صنع�ت: بانك مرکزي براي تأمین 
ارز مواد اولیه صنعت لوازم خانگي 

اقدام ویژه انجام مي دهد

سرپرست وزارت صنعت:

ارز واحد هاي توليدي 
تأمين خواهد شد

نظرهاواندیشه ها

صفحه 6
گفتگو با دکتر غالمرضا اعوانی

به مناسبت سالگرد درگذشت  مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين دکتر احمد احمدی

مجاهد علمي

سخنگوی قوه قضایيه :

حماسه پایداري

صفحه 11

نبرد در گرمای

50 درجه خوزستان انتظار در اجراي 
عدالت!

صفحه2

قطر�� �� �� طبيعت مانند قطر�� خو� �� �� هاست. 
آگهي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي 

شماره : 99/8    (نوبت دوم) 
شـركت آب و فاضالت روسـتايي اسـتان سيستان و بلوچسـتان در نظر 
دارد عمليات اجرايي شـبكه هاي توزيع روسـتاهاي ملك آباد، خيرآباد و 
حسين آباد از مجتمع غرب و شرق بمپور شهرستان هاي ايرانشهر و بمپور 

را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد. 
1) زمان فروش اسناد ارزيابي و مناقصه از تاريخ 99/3/20 لغايت 99/3/25 

ــناد ارزيابي و مناقصه: پايان وقت اداري ساعت 13  مورخ  2) آخرين مهلت تحويل اس
99/4/07 مي باشد 

ــورخ 99/4/08  ــاعت 10 م ــايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: س ــاعت بازگش 3)  تاريخ و س
مي باشد

4) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 99/4/09 مي باشد
5) مبلغ برآورد اوليه: 72/468/471/308 ميليون ريال 

ــور را دريافت نمايند  ــي كيفي مذك ــه امتياز الزم در ارزياب ــركت كنندگاني ك 6) ش
پاكت هاي شركت در مناقصه عمومي يك مرحله  آنان باز خواهد گرديد. 

تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل 
ــه ارزيابي كيفي و ارجاع كار،  ــركت در مناقص مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي ش
مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و 

مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مج لذا پيمانكاران مي بايس
ــت اجراي خود اقدام به خريد اسناد ارزيابي  ــب تعداد و مبلغ پيمان هاي دردس حس
كيفي نمايند. در غير اينصورت مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم 

رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
ــده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و  ــليم اسناد تكميل ش 8) محل تس
ــي كيفي به صورت  ــي مربوطه) و پاكت ارزياب ــف (ضمانت نامه بانك تحويل پاكت ال

فيزيكي و جدا از هم به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س وب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكتهاي مناقصه و ارزيابي كيفي 

بر روي سامانه ستاد مي باشند. 
در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد. 

تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120             نمابر: 33445056ـ  054 
امور قراردادهاي شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچستان 

م/الف : 191                   شناسه آگهي: 871624

نيمه خالي ليو�� هم مهم �ست� �� �� هد� ندهيم. 
آگهي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي 

شماره  : 99/10     (نوبت دوم) 
شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد عمليات 
اجرايي شبكه هاي توزيع روستا هاي توردان و دهمير از مجتمع غرب و شرق بمپور 
شهرستان هاي ايرانشهر و بمپور را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد. 

1) زمان فروش اسناد ارزيابي و مناقصه از تاريخ 99/3/20 لغايت 99/3/25 
ــناد ارزيابي و مناقصه: پايان وقت اداري ساعت 13 مورخ  2) آخرين مهلت تحويل اس

99/4/08 مي باشد 
3)  تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 99/4/09 مي باشد
4) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 99/4/10 مي باشد

5) مبلغ برآورد اوليه: 93/930/427/775 ميليون ريال 
6) شركت كنندگاني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي مذكور را دريافت نمايند پاكتهاي 

شركت در مناقصه عمومي يك مرحله  آنان باز خواهد گرديد. 
تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل 
ــه ارزيابي كيفي و ارجاع كار،  ــركت در مناقص مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي ش
مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و 

مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مج لذا پيمانكاران مي بايس
ــت اجراي خود اقدام به خريد اسناد ارزيابي  ــب تعداد و مبلغ پيمان هاي دردس حس
كيفي نمايند. در غير اينصورت مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم 

رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
ــده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و  ــليم اسناد تكميل ش 8) محل تس
ــي كيفي به صورت  ــي مربوطه) و پاكت ارزياب ــف (ضمانت نامه بانك تحويل پاكت ال

فيزيكي و جدا از هم به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س وب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكتهاي مناقصه و ارزيابي كيفي 

بر روي سامانه ستاد مي باشند. 
در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد. 

تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120            نمابر: 33445056ـ  054 
امور قراردادهاي شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچستان 

م/ الف: 193                               شناسه آگهي: 871630

نجا� ��� نجا� �ندگي.
آگهي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره  : 99/9      (نوبت دوم) 
شـركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد 
عمليات اجرايي شبكه هاي توزيع روسـتا هاي كلينك حسن خاني، نوك  
آباد سـرهنگ و كريم آباد از مجتمع غرب و شـرق بمپور شهرسـتان هاي 

ايرانشهر و بمپور را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. 
1)  زمان فروش اسناد ارزيابي و مناقصه از تاريخ 99/3/20 لغايت 99/3/25 

ــناد ارزيابي و مناقصه: پايان وقت اداري ساعت 13 مورخ  2) آخرين مهلت تحويل اس
99/4/07 مي باشد 

3)  تاريخ و ساعت بازگشايي پاكتهاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 99/4/08 مي باشد
4) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 99/4/09 مي باشد

5) مبلغ برآورد اوليه: 103/302/651/243 ميليون ريال 
ــور را دريافت نمايند  ــي كيفي مذك ــه امتياز الزم در ارزياب ــركت كنندگاني ك 6) ش

پاكت هاي شركت در مناقصه عمومي يك مرحله  آنان باز خواهد گرديد. 
تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل 
ــه ارزيابي كيفي و ارجاع كار،  ــركت در مناقص مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي ش
مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و 

مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
ــاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر  ــت با اطمينان از ظرفيت  كاري مج لذا پيمانكاران مي بايس
ــت اجراي خود اقدام به خريد اسناد ارزيابي  ــب تعداد و مبلغ پيمان هاي دردس حس
كيفي نمايند. در غير اينصورت مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم 

رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد. 
7) محل دريافت اسناد: 

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
ــده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و  ــليم اسناد تكميل ش 8) محل تس
ــي كيفي به صورت  ــي مربوطه) و پاكت ارزياب ــف (ضمانت نامه بانك تحويل پاكت ال

فيزيكي و جدا از هم به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س وب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكتهاي مناقصه و ارزيابي كيفي 

بر روي سامانه ستاد مي باشند. 
در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد. 

تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120                  نمابر: 33445056ـ  054 
امور قراردادهاي شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچستان 

م/الف: 192                     شناسه آگهي: 871626

ت اول
نوب

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى ارائه 
خدمات در خصوص بكارگيرى ماشين آالت معدنى

شركت آلوميناى ايران
شـركت آلوميناى ايران در نظر دارد فراخوان برگزارى مناقصه عمومى ارائه خدمات با موضوع به كارگيرى ماشـين آالت 
معدنى جهت انجام عمليات دپوكارى، بارگيرى مصالح معدنى، آماده سـازى، چكش كارى ، تميزكارى و آبپاشـى جاده هاى 
معدنى در معادن بوكسـيت جاجرم به شـماره 2099001491000011 را از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است كه 
مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/03/24 مى باشد.
شماره مناقصه در سامانه موضوع مناقصهرديف

صالحيت مورد نياز)يكى از رشته هاى زير(الكترونيكى دولت 

1

بـه كارگيرى ماشـين آالت معدنى جهـت انجام عمليات 
دپـوكارى، بارگيـرى مصالـح معدنـى، آمـاده سـازى، 
چكـش كارى ، تميزكارى و آبپاشـى جاده هاى معدنى در 
معادن بوكسيت جاجرم )توسط يك دستگاه بيل مكانيكى 
320 و دو دستگاه بيل مكانيكى 220 به همراه چكش و يك 

دستگاه بلدوزر D7و يك دستگاه تانكر آبپاش( 

2099001491000011

- حداقل پايه 5 رشته صنعت و معدن
- حداقل پايه 5 رشته كاوشهاى زمينى

- حداقل پايه 5 رشته راه و ترابرى
- گواهى صالحيت پيمانكارى گروه حمل 

و نقل از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :از ساعت 7:00 روز شنبه مورخ 1399/03/24 

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 16:00 روز يكشنبه مورخ 1399/04/15 
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 11:00 روز سه شنبه تاريخ  1399/04/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : استان خراسان شمالى– شهرستان جاجرم– مجتمع توليد آلومينا 
WWW.IranAlumina.ir  تلفن 32605344 و فكس 32272487-058 آدرس اينترنتى

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :   مركز تماس : 41934 – 021 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 – 021

روابط عمومى شركت آلوميناى ايرانشناسه آگهى:872205

نوبت دوم

مهلت ارسال:

تا  13 تيرما� 1399
همزمان با والدت با سعادت امام رضا (ع)

(آگهي مناقصه عمومي)
 T -99 - 177  - 1        ��شم�ا

شركت ايران ترانسفو 
 200MVA ــفورماتور ــتگاه ترانس ــه دو دس ــل و تخلي ــر دارد حم در نظ
ــفورماتور  ــتگاه ترانس ــه وزن 132000 كيلوگرم و دو دس ــتگاه) ب (هردس
400KVA  (هردستگاه) به وزن  5945  كيلوگرم به مقصد ارمنستان را   از 
طريق مناقصه عمومي به صورت پيمانكاري به واجدين شرايط واگذار نمايد.

ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
ــاس حاصل نموده و حداكثر  ــاعت 12-10 تم 33790603-024 از س
ــبت به دريافت اسناد  ــار آگهي نس ظرف مدت 5 روز كاري از تاريخ انتش
ــخصات كامل از طريق سايت www.iran-transfo.com و يا  و مش
ــخ  اعزام نماينده خود به همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس
اقدام نمايند. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده 

مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده قديم تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو 
شركت ايران ترانسفو )شركت بازرگانيـ  خدمات بازرگاني و حمل و نقل(

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

اطالعيه دعوت به جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

صاحبان سهام شركت مخابرات ايران (سهامى عام)

شماره ثبت  : 325081 و  شناسه ملى 10103647290

به آگاهى عموم سهامداران محترم مى رساند مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده صاحبان 
سهام شركت مخابرات ايران (سهامى عام) راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/3/31 در 
محل قانونى شركت، واقع در تهران – بزرگراه شهيد همت- ابتداى بلوار سردار جنگل-  نبش 

خيابان فرزانه شرقى- ساختمان زنده ياد دكتر غفاريان برگزار مى شود.
دستور جلسه: اتخاذ تصميم در خصوص تعيين مبلغ حق االشتراك ماهانه هر خط تلفن ثابت

ــماره 440/050/پ/98 مورخ 98/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار و  با توجه به ابالغيه ش
مصوبه ستاد ملى مبارزه با بيمارى كرونا در خصوص نحوه برگزارى مجامع عمومى شركت هاى 
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و محدوديت تعيين شده در تعداد سهامداران حاضر 
ــهامداران محترم مى توانند نسبت به مشاهده آنالين جلسه مجمع از  در مجامع عمومى، س

طريق صفحه اينستاگرام شركت به نشانى  tci_iran    اقدام نمايند.
ــال پيام و طرح سواالت سهامداران محترم در  ــماره تماس و پست الكترونيكى براى ارس ش

سايت www.tci.ir به اطالع سهامداران خواهد رسيد.
هيئت مديره شركت مخابرات ايران  (سهامى عام)

صفحه3
تجليل از برگزیدگان كانون های فرهنگی - هنری مساجدكشور

س���رويس خبر: سخنگوی 
ق���وه قضائیه از اجرای حکم اعدام 
جاس���وس سیا و عامل جمع آوری 
اطالعات محل تردد و اس���تقرار 
شهید س���ردار قاسم سلیمانی در 

آينده نزديک خبر داد.
 غالمحس���ین اسماعیلي در 
جمع خبرنگاران گفت: سیدمحمود 
موس���وی مجد که هم به موساد و 
هم س���یا وصل بود و در قبال اخذ 
دالر، برای آنها در حوزه های امنیتی 
و نیروهای مس���لح از جمله سپاه 
قدس و محل استقرار و ترددهای 

شهید سردار قاسم سلیمانی اطالعاتی 
را جمع آوری ک���رده بود با اقدام 
و هوشیاری س���ربازان گمنام امام 
زمان )عج( و نیرو های هوشیار سازمان 
اطالعات س���پاه دستگیر و با حکم 
دادگاه انقالب اس���المي به اعدام 
محکوم شد که شعبه 19 ديوان عالی 
اي���ن حکم را تائید کرد و بزودی 
اجرا می شود و اربابان اين جاسوس 
هم قاطعیت قوه قضائیه را مشاهده 

خواهند کرد.
بر اس���اس اعالم مرکز رسانه
بقیه در صفحه 13
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  حضور وزرای نفت و اطالعات  در  نشست غیرعلنی مجلس
 س����خنگوی هیأت رئیسه مجلس با 
اشاره به حضور بیژن زنگنه و سید محمود 
علوی وزرای نفت و اطالعات در نشست 
غیر علنی دیروز مجلس گفت: جلسه فوق 
غیرعلنی بود و علت آن هم تبادل اطالعات 
طبقه بندی شده توسط دو وزارتخانه نفت و 

اطالعات بود. 
محمدحسین فرهنگی، در گفتگوی 
تلویزیونی اظهار داش����ت: به همراه وزیر 
اطالعات چند نفر از معاونان این وزارتخانه 
با توجه به تخصص های آنها حضور داشتند 

و مباحثی را مطرح کردند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: 
 در حوزه نفت و انرژی مس����ائل مربوط به 
تولید داخ����ل و مزیت های آن و همچنین 
صادرات و مس����ائل و موانع مرتبط آن و 
موضوع ذخایر که در شرایط بسیار مطلوبی 

قرار دارد، مباحثی مطرح شد.
فرهنگی افزود:  مس����ائل و مشکالت 
حوزه نفت و انرژی هم در جلسه غیرعلنی   

مطرح شد.
وی گفت:  به قی����د قرعه تعدادی از 
نمایندگان مجلس مباحث مختلفی را درباره 
فعالیت های این دو وزارتخانه بیان کردند 
که بخش����ی از آن مطالب مربوط به انتقاد 
از وزارت نفت بود، البته پیشنهادهایی هم 

مطرح شد. 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس  گفت: 
در حوزه امنیتی که بیش����تر وقت جلسه 
غیرعلنی را به خود اختصاص داده بود وزیر 
اطالعات به همراه معاونان خود و برخی 
همکاران م����ا در مجلس مباحثی را مطرح 
کردند و مباحث متنوعی را گفتند که مربوط 
به تهدیدات خارجی نسبت به داخل ایران، 
مسائل امنیت داخلی و موضوعات مربوط 
به برخی مسئوالن و آسیب شناسی حوزه 
مسئوالن و تدابیر صیانتی توصیه شده درباره 

برخی موضوعات بود.
فرهنگی گفت: درباره خنثی س����ازی 
بسیاری از اقداماتی که دشمنان بین المللی 
علیه جمهوری اسالمی در تدارک بودند هم 

مباحثی مطرح شد. 

وی افزود:  این جلسه غیرعلنی مفید 
بود و اطالعات خوبی تبادل شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره 
گ����زارش دولتمردان به مجلس که در طی 
جلسات اخیر ارائه شده است، خاطرنشان 
کرد:  برای جلسه علنی چهارشنبه  )امروز( 
وزرای نیرو و راه و شهرسازی به مجلس 
دعوت شده اند که با توجه به حوزه های 
فعالیتی خود مباحثی را مطرح خواهند کرد 
ضمن اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس 

مباحثی را مطرح خواهند کرد.
فرهنگی گف����ت: در اوایل هر دوره 
فعالیت مجلس ب����ه دلیل اینکه نمایندگان 
مجلس در جریان مسائل کشور قرار گیرند 
و مس����ئوالن اجرایی بخش های مختلف 
بتوانند دیدگاه ها و مشکالت و مسائلشان 
را مطرح کنند، این مس����ئوالن در صحن 
مجلس حضور پیدا می کنند، ضمن اینکه 
ارائه گزارش دولتمردان به مجلس تا زمانی 
ادامه خواهد داش����ت که کمیسیون های 
مجلس تشکیل شود و دستور جلسه صحن 
علنی بر اساس گزارش های کمیسیون ها 

شکل بگیرد. 
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز 
در مجلس هم در گفتگو با مهر، در زمینه 
جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در این جلسه که به ریاست  
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد، بیژن زنگنه   گزارشی 
در باره محدودیت های موجود برای فروش 
و صادرات نفت و فرآورده های نفتی ارائه 
داد و اعالم کرد : وزارت نفت اهتمام زیادی 
برای به دس����ت آوردن منابع بیشتر به کار 
گرفته و در این زمینه سازماندهی ویژه و 

دقیقی در وزارت نفت انجام شده است.
وی اف����زود: وزیر نفت اعالم آمادگی 
کرد که با هر کسی که بتواند برای فروش 
بیش����تر نفت به این وزارتخانه کمک کند، 
همکاری خواهد ک����رد. زنگنه اعالم کرد 
فرصتی به واسطه افزایش تولید فرآورده های 
نفتی ایجاد شده است که می توان منابع مالی 

خوبی از این محل به دست آورد.

نماینده مردم تبریز   گفت: وزیر نفت 
در این جلس����ه، اعالم کرد جلو  هر گونه 
توسعه اماکن و س����اختمان های وزارت 
نفت در تهران را خواهد گرفت و به طور 
مشخص ساختمانی که توسط شرکت گاز 
در پاسداران ساخته می شود مورد اعتراض 
نمایندگان بود که وزیر نفت اعالم کرد جلو  
تمامی احداث های جدید را خواهد گرفت.

علیرضا بیگی ادامه داد: نمایندگان در 
زمینه اع����زام نفتکش های ایران به ونزوئال 
نکاتی مطرح کردند که در گذش����ته چنین 
فرصتی وجود داشته اما چرا وزارت نفت 
در زمینه صادرات بنزین و نفت به آمریکای 
التین اقدامی انجام نداده است که وزیر نفت 

در برابر این انتقادات، سکوت کرد.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان تأکید 
داش����تند که وزارت نفت نباید به حیاط 
خلوتی برای نمایندگانی که رأی نیاورده اند، 
تبدیل شود. زنگنه اعالم کرد با وجود اینکه 
تحت فشار است به هیچ وجه تن به این 

کار نخواهد داد.
این نماینده مجل����س ادامه داد: مقرر 
شد در جلس����ه دیگری امکان بیشتری به 

نمایندگان برای اظهارنظرها فراهم شود. 
بیگی درباره اظهارات وزیر اطالعات 
در جلسه غیر علنی هم گفت: وزیر اطالعات 
و معاونانش درباره موفقیت ها و تهدیدات 
اطالعاتی و امنیتی، گزارشاتی را ارائه دادند. 
همچنین توصیه هایی در زمینه صیانت از 
جایگاه نمایندگی به ویژه در موضوعات 
اقتصادی و اجتماعی که نمایندگان ورود 

پیدا می کنند، داشتند.
وی اظه����ار داش����ت: در این زمینه 
نمونه هایی را تشریح کردند که اقداماتشان 
در ادوار گذشته موجب وارد آمدن خدشه 
به جایگاه مجلس و نمایندگان شده است. 
در واقع نمایندگان را نسبت به عدم ورود به 
برخی از موضوعات اقتصادی و اجتماعی، 

هوشیاری دادند.
تصویب اعتبارنامه »تاجگردون« و 

»دلخوش«   
بنابرخبردیگر،سخنگویان شعبه 10 و 

1۲ مجلس از تصویب اعتبارنامه منتخبان 
صومعه سرا و گچساران در این شعبه خبر 

دادند.
در جلس���ه دیروز ش���عبه دوازدهم 
برای رای گیری درب���اره اعتبارنامه آقای 
تاجگردون برگزار ش���د و اعتبارنامه او با 
۹رای موافق و ۷رای مخالف به تصویب 

رسید.
خبر دیگر اینکه، نماینده مردم خمین 
در مجل���س از تدوین طرحی برای اخذ 
مالیات از خانه های خالی خبر داد و گفت: 
از محل این اعتب���ارات، دولت را مکلف 
می کنیم ۵میلیون واحد مسکن مهر برای 

اقشار آسیب پذیر بسازد.
علیرض���ا نظری گفت: بر اس���اس 
تحقیقات انجام ش���ده حدود ۳میلیون و 
۵00هزار خانه نوس���از خالی در کشور 
وجود دارد که ۵00ه���زار واحد آن در 
تهران و ۳میلیون واحد در ۳0 استان کشور 
وجود دارد. این خانه ها برای سودآوری 

ساخته شده است.
وی با اش���اره به افزایش بی سابقه 
قیمت مسکن در سراسر کشور، افزود: این 
امر نتیجه نقش آفرینی دالالن مسکن است. 
این افراد واحدهای ساختمانی ساخته شده 
را خالی نگه داش���تند و به دنبال به هم 

ریختن بازار مسکن هستند.
نماینده م���ردم خمین در مجلس با 
تاکید بر اینکه مجلس یازدهم نمی تواند 
نسبت به مشکل مسکن مردم بی تفاوت 
باشد، تاکید کرد: در همین زمینه طرح اخذ 
مالیات از مس���کن های خالی را تدوین 
کرده ایم. بر اس���اس این طرح خانه های 
خالی باید ۲0درصد مالیات بپردازند. در 
صورت اجرای نهایی آن دیگر مسکن به 
عنوان یک کاالی سرمایه ای مورد توجه 
دالالن قرار نخواهد گرفت. امیدواریم این 
طرح در فصل تابستان و در زمان جابجایی 

مستاجران به تصویب برسد.
نظری در تش���ریح این طرح، گفت: 
اگ���ر ۳.۵ میلیون واح���د خالی، حدود  
 ۸0 مت���ری و هر ک���دام، متری ۸میلیون 

قیمت گذاری شود، ۲میلیون و ۲۴0هزار 
میلیارد تومان ارزش این خانه های خالی 
برآورد می ش���ود و ۲0درصد مالیات آن 
حدود ۴۴۸هزار میلیارد تومان خواهد بود 
که با درآمدهای ناش���ی از اخذ مالیات 
بر مس���کن   خالی، می توان طبق الگوی 
ساخت مسکن مهر ،حدود ۵میلیون واحد 
۷0متری مسکن مناسب برای اقشار ضعیف 
ساخت که انقالب اقتصادی ایجاد می کند.

وی گفت: طرح مالیات بر خانه های 
خالی در مجلس دهم هم بررسی شد اما 
براثر نفوذ سرمایه داران و رانت خواران به 
تصویب نرسید اما مجلس یازدهم اراده 
جدی برای تصویب این طرح و نظارت بر 
اجرای آن دارد. مجلس یازدهم نسبت به 

مشکالت مردم دغدغه مند است.
نظری با بیان اینکه امروز در کشور ما 
قریب به ۶میلیون خانواده بی خانمان وجود 
دارد که مسکن و سرپناه ندارند وتوانایی 
کافی برای پرداخت اجاره بها هم ندارند، 
تاکید کرد: اگر هر خانواده را چهارنفر در 
نظر بگیریم مشکل مسکن، مشکل اصلی 
۲۴میلیون نفر از شهروندان کشور ما است.

وی افزود: این غیر از س���رپناه های 
فرسوده و سکونتگاه های غیرمطمئن است 
که ما از آن به بدمس���کنی یاد می کنیم. 
مسکن هایی که در برابر سوانح تاب آوری 
الزم را ندارد و در صورت بروز هر حادثه ای 
موجب ایجاد حجم باالی تلفات می شود.
درهمین حال »والدیمیر آندریچنکو« رئیس 
مجلس بالروس با صدور پیامی با تبریک 
انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاس���ت 
مجلس تاکید کرد: فعالیت ش���ما در این 
جایگاه  خطیر به توسعه بیشتر گفتگوی 
ثمربخش میان نهادهای قانونگذار ایران و 

بالروس خواهد انجامید.
»دیوسدادو کابیو« رئیس مجلس ملی 
موسسان ونزوئال هم با صدور پیامی انتخاب 
محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس   را در 
برهه حساس و مهم مبارزه با تحریم های 
ظالمانه آمریکا و ترور رهبرانی همچون 

شهید سردار سلیمانی، تبریک گفت.

وزیر امور خارجه روسیه در نامه ای 
به دبیرکل سازمان ملل مخالفت مسکو را 
با تالش آمریکا برای بهره گیری از توافق 
هس����ته ای و قطعنامه ۲۲۳1شورای امنیت 
س����ازمان ملل درچارچوب اعمال تحریم 

تسلیحاتی نامحدود بر ایران، اعالم کرد. 
 به گ����زارش ایس����نا ب����ه نقل از 
آسوشیتد پرس، سرگئی الوروف،  دولت 
ترامپ را به ایجاد کارزاری با انگیزه سیاسی 
علیه ایران متهم کرد و خواستار »محکومیت 
جهانی« تالش آمریکا برای ترغیب شورای 
امنیت س����ازمان ملل ب����ه اعمال تحریم 

تسلیحاتی دائمی بر ایران شد.
الوروف نوشت که آمریکا از توافق 
هسته ای که میان ایران و شش قدرت جهانی 
انجام شد خارج شده است و اکنون هیچ 
حق قانونی ب����رای به کار گرفتن قطعنامه 
مربوط ب����ه این توافق در   تداوم نامحدود 
این تحریم تسلیحاتی که در 1۸اکتبر سال 
جاری مهلت آن به پایان خواهد رس����ید، 

ندارد.
وزیر امور خارجه روسیه  ادامه دادکه 
اظهارات مقامات وزارت امور خارجه آمریکا 
مبنی بر این که دولت دونالد ترامپ]رئیس 
جمهوری آمریکا[ برنامه ندارد که ]اجرای[ 
تعهداتش در توافق را از س����ر بگیرد اما 
قصد دارد از حقوق تحت قطعنامه ۲۲۳1که 
سند قانونی این توافق است استفاده کند، 

»مضحک و غیرمسئوالنه است «.
عالوه بر این در نامه الوروف مخالفت 
شدید مس����کو با یک تحریم تسلیحاتی 
 نامحدود و به کارگیری مقررات »بازگرداند ن
 تحریم ها« از جانب آمریکا مطرح ش����ده 

است.
او در این باره اع����الم کرد: بنای ما 
بر این اس����ت که سازمان ملل نباید در بند 

وضع  سیاسی در آمریکا باشد که تصمیم 
گرفت از توافق هسته ای خارج شود. هیچ 
مبنای قانونی ای برای مطرح کردن مساله 
تحریم تس����لیحاتی علیه ایران در شورای 

امنیت سازمان ملل وجود ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه 
افزود  که توافق هسته ای و قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل »از یک کل واحد هستند« 
و نمی توان آنه����ا را جدا در نظر گرفت و 
طبق بند ۲۵منشور سازمان ملل، »آمریکا به 
جای کارشکنی در تصمیمات شورای امنیت 
از طریق اقدامات غیرقانونی اش، متعهد به 

اجرای آنها ست«.
او افزود: دادگاه های بین المللی گفته  اند 
نمی توان برخورداری از حقوق کشوری در 
یک توافق را که تعهداتش را انکار کرده یا به  

آنها عمل نکند به رسمیت شناخت.
الوروف عالوه بر این مطرح کرد که 
آمریکا از قطعنامه شورای امنیت تخطی کرده 
و از اجرا کردن توافق هسته ای خودداری 
کرده است، بنابراین، از امکان به کار گرفتن 
 مقررات بازگردانی تحریم ها محروم است .
او از آمریکا خواست که کارشکنی در توافق 
هسته ای و قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل را متوقف کند.
الوروف همچنی����ن درب����اره توافق 
هس����ته ای تاکید کرد که روسیه و »دیگر 
اعضای مسئول جامعه جهانی به هر تالشی 
برای حفظ توافق هس����ته ای ادامه خواهند 

داد «.
وزیر امور خارجه روس����یه درپایان 
خاطرنش����ان کرد: آمریکا باید بداند که 
هیچ مبنای قانون����ی ای برای بهره گیری از 
مصوبه های شورای امنیت در   دنبال کردن 

منافع خودخواهانه اش وجود ندارد.
نماینده دائم روس����یه در سازمان های 

بین الملل����ی در وین  ه����م در واکنش به 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اعالم 
کرد: واشنگتن علیه تعدادی از شرکت های 
 کشتیرانی ایران تحریم هایی وضع کرده است ،

چرا که سیاست شکست خورده آمریکا در 
مورد ایران همچنان ادامه دارد.

میخاییل اولیانوف روز سه ش����نبه در 
توییتر نوشت: مساله حتی نبود خالقیت )در 
بین مقام های آمریکایی( نیست بلکه عدم 
وجود دیدگاه و تفکر راهبردی )در مورد 

ایران( است.
وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین 
اقدام تروریستی علیه مردم ایران، 1۲۵کشتی 
و نفتکش مرتبط با جمهوری اسالمی ایران 
را در فهرست تحریم های منع اشاعه هم 
قرار داد.دفتر کنت����رل دارایی های خارجی 
خزانه داری آمریکا روز دوش����نبه با اعالم 
لیست این کشتی ها و نفتکش ها اعالم کرد: 
اصالحیه انجام شده برای آن است که این 
کشتی ها در موضوع منع اشاعه تسلیحات 
اتمی و همچنین تحریم جامع آمریکا علیه 

ایران نیز طبقه بندی شوند.
این اقدام پس از آن انجام می ش����ود 
که جمهوری اسالمی ایران با نادیده گرفتن 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، 
پنج نفتکش خود را در هیاهوی رسانه ای 
به ونزوئال اع����زام  و به این ترتیب برنامه 
تروریس����تی آمریکا علیه ونزوئال را هم 
خنثی کرد. اولیان����وف در توییت دیگری 
نوشت: اکثر کشورهای جهان به استثنای 
چهار کشور منطقه که مسائلی با جمهوری 
اسالمی ایران دارند، از تالش آمریکا برای 

ناکام گذاشتن برجام ناخرسند ند.
 وی افزود: این کش����ورها از انحراف 
ایران از تعهدات هس����ته ای خود گالیه 
می کنند اما این نتیجه طبیعی سیاست آنها در 

حمایت از آمریکاست.
قدردانی نماینده ونزوئال در سازمان 

ملل از رهبر انقالب
دراین میان نماینده ونزوئال در سازمان 
ملل با بیان اینکه اقدامات واشنگتن علیه 
کاراکاس شکست خورده است ، از »اقدام 
بشردوستانه« دولت و رهبر ایران در حمایت 
از ونزوئال و اع����زام پنج نفتکش قدردانی 

کرد.
به گزارش   فارس، »خورخه والرو«  در 
گفتگویی با شبکه »المیادین« اظهار داشت: 
کشته شدن »جورج فلوید« از بحران انسانی 
در نظام سرمایه داری و نئولیبرالیسم در جهان 
پرده برداشت و شکست سختی برای دولت 

»دونالد ترامپ«  بود. 
وی در این ب����اره توضیح داد: ترامپ 
به جای اینکه به مقابله با بیماری همه گیر 
)کرونا( بپردازد، می گوی����د تظاهرات را 
سرکوب خواهد کرد و هر کسی   اعتراض 
کند سرکوب خواهد شد. ترامپ یک دولت 
فاشیست و نژادپرست را مدیریت می کند 
که هیچ راه حلی برای بحرانها ندارد. به جای 
مقابله با کرونا به عنوان ثروتمندترین کشور 

جهان چه کاری انجام داد؟  
وی همچنین اف����زود: دولت ترامپ 
تهدیدی برای صلح جهانی و تمام ملت های 
جهان است و این در حالی است که ما در 
ونزوئال روزانه پیروزی های در نبرد علیه 

کرونا با هدف کنترل آن کسب کردیم.
 والرو در پاسخ به س����ئوال المیادین 
در باره اعزام پنج نفتکش از ایران به ونزوئال 
اعالم کرد:دولت ترامپ سیاستی جنایتکارانه 
 علیه ونزوئال در پی����ش گرفته و بیش از 
۳0 میلی����ارد دالر از پ����ول ونزوئال را در 
بانک هایش و بانک ه����ای اروپایی بلوکه 
کرده اس����ت؛ همچنین ش����رکت نفت 

»سیتکو« )پاالیشگاه سیتکو در آمریکا که 
تحت مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئال 
)PDVSA( ق����رار دارد( که مقر آن در 
هیوستن آمریکاس����ت ۳۷میلیارد دالر از 

ونزوئال سرقت کرد.
 وی سپس به نیابت از ملت ونزوئال از 
»اقدام بشردوستانه« دولت ایران و حضرت 
آی����ت اهلل خامنه ای رهب����ر معظم انقالب 
اسالمی تش����کر کرد و گفت: ملت ایران و 
ونزوئال دو ملت برادر هس����تند و به نبرد 
خود علیه سیاست خصمانه ترامپ ادامه 

می دهند.
بورل: آمریکاعضو  برجام نیست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در واکنش به ت����الش آمریکا برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در 
چارچوب برجام گفت که آمریکا از برجام 
خارج ش����ده   و نمی تواند ادعا کند هنوز 

عضوی از آن است.
»جوزپ بورل« مس����ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه پس از 
دیدار با »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین 
در پاسخ به خبرنگار روزنامه وال  استریت 
ژورنال در این باره ک����ه آیا با وزیر امور 
خارجه چین درباره تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران در شورای امنیت سازمان ملل صحبت 
کرده است یا خیر، گفت: »ما بر این موضوع 
توافق داریم که تحریم در زمانی خاص و با 
جدول زمانی بخصوصی انجام شده است .«

بورل اضافه ک����رد: »آمریکا از برنامه 
جامع اقدام مش����ترک خارج شده است  و 
آنها   نمی توانند ادعا کنند که هنوز عضوی 
از برجام  هس����تند تا درباره این موضوع 
)تحریم تسلیحاتی( از )دیدگاه( توافق برجام 
به تعامل بپردازند. کامال واضح است که آنها 

خارج شده اند.«

در یکصد و چهل و دومین جلس����ه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت دوازدهم که دیروز به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین روحانی   برگزار ش����د، پس از ارائه گزارشی 
در باره جزئیات و نحوه آزادس����ازی سهام عدالت، درباره 
برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت 
الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث 

و تبادل نظرصورت گرفت .
   ر ئیس جمهو ر ی  در این جلس����ه با بیان این که 
آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال ها 
تالش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب 
اختیار سهامی ش����ده اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص 
سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این 

سهام نداشتند.
وي اظهار داشت: دولت تالش کرده است در روندی 
کامالً شفاف و ضابطه مند، مردم سهامی را که قبالً به نام  آنها 
بوده است در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی 

کشور هم به تحرک بیشتر واداشته شود.
 رئیس جمهوري، بورس را نقطه امیدی دانست که در   
شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم 
در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس 
مراقبت الزم را به عمل آورند که این فضای مطمئن برای 
مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تالش کرد بازار 

بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.
روحاني تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در 
حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار 

سرمایه هم با مشارکت مردم رونق گرفته است.
وي تأکید کرد: با روش های مناس����ب باید مانع آن 
شویم عده ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های 
مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری 

کنند .
 رئیس جمهوري با بیان این که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت 
این سهام را به ش����کل دقیق مشخص  کنند، افزود: نحوه 
اطالع رس����انی و آموزش به مردم در باره مالکیت و تعامل 
در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطالع رسانی 
نسبت به میزان سود و شرکت های مرتبط با این سهام بسیار 

مهم است.
روحاني واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان 
را گامی بزرگ در واگذاری های اقتصادی توصیف و تصریح 
کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ 
تعداد افراد س����هامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر 
می گیرد، اهمیت زی����ادی در ارتقای نقش آفرینی مردم در 

عرصه اقتصاد دارد.
وي با اشاره به این که طبیعتاً مردم سئواالت و ابهامات 
زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود 
دارند، خاطرنشان کرد: مسئوالن سازمان بورس باید توجه 
داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر 

بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.
 رئیس جمهوري با بیان این که بازار سرمایه باید با تکیه 
بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را 
هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش های 
مخرب معموالً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار 
سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت 

باشد، لذا به همه مسئوالن مرتبط تأکید می کنم مراقبت الزم 
را از این بازار به عمل آورند.روحاني اضافه کرد: سامانه ای 
که برای اطالع رسانی مستقیم مردم از تحوالت و اتفاقات 
مرتبط با سهام عدالت راه اندازی شده است، می تواند در عین 
پاسخگویی به ابهامات و سئواالت، هم برای سهامداران و هم 
برای مدیران شرکت های سرمایه گذاری اصلی اعتماد آفرین 

باشد.
وي با اشاره به این که در واگذاری اختیار سهام عدالت 
به مالکان آن، به صراحت به مردم اعالم کرده ایم که دولت 
از این به بعد صاحب اختیار ثروت و س����هام آنها نیست، 

اظهار داشت: به مردم اعالم شده است که از این پس برای 
مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاماًل 
صاحب اختیارند و خود می توانند در مورد نحوه استفاده از 
حق مالکانه تصمیم بگیرند. البته توصیه دولت این است که 
دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن 

بهره مند شوند. 
 رئیس جمهوري با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق 
بازار سرمایه، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای 
عالی بورس خواست برای راه اندازی بورس امالک تالش و 

سرعت عمل داشته باشند.
 روحانی با بیان این که بارها تأکید کرده ایم در حالی که 
با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه 
با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده ایم، 
تصریح کرد: توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور 
همواره از اصلی ترین رئوس فعالیت های دولت بوده است.

وي افزود: توسعه زیرساخت های ارتباطی از جمله 
اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در   تحقق توسعه  کشور 
و در عین حال گامی مهم در چارچوب تحقق حکمرانی دقیق 
و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت های ارتباطی 
برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین 

محسوب می شود.
 رئیس جمهوري خاطرنشان کرد: در سال های گذشته 
اقدامات موثر و مفیدی در   تکمیل پروژه دولت الکترونیک 
انجام ش����ده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه 
دستگاه های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، 
راه اندازی و بهره مندی مردم از ش����بکه دولت الکترونیک 
هستند.روحاني گفت: دولت الکترونیک نه فقط در زندگی 

روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع 
می کند، بلکه موثرترین اقدام در   ایجاد شفافیت و مقابله 
واقعی با فساد است.وي با بیان این که محدودیت های ایجاد 
ش����ده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به 
مسئوالن نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در 
عرصه اجتماع ایفا می کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه 
بزرگ می توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل 
مطلوب ایجاد ش����ده است که مردم برای انجام امور اداری 
و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز مراجعه به 

دستگاه ها و ادارات دولتی و اجرایی را دارند.

رئیس جمهوري تصریح کرد: اس����تقرار کامل دولت 
الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با س����هولت، 
سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون 

نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلس����ه، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای 
دولت الکترونیک و چالش های پیش رو برای الکترونیکی 
کردن برخی فرایندهای بانکی، استعالمات مربوط به نیروی 
انتظامی و همچنین بانک های اطالعاتی مدارک تحصیلی ارائه 

داد.
روحاني پس از اس����تماع این گزارش ها،از وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع 
موانع الکترونیکی س����ازی و فرایندهای بانکی را با جدیت 
پیگیری کنند.وي همچنین وزیر کش����ور را مامور پیگیری 
اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اس����المی به دولت 

الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای مردم کرد.
رئیس جمهوري از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم 
خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه سازی بانک های 

اطالعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند. 
روحاني همچنین اجرای اقدامات باقی مانده از سالمت 
الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه ای الکترونیکی را مورد 
تاکید قرار داد.در این جلس����ه، معاون رئیس جمهوري و 
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم گزارشی از 
خدمات دستگاه های اجرایی، اصالح فرایندهای ارائه خدمت 
با همکاری دستگاه ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت 
دولتی را ارائه کرد.رئیس جمهوري هم با اشاره به خدمات 
سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه های 

اجرایی و استقرار سامانه هایی برای ارائه خدمات به شکل 
الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه های 

دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.
روحاني با اشاره به این که تاکنون ۵۷ درصد خدماتی 
که می توانست الکترونیکی شود، انجام شده است، تاکید کرد 

که این روند باید به سرعت ادامه یابد.
 گفتگوي تلفني دکتر روحانی با رئیس جمهوري 

قرقیزستان 
رئیس جمهوري دیروز در گفتگوی تلفنی با همتاي 
قرقیزس���تانی اش  با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری با قرقیزس���تان، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
امروز زمینه بس���یار خوبی برای توسعه همکاری های 
 اقتصادی و تجاری دو کش���ور ایجاد کرده اس���ت که 
می توان در این چارچوب به توسعه و تعمیق همکاری ها 

اقدام کرد.
   روحانی   با اشاره به موفقیت های ایران در زمینه 
مبارزه با ویروس کرونا و تولید تجهیزات مورد نیاز در 
این راه توسط شرکت های دانش بنیان ، خاطرنشان کرد: 
بی تردید برای این که بتوانیم مردم خود را در برابر این 
ویروس محافظت کنیم همه کشورها باید همدیگر را 

یاری کنند. 
وي افزود: به رغم محدودیت ها و فشارهای تحمیلی 
آمریکا علیه ایران ، خوشبختانه ما در مبارزه با این ویروس 
موفقیت های خوبی داش���ته ایم و همچنین توانستیم به 
برخی از کشورهای دوست خود از جمله قرقیزستان در 

مقابله با این بیماری کمک کنیم.
رئیس جمهوري در ادامه ب���ا تاکید بر ضرورت 
توسعه همکاری های دو کشور، افزود: برای همکاری های 
اقتصادی نباید منتظر پایان کرونا باش���یم  و می توانیم 
در چارچوب پروتکل های بهداشتی مبادالت تجاری و 

همکاری های اقتصادی را افزایش دهیم .
 روحانی با اشاره به تکمیل پروژه مجموعه ورزشی 
شهر اوش در قرقیزستان با همکاری مهندسان ایرانی ، 
اظهار داشت: برای ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی 
شرکت های ایرانی به قرقیزستان آمادگی کامل داریم و 
مهندسان و متخصصان ایرانی در زمینه ساخت نیروگاه و 
خطوط انتقال نیرو، سد سازی ، جاده سازی و پروژه های 

توسعه تاسیسات برق آماده همکاری هستند.
رئیس جمهوري قرقیزستان هم در این گفتگو، با 
تاکید بر توسعه و تعمیق روابط با ایران در همه زمینه ها، 
گفت: قرقیزستان همواره و همیشه برای ایران، دوست و 

برادر خواهد ماند.
"سورونبای جنبکف"  با قدردانی از ایران به خاطر 
ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به قرقیزستان برای 
مقابله با بیماری کرونا، افزود: ایران موفقیت های خوبی در 
زمینه تولید تجهیزات مقابله با بیماری کرونا داشته است و 
خوشحالم که می توانیم نیاز خود را در این زمینه از طریق 

ایران تامین کنیم.
وي با بیان این که همه گیری ویروس کرونا تاثیر 
بسیار زیادی بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی گذاشته 
است، گفت: باید برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
و افزایش حجم سرمایه گذاری مشترک تالش کنیم و 

همکاری ها در این زمینه را افزایش دهیم.

وزیر کشور: توجه مردم به کرونا 
۷۰درصد کاهش یافته است

وزیر کشورگفت: گزارش ها نشان می دهد در بعضی مناطق، شهرها و 
مشاغل و حوزه های فعالیتی، مراعات مردم بیش از ۷0درصد کاهش یافته که 

این برای آنان واقعا خطرناک است.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« روز سه شنبه در حاشیه نشست کمیته امنیتی، 
انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا،  افزود: مردم باید بدانند که   حالت 
مس���المت آمیزی با معیشت، زندگی و سالمت ایجاد می کنیم و اگر فقط به 

موضوع سالمت توجه کنیم نباید این بازگشایی ها انجام شود.
وزیر کشور خاطرنش���ان کرد: مردم باید درباره بیماری و ابراز نگرانی 
دوستان وزارت بهداشت در رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی اطالع داشته 
باشند. چون نخستین رکن هر تصمیمی که در ستاد گرفته و اجرا می شود این 
است که بازفعالیت و بازگشایی ها باید با رعایت کامل پروتکل ها همراه باشد. 
وی درب���اره میزان مبتالیان و فوتی های وی���روس کرونا گفت: میزان 
مبتالیان و فوتی ها   متاسفانه افزایش یافته است. پیشتر روزی ۳0تا ۳۴فوتی 
داشتیم اما دوباره به عدد ۶۵تا ۷0رسیده ایم که این یک دغدغه برای ما  ست 
و البته در کنار افزایش میزان مبتالیان، تجربه، امکانات و تجهیزات خیلی خوب 
شده و مراقبت های ما بسیار افزایش یافت. باز همه اینها مستلزم رعایت شرایط 
توسط مردم است.رحمانی فضلی با تاکید براینکه باید در جریان زندگی مردم 
درپی یک نقطه تعادلی هستیم، اظهار  داشت: ستون این نقطه تعادل مردم و 
رعایت پروتکل ها هستند؛ در  جلسه هم تصمیم گرفتیم در صورت رعایت 
نش���دن شیوه نامه ها، از همه ظرفیت های قانونی مصوب ستاد با مواردی که 
رعایت نکنند، استفاده و  برخورد قانونی شود و اگر پاساژی رعایت نکند   آن 

را بعد از تذکر خواهیم بست.
وزیر کشور  با اشاره به اینکه اگر فعالیتی، نهادی و مسجدی رعایت نکند 
اول تذکر و بعد حتماً محدودیت مجدد ایجاد می شود که باید رعایت کنند، 
گفت: ۶استان شرایط خاص دارد و طبق گفته دوستان وزارت بهداشت علت 
روند افزایش مبتالیان به خاطر افزایش تس���ت و غربالگری است که از نظر 
کارشناسان خوب است، زیرا وقتی شناسایی زود باشد امکان مراقبت درمان 

هم افزایش می یابد.

انتظار در اجراي عدالت!
نوشتن در روزگار ما اگر سخت و خطرناك نباشد، حداقل از 
مشکل ترین کارها است، به ویژه اگر بخواهي درباره »عدلیه« و »قوه 
قضائیه« قلم را بچرخاني که هم سخت و هم خطرناك است. سخت 
است زیرا این قوه از یك جهت با مجموعه جامعه و اقشار گوناگون 
از مردم مواجه اس��ت و از س��وي دیگر با دو قوه یا رکن از ارکان 
نظام، دولت و مجلس که هم شاکي دارند و هم شکایت! قضاوت 
شکایت هاي مردم، همچنین هر یك از این دو از یکدیگر باز به عهده 
قوه قضائیه و به اصطالح قدما »نظام عدلیه« است. خطرناك است 
زیرا علماي دین در گفته ها و نوش��ته هاي خود آورده اند که دولت 
اسالمي یا حاکمیت شرعي، جز اجراي عدالت نیست و اجراي عدل 
برعهده قاضي »جامعة الشرایط« است که هم صاحب عقل و تدبیر 

باشد و هم محك و میزان تشخیص و اعمال عدالت! 
این چند جمله را در آغاز محك امروز آوردم تا در س��ختي 
نوشتن آن با من همراه و همدرد باشید و شاید مهم تر از آن، بدانید 
که انگیزه این نوش��ته شرحي بر قوه قضائیه و نقد آن نیست؛ بلکه 
شرحي است بسیار مختصر بر خبر مهّمي که این روزها، رئیس قوه 
قضاییه در رسانه ها بیان کرده  و موضوع روز شده است. آن خبر مهم 
با هش��دار جّدي »مبارزه با فساد« از سوي رئیس قوه قضائیه همراه 
بود که اصحاب مطبوعات چندان ج��ّدي نگرفتند و آن را تجربه 
تکرار تاریخي یك گزاره از گذشته قبل از تشکیل جمهوري اسالمي 
و بعد از چهل س��ال از استقرار آن دانستند که در خاطره و حافظه 
تاریخي مردم و مطبوعات همواره »جمله اي کلیشه اي«، »تکراري« 
و اگر جسارت نباشد، »باد هوا« بوده است. اما گویا این بار تفاوتي 
دارد و آن خبري است که حجت االسالم والمسلمین رئیسي، رئیس 
قوه قضائیه با دردمندي و به صورت علني به ملت ایران داد و گفت: 
»مبارزه با فس��اد را از درون قوه قضائیه باید آغاز کرد!«، رئیس قوه 
قضائیه بر این باور است تا فساد در درون قوه قضائیه ریشه کن نشود، 
امکان رس��یدگي به تظلمات مردم و اجراي صحیح، قاطع و فراگیر 
عدالت به دس��ت نمي آید. انعکاس این خبر از قلم نویسندگان در 
مطبوعات با نوشتن این جمله همراه شد که: »تطهیر درس آموز قوه 
قضائیه از برخي آفات و لغزش ها،  گام بسیار ارزشمند و تعیین کننده 
در مسیر اجراي عدالت است که این روزها شاهد مصداق مهمي از 

آن هستیم.«
اصالح از درون با کالبدشکافي دقیق،  علمي و کارشناسانه از 
گذش��ته، مسیري است که اگر ادامه یابد، خیلي زود پي آمدهاي آن 
در چرخه رفتارهاي اجتماعي و در نگاه عمومي مردم ظاهر خواهد 
شد. این اصالح دو نتیجه را خیلي فوري در افکار عمومي در سطح 
مردم و مسؤوالن عیان مي سازد و امیدواري براي اجراي عدالت را 

بسترسازي خواهد کرد. 
وقتي در مطبوعات تیتر برجسته و صفحه اول آن چنین مي شود 
»گام مهم قوه قضائیه در راس��تاي عدالت و جلب اعتماد عمومي« 
یا »روز بزرگ عدلیه«، یکباره مردم در پیشخوان روزنامه فروشي ها 
دو احساس متضاد را ظهور و بروز مي دهند. برداشت اول و بسیار 
عمومي، »تکراري و گذري« یا »تسویه حساب جدید!« یا »محصول 

یك بهاره« یا »چاقو که دسته خودش را نمي برد« و ... است. 
اما، برداش��ت دومي نیز برمي آید، آن هم وقتي که اس��امي و 
عکس هاي متهمان چاپ مي شود و بعد از تیتر اصلي، با این جمالت 
خبري به خوانندگان اطالع مي دهند که »... نماینده دادستان از اعمال 
نفوذ »الف � ط«، در روزنامه ها نام و نام فامیل به صورت کامل آمده 
است، در پرونده هاي رجال سیاسي و متهمان اقتصادي خبر داد. یا، 
متهم ردیف اول به اتهام فساد، اخذ رشوه، استفاده از اسناد مجعول، 
پولشویي، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از مسئولیت اداري، با پرونده اي 
به حجم 8 کارتن به دادگاه منتقل شد...« یا این خبر که در صفحات 
اول برخ��ي از روزنامه هاي صبح تهران آمده اس��ت که: »دریافت 
ویالي لوکس 420 میلیاردي در قب��ال تبرئه یك متهم اقتصادي« 
که صدا و سیما نیز در چند بخش خبري آن را با انتشار تصاویري 
از جلس��ه دادگاه اطالع داد. برداشت دوم، در اذهان عمومي شکل 
مي گیرد که گفته رئیس قوه قضائیه در پاکس��ازي خود قوه قضائیه 
از فساد جدي اس��ت و از همین طریق چنان شوکي وارد خواهد 
شد که به قول معروف بسیاري حساب کار خود را خواهند فهمید 
و تطهیر دس��تگاه قضا، این بار تعارف یا سیاسي کاري نیست. این 
برداشت آرزوي همه است که بسیاري در انتظار تحقق آنند. چنین 

باد، ان شاءا...

آغاز به کار نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت با ارائه مقاله های تخصصی
نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از صبح امروز در محل 
ساختمان مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به صورت برخط آغاز به کار 

کرد، این کنفرانس تا ۲۵ خرداد ادامه دارد.
به گزارش دفتر ارتباطات  مرکز الگوی اس���المی ایرانی پیشرفت، در 
نشس���ت روز اول مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چهار نشست شامل 
نشست الزامات اجرای الگو، نشست گفتمان الگوسازی، نشست سیاست و 

حقوق و نشست اقتصاد و برنامه ریزی برگزار می شود.
در نشست صبِح بیستم خرداد دکتر منصور شاه ولی، دکتر رضا مهدی، 
دکتر حامد جعفری، حجت االسالم مصطفی جعفری پیشه فرد و دکتر سهیال 
چگینی، دکتر غالمعلی افروز، دکتر محمدحسین مهرالحسنی، دکتر محسن 
زاینده رودی، دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات و خسرو نورمحمدی به ارائه  

مقاالت خود  می پردازند.
مهم ترین مقاالت نشس���ت الزامات اجرای الگو  شامل مقاله الگوی 
اسالمی ایرانی پیش���رفت محیط زیست متعالی با رهیافت مهیاسازی،  مقاله 
چالش ها و الزامات پیاده سازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مقاله الزامات 

و بایسته های الگوی پیشرفت است.
مهمترین مقاالت نشس���ت گفتمان الگوس���ازی نیز مشتمل بر  مقاله 
گفتمان ملی در معنا و چشم انداز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مقاله موانع 
و چالش های گفتمان س���ازی الگوی پیشرفت در جامعه و بایسته ها و مقاله 

الزامات تبدیل الگوی پیشرفت و گفتمان ملی است. 
 در نشس���ت بعدازظهر نیز دکتر محمدزک���ی احمدی، دکتر کیومرث 
یزدان پناه، حجت االسالم مجید کافی امامی، دکتر سید مهدی زریباف، دکتر 
علی پاشا غفاری، دکتر حجت ایزدخواستی، دکتر اصغر زمانی، دکتر ابوالقاسم 
س���رآبادانی، دکتر سعید نصیری زارع و دکتر نوراهلل صالحی به ارائه مقاالت 

خود می پردازند.
مهمترین مقاالت ارائه ش���ده در نشست سیاست و حقوق شامل مقاله 
ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی با تاکید بر ساختار آزادی سیاست، 
مقاله نظریه عدالت والیی و مکتب طراحی نظام عادالنه و رویکرد عملی به 

تحقق حکمرانی خوب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
مهمترین مقاالت ارائه شده در نشست اقتصاد و برنامه ریزی نیز شامل 
مقاله بررسی شاخص های سهولت کس���ب و کار در ایران، گامی در جهت 
الگوی اسالمی پیشرفت، مقاله ارکان روزآمدسازی و کنترل برنامه های توسعه 
ای جمهوری اس���المی ایران مبتنی بر فناوری اطالع���ات و مقاله طراحی 

شاخص های پایش توسعه روستایی در برنامه های توسعه است.

دیدار خداحافظی سفیر اندونزی با ظریف 

اکتاوینو علی مودین س���فیر جمهوری اندونزی در ایران بعد از ظهر 
دیروزدر پای���ان ماموریت خود با محمد جواد ظری���ف وزیر امورخارجه 

جمهوری اسالمی ایران دیدار و خداحافظی کرد.
اوکتاوینو علی مودین سفیر فوق العاده و تام االختیار اندونزی در   ایران 

کار خود را از۲۴دی   سال ۹۴شروع کرده بود.

رئیس جمهوري :   دولت الكترونیك تا سال 14۰۰ کامل مي شود

کدخدایی:  بهترین شكل  انتخابات  
میدانداری آن   توسط احزاب   است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
رویکرد کلی شورای نگهبان مطابق با 
قانون اساسی است و اگر الزم باشد 
که کمکی در حوزه قانونگذاری برای 
تقویت احزاب انجام شود این کار 

صورت خواهد گرفت .
عباسعلی کدخدایی در گفتگو با 
مهر، با تاکید بر این که نگاه شورای 
نگهبان به احزاب »مشفقانه« است 
گفت: بهترین شکلی که انتخابات 
می تواند برگزار شود، انتخاباتی است 
که احزاب میداندار آن هستند. چرا 
که اوال شناخت مردم از منتخبانشان 
افزایش می یابد. دوم، احزاب به عنوان 
اتاق آماده سازی برای انتخابات عمل 
می کنند و افراد در احزاب، کارآموزی 
سیاست می کنند و افراد صفر کیلومتر 
نمی توانند در پس����ت های کلیدی 
مشغول شوند و سوم این که احزاب 
اگر   واقعی باشند می توانند تضمینی 
برای س����المت مدیران و سالمت 

انتخابات باشند .
کدخدایی تاکید کرد: اگر احزاب 
دائماً در میدان سیاست باشند،  هنگام 
انتخابات افرادی را معرفی می کنند 
که شناخت، تجربه و مقبولیت الزم 
را دارند و طبیعت����اً احزاب در برابر 
انحراف����ات و تخلفات احتمالی آن 
فرد هم پاسخگو خواهند بود، زیرا 
پاسخگو کردن احزاب راحت تر از 
افراد است. افراد می توانند یک دوره 
کوتاه بر مصدر امور باشند و پس از 
آن هر هزینه ای را به کشور وارد کنند 

بدون آنکه پاسخگو باشند .
او با اش����اره به این که قوانین 
مرتبط با احزاب باید اصالح شود، 
گفت: قوانین بای����د برای حضور 
احزاب در صحنه مدیریت کش����ور 
امتیازات بیشتری را در نظر بگیرند 
و راهکارهای مؤثرتر و عینی تری را 
پیش بینی کنند تا احزاب بتوانند در 
فضای سیاسی و اجتماعی نقش پر 
رنگ تری را ایف����ا کنند. این اتفاق 
باعث افزایش سالمت انتخابات و 
منتخبین و منجر ب����ه معرفی افراد با 

تجربه و تخصص به مردم و جامعه 
می شود و به این ترتیب پاسخگویی 

آنها هم افزایش خواهد یافت .
سخنگوی شورای نگهبان درباره 
ظرفیت حقوقی کشور برای فعالیت 
احزاب، گفت: بحث فعالیت احزاب 
امری مبتنی بر تجربه بشری است که 
در طول قرن ها انسان ها برای مدیریت 
جوامع به این نتیجه رسیدند که در این 
مسیر حرکت کنند تا بتوانند سالیق 
مختلف را در کنار هم داشته باشند .

وی افزود: در همه جوامعی که 
حوزه مدیریت جدید و دولت های 
مدرن در آنها نهادینه شده اند انتخاب 
مس����ئوالن، هیت حاکمه و هیات 
مدیره کش����ور از طریق انتخابات 
صورت می گی����رد و این انتخابات 
لوازمی دارد و بر اثر گذر زمان، انسان 
به لوازم انتخابات دس����ت پیدا کرده 
است که مبانی عقلی هم دارد. برای 
اینکه انتخابات سالم تر، شفاف تر و 
بهتر باش����د و آگاهی مردم افزایش 
پیدا کند و م����ردم بدون اطالع وارد 
انتخابات نشوند معموالً در جوامع 
امروزی بحث احزاب مطرح است  
واین  احزاب هستند که این مساله را 

مدیریت می کنند .
کدخدایی با اش����اره به لوازم و 
ضرورت های نظ����ام حزبی گفت: 
جامعه باید به لحاظ فرهنگی پذیرش 
چنین نظامی را داش����ته باشد و مردم 
بتوانند ب����ا احزاب کنار بیایند و آنها 
را بپذیرند تا آنه����ا   مراجع تعیین 
مدیران آینده باشند. اما متأسفانه در 
کش����ور ما احزاب هم خوب شکل 
نگرفتند و هم خوب عمل نکردند 
و نتوانستند اعتماد مردم را نسبت به 
خود جلب کنند. او ادامه داد: با وجود 
این که در کشور قانون احزاب داریم 
و قانون اساسی هم فعالیت احزاب 
را به رسمیت شناخته است، اما هنوز 
نتوانسته ایم احزاب فعال در جامعه 
ببینیم که برای اداره کشور مردم به آنها 
اعتماد کنند و آنها بتوانند نیاز جامعه را 

برآورده کنند .

مخالفت شدید مسكو با تمدید تحریم تسلیحاتي ایران

 تحویل 1۵۰۰۰واحد مسكونی 
تا پایان سال به مددجویان بهزیستی 

دفتر سخنگوی دولت درباره اعالم حداقل حقوق بازنشستگان در نشست 
خبری دکتر ربیعي در روز دوشنبه با اهالی رسانه توضیحاتی ارائه کرد.

بر این اس���اس ، دفتر سخنگوی دولت اعالم کرد که رقم اعالم شده بر 
اساس محاسبه چند پارامتر و به صورت پیش بینی مطرح شده است.

سخنگوی دولت بر اس���اس سه عامل حداقل دستمزد، متناسب سازی 
حقوق که در آینده میزان آن مشخص می شود و همچنین تغییراتی که قرار 
است در بخش حق مسکن و بن خواروبار ایجاد شود محاسبه ای انجام داد 
و رقمی را به  صورت پیش بینی اعالم کرد ، لذا رقم نهایی پس از بررس���ی 
و محاس���به دقیق همه پارامترها به  ویژه اعمال حق مسکن و متناسب سازی 

حقوق ها توسط سازمان تامین اجتماعی در آینده اعالم خواهد شد.

مدیرکل دفتر مس���کن مددجویان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
فرآیند احداث مسکن برای مددجویان بهزیستی گفت: تا پایان سال 1۵هزار 

واحد مسکونی احداث به و مددجویان این سازمان واگذار خواهد شد.
علی ربوبی به تس���نیم گفت: ۴۶ هزار واحد مس���کونی در قالب 
تفاهمنامه های مختلف در دس���ت ساخت قرار دارد و از این تعداد ۷ هزار 

واحد مسکونی در مناطق روستایی احداث خواهد شد.
ربوبی با اشاره به آخرین وضع  احداث این واحدهای مسکونی گفت: 
اکنون ۲۵ هزار و ۴00 واحد در مرحله نازک کاری، ۸ هزار واحد در مرحله 
س���فت کاری، ۳۶00 واحد در مرحله پی  س���ازی، ۵۵00 واحد در مرحله 

صدور پروانه همچنین ۳۵00 واحد در مرحله تملک زمین قرار دارند.
مدیرکل دفتر مسکن مددجویان س���ازمان بهزیستی کشور افزود: از 
تعداد ۴۶ هزار واحد مسکونی مذکور، 1۵ هزار واحد تا پایان امسال آماده 

خواهد شد و در اختیار مددجویان قرار می گیرد.
ربوبی با اشاره به تس���هیالت در نظر گرفته شده برای خانه دار شدن 
مددجویان زیر پوشش بهزیس���تی گفت: در مناطق روستایی و برای زنان 
سرپرس���ت خانوار و همچنین معلوالنی که سرپرس���ت خانوار هستند، 
تسهیالتی در قالب وام ۴0 میلیون تومانی قرض الحسنه در نظر گرفته شده 
که این وام از طریق بنیاد مس���کن انقالب اس���المی پرداخت خواهد شد 
همچنین مبلغ 10 میلیون تومان   از س���وی سازمان بهزیستی به عنوان وام 

بالعوض به این افراد پرداخت می شود.
او ادامه داد: در مناطق ش���هری هم تسهیالت در نظر گرفته شده در 
قالب وام قرض الحس���نه به مددجویان ۴۵ میلیون تومان و با کارمزد ۴ یا ۹ 
درصد خواهد بود که این وام توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت 
می شود. عالوه بر آن سازمان بهزیستی هم مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان 

وام بالعوض پرداخت می کند.
اعالم شرایط جدید فعالیت مهدهای کودك  

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیس���تی کشور هم از تهیه پروتکل 
حضور کودکان در مهدهای کودک خبر داد و گفت: بر اساس این پروتکل، 
از ۲۴ خردادم���اه مهدها با ظرفیت حداکثر ۵0 درصدی فعالیت می کنند و 

اولویت پذیرش، با کودکان والدین شاغل است.
حبیب اهلل مس���عودی فرید به ایسنا گفت:  بعد از بازگشایی مهدهای 
کودک، کودکان و مربیان باید به محض ورود تب س���نجی شوند. همچنین 
پدرها و مادرها اجازه ورود به فضای کودکان را نداش���ته و حتی زمانبندی 

ورود و خروج کودکان باید به گونه ای باشد که منجر به ازدحام نشود  .
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان این که مهدهای 
کودک می توانند حداکثر یک س���وم تا  ۵0 درصد ظرفیت خود بچه ها را 
پذیرش کنند گفت: با توجه به اینکه میزان پذیرش کودکان حتی در مناطق 
س���فید کمتر شده و در مناطق قرمز به یک  س���وم  رسیده، دفتر کودکان و 
نوجوانان در حال بازبینی شهریه مهدها است تا نه مهدکودک ها دچار مشکل 

شوند و  نه مردم.
به گفته مسعودی فرید، پروتکل تدوین شده سازمان بهزیستی برای 
بازگش���ایی مهدکودک ها باید به تائید و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا 

برسد.

توضیح دفتر سخنگوی دولت درباره 
اعالم حداقل حقوق بازنشستگان
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نشست مجازی »روز صنایع دستی 
و روز فرهنگ پهلوانی و ورزش های 
زورخانه ای«، به مناس���بت فرارسیدن 
بیس���تم خرداد، روز صنایع دستی و 
ورزش های پهلوانی و به همت انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی، عصر سه شنبه 

20 خرداد ماه برگزار شد. 
دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی در این نشست 

مجازی درباره نسبت میان دو مفهوم 
صنایع دستی و ورزش پهلوانی عنوان 
کرد: در فرهنگ ما این دو، یک نسبت 
جدی با هم دارند. اول باید بگویم چه 
نسبتی میان روز صنایع دستی با انجمن 
آث���ار و مفاخر وجود دارد. در بند اول 
اساسنامه انجمن آثار ملی که در سال 
1301 شمسی تدوین شد، آمده هدف 
از تشکیل این انجمن ازدیاد عالقه عامه 
به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی 
ایران است و به منظور نگهداری صنایع 
دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم آنها 
این انجمن تأسیس می شود. پس هدف 
اول این انجمن، احیای صنایع دستی 

و ملی ماست. 
وی افزود: ما در روزگار فعلی دو 
مفهوم متفاوت از صنعت داریم: یکی به 
معنای »تکنولوژی« است که به امور فنی 
مربوط می شود . اما وقتی کلمه »دستی 
« در کنار صنعت قرار می گیرد، معنای 
دومی می یابد که اشاره به بخش خاصی 
از آن دارد. همچنین ما سه واژه در باب 
هن���ر داریم: یکی خود واژه »هنر« که 
ریشه اوستایی دارد، یکی کلمه »صنعت« 
و دیگری کلمه »فن«. این دو کلمه آخر، 
ترجمه عربی کلمه »تخنه« یونانی هستند. 
هنگامی که در فرهنگ سنتی، نه معاصر، 
در باب صناعت حرف می زنیم، می بینیم 
این مفهوم، معنای فلسفی گسترده ای 
دارد. یونانی ها این کلمه )صنعت( را 
در مقاب���ل فوزیس )طبیعت( به کار 

می بردند. تخنه یا صناعت از نظر آنها 
تمامی مصنوعاتی بود که انسان تولید 
می کرد. بنابراین تخنه، مفهومی انسانی 
بود و درباره تمامی تولیدات انسان به 
کار می رفت، چه نظری )مثل شعر( چه 

عملی )مثل معماری(. 
استاد دانش���گاه تهران ادامه داد: 
در یک دوره تاریخی، کلمه صناعت 
خیلی خاص شد و به دست سازهایی 

می گفتند که با ظرافت و زیبایی همراه 
بودند. مثال انسان می توانست اثری را 
با دست خودش بیافریند اما وجوهات 
ظریفه یا زیبایی شناختی نداشته باشد که  
اصطالح صناعت را برای آنها به کار 
نمی بردند. صنایع مستظرفه دو ویژگی 
داش���تند: تمثالی از فرهنگ ما بودند و 

فرم و صورت هنری داشتند. 
بلخاری تصریح کرد: نکته جالب 
دیگر این که انس���ان، فارغ از این که 
خالق صنایع دستی است، خودش اکمل 
صنایع دستی عالم است. این را بر بنیاد 
یکی از آی���ات قرآن عرض می کنم، 
هنگامی که خداوند به ابلیس می فرماید 
»چه چیزی تو را منع کرد که به آن کسی 
که من با دستان خودم خلقش کردم، 
سجده کنی؟« این آیه از لحاظ صوری 
 با اصطالحی که ما از صنایع دستی داریم، 
سازگار است.  وی افزود: نکته بعدی، 
بحث در باب ماهیت ورزش پهلوانی 
و فرهنگ آن است. وقتی وارد حوزه 
فرهنگ می شویم، به مفهوم فرهنگی 
صنایع دستی هم نزدیک می شویم. یک 
متن تاریخ���ی هم وجود دارد که در 
آن از کشتی با عنوان فرهنگ نام برده 
اس���ت. در فرهنگ ما اخالق پهلوانی 
نمی تواند منفک از فرهنگی باشد که 
عقبه نظری صنایع دستی ما را تشکیل 
می دهد. ما در جهان س���نت با نوعی 
وحدت مواجهیم که در آن همه اجزا 

باهم ارتباط دارند. 

رئی���س انجمن آث���ار و مفاخر 
فرهنگی تأکید کرد: میان صنایع دستی 
و ورزش پهلوانی نسبت وجود دارد. 
فتوت نامه ها، منش���ور عینی، اخالقی، 
عمل���ی و هویتی صنوف مختلف در 
جامعه س���نتی ایرانی هستند. مرحوم 
کاشفی در فصل سوم فتوت نامه خود، 
در ش���رح اهل زور حرف می زند و 
از هش���ت طایفه نام می برد که اولین 

آنها، کشتی گیران هستند. در این متن 
در باب اخالق و منش کشتی گیران و 
همچنین آداب استادان کشتی سخن به 
میان آمده است. شما اینجا با یک نظام 
استاد شاگردی مواجهید که جوانمردی 
را مبنا قرارمی دهد، بعد سراغ تکنیک 
و ف���ن می رود. ح���ال بر این بنیاد به 
صنایع دستی و ورزش های پهلوانی نگاه 
کنید؛ خواهید دید هر دو مبتنی بر یک 

فرهنگ هستند. 
در ادامه، دکتر حسن غفوری فرد، 
استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس سابق 
سازمان ترتبیت بدنی کشور اظهار کرد: 
در فرهنگ ورزشی جهان واژه ای به نام

championیا قهرمان وجود دارد؛ به 
معنای کسی  که در یک مسابقه ورزشی 
پیروز می شود یا در ورزش های گروهی، 
مثال بیشتر گل می زند. اما در فرهنگ 
ورزشی ایران واژه ای به نام پهلوان وجود 
دارد. این واژه منحصر بفرد اس���ت و 
ضمن داشتن همه مشخصات قهرمان، 
از غنای بیش���تری برخوردار بوده و 
جنبه قدسی دارد. پهلوانی در زور بازو 
خالصه نمی شود، بلکه جلوه اصلی اش 
در خشوع و فتوت و کمک به دیگران 
و گره گشایی از مشکالت مردم و گرفتن 
بازوی ناتوانان است. واژه پهلوانی در 
ادبیات فارسی مثال های بی شماری دارد. 
بنابرای���ن نمی توان این واژه مقدس را 
به هر کسی اطالق کرد. پهلوانی رسم 
مردان خداست.  وی ادامه داد: یکی از 

مصادی���ق پهلوانی حضرت علی )ع( 
است. پوریای ولی هم اسطوره تاریخی 
ایرانیان و از پهلوانان است که در اوج 
قدرت جسمانی، عارفی است که درس 

تواضع و فروتنی می دهد. 
محمدرضا طالقانی، کشتی گیر 
پیشکس���وت و رئی���س چند دوره 
فدراس���یون کشتی نیز در این نشست 
مجازی عنوان کرد: وقتی در کشورمان 

امثال خیام و حافظ و فردوسی و سعدی 
داریم ولی آثارشان را نمی خوانیم، اما 
در دنیا رغبت بسیار به این آثار وجود 
دارد، غبطه می خورم. ما انس���ان های 
جواهرگونه زیادی داشتیم که قدرشان 
را ندانستیم. مردم ما از قدیم عقلشان 
خیلی خوب کار می کرد و برای این که 
در جنگ آمادگی داشته باشند، چیزهایی 
درست می کردند که بتوانند خودشان 
را آماده نگه دارند. این میل و کباده ای 
که امروز داریم در گذشته به این شکل 
نبوده است. ورزش باستانی زورخانه ای 
هر قدر سنتی بماند، قشنگی اش بیشتر 
است؛ اما مدرنیته باعث شده مردم کمتر 
متوجه شوند این ورزش چقدر قشنگ 
است. امروز ورزش خوب و روحانی 
باستانی تا حدی منسوخ شده است و 

رو به قهقرا می رود. 
بهمن نامور مطلق، رئیس دانشگاه 
اس���تاد فرشچیان، سخنران بعدی این 
جلس���ه بود که طی سخنانی گفت: ما 
امروز  انواع هنر گرانمایه صنایع دستی را 
در اختیار داریم که سرمایه  های کشورمان 
هستند ولی به دالیل مختلف در رنج 
هس���تند و امیدوارم از این وضعیت 
نجات پیدا کنند. کارگاه های ما که در 
آنها صنایع دستی ایرانی انجام می شد، 
متأسفانه به دلیل مدیریت اشتباه در حوزه 
صنایع دستی و نوع ارتباط ما با دنیا در 
ش���رف تعطیلی هستند.  وی افزود: ما 
متنوع ترین صنایع دستی دنیا و بیشترین 

تحصیلکرده در حوزه صنایع دستی دنیا 
را داریم و صنایع ما در مسابقات جهانی 
بیشترین امتیازات را دارند ولی جایگاه 
شایسته خود را ندارند؛ زیرا ما نتوانستیم 
در عرصه تجارت، الگوهای مناسبی 

برای این صنایع طراحی کنیم. 
این اس���تاد ادامه داد: ما در تولید 
صنایع دس���تی سرآمد جهان هستیم 
و کش���ورهای هند و چین می توانند 

با ما رقابت کنن���د ولی در تجارت، 
در انتهای لیس���ت هستیم و کامبو ج 
از ما باالتر قرار اس���ت! هنرمندان ما 
در عرص���ه هنری چیزی کم نیاوردند 
و همواره درخش���یدند. ضعف ما در 
حوزه گفتمان س���ازی و تجاری سازی 
صنایع دستی است که به دالیل مختلف، 
از جمله ضعف های تش���کیالتی و 

ساختاری، رخ داده است. 
در ادامه دکتر امیر اسماعیل آذر، 
استاد دانش���گاه آزاد اسالمی، درباره 
پهلوانی گفت: حماس���ه ها در زمره 
گفتارهای توصیفی هس���تند که یکی 
از انواع آنها، حماس���ه پهلوانی است. 
ما داس���تان های پهلوانی زیادی داریم 
که جغرافیای آنها معموال در سیستان 
است؛ از جمله حماسه های منسوب به 
فرزندان رستم، فرامرزنامه، جهانگیرنامه 
و غیره. ماجراهای اسطوره ای در غرب 

هم فراوانند،  از جمله  ایلیاد و ادیسه. 
وی درباره جوانمردی توضیح داد: 
جوانمردی از صد س���ال پیش به این 
طرف، با صفاتی بیان شده که منتسب 
به حضرت علی )ع( است. محله های 
قدیم سردمدار داشتند و کسانی بودند 
که مواظب بودند کس���ی بی اخالقی 
نکند. آنها س���عی داشتند اخالق میان 
جوانان حفظ شود. ماجرای جوانمردی 
به ورزشکاران هم کشیده و مرسوم شد 
و در طی تاریخ صفات امام علی )ع( 

را آویزه گوش جوانان کرده اند.

دکتر بلخاری:  فتوت نامه ها، منشور اخالقی و عملی جامعه سنتی ایران هستند 

عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 1۹، درباره 
عل���ل افزایش موارد ابتال به کرونا در روزهای اخیر در 
کشور، گفت: مهم ترین نکته در علل افزایش موارد ابتال به 
کرونا، افزایش میزان تست در یک ماه اخیر بوده است؛ 
طوری که تا یک ماه قبل روزانه 10هزار تست در کشور 
انجام می ش���د اما اکنون این ظرفیت به حدود 20هزار 
تست در روز رسیده است. در نتیجه موارد شناسایی نیز 

بیشتر می شوند. 
به گزارش مهر، احس���ان مصطفوی، اظهار کرد: به 
دنبال بعضی از بازگش���ایی ها، برخی نکات بهداشتی از 
سوی هموطنان رعایت نمی شوند که همین مسأله می تواند 
تأثیرگذار باش���د. در واقع، باید انتظار داشت پس از این 

بازگشایی ها، پیک اپیدمی مجدد مشاهده شود. 
وی گفت: با توجه به این که بیماری هنوز ناشناخته 
است و خیلی از زوایای مختلف ویروس کرونا روشن 
نیست، می بایست همچنان بر رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در پیشگیری از بیماری، اصرار داشته باشیم. 
عضو کمیته کش���وری اپیدمیولوژی کووید 1۹، در 
ارتباط با وضعیت مرگ و میر بیماران کرونا در ایران و 
مقایسه آن با سایر کشورها، توضیح داد: میزان فوتی های 
کرون���ا در ایران به ط���ور قابل توجهی کمتر از برخی 
کشورهای پیشرفته و آمریکایی است که یک فاکتور تعیین 
کننده، بافت س���نی نسبتا جوان کشور است؛ طوری که 
میانه سنی جمعیت کشورمان 31سال است، درحالی که 
در اسپانیا این شاخص ۴۵و ایتالیا ۴۷سال است. بنابراین 
وقتی سن باالتر باشد انتظار داریم بیماری های زمینه ای 
بیشتر باشد که جزو ریسک فاکتورهای مرگ محسوب 

می شوند. 
مصطفوی افزود: همچنین ش���دت آلودگی از یک 
اس���تان به استان دیگر متفاوت اس���ت. بر اساس این 
یافته ها شاید حدود 1۵میلیون نفر جمعیت کشور از اول 
اپیدمی تا کنون آلودگی را تجربه کرده اند. باز هم تأکید 
می کنم تست های سرولوژی خطاهایی دارند و تست های 
سرولوژی هنوز به طور کامل تأییدیه های مراجع مربوطه 
را کسب نکرده اند. در نتیجه در تحلیل نتایج باید احتیاط 
الزم را به عمل آورد. این نکته هم الزم به ذکر اس���ت 
که این یافته تا حدودی مش���ابه برخی مطالعات سایر 

نقاط دنیاست. 
عضو کمیته کش���وری اپیدمیولوژی کووید 1۹ادامه 
داد: ای���ن موضوع پی���ام خوبی دارد؛ یعنی اگر بپذیریم 
حدود 1۵میلیون نفر مبتال به ویروس شدند، پس میزان 
کشندگی ویروس خیلی کمتر از چیزی است که تصور 
 م���ا و جامعه جهانی بوده و با ویروس خوش خیم تری 

مواجهیم. 
وی درباره وضعیت کرونا در پاییز و زمستان، گفت: 
انتظار داریم در پاییز و زمس���تان اگر هم افزایش مجدد 
بیماری را داشته باشیم، به شدت اسفند و فروردین نباشد. 
همچنین انتظار آن اس���ت که تا آن زمان درمان مؤثرتر 

و راه های پیشگیری بهتری برای جامعه جهانی شناسایی 
شود. زیرا وقتی ابعاد مختلف بیماری روشن شوند، انتظار 
 اس���ت بتوانیم نسبت به ماه های اخیر، زندگی عادی تری 

داشته باشیم. 

 ۲۰۹۵ ابتال و ۷۴ فوتی جدید 
دکتر سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
از شناس���ایی 20۹۵مورد جدید کووید1۹در کشور طی 
2۴ساعت منتهی به 20 خرداد خبر داد و گفت: متأسفانه 

در 2۴س���اعت گذشته، ۷۴بیمار کووید1۹جان خود را از 
دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۸ هزار و ۴2۵نفر رسید. 
به گزارش ایسنا، وی افزود: 2۶3۹نفر از بیماران مبتال 
به کووید1۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند و تا کنون یک میلیون و 12۸هزار و ۶01آزمایش 

تشخیص کووید1۹در کشور انجام شده است. 
 تسهیل صادرات محصوالت کرونایی 

مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین الملل علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: برای استفاده 
از فرصت صادرات محصوالت مرتبط با کرونا در حال 
رایزنی با دس���تگاه های مختلف هستیم تا صادرات این 

شرکت ها به سهولت انجام شود. 
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸0کش���ور دنیا 

صادرات محصوالت مرتبط با کرونا را ممنوع کرده اند. 
قلعه نوی با اشاره به محصوالت مرتبط با کرونا که 
قابلیت صادرات دارند، اظهار کرد: کیت های تش���خیص 
کووید 1۹، ونتیالتور، اکسیژن س���از و پالس اکسیمتر، 
ترمومتر، ماس���ک و دستگاه تولید ماسک، دستکش و 
محلول های ضد عفونی و …از جمله محصوالتی هستند 
که در کشور توسط شرکت های دانش بنیان تولید می شوند 

و نیاز کشور را تأمین می کنند. 
رئی���س مرکز تعامالت بین الملل علم و فناوری با 
اش���اره به موضوع صادرات کیت های تشخیص کووید 
1۹که توسط یکی از شرکت های دانش بنیان تولید شده و 
مجوز صادرات دارد، گفت: اولین محصولی که به مرحله 
صادرات رس���یده ، کیت های تشخیص کرونا هستند که 
نمونه های تست آن به بیش از 10کشور ارسال شده اند. 

نارسایی حاد کلیه 
بررسی پژوهشگران آمریکایی در یکی از بیمارستان های 
نیویورک نشان می دهد که بیماران مبتال به کووید1۹این 
بیمارستان بیش از بیماران پژوهش های دیگر، به نارسایی 

حاد کلیه مبتال هستند. 
پژوهش���گران »مرکز پزش���کی دانشگاه کلمبیا« و 
»بیمارستان نیویورک- پرسبیترین« با استفاده از داده های به 
دست آمده از سوابق پزشکی الکترونیکی بیماران دریافتند 
که نیاز به ونتیالتور مکانیکی، در دو بازه زمانی پس از 
آغاز بیماری بیشتر بوده است.  در این پژوهش، دوره بالینی 
1000بیمار نخست مبتال به کووید 1۹که در مرکز پزشکی 
دانشگاه کلمبیا و بیمارستان نیویورک- پرسبیترین، بین 
تاریخ اول مارس تا پنجم آوریل 2020تحت درمان قرار 

گرفتند، به صورت جامع بررسی شد. 
می���زان بیماری های مزمن در بیماران این پژوهش 
نسبت به بیماران دیگر، باالتر بود. متداول ترین مشکالت 
در این بیماران، فش���ار خون و دیابت بود که به ترتیب 
۶0و 3۷درصد گزارش ش���دند. بیش از نیمی از بیماران 
بس���تری شده مبتال به کووید 1۹، مرد بودند و میانگین 

سنی بیماران نیز ۶3سال بود.

کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا : 15میلیون نفر مبتال به ویروس کرونا شده اند 

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون

202۸0311131۶۴۶12۹3۴2330۸۸۵۸2۴ایاالت متحده1

۷11۶۹۶3۷3۵۹33۵01۷۶212۴۶۷۴۹۴برزیل2

۴۸۵2۵3۶1۴2332۵۴21۴۵۹30۸۷1روسیه3

2۸۸۷۹۷2۷13۶۶1۷۷۵۸0۴۶۷۵3۷3۹اسپانیا۴

2۸۷3۹۹۴0۵۹۷۴23۵۵۹۸۶۷۸۶۴۶۶0بریتانیا۵

2۶۹۸۹۷۷۵0۸1۹۶۵13۷۹1۵۹۶1۹هند۶

23۵2۷۸33۹۶۴3۸۹1۵۶2۶0۴۶۶۸۴3ایتالیا۷

1۹۹۶۹۶۵۵۷1۶0۶21۶۹32۹۴22۵۹پرو۸

1۸۶2۸۴۸۸02222۴10۵۸3۷۶۸1۸۶آلمان۹

1۷۵۹2۷۸۴2۵20۹۶100۸3۹2۴32۴ایران10

1۷1121۴۷112030۵۶۸۴2۸211۷ترکیه11

1۵۴1۸۸2۹20۹23۶2۴۴۸۶۵2۶۵0۹0فرانسه12

13۸۸۴۶22۶۴۷2۶۷11۸1۹10۶0۹2شیلی13

1201021۴0۵3۹3210۹12۸۸۴۷۹2۸مکزیک1۴

10۸۵۷1۷۸33122233۴۷۷۸۴۵۹عربستان سعودی1۵

10۸31۷21۷2۴۹110220۶032۹2پاکستان1۶

۹۶2۴۴۷۸3۵2۵۵120۸3۷۷21۷3۵کانادا1۷

۸30۴3۴۶3۴۵۸31۴3۹323۷۶۶چین1۸

۷1۸۷۹۶22۵۶00222۸0۷۸0۵قطر1۹

۷1۶۷۵۹۷۵۴3۵۶1۶۴۵۸۷111بنگالدش20

۵۹۴3۷۹۶1۹۵130۸3011۵۸۶۴۶2۷بلژیک21

۵0۸۷۹10۸0۸۵۹1۸۵۹2۶103۴آفریقای جنوبی22

۵02۶۵2۸2۵31۹30۹۴۴۹۵00بالروس23

۴۷۹03۶0312۷۹۶3۵21۷132۶۶1هلند2۴

۴۵۹2۴۴۷1۷۴۵۴۹۴۶۷100۹۵۴۶2سوئد2۵

آماره���ای جهانی نش���ان می دهد ت���ا عصر روز 
گذشته1۹خرداد، ایاالت متحده از نظر شمار کل مبتالیان 
و تعداد فوتی های کووید 1۹ در صدر فهرست بوده است 
و بیشترین درصد ابتال به کرونا در کشور قطر اتفاق افتاده 
است که از میان جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر 2۵۶00 

مورد مبتال به ازای هر یک میلیون نفر را دارد.
 همچنین بلژیک با جمعیتی کمتر از 12 میلیون نفر 
و تعداد ۸30 فوتی در هر یک میلیون نفر، در صدر  آمار 

مرگ و میر نسبت به جمعیت قرار گرفته است.

کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و پانصد 
میلیون نفر و به عنوان منشأ و منبع شناسایی و شیوع این 
بیماری، هم اکنون با ۵۸ مبتال و 3  فوتی به ازای هر یک 
میلیون نفر، از  آمار کمترین درصد ابتال و مرگ و میر در 

میان 2۵ کشور اول این جدول برخوردار است. 
در ایران هم از هر یک میلیون نفر، 20۹۶ مورد مبتال و 
100 مورد فوتی داشته ایم که با توجه به جمعیت ۸3 میلیونی 
کشورمان، در مقایسه با کشور ترکیه با جمعیتی مشابه، میزان 

مرگ و میرها نزدیک به دو برابر بیشتر است.

آخرین آمار 25 کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا

مدیرکل دفتر ثبت آثار وزارت 
میراث فرهنگ���ی، گردش���گری و 
صنایع دستی گفت: 1۴بنای تاریخی 
تهران از س���اختمان فورد و انستیتو 
پاستور تهران تا هتل الله الله زارثبت 

ملی شدند. 
به  گزارش میراث آریا، مصطفی 
پورعلی در جلسه شورای ملی ثبت 
آث���ار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول 
گفت: با اجماع اعضای شورای ملی 
ثبت آثار از استان تهران هتل الله در 
الله زار، آتلیه و دفتر کار هوش���نگ 
سیحون، س���اختمان قدیمی فورد، 
ساختمان انستیتو پاستور تهران و خانه 
حکمت )مرکز پژوهش های علمی 
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی 
تهران( در فهرست آثار ملی به عنوان 
میراث معماری معاصر ثبت شدند.  

او افزود: دانش���گاه امام صادق، 
هس���ته اولیه مدرسه عالی مدیریت، 
س���اختمان دبیرخانه شورای عالی 
فرهنگی، ساختمان شیرینی فروشی 
مینیون، ساختمان دفتر مهندسان مشاور 
تجیر واقع در تهران، خیابان انقالب، 
خیابان رازی، کوچه مهبد، پالک ۶به 
عنوان میراث معماری معاصر و بنای 
تاریخی موسوم به مؤسسه آموزش 
بانکداری ایران، حسینیه سادات اخوی، 
فرهنگسرای ملل، پارک قیطریه و بنای 
واقع در خیابان فروزش، نبش خیابان 
تش���کری موحد از استان تهران از 
دیگر آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول  
ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور 

هستند.  
 پورعل���ی تصریح کرد: پارک 
جمش���یدیه تهران و بنای واقع در 
چهارراه دکتر حسابی، خیابان دربندی، 
پالک 1۴۹ )خانه برومند(، جزو آثار 
واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناخته 

استان تهران، شناخته شدند. 
مدی���رکل دفتر ثبت آثار گفت: 
از اس���تان گیالن مس���جد آقا سید 
ابراهیم )اردبیلیان(، خانه ساعی، خانه 
مستشاری، بقعه آقا سید احمد روستای 
خرارود، ساختمان نصرتیان، گورستان 
قلعه گردن ثبت ملی شدند. همچنین 
خانه مادری شیون فومنی، مسافرخانه 
فرد، بازار آسیابر، غار بزطال بن بویه 
املش، بقعه روحیل و ادهم سارم، بقعه 
آقا سید مصطفی سیکاش، ساختمان 
کافه ترنج و حمام پیر بازار واجد ارزش 

فرهنگی تاریخی شناخته شدند. 
او درباره آثار ثبت ملی شده یزد 
نیز اظهار کرد:  پیرانگاه نرسی آباد، بقایای 
قلعه توران پش���ت و قدمگاه توران 
پشت به عنوان آثار تاریخی و فرهنگی 
غیرمنقول ثبت ملی شدند، همچنین 
اوشه )خانه( کالنتری، محدوده بافت 
تاریخی ابرندآب���اد )محدوده بافت 
تاریخی شهر شاهدیه(، بافت تاریخی 
روستای فراشاه و قنات خرانق واجد 
ارزش ثبت منوط به تکمیل پرونده 
برای طرح مجدد در ش���ورا شناخته 

شدند. 
پورعلی افزود: از استان فارس 

خانه محمود خادم ش���ریفی، خانه 
معین الشریعه، خانه جهان جاویدان و 
بانک ملی الرنو ثبت ملی ش���دند. 
دانشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز، 
خانه حسین متصلی و شرکا و خانه 
مهناز متجذبی واجد ارزش تاریخی 

فرهنگی شناخته شدند. 
مدیرکل دفتر ثبت آثار گفت: از 
استان سیستان و بلوچستان، ژاندارمری 
نصرت آباد و از اس���تان مرکزی خانه 
نادری س���اوه واجد ارزش تاریخی 

فرهنگی شناخته شد. 
خروج ۱۷ اثر از فهرست 

طی ۷سال گذشته شاهد خروج 
1۷اثر از فهرست میراث ملی کشور 
بودی���م. در این میان باتوجه به ثبت 
33هزار اثر در فهرس���ت میراث ملی 
کش���ور، می توان گفت طی سه دهه 
گذشته حدود سه دهم درصد آثار از 

ثبت خارج شده اند . 
به گزارش ایلنا، ابراهیم شقاقی، 
مدی���رکل حقوقی وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

با اشاره به اینکه با گذشت3۵سال از 
شکل گیری سازمان میراث فرهنگی، 
شاهد ثبت 33هزار اثر غیرمنقول در 
فهرست آثار میراث ملی هستیم، گفت: 
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی 
در س���ال ۶۴اعالم شد و از آن سال 
تاکنون در کل کش���ور، 33هزار اثر 
ثبت شده اندکه فقط ۸۵مورد آنها یعنی 
حدود سه دهم درصد کل آثار ثبتی، 
از ثبت خارج شده اند  و می توان گفت 

حتی به نیم درصد هم نمی رسند. 
به گفته وی، طی 3۵سال گذشته، 
بیش���ترین خروج  آثار از فهرست 
میراث ملی در س���ال ۸۸اتفاق افتاده 
است، چنان که در این سال بنا بر رأی 
دیوان عدالت اداری 11اثر از فهرست 

ثبت ملی خارج شدند. 
 ش���قاقی درباره تعداد آثار ثبتی 
کشور که از سال ۹2تاکنون از فهرست 
میراث ملی خارج ش���ده اند، توضیح 
داد: در سال ۹2دو اثر، در سال ۹3سه 
اثر، سال ۹۴یک اثر، سال ۹۵سه اثر، 
سال ۹۶دو اثر، سال ۹۷سه اثر و سال 
۹۸نیز سه اثر از فهرست میراث ملی 
خارج شدند. به بیان دیگر در هفت 
سال گذشته، 1۷اثر از فهرست میراث 
ملی خارج ش���ده اند؛ در حالی که در 
سال های ۸۸و ۸۷به ترتیب 11و ۷اثر 

از فهرس���ت میراث ملی خارج شده 
بودند . 

وی تصریح کرد: استان آذربایجان 
شرقی ازجمله استان هایی است که 
بیشترین آثار خروج از ثبت را دارد.  
در این میان استان های آذربایجان غربی، 
اصفهان و گلس���تان نیز در فهرست 
استان هایی هس���تند که آثارشان از 

فهرست میراث ملی خارج شده اند. 
 مدی����رکل حقوقی وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی درباره چالش برانگیزترین پرونده 
قضایی در حوزه میراث فرهنگی که 
طی س����ال های گذشته با آن دست 
و پنج����ه نرم کرده اند، نیز اظهار کرد: 
نقض حریم کاخ گلس����تان، چالش 
برانگیزترین پرون����ده ای بود که در 
س����ال های گذشته در حوزه میراث 
فرهنگی مطرح شد. البته این پرونده 
هنوز باز اس����ت و به نتیجه نرسیده 
است. با این وجود متخلفان شناسایی 
و به کمیته رسیدگی به تخلفات اداری 
فرستاده شده اند و همچنان پیگیر این 

پرونده در قوه قضاییه هس����تیم. البته 
درحال حاضر این س����اخت و ساز 

متوقف شده است. 
شقاقی با اشاره به این که وزارت 
میراث و گردشگری مالکیت تعداد 
اندکی از 33هزار اثر ثبتی کش���ور را 
برعهده دارد، گفت: بس���یاری از این 
آثار، مالکان خصوصی و دولتی دارند 
و برخی از این آثار توس���ط وزارت 
میراث گردشگری تملک شده اند. البته 
در طول سال های حضور علی اصغر 
مونس���ان در وزارت میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی جلسات 
متعددی با سازمان ثبت اسناد برگزار 
کردیم و موفق ش���دیم  ۸00 س���ند 
تک برگی آثار تاریخی ثبت ش���ده و 
در اختیار وزارتخانه میراث را دریافت 
کنیم. یک نمونه آن عمارت  مسعودیه 
اس���ت که هنوز پرونده آن در دادگاه 
جریان دارد و رأی صادر نشده است؛ 
اما س���ند تک برگی آن را دریافت 
کردیم. ضمن آ ن که حتی اگر رأی نیز 
صادر ش���ود، بدوی خواهد بود و به 
دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت. شاید 
بتوان گفت این پرونده یکی دیگر از 
پرونده های چالش برانگیز سال های 
گذشته در حوزه میراث فرهنگی بوده 

است. 

ثبت ملی 1۴ بنای تاریخی تهران

رئیس سازمان سینمایی، با تأکید براین 
که در ده���ه ۹0نمی توان همانند دهه ۷0در 
س���ینما و عرصه های فرهنگی مدیریت کرد، 
گفت: تغییرات ایجاد شده در جامعه و حوزه 
تکنولوژی، اجازه نمی دهد شیوه نظارت همانند 

گذشته باشد. 
به گزارش ایرنا، حس���ین انتظامی در 
گفتگویی به نکات پراهمیت سیاس���ت های 
سازمان و اتفاقات مربوط به مدیریت سینما در 
ماه های اخیر اشاره و توضیحاتی را ارائه کرد.  وی 
به این س���ؤال که آیا  او در عرصه مدیریتی 
سینما،  سیاست و برنامه ای برای برطرف کردن 
مشکالت برخی فیلم ها داشته و با وزیر فرهنگ 
صحبت هایی انجام داده است؟ پاسخ داد: دیدگاه 
وزیرفرهنگ و ارش���اد اسالمی در اساس این 
اس���ت که همه تفکرات درحوزه فرهنگ و 
سینما حضور داشته باشند و از تنوع دیدگاه ها 

استقبال می کند و به عنوان مقام سیاستگذار و 
مجری، حامی این جریان است. سیاست های 
کلی نظام هم همین است. بنابراین وقتی ما در 
چنین زمینه ای در حال مدیریت هستیم، پیرو 

کلیت حاکم پیش می رویم. 
انتظامی درباره ورود نسل جدید در سه 
عرصه کارگردانی و تهیه کنندگی و بازیگری به 
سینما و  حمایت  از این نسل توضیح داد: سال 
گذش���ته جلسه ای با کارگردانان متولد بعد از 
انقالب داشتم. این همه استعداد و خالقیت در 
میان کارگردانان این نسل برایم جالب بود. در 
آن جلسه قول دادم چند کار برای آنان انجام 
دهم؛ از جمله مسأله تهیه کنندگی. آنان   شکایت 
داش���تند که در روند یافتن تهیه کننده و پیدا 
کردن سرمایه گذار  به مشکالتی برمی خورند 
که در نهایت اغلب مجبور می شوند از ساخت 
فیلم صرف نظر کنند. آنان خواهان این بودند 

تعدیالتی در نظام تهیه کنندگی رخ دهد و نیاز 
بود .  رئیس سازمان سینمایی، تفاوت مدیریت 
نظارتی سینما در دهه ۹0با دهه های گذشته را 
چنین تشریح کرد: در دهه ۹0نمی توان همانند 
دهه ۷0در سینما و عرصه های فرهنگی مدیریت 
کرد. تغییرات ایجاد ش���ده در جامعه و حوزه 
تکنولوژی، اجازه نمی دهد شیوه نظارت همانند 

گذشته باشد.  
وی ادامه داد: وقتی شرایط عوض می شود، 
مقررات هم باید تغییر کنند. در پارادایم سابق 
نهاد سیاستگذار و دولت به استناد اسناد باالدستی 
و وظیفه اش اعالم می کرد که شما باید مجوز 
بگیرید تا منتشر شوید؛ اما در پارادایم جدید 
وظیفه دولت ها عموما صیانت از تولید است 
و دولت باید بگوید که اگر از طریق من عبور 
کنی، من از اثر تو صیانت می کنم تا کپی اتفاق 
نیفتد. از این رو خالق اثر ترجیح می دهد برای 

این که اثرش مش���مول صیانت شود، از این 
مسیر عبور کند.

  رئیس سازمان سینمایی درباره اکران آنالین 
هم اظهار کرد: اکران آنالین، یک ظرفیت جدید 
برای سینماست. ما درشرایط عادی نمی توانیم 
فیلم زیادی در طول س���ال بس���ازیم، زیرا 
محدودیت اکران داریم. وقتی تعداد تولیدات 
به بیشتر از 100فیلم می رسید، سینماگران نگران 
وضعیت اکران می ش���دند؛ اما با اضافه شدن 
ظرفیت اکران آنالین و این  باور که اکران آنالین 
و پیوستن به شبکهVODمی تواند به کمک 
نمایش فیلم ها بیاید، امکان تولید بیشتری برای 

سینمای ایران فراهم می شود.  
انتظامی در پاس���خ به این که آیا سیاست 
حمایت از اکران آنالین از س���وی س���ازمان 
س���ینمایی پیگیری می شود، گفت: بله حتما 
چنین است و ما بحث های حقوقی را هم در 

این زمینه پیگیری می کنیم. تا پیش از این وقتی 
فیلمی ساخته می شد، رایت تلویزیون، دی وی 
دی و وی او دی داش���ت و حاال از نگاه من 
اکران آنالین خود یک ظرفیت جداگانه است 
و باید به لحاظ حقوقی این موضوع بررسی 

وتقویت شود.  
وی برای جلوگیری از دانلود فیلم ها تأکید 
کرد: به طور طبیعی راهکار آن یافته می شود. 
اگر دستگاه سیاستگذار بگوید وظیفه من این 
است که فیلم به طور غیرقانونی منتشر نشود. 
با گسترش اکران آنالین یکی از وظایف ستاد 
صیانت از آثار این اس���ت که همانند یافتن 
سرحلقه قاچاق فیلم های سینمایی، با همکاری 
پلیس فتا و دادستانی و سایر بخش های مرتبط 
و همچنین فیلتر کردن سای ت های دانلود، مانع 
از این کار شود و در همین مدت نیز این کار 

انجام شده است. 

حسین انتظامی: سینمای دهه ۹۰ را نمی توان همانند دهه  ۷۰ مدیریت کرد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه یک ساختمان 
نیست و مدرسه ساز فقط ساختمان نمی سازد بلکه فرهنگ و آینده 
را هم می سازد، گفت: امسال طرح آجر به آجر را شروع کرده ایم 
که هرکس���ی بتواند حتی با اهدای یک آجر در امر مدرسه سازی 

مشارکت کند. 
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در مراسم بزرگداشت 
سالروز درگذشت مرحوم حافظی، بنیانگذار جامعه خیرین مدرسه ساز 
که در اردوگاه باهنر برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم نهال امر خیر 

مدرسه سازی روز به روز استوارتر باشد. نیاز ما به فرهنگ مشارکت 
بیش از نیاز به ساخت مدرسه است. امسال طرح آجر به آجر را 
شروع کرده ایم که هرکسی بتواند حتی با اهدای یک آجر در امر 
مدرسه س���ازی مش���ارکت کند.  به گزارش ایسنا، در این مراسم از 

سردیس و تمبر یابود مرحوم حافظی رونمایی شد .  
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس س���ازمان برنامه و بودجه 
کش���ور در این مراسم خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از 123هزار 
کالس درس از س���وی خیران مدرسه س���از در اختیار آموزش و 

پرورش قرار گرفته و افزون بر صدهزار میلیارد تومان در این راستا 
صرف شده است. 

  وی افزود: مرحوم حافظی توانس���ت سازمان برنامه و بودجه 
را با تمامی محدودیت های ارزی و ریالی حداقل از س���ال ۹3به 
بعد برای توجه به امر مدرسه س���ازی همراه کند.  نوبخت با اشاره 
به محدودیت های بودجه ای کش���ور گفت: در دهه ۹0درآمدهای 
ارزی ما از نفت از 10۹میلیارد دالر به زیر ۹میلیارد دالر در سال 

گذشته رسید.

وزیر آموزش و پرورش: خیران مدرسه ساز، فرهنگ و آینده را می سازند

محمدرضا طالقانیدکتر حسن غفوری فرددکتر بهمن نامور مطلقدکتر امیر اسماعیل آذردکتر حسن بلخاری

تجلیل از برگزیدگان کانون های 
فرهنگی - هنری مساجدکشور

وزیر فرهنگ و ارش���اد اس���المی با بیان این که شبکه سازی به عنوان یکی از 
کارکردهای درونی کانون های فرهنگی هنری مساجد به شمار می آید، گفت: کانون های 
فرهنگی هنری مساجد باید خط ارتباطی بچه های مسجد را که فعالیت های اجتماعی 
خود را از مسجد آغاز کرده اند حفظ کند و به جای ایجاد شبکه سازی کانون ها به 

شبکه سازی افراد بپردازد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سیدعباس صالحی روز گذشته در نشستی با برگزیدگان نخستین رویداد ملی فهما 
که با حضور حجت االس���الم حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور و سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد، 
سه ویژگی مردمی، دینی و ایرانی بودن را دارند که وقتی با هم ترکیب می شوند 

آن را از دیگر حوزه ها متفاوت می کند. 
وی ادامه داد: ویژگی اول آن مردمی بودن است به این معنا که حوزه های اداری 
بعد از مدتی در ساختاری قرار می گیرند که شکل تکلفی به خود می گیرد، ولی مردم 
روح زالل و روان هستند و طرح فهما هم برخاسته از مردم است. ویژگی دوم آن 
دینی بودن است. دین، بخشی از هویت اجتماعی ما در کشور و جهان به شمار 
می آید و طرح فهما هم مکان و هم جهتش رنگ و بوی دینی دارد. ویژگی سوم 
این طرح، گستره آن در تمامی ایران است. کمتر شبکه ای در کشور با این وسعت 

وجود دارد که تمامی شهرها، روستاها و محله ها را در بر بگیرد. 
صالحی در عین حال تصریح کرد: تا زمانی که کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد و طرح فهما این سه ویژگی و طعم را با یکدیگر دارند، می توانند نمایی 
از جغرافیای گسترده با ویژگی های متعدد و رنگین کمانی ایرانی را با هم داشته 
باش���ند.  وزیر فرهنگ و ارش���اد اسالمی ادامه داد: این ویژگی ترکیبی )مردم، دین، 
ایران( کانون های فرهنگی هنری مساجد، ظرفیت های پراکنده و غیر دقیق آن را 
دقیق تر کرده است و در حال حاضر می دانیم چه داریم و ظرفیت های ما در این 
حوزه چیست که منجر به ایجاد قدرتی مضاعف می شود و مسیر آینده را برای 

ما روشن می کند. 
وی تصریح کرد: در حوزه کارکردهای درونی، توجه به شبکه سازی مهم است 
که بتوانیم از این طریق مجموعه فعالیت های کانون ها را در حوزه های مختلف فرهنگی، 
دینی، هنری، سرود، فرهنگ و اقتصاد، فرهنگ و سالمت، تربیتی، کودک و نوجوان 

و ... به همدیگر منتقل کنیم و در سراسر کشور به اشتراک بگذاریم. 
صالحی درباره کارکردهای درونی طرح فهما توضیح داد: تصویرسازی درست 
یکی از این کارکردهاس���ت. بخشی از جامعه ایرانی، تصویر درستی از مسجد و 
کانون های فرهنگی هنری مساجد ندارند و آن را کم می شناسند یا نمی شناسند و 
این منجر به اختالل ارتباطی می شود. این طرح باید تصویرسازی درست و بدون 
مبالغه ای از خود به جامعه به ویژه جوانان ارائه دهد تا قدرت اثرگذاری خود را 
افزایش دهد.  وی افزود: پیوندس���ازی ویژگی دوم کارکرد بیرونی به شمار می آید. 
باید بین جامعه هنری، فرهنگی و ... با کانون های فرهنگی و هنری ارتباط و پیوند 
صورت بگیرد و از ظرفیت همدیگر بهره کافی ببرند.  صالحی، جریان سازی را ویژگی 
سوم کارکرد بیرونی برشمرد و گفت: جریان فرهنگ و هنر باید بتواند با جریان 
فرهنگی اقتصادی مسجدی، فرهنگی تفریحی مسجدی و ... طعم و بوی خود را 

به جامعه منتقل کند و برای آن نقشه گذاری هم بکند. 
در ابتدای این نشست، حجت االسالم والمسلین حبیب رضا ارزانی، مشاور 
وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: طرح 

فهما زیست بومی برای فعالیت های فرهنگی هنری در دل مسجد است. 
وی تصریح کرد: این طرح فرصتی است که اعضا و مسؤوالن از طریق آن، 
ایده ه���ای خالق و تجربیات در حوزه های مختلف فرهنگی هنری و ... دریافت 

می کنند و از این طریق مساجد پر رونق تر می شود. 
وی افزود: ۹۸ درصد از کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در این طرح 

شرکت کردند که بعد از چند مرحله داوری، 1۸ کانون برگزیده شدند. 
در ادامه این نشست، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
امروز دنیا در مسیر جدیدی بعد از شیوع کرونا قرار گرفته است و سبک زندگی 
و ایده ها در همه زمینه ها از جمله آموزش، اقتصاد و امنیت تغییر یافته است.  وی 
افزود: امروز در دنیا شاهد توجه به مقوله گمشده ای هستیم که پیش از این به آن 
توجه نمی شد و آن سرمایه انسانی و توجه به نقطه تاب آوری جوامع در مقابل 
عوامل محیطی است.  اوحدی ادامه داد: جامعه ما ارزش ها و سرمایه اجتماعی دارد 
که ریشه آن در مساجد است و توانسته با توجه به تحریم هایی هم که دارد تاب 
آورد.  وی تأکید کرد: برای کار فرهنگی چند پیش نیاز الزم است که شناخت داشته ها، 
جریان سازی و مخاطب سازی و جهت دهی کار فرهنگی از آن جمله اند. در حوزه 

شناخت داشته ها، شهدا و ایثارگران الگوهایی هستند که از مساجد برخاسته اند. 
در پایان این نشس���ت برگزیدگان نخس���تین طرح ملی فهما از سوی وزیر 
 فرهنگ و ارش���اد اس���المی تقدیر شدند و همچنین از پوستر رویداد بین المللی 

روح مقاومت رونمایی شد.



4 اخبار اقتصادی

سرپرست وزارت صنعت:ارز واحد هاي توليدي تأمين خواهد شد 
سرپرس���ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال 
صنعت���ی و معدنی در اس���تان ها را یکی از 
برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و با 
بیان اینکه هم اکنون 6 میلیون تن کاال در بنادر 
کشور وجود دارد، گفت: تامین ارز مورد نیاز 

واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در 
نشست با روسای سازمان های صنعت استان ها 
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ش���د، با 
اشاره به سهم باالی زیرمجموعه های وزارت 
صنع���ت، معدن و تجارت در تولید ناخالص 
داخلی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ۴ راهبرد کالن جهش تولید، اتمام 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام، توسعه صادرات 
و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تالش 

دارد تا اهداف جهش تولید را محقق کند.
وی با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، جهش تولید امسال حتما اتفاق 
خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ 
برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طراحی ش���ده که مهمترین بخش 
آن، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به 
نح���وی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات جزو اولویت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گرفته اس���ت که از دو 
مح���ل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی 

تامین خواهد شد.
 به گفته سرپرس���ت وزارت صنعت، 
س���ازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و 
نوس���ازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار 
است که ارز مورد نیاز تولید را تامین کند؛ این 
در حالی است که تالش داریم تا به موازات 
تامین ارز از س���وی ایمیدرو و ارز حاصل از 
ص���ادرات، با بانک مرکزی هم مذاکرات الزم 
را برای تامین ارز از س���ایر منابع انجام دهیم؛ 
ضمن اینک���ه مکانیزم های توزیع مواد اولیه 
در حال س���اماندهی است و تالش داریم تا 
بتوانیم مواد اولیه را از منابع داخلی به دست 
تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور 
بازنگری در سهمیه های بهین یاب در دستور 

کار قرار دارد.
وی اظهار داش���ت: امروز سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اس���تان ها در کنار 
ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
تحقق اهداف جهش تولید مکلف هستند و 
تکلیف س���نگینی هم به دوش دارند، این در 
حالی است که استان ها باید از نقش مطالبه گر 
از ستاد به سمتی حرکت کنند که مشکالت را 
با استفاده از ظرفیت های استانی حل و فصل 
کنند؛ البته بدنه ستادی وزارت صنعت هم در 
کنار اس���تان ها قرار دارد و مس���ائل کالن را 

پیگیری خواهد کرد.
مدرس خیابان���ی با تاکید بر ضرورت 
نقش آفرینی استان ها در حوزه حل مشکالت 

واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان 
کرد: امروز اگر مشکالتی پیش روی تولیدکنندگان 
در اس���تان ها وجود دارد، سازمان های صنعت 
مکلف هستند تا راه حل های مبتکرانه و جدی 
برای حل مشکالت آنها داشته باشند، چراکه 
راه اندازی واحدهای غیرفعال در استان ها یک 
بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل 

مشکالت گام برداشت.
وی با تاکید بر اینکه امسال هیچ افزایش 
تولی���دی از طریق جذب کاال در بازار داخلی 
رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود 
اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کاالهای 
تولید شده در قالب اجرای پروژه های جهش 
تولید به طور قطع نمی توانند به صورت کامل 
در بازار داخلی جذب ش���وند، بنابراین مسیر 

جهش تولید از صادرات می گذرد.
به گفته سرپرس���ت وزارت صنعت، راه 
نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش 
تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن 
باید گفت صادرات، امروز یک تکلیف ملی 
به ش���مار آمده و از نان ش���ب هم واجب تر 
است؛ این در حالی است که برخی کشورهای 
اطراف متقاضی کاالهای ایرانی در شرایط کنونی 
هستند که نمونه آن، ماسک و تجهیزات پزشکی 
اس���ت که به دلیل شرایط خاص موجود در 
دنیا، پرتقاضا است، لذا سازمان توسعه تجارت 
ایران وظیف���ه دارد تا بازاریابی الزم را برای 
فروش کاالهای صادراتی کش���ور انجام دهد 
و نیازهای کش���ورهای مختلف را به صورت 

گسترده اطالع رسانی کند.
وی در بخش دیگری از س���خنان خود 
به راه اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان 
توسعه تجارت ایران اشاره و خاطرنشان کرد: 
این کمیته با حضور اتاق های بازرگانی، اصناف 
و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن قرار 
است که مشکالت پیش روی صادرکنندگان 
به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل 

و فصل کند.
این مقام مسئول با اشاره به نقش آفرینی 
جدی سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی 
گف���ت: با توجه به اینکه بیش از 6۰ درصد 
صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت 
می گیرد، برای رونق صادرات باید استان های 
مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ 
به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور 
در سطح استانی و اقلیم مرزی بسیار راحت تر 
از پیگیری از طریق دولت های مرکزی است؛ 
ضمن اینکه استان های مرزی نباید در حوزه 
صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تالش کنند 
تا موضوع صادرات در سطح استان،  داغ نگاه 

داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد. 
وی ارز حاص���ل از صادرات را تامین 
کنن���ده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات 
کشور دانست و افزود: اگر صادرات صورت 

نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد ش���د؛ 
ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید 
جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی 

کشور بگیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تحقق اهداف 
جه���ش تولید باید با هدف گذاری کمی در 
تمامی استان ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: 
سهم هر یک از استان ها در تحقق درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده 
و ب���ه طور مرتب م���ورد پایش قرار گیرد و 

گزارش های آن تهیه و ارسال شود. 
وی یکی از اجزای جهش تولید را توسعه 
و تعمیق س���اخت داخلی دانست و گفت: 
جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دس���ته از 
صنایعی که وابستگی باالی ارزی به دنیا دارند 
نمی توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد 
حمایت قرار گیرند؛ بنابراین باید تمرکز را در 
جهش تولید به س���مت صنایعی هدایت کرد 
که کمترین ارزبری و باالترین درصد ساخت 

داخلی را دارند.
سرپرست وزارت صنعت اظهار داشت: 
مهمترین برنامه  در حوزه جهش تولید افزایش 
س���اخت داخلی با همکاری هایی همچون 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، هوافضای س���پاه، 
سازمان انرژی اتمی و شرکت های دانش بنیان 
است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع 

قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. 
در عین حال، میزهای ساخت داخل باید 
در هر یک از استان های کشور به صورت مرتب 
برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور 

را پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای 
کشور فوق العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان 
بااستعداد، شرکت های دانش بنیان و ظرفیت های 
داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود 
بایستیم، چراکه استقالل صنعتی هم باید همپای 
اس���تقالل در بخش دفاعی پیش رود؛ این در 
حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی 

برای بخش صنعتی کشور باشد.
نامبرده تامین نقدینگی را یکی از نکات 
مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید 
دانست و افزود: نقدینگی هم در کشور وجود 
دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این 
نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود. 

وی همچنین با اش���اره به برنامه دولت 
ب���رای اتمام تمامی طرح های نیمه تمام دارای 
پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد تا شهریور 
۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهب���ری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید 
در سفره های مردم مشخص شود، راه اندازی 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام این دستور ایشان 
را محق���ق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ 
ط���رح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده 
افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور قول 
داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح ها بر روی 

مناطق مرزی و محروم باشد.
 مدرس خیابانی از ایجاد کمیته توسعه 
اس���تان های مرزی و محور شرق و غرب با 
حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک های 
صنعتی خبر داد و در ادامه مدیریت و تنظیم 
بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت 
صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته 
مجموعه سیاستگذاران و دستاندرکاران تنظیم 
بازار توانس���تند مدیریت و کنترل بازار را به 

خوبی پیگیری کنند.
سرپرست وزارت صنعت افزود: دولت 
حتما به طور جدی با افزایش خودس���رانه 
قیمت ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است 
که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کاالهای 
اساس���ی بسیار مناسب است و هم اکنون 6 
میلیون تن کاال در بنادر کشور وجود دارد که 
بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در 
لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

به گفته وی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ 
دیدن نقش حضور بخش خصوصی در تمامی 
مراحل تامین، تنظیم و کنترل بازار است، این در 
حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، 
تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم 
ب���ازار رخ نخواهد داد. پس اس���تان ها باید 
ارتباطات خود را با اتاق های بازرگانی، تعاون 
و اصناف و خانه های صنعت، معدن و تجارت 

و خانه های معدن بسیار قوی کنند.
تامین ارز مواد اولیه لوازم خانگی

از سوي دیگر، سرپرست معاونت امور 
بازرگان���ی داخلی وزارت صنعت گفت: در 
نشست ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی اعالم 
آمادگی کرد که نسبت به تامین ارز مواد اولیه 
م���ورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید 
۱۱/6 میلیون دستگاه )حدود ۱/۲میلیارد دالر( 
اقدام ویژه انجام  دهد تا تامین قطعات و مواد 

اولیه با اولویت انجام شود.
به گزارش شاتا، محمدرضا کالمی پس 
از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار اظهارداشت: 
با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار، 
کاالهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته 
کاالیی تقسیم بندی می شود؛ یک دسته کاالهایی 
هستند که دولت برای آنها نرخ تثبیتی تعیین 
می کند و نرخ مصوب به صورت مش���خص 
و بر اس���اس بهای تمام شده اعالم می شود 
ک���ه گندم، نان، م���رغ، نهاده های دامی از آن 

جمله هستند.
وی ادامه داد: کاالهای دسته دوم کاالهایی 
هس���تند که در محدوده رقابتی قرار دارند و 
مقادیر عرضه و تولید در این کاالها متعادل تر 
است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری 
شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق 
تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده شود که 
این کاالها شامل شوینده ها،لوازم خانگی و .. 

می شوند.
سرپرس���ت معاونت بازرگانی داخلی 

وزارت صنع���ت بیان کرد: برای همه کاالها 
در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط 
قیمت گذاری کااله���ای وارداتی و ضوابط 
قیمت گ���ذاری کاالهای تولید داخل داریم که 
این ضوابط برای گروه اول توس���ط دولت و 
در گروه دوم بر اس���اس اس���ناد مستند و در 
چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی 
محاسبه می شود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت 
باید بر اساس مصوبه سران قوا، اطالع رسانی 
قیمت و ثبت در س���امانه ۱۲۴ اطالع رسانی 

قیمت شود.
وی با بیان اینکه در راستای مدیریت منابع 
ارزی کشور به سمت خوداتکایی بیشتر گام 
برمی داریم، گفت: بعد از محدودیت های ارزی 
۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع ش���ده 
و در حال جایگزینی برندهای داخلی هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت 
صنایع وزارت صنعت با فراخواندن انجمن ها 
و تشکل ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان 
برنامه ریزی تولید را به گونه ای انجام دهد که 
عالوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صورت کامل بتوانیم شکاف 
تقاضای میان ۱۲/5میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱/5 
میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم 
آن در بخش لوازم خانگی کوچک اس���ت، 

برطرف کنیم.
کالم���ی همچنین گفت: بخش���ی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی 
و خارج از چارچوب و ضوابط قیمت گذاری 
اقدام به افزایش قیمت ها بصورت نامتعارف 
کرده اند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات 
قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها 
باید نسبت به اصالح قیمت ها در چارچوب 

ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام کنند.
سرپرس���ت معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنع���ت تصریح ک���رد: با تغییر ارز 
واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی 
به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ 
برابر ش���ده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در 
بهای تمام ش���ده منجر به تخلیه اثر آن طی 
سال های ۹۷ تاکنون نسبت به سال های گذشته 
شده است و در همین راستا برای حمایت از 
مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان 
مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه های تامین 

مالی تهیه و ارایه شود .
وی گفت: در این بسته پیشنهاد شده که 
برای این موضوع تسهیالت ریالی ارزان قیمت 
)با کارمزد ۱۲ درصد( در اختیار مصرف کنندگان 
ق���رار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ 
س���ود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت 
ارسال ش���ده است که ضمن تایید نیازهای 
مالی طرف عرضه )تحریک تقاضای ناشی از 
رکود تورمی فعلی (و مصرف کنندگان کاال به 
خصوص زوج های جوان را در ترمیم قدرت 

خرید یاری کند.
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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 بشكه نفت سنگین ايران

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

37/90 دالر 

40/31 دالر 

38/89 دالر    

36/23 دالر    

1716/12 دالر

 7207000 تومان

7428000 تومان

3753000 تومان

2043000  تومان

1062000 تومان

728200 تومان

4200 تومان 

17129/5 تومان

1693/2 تومان

4741/3 تومان

18789/2 تومان

18611 تومان

5342/4 تومان

20841/3 تومان

22612 تومان

1143/7 تومان

4649/8  تومان

4881  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

دالر آمريكا)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

 با راه اندازی س���امانه پرداخت توس���ط بیمه ایران، اعالم و پرداخت تا 
سقف ۳ میلیون تومان بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می شود که این 

طرح به تدریج به کل کشور گسترش می یابد.
به گزارش ایرنا، این مطلب را عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در مراسم رونمایی و افتتاح سامانه اعالم خسارت الکترونیکی شخص ثالث 
بیمه ایران اعالم کردو با بیان اینکه صدور بیمه نامه و پرداخت خس���ارت، 
الکترونیک می شود،گفت:قرار است که تا ۱۱ میلیون تومان از خسارت های بیمه 
شخص ثالث بدون کروکی پرداخت شود که امیدواریم زودتر اجرایی شود.

در این مراسم همچنین غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ایران 
اظهار داشت: باید کمک کنیم تا به علت شیوع کرونا، میزان مراجعه حضوری 

مردم به شعب بیمه کاهش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به تردد بیش از ۲۳ میلیون خودرو 
در کشور، افزود: بیمه شخص ثالث بیش از5۰ درصد سبد صنعت بیمه را به 

خود اختصاص می دهد.
درسامانه اعالم خسارت الکترونیک شخص ثالث بیمه ایران امکان درج 
محل و تصاویر مربوط به صحنه تصادف به صورت الکترونیک وجود دارد. 
همچنین مشخصات طرفین تصادف هم در این سامانه درج شده و به سرعت 
توسط کارشناسان بیمه ارزیابی می شود. از طریق این سامانه خسارت های تا 
۳ میلیون تومان ارزیابی و خسارت مربوطه تا ۲۴ ساعت پرداخت می شود.در 
صورتی که میزان خسارت بیش از ۳ میلیون تومان باشد از متقاضی خواسته 
می شود که خودرو آسیب دیده به صورت فیزیکی  بررسی شود. در مراحل 

بعدی قرار است مبلغ قابل پرداخت تا ۱۱ میلیون تومان افزایش یابد.

اعالم و پرداخت الکترونیک خسارت 
شخص ثالث تا سقف ۳ میلیون تومان

اکنون که ش���رایط قرعه کشي و پیش فروش یکساله خودرو توسط 
وزارت صنعت و خودروسازان اعالم شده، سؤاالتي ایجاد شده که پاسخ 
به آنها شاید جمع بندي را به این سو ببرد که هدف اصلي و گفته نشده 
از این بساط قرعه کشي و تبلیغات پیرامون آن، صرفاً جبران کسري بودجه 

خودروسازان حتي دولت باشد. 
دقت در شرایط اعالمي پیش فروش یکساله خودرو که به گفته معاون 
امور صنایع وزیر صنعت در هیأت وزیران هم به تصویب رسیده، نشان 
مي دهد سود مشارکت ساالنه و همچنین جریمه تأخیر و دیرکرد در تحویل 

خودرو از تعهدات خودروسازان حذف شده است. 
معني این اقدام این است که مردم پس از عبور از هفت خوان قرعه کشي 
و شرط و شروط مختلف و برنده شدن! باید بخش عمده اي از مبلغ خودرو 
را به صورت قرض الحسنه در اختیار خودروسازان قرار داده و در کنج خانه 
به انتظار بنشینند که تا یکسال دیگر چه پیش آید. روشن است این اقدام، 
هزاران میلیارد تومان پول نقد، را در اختیار دولت قرار مي دهد و چه راهي 

آسانتر از این براي جبران کسر بودجه؟! 
تازه جالب است که خودروساز، خودرو تحویلي در یکسال آینده را 
به قیمت بازار به برنده قرعه کشي! مي فروشد و مابه التفاوت آن را دریافت 
مي کند و حاال احیاناً اگر تخفیفي هم مي خواهد بدهد، از هم اکنون درصد 
آن را اعالم نکرده و در قبال آن سکوت کرده است! آیا این نشانه ها ما را 
به این جمع بندي نمي رساند که شاید تمام این هیاهو و مصاحبه و تبلیغات 
براي گران شدن خودرو در بازار و لزوم کوتاه کردن دست دالالن، برنامه اي 
و مقدمه اي براي هیجان زده کردن بازار و در نهایت اجراي همین برنامه 

قرعه کشي و دریافت هزاران میلیارد تومان پول بوده است؟ 
اگر این قضاوت درست باشد باید براي کساني که این گونه با دستاویز 
قراردادن انحصار ناعادالنه ۲ خودرو س���از گران فروش و بي کیفیت ساز و 
محروم کردن مردم از برخورداري از خودروهاي اس���تاندارد، مدرن و در 
شأن، با مانورهاي هیجاني، از جیب مردم براي جبران سوء مدیریت ها و 
ناکارآمدي شان سوء استفاده مي کنند، آرزوي اصالح رویه کرد. از آن سو هم 
باید دولت و سایر قوا و دستگاه ها را مخاطب قرار داد و آنها را نسبت به 
تبعات اقدامات نسنجیده و بي پروایشان در گران کردن مداوم کاال و هزینه 
ارایه خدمات و در یک کالم، جبران کسري بودجه از جیب مردمي که 
هیچ نقشي در ایجاد آن ندارند، بر حذر داشت. تداوم استفاده از این گونه 
ترفندهاي مالي براي جذب منابع، حاصلي جز بي اعتمادي و فشار روزافزون 
بر مردم ندارد. اما متأسفانه ظاهراً جبران فوري کسري بودجه آن قدر مهم 
است که حتي بر خدشه دار شدن اعتماد مردم هم که سرمایه اي جبران ناپذیر 

است، اولویت یافته و این اشتباهي بزرگ و استراتژیک است. 

پیش فروش خودرو و چند پرسش

ديدگاه

سیدعلي دوستي موسوي

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: بازار 
ارز و پول سیگنال های مثبتی از بهبود وضع اقتصادی می دهند.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی گفت: در اواس���ط اردیبهشت اعالم 
کردم ش���رایط دش���وار است لیکن، روند در حال بهبود بوده و مدیریت و 
ثبات هم قابل اعاده اس���ت. امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوش���ته، تأیید و 

تأکید می کنم که: 
۱- در بخش تأمین ارز برای واردات کاالهای اساس���ی، دارو و مواد 
اولیه و ضروری کشور از طریق روش های مختلف چهارگانه اعالمی بانک 
مرکزی، ش���رایط به وضع عادی خود برگش���ته است به طوری که در این 
مدت بیش از ۴/5 میلیارد دالر برای انجام واردات تأمین شده است. طبعاً، 
بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر روش های تأمین ارز و 

اقدامات در دست اجرا به تدریج متأثر خواهد شد.
۲- در بخش ریالی، برای تأمین کس���ری بودجه در دو مرحله حراج 
اوراق بدهی دولت ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ساالنه ۱5 درصد به 
فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی 
موجود، بودجه دولت تأمین مالی ش���د و در هفته های آینده این حراج ها 

ادامه خواهد داشت.
۳- شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت در مقایسه با ماه پیش از 
آن ۰/۹ درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۱6 درصد رشد داشته است. 
این یک شاخص پیش نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. 
بانک مرکزی مصمم به سازوکار هدف گذاری تورمی است. لذا، سیاست های 

پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.

همتی:شرایط تامین ارز به حالت 
عادی برگشت

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد منفی 5/۳ درصدی خواهد داشت اما در 
سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی مثبت ۲/۱ درصدی به مدار صعودی باز می گردد.

بانک جهانی در گزارشی خبر از کوچک شدن 5/۲ درصدی اقتصاد جهان 
در سال ۲۰۲۰ داده است.

   در گزارش بانک جهانی آمده اس���ت: اقتصاد ایران هم از رکود جهانی و 
روند منفی اقتصادها در امان نیست. رشد اقتصادی ایران امسال منفی 5/۳ درصد 
خواهد بود. اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالش های سخت امسال، 
وضع اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته میالدی بهتر است. بانک جهانی رشد 
س���ال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸/۲ درصد برآورد کرده و افزوده اس���ت: بر 
اساس تحلیل بانک جهانی، دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش 
مصارف داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات مانند گردشگری به دلیل 
شیوع کرونا خواهد بود.بانک جهانی با تاکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه 
اضافه کرده است: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی 

در ماه های اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان داشته است.

ایران به مدار رشد اقتصادی باز می گردد

وزیر ام���ور اقتصادی و دارایی 
گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای 
برای وضع مالیات بر عایدی در بازار 

سرمایه ندارد.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه 
خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در 
نشست شورای گفتگو با بیان اینکه 
برخی از آثار منفی ش���یوع ویروس 
کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه 
افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین 

نیازهای دولت ابراز نگرانی می کنند، 
اف���زود: فروش نفت در دنیا به دلیل 
کاه���ش تقاضا، افت پیدا کرده و این 
موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند 
ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل 
توجه این است که به دلیل تحریم های 
چندساله علیه ایران، سال هاست که 
اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا 
کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی 
از کرونا بر فروش نفت را احس���اس 
نمی کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا 

را داشتیم.
 رئیس شورای گفتگو با اشاره 
به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد 
جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم 
با وجود نیاز شدید به واردات برخی 
اقالم مقابله با وی���روس کرونا، به 
صادرکننده این اقالم تبدیل شویم. این 
مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد 
که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی 
در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها 
و بخش خصوصی بیش از آن چیزی 

است که تصور می شود.
وی از ت���الش دولت برای رفع 
مشکالت ناشی از کاهش درآمدهای 
خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش ها 
از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق 
و بدون اس���تقراض از بانک مرکزی 
خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست 
که ب���رای تحقق منابع خود از ابزار 
مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی 

استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن 
و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم 
و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها 
در بورس راهکاری منظور شود، مبنی 
بر اینکه ش���رکت هایی که در سال 
۹۹پذیرش می ش���وند برای دریافت 
مالیات از آن ها به سنوات گذشته بر 
نمی گردیم و تنها صورت مالی سال 
۹۸آن ها مالک قرار می گیرد. این حکم 

به زودی ابالغ می شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری 
در بازار س���رمایه را به عنوان هدف 
اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز 
اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی شود که 
دولت برای تأمین درآمد خود به سوی 

فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
بیان این مطلب که در مورد انتش���ار 
اوراق هم باید با تأمل بیشتری جلو 
برویم، افزود: موضوعی که به شدت 
دنبال می کنیم، کوچک شدن دولت 
است. به نظر می رسد امروز به دلیل 
شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی 
برای تحق���ق این هدف دیرینه پیدا 

شده است.
وی گف���ت: تا زمانی که دولت 
بتوان���د برای تأمین منابع مالی خود 
از فروش دارایی ها و واگذاری آن ها 
استفاده کند، به این راه ادامه می دهد 
و تنها خواس���ته دولت این است که 
بخش خصوصی برخورد فعال تری در 
مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد، 
زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت 
واگذاری قرار است برخی واحدهای 
پاالیش���گاهی هم عرضه شود از این 
رو امیدواریم این موضوع با استقبال 
خوبی از س���وی بخش خصوصی 

رو  به رو شود.
همچنین به گزارش مهر به نقل 
از خانه ملت، دژپسند گفت: برآورد 
ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی 
امسال آن هم در بدبینانه ترین شرایط 

۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وزی���ر امور اقتصاد و دارایی در 
واکنش به اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس درباره کسری ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه در سال جاری، اظهار 
داشت: عبارت کسری بودجه درست 
نیست زیرا این کسری زمانی اتفاق 
می افتد که هزینه ها بر منابع و درآمدها 

پیشی گرفته باشد.
وی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال 

قرار داریم و فقط پیش بینی عدم تحقق 
مطرح است و بر اساس پیش بینی ما 
عدد اعالمی مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی صحیح نیست. 
وزیر امور اقتص���اد و دارایی 
تصریح ک���رد: جای عدم تحقق در 
منابع، مصوبات بودجه مانند مالیات و 
واگذاری ها صورت خواهد گرفت و ما 
تالش داریم حداکثر تحقق انجام شود 
اما در صورت عدم تحقق می توانیم از 
طریق فروش اوراق این کسری بودجه 

را جبران کنیم.
وی با اش���اره به برنامه وزارت 
اقتصاد و دارایی برای بحث مولدسازی 
دارایی های دولت گفت: ما برنامه جامعی 
برای موضوع مولدس���ازی دارایی ها 
داریم، اگرچه لزوماً مولدسازی تبدیل 
به منابع بودجه ای نمی ش���ود و دیگر 
اینکه همین امسال هم انجام نخواهد 
ش���د زیرا مولدسازی دارایی ها یک 
پروسه است و شاید اکنون آغاز شود 
اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری 

به دست بیاید.
در ادامه جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی، غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق ایران با استقبال از 
راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع 
کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد 
که مبنایی برای بهبود فضای کسب 
و کار کشورخواهد بود به برگزاری 
جلسات شورای گفتگو در استان ها 
به ریاست استانداران و جدیت آن ها 

در برگزاری این نشست ها اشاره کرد 
و گفت: ق���رار دادن معیار برگزاری 
مؤثر نشست های شورای گفتگوی 
استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام 
از استانداران موجب شده که در این 

بخش تحوالت خوبی اتفاق افتد.
ش���افعی ادامه داد: می توانیم بر 
اس���اس ارزیابی نهایی که صورت 
گرفته، پنج اس���تان برتر را به صحن 
علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از 
مشارکت آن ها در مسائل ملی کمک 
بگیریم.دبیر شورای گفتگو در ادامه 
با توجه به رویکرد کشور بر توسعه 
صادرات با کشورهای همسایه خواستار 
اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در 
مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه 
سال هاست که این مسئله وجود دارد 

و نتوانستیم آن را حل کنیم. 
هر کدام از دستگاه های حاضر 
در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، 
گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … 
به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند 
و این موضوع موجب اتالف هزینه و 

وقت بازرگانان می شود.
در بخش دیگری از این نشست، 
محمد الهوتی رئیس کنفدراس���یون 
صادرات ایران، کل صادرات کشور 
را ۴۱/5 میلی���ارد دالر برآورد کرد و 
گفت: پیش���نهادهایی که توسط اتاق 
ایران تهیه شده تنها به ۱۰میلیارد دالری 
که توس���ط بخش خصوصی واقعی 
صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و 
نباید آن را ب���رای کل صادرات در 

نظر بگیریم.
وی اف���زود: تمدید رفع تعهد 
ارزی از ۳۱تیر به ۳۱ش���هریور، حل 
مش���کل پایه های صادراتی، برداشته 
ش���دن لزوم اعالم منشأ ارز در ورود 
موقت کاال، تسهیل فرآیند واردات در 
مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات 
از محل ارز صادراتی، س���طح بندی 
ش���دن کارت های بازرگانی جدید 
برای صادرات ع���الوه بر واردات، 
خریداری شدن ارزهای صادراتی با 
نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و 
به رسمیت شناخته شدن رویه واردات 
بدون انتقال ارز را از پیش���نهادهای 
ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷بند 
آن تصویب و س���ه بند دیگر برای 
بررسی های دقیق تر به کمیته تخصصی 

ارجاع شد.
گفتنی است : در نود و پنجمین 
نشست ش���ورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی پیشنهادهای ۹گانه 
اتاق ایران در مورد نحوه بازگش���ت 
ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ 
و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ بررسی 
شد و در نهایت ۷ بند مورد توافق قرار 
گرفت و مقرر شد دو بند دیگر آن در 

کمیته ای تخصصی بررسی شود.

وزیر اقتصاد: كسري بودجه امسال در بدبینانه ترین حالت 140 هزار میلیارد تومان است 
 معاون وزیرصنعت از موافقت با تمدید ۲۴ 
س����اعته زمان واریز و تکمیل وجه برای برندگان 
قرعه کش����ی فروش فوق العاده محصوالت ایران 

خودرو خبر داد.
مه����دی صادقی نیارک����ی در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و سیما گفت: بنا به درخواست 
مدیر عامل ایران خودرو مبنی بر اینکه س����قف 
پرداخت 5۰ میلیون تومان در سامانه موجب شد 
تا با پایان مهلت قانونی، برخی از برندگان نتوانند 
وجه واریزی را تکمیل کنند ، زمان واریز وجه به 

مدت ۲۴ ساعت تمدید شد.
وي همچنین اظهارداش����ت: سود مشارکت 
برای مبلغ پیش فروش یکس����اله خودرو صفر در 
نظر گرفته شده و برای اینکه خودروسازان سود 
مشارکتی را در موضوع وجوه ثبت نام پیش فروش 
یکس����اله پرداخت نکنند، مصوبه هیات دولت را 

گرفته اند.
 فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو دراین 
باره گفت: برندگان قرعه کشی فروش فوق العاده 
ایران خودرو که موفق نش����دند وجه واریزی را 
تکمیل کنند تا ساعت ۱۲ امروز وقت دارند وجه 
خود را تکمیل کنند. دستورات الزم برای اجرایی 
شدن این تمهید صادر شده و به این ترتیب جای 

نگرانی ب����رای برندگان در موضوع تکمیل وجه 
واریزی وجود نخواهد داشت.

بیش����تر محصوالت ایران خودرو در طرح 
فروش فوق العاده قیمتی بیش����تر از 5۰ میلیون 
تومان دارند و از آنجا که سامانه حداکثر 5۰ میلیون 
تومان را در روز دریافت می کرد، برندگانی که به 
واریز وجه اقدام کردند با پایان مهلت موفق نشدند 
واریز وجه را به طور کامل انجام دهند، همین امر 
موجب شد مدیرعامل ایران خودرو در درخواستی 
تمدید زمان واریز وجه را خواستار شود که وزارت 
صنعت هم با این درخواس����ت برای حل مشکل 

واریز وجه برندگان موافقت کرد. 
مدیر عامل ای����ران خودرو همچنین درباره 
عل����ت حذف زمان تحویل خودرو از درگاه ثبت 
نام اینترنتی این خودروساز گفت: ترتیب تحویل 
خودرو در پیش فروش یکساله همان برنامه اعالمی 
قبلی است، اما اولویت افراد برای قرار گرفتن در بازه 
زمانی تحویل خودرو از طریق قرعه کشی مشخص 
می ش����ود.وی افزود: اولویت در تحویل خودرو با 
کسانی است که در قرعه کشی زودتر نامشان بیرون 
آمده. به این ترتیب به تعداد خودرو هایی که آماده 
تحویل می شود، دریافت کنندگان به ترتیب اولویت 
از فهرست برندگان قرعه کشی انتخاب می شوند.

قائم مقام س����ایپا هم گفت: متقاضیان طرح پیش 
فروش خودرو فقط تا س����اعت ۱6 امروز امکان 

تکمیل واریز وجه را دارند. 
به گزارش ایلنا، محمد باقري افزود:  تاکنون 
هیچ شکایتی مبنی بر عدم توانایی واریز مبالغ مورد 
نیاز برای پیش فروش وجود نداشته و متقاضیان 
به صورت ۲۴ س����اعته و تا امروز می توانند واریز 

مبلغ را انجام دهند.
وی درخصوص شکایات مردم مبنی بر عدم 
توانایی واریز مبلغ بیش از 5۰ میلیون هم گفت: 
ضمن تکذیب این مس����اله، به تمام متقاضیان با 
ارسال پیامک هایی یادآوری می کنیم که واریز وجه 
را انجام دهند و در خصوص محدودیت مبلغ هم 
تمام درگاه های بانکی کشور فاقد این مشکل بوده 
و فقط این محدودیت مربوط به درگاه یک بانک 
است؛ لذا متقاضیان می توانند با تغییر بانک مربوطه 

اقدام به واریز وجه کنند. 
قائم مقام س����ایپا با بیان اینکه متقاضیان این 
ط����رح فقط تا س����اعت ۱6 امروز فرصت برای 
تکمی����ل وجه دارند، گفت:  به طور کلی ۱۰ هزار 
نفر منتخب پیش فروش در گروه س����ایپا بوده اند 
و تاکنون بیش از 5 هزار نفر توانسته اند ثبت نام 

و واریز وجه کنند.

تمدید زمان تکمیل وجه برندگان ایران خودرو و سایپا تا امروز 

 در ح���راج اوراق بدهی دولتی، هش���ت بانک 
سفارش های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال 
در سامانه بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت اقتصاد 
با ف���روش ۴۹۰۰ میلیارد تومان اوراق به چهار بانک 

موافقت کرد.
بانک مرکزی در اطالعیه ای ضمن انتش���ار نتیجه 
ح���راج اوراق بدهی دولت���ی در روز۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 
اعالم کرد یک حراج دیگر در تاریخ ۲۷ خرداد برگزار 
خواهد شد.در این اطالعیه آمده است: معامالت مربوط 
به ف���روش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز 
۲۰ خرداد  توس���ط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه 

معامالتی بورس ثبت شد.
کارگزاری بانک مرکزی در جهت عرضه تدریجی 
اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق 
بدهی دولتی برای فروش به بانک ها، موسسات اعتباری 
غیربانکی، صندوق های س���رمایه گذاری، شرکت های 

بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را مجدداً در روز 
۲۷ خرداد  اجرا می کند.

اوراق عرضه ش���ده، مرابحه عام، کوپن دار، با نرخ 
سود ساالنه ۱5 درصد و با تواتر پرداخت سود شش ماهه 

)پرداخت کوپن دوبار در سال( است.
بانک ها و موسس���ات اعتباری غیربانکی متقاضی 
ش���رکت در این حراج می توانند نس���بت به ارسال 
سفارش های خود را در نماد اراد۳۳ تا ساعت۱۲ روز 
یکشنبه ۲5 خرداد و در نماد اراد۳۴ تا ساعت ۱۲ روز 
دوشنبه ۲6 خرداد فقط از طریق سامانه بازار بین بانکی 
اق���دام کنند. همچنین صندوق های س���رمایه گذاری، 
شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه متقاضی 
ش���رکت در این حراج می توانند سفارش های خود در 
نماد اراد۳۳ را تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲5 خرداد و 
در نماد اراد۳۴ تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲6 خرداد از 
طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 

تهران ثبت کنند.
نتیج���ه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعالم 
می ش���ود و تمام نهادهای مالی می توانند سفارش های 
خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارس���ال کنند 
و معامالت مربوط به هر دو حراج در روز سه ش���نبه 
۲۷ خرداد انجام خواهد شد.با توجه به پرداخت کامل 
سود ش���ش ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است 
نهادهایی که در نوبت های پس از اولین نوبت عرضه 
در حراج شرکت می کنند، در اعالم نرخ های خود سود 
تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت های بعدی عرضه 

را لحاظ می کنند.
الزم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش 
همه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد.بانک مرکزی 
سفارشات دریافت شده را برای تصمیم گیری به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ارسال می  کند و این وزارتخانه 

نسبت به تعیین سفارش های برنده از طریق مشخص 
کردن حداقل قیمت پذیرفته ش���ده در سازوکار حراج 
اقدام کرده و در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان 

به قیمت یکسان انجام می شود.
الزم به ذکر است بر اساس جزء )۴( بند »ک« تبصره 
)5( قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی فقط مجاز به 
خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار ثانویه 
اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی 
مجاز به خرید اوراق مالی اسالمی در بازار اولیه نبوده و 
نمی تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی 

را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.
همچنین کارگزاری بان���ک مرکزی تامین کننده 
زیرساخت معامالت و برگزارکننده حراج فروش اوراق 
به بانک ها و موسس���ات اعتباری غیربانکی عضو بازار 
بین بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق 

به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

موافقت وزارت اقتصاد با فروش 4900 میلیارد تومان اوراق بدهی به 4 بانک 

طرح س���هام عدالت یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی در تاریخ 
کشور است و تاکنون۱۷/۷ میلیون سهامدار عدالت روش سهامداری مستقیم 

را برگزیده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، حسین فهیمی سخنگوی ستاد 
راهبری آزاد سازی سهام عدالت ضمن اشاره به اینکه ۴۹ میلیون و ۱۲۰ 
هزار نفر مش���مول س���هام عدالت شده اند، افزود: به طور کلی ۴۹ شرکت 
در س���بد س���هام عدالت قرار دارد که از این تعداد ۳6 شرکت بورسی و 

۱۳شرکت غیر بورسی است.
وی افزود: سهامداران همچنان تا ۲۹ خرداد سال جاری می توانند با 
مراجعه به درگاه اینترنتی WWW.SAMANESE.IRروش مستقیم را 
انتخاب کنند و در صورت عدم مراجعه به این درگاه روش غیر مستقیم به 

صورت خودکار برای آنان انتخاب خواهد شد.
سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت با بیان اینکه چنانچه 
مشمولی روش مستقیم را انتخاب کند می  تواند سهام ۳6 شرکت بورسی را 
به صورت شخصی مدیریت کند، ادامه داد: به طورکلی تا کنون ۱۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر از حدود ۴6/5 میلیون نفر سهامدار، روش مستقیم را برای 

سهامداری انتخاب کرده اند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا کسی که روش غیر مستقیم 
سهامداری را انتخاب کرده به وی نمی گویند ارزش سهامش چقدر است، 
گفت: چون افراد در روش غیر مستقیم سهام یک شرکت سرمایه گذاری 
استانی را دریافت خواهند کرد.این شرکت باید در بورس پذیرفته شود و 
در تابلو قیمت بخورد و افرادی که روش غیر مستقیم سهامداری را انتخاب 

کرده اند سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی خواهند شد.
فهیمی بیان داشت: تکلیف قانونی و ابالغیه مقام معظم رهبری است 
تا تمامی ش���رکت های سرمایه گذاری استانی باید در بورس و فرابورس 
پذیرش شوند و در تابلو قیمت بخورند و افرادی که روش سهامداری غیر 

مستقیم را انتخاب کرده اند، باید منتظر باشند تا این روند طی شود.
وی گفت: امیدوارم یک تا دو ماه آینده این کار هم تمام و کمال به 
نتیجه برسد و افرادی که روش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب کرده اند 
بتوانند از ارزش س���هام خود مطلع ش���ده و در عین حال بتوانند خرید و 

فروش سهام داشته باشند.

 17/7 میلیون نفر روش مدیریت 
مستقیم سهام عدالت را انتخاب كردند

نشس����ت تخصصی کمیته آمارهای بخشی 
جمعیت برای بررس����ی راهکارهای اجرایی انجام 
سرشماری نفوس و مسکن با روش جدید »ثبتی 

مبنا« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران،در 
این نشست، دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران 
گفت: در دنیا در بحث نوین س����ازی نظام آماری 
س����ازمان های آماری کشورها دو گرایش، شامل 
 بحث لزوم مرجعیت و مرکزیت سازمان ملی آمار
)NSO( در ایج����اد هماهنگی و یکپارچگی نظام 
آماری و دیگری لزوم کاهش تدریجی طرح های 
آماری س����نتی و حرکت به سمت استفاده از منابع 
داده ای جدید و روش های ثبتی مبنا وجود دارد.

رئی����س مرکز آمار ای����ران با بیان این که در 
سرشماری ثبتی مبنا الزم است سه کد مهم یعنی کد 

اشخاص، کد مکان و کد فعالیت ایجاد و به هم متصل 
شود، افزود: در سرشماری ثبتی مبنا موضوعاتی نظیر 
ویژگی های جمعیتی افراد و نوع فعالیت اقتصادی 
آنها و همچنین خصوصیات مرتبط با محل سکونت 
باکمک سامانه های سازمان های مختلف باید به 
یکدیگر پیوند بخورند که در شرایط کنونی به رغم 
وجود پایگاه های آماری ثبتی دستگاه های اجرایی، 
این امکان هنوز به صورت جامع و کامل فراهم نشده 
و قرار است با تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی 
و نفوس و مسکن ثبتی مبنا و با عضویت دستگاه 

های مرتبط، این مهم در کشور انجام شود.
وی با اشاره به اینکه کد شناسه کسب و کار 
در کش����ور هنوز ایجاد نشده است ولی مرکز آمار 
به دنبال تصویب مصوبه ای برای اجرای آن است، 
خاطر نش����ان کرد: با توجه به نواقص موجود در 

اجرای سرش����ماری به صورت سنتی و کالسیک 
از جمل����ه تحمیل هزینه های هنگفت و زمان بر 
بودن فرایند اجرا، پردازش،استخراج و انتشار نتایج 
سرشماری الزم است با ورود به انجام سرشماری 
ثبتی مبنا ،چالش ها و مشکالت مختلف موجود 
در سرش����ماری ها و طرح های آماری را بر طرف 

کنیم .
دکتر حسین زاده با اشاره به اینکه در دنیا شکل 
گیری سرشماری ثبتی مبنا، فرایندی زمان بر و طوالنی 
است، وجود سامانه کنونی ثبت احوال و کدپستی و 
فرایند ژئوکد کردن آدرس های پستی را با کیفیت 
و مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا فرایند 
نوین شدن نظام آماری کشور و همگرایی بیشتر با 
دستگاه های اجرایی، آماده سازی انجام سرشماری 

ثبتی مبنا با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

بررسی راهکارهای انجام سرشماری نفوس و مسکن با روش »ثبتی مبنا« 

 از ابتدای فصل برداش���ت 
تاکن���ون بیش از ۲ میلیون و 56۰ 
هزارت���ن گندم به ارزش 6۴ هزار 
میلیارد ریال از کشاورزان خریداری 

شده است.
س���ید محمدتقی طباطبایی 
مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران 
در گفتگو با ایرنا افزود: این میزان 
گن���دم در قالب ۴۰۸ هزار و ۱۴5 
محموله از گندم کاران ۲5 اس���تان 
کشور تحویل گرفته شده است. 

وی اظهارداشت: طبق آمارها 
اس���تان های خوزستان با بیش از 
ی���ک میلی���ون و ۲۰۰ هزار تن، 

فارس ۳۷۷هزار تن، گلستان ۲۹۳ 
ه���زار تن و ای���الم ۱۹۳ هزار تن 
ب���ه ترتیب رتبه های اول تا چهارم 
خرید تضمین���ی گندم را به خود 
اختصاص داده اند.وی تصریح کرد: 
طی هفته گذشته همچنین ۱۹۴ هزار 
تن دانه روغنی و کلزا به ارزش ۹ 
هزار میلیارد ریال به صورت نقدی از 

کشاورزان خریداری شده است.
طباطبایی افزود: اس���تان های 
گلستان با ۷۲ هزارتن، خوزستان با 
6۴ هزار تن، فارس با ۱۷ هزار تن و 
ایالم با ۱6 هزارتن به ترتیب پیشتاز 

در خرید کلزا کشور هستند.

 خرید تضمینی گندم از مرز
 2/5 میلیون تن گذشت 

مديرعامل بانك ملت: 
سو����� بانك ها �� سا� 98 تاثير مثبتى �� با��� 

سرمايه خو�هد ��شت
مديرعامل بانك ملت با بيا� �ين نكته 
كه خوشبختانه بانك ها عملكر� خوبى �� 
سا� گذشته ��شته �ند� �ظها� ��شت: �� 
 حالى كه �كثريت قريب به �تفا� بانك ها
�� س���ا� ها� 96 � 97 �يا� �� بو�ند 
�ين �يا� �هى �� سا� 98 به سو����� 
تبديل شد كه �ثر مثبتى �� با��� سرمايه 

كشو� خو�هد گذ�شت.
به گز��� ���بط عمومى بانك ملت� 
�كتر محمد بيگدلى با تاكيد بر �ين نكته 

كه هم �كنو� صنعت بانكد��� �� با��� س���رمايه كشو� پيشتا� �ست� گفت: 
چشم �ند�� خوبى بر�� بانك ها �� با��� سرمايه �جو� ����.

�� با �ش���ا�� به �ين نكته كه بانك ملت هم �كنو� شر�يط خوبى ���� به 
خر�� �ين بانك �� �يا� �هى �� سا� 97 �شا�� كر� � �فز��: سا� 98 نيز سا� 

بسيا� خوبى بر�� بانك ملت بو� � پيش بينى سو� بانك محقق شد.
�كتر بيگدلى �� �نجا� �فز�يش س���رمايه بانك ملت �� محل تجديد ���يابى 
����يى ها �� �يند� �� نز�يك با مجو� س���ا�ما� بو�� خبر ��� � ���مه ���: 
پس �� �نجا� �ين �فز�يش س���رمايه� �� پى �خذ مجو� �� بانك مركز�� بو�� � 

مجمع بر�� �فز�يش سرمايه �� محل سو� تسعير سا� 97 خو�هيم بو�.
�� به �نجا� حد�� 90 ��صد تامين مالى بنگا� ها� �قتصا�� كش���و� �� 
محل بانك ها �ش���ا�� كر� � يا���� ش���د: �ين موضو� �� يك �قتصا� پيشر�� 
عملكر� خوبى محسو� نمى ش���و� � بايد �� �ين �مينه �� با��� پو� به با��� 

سرمايه سو� پيد� كنيم.
مديرعامل بانك ملت با بيا� �ين نكته كه بانك ها� كشو� هم �كنو� تامين 
سرمايه ثابت � سرمايه �� گر�� � �عطا� تسهيال� كوتا� مد� � بلندمد� 
�� برعهد� ���ند� تاكيد كر�: �ين �� حالى �ست كه �عطا� تسهيال� بلندمد� 
� تامين سرمايه ثابت بايد �� محل با��� سرمايه � �عطا� تسهيال� كوتا� مد� 

� تامين سرمايه �� گر�� �� طريق بانك ها �نجا� شو�.

فر�خو�� مشا�� �يست محيطي
شركت ش�هر صنعتي كا�� �� نظر ���� ساماندهي موضو� �فع 
ضايعا� صنعتي ش���هر صنعتي � منطقه �يژ� �قتصا�� كا��� شامل 
مطالعه� طر�حي متدها� كاهش ضايعا� �� مبد��� تفكيك � با�يافت 
ضايعا� �� محل ها� مو�� نظر � نهايتا� �فع بهد�شتي ضايعا� غير قابل 
�ستفا�� مجد� �� �� طريق بهر� گير� �� ��نش� تخصص � تجربه ها� 
ش���ركت ها� صاحب صالحيت �� خدما� �شا�� شد� �جر�يي نمايد. 
لذ� �� كليه شركت ها� صاحب صالحيت با موضو� فعاليت مند�� �� 
�ساسنامه منطبق با شر� خدما� �كر شد� � ����� سابقه عملي �جر� 
ش���د� �عو� مي گر�� �� صو�� تمايل به �نجا� خدما� مشا��� �� 
�ين ��بطه� ظر� مد� حد�كثر 10 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي� ���مه 
� س���و�بق خو� �� به �بيرخانه �فتر مركز� �ين شركت ��قع �� تهر�� 
ميد�� ����نتين � بلو�� بيهقي � كوچه ش���انز�هم شرقي � پال� 16 � 

طبقه ��� (شما�� تما� 19�88730318) تسليم نمايند.



ويروس كوويد19 با قدمهاي هراس انگيزش 
به سرعت كره زمين را درنورديد و همه جوامع را  
درگير تبعات حضور منحوس خود كرد. قرنطينههاي 
كوچك و بزرگ، تعطيلي كسب و كارها و گرفتار 
شدن ميليونها انسان در قيد و بند بيمارستان، ماسك، 
الكل و مواد ضدعفونـــي از جمله تاثيرات ابتدايي 
حضور ايـــن موجود ناموجود بـــود. در ادامه اين 
تغييرات، مراكز اقتصادي، فرهنگي و آموزشـــي نيز 

براي كاهش تجمعات تعطيل شد. 
مراكز آموزشـــي از همان روزهاي اول اپيدمي 
به سرعت توانستند با برگزاري كالسهاي آنالين و 
تهيه چارچوبهاي مرتبط، از آثار منفي تعطيليهاي 

اجباري بكاهند.
با آماده سازي نسبي بسترهاي مورد نياز، كالسهاي 
آموزشي آنالين در ايران هم شروع به فعاليت كرد و در 
آموزش و پرورش و آموزش عالي نرم افزارهاي مرتبط 
با برگزاري كالس ايجاد شد. كمبودها و نواقص نيز به 

آرامي رفع شده يا در حال رفع شدن هستند.
در اين حال، برخي از واحدهاي درســـي نياز 
به كالسهاي حضوري دارند. كارگاهها و جلسات 
دفاع از اين جمله  اند. همزمان با مجاز شدن پذيرش 
حضوري و فيزيكي دانشـــجويان در دانشگاهها و 
موسسات آموزشـــي از روز 17 خرداد كه از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم شد، اغلب دانشگاههاي 
كشور ضمن تأكيد بر ادامه روند «آموزش مجازي» 
دانشـــجويان، اعالم كردند پذيرش حضوري صرفًا
شامل دانشجوياني خواهد بود كه براي انجام پايان نامه 
يا پروژههاي تحقيقاتي نيازمند حضور در محيطهاي 

آزمايشگاهي و كارگاهي هستند.
در پي اعالم ســـتاد ملي مقابله كرونا مبني بر 
پذيرش حضوري و فيزيكي دانشـــگاهها و مراكز 
آموزش عالـــي از امروز، بســـياري از اين مراكز از 
جمله دانشگاههاي بزرگ ضمن تأكيد بر ادامه آموزش 
مجازي دانشجويان به روش الكترونيكي و مجازي، 
اعالم كردند پذيرش حضوري دانشجويان صرفا شامل 
دانشجويان دكتري و بعضا كارشناسي ارشد خواهد 
بود كه براي انجام تحقيق يا پايان نامه نيازمند حضور 
در آزمايشگاهها يا كارگاهها هستند. بنابراين دانشجويان 
كارشناسي عالوه بر اينكه نيازي به حضور فيزيكي 
در محيط دانشـــگاه ندارند بلكه امتحانات پايان ترم 
اغلب اين دانشـــجويان نيز به صورت غيرحضوري 
و بعضا با روشهاي صرفا مجـــازي، تركيبي و يا 
ارزيابي در طول ترم محاسبه ميشود و صرفاً آزمون 
برخي دروس كه عملي هســـتند حضوري برگزار 

خواهد شد.

دانشگاه خواجه نصير

در همين راســـتا بر اســـاس ارزيابي دانشگاه 
خواجه نصير از اعضاي هيات علمي در خصوص 
نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم نيمســـال جاري 
دانشجويان، اغلب اساتيد دانشكدههاي دانشگاه معتقد 
به ارزيابي غير حضوري دانشجويان در نيمسال جاري 
بودند و تعداد كمي از اين گروه از اعضاي شورا اعتقاد 
دارند در صورت فراهم بـــودن امكانات، برگزاري 
آزمون حضوري در پايان نيمســـال بهترين روش 

ارزيابي به خصوص در مقطع كارشناسي است.
نظرات اعضاي هيات علمي دانشـــگاه خواجه 
نصير در خصوص نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم 
دانشجويان در جلسه هيات رئيسه مشترك دانشگاه (با 
حضور روساي دانشكدهها) مورد بررسي قرار گرفت 
و معاونين آموزشي و دانشجويي دانشگاه ضمن بيان 
توضيحاتي در خصوص امكانات و محدوديتهاي 
خوابگاهي دانشگاه تأكيد كردند كه در شرايط جاري و 
يكي دو ماه آينده و با توجه به پروتكلهاي بهداشتي، 
امكان ســـرويسدهي به دانشـــجويان كارشناسي 
در دانشـــگاه وجود ندارد و حداكثر به حدود يك 
چهارم دانشجويان كارشناسي ارشد غير بومي ميتوان 

خدمات خوابگاهي ارائه كرد.

بر همين اساس، اغلب حاضرين شيوه مجازي 
و غيرحضوري را بهترين روش ارزيابي دانشـــجويان 
عنوان كردند. بنابراين با توجه به بررسيها و رايزنيهاي 
انجام شـــده و به موجب مصوبه شـــوراي آموزشي 
دانشگاه، ارزيابي دانشجويان در نيمسال جاري به شيوه 

غيرحضوري خواهد بود.
دانشگاه خواجه نصير اعالم كرد: دانشكدهها بايد 
ترتيبي اتخاذ كنند تا در زمان باقيمانده تا پايان امتحانات 
بر اساس تقويم آموزشي (22 تيرماه)، ارزيابيهاي الزم 
را با توجه به محتوا و مقتضيات درسي يا دروس خود 
تكميل كرده و نمرات دانشجويان را مطابق روال معمول 

و در مهلت مقرر در سامانه گلستان وارد كنند.
همچنين اساتيد اين دانشگاه بايد روش و جزئيات 
الزم در خصوص ارزيابي غير حضوري خود در هر 
درس در نيمســـال جاري را طي نامهاي به معاونت 
آموزشي دانشكده ارائه كنند و تصميمهاي مربوط به 
نحوه برگزاري دروس عملي نيـــز بزودي به اطالع 

خواهد رسيد.

دانشگاه تهران

بنابر اعالم معاونت آموزشـــي دانشگاه تهران، 
امتحانات دروس مقطع كارشناسي به صورت حضوري 
و طبق تقويم آموزشـــي و برنامه زمانبندي اعالم شده 

براي هر درس، از تاريخ 5 تيرماه برگزار خواهد شد.
دانشجويان ساكن در استانهاي تهران، البرز و قم با 
حضور در دانشكدههاي خود در دانشگاه و دانشجويان 
ساكن در شهرستانها با حضور در مراكز و واحدهاي 
دانشگاه پيام نور اســـتانهاي محل سكونت خود در 

آزمونهاي پاياني نيمسال شركت خواهند كرد.
دانشـــگاه تهران اعالم كرد: انتخاب محل آزمون 
به عهده دانشجو است. سامانه مربوط به نحوه انتخاب 
محل آزمون و مراكز و واحدهاي دانشـــگاه پيام نور، 
متعاقباً توســـط مركز فناوري اطالعات دانشگاه اعالم 
خواهد شد .پيرو بخشنامههاي قبلي، امتحانات دروس 
مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري براي همه دانشجويان 
به صورت الكترونيكي برگزار ميشود. استاد هر درس 
مرجع ارزشيابي دانشجو در همان درس بوده و نسبت 
به ارزيابي و امتحانات پاياني اقدام خواهد كرد. در موارد 
خاص آزمون برخي از دروس با تأييد معاونت آموزشي 
دانشكده و ستاد برگزاري آزمونهاي دانشگاه ميتواند 
بر اساس مفاد بند 1 برگزار شود .همچنين آزمون پايان 
ترم دانشجويان خارجي كه به كشور خود بازگشتهاند، 
صرفاً به صورت الكترونيكي برگزار ميشود و براي آن 
دسته از دانشجويان خارجي كه در داخل كشور هستند، 

مطابق بندهاي باال صورت ميپذيرد.
مركز مديريت دانـــش و يادگيري الكترونيكي 
دانشـــگاه اطالعات الزم در خصـــوص روشهاي 
آزمونهاي الكترونيكي و مستندات الزم براي برگزاري 

آزمونهاي الكترونيكي را به واحدها ارائه خواهد داد.
معاونان آموزشـــي واحدها بايد هماهنگي و 
برنامهريزي الزم را بـــراي برگزاري آزمونها فراهم 
كنند. در اين راســـتا همراهي و مشاركت مديران 
گروههاي آموزشـــي و اعضاي هيأت علمي براي 
برگزاري مطلوب آزمونهاي پايان نيمسال بيش از 

پيش مورد انتظار است.

دانشگاه تربيت مدرس

دانشـــگاه تربيت مدرس نيز اعالم كرد كه با 
تصميم ستاد بازگشايي دانشـــگاه، امكان برگزاري 
دروس عملي به صورت «حضوري» و «فشـــرده» 
در مرحله اول براي كليه دانشجويان دكتري فراهم 
شده اســـت. كليه كالسهاي دروس نظري مقاطع 
كارشناسي ارشـــد و دكتري تا پايان نيمسال جاري 
كماكان به صورت مجازي و از طريق سامانه يادگيري 
ادامه و اتمام خواهد يافت. (LMS) تركيبي دانشگاه

همچنين با هماهنگي معاونت دانشجويي دانشگاه 
مقرر شد تا ضمن رعايت كليه پروتكلهاي بهداشتي 
و رعايت اصل حداقل تراكم حضور دانشـــجويان در 

خوابگاهها، كالسهـــاي عملي به صورت محدود به 
مدت حداكثر 3 هفتـــه از تاريخ 17 خرداد تا 5 تيرماه 

1399 برگزار شود.
رعايت پروتكل ابالغي مركز بهداشت و درمان 
دانشـــگاه، مبني بر لزوم بررسي سالمت دانشجويان، 
اعضاي هيأت علمي و كاركنان بر اســـاس راهنماي 
گام دوم مبارزه با بيماري كوويد19 وزارت بهداشت 
و تكميل فرمهاي خوداظهاري سالمت دانشگاهيان در 
زمان بازگشايي دانشـــگاه و طول بازه زماني برگزاري 
كالسهاي عملي نيمســـال دوم 99ـ1398 ضروري 
است. همچنين برنامه اســـكان موقت دانشجويان در 
خوابگاهها با رعايت حداقل تراكم حضور (1 نفر در 
هر اتاق 2، 3 و 4 نفره و 2 نفر در اتاقهاي بيش از 6

نفره) پيشبيني شده است.
چنانچه در خوابگاهها نشـــانهاي از بروز عاليم 

آلودگي به ويروس كرونا مشاهده شود، فرد مشكوك 
به بيماري و كليه افراد مرتبط با وي بالفاصله قرنطينه 

خواهند شد.
دانشجويان پس از اتمام دوره برگزاري كالسهاي 
عملي تا تاريخ 5 تيرماه الزم است بالفاصله خوابگاه را 
تخليه نموده و به شهر محل سكونت خود بازگردند. 
همچنين دانشجوياني كه به داليل پزشكي، مخاطرات 
ناشي از ابتال يا احتمال آلودگي به ويروس و ساير داليل 
موجه، امكان حضور در كالسهاي عملي را ندارند، 
ميتوانند حداكثر تا پايان خرداد 1399 نسبت به ثبت 
درخواست حذف دروس عملي نيمسال جاري پس 
از تأييد استاد درس، گروه آموزشي و معاون آموزشي 

دانشكده اقدام كنند.
گفتني است پس از اتمام برنامه دانشجويان دكتري 
در مرحله اول، نحوه و زمان برگزاري كالسهاي عملي 
دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد دانشكدهها متعاقبا 

اطالع رساني خواهد شد.

دانشگاه شهيد بهشتي

بر اساس اعالم دانشگاه شهيد بهشتي، امتحانات 
پايان نيم ســـال دوم تحصيلي 99ـ98 اين دانشگاه، با 
توجه به زمانبندي اعالم شده معاونت آموزشي دانشگاه 
و بر اساس برنامه امتحاني ثبت شده در سامانه گلستان، 
براي همه دروس (دروس نظري و دروس عملي كه 
كالسهاي آنها به صورت غيرحضوري تشكيل شده 

است) الزامي است.
در واقع امتحانات همه مقاطع تحصيلي به صورت 
غيرحضوري برگزار ميشـــود. بر اســـاس مقررات 
آموزشي، استاد هر درس برگزار كننده امتحان و مرجع 
اصلي ارزشيابي دانشجويان در همان درس است. اگر 
همه دانشجويان يك كالس درس متقاضي برگزاري 
امتحان حضوري باشند در صورت تاييد استاد درس 
و موافقت شوراي واحد، برگزاري امتحان به صورت 

حضوري، با رعايت تمامي پروتكلهاي بهداشـــتي و 
بدون ارائه خدمات دانشجويي، بالمانع است.

نحوه برگزاري امتحانات براي دانشجويان غيرايراني 
همانند ساير دانشجويان است. درصورت عدم دسترسي 
به اينترنت مناسب، اين قبيل دانشجويان ميتوانند پس 
از بازگشت به دانشگاه، نسبت به حذف درس يا دروس 

خود اقدام كنند.
الزم اســـت امتحان پايان نيمسال براي تمامي 
دانشجويان يك درس، با يك شيوه يكسان انجام شود. 
استادان سوابق ارزشيابي درس را حفظ كنند به نحوي 
كه در صورت لزوم، قابليت مراجعه و بررسي مجدد 

را داشته باشد.
همچنين استادان امتحانات غيرحضوري را مطابق با 
زمان برنامه امتحاني ثبت شده در سامانه گلستان شروع 
كنند و تعيين پايان زمـــان برگزاري امتحان (با در نظر 
گرفتن عدم وجود تالقي با امتحانات بعدي، براي برخي 
از دانشجويان) به عهده استاد درس باشد. تأكيد ميشود 

بازه مجاز مدت زمان برگزاري امتحانات دروسي كه به 
صورت شفاهي يا پروژهاي برگـزار ميشوند، از زمان 

شروع تا پايان امتحان، حداكثر 5 روز اداري است.
بر اين اساس براي برگزاري امتحان غيرحضوري 
به صورت شفاهي يا كتبي، سامانه آموزشي غيرحضوري 
برخط و سامانه درسافزار پيشنهاد ميشود. با اين حال، 
استادان ميتوانند از ساير روشها و سامانههاي مجاز 
(ضمن اطالع به مدير گروه يا معاون آموزشي واحد) 

براي برگزاري امتحان استفاده كنند.
درخصوص شيوه ارزشيابي و سامانه مـورد نظر 
بـراي برگزاري امتحانات پايان نيمسال، اطالع رساني به 
موقع، توسط استــاد  درس به دانشجويان صورت گيرد 
و غيبت دانشجو در امتحان پايان نيم سال، تابع مقررات 
مندرج در دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان 

نيمسال براي تمام دورههاي تحصيلي است.

زمان ثبت نمرات براي دروس مقطع كارشناسي 
حداكثر 10 روز اداري و براي دروس مقاطع تحصيالت 
تكميلي حداكثر يك ماه بعد از زمان برگزاري امتحان 
درس است. الزم است اســـتـادان پس از وارد نمودن 
نمرات هر درس، به مـدت ســـه روز (72 ساعت) 
نسبت به بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان، اعمال 
ضروري  تغييرات نهايي و قفل نمـــرات اقدام كنند.
است مســـئولين  آموزش واحدها، حداكثر تا 10 روز 
اداري پس از قفل نمرات توسط استاد درس، نسبت به 

قفل نهايي نمرات اقدام كنند.

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر محمد مهدي صدوقي با بيان اينكه آموزش 
حضوري دانشگاه بنا بر ابالغيه وزارت بهداشت از 
تاريخ 17 خردادماه اجرايي شده، تأكيد كرد: به دنبال 
برگزاري جلســـات متعدد، تصميم بر آن شد كه 
آموزش حضوري در دانشگاه به صورت تدريجي از 

17 خردادماه آغاز شده و طبق برنامهريزي انجام شده 
در هفته اول و يا دوم پذيراي دانشجويان ترم آخر 
و ماقبل آخر در سطوح دكتري، كارشناسي ارشد و 

كارشناسي خواهيم بود.
وي درباره دانشجويان دانشكده پزشكي توضيح 
داد: كارآموزاني كه در بخشها حضور دارند، طبق 
برنامهريزيهاي انجام شده در دانشكده پزشكي، براي 
اوايل تيرماه به بخشهايي خواهند رفت كه ريسك 
ابتال به كرونـــا در آنها پاييـــن و از امنيت بااليي 
برخوردار است. دانشجويان به بخشهاي عفوني و 
ريه كه بيماران كرونايي در آنجا بستري هستند فرستاده 
نميشوند و تنها در بخشهايي فعاليت ميكنند كه 
ايمن باشد. همچنين دانشجويان ترم آخر و ماقبل آخر 
پرستاري كه خدمت در عرصه خواهند داشت نيز در 
بخشهايي حضور خواهند يافت كه از نظر سرايت 

كرونا حداقل خطر را داشته باشند.
صدوقي با تأكيد بر اينكه عمده دانشـــجويان 
همچنان بايد آموزش مجازي را ادامه دهند، گفت: 
دروسي كه قابليت ارايه مجازي دارند همچنان برقرار 
خواهد بود، به ويژه براي دانشجويان ترمهاي يك تا 
چهار كه عمده دروس آنها به صورت تئوري است.

معاون آموزشـــي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي افزود: فعًال دروس عملي ترمهاي اول تا سوم 
بازگشايي نميشوند و در مورد ارايه دروس عملي 
اين دسته از دانشجويان طي ماههاي آينده يعني تير 
و مردادماه تصميمگيري خواهد شد. بر اين اساس 
اگر شرايط مناسب بود دانشجويان در دانشگاه حاضر 
ميشوند و اگر باز هم شرايط مناسب نبود برگزاري 
دروس عملي به ترمهاي آينده موكول ميشـــود. 
بنابراين آموزشهاي تئوري به صورت مجازي ادامه 
خواهد داشت و آموزشهاي حضوري بيشتر براي 
دانشجويان ترمهاي آخر مقاطع مختلف كه نزديك 
به فارغالتحصيلي هستند و نياز به گذراندن واحدهاي 

عملي دارند، از 17 خرداد آغاز شد.
وي با بيـــان اينكه ممكن اســـت وضعيت 
دانشكدهها با يكديگر تفاوت داشته باشد، يادآور شد: 
اختياراتي هم به روسا و معاونان آموزشي دانشكدهها 
داده شده تا در زمينه تصميم گيريهاي مقطعي اختيار 

داشته باشند.
وي با اشاره به وضعيت دانشكده دندانپزشكي 
كه ريسك خطر بااليي دارد، گفت: در رابطه با اين 
دانشـــكده، هفته اول به آموزش اساتيد، كاركنان و 
دانشجويان براي چگونگي رعايت اصول بهداشتي 
اختصاص مييابد و در هفته دوم نيز دستياران سال 

آخر در دانشكده حضور پيدا خواهند كرد.
معاون آموزشـــي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي تأكيد كرد: به تدريج دانشجويان رشتهها و 
مقاطع مختلف در دانشـــكدهها از جمله دانشكده 

دندانپزشكي حضور پيدا خواهند كرد.
وي با بيان اينكه در بعضي از مقاطع، رشتهها 
و دانشـــكدهها آموزش مجازي تقريبا تمام شده و 
دانشـــجويان در حال آمادگي براي برگزاري آزمون 
هستند، درباره نحوه برگزاري آزمونها توضيح داد: 
عمده آزمونها به صورت مجازي برگزار ميشود، 

زيرا به حضور فيزيكي دانشجويان نياز نيست.
دكتر صدوقي ادامه داد: با توجه به مشـــكالتي 
مانند قطعي اينترنت و مواردي از اين دست كه ممكن 
اســـت در حين برگزاري آزمون براي دانشجويان 
اتفاق بيفتد، در شوراي آموزشي دانشگاه اين تصميم 
گرفته شـــد كه چنانچه براي گروه و يا دانشكدهاي 
مشكالتي در حين برگزاري آزمون الكترونيك پيش 
آمد، امكان برگزاري آزمون مجدد فراهم شود. آزمون 
مجدد ميتواند به صورت الكترونيك و يا به صورت 
حضوري انجام شود، زيرا ممكن است تعداد كمي 

دچار اين مشكالت شوند.
معاون آموزشي دانشگاه تأكيد كرد: بازگشايي 
آموزش حضوري به صورت تدريجي خواهد بود تا 
نگرانيهاي دانشجويان و خانوادههاي آنان برطرف 

شود، زيرا ما نيز ترجيح ميدهيم دانشجويان عزيز در
يك محيط ايمن آموزش ببينند.

معاون آموزشـــي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشـــتي درباره زمان پايان كالسهاي حضوري در
ترم جاري توضيح داد: زمان پايان ترم جاري، پايان
تيرماه و برگزاري امتحانات نيز تا 15 مرداد خواهد
بود، اما با توجه به شرايط متفاوت در هر دانشكده،
ممكن است ترم تحصيلي در بعضي دانشكدهها مانند
دندانپزشكي بيشتر طول بكشد و تا پايان مرداد و حتي

پايان شهريورماه ادامه يابد.
وي با بيان اينكه امكان تحقق هر درخواستي
از سوي دانشكدهها براي تسهيل شرايط دانشجويان
فراهم است، گفت: دانشجويان در اين باره نگراني
نداشته باشند و امتحان دروسي كه پايان يافته ميتواند
برگزار شـــود و ترم براي دروسي كه هنوز آموزش
آنها پايان نيافته ميتواند دو تا سه هفته بيشتر ادامه

يابد.
معاون آموزشـــي دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشـــتي درباره حضور فيزيكي دانشـــجويان در
دانشـــگاه از امروز 17 خرداد به بعد توضيح داد:
بيشتر دانشـــجويان ترمهاي آخر كه در شرف فارغ
التحصيلي هستند در كالسهاي آموزش حضوري،
حضور خواهند داشت و اين تمهيدات ديده شده كه
كالسهاي آنان برگزار شود تا بتوانند هرچه زودتر
فارغ التحصيل شوند، اما فعًال اجباري براي حضور
فيزيكي در كالسهاي حضوري ديده نشده و طبق
آيين نامه افراد ميتوانند دروس و يا ترم تحصيلي را

حذف كنند.
وي تأكيد كرد: وضعيت ايمني و ســـالمت
كالسها ارزيابي ميشود و درصورت رعايت اين
اصول، كالسها را ادامه خواهيم داد، اما در صورت
بروز هرگونه مشكل، درباره آن مجددا تصميمگيري

خواهيم كرد.

دانشگاه شريف

دكتر رشـــتچيان معاون آموزشي و تحصيالت
تكميلي دانشگاه شريف به تشـــريح نحوه برگزاري
امتحانات در نيم سال دوم تحصيلي دانشگاه شريف
پرداخت و گفت: دانشجويان در مقاطع كارشناسي و
تحصيالت تكميلي در اين ترم به صورت غير حضوري

امتحان خواهند داد.
وي افزود: عالوه بر برگزاري امتحانات به صورت
مجازي، تا اطالع ثانوي دفـــاع از پاياننامهها نيز به

صورت غيرحضوري برگزار ميشود.
معاون آموزشـــي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
شـــريف خاطر نشـــان كرد: تاكنون تعداد زيادي از
آزمايشـــگاهها و دروس كارگاهي به صورت تركيبي
غيرحضوري و حضوري برگزار ميشد كه اين روال

همچنان به صورت تركيبي ادامه خواهد داشت.
دكتر رشتچيان در خصوص وضعيت بازگشايي
خوابگاهها در ايام امتحانات گفت: امكان بازگشـــايي
خوابگاههاي دانشجويي در زمان امتحانات وجود ندارد.
معاون آموزشي دانشگاه شريف در پايان افزود:
دانشجويان تحصيالت تكميلي براي انجام پروژههاي
تحقيقاتي، با رعايت پروتكلهاي بهداشتي ميتوانند در

دانشگاه حضور يابند.
وي گفـــت: در واقع با توجه بـــه عدم امكان
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي درزمان برگزاري
امتحانات (مبتني بر پايش وضعيت فعلي گسترش
بيماري، پيش بينيهاي موجود و توزيع اســـتاني
دانشجويان مقيم خوابگاه) و مشكالت رعايت كامل
پروتكلهاي بهداشتي در صورت تجمع دانشجويان
و ادامه بحران ناشي از اين بيماري تا آينده نزديك،
ستاد پيشگيري از بيماري كروناي دانشگاه تصميم
گرفت امتحانات پايان نيم ســـال دروس نظري در
نيمسال جاري در تمامي مقاطع تحصيلي به صورت

غيرحضوري برگزارخواهند شد.
گروه گزارش
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نگاهي به برنامه آموزش مجازي دانشگاهها - بخش نخست

كدام دانشگاهها دانشجويان را «حضوري» پذيرش ميكنند؟
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نه تنها «ســـاز و 
كار» علوم امروزين از 
نظر تأثيرات اقتصادى 
برگشـــتناپذير است، 
بلكه بهتدريج  كشورها 
را بـــه ســـوى نظام 
سرمايهدارى  اقتصادى 
نيز ســـوق مىدهد. از 
نظر فوكوياما اين فرايند 
در سرمايهدارى به اوج 
مىرسد. با پذيرش آنكه 
اين «ساز و كار... نوعى 
تفسير ماركسيستى تاريخ 
اســـت»، زيرا بر اساس 

«عالقة انسان گونه  باشنده به توليد و مصرف»، استوار است كه 
«عالقهاى بسيار منعطف» بوده و نه تنها به «نيازهاى طبيعى» 
معروف محدود نيست، كه «افق امكانات آن نيز همواره به 
عقب رانده مىشود»؛ با اينهمه، «نوع جامعهاى كه به مردم 
امـــكان مىدهد باالترين كميّت محصوالت را توليد و بر 
يكسانترين مبنا مصرف كنند، جامعهاى كمونيستى نيست، 
بلكه جامعهاى سرمايهدارى است». به نظر مىرسد فوكوياما 
با رد بديلهاى تاريخى سرمايهدارى، نمىتواند نظام اقتصادى 
ديگرى را تصور كند كه بتواند سائقهاى اقتصادى انسان را 
بهتر محقق سازد. پس بر اين اساس، سرمايهدارْي داستان 
نهايى جهتمندى برگشتناپذيرى است كه پيشرفت علوم 

در حوزه نظامهاى اقتصادى توليد مىكند.
مردمساالرى ليبرال 

فوكوياما مىپرسد: آيا از همين ساز و كار نيز نتيجه 
مىشود كه جوامع بايد از منظر سياسى در قالب مردمساالرى 
ليبرال به اوج خود برسند؟ پاسخ او منفى است. اگرچه بسيارى 
به بحث پيرامون وجود ارتباطى الزم ميان مردمســـاالرى 
ليبرال و درجه باالى توسعه اقتصادى ناشى از سرمايهدارى 
پرداختهاند، اما او اين نكته را مورد مناقشه قرار مىدهد. اگرچه 
قبول مىكند كه مثالهاى تجربى فراوانى از اينگونه ارتباطات 
هم امروز و هم در تاريخ وجود دارد، اما كليات مشتق از اين 
موارد را متقاعدكننده نمىيابد؛ مثال «تنها مردمساالرى قادر 
است در ميانة تور پيچيدة منافع متعارضى كه توسط اقتصاد 
امروزين ايجاد شده، وساطت كند»؛ يا رژيمهاى خودكامه 
«طبيعتا تكامل يافته و به مردمساالرى تبديل مىشوند، زيرا 
نمىتوانند مبارزات گروههاى نخبهاى را مهار كنند كه خود 
مىپرورانند؛ يا «صنعتىسازى موفْق جوامعى از طبقه متوسط 
ايجاد مىكند و آن جوامع طبقة متوسط مشاركت سياسى و 

برابرى حقوق را مطالبه مىكنند».  
هيچيك از اين استداللها مبيّن آن نيست كه «چرا بايد 
تكامل فراگيرى در جهت مردمساالرى ليبرال به وجود آيد»،  
و حتى وقتى انســـان متوجه مىشود كه «شواهد معتنابهى 
هست كه نشان مىدهد امروزينسازان اقتدارگراى بازارنگر 

از همتايان مردمساالرشان در حوزه اقتصاد موفقترند»ـ  مانند 
ژاپن در دوره ميجى، شيلى در دوره پينوشه و بهخصوص 
اقتصادهاى جديداً صنعتىشدة آسيا (مانند تايوان، كره جنوبى 
و تايلند)ـ  اين استداللها هر چه بيشتر قانعكنندگى خود 
را از دست مىدهند. به نظر فوكوياما، اين رژيمهاى نوعا 
اقتدارگراى محافظهكار «در اصول بهتر قادرند از سياستهاى 
اقتصادى بهراستى ليبرال پيروى كنند بدون آنكه از جانب 
اهداف بازتوزيعى محدودكنندة رشـــد به انحراف كشيده 
شوند»، حال آنكه دولتهاى مردمساالر نه تنها مورد اخير 
را مىآزمايند، بلكه در عين حال تمايلى به محدودساختن 
رقابت ندارند. با اينهمه «مداخله دولت در بازار، در صورتى 
كه با صالحيت اجرا شود و در درون عوامل محدودكننده 
موسع بازار رقابتى باقى ماند، بسيار آشكار است كه با سطوح 

باالى رشد كامال سازگار باقى مانده است».

بديـــن داليل فوكوياما نتيجه مىگيـــرد كه اگرچه 
ســـاز و كارهاى زيرين تاريخ جهتمند ما به اقتصادهاى 
سرمايهدارى منجر مىگردد، اما لزوما به مردمساالرى سياسى 
منجر نمىشود، بلكه به همان اندازه به آيندهاى ديوانساالر 
و اقتدارآميز منجر ميگردند كه به آيندهاى ليبرال؛ بنابراين 
مىپرسد: چه چيزى تكامل را به سوى مردمساالرى رانده 
است اگر محصول سرمايهدارى، خود محصول ساز و كار 
علم طبيعى امروزين نبوده اســـت؟ پاسخ او ما را به قلب 

فلسفى برنهاد فوكوياما مىآورد.
هماينـــك ديديم فوكوياما وجود هر ارتباط الزمى را 
ميان اقتصاد سرمايهدارى و سياستهاى مردمساالرى ليبرال 
مردود مىداند. او در ادامه مىگويد كه در توسعه تاريخى 
«جنبههاى ديگرى از انگيزه انسانى هست كه هيچ ارتباطى 
به اقتصاد ندارد»، و اينكه «مردمســـاالرى تقريبا هيچگاه به 

دليل اقتصاد انتخاب نشـــده اســـت».  عالوه بر اين، حتى 
اگر سازوكار علم طبيعى امروزين و ارتباط ضرورى آن با 
سرمايهدارى به عنوان تنها موتور تغيير تاريخى مطرح گردد، 
اين تنها در مورد دورة انقالب علمى از سده هفدهم به بعد 
مصداق دارد. همچنين وقفههايى وجود داشته كه ظاهراً با 
جريان معنىدار تاريخ در تعارض بوده يا حداقل آن را قطع 
نموده است، به طورى كه هر نظريه رضايتبخش فراگير 

تاريخ نيز بتواند با آن سازگارگردد.
بدين ترتيب فوكوياما نياز به يافتن ساز و كار دوم و 
ژرفترى را اعالم مىدارد تا تاريخى جهانى را بر آن استوار 
سازد و ادعا مىكند كه آن تاريخ را در هگل يافته است: «از 
نظر هگل، موتور اولية تاريخ انسان، علوم طبيعى امروزين يا 
افق گسترشيابندة عالقهاى نيست كه به آن قدرت مىبخشد، 
بلكه سائقى كامال غيراقتصادى، يعنى مبارزه براى شناسايى 
است». اين موتور نه تنها به ما امكان مىدهد كه وقفههاى 
ظاهرى در تاريخ را تعليل كنيم كه درنتيجه، جنگهاى واقع 
مثال ميان دين و خردگرايى، كه انشعابات هگلى آن نيز ما 
را تشويق مىكند كه توسعه تاريخى را ناشى از تعارضاتى 
بدانيم كه توسط ساختارهاى اجتماعىسياسى متوالى حل 
مىشـــوند، يعنى چيزى كه هگل و ماركس «ديالكتيك» 

مىخوانند. اين براى فوكوياما اهميت دارد؛ زيرا اگر تاريخ 
به نقطهاى برسد كه در آن ديگر هيچ تعارض اساسى وجود 
نداشـــته باشد، در آن صورت تاريخ خاتمه يافته است. در 
پرتو اين نور، فوكوياما مىپرسد: «آيا هيچ تعارضى در نظام 
اجتماعى مردمساالرىهاى ليبرال معاصرمان وجود دارد كه 
موجد اين انتظار در ما گردد كه فرايند تاريخى ادامه خواهد 
يافت و نظام جديد و واالترى ايجاد خواهد كرد؟» پاسخ 

او منفى خواهد بود. 
برخى تحفظات مقدماتى

فوكوياما در تبيين اين پاسخ منفى، احترام فراوان خود 
را به افكار الكساندر كوژوـ   فيلسوف فرانسوى روستبار 
اواسط سده بيستمـ  يادآورى مىكند كه عقايد خود را بر 
مبناى افكار هگل درباره مبارزه براى شناســـايى بنا نهاد و 
نتيجه گرفت كه «دنياى مردمساالرىهاى ليبرال امروزين... 
از تعارض آزاد است» و بنابراين «به انتهاى تاريخ رسيدهايم؛ 
زيرا زندگى در دولت فراگير و همگن براى شهروندانش 

كامال اقناعكننده اســـت». بر اين اساس، منصفانه است كه
بگوييم كتاب فوكوياما نمونه بهروزشـــده و مبسوط برنهاد

كوژو است كه خود مقتبس از خوانش هگل است.
براى پيچيدهتر ســـاختن منشأ خصيصة اصلى فلسفى
فوكوياما، او نيز ادعا مىكند كه همان فكر اصلى درباره «مبارزه
براى شناسايى» را در توصيف افالطون از آن جزء «روحانى»
نفس يافته است كه در عين حال با جزء عقلى و هوسناك
آن تفاوت دارد و آن را «تيموس» ناميد؛ خصيصهاى كه به
گمان افالطون بايد بر طبقه محافظان جمهورى غالب باشد،
زيرا كاركرد آن استفاده از روحيه مردمىشان در جنگ براى
حيثيت دولت بود. در چارچوب ديگرى، اين منشأ پيچيدة
فكر فلسفى اصلى فوكوياما مىتواند نظر انتقادى پايدارى را
پيش آورد، زيرا به هيچوجه مسلم نيست كه هگل را صحيحا
درك كرده باشد، و اين توسل به افالطون را مىتوان استداللى
اجبارآميز تلقى نمود. اما از آنجا كه بايد به اســـتداللهاى
فوكوياما همانطور كه هستند، بپردازيم (دقيقا بگوييم منشأ
آنها ارتباطى با برنهاد او ندارد)، بياييد بىدرنگ بگوييم كجا
احتماال هگل و افالطون را بد تفسير و يا بد استفاده كرده

است و آنگاه در آنجا مطلب را رها سازيم.
فوكويامـــا از تحليل هگل درباره «نبرد خونين براى
شناسايى» استفاده زيادى مىكند كه طبق آن انسانهاى اوليه
خود را از حيوانات متمايز مىساختند. از نظر فوكوياما اين
اُس و اساس مثالى از «روح» در عمل است و او مفهوم هگل
از روح را «آگاهى جمعى انسانى» تلقى مىنمايد، و بر اين
اساس، به نظر مىرسد با ناديدهانگارى هر بُعد مابعدالطبيعى
فلسفه هگلـ  «هگل كامال انسانشناختىشده از جانب كوژو
را مىپذيرد». اين موضع آنقدر جانبدارانه است كه موجب
گمراهى كسانى مىگردد كه با هگل آشنا نيستند و بنابراين
الزم است توجه را بدان جلب نماييم. ممكن است اضافه
كنيم كه در همان چارچوب، عجيب است كه فوكوياما پس
از اســـتخراج چيزى كه هگل درباره مبارزه براى شناسايى
از «پديدارشناسى ذهن» مىگويد، آن دو اثر متأخر را عمال
ناديده مىگيرد كه در آن هگل خود مستقيما به فلسفه تاريخ،

يعنى «فلسفه حق» و «فلسفه تاريخ» مىپردازد!
نگرانىهاى مشابهى درباره توسل فوكوياما به مفهوم عالقه
به شناسايى (تيموس)  افالطون وجود دارد. گورويچ به «انكار
ظاهرى اختالف تعيينكننده ميان عالقه به شناسايى سقراط و
افالطون و شناسايى هگل و كوژو» توسط فوكوياما اشاره مىكند.
شايد بتوانيم به اين، شكايتى جدى را بيفزاييم كه منظور افالطون
از «تيموس» هر چه بوده باشد، هرگز به ذهن او خطور نكرد
كه اين كليد دريافت موتور تغيير تاريخى است! شكايتى مشابه
را مىتوان از خوانش فوكوياما از مفهوم «افتخار» هابز مطرح
ساخت كه بهرغم نظريه هابز كه انسان در جستجوى قدرت
براى امنيت است و «شهرت» تنها نوعى از جمله ساير انواع
«قدرت» است، بار ديگر با موضع جانبدارانه مشابهى، آن را با

عالقه مادهگرايانهاى براى «شناسايى» برابر مىداند.
ادامه دارد

اشاره: حكيم پارسا، مرحوم حجتاالسالم والمسلمين 
19 خرداد 1397) محقق،  دكتـــر احمد احمـــدى (1312ـ
مدرس، مترجم، مؤسس و مدير سازمان انتشارات سمت، 
از ســـال 1360 تا پايان عمر عضو شـــوراى عالى انقالب 
فرهنگى بود و افزون بر پنجاه و پنج مقاله در موضوعات 
گوناگون، چندين كتاب نيز نوشـــت يا ترجمه كرد كه از 
جملة آنهاست: تأمالت در فلسفه اولى (اثر رنه دكارت)، نقد 
تفكر فلسفى غرب (از اتين ژيلسون)، تأسيس مابعدالطبيعة 
اخالق (اثر امانوئل كانت)، بناليههاى شناخت، پادزهر در 
دفع انكار نزول وحى. گفتگوي زير كه به مناسبت سالگرد 
ايشـــان چاپ ميشود، به همت آقايان حجتاالسالم دكتر 
احمد غفارى قرهباغ و حجتاالسالم دكتر عبداهللا محمدى 
صورت گرفته كه متن كاملش در يادنامة مرحوم اســـتاد 

احمدى (حكيم پارسا) به چاپ رسيده است.
در بهار 97، حادثة دردناك رحلت انديشمند فاضل، مرحوم 
آقاى دكتر احمد احمدى را شــاهد بوديم. به همين مناســبت 
مزاحم شــما شــديم تا نكاتى را از محضرتان ياد بگيريم و از 

انديشههاى دكتر احمدى بيشتر استفاده كنيم.
منسوب به حضرت رسول(ص) است كه: «اذا مات العالم، 
ثلم فى االسالم ثلمه اليسّدها شئ»؛ وقتى عالمى مىميرد جاى 
خالى او را كسى نمىتواند پر كند، زيرا هر عالم خصوصياتى 
دارد و به درجهاى رسيده كه تكرارشدنى نيست. شايد بتوان 
گفت كه مرحوم دكتر احمدى چنين شـــخصيتى بود. اگر 
بخواهيم او را در يك كلمه وصف كنيم ايشان مجاهد علمى 
بود و تمام عمر خود را در راه علم، معرفت و كمال، جهاد 
كرده بود. او تمام قواى بالقوهاى را كه در انسان هست بر 
اثر مجاهدتها و زحمتها و كوششهاى مستمرى كه از 
ابتداى كودكى داشت به فعليت رسانده بود. بر اساس چيزى 
كه خودشـــان تعريف مىكردند، ايشان از كودكى تا زمانى 
كه ما ايشان را مىشناختيم و تا آخر عمر، از هيچ كوششى 
دريغ نكردند. اين كوششها يا در راه خدمات فرهنگى بود 

و يا در راه خدمات علمى بود.
بنده از ســـال 1345 كه ايشان در فوقليسانس فلسفة

دانشگاه تهران قبول شدند، با ايشان آشنا شدم. به گمانم در 
آن دوره در تمام ايران فقط يك جا در مقطع فوقليسانس 
فلســـفة غرب دانشجو مىگرفت و نهايت سختگيرى بود. 
تا آنجا كه به ياد دارم، كسانى كه در آن دوره قبول شدند، 
بيش از سهـ چهار نفر نبودند: جناب آقاى دكتر احمدى، 
آقاى پورجوادى و آقاى حداد عادل كه هر ســـه  االن از 
شـــخصيتهاى علمى هستند. ما شنيديم كه در آنجا يك
طلبة بسيار فاضل آمده كه از شاگردان عالمه طباطبايى است 
و خيلى با او انس داشته و مورد توجه عالمه بوده است. 
حتى شنيده بوديم هنگامى كه تفسير الميزان چاپ مىشد، 
ايشان آن را در چاپخانه تصحيح مطبعى مىكرد و تا زمانى 
كه ايشـــان مطالب را نمىديد، مرحوم عالمه اجازة چاپ 
نمىداد؛ يعنى تا اين حد به ايشان اطمينان داشت. از اينكه 
كسى با اين درجه از فضل و كمال در دورة فوقليسانس 
دانشـــگاه تهران قبول شده، خيلى خوشحال بوديم. ايشان 
مراتب علمى را تا مقطع دكترى طى كرد و بعد از آن ما 
با هم بســـيار آشنا شديم و در جاهاى ديگر حشر و نشر 
داشـــتيم. وقتى كه «انجمن فلسفه» تأسيس شد، با ايشان 
بســـيار مرتبط بوديم. ايشان هم سخنرانى مىكردند و هم 
وقتى كه شخصيتهاى خارجى را دعوت مىكرديم، يكى 
از افراد بسيار فعال ما در كنگرهها بودند. ما چند كنگره با 
متفكران آلمانى داشتيم. متفكر بسيار بزرگ آلمانى، پروفسور 
هانس كونگ و پروفسور فان اس از شخصيتهاى جهانى 

هســـتند. در «انجمن حكمت و فلسفة ايران» اتاق بزرگى 
بود و نشستهاى بينالمللى در آنجا تشكيل مىشد. آقاى 
دكتر احمدى در آنجا بودند. در جلسات و كنگرههايى كه 
در خارج از كشور نيز تشكيل مىشد (آلمان، يونان و ساير 

كشورها)، خيلى فعال بودند و بسيار كمك مىكردند. 
شخصيت ايشان را از چند جهت مىتوان مورد بحث 
قرار داد. از جهات علمى، ايشان جامع بين حوزه و دانشگاه 
بودند. ما تعداد كمى از اساتيد داريم كه حوزه را طى كرده 
باشند و به دانشگاه رفته باشند. تعداد كسانى كه از حوزه 
به دانشگاه مىروند، از تعداد كسانى كه از دانشگاه به حوزه 
مىروند، كمتر اســـت؛ اما ايشان از نادر كسانى بودند كه 
حوزه را خوب خوانده بودند، زيرا محضر اساتيد بزرگوارى 
را ديده بودند. همچنين مراحل دانشگاهى را طى كردند و 
هميشه در حال تكميل بودند و واقعا كار مىكردند. ايشان 
بســـيار علمى بودند. هنگامى كه در دانشگاه بودند، عالوه 
بر گذراندن دروس كارشناســـى ارشد و دكترى، شروع به 
تأليف چند كتاب كردند. در آن موقع در دورة فوقليسانس، 
دكتر نصر كتاب ژيلسون را تدريس مىكردند كه واقعا عالى 

اســـت و نقد فلسفة جديد غرب است. بعدها آقاى دكتر 
احمدى آن را با عنوان «وحدت تجربة فلسفى» ترجمه كردند. 
مكتبها، گرايشها و ايسمهاى فلسفى مختلف غرب (مثل 
كانت، هيوم، اصالت علم و غيره)، همه در فصول مختلف 
اين كتاب بررسى شده است. ايشان اين كتاب دشوار را در 
همان زمان ترجمه كرد و بعد آن را با عنوان « نقد تفكر 

فلسفى غرب» به چاپ دوم رساند. 
آقاى دكتر نصر با ژيلسون خيلى مأنوس بود و با او 
رفتوآمد داشت. ژيلسون واقعا عالمه و يكى از بزرگترين 
و شاخصترين متفكران مسيحى قرن بيستم بود و تأليفاتش 

در همة زمينههاى تفكر فلســـفه غرب ممتاز است. شايد 
او بيش از پنجاه تأليف درجه يك داشته باشد. آقاى دكتر 
احمدى كتاب «تأمالت دكارت» را كه معروفترين و يكى 
از دشوارترين كتابهاى اوست، در زمان دانشجويى ترجمه 
كرده بود. او انگليسى را خوب ياد گرفته بود و كار مىكرد. 
اين كتاب را نشر دانشگاهى چاپ كرد و در چاپ دومش 

تجديد نظر هم كرد.
همچنين به اعتبار اينكه او دروس حوزوى را به سبك
قديم و دروس جديد را به سبك دانشگاهى خوانده بود، 
در مسائل تطبيقى بسيار كار ميكرد و سمينارهايى در فلسفة

تطبيقى مىداد. فكر مىكنم حتى يك كرسى «نظريهپردازى 
در فلسفة تطبيقى» به ايشان اختصاص داده شد؛. چون تا 
جايى كه به خاطر دارم، ايشان نقدى بر اپيستمولوژى كانت 
در كرسى نظريهپردازى كه در محل فرهنگستان و جاهاى 
ديگر تشكيل شد، داشت. جامعيت بين حوزه و دانشگاه، اين 
اجازه را به او مىداد كه وارد بحثهاى تطبيقى شود؛ چيزى 
كه ما بيشتر از همه به آن نياز داريم. الزمة تطبيق، عالوه بر 
دانستن زبان، اين است كه انسان يك پا را در يك سنت 
داشـــته باشد و يك پا در سنت ديگر. ايشان هم از لحاظ 

حوزوى قابليت داشتند و هم از لحاظ دانشگاهى.
به لحاظ اخالقي نيز ايشـــان بيش از هر چيز انساني 
متخلق بود؛ يعنى ظاهر و باطنش يكى بود. كمتر كسى را 
مثل او پيدا مىكنيد. ذرهاى نفاق نداشـــت. اصال دروغ بلد 
نبود و به همين دليل در نقد هم صراحت داشـــت. گاهى 
اگر بايد نقد مىشد، بسيار صريحاللهجه انتقاد مىكرد؛ عينا 

مانند كف دست بود. 
 اين خصوصيات به زادگاهشان برمىگردد. 

بلـــه، آن هم بىتأثير نبود. براى اينكه او زندگى خود 
را با طبيعت شروع كرده بود. مىدانيد كه ايشان در طبيعت 
زندگى كرده و بزرگ شده بود. همان حالت طبيعى را حفظ 

كرده بود. ظاهر و باطن او يكى بود؛ رك و صريح بود و 
البته بعضىها خوششان نمىآمد. از خصوصيات ديگرشان 
اينكه شخص مؤمنى بود؛يعنى بسيار باايمان و قرآنخوان 
بود. كسى كه با مرحوم عالمه تا آن حد رفتوآمد داشته 
باشـــد و «الميزان» را تصحيح كرده باشـــد، حتما اثرى در 
او دارد. او بر قرآن تســـلط داشت و بحثهاى قرآنى خيلى 
خوبى داشـــت. مىتوان گفت كه يك نوع فرهنگ قرآنى 
در ذات و طبيعتـــش بـــود و واقعا در حد امكان تخلق به 

اخالق الهى داشت. 
پنج شش ماه قبل از وفاتشان، جلسهاى در فرهنگستان 

داشـــتيم؛ جايى كه دانشمندان و اساتيد در زمينة مطالعات 
اسالمى جمع شده بودند. در آن جلسه ايشان دربارة يك
آيه رهبانيت بحث كرد: «رهبانيّه ابتدعوها ما كتبناها عليهم اال 
ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها فĤتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم و كثيٌر منهم فاسقون». دو جلسه دربارة اين آيه بحث 
كرديم. من، آقاى استاد محقق داماد و خيلى از اساتيد ديگر 
كه از قم آمده بودند هم وارد بحث شديم. ايشان عنايتى 
به قرآن و حكمت قرآنى و تخلق به اخالق قرآنى داشت 

كه واقعا شايسته تحسين بود.
ايشـــان عالوه بر كارها و شغلهاى ادارى كه داشت، 
خدمت زيادى كرد؛ مثال در تأسيس تربيت مدرس تهران 
خيلى سهيم بود و اگر اشتباه نكنم، سالهاى سال اولين رئيس 
دانشكدة ادبيات تربيت مدرس بود و خدمات زيادى كرد و 
استادان مختلف را براى تدريس در آنجا دعوت كرد. ما به 
احترام ايشان در آنجا درس مىداديم. ايشان آنجا را پايهريزى 
كرد و االن تربيت مدرس تهران دانشگاه خيلى خوبي است. 
تأسيس تربيت مدرس قم هم به همت ايشان بود. خدمتى 
كه تربيت مدرس قم در علوم اسالمى كرده، كمتر از تربيت 
مدرس تهران نيست. بنده با ايشان مخصوصا در آنجا خيلى 
همكارى داشـــتم. آنجا يك ساختمان پنج، شش اتاقه بود؛ 
ولى در يك ســـال، دانشجويان خيلى ممتازى مىگرفت. 
طبق گفتة خودشـــان، از ميان 900 نفرى كه شركت كرده 
بودند، 10، 15 نفر پذيرفته شدند كه االن همة آنها استادان 
برجستهاى شدهاند. ايشان از بنده خواستند كه در آنجا فلسفة
غرب درس بدهم. هر هفته چهار ساعت به مدت ده سال 
آنجا بودم. تابستان سخت مىشد و گاهى گرمازده مىشدم، 
اما مىارزيد؛ براى اينكه دانشجويان فوقالعادهاى داشت كه 
هر كارى مىگفتيد انجام مىدادند: كتاب مىخواندند، بحث 
مىكردند، رســـالة خوب مىنوشتند و االن همة آنها استاد 
دانشگاههاى ايران و حتى خود تربيت مدرس هستند. ايشان 

كارهاى فرهنگى ديگر نيز زياد انجام دادند. 
مرحوم آقاى دكتر احمدى ميگفتند: «زمانى كه ما وارد 
بحثهاى فلسفة غرب شديم، بعضىها حتى فلسفة اسالمى را هم 
حرام مىدانستند، چه رسد به فلسفة غرب و من كتاب كانت را 
در زير عبا پنهان مىكردم!» شما ضرورت ورود به فلسفههاى 

تطبيقى را چطور تعبير مىكنيد؟
امروز خيلى الزم اســـت. اكنون ما در عصرى زندگى 
مىكنيم كه جهان مانند دهكده شده است: دهكدة جهانى! 
چهل هزار كتاب فلسفى در كتابخانة انجمن هست. جاهاى 
ديگر مثل قم، كتابخانههايى دارد كه شايد صدهزار كتاب 
داشته باشد. ما نمىتوانيم چشممان را بر اين ارتباط ببنديم كه 
زيان بزرگي است. االن ما قدرى عقبنشينى كردهايم. ايران 
كشـــورى صددرصد 
فرهنگى اســـت. اين 
كشـــور در جهـــان 
اسالم و در تمام دنيا، 
يكى از فرهنگىترين 
كشورهاست. انتظار ما 
از اين فرهنگ آن است 
كه با تمام فرهنگهاى 
دنيا در تماس باشد. اگر 
اين امر محقق شـــود، 
بزرگانى پديد مىآيند. 
اگر نبـــود معارفى كه 
از هند و يونان باستان 
ترجمه شد و اگر معارف 
قرآنى نبودند، آيا ابن سينا و مالصدرا بودند؟ نبودند. به علت 
ارتباط با فرهنگهاست كه چنين شخصيتهايى به وجود 
آمدند و شايد هيچ دورهاى در تاريخ بشر نبوده كه در آن 
فرهنگها تا اين حد با هم ارتباط داشته باشند. بعضى از 
طالب فاضلى كه قبل از انقالب ترجمه مىكردند، مىگفتند 
ما جرأت نمىكرديم كتاب انگليسى برداريم؛ مىگفتند اين 
كفر است! وقتى مىخواستند چند كلمة انگليسى بخوانند، 
بايد آن را پنهان مىكردند. ارتباط داشتن فرهنگها يك نياز 

است و ما نبايد آن را ناديده بگيريم.
اين كه االن كسي با اينهمه منابع غنى به فلسفة تطبيقى 
ورود كند، يك مطلب اســت، اما دكتر احمدى در آن زمان 
با كمبود منابع و امكانات به رويكرد مقايســهاى پرداختند و 
همانطور كه فرموديد، در اين رويكرد، ايشان از مبنا بودن سنت 
اسالمى غفلت نكرد؛ يعنى سنت اسالمى در فلسفة غرب گم 

نمىشود و از سنت فلسفى اسالمى نيز محافظت مىكند. 
در قم علمايى هســـتند كه خالص با آن روش قديم 
درس خواندهاند و خيلى قابل احترامند؛ اما عدهاى از طالب، 
غرب را مىخوانند و عجيب غربزده مىشوند! من تعجب 
مىكنم. راه را گم نكردن و چشمبسته مفتون غرب نشدن، 
كار ســـختى اســـت؛ يعنى بايد مواظب مرزها بود كه در 
كجـــا حركت مىكنيم. من كتابهايى را در قم ديدهام كه 
انگار ويتگنشتاين يا برتراند راسل نوشتهاند! نمىگويم اين 
كتابها بد هستند، ولى در كنار آنها بايد يك مقايسه هم 
صورت بگيرد. دانشجويانى كه در آن زمان تحصيل كردند، 
فلســـفة غرب داشتند، استاد حوزه داشتند و همه را با هم 
مىخواندند. غربزدگى چه در دانشـــگاه و چه در حوزه 
بد اســـت؛ يعنى دانشجو بايد بخواند و غربشناس باشد؛ 
بدون اينكه غربزده باشد. «غربشناسى» و «غربزدگى» 

دو مسئله هستند. 
آفت غربزدگى در ايران و در كشورهاى اسالمى زياد 
است. اگر كسى بتواند از اين آفت فاصله بگيرد، كار بزرگى 
انجام داده اســـت و اين وقتى ممكن است كه «حكمت» 
را بدانيد؛ يعنى اگر ديد حكمى داشته باشيد، غربشناس 
مىشـــويد، اما دچار آفت غربزدگى نمىشويد. حكمت 
مىتواند هر چيزى را در جاى خود قرار دهد و حقيقت هر 
چيزى را تشخيص دهد. من فكر مىكنم كه مرحوم استاد 
دكتـــر احمدى اين مرزها را تا اندازهاى رعايت مىكرد. با 
اينكه به سطوحى از غرب رسيده بود و عروج كرده بود، 

اصال غربزده نبود.
در خصوص فلســفة تطبيقى، گاه برخى متفكران دنبال 
شــباهتيابىها هســتند و به محض اينكه شباهتى را در تفكر 
اسالمى و غربى بينند، آنها را همافق مىپندارند. عدهاى نيز امكان 
كار تطبيقى را نفى مىكنند. اگر بخواهيم در دام اين افراط و 
تفريط گرفتار نشويم و يك بحث تطبيقى محققانه داشته باشيم، 
بهويــژه در دوران مــدرن كه  انگيزهها و زمينة بحث متفاوت 
است، چه بايد كرد؟ محقق چه اصولى را بايد رعايت كند كه 

هم در توصيف و هم در نقد، كارش حكيمانه باشد؟
اوال ما مىتوانيم فلسفة اسالمى را با غرب مقايسه كنيم؛ 
براى اينكه فلسفة يونان، كه اصل فلسفة غرب است، ابتدا 
به ما رسيد نه به آنها و ما آن را از حيث حكمى بررسى 
كرديـــم و خيلى ارتقا داديم. غربيان وارث حكمت يونان 
نيستند. وارث حكمت يونان كه آن را به حد بسيار باالترى 
ارتقا داد، ما هستيم و از ما به آنها رسيده است. كتابهاى 
امثال ابنسينا، فارابى، كندى و ديگران به زبان التين ترجمه 
شد و مورد استفاده آنان قرار گرفت. پس طبيعى است كه 
بايد مسائل مشتركى داشته باشيم و داريم؛ البته غربىها و 
بيشتر از آنها خودمان، از اين نكته غافليم! مسائل مشترك 
هست. شما در كانت تأثير ابنسينا را مىبينيد كه آنها متوجه 
نيستند و حاضر نيستند بپذيرند. در ديگران نيز همينطور 
است. ابنسينا پيش از همه به علم مستقل الهيات بالمعنى 

االعم پرداخت. در ارســـطو چنين چيزى را نداريم. بحث
«وجود و ماهيت» را ابنسينا وارد فلسفه كرد. پس هر كسى
در اين باره بحث كند، از ابنسيناست. حال چه در سنت
توماس و چه در كتابهاى ديگر، بحث وجود و ماهيت و
وجود واجب و ممكن  همه به ابنسينا برمىگردد. غربي  ها

متوجه نيستند. 
درســـت است كه در فلســـفه، بعضى مسائل جزئى
مشتركند يا مسائل راهحلهاى مختلف دارند، ولى در تطبيق،
مبادى خيلى مهم است. شما فيلسوف را به مبادى مىشناسيد.
به قول ارسطو كوچكترين خطا يا حركت در مبدأ در نتايج
خيلى تأثيرگذار است. اول راهتان را كشف كنيد. اگر من از
اين طرف بروم، به بندرعباس مىرسم و اگر از آن طرف
بروم، به مشهد مىرسم. خيلى فرق مىكند. اشتباه آنها اين
اســـت كه به مبادى توجه ندارند. مبادى حكمت، هميشه
الهى است. هيچ حكيمى را مطلقا نمىتوان حكيم گفت،
مگر اينكه الهى باشد. ممكن است غربىها متوجه اين نكته
نشوند، اما فالسفة اسالمى خيلى به آن توجه كردهاند كه
آنهايى را هم كه الهى نمىدانستند، الهى بودند؛ مثال ارسطو
در مورد پيشســـقراطيان مىگويد آنها از حكماى طبيعت
و قائل به يك علت مادى هستند. درحالى كه او نفهميده
است! سهروردى موقعيت او را درست مىكند و مىگويد
آنها حكماى الهى و سفيران الهى بودند، براى اينكه مبدأشان

را مىدانستند. 
پرسش اصلى آنها اين بود كه «آرخه» (يعنى مبدأالمبادى)
چيست؟ برخالف گفتة ارسطو، آنها حكمت ذوقى داشتند؛
حكمت آنها رمزى بود، بحثى نبود؛ بنابراين در همة حكيمان
ـ چه شرقى و چه غربىـ  كنفوسيوس، اوپانيشادها، زردشت،
افالطون، ارسطو، سقراط و تمام حكماى ما (مثل مالصدرا،
ابنسينا، سهروردي)، كل هستى از مبدأ توجيه مىشود؛ مثال
ابنسينا بين واجبالوجود و ممكنالوجود فرق مىگذارد.
اين خيلى مهم اســـت كه بين حق و خلق فرق مىگذارد.
«برهان واجب» را اولين بار ابنسينا وارد فلسفه كرد. رسالة
« فصوص الحكمه» كه منسوب به فارابى است، درواقع متعلق
به ابنسيناست. اصال تقسيم و بيان و ساختار آن متعلق به
ابنسيناســـت و االن هم ثابت شده است؛ بنابراين ابنسينا
بين واجب و ممكن فرق مىگذارد. هرچه ممكن دارد، از
واجب است. واجب بايد همة صفات كمال را داشته باشد.
اين موضوع را در اوپانيشادها، بين «آتما» و «مايا» هم مىبينيد
كه وجود عالم بدون حق، يك فريب است. اكثر مردم در
اين خيال و فريب هســـتند. در پيشاسقراطيان هم، به  رغم
گفتار ارسطو، چنين موضوعى مطرح بود؛  مثال هراكليتوس
دربارة «لوگوس» صحبت مىكند. لوگوس آتش اســـت و
آتش رمز لوگوس است. او مىگويد احد (لوگوس) در همه
چيز هست؛ يعنى لوگوس در همه چيز هست. اين مسئله
«ارتباط وحدت و كثرت» است. يا وقتى پارمنيدس دربارة

وجود مطلق بحث مىكند، حكمت محض است.

 قدر مشترك همة حكما اين است كه با سير عقالنى
به مبدأ مىرسند و تمام چيزها را از ديدگاه مبدأ مىبينند.
افالطون حكمت را تشبّه به خدا و تألّه مىداند. او مىگويد
حكيم متأله چيزها را آنطور مىبيند كه گويى خدا مىبيند؛
يعنى از آن منظر الهى به همه چيز نگاه مىكند. ابنســـينا،
سهروردى و مالصدرا نيز همينگونهاند. از اول تا آخر قرآن
نيز همينطور است. هر چيزى، حتى باران را، خدا مىفرستد؛
يعنى همه چيز را از جانب خدا مىبيند و ديد الهى دارد. اما
اين ديدگاه در دوران جديد نيست. از دكارت به بعد، تمام
سعى فلسفه بر اين است كه خدا را حذف كند. البته ممكن

است كه در بعضى از مسائل، ديد مشترك باشد.
 گاهى اوقات ما مســـائل جزئى را از يك فيلســـوف
مىگيريم، ولى از ديد كلى او غفلت داريم؛ مثال كانت مىگويد:
«حكمت نظرى ممكن نيست.» اين به اين معناست كه معرفت
ممكن نيست! هيچ حكيمى چنين حرفى نزده و سخن باطلى
است. اصال اگر «حكمت نظرى» امكان ندارد، پس چرا كانت
سه نقد نوشته است؟! عقل نظرى را با پاى خود نوشتهاى يا با
عقل خود؟ وقتى نقد كردهاى، پس چطور عقلت امكان معرفت
ندارد؟ اصال خودش عين تناقض است. تو اين نقدها (نقد
عقل محض، عقل عملى و قوة حكم) را با عقلت نوشتهاى
و عقلى كه نقد كند، اوبژكتيو اســـت؛ يعنى عقل، برخالف
آنچه فرض كردهاى كه اوبژكتيو نباشـــد، اوبژكتيو است و
همچنين نمىتواند ترانساندانتال به معناى كانتى باشد. بنابراين
دو صفتى كه كانت براى فلسفة خودش وضع كرده، متناقض
هستند. ترانساندانتال نمىتواند اوبژكتيو باشد و اوبژكتيو هم
نمىتواند ترانساندانتال باشد. عقلى كه معرفت نداشته باشد،
نمىتواند سه كتاب نقد بنويسد. به همين دليل گفتم كه او

اين كتابها را با انگشت پاى خودش ننوشته!
ادامه دارد

 نظرها و انديشهها
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*من كتابهايى را در قم ديدهام كه انگار ويتگنشتاين 

يا راسـل نوشـتهاند! آفـت غربزدگى زياد اسـت و 

فاصلهگرفتـن از آن، كار بزرگـى اسـت و اين وقتى 

ممكن ميشـود كه «حكمـت» را بدانيم. مرحوم دكتر 

احمـدى اين مرزهـا را رعايت مىكرد و بـا اينكه به 

سطوحى از غرب رسيده بود، اصال غربزده نبود

مجاهد علمي

*وكوياما وجود هر ارتباط الزمى را ميان اقتصاد 

سرمايهدارى و سياستهاى مردمساالرى ليبرال 

مـردود مىدانـد. او مىگويد در توسـعه تاريخى 

جنبههاى ديگرى از انگيزه انسانى هست كه هيچ 

ارتباطى به اقتصاد ندارد و مردمسـاالرى تقريبا 

هيچگاه به دليل اقتصاد انتخاب نشده است

تاريخ، از فلسفه تا سياست

*دكتـر احمدي مجاهـد علمى بود و تمام عمرش را 

در راه  معرفت و كمال، جهاد كرده بود. در مسـائل 

تطبيقى بسيار كار ميكرد و سمينارهايى در فلسفة 

يكى  تطبيقى مىداد. متخلـق بود: ظاهر و باطنش

بود، ذرهاى نفاق نداشـت؛ بسـيار صريحاللهجه 

انتقاد مىكرد و مانند كف دست بود

اتحاد جماهير شوروي اميدوار 
بود كه در جنگ سرد، كشور يهود در 
طرف او خواهد ايستاد. اين برداشت 
از آن جهت براي شوروي منطقي به 
نظر ميرسيد كه احزاب سوسياليست 
جامعه يهودي، نقشي مهم و حساس 
بازي ميكردند. دومين حزب بزرگ 
اسرائيل («حزب مپام») گرايشهاي 
چپ سوسياليســـتي داشت و براي 
اســـتالين و سياستهايش احترامي 
وافـــر قائل بـــود و به هنگام مرگ 
استالين، يك روز عزاي عمومي در 
جنبش كيبوتصي اعالم كرد. «حزب 
كمونيســـت اسرائيل» نيز به مسكو 
بســـيار وفادار بود. برخي اعضاي اين حزب در كار خريد ســـالح از 
بلوك شرق، البته با فرمان مسكو، به هاگانا كمك كردند. در آن زمان، 
بريتانيا و فرانســـه به هر دو طرف اســـرائيلـ  اعراب تحريم تسليحاتي 

اعمال ميكردند.
اين پشـــتيباني دوجانبه آمريكا و شـــوروي، موفقيت و پيروزي 
صهيونيستها را در سازمان ملل متحد تضمين كرد. يك افسانه اسرائيلي 
در اين زمينه نوشته است: «دنيا عليه ما بود»؛ اما در واقع دنيا با خواست 
اساسي فلسطينيان مخالفت كرد و اين به نفع يهوديان تمام شد. فلسطينيان از 
دنيا درخواست داشتند اكثريت جمعيتي آنان را در ايجاد يك كشور مستقل 
در فلسطين به عنوان يك اصل به رسميت بشناسد؛ اما صهيونيستها 
موفق شدند بخش بزرگي از افكار عمومي دنيا را به پذيرش ايده اسرائيل 
به عنوان بهترين واكنش به هولوكاست وادار كنند. عليه چنين ادعايي، 
حتي قابلترين ديپلماتهاي فلســـطيني هم كه تعدادشان در آن روزها 
اندك بود، بهســـختي ميتوانســـتند اين بازي سياسي را ببرند، امري كه 
بهسادگي و به وجهي صادقانه در كميته مخصوص فلسطين سازمان ملل 
متحد (UNSCOP) انعكاس يافت. اين نكات نشان ميداد كه موفقيت 

يهوديان با سه عامل زير قابل توضيح بوده است:
يكمـ  تعادل و توازن قواي نظامي در جبههها،

دومـ  تفاهم با ترنس اردن يا همان اردن هاشمي بعدي،
سومـ  حمايت و فشار بينالمللي به نفع يهوديان.

بهروشني بايد گفت كه پيروزي يهوديان در جنگ 1948، حاصل نوعي 
خاص از خوشاقبالي معجزهآسا، آنگونه كه تاريخنگاري صهيونيستي بيان 
ميكند، نبوده اســـت. من در كتابم به چند موضوع پيرامون تحليل بني 
موريس از شكلگيري پديده و مسأله آوارگان فلسطيني، پرداختهام. اين 
يك مناظره دانشگاهي بود كه در قرن بعد، تلخ و تند شد. با هدف ارائه 
ايده اسرائيل در آينده، مهاجرت اختياري فلسطينيان، مهمترين افسانهاي بود 
كه نومورخان آن را به نقد كشيدند. به همين جهت هم بود كه اسناد و 
مدارك راندن و آواره ساختن فلسطينيان و جنايات انجام يافته به دست 

سربازان اسرائيلي، باز هم از دسترس عموم دور نگه داشته شد.
 موريس اين افسانه را افشا و برمال كرد. با وجود اين، او ادعاي 
تاريخنگاري فلسطيني را نپذيرفت كه نخستين بار وليد خالدي در سال 
1961 مطرح كرد. آن زمان وليد خالدي گفته بود: «راندن و آواره ساختن 
فلســـطينيان جزئي از طرح بزرگ دالت بوده است.» اين اختالفنظرها 
نشان ميداد كه هنوز فاصلهاي ميان روايت ملي فلسطيني و تاريخ جديد 
اسرائيل وجود دارد. در آن زمان، اين امر چندان وخيم و تعيينكننده به 
نظر نميرسيد؛ اما اين تمايز بعدها مخاطرهآميز شد و آشكار ساخت كه 
موريس برخالف موضع اوليهاش، بيشتر به روايت صهيونيستي وفادار بوده 
است. انداختن اين گناه و اشتباه و مسئوليت به گردن اسرائيل، نميتواند 
مسئوليت رعايت دقت و صحت تاريخي مورخ را لوث كند. اين موضوع 

نيز به صورت مناقشه و مباحثهاي پيرامون مسأله آوارگان درآمد.
براي مثال، راندن و آواره ساختن تعمدي و برنامهريزيشدة فلسطينيان 
از خانهها و كاشانهشان، رخدادي كه من آن را در كتاب ديگرم «پاكسازي 
قومي فلســـطين» ناميدهام، عمليات و اعمال اســـرائيلي در 1948 را در 
تاريخچه جنايات جنگي، و حتي جنايات عليه بشـــريت قرار ميدهد؛ 
امري كه پيامدهاي وسيع و نامحدود را در آينده براي حل موضوع و 
مسأله در بر ميگيرد. بعدها مسئوليت اسرائيل نسبت به آوارگان فلسطيني 
مهمترين موضوع در جنگ ديپلماتيك با دنياي عرب شد. افكار عمومي 
جهاني با وجود وجه اغفالكنندهاي كه اين عبارت دارد، در كنار حمايت 
از حق موجوديت اسرائيل، نسبت به مسأله آوارگان، همدردي جانبدارانه 
دارد. حتي طرفداران صهيونيستها نيز نميتوانند مسئوليت اسرائيل را 
در اين مسأله انكار كنند؛ مسألهاي كه دولتهاي اسرائيلي همواره  تا به 

امروز مصرانه از قبول و حل آن، گريختهاند.
كتاب دوم من درگير آخرين افسانهاي شد كه فالپان آن را رد كرده 
بود. آن افسانه مدعي بود كه اسرائيل بيوقفه و نه تالفيجويانه، در تالش 
براي صلح بوده است. اين فصل از تاريخ جديد اسرائيل، فاقد روايت 
فلسطيني بود؛ اما من ادعا كردم كه تمايل واقعي و موثقي از سوي بيشتر 
دولتهاي عربي، همراه با خواســـت رهبري فلسطيني، براي مذاكره به 
منظور توافقي درباره فلســـطين، بعد از جنگ 1948 وجود داشت. اين 
توافق ميتوانست براساس پذيرش طرح تقسيم 1947 از سوي اعراب و 
حق بازگشت آوارگان فلسطيني صورت پذيرد. اوي شليم در كتاب «ديوار 
آهنين: اسرائيل و دنياي عرب» (2000) تصوير خودساختة اسرائيل، به
عنوان مشتاق بيوقفة صلح را بيش از پيش تخريب كرد و مدعي شد 
كه اسرائيل از سود جستن از فرصتها براي استقرار صلح با همسايگان 
عرب خود از جنگ 1948 تا زمان حاضر، ناتوان بوده است. اوي شليم 
و من نشـــان داديم كه اسرائيل هرگز دستش را براي صلح دراز نكرده 
است و در واقع دست دراز شدة عده چشمگيري از رهبران عرب را هم 
پس زده است. اين، ناسازگاري بنگوريون بود كه امكان استقرار صلح 
را در منطقه عقيم گذاشت. وزير خارجه او، موشه شارت، هم راستگوتر 

از او بود و هم در اين زمينه نزديكتر به فرايند صلح.
از دو كتاب ديگر نيز بايد ســـخن گفته شـــود: كتاب اول، اثر 
تام زگو به نام 1949: «نخستين اسرائيليها»ست كه نكات اصلي مطرح 
شـــدة نومورخان را در كارهاي ما مورد تأييد قرار ميدهد. زگو متولد 
1945 در اورشليم، در خانوادهاي آلماني بود كه در 1935 به فلسطين 
آمدند. پدرش در جريان جنگ 1948 كشته شد و او پس از فراغت از 
تحصيل در دانشـــگاه عبري اورشليم، تحصيالت دانشگاهي خود را با 
درجه دكتري با عنوان «فرماندهان اردوگاههاي مرگ نازي» در دانشگاه 
بوستون آمريكا به پايان رساند. از 1979 براي روزنامه هاآرتص مينوشت 
و متناوبا به انتشار كتاب پيرامون تاريخ جديد اسرائيل ميپرداخت. در 
كتاب «نخستين اسرائيليها»، زگو اسناد و مداركي در تقابل روش و رفتار 
ادعايي نخبگان فرهنگي و سياسي يهودي با همه آنها كه با آنان تفاوت 
داشتند، ارائه كرد. او اين فاشگويي نسبت به رفتار بد با فلسطينيان را 
كه در روســـتاها و شهركهاي تحت تصرف يهوديان، از همان لحظه 

تسليم يا اشغال، مورد تهديد قرار ميگرفتند، نشان داد. 
كتاب دوم در ســـال 2002 انتشـــار يافت. اين كتاب به گروهي از 
كارهاي به نسبت جلوتر تعلق دارد. اثر مرون بن ونيستي به نام «چشمانداز 
مقدس: تاريخ مدفون ســـرزمين مقدس از 1948»، به تكميل تصوير 
تاريخنگارانه از مصادره مايملك فلســـطينيان در 1948 كمك ميكند. 
بن ونيستي كه در 1934 در اورشليم به دنيا آمده بود، به فاصله نيم نسل 
از موريس، شـــليم و من بزرگتر بود. پس از يك دوره كوتاه تحصيل 
دانشگاهي، درگير مسائل سياسي محلي در اورشليم شد و از 1971 تا 
1978، به عنوان معاون شـــهردار معروف، تدي كولك خدمت كرد. به 
واســـطه اجراي پروژه شهركسازي يهودي در اراضي اشغالي نوار غزه 
و كرانه باختري شـــهرت جهاني يافت. او معتقد بود كه شـــهركهاي 
يهودينشين، ديگر سرنوشتي برگشتناپذير دارند و امكان تخريب آنها 
وجود ندارد. به همين جهت هم شعار «تأسيس يك كشور با دو مليت» 

را به عنوان راهحلي عملي و ممكن سر داد.
امروزه هنوز هم، او در مورد اين موضوع خاص مينويسد؛ اما در اين 
فاصله كتابي پيرامون رخدادهاي 1948 نوشته است. در كار تحقيق براي 
نگارش اين كتاب، كشف كرد كه اسرائيل اشتياق و تعصب مذهبي فراواني 
براي نابودي روستاهاي رهاشدة فلسطيني و تبديل آنها به مهاجرنشينهاي 
يهودي و يا مزارع و كشتزارهاي جديد داشته است. بر اساس يافتههاي او، 
باستانشناسان و معماران صهيونيست نيز در اين بزم و شادماني مشاركت 
داشـــتهاند و مدعي بودهاند كه روستاهاي عربي زماني مكانهاي توراتي 
باستاني بودهاند و به همين جهت پيشنهاد ميدادهاند كه ُكُلنيهاي يهودي 
جديد كه بر ويرانههاي آنها احداث ميشدهاند، بهتر است نامهاي عبريي بر 
خود بگيرند كه با نامهاي عربي قبليشان مشابهت و هماوايي داشته باشند. 
در نتيجه، براي اين كار، افسانهاي ساختند كه بر پاية آن مدعي شدند فالن 
محل در عهد عتيق قبل از عربي شدنش، محله يا روستايي يهودي بوده 
است و اكنون كه به طرزي شايسته آزاد شده است، بايد دوباره نامي عبري 
بگيرد. اينچنين شـــد كه روســـتاي «لوبيا»ي عربي شد «لوي» در عبري؛ 

«صفوريه» شد «زيپوري» و «مان» همان «مان» باقي ماند!
همه كارها و كتابهايي كه پيش از اين برشـــمردم و پيرامونشان 
بحث كردم، براســـاس اســـناد و مدارك آرشيويي كه فالپان از البالي 
ســـطور مســـتندات چاپ شده و در اختيار او قرار گرفته و در آن زمان 
كشف و پيدا كرد، تأييد ميشدند و ميشوند. اهميت و حساسيت اين 
آثار، از آنجا شناخته ميشوند كه آنها همه، تفسير و تأويل رايج از ايده 

اسرائيل را به نقد ميكشيدند. 
ادامه دارد

به رسميت شناختن فاجعه
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مجلس شوراى اسالمى در گزارش 
تحقيق و تفحص خود برآوردى از ميزان 
قاچاق كاال اعالم كرده اســـت كه تفاوتى 
چشمگير با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز دارد؛ در اين گزارش مى خوانيم كه 
ميزان قاچاق در سال هاى 95و 96معادل 

21/5تا 25/5 ميليارد دالر بوده است.
قاچاق كاال، يكى از معضالت اقتصادى 
موجود در اغلب كشورهاى جهان است. 
همچنين در ايران هم قاچاق كاال يك مسئله  
جدى است، اما برآورد ميزان واقعى قاچاق 
ورودى به كشور همچنان موضوع بحث 

كارشناسان و متخصصان است.
برآوردهايى كه تاكنون صورت پذيرفته 
است نشان مى دهد كه ممنوعيت قانونى بر 
ورود برخى كاالها، تعرفه هاى باالى تعيين 
شده و نوسانات نرخ ارز مهمترين عواملى 
هستند كه بر افزايش حجم كاالى قاچاق 

شده به كشور تاثير مى گذارند.
آمار قاچـــاق كاال به عنوان يكى از 
مســـائل و مشـــكالت جارى اقتصادى 
در ايران، موضوع بحث كارشناســـان و 
متخصصان امر است. از يكسو بطور معمول 
آمار رسمى قاچاق كاال در كشور به صورت 
كلى و نه با ذكر جزئيات اعالم مى شـــود 
و از ســـوى ديگر اين آمار، با آمار واقعى 

قاچاق كاال متفاوت است.
در واقع ما با دو آمار قاچاق كاال روبرو 
هستيم. يك آمار مربوط به بخش آشكار آن 
يا آمار مربوط به كاالهاى قاچاق مكشوفه 
اســـت. دستگاه هاى فعال در امر مبارزه با 
قاچاق كاال متعدد هســـتند و بطور حتم 
هركدام آمار متفاوتى از كشـــفيات كاالى 

قاچاق در كشور دارند.
اما اين آمارها، تنها آمار كاالهاى قاچاق 
مكشوفه هستند و تنها بخشى از آمار كلى 
كاالهاى قاچـــاق را در بر مى گيرند. به 
عبارت ديگر، آمار كاالهاى قاچاق كشف 
نشـــده هرگز قابل محاسبه دقيق نيستند 
و از همين رو تنها راه به دســـت آوردن 
آمار حجم كاالى قاچاق در كشور، انجام 

برآوردهاى آمارى است.
بنا به گزارش تارنماى «ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز»، دست كم 24روش 
مختلف وجود دارد كه براســـاس آن ها 
مى توان به برآوردى از ميزان كاالى قاچاق 
ورودى به كشور دست يافت. هرچند نحوه 
استفاده هركدام از اين روش هاى محاسباتى 
و نتايج به دســـت آمده با اين روش ها، 

جاى بحث دارد.
بطور مثال على عرب مازارى يزدى 
در پژوهشى درباره اقتصاد پنهان در ايران، 
به مقايسه محاسبات محققان و پژوهشگران 
مختلف در ايران مى پردازد و نشان مى دهد 
كه برآوردهاى آن ها از حجم كاالى قاچاق 
وارد شده به كشور بسيار متفاوت است.

براســـاس تحقيقات مازارى، در طى 
سال هاى گذشـــته دست كم 21محاسبه 
مختلف در مـــورد حجم اقتصاد پنهان 
و قاچاق كاال در كشـــور از سال 1345تا 
به امروز وجود داشـــته كه براســـاس 

محاسبات محققان ايرانى صورت پذيرفته 
اســـت و اين محاســـبات نتايج و اعداد 
بســـيار متفاوتى را از يكديگر نشـــان 

مى دهند.
جمشيد پژويان محقق ديگرى است 
كه تالش كرده ضمن بررسى ابعاد قاچاق 
كاال در ايران، محاسبه اى تاريخى را در اين 
ارتباط صورت دهد. براساس محاسبات 
وى، ميزان ورود كاالى قاچاق در سال هاى 
مابين1349تا 1352در باالترين سطح در 
دوره زمانى ده هاى 1350تا 1380اســـت. 
به نظر پژويان، باال بودن نســـبت نرخ ارز 
رســـمى به غيررسمى، عامل اصلى اين 

وضعيت بوده است. 
اما از ســـال 1352تا سال 1360و با 
نزديك تر شـــدن نرخ غيررسمى به نرخ 
رســـمى، از ميـــزان ورود كاالى قاچاق 
به كشـــور به ميزان قابل توجهى كاسته 

مى شـــود، اما دوباره ميزان قاچاق كاال از 
سال 1360صعود مى كند؛ اگرچه نوساناتى 

دارد.
 با اين حال تصويب قانون مجازات 
مرتكبيـــن قاچاق و افزايش برخوردهاى 
قضايـــى و انتظامى بـــا قاچاقچيان، اين 
آمار از ســـال 1373تا ســـال 1377رو به 
كاهش مى گذارد. امـــا با كاهش ارزش 
واقعى جريمه هاى تعيين شده در قانون، 
ميزان قاچـــاق كاال به صورت ناگهانى 
و تا ســـال 1381ســـيرى صعودى پيدا 

مى كند.
برآوردها نشان از آن دارند كه قاچاق 
كاال در نيمه نخســـت دهه  1380و پس 
از برنامه هاى جدى مقابله با اين معضل، 
ســـير نزولى را طى مى كند. نزديك شدن 
هرچه بيشتر نرخ رسمى و غيررسمى ارز 
و اجـــراى برنامه هاى مختلف براى مهار 

قاچاق، از مهمترين داليل اين مسئله هستند. 
اما برآوردهاى برخى متخصصان همچون 
عبـــاس خندان كارشـــناس برآوردهاى 
اقتصادى نشـــان مى دهد كـــه پس از 
برهم خوردن تعادل نرخ ارز رســـمى و 
غيررســـمى در سال 1388، ورود كاالى 
قاچاق به كشور بسيار سودآور شد و سير 

صعودى به خود گرفت.
بررسى هاى ســـتاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز هم نشان مى دهد كه دست كم 
تا ســـال 1392كشور با افزايش تدريجى 
ميزان قاچاق كاال مواجه بوده است، اما از 
سال 1392تا سال 1396روند كاهش ورود 
كاالى قاچاق به كشور آغاز شده است.

اين ستاد براساس انتخاب «روش هاى 
شـــكاف بين عرضه و تقاضا»، «اختالف 
تجارت بين كشورى»، «درصد كشفيات»، 
«روش ميدانى» و روش « MIMIC» به 

برآوردهايى كلى از قاچاق كاال در كشور 
رسيده است.

هرچند آمار دقيق برآوردهاى ســـتاد 
مبارزه با قاچـــاق كاال از واردات كاالى 
قاچاق به كشـــور در سال هاى 1397و 
1398اعالم نشده است، اما اظهارات على 
مويدى خرم آبادى رئيس ســـتاد مبارزه با 
قاچاق كاال نشان مى دهد كه حجم كاالى 
قاچاق به كشور به حدود 12/500ميليارد 

دالر مى رسد.
همچنين محاسبات قبلى نشان داده اند 
هر زمان كه فاصله ميان نرخ ارز رســـمى 
و نرخ ارز بازار آزاد افزايش مى يابد، بايد 
انتظار داشت كه ميزان قاچاق كاال بيشتر از 
گذشته شود، زيرا براى قاچاقچيان سودآورتر 
خواهد بود. در عين حال تحقيقات نشان 
مى دهند كه تحريم هاى يكجانبه آمريكا به 
داليلى از جمله گسترش ممنوعيت هاى 

مربوط به ورود برخى كاالها و عدم فروش 
مستقيم كاال از سوى فروشندگان خارجى 
به خريداران ايرانى، باعث مى شود تا قاچاق 

رشد بيشترى پيدا كند.
با وجود آمارهاى رسمى كه از سوى 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال اعالم شده است، 
اما مجلس شـــوراى اسالمى در گزارش 
تحقيق و تفحص خود از سياســـت هاى 
دولت در مقابله با قاچاق به قوه قضاييه، 
برآورد ديگرى را از ميزان قاچاق كاال اعالم 
كرده اســـت كه تفاوتى چشمگير با ارقام 

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز دارد.
 در اين گزارش مى خوانيم كه طبق 
برآوردهاى مجلس شوراى اسالمى، ميزان 
قاچاق در سال هاى 95و 96بالغ بر 21/5 
تا 25/5ميليارد دالر بوده اســـت، با وجود 
آنكه آمار اعالم شده در سال 95نزديك به  
12/5و در سال 96نزديك 13/1ميليارد دالر 

بوده است. بدين ترتيب تفاوت برآوردى 
مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در سال 1395به عددى در حدود 9ميليارد 
دالر و در سال 1396به عددى در حدود 
12/4ميليارد دالر مى رسد كه اعداد بسيار 
بااليى محسوب مى شوند و تقريباً دو برابر 

آمار قبلى محسوب مى شود. 
مجلس شـــوراى اســـالمى تاكنون 
اطالعات دقيقى درباره روش محاسبه و 
برآورد آمارى خود اعالم نكرده اســـت و 
مشخص نيســـت اين فاصله عددى آيا 
ناشـــى از تفاوت هاى محاسباتى است يا 
آنكه دليل آن تفاوت در ارزيابى هاى دقيق 
است. واقعيت آن است كه روش برآورد 
حجم كاالى قاچاق، مى تواند نتايج بسيار 

متفاوتى را نشان بدهد. 
نكتـــه جالب توجـــه ديگر در اين 
گزارش بندى است كه در آن مى خوانيم: 

هيات تحقيق و تفحص در بررســـى هاى 
خود به 31شـــگرد و شيوه قاچاق كاال 
دست يافت كه با وجود اظهارات برخى 
مسئوالن از جمله مسئوالن سازمان گمرك 
از ايـــن موارد بيش از 95درصد در قالب 
رويه هاى رســـمى از مبادى رسمى انجام

 مى شود.
بر اســـاس اين گزارش شيوه هاى 
اصلى قاچاق ارز شناســـايى شده است 
و نزديـــك 95درصـــد كاالى قاچاق به 
بازار داخل راه پيدا مى كند، حجم قاچاق 
مى تواند بيـــش از 35درصد واردات را 
تشـــكيل دهد و كشفيات هم نزديك به 

چهار درصد است.
اين گزارش نشان مى دهد كه برخالف 
برخى ارزيابى ها و اظهارات، شـــيوه هايى 
همچون كولبرى، واردات چمدانى كاال يا 
ته لنجى اثر چندانى در گردش كاالى قاچاق 
در كشور ندارند و تغيير در سياست گذارى 
در اين حوزه و آسان سازى  واردات براى 
مرزنشينان نمى تواند اثر چندانى بر اقتصاد 

ملى بگذارد. 
البتـــه نبايد فراموش كرد: پيامدهاى 
منفى ورود كاالى قاچاق به بازار داخلى 
متعدد است. كارشناسان در اين ارتباط به 
مواردى همچون كاهش نرخ اشتغال، كاهش 
درآمدهاى دولت از محل گمركات، كاهش 
توليد ناخالص داخلى، افزايش هزينه هاى 
دولت، كاهش انگيزه سرمايه گذارى، خنثى 
شدن حمايت از توليد داخلى، گسترش 
پولشـــويى، افزايش نياز به ارز، كاهش 
حاكميت اقتصادى دولت، اخالل در نظم 
اقتصادى و اخالل در روند توزيع عادالنه 
كاال بـــه ويژه در مورد كاالهايى همچون 

سوخت اشاره مى كنند.
قاچاق كاال مى تواند اختاللى جدى 
در جريان اقتصادى كشور برجاى بگذارد 
و در نتيجه ممانعت از ورود كاالى قاچاق 
به كشور، يكى از ضرورت ها براى سالمت 
نگاه داشتن جريان اقتصادى كشورها است. 
هرچند مقابله قاچاق كاال در كشـــورهاى 
با مرزهاى محدود يا جزيره اى بســـيار 
آسان تر است، اما مرزهاى زمينى و دريايى 
طوالنى و همسايگى با كشورهاى متعددى 
كه اغلب بر مرزهاى خود نظارت دقيقى 
ندارنـــد، مقابله با قاچاق كاال در ايران را 

بسيار دشوارتر مى كند.
با اين حال به نظر مى رسد با توجه 
تحريم هاى يكجانبه آمريكا و تالش ايران 
بـــراى جهش در توليـــد ملى، مبارزه با 
قاچاق كاال به صورت جدى در دســـتور 
كار مســـئوالن كشورى قرار گرفته است 
و برنامه هـــاى متعددى براى مقابله با اين 
معضل طراحى شده است كه اجراى آن ها 
مى تواند از حجم قاچاق كاال در كشـــور 
بكاهد و در نتيجه باعث رونق و شكوفايى 

توليد ملى شود.

منابع در خبرگزارى ايرنا موجود است

ايرنا

در حالـــى كه يك هفته از واريز اولين 
فهرست مقررى بگيران بيمه بيكارى كرونا 
توسط ســـازمان برنامه و بودجه مى گذرد، 
متقاضيان و مشموالن دريافت مقررى از واريز 
اندك مبالغ گاليه دارند و مدعى هستند كه 
مبالغ اندكى بابت بيمه بيكارى كرونا به حساب 

آنها واريز شده است.
به گزارش ايسنا، با اعالم سازمان برنامه 
و بودجه نخســـتين فهرست مقررى بگيران 
بيمه بيكارى ناشـــى از شيوع كرونا در هفته 
گذشته براى 103هزار نفر از ثبت نام كنندگان 
در ســـامانه بيمه بيكارى وزارت كار واريز 
شد. اين واريز به دنبال اعالم سازمان تامين 
اجتماعى مبنى بر آغاز پرداخت مقررى بيمه 
بيكارى به حساب مشموالن صورت گرفت 
و مقرر شد فهرست و شماره حساب بخش 
دوم مشموالن طرح پرداخت بيمه بيكارى به 
مشاغل آسيب ديده از كرونا در روزهاى آتى 
توسط سازمان  تأمين اجتماعى تأييد و پس 

از ارسال با فوريت پرداخت شود.
سازمان برنامه و بودجه همچنين اعالم 
كرد حق بيمه  بازنشستگى و درمان مشموالن 
هـــم به منظور برقرارى ســـنوات و درمان 
افراد مذكور توسط  سازمان برنامه و بودجه 
تخصيص يافته و به حســـاب بيمه بيكارى 

سازمان تأمين اجتماعى واريز شده است.
واريز مقررى بيمه بيكارى از ســـوى 
سازمان برنامه و بودجه مربوط به بخشى از 
ثبت نام كنندگان اســـفند 1398است و ساير 
پرداختى هـــا براى ماه هاى بعد به تدريج و 
پس از تأييد و اعالم اطالعات حساب هاى 
مابقى مشمولين توسط سازمان تأمين اجتماعى 
صـــورت خواهد گرفت. همچنان كه پيش 
از اين مديركل حمايت از مشـــاغل و بيمه 
بيكارى وزارت كار درخصوص متقاضيان و 
مشموالن بيمه بيكارى ارديبهشت گفته بود، 
در خصوص اين افراد در كارگروهى جداگانه 
و مركب از نمايندگان وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى، سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
كشور و سازمان تامين اجتماعى تصميم گيرى 

خواهد شد.
 اگـــر چه در خصـــوص حداقل و 
حداكثر مبلغ تصويب شـــده براى مقررى 
بيمه بيكارى ناشى از كرونا اطالعاتى منتشر 
نشـــده اما به ادعاى برخى از مشموالن بيمه 
بيـــكارى كرونا، مبالـــغ واريزى اندك و از 
600هـــزار تومان تا 800هزار تومان و بعضا 
300هـــزار تومان و 550هزار تومان متفاوت

 بوده است.
پيـــش از ايـــن مديرعامل ســـازمان 
تامين اجتماعـــى گفته بود،  پرداخت بيمه 
بيكارى مشـــروط به بيكارى فرد متقاضى 
و عدم اشـــتغال وى طى اين مدت است و 
ســـازمان تامين اجتماعى با پااليش فهرست 
وزارت كار از بيكاران ايام كرونا، اين فهرست 
را به سازمان مديريت و خزانه كشور ارسال مى 
كند تا بيمه بيكارى به حساب مشموالن واريز

 شود.
برخى كارشناسان تعداد روزهاى بيكارى 
فـــرد را مالك پرداخت بيمه بيكارى كرونا 
مى دانند و معتقدند به دليل آنكه كرونا از اواخر 
ســـال گذشته و اسفند خود را نشان داد و 
بخش اعظمى از واحدها در نيمه اسفند بسته 

شدند، بر همين اساس واريز مبالغ مربوط به 
بيمه بيكارى كرونا متناسب با اعالم سازمان 
تامين اجتماعـــى و تعداد روزهاى بيكارى 

افراد بوده است.
عده اى ديگر از كارشناسان بر اين باورند 
كه محدوديت منابع بيمه بيكارى اختصاص 
يافته در اين زمينه بى تاثير نبوده و ســـازمان 
تاميـــن اجتماعى هم زيـــر بار واريز چنين 
مبالغى نرفته است چرا كه اساسا طبق قانون 
بيمـــه بيكارى، پرداخت مقررى روزانه بيمه 
شـــده بيكار معادل 55درصد متوسط مزد يا 
حقوق يا كارمزد روزانه بيمه شـــده است و 
به مقررى افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر 
چهـــار نفر از افراد تحت تكفل به ازاى هر 
يـــك از آنها به ميزان 10درصد حداقل مزد 

افزوده مى شود.
برخى مقامات كارگرى هم به نبود معيار 
مشـــخص در اين خصوص اشاره كرده و 
معتقدند واريز مبالغ بيمه بيكارى و اينكه باچه 
معيارو بر اساس چه درصدى صورت گرفته 

به سازمان برنامه و بودجه مربوط است.
به نظر مى رسد ساز و كار پرداخت بيمه 
بيكارى كرونا با بيمه بيكارى فعلى متفاوت 
اســـت چرا كه با وجود راه اندازى سامانه 
توسط وزارت كار و تهيه ليست از سوى تامين 
اجتماعى، مكانيسم واريز و درصد پرداخت 
توسط سازمان برنامه و از طريق خزانه دارى 

كل صورت گرفته است.
على اصالنى رئيس كانون شوراى اسالمى 
كار البرز در گفتگو با ايســـنا درباره متفاوت 
بـــودن مبالغ واريزى مى گويد: مبلغى كه به 
حساب مشموالن واريز شده، على الحساب 
يك ماهه اســـت ولى اينكه چرا براى يك 
عده فرضا 300هزار تومان واريز شده يا رقم 
متفاوتى پرداخت شده به اين دليل است كه 
گفته مى شود كرونا از 15اسفند شروع شده 
و ممكن است معيار كارشناس برنامه ريزى 
بودجه بر اين اســـاس بوده و مقررى براى 
دو هفته به حساب مشموالن اسفند پرداخت 

شده باشد.
وى با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعى 
تنها ليست بيمه اى را كمتر از يك ماه قبول 
مى كند كه به تاييد بازرســـان خود سازمان 
رســـيده باشد، مى افزايد: اگر سازمان تامين 
اجتماعى كمتر از ميانگين متوسط مزد 90روز، 
بيمه بيكارى را پرداخت كند احتمال شكايت 
كارگر به اداره كار وجود دارد. در سيستم تامين 
اجتماعى پرداخت بيمه بيكارى دستى نيست 
بلكه الكترونيك است و دستگاه محاسبات 

را انجام مى دهد.
اصالنى خاطرنشان مى كند: بر اساس 
قانون بيمه بيـــكارى، ميزان مقررى مطابق 
ميانگين متوســـط مـــزد 90روز يا حقوق 
ســـه ماه قبل از بيكارى بيمه شـــده است 
كه براى مجرديـــن 55درصد و براى افراد 
متاهل و سرپرســـت، 65تـــا 75درصد بر 
اساس تعداد افراد تحت تكفل درنظر گرفته 

مى شود.
در همين راســـتا، فتح اله بيات رئيس 
اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى مى گويد: 
اگر پرداخت بيمه بيكارى كرونا در چارچوب 
قانون بيمه بيكارى رعايت مى شد قانونمندتر و 
منظم تر بود و مى توانستيم رصد و بازرسى 

كنيم و اطالعات را كامل در اختيار بگيريم 
ولى وقتى در دست سازمان تامين اجتماعى 
نباشد، مشخص نمى شود كه بر چه مبنا و 

معيارى پرداختى ها صورت مى گيرد.
به گفته وى، اگر روال واريز مبالغ بيمه 
بيكارى كرونا همچون روال قانون بيمه بيكارى 

صورت گيرد بهتر است.
همچنين عيسى منصورى  معاون توسعه 
كارآفرينى و اشـــتغال وزير كار آخرين آمار 
كل ثبت نام شدگان در سامانه بيمه بيكارى را 
840هزار نفر ذكر كرده و با اشـــاره به روند 
كاهشى ثبت نام ها مى گويد: در حالى كه در 
اســـفند سال گذشته 300هزار نفر در سامانه 
ثبت نام كرده بودند، آمار خرداد 99از ثبت نام 
2800نفر حكايت دارد و نشان مى دهد آمار 

بيكارشدگان روند كاهشى داشته است.
بـــه گفته وى، از مجموع تعداد ثبت نام 
شدگان، 703هزار نفر مشمول بيمه بيكارى 
شـــدند كه بر اساس نوع اعالم بيكار شدن 
اعم از اينكه به دليل تعطيلى كارگاه بوده يا 
خودخواســـته صورت گرفته از هم تفكيك 

شده اند.
معاون اشتغال وزير كار تصريح مى كند: 
تاكنون براى 241هزار نفر از بيكار شـــدگان 
اســـفند 1398پيامك ارسال و مشمول واقع 
شدند كه از اين تعداد براى 103هزار نفر مبلغ 
بيمه بيكارى واريز شده و ظرف 10روز آينده 
هـــم براى حدود 260هزار نفر ديگر مقررى 

بيمه بيكارى كرونا پرداخت مى شود.
منصورى در پاســـخ به اين پرسش كه 
مبناى واريز مبالغ چه بوده اســـت؟ گفت: 
تمايـــل وزارت كار اين بود كه پرداخت ها 
طبق قاعده قانونى و روال هميشگى صورت 
گيرد و تفاوتى نباشـــد ولى عليرغم پيشنهاد 
وزارت كار، ســـازمان برنامه و بودجه معتقد 
بـــود كه چون بخـــش قابل توجهى از اين 
منابع از محـــل بودجه عمومى اختصاص 
مى يابـــد و از طرفى برخى از افراد اگر چه 
بيمه بودند ولى ميزان كار در ماهشـــان در 
مقايسه با افرادى كه تمام وقت كار كرده و 
دوره زمانى اشتغالشان هم طوالنى بوده آنقدر 
نيست كه بتوانند مقررى بيمه بيكارى را كامل 
بگيرند لذا اين تفكيك انجام شد و مجموع 
جمع بندى هاى صورت گرفته اين شد كه مبالغ 
متناسب با شرايط كرونا پرداخت شود ضمن 
آنكه بخش قابل توجهى از اين افراد به سر كار

 بر مى گردند.
به گزارش ايســـنا، برابر اعالم اداره كل 
حمايت از مشـــاغل و بيمه بيكارى وزارت 
كار، متولى پرداخت مبلغ بيمه بيكارى كرونا 
سازمان برنامه و بودجه است و فرمولى در 
خصـــوص ميزان واريزى ها و مصوبه اى در 
خصوص اينكه چه مبلغى پرداخت شده و 
مبناى محاسبه چه بوده به وزارت كار ارسال 

نشده است.
مرحله شناسايى، مشمول بودن يا نبودن، 
اخذ شماره شباى بانكى و تحويل به سازمان 
تأمين اجتماعى برعهده وزارت كار بوده است 
و سازمان تأمين اجتماعى ليست را به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال و سازمان برنامه ليست 
را به خزانه دارى كل كشـــور تحويل داده و 
خزانه دارى كل كشور هم مبالع بيمه بيكارى 

را واريز كرده است.

چرا واريز مبالغ بيمه بيكارى كرونا متفاوت است؟  قاچاق كاال به روايت آمار و ارقام قاچاق كاال به روايت آمار و ارقام

آگهي مناقصه عمومي 
شركت ميناكان در نظر دارد اقالم موردنياز خود را طبق مشخصات فني زير از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. از كليه 
فروشندگان و توليدكنندگان ذيصالح دعوت مي نمايد تا پيشـــنهاد قيمت، مدت زمان و محل تحويل را طي پاكت هاي الف) 
مبلغ ســـپرده شركت در مناقصه معادل: 250,000,000 ريال كه پيشنهاد دهنده مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه 
نمايد. ب) مشخصات، پيشنهادهاي فني و روزمه شركت ج) پيشنهاد قيمت و شرايط پرداخت كه حداكثر ظرف 7 روز از تاريخ 
درج آگهي از ســـاعت 10 لغايت 15 در پاكت هاي درب بســـته و مهر و موم شده به آدرس تهرانـ  خيابان دكتر بهشتيـ  ميدان 
تختيـ  خيابان خليل حسينيـ  كوچه آريا وطنيـ  پالك 29 واحد 2 كدپستي: 1577838811 تلفن: 88757030ـ021 به 

نام شركت ميناكان ارسال نمايند. پس از موعد مقرر هيچگونه پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد. 

گروه الف: مته كوهبري با طول راد cm 80 و قطر الماسه 40 ميلي متر برند مونارك نروژ 200 عدد    

گروه ب: سرمته كوهبري با قطر الماسه 40 ميلي متر و ارتفاع 70 ميلي متر (روسي) 2000 عدد      

گروه ج: ريل معدني Jis12 (چيني) 50 تن                                   

 گروه د: موتور لوكوموتيو 2/5 تني، با مشخصات 4kw  ،   DC  ، چپ گرد، راست گرد برق باطري V ،160 A 72 و 

طول موتور cm 29 تعداد دو دستگاه                                      

گروه هـ : اينورتر LS     IS5، 55 كيلووات (يك دستگاه) و ديناميك بريك LS 75 كيلووات (يك دستگاه) 

گروه و: انواع آهن آالت شامل تيرآهن نبشي ناوداني ورق مطابق اسناد مناقصه                

گروه ز: چوب جنگلي زبان گنجشك قطر cm 12 تا cm 20 بيشترين قطر مورد نياز cm 15 ميزان 360 تن

گروه ح: ساخت سيني كف گرد لودر تونلي مطابق نمونه جهت دريافت اطالعات و اسناد مناقصه تماس حاصل فرماييد. 

شركت ميناكان (سهامي خاص)

آگهي مناقصه
شــركت ميناكان در نظر دارد، خدمات حمل و نقل 9000 تن كنسانتره مس ساليانه خود را از محل معدن قلعه زري 
واقع در 180 كيلومتري جنوب بيرجند را به اســـتان كرمانـ  مجتمع مس سرچشمه از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
 واگذار نمايد. همچنين در خصوص اطالع از چگونگي شرايط كاري و شرايط مناقصه با شماره تلفن 88757030ـ  021 
تماس حاصل فرمايند. لذا از كليه افراد ذيصالح دعوت مي نمايد تا پيشنهاد قيمت خود را حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ 
درج در روزنامه در پاكت هاي درب بســـته و مهر و موم شده به آدرس: خراسان جنوبيـ  بيرجندـ  خيابان معلمـ  معلم 9 
ـ پالك 45 كدپستي 9717876354 تلفن 32227416ـ 056 به نام شركت ميناكان ارسال نمايند. پس از موعد مقرر 

هيچگونه پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد. 
شركت ميناكان (سهامي خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران (سهامى خاص)
به شماره ثبت 282395 و شناسه ملى 10103197122

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت و يا نمايندگان قانونى آنها دعوت مى گردد تا 
در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه  
مورخ 1399/04/04، در تهران، خيابان گاندى جنوبى – كوچه يكم – پالك 2 تشــــكيل 
مى گردد ، حضور به هم رسانند. دستور جلسه:1- انتخاب اعضاى هيات مديره شركت . 
هيات مديره شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران (سهامى خاص) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (به طور فوق العاده) شركت تدبير نيرو 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 89260 و شناسه ملي 10101336470

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
(به طور فوق العاده) كه در ســـاعت ده صبح روز سه شـــنبه مورخ 99/04/10 به آدرس: 
تهران، خيابان خالد اســـالمبولي (وزرا) خيابان يكمـ  پالك 10ـ  طبقه سوم، تلفن شماره 

 88102988 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.دستور جلسه عبارت است از:
 1ـ انتخاب بازرســـين 2ـ تصويب ترازنامه و حساب ســـود و زيان منتهي به 97/12/29

هيأت مديره شركت 3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام 
شركت (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 4264 و شناسه ملي 10101347991

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت غنچه پرور (سهامي خاص) و يا نمايندگان 
قانوني آنها دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان 
سهام كه در ساعت 11 صبح روز يك شنبه مورخ 1399/04/01 به نشاني: تهران خيابان 
شـــهيد بهشتي، خيابان ســـرافراز، خيابان 12، پالك 12، طبقه چهارم، واحد 8 برگزار 

مي گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه:ـ  انتخاب اعضاي هيئت مديره 
هيئت مديره

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روزچهارشنبه 1399/3/21
آگهي مناقصه عمومي 

شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون  ضمنًا متقاضيان مي توانند متن آگهي فوق را در سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادات توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت دريافت اسناد  شماره مناقصه شماره تقاضا
نوع 

مناقصه 
رديف موضوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
       sdakhli@mpc.ir    آدرس ايميل

5 روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5 روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-980635 99-T-072

 مناقصه 
عمومى

 PARTS FOR" 

   دعوت از سازندگان داخل
"BAGGING MACHINE 

1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
       sdakhli@mpc.ir    آدرس ايميل

5 روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5 روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
kas-940942 99-T-073

 مناقصه 
عمومى

P/F "FLOWSERVE" CONTROLVALVE 

W/PNEUMATIC& 

ACTUATOR SERIES

2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
       mmohebifar@mpc.ir    آدرس ايميل

10روز  پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ايميل 
اعالم آمادگى شركت ها 

KAS-920481 99-T-074
تجديد 
مناقصه

DIAPHRAGM 

(REF.  FLOWSERVE ACTUATOR )
3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
                        skavianpour@mpc.ir  آدرس ايميل

10روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-981393 99-T-075

مناقصه 
عمومى 

TELECOMMUNICATION AND 

ELECTRONIC EQUIPMENT

(SEPURA BRAND)

4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
                        APourshams@mpc.ir  آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
kad-973359 99-T-076

مناقصه 
عمومى 

vertical centrifugal pump grundfos 5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
                        snasari@mpc.ir  آدرس ايميل

5 روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-981137 99-T-077

مناقصه 
عمومى 

VIBRATION MONITORING UNIT 6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت 
در مناقصه به ارزش 2% مبلغ 

پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به 
                        Vtaghavi@mpc.ir  آدرس ايميل

10 روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-981359 99-T-078

مناقصه 
عمومى 

"1 BOLTING"INDUCTION BOLT 

HEATER"
7

اطالعيه 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد ارايه خدمات 
چاپ و تكثير اوراق اداري ســاختمان برج آســمان را از طريق 

مناقصه نامحدود واگذار نمايد. 
متقاضيان محترم مي توانند به مدت 10 روز كاري از تاريخ نشـــر آگهي 
جهت دريافت اســـناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت، به آدرس: تهران، 
خيابان پاســـداران، تقاطع شهيد لواســـاني (چهارراه فرمانيه)، برج 
آسمان شماره 523 به شـــماره 23844552 و 23842537ـ  021 

مراجعه نمايند. 
مالحظه: پيشنهاد قيمت بايد در سه پاكت مجزا ممهور به مهر شركت، 
شامل پيشنهاد قيمت، رزومه كاري و رسيد واريز مبلغ 60/000/000 
(شصت ميليون) ريال به حساب شـــماره 0221188888 نزد بانك 
تجارت به نام شركت كشـــتيراني جمهوري اسالم ايران به دفتر امور 

پشتيباني و رفاه تحويل گردد. 

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران شـــركت پتروشـــيمي كارون 
(ســـهامي خاص) دعوت مي شود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي 
ساليانه كه ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 به آدرس تهران 
دفتر مركزي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني. 
2ـ  تصويب صورت هاي مالي شركت منتهي به 1398/12/29.

3ـ  انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل. 
4ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار. 

5ـ  ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي 
هيأت مديره شركت عادي ساليانه مي باشد. 

شركت پتروشيمي كارون

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت پتروشيمي كارون (سهامي خاص) 
ثبت شده به شماره 9645  و شناسه ملى 10102272493

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت پتروشيمي فن آوران (ســـهامي عام) دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان ســـهام كه از ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1399/04/15 در محل ســـالن اجتماعات شركت نفت پاسارگاد واقع در تهرانـ  

سعادت آبادـ  بلوار درياـ  خيابان مطهري شماليـ  كوچه ساحل 2ـ  پالك 37 با دستور جلسه زير تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29
2ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال منتهي به تاريخ 98/12/29

3ـ اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29
4ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 

5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 
6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و اطالعيه هاي شركت 

7ـ ساير مواردي كه تصميم گيري راجع به آنها در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. 
لذا از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود ساعتي قبل از شروع جلسه شخصاً يا از طريق وكيل و نماينده قانوني خود با در دست داشتن اصل 

كارت ملي و وكالتنامه براي دريافت كارت ورود به جلسه در محل برگزاري مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نمايند.
توجه: درج شماره ثبت و شناسه ملي شركت و نيز كد ملي نماينده در معرفي نامه اشخاص حقوقي الزامي مي باشد.

هيئت مديره شركت پتروشيمي فن آوران  (سهامي عام)

شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام) 

به شماره ثبت 139602 و شناسه ملي 10101826594
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ايجـــاد اطمينان به بازار و جلوگيرى 
از نوســـانات بى قاعده و هيجانى از جمله 
وظايف بورس كاال اســـت، در بازار ايران 
بورس كاال نقش ايجاد شفافيت در معامالت 
را دارد، اين شـــفافيت به تنظيم گرى بازار 
كمك مى كند و از نوسانات جلوگيرى به 

عمل مى آورد.
رضا محتشـــمى پور معاون عمليات 
و نظـــارت بر بورس كاال درمورد وظايف 
بورس كاال با بيان اينكه بورس كاال بسترى 
براى معامالت حجيم و بزرگ است، گفت: 
بعضـــى از كاالها نظير مواد اوليه و خام، 
در حجم باال توليد و تجارت مى شـــود، 
بورس هاى كااليى شناخته ترين بازار براى 
انجام اينگونه معامالت در ســـطح ملى و 

فراملى است. 
اين بورس ها شاخص هاى قيمتى را 
براى بازار تعيين مى كنند، به عبارتى ديگر 
در بورس كاال كشف قيمت كاالها معيار و 
استاندارد است، بورس كاال مى تواند نقش 
تامين مالى كننده براى صنايع و توليد كشور 

را نيز ايفا كند.
معاون عمليات و نظارت بر بورس كاال 
گفت: ايجاد اطمينان به بازار و جلوگيرى 
از نوسانات بى قاعده و هيجانى هم وظيفه 
ديگر بورس كاال است، در بازار ايران بورس 
هاى كااليى نقش ايجاد شفافيت در معامالت 

را دارد، اين شـــفافيت به تنظيم گرى بازار 
كمك مى كند و از نوسانات جلوگيرى به 

عمل مى آورد.
وى درمورد نوسانات موجود در كاالهاى 
عرضه شده در بورس كاال، بيان كرد: بورس 

هاى كااليى شاخص وضع اقتصادى كشور 
هستند، بعضى از شركت هاى عرضه كننده 
به استناد تغيير در قيمتهاى مواد اوليه، قيمت 
پايه خود را افزايش دادند كه نشان دهنده 

افزايش قيمت ها در بازار است. 
بورس هاى كااليى نشان دهنده نقص 
در بازار كشـــور است و از طريق مى توان 
بازار را اصالح كرد، البته در تابلوى بورس 
كاال هم نقص وجود دارد كه مهمترين آن 

عرضه ناقص اســـت كه به سياست ها و 
مقررات بر مى گردد.

خبـــر ديگر اينكه چگونگى عملياتى 
شـــدن ابزار پيش فروش مترى مسكن و 
فروش نسيه مصالح ساختمانى در بورس 

كاال تشريح شد.
ابزارهاى مالى بازار سرمايه در ارتباط 
با حوزه مسكن، شامل اوراق سلف موازى 
استاندارد جهت پيش فروش مترى ساختمان، 
بازار تهاترى مصالح و ملك، انتشار اوراق 
خريد دين بر پايه معامالت نســـيه مصالح 
ساختمانى، صندوق سرمايه گذارى امالك و 
مستغالت شاخص شهر تهران قابل معامله 
در بورس، قراردادهاى آتى بر پايه صندوق 

ســـرمايه گذارى امالك و مستغالت شهر 
تهران، قراردادهاى آتى بر پايه سبد شاخص 
مصالح ساختمانى معامالت فيزيكى مسكن 
(عرضه زميـــن و امالك دولت و بخش 

خصوصى در بورس كاال) است.
كارگروه كارشناسى براى عملياتى كردن 
ابزارهاى بازار بورس و پيشـــنهاد قوانين و 
مقررات الزم تشكيل شده و ابزارهاى مالى 
بازار سرمايه در ارتباط با حوزه مسكن، شامل 
اوراق سلف موازى استاندارد جهت پيش 
فروش مترى ساختمان، بازار تهاترى مصالح 
و ملك، انتشـــار اوراق خريد دين بر پايه 
معامالت نسيه مصالح ساختمانى، صندوق 
سرمايه گذارى امالك و مستغالت شاخص 
شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهاى 
آتى بر پايه صندوق سرمايه گذارى امالك 
و مســـتغالت شهر تهران، قراردادهاى آتى 
بر پايه ســـبد شاخص مصالح ساختمانى 
معامالت فيزيكى مسكن (عرضه زمين و 
امالك دولت و بخش خصوصى در بورس 

كاال) است.
انتشار اوراق سلف موازى استاندارد 
مسكن جهت پيش فروش مترى ساختمان 
و اوراق خريد دين مصالح ساختمانى براى 
تامين مالى ساخت پروژه ها در اولويت اجرا 
قـــرار دارند كه در آينده نزديك در بخش 
مسكن مورد بهره بردارى قرار مى گيرند.

بـــا راه اندازى اوراق ســـلف موازى 
اســـتاندارد، افراد ايـــن امكان را دارند كه 
با خريد هر ورق ســـهام، مالك بخشـــى 
از واحد ســـاختمانى در پروژه مشخصى 
شـــوند و در پايان دوره ساخت، چنانچه 
فرد به تعداد كافى اوراق در اختيار داشـــته 
باشـــد، واحد مسكونى را بر اساس قيمت 
مشـــخص شده در قرارداد اوليه، در اختيار 
بگيرد و يا با فروش اوراق در بازار بورس 
و اســـتفاده از افزايش قيمت اوراق سود 

دريافت كند.
ايـــن اوراق هم اكنون به عنوان اوراق 
خريد و فروش تبعى در بورس كاال استفاده 
مى شود، ولى تجربه استفاده از آن در بخش 
مســـكن وجود ندارد اما با توجه به اينكه 
بررسى هاى نهايى در مورد استفاده از اوراق 
مذكور در بخش مســـكن به اتمام رسيده 

است، به زودى اجرايى مى شود.
با انتشـــار اوراق خريد دين كااليى 
مى توان براى تأمين مصالح ســـاختمانى و 
امكان خريد نسيه مصالح ساختمانى استفاده 
كرد، مقررات اجرايى شدن اين اوراق توسط 
بورس كاال هـــم اكنون براى تصويب به 
سازمان بورس ارجاع شده و با تصويب آن 
اين ظرفيت هم به عنوان يكى از ابزارهاى 
تأمين منابع مصالح ساختمانى، كمك شايانى 

به توليد مسكن خواهد كرد.

نقش بورس كاال در تنظيم گرى بازار معامالت 

داليل رشد بى سابقه شاخص هاى بورس تهران
رشـــد قيمتى بازار ســـهام در دو سال اخير بى سابقه 
بوده و اين بازار رشـــد سريع و قابل مالحظه اى را تجربه 

كرده است.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، در پايان 
فروردين 1399 ارزش بورس تهران به حدود 2600 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه اين رقم رشدى 38/5 درصدى را 

نسبت به ابتداى سال نشان مى دهد. 
رشـــد ارزش بورس تهران نسبت به ابتداى سال 98 
و 97 هم به ترتيب معادل 279 درصد و 578 درصد بوده 
اســـت. به اين ترتيب عملكرد بازار ســـهام پس از شوك 
ارزى اخير، بسيار بيشتر از ساير دارايى هاى مالى بوده است. 
همچنين بايد توجه داشت كه رشد فعلى بورس در مقايسه 
با عملكرد تاريخى بازار سهام بسيار بيشتر بوده به شكلى 
كه در تجربه شـــوك ارزى ابتداى دهه 1390، بازار سهام 
كمتر از 300 درصد رشد را تجربه كرد؛ اين در حالى است 
كه در آن زمان، قيمت نفت و كاالهاى پايه در ســـطوحى 

بسيار باالتر از امروز قرار داشت.   
بازار سهام ركورد رشد ماهانه عجيبى را طى فروردين 
ثبت كرده اســـت رشد 38/5 درصدى ارزش بورس طى 
اين ماه، بيشـــترين ميزان رشد ماهانه بورس در يك دهه 
اخير بوده اســـت. حتى بدون در نظر گرفتن اثرات عرضه 
ســـهام شستا بر رشـــد بازار، باز هم نرخ رشد بورس در 
فروردين به رقم 34/6 درصد مى رسد كه اين رقم هم در 
مقايسه با ركوردهاى قبلى (23/1 درصد در مرداد 1397) 

بسيار باالتر است. 
شايان ذكر است كه ميانگين رشد ماهانه ارزش بازار 
در يـــك دهه اخير معادل 3/2 درصد بوده و مجموع اين 
اعداد به خوبى بيانگر ابعاد عجيب رشـــد بازار ســـهام در 

فروردين سال جارى است. 
توجه به اين مســـاله كه به دليل تعطيالت آغاز سال، 
فروردين نسبت به ساير ماه ها همواره داراى كمترين روزهاى 
كارى بوده و به دليل نيمه تعطيل بودن بسيارى از شركت ها 
و نهادهاى ســـرمايه گذارى غالبا با ركود معامالتى همراه 

اســـت، موجب استنتاج اين گزاره مى شود كه در فروردين 
1399 يكى از منحصربه فردترين ماه هاى تاريخ بازار سهام 

رقم خورده است.
بازار سهام در كنار رشد قيمتى، شاهد رونق محسوس 
معامالتى اســـت، بررسى ميانگين ارزش روزانه معامالت 
سهام در بورس تهران نشان مى دهد كه اين رقم در هفته 
پايانـــى فروردين به روزانـــه حدود 8 هزار ميليارد تومان 

رسيده است. 
به منظور مقايســـه توجه داشت كه ميانگين روزانه 
ارزش معامـــالت در ســـال 1398 فقط حدود 2/1 هزار 
ميليارد تومان و در سال 1397 اين رقم كمتر از يك هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
مبانى اقتصاد بيانگر آن اســـت كه افزايش قيمت و 
افزايش مقدار معامالت در يك بازار فقط يك علت دارد و 

آن هم انتقال تابع تقاضا به سمت باالست. 
به زبان ساده، خريداران حاضر به خريد مقادير بيشتر 
در قيمت هاى باالتر هستند در مورد داليل رشد تقاضا در 
بازار ســـهام، در كنار عوامل بنيادين نظير رشد نرخ ارز و 
انتظارات تورمى، به نظر مى رسد كه كاهش امكان معامالت 
در بسيارى از بازارها نظير مسكن و خودرو به دليل شيوع 
كرونا ســـبب شده تا ورود پول به بازار سهام افزايش يابد 
و فعاليت هاى سفته بازانه تشديد شود. آمار معامالت مسكن 
شهر تهران و كاهش ترافيك بازديد سايت هاى تخصصى 
خريد و فروش خودرو از ميانه هاى اســـفند، مويد كاهش 

معامالت و خروج پول از بازارهاى مذكور است.
معامله گران حقيقى، اصلى ترين علت رونق معامالت 
بازار سهام بوده اند بررسى ارزش معامالت به تفكيك افراد 
حقيقى و حقوقى نشان مى دهد كه در يك سال اخير، رشد 
ارزش معامالت غالبا ناشى از افزايش ارزش معامالت افراد 
حقيقى بوده و رشـــد معامالت افراد حقوقى بسيار آرام و 

نسبتا هموار بوده است. 
ميانگين ارزش روزانه معامالت ســـهام توسط افراد 
حقيقى در بورس تهران طى هفته پايانى فروردين  ســـال 

جارى به بيش از شش هزار ميليارد تومان رسيده و اين در 
حالى است كه در نيمه اول پارسال، اين رقم به زحمت به 

يك هزار ميليارد تومان در روز مى رسيده است. 
خاطرنشان مى شود، روند رشد معامالت افراد حقيقى 
در بازار ســـهام، از اواخر آبان  98 آغاز شـــده، در اوايل 
دى  پارسال  تشديد شده و از ابتداى فروردين 99 جهش 

يافته است. 
در مورد علت رشد معامالت در پنج ماه پايانى پارسال 
(آبان تا اسفند)، به نظر مى رسد كه فضاى اقتصاد، تحريك 
انتظارات تورمى و انعكاس آن ها در رشد نرخ ارز، مهمترين 
عاملى است كه مى توان ذكر كرد؛ چرا كه طى دوره مذكور 
مواردى نظير افزايش قيمت بنزين و ارائه اليحه بودجه با 
كسرى به مجلس روى داده است. گفتنى است كه جريان 
ورود پول جديد به بازار در حال تشديد است بنا به داليلى 
كه پيش تر گفته شـــد در ماه هاى اخير ارزش معامالت، 
به ويژه معامالت افراد حقيقى افزايش يافته اســـت اما در 
كنار ابعاد معامالت، جهت معامالت هم از اهميت بااليى 

برخوردار است. 
آنچه از اواخر آبان  پارســـال در بازار ســـهام رخ داده 
و البته از ماه دى  شـــدت يافته، افزايش ميزان خريد سهام 

توسط افراد حقيقى است. 
در هفته پايانى فروردين  99 افراد حقيقى به صورت 
خالص (خريد منهاى فروش) بيش از 3500 ميليارد تومان 
سهام به دارايى هاى قبلى خود اضافه كرده اند و اين رقم 
براى مجموع 17 روز كارى فروردين  بيش از 11000 ميليارد 

تومان بوده است. 
براى داشـــتن تصوير مقايسه اى بايد توجه داشت كه 
در ســـال 98 براى رســـيدن دارايى جديد افراد حقيقى به 
اين سطح، بيش از 207 روز زمان (از ابتداى سال تا نيمه 

بهمن ) نياز بوده است. 
بـــه عبارت ديگر، افراد حقيقى در يك ماهه ابتدايى 
امسال بيش از 10 ماهه ابتداى پارسال سهام جديد خريده اند، 
اين ارقام گوياى ورود نقدينگى جديد توسط افراد حقيقى 

با حجم باال به بازار سهام است.  
ضمنا سرعت معامالت سهام به شدت افزايش يافته و 
ركوردهاى تاريخى جديدى را ثبت كرده است به طورى كه 
نسبت ارزش معامالت روزانه به ارزش بازار در فروردين  

به بيش از 0/21 درصد رسيده است. 
اين عدد نشان مى دهد كه روزانه به طور متوسط روى 
هر يك ريال از سهام شركت ها، چه ميزان معامله صورت 
مى گيرد و شـــاخص مناســـبى از سرعت گردش سهام يا 

سرعت معامالت است. 
به منظور مقايسه شرايط فروردين  امسال با سال هاى 
گذشته توجه داشته باشيد كه اين رقم در سال 1398 برابر 
بـــا 0/14 درصد بوده و در يـــك دهه اخير معادل 0/07 

درصد بوده است. 
با توجه به آنكه حتى وقايع بنيادين كامال موثر بر بازار 
سرمايه (نظير اجراى برجام، ايجاد بازار ثانويه ارز و سامانه 
نيما) هم نتوانسته اند تا بدين حد بر روند معامالت اثرگذار 
باشند، ارقام معامالت فروردين  امسال نشانگر آن است كه 
معامالت سفته بازانه بر روى سهام به شدت افزايش يافته يا 

اصطالحا سهام داغ شده است.
بررسى ها نشان مى دهد كه ورود سرمايه گذاران جديد 
به بازار همچنان ادامه دارد، تعداد شركت كنندگان در عرضه  
اوليه شستا در تاريخ 27 فروردين  گذشته از دو ميليون نفر 
فراتر رفته و اين در حالى است كه ميانگين شركت كنندگان 
در عرضه هاى اوليه سال 1398 حدود 950 هزار نفر و براى 

سال 1397 كمتر از 250 هزار نفر بوده است. 
اين اعداد به خوبى گوياى افزايش تصاعدى حضور 
ســـهامداران خرد در بازار ســـهام طى ماه هاى اخير است. 
همچنين برنامه دولت جهت واگذارى بخش زيادى از سهام 
خود در بنگاه هاى بورسى و فرابورسى در قالب صندوق هاى 
قابل معامله (ETF) طى سال جارى و سازوكار پيشنهادى 
بـــراى آن (هر كد ملى ســـقف دو ميليون تومان) عاملى 
اســـت كه مى تواند فرآيند صدور كدهاى معامالتى جديد 

را شدت بخشد.

بورس و تحقق جهش توليد
مواجهـــه بنگاه هاى اقتصادى با تنگنـــاى اعتبارى در تأمين مالى 
سرمايه گذارى و سرمايه در گردش، از معضالت و مشكالت ديرينه مديريت 
بنگاه هاى اقتصادى در ايران است. بازار پول در ايران به داليل متعدد، همواره 
با مازاد تقاضا و كمبود عرضه مواجه بوده است. عدم تعادلى كه در مواجهه 
با شرايط اقتصادى و سياسى ابتداى دهه  1390 (ركود تورمى و تحريم) 
موسوم به بيمارى هلندى تشديد شده و محدوديت تامين مالى و منابع ارزان 
جهت تسهيالت مالى و اعتبارى را به عنوان يكى از مهم ترين موانع توسعه و 
پيشرفت بنگاه هاى اقتصادى و بازدارنده توسعه كارآفرينى تبديل كرده است.
در سال جديد كه از سوى رهبر معظم انقالب تحت عنوان «جهش توليد» 
نامگذارى شده است، نقش و اهميت بازارهاى پولى و مالى در تأمين، مديريت 
و هدايت منابع مالى به سمت بخش هاى مولد اقتصاد، بيش از پيش اهميت 
دارد.اساساً طريقه تامين مالى به چند صورت است؛ شامل سرمايه گذارى هاى 
مستقيم دولت و نهادهاى حاكميتى، سرمايه گذارى هاى خارجى و تامين مالى 
از طريق بانك ها، موسســـات مالى و اعتبارى، انتشـــار اوراق قرضه و نهايتًا 
بازارسرمايه كه عمدتاً بانك ها به عنوان اولين گزينه براى تامين مالى بوده اند. 
الزم به ذكر است كه عامل تعيين كننده رشد اقتصادى و افزايش توليد ناخالص 
داخلىGDP، نرخ سرمايه گذارى و تامين مالى است؛ بنابراين دست يابى به 
افزايش توليد، جز با افزايش ميزان ســـرمايه گذارى و تسهيل فضاى كسب 
و كار امكان پذير نيست. افزايش سرمايه گذارى هم مستلزم تجهيز و تامين 
منابع مالى داخلى و خارجى بلندمدت و كوتاه مدت از طريق بازارهاى مالى 
(بازار پول و سرمايه) است. در صورت برخوردارى صنايع از نقدينگى و 
سرمايه در گردش كافى، شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى مى توانند اقدامات 
زيادى را در راستاى جهش توليد انجام دهند.متاسفانه نظام مالى مسلط بر 
بازار مالى ايران، به دليل عدم توســـعه بازار ســـرمايه، نظام بانك محور بوده 
اســـت. با توجه به مازاد تقاضاى مستمر اعتبارات بانكى و نقدينگى باالى 
كشور، بى شك نظام بانكى در اجراى وظيفه  كاركردى اش يعنى در تجهيز و 
تخصيص منابع مالى، همواره مشكالت جدى داشته است.در واقع، ابزارهاى 
مهم در اختيار نظام بانكى براى تجهيز منابع كه همانا نرخ سود سپرده ها و 
نرخ سود تسهيالت است، عمًال بانك ها نقشى در تعيين آن ندارند؛ به طورى 
كه در بررسى آمارهاى اقتصادى ساليان اخير، نرخ سود حقيقى سپرده هاى 
بانكى منفى بوده است. در اين ميان بانك مركزى هم به عنوان سياستگذار 
ارشـــد سياست هاى پولى و نظام اقتصادى كشور، همواره در تالش براى 
ايجاد تراز مالى-اقتصادى در بانك هاست.به طور كلى از مهمترين مشكالت 
اصلى بانك ها در تجهيز منابع مالى مى توان به محدوديت ميزان اعتبارات، 
عدم تناســـب نرخ ســـود ســـپرده ها با نرخ تورم، تداوم تحريم ها و عدم 
دسترسى به منابع خارجى و سپرده قانونى بانك ها نزد بانك مركزى اشاره 
كرد. همچنين با توجه به اين كه بانك ها در ايران صرفاً به واسطه گرى مالى 
نمى پردازند و بخشى از منابع جذب شده را به سوى شركت ها و بنگاه هاى 
اقتصادى وابسته شـــان سوق مى دهند، عمًال بنگاه هاى اقتصادى مستقل، در 
تأمين منابع مالى با كمبود منابع مواجه مى شـــوند. حال در شـــرايط كنونى 
اقتصادى كشور و با توجه به تحريم هاى ظالمانه اقتصادى و محدوديت هاى 
بانكى ضروريست از تأمين مالى بانك محور به تأمين مالى بورس محور 
حركت كرده و بايد به ســـراغ تامين مالى از سوى بازارهاى سرمايه رفت.
هزينه تأمين مالى در بازار سرمايه با استفاده از ابزارهاى تأمين مالى متعدد 
آن مى تواند بسيار كمتر از تأمين مالى از مسير نظام بانكى باشد. از طرفى 
مزيت ديگر تأمين مالى از طريق بازار سرمايه به كارگيرى سرمايه هاى خرد 
مردمى است كه ظرفيت سرمايه هاى راكد در اقتصاد را فعال و از هدايت 
به سمت بازارهاى غيرمولد كه عمدتاً مبتنى بر واسطه گرى و سفته بازى 
است، جلوگيرى خواهد كرد.بازارهاى پول و سرمايه مى توانند مكمل يكديگر 
باشند و توامان به تجهيز منابع مالى بپردازند. با توجه به اين كه فعاليت هاى 
توليدى عمدتاً نيازمند زمان هستند و فرآيندى طوالنى دارند، بنابراين نقش 
بازار سرمايه در تجهيز و انتقال منابع مالى به فعاليت هاى سرمايه گذارى و 
توسعه اى بسيار حائز اهميت است. به يقين، بازار سرمايه در شرايط كنونى 
اقتصاد كشور يك فرصت طاليى محسوب مى شود كه مى توان از اين ظرفيت 
عظيم براى مردمى سازى اقتصاد، ايجاد شفافيت و توسعه عدالت در اقتصاد 
و همچنين انجام اصالحات اقتصادى به منظور تحقق اهداف سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى، استفاده كرد. با توجه به نقش بازار سرمايه در جهش توليد، 
بازار سرمايه ايران هنوز نتوانسته نقش مناسبى در تجهيز منابع مالى به سوى 
سرمايه گذارى مولد داشته باشد.براى بهبود تجهيز منابع مالى از طريق بازار 
سرمايه در راستاى مقاوم سازى اقتصاد از كانال تحقق رشد اقتصادى مستمر 
و با ثبات، اصالحات سياستى مى تواند مسير حركت به سمت تامين مالى 

بورس محور را هموارتر كند.
 امين شاكرى- كارشناس اقتصادى 

كاهش كارمزد كارگزارى  بورس
يك كارشناس اقتصادى با بيان اينكه حدود 111 كارگزارى در بازار 
سرمايه فعاليت مى كنند كه چهار كارگزارى اول تقريبا 30 درصد سهم بازار 
را تصاحب كرده اند، اظهار كرد:اصل بازار چهار كارگزارى اول هستند و عمال 
80 درصد سهم بازار در اختيار 14 كارگزارى در كشور است، اين كارگزارى 
قيمت هاى نجومى دارند و كارمزدها بايد اصالح شود، ضمن اينكه انحصار 

موجود در ارائه مجوزها نيز شكسته شود و فضاى آن رقابتى شود.
به گزارش ايسنا، عبداهللا مشكانى با اشاره به استقبال مردم از شركت هاى 
تازه وارد در بورس، گفت: مردم بدون توجه به ارزش سهام اين شركت ها 
تا زمانى سهام  شركت ها را نمى فروشند كه صف خريد داشته باشد و در 
صورت عرضه شدن صف ها مردم به طور هيجانى سهام خود را مى فروشند. 
با بررسى تاريخچه شركت هاى تازه وارد به بورس، اين نتيجه استنباط شد 
كه روند اين شركت ها پس از يك وقفه كوتاه، رو به رشد بوده است، در 
حال حاضر به دليل ورود افراد تازه وارد به بازار بورس، اگر بازار منفى شود 
مردم هم به صورت هيجانى اقدام به فروش سهم هاى خود مى كنند كه 
اين رفتارى اشتباه است.وى با تاكيد بر اينكه  دليل وجود اين رفتار در مردم 
به خاطر آموزش نديدن آنها است، ادامه داد: بايد در اين مورد اقداماتى از 
سوى متوليان امر صورت گيرد، چرا كه اين رفتار باعث متضرر شدن مردم 

مى شود و بايد از آن جلوگيرى كرد. 
با بررســـى ليســـت شركت هايى كه از سال 98 در بازار بورس اوراق 
بهادار عرضه شده اند اين نتيجه به دست آمد كه اگر كسى اين سهم ها را 
بعد از ريزش صف خريد نمى فروخت، مى توانســـت بيش از 15 ميليون 
تومان سود كند، در حالى كه اكثر مردم در اين زمان به دليل رفتار هيجانى 

خود حدود 10 ميليون تومان سود را از دست داده اند.
كارشناس اقتصادى در ادامه  به سامانه سجام و سود مجامع سهام هاى 
عرضه اوليه اشاره كرد و افزود: تعداد سهام هايى كه به يك فرد در عرضه هاى
 اوليه تعلق مى گيرد، كم تعداد است، بنابراين سود مجامع تعلق گرفته به 
هر فرد به علت كم بودن تعداد سهام، مبلغ اندكى است به همين علت براى 
مردم صرفه ندارد كه به بانك ها مراجعه و اين سود را دريافت كنند، براى 
حل اين مشـــكل سامانه سجام طراحى شده كه اطالعات حساب مردم را 
دريافت مى كند و مبنا بر اين است كه هر شركت از طريق سامانه سجام 
ســـود مجامع را به حساب هر فرد واريز كند.مشكانى با بيان اينكه سامانه 
سجام تاكنون در مورد واريز سود مجامع فعاليتى نداشته است، گفت: حسن 
ديگر سجام كاهش ريسك بازار و شناسايى پولشويى است، اما تاكنون آنگونه 

كه شايسته بوده توسعه پيدا نكرده است. 
مردم به علت صرفه نشدن گرفتن سود مجامع، آنها را دريافت نكرده اند 
و اين پول در حساب بانكى شركت ها باقى مانده و گاها به بيش از 65 
ميليارد تومان رسيده كه بال استفاده مانده است اگر سامانه سجام به درستى 
كار مى كرد اين اتفاق رخ نمى داد، ســـازمان بورس بايد اين موضوع را 
پيگيرى كند.وى درمورد موضوع مجوزهاى شركت هاى كارگزارى و حاشيه 
ســـود چند هزار ميلياردى آنها اظهار كرد: حدود 111 كارگزارى در بازار 
سرمايه فعاليت مى كنند كه چهار كارگزارى اول تقريبا 30 درصد سهم بازار 
را تصاحب كرده اند، اصل بازار چهار كارگزارى اول هســـتند و عمال 80 
درصد سهم بازار در اختيار 14 كارگزارى در كشور است، اين كارگزارى 
ها قيمت هاى نجومى دارند، به عنوان مثال بخشى از سهام يك كارگزارى 
كوچك بيش از 120 ميليارد تومان قيمت خورده است. كارگزارى اول بازار 
در مجموع 1180 ميليارد تومان درآمد در سال 98 داشته است، سهامداران به 
موضوع درصد كارمزد معترض هستند، چراكه خدمات آنها ضعيف ارزيابى 
مى شود.كارشناس اقتصادى با تاكيد بر اينكه كارگزارى ها نسبت به  قبل 
تغييرات بسيارى داشته اند، گفت: هزينه كارگزارى ها نسبت به گذشته كه 
فرآيندها كاغذى بود، كاهش داشـــته اســـت، و خدمات متناسب با كارمزد 
دريافتى نيســـت، بخشى از كارمزدها به عنوان ماليات به دولت، بخشى به 
شركت هاى كارگزارى و بخشى هم به شركت بورس مى رسد. برگ سهام 
شـــركت بورس در ســـال 85 با سرمايه 15 ميليارد تومان، برابر يك ميليون 
تومان قيمت داشت، در حال حاضر ارزش بازار اين شركت بين 20 تا 25 
هزار ميليارد تومان است و برگ سهام يك ميليون تومانى، در حدود 1/5 
ميليارد تومان قيمت دارد. اين شركت 70 درصد رشد داشته، در حالى كه 
اقتصاد كشور به طور متوسط ساالنه سه درصد رشد داشته است، رشد 70 
درصدى شركت بورسى حاصل باال بودن كارمزدهاى خريد و فروش سهام 
اســـت و اين كارمزدها بايد اصالح شـــود، ضمن اينكه انحصار موجود در 
ارائه مجوزها هم بايد شكسته و فضاى آن رقابتى شود.همچنين رضا نازى  
تحليلگر بازار سرمايه  در مورد روند بازار سرمايه بيان كرد: تفكر سرمايه 
گذارى در روند بازار سرمايه موثر است و اگر اين تفكر بلند مدت باشد، 
هيچ مشكلى متوجه بازار نيست و اگر اين نگاه كوتاه مدتى باشد، مشكالت 

بسيارى را براى فعاالن بازار سرمايه ايجاد مى كند. 

نگاهنگاه

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

مشخصات و شماره تلفن هاي نمايندگي هاي 

روزنامه اطالعات استان آذربايجان غربي

تلفن همراهشماره تلفن دفترنام نمايندهشهرستان

رضا دهقانياناروميه
32224743
32228457

09143439942

ـ36229640جبيريخوي

3524257509144431104عاقليسلماس

0914794900209149793071مظفر دوست  احمديمياندوآب

09188708343ـاسماعيل زادهسردشت

4222308809144427089قباديمهاباد

3422334309143622059دده  خانيماكو

ـ35622470كاتبنقده

3426225509144624390رضاييسيه چشمه

قربانيبوكان
46232029
46233252

09141806194

3427662209149605584بايرام زادهشوطـ  ماكو

3437600109144618523عليزادهمرز بازرگان

09144820324ـخالقي نژادتكاب

0936959075309141884530محمدنژاداشنويه

4422444009143433059درويشيپيرانشهر

 ادامه در صفحه 9

مفقودي 
شناسنامه خودرو (برگ سبز) سواري 
 GLX XU7 405 :سيستم: پژو تيپ
مدل: 1392 رنگ: خاكستري متاليك 

به شماره پالك: 84ـ  882س26 شماره 
موتور: 124K0210020 شماره شاسي: 
NAAM01CA8DR528252 به نام 

منيژه ماليي پلي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.  (بندر خمير)

كارت هوشمند كاميون هيوندا 
5/5 تن به شماره كارت: 

2842514 و شماره شاسي: 
37911784004851 و شماره 

موتور 37912005245890 و به 
شماره انتظامي: 267 ع75 ايران33 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

(زرقان)

كليه اسناد اتومبيل 206 مدل 1396 پالك ايران 99ـ  
 NAAP41FE0HJ033669 965 و86 شماره شاسي
شماره موتور 167B0030026 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قائم شهر»

سند و برگ سبز موتورسيكلت 
باجاج cc 200 مشكي 

مدل 1390 پالك 594 
ـ48968 شماره موتور 

NE0JCGBSG80009 شماره 
 NE0200B9035011 تنه
به نام ميكائيل باي شماره ملي 
2020052611 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

برگ سبز و سند سواري رنو لوگان 
L90 سفيد روغني مدل 1395 

-K4MA690 شماره موتور
W154887 شاسي 

 NAPLSRALDG1256940
پالك 83ـ 951م72 مالك پرنيا 
غالمي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
الرستان 

سند كمپاني ايسوزو شماره پالك 59ـ947ع44 
شماره موتور 523421 و شماره شاسي 05980 
به نام يوسف نظرمحمدي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بندر تركمن

شناسنامه و كارت ملي 
جديد و گواهينامه جديد و 

دفترچه بيمه تأمين اجتماعي 
بنام نسرين مداح به كدملي 
0062533576 به شماره 
شناسنامه 6276 از تاريخ 
10 ارديبهشت مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سايپا تيبا مدل 1394 
به شماره انتظامي 842ب16 

ايران79 با شماره موتور 
8218556 و شماره شاسي 

 NAS811100F5852071
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(قزوين)

برگ سبز خودرو پرايد 
131 مدل 1392 به شماره 
پالك 61ايران625ص64 

به شماره موتور 
4843339 و شماره شاسي 

 NAS411100D1234482
به نام آقاي فاروق جهاني مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

برگ سبز (سند مالكيت) 
 PARS XU7 خودرو سواري پژو

مدل 1393 به شماره پالك 
ايران53ـ241ل66 به شماره موتور 
124K0502982 به شماره شاسي 

 NAAN01CA2EH147430
به نام سيد حسن شفيعي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان

سند كمپاني، شناسنامه كارت خودروي سواري پژو پارس 
به ش انتظامي 562د25ايران72 مدل 88 به ش موتور 
12487262961 ش شاسي 59e813476 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني موتورسيكلت تيپ 
TNT25 رنگ سبز به شماره 
 0249N23211072 موتور

شماره شناسايي 
 N23EDBJDFH10J01102 (VIN)

و شماره پالك 135ـ17328 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

شناسنامه مالكيت رنو 
تندر مدل 1386 به شماره 

انتظامي 254ب82ايران71 
و شماره شاسي 

7A003342 و شماره موتور 
 7702035322D016203

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

اصل سند كمپاني و برگ سبز 
سواري رنو تيپ تندر (لوگان 

L90) مدل 86 به شماره شهرباني 
98ـ131ب91 به شماره موتور 
 7702035322D029564
 7A006269 و شماره شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
ايالم

(سند كمپاني) برگ فروش وسيله 
نقليه شناسنامه مالكيت (برگ 

سبز) پرايد صبا جي تي ايكس مدل 
1382 رنگ سفيد شيري شماره 
پالك 189د91ايران19 شماره 

موتور 00522572 شماره شاسي 
S1412282980986 به نام آقاي 
حسين رضا نادري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب محمد پالرك فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 3339 صادره 
از كرمان در مقطع كارشناسي رشته 

مهندسي معماري صادره از واحد 
دانشگاهي تهران جنوب به شماره 

148914106275 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

جنوب به نشاني تهرانـ  خيابان 
كريم خان زندـ  خيابان ايرانشهر 
شماليـ  نبش آذرشهر پالك 209 
و يا كدپستي 1584715414 

ارسال نمايد.

كارنامه و پروانه تاكسيراني 
تاكسي نارون به شماره شاسي 

 NAGAVV2VC11J00515
و شماره موتور 

JM491QME584141 و 
پالك 348ت32ايران11 بنام 
مهدي احساني و محمد توكلي 

يركي مفقود شده و فاقد اعتبار 
است.

برگ سبز و كارت سواري پژو روا 
مدل 1386 به شماره انتظامي 
745ج12ايران79 با شماره 

موتور 0011686021391 و 
شماره شاسي 0061337822 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
(قزوين)

كليه مدارك و پالك 
نيسان آبي رنگ 

به شماره شهرباني 
758ي17ايران21 

و شماره شاسي 
K119799 و شماره 

موتور 407818 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

اينجانب حيدر ياري مالك خودرو: سواري پيكان 
به شماره انتظامي: 675ق42ايران29 با 

شماره موتور: 11283060690 و شماره بدنه 
83438649 مدل 1383 به علت فقدان اسناد 
فروش (سند) تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد 

مذكور را نموده است لذا چنانچه هركسي ادعايي در 
مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت 10 روز از نشر 
آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
همچنين شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) آن 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه خودرو سواري تويوتا rav4 مشكي رنگ 
مدل 2016 ش موتور 2ARN211877 ش شاسي 

2T3DFREV5GW490661 پالك 73935ـ  اروند 
بنام احمد نبوي مفقود و فاقد اعتبار است.

كارت پرسنلي شركت هواپيمايي ماهان 
به شماره 801066 متعلق به ام البنين 

علي يار با كد ملي 0065089431 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري ام وي ام 315 مدل: 1393 به 
شماره شاسي: NATFBAKD8D1002354 به 
شماره پالك: 44ايران759ب57 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني سواري پژو 206 اس دي مدل: 1395 
به شماره شاسي: NAAP41FE2GJ759774 به 
شماره موتور: 167B0002600 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

گواهي موقت فارغ التحصيلي در 
مقطع كارشناسي اينجانب ندا عابدي 

ورنكشي فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 2905 صادره از شميران 

با شماره 45572 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به آدرس سوهانك دانشگاه آزاد 

تهران مركز ارسال نمايد.

برگ سبز خودرو پارس TU5 به 
شماره شاسي: 541112 به شماره 
پالك: 77ايران655م42 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت اشتغال به كار مهندسي ساختمان استان تهران 
رشته عمران به شماره: 100300005800 اينجانب 
ابوالفضل واعظ ليواري وضعيت 103003184 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

«مفقودي مدارك خودرو»
سند كمپاني خودرو سواري 
پژو 405 به شماره پالك: 

ايران16ـ494ق34 و شماره 
 124K0550844 :موتور
و شماره شاسي: 067817 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
«قم»

سند مالكيت موتورسيكلت كبيران 95 
قرمز شماره موتور 920870 شماره بدنه 

9553045 شماره پالك 54511ـ839 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كارخانه پژو پارس 82 نقره اي شماره موتور 
22828205361 شماره شاسي 0082804800 

شماره انتظامي 746ب93ايران94 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت موتورسيكلت باجاج 135 شماره 
موتور 47457 شماره بدنه 9326723 شماره 

پالك 838/47834 مشكي 93 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز اتومبيل 
پژو آردي 1600 يشمي 
مدل 1383 به شماره 

 نيروي انتظامي
 393 ب65 ايران 
12 و شماره موتور 
 11783026287

و شماره شاسي 
83126553 متعلق به 
اينجانب پرويز تاج بخش 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي فقدان
 چون آقاي مسعود شاه محمدى 

 كاميون مدل 1376 به شماره انتظامي 
54ـ  791ع86 با شماره شاسي 

37405116420308 و به شماره موتور 
33491010138257 به علت فقدان 
سند تقاضاي صدور سند المثني نموده 

است. لذا چنانچه هرگونه ادعايي در مورد 
خودروي مذكور وجود دارد. ظرف مدت 15 
روز از تاريخ نشر آگهي با دردست داشتن 
مدارك كافي به دفتر فروش شركت ايران 
خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر8 جاده 

ساوه مراجعه نمايند.
(يزد)

برگ سبز و سند كمپاني تيبا ش پ 10ـ 796ب94 
ش شاسي NAS811100G5723520 ش 
موتور M15/8356609 مفقود شده فاقد 

اعتبار است. 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمدرضا اسالمي 
نسب فرزند قائد به شماره شناسنامه 6322 صادره از گناوه در 
مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار 
كامپيوتر صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان با شماره 
1460 مورخه 1391/8/9 شماره سريال 0672546 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان به نشاني: 
آبادانـ  روبروي بيمارستان طالقاني دانشگاه آزاد اسالمي 

آبادان ارسال نمايد.

پروانه و سند خودرو سواري كيا اسپورتيج SLS مدل 2016 
سفيد متاليك ش موتور G4NAFH118441 ش شاسي 

U5YPC81ABGL749620 پالك 33ـ 22141ـ  اروند به نام 
رضا خلف حسيني شاه آبادي مفقود و فاقد اعتبار است. 

سند پروانه بهداشتي ساخت به 
شماره 13/11014 به نام شركت 
بلور شيشه كاوه مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند و برگ سبز خودرو پژو 207 به ش 
انتظامي 391ن19 ايران83 شاسي 

 163B0316582 موتور NAAR03FE2KJ386616
به نام سيد قاسم ديده ور مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز خودرو پرايد به ش انتظامي 
948ل26 ايران73 به ش موتور 1814891 

و ش شاسي S1412285288446 به نام 
عزيز يوسفي مفقود و فاقد اعتبار است. 

شناسنامه ب ام و مشكي مدل 2017 شماره 
موتور N20B20AA6041547 شماره شاسي 

WBAXW3107H0T92691 شماره پالك 573و86 
ايران77 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند مالكيت موتورسيكلت پيشرو مدل 
95 شماره پالك 838/71637 شماره 

موتور 956348 شماره بدنه 9577574 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز پژو 405 خاكستري 89 به شماره 
موتور 12488367346 شماره شاسي 

NAAM01CA4AR507376 شماره انتظامي 
684ج85 ايران84 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت موتورسيكلت شكاري 150 شماره 
موتور 91502371 شماره بدنه 9353338 مدل 
93 شماره پالك 838/36174 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

سند مالكيت موتورسيكلت باجاج 135 شماره 
پالك 838/37769 شماره موتور 39326 
شماره بدنه 9326426 مدل 93 مشكي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو كاميون باري چوبي ايسوزو 
 NAG088NQRF02132 مدل 88 به شماره شاسي
ش موتور 770357 و شماره پالك 83 ايران 128 ع67 

به نام فيروز كرمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند كمپاني خودرو وانت مزدا 2000 مدل 
 NAGP2PC31KA510840 1398 به شماره شاسي
ش موتور E2L2A0710 و شماره پالك 57 ايران 616 و 

73 به نام اصغر رزاقي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواري سمند مدل 1395 به 
شماره شاسي NAAC91CE0GF093909ش 

موتور124K0864765 و شماره پالك 58 ايران299ج53 
به نام محسن ضمان مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

اينجانب محمدرضا ابراهيمي مالك خودرو پژو پارس به شــــماره شاســــي 

84806568 و شــــماره موتور 12483053185 و به شماره نيروي انتظامي 

353ج73 ايران11 به علت فقدان اســــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 

اسناد مذكور را نموده اســــت. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 

مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي ســــازمان فروش شــــركت 

ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

برگ سبز و سند كمپاني يك دستگاه 
خودروي سواري سيستم پژو تيپ 
405 جي ال ايكس آي 8/1 به رنگ 

نقره اي متاليك مدل 1389 و شماره 
پالك 24ـ852ب63 و شماره موتور 
12488319110 شماره شاسي 

NAAM01CA2AR327135 به نام 
محمدرضا رضوي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

سند مالكيت موتورسيكلت باجاج 135 مدل 
93 شماره پالك 838/48471 قرمز شماره 
شاسي 9326792 شماره موتور 48060 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند مالكيت موتورسيكلت بهتاز مدل 95 شماره 
موتور 0125N5P928300 شماره پالك 

 0125N5P928300 839/38391 شماره بدنه
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز، برگ كمپاني سواري 
پژو 405 جي ال ايكس اي 1/8 

مدل 1383 رنگ نقره اي متاليك 
شماره موتور: 12483168140 

شماره شاسي: 83073658 
شماره 965ط66ايران38 به 
مالكيت سردار گلي شماره ملي 

3781268098 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

«مفقودي مدارك خودرو»
برگ سبز خودرو سواري پرايد به 
شماره پالك: ايران63ـ196د64 

و شماره موتور: 1648337 
و شماره شاسي: 

S1412285246466 بنام: 
فرزانه قهرماني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
«قم»

برگه سبز پرايد 
صبا جي تي ايكس آي 

به شماره شاسي 
 S1412282951956

و شماره موتور 
00487165 پالك 

275ص63ايران20 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب علي اصغر شريعت مالك 
خودرو سمند ايكس7 به شماره 

شاسي 14542224 و شماره موتور 
12484226354 به شماره انتظامي 
364ص34ايران73 به علت فقدان 

اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 

دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
فرانك قرباني فرزند مصطفي به 

شماره شناسنامه 2740871384 
صادره از اروميه در مقطع كارشناسي 
پيوسته رشته تربيت بدني صادره 
از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي 
با شماره 932303963 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
پرديس به نشاني اروميه جاده 
سلماس دانشگاه آزاد اسالمي 

ارسال نمايند.
اروميه فرانك قرباني

سند كمپاني سواريـ  كار نيسان رونيز مدل 
1383 به شماره هاي پالك 82ـ596د32 موتور 
KA24897106Y شاسي 22303097 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (آمل)

برگ سبز خودرو وانت 
پيكان مدل 1388 پالك 
81ـ536س27 شماره 

موتور 11487072862 
شماره شاسي 

49G813883 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مهريز

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سيستم كوئيك هاچ بك 

سيستم ســـايپا تيپ QUIK-MT به رنگ ســـفيدـ  روغني به شماره 

 M15/8813829 انتظامي 73ـ692س94 مدل 1398 به شـــماره موتور

و به شـــماره شاســـي NAS841100K1020653 متعلق به اينجانب 

ثريا نجف پور فرزند قنبر به ش ش 12 متولد 1347 فســـا و به شـــماره ملي 

2572199793 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(فسا)

چك هاي بانك ملي به شماره سريال 9719913856، 

 9719913877  ،9719913876  ،9719913860

9719913900 الي 9719913880 و چك بانك ملت 

به شـــماره ســـريال 44/ 223975    الي 223926/47 و 

چك بانك صادرات به شـــماره سريال 6042230451 

الـــي 6042230500 همگي به نام آقـــاي محرم علي 

شيخ محمدي فرد در تاريخ 1398/10/25 از داخل خودرو 

سرقت گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت بازرگانـــي به شـــماره كارت 14002858193 و 

جواز تاسيس اكســـيد و روي شماره 118/25648 تاريخ 

1398/5/7 و پروانه بهره برداري با شماره 118/13016 

تاريخ بهره برداري 1391/7/16 با شناســـه كســـب 

219605967915 و اساسنامه شـــركت و اظهارنامه، 

روزنامه رســـمي شـــركت، نامه تغييرات صورتجلسه و 

مهر شـــركت و چك هاي بانك ملي به شـــماره سريال 

9748/935201 الي 9748/935250 همگي متعلق به 

شـــركت توليدي ريخته گري آذرسرب انگوران در تاريخ 

1398/10/25 از داخل خودرو ســـرقت گرديده است و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل 1382 به 
شماره پالك 45ـ656ص81 
با شماره موتور 00518023 

و شماره شاسي 
S1412282978590 به نام 
مريم مداحي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

جواز اسلحه دولول ته پر كوسه كاليبر 12 
به شماره 1052582 ساخت روسيه به نام 
جبار نظري فرزند علي محمد مفقود گرديده 

اعتبار ندارد.(شهركرد)

آگهي مفقودي
برگ سبز وانت پرايد 151 

مدل 1393 به شماره 
انتظامي 88ـ748هـ81 و 

به شماره موتور 5212065 
و به شماره شاسي 

 NAS451100E4928604
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (يزد)

شناسنامه مالكيت وانت زامياد به شماره پالك 
697س35 ايران 41 موتور 80003008 شاسي 

NAZDL104TJJ000998 به نام فرج اله بازوند مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1385 به شماره 
پالك 45ـ434ج23 با 

شماره موتور 1751520 
و شماره شاسي 

S1412285972385 به 
نام مريم السادات موسوي 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

كارت دانشجويي مهرداد ميرشاهي به 
شماره دانشجويي 922090703 رشته 
مهندسي فناوري اطالعات دانشگاه زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كارت دانشجويي سجاد اربابي به 
شماره دانشجويي 931034600 
رشته شهر سازي دانشگاه زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب فهيمه 

اصغرنژاد ليمويي 
به شماره شناسنامه 
33 به شماره ملي 

2594923281 رشته 
تحصيلي برق الكترونيك 
مقطع ليسانس صادره 
از دانشگاه گيالن به 

شماره 767ـ  12 مورخ 
1392/6/20 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

كارت كيشوند اينجانب 
عباس جمعه زاده به شماره 

105815/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب علي 
دارابي به شماره 123909/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 



99اخبار شهرستان ها

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: 
4 طـــرح فرهنگي و عمراني با 
474 ميليارد ريال اعتبار در منطقه 
12 شـــهرداري اصفهان افتتاح و 
يـــا عمليات اجرايـــي آن آغاز 
شـــد. اين طرح ها شامل افتتاح 
فرهنگسراي دكتر كتابي، افتتاح 
ادامه خيابان آيت اهللا محمد باقر 
حكيم، بهره برداري ادامه خيابان 
فرعي نهم و آغاز عمليات اجرايي 
خيابـــان آرمـــان، ادامه خيابان 
مفتـــح به آزادگان ملك شـــهر

 است.
شهردار اصفهان در حاشيه 
افتتـــاح و اجراي اين طرح ها با 
بيان اين كه از اين پس برنامه هاي 
هر يكشنبه، يك افتتاح در مناطق 
مختلف اصفهان اســـت گفت: 
تـــالش مي كنيم اين برنامه ها به 
دليل شـــرايط كرونا با رعايت 

فاصله گـــذاري و پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شود.

قدرت اهللا نوروزي به آغاز 
عمليـــات اجرايي خيابان آرمان 
اشـــاره كرد و افزود: آزاد سازي 
مسير اجراي اين خيابان در حال 
انجام است و ظرف 3 ماه اجراي 

آن به پايان مي رسد.
رئيس شوراي اسالمي شهر 
اصفهان نيز با بيان اين كه مركز 
همايش هاي بين المللي، مجموعه 
پل هاي ســـردار شـــهيد قاسم 
ســـليماني،  تقاطع غير همسطح 
آفتـــاب، 5 كيلومتـــر بزرگراه 
فرزانگان و نمايشـــگاه بزرگ 
اصفهـــان از جملـــه طرح هاي 
بزرگ در حال اجراي شهرداري 
اصفهان است، اظهار اميدواري 
كرد كه تا پايان امسال چند مورد 
از اين طرح هـــا به بهره برداري 

برسد.
عليرضا نصر اصفهاني افزود: 
عالوه بر اجراي طرح هاي بزرگ، 
اجراي طرح هاي محله محور نيز 
از برنامه هاي شهرداري اصفهان 

است.
او به 200 محله در شـــهر 
اصفهان اشـــاره كـــرد و گفت: 
توزيع متناسب خدمات در شهر 
از سياست هاي مديريت شهري 

اصفهان است.
ايـــرج مظفر، معاون عمران 
شهري شـــهرداري اصفهان هم 
با بيـــان اين كه در كنار اجراي 
طرح هاي بـــزرگ در اصفهان 
بيـــش از 60 طـــرح متنوع نيز 
در آستانه افتتاح است گفت: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده قرار 
است هر يكشنبه اين  طرح ها به 

بهره برداري برسند.  

هر يكشنبه يك طرح فرهنگىـ  عمرانى در اصفهان اجرا مي شود
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اراكـ  خبرنــــگار اطالعات: معاون امور صنايع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: استان مركزي به 
دليل برخورداري از صنايعي مانند ماشين سازي، آذرآب 
و واگن پارس قطب ساخت تجهيزات صنعتي كشور 

به شمار مي رود.
مهدي صادقي نياركي در حاشيه ديدار از شركت 
صنايع آذرآب اراك،ماشين سازي و كمباين سازي ايران 
با اشاره به اينكه صنايع بزرگ و مادر تخصصي با ايجاد 
اشتغال پايدار در استان مركزي به ويژه در شهرستان اراك 
نقش مؤثري در ذخيره ارزي، باال رفتن نرخ بهره وري و 
توليد ناخالص ملي دارند، افزود: رفع مشكالت شركت 
صنايع آذرآب يكي از اولويت هاي ستاد ملي تسهيل و 

رفع موانع توليد كشور است.
وي با بيان اينكه با وجود ظرفيت ماشين سازي اراك 
درحوزه ساخت داخل و صنايع پااليشگاهي و پتروشيمي 
و نيروگاهي بايد حداقل 70 درصد ساخت تجهيرات اين 
حوزه در اين واحد توليدي باشد، اظهارداشت: بسياري از 
تجهيزات ثابت، دوار و مخازن كروي كه در پتروشيمي 
و پااليشــــگاه هاي كشور نصب شده، محصول ماشين 

سازي اراك است كه در خاورميانه از نظر نوع  وحجم 
و طراحي هاي فني و مهندسي ساخت، بي نظير است و 
انتظار مي رود با هماهنگي هاي صورت گرفته با مديران 
اين واحد مادرتخصصي و با افزايش توسعه صادرات 
اســــتان مركزي، اراك به عنوان قطب تجهيزات صنعتي 
ايران از طريق همكاري مشترك با اتاق هاي مشترك ايران 
و ســــاير كشورها و رايزني اتاق بازرگاني با 15 كشور 
همسايه براي توسعه صادرات و تجهيزات صنعتي معرفي

 شود.صادقي نياركي با بيان اينكه  ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد، مصوبه مجلس شــــوراي اسالمي است 
گفت: آيين نامه اجرايي آن از سوي دولت تصويب و 
ابالغ شده و در نشست اخير اين ستاد، تقسيم كارهاي 
كشوري صورت گرفته و مصوبات كارگروه هاي استاني 
اين ســــتاد همتراز ملي است و بايد اجرايي شود.وي 
با بيــــان اينكه كمباين برنج هم از محصوالت جديد 
در سبد توليدات شــــركت كمباين سازي اراك است 
يادآور شــــد: اين محصول به زودي عرضه مي شــــود 
و در اين زمينه هم مي تواند كشــــور را به خودكفايي 

برساند.

استان مركزي قطب ساخت تجهيزات صنعتي كشور
سرويس شهرستان ها: ميزان  به شمار مي رود

مصرف آب در كشور از ابتداي 
امسال تاكنون نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 11 درصد افزايش يافته

 است.
حميدرضا جانباز مديرعامل 
شركت مهندسي آب و فاضالب 
كشـــور در آيين بهره برداري از 
طرح ارتقاي تصفيه خانه فاضالب 
شماره 2 شهر قم با بيان مطلب باال 
افزود: حتي در برخي از شهرها 
در آغاز شـــيوع ويروس كرونا و 
افزايش شست وشوهاي ناشي از 
آن تا 45 درصد ميزان مصرف آب 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بيشتر شد و به  طور ميانگين نيز 
در كل كشور 11 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزايش 
مصرف آب داشـــتيم و با اين 
روند خيلي زود به پيك مصرف 

مي رسيم. 
وي افـــزود: بايد ســـطح 
تـــاب آوري تاسيســـات آب و 
فاضـــالب به دليل افزايش ميزان 
مصرف آب بر اثر شيوع ويروس 
كرونا و باال رفتـــن دماي هوا،  
افزايش يابد تا در تامين پايدار آب 
موردنياز مردم مشكلي ايجاد نشود، 
البته در اين ميان بايد برنامه هاي 
منســـجمي نيز براي آگاه سازي 
مردم به وسيله شركت هاي آب 
و فاضالب و رســـانه ها دنبال 
شود تا با رعايت الگوي درست 
مصـــرف، شـــرايط تامين آب 
پايـــدار براي همه مردم به وجود

 آيد. 
وي اضافه كـــرد: با توجه 
به شرايط پيش آمده صنعت آب 
و فاضالب كشـــور در وضعيت 
خاصي به سر مي برد، با اين  وجود 
تالش كرده ايم خدمت رساني به 
مردم در عرصـــه تامين آب و 
تصفيه فاضالب به صورت بي وقفه 

انجام شود. 
جانباز ادامه داد: باوجود سختي  
تامين اعتبار طرح هاي عمراني در 
صنعت آب و فاضالب، پروژه هاي 
اين بخش به طور مستمر در حال 

افتتاح است. 
مديرعامل شركت مهندسي 
آب و فاضالب كشـــور گفت: 
تشـــكيل شـــركت هاي آب و 
فاضالب اســـتاني و تجميع آب 
و فاضالب شـــهري و روستايي 
با يكديگر تحـــول بزرگي بود 
كـــه در اين حـــوزه رقم خورد 
و با حـــذف تعداد قابل توجهي 
از پســـت هاي دولتـــي،  نقش 
مهمي در كوچك ســـازي دولت

 داشت. 
وي اضافه كرد: اكنون كاركنان 
اين شـــركت ها در قالب ساختار 
يكپارچه مشغول به فعاليت هستند 

و اين تحول موجب يكسان نگري 
و سرعت يافتن طرح هاي عمراني 
صنعت آب و فاضالب و همچنين 
افزايش كيفيت خدمت رســـاني 
به مردم در همه مناطق شـــده

 است. 
وي با اشاره به اجراي پويش 
#هرـ هفته ـ  الـــفـ  بـ  ايران 
تاكيد كرد:  امســـال در قالب اين 
پويش هر هفته طرح هاي بزرگ 
و مهمي از ســـوي وزارت نيرو 
در سراسر كشور به بهره برداري 
مي رســـد كه نقـــش مهمي در 
ارتقاي كيفيت خدمت رساني به 

مردم دارد. 
جانباز به نقش مهم بخش 
خصوصي در اجراي طرح هاي 
صنعت آب و فاضالب اشاره كرد 
و گفت: امروز اعتماد به توانايي 

بخش خصوصي به يك باور بدل 
 شـــده است و فعاالن اين عرصه 
با استفاده از موقعيت ايجاد شده 
در اجراي طرح هاي صنعت آب 
و فاضالب مي توانند فرصت هاي 
شغلي متعددي را در كشور ايجاد

 كنند. 
وي بـــر لزوم اســـتفاده از 
پســـاب در بخش هاي مختلف 
همچون صنعت اشـــاره كرد و 
افزود: انتظار ما اين اســـت كه از 
پساب تصفيه خانه هاي فاضالب 
كه براي توليد آن سرمايه گذاري  
زيادي  شده است، به نحو احسن 

استفاده شود. 
جانباز با اشـــاره به اهتمام 
دولت بـــراي افزايش ظرفيت 
تصفيـــه فاضالب در كشـــور، 
اضافه كرد: پساب هاي خروجي 
از تصفيه خانه هـــا داراي كيفيت 
بااليي بـــوده و مي توان از اين 
ظرفيت به بهترين شكل استفاده

 كرد. 
بازسازي  توســـعه،   طرح 
و ارتقـــاي تصفيه خانه فاضالب 
شماره 2 قم، باهدف دفع اصولي 
و بهداشـــتي فاضالب شهري و 
ارتقاي كيفيت پساب خروجي با 
هزينه اي بالغ  بر 200 ميليارد ريال 

اجرا شده است.
با بهره برداري از اين طرح،  
250 هزار تن از مردم شـــهر قم 
از خدمـــات آن بهره مند خواهد 
شد. اين طرح ظرفيت تصفيه 50 
هزار مترمكعب فاضالب در هر 

شبانه روز را دارد.

 * توليــد 38 ميليــون تن 
پساب

مديرعامل شـــركت آب و 
فاضالب اســـتان قم نيز در آيين 

بهره برداري از پروژه توســـعه، 
بازســـازي و ارتقاي تصفيه خانه 
شـــماره 2 اين استان از واگذاري 
126 هزار فقره انشعاب فاضالب 
در مناطـــق مختلف شـــهر قم 
خبر داد و گفـــت: تصفيه هاي 
فاضالب قم ســـاالنه حدود 38 
ميليون مترمكعب پســـاب توليد 

مي كنند.
علي جان صادق پور با اشاره 
به يكپارچه سازي امور مربوط به 
شـــركت آب و فاضالب اظهار 
كرد: طرح يكپارچه ســـازي از 
فروردين ماه آغاز شـــده و پس 
از صـــدور ابالغيه هـــا تا نيمه 
ارديبهشت ماه تمامي امور مرتبط 
با يكپارچه سازي انجام شده است. 
وي با بيان اينكه يكپارچه سازي 
پروژه هـــاي آب و فاضالب با 
ســـرعت در حال پيگيري است، 
گفت: پيش بيني مي كنيم تا پايان 
مردادماه به برنامه قبلي دست پيدا

 كنيم.
مديرعامل شـــركت آب و 
فاضالب اســـتان قم با اشاره به 
افتتاح پروژه تصفيه خانه فاضالب 
شـــماره 2 قم گفت: اين پروژه 
يكي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي 
بوده كـــه مورد بهره برداري قرار 

گرفته است.
وي بـــا بيان اينكه مطالعات 
اوليه فاضالب قم از ســـال 65 
آغاز شده است افزود: در مرحله 
اول هـــزار و 686 هكتار و 350 
هزار نفر زير پوشش قرار گرفتند 
و مرحله دوم براي پوشش  800 
هزار نفـــر بود كه هنوز اجرايي 

نشده است.
صادق پور پرديسان، مناطق 
2، 3 و 6 و 7 شهرداري را جزو 
مناطق تحت پوشـــش فاضالب 

عنوان كرد و افزود: تاكنون 126 
هزار فقره انشعاب فاضالب در 
مناطق مختلف شـــهر قم واگذار 
شده است و 38 ميليون مترمكعب 
پساب توليد مي شود. وي با اشاره 
به چالش هاي فاضالب استان قم 
گفت: 120 كيلومتر شـــبكه نياز 
بـــه اصالح و بهســـازي دارد و 
هر روز در قسمت هايي از شهر 
دچار مشكالتي مي شويم كه به 
طور مرتب اين بخش ها بازسازي 
مي شود؛ تا 10 سال آينده نيز بايد 
300 كيلومتر خط فاضالب شهر 
بازسازي و اصالح شود كه يكي 
از راهكارها در اين زمينه استفاده 
از ظرفيـــت بخش خصوصي

است.
وي بـــا بيان اينكه 8 مدول 
تصفيه خانه با جمعيت 3 ميليون 
نفر براي شهر قم پيش بيني شده 
است گفت: تصفيه خانه فاضالب 
شـــماره 2 قم دچار مشكالت 

متعددي از جمله فرسودگي باال، 
راندمان پايين بخش هاي مختلف، 
افزايش پارامترهاي ورودي نسبت 
به طراحي اولي، عدم ايمني كلرزني 
و عدم عملكرد مناسب آشغالگير

 بود.
صادق پور از تخصيص  200 
ميليارد ريـــال اعتبار براي ارتقا، 
توسعه و بازسازي اين تصفيه خانه 
با اســـتفاده از 55 درصد منابع 
داخلي و 45 درصد منابع استاني 
خبـــر داد و گفت: اضافه كردن 
واحد شن گير، طراحي و احداث 
دانه گير، ساخت و نصب آشغال گير 
ريزدانه، اجراي سيستم جمع آوري 
كفاب و لجن، استانداردســـازي 
كانال هـــاي برق، ترميم و اجراي 
پوشـــش ضدخوردگـــي براي 
سطوح بتني در معرض آسيب، 
نوسازي تجهيزات الكترومكانيكال 
مستهلك، اصالح و ايمن سازي 
واحد كلرزني و اصالح مشكالت 
هيدروليكـــي تصفيه خانه  جزو 
بخش هـــاي اين پـــروژه بوده

 است. 
 

* حل مشكل نقاط بحراني 
فاضالب پرديسان

معاون امور عمراني استاندار 
قم نيز در اين مراســـم گفت: با 
اقداماتي كه در يك سال گذشته 
از سوي شركت آب و فاضالب 
انجام شده، نقاط حاد و بحراني 
فاضالب پرديســـان رفع شده 

است.
محســـن بهشتي با قدرداني 
از شركت آب و فاضالب استان 
قم كه همـــواره در ارزيابي هاي 
استان جزو شركت هاي برتر بوده 
اســـت، اظهار كرد: دستگاه هاي 
زيرمجموعه وزارت نيرو همواره 
جزو شـــركت هاي برتر استان 

هستند.
وي با اشاره به يكپارچه سازي 
شـــركت آب و فاضالب شهري 
و روســـتايي افزود: با اين وجود 
هيچ خللي در پروژه هاي عمراني 
شـــهري و روســـتايي صورت 

نگرفت.
وي با تأكيـــد بر اينكه در 
حوزه روستايي در بخش مركزي 
و جعفرآباد مشـــكالتي وجود 
دارد، گفـــت: با افزايش گرماي 
هوا مشـــكالت در اين بخش ها 
افزايش يافته اســـت و اميدواريم 
با برنامه ريزي اين مشـــكالت 
رفع شـــود و مردم دچار معضل 

نشوند.  
بهشتي با اشـــاره به افتتاح 
تصفيه خانه شماره 2 فاضالب قم 
اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم از 
پســـاب اين فاضالب به درستي 

استفاده كنيم. 

پايانه لجستيكي ايران و جمهوري آذربايجان مصرف آب در كشور 11 درصد افزايش  يافته است
راه اندازي مي شود

  ســـرويس شهرستان ها: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
اردبيل گفت: پايانه لجستيكي ايران و جمهوري آذربايجان با هدف توسعه 
اقتصادي و تجاري در منطقه مرزي پارس آباد مغان راه اندازي مي شود. داود 
شايقي افزود: با ساخت  اين پايانه روابط تجاري و صادراتي استان اردبيل 
با جمهوري هاي قفقاز و كشورهاي آسياي ميانه و روسيه گسترش مي يابد 
و زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتر براي ايجاد صنايع و بويژه  صنايع تبديلي، 

بسته بندي و جهش توليد فراهم مي آيد. 
وي مطالعه و اجراي طرح راه آهن اردبيلـ  پارس آباد را تكميل كننده 
پروژه ملي خط ريلي ميانهـ  اردبيل دانســـت و ادامه داد: پس از مطالعه، 

رديف اعتباري براي اجراي اين طرح در نظر گرفته مي شود. 
شايقي درباره ساخت  بزرگراه در منطقه مغان افزود: چهار بانده كردن 
محور پارس آبادـ  ســـربند و پارس آبادـ  بيله ســـوار در اولويت پروژه هاي 

عمراني شهرستان پارس آباد در سال جاري است. 
رئيس ســـازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل از تامين اعتبار 
پروژه هاي باالي 80 درصد پيشرفت فيزيكي در استان خبر داد و گفت: سعي 
مي شود با تالش دستگاه هاي اجرايي اين پروژه ها  تا پايان سال جاري به 
بهره برداري برسد. شايقي به ميزان اعتبار و زمان افتتاح پروژه راه آهن اردبيل 
ـ ميانه نيز اشاره كرد و گفت: به پروژه راه آهن اردبيلـ  ميانه يك هزار و 
600 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است كه تا پايان سال 1400 اين 
پروژه افتتاح خواهد شد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل 
اظهار داشت: عمليات اجرايي راه آهن اردبيلـ  ميانه شتاب گرفته و پيشرفت 
فيزيكي آن به 60 درصد رسيده است. وي گفت: از محل مصوبات سفر 
رئيس  جمهوري به استان اردبيل 8 هزار ميليارد ريال به اين پروژه اختصاص 

يافته كه تاكنون 700 ميليارد ريال آن جذب شده است. 

 15هزار انشعاب فاضالب در جنوب شرق استان 
تهران نصب خواهد شد

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب و فاضالب جنوب 
شـــرق اســـتان تهران از در دستور كار قرار گرفتن نصب حدود 10 تا 15 

هزار انشعاب فاضالب در اين منطقه خبر داد.
حميدرضا نامداري در جلســـه بررسي آخرين وضعيت پروژه شبكه 
جمـــع آوري فاضالب و احداث تصفيه خانه كه با حضور بهمن خطيبي، 
فرماندار قرچك، زاهدي معاون فني و عمراني فرمانداري و ديگر مسئوالن 
مربوطه برگزار شد، با ارائه گزارشي اظهار داشت: اجراي شبكه فاضالب 
در قرچك فعال است و با اقداماتي كه صورت گرفته، اميدواريم بخشي 
از مشـــكالت روستاهاي محمدآباد، ولي آباد و امين آباد نيز برطرف شود، 
همچنين طي نشست هايي با اداره حفاظت محيط زيست شهرستان، موافقت 
اوليه اخذ شده است تا با نصب تأسيسات مربوطه خط انتقال فعال شود.
وي با اشاره به اينكه در مناطق پوئينك و باقرآباد با مطالعات صورت گرفته 
بايستي اصالحاتي در مسير صورت گيرد، اظهار داشت: مشكل جمع آوري 
فاضالب شهرك هاي گلشهر و دبله نيز بايد به صورت مقطعي حل شود 

و پيمانكاران براي اجراي طرح نهايي مشغول كارند. 

كشف 42 تن موادمخدر
در سيستان و بلوچستان

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي سيســـتان و بلوچستان 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون42 تن مواد مخدر توسط جان بر كفان 
انتطامي سيستان و بلوچستان طي 22 عمليات به دست آمده كه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته  43 درصد افزايش  داشته است.
محمد قنبري افزود: در اين رابطه 45 تن از قاچاقچيان و اشرار مسلح 
دستگير شدند و 13 نفر هم به هالكت رسيدند؛ در اين عمليات ها همچنين 
2 نفر از جان بركفان انتظامي به درجه رفيع شـــهادت نائل آمدند. وي با 
بيان اينكه در طي اين مدت بيش از 2 ميليون و 500 هزار ليتر سوخت از 
قاچاقچيان كه قصد خروج از مرزهاي استان را داشتند توسط پليس كشف 
و ضبط شـــده اســـت، اظهار داشت: در اين مدت سرقت ها جمعاً، 14 و 
تصادفات منجر به فوتي نيز 45 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
كاهش داشته است.فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان در رابطه با فيلم 
آدم ربايي  كه اخيراً در فضاهاي مجازي پخش شده است، گفت: بعضي 
از اين گونه فيلم ها قديمي است و معموالً بر اثر اختالفات مالي ناشي از 
مواد مخدر پيش مي آيد. وي اضافه كرد خوشبختانه در ماهاي اخير هيچ  
مورد از آدم ربايي به همكاران ما گزارش نشده است و آنچه كه از فضاهاي 

مجازي با عنوان آدم ربايي پخش مي شود واقعيت ندارد. 

معاون وزير صنعت:

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال به سرطان (محك)

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مؤسسه خيريه 
حمايت از كودكان مبتال به ســـرطان (محك) رأس ســـاعت 
09:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 1399/04/02 در محل سالن 
كنفرانس بيمارســـتان فوق تخصصي سرطان كودكان محك 

تشكيل مي گردد. 
دستور جلسه عبارت است از:

1. ارائه گزارش نتايج اجراي بنـــد 4 مصوبات مجمع عمومي 
مورخه 98/07/15 و پيشنهاد اقدامات اصالحي

هيئتمديره

آگهي فراخوان عمومي مناقصه  نوبت دوم 
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي 

شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد مناقصه هاي عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از 
طريق درگاه ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره فراخوانموضوع مناقصهرديف

2099005962000009احداث پروژه طرح اقدام ملي مسكن (پروژه 32 واحدي مسكوني فاخته 3 و 4 قطعات 161 و 162 در فاز 4 شهر جديد عاليشهر)1

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 7 مورخ 99/03/21 تا ساعت 17 مورخ 99/03/24

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 10 مورخ 99/04/08

مهلت زماني ارائه پاكت الف: تا ساعت 10 مورخ 99/04/08

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 11 مورخ 99/04/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي (الف) آدرس: بوشهرـ  عاليشهرـ  بلوار 

زيتونـ  شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهرـ  و تلفن 8ـ33682006ـ077

روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر

شماره 7ـ99

توضيح و تصحيح
 پيرو چاپ آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت 
دوم شركت تعاونى مسكن بازنشستگان وزارت مسكن و شهرسازى 
و سازمانهاى تابعه در روز سه شنبه مورخ 1399/3/6 در روزنامه 
شماره 27566 بدينوسيله به اطالع اعضاى محترم ميرساندكه مجمع 
عمومى عادى به طورفوق العاده نوبت دوم به مجمع عمومى فوق العاده 

هيئت مديره نوبت دوم اصالح مى گردد. 

سهامداران محترم 

با سالم، 

احتراماً به استحضار مي رساند اين شركت در نظر دارد سود 
نقدي سال مالي منتهي به 29 اســـفندماه 1398 خود راـ  
به ازاء هر ســـهم 3,000 ريال مصوب مجمع عمومي مورخ 

1399/02/10ـ  براساس برنامه زير پرداخت نمايد:
ـ كل ســـهامداران حقيقي (بـــدون محدوديت در تعداد 
سهام)، از تاريخ 24 خرداد ماه 1399 با همراه داشتن كارت 
شناسايي ملي از طريق مراجعه به شعب بانك رفاه كارگران 

سراسر كشور.
ـ ســـهامداران حقوقي (بدون محدوديت در تعداد سهام) طي 
خرداد ماه 1399 ظرف مهلـــت مقرر در قانون تجارت و پس از 

دريافت درخواست كتبي و اعالم شماره حساب.
مديرعامل و عضو هيئت مديره 
شركت سيمان فارس نو

آگهي پرداخت سود سهام

 شركت سيمان فارس نو 

آگهي مفقودي 
برگ سبز سواري سمند 

ال ايكس رنگ سفيد روغني 
مدل 1390 به شماره موتور 
12489317372 و شماره 
پالك 75ـ669ب21 به نام 

محمدرضا اسمعيل زاده آشيني 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون 
كشنده هوو (فراز) تيپ (4*6) 3238 

مدل 2010 به پالك 672ع92ـ  ايران 23 
مفقود شده اعتبار ندارد. زرين شهر 

سند مالكيت و برگ سبز خودرو 
سواري پژو آردي 1600 به رنگ 
سفيد و مدل 1381 و به شماره 

انتظامي: 319ي31 ايران63 و به 
شماره شاسي: 81723459 و به 
شماره موتور: 22328124100 

به نام: سعيد رزاقي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (زرقان)

سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو ROA مدل 
1386 به شماره هاي پالك 72ـ946ب14 موتور 
11686053941 شاسي 61366259 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (آمل)

برگ سبز پرايد جي تي ايكس اي مدل: 1384 به 
شماره شاسي: S1412284608141 به شماره 
پالك: 11ايران863ق23 به نام سهيال بازرگاني 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني سواري ليفت بك MG مدل 2015 به شماره هاي 
پالك 55ـ565ي63 موتور 18K4GB010046756 شاسي 
LSJW24G98FS010691 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (آمل)

سند كمپاني و برگ سبز و سند 
مالكيت سواري پژو پارس 

مدل 1393 به شماره انتظامي 
ايران329ط61ايران79 با 

 124K0434769 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAM01CA0EH127760
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (قزوين)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري آريو مدل 1396 به شماره 

پالك ايران53ـ119م52 به 
شماره موتور 

 TNN4G16A/G0011984
به شماره شاسي 

NAS321100H4905014 به 
نام ناصر اميدبخش مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز (سند مالكيت) و كارت 
ماشين خودرو سواري پيكان 
مدل 1380 به شماره پالك 

ايران23ـ342هـ66 به شماره 
موتور 11128027987 به 
شماره شاسي 80426861 

به نام محمدرضا كريمي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اصفهان

شناسنامه مالكيت پرايد به شماره شاسي 
S3412290423648 و شماره پالك 65 

ايران245ص84 به مالكيت ريحانه هيچوئي نه 
نبي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند كارخانه پژو پارس به شماره شاسي 

NAAN01CE7HH829219 و ش موتور 
124K1057197 و ش پالك 75 ايران199د14 به 

مالكيت محمد اميري نژاد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت سفيد خودروي سواري رنو تيپ لوگان L90 به شماره شهرباني 
361هـ35 ايران20 شماره موتور W141988 و شماره شاسي 

NAPLSRALDD1199853 مدل 1392 به نام حسن اكبري به شماره 
ملي 0492502722 مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 
 AT07TIGG سيستم چري تيپ

ـ مدل 1397 به شماره پالك 
226ن38ايران34 شماره موتور 
 004997BADJ15T4MVME

شماره شاسي 
1004772J0NATGBACR به نام 

كمال جوي بار مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار است. بهبهان

برگ سبز خودرو اتوبوس اسكانيا 
تيپ عقاب 4212 مدل 1384 
رنگ سفيد به شماره شهرباني 
54ـ489ع46 به شماره موتور 
615442 و به شماره شاسي 

3571110 به نام محمد عبدالهي 
شيطوري فرزند حسين مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بافق

برگ سبز (سند مالكيت) وانت مزدا 
بي2000 آي مدل 1387 به شماره 
پالك ايران53ـ865و15 به شماره 

موتور FE108731 به شماره شاسي 
NAGBPX2PC18D01283 به 
نام امير داود صابري كاوكاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
اصفهان

برگ سبز پرايد مدل 95 پالك 
 M13/5568029 ايران14ـ572م95 موتور

شاسي NAS411100G3469964 به نام 
قيصر تقي نژاد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل دفترچه كود شيميايي كشاورزي به نام 
سليم ديندار روستاي آراللوي كوچك صادره 

از مركز خدمات جهاد كشاورزي فوالدلو اردبيل 
مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي محمدي 
ششجواني فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 

22855 صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته 
شيمي كاربردي صادره از واحد دانشگاهي تهران 

مركزي با شماره 452343 و تاريخ 81/4/1 مفقود 
گرديده است از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهرانـ  مركزي به 

نشاني: تهرانـ  سوهانكـ  بلوار ارتشـ  ميدان قائمـ  
خيابان خندانـ  خيابان سلماس ارسال نمايد.

آگهي مفقودي
سند خودرو سواري پژو 206 
صندوق ساز مدل 1390 به 

شماره انتظامي 66ـ581د12 و به 
شماره موتور 15090046904 

و به شماره شاسي 
 NAAP41FD2CJ345395

به نام زهرا پارسائيان مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. (يزد)

برگ سبز و سند خودروي نيسان به شماره موتور 
401128 شماره شاسي K113731 شماره پالك 

789م51 ايران 56 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. (لنگرود)

برگه سبز و سند كمپاني 

پژو 206 به شماره شاسي 

 NAAP03EDXAJ114413

و موتور 14189008230 

پالك 645س93 ايران 38 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگه سبز، كمپاني و تسلسل اسناد وانت پيكان 
مدل 1389 موتور 11489056035 شاسي 

NAAA36AA5BG226680 پالك 995هـ42 ايران 66 به 
نام حميدرضا نعمتي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپاني، برگه سبز و كارت سمند مدل 
1382 شماره موتور 32908204827 

شاسي IN82209357 پالك 497س46 
ايران 13 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت و سند كمپاني سواري پرايد به شماره 
پالك 686س84 ايران 11 موتور 00334514 شاسي 
S1412281800053 به نام بهنام اشجعي نيري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

پروانه ساختماني 
به شماره پروانه 

93000251 به تاريخ 
صدور 1393/05/18 
واقع در روستاي سيدي 
به نام فرزانه اسماعيلي 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
كرمان

پالك، كارت و برگ سبز 
موتورسيكلت هيلدا 

125CC مدل 1389 به 

شماره پالك 816ـ17343 
با شماره موتور 699462 و 
شماره شاسي 8900121 
به نام حسن محمدي زاده 
تهرودي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. كرمان

كارت، برگ سبز و سند كمپاني 
سواري تويوتا كروال مدل 2014 
به شماره پالك 45ـ343د93 با 
 3ZRX384724 شماره موتور

و شماره شاسي 
 RKLBL9HE2E5212481
به نام مجيد سبزعليان مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

كارت و برگ سبز سواري 
پژو 206 مدل 1384 به 

شماره پالك 64ـ528ص31 
با شماره شاسي 

19844128 و شماره 
 10FSS15172467 موتور

به نام حميد صيادي اناري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان

كارت هوشمند ناوگان 

كاميون ماك به شماره 

4138367 مدل 1975 

مفقود گرديده اعتبار 

ندارد.

(شهركرد)

سند كمپاني و برگه سبز 

پژو 206 به شماره شاسي 

 NAAP13FE4GJ852963

 163B0233534 موتور

پالك 723 ص 32 ايران 20 

مفقود شده و فاقد اعتبار 

است. 

سند كمپاني (فاكتور فروش) و برگ 
سبز (سند مالكيت) و كارت سوخت 

موتورسيكلت توسكا CDI 125 مدل 
1386 به شماره پالك 64276ـ  623 
به شماره موتور 5218 به شماره تنه 
8611212T125 به نام علي الحاجي 
خوراسگاني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصفهان 

سند كارخانه خودرو سواري 
سمند مدل 82 به رنگ نقره اي 
ـ دوگانه سوز شماره پالك 84ـ  

483 ص 73 شماره موتور 
32908217497 به شماره شاسي 

82220233 به نام محمد هادي 
اسد زاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(بندرعباس) 

سند كمپاني و برگ سبز 
(شناسنامه) كارت شناسايي 
وانت نيسان مدل 1385 به 

شماره انتظامي 712 ل 85ـ  ايران 
73 به شماره موتور 343590 
شماره شاسي J032922 به نام 

عدالت صفري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

(شيراز) 

سند كمپاني و كارت شناسايي 
وانت پيكان مدل 1386 به شماره 
انتظامي 659 ط 82ـ  ايران 63 به 
شماره موتور 11286002065 

و شماره شاسي 30518845 
به نام محمد حسين بهرام نژاد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

(شيراز) 

كارت كيشوند اينجانب 
رقيه جام كوهري به شماره 

173694/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب آزاد  
خوشياري كاكاوند به شماره 

177030/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
عيسي كوهي زاده به شماره 

138067/31 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل 1377 

 به شماره پالك 37ـ 
 553 ب 37 به شماره موتور 

00084626 و شاسي 
 S1412277567317
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  محمود صمدي 

آگهى تغييرات
 شركت كناف ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 25296 و شناسه ملى 10100707503 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/21 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اشخاص زير را براى 
 مدت دو سال بسمت اعضاء هيئت مديره شركت انتخاب گرديدند :
 تيمـــور فهيمى به كد ملى0038581043 و شـــركت ايران گچ 
به شناســـه ملى10101529170 با نمايندگى محسن خاكسار 
به كد ملى1291171584 و شـــركت كناف گچ به شناسه ملى 
10100696963 با نمايندگى صوفيـــا جاقاربكيان به كد ملى 

 0055826121
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (838975)

**********
آگهى تغييرات

 شركت كناف گچ سهامى خاص 
به شماره ثبت 24231 و شناسه ملى 10100696963 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1398/12/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان ســـال مالى منتهى به 1398/10/10 تصويب گرديد. افراد 
زير براى مدت دو سال بسمت اعضاء هيئت مديره شركت انتخاب 
گرديدند: -شـــركت ايران گچ به شناسه ملى10101529170 
بنمايندگـــى صوفيا جاقاربكيان به كد ملـــى0055826121 و 
شركت كناف ايران به شناسه ملى10100707503 با نمايندگى 
واهه طارويان به كد ملـــى0063967219 و تيمور فهيمى به كد 
ملى0038581043 و محسن خاكسار به كد ملى1291171584 
و ســـام فخيم نيا به كد ملى 0450485439 موسسه حسابرسى 
بيات رايان به شناسه ملى شـــماره10100168482 به سمت 
بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى كاربرد تحقيق به شناسه 
ملى شـــماره 10260103000 به سمت بازرس على البدل براى 
 مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند . روزنامه كثير االنتشـــار

 اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (838977)

**********
آگهى تغييرات شركت توسعه بنا اسكان پاسارگاد با 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 464655 و شناسه 

ملى 14004600305
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1398/12/04 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : محمد عباسى 
خليلى به شـــماره ملى0080949770 رضا عباسى خليلى به 
شـــماره ملى 0073427950 فاطمه صالحى نيك به شـــماره 
ملى0040527913 به ســـمت اعضاى هيئت مديره براى مدت 

نامحدود انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(838987) 

آگهى تغييرات  شركت طراحان فخر فرهنگ هنر 
پارسى  با مسئوليت محدود به شماره ثبت 498281 

و شناسه ملى 14006167410
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : شركت مذكور در 
تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و ميالد ابوالحســـنى بيدگلى 
به كدملى 1263350526 به ســـمت مدير تصفيه انتخاب 
گرديد. نشـــانى محل تصفيه اســـتان تهران، شـــهر تهران، 
 خيابان مرزداران - سپهر - سپهر 9 - ساختمان 10 طبقه اول،

 واحد يك، كدپستى 1463833581 مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

تهران (838988)

**********
آگهى تغييرات شركت نفت ستاره خليج فارس 

سهامى خاص به شماره ثبت 287889 
و شناسه ملى 10103244425 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1398/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورت هاى مالى و 
ترازنامه ، حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1397/12/29 
صورتهاى مالى و ترازنامه حساب سود و زيان سال مالى منتهى 
به 1397/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . سازمان حسابرسى 
با شناســـه ملى 10101136332 به عنـــوان بازرس قانونى 
شركت براى سال مالى 1398 انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات 
بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت براى 
مدت يك سال تعيين گرديد اعضاى هيات مديره شركت براى 
 مدت دو سال به شرح زير انتخاب گرديدند شركت سرمايه گذارى

 نفت و گاز و پتروشـــيمى تامين ( ســـهامى عام ) به شناسه 
ملـــى 10420205695 شـــركت ســـرمايه گـــذارى 
اهداف ( ســـهامى عام ) به شناســـه ملى 10103808813 
 شـــركت ملـــى پااليـــش و پخـــش فـــرآورده هـــاى

 نفتـــى ايـــران ( ســـهامى خـــاص ) بـــه شناســـه ملى 
10101335408 صندوق هاى بازنشســـتگان ، پس اندازو 
رفاه كاركنان صنعت نفت به شناســـه ملى 14004816249 
 شركت ســـرمايه گذارى تامين اجتماعى ( ســـهامى عام ) 

به شناسه ملى 10101044869 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

تهران (838979)

**********
آگهى تغييرات

 شركت مديريت بازار متشكل معامالت ارز ايران 
سهامى خاص  به شماره ثبت 541373 

و شناسه ملى 14008341286 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/07/10 و 
به موجب مجوز شـــماره 98/295582 مورخ 1398/09/02 
بانك مركزى جمهورى اســـالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان 
تهران، منطقه 19، شهرســـتان تهران، بخش مركزى ، شهر 
تهران ، محلـــه داووديه ، خيابان هفتم ، خيابان شـــهيد امير 
 سرلشگر عليرضا ســـنجابى ، پالك 31، طبقه دوم، واحد 5، 
كد پســـتى 1911993116 تغيير يافـــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

تهران (838980)

آگهى تغييرات شركت مهندسى پرآور سهامى خاص  
به شماره ثبت 115003 

و شناسه ملى 10101586290 
به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1398/03/30 و مجوز 
 شماره 9509989014200010 مورخ 98/8/8 بازپرس محترم ويژ ه 
دادســــراى عمومى و انقالب و دادســــراى نظامى تهران تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد: اعضاء هيئت مديره به قــــرار ذيل انتخاب گرديدند: 
آقاى مزعل حسنى به شــــماره ملى 4620256641 به سمت رئيس 
هيات مديره ( نماينده شركت پتروشيمى مسجد سليمان به شناسه 
ملى 10101836550) - آقاى على مشــــتاقيان به شــــماره ملى 
1753281415 به ســــمت نايب رئيس هيات مديره - آقاى محسن 
 برفى به شــــماره ملى 0520372905 به ســــمت عضو هيات مديره

  ( نماينده شركت فدك كوثر هشتم به شناسه ملى 10320730511 ) 
- آقاى عباس ساالرى به شناسه ملى 3670226176 به سمت عضو 
هيات مديرهـ  آقاى حسين صالحى نيا به شناسه ملى 5759498843 
به سمت عضو هيات مديره -آقاى گشتاسب اورش محمود صالحى به 

شماره ملى 5759494759 به سمت مديرعامل(خارج از اعضاء) .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (838985)

**********
آگهى تغييرات شركت ويم جوش خاورميانه سهامى 

خاص  به شماره ثبت 94314 
و شناسه ملى 10101383939 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم 
گرديد و آقاى باقر پديدار به شماره ملى 0450063461 به سمت مدير 
تصفيه انتخاب گرديدند. - محل تصفيه به آدرس: تهران ، ميدان ونك 
، خيابان عباسپور ، شماره 29 كدپستى 1435643311 تعيين گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (838989)

***********
آگهى تغييرات موسسه تحقيق و توسعه دانشمند 

به شماره ثبت 24533 و شناسه ملى 10104022009 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1398/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالى منتهى به 1397/12/29مورد تصويب قرار 
گرفت. مؤسســـه حسابرسى مفيد راهبر به شماره ثبت 7355 و 
شناسه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى براى سال 
مالى 1398 انتخـــاب گرديد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

كثيراالنتشار جهت درج آگهى مؤسسه انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(839145)

***********
آگهى تغييرات 

شركت ليزينگ پارسيان سهامى عام
 به شماره ثبت 170931 و شناسه ملى 10102133962 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1398/12/10 و تاييديه شماره 98/441018 مورخ 1398/12/21 
بانك مركزى تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت بانك پارسيان به 
شناســـه ملى 10102203401 - شركت گروه مالى پارسيان به 
شناســـه ملى 14004046372 - شركت خدمات بيمه اى امين 
پارسيان به شناسه ملى 10102780407 - شركت تامين خدمات 
سيستمهاى كاربردى كاسپين به شناسه ملى 10102563786 - 
شركت صرافى پارسيان به شناسه ملى 10103813034 به سمت 
اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند موسسه 
وانيا نيك تدبير به شناسه ملى 10320721862 به سمت بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى تدوين و همكاران حسابداران رسمى به 
شناســـه ملى 10100527339 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند ترازنامه و حساب سود و زيان 
منتهى به 1398/10/30 به تصويب رسيد روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (839146)



1010اخبار شهرستان ها

سرويس شهرستان ها: رئيس اداره حفاظت 
محيط زيست آبادان گفت: نخستين گزارش 
مستند جوجه آوري و زادآوري پرنده «باكالن 
مارگردن» در خاورميانه توســـط محيط بان 

آباداني به ثبت رسيد.
علـــي فتحي نيا اظهار داشـــت: باكالن 
 ( African Darter ) مارگردن با نام انگليسي
و نام علمي ( Anhinga rufa ) از گونه هاي 
كمياب ايران و خاورميانه است كه جوجه آوري 

اين گونه كمياب كه در تاالب هورالعظيم در 
ايران زيســـت مي كند، براي نخســـتين  بار 
به صورت مســـتند تصويربرداري شـــده 

است. 
وي افزود: اين ثبت ارزشمند كه يافته اي 
جديد اســـت، توســـط علي سجاد جاللي 
محيط بان آباداني در خرداد ماه ســـال جاري 
در تاالب هور العظيم گزارش شد كه در آن 
2 پرنده بالغ و 11 جوجه نابالغ پرنده باكالن 

مارگردن تصويربرداري شده بود. در خوزستان 
3 گونـــه باكالن مارگردن، باكالن كوچك و 
باكالن بزرگ  ثبت شده است، كه كمياب ترين 
آنها باكالن مارگردن است كه منحصر به استان 

خوزستان است. 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان 
اضافـــه كرد: پيش از اين جوجه آوري گونه 
كمياب باكالن كوچك در خوزســـتان ثبت 
شده بود و گونه ديگر به نام باكالن بزرگ در 

خوزستان زمستان گذران است . 
وي گفـــت: تاالب هورالعظيم يكي از 
مهمترين زيستگاه هاي پرندگان در خاورميانه 
و جهان است كه گونه هاي منحصر به فردي 
مانند باكالن مارگردن، غول حواصيل، اكراس 
آفريقايي، سسك نيزار خوزي و بسياري ديگر 
از انـــواع جانوران آبزي و كنار آبزي در آن 
زيست مي كنند و از اهميت ويژه اي در جهان 

برخوردار است.

ثبت جوجه آوري پرنده« باكالن مارگردن» توسط محيط بان آباداني
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آغاز برداشت رطب نوبرانه
 از نخلستان هاي ميناب

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مدير جهاد كشـــاورزي ميناب از 
آغاز برداشت رطب نوبرانه از سطح 12 هزار و 439 هكتار نخيالت 

اين شهرستان خبر داد.
عباس مويدي گفت: هر سال در روزهاي آغازين خرداد ماه فصل 
برداشت رطب از نخلستان هاي ميناب با رقم آلمهتري آغاز مي شود و تا 
اواسط مهر ماه با رقم هليلي پايان مي يابد. مدير جهادكشاورزي ميناب 
به تنوع ارقام نخل در اين شهرستان اشاره كرد و افزود: مهمترين ارقام 
نخل در ميناب عبارتند از آلمهتري، مرداسنگ، هليلي، خصب، برهي، 
كلك سرخ، زرك و خنيزي كه مرغوب ترين نوع آن مرداسنگ است. 
وي، ســـطح زير كشـــت نخيالت در ميناب را 12 هزار و 439 
هكتار اعالم  كرد و گفت: عملكرد توليد اين محصول در هر هكتار 
5 تن اســـت كه پيش بيني مي شـــود تا پايان زمان برداشت بيش از 62 
هزار تن رطب و خرما در ميناب برداشت شود؛ مهمترين نقاط كشت 
نخيالت در ميناب نيز به ترتيب بخش هاي مركزي، توكهورـ  هشتبندي، 

سندرك و بندزرك است. 

فعاليت هاي زيست محيطي متناسب
 با صنايع كنگان رشد نكرده است

بندرسيرافـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
كنگان در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگاران با تبريك هفته محيط 
زيســـت تاكيد كرد: اصحاب رســـانه مي توانند در آگاه سازي و اطالع 

رساني به مردم در زمينه حفاظت از محيط زيست موثر باشند.
احمد آذريار ضمن معرفي عملكرد محيط زيست شهرستان كنگان 
در سال قبل اظهار داشت: در سفر هيأت دولت به كنگان در سال 97 
احداث مركز پايش محيط زيســـت براي شهرستان كنگان و عسلويه 
تصويب شد و همچنين كارگروه ملي كاهش آلودگي هوا تشكيل شده 
است.آذريار احداث تصفيه خانه فاضالب كنگان، تصفيه خانه سايت 2 
پارس كنگان و تصفيه خانه مستقل شركت ها و پااليشگاه هاي سايت 
عسلويه را ضروري دانست و افزود: ساماندهي سواحل بايد با مطالعه 

انجام شود تا آسيبهاي زيست محيطي كمتري داشته باشيم. 
رئيس اداره محيط زيست شهرستان كنگان بيان كرد: با توجه به 
موقعيت ويژه كنگان و آالينده بودن شركت هاي مستقر در اين شهرستان 
نياز است كه اداره محيط زيست آن از لحاظ زيرساختي و تشكيالتي 
قوي و مجهز شود و پاسگاه محيط باني دريايي كه جز نمودار سازماني 
اســـت، راه اندازي شود.رئيس اداره محيط زيست كنگان با بيان اينكه 
متناسب با رشد صنعتي منطقه كه محيط زيست آن رشد نكرده است، 
اظهار داشت شركت هاي مستقر در منطقه به مسئوليت هاي اجتماعي 

خود بهتر عمل كنند. 
وي نبود زيرساخت هاي الزم براي بررسي پايش آلودگي هوا، صدا، 
آب، خاك و دريا را يكي از مشكالت محيط زيست كنگان دانست و 
گفت: انتظار مي رود مسئوالن شهرستان، استان و همچنين نماينده مردم 
در مجلس شـــوراي اسالمي نسبت به رفع مشكالت زيست محيطي 
كنگان اقدام كنند آذريار اظهار داشت: در آينده طرح محله سبز، منطقه 
شكار ممنوع، پژوهشي و مطالعاتي دريا و توسعه 20 هكتاري فضاي 

سبز اجرا مي شود. 

ممنوعيت شنا 
در مخازن سد ها و تأسيسات آبي هرمزگان

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: ورود و شـــنا در مخازن سدها، 
بند هاي انحرافي و تأسيســـات آبي اســـتان هرمزگان به دليل خطر 

غرق شدگي ممنوع است.
مجيد لشكري، مديرروابط عمومي شركت آب منطقه اي هرمزگان 
با اعالم خبر باال  گفت: شنا در تأسيسات آبي سد استقالل، كانال هاي 
كشاورزي، حوضچه ها و شبكه آبياري ميناب، اطراف سد هاي شميل و 
نيان، اطراف درياچه سد جگين، بند انحرافي و ايستگاه پمپاژ جگين و 
نيز كانال هاي انتقال آب تعدادي از بند هاي انحرافي و طرح هاي تغذيه 
مصنوعي و آبگير ها به دليل حجم باالي آب براي افراد ممنوع است، 
زيرا حتي شناگران ماهر و افراد زيادي به دليل عالقه به شنا در فصل 

گرما در مخازن تأسيسات آبي غرق شده اند. 
مديرروابط عمومي آب منطقه اي هرمزگان افزود: عواقب ناشي از 
توجه نكردن به ممنوعيت شـــنا در تاسيسات آبي استان بر عهده فرد 

خاطي است.

سرويس شهرستان ها: سرپرست معاونت هماهنگي 
امور اقتصادي اســــتانداري سيستان و بلوچستان گفت: 
ساخت پروژه 10 ميليون تن فوالد در چابهار با توجه به 
شعار سال با عنوان «جهش توليد»، نقش مهمي در ايجاد 

اشتغال و توسعه صادرات اين استان دارد. 
ماندانا زنگنه در نشست با مديرعامل سازمان ايميدرو، 
رئيس ســــازمان مناطق آزاد كشور و مديران هلدينگ ها 
و كارخانه هاي فوالد كشــــور پيرامون احداث پروژه 10 
ميليون تني فوالد در چابهار كه از طريق ويدئوكنفرانس 
برگزار شــــد، اظهارداشت: با توجه به توسعه محدوده 
منطقه آزاد چابهار شرايط و فضاي مناسبي براي ساخت 
مگاپــــروژه فوالد در اين شهرســــتان با در نظر گرفتن 
مالحظات زيست محيطي و به دور از سواحل به لحاظ 
حفظ ظرفيت هاي بي نظير طبيعي و گردشگري آن، فراهم

 شده است. 
وي ادامه داد: پس از برگزاري نشست هاي متعدد، 

هماهنگي هاي الزم با دســــتگاه هاي اجرايي سيستان و 
بلوچســــتان انجام شــــده اســــت تا در مورد تحويل و 
تحول اراضي محــــدوده جديد منطقه آزاد و همچنين 
ملزومات اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري نهايت همكاري 
را داشــــته باشند، كه براســــاس برنامه ريزي هاي استاني 
كميته هايي ذيل كارگروه اصلي تشــــكيل شده است و 
مسائل مربوط به امور زيربنايي، اقتصادي و اداري محدوده 

پيگيري مي شود. 
 وي ادامه داد: با هدف تسريع در عملياتي شدن اين 
پروژه مقرر شــــده است استانداري سيستان و بلوچستان 
عالوه  بر هماهنگي و همكاري بين دستگاه هاي اجرايي، 

تحويل اراضي مورد نياز پروژه را نيز تسهيل كند. 
قابل ذكر اســــت با هدف تسريع در روند ساخت 
كارخانه 10 ميليون تني فوالد چابهار، تمامي كارخانه هاي 
فوالد كشور با تشكيل كنسرسيوم براي راه اندازي و ساخت  

اين كارخانه اقدام كرده اند. 

كارخانه عظيم فوالد با ظرفيت 10 ميليون تن 
در چابهار ساخته مى شود 

كرمـــان –خبرنگار اطالعات: 
رئيس هيـــات مديره صندوق ملى 
محيط زيست گفت: پتانسيل كرمان 
در بخش صنعت و معدن باالست و 
زمينه همكارى در بحث پسماندهاى 

صنعتى وجود دارد.
مسعود شهسوارى در ديدار با 
استاندار كرمان و امضاى تفاهمنامه 
راه اندازى سايت پسماندهاى صنعتى 
در جنوب شرق كشور افزود: محيط 
زيست سازمان حاكميتى با وظايف 
مشخص قانونى است اما در 10سال 
اخير عمال با اتفاقاتى كه افتاده است، 
نه مسائل محيط زيست كشور حل 
شـــده و نه توليدكننـــدگان راضى 

هستند.
وى با بيان اين كه در صندوق 
ملى محيط زيست اساسنامه تعريف 
شده و هفت نفر از وزراء در آن عضو 
هستند و بحث هاى ملى دارد، اظهار 
داشت: اساسنامه صندوق تسهيلگر 
است و براساس آن، صندوق اجازه 
دارد كمـــك بگيرد و فقط مى تواند 
كمك ها را در بحث محيط زيست 
هزينه كند. درخواست ما اين است 
از اهداف صندوق در استان كرمان 
حمايـــت و كمك هاى دريافتى در 
خود اســـتان هزينه شود و چرخش 

مالى در همين استان باشد.
رئيس هيـــات مديره صندوق 
ملى محيط زيســـت با بيان اين كه 
استانداران استان كرمان طى 40سال 
گذشته همواره در زمينه توسعه حامى 
محيط زيســـت بوده اند، با اشاره 
به هفته محيط زيســـت تاكيد كرد: 
بحث پسماندهاى صنعتى در كشور 
تعطيل مانده است و بايد شهرك هاى 
صنعتى ايجاد شـــود كه اين كار هم 
اشتغالزاست و هم پسماندها تبديل 
به توليـــد جديد غيرآالينده و قابل 
مصرف مى شود.وى تاكيد كرد: اين 
كار جاذبه سرمايه گذارى و توجيه 
اقتصادى دارد و باب جديدى در دنيا 
و ايران است و ما كار را در يزد و 

آذربايجان آغاز كرده ايم.
رئيس هيات مديره صندوق ملى 
محيط زيست گفت: پتانسيل كرمان 
در بخش صنعت و معدن باالست و 
زمينه همكارى در بحث پسماندهاى 

صنعتى وجود دارد.
مديركل حفاظت محيط زيست 

استان كرمان هم در ادامه اين ديدار با 
اشاره به امضاى تفاهمنامه راه اندازى 
سايت پسماندهاى صنعتى در جنوب 
شرق كشور گفت: محل پيشنهادى در 
كريدور سه استان كرمان، هرمزگان 
و فارس اســـت كـــه با اجراى اين 
طرح، محيط زيست هم سهم اندكى 
در اشـــتغالزايى براى استان خواهد 

داشت.
مرجان شـــاكرى تاكيد كرد: 
سالمت مردم از اهداف محيط زيست 
است و صندوق ملى محيط زيست 
در جهـــت كمك به تحقق اهداف 
زيست محيطى و حل مشكالت اين 

حوزه تشكيل شده است.
وى با بيان اين كه در اســـتان 
كرمان هم طى يك ســـال گذشته با 

جلب مشاركت ها ،اقداماتى انجام 
گرفته است كه از جمله مى توان به 
خريد ساختمان اداره محيط زيست 
شهرستان منوجان اشاره كرد، افزود: 
امسال براساس پيگيرى ها مقرر شد 
درصدى از محل آاليندگى مربوط به 
صنايع استان، به صندوق ملى محيط 
زيست كمك تا در راستاى اهداف 

زيست محيطى استفاده شود.
مديركل محيط زيست استان 
كرمان در ادامه با اشـــاره به امضاى 
تفاهمنامه سايت پسماندهاى صنعتى 
در جنوب شرق كشور گفت: محل 
پيشـــنهادى در كريدور سه استان 
كرمان، هرمزگان و فارس است و با 
اجراى اين طرح، محيط زيست هم 
ســـهم اندكى در اشتغال زايى براى 

استان خواهد داشت.
شـــاكرى همچنين  با تاكيد بر 
اينكه محيط زيست هرگز مخالف 
توســـعه نيست و سعى مى كنيم در 
همه زمينه ها به توسعه استان كمك 
كنيم، تاكيد كرد: از ســـوى شركت 
عمران علوى يك قطعه زمين براى 
ســـاخت مركز تربيت محيط بانى 
جنوب شرق كشور و سالن همايش 
هاى محيط زيست در جنوب شرق 

اهداء شده است.
توسعه پايدار و همگرايى به 

سالمت انسان منجر مى شود
 مدير كل محيط زيست استان 
كرمان همچنيندر نشست خبرى كه 
به مناسبت هفته محيط زيست برگزار 
شـــد، گفت: مشكالت متعددى در 

حوزه محيط زيســـت وجود دارد و 
اكنون در استان گرفتار پديده گرد و 
غبار هستيم كه اين يكى از حوادث 

زيست محيطى است.
شاكرى با اشاره به شعار سال 
جارى هفته محيط زيست با عنوان 
«جهش توليد همراه با توسعه پايدار» 
افزود:توسعه پايدار مستلزم همگرايى 
اســـت كه سالمت انسان و بهترين 
شرايط محيط زيست را رقم مى زند. 
اين اداره كل در تقابل با توسعه استان 
قـــرار ندارد بلكه اين نهاد در كنار و 
همگام با توســـعه كرمان است و از 
ظرفيت هاى قانونى خود براى پيشبرد 

اهدافش استفاده مى كند.
وى يكى از مهمترين دغدغه هاى 
محيط زيست كرمان را گرد و غبار 

و بحران آب اعالم كرد و ادامه داد :  
برداشت هاى بى رويه از منابع آبى 
كيفيت آب اين استان را تنزل داده، 
لذا با تغيير كيفيت منابع آبى شاهد 
هستيم برخى باغ هاى پسته شمال 
كرمان خشك و به كانون ريزگردها 

تبديل شده اند.
شـــاكرى افزود: اگر از منابع 
آبى اصولى تر برداشـــت شده بود 
و برنامه ريزى داشـــتيم شايد امروز 
شـــاهد معضالت زيست محيطى 
همچون ريزگردها نبوديم و كاهش 
كيفيت منابع آبى و مهاجرت مردم 
كه زمينه ساز مشكالت بعدى است 

را نداشتيم.
مدير كل محيط زيست استان 
ازمصوباتى كه هيات دولت طى پنج 

سال گذشـــته براى رفع مشكالت 
آاليندگى كارخانه مس سرچشمه و 
مس خاتون آباد داشـــته و امسال به 
نتيجه رسيده است خبر داد و افزود : 
پارســـال به مدت پنج ماه تعطيلى 
كارخانه مـــس خاتون آباد را براى 
ساخت كارخانه بازيابى اسيد شاهد 
بوديم .ماه گذشته هم كارخانه اسيد 
خاتون آباد توسط رئيس جمهورى 
به بهره بردارى رســـيد و اين نشان 
مى دهد عـــزم و اراداه خوبى براى 
انجام اقدامات زيســـت محيطى در 

كرمان وجود دارد.
وى ادامه داد: پارســـال بودجه 
72ميليارد تومانى مصوب و ابالغ شد 
و بعـــد از افزايش قيمت يورو اين 
مقدار به افزون بر 100ميليارد تومان 

رسيد كه تقريبا مى توان گفت 80تا 
90درصد اين اعتبار به منابع طبيعى 

شمال استان تخصيص پيدا كرد.
شاكرى با بيان اين كه سال مالى 
به دليل شيوع كرونا به شهريور ماه 
انتقال پيدا كرد، افزود: مبلغى از اين 
اعتبار هم به اداره كل محيط زيست 
استان كرمان تخصيص يافت كه در 
حال خريدارى 2ايستگاه پايش كيفى 
هوا براى شهرستان هاى راور و انار 
هستيم. همچنين در حوزه شرق استان 
كرمان ازجمله فهرج، ريگان و بم سه 
ايســـتگاه پايش كيفى هوا هر كدام 
يك ايســـتگاه داريم و در كهنوج و 
زرند يك ايستگاه و در شهر كرمان 
2ايســـتگاه پايش كيفى هوا وجود 

دارد.
مديركل حفاظت محيط زيست 
اســـتان كرمان تاكيد كرد: بر اساس 
مصوبات هيات دولت مقرر شـــده 
است دوايســـتگاه پايش كيفى هوا 
توسط مس سرچشمه در رفسنجان 
و دوايستگاه پايش كيفى هوا توسط 
مس خاتون آباد در شهربابك استقرار 
بايد و در سيرجان هم اين مهم توسط 
كارخانه گل گهر و در زرند توسط 
ميدكو و بر اساس مسئوليت اجتماعى 
عالوه بر نصب دستگاه پايش آاليندگى 
هوا، سنسور تشخيص و اندازه گيرى 

گازها هم فعال شود.
وى همچنيـــن افزود : اكنون 
شهرستان فهرج درگير گرد و غبار 
است و برخى تصور مى كنند زمانى 
شـــاخص آاليندگى هوا در سايت 
ثبت مى شـــود ما بايد بالفاصله آن 
را اعـــالم كنيم در حالى كه آلودگى 
شاخص دارد و بايد در يك مهلت 
مقرر و زمان مشخص تداوم آلودگى 
اتفـــاق بيفتد و در ثبات آن مطمئن 
شـــويم كه آلودگى در لحظه نيست 
و اينكه براى چه گروهى خطرناك 
است و بعد اعالم شود كه پروسه اى 

زمانبر است .
 شـــاكرى گفت : در محيط 
زيست عالقه نداريم  سالح به دست 
بگيريم لذا اگر  همه ســـالح هاى 
خود را زمين بگذارند محيط زيست 
هم سالحش را كنار مى گذارد . در 
كنار هم بودن و همگرايى مى تواند 
در پيشـــبرد اهداف اين بخش موثر 

باشد.

سايت پسماندهاى صنعتى در جنوب شرق كشور راه اندازى مى شود

يزد - خبرنگار اطالعات :عضو 
شوراي شهر يزد با اشاره به توليد 
روزانه 900 تن نخاله ساختماني در 
يزد گفت: طرح ساماندهي خاك و 
نخاله هاي ساختماني شهر يزد در 

سال جاري اجرا مي شود. 
  سپنتا نيكنام در نشست هم 
انديشي مسئولين و نهادهاي حامي 
محيط زيســــت شهري با حضور 
اصحاب رســــانه استان يزد گفت: 
به نظر مي رسد توجه به موضوع 
محيط زيســــت شهري در ساليان 
اخير مقــــداري كم رنگ بوده و 
محيط زيست بيشتر به فضاهاي 
طبيعي، دشت ها و كوه ها اتالق شده 
است در حالي كه محيط پيرامون 
و محيط شــــهري به عنوان بخش 
اصلي محيط زيست است كه بايد 

به آن توجه كنيم. 
  نيكنام گفت: ساماندهي خاك 
و نخاله هاي ســــاختماني يكي از 
اقدامات بزرگ اســــت كه امسال 
شاهد عملياتي شدن آن خواهيم 
بود زيــــرا روزانه حدود 900 تن 
توليد نخاله است، كه با پيگيري هاي 
مناسب امسال ساماندهي مي شود. 

  وي با اشــــاره به كارخانه 
كمپوست گفت: اين موضوع بيش 

از 13 سال طول كشيده كه در چند 
ســــال اخير، امسال براي اولين بار 
اين ميزان بودجه اختصاص داده 
شده كه 15 ميليارد تومان براي آن 

در نظر گرفته شده است. 
  عضو شوراي اسالمي شهر 
يزد بيان كرد: ما در ســــطح جهان 
شاهد به روز شدن نرم افزارهاي 
متعدد هستيم كه خريد زباله هاي 
خشك يكي از اين اقدامات است 
كه به زودي از درب منازل شاهد 
خريد زباله هاي خشك و تفكيك 

شده خواهيم بود. 
معاون  حســــين صالحيان 
خدمات شهري شهرداري يزد نيز 
با اشــــاره به جمع آوري و دفن 
بهداشتي زباله هاي خانگي گفت: 
روزانــــه 300 تن زباله خانگي در 

شهر يزد توليد مي شود. 
وي گفت:دغدغــــه محيط 
زيســــت بايد براي همه ما باشد 
و همه جامعه بشريت بايد به آن 
توجــــه كنند و در غير اينصورت 
حيات موجودات زنده دچار خدشه 
مي شود و در اين زمينه نيز هر كدام 

از ما وظيفه و مسئوليت داريم. 
وي گفــــت: باغ ها يكي از 
محورهاي اصلي محيط زيســــت 

شــــهري است كه متاسفانه برخي 
از مواقع ما در شــــهرداري ناتوان 
هســــتيم، زيرا ممكن است شبانه 
ده ها متر مربع باغات ما نابود شود 
و فقــــط مبحث جريمه به عنوان 
ابزاري براي ما باشد، در حالي كه 
وظيفــــه تك تك ما نگهداري اين 

فضاها و باغ ها است. 
 وي ادامه داد: آب شرب قابل 
استفاده در فضاي شهري يزد كمتر 
از 4 درصد است، اما همين مقدار 
نيز با حذف كنتورهاي آب شرب به 
سمت استفاده از منابع آبي چاه هاي 
آلوده و غير قابل استفاده در آب هاي 

شهري رفت.
صالحيان افزود: فضاي سبز 
يكــــي از پروژه هايي اســــت كه 
نمي تــــوان آن را متوقف كرد و 
انتظار زيادي در اين زمينه وجود 
دارد كه ما نيز سعي داريم در اين 

راه گام هاي مثبتي برداريم. 
وي افزود: روزانه بيش از 300 
تن زباله هاي خانگي جمع آوري و 
دفن بهداشــــتي مي شود و هرچند 
بايــــد از روش هاي جديد از دفن 
آن كاهــــش دهيــــم، اما در زمينه 
پسماندهاي صنعتي و بهداشتي و 

درماني مديريت وجود ندارد. 

اجراي طرح ساماندهي خاك و نخاله هاي ساختماني در يزد  

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش كاالهاى اسقاط موجود در انبارهاى خود مطابق جدول ذيل به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. 
از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ درج آگهى نوبت  دوم جهت دريافت اسناد مزايده از طريق سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  اقدام نمايند.

شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال)

تعداد/مقدارواحد كاالشرح كاالرديفتعداد/مقدارواحد كاالشرح كاالرديف

193.507كيلو گرمگروه دوم  (كابل مسى)20.0002كيلو گرمگروه اول  (سيم مسي)1

140.000كيلو گرمگروه سوم  (سيم آلومينيومى )3

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 991030072 (نوبت اول)

مبلـغ و نـوع سـپرده شـركت در مزايـده: مبلـــغ تضميـــن شـــركت 
 در مزايـــده در هـــر يـــك از گروهها حداقـــل 5 درصـــد مبلغ پيشـــنهادى  در 
گروه هاى  مذكور بوده كه مزايده گران مي بايســـت به صورت  ضمانت نامه بانكي ، چك 
تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شـــماره 0101801171004 به نام 
شـــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدر يا مطالبات ثبت و 

تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشـــنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، 

چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
محل دريافت و بازگشـايي اسـناد مزايده : تهران - خيابان شـــيخ بهايي جنوبى 
 شهرك والفجر انتهاى كوچه سوم شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ- اداره دبيرخانه ، 

محل بازگشايي سالن جلسات ساختمان شيخ بهايي .  
مهلـت و محل و مبلغ فروش اسـناد: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم روز پنج شـــنبه   

مورخ 1399/03/22  لغايت  روز سه شنبه   مورخ 1399/03/27 به مدت 5 روزكاري
مبلغ 1,500,000 ريال به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي 
سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده 

اقدام به خريد اسناد نمايند.
تاريخ دريافت و بازگشـايى اسناد مزايده : زمان دريافت اسناد مزايده  تاساعت 11 
صبح    روز شنبه  تاريخ 1399/04/07  و زمان بازگشايى پاكت ها  ساعت 12 همان روز 
مى باشد.به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده :

فروش ســـيم مسى و سيم آلومينيومى در گروه  اول تا سوم  فقط به شركت هاي توليدي 
ســـيم و كابل ويا ذوب فلزات سيم و كابل صورت خواهد گرفت .حضور اشخاص حقيقي 

نيزبا ارائه نامه نمايندگي از سوي شركتهاي فوق الذكر بالمانع مي باشد.
هزينه درج دونوبت آگهي درروزنامه  اطالعات به عهده برنده يابرندگان مزايده مي باشد.

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است .
   www.tavanir.org.irمتقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشـــتر به  ســـايت
شبكه اطالع رســـانى معامالت توانير يا به سايت  http://iets.mporg.ir پايگاه ملى 

مناقصات و سايت شركت به آدرس http://moamelat.tbtb.ir  مراجعه نمايند. 
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه با پورت RS 485  مورد نياز خود از توليد كنندگان داخلى واجد شرايط  اقدام نمايد. 
شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال):

خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه با پورت RS 485  شرح

991010140شماره مناقصه

30,000مقدار

دستگاهواحد

2,038,000,000 مبلغ ضمانت نامه ( ريال )

از  روز پنج شنبه تاريخ 1399/03/22  لغايت روز سه شنبه تاريخ 1399/03/27مهلت فروش اسناد

تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ 1399/04/11مهلت   تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاريخ 1399/04/16تاريخ بازگشايي

صالحيت و گواهينامه الزم  
1-ارائه گواهينامه احراز حداقل استانداردهاي توليدي براي محصول مطابق با «دستورالعمل تعيين الزامات ، معيارهاى ارزيابى فنى و 

آزمون هاى كنتورهاى ديجيتالى تك فاز ويرايش 3,1 »از شركت توانير الزامي مي باشد. 

تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ  اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  محل بازگشايى: سالن جلساتمحل تحويل و بازگشايي اسناد

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى (نوبت اول)

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: تضمين شركت در مناقصه براى شركتهاى دانش بنيان
 معادل  50 درصد مبالغ تضمين مندرج در جدول فوق و براى ســـاير شركتها مطابق با مبالغ 
تضمين مندرج در جدول  فوق مى باشـــد كه مناقصه گران مي بايست به صورت  ضمانت نامه 
بانكي ، چك تضمين شـــده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شماره 0101801171004 
بانك صادرات شعبه مالصدرا به نام شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، بلوكه از مطالبات 

تائيد شده نزد امور مالى شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  ارائه نمايند.
به پيشـــنهادهاي  فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ  ومحل فروش اسناد: 

جهت شـــركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه 
پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشـــاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام 

مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
به پيشـــنهادهاي فاقد امضا ،  مشروط ،  مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر 

درفراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 

هزينه درج 2  نوبت آگهى در روزنامه اطالعات  به عهده برنده مناقصه مى باشد 
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

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

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

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

شــركت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيئت مديره نسبت به برگزارى فراخوان هاى عمومى بر اساس قانون 
برگزارى مناقصات به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.

شماره فراخوانرديف
نوع 

فراخوان
موضوع

مبلغ برآورد كار 
(ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

زمان دريافت 
اسناد

آخرين مهلت 
بارگزارى

زمان 
بازگشايى

صالحيت الزم
آخرين مهلت ارائه 

اصل ضمانتنامه

9-3-99/م1

ى
ه ا

حل
مر

ك 
ى ي

وم
عم

انتخاب كارگزار ساماندهى 
اعضاى مسكن طرح اقدام ملى

8،338،567،107416،921،355

99/3/24
الى

99/4/2

 99/4/14
شنبه

ساعت 16

 99/4/15
يك شنبه
داراى تجربه كارى ساعت 10

مشابه و  سوابق كافى 
و گواهينامه صالحيت 

صادر شده توسط 
وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى و  ظرفيت 
كارى و ريالى آزاد

حداكثر تا يك ساعت 
قبل از بازگشايى

10-3-99/م2
انتخاب كارگزار جذب 

خريدارهاى عرصه واحد هاى 
مسكن مهر

5,000,000,000250,000,000
 99/4/15

يك شنبه
ساعت 11

11-3-99/م3
انتخاب كارگزار تكميل 

ساماندهى اعضاى مسكن مهر
25،694،934،7701,284,746,738

 99/4/15
يك شنبه
ساعت 12

نحوه خريد اسناد مناقصه:
ازكليه مناقصه گران دعوت به عمل مى آيد براى دريافت اســـناد شركت در فراخوان به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى https://setadiran.ir مراجعه نمايند. اسناد در 

موعد مقرر (مطابق جدول فوق) در  اتاق كنفرانس مديرعامل از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت بازگشايى مى شود.
- مبلغ فروش اسناد براى هر مناقصه 1,000,000ريال به حروف يك ميليون ريال و قابل پرداخت از طريق سايت مى باشد.

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :
- اصل فيش يا تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبالغ جدول فوق را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانك ملى 
به نام شـــركت عمران شهر جديد هشتگرد واريز و در سايت بارگذارى شود. در صورت عدم امكان دريافت يا بارگذارى اسناد در سايت با پشتيبانى سامانه تماس حاصل فرماييد. ارائه 
اصل ضمانتنامه شـــركت در فرآيند ارجاع كار به اداره پيمان و رسيدگى شركت (به آدرس: شهر جديد هشتگرد فاز 2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صالحى، پالك49) 

الزامى است.
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ جدول فوق به منزله انصراف از فراخوان مى باشد.

ضمنا ارائه شناســـه مالى و كد اقتصادى شركت ، جهت دريافت اسناد الزامى مى باشـــد. آگهى اين مناقصه در پايگاه اينترنتى ملى مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پايگاه اينترنتى 
شركت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تداركات الكترونيك دولت (https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده مى باشد.

آگهى فراخوان عمومى نوبت  اول

آگهي نحوه برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه

شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام) 
به شماره ثبت 139602 و شناسه ملي 10101826594

پيرو آگهي منتشـــره روز جاري در روزنامـــه اطالعات مبني بر دعوت 
مجمع عمومي عادي ســـاالنه صاحبان ســـهام، اين مجمع ســـاعت 
10 صبح روز يكشـــنبه مورخ 1399/04/15 برگزار خواهد شـــد و 
حسب ابالغيه هاي ســـتاد ملي مديريت كرونا و سازمان بورس اوراق 
بهادار در خصوص شـــرايط برگزاري مجامع، به استحضار سهامداران 
گرامي مي رســـاند، مجمع بـــا حداكثر 15 نفر برگـــزار مي گردد لذا 
ضمن تشـــكر از ســـهامداران حقيقي محترم درخواست مي گردد با 
عدم حضـــور فيزيكي در محل برگزاري مجمـــع، هيئت مديره را در 
برگزاري به شـــيوه ابالغي ســـتاد ملي مبارزه با كرونا ياري نموده و 
 نسبت به مشـــاهده آنالين مجمع و طرح سؤاالت خود از طريق پيوند

 contra.ir اقدام فرمايند.
هيئت مديره شركت پتروشيمي فن آوران 
(سهامي عام)

شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام) 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 
شركت تعاوني توليدي و توزيعي كاركنان تكن مورخه 1399/04/24

بدينوســـيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني توليدي و توزيعي كاركنان تكن يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ســـاليانه نوبت اول شركت كه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1399/04/24 در محل شركت: تهران، خيابان مطهري، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه 

دوم ب، پالك4، طبقه 2، واحد 5 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 
توجـــه: در صورتي كه هر يك از اعضاء نتواند در مجمع عمومي فوق  حضور يابد مي تواند اســـتفاده از حق خود را كتباً براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي به 
يك نماينده تام االختيار واگذار كند. تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر ســـه رأي و هر شـــخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود و در اين صورت تأييد نمايندگي 
تام االختيار با مقام دعوت كننده تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاء نمايندگي بايد حداكثر ظرف 5 روز از انتشـــار اين آگهي به همراه نماينده خود 
و با در دســـت داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي و 

اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مسئول تأييد و ورقه ورود به مجمع براي نماينده صادر گردد. 
با توجه به برگزاري انتخاب بازرس اصلي و عضو علي البدل داوطلباني كه داراي شـــرايط عمومي و خصوصي هستند مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي نهايتاً ظرف 
مدت يك هفته تقاضاي خود را به همراه مدارك الزم (كپي برابر با اصل تمام صفحات شناســـنامه، كپي برابربا  اصل كارت ملي پشـــت و رو، كپي برابر با اصل آخرين 

مدرك تحصيلي و عدم سوء پيشينه) به مديريت حقوقي شركت در آدرس فوق تحويل نمايند. 
دستور جلسه: 

1ـ  ارائه گزارش هيأت مديره و بازرسان 
2ـ  تصويب صورت هاي مالي و اتخاذ تصميم درباره گزارش مالي سال 1398 (پس از گزارش حسابرس مستقل). 
3ـ  تعيين خط مشي و برنامه  آتي شركت تعاوني و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي 1399.

4ـ  اتخاذ تصميم درباره سرمايه گذاري و اخذ اعتبارات و وام ها از بانك ها و موسسات اعتباري معتبر و اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز. 
5ـ  انتخاب بازرس تعاوني و علي البدل آن. 

6ـ  اتخاذ تصميم نسبت به ذخاير و تقسيم سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه. 
7ـ  اتخاذ تصميم نسبت به حقوق يا پاداش اعضاء هيأت مديره موظف و غير موظف، بازرسان و كاركنان. 

8ـ  طرح و تصويب جدول تغييرات اعضاء و سرمايه (اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه و يا كاهش آن در حدود قوانين و مقررات). 
هيأت مديره 

«اصالحيه»
در آگهي مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت كه در تاريخ 19 خردادماه 
1399 در صفحه 7 به شـــماره روزنامه 27575 به چاپ رسيده بود، زمان 
برگزاري مجمع از ســـاعت 8:00  صبح به ساعت 14:00 همان روز و محل 

برگزاري مجمع از طبقه هشتم به طبقه اول همان مكان تغيير يافت. 
هيات مديره شركت فروسيليس ايران (سهامي عام)

«اصالحيه»
در آگهي مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت كه در تاريخ 19 خردادماه 
1399 در صفحه 7 به شـــماره روزنامه 27575 به چاپ رسيده بود، زمان 
برگزاري مجمع از ساعت 10:45 صبح به ساعت 15:45 همان روز و محل 

برگزاري مجمع از طبقه هشتم به طبقه اول همان مكان تغيير يافت.
هيات مديره شركت معدني همراه توليد (سهامي خاص)

مناقصه عمومى يك مرحله اى
شركت پارس سازه در نظر دارد جهت پروژه برج شماره 3 مجتمع روياى كيش 
موضوع مناقصه ذيل را به مجرى يا شركت هاى واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا 
از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد تا جهت خريد اســـناد مناقصه با شرايط ذيل 
مراجعه نمايد.  1- موضوع مناقصه: تهيه، حمل  و اجراى صفحات گچى روكش 
دار MR   (كناف) به همراه ملحقات و اتصاالت مربوطه در مجتمع روياى كيش- 
 برج شـــماره 3 به متراژ تقريبى 19000 مترمربع 2- مدت انجام كار 75 روز
 3-تاريخ دريافت اسناد:چهارشنبه 99/03/21 و شنبه 99/03/24 الى يك  شنبه

99/03/25 در ساعات ادارى  4- تاريخ تسليم اسناد: سه شنبه 99/03/27 تا 
پايان وقت ادارى 5-  ارائه معرفى نامه جهت دريافت اسناد الزامى است  6- هزينه 
 تهيه اسناد: مبلغ 500،000 ريال نقدى  7- آدرس محل تحويل اسناد: تهران ، 
ميدان آرژانتين، خ بخارســـت، پالك 11، طبقه 5 يا محل پروژه واقع در جزيره 
كيش- ســـاحل مرجان قطعه VC168- برج 3 پروژه مجتمع مسكونى روياى 
كيش  8- هزينه چاپ آگهى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد.9- جهت 

اطالعات بيشتر با شماره 88524717-021 تماس حاصل بفرماييد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت  منحله كمپرسورسازي ايران 
(سهامي عام) (درحال تصفيه) شماره ثبت 13904 ملي 10100524604

احتراماً از كليه سهامداران شـــركت دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه 
رأس ســـاعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/4/1 به نشـــاني تهران: خ شيراز شمالي خ شهيد حاضري 
پالك 20 طبقه 2 تشـــكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.  دستور جلسه:  1ـ استماع گزارش مدير 
تصفيه  2ـ بررســـي و تصويب صورت مالي منتهي به 98/12/29   3ـ انتخاب ناظر تصفيه  4ـ انتخاب 

مدير تصفيه  5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار  6ـ ساير موارد
مدير تصفيه شركت كمپرسورسازي  ايران (سهامي عام) در حال تصفيه 
عبدالرضا دولتشاهي

تقاضاي شماره I-9840065-NS    مناقصه شماره: 99/014شماره تقاضا و مناقصه
Fire  &  gas  Detection  System     ساخت شركت: Zellwegerشرح مختصر اقالم درخواستي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به ميزان 4/250/000/000 ريال مي باشد.مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين

 شماره 1234202/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.
85/000/000/000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه

99/06/26تاريخ گشايش پاكت هاي فني99/05/04تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط
99/07/21تاريخ گشايش پاكت هاي مالي99/06/08آخرين مهلت ارائه پيشنهادها

آدرس و تلفن مناقصه گزار
استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 2 و 3 

ـ مديريت بازرگاني، اداره خريد

مناقصه گران مي توانند جهت كســـب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن 07731312235 تماس حاصل فرمايند. شماره فكس جهت اعالم 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبيآمادگي شركت در مناقصه 6ـ07737325434 تاييديه فكس 07731312299

آگهي فراخوان مناقصه عمومي (نوبت اول)
شماره مجوز: 1399/1250

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



در روزهايى كه ايران آماده پذيرش قطعنامه 598 سازمان 
ملل به عنوان معاهدهاى براى پايان 92 ماه جنگ تحميلى بود، 
نيروهاى دشمن با پيشروى در خطوط و حتى اشغال برخى 
از مناطق ايران، وضع  فوق العادهاى را به وجود آورند .شهر 
استراتژيك فاو سقوط كرده بود و نيروهاى عراقى با روحيه باال 
در چند جبهه دست به حمله زدند. يكى از اين جبههها جزاير 
مجنون بود كه هدف تسليحات شيميايى عراق قرار گرفت 
و در شلمچه هم خطوط جبهه به قبل از عمليات كربالى 5

بازگردانده شد. 
نيروى نظامى عراق كه تا آن زمان به شكلى بىسابقه
تقويت شده بود، سعى كرد با استفاده از تجهيزاتى كه حاميان 
غربى رژيم بعث فراهم كرده بودند و با به كارگيرى تجارب 
گذشته، صحنه جنگ را به نفع خود تغيير دهد. آنها مىخواستند 
با قبول حالت نه صلح، نه جنگ از ايران امتيازاتى بگيرند و در 
اين شرايط، طرح ريزى يك عمليات كوبنده و پيروزى در 
آن مىتوانست خيال خام عراق را نابود كند؛ بنابراين فرمان 
اجراى عمليات بيت المقدس 7 در منطقه شلمچه صادر شد و 
رزمندگان در هواى بسيار گرم خوزستان كه به باالى 50 درجه 
مىرسيد، تمرينات فشردهاى را براى آمادگى انجام دادند. آن هم 
در حالى كه كمتر از سه هفته از عمليات تك شلمچه توسط 

دشمن گذشته بود. 
عمليات بيت المقدس 7 در روز 22 خرداد 1367 براى 
عقب زدن دشمن از خطوط بين المللى با رمز يا ابا عبد اهللا 
الحسين (ع) در محور شلمچه - كانال ماهيكليد خورد .اين 
عمليات را بايد عمليات عطش ناميد كه در آن رزمندگان 
كشورمان با لب تشنه به مصاف دشمن رفتند و اجازه ندادند بار 

ديگر به حريم كشور تجاوز شود.

 آغاز عمليات سه روزه

عمليات از ساعت 22:20 دقيقه در منطقه عمومى شلمچه 
و در حد فاصل پاسگاه بوبيان تا جاده شلمچه (يعنى همان 
منطقه عملياتى كربالى 5) آغاز شد و اين در حالى بود كه 
دشمن بعثى چند ساعت قبل از عمليات مواضع ايران را به 
شدت زير آتش سنگين خود گرفته بود. در اين عمليات 30
گردان پياده و 21 گردان توپخانه ارتش و سپاه در مقابل 48

گردان پياده، 8 گردان كماندويى، 12 گردان زرهى، 6 گردان 
مكانيزه و 45 گردان توپخانه عراق به ميدان رفته بودند.

رزمندگان ما با عبوراز موانع عراقىها از چند محور به 
مواضع دشمن يورش بردند. هجمه آنقدر سريع و كوبنده بود كه 
در همان ابتدا، خطوط مقدم دشمن در هم شكست و نيروهاى 
ايرانى بعد از پشت سرگذاشتن دژهاى دفاعى مقدماتى، به عمق 
نيروهاى عراقى نفوذ كردند. عراقىها چارهاى نديدند جز آنكه 
براى مقابله با اين حمله، شدت آتش توپخانه خود را افزايش 

دهند .
تنها 13 دقيقه از شروع عمليات گذشته بود كه نيروهاى 
ايرانى خود را به توپخانه دشمن رساندند. بسيارى از نيروهاى 
دشمن از اين سرعت عمل دچار سر در گمى شده و براى 
جستجوى جان پناه، بى هدف در منطقه به اين سو و آن سو 
مىدويدند. پس از سقوط هالله سه (دژ دفاعى) نيروهاى عراقى 

پا به فرار گذاشته و به نقاط عمقى گريختند.
در همان ساعات اوليه خطوط پدافندى دشمن شكسته 
شد و يگانهاى دشمن در خط مقدم پس از مقاومت اندك و 
با توجه به سرعت و فشارهاى نيروهاى خودى مجبور شدند 
مواضعشان را ترك   و عقبنشينى كنند؛ سپس نيروها با پشت 
سرگذاشتن دژ مرزى، حركت خود را به سمت منطقه پنج 
ضلعى و پاسگاه بوبيان و غرب كانال پرورش ماهى ادامه دادند.

فشار حمالت به حدى بود كه عراقىها ضمن عقبنشينى 
تدريجى، سعى مىكردند با ايجاد موانع، پيشروى نيروهاى 
عملكننده را به تأخير بيندازند تا نيروهاى احتياط و زرهى وارد 

منطقه عملياتى شوند  و پاتك خود را آغاز كنند.
حدود 8 ساعت بعد از شروع عمليات، يعنى ساعت 6:40

بامداد، دشمن كه خود را بازيافته و نيروهايش را سازمان داده 
بود، با به كارگيرى نيروهاى احتياط زرهى، اولين پاتك خود را 
در محور غرب كانال پرورش ماهى آغاز كرد و توانست منطقه 
كلهگاوى را بازپس گيرد. در مقابل، رزمندگان ايرانى وارد عمل 

شدند و موفق شدند اين منطقه را دوباره تصرف كنند.
در واكنش به اين هجمه سنگين، در حوالى ظهر، نظاميان 
بعثى نيروهاى پراكندهشان را جمع آورى   و تعداد زيادى تانك

و نفربر را روانه كردند تا پاتكى عليه رزمندگان ايران ترتيب 
دهند؛ بنابراين تعداد ديگرى از يگانهاى زرهى و مكانيزه دشمن 
وارد منطقه شدند و در حالى كه نيروهاى ايران موفق شده بودند 
ضمن تصرف محور بوبيان، در محور كانال از روى پل اول به 
سمت غرب كانال پرورش ماهى تا نوك كانال و همچنين در 
محور پنج ضلعى، منطقه پنج ضلعى را تحت اختيار خود قرار 

دهند، دومين پاتك دشمن حدود ساعت 12 ظهر آغاز شد.
 خاكريزهاى مقابل نيروهاى زرهى بعثيان كه نيروهاى 
ايرانى پشت سر آن موضع گرفته بودند، مانعى بود كه اگر 
برداشته مىشد، تعداد زيادى از سربازان ايران كشته، زخمى و 
اسير مىشدند. نيروهاى عراقى براى تسخير اين مواضع با شليك
گلولههاى مستقيم تانك و آتش توپخانه به سوى رزمندگان 
ايرانى پيشروى مىكردند؛اما به محض رسيدن دشمن به تير 
رس، نيروهاى ايران با آرپىجى7، ادوات زرهى آنان را مورد 
هدف قرار دادند و تعداد زيادى از تانك هاى عراقى را به آتش 
كشيدند. عراق باز هم ادوات نظامى بيشترى گسيل كرد تا 
نيروهاى ايرانى را به محاصره درآورد و با گسترش آتش مانع 

رسيدن مهمات به رزمندگان ايران شد.

در چنين شرايط،7 نفر از آرپىجىزنها با موشك هاى 
اندكى كه برايشان باقى مانده بود، تعدادى از تانك هاى دشمن 
را كه در حال پيشروى بودند، مورد هدف قرار دادند و مانع 

پيشروى دشمن شدند.
نيروهاى عراقى تا حدود ساعت 17 توانستند منطقه تحت 
تصرف نيروهاى ايران را باز پس بگيرند و رزمندگان ما را تا 
مواضع قبلى خود (كانال شهيد ادب) عقب برانند. در حالى كه 
تعدادى از نيروهاى ما عقبنشينى كرده و در جريان آن توانسته 
بودند تلفات عمدهاى بر دشمن وارد آوردند،تعدادى ديگر 
همچنان در منطقه شمالى كانال شهيد ادب (مثلثى مقابل پاسگاه 

بوبيان) حضور داشتند.
ظهر روز دوم، حركت نيروهاى دشمن براى تصرف اين 
منطقه آغاز شد، ولى با مقاومت شديد رزمندگان ايران، متوقف 
شدند. نيروهاى خودى به منظور وارد آوردن تلفات بيشتر به 
دشمن و جلوگيرى از پيشروى او در منطقه مثلثى - كه از نقاط 
مهم پدافندى دشمن بود - چندين بريدگى در سيلبندها ايجاد 
كردند كه در پى آن، منطقه مثلثى را آب فرا گرفت و دشمن را 
با مشكالت زيادى مواجه كرد؛با اين حال، به دليل اهميت اين 
منطقه، دشمن با وارد كردن يگانهاى بيشترى به منطقه، فشار 
زيادى را متوجه نيروهاى ايران كرد و در نهايت موفق شد آنها 

را به عقب براند.
عمليات بيتالمقدس 7 سه روز طول كشيد و رزمندگان  
توانستند شمارى از يگانهاى ويژه و آماده دشمن را متالشى
كنند و عالوه بركشته و زخمى و اسير كردن 20400 نفر از 
نيروهاى دشمن، يك فروند هواپيما را ساقط  و60 دستگاه

تانك و نفربر زرهى،40 قبضه توپ،200 دستگاه خودروى
نظامى و چندين زاغه مهمات دشمن را منهدم كنند. در اين 
عمليات شمار بااليى از تجهيزات و ادوات نظامى، چند قبضه
توپ و تعدادى زاغه بزرگ مهمات دشمن هم  به دست ما 
افتاد. در نتيجه اين عمليات چند افسر عالى رتبه ارتش عراق هم

 كشته شدند.

 نبرد با لب تشنه 

گرماى هوا در زمان اجراى اين عمليات آنقدر زياد بود كه 
به ازاى 700 نيروى يكى از تيپها (تيپ الغدير) در خط مقدم، 
1200 قالب يخ تدارك ديده شده بود كه همه آنها تا ساعت 
10 صبح مصرف شدند. گزارشهاى خط مقدم هم حاكى از آن 
بود كه برخى نيروها به دليل تشنگى و گرمازدگى جان خود را 
از دست دادند. يكى از امدادگران جبهه خاطرات خود را از اين 

عمليات براى ايرنا چنين روايت مىكند:
«در عمليات بيتالمقدس 7 بود كه تازه فهميديم تشنگى 
و گرما و گلوى زخمى و طفل تشنه و سپاه محاصره شده و 
قطعى آب و سم ستوران و اسارت عزيزان يعنى چه. البته باز 
هم نه كامل مانند صحراى كربال و عطش اهل بيت و ياران 

حسين (ع). 
فهميديم تا تشنگى نكشيده باشى و زخم نخورده باشى 
و داغ عزيز نديده باشى و برادر به مسلخ عشق نفرستاده باشى 
و چكاچك شمشير دشمن را در گرماى تابستان نديده باشى؛ 
حرف از عاشورا و كربال زدن فقط يك حرف است، حرفى كه 

حداقل احساس را به همراه خواهد داشت.

 حدود ساعت 10 صبح بود كه ديگر تمام آب همراه 
بچهها تمام شد و ُهرم گرماى بيابان صورت بچهها را مىسوزاند 
و جگر تشنه شان را به آتش مىكشيد و افزايش تشنگى در 
دماى باالى 55درجه در كنار آتش انفجارهاى سنگين گلولههاى 
خمپاره و توپ و انواع سالح با كاليبرهاى متفاوت به شكل 
تصاعدى بر جان خسته رزمندگان اثر مىگذاشت. تازه اين براى 
بچههايى بود كه سالم بودند و فقط عطش امانشان را بريده بود.

 در آن عمليات، به عنوان امدادگر وقتى به بعضى از بچهها 
كه مجروح شده بودند براى پانسمان و سركشى سر مىزدم، 
مىديدم بيش از درد و رنج زخمشان ،از تشنگى مىناليدند و چه 
كسانى كه در آن شرايط فقط دراثر تشنگى با اقتدا به موالى لب 

تشنه صحراى كربال در صحراى شلمچه به شهادت رسيدند.
علت نرسيدن آب به رزمندگان، تا حدود ساعت 11صبح، 
آتش سنگين عراقىها و محاصره از سه جهت و بسته شدن 
خط عقبه تداركات لشكر از طريق آتش شديد دشمن بود  
كه هر تويوتايى مىآمد مورد اصابت گلوله قرار مىگرفت و 
خودروهاى تداركات بيشتر مورد اصابت قرار گرفته بودند و 
هر از گاهى فقط يك وانت همراه با آب    مىآمد كه با توجه 
به تعداد نيروها و تشنگى و گرماى شديد، تقريباً مىشود گفت 

به جايى نمىرسيد.
وقتى دستور عقب نشينى (تاكتيكى) را دادند از كنار يك
خاكريز عبور مىكردم  ديدم يكى از بچهها   كه دست و پايش 
قطع و با وجود پانسمانى كه    شده بود، به دليل درگيرى شديد 
و نبود آمبوالنس، در كنار خاكريز روى خاك رها شده است. 
شايد وضع  اسفبار او باعث شده بود   ديگران از كنار او به خيال 
اينكه به شهادت رسيده است گذر مىكردند. البته من وقتى كنار 
او رسيدم ديدم كه او هنوز زنده است و طلب آب مىكند. اما 
هيچ آبى به همراه نداشتيم كه الاقل لب خشكيده اين رزمنده 
عزيز در حال شهادت را بتوانيم تر كنيم. حتما او نيز همچون 

مواليش بايد با لب تشنه به ديدار حق مىشتافت.
در صبح اين عمليات اسراى عراقى از رزمندگان طلب آب 
مىكردند و رزمندگان نيز با خوشرويى قمقمههاى آب خود را به 
اسراى جنگى مىدادند و لب تشنه آنان را سيراب مىكردند، اما 
در اواسط روز اين رزمندگان بودند كه با تشنگى دست و پنجه 
نرم كردند. حتما تاريخ گواهى خواهد داد كه چطور جوانان 
عزيز ايرانى در اين روز با لبان تشنه و با ذكر يا حسين و يا 
زهرا به ديدار معشوق شتافتند. حتما مورخان خواهند نوشت كه 
رزمندگان اسالم چطور با عطش در چنگال بعثىها اسير شدند 
و حتما مردم فهيم كشور قدر آزادگان به ويژه برادران اسير خود 
در عمليات بيتالمقدس 7 را خواهند دانست كه با لب خشكيده 
و با كام سرخ در لبيك گويى به امام خود كم نگذاشتند و با 

تحمل سالها درد و رنج به كشور عزيزمان بازگشتند.»
در روايتى ديگر، رزمنده جانباز على اكبر سعادتنژاد 
مىگويد: «هواى بسيار گرم و سوزان خرداد ماه خوزستان واقعا 
شرايط را سخت كرده بود. امكانات دفاعى ما به اندازه نيروهاى 
بعثى عراق نبود اما ايمان و اعتقاد بسيار راسخ رزمندهها باعث 
مىشد تا در مقابل دشمن تا دندان مسلح دفاع جانانه كنيم. يك
شب حدود ساعت 12 روى خاكريز بودم كه صداى جرجر 
چرخ تانك ها به گوش رسيد. رفتم داخل سنگرها و رزمندهها را 
صدا زدم. همه آماده شدند، اما تانك ها به جلو حركت مىكردند 
و نزديك و نزديك تر مىشدند. در همين حين فرمانده دستور 
آتش داد. با چشمانم ديدم تانك ها يكى پس از ديگرى توسط 
رزمندگان زده مىشدند و در آتش مىسوختند. در اين حين 
يك بسيجى نوجوان مشهدى به نام شهيد كوهكن بدون توجه 
به حجم آتش دشمن داشت خاكريز مىزد. ذرهاى ترس در دل 
بچهها نبود، همچنان مقاومت مىكردند و تعدادى از بچهها به 
شهادت رسيدند و تعدادى ديگر مجروح شدند. تشنگى هم بر 
بچهها غلبه كرده بود. اگرچه به دستور فرماندهى عقبنشينى 
كرديم، ولى مقاومت رزمندگان مثالزدنى بود. تعداد ما كم بود 

اما ايمان بچهها زياد. »
                        برگرفته از: دفاع پرس، ايرنا

21خردادماه سال 1360 عمليات «فرمانده كل قوا- خمينى روح خدا» 
با انگيزه باز شدن طلسم محاصره آبادان به اجرا درآمد. در اين حمله، 
نيروهاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى عمل كننده و ارتش جمهورى

اسالمى پشتيبانى و پدافند را به عهده داشتند.
 براى اين عمليات، نيروهاى سپاه پاسداران به مدت چهار ماه بدون 
سر و صدا و جلب توجه دشمن و در نزديكى نيروهاى عراق، شبانه يك 
1300 متر و به شكل«T» حفر كرده بودند كه انتهاى آن وارد  كانال به طول
ميدان مين در جلوى خاكريز و خط آتش دشمن شده بود. پيشانى اين كانال 

400 تا 500 متر قرار داشت.  به موازات خط آتش دشمن و به فاصله

قرار بود در ساعت 3:30 دقيقه بامداد روز 21 خرداد ماه سال 1360
حمله آغاز شود اما ساعت 11 شب، خبر بركنارى بنىصدر از فرماندهى 
كل قوا توسط امام خمينى (ره)، از راديو پخش شد و وضعيت در بهترين
حالت ممكن قرار گرفت. در آن زمان مشكلآفرينىها و كارشكنىهاى 
«بنىصدر» آن قدر براى رزمندگان و فرماندهان ايرانى عذابآور شده بود 
كه پس از بر كنارى وى از فرماندهى كل قوا، به پيشنهاد و استقبال همه
فرماندهان جنگ قرار شد عملياتى كه در جبهه «دارخوين» در حال انجام 
بود، به عالمت رضايت از اين كار حضرت امام، «فرمانده كل قوا- خمينى

روح خد» نامگذارى شود.
اين عمليات توسط سردار رحيم صفوى و شهيد حسن باقرى طراحى
و اجرا شد كه فرماندهى سه محور اصلى آن را شهيدان «منصور موحدى»، 
«پهلواننژاد» و «رضا رضايى» بر عهده داشتند و در آن، مواضع مستحكم 
گردان 3 تيپ مكانيزه لشكر 3 زرهى به تصرف رزمندگان ايران درآمد. 
به فاصله چند ساعت بسيارى از نيروهاى دشمن و فرماندهان آنها كه به 
شدت غافلگير شده بودند، يا كشته و زخمى شده يا به اسارت درآمدند و 
پرچم «ال اله اال اهللا» نيروهاى سپاه و بسيج بر فراز تپهاى كه تا چند ساعت 

قبل در اشغال دشمن بود، به اهتزاز درآمد.
ساعت 8 صبح و به فاصله 5 ساعت از آغاز عمليات، دشمن اولين 
پاتك خود را براى تصرف مواضع از دست رفتهاش آغاز كرد كه البته 
ناموفق بود. سپس تصميم گرفت نيروهاى جديد و تازه نفس را وارد 
منطقه كند؛ به اين ترتيب گردان 8 تيپ 33 نيروى مخصوصى كه در 
خرمشهر بود و تيپ 19 پياده لشكر 7 خود  را كه در دهلران بود ،سريعاً به 
منطقه اعزام كردند اما همه آنها با تلفات سنگينى مواجه شدند و موفقيتى 
به دست نياوردند. با روشن شدن هوا، هوانيروز ارتش نيز وارد عمل شد  
و به شكار تانك هاى دشمن پرداخت كه اين اتفاق روحيه رزمندگان را به 

شدت افزايش داد .
آزادسازى 3 كيلومتر مربع از خاك كشورمان و عقب راندن دشمن 
به غرب كارون، مهمترين دستاورد عمليات «فرمانده كل قوا خمينى روح 

خدا» بود.
 اين عمليات، نه تنها كليدى براى باز شدن طلسم محاصره آبادان، 
بلكه آزمايشى براى عمليات بزرگ ثامناالئمه هم بود. در اين حمله دست
كم 32 دستگاه تانك  و نفربر منهدم و 1496 تن از نيروهاى دشمن كشته، 
زخمى و اسير شدند. همچنين يك هلىكوپتر دشمن، چندين دستگاه 
خمپارهانداز و نفربرهاى سالم عراقى و چندين دستگاه موشك انداز ضد 

تانك به غنيمت گرفته شدند .
برگرفته از: ايسنا، تسنيم

نخستين عمليات مشترك ارتش و سپاه بعد از عزل بنىصدر 

خاطرات دفاع

حماسه پايداري
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مرورى بر عمليات بيت المقدس 7

نبرد در گرماى 50 درجه خوزستان

پالك ثبتى شهر / آدرس
نوع ملك/ 

كاربرى
مساحت زمين 

طبق سند 
مساحت 

زيربنا
توضيحات ملك 

قيمت پايه مزايده 
(ريال)

سپرده شركت 
در مزايده (ريال)

شيراز - بلوار مدرس-كوچه 
15- فرعى 4/15 پالك 385

860 فرعى 
از 2079

اصلى
3001194مسكونى

شش  دانگ، ساختمان 6 طبقه نيمه 
كاره (5 طبقه + 1 طبقه زيرزمين) ، تك 

واحدى، داراى  پاركينگ ، انبارى 
32,000,000,0001,600,000,000

 –
 –  –

آگهي مزايده عمومي 
شركت شهرسازي و خانهسازي باغميشه (سهامي عام) 

به شماره ثبت 3239 و شناسه ملي 10200093112
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همچنان تنشها، آشـــوب و خشونت در شهر 
مينياپوليس آمريكا بعد از كشـــته شدن يك جوان 
سياهپوســـت به دست پليس ادامه دارد. اين پليس 
جوان سياهپوســـت را خفه كرده و او را روى زمين 
رها كرد تا جان خود را از دســـت داد. اين جنايت 
شنيع پرونده ظلم به سياهپوستان توسط پليس آمريكا 
و برخى نهادهاى حكومتىاش را مجددا مطرح كرد.

به گزارش ايسنا، عبد البارى عطوان، سردبير روزنامه 
راىاليوم در ادامه اين تحليل نوشت: به رغم گذشت 
يك سال از لغو قوانين تبعيض نژادى همچنان اقدامات 
عليه سياهپوستان ادامه دارند هرچند كه باراك اوباما، 
رئيسجمهورى سابق آمريكا، كاندوليزا رايس و كالين 
پاول از وزراى خارجه پيشـــين و ســـوزان رايس، 
مشاور امنيت ملى سابق خودشان سياهپوست هستند. 
آمارهاى رســـمى نشان مىدهند سن يك آمريكايى 
سياهپوست شش سال از شهروند سفيدپوست كمتر 
است و ميزان سياهپوستان در زندانهاى آمريكا بيش 
از 43درصد است هرچند كه آنها 13درصد مجموع 
ســـاكنان را تشكيل مىدهند و از مجموع 100عضو 
ســـنا و 44نماينده مجلس نمايندگان تنها دو سناتور 

سياهپوست وجود دارد.
دونالد ترامپ، رئيسجمهورى آمريكا از طريق 
آراى نژادپرستان سفيدپوست و پيروى از دستوركارهاى 
آنها به پيروزى رسيد. انتقاد وى از اوباما و درخواست 
از او براى بازگشت به زادگاهش در كنيا و ايجاد شك 
و شبهه در شناسنامه وى و حمالتش عليه مهاجران و 
مسلمانان موجب وخامت تبعيض نژادى در كشورى 
شده كه ادعا مىكند پيشرو برابرى و آزادى در جهان 
اســـت. مشاهده فيلمى كه از قتل جوان سياهپوست 
گرفته شـــده بسيار دردناك است. قربانى با صداى 
اندوهگينى به جالدش مىگويد: "زانويت روى گردنم 
است... نمىتوانم نفس بكشم... دارم خفه مىشوم...

بعد صداى وى قطع مىشـــود و از  مادرم...مادرم." 
حركت باز ايستاده و از دنيا مىرود.ترامپ از طريق 
تازهترين توييتش از اين جنايت حمايت كرد: "زمانى 
كه آشـــوب آغاز مىشود تيراندازى شروع مىشود." 
گويى وى پليس را به قتل معترضان در مينياپوليس 
تحريـــك مىكند.گزافهگويى نكردهايم اگر ترامپ را 
گورباچف آمريكا بدانيم كه بذر فروپاشـــى آن را با 
سياستهاى نژادپرستانه و احمقانه خود و جانبدارى 
از نژادپرستان سفيدپوست كه او را به قدرت رساندند، 
مىكارد. اين اولين بار در تاريخ آمريكاست كه رهبرى 
قدرت را به دست گرفته كه دروغ را خوب بلد است 
و از حاميانش در ايالتهايى كه دموكراتها در آنجا 
حكمرانى مىكنند مىخواهد قانون را زيرپا گذاشته و 
به خيابانها آمده و عليه تدابير اتخاذ شده براى مقابله 

با كرونا تظاهرات كنند.
50 ســـال پيش رزا باركس، زن سياهپوســـت 
آمريكايـــى صندلى خود را در جلوى اتوبوس براى 
سفيدپوستان خالى نكرد و پليس بعدا او را بازداشت 
كرد. اين مساله موجب انقالب سياهپوستان در جنوب 
آمريكا و موجب لغو قانون نژادپرســـتانه شد. بعيد 
نيست كه انقالب مشابهى عليه بازگشت نژادپرستى در 
زشتترين چهره توسط ترامپ و گروهش رخ داده و 
موجب سرنگونى وى در انتخابات رياستجمهورى 
و تغيير بسيارى از قوانين نژادپرستانه و ايجاد برابرى 

واقعى ميان شهروندان آمريكايى شود.
كار پليس آمريكا، اعمال "برترى سفيدپوستان" 

است
"عمر خيمنز"، خبرنگار شبكه سىانان درحين 
پوشـــش اعتراضات به بى رحمىهاى پليس آمريكا 
در شهر مينياپوليس ايالته مينهسوتا به صورت زنده، 
به دست ماموران دستگير شد. خيمنز خودش را به 
عنـــوان يك آمريكايى-آفريقايى و التين تبار معرفى 
مىكند و وقتى كه پليس با او برخورد مىكند كارى 
را مىكند كه اكثر والدين متعلق به اقليتها در آمريكا 
از بچههايشان خواستهاند. خيمينز همكارى كرده و 

رفتارش محترمانه بوده و حتى كامال تسليم است. 
او گفت: "ما اصال هر جايى كه شـــما دوست 
داريد برمىگرديم...ما از سر راه شما كنار مىرويم... 

ما هر جايى كه شما بخواهيد مىرويم.» 
به گزارش ايســـنا، پل باتلر، اســـتاد حقوق در 
دانشـــگاه جورج تاون و از دادستانهاى فدرال سابق 
آمريكا كه خودش سياهپوست است، در مطلبى براى 
گاردين مىنويسد:براى افسران پليس اين حرفها مهم 
نبود. آنها به دستان او دستبند زده و او را با خود برده 
و بعد براى دســـتگير كردن تيم همراهش برگشتند. 

خيمنز در حالى كه با آنها ميرفت ماجراى بازداشتش 
را شرح مىداد. صدا و چشمانش ثابت بودند. خيمنز 
ماسك به صورت داشت بنابراين چشمهاى او تنها 
ســـرنخ را از آنچه كه او احساس مىكرد به دست 
مىدادند. چشمهايش مبهوت و وحشت زده بودند. 
من اين احســـاس را دريافت كردم. وقتى شخصى 
سياهپوست يا با پوست قهوهاى به بازداشتگاه پليس 
منتقل مىشود هرگز نمىداند چه اتفاقى قرار است 
برايش بيفتد. شما فقط مىدانيد وقتى كه از بازداشتگاه 
پليس بيرون بياييد كه تازه براى آن هم بايد خوش 
شـــانس باشيد، شخصيت شما قطعا له خواهد شد. 
نكته اصلى اين است.مساله جالب اين نبود كه خيمنز 
و همكارانـــش كمى بعـــد از آن بدون آنكه اتهامى 
دريافت كنند از بازداشت آزاد شدند (يا حتى به آنها 
گفته شد كه چرا به بازداشتگاه منتقل شدهاند)، جف 
زاكر، رئيس سى ان ان با تيم والتز، فرماندار مينهسوتا 
صحبت كرد و در ادامه اين تيم خبرى ســـريعا آزاد 
شـــدند. فرماندار عذرخواهى كرد اما نيروهاى پليس 
عذرخواهى نكردند. پليسها به ندرت عذرخواهى 
مىكنند به ويژه از بابت مردان سياهپوســـت. جالب 
اين بود كه جاش كمپبل، يك خبرنگار سفيدپوست 
ســـى ان ان كه در همان منطقه محل حضور خيمنز 
بود اصال دســـتگير نشد! كمپبل گفت، تجربه او بر 
خالف تجربه خيمنز بوده است. پليسها از او مودبانه 
صرفا خواستند جابجا شود. او گفت: چند بارى من 
فاصلهام را كمتر از چيزى كه آنها ميخواستند كردم 
و آنها مودبانه خواســـتند كه سر جاى قبلم برگردم. 
آنها براى دستگير كردن من دستبندهايشان را بيرون 
نياوردند .اين ديگر يك كليشه است كه در آمريكا دو 
نظام عدالت كامال مجزا و نابرابر وجود دارد. ترجيح 
مىدهم از لفظى كه كمپبل مطرح كرد استفاده كنم. 
آمريـــكا دو نظام عدالت "متضاد" دارد- يكى براى 
سفيدپوستها و ديگرى براى اقليتهاى نژادى به ويژه 

سياهپوستان، التينتبارها و بوميان قاره آمريكا.
مردم سؤال مىكنند كه چرا پليس با اين انسان 
ديگر به اين شـــكل رفتار مىكند و پاسخ آنها اين 
است كه چون مىتوانند! براى آنها به ندرت تبعاتى 
وجود دارد. افســـران پليس آمريكا هر ساله حدود 
1000 نفر را مىكشند (در مقام مقايسه در انگليس 
اين افسران در طى 10 سال مجموعا جان 23 نفر را 
گرفتهاند) و به ندرت هم تبعاتى متوجه آنها مىشود. 
از سال 2005 تاكنون كه طى آن بالغ بر 15000 تن 
به دســـت افسران پليس آمريكا كشته شدهاند، كمتر 
از 150 نفر از اين نيروها متهم به قتل شدهاند .اين 
درست اســـت كه افسران دخيل در پرونده جورج 
فلويد از كارشـــان اخراج شـــده و حاال و يا بعدا با 
پيگرد قضايى مواجه مىشوند اما علت اين امر تنها 
انتشـــار مدرك ويديويى حادثه و اعتراضات سطح 
باالى رخ داده اســـت. واقعيت مطابق آمار اين است 

كه حتى به احتمال زياد اين افســـران مذكور هم از 
هـــر گونه محكوميت فرار خواهند كرد. از مجموع 
150 افسرى كه به قتل متهم شدند اكثرشان بىگناه 
شناخته شده و يا اتهامات مطرح شده عليه آنها كنار 
گذاشـــته شد.در حال حاضر ما كه به عدالت معتقد 
هستيم قرار است خودمان را با بازداشت يك پليس 
آن هم چهار روز بعد از مشخص شدن حقيقت و 
در ضمن وجود چندين ويديو از قرار گرفتن زانوى 
اين افسر به روى گردن قربانى در حين التماس او 

براى نفس كشيدن، راضى كنيم.

 من به عنوان يك سياهپوست و يك دادستان 
سابق نمىدانم كه چرا اين دستگيرى با آنقدر دشوارى 
انجام شد. ماموران پليس آمريكا هر سال حدود 12
ميليون نفر را بازداشت مىكنند اما معموال خودشان را 
بازداشت نمىكنند. بقيه جامعه ما به عنوان كسانى كه 
رنگ پوستمان سياه و قهوهاى است، معموال درست 
در همان روزى كه پليسها فكر كنند ما گناهكاريم، 

دستگير شده و اتهام دريافت مىكنيم. توصيه والدين 
ما در مورد چگونگى برخورد با ماموران مسلح دولت 
هدفش پيشگيرى از بازداشت ما نيست، بلكه هدفش 
حفظ جان ما است. اين توصيه براى عمر خيمنز موثر 
واقع شد.با اين حال اين توصيه براى جورج فلويد 
موثر نبود. جورج فلويد زمانى كه روى زمين افتاده و 
دارد جان مىدهد براى حفظ جانش التماس مىكند. 
او خيلى محترمانه دارد از كسانى كه دارند جانش را 
مىگيرند تقاضاى رحم و بخشش دارد. او از الفاظ 
"خواهش مىكنم"، "آقاى افسر" استفاده كرده و با مادر 

از دنيا رفتهاش حرف مىزند. اما پليس باز هم زانو، 
پا و دستش را از روى بدن جورج فلويد بر نمىدارد. 
آنها حتى وقتى جســـدى بى جان و ساكت از او به 
جاى مانده هم او را ول نمىكنند.در نهايت مشكل 
مربوط به پليس نيست، بلكه مشكل مربوط به برترى 
قائل شدن براى نژاد سفيدپوست است. نمىتوان انكار 
كرد كه اين كشور بر مبناى برترى طلبى سفيدپوستان 

ســـاخته شده است. سوال بزرگ پابرجا در جستجو 
براى عدالت نژادى اين بوده كه برترى قايل بودن براى 
سفيدپوستان چقدر در هويت كشور آمريكا محوريت 
داشته است. اين چيزى است كه باراك اوباما و "تا 
نهيسى كواتس"، نويسنده آمريكايى درباره اش بحث 
كردهاند. آيا اگر كه ما به عدالت برابر نزديك شويم 

همچنان اياالت متحده آمريكا هستيم؟ 
ما براى رقم زدن اين امر بايد قانون اساسى آمريكا 
را كه اجازه به وقوع بخش زيادى از خشـــونتهاى 
پليس عليه جامعه رنگين پوستان مىدهد و سياستى 

كه از نگرانى سفيدپوستان از مردان سياهپوست و با 
پوست قهوهاى بهره بردارى مىكند، تغيير دهيم.زندگى 
براى رنگين پوستان در كشورى كه عدالت براى آنها 
در گروى تغيير شكل دولت و قانون است چه معنى 
دارد؟ معناى آن اين اســـت كه ما بايد منتظر بروز 
مواردى همچون عمر خيمنز و جورج فلويد صرف 
نظر از اينكه ترامپ يا بايدن در انتخابات نوامبر پيروز 
شوند، باشيم.نهايتا مشكل واقعى اين پليسهايى كه 
ســـيب كرم خورده هستند، نيست (هر چند كه اين 
چهار نفر تا هســـته پوسيدهاند). بلكه مشكل واقعى 
در حرفى است كه يك عابر خطاب به اين افسران 
حين فشارهاى آنها و رقم زدن مرگ فلويد گفت. او 
گفت: "او هم آدم است برادر!"اما از نظر اين افسران 
فلويد آدم نبود! اعمال انسانيتزدايى از رنگين پوستان 
به جاى اعمال قانون در آمريكا همان چيزى اســـت 

كه شما به آن كار پليس مىگوييد.»
بحران فلويد و اوضاع غيرالزامآور حقوق بشر

قتل «جورج فلويد» جوان سياهپوست آمريكايى 
باعث موجى از اعتراضات ضدنژادپرســـتانه در اين 
كشـــور شد و بســـيارى از ناظران از منظر حقوق 

بشرى اين رخداد را مورد توجه قرار دادند.اعتراض 
به خشـــونت و نژادپرســـتى كه پس ماجراى قتل 
جورج فلويد شهروند سياهپوست آمريكايى در شهر 
ميناپوليس به مهمترين رخداد داخلى اياالت متحده 
تبديل شد و بسيارى از نقاط اين كشور را ملتهب و 
آشفته ساخت، ابعادى بينالمللى يافته است. مقامات 
كاخ سفيد در برابر محكوميتهاى گسترده داخلى و 
خارجِى اين اقدام كه از سوى پليس آمريكا صورت 
گرفت، دســـت به فرافكنى زده و كشورهايى چون 
ايران، چين و روسيه را به دامن زدن به اعتراضات 

ضدنژادپرستانه متهم كردند.دولتمردان اياالت متحده 
كه بارهـــا و در مقاطع گوناگون در قبال تحوالتى 
چون اعتراضات هنگكنگ يا وقايع اعتراضى سالهاى 
اخير در ايران، دولتهاى رقيب را به نقض آزادى 
شهروندان و زيرپاگذاشتن حقوق بشر متهم كردهاند 
اينـــك هرگونه موضعگيرى در مورد نقض حقوق 
بشر در آمريكا را به منزله مداخله در امور اين كشور 
قلمداد مىكنند. رويدادهاى اخير بار ديگر نگاهها را 
به مفهوم و كاركردهاى «حقوق بشر» دوخته است. 
حقوق بشر مجموعه حقوقى است كه بر اساس نظريه 
«حقوق طبيعى» و به موجب «قانون طبيعى» يكسان 
به افراد بشر داده شده و جزء ذاتى و جدايىناپذير 
موجوديت انســـانى آنها به شمار مىآيد؛ حقوقى 
كه مقرر شد نهادهاى حقوقى و قضايى (داخلى و 
بينالمللى) مىبايد از آن دفاع كنند.نخستين مقررات و 
ضوابط بينالمللى در دفاع از حقوق بشر براى دفاع از 
خارجيان در برابر آزار مقامات محلى در نقاط مختلف 
جهان پايهگذارى شـــد. بسيارى از دادگاههاى ويژه 
بينالمللى و كميسيونهاى رسيدگى به دادخواستها 
طى قرن نوزدهم براى همه كشورها مقررات حداقلى 
جهت رفتار با خارجيان گذاشتند. بر اساس آن، اگر 
شهروند دولتى به سبب نقض يكى از اين مقررات 
از جانب دولت يا مامور رسمى كشور ديگر آسيب 
ببيند، كشور آسيبرسان مىبايست غرامت را به آن 

كشور بپردازد.
پس از جنگ اول جهانى، سلسلهاى از پيمانها 
ميان دولتهاى اروپايى بسته شد كه چندين كشور 
اروپايى را به حمايت از اقليتهاى نژادى، دينى و 
ملى پايبنـــد مىكرد و «جامعه ملل» بر اجراى اين 
تعهدات نظارت داشـــت.قانون بينالمللى معموال با 
روابط ميان يك دولت و شهروندانش كارى ندارد اما 
اگر رفتار دولتى با مردمش اصول انسانيت يا عدالت 
را نقض كند و وجدان بشريت را تكان دهد، قاعده 
آمره عدم دخالت از اعتبار مىافتد. يكى از آخرين و 
بارزترين نمونههاى اين حالت را در سال 2011 در 
ليبى و به دنبال انقالب مردمى عليه «معمر قذافى» 
شاهد بوديم.در پى بروز بهار عربى در ليبى، حاكم 

اين كشور از همه توان نظامى خود براى سركوب
مخالفان بهرهبرد و شدت خشونت و كشت و كشتار
ميان نيروهاى دولتى و مخالفان باعث شد تا سازمان
ناتو و به صورت ويژه كشـــورهاى فرانسه، انگليس
و نيز آمريكا عليه قذافى عمليات نظامى انجام دهند.
درباره فرايند تدوين متون حقوق بشـــرى بايد به
كنفرانس سانفرانسيسكو در سال 1945 و مقطع پايان
جنگ جهانى دوم رجوع كرد. در اين سال بسيارى
از هياتهاى نمايندگى كشـــورها اصرار داشتند تا
براى جلوگيرى از وقايعى كه در اروپا آتش جنگ
را شـــعلهور كرد، اعالميهاى تفصيلى به منشور ملل
متحد پيوســـت شود اما به داليلى كه بانيان منشور
اعالم كردند نظير نبود زمان كافى براى اين كار، اين
پيشنهاد به جايى نرسيد .با اين حال، درآمد منشور
بر ضرورت پايبندى به «حقوق بشر اساسى» تاكيد
مىكند و ماده نخســـت آن، اين اصول را در ميان
مقاصد سازمان ملل اينچنين مىگنجاند كه «دستيابى به

همكارى بينالمللى براى پيشبرد و تشويق احترام به
حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه صرفنظر
از نژاد، زبان، جنسيت يا مذهب غيرقابل عدول است.».
در ماده هفتاد و ششم نيز ضمن شرح ديگر مقاصد
ملل متحد، چنين پيشبينىهايى از جهت اقتصادى و
اجتماعى صورت گرفته است.در اين زمينه به مجمع
عمومى سازمان ملل اين اختيار اعطا شده است كه
بـــراى نيل به اين حقـــوق و آزادىها، مطالعات و
توصيههايى انجام دهد وشوراى اقتصادى و اجتماعى
ملل متحد براى پيشبرد احترام به حقوق و آزادىهاى
يادشده و مراعات آنها اقدامات الزم را به عمل آورد
از جمله كميســـيونى ويژه براى پيشبرد حقوق بشر
برپاكند.در ادامه همه اعضا خود را متعهد ساختهاند
كه از راه اقدامهاى مشترك يا جداگانه جهت محترم
شمردن و مراعات حقوق بشر و آزادىهاى اساسى
بـــراى همـــه، بركنار از نژاد و جنس و زبان و دين
با سازمان ملل همكارى كنند.البته هيچ كدام از اين
پيشبينىها تعريف دقيقى از معناى عبارت حقوق
بشر و آزادىهاى اساسى به دست نمىداد و وظيفه
سازمان ملل محدود به پيشبرد و تشويق احترام به
اين حقوق و آزادىها و مراعات آنها بود. در نتيجه
اســـتدالل شد كه اين پيشبينىها هيچ تعهد معينى
ايجاد نمىكند و ســـازمان ملل نمىتواند آنها را به
اجرا گذارد مگر آنكه در يك سند تكميلى به درستى
تعريف شوند. از اين رو اين مساله ضرورى به نظر
مىرسيد كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دو
فرايند و ابزار جداگانه يعنى اعالميهاى حاوى اصول
كلى و نيز پيمانى حاوى تعهدات الزامآور يعنى ميثاق
حقوق بشر را تدارك ببيند.با اين حال و با توجه به
رويكردهايى كه سالها در اين زمينه و در ديگر نهاد
سازمان ملل يعنى شوراى امنيت به عنوان مجمع اقويا
تاكنون اتخاذ شده، حقوق بشر تنها بر لوحه ميثاق
و بخشهايى از منشـــور به ثبت رسيده و تحوالت
اخير آمريكا باز هم اين واقعيت را به اثبات مىرساند
كه مفهوم حقوق بشـــر بيش از هر عاملى متاثر و
حتى دنبالهرو مالحظات سياسى و منافع دولتهاى

قدرتمند در سطح جهانى است.

خيزش مردم آمريكا عليه نژادپرستى
* به رغم گذشت يك سال از لغو قوانين تبعيض نژادى همچنان اقدامات عليه سياهپوستان ادامه 

دارنـد هرچنـد كـه باراك اوباما، رئيسجمهورى سـابق آمريكا، كاندوليزا رايـس و كالين پاول از 

وزراى خارجه پيشين و سوزان رايس، مشاور امنيت ملى سابق خودشان سياهپوست هستند

*اين اولين بار در تاريخ آمريكاست كه فردي قدرت را به دست گرفته كه دروغ را خوب بلد است 

و از حاميانـش در ايالتهايـى كه دموكراتها در آنجا حكمرانى مىكنند مىخواهد قانون را زيرپا 

بگذارند و به خيابانها بيايند و عليه تدابير اتخاذ شده براى مقابله با كرونا تظاهرات كنند

*بعيد نيسـت كه انقالب مشـابهى عليه بازگشت نژادپرستى در زشتترين چهره توسط ترامپ 

و گروهش رخ دهد  و موجب سـرنگونى وى در انتخابات رياسـتجمهورى و تغيير بسـيارى از 

قوانين نژادپرستانه و ايجاد برابرى واقعى ميان شهروندان آمريكايى شود

*اعتراض به خشونت و نژادپرستى كه پس ماجراى قتل جورج فلويد شهروند سياهپوست آمريكايى 

در شهر مينياپوليس به مهمترين رخداد داخلى اياالت متحده تبديل شد و بسيارى از نقاط اين كشور 

را ملتهب و آشفته ساخت، ابعادى بينالمللى يافته است
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اصطالحات خارجي را درست تلفظ كنند 
مدتي اس����ت استفاده از كلمه »الكچري« به معني تجمل گرايي 
در گفتگو و نوش����ته هاي مردم بس����يار رايج شده است كه    جدا از 
اس����تفاده يا عدم اس����تفاده از لغات انگليسي در زبان فارسي، به نظرم 
اصطالحات خارجي را نيز بايد درس����ت تلفظ كنيم. زيرا به عنوان 
مثال تلفظ صحيح كلمه ياد شده »الكشري« است و استفاده از حرف 

)چ( در آن، نادرست است. 
خواننده روزنامه اطالعات 

بانك مركزي مردم را از امنيت سپرده گذاري هايشان مطمئن كند 
افزايش فس����ادهاي مالي و رانتخواري هاي بي حد و حس����اب 
عده معدودي در كش����ور، باعث ش����ده است در فضاي مجازي و 
رسانه هاي معاند خارجي به كرات مطالبي پيرامون احتمال مسدود شدن 
س����پرده گذاري هاي كالن در بانك هاي كشور از سوي بانك مركزي 
منتش����ر ش����ود تا از اين طريق بتوانند از خروج نقدينگي از بانك ها 
و س����رازير ش����دن آن  ها به بازارهاي امالك، طال و ارز و افزايش 
تورم مقابله كنند. حال آن كه اگر بانك مركزي اين اش����تباه فاحش 
را انجام دهد، در واقع به بر هم زدن نظام بانكي و اقتصادي كش����ور 
دس����ت خواهد زد! براي مقابله با اين ش����ايعات و پيشگيري از هرج 
و مرج هاي اقتصادي، از بانك مركزي انتظار مي رود در مورد تأمين 
امنيت س����پرده گذاري ها در بانك هاي كشور به طور شفاف به مردم 

اطالع رساني كند.
كارشناس مسايل اقتصادي 

انتظار 3 ماهه براي افزايش مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي 
از خواندن تيتر روزنامه ها به عنوان »افزايش مجدد حداقل دستمزد 
كارگران در سال 99« بسيار متعجب شدم، در شرايطي كه بازنشستگان 
تأمين اجتماعي حداقل حقوق را نسبت به ساير بازنشستگان دريافت 
مي كنن����د، افزايش حقوق آنان بعد از ماه ها انتظار و آن  هم بس����يار 
اندك تصويب مي ش����ود. اي كاش مس����ئوالن قبل از كارگران شاغل 
براي افزايش مستمري  بازنشستگان تامين اجتماعي تصميم مي گرفتند 
كه با گذشت 3 ماه از سال و اين كه هنوز تصميمي براي آنان اتخاذ 
نش����ده است همان سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي احتماالً 

به تاريخ مي پيوندد! 
ميرزاييـ  بازنشسته تامين اجتماعيـ  فرديس كرج 

مردم مدتي از خريد اجناس غيرضروري خودداري كنند 
با توجه به مش����كالت اقتصادي، نابس����اماني  هاي بازار، افزايش 
روزانه قيمت كاالها و اقالم مصرفي و سود جويي هاي بيرويه عده اي 
فرصت طلب به مردم توصيه مي كنم كه فقط اقالم ضروري خود را 
بخرند و س����عي كنند مدتي از خريد اجناس غيرضروري بپرهيزند. 
زيرا متاسفانه همزمان با گران شدن اقالم غيرضروري برخالف انتظار 
صف خريد آن ها ش����لوغ مي ش����ود. حال كه دستگاه هاي نظارتي آن 
طور كه بايد نظارتي بر قيمت هاي بازار ندارند، بهتر است خود مردم 
براي رهايي از گراني ها و مبارزه با گرانفروشان همت كنند، شايد با 
اين كار بتوانيم تا حدي با احتكار اجناس توسط برخي از مغازه داران 

سود جو و دالالن مبارزه كنيم! 
تلفن به خط ارتباطي 

درخواست از شهرداري منطقه 13 براي ساماندهي دستفروشان 
تجمع دستفروش����ان در اطراف ميدان ش����هدا تا انتهاي خيابان 
پيروزي با تاريك ش����دن هوا باعث ترافيك غيرقابل تحمل و ازدحام 
جمعيت در اين محدوده مي شود و متاسفانه اكثر مردم و دستفروشان 
نكات بهداشتي را هم رعايت نمي كنند كه در چنين شرايطي باعث 
انتش����ار بيماري در اين منطقه مي ش����ود. براي مقابله با اين معضل 
از ش����هرداري منطقه 13تقاضا مي شود با جمع آوري دستفروشان و 
يا كاهش تعداد آنها و تعيين س����اعات مقرر، مش����كالت ساكنان اين 

محدوده را رفع كنند. 
رياحي 

نرخ سكه هاي مهريه به نرخ سال عقد محاسبه شود 
با توجه به افزايش قيمت سكه و گران شدن بيش از حد تصور 
اين فلز گرانبها، برخي از خانم هاي س����ود جو و فرصت طلب از اين 
فرصت سوء استفاده مي كنند و با طلب مهريه و يا درخواست طالق، 
باعث اختالفات خانوادگي و زنداني ش����دن همسران شان مي شوند كه 
براي جلوگيري از تكرار آن پيشنهاد مي كنم دادگاه ها سكه را به نرخ 
سال عقد زوجين حساب كنند، زيرا داماد ها بر اساس نرخ سال عقد 
پرداخت مهريه را تعهد كرده اند و در غير اين صورت بهتر اس����ت 
مانند قديم به جاي سكه، مبلغي پول را جايگزين كنند تا جوانان با 

مشكالت كمتري در زمان پرداخت مهريه روبرو شوند. 
ن.مـ  ايميل به خط ارتباطي 

ضرورت پرداخت فوق العاده ايثارگري در سازمان هاي دولتي 
طبق قانون مصوبه مجلس تمامي دس���تگاه هاي اجرايي موظفند به 
جانبازان 25 درصد به باال و آزادگان ش���اغل و بازنشسته مبلغي معادل 
25 درصد حقوق كارمندان دولت را كه هر سال از سوي دولت تعيين 
مي ش���ود، به عنوان فوق العاده ايثارگري به آنان بپردازند، اما متاس���فانه 
اين فوق العاده به بازنشس���تگان دستگاه هاي اجرايي تعلق نگرفته است. 
از س���ازمان امور اداري و استخدامي كشور انتظار مي رود كه در اين باره 
پاسخگو باشند و بودجه مصوب آن را به كانون بازنشستگان كشوري 

اعالم كنند. 
كيانيـ  همدان 

تعمير و سرويس برخي از دستگاه هاي خودپرداز ضروري است 
خرابي، عدم ارائه خدمات مالي و قطعي اينترنت در بيشتر ساعات 
روز در برخي از خودپرداز هاي ش����هر تهران به ويژه خودپردازهاي 
سيار، باعث نارضايتي مشتريان شده است. در ضمن نوشته هاي رسيد 
بسياري از عابر بانك ها بسيار ريز و ناخوانا و نامفهوم است و ضرورت 
دارد بانك ها براي تعمير و سرويس خودپردازهايشان اقدام كنند. به 
نظر من، رسيد خودپردازهاي بانك صادرات به دليل نوشتن اسامي 

فرستند و گيرندگان وجه نسبت به ساير بانك ها بهتر است. 
مشتري بانك  ها از تهران

وقتي دولت باگراني ها همراه مي شود!
آقاي س����يد علي دوستي موسوي در ستون يادداشت  اقتصادي 
روزنامه اطالعات س����يزدهم خردادماه ب����ا عنوان »صداقت نيمايي« 
مي فرمايد در نيمه دوم سال گذشته كه در دولت محترم عليرغم هشدار 
و انذار كارشناسان اقتصادي، ميليون ها دالر اندوخته ارز مملكت را 
با نرخ 4200 تومان، براي واردات كاالهاي اساسي مورد نياز عموم 
در جيب گل و گشاد دالالن و رانتخواران از خدابي خبر مي ريخت 
و كاالهاي مزبور در بهمن ماه همان سال با قيمتي به مراتب بيشتر از 
نرخ اجناسي كه با دالر آزاد 17 هزار توماني وارد مي شد، به دست 
مصرف كنندگان ايراني مي رسيد و در حال حاضر نيز به نسبت تصاعد 
عددي، روزانه افزايش مي يابد. در داستان دهقان و گنجشك دوران 
مدرسه ما نصيحت مي شد كه نبايد بر آنچه كه رفته است افسوس 
خورد، اما اين كه نرخ خدمات دولتي شانه به شانه بازار سياه مي سايد 
و نعل به نعل گراني ويرانگر بخش داللي پيش مي رود، جاي نگراني 
بس����يار دارد. براي تمديد دفترچه بيمه ايرانيان فرزند 31 س����اله ام كه 
هنوز دس����ت در جيب پدر دارد، مبلغ 673 هزار تومان پرداختم و 

حيرانم كه بر اين اوضاع، بايد خنديد و يا گريه كرد؟!
عباس ياراني، معلم بازنشستهـ  سقز كردستان

پاسخ شركت واحد اتوبوسراني درباره تأخير اتوبوس هاي مسير ميدان 

ونكـ  ميدان رسالت
با سالم و احترام، با عنايت به مطلب مندرج در روزنامه اطالعات 
مورخ����ه 1399/3/8 با موض����وع »تأخير اتوبوس هاي ميدان ونك � 
ميدان رسالت« ضمن تشكر از شهروند گرامي اعالم مي دارد: با تأكيد 
براينكه به جهت رعايت فاصله گذاري اجتماعي در اتوبوس ها، س����ر 
فاصله حركت آنها تغيير نكرده و ناوگان اتوبوسراني با تمام ظرفيت 
در خدمت ش����هروندان گرامي اس����ت، جهت رعايت پروتكل هاي 
بهداش����تي و جلوگيري از ازدحام در خطوط پر مس����افر، به عوامل 
اجرايي سامانه ها ابالغ گرديده كه در صورت لزوم، نسبت به اعزام 
اتوبوس هاي كمكي اقدام نمايند. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه 
رعايت نكات بهداشتي و به خصوص استفاده از ماسك در ورود به 
اتوبوس جهت پيشگيري از شيوع ويروس كرونا الزامي بوده و جزء 

مسئوليت هاي اجتماعي هر فردي است.
حبيبه ساوه دوروديـ  مشاور مديرعامل و مدير روابط 
عمومي

بقيه از صفحه اول
قوه قضائيه كه عصر ديروز در پايان نشست خبری 
اسماعيلی انجام گرفت، تمامي مراحل قضايی پرونده 
جاس���وس سيا و موساد مدت ها قبل از شهادت حاج 
قاسم سليمانی انجام شده و پرونده او ارتباطی با اقدام 
تروريستی دولت آمريكا در به شهادت رساندن فرمانده 
س���پاه قدس ندارد و جاسوس مورد اشاره ، هجدهم 

مهر 97 دستگير شده است.
 برخورد عبرت آموز در پرونده رومينا 

اس���ماعيلی همچنين در نشست ديروز خود با 
خبرنگاران درباره پرونده قتل رومينا اشرفي تاكيد كرد: 
هر نوع قتلی را جنايت می دانيم و معتقديم با كسانی 
كه مرتكب جنايات می شوند بايد قاطعانه و عبرت آموز 
برخورد كرد؛ در اين پرونده هم اينگونه اقدام خواهد 
شد و برخی ها دايه مهربان تر از مادر نشوند. كسانی كه 
در داخل كشور مخالف قصاص بودند و عليه اليحه 
قصاص راهپيمايی می كردند و مقاله می نوش���تند حاال 
داعيه دار قصاص نشوند؛ دستگاه قضايی حتما قاطع و 

عبرت آموز برخورد خواهد كرد.
وی گفت: قوه قضائيه در اليحه صيانت، كرامت 
و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنايت قتل 
عمدی بانوان اگر به هر دليل منتهی به قصاص نشود 
پيشنهاد تشديد مجازات داده است. مجازاتی كه در آن 
اليحه پيش بينی شده است نسبت به مجازات مندرج در 

قانون مجازات فعلی ما شديدتر و سنگين تر است.
س���خنگوی قوه قضائيه ادامه داد: دستگاه قضايی 
در قتل های فجيع كه در اختيار دس���تگاه قضا باش���د 
مجازات اشد اعمال خواهد كرد و البته در سال 98با 
وس���اطت بخش های مختلف از جمله شورا های حل 
اختالف بيش از 380حكم قصاص با رضايت اوليای 

دم منتفی شد.
بازداشــت ۶نفر در پرونده ســقوط هواپيمايی 

اوكراينی 
اس���ماعيلی درباره آخرين وضع پرونده سقوط 
هواپيمای اوكراينی اظهارداشت : بخش قضايی پرونده 
به عهده قوه قضائيه و در واقع سازمان قضايی نيرو های 
مسلح است . گروه های كارشناسی متعددی بالغ بر 7 
گروه كارشناسی و 12 گروه بررسی سانحه كار خود 
را شروع كردند كه در پی آن خانواده جانباختگان در 
بعد حقوقی و كيفری ادعا هايی داشتند كه موضوعات 

خود را منعكس كردند.
وي ادامه داد: 70خانواده با مراجعه به دادس���را 
ادعا های خود را مطرح و ثبت كردند و عالوه بر آن 
مالقات هايی هم خانواده های جانباختگان با دادس���تان 

داشتند.
در اي���ن پرونده تاكن���ون 6نفر از عوامل ذيربط 
بازداش���ت ش���ده اند كه در روز های اخير سه نفر از 
آن ها با قرار تعيين وثيقه آزاد ش���دند و سه نفر ديگر 

در بازداشت هستند
 40جلسه دادگاه براي عيسی شريفی   

اس���ماعيلی درباره آخرين وضع پرونده عيسی 
شريفی قائم مقام شهردار اسبق گفت: اين پرونده در 
سازمان قضايی نيرو های مسلح بررسی و كيفرخواست 
آن از سوی دادسرای نظامی صادر و به دادگاه ارسال 

شد. در فرآيند رسيدگی به اين پرونده تا كنون نزديك 
به 40جلسه دادگاه برگزار شده است  و بزودی جلسات 
پايانی دادگاه برگزار می شود و پرونده به مرحله صدور 

حكم خواهد رسيد.
وی گفت: دو نفر از متهمان اين پرونده همچنان 
بازداش���ت هستند و 9نفر با قرار تامين آزادند، اما در 

جلسات دادگاه حضور پيدا می كنند.
در ادامه خبرنگاری سؤال خود را اينگونه مطرح 
كه اگر در روند رسيدگی به پرونده به اين نتيجه برسيد 
كه رئيس فعلی مجلس شورای اسالمی دخالتی در اين 
پرونده داشته است چه تصميمی خواهيد گرفت؟ كه 
اسماعيلی تاكيد كرد: ما با اگر صحبت نمی كنيم و قبال 
هم  گفته ام محتوای پرونده حكايت از اين دارد كه 

فرد مورد نظر در زمره متهمان پرونده نيست.
 متولی زندانيان، قوه قضائيه است 

اسماعيلی درباره  نقش قوه قضائيه در آزادی مايكل 
وايت تبعه آمريكايی و اين كه  آيا اين فرد ش���اكی 
خصوصی داش���ته است يانه ؟ افزود : موضوع مايكل 
وايت زندانی تبعه آمريكا در جمهوری اس���المی يك 
اقدام انس���ان دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات 
قضايی و مصالح عمومی كش���ور و با نظر كارشناسی 

دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی كشور بود.
وی افزود: به لحاظ پيشنهادی كه واصل شده بود 
و از سوی ديگر مساعدت ما، كمك می كرد تا برخی 
از هموطنانمان كه در زندان های آمريكا بودند خالص 
ش���وند كه از جمله سيروس عسكری كه بی گناهی 
وی مش���خص شده بود يا دكتر طاهری كه در زندان 
آمري���كا بود؛ قوه قضائيه با تعامل و همكاری بين قوا 
و نظر كارشناسی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی و 
با درنظرگرفتن اقدامات قانونی بعد از جلب رضايت 
ش���اكی خصوصی مايكل وايت و پرداخت غرامت از 
ناحيه مايكل وايت به شاكی خصوصی؛ وی با ارفاق 

قانونی از زندان آزاد شد.
اسماعيلی ادامه داد: متولی امور زندانی و زندانبانی 
قوه قضائيه اس���ت و بدون نظر اين قوه امكان مذاكره 
وجود ندارد چه رس���د به تبادل؛ بنابراين برخي  در 

بخش���نامه های مختلف جايگاه خود و قوه را بدانند و 
از ناحيه قوه قضائيه و بدون هماهنگی آن وعده آزادی 
زندانيان را ندهند چراكه تصميم گيری درباره زندانيان 
با قوه قضائيه اس���ت.البته قوه قضائيه مصالح ملی و 
بخش���نامه های كارشناسی شورای عالی امنيت ملی و 

دولت را هم مورد لحاظ قرار می دهد.
بررسی ادعای يك نماينده   

س���خنگوی قوه قضائيه در ادامه اين نشست در 
پاسخ به سؤال خبرنگاری كه از وی پرسيد »اخيراً يكی 
از نمايندگان مردم تهران مدعی اخذ رشوه 65ميليارد 
تومانی يكی از روس���ای سابق كميسيون های مجلس 
شد؛ آيا برای اين ادعا سند و مدركی اخذ شده است 
و موضع دس���تگاه قضا چيست؟ گفت: بالفاصله بعد 

از اعالم اين موضوع از سوی آقای ميرسليم، سازمان 
بازرس���ی كل كش���ور از وی دعوت كرد و بعضی از 
اسناد و مداركی كه وی ادعا می كند كه مرتبط با ادعای 
اخذ رشوه از ناحيه رئيس يكی از كميسيون های سابق 
مجلس است از وی دريافت و دستور رسيدگی جدی 
به اين موضوع صادر ش���ده اس���ت. سازمان بازرسی 
مشغول بررسی اين ادعاست و هنوز بررسی ها مراحل 

ابتدايی را طی می كند.
  اسماعيلی، گفت: خوشحاليم به مردم اعالم كنيم  
كه در عمل به وعده هايمان صادق هستيم. اين وظيفه 
را با توان و قدرت و بدون تبعيض اجرا می كنيم. امروز 
متخلفان در هر منصب و مقام و تحت هرپوش���ش و 
لباسی كه باشند ديگر از حاشيه امن و حريم ممنوعه 

برخوردار نيستند.
اس���ماعيلی برخورد قوه قضائيه با عناصر فاسد 
درون قوه را جدی، قاطع و عبرت آموز توصيف، اما 
به اصحاب رسانه و اشخاص و گروه ها توصيه اخالقی 
و قانونی كرد كه پرونده اكبر طبری و همدستانش را 
بهانه و دستمايه ای برای تسويه حساب های شخصی و 
گروهی قرار ندهند و از تخريب ديگران و از اهانت 
و افترا به اشخاص اجتناب كنند.حتی نسبت به متهمان 
اجازه دهند برابر ضوابط و موازين قضايی، رس���يدگی 

انجام و حكم قانونی صادر شود.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: تخلف و جرم در قوه 
قضائيه يك حادثه و استثناء است نه يك رويه و قاعده ؛ 
شمار متخلفان درون اين قوه به ويژه در جامعه قضات 
كمتر از يك درصد است. اعالم عملكرد حساب های 
قوه قضائيه مصداق بارز ش���فافيت بود. رسيدگی به 
پرونده اتهامی »طبری« و همدستان وی مصداق روشنی 

از فسادستيزی دستگاه قضا است.
وي درباره اعالم اسامی قضات فاسد گفت: درباره 
مفاسد اقتصادی هيچ فرقی بين قاضی و غيرقاضی قائل 
نيستيم. هرجا شرايط قانونی بر متهمان صدق كرد اسامی 
را اعالم می كنيم اما در قانون گفته نشده است كه در 

صورت سلب صالحيت اعالم عمومی كنيم.
 انتصاب های جديد در دستگاه قضا 

سخنگوی دستگاه قضا درباره انتصاب های جديد 
در قوه قضائيه گفت: حجت االسالم و المسلمين مظفری 
از سوی رئيس قوه قضائيه به سمت معاونت قضايی 
قوه قضائيه ،امين حسين رحيمی  به عنوان معاون منابع 
انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه ، حجت االسالم و 
المسلمين  امينی  به عنوان مشاور رئيس قوه قضائيه، 
حجت االس���الم و المسلمين هادی صادقی به عنوان 
رئيس مركز توس���عه حل اختالف قوه قضائيه ،محمد 
مهدی حاج محمدی  به سمت رئيس سازمان زندان ها 
و جهانگير به عنوان مشاور رئيس قوه قضائيه و مسئول 

دفتر بازرسی منصوب شدند.
رسيدگی به پرونده احتکار خودروها  

س���خنگوی قوه قضائيه  همچنين گفت: پرونده 
احتكار خودروها در صورت س���ازمان يافته بودن در 

قوه قضائيه رسيدگی می شود.
وي  درباره گرانی خودرو افزود: واقعاً بازار خودرو 
وضع نامناسبی پيدا كرد. ابتدا از سازمان بازرسی باب 
ورود موثر برای نقش آفرينی مجدد شورای رقابت تشكر 
می كنم كه اين مداخله سبب شد هم دولت نقش آفرينی 
ش���ورای رقابت را بپذيرد ك���ه در گام اول منجر به 
كاهش نسبی قيمت ها شد.  در مورد خودروسازان غير 
از پرونده های سابق پرونده جديدی نداريم اما درباره 
انبارها و احتكار خودرو ها، نيروی انتظامی اقداماتی را 
انجام داده است كه بخشی از آن در صالحيت تعزيرات 
حكومتی است و اگر به سازمان يافته بودن اين احتكارها 

برسيم، رسيدگی در قوه قضائيه انجام خواهد شد.
رسيدگی به پرونده »گوهر ناز« 

س���خنگوي دستگاه قضا  همچنين درباره آخرين 
وضع رس���يدگی به پرونده شركت گوهرناز قم گفت: 
اين پرونده در دادسرای عمومی قم در حال رسيدگی 
اس���ت و عنوان اتهامی آن اخالل در نظام اقتصادی با 

4هزار شاكی است.
وی اين پرونده را جزو پرونده های كثيرالش���اكی 
خواند و گفت:دستور تسريع در فرآيند رسيدگی صادر 
ش���ده است، اما به لحاظ شمار زياد شاكيان و شيوع 
بيماری كرونا رسيدگی به پرونده كند شد، اما با اوضاع 
رو ب���ه بهبود قم، اين پرونده مراحل پايانی تحقيقات 
را طی می كند و دادس���را بزودی تصميم می گيرد كه  
متهم اصلی ، مدير اين شركت است كه در بازداشت 
بس���ر می برد و شش متهم ديگر پرونده با قرار تامين 

آزاد هستند. 
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ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .
* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی

 سخنگوی قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده طبری و همدستانش  مصداق فساد ستیزی قوه قضاییه است

برخورد با قاچاقچيان انسان در استان يزد تشديد می شود
س����رويس حوادث: معاون 
سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 
يزد گفت: با توجه به آس����يب ها 
و مخاط����رات مختلفی كه قاچاق 
انسان در استان ايجاد كرده است، 
برخورد ب����ا عوامل اين موضوع 

تشديد می شود.
احمد ترحمی با تش����ريح 
جوسازی  رس����انه ای بيگانه در 
مورد حادثه خودرو اتباع غيرمجاز 
افغانستان گفت:رسانه های بيگانه، 
هر موضوعی را دست آويز اهداف 
رسانه ای خود قرار می دهند و اين 
جوسازی ها نبايد مانع از جلوگيری 

و مبارزه با پديده قاچاق انس����ان 
شود زيرا در همه كشورهای جهان 
اين موضوع يك جرم اس����ت و 
متناس����ب با قوانين با آن برخورد 
می شود. وی در باره  حادثه اخير 
آتش س����وزی خوردو متخلف 
حامل اتب����اع غيرمجاز گفت: در 
توضيحاتی كه در جريان س����فر 
سفير افغانستان به يزد درباره اين 
حادثه ارائه شد، وی مجاب شد 
كه ش����بكه های قاچاق انسان و 
 راننده خودرو در اين حادثه مقصر 
بوده اند كه به دستور ايست پليس 

بی توجهی كرده اند.

ترحمی تاكيد كرد: 13نفر به 
طور غيرقانونی وارد كشور شدند 
و ب����ا يك خودرو تا يزد آمدند  و 
بدون توجه به دستور ايست پليس 
از ايست و بازرسی عبور كردند 
و با تير هوايی هم متوقف نشدند 
،ل����ذا آخرين راهكار، هدف قرار 

دادن الستيك خودرو بود .
به گفته وی اين احتمال وجود 
داشت كه شايد 13تروريست در 
اين خودرو با سالح حضور داشته 
باش����ند و از اي����ن رو حتی اگر 
سرنشينان آن ايرانی هم بودند بايد 

با آنها همين برخورد می شد.

 به كارگيری پهپادهای پليس
 برای نظارت هوايی  خودروها آغاز شد

س����رويس خبر: طرح نظارت هوايی جاده ای پليس راهور كش����وربا 
بهره گيری از پهپاد در مسير رفت و برگشت تهران � مشهد در محدوده 

استان سمنان عملياتي شد.
سردار سيدكمال هاديان فر رئيس پليس راهور  كشور پس از افتتاح 
مركز كنترل اين طرح در پليس راه مومن آباد اس����تان س����منان  افزود: 
استفاده از فن آوری پايش تصويری هوايی با هدف نظارت بر تخلفات 
حادثه ساز مانند سرعت و سبقت غير مجاز و حركات خطرناك رانندگان 
متخلف و همچنين بررس����ی دقيق موقعيت و ابعاد حوادث جاده ای در 

كشور آغاز شده است.
وي ادامه داد : پهپادهای به كار گرفته شده در اين طرح قابليت 12 
ساعت پرواز مستمر در مسير 300 كيلومتری رفت و برگشت را دارند و 
با ارسال تصاوير با ارتفاع های مختلف از محل وقوع تخلف يا حادثه، 
ظرف چند دقيقه امكان مديريت و عمليات دقيق و سريع را به تيم های 

پليس راه خواهند داد.
هاديان فر تاكيد كرد : پس از اجرای آزمايشی اين طرح در اربعين 
س����ال گذش����ته در مسير مهران به ايالم، مرحله عملياتی آن از اين استان 

آغاز شد.
به گفته رئيس پليس راهور تا پايان امس����ال مسير شمال به جنوب 
اس����تان های فارس، كرمان و سيس����تان و بلوچستان و همچنين 4 محور 
پر تردد استان های شمالی كشور زير پوشش اين سامانه نظارتی جديد 

قرار می گيرند.
تالش براي كاهش 1900نفري تلفات جاده اي 

 رئيس پليس راهور كشور همچنين در ديدار با استاندار سمنان با 
اش����اره به شاخص كاهش تصادفات جاده ای كشور تا 12درصد، گفت: 
امسال برای كاهش 1900 نفری جانباختگان تصادفات جاده ای  هدفگذاری 

شده است.
وی با اشاره به تكليف قانون برنامه پنجساله برای كاهش 31درصدی 
جان باختگان تصادفات ، ادامه داد: بر اس����اس مصوبه كميس����يون ايمنی 
راه ها، اس����تان ها در بخش های زيرساختی، قضايی و اداری موظف به 
برنامه ريزی برای كاهش تصادفات با محوريت استانداران هستند. پارسال 
تا قبل از ش����يوع كرونا در انتهای بهمن تلفات تصادفات 2دهم درصد 
كاهش يافت در حالی كه ش����اخص كاهش 12درصد بود و در انتهای 
 سال 98ش����مار جانباختگان 1/4درصد و مجروحان تصادفات جاده ای

 7 درصد كاهش داشت.
رئيس پليس راهور گفت: در شاخص های سازمان بهداشت جهانی 
عواملی مانند رش����د جمعيت، افزايش هر 10هزار وس����يله نقليه و ميزان 
پيمايش، عوامل موثر در تصادفات رانندگی قلمداد می شود كه در كشور 
هر سه افزايشی است. پارسال يك ميليون و 900هزار وسيله نقليه جديد 
به كشور اضافه شد و ازسوي ديگر ، دولت فقط هفت هزار وسيله نقليه 

را از رده خارج كرد.
وی با اشاره به همين هدفگذاری در همه استان های كشور، افزود: 
پارسال در استان سمنان با كاهش 5/6درصدی تصادفات درون شهری و 
افزايش سه دهم درصدی تصادفات برون شهری مواجه بوديم،لذا  هدف 

ياد شده محقق نشده است.
هوشمندسازی در پليس راهور

رئيس پليس راهور در ادامه گفت: استفاده از دست افزارها با هدف 
حذف قبض های كاغذی جريمه يكی از اين برنامه ها است كه پارسال 
 چهار هزار دس����تگاه توزيع شد كه امس����ال برای توزيع 1000 دستگاه 
برنامه ريزی شده است و پنج هزار دستگاه در آينده تامين و توزيع می 

شود.
وی ادامه داد : با استفاده از اين دست افزارهای الكترونيك اطالعات 
مربوط به معاينه فنی، سوابق گواهينامه و اطالعات مورد نياز قابل دسترسی 

است و قبض كاغذی حذف می شود.    

طرح جديد پليس پايتخت برای ساماندهی تردد عابران پياده اجرا می شود
س���رويس حوادث: فرمانده انتظامي تهران از اجرای طرح 
س���اماندهی عبور و مرور عابران پياده و موتورسيكلت ها) طرح 
عابر صابر ( در 60 تقاطع پايتخت خبر داد و گفت: اين طرح 
فعال در 60 تقاطع در سطح تهران كه بار ترافيكي  بيشتري دارد 
اجرا مي ش���ود  و به مرور آن را تعميم خواهيم داد. چرا كه 
متأسفانه 80 درصد آمار تلفات حوادث رانندگی در تهران مربوط 
به عابران پياده و موتورسيكلت هاس���ت و  در اين ميان عابران 

بيشتر قرباني مي شوند.
سردار حسين رحيمي درحاشيه اجراي نخستين مرحله از 
طرح اقتدار پليس امنيت عمومي  از كاهش چشمگير ترافيك 
پايتخت و افزايش تراكم در مترو در پی از سرگيری اجرای طرح 
ترافيك در پايتخت خبر داد و افزود: پليس در اين باره نظراتش 
را به مسئوالن مربوطه داد و در نهايت ستاد ملی مقابله با كرونا 
تصميم نهايی را اتخاذ كرد. اكنون هم با همه توان اقدامات خود 

را انجام خواهيم داد.
وي ادامه داد: به عنوان پليس جزو دس���تگاه هايی بوديم 
كه موافق اجرا نش���دن طرح ترافيك برای حفظ سالمتی مردم 
 و ش���هروندان بوديم و اكنون هم برابر گزارش هايی كه دريافت 
م���ی كني���م، از زمان اجرای طرح ترافيك،  ترافيك در پايتخت 
كاهش چشمگيری داشته اما تراكم در مترو هم برابر گزارش ها 

افزايش يافته است.
رحيم���ی در م���ورد اقدامات پليس مترو هم  گفت: ما به 
مأموران پليس مترو ابالغ كرده ايم با توجه به اين كه كرونا تمام 
نشده است و همچنان بايد تمهيدات بهداشتی را رعايت كنيم 
در رعايت دس���تورالعمل ها و پروتكل های بهداشتی در مترو با 
مسئوالن همكاری و در جلوگيری از ورود افراد بدون ماسك به 

داخل مترو كمك كنند.
 رئي���س پليس تهران همچنين درب���اره موضوع احتكار 
خودرو ها گفت: پليس های مختلف از جمله پليس امنيت، پليس 
امنيت اقتصادی، پليس پيش���گيری و پليس آگاهی با ورود در 
حوزه برخورد با احتكار خودرو تاكنون بيش از 3400 دستگاه 
انواع خودرو داخلی و خارجی احتكار شده را كشف و توقيف 
كرده اند كه  تحقيقات و پيگيری ها برای شناس���ايی مالك اين 
خودروها و همچنين چگونگی خروج و فرآيند احتكار آنها از 
سوی پليس ادامه دارد كه پس از تكميل نتايج در اختيار مرجع 

قضايی قرار خواهد گرفت.
رحيمی افزود: ماموران روز دوشنبه اين هفته 689 دستگاه 
انواع موتورسيكلت ايرانی و خارجی را كه طی چند سال اخير 

احتكار شده بودند را كشف و توقيف كردند.
رئي���س پليس پايتخت در ادامه با تاكيد بر اين كه عرضه 
قليان در قهوه خانه ها و صنوف همچنان ممنوع است، تاكيد كرد: 
مأم���وران پليس در بازديد  از قهوه خانه ها و مراكز عرضه قليان 
101 قهوه خانه و سفره خانه را كه پروتكل های بهداشتی مربوط 

به كرونا را رعايت نكرده بودند، پلمب كردند.
دستگيری ۵۵۷مجرم در اجرای طرح اقتدار پليس

رحيمي همچنين از دستگيری 557مجرم در اجرای نخستين 
مرحله از طرح اقتدار پليس امنيت خبر داد و اظهارداشت :اين 
ط���رح برای برخورد ب���ا اراذل و اوباش، مزاحمان نواميس و 
فروشندگان سالح است ودر همين باره هم 257پرونده تشكيل 
 شد كه 121مورد آن مربوط به شرارت، درگيری، عربده كشی،

 ب���اج گيری، زورگيری، ضرب و جرح و نظاير آن ،18پرونده 
مربوط به حمل سالح و مهمات و خريد و فروش آن ، 39پرونده 

مربوط به مشروبات الكلی و مواد مخدر  و 79پرونده هم مربوط 
به مزاحمان نواميس و اوباش نوپا بود.

وی با بيان اين كه اين طرح در 350نقطه از تهران از جمله 
قهوه خانه ها، پارك ها، باشگاه های بدنسازی ومحالت  به مرحله 
اجرا درآمد، ادامه داد: متهمان در محالت فرحزاد، س���تارخان، 
تهرانپارس، خاك سفيد، نازی آباد، ياخچی آباد، اتابك، خزانه و 

سعادت آباد دستگير شدند.
فرمانده انتظامی تهران با بيان اين كه در اجرای اين طرح 
2241واح���د صنفی هم مورد بازديد قرار گرفت، افزود: از اين 
تعداد حدود 100مورد مرتكب تخلفاتی شده بودند كه برخورد 

الزم با آنان انجام گرفت و عمدتاً پلمب شدند.
رحيمی با بيان اين كه در مجموع در اجرای اين طرح 557نفر 
دستگير شدند، تاكيد كرد: از اين تعداد حدود 109نفر از اراذل 
و اوباش هستند كه اقدام به شرارت و تخريب اموال عمومی و 
درگيری كرده بودند. 79نفر جزو اوباشگران نوپا ، 247نفر مزاحم 
نوامي���س، 204نفر توزيع كننده مواد مخدر و 18نفر هم در كار 
خريد و فروش سالح بودند و مابقی مرتكب ديگر جرائم شده 

بودند كه از اين تعداد 137نفر سابقه دار هستند.
به گفته رحيمی حدود 30درصد از افراد دستگير شده هم 
در بستر فضای مجازی اقدام به انجام اقدامات مجرمانه كرده يا 
اين فضا را محلي براي كری خوانی ، ايجاد وحشت و بستری 

برای اقدام مجرمانه خود قرار داده بودند.
رحيمی ادامه داد: در اجرای اين مرحله از طرح اقتدار 43قبضه 
 سالح جنگی و شكاری، 43قبضه سالح سرد، 93دستگاه انواع

 بی سيم و 19دستگاه خودرو و موتورسيكلت كشف و ضبط 
شد.

روح اهلل زم در آخرين جلسه محاكمه اش ابراز ندامت كرد

س����رويس خبر: محاكمه »روح اهلل زم« سرشبكه 
سايت معاند و ضدانقالب آمدنيوز با برگزاری ششمين 
و آخرين جلسه رسيدگی به پرونده اين متهم به رياست 

قاضی صلواتی به پايان رسيد.
به گزارش ايسنا، زم در اين جلسه به بيان آخرين 
دفاعياتش پرداخت و گفت: يكی از اتهامات من اجتماع 
و تبان����ی به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت داخلی و 
خارجی عنوان شده است. اما من قصدی برای ارتكاب 
جرم عليه امنيت داخلی و خارجی نداشتم. اگر كاری از 

دستم در رفت، اظهار ندامت و پشيمانی می كنم.

زم ب����ا بيان اين كه با يك لغزش عاقبت آدم به 
باد می رود، افزود: از آقای نصير پور بازپرس پرونده 
 ك����ه محترمانه برخ����ورد كردند و قاضی صلواتی كه 
سعه صدر نشان دادند سپاسگزاری می كنم و اميدوارم 
كه حكم صادره حكمی باشد كه مرا به سوی ديگری 

كه مسير درستی نيست، پرتاب نكند.
وی در ادامه اليحه دفاعی خود را تقديم دادگاه 
كرد و قاضی صلواتی هم با اعالم ختم رس����يدگی به 
اين پرونده، گفت: حكم دادگاه در مهلت قانونی صادر 

خواهد شد. 

انتشار تصوير»مصطفي نياز آذري« متهم فراري پرونده طبری به خارج از كشور   
سرويس خبر: دستگاه قضايي 
تصوير مصطفی نياز آذری يكي از 
متهم����ان پرونده اكبر طبري كه به 
خارج ازكش����ور گريخته است را 

منتشر كرد.
ب����ه گ����زارش خبرگزاری 
ميزان،مصطفی نياز آذری از عناصر 
اصلی ارتشاء در شبكه اكبر طبری 
اس����ت كه با تشكيل 10شركت 
ص����وری در داخ����ل و خارج از 
كش����ور با نفوذ در بستر قضايی و 
بانكی كشور و با فاكتورسازی و 
ثبت سفارش های صوری اقدام به 
خروج ارز از كش����ور  كرده و به 
اموال نامشروع زيادی هم رسيده 

اس����ت. مصطفی نياز آذری  متهم 
رديف پنجم پرونده پرونده طبری 
اس����ت كه پس از دستگيری متهم 
اصلی، از كش����ور خارج شد و به 
مشاركت در تشكيل شبكه در امر 
ارتش����اء و پرداخت رشوه به اكبر 
طب����ری به ميزان 5قطعه زمين در 

بابلسر متهم است.
به گفته نماينده دادستان، در 
27دی سال 90، مصطفی نياز آذری 
ب����ه اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
كش����ور بازداشت شد؛ اما به رغم 
اقاري����ر صريح متهم با دخالت و 
اعمال نفوذ اكبر طبری حكم برائت 
وی در برخ����ی از عناوين اتهامی 

صادر و در برخی عناوين اتهامی 
ديگر هم مسكوت ماند. همچنين 
بسياری از مسئوالن بانكی كه در 
اين پرون����ده و اقدامات مجرمانه 
نقش داش����تند با اعمال نفوذ اكبر 

طبری تبرئه ش����دند و اكنون، اين 
پرونده در دس����ت رسيدگی قرار 

دارد.
قهرمانی در جلس����ه دادگاه 
افزود: فرار مصطفی نياز آذری در 
قبال رشوه ای است كه اكبر طبری 
از او گرفته اس����ت كه نزديك به 
15هزار متر زمين و 3طبقه ويالی 
لوكس به ارزش 420ميليارد ريال 
در بابلس����ر است. اهدای وياليی 
با اين ارزش در قبال كارس����ازی 
پرونده وی بوده و س����عی كرده 
است اسناد نقل و انتقال آن هم با 
پوشش هايی انجام گيرد كه هيچ 
اسمی از مصطفی نياز آذری و اكبر 

طبری وجود نداشته باشد. بلكه با 
واسطه بهرام حيدری فر به همسر 
اكبر طبری منتقل شد كه اين اقدام 
با تبانی يكی از سردفتران تهران و 
با وكالت نامه جعلی انجام گرفت، 
ب����ه طوری كه اكبر طبری به جای 

همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی ادامه داد: اين ويال با 
نظر اكبر طبری و صرف هزينه ها 
از سوی مصطفی نياز آذری ساخته 
ش���د. اكبر طبری به منظور اين 
كه در مراجعات خود به ويالی 
مذكور از سوی سرايدار شناسايی 
نشود، خود را حسين معرفی كرده 

بود.

پرونده های خودرويی در تعزيرات با سرعت رسيدگی می شوند
سرويس خبر: مديركل تعزيرات حكومتی تهران 
گفت: پرونده های مبارزه با كاالی قاچاق، شناسايی 
انبار های احتكار و صدور احكام به سرعت بررسی 

می شود.
محمد علی اسفنانی درباره كشف خودرو های 
بدون پالك، گفت: در بحث خودرو و تعريف حقوقی 
آن از لفظ احتكار اس���تفاده نمی شود و به جای آن 
موضوع امتناع از عرضه كاال مطرح می شود؛ از ديدگاه 
سازمان تعزيرات حكومتی احتكار و همچنين امتناع 
از عرضه كاالها، تخلف محس���وب و به اين موارد 

رسيدگی مي شود.
وي با تقدير از اقدامات پليس امنيت اقتصادی 
در حوزه مبارزه با قاچاق كاال و شناس���ايی اموال 
قاچاق، اظهار داشت : از زمانی كه اين پليس فعاليت 
خ���ود را آغاز كرد، پرونده های مربوط به مبارزه با 
كاالی قاچاقبه س���رعت بررس���ی می شود. درصدد 
هستيم پرونده های خودرو های بدون پالك و موضوع 
امتناع از عرضه اين محصول، به س���رعت رسيدگی 
 و اح���كام آن هم طی دو ماه آينده و يا كمتر صادر 

شود.
اسفنانی با بيان اين كه فرد مالك در هر مكانی 
كه بخواهد می تواند از اموال خود نگهداری كند، تاكيد 
كرد : با بحث نگهداری اموال دارای مالك مشكلی 
نداريم، اما در اماكنی كه كاال به طور عمده نگهداری 
می شود و ظن به احتكار و عدم عرضه مشاهده شود، 

بالفاصله به موضوع ورود خواهيم كرد.
وی اف���زود: اخ���الل در نظام عرضه مجازات 
سنگينی را برای مجرمان در پی دارد  و قوه قضائيه 
پ���س از ورود به اين موض���وع به راحتی از كنار 
آن عب���ور نم���ي كند  و حتی اين امكان هم وجود 
 دارد كه برای مجرم حكمی مانند 20س���ال حبس

 صادر شود.

مدير كل تعزيرات حكومتی تهران با اش���اره 
به موضوع شناس���ايی تاكسی های بدون پالك در 
پايتخت، تاكيد كرد: كشف اين تعداد تاكسی بدون 
پالك در يك محل جای تعجب و تاس���ف دارد و 
بايد مسئوالن مربوطه درباره تاكسی های بدون پالك 

پاسخگو باشند.
اسفنانی افزود: اين موضوع كه آيا افرادی خارج 
از چارچوب سازمان تاكسيرانی و غير از راننده های 
تاكسی اقدام به خريد تاكسی ها كرده باشند هم وجود 
دارد و از اين منظر هم موضوع قابليت بررس���ی و 

صدور حكم را دارد.
وی همچنين با بيان اين كه قبل از خروج خودرو 
از كارخانه بايد اطالعات آن و ش���ماره شاسی های 
خودرو های به فروش رفته به نام فرد خريدار ثبت 
ش���ود، تاكيد كرد: پارسال 16هزار پرونده مربوط به 
تخل���ف خودرويی در اداره كل تعزيرات حكومتی 
تهران بررس���ی ش���د كه 12هزار پرونده مربوط به 

شركت های خودروساز داخلی بود.
وی ب���ا تش���ريح پرونده های تخلف در بحث 
عرض���ه خودرو، اف���زود: در برخی پرونده ها ميزان 
تعهد شركت های خودروساز با تعداد توليد خودرو 
متف���اوت بود، به عن���وان نمونه در پرونده يكی از 
ش���ركت های خودروس���ازی متوجه شديم كه اين 
شركت 2200 تعهد به مردم داشته است كه در نهايت 
 پس از موعد مقرر 1700 خريدار بدون خودرو باقی 

ماندند.
مدي���ركل تعزيرات حكومتی تهران در واكنش 
ب���ه موضوع اصالح و ويرايش اطالعات خريداران 
خودرو در سايت های فروش خودرو گفت: تاكنون 
در رابطه با اين موضوع گزارشی به سازمان تعزيرات 
ارسال نشده است، اما امكان اين كه اطالعات ويرايش 

شود، وجود دارد.

 كمك مركز كنترل ترافيك تهران
 به راننده مضروب 

سرويس حوادث:  راننده ای كه توسط چند نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
بود، با استفاده از دوربين مركز كنترل ترافيك هوشمند ضاربان را شناسايی كرد.

 سرهنگ محمد رازقی رئيس مركز فرماندهی و كنترل ترافيك هوشمند پليس 
راهورتهران دراين باره گفت: چندی قبل در رصدهايمان با دوربين های ترافيكی 
متوجه شديم در يكی از بزرگراه های شهر تهران، دو نفر با خودرو سمند به يك 

راننده پرايد كه تنها بود حمله كردند و او را مورد ضرب  و جرح قرار دادند.
ما با دوربين شاهد اين اتفاقات بوديم و همكارانمان در نيروی انتظامی را مطلع 
كرديم. رازقی اظهارداشت :پس از اين كه ضاربان محل را ترك كردند، از طريق پالك 
خودرو و  شماره تلفن، راننده مجروح را پيدا كرديم و طی تماس تلفنی از او شرايط 
جسمانی و علت دعوا را جويا شديم. وي  گفت: اين راننده به ما گفت كه وقتی به 
راننده خودرو سمند درباره اليی كشيدنش هشدار داده، اين درگيری انجام گرفته است. 
پس از اطالع از علت حادثه، اين راننده را به مركز دعوت كرديم و فيلم مورد نظر را 
برای طی كردن مراحل قانونی در اختيار وی قرار داديم. وی افزود: پس از مدتی او با 

ما تماس گرفت و ضمن تشكر از ارائه فيلم ، از محاكمه ضاربانش خبر داد.  

 دستگيری قاچاقچی مواد مخدر
 در مترو   

سرويس حوادث:  رئيس پليس مترو تهران از دستگيری يك سوداگر 
مرگ و كش����ف 3 كيلو و 35 گرم ترياك در مترو امام حس����ين)ع( خبر 

داد.
 سرهنگ سعيد عطاالهی افزود: مأموران گشت آشكار پليس مترو در 
ايستگاه امام حسين )ع( چندی قبل هنگام گشت زنی به مرد جوانی ظنين 
شدند كه با توجه به مشكوك بودن رفتار فرد مورد نظر، دستور توقف 
قطار صادر ، درهای قطار باز و فرد مشكوك دستگير شد كه در بازرسی 

از كوله پشتی وی ،يك بسته ترياك به دست آمد.
وی ادامه داد: متهم كه جوانی 37 ساله است در اعترافاتش گفت  از 
فيروزكوه سفارش مواد مخدر داشته و برای تهيه آن به يكی از شهرهای 
غربی كشور رفته و پس از تهيه 3 كيلو و 35 گرم ترياك سوار بر خودرو 
مسافربری به تهران بازگشته و در ترمينال غرب سوار بر مترو شده است و 
قصد داشته است به فيروزكوه بازگردد كه در مسير دستگير شده است.

ش���ركت معدنى �مال� �ير�� (س���هامى عا�) �� نظر ���� تامين� ساخت� تحويل � نصب � تست �� �ستگا� 
سانتريفيو� پوش���ر P -  360  ��مرحله �� طر�  SULZER�� محل پر��� نمك گرمسا� (جنس قطعا� 
مرتبط با نمك: ��پلكس 904L يا �س���تيل  316L) ��قع �� كيلومتر 35 جا�� گرمسا� به سمنا�� شركت 
معدنى �مال� �ير�� �� طريق مناقصه عمومى �� مرحله �� همزما� با ���يابى كيفى � تش���خيص صالحيت  � 

مشخصا� فنى مند�� �� �سنا� مناقصه به شر� �يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه : مبلغ 1/000/000/000�يا� (يك ميليا�� �يا�) به صو�� ضمانت 

نامه بانكى معتبر با حد�قل سه ما� �عتبا�.
2- مهلت ��يافت �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه مو�� 99/03/21.

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) �����شنبه مو�� 99/03/26.
4- �ما� گشايش پاكت ها ��� سه شنبه مو�� 99/03/27

5- محل ��يافت � تحويل �سنا� مناقصه: تهر���  � سيد جما� �لدين �سد�با�� � 64 پال� 29 طبقه پنجم 
مس���ئو� �فتر مديرعامل تلفن 02188067830 يا كيلومتر 35 جا�� گرمسا� به سمنا�� مجتمع توليد� 

گرمسا� شركت معدنى �مال� �ير�� ��حد �بيرخانه. تلفن 02331433000 
6- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

7-شركت ��قبو� � يا �� پيشنها� مختا� �ست.
8-�� صو�تى كه برند� مناقصه يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نشو� سپر�� 

مديريت خريد شركت معدنى �مال� �ير���نها به نفع شركت ضبط خو�هد شد.

فر� خو�� مناقصه عمومى تامين
�� �ستگا� سانتريفيو�(تمديد مهلت)

مناقصه شما��99/02/02 شركت معدنى �مال� �ير��
(QL700 �مد  Axial Pump)شركت معدنى �مال� �ير�� (سهامى عا�) �� نظر ���� تامين يك �ستگا� پمپ ملخى 
طر� ���من مطابق مشخصا� فنى ���ئه شد� توسط خريد�� � تحويل �� محل پر��� نمك گرمسا� �� طريق 
مناقصه عمومى �� مرحله �� همزما� با ���يابى كيفى � تش���خيص صالحيت  � مشخصا� فنى مند�� �� 

�سنا� مناقصه به شر� �يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه : مبلغ 2/000/000/000 �يا� (�� ميليا�� �يا�) به صو�� ضمانت 

نامه بانكى معتبر با حد�قل سه ما� �عتبا�.
2-مهلت ��يافت �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها�شنبه مو�� 99/03/21.

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) �����شنبه مو�� 99/03/26.
4- �ما� گشايش پاكت ها ��� سه شنبه مو�� 99/03/27

5- محل ��يافت � تحويل �س���نا� مناقصه: تهر��� � س���يد جما� �لدين �سد�با�� � 64 پال� 29 تلفن 
02188067830 � يا كيلومتر 35 جا�� گرمسا� به سمنا�� مجتمع توليد� گرمسا� شركت معدنى �مال� 

�ير�� ��حد �بيرخانه. تلفن 02331433148 
جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 02331433148 تما� حاصل فرمائيد.

6- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.
7-شركت ��قبو� � يا �� پيشنها� مختا� �ست.

8-�� صو�تى كه برند� مناقصه يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نشو� سپر�� 
مديريت خريد شركت معدنى �مال� �ير���نها به نفع شركت ضبط خو�هد شد.

فر� خو�� مناقصه عمومى تامين 
يك �ستگا� پمپ ملخى(تمديد مهلت)

مناقصه شما��99/02/07 شركت معدنى �مال� �ير��
ش���ركت معدنى �مال� �ير�� (س���هامى عا�) �� نظر ���� تامين متريا�� ساخت � تست يك �ستگا� مبد� 
پوسته � لوله مطابق نقشه � مشخصا� فنى ���ئه شد� � تحويل �� محل پر��� نمك گرمسا� �� طريق مناقصه 
عمومى �� مرحله �� همزما� با ���يابى كيفى � تش���خيص صالحيت  � مش���خصا� فنى مند�� �� �سنا� 

مناقصه به شر� �يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� س���پر�� ش���ركت �� مناقصه : مبلغ 5/000/000/000 �يا� (پنج ميليا�� �يا�) به صو�� 

ضمانت نامه بانكى معتبر با حد�قل سه ما� �عتبا� � يا ���يز نقد� به حسا� مناقصه گز��.
2- مهلت ��يافت �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ���چها� شنبه مو�� 99/03/21.

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) �����شنبه مو�� 99/03/26.
4- �ما� گشايش پاكت ها ��� سه شنبه مو�� 99/03/27

5- محل ��يافت � تحويل �سنا� مناقصه: تهر��� � سيد جما� �لدين �سد�با��� � 64� � 29 � يا كيلومتر 
35 جا�� گرمسا� به سمنا�� مجتمع توليد� گرمسا� شركت معدنى �مال� �ير��. تلفن 02331433148 

جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 02331433148 تما� حاصل فرمائيد.
6- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

7- شركت ��قبو� � يا �� پيشنها� مختا� �ست.
8-�� صو�تى كه برند� مناقصه يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نشو� سپر�� 

�نها به نفع شركت ضبط خو�هد شد.
مديريت خريد شركت معدنى �مال� �ير��

فر� خو�� مناقصه عمومى تامين 
�� �ستگا� مبد� پوسته � لوله ( تمديد مهلت)

مناقصه شما��99/02/06 شركت معدنى �مال� �ير��



کمانداران ایران به دنبال کمک 
۳۵۰۰ دالری فدراسیون جهانی

به دنبال اعالم رسمی فدراسیون جهانی تیروکمان برای حمایت مالی از 
ورزشکاران این رشته در کشورهای مختلف، کمانداران کشورمان اقدامات الزم 

برای بهره مندی از این حمایت را انجام داده اند.
امید نجاری مدیر تیم های ملی تیر و کمان در گفتگو با خبرنگار مهر با 
یادآوری حمایت مالی که قرار است از سوی فدراسیون جهانی به ورزشکاران 
این رشته در کشورهای مختلف ارائه شود، گفت: فدراسیون جهانی موضوع را 
به صورت رسمی اطالع رسانی کرده است. البته این کمک شامل همه کمانداران 
نمی شود. آنهایی می توانند از کمک مالی موردنظر بهره مند شوند که باالی ۱۸ 
سال باشند و دیگر اینکه یکی از جام های جهانی ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ یا مسابقات 

قهرمانی جهان - بخش پاراتیروکمان یا تیروکمان - شرکت کرده باشند.
وی تصریح کرد: کمانداران متقاضی برای بهره مند شدن از کمک مالی 
فدراسیون جهانی باید فرم مربوطه را تکمیل و ارائه می کردندکه بیشتر کمانداران 
کشورمان هم این اقدام را انجام داده اند تا شاید جزو گزینه هایی شوند که 

در این زمینه شانس دارند.
مدی���ر تی���م های ملی تیروکمان همچنین با بیان اینکه ۳۵۰۰ دالر رقم 
حداکثری است که فدراسیون جهانی برای کمک به ورزشکاران در نظر گرفته 
است، خاطرنشان کرد: سقف حمایت از هر ورزشکاری این رقم است. ممکن 
است تشخیص فدراسیون جهانی برای کمک به یک ورزشکار ۱۰۰ دالر باشد 
یا تمام رقم تعیین ش���ده؛ در هر صورت کمانداران ایران هم فرم الزم برای 

دستیابی به این مبلغ را تکمیل کرده اند.

 کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارائه گزارشی از بازی 
ایران و کره جنوبی در جام ملت های آسیا ۱۹۹6 به 

درخشش علی دایی در این بازی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری البرز ورزش���ی، س���ایت 
کنفدراس���یون فوتبال آسیا در گزارشی به نمایش علی 
دایی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 
۱۹۹6 ب���ه میزبانی امارات متحده عربی پرداخت. تیم 
ایران در ورزش���گاه دبی، در این مرحله با نتیجه 6 بر 

۲ مقابل کره جنوبی به برتری رسید.
علی دایی اسطوره ایران در سال ۲۰۰۷ در حالی 
بازنشس���ته ش���د که عنوان آقای گلي تاریخ فوتبال 
بین المللی را در اختیار داشت. اتفاقي که اما یک شبه 

رخ نداد.
دایی در س���ال ۱۹۹6 ، ۲۷ س���اله بود و در آن 
زم���ان فق���ط ۷ گل از ۱۰۹ گل خود را برای ایران به 
ثم رس���انده بود. او طی ش���ش ماه بعد از آن ۲۲ گل 
زد و یکی از بهترین عملکردهای فردی را در تاریخ 
فوتبال آسیا به نمایش گذاشت.تیم ملی ایران با ترکیب 
قدرتمندی از جمله علی دایی به جام ملت های ۱۹۹6 
آسیا راه یافته بود. دایی ۱۲ گل در مرحله مقدماتی به 
ثمر رساند. عالوه بر دایي، استعدادهای آینده آن زمان 
ای���ران از جمله خداداد عزیزی، کریم باقری و مهدی 

مهدوی کیا نیز در تیم حضور داشتند.
تیم ایران با وجود شروع ضعیف و باخت ۲ بر 
یک برابر عراق در اولین مسابقه، در دیدار برابر تایلند 
با نتیجه ۳ بر یک و در دیدار برابر عربستان سعودی 
با نتیجه ۳ بر صفر پیروز ش���د. علی دایی در هر سه 

مسابقه مرحله گروهی )گروه بی( گلزنی کرد.
در گروه ای، کره جنوبی که بدنبال اولین قهرمانی 
خود در آس���یا از س���ال ۱۹6۰ بود، شروع دشوارتری 

داش���ت.کره جنوبی در اولین دیدار جام برابر امارات 
متحده عرب���ی میزبان این تورنمنت با نتیجه یک بر 
یک مساوی کرد و با نتیجه ۴ بر ۲ برابر اندونزی به 
برتری رسید. این تیم در آخرین دیدار مرحله گروهی 
با نتیجه ۲ بر صفر برابر کویت شکست خورد اما به 
عنوان یکی از بهترین تیم های س���وم مرحله گروهی 

صعود کرد.
دو تیم قدرتمند فوتبال آسیا، در مرحله یک چهارم 
نهایی به مصاف یکدیگر رفتند و تیم ایران که تردیدی 
در آمادگی آن وجود نداشت، در ۱۰ دقیقه اول بازی در 
آستانه پیشتازی قرار گرفت  اما یک دقیقه بعد دروازه 
تیم ایران باز ش���د تا کره جنوبی یک بر صفر پیشتاز 
شود. تیم ایران در ادامه با گل باقری بازی را به تساوی 

کشاند.کره جنوبی فرصت های بهتری در اواخر نیمه 
اول داشت و با نتیجه دو بر یک به رختکن رفت.در 
این بازي، کره عملکرد بهتری را در مقایس���ه با دیدار 
برابر کویت به نمایش گذاشت. در نیمه دوم، خداداد 
عزیزی در دقیقه ۵۲ گل تساوی را به ثمر رساند. عزیزی 
عنوان بازیکن سال فوتبال آسیا را در سال ۱۹۹6 از آن 
خود کرد.در حالی که بازی با تساوی دو بر دو ادامه 
داش���ت و خطر حذف برای تیم بازنده وجود داشت، 
علی دایی با جادوی خود ، ۲۳ دقیقه  این دیدار را به 

یک بازی فراموش نشدنی تبدیل کرد.
در دقیقه 66، در حالی که بازی سازان با استعداد 
ایران بعد از حمالت مکرر به کره اعتماد به نفس یافته 
بودند، نمایش علی دایی ش���روع شد. او در چهارمین 

مس���ابقه متوالی خود در این جام گلزنی کرد و تیم 
ایران را به مرحله یک چهارم نهایی رس���اند. اما این 
تازه ش���روع کار دایی در این بازی بود.۱۰ دقیقه بعد، 
دایی یکی از بزرگترین گل های تاریخ جام ملت های 
آس���یا را به ثمر رساند. این گل چشمگیر و غیرقابل 
مه���ار، بازی را از کره گرفت. هت تریک علی دایی 
در دقیقه ۸۳ برابر کره جنوبی کامل شد.دایی چهارمین 
گل خود را در مدت ۲۳ دقیقه از محوطه جریمه وارد 

دروازه کره کرد.
ایران در این بازی در نهایت با نتیجه 6 بر ۲ به 
برتری رسید و پیروزی تاریخی و به یاد ماندنی را در 
بزرگترین عرصه فوتبال آسیا به نمایش گذاشت و با این 
نتیجه، ناکامی کره جنوبی برای قهرمانی آسیا ادامه یافت.  
کارزار ایران در این تورنمنت اما پایان ناامیدکننده ای 
داشت. تیم ایران در نیمه نهایی، برابر عربستان سعودی 
به تساوی بدون گل دست یافت و در ضربات پنالتی 
شکست را پذیرا شد. این در حالی است که ایران پیشتر 
در مرحله گروهی عربس���تان را شکست داده بود. اما  
علي رغم این شکست تلخ، عملکرد علی دایی به عنوان 
یکی از بهترین های تاریخ فوتبال باقی ماند.علي دایي 
تنها بازیکنی نیست که در جام ملت های آسیا چهار گل 
به ثمررسانده است. بهتاش فریبا، اسماعیل عبدالطیف و 
حمزه الداردور بازیکنانی هستند که مثل دایی در یک 
بازی، چهار گل را به ثمر رس���انده اند اما تفاوت آن 
این است که  دایی مقابل حریف قدرتمندی مانند کره 

چنین گل های ارزشمندی را به ثمر رساند.
دایی ۷۸ گل بین المللی دیگر برای تیم   ملی ایران 
به ثمر رساند و رکوردهای بی شماری در ۱۴۹ بازی ملی 
خود ثبت کرد. با این حال معدودی از آن ها همانند آن 

شب شگفت انگیز در دبی در یادها مانده است.

14 چهارشنبه 21 خرداد 1399 - 18 شوال 1441 -10  ژوئن 2020 -  سال نودوچهارم - شماره 27577
ورزشي

اخبار كوتاه  خارجی گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا از درخشش  آقاي گل جهاناخبار كوتاه  داخلی

عض���و تیم ملی دوچرخه س���واری گفت: 
فدراس���یون هیچ حمایت���ی از رکابزنان حتی 
مدال آوران نمی کند و به جای حفظ ورزش���کار، 

آن را از دست می دهد.
فران���ک پرت���و آذر در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: در این مدت نامالیمتی های زیادی 
از فدراسیون دیده ام و هر چقدر سکوت کرده ام 
باز هم ش���رایط بهتر نشده است. فدراسیون از 
دوچرخه س���واران هیچ حمایتی نمی کند و فقط 
بعد از کس���ب مدال کمي توجه نشان می دهد. 
در مس���ابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ در تایلند تنها 
مدال آور کاروان ایران بودم و فدراسیون یک ریال 

هم کمک نکرد.
وی افزود: هزینه های دوچرخه سرسام آور 
است. یک قطعه از دوچرخه ام فرسوده شده بود 
و قیمت آن ۵۰۰ هزار تومان می ش���د و وقتی 
از فدراس���یون درخواست کردم، گفتند که پولی 

ندارند. این رفتارها خیلی ناراحت کننده است. مگر 
دوچرخه سواری چند مدال آور دارد که فدراسیون 

هیچگونه اهمیتی به آنان نمی دهد. 
ملی پوش دوچرخه س���واری ادامه داد: در 
این مدت که بحران کرونا در کشور شیوع پیدا 
کرده  فدراسیون هیچ خبری از ما نگرفته است 
زیرا در آن برنامه ای وجود ندارد. مربی تیم ملی 

ه���م تمریناتی ارایه می دهد که در س���طح من 
نیس���ت. اکنون با هزینه خودم مربی، روانشناس، 
بدنس���از و مربی تغذیه اس���تخدام کرده ام زیرا 
 می خواهم در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه خوبی 

کسب کنم.
وی یادآور ش���د: فدراسیون به جای حفظ 
ورزشکاران، آنان را از دست می دهد که ضعف 
بزرگی اس���ت. پیش از مسابقات قهرمانی ۲۰۲۰ 
آسیا در تایلند، مسووالن فدراسیون می گفتند که 
برای این مسابقات انتخابم نمی کنند زیرا مالک 
انتخاب ورزش���کاران، حضور آنان در مسابقات 

لیگ است.
پرتوآذر در پایان گفت: هنوز یک پیس���ت 
دوچرخه سواری در کشور نداریم تا ورزشکاران 
بتوانند با آرامش تمرین کنند  زیرا زیرساختی در 
این رشته وجود ندارد. با این مشکالت چگونه 

می توانیم به سطح جهانی و اروپایی برسیم؟

بانوي ملي پوش دوچرخه سواري: فدراسیون از رکابزنان حمایت نمی کند

قهرمان تکواندوی ایران و نایب 
قهرمان جه���ان برای امرار معاش 

مشغول مسافر کشی است.
ب���ه گزارش ایلنا، س���روش 
احم���دی، قهرمان تکواندوی ایران 
و نایب قهرمان مسابقات جهانی به 
دلیل مشکالت مالی و امرار معاش 

مجبور است مسافرکشی کند.
این خبر عجیب و تکان دهنده 
در ادامه بی اعتنایی مسئوالن ورزش 
کشور نسبت به قهرمانان ملی است 
که پیش از این هم در س���ال های 

گذشته موارد مشابه بسیاری از آن 
را دیده ایم. قهرمانانی که امثال آنها 
در هرجای دیگر دنیا تمام تمرکز و 

توان خود را روی ورزش و تمرین و 
برای افتخار  آفرینی دوباره می گذارند 
ولی در ایران با بی توجهی محض 

روبرو شده و مانند مردم عادی باید 
برای امرار معاش، بیشتر وقت روزانه 
خودشان را مشغول کارهای سخت 
باشند. در سال های اخیر ورزشکاران 
زیادی در ادامه همین بی توجهی ها با 
پیشنهادات پر زرق و برق خارجی 
مواجه شده تا با تغییر تابعیت زیر 
پرچم کشور دیگری مبارزه کنند و 
شرایط مالی خوبی برای خود رقم 
بزنند. استعدادهای نابی که محصول 
ورزش ایران بوده ولی ثمراتش را 

دیگران برده و مي برند.

نایب قهرمان تکواندو جهان، مسافرکشی می کند

فراخوان عمومى 99-3 
وزارت جهاد كشاورزىدعوت از متقاضيان سرمايه گذارى در مجتمع ها/شهركهاى كشاورزى  (گلخانه اى، دامپرورى و شيالتى)

شركت شهركهاى كشاورزى

مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)نو� فعاليتعنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف
830,000 گلخانه �� مغا� (فا� 2)پا�� �با����بيل1
900,000 گلخانه �� مغا� (فا� 4)پا�� �با����بيل2
1,100,000 گلخانه �� مغا� (فا� 5)پا�� �با����بيل3
1,000,000 گلخانه �� ���ضى مركز تحقيقا�مهر���يال�4
30,000 گلخانه �� صالح �با�مهر���يال�5
240,000 گلخانه �� �هر�هر���بايجا� شرقى6
230,000 گلخانه �� كليبركليبر���بايجا� شرقى7
250,000 گلخانه �� هو��ندهو��ند���بايجا� شرقى8
320,000 گلخانه �� سريل �با�بوكا����بايجا� غربى9
280,000 گلخانه �� ��شكسلما����بايجا� غربى10
808,914 شيالتى�يا���شتىبوشهر11
1,230,000 گلخانه �� تنو��يلمبوشهر12
69,000 گلخانه �� بشر�يهبشر�يهخر�سا� جنوبى13
83,700 گلخانه �� ��ميا���ميا�خر�سا� جنوبى14
230,000 گلخانه �� �يركو��يركو�خر�سا� جنوبى15
400,000 گلخانه �� سر�يا�سر�يا�خر�سا� جنوبى16
40,000 گلخانه �� �شت گلند�(با�گا� ��شك)سربيشهخر�سا� جنوبى17
72,000 گلخانه �� سربيشهسربيشهخر�سا� جنوبى18
116,000 گلخانه �� فر���فر���خر�سا� جنوبى19
125,000 گلخانه �� قائنقائنخر�سا� جنوبى20
80,000 گلخانه �� نهبند��نهبند��خر�سا� جنوبى21
290,000 گلخانه �� ترشيز گلستا�كاشمرخر�سا� �ضو�22
500,000 گلخانه �� سا�يگل�سفر�ينخر�سا� شمالى23
500,000 گلخانه �� بيگا�شير���خر�سا� شمالى24
92,524 گلخانه �� �ما� �ضا(�) فا� 1 � 2مانه � سملقا�خر�سا� شمالى25
4,500,000 شيالتىهنديجا�هنديجا�خو�ستا�26
300,000 گلخانه �� هيد��بهر�نجا�27
4,850,000 گلخانه �� �ير���چابها�سيستا� � بلوچستا�28
70,000 گلخانه �� ���� �با�فسافا��29
168,000 گلخانه �� چم گلممسنىفا��30

مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)نو� فعاليتعنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف
440,000 گلخانه �� تجر�سال� �با�كرمانشا�31
50,000 ��مپر����� با�كه���نسركرمانشا�32
1,000,000 گلخانه �� گندمبا�قصرشيرينكرمانشا�33
160,000 ��مپر���قر�تكگيال� غر�كرمانشا�34
230,000 گلخانه �� فد� سر�بيزباشتكهگيلويه � بوير�حمد35
340,000 گلخانه ��   �شت ما�� طوليا�كهگيلويه كهگيلويه � بوير�حمد36
280,000 گلخانه �� ماهو�گچسا���كهگيلويه � بوير�حمد37
240,000 گلخانه �� ناصر �با�گچسا���كهگيلويه � بوير�حمد38
60,000,000 شيالتىگميشا�بند�تركمنگلستا�39
170,000 گلخانه �� شيلسر�نزلىگيال�40
62,000 گلخانه �� هاشم �با��ضو�نشهرگيال�41
32,000 گلخانه �� �يسا�سياهكلگيال�42
800,000 گلخانه �� چغاگر��ليگو���لرستا�43
420,000 گلخانه �� چغا بهر�������لرستا�44
6,209 گلخانه �� كوهسا�كند�نكاما�ند���45
10,376 گلخانه �� ���كالنو�ما�ند���46
120,000 گلخانه �� خند��خند��مركز�47
13,910,000 شيالتىسديجبند�جاسكهرمزگا�48
10,800,000 شيالتىيكد��غربىبند�جاسكهرمزگا�49
200,000 گلخانه �� ��توجىمينا�هرمزگا�50
320,000 ��مپر����سد �با��بركو�يز�51
500,000 ��مپر���حاجى �با��شكذ�يز�52
280,000 گلخانه �� چاهكخاتميز�53
36,000 گلخانه �� بهشت ��نا�مهريزيز�54
1,010,000 ��مپر���خو�ميز��مهريزيز�55
111,121,723 55جمع

*شهركها� مربو� به �ستا� ها� خر�سا� جنوبى � يز� �� �ين مرحله صرفا� به �شخا� (حقيقى / حقوقى) بومى منطقه ��گذ�� مى گر��.
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شركت شهركها� كشا���� �� نظر ���� متناس���ب با موقعيت� مساحت� مستحدثا� � �ضعيت موجو� 
تعد��� �� مجتمع ها � شهركها� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) �� با شر�يط �ير به متقاضيا� 

��گذ�� نمايد.
�لف-شر�يط عمومى:

1- به هر شخص حقيقى يا حقوقى متقاضى بخشى �� شهر� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) 
��گذ�� خو�هد شد.

2- ��گذ��� با ملحو� ��شتن �يرساخت ها � مستحدثا� �نجا� � �ضعيت موجو� به صو��  قر����� �جا�� 
به شر� تمليك � بر�بر مقر��� �نجا� خو�هد شد.

3- حق تفكيك � نحو� تفكيك ش���هر� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) � قطعا� �� بر�� 
شركت شهركها� كشا���� محفو� �ست.

4- نر� ��گذ��� توسط كا�شناسا� �سمى ���گستر� تعيين كه سى (30)  ��صد �� هنگا� �نعقا� قر����� 
� مابقى حد�كثر طى شش  (6) قسط هر شش ما� يكبا� �� متقاضى ��يافت مى شو�.

5- متقاضيا� بايستى عال�� بر تو�نايى فنى � مالى بر�� �يجا� �يرساخت ها� تو�نايى تأمين حد�قل بيست 
(20) ��صد ����� � �ثايق ال�� بر�� �خذ تسهيال� بانكى به منظو� �يجا� سا�� ها �� ��شته باشند.

6- با��يد متقاضيا� �� محل  شهر� كشا���� � قطعا� مو�� تقاضا �لز�مى بو�� �ير� ��گذ��� با �ضعيت 
موجو� بو�� � هيچگونه ��عايى پس �� �� قابل پذير� نمى باشد.

7- متقاضيا� مؤظف هس���تند برنامه �مانبند� �جر�� عمليا� تكميل �ير ساخت ها � سا�� ها �� �� قالب 
�مانبند� معين ���ئه � �جر�� �� �� �� مد� تعيين شد� تعهد نمايند.

8- متقاضى تعهد مى نمايد كه ���مه كا� � تكميل �يرس���اخت مرب���و� به قطعه يا قطعا� مو�� تقاضا �� 
شهر� �� بر�بر ضو�بط� طر�حى � نقشه مو�� تائيد شركت �نجا� �هد.

9- عرصه مو�� ��گذ��� � مستحدثا� �� منحصر�� جهت �حد�� شهر� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� 
� شيالتى) ��گذ�� مى گر�� �  متقاضيا� حق تغيير كا�بر� ���ضى مو�� ��گذ��� �� ند��ند. 

10- �� متقاضيا� �� �فترخانه �سنا� �سمى� �كالت �جر�� تعهد�� مند�� �� مفا� قر����� �جا�� به شر� 
تمليك � ضمائم �� كه به �مضا� طرفين �سيد� �خذ مى گر��.

11- صد�� سند بنا� س���رمايه گذ�� منو� به �تما� � به بهر� بر���� �ساند� طر� �� �ما� تعيين شد� � 
تحقق ساير شر�� مند�� ��  قر����� مى باشد.

12- بر�س���ا� مفا� ما�� (6) �ساس���نامه موضو� بندها� (�لف� �� �� ه�� �) �ظايف هد�يت� ��هبر�� 
سياست گذ���� برنامه �يز� � نظا�� بر توسعه �يرساخت ها � ����� �مو� مجتمع ها � شهركها� كشا���� 

(گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) بر عهد� �ين شركت مى باشد.
13- شركت كنندگا� �� فر�خو�� مى بايس���ت �ئين نامه ها� مربو� به معامال� ��لتى � نيز قانو� منع 

مد�خله كا�مند�� �� معامال� ��لتى �� مد نظر قر�� ���� � �عايت نمايند.
14- پس �� �نعقا� قر������ ش���ركت نس���بت به صد�� پر��نه تأس���يس مجتمع ها يا شهر� كشا���� 

(گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) �قد�� خو�هد نمو�.
15- �� شر�يط مسا�� ��لويت با متقاضيا� � سرمايه گذ���� بومى خو�هد بو�.

16- شركت �� �� يا قبو� تما� يا هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.
17- هزينه ��� �گهى �� ���نامه ها به نسبت بر عهد� سرمايه گذ���� منتخب خو�هد بو�.

18- هزينه تعرفه كا�شناس���ا� �سمى ���گس���تر� قطعه يا قطعا� مو�� ��خو�ست  به نسبت برعهد� 
سرمايه گذ���� منتخب خو�هد بو�.

19- متقاضيا� بعد �� �نعقا� قر����� ضمن ���ئه برنامه �مانبند� مى بايس���ت ظر� مد� يكما� عمليا� 
�جر�يى �� �غا� � نسبت به �جر�� �قيق پر��� مطابق برنامه �قد�� نمايند � �� صو�� �ستنكا� شركت حق 

فسخ قر����� بطو� يكجانبه �� خو�هد ��شت.  
�- شر�يط �ختصاصى :

1- ���� بو�� مد�� تحصيلى ��نشگاهى 
2- ���� �مو�شى گذ��ند� شد� (گو�هينامه �مو�شى مرتبط)

3- عد� بدهى سر�سيد شد� �� سيستم بانكى (كه متقاضى �� �� ��يافت تسهيال� منع نمايد) 
4- �حر�� تو�نايى مالى (���ئه صو�تحسا� � گو�هى �� موسسا� مالى � �عتبا�� � بانك ها)

5- سابقه فعاليت ها� سرمايه گذ���
6- مها�� فنى � تخصصى � �جر�يى تجربى مرتبط با موضو� فعاليت

7- بومى �ستا� بو��(ساكن �� �ستا�)
محل � مهلت ��يافت پاكت ها� ��خو�ست متقاضيا�:

متقاضيا� مى تو�نند �� ��� چها� ش���نبه مو�� 1399/03/21 به مد� ش���ش (6) م���ا� � با مر�جعه به 
س���ايت ش���ركت به ���� www.apcp.ir  فر� ثبت نا� �� ��يافت � پس �� تكميل با همر�� ��ش���تن 
مد��� مو�� نيا� به مديريت ش���عب شركت ش���هركها� كشا���� �� �س���تا� مربوطه � يا به شركت 
شهركها� كش���ا���� به ���� تهر��� خيابا� شهيد �كتر عباس���پو� (تو�نير)� نبش كوچه گيتا� پال� 
8�  �فتر مديريت تملك � ��گذ��� � يا �بيرخانه ش���ركت تحويل نماين���د. ضمنا بر�� ��يافت فر� ثبت 
نا� به ���� سايت شركت ش���هركها� كش���ا���� مر�جعه نمايند.ال�� به �كر �ست هر 15 ��� يكبا� 
 ��خو�ست ها� س���رمايه گذ���� جمع بند� � پس �� تصويب هيا� مدير� ش���ركت به متقاضيا� �بال� 

مى شو�.
شركت شهركها� كشا����

تلفن: 88671116-17  
فهرست مجتمع ها و شهركهاى كشاورزى فراخوان شماره 99-3

نيمه خالي ليو�� هم  مهم �ست� �� �� هد� ندهيم. 
آگهي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

 شماره  : 99/11   (نوبت دوم) 
شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچسـتان در نظر دارد خريد 

لوله هاي پلي اتيلن ناحيه اول  از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد. 
1( زمان فروش اسناد ارزيابي و مناقصه از تاريخ 99/3/20 لغايت 99/3/25 

2( آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي و مناقصه: پايان وقت اداري ساعت 13 مورخ 99/4/08 مي باشد 
3(  تاريخ و ساعت بازگشايي پاكتهاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 99/4/09 مي باشد

4( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 99/4/10 مي باشد
5( شركت كنندگاني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي مذكور را دريافت نمايند پاكتهاي شركت در 

مناقصه عمومي يك مرحله  آنان باز خواهد گرديد. 
تذكر مهم: به استناد بند 2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ ظرفيت 
مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه ارزيابي كيفي و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت. 
لذا پيمانكاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( بر حسب تعداد و 
مبلغ پيمان هاي دردست اجراي خود اقدام به خريد اسناد ارزيابي كيفي نمايند. در غير اينصورت 
مطابق دس��تورالعمل رسيدگي به تخلفات ناش��ي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با آن شركت 

رفتار خواهد گرديد. 
6( محل دريافت اسناد: 

 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( به آدرس
7( محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و تحويل پاكت 
الف )ضمانت نامه بانكي مربوطه( و پاكت ارزيابي كيفي به صورت فيزيكي و جدا از هم به دبيرخانه 

شركت آب و فاضاب روستايي استان س وب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه و ارزيابي كيفي بر روي 

سامانه ستاد مي باشند. 
در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد. 

تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120             نمابر: 33445056ـ  054 
امور قراردادهاي شـركت آب و فاضالب روستايي اسـتان سيستان و بلوچستان 

م/ الف: 194                        شناسه آگهي: 871642

رئیس سازمان حج و زیارت: هر زمان عربستان 
اعالم کند، آماده اعزام حجاج هستیم

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که کمتر از یک ماه به برگزاری 
حج آینده باقیمانده اما همچنان موضع عربستان رسما اعالم نشده است، گفت: 
برای بررسی وضعیت حج پیش رو درخواست شده است که جلسه شورای عالی 
حج تشکیل شود.به گزارش تسنیم، علیرضا رشیدیان در نشست شورای برنامه ریزی 
و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: امور اجرایی 
حج از جمله ثبت نام  و معاینات زائران و سازماندهی کاروان ها طبق روال گذشته 
پیگیری شده و حتی اگر در روزهای آینده عربستان اعالم کند برای پذیرش زائران 

مشکلی ندارد ما آماده اعزام حجاج به سرزمین وحی هستیم.
در ادامه این جلسه، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به این که 
به همت گروه فقه پژوهشکده حج و زیارت، در حضور اعضای استفتائات دفاتر 
مراجع عظام تقلید مسائل نو پدیده در حج با شرایط خاص در قالب ۱۴ سوال 
استفتاء شده است، گفت: این سواالت برای دفتر مقام معظم رهبری هم ارسال 

شده است تا زائران بتوانند از فتوا و نظرمرجع تقلید خود مطلع شوند.

ام باپه در صدر فهرست گرانترین بازیکنان جهان
مهاجم جوان پاری سن ژرمن 
در صدر فهرست گرانترین بازیکنان 
فوتب���ال جهان قرار دارد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپورت، مرکز بین 
المللی پژوهش های ورزش فهرست 
گرانترین بازیکنان فوتبال جهان را 
اعالم کرد که در صدر این فهرست 
کیلیان ام باپ���ه مهاجم جوان پاری 
سن ژرمن قرار گرفت. قیمت ام باپه 
۲۵۹ میلیون یورو اعالم شده است.
بعد از ام باپه در  این فهرس���ت نام 

رحیم استرلینگ با ۱۹۴.۷ میلیون یورو، جیدون سانچو با ۱۷۹.۱ میلیون 
یورو، الکساندر آرنولد با ۱۷۱.۱ میلیون یورو، مارکوس راشفورد با ۱۵۲ 
میلیون یورو، محمد صالح با ۱۴۴.۹ میلیون یورو و آنتوان گریزمان با 
۱۳6.۴ میلیون یورو  قرار دارند.مسي و رونالدو هم به ترتیب رتبه ۲۱ 

و ۷۰ را در اختیار دارند.

بنفیکا به دنبال جذب طارمی
یک رس���انه پرتغالی خبر داد 
باش���گاه بنفی���کا از جذب مهاجم 
ایرانی ریوآوه دست بردار نیست و 
می خواهد تابستان این بازیکن را به 

خدمت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
نشریه »آبوال« پرتغال خبر داد: بنفیکا 
در ای���ن فصل به دنبال قهرمانی در 
لیگ است اما به فکرتجدید قوا در 
خط حمله نیز هست. در همین راستا 

مهدی طارمی مهاجم ایرانی ریوآوه گزینه اصلی این تیم است.
حاال طارمی در تابستان فرصت این را دارد تا به بنفیکا منتقل شود 
چون هنوز این بازیکن در رادار این تیم قرار دارد و با توجه به عملکرد 
ضعیف مهاجم سوئیسی در خط حمله بنفیکا بیش از پیش نیاز به حضور 

طارمی در این تیم احساس می شود.

 تیاگو سیلوا  از پی اس جی جدا می شود
 مدیر ورزشی تیم فوتبال 
پاریس سن ژرمن اعالم کرد که با 
کاپیتان تیم خود تمدید قرارداد 

نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، س���ایت 
اکیپ گزارش داده که   تیاگو 
س���یلوا  قرار است در پایان 
فصل به علت اتمام قراردادش، 
پاریس را ت���رک کند. مدیر 
ورزشی پی اس جی اعالم کرده 
که قرارداد سیلوا با این تیم در 

تاریخ ۳۰ ژوئن به اتمام می رسد و قرار نیست قرارداد جدیدی با وی 
امضا شود.

ظاهرا مدافع ۳۵ س���اله پاریس���ی ها  حاضر به کاهش حقوق نشده 
است و این مهم ترین دلیل عدم تمدید قرارداد با او است.گفته می شود 
سیلوا که در بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برای روسونری بازی کرده بود 

امکان دارد به میالن بازگردد.

صحبت های خبرساز دیباال درباره حضورش در بارسلونا
بازیکن آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس که در انتظار تمدید قراردادش 
با این تیم اس���ت، اظهار نظر خبرس���ازی در مورد بازی کردن برای تیم 

بارسلونا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پائولو دیباال در تازه ترین مصاحبه خود در 
جمله ای مبهم عنوان کرده که بازی کردن برای بارسلونا فوق العاده خواهد 
بود.اظهار نظر ستاره آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس در حالی جنجالی و 
خبرساز شده که وی تا سال ۲۰۲۲ با این تیم ایتالیایی قرارداد دارد.دیباال که 
با سی ان ان صحبت کرده ، گفته است: واقعیت این است که بارسلونا در 
سراسر دنیا تیمی بسیار بزرگ است و با مسی از آنچه که بوده، بزرگترهم 

شده وبازی کردن برای بارسا واقعا فوق العاده خواهد بود. 

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال درگذشت
 پروی���ز ابوطالب، 
پیشکس���وت فوتبال و از 
ن���ام آورترین چهره های 
ورزشی دهه ۵۰ جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
پرویز ابوطالب سال 
۱۳۲۱ در تهران به دنیا آمد. 
او مرب���ي تیم ملی فوتبال 
ایران در سال ۱۹۸۲ )۱۳6۱ 
خورشیدی( بود و همچنین 
س���ابقه بازی در تیم های 
راه آهن و استقالل تهران را داشت. او در دوران مربیگری نیز در راه آهن 
و اس���تقالل حضور داشت وعالوه بر مربیگري در تیم ملی بزرگساالن، 

مربیگری تیم های فوتبال پایه ایران را نیز در کارنامه داشت.
پرویز ابوطالب یکی از مربیان و از افراد صاحب نظر در فوتبال ایران 
بود. وی از مربیان آگاه زمان خود بود و همیشه بر اهمیت آموزش برای 
مربیان و بازیکنان تاکید فراوان داشت. ابوطالب سالها پیش که مربی تیم 
ملی جوانان کشورمان بود مربیگري تیم بوتان را نیز عهده دار بود و در 
چند تیم باش���گاهی نیز انجام وظیفه کرد. از نظر ابوطالب مربیانی موفق 
بوده اند که بهترین روابط انسانی را در تیم برقرار کرده و با بازیکنان روابط 

عمیق عاطفی داشته اند.
ابوطالب معتقد بود مربیان باید آماده مقابله با تمام مسایل غیر قابل 
پیش بینی باشند چون فرصت چندانی برای تصمیم گیری درست ندارند 

و باید به سرعت عکس العمل نشان دهند.

سعادت، جوان ترین لژیونر والیبال ایران شد
مدیر روابط عموم���ی اداره کل 
ورزش و جوان���ان آذربایجان غربی 
گفت: بردیا سعادت، پشت خط زن 
ارومیه ای تیم ملی نوجوانان و جوانان 
والیبال ایران، برای فصل آینده با نایب 
قهرمان لیگ صربستان به توافق رسید 
و جوان ترین لژیونر این رشته ورزشی 

در کشور لقب گرفت.
س���جاد خوبدل در گفتگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: س���عادت که 
فقط۱۷ س���ال سن دارد فصل آینده 

در تیم "نیش" )nish( صربستان که فصل گذشته نایب قهرمان شده بود، 
بازی می کند و فرصت حضور در لیگ اروپا را نیز خواهد داشت.اوبرای 
فصل آینده، س���ه پیش���نهاد از سری آ ایتالیا و ۲ پیشنهاد از پالس لیگای 
لهس���تان داش���ت که همه آنها با توجه به کم بودن سن او به دنبال عقد 

قراردادهای طوالنی مدت بودند.

یاوری: کمیته فنی نقشی در انتخاب ویلموتس نداشت
عضو مس���تعفی کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال گفت: کمیته فنی 
هیچ نقش���ی در انتخاب سرمربیان 
تیم های ملی نداشت و تصمیمات 

در جایی دیگر گرفته می شد.
محمود یاوری در گفت و گو 
با خبرگزاری فارس در مورد نحوه 
معرفی و انتخاب ویلموتس برای 
تیم ملی بزرگس���ال اظهار داشت: 
کمیت���ه فنی در انتخاب ویلموتس 
هیچ نقشی نداشت و دخالتی نکرد. 
در حالي ک���ه اعضای کمیته فنی 
باید سرمربی تیم ملی را انتخاب کنند نه اینکه به آنها گفته شود فالنی 
سرمربی تیم ملی شد!متاسفانه شاهد بودیم که انتخاب ها و تصمیم گیری ها 
خارج ازاین کمیته انجام می شد و من هم استعفا کردم  زیرا ما از نفرات 
دیگری برای انتخاب سرمربی تیم ملی در رده پایه دعوت می کردیم و 
بعد می دیدیم فرد دیگری از قوطی بیرون آمد و سرمربی شد. در انتخاب 
سرمربیان تیم ملی بزرگساالن مثل کی روش و ویلموتس این کمیته هیچ 

نقشی نداشت.
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25 خ��رداد مصادف با چهلمين روز درگذش��ت پزش��ك 
عاليق��در جناب آقاي دكتر احمد زاهدي جراح گوش و 
حلق و بيني اس��ت. ايشان در تمام مدت عمر طبابت خود 
همواره دس��تگير و ياري رسان بوده و خدمات ارزشمندي 
در دوران دفاع مقدس در پايگاه هوايي دزفول، بيمارستان 
نيروي هوايي و بس��ياري ديگ��ر از مراكز خدماتي درماني 
عام المنفعه ارائه داده اند. خداوند باريتعالي روح اين انسان 
فرهيخته را قرين رحمت خاصه خود نمايد و به خانواده و 

بازماندگان ايشان صبر و بردباري عطا نمايد. 
دكتر ناهيد رزاقي آذرـ  مهندس مهسا زاهديـ  

دكتر آزاده زاهدي
خانواده هاي: زاهديـ  رزاقي آذرـ  آقازادهـ  صناعي 
ـ شـركتـ  حافظ  القرآنيـ  امامي فرـ  نوربخشـ  

كيان ارثيـ  عقيليـ  سحبانـ  اصالنزاده

شكوفايي همه عالم هستي ز مهر مادر است 
به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادر عزيزمان

 بانو معصومه پريدخت فروهنده
 )بازنشسته وزارت آموزش و پرورش(

از كليه دوستان و آشنايان كه با تماس تلفني و پيام هاي 
صميمانه خود ابراز همدردي و موجب تسلي خاطرمان 
ش��دند تشكر و قدرداني مي نماييم و براي همه عزيزان 
س��امتي و توفيق آرزومنديم در ضمن به علت شرايط 
خاص كرونا در كش��ور كليه هزينه هاي مراسم چهلم و 
يادبود براي ش��ادي روح آن عزيز آس��مانی صرف امور 

خيريه مي گردد.
خاك من گل شود و گل شكفد از گل من 

تا ابد مهر تو بيرون نرود از دل من 
 هميش��ه دوس��تت دارم م��ادر هرج��ا ك��ه هس��تي؛

روانت شاد، يادت گرامي و خاطره ات جاودان
بهرامـ  فرهادـ  شادروان فريباـ  امير

بازگشت همه به سوي اوست
آفرينش مادر ز مهر اوست

زنده ياد شادروان عيسي صومعه نشين 
)بازنشسته روزنامه اطالعات(
پدرم نيست ولي خاطره هايش باقيست

ياد آن قلب پر از مهر و وفايش باقيست
مرگ پايان كسي نيست كه عاشق باشد

پدرم رفت ولي عشق و دعايش باقيست
»پدر جان به چه مشغول كنم ديده و دل را كه هنوز 

دل تورا مي خواهد ديده تو را مي جويد«
پدر جان س��ال ها و ماه ها و هفته ها هم س��پري ش��ود 
هيچ وقت نمي توانيم فراموش��ت كنيم گذش��ت زمان 
هم نتوانس��ت كه ما فراموش��ت كنيم چون به هر س��و 
ك��ه مي نگريم غم نبودنت را حس مي كنيم و هميش��ه 
مهرباني ها، زحمت ها و خوبيهايت را هيچ گاه نمي توانيم 
از ياد ببريم و در اين 6 سالي كه ما را تنها گذاشتي و رفتي 
ناباورانه روزهايمان را به ش��ب و ش��بهايمان را به صبح 

رسانده ايم و هميشه در حسرت روزهاي با هم بودن.
به همين مناس��بت روز جمع��ه 99/3/23 كه مصادف 
اس��ت با شش��مين س��الگرد پدر عزيز و مهربانمان بر 
س��ر مزار پاكش در بهش��ت زهرا)س( قطعه 316 گرد 
ه��م مي آئيم و با خواندن س��وره ياس��ين و فاتحه ياد و 

خاطره هاي شيرينش را گرامي مي داريم.
خانواده هـاي هميشـه دغدار: صومعه نشـينـ  

گرامي 

)يادبود(
21 خرداد مصادف است با هفدهمين سالگرد درگذشت 
مرحوم حاج سـيدكاظم ضيائيان روحش ش��اد و 

يادش گرامي 
خانواده ضيائيان

6 سال غم بار گذشت

خانواده محترم ميرهاشمي 
از درگذشت دوست عزيزمان مرحوم دكتر سيدمحمود 
ميرهاشمي بسيار متأثر شديم ضمن عرض تسليت به 
خانواده محترم آن ش��ادروان براي آن مرحوم از درگاه 
الهي طلب مغفرت و براي بازماندگان صبر و ش��كيبايي 

آرزومنديم.
مهندس علي جواديـ  مهندس اسماعيل صالحي 
ـ دكتـر محمود نبويـ  دكتر مصطفي عميديـ  
دكتر حسين خطاييـ  دكتر داود صمديـ  دكتر 

بهرام رازينـ  دكتر عليرضا فاميلي

شيرينم،
بي تو اين خانه دگر آن خانه نيست

شور عشق و نور هستي اندر اين كاشانه نيست
بلبل و گل، عطر سنبل ديگرم همخانه نيست

 اشك ماتم از برايم چاره نيست
بدي��ع ج��ون و باباي عزيز، 22 خرداد چهل روز اس��ت 
كه ش��يرين با قدرت، توانا، مهربان و دوست داش��تني 
اهل ش��عر و ادب كه ُدردانه ش��ما بود و عاشق زندگي و 
خوش��حال از آنچه داشت يا نداشت، در نهايت ضعف و 
ناتواني از بيماري رضا به ترك ما داد و در كنار شماست. 
غم از دس��ت دادنش بار گراني اس��ت كشيدن بدوش، 
نبود او غير قابل باور، تحمل و جگرسوز، او زنده است با 
خاطراتي كه از او داريم و وجودش كه سرش��ار از عشق 

به زندگي بود. 
روحش شاد و يادش گرامي 

شاهين رضائي شهرضا
ابراهيم رضائي شهرضا

شـهره آفاق، ... ، شهرآشـوب، شـهريار درود و 
كامران رهگذار 

بيس��تم خردادم��اه مصادف با پانزدهمين س��الگرد درگذش��ت 
پدر گرانقدرمان ش��ادروان مرحوم مغفور حـاج ميرزا ابراهيم 
رفيعـي فرزند مرحوم ح��اج محمدتقي و نوه گرامي مرحوم حاج 
محمدمه��دي و ن��وه دخت��ري مرحوم آيت اله حاج س��يدعبداله 
رضواني س��اوجي مي باشد ايشان همسري وفادار، پدري مهربان، 
رادمردي بافضيلت، اس��وه تقوي و س��تاره صفا و انس��انيت بودند. 
دريغ و درد كه تركمان كرد همان س��ان كه دو برادر بزرگوارش��ان 
مرحوم حاج ميرزا اس��ماعيل و مرح��وم حاج ميرزا علي چهره در 
نقاب خاك كشيدند، مقارن با ايام سالگرد آن مرحوم بر آن شديم 
تا كه آستانش را با اشك چشم و سايه مژگان بياراييم. ضمناً هزينه 
مراسم يادبود آن عزيز از دست رفته را صرف امور خيريه آسايشگاه 
معلوالن ذهني بانو س��ميه شهرستان ساوه خواهيم كرد باشد كه 
به ثواب نزديكتر باش��د و به درگاه ايزد منان مقبول تر، ارواح پاك 

ايشان را با نثار فاتحه اي به آرامش مي رسانيم.
خانواده مرحوم ابراهيم رفيعي

به نام آفريدگار مرگ و زندگي 
بي همگان به سرشود بي تو به سر نمي شود 

داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي شود 

برادر گرامي جناب آقاي مهندس علي شفيعي سرارودي 
رياست محترم انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز 
رحلت و درگذشت پدر گرامي، اصل و فصل عشق، سپيدار 
بلند، چراغ افروز زندگي، خيال انگيزترين خاطره در انبوه 
حرير نوازشگر خاطرات كه از عالم ناسوت خاكي، سبك بال 
روحش��ان به س��وي آسمان س��بز ش��كوفايي جاودانگي 
پركش��يدند و مهمان ضيافت س��كوت ش��دند را به شما و 

خانواده محترم تسليت عرض مي نماييم. 
اميد كه در س��ايه فيض جان بخش الهي در عالمي دگر 
مقرون آرامش ابدي باش��ند. تمنا و رجا داريم خداوند 
صبر نبودن را به ش��ما و س��اير وابستگان عنايت و عطا 

فرمايند. 
از طرف مراكز پخش و انتشاراتي 
كتابيران، آييژ و نوپردازان

�گهي �بال� ���
�� �جر�� ما�� 73 قانو� �ئين  ����س���ي مدني به �قا� بهنا� مد�� فر�ند ���يس به ش���ما�� ملي 
1620084929 كه به �ستنا� ��� صا��� هيأ� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� به شما�� 8355 
مو�� 98/11/2 به مجا��� توبي���خ كتبي با ��� �� پر�ند� محكو� گر�يد� �بال� مي گر�� تا جهت 
��يافت ��� � �� صو�� �عتر�� به ��� صا��� حد�كثر ظر� 30 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي به 
�مو� ����� ����� مربوطه مر�جعه نمايد. بديهي �س���ت پس �� �نقضا� �ين مهلت� ��� مذكو�� ��يت 

شد� تلقي � �قد�ما� قانوني �نجا� خو�هد شد.
����� �طال� �ساني � ���بط عمومي 
�مو�� � پر��� شهرستا� ها� �ستا� تهر��

�گهى �عو� سهامد���� به تشكيل مجمع عمومى عا�� ساليانه � فو� �لعا��
�گهى �عو� س���هامد���� شركت ال�يز �لكتر�نيك سهامى خا� ثبت شد� به ش���ما�� 348122  � شناسه ملى 

10103914217 جهت تشكيل مجمع عمومى عا�� ساليانه . 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مى شو� تا ��� سه شنبه مو�� 1399/04/10 �� جلسه مجمع عمومى 
عا�� س���اليانه �� ساعت 14:00 با �ستو� جلس���ه :  1- �نتخا� هيا� �ئيسه مجمع 2- تصويب تر��نامه � حسا� 

سو� � �يا� سا� 98  3- �نتخا� با���
 � �� هما� ��� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� �� س���اعت 16:00 با �ستو� جلس���ه : 1 – تغيير ���� شركت 
�� ���� خيابا� س���ميه� پال� 62 � طبقه ��� كدپستى 15113-15719 تلفن 88341400 تشكيل مى گر�� 

حضو� بهم �سانند .
هيا� مدير�
شركت ال�يز �لكتر�نيك

�قا� حسين شرقي فر�ند مصطفي
به �طال� مي �ساند به موجب حكم طال� شما�� 980425�1398/11/30 
ش���عبه 1 ���گا� حقوقي �ليجا� � پير� �گهي مو�خه 1399/2/30 
���نامه �طالعا� �يل ش���ما�� 1719�1399/3/11 �ين �فترخانه 
طال� شما � خانم مريم سا��� �ضو� فر�ند سيد ناصر ��قع � به ثبت 

سر�فتر طال� 2 �ليجا�- نصر�له نو��������سيد� �ست.

�حتر�ما� بر�بر ���نامه شما�� 9809972550201549 مو�خه 99/2/13 سا�� 
طال� به ��خو�ست ��جه �قيه صفد�� � قاسمعلي كريمي به مرحله قطعيت 
�سيد� �س���ت با توجه به مجهو� �لمكا� بو�� ��� ظر� مد� �� ��� پس �� 
تا�يخ نش���ر �گهي جهت �جر�� صيغه طال� به �فتر طال� شما�� 8 سا�� به 

���� ميد�� ما�� جنب بانك �قتصا� نوين مر�جعه فرماييد.
سر�فتر طال� 8 سا�� � حا� قاسم �خوند� 

�گهي تسليم سند مالكيت
 نظر به �ينكه بر�بر �سنا� �نتقا� 12344�99/02/28 � 12345�99/02/28 �فتر 75 بانه� 
مقد�� 12 س���هم �� شش���د�نگ پالكها� 31 فرعي �� 24 فرعي �� 1244 � �صلي � 16 
فرعي �� 1245 � �صلي ��قع �� بخش 7 بانه به �قا� عبد�هللا حقيقت �نتقا� �جر�يي شد� 
�ست� لذ� با توجه به مو��� فو� به ���ند� سند (خانم شايسته حقيقت) �خطا� مي گر�� 
ظر� مهلت 10 ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي �صل سند مالكيت ��ليه �� جهت �بطا� به �ين 

����� �عا��� عد� ���ئه مانع �� صد�� سند مالكيت به نا� منتقل �ليه صا�� نخو�هد بو�.
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� بانه � كيو�� محمو�� 

�گهي �صالحي تسليم سند مالكيت
�� �گهي تسليم س���ند مو�خه هشتم خر��� ما� سا� 1399 مربو� به حو�� 
ثبتي شهرس���تا� بانه به جا� شما�� پال�20 فرعي �� 1772 � �صلي شما�� 
پال� 20 فرعي �� 1722 � �صلي �كر گر�يد� كه ناشي �� �شتبا� قلمي بو�� � 

مر�تب به شر� فو� �صال� مي گر��.
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� بانه
كيو�� محمو�� 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت شيمي گستر ليا� (سهامي خا�)

به شما�� ثبت 10426 بوشهر � شناسه ملي 14004301782
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي نمايد �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه ��� س���اعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 
1399/04/03 به نش���اني: تهر��� شهر� قد� � فا� 4 � بلو�� �يو�نك � خيابا� فالمك 
شمالي � نبش خيابا� ��خشا� � پال�1 ساختما� ��يو � طبقه سو� تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � گز��� با��� قانوني 
2� بر�س���ي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1398/12/29 � معامال� مشمو� 

ما�� 129 قانو� تجا��
3� �نتخا� با��� قانوني � علي �لبد� بر�� سا� مالي 1399

4� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
5�  تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.

هيئت مدير� شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 

شركت تعاوني كوثر خزل الوند هگمتان
تاريخ انتشار آگهي دعوت: 1399/02/11 شماره ثبت: 818

سرمايه شركت: 20/293/800/000 ريال شناسه ملي: 10820034889
بنا به تصميم هيئت مدير� ش���ركت تعا�ني توليد كوثر خز� �لوند هگمتا� جلسه مجمع 
عمومي عا�� ساليانه ��� ساعت 10:00 صبح ��� سه شنبه مو�� 1399/4/3 �� محل 
شركت ��قع �� شهرستا� نها�ند� ش���هر فير����� ��� جا�� تويسركا�� ��بر�� ��ستا� 
عبد�لملكي برگز�� � �� هما� تا�يخ ��� ساعت 12:00 ختم مي گر��� لذ� �� كليه �عضا� 
محتر� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مذكو� حضو� به هم �سانند. ال�� به �كر 
�ست ش���ركا مي تو�نند �كال� خو� �� �� بين �عضا� يا خا�� �� �عضا جهت شركت �� جلسه 

كتبا� به هيأ� مدير� معرفي نمايند.
�ستو��� جلسه: 1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��سا� �� سا�1398. 2� طر�� 
بر�س���ي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1398/12/29 � �تخا� تصميم نسبت به 
�خاير� حق عضويت هيأ� مدير� �... . 3� بر�س���ي تكميل ط���ر� توليد ���. 4� طر� � 
بر�سي بو�جه پيشنها�� سا� 1399. 5� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد� بر�� مد� 
يك سا� مالي. 6� �نتخا� ���نامه عمومي شركت بر�� سا� �يند�. 7� تغيير�� سرمايه� 

سها� �... .
هيأت مديره شركت تعاوني كوثر خزل الوند هگمتان

�ين شركت �� نظر ���� پر��� �يل �� به  شر� �سنا� � مد��� مناقصه ها�  (99/15 � �) �� �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� به �شخا� حقوقي ��جد 
 � /http://tender.tavanir.org.ir ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� ��جد شر�يط �عو� مي ش���و� جهت ��يافت �سنا� مناقصه به ���� �ينترنتى

پايگا� ملى مناقصا� مر�جعه نمايند. 
نو� تضمين : ضمانت نامه بانكي (معتبر) � كسر �� خالص مطالبا� نز� �مو� مالى � يا ���يز �جه به حسا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

  مبلغ خريد �س�نا� : 500,000 �يا� �� �جه ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� بوش���هر به ش���ما�� حس���ا� 0102973305002 بانك صا���� 
شعبه ميد�� �ما� (��) 

نشاني محل تسليم �سنا� مناقصه: �مو� تد��كا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر–  تلفن : 07731282204
به پيشنها�ها� فاقد �مضا, مشر��, مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل مي شو�, مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. ساير 

�طالعا� � جزييا� مربو� �� مناقصه مند�� �ست. هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
تاريخ و ساعت بازگشايىمحل تامين اعتبارمبلغ تضمينموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

99/15م ن1
نيرورسانى، احداث، اصالح و بهينه سازى شبكه  هاى توزيع نيروى برق شامل

 تهيه مصالح، نصب و احداث شبكه پروژه هاى اعتبارات داخلى شهرى، 
فاز يك سال 1399 امور توزيع برق يك بوشهر

داخلى1,035,000,000
99/04 /10

ساعت 10

  تا�يخ فر�� �سنا� : 1399/03/23 لغايت 1399/03/29
�خرين تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 1399/04/10ساعت 9

مدير تد��كا� � �نبا�ها                                                                     مدير���بط عمومى
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر                                شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

شركت تو�يع نير��
بر� �ستا� بوشهر

آگهي 
مناقصه 

عمومى  
يك  مرحله اى 

(نوبت اول)

شركت �� � فاضال� �ستا� خر�سا� جنوبي �� نظر ���� پر��� عمليا� �جر�يي �برساني � شبكه تو�يع �� ���ضي فخر موسو� شهر بيرجند �� با مشخصا� �ير �� طريق مناقصه بر�سا� قانو� برگز��� مناقصا� �� طريق مناقصه عمومي ��گذ�� نمايد.

محل اجرامشخصات پروژهرديف
محل تأمين 

اعتبار
مبلغ اوليه برآورد براساس فهرست بهاى 

سال 1399 سازمان برنامه و بودجه
رتبه و گواهي مورد نيازمدت اجرا

1

عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن به اقطار 90/110/160/200 ميليمتر با اتصاالت 
الكتروفيوژن به ترتيب به طول 260 و  1950،1500،1900  مترـ  نصب اتصاالت، 
متعلقات و شيرآالت مطابق با نقشه هاي اجراييـ  احداث 9 باب حوضچه آجريـ 

خريد اتصاالت و متعلقات چدني و پلي اتيلن

شهر بيرجند
اعتبارات 

داخلي
6 ماه5/980/677/556 ريال

حداقل پايه 5 آب و يا تأسيسات و 
تجهيزات گواهي صالحيت ايمني

�� كليه پيمانكا��� ��جد شر�يط �عو� مي شو� جهت �عال� �ما�گي � كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت �سنا� � �عوتنامه حد�كثر به مد� 4 ��� پس �� تا�يخ �نتشا� �گهي به سايت ملي مناقصا� � سايت �� � فاضال� �ستا� خر�سا� جنوبي � سايت معامال� 
ش���ركت مهندسي �بفا� كشو� مر�جعه نمايند. شايا� �كر �ست �عال� پاسخ به فر�خو�� هيچ گونه حقي بر�� پيش���نها� �هندگا� �يجا� نمي نمايد. پيمانكا��� جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نند با شما�� تلفن ها� 32433406�32430990�056 

تما� حاصل فرمايند.
توضيحا� ضر���:

1� مهلت ��سا�: �خرين مهلت ��سا� �سنا� ���يابي � �عوتنامه 14 ��� سه شنبه 1399/04/10 مي باشد � �ما� گشايش �سنا� ���يابي � پيشنها�ها ��� چها�شنبه 1399/04/11 ساعت 10:15 صبح �� محل �تا� جلسا� �نجا� خو�هد شد.
2� پيمانكا��� حقوقي ����� �تبه 5 يا باالتر �� �شته �� � يا تأسيسا� � تجهيز�� �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� 

3� �عتبا� �ين پر��� �� محل �عتبا��� جا�� مي باشد.
4� ���ئه گو�هي صالحيت �يمني �� �ين مناقصه �لز�مي مي باشد.

5� لطفا� �سنا� مناقصه �� �� طريق سايت ملي مناقصا� � سايت �بفا� خر�سا� جنوبي � سايت معامال� �بفا� كشو� ��يافت نمائيد.
www.abfa-khJ.ir                       http://iets.mporg.ir              tender.nww.irفتر حقوقي � قر�����ها شركت �� � فاضال� خر�سا� جنوبي�

شركت �� � فاضال� 
�ستا� خر�سا� جنوبي

آگهـي  مناقصه عمومي  يك مرحله اي  با ارزيابي كيفي شماره 11387
تا�يخ: 1399/03/21

بدين �سيله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� به 
عمل مي �يد تا به منظو� �نتخ���ا� �عضا� حقوقي 
 هي���ا� مدير� �� جلس���ه مجم���ع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه ��� ساعت 10 ��� 
��ش���نبه مو�� 99/04/02 �� محل شركت ��قع �� 
تهر�� خيابا� س���ئو�� پايين تر �� پل �يت �... هاشمي 
�فس���نجاني (پل نيايش)� نبش ������ متر� ���� 

پال� 92 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
هيا� مدير�

�گهي �عو� صاحبا� سها� به مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 

شركت توسعه نيشكر � صنايع جانبي �� 
(سهامي خا�)

شما�� ثبت 80980 
شناسه ملي 10101256492

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت نساجي كاشا� 
(سهامي خا�)  (نوبت ���) 

با توجه به عد� حصو� حد نصا� ال�� جهت �سميت جلسه � مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� � صاحبا� س���ها� شركت نساجي كاشا� (سهامي خا�) �� تا�يخ 
1398/12/24� به �س���تنا� حكم ما�� � 87 قانو� �صال� قسمتي �� قانو� تجا��� 
مجمع مذكو� بر�� نوبت ��� ��� س���اعت 15 ��� شنبه 7 تيرما� 1399 به نشاني 
تهر��: ميد�� تجريش� �بتد�� خيابا� �لي عصر� جنب بانك س���په� ساختما� ����� 

سرشا�� طبقه � يك� ��حد 41 تشكيل خو�هد شد. 
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت يا نمايندگا� قانوني  �� ها �عو� 
مي ش���و� طبق ما�� � 21 �ساس���نامه بر�� ��يافت كا�� ����� �قد�� � �� �جر�� 

برنامه � مجمع به شر� �يل شركت فرمايند. 
�ستو� كا� مجمع: 

1. �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت. 
2. بر�سي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي 1395. 

3. �نتخا� با��� قانوني �صلي � با��� علي �لبد� شركت. 
4. تعيين ���نامه � كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� مربو� به شركت. 

من �... �لتوفيق 5. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مذكو� مي باشد. 
هيأ� مدير� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت سهامي عا� كا�خانجا� قند قز�ين 

شما�� ثبت 11 �بيك � شناسه ملي 10861402562 
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
مو�� 1399/04/05 كه ��� س���اعت 16 ��� پنجش���نبه �� محل كا�خانه به نشاني: قز�ين� 
كيلومتر 25 جا�� بوئين �هر� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. �� �جر�� ما�� 99 �صالحيه 
قانو� تجا�� �� س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� �نها كه تمايل به حضو� �� جلسه مجمع فو� �� 
���ند ��خو�ست مي گر�� با �� �ست ��شتن مد��� مالكيت سها� � ���ئه كا�� شناسايي معتبر 
�� تا�يخ 1399/04/03 لغايت پايا� �قت ����� 1399/04/04 به ���� كا�خانه قز�ين كيلومتر 

25 جا�� بوئين �هر� مر�جعه � كا�� ���� به جلسه ��يافت نمايند. 
ضمنا� با توجه به شيو� �ير�� كر�نا ��يافت كا�� ���� به جلسه �� جهت �عايت �ستو��لعمل ها� 

ستا� ملي مبا��� با بيما�� كر�نا �لز�مي �ست. 
�ستو�جلسه: 

1. �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29.
2. بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي سا� منتهي به 1398/12/29.

3. �نتخا� حسابر� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1399/12/30.
4. �نتخا� �عضا� هيئت مدير�. 

5. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت. 
6. ساير تصميماتي كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه باشد. 

هيئت مدير� شركت سهامي عا� كا�خانجا� قند قز�ين 

�گهي �عو� �� سهامد���� 
شركت �يسندگي � بافندگي كاشا� (سهامي عا�) (نوبت ���) 

با توجه به عد� حصو� حد نصا� ال�� جهت �س���ميت جلس���ه � مجمع عمومي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� � صاحبا� س���ها� شركت �يس���ندگي � بافندگي كاشا� (س���هامي عا�) �� تا�يخ 
1398/12/24� به �س���تنا� حكم ما�� � 87 قانو� �صال� قسمتي �� قانو� تجا��� مجمع مذكو� 
بر�� نوبت ��� ��� س���اعت 12 صبح ��� شنبه 7 تيرما� 1399 به نشاني تهر��� ميد�� تجريش� 
�بتد�� خيابا� �لي عصر� جنب بانك سپه� ساختما� ����� سرشا�� طبقه � يك� ��حد 41 تشكيل 

خو�هد شد. 
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت يا نمايندگا� قانوني �� ها �عو� مي شو� طبق 
ما�� � 22 �ساس���نامه بر�� ��يافت كا�� ����� �قد�� � �� �جر�� برنامه � مجمع به شر� �يل 

شركت فرمايند. 
�ستو� كا� مجمع: 

1. �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت. 
2. بر�سي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي 1395.

3. �نتخا� با��� قانوني �صلي � با��� علي �لبد� شركت. 
4. تعيين ���نامه � كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� مربو� به شركت. 

من �... �لتوفيق 5. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مذكو� مي باشد. 
هيأ� مدير� 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� 
ساليانه صاحبا� سها� 

شركت شير � گوشت ��گر� 
شهركر�  (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 5034 

� شناسه ملي 10680047080 
به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مي �س���اند مجمع عمومي عا�� ساليانه 
صاحبا� س���ها� شركت شير � گوشت ��گر� ش���هركر� (سهامي عا�) ��� 
ساعت 10 صبح ��� چها�ش���نبه مو�� 1399/04/18 �� محل �فتر مركز� 
شركت به ���� �س���تا� چها�محا� � بختيا��� شهركر�� كيلومتر 10 جا�� 

ساما�� شركت شير � گوشت ��گر� شهركر� برگز�� مي گر��. 
به �ستحضا� مي �ساند حسب �بالغيه س���تا� مبا��� با كر�نا � سا�ما� بو�� 
� ����� بها���� مجمع با حضو� س���هامد���� عم���د� � حد�كثر 15 نفر برگز�� 

خو�هد شد. 
لذ� با تشكر �� سهامد���� حقيقي� ��خو�ست مي گر�� به صو�� غيرحضو�� 
كليه س���و�ال� � نظر�� خو� �� �� طريق پس���ت به كدپس���تي 96465 � 
88186 � صند�� پس���تي 654 � يا �� طريق پس���ت �لكتر�نيك به ���� 
zagros_shahr@yahoo.com ��سا� نمايند تا نسبت به پاسخگويي �� 

مطابق ضو�بط مجامع �قد�� گر��. 
�ستو�جلسه: 

1� �ستما� گز��� فعاليت � گز��� مالي هيئت مدير�.
2� �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني. 

3� تصويب صو�� ها� سا� مالي منتهي به 1398/12/29.
4� �نتخا� حسابر� مستقل � با��� قانوني. 

5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
6� تصميم گير� �� خصو� تقس���يم سو� پيشنها�� هيئت مدير� � پا��� 

�عضا� هيئت مدير�. 
7� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�. 

8� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�.
9� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد. 

هيئت مدير� 
شركت شير � گوشت ��گر� شهركر� (سهامي عا�) 

�گهي برنامه �ما� بند�
 پر��خت سو� سها� 
شركت شير � گوشت

 ��گر� شهركر� (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 5034 

� شناسه ملي 10680047080 
�� �جر�� مصوبه مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� سا� 
مالي منتهي به 1398/12/29 �� خصو� برنامه �ما� بند� پر��خت 
سو� سها� سا� مالي منتهي به 1398/12/29� به �طال� كليه �شخا� 
حقيقي � حقوقي كه تا �ما� برگز��� مجمع عمومي عا�� س���اليانه� 

سهامد�� �ين شركت مي باشند به شر� �يل �عال� مي گر��. 
تاريخ پرداخت شرح رديف 

از 99/07/20 الي 99/08/20 از 1 سهم تا 30/000 سهم 1

از 99/08/21 الي 99/10/20 از 30/001 سهم تا 300/000 سهم 2

از 99/10/21 الي 99/11/30از 300/001 سهم به باال 3

سهامد���� حقيقي �� مهلت تعيين شد� با �� �ست ��شتن كا�� ملي 
� �صل بر� سها� به هر يك �� شعب بانك سينا �� سر�سر كشو� مر�جعه 
� سو� س���ها� خو� �� ��يافت نمايند. سهامد���� حقوقي مي تو�نند �� 
مهلت تعيين ش���د� شما�� حسا� بانكي خو� �� با ��خو�ست كتبي به 
�مو� س���ها� شركت ��سا� تا طي مهلت قانوني نسبت به پر��خت سو� 

�قد�� گر��. 
تلفن تما� ��حد �مو� سها�: 32328001 � 038 ��خلي 6 

ساعا� پاسخگويي ��حد �مو� سها� �� ساعت 8 صبح �لي 12 ���ها� 
شنبه �لي چها�شنبه مي باشد. 

هيئت مدير�
 شركت شير � گوشت ��گر� شهركر�  (سهامي عا�) 

آگهى تغييرات شركت كاوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 83154 و شناسه ملى 10101277682

 به �س���تنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/12/25 تصميما� �يل �تخا� شد : 
�قا� �حمد على شامبياتى به شما�� ملى 0039754138 به سمت �ئيس هيئت مدير� 
- �قا� بابك �مانى عموقين به شما�� ملى 1465821236 به سمت نائب �ئيس هيئت 
مدير� - �قا� سعيد شهنو�� به شما�� ملى 0039777766 به سمت عضو هيئت مدير� � 
مدير عامل شركت �نتخا� شدند. كليه ����� تعهد ��� شركت �� جمله چك� سفته� بر��� 
� قر�����ها با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت � ����� عا�� با �مضا� 

منفر� مدير عامل يا �ئيس هيئت مدير� معتبر مى باشد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 839141)

**********************
آگهى تغييرات شركت بازرگانى آترپات كاال سهامى خاص

 به شماره ثبت 106164 و شناسه ملى 10101500500 
پير� �گهى صا��� به ش���ما�� 139230400906015832مو��92/8/1 نا� شركت 

با��گانى �ترپا� كاال سهامى خا� صحيح مى باشد كه بدينوسيله �صال� مى گر�� .
����� ثبت شركتها � موسسا� غيرتجا�� سا�ما� ثبت �سنا� 
��مال� كشو� سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (839142)

**********************
آگهى تغييرات شركت بورس اوراق بهادار تهران سهامى عام

به شماره ثبت 286502 و شناسه ملى 10103225320 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/09/10 � مجو� شما�� 122/58379 
مو�خه98/10/02 سا�ما� بو�� � ����� بها�� تصميما� �يل �تخا� شد : محمد�ضا 
صا�قى مقد� به � �2511310066 به عنو�� نمايند� ش���ركت سرمايه گذ��� صبا 

تأمين� جهت عضويت �� هيأ� مدير� �نتخا� گر�يد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (839143)

**********************
 آگهى تغييرات شركت قطعات توليدى نخل ارگ كريمان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 510256 و شناسه ملى 14006809077 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيا� مدير� مو�� 1398/09/25 تصميما� �يل �تخا� شد : 
عليرضا �ليانى به شما�� ملى 0060039833 به نمايندگى �� شركت قو�� محركه كرما� 
خو��� به شناسه ملى 10630038951 به عنو�� �ئيس هيا� مدير� � حسين جو�لچى 
به ش���ما�� ملى0062418386 به نمايندگى �� ش���ركت كرما� موتو� به شناسه ملى 
10101551974 به عنو�� نايب �ئيس هيا� مدير� � �كنى حسين نژ�� بهر�مجر�� به 
شما�� ملى 2992032077 به نمايندگى �� شركت صنايع خو���سا�� كرما� به شناسه 
ملى 10630022080 به عن���و�� عضو هيا� مدير� � مدير عامل بر�� مد� باقيماند� 
تصد� هيا� مدير� �نتخا� شدند . كليه ����� � �سنا� تعهد��� شركت �� قبيل چكها � سفته 
ها � بر��� �قر�����ها �... با �مضا� متفق مدير عامل �يكى �� �عضا� هيا� مدير� به همر�� مهر 
شركت ��� غيا� مدير عامل با �� �مضا� هيا� مدير� � مهر شركت � ساير ����� � مكاتبا� 
غير تعهد ��� با �مضا� مدير عامل � يا يكى �� �عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر شركت معتبر 

خو�هد بو�. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (839144)
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 نیروهای یمنی، شهر »مدغل« 
در استان مارب را آزاد کردند

 س����رویس خارجی: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در  
بحبوحه تش����دید حمالت هوایی ائتالف سعودی علیه این کشور، شهر 
»مدغل« در استان  مارب را آزاد کردند.منابع نظامی در یمن اعالم کردند: 
جنگنده های ائتالف  سعودی بیش از هر منطقه ای استان مأرب را با هدف 
ممانعت از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مرکزی یمن در شهرستان 
»مدغل« و »صرواح« بمباران کردند؛با این حال نیروهای  ارتش و کمیته های 
مردمی  یمن  وابسته به انصاراهلل توانستند بر شهرستان »مدغل« در مأرب 
مسلط شوند و آن را آزاد کنند. همچنین به گزارش  شبکه المسیره یمن، 
جنگنده بمب افکن های ائتالف سعودی در ۴۰ نوبت استان مأرب یمن از 
جمله شهرستان صرواح را بمباران کردند.بمب افکن های ائتالف سعودی 
در ۱۳ نوبت نیز مناطقی در استان های حجه، الجوف، صعده و نجران را 
بمباران کردند. در چنین شرایطی، نیروهای دولت مستعفی یمن با حمله 
به پایگاه های گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن در حومه شهر 
زنجبار مرکز استان أبین، ضربات سنگینی را به این گروه وارد  کردند. در 
همین رابطه برخی منابع آگاه گزارش دادند که نیروهای دولت مستعفی 
یمن با حمله گسترده به پایگاه های نیروهای شورای انتقالی جنوبی، منطقه 

الدرجاج در شمال جعار و منطقه خنفر را به کنترل خود درآوردند.

افشای مشارکت صهیونیست ها در پروژه 
ساخت ابرشهر عربستان

 سرویس خارجی: حساب کاربری عربی موسوم به»العربیه االن«  از 
مشارکت یک شرکت صهیونیستی در پروژه  ساخت ابر شهر  نئوم عربستان 
خبر داد. حس���اب کاربری »العربیه االن« در توئیتر یک پست منتشر کرد 
که نشان از مشارکت یک شرکت صهیونیستی در پروژه محمد بن سلمان 
ولیعهد عربس���تان با نام »نیوم« دارد. این حس���اب کاربری  که خود را به 
عنوان منتشر کننده اخبار سفارت عربستان سعودی در آمریکا معرفی می کند 
در این پست توئیتری نوشت: شرکت اسرائیلی »چک پوینت« مسئولیت 

محافظت از امنیت سایبری در پروژه بن سلمان را بر عهده دارد. 

س����رویس خارجی: همزمان 
با اعتراضات ضد نژاد پرس����تی در 
آمریکا که بیش از دو هفته اس����ت  
ادامه دارد، منابع خبری  از اس����تقرار 
افراد مسلح ناشناس در خیابان های 
واشنگتن  پایتخت ایاالت متحده با 
هدف سرکوب معترضان آمریکایی 

خبر دادند.
 در همی����ن رابطه،»بیزینس 
اینس����ایدر« در گزارش����ی  اعالم 
کرد:ماموران فدرال ناشناس����ی که 
مس����لح و مجهز بودند، گشتزنی 
در خیابان های واش����نگتن دی سی 
)پایتخت ایاالت متحده آمریکا( را 
آغاز کردند. مش����خص شد که این 
ماموران عضو تیم های ضد شورش 
»دفت����ر فدرال زندان ها« بودند. طبق 
ای����ن گزارش، معترضان به بیزینس 
اینسایدر گفتند که با فراخواندن گارد 
ملی و دیگر نهادهای اجرایی برای 
کنترل اعتراضات، واشنگتن دی سی 
دارد به یک » دولت نظامی« تبدیل 
می شود.»لیزا چیک« ۳2 ساله ساکن 
پایتخت آمریکا به این رسانه گفت: 
م����ن واقعا نگرانم که ارتش و گارد 
ملی  به ش����هر آورده شده اند و فکر 
می کنم این یک اقدام واقعا افراطی 
است. بخشی از وجود من این حس 
را دارد که اوضاع دارد به س����مت 
یک دولت نظامی پیش می رود«. وی 
افزود: این نشانه ای از این است که 
چه کسی رئیس جمهور ماست. او 
دوست دارد دیگران را کنترل کند، 
او دوس����ت دارد قلدری کند و دارد 
از ارتش ما، م����ردم ما و دالرهای 
مالیاتی ما برای قلدری کردن علیه  ما 
و کنترل کردنمان استفاده می کند و 
این خوب نیست. ما باید به تظاهرات 
ادامه بدهیم و از صدای اعتراضاتمان 

استفاده کنیم.
 در این حال به دنبال انتش����ار 
گزارش ها درباره استقرار نیروهای 
نظام����ی ناش����ناس در خیابان های  
واش����نگتن پایتخت آمریکا برای 
مقابله با معترضان، دو سناتور ارشد 
کنگره به دونالد ترامپ نامه نوشتند 
و درب����اره حضور این نیروها ابراز 
نگرانی کردند.همزمان با ابراز نگرانی 
س����اکنان واشنگتن دی سی درباره 
تبدیل اوضاع در این ش����هر به یک 
» دولت نظامی«،»چاک شومر«رهبر 
اقلیت دموکرات س����نا  و کریس 
مورف����ی در نامه به رئیس جمهوری 
خواستار شفاف سازی درباره حضور 
نیروهای نظامی ناشناس در پایتخت 
آمریکا ش����دند.این دو سناتور ارشد 
آمریکایی در این نامه تاکید کردند: 
حضور نیروها و ماموران ناشناس در 
خیابان ها تهدیدی جدی برای ایمنی 

و امنیت مردم  است.
به گفته شومر و مورفی، حضور 

چنین نیروهایی در خیابان ها تفکیک 
قائل ش����دن بین یک مامور مشروع 
اجرای قانون با کسی که فقط لباس 
چنین ماموری را به تن کرده است، 
س����خت می کند.آنه����ا در این نامه 
به ش����دت درباره استقرار ماموران 
ناش����ناس در پایتخت آمریکا ابراز 
نگرانی کردند چرا که گزارش شده 
آنها از این که خودشان را به معترضان 
مسالمت آمیز و خبرنگاران معرفی 

کنند، امتناع می کنند.
اعتراضات در آمریکا

 در بحبوح����ه اعترضات در 
آمریکا به خشونت پلیس و بی عدالتی 
که با کش����ته شدن جورج فلوید به 
راه افتاد، معترضان ضد نژادپرستی 
در لس آنجلس  ستاره دونالد ترامپ 
در پیاده رو مشاهیر هالیوود را با پیام 
»زندگی سیاهپوس����تان مهم است« 
مخ����دوش کردند.این معترضان به 
نژادپرس����تی سیستماتیک اعتراض 
داش����تند  و با اسپری مشکی روی 
س����تاره ترامپ را پوشاندند و سر 
واژه ه����ای »بی ال ام« )BLM( را که 
به عبارت »زندگی سیاهپوستان مهم 
است«اش����اره دارد، کنار آن نوشتند.
گفتنی است که دونالد ترامپ سال 
2۰۰۷ این ستاره را بابت ایفای نقش 
شبکه ان بی سی  در برنامه "کارآموز" 
دریافت کرده بود اما از زمان پیروزی 
او در انتخابات س����ال 2۰۱۶ بارها 
هدف معترضان قرار گرفته اس����ت. 
همچنین دادستان های آمریکایی اعالم 
کردند: اتهامات کیفری علیه هزاران 
معترض بازداشتی در لس آنجلس 
ایالت کالیفرنیا مطرح نخواهد شد. از 
سویی خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« 
در ای����ن خصوص گزارش داد، در 
حالی ک����ه مقام های دولتی آمریکا، 
تخریب ام����وال و ارتکاب جرایم 
در حی����ن برگزاری تظاهرات  را به 
معترضان خشن و همچنان آشوبگران 
در سراسر آمریکا نسبت می دهند اما 
به تازگی یک کلیپ ویدئویی منتشر 
ش����ده که افسران پلیس مینیاپولیس 
را در حال پنچر کردن خودروهای 
معترضان با اس����تفاده از چاقو نشان 
می دهد.پایگاه اطالع رس����انی »مادر 
جونز« و »مینیاپولیس استار تریبیون« 
گزارش کردند که چندین افسر پلیس 
کالنتری منطقه »آنوکا« با اس����تفاده 
از چاقوهایی که در دس����ت دارند، 
الستیک خودروها را پنچر می کنند تا 
معترضان، خبرنگاران و حتی پزشکان 
و کادر درم����ان در حین اعتراضات 
به قتل جورج فلوید، وسیله ای برای 
حمل و نقل نداشته باشند.این در حالی 
است که »بروس گوردون« سخنگوی 
اداره حفاظت عمومی مینه سوتا به 
استار تریبیون گفت: افسران گشت 
ایالتی در اقدامی راهبردی، الستیک 

خودروها را پنچر کردند تا از بروز 
رفتارهایی همچون حرکت خطرناک 
و با سرعت باالی خودروها به سمت 
معترضان و همچنین نیروهای امنیتی 

جلوگیری کنند.
در این حال با ادامه اعتراضات 
به نژادپرستی  سازمان یافته در آمریکا، 
یک افس����ر پلیس در شهر شارلوت 
کارولینای شمالی که پیش از این در 
کنار معترضان دیده شده بود، با یک 

معترض گالویز شد.
از طرفی »ج����و بایدن« نامزد 
دموکرات های آمریکا در انتخابات 
ریاس����ت جمهوری، پس از سفر به 
هیوستون تگزاس برای دلجویی و 
دیدار با خانواده  جورج  فلوید جوان 
سیاهپوست کشته شده به دست یک 
افسر پلیس گفت: جورج فلوید جهان 
را تغییر خواهد داد. این درحالی است 
که خان����واده  جورج فلوید که در 
اقدامی نژادپرستانه توسط پلیس به 
قتل رسید از سازمان ملل خواستند 

درباره مرگ او تحقیق کند.
در همین حال جی اینس����لی، 
فرماندار واشنگتن از گردهمایی گروه 
مش����ورتی از رهبران سیاهپوست و 
ماموران اج����رای قانون خبر داد تا 
پیشنهادهایی برای اصالح پلیس ارائه 
کنند. وی گفت: امید من همکاری 
با این گ����روه برای نگارش قوانین 
معنادار در ایالت ماس����ت. همچنین 
بعد از جنجال ایجاد ش����ده در پی 
تصمیم ترامپ برای اس����تقرار گارد 
ملی به منظور سرکوب معترضان به 
نژادپرستی، مقامات دولت وی مدعی 
شدند هجوم نیروهای گارد ملی به 
خیابان ها در واقع برای تامین امنیت 
معترضان انجام شد.این درحالی است 
که ویلیام بار دادس����تان آمریکا در 
اظهارات����ی که ادعای ترامپ درباره 
حضورش در پناهگاه کاخ سفید را 
نقض می کرد، گفت: اعتراضات به 
قدری خشونت آمیز بود که سرویس 
مخفی آمریکا به دونالد ترامپ توصیه 
کرد در پناهگاه کاخ س����فید مخفی 

شود.
از سویی با تشدید تدابیر امنیتی 
اطراف کاخ سفید و ادامه اعتراضات، 
سازمان پارک های ملی آمریکا اعالم 
کرد ک����ه حصارهای اطراف منطقه 
اعتراضات مردمی موقتی هستند.کیتی 
لیمینگ، سخنگوی سازمان پارک های 
ملی گفت: این نهاد دولتی و سرویس 
مخفی آمریکا انتظار دارند بخش����ی 
از پارک الفایت، مقابل کاخ س����فید 
امروز بازگش����ایی شود. به گفته او، 
بخش هایی از این پارک برای تعمیر 
خسارت ها همچنان بسته می ماند. در 
چنین شرایطی،تنها چند روز پس از 
آنکه ش����هردار و رئیس پلیس شهر 
سیاتل، در ایالت واشنگتن به توقف 

اس����تفاده از یک نوع گاز اشک آور 
برای متفرق کردن معترضان وعده 
داده بودند، پلیس بار دیگر در جریان 
اعتراضات از گاز اشک آور استفاده 
کرد که با اعتراض اعضای شورای 
شهر س����یاتل همراه شد و  آنها با 
وعده بازنگری در س����اختار پلیس 
س����یاتل، خواستار استعفای شهردار 

هم شدند.
از سوی دیگربا تشدید اعتراضات 
ضد نژاد پرس����تی در آمریکا  رئیس 
پلیس ش����هر پورتلند ایالت اورگان  
که کمتر از ش����ش ماه پیش کارش 
را آغ����از کرد، کناره گیری می کند. 
این در حالی اس����ت که بر اساس 
نتیجه یک نظرسنجی  درآمریکا،۵۸ 

درصد مردم  این کشور نژادپرستی 
را یکی از بزرگترین مسائل موجود 
در کش����ور خود می دانند.  در چنین 
شرایطی،هزاران اسپانیایی با تجمع 
مقابل س����فارت آمریکا در مادرید 
تظاهرات ضد نژادپرس����تی برگزار 

کردند.
 اظهارات ترامپ

رئی����س جمه����وری آمریکا 
و متحدانش به ش����دت از فعاالن 
سیاس����ی و برخی دموکرات ها به 
خاطر حمایت از جنبش قطع بودجه 
پلیس انتقاد کردند.ترامپ در دیدار با 
مقام های ارشد پلیس آمریکا در کاخ 

سفید گفت: هیچگونه قطع بودجه 
پلیس وجود نخواهد داشت. پلیس 
ما منحل نخواهد ش����د. ما برنامه ای 
برای برچیدن و انحالل پلیس نداریم. 
پلیس ما اجازه داده است تا در صلح 
و آرامش زندگی کنیم و می خواهیم 
مطمئن شویم که بازیگران بدی در 
بی����ن نیروهای پلیس نداریم. من بر 
ای����ن باورم که 99 درصد نیروهای 
پلیس آمریکا افراد بزرگی هستند.این 
درحالی است که مشاوران و دستیاران 
کاخ سفید و مقام های کارزار انتخاباتی 
ترامپ س����عی دارند تا دموکراتها را 
به جنبش قطع بودجه پلیس مرتبط 
کنند.در چنین شرایطی، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد: 

کمپین انتخاباتی ترامپ به دلیل نحوه 
واکن����ش او به اعتراضات اخیر در 
آمریکا در وضعیت نابسامانی قرار 
دارد و دستیاران وی درباره پیروزی 
وی در انتخابات 2۰2۰ابراز نگرانی 

کرده اند.
 واکنش مقامات آمریکایی

مجل����س  دموکرات ه����ای 
نمایندگان آمریکا الیحه ای به منظور 
مقابله با خشونت پلیس این کشور 
و بی عدالتی نژادی ارائه کردند.این 
الیحه ۱۳۴ صفحه ای که به رهبری 
گروهی از نمایندگان سیاهپوس����ت 
ارائه ش����ده، چندین اقدام را برای 

جلوگیری از خش����ونت پلیس و 
بی عدالتی نژادی معرفی کرده است.

حق قربانیان بدرفتاری پلیس برای 
درخواست غرامت، استفاده از دوربین 
روی لب����اس پلیس، محدود کردن 
خشونت مرگبار و تسهیل تحقیقات 
مس����تقل درباره بدرفتاری پلیس از 
جمل����ه طرح هایی اس����ت که این 

نمایندگان ارائه کرده اند.
 در این حال سفیر سابق آمریکا 
در اتحادیه اروپا در مصاحبه ای گفت: 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
او را یاد »بنیتو موسولینی« دیکتاتور 

سابق ایتالیایی می اندازد.
آنتون����ی گاردنر اعالم کرد: از 
بابت زبان مورد اس����تفاده ترامپ و 

منش سیاسی او نگران است.گاردنر 
در این مصاحبه  گفت: چند س����الی 
اس����ت نگران اشتراکات بسیار بین 
دونالد ترامپ و بنیتو موس����ولینی 
هستم؛ کسی که اجداد ایتالیایی من 
در س����ال ۱9۳۸ از او فرار کردند.

وی گفت: این بسیار ناامیدکننده و 
دلسردکننده است که رئیس جمهوری 
آمریکا به وضوح برای انرژی زایی 
در بخش����ی از پایگاه خود، دست 
به تحریک و برانگیختن تفرقه های 

نژادی می زند.
 از س����وی دیگرصدها گروه 
حقوق بشری در نامه ای خطاب به 

ش����ورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد، خواستار تحقیق درباره سوء 
رفتار پلیس آمریکا به ویژه در برخورد 
با معترضان ش����دند.در این نامه که 
به امضای ۶۰۰ گروه حقوق بشری 
از جمله »اتحادیه آزادی های مدنی 
آمریکا«، »فدراسیون بین المللی حقوق 
بش����ر« و »سازمان جهانی مبارزه با 
شکنجه« رسیده، بر ضرورت برگزاری 
نشستی ویژه برای رسیدگی به این 

موضوع تاکید شده است.
واکنش بین المللی

س����ازمان ملل به کارمندانش 
دستور داد از شرکت در اعتراضاتی 
که در پی قتل شهروند سیاهپوست 
آمریکایی در این کشور آغاز  شده 

و به کشورهای دیگر گسترش یافته 
است خودداری کنند.

در همی����ن حال گزارش����گر 
ویژه س����ازمان ملل در امور شکنجه 
گفت: ه����ردو حزب اصلی آمریکا 
به طور ذاتی فاقد حس مسئولیت و 
شفافیت هستند و مردم آمریکا نباید 
گم����ان کنند که این دو تفاوت های 
بزرگی دارند.»نیلز ملزر« گفت: عدم 
شفافیت و بی مسئولیتی، ذات مشترک 
جمهوریخواه����ان و دموکرات های 
آمریکا است.وی گفت: مردم آمریکا 
نباید فری����ب تبلیغات انتخاباتی را  
بخورن����د زیرا معافیت مجرمان در 

آمریکا امری »نظام مند« اس����ت و 
انتخاب دموکرات و جمهوریخواه 
تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.

وی در توئیتر نوشت: آیا شفافیت 
و پاسخگویی در دوران دموکرات ها 
نسبت به جمهوری خواهان افزایش 
پیدا خواهد کرد؟ بسیار خوب، هر 
دوی آنها افش����اگران را تحت آزار 
قرار می دهند، مخالفان را تروریست 
می خوانند، با پهپاد قتل انجام می دهند، 
برای جرائم جنگی و شکنجه عفو 
ص����ادر می کنند. فری����ب نخورید: 
پنهان کاری و مصونیت دولت آمریکا 
امری نظام مند است.این سخنان ملزر 
در واکنش به ش����عارهایی بود که 
برخی ش����هروندان در اعتراضات 
ضدنژادپرستی سر داده اند. از جمله 
این شعارها که انتقاد به سیاست های 
دولت جمهوری خواه فعلی محسوب 
می شوند می توان به جمالتی نظیر 
»ب����ه دموکرات ها رأی بدهید« و »به 
آبی رأی بدهید، فرقی نمی کند چه 

کسی« اشاره کرد.  
از طرف����ی  رئیس جمهوری 
ترکیه در واکنش به اعتراضات آمریکا 
تصریح کرد: کشته شدن جورج فلوید 
جلوه ای از رویکرد نژادپرستانه است 
و این وضعیتی نیست که هیچ فرد 

با وجدانی آن را بپذیرد.
رئیس جمهوری ونزوئال  نیز در 
واکنش به اعتراضات آمریکا اعالم 
کرد: افزایش آگاهی مردم آمریکا فراتر 
از محکوم کردن قتل جورج فلوید 
توس����ط پلیس این کشور اعتراضی 
علیه کل سیس����تم تبعیض نژادی و 
س����رکوب ساختاری در این کشور 
است.»نیکالس مادورو« از خشونت 
پلیس آمریکا در برابر معترضان طی 
اعتراض های مسالمت آمیز شهرهای 

این کشور ابراز تاسف کرد.
در این حال سخنگوی وزارت 
خارجه چین به بازداشت و حمله به 
۱۴۸ خبرنگار در جریان اعتراضات 
ضدنژادپرستی در آمریکا واکنش نشان 
داد و از استانداردهای دوگانه آمریکا 
در ارتباط با رسانه انتقاد کرد.»هووآ 
چونیینگ«گفت: اگر این اتفاق حمله 
و بازداشت خبرنگاران در کشوری 
مثل چین و روس����یه یا هر کشور 
دیگری رخ داده بود، سیاستمداران و 
رسانه های آمریکا چطور این مساله 

را گزارش می کردند؟
چونیینگ تاکی���د کرد: چین 
همواره بر فراهم کردن امکانات و 
کمک به خبرنگاران خارجی برای 
تسهیل کار خبری آ نها در این کشور 
متعهد بوده است.این مقام چینی ابراز 
امیدواری کرد آمریکا استانداردهای 
دوگانه خود را در قبال رسانه  کنار 

بگذارد.
از سویی،رهبر حزب مجلس 

وحدت مسلمین پاکستان در واکنش 
به ادامه تظاهرات گسترده در آمریکا 
گفت: خروش میلیونی در آمریکا 
در محکومی���ت تبعیض نژادی نه 
تنها س���تون های این کشور را به 
لرزه درآورده اس���ت بلکه هیمنه 
پوشالی س���ردمداران آمریکایی را 
درهم شکس���ته و بار دیگر منجر 
به رس���وایی حاکمیت این کشور 
نزد جهان ش���ده است.عالمه »راجا 
ناصر عباس جعفری« اظهار داشت: 
دونالد ترامپ جنجالی ترین رئیس 
جمهوری است که آمریکایی ها آن 
را تجربه می کنند، ش���خصی که به 
جای عقل، احساسات افراط گرایانه 
را درپیش گرفته که تبعات سنگینی 
بر امنی���ت جهانی دارد. وی تاکید 
کرد: دست های ناپاک آمریکایی ها 
به خون ملت های مظلوم در یمن، 
عراق، سوریه، فلسطین و افغانستان 
آلوده است و آنان حتی با ترور سردار 
سرافراز اسالم شهید قاسم سلیمانی 
مرتکب قبیح ترین اقدام ش���دند و 
اکنون این طبیعت اس���ت که انتقام 
این اعمال ظالمانه و ضدبشری را از 

سردمداران آمریکایی می گیرد.
رسانه ها

ش���بکه آمریکایی »سی ان ان« 
مطلبی را در خصوص دیکتاتوری 
مقامات ای���االت متحده آمریکا و 
سرکوب اعتراضات ضد نژادپرستی 
توسط آنها، منتشر کرد.  سی ان ان 
ضمن اشاره به سرکوب اعتراضات 
ضد نژادپرس���تی در آمریکا توسط 
نیروهای این کش���ور، اعالم کرد: 
دیکتاتوری آمریکا با دیکتاتوری های 
حاکم برکش���ورهای عربی  تفاوتی 
ندارد.بر اس���اس این گزارش، در 
مطلب این رس���انه آمریکایی آمده 
است: ایاالت متحده آمریکا و ترامپ 
در برخورد با سلسله تظاهرات های 
ضد نژادپرستی درست مانند رفتار 
دیکتاتورهای کش���ورهای منطقه 
با معترضان، رفت���ار کردند. رفتار 
سران آمریکا با تظاهرات های ضد 
نژادپرستی به گونه ای است که گمان 
می شود آنها کتاب سرکوبگری های 

سران منطقه را مطالعه کرده اند.
 روزنامه انگلیس���ی گاردین  
نیزدر گزارشی با اشاره به اعتراضات 
موج���ود در آمریکا، خبرنگاران را 
قربانیانی دانس���ت که در تظاهرات 
ضد نژادپرستی از سوی پلیس مورد 
حمله ق���رار می گیرند.گاردین در 
گ���زارش خود به اعتراضاتی که از 
دوش���نبه دو هفته قبل در آمریکا 
در واکن���ش به قتل فجیع »جورج 
فلوید« شهروند سیاهپوست به دست 
پلیس، آغاز ش���ده  است اشاره کرد 
و  نوشت: در اعتراضاتی که در این 
م���دت در جریان بوده خبرنگارانی 

که این تحوالت را پوش���ش می 
دادند از س���وی نیروهای پلیس در 
شهرهای مختلف هدف حمله قرار 
گرفته اند. در همین رابطه بر اساس 
گزارش���ی که توسط گروه »ردیاب 
آزادی مطبوعات آمریکا«؛ گروهی که 
از سوی ائتالف گروه های طرفدار 
آزادی مطبوعات تشکیل شده، منتشر 
گردیده اس���ت  در این مدت بیش 
از ۳۰۰ مورد حادثه برای خبرنگاران 
در اعتراضات پیش آمده و بر اساس 
موارد اعالم شده ۴9 مورد بازداشت، 
۱92 مورد حمله و ۴2 مورد تخریب 
وسایل و تجهیزات خبرنگاران ثبت 

شده است.
سایر تحوالت 

نظرسنجی سی ان ان نشان داد 
که  اگر انتخابات  ریاست جمهوری 
آمریکا همین امروز برگزار شود  ۵۵ 
درصد رای دهندگان به جو بایدن، 
نام���زد دموکرات ها و ۴۱ درصد به 
ترام���پ رای خواهند داد. همچنین 
نظرسنجی جدید هیل-هریس ایکس 
حاکی اس���ت که جو بایدن معاون 
رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد 
نهایی حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰2۰ نسبت به 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده ۱۰ درصد پیشی گرفته است. 
در خبر دیگری،»مارشال بلینگزلی« 
نماینده ویژه آمریکا در امور کنترل 
تسلیحات گفت: واشنگتن و مسکو 
درباره زمان و مکان مذاکرات کنترل 
تسلیحات هسته ای به توافق رسیدند.
وی  اعالم کرد که این مذاکرات در 
ماه جاری میالدی برگزار می ش���ود 
و از چی���ن نیز ب���رای حضور در 
این نشس���ت دعوت شده است.  
ای���ن در حالی اس���ت که روزنامه 
واش���نگتن پست نوشت: آمریکا با 
خارج ک���ردن نیروهایی نظامی  از 
آلمان، خود را یکجانبه مقابل روسیه 
خلع س���الح می کند. ترامپ با این 
تصمیم ، خود یک تهدید علیه امنیت 
ملی آمریکاست. در این حال »ینس 
استولتنبرگ« دبیر کل ناتو نیز گفت: 
پیمان آتالنتیک شمالی به مذاکره با 
روسیه ادامه خواهد داد و برای ایجاد 
روابط بهتر با مسکو در تالش برای 
جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی آتی 

میان رقبا تالش خواهد کرد. 
  از سویی سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین گفت: آمریکا باید 
برنامه آزمایش بمب اتمی خود را 
کنار بگذارد، زیرا چنین اقداماتی ثبات 
و نظم جهانی را برهم می زنند.»هوآ 
چون یینگ« افزود: اصرار داریم که 
آمریکا باید به تعهداتش عمل کرده 
و آزمایش های اتمی را متوقف کند. 
امیدواریم که این کشور حرف جامعه 

بین الملل را بشنود. 

استقرار افراد مسلح ناشناس در خیابان های واشنگتن با هدف سرکوب سریع معترضان

تقویم اطالعات
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 انفجار بمب در استان »وان« ترکیه
 2 کشته برجا گذاشت

 سرویس خارجی:رسانه های ترکیه در گزارشی  اعالم کردند بر اثر انفجار 
یک بمب کنار جاده ای در استان وان دو نفر کشته شدند. خبرگزاری آناتولی 
ترکیه اعالم کرد: این بمب کنار جاده ای در مسیر اتوبوس حامل کارگران در 
منطقه نارلی استان وان منفجر شد که بر اثر آن دو تن کشته و هشت نفر 
زخمی شدند. مقام های محلی ترکیه،  گروه تروریستی »پ.ک.ک«را مسؤل این 
حادثه دانستند. در خبر دیگری، دولت ترکیه دستور بازداشت ۱۴9 نفر دیگر 
را که اغلب آنها از نیروهای امنیتی سابق و کنونی هستند به اتهام ارتباط با 

جریان »گولن« و کودتای نافرجام سال 2۰۱۶ در این کشور صادر کرد.

 دموکرات های ارشد کنگره آمریکا از جمله نانسی پلوسی رئیس 
مجلس نمایندگان  و چاک شومر، رهبر اقلیت سنا قبل از اعالم طرح 
پیش���نهادی  خود برای محدود کردن خشونت های پلیس، برای هشت 
دقیق���ه و ۴۶ ثانیه به احترام ج���ورج فلوید زانو زدند.این قانونگذاران 

که ش���ال س���نتی آفریقایی بر گردن انداخته بودند قبل از برگزاری 
کنفرانس خبری برای اعالم طرح خود زانو زدند.پلوسی پیش از اعالم 
 یک دقیقه س���کوت به احترام فلوید گفت: ما به خاطر جورج فلوید 

اینجا هستیم.

 پلوسی و شماری از نمایندگان  کنگره  به احترام جورج فلوید زانو زدند

 سرویس خارجی: شاه اردن در 
سخنانی تأکید کرد که اقدام اسرائیل 
برای اجرای طرح الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری به اراضی اشغالی، 

بی پاسخ نخواهد ماند.
عب���داهلل دوم، در دی���دار با 
ش���ماری از روزنامه نگاران، با اشاره 
به طرح رژیم صهیونیس���تی برای 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 
اراضی اشغالی، اظهار داشت: موضع 
اردن نسبت به مسأله فلسطین ثابت 
اس���ت. وی بر حمایت کشورش از 
ملت فلس���طین تأکید کرد و گفت 
که اردن در این باره با فلس���طینی ها 
و طرف های عربی و بین المللی در 
ارتباط اس���ت. در این راستا معاون 
وزیر خارجه روس���یه اعالم کرد که 
طرح الحاق اراضی فلسطینی مانع از 
حل درگیری های خاورمیانه خواهد 
ش���د. میخائیل بوگدانوف، معاون 
وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه 
رئیس جمهوری این کشور در امور 
خاورمیانه و شمال آفریقا گفت، طرح 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
توسط رژیم صهیونیستی امیدها برای 
حل بحران خاورمیانه از طریق راهکار 
تش���کیل دو کشور را نقش بر آب 
می کند. همزمان نخست وزیر تشکیالت 
خودگردان فلسطین ضمن تهدید به 
لغو شناسایی رژیم صهیونیستی، تأکید 
کرد که مقابله با طرح اشغال اراضی 
فلسطینی به منزله جنگ موجودیتی 
برای موجودیت سیاسی فلسطین و 

طرح ملی آن است. 
»محمد اشتیه« تهدید کرد که به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را 
لغو خواهد کرد. اشتیه در گفت وگو 

با تلویزیون فلس���طین افزود: کابینه 
رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین 
نتانیاهو راهبرد روشن و هدفمندی 
برای نابودی فرصتهای تشکیل کشور 
فلس���طین دارد. در چنین شرایطی 

یک روزنامه صهیونیس���تی نوشت 
که تل آویو تصمیم گرفته اس���ت 
وزیرخارجه آلمان را که قرار است 
امروز برای انتقال پیامی  هشدارآمیز 

به اسرائیل، به فلسطین اشغالی سفر 
کن���د، از ورود به رام اهلل و دیدار با 
مقامات فلسطینی منع کند. روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص« گزارش داد 
که اس���رائیل به بهانه ویروس کرونا 

مانع ورود »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان به رام اهلل خواهد شد. 

به نوشته این روزنامه، تل آویو 
هش���دار داده است در صورتی که 

وزیر خارجه آلمان تصمیم بگیرد وارد 
رام اهلل ش���ود، باید به مدت دو هفته 
در فلسطین اشغالی در قرنطینه بماند. 
این روزنامه اس���رائیلی تصریح کرد 
که هایکو ماس در این صورت مجبور 

خواهد بود از طریق ویدیوکنفرانس 
با مقامات فلس���طینی ارتباط برقرار 
کند. در خبری مرتبط، مردم فلسطین 
علی���ه طرح الحاق کرانه باختری به 
رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.
فلس���طینی ها برای مخالفت با طرح  
رژیم صهیونیس���تی در خصوص 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به فلس���طین اشغالی در مرکز شهر 
"رام اهلل" تظاهرات اعتراض آمیز برگزار 
کردند.صدها شهروند فلسطینی در 
این تظاهرات ش���رکت و بر موضع 
مقامات فلسطین در مخالفت با طرح 
بنیامی���ن نتانیاهو برای الحاق کرانه 
باختری به رژیم صهیونیستی تاکید 
کردند.مس���ئوالن رسمی و برخی از 
سران جنبش فتح نیز در این تظاهرات 

حضور داشتند.
تظاهرات از مقابل س���اختمان 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( 
آغاز شد و معترضان با در دست داشتن 
پرچم فلسطین،   پارچه نوشته هایی به 
زبانهای عربی و انگلیسی در مخالفت 
با طرح الحاق کرانه باختری به رژیم 
صهیونیستی با خود به همراه داشتند.
معترضان همچنین ش���عارهای ضد 
اشغالگران سر دادند و شهرک سازی 
در اراض���ی فلس���طینی را محکوم 
کردند.رژیم صهیونیستی قصد دارد 
بخش های���ی از کرانه باختری رود 
اردن را که در جنگ ۱9۶۷ میالدی 
به اشغال درآورد، به قلمرو اشغالی 

خود ضمیمه کند. 

 سرویس خارجی:  پیونگ یانگ 
در پی  ارسال بالون هایی از سوی 
فعاالن و گروه هایی در کره جنوبی  
که علیه  کره ش���مالی و رهبر این 
کش���ور تبلیغات می کردند،ضمن 
دشمن اعالم کردن همسایه جنوبی 
خود، تمامی  روابط دیپلماتیک  و 

نظامی  با سئول را قطع کرد.
  در همی���ن رابطه خبرگزاری 
»کی س���ی ان ای« کره ش���مالی 
اع���الم کرد:  پیونگ یانگ به دلیل 
سیاست های حیله گرانه  کره جنوبی 
راه های تماس با این کشور را قطع 
کرد.کره ش���مالی  تمامی راه های 
ارتباطی با کره جنوبی را   قطع کرد 
که از جمله آنها خط مستقیمی است 
که بین رهبران دو کشور قرار دارد. 
این کشور پیشتر تهدید کرده بود که 
اگر ارسال شبنامه به خاک آن کشور 
محدود نشود روابط قطع می شود. 
همچنین تماس های روزانه که برای 
هماهنگی بین دو کشور که در دفتری 
در ش���هر کایسانگ در کره شمالی 
انجام می شود هم  قطع شد. تاسیس 
این دفتر حاص���ل گفتگوهای دو 

کشور در سال 2۰۱۸ بود.کره شمالی 
گفت:  تماس های نظامی دو کشور 
هم قطع شد.  مقامات ارشد در دولت 
کره شمالی، از جمله کیم یوجونگ، 
خواهر کیم جونگ اون و کیم یونگ 
چول، نایب رئیس کمیته ی مرکزی 

حزب حاکم کارگر تصمیم گرفتند 
که »اقدامات اتخاذ شده در قبال کره 
جنوبی کاماًل تغییر یافته و به مثابه 
یک دش���من با آنها برخورد شود.
همچنی���ن به عنوان اولین اقدام در 
راس���تای  قطع رابطه با سئول، کره 

ش���مالی  دیروز سه شنبه اقدام به 
قطع هرگونه ارتباط با کره جنوبی 
و انسداد خطوط ارتباطی در دفاتر 
وابس���تگان نظامی و حتی ریاست 

جمهوری کرد.
در بیانیه خبرگزاری کره شمالی 

آمده است: ما به این نتیجه رسیدیم 
که هیچ ضرورتی برای نشست چهره 
به چهره با مقامات کره جنوبی وجود 
ندارد و تا زمانی که آنها ناراحتی ما 
را بر می انگیزند، هیچ موضوعی برای 
مذاکره با آنها نداریم.این خبرگزاری 
اع���الم کرد:مردم کره ش���مالی از 
رفتارهای خیانتکارانه و حیله گری 
مقامات در دولت کره جنوبی که با 
آنها حساب های زیادی برای تسویه 

دارند، عصبانی شده اند.
  در ای���ن ح���ال مقام���ات  
کره جنوبی اعالم کردند که پیونگ 
یانگ به دو تماس تلفنی آنها پاسخ 
نداده است.  همچنین به گفته وزارت 
دفاع کره جنوبی، کره ش���مالی به 
تم���اس ها از طریق خطوط نظامی 

نیز پاسخ نداد.
  در چنی���ن ش���رایطی، 
»هوا چون یینگ« سخنگوی وزارت 
خارج���ه چین در واکنش به تهدید 
کره ش���مالی برای قطع ارتباط با 
کره جنوبی، ابراز امیدواری کرد که 
پیونگ یانگ و سئول از طریق گفتگو 
به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.

شاه اردن: اقدام اسرائیل در الحاق کرانه باختری را بی پاسخ نمی گذاریم

کره شمالی تمامی روابط دیپلماتیک و نظامی با کره جنوبی را قطع کرد

مبارزان گروه مقاومت »سرایا القدس«)گردانهای 
قدس( فلسطین به مناسبت گرامیداشت یاد »رمضان 
عبداهلل ش���لح« دبیرکل فقید جنبش جهاد اسالمی که 
شنبه هفته جاری بر اثر بیماری درگذشت رژه نظامی 
در غزه برگزار کردند. این رژه با مشارکت صدها تن 

از مجاهدانی که مجهز به سالح های سبک و متوسط 
بودند برگزار شد. از سویی سید حسن نصر اهلل دبیر 
کل حزب اهلل لبنان در تماسی تلفنی با »زیاد النخاله« 
دبیرکل جنبش جهاد اس���المی فلسطین، درگذشت 

رمضان عبداهلل را تسلیت گفت.

 رژه نظامی »گردانهای قدس« در غزه برای بزرگداشت یاد »رمضان عبداهلل«

ارسال بالون هاي حاوي مطالب ضد »اون« از خاك كره جنوبي به همسايه شمالي

 سرویس خارجی: روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پس����ت، در گزارشی به توان پهپادی 
ایران پرداخت و با اذعان به اینکه ایران برترین 
قدرت پهپادی خاورمیانه است، نوشت: صنعت 
پهپاد ایران اکنون یکی از صنایع نظامی است که 

تحوالت آن اغلب به وضوح دیده می شود.
جروزالم پس����ت نوشت: ایران در زمینه 
پهپادها انقالبی را پش����ت سر گذاشته است و 
اکنون بیشترین پهپادهای جنگی را در خاورمیانه 
دارد. ایران می گوید تاریخچه ناوگان پهپادی اش 

به زمان انق����الب بازمی گردد و فن آوری های 
نیروی هوایی قبل از انقالب را در برمی گیرد. 
ایران در آن زمان تحقیقات در زمینه س����اخت 
پهپادهای جنگی پیشرفته تر را آغاز کرد که نتیجه 
آن تولید پهپادهای »گروه شاهد« بود. ایران پهپاد 
»شاهد ۱2۱« را پهپادی برای شناسایی معرفی 
کرد که می تواند به مدت ۱۰ساعت با سرعت 
۱۸۰کیلومتر بر س����اعت پرواز کند. پس از آن 
»شاهد ۱29« ساخته شد که به گفته مقام های 
ایرانی بمب های هوشمند را می توان روی آن 

سوار کرد. این پهپاد می تواند تا ۱۷۰۰ کیلومتر 
پرواز کند. پس از آن، ایران »ش����اهد ۱۷۱« یا 
»سیمرغ« را ساخت که دوره ای تازه در توسعه 

توانمندی پهپادی نیروی هوایی سپاه بود.
ای����ن گ����زارش افزود: ایران در س����ال 
2۰۱۱یک����ی از پهپادهای آمریکا موس����وم به 
»جانور قندهار« را هدف قرار داد که این پهپاد 
اکنون با نام »صاعقه« توانایی حمل چهار بمب 
 هوشمند را دارد. یکی دیگر از پهپادهای ایرانی 
»ش����اهد ۱۳۳« است که هیچ اطالعات رسمی 

درباره آن منتش����ر نشده است. جروزالم پست 
نوش����ت: صنعت پهپاد ای����ران اکنون یکی از 
صنایع نظامی اس����ت که تحوالت آن اغلب به 
وضوح دیده می شود. در ادامه این گزارش ادعا 
شده است: تعداد پهپادها، افزایش برد آن ها و 
آزمایش های اخیر با انواع مهمات نشان می دهد 
ک����ه ایران تصمیم دارد از آن ها برای حمالت 
گسترده در آینده استفاده کند و به نظر می رسد 
ایران برای نوعی تقابل با آمریکا و اسرائیل در 

آینده آماده می شود.

جروزالم پست: ایران برترین قدرت پهپادی خاورمیانه است

 س���رویس خارجی: بان���ک جهانی اعالم کرد که 
 تولید ناخالص داخلی جهان به دلیل شیوع کرونا احتماال 
۵/۳ درصد در 2۰2۰ کاهش می یابد و اقتصادهای نوظهور 
و در حال توسعه 2/۵درصد کوچک می شوند که بدترین 

عملکرد آنها از سال ۱9۶۰خواهد بود.
بانک جهانی افزود: اقتصاد جهان در س���ال جاری 
میالدی بیشترین رکود را از پایان جنگ جهانی دوم خواهد 
داشت و تولید در کشورهای در حال توسعه برای اولین 
بار طی شش دهه گذشته کاهش می یابد. به این ترتیب، 
به خاطر همه گیری ویروس کرونا سطح درآمد در این 
کشورها کاهش یافته و میلیون ها نفر دچار فقر می شوند. 
در این گزارش آمده است که تولید سرانه در بیش از 9۰ 
درصد از کشورها پایین می آید که بیشترین رقم از سال 

۱۸۷۰ است و این کاهش باعث می شود بین ۷۰ تا ۱۰۰ 
میلیون نفر دچار فقر شوند. بانک جهانی تصریح کرد که 
پیش بینی رکود جهانی در شرایطی صورت می گیرد که 
در ژانویه سال جاری، رشد دو و نیم درصدی پیش بینی 
شده بود. این رکود چهارمین رکود عمیق طی ۱۵۰ سال 
گذشته خواهد بود. معاون بانک جهانی گفت: این اولین 
رکود از سال ۱۸۷۰ است که فقط به دلیل همه گیری یک 
ویروس به وجود آمده و همچنان ادامه خواهد داش���ت 
و ب���ا توجه به این بی ثباتی، پیش  بینی های بدتر از این 
هم محتمل است و اقتصادهای پیشرفته نیز هفت درصد 
کوچک می شوند که 9/۱ درصد این رکود متعلق به منطقه 
یورو است. طبق گفته بانک جهانی، اقتصاد جهان در سال 

2۰2۱ بهبود یافته و ۴/2 درصد رشد می کند.

بانک جهانی: اقتصاد جهان به خاطر کرونا امسال 5/3 درصد 
کوچک می شود

 سرویس خارجی:رئیس جمهوری ترکیه  
اعالم کرد:ژنرال خلیفه حفتر رئیس ارتش ملی 
لیبی هر لحظه ممکن است از روند انتقالی در  
این کشور خارج شود، چون تحوالت نشاندهنده 
این واقعیت هستند.»رجب طیب اردوغان« در 
گفتگو با شبکه دولتی »تی آر تی« اظهارداشت: 
به نظر من و با توجه به رویدادهای اخیر حفتر 
هر لحظه ممکن است از معادله در لیبی خارج 

شود، ما کار خود را بدون توجه به طرف هایی 
ک���ه از او حمایت می کنن���د، انجام می دهیم. 
رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد: تالش های 
ما در تقویت موفقیت در میدان لیبی ادامه دارند 
کل مناطق به سمت مرزهای تونس تحت کنترل 
دولت فائز الس���راج )نخست وزیر دولت وفاق 
مل���ی لیبی( قرار گرفته اند. اردوغان تاکید کرد: 
موفقیت های محقق شده دولت السراج، حفتر 

را دیوانه کرده  است و تالش های دولت وفاق 
ملی برای آزادسازی سرت ادامه دارند. 

»رجب طیب اردوغان«  همچنین بر اهمیت 
آزادسازی شهر سرت در لیبی توسط دولت وفاق 
ملی به نخست وزیری »فائز السراج« اشاره کرد 
و گفت: این شهر و اطراف آن به دلیل وجود 
چاه های نفتی از اهمیت برخوردار بوده و پس 
از آزادسازی این شهر عملیات ها بسیار ساده تر 

خواهد شد.این در حالی است که گزارش مرکز 
پژوهش های تل آویو نشان می دهد که تل آویو 
پیروزی دولت وفاق ملی لیبی را تهدیدی برای 

منافع خود می داند.
 در این حال  وزارت خارجه روس���یه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: مسکو انتظار دارد 
دو طرف درگیر در لیبی به س���رعت به ابتکار 

صلح قاهره در لیبی پاسخ دهند.

اردوغان: احتمال حذف ژنرال حفتر از روند انتقالی در لیبی وجود دارد

الحشد الشعبی حمله داعش به تأسیسات 
نفتی عراق را خنثی کرد

 سرویس خارجی: نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند حمله عناصر 
گروه تروریس���تی داعش به تأسیسات نفتی در استان دیاله )شرق عراق( را 
خنثی کنند.به گزارش وبگاه خبری وابسته به الحشد الشعبی، عناصر تروریستی 
داعش که قصد داشتند منطقه »نفت خانه« در شرق استان دیاله را هدف قرار 

دهند، با مقاومت تیپ اول الحشد الشعبی مواجهه شدند. 
 خبر دیگر اینکه ارتش عراق از برخورد یک موشک به اطراف فرودگاه 
بین المللی بغداد خبر داد که هیچ خسارات یا تلفاتی نداشت. در چنین شرایطی 
ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا در بیانیه ای اعالم 
کرد که یک هواپیمای ائتالف بین المللی در پایگاه »التاجی« )ش���مال بغداد( 
دچار حادثه ش���د و در این سانحه هواپیمای »سی-۱۳۰«، چهار تن آسیب 
دیدند. سخنگوی ائتالف بین المللی در بیانیه ای گفت که یکی از هواپیماهای 
نیروی هوایی آمریکا از نوع »سی-۱۳۰« حین فرود در پایگاه هوایی »التاجی« 

از باند منحرف  شد و با دیوار برخورد کرد. 

سرویس خارجی: رئیس رژیم صهیونیستی اذعان 
کرد، حزب اهلل لبنان روز به روز قدرتمندتر می ش���ود و 
به تجهیزات و تس���لیحات پیشرفته برای آسیب زدن به 
اس���رائیل دست می یابد. روون ریولین، در مراسمی در 
سی و هشتمین سالروز جنگ ۱9۸2لبنان گفت: ما دولت 
لبنان را مس���ئول هرگونه فعالیت حزب اهلل علیه اهداف 

اسرائیلی می دانیم. 
وی افزود: حزب اهلل روز به روز قدرتمندتر می شود 
و به تجهیزات و سالحهای پیشرفته برای آسیب زدن به 
اسرائیل دست می یابد اما ما عزم خود را جزم کرده ایم 

که آنها و حامیانشان را هدف قرار دهیم. ریولین مدعی 
ش���د: اس���رائیل با مردم لبنان جنگ و دشمنی ندارد اما 
حزب اهلل بخشی از لبنان و دولتش است و تا زمانی که 
این جنبش، از مردم لبنان برای خدمت به منافع کشورهای 
خارجی استفاده می کند مسئولیتش بر عهده دولت لبنان 
اس���ت.  خبر دیگر اینکه احزاب و شخصیت های ملی 
لبنان طی نشستی ضمن محکومیت تحرکات فتنه جویانه 
اخیر در لبنان توسط هواداران جریان »۱۴ مارس«، تاکید 
کردند که سکوت در برابر این تحریک ها و فتنه انگیزی ها 

جایز نیست.

رئیس رژیم صهیونیستي: حزب اهلل لبنان روز به روز قدرتمند تر مي شود 

 س���رویس خارجی: وزیر امور 
خارجه پاکس���تان در واکنش به آنچه 
که وی تهدید وزیر کش���ور هند به  
انجام عملیات هوایی علیه  کشورش 
خواند،  از آمادگی  اس���الم آباد برای 
مقابله با هرگونه تهدیدی  از س���وی  
دهلی نو خبر داد.»شاه محمود قریشی« 
اعالم کرد: دهلی نو دس���ت از متهم 

شناختن اسالم آباد بردارد در غیر این 
صورت پاکس���تان برای رویارویی با 
هرگونه س���ناریو آماده واکنش است.

قریشی هند را از آنچه که وی حرکت 
نس���نجیده دانست، برحذر داشت و 
همزمان هش���دار داد که پاکستان در 
صورت هرگونه اش���تباه  از س���وی 
کشور همس���ایه خود )هند(، آماده 

عکس العمل فوری و کوبنده خواهد 
بود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت: 
این کشور خواهان صلح است اما در 
عین حال از توانایی الزم برای پاسخ 
به عملیات  هوایی برخوردار است.وی 
اظهارات تهدیدآمیز وزیر کشور هند را 
غیرمسئوالنه دانست و خواستار واکنش 

جامعه جهانی به این وضعیت شد.

اعالم آمادگی پاکستان برای مقابله با تهدیدات هند
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آلكونادا مون: آيا در واكنش به اين بيمارى عالم گير 
چيزى بيش از به قول خودتان «خودشيفتگِى ترس آلود» 

خواهيم ديد؟
نوسبام: اين خطر بزرگ وجود دارد كه از ديگران دورى گزينيم زيرا 
ترس ما را بيش از حد دل مشغوِل جسم مان مى كند و اكثر عزيزان مان 
را فقط از طريق نمايشگر رايانه مى بينيم، و بقيه ى اعضاى جامعه را هم 
اصًال نمى بينيم. اما در عين حال، اين بيمارِى عالم گير فرصت بزرگى 
است براى اين كه زندگى خود را به روى واقعيت هاى زندگِى ديگران 
بگشاييم. براى مثال، در شهر و ايالتى كه در آن زندگى مى كنم هر روز 
با شواهد جديدى روبه رو مى شويم مبنى بر اين كه تعداد آمريكايى هاى 
آفريقايى تبارى كه به كوويد-19 مبتال مى شوند و بر اثر آن جان 
مى سپارند بسيار بيشتر از سفيدپوستان است. به نظرم، كسانى كه مدت ها 
شكايت هاى اقليت ها از نابرابرى در سالمت، مسكن يا دسترسى به 
تغذيه ى مناسب را ناديده گرفته  بودند حاال به اين واقعيت پى برده اند. 
روزنامه نگارِى خوب به فهم اين واقعيت كمك كرده است. اما حاال زمان 
عمل است. البته عمل كردن بيش از پيش دشوار شده چون اوضاع 
اقتصادى بسيار بد است. خوشبختانه شهردار و فرماندارمان الگوهاى 
خوبى بوده اند. من آدم هاى زيادى را مى شناسم كه سرگرم اِطعام 
گرسنگان، كمك به كسب وكارها و حمايت از سازمان هاى فرهنگى و 

آموزشى هستند.
پيش بينى  را چطور  بحران  اين  رفع  از  بعد  اوضاع 

مى كنيد؟
ترجيح مى دهم كه پيش بينى نكنم. چنين كارى نوعى بى مسئوليتى 
است. اما مى توانم بگويم كه اميدوارم كشورم (اياالت متحده ى آمريكا) 
سرانجام فهميده باشد كه بدون دولت از افراد كارى برنمى آيد و آنها 
نمى توانند مشكالت خود را به تنهايى حل كنند. در دوره ى «نيو ديل» 
(New Deal) [دهه ى 1930] آمريكايى ها اين را فهميدند اما بعدها 
آن را از ياد بردند. حاال مى دانيم كه يا با هم پيروز خواهيم شد يا با 
هم شكست خواهيم خورد. پس بهتر است كه اين را از ياد نبريم و 

هوشمندانه بكوشيم تا مشكالت را حل كنيم.
شهروندان  و  دولت ها  مسئوليت  بحران  اين  در 

چيست؟
مى توانيم در دانشگاه هاى خود بودجه هايى را به تحصيل دانشجويان 
كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهيم تا بعدها نقش هاى مديريتى 

و رهبرى را در اين كشورها بر عهده گيرند.
در كوتاه مدت، همه   ما، فارغ از هر كارى، وظيفه داريم كه به 
يكديگر كمك كنيم: بسيارى از پزشكان بازنشسته بايد به شغل خود 
بازگردند تا نيازهاى موجود را رفع كنند؛ بسيارى از آموزگاران بازنشسته 
بايد تدريس را از سر بگيرند؛ و البته در قبال دوستان و خويشاوندان مان 
هم وظايفى داريم. از نظر مالى هم مسئوليت هايى داريم: اگر جزو افراد 
خوش شانسى هستيم كه استطاعت مالى داريم بايد به نهادهاى گرفتار، 

كمك كنيم. 
البته راه حل هاى ساختارِى بلندمدت نيز اهميت دارند: نه تنها 
بسته هاى نجات مالى الزم خواهد بود بلكه بايد سياست كلى را هم تغيير 
داد. بايد اطمينان يابيم كه همه به اندازه ى كافى به بيمه ى بيكارى و 
سالمت، و كسب وكارهاى كوچك هم به شبكه ى حمايتى دسترسى 

دارند. بنابراين، اين بحران مى تواند زمان يادگيرى و يافتن راه حل باشد. 
اكنون بر خالف گذشته فرصت داريم كه فكر كنيم. و بايد از اين فرصت 

استفاده كنيم.
وظيفه ى كشورهاى توسعه يافته در قبال فقيرترين 

كشورها چيست؟
قبًال فكر مى كردم كه ثروتمندترين كشورها بايد 2 درصد از توليد 
ناخالص داخلِى خود را به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند، و 
بدون تحميل اولويت ها و خواسته هاى خود بر آنها، كنترل آن پول را بر 
اساس روندهاى دموكراتيك به خوِد آن كشورها واگذار كنند. اما پس از 
مطالعه ى آثار انگوس ديتون، برنده ى جايزه ى نوبل اقتصاد، اعتقادم به 
اين نظريه تضعيف شد. او به لطف مطالعات تطبيقى نشان مى دهد كه 
كمك هاى خارجى به ندرت مفيد و اغلب مضر است. اگر قرار است كه 
نظام سالمت خوبى در كشور يا منطقه اى ايجاد شود، اين امر محتاج 
اراده ى دموكراتيك مردم و سياست هاى مناسب براى تحقق اين اراده 
است. زيرا حتى اگر مصرف اين پول با فساد همراه نباشد، وجودش 
اغلب شكل گيرِى اراده ى دموكراتيِك حامِى سياست هاى خوب را 
تضعيف مى كند. بنابراين، به نظر ديتون، دست كم در حوزه ى سالمت، 
فقط شهروندان كشور قادر به حل مشكالت آن كشورند. در حوزه ى 
آموزش به اين اندازه بدبين نيستم. ما مى توانيم از راه هاى گوناگون به 
زيرساخت آموزشى و انتقال دانش و فناورى كمك كنيم، و مى توانيم در 
دانشگاه هاى خود بودجه هايى را به تحصيل دانشجويان كشورهاى در 
حال توسعه اختصاص دهيم تا بعدها نقش هاى مديريتى و رهبرى را در 

اين كشورها بر عهده گيرند.
چرا فكر مى كنيد كه اكنون فلسفه بيش از هميشه 

اهميت دارد؟
چون فلسفه به پرسش هاى مهم مى پردازد، پرسش هايى كه همه 
براى خوب زيستن با آن مواجه اند: زندگى خوب چيست؟ جامعه ى 
عادالنه چگونه جامعه اى است؟ اكنون سرگرم تدريس درسى با عنوان 
«عواطف، عقل و قانون» براى دانشجويان دوره هاى كارشناسى ارشد 
و دكتراى حقوق هستم، و اين گروه بيش از همه ى گروه هاى قبلى به 
اين مسائل اهميت مى دهند. نوعى احساس اضطرار وجود دارد، و فلسفه 
اضطرارى است. اين پرسش ها هيچ وقت دست از سرمان برنمى دارند، و 
اگر به آنها توجه نكنيم و به آنها نپردازيمـ ـ خواه در كالس يا از طريق 
مطالعه ى گروهى يا فردىـ ـ به احتمال زياد سرسرى و بدون تأمل و 

درنگ الزم به آنها پاسخ خواهيم داد. 
عالوه بر اين، فلسفه مايه ى سرگرمى است! مطرح كردن 
پرسش هاى بزرگ و بحث كردن درباره ى آنها برانگيزنده است. يكى از 
همكارانم با تعدادى از دانشجويان، آن هم نه تنها دانشجويان فلسفه، 
گروهى تشكيل داده است و نيمه شب ها درباره ى پرسش هاى مهم 
بحث هاى خودمانى به راه مى اندازند. نام اين گروه «جغدهاى شب» 
است و هميشه دو گرداننده دارد: همكارم و يك مهمان. معموًال 250 
دانشجو فقط به عشق اين پرسش ها در بحث شركت مى كنند، بحثى 
كه هميشه منحصربه فرد و پيش بينى ناپذير است. اين بسيار ارزشمند 
است. فلسفه نبايد به دانشگاه ها محدود باشد. تعداد بى نهايت زيادى 
از آدم ها وقتى استخدام و سرگرم كار مى شوند ديگر هيچ ارتباطى با 

مسائل مهم ندارند.

 آنجا كه سخن از گفتن بازمى ماند، موسيقى آغاز مى شود.
« بتهوون»
  موسيقى اثرگذارترين  هنرى است كه مى تواند دغدغه هاى  محيط زيست 
را به عموم مردم منتقل كند. به عبارتى اين هنر قادر به افزايش فهم بوم 
شناختى و درك زيست  محيطى شهروندان مى باشد. در ايران گروه هاى 
موسيقى وارد اين حوزه شده اند و از قابليت هاى آن براى برجسته سازى 
مشكالت زيست محيطى و ايجاد  حساسيت در  افكارعمومى استفاده مى كنند. 
از جمله آن ها فعاليت دو برادر خوانسارى است كه در نقاط مختلف تهران 
از جمله حوالى ميدان فردوسى  و خيابان ولى عصر و ... به هنرنمايى مى 

پردازند.
وقتى نغمه سازشان بلند مى شود،  رهگذران با ديدن دو جوان كاله به سر 
كه  نوايى دلنشين را از حنجره دسته جاروى چوبى و اگزوز كهنه و زنگ زده 
بيرون مى آورند، ميخكوب مى شوند. سينا و ايمان درستى، دو هنرمند دوستدار 
محيط زيست هستند كه با  زبان  موسيقى و شيوه اى متفاوت، زنگ خطر نابودى 

زمين را براى پايتخت نشينان به صدا درآورده اند. 
 صداى جذاب ويلن از سرعت اتومبيل ها مى كاهد تا خودرونشينان هم 
فرصت لذت از آن را  به دست آورند. دقايقى بعد موسيقى به آرامى تمام مى شود 
و اين بار صداى تشويق عابران به گوش مى رسد.  ايمان، مانند هنرمندان روى 
سكوِي صحنه، تعظيم مى كند. سينا هم كمى جلو مى آيد و به نشانه تشكر و 
احترام خم  مى شود و به عكس هاى بزرگ و كوچكى از پاكبانان شهر و طبيعت 

تهران كه در اطراف بساط  شان خود نمايى مى كنند، اشاره مى نمايد.
 يك راننده تاكسى كه در روز چند مرتبه گذرش به ميدان فردوسى 
مى افتد، مى گويد:  «كارشان واقعا  عالى است. اين طور خالقيت ها نياز به حامى 
دارد. باورتان  نمى شود، ولى گاهى  مسافران با شنيدن  صداى موسيقى اين دو 
پسر جوان، از من تقاضا مى كنند كمى آهسته تر بروم تا فرصت بيشترى براى 

لذت  بردن داشته باشند.» 
 ايمان و سينا درستى، كاله هاى لبه دار قرمز روى سر مى گذارند و 
بلوزهاى نخى سفيد مى پوشند. روى بلوز آنان تصوير پاكبانى در حال جارو زدن 
چاپ شده و زير تصوير، عبارت «  نغمه ِساز من، زمينى بدون زباله» نوشته شده 
است. پرچم 3 رنگ ايران، طرح تصويرى مشترك بلوزهاى ايمان و سيناست. 
شعارهاى نقش بسته بر لباس سينا با  ساز او هماهنگى دارد و ترسيم تصويرى 
از يك خودرو دودزا، عالمت ممنوعيت  تردد خودرو تك سرنشين است. شعار 
«  نواى سازِ من، آسمانى بدون دود»، بلوز سفيد رنگ او را به كتابچه  آموزشى 
سيار تبديل كرده است. ايمان و سينا با همين پوشش و شكل و شمايل در 

ميدان ها و خيابان هاى تهران مى نوازند. 
ايمان مى گويد: «در گذشته مانند نوازنده هاى ديگر براى نواختن موسيقى 
از ويولن استفاده مى كردم؛ اما در محله ها و بوستان هاى مختلفى كه براى 
اجراى برنامه مى رفتم، مى ديدم كه بسيارى از افراد به پاكيزگى محيط زيست 
توجهى ندارند؛ به گونه اى كه بعد از رفتن شان، محل به يك سطل زباله بزرگ 
تبديل مى شد. با مشاهده اين وضعيت به فكر افتادم تا با يك ابتكار مردم را به 

حفظ محيط زيست دعوت كنم.»
 اين هنرمند تعريف مى كند: « يك سال طول كشيد تا از دسته جارو و 
اگزوز خودرو، ويولن بسازيم. من و سينا روزها به نوازندگى در گوشه و كنار 
شهر مشغول بوديم و شب ها تا صبح روى اگزوز و دسته جارو خرك، گوشى، 
گريف و سيم وصل مى كرديم. كار آسانى نبود و به سادگى صدايشان در 

نمى آمد. من 20 جارو را خراب كردم تا توانستم اين «جارولن» را بسازم.»  
 او مى گويد هيچ عاملى از گرماى طاقت فرساى تابستان گرفته تا سرماى 
استخوان سوز  زمستان، مانع نوازندگى شان براى سرزندگى طبيعت نشده است. 
موسيقى زبان همه انسان هاست. ما مى  نوازيم تا هم ديگران لذت ببرند و هم 
توجه شان را به طبيعت از نفس افتاده تهران جلب كنيم. طبيعتى كه  با برج و 

باروهاى فلزى و سازه هاى شيشه اى تباه شده و به اضمحالل مى رود.  
 ايمان براى شاگردى نزد استاد «حسين سرورى» و «همايون خرم» 
سال ها در مسير خوانسار تا گلپايگان و تهران بوده و هنرى را كه به زحمت 
آموخته، بى دريغ به سيناى نوجوان آموزش داده است. ايمان و سينا جارو و 
اگزوز ويولنى سنگين خود را مانند ويولن هايى سبك و خوش دست زير چانه 
مى زنند و همنوازى مى كنند تا شهروندان را از خطراتى كه زيست بوم شان را 

تهديد مى كند، آگاه ساخته و حساسيت آنان را برانگيزند.
در هفته « محيط زيست» فاجعه آتش سوزى جنگل هاى زاگرس پيش 
روى ماست. اينجانب هرگز اشك هايى را كه از چشمان  دكتراسماعيل كهرم 
فعال محيط زيست در يك برنامه تلويزيونى به دليل از بين رفتن گونه هاى 

متعدد جانورى، گياهي و حشرات سرازير مى شد، از ياد نمى برم.
به اميد روزى كه دولت و شهروندان ايرانى چشمان خود را بشويند و 

 طبيعت را  جور  ديگر ببينند.

نغمه هایی برای نجات زمین  گفتگویی با فیلسوف معاصر پروفسور مارتا نوسبا م درباره شرایط جهان  

در عصر کرونا و آنچه پیشاروی بشریت است

چشم انداز های فردا...
اين بيمارِى عالم گير فرصت بزرگى است براى اين كه زندگى خود را به روى واقعيت هاى زندگِى ديگران بگشاييم. مارتا 

نوسبام، فيلسوف آمريكايى و يكى از معتبرترين و مهم ترين انديشمندان معاصر دنيا، ما را به اين كار دعوت مى كند.

 او در شيكاگو است، در بحبوحه ى ويروس كروناى جديد، تنها در روز جمعه 3137 مورد ابتالى جديد و 105 مرگ تازه در 

ايالت ايلى نوى ثبت شد كه رقم كل مرگ ومير در اين ايالت را به 2457 فقره رساند.

نوسبام مى گويد كه اكنون زمان يادگيرى و يافتن راه حل مشكالت ناشى از كوويد-19 است. و فلسفه در اين ميان مى تواند 

سهم زيادى داشته باشد.پروفسور مارتا نوسبام  كه پيش از تدريس در دانشگاه شيكاگو در دانشگاه هاى هاروارد، براون و آكسفورد 

ـ با  درس داده، در سال 2012 «جايزه ى شاهزاده ى آستورياس» را به دست آورده و 63 دكتراى افتخارى به او اهدا شده استـ 

شور و حرارت از اهميت فلسفه در اين دوران بحرانى سخن مى گويد: «نوعى احساس اضطرار وجود دارد. و فلسفه اضطرارى 

است.» اين گفتگو را هوگو  آلكونادا مون به تازگى از طريق اسكايپ انجام داده است. 

 دكتر  ابراهيم جعفرى
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11. آيا شـما تفاوتى ميان طب سنتى با طب اسالمى قائل 
هستيد؟ و اگر هستيد، كدام را علمى تر و قابل اعتناتر مى دانيد؟ 

 ميان طب ســــنتى و اســــالمى، به نوعى رابطه عموم و خصوص 
من وجه برقرار است. يعنى هر كدام يك بخش مشترك و بخش مستقل 
دارند. اما طبيعى تر اين اســــت كه بگوييم، طب اسالمى متكى به روايات 
منســــوب به معصومين (ع) است، اما طب سنتى، قاعده اش اين است كه 
مبتنى بر كتابهــــاى قديمى در طب مثل تحفه حكيم مومن و ديگر متن 
هاى كهن از آثار ابن سينا و ديگران باشد، آثارى كه مبتنى بر طب يونانى 
و همين طور ماده شناســــى يونانى يعنى آب و باد و خاك و آتش و نظريه 
طبع اســــت. هر كدام به يك دليل بى اعتبارند. احاديث اندكى كه هست، 
نه از نظر سند درست است ونه متن و محتواى آنها غالبا مورد تأييد نظام 

دانشگاهى جديد است.
طبيعى است كه در حوزه طب، نمى توان به احاديثى كه مشكل سند 
و متن دارند، اســــتناد كرد. عالوه بر اين كه اساسا، و از اصل، قبول نداريم 
كه دين در امور پزشكىـ  نه اخالق يا مسائل حقوقى آنـ  نظر دارد. طب 
سنتى را الزم نيست ما نظرى بدهيم. دنيا مسير پزشكى ديگرى را از چند 
صد سال قبل انتخاب كرده و طب سنتى را كنار گذاشته است. اما روشن 
است كه بخشى از آن، كه جنبه آرامش بخش دارد، و بخشى را كه بتواند 
ثابت كرد داروهايش از نظر علمى سودمند است، مى توان داشت. در واقع، 
طب جديد و قديم ندارد، طب يك اساس علمى بايد داشته باشد. بخشى از 
آن هم هنوز ناتوان در حل مسائل است و ممكن است در آينده نزديك يا 
دور مشكالتش را حل كند. شايد در آينده پزشكى نوينى بيايد كه از بنياد با 
آنچه هست، متفاوت و پيشرفته تر باشد. اما علم، همين مسيرى را مى رود 

كه الحال مى رود. بايد تالش كرد بهتر و دقيق تر شود. 
12.  اين روزها كرونا آمده و همه نظام زندگى عالم را بر هم 
زده است. در دوره اى كه بشـر تاريخ را مى داند، اوضاع به اين 
شكل درنيامده بود. همين امر سـبب شده است تا حدس هاى 
زيادى اوال در باره تغييرات تمدنى در غرب زده شـود، و ثانيا در 
باره علم، گمان هاى منفى شايع گردد و در نهايت، با بحث هاى 
ظهور، تصوير جديدى از عالم داده شـود. مـا تصورى از غرب 

داشتيم كه با كرونا شكسته شد. نگاه و تحليل شما چيست؟ 
بنده هيــــچ وقت نمى توانم و جرأت نمى كنم، اظهار نظرهاى همه 
جانبه و بلندپروازانه داشته باشم. اما چند توصيه براى خودم و ديگران دارم. 
يكى اين كه برخى هول نشــــوند و عجوالنه اظهار نظر نكنند خيلى هم 
گوش به اين رسانه ملى ندهند. البته كه كرونا حادثه بزرگى بوده، اما اين 
كه عده اى فرصت طلب هســــتند كه تا اوضاع تيره و تار مى شود بحث 
ظهور و تغييرات شگرف اين چنينى را مطرح مى كنند، اين را خيلى جدى 
نمى گيرم. به همين سبك، عده اى هستند كه سالهاست، فكر مى كنند 
غرب در حال انحالل است. اشپنگلر صد و اندى سال قبل از انحطاط غرب 
گفت و اتفاقا جنگهاى اول و دوم چنان باليى سر اروپا آورد كه همه فكر 
كردند آن انحطاط به معناى واقعى رخ داده است. به عكس، اوضاع برگشت. 
ماركسيسم كه موعود انقالبيون غربى در آلمان و نقاط ديگر بود، شكست 
خورد و غرب دوباره سرپا ايستاد. اين واقعيت است، تعريف نيست. از نظر من، 
خداى متعال، يك قواعدى و سنت هايى براى انحالل امت ها دارد كه با 

توانايى هاى آنها و رعايت موازين اخالقىـ  انسانى، متناسب است. 
از نظر دينى مى توانيم بگوييم اينها سبب انحالل و جانشين شدن 
قوم ديگر به جاى قوم قبلى اســــت، اما اين كه االن اين طور شده است يا 
نه محل ترديد است. با اين مطالب، پيشگويى نمى شود كرد. اما زير سوال 
بردن توانايى ها علمى، بايد عرض كنم، علم نسبت به آن چيزى كه بايد 

باشد خيلى عقب است، اما نسبت به آن چيزى كه بوده، بسيار جلوتر رفته 
است. علم هميشه نياز به پيشرفت دارد. همچنان بسيارى از مسائل عالم 
الينحل مانده است. اما تفاوت جهان جديد و قديم در اين است كه به قول 
دكتر داورى، حاال در اين تمدن جديد، علم رياضى مبناست. در گذشته، حرف 
مفت زياد بود و هزاران سال بشر بدون تحول گذشت. علم جديد، بيش از 
هميشه آماده حل مشكالت خودش هست، و بى خود آدم هاى درمانده و 
عقب افتاده فكر كنند فاتحه غرب خوانده خواهد شد و آنها بدون زحمت و 
بدون گذراندن يك دوره طوالنى براى كسب علم و انجام تحقيقات مى توانند 
سوار بر عالم شوند. رهبران سياسى ما بهتر مى دانند كه چهل سال است 
مى خواهند يك موشك درست كنند كه دقيق باشد. ميلياردها هزينه كرده اند 
تا به اين نقطه رسيده اند. بقيه علوم هم همين است. آنها بهتر از بقيه مى دانند 
پيشــــرفت امرى هزينه بر است و ُمفت بدست نمى آيد. اما عده اى تا يك 
موتور هوا پيماى غربى ها خراب مى شود، فكر مى كنند عالم آخر شده و زوال 

دولت آنها رسيده است. 
اينها خيال خام اســــت. وقتى از كروناى ايرانى صحبت مى كنند، 
موجودى نرم و ماليم و لطيف اما بد است، اما كروناى امريكايى ها، يك 
غول بى شــــاخ و دم است كه عنقريب آنجا را نابود خواهد كرد. اين دفاع از 
«غرِب فاسد» نيست، اين دفاع از علم و تحقيق و صداقت است. و اما اين كه 
در ماجرا كرونا، هيبت غرب شكسته شد، من يك نكته اى را عرض بكنم. 
اوال هيچ كجاـ  غرب باشد يا شرقـ  اوضاع بى اشكال نيست. ثانيا، هر روز 
نوبت يك كسى است و نبايد وقتى نوبت دوست اوست، زياد شادى كند. ثالثا، 
عجله كردن كار شيطان است. و رابعا اين كه، اگر مقصودتان از سقوط هيبت 
غرب، بر اساس اخبار و نوع خبر گفتن صد و سيماست، حق داريد. اما اگر 

واقعيت را مى خواهيد، اندكى صبر كنيد تا اوضاع روشن تر شود. 

بماند كه، همه جا مشــــكل 
دارند و مشكالتى مثل كرونا، نقطه 
ضعف ها را بيشتر روشن مى كند. 
مهم حل مشكالت است. و بيفزايم، 
اگر ما هم كنترل كــــرده ايم، تا 
اندازه اى كه حــــاال اتفاق افتاده، 
در چارچوب همين نظام پزشكى 
است كه از غرب آمده است. طب 
سنتى و افكار بومى كمكى در اين 
زمينه به ما نكرده، و يك نفر هم 
كه رفت كمك كند، دادگاه ويژه 

او را دستگير كرد! البته كه غرب هم براى اين مشكل، دارو درمانى ندارد، 
مقصودم نظام درمانى و پروتكل هاى درمانى است كه در دنياى جديد تعريف 
شده است. اگر ما يادمان رفته كه اين حرفها را از كى گرفته ايم، مى شود 
به تاريخ مراجعه كرد و تاريخ دارالفنون را خواند. حافظه ما كمى خراب شده 
اســــت. اطباى سنتى امروز ما حتى به اندازه طبيبان قديم هم سواد ندارند. 
ديده ايد كه هر بچه اى مغازه عطارى مى زند و انواع و اقســــام داروها را 
مى دهد، يا صفحه اى در اينســــتا باز مى كند و در باره علوفه جات، نطق 
كرده، خواص آنها را بيان مى كند. آن وقت، بهترين بچه هاى با استعداد 
ما، هفت ســــال درس مى خوانند تا پزشك عمومى شوند. آيا اينها به آن 

جماعت نمى خندند؟ 
13. سوال من اين است ، با توجه به ظواهر،  آيا كالبد نظام 
سياسـى و ادارى ما داراى باور به علوم جديد و اصوال معتقد به 
نظام اجرايى هست؟ اگر هسـت چگونه توضيح مى فرماييد و 

اگر نيست راه چاره چيست؟ 
من روشن خدمت شما عرض كنم؛ جامعه ما، از چند قرن پيش تاكنون، 
در مسيرى حركت كرده است كه اين مسير ضد علم بوده است. اين را بايد به 
تفصيل صحبت كنيم. هميشه دنبال جايگزين علم بوده و جهل را بر دانايى 
ترجيح داده است. حداكثر كارى كه كرده و با منت هم، اين كه ما البته علم 
را هم قبول داريم! اما در عمل، به طور عميق به اين مطلب باور نداشته است. 
به شــــما اين را عرض كنم، دلسوز زياد بوده، و براى تشويق به علم خيلى 
كار شده، اما اشكال اين است كه نهادينه شدن اصل علم خواهى در يك 
جامعه اى مثل جامعه ما، به توصيه نيست. به ايجاد نوعى صيرورت به اين 

سمت و سو است. چگونه بدست مى آيد، واقعا نمى دانم. 
من فقط مى توانم نشــــانه هاى بى توجهى به علم را از روى شواهد 
بيان كنم. اما فرض كنيد من اين كار را هم نكنم، آيا شــــما با وضعى كه 
داريم، باورتان مى شــــود كه ما طرفدار علم هستيم؟ ما در اين سى چهل 
سال، ميليون ميليون به دانشجويانمان افزوده ايم، اما هيچ به علم بهايى نداده 
ايم. اگر بگويم نود درصد اينها مدركى مى گيرند كه جز افزايش حقوق و 
پرستيژ به هيچ كارشان نمى آيد، آيا شما در اين ترديد مى كنيد؟ صدها هزار 
دانشجو در علوم انسانى و اجتماعى و دينى داريم، كه در رساله ها و پايان نامه 
هاى خود، هيچ گرهى از كار علم نمى گشايند، و اال االن ما بايد به عرش 
رسيده بوديم. بنده نه تنها معتقدم كه نظام اجتماعى و علمى و شناختى ما 
به علم جديد باور ندارد، بلكه معتقدم ضد آن است. اگر همين مقدار قدرت 
سياسى هم جانبدارى از علم نمى كرد، اين مردم، ريشه علم را مى كندند. 
باورهاى ضد علمى آنها، بسيار بسيار فراتر از آن چيزى است كه ما بتوانم 
اندازه بگيريم. بدنه اين جامعه هم به نصيحت نيست. در تمام اين صد سال 
گذشته، مى توانم نشان دهم كه چه قدر روى علم تأكيد شده است، اما وقتى 

مى گويند، نرود ميخ آهنين در سنگ، يعنى همين. 

سیر تحول مفهوم علم

گفتگویی با  دکتر رسول جعفریان درباره جایگاه 

«علم» در دانشگاه، حوزه و جامعه کنونی ایران

بخش چهارم



عرض و طول فرهنگ هر قوم، از آثار پيچيده و فاخر نخبگان تا ادب و حكمت 
عاّمه و لطايف و حتي خرافات موجود در يك جامعه را در بر مي گيرد. در گذشته، 
به اين بخش اخير اهميت كمتري داده مي شد و تصّور غالب اين بود كه تصوير 
فرهنگ را تنها مي توان در كتب بزرگان دانش و اعاظِم فرهنگ و ادب قوم ديد. 
اندك بودند كساني كه متوجه اهميت و ژرفاي فرهنگ عامه شده، و از طريق آن 
به نهاني ترين خاستگاه هاي اخالق و باورها و عقايد و اسطوره ها و حكمت برخي 
مناسبات اجتماعي در ميان مردم پي برده بودند. جهان كهن، فرهنگ را نخبه گرا و 
صدرنشين مي پنداشت و منزه تر از آن مي دانست كه به حكمت و زبان و باور عوام 
آغشته شود. تنها اندكي از حكيمان و دانشوران بزرگ بودند كه با عقل پنهان در 
اين امور و مفاهيم مضمر و ارزش بي حّد و حصر آن را دريافته و حتي فراتر رفتند و 

منزلت زيبايي شناسانة آن را نيز پذيرفتند و كوشيدند به ديگران بياموزند.
امروزه ما مي دانيم كه بخش مهمي از غناي شكلي و محتوايي غزل هاي 
خواجه حافظ يا كليات آثار شيخ سعدي يا تمثيالت حضرت موالنا جالل الدين، وامدار 
زبان و باورها و مفاهيم معتبر در كوچه و بازار و قوام يافته در ميان تودة گمنام مردمان 
فارسي زبان است. محققان و ادب پژوهان در اين باب رساله ها نوشته و پژوهش ها 
كرده اند و كم و بيش ما نيز از آن آگاهيم. اّما برخي ادبا و حكماي خردمند ما، كه در 
صدر ايشان حضرت موالنا عبيد زاكاني قرار دارد، در همان دوراني كه كرشمة قلم 
بزرگاني همچون شيخ اجل و خواجة شيراز و مالي روم، رشك سروش فرشتگان 
بود، خود را يكسره وقف فرهنگ عامه كرده و از ذخيرة بي پايان اين فرهنگ 
حّظي وافر برده و به خوانندگان خود لّذتي اَوَفر ارزاني فرمودند. البته موالنا عبيد، بر 
جنبه هاي انتقادي و افشاگرانه اي كه در كنايات و لطايف عوام بود، تأكيد بيشتري 
داشت و از اين جنبه، آثار يگانه و بي مانند خود را تدوين فرمود. اّما نبوغ و درِك 
بي مانند مردي چون او بود كه نسخة مكتوب لطايف و برخي باورها و جستارهاي 
ارجمندي از ادب عاّمه را براي ما باقي نهاد و هنوز كه هنوز است و تا زبان پارسي و 

فرهنگ ايراني برجاست، اين مكتوبات و رسائل گرامي نيز خوانده خواهد شد.
باري، به رغم نفوذ و وسعت اين آثار، همان گونه كه گفتم، گذشتگان ما آن را 
جّدي و در زمرة علوم و منابع ارجمند تحقيق قلمداد نمي كردند. غالباً در حاشيه و 
جهت تفّنن و تفريح خاطر به كار مي آمد و عمدتاً بر جنبة طنز و كميك يا بهرة هجو 
و هزل به كار گرفته مي شد. اغلبي از شعراي بزرگ ما، در قصايد و اشعار موسوم به 
اِخوانيات يا در حكاياتي كه در قالب قطعه سروده مي شد و برخي ديگر از صورت هاي 
شعر كالسيك پارسي، به سراغ اين گونه مسائل رفته و طبعاً لطايف و طنزها و 
كنايات ظريف و حتي دشنام ها و بددهني هاي مرسوم و مكتوم نيز در اينجا مجال 
طرح مي يافت. تنها براي دوستان و محافل خودماني هم نبود، به رسم خصومت 
نيز هزل و هجو و نقدهاي بسيار سروده و در تتمة دواوين شعرا يا ديگر آثار بزرگان 
ادب و فرهنگ ايران ضميمه شده است. از مهستي گنجوي و برخي شعراي اولين 
تا اديبان شاعران مكتب عراقي، تا سرايندگان سبك وقوع و مكتب هندي و عصر 
بازگشت و رستاخيز تا اين زمان؛ بر حجم و كميت اين نوع آثار دائماً افزوده شده و 

تجليات مختلفي از اين ژانر ادبي پديد آمده است.
خوشبختانه در دوران ما، جمعي از استادان و ادب دانان برجسته و نكته سنج، 
پژوهش هاي ارزشمند و مهمي در اين عرصه ها انجام داده و ديگر مثل سابق، 
دست ما كامًال خالي نيست. تصور مي كنم از اواخر عهد قاجار و در دوران سلطنت 
ناصرالدين شاه بود كه تعدادي از زبدگان فكر و فرهنگ، متوجه اهميت فرهنگ 
عامه يا فولكلور شدند و براي ثبت و ضبط آن آستيني باال زدند. بي گمان در راس 
اين گروه، ستاره درخشان ادب ايران، ميرزا حبيب  اصفهاني، روشنفكر و نثرنويس 
تبعيدي ايران در استانبول بود كه با دقت و در عين حال وسواسي پژوهشگرانه، 
نخستين آثار انتقادي در عرصه  ادب عامه ضبط و ثبت كرد. حيطه كارش وسيع 
و كيفيت آثارش وضيع و متناسب با وضع فرهنگي عصر جديد بود. او دو رمان 
پيكارسك انگليسي و فرانسوي به نام هاي «سرگذشت ژيل بالس» اثر آلن رنه 
لوساژ و «سرگذشت حاجي باباي اصفهاني» به قلم جيمز موريه را به نثر يگانه و 
خيره كننده پارسي برگرداند. ميرزا حبيب در اين دو اثر، فرهنگنامه اي از زبان عامه 
و صحنه هايي از زندگي مردم كوچه و بازار و صفحاتي از عادات و تمايالت  ايشان 
و توصيفاتي از وضع شهرها و اجزاي زندگي و سرانجام گنجينه اي از تمثيالت و 
ضرب  المثل ها و كنايات و استعاره ها و تكيه كالم هاي عامه مردم را گنجاند. اما كار 
او منحصر به اين نبود. او درباره مسائل مربوط به واژگان و دستور و ساختار زبان 
پارسي هم كوشش ها كرد. نخستين دستورزبان پارسي را نوشت و اصطالح دستور 
را به جاي نحو عربي و گرامر فرنگي را جا انداخت. ميرزا حبيب برخي تلخيص ها 
هم از آثار مهم ادبي انجام داده و مهم  تر از اين ها، او  نخستين تصحيح هاي انتقادي 
و امروزي از چند اثر ادب عامه انجام داد. از جمله تصحيح و انتشار ديوان نظام 
فارسي (موسوم به البسه) و ديوان مالبُسحاق شيرازي (متخلص به اطعمه) كه هر 
دو فرهنگنامه هاي ارزشمندي از ذخيره ادب مردمي است كه خالي از طنز و لطايف 
ظريف هم نيست. به هر جهت ترديد نبايد كرد كه جناب ميرزا حبيب، سلسله جنبان 
اين جريان در روزگار ما بوده و تحت تأثير او، افراد ديگري مثل محمد مقدم و 
سيدمحمدعلي جمالزاده نيز شروع به نگارش نثرهاي مرسل و متكي به ارزش زبان 
عامه مي نمايند. مرحوم استاد جمالزاده كه به درستي پدر قصه نويسي نوين ايران 
نام گرفته، اندكي پس از ميرزا حبيب شروع به كار كرد. او قصه هاي زيبايي نوشت 
كه سرشار از مثل ها و متل ها و تكيه كالم هاي توده هاي فرودست مردم بود. «يكي 
بود يكي نبود»،  «فارسي شكر است»، «دارالمجانين»، «كباب غاز»، «صحراي 

محشر» و تعداد پرشماري از اين آثار، ميراث قلم اين مرد بزرگوار و اين عاشق ايران 
زمين است. قبًال ميرزا حبيب اصفهاني، در پايان دواوين اطعمه و البسه و آثار ديگر، 
فرهنگي از اصطالحات عامه گردآورده و قصد داشت فرهنگنامه مجزايي از آن ها 
به دست دهد، اما ظاهراً  موفق نشد. جمالزاده اين كار را كرد و فرهنگي از گويش 
و مثل ها و عبارات و اصطالحات را از تداول روزمره استخراج و ثبت كرد. كتاب 
مهمي هم به نام «خلقيات ما ايرانيان» نوشت كه واكنش هاي مثبت و منفي فراواني 
برانگيخت. لذا بايد ميرزا حبيب و جمالزاده را پيشگامان توجه و تحقيق در فرهنگ 

عامه قلمداد كرد.
اندكي پس از آن، و شايد مقارن جمالزاده، تحقيقات ژرف تري در ادب عامه از 
سوي نابغه داستان نويسي ايران، صادق هدايت انجام گرفت كه فقط جنبه گردآوري 
و ثبت نداشت، بلكه بر نگاه نقاد و تحليل گري شكل گرفته بود كه با هدف كاوش 
در اليه هاي عميق فهم اجتماعي و برقراري پيوند با روح قومي و فرهنگي توده 
مردم تداوم مي يافت. در كنار هدايت استاد نامدار ادب و زبان پارسي، عالمه علي اكبر 
دهخدا نيز فرهنگ نامه كم نظير خود به نام «امثال و حكم» را تاليف و تكميل 
مي فرمود. اثري درخشان و عالي كه بعدها به كوشش دانشور فقيد استاد دكتر 
محمدمعين تكميل  و منتشر شد و يكي از مهم ترين منابع مطالعات مربوط به زبان 
و فرهنگ عامه را در ايران قلمداد شد. از پي اين دانشوران، داستان نويسان، اديبان، 
محققان و كوشش گران زيادي ظهور كرده و هر يك گوشه اي از كار را گرفتند كه 
مرحوم استاد انجوي شيرازي، مرحوم استاد احمد شاملو، دكتر جابر عناصري، استاد 
احمد مجاهد و تعداد زيادي از دانايان فرهنگ ايران به اين موضوع توجه نشان دادند 
و آثار مهم و مفيدي بر جاي نهادند. يكي از استادان دانشوري كه به اين موضوع 
عالقه نشان داد و اثري جالب و خواندني تاليف كرد، مرحوم استاد احمد بهمنيار، 

آموزگار شهيد و پژوهشگر فهيم اوايل سده خورشيدي كنوني است.
شرح احوال

درباره زندگي و نسب و حسب و مشاغل و فعاليت هاي علمي بهمنيار، يا 
به عنوان روزگار جواني: ميرزا احمد دهقان، خوشبختانه منابع موثق و مفيدي در 
دسترس است. وي در روز نهم بهمن ماه 1262 خورشيدي، برابر با بيست و نهم 
ربيع االول سال1301 قمري در كرمان زاده شد. پدر و بستگان پدري و نياكانش، 
وابستگي و دلبستگي به مسلك شيّخيه داشتند و از نزديكان ميرزا محمدخان و 
محمدكريم خان كرماني، پيشوايان اين طريقت بودند. احمد بهمنيار در زادگاهش 
تحصيل كرد و نزد آقا ميرزاحسن كوهبناني و مالغالمرضا رباطي علوم مقدماتي را 
آموخت. پدرش آقامحمدعلي و برادر بزرگ ترش آقا محمدجواد كه هر دو به «معلّم» 
معروف بودند، آموزش صرف و نحو و ديگر علوم متعارف را به احمد عهده دار 
شدند. اّما عمر پدر چندان دير نپاييد و از آنجا كه فرزند بسيار كوشا و باهوش بود، 
به سرعت ترقي كرد و در سن 16 سالگي صاحب كرسي تدريس شد. اندكي بعد 
در سن 18 سالگي، نه فقط تدريس مي كرد، بلكه نظامت و ادارة مدرسة ابراهيمّيه 
(مدرسة علمّيه و سعادِت سال هاي بعد) را نيز به عهده گرفت. عالقه اش به تعليم و 
تدريس چنان بود كه بعداً هّمت كرد و خود مدرسه اي به نام اسالمّيه (يا عمادّيه در 

سال هاي پسين) تأسيس نمود.
اين گرايش ها و فعاليت ها در وجود او، حاصل و محصول نوعي تجّددخواهي 
و ميل به ترقي بود. طبع شعر قوي داشت و از جواني با تخلِّص «دهقان» شعر 
مي سرود. به تدريج شور جواني و افكار آزادي خواهانه، پايش را به محافل سياسي و 
صفحات روزنامه ها باز كرد و همراه ديگر آزادي خواهان كرمان به فعاليت در شاخة 
حزب دموكرات در آن منطقه پرداخت. سواد و اشتياق و اعتمادي كه در او ديده 
مي شد، تأثيرش را بر اطرافيان مي افزود. در سال 1289 هـ . ش روزنامه اي به نام 
دهقان راه انداخت كه ناشر افكار و اشعار انقالبي و آزادي خواهانه بود. اّما فضاي 
واپس گرا و استبدادزدة محلّي، تساهلي نشان نمي داد. پنج سال پس از آن، احمد و 
گروهي از هم مسلكان و دوستان حزبي اش بازداشت و به حبس در ارگ كريمخاني 

در شيراز گسيل شدند. بيش از چهارده ماه در اين زندان بود، اّما بيكار ننشست. در 
مجلس زبان تركي استانبولي را آموخت و معروف است كه قصيدة شكوائيه اي زيبا 
سرود كه بعدها بسيار خوانده و از سوي برخي ادباي بزرگ تحسين شد. ابياتي از 

چكامة غم گرفته چنين است:
مرا جان بفرســـود ازيـــن زندگاني

كـــه در وي نديـــدم دمـــي شـــادماني
چه هـــا مي توان يافـــت در آن حياتي

كه بر جـــان كند بـــارِ ننگـــش گراني
مـــن اي زندگانـــي بََســـت آزمودم 

تـــو آني كـــه از هـــر چه بدتـــر هماني
حكيـــم از گلســـتان دنيـــا نچيند

بجـــز خـــارِ انـــدوه و نامهربانـــي

چه آسايشـــي خيزد از مـــرز و بومي
كـــه جـــّالد بـــر وي كنـــد مرزباني
از بهمنيار تعهدي مبني بر عدم دخالت در امور سياسي و كنارجويي از 
فعاليت هاي حزبي گرفتند و در سال 1296 همراه با ديگر زندانيان آزاد و به تهران 
فرستاده شد. اين زمان، مملكت درگير مشكالت و نارسايي و فقر و پريشاني بود. 
بهمنيار جوان هم تنگدست و رنج كشيده بود و به ناچار براي امرار معاش به استخدام 
ادارة مالية خراسان درآمد. با اين همه، فكِر فرهنگ و شورِ سياست رهايش نكرد. 
در واپسين سال هاي حكومت قاجار و در ابتداي قرن هجري شمسي كنونيـ  
1301 خورشيديـ  در خراسان روزنامه اي به نام «فكر آزاد» منتشر كرد كه مي توان 
از عنوان آن، پي به مواضع و خط مشي آن برد. سال بعد، از شغلش استعفاء كرد و 
راهي پايتخت شد. روزنامه اش را هم با خود آورد و كوشيد آن را در هياهوي تهران 
منتشر نمايد. در اين كار، شاعر نازنين و آزاده، حسين پژمان بختياري هم او را ياري 
مي داد، اما پس از يك سال دچار مشكالت متعددي شد. در اين ايام حكومت تغيير 
كرد و رضاشاه و تشكيالت و سلسلة تازه برقرار شد. احمد بهمنيار به سال 1305 در 
وزارت فرهنگ استخدام شد و به ادارة معارف آذربايجان منتقل شد. يك سال در 
دبيرستان محمدية تبريز تدريس كرد، اّما باز هم دوام نيافت و به تهران بازگشت. در 
سال 1306، در زمان مرحوم داور كه بنيان گذار دادگستري جديد در مملكت بود، به 

آن اداره رفت و در تصحيح و تنقيح قوانين و ساما ن دادن به تشكيالت عدليه به 
برخي فضال و قانون دانان و شخصيت هاي دانشور و موّجه ياري داد. عدليه، امكان 
سفر و مأمويت به مناطق مختلف كشور را براي بهمنيار فراهم كرد. به قزوين و بعد 
به همدان رفت و در آنجا با وزير وقت معارف آشنا شد. اين وزير، بهاء الملك، برادر 
اعتمادالدوله ميرزا يحيي خان قراگزلو بود و تحت تأثير دانش و فضل و متانت بهمنيار 
قرار گرفت. به خواهش و سفارش بهاء الملك، بهمنيار به وزارت معارف منتقل و 
جهت تدريس در مدارس مهم تهرانـ  از جمله دارالفنونـ  انتخاب شد. در بهمن 

ماه سال 1310 به جهت تدريس در دارالمعلّميِن عالي نيز برگزيده شد.
فعاليت هاي كاري بهمنيار هم چنان ادامه داشت تا آن كه تحّولي مهم در 
نظام آموزش عالي ايران رخ داد. در سال 1313 خورشيدي، دانشگاه تهران تأسيس 
شد و بهمنيار كه آموزگاري متّبحر و فاضل در درس هاي ادبيات پارسي و عربي و 
فلسفه و منطق بود، به دانشكدة معقول و منقول راه يافت و به تدريس تاريخ در اين 

دانشكده پرداخت. اندكي بعد، در سال 1315ـ  از سوي شوراي عالي دانشگاه تهران، 
به عنوان استاد ادبيات پارسي و عربي در دانشكدة ادبيات 

برگزيده و مشغول به كار شد. كار منظم و آثار ارزشمند و پژوهش هاي مفيد 
بهمنيار سبب شد تا مدارج كمال و ترقي را به سرعت طي كند. در سال 1321 به 
عضويت پيوستة فرهنگستان ايران درآمد. او در طي همين سال هاـ  از 1318 به 
بعدـ  با عالمه دهخدا در تنظيم و تكميل لغت نامه همكاري مي كرد. كار و فعاليت 
زياد، بر جسم استاد بهمنيار اثر نهاد و عوارض آن در اوايل دهة 1330 آشكار شد. 
رخدادهاي غمبار سياسي در سال 1332 نيز براي اين مرد شريف و دانا، كه در 
جواني سياستگري آرمان خواه و در تمام عمر فرهنگمردي ايران خواه بود، بسيار 
فرساينده بود. در نيم روز جمعه 12 آبان سال 1334، موطِن جسم را ترك كرد و 

درگذشت. پيكر استاد بهمنيار در گورستان وادي ايمن كربال به خاك سپرده شد.
تأليفات و شعرهاي بهمنيار

بخشي از تأليفات استاد بهمنيار، مقاله هاي اوست كه در روزنامه هايي كه خود 
منتشر مي كرد به چاپ مي رسيد. برخي نوشته هاي او، كه با دست خطي زيبا تحرير 
مي شد نيز پراكنده شده و ممكن است بعداً منتشر شود. مقاالت علمي و ادبي اي هم 

در مجّالت ديگر به چاپ رسانده است. از جمله:
ـ امالي فارسي، مجلّه آموزش و پرورش، سال 23، شماره هاي 4 و 5 و 9 و 

10، اين مقاله بعداً در جلد اول مجلّة فرهنگستان تجديد چاپ شد و همان است كه 
در مقدمة لغت نامة دهخدا نيز آمده است.

ـ هوش باطن، نامة شهرباني؛ سال هاي 1318 و 1319.
ـ بر حكمت سعدي نتوان خرده گرفتن، مجله تعلّيم و تربيت (سعدي نامه)، 
سال 8، ص 649، بجز اين ها، او تلخيص هايي از متون كهن و درجه اول ادب 
و فرهنگ ايران براي تدريس در مدارس و دانشگاه هاي كشور فراهم كرده و 
آثار زيادي از رسايل شيخيه، خاصه تقريرات و رساله هاي حاج محمد كريم خان 
كرماني به خط اوست. ديگر آثارش شامل تصحيح و تأليف هاي باارزشي است كه 
جملگي از منابع مفيد و موثق براي محققان محسوب مي شود. همشهري فاضل 
و شيرين سخن بهمنيار، استاد محمدابراهيم باستاني پاريزي، مقالة شيوا و مفصلي 
در شرح احوال و كيفيت آثار و حيطة افكار نوشته كه بسيار خواندني و نكته سنجانه 
و عبرت آموز است. اين مقاله كه در ابتداي «داستان نامة بهمنياري» منتشر شده، 
حامل و منبع اغلب اطالعاتي است كه در زندگينامه هاي بعدي آمده است: از جمله 
مقالة مندرج در جلد 4 دانشنامة جهان اسالم (صفحات 847 و 848)، كه گزارش 

كوتاهي هم از آثار مرحوم استاد بهمنيار داده است:
بهمنيار فهرست آثار و تأليفاتش را به خط خود نگاشته است. مهم ترين آثار 
چاپ شدة وي عبارت اند از: روزنامة دهقان (كرمانـ  دوسالـ  1329ـ  1331)؛ 
روزنامة فكر آزاد (مشهدـ  دو سال، و تهرانـ  يك سالـ  1301ـ  1304 ش)؛ 
تحفة احمديه در شرح الفّية ابن مالك (1330، 2 جلد)؛ تصحيح اسرار التوحيد في 
مقامات شيخ ابي سعيد (تهران 1313 ش)؛ تصحيح التوسل الي الترسل بهاءالدين 
محمد بن مؤيد بغدادي (تهران 1315 ش)؛ تصحيح تاريخ بيهِق ابوالحسن علي بن 
زيد بيهقي (تهران 1317 ش)؛ شرح احوال و آثار صاحب بن عباد (به كوشش 
محمدابراهيم باستاني پاريزي، دانشگاه تهران، 1344 ش)؛ تصحيح االبنيه عن 
حقايق االدويه (به كوشش شادروان دكتر حسين محبوبي اردكاني، دانشگاه تهران، 
1371 ش)؛ داستان نامة بهمنياري (به كوشش فريدون بهمنيار، دانشگاه تهران، 
چاپ دوم، 1369 ش)؛ ديوان اشعار (بي تا)، تصحيح زبدة التواريخ در تاريخ آل سلجوق 

(؟)، تاريخ ادبيات عربي در سه جلد (؟) و...
همان طور كه گفته شد، رسايل مرحوم بهمنيار از عمق و غناي خاصي 
برخوردار است. «رسالة امالي فارسي بهمنيار كه بيش از نيم قرن از چاپ آن 
مي گذرد، مانند ديگر آثار وي، از جهت صّحت و اتقان مطالب و نظم منطقي و 
قبول خاص و عام، از بهترين آثاري است كه تاكنون در اين باره تأليف شده است.» 
(دانشنامه، همان) در دايرةالمعارف ايرانيكا، او با عنوان دانش پژوه، معلم و اديب 
معرفي شده است. مردي كه در 16 سالگي استعداد و لياقت داشته است كه زبان 
عربي و ادبيات فارسي را به بهترين نحو ممكن، تا آن حّد بياموزد، كه بعد از مرگ 

پدر دانشمند خويش، حوزة درس وي را زير نظر بگيرد و تدريس كند.
استاد بديع الزمان فروزانفر دربارة احمد بهمنيار گفته است: در سال 1301 ش، 
روزنامة فكر آزاد را در خراسان منتشر ساخت و درست همين هنگام بود كه اين 
ضعيف را با اين استاد قوي دست اتفاق آشنايي و ديدار افتاد. و سبب آن بودكه مرحوم 
استادم، ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري، كه از بزرگان ادباي قرن اخير بود و اغلب 
اشخاصي كه به شعر و ادب عربي و فارسي آشنايي دارند، تربيت يافتة محضر آن 
بزرگواراند و بيشتر استادان ادب نيز از محضر آن آفتاب معرفت اكتساب انوارِ فضايل 
كرده اند، از كماالت نفساني و ُحسن ذوق و لطف اصالت و وسعت اطالع جناب آقاي 
بهمنيار براي ضعيف مطالبي فرموده بودند؛ و چون استاد مرحوم كم تركسي را قبول 
داشتند و حتي از متقدمين ادبا عدة معدودي را مي ستودند، تصديق ايشان از مقام 
علمي و ادبي اين استاد گرامي، براي شاگردان ايشان فوق العاده عجيب بود و غريب 

مي نمود، در همان ايام. (پژوهشگران ايران ، جلد1 ، ص 372)
اّما از ديوان اشعار مرحوم استاد، گويا حدود هزار و پانصد بيت برجا مانده است 
كه شامل چند قصيده و غزل و مسّمط است و برخي مثنوي ها و قطعه ها و غالباً در 

نشريات گوناگون منتشر شده است. معروف ترين شعرش كه از سوي ادبا و استادان 
عالقمند به سبك خراساني در دورة اول دانشگاه تهران بسيار پسند افتاده و ستوده 
شده است، چكامة حبسية بهمنيار است كه صد و بيت دارد. مثنوي ها وقطعه هاي 
حكايي و مطايبات انتقادي و طنزآميز نيز دارد كه برخي  از آن ها مشابه يا ترجمان 
داستان هاي حيوانات ـ   فابل ـ   به شيوه  و سياق الفونتن فرانسوي است. وي به 
سبك قدما و شاعران هم روزگارش ، ماده تاريخ هايي ، از قبيل تاريخ تأسيس برخي 

مدارس يا وفات دوستان و امثالهم هم سروده است و البته غزلياتي هم دارد. 
از جمله اين غزل: 

نشست سيل سرشك از دلم غبار مالل 
ســـبك نگشـــت ز افغان و ناله بار مالل 

فغان كه برق اميدي نمي كند جســـتن 
زابـــر حادثـــه بـــار فضـــاي تارمالل 

هجوم جيش بال را دريغ و درد كه نيست
در ايـــن زمانه پناهي بجـــز حصار مالل 

ميانة من و ســـر منزل سالمت و امن 
كشيده دســـت قضا، ســـيم خاردار مالل 

بســـي نهال نشـــانديم در زمين امل 
كـــه زان نهـــان نچيديم غيريـــار مالل 

مالل تيره چو شـــب كرد روزگار مرا 
كه باد چون شـــب من تيـــره روزگار مالل 

نشاط و خّرمي از ما مجو كه طينت ما 
سرشـــته اند زآب و گل ديـــار مـــالل 

چكامة طـــرب آور مخـــواه از دهقان 
كه هســـت طبعش پروردة كنـــار مالل 
از حيث مضمون و حّس و حال، شعر بهمنيار تلخ است و اين انعكاسي از 
اوضاع و سرگذشت اوست. به سبك خراساني و شعر فاخر شعراي متقّدم پارسي 
گرايش دارد و فخامت كالم و صنعت پردازي را در حّد اعتدال مجاز مي داند . 
براي مثال برخي ابيات اين قصيده كه در منقبت امام رضا (ع) سروده، واجد همين 

ويژگي هاي سبكي است:
چرخم زبس به جرم هنر داد گوشمال 

دلتنگ گشـــتم از هنر و خســـته از كمال 
آوخ كه گشـــت طوطي طبع بلند من 

از ســـنگ حادثات چو زاغ شكســـته بال 
مانا زِ بطـــن مام جهان بوده بخت من 

همـــزاد رنـــج و اخت غم و تـــوأم مالل 
يا خود به جز ســـعادت من كاتب قضا 

ننوشـــته شـــرح ممتنع و معنـــي محال 
جانم به لب رســـيد ز اسقام اليزول 

كارم بـــه جـــان كشـــيد زآالم اليزال 
در ميان شعرهاي او، به طبع انعكاس اوضاع زمانه و به اصطالح سياسيات هم 
ديده مي شود و اين خصوصيت اغلب اشعار اوست. بسياري از قصايد را تحت تأثير 
تغييرات سياسي مي سروده و چون از كوشندگان مشروطه و از مشتاقان افكار آزادي 
و تحت تأثير شور ميهن پرستانه و انقالبي قرار داشته، گاهي شعرهايش مقرون و 
شبيه شاعران بزرگ مشروطه است. براي مثال، از مخّمس كه تحت تأثير واقعة 

كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان سروده شده: 
مژده كه دنياي پير، از سرنو شد جوان 

به جســـمش اندر دميد صور تكامل روان 
پيكر رنجور شـــرق گرفت تاب و توان 

پنجـــة حق بردريـــد پردة حق نشـــنوان 
كوس حقيقت فكند به ربع مسكون طنين 

مغرب بس خورده خون گرفته ديوانگي 
شده ســـت مغزش تهي زهوش و فرزانگي 

بشـــر نبيند مگر به چشـــم بيگانگي 
نپويـــد از حـــرص و آز طريـــق مردانگي 
در اين نوع شعرها، كه در حقيقت نظم روزنامه اي عصر مشروطه است، سستي 
در شكل و محتوا ديده مي شود، اّما شور و حال عصر در آن نمايان است و البته به 

در همان زمان انشاء و سرايش مي خورد: 
اگر معاهد شـــوند فرانـــس و ايتاليا 

وگـــر به ژاپـــن شـــود حليـــف برتانيا 
وگر زند امريكا ، طبـــل خالف از ريا 

مقصد و منظورشـــان نيســـت بجز آسيا 
كه بهر يغماي او جمله نموده كمين 

معموًال هم در پايان يا در ضمن اين نوع چامه ها و چكامه ها، كه رونويسي از 
برخي  شعرهاي تجددگرا و ابداعي مرحوم اديب الممالك فراهاني و چتد تن ديگر 
است، عواطف ميهني شاعر نيز مجال بروز مي يابد و گريزي هم به شكوه باستاني 

و عظمت از دست رفته دارد :
بقيه در صفحه 6
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 نگاهی به زندگی و آثار  استاد 

احمد بهمنيار کرمانی

ادبیات پارسی  و فرهنگ عامیانه

كلمان هوار

 سيد مسعود رضوي



عرض و طول فرهنگ هر قوم، از آثار پيچيده و فاخر نخبگان تا ادب و حكمت 
عاّمه و لطايف و حتي خرافات موجود در يك جامعه را در بر مي گيرد. در گذشته، 
به اين بخش اخير اهميت كمتري داده مي شد و تصّور غالب اين بود كه تصوير 
فرهنگ را تنها مي توان در كتب بزرگان دانش و اعاظِم فرهنگ و ادب قوم ديد. 
اندك بودند كساني كه متوجه اهميت و ژرفاي فرهنگ عامه شده، و از طريق آن 
به نهاني ترين خاستگاه هاي اخالق و باورها و عقايد و اسطوره ها و حكمت برخي 
مناسبات اجتماعي در ميان مردم پي برده بودند. جهان كهن، فرهنگ را نخبه گرا و 
صدرنشين مي پنداشت و منزه تر از آن مي دانست كه به حكمت و زبان و باور عوام 
آغشته شود. تنها اندكي از حكيمان و دانشوران بزرگ بودند كه با عقل پنهان در 
اين امور و مفاهيم مضمر و ارزش بي حّد و حصر آن را دريافته و حتي فراتر رفتند و 

منزلت زيبايي شناسانة آن را نيز پذيرفتند و كوشيدند به ديگران بياموزند.
امروزه ما مي دانيم كه بخش مهمي از غناي شكلي و محتوايي غزل هاي 
خواجه حافظ يا كليات آثار شيخ سعدي يا تمثيالت حضرت موالنا جالل الدين، وامدار 
زبان و باورها و مفاهيم معتبر در كوچه و بازار و قوام يافته در ميان تودة گمنام مردمان 
فارسي زبان است. محققان و ادب پژوهان در اين باب رساله ها نوشته و پژوهش ها 
كرده اند و كم و بيش ما نيز از آن آگاهيم. اّما برخي ادبا و حكماي خردمند ما، كه در 
صدر ايشان حضرت موالنا عبيد زاكاني قرار دارد، در همان دوراني كه كرشمة قلم 
بزرگاني همچون شيخ اجل و خواجة شيراز و مالي روم، رشك سروش فرشتگان 
بود، خود را يكسره وقف فرهنگ عامه كرده و از ذخيرة بي پايان اين فرهنگ 
حّظي وافر برده و به خوانندگان خود لّذتي اَوَفر ارزاني فرمودند. البته موالنا عبيد، بر 
جنبه هاي انتقادي و افشاگرانه اي كه در كنايات و لطايف عوام بود، تأكيد بيشتري 
داشت و از اين جنبه، آثار يگانه و بي مانند خود را تدوين فرمود. اّما نبوغ و درِك 
بي مانند مردي چون او بود كه نسخة مكتوب لطايف و برخي باورها و جستارهاي 
ارجمندي از ادب عاّمه را براي ما باقي نهاد و هنوز كه هنوز است و تا زبان پارسي و 

فرهنگ ايراني برجاست، اين مكتوبات و رسائل گرامي نيز خوانده خواهد شد.
باري، به رغم نفوذ و وسعت اين آثار، همان گونه كه گفتم، گذشتگان ما آن را 
جّدي و در زمرة علوم و منابع ارجمند تحقيق قلمداد نمي كردند. غالباً در حاشيه و 
جهت تفّنن و تفريح خاطر به كار مي آمد و عمدتاً بر جنبة طنز و كميك يا بهرة هجو 
و هزل به كار گرفته مي شد. اغلبي از شعراي بزرگ ما، در قصايد و اشعار موسوم به 
اِخوانيات يا در حكاياتي كه در قالب قطعه سروده مي شد و برخي ديگر از صورت هاي 
شعر كالسيك پارسي، به سراغ اين گونه مسائل رفته و طبعاً لطايف و طنزها و 
كنايات ظريف و حتي دشنام ها و بددهني هاي مرسوم و مكتوم نيز در اينجا مجال 
طرح مي يافت. تنها براي دوستان و محافل خودماني هم نبود، به رسم خصومت 
نيز هزل و هجو و نقدهاي بسيار سروده و در تتمة دواوين شعرا يا ديگر آثار بزرگان 
ادب و فرهنگ ايران ضميمه شده است. از مهستي گنجوي و برخي شعراي اولين 
تا اديبان شاعران مكتب عراقي، تا سرايندگان سبك وقوع و مكتب هندي و عصر 
بازگشت و رستاخيز تا اين زمان؛ بر حجم و كميت اين نوع آثار دائماً افزوده شده و 

تجليات مختلفي از اين ژانر ادبي پديد آمده است.
خوشبختانه در دوران ما، جمعي از استادان و ادب دانان برجسته و نكته سنج، 
پژوهش هاي ارزشمند و مهمي در اين عرصه ها انجام داده و ديگر مثل سابق، 
دست ما كامًال خالي نيست. تصور مي كنم از اواخر عهد قاجار و در دوران سلطنت 
ناصرالدين شاه بود كه تعدادي از زبدگان فكر و فرهنگ، متوجه اهميت فرهنگ 
عامه يا فولكلور شدند و براي ثبت و ضبط آن آستيني باال زدند. بي گمان در راس 
اين گروه، ستاره درخشان ادب ايران، ميرزا حبيب  اصفهاني، روشنفكر و نثرنويس 
تبعيدي ايران در استانبول بود كه با دقت و در عين حال وسواسي پژوهشگرانه، 
نخستين آثار انتقادي در عرصه  ادب عامه ضبط و ثبت كرد. حيطه كارش وسيع 
و كيفيت آثارش وضيع و متناسب با وضع فرهنگي عصر جديد بود. او دو رمان 
پيكارسك انگليسي و فرانسوي به نام هاي «سرگذشت ژيل بالس» اثر آلن رنه 
لوساژ و «سرگذشت حاجي باباي اصفهاني» به قلم جيمز موريه را به نثر يگانه و 
خيره كننده پارسي برگرداند. ميرزا حبيب در اين دو اثر، فرهنگنامه اي از زبان عامه 
و صحنه هايي از زندگي مردم كوچه و بازار و صفحاتي از عادات و تمايالت  ايشان 
و توصيفاتي از وضع شهرها و اجزاي زندگي و سرانجام گنجينه اي از تمثيالت و 
ضرب  المثل ها و كنايات و استعاره ها و تكيه كالم هاي عامه مردم را گنجاند. اما كار 
او منحصر به اين نبود. او درباره مسائل مربوط به واژگان و دستور و ساختار زبان 
پارسي هم كوشش ها كرد. نخستين دستورزبان پارسي را نوشت و اصطالح دستور 
را به جاي نحو عربي و گرامر فرنگي را جا انداخت. ميرزا حبيب برخي تلخيص ها 
هم از آثار مهم ادبي انجام داده و مهم  تر از اين ها، او  نخستين تصحيح هاي انتقادي 
و امروزي از چند اثر ادب عامه انجام داد. از جمله تصحيح و انتشار ديوان نظام 
فارسي (موسوم به البسه) و ديوان مالبُسحاق شيرازي (متخلص به اطعمه) كه هر 
دو فرهنگنامه هاي ارزشمندي از ذخيره ادب مردمي است كه خالي از طنز و لطايف 
ظريف هم نيست. به هر جهت ترديد نبايد كرد كه جناب ميرزا حبيب، سلسله جنبان 
اين جريان در روزگار ما بوده و تحت تأثير او، افراد ديگري مثل محمد مقدم و 
سيدمحمدعلي جمالزاده نيز شروع به نگارش نثرهاي مرسل و متكي به ارزش زبان 
عامه مي نمايند. مرحوم استاد جمالزاده كه به درستي پدر قصه نويسي نوين ايران 
نام گرفته، اندكي پس از ميرزا حبيب شروع به كار كرد. او قصه هاي زيبايي نوشت 
كه سرشار از مثل ها و متل ها و تكيه كالم هاي توده هاي فرودست مردم بود. «يكي 
بود يكي نبود»،  «فارسي شكر است»، «دارالمجانين»، «كباب غاز»، «صحراي 

محشر» و تعداد پرشماري از اين آثار، ميراث قلم اين مرد بزرگوار و اين عاشق ايران 
زمين است. قبًال ميرزا حبيب اصفهاني، در پايان دواوين اطعمه و البسه و آثار ديگر، 
فرهنگي از اصطالحات عامه گردآورده و قصد داشت فرهنگنامه مجزايي از آن ها 
به دست دهد، اما ظاهراً  موفق نشد. جمالزاده اين كار را كرد و فرهنگي از گويش 
و مثل ها و عبارات و اصطالحات را از تداول روزمره استخراج و ثبت كرد. كتاب 
مهمي هم به نام «خلقيات ما ايرانيان» نوشت كه واكنش هاي مثبت و منفي فراواني 
برانگيخت. لذا بايد ميرزا حبيب و جمالزاده را پيشگامان توجه و تحقيق در فرهنگ 

عامه قلمداد كرد.
اندكي پس از آن، و شايد مقارن جمالزاده، تحقيقات ژرف تري در ادب عامه از 
سوي نابغه داستان نويسي ايران، صادق هدايت انجام گرفت كه فقط جنبه گردآوري 
و ثبت نداشت، بلكه بر نگاه نقاد و تحليل گري شكل گرفته بود كه با هدف كاوش 
در اليه هاي عميق فهم اجتماعي و برقراري پيوند با روح قومي و فرهنگي توده 
مردم تداوم مي يافت. در كنار هدايت استاد نامدار ادب و زبان پارسي، عالمه علي اكبر 
دهخدا نيز فرهنگ نامه كم نظير خود به نام «امثال و حكم» را تاليف و تكميل 
مي فرمود. اثري درخشان و عالي كه بعدها به كوشش دانشور فقيد استاد دكتر 
محمدمعين تكميل  و منتشر شد و يكي از مهم ترين منابع مطالعات مربوط به زبان 
و فرهنگ عامه را در ايران قلمداد شد. از پي اين دانشوران، داستان نويسان، اديبان، 
محققان و كوشش گران زيادي ظهور كرده و هر يك گوشه اي از كار را گرفتند كه 
مرحوم استاد انجوي شيرازي، مرحوم استاد احمد شاملو، دكتر جابر عناصري، استاد 
احمد مجاهد و تعداد زيادي از دانايان فرهنگ ايران به اين موضوع توجه نشان دادند 
و آثار مهم و مفيدي بر جاي نهادند. يكي از استادان دانشوري كه به اين موضوع 
عالقه نشان داد و اثري جالب و خواندني تاليف كرد، مرحوم استاد احمد بهمنيار، 

آموزگار شهيد و پژوهشگر فهيم اوايل سده خورشيدي كنوني است.
شرح احوال

درباره زندگي و نسب و حسب و مشاغل و فعاليت هاي علمي بهمنيار، يا 
به عنوان روزگار جواني: ميرزا احمد دهقان، خوشبختانه منابع موثق و مفيدي در 
دسترس است. وي در روز نهم بهمن ماه 1262 خورشيدي، برابر با بيست و نهم 
ربيع االول سال1301 قمري در كرمان زاده شد. پدر و بستگان پدري و نياكانش، 
وابستگي و دلبستگي به مسلك شيّخيه داشتند و از نزديكان ميرزا محمدخان و 
محمدكريم خان كرماني، پيشوايان اين طريقت بودند. احمد بهمنيار در زادگاهش 
تحصيل كرد و نزد آقا ميرزاحسن كوهبناني و مالغالمرضا رباطي علوم مقدماتي را 
آموخت. پدرش آقامحمدعلي و برادر بزرگ ترش آقا محمدجواد كه هر دو به «معلّم» 
معروف بودند، آموزش صرف و نحو و ديگر علوم متعارف را به احمد عهده دار 
شدند. اّما عمر پدر چندان دير نپاييد و از آنجا كه فرزند بسيار كوشا و باهوش بود، 
به سرعت ترقي كرد و در سن 16 سالگي صاحب كرسي تدريس شد. اندكي بعد 
در سن 18 سالگي، نه فقط تدريس مي كرد، بلكه نظامت و ادارة مدرسة ابراهيمّيه 
(مدرسة علمّيه و سعادِت سال هاي بعد) را نيز به عهده گرفت. عالقه اش به تعليم و 
تدريس چنان بود كه بعداً هّمت كرد و خود مدرسه اي به نام اسالمّيه (يا عمادّيه در 

سال هاي پسين) تأسيس نمود.
اين گرايش ها و فعاليت ها در وجود او، حاصل و محصول نوعي تجّددخواهي 
و ميل به ترقي بود. طبع شعر قوي داشت و از جواني با تخلِّص «دهقان» شعر 
مي سرود. به تدريج شور جواني و افكار آزادي خواهانه، پايش را به محافل سياسي و 
صفحات روزنامه ها باز كرد و همراه ديگر آزادي خواهان كرمان به فعاليت در شاخة 
حزب دموكرات در آن منطقه پرداخت. سواد و اشتياق و اعتمادي كه در او ديده 
مي شد، تأثيرش را بر اطرافيان مي افزود. در سال 1289 هـ . ش روزنامه اي به نام 
دهقان راه انداخت كه ناشر افكار و اشعار انقالبي و آزادي خواهانه بود. اّما فضاي 
واپس گرا و استبدادزدة محلّي، تساهلي نشان نمي داد. پنج سال پس از آن، احمد و 
گروهي از هم مسلكان و دوستان حزبي اش بازداشت و به حبس در ارگ كريمخاني 

در شيراز گسيل شدند. بيش از چهارده ماه در اين زندان بود، اّما بيكار ننشست. در 
مجلس زبان تركي استانبولي را آموخت و معروف است كه قصيدة شكوائيه اي زيبا 
سرود كه بعدها بسيار خوانده و از سوي برخي ادباي بزرگ تحسين شد. ابياتي از 

چكامة غم گرفته چنين است:
مرا جان بفرســـود ازيـــن زندگاني

كـــه در وي نديـــدم دمـــي شـــادماني
چه هـــا مي توان يافـــت در آن حياتي

كه بر جـــان كند بـــارِ ننگـــش گراني
مـــن اي زندگانـــي بََســـت آزمودم 

تـــو آني كـــه از هـــر چه بدتـــر هماني
حكيـــم از گلســـتان دنيـــا نچيند

بجـــز خـــارِ انـــدوه و نامهربانـــي

چه آسايشـــي خيزد از مـــرز و بومي
كـــه جـــّالد بـــر وي كنـــد مرزباني
از بهمنيار تعهدي مبني بر عدم دخالت در امور سياسي و كنارجويي از 
فعاليت هاي حزبي گرفتند و در سال 1296 همراه با ديگر زندانيان آزاد و به تهران 
فرستاده شد. اين زمان، مملكت درگير مشكالت و نارسايي و فقر و پريشاني بود. 
بهمنيار جوان هم تنگدست و رنج كشيده بود و به ناچار براي امرار معاش به استخدام 
ادارة مالية خراسان درآمد. با اين همه، فكِر فرهنگ و شورِ سياست رهايش نكرد. 
در واپسين سال هاي حكومت قاجار و در ابتداي قرن هجري شمسي كنونيـ  
1301 خورشيديـ  در خراسان روزنامه اي به نام «فكر آزاد» منتشر كرد كه مي توان 
از عنوان آن، پي به مواضع و خط مشي آن برد. سال بعد، از شغلش استعفاء كرد و 
راهي پايتخت شد. روزنامه اش را هم با خود آورد و كوشيد آن را در هياهوي تهران 
منتشر نمايد. در اين كار، شاعر نازنين و آزاده، حسين پژمان بختياري هم او را ياري 
مي داد، اما پس از يك سال دچار مشكالت متعددي شد. در اين ايام حكومت تغيير 
كرد و رضاشاه و تشكيالت و سلسلة تازه برقرار شد. احمد بهمنيار به سال 1305 در 
وزارت فرهنگ استخدام شد و به ادارة معارف آذربايجان منتقل شد. يك سال در 
دبيرستان محمدية تبريز تدريس كرد، اّما باز هم دوام نيافت و به تهران بازگشت. در 
سال 1306، در زمان مرحوم داور كه بنيان گذار دادگستري جديد در مملكت بود، به 

آن اداره رفت و در تصحيح و تنقيح قوانين و ساما ن دادن به تشكيالت عدليه به 
برخي فضال و قانون دانان و شخصيت هاي دانشور و موّجه ياري داد. عدليه، امكان 
سفر و مأمويت به مناطق مختلف كشور را براي بهمنيار فراهم كرد. به قزوين و بعد 
به همدان رفت و در آنجا با وزير وقت معارف آشنا شد. اين وزير، بهاء الملك، برادر 
اعتمادالدوله ميرزا يحيي خان قراگزلو بود و تحت تأثير دانش و فضل و متانت بهمنيار 
قرار گرفت. به خواهش و سفارش بهاء الملك، بهمنيار به وزارت معارف منتقل و 
جهت تدريس در مدارس مهم تهرانـ  از جمله دارالفنونـ  انتخاب شد. در بهمن 

ماه سال 1310 به جهت تدريس در دارالمعلّميِن عالي نيز برگزيده شد.
فعاليت هاي كاري بهمنيار هم چنان ادامه داشت تا آن كه تحّولي مهم در 
نظام آموزش عالي ايران رخ داد. در سال 1313 خورشيدي، دانشگاه تهران تأسيس 
شد و بهمنيار كه آموزگاري متّبحر و فاضل در درس هاي ادبيات پارسي و عربي و 
فلسفه و منطق بود، به دانشكدة معقول و منقول راه يافت و به تدريس تاريخ در اين 

دانشكده پرداخت. اندكي بعد، در سال 1315ـ  از سوي شوراي عالي دانشگاه تهران، 
به عنوان استاد ادبيات پارسي و عربي در دانشكدة ادبيات 

برگزيده و مشغول به كار شد. كار منظم و آثار ارزشمند و پژوهش هاي مفيد 
بهمنيار سبب شد تا مدارج كمال و ترقي را به سرعت طي كند. در سال 1321 به 
عضويت پيوستة فرهنگستان ايران درآمد. او در طي همين سال هاـ  از 1318 به 
بعدـ  با عالمه دهخدا در تنظيم و تكميل لغت نامه همكاري مي كرد. كار و فعاليت 
زياد، بر جسم استاد بهمنيار اثر نهاد و عوارض آن در اوايل دهة 1330 آشكار شد. 
رخدادهاي غمبار سياسي در سال 1332 نيز براي اين مرد شريف و دانا، كه در 
جواني سياستگري آرمان خواه و در تمام عمر فرهنگمردي ايران خواه بود، بسيار 
فرساينده بود. در نيم روز جمعه 12 آبان سال 1334، موطِن جسم را ترك كرد و 

درگذشت. پيكر استاد بهمنيار در گورستان وادي ايمن كربال به خاك سپرده شد.
تأليفات و شعرهاي بهمنيار

بخشي از تأليفات استاد بهمنيار، مقاله هاي اوست كه در روزنامه هايي كه خود 
منتشر مي كرد به چاپ مي رسيد. برخي نوشته هاي او، كه با دست خطي زيبا تحرير 
مي شد نيز پراكنده شده و ممكن است بعداً منتشر شود. مقاالت علمي و ادبي اي هم 

در مجّالت ديگر به چاپ رسانده است. از جمله:
ـ امالي فارسي، مجلّه آموزش و پرورش، سال 23، شماره هاي 4 و 5 و 9 و 

10، اين مقاله بعداً در جلد اول مجلّة فرهنگستان تجديد چاپ شد و همان است كه 
در مقدمة لغت نامة دهخدا نيز آمده است.

ـ هوش باطن، نامة شهرباني؛ سال هاي 1318 و 1319.
ـ بر حكمت سعدي نتوان خرده گرفتن، مجله تعلّيم و تربيت (سعدي نامه)، 
سال 8، ص 649، بجز اين ها، او تلخيص هايي از متون كهن و درجه اول ادب 
و فرهنگ ايران براي تدريس در مدارس و دانشگاه هاي كشور فراهم كرده و 
آثار زيادي از رسايل شيخيه، خاصه تقريرات و رساله هاي حاج محمد كريم خان 
كرماني به خط اوست. ديگر آثارش شامل تصحيح و تأليف هاي باارزشي است كه 
جملگي از منابع مفيد و موثق براي محققان محسوب مي شود. همشهري فاضل 
و شيرين سخن بهمنيار، استاد محمدابراهيم باستاني پاريزي، مقالة شيوا و مفصلي 
در شرح احوال و كيفيت آثار و حيطة افكار نوشته كه بسيار خواندني و نكته سنجانه 
و عبرت آموز است. اين مقاله كه در ابتداي «داستان نامة بهمنياري» منتشر شده، 
حامل و منبع اغلب اطالعاتي است كه در زندگينامه هاي بعدي آمده است: از جمله 
مقالة مندرج در جلد 4 دانشنامة جهان اسالم (صفحات 847 و 848)، كه گزارش 

كوتاهي هم از آثار مرحوم استاد بهمنيار داده است:
بهمنيار فهرست آثار و تأليفاتش را به خط خود نگاشته است. مهم ترين آثار 
چاپ شدة وي عبارت اند از: روزنامة دهقان (كرمانـ  دوسالـ  1329ـ  1331)؛ 
روزنامة فكر آزاد (مشهدـ  دو سال، و تهرانـ  يك سالـ  1301ـ  1304 ش)؛ 
تحفة احمديه در شرح الفّية ابن مالك (1330، 2 جلد)؛ تصحيح اسرار التوحيد في 
مقامات شيخ ابي سعيد (تهران 1313 ش)؛ تصحيح التوسل الي الترسل بهاءالدين 
محمد بن مؤيد بغدادي (تهران 1315 ش)؛ تصحيح تاريخ بيهِق ابوالحسن علي بن 
زيد بيهقي (تهران 1317 ش)؛ شرح احوال و آثار صاحب بن عباد (به كوشش 
محمدابراهيم باستاني پاريزي، دانشگاه تهران، 1344 ش)؛ تصحيح االبنيه عن 
حقايق االدويه (به كوشش شادروان دكتر حسين محبوبي اردكاني، دانشگاه تهران، 
1371 ش)؛ داستان نامة بهمنياري (به كوشش فريدون بهمنيار، دانشگاه تهران، 
چاپ دوم، 1369 ش)؛ ديوان اشعار (بي تا)، تصحيح زبدة التواريخ در تاريخ آل سلجوق 

(؟)، تاريخ ادبيات عربي در سه جلد (؟) و...
همان طور كه گفته شد، رسايل مرحوم بهمنيار از عمق و غناي خاصي 
برخوردار است. «رسالة امالي فارسي بهمنيار كه بيش از نيم قرن از چاپ آن 
مي گذرد، مانند ديگر آثار وي، از جهت صّحت و اتقان مطالب و نظم منطقي و 
قبول خاص و عام، از بهترين آثاري است كه تاكنون در اين باره تأليف شده است.» 
(دانشنامه، همان) در دايرةالمعارف ايرانيكا، او با عنوان دانش پژوه، معلم و اديب 
معرفي شده است. مردي كه در 16 سالگي استعداد و لياقت داشته است كه زبان 
عربي و ادبيات فارسي را به بهترين نحو ممكن، تا آن حّد بياموزد، كه بعد از مرگ 

پدر دانشمند خويش، حوزة درس وي را زير نظر بگيرد و تدريس كند.
استاد بديع الزمان فروزانفر دربارة احمد بهمنيار گفته است: در سال 1301 ش، 
روزنامة فكر آزاد را در خراسان منتشر ساخت و درست همين هنگام بود كه اين 
ضعيف را با اين استاد قوي دست اتفاق آشنايي و ديدار افتاد. و سبب آن بودكه مرحوم 
استادم، ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري، كه از بزرگان ادباي قرن اخير بود و اغلب 
اشخاصي كه به شعر و ادب عربي و فارسي آشنايي دارند، تربيت يافتة محضر آن 
بزرگواراند و بيشتر استادان ادب نيز از محضر آن آفتاب معرفت اكتساب انوارِ فضايل 
كرده اند، از كماالت نفساني و ُحسن ذوق و لطف اصالت و وسعت اطالع جناب آقاي 
بهمنيار براي ضعيف مطالبي فرموده بودند؛ و چون استاد مرحوم كم تركسي را قبول 
داشتند و حتي از متقدمين ادبا عدة معدودي را مي ستودند، تصديق ايشان از مقام 
علمي و ادبي اين استاد گرامي، براي شاگردان ايشان فوق العاده عجيب بود و غريب 

مي نمود، در همان ايام. (پژوهشگران ايران ، جلد1 ، ص 372)
اّما از ديوان اشعار مرحوم استاد، گويا حدود هزار و پانصد بيت برجا مانده است 
كه شامل چند قصيده و غزل و مسّمط است و برخي مثنوي ها و قطعه ها و غالباً در 

نشريات گوناگون منتشر شده است. معروف ترين شعرش كه از سوي ادبا و استادان 
عالقمند به سبك خراساني در دورة اول دانشگاه تهران بسيار پسند افتاده و ستوده 
شده است، چكامة حبسية بهمنيار است كه صد و بيت دارد. مثنوي ها وقطعه هاي 
حكايي و مطايبات انتقادي و طنزآميز نيز دارد كه برخي  از آن ها مشابه يا ترجمان 
داستان هاي حيوانات ـ   فابل ـ   به شيوه  و سياق الفونتن فرانسوي است. وي به 
سبك قدما و شاعران هم روزگارش ، ماده تاريخ هايي ، از قبيل تاريخ تأسيس برخي 

مدارس يا وفات دوستان و امثالهم هم سروده است و البته غزلياتي هم دارد. 
از جمله اين غزل: 

نشست سيل سرشك از دلم غبار مالل 
ســـبك نگشـــت ز افغان و ناله بار مالل 

فغان كه برق اميدي نمي كند جســـتن 
زابـــر حادثـــه بـــار فضـــاي تارمالل 

هجوم جيش بال را دريغ و درد كه نيست
در ايـــن زمانه پناهي بجـــز حصار مالل 

ميانة من و ســـر منزل سالمت و امن 
كشيده دســـت قضا، ســـيم خاردار مالل 

بســـي نهال نشـــانديم در زمين امل 
كـــه زان نهـــان نچيديم غيريـــار مالل 

مالل تيره چو شـــب كرد روزگار مرا 
كه باد چون شـــب من تيـــره روزگار مالل 

نشاط و خّرمي از ما مجو كه طينت ما 
سرشـــته اند زآب و گل ديـــار مـــالل 

چكامة طـــرب آور مخـــواه از دهقان 
كه هســـت طبعش پروردة كنـــار مالل 
از حيث مضمون و حّس و حال، شعر بهمنيار تلخ است و اين انعكاسي از 
اوضاع و سرگذشت اوست. به سبك خراساني و شعر فاخر شعراي متقّدم پارسي 
گرايش دارد و فخامت كالم و صنعت پردازي را در حّد اعتدال مجاز مي داند . 
براي مثال برخي ابيات اين قصيده كه در منقبت امام رضا (ع) سروده، واجد همين 

ويژگي هاي سبكي است:
چرخم زبس به جرم هنر داد گوشمال 

دلتنگ گشـــتم از هنر و خســـته از كمال 
آوخ كه گشـــت طوطي طبع بلند من 

از ســـنگ حادثات چو زاغ شكســـته بال 
مانا زِ بطـــن مام جهان بوده بخت من 

همـــزاد رنـــج و اخت غم و تـــوأم مالل 
يا خود به جز ســـعادت من كاتب قضا 

ننوشـــته شـــرح ممتنع و معنـــي محال 
جانم به لب رســـيد ز اسقام اليزول 

كارم بـــه جـــان كشـــيد زآالم اليزال 
در ميان شعرهاي او، به طبع انعكاس اوضاع زمانه و به اصطالح سياسيات هم 
ديده مي شود و اين خصوصيت اغلب اشعار اوست. بسياري از قصايد را تحت تأثير 
تغييرات سياسي مي سروده و چون از كوشندگان مشروطه و از مشتاقان افكار آزادي 
و تحت تأثير شور ميهن پرستانه و انقالبي قرار داشته، گاهي شعرهايش مقرون و 
شبيه شاعران بزرگ مشروطه است. براي مثال، از مخّمس كه تحت تأثير واقعة 

كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان سروده شده: 
مژده كه دنياي پير، از سرنو شد جوان 

به جســـمش اندر دميد صور تكامل روان 
پيكر رنجور شـــرق گرفت تاب و توان 

پنجـــة حق بردريـــد پردة حق نشـــنوان 
كوس حقيقت فكند به ربع مسكون طنين 

مغرب بس خورده خون گرفته ديوانگي 
شده ســـت مغزش تهي زهوش و فرزانگي 

بشـــر نبيند مگر به چشـــم بيگانگي 
نپويـــد از حـــرص و آز طريـــق مردانگي 
در اين نوع شعرها، كه در حقيقت نظم روزنامه اي عصر مشروطه است، سستي 
در شكل و محتوا ديده مي شود، اّما شور و حال عصر در آن نمايان است و البته به 

در همان زمان انشاء و سرايش مي خورد: 
اگر معاهد شـــوند فرانـــس و ايتاليا 

وگـــر به ژاپـــن شـــود حليـــف برتانيا 
وگر زند امريكا ، طبـــل خالف از ريا 

مقصد و منظورشـــان نيســـت بجز آسيا 
كه بهر يغماي او جمله نموده كمين 

معموًال هم در پايان يا در ضمن اين نوع چامه ها و چكامه ها، كه رونويسي از 
برخي  شعرهاي تجددگرا و ابداعي مرحوم اديب الممالك فراهاني و چتد تن ديگر 
است، عواطف ميهني شاعر نيز مجال بروز مي يابد و گريزي هم به شكوه باستاني 

و عظمت از دست رفته دارد :
بقيه در صفحه 6
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ايدون ايرانيان، به دانش آييد و هوش
بازنماييد چشم، گشـــاده داريد گوش

برآوريد از جگر،به نام ايران خروش
كه بست دشمن طمع به كشور داريوش

نهاد دام فريب هم از يسار و يمين
ملّت در خواب جهل غنوده از مرد و زن

به جهل دل كرده خوش به ننگ در داده تن
كم خرد و خودپرست، بي هنر و الف زن

پّشـــه به هنگام كار، پيل به گاه سخن
به نزد خود شرمسار نه ز دگران شرمگين

فرقة عالم نما دشـــمن علم و هنر
بـــراي اغفال خلق تنگ ببســـته كمر

قرآن دام فريب كرده پي سيم و زر
ز حكم ناحق كنند هزار تفتين و شـــر

به فكر ايشان گواه نّص كتاب مبين
سران كشور كه باد از تنشان سرجدا

در رِه اغراض شـــوم كرده وطن را ِفدا
دولت از ايشان فقير ّملت از ايشان گدا

نه شرمشان از رسول، نه بيمشان از خدا
ز مردمي بي نشان، با اجنبي همنشين

به هر حال به قول استاد باستاني پاريزي :« استاد بهمنيار، 
شعر مي سرود ولي به شاعري شهرت نداشت. خصوصّيت اشعار 
استاد در اين است كه نمايشگر اوضاع محيط خودش است و 
اغلب بيان وضع ناهنجار آن ايام. ديوانش... مشتمل است بر قصايد 
شكوائيه كه در استحكام به پاية بزرگان شعراي قديم مي رسد، 
اشعار وطنّيه كه از آن جمله قصيده اي در هفتاد و پنج بيت كه 

مطلعش اين است:
يـــا رّب چه رفت ملّـــت ايران را 

كـــز كف بداد شـــوكت و عنـــوان را
و در آخر آرزو مي كند با يك جنبش ملّي طرحي نو افكنده 

شود و مي  گويد:
آييـــن نوگـــذار كـــه زان آيين

رشـــك بهشـــت بنگري ايـــران را 
يابي  به جـــاي اهل نفاق و بغض

برپـــاي قوم يكـــدل و يكجـــان را 
هم كارگر ســـعيد بينـــي، هم

پيروز بخـــت زارع و «دهقـــان» را.»
(مقدمة داستان نامه، صص 81 و 82)

به هر حال، حتي در ضمن اشعار طنز و مطايبات مرحوم 
بهمنيار هم، رويكرد اجتماعي و انتقادي وي بازتاب دارد. آخرين 

نمونه از اشعار، اين دو بيت را نقل مي كنم:
تحديد جمال يـــار خودكامة من

هرگـــز نشـــود اداره بـــا خامة من
تفتيش كن و ببين كه جز سوخته اي

از آتـــش هجر نيســـت در جامة من
داستان نامة بهمنياري

با مقدماتي كه در ابتداي اين بحث آورديم، اهميت كار 
استاد بهمنيار در گردآوري و تأليف كتاب«داستان نامه» مشخص 
مي شود. در واقع، اين كتاب، هيچ ربطي به داستان، در معناي 
متعارف و امروزين، ندارد. يك فرهنگ امثال است و چندين هزار 
ـ بيش از شش هزار ـ مثال فارسي را كه در افواه مردم رايج است، 
به ترتيب الفبايي آورده و توضيحاتي در معنا يا ريشه يا متشابهات 

مرتبط با آنها نيز در ذيل هركدام بيان كرده است.
مؤلف بزرگوار ما، كه خود صاحب نثري زيبا بوده، مقدمه اي 
مفصل و مفيد و متكي به تعاريف منطقي و دقيق بر اين كتاب 

نگاشته تا معناي مورد نظر خود را از «امثال» مشخص سازد.
در ابتداي سخن نيز جستارگشايي فرموده و دليل تأليف را 
اين گونه بيان مي دارد: نگارندة اين اوراق احمد بهمنيار كرماني 
متخلص به دهقان، در حدود سال 1323 هجري( تقريباً بيست و 
يك سال قبل) به اين خيال افتاد كه اصل و ريشة بعضي كلمات 

را كه اهالي كرمان در 
محاورات خود استعمال 
مي نمايند و در جاهاي 
ديگر مستعمل و متداول 
نيست، از فرهنگ هاي 
مختلف استخراج و از 
مجموع آن لغات، كتابي 
محّرك  نمايم.  تأليف 
اين خيال، مالحظة دو 
كتاب بود كه اديبي از 
نام  به  همشهريان 

«خارستان» و «نيستان» به لغت و لهجة عوام كرمان تأليف و در 
سبك عبارات و انشاء از گلستان و بوستان سعدي تقليد كرده بود. 
چون طبايع عاّمه ميل خصوصي به هزل و مزاح دارد، دو كتاب 
مزبور شهرتي تمام يافته و در ضمن بعضي خرده گيران و ظرفا ، 
كلمات و اصطالحات آن را دستاويز طعن و تمسخر اهالي كرمان 
قرار داده بودند. بدين سبب بود كه نگارنده به خيال سابق الذكر 
افتاده مي خواستم مدلّل دارم كه اغلب آن كلمات و اصطالحات از 
اصل فارسي قديم است و چون اهالي كرمان كمتر از مردم ساير 
بالد با ملل و امم متنوعه آميزش داشته اند، لغات قديمه فارسي 
نزد آنها بيشتر محفوظ مانده كه بعضي را بالتغيير و بعضي ديگر 
را با مختصر تحريف و تغييري در محاورات خود به كار مي برند. 
در ضمن اشتغال به اين امر، به بعضي امثال عاميانه برخوردم كه 
ضبط آنها را به جهاتي الزم دانسته و در دفتري جداگانه به ترتيب 
حروف تهّجي ثبت نمودم. در ادامه مي نويسد: « َمَثل، يك شعبه 
مهم از ادبيات  هر زبان  و نمايندة ذوق فطري، قريحة ادبي، افكار، 
عادات، اخالق و احساسات  اهل آن زبان  است. وقتي كه امثال 
جاريه بين يك ملّت را به دقت مطالعه و در نكات و دقايق آن 
تأمل كنيد، طوري بر زندگاني اجتماعي و انفرادي، درجة تربيت و 
تمدن، پاية تّرقي و تّنزل، رسوم و عقايد، احساسات و تصورات آن 
ملّت  مّطلع مي شويد كه گويي سال ها با افراد  طبقات مختلفة آن 

شريك زندگي و رفيق شب و روز بوده ايد...»
«َمَثل قديمي ترين ادبيات بشر است. انسان پيش از آن كه 
شعر بگويد و قبل از آن كه خط بنويسد اختراع امثال  نموده و 
در محاورات  خود به كار برده  است.... درجه عظمت و وسعت 
هر زبان و علّو فكر ادبي اهل آن زبان از شماره امثال سائرة آن 
معلوم مي شود، زيرا امثال عبارت انداز جمله هاي حكيمانه اي كه به 
قدري فصيح و در عين فصاحت  ساده و لطيف و داراي استعارات، 
كنايات و تشبيهات خالي از تكلّف اند كه عاّمة  آنها را پسنديده با 
كمال ميل حفظ و در محاورات خود استعمال مي نمايند، بنابر اين 
هر مثلي از امثال يك نمونة عالي از فكر و قريحة ادبي يك ملّت 
است، پس هر زباني كه امثالش بيشتر باشد ادبياتش كامل تر و فكر 
ادبي متكلّمين به آن عالي تر و وسيع تر  است. چون كمال ادبيات و 
ذوق ادبي فرع وسعت زبان و كثرت لغات و اصطالحات آن است. 
مي توان گفت كه بسياري امثال هر زبان دليل وسعت و عظمت 
آن زبان است...» با اين اوصاف،  بهمنيار در مقدمه، نكات ظريف 
و مسائل و تقسيمات و تعريفات دقيقي در اين زمينه آورده و نهايتًا  
توضيحاتي  در باب كتاب مي دهد. اين كتاب، در نوع خود، در كنار 
امثال و حكم عالّمه دهخدا، يكي از بهترين آثار در عرصة ادب 

مردمي و عامه است.
والسالم.

منابع:
مقالة احمد بهمنيار، به قلم ايرج افشار، فرهنگ ايران زمين، ج 
3، سال 1334/ دانشنامه جهان اسالم، جلد 4، 1377، مقالة حميد فرزام/ 
لغت نامه دهخدا، جلد اول، مقدمه/ داستان نامه بهمنياري، استاد احمد 
بهمنيار، دانشگاه تهران، چاپ سوم 1381/ پژوهشگران معاصر ايران، 
هوشنگ اتحاد، فرهنگ معاصر، 1378، جلد اول، صفحات 349 تا 438/ 
يادي از استاد بهمنيار كرماني،  حميد فرزام، فصلنامه كرمان، شماره هاي 
13 و 14، تابستان و پاييز 1373/ ترجمه احوال استاد بهمنيار، محمد 
 ابراهيم باستاني پاريزي، مقدمه داستان نامة بهمنياري، صفحات 41 

تا 83/ 

بزرگا! جاود انْ مرد ا! ُهشيوارى و د انايى 
نه د يروزى كه امروزى، نه امروزى كه فرد ايى

همه د يروزِ ما از تو،  همه امروزِ ما با تو 
همه فرد اِى ما د ر تو، كه بااليى و وااليى
چو زينجا بنگرم، زان سوى َده قرنت همى بينم 
كه مى گويى و مى رويى و مى بالى و مى آيى
به ِگرد ت شاعراْن انبوه و هر يك ُقلّه اى بِْشكوه 
تو اّما د ر ميان گويى د ماوند ى كه تنهايى:

سر اند ر ابِر اسطوره، به ژرفاژرِف اند يشه 
به زيِر پرتِو خورشيِد د انايى چه زيبايى!

هزاران ماه و كوكب از مد ارِ جاِن تو تابان 
كه د ر منظومة ايران، تو خورشيد ى و يكتايى

ز ديگرْ شاعران خواندم َمديِح مستى و ديدم
خرد مستى كند آن جا كه در نظمش تو بستايى

اگر سرْ نامة كارِ هنرها د انش و د اد  است 
تويى رأِس فضيلت ها كه آغازِ هنرهايى
سخن ها را همه، زيبايى ِ لفظ است د ر معنى 

تو را زيبد  كه معنى را به لفِظ خود  بيارايى
گهى د ر گونة ابر و َگهى د ر گونة باران 

همه از تو به تو پويند  جوباران كه د ريايى
چو د سِت حرب بگشايند  مرد ان د ر صِف ميد ان 
به ساِن ُتندَ ر و تِّنيِن همه تن بانگ و َهّرايى

چو جاِى بزم بگزينند  خوبان د ر گلستان ها 
همه جان، چون نسيم، آرامشى َو بْريشم آوايى
بد ان روشن روان، قانوِن اشراقى كه د ر حكمت 
شفاِى پور سينايى و نورِ طورِ سينايى

پناِه رستم و سيمرغ و افريد ون و كيخسرو 
د ليرى، بخرد ى، راد ى، توانايى و د انايى

اگر ُسهراب، اگر رستم، اگر اسفند يارِ َيل 
به َهيجا و هجوِم هر يكى شان صحنه آرايى

پناه آرند  سوى تو، همه، د ر تنگنايى ها 
تويى سيمرغ  فرزانه كه د ر هر جاْى ملجايى

اگر آن جاود انان د ر غبارِ كوِچ تاريخ اند  
توشان د ر كالَبد جانى كه ُستوارى و برجايى
ز بهِر خيزِش ميهن د ميد ى جانشان د ر تن 

همه چون عاَزرند  آنان و تو همچون مسيحايى
اگر جاويد ِى ايران، به گيتى د ر، معمايى ست

مرا بگذار تا گويم كه رمز اين معمايى:
اگر خوزى، اگر رازى، وگر آتور ْپاتانيم 

تويى آن كيمياِى جان كه د ر تركيِب اجزايى
طخارستان و خوارزم و خراسان و رى و گيالن 
به يك پيكر همه عضويم و تو اند يشه  مايى
تو گويى قصه بهر كود ِك ُكرد  و بلوچ و لُر 

گر از كاووس مى گويى ور از سهراب فرمايى
ِخَرد آموز و مهرآميز و د اد آيين و د ين پرور 

ُهشيوار و ِخَردمرد ى، به هر اند يشه بينايى
يكى كاخ از زمين افراشته د ر آسمان ها سر 

گزند  از باد  و از باران ند ارى كوِه خارايى
اگر د ر غارِت ُغزها، وگر د ر فتنة تاتار 

وگر د ر عصِر تيمور و اگر د ر عهِد اين هايى،
َهماره از تو گرم و روشنيم، اى پيِر فرزانه! 

اگر د ر صبِح خرد اد  و اگر د ر شاِم يلد ايى
حكيمان گفته اند : «آنجا كه زيبايى ست، بِْشكوهى ست»
چو د انستم تو را، د يد م كه بِْشكوهى كه زيبايى

چو از د انايى و د اد  و ِخَرد،  د ادِ  سخن د اد ى 
مرنج اَر د ر چنين عهد ى، فراموِش بَِعمد ايى

ند انيم و ند انستند  َقد رت را و مى د انند،
هنرسنجاِن فرد اها، كه تو فرد ى و فرد ايى

بزرگا! بخرد ا! راد ا! به د انايى كه مى شايد  
اگر بر ناتوانى هاى اين ُخرد ان ببخشايى
محمدرضا شفيعى كدكنى
از دفتِر «مرثيه هاى سرِو كاشمر»

پى نوشت:
تِّنين: اژدها / َهّرا: بانگ و فرياد هراس آور 
و مهيب / عاَزر: در انجيل به صورت «اليعازر» 
آمده است و نام مردى است كه مسيح بر سِر 
گور او آمد و او را، چهار روز پس از مرِگ وى، 

زنده كرد. حضرت موالنا فرموده است:
به جهانيان نمايد تِن مرده زنده كردن 
چو مسيِح خوبِى تو سِر گورِ عاَزر آمد

خوزى: خوزستانى / آتورپات: آذربايجان

درستایِش حکیم فردوسی 

جاودان  ِخرَد



شبستاِن هرن
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطالعات

چهار شنبه 21 خرداد 1399  - سال نودوچهارم - شماره 27577

«22 سال از سنم گذشته بود كه به عنوان آموزگار در اداره فرهنگ 
كرمان استخدام شدم. در دي ماه 1330 با دريافت حكمي به عنوان آموزگار 
دبستان هاي شهداد (از توابع كرمان) به سوي آن ديار و با االغ از راهي كه 
بيش از چند فرسخ آن در مسير رودخانه اي  بود كه با وجود فصل زمستان 
جريان آب سردى داشت، حركت كردم. در تكابات شهداد (شفيع آباد)، ابالغ 

مرا كه مدير و آموزگاري دبستان زيارتگاه بود به دستم دادند. 
شفيع آباد؛ دهي محقر و آخرين آبادي شهداد بود كه كاروانيان 
شتر از آنجا و پس از گذشتن از كوير لوت به سوي بيرجند آمد و رفت 
مي كردند. اين ده تشكيل شده بود از قلعه اي كه محل سكونت اهالي و 
يك چادر به عنوان مدرسه كه محل اقامت و كار من بود. شب ها از ترس 
تا اذان صبح بيدار بودم. مدتى بعد تصميم گرفتم از ظهر پنج شنبه تا صبح 
شنبه كه وقت بيكاري من بود، به شهداد بروم تا در جمع فرهنگيان باشم 
و در جلسه مشاعره آنها شركت كنم و از تنهايي خالص شوم. چندين 
 فرسخ را با االغ يا پياده مي رفتم. در آن جلسه آقايان منظوري، سيستاني، 
ذكاء اسدي، اصفهاني، گروسي، رونقي، و غيره حضور داشتند. بودن در 
خدمت آنها چقدر لذت بخش بود؛ به ويژه در جلسه مشاعره آنها و در 
روزگارانى كه تلويزيون، ويديو، موبايل و غيره وجود نداشت و سرگرمي 
جوان ها، مشاعره يا حل معما بود. از همان موقع تصميم گرفتم اشعار برگزيده 
را در دفتري يادداشت كنم و به تدريج اين كار از وظايف من شد. از آن 
زمان حدود 70 سال مي گذرد. بعدها يادداشت كردن احاديث و معما هم به 
آن كار اضافه شد و تمامى دفاترى كه نوشتم را تا امروز نگهداري كرده ام. 

 آرزوى من اين است آنچه مى دانم را همه بدانند و تجربه عمر 
90 ساله خود را در اختيار ديگران قرار دهم. 

اميد است مورد قبول واقع شود.» 
نوشته فوق بخشي از مقدمه اثري از استاد اكبر صوتي است با عنوان 
«معجون» و در واقع كشكولي است كه به صورت دست نوشت ارائه شده 

آمده است و اين بخش ها و مطالب را شامل مى شود: 
احاديث، اشعار طوالنى، نيايش، دوبيتى، جمله هاى كوتاه و پند و 
اندرز، داستان هاى كوتاه، معما و پاسخ هاى آنها و قسمت خالى وسط هر 
 صفحه  با عنوان مقياسات تا خواننده محترم به دلخواه خود مطلبى به آن 

بيفزايد. 
 البته استاد صوتى در نوشته اى ديگر يادآورى كرده است كه نويسنده 
نيستم تا نوشته ها، خالى از عيب باشند. اما وقتى فرزندانم، نوه ها و نتيجه ها از 
من خواستند خاطرات خود را كه از سال 1330 در دفاترى نوشته ام به چاپ 
برسانم، قبول كردم و به دليل گرانى كاغذ، از روى همان دفاتر به تعداد 

محدود زيراكس كردم تا به دوستان و بستگان هديه دهم. 
زندگي و فعاليت هنري استاد 

در كتاب «چهره هاي ماندگار كرمان» از انتشارات مركز كرمان شناسي 
و به سعي و كوشش اديب فرزانه؛ محمد دانشور درباره زندگى و فعاليت هاى 

هنرى استاد اكبر صوتى كرمانى آمده است: 
وى يكي از هنرمندان ممتاز هنر مشبك كاري است كه بيش از 
نيم قرن در اين رشته آثاري ذي قيمت و آميخته با عشق خلق كرده است. 

اكبر صوتى در سال 1308 شمسي، در خانواده اي مذهبي و هنري 

در شهر كرمان ديده به جهان گشود. قبل از رفتن به 
مدرسه به مكتبخانه رفت. كالس اول تا چهارم را در 

دبستان كاوياني و پنجم و ششم را در دبستان 
ايرانشهر گذراند و تا گرفتن ديپلم در 
دانشسراي مقدماتي به طور متفرقه ادامه 

تحصيل داد. 
اول  كالس  از  ضمناً 
دبستان نزد دايي خود، مرحوم 
استاد علي صوتي ـ كه 
در نقاشي فرش، كاشي، 
گچ بري و پته دوزي يد 
طوالني داشت، آموزش ديد 
و در رشته طراحي شروع 
به كار كرد و پس از 
چند سال توانست در اين 
رشته، مهارتي كسب كند. 
پس از اين كه دانشسراي 
مقدماتي را به پايان برد، 

به عنوان معلم در فرهنگ 
استخدام و سپس بازنشسته شد. 
اولين اثر استاد، طراحي و اجراي 

چهره خيام بود و از آن پس تاكنون 
بي شماري از آثار استاد در بيش از 80 
نمايشگاه در سطح ايران و جهان در معرض 

ديد هنردوستان قرار گرفته اند. 
در كارهاي هنري استاد صوتي، مضامين ديني و 

اسالمي نقش اصلي دارند. شايد اعجاز و قدرت آفرينندگي اين هنرمند در 
همين است كه مايه هاي سنتي، مذهبي و ملي را در سطح جهاني متجلي 
مي كند. ساختار آثار استاد از نظر فرم و قالب، متكي بر يكپارچه بودن كار 
با حداقل اتصال اضالع بر سطح چوب، فلز، تلق و ... است و از نظر محتوا 

مبتني بر انتقال مضامين ديني، ملي، عرفاني است. 
او براي نخستين بار در دنيا تخم شترمرغ را مشبك كرده و بر روي 

پايه اي از مشبك چوب قرارداده است. 
استاد، تاكنون تصاويري از حضرت محمد (ص)، حضرت موسي(ع)، 
حضرت عيسي (ع) و شت اشو زرتشت، همچنين تصاويري از 
امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، مرحوم آيت اله طالقاني، مرحوم 
حجه االسالم عبدالحسين حجتي و برخى شخصيت ها از جمله پاتريس 
لومومبا از آفريقا، گاندي از آسيا، آلنده از آمريكاي جنوبي، پاستور از اروپا 
و برخى مشاهير و مفاخر ايران از جمله حافظ، سعدي، فردوسي، موالنا، 
ابوعلي سينا، استاد شهريار، علي اطهري (شاعر كرماني)، زنده ياد غالمرضا 
تختي، استاد علي صوتي (نقاش)، اميركبير و دكتر شريعتي به سبكي نو و 

ابتكاري ساخته است. 
يكي از تابلوهاي وي با الهام از سوره هاي مباركه حمد و توحيد 

شكل گرفته و طي شش ماه روزي حداقل 5 تا 7 ساعت روي آن 
كاركرده است. 

او همچنين تابلوي «مولود كعبه تا محراب شهادت» را به اتمام 
رسانده كه ابعاد آن 125×80 سانتيمتر است و دعاي فرج به ابعاد 160×90 
سانتيمتر در موزه برج آزادي تهران به همراه 124 اثر ديگر از او نگهداري 

مي شود. 
استاد اكبر صوتى در تزيين تابلوهاي خود از معروف ترين خطاطان 
جهان اسالم از جمله حامدي از تركيه، عراقي از عراق و استادان ايراني 
به نام هاى زنجاني، جليل رسولي، سيد محسن مؤمني، محمد ايازيان و 

نصراهللا افجه اي بهره مي گيرد. 
وي خطوط خوشنويسان مشهور را در كار خود طوري تنظيم مي كند 
تا ضمن حفظ اصالت خط، براي كار مشبك، يكپارچه و قابل استفاده 

باشد. 
او در سال 1334 در يكي از روستاها معلم بود. در آنجا از چوب 
و نقاشي پشت شيشه و آينه، تخته نرد و شطرنج درست كرد. اين اثر، 
در نمايشگاهي كه از طرف اداره فرهنگ كرمان در دبيرستان كيخسرو 
شاهرخ بر پا شده بود، شركت داده شد. همچنين اثر وي در كرمان، 
تهران و سپس در نمايشگاه بين المللي كه در ژاپن برپا بود، رتبه اول را 

كسب كرد. 
در سال 1373 در نگارخانه ميثاق تهران از طرف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي به طور انفرادي نمايشگاهي از آثار اين هنرمند برپا بود و از 

سال 1375 تا 1390 آثار استاد صوتي در ده ها نمايشگاه ارائه شدند. 
استاد صوتي براساس مصوبه مورخه 1383/10/1 شوراي ارزشيابي 
هنرمندان سنتي با كسب 180 امتياز درجه يك هنري مفتخر به دريافت 
مدرك تحصيلي دكترا شد و مدرك دكتراي هنر خود را در تاريخ 
1385/3/1 در تاالر وحدت از آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهورى 

وقت دريافت كرد. 
استاد تاكنون بيش از 300 اثر آفريده است كه بيشتر اين آثار  از سال 

1381 در موزه هرندي كرمان نگهداري مي شوند. 
وى در سال 1390، تابلويى به ابعاد 130 *140 سانتيمتر، مزين به 
مرغ بسم اهللا الرحمن الرحيم و 103 نام مبارك على (ع) و ذوالفقار و تصوير 

شاه نعمت اهللا ولى تهيه و به آستان  آن حضرت در ماهان، هديه كرد. 
همچنين از سوي انتشارات سمت كتاب استاد با تصوير 230 اثر 
به نام (مشبك) به چاپ رسيده كه براي دانشجويان رشته هنر در مقطع 

كارشناسي تدوين شده است و يك واحد درسي محسوب مي شود. 
استاد به مدت 8 سال در دانشگاه الزهرا (س) و دانشكده كاربردي و 

دبيرستان صالح تهران، تدريس كرده و آموزش داده است. 
استاد اكبر صوتى از مفاخر ديار كرمان در عرصه هنر تزيينى است كه 
توفيق ايشان را در خلق آثارى ديگر و خدمت به عرصه تعليم و گسترش 

فرهنگ و هنر ايران اسالمى آرزو مى كنيم.

استاد اكبر صوتى؛ هنرمند ممتاز مشبك كارى 



محيط زيست با شيوع كرونا نفس كشيد
كرونا آمد تا به نوع بشر يادآورى كند  مالك ابدى همه 
موجودات و امكانات روى زمين نيست و نمى تواند به بهانه 
حفظ زندگى خودش، زندگى ساير زيستمندان را نابود كند. 
پيش از كرونا بسيارى از فعاالن محيط زيست و دانشمندان 
علوم طبيعى اين هشدار را داده بودند كه در صورت نابودى 
تنوع زيستى جهان، نوع بشر نيز نابود خواهد شد.خبرگزارى 
ايرنا درباره برخى تأثيرات كرونا بر تغيير سبك زندگى آدميان 
و حفظ حيـــات در محيط طبيعى كره زمين به نطق پيش از 
دســـتور زهرا صدراعظم نورى، رئيس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهرى شوراى شهر تهران در جلسه 
روز يكشنبه شوراى شـــهر تهران اشاره كرده و آورده است: 
شيوع كوويد 19 در واقع نياز محيط زيست به يك تنفس عميق 
و توقف فعاليت هاى مضر بشرى نسبت به محيط زيست را 
رقم زد. بى شك جهان امروز تحت اثر فراگيرى اين ويروس 
در حال تغيير است؛ فارغ از تبعات تلخ و كشنده اين اپيدمى، 
نيمه ديگر اين اتفاق بسيار شنيدنى است.ويروس كرونا به 
ما يادآورى كرد كه سمت روشن تكنولوژى، چقدر حياتى 
اســـت. شايد انسان پس از كرونا بايد بيش از هر چيز وامدار 
تكنولوژى باشد؛ سيستم آموزش انسانى تغيير خواهد كرد، 
تمامى مدارس به ناچار به جديدترين ابزار انتقال علم مجهز 
خواهند شد و تعاريف بسيارى از علوم آموزشى دچار تحول 
خواهند شد.اين اتفاق مى تواند به صورت غيرمستقيم و بعضا 
مستقيم از جنگل هاى بسيارى كه براى چاپ كتاب هاى درسى 
و آموزشى در سراسر سياره زمين نابود مى شدند، محافظت 
كند.ويروس كرونا به طرز شگفت انگيزى ميانگين مطالعه 
افراد ســـياره را در يك سال افزايش خواهد داد و انسان هاى 
زيادى براى زنده ماندن مجبور به يادگيرى و خواندن خواهند 
شد.هنر و خالقيت هاى فردى به شكل قابل توجهى رشد 
خواهد كرد و در مدت كوتاهى صنايع دســـتى و هنرهاى 
مبتنى بر فرد، يك رنسانس تازه را تجربه خواهند كرد.تأثير 
اين ويروس در حوزه محيط زيست و طبيعت بسيار جالب 
خواهد بود؛ يك تيم تحقيقاتى محيط زيست كه شامل بيش از 
50 دانشمند در زمينه محيط زيست و بيمارى هاى بيولوژيكى 
در مركز مطالعات محيط زيست ميشيگان فعاليت مى كند، 
معتقد است: «كرونا حيات بيولوژيك سياره زمين را متحول 
خواهد كرد. »دانشـــمند ارشد اين تيم تحقيقاتى از كرونا به 
عنوان «يك تنفس عميق» اين سياره نام برده است؛ جايى كه 
شايد حيات سياره آبى به اين اتفاق نياز شديدى داشته است .
اين دانشمند به كاهش بيش از 200ميليون مترمكعب گازهاى 
گلخانه اى و دى اكسيد كربن، پايين آمدن دماى كره زمين در 
آينده نزديك، حفظ بقاى بيش از 700گونه گياهى و جانورى 
در صورت حفظ اين وضعيت به مدت يكسال اشاره كرده 
است.در اين تحقيق همچنين به آسمان هاى آبى تر، كاهش 
چند صد ميليون تن زباله به دليل تغيير سبك زندگى، افزايش 
چشمگير بهداشت عمومى، اختصاص بودجه هاى هنگفت 
جهانى و احياى سنديكاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان 
براى حفظ انسان، بهره مندى عمومى تر كشورهاى فقير دنيا از 
بهداشت و آموزش و در نهايت باورپذيرتر بودن اين ديدگاه 
كه انسان مالك اين سياره نيست، تأكيد شده است.يك مطالعه 
منتشر شده در ماه ارديبهشت سال 2020نشان داد كه ميزان 
انتشـــار روزانه كربن جهانى طى اقدامات قرنطينه در اوايل 
آوريل 17درصدكاهش يافته و مى تواند به كاهش ســـاالنه 
انتشار كربن تا 7درصدمنجر شود؛ كه اين بزرگ ترين ميزان 
كاهش در انتشـــار كربن بعد از جنگ جهانى دوم است.اين 
كاهش به استفاده كمتر از حمل و نقل و فعاليت هاى صنعتى 
نسبت داده مى شود؛ با اين وجود تغييرات اجتماعى ناشى از 
محدوديت هايش و استفاده از فناورى براى ارتباط گسترده از 
راه دور يا برقرارى كنفرانس هاى مجازى، ممكن است تأثير 
پايدارترى نســـبت به كاهش كوتاه مدت استفاده از حمل و 
نقل داشته باشد.هر ساله 16خردادماه برابر با پنجم ژوئن در 
سراسر جهان روز جهانى محيط زيست گرامى داشته مى شود 
و به همين مناســـبت هر سال در تمامى جهان اين روز را به 
منظور يادآورى اهميت توانمندسازى مردم براى تبديل شدن 
به فعاالنى در زمينه توسعه پايدار و متوازن و همچنين نقش 
محورى و اساسى جوامع بشرى در ارتقاى رفتار و بينش آنان 
در رويارويى با محيط زيســـت اطرافشان، گرامى مى دارند. 
موضوع روز جهانى محيط زيست در سال 2020تنوع زيستى 
و شعار امسال «زمانى براى طبيعت» انتخاب شده است؛ امسال 

پيام ها كامال متفاوت و غالبا با موضوع كرونا مرتبط بوده اند.

چهارشـنبه 21 خردادماه 1359 برابر با 27 رجب 1400سالروز بعثت 
حضرت رسول اكرم (ص) تعطيل بو د و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهار شنبه 21خرداد  1399- سال نود وچهارمـ    شماره  27577

سكِه زريِن «شعله جاويدان» پول مّلي ايرانيان شد
اردشير پاپكان بنيادگذار دودمان ساسانيان يازدهم 
ژوئن در سال 226 ميالدي سكهِ زريِن «شعله جاويدان» 
را پول ملي ايران اعالم داشت و به جريان گذارد. وي اين 
سكه را در سال 224 ميالدي در «پارس» به عنوان واحد 
پول رايج در محل ضرب كرده بود. بر يك روي اين سكه 
كه نمونه هاي آن در موزه ها موجود است نقش «شعله 
جاويدان» حك شده است كه در ظرفي روي ستوني قرار 

داده شده و زبانه مي كشد.  
قدرداني باستانشناسان معاصر از شاپور يكم

دهم ژوئن ســـال 256 ميالدي، ارتش ايران پس از 
شكست دادن ارتش روم، شهر سلوكيه شمالي كه روميان 
آن را «زوگما» مي خواندند و در كنار فرات قرار داشت و 
پايگاه اصلي ارتش روم در شرق مديترانه بود تسخير كرد. 
شـــاپور يكم پس از تسخير سلوكيه آناتولي ، اجازه نداد 
كه سربازانش كوچكترين آسيب به آثار هنري اين شهر 
ثروتمند و يادگار دوران سلوكي ها برسانند و به همين 
دليل مجسمه ها، موزائيك كاري ها، تونل هاي سنگي و 
انبارهاي زير زميني اين شهر براي انسان امروز به همان 
صورت دست نخورده باقي مانده و باستان شناسان در 
برنامه «نوا» كه هفتـــم ژوئن 2005 از تلويزيون عمومي 
آمريكا (پي بي اس) پخش شـــد از اين كار شاپور يكم 

قدرداني كردند.
تاسيس بزرگترين كتابخانه دنياي باستان

يازدهم ژوئن ســـال 250 ميالدي كتابخانه ُگندي 
شـــاپور كه بزرگترين كتابخانه دنياي باستان و نخستين 
كتابخانه عموميـ  پژوهشي جهان به شمار آورده شده 
است، آغاز بكار كرد. ولي تكميل آن تا اپريل 252 ميالدي 
ادامه داشـــت. دانشگاهي كه در همين محل و به همين 
نام داير شده بود نيز بزرگترين مركز آموزش و پژوهش 
پزشكي، فلسفه و ادبيات دنياي قديم خوانده شده است. 
در اين دانشگاه اســـتادان ايراني، هندي، يوناني و رومي 

تدريس مي كردند.
 بايد دانست كه نخســـتين كتابخانه جهان مركب 
از آجرك نبشـــته در ســـال 630 پيش از ميالد توسط 

آشوربانيپال در شهر نينوا تاسيس شده بود.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز
چهل سال پيش در همين روز 
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طرح سالم سازى درياى خزر در شرايط كرونايى   /عكس از:احسان فاضلى اوسانلو

پندبزرگان

آدمى ساخته   افكار خويش اسـت. فردا همان 
خواهد شد كـه امروز مى انديشيده اسـت. 

مترلينگ
اگر دريچه هاى  ادراك را شسته بودند، انسان 
همه   چيز را همان گونه كـه هســـت مى ديد: 

بى انتها. 
بليك

جهانا چون دگر شد حال و سانت؟
دگر گشـــتى چو ديگر شـــد زمانت!

عروســـى پرنـــگار و نقش بودى
رخ از گلنـــار و از اللـــه دهانـــت

به چشـــمت كرد بدچشمى، همانا
ز چشـــم بد دگر شـــد حال و سانت
ناصرخسرو


