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 )نوبت دوم(
اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به اجاره 
ســاختمان مهمانسرای خود واقع در شهرســتان چابهار از طریق مزایده در سامانه 
تــدارکات الکترونیک دولت به افراد ذی صــاح در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری معامله از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از 
www.setadiran.ir طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

انجام خواهد شد.
میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 450/000/000 ریال )معادل 5٪ برآورد 

اجاره ساالنه کارشناسی(
بــه حســاب  را  بایســتی تضمیــن شــرکت در مزایــده  پیشــنهاددهندگان 
شــبا  )شــماره  مرکــزی  بانــک  نــزد   4163039552693445
ir120100004163039552693445( بــه نــام پرداخــت رد وجوه 
ســپرده اداره کل شیات سیستان و بلوچستان واریز کنند یا به صورت ضمانت نامه 
بانکی با اعتبار ســه ماهه به نفع اداره کل شیات سیستان و بلوچستان ارائه نمایند 
)شناســه ملی جهت اخذ ضمانت نامه بانکی 14002700260 و کد اقتصادی 
411368695817(  و تصویر آن را در سامانه بارگذاری گردد. ضمنا اصل فیش 
واریزی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به عنوان پاکت الف می بایست تا قبل از 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تحویل دبیرخانه کمیسیون معامات این اداره کل گردد.

زمان انتشار در سایت: 1401/03/04
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/03/10

مهلت بازدید: 1401/03/07 لغایت 1401/03/12 
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 1401/03/21 ساعت 09:00

زمان بازگشایی: 1401/03/22 ساعت 09:00 
زمان اعالم برنده: 1401/03/22 ساعت 12:00

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03
شناسه آگهی: 1322466                           شناسه نوبت چاپ: 1461033

روابط عمومی
 اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان شیالت ایران

اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان

آگهی مزایده اجاره ساختمان 
مهمانسرا و سالن غذاخوری 

اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/05/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد:- آقای غالمرضا داداش زاده به شــماره ملــی 2753526621 به نمایندگی 
از گروه مالی بانک مســکن به شــماره شناســه ملی 10100687843 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای ســیدرضا یوســف بیک به شــماره ملی 0058243127 
به نمایندگی از بانک  مســکن به شــماره شناســه ملی 10100830792 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره- آقای ســیامک خاوری به شــماره ملی 3620184267 به 
نمایندگی از شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت به شماره شناسه 
ملی 10100944710 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- آقای علی سلیمی 
به شــماره ملی 0071571450 به نمایندگی از شــرکت تأمین نیروی انســانی و 
خدمات پشــتیبانی بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10102738984 به سمت 
عضو هیئت مدیره- آقای حامد میرشک به شماره ملی0079580505 به نمایندگی 
از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شــماره شناسه ملی 10101236571 به 
ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از 
جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس  یا نایب  رئیس  
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل، رئیس  هیئت مدیره و یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و در صورت غیاب هر دو نفر )مدیرعامل 
ورئیــس  هیئت مدیره(، با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشــرکت 
معتبــر خواهد بود. همچنین مکاتبات و اوراق عــادی و اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر است.- تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل وبا 
رعایت ماده 40 اساســنامه، حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: 
 1( نمایندگی شــرکت دربرابراشــخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی

2( افتتاح حســاب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 
با امضای صاحبان امضای مجاز 3( دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون آن از 
اصل و بهره و متفرعات 4( عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فســخ و اقاله آن 
در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول، غیر منقول، ماشــین آالت، مناقصه، 
مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور 
در ماده پنج اساسنامه در چارچوب آیین نامه معامالت مصوب هیئت مدیره 5( نصب 
و عزل کلیه مأموران و کارکنان شــرکت و تعیین شــغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، 
تشــویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی، 
بازنشستگی و مستمری وراثت آنها در چارچوب آیین نامه جذب و استخدام مصوب 
هیئت مدیره 6( تعیین میزان اســتهالک ها در چارچوب اســتانداردهای مربوطه 7( 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یکبار و دادن آن به 
بازرس شرکت 8( تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و 

همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات ناو آکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 24693

 و شناسه ملی 10100701565

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:- آقای 
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031- آقای احمد بید آبادی به 
شماره ملی 0041638158- آقای عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
-آقای سید محمد علی شریفی الحسینی به شماره ملی 0055839983 به نمایندگی از 
شــرکت پرورش داده ها به شناســه ملی 10101147298 برای مدت دوسال انتخاب 
شدند.- ترازنامه وحساب سود وزیان وصورت های مالی سال 1399 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرسی وخدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس )حسابداررسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حاج نوروزی به شماره ملی 
0073214116 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند- 

روزنامه کیهان جهت درج آگهی رسمی شرکت در سال 1400 انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

شناسه آگهی: 1323293
م الف: 752
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۳[

 نماینده پارلمان اروپا: آمریکا در طول 245 سال 
عمر خود، در 227 جنگ مشارکت داشته است.

 بــا برپایی تظاهــرات ضدآمریکایی؛ ژاپنی ها هم 
 مثل مــردم کره جنوبی و فیلیپین از ســفر بایدن 

به کشورشان استقبال نکردند.

 چهارمین ورزشــکار کویتی حاضر به مســابقه 
با صهیونیست ها نشد.

 حــزب اهلل لبنــان: اکثــر نماینــدگان راه یافته
به مجلس، دشمن اسرائیل هستند.

بنا بر اعالم رئیس  سیاست خارجی اتحادیه اروپا

جنگ اوکراین
ذخایر نظامی 27 کشور اروپایی را بلعید

چهلمین سالروز
 آزادی خرمشهر

خونین شهری 
که دوباره 
خرمشهر شد

 ]صفحه ۱۱[

وحشت صهیونیست ها از تبعات ترور شهید صیاد خدایی

شبکه اسرائیلی: ایران در زمان و مکان حساب شده
قطعًا انتقام ترور را خواهد گرفت

دستور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به سانحه

ریزش ساختمان تجاری ۱۰ طبقه در آبادان با ۶ فوتی و ۳۲ مصدوم
احتمال حبس ده ها نفر زیر آوار وجود دارد

در جریان سفر آیت اهلل رئیسی به مسقط انجام شد

امضای ۱2 سند همکاری و یادداشت تفاهم 
بین ایران و عمان

 آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان دیروز با استقبال رسمی سلطان عمان وارد مسقط شد.
 در این سفر، ایران و عمان 12 سند همکاری در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی امضا کردند.

 اندیشکده »دیپلماتیک اَفِرز«: کشورهای منطقه در حال گشایش روابطشان با ایران هستند.

 ویژه برنامه شبکه آی 24 اسرائیل درباره ترور شهید صیاد خدایی، رسوایی رژیم جعلی صهیونیستی را در پی داشت. 
 تحلیلگر مســائل خاورمیانه در شبکه آی 24 اســرائیل درباره واکنش ایران به ترور شهید صیاد خدایی: 
قطعا ایران پاسخ خواهد داد و آنان در این موارد آگاهند که زمان و مکان و چگونگی پاسخ را انتخاب کنند.

 معتقدم که با ترور یک فرد نمی توانیم بگوییم که دیوارها فرو ریخته و درب ها گشــوده شــده و نفوذ صورت 
گرفته است. اما نبرد اصلی سال هاست که میان ایران و اسرائیل در جریان است. اسرائیل عملیاتی انجام می دهد 
و ایران به آن پاسخ می دهد. حتی شاهد بودیم که جاسوسانی از جمله یک وزیر اسرائیلی برای ایران جاسوسی 

می کرد و مورد محاکمه قرار گرفته و امروز در زندان های اسرائیل است. 
 آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهور: کسانی که در میدان از نیروهای مدافع حریم و حرم شکست خوردند، می خواهند 
به این شــکل استیصال خودشان را نشان دهند. پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئولین امنیتی مورد تأکید 

بنده است و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از جنایتکاران حتمی است.

 ]صفحه ۳[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

یارانه را 4 برابر کنید
چون ما خزانه را 

نابود کردیم )!(

با وجود توطئه ها و تحریم ها

فائو: امنیت غذایی ایران 
از ۱۱9 کشور جهان باالتر است

]صفحه ۴[

]صفحه ۱۱[

 با وجودی که کشــورمان سال هاست تحت 
تحریم های غرب قرار دارد، ســازمان جهانی 
 خوار وبار و کشــاورزی ملل متحد موســوم 
 به فائو، امنیت غذایی در ایــران را باالتر از

۱۱9 کشور جهان دانست. 
 یکی از شــاخص هایی که برای تشــخیص 
میزان امنیت غذایی کشــورها مورد استفاده 
اقتصاددان ها قرار می گیرد نسبت ارزش واردات 

مواد غذایی به کل صادرات هر کشور است.
 بر اساس آمار فائو، ایران در بین ۱9۵ کشور 
جهان رتبه 76 را در نسبت ارزش واردات غذا 

به کل صادرات دارد.
 یکی از عوامل قرار گرفتن ایران در چنین 
جایگاهی را می تــوان تالش برای خودکفایی 
دانست.  راهبردی  اساسی  کاالهای  تولید   در 
نمونه اخیــر در زمینه تالش برای خودکفایی 
 در تولید گندم با افزایش نرخ خرید تضمینی 

رخ داده است.
 وزارت کشــاورزی آمریکا پیش بینی کرده 
است واردات گندم ایران طی سال جاری و با 
افزایش تولید داخل کاهش 2۴ درصدی داشته 
باشد و از 7/2 میلیون تن در سال قبل به ۵/۵ 

میلیون تن در سال جاری برسد.
 کشــور ما با توجه به منابع بزرگ خاکی و 
آبی ظرفیت عظیمــی برای تولید محصوالت 
کشــاورزی و کاالهای اساســی دارد. مانع 
رســیدن به چنین جایگاهی، ریشه دواندن 
تفکرات ضدخودکفایی در بدنه اجرایی کشور 

طی سالیان گذشته بوده است.
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به شهادت رسید



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* با فراگیر شدن پویش مهدوی»سالم فرمانده« که در شرف جهانی شدن است 
عده ای غرب زده و غربی های کاسه داغ تر از آش دلشان برای دهه نودی ها سوخته 
که محتوای ایدئولوژیک دارد و برای کودکان مناســب نیست! حتما بمب های 
اربابان شما ، قتل و غارت کودکان توسط همدستان شیطان بزرگ برای بچه های 
مظلوم غزه، یمن، عراق، ســوریه، افغانســتان، پاکســتان و بحرین و... ماهیت 

ایدئولوژیک ندارد و خیلی هم مناسب است؟! لعنت اهلل علی القوم الظالمین.
صفری

* همقطاران غرب گرایانی که معتقد بودند ما فقط آبگوشت بزباش و... بلدیم و 
از صنعت و صادرات چیزی نمی دانیم امروز افتتاح کارخانه تولید پهپاد ایرانی 
ابابیل2 را در تاجیکستان یعنی در قلمرو ابرقدرت سال های نه چندان دور ببینند 
و افکارشــان را اصالح کنند. ایران مقتدر در حال درخشــیدن در جهان است. 
ساخت پهپاد درگذشته منحصر به چند کشور خاص بود که امروز کشور عزیزمان 
به برکت خون مقدس شهدا و نفس مسیحایی امام راحل)ره( وهدایت های رهبر 

معظم انقالب یکی از صدرنشینان این صنعت است.
میرحسینی

* هیجانات اقتصادی مقطعی به وجود آمده در ســطح کشــور مربوط به عمل 
جراحی است که دولت در اقتصاد کشور به منظور مردمی کردن یارانه ها انجام 
داده و کوتاه مدت خواهد بود. مدتی نخواهد گذشت که شاهد ثبات در قیمت ها 

و بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود.
0922----2805

* اگر دولت آقای رئیســی در این جراحی اقتصاد بیمار کشور موفق به کنترل 
تورم بشود و مردم نیز در این دوره همراهی خود را نشان بدهند به امید خدا 
دست دزدان و مفسدان بیت المال قطع خواهد شد و بیماری اقتصاد کشورمان 

درمان می شود.
0905---8896

* علی رغم اینکه یارانه  به دست مردم دارای استحقاق نمی رسید ولی دولت  های 
گذشــته جرأت حذف ارز ترجیحی را نداشتند و بعضا توان آن را هم نداشتند! 
حرکت های بزرگ و تاثیرگذار از انسان های بزرگ و مدیران جهادی و انقالبی 

برمی آید نه از کسانی که خوی کاخ نشینی برایشان قابل ترک نیست.
سلگی 
* دولت برای تداوم طرح مردمی  ســازی یارانه ها و تهیه کاالبرگ الکترونیک 
مبادا مرعوب فضا ســازی رســانه  هایی که آنتن خود را به ســوی غرب تنظیم 
کرده اند شود. ان شــاءاهلل تکمیل اطالعات خانوارها به اجرای هر چه بهتر این 

طرح عدالت محور کمک شایانی خواهد کرد.
منصوریان

* رئیس جمهور غربگرای اوکراین در مراسم افتتاح فیلم کن سخنرانی کرد. اما 
مردم مظلوم یمن که بیش از 7 ســال آماج ددمنشی آل سعودند و رسانه های 
غربی نه تنها خفقان گرفته اند بلکه از رســیدن صدای مظلومیت یمن به دنیا 

جلوگیری می کنند! 
متقیان

* اگر قوای ســه گانه با اخالص به دنبال اجرای نقشــه راهی که رهبر معظم 
انقالب برای کشــور ترسیم می فرمایند حرکت کنند قطعا اصالح امور کشور و 

مردم با سرعت بیشتری تحقق می یابد.
0937---0656

* طی روزهای اخیر و پس از تصمیم دولت برای اصالح ساختار یارانه ها شاهد 
شکل گیری چندتجمع کوچک و کم تعداد در برخی شهرهای کشور بودیم که 
شــاید ناشی از نگرانی نســبت به آینده بود. از دالیل اینکه دشمن در تبدیل 
این اعتراض ها به اغتشــاش شکست خورد یکی بلوغ سیاسی ملت ایران است 
کــه در هر ماجرایــی منافع ملی را بر هر چیز دیگر ترجیح داده و می دهد. اما 
دومین دلیل و عامل در شکست دسیسه های دشمنان را باید در رفتار متفاوت 
دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم آقای رئیسی دید که در کار خود 
صداقت دارد و واقعا آبروی خودش را برای نجات کشور و گره گشایی از مشکالت 

بزرگ پای کار آورده است.
طوقانی

* مسئله اصلی امروز انقالب اسالمی تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است. 
برای رسیدن به این هدف باید دست به تولید علم زد و از این راه برای کشور 
تولید ثروت کرد پس تا می توان باید به فکر آماده  سازی و گسترش زیرساخت 

شرکت های دانش بنیان بود. 
طوالبی

* سفارت و سفیر کشورمان در سوریه باید برای گسترش هرچه بیشتر روابط 
اقتصادی و تجاری با بخش خصوصی سوریه و بهره مندی از این ظرفیت، فعال 
شــوند. پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری زیادی وجود دارد که باید تاجران 
ایرانی را برای اســتفاده از این ظرفیت ها و ایجاد پروژه های صنعتی راهبردی 

در سوریه تشویق کرد.
سجادیان

* چه بخواهیم یا نخواهیم فضای مجازی پر از آســیب های پنهان است. وقتی 
دچار این آســیب ها می شویم درمانشــان بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد 
بود. تنها راه حل، ترویج فرهنگ مطالعه کتب و متون مفید به جای گشت وگذار 

بی جا در فضای مجازی است.
عزیزی
* چند روزکلیپی در فضای مجازی دســت به دســت می شــد و بر اساس آن 
ادعا می شــد چند روحانی مشغول احتکار روغن هستند! بعد مشخص شد که 
مشغول تهیه بسته های معیشتی برای قشر مستضعف جامعه بوده اند. اگر سواد 
رســانه ای نباشــد این گونه اخبار با 180 درجه  تقلب را به خورد ما می دهند! 

مراقب قضاوت های عجوالنه خود باشیم.
نواب
* اعتــراف وزیر صمت به وجود دو قدرت مافیا در صنعت خودرو آب پاکی را 
روی خودروســازانی که در روز روشــن وجود مافیا را انکار می کنند ریخت و 

پشت پرده خیلی از مسائل را معلوم کرد.
5424----0922 و5423---0922
* پذیرفته نیســت بعد از گذشت 43 ســال از انقالب هنوز برخی از کاالهای 
اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم از خارج وارد کشور شود. خودکفایی کشاورزی 

یک اصل است و باید از سوی دولت و مسئولین مورد توجه ویژه قرار گیرد.
0935---5560
* سردار بی سر شهید عبداهلل اسکندری کارنامه پرباری ازمقابله با گروهک های 
تروریستی غرب کشور و حماسه آفرینی در  8 سال دفاع مقدس داشت. او شیفته 
شهادت بود و آخراالمر با حضور در سوریه و درگیری با گروهک های تکفیری 
به شــهادت رســید ، سر از تنش جدا شــد و پیکر مطهرش بدون سر به ایران 
برگشت و به خاک سپرده شد. خداوند او را با سیدالشهداء محشور فرماید و ما 
را رهرو این عزیزان سفر کرده قرار دهد. اول خرداد 93 روز به معراج رفتنش 

بود. یاد و نامش جاودانه باد.
طاهری بهروردی
* جمله تکان دهنده ای که از مرحوم استاد فاطمی نیا به یاد دارم این است که 
می فرمودند مشــاجره ها و نزاع های افــراد در یک جمع یا خانواده نور باطن را 

خاموش می کند. چند پرخاش برکات را از منزل می برد.
سوهانی
* پلیــس فتــا می تواند جلوی تولید و نشــر فیلم هــای توهین آمیز از طریق 
گوشــی های هوشــمند در فضای مجــازی را بگیرد. ایــن کار خیلی راحت 

امکان پذیر می باشد.
0919----1520
* کارشناســان معتقدند روشن بودن اینترنت به صورت دائم در منزل تبعات 
منفــی زیادی چون اختالل خواب، اضطراب و اســترس، افزایش احتمال ابتال 
به سرطان، ایجاد مشکالت ناباروری، کاهش رشد کودکان، ابتال به فشار خون 
باال، افســردگی، اختالل در ســوخت و ساز بدن، کاهش عملکرد مغز و... را در 

پی دارد. لطفا مردم مراقب سالمتی خود باشند.
ناصری
* غیر از خانواده خودم چند خانواده دیگر را می شناسم که فرزندانمان در حال 
طی کردن طرح در وزارت بهداشــت هســتند و چون مختصر حقوقی دریافت 
می کنند یارانه کل خانواده قطع شــده اســت. درخواست تجدیدنظر و اصالح 

این قانون را داریم.
راشدی

یارانه را 4 برابر کنید
چون ما خزانه را نابود کردیم )!(

یک وکیل الدوله در مجلس دهم و از حامیان سوء مدیریت های مدعیان 
تدبیر می گوید؛ اقدام دولت در زمینه ساماندهی یارانه ها، برای درآمدزایی 
است و دولت باید به جای یارانه های 300 تا 400 هزار تومانی، یارانه یک 

میلیون و 260 هزار تومانی به هر نفر بدهد)!(
جعفرزاده ایمن آبادی، از جمله نمایندگان مجلس دهم بود که به شکل 
افراطی، سوء مدیریت در دولت سابق را توجیه و تحسین می کرد. اما اکنون 
در گفت وگو با روزنامه شرق و درباره حذف ارز ترجیحی ادعا می کند: »اگر 
بخواهــم با صراحت در این باره حرف بزنم، باید بگویم که دولت دراین باره 
صرفاً خودش را دیده و این اقدامی برای تامین کسری بودجه است. دولت 
برای حذف رانت و قاچاق، راحت ترین راه، حذف صورت مسئله را انتخاب 
کرده اســت. البته من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما اجرای آن با 

این سرعت را دارای تبعات زیادی می دانم.
من لیستی بلندباال از ابرچالش های دولت در حوزه اقتصاد تهیه کرده ام 
اما چطور می شــود که یکباره به ســراغ مشکل صدم که همان حذف ارز 

ترجیحی است، می روند.«
وی می افزاید: »همه دنیا برای رفاه مردم خود، یارانه پنهان می پردازند؛ 
این اقتصاد باز و لیبرالی است. البته این دولت خودش را جدای از اقتصاد 
لیبرالــی و آزاد می دانــد؛ اما به آن عمل می کند و این تناقض اصاًل خوب 

نیست.
اقتصاد آزاد بد نیســت؛ اما تا زمانی که »نظام تامین اجتماعی« ایجاد 
نکرده اید و فقیر، بدسرپرســت، معلول، جامانده، سالخورده، بازنشسته و 

رهاشده در کشور وجود دارند، به نتیجه خوب و موفقی نمی رسید. 
دولــت با حذف ارز ترجیحی ایــن کار بین300 تا 400 هزار میلیارد 
تومان برای خودش درآمدزایی کرده؛ اما درنهایت فشــار به مردم تحمیل 
خواهد شــد. هدفمندی یارانه هایی که در ســال 1389 تصویب شد، آن 
زمان دالر هــزارو صد تومان بود و 45هزار و 500 تومان معادل 41 دالر 
و 37 سنت برای هر نفر در نظر گرفته شد. اگر آن رقم را بخواهیم امروز 
بپردازیم، باید دولت معادل یک میلیون و 260 هزار تومان به جای 45هزار 
و 500 تومان به هر نفر بدهد، نه 300 هزار تومان! متاســفانه در این باره 
هم شــفافیت وجود ندارد. اگر دولت می خواهد توان خرید آن روز مردم 
را برگرداند، باید آن رقم را بر اساس نرخ تورم دالر یا اونس طال محاسبه 
کند و به مردم بپردازد. 300 هزار تومان یک چهارم پولی اســت که باید 
به هر نفر پرداخت شــود. البته من بین آقای رئیسی با کابینه اش تفاوتی 
قائلم و معتقدم خود ایشــان فرد سالم و پاک دستی است و هیچ شائبه ای 
درباره او وجود ندارد؛ اما درباره راهبرد قوه مجریه بحث هایی مطرح است. 
ماهیت قوه مجریه با قوه قضائیه فرق دارد و یک نهاد کارکردی است که 

گاهی به آن توجه نمی شود.
اشتباه دیگری که دولت با گران کردن قیمت کاال مرتکب شده است، 
به خطر انداختن امنیت غذایی و ســالمت و بهداشت جامعه است. اقالمی 
که ارز ترجیحی آنها برداشــته شده است، مواد پروتئینی هستند که مانع 
از ســوءتغذیه می شوند و الزمه سالمت انسان هستند. وقتی دولت قیمت 
کاالیی را باال می برد، قدرت خرید مردم کاهش می یابد، در نتیجه مصرف 
آن پایین می آید و این امر باعث سوء تغذیه جامعه می شود. در نتیجه دولت 
باید قبل از دســت زدن به چنین کار مهمی، فاکتورهای زیادی را درنظر 

بگیرد، نه اینکه به جای مردم، به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد«.
آنچه در اظهارات این وکیل الدوله سابق مفقود است، چند نکته است. 
اوالً آقای ایمن آبادی، عمداً اشــاره نمی کند که کسری بودجه فعلی دولت 
از کجا آمده اســت؟ درست در زمانی که برخی وکیل الدوله ها در مجلس 
نهم و دهم، و به تبعیت از دولت روحانی، برجام را مایه رونق اقتصاد کشور 
می دانستند، دولت در حال افزایش نقدینگی بالپشتوانه و هزینه های هنگفت 
و انباشت کسری بودجه و بدهکاری بود. بنابراین، وضعیت خزانه و کسری، 

میراث دولت متبوع آقای جعفرزاده و امثال اوست.
ثانیاً این چه منطقی است که یک فعال سیاسی در دولتی، از انباشت 
کســری و بدهی جانبداری کند و سپس در دولت بعدی که میراث دار آن 
فاجعه اســت، زبان به طلبکاری بگشاید و با وجود اطالع از سوءمدیریت 
انجام گرفته در گذشــته، مدعی شود که به جای 300-400 هزار تومان 

یارانه، باید 3 تا 4 برابر آن را پرداخت کنید؟!
ثالثاً حذف بی ســر و صدای ارز ترجیحی 23  قلم کاال از مجموع 27 
قلم کاال، در دولت روحانی اتفاق افتاد و آقای جعفرزاده آن روز نمی پرسید 
که چرا این ارز با یارانه آن حذف شــده اســت! دولت دوازدهم حتی در 4 
ماه پایانی، تمام ارز اختصاص یافته برای کل ســال 1400 را هم هزینه و 
پیش خور کرد و خزانه خالی به عالوه بدهی و کسری را به رئیسی تحویل داد.

رابعاً نتیجه  5-4 سال سوء مدیریت دولت سابق، واگذاری سردرگم و 
رانتی 60 میلیارد دالر ارز است که عمده آن به جیب رانت خواران رفته و 
فقط تورم اش سر سفره و معیشت مردم آمده است. دولت رئیسی در مقابل 
این روند فاجعه بار و غیرقابل تداوم، همت ورزیده تا یارانه واردات کاالهای 
اساسی را به جای تقدیم به رانت خوارانی که یا اصاًل کاال وارد نمی کردند 
و ارز می گرفتنــد و یا با ارز دولتــی کاال وارد می کردند اما به قیمت آزاد 

می فروختند، به خود مردم ارائه کند.
خامساً برخالف ادعای نماینده سابق، بخش مهمی از دهک های پایین 
درآمدی به واسطه یارانه دریافتی می توانند قسمتی از کسری های هزینه 
تأمین کاالهای اساسی را که در دولت قبل دچار شدند و در تأمین حداقل ها 

بازماندند، جبران کنند.
و نهایتاً این سخن که »قیمت دالر در سال 89، حدود 1100 تومان و 
45 هزار تومان یارانه پرداختی آن زمان می شود معادل 41 دالر و بنابراین 
بایــد دولت معادل این پول )یک میلیون و 260 هزار تومان( را به عنوان 
یارانه به هر نفر بپردازد«، نه به نفع گوینده بلکه اسباب محکومیت او و ولی 
نعمت هایش در دولت روحانی اســت؛ چه این که اعتراف به 9 برابر کردن 
قیمــت ارز خارجی )کاهش ارزش پول ملی به یک نهم قبل(، اعتراف به 
مجرمیت مدعیان اعتدال و اصالحات در دولت و مجلس وقت است. آقای 
ایمن زاده که گویا از روی دیکته دیگران اظهار نظر کرده اعتراف می کند که 
در دوره مدیریت دوستان وی، ارزش پول ملی را با خاک یکسان کرده اند!

آقای ربیعی! کفایت خود را
با کاپ اخالق برجام ثابت کردید؟

علی ربیعی وزیر اســتیضاح و برکنار شده دولت روحانی یادش رفته 
که آقای روحانی می گفت: »یک مدیریت خوب می تواند جلوی تحریم ها 

را بگیرد« و »بســیاری از مشــکالت نه به تحریم ها بلکه به سوءمدیریت 
برمی گردد«.

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم، اخیر ضمن یادداشتی در روزنامه 
اعتماد نوشت: »اثرگذاری غیرقابل انکار تحریم ها، نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی 
بر سبک زندگی ایرانیان در همه شئون اجتماعی... شاید برای مردم امری 
روشن و بدیهی باشد، اما همچنان شاهد هستیم که برخی مسئوالن و فعاالن 
سیاسی هنوز درصدد انکار آن برمی آیند و در تداوم مشی سیاسی ناپسندی 

که هدف از آن تخطئه دولت قبل بود، اهمیت تحریم را انکار می کنند.«
وزیر کار استیضاح شده دولت روحانی در ادامه آورده: »پیش تر، وقتی 
از تأثیر مرگبار تحریم های ظالمانه در تهدید زندگی، معیشــت، نشاط و 
روان جامعه و نیز از همبستگی تحریم و FATF در به خطر انداختن جان 
انســان ها سخن گفته می شد، باید ریسک انواع برچسب ها به جان خریده 
می شد. این روز ها آنچه انکار می شد، اندک اندک بر زبان ها جاری می شود. 
امروز کاماًل مشــخص شده است که هیچ کس در پی گره زدن تحریم ها 

به سفره مردم نبود...«
او افزوده: »خوشبختانه امروز به مدد تالش های صورت گرفته، از ایران 
رفع شبح امنیتی سازی شده و آمریکا تبدیل به یک محکوم اخالقی و تنها 

در عرصه بین المللی شده است.«
روزنامه جوان در واکنش به این دعاوی ربیعی نوشــت: اوالً یادآوری 
چند جمله از حسن روحانی قبل از انتخابات خرداد 92 قابل تأمل است. 
روحانی در یک برنامه تبلیغاتی برای انتخابات 92 در فروردین آن ســال 
گفت: »مدیریت اقتصادی کشــور به جای آنکه در این شرایط حساس با 
تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار 
به جهان بدهد، متأســفانه پیام ضعف به تحریم کنندگان می دهد... همه 

ضعف ها و ناکارآمدی ها را نمی توان پای تحریم نوشت.«
روحانی همچنین 7 اردیبهشــت 92 با بیان اینکه یک مدیریت خوب 
می توانست جلوی تحریم ها را بگیرد، گفته بود: »آیا اموری، چون افزایش 
نقدینگی در جامعه و هفت برابر شدن آن و تبدیل 68 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی جامعه در عرض هفت ســال به 450 هزار میلیارد تومان ربطی 
به تحریم ها داشت؟ یا به مدیریت ضعیف مسئوالن امر برمی گردد؟ البته 
بخشی از مشکالت به تحریم های بین المللی برمی گردد، اما این موضوع هم 
به مدیریت داخلی کشور برمی گردد، چرا که یک مدیریت خوب می توانست 

جلوی تحریم ها را گرفته یا حداقل این تحریم ها را تقلیل کند.«
حســن روحانی 23 مهر 91 نیز خاطرنشــان کرده بود: »مگر از سال 
1385 تحریم نشــدیم، اما برای شرایط تحریم چه کار کردیم؟ آیا به فکر 

اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای این شرایط بودیم؟«
دوم آنکه، علی ربیعی شاید فراموش کرده که نبود واکسن و وارد نکردن 
آن را به FATF مرتبط کرده بود. او دی ماه 99، در اظهارنظری تأمل برانگیز 
گفته بود: »نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن است«، 
اما چطور در دولت رئیسی بدون پیوستن به FATF توانستیم واکسن بخریم 
و همین مســئله موجب شد تا از آمار فوتی های 700 نفر در روز رسیدیم 
به آمار کمتر از 10 نفر در روز و حتی آمار سه فوتی در روز نیز ثبت شد؟
سوم، آیا دولت روحانی به سوی برجام رفت تا آمریکا را محکوم اخالقی 
کند یا رفت تا گشایش اقتصادی برای مردم اتفاق بیفتد؟ آیا ما از فعالیت 
هسته ای خود عقب نشینی کردیم تا بتوانیم جام بازی جوانمردانه را از دست 

آمریکایی ها بگیریم و به خانه خود بیاوریم؟

این روزها در اتفاقی جالب و قابل تحلیل، زمزمه لب بسیاری از کودکان 
و بزرگساالن کشورمان نوای زیبای سرود »سالم فرمانده« است، سرودی 
کــه اکنون عالوه بر اینکه بر جان و دل پاک کودکان و نوجوانان این مرز 
و بوم نشســته است و هر روز شاهد حضور انبوهی از آنها در برنامه های 
بازخوانی این سرود در شهرهای مختلف هستیم، در کشورهای دیگر نیز 
مورد استقبال قرار گرفته است. استقبال و اثر گذاری این سرود تا حدی 
بوده است که دشــمنان و معاندان را به واکنش های توام با عصبانیت و 
دستپاچگی کشانده است؛ دشمنانی که سال هاست با انواع و اقسام ابزار 
رسانه ای از قبیل ماهواره، اینستاگرام و انواع دیگر شبکه های اجتماعی، 
انیمیشن های هدفمند، ترانه های مبتذل، بازی های رایانه ای مخرب، تبلیغ 
سند 2030 و ... از هر آنچه برای اثرگذاری منفی در ذهن و روح فرزندان 
این سرزمین می توانسته اند دریغ نکرده اند. این گربه های عابد شده، حال 
که اثر گذاری مثبت و سازنده یک سرود را شاهد هستند، تاب و تحمل 
از دست داده و با انواع تحلیل های سست و بی پایه، سرود پیوند دهنده 
قلب کودکان و نوجوانان با موالی غایبشان را برای آنها مضر می خوانند)!(
اما فارغ از همین دغل بازی و مخالفت های بی منطق و لجبازانه دشمن و 
پادوهای کم مقدارش، موفقیت چشمگیر سرود به عنوان یک کار فرهنگی 
تراز باالست و نشان می دهد که اگر کاری خالصانه و برای رضای خدا و با 
هدف خدمت در جبهه مقابله با دشمن انجام شود، قطعاً در اثر گذاری و 

نتیجه، مشمول برکتی باور نکردنی می شود.
اما الزمه رســیدن به چنین مرحله ای، برداشتن قدم اول و پرهیز از 
تنبلی و بهانه تراشی و ناامیدی هاست. تصور کنید اگر شاعری که اولین بار 
جرقه سرود »سالم فرمانده« به ذهنش خطور کرد یا کسانی که اولین بار 
پیشنهاد اجرای طرح همخوانی این سرود را در جمع خود مطرح کردند، 
به جای گفتن »یاعلی« و »ان شــاءاهلل« و تن دادن به یک کار پر زحمت، 
مشغول بهانه های مختلفی همچون »حوصله ندارم«، »حاال چقدر ممکنه 
دیده بشــه« »حاال بعداً«، »وقت ندارم« و... می شدند، اصاًل این سرود و 
همخوانی که اکنون زمزمه لب همگان شده، تولید و همخوانی نمی شد. 
اما وقتی برای رضای خدا و برای خدمت به فرزندان این کشــور قدمی 
مثبت برداشــته می شود و با عنایت و برکت خدا همراه می گردد، نتیجه 

آن می شود که امروز می بینیم.
اشاره به این سرود یک مثال بود از انبوه مواردی که با وجود اعتقاد به 
حقانیت و الزم بودن آن، شاید در نگاه اول غیرممکن و بسیار دور دست 
بنماید، اما وقتی که بندگان خالص خدا برای رضای معبود و با هدف عمل 

به تکلیف تن به آن می دهند نتیجه فوق تصور و گاه باور ناپذیر می شود.
امروز، ســوم خرداد ماه، سالروز فتح خرمشهر قهرمان در عملیات 
غرورآفرین بیت المقدس اســت. به راستی این فتح بزرگ، از بارزترین 
مصادیق تحقق نتیجه دور از تصور به واسطه انجام خالصانه تکلیف است. 
همچنانکه امام خمینی)ره( بنیانگذار انقالب اسالمی و عارف روشن ضمیر، 
در بیان پیوند ایمان و اخالص رزمندگان با نصرت الهی فرمود: »خرمشهر را 
خدا آزاد کرد«. همان طور که پیروزی ایران در جنگ تحمیلی و سرافرازی 
مردم و رزمندگان در دفاع مقدس با حفظ تمامیت ارزی کشور و شکست 
تحقیر آمیز رژیم بعثی با پشتوانه جهانی اش، نتیجه چنین باوری در انجام 

خالصانه تکلیف بود.
آن روز کــه صدام با اعالم آغاز جنگ علیــه ایران، مغرورانه ادامه 
مصاحبه با خبرنگاران را به جلسه چند روز بعد در تهران فتح شده موکول 
می کرد، اساس حرفش پشتوانه عظیم تسلیحات نظامی تامین شده از سوی 
قدرت های شــرق و غرب و دلگرمی به چراغ سبز اروپا و آمریکا و جیب 
پر پول برخی کشــورهای عرب منطقه بود و پیش روی خود یک کشور 
بیرون آمده از بزرگ ترین انقالب قرن و درگیر برخی جنگ های پراکنده 
داخلی و استقالل طلبانه و تحریم شده از سوی آمریکا را می دید که در 
تامین سالح و نیروی انسانی ناموفق خواهد بود، بنابراین هر احتمالی غیر 
از پیروزی چند روزه در جنگ علیه ایران را تصور نمی کرد. اما چه شــد 
که 8 ســال بعد با پوزه ای مالیده به خاک و سرخورده از شکست بزرگ 
در نبرد با دالور مردان این ســرزمین دست از پا درازتر مجبور به ترک 

جنگ با ایران شد؟
ایــن بار نیز اراده الهی بر این تعلق گرفته بود تا ملتی را که به جای 
تسلیم یا فرار، در عمل به تکلیف و در پاسخ به ندای ولی خود، با دست 
خالــی اما توکل و تکیه بر خدا، ایثارگرانه بهترین فرزندان خود را روانه 
جبهه ها کردند و در راه جهاد علیه دشــمن از نثار خون نهراسیدند و تا 
پای جان ایستادگی کردند، بر دشمنان تا بن دندان مسلح پیروز گرداند. 

چیزی که روزی تحقق آن برای بسیاری از تحلیلگران نا ممکن می نمود.
این تجربه اما پیش از آن هم در پیروزی ملت انقالبی ایران بر طاغوت 
مزدور خونخواری مثل رژیم پهلوی عیان شده بود. تا جایی که در ابتدای 
نهضت الهی انقالب اسالمی و زمانی که امام)ره( می فرمود: »یاران من در 
گهواره هستند«، و در شرایطی که رژیم سفاک پهلوی، خود را مصون از 
هر گونه آسیب می دید و برای بسیاری از یاران نهضت نیز پیروزی انقالب 
اسالمی، تصوری دست نیافتنی بود، قیام سراسری علیه ظلم و خیانت 
سرزمین دست نشانده آمریکا و ایستادگی مردم پشت رهبری که تکیه اش 
به خدا بود، یک بار دیگر وعده نصرت الهی را محقق کرد و حرکت خالصانه، 

با برکت خدا همراه شد.
نمونه دیگر در این سال ها، پیروزی جبهه مقاومت با محوریت ایران 
بر جرثومه های تکفیری و داعش به عنوان جنایتکاران دست آموز آمریکا 
و اسرائیل و اروپا و تغذیه شــده از دالرهای سعودی بود. داعشی که نه 
برای نابود شدن بلکه برای تسلط سراسری بر سوریه و عراق و ایران و... 
ایجاد و تجهیز شده بود اما این بار هم عزم جزم و عمل به تکلیف مردان و 
رزمندگان دلیر ایرانی، عراقی، سوری، افغانستانی، لبنانی و... به فرماندهی 
سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه 
انقالب بود که با توکل به خدا و نترســیدن از نابرابری ظاهری، بر نقشه 
شیطانی دشمن پیروز شد تا یک بار دیگر وعده الهی برای یاری مومنان 

و مجاهدان محقق شود. 
وحوش تکفیری که با حمایت پنتاگون و سرویس های اطالعاتی غرب، 
خواب تسلط بر سرزمین های اسالمی و تعدی به خاک ایران را می دیدند، 
با رشادت مدافعان حرم، هزاران کیلومتر دورتر از مرزها زمینگیر و نابود 

شدند.
نمونه های فراوانی از موفقیت های حاصل شده در کشورمان را می توان 
نام برد که شــاید در ابتدا، رسیدن به موفقیت و تحقق نتیجه مطلوب، 
رویایی دست نیافتنی به نظر می رسید، اما وقتی با تکیه بر خدا و ایمان 
به وعده های الهی و ایمان به توانمندی های موجود، پا در عرصه گذاشته 

شد، نتیجه چنان شد که دوست و دشمن متحیر شدند.
رسیدن به توان صلح آمیز هسته ای با همه کاربرد های بسیار مفید آن 
در عرصه های مختلف پزشکی، انرژی، خدماتی و... که سال هاست دشمن 
را برای جلوگیری از پیشرفت ایران در این مسیر به انواع سنگ اندازی ها، 
تحریم ها، ترور دانشمندان و... برانگیخته، یا پیشرفت خیره کننده صنایع 
موشکی و دفاعی که از نیاز به سیم خاردار تحریم شده در جنگ، به طراحی 
و ســاخت انواع موشک های نقطه زن دور برد و پهپاد و... رسیده، همگی 
از جمله دستاوردهای اعجاب انگیز تفکر تکلیف محور و تکیه به خدا به 

جای چشم دوختن به دهان کدخداست.
راه دوری نرویم، در شرایطی که تا کمتر از یک سال قبل و در اوج گیری 
کرونا، دستیابی به واکسن، یک نیازی سراسری در دنیا بود و تعداد بسیار 
محدودی از شرکت ها و کشورها به علم تولید این واکسن رسیده بودند، 
دانشمندان ایرانی در شرایطی که برخی تولید واکسن توسط آنها را یک 
شوخی می پنداشتند در زمانی  اندک و با وجود تحریم ها و محدودیت ها، 
با توکل به خدا و ایمان راســخ، به توان علمی تولید انواع واکسن های 
موثر کرونا دست یافتند و امروزه کشورمان در کنار مهار چشمگیر این 
بیماری در بین چند تولید کننده محدود واکســن کرونا قرار گرفته و در 

حال صادرات واکسن است.
این ویژگی تفکر انقالبی است که در برابر مشکالت، برای خود بن بست 
نمی بیند و در عمل به تکلیف خود، نه در برابر طاغوت و صدام و آمریکا، یا 
داعش و کرونا تسلیم می شود و نه در مسیر تولید و خودکفایی کشور در 
صنایع نظامی و دفاعی و رسیدن به قله های علم و پیشرفت، برای خود 
محدودیتی می بیند. متاسفانه تقریباً هر کجا که نقص و کمبودی وجود 
دارد و یا درجا زده شده، می توان رد پای تفکر و مدیریت مادی و غفلت از 
مدیریت جهادی و تکلیف محور را به وضوح دید. امروز نسخه رسیدن به 
چرخه کامل پیشرفت و ناکام گذاشتن دشمن در جنگ فرهنگی، اقتصادی، 
نظامی، سیاسی و...، تحقق نسخه سرفراز عمل به تکلیف با تکیه و باور 
به توان داخلی و امیدوار به نصرت و هدایت خداست. خدایی که تا کنون 
در هر مرحله سخت و دشواری، به حرکت ما برکت داده است، اکنون هم 

ما را یاری خواهد کرد، اگر مسیر را درست برویم. 

حركت ما و بركت خدا
یادداشت روز

 عباس شمسعلی 
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در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت انجام شد 

گفت وگو و رایزنی امیرعبداللهیان
با مقامات عمان، قطر، بلغارستان و آفریقای جنوبی

تأكید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه  
بر ضرورت افزایش تبادالت تجاری كشورهای عضو اكو

جمهوری  خارجه  امور  وزرای 
در حاشیه  عمان  و  ایران  اسالمی 
ســفر آیت اهلل رئیسی به مسقط 
 دیــدار کــرده و بــه گفت وگو 

پرداختند.
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجــه جمهوری اســالمی ایران که 
در سفر دیروز )دوشنبه( رئیس جمهور 
به عمــان او را همراهــی می کند، در 
حاشیه این ســفر با »»بدر بن حمود 
البوسعیدی« وزیر خارجه عمان دیدار 

کرد و به گفت وگو نشست.
کشــور  دو  خارجــه   وزرای 
در 9 ماه دولت سیزدهم دو بار با یکدیگر 
مالقات کرده اند. یک بار در مســقط و 
دیگــر بار در تهــران و عالوه بر این دو 
وزیر خارجه در این مدت تلفنی درباره 
مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای 

و بین المللی به گفت وگو پرداختند.
به گزارش فارس، امیرعبداللهیان 
20 دی ماه 1400 به مسقط و پس از 
آن به دوحه سفر کرد و با همتای عمانی 
دیدار و گفت وگو کرد. چهارم اســفند 
1400 نیز »بدر بن حمد البوسعیدی« 
وزیر خارجه عمان بــه تهران آمد. دو 
طرف از جمله درخصوص دعوت سلطان 
از رئیس جمهور برای ســفر رسمی به 
عمان و برنامه ریزی مربوط به این سفر، 
چگونگی اجرایی شدن توافقات نشست 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
که ماه گذشــته با موفقیت در مسقط 

برگزار شد، تبادل نظر کردند. 
امیرعبداللهیــان و همتای عمانی 
تاکنــون چندین مکالمــه تلفنی هم 
داشــته اند که آخرین آن 14 فروردین 
1401 بــود کــه وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در گفت وگوی 
تلفنــی همتــای عمانی بــا انتقاد از 
تحریم هــای جدید آمریکا گفت: ایران 
آماده یک توافق خوب و پایدار است، اما 
طرف آمریکایی با برخی زیاده خواهی ها، 
مســئول مســتقیم تطویل مذاکرات 

تاکنون بوده است.

 گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان 
و همتای قطری

در تمــاس شــیخ محمــد بــن 
عبدالرحمن آل ثانی معاون  نخست وزیر 
و وزیــر امور خارجه قطر با حســین 
امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجه 
کشــورمان، آخرین توافقات سران دو 
کشــور که در جریان سفر اخیر شیخ 
تمیــم بن حمد آل ثانــی امیر دولت 
قطر به تهران انجام شد، مورد پیگیری 

طرفین قرار گرفت.
امــور خارجــه جمهوری  وزرای 
اسالمی ایران و قطر در این گفت وگوی 
تلفنی، همچنین آخرین مباحث مربوط 
به مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، 
توسعه و گسترش همه جانبه مناسبات 
دوجانبه بین تهران و دوحه و همچنین 
مذاکرات بــرای رفع تحریم ها را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دادند.
امیرعبداللهیان و شیخ محمد بن 
عبــد الرحمن آل ثانی بر تداوم رایزنی 
مســتمر برای پیگیری موضوعات در 
دستورکار روابط دوجانبه و مسائل مورد 
اهتمام  مشترک در عرصه منطقه ای و 

بین المللی تاکید کردند.
تاکید امیرعبداللهیان 

بر ضرورت افزایش حجم روابط تجاری 
ایران و بلغارستان

خانم »ولیسالو پتروا« معاون وزیر 
امور خارجه بلغارستان که برای شرکت 
در سومین دور رایزنی های سیاسی ایران 
و بلغارستان در تهران به سر می برد، روز 
یکشنبه با حسین امیرعبداللهیان دیدار 

و گفت وگو کرد.
وزیــر خارجه کشــورمان در این 
دیدار با ابراز خرسندی از افزایش حجم 
روابط تجاری دو کشور در سال گذشته 
آن را متناسب با ظرفیت اقتصادی دو 
کشور ندانست و با اشاره به زمینه های 
همــکاری دو طــرف در بخش انرژی، 
ترانزیت و حمل ونقل کاال و مواد غذایی، 
بر ضرورت تالش بیشتر برای گسترش 

همکاری های تجاری تاکید کرد. 

مسائل  همچنین  امیرعبداللهیان 
مهــم منطقه ای به ویژه بحران اوکراین 
را مــورد توجه قرار داد و نســبت به 
پایان هرچه ســریعتر این جنگ ابراز 

امیدواری کرد. 
مذاکرات لغو تحریم ها و همچنین 
تاکید بر اراده کشــورمان برای حصول 
به یک توافق خوب از دیگر موضوعات 
مورد اشاره وزیر امور خارجه کشورمان 

در این دیدار بود.
معاون وزیر خارجه بلغارستان نیز 
در این دیدار با اشاره به مذاکرات سازنده 
خود با همتای ایرانی، از توافقات به عمل 
آمده برای گســترش همکاری های دو 
کشور در بخش های تجاری، فرهنگی 

و ورزشی خبر داد. 
وی تالش هــای دیپلماتیک برای 
حصــول توافــق در مذاکــرات وین 
 را در راســتای منافع همــه طرف ها 

دانست.
دولت سیزدهم درصدد 

توسعه روابط با قاره آفریقا
»کاندیــت  خانــم  همچنیــن 
ماشــگو دالمینی« معاون وزیر روابط 
آفریقای  بین المللی  همکاری هــای  و 
جنوبی عصر روز یکشــنبه با حسین 
گفت وگو  و  دیــدار   امیرعبداللهیــان 

کرد.
وزیــر امور خارجه در این دیدار با 
اشــاره به روابط تاریخی و دوستانه دو 
کشور اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گونــه محدودیتی در مورد 
روابط با آفریقای جنوبی قائل نبوده و به 
ویژه دولت جدید درصدد توسعه روابط 

با کشورهای قاره آفریقا است.
امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید 
کرد: نگاه ویــژه ای به آفریقای جنوبی 
در ایــران وجود دارد و دو کشــور از 
ظرفیت های بسیار خوبی برای جهش 
روابط بهره می برند و پانزدهمین اجالس 
کمیســیون مشترک بین دو کشور در 
سال جاری در پرتوریا در این راستا حائز 

اهمیت خواهد بود. 

 امیرعبداللهیان همچنین با  تقدیر 
از سیاست های آفریقای جنوبی در مورد 
موضوعات منطقه غرب آسیا از حمایت 
این کشــور از مبارزات مردم فلسطین 

قدردانی کرد.
خانم دالمینی معاون وزیر روابط 
خارجــی و همکاری هــای بین المللی 
آفریقــای جنوبی نیز ضمن تشــکر از 
فرصت مالقات، ابراز امیدواری کرد که 
در نشست کمیته رایزنی های سیاسی، 
مذاکرات خوب و ســازنده درخصوص 
موضوعات مختلف انجام و نقشــه راه 
روابط بین دو کشــور  ترسیم شده و با 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک و 
ســفر متقابل مقامات ارشد دو کشور 
شاهد توســعه هر چه بیشتر روابط و 
همکاری های ایران و آفریقای جنوبی 

باشیم.

این که ســال  بیان  با  صفری 
گذشته حجم تبادالت تجاری بین 
میلیارد  10 کشور عضو حدود 40 
دالر بوده است، گفت: این ظرفیت 
وجود دارد که این حجم مبادالت 
به 500 الی 600 میلیارد دالر برسد.
دیپلماسی  معاون  مهدی صفری، 
اقتصــادی وزارت امــور خارجه دیروز 
دوشنبه در حاشــیه اجالس معاونین 
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 
اکو در تهران با تشریح اهداف برگزاری 
این نشست و پیشنهادات ایران گفت: 
با محوریت گســترش  این نشســت 
تعامــالت تجــاری و اقتصــادی بین 

کشورهای عضو برگزار شده است.
وی با بیان این که ســال گذشته 
حجم تبادالت تجاری بین 10 کشــور 
عضو حدود 40 میلیارد دالر بوده است، 
گفــت: این ظرفیت وجود دارد که این 
حجم مبادالت به 500 الی 600 میلیارد 

دالر برسد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه بــا تاکید بر اهمیت فعال 
شــدن هرچه زودتر این ســازمان در 
حوزه هــای تجــارت و بازرگانی بین 
کشــورهای عضو تصریح کرد: در حال 
حاضر شاهد فعالیت بانک اکو هستیم 
ولی معتقد هســتیم که باید این بانک 
را فعال تــر کنیم تــا روابط بانکی بین 

کشورها را پشتیبانی و اجرایی کند. 
مثــال پروژه های خدمــات فنی و 
مهندســی بیــن کشــورهای عضو را 
فاینانس کند. این بانک در حال حاضر 
پروژه های کوچک بین سه کشور ایران، 
ترکیه و پاکســتان را فاینانس می کند 
در حالــی که باید حــوزه فعالیت آن 
بین تمامی کشورهای عضو گسترش 

پیدا کند.
وی با بیان این که اکثر پروژه ها در 
بحث توســعه صادرات باید بیمه شود، 
ظهار کرد: اکنون در کراچی پاکستان 
صندوق بیمــه وجود دارد و باید پولی 
در آن گذاشته و در آن ریخته شود تا 
این صندوق بیمه اجرایی و فعال شود.

معاون وزیــر خارجه همچنین به 
ظرفیت هــای ترانزیتــی موجود بین 
کشــورهای عضو اشــاره کرد و افزود: 
ما اکنــون به دنبال اجرای کریدورهای 
شمال به جنوب، غرب به شرق هستیم 
و خوشــبختانه 10 کشور عضو شامل 
این مســیرهای ترانزیتی هســتند. ما 
تاکیــد داریم کــه فعالیت ها در حوزه 
ترانزیتی بین کشورهای عضو گسترش 
بیشــتری پیدا کند همچنین تعرفه ها 
بین کشورهای عضو همگن و هماهنگ 
باشد و اگر روی قیمت ها و تعرفه های 
گمرکی بتوانیم هماهنگی الزم را داشته 
باشیم این امکان وجود دارد که موضوع 
همکاری های ترانزیتی بین کشورهای 

عضو افزایش پیدا کند.
تمایل ازبکستان 

برای استفاده از مسیرهای 
ترانزیتی ایران

»فرقت صدیــق اف« معاون وزیر 
خارجه جمهوری ازبکســتان که برای 
شــرکت در نشســت معاونان وزرای 
خارجــه کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( به تهران سفر 
کرده اســت، عصر یکشــنبه با مهدی 
صفــری معاون دیپلماســی اقتصادی 

وزارت امور خارجه دیدار کرد. 
در این مالقــات آخرین وضعیت 
همکاری های دو کشــور در حوزه های 
مرتبط با اقتصاد، تجارت و حمل و نقل 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
طرف ازبکســتانی در این دیدار بر 
عالقه مندی خود بــرای بهره گیری از 
مسیرهای ترانزیتی ایران و به خصوص 
ظرفیت های مناسب بندر چابهار تاکید 
کرد و مقرر شد کار گروه های تخصصی 

در این رابطه فعال شوند. 
معــاون وزیر خارجه ازبکســتان 
با اشــاره به ســفر آتی رئیس جمهور 
کشورمان به ازبکستان برای شرکت در 
اجالس سران شانگهای و دیدار رسمی 
دوجانبه با همتای ازبکســتانی خود، 
این سفر را یک رویداد مهم تاریخی در 

روابط دو کشور خواند. 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز ضمن اشاره 
به روند رو به رشــد تعامالت دو کشور 
در دو سه ســال اخیر، آمادگی طرف 
ایرانی برای همکاری با ازبکســتان در 
همــه زمینه های موجود را اعالم کرده 
و خواستار تالش بیش از پیش طرفین 
بــرای افزایش تبادالت تجاری بین دو 

کشور شد. 
در ایــن رابطه مقرر شــد طرفین 
برگــزاری  بــرای  الزم  تســهیالت 
نمایشگاه های اختصاصی را مهیا کنند.

آمادگی ایران
 برای همکاری با بلغارستان 

در حوزه انرژی
معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
وزارت خارجــه کشــورمان بــا خانم 
»ولیســالو پتروا« معــاون وزیر امور 
 خارجه بلغارســتان دیدار و گفت وگو 

کرد.
در ایــن دیدار معاون وزیر خارجه 
کشورمان با ابراز خرسندی از افزایش 
تبادالت تجاری دو کشــور در ســال 
گذشــته، ترانزیت و حمــل و نقل را 
یکی از مزیت های مهم روابط دو کشور 
خواند کــه می تواند باعث گســترش 
 همکاری تجاری دوجانبه و منطقه ای 

شود.
صفری انرژی را زمینه مهم دیگر 
همــکاری دوجانبه برشــمرد و اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
دارد با بلغارستان در این حوزه همکاری 

کند.
پتروا نیز روند روابط تجاری ایران و 
بلغارستان را روبه رشد توصیف کرد و با 
توجه به نگرانی اروپا در دو حوزه امنیت 
انرژی و امنیت غذایی، برای گسترش 
همکاری دوجانبه در دو حوزه مذکور 

اعالم آمادگی کرد.
پتروا همچنین برگزاری نشســت 
مشترک تجار دو کشور و برگزاری دور 
جدید کمیســیون مشترک اقتصادی 
دو کشــور را گامی مهم برای افزایش 

مبادالت تجاری فیمابین برشمرد.

گفت و شنود

یعنی چی؟!
گفت: یکی از نمایندگان مدعی اصالحات مجلس دهم گفته است؛ 
دولت جدید با شعار بی اساس بانیان وضع موجود، 4 هزار مدیر توانمند 

را خانه نشین کرده است!
گفتم: 450 هزار میلیارد تومان کســری بودجه، 150 هزار 
میلیارد تومان بدهی قرضه، 7 برابر کردن بهای مسکن، کاهش 
سقوط گونه ارزش پول ملی، برباد دادن 18 میلیارد دالر ارز، از 
بیــن بردن 60 تن طال، افزایش صدها تحریم جدید به جای لغو 
تحریم ها، تعطیلی چند هزار کارخانه، بیکاری گسترده، لطمه 
شدید به تاسیسات هســته ای و ... حاصل کار همین مدیران 

توانمند بوده است؟! 
گفت: اصالً باید به او گفت 4000 مدیر پیشکش، 4 نفر آنها را نام ببر! 
گفتم: کاش از ایشان می پرسیدند که اصاًل معنی توانمند و 

غیر توانمند را می داند؟!
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: از یارو پرسیدند؛ عمه شما چه نسبتی با شما دارد؟! 
بعد از مدتی فکر کردن گفت؛ خالمه!

معــاون سیاســی وزیر امور 
خارجه توسعه همکاری های ایران 
و آفریقای جنوبی را ضرورتی برای 
ترویج  و  یکجانبه گرایی  با  مقابله 

چندجانبه گرایی خواند.
»علــی باقری« معاون سیاســی 
وزارت امور خارجــه در دیدار با خانم 
»کاندیت ماشــگو دالمینــی« معاون 
وزیر امور خارجــه جمهوری آفریقای 
جنوبی و هیئــت همراه، در چارچوب 
دهمین نشست کمیته مشورتی سیاسی 
وزارتخانه های امور خارجه دو کشور با 
تأکید بر این نکته که همکاری های ایران 
و آفریقای جنوبی نباید محدود به تامین 
نیازهای کوتاه مدت دو کشــور باشد، 
اظهار داشت: افق همکاری های ایران و 
آفریقای جنوبی باید فراملی و بلندمدت 
باشــد و تنوع بخشی به همکاری ها در 
کنار توسعه مناسبات باید در دستورکار 
روابط ایران و آفریقای جنوبی قرار گیرد.

امــور  وزارت  معــاون سیاســی 
خارجه افزود: دســتیابی بــه صلح و 
تامین ثبات بین المللی در سایه فقر و 
تبعیض و بی عدالتی در گستره جهان، 
ســرابی بیش نیســت و نقش آفرینی 
بین المللی ایــران و آفریقای جنوبی، 
تهدیدکننده منافع هیچ ملت مستقلی 
نیســت، چرا که همکاری دو کشــور 
ثبات ســاز،  سیاســت های  بر  مبتنی 
امنیت آفریــن و عدالت جــوی ایران و 
 آفریقــای جنوبی در عرصه بین المللی

 است. 
ضرورت مقابله 

با یکجانبه گرایی 
باقری با اشــاره بــه ظرفیت های 
سیاســی، اقتصادی و راهبردی ایران 
و آفریقای جنوبی که مســؤولیت های 
ســنگین منطقــه ای و بین المللی را 
متوجــه دو کشــور می کنــد، گفت: 
توســعه همکاری های ایران و آفریقای 

جنوبــی یک ضرورت بــرای مقابله با 
یکجانبه گرایی و ترویج چندجانبه گرایی 

است.
به گزارش فارس، معاون سیاسی 
وزارت امــور خارجــه  با اســتناد به 
ماندگاری و آموزندگی مقاومت موفق 
مــردم آفریقای جنوبــی در برابر ظلم 
و نقــض فاحش و آپارتایــد نزد افکار 
عمومی جهانی و کشــورهای مستقل 
گفت: ناقضان حقوق ملت ایران به دلیل 
اعمال و حمایت از تحریم های یک جانبه 
و غیرقانونی دقیقاً همان ناقضان حقوق 
مردم آفریقای جنوبی در قالب حمایت 
از رژیم آپارتاید هســتند و از آن جا که 
تنوع و گستردگی نقض حقوق بشر دو 
ملت ایران و آفریقای جنوبی توســط 
غربی ها در جهان بی نظیر است، تهران 
و پرتوریا می تواننــد پرچمدار جهانی 
صیانت از حقوق بشر در برابر غربی های 

مدعی باشند.

 تأكید باقری بر توسعه همکاری های ایران و آفریقای جنوبی 
برای مقابله با یکجانبه گرایی



اخبار كشور

قدیریان، هنرمند نقاش:
تبدیل دفاع  مقدس به نوستالژی خطرناک است

یک هنرمند نقاش گفت: ما هنرمندان نتوانســتیم به واقعیت ها و نورانیت دفاع 
مقدس ادای دین کنیم زیرا درک درستی از اتفاقات آن روزها نداریم و فضای حاکم 
بر آن دوران به قدری نورانی و لطیف بود که سخت است هنرمند بتواند آن را بازتاب 

بدهد.
به گزارش تســنیم، عبدالحمید قدیریان خالق نقاشی با موضوع خرمشهر این 
روزها با تولیدکنندگان و مجریان ویژه برنامه های سالروز آزادی خرمشهر همراه شده 
است تا جوانان امروز را بیش از پیش با رشادت رزمندگان کشورمان آشنا کند. او در 
آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد فتح خرمشهر و رونمایی از اثرش 
در نمایشگاه شهر آسمانی در حوزه هنری گفت: من سعی کردم فضای الهی حاکم 
بر انقالب، دفاع مقدس و آزاد سازی خرمشهر را در حد توان و بضاعت  اندکی که دارم 

در کارم به تصویر بکشم.
او ادامه داد: واقعیت امر این اســت که ما هنرمندان با اســتفاده از قالب های 
مختلف هنری به هیچ عنوان نتوانســتیم به واقعیت ها و نورانیت دفاع مقدس ادای 
دین کنیم زیرا درک درستی از اتفاقات رخ داده در آن روزها نداریم و فضای حاکم 
بر آن دوران به قدری نورانی و لطیف بود که سخت است هنرمند بتواند آن را بازتاب 
بدهد. در اینجا باید بگویم کســانی که فضای حاکم بر دوران دفاع مقدس را درک 
کرده اند تا حدودی می توانند متوجه شوند که ما در نور زندگی کردیم و آثاری که 
در آن زمان خلق شــدند چه بخواهیم و چــه نخواهیم متأثر از نور بودند. تعدادی 
از هنرمندانی که در آن دوران و متأثر از آن نور خلق اثر کردند، بعدها مسیرشــان 
اعوجــاج پیدا کرد و با خروج از فضای مذکــور و ورود به فضای دیگر رنگ فضای 

جدید را گرفتند.
قدیریــان تأکید کرد: برخی هنرمندان ما درک کافی از معرفت نهفته در دوران 
دفاع مقــدس و دالیل نورانیت فضای حاکم بر آن زمــان ندارند. من جبهه را نماد 
مهدویت خداوند می دانم و معتقدم هنرمندان به دلیل فاصله معرفتی بهره چندانی از 
آن نبرده اند. هم اکنون دوران دفاع مقدس تبدیل به نوســتالژی شده است و این امر 
خطرناک است چون ما را در گذشته نگه می دارد. ما مردمی هستیم که خداوند برای 
آینده و رفتن به ســوی ظهور مقدر کرده اســت. هر چیز که ما را در حال و گذشته 
نگه دارد جفا به برنامه خدا به حساب می آید. مناسبت هایی چون مناسبت آزاد سازی 
خرمشــهر باید به گونه ای برگزار شوند که ثمره شــان رفتن به سوی ظهور و نه ذکر 

خاطرات و مرور گذشته باشد.
او گفت: هنرمند براساس چیزی که می بیند تولید اثر می کند و آنچه می بیند به 
جایگاه ایستادنش ارتباط دارد، این که ما در عالم دنیا بایستیم و از موضوعات آسمانی 
حرف بزنیم کمی تناقض دارد یعنی مسئله ما هنرمند نیست مسئله ما جای ایستادن 
اوست. از نظر من فضای هنری ما نیاز به فضای معرفتی دارند تا روحشان در آن فضا 

رشد کند و بتوانند مفاهیم را به خوبی درک کنند. 
بی بی سی اعتراف کرد

همه جای دنیا سرودهایی مانند »سالم فرمانده« 
برای کودکان می سازند

 کارشــناس بی بی سی فارسی درباره جایگاه مرســوم سرودهایی مانند »سالم 
فرمانده« در عرصه جهان می گوید: حتی در کشــورهای دموکراتیک)!( هم سرودها، 

ترانه ها و آهنگ هایی می سازند که شهروندان را برای رفتن به جنگ تشویق کنند.
وی در یکی از برنامه های بی بی سی فارسی تصریح کرد: نقدی به سرود »سالم 
فرمانده« هست که گفته می شود مناسب کودکان نیست ولی باید گفت در همه جای 
دنیا و همیشه این ســرودها در جاهای مختلف در مواقع حساس برای کودکان هم 

ساخته می شود.
کارشــناس بی بی سی تأکید کرد: در آمریکا هم این اتفاق می افتد و فراوان هم 

رخ می دهد.
نمایشگاه کتاب ۲۰۰ میلیارد تومان فروخت
 قائم مقام سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران از فروش حدود
۲۰۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب در دو بخش فیزیکی و مجازی تا پایان دهمین 

روز این نمایشگاه خبرداد.
بــه گزارش ایرنا، علــی رمضانی در جمع خبرنگاران با اشــاره به آمار روز دهم 
نمایشــگاه کتاب، اظهار داشت: تا یکشــنبه )اول خرداد( حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 

فروش مجموع نمایشگاه حضوری و مجازی کتاب بوده  است.
سخنگوی سی وسومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران ادامه داد: برخی از 
فروش نمایشــگاه حضوری به صورت نقدی یا کارت به کارت اســت و اگر بخواهیم 
این برآوردها را هم در فروش حســاب کنیم، مبلغ نهایی در نمایشگاه امسال باالتر 

خواهدبود.
رمضانی همچنین درباره آرای هیات رسیدگی به تخلفات سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران توضیح داد: به طور کلی ۷۴ رای صادر شده که ارائه و فروش 
کتاب های غیرمجاز با ۱۵ رای بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن استفاده نکردن 

از دستگاه کارتخوان با ۱۱ رای در رتبه دوم قرار دارد.
نمایش نام 1۲9 زن قربانی خشونت در فرانسه 

روی فرش قرمز کن
کشتار و آزار زنان، این بار باعث به هم ریخته شدن جشنواره کن شد!

اعضای یک جنبش حقوق زنان مراسم فرش قرمز جشنواره فیلم کن به خشونت 
گسترده علیه زنان در غرب و به ویژه در فرانسه اعتراض کردند.

معترضان، پالکاردی را در دست داشتند که نام ۱۲۹ زن قربانی خشونت خانگی 
در فرانسه که از شروع این جشنواره جان باخته اند را نشان می داد.

این اتفاق درست زمانی رخ داد که عوامل یک فیلم ضد ایرانی با موضوع خشونت 
علیه زنان در ایران بر روی فرش قرمز این جشنواره رفته بودند.

سریال »حضرت موسی)ع(«
در چه مرحله ای است؟

مرکز سیما فیلم سازمان صداوســیما در پی انتشار اخبار غلط برخی رسانه ها 
درخصوص توقف ســاخت سریال »حضرت موســی)ع(« ضمن تکذیب این شایعه 
 سازی ها با صدور اطالعیه ای این خبر سازی را تکذیب کرد. مطابق این اطالعیه پروژه 
بزرگ و عظیم موسی)ع( به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، که یکی از پروژه های الف 
ویژه رسانه ملی است همچنان مراحل مختلف پیش تولید خود را می گذراند و تاکنون 

هیچ گونه توقفی نداشته است.
در این اطالعیه همچنین آمده اســت از یک ســال و نیم گذشته آقای ابراهیم 
حاتمی کیا بازنویسی فیلم نامه سریال موسی)ع( را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قسمت از 
این سریال بیش از ۶۰ قسمتی به طور کامل بازنویسی شده و بازنویسی قسمت های 

دیگر نیز به سرپرستی وی در حال انجام است. 
همچنین از یک سال گذشــته با برپایی ۱۰ کارگاه بزرگ چوب، آهن، دوخت 
لباس تاریخی و... آکسســوار صحنه در حال ساخت و آماده  سازی است که این روند 
نیز همچنان ادامه دارد، همزمان با انجام این کار ، طراحی سه بعدی دکورهای عظیم 
سریال نیز انجام شده و با انتخاب مکان هایی نظیر شهرک دفاع مقدس و چند نقطه 
دیگر در اقصی نقاط کشور، ساخت دکور نیز در مراحل ابتدایی در حال انجام است. 
گروه جلوه های ویژه هم همانند سایر گروه های دیگر در حال برنامه ریزی برای انجام 

امور این سریال است. 
همچنین مرکز ســیما فیلم در این اطالعیه تاکید کرده است گروه کارگردانی 
سریال موسی)ع( در کنار برنامه ریزی های در حال انجام تاکنون از میان هزاران نفر از 
بازیگران و عالقه مندان بازیگری جهت بازی در این سریال آزمون گرفتند که از میان 

این افراد تعداد زیادی از بازیگران در حال انتخاب هستند. 
عکس های دیده نشده از عملیات بیت المقدس 

روی دیوار رفت
نمایشگاه عکس »نوبت ظفر« به مناسبت چهلمین سالگرد آزاد سازی خرمشهر 

افتتاح شد.
این نمایشگاه که شامل عکس هایی دیده نشده از گنجینه خانه عکاسان ایران و 
از عملیات بیت المقدس است، صبح دوشنبه دوم خردادماه با حضور مجدالدین معلمی 
معاون هنری حوزه هنری، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیرکل مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری، سیداحسان باقری رئیس خانه عکاسان ایران، فرهاد سلیمانی 

عکاس پیشکسوت و جمعی از عالقمندان و هنرمندان افتتاح شد.
به گفته سیداحســان باقری، این عکس ها از ۶ اســتاد عکاسی محمدحسین 
حیدری، امیرعلی جوادیان، سعید صادقی، محسن راستانی، محمد فرنود و یک عکاس 
گمنام است که در گنجینه خانه عکاسان ایران نگهداری می شوند و در این نمایشگاه 

برای اولین بار به نمایش درآمدند.
نمایشگاه عکس »نوبت ظفر« تا ۲۵ خرداد در گالری شماره یک خانه عکاسان 

ایران در حوزه هنری برقرار خواهد بود.

 رهبــر معظم انقالب: اگر ملتی بــا اراده حرکت کند،
 به خدا متکی باشــد و دســتور الهــی را اطاعت نماید،

هیچ قدرتی نمی تواند مویی از سر او کم کند.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

در جریان سفر آیت اهلل رئیسی به مسقط انجام شد

امضای ۱۲ سند همکاری و یادداشت تفاهم
بین ایران و عمان

خونین شهری كه دوباره خرمشهر شد
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان

اســناد ثبت شــده حکایت از آن دارد که خرمشهر در طول تاریخ ۲۱۶ ساله خود، ۴ بار به اشغال بیگانه در آمده 
اســت. بار اول توسط عثمانی و به بهانه مالکیت سلیمانیه، تصرف شد و براســاس معاهده »ارزنه الروم«، با واگذاری 
ســلیمانیه به عثمانی، خرمشــهر به ایران بازگشت. معاهده ای که میرزا تقی خان امیر کبیر پس از ۳ سال مذاکره آن 

را امضا نمود. 
بار دوم که نیروهای انگلیسی خرمشهر را اشغال کردند، ایران ناگزیر برای بازپس گیری آن، یکی دیگر از شهرهای 
خود یعنی هرات و توابع آن را واگذار کرد و بار سوم طی جنگ جهانی دوم بود که نیروهای انگلیسی و سپس آمریکایی 
خرمشهر را لگدکوب چکمه های خود کردند تا جایی که می خواستند فرهنگ و آداب و آیین و حتی زبان خرمشهری ها 

را تغییر دهند. 
اما در چهارمین دفعه خرمشهر پس از ۳۴ روز مقاومت جانانه و قهرمانانه در ۲ آبان ۱۳۵۹ به اشغال ارتش بعثی 
درآمد. حضور ارتش صدام و کارشناســان خارجی در خرمشهر و اســتحکاماتی که در این شهر ساخته بودند، انتظار 

بازگشت آن به وطن را ناممکن به نظر می رساند.
ســردار شــهید محمد ابراهیم هّمت درباره وضعیت مستحکمی که مزدوران صدامی در خرمشهر به وجود آورده 

بودند، چنین شرح داده است:
»... وقتی عراق خرمشهر را اشغال کرد، مستشاران روسی و آمریکایی به پیشنهاد صدام، طرح بیست ساله   دفاع از 
خونین شهر را طرح  ریزی و اجرا کردند و در این طرح، میادین وسیع مین، احداث کانال  ها و خندق  هایی در دور شهر 
و تمام پیش  بینی  های بازدارنده برای ادامه   اشــغال خرمشهر انجام شده بود؛ به طوری که سه رده خاکریز )دژ اول، دژ 
دوم و خاکریز مارد از کارون تا جاده   آســفالت اهوازـ  خرمشــهر( و از جاده   آسفالت تا شلمچه هم یک خاکریز ممتد 

شرقی ـ غربی احداث کرد.«۱
اینچنین بود که صدام در یک ســخنرانی معروف اظهار داشــت اگر ایران خرمشهر را فتح کند، او خودش کلید 

بصره را تقدیم ایران می کند! 
در داخل کشور نیز بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری و فرماندهی کل قوا در آن زمان، براین باور بود که با این 
نوع ســد دفاعی صدام در خرمشــهر، آزادی آن تنها راه حل سیاســی دارد و نه نظامی. همچنین برخی از فرماندهان 
نظامی وقت نیز اعتقادی به درگیری در خرمشهر نداشته و به راه های دیگر فکر می کردند. این انفعال سیاسی و نظامی 
آنچنان بود که صدام و ســران رژیم بعث به فکر گســترش تجاوزات خود افتاده بودند. چنانکه در همان زمان به طور 

رسمی تهدید کردند که: 
»چنانچه حکام تهران سر عقل نیایند، دولت عراق ناگزیر است بر اقدامات خود بیفزاید و شکست  های سخت  تری 

را بر رژیم تهران وارد آورد.«۲
اما بــا برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رئیس جمهوری، آزاد ســازی 
مناطق اشــغال شــده در دســتور کار قرار گرفت. از همین روی با عملیات »ثامن االئمه« ، حصر آبادان شکسته شد و 
مناطق بسیاری آزاد گردید، با عملیات »طریق القدس«، بستان و مناطق دیگری از اشغال در آمدند و با عملیات »فتح 
المبین« بخش های مهمی از خاک میهن، آزاد گردید. اما خرمشهر همچنان در چنگال بعثی ها بود. خصوصا که پس 

از شکست های پی در پی در ۳ عملیات بزرگ، صدام بخش عظیمی از نیروهایش را در خرمشهر متمرکز ساخته بود. 
در این میان رسانه های خارجی و به خصوص رادیوهای زنجیره ای بیگانه، برای جلوگیری از هرگونه عملیاتی در 
خرمشهر، بر طبل ترس و وحشت از آن کوبیده و اوضاع را به گونه ای جلوه می دادند که گویی با چنین عملیاتی، ایران 

دست به یک انتحار رسمی می زند.
رادیو »مونت کارلو« فتح خرمشهر را با وجود موانع پدافندی متعدد عراق در منطقه  عملیاتی برای ایران غیر ممکن 
قلمداد کرد.۳ رادیو بی بی سی نیز ضمن تأکید بر دشواری بازپس گیری خرمشهر به دلیل سنگرهای محکم آن، گفت: 

»چنانچه ایرانیان درصدد بازپس گرفتن خرمشهر برآیند، سخت ترین گردو را برای شکستن برگزیده  اند.«۴
روزنامه  »دویچه سایتونگ«، چاپ آلمان در این باره نوشت: 

»خطر پیروزی ایران و درنتیجه درهم ریختن عراق، نظام  های حاکم منطقه را پس از ســقوط رژیم بعثی بغداد 
تهدید می  کند و احتمال مداخله  ابرقدرت ها را نیز به دنبال دارد.«۵
رادیو صدای آمریکا نیز به نقل از روزنامه »االهرام« اعالم کرد:

»مصر سالح  های مورد نیاز عراق را برای مقابله با پیشروی ایران به عراق ارسال کرده است...«۶
و رادیو ریاض )بلندگوی خاندان آل سعود( نیز ایران را علنا تهدید نمود و گفت:

»... کشورهای عربی به طور جمعی درس فراموش نشدنی به ایران خواهند داد...«۷
اما رادیوهای بیگانه و بلندگوهای استعمار و استکبار جهانی و مزدوران منطقه ای شان، در شرایطی این رجزخوانی ها 
را انجام می دادند که از ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۶۱، رزمندگان اســالم عملیاتی را با نام »بیت المقدس« و با مقصد نهایی 

آزاد سازی خرمشهر آغاز کرده بودند و قدم به قدم به این شهر اشغال شده نزدیک می شدند.
تا اینکه ساعت ۳ بعد ازظهر سوم خرداد ۱۳۶۱، پس از ۴ ساعت پخش مارش های نظامی و نوید اعالم یک خبر 

مهم ، »محمود کریمی علویجه« پشت میکروفون رادیو قرار گرفت و با نهایت قدرت و شوق و شعف گفت:
»... شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید... خونین شهر، شهر خون، آزاد شد...«

رسانه های زنجیره ای خارجی مانند اربابانشان غافلگیر شده و سرگیجه گرفته بودند. نمی دانستند چه خبری را باید 
مخابره کنند، از همین روی سکوت پیشه کردند. اما خبرگزاري رسمي عراق )INA( طي یک اطالعیه کوتاه اعالم کرد: 
»ســخنگوي ارتش عراق اعالم کرده اســت بندر خرمشــهر را ترک کرده و تا مرزهاي بین المللي عقب نشیني 

کرده اند... این عقب نشیني ، از روز یکشنبه اول خرداد ۱۳۶۱ آغاز شده بود.«
همیــن تلکــس بین المللي خبرگزاري عراق، روز چهــارم خرداد ۱۳۶۱ به صورت دیگري از ســوي رادیو صوت 

الجماهیر بغداد پخش گردید: 
»یک سخنگوي ارتش عراق اعالم کرده است که نیروهاي پیروزمند قادسیه صدام پس از آنکه تمامي حمله هاي 
قواي دشــمن مجوس و نژادپرســت فارس را در مناطق الخفاجیه )سوســنگرد( و االحواز )اهواز( با اقتدار کامل دفع 
کردند... صبح روز ۱۹8۲/۵/۲۴ )۱۳۶۱/۳/۳( در یک جابه جایي تحســین برانگیز، عقب نشیني تاکتیکي )!( خود را از 

جبهه محمره )خرمشهر( با موفقیت کامل انجام داده اند...«!!
ســرانجام در ســاعت ده و پنجاه و پنج دقیقه بامداد چهارشــنبه، چهارم خــرداد ۱۳۶۱ برخی خبرگزاري هاي 
بین المللي، در گزارش هایي که با عنوان »بســیار مهم« از بغداد به سراســر جهان مخابره کردند، براي نخســتین بار 
ضمن اســتناد به بیانیه نظامي صادره از سوي حکام بغداد، اعالم داشتند که عراق »تلویحاً« به شکست خود اعتراف 

کرده است.
شبکه دوم تلویزیون سراسری آلمان ضمن پخش خبر اعتراف رژیم بغداد به سقوط خرمشهر اعالم کرد که صدها 
هزار تن از مردم تهران با شــنیدن خبر پیروزی در خرمشــهر به خیابانها ریختند و با شعارهایی علیه صدام به شادی 
پرداختند. تلویزیون آلمان فدرال اعالم کرد که به گفته ناظران این بزرگ ترین جشن پیروزی در ایران پس از سرنگونی 

شاه است و بدین ترتیب برنامه بلندپروازانه صدام در تسخیر خوزستان نقش بر آب شده است.8
روزنامه ایتالیائی »ریپوبلیکا« هم درباره فتح خرمشهر نوشت: 

»...خرمشهر به ایران بازگشت، شادی در خیابان های تهران موج می زند، چراغ اتومبیل ها روشن است و همه بوق 
می زنند. ندای اهلل کبر و شلیک های هوائی به گوش می رسد و مردم به خیابانها ریخته اند...«۹

و موضع گیری روزنامه لوموند در مقاله ای به قلم »اریک رولو« نویسنده و سردبیر معروف آن چنین بود:
»...هنگامــی کــه بمب افکن های عراقی به طور پی در پی فرودگاه ها و تشــکیالت اســتراتژیک]ایران[ را بمباران 
می کردند و واحدهای پیاده نظام و تانک های زره پوش در ســحرگاه ۲۲ سپتامبر 8۰ به خاک ایران هجوم می آوردند، 
صدام حســین هیچ نمی توانســت تصور کند که ۲۰ ماه بعد نیروهای اسالمی فاتح ممکن است به نوبه خود تمامیت 
ارضی عراق و شاید هم موجودیت جمهوری بعثی را مورد تهدید قرار دهند. برعکس در استراتژی ستاد کل بغداد طبق 
گزارش محرمانه ای که به مقامات تهران تسلیم شده، اشغال خوزستان و استقرار یک دولت موقت در اهواز در فاصله 

۲ هفته پیش بینی شده بود...«۱۰
اما رسانه هایی مانند رادیوی سلطنتی بریتانیا )بی بی سی(، صدای آمریکا )VOA( و برخی دیگر همچنان سکوت 
کرده بودند. تا اینکه در روز پنجم خردادماه، یعني دو روز پس از فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسالم، رادیو بی بی سی 

حیرت زده اعالم کرد: 
»از زماني که خبرنگاران غربي از نیروهاي عراقي در خرمشهر دیدن کرده و از روحیه خوب آنها گزارش داده اند، 

بیش از سه یا چهار روز نمي گذرد که ناگهان همه شهر از دست عراقي ها بیرون کشیده شد.«!
...و رادیو صدای آمریکا پس از 8 روز ســکوت گورستانی، باالخره خبر آزاد  سازی خرمشهر را در ۱۱ خرداد اعالم 

کرد و گفت:
»... با وجود مشــکالت تدارکاتی، ناآرامی های ناشــی از انقالب و کاهش تدریجی قدرت عملیات نیرو های هوایی 

ایران، ماشین نظامی ایران در عملیات آزاد سازی خرمشهر به گونه ای اعجاب آور عمل کرد...«۱۱
روزنامه واشنگتن پست در شماره مورخ ۲۶ مه 8۲)۵ خرداد ۱۳۶۱( نوشت: 

»... عراق اعتراف کرد که کنترل شهر بندری خرمشهر را از دست داده است و همچنین نیروهایش پس از شکست 
سختی بر ایرانیان! به طرف مرزهایش عقب نشینی کرده است... در حالی که پیروزی ایران بر عراق در خرمشهر آشکار 

است...«۱۲
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز چاپ لندن شکست ارتش عراق را »فاجعه آمیز« دانست و اذعان نمود:

»ســقوط خرمشهر و اسارت هزاران سرباز عراقی را فقط می توان یک شکست فاجعه آمیز دانست که ارتش عراق 
تحقیر ناشی از آن را فراموش نخواهد کرد...«

روزنامه دیگر انگلیسی »گاردین« نیز اعتراف کرد: 
»... بازپس گرفتن خرمشــهر توسط ایران پس از بیســت ماه، تحقیر ارتش عراق را به باالترین حد خود رساند...
تجهیزات نظامی و انبارهای پُر عراق شــامل ۲8۵۰ تانک به حدی بود که گوئی تا کریســمس گذشــته تمام استان 
خوزســتان را متصرف خواهد شــد. در خارج از اهواز تا چشــم کار می کرد تانکها و توپهای عراقی دیده می شــد، اما 

این تانک های عراقی منجر به عقب نشینی دردناک عراق از ایران شد...«
این بار خرمشــهر آزاد شــد، بدون آنکه معاهده ننگینی بسته شود و شهر یا قسمتی از خاک ایران در مقابلش به 
بیگانه واگذار گردد. خرمشــهر پس از ۵۶۷ روز با رشــادت ها و مجاهدت ها و خون هزاران مرد و زن دالور ایرانی آزاد 

شد. خرمشهر را خدا آزاد کرد.
_________________________________
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– خبرگزاری دفاع مقدس- اول خرداد ۱۳۹۹   ۱۲- آزادی خرمشهر در آینه مطبوعات خارجی- پیشین

قرآن در صورتی نجات دهنده و راهبر است که به آن عمل شود
امام علی )ع(:  قرآن... برهانی است بر آن کس که با آن سخن بگوید، و شاهدی است 
برای آن کســی که به وســیله آن با دشمن جدل کند، عامل پیروزی است برای آن کس 
که با آن استدال کند، نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل 
نهج البالغه- خطبه198 کند، راهبر آن که آن را به کار گیرد. 

پای درس علی)ع(

چهلمین سالروز آزادی خرمشهر

رئیس جمهوری اسالمی ایران روز گذشته 
در صدر هیئتی عالی رتبــه به عمان رفت؛ 
ســفری یک روزه که با هدف ارتقای روابط 
انرژی،  حمل ونقل،  تجــارت،  حوزه های  در 
گردشگری و به ویژه گردشگری سالمت بین 

تهران- مسقط صورت گرفته است.
آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« صبح دیروز 
دوشنبه )دوم خرداد( در راستای تقویت دیپلماسی 
همســایگی و گســترش همکاری های سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگی به دعــوت »هیثم بن طارق 
آل سعید«، سلطان عمان، به این کشور سفر کرد. 

این پنجمین ســفر خارجی آیت اهلل رئیســی 
در طول دوره فعالیت دولت ســیزدهم و نخستین 
ســفر رئیس جمهوری اســالمی ایران به عمان در 
دوره ســلطان جدید این کشور است و پیشتر در 
راستای ایجاد زمینه های گسترش روابط اقتصادی 
و تجــاری ایران و عمان، هیئتی ۵۰ نفره از تجار و 
فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشته به این کشور 

سفر کردند.
رئیس جمهور پیش از این در راســتای تقویت 
روابط ایران با کشــورهای منطقه، به تاجیکستان، 

 ترکمنستان، روسیه و قطر سفر کرده بود. 
اهداف سفر به عمان به روایت آیت اهلل رئیسی

آیت اهلل رئیســی قبل از عزیمت به مسقط که 
به دعوت رســمی پادشاه عمان صورت گرفت، در 
فرودگاه مهرآباد گفت که سفر به عمان گامی برای 
توسعه روابط خوب با همسایگان است و امیدواریم 
این سفرها تداوم داشته باشد و این سفر با دعوت 
آقای هیثم بن طارق سلطان عمان انجام می شود. 

وی به روابط خوب بین تهران- مسقط  اشاره 
کرد و گفت: روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشور 
دوســت، برادر و همسایه مان عمان خوب است اما 
این سطح از روابط برای هیچ یک از دو طرف قابل 
قبول نیســت و برای همین تصمیم و اراده هر دو 
کشــور به ارتقای سطح روابط سیاسی و اقتصادی 
است و روابط تهران- مسقط می تواند توسعه یابد.

روابط دوجانبه  توســعه  رئیس جمهور گفت: 
مورد بحث است و روابط منطقه ای در گفت وگوی 
دو طرف خواهــد بود و همکاری های دو کشــور 
در مســائل و حوزه مختلفی که در منطقه وجود 
دارد هم از موضوعات این ســفر اســت. در حوزه 
حمل ونقل، انرژی، گردشــگری به ویژه گردشگری 

سالمت می توانیم روابط بیشتری تعریف کنیم.
آیت اهلل رئیســی با بیان این که در این ســفر 
تفاهم نامه هایی بین دو کشــور به امضا می رسد و 
اجراییات آن به دنبالش پیگیری می شود، این نکته 
را هم متذکر شد که »ســفر به عمان در راستای 
توسعه سیاست همسایگی انجام می شود و از نظر 

ما بسیار دارای اهمیت است«.
رئیس جمهور توســعه روابط را نکته محوری 
سفر به عمان دانســت و تأکید کرد: همکاری ها و 
گفت وگوهای منطقه ای می تواند امنیت ساز باشد و 
حضور نیروهای خارجی و بیگانه نه تنها امنیت ساز 

نیســت، بلکه امنیت منطقه را مــورد تهدید قرار 
می دهد.

وی با  اشاره به مواضع مشترک بین دو کشور 
ایــران و عمان، گفت: امیدواریم این ســفر که در 
راستای سیاست ارتباط با کشور دوست و همسایه 
اســت توســعه یابد و گامی برای روابط خوب با 

همسایگان باشد و استمرار داشته باشد.
ســپس رئیس جمهور کشــورمان بــا بدرقه 
»محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور تهران را 

به مقصد مسقط  ترک کرد.
استقبال رسمی سلطان عمان از آیت اهلل رئیسی

هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت همراه 
ســاعت ۱۱ صبح دیروز در حالی در فرودگاه ویژه 
سلطنتی مســقط به زمین نشســت که قرار بود 
اســتقبال از آیت اهلل رئیســی در فرودگاه توسط 
وزیر خارجه آن کشور انجام شود اما سلطان عمان 
خودش برای اســتقبال از رئیسی پای پرواز آمد تا 
او را به کاخ سلطنتی همراهی کند و آئین استقبال 

رسمی در کاخ العلم برگزار شود.
پس از اســتقبال رســمی ســلطان عمان از 
آیت اهلل رئیسی، ابتدا مذاکرات مشترک هیئت های 
عالی رتبه دو کشور آغاز شــد وزیران امور خارجه 
ایران و ســلطنت عمــان در کاخ العلم با یکدیگر 

دیدار و گفت وگو کردند.
رئیس جمهور کشورمان پس از دیدار دوجانبه 
با ســلطان این کشــور و حضور در ضیافت ناهار 
رســمی وی در کاخ العلــم، با »فهــد بن محمود 
آل سعید« معاون نخست وزیر عمان هم دیدار کرد.
امضای ۱۲ سند همکاری  در حوزه های مختلف 

بین ایران و عمان
در ادامه سفر رئیس جمهور، مقامات ارشد ایران 
و عمان ۱۲ ســند همکاری در حوزه های سیاسی، 
روابــط اقتصــادی و تجاری، انــرژی، حمل ونقل، 
علمی، محیط زیســت، ورزشــی و همکاری های 

دیپلماتیک امضا کردند.
این اســناد به امضــای وزرای امور خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی 
و همچنیــن رئیس ســازمان توســعه تجارت 

کشورمان و همتایان عمانی آنها رسیده است.
»دیپلماتیک َاِفرز«: کشورهای منطقه 

در حال گشایش روابطشان با ایران هستند
سفر رئیس جمهور کشورمان به عمان بازتاب 
وسیعی در محافل سیاســی و رسانه ای منطقه و 
جهان داشــت. تارنمای اندیشــکده »دیپلماتیک 
اَفِرز« مســتقر در ژنــو در باره اهمیت این ســفر 
نوشت: سفر رئیس جمهور ایران به عمان به دعوت 
ســلطان این کشــور در حالی صورت گرفته که 
دیگر سالطین سنی در منطقه محتاطانه در حال 

گشایش روابط شان با جمهوری اسالمی هستند. 
اکنون فضا تنش زدایــی در منطقه به ویژه در 
روابط بین عربستان سعودی، امارات و ایران ایجاد 
شــده اســت. ایران موضع قاطعانه تری را در قبال 
دیگر کشورها اتخاذ کرده است. همین شرایط برای 
 ترکیه نیز وجود دارد که به نظر می رســد بیشتر از 

قبل آماده مذاکره است. 
سفر رئیس جمهور ایران به مسقط 

»محوری و مهم« است
همچنین تحلیلگران عمانی در واکنش به سفر 
رئیس جمهور ایران به مســقط اعالم کردند، این 
ســفر از چند نظر محوری به شمار می رود و نتایج 

مثبتی در سطح منطقه ای خواهد داشت.
در همیــن زمینــه »عمــان دیلــی« در 
گزارش  هایی بــه ارائه نظــارت تحلیلگران این 
کشــور درخصــوص ســفر مذکــور پرداخت. 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی »عوض بن سعید 
باقویر« گفــت، روابط عمانــی- ایرانی روابطی 
تاریخی است. همســایگی دریایی، فعالیت های 
تجاری و برادری اســالمی نقشــی مهم در این 
روابــط میان سلطنت نشــین عمان و جمهوری 
اســالمی ایران بازی می کند. روابط دوســتانه 
میان ایران و عمان در دهه های اخیر در تمامی 
زمینه های اقتصادی، تجاری و گردشگری رشد 
داشته اســت؛ شــاید هماهنگی سیاسی میان 
مســقط و تهران در طول چندین دهه و »نقش 
محوری دیپلماتیک عمان« در پرونده هسته ای 
یکــی از بازرترین زمینه های هماهنگی عمانی- 

ایرانی باشــد؛ هدف هماهنگی سیاسی تقویت 
امنیت و ثبات در منطقه است.

وی افــزود، روابط عمان و ایــران یک الگو از 
احترام متقابل، مشورت سیاسی و پیشرفت روابط 
میان دو کشــور به سمت افق های بهتر است... اما 
درخصوص نقش مثبت عمــان در تقویت صلح و 
استقرار منطقه، دیپلماسی عمان نقش هایی مهم 
و حیاتــی در طول نیم قرن به ریاســت ســلطان 
مغفور »قابوس به ســعید« بازی کرد که از جمله 
آنها حصول توافق هســته ای ایران بود؛ ســلطان 
هیثم بن طارق نیز با دیدگاهی که براساس تقویت 
روابط مثبت میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس اســت، همان روش را ادامه می دهد از این 
رو روش حکیمانه دیپلماســی عمانی در نزدیک 
کردن دیدگاه ها میان تهران و کشــورهای منطقه 

استمرار دارد.
ایــن تحلیلگر تصریــح کرد، اکنــون عمان 
تالش هــای زیادی برای توقــف جنگ در یمن و 
نیز گفت وگو میان عربســتان سعودی و ایران در 
راستای تأمین ناوبری دریایی انجام می دهد. سفر 
سید ابراهیم رئیسی به عمان برای تقویت روابط 
خــوب میان عمان و ایران حائز اهمیت اســت و 
چه بسا دیدار میان وی و هیثم بن طارق در تقویت 
روابط میان دو کشــور بــرادر در تمامی زمینه ها 
به ویژه زمینه اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و 
هماهنگی امنیتی سهیم باشد به نحوی که روابط 
میان کشــورهای منطقــه را تقویت کند و منجر 
به رویکردهای سیاسی در راستای تقویت امنیت 
و ثبــات و نیــز تبادل تجــاری و اقتصادی میان 
کشــورهای منطقه شــود؛ جغرافیا و همسایگی 
دریایی و برادری اســالمی نقشــی محوری میان 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و ایران بازی 
می کند. بر این اساس ســفر سید ابراهیم رئیس 
به عمان و دیدار با ســلطان عمان یک سفر مهم 
و محوری به شــمار می  رود و نتایــج مثبتی در 
راستای تقویت افق های همکاری میان دو کشور 
و نیز مناقشات مربوط به مسائل منطقه ای خواهد 

داشت.
»صالح بن عبداهلل بلوشی« نویسنده و سردبیر 
روزنامه الکترونیکی »شــئون عمانیه« نیز گفت، 
روابــط عمان و ایران حرف امروز و دیروز نیســت 
بلکــه مربوط به چندین دهه اســت و دو کشــور 
توانسته اند با استفاده از نزدیکی جغرافیایی، روابط 
خــود را در تمامی زمینه هــای از جمله اقتصادی 

تقویت کنند.
وی افزود، اولین ســفر ســید ابراهیم رئیسی 
به عمان از چند منظر حائز اهمیت می باشــد که 
از جمله آنها تمایل دو کشــور در توســعه روابط 
اقتصادی مشــترک اســت در همیــن ارتباط در 
هجدهم ماه جاری میالدی )می( ســلطان عمان 
فرمانی را مبنی بر تأیید توافقنامه همکاری با ایران 
در زمینه حمل ونقل دریایی که در ســال ۲۰۲۰ 

میان دو کشور به امضا رسیده بود، صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر در شرایط فعلی، 
داللی با هدف ســودجویی یا اغراض دیگر در 
زمین دشمن بازی می کند باید با او برخورد قاطع 

به عمل آورد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محســنی اژه ای، در نشست 
دیروز شــورای عالی قوه قضائیه با تبریک و تســلیت 
شهادت پاسدار سرافراز مدافع حرم شهید صیادخدایی 
اظهار داشــت: همان طور که دادستان تهران و رئیس 
کل دادگســتری اســتان تهران ورود کرده و دستور 
داده اند باید هرچه ســریع تر دســتگاه های امنیتی و 
اطالعاتی، عوامل و افراد جانی چه در این قضیه و چه 
در قضیه های مشــابه را شناسایی کنند تا محاکمه و 

مجازات آنها انجام گیرد.
دستور به دادستان ها برای کمک به دولت

در اجرای طرح اصالح ارز  ترجیحی
اژه ای در ادامه با  اشــاره به طرح اقتصادی دولت 
درخصــوص نحوه توزیع یارانه و ارز  ترجیحی، به کلیه 
مسئوالن قضایی از جمله دادستان کل و دادستان های 
سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای 

این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
وی در همیــن راســتا افزود: همــگان این مهم 
را درنظر داشته باشــند که باید طرح مزبور به نحوی 
اجرا شــود که مــردم به خصوص دهک هــای پایین 
جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح 

زندگی شان بیش از پیش تحت تأثیر قرار نگیرد.
»امنیت و آرامش مردم بایــد بطور کامل تأمین 
شــود«؛ این دســتور مهم قاضی القضــات در جریان 
نشســت دیروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راســتا به 
دادستان های سراسر کشــور دستور داد که شناسایی 
جریان های سازمان یافته و عوامل گروهک های ضدمردم 
و ضدنظام را از دســتگاه های اطالعاتــی و امنیتی با 

جدیت مطالبه کنند.
هشدار به دستگاه های غیرفعال
در موضوع حمایت از خانواده 

رئیس قــوه قضائیه در ادامه به رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور دســتور داد که نحــوه اجرای 
»قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« از سوی 

دستگاه های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت 
مقوله »جمعیت« با جدیت پیگیری و دنبال کند.

اژه ای در همیــن زمینه به تکالیف وزارتخانه هایی 
نظیــر »بهداشــت« و »راه و شهرســازی« و ســایر 
دســتگاه ها درخصوص تهیه و تدویــن آیین نامه ها و 
دســتورالعمل های ناظر بر »قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« در بازه های زمانی ۳ تا ۶ ماهه  اشاره 
کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، 
وزارت بهداشــت باید یک آیین نامه و ۴ دستورالعمل 
درخصوص قانون مزبور تهیه می کرد که این امر انجام 
نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف 
به تدوین یک آیین نامه و دســتورالعمل هایی در این 
خصــوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته اســت؛ 
عالوه بر اینها بیمه و برخی دســتگاه های دیگر نیز در 

این زمینه تکالیف داشتند.
وی بــا تأکید بر اینکه باید اجــرای »قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت« با جدیت پیگیری شــود و 
چنانچه در اجرای آن مشــکالت و موانعی وجود دارد با 
مساعدت و هم افزایی مرتفع شود، اظهار داشت: سازمان 
بازرســی به دســتگاه هایی که در مدت مقــرر اقدام به 
تهیه آیین نامه و دســتورالعمل های ناظر بر اجرای قانون 
مزبور نکرده اند، تذکر داده اســت اما نباید به صرف تذکر 
اکتفا کرد و چنانچه الزم اســت بایــد موضوع را به دفتر 
رئیس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعالم کرد.

علت کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰
 با وجود وعده های وزارت صمت پیگیری شود

مقولــه »خــودرو« از دیگر موضوعــات مطرح 
شده از ســوی رئیس عدلیه در جریان نشست دیروز 
شــورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا در 
همین زمینه با  اشــاره به اجازه سال گذشته »شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« درخصوص تغییر 
مرجع قیمت گذاری خودرو و سلب این امر از»شورای 
رقابت« بنابر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت 
مربوطه در ســال گذشته اعالم کرد که با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خودرو، ظرف یک  ســال، تولید خودرو 
افزایش و قیمت آن کاهش می یابد اما در سال ۱۴۰۰ 
شــاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن 
بودیم؛ علی ایحــال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام 
ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده 
گذشته اســت. اژه ای در ادامه به نماینده دستگاه قضا 
در ســتاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که 
با توجه به فعال تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه ای 
را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور  ترتیب 
دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور 

ابالغیه هایی هستیم، موارد را احصاء و اعالم کند.
با دالالن بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

وی در ادامه با یــادآوری این مهم که در اقالمی 

نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و 
شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: 
اگر در شرایط فعلی، داللی با هدف سودجویی یا اغراض 
دیگر در زمین دشــمن بازی می کند باید با او برخورد 
قاطع به عمــل آورد؛ لذا از دســتگاه های اطالعاتی و 
دستگاه های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطالعاتی 
در این زمینه دارند به قوه قضائیه ارائه دهند؛ در غیر این 
صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش 

می کند بپرهیزند.
رئیس عدلیه افــزود: از دســتگاه های انتظامی، 
اطالعاتی و امنیتی و خوِد دولت این مطالبه را داریم که 
اطالعات شبکه هایی که در  تریبون های مختلف به نام 
شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقالم از جمله دارو 
معرفی می شــوند، اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات 

قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
اژه ای در ادامه با  اشــاره به بخشــی از سخنان 
خطیب نمــاز جمعه هفته گذشــته تهران مبنی بر 
انتظــار از قــوه قضائیه برای برخورد با کســانی که 
اجاره بها مســکن را افزایش می دهند، تصریح کرد: 
در نماز جمعه این هفتــه تهران امام جمعه به حق 
فرمودند که انتظار داریم از قوه قضائیه با کسانی که 
اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند برخورد کند؛ 
خواهشم این است که مالحظه کنید چه کسی باید 
اجــاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیســت؟ چه 
صنف و دســتگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث 
افزایش اجاره بهای مســکن می شود؟ اگر این موارد 
مشخص باشــد و بخش های مسئول به وظایف شان 
عمل نکرده باشند، ما می توانیم به نحوی وارد شویم 
و اگر کمک خواستند می توانیم به شکلی دیگر ورود 

کنیم.
وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور برای بنگاه ها و نه عموم مردم مصوب 
کرد که در تهــران اجاره بها مســکن ۲۵ درصد و در 
ســایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر 
صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان هایی است که 
می خواهنــد چوب الی چرخ دولت بگذارند و به مردم 
فشار وارد کنند و دستگاه های مسئول و صنوف اطالعی 

در این زمینه دارند، اعالم کنند.

رئیس  قوه قضائیه:

اگر در شرایط فعلی، داللی در زمین دشمن بازی  كند باید با او برخورد قاطع شود

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیرو های مسلح 
تصریح کــرد: بازخوانی فتح خرمشــهر برای 
نســل های امروز انقالب و آینده ســازان این 
ســرزمین، حماســه آفرینی ها در آن مقطع را 

الهام بخش رویارویی با دشمنان خواهد کرد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با صدور 
بیانیه ای سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشهر را 
تبریک گفت. در متن بیانیه وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیرو های مسلح آمده است: »سوم خرداد سالروز طنین 
بانگ اهلل اکبر بر فراز مناره مسجد شهر خون و مقاومت، 
»خرمشهر« و رهایی  بخشی از سرزمین ایران از چنگال 
باطل به سرکردگی نظام سلطه بود. سوم خرداد، سالروز 
مقاومت و پیروزی، تجلی فرهنگ ایثار و شهادت و اوج 
خداباوری و خلوص امام شــهیدان خمینی کبیر است 
که خلق این حماسه عظیم تاریخی، ترجمان کالم آن 

حکیم فرزانه است: خرمشهر را خدا آزاد کرد.«
در ادامه این بیانیه آمده: »آزادی خرمشهر تجلی 

قدرت الیــزال الهی بود که در عملیــات عزت مند و 
غرورآفرین بیت المقدس و با اقتدا به موالی متقیان با 
رمز یا علی  بن ابیطالب )ع( عینیت یافت و معجزه آســا 
پــس از ۵۷8 روز اشــغال و ۳۴ روز نبــرد بی امان در 
روز ســوم خرداد ۱۳۶۱ به طور کامل از اشــغال خارج 
و این گونه خونین شــهر دوباره خرمشهر شد. بازخوانی 
رخداد سرنوشت ســاز و ســترگ فتح خرمشهر برای 
نســل های امروز انقالب و آینده ســازان این سرزمین، 
حماسه آفرینی ها و رشادت های فرزندان قرآن و والیت 
در آن مقطع درخشان تاریخی را برای همیشه، جاودانه 
و الهام بخش رویارویی با بیگانگان و دشــمنان انقالب، 

نظام و میهن اسالمی خواهد کرد.«
وزارت دفــاع ســپس تاکید کــرد: »فتح عظیم 
خرمشهر، سرآغازی بر مفهوم »مقاومت« در جمهوری 
اســالمی ایران بعد از دفاع مقــدس و مترادف با لفظ 
پیروزی است که درخشش جوانان ایرانی در عرصه های 
خودکفایی صنعت دفاعی، تنها نماد ها و نمود های قابل 

مشــاهده آن است. رویش میلیون ها فکر و دل شیفته 
انقالب اسالمی و همچنین دستاورد های چشمگیر آن 
به ویژه در حوزه دفاعی و نظامی محصول اســتقامت، 
اخالص و ایثار در رهایی خرمشــهر از قید اشرار عالم 

بود.«
این بیانیه افزود: »جای بســی افتخار اســت که 
امروز متخصصین صنعت دفاعی همچون دوران زرین 
دفاع مقدس در ســنگر تولید و تجهیزات دفاعی برای 
اقتدارآفرینی ایران اســالمی و اعتالی کلمه اهلل سر از 
پا نمی شناســند و تا پای جان برای دفاع از ارزش های 
راستین انقالب و نظام اسالمی تالش و جهاد صنعتی 
خواهند نمود. امروز به برکت فتح خرمشــهر و خون 
شهدای عزیز آن روز تاریخی، ایران در حال طی مسیر 
سربلندی به سوی قله های پیشرفت، عزت و سرافرازی 

برای رسیدن به تمدن اسالمی است.«
در ادامه ایــن متن می خوانیــم: »وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیرو های مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره 

رزمندگان اسالم و شــهدای انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی، حماسه سوم خرداد را به رهبر معظم انقالب 
اسالمی و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( و آحاد ملت شــریف ایران اســالمی 
تبریک گفته و به روح بلند بنیانگذار انقالب اســالمی، 
حضرت امام خمینی)ره( و همه شــهدایی که در این 
راه خون خود را خالصانه نثار ارزش های انقالب و اسالم 

نمودند، درود می فرستد.«
در انتهای بیانیه وزارت دفاع آمده اســت: »امید 
اســت در این برهه از تاریخ کشور که نیازمند تحول و 
خردورزی و جهش برای پیشرفت و شکستن مرز های 
دانش اســت به پشــتوانه ملت بزرگ به ویژه جوانان 
سلحشور ایران اســالمی و با تأسی از حماسه آفرینان 
سوم خرداد، بتوانیم تحت زعامت مقام عظمای والیت 
در راســتای عظمت و اقتدار ایران اسالمی و مقابله با 
تهدیدات و توطئه های دشــمنان با اقدامات جهادی، 

قدردان و پیرو راه امام عزیز و شهدای معظم باشیم.«

در بیانیه وزارت دفاع تصریح شد

بازخوانی فتح خرمشهر حماسه آفرینی ها را الهام بخش خواهد کرد



مدرک فارغ التحصیلی لیسانس 
اینجانب حمیدرضا سیدجعفری 
به کدملــی 2990348883 
فرزند سید محمدعلی به تاریخ 
تولد 1343/9/15 دانشگاه 
نفت آبادان رشته پتروشیمی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

پیــکان  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 مــدل 82 بــه شــماره انتظامی
بــه  ایــران 41  م 38-   278
شماره موتور 11158212970 
و شــماره شاسی 82407046 
مفقــود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت سوم(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب لطیفه 
فاضلی فرزند ســید هادی به شــماره 
شناسنامه 2299 صادره از شوش در 
مقطع کارشناســی رشته روانشناسی 
بالینــی صــادره از واحد دانشــگاهی 
اهواز با شــماره 179310602726 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی 
واحد اهواز به نشــانی:  اهواز- فلکه 
کارگر)فرهنگ شــهر( خیابــان کارگــر 
جنوبی کدپستی 68875-61349 و 

صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی سالیانه 
شرکت پرتو شیمی رنگین)سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2735
بدینوسیله اینجانبان مصطفی امینی، احسان امینی و اکرم اسدی آخرین 
اعضای هیئت مدیره شــرکت پرتو شــیمی رنگین)سهامی خاص( که طبق 
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه در مــورخ 1386/04/13 به این ســمت 
انتخاب شده ایم از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت به عمل می آید 
که در تاریخ 1401/03/09 در نشــانی اراک پل شریعتی ورودی خیابان 
عباس آباد روبروی بانک ملی دفتر وکالت منصور قمشــلویی با کد پســتی 
3813613363 راس ســاعت 18 جهت تشــکیل مجمع عمومی سالیانه 

شرکت حضور به عمل رسانند.
موضوع جلسه: تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس شرکت
هیئت مدیره

نام مستعار کودک:   آرمان
تاریخ تولد: 1401/1/12

تاریخ پذیرش: 1401/1/31
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   امید
تاریخ تولد: 1400/12/12

تاریخ پذیرش: 1400/12/18
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای یافت آباد

نام مستعار کودک:   طاها
تاریخ تولد: 1401/1/4

تاریخ پذیرش: 1401/2/5
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی بهارستان

خانم شهناز ادیب با سام نظر به اینکه همسر محترم شما آقای 
مجتبی زندی پور با ارائه دادنامه شــماره 6936-1400 مورخ 
1400/12/21 تقاضای ثبت و اجرای صیغه طاق را دارند لذا 
بدین وسیله به شما اخطار می شود حداکثر ظرف یک هفته پس 
از رویــت این اخطاریه به این دفتــر مراجعه نمائید در غیراین  
صــورت طبق مقــررات بدون مکاتبه بعدی و بدون حضور شــما 

طاق انجام خواهد شد.
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پ101 

سردفتر طالق 16- محمدحسین احسانی مطلق

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آگهی های مفقودیآمـوزشی

برگ ســبز و کمپانــی خودرو 
ســمند مــدل 88 به شــماره 
 8 1 د   6 5 9 مــی  نتظا ا
ایــران 20 و شــماره موتــور 
 12387256562و شاســی 
 NAAC91CC99F184469
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو هــاچ بک 
ام وی ام مدل 97 به شــماره 
 -6 1 و   7 3 4 مــی  نتظا ا
ایــران 14 به شــماره موتور 
 MVM4 7 7 F Ja J0 7 2 3 7 9
ســـی  شـا ه  ر شمـــا و
 NATFBAMD5J1061368

مفقود فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت 
مشــخصات خــودرو ســواری پــژو 
 پارس به شماره پاک 854 ی 93- 
ســفید  رنــگ  بــه   14 ایــران 
موتــور  شــماره  و   1400 مــدل 
139B0227252 و شماره شاسی 
MH669115 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خــودرو ســواری پــژو پــارس به 
رنگ ســفید مدل 1400 و شماره 
موتور 139B0227252 و شماره 
شاســی MH669115 به شــماره 
ایــران 14  پــاک 854 ی 93- 
به نام خلف بغانی ســرقت شده، 
در صــورت مشــاهده بــا شــماره 
حاصل  تماس   09167293228

فرمایید.

ســند کمپانــی و ضمائــم و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( ســواری پژو 405 
جی ال ایکــس آی 1/8 مــدل 1384 به شــماره پــاک 265 ی 39- ایران 43 و 
شماره شاسی 14210616 و موتور 12484016271 به نام حمیدرضا قاسمی 

فاورجانی به کد 1111922561 مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 405 جی .ال.ایکس به شماره 
پاک 977 ه 31- ایران 14 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1397 و شماره 
 NAAM11VE2JK042290 124 و شماره شاســیK1264989 موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اسامی 6  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

33942000
 33118052
33911568

 33119236
33113085
      33110202
33113519

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

خرید و فروش 
انواع خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

مـتفرقـه

خرید و فروش 
مواد غذایی

خریدار مواد غذایی نقدی
حبوبات و برنج و ادویه جات و غیره

09123402803
02155604978

سفید  پانوراما  دنده   207 سبز  برگ 
مدل 1401 به شماره پاک 553 د 48 
 NJ505551 ایران 98 به شماره شاسی

مفقود و فاقد اعتبار است.

سفید  پانوراما  دنده   207 سبز  برگ 
 مدل 1401 به شماره پاک 992 ل 45 
 NJ272275 ایران 98 به شماره شاسی

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگه سبز فیدلیتی پرایم مشکی مدل 
 -28 ج   194 پاک  شماره  به   1400
 M1004147 ایران 63 بشماره شاسی

مفقود و فاقد اعتبار است.

حل نمونه سواالت ریاضی
»نهایی خرداد«

ریاضیات نهم، قیمت توافقی
09381267081

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد، 
عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری نوساز از رقبات موقوفه 
عبدالغفورخان هلل باشی)منیرالسلطنه( به مساحت حدود 
27 مترمربــع واقع در خیابان خــاوران، بلوار ابوذر، بین 
پــل پنجم و ششــم، خیابان فاضل بجســتانی نبش کوچه 
چهــل و چهارم، پاک 56)مغازه شــمالی( را بــا مبلغ پایه 
ماهانه 40/000/000 ریال، از طریق مزایده و با رعایت 
شــرایط و مقررات اوقافی به اجاره)بدون هیچ گونه حق( 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای کســب اطاعات بیشتر حداکثر 
تا تاریخ 1401/3/21 ســاعت 15 ظهر صرفا در ساعات 
اداری، بــه قســمت اجــارات اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرســتان ری مراجعه و یا با شــماره تلفن 33759790 

تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد، 
ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی از 
رقبات موقوفه حاج محمدعلی نوروزی به مساحت 72/03 
مترمربع واقع در میدان شوش، خیابان صاحب جمع، کوچه 
دلخوش پاک های 24 و 26 شــهرداری، طبقه سوم واحد 
12)بــدون پارکینگ، آسانســور، انبــاری( را با مبلغ پایه 
ماهانه 12/000/000 ریال، از طریق مزایده و با رعایت 

شرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای کســب اطاعات بیشتر حداکثر 
تا تاریخ 1401/3/21 ســاعت 15 ظهر صرفا در ساعات 
اداری، بــه قســمت اجــارات اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرســتان ری مراجعه و یا با شــماره تلفن 33759790 

تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد، ششدانگ 
 عرصــه و اعیــان یکبــاب مغــازه تجــاری نوساز)شــماره یــک( 
)بدون هیچ گونه حقی( از رقبات موقوفه ناصر بهرامی به مساحت 
26/64 مترمربــع دارای بالکــن به مســاحت 12/60 مترمربع 
دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب مشترک با ارتفاع 4/60 
مترمربــع واقع در شــهرری، حســن آباد، خیابان شــریفی، جنب 
اداره آبفای حسن آباد، پاک 170 و 172 را با مبلغ پایه ماهانه 
12/000/000 ریــال، از طریــق مزایده و با رعایت شــرایط و 

مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 
1401/3/21 ساعت 15 ظهر صرفا در ساعات اداری، به قسمت 
اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری مراجعه و یا با 

شماره تلفن 33759790 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

تاریخ چاپ: 1401/03/03

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
 »نوبت اول« شرکت تعاونی آچار ابزار تهران

 به شماره ثبت 38532
بدینوســیله از کلیه اعضا دعوت می نماید تا در جلســه مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 در محل 
قانونی شــرکت واقع در خیابان امام خمینی، کوچه شــهید ســلطانی، پاساژ 

جعفری، طبقه اول تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
توجه:

در صورتــی کــه هریک از اعضا نتواننــد در مجمع عمومی فــوق حضور یابند 
می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضــور و اعمال رای در مجمع عمومی 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 
ســه رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر اســت 
تایید نماینده تام االختیار با آقای حافظ فکری بازرس علی البدل تعاونی و آقای 
محمدرضا ســبحانی عضو هیئت مدیره تعاونــی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشــار این آگهی 
به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی 
و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز 
هویت طرفین)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوط توسط 

مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضا)نصف+1( رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا)اعم از غایب 

و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلســه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیــره و بازرســین 2- طرح و 
تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد و نحوه تقسیم سود منتهی 
به 1400/12/29 3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش تغییرات 
اعضا و سرمایه آنها در سال 1400 4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت تعیین 
خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سال 1401)سال جاری( 5- طرح 
و تصویب تســهیات از بانک ها یا سایر مراجع ذیصاح در موقع ضرورت جهت 
پیشــبرد اهداف شرکت  6- انتخاب بازرســان اصلی و علی البدل 7- انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار اصلی و علی البدل 8- انتخاب کارشناس رسمی دادگستری 

جهت ارزش گذاری دارایی های ثابت به منظور تجدید ارزیابی دارایی ها
داوطلبــان تصــدی ســمت های هیئت مدیــره و بازرســی به موجب مــاده)9( 
دســتورالعمل موظفنــد حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار آگهــی دعوت فرم 

رئیس هیئت مدیرهداوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

نام مستعار کودک:   ارشا
تاریخ تولد: 1401/1/9

تاریخ پذیرش: 1401/2/6
ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   هومن
تاریخ تولد: 1401/1/17

تاریخ پذیرش: 1401/2/17
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین تهران

نام مستعار کودک:   مانی
تاریخ تولد: 1401/2/2

تاریخ پذیرش: 1401/2/7
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام مستعار کودک:   ستاره سپاسی فرد
)فاطمه کمره ای(

تاریخ تولد: 1387/7/1
نام پدر: علی

ارجاع دهنده: بهزیستی

»آگهـی دعـوت«
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت خدمات مسافرتی اطلس ثبت شده به شماره 7540 
ســهامی خاص و شناسه ملی 10100336796 در ســاعت 10 صبح روز دوشنبه 
1401/3/16 در محل شــرکت واقع در میرداماد، میــدان مادر خیابان آلن آبکار 
شاه نظری شماره 49 طبقه اول شمالی واحد یک تشکیل خواهد شد. از عموم صاحبان 

سهام دعوت به عمل می آید تا راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حاضر شوند.
دستور جلسه عبارت است از:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره درباره وضع مالی شرکت در سال 1400 و حساب 
سود و زیان شرکت در سال مورد بحث

2- گزارش بازرس شرکت درباره گزارشات هیئت مدیره درباره وضعیت امور مالی 
سال 1400 و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت در سال 1400

3- اخذ تصمیم مجمع عمومی درباره گزارش های بند )1و 2(
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دوم دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت کشت و صنعت دشت سبزواران سهامی خاص 
به شماره ثبت 48873 و شناسه ملی 10100940550

بــا توجه به عدم حضور تمام ســهامداران در جلســه نوبــت اول مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده و فوق العاده دعوت شــده به تاریخ 1401/2/31 بدینوسیله به 
اطاع می رساند سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت دشت سبزواران سهامی 
خاص به شماره ثبت 48873 و شناسه ملی 10100940550 مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده راس ساعت 15 برای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1401/3/21 و ساعت 16 برای مجمع فوق العاده مورخ 1401/3/21 در محل تهران 
خ استاد حسن بنا- میدان بهشتی- بلوار شهید هوشنگ کاووسی- خیابان عسگری 

)گلستان دوم شرقی( پاک 1 برای نوبت دوم برگزار می گردد.
دستور جلسه: 1- ابطال صورتجلسه قبلی مجمع در تاریخ 1400/8/9 به علت عدم 
امکان ثبت اعشــاری ســهام در سامانه ثبت شــرکت ها 2- انتقال سهام متوفات به 
ورثه و یا غیر 3- انتقال سهام اعضا به غیر 4- تعیین هیئت مدیره جدید 5- تعیین 

بازرسان شرکت 6- سایر موضوعات مرتبط با شرکت. 
از سهامداران گرامی تقاضا می شود در تاریخ 1401/3/21 با در دست داشتن اصل 

کارت ملی و یا معرفی نامه رسمی با وکالت نامه معتبر در جلسه حضور بهم رسانیم.
هیئت مدیره

جناب آقای عیســی جعفری احتراما در اجرای دادنامه شماره 
16637071 مورخه 1400/11/16 و قطعیت دادنامه شماره 
1401168990008890463 مورخه 1401/2/31 از شعبه 
235 دادگاه خانواده یک تهران، به شما اخطار می گردد ظرف مهلت 
یک هفته پس از رویت اخطاریه به این دفتر واقع در شــهرری 
خیابان 24 متری جنب ســازمان آب کوچه مســلم بن عقیل پاک 
81 مراجعه نمائید در غیر اینصورت مطابق دستور قاضی محترم 

طاق اجرا خواهد شد.
سردفتر طالق 21 ری حسین اسحاقی

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ری در نظــر دارد، 
 ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری نوساز شماره دو 
)بدون هیچ گونه حقی( از رقبات موقوفه ناصر بهرامی به مساحت 
26/64 مترمربــع دارای بالکــن به مســاحت 12/60 مترمربع 
دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب مشترک با ارتفاع 4/60 
مترمربــع واقع در شــهرری، حســن آباد،  خیابان شــریفی، جنب 
اداره آبفای حسن آباد پاک 170 و 172 را با منبع پایه ماهیانه 
12/000/000 ریــال، از طریــق مزایده و با رعایت شــرایط و 

مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 
1401/3/21 ساعت 15 ظهر صرفا در ساعات اداری، به قسمت 
اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری مراجعه و یا با 

شماره تلفن 33759790 تماس حاصل نمائید.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

آگهی حصر وراثت
آقای حســین کریمی مهر به شــماره شناسنامه 398 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کاسه پرونده 61/2/1401 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان قمر کربائی محمدمیگونی به شماره شناسنامه 
1711 در تاریــخ 99/9/16 اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود زندگــی گفته و ورثه 
حین  الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- نام معصومه نام خانوادگی کریمی مهر 
شــماره شناســنامه 962 تاریخ تولد 1352 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
2- نام شــهربانو نام خانوادگی کریمی مهر شماره شناسنامه 23 تاریخ تولد 1350 
صادره شــمیران نســبت با متوفی فرزند 3- نام مــژگان نام خانوادگی کریمی مهر 
شــماره شناســنامه 994 تاریخ تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
4- نام حســین نام خانوادگی کریمی مهر شماره شناسنامه 398 تاریخ تولد 1367 
صادره فشم نسبت با متوفی فرزند 5- نام مهدی نام خانوادگی کریمی مهر شماره 
شناســنامه 4 تاریخ تولد 1357 صادره شــمیران نســبت با متوفی فرزند 6- نام 
حسن نام خانوادگی کریمی مهر شماره شناسنامه12990 تاریخ تولد 1362 صادره 

تهران نسبت با متوفی فرزند.
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
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آگهی حصر وراثت
آقای محســن دارابی به شماره شناسنامه 2286 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه 
پرونده 45/2/1401 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مسلم دارابی به شماره شناســنامه 41 در تاریخ 1400/12/18 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و روثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- نام مینا نام خانوادگی دارابی شــماره شناســنامه 0012156922 تاریخ تولد 
1369/4/19 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 2- نام مسعود نام خانوادگی دارابی 
شماره شناسنامه 8969 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 3- نام 
محسن نام خانوادگی دارابی شماره شناسنامه 2286 تاریخ تولد 1358 صادره تهران 
نسبت با متوفی فرزند 4- نام لیا نام خانوادگی کامکار کریم زاده شماره شناسنامه 551 
تاریخ تولد 1342 صادره تهران نسبت با متوفی همسر. و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با اجرای تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حســبی در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
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آگهی حصر وراثت
آقای حسین کاویانی بهنمیری  به شماره شناسنامه 4732 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاسه پرونده 457/2/1400 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلیمه اصغر دخت 
شمشــکی به شماره شناسنامه 658 در تاریخ 71/7/28 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و روثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-نــام مرضیــه نام خانوادگی شــمس الدینی شــماره شناســنامه 858 
تاریخ تولد 1326 صادره شــمیران نســبت با متوفی فرزند 2-نام زهرا 
نام خانوادگی شــمس الدینی شــماره شناســنامه 43 تاریــخ تولد 1329 
صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 3- نام نجیمه  خاتون نام خانوادگی 
شمس الدینی شماره شناســنامه 49 تاریخ تولد 1336 صادره شمیران 
نســبت با متوفی فرزند 4- نام زینب نام خانوادگی شمس الدینی شماره 
شناســنامه 6 تاریخ تولد 1339 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 
5- نام عبداله نام خانوادگی شمس الدینی شماره شناسنامه 87 تاریخ تولد 
1333 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 6- نام راضیه نام خانوادگی 
شــمس الدینی شــماره شناســنامه 9 تاریخ تولد 1324 صادره شمیران 
نسبت با متوفی فرزند 7- نام علی اکبر نام خانوادگی شمس الدینی شماره 
شناسنامه 59 تاریخ تولد 1298 صادره شمیران نسبت با متوفی همسر.

و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با اجرای تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
آقای رضا رجب بلوکات  به شماره شناسنامه 3 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کاسه پرونده 120/2/99 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویشعلی رجب بلوکات به شماره 
شناسنامه 159 در تاریخ 1330/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و روثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام نصرت اله نام خانوادگی رجب بلوکات شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 
1320 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 2- نام طاهره نام خانوادگی 
رجب بلوکات شماره شناسنامه 34 تاریخ تولد 1316 صادره شمیران نسبت 
با متوفی فرزند 3- نام صدیقه نام خانوادگی رجب بلوکات شماره شناسنامه 
18 تاریخ تولد 1318 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 4- نام زهرا 
نام خانوادگی رجب بلوکات شماره شناسنامه 432 تاریخ تولد 1306 صادره 
شمیران نسبت با متوفی فرزند 5- نام شعبان نام خانوادگی رجب بلوکات 
شــماره شناســنامه 9 تاریخ تولد 1315 صادره شمیران نسبت با متوفی 
فرزنــد. و مرحــوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
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رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران مطرح کرد
کاهش قیمت ها در بازار خودرو 

رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران از 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو خبرداد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار 
خودرو تصریح کرد: بازار خودرو در رکود سنگینی قرار دارد؛ به گونه ای که 
فروشنده زیاد است اما به دلیل انتشار اخبار مربوط به واردات، خریداران 

تمایلی به خرید ندارند و عقب نشینی کرده اند تا ببینند چه می شود.
او افزود: قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته اما همچنان 
نســبت به اسفند ماه سال گذشته و اوایل سال جاری، باالست و منطقی 
نیســت. نکته قابل توجه آنکه اغلب قیمت ها روی کاغذ است و نمی توان 

گفت که خودرو با آنها مورد معامله قرار می گیرد.
رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: 
در صورتی که وضعیت عرضه بهبود یابد و نیاز بازار چه از طریق واردات و 
چه از طریق تولید داخل تأمین  شود، قطعاً فاصله قیمتی ایجاد شده بین 

کارخانه و بازار برطرف می شود. 
گفتنی است، قیمت پژو 206 تیپ 2 که به 320 میلیون رسیده بود با 
کاهش حدود 15 میلیون تومانی 305 میلیون تومان شده است. همچنین 
پراید با کاهش پنج میلیون تومانی از قیمت 207 میلیون به 203 میلیون 

تومان رسیده است.
عالوه  بر این ســمند LX با کاهش دو میلیونی با قیمت 303 میلیون 
تومان، رانا پالس با کاهش دو میلیون تومانی با قیمت 300 میلیون تومان، 
تیبا صندوق دار با کاهش سه میلیون تومانی با قیمت 192 میلیون تومان و 
کوییک اتوماتیک با قیمت 345 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

پایان مهلت ثبت نام خودرو
در همیــن حال مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آخرین مهلت ثبت نام خودرو در سامانه تخصیص یکپارچه را صبح امروز 

اعالم کرد.
عبداهلل توکلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: ثبت نام خودرو 
در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو تا ساعت 9 صبح امروز سه شنبه سوم 

خرداد امکان پذیر است و بعد از آن چنین امکانی وجود ندارد. 
وی افزود: با توجه به افزایش تولید کامل توسط خودروسازان و الزام 
عرضه آن در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، عرضه های متنوع آتی خودرو 

متعاقبا اعالم می شود و البته این روند عرضه پایدار ادامه خواهد یافت. 
 گفتنــی اســت، ســامانه یکپارچــه تخصیــص خودرو به نشــانی

 sale.iranecar .com از روز سه شنبه 27 اردیبهشت رسما کار خود را 
آغاز کرد و براساس اعالم وزارت صمت این سامانه هر سه ماه یک بار حدود 
200 الی 300 هزار خودرو از طریق قرعه کشی به متقاضیان عرضه می کند. 

عضو کانون صرافان ایرانیان:
بانک مرکزی وظیفه ای 

بابت تأمین ارز کاالهای لوکس ندارد
عضو کانون صرافان ایرانیان گفت: اولویت بانک مرکزی تامین ارز 
جهت نیازهای رسمی کشور است و برای نیازهای لوکس وظیفه ای ندارد.

کامران سلطانی زاده در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: مطابق با قانون اولویت 
بانک مرکزی تامین ارز جهت مایحتاج عمومی و نیازهای رسمی کشور است و برای 
نیازهای لوکس بانک مرکزی وظیفه ای ندارد و این امر در تمامی کشورهای جهان 
نیز صورت می گیرد. وی به تامین ارز واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارزی که 
جهت واردات خودرو تامین می شود، باید از منابع ارزی خارج از کشور تهیه شود.

عضــو کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: این ارز باید از منابع مازادی که در 
چرخه رسمی حضور ندارد، تامین شود به بیانی این ارز نباید از منابع صادراتی 
کشــور تأمین شود و باید ساز و کار این عمل با هم اندیشی با بخش خصوصی 
تعیین گردد. سلطانی زاده در خصوص معامالت مشکوک ارزی در بازار غیر رسمی 
کشــور توضیح داد: پیشنهاد ما این بوده که تبادالت مالی به مانند سالیان دور 
با بهره گیری از سیســتم رسمی یعنی صرافی ها صورت گیرد؛ در واقع با چنین 
سیستمی کلیه اطالعات در سامانه ها ثبت می شود و حتی مالیات نیز به حساب 
دولت واریز می شــود ولی بنا بر تصمیم حاکمیت در حال حاضر چنین امکانی 
وجود نداشــته و قوانین در این زمینه سختگیرانه تر شده است. وی تأکید کرد: 
فضای فعلی سبب شده که افراد برای تامین ارز مورد نیاز خود، به اجبار به فضای 
غیررسمی مراجعه کنند و در صورتی که با تصویب قانون، امکان تامین ارز افراد 
حتی با قیمت نرخ بازار آزاد برای صرافی ها میسر شود، اختالل های بازار ارز که 
ناشــی از بازار غیر رسمی بوده در کشور کمتر خواهد شد. عضو کانون صرافان 
ایرانیان، اختالف نرخ بازار رسمی و بازار آزاد را عامل دیگر بروز مشکالت ارزی 
دانست. وی در این خصوص یادآور شد: در حال حاضر دالر در بازار رسمی حدود 
25 هزار تومان و در بازار آزاد با نرخ حدود 30 هزار تومانی توســط افراد تهیه 
می شود، در صورتی که ساز و کاری تحت نظر بانک مرکزی تعیین شود تا برخی 
از نیازهای رسمی کشور با نرخ بازار آزاد و در چارچوب قوانین توسط صرافی  ها 
تامین شود، عالوه بر کاهش حضور مردم در بازار غیررسمی، شناسایی اخاللگران 

ارزی نیز با سهولت صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:

رکود بازار مرغ
ربطی به قدرت خرید مردم ندارد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اظهار کرد: مردم یارانه 
دریافت کرده اند و قیمت مرغ نیز افزایش زیادی نداشته است؛ در نتیجه 

رکود بازار به قدرت خرید مردم ارتباطی ندارد.
حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای 
خرید مرغ کاهش یافته است یا خیر؟ گفت: اگرچه با کاهش نسبی تقاضا مواجه 
شده ایم اما تولید هم افزایش یافته و بیش از مصرف مرغ تولید می شود. البته شرکت 
پشتیبانی امور دام نیز اقدام به جمع آوری مرغ های مازاد کرده است. مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران گوشــتی کشور افزود: قیمت مصوب مرغ گرم 59 هزار و ۸00 
تومان است که در بازار برای مصرف کننده کیلویی 37 تا 46 هزار تومان می شود. 
همچنین رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت   و گو با 
خبرگزاری فارس، درباره مشکالت تولید کنندگان مرغ تصریح کرد: تولید کنندگان 
مرغ کمبود نقدینگی دارند و ضرورت دارد دولت با قید فوریت مشــکل آنها را 
برطرف کند.  حبیب اســداهلل نژاد افزود: دولت می تواند به ســه طریق این کار را 
انجام دهد نخســت اینکه کارت اعتباری به تولیدکنندگان بدهد؛ دوم  نقدینگی 
به سامانه بازارگاه تزریق کند و سوم  قراردادی سه جانبه با تشکل، وارد کننده و 
مرغدار منعقد کند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح 
کرد: پس از اصالح یارانه ها، قیمت نهاده هایی که در مرغداری اســتفاده می شود 
پنج برابر شده  و نیاز به نقدینگی هم به همین نسبت باال رفته است، اکنون یک 
مرغداری 20 هزارتایی، در یک دوره به یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان نقدینگی 
نیاز دارد. گفتنی است؛ معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی دو روز پیش اعالم 
کرد: 16 هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان اختصاص یافته 

که می توانند برای دریافت به بانک کشاورزی مراجعه کنند.

صفحه ۴اقتصادی
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
۲۲ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۱

تعمیرات و سرویس و راه اندازی
چیلر، سردخانه، کمپرسور برودتی

حکاکی 09129634793
44352457

تاسیسات 
فنی و صنعتی

تأیید و تکذیب  قیمت عرضه بلوکی خودروسازان کار دست بورس داد

کاهش 25هزار واحدی شاخص بازار سهام

با وجودی که کشــورمان سالهاســت تحت 
تحریم های غرب قرار دارد، سازمان جهانی خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد موسوم به فائو، امنیت غذایی 

در ایران را باالتر از 119کشور جهان دانست. 
یکی از شاخص هایی که برای تشخیص میزان امنیت 
غذایی کشــورها مورد استفاده اقتصاددان ها قرار می گیرد 
نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات هر کشور 
است. به گزارش ایرنا، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( آمار مربوط به ارزش واردات غذای 195 
کشور جهان به کل صادرات این کشورها را سنجیده و این 
کشــورها را به لحاظ میزان برخورداری از امنیت غذایی 

رده بندی کرده است.
بر اساس محاسبات این سازمان بین المللی، ایران حدود 
11 درصد کل ارزش صادرات خود در هر ســال غذا وارد 

می کند که  کمتر از 119 کشور جهان است.
این موفقیت نسبی در حالی نصیب جمهوری اسالمی 
ایران شــده که کشــورمان بیش از 4 دهــه تحت تاثیر 
شــدیدترین تحریم های غرب بوده و حتی در ســال های 
اخیر این تحریم ها شــکل سخت تری نیز به خود گرفته تا 
جایی که بیماران ســرطانی و صعب العالج هم از دریافت 
داروهای مورد نیازشان محروم بوده اند. به هرحال دشمنان 
ملت ایران خصوصا آمریکایی ها برای فشار بیشتر علیه ما از 
هیچ تحریمی ولو دارویی و غذایی ابایی نداشته اند اما با همه 
این توطئه ها هم اکنون طبق آمارهای رسمی جهانی امنیت 

غذایی در ایران از بیش از 100 کشور جهان بهتر است.
بر این اساس مردمان 119 کشور جهان امنیت غذایی 
کمتری نســبت به ایرانی ها دارند و ایــران از این نظر در 
رتبه 76 جهان قرار گرفته اســت. نســبت واردات غذا به 
کل صادرات در 75 کشور جهان کمتر از ایران است و این 

کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران دارند.
کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به 

چین تایپه است. ارزش واردات ساالنه غذای تایوان معادل 
3 درصد کل صادرات آن در یک ســال اســت. سنگاپور، 
سوئیس، تایلند، برزیل، هنگ کنگ، چین، جمهوری چک، 
قطر، آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روســیه 
ازجمله کشورهایی هستند که باالتر از ایران در رده بندی 

امنیت غذایی فائو قرار گرفته اند.
آمریکا که اقتصاد برتر جهان است و تحت هیچ تحریمی 
هم نیست در رده بندی فائو رتبه 63 را به خود اختصاص 
داده اســت. هشــت درصد کل صادرات این کشور صرف 

واردات مواد غذایی می شود.
ازجمله کشورهایی که امنیت غذایی کمتری نسبت به 
ایران دارند عبارتند از پرتقال، لوکزامبورگ، لتونی، یونان، 

الجزایر، قبرس، پاکستان، اردن، و مصر.
سومالی در میان کشــورهای جهان کمترین امنیت 
غذایی را دارد. میزان واردات غذای ســومالی در هر سال 
معادل 372 درصد کل صادرات این کشــور است. نسبت 
واردات غــذا به کل صادرات افغانســتان نیز 305 درصد 

برآورد شده است.
در مسیر خودکفایی

یکــی از عوامل قرار گرفتن ایران در چنین جایگاهی 
را می تــوان تالش بــرای خودکفایــی در تولید کاالهای 
اساسی راهبردی دانست. هرچند جریان حامی واردات در 
دهه های گذشــته در بدنه اجرایی کشور وجود داشته و بر 
سیاست های ضدخودکفایی دمیده است اما با عنایت الهی 
و به لطف هدایت ها و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در 
جهت حمایت از تولید داخلی و تالش برخی مســئوالن و 
تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزی، کشورمان تا کنون 
توانسته توان تولید خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.

نمونــه اخیر در زمینه تالش برای خودکفایی و بهبود 
امنیت غذایی کشور، در ماجرای گندم رخ داد. خوشبختانه 
سیاست دولت ســیزدهم در افزایش نرخ خرید تضمینی 

گنــدم در حال جواب دادن اســت به طــوری که وزارت 
کشــاورزی آمریکا بــا پیش بینی تولیــد 16 میلیون تنی 
دو غلــه مهم ایران یعنی گندم و جو طی ســال جاری از 
افزایش ذخایر و کاهش واردات گندم ایران در این ســال 

خبر داده است.
در زمانــی که شــعله بحران گندم هنــوز اینچنین 
زبانه نکشــیده بود، دولت با اعالم نــرخ 11 هزار و 500 
تومانی خرید تضمینی انگیزه کشــاورزان داخلی را برای 
تولید دوچنــدان کرد که نتیجه این سیاســت امروز در 
پیش بینی هــای بین المللی از تولید گندم ایران آشــکار 

شده است.
کاهش وابستگی به واردات گندم

وزارت کشــاورزی آمریکا در جدیدترین گزارش خود 
موسوم به »غالت: بازارها و تجارت جهانی« پیش بینی کرده 
است واردات گندم ایران طی سال جاری و با افزایش تولید 
داخل کاهش 24 درصدی داشــته باشد و از 7.2 میلیون 
تن در سال قبل به 5.5 میلیون تن در سال جاری برسد.

وزارت کشــاورزی آمریکا برآورد کرده است که تولید 
گندم ایران در ســال جاری با رشد 10 درصدی نسبت به 
سال قبل مواجه شود و به 13.2 میلیون تن برسد. بر اساس 
برآورد این نهاد دولتی آمریکا، تولید گندم ایران در ســال 

پیش 12 میلیون تن بوده است.
درحالی پیش بینی شــده است تولید گندم ایران طی 
سال 2022 رشد 10 درصدی داشته باشد که انتظار می رود 
تولید جهانی گندم طی این ســال 0.6 درصد کاهش یابد 

و به 775 میلیون تن برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا همچنین انتظار دارد ذخایر 
گندم ایران طی ســال 2022 افزایش 9 درصدی نسبت 
به ســال قبل داشته باشد و به 4.6۸ میلیون تن در پایان 

سال 2022 برسد.
جو یک غله مهم دیگر اســت که تولید آن در ســال 

2022 افزایش 11 درصدی خواهد یافت و به سه میلیون 
تن خواهد رســید. تولید جوی ایران در سال پیش بالغ بر 
2.7 میلیون تن اعالم شده است. با وجود رشد تولید داخل، 
پیش بینی شده است واردات جوی ایران طی امسال رشد 
13 درصدی داشته باشد و از 2.2 میلیون تن در سال قبل 

به 2.5 میلیون تن طی امسال برسد.
نفوذ تفکرات ضد خودکفایی

کشور ما با توجه به منابع بزرگ خاکی و آبی ظرفیت 
عظیمــی برای تولیــد محصوالت کشــاورزی و کاالهای 
اساســی دارد. البته موضوع کمبود آب هم در میان است 
ولی به اعتقاد صاحبنظــران، با اجرای طرح های صیانتی 
و به کارگیری روش هــای نوین آبیاری و حفاظت از آب و 
خــاک، می توان با همین منابع موجود در میزان تولیدات 

کشاورزی جهش ایجاد کرد.
مانع رسیدن به چنین جایگاهی، ریشه دواندن تفکرات 
ضدخودکفایی در بدنه اجرایی کشور طی سالیان گذشته 
بوده است. برخی از مسئوالن قبلی مدافع یا بانی بسیاری از 
طرح ها برای جلوگیری از کشاورزی بومی بوده اند؛ طرح هایی 

مانند نکاشت و تراریخته از آن جمله است.
خوشبختانه در ســال زراعی جدید اوضاع کمی بهتر 
شــده و کشور در مســیر تأمین گندم مورد نیاز خود گام 
برداشــته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم نموده 
میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور از 
مــرز دو میلیون تن عبور کرده و امید اســت با این روند، 

امسال نیاز کمتری به واردات داشته باشیم.
قرار گرفتن در جایگاه 76 در رابطه با نســبت ارزش 
واردات مواد غذایی به کل صادرات شاید خوب به نظر آید، 
اما با آنچه می توانیم باشیم فاصله زیادی داریم. نباید غافل 
شد که تفکر مخالف خودکفایی در کاالهای راهبردی هنوز 
هم در بدنه اجرایی کشــور وجود دارد لذا از دولت مردمی 

انتظار می رود به چنین گروهی مجال کارشکنی ندهد.

با وجود توطئه ها و تحریم ها

فائو: امنیت غذایی ایران
از 119 کشور جهان باالتر است

تأیید و تکذیب  قیمت عرضه بلوکی خودروسازان 
باعث ریزش 25 هزار واحدی شاخص بورس شد. 

به گــزارش فــارس، طی روزهــای گذشــته تأیید و 
تکذیب هایــی کــه درخصوص قیمت گذاری شــرکت های 
خودرو ســازی در محافل رسمی و غیررســمی اتفاق افتاد، 
بی ثباتی در تصمیم گیری در بیرون از بورس را بیش تر نمایان 
کرد و همین مسئله به داخل بازار سهام نیز تسری پیدا کرد.
البته نباید از نقش انتشــار اخباری مبنی بر فروش 10 هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی توســط دولت طی روزهای اخیر 

نیز به سادگی گذشت.

به هرحال در پایان معامالت روز دوشنبه ، شاخص کل 
بورس با ریزش 25 هزار و 11 واحدی نسبت به روز یکشنبه 
به رقم یک میلیون و 557 هزار و 210 واحد رسید. بازدهی 
این شاخص منفی 1.5۸ درصد بوده است. سقوط 25 هزار 

واحدی بیشترین ریزش شاخص در 5 هفته گذشته است.
شاخص کل هموزن بورس نیز با کاهش ۸ هزار و 732 
واحدی در سطح 432 هزار و 23 واحدی ایستاد. بازدهی این 
شاخص نیز منفی 1.9۸ درصد بوده است. همچنین شاخص 
کل فرابورس 243 واحد پائین آمد و در ســطح 21 هزار و 

317 واحد قرار گرفت.

سیامک امانی، کارشــناس بازار سرمایه در گفت و گو با 
فــارس، درباره وضعیت بورس گفت: طی روزهای گذشــته 
نیروهای صعودی و نزولی بورس در تعادل نسبی بودند. باال 
آمدن شاخص از مرز یک میلیون و 5۸0 هزار واحد سیگنال 
مثبت مهمی بود که روز دوشنبه این مسئله با شکست رو به رو 
شد. وی ادامه داد: در بازار سرمایه تهران همیشه خرداد، ماه 
پرتالطمی بوده است، انتشار صورت  های مالی و نزدیک شدن 
به موعد برگزاری مجامع ریســک  بازار در روزهای پیِش رو 
افزایش داده اســت. البته نباید از ریسک تصمیم گیری که 
مربوط به بیرون از فضای بورس است، نیز به راحتی گذشت 

کــه این موضوع نیز تا حدود زیادی در ریزش دیروز بورس 
تاثیرگذار بوده است.

دیروز نمادهای کامودیتی محور بیشترین تأثیر را در افت 
شاخص کل بورس داشــتند. در این معامالت قیمت سهام 
تمامــی نمادهای گروه فرآورده های نفتی و کک افت کرد تا 
پاالیشــی ها قرمزترین گروه بازار باشند. پس از پاالیشی ها، 
گروه های بانک ها و مؤسســات اعتباری، شــرکت های چند 
رشته  ای صنعتی، فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه  گری 
مالی، استخراج کانه های فلزی و سرمایه  گذاری  ها قرمزترین 

گروه  ها بودند.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

14/531/000سکه تمام طرح جدید
14/010/000سکه تمام طرح قدیم

۸/045/000نیم سکه
4/975/000ربع سکه

2/۸50/000گرمی
1/3۸2/000هر گرم طالی 1۸ عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
3۸/040پوند

1/920لیر ترکیه
-درهم امارات

20/7دینار عراق



افقی:
1- قطب  تولید فوالد ما- وجه مشــترک ورزش 
بــا قمار 2- پانزده حرف از این بیت شــهریار را 
در ردیف جای دهید: نــی محزون مگر از تربت 
فرهاد دمید،که کند شکوه ز هجران لب شیرین 
3- بازگردانیدن- سکوی شیرجه- از ادعیه- چه 
کسی؟ 4- پرداختی از بانک ها- نام قدیم مالزی- 
درس نویسنده شدن 5- پرنده ای حرام گوشت- 
غیر وحشــی- نام دیگر منطقــه کربال 6- دایی 
آنتوان چخوف- بخش مخرب موشک ها- شهری 
در آلمان 7- نیروگاه نیازمند به ســوخت دودزا- 
عمق و ژرفا- در لغت هندسه دان است 8- مجرای 
خون- کندن آن از خرس غنیمت است- درجه 
و منزلت- لخت 9-خبرگزاری دولتی- برجستگی 
گونه- بازیگر از کرخه تــا راین 10- فیلمنامه- 
هماهنگ و هم انــدازه- اولین مقتول 11- روزانه 
یا روزمره- آزاد- داور درهم شکسته 12- گدایی- 
اثری از شیخ فیضی هندی پارسی گو- راه روشن 
 13- صوت شــگفتی ادیبانه- الک سوراخ ریز-
همســایه دهگان- خلق و سرشــت 14- پانزده 
حرف از این بیت اسدی طوسی را در این ردیف 
جای دهید:  ز خرطوم پیل و سر جنگجوی، همه 
دشت پاشیده چوگان و گوی 15- رگ زندگی در 

خوزستان- یأس.

عمودی:
1- اینگونه خوردنی ها را نباید مصرف کرد- 
نوعی الستیک چرخ 2- پانزده حرف از این 
بیت فردوسی را در این ستون جای دهید: 
به دادار گیتی که او داد زور، فروزنده اختر 
و مــاه و هور 3- عیب و آفت- گوارا- جمع 

 عربی برای رند فارســی- دو ســوم رشد 
4- فرصت طلب- قدیمــی- حالت چهره 
بازیگر حیــن ایفای نقــش 5- از ادوات 
بیمه-  شــرکت های  بیمه  نوعی  پرسش- 
اشــاره و اطوار 6- هوشیار فشرده شده- 
دریای عرب- عنوانی برای شهرهای قدیمی 
 7- بارش برف همراه بــا تندباد- فرزند -
بینی-  مازندران 8- محرک  کشتی محلی 
خاگینه فرانســوی- ضد پیشرو- درخت 
زبان گنجشــک 9- قراردادی بین ملک و 
بانک- واحد سنجش مقاومت در برق- بخش 
مطلوب پلو 10- وصف نگاه مخفیانه- بچه ها 
بهتر می کشــند- ممکن ساختن 11- نیای 
مادری رسول اســام- سی روزه- فناوری 
در حال رشــد در ایران 12- امر به جهاندن 
و پراندن- شخص نزدیک در محل خدمت- 
خوابیدن 13- پسوند دیدار و بیدار- جدید- 
پانزده  رنگی 14-  کاال- نصف  بیعانه خرید 
حرف از این بیت پروین اعتصامی را در این 
ستون جای دهید: پشــه را حکم فرمودم 
 که خیز/ خاکش اندر دیــده خودبین ریز 

15- منفرد- سیطره طلبی، سلطه طلبی.

شماره 12235 جدو    ل
بدون نقطه کور

جایگاه ویژه معلم در تربیت نسل تمدن ساز

گزارش روز

❖ ❖

صفحه ۵
سه  شنبه ۳ خرداد  ۱۴۰۱ 
۲۲ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۱

یکی از محورهای مهم بیانــات رهبر معظم انقاب 
اسامی در دیدار اخیر معلمان به تبیین جایگاه واالی این 
قشر اثرگذار و تشریح نقش آنان در تحقِق تمدن نوین 
اسامی اختصاص داشت. با این نگاه؛ معلمان نقطه اصلی 
و کانونِی حرکِت آموزش و پرورش و رکن اصلی پیشرفت 
کشورند: »در نظام آموزش و پرورش، هیچ عنصری به قدر 
معّلم تأثیر ندارد؛ معّلم تعیین کننده است... در حقیقت 
معّلمین، افسران سپاه پیشرفت کشورند.« )1399/6/11(
رهبرانقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان )1401/2/21( 
زیرســاخت هر تمدنی را »نیروی انسانی« آن دانسته و برخی 
خصوصیات نســلی که می تواند تمدن نوین اســالمی را بسازد 

برشمردند؛
»زیرســاخت اصلی هر تمّدنی، منابع انســانی است دیگر؛ 
یعنــی آنکه می تواند یک تمــّدن را محتمل کند و ممکن کند 
و تحّقق ببخشــد، عبارت است از نیروی انســانی؛ این نیروی 
انســانی در کشور ما چه کسانی هستند؟ چه کسی می تواند در 
آینــده یک چنین کار بزرگی را انجام بدهد؟ یک نســلی که با 
یک امتیازاتی همراه باشــد؛ این نسل را شما می خواهید امروز 

رضا الماسی بخش نخست

یک فعــال فرهنگی: اگر این ســازمان عریــض و طویل)آموزش و پــرورش( در 
برنامه ریزی های خود انسجام داشته باشد و معلمان را عالوه  بر آموزش های الزم برای 
آموزش دانش آموزان، تحت آموزش های تربیت فکری، اخالقی و بصیرتی قرار بدهد؛ 
آن گاه می توان و باید از معلم انتظار داشت که چنین نسلی را با کمک خانواده ها تربیت 
 نماید. اما متأسفانه علی رغم تدوین سندهای جامعی مثل سند تحول آموزش و پرورش 
به دلیل عدم تمرکز الزم، روزمرگی و رفت و آمد مدیران پس از یک دهه هنوز اتفاق 

خاصی در راستای تحول این دستگاه بسیار مهم نیفتاده است.

آیت اهلل میرباقــری مدرس حوزه علمیه: جریان غربگرا تقریبا از دو دهه قبل توســط غرب 
سازمان دهی و تبدیل به یک شبکه می شود. در اصل غرب دارد بین این ها یک هماهنگی ایجاد 
می کند و نهاد هایی را هم برای ایجاد این هماهنگی ایجاد کرده است. تالش آن ها این بوده که 
دنیای اسالم را بین قرائت اسالم میانه رو و اسالم خشن مخیر کنند و بگویند که شما باید یکی 
از این دو تا را انتخاب کنید؛ یعنی یا باید قرائتی مثل قرائت داعش و طالبان را انتخاب کنید 
یا قرائت میانه رو. در قدم بعد هم دارند سعی می کنند که این قرائت میانه رو را به یک تفکر 

غالب تبدیل کنند، مثل قرائتی که حزب اعتدال ترکیه دارد.

مطالبات رهبر  انقالب 
از وزارت آموزش و پرورش در دوره تحول

بسازید. نسلی که خودساخته  است، دارای هویّت است؛ هویّت 
ایرانی - اســالمی محکم و عمیقی دارد، دلباخته و فریفته  این 
و آن و بازمانده های تمّدن منسوخ شــده  شرق و غرب نیست؛ 
نسلی است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی 
اسالمی و سّنت های ایرانی؛ یک چنین نسلی الزم است تا بتواند 

آن تمّدن را بسازد.«
ایشان تاکید می کنند که؛ ما اگر بخواهیم این کار را بکنیم، 
برای جمهوری اسالمی هیچ فرصتی باالتر و بهتر از 12 سالی 
که دانش آموز در اختیار مدرسه می باشد نیست. این 12 سال 
بزرگ ترین فرصت اســت برای جمهوری اســالمی که بتواند 
ارزش ها و آرمان های انقالب را به درســتی به این نسل منتقل 

کند و هویّت اسالمی و ایرانی را در او نهادینه کند.
رسالت اصلی آموزش و پرورش

رسالت آموزش و پرورش را باید این گونه تعریف کرد؛ و به 
تعبیر رهبر انقالب این فقط یک تعلیم عاّدی و معمولی نیست، 

بلکه یک تعلیم بنیادین است.
آقای وهاب حمیدی، فعال فرهنگی در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »حقیقتاً بستر تربیت چنین نسلی که 

بتواند تمدن تاریخ ساز بشود در گام نخست مدرسه است.«
او می افزاید: »متاســفانه ما آن طور که شایســته است از 
ظرفیت عظیم مدرســه برای پرورش انسان تمدن ساز نه تنها 
اســتفاده نکرده ایم بلکه به توفیق هــای حداقلی در این حوزه 

بسنده کرده ایم.«
حمیدی تصریح می کند: »دانش آموزان 12 سال در اختیار 

معلم ها قرار دارند و معلمان هم 30 ســال در اختیار دســتگاه 
آموزش و پرورش هستند. یعنی اگر این سازمان عریض و طویل 
 در برنامه ریزی های خود انسجام داشته باشد و معلمان را عالوه  بر 
آموزش های الزم برای آموزش دانش آموزان، تحت آموزش های 
تربیت فکری، اخالقی و بصیرتی قرار بدهد؛ آن گاه می توان و باید 
از معلم انتظار داشت که چنین نسلی را با کمک خانواده ها تربیت 
نماید. اما متاسفانه علی رغم تدوین سندهای جامعی مثل سند 
تحول آموزش و پرورش، به دلیل عدم تمرکز الزم، روزمرگی و 
رفت و آمد مدیران پس از یک دهه هنوز اتفاق خاصی در راستای 

تحول این دستگاه بسیار مهم نیفتاده است.«

ایــن فعال فرهنگی ادامه می دهد: »جالب اســت که رهبر 
انقالب نیز در دیدار اخیر به همین نکته اشاره فرمودند و اجرای 
این ســند راهبردی را به جد از وزیر جدید مطالبه فرمودند. به 
گفته ایشان واقعاً ما از لحاظ تصمیم خوب و قانون خوب و سند 
خوب هیچ کمبودی نداریم؛ بلکه مشکل ما در عمل درست، به 

هنگام و مستمر و دائمی است.«
رهبر انقالب عالوه  بر تاکید روی نقش مهم منابع انسانی برای 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی تصریح می کنند که اگر فرصت 
طالیی مدرسه را از دست بدهیم در هیچ جای دیگری نمی توان 

نسل تمدن ساز آینده را ساخته و پرداخته کرد.
رضا زاغری، معلم آموزش و پرورش در این باره به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »این رسالت ماست، بعد از این 12 سال 
که افکار جوان به طور کامل شکل گرفته است به سختی می توان 

شکلی جدید در تفکرات او به وجود آورد.«
او می افزاید: »رهبر انقالب با اینکه با دید وسیع و آینده نگر 
خود بارها و بارها و در ســال های مختلف به این نکات تذکر و 
گاه هشــدار داده اند اما یک امیــدواری واقعی هم در جای جای 
سخنانشان وجود دارد که با تزریق آن به جامعه، شور و وجدی 

برای ادامه کار و انجام وظایفمان پدید می آید.«
مهم ترین ویژگی های نسل تمدن ساز

نکته   مهم این که این نسِل تمدن  ساز باید ویژگی هایی داشته 
باشد. زاغری در این باره اظهار می دارد: »آن انسان طراز اسالمی را 
که تربیت آن توّقع رهبر انقالب و نخبگان و فرهیختگان جامعه از 
آموزش و پرورش است و خروجی های دستگاه آموزش و پرورش 

باید باشد، خصوصیاتی همچون؛ ایمان، خردمندی،  اندیشمندی، 
مجاهدت و اهل عمل بودن را باید داشته باشند.«

او ادامــه می دهد: »همان طــور که رهبر انقالب در یکی از 
دیدارهای سال های اخیر با معلمان فرمودند؛ آموزش و پرورش 
باید بتواند انسان هایی تربیت کند دانا باشند، توانا باشند، خردورز 
باشند، پارسا باشــند، پرهیزکار باشند، پاکدامن باشند، کارآمد 
باشند، مبتکر باشند، شجاع باشند، اهل اقدام باشند، از دشمن 
نترسند، از تهدید نترسند، خواب رفتگی و غفلت پیدا نکنند؛ و...«

زاغری تصریح می کند: »چنین نسلی می تواند انقالب اسالمی 
را بــه اهداف خود نزدیک کنــد و در برش های مختلف تحقق 
ببخشد. در غیر این صورت تهدیدهایی که متوجه فرزندان این 
مــرز و بوم قرار دارد می تواند ضربات جبران ناپذیری به کشــور 

وارد سازد.«
اگــر ما در یک درگیری تمدنی در برابر غرب قرار گرفته ایم 
که کورکورانه هم نیســت و یک درگیری همه جانبه است، باید 
بدانیم که این درگیری در سطح آموزش و پرورش ما نیز هست. 

بنابراین تربیت معلمان باید در مقیاس تمدن اســالمی باشــد. 
معلمان ما هم باید میــدان این درگیری را به خوبی بفهمند و 
هم باید مقیاس انگیزه ای که پیدا می کنند در این حدود باشد و 
هم باید نظام فکری و مهارت ها و دانش تخصصی شان در مقیاس 

تمدن اسالمی باشد.
این را آیت اهلل محمدمهدی میرباقری، مدرس حوزه علمیه 
در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می گوید و خطاب 
به آنها تصریح می کند: »اگر شما بخواهید این کاری که االن به 
عهده  دارید را خوب انجام بدهید، با نظام آموزش رسمی جامعه 
جهانی درگیر خواهید شد. اگر یک قدم دیگر هم جلو تر بروید، 

با یک ســازماندهی کالن درگیر خواهید شد که دارد در جامعه 
جهانی هماهنگی ایجاد می کند و توســعه پایدار را در مقیاس 
جامعه جهانی طراحی می کند. بنابراین اصل دیگری شما با این 
ســازماندهی است. مثال سند 2030 که ثمره همین هاست، در 
یک دهه آینده، برنامه ای برای هماهنگی جامعه دانش آموزی و 
نوجوانان ما دارد. پس وقتی این ها در طراحی های خودشان، برای 
آموزش و پرورش رسمی جامعه جهانی برنامه می دهند، حتما با 
شما درگیرند. آنها می خواهند آموزش رسمی را به سمت توسعه 
پیش ببرند و شما باید آموزش را به سمت پیشرفت اسالمی پیش 

ببرید؛ پس طبیعی است که با آنها درگیر شوید.«
درگیری تمدنی غرب با اسالم

البته این جریانی که با معلم درگیر است فقط جریان غرب 
نیست؛ در درون دنیای اسالم، جریان غربگرا که پیرو همان نظام 
کلی غرب می اندیشــد با معلم درگیر است و این درگیری هم 

بیش از صبغه سیاسی، صبغه فرهنگی دارند.
آیت اهلل میرباقــری در این باره اظهار می دارد: »این جریان 
غربگرا هم تقریبا از دو دهه قبل توسط غرب سازمان دهی و تبدیل 
به یک شبکه می شود. در اصل غرب دارد بین این ها یک هماهنگی 
ایجاد می کند و نهاد هایی را هم برای ایجاد این هماهنگی ایجاد 
کرده است. تالش آن ها این بوده که دنیای اسالم را بین قرائت 
اسالم میانه رو و اسالم خشن مخیر کنند و بگویند که شما باید 
یکی از این دو تا را انتخاب کنید؛ یعنی یا باید قرائتی مثل قرائت 
داعــش و طالبان را انتخاب کنید، یا قرائت میانه رو. در قدم بعد 
هم دارند ســعی می کنند که این قرائت میانه رو را به یک تفکر 

غالب تبدیل کنند، مثل قرائتی که حزب اعتدال ترکیه دارد.«
او می افزاید: »آن ها می گویند که ما باید دنیای اســالم را 
بین این دو قرائت مخیر کنیم. طبیعتا جریان غربگرا یا همان 
توسعه گرا که هم در ایران هستند و هم در بقیه کشور ها و عالقه 
به پذیرش توسعه غربی دارند، می خواهند دین داری را تأویل 
به مدار توسعه ببرند، آن قرائت میانه رو را انتخاب می کنند. این 
کار را هم بدون وابســتگی سیاسی انجام می دهند؛ یعنی اصال 
بحث وابستگی سیاسی نیست، بلکه یک جریان فرهنگی درون 
دنیای اسالم و ذیل جریان غرب دارد اینجا فعالیت می کند. حاال 
این ها هم یکی دیگر از رقبای معلمان هستند. بنابراین مقیاس 
کار معلم، تربیت در تراز تمدن اسالمی است و رقیب او، تمدن 
غرب و جریان همگرای تمدن غرب در داخل دنیای اسالم است 
که بیش از آن که یک جریان سیاسی باشد یک جریان فرهنگی 
اســت. این جریان غربگرا، به شدت از اسناد توسعه که یکی از 
آنها سند 2030 در آموزش و پرورش است حمایت می کند.«

اهمیت دانشگاه فرهنگیان  در تربیت معلم تراز اسالمی
بدیهی است؛ معلمان باید در مقیاس تمدن اسالمی تربیت 
بشــوند تا بتوانند دانش آموزان را در همین تراز تربیت کنند. 

طبیعتا مهارت ها هم همین طور است و باید در مقیاس انقالب 
اسالمی و مقیاس تمدنی دیده بشود. باید مشخص بشود کسی 
که می خواهد رقیب تمدنی آموزش رسمی غرب باشد، باید چه 
مهارت هایی داشته باشد. این مهارت ها زمانی مهم تر می شوند 
کــه دانش آموزی که در اختیار آمــوزش و پرورش قرار دارد و 
مورد تربیت معلمان اســت، در فضای رســانه های جهانی هم 

حضور داشته باشد.
همه قریب به اتفاق کارشناسان مسائل تربیتی این موضوع 
را تایید می کنند و مهم ترین ظرفیت موجود برای تربیت معلم 
تراز انقالب اســالمی برای رویارویــی تمدنی با تمدن غرب را 

دانشگاه فرهنگیان می دانند.
 سعید یوســفی، مسئول ناحیه بســیج دانشجویی فارس 
در خصوص اهمیت راهبردی دانشگاه فرهنگیان برای انقالب 
اسالمی می گوید: »دانشگاه فرهنگیان، یکی از راهبردی ترین 
دانشــگاه ها در جمهوری اســالمی و انقالب اســالمی بوده و 
ایجاد، حفظ و تقویت تشــکیالت در این دانشگاه یک مسئله 

استراتژیک است.«
او با اشاره به اثرگذاری معلمان در جامعه و نقش آنها اظهار 
می دارد: »تربیت معلم تراز انقالب اسالمی از رسالت های دانشگاه 
فرهنگیان است. تضمین آینده تربیت نیروهای انقالبی در دست 
دانشگاه فرهنگیان بوده و هزینه در زمینه آموزش عالی و فعالیت 
در این دانشــگاه یک معامله دو سر سود است. از این رو بسیج 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان نیز متناسب با همین موضوع باید 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهد.«

1- نام و نشاني مناقصه گزار : شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و کد پستي 1981969961، به نشاني 
تهران، سعادت آباد ، باالتر از کوي فراز ، بلوار برق تهران ، شرکت برق منطقه اي تهران، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2- موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله اي بشرح ذیل :

3- مهلت، مبلغ ومحل دریافت اسناد: متقاضیان مي توانند از تاریخ 1401/03/03  
www.setadiran.ir لغایت  1401/03/09 به سامانه الکترونیکي تدارکات دولت به آدرس 
اینترنتي به شماره  از طریق درگاه پرداخت  با پرداخت مبلغ 000‘500 ریال  مراجعه و 
 )IR    890100004001050904005655 حساب 4001050904005655 )شماره شبا
 به نام شرکت برق منطقه اي تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 
فوق  مناقصه  اسناد  خريد  جهت   ۳-۶۴-۰۵۰۹-۷۴-۲۲۱۵۰۰-۸۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳

اقدام نمایند.
شش  پاکات  افتتاح  زمان  از  پیشنهادات  اعتبار  پیشنهادات:  اعتبار  مدت   -4

ماه مي باشد.
تضمین  مبلغ  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -5
بحساب  نقدي  واریز  یا  معتبر  بانکي  بصورت ضمانتنامه  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت 
 )IR 740100004001050906372822 شبا  )شماره   4001050906372822

تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.
6- نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج 

در بند یک
7- زمان و محل تحویل پیشنهادات: پیشنهاددهندگان مي باید ضمن 
بارگذاري کلیه مدارک پاکات )الف ، ب ، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 ، نسبت به ارسال اصل مدارک 
مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 
15:30 همان روز )دوشنبه مورخ 1401/03/23 (، به دبیرخانه حراست به نشاني 
فرآیند  تمامي  دارند.  دریافت  رسید  و  تحویل  دوم(  )طبقه  یک  بند  در  مندرج 

برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت مي پذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: زمان بازگشائی پاکات مناقصات مذکور مطابق با جدول 

فوق می باشد.
9- سایر شرایط:

- دارا بودن گواهي صالحیت حداقل پایه 5  رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور 
ارائه  و  کیلوولت   400 یا  و   230 خطوط  در  مشابه  اجرایي  سابقه   2 حداقل  ارائه   -

رضایت نامه از کارفرمایان قبلي الزامي است.
- ارائه گواهي تایید صالحیت ایمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي الزامي است .
پایه هاي تلسکوپي مطابق مشخصات فني مندرج در  براي  تایپ تست  ارائه گواهي   -
اسناد مناقصه یا ارائه تایپ تست پایه تلسکوپي 230 کیلوولت کششي مشابه و یا ولتاژ 
باالتر)400 کیلوولت کششي( از آزمایشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي الزامي مي باشد.
- ارائه گواهي تایپ تست براي یراق آالت و مقره و سیم از طرف شرکت هاي مندرج در 

وندور لیست مندرج در اسناد مناقصه الزامي مي باشد
امضاي  به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي   عالقمندان 
الکترونیکي )توکن( با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز 

تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir                          سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mporg.ir                      پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
http://tender.tavanir.org.ir  پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر 
www.trec.co.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران

شماره 
مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

مبلغ برآوردی موضوع مناقصه
) به ریال(

میزان تضمین 
)سپرده( شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار )ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادات

۲۲۰۱۷
بتن ريزي، نصب، سيمكشي و تكميل آهن آالت پايه تلسكوپي ۱۴۰۰/۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۱۲

روز سه شنبه مورخ ۷۵.۳۶۱.۲۲۱.۲۹۹۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۲۴براي افزايش كليرنس خط تكمداره ۲۳۰ كيلوولت بعثت-لوارك
راس ساعت ۱۰:۰۰

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۱۷ شرکت سهامی

برق منطقه ای تهران

روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای تهران شناسه آگهی: 1320003

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1400/07/21 تصمیمات ذیل م الف 662 
اتخاذ شــد:- فرشید صالح زاده به شــماره ملی 0061444537 به جای سپیده 
 اســتاد زمانی به شــماره ملی به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره(
برای مدت ســه ماه انتخاب گردید و حق امضا کلیــه اوراق بهادار و تعهدآور از 
قبیل چکها ، ســفته ها ، بــروات و قراردادها با امضا مشــترک دو تن از صاحبان 
امضای مجاز به شــرح زیر و مهر شــرکت معتبر خواهد بود فرشید صالح زاده به 
شــماره ملی 0061444537 به عنوان مدیرعامل و لیال کریمی به شــماره ملی 
4323480539 به عنوان مدیر ارشــد مالی و شــکوه عاشــوری به شماره ملی 
0450142744 و کلیــه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شــرکت 
معتبر می باشد.- هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود )انجام 
امور روزمره تجاری شــرکت شــامل هرگونه معامله و عقد قراردادهای الزم و در 
صورت لزوم فســخ و اقاله آنها- اجرای تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره- 
نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی از جمله طرح کلیه دعاوی حقوقی 
یا کیفری در هر مورد یا موضوع بر علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و /یا دفاع 
از هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه علیه شــرکت با هر موضوع توســط 
هر شــخص حقیقی یا حقوقی. مدیرعامل مجاز خواهد بود برای انجام هر یک از 
امور فوق وکیل / وکالی انتخابی خود را تعیین نموده و کلیه اختیارات قانونی را 
به ایشــان اعطا نماید- استخدام و نصب و عزل کارمندان ، تعیین سمت و حقوق 
و پــاداش آنان ، انجام اقدامــات انتظامی و تعلیق و یا اخــراج کارمندان و اعطا 
مرخصی- عمل به عنوان یکی از صاحبان امضای مجاز شــرکت و امضا اســناد و 
مدارک تعهدآور و بانکی- نگهداری حساب های شرکت به طرز مناسب طبق مفاد 

قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات و گزارش به هیئت مدیره(.

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۳۰۰۳۱

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد:- اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند:- آقای 
محمدحسين ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۶۰۳۱- آقای احمد بيد آبادی به 
شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۸۱۵۸- آقای عبدالحسين بيدآبادی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۲۱۱۲۱ 
-آقای سيد محمدعلی شريفی الحسينی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۳۹۹۸۳ به نمايندگی از 
شــركت پرورش داده ها به شناســه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹۸ برای مدت دوسال انتخاب 
شدند.- ترازنامه وحساب سود و زيان و صورت های مالی سال ۱۳۹۹ به تصويب رسيد. 
موسســه حسابرسی و خدمات مديريت مستقل انديشان پارس )حسابداررسمی( شناسه 
ملــی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حاج نوروزی به شــماره 
 ملی ۰۰۷۳۲۱۴۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت يكسال مالی انتخاب شدند 

- روزنامه كيهان جهت درج آگهی رسمی شركت در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱۷9۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تصميمات ذيل اتخاذ شــد: آقای محمد واحدی با كدملی 
۳۳۰۸۹۸۲۷۸۱ بــه عنوان مديرعامل و نائــب رئيس هيئت مديره، آقای 
عليرضــا زاهدی با كدملی ۶۱۹۹۹۱۸۹۸۳ بــه عنوان رئيس هيئت مديره 
و آقای ســعيد معينی ســده با كدملــی ۱۱۶۰۲۵۴۴۵۱ به عنوان عضو 
هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور با امضای رئيس هيئت مديره )آقای عليرضا زاهدی( همراه با مهر 
شركت و اوراق عادی و اداری با امضای مديرعامل)آقای محمد واحدی( 

همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴۷۷۱۱6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۱۰۵

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ تصميمات ذيل اتخاذ شــد: ۱- محل شركت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه ۱۷ ، 
شهرســتان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله ميدان 
كالهدوز ، خيابان شــهيد عباس دوران ، ميدان شهيد مهتدی ، 
پالك ۰ ، طبقه همكف ، كدپستی۱۷۵۱۶۱۳۷۱۱ تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۱۳۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۴۰۲

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 
تصميمــات ذيل اتخاذ شــد: اعضــای هيئت مديره به ترتيب ذيل به مدت دو ســال 
تعييــن گرديــد ۱- آقای حســن نكوئی به شــماره ملی ۲۵۲۹۱۶۷۷۲۹ به ســمت 
رئيس هيئت مديره ۲- خانم نسرين دخت پاسگر به شماره ملی۴۱۳۲۰۶۱۱۹۱ به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره ۳- آقای نيما نكوئی به شــماره ملی ۳۸۷۴۴۹۵۸۵۱ به سمت 
مديرعامــل و عضو هيئت مديره ۴- آقای نويد نكوئی به شــماره ملی ۰۴۵۱۴۷۹۳۷۸ 
عضو هيئت مديره - خانم فاطمه ايوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۵۵۲۱۹ به سمت بازرس 
اصلی و خانم نسيم ميرزائی اصل به شماره ۰۰۶۱۶۱۷۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت يک ســال مالی انتخاب شدند كليه اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد عادی و 
اداری با امضاء مديرعامل آقای نيما نكوئی و يا رئيس  هيئت مديره آقای حسن نكوئی و 
يا عضو هيئت مديره آقای نويد نكوئی هريک به تنهايی با مهر شركت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سپیدان شیمی گستر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۴۳۳6۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱86۳۳۲۳
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فشار خون میوه ها

بــاال بــودن فشــار خــون باعث 
بروزعوارضی مانند بیماری قلبی، نارسایی 
کلیوی، تصلب شرایین، آسیب های چشمی 

و سکته مغزی می شود.
فشــار خــون باال قاتــل خامــوش نامیده 
می شــود. اغلب اوقات، هیچ نشانه قابل توجهی 
از فشار خون باال وجود ندارد و حتی اگر عالئمی 
دارید، ممکن است فوراً به آن توجه نشان ندهید 
و آن را به عنوان خســتگی معمول، فشار کاری 
یا فعالیت رد کنید. نادیده گرفتن مسائل مربوط 
به فشار خون می تواند مرگبار باشد و در بهترین 
حالت می تواند باعث حمله قلبی، نارسایی قلبی، 
آنوریسم، سکته مغزی، مشکالت حافظه یا زوال 
عقل شود. پایش منظم فشار خون کلیدی برای 
جلوگیــری از خطر بیماری های جدی اســت. 
براســاس آمارها، حدود ۱.۱۳ میلیــارد نفر در 
سراسر جهان از فشــار خون باال رنج می برند و 
این بیماری در مردان شــایع تر از زنان است. با 
این حــال، از هر ۵ نفر فقط ۱ نفر آن را کنترل 
می کنند در حالی که بقیه هنوز با خطر ابتال به 
عوارض ناشی از آن مواجه هستند. موارد ابتال به 
فشار خون باال در سراسر جهان افزایش شدیدی 
داشــته اســت و در حالی که قباًل در گروه های 
سنی باالتر شایع بود، اکنون شاهد موارد جدید 
بسیاری در جوانان هستیم.نباید برخی از عالئم 
رایج فشــار خون باال مانند سردرد شدید، تاری 
دید، مشکل تنفسی، به خصوص تنگی نفس در 
هنگام فعالیت، ناراحتی قفسه سینه و خستگی را 
نادیده بگیریم. فشار خون باال می تواند بر سالمت 
شــما تأثیر بگذارد و در صــورت وجود، عوارض 

جدی ایجاد کند. به گزارش فارس،دراین گزارش 
به یک سری از مواردی که دررابطه با فشارخون 

باال نباید ساده انگاری شوند اشاره می کنیم: 
۱. خون دماغ: خونریزی بینی نه تنها به 
دلیل سینوزیت، بلکه حتی زمانی که فشار خون 
فرد باال اســت نیز رخ می دهد. اگر شما یکی از 
آنها هستید که با خونریزی بینی مواجه شده اید، 

الزم است به پزشک اطالع دهید.
۲. سردرد: اگر همیشه سردرد ضربان دار 
دارید، ممکن است فشــار خون شما باال باشد. 
اکثر افرادی که فشــار خون دارند ممکن است 
سردرد داشته باشند. سردرد ناشی از فشار خون 
شما دقیقا احســاس درد ناشی از فشار زیاد در 
سر اســت. برخی از افراد این درد را به صورت 
سنگین شــدن سر و احساس فشــار در درون 
ســر توصیف  می کنند. این ســردرد نتیجه باال 
رفتن بیش از حد فشــار در درون جمجمه شما 
اســت. اصلی ترین نشانه فشار خون باال، سردرد 
اســت و بروز ســایر عالئم بســیار کمتر شایع 
است. شما ممکن اســت فشار خون باال داشته 

باشید اما هرگز به این عالئم ثانویه مانند خون 
دماغ مبتال نشــوید یا ممکن است یک یا چند 
مورد از این عالئــم را فقط در هنگام باال رفتن 
بسیار حاد فشــار خون، )که احتماال وضعیتی 
اورژانسی اســت( تجربه کنید. این سردردهای 
ناخوشایند آرامش شــما را از بین خواهند برد. 
بنابراین، مراقب باشــید و به دنبــال درمان به 
موقع باشــید.محققان تاکید می کنند، بیمارانی 
که ســردرد شدید، به ویژه در ناحیه پس سری 
)قســمت خلفی جمجمه(، کسانی هستند که 

باید بالفاصله فشار خون خود را بررسی کنند.
۳. خستگی: خســتگی ممکــن است به 

دلیل فشار خون باال باشد. 
۴. تنگی نفس: ممکن است فرد در هنگام 
باال رفتن فشار خون نیز دچار مشکل در تنفس 
شــود. این یکی از عالئم رایج فشــار خون باال 

است.
۵. تاری دید: فشار خون باال درمان نشده 

می تواند بینایی فرد را تغییر دهد. 
بنابرایــن، فرد با مشــکالت بینایی مواجه 

خواهد شــد. به گفته کارشناسان یکی دیگر از 
عالئم فشار خون باال، تاری دید یا ایجاد لکه های 
سیاه در میدان بینایی شما است؛ از دست دادن 
کامل ناگهانی بینایی عالئمی هســتند که باید 

جدی گرفته شوند.
۶. درد قفسه سینه: زمانی که فشار خون 

فرد باال باشد دیده می شود. 
 آیا فشار خون باال می تواند شما را در 

بخش مراقبت های ویژه قرار دهد؟
پرفشــاری خــون می تواند تأثیــر مخربی 
بر قلب داشته باشــد که منجر به سفت شدن 
و ضخیم شدن شــریان های قلب می شود و در 
نتیجه باعث می شود قلب خون کمتری دریافت 
کند، در بدترین موارد، عالوه بر ســایر شــرایط 
باعث حمله  زندگی، می توانــد  تهدید کننــده 
قلبی شــود. دکتر بودیراجــا، متخصص قلب از 
هندوستان می گوید فشارخون باال عالوه بر قلب 

بر سایر اندام ها تأثیر می گذارد.
»بیماران مبتال به فشــار خون باال ممکن 
است دچار درد قفسه سینه و بی قراری شوند و 
برخی ممکن است به انفارکتوس میوکارد مانند 
حمله قلبی در نتیجه فشار خون طوالنی مدت 
کنترل نشده دچار شــوند. یک وضعیت جدی 
به نام نارســایی فشــار خون باال وجود دارد که 
ممکن اســت به صورت سطوح پایین اکسیژن 
و مشــکل در خواب ظاهر شود. به دلیل تنگی 
نفس )به دلیل پر شــدن آب در ریه ها( همراه 
با تورم روی پاها و درد قفسه سینه و این گونه 
بیماران در صورت عدم درمان به موقع در بخش 

مراقبت های ویژه بستری می شوند.

مزایای استفاده از توت سفید شــامل توانایی آن برای درمان بیماری 
دیابت، تقویت سیســتم ایمنی بدن، کاهش خســتگی و کاهش اضطراب 

می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،  توت سفید )White Mulberry( یک میوه خوشمزه و 
یکی از انواع توت ها است. استفاده از توت سفید یک درمان گیاهی بسیار محبوب در سراسر 
جهان است. توت سفید دارای مزایای سالمتی فراوانی است که بسیاری از افراد از این خواص ها 
 بی اطالع هستند.  توت سفید میوه کوچکی از درخت توت است که از نظر علمی به عنوان 
مورس آلبا )Morus alba( شــناخته می شــود و گیاه بومی شمال چین است. درخت توت 
ســفید به دلیل برگ های خود معروف اســت که منبع اصلی مواد مغذی برای کرم های 
ابریشم است و به عنوان یک صنعت عمده در آن منطقه فعالیت می کنند. با این وجود، در 
طب ســنتی، برگ، میوه و پوست آن در فرم های گوناگون به دلیل مقدار باالی فالونوئید 
همراه با مواد مغذی دیگر مانند ویتامین C، کلســیم، پروتئین و آهن اســتفاده می شود. 
چندین ریز مغذی مهم دیگر در این گیاه شــامل لوتئولین، اسید کافئیک، اسید گالیک، 
رزوراترول و موراتســین می شــود. برگ های خشک شــده این درخت به طور معمول به 
عنوان چای دم می شود، در حالی که میوه آن به شکل مستقیم و یا خشک شده مصرف 
می شــود. اســانس حاصل از این برگ ها نیز قوی است و برای افرادی که دارای مشکالت 
خاص بهداشتی هستند، به خصوص در درمان بیماری دیابت توصیه می شود. این درخت 
هم اکنون در بســیاری از نقاط جهان، از جمله در ایاالت متحده به طور گســترده کشت 

می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
 فواید مصرف توت سفید

 مزایای اســتفاده از توت سفید شــامل توانایی آن برای درمان بیماری دیابت، 
تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش خستگی و کاهش اضطراب می شود.

خواص ضد التهاب
وجــود طیف متنوعی از اســید های فــرار و ترکیبات فعال در ایــن نوع از توت 
ســبب ایجاد خواص ضد التهابی در توت می شود. این خاصیت باعث شده است که 
فرآورده هــای جانبی حاصل از این گیاه برای بیماران آرتریت بســیار ایده آل و برای 
کاهش عالئم افــرادی که از التهاب مزمن، بیماری نقرس، میگرن یا ســندرم روده 

تحریک پذیر)IBS( رنج می برند، مفید باشد.
سالمت قلب

پژوهش ها نشــان داده است که خوردن توت سفید می تواند به کاهش کلسترول 
کلی بدن در حالی که ســبب افزایش سطوح HDL که » چربی خوب« است می شود 
کمک می کند و از همین رو منجر به کاهش خطر ابتال به آترواســکلروزیس )تصلب 

شرایین(، حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری های قلبی عروقی می شود.
کاهش عالئم افسردگی

یکی از مولفه های فعال پوســت توت سفید، هنگامی که به چای تبدیل می شود، 
دارای ویژگی ضد افســردگی اســت. قبل از مصرف این چای گیاهی به طور مداوم و 
پیوسته، ابتدا با پزشک خود در این باره مشورت کنید، به خصوص اگر شما در حال 

حاضر دارو های ضد افسردگی را استفاده می کنید.
مبارزه با بیماری دیابت

این گیاه شاید بیشتر به دلیل اثرات مثبتی که بر دیابت دارد از محبوبیت باالیی 
 DNJ در میان عموم افراد برخوردار اســت. ماده فعال در توت ســفید که عموما با نام
شــناخته می شود، قادر به کاهش یا پایین آوردن سرعت فرآیند قند در بدن است و 
ســطوح قند خون را کنترل می کند. این امــر می تواند کیفیت زندگی را در بیماران 

دیابتی به میزان چشمگیری افزایش دهد.
کاهش خطر ابتال به سرطان

توت به دلیل خاصیت ضد سرطانی که دارد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج 
حاصل نشان داده است که آنتی اکسیدان های موجود در برگ ها و انواع توت ها موجب 
مرگ سلول ها سرطانی و جلوگیری از رشد و تکثیر سلول های سرطانی می شوند. در 
حالی که اکثر این پژوهش ها بر روی اثرات ســرطان روده بزرگ )کولورکتال( تمرکز 

دارد، تحقیقات بیشتری برای سایر انواع سرطان ادامه دارد.
کاهش پاسخ های استرسی

پاسخ استرس در بدن مســئولیت همه چیز را از سطوح اضطراب تا فرآیند های 
متابولیــک را بر عهده  دارد، در نتیجه اســتفاده از چای توت بــرای ایجاد تعادل در 
سیســتم عصبی و کاهش استرس بسیار مؤثر اســت. در نهایت می تواند به کاهش 

التهاب مزمن، نوسانات خلقی و تمامی اینجور مسائل کمک کند!
کاهش خستگی

در صورتی که از خستگی مزمن رنج می برید یا به کمی انرژی بیشتر نیاز دارید، 
یک فنجان چای توت سفید می تواند میزان انرژی فیزیکی و ذهنی شما را تامین کند.

کمک به توانایی شناختی
عصاره برگ این گیاه به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است تا اثر آن بر حافظه 
و عملکرد مغز مشخص شود. تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از عصاره توت می تواند 
فعالیت عصبی را تحریک کند که همین امر ممکن است به درمان بیماری آلزایمر کمک کند.

6 نشانه فشار خون باال که نباید نادیده بگیرید خواص شگفت انگیز توت سفید 
ایران ساخت 

یک فناور از تولید دستگاه پالسمای سرد فشار اتمسفری برای ترمیم 
انواع زخم های دیابتی، مزمن و بستر خبر داد و گفت: فروش این محصول 

به صورت محدود در کشور آغاز شده است.
ســارا فتح اله مدیر شرکت حوزه پالسما هوپاد صنعت پالسما در گفت و گو با 
ایرنا افزود: دستگاه پالسمای سرد فشار اتمسفری برای درمان انواع زخم ها شامل 
زخم های دیابتی، مزمن و بستر است و در سال ۱۳۹۳ در کشور ثبت اختراع شد. 
در این مدت مراحل تحقیقات سلولی، حیوانی و بالینی این محصول انجام شده 
است و تمام نتایج در ژورنال های نیچر چاپ شده و دو جایزه بین المللی دریافت 

کرده است.
وی ادامه داد: در اســفند سال ۹۹ بخش بالینی آن در پژوهشگاه علوم، غدد 
و متابولیسم طرح شده بود، توانستیم تاییدیه بالینی آن را بگیریم و برای گرفتن 
مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به دلیل اینکه نمونه خارجی ندارد، اقدام کنیم.
این فناور جوان گفت: پالســما یک علم شــناخته شده است و دستگاه های 
آزمایشــگاهی و تحقیقاتی آن وجود دارد و در خارج از ایران هم شرکت هایی در 
این زمینه فعالیت می کنند. البته هنوز کسی موفق به دریافت مجوز بالینی نشده 
است که بخواهند وارد بازار کنند. ما به دلیل اینکه جلوتر از آنها هستیم و توانستیم 

مراحل بالینی آن را انجام دهیم.
فتح اله با بیان اینکه به دنبال تاییدیه استاندارد هم هستیم، گفت: این محصول 
وارد درخت واژه کاالی اداره کل تجهیزات پزشــکی شــد و پروسه گرفتن مجوز 
هم در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تاییدیه بالینی گرفتیم 

می توانیم این دستگاه را در کلینیک های خصوصی به فروش برسانیم.
 مدیر این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: این شرکت در پارک و علم فناوری 
 دانشگاه آزاد واحد قلهک مستقر است و از چند روز قبل هم مجوز و تاییدیه دانش بنیانی 

تولیدی نوع ۲ آن را اخذ کردیم که از سال ۹۷ ثبت شده بود.
ساخت دستگاه ایرانی پالسمای سرد فشار اتمسفری برای درمان انواع زخم ها 

فتح اله درباره چالش های موجود برای فعالیت های دانش بنیان در کشور گفت: 
در حال حاضر مراحل تایید و ثبت محصوالت و اختراعات شرکت های دانش بنیان 
نیازمند زمان است و بر اساس مقررات پیش نمی رود، این موضوع باعث دلسردی 

محققان و پژوهشگران از انجام فعالیت های تحقیقاتی شده است.
 وی با انتقاد از نبود قوانین صریح برای تبدیل شرکت ها به یک شرکت دانش بنیان 
افزود: این شرکت جزو شرکت های پلتفرم بوده و در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد 
اسالمی دفتر دارد. این پژوهشگر همچنین گفت: افرادی که مانند ما کار پژوهشی 
انجام دادیم و هنوز با دانشگاه در ارتباط هستیم، اساتید عالقه مند هستند که ما 
را به صورت هیئت علمی یا روش های دیگر جذب دانشگاه کنند اما این جذب با 
مسایل و مشکالتی رو به رو است در واقع خیلی کار راحتی نیست که دانشکده یا 
دانشگاه با درخواستی که اعالم می کند و فردی را تایید می کند این اتفاق بیفتد.

فتح اله یادآور شــد: اعضای هیئت علمی هیچ زمان بازنشسته نمی شوند که 
ظرفیتی برای افراد جوان تر خالی شود.

ساخت دستگاه ایرانی پالسمای سرد فشار اتمسفری 
برای درمان انواع زخم ها

آلودگی هــوا در نقاط مختلف دنیا، نه 
تنها به عنوان یک موضوع زیست محیطی، 
بلکه به عنوان یک مسئله جدی بهداشتی 
معتقدند  نیز  پزشــکان  اســت.  مطرح 
کــه آالینده های موجــود در هوا به طور 
تاثیر می گذارد  افراد  بر سالمتی  مستقیم 
تا ســالیان  ایجاد می کند که  و عوارضی 

طوالنی گریبانگیر آنها می شود.
آلودگی هوا یک نگرانی عمده برای سالمت 
 عمومی است، زیرا کاهش کیفیت هوا نشان دهنده 
خطر است و در صورت تداوم این امر، می تواند 
اثرات زیادی بر ســالمت و رفاه همه موجودات 
زنده بگذارد. طبق نتایج تحقیقات ســازمانهای 
بین المللی، آلودگیها به ویژه آلودگی هوا در بروز 
انواع بیماریهــای غیرواگیر و در مواردی صعب 
العالج مانند سرطانها نقش موثری دارد. عالوه بر 
این، به گفتــه متخصصان و دســت اندرکاران 
بهداشت و سالمت جامعه، پدیده آلودگی هوا بر 
دستگاههای داخلی بدن همچون دستگاه قلبی 
و عروقی و تنفسی و همچنین اندام های خارجی 
مانند چشــم و پوســت که به طور مستقیم در 
معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، اثرات مخربی 

دارد.
چه چیزی آلودگی هوا را مضر می کند؟

به گــزارش فارس،بســیاری از ذرات مضر 
در هــوا وجود دارد کــه می تواننــد وارد بدن 

شــده و مشکالتی را برای سالمتی ایجاد کنند، 
کیفیت نامطلــوب هوا با ســنجش مقدار این 
ذرات موجــود در هوا  اندازه گیری می شــود و 
هر چه مواد معلق در هوا بیشــتر باشد، کیفیت 
 هــوا کمتر می شــود. این ذرات معلق شــامل 
دی اکســید کربن وآالینده های دیگر که باعث 
واکنش های آلرژیک، التهــاب راه های هوایی و 

آسیب ریه می شوند، هستند.
اثرات آلودگی بر سالمت انسان

انواع مختلفــی از آالینده ها وجود دارد که 
اثــرات آنها بــر روی ریه ها متفاوت اســت. در 
زمانی که آلودگی هوا با دود شــدید درغلظت 
باال قرار دارد، بیماری های ریوی جدی از جمله 
COPD شما را تهدید می کند. در اینجا لیستی 
از عوارض ســالمتی ناشی از آلودگی هوا آورده 
شده اســت: عفونت های تنفسی، انسداد مزمن 
ریوی، برونشــیت مزمن، آســم،عفونت کلیه و 
ادرار، بیماری های عصبــی، بیماری های قلبی، 

سرطان ریه
افزایش خطر ابتال به بیماری های عفونی

تحقیقات نشان داده است که آلودگی هوا 
با تغییر باکتری ها، خطــر ابتال به بیماری های 
عفونــی را افزایش می دهد. ایــن امر می تواند 
تأثیر شــدیدی بر سیستم تنفسی داشته باشد، 
زیرا باکتری ها ممکن اســت از طریق سیستم 
تنفسی وارد بدن شــوند. کربن سیاه که کربن 

خالص است یکی از اجزای این آالینده ها است 
که در صورت احتراق ناقص سوخت های زیستی 
و سوخت های فسیلی آزاد می شود و ورود آن به 
بدن با عفونت باکتریایی در بدن همراه اســت.
کربن سیاه با مرگ و میر زودهنگام نیز مرتبط 

است.
 تاثیر آلودگی هوا بر سالمت کودکان

بررســی اثرات بلندمدت آلودگــی هوا بر 
ســالمت تنفســی کودکان نشــان داده است 
که ســطوح باالتر آلودگی هــوا باعث افزایش 
عفونت های تنفســی و منجر به غیبت بیشــتر 
از مدرســه می شــود؛ کودکانی کــه در فضای 
باز با آلودگی اوزون باال فعالیت ورزشــی انجام 
می دهند بیشــتر درخطر ابتال به آسم هستند؛ 
کودکانی که در نزدیکی جاده های پر رفت وآمد 
زندگی می کنند، درخطر ابتال به آسم هستند؛ 
احتمــال بروز عالئــم برونشــیت در کودکان 
مبتال به آســم کــه در معرض ســطوح باالیی 
از آالینده های هوا قرار دارند، بیشــتر اســت و 
زندگی در شهرهای با سطح آلودگی هوای باالتر 

می تواند باعث آسیب ریه شود.
برای مقابله با آلودگی هوا چه کنیم؟

۱. اســتفاده از مواد مغذی، ممکن است با 
برخی از اثرات مضر آلودگی هوا مقابله کند

 مطالعات نشــان داده است که اسیدهای 
چــرب امگا ۳ که با مصــرف بعضی ماهی ها به 

دســت می آیند، ممکن است از خانم ها در برابر 
کوچک شدن مغز درزمینه آلودگی هوا با ذرات 
ریز محافظت کننــد. همچنین مایعات، میوه و 
سبزیجات را در زمان آلودگی هوا بیشتر مصرف 

کنید.
۲. از ماســک مناسب آلودگی هوا استفاده 

کنید
بعد از شیوع بیماری کووید-۱۹ استفاده از 
ماسک تقریبا به یک امر ضروری تبدیل شد. این 
موضوع در مورد آلودگی هوا نیز حتی بیشتر از 
بیماری کووید-۱۹ دارای اهمیت اســت با این 
تفاوت که ماســک های جراحی و یا ســه الیه 
معمولی درخصوص آلودگی هــوا تقریبا بی اثر 
،)۴۲CFR۸۴-NIOSH(N۹۵هستند. ماسک های 
F F P ۲ و )۲ ۰ ۰ ۶ -G B ۲ ۶ ۲ ۶ (K N ۹ ۵ 

ماســک هایی  موثرترین  از   )۲۰۰۱-۱۴۹ EN(
 هســتند کــه تــا ۹۵ درصــد ذرات معلق را 
می  توانند با اســتفاده از استانداردهای شناخته 
شــده بین المللی فیلتــر کننــد. الزم به ذکر 
است این ماســک ها در دو نوع بدون دریچه و 
دریچه دار تولید می شــوند و توصیه می  شــود 
افرادی که مشــکوک به بیمــاری کووید-۱۹ 
هســتند حتما از نوع بدون دریچه آن استفاده 
کنند و افراد دارای بیماری های قلبی و تنفسی 
و زنان باردار قبل از اســتفاده از این ماسک ها با 

پزشک خود مشورت کنند.

توصیه محققان برای در امان ماندن از آسیب هوای کثیف
آلودگی هواآلودگی هواآلودگی هوا

ادامه از صفحه۷



یادی از شهید مدافع حرم حسین معزغالمی
شهادت در روز تولد

شــهید مدافع حرم حســین معز غالمی ، 
یکی از دهه هفتادی هایی بود که اسطوره ، الگو 
و چراغ راهی برای مردم زمانه اش شــد.وی از 
رزمندگان مدافع حرم بود که ۴ فروردین سال 
۹۶ در منطقه حماء ســوریه به شهادت رسید.
شهید معز غالمی متولد فروردین ۱۳۷۳ بود و 
در سالروز تولد ۲۳ سالگی اش به فیض شهادت 
نائل شد. یکی از ویژگی های ممتاز این شهید، 

انس وی با قرآن بود. آن طور که خانواده اش گفته اند، حســین از شش سالگی 
آموختن قرآن را شروع کرد و در نوجوانی، پنج جزء از قرآن را از بر بود.

در بخشــی از وصیت نامه شــهید معزغالمی آمده است: »در کفنم یک 
ســربند یاحسین)ع( و تربت کربال قرار بدهید.تا می توانید برای ظهور حضرت 
حجت)عج( دعا کنید که بهترین دعاهاســت. هم به خانواده و هم به دوستانم 
بگویم که در بدترین شرایط اجتماعی، اقتصادی و... پیرو والیت فقیه باشید.امر 
به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید و نگذارید خون شهدا پایمال شود.«
وی در پایان وصیت نامه اش خواسته بود که این شعر روی سنگ مزارش 

حکاکی شود:
مرد غسال به جسم و سر من خورده مگیر 

چند سالیست که از داغ حسین لطمه زنم
سـر قبـرم چو بخوانند دمـی روضـه شـام

 سـر خـود بـا لبـه سنگ لحـد می شکنـم

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
در راســتای برخی انتصابات عجیب ماههای اخیر وزارت ورزش و جوانان، 
روز یکشــنبه نیز خبر رســید که با حکم سید محمد پوالدگر معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، مشــاور فرهنگی این معاونت منصوب شده است. 
بدون در نظر گرفتن شــخصیت حقیقی افرادی کــه طی این مدت منصوب 
شده اند و قابل احترام هستند، با توجه به پست های گوناگون -به ویژه با پسوند 
فرهنگی-که این افراد در دولت ها و دوران وزرای ورزش مختلف بر عهده گرفته 
داشــته اند، این پرسش مطرح است که؛ این قبیل انتصابات چه محصوالتی در 

پی داشته است؟ 
تعریف کار فرهنگی از نگاه این آقایان چیست؟

آیا این حق جامعه ورزش نیســت که از فهرست کارهای فرهنگی اثرگذار 
این منصوبان مطلع شــوند؟ آیا اساسا جایگاه کلیدی و حساس مقوله فرهنگ 
و لزوم احیای آنکه کیهان سالهاست به آن اشاره می کند و متاسفانه جدی نیز 
گرفته نشده، در پس چنین انتصاباتی نهفته است یا صرفا بحث خالی نماندن 
برخی پســت ها و صندلی ها و رفیق بازی و جلب رضایت دوستان و نزدیکان 

مطرح است؟
اتفاقــات تلخــی که این روزهــا در بخش های مختلــف ورزش و فضای 
پیرامون آن به ویژه مجازی رخ می دهد و حوادث زشت برخی مسابقات، ریشه 
در همیــن انتصابات و فقــدان تخصص الزم نزد افراد حاضر در آن پســت ها 
 دارد که نمونه اش را در همین مســابقه اخیر تراکتور و پرســپولیس مشاهده 

کردیم.
امیدواریم مدیران ارشد ورزش پاسخ روشنی به این پرسش ها داشته باشند 
تا مشخص شود منویات آنان از این حکم هایی که صادر می کنند خیرخواهانه 

بوده یا...

تقسیم پست های فرهنگی از سوی وزارت ورزش 
خیرخواهی یا رفیق بازی؟!

نکته  ورزشی

ورزشی 

سرویس ورزشی-
نایب رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: بر اساس 
چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی، هیچ کشتی گیری 
بدون انتخابی رو در رو یا اعزام به تورنمنت خارجی به 

عضویت تیم ملی درنمی آید.
روز ۲۲ اردیبهشت ماه امسال آرای مردمی برترین های 
قرن ورزش ایران طی مراسمی و با همت رسانه ملی، وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک اعالم شــد. در این نظرسنجی 
مردمی، جهان پهلوان غالمرضا تختی به عنوان برترین مدال 
قرن، محمد بنا به عنوان برترین سرمربی قرن و صحنه حسن 
یزدانی پس از پیــروزی مقابل دیوید تیلور به عنوان برترین 

صحنه قرن انتخاب شدند.
بر این اساس فدراسیون کشتی ظهر دیروز در مراسمی، 
ضمن پاسداشــت جایــگاه جهان پهلوان تختــی به عنوان 
اســطوره ورزش ایران، از محمد بنا و حســن یزدانی تجلیل 

به عمل آورد.
در این مراســم که در خانه کشتی شــهید صدرزاده و 
بــا حضور علیرضا دبیر رئیس فدراســیون، حمید ســوریان 
نایب رئیس فدراسیون، محمد بنا و پژمان درستکار سرمربیان 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، ملی پوشان بزرگساالن و 
جوانان برگزار شد، از تصاویر جهان پهلوان تختی، محمد بنا 
و حسن یزدانی به صورت کاشی رونمایی شد تا با حک شدن 
این تصویرهای به یادماندنی در محل تمرینات تیم های ملی، 
کشتی گیران جوان و نوجوان با انگیزه بیشتری برای موفقیت 

و درخشش در مسابقات جهانی و المپیک تمرین کنند.
بنا: از تعویق بازی های آسیایی خوشحال نیستم

در این مراسم محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
اظهار داشــت: محمــد بنا که به عنوان مربی قرن کشــتی 
انتخاب شده است، در این مورد اظهار داشت: هر جایی طرف 
حسابش مردم باشــند، برترین  بودن، لذت دارد، خوشحالم 

رای مردمی من بودم.
سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درخصوص وضعیت 
این روزهای کشــتی گفت: در این ۱۷ سالی که کار می کنم 

به اندازه االن اختیار نداشــتم و همه چیز خوب اســت. فکر 
می کردیم بازی های آســیایی را در شهریور ماه داریم، برخی 
از تعویق خوشــحال بودند اما من می گویم متاسفانه لغو شد 

چون نیروهای بیشتری درگیر می شدند.
بنا دربــاره مصدومیت محمدعلی گرایی یادآور شــد: 
علی گرایی از ناحیه زانو مصدوم اســت، 5 هفته می تواند هر 
کاری انجام دهد فقط کشــتی نگیرد. پشتام هم خوب شده 

و می تواند برگردد.
محمــد بنــا همچنین درخصــوص ســطح بازی های 
کشورهای اسالمی که در مرداد ماه پیش روی کشتی ایران 
است، عنوان کرد: بازی های کشورهای اسالمی سطحی باالتر 
از بازی های آســیایی دارد. در بازی های آسیایی کشورهایی 
مانند چین، کره و ژاپن بودند حاال این کشورها در بازی های 
کشورهای اســالمی نیســتند. در مقابل آذربایجان، ترکیه، 
مراکش و الجزایر در کشــورهای اسالمی شرکت دارند و در 
کشتی هم قوی هستند. از نظر ارزش مدالی شاید این بازی ها 

در سطح المپیک و آسیایی نباشد اما می تواند محک خوبی 
برای کشتی گیران باشد.

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان درباره عدم 
حضور ساروی در مسابقات رنکینگ دار، گفت: ساروی چون 
وزن باالیــی دارد به این مســابقات نمی رود. مهدی فالح به 
قزاقستان می رود که احتماال رنک باالیی نداشته باشد. مهدی 
بالی در جام تختی طال گرفت و در آسیا هم همین طور که به 
ایتالیا می رود. رنک ساروی بسیار باالست و ما هر ۳ را رصد 
می کنیم. احتماال آنها را در یک مسابقه مانند پیتالسینسکی 

محک می زنیم.
سوریان: از مردم خواستم به تختی رای دهند

حمید ســوریان نایب رئیس فدراسیون کشــتی نیز در 
این مراســم عنوان داشــت: قطعا این عزیزان انتخاب شده 
شایســته ترین بوده اند کــه به این عنوان انتخاب شــده اند. 
پهلوان تختی به عنوان ورزشــکار قرن به جهت مدال آوری 
و منش که الگوی ورزش کشور بوده است. محمد بنا هم در 

حوزه مربی گری طی ۱۷ سال خودش را اثبات کرده و نتایج 
قابل قبولی گرفته که کشتی فرنگی نسبت به گذشته نتایج 

چشمگیری به دست اورده است.
او افزود: ما در هر ۱۰ وزن کشــتی فرنگی تاکنون فکر 
می کنم در جهانی مدال گرفته ایم و در المپیک هم درخشش 
داشته ایم و مطمئنا المپیک پاریس با وجود بنا نتایج بهتری 

برای ما خواهند داشت.
نایب رئیس فدراســیون کشــتی خاطرنشان کرد: حسن 
یزدانی هم با شکست تیلور صحنه ماندگاری با اشک و لذت 
برای ما آفرید که متفاوت تر از همیشــه بــود. افتخار این را 
داشتیم که طلسم شکنی را از نزدیک ببینیم و آرای مردمی 

نشان گر حساسیت و ویژگی این افتخار بود.
وی خاطرنشــان کرد: خیلی از عزیزان به من برای رای 
دادن محبت داشــتند اما من گفتــم رای به تختی بدهند، 
او فراتــر از یک قهرمان و ورزشــکار بوده و گامی از ســایر 
مدال آوران جلوتر بوده که شادی ما را دوچندان کرده است.

ســوریان در ادامه بــا بیان اینکه اثرات منفی شــرایط 
اقتصــادی بــر روی ورزش هم بوده و مســتثنی نیســت، 
گفت: اما باید بگویم با حضور دبیر در فدراســیون و فعالیت 
شبانه روزی اش، اتفاقات خوبی را شاهد بوده ایم که منتهی به 

نتایج خوبی خواهد بود و فضای کشتی را مناسب می دانم.
این دارنــده ۷ طالی جهان و المپیک افزود: روندی که 
در چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد متفاوت 
با یکدیگر و با هدف انتخاب برترین ها در تیم ملی طراحی و 
اجرا شــده است. از مراحل مختلف این چرخه در حال عبور 
هســتیم و بدون انتخابی کسی به مســابقات جهانی اعزام 
نخواهد شــد. تصمیم با کادرفنی خواهد بود، بعضی اوزان با 
مسابقات برون مرزی و برخی هم در انتخابی رودرروی داخلی 

به عضویت تیم ملی درمی آیند.
وی در پایــان درباره مصدومان تیــم ملی گفت: دنیای 
ورزش قهرمانی مشــکالت مصدومیت را دارد و کادرفنی در 
حال تالش برای برگرداندن مصدوم ها هســتند. قطعا علی 

گرایی به تورنمنت قزاقستان نمی رسد.

سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد

هیچ کس بدون انتخابی ملی پوش نمی شود 
با بنـا در المپیک 2024 نتایج بهتری می گیریم

صفحه 9
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
۲۲ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۱

امروز مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک برگزار می شــود تا درباره زمان انتخابات کمیته تصمیم گیری 
شود.

مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه سوم خرداد به منظور تعیین زمان انتخابات برگزار خواهد شد، 
نشستی تعیین کننده که در آن میهمانانی ویژه از شورای المپیک آسیا نیز حضور خواهند داشت. حسین المسلم دبیرکل 
و حیدر فرمان مدیر اجرایی شــورای المپیک آسیا که به دعوت کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون شنا به ایران سفر 

می کنند دقایقی را نیز در نشست فوق العاده حضور خواهند داشت.
اعضای مجمع کمیته ملی المپیک در نشستی که روز ۱۷ اسفند برگزار شد رای به این برنامه دادند که انتخابات کمیته 
مهرماه امسال و بعد از بازی های آسیایی هانگژو برگزار شود این در حالی است که دوره ۴ ساله اعضای هیات اجرایی آخر 
دی ماه به پایان رسیده بود و همه در انتظار برگزاری انتخابات بودند. در همان زمان که همه بحث برگزاری انتخابات کمیته 
را مطرح کرده بودند هیات اجرایی اعالم کرد باید دستورالعمل انتخابات نوشته، در مجمع به تصویب رسیده و برای شورای 
 المپیک آســیا نیز ارســال شود که تمامی این کارها تا اسفند انجام شد اما موضوع اینجاست که با وجود مکاتبه چند باره 

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هنوز هیچ پاسخی به ایران داده نشده است.
همه چیز آن طور که کمیته برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت و تعویق یکساله بازی های آسیایی باعث شد تا خیلی از 
رؤسای فدراسیون ها خواستار هرچه سریعتر انتخابات کمیته ملی المپیک شوند همین صحبت ها باعث شد تا هیات اجرایی 
در نشســتی فوق العاده ۲ تاریخ را برای انتخابات پیشنهاد دهد؛ ۲۰ تیر و ۳۰ مرداد. حاال اعضای مجمع کمیته قرار است 
ساعت ۱5 امروز در نشستی گردهم آیند تا در مورد مهم ترین اتفاق ورزش کشور تصمیم گیری کنند. در صورتی که اعضا 
به تاریخ ۱5 تیر رای دهند هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از چند روز دیگر فرآیند ثبت نام از نامزدها را آغاز خواهد کرد.

برگزاری مجمع فوق العاده کمیته ملی المپیک با حضور مهمانان ویژه
دارنده دو مدال طال و نقره 
 ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۶ المپیک هــای 
تاکید کرد که با آمادگی نسبی 
در تورنمنت قزاقستان کشتی 

خواهد گرفت.
حســن یزدانی بعــد از اتمام 
مراسم رونمایی از تصاویر قهرمانان 
قرن ورزش اظهار داشــت: جای 
فدراسیون کشتی  دارد که  تشکر 
تصاویر برترین های قرن را در خانه 
کشــتی قرار داد. امیدواریم نصب 
ایــن تصاویر ادامه دار بــوده و در 

مورد سایر قهرمانان هم انجام شود. وی که به عنوان خالق صحنه ماندگار قرن ورزش انتخاب شد، تاکید کرد: با رای گیری 
مردمی این صحنه انتخاب شده و از همه مردم تشکر می کنم. جایزه ای که دست مردم باشد بهتر از جایزه ای است که در 

مسابقات کسب می شود.
قهرمان جهان و المپیک درباره حضور در مسابقات پیش رو، خاطرنشان کرد: من برای تورنمت قزاقستان آماده می شوم 

و با آمادگی نسبی به این مسابقات خواهم رفت چون پیک آمادگی ام برای مسابقات جهانی است.

یزدانی: جایزه گرفتن از مردم بیشتر از مدال جهانی ارزش دارد 

خانم راضیه زارع زردینی نام پدر: عباس تاریخ تولد: 13۶4/۰4/۰1 شماره ملی: ۵۵۲۹۹۶۰۶۷۷ 
شماره شناسنامه: 1۵ به نشــانی: قم- جواداالئمه - کوچه ۸ - پالک ۲۹۰ جهت وصول تعداد 
یکصد و پنجاه عدد ســکه طالی کامل بهار آزادی طرح جدیــد و مبلغ پنجاه میلیون ریال به 
اســتناد مهریه مندرج در ســند ازدواج 3۶۰۵ مورخ 13۸۲/۰۵/3۰ دفترخانه ازدواج شــماره ۹۲ 
روســتای زردین بخش نیر استان یزد علیه آقای داود آخوند زردینی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 
13۶۰/۰1/۲۰  شــماره ملی: ۵۵۲۹۹۲۷343 شماره شناسنامه: ۷ به نشانی: زردین کوچه مسجد 
ابوالفضل، تقاضای صدور اجرائیه نموده که پس از تشــکیل پرونده به کالســه 14۰1۰۰۰1۹ 
اجراییه در مورخه 14۰۰/11/3۰ از طریق ســامانه ثنا به متعهد ابالغ گردیده اســت و با توجه 
به درخواســت بستانکار و پس از اجرای تشــریفات قانونی خودرو به شماره پالک ۲۹4ص4۹ 
ایــران ۵4 متعلق به آقای داود آخوند زردینی )بدهکار پرونده فوق( بازداشــت فیزیکی گردیده 
اســت و به پارکینگ محافظان امین مهریز منتقل شده اســت بامشخصات: یک دستگاه پراید 
به شــماره انتظامی ۲۹4 ص 4۹ ایران ۵4 بامشــخصات: نوع: سواری سیستم: پراید تیپ: صبا 
رنگ: نقره ای مدل 13۸۷ شماره انتظامی ۲۹4 ص 4۹ ایران ۵4 شماره شاسی ۲44۲۰۲ شماره 
موتور: ۲3141۶۷ تعداد محور: ۲ تعداد ســیلندر: 4  وضعیت خــودرو هنگام بازدید طبق اعالم 
کارشناس رسمی دادگستری باطری مستهلک اســت، آفتاب سوختگی رنگ دارد داخل کابین 
مناسب با مدل می باشد، گلگیر عقب راست آسیب دارد، درب جلو چپ آسیب دارد،  درب عقب 
چپ آســیب دارد. گلگیر عقب چپ آســیب دارد ســپر عقب رنگ و رو رفته می باشد، صندوق 
عقب آســیب دارد، چراغ عقب راســت شکســته درب عقب خط و خش دارد سپر جلو شکسته 
اســت و آج الستیک ها قریب ۶۰% می باشد و خودرو مذکور در پارکینگ محافظان امین مهریز 
توقیف می باشد. طبق گزارش شماره 1/۶/1 مورخ 14۰1/۰۲/1۵ کارشناسی رسمی دادگستری 
به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ششــصد میلیون( ریال ارزیابی گردیده وقطعی شــده اســت که 
در روز سه شــنبه مورخه 14۰1/۰3/1۷ از ســاعت ۹ الی 1۲ ظهر در محل اســتقرار خودرو در

پارکینــگ محافظــان امیــن مهریز به نشــانی -جاده ســنتو جنب پاســگاه شــهید مدنی 
مهریــز به قیمت پایه در قبال کلیه طلب وخســارت متعلقه، هزینه هــای اجرایی و حق مزایده 
از طریــق مزایــده بــه باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد. شــرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 1۰ درصد از مبلغ پایه کارشناســی توســط شرکت کننده در مزایده به حساب 
سپرده ثبت اسناد به شــماره حساب IR۲۷۰1۰۰۰۰4۰۷۲۰ 13۲۰۷۸3۵4۷۹ و شناسه پرداخت 
۹۹۸1۰۸۵۷۲1۰۸۵۷۲1۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰14 وحضــور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه 
مزایده اســت برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش رابه 
حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شــد. دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنًا هزینه 
تعویض پالک و انتقال سند و خالفی و عوارض و سایر هزینه ها برعهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ انتشار: 14۰1/۰3/۰3
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز- ایوب دهقان بغدادآبادی

آگهی مزایده مال منقول )خودرو( 
بابت پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۱۰۰۰۱9

احتراماً؛ بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاوني مسکن 
آزادگان پروژه دارآباد صدف مي رساند جلسه مجمع عمومي عادی 
سالیانه نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱ روز چهارشنبه رأس ساعت 
۱5 در محل تاالر سروناز به آدرس: انتهای اتوبان امام علی )ع( شمال، 
بلوار ارتش شرق، بلوار نیروی زمینی، تاالر سروناز با دستور کار ذیل 
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشکیل مي گردد. لذا از کلیه اعضاء 
محترم دعوت مي گردد در موعد مقرر در جلسه حضور بهم رسانند. 
توضیح اینکه: این جلسه با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل اعضاء 

تشکیل و رسمیت می یابد و:
۱- در صورتی که حضور عضوی در جلسه به هر دلیل میسر و امکان پذیر 
نگردد می تواند حق اعمال رأی خود را به موجب وکالتنامه ای به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو 
با سه وکالت و غیر عضو با یک وکالت می تواند در جلسه حضور بهم رساند.
۲- اعضاء متقاضی اعطای وکالت می توانند همه روزه در ساعات اداری 
به همراه وکیل خود جهت شناسایی و اخذ برگ ورود به جلسه به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
۳- متقاضیان کاندیداتوری بازرسین و عضو علی البدل هیئت مدیره 
می بایستی حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع 

فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند. 
بدیهی است تصمیماتی که در مجمع فوق اتخاذ گردد برای کلیه اعضاء 

اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه:

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرسان و حسابرس قانونی
۲- طرح و تصویب صورت  های مالی سال ۱۴۰۰

بودجه  تصویب  و  تعاونی  آینده  برنامه  و  مشی  و  خط  تعیین   -۳
پیشنهادی سال ۱۴۰۱

۴- انتخاب بازرسان و تصویب حق الزحمه بازرسان
۵- انتخاب یک نفر عضو علی البدل هیئت مدیره

۶- انتخاب عضو ترک تشریفات 
۷- اصالح آیین نامه معامالت

و  فروش  از  ناشی  عواید  توزیع  نحوه  آیین نامه  تصویب  و  طرح   -۸
واگذاری اموال تعاونی 

و من ا... التوفیق
محمد ساردوئی نسب
رئیس هیأت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه 
 شرکت تعاوني مسكن آزادگان پروژه دارآباد صدف 

به شماره ثبت 9۳۲۱۱

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
* نفت مسجد سلیمان..................................................................صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن........................................................................................نساجی مازندران
* فوالد.................................................................................................................سپاهان
* تراکتور......................................................................................................فجرسپاسی
* پرسپولیس....................................................................................شهرخودرو مشهد
* مس رفسنجان..............................................................................................استقالل
* آلومینیوم اراک.................................................................................................پیکان
* هوادار...............................................................................................گل گهرسیرجان
- تمام دیدارهای فوق راس ساعت ۲۰:۰۰ و به طور همزمان برگزار می شود.

برنامه هفته بیست ونهم لیگ برتر فوتبال

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازيتیم

372764-1281810010.  استقالل
422555-228167517. سپاهان

381854-327159320. پرسپولیس
32645-4281112526. گل گهرسیرجان

27545-528129722. فوالد
381244-628128826. مس رفسنجان

336-19-7281061222. ذوب آهن
335-18-828714721. آلومینیوم اراک

134-24-928713825. پیکان
234-18-10288101020. هوادار

732-24-1128614831. نساجی مازندران
732-21-1228881228. صنعت نفت آبادان

725-21-13275101228. تراکتور
2120-12-14283111433. نفت مسجد سلیمان

1717-9-15282111526.  فجر سپاسی
2516-16-16282101641. شهرخودرو مشهد

موتور  شماره  به  آی  پیکان ۱۶۰۰  وانت  سبز  برگ 
 ۳۰5۰۱۶۳۳ شاسی  شماره  و   ۱۱۲85۰5۰۳۶۹ 
و شماره پالک ۶۶۱ د ۲۹ ایران ۴8 به نام محمد زنگنه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش 
اینجانب مختار چلداوی فرزند محمد به شماره کد ملی۱۷۴۰۶۴۰5۳5 صادره از اهواز مالک 
خودروی ام وی ام )MVM۳۱5 ( به شماره انتظامی ۶8۱ ن ۹۳ ایران ۱۴ به شماره موتور 
به   ۱۳۹5 مدل   NATFBAMDXG۱۰۴۲۳8۶ شاسی  شماره  و   MVM۴۷۷FJAG۰5۳۷۶۲
علت فقدان اسناد فروش)سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروی فوق الذکر 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد 
خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )۱۰( روزبه شرکت صنایع خودرو  سازی مدیران خودرو 

مراجعه نماید. در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان شناسنامه مالكیت
به  تورج  فرزند  یزدی  علی  اینجانب  )برگ سبز(  مالکیت   شناسنامه 
لندکروز  خودروی  مالک  گرگان  از  صادره  ملی ۲۱۱۰۶۹۰۴۰۲  کد 
 مدل ۲۰۱۰ به شماره انتظامی ۷۷۳ ص ۷۴ ایران 5۹ و شماره موتور
۱GRA۱۳۷۴۷۴ و شماره شاسی JTMHU۰۹JXA۴۰۲۹۴۹۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

تصمیم
بنــا به تقاضای آقای چاالک رضایی مبنی بر افراز ســهمی خویش از پالک ۲۷4۹ 
اصلــی بخش 3 ســنندج جهت اجرای طرح پرورش ماهیان ســردآبی پس از طی 
تشــریفات افــراز و برابر گزارش نماینده و نقشــه بردار ایــن اداره ملک مرقوم به 
صورت یک قطعه زمین به مســاحت 1۰۰۰ مترمربع جهــت اجرای طرح پرورش 
ماهیان ســردآبی بوده و برابر ســند مشاعی شــماره ۶۷۶۰۷-۹۸/۷/۲۰ دفتر ۲1 
ســنندج که از ســند زارعانه شــماره ۸۸۰۶-4۵/4/11 بنام آقــای محمد رضایی 
مجزی شــده و به آقای چاالک رضایی انتقال یافته اســت و نامبرده درخواســت 
افــراز نموده که پس از اســتعالم از جهاد کشــاورزی ســنندج طی نامه شــماره
۲1/۶3۸3/ص- 14۰۰/۷/1۲ جهاد کشــاورزی با افــراز مورد تقاضا موافقت نموده 
اســت فلذا مســتند به مــاده ۵ آیین نامه قانــون افراز امالک مشــاع و به موجب 
صورتمجلس افراز شماره 11۶/1/14۰1/۸۷4-14۰1/۲/۲۸ شش دانگ یک قطعه 
زمین تحت پالک 1۰۷۰ فرعی از ۲۷4۹ اصلی بخش 3 ســنندج روســتای باباریز 
به مســاحت 1۰۰۰ مترمربع جهت اجرای طرح پرورش ماهیان سردآبی با موافقت 
مراجع ذیصالح تصمیم به افراز اتخاذ شــد و این تصمیم با عنایت به ماده ۲ قانون 
افراز امالک مشاع ظرف مدت 1۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه می باشد.
بهنام قباد- رئیس ثبت منطقه یک سنندج

رقابت های هفته بیســت و نهم لیگ برترفوتبال 
امشــب به صورت همزمان برگزار می شود و استقالل 
قهرمان زودهنگام فصل میهمان تیم مس رفسنجان 
است و پرسپولیس به مصاف تیم قعرنشین لیگ برتر 

می رود.
دیدارهای هفته ماقبل پایانی لیگ برتر همگی امشــب 
ساعت ۲۰ آغاز می شــود. مهم ترین مسئله این هفته همان 
تعیین تیم های ســقوط کرده و احتماال تعیین نایب قهرمان 
لیگ برتر است. استقالل ســه هفته قبل از پایان مسابقات 
قهرمانی اش را مسجل کرده بود. در ادامه نگاهی به مهم ترین 

بازی های این هفته داریم:
فوالد- سپاهان؛ نبرد آسیایی

یــک دیدار آســیایی را در اواخر فصل در اهواز شــاهد 
خواهیم بود جایی که دو نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان 
این فصل رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. ســپاهان برای 
نایب قهرمانی با پرسپولیس رقابت دارد و اکنون با یک بازی 
بیشــتر یک امتیاز باالتر از سرخپوشــان تهرانی در جدول 
ایستاده تا وضعیت نتیجه بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص 
شود.فوالدی ها هم برای اینکه در پایان فصل باالتر از گل گهر 

سیرجان در جدول لیگ قرار بگیرند تالش می کنند. 
تراکتور- فجرشهید سپاسی 

تالش برای بقا در ورزشگاه خالی
نتیجه این مســابقه خیلی برای تراکتور که می بایست 
بنابرحکم کمیته انضباطی در ورزشــگاه خالی از تماشــاگر 
یادگار امام تبریز به میــدان برود اهمیت ندارد زیرا با توجه 
به نتایج هفته گذشته این تیم بقایش در لیگ برتر تضمین 
شده است اما فجری ها با تمام توان برای بقا تالش می کنند و 

امیدوارند نفت مسجدسلیمان امتیاز از دست بدهد. سرمربی 
فجرشــهید سپاســی بعد از باخت هفته گذشته حرف های 
عجیبی زد و گفت به او فشــار آورده اند که هدایت این تیم 
را قبــول کند! این هم عجیب ترین اتفــاق فوتبال حرفه ای 
ماست که فردی را به اجبار ســرمربی یک تیم کنند! البته 
شاید اگر فجر نتایج بهتری با سرآسیایی می گرفت وضعیت 
فرق می کرد و او هرگز چنین حرف هایی نمی زد. به هر حال 

نتیجه این بازی برای فجری ها حکم مرگ و زندگی دارد.
پرسپولیس- شهرخودرو 

امضای یحیی پای سقوط تیم سابق؟
این بازی شاید برای یحیی گل محمدی سرمربی محروم 
پرســپولیس یک دیدار دراماتیک محســوب شود. او مقابل 
تیمی قرار می گیرد که نتایج خوبی در گذشــته به دســت 
آورده بود و اکنون در آســتانه سقوط است و در واقع شاید 
گل محمدی حکم ســقوط این تیم را امضا کند! شهرخودرو 
برای بقا امید کمی دارد زیرا باید منتظر شکست خوردن نفت 
مسجدســلیمان و فجر در دو بازی دیگر باشد و خودش هم 

پرسپولیس و فوالد خوزستان را شکست بدهد!
 سرخپوشــان تهرانی بعد از بازی نیمــه تمام در تبریز 
در ورزشــگاه آزادی میزبان آخرین تیم جدول هســتند که 
به نوعی تمامی رکوردهــای منفی فصل را از آن خود کرده 
است.پرسپولیس دوست ندارد نایب قهرمانی را در این فصل 
از دست بدهد و بنابراین باید در این بازی سه امتیاز را بگیرد 
وگرنه ممکن اســت در پایان فصل پایین تر از سپاهان قرار 

بگیرد. 
مس رفسنجان- استقالل؛ رکوردشکنی شاگردان مجیدی؟

بازی رفت دو تیم در ورزشــگاه آزادی پر گل و جذاب 

از کار درآمد و در نهایت مس ۳ بر ۲ شکست خورد و این 
هفته مســی ها انگیزه زیادی برای مسابقه با قهرمان فصل 
دارند. تیمی بدون شکست که احتماال برایشان تونل افتخار 
هم در رفســنجان زده می شود. شــاگردان ربیعی انگیزه 
زیادی دارند تا شــاید اولین شکســت فصل را به بهترین 
اســتقالل تاریخ از نظر نتیجه گیــری تحمیل کنند.مس 

اگرچه دررده ششــم جدول لیگ ایستاده اما ۳۷ گل زده 
دارد و فقط یک گل کمتر از اســتقالل به ثمر رسانده.در 
مقابل اســتقاللی ها می خواهند به امتیاز ۷۰ برسند و یک 
رکورد منحصر بــه فرد دیگری از خود به جا بگذارند. زیرا 
هیچ کدام از قهرمان های لیگ برتر فصول گذشته بیش از 

۶۷ امتیاز نگرفته اند.

برگزاری بازی های هفته بیست و نهم لیگ برتر به صورت همزمان

استقالل برای رکوردشکنی به میدان می رود، پرسپولیس برای کسب نایب قهرمانی 
آگهی مزایده اموال منقول

پرونده اجرایی له الهام قاســمی فرزند خدارحــم متولد 13۶۰/۸/۲۵ کدملی 
۰۰۶۹۷۷۹۹۷1 ش ش 13۶۷۹، علیــه قربان مددی فرزند شــمس اله متولد 
13۵۷/۶/۹ کدملی ۰۵31۲۸۰۶۲4 ش ش 4۹ به نشانی: اراک خیابان شهدا 
ده متــری رهبر پالک ۵۵، مســتند به ســند ازدواج 1۵۰۶۲- 13۸۰/۵/۲۷ 
تنظیمی دفترخانه ازدواج یــک اراک در قبال مبلغ 1۲.۶3۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
بهای 1۰۰ عدد ســکه تمــام بهار آزادی و مبلــغ ۶31.۶۰۰.۰۰۰ ریال نیم 
عشــر اجرایی تشکیل و به کالسه 14۰۰1۰۸31 این اداره به جریان گذارده 
شــده است، اجراییه صادر و در مورخ 14۰۰/۹/3۰ به مدیون ابالغ و رعایت 
ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت ســپس به درخواســت بستانکار 
1- اتومبیــل خودروی ســواری پژو آر دی به شــماره انتظامی ۵1 ب 4۹۸ 
ایران 4۷ توســط اداره راهنمایی و رانندگی اراک بازداشــت که مشخصات 
آن بدین شرح می باشد: 1- شــماره راهنمایی و رانندگی ۵1 ب 4۹۸ ایران 
4۷، ۲- نوع ســواری 3- سیســتم پژو آردی مدل 13۸3، 4- رنگ ســفید 
یخچالی ۵- شماره موتور 11۷۸3۰۰4۸3۲، ۶- شماره شاسی ۸31۰4۷3۷، 
۷- وضعیــت موتور خاموش در حد مدل ۸- وضعیت اتاق زیر حد مدل بدنه 
کامل رنگ ۹- قابلیت شــماره گذاری دارد 1۰- با اسناد آن مطابقت دارد و 
به مبلغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیســت و دو میلیون تومان( توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده ۲- موتور سیکلت تریل به شماره انتظامی 
۶۶۹۲۸ ایــران ۵33 توســط اداره راهنمایی و رانندگی اراک بازداشــت که 
مشــخصات آن بدین شرح می باشد: 1- شماره راهنمایی و رانندگی ۶۶۹۲۸ 
ایران ۵33، ۲- نوع موتورســیکلت تریل 3- سیستم رادیسون ۲۰۰ سی سی 
4- مدل 13۸۹، ۵- رنگ ســفید ۶- شــماره موتور ۸۹۰1۰3۵، ۷- شماره 
شاسی ۸۹۰1۵41، ۸- وضعیت موتور خاموش در حد مدل ۹- وضعیت اتاق 
جا پالکی و گلگیر عقب شکسته 1۰- قابلیت شماره گذاری دارد 11- با اسناد 
آن مطابقت دارد و به مبلغ 1۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نوزده میلیون تومان( توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده، اتومبیل و موتورسیکلت مزبور 
در قبال قســمتی از طلب بستانکار )خانم الهام قاسمی( و نیم عشر اجرایی و 
هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشــنبه 14۰1/3/1۸ از ساعت ۹ صبح 
الــی 1۲ بعدازظهــر در محل اجرای ثبت اراک از طریــق مزایده به فروش 
می رسد شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 13۶ شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است و همچنین خریدار 
می تواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از 
موتورسیکلت و خودروی بازداشتی واقع در اراک، پارکینگ قائم دیدن نماید 
و کلیــه هزینه هــای متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت 
کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان 
بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حساب دارائی و عوارض شهرداری اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رســمی غیرمترقب باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مزایده برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 14۰1/3/3

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
   م الف ۲۱۴

آقای آرش شهســوارزهی ناروئی وکیل خانم رحیمــه رحمانی فرد با ارائه وکالتنامه 
13۷۷۷ - 14۰1/۰۲/۲۸ دفترخانه ۷۶ زاهدان و باســتناد دو برگ استشــهاد محلی 
که به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 3۹ زاهدان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت ۶۰1۸۲۰ ششدانگ یک قطعه زمین در حال ساختمان پالک 
۲3۰۷3/4۰۲۰ - اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان شهرک جهاد 
مورد ثبت ۷4۰۹۸ صفحه 31۶ دفتر 4۲۲ بعلت اسباب کشــی از بین رفته درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصــــــــره یک ماده 1۲۰ 
آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهـــی می شــود تا چنانچه کســی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود یا انجام معامله نســبت به ملک مرقوم می باشــد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف 1۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 14۰1/3/3

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالكیت

م . الف 193

آگهی رای هیئت قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشــخصات امالک در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ 
تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند 

مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: 14۰1/3/3                تاریخ نوبت دوم: 14۰1/3/1۸

بخش 11: 1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نــام آقای علی محمد مرادیانی فرزند فرج به 
شناسنامه ۵۸۵ صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۷۲۷۸۲۵ تحت پالک ۹4 فرعی از 3۵ اصلی بخش 11 
کالترزان به مساحت 411۰ مترمربع که از نسق آقای فرج مرادیانی به آدرس سنندج روستای گزردره
۲- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای علی محمد مرادیانی فرزند فرج به شناســنامه 
۵۸۵ صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۷۲۷۸۲۵ تحت پالک ۹۵ فرعی از 3۵ اصلی بخش 11 کالترزان 

به مساحت 11۰۵۶ مترمربع که از نسق آقای فرج مرادیانی به آدرس سنندج روستای گزردره
3- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای علی محمد مرادیانی فرزند فرج به شناســنامه 
۵۸۵ صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۷۲۷۸۲۵ تحت پالک ۹۶ فرعی از 3۵ اصلی بخش 11 کالترزان 

به مساحت ۲44۶ مترمربع که از نسق آقای فرج مرادیانی به آدرس سنندج روستای گزردره
4- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای علی محمد مرادیانی فرزند فرج به شناســنامه 
۵۸۵ صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۷۲۷۸۲۵ تحت پالک ۹۷ فرعی از 3۵ اصلی بخش 11 کالترزان 

به مساحت 3۵33 مترمربع که از نسق آقای فرج مرادیانی به آدرس سنندج روستای گزردره
۵- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای علی محمد مرادیانی فرزند فرج به شناســنامه 
۵۸۵ صادره مریوان کد ملی 3۸۲۰۷۲۷۸۲۵ تحت پالک ۹۸ فرعی از 3۵ اصلی بخش 11 کالترزان 

به مساحت 33۰۲ مترمربع که از نسق آقای فرج مرادیانی به آدرس سنندج روستای گزردره
بهنام قباد- رئیس ثبت منطقه یک سنندج

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری سیستم سایپا مدل 13۹۶ 
 M13/۵۹3۲۶۰۰ 131 به رنگ سفید شماره موتورSE تیپ
شــماره شاســی NAS4111۰۰H33۷۵3۵3 و شماره 
پــالک ایران ۹4- ۷4۹ ق 34 به نام نــازی بیگلری پناه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس
برگ ســبز )شناسنامه( کامیون کشــنده سیستم ولوو 
مدل 1۹۷۸ تیپ ان1۰ به رنگ زرد- روغنی شــماره 
موتور ۰1۰۲1۹4 شــماره شاســی ۰۲۲۲۹۲ و شماره 
پالک ایران 4۶- ۸۲4 ع 4۵ به نام فریدون مشــکبار 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس

برگ سبز، کارت خودرو، بیمه نامه و کارت سوخت خودروی 
سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل13۸3 به رنگ سفید 
شیری - روغنی و به شماره موتور ۰۰۹۹۶۷۰3 و شماره شاسی 
S141۲۲۸33۹۶۵4۷ و به شماره پالک ۹1۲د۲۸ ایران۵3 به 
نام منوچهر سرائیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 افشاریان: داور، بازی تراکتور- پرسپولیس را 
نیمه تمام گذاشته است

 خداداد افشــاریان رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال درباره حضور 
ســیدرضا مهدوی داور دیدار تراکتور- پرسپولیس در کمیته انضباطی اظهار 
داشت: این جلسه درباره بازی پرسپولیس- تراکتور بود. کمیته انضباطی داور 
ما را خواسته بود و او هم گزارش مکتوب خود را به کمیته انضباطی خواهد داد 

و بعد هم می رود دنبال زندگی اش!
وی در واکنش به این سؤال که آیا مهدوی تصمیم درستی برای نیمه تمام 
ماندن دیدار تراکتور و پرسپولیس داشته است، گفت: به هر حال تصمیم داور 
در همه بازی ها نهایی است. داور با توجه به رفتارها تصمیمش را می گیرد. من 
از تصمیــم داور حمایت می کنم. با داور هم صحبت کردم و گفت امنیت برای 

بازی نبود و بازی را تعطیل کرده است.
دایی: با نام من می خواهند پرسپولیس را 

تحت فشار قرار دهند
ســرمربی سابق پرســپولیس هرگونه مذاکره با این باشگاه را رد کرد. در 
هفته های اخیر که پرســپولیس نتایج ســال های قبل خود را تکرار نکرد و از 
کــورس قهرمانی جا ماند، حرف و حدیث های زیــادی درباره آینده همکاری 
یحیــی گل محمدی و پرســپولیس مطرح شــد. در این میــان حتی برخی 
 پــا را فراتر گذاشــتند و صحبت از مذاکره پنهانی رضــا درویش با علی دایی 

کردند.
در همیــن زمینه علی دایی ضمن رد مذاکره با پرســپولیس اظهار کرد: 
من هیچگونه مذاکره ای با آقای درویش برای قبول هدایت پرســپولیس انجام 
نداده ام. نه تنها مذاکره ای انجام نشــده بلکه من فعال دوســت ندارم در ایران 

مربیگری کنم.
دایی همچنین تاکید کرد: متاســفانه برخی با آوردن نام من می خواهند 

پرسپولیس و کادر این تیم را تحت فشار قرار دهند.

اخبار کوتاه از فوتبال



صفحه۱۰جـامعـه
سهشنبه۳خرداد۱۴۰۱
۲۲شوال۱۴۴۳-شماره۲۳۰۳۱

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 روش کار سربازان اسرائیل
 کاربری نوشت: »آنها ترور کنند می گویند پس اقتدار چه شد؟ وقتی ایران 
پاسخ می دهد می گویند همیشه دنبال تنش هستید. برای سرباز اسرائیل در 

هر حالتی تخریب ایران در دستور است.«
 آن روی سکه جنگ روسیه- اوکراین

 حامد با انتشــار این تصویر نوشت: »تمام موجوداتی که در ماریوپل اسیر 
می شوند، دارای نمادهای شیطانی و نازی هستند. همین ها پوتین را با هیتلر 
مقایسه می کنند. چرا رسانه های داخلی و خارجی این را انعکاس نمی دهند؟ 
آیا جای ســوال نیست؟ آیا هیتلر یهودی بود؟ اگر نه، چرا امروز حامیان او و 

صهیونیست ها با هم متحد علیه روسیه هستند؟«
 اهل کجایید؟

 ســلیمانی با انتشــار این تصویر یکی از روزنامه های کشور نوشت: »یکی 
از مبارزان ایرانی نبرد ســوریه؟ روتون نشــد بزنید »جنگجویان« یا »شــبه 
نظامیان«... یا حتی »تروریست«؟ در ایران به »مبارزان ایرانی در نبرد سوریه« 

می گویند »مدافع حرم«... شما اهل کجا هستید؟!«
 این گوی و این میدان

 ســهیل مالکی: »یک گروه جهادی از وریا غفوری دعوت کرده و گفته اگر 
شــعار نمیدی بیا بریم برای محرومیت زدایی! ایــن گوی این میدان، کمک 

کردنتون هم می بینیم.«
 فرار از اصل ماجرا

 علیزاده: »گول تحلیلهای آبکی درباره ضعف امنیتی و حفره امنیتی ایران را نخورید. 
کسانی این تحلیلها را برجسته می کنند که می خواهند از زیر محکوم کردن جنایتی 
این قدر کثیف آن هم در وسط روز روشن در وسط یک شهر شانه خالی کنند. نگذارید 

تروریسم را با این کارها عادی کنند. تروریسم اول باید محکوم شود نه تحلیل.«
 مخرج مشترک نداشته باشید

 رائفی پور: »تکمیل کننده پازل عملیات روانی دشــمن نباشــید. به سخره 
گرفتن انتقام سخت و صبر استراتژیک دقیقاً خواست دشمن است. در همین 
ایام کم بال ســر رژیم صهیونیستی نیامده اســت. اسرائیل در بدترین شرایط 
ممکن به سر می برد که عامل اصلی آن بی شک اراده جمهوری اسالمی است.«

 چطوری مجوز دادید؟
 کاربری نوشــت: »پیمانکار و مالک ســاختمان متروپل آبادان رو بازداشت 
کردن؛ تک تک اونایی که مجوز این ساختمون رو دادن حکم قتل امضا کردن!«

 کارواش
 علیرضا زادبر: » طرف ۴۰_۳۵ ســال ســن با دو لیسانس و فوق لیسانس دارد، 
صبح تا شــب مغزش توسط  منوتو و  ایران اینترنشــنال شست و شو می شود بعد 
همین فرد معترض به سرود سالم فرمانده است که مفهوم انتظار و مهدی)عج( را به 
نونهال انتقال می دهد! اگر بنا بر شست و شو باشد شما دائما در کارواش هستید!«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.
پزشــکان حاضر در مجمع جهانی سالمت 
اعالم کردند نرخ واکسیناسیون کووید 19 باید 
روی 60 درصد باشد تا ایمنی جمعی ایجاد کند 
 این در حالی اســت که به گفته وزیر بهداشت

 75 درصد مردم کشورمان واکسن زنده اند.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشــت کشــورمان در 
مجمع جهانی ســالمت که پس از سه سال وقفه با 
حضور وزرای بهداشــت تمامی کشورهای جهان در 

ژنو سوئیس آغاز به کار کرد، ضمن تشکر از شجاعت، 
صبوری و همراهی مردم ایران در شکست کرونا گفت: 
تک رقمی شدن تلفات این همه گیری در کشورمان 
تعجب و حیرت وزراء و کارشناسان بهداشت و درمان 

جهان را به همراه داشته است.
بهرام عین اللهی افزود: شکست کرونا و تک رقمی 
شــدن تلفات آن یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران 
اســت و ما االن هر جا راه می رویم ســرمان را باال 

می گیریم. مردم، کشور را سربلند کردند و به واسطه 
این همراهی جمهوری اسالمی ایران االن سربلندتر 

از قبل شده است.
عین اللهی بیان داشت: در حال حاضر برخی از 
این کشورهای غربی و اروپایی و خود آمریکا به رغم 
تمامی امکانات، ایــن همه مرگ و میر کرونا دارند، 
امــا وقتی می بینیم کرونا در کشــورمان به این حد 
کاهش یافته است و مردم به راحتی می توانند سفر 

 بروند و کارهایشان را انجام دهند، این باعث افتخار
 ماست.

پزشــکان حاضــر در ژنــو اعالم کردنــد نرخ 
واکسیناسیون کووید 19 باید روی 6۰ درصد باشد 
تا ایمنی جمعی ایجاد کند این در حالی اســت که 
به گفته وزیر بهداشــت 7۵ درصد مردم کشورمان 
واکسن زنده اند و ایران جزو کشورهای بسیار پیشرو 

در این زمینه است.

آمار واکسیناسیون ایران، 15 درصد بیش از شاخص جهانی ایمنی جمعی 

 وزیر بهداشت: تلفات تک رقمی کرونا در کشور
 باعث حیرت وزرا و کارشناسان بهداشت جهان شده است

وزیر آموزش و پرورش:

بودجه مناسبی برای توسعه برنامه های پرورشی و تربیتی نداریم
وزیــر آموزش وپرورش گفــت: اعتبارات 
آموزش وپرورش در حوزه سایر، تنها 1.8 درصد 
است و مابقی بودجه آموزش وپرورش به حقوق 

اختصاص می یابد.
وزارت  اطالع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
آموزش وپرورش، یوســف نوری در سومین نشست 
کارگــروه کمیته راهبری ســند صیانت از کودک و 
نوجوان در فضای مجازی اظهارداشت: در ابتدای دهه 
هفتاد از سوی مربیان پرورشی شهر تهران مطالعه ای 
صورت گرفت و مشخص شد که در آینده مرز مجازی 
و واقعیت و مرزهای فیزیکی و فواصل برداشته می شود 
و نتایج این مطالعات را امروز مشاهده می کنیم. نتایج 
این مطالعــات در آن زمان چندان مورد توجه واقع 
نشــد و امروز در نقطه ای هستیم که ۳۰ سال قبل 

پیش بینی  شــده بود، اما برای رسیدن به امروز هیچ 
طرح و برنامه ای نداشتیم.

نــوری ادامه داد: در ابتــدای دهه 9۰ زمانی که 
استفاده از فضاهای یادگیری جدید مطرح  شده بود، 
توصیه کردیم که برای استفاده از تبلت و تلویزیون 
اینترنتــی بایــد در وزارت آموزش وپــرورش یک 
پیوســت فرهنگی نوشته شود، اما آن زمان توجهی 
نشــد و به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی، در طول 
سال های گذشته آسیب هایی را در این حوزه دیدیم 
و بیشترین آســیب به کودکان به دلیل حساسیت 
دوره سنی که دارند، وارد شد.  وی با بیان اینکه در 
حوزه های اجتماعی از جمله فضای مجازی نمی توان 
با دید مهندســی وارد شــد، افزود: نگاه مهندسی 
یک نگاه تجویزی اســت که در حوزه های اجتماعی 

ازجمله برای جامعه و کودکان پاسخگو نیست. وزیر 
آموزش وپرورش با بیان اینکه در حوزه آســیب های 
اجتماعی و تنوع این آســیب ها باید دقت بیشتری 
داشته باشیم، گفت: 1۵و نیم میلیون دانش آموز، 7و 
نیم میلیون کودک پیش از دبستان تحت مدیریت 
آموزش وپرورش هستند و 1میلیون نفر از همکاران 
ما این دانش آموزان را در کالس های درس پشتیبانی 
می کننــد و آموزش وپرورش باید برای این جمعیت 
عظیمی که دارد، در حوزه فضای مجازی و استفاده 

از آن برنامه ریزی داشته باشد.
نوری با اشاره به اینکه اعتبارات آموزش وپرورش 
در حوزه ســایر، تنهــا 1.8 درصد اســت و مابقی 
بودجه آموزش وپرورش به حقوق اختصاص می یابد، 
اظهارداشــت: همین بودجه نیز صرف نگهداشــت 

فضاهای فیزیکی موجود در آموزش وپرورش می شود 
و آموزش وپرورش بودجه مناســبی برای توســعه 
برنامه های پرورشــی، تربیتی، فوق برنامه و حمایتی 
خود ندارد. وی با تأکید بــر اینکه آموزش وپرورش 
ظرفیت های فراوانی دارد که این ظرفیت ها از سوی 
مسئوالن مغفول مانده است بیان داشت: شبکه شاد 
با جدیت، اصرار و پایداری وزارت آموزش وپرورش به 
شبکه ای تبدیل شد که توانست 1۵میلیون دانش آموز 
را در دوران تعطیلی مدارس تحت پوشش آموزش های 
مجازی قرار دهد و به یک شبکه ملی و شناخته  شده با 
بیشترین کاربر تبدیل شد، این موضوع جز با پایداری، 
اصــرار و تأکید آموزش وپــرورش امکان پذیر نبود و 
ظرفیت باالی آموزش وپرورش را برای انجام کارهای 

بزرگ در حوزه های فضای مجازی نشان می دهد.

به  منجر  دهلی  در  شــدید  طوفان 
خاموشی و اختالل در پرواز ها شد.

بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
چندین بخش از دهلــی و مناطق اطراف آن 
به دلیل بارش باران توام با وزش باد شــدید ، 
با خاموشــی در اوایل صبح دیروز همراه بود. 
شــدت طوفان همچنین بــر روی پرواز ها در 

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی )IGI( دهلی تأثیر گذاشت و چندین شرکت 
هواپیمایی از مسافران خواستند پیش از رفتن به فرودگاه وضع پرواز خود را 
بررسی کنند. سازمان هواشناســی هند با انتشار توئیتی اعالم کرده بود که 
سازه های آســیب پذیر و خانه های غیرایمن ممکن است به دلیل رعد و برق 
آســیب ببینند و احتمال اختالل در ترافیک وجود دارد. باد و باران شــدید 
درختان بخش هایی از دهلی را ریشه کن کرد و منجر به مسدود شدن برخی 

جاده ها شد.

خاموشی
واختاللپروازها
درپیطوفان

هند

در پی وقــوع حریق در یک قایق در 
فیلیپین هفت تن کشته شدند.

به گزارش ایســنا، به گفته گارد ساحلی 
فیلیپیــن، دیروز به دنبال وقوع آتش ســوزی 
در یک قایق، تعدادی از مسافران مجبور شدند 
برای نجات جانشــان، خود را به بیرون پرتاب 
کنند. در این حادثه دســت کم هفت تن جان 
خود را از دست داده و تعدادی دیگر نجات یافتند. بنابر اعالم مقامات داخلی، 
این حادثه ســاعت 6:۳۰ صبح به وقت محلــی رخ داده و قایق حامل 1۳۴ 
سرنشــین بوده اســت. فوت هفت تن و نجات 1۲۰ مسافر تایید شده است. 

همچنین هفت مسافر دیگر مفقود شده و عملیات جست وجو ادامه دارد.

آتشسوزیمرگبار
دریکقایق
مسافربری

فیلیپین

در  که  تیرانــدازی  وقوع  حادثه  در 
محله ای در ایالــت کارولینای جنوبی در 
آمریکا رخ داد دست کم سه تن جان خود 

را از دست دادند.
 به گزارش ایســنا، این حادثه تنها حدود

1۵ ســاعت پس از آن رخ داد که یک نوجوان  
دیگر نیز به قتل رسید. به گزارش یو اس نیوز، 
پلیس منطقه نیوبری اعالم کرد: حوالی ســاعت 1۵ تماســی مبنی بر وقوع 
تیراندازی و کشــته شدن سه نفر دریافت شــد. بازرسان در حال جمع آوری 
اطالعات هستند و جزئیات بیشتری از قربانیان این حادثه منتشر نشده است.

۳کشته
درحادثه
تیراندازی

آمریکا

آبله میمون که در حال گســترش 
کشور های  و  کانادا  استرالیا،  آمریکا،  در 
اروپایی است، در آلمان نیز روند صعودی 

پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ابتال 
به ویروس آبله میمون در آلمان به چهار مورد 
افزایش یافت. آبله میمون که منشاء آفریقایی 

دارد و از ابتدای همین ماه میالدی در حال گســترش در آمریکا، اســترالیا، 
کانادا و کشور های اروپایی است، در آلمان نیز روند صعودی پیدا کرد. جمعه 
گذشــته نخســتین مورد از ابتال به این ویروس در آلمان گزارش شد و حاال 
چهار مورد ابتالی دیگر در برلین شناسایی شده است. مقامات بهداشتی شهر 
برلین اعالم کردند که در حال پیگیری زنجیره ابتال و منشــاء این آلودگی ها 
هستند. آن ها انتظار دارند در چند روز آینده موارد ابتال به این ویروس افزایش 
یابد. الیف اریک ساندر ویروس شناس آلمان و مدیر بخش بیمارستان شاریته 
گفت: آنچه تا کنون مشاهده کرده ایم ابتال به این ویروس در مردان و به دلیل 

ارتباطات همجنسگرایانه بوده است.

افزایشابتال
بهآبلهمیمون

آلمان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و 
مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: محتوای کتاب درسی زبان فرانسه برای 
آمــوزش در مدارس آماده اســت و به چاپ 

می رسد.
احمد محمودزاده در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: 
یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب، انحصار از 
زبان انگلیسی بود که این فرمایش ایشان از سال های 
گذشــته عملی نشد، بنابراین در مدارس غیردولتی 

حس کردیم می توانیم این کار را آغاز کنیم.
محمودزاده افزود: در این راستا صحبتی با سازمان 
پژوهش داشــتیم که اعالم آمادگی کردند، در حال 
حاضر روی این موضوع کار شده و فهرست، موضوع 
و محتوای کتاب درسی آماده است و مهرماه امسال 
به چاپ می رسد. وی خاطرنشان کرد: آموزش زبان 
فرانســه قرار است در یک یا دو مدرسه غیردولتی و 

بخشی از مدارس دولتی از مهرماه اجرا شود.
رئیس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتی و 
مشــارکت های مردمی یادآور شــد: آمــوزش زبان 
فرانسه از پایه هفتم آغاز می شود و همچنان با رشد 
دانش آموزان تا کنکور، همین درس را در مدرســه 
آموزش می بینند و در نهایت در کنکور سراســری 
هم به جای زبان انگلیســی، زبان فرانسه را امتحان 

می دهند.
محمودزاده گفــت: دانش آموزان هر زبانی را که 
در مدرسه بیاموزند، همان را در کنکور سراسری هم 
امتحان می دهند. وی ادامه داد: امسال اولویت بندی 
آموزش زبان فرانســه در یک مدرسه غیردولتی بود 
که اســتان ها بیشتر از یک مدرسه را اعالم کردند و 
احتمال دارد که به دو مدرســه غیردولتی در سطح 
کشور برسیم؛ البته هنوز آمار قطعی از مدارس دولتی 

مشخص نیست.

ورود کتاب درسی زبان فرانسه به برخی مدارس 
از مهرماه امسال

 ســـازمان انتقال خون ایـــران در نظر دارد طی مناقصه 
 PVC عمـــومي یک مرحـله اي خریـد ۲۴.۰۰۰ عدد کارتن از نوع
)۵ الیــه(و 6۰.۰۰۰ عدد کارتن جهت بســته بندی لوله همراه با 
رک کاغذی)۳ الیــه( و ۵6.۰۰۰ عدد کارتن از نوع مقوا )۵ الیه(
و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به شــماره سامانه 

۲۰۰1۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰6 برگزار نماید.
   الزم به ذکر اســت کلیــه مراحل برگــزاري مناقصه 
از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد 
مناقصه گــران و بازگشــایي پاکت ها از طریــق درگاه 
 ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ســتاد( به نشانی

 WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شــد. متقاضیان 
در صورت عدم عضویت قبلي، در سایت مذکور ثبت نام و 
گواهي امضاي الکترونیکي را دریافت دارند. به پیشنهادهاي 
دریافتی خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
    پیشنهاددهندگان موظف میباشند اسناد مناقصه شامل شرایط 
عمومــي و اختصاصي را حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۰۳/1۰ از طریق 
ســامانه ستاد به نشانی WWW.Setadiran.ir دریافت و با 
توجه به مندرجات اسناد مناقصه، مدارک الزم را شامل پاکت های 
 PDF الف، ب و ج تهیه و به روش آموزشــي بــه صورت فایلهاي

تا تاریخ 1۴۰1/۰۳/۲۴ در ســامانه درج و رسید دریافت نمایند. 
پیشــنهادهاي دریافتی رأس ساعت 1۰ مورخ 1۴۰1/۰۳/۲۵ در 
کمیسیون مناقصه به نشــاني سازمان انتقال خون ایران واقع در 
تهران، تقاطع بزرگراه هاي شیخ فضل اله نوري و شهید همت، بلوک 
B طبقه دوم ســالن اجتماعات دکتر اعال بررسي و نتیجه متعاقباً 

اعالم خواهد شد. 
 ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار 1.7۲8.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین 
شده است. این ضمانت می تواند به صورت ضمانتنامه بانکي صادره 
از یکي از بانکهاي رســمي کشور به نام سازمان انتقال خون ایران 
داراي اعتبار تا تاریخ 1۴۰1/۰6/۲۵ و قابل تمدید، یا به صورت وجه 
نقد واریز شده به حساب ۴۰۰1۰۳۴۲۰6۳71۵69 به نام سپرده 
جاری نزد بانک مرکزي کد ۵۰ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 
ملی ایران به نام ســازمان انتقال خون باشد. متقاضیان موظف به 
تحویل اصل ضمانتنامه بانکی تــا تاریخ 1۴۰1/۰۳/۲۴ در پاکت 
الک و مهر شده به نشاني مذکور، بلوک C، واحد امور قراردادها و 

دریافت رسیـد میباشند.
 برای کســب اطالعات بیشــتر مي توانید با شماره 88601558 
واحــد امور قراردادها، و جهت انجام مراحل عضویت در ســـامانه 
با مرکز تماس ســامانه به شماره 1456 و دفتر ثبت نام به شماره 

88989837 تماس حاصل فرمایید.

آگهـيمناقصهعمومـي
شمـاره۱۴۰۱/۱۱75۴

روابطعموميسازمانانتقالخونایران شناسه آگهی: 13۲۲09۲م الف 7۲3

فراخـوانعمومیشناساییوجذبسرمایهگذار
جهتمشارکتدراجرایپروژههایشهرداریاصفهان

شهرداری اصفهان

سازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمیشهرداریاصفهان

شمارهفراخـوان:۴۰۱۲۰۴
ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شــهرداری اصفهان با همکاری مدیریت طرح 
ساماندهی ناژوان قصد دارد به منظور رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان 
وسیله حمل ونقل پاک به خصوص در سن پایه کودکی با هدف کمک به رفع مشکالت 
ترافیکی، زیست محیطی و سالمتی ونشاط اجتماعی با استفاده از ظرفیت و توانمندی های 
در اختیار بخش خصوصی نسبت به بهره برداری از » خانه خالقیت وکسب تجربه کودک 
با دوچرخه« در محل پارک تفریحی،گردشگري ناژوان اصفهان جنب پارک قایقرانی به 

روش مشارکت عمومی-خصوصی اقدام نماید. 
از کلیه ســرمایه گذاران عالقمند به شــرکت در این فراخوان که واجد صالحیت فنی، 
مالی و دارای تجربیات مرتبط در این خصوص می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ 
چاپ آگهی به جز ایام تعطیل، با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد 
هزار ریال )غیرقابل اســترداد( به حساب شماره ۰1۰۵8۳۳88۲۰۰۰ به نام شهرداری 
اصفهان نزد بانک ملی ایران، به دبیرخانه ســازمان به آدرس: بوستان سعدی–رو به روی 
صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد،اعالم آمادگی خود 

و ارائه طرح و موضوع فعالیت پیشنهادی اقدام نمایند.
 توجه: 

 آخریــن مهلت عودت اســناد فراخوان تــا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 
1۴۰1/۰۳/19 میباشد. 

 متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند 
نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.

 متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری 
مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و مدیریتی باشند.

 به درخواستهایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

 ارسال مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان جهت ادامه 

فرآیند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.
 www.ipoim.ir :تهیه اســناد فراخوان از طریق وب ســایت سازمان به نشــانی 

امکان پذیر می باشد.

وزارت  بین الملل  مدیرکل همکاری هــای 
بهداشــت گفت:  اجالس جهانی ســالمت 
فرصت مناســبی برای تبادل نظر در زمینه 
موفقیت های حوزه ســالمت است و ایران نیز 
 به عنوان کشــوری مستقل در اجالس حضور

 دارد.
بــه گزارش وبدا، محمد حســین نیــک نام، با 
اعالم حضور وزیر بهداشــت کشــورمان در مجمع 
جهانی سالمت که هرساله برای بررسی اولویت های 
بهداشــت و درمان کشــورهای عضو در ژنو برگزار 
می شود، اظهارداشت: این اجالس، فرصت مناسبی 
برای تبادل نظر در زمینه موفقیت های حوزه سالمت 
 است و ایران نیز به عنوان کشوری مستقل در اجالس 

حضور دارد.
نیک نام افزود: در نشست مجمع جهانی سالمت 
موضوعــات دارای اولویــت بهداشــتی در جهان از 

جمله تجربه موفقیت آمیز کشورمان در مهار کرونا و 
واکسیناسیون مطرح می شود.

وی درخصوص احتمال امضای اســناد همکاری 
یا توافقنامه های بهداشــتی با دیگر کشورها در این 
اجالس گفت: بحث امضای اسناد یا موافقت نامه های 
همکاری در این اجالس مطرح نیست و سندی امضا 
نمی شود؛ اما تجارب بهداشتی و دستاوردهای حوزه 
ســالمت مورد بحث و تبادل نظر قــرار می گیرد و 
دستاورد ایران به عنوان کشوری که آمار تلفات کرونا 
را از روزانه 7۰۰ نفر به تک رقمی رســانده است، در 

این اجالس در کانون توجه قرار دارد.
به گزارش کیهان، پیش از این برخی گمانه زنی ها 
درخصــوص احتمــال تصمیم گیــری در اجالس 
ژنــو برای ســپردن مدیریت جهانــی پاندمی ها در 
 کشورهای مختلف به سازمان جهانی بهداشت مطرح 

شده بود.

مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت:
امضای موافقتنامه یا سند همکاری در اجالس جهانی سالمت مطرح نیست

وجود ۹۳۵ هزار دانش آموز بازمانده و تارک تحصیل در کشور
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  مدیرکل 
پرورش از وجود حــدود 185 هزار دانش آموز 
بازمانده از تحصیل و 750 هزار دانش آموز تارک 

تحصیل در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدحسین حسینی در سلسله 
نشست های فقر چندبعدی و سیاست های فقرزدایی 
با عنوان »فقر آموزشــی در ایــران« که با همکاری 
دفتر مطالعــات رفاه اجتماعــی وزارت رفاه و مرکز 
توانمند ســازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی 
برگزار شد، با بیان اینکه خوشحالم نهادهای بیرونی 

به موضوعات آموزش و پرورش ورود می کنند گفت: 
ما هیچ راه همواری برای توسعه کشور جز آموزش و 

پرورش نداریم.
حســینی افزود: پیشــرفت تحصیلی و یادگیری 
دانش آموزان همانند ظرفی اســت که اگر پر شــود 
می توان انتظار داشــت توســعه و پیشرفت در دیگر 
بخش ها رقم بخورد. اگر تمایل داشــته باشــیم که 
کشــور همواره پویا و مترقی باشــد راهش این است 
که همه بچه های ما در مدرســه باشــند و همه آنها 
بیاموزند، وضعیتی شکل می گیرد که دانش آموزان ما 

مسئولیت پذیری، نوع دوستی و وطن دوستی ایرانی 
خواهند ساخت که آرزوی همه ماست.

وی ادامــه داد: اما اگر بــه هردلیلی بچه های ما 
مدرسه نیامدند و یا با افت تحصیلی به مقاطع باالتر 
رفتند و در مقابل دانش آموزانی با هزینه های هنگفت 
به باالترین کیفیت یادگیری دست یافتند، یک شکاف 
بسیار فاجعه بار ایجاد می شود که تبعات بسیاری به 
همراه خواهد داشت. همین شکاف و اختالف است که 

می تواند سرچشمه بزه و فساد و غیره شود.
مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

بــا بیان اینکه ما گاهی با اقداماتی که انجام می دهیم 
یک مسئله پیچیده را بغرنج تر و پیچیده تر می کنیم 
گفت: اینکه بچه ها بیرون از مدرسه باشند و یا یادگیری 
خوبی نداشته باشند سرچشمه نامالیمات است. الزم 
است یک گفتمان انتقادی شکل بگیرد مبنی بر آنکه 
حال آموزش و پرورش خوب نیست؛ 7۵۰ هزار تارک 
تحصیل و 18۵ هزار بازمانــده از تحصیل داریم. در 
زمینه دسترســی آموزشی، فضا و تجهیزات و حضور 
دانش آموز در مدرسه بسیار مهم است. همچنین الزم 

است در زمینه کیفیت آموزش مطالبه گری شود.

عضو شورای اسالمی شهرستان شمیرانات 
از عدم ساماندهی 70 درصد فاضالب های شهر 

و روستا در این شهرستان خبر داد.
نرگــس معدنی پور در گفت وگــو با خبرگزاری 
فارس، با اشــاره به مشــکالت و نیازهای روستاها و 
شهرهای شهرستان شمیرانات که مرتبط با اداره کل 
آبفای استان تهران است، بیان داشت: در بازدیدهای 
میدانی که از بخش های شهرستان شمیرانات انجام 
دادیم، شاهد مشــکالت مردم روستاها و شهرهای 
شهرستان شمیرانات در عدم صدور مجوز ساخت وساز 
به دلیل تکمیل نشــدن احداث فاضالب شــهری و 

روســتایی در حریم 1۵۰ متری رودخانه ها هستیم، 
حریمی که متولیان حق صدور مجوز احداث بنا در 
آن را ندارند و ازآنجایی که ده ســال از اتمام مهلت 
بخشــنامه شــورای امنیت ملی برای وزارت نیرو به 
منظور بهبود وضعیت فاضالب شــهری و روستایی 
در این شهرســتان گذشته هنوز بیش از 7۰ درصد 
فاضالب های شــهر و روستا در این شهرستان کامل 

نشده و با مشکل روبه رو است.
وی با اشــاره به مســئولیت اداره کل آبفا استان 
تهران در این خصوص خواستار انجام وظیفه محوله 

این اداره کل شد.

70 درصد فاضالب شهری و روستایی شمیرانات 
ساماندهی نشده است

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به 
گفت:  دکتری،  دانشجوی  پذیرش  تغییرنظام 
از سال آینده پذیرش استاد محور دانشجوی 
دکتری به صورت آزمایشی در چند دانشگاه 

اجرا می شود.
محمدعلی زلفــی گل در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با بیان اینکه از سال آینده پذیرش استادمحور 
دانشجوی دکتری به صورت پایلوت در چند دانشگاه 
اجرا می شود، افزود: اجرای این طرح نیازمند ساختار و 
بسترهای مناسب است. زلفی گل بیان داشت: پذیرش 
جدید دانشجوی دکتری هم براساس کنکور است، 

اما داوطلبان به جای انتخاب یک دانشگاه، مستقیم 
با اســاتید در ارتباط هســتند،  این روند در پذیرش 

دانشجوی کارشناسی ارشد هم اعمال خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: در نظــام جدید پذیرش 
دانشجوی دکتری پرونده دانشجوها مستقیم به استاد 
می رســد و مصاحبه پذیرش را هم اســتاد براساس 
طرحی که قرار است با دانشجو اجرایی کند، برگزار 
می کنــد. پس از پذیرش دانشــجو با صنعت گرنت 
تعیین تکلیف می شــود. دانشــجوی دکتری همکار 
استاد اســت، حقوق دریافت می کند و براساس این 

نظام آسوده خاطرتر خواهد بود.

وزیر علوم خبر داد
اجرای آزمایشی نظام جدید پذیرش دانشجوی دکتری از سال آینده 

 قاتل شهید رنجبر که برای دومین بار پای میز محاکمه در 
دادگاه کیفری یک استان فارس حاضر شده بود با رأی قضات 

این شعبه مجدداً به قصاص نفس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان فارس از 
رای مجدد قضات دادگاه کیفری یک استان فارس به قصاص نفس قاتل 
 شهید رنجبر )جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز که 1۳ بهمن ماه 
ســال قبل در درگیری با اراذل و اوباش به علت جراحات ناشــی از 
ضربات چاقو به شهادت رسید( خبر داد و گفت: پس از اعالم نقص و 
نقض رأی اولیه توســط شعبه نهم دیوان عالی کشور، اقدامات قضایی 
در راستای تأمین نظر مرجع عالی قضایی یاد شده در دستورکار قرار 
گرفت و پس از رســیدگی دوباره به پرونده حکم بر محکومیت متهم 

ایمان سبزی کار صادر شد.
حجت االسالم سیدکاظم موسوی با بیان اینکه حکم قصاص متهم 
به لحاظ ارتکاب قتل عمدی و شهادت مرحوم علی اکبر رنجبر است، 
افزود: متهم همچنین به تحمل 1۰ ســال حبس تعزیری و 7۴ ضربه 
شالق به لحاظ سرقت توأم با آزار سالح سازمانی شهید رنجبر و مهمات 

مربوطه نیز محکوم شده است.
وی ادامه داد: نامبرده به لحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
نسبت به سرباز وظیفه پاسگاه نیز به تحمل یک سال حبس و پرداخت 

دیه محکوم شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، پس از فرجام خواهی 
وکیل متهم در مرحله رســیدگی قبلی دیوان عالی کشور دستوراتی 
مبنی بر بررسی سالمت روانی متهم توسط کمیسیون تخصصی پزشکی 
قانونی صادر کرده بود که کمیسیون تخصصی به صورت قطعی سالمت 

روان و قوه تمیز و اراده متهم را تأیید کرد.

قاتل شهید رنجبر برای دومین بار
 به قصاص محکوم شد

رئیس  کل دادگستری استان زنجان از اجرای حکم قصاص 
قاتل دو محیط بان زنجانی خبر داد.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی گفت: در پی به شهادت رسیدن دو نفر از محیط بانان 
حین انجام مأموریت در زنجان توســط افراد ناشناس، برای پیگیری 
بررسی موضوع و بازداشت مرتکبان، دستورات فوری صادر شده بود.

صادقی افزود: نظر به حساسیت و آثار روانی و اجتماعی موضوع بر 
مردم، پرونده مذکور در کم ترین زمان ممکن رسیدگی و حکم نهایی 
صادر و پس از تایید در دیوان عالی کشــور صبح دوشنبه )دیروز( در 
محل زندان مرکزی زنجان اجرا شد. گفتنی است، روز 17 فروردین ماه 
سال گذشته بر اثر تعقیب وگریز بین افراد ناشناس و محیط بانانی که در 
تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه استان 
زنجان بودند، دو نفر از محیط بانان ایثارگر به نام  های مهدی مجلل و 
میکائیل هاشمی بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی به شهادت رسیدند.

قاتل 2 محیط بان زنجانی قصاص شد

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام امسال راه اندازی سه هزار و 
500 طرح اشتغال را برای کولبران و سوخت بران در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه گفت: راه اندازی سه هزار و ۵۰۰ 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور برای کولبران و سوخت بران در مناطق محروم 
و روستایی 7 استان کشور در برنامه های سال 1۴۰1 قرار دارد. ترکمانه افزود: 
راه اندازی این سه هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زایی اجتماع محور ایجاد فرصت های 
کســب و کار برای 1۰ هزار و ۵۰۰ نفر را به شــکل مســتقیم و غیرمستقیم 
به دنبال خواهد داشــت. به گفته وی، کولبران و ســوخت بران در استان های 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
کرمان و فارس جزو جامعه مخاطبان هدف ایجاد اشتغال هستند. مدیرعامل 
بنیاد برکت درباره میزان ســرمایه گذاری برای اجرای طرح های اشتغال ویژه 
کولبران و ســوخت بران گفت: حجم کل ســرمایه گذاری برای راه اندازی این 
ســه هزار و ۵۰۰ طرح اشــتغال بالغ بر 6 هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اســت. 
ترکمانه در تشــریح عملکرد پیشــین بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی برای 
کولبران و سوخت بران اظهارداشت: تا پایان سال 1۴۰۰ نزدیک به 8 هزار طرح 
اشــتغال زایی با ظرفیت ۲۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای کولبران و 
سوخت بران در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور راه اندازی شده است. به 
گفته وی، تسهیل گران این بنیاد در استان های هدف با شناسایی و مراجعه به 
کولبران و ســوخت بران، آنها را پس از اهلیت سنجی و تکمیل فرآیند ثبت نام، 

برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی می  کنند.

حمایت بنیاد برکت از کولبران و سوخت بران 
با راه اندازی ۳۵00 طرح اشتغال زایی

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در اطالعیه ای 
از شناسایی ۲68 بیمار جدید کووید19 در کشور در شبانه روز گذشته 

خبر داد.
بــه گزارش وبدا، در این اطالعیه آمده اســت: »تــا کنون 6۴ میلیون و 
۴9۴ هــزار و 8۴۲ نفر ُدز اول، ۵7 میلیون و 79۰ هزار و 86۵ نفر ُدز دوم و 
۲7 میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۴ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 1۴9 میلیون و 7۲9 هزار و 7۵1 
ُدز رسید. در شبانه روز گذشته نیز ۳۰ هزار و 7۵6 ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شــده اســت. از 1 تا ۲ خردادماه 1۴۰1 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲68 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 68 نفر 
از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7 میلیون و 
۲۳۰ هزار و ۳۲1 نفر رســید. متاسفانه در طول این مدت، 7 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۴1 هزار 
و ۲81 نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون 7 میلیون و ۳۵ هزار و 798 نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 6۴9 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۳1 هزار و 78۵ آزمایش تشخیص کووید19 
در کشــور انجام شده است. در حال حاضر ۲۵۵ شهرستان در وضعیت زرد و 

19۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

فوت 7 بیمارکرونایی دیگر 
و شناسایی 2۶۸ بیمار جدید در کشور

فروشفوقالعادهامالکومستغالت
)مزایدهشماره5۰(

سرپرستمدیریتامالکمنطقهجنوب-علیالهیاری

دفتر فروش امــاک منطقه جنوب در نظر دارد تعــدادی از امالک 
تجاری و اراضی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شــرایط 

نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کســب اطالعات 
بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده به متن 
کامل آگهی مزایده مندرج در روزنامه های محلی عصر مردم روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/03/04 و نیم نگاه روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 و همچنین 

آدرس اینترنتی WWW.ECEMDAD.IR مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت کســب اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن های 

32308152-071 و 32352357-071 تماس حاصل فرمایند.

دو خانواده ایرانی تعداد یک هزار و 500 شــیء تاریخی را که قدمت 
آنها به 100 تا 7 هزار ســال پیش برمی گردد به وزارت میراث فرهنگی 

اهدا کردند.
رئیس موزه ملی ایران در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه آثار اهدایی هزار 
و ۵۰۰ شــیء تاریخی مصادف با شروع هفته میراث فرهنگی در محل موزه ملی 
ایران به نمایش گذاشته شده است، درخصوص جزئیات این نمایشگاه و برخی از 
ویژگی هــای تخصصی و منحصر به فرد آن توضیحاتی ارائه کرد. جبریل نوکنده 
افزود: نمایشــگاه اهدایی آثار تاریخی، شامل هزار و ۵۳۰ شیء تاریخی است که 
این اشــیاء توسط دو خانواده ایرانی ساکن شهر تهران به وزارت میراث فرهنگی 
اهدا شده اســت. وی ادامه داد: قدمت این اشیاء تاریخی از 7 هزار تا 1۰۰ سال 
پیش تخمین زده شده است و این آثار متعلق به دوره های تاریخی مس و سنگ، 

مفرغ، هخامنشی، ساسانی، عصر آهن و عصر اسالمی است.

اهدای 1۵00 شیء تاریخی به وزارت میراث فرهنگی 
توسط 2 خانواده تهرانی
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
ترور دوباره شهید مدافع حرم

در روزنامه اصالح طلب
سرویس سیاسی- 

یکی از نشریات زرد طیف مدعی اصالحات روز گذشته در واکنش به خبر شهادت شهید صیاد خدایی که توسط 
ایادی ضدانقالب و عوامل وابســته به استکبار جهانی به شــهادت رسید ، در توهینی وقیحانه و زشت عنوان »ترور در 
بن بست آزادی« را درج کرد و نوشت: یکی از مبارزان ایرانی نبرد سوریه در خیابان مجاهدین اسالم هدف تروریست های 

مسلح قرار گرفت. 
ظاهرا کینه و عقده مدعیان اصالحات و جریان شکست خورده در سیاست نسبت به حافظان امنیت و اقتدار ایران 
تمام شــدنی نیســت، این طیف در مقاطع مختلف و هر بار به بهانه ای توهین و تخریب مدافعان امنیت کشــور را در 

دستور کار قرار می دهد.
پروژه شهیدزدایی و حذف نام شهدا از معابر، توهین های مکرر به مراسم  تشییع شهدا و انتشار کاریکاتورهای موهن 
و توهین آمیز علیه شــهدا و دفاع مقدس و مدافعان حرم در ســال های اخیر تنها بخشی از کارنامه سیاه جریان مدعی 

اصالح طلبی در مبارزه با فرهنگ جهاد و شهادت است.
خودشیفتگی طیف مدعی اصالح طلبی

روزنامه شــرق در شــماره دیروز خود نوشت: »٢5سال پیش در ایران رویدادی عظیم در عرصه سیاسی کشور رخ 
داد که جنبش دوم خرداد نام گرفت. پیروزی چشــمگیر ســیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦ با 
رأی بی نظیر ایرانیان سرآغاز این جنبش بود؛ چراکه در پروسه تاریخی مشروطه خواهی و دموکراسی طلبی مردم ایران 
این اولین بار بود که آنها طعم شیرین انتخابات رقابتی را می چشیدند. قبل از پیروزی انقالب اسالمی، انتخابات صورت 
فرمایشی داشت و بعد از انقالب اسالمی هم تا پیش از دوم خرداد ٧٦ هر انتخاباتی که برگزار می شد، از نوع رأی اعتماد 

مردم به نظام برآمده از انقالب بود و رقابت به  معنای واقعی جلوه نیافته بود.«
در ادامه این نوشتار آمده: »حضور سیدی روحانی با سیمایی گیرا و شیک پوش و نیز با گفتمانی متفاوت  در صحنه 
رقابت انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ٧٦، فضایی پر از شوق و اشتیاق را در زمانی کوتاه در جامعه ایرانی شکل داد. 
گرایش اکثریت مردم به این کاندیدا با امید به تغییر و اعمال نظر خود در ترویج گفتمان اصالحات و شکل گیری جریان 
سیاسی اصالح طلبان که تا پیش از این به جناح چپ شهره بود، کمک کرد. درخشش این پیروزی بر دو انتخابات بعدی 
مجلس ششم و شورای شهر اول در شهرهای بزرگ سایه انداخت و اکثریت کرسی های این دو نهاد را از آن اصالح طلبان 
کرد... این موقعیت فراهم شده برای اصالح طلبان به مزاج جریان مقابل خوش نیامد و زمان زیادی نگذشت که به خود 

آمده و روش جدیدی را برای بازگرداندن شکل انتخاب مردم به شیوه گذشته اتخاذ کرد.«
چنان که خواندید جریان مدعی اصالح طلبی که همواره مدعی اســت جریانی در چارچوب نظام اســت به همین 
راحتی و ســادگی بدترین اتهام ها را علیه نظام مطرح می کند. یعنی این جماعت هم زمان هم می خواهند اپوزیسیون 

نظام باشند و هم در قدرت، این جمع چگونه ممکن می شود؟!
موضوع دیگر خودشیفتگی اصالح طلبان است. یک بیماری بسیار خطرناک در بعد سیاسی. آنها هر وقت پیروز انتخابات 
شــوند آن انتخابات به صورت واقعی رقابتی بوده و هرگاه پیروز نشــوند یا به سمت نظام لگدپراکنی می کنند و مدعی 
می شوند انتخابات رقابتی نبوده و یا به سمت مردم نشانه می روند و می گویند مردم فریب پوپولیست ها را خوردند و....

در همین متن باال که نشانه های آشکاری از مرض خودشیفتگی در آن دیده می شود ادعا شده که پس از انتخاباتی 
که منجر به استقرار دولت اصالح طلبان شد جناح اصولگرا به خود آمده و شیوه ای جدید را اتخاذ کرد که در آن دیگر 
اصالح طلبان نتوانند پیروز شوند اما در انتخابات 1384 ضمن اینکه خاتمی به دلیل ٢دوره حضور مستمر منع قانونی 
داشت برای حضور افرادی نظیر مصطفی معین و مهرعلیزاده از جناح اصالح طلبان حضور داشتند ضمن اینکه در آن 
سال مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان فردی که بعد از دوره آغازین سیاسی خود به جناح اصالح طلب نزدیک شده 
بود نیز حضور داشــت اما باز نمایندگان این جناح شکســت خوردند. موضوع دیگر اینکه در سال های 139٢ و 139٦ 
نیز حسن روحانی که جناح اصالح طلب از او حمایت می کرد پیروز شد و همچنین در دوره قبل انتخابات شورای شهر 
تهران نیز همه اعضای شورای شهر از اصالح طلبان بودند... با این وصف »تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.

»صیاد« تا كجا پیش رفته بود؟
1-تروری که بعدازظهر دیروز در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجاهدین اسالم 
اتفاق افتاد، از ابعاد مختلف، قابل تحلیل است. اغلب ما، شهید »حسن صیاد خدایی« را 
نمی شــناختیم. اما این رزمنده گمنام، گویا آن قدر در تدارک ضربات سهمگین به رژیم 
نامشروع صهیونیستی موثر بوده که کمر به ارتکاب جنایت علیه او بسته اند؛ وگرنه به تعبیر 
استاد فاطمی نیا )ره(: »شما روزی بیست تا نماز جعفر طیار بخوانید؛ آمریکا چه کار با تو 
دارد. ولی یک جمله بخواهی بگویی که در جامعه موج ایجاد بشود، بله کارت دارد، می آید 
سراغت. بهشتی را می آیند می کشند، نمی گذارند زندگی کند. بله. یارانش را می کشند، 

رجایی را می کشند، باهنر را می کشند.«
٢- یک شاخصه برای ارزیابی ترور بعد از ظهر یکشنبه، تامل در انگیزه طراحان 
و ابعاد و نتایج آن اســت. محافل صهیونیســت ضمن افسانه بافی و سر هم کردن 

داستان های متناقض، ادعا کرده اند:
- سرهنگی که در تهران ترور شد مسئول طراحی حمالت تروریستی و ربایش 

اسرائیلی ها در ترکیه و اروپا بود.
- این ترور احتماالً ارتباطی به مسئله هسته ای نداشته باشد و بیش تر به مسایل 

امنیتی دایر در سوریه مربوط باشد.
- فرد ترور شده، مسئول انتقال فناوری موشک های پیشرفته و دقیق به حزب اهلل 

بوده است.
- وی سال های اخیر را در محور سوریه و لبنان، مسئول یکی از واحدهای تهاجمی 
نیروی قدس است، و یا آنکه در بخش لجستیکی که مقر آن در خاک سوریه است 

در قالب ارسال سالح و کمک به تولید موشک های دقیق فعالیت می کرده است.
- فرد ترور شــده، احتماالً در فعالیت  های پهپادی مشارکت داشته و همچنین 

احتماالً عضو واحد 84۰، یگان اصلی فعال در سوریه بوده است.
- او به شــکل غیررسمی در برنامه هسته ای تهران دخالت داشت)!( اما به رغم 
آن، مدت کوتاهی قبل در سوریه حضور داشت؛ مشخص نیست که آیا او در انتقال 

سالح به سوریه نقش داشته یا خیر؟
3- برای طراحان ترور، مهم تر از حذف یک فرمانده میدانی در ســوریه که در 
جای خود مهم است، جعل و انتشار دو پیام است تا اوال به جبهه داخلی فروپاشیده و 
در حال زوال خود، روحیه و تنفس مصنوعی بدهد، ثانیا به کمک عملیات رسانه ای، 
ایران مقتدر را که جان رژیم صهیونیستی را به گلو رسانده، »ضعیف« بازنمایی کند. 
چند هفته قبل، لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل گفته بود: »ایران، ٧4 بار بزرگ تر، 
و جمعیتش 9 برابر ماســت. در اسرائیل همه چیز متراکم است، اما در ایران فاصله 
دو کالن شهر تهران و مشهد 9۰۰ کیلومتر است. وضعیت ما با ایران قابل مقایسه 
نیســت.« به کارگیری تروریست های اجاره ای، و ترور رزمنده ساده زیستی که مثل 
مردم عادی در روز روشن و با خودروی پراید در تهران بزرگ تردد می کند، به لحاظ 
عملیات میدانی، فاقد ارزش امنیتی است. اما شناسایی و رصد این فرمانده، از لو رفتن 

برخی اطالعات حکایت می کند که احتماال به آلودگی محیط دمشق برمی گردد.
4- ارزیابی این ترور، اما الیه های مهم تری هم دارد. صهیونیست ها در سرزمین های 
اشــغالی به شــدت به هم ریخته اند. آنها تا چند سال قبل می پنداشتند آتش جنگ 
ویرانگری که صهیونیسم مسیحی در عراق و سوریه افروخته ، با کمک مهره های نفوذی 
و مزدور، به داخل ایران و لبنان سرریز می شود و کار مقاومت را یکسره می کند. این 
رویا به کابوس بدل شد، وقتی معجزه مقاومت، تمام بافته های پنتاگون و سیا و موساد 
و MI٦ را بلعید، و قوی تر و مسلح تر از قبل، در مرزهای شمالی و جنوبی فلسطین 
اشغالی مستقر شد. مهیب تر از آن، رسوخ مقاومت به عمق دیوارهای بتونی حائل است 
که در قالب هالکت بیست صهیونیست در کمتر از چهل روز، آن هم نه در بیرون مرز ها 
بلکه در امنیتی ترین خیابان های تل آویو و بیت المقدس )مناطق اشغالی 1948( سر بر 
آورده است. این رویداد برگشت ناپذیر که توسط همرزمان صیاد خدایی تدارک شده، 
خبرنگارانی مانند »تزوی یحزقلی« خبرنگار شبکه 13 تلویزیون اسرائیل را مجبور کرده 
تا گزارش دهند: »نســل جوان فلسطین، هیچ  ترسی ندارد و هیچ حسابی از شاباک 
)سرویس  امنیت داخلی اسرائیل( نمی برد. آنها راه   های مبارزه را به خوبی می شناسد.«

5- صهیونیست ها برای پنهان کردِن فوران این آتشفشان در عمق سرزمین های 
اشــغالی، به دروغ ادعا می کنند »ســرهنگ صیاد خدایی مسئول طراحی حمالت 
تروریستی و ربایش اسرائیلی ها در ترکیه و اروپا بود!« رویداد در قلب تل آویو در حال 
وقوع است، نه برلین و آنکارا. اوضاع وخیم رژیم صهیونیستی را باید البه الی تحلیل 
روزنامه یدیعوت آحارنوت فهمید که بهمن پارسال، پس از انتشار گزارش »مؤسسه 
مطالعات امنیتی دانشگاه تل آویو« نوشت: »همه سناریوها برای اسرائیل در سال ٢۰٢٢، 
بد و ناگوار هستند.« بن کاسبت تحلیلگر صهیونیست معتقد است »عملیات   های اخیر، 
ثابت کرد دیوار حائل که گمان می   رفت راه نجات ماســت، هیچ فایده ای ندارد«. و 
روزنامه  هاآرتص پیش از او نوشــت »زوال اسرائیل، نزدیک تر از آن چیزی است که 

می  پندارید؛ رفتار  اسرائیل، گواهی مرگش را امضا می    کند.«
٦- اغلــب ما، »صیــاد خدایی« و همرزمان او را نمی شناســیم، ولی هیاهوی 
صهیونیست ها نشان می دهد او یکی از همان پیشقراوالنی است که سایه رزمندگان 
و موشک ها و پهپاد های مهیب شان را تا باالی سر اشغالگران رسانده اند. و کدام بشارت، 
باالتر از این؟ که امام صادق)ع( فرمود: »خداوند، حضرت قائم)ع( را با سه لشکر یاری 
می دهد؛ فرشتگان، مومنان و رعب )ترس انداختن در دل دشمن(. ترس و وحشت از 
قدرت مهدی)ع(، پیشاپیش سپاهیانش به فاصله یک ماه و از پشت سر آنها به فاصله 

یک ماه در حرکت است.«
٧- شهادت، عزیزترین ها را گلچین می کند. اما جزع و فزع چرا، وقتی به سّنت های 
الهی پایبند باشیم؟ این شهادت ها، خستگان و از نفس افتادگان را سرشار از انگیزه 
می کند؛ و بی خبران را خبر دار می سازد و به راه می اندازد. این، میانبر ترین راه خدا برای 
احیای انبوه جان های خسته یا خفته است؛ و کمرشکن ترین کابوس، برای شیطان.

بیانات حضرت امام خمینی)ره( دو روز پس از ترور شهید مطهری )14 اردیبهشت 
1358( همچنان تازه و روشنگر است: »آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، 
آنها باید بترسند از موت؛ آنها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از 
شهادت نمی هراسیم؛ نمی ترسیم. یکی از نکته هایی که موافق حدیث تحقق پیدا کرد، 
یُن بِالَرُجِل الفاجر. با مردهای  این است که در حدیث است که اَل یََزاُل یُؤیَُّد َهَذا الِدّ
فاجر- به اراده خدا- این دین ما تأیید می شود... و ال یزال این طور بوده است. فرعون 
با فرعونیت و طغیانش دین موسی را تأیید می کند، و ابوسفیان با طغیان، دین رسول 
اکرم را تأیید می کند؛ و محمدرضا با طغیان و عصیان و جور و ستم، دین اسالم را 
تأیید می کند. خدا همان طوری که از قشر متفکرین روحانی تأیید می شود ، خدای 
تبارک و تعالی می فرماید که از قشرهای فاسد هم، از رجل فاجر هم، دین اسالم و 
دین خدا تأیید می شود؛ و آن به همین معناست که گفتم. نه تأیید می کند؛ تأیید 
ُجِل الْفاِجر. این رجل فاجری که خون عزیز ما  »می شود«: ال یزال یَُؤیَُّد هَذا الدیُن بِالَرّ
را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را. یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. 
با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقالب ما. این انقالب باید زنده بماند، این نهضت 
باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزی هاست. بریزید خون ها را؛ زندگی ما 
دوام پیدا می کند. بُکشــید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم؛ و 
شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست... با ترور شخصیت های بزرگ 

ما، شخص های بزرگ ما، اسالم ما تأیید می شود.«
8- طراحــان و مجریان جنایت اخیر، بی تردید باید برای تاوانی دردناک پس 
دهند؛ و این انتقام به مدد الهی باید، هم در عمق مناطق اشغالی و هم بیرون آن 
گرفته شود. اما در گرفتن انتقام، صرفا نباید به تلف کردن چند قالده صهیونیست 
و انهدام تاسیسات آنها بسنده کرد. انتقام »کافی« - فراتر از انتقام الزم و قطعی- 
تدارک و تســریع در ازاله رژیم صهیونیستی است. این، همان هدف واالیی است 
که ســلیمانی ها، ابومهدی مهندس ها، عماد مغنیه ها، فخری زاده ها )همه »صیاد 
خدایی« ها(، جان گرامی خود را با افتخار و ابتهاج، پای آن گذاشته اند. شهید مغنیه، 
چقدر دقیق و درست نوشت: »الهدف الواضح، و ُمحّدد و دقیق، ازاله اسرائیل من 
الوجود.« واقعیت ها، گواه آن اســت که با شهادت فرماندهانی مانند عماد مغنیه و 
قاسم سلیمانی، نه تنها اسرائیل امن تر نشد، بلکه امروز بحران های آن شدت یافته 
و به حد انفجار رســیده اســت. داستان شهید صیاد خدایی هم جز این نمی تواند 
باشد. اگر مقتدای حکیم ما، سال 1394 فرمود اسرائیل ٢5 سال آینده را نخواهد 
دید، اکنون ایهود باراک نخست  وزیر اسبق اسرائیل، به صف شده تا در ٧4 سالگی 
این رژیم نامشروع، به روزنامه »یدیعوت آحارونوت« بگوید: »احتماال برای سومین 
 بار در تاریخ حکومت های یهود، دچار نفرین دهه هشتم شده ایم و بیم آن می  رود 

که این نفرین، قبل از 8۰ سالگی بر سر اسرائیل نازل شود.«
محمد ایمانی

درمکتب امام

آنان فوق تشكر امثال من هستند
ِ« از فرزندان اســالم  اینجانــب با یقین به آنکه »َما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد اهللَّ
و قوای سلحشــور مسلح، که دست قدرت حق از آســتین آنان بیرون آمد و 
کشــور بقیهًْ اهلَل االعظم- ارواحنا لمقدمه الفــداء- را از چنگ گرگان آدمخوار 
که آلت هایی در دســت ابرقدرتان خصوصاً آمریکای جهانخوارند بیرون آورد 
 و نــدای »اهلَل اکبر« را در خرمشــهر عزیز طنین انداز کــرد و پرچم پرافتخار 
»ال اله اال اهلَل« را بر فراز آن شــهِر خّرم- که با دست پلید خیانتکاران قرن به 
خون کشیده شده و »خونین شهر« نام گرفت- ]بیافراشت [ تشکر می کنم. و 

آنان فوق تشکر امثال من هستند.
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دستور ویژه رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به سانحه

ریزش ساختمان تجاری ۱۰ طبقه در آبادان با ۶ فوتی و ۳۲ مصدوم
احتمال حبس ده ها نفر زیر آوار وجود دارد

چند نكته درباره یک ترور

رئیس جمهور در پی ریزش ساختمان تجاری 
10 طبقه و محبوس شدن احتمالی ده ها نفر  به 
معاون اول خود دستور داد ضمن اعزام گروه های 
امداد و نجات سازمان آتش نشانی تهران برای 
کمک به آسیب دیدگان ، کلیه امكانات استانی 
و کشوری را برای رسیدگی فوری به این حادثه 

دلخراش به کار گیرد.
جزئیات حادثه ریزش ساختمان تجاری 10 طبقه 

در آبادان
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،روز گذشته 
ســاختمان تجاری 1۰ طبقه نوســاز » متروپل« در 
منطقــه ته لنجــی امیری در آبادان فــرو ریخت که 
براساس اعالم مسئوالن 1۰ ها نفر در زیر آوار گرفتار 

شدند و تالش های برای پیدا کردن آنها ادامه دارد.
فرماندار آبادان با اعالم این خبر ، افزود:این حادثه 
حوالی ســاعت 1٢ ظهر روز گذشته اتفاق افتاد و آوار 
ناشــی از آن در خیابان مجاور این مجتمع که محل 

عبور و تردد شهروندان زیادی بود فروریخت.
وی با بیان اینکه ســتاد بحران در اســتان نیز 
تشکیل شــده اســت ،گفت: تیم های هالل احمر با 
ســگ های زنده یاب فورا به محل اعزام شدند و سایر 
ارگان های امــدادی نیز همچون آتش نشــانی برای 
دسترســی سریع تر به محبوس شدگان احتمالی این 

حادثه مشغول فعالیت هستند.
این مقام مســئول از مردم خواســت از تجمع و 

حضور در این محل جدا خودداری کنند.
ده ها نفر در زیر آوار محبوس هستند

مدیر عملیاتی ســازمان آتش نشــانی نیز افزود: 
احتمال افزایش تعداد مجروحان زیاد اســت چرا که 

1۰۰ الی 15۰ نفر در ساختمان حضور داشتند.
مدیرعامل هالل احمر خوزســتان نیــز در این 
رابطــه افــزود: طبــق ارزیابی تیم هــای هالل احمر 
 و گزارش های رســیده از شــاهدان عینــی حداقل

8۰ نفر زیر آوار گرفتارند.
۳۲نفر از آوار ریزش ساختمان متروپل

 نجات یافتند
جمعیت  امدادونجات  رئیس ســازمان  همچنین 
هالل احمر گفت: 3٢ نفر از گرفتارشدگان از آوار ریزش 
ســاختمان متروپل آبادان نجات یافتند و ٢٧ نفر هم 
به مراکز درمانی شهرســتان آبادان منتقل شدند. ولی 
پورافــزود: 1٧تیم امدادی از شــهر های آبادان، اهواز، 
دشــت آزادگان، خرمشهر، شــادگان و ماهشهر برای 
انجــام عملیات تخلیــه و ایمن  ســازی محل حادثه 
اعزام شده اند. طبق آخرین اعالم  مدیر روابط عمومی 
اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 
در گفت وگو با ایسنا تا حدود ساعت ٢1 شب گذشته،  
تعداد جانباختگان ریزش ساختمان متروپل آبادان، به 

٦نفر افزایش یافت.تعداد مصدومان 3٢ نفر اعالم شد.

دستور رئیس جمهور
 برای کمک به آسیب دیدگان

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی که برای دیدار 
و گفت وگو با پادشــاه عمان به مســقط پایتخت این 
کشــور سفر کرده، به محض اطالع از بروز این حادثه 
در آبادان به معــاون اول رئیس جمهور ماموریت داد 
ضمن به کارگیری تمامی امکانات محلی و ملی، شخصا 
این موضوع را با اختیارات کامل به منظور تسریع در 
آواربرداری و نجات جان افراد زیر آوار مانده و رسیدگی 

به مصدومان حادثه، مدیریت و پیگیری کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ، رئیس جمهور 
دســتور داد با توجه به اعالم نیاز استاندار خوزستان، 
نیروهــای امدادی و امکانات الزم بــرای آواربرداری و 
امداد، از سازمان آتش نشانی تهران به صورت فوری به 
آبادان اعزام شوند و همچنین برای شناسایی تخلفات 
منجر به این حادثه نیز، به صورت عاجل اقدام شود و 
برخورد شدید و غیرقابل اغماض با متخلفان در دستور 
کار قــرار بگیرد. رئیس جمهور ضمــن ابراز همدردی 
صمیمانه بــا خانواده هــای جان باختــگان که طبق 
گزارش ها غالبا از کارگران زحمتکش بوده اند، دستور 
داد رسیدگی به وضعیت این خانواده ها در اولویت قرار 
بگیرد و گزارش روند امداد رسانی برای وی ارسال شود.

دستور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور
برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه آبادان

معاون اول رئیس جمهور پــس از اطالع از وقوع 
ریزش ساختمان متروپل در شهر آبادان، در تماس های 
تلفنی جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان، 
دستورات الزم برای بســیج امکانات جهت کمک به 
مصدومــان و مجروحان این حادثــه را صادر کرد و 

خواستار بررسی دقیق علل وقوع این اتفاق شد.
وزیر کشور نیز به دنبال حادثه دلخراش ریزش 
ساختمان متروپل در شهرســتان آبادان، در تماس 
تلفنی با استاندار خوزســتان خواستار به کارگیری 
همه امکانات برای رسیدگی فوری به حادثه دیدگان 

و نجات محبوسان احتمالی زیر آوار شد. به گزارش 
تسنیم،احمد وحیدی در این تماس تلفنی از صادق 
خلیلیان خواســت، با به کارگیری همه ظرفیت ها و 
امکانات، برای نجات افرادی که احتماال در پارکینگ 
و طبقه همکف این ساختمان گرفتار شده اند، تسریع 
شــود. وی همچنین به ســازمان مدیریت بحران و 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور دستور 
دارد همه امکانات خود را در این زمینه به کار گیرند 
و در اسرع وقت نســبت به بررسی کارشناسانه این 
حادثه اقدام کنند. عالوه بر این، وزیر کشور خواستار 
معرفی مســببان و متخلفان این حادثه به دستگاه 

قضایی شد.
دستور قضایی

 برای بررسی علت حادثه ریزش ساختمان 
رئیس کل دادگستری خوزســتان در پی ریزش 
بخشی از ساختمان در دست ساخت متروپل آبادان ، 
دستور بررسی دقیق علت، عوامل حادثه، امدادرسانی 
به مصدومان و برخورد سریع و قاطع با همه مرتبطان 

و مسببان حادثه را صادر کرد.
بازداشت پیمانکار

 و مالک ساختمان متروپل آبادان
دادستان ویژه آبادان گفت: در پی ریزش بخشی از 
برج نیمه کاره متروپل واقع در خیابان امیرکبیر آبادان 
که صبح امروز بــه صورت ناگهانی رخ داد پیمانکار و 

مالک ساختمان بازداشت شدند.
اعالم آمادگی شهرداری تهران

برای کمک به آبادانی ها
پیــرو ریزش ســاختمان 1۰ طبقــه در آبادان 
مدیریت شــهری تهران برای اعزام تیم امداد و نجات 

و آتش نشانی به آبادان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در حساب شخصی 
خود در توئیتر در مورد حادثه ریزش ساختمان ده طبقه 
متروپل نوشــت: » اخبار حادثه  ساختمان متروپل شهر 
 آبادان ســبب نگرانی افکار عمومی و به خصوص مردم 

عزیز خوزستان شده اســت، تیم زبده و حرفه ای امداد 
و نجات آتش نشانی شهرداری تهران با همراهی اعضای 
محترم شورا آماده کمک و اعزام به آبادان است. برای این 

عزیزان دعا می کنیم.«
شهرداری وقت

 مقصر اصلی حادثه متروپل آبادان
همچنین نماینــده مردم آبــادان در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه قطعا سازندگان، 
ســازمان نظام مهندسی و شــهرداری وقت آبادان 
مقصران اصلی حادثه ساختمان متروپل هستند و 
باید پاسخگو باشند،اظهارداشت:ما خواهان تشکیل 
یک کارگروه ویژه در اســتانداری خوزستان برای 
تبیین ابعاد این حادثه و تشــخیص مقصران اصلی 
این حادثه غم انگیز هستیم. به گزارش خبرگزاری 
دانشــجو، مجتبی محفوظی افزود: طبق صحبتی 
که با یکی از مســئوالن شهرداری آبادان داشتم، از 
دوسال گذشته هشدارهایی درباره ریزش ساختمان 
متروپل داده بودیم و حتی در این زمینه نامه کتبی 

زده بودیم.
وی ادامه داد: البته هنوز برای بررسی دقیق ابعاد 
حادثه زمان زیادی باقی مانده است و از االن نمی توانیم 
نظر قطعی بدهیم؛ اما بنظر می رسد که قصور مسئوالن 

ذی ربط در بروز این حادثه امری قطعی است.
آتش نشانان حادثه پالسکو
 به آبادان اعزام می شوند

همچنیــن روز گذشــته سرپرســت ســازمان 
آتش نشانی شــهرداری تهران در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به اعزام نیروهای آتش نشــان به آبادان، اظهار 
کرد: تیم آتش نشانان و نیروهای امدادی که در حادثه 
ساختمان پالسکو اقدام به امدادرسانی کرده بودند در 

حال اعزام به آبادان هستند.
قدرت اهلل محمدی ادامه داد: همچنین ماشین های 
برش بتون و تمامی تجهیزات الزم برای آواربرداری نیز 

همراه با آتش نشانان در حال اعزام به آبادان است.
وحشت صهیونیست ها از تبعات ترور شهید صیاد خدایی

شبکه اسرائیلی: ایران در زمان و مکان حساب شده
قطعًا انتقام ترور را خواهد گرفت

رئیس مجلس شورای اســامی گفت: در بحث 
خنثی ســازی تحریــم، باید بدانیم بدون شــک، 
خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد شاهراه و تنها 

راه خنثی سازی تحریم ها است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اســالمی صبح دیروز در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی ســازی در اقتصــاد ایران که در محل 
ســالن اجالس سران برگزار شد، با بیان اینکه امروز اقتصاد 
مهم ترین عرصه تحول خواهی در کشور است، گفت: اقتصاد 
دولتی و متمرکز، مهم ترین پاشنه آشیل ما در اقتصاد است. 
این معضل زخم کهنه ای است که چندین دهه اخیر سایه 

سنگین آن بر کشور افتاده است.
وی گفت: در خصوصی ســازی باید بــه حفظ و ارتقای 
مجموعــه ای کــه می خواهیــم واگذار کنیــم توجه کنیم. 
خصوصی سازی باید به گونه ای باشد که منجر به مردمی سازی 
شود یعنی اقتصاد را مردمی کند، اما این نکته ای است که از آن 
غافل بوده ایم و اقتصاد کشور ما، اقتصادی مردمی نبوده است.

قالیباف عنوان کرد: با تجربه ای که در این چهار دهه در 
حوزه های مختلف خدمت به مردم داشته ام که طبیعتاً شامل 
نقاط ضعف و قوتی است، می گویم هر مجموعه ای باید چهار 
ویژگی را داشته باشد؛ نکته اول شفاف سازی است. هرجا اتاق 
تاریکی باشد و شفافیت نباشد آن مجموعه موفق نخواهد بود. 
امروز عنصر دوم در حوزه حکمرانی، هوشمندســازی است. 

اگر هوشمندسازی نباشد حکمرانی نیز اتفاق نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: در بحث خنثی سازی تحریم، باید بدانیم 
بدون شک، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد شاهراه و 
تنها راه خنثی سازی تحریم ها است. اگر می خواهیم استقالل 
و عزت خود را حفظ کنیم و سختی را از دوش مردم برداریم 

راهش خصوصی سازی و حرکت در این مسیر است.
قالیباف عنوان کرد: در حوزه بیان درباره خصوصی سازی، 
نکات روشن و صریحی داریم. شاه بیت این نکات به حضرت 
امام)ره( متعلق اســت که فرمودند اقتصاد دولتی نباشــد، 
اقتصاد مردمی باشد. ایشان همچنین در دیدار با صنعتگران 
و اصناف اصفهان در ســال 58 نیز با بیانی عمیق و ســاده 
موضوع اقتصاد را به عنوان مهم ترین چالش وقت بررســی 
کردند. در دهه شــصت نیز امام خمینی فرمودند کاری که 
مردم در حوزه های اقتصاد می توانند انجام دهند، دولت در 
آنها ورود و دخالت نکند، اما متأسفانه این دخالت ها صورت 
گرفته و گمان می شود مرد میدان اقتصاد، دولتی ها هستند. 
رئیس مجلس شورای اســالمی متذکر شد: علی رغم همه 
تأکیــدات این بخش و بیانات رهبر معظم انقالب، در عمل 
شاهد اتفاق دیگری بوده ایم. ظاهراً ما مسئولین باور نداریم 
که اگر می خواهیم حکومت توانمندی داشته باشیم، تفسیر 
ما باید از حکومت قوی و دولت قوی متفاوت باشد. حکمرانی 
وقتی قوی و قابل افتخار است که مردم و تک تک جامعه آن 

حکمرانی قوی باشند.

قالیباف:
خصوصی سازی شاهراه خنثی سازی تحریم ها است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت سامانه 
موشكی باور 373 به طور کامل به چرخه عملیاتی 
یگان های پدافندی پیوســته و امروز افزایش توان 
رزم نیروی پدافند جهشی چند برابری داشته است.

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوایــی ارتش در صبحگاه عمومی ســتاد این نیرو ضمن 
گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشــهر و نیز تبریک و 
تسلیت به مناسبت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، 
اظهار داشــت: امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی 
ارتش به صد ها کیلومتر فراتر از مرز ها ارتقاء یافته و همین 
موضوع امنیت و آســودگی خاطر هموطنانمان را بیش از 

پیش تضمین کرده است.
امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه سامانه موشکی 
باور 3٧3 به طور کامل به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی 
پیوسته، گفت: امروز افزایش توان رزم و مولفه های آمادگی 

دفاعی نیروی پدافند جهشی چند برابری را طی می کند.
فرمانده نیــروی پدافند هوایی ارتش، اظهار داشــت: 
سامانه های راداری مانند مراقب، معراج4، کاوش، فتح14، 
شهاب و نیز سامانه های درگیری و موشکی برد کوتاه مانند 
جوشن، برد متوســط مانند تالش، مرصاد و 15 خرداد، و 
همچنین ســامانه های توپخانه ای، جنگالی و الکترونیکی 
بطور کامل با توانمندی متخصصان داخلی و کارکنان فنی 

و متخصص این نیرو در چرخه عملیاتی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه قدرت پهپادی نیروی پدافند کامال 
ملموس است و روندی مطلوب و رو به جلو را طی می کند، 

ادامه داد: برای اولین بار در ســطح نیرو های مسلح تست 
ســرد و گرم رهگیری با موشــک آذرخش به وسیله پهپاد 
با موفقیت انجام شــد؛ نیروی پدافند هوایی در زمینه علوم 
پدافندی تمامی ناممکن ها را به ممکن تبدیل کرده و امروز 

حتی صادر کننده علوم پدافندی به سایر کشور ها است.
امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه سامانه بومی باور 
3٧3 در رزمایش اخیر این نیرو در مسافت 15٢ کیلومتری 
با اهداف درگیر و عملکرد بســیار خوب و موفقی داشــت، 
افزود: آزمایــش افزایش برد بــاور 3٧3 در آینده نزدیک 
انجام می شــود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان 

عزیزمان خواهد شد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به اینکه در 
طول هشت سال جنگ تحمیلی هیچ عملیاتی انجام نشد 
مگر با حمایت، اشراف اطالعاتی و توان رزمی نیروی پدافند 
هوایی، افزود: عملیات بیت المقدس از جمله عملیات هایی 
بود که با چتر پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت.

وی با بیان اینکه اکرام نیروی انسانی پایور و وظیفه در 
راستای افزایش توان رزم و بازدهی فرآیند کاری در نیروی 
پدافند هوایی از جایگاهی واال برخوردار است، تصریح کرد: 
اعطــای بیش از 459 میلیارد تومان تســهیالت در قالب 
طرح های مختلف، اعطای تسهیالت کم بهره ازدواج، برگزاری 
مراسم ازدواج دانشــجویی، واکسیناسیون کامل کارکنان، 
بازسازی و زدودن کهنگی از اماکن و شهرک های مسکونی 
مناطــق و گروه های پدافندی بخشــی از اقدامات ارزنده و 

اثرگذار این نیرو است.

امیر صباحی فرد:
سامانه موشکی باور ۳۷۳ 

به چرخه عملیاتی یگان های پدافندی پیوست

سرویس سیاسی- 
تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شبكه آی24 
اسرائیل درباره واکنش ایران به  ترور شهید صیاد 
خدایی تصریح کرد: قطعا ایران پاسخ خواهد داد 
و آنــان در این موارد آگاهند که زمان و مكان و 

چگونگی پاسخ را انتخاب کنند.
ویژه برنامه شبکه آی٢4 اسرائیل درباره  ترور شهید 
صیاد خدایی، رسوایی رژیم جعلی صهیونیستی را در 
پی داشــت. در این برنامه دکتر حسن مرهج، تحلیلگر 
مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سؤال مجری که آیا 
شــاهد نفوذ قوی به درون دیوارهای تهران و شکست 
سخت اطالعاتی ایران هستیم؟ می گوید: معتقدم که با 
 ترور یک فرد نمی توانیم بگوییم که دیوارها فرو ریخته 
و درب ها گشــوده شده و نفوذ صورت گرفته است. اما 
نبرد اصلی سال هاســت که میان ایران و اســرائیل در 
جریان است. اسرائیل عملیاتی انجام می دهد و ایران به 
آن پاسخ می دهد. حتی شاهد بودیم که جاسوسانی از 
جمله یک وزیر اسرائیلی برای ایران جاسوسی می کرد و 
مورد محاکمه قرار گرفته و امروز در زندان های اسرائیل 
است. با در نظر گرفتن این موارد نمی توان گفت که شاهد 
شکست کلی باشیم.  وی افزود: بله درست است که  ترور 
هر فرد برای ایران زیان بار است اما برعکس این  ترورها 
باعث تقویت سازمان امنیتی و کشف شکاف ها شده و 
چه بسا در بسیاری موارد مانع عملیات بعدی شوند. قطعا 
ایران پاسخ خواهد داد و آنان در این موارد آگاهند که 

زمان و مکان و چگونگی پاسخ را انتخاب کنند.
تحلیلگر مسائل خاورمیانه همچنین گفت: این پایان 
نبرد نیست. ایران از هر ضربه ای که ببیند، نهایت استفاده 
را کرده و توان خود را توسعه می دهد و با عملیاتی دیگر 

اسرائیل را هدف قرار می دهد.
آیت اهلل رئیسی: انتقام حتمی است

در واکنش به  ترور بزدالنه شــهید صیاد خدایی 
که عصر یکشــنبه توسط ایادی استکبار و صهیونیسم 
در خیابان مجاهدین اسالم واقع در شرق تهران انجام 
شد، مسئوالن کشور و نیروهای مسلح تأکید کردند که 
انتقام حتمی است. آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور صبح روز گذشــته پیش از ترک تهران و 
عزیمت به عمان در گفت وگــو با خبرنگاران با عرض 
تبریک و تسلیت شهادت ســرهنگ صیاد خدایی به 
خانواده معظم ایشان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
برای وی از خداوند متعال علو درجات مســألت کرد و 
گفت: پیگیری این رخداد اثبات خواهد کرد که بدون  
تردید دســت استکبار جهانی پشت این جنایت دیده 
می شود. رئیس جمهور تأکید کرد: کسانی که در میدان 
از نیروهــای مدافع حریم و حرم شکســت خوردند، 
می خواهند به این شــکل استیصال خودشان را نشان 
دهند. پیگیری جدی این موضوع از ســوی مسئولین 
امنیتی مورد تأکید بنده است و  تردید ندارم که انتقام 
خون پاک این شهید بزرگوار از جنایتکاران حتمی است.

سرلشکر سالمی: سپاه حتما انتقام خون شهید »صیاد خدایی« را 
خواهد گرفت

سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز ظهر دوشنبه در سومین اجالسیه 
مجمع جهادگران کشور در خرمشهر در جمع خبرنگاران 
تأکید کرد: سپاه حتماً انتقام خون همه عزیزان را خواهد 
گرفت و واکنش های ما سخت خواهد بود و دشمنان را 
بدتر پشیمان خواهیم کرد و هیچ عمل شرورانه دشمن 

بدون پاسخ نمی ماند.
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح:

 دشمنان با شکست های مفتضحانه ای روبه رو خواهند شد
همچنین، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، 
سخنگوی نیرو های مسلح در حاشیه مراسم گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد آزادسازی خرمشــهر که در ستاد 
فرماندهی کل انتظامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه 

ایران قربانی  ترور اســت و حدود 1٧ هزار نفر از مردم 
کشورمان توسط دشمنان  ترور شدند، گفت:  ترور روز 
یکشنبه در تهران نشان می دهد ادعایی که آمریکایی ها و 
متحدان آنها درخصوص حقوق بشر دارند، کذب است و 
ما قربانی  ترور هستم. به گزارش فارس، وی افزود: از دید 
ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی،  مرکز و کانون برنامه ریزی 
و سیاست گذاری برای انجام اقدامات  تروریستی در جهان 
هستند. سردار شکارچی اظهار داشت: دشمنان انقالب 
اســالمی زمانی که همه راه ها را به روی خود بســته 
می بینند، دست به اقدامات  تروریستی می زنند که این 
هم یکی از همان اقدامات است. سخنگوی ارشد نیرو های 
مسلح خاطرنشان کرد: ترور یک موفقیت برای دشمنان 
انقالب اسالمی نیست، بلکه یک شکست برای آنهاست.

وی تأکید کرد: آنها مطمئناً با  ترور جوانان این کشور 
راه به جایی نخواهند برد و حتماً در پس این  ترور ها با 

شکست های مفتضحانه ای روبه رو خواهند شد.
سردار شــکارچی گفت: ابعاد این  ترور در دست 
بررســی اســت و نیرو های امنیتی کشور این موضوع 
را دنبال می کنند؛ نتیجه بررســی ها هم متعاقباً اعالم 
خواهد شد. سخنگوی ارشد نیرو های مسلح همچنین 
درخصوص حمله موشکی ایران به مقر رژیم صهیونیستی 
در اربیل عراق و بیانیه سپاه مبنی بر پاسخ شدید ایران 
به اقدامات اسرائیل تصریح کرد: رژیم صهیونیستی این 
را تجربه کرده که هرگاه مواجهه مســتقیم با ما داشته 
باشد، بدون اینکه چیزی را پنهان کنیم، خیلی شفاف 
اعالم می کنیم؛ ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم شرور و 
ناامن کننده منطقه و ارباب او آمریکا را ناامن کننده جهان 
می دانیم. وی خاطرنشان کرد: ملت و دولت ها بدانند که 
اسرائیل در هر منطقه ای حضور پیدا کند،  با خود ناامنی 
خواهد آورد و رژیمی که نمی تواند امنیت خود را تأمین 

کند، چگونه می تواند امنیت سایرین را تأمین کند.
سردار شکارچی افزود: در اقلیم عراق نیز مقری که 
منهدم شــد، در اختیار موساد بود که برای کشور های 
منطقه و ایران اسالمی ایجاد ناامنی می کرد اما در آن 
عملیات، درسی به آنها داده شد  که اگر شرارت های آنها 
افزایش پیدا کند، قطعاً ما هم پاسخ قوی تری خواهیم داد.
سردار شریف: تفاله های گروهک های  تروریستی 

به  سزای اعمال خود خواهند رسید
به همین قرار، ســردار رمضان شریف، سخنگو و 
مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش به جنایت 
 تروریستی عصر یک شنبه عوامل استکبار و صهیونیسم 
جهانی، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار رشید 
اســالم صیاد خدایی به محضر رهبــر معظم انقالب، 
خانواده معظم و آحاد همرزمان این شهید، گفت: این 
شهید گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای حضور در 
صحنه های نیاز کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایــران و صیانت از اســتقالل و امنیــت ملت و میهن 
عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت هدف 
کینه اجیرشدگان سرویس های اطالعاتی نظام سلطه و 

صهیونیسم جهانی قرار گرفت.
به گزارش مهر، وی افزود: قطعاً دشمن با ارتکاب 
اعمال جنایت کارانه علیه ملت ایران و امت اســالمی 
به ویژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پیشتاز حاضر در 
میدان امنیت، راه به جایی نخواهد برد و شهادت سردار 
سرافراز صیاد خدایی؛ عزم و اراده پاسداران انقالب در 
صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با دشمنان 
این سرزمین به ویژه رژیم  تروریستی آمریکا و رژیم جعلی، 
جنایتکار و موقتی صهیونیستی را مستحکم تر می سازد.
ســردار شــریف با تأکید بر اینکه اراذل و اوباش و 
تفاله های گروه های  تروریســتی وابســته به استکبار و 
صهیونیسم جهانی به سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند 
رسید، تأکید کرد: شهادت سردار خدایی عزم پاسداران 
انقالب برای دفاع از امنیت، استقالل و منافع ملی و مقابله 

با دشمنان ملت ایران را مستحکم تر می سازد.

جهاد اسالمی: هر قدر این خون ها بیشتر ریخته شود
درخت مقاومت تنومندتر خواهد شد

به گزارش ایرنا، جنبش جهاد اسالمی فلسطین هم 
اعالم کرد که این  ترور، یادآور  ترور رهبران مقاومت مانند 
شهید »فتحی شقاقی« بنیانگذار جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین است که با همین شیوه  ترور شد تا به خیال 
خام دشمنان، راه مقاومت متوقف شود، اما زهی خیال 
باطل، که هر قدر این خون ها بیشتر ریخته شود، درخت 

مقاومت تنومندتر خواهد شد.
تشییع؛ 8 صبح امروز از میدان امام حسین)ع(

خبر دیگر اینکه، پیکر مطهر این شهید سرافراز، 
ساعت 8 صبح امروز از میدان امام حسین)ع( به سمت 
میدان شهدا تشییع می شود. مراسم وداع با پیکر شهید 
صیاد خدایی عصر دیروز در محل معراج شهدای تهران 
با حضور خیل کثیری از مردم از اقشار مختلف برگزار 
شد. به گزارش مهر، وداع کنندگان با پیکر شهید صیاد 
خدایی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر 
آمریکا انزجار خود را از عامالن این جنایت اعالم کردند.

خبرگزاری مهر اولین روایت ها از منش و ســبک 
زندگی شهید واالمقام صیاد خدایی را از زبان بستگان 

و دوستان او منتشر کرده است.
ما را پیش امام حسین)ع( روسفید کرد

پدر همسر شهید می گوید: اخیراً هم در خانه مان 
وقتی می نشستیم از حاج قاسم سلیمانی خیلی حرف 
می زد. خیلی شــیفته رفتار و گفتار این شــهید بود. 
می گفت شهید سلیمانی اهلیتی داشت که با دیگران 
فرق می کرد. توی خانواده هم خیلی حرف از شهادت 
بود. می گفت »اگر من شهید شدم  ای وای ای وای نکنید. 
خدا از سعید برای شما مهربان تر است. نگویید  ای وای 
سعید رفت. خدا باال سر شماست. یاد کسانی بکنید که 
پدران شان رفتند و برنگشتند. یاد آن شهیدانی باشید که 
در سوریه انگشت به انگشت بدن شان را تکه تکه کردند. 
اینها برای ما درس است«. حاضریم تک تک مان فدای 
اســالم و قرآن و رهبرمان بشویم. سر خم می سالمت 

شکند اگر سبویی. خدا رهبرمان را سالمت نگه دارد.
فقط می توانم بگویم خدایا این کم را از ما بپذیر... 
ما پیش حضرت زهرا)س( دســت خالی بودیم، پیش 
امام حسین)ع( دست خالی بودیم. این شهید روی ما 
را پیش امام حسین)ع( سفید کرد، ما را سربلند کرد، 
مــا را تا آخر عمر و در این دنیا و آن دنیا قرین افتخار 
کرد. خدا همین امشــب او را سر سفره سیدالشهدا)ع( 
مهمان و ایشان را دعاگوی حال ما قرار بدهد، ان شاءاهلل.
تا مدتی پیش نمی دانستیم بدنش  ترکش دارد

برادر بزرگ تر شــهید روایت می کنــد؛ از دوازده 
سالگی توی جبهه بود. اذن پدر و مادرم را گرفت و رفت 
جبهه. بعد هم توی سپاه استخدام شد و خدمت کرد. 
یک ریال حرام و حالل را قاطی نمی کرد. کوچک ترین 
برادر من بود. نمازخوان بود. ماه شعبان و رجب را یکسر 
روزه می گرفت. خیلی مخلص بود. زبان من در تعریف 
از او واقعاًً قاصر اســت. همیشه شهادت آرزویش بود. 
می گفت ما ســاخته شده ایم برای خدمت. ما دو سه تا 
برادر هستیم که مجروح جنگ هستیم ولی من تا مدتی 
پیش نمی دانستم ایشان مجروح است. یک بار پسرم بدن 
ایشان را دیده بود، می گفت عمو بدنش ترکش دارد. من 
واقعاًً خبر نداشتم که بدن سعید )خانواده شهید ایشان 
را با نام »سعید« صدا می کردند(  ترکش دارد و مجروح 
است. خیلی مخلص بود. از من که برادر بزرگش هستم 
از لحاظ ایمان و توکل خیلی برتر بود. ما از زمان جنگ 
منتظر شــهادت ایشان بودیم، ولی قسمت این بود که 

در این مقطع به این افتخار برسد.
خرده روایت هایی از دوستان و همکاران

فرماندهی که مستأجر بود
شهید مســتأجر بود و خانه ای که در آن زندگی 
می کردند اجاره ای بود. با اینکه شــهید از فرماندهان 

میانی سپاه بود، زندگی اش با ساده زیستی همراه بود. 
دقیقاًً صبح همان روزی که شــهید به شهادت رسید، 
همکار جدیدی به جمع ما اضافه شده بود و اولین روز 
کاری اش بود. شهید برای او وقت گذاشت و با او صحبت 
کرد. به او می گفت اینجا جای مقدسی است، جای شهید 
و شهادت است، و برایش یک فضای معنوی و جهادی 
از کار  ترســیم کرد. زندگی برای او در جهاد و مبارزه و 

تالش برای کشور خالصه شده بود.
همدم همیشگی زیارت عاشورا

خیلی به مســتحبات مقیــد و خیلی به هیئت و 
امام حســین)ع( عالقه مند بود. همیشه مقید بود که 
در مراسمات زیارت عاشورا که دوشنبه ها در محل کار 
برگزار می شد شرکت کند. روز قبل از شهادتش به بچه ها 
سفارش کرده بود که هماهنگی های الزم برای مراسم 
زیارت عاشورای دوشنبه را انجام بدهند. حاال خودش 
شهید شده و بچه ها باید بدون او و به یاد او مراسم زیارت 

عاشورا را برگزار کنند.
یکی دو روز قبل از شهادت

 به نمایشگاه کتاب رفته بود و کتاب خریده بود
من امام جماعت محل کار شــهید هستم. ایشان 
چند روز قبل از شهادت پیش من آمد و گفت از شهدا 
برای مــا زیاد صحبت کن. من به ایشــان گفتم االن 
فصل برگزاری نمایشــگاه کتاب است، خوب است که 
به نمایشگاه کتاب بروی و چند تا کتاب در این زمینه 
تهیه کنی. روز شنبه روز قرآن خوانی ماست و ما بین دو 
نماز یک صفحه قرآن می خوانیم. من دیدم ایشان غایب 
است. صبح روز یکشنبه، یعنی دقیقاًً روز شهادتش، وقتی 
که دیدمش پرسیدم چرا جلسه قرآن غایب بودی؟ گفت 
من به توصیه شما عمل کردم. به نمایشگاه کتاب رفتم 

و چند تا کتاب درباره شهدا خریدم.
هوای همکارانش را داشت و مرجع درددل بچه ها بود

آدم خستگی ناپذیری بود. اصالً از سختی کار خسته 
نمی شد. از هر راه و روشی برای روحیه دادن به نیروها 
اســتفاده می کرد. مثاًل اگر یکی از اقوام دور یا نزدیک 
همکاران فوت می کرد، ایشــان مقید بود که حتماً در 
مراســم تشییع یا عزای آن فرد شرکت کند و تسلیت 
بگویــد. برای همه همکارانش گوش خیلی خوبی بود. 
خیلی درد دل بچه ها را می شنید. اگر کسی مشورتی 
نیاز داشت با او صحبت می کرد. برای مسائل و مشکالت 
بچه ها مرجعیت داشت و بچه ها توی مشکالت مختلف 
به ایشان مراجعه می کردند. شهید یک جورهایی امین 
بچه ها شده بود. یک چیز دیگر اینکه به زیارت حضرت 
فاطمه معصومه)س( خیلی اعتقاد داشت و در ماه حتماً 

چند بار با خانواده به قم می رفت و زیارت می کرد.
العربیه: اسرائیل در مرز با لبنان و سوریه 

آماده باش اعالم کرد
خبر دیگر اینکه، شبکه العربیه روز دوشنبه مدعی 
شد، رژیم صهیونیســتی در جبهه شمالی یعنی مرز 
فلسطین  اشغالی با لبنان و ســوریه حالت آماده باش 

اعالم کرده است.
به گزارش فارس، روزنامه صهیونیســتی یدیعوت 

آحارونوت نیز از آماده باش ارتش این رژیم خبر داد.
افزایش سطح هشدار امنیتی 

در سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در جهان
همچنین براساس گزارش »لبنان دیبیت«، رژیم 
صهیونیستی سطح هشدار امنیتی را در سفارتخانه هایش 
در جهــان افزایــش داده اســت. این اقدامــات رژیم 
صهیونیستی، ساعاتی پس از  ترور پاسدار مدافع حرم 

شهید حسن صیاد خدایی انجام شده است.
یک روزنامه اسرائیلی نیز تصویر شهید صیاد خدایی 
را با تیتر »حذف در قلب تهران« در صفحه نخســت 

خود منتشر کرد.
عامالن و آمران  ترور شهید صیاد خدایی در باتالق 
نابودی فرو خواهند رفت و سرازیر جهنم خواهند شد.

مشهد- خبرنگار کیهان:
 حجت االسام والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی 
از علمای مسلمان کشور هندوستان که در حرم مطهر امام 
رضا)ع( انجام شد، با اشاره به قدرت وحدت جهان اسام، 
ابراز کرد: بد خواهان اسام و مسلمانان که در رأس آنها 
آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارند، همواره 
از قدرت جهان اسام واهمه داشته اند زیرا می دانند اگر 
انرژی متراکم در امت مسلمان علیه آنها متحد شود آنگاه 

اثری از آنان باقی نخواهد ماند.
تولیت آستان قدس رضوی به تأثیر اتحاد مسلمانان و هندوها 
در بیرون راندن انگلیس از هند اشــاره و ابراز کرد: مســلمانان 
هندوستان با توجه به آموزه های اسالمی که سلطه اجانب را نفی 
می کند ســهم مهمی در استقالل و آزادی این کشور داشته اند؛ 
یادآوری این نقش برجســته مسلمانان در جامعه و میان بخش 
نخبگانی هندوستان بسیار مهم است، زیرا اتحاد و همکاری دو 
جامعه مســلمان و هندو رمز موفقیت و قدرت هندوستان بوده 
و استکبار با تفرقه افکنی به دنبال ایجاد سلطه و تداوم استعمار 

خود است.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم مسلمانان هندوستان اظهار کرد: 
گروه های مختلف در هندوستان در کنار یکدیگر دوستانه زندگی 

می کنند و استفاده از ظرفیت  تمام گروه ها از جمله مسلمانان برای 
پیشرفت شبه قاره، موجب قدرت بیش ازپیش این کشور است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به راهبرد اسالم هراسی 
استکبار برای هجمه به مسلمانان اشاره و عنوان کرد: اسالم هراسی 
یکی از راهبردهای استکبار در ستیز با ارزش ها و آموزه های اسالم 
و هجمه به مســلمانان است، استکبار با ایجاد داعش از یک سو 
زمینه کشــتار مسلمانان را فراهم کرد و از سوی دیگر با نسبت 
دادن اقدامات این گروه تروریستی به مسلمانان، تالش کرد اسالم 

را دیني خشن و مخالف صلح معرفی کند.
حجت االســالم  والمسلمین مروی بیان کرد: پیامبر گرامی 
اسالم)ص( در دوران جاهلیت با ایجاد اتحاد میان قبایل و اقوام 
مختلف تمدن بزرگ اســالمی را بنیان گذاشت، لذا امت اسالم 
اعم از شیعه و سنی به تأسی از این سیره پیامبر)ص( باید همواره 

وحدت خود را حفظ کند.
همچنین سید احمد بخاری امام جمعه مسجد جامع دهلی 
هندوستان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از تشرف به حرم 
مطهر رضوی، اداره منظم این بارگاه عظیم با جمعیت باالی زائران 
را ستود و درخصوص هدف از سفر خود و هیئت همراه به ایران 
گفت: هدف ما از سفر به ایران، مالقات با علمای مسلمان ایران 

و تقویت روابط مسلمانان هند و ایران است.

تولیت آستان قدس رضوی:
استکبار از اتحاد جهان اسالم و قدرت امت مسلمان واهمه دارد



آخرین هشدار انقالبیون یمن به ائتالف سعودی 
درباره نقض مکرر آتش بس

با وجود آنکه انصاراهلل یمن چند روز پیش به سازمان 
ملل اطالع داده بود که پذیرش تداوم آتش بس اعالمی این 
سازمان را بررسی می کند، اما ادامه بمباران روزانه یمن و 
نقض تعهدات ائتالف سعودی مقامات صنعا را به این نتیجه 
رسانده که وقتی از آتش بس فقط یک اسم باقی مانده، 

پذیرش این وضعیت چندان به نفع مردم یمن نیست. 
در همین ارتباط نیز »مهدی المشاط«، رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن گفت: »ما مخالف تمدید توافق آتش  بس نیستیم، 

ولی نمی توان آتش  بسی را پذیرفت که با وجود آن رنج ملت یمن 
ادامه داشته باشد«. وی افزود: »شهروندان یمنی فرقی بین بود و 
نبود آتش بس، حس نکردند و ائتالف متجاوز سعودی این مدت 
به جز دو پرواز مانع از انجام پروازها شد و در حرکت کشتی ها 
اختالل ایجاد کرد.« او با ابراز تاسف از رفتار ناامید کننده ائتالف 
سعودی در عدم رعایت مفاد آتش بس، تاکید کرد که از زمان 
اجرایی شدن توافق آتش  بس هزاران نقض توافق از جمله بیش 

از 35 پیشروی نظامی انجام شده است.  

حزب اهلل لبنان: اکثر نمایندگان راه یافته به مجلس 
دشمن اسرائیل هستند

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان ضمن اشاره به کم 
شدن تعداد نمایندگان جریان غربگرای 14 مارس در 
پارلمان جدید گفت، 77 نماینده راه یافته به مجلس 

با مقاومت علیه دشمن صهیونیستی موافق هستند.
شیخ »نعیم قاســم « معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در گفت وگو با شــبکه »المنار« گفت، روابط حزب اهلل با 
متحــدان تنها محدود به انتخابات پارلمانی نمی شــود و 
همیشه با آنها همکاری داشته است. وی در ادامه تصریح 

کرد: »خواهان اکثریت پارلمانی نیســتیم و بر این اساس 
 که اکثریت برای ما باشــد، کار نمی کنیم. باقیمانده های

 ۱۴ مــارس در انتخابات ســابق ۴۷ نماینده در پارلمان 
داشتند و اکنون 3۶ نماینده دارند و این یک عقبگرد واضح 
است.« به گزارش فارس، شیخ قاسم افزود که اگر پارلمان را 
بر این اساس که چه کسی با مقاومت علیه اسرائیل موافق 
است و چه کسی نیست در نظر بگیریم ۷۷ نماینده موافق 

مقاومت علیه دشمن هستند. «
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بنا بر اعالم رئیس  سیاست خارجی اتحادیه اروپا

جنگ اوکراین
ذخایر نظامی 27 کشور اروپایی را بلعید

بایدن: چین اگر به تایوان حمله کند وارد جنگ می شویم
پکن: مراقب حرف زدنت باش!

نارضایتی بی سابقه از اوضاع اقتصادی درآمریکا، 69 درصد مردم اقتصادشان را »بد« ارزیابی می کنند

سرویس خارجی-
 مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
بسیار گسترده  نظامی  به کمک های  اشــاره  با 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به »کیف« برای 
نبرد با روســیه گفته: ذخایر نظامی کشورهای 
اروپایی رو به اتمام است. روس ها بارها گفته اند 
نه با اوکراین که، مشــغول جنگ با تمام اروپا 

به اضافۀ آمریکا هستند.
89 روز از جنگ اوکرایــن می گذرد. پیش از این 
بسیاری از کارشناســان و حتی مقامات ارشد نظامی 
اروپــا و آمریکا این ارزیابی را داشــتند که این جنگ 
ممکن اســت فرسایشی شده و چند ماه یا حتی چند 
ســال طول بکشــد. طی این مدت اروپا و آمریکا در 
کنار اعزام نیــرو و داوطلب به این جبهه و کمک های 
اطالعاتی، مستشــاری، رســانه ای و... میلیاردها دالر 
کمک تسلیحاتی و نقدی روانه اوکراین کرده اند، طوری 
که طی روزهای گذشته برخی مقامات آمریکایی نسبت 
به پایان ذخایر اســتراتژیک برخی از تسلیحات ارسال 
شــده به اوکراین مثل موشــک ضد تانک »جاولین« 

هشدار داده بودند.
حاال خبرگزاری فارس به نقل از »جوزپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، از کاهش شــدید ذخایر 
نظامی 2۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی به خاطر ارسال به 
اوکراین خبر داده است. بر اساس گزارش »الجزیره«، بورل 
گفته با کمک های نظامی کشــورهای اروپایی به اوکراین 

ذخایر نظامی این کشورها رو به اتمام است:
»کاهش ذخایر نظامی در نتیجه کمک های نظامی 
به اوکراین بارزترین نمونه از این کمبودهاست. در هر 
صورت این در صدر مســائلی اســت که ما از کاهش 
بودجه نظامی و عدم سرمایه گذاری در گذشته به ارث 
برده ایم... از ســال ۱999 تا 202۱، هزینه های دفاعی 
ترکیبــی اتحادیه اروپا تنهــا 20 درصد افزایش یافته 
است، در حالی که این رقم برای آمریکا ۶۶ درصد، برای 
روســیه 299 درصد و برای چین 592 درصد است.« 
بورل در نهایت گفت که اتحادیه اروپا باید هزینه های 

نظامی خود را افزایش دهد تا نیروهای مســلح مدرن 
و قابــل همکاری فراهم کنــد و ذخایر نظامی خود را 
دوباره پُر کند. وی همچنین پیشنهاد کرد ظرف 5سال 
آینده قابلیت های نظامی، به ویژه دفاع هوایی، سایبری 

و فضایی اتحادیه اروپا باید افزایش یابد.
ســخنگوی وزارت دفاع روسیه روز یک شنبه نیز 
اعالم کرد یک محموله بزرگ تســلیحات و تجهیزات 
کشــورهای غربی در شمال غرب اوکراین را با موشک 

کالیبر هدف قرار داد.
استقرار موشک های اسکندر در مرزهای اوکراین

همزمان ستاد کل ارتش روســیه نیز اعالم کرده 
مســکو ســامانه های ســیار موشــک های کوتاه-برد 
بالستیک »اسکندر-ام« را در منطقه »بلگورود« روسیه 
در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است.گفته شده 
در نزدیکی دونتسک، نیروهای روسی تالش می کنند 
تا به ســمت لوهانسک پیشروی کنند. همچنین طبق 
گزارش ها، دو زیر دریایی پروژه »وارشــاویانکا« و یک 

سوم از زیردریایی های عملیاتی ناوگان دریای سیاه در 
خلیج جنوبی سواستوپل واقع در کریمه تحت کنترل 
روسیه پهلو گرفته اند. ســایر زیر دریایی ها داخل دریا 
هستند. این زیردریایی های »وارشاویانکا«، موشک های 
کروز کالیبر را حمل می کنند که انواع مختلفی از آنها 

علیه اهداف دریایی و زمینی استفاده می شوند.
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شاید 20 سال دیگر

اما در حالی که ناتو تالش می کند به سرعت روند 
عضویت فنالند و سوئد را در این ائتالف نظامی فراهم 
کند اتحادیه اروپا هر روز مقابل عضویت اوکراین در این 
نهاد ســنگ های بیشتری را می اندازد. در همین راستا 
وزیر امور اروپایی فرانسه نیز گفته که عضویت اوکراین 
در اتحادیــه اروپا »۱5 یا 20 ســال« زمان می برد. به 
گزارش ایســنا، به نقل از ان دی  تی وی، »کلمان بن« 
در گفت وگو با یک ایســتگاه رادیو محلی گفت: »باید 
صادق باشیم. اگر شما می گویید که اوکراین قرار است 
ظرف شش ماه یا یک ســال یا دو سال عضو اتحادیه 

اروپا شود، دروغ می گویید. خیلی طول می کشد، شاید 
۱5 یا 20 سال.« اظهارات این مقام فرانسوی می تواند 
آب سردی به روی امیدهای اوکراین برای ورود سریع 
به این نهاد سیاســی – اقتصادی پس از حمله روسیه 
باشد. پیشتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
نیز گفته بــود که عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا 

ممکن است چند دهه طول بکشد.
لهستان به قرارداد گازی با روسیه پایان داد

 و دست آخر اینکه دولت لهستان اعالم کرد منتظر 
اتمام قرارداد گازی با روســیه در پایان ســال 2022 
نخواهد ماند و از هم اکنون به این قرارداد پایان می دهد. 
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه تلویزیونی راشاتودی، 
»پیتر نایمسکی« کمیسیونر لهستان برای زیرساخت 
راهبــردی انرژی اعــالم کرد: »همــکاری صنایع گاز 
لهستان و روسیه بعد از 30 سال، متوقف شده است.« 
 وی با بیان اینکه شــرکت لهســتانی »یوروپول گاز« 
مالــک این بخــش از خط لوله انتقال گاز روســیه به 
اروپاست، گفت: »قسمت لهستان خط لوله گاز یامال-
اروپا که گاز روسیه را به ورشو منتقل می کرد می تواند 

برای انتقال گاز از آلمان به لهستان استفاده شود«.
لهستان در کنار بلغارســتان و فنالند و بر خالف 
سایر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا مکانیسم تعریف 
شده از سوی روســیه برای پرداخت پول گاز به روبل 
را نپذیرفتند. مســکو برای تقویت پول ملی خود و در 
عیــن حال، تنبیه تحریم کننــدگان اروپایی، از اواخر 
مارس)فروردین( خواستار پرداخت هزینه گاز به روبل 
شد.برخی شــرکت های انرژی اروپا، پرداخت پول گاز 
روسیه به روبل را پذیرفته اند و بروکسل اوایل این ماه، 
راهنمای جدیدی را برای تجارت شرکت های اروپایی 
با روسیه منتشر کرد که چگونگی پرداخت پول گاز به 
روبل، بدون نقض تحریم ها را آموزش می دهد. شرکت 
گازپروم روسیه در اواخر آوریل، صادرات گاز به لهستان 
را بــه خاطر نپذیرفتن پرداخت هزینه ها به روبل قطع 
کرد اما این کشور همچنان از طریق آلمان و باواسطه 

از گاز روسیه استفاده می کرد.
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سرویس خارجی-
نتایج نظرســنجی جدیدی که نشریه »هیل« 
منتشــر کرده نشــان  می دهد که ۶۹ درصد از 
آمریکایی ها وضعیت اقتصادی کشورشان را »بد« 
ارزیابی می کنند، در حالی که این میزان همین دو 

ماه پیش حدود 4۶ درصد بود.
با گذشت تقریبا یک سال و نیم از ریاست جمهوری 
»جــو بایدن«، روند نزولی میزان رضایت از عملکرد وی 
در واکنش به شکست های دولتش در سیاست خارجی 
و مدیریت بحران اقتصــادی ادامه دارد برآوردها حاکی 
اســت در صورت ادامه روند فعلــی، جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره ای کنگــره آمریکا در نوامبر)آذر 
۱۴0۱( به پیروزی برسند. مهم ترین چالش داخلی این 
روزهای آمریکا بنابر اعالم کارشناســان و مقاما ت این 
کشــور افزایش نرخ تورم است. مطابق اعالم وزارت کار 
آمریکا، نرخ تورم بزرگ ترین اقتصــاد جهان در دوازده 
ماهه منتهی به مارس گذشته)اسفند۱۴00( به باالترین 
سطح در چهل ســال گذشته رسیده طوری که مصرف 
کنندگان آمریکایی فشــار تورم را در امور و خریدهای 
روزمره خود کامال احساس می کنند. مردم آمریکا بایدن 
را مقصــر وضعیت کنونی کشورشــان می دانند و بایدن 

پوتین را!
حاال نتایج نظرسنجی های جدید نیز نشان می دهد که 
۶9 درصد از آمریکایی ها یعنی دو ســوم مردم این کشور 
اقتصاد کشورشان را »بد« ارزیابی می کنند، در حالی که 

این میزان همین دو ماه پیش حدود ۴۶ درصد بود.
ایسنا در این رابطه به نقل از پایگاه خبری »هیل«، 
نتایج نظرسنجی موسسه »ســی.بی.اس-یوگاو «که در 
بازه ۱8 تا 20 می)28 تا 30 اردیبهشــت( انجام شــده 
را منتشــر کرده که نشــان می دهد، بیش از ۶0 درصد 
آمریکایی ها وضعیت کشورشــان را با صفات »مشوش« 

و همچنین »نگران کننــده« و »ناامیدکننده« توصیف 
کرده اند.

 بر اســاس این گــزارش جمهوری خواهان آمریکا 
موضوع تورم را به عنوان نقطه اصلی تبلیغات انتخاباتی 
خــود در نظر گرفته و انتظار دارند این مشــکل در روز 
انتخابات به نفع آنها تمام شود. در مقابل، دموکرات های 
آمریکا نیــز وعده می دهند که هنوز بهترین حزب برای 
ترمیم مســئله افزایش قیمت ها هستند و در عین حال 
رای دهنــدگان را در قبال مســائل دیگری مانند حقوق 
مربوط به ســقط جنین و رســیدگی به مسئله تشدید 
نژادپرستی سفیدپوستان، پس از تیراندازی جمعی اخیر 
در منطقه بوفالوی نیویورک که منجر به کشته شدن ۱0 
تن شد، بســیج می کنند.در نظرسنجی جدید، اکثریتی 
شــکننده معــادل 5۱ درصد از آمریکایی ها برچســب 
»ضعیــف« را برای حزب دموکــرات انتخاب کردند، در 

حالــی که ۴9 درصد با توصیــف دموکرات ها به عنوان 
»افراطی« موافق بودند. بیش از 30 درصد از آمریکایی ها 
هم گفتند کــه دموکرات ها »در دســترس« و »موثر« 
هستند.در همین حال، حدود 5۴ درصد از آمریکایی ها 
گفتند که جمهوری خواهان »افراطی« هستند، در حالی 
که نیمــی از آمریکایی ها گفتند کــه جمهوری خواهان 
“نفرت انگیز” هســتند.بر اســاس این نظرســنجی اگر 
جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در 
انتخابات میان دوره ای سال 2022 به دست بگیرند، بیش 
 از دو ســوم حامیان جمهوری خواه معتقدند جو بایدن 

رئیس جمهور آمریکا باید استیضاح شود.
بحران شیرخشک 

بحران شیر خشــک نیز در بزرگ ترین اقتصاد دنیا 
ادامه دارد و در ادامــه تالش های دولت جو بایدن برای 
برطرف کــردن این بحران، رســانه ها خبــر دادند که 

هواپیمای نظامی این کشور اولین محموله شیر خشک 
را از آلمان وارد آمریکا کرده اند.

به گــزارش »ام اس ان«، هواپیمــای نظامی آمریکا 
حامل چندین تن شــیر خشــک مورد نیاز کودکان از 
آلمان، یکشنبه در فرودگاهی در ایالت ایندیانا فرود آمد.« 
 طبق گزارش این رسانه آمریکایی، »کمبود شیر خشک 
ناشی از مشــکالت تولید و مشــکالت زنجیره تامین، 
مشکالت بزرگی را برای هزاران والدین آمریکایی ایجاد 
کــرده و آنها را به جســت وجوی دیوانــه وار برای این 

محصول واداشته است.« 
بنا بر اعالم کاخ سفید، هواپیمای وزارت دفاع آمریکا 
روز یک شنبه از پایگاه هوایی آمریکا در رامستاین آلمان 
با محموله بیش از ۷0 هزار پوند شــیر خشک به آمریکا 

پرواز کرد.
وضعیت فوق العاده شیرخشک در نیویورک

همچنین در پی بحران شیرخشک شهردار دموکرات 
نیویورک به منظور مقابله با این بحران در این شهر وضع 
اضطراری اعالم کرد. شــبکه »فاکس نیوز« گزارش داد 
که در بحبوحه کمبود سراسری شیر خشک در آمریکا، 
»اریک آدامز« شــهردار دموکــرات نیویورک وضعیت 
اضطراری اعالم کرد تا این شهر بتواند با باال رفتن قیمت 
این محصول اساسی مورد استفاده خانواده ها مقابله کند.

این شــهردار هم حزبی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
 روز یکشــنبه این بیانیه را اعالم کرد. دفتر اریک آدامز 
خبر داد با این اقدام شــهردار، اداره »حمایت از مصرف 
کننــدگان و کارگران نیویــورک« اختیــار الزم برای 
جلوگیری از افزایش قیمت شــیر خشــک در این شهر 
را به دست آورده است.شهردار نیویورک در فرمان اعالم 
وضعیت اضطراری در این شــهر آمریکا تصریح کرد که 
بحران کمبود شیر خشک در خانواده های نیویورک باعث 

ایجاد »درد و اضطراب غیرقابل تصور« شده است.

منابع خبری می گویند رهبر شیعیان تاجیکستان در جریان 
درگیری های شهر »خاروغ« در مرکز ایالت بدخشان تاجیکستان 

به شهادت رسیده است.
برخی منابع رسانه ای نوشته اند که »محمد باقروف« ساعت ۱۷:30 
روز یک شــنبه در جریان درگیری های مسلحانه شهر »خاروغ« بر اثر 
اصابت گلوله جان باخته است. به گزارش مهر شهر »خاروغ« طی چند 
هفته گذشته شاهد اعتراض شهروندان برای برکناری فرماندار این شهر 
بوده است. برخی منابع محلی اما می گویند »باقروف« ترور شده است. 
بر اســاس این گزارش ها »محمد باقروف« در منطقه خودمختار گورنو-
بدخشان ساکن بود و روز یک شنبه به وسیله شلیک یک تک تیرانداز 
جان باخت. هنوز از شناســایی عامالن این شهادت و انگیزه آنها از این 

ترور خبری منتشر نشده است.
گفتنی است والیت خودمختار بدخشان کوهستانی والیتی )استانی( 
است در جنوب شرق تاجیکستان؛ این والیت از جنوب با افغانستان، از 
شــرق با چین و از شمال با قرقیزستان همجوار است. این والیت دارای 
مســاحت ۶3٬۷۱0 کیلومتر می باشــد و مرکز آن شهر خاروغ است که 
براساس سرشماری سال 2008 حدود 29 هزار نفر جمعیت داشته است.

این منطقه خودمختار از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به مدت 
5 سال شاهد جنگ داخلی بود.

سرویس خارجی-
پس از اینکه »جو بایدن« در پاسخ به سوال یک خبرنگار 
گفت در صورت حمله چین به تایوان، کشورش به پکن پاسخ 
مستقیم نظامی می دهد، مقام وزارت خارجه چین از بایدن 
خواست مراقب حرف زدنش باشد. ساعاتی بعد کاخ سفید 

اظهارات بایدن را تصحیح کرد!
تمرکز بر روی چین از جمله سیاست های کلی آمریکا و مطابق 
با اســتراتژی امنیت ملی این کشــور عنوان شده و با رفت و آمد و 
رؤسای جمهور نمی تواند تغییرکند چرا که سرعت پیشرفت چین در 
سال های اخیر غرب )با محوریت آمریکا( را شدیداً نگران کرده است، 
از آن رو که پیشرفت چین را مساوی با افول خود تفسیر می کنند. 
کارشناســان بارها یادآوری کرده اند، چیــن و آمریکا قطعاً در یک 
رویارویی تنِد »اقتصادی، سیاســی، دیپلماتیک و امنیتی« هستند. 
یکی از محورهای رویارویی پکن-واشنگتن که حدود 3 سال است 
ابعاد تازه ای پیدا کرده و شدت فراوانی یافته، مسئله جزیره تایوان و 
آب های مورد مناقشه اطراف آن است. حاال در پی حمله روسیه به 

اوکراین این رویارویی شکل دیگری پیدا کرده است.
»جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در توکیو حمایت 
علنی خود را از تایوان اعالم کرد و گفت: »اگر چین به تایوان حمله 
کند، ایاالت متحده به صورت نظامی در رابطه با این موضوع مداخله 
و از تایوان حمایت خواهد کرد.« بایدن خاطرنشــان کرد که پس از 
حمله روسیه به اوکراین، محافظت از این جزیره )تایوان( »مسئولیت 
بســیار خطیری« است: »ما در قبال تایوان متعهد شده ایم. هرگونه 
زور و اجبار چین علیه تایوان نامناســب و ناپسند تلقی خواهد شد. 
چیــن با اقدام خود کل منطقه را تحت تاثیر قرار و اتفاقی مشــابه 

اوکراین رخ خواهد داد.«
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز دیروز به این اظهارات واکنش 
نشان داد: »موضوع تایوان و اوکراین کاماًل متفاوت است و مقایسه 
آنها پوچ اســت...تایوان بخشــی از خاک چین اســت و ما به هیچ 
کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم.« به گزارش 
تسنیم این مقام چینی در ادامه عنوان داشت: »ما از ایاالت متحده 
می خواهیم هنگام صحبت در مورد موضوع تایوان مراقب باشــد.« 
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به تهدیدهای شدید اللحن 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا علیه کشورش اشاره کرد و گفت: 

آمریکا می داند که چین قادر به حفاظت از خاک خود است.
کاخ سفید اصالح کرد

پس از آن که رئیس جمهور آمریکا تمایل خود برای اســتفاده از 
زور برای دفاع از تایوان در مقابل هرگونه حمالت نشــان داد، یک 
مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعالم کرد که هیچ  تغییری در سیاست 

آمریکا در قبال تایوان به وجود نیامده است. 
او کــه خواســت نامش فاش نشــود، گفــت: »همان طور که 
رئیس جمهور گفت، سیاســت ما تغییر نکرده است. وی بر سیاست 
چین واحد و تعهد ما در قبال صلح و ثبات در سراســر تنگه تایوان 
تأکید کرد.« این مقام کاخ ســفید در ادامه افــزود: »وی )بایدن( 
همچنین بر تعهد ما طبق قانون روابط تایوان برای ارائه ابزار نظامی 
برای دفاع از خود، تأکید کرده است.«)نه مداخله نظامی مستقیم( 
به نظر می رســد بــار دیگر زوال عقلی روی اظهــارات بایدن تاثیر 

گذاشته است.
گفتنی است، تایوان برخوردار از جزایر و محدوده ای قابل توجه 
در دریای چین جنوبی است. با نظرداشت رهیافت کالن چین برای 
تســلط بر دریای چین جنوبی از جمله اقدام این کشور به ساختن 
جزایر مصنوعی، تسلط بر جزائر مورد مناقشه و تقویت حضور نظامی 
اش در این منطقه بنابراین بعید است پکن حاضر به چشم پوشی از 

این بخش از خاک خود در دریای چین جنوبی بشود.

پس از مردم کره جنوبی و فیلیپین، شــهروندان ژاپنی 
نیز تظاهراتی را در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا به 

کشورشان برگزار و خواستار خروج او شده اند.
»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته بود که 

تور 5 روزه خود به شرق آسیا را آغاز  کرد. 
همزمان با روز اول سفر او مردم کره جنوبی و فیلیپین دست به 

تظاهرات علیه آمریکا و این سفر زدند. 
مردم با حمل تصاویری از رئیس جمهور آمریکا فریاد می زدند: »از 
کشور ما بیرون برو!« حاال خبر رسیده که شهروندان ژاپنی نیز روز 
یکشــنبه تظاهراتی را علیه سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان 

برگزار کرده و شعارهای مشابهی علیه او سر داده اند. 
تظاهرات کنندگان ژاپنی معتقدند هدف از سفر بایدن به منطقه، 
قرار دادن ژاپن در برابر چین اســت که در این صورت، ممکن است 

صلح در منطقه با چالش مواجه شود.
گفتنی اســت، ســفر بایدن به ژاپن در حالی انجام می شود که 
صدهــا معترض به حضور نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا در ژاپن 
هفته گذشته با برگزاری تظاهراتی کاهش حضور نظامی این کشور 

در اوکیناوا را خواستار شده بودند. 
»فومیو کیشــیدا« نخســت وزیر ژاپن در پاســخ گفته بود که 
نگرانی های اوکیناوا را جدی می گیرد و تالش خواهد کرد تا بار این 
حضور نظامی را کاهش دهد. وعده ای که بســیار داده شــده اما به 

همان تعداد، انجام نشده است!

واردات شیرخشک در آمریکا توسط ارتش

چهارمین ورزشکار کویتی حاضر به مسابقه با صهیونیست ها نشد
سرویس خارجی-

با وجود انفعال ســازمان ها و نهادهای سیاسی 
بین المللی در محکومیت و جلوگیری از تجاوزگری 
صهیونیســت ها در فلســطین، اما طی چند ماه 
گذشته ورزشــکاران کویتی به خوبی توانسته اند 
پرچمدار مقابله و اقدامات عملــی در برابر رژیم 

صهیونیستی باشند.
 در تازه ترین گام عملی ورزشکاران کویتی علیه اشغال 
 فلسطین، روز یکشنبه »خلود المطیری«، بانوی شمشیر باز 
کویتی از مســابقات بین المللی شمشــیر بازی در تایلند 
انصراف داد تا مقابل نماینده رژیم اشــغالگر قرار نگیرد. 
کمیته پارالمپیک کویت با تائید این خبر در توئیتر خود 
اعالم کرد که »المطیری به ســبب مخالفت با رویارویی 

با حریف اسرائیلی، از این مسابقات کنار کشیده است.«
»المطیری« چهارمین ورزشــکار کویتی در یک ســال 
گذشته است که در حمایت از فلسطین حاضر به بازی کردن 
مقابل نماینده رژیم صهیونیســتی نمی شــود. پیش از این 
بانوی شمشیرباز، ورزشکاران دیگری شامل »ناصر الفرج«، از 
مسابقات جهانی جوجوتسو در بلغارستان انصراف داد تا مقابل 
ورزشکار صهیونیست بازی نکند. دو ماه پیش هم یک ورزشکار 
کویتی دیگر به نام »بدر الهاجری« از مسابقات جهانی شطرنج 
در اسپانیا به خاطر مواجه نشــدن با صهیونیست ها انصراف 
داده بود و در ماه ژانویه گذشته هم »محمد العوضی«، تنیسور 
 کویتی از بازی مقابل ورزشــکار رژیم اشــغالگر در مسابقات 

بین المللی امارات چشم پوشی کرد.
در عین حال به رســمیت نشناختن موجودیت رژیم 
صهیونیســتی در صحنه رقابت های ورزشی تنها محدود 
به ورزشکاران کویتی نیست، بلکه ورزشکاران کشورهای 
دیگری از جمله از جمهوری اسالمی ایران، لبنان، الجزایر 
و سودان نیز در چند ســال گذشته بارها ضمن حمایت 
از آزادی فلســطین، موجودیت ورزشکاران اعزام شده از 

تل آویو را به رسمیت نشناخته اند.

البته این روزها اوضاع و شــرایط سیاسی در تل آویو نیز 
چندان بر وفق مراد رهبران صهیونیســتی نیست و هر روز 
خبری از اختالف و درگیری داخلی در کابینه ائتالفی نفتالی 
بنت به گوش می رسد. روز دوشنبه هم شبکه ۱2 تلویزیون 
رژیم صهیونیستی از استعفای »تال جان تزاوی«، مدیر دفتر 
نفتالی بنت نخســت وزیر این رژیم خبر داد. درخواست این 
عضو کابینه رژیم صهیونیستی کمتر از دو هفته پس از آن 
صورت می گیرد که یکی دیگر از مشاوران ارشد نخست وزیر 
اعالم کرد که کابینه را ترک می کند. وبگاه »تایمز اسرائیل« 
به صراحــت اعالم کرده کــه جدایــی رئیس دفتر بنت به 
دلیل اختالف نظر شــدید او با برخی مشاوران نخست وزیر 
صورت گرفته است. در سایه گسترش عملیات های مقاومت 
فلسطین، به نظر می رسد که شکاف ها و اختالفات سیاسی 
در تل آویو نیز میان مقامات این رژیم هر روز ابعاد جدیدی 

به خود می گیرد و حتی برخی پیش بینی احتمال ســقوط 
کابینه نفتالی بنت را مطرح کرده اند.

همزمان تحرکات صهیونیســت ها علیه شــهروندان 
فلسطینی در روز دوشنبه ادامه یافت و نظامیان اشغالگر 
دو خانه در حال ســاخت فلســطینیان را در روســتای 
الدیوک در شمال اریحا تخریب کردند. انتظار می رود که 
این تخریب ها به بهانه های گوناگون و با اهداف پشت پرده 
ساخت شهرک های صهیونیست نشین دنبال می شود و در 
همین ارتباط نیز وزیر امور قدس در دولت فلسطین تاکید 
کرده است که هم اکنون بیش از 20 هزار واحد مسکونی 
متعلق به فلسطینیان در قدس اشغالی در معرض تخریب 
قرار دارد. »فادی الهدمی«، در همایشی پیرامون قدس و 
مسجداالقصی در ترکیه، ضمن هشدار نسبت به تشدید 
سیاست پاک ســازی نژادی رژیم صهیونیستی در قدس 

و کوچاندن فلســطینیان، تاکید کرد که این رژیم در دو 
سال گذشــته، نزدیک به 500 ساختمان مسکونی را در 
استان قدس تخریب کرده است. وی اشاره کرد که رژیم 
صهیونیستی توسعه شهرک  ســازی برای صهیونیست ها 
در قدس اشــغالی را شدت بخشــیده و به دنبال اجرای 
طرح موسوم به »قدس بزرگ« است. الهدمی خاطر نشان 
کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال مصادره هرچه بیشتر 
اراضی فلســطینیان در قدس از طریق قانون موســوم به 
»امالک غائبین« و نابودی تمامی نشــانه های اسالمی و 

عربی این شهر است.
تقدیر از ورزشکار کویتی

همچنین »شریفه الغانم«، دبیرکل کمیته پارالمپیک 
کویــت، در بیانیه ای کــه روزنامه کویتــی الرایه به آن 
اشــاره کرده اســت، گفت: »انصراف خلــود المطیری از 
مسابقات قهرمانی، با مواضع سیاسی و ورزشی کویت که 
عادی  ســازی را رد می کند، مطابقــت دارد؛ چرا که رژیم 
صهیونیستی سرزمین ما فلسطین را غصب کرده است.« 
وی ادامــه داد: »انصراف خلود المطیری، قهرمان کویتی 
صرفاً تصمیم شخصی او نبود، بلکه با تصویب هیئت مدیره 
کمیته پارالمپیک صورت گرفت و قهرمانان معلول کویتی، 
روزبه روز مواضــع افتخارآمیز خود را ثبت خواهند کرد.« 
همزمان فعــاالن کویتی این اقــدام المطیری را تمجید 
کردند و عبداهلل الموسوی، پژوهشگر مسئله فلسطین در 
این خصوص گفت: »کویت به موضع رسمی و مردمی خود 
ادامه می دهد که این باعث افتخار است زیرا عادی  سازی 
خیانت و فلسطین آرمان ماست.« »اسامه الشاهین«، عضو 
پارلمان کویت هم در توئیتر نوشت: »ما به قهرمان کویتی 
به دلیل مخالفتش با عادی  سازی روابط ورزشی با باندهای 
صهیونیستی افتخار می کنیم.« »محمد السعید«، خبرنگار 
کویتی نیز گفت: »اصرار بر انصراف یعنی بازیکنان قهرمان 
کویتی اصاًل موجودیت رژیم غاصب صهیونیســتی را به 

رسمیت نمی شناسند.«

با برپایی تظاهرات ضدآمریکایی
 ژاپنی ها هم مثل مردم کره جنوبی و فیلیپین 

از سفر بایدن به کشورشان استقبال نکردند

رهبر شیعیان تاجیکستان
به شهادت رسید

قانونگذار پارلمان اروپا با انتقاد از جنگ افروزی آمریکا و با 
اشاره به این که »امپریالیسم آمریکا برای استثمار کشورهای 
ضعیف تر است«، گفت این کشور در 245 سال تاسیس خود 

در 227 جنگ شرکت کرده است.
»اســتثناگرایی آمریکایــی« بــرای آمریکایی ها یک مســئله 
»ایدئولوژی-سیاسی«! است که سیاســتمداران آمریکایی را ملزم 
به اشاعه سیاست و فرهنگ آمریکایی در سراسر جهان کرده است. 
البته آمریکایی ها در تاریخ نوبنیاد خود این هدف را غالباً از راه 
جنگ و تجاوز نظامی پیگیری کرده اند؛ از این رو در کمتر از 3 قرن 

تاریخ بیش از 200 جنگ را از سر گذرانده اند. 
تاریخ آمریکا به عنوان یک کشور مستقل به روز استقالل رسمی 

آن در سال ۱۷۷۶ برمی گردد.
به گزارش فارس، »میک واالس« قانونگذار ایرلندی پارلمان اروپا 
در توئیتی نوشت: »ایاالت متحده در 2۴5 سال تاسیس دولت خود 

تاکنون در 22۷ جنگ حضور داشته است. 
این ادامه امپریالیســم ایاالت متحده اســت که شامل استفاده 
 از قــدرت نظامی برای اســتثمار کشــورهای ضعیف تــر و به نفع 

آمریکاست.«
میــک واالس چندی قبل نیز با انتقــاد از تحریم های ظالمانه 
آمریکا گفته بود، اعمال تحریم های آمریکا بر کشورهای مختلف از 
جمله ایران، عراق، سوریه، ونزوئال و کوبا، جنایت علیه بشریت است. 
واالس با اشــاره به مرگ »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه اسبق 
آمریکا، در توئیتی نوشت: »تحریم ها علیه عراق، که مادلین آلبرایِت 
جنایتکار جنگی معتقد بود ارزش ]کشتار کودکان عراقی[ را داشت، 

مجازات دسته جمعی علیه مردم عراق بود.«
ایــن قانونگذار پارلمــان اروپا با نام بردن از دیگر کشــورهایی 
کــه تحــت تحریم های ظالمانــه آمریکا قــرار گرفته انــد، افزود: 
»]تحریم هــا علیــه عراق[ 500 هــزار کودک را به کشــتن داد- 
جنایتی علیه بشــریت بــود- همان طور که تحریم هــای امروزی 
 علیــه ایران، ونزوئال، ســوریه، کوبا، افغانســتان و دیگر کشــورها 

هستند.«
گفتنی است، آلبرایت 8۴ ساله که در تاریخ 23 مارس 2022 )سوم 
فروردین ۱۴0۱( بر اثر ابتال ُمرد، از گسترش ناتو و نظامی گری آمریکایی 
حمایت می کرد و در سال ۱99۶ و زمانی که عهده دار نمایندگی آمریکا 
در سازمان ملل بود، در مصاحبه با برنامه ۶0 دقیقه »سی بی اس«، 
 از مــرگ و میر کــودکان عراقی در نتیجه تحریم های واشــنگتن 

حمایت کرد. 
آلبرایــت یکــی از چهره هــای اصلی دولت »بیــل کلینتون« 
رئیس جمهــور اســبق آمریکا بود که ابتدا به عنوان ســفیر ایاالت 
متحــده در ســازمان ملل متحــد خدمت کرد و ســپس در دوره 
 دوم ریاســت جمهــوری خــود به عنــوان دیپلمات ارشــد این 

کشور رسید.

 نماینده پارلمان اروپا:
 آمریکا در طول 245 سال عمر خود 

در 227 جنگ مشارکت داشته است


