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نادر مشایخی :

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

به  ۲۱۰مدرسه استاندارد اوتیسم نیاز داریم

شجاعت داشته باشید و به صحنه بروید
نــادر مشــایخی میگویــد :مــا بــرای تفریــح موســیقی درســت
نمیکنیــم .میخواهیــم بــه مــردم الهــام دهیــم و بگوییــم کــه
اینگونــه نیــز میتــوان جهــان را دیــد .اگــر هنرمنــدی از چیــزی
ناراضــی اســت بایــد آن را بــا کار خــود بــه مــردم نشــان دهــد ،نــه
بــا تعطیــل کــردن کارش.
هفتــه گذشــته در اولیــن ســاعات چهارشــنبه  ۱۸دی مــاه ســال ،۹۸
یــک فرونــد هواپیمــای مســافربری بوئینــگ  ۷۳۷خطــوط هوایــی
کشــور اوکرایــن در پــی یــک خطــای انســانی توســط پدافنــد هوایی
ایــران مــورد اصابــت قــرار گرفــت و در حوالــی تهــران ســقوط کــرد.
ایــن اشــتباه بــه از دســت رفتــن  ۱۷۶نفــر از مســافران و خدمــه
پــروازی ایــن پــرواز منجــر شــد.
پــس از آنکــه اعــام شــد ایــن هواپیمــا بــه اشــتباه توســط پدافنــد
هوایــی ایــران مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت ،در رســانههای
داخلــی و خارجــی و توســط کاربــران فضــای مجــازی بازخوردهــای
زیــادی داشــت .در ایــن حیــن برخــی از هنرمنــدان در حــوزه
هنرهــای تجســمی و موســیقی اعــام کردنــد کــه در پــی همــدردی
بــا ایــن امــر اجراهــای خــود را منتفــی میکننــد .البتــه هنرمنــدان
دیگــری از جملــه کیهــان کلهــر یــا نــادر مشــایخی اعــام کردهانــد

کــه بــه کار خودشــان ادامــه خواهنــد داد.
بنــا بــر گــزارش خبرنــگار ایلنــا ،کیهــان کلهــر در اجــرای شــامگاه
 ۲۲دی خــود در تــاالر وحــدت ،گفــت« :موســیقی جــدی ،هنــر
جــدی جــدی هیچوقــت نبایــد تعطیــل شــود؛ زیــرا کارش بــه تفکــر
واداشــتن افــراد اســت نــه مســئله دیگــر .در ایــن شــرایط بایــد بــا
هــم باشــیم و جــای عصبانــی بــودن یــا پرخاشــگری ،ایــن جــو
زمخــت و خشــن را بــا موســیقی تلطیــف کنیــم تــا بــرای همــه
مــا قابــل تحمــل شــود».
همچنیــن نــادر مشــایخی نیــز در ایــن راســتا در صفحــه مجــازی
خــود در اینســتاگرام ،نوشــت« :ایــن یــک کنســرت نیســت ،یــک
رویــداد شــنیداری اســت .ایــن یــک تفریــح نیســت ،یــک مشــاهده
اســت .دقــت در مشــاهده واکنــش بــه زمــان ،مســؤولیتی کــه
هنرمنــد دارد ،ایــن اســت کــه بــا ابــزار خــود بــه اتفــاق واکنــش
نشــان دهــد .پــس مــا کنســل نمیکنیــم».
در همیــن راســتا تماســی بــا نــادر مشــایخی گرفتیــم کــه شــامگاه
 ۲۲دی رویــداد شــنیداری «میــان کنــش» را در تــاالر وحــدت بــه
روی صحنــه بــرد ،تــا نظــر او را در اینبــاره جویــا شــویم .مشــایخی
بــه ایســنا میگویــد :بیشــتر افــرادی کــه کنســل میکننــد،

دبیر اجرایی نمایشگاه ایران فودکس:

کترینگها نیازمند برندسازی هستند
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه ایــران فودکــس یکــی از مشــکالت
صنعــت غــذای کشــور را نبــود برنــد در کترینگهــا دانســت و
گفــت :مــا بــه دنبــال استانداردســازی و برندســازی شــرکتهای
غذایــی و کترینگهــا هســتیم تــا بتواننــد در فضــای بینالمللــی
وارد شــوند.
«ســید زینالعابدیــن هاشــمی» در افتتــاح نخســتین نمایشــگاه
غــذای آمــاده و نیمــه آمــاده ،کترینــگ ،ماشــین آالت و صنایــع
وابســته (ایــرن فودکــس) در محــل نمایشــگاه هــای دائمــی
تهــران افــزود :صــادرات صنعــت غــذا و خشــکبار بعــد از صــادرات
نفتــی بیشــترین حجــم را دارنــد بــه طــوری کــه ســاالنه بیــش

از ســه میلیــارد دالر صــادرات از ایــن صنایــع حاصــل مــی شــود.
وی برایــن بــاور اســت کــه اکنــون مصــرف غــذای آمــاده و نیمــه
آمــاده در ســبد غذایــی مــردم در حــال افزایــش اســت و ایــن
صنعــت مــی توانــد بــا برنــد ســازی و افزایــش کیفیــت از جایــگاه
خوبــی برخــوردار شــود.
وی تصریــح کــرد :بــرای افزایــش کیفیــت و برندســازی تولیــد
غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده و کترینگهــا نیازمنــد همــکاری
ســازمان غــذا و دارو ،ســازمان اســتاندارد و وزارت جهــاد
کشــاورزی هســتیم.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه ایــران فودکــس گفــت :بــه دلیــل تاخیــر

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خبر داد :

دانشگاههای بزرگ و «سطح یک» در بودجه  ۹۹بیشتر متضرر شدهاند
رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تاکیــد کــرد :بودجــه ایــن
دانشــگاه بــرای ســال  ۹۸حــدود  ۳۰۰میلیــارد تومــان در نظــر
گرفتــه شــده اســت و بــر اســاس الیحــه دولــت بودجــه مــا
بــرای ســال آینــده نیــز حــدود  ۵تــا  ۶درصــد افزایــش داشــته
اســت و ســال آینــده ســال بســیار ســختی خواهــد بــود و برخــی
دانشــگاهها بــه خصــوص دانشــگاههای بــزرگ و ســطح یــک در
بودجــه ســال  ۹۹بیشــتر متضــرر شــدهاند.
دکتــر محمــد تقــی احمــدی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،ضمــن
بیــان ایــن مطلــب گزارشــی از آخریــن وضعیــت تخصیــص
بودجــه دانشــگاه تربیــت مــدرس ارائــه داد و اظهــار کــرد :در
آگهـی تغییـرات شـرکت السـا الکتریـک
کاسپین(سـهامی خاص) به شـماره ثبت 15569
و شناسـه ملـی 14003965995بـه موجب نامه
شـماره  115/97/2699مورخـه 1397/12/23
و بـه موجـب صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق
العـاده مـورخ  1397/01/22مرکز اصلی شـرکت
السـا الکتریـک کاسپین(سـهامی خـاص) بـه
شـماره ثبـت  814واحـد ثبتـی آبیک به نشـانی
اسـتان قزویـن  -شهرسـتان قزویـن  -بخـش
مرکـزی  -شـهر قزوین-محلـه بلـوار شـمالی-
کوچـه حقیقت-کوچـه شـهید حسـن پور-پالک
-10طبقـه دوم -کـد پسـتی 3413973695
تغییـر یافت و مـاده مربوطه در اساسـنامه اصالح
گردید.کـه در ایـن اداره در تاریـخ 1397/12/23
تحـت شـماره  15569بـه ثبـت رسـید و جهـت
اطلاع عمـوم آگهـی مـی گـردد .اداره کل ثبـت
اسـناد و امالک اسـتان قزوین اداره ثبت شـرکت
هـا و موسسـات غیرتجـاری قزویـن ()733847
------------آگهی تغییرات شـرکت السـا الکتریک کاسـپین (
سـهامی خـاص ) به شـماره ثبت  814و شناسـه
ملـی  14003965995بـه اسـتناد صورتجلسـه
مجمـع عمومی فـوق العاده مـورخ 1397/01/19
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :تعداد اعضـا هیئت
مدیـره منـدرج در مـاده  31اساسـنامه بـه  3نفر
اصلاح گردیـد .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک

حــال حاضــر بــا گذشــت حــدود  ۱۰مــاه از ســال تقریبــا ۵۵
درصــد از بودجــه جــاری خــود را دریافــت کردهایــم در حالــی
کــه مــا انتظــار داشــتیم بیــش از  ۷۰درصــد از بودجــه تخصیــص
مــی یافــت ،متاســفانه ایــن وضعیــت تخصیــص بودجــه مطالبــات
زیــادی را بــرای دانشــگاه مــا ایجــاد کــرده اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :بودجــه دانشــگاهها در مقایســه بــا
بودجــه برخــی طرحهــای کشــور مبلــغ زیــادی نیســت و انتظــار
ایــن اســت کــه ایــن بودجــه تــا پایــان ســال بــه صــورت صــد در
صــدی تخصیــص پیــدا کنــد و طــی گفــت و گــو بــا مســئولین
ـص کامــل گرفتــه شــده اســت.
کشــور قــول تخصیـ ِ

اسـتان قزویـن مرجـع ثبـت شـرکت هـا و
موسسـات غیرتجـاری آبیـک ()733848
-----------آگهی تغییرات شـرکت السـا الکتریک کاسـپین (
سـهامی خـاص ) به شـماره ثبت  814و شناسـه
ملـی  14003965995بـه اسـتناد صورتجلسـه
مجمـع عمومی فـوق العاده مـورخ 1397/01/22
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :محـل شـرکت
از قزویـن جـای سـابق بـه اسـتان قزویـن -
شهرسـتان قزویـن  -بخـش مرکـزی  -شـهر
قزوین-محلـه بلـوار شـمالی-کوچه حقیقـت-
کوچـه شـهید حسـن پور-پلاک -10طبقـه
دوم -کـد پسـتی  3413973695تغییـر یافت و
مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردیـد .اداره
کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان قزویـن مرجع
ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری آبیک
()733849
------------آگهی تغییرات شـرکت السـا الکتریک کاسـپین (
سـهامی خـاص ) به شـماره ثبت  814و شناسـه
ملـی  14003965995بـه اسـتناد صورتجلسـه
هیئـت مدیـره مـورخ  1397/01/21تصمیمـات
ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای محسـن اقمشـه ئـی
کـد ملـی  4322923186بـه سـمت رئیـس
هیئـت مدیـره  ،آقـای غالمحسـین اقمشـه ئـی
کـد ملـی  4322292208بـه سـمت نایـب
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وانمــود میکننــد کــه بــه علــت مســؤولت اخالقــی کــه دارنــد
ایــن کار را میکننــد ،گرچــه کــه واقعیــت ایــن اســت کــه بلیــت
نفروختهانــد .درواقــع ایــن افــراد ســعی میکننــد ناراحتــی خــود را
از ایــن امــر ،بــا کنســل کــردن کنسرتشــان نشــان دهنــد .گرچــه
کــه اگــر میخواهنــد چیــزی را تغییــر دهنــد ،بایــد فعالیــت کننــد.
میخواهنــد در خانــه بنشــینند کــه چــه کاری انجــام دهنــد؟
او ادامــه میدهــد :میدانــم شــرایط مشــکلی اســت و آنهــا نیــز
غــم دارنــد و شــاید هــر روز بــرای افــرادی کــه از دســت رفتهانــد،
گریــه کننــد .ولــی بــا ایــن حــال بایــد کار کننــد .شــجاعت داشــته
باشــند و روی صحنــه برونــد .هــدف ،تفریــح مــردم نیســت .اگــر
بــه حقانیــت کاری کــه انجــام میدهنــد و الهــام بخــش بــودن آن
اعتقــاد دارنــد ،بایــد ایــن را بــه مــردم نشــان دهنــد .ایــن افــراد بایــد
اعتقــاد خــود را بــه کار هنریشــان بــه مــردم ابــراز کننــد و مســائل
مــورد توجــه خــود را بــا اثرشــان بــه مــردم انتقــال دهنــد .واقعیــت
کار هنــری ایــن اســت.
در دریافــت مجوزهــا و تحریــم هــا ،تنهــا شــرکت هــای ایرانــی در
نمایشــگاه ایــران فودکــس حضــور پیــدا کردنــد و جــای شــرکت
هــای خارجــی خالــی مانــد .بــه گفتــه وی ،در ایــن نمایشــگاه ۳۵
شــرکت ایرانــی بــا هــدف نشــان دادن جایــگاه واقعــی صنعــت
غــذا و آگاهــی مــردم از تهیــه و تولیــد غذاهــای آمــاده و نیمــه
آمــاده و کترینــگ حضــور یافتنــد.
هاشــمی اظهارداشــت :بــرای دعــوت از شــرکت هــای خارجــی
بــرای حضــور در نمایشــگاه هــا حداقــل  ۶مــاه زمــان نیــاز اســت
بنابرایــن تــاش داریــم بــرای ســال آینــده بــرای حضــور شــرکت
هــای خارجــی در ایــن نمایشــگاه برنامــه ریــزی داشــته باشــیم تــا
غذاهــای دیگــر کشــورها در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــود.
وی تصریــح کــرد :قــرار اســت نماینــدگان و ســفرای کشــورهای
عــراق ،افغانســتان ،ســوریه ،قزاقســتان ،قطــر و کویــت در ایــن
نمایشــگاه بازدیــد بــه عمــل آورنــد.
دکتــر احمــدی تاکیــد کــرد :هنــوز بودجــه ســال  ۹۹در مجلــس
شــورای اســامی هنــوز نهایــی نشــده اســت امــا مــا تــاش خــود
را میکنیــم کــه بودجــه قابــل قبولــی تخصیــص یابــد.
رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس در خصــوص تخصیــص یارانــه
غــذای دانشــجویی نیــز گفــت :حــدود چنــد مــاه پیــش مبلغــی
بــا عنــوان یارانــه تغذیــه دریافــت شــد ،امــا در ایــن بخــش خیلــی
کمبــود بودجــه داریــم و از ایــن بابــت ســختی زیــادی را بــرای
تامیــن غــذای بــا کیفیــت دانشــجویان متحمــل میشــویم چــرا
کــه هــم هزینههــا افزایــش یافتــه و هــم اعتبــار تخصیصــی
زمینــه پاییــن اســت و مــا مجبــور هســتیم ایــن مشــکل را بــا
درآمدهــای خــود جبــران کنیــم .امــا بــرای ســال آینــده ایــن
مســاله میتوانــد ســختتر باشــد و نیازمنــد هســتیم کــه یارانــه
ویــژه خــارج از بودجــه دانشــگاه بــه دانشــجویان بــه صــورت
ردیــف متمرکــز تخصیــص یابــد.

رئیـس هیئـت مدیـره و خانـم نرگـس صادقیـن
کـد ملـی  4323090706بـه سـمت عضـو
هیئـت مدیـره و آقـای ابوالقاسـم اقمشـه ئـی
کـد ملـی( 4320579216خـارج از هیئـت
مدیـره و خـارج از سـهامداران) بـه سـمت مدیـر
عامـل تعیین شـدند.کلیه اسـناد و اوراق بهادار و
تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک  ،سـفته  ،بروات
 ،قراردادهـا و عقـود اسلامی و سـایر نامـه هـای
عـادی و اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل و یکـی
از اعضـا هیئـت مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر
شـرکت معتبـر می باشـد اداره کل ثبت اسـناد و
املاک اسـتان قزویـن مرجـع ثبت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجـاری آبیـک ()733851
------------آگهـی تغییرات شـرکت السـا الکتریک کاسـپین
( سـهامی خـاص ) بـه شـماره ثبـت  814و
شناسـه ملـی  14003965995بـه اسـتناد
صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه
مـورخ  1397/01/20تصمیمـات ذیـل اتخـاذ
شـد  .1 :آقـای محسـن اقمشـه ئـی کـد ملـی
 ، 4322923186آقـای غالمحسـین اقمشـه
ئـی کـد ملـی  ، 4322292208خانـم نرگـس
صادقیـن کـد ملـی 4323090706بعنـوان
اعضـای هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال
انتخـاب شـدند .2 .آقـای محمـد امیـن صادقین
کـد ملـی  4324517223بـه سـمت بـازرس

اصلـی و آقـای مرتضـی علـی خانـی کـد ملـی
 4322913571بـه سـمت بـازرس علـی البـدل
بـرای مدت یک سـال مالـی انتخاب شـدند .اداره
کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان قزویـن مرجع
ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری آبیک
()733853
------------آگهی تغییرات شـرکت السـا الکتریک کاسـپین (
سـهامی خـاص ) به شـماره ثبت  814و شناسـه
ملـی  14003965995بـه اسـتناد صورتجلسـه
هیئـت مدیـره مـورخ  1395/02/04تصمیمـات
ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای محسـن اقمشـه ئی کد
ملـی  4322923186بـه سـمت مدیـر عامـل
و نایـب رئیـس هیئـت مدیـره  ،آقـای حبیـب
محمـودی کـد ملـی  0059612592بـه سـمت
رئیـس هیئـت مدیـره  ،خانـم نرگـس صادقیـن
کـد ملـی 4323090706و خانـم لیلا قـادری
کـد ملـی  0070216215به سـمت اعضا هیئت
مدیـره تعیین شـدند.کلیه اسـناد و اوراق بهادار و
تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک  ،سـفته  ،بروات
 ،قراردادهـا و عقـود اسلامی و سـایر نامـه هـای
عـادی و اداری بـا امضـا مدیـر عامـل و یکـی
از اعضـا هیئـت مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر
شـرکت معتبـر مـی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان قزوین مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجـاری آبیـک ()733856

رئیــس ســازمان آمــوزش و
پــرورش اســتثنایی بــا بیــان
اینکــه بــه  ۲۱۰مدرســه
اســتاندارد اوتیســم نیــاز داریــم
گفــت :بــه همیــن علــت بــا
خیریــن وارد گفتوگــو شــدیم و
طبــق توافقاتــی کــه داشــتیم کلنــگ ســاخت  ۲۲۴مدرســه در ۱۴
اســتان بــر زمیــن زده خواهــد شــد.
ســیدجواد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه راهانــدازی
مــدارس جدیــد اوتیســم در ســطح کشــور اظهــار کــرد :طبــق
طــرح آمایــش ســرزمینی  ۴۶مدرســه اوتیســم در مناطــق مختلــف
داریــم ،هرچنــد هنــوز  ۱۴اســتان مــا مدرســه اوتیســم ندارنــد و
دانشآمــوزان در قالــب  ۲۰۰کالس ضمیمــه ادامــه تحصیــل
میدهنــد .وی افــزود :بــه  ۲۱۰مدرســه اســتاندارد اوتیســم نیــاز
داریــم و بــه همیــن علــت بــا خیریــن وارد گفتوگــو شــدیم و طبــق
توافقاتــی کــه داشــتیم کلنــگ ســاخت  ۲۲۴مدرســه در ایــن ۱۴
اســتان بــر زمیــن زده خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی در پاســخ بــه پرسشــی
دربــاره افزایــش آمــار دانشآمــوزان مبتــا بــه اوتیســم گفــت :شــمار
مبتالیــان بــه اوتیســم در حــال افزایــش نیســت .اوتیســم دارای
درجــات مختلــف اســت و یــک علــت افزایــش آمــار دانــش آمــوزان
اوتیســم بهبــود رونــد و ابزارهــای شناســایی اســت .در واقــع طیــف
اوتیســم افزایــش نیافتــه بلکــه ابزارهــا مدرنتــر و شناســایی بهبــود
پیــدا کــرده اســت.
حســینی افــزود :در حــال حاضــر تدویــن و ابالغ ســندجامع اوتیســم
را هــم در قالــب رشــد کمــی و هــم کیفــی در دســتورکار داریــم
تــا همــه دانــش آمــوزان مبتــا بــه اوتیســم بتواننــد تحــت پوشــش
آموزشهــای اســتاندارد قــرار بگیرنــد و بتوانیــم متناســب ســازی
آمــوزش ،محتــوا و اجــرا را انجــام دهیــم.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا تمــام مبتالیــان بــه اوتیســم ،تحــت
پوشــش آمــوزش قــرار دارنــد؟ گفــت :طــرح ســنجش بــدو ورود بــه
دبســتان بــرای ثبــت نــام در کالس اول الزامــی اســت و تشــخیص
بــرای تمــام آنهــا کــه در طــرح ســنجش شــرکت میکننــد انجــام
میشــود .مــوردی نداریــم کــه بگوییــم دانــش آمــوزی بــه دلیــل
کمبــود فضــا و معلــم از تحصیــل محــروم میشــود ،امــا خــب بــه
هرحــال عــدهای بازمانــده از تحصیــل هســتند کــه ممکــن اســت در
بیــن آنهــا افــراد اوتیســم نیــز وجــود داشــته باشــد.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق خبر داد :

ثبت طالق در دفاتر محدود میشود

رییــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق از محدودیــت ثبــت طــاق
در دفاترمتصــدی ایــن کار خبــر داد .علــی مظفــری در گفتوگــو بــا
ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کــرد :در اجــرای سیاســتهای قــوه
قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد بــه تقاضــای کانــون ســردفتران ازدواج و
طــاق و موافقــت ســازمان ثبــت بــا بخشــنامه ریاســت قــوه قضاییــه
جهــت ثبــت طــاق در هــر یــک از دفاتــر طــاق محدودیــت و ســقف
معینــی تعییــن مــی شــود .وی افــزود :برخــی از دفاتــر طــاق بــا
زد و بندهــای ناســالم بــا کارمنــدان دادگاه خانــواده ،بــدون رعایــت
مســایل اخالقــی مبــادرت بــه ثبــت طــاق میکردنــد و بــه زوجیــن
اجــازه نمــی دادنــد کــه آنهــا فرصــت فکــر کــردن داشــته باشــند و
برهمیــن اســاس بــا ایــن بخشــنامه راه فســاد کال مســدود مــی شــود
و عدالــت برقــرار مــی شــود.
مظفــری تصریــح کــرد :میــزان طــاق در شــهرهای مختلــف متفــاوت
اســت و بــر همیــن اســاس نمــی تــوان تعــداد خاصــی را بــرای ایــن
موضــوع تعییــن کــرد؛ لــذا فرمولــی را بــرای محدودیــت ثبــت طــاق
در نظــر گرفتیــم ،بدیــن صــورت کــه دفترخانههــای هــر شــهر بــر
اســاس میانگیــن طــاق واقــع شــده در ســال گذشــته بــه نســبت
دفاتــر آن شــهر ضــرب در  20درصــد مــی شــوند و بیشــتر از آن،
دفاتــر اجــازه ثبــت طــاق را ندارنــد.
وی یــادآور شــد :بخشــنامه رییــس قــوه قضاییــه هنــوز بــه مــا ابــاغ
نشــده و انشــاءاهلل هفتــه بعــد کــه بخشــنامه بــه مــا ابــاغ شــد ،ایــن
رویــه اجرایــی مــی شــود.

