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رهبری مجدد شی جین 

پینگ؛ چرخش اولویت 

چین از اقتصادبه امنیت

روابط بين الملل
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نشست کارشناسی الزامات 

واگذاری سهام دولت

در 2 خودروساز بزرگ

اقتصادي

شنبه 7 آبان 1401 - 3 ربيع الثانی 1444 - 29 اکتبر 2022 -  سال نودوهفتم - شماره 28241 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 5000 تومان

* بر اس�اس اطالعات موجود، محرز ش�ده اس�ت كه زمينه س�ازي، 
مقدمه چيني و نيز بخش مهمي از عمليات اجرايي آشوب هاي اخير 
توسط سرويس هاي جاسوسي بيگانه در قالب بسته اي طراحي و 
به واسطه برخي گروه ها و شبكه هاي مرتبط با آنها به روش هاي 

مختلف درون كشور پياده سازي شده است 
* اطالع�ات معتب�ري در اختي�ار اس�ت ك�ه برنامه ري�زي و اجراي 
عملياتي بخش عمده آشوب ها توسط سرويس موساد با همكاري 

شقي ترين گروهك هاي تروريستي صورت گرفته است 
* آمريكايي ه�ا به منظور جذب افراد مورد نظر خود، شبكه س�ازي 
از آنه�ا و انتق�ال ايده ه�اي مبتني ب�ر ايجاد تغيي�رات اجتماعي در 
چارچ�وب اه�داف پيش گفته، دوره هاي آموزش�ي متع�ددي را در 

كشورهاي ثالث و بعضاً به صورت برخط برگزار كرده اند 
* ط�ي ماه ه�اي گذش�ته، انديش�كده ها و موسس�ات آمريكاي�ي � 
صهيونيس�تي و غربي به نظريه پردازي و انگاره س�ازي پيرامون 
 نق�ش زن�ان در حوادث پي�ش روي ايران پرداخته ان�د و اين مباني

در محتويات محصوالت آنان گفتمان سازي شده است 
* آمريكايي ها در عرصه فناوري و فعاليت  هاي رسانه اي با عنايت 
ب�ه افزايش اثرگذاري ش�بكه هاي اجتماعي و مرجعيت خبري آنها، 
عمليات هاي تاثيرگذاري و جنگ تركيبي بزرگي عليه مردم مظلوم 

ايران در فضاي سايبر به راه انداختند 
* جامعه اطالعاتي كشور با الطاف الهي و عنايات اهل بيت عصمت 
و طهارت )ع( به ارزيابي داخلي س�ازمان هاي جاسوس�ي آمريكا و 
انگليس دسترسي يافته است كه صريحاً دربردارنده اعترافات هم 
در پيرامون شكست سناريوهاي مجمع شياطين و هم در باب اذعان 
به ريش�ه دار بودن »درخت تناور ايران اس�المي« و در قبول اقتدار 

غيرقابل انكار »ايران قوي« هستند 
* ح�وادث اخي�ر كش�ور بي�ش از هم�ه ، عناي�ات خداون�دي به اين 
آب و خ�اك را نش�ان داد و »پ�روژه ويران س�ازي ايران« شكس�ت 

مفتضحانه اي خورد
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رئیس جمهوري: مهاجرت نخبگان

باید معكوس شود

نصراهلل به آماده باش رزمندگان حزب اهلل لبنان 

علیه اسرائیل پایان داد
 * راهب�رد م�ا ارتق�اي توانمندي ه�اي داخل�ي و اس�تقالل و راهب�رد دش�من ناتوان س�ازي

و نيازمندكردن كشورهاي مستقل است 
* بايد برنامه ريزي ها در زمينه تامين دارو به شكلي باشد كه در شرايط حساس دچار مشكل نشويم 

 * نص�راهلل: ت��واف�ق م�رزي درياي��ي ب�ا رژي�م صهي�ونيس�ت�ي، پي�روزي ب�زرگ�ي براي
لبنان است 

* جنايت هولناك شيراز را به امام خامنه اي و ملت ايران تسليت مي گوييم

افشاي نقش سرويس هاي جاسوسي و انديشكده هاي غربي 

در ايجاد آشوب هاي اخير

مع�ارف

صفحه 6

گفتگو با حجت االسالم والمسلمين 

ناصر نقويان

اخالق اجتماعي

بيانيه تبييني مشترك وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه منتشر شد

اخبار شهرستان ها
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وزیر ارشاد: شاهنامه 
فردوسی و تاریخ بیهقی 
به زبان فارسی منزلت 

بخشیدند

درپي حادثه تروريستي در حرم مطّهر حضرت احمد بن موسي )ع(

* جنايت شقاوت آميز در حرم مطّهر حضرت احمد بن موسي عليهماالسالم كه به شهادت و مجروح 
شدن دهها مرد و زن و كودك بي گناه انجاميد، دلها را اندوهگين و داغدار كرد

  * عام�ل ي�ا عام�الن اي�ن جناي�ت اندوهبار يقيناً مجازات خواهند ش�د ولي داغ عزي�زان و نيز هتك 
حرمت حرم اهل بيت عليهم الس�الم جز با جس�تجو از سررشته اين فاجعه آفريني ها و اقدام قاطع و 

خردمندانه درباره آن، جبران نخواهد شد
  * همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن يا جاهل و غافل او وظائفي برعهده داريم

*آي�ت اهلل العظم�ي ناص�ر م�كارم ش�يرازي: م�ردم اي�ن س�رزمين و ب�ه خص�وص م�ردم دي�ار ف�ارس 
 ك�ه هم�واره دي�ار جوانم�ردان و دين�داران و محبي�ن اه�ل بي�ت )عليه�م الس�الم( ب�وده و هس�ت
از توطئه هاي دشمن به خوبي آگاه بوده و در راه دفاع از دين و سرزمين خويش آماده مجاهدت مي باشند 
* آيت اهلل العظمي جعفر س�بحاني: اين حادثه مي تواند براي آن دس�ته از معترضاِن غفلت زده ماه 

اخير زنگ بيدار باش باشد كه نتيجه آن كار هاي كودكانه و حساب نشده، همين نوع حوادث است
* آيت اهلل العظمي عبداهلل جوادي آملي: استقامت ايران بزرگ اسالمي خصوصاً رجال نامور و بانوان 

بزرگوار شيراز، سهم ستودني در تحكيم و تماميت ارضي ايران مستقل داشته و دارند 
* سيد حسن خميني:عامالن اين جنايت تروريستي امنيت جامعه ما را هدف گرفته اند كه به دنبال 

ايجاد بستر مناسبي براي اهداف پليد خود بوده اند

  رهبرمعظم انقالب: عامالن جنايت شيراز
يقيناً مجازات خواهند شد
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* ش�وراي تامين اس�تان سيستان و بلوچستان از عزل 
فرمانده انتظامي زاهدان و رئيس كالنتري 16 اين شهر 
در پي حوادث اخير و مرگ شماري از هموطنان بي گناه 

خبرداد 
* ب�ه دلي�ل مج�اورت كالنت�ري 16 ب�ا مح�ل برگزاري 
نماز جمعه، تخليه نشدن كامل مصلي، درگيري مسلحانه 
و همچني�ن تيران�دازي نيروهاي انتظامي، متاس�فانه 
ش�ماري از ش�هروندان نمازگزار و عاب�ران بي گناه كه 

نقشي در اغتشاش نداشتند، جان باختند

عزل2 فرمانده انتظامي 
زاهدان

ضميمه روزنامه امروز

فصل شيوع آنفلوآنزای فصلی رسيد!
فرحناز اميرسرداری

»چ�اروادار« ه��ا ام��انت دار 
جان و مال مسافران

زهره شريفي 
 ديدگاه ما نس�بت به ش�انس

در گذشته و امروز
 ريحانه باغباني شميراني

گ��ام هاي�ی ب��رای پرورش 
كودكان خالق

عاصفه اله وردي
و...

 

خطر مخدوش شدن

امنیت
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فتح اهلل آملي

يادداشت
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راهپيمايي سراسري در محکوميت حادثه تروريستي شاهچراغ
صفحه2

 آگهى تجديد  مناقصه دو مرحله اى عمومى
 با موضوع شبكه توزيع آب و آب فضاى سبز 
 و شبكه جمع آورى فاضالب و احداث مخزن
  200 متر مكعبى و احداث سكوى پمپاژ   

شماره مناقصه 1401/9

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2001004340000030)
ــادى صنايع معدنى و  ــركت منطقه ويژه اقتص 1- نا� �س�تگا� مناقصه گز��: ش

فلزى خليج فارس
ــهيد  ــدر عباس – كيلومتر 13 بزرگراه ش 2-نش�انى �س�تگا� مناقصه گز��: بن

رجائى جنب پاسگاه نيروى انتظامى خونسرخ - تلفن  33592201-10  (076)
ــبكه جمع آورى  ــبز و ش ــبكه توزيع آب و آب فضاى س 3-موض�و�  مناقصه : ش

فاضالب و احداث مخزن 200 متر مكعبى و احداث سكوى پمپاژ
4- مبلغ � نو� تضمين ش�ركت �� مناقصه: مبلغ 12،983،000،000ريال 

كه به صورت فيش واريزى يا ضمانت نامه بانكى به نفع  مناقصه گزار
5- قيمت �سنا� � شما�� حسا�: مبلغ1،500،000ريال به شماره حسابى كه 

در سامانه ستاد قيد شده است واريز گردد.
6- مهلت فر�� �سنا�:  از تاريخ 1401/8/3 لغايت پايان وقت ادارى1401/8/10

7- مهلت تحويل �سنا� :  مهلت تكميل و تحويل اسناد حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ1401/8/23
ــاعت 10/00  ــايى پاكات راس س 8- �ما� � محل با�گش�ايى پاكا�:  بازگش
ــالن كنفرانس منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى  مورخ1401/8/24در س

خليج فارس صورت خواهد پذيرفت.
9-كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه 
ــداركات الكترونيكى دولت  ــامانه ت ــاير مراحل مناقصه ،از طريق درگاه س جهت س
 (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران
ــور و دريافت گواهى  ــايت مذك ــورت عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در س  در ص
ــركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان  امضاى الكترونيكى را جهت ش
ــناد مناقصه عمومى و ارسال  ــد.اطالعات و اس ــامانه تاريخ 1401/8/3مى باش در س

دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
       www.PGSEZ.ir    :10- نشانى سايت شركت

داشتن گواهينامه صالحيت حداقل رتبه 4 در رشته آب معاونت برنامه ريزى و نظارت 
راهبردى رياست جمهورى براى شركت در مناقصه الزامى مى باشد.

روابط عمومى منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس

(نوبت دوم)

آگـهـي مـزايـده
فر�� �قال� مستعمل

مؤسسه اطالعات و شـركت ايرانچاپ درنظر دارد نسبت به 
فروش اقالم مستعمل زير از طريق مزايده اقدام نمايد. متقاضيان 
ــركت در  ــد مي توانند جهت بازديد از اقالم و دريافت فرم ش خري
ــه آدرس: تهران خيابان  مزايده حداكثر تا تاريخ 1401/8/14 ب
ــه  ــاختمان موسس ــاد خيابان  مصدق(نفت) جنوبي س ميردام
ــا با تلفنهاي  ــاي قندالي مراجعه و ي ــات واحد خدمات آق اطالع

29993541 و 09127363448 تماس حاصل نمايند.
ــي، فايل چوبي  ــز كامپيوتر، درب چوب ــز چوبي اداري، مي 1ـ مي

مستعمل
ــد فلزي، فايل فلزي، كتابخانه فلزي، ميز فلزي،  ويترين و  2ـ  كم

صندلي مستعمل
3ـ  توالت فرنگي، و كاسه روشويي مستعمل

4ـ  بخاري گازي، قاب كولر، ميز پينگ پنگ مستعمل

صنايع شهيد مسلمي در نظر دارد خريد موارد ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به طور جداگانه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
الزم به ذكر است جهت دريافت اسناد مناقصه داشتن رزومه شركت ، معرفي نامه الزامي است و تنها در صورتي اسناد مناقصه به نماينده شركت ارائه 
مي گردد كه رزومه مورد تاييد صنايع واقع گردد . از كليه متقاضيان واجد شرايط ، دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه 
و پيوست فني قبل از مراجعه با شماره تلفن هاي ذكر شده حتماً هماهنگ شود :  36076253 و 36077569 و 36076248-021 سپس مراجعه 
نمايند. مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/08/07 لغايت 1401/08/21 از ساعت 08:00 صبح الي 12:30 و از ساعت 14:00 لغايت 15:30 
خواهد بود و اسناد مناقصه را مي بايست تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه 1401/08/22 به آدرس مذكور تحويل نمايند . استعالم هاي واصله 
ــايي و بررسي خواهد شد . به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مهر يا  ــاعت09:00 صبح بازگش ــنبه مورخه 1401/08/23 راس س ــرايط در روز  دو ش واجد ش

سپرده معتبر ، مخدوش و مشروط و پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*پرداخت هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .

          هر شركت كننده جهت حضور در يك يا چند موضوع مناقصه مختار مي باشد . 

�گهي مناقصه عمومي شما��  1401-11

1 – فورج و ماشينكارى قطعه باكد 01-211 به تعداد 5/000 عدد 
2 – خريد دستگاه پكيچ روفتاب به تعداد 1 دستگاه 

3 – خريد قطعه باكد 010-120-02-173 به تعداد 8/000 عدد 
4 – خريد باكاليتBMC باكد 46002 به مقدار 10/000 كيلوگرم 
5 – خريد قطعه ريخته گرى باكد 00100746 به تعداد 20/000 عدد 

6 – خريد قطعه باكد 0036-01-154 به تعداد 7/000 عدد 
7 - خريد قطعه باكد 01-330-04-154 به تعداد 7/000 عدد 

ــد02-310-04-154 به تعداد  ــى باك ــه باكاليت ــق قطع 8 – تزري
10/000 عدد 

ــه تعداد  ــد02-320-04-154 ب ــه باكاليتى باك ــق قطع 9 - تزري
10/000 عدد 

ــد0021002 به تعداد  ــد0021001 و ك ــرم قطعه باك 10 – فلوف
2/000 ست 

ــد 1-0050-10-154 به تعداد820  ــد جعبه چوبى باك 11 – خري
عدد به همراه پالت باكد 1-0051-10-154 به تعداد 275 عدد 

ــد جعبه چوبى باكد 005-10-154 به تعداد720 عدد به  12 -  خري
همراه پالت باكد 0051-10-154 به تعداد 240 عدد 

ــى باكد 00-100 به تعداد720 عدد به همراه  13 - خريد جعبه چوب
پالت باكد 00-200 به تعداد 92 عدد 

ــداد950 عدد به همراه پالت  ــد جعبه چوبى باكد 02 به تع 14 - خري
باكد 03 به تعداد 120 عدد 

15 – اخذ خدمات آفست قطعه باكد 080-04-210-04-154 به 
تعداد 5/000 عدد 

ــپيرال سرمايشى و گرمايشى به  ــى اس 16 – اخذ خدمات كانال كش
مدت 6 ماه شمسى 

ــه مقدار  ــد 000000-011-01-133 ب ــه باك ــد قطع 17 -  خري
10/000 كيلوگرم 

18 - خريد قطعه باكد 010-01-133 به مقدار 5/000 كيلوگرم 
شناسه آگهى : 1400946
م الف : 2915

شـهادت جمعـى از زائران حرم مطهـر حضرت احمد بن موسـى(ع) در حادثه تروريسـتى را بـه خانواده هاى 
 اين عزيـزان و همه مردم ايران تسـليت عرض نموده و همچنين شـهادت بـرادر جهادى و عزيـز جناب آقاى 
دكتر سـيد فريدالدين معصومى مدير عامل فقيد هلدينـگ برق و انرژى غدير در اين حادثـه را به مديريت و 

كاركنان محترم شركت سرمايه گذارى غدير و بويژه خانواده محترم ايشان تسليت عرض مى نمايم.
متين ديدارىـ    مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت پتروشيمى زاگرس

https: //ble.ir/ettelat يا @ettelat  
@ ettelaatnewspaper
@ettelat

انفورماتيك روزنامه اطالعات

���� فضا� مجا�� ���نامه �طالعا�
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ــده از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد. موضوع مناقصه  شـركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را طبق شرح كار تدوين ش
ــد.كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى، از دريافت و تحويل اسناد  ــى مي باش ــيرى براى مدت 12 ماه شمس ــازى و تعميرات كلى جرثقيل مدل كروپ (KRUPP) منطقه س پروژه نوس
ــتاد) به آدرس www.Setadiran.ir و شماره فراخوان  ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــاير مراحل مناقصه، صرفاً از طريق درگاه س ــتعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت س اس
ــايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در  ــت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در س ــد. الزم اس 2001094077000017 انجام خواهد ش

مناقصه محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
شرايط متقاضى:

1. توانايى ارائه سپرده يا ضمانت نامه بانكى « شركت در فرآيند اجراى كار» به مبلغ 1،500،000،000 ريال
2. توانائى ارائه ضمانت نامه بانكى انجام تعهدات به ميزان 10 مبلغ كل قرارداد طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن

و نيز كسر 10 جهت تضمين حسن انجام كار
3. داشتن امكانات وتجهيزات، توانايى مالى و تخصص در موضوع مناقصه 

4. ذكر خدمات موضوع مناقصه در اساسنامه  متقاضيان و داشتن سوابق اجرايى مشابه 
ساير شرايط:

1. به تقاضاهاى مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2. شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات و آيين نامه هاى مربوطه مختار خواهد بود.

3. پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار باشند.
4. مناقصه به صورت يك مرحله اى بوده و مالك تعيين برنده، پيشنهاد مالي براساس ماده 10 آيين نامه نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات خواهد بود.

-تاريخ انتشار فراخوان:  1401/08/02
-مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/08/10
-مهلت ارسال پاسخ استعالم:  1401/08/24 

آدرس: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از مسجد باللـ  نرسيده به تقاطع مدرسـ  خيابان تورجـ  خيابان خاكزادـ  پالك 12ـ  شركت نفت فالت قاره ايران.
شماره تلفن: 12 و 23380011ـ  021 امور حقوقى و قراردادهاى منطقه سيرى.

شماره فكس: 23382188ـ  021 امور حقوقى و قراردادهاى منطقه سيرى.
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران شناسه آگهى : 1400930

شركت نفت فالت قاره ايران

فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى و يك مرحله اى شماره 1401-0803
پروژه نوسازى و تعميرات كلى جرثقيل مدل كروپ (KRUPP) منطقه سيرى (نوبت اول)

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHS-0148513-T19 :درخواست شماره
موضوع آگهي :

ورق هاى آلومينيومى عايق كارى  
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل
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 رهبرمعظم انقالب: عامالن جنايت شيراز يقينًا مجازات خواهند شد

رئیسی:در جنگ اراده ها پیروزی متعلق به ملت بزرگ ایران است

افشاي نقش سرویس هاي جاسوسي و اندیشكده هاي غربي در ایجاد آشوب هاي اخیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبرمعظم  
انقالب درپی حادثه تروریس���تی  در حرم 
مطّهر حضرت احمد بن موسی )ع( پیامی 
صادرکردند که متن آن    به شرح زیر است:

بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم
جنایت ش���قاوت آمیز در حرم مطّهر 
حضرت احمد بن موسی علیهماالسالم که 
به شهادت و مجروح شدن دهها مرد و زن 
و کودک بی گناه انجامید، دلها را اندوهگین 
و داغ���دار کرد. عامل یا عامالن این جنایت 
اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد ولی داغ 
عزی���زان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت 
علیهم السالم جز با جستجو از سررشته ی 
این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه 
درباره ی آن، جبران نخواهد ش���د. همه در 
مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل 
خائن یا جاه���ل و غافل او وظائفی برعهده 
داریم؛ از دستگاههای حافظ امنیت و قوه ی 
قضائیه تا فعاالن عرصه ی فکر و تبلیغ و تا 
آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشند در 
مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان 
و مقدسات آنان بی اعتنائی و بی احترامی روا 
میدارد. مّلت عزیز و دستگاههای مسئول یقینًا 
بر توطئه ی خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند 

آمد، انشاءاهلل.
اینجانب به خانواده های عزادار این حادثه 
و به مردم شیراز و به همه ی ملت ایران تسلیت 
میگویم و ش���فای مجروحان را از خداوند 

متعال مسألت میکنم.
سید علی خامنه ای/۵ آبان ۱۴۰۱

پیام مراجع عظام تقلید
آیت اهلل  العظمی ناصر مکارم شیرازی 
هم با صدور پیامی نوشتند: با نهایت تأثر و 
اندوه از حمله تروریستی در آستان حضرت 
احمد بن موس���ی )ع( و شهادت و مجروح 
شدن قریب ۴۰نفر از زائرین آن بارگاه ملکوتی 
مطلع شدم. مردان و زنان و کودکان بی گناهی 
که آماج گلوله های جنایتکاران تکفیری قرار 
گرفته و در محل عبادت با خداوند یکتا به 
خون غلطیدند.این روزها که امنیت کشور 
عزیزمان تهدید ش���ده است، فرصتی برای 
دشمنان و بدخواهان کشور و مردم و انقالب 
مهیا گردیده تا در سایه حوادث اسفبار اخیر، 
به جنایات و پلیدی هایی که در سر داشته اند 
جامه عمل بپوشانند و جریان های تکفیری که 

نه از اسالم بهره ای برده اند و نه از انسانیت، با 
ترور زنان و کودکان بی دفاع، این گونه دست 
به جنایت بزنند.اما بدانند که مردم این سرزمین 
و به خصوص مردم دیار فارس که همواره 
دیار جوانمردان و دینداران و محبین اهل بیت 
)علیهم السالم( بوده و هست از توطئه های 
دشمن به خوبی آگاه بوده و در راه دفاع از دین 
و سرزمین خویش آماده مجاهدت می باشند 
و به زودی جنایتکاران کیفر اعمال وحشیانه 
خود را خواهند دید و زبانه آتش���ی را که 
افروخته اند، دامن خودشان را خواهد گرفت. 
اینجانب با دلی اندوهگین و آکنده از غم، این 
مصیبت جانسوز را به محضر حضرت ولی 
عصر)ارواحنا فداه( و آستان رفیع شاهچراغ و 
اهالی استان فارس و خطه شیراز و خصوصا 
وابستگان شهدای این جنایت هولناک تسلیت 
عرض نموده و علو درجات برای این شهدای 
واال مقام و صبر و شکیبایی برای بازماندگان و 
عافیت و بهبودی برای مجروحان را از درگاه 

خداوند متعال مسألت می نمایم.
آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی  هم 
درپیام خود آورده اند: حادثه ددمنشانه و دور 
از انسانیت که در شب پنجشنبه در حرم مطّهر 
احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ )ع( رخ 
داد، ایران اسالمی را در غم و حزن فرو برد، 
انسان های بی خبرِ از خدا و دور از انسانیت 
در مکان مقدس، جمعی از مردان و زنان و 
کودکان را که مش���غول راز و نیاز بودند با 
سالح گرم به شهادت رساندند و از این طریق 
وجدان ش���یطانی خود و مسببان و طراحان 
 حادثه خونبار را راضی ساختند.این حادثه 
می تواند برای آن دسته از معترضاِن غفلت زده 
ماه اخیر، زنگ بیدار باش باشد، که نتیجه آن 
کار های کودکانه و حساب نشده، همین نوع 
حوادث است.اینجانب مراتب تسلیت خود را 
از صمیم دل به اهالی محترم شیراز و سایر هم 
میهنان و خانواده های داغدیده تقدیم نموده 
و برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل از 
خداوند متعال خواهانم و همچنین برای روح 
شهداء حرم مقدس از خداوند متعال طلب 

رحمت و علّودرجه خواهانم.
درپیام آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی 
آملی آمده است  : حرم امن اهل بیت )علیهم 
السالم( همانند کعبه، از ابرهه تکفیری مصون 
خواهد ماند. شهدای حرم حضرت احمد بن 

موسی )علیهما السالم(، همانند دیگر شهدای 
اسالمی محشور با دوده طاها و اسره یاسین 
اند. مجروحان این سانحه سنگین شفا یابندگان 
دارالشفای والیت اند. استقامت ایران بزرگ 
اسالمی خصوصاً رجال نامور و بانوان بزرگوار 
شیراز، سهم ستودنی در تحکیم و تمامیت 

ارضی ایران مستقل داشته و دارند.
 آیت اهلل العظمی  حسین نوری همدانی  
در پیامشان آورده اند : خبر حادثه تروریستی 
در حرم مطهر حضرت احمد بن موس���ی 
شاهچراغ )علیه الس���الم( و شهادت عده 
ای از عزیزان موجب تأس���ف و تأثرعمیق 
گردید. بدون شک این اقدام با پشتوانه مالی 
و اطالعاتی برخی از کشورهای مستکبر از 
جمله امریکا و اسرائیل و ایادی منطقه ای آنان 
با استفاده از شرایط پیش آمده داخلی صورت 
پذیرفت.اینجانب ضمن محکوم کردن این 
جنایت هولناک و تسلیت به ملت عزیز ایران 
خصوصاً اهالی متدین فارس و خانواده معظم 
شهدای این حادثه تروریستی، از مسئوالن 
محترم می خواهم به طور جدی این موضوع 
را پیگیری نموده و با همه کسانی که امنیت 
مردم را به خطر می اندازند و زمینه ساز ناامنی 
هستند برخورد نمایند و با کمک مردم شجاع 
ایران زمینه سوء استفاده از دشمنان گرفته شود.
امروز وظیفه اول همه مدیران خدمت به مردم 
و حل مشکالت آنها و حفظ نظام مقدس 

جمهوری اسالمی می باشد.
پیام رئیس قوه قضائیه

حجت االسالم والملسمین محسنی اژه 
ای رئیس قوه قضائیه ، طی تماسی با رئیس 
کل دادگستری استان فارس ضمن عرض 
تسلیت دستور اکید داد با بهره گیری ازهمه  
امکانات امنیتی انتظامی نسبت به شناسایی 
عامالن و آمران این حادثه تلخ و تاسفبار اقدام 
کند و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و 

خاطیان به اشد مجازات محکوم شوند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
هم  درواکنش به حادثه تروریس���تی شیراز 
درصفحه شخصی خود متنی منتشر کرد که به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اینجانب و همه همکارانم در وزارت 
امورخارجه، شهادت زائران مظلوم جنایت 
تروریستی، در حرم مطهر شاه چراغ شیراز را 

تسلیت عرض نموده و برای مجروحین شفای 
عاجل مسئلت می کنیم.این جنایت، نیات شوم 
مشوقان ترور و خشونت در ایران را کاماًل 
روشن ساخت. اطالعات موثقی موجود است 
که دشمنان، پروژه چند الیه ناامن سازی ایران 
را طراحی کرده اند.بی تردید اجازه نمی دهیم 
منافع و امنیت ملی ایران بازیچه دس���ت 
تروریست ها و مداخله گران خارجی مدعی 

حقوق بشر قرار گیرد.
   حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری سابق هم   در پیامی با 
محکومیت اقدام تروریستی در حرم حضرت 
احمد بن موسی )شاهچراغ( وهمدردی با 
خانواده شهدا و مجروحان، تأکید کرد: این 
جنایت نباید سبب شکاف در ملت ایران و 

تشدید اختالفات دشمن خواسته شود. 
 وی دراین پیام آورده اس���ت:هدف از 
این قبیل اقدامات غیرانسانی، تهدید امنیت 
و آرامش مردم است؛ امنیتی که ثمره خون 
شهدای واالمقام دفاع مقدس و شهیدان راه 
عزت و استقالل ملت ایران است. امنیتی که 
حافظ جان و ناموس همه مردم ایران، از شیعه 
و سنی و همه اقوام ایران است. هر نوع خدشه 
به این اصل مهم و حیاتی می تواند زیان های 
جبران ناپذیری برای تمامیت ارضی و استقالل 

ایران به بار آورد.
 روحانی خاطرنشان کرد:امنیت ملی اما 
صرفاً با توسل به ابزار نظامی و انتظامی حاصل 
نمی شود؛ همه اقشار و آحاد ملت در تأمین و 
تضمین امنیت مسئول و مؤثرند؛ امنیتی که باید 
ضامن حفظ حیات، تأمین معیشت و تضمین 

آزادی ها و حقوق اساسی مردم هم باشد.
 این جنایت نباید س���بب شکاف در 
ملت ایران و تشدید اختالفات دشمن خواسته 
ش���ود، چون تک تک مردم ایران از هر نوع 
خشونت نفرت دارند و ما می توانیم با گفتگو 
درون ایران اسالمی مشکالت خود را حل 
کنیم. افراطی گری نتیجه  ای جز خشونت به بار 
نمی آورد و تشدید خشونت، انسجام و امنیت 
ملی را به خطر می افکند. اسرائیل و آمریکا که 
خود به وجودآورنده و پشتیبان گروه های ترور 
از جمله داعش برای ایجاد تفرقه و خونریزی 
در منطقه بوده  اند و وابستگان به آنان هرگز 
نمی توانند دلسوز ایرانیان با هر گرایشی باشند 
و بی شک از هر فرصتی برای تعمیق شکاف 

ملت و دولت استفاده می کنند.
   رئیس جمهوری سابق درپایان این 
پیام آورده است :      اینجانب با ابراز تسلیت 
و همدردی با خانواده شهدا و مجروحان این 
حادثه تلخ و مردم غیور فارس و ملت شریف 
ایران و محکومیت هر نوع خشونت و ترور 
در هر شکل و بهانه ای، از خدای عزت آفرین، 
امنیت و سربلندی و پیشرفت ایرانیان و رفع 
موانع توسعه و ارتقای جایگاه ایران عزیز را 

خواستارم
 رئیس س���تاد کل نیروهای مس���لح 
ه���م درپیامی اعالم کرد:اغتشاش���گران و 
فریب خوردگان که بی ش���ک در گناه این 
جنایت بزرگ شریک هستند بدانند  که امنیت، 
آرامش و حفظ جان و مال مردم شریف ایران 
خط قرمز نیروهای مسلح صبور، مقتدر و جان 

برکف ایران اسالمی است.
سردار سرلش���کر محمد باقری افزود: 
طراحان و عام���الن داخلی و خارجی این 
جنایت ددمنشانه به زودی در کمین نیروهای 
انتظامی امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی 
قرارخواهند گرفت و به سزای اعمال ننگین 

شان خواهند رسید.
 درپیام حجت االس���الم و المسلمین 

سیدمحمد خاتمی آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه تروریستی شیراز که به جانباختن 
 عده ای از هموطنان عزیز و آس���یب دیدن 
عده ای بیشتر منجر شد، نشان داد که خشونت 
تا چه حد می توان���د بی رحم و مصیبت بار 
باشد. ضمن محکوم کردن این حرکت پلید 
و دردآفرین، برای جانباختگان عزیز رحمت 
واسعه الهی و برای آسیب دیدگان، بهبودی از 

خداوند منان طلب می کنم .
آنچ���ه در جامعه ما جاری ا س���ت و 
می توان ریشه های آن را از دیرباز جستجو 
کرد و رو به س���وی آزادی و زندگی دارد، 
درخور توجه است؛ ولی با کمال تأسف بروز 
خشونت -از هر طرف که باشد- دلها را آزرده 
می کند.زیستن اولین حق هر انسانی است و 
بهزیستن انسان ها باید هدف و رسالت نظام ها 
و حکومت ها باشد. مالک ارزیابی یک نظام 
و یک حکومت این است که تا چه حد زمینه 

بهزیستی مردم را فراهم می آورد.
تقاضای زندگی خوب، امن و عادالنه از 

سوی مردم، تقاضای طبیعی است و اگر ببینند 
شرایط این زندگی فراهم نیست، حق دارند 
انتقاد و حتی اعتراض کنند؛ ولی در همه حال 
انتقاد و اعتراض باید متوجه نفی خشونت هم 
باش���د و نباید خود به خشونت آلوده شود؛ 
مخصوصاً در شرایطی که بدخواهان ایران و 
ایرانی در بیرون مرزهای کشور با حربه های 
غیر انسانی مانند تحریم   یا تشویق خشونت 
برای بهره گیری از خون پاک جوانان کشور 
امیدهای واهی در سر دارند. ضمن عرض 
تسلیت و ابراز همدردی با همه کسانی که 
عزیزان خود را در حادثه تروریس���تی اخیر 
ش���یراز و پیش از آن از تهران تا زاهدان و 
مازندران و کردس���تان و جای  جای میهن از 
دست داده اند، تأکید می کنم که خشونت را 
با خشونت نمی توان پاسخ داد، هرچند باید 
با خشونتگران مقابله کرد. برای بهبود اوضاع 
و فراهم آمدن فضای زندگی امن و سالم و 
برخوردار برای همه به خصوص حکومت ها 
باید موازین حکمرانی خوب را رعایت کنند و 
ضمن شنیدن صدای انتقاد و اعتراض -حتی 
اگر ناحق باشد- زمینه را برای فراهم آوردن 

رضایت مادی و معنوی مردم فراهم آورند.
من نیز به نوبه خود در آشکار و نهان 
راههایی که به این امر مبارک منتهی می شود و 
امنیت را پایدار و آزادی و توسعه و پیشرفت 
را تأمین می کن���د ،در حد فهم و توان اندک 

خود نمایانده ام.
امید است که گوشها شنوا و دلها پذیرا 

شود.
سیدمحمد خاتمی/پنجم آبان ماه ۱۴۰۱
پیام حجت االسالم و المسلمین سید 
حسن خمینی به این مناسبت هم چنین است 

:
بسمه تعالی

جنایت دردناک حرم مطهر حضرت شاه 
چراغ )ع( در شهر شیراز که منجر به شهادت 
جمعی از نمازگزاران و جراحت تعدادی دیگر 

شد، مایه تأسف و تأثر شدید است.
عامالن این جنایت تروریستی امنیت 
جامعه ما را هدف گرفته اند که به دنبال ایجاد 
بستر مناسبی برای اهداف پلید خود بوده اند.

طبیعی اس���ت که انتظ���ار همگان از 
مسئوالن مربوطه  عالوه بر برخورد با عامالن 
پیدا و پنهان این اتفاق و پیشگیری از موارد 

مشابه، آن است که با قصورها و تقصیرهای 
احتمالی که باعث پیدایش چنین اتفاقاتی می 

شود برخورد شود.
ضم���ن آنکه وقوع چنی���ن اتفاقات 
دردناکی، همگان را به درک شرایط حساس 
کشور و توجه به دشمنان قدیم و جدید آن 

فرا می خواند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده 
های داغ دیده و مردم شریف شیراز، از خدای 
متعال برای شهیدان عزیز غفران واسع و برای 
مجروحان سالمت کامل و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسألت دارم.
سید حسن خمینی/۱۴۰۱/۰۸/۰۴
دبیرکل سازمان ملل هم با انتشار بیانیه ای 
حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز را 
محکوم و بر لزوم مجازات عامالن این جنایت 

تاکید کرد.
بنابر گزارش وبسایت سازمان ملل، در 
بیانیه آنتونیو گوترش،آمده است: این گونه 
اقدامات که مکان های مذهبی را هدف قرار 

می دهند، بسیار شنیع و شرم آور هستند.
سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا 
هم در توییتی حمله تروریستی در شیراز را 

محکوم کرد.
پیتر استانو نوشت: اتحادیه اروپا قویا 
حمله تروریستی علیه حرم مطهر شاهچراغ 
شیراز در روز چهارشنبه را محکوم می کند. این 
حمله  نمونه دیگری از حمالت تروریستی 
است که جان ش���هروندان بی گناه را هدف 

قرار می دهد.
همچنین علی الریجانی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام،محمد جواد ظریف 
وزیرس���ابق  امور خارجه،حجت االسالم 
والمس���لمین »اکرم الکعبی«دبیرکل جنبش 
مقاومت اسالمی نَُجباء عراق ووزارت خارجه 
امارات،عراق ،بحرین،لبنان  ووزیر ان  خارجه 
عمان، فنالند ،سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین، جنبش جهاد اسالمی فلسطین ،رئیس 
ش���ورای عالی سیاسی یمن،مجمع جهانی 
بیداری اس���المی،  ومقاماتی ازکشورهای 
ونزوئال، جمهوری آذربایجان، قطر، مصر، 
ترکیه و ارمنستان بامحکومیت  این حمله  
تروریستی ،این واقعه تلخ را به دولت و مردم 

ایران تسلیت گفتند. 
بقیه در صفحه 9

حجت االس���الم والمسلمین  
سید ابراهیم رئیسی    روز پنجشنبه 
در جریان س���فر به استان زنجان، با 
حضور در روس���تای »قره بوته« در 
اجتماع مردم این روس���تا  ،  گفت: 
هدف اصلی سفر ما به استان زنجان 
افتتاح ۵ نیروگاهی بود که با همت 
و تالش متخصصان کشورمان در ۵ 

استان مختلف احداث شده است.
وی تصریح کرد: دشمن وقتی 
می بیند جوانان ایرانی در عرصه های 
مختلف علمی، تکنولوژی و صنعتی 
روز به روز پله های پیشرفت را طی 
می کنند، می خواهد با طراحی توطئه 

از این پیشرفت ها جلوگیری کند.
 رئیسی با تمجید از روحیه شور 
و شعور حسینی مردم زنجان، تاکید 
کرد: اطمینان دارم که اراده پوالدین، 
تصمیم، شور، شعور و بصیرت شما 
مردم همچنان که تا کنون کشور را 
ب���ه پیش برده، بع���د از این هم به 
کوری چشم دشمن کشور را به پیش 

خواهد برد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه 
امروز شاهد جنگ اراده ها هستیم، 
خاطرنشان کرد: دشمنان اراده کرده اند 
که ملت ایران مس���تقل نباشد  و 
پیشرفت نکند، اما ملت ایران اراده 
کرده است که عزیز و سرافراز باشد، 
روی پای خود بایستد و زیر بار نظام 
سلطه نرود؛ تردیدی ندارم که در این 
جنگ اراده ها پیروزی متعلق به ملت 

بزرگ ایران است.
  رئیسی با محکوم کردن اقدام 
تروریستی   در حرم مطهر حضرت 
شاهچراغ و قبول مسئولیت این اقدام 
ذلیالنه و خبیثانه از سوی گروهک 
داعش، با طرح این س���ئوال ها که 
داعش را چه کسانی ایجاد کردند، 
چه کسانی از این گروهک حمایت 
کرده است و او را به جان ملت های 
منطقه انداختند  گفت: امروز مردم 
ایران و آزادیخواهان جهان سئوال 
می کنند که آمریکایی ها که رسما به 
ایجاد داعش اعتراف کرده اند، چگونه 

و با چه روی���ی ادعای حمایت از 
حقوق انسان و بشر را می کنند؟ آیا 
زنان، مردان و کودکانی که در حرم 
حضرت ش���اهچراغ در خون خود 

غلتیدند، انسان نبودند؟
رئیس جمه���وری با بیان این 
که کارنامه آمریکایی ها پر از جنایت 
است، افزود: مگر مردم دنیا ندیدند 
که در مقابل چشم آنها، قهرمان مبارزه 
با تروریسم را به شهادت رساندید؟ 
ش���ما چگونه و با چه رویی دم از 
انسانیت و حقوق بشر می زنید؟ این 
مردم ایران هستند که مدافعین واقعی 

حقوق انسان و نوع بشر هستند.
آیین افتتاح رسمی ۵ نیروگاه 

برق حرارتی
رئی���س جمه���وری صبح   
پنجش���نبه در آیین افتتاح رسمی ۵ 
نیروگاه ب���رق حرارتی به ظرفیت 
۱۰۲۶ مگاوات که در محل نیروگاه 
حرارتی آریان ۲ زنجان برگزار شد، 
ه���م  با بیان این ک���ه پیام حضور 
بنده در اس���تان زنجان و افتتاح این 
نیروگاهها، این است که به هیچ عنوان 
اجازه نخواهیم داد حرکت شتابان 
قطار پیشرفت و فعالیت کشور کند یا 
متوقف شود، تاکید کرد: اگر بخواهیم 
در مقابل فتنه ها و توطئه ها ایستادگی 
کنیم، راه آن مضاعف کردن تالش و 
فعالیت در عرصه های مختلف است.

رئیس���ی   گف���ت: یکی از 
مشکالت پیش روی دولت مردمی 
در آغاز کار ناترازی های جدی در 
حوزه برق بود. این ناترازی باعث 
شده بود تامین برق خانگی، صنایع 
و کشاورزی دچار اختالالت جدی 
شودوتعمیرات نیروگاهی و ایجاد 
ظرفیت های جدید بموقع انجام نشده 
بود ، ل���ذا کار دولت در تامین برق 
و رفع این ناترازی ها با مش���کالت 

اساسی مواجه بود.
وی اظهار داش���ت: دولت در 
گام اول ب���ا مدیریت مصرف برق 
در بخش های مختل���ف و در گام 
بعدی با وارد م���دار کردن ۶ هزار 

مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به 
شبکه برق سراسری که با تالش های 
جهادی مسئوالن وزارت نیرو انجام 
شد، توانست مانع از قطع برق خانگی 
شود که این دستاورد باعث خشنودی 

مردم نیز شد.
رئیس جمه���وری در ادامه با 
اشاره به برنامه ریزی و مدیریت دقیق 
مصرف برق از سوی دولت در بخش 
صنعت و کشاورزی و جلوگیری از 
قطعی برق مصارف خانگی گفت: 
با این برنامه ری���زی و کار جهادی 

دست اندرکاران وزارت نیرو ۶ هزار 
مگاوات برق تولیدی به مدار اضافه 
شد که اقدامی بسیار موثر در تامین 
برق مورد نیاز کش���ور بود. در کنار 
این موارد توانس���تیم ظرفیت تولید 
برق کش���ور را نیز افزایش دهیم و 
امروز به لطف خدای متعال و همت 
شبانه روزی متخصصان با افتتاح این 
۵ نیروگاه برق حرارتی بیش از هزار 
مگاوات برق نیز به شبکه سراسری 
اضافه می شود که جای شکرگزاری 

دارد.
   رئیس���ی س���اخت ای���ن 
نیروگاه ها به دست توانای مهندسان 

و متخصصان ایرانی را افتخار بزرگ 
دیگری برای کش���ور دانس���ت و 
گفت: قب���ال برخی ها برای واردات 
این توربین های با کیفیت و ساخت 
داخلی که امروز در نیروگاه ها نصب 
شده است،برنامه ریزی می کردند، در 
حالی که امروز شرکت مپنا نه فقط 
در داخل بلکه در خارج از کشور نیز 
پروژه های بزرگی احداث کرده که 

افتخاری برای صنعت کشور است.
رئیس جمهوری با اش���اره به 
هدفگ���ذاری و برنامه ریزی دولت 

برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق به 
منظور رفع کمبودها و جبران عقب 
ماندگی ها گفت: امروز  شاهد اجرای 
این برنامه ریزی ها نیز هس���تیم و 
نیروگاهها یکی پس از دیگری در 
نقاط مختلف کشور در حال فعال 
شدن است که جلوه هایی از پیشرفت 

کشور را به نمایش می گذارد.
رئیس���ی همچنین با اشاره به 
اقدامات دولت در رفع مشکل آب 
افزود: پروژه آبرس���انی غدیر در 
خوزس���تان که باید طی ۳ تا ۴ سال 
تکمیل می شد، به دست توانا و همت 
کارشناس���ان و متخصصان داخلی 

ظرف چند ماه به سرانجام رسید و 
با آبرسانی به ۲۵ شهر و ۱۵۰۰روستا 
وضع این استان متفاوت تر از گذشته 

شده است.
قطار پیشرفت کشور شتاب 

گرفته است
رئیس جمهوری  با بیان اینکه 
امروز قطار توس���عه و پیشرفت در 
کشور شتاب گرفته است، تصریح 
کرد: توقع م���ردم انقالبی از ما کار 
جهادی است و بحمداهلل مطابق انتظار 
مردم با همی���ن رویکرد در دولت 

بس���یاری از پروژه ها در حال اجر 
است.

رئیسی با اشاره به اینکه دشمنان 
تصور می کردند که می توانند با تهدید 
و تحریم ما را متوقف کنند، اما دیدند 
که بالعکس حرکت ما شتاب گرفت، 
اظهار داشت: با حفظ عزت و اقتدار 
این نظام و با اتکال به خداوند متعال 
و اعتماد به داشته های بسیاری که در 
کشور وجود دارد،کارها را پیگیری 

می کنیم  و به سرانجام می رسانیم.
رئیس جمهوری ادامه داد  : این 
رویه و رویکرد فقط مختص وزارت 
نیرو نیست و ما در حوزه انرژی و 

صادرات نفت نیز سیاست به صفر 
رس���اندن صادرات نفت ایران را به 
شکست کشاندیم و نه فقط صادرات 
نفت ما به صفر نرسید، بلکه امروز 
به میزان قبل از تحریم ها صادرات 

نفت داریم.
رئیسی خودباوری، اقدام و عمل 
جهادی در دولت سیزدهم را موجب 
بی اثر شدن تحریم ها و اذعان رسمی 
دش���من به شکست سیاست فشار 
حداکثری علیه   ایران اعالم کرد و 
گفت: رهبر معظم انقالب   هم در 
تحلیل جامعی نسبت به مسائل اخیر 
فرمودند، علت تمام این توطئه های 
دشمنان به خاطر پیشرفت هایی است 

که کشور آن دست یافته است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه 
دشمنان می خواستند به زعم خود 
ما را منزوی کنند اما گس����ترش 
ارتباطات ما با کشورهای همسایه 
و سازمانهای بین المللی منطقه ای و 
فرا منطقه ای فوق تصور آنها شد، 
تصریح کرد: آنها همچنین به دنبال 
حذف ایران از بازارهای منطقه ای 
بودند اما دیدند که در سال اول این 
دولت تجارت ما ۴۰ درصد افزایش 
پیدا کرد و تراز تجاری کشور پس 
از چندین سال درحال مثبت شدن 

است.
 رئیسی در ادامه اظهار داشت: 
امروز سهم ما از بازارهای منطقه ای 
و ترانزیت منطقه با سالهای قبل قابل 
قیاس نیست و در حوزه پولی و بانکی 
هم   محدود به تحریم ها نشده ایم و 

کارهایمان را پیش می بریم.
ایجاد اغتشاش��ات در کشور 

ناشی از شکست دشمن  
رئیس جمهوری در ادامه ایجاد 
اغتشاش���ات   را ناشی از شکست 
دشمن در توقف پیشرفتهای کشور 
دانست و گفت: دشمنان وقتی دیدند 
تمامی برنامه ریزی ها و توطئه هایشان 
برای توقف کشور نقش برآب شده 
است، ایجاد آش���وب و اغتشاش 
 در کش���ور را کلی���د زدند ،چون 

نمی خواهند در کشور تولید جریان 
داشته باشد، نمی خواهند مشکل آب 
کشور سامان پیدا کند، نمی خواهند 
کارخانه های کشور که تعطیل یا نیمه 
تعطیل است در مدار تولید قرار گیرد، 
نمی خواهند انسانهای فرهیخته در 
دانشگاههای ما پرورش پیدا کنند و 
نمی خواهند نیروهایی که متخصص 
هستند و دانش و بینش دارند در دنیا 

سربلند کنند.
رئیسی با بیان اینکه اغتشاشات 
ظلم به دانش افزایی، حقوق عمومی 
و کس���ب و کار مردم است، افزود: 
در این قضایا ب���ه وضوح می توان 
دست دشمن را دید که می خواهند 
قطار پیشرفت کشور از حرکت باز 
بماند. اینجاست که می گوییم اقدام 
و عمل شما کارشناسان و متخصصان 
در صنعت برق، جه���اد و تالش 
برای پیشرفت کشور سنگر مبارزه 
با دشمنان است.رئیس جمهوری در 
ادامه اغتشاشات را زمینه ساز اصلی 
اقدام تروریس���تی اخیر در شیراز 
دانست و گفت: اغتشاشات همچنین 
ظلم به امنیت و آرامش کش���ور و 
مردم است و بستر را برای اقدامات 
تروریستی آماده می کند تا دشمن در 
حرم حضرت شاهچراغ)ع( مردمِ بی 
گناه در حال عبادت و بندگی خدا 
را به رگبار ببن���د د بعد هم داعش 

مسئولیت آن را به عهده بگیرد.
  رئیس���ی آرامش و امنیت در 
کش���ور را الزمه فعالیت، تولید و 
علم افزایی برشمرد و اظهار داشت: 
همه اقدامات فرع بر حفظ امنیت در 
کشور است و باید نسبت به توطئه و 

فتنه گری های دشمن هشیار بود.
تالش و خنثی سازی توطئه 

دشمنان
رئیس جمه���وری در ادامه 
با بیان اینکه پی���ام حضور بنده در 
استان زنجان و افتتاح این نیروگاهها  
بعد از تقدیر از دست اندرکاران این 
اقدامات بزرگ آن است که به هیچ 
عنوان اج���ازه نخواهیم داد حرکت 

شتابان قطار پیش���رفت و فعالیت 
کش���ور کند یا متوقف شود، تاکید 
کرد: اگر بخواهیم در مقابل این فتنه ها 
و توطئه ها ایس���تادگی کنیم، راه آن 
مضاعف کردن تالش و فعالیت در 
مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و 
فرهنگی، کارخانه ها، مراکز صنعتی و 

کشاورزی است.
 رئیس���ی افزود: تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین نسخه ای است 
که رهبر معظم انقالب در ابتدای سال 
ارائه فرمودند و بدانید و بدانیم که راه 
پیشرفت کشور، امیدآفرینی در دل 
مردم و دوستداران انقالب اسالمی و 

ناامید کردن دشمن است.
این گزارش حاکی است: رئیسی 
صبح پنجش���نبه، به طور همزمان و 
از طریق ویدئوکنفرانسی عالوه بر 
طرح ارتقای ظرفیت نیروگاهی ۳۶۶ 
مگاواتی زنجان، دستور افتتاح رسمی 
سه طرح افزایش ظرفیت نیروگاهی 
۱۶۰ مگاواتی در  آذربایجان غربی، 
فارس و خراس���ان رضوی و یک 
طرح افزای���ش ظرفیت نیروگاهی 
۱۸۰ مگاواتی در آذربایجان شرقی 

را صادر کرد.
با بهره برداری از این نیروگاه ها 
در مجموع ۱۰۲۶ مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید وارد مدار شبکه برق 
سراسری کشور شد. این اولین بار 
اس���ت که به طور همزمان بیش از 
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در 

کشور افتتاح می شود.
رئیس جمهوری با حضور در 
محل نیروگاه سیکل ترکیبی آریان 
۲ زنجان، دس���تور افتتاح رسمی 
واحده���ای گازی اول و دوم این 
نیروگاه به ظرفیت تولید ۳۶۶ مگاوات 

را صادر کرد.
برای ساخت این نیروگاه که 
توسط بخش خصوصی انجام شده 
است، ۱۳۰ میلیون یورو اعتبار هزینه 
شده است و با بهره برداری از آن ۲۴۰ 
نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم 

اشتغال پایدار ایجاد می شود.

بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران پیرامون حوادث اخیر در کشور منتشر شد. 

متن بیانیه به شرح زیر است:
»باسمه تعالی«

با عرض تس���لیت ش���هادت جمعی از هموطنان در حرم 
حضرت احمد بن موس���ی )ع( و شهدای امنیت کشور و دعای 
متضرعانه در محضر خدای سبحان برای عّلو درجات آن شهدا 
و صبر و اجر صبر برای بازماندگان داغدار آنها و ش���فای کامل 
و عاجل مجروحین و آس���یب  دیدگان واقعه تروریستی آن حرم 
مطهر، همراه با عهدی از س���ِویدای وجود با آن شهدا و با خدای 
عزوجّل بر پیگیری اطالعاتی همه  جانبه، دقیق و با تمام توان تا 
کش���ف و مجازات همه عوامل این جنایت وحشیانه و حامیان 
آنها  در هر زمان و هر مکان که باشند، به استحضار مّلت شریف 

ایران می  رساند:
 در مورد ابعادی از اغتشاش���ات اخیر، پیش از این و طی 
بیانیه ای تبیینی مورخ ۸ مهرماه گذش���ته، اطالعات و توضیحاتی 
ارائه ش���د. اینک با حصول اطالعات متقن و جدیدو همچنین با 
رفع محذورهای حفاظتی و امنیتی از بخش دیگری از اطالعات 
موجود، توضیحات بیش���تری را به آگاهی مردم س���ربلند ایران 
اسالمی می  رساند و در این زمینه  پیشاپیش توضیح سه نکته را 

ضروری می داند:
  نخس���ت( در بیانیه  حاضر، اتقان داده  ها و مستند بودن 
آنها  مورد تأکید ویژه ای بوده است  بنابراین نهایت تالش به  کار 
رفته تا اطالعاتِ حاصله از روش  های مختلف اطالعاتی در اینجا 

عرضه شوند.
 دوم( بر اس���اس اطالعات موجود، محرز شده است که 
زمینه  سازی، مقدمه  چینی و نیز بخش مهمی از عمّلیات اجرایی 
آشوب  های اخیر توسط سرویس  های جاسوسی بیگانه در قالب 
بسته ای طراحی و به  واسطه برخی گروه  ها و شبکه  های مرتبط با 
آنها به روش  های مختلف درون کش���ور پیاده  سازی شده است؛ 
از سوی دیگر واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که 
این سرویس  ها در عملّیات اخیر خود تالش کرده  اند از بسترها و 
زمینه  های برخی نارضایتی های موجود در جامعه سوء استفاده و 
حتی  المقدور پروژه  های اطالعاتی خود را بر سوء استفاده از این 

بسترها و زمینه  ها استوار کنند.
سوم( رصدهای دقیق و مستمر اطالعاتی در بیش از یک سال 
گذشته، همچنین مستندات موجود از مقطع اغتشاشات اخیر و 
نیز اطالعات به  دست آمده از سناریوهای دشمن برای مقطع پسا 

بحران، مصادیق فراوان و استنادات غیرقابل انکاری از نقش  آفرینی 
همه جانبه  رژیم تروریس���تی آمریکا در طراحی، اجرا و استمرار 
غائله مذک���ور دارد. بنابراین تمرکز مبنایی بیانیه  حاضر بر نقش 
رژیم مافیایی آمریکا، همپیمانان و پیاده نظامشان در اغتشاشات 
اخیر کشور، در سه مقطعِ پیش، حین و پسا آشوب  های کشورمان 

است.
  بخش اول( مرحله  پیش از آشوب

  رژیم سفاک آمریکا در وقایع اخیر با مستمسک قرار دادن 
ماجرایی دردناک و پیش از اعالم نتایج تحقیقات )درگذش���ت 
مرحومه امینی(، با نوعی شعف و خرسندِی پنهان ناشدنی که در 
همه س���خنان و موضع گیری  های مقامات آن رژیم موج می  زد، 
یک پروژه از پیش طراحی و آماده ش���ده )و حتی چند نوبت به 
تعویق افتاده( را آغاز کرد. بدیهی اس���ت که رژیم آمریکا اساسًا 
نسبت به رویدادهای جهان نگاهی ابزاری و سوء استفاده  گر دارد. 
این در حالی است که آن رژیم در زمینه رویدادی عمدی، قطعی، 
دردناک، آشکار و ضدحقوق  بشری همچون قتل فجیع و مُثله  کردن 
وحشتناک جمال خاشقچی که به اذعان خودشان اقدامی تعمدی 
از سوی رژیم بَدَوی آل سعود بود و به وحشیانه  ترین شکل ممکن 
روی داد، بسیار آسان و سریع از کنار آن گذر کرد. همچنین است 
موضع آن رژیم در قبال قتل عمد )و نه فوت ناگهانی( خانم شیرین 
ابوعاقله توسط صهیونیست  های خونخوار، که با بی تفاوتی کامل 
دولت تروریس���ت  پَرور آمریکا مواجه شد. از همین قبیل است 
قتل  های وحشیانه  رنگین پوستان آمریکا توسط پلیس نژادپرست آن 
رژیم که روزانه به چندین جنایت منجر می  شود و تنها تعدادی از 

آنها که تصویربرداری شده  اند، به اطالع عموم می  رساند.
  مس���تندات اطالعاتی موجود نش���ان می  دهند سرویس 
جاسوسی سیا ) C.I.A( با همکاری سرویس  های جاسوسی هم 
پیمان و نیابتی  های مُرتجع، پیش از آغاز آشوب  ها، به شیوه هایی که 
اشاره خواهد شد برای راه  اندازی یک غائله  ی سراسری در ایران 
با هدف ارتکاب جنایت علیه مّلت بزرگ ایران و تمامیت ارضی 
کشور و نیز زمینه سازی برای تشدید فشارهای خارجی، طراحی 
مبسوطی به عمل آورده بود . طبق اطالعات موجود نقش اصلی را 
در ای���ن میان آژانس اطالعات مرکزی آمریکا ) C.I.A( به عهده 
داشت و از همکاری نزدیک سرویس اطالعات خارجی انگلیس 
خبیث، سرویس اطالعات خارجی رژیم کودک  کش صهیونیستی 
)موساد( و سرویس اطالعات خارجی اَشرافیت بََدوی آل سعود و 
چند کشور دیگر برخوردار بود. اطالعات معتبری در اختیار است 
که برنامه  ریزی و اجرای عملّیاتی بخش عمده  آش���وب  ها توسط 

سرویس موساد با همکاری شقی  ترین گروهک  های تروریستی 
صورت گرفته است .

  شایان ذکر است که پیش از حادثه  اخیر و از سال گذشته، 
ائتالف مذکور، موضوعات و مناسبت  های دیگری را برای آغاز 
آش���وب  ها طراحی کرده بودند که با الطاف حضرت احدیت و 
تالش های س���ربازان گمنام امام زمان )عج( و جامعه  اطالعاتی 
پرافتخار کشور خنثی شده بودند. مقاطعی همچون سالگرد برخی 
وقایع سال  های گذشته، مقطع اجرای طرح بزرگ و مّلی مردمی-

 سازی یارانه  ها در اوایل س���ال جاری و پروژه آمریکایی کشف 
حجاب در ۲۱ تیرماه گذشته و ...

 
اما برخی اقدامات سرویس  های جاسوسی فوق  االشاره برای 

زمینه  سازی آشوب  ها به شرح ذیل بوده است:
۱- تأسیس شبکه  »سازمان  های همدستان«

  دولت تروریس���تی آمریکا پس از ناامی���دی از مقابله با 
ملّت بزرگ ایران در عرصه  ه���ای نظامی و تحریم  های ظالمانه 
و غیر انسانی، در سال  های اخیر با به کارگیری شبکه  ای خبیث 
از سازمان  های موسوم به همدستان)۱( برای شبکه  سازی و نفوذ 
در بخش  های اجتماعی سرمایه  گذاری کرده است. سازمان  های 
اطالعاتی و امنیتی آمریکا در پوشش فعالیت  های حقوق بشری 
و ترویج دموکراسی، با اختصاص میلیاردها دالر بودجه در سال 
تالش کردند عناصر مستعد را شناسایی و به شبکه  های همسو و 
غربگرا متصل کنند. این شبکه  نفوذی به عنوان پیاده نظام تغییرات 
اجتماعی، وظیفه ایجاد مطالب���ات کاذب، انحراف در مطالبات 

مردمی و تحریک عمومی برای ایجاد نارضایتی را برعهده دارند.
  در س���ال  های اخیر بخش  هایی از این شبکه در سطوح و 
اصناف مختلف شناسایی و با همکاری جامعه اطالعاتی کشور 
م���ورد برخورد قرار گرفتند. با ضربه ب���ه زنجیره تأمین مالی و 
شناسایی عناصر این شبکه  نفوذی در رسانه ها و سایر بخش  ها، 
پروژه محوری دولت دژخیم آمریکا در دولت ترامپ برای ایجاد 
اعتراضات گسترده با شکست روبرو شد. با این حال دشمن طی 
ماه  های اخیر با صرف بودجه  مضاعف و به  کارگیری روش  های 
متنوع تالش کرد تا مجدداً زمینه شکل  گیری اغتشاش  ها را فراهم 

کند.
   ۲– مصادیق تالش آمریکایی  ها برای ش���کل  گیری و 

بحران  سازی در حوزه  های فرهنگی و اجتماعی:
2/1- برگزاری نشست حقوق بشر اسلو 

این نشست س���وم تا پنجم خرداد ماه امسال   با حمایت 

دولت آمریکا و مؤسسات صهیونیس���تی در اسلو نروژ برگزار 
شد. مهمترین هدف این نشست، گستراندن پوشش به اصطالح 
پشتیبانی از کمپین  های موس���وم به »حمایت از حقوق زنان و 
اقلیت ها در ایران« و ایجاد همگرایی بین این قبیل عناصر در ایران و 
افغانستان بوده است. ازجمله در مذاکرات پنهان مقامات سیا در 
حاش���یه این اجالس با یکی از زنان مزدور )که از سخنرانان این 
نشس���ت بود(، عالوه بر موضوع زنان، به لزوم بهره  برداری از هر 
حادثه  ای از جمله حادثه متروپل آبادان برای شکل  گیری اعتراضات 
گسترده تأکید می  کنند! و البته آن عنصر ضدانقالب پس از دریافت 
دستور از مقامات سازمان سیا در این زمینه بسیار تالش کرد و تا 
مدت ها سوءاستفاده از حادثه  غمبار برج متروپل آبادان را در دستور 

کار خود داشت.
  2/2- القای بحران کارآمدی

  عوامل آمریکایی پس از حادثه ناگوار هواپیمای اوکراینی 
و نیز پس از واقعه متروپل آبادان، به عوامل رسانه ای خود تأکید 
داشتند از هر چالش و مش���کلی برای القای بحران کارآمدی و 
استنتاج عدم مشروعیت نظام در عرصه  ی داخلی و بین  المللی 
استفاده کنند. این خط ابالغی عیناً، هم در نارسانه های آمریکایی- 
انگلیسی- سعودی و نظایر آنها و هم در آشوب های اخیر از دنباله-

روان آن بلندگوها به کرات تکرار شد.
  2/3- مطالبه س��ازی کاذب؛ با هدف پنهان کردن تأثیر 

تحریم  های ظالمانه
  آمریکایی  ها با اس���تفاده از شبکه نفوذی خود که بعضاً از 
عناصر تأثیرگذار اجتماعی بودند؛ تالش کردند با مطالبه  س���ازی 
کاذب در حوزه  های فرهنگی و اجتماع���ی، تأثیر تحریم  ها بر 
زندگی مردم و کمبودهای موجود را به ناکارآمدی نظام جمهوری 
اس���المی ایران منتس���ب کنند. اطالعات پنهان موجود نشان از 
طراحی موازی توسط مافیای رسمی آمریکایی دارد. از یک سو 
اعمال شدیدترین تحریم  های وحشیانه علیه مّلت ایران و از سوی 
دیگر ابالغ به رس���انه  های وابسته که برای کمبودها و مشکالِت 
مردم اشک تمس���اح بریزند و هر مشکل و کاستی پدید آمده را 
به کارگزاران نظام نس���بت دهند و البته هر جا صحبت از تعدیل 
تحریم  ها کنند، آن را صرفاً در تقویت دسترس���ی به ش���بکه  های 

اجتماعی آمریکایی در فضای مجازی تعریف کنند!
  2/4- تمرکز بر اقشار به اصطالح به حاشیه رانده شده

  پس از اعتراضات سال 9۸، آمریکایی  ها بر ایجاد نارضایتی 
و تحریک اقش���اری که »به حاشیه رانده شده« می خوانند، تمرکز 
بیشتری کردند. عوامل آمریکایی ده  ها پروژه که اسناد محرمانه آن 

کشف شده است در این زمینه طراحی کردند تا به نوعی ظرفیت 
اقشار آس���یب  پذیر را برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران به 

کارگیر ند.
   3- دوره  ه��ای آموزش جنگ  های ترکیبی و براندازی 

نرم 
   در بیانیه  تبیینی مورخ ۸ مهرماه گذش���ته اشاره شد که 
سرویس  های جاسوسی غربی و صهیونیستی دوره  های »آموزش 
مربیان جنگ های ترکیبی« برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط 
و از پیش نشان ش���ده برگزارکرده و به آنها مأموریت داده  اند که 
آموخته  ها را به دیگران منتقل و بر مبنای آن ها به  صورت تشکیالتی 

عمل کنند.
  اکنون اضافه می  ش���ود که رصد دقیق اطالعاتی تحرکات 
مؤسسات همکار ستاد نفوذ حریف در فضای حقیقی و مجازی 
نشان از برنامه  ریزی جدی و مس���تمر با هدِف تأثیرگذاری در 
الیه  های مختلف اجتماعی به  ویژه در حوزه  های مربوط به زنان 
اس���ت. مأمورین رژیم دژخیم آمریکا با برنامه  های به  اصطالح 
»توسعه دمکراس���ی و آزادی« تحت پروژه  های گوناگونی نظیر 
 )۲(POMED و )NERD)۳ و نظای���ر آن ه���ا، پی���اده نظام 
اجاره  یی خود را تأمین مالی می  کنند، آموزش اقسام جنگ شهری و 
تکنیک  های شورش اجتماعی می  دهند، اراذل و اوباش را شناسایی 
و س���ازماندهی کرده و به جان مردم و اموال آنها می  اندازند و از 
سوی دیگر توس���ط عوامل خود یا افرادِ غافل، هر آن  کس که 
سناریوی فوق  الذکر را کشف کند و آشکار سازد یا حتی مورد اشاره 
قرار دهد، بالفاصله به »توهم توطئه« منتسب می  سازند. تا آنجا که 
شوربختانه، برخی خواص نیز به  صورت آگاه یا ناآگاه گرفتار این 

دام شده و با جماعت پیش گفته همنوا می شوند! 
 شایان ذکر است؛ مرکز فرماندهی و هدایت اقدامات آمریکا 
در عرصه  نفوذ و جریان  س���ازی، ضمن استقرار در وزارت امور 
خارجه  آن کش���ور، از اطالعات و ظرفیت س���ایر دستگاه  های 
دولتی و اطالعاتی برای اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران بهره -

 برداری می  کند. آمریکایی  ها به منظور جذب افراد مورد نظر خود، 
شبکه  س���ازی از آنها و انتقال ایده  های مبتنی بر ایجاد تغییرات 
اجتماعی در چارچوب اهداف پیش گفته، دوره های آموزش���ی 
متعددی را در کشورهای ثالث و بعضاً به  صورت برخط برگزار 
کرده  اند. موضوع حائز اهمیت آن است که غالباً هماهنگی  های 
مربوط به حضور عناصر تحت آموزش در کشورهای ثالث توسط 
افراد و سازمان های مُجری، از طریق دفاتر و نمایندگی های وزارت 

امور خارجه رژیم مافیایی آمریکا صورت می  گیرد.

 اطالعاِت معتبر موج���ود پیرامون برخی دیگر از ابعاد این 
دوره  ها به  شرح ذیل است:

 ۳/۱- متول���ی دوره  های مذک���ور وزارت خارجه آمریکا 
می  باشد که از حمایت کامل سرویس جاسوسی C.I.Aو تعداد 
معتنابهی از مؤسس���ات، بنیادها، دانشگاه  ها و اندیشکده  های به 
اصطالح غیردولتی استفاده می  کند. اطالعات موثق حاکی است که 
رژیم غاصب صهیونیستی و تعدادی از کشورهای اروپایی، جملگی 

ذیل هدایت سیا با این پروژه همکاری می  کنند.
 ۳/۲- مفاد دوره  ها در فش���رده  ترین تعبیر در چارچوب 
مؤلفه  های »جنگ ترکیبی و براندازی نرم« تعریف می شود. ذیل 
این راهبرد، س���رفصل  هایی با اس���امی و عناوین موجه و غالبًا 
انسان  دوس���تانه اما در عمل پی جوی راهبردها و خط  مشی دولت 
و دس���تگاه های اطالعاتی آمریکا هستند؛ همچون: شبکه سازی 
و کمپین  س���ازی در موضوعات گوناگون و از عناصر مختلف، 
توانمندس���ازی زنان، تولید بهانه  های حقوق بشری علیه ایران و 
گزارش به مبادی تعیین ش���ده، توانمندسازی سندیکاهای تحت 
ام���ر، آموزش وجوه مختلف نافرمانی مدن���ی، پرورش رهبران 
جواِن گوش به فرمان، کنش���گری به اصطالح مدنی، خبرنگاری 
و خبرس���ازی در دوره بحران، کنشگری در توسعه اجتماعی و 
مدنی، آم���وزش جنبش  های آنالین، آموزش امنیت ارتباطات در 
فضای مجازی، دوره  های آموزش وکالت رایگان برای حمایت از 
همکاران پروژه  های آمریکایی، دوره آموزش های حمایتی از حقوق 
گروه های منحرف جنسی، آموزش روند مدیریت فرآیند مطالبه 
برای تغییر قوانین، راه  اندازی کلینیک  های حقوقی با هدف القای 
ناکارآمدی دستگاه قضایی، تعریف اقشار و نقش  ها برای فعالین 
مدنی در چارچوب کودتاهای رنگین و پشتیبانی از اغتشاشگران 
خیابانی، ترویج شهروند خبرنگاری مورد نیاز آمریکا، شبکه  سازی 

از عناصر مشهور، همسو و تأثیرگذار اجتماعی و...
 ۳/۳- محل برگزاری دوره  های آموزشی تاکنون کشورهایی 
همچون ترکیه، امارات، هلند، ارمنستان، گرجستان، مالزی، اندونزی، 
تایلند، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، ایتالیا، جزیره سیشل )در 
اقیانوس هند( بوده که با آگاهی یا بدون آگاهی دولت  های مذکور 
تشکیل داده  اند. همچنان  که مالحظه می  شود محل برگزاری دوره  ها 
غالباً کشورهایی است که برای سفر اتباع ایرانی نیازمند ویزا نباشند 
و در مواردی که ویزا الزم باشد، با حمایت نمایندگی  های آمریکا و 

تحت پوشش ویزاهای توریستی یا علمی اقدام می  شود.
 
بقیه در صفحه ۴

 ستاری عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد
رهبر معظم انقالب با عضویت دکتر سورنا ستاری در شورای راهبردی روابط 

خارجی موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری مسئولیت کمیسیون جدیدالتاسیس علم و 

فناوری شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده  خواهد داشت.
وی که از اعضای هیات علمی دانش���گاه صنعتی شریف است، پیش از این 
مسئولیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و ریاست بنیاد ملی نخبگان را 
بر عهده داشت. شورای راهبردی روابط خارجی نهاد مشورتی رهبری با رویکردی 
راهبردی در حوزه روابط خارجی اس���ت که اکنون با افزوده شدن کمیسیون علم و 

فناوری، در قالب پنج کمیسیون و دبیرخانه فعالیت دارد.

يادداشت

خطر مخدوش شدن امنیت 

جنایت هولناکي که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسي اتفاق 
افتاد و جمع��ي از مظلومترین هموطنانمان را که در وقت غروب و نماز 
آم��ده بودند تا در فضاي معنوي با خداي خویش راز و نیاز کنند جداي 
نمایش جلوه دیگري از چهره ضد بش��ري و ضد انس��اني یك گروهك 
تروریستي جنایتکار و دست پرورده استکبار و صهیونیسم جهاني، خطرات 
عدم وجود امنیت و یا آس��یب زدن به امنیت کش��ور را به همه گوشزد 
کرد ک��ه بي توجه به مولفه هاي حفظ امنیت پایدار و غفلت از وحدت و 
یکپارچگي ملي و نقشه  هاي شومي که عوامل دشمن و دوستداران تجزیه 
و آشفتگي این ملك و ملت درصدد آنند تا چه حد مي تواند آسیب زننده 
و خطرناك باشد و حضور مردم موحد و هوشیار در نماز جمعه تهران و 
شهرهاي بزرگ کشور در محکومیت این جنایت و نمایش انبوه پرچم هاي 
س��ه رنگ ایران عزیز که نشان دهنده عشق آنان به میهن عزیزشان بود و 
شعارها و پالکاردها و بنرها و تصاویري که میثاق ملي و ایراني و اسالمي 
آنان را به نمایش مي گذاشت به همه نشان داد که فکر تجزیه این ملك و 
به آشوب کشاندن آن توسط دشمنان خیال خامي بیش نیست و همه ما که 
در این کشور زندگي مي کنیم و به ویژه آنانکه سکاندار حکومت و دولت 
در این کشورند باید تمام همت خویش را به کار گیرند تا روزنه هاي نفوذ 
بیگانه را ببندند و از هر آنچه که باعث شکاف و شقاق بین آنان مي شود به 
ویژه روش ها و رویکردهاي نامناسبي که موجبات نارضایتي و بي اعتمادي 
آنان مي ش��ود و به خصوص از ایجاد دوقطبي هایي که در این شرایط به 

شدت آزاردهنده است بپرهیزند.
در رابطه با عملیات تروریس��تي جنایت بار صورت گرفته، ضمن 
عرض تسلیت به خانواده هاي داغداري که در شهادت مظلومانه عزیزان 
بي گناه خویش به س��وگ نشس��ته اند توجه به چند نکته خالي از لطف 

نیست.
1 � دستگاه ها امنیتي و قضایي با دقت تمام چگونگي بروز این حادثه 
تلخ به ویژه خالء هاي امنیتي و غفلت هاي احتمالي که باعث ش��د یك 
تروریست داعشي بتواند این چنین به یك آستان مقدس حمله کرده و در 
کمال خونسردي و شقاوت زّوار بي گناه را به گلوله ببندد و این جنایت را 

رقم بزند بررسي و زمینه هاي هرگونه تکرار آن را از بین ببرند.
2 � مردم عزیز و به ویژه جوانان آینده س��از کشور با مشاهده نوع 
برخورد رسانه هاي بیگانه و ش��بکه هاي معلوم الحال با این ماجرا و در 
مقایسه با سایر حوادث به نقش��ه هاي آنان و میزان صداقت و دلسوزي 

آنان پي ببرند.
3 � مقامات و مس��ئوالن کشور و بزرگان نظام و حکومت و دولت 
مراقبت کنند که این حادثه تروریستي تلخ لزوم ایجاد زمینه هاي اصالح 
رویکردها و روش هاي نامناسبي که حکمراني مطلوب را در محاق فرو 
برده از بین نبرد و ضرورت انجام اصالحات ساختاري و گفتگوي ملي و 
مفاهمه را به مخاطره نیندازد و بر دامنه یك یکسونگري و تصلب نیفزاید و 
از هرگونه تقلیل گرایي منتقدان و دوقطبي سازي جامعه و کوچك شمردن 
آنها که به روش هاي حکومتي در سیاست هاي فرهنگي، اجتماعي امنیتي، 

رسانه اي و به ویژه اقتصادي انتقاد دارند بپرهیزند.
4 � بارها گفته شد کشور ما براي عبور از بحران هاي سخت به همه 
ظرفیت هاي مادي و معنوي و به ویژه انس��اني و نخبگاني کشور نیازمند 
اس��ت و به جد باید کوشش کنیم که نسبت به جلب سرمایه اجتماعي و 
پرکردن ش��کاف دولت ملت بکوشیم. حتي در همین فضا اکثریت قاطع 
ملت ایران، خواس��تار رفع نواقص، انجام اصالحات اساس��ي در نحوه 
حکمراني و توجه به مطالبات برآورده نش��ده آنان و مالحظه کار آمدي 
نظام و شنیده شدن صدایشان هستند تا ایران جاي بهتري براي زندگي باشد 
و از تلخي و مرگ کمتر بشنوند و همه سوگوار حرم شیرازند و دعا مي کنند 

که دیگر خبر هیچ سوگي را نشوند. سوگ هیچ هموطني را...
ان شاء اهلل  

فتح اهلل آملی

افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی آريان -2 زنجان توسط رئیس جمهوری

احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
  معاون سیاسی وزارت خارجه  در  واکنش به مواضع مداخله جویانه وزیر امور 

خارجه آلمان، »هانس ادو موتسل« سفیر این کشور در تهران  را  احضار شد .
  علی باقری در جریان این احضار ، گفت: حمله تروریستی به حرم حضرت 
شاهچراغ )ع( امتداد تحرکات خشونت طلبانه ای است که برخی کشورهای اروپایی و 

آمریکا محرک آن هستند.
 وی با اشاره به اظهارات برخی مقامات آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون شکنی 
 در ایران، این گونه موضعگیری های غیرمسئوالنه را مغایر با قواعد و اصول حقوق 
بین الملل و ناسازگار با سنت روابط طوالنی دو کشور توصیف ;vد و آن را غیرقابل 
قبول دانست.  باقری با تاکید بر اهتمام جمهوری اسالمی ایران نسبت به رعایت حقوق 
بشر از جمله حق اجتماع مسالمت آمیز، مداخله غیرقانونی برخی کشورهای غربی را 
عاملی در به خشونت کشاندن اجتماعات مسالمت آمیز دانسته و اضافه  کرد :خشونت 
و قانون شکنی نه تنها با حق اجتماع مسالمت آمیز در تعارض است، بلکه نظم عمومی 

و امنیت تک تک شهروندان را هم مخدوش می کند.
 معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی 
برخالف تعهدات بین المللی خود در مبارزه با تروریسم و مقابله با نفرت پراکنی، به 
مامن گروهک های تروریستی و رسانه هایی تبدیل شده اند که به صورت نظام مند در 
حال تولید محتوای خشونت آمیز و آموزش اقدامات اغتشاشگرانه و تروریستی در 

ایران هستند.
 معاون وزارت امورخارجه با اشاره به آثار و پیامدهای ضدانسانی تحریم های 
یکجانبه ظالمانه، اضافه  کرد: تحریم های یکجانبه نقض نظام مند حقوق بشر ملت ایران 

است و عامالن آن ناقضان حقوق آحاد مردم ایران محسوب می شوند.
 باقری  با اشاره به حمله تروریستی عناصر تکفیری به زائران بیگناه حرم حضرت 
شاهچراغ )ع( شیراز، اینگونه اقدامهای  تروریستی را در امتداد تحرکات خشونت طلبانه 
و هرج و مرج طلبانه ای دانست که متاسفانه برخی کشورهای اروپایی و آمریکا حامی 

و مروج آن بوده اند.  



3 اخبار داخلي

»بگو به امين...«

ب���ه رغم زخم زبان ها ب���ه غم، عنان ندهم 
ز ك���ف، قرار خ���ود از طعن طاعنان ندهم 

رفي���ق عهدش���كن! از تو كمت���رم آري 
اگر كه بر س���ر پيم���ان خويش جان ندهم

اگر چه صورتم از سيلي خودي سرخ است 
چراغ س���بز ب���ه بيگانگان نش���ان ندهم 

به خيمه گه چو شبيخون بي امان زده خصم 
ز تيرب���ار كالم���م ب���ه او ام���ان ندهم 

به رغم اين همه تحريم، پيش چش���م عدو 
ز بي���م، پرچم تس���ليم را ت���كان ندهم 

س���بك س���رانه چو پي���ران طالب تمجيد 
زم���ام عقل ب���ه تأييد هر ج���وان ندهم 

بس است خوردن نيش از شكاف ها يك بار 
دوب���اره در ده���ن م���ار، امتح���ان ندهم 

رهين باور خويش���م! هر آن چه خواهي گو 
كه دل به خشم و خوشايند اين و آن ندهم 

ب���ه رغم تازه به دوران رس���يدگان حريص 
مق���ام فقر به س���رمايه ي جه���ان ندهم 

زمين اگر همه دش���من شود، بگو به »امين« 
كه دس���ت زخمي او را به آس���مان ندهم 
افشين عالـ  مهر 1401

  افشين عال

شهر آفتاب فعال مناسب برگزاری 
نمایشگاه کتاب نيست

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: در حال حاضر فضای مسقف 
الزم برای نمايشگاه در شهر آفتاب حدود يك سوم تا ۴۰درصد نياز است 

كه اگر تامين نشود اين گزينه برای برگزاری حذف خواهد شد.
ياسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گفت وگو با ايكنا از آغاز فعاليت  های و برنامه ريزی سی وچهارمين دوره 
نمايشگاه بين المللی كتاب تهران خبر داد و گفت: تقريبا از سه ماه گذشته 
جلسات منظم در ارزيابی نمايشگاه كتاب گذشته و برنامه ريزی برای نمايشگاه 
سال آينده شروع و انجام شده است. فرايند فعال و تدارک های الزم نيز در 

بخش های داخلی و خارجی در حال انجام است.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تاكيد بر اينكه 
تالش می كنيم نمايشگاه كتاب سی وچهارم با شرايط مطلوب برگزار شود، 
اضافه كرد: به زودی شورای سياست گذاری نمايشگاه به  صورت رسمی و 
خبری اعالم خواهد شد؛ البته رئيس و قائم مقام نمايشگاه سی وچهارم توسط 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شده و كميته ها هم شكل گرفته و 
فعاليت خود را آغاز كرده اند.احمدوند درباره احتمال برگزاری سی وچهارمين 
نمايشگاه بين المللی كتاب تهران در نمايشگاه شهرآفتاب با توجه به اعالم 
آمادگی رئيس اين نمايشگاه گفت: گفت وگويی در نمايشگاه كتاب امسال با 
بنده انجام شد. متعاقب آن ما نامه ای برای رئيس شورای شهر تهران ارسال 
و نيازهای نمايشگاه كتاب تهران اعم از مساحت موردنياز، امكانات و ابعاد 
نمايشگاه و... را اعالم كرديم تا اگر نمايشگاه شهر آفتاب می تواند اين نيازها 
را برآورده و اين امكانات را فراهم كند؛ اعالم شود كه شرايط را داراست.
وی ادامه داد: در حال حاضر فضای مسقف در اختيار نمايشگاه شهر 
آفتاب حدود يك سوم يا ۴۰درصد نياز نمايشگاه كتاب را تامين می كند. بر 
همين اساس در نامه به شورای اسالمی شهر تهران اعالم شد كه آيا نمايشگاه 
شهر آفتاب توانايی تكميل بخش های ناتمام و رساندن آن به نمايشگاه كتاب 
سال آينده وجود دارد؟ در پاسخ شهرداری تهران اعالم آمادگی و گفته شد 
ما فعاليت ها را شروع و تكميل كنيم اما هنوز فعاليت جديد در نمايشگاه شهر 
آفتاب شروع نشده است. تا ماه آينده كه بازديدی صورت خواهد گرفت؛ 
اگر شهر آفتاب تدارک الزم را برای برپايی نمايشگاه ديده باشد، شهر آفتاب 

هم به عنوان يك گزينه اصلی برگزار خواهد شد . 

جالل مقامی دوبلور پيشکسوت درگذشت
جالل مقام���ی مجری معروف و 
گوينده ش���ناخته شده عرصه دوبله كه 
ب���ا اجرای برنامه ديدنی ها از تلويزيون 
شهرت بسياری درميان هنردوستان پيدا 
كرد در ۸۱سالگی به دليل كهولت سن 

درگذشت.
به گزارش ايرنا، پيكر زنده ياد جالل 
مقامی، فردا يكشنبه هشتم آبان در قطعه 
هنرمندان بهش���ت زهرا)س( به خاک 

سپرده می شود.
شهراد بانكی مدير روابط عمومی 

انجمن گويندگان و سرپرستان گفتار فيلم با اشاره به مراسم تشييع زنده ياد 
مقامی مجری برنامه ماندگار »ديدنی ها« و دوبلور و گوينده فيلم ها و مستندهای 
تلويزيونی و سينمايی با اشاره به محل تشييع پيكر زنده ياد مقامی عنوان كرد: 
احتماالً اين مراسم از خانه هنرمندان برگزار شود و پيكر زنده ياد مقامی در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( خاكسپاری خواهد شد. استاد جالل مقامی 
در سال ۱۳۴۴در ۲۴سالگی با فيلم من مادرم اولين تجربه بازيگری خود را 
بدست آورد و تا شروع نقالب اسالمی در ۴كار سينمايی ايفای نقش كرد. 
وی بعد از انقالب نيز در ۳فيلم بازی كرد اما عمده شهرت وی به اجرای 
برنامه تلويزيونی ديدنی ها بود.مقامی از سال ۱۳۶۲در ۴۲سالگی با اجرای 
برنامه تلويزيونی ديدنی ها به تلويزيون آمد و بمدت ۱۲سال در روزهای 
جنگ و پس از آن در قاب تلويزيون های سياه و سفيد چهره متفاوتی به 
نمايش گذاشت. جالل مقامی مديريت دوبله  آثاری نظير؛ معصوم )۱۳۷۷( 

و تعقيب سايه ها )۱۳۶۹(، را برعهده داشته است.
پيمان جبلی رئيس سازمان صداوسيما در پيامی درگذشت مرحوم مقامی 
را تسليت گفت. متن پيام بدين شرح است: جامعه هنری كشورمان دردانه 
ديگری را از دست داد. درگذشت جالل مقامی، لطمه ای جبران ناپذير به 
هنر صداپيشگی و دوبله ايران است. بی شك مردم هنردوست ايران صدای 
ماندگار استاد مقامی و نيز اجرای دوست داشتنی اش در برنامه تلويزيونی 
ديدنی ها و برنامه راديويی از س���رزمين نور، را كه مورد تفقد مقام معظم 
رهبری قرار گرفته بود، به خاطر سپرده اند. از خداوند متعال، غفران و رحمت 
واسعه الهی برای آن مرحوم و برای خانواده، دوستان و عالقه مندان به او، 

صبر جزيل مسئلت می كنم.
همچنين، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شورای اسالمی در پيامی 
درگذشت جالل مقامی هنرمند صداپيشه، دوبلور توانمند و مجری پيشكسوت 
را تسليت گفت.در پيام وی آمده است: درگذشت هنرمند صداپيشه، دوبلور 
توانمند و مجری پيشكسوت آقای جالل مقامی موجب تأسف و تأثر گرديد.

صدای دلنشين و اجرای برنامه های ديدنی ايشان در طول سال ها كه با ذوق 
سرشار و هنرآفرينی همراه بود خاطرات خوش و ماندنی را در نزد مردم 

به يادگار باقی گذاشته است.

اعالم نحوه بررسی مغایرت معدل 
پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۱

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش كشور توضيحاتی 
در خصوص پذيرفته ش���دگان دارای مغايرت معدل در رشته محل های 
پذيرش صرفاً بر اس���اس س���وابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 

۱۴۰۱ارائه داد.
به گزارش ايس���نا، دكتر حس���ن مروتی در مورد مغايرت معدل 
پذيرفته شدگان در رشته محل های پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی 
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، گفت: امكان ويرايش معدل های كل و 
كتبی داوطلبان طی چهار نوبت هنگام ثبت نام، ويرايش، دريافت كارت 
ورود به جلسه و انتخاب رشته در سال ۱۴۰۱وجود داشت و همانگونه 
كه پيش از اين بارها اعالم شده بود داوطلبان در صورت مغايرت معدل 

بايد نسبت به رفع آن و اعالم معدل نهايی اقدام نمايند.
دكتر مروتی افزود: تعدادی از پذيرفته ش���دگان آزمون سراس���ری 
علی رغ���م تذكرهای متعدد در اطالعيه ها، دفترچه راهنما و مصاحبه با 
رس���انه ها باز هم به اشتباه معدل های خود را اعالم كرده اند و گزينش 
نهايی در رش���ته محل های صرفاً با سوابق تحصيلی برای آنها صورت 

گرفته است.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به 
مقررات پذيرش دانش���جو خاطرنشان كرد: بر اساس دستورالعمل های 
ارسالی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، در كد رشته محل هايی 
كه تعداد پذيرفته ش���دگان آنها از ظرفيت مندرج در دفترچه كمتر بوده 
است، نيازی به بررسی معدل توسط دانشگاه ها وجود ندارد و اين كد 
رشته محل ها در اختيار دانشگاه ها است و ثبت نام و ادامه تحصيل اين 

داوطلبان با هر معدلی در اين كد رشته  محل ها بالمانع است.
وی ادامه داد: در ساير رشته محل ها بر اساس بخشنامه های سازمان 
سنجش، اعالم مغايرت معدل صرفاً از طريق دانشگاه يا موسسه قبولی و 
از طريق پرتال ارتباطی آن دانشگاه صورت می پذيرد و سيستم در حال 

حاضر برای همه مؤسسات فعال است.
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رئيس جمهور با اشاره به اينكه 
راهبرد ما ارتق���ای توانمندی های 
داخلی و اس���تقالل است وراهبرد 
دشمن ناتوان سازی و نيازمند كردن 
كشورهای مس���تقل، افزود: وظيفه 
سنگين همه ما در وهله اول شناخت 
درسِت خواست دشمن و دوم تالش 
مضاعف برای علم افزايی و توليد علم 
و همچنين تربيت نيروهای كارآمد و 

متعهد در كشور است.
به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم 
رئيسی صبح ديروز )جمعه( در ديدار 
روسای دانشگاه های علوم پزشكی 
سراسر كش���ور با اشاره به تالش 
گسترده پزش���كان و كادر درمان، 
دانشگاه های علوم پزشكی و وزارت 
بهداشت در واكسيناسيون و كنترل 
كرونا، بيمه س���المت و توليد دارو 
و تجهيزات پزشكی، تبديل ايران 
از واردكنن���ده به صادركننده اقالم 
دارويی و پزشكی، تبيين دستاورهای 
ب���زرگ و موفقيت كادر درمانی و 
اقدامات جهادی آنان را برای عموم 

مردم و نخبگان خواستار شد.
رئي���س جمه���ور در ادامه 
دس���تاوردهای چشمگير در حوزه 
بهداش���ت و درم���ان را يكی از 
مؤلفه های پيشرفت كشور دانست 

كه دش���من را به اذعان و اعتراف 
واداشته است.

رئيسی توانايی در علم و دانش 
و فن���اوری و تبديل آن به عمل را 
از ديگر مؤلفه های قدرت كش���ور 
دانست و گفت: كشوری كه بتواند 
هم در حوزه »پيش���گيری« و هم 
در حوزه »درمان« موفق و خودكفا 
باشد، كشور پيشرفته و توانمندی 
اس���ت و همين پيشرفت موجب 
استيصال دشمن و طراحی توطئه 

برای تبديل دانش���گاه ها از مكانی 
برای علم افزايی و پرورش نيروهای 
متخصص و متعهد به مكانی برای 
آشوب و بلوا است.رئيسی ، افزود: 
در اينجا وظيفه سنگين ما و شما اول 
شناخت درسِت خواست دشمن و 
دوم تالش مضاعف برای علم افزايی 
و توليد عل���م و همچنين تربيت 
نيروهای كارآمد و متعهد در كشور 
است.رئيس جمهور در ادامه بر لزوم 
هدايت دانش���جويان به رشته های 

پزشكی گره گشا و برطرف كننده 
نيازهای كشور در حوزه بهداشت 
و درمان تاكيد كرد و دس���تگاه های 
مربوط را مكلف كرد، ضمن فراهم 
كردن زيرس���اخت های الزم برای 
گنجاندن اين مسئله در برنامه هفتم 
توس���عه و همچنين بودجه ۱۴۰۲، 

پيش بينی های الزم را انجام دهند.
رئيسی همچنين با اشاره به لزوم 
توجه به مقوله پيش بينی و پيشگيری 
در زمينه نياز كشور به دارو گفت: 

بايد برنامه ريزی ها در اين زمينه به 
شكلی باشد تا در شرايط حساس 
دچار مش���كل نشويم و واكنش و 

اقدام انفعالی نداشته باشيم.
رئيس جمه���ور همچنين با 
اشاره به اهميت نقش سامانه های 
وزارت بهداش���ت در زمين���ه 
جمع آوری اطالعات، تصميم گيری 
و تصميم سازی، بر ضرورت فعال تر 

شدن اين سامانه ها تاكيد كرد.
توجه به تجهيز دانشگاه ها و 
خوابگاه های دانش���جويی به ويژه 
خوابگاه دانشجويان متأهل، فعال تر 
ش���دن توريسم سالمت با استفاده 
از مولدسازی دارايی های غيرفعال 
وزارت بهداشت و تامين نياز مناطق 
محروم به پزشك متخصص از ديگر 
نكاتی بود كه رئيس جمهور در اين 

نشست بر آنها تاكيد كرد.
رئيسی در ادامه طرح داروياب 
ب���ا پوش���ش ۳۶۶دارو را يكی از 
طرح های بس���يار خوب وزارت 
بهداش���ت و درمان توصيف كرد 
و ب���ر پرداخت به موقع مطالبات 
داروخانه ها و شركت های توليدكننده 

دارو تاكيد كرد.
رئي���س جمه���ور در بخش 
ديگری از سخنان خود به موضوع 

طب س���نتی و الزامات آن اشاره 
كرد و گفت: هر نوع مش���اغلی كه 
سبقه پزشكی و درمانی دارند بايد 
تحت نظارت و ساماندهی وزارت 
بهداشت و درمان قرار بگيرند. در 
عين حال بايد امكان طرح و بررسی 
نظ���رات موجود در اين حوزه در 
قالب پيوند ميان طب سنتی و طب 

مدرن فراهم شود.
رئيس���ی در پايان خطاب به 
روسای دانشگاههای علوم پزشكی 
كشور تاكيد كرد: تالش كنيد نخبگان 
در مجموعه شما ميدان پيدا كرده و 
جذب شوند. مهاجرت نخبگان بايد 
معكوس شود؛ امروز زمينه آن بيش 
از ه���ر زمان ديگری و به ويژه در 
حوزه علم و فناوری و داروسازی 
به حدی باال اس���ت كه عالوه بر 
جذب نخبگان ايرانی، امكان جذب 
نخبگان س���اير كشورها نيز در اين 

حوزه فراهم است.
رئيس جمهور همچنين با تاكيد 
بر ضرورت ايجاد امكانات بهداشتی 
و درمانی با دسترسی آسان و ارزان 
برای مردم، گفت: وزارت بهداشت 
همچنين نبايد اجازه دهد متخصصان 
كارآمد ولو با ساليق سياسی متفاوت 

به سهولت بازنشسته شوند.

رئيس جمهوري: مهاجرت نخبگان بايد معكوس شود

T-MA 100 - 401 - 7 - 16 مناقصه عمومي
(يك مرحله اي همراه با ارزيابى كيفى فشرده ) 

1- موض��و� مناقصه : جمع ���� � نگهد��� چر� ها� �س���تى 
حمل با� مسافر (بد�� با�بر�) فر��گا� بين �لمللى مهر�با� �� طريق 

�شخا� حقوقي ��جد شر�يط 
2- مهلت فر�� �س��نا� : �� ���  چها�ش���نبه مو�� 1401/8/4 

لغايت  ���   پنجشنبه   مو��  1401/8/12
3- :نحو� ��يافت �سنا�: بمنظو� ��يافت �سنا� به سامانه تد��كا� 
 �لكتر�نيكى ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه ش���و�.

4- �خرين مهلت ��سا� پيشنها��� �� سايت : ���  سه شنبه   
مو�� 1401/8/24 ساعت 9:00 صبح مى باشد.

5- �ما� با�گشايي پاكا� : ��� س���ه شنبه مو�� 1401/8/24 
ساعت 10:00 صبح  مى باشد.

 6- مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه : 4,083,000,000 �يا� مى باشد.
7- مناقص���ه گر�� بايد ����� گو�هينامه تائيد صالحيت �� ����� �فا� � 

همچنين گو�هى صالحيت �يمنى � شناسه ملى � كد�قتصا�� باشند .
اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

شناسه �گهى : 1399046       � �لف : 2894

����� ��� �شهرسا��
شركت فر��گاهها �نا�بر� هو�يى �ير��

����� كل فر��گا� بين �لمللى مهر�با�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت جهاد نصر زنجان (سهامي خاص)  
به شماره ثبت 1847 و شناسه ملي 10460052050 (نوبت اول)

بدينوس���يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت جها� نصر �نجا� (سهامي خا�) مي �ساند 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� (نوبت ���) ��� س���اعت 15 ��� چها�شنبه مو�خه 
 1401/08/18 �� محل: ش���هر �نجا�� خيابا� سعد� شمالي� سالن �جتماعا� س���ا�ما� جها� كشا���� �ستا� �نجا�
با �س���تو� جلسه به شر� �يل برگز�� مي گر��. �� سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �� ها �عو� به عمل مي �يد با ���ئه 
مد��� شناس���ايي معتبر � يا �كالتنامه كتبي� قبل �� شر�� جلسه با ��يافت بر� ���� جهت شركت �� جلسه مجمع فو� 

�� محل مذكو� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1 � �س���تما� گز��� فعاليت عملكر� هيأ� مدير� مربو� به سا� مالي منتهي به 1400/12/29 (�� تا�يخ 1400/01/01 تا 
(1400/12/29

2 � �س���تما� گز��� با��� قانوني � حسابر� مستقل شركت (مش���تمل بر تر��نامه� صو�� عملكر� سو� � �يا� شركت) 
مربو� به سا� مالي منتهي به 1400/12/29 (�� تا�يخ 1400/01/01 تا 1400/12/29)

3 � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� ساالنه
4 � تصميم گير� ��خصو� سو� قابل تقسيم

5 � �نتخا� با��� قانوني � حسابر� مستقل شركت(�صلي � علي �لبد�)
6 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت

7 � تعيين پا��� �عضا� هيأ� مدير�
هيئت مديره شركت8 � تعيين حق �لزحمه با��� قانوني � حسابر� مستقل

شما�� ثبت1847(سهامى خا�)

مديرعامل بنياد سينمايی فارابی 
اظهار داشت: فيلمنامه های ارائه شده 
در حوزه كودک و نوجوان به فارابی 
غالباً با فضای فكری كودک و نوجوان 

امروز فاصله بسياری دارند.
سلسله نشست های جشنواره 
بين الملل���ی فيلم ه���ای كودكان و 
نوجوانان با موضوع هم انديشی فعاالن 
حوزه رسانه و فضای مجازی برای 
ارتقای سينمای كودک و نوجوان در 
ساختمان شماره ۳فارابی و با حضور 

فعاالن اين حوزه برگزار شد. 
به گ���زارش روابط عمومی 
بنياد سينمايی فارابی، در ابتدای اين 
جلسه احسان هوشيارگر مدير روابط 
عمومی بنياد سينمايی فارابی ضمن 
خيرمقدم به مهمانان حاضر در جلسه 
گفت: طی سال گذشته تغيير نگاهی 
در سينمای كودک و نوجوان انجام 
شده است و اصالت در توليد سنگ 
بنای فعاليت های بنياد بوده است .  
وی ادامه داد: سال های كرونا ضربه 
بزرگی به سينمای كودک و نوجوان 
زد و قطعا سينما در اين حوزه لطمه 

بسياری ديد.
هوش���يارگر ضمن اشاره به 
اقتضاعات سينمای كودک و نوجوان 
در س���ال های اخير اظهار كرد: بايد 
بدانيم موضوعات و نظام مسائل در 
س���ينمای كودک و نوجوان امروز 
چه چيزهايی هستند و بايستی برای 
اقتضاعات كودكان و نوجوانان امروز 
فيلم بسازيم. بايد به اين باور برسيم 
كه نسل امروز از نسل گذشته خود 

جلوتر هستند بنابراين با اين درک 
و نگاه برای اين نسل كار فرهنگی 
انج���ام دهيم و فيل���م توليد كنيم. 
شناخت از اين بچه ها و دنيای آنها 
يكی از واجبات عرصه فيلمسازی در 

حوزه كودک و نوجوان است.
در ادامه س���يدمهدی جوادی 
مديرعامل بنياد سينمايی فارابی و دبير 
سی و پنجمين جشنواره بين المللی 
فيلم های كودكان و نوجوانان ضمن 
تشكر از پيشكسوتان عرصه كودكان 
و نوجوانان اظهار كرد: س���ينمای 
كودک و نوجوان سينمای مهجوری 
اس���ت و بايد ق���در اندک افرادی 
همچون آقای وحيد نيكخواه آزاد 
كه در اين حوزه هس���تند و دغدغه 

دارند را دانست .
وی در ادامه با اشاره به اهميت 
سواد رس���انه در حوزه كودكان و 
نوجوانان گفت: بخشی از حضور 
بچه ها به ص���ورت فيزيكی و در 
مدرسه و منزل و اجتماع است، اما در 
اين دوران بيشتر كودكان و خصوصًا 
نوجوانان در فضای مجازی حضور 
مس���تمر دارند.  جشنواره  فيلم های 
كودكان و نوجوانان می تواند حلقه 
وصل اكوسيس���تم فعاالن كودک و 
نوجوان باشد. جشنواره می تواند كل 
اين اكوسيس���تم را كنار هم بنشاند 
و فضای گفت وگويی را برای همه 

فعاالن و دغدغه مندان فراهم كند.
جوادی درباره رده بندی سنی 
در فيلم های س���ينمايی اظهار كرد: 
رده بندی س���نی در سينما خصوصًا 

سينمای كودكان و نوجوانان از جمله 
موضوعاتی اس���ت كه بايد به آن 
پرداخت و جش���نواره های بسياری 
وج���ود دارند كه اي���ن رده بندی 
س���نی را رعايت و اجرا می كنند.  
بايد رده بندی سنی برای فيلم های 
گروه های مختلف سنی از خردسال 
تا نوجوان انجام شود و از هر طرح 
درس���تی در رابطه با رده بندی سنی 

استقبال می كنيم.
دبير سی و پنجمين جشنواره 
فيلم های كودک و نوجوان با تأكيد 
بر استفاده از همه نظرات كارشناسی 
برای برگزاری اين دوره از جشنواره 
فيلم های كودكان و نوجوانان گفت: 
بحث های زي���ادی پيش آمده بود 
كه جش���نواره فيلم های كودكان و 
نوجوانان به صورت دوساالنه برگزار 
شود و اين پيش���نهاد طرفدارانی 
هم داش���ت، اما مخالفان برگزاری 

دوس���االنه جشنواره بسيار بودند و 
اظهار داشتند كه اگر چراغ جشنواره 
خاموش ش���ود، سينمای كودک و 

نوجوان قطعاً متضرر خواهد شد.
وی ادامه داد: دوس���تان ما در 
حوزه فيلمسازی كودک و نوجوان 
دغدغه مند هستند، اما نمی توان رفع 
همه مشكالت سينمای كودک را از 
اين عزيزان انتظار داشت.  جوادی 
در ادامه درباره فيلمنامه های ارائه شده 
در حوزه كودک و نوجوان به فارابی 
گفت: غالباً فيلمنامه های ارائه شده 
ب���ا فضای فكری كودک و نوجوان 

امروز فاصله بسياری دارند.
وی در پاي���ان ضمن تاكيد بر 
برگزاری اين نوع هم انديش���ی ها و 
جلسات گفت: باشگاه ملی سينمای 
ك���ودک و نوجوان فارابی در قالب 
همين هم انديشی ها با فعاالن حوزه 
كودک و نوجوان برقرار ش���ده و 

قرار اس���ت عالقه مندان و فعاالن و 
دغدغه مندان اين حوزه را به يكديگر 

معرفی كند . 
در ادامه اين نشس���ت وحيد 
نيكخواه آزاد كه به عنوان پيشكسوت 
و يكی از سخنرانان  اين هم انديشی 
حضور داشت، با اشاره به فعاليت های 
خود در اين عرصه گفت: سينمای 
كودک و نوجوان برای من از اهميت 
بسيار زيادی برخوردار است. من و 
چند تن از دوستان ديگرم عمر خود 
را در اين راه س���پری كرده ايم.  وی 
ادامه داد: خيلی دلم می سوزد وقتی 
كه می بينم سينمای كودک و نوجوان 
به اينجا رسيده و تا اين اندازه دچار 

ركود شده است.
نيكخواه آزاد ضمن اش���اره به 
فعاليت های سيدمهدی جوادی در 
طول مديريتش در بنياد س���ينمايی 
فارابی اظهار كرد: كارهای بس���يار 
خوب���ی از ط���رف مديريت بنياد 
سينمايی فارابی در حال انجام است 
كه از اهميت بسياری هم برخوردار 
است، اما بايد اين فعاليت ها به عمل 
درآمده و ثبت ش���ود تا دستاوردی 
برای سينمای كودک و نوجوان داشته 

باشد .
وی در پايان سخنانش اظهار 
كرد: اينكه بنياد س���ينمايی فارابی 
در راس���تای ايجاد ارتباط درست 
بين حوزه رس���انه، فضای مجازی 
و س���ينمای كودک و نوجوان گام 
برداشته تا اين ارتباط به شكل درست 
برقرار شود، كار بزرگی انجام داده 

اس���ت و اميدوارم اين ايجاد ارتباط 
بين دلسوزان، مديران و رسانه های 
حوزه كودک و نوجوان س���ينمای 
كودک و نوج���وان را نجات دهد 
تا اين سينما از جا برخيزد و حال 

خوشی پيدا كند.
حسين حق پناه، معاونت كودک 
و نوجوان تبيان به عنوان يك فعال 
حوزه كودک و رسانه گفت: مقوله 
رده بندی سنی در دنيا سابقه بسياری 
دارد، ام���ا در ايران به اين رده بندی 
اهميتی داده نمی ش���ود. اعدادی كه 
برای پخش فيلم ها نشان داده می شود 
منبع قانونی ندارد و اين رده بندی ها 
فقط برحسب موضوع فيلم اعمال 

می شود.
وی ادامه داد: ما در ش���ركت 
»كدومو« با حضور كارشناس���ان 
سواد رسانه و نظرات خود مردم و 
خانواده ها فيلم ها را رده بندی كرده و 
به مخاطبان اعالم می كنيم. بخشی از 
جشنواره ها در كشور هم می توانند 

اين رده بندی سنی را اجرا كنند.
حسين غفاری، مدير موسسه 
»س���واد رس���انه باران« يكی ديگر 
از س���خنرانان  اين جلس���ه درباره 
قصه پردازی و قهرمان س���ازی در 

سينما صحبت كرد.
وی در اين باره گفت: الگو و 
قهرمان در سينمای كودک و نوجوان 
كم داريم. س���ينما براساس داستان 
مبتنی شده و می توان از اسطوره ها و 
قهرمان هايی كه پا روی زمين دارند، 

فيلم بسازيم.

بسياری از فيلم ها با فضای فکری کودک و نوجوان امروز فاصله دارند

رييس دانشگاه علوم توانبخشی 
و سالمت اجتماعی، ادغام خدمات 
توانبخش���ی در نظام شبكه كشور 
و اختصاص پنج درصد تخت های 
بيمارستان های عمومی به خدمات 
توانبخشی را برای ارتقای اين حوزه 

ضروری دانست.
به گزارش ايسنا، دكتر حميدرضا 
خانكه در اجالس روسای دانشگاه ها 
و دانشكده های علوم پزشكی كشور 
ب���ا اعالم اين خبر و با اش���اره به 
اين كه س���ند ملی توانبخشی تا دو 
هفته آينده آماده رونمايی می شود، 
افزود:۱۳۶مركز جامع توانبخشی در 
كشور فعال هستند كه متاسفانه به 
علت كمبود پوشش بيمه ای، نبود 
نظام ارجاع، منطقی نبودن تعرفه ها، 

اين مراكز توسعه پيدا نكرده اند.
وی گفت: دليل عدم رش���د 
بخش دولتی در توانبخش���ی عدم 
تربيت و توزيع نيروی انس���انی و 
نظ���ارت كافی در اين بخش بوده 
اس���ت. در حالی كه اي���ران، تنها 
كشور منطقه اس���ت كه آموزش 
دانشگاهی در حوزه توانبخشی دارد 
كه اميدواريم بتوانيم از كشورهای 
منطقه، دانشجوی بيشتری جذب 

كنيم.
رييس دانشگاه علوم توانبخشی 
و س���المت اجتماعی تاكيد كرد: 
بيمارستان رفيده كه تحت پوشش 
اين دانشگاه است، ۸۰تخت دارد و 
شيوه نامه های بستری، سه تا ۲۱روز 
و همچنين ۶۳روز است و به علت 
كمبود تخت توانبخشی در كشور، 
فهرست انتظار و در نوبت بستری 
ب���رای افراد ضايعه نخاعی، حدود 

شش ماه تا هشت ماه است.
خانكه اظهار داشت: سنجه های 
اعتباربخشی در زمينه توانبخشی، 
ضعيف هستند و مراكز خصوصی 

و دولتی انگيزه ای ندارند كه بخش 
توانبخش���ی خودشان را گسترش 
دهند. مراكز مراقبت در منزل )بالينی 
و توانبخشی( كه می توانند بار بستری 
را كاهش دهند نيز تعدادشان بسيار 
كم است.وی افزود: مراكز توانبخشی 
مبتن���ی بر اجتماع، كه قبال در كنار 
خانه های بهداش���ت بود، متاسفانه 
چند س���الی است كه از خانه های 
بهداشت فاصله گرفته اند. اگر بتوانيم 
خدمات توانبخشی مبتنی بر اجتماع 
را در سيستم بهداشتی كشور ادغام 
كنيم، مطمئنا بهره مندی جامعه از اين 

خدمات، گسترش می يابد.
خانكه افزود: برای ماندگاری 
اعض���ای هيات علم���ی حوزه 
توانبخش���ی در مناطق محروم نيز 
بايد برنامه ريزی شود و كوريكولوم 
)برنامه آموزشی( رشته های پزشكی 
به گونه ای طراحی ش���ود كه حتما 
واحدی برای آش���نايی دانشجويان 
پزشكی با حوزه توانبخشی وجود 
داش���ته باشد. اضافه كردن دروس 

توانبخشی و تقويت رشته های بين 
رشته ای در توانبخشی كه ۱۰۰درصد 
وابس���ته به فناوری های توانبخشی 
است، نيز پيش���نهاداتی است كه 
می تواند اجرايی شود. وی با اشاره 
به حمايت های سازمان بيمه سالمت 
كش���ور از خدمات توانبخشی، با 
پيشنهاد تعريف بسته های خدمتی 
در حوزه بيم���ه ای گفت: آمادگی 
كمك و هم���كاری در اين زمينه 
را داريم. اميدواريم پوشش بيمه ای 
به گونه ای پيش رود كه دانشگاه ها 
رغبت بيش���تری برای مداخله در 

حوزه توانبخشی داشته باشند.
خانكه با اشاره به لزوم توجه 
بيشتر به حوزه سالمت اجتماعی در 
نظام س���المت كشور گفت: حجم 
زيادی از بار سالمت از بخش های 
بيرونی نظام سالمت است، مثال ما 
در حوادث ترافيكی اصال نقش���ی 
نداريم، اما س���الی ۴۰هزار معلول 
به نظام س���المت تحميل می شود 
و ساالنه ۵۰۰هزار مراجعه به نظام 

سالمت در اين بخش داريم.
وی افزود: نظام س���المت در 
آلودگی هوا نقشی ندارد، اما بيماران 
متاث���ر از آلودگی هوا، به مراكز نظام 
سالمت مراجعه می كنند. بار كمبود 
س���واد س���المت جامعه، بر دوش 
ماست و در واقع، باری كه به نظام 
سالمت تحميل می شود، از جانب 
حوزه های اجتماعی است كه انتظار 
می رود بتوانيم يك رصدخانه سالمت 
اجتماعی در كشور داشته باشيم تا اين 
ش���اخص ها را رصد كنيم و بتوانيم 
در سياس���تگذاری ها، از آن ها كمك 
بگيريم. بنابر اع���الم وبدا، رييس 
دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 
اجتماعی در همين راستا، از افتتاح 
دانشكده سالمت اجتماعی دانشگاه 
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی 
خبر داد و گفت: اين دانشكده، نخستين 
دانشكده سالمت اجتماعی در منطقه 
اس���ت كه در زمينه ارائه خدمات 
آموزشی و پژوهشی حوزه سالمت 

اجتماعی فعاليت خواهد كرد.

عدم توسعه مراکز توانبخشی به علت کمبود پوشش بيمه ای و منطقی نبودن تعرفه ها

ضرورت آشنایی دانشجویان با 
دستاوردهای فناورانه کشور

مدير كل فرهنگی وزارت بهداش���ت گفت: در تهران و ستاد وزارت 
بهداش���ت با مراكز فناورانه و نوآورانه تكنولوژی و پيشرفته كشور ارتباط 
گرفته اي���م تا اردوها و توره���ای علمی به همت انجمن های علمی برای 
دانش���جويان برگزار ش���ود؛ چرا كه اگر دانشجويان ما بروند و از نزديك 

پيشرفت های علمی كشور را ببينند، بسيار اميدوار خواهند شد.
به گزارش ايسنا، اسماعيل عجم در جمع كارشناسان انجمن های علمی 
دانشجويی دانشگاه های علوم پزشكی كشور، اظهار كرد: در فضای دانشجويی 
دانشگاه های علوم پزشكی، مساله اميد و اميدبخشی امر بسيار مهمی است و 
اين در حالی است كه علی رغم موفقيت های حاصله در كشور، فضای ياس 
و نااميدی در دانشگاه ها تبليغ می شود. عجم تصريح كرد: اگر دانشجويان ما 
بروند و از نزديك ببينند كه در همين شرايط اقتصادی و در تحريم، جوانانی 
مانند خودش���ان در همين س���ن و سال ها چه توانايی های علمی را از خود 
نشان داده اند، قطعا اميدواری اين عزيزان به آينده كشورشان و آينده خودشان 
در شكل گيری اين آينده بيشتر خواهد شد و اين وظيفه ما در انجمن های 

علمی و دانشجويی معاونت فرهنگی و دانشجويی است.

درگذشت استاد علوم سياسی دانشگاه تهران
دكتر "عليرضا صدرا"، اس���تاد 
دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه 
تهران پريروز دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ايس���نا، اين نماينده 
ادوار مجلس ش���ورای اس���المی و 
رييس انديشكده سياست مركز الگوی 
اسالمی پيشرفت كه تا روز چهارشنبه 
در س���المت كامل در كالس درس و 
جلس���ات دانشگاه تهران حاضر بود؛ 
چهارشنبه شب به دليل ايست قلبی دار 

فانی را وداع گفت.
پيكر اين اس���تاد فرهيخته روز پنجشنبه ساعت ۷:۳۰پنجشنبه ۵آبان از 

بيمارستان پيامبران در تهران به زادگاهش در شهر دزفول انتقال يافت.

ب���ه گفته مدير آژان���س ادبی و ترجمه پل 
طبق توافق حاصله با مسئوالن نمايشگاه بين المللی 
كتاب فرانكفورت بخش كپی رايت نمايشگاه مقرر 
شد آژانس ادبی پل همه ساله ميز ثابتی در سالن 

كپی رايت نمايشگاه داشته باشد.
ب���ه گزارش ايرنا، مجيد جعفری اقدم با اعالم 
اينكه نمايشگاه كتاب فرانكفورت به عنوان مهم ترين 
رويداد بين المللی در صنعت نش���ر جهان شناخته 
شده اس���ت، به خبرنگار ايرنا گفت: در هفتاد و 
چهارمين دوره نمايشگاه كتاب فرانكفورت بيش 
از ۴ هزار ناش���ر از ۹۵ كش���ور جهان در بخش 
نمايشگاهی تازه  های نشر كشور خود را در معرض 

نمايش و معرفی گذاشتند.
مدي���ر آژانس ادبی و ترجمه پل در توضيح 
اقدامات���ی كه در اين دوره از نمايش���گاه كتاب 
فرانكفورت اتفاق افتاده است، بيان كرد: ۳۰۰ آژانس 
ادبی در بخش كپی رايت نمايشگاه، صدها مالقات 
و مذاك���ره انجام دادند و هزاران قراداد كپی رايت 
منعقد شد. در بخش رويدادهای فرهنگی و ادبی 
۶۴۰۰ برنامه و ۴۵۰ كارگاه آموزش���ی برگزار و 
اجرا ش���د. مهمان ويژه نمايش���گاه امسال كشور 
اسپانيا و موضوع ويژه امسال نمايشگاه نيز ترجمه 
و مترجم���ان بود و در اين موضوع ۳۰ رويداد با 
حضور بيش از ۱۵۰۰ مترجم از كشورهای مختلف 

برنامه ريزی و اجرا شد.
جعفری اقدم با اش���اره به برخی رويدادهای 
سياسی اين دوره از نمايشگاه كتاب فرانكفوت بيان 
كرد: از اقداماتی كه در اين دوره انجام شد می توان به 
حضور و سخنرانی سه رييس جمهور و تعليق غرفه 
دولتی روسيه از طرف نمايشگاه به دليل اعتراض به 
حمله روسيه به اكراين اشاره كرد. همچنين  موسسه 
خانه كتاب و ادبيات ايران )موسسه مجری غرفه 
وزارت ارشاد اسالمی در نمايشگاه های بين المللی 
كتاب( از حضور در نمايشگاه به دليل اعالم عدم 

پذيرش تامين امنيت غرفه توسط نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت و عدم همراهی سفارت آلمان در تهران 
در دادن ويزا به متقاضيان ايرانی خواهان ش���ركت 
در غرفه دولتی ايران )ظاهرا موسسه مجری موفق 
به دريافت ويزای فقط سه نفر از ده ها تقاضا شده 

بود( انصراف داد.
او اف���زود: ضمن تقبيح حركت مس���ئولين 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت در بهانه تراشی برای 
انصراف ايران از شركت در نمايشگاه كتاب امسال، 
نبود غرفه جمهوری اس���المی ايران در نمايشگاه، 
ب���رای جريان های مغرض و معترض در خارج از 
كشور فراهم آمد تا با كمك شهردار ايرانی االصل 
فرانكفورت بتوانند برنامه ها و اقداماتی را در تضعيف 
و مغش���وش كردن اعتبار فرهنگی ايران در يك 
رويداد مهم بين المللی برنامه ريزی و اجرا كنند كه 

اين نكته قابل بررسی است.
ب���ه گفته مدير آژان���س ادبی پل علی رغم 
انصراف وزارت فرهنگ و ارش���اد اس���المی از 
برگزاری غرفه دولتی در نمايشگاه بيش از ۱۰ ناشر 
و آژان���س ادبی و فعال فرهنگی از ايران در قالب 

غرفه دار و بازديد كننده تجاری حضور داشتند.
وی افزود: آژانس ادبی و ترجمه پل در اين 
دوره غرفه مس���تقلی را در سالن ناشران بين الملل 
نمايشگاه، به همراه چند ناشر ايرانی همكار اجاره 
ك���رده بود و برنامه های زيادی را تدارک ديده بود 
كه متاسفانه به دليل وضعيت مبهم حضور و عدم 
حضور ايران در نمايشگاه امسال مجبور به كنسل 
كردن غرفه و حض���ور به صورت بازديد كننده 
تجاری شد. معرفی و عرضه ۱۵۰ كتاب ايرانی در 
بخش مجازی كپی رايت نمايشگاه و ديدار و مذاكره 
حضوری و غيرحضوری با ناش���ران از كشورهای 
مختلف عمده فعاليت ه���ای اين آژانس ادبی در 

نمايشگاه امسال فرانكفورت بود.
جعفری اق���دم با اش���اره به توافق حاصله با 
مسئولين بخش كپی رايت نمايشگاه اعالم كرد: مقرر 
شد آژانس ادبی پل همه ساله ميز ثابتی در سالن 

كپی رايت نمايشگاه داشته باشد.
هفتاد و چهارمين نمايشگاه كتاب آلمان از ۱۹ 
الی ۲۳ اكتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۷ مهر تا اول آبان 

۱۴۰۱ در فرانكفورت برگزارشد.

ميز ثابت آژانس ادبی پل در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

سازمان نظام پزشكی جمهوری 
اس���المی ايران در خصوص وقايع 
روزچهارش���نبه م���ورخ ۴آبان ماه 

۱۴۰۱بيانيه ای را صادر كرد.
به گزارش ايس���نا، بنابر اعالم  
اداره كل روابط عمومی سازمان نظام 
پزش���كی، در اين  بيانيه آمده است: 
همانطور كه در اطالعيه های قبلی 
گفته شد، سازمان نظام پزشكی كشور 
و ش���خص رئيس كل سازمان در 
جريان پرونده مرحومه مهسا امينی، 
ب���ا پيگيری های متعدد از هيچگونه 
تالشی در راستای وظايف خود دريغ 
نكردند وتمامی دغدغه های به حق 
مطرح ش���ده در اين مدت از سوی 
اعضای جامعه پزشكی، به صورت 
رسمی و غير رسمی در جلسات و 
مكاتبات متعدد با نهادهای مسوول 
پيگيری شد كه تالش ها برای حصول 

نتايج نهايی همچنان ادامه دارد.
در بخشی ديگر از اين بيانيه آمده 
است:در خصوص فراخوان تجمع 
اخير در نظام پزشكی تهران، با توجه 
به حواشی پيش آمده در تجمع برخی 
از همكاران در نظام پزشكی مشهد 
و شيراز و گرفتاری های مترتب بر 
آن برای برخی از مس���ئولين نظام 
پزشكی آن شهرستان ها، جلسات 
مختلفی با ساير اركان نظام پزشكی 
برگزار شد و مالحظات متعددی در 

نظر گرفته شد.
براين اساس در روز يكشنبه اول 
آبان ماه با برخی از فعالين صنفی و 
نمايندگان فراخوان تجمع در حضور 
رييس كل سازمان جلسه ای برگزار 
ش���د و پس از شنيدن نظرات آنها، 
شرايط حضور همكاران در سازمان 

برای آنها تشريح شد.
در اي���ن بياني���ه تاكي���د 
شده اس���ت:علی رغم هم���ه اين 
تهديدات، نگرانی پرس���نل و نيز 
توصيه ه���ای متعدد برای تعطيلی 
روز چهارشنبه، مسئولين، سازمان را 
تعطيل نكردند و رييس كل به همراه 
تمامی معاونين از ساعت ۷صبح روز 
چهارشنبه در سازمان حاضر شدند 
ت���ا در كنار همكاران و پذيرای آنان 
باشند وشرايط و سالن های سازمان 
ب���رای پذيرش همكاران كامال آماده 
و تمهيدات الزم برای جلوگيری از 
ورود افراد غير عضو و پيشگيری از 
حوادث احتمالی آسيب رسان انديشيده 
شد، به طوری كه در ساعات ابتدايی 
تعدادی از همكاران نيز در سازمان 

حضور پيدا كردند.
سازمان نظام پزشكی در بخشی 
ديگر ازاين بيانيه تصريح كرده است: 
بنا به تدابير انتظامی در سطح استان 
 و به دليل حساس���يت محل و زمان 
تجمع، كنترل خيابان به طور كامل در 

اختيار ناجا قرار داشت و رايزنی های 
و تالش های مستمر برای امكان ورود 
همكاران به سازمان نتيجه بخش نبود 
لذابا توجه به شرايط پيش آمده، ضمن 
ابراز تاس���ف مجدد، برای آزادی آن 
دسته از همكاران جامعه پزشكی كه 
به دليل درخواس���ت های صنفی و 
حف���ظ حرمت جايگاه رفيع طبابت 
در محل حاضر بوده اند پيگيری های 
جدی از مس���ئولين ذيربط در حال 
انجام اس���ت كه با قول مساعدت 

همراه بوده است.
در پايان اين بيانيه آمده است: 
از همه همكاران معزز شاغلين حرف 
پزش���كی و اعضای محترم سازمان 
درخواس���ت می نمايد با عنايت به 
فضای مستعد  جهت هرگونه سوء 
اس���تفاده احتمالی دشمنان از رفتار 
مدنی گروه های صنفی، با سعه صدر 
و خويشتنداری كمافی السابق در كنار 
مردم به ارائه خدمات  استمرار بخشيده 
تا در اولويت نخس���ت رسيدگی به 
امور همكاران از مسير صحيح مجدانه 

پيگيری گردد.
آزادی پزشکان بازداشت شده 

به گزارش ايلنا، س���ازمان نظام 
پزشكی همچنين از آزادی پزشكان 
بازداشت ش���ده توسط فراجا خبر 
داد واع���الم كرد:برابر اخباری كه 
برخی نزديكان افراد بازداشت شده 

تاكنون اعالم كرده اند خوشبختانه با 
پيگيری های امروز رئيس كل سازمان 
نظام پزش���كی و قول فراجا، آنهايی 
ك���ه در اختيار فراجا بوده اند همگی 
آزاد ش���ده اند. پ���س از تجمع روز 
چهارشنبه پزشكان در مقابل سازمان 
نظام پزش���كی و برخورد پليس با 
اي���ن تجمع همچنين رئيس و قائم 
مقام هيئت مديره نظام پزشكی تهران 
بزرگ از سمت خود استعفا دادند.

سيدمويد علويان رئيس هيئت 
مديره اين س���ازمان با انتشار متن 
زير خطاب ب���ه هيئت مديره نظام 
پزشكی تهران بزرگ از سمت خود 
كناره گيری كرد. با سالم و تشكر از 
اعتمادی كه به اينجانب داشتيد؛ به 
دليل اينك���ه در حال حاضر امكان 
انجام تكاليف قانونی و  محّوله خود 
را ندارم، ضمن اس���تعفا از رياست، 
از عضوي���ت در هيات مديره هم 

كنار می روم.
همچنين دكتر محمد رازی قائم 
مقام رئيس هيئت مديره نظام پزشكی 
تهران بزرگ نيز با انتش���ار نامه ای 
گاليه آميز از برخوردهای نامناسب با 
برخی از اعضای جامعه پزشكی در 
فضای مجازی، ضمن عذرخواهی از 
جامعه پزشكی و آحاد مردم نيازمند 
خدمات س���المت استعفای خود را 

اعالم كرد .

بيانيه سازمان نظام پزشکی در خصوص فراخوان تجمع پزشکان



رش���د بخش صنعت در بهار 
امس���ال 5/1 درصد ب���ود  و وزارت 
صنعت با ایجاد 158 هزار اشتغال حائز 
رتبه اول در تولید اشتغال بوده است که 
همه این دستاوردها با توفیق الهی و 
تالش صنعتگران، مهندسان و کارگران 

بومی کشور محقق شده است.
محمد موس���وی معاون صنایع 
ماشین آالت و تجهیزات وزیر صنعت 
در گفتگ���و با ف���ارس ضمن اعالم 
این مطلب با اش���اره به اقدامات و 
دستاوردهای این وزارتخانه در بخش 
صنایع ماشین آالت و تجهیزات اظهار 
داشت: یکی از اقدامات اساسی در این 
معاونت پایش وضع تولید با توجه به 
شرکت های موجود در کشور است؛ 
بنابراین کمک به شرکت ها، انجمن ها 
و افراد شاغل در این بخش از صنعت 

از وظایف این معاونت است.
وی با اش���اره به اهتمام دولت 
سیزدهم نسبت به احیای واحدهای 
راکد، افزود:  با اقدامات وزارت صنعت، 
دولت س���یزدهم موفق شد از زمان 
استقرار تاکنون بیش از دو هزار شرکت 
تعطیل و زیان ده را احیا و از زیاندهی 

و تعطیلی خارج کند.
معاون صنایع ماش���ین آالت و 
تجهیزات وزیر صنعت با بیان اینکه 
"هپکو" یکی از ش���رکت های خارج 
شده از تعطیلی در یک سال گذشته 
است، گفت: این شرکت با دارا بودن 
یک هزار پرسنل می توانست ساالنه 3 
هزار ماشین آالت معدنی تولید کند اما 
طی سال های گذشته سفارش گذاری 

ناچیزی در این شرکت انجام و به دالیل 
برخی مشکالت مانند ایفای تعهدات 
ارزی دچار توقف فعالیت شده بود.

وی بیان داشت: پس از دستور 
رئیس جمهوری در س���فر استانی 
ب���ه اراک و بازدید حضوری از این 
شرکت و پیگیری های مجدانه وزیر 
صنعت از سایر دستگاه های دولتی و 
اخذ مجوزهای الزم، خوشبختانه این 

شرکت به تولید بازگشت.
موس���وی اف���زود: در حوزه 
تجهیزات پزشکی هم بیش از یکصد 
شرکت دارای نشان CE)نشان کیفیت 
اروپا( در کش���ور وجود دارد که با 
میانگین صادرات س���االنه 10 تا 15 
میلیون دالر قابلیت صادرات ساالنه 
50 میلی���ون دالر را دارند که البته در 
این حوزه نیازمند مساعدت و همکاری 

سایر دستگاه ها هستیم.
وی اظهار داشت: در این راستا طی 
تفاهمنامه ای که با ستاد زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس���ت 
جمهوری امضا شد، به دنبال تقسیم 
کار ملی برای رفع این موانع برای تولید 
تجهیزات پزشکی و وارداتی با ارزبری 
باال و صادراتی شدن شرکت های فعال 

در این حوزه هستیم. 
معاون صنایع ماش���ین آالت و 
تجهیزات وزیر صنعت با بیان اینکه 
در حال مذاکره با کشورهای همسایه 
و همس���و برای صادرات تجهیزات 
پزشکی هستیم، گفت: در دنیا شاخصی 
به عنوان کاالهای پیچیده وجود دارد 
و براس���اس این شاخص، کشوری 

قوی به ش���مار می رود که در زمینه 
صادرات کاالهای پیچیده موفق باشد 
زیرا پیش بینی می شود که این کشورها 
در آینده رشد داشته و در عرصه جهانی 
هم حرفی برای گفتن داش���ته باشند؛ 
بنابرای���ن یکی از اهداف ما در پایش 
شرکت ها این است که به ارتقاء فناوری 

و نوآوری شرکت ها کمک کنیم.
وی با اش���اره به آغاز اقدامات 
برای بومی سازی 15 تجهیز پرکاربرد 
در حوزه تجهیزات پزشکی، میانگین 
ارزبری هریک از این کاالها را 20 تا 
35 میلیون دالر ذکر کرد و گفت: یکی 
از دستاوردهای یک سال اخیر وزارت 
صنع���ت، افزایش 50 درصدی تولید 
تراکتور در کشور بوده است، به نحوی 
که به تولید 35 هزار دستگاه تراکتور 

در سال خواهیم رسید. براین اساس 
نه فقط نیاز کشور مرتفع می شود بلکه 
امکان صادرات 10 هزار تراکتور را در 

سال آینده خواهیم داشت.
معاون صنایع ماش���ین آالت و 
تجهیزات وزیر صنعت بیان داشت: 
همچنین در تولید ماشین آالت معدنی 

طی شش ماهه اول امسال در مقایسه 
با ش���ش ماه نخست پارسال بیش از 
122 درصد افزایش تولید داش���ته ایم 
که بر این اس���اس به تولید یکهزار و 
332 دس���تگاه ماشین آالت معدنی و 

راهسازی دست یافته ایم.
طبق این گزارش، تشکیل سرمایه 
در بخش ماشین آالت و تجهیزات هم 
در سه ماهه ابتدای امسال 5/8 درصد 

رشد داشته است.

اختصاص تسهیالت برای خرید 
تراکتور 

خبر دیگری حاکیست: سخنگوی 
وزارت صنع���ت هم از اختصاص 3 
هزار فقره تسهیالت 300 میلیون تومانی 

برای خرید تراکتور خبر داد. 
به گزارش فارس، امید قالیباف 

گفت: سود این تسهیالت 4 درصد و 
مدت بازپرداخت 7 ساله خواهد بود 
و براساس توافق نامه ای که هفته آینده 
امضا می شود، سقف یک هزار میلیارد 
تومانی بر این تسهیالت در نظر گرفته 

می شود. 
وی همچنین با اش���اره به رشد 
50 درصدی تولید تراکتور در 6 ماهه 
نخست امسال گفت: تولید تراکتور 
در 6 ماهه 1401 نس���بت به مدت 

مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشت 
به ط���وری که از تولید 9 هزار و 750 
دس���تگاه به 14 هزار و 625 دستگاه 

تراکتور رسید. 
مشاور وزیر صنعت با بیان اینکه 
در همین مدت صادرات تراکتور هم 
89 درصد رشد کرده است، گفت: در 
نیمه اول امسال 943 دستگاه تراکتور 
صادر ش���ده است که هدف گذاری 
انجام ش���ده 4 هزار و 600 دستگاه تا 

پایان سال است. 
وی با اش���اره به اینکه در حال 
حاضر ب���ازار آزاد تراکتور در حال 
حذف شدن است، گفت: افزایش تولید 
تراکتور اختالف قیمت کارخانه با بازار 
را به شدت کاهش داد به  طوری که 
قیمت تراکتور 399 که در فروردین 
امسال 750 میلیون تومان بود، اکنون 
به 640 میلیون تومان رسیده است و 
در برخی مدل ها حتی رش���د منفی 

قیمت هم دیده می شود. 
قالیباف  گفت: نیاز ساالنه تراکتور 
20 هزار دستگاه است و در سال 1401 
تعداد 35 هزار تراکتور تولید خواهد 
ش���د و این رشد تولید هم موجب 
حذف تقاضای س���رمایه ای و بازار 
آزاد و ه���م موجب افزایش صادرات 

خواهد شد. 
به گزارش فارس، بخش صنعت 
در س���ه ماهه ابتدای سال جاری 5/1 
درصد رش���د داشته که بیشترین نرخ 
رش���د کل اقتصاد )3/4 درصد( بوده 
اس���ت و برآوردهای کارشناسی هم 
حاکی از این اس���ت که نرخ رش���د 

بخش صنعت در سه ماهه دوم با رشد 
مطلوبی همراه است.همچنین شاخص 
تولید شرکت های بورسی که بیش از 
نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، 
از خرداد تا ش���هریور سال جاری به 
ترتیب با 2/5، 5/8، 6/7 و6/5 درصد 
رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه 

بوده است.
در همین حال، اغلب تولیدات 
صنعتی طی پنج ماهه ابتدای س���ال 
هم در مقایس���ه با دوره مشابه رشد 
باالیی داشته اند؛ به عنوان نمونه فوالد 
9/9 درص���د ، محصوالت فوالدی 8 
درصد، تراکتور 53 درصد،اتوبوس 
و ون 14/7 درص���د، تولید خودرو 
کامل 288 درصد، الیاف پلی اس���تر 
5/8درصد، کاغذ 6/8درصد، سموم 
دفع آفات 11 درصد، ظروف شیشه 
ای و چینی 14 درصد، تلویزیون 21 
درصد ، پتروشیمی 6/2درصد رشد 
داش���ته اند.  در نیمه دوم امسال هم 
در بخش عملیات اجرایی پروژه های 
بزرگ س���رمایه گذاری اجرای 42 
پروژه بزرگ صنعتی کشور با حجم 
س���رمایه گذاری بیش از معادل 15 
میلیارد دالر در 11 اس���تان کشور، 
اجرای پروژه های زیرس���اختی برای 
س���اخت نیروگاه های اختصاصی و 
تامی���ن 14 هزار مگاوات برق مورد 
نیاز بخش تولید با س���رمایه گذاری 
ب���ه ارزش 7 میلیارد دالر و اجرای 
پروژه های شیرین سازی آب دریا با 
محوریت شرکت های بزرگ صنعتی 

و معدنی آغاز شده است.

4 اخبار اقتصادی
شنبه 7  آبان 1401- 3 ربیع الثانی 1444 - 29 اکتبر 2022-  سال نود و هفتم-  شماره 28241

گزارش بانک مرکزی در مورد آخرین تحوالت اقتصاد 
کالن در شهریور

کسب رتبه اول وزارت صنعت با ایجاد 158 هزار فرصت شغلی در فصل بهار

بانک مرکزی طی گزارش���ی 
خالصه ای از آخرین مجموعه تحوالت 
اقتصاد کالن در ش���هریور امسال را 

منتشر کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، در این گزارش آمده اس���ت: 
حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال 
معادل 55949/3 هزار میلیارد ریال بود 
که نسبت به پایان پارسال معادل 15/8 
درصد افزایش یافته و در مقایس���ه با 
رش���د متغیر مذکور در دوره مشابه 
پارسال )17درصد( به میزان 1/2 واحد 
درصد کاهش نشان می دهد. همچنین 
نرخ رش���د دوازده ماهه نقدینگی در 
شهریور گذشته معادل 37/5 درصد 

بوده است.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه 
منتهی به شهریور امسال هم با 33/1 
درصد رشد به 6907/3 هزار میلیارد 
ریال رسید که نسبت به پایان پارسال 
رشدی معادل 14/4 درصد داشته که 
در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره 
مشابه پارسال )13/1 درصد( به میزان 
1/3 واحد درصد افزایش یافته است.
در همین حال، بررسی تحوالت تورم 
ماهانه شاخص کل کاالها و خدمات 
مصرفی در سال جاری نشان می دهد 
تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده 
در شهریور سال جاری با 0/2 واحد 
درصد افزایش نسبت به ماه قبل )2/4 

درصد( به 2/6 درصد رسید.
تورم  نقطه به نقطه و دوازده  ماهه 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در شهریورس���ال جاری هم 
به  ترتیب ارقام 44/9 و 39/6 درصد 

را ثبت کرد که نس���بت به مرداد سال 
ج���اری به ترتیب معادل 0/9 و 0/5 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بررس���ی تورم ماهانه شاخص 
به���ای کاالها و خدمات مصرفی به 
تفکیک گروه های اختصاصی کاال و 
خدمات در ش���هریور نشان می دهد 
ت���ورم ماهانه گروه اختصاصی کاال با 
0/5 واحد درصد افزایش نسبت به ماه 
گذشته به 1/9 درصد رسید. در مقابل، 
تورم ماهانه گروه  اختصاصی خدمات 
در همین مقطع همچنان با روند کاهشی 
همراه ب���وده و با 0/3 واحد درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 3/9 
درصد رسید. بررسی تحوالت تورم 
ماهانه گروه کاال به تفکیک خوراکی ها 
و غیرخوراکی ها موید افزایش تورم 
ماهانه اقالم خوراکی در شهریور 1401 
نس���بت به ماه قبل از آن اس���ت، به 
طوری که شاخص بهای خوراکی ها 
و آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت 25/5 
درص���د( با 1/3 واحد درصد افزایش 
نس���بت به مرداد و ثبت تورم ماهانه 
2/1 درصدی، سهمی معادل 0/8 واحد 
درصد را از تورم ماهانه شاخص کل 
)2/6 درصد( در شهریور سال جاری 
به خود اختصاص داده است.تحوالت 
ش���اخص خدمات هم حاکی از آن 
است که افزایش تورم ماهانه این گروه 
عمدتاً متأثر از تحوالت شاخص های 
خدمت در گروه مس���کن و خدمات 
ساختمانی و بهداشت و درمان بوده 
است؛ به طوری که سهم این دو گروه  
از تورم ماهانه خدمت در ش���هریور 
س���ال جاری )3/9 درصد( به ترتیب 

3 و 0/3 واحد درصد بوده اس���ت.در 
ح���وزه تجارت خارجی هم با توجه 
به اطالعات منتشره از سوی گمرک 
ایران، طی نیمه نخست امسال ارزش 
صادرات گمرکی برابر با 24/3 میلیارد 
دالر بود که موید افزایش حدود 13/3 
درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال است. ارزش واردات گمرکی 
ه���م در این مقطع معادل 26 میلیارد 
دالر گزارش شده که حاکی از افزایش 
حدود 13/2 درصدی آن نس���بت به 

دوره مشابه پارسال می باشد.
از سوی دیگر، مطابق با اطالعات 
مندرج در سامانه معامالت الکترونیک 
ارز، بررسی تحوالت بازار ارز حاکی از 
آن است که در شهریور گذشته متوسط 
نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود 
268/5 ه���زار ریال بود که نس���بت 
به م���رداد معادل 1/1 درصد افزایش 
نشان می دهد. در بخش اسکناس هم 
متوس���ط نرخ فروش دالر در این ماه 
حدود 283/4 هزار ریال بود که حاکی 
از کاهش 0/8 درصدی آن در مقایسه 
با مرداد است و در بازار غیررسمی هم 
متوسط نرخ دالر در شهریور نسبت به 

ماه قبل از آن، با کاهش همراه بود.
در بازار مس���کن و بر اساس 
اطالعات اخذ ش���ده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده در ش���هر تهران طی شهریور 
1401 نس���بت به ماه قبل 1/1 درصد 
و نس���بت به ماه مشابه پارسال 36/3 

درصد افزایش را تجربه کرد.

 امام جمع���ه موقت تهران 
با تسلیت ش���هادت تعدادی از 
هموطنان در حادثه تروریس���تی 
حرم مطهر شاهچراغ شیراز، گفت: 
حقیقت���ا اتفاق تلخی بود که با بی 
رحمی انسان های مظلومی که در 
حال عبادت در وقت نماز بودند را 
با وضع فجیع به شهادت رساندند 
و امام و امت را داغدار کردند. به 
لطف الهی انتقام این خون های پاک 
از مسببین اصلی این حوادث یعنی 
استکبار جهانی گرفته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حجت  االسالم 
والمسلمین محمدجواد حاج علی 
اکبری با اش���اره به عهده گرفتن 
مس���ئولیت این حادثه تروریستی 
توسط داعش اظهار داشت: وقتی 
با امنیت کشور بازی می شود، این 
اتفاقات رخ می دهد و کسی نمی 
تواند با امنیت کشور بازی کند. 

حاج علی اکبری تصریح کرد: 
مشکالت زیاد داریم اما مشکالت 
ایرانی، سرپنجه ایرانی می خواهد 
و خود ملت ایران مشکالت را حل 

و فصل می کند.
فتن���ه انگیزی های اخیر در 
سلس���له فتنه های آمریکایی بود 
و آنه���ا دنبال انق���الب فراگیر و 
تجزیه ایران و براندازی آن بودند، 
اما با هوش���یاری امت صبور این 

فتنه انگیزی ها به گل نشسته است 
و حکایت از اوج استیصال دشمنان 

دارد.
خطیب جمعه تهران با بیان 
اینکه بین ما و استکبار جهانی از 
روز اول انقالب، درگیری جدی 
آغاز ش���ده اس���ت و ادامه دارد، 
افزود: مبانی قوت ایران براساس 
اس���الم عزیز و رهبری حکیم و 
ولی فقیه در س���ه نقطه برجسته 
می شود؛ یکی احیای هویت ایرانی 
با دومولفه دینی و ملی و بازگشت 
به خویش���تن و هویت جویی و 
بالندگی این هویت، برجسته شدن 
و ش���کوفایی اش است. دوم کار 
و مجاهدت در همه عرصه های 
علمی ، اجتماع���ی ، فرهنگی ، 
داخلی ، بین المللی و برای ساختن 
ایران الگو و نمونه منطبق با الگوی 
اسالمی است و سوم مسأله امنیت 
به منزله زیرساخت برای پیشرفت 

در همه عرصه هاست.
وی ادامه داد: راهبرد استکبار 
آمریکایی برای مهار ایران روی این 
دو نکته اصلی است. یکی استحاله 
هویتی و دوم ایجاد ناامنی . جنگ 
تمام عی���ار فرهنگی و فکری و 
تربیتی راه انداختند و ادامه می دهند 
و در حال پیچیده تر شدن است. 
رهبری گاهی از آن به ش���بیخون 
وگاهی به تهاجم و ناتوی فرهنگی 
تعبیر می کنند. دعوای اس���تکبار 
جهانی و ما بحث بر س���ر نسل 

جوان است .
حاج علی اکبری با بیان اینکه 
شکستن وحدت ملی و اختالف 
و دودس���تگی از روز اول دستور 
کار همیشگی شیطان بوده است، 
اف���زود: آمریکا به مهار ایران قانع 
نیست و درصدد بازگشت به قبل از 
انقالب و تبدیل شدن ایران به یک 

گاو شیرده است. همه خون های 
رخته ش���ده و گرفتاری هایی که 
برای ایران پیش آمده اس���ت را 
گردن ش���یطان بزرگ آمریکا و 
صهیونیست ها می دانیم. شیطانک ها 
را هم بی نصیب نخواهیم گذاشت 

و همواره منتظر انتقام ما باشند.
خطیب جمعه تهران با بیان 
اینکه 50 میلیون گرس���نه روی 
دست آمریکاست ، خاطرنشان کرد: 
می خواس���تند ایران را در منطقه 
منزوی کنند، ولی ارتباط ها بیشتر 
ش���د. قرارداد صادرات توربین به 
روس���یه را داریم . همچنین 22 
کشور خواهان پهپاد ایرانی هستند 
و 52 دانش���گاه ما در جهان جزو 
بهترین دانش���گاه های ثبت شده 

هستند . 
حاج علی اکبری همچنین در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: در 
میان شهدای حرم مطهر شاهچراغ، 
دانش���مند نخبه جوان عزیزمان از 
سالله سادات دکتر سید فرید الدین 
معصومی هم هستند و برای انجام 
ماموریت مهمی در شیراز بودند و 
پس از انجام ماموریت برای وداع 
و زیارت به حرم مطهر مش���رف 
شدند که در این ماجرا به شهادت 
می رسند. البته این افتخار بزرگی 
بود که نصیب ایشان شد. همچنین 
شهید مدافع امنیت پاسدار عزیز و 
جوان نورانی ما آقای امیر کمندی 
که افتخار میزبانی پیکر مطهر ایشان 
را هم مانند ش���هید معصومی در 
نماز جمعه داریم که توسط اراذل 
داعش َمسلک اغتشاشگر در تهران 
به شهادت رسید . به خانواده این 
شهیدان که در جلسه حضور دارند 
هم عرض تس���لیت داریم و از 
خداوند می خواهم که به آنها صبر 

عنایت فرماید.

  خطیب جمعه تهران: مشکالت کشوربه دست ملت 
حل و فصل می شود

سخنگوی وزارت صنعت از اختصاص 3 هزار فقره تسهیالت 300 میلیون تومانی برای خرید تراکتور خبر داد

وزیر کار: کمبود آنتی بیوتیک ها و سُرم رفع خواهد شد
وزی���ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از س���هم 30 
درصدی هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تأمین »تیپیکو« 
)TPICO( در ش���بکه تولید و توزیع دارویی کش���ور 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، س���ید صولت مرتضوی در بازدید 
حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شس���تا( از شرکت کارخانه های داروپخش بازدید کرد 
و گفت: امروز در این مجموعه شاهد تحقیق، پژوهش 
و تأمین نیازهای دارویی، تولید و توزیع مناسب داروی 

کشور هستیم.
وی در این بازدید که مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شستا( حضور داشت، با بیان اینکه شرکت 
کارخانه های داروپخش متعلق به این شرکت نسبت به 
پارسال 70 درصد رشد در تولید دارو داشته است، افزود: 
ظرفیت اسمی این مجموعه بستر خودکفایی را فراهم کرده 

و امکان توسعه صادرات هم وجود دارد.
وزی���ر تع���اون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
این ش���بکه دارویی در واقع دارای منشأ عالمانه ای در 
حوزه علوم دارویی بوده و این به نوعی تبلور ش���عار 
سال 1401 و مورد تأکید مقام معظم رهبری است. وی 
با اش���اره به آغاز فصل پاییز و شیوع ویروس آنفوالنزا 
در کشور تأکید کرد: با دستور ریاست جمهوری کمبود 
دارو در کش���ور با تولید و توزیع آنتی بیوتیک ها و سُرم 
رفع خواهد شد.مرتضوی با بیان اینکه قرارگاه جهادی 

تولید دارو در کشور تشکیل شده است، گفت: تا پایان 
س���ال از تولید ماهانه 3 میلیون واحد سُرم به 6 میلیون 

واحد خواهیم رسید.
وی خاطرنش���ان کرد: نگاه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دولت س���یزدهم به شرکت های اقتصادی 

زیرمجموعه این وزارتخانه حفظ منافع مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در این 
بازدید با برخی از کارگران حاضر در بخش های مختلف 
تولید در زمینه وضع ش���غلی، ساعات کاری و حقوق 
و معیش���ت آنان به گفتگو پرداخت.مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( هم در این بازدید 
نقطه اتکای تأمین دارو  با بیان اینکه هلدینگ "تیپیکو" 
کشور است، گفت: در هفت ماهه اول امسال به افزایش 

دو برابری تولید دارو دست یافته ایم. 
ابراهیم بازیان با اشاره به اینکه 50 درصد از مواد 
اولیه پیش س���از دارو کش���ور در مجموعه شستا تأمین 
و تولید می ش���ود، از ایجاد معاونت نوآوری و اقتصاد 
دانش بنیان در مجموعه شس���تا خبر داد و گفت: شستا 
در خط مقدم تولید کش���ور قرار دارد.منصور نیکویی نیا 
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تأمین "تیپیکو" 
هم با معرفی امکانات، ظرفیت ها و توانمندی ها، گزارش 
عملکرد این مجموعه و اقدامات انجام ش���ده در دوره 
جدید را تش���ریح و چالش ها و مشکالت این شرکت 

را مطرح کرد.

توزیع روزانه ۱۰۰۰تن مرغ منجمد با قیمت مصوب 
روزانه 1000تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در بازار در حال توزیع 
اس���ت و در صورتی که بازار کش���ش داشته باشد، امکان توزیع بیشتر این 

محصول هم وجود دارد.
محمد جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در 
گفتگو با تسنیم ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت: توزیع مرغ گرم در 
بازار بدون مش���کل در حال انجام اس���ت و در کنار آن مرغ منجمد بدون 

محدودیت توزیع می شود.

بخش ثبت پرونده های قاچاق سامانه 
یکپارچه اموال تملیکی رونمایی شد

بخش ثبت پرونده های قاچاق سامانه یکپارچه اموال تملیکی )سیات( که با 
هدف شناسایی دقیق و کاربردی کاالهای قاچاق ورودی به انبارهای این سازمان 

در دست اجراست،رونمایی شد. 
به گزارش ایرنا، در این مزاسم که با حضور مدیرکل نظارت بر سامانه های 
هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه 
مرکز اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، سید عبدالمجید 
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی راه اندازی و 
راهبری این مدل سامانه ها را جزو فرامین رهبر معظم انقالب و دستورات رئیس 
جمهوری و از تکالیف پیشگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کاال برشمرد و اظهار 
داشت: از طریق این سامانه و برابر تکالیف و وظایف قانونی که قانونگذار برای 
دس���تگاه های اجرایی متصور شده است، سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی از سال 1398 راه اندازی این سامانه را پیگیری کرده بود که به دالیلی 
به نتیجه نرسید و از دی  1400 تکمیل این سامانه با تأکید بیشتری پیگیری شد 
که در نهایت منجر به خروجی مطلوبی نشد.وی ادامه داد: در اواخر تیر 1401 و 
با تصمیم هیات مدیره سازمان و تایید وزیر اقتصاد، روند دیگری برای تولید این 
سامانه در نظر گرفته شد که با استفاده از قابلیت های درونی سازمان، این بخش 
از سامانه که به عنوان تکلیف به عهده سازمان اموال تملیکی گذاشته شده بود، 
در مدت سه ماه به مرحله بهره برداری رسید.مدیرعامل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی در ادامه با بیان اینکه پس از رونمایی از این بخش سامانه، 
تکمیل سایر بخش ها هم انجام خواهد شد، راه اندازی این سامانه را تعهدی 
شرعی خواند و گفت: امروز جزو شیرین ترین روزهای سازمان است که راه 

بسیار روشنی را که این جوانان ترسیم کردند، مشاهده می کنیم.
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3/4- تعدادی از س���ازمان  های برگزار کننده دوره  ها تحت 
عناوین واقعی یا جعلی همچ���ون اتحاد برای ایران، عدالت برای 
ایران، آیرکس، خانه  آزادی، اِس���مال مدیا، بنیاد سیامک پورزند، 
ائتالف ایمپکت ایران، توانا تک، بنیاد عبدالرحمن برومند، کانون 
مدافعان حقوق بشر )به سرکردگی شیرین عبادی(، مؤسسه  یلدا 
و افراد ایرانی خودفروخته شناسایی ش���ده و عناصر آمریکایی 
اطالعاتی، نظامی و سیاسی بوده  اند. مؤسسات و افراد پیش گفته هر 

کدام بر یک قشر و صنف و جنسیّت تمرکز دارند.
 3/5- هزینه  دوره  ها اعم از بلیت رفت و برگشت به کشور 
هدف، هزینه هتل محل اقامت، غذا و برنامه  های تفریح و سرگرمی 

و هدایا توسط برگزارکنندگان دوره  ها پرداخت می  شود.
 مثالً هزینه  دوره آموزش���ی چند روزه  برگزار شده در کشور 
گرجستان توس���ط عنصر آواره و عضو فراکسیون اصالحات در 
مجلس ششم) فاطمه حقیقت جو( پرداخت شده است! )به عبارت 
دقیق تر او صرفاً مأمور پرداخت از طرف کارفرمای آمریکایی بوده 

است(
3/6- گرچ���ه این دوره  ها بیش از هر کش���وری علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران برگزار می شوند اما طبق اطالعات 
موجود، حس���ب ضرورت )از نظر رژیم آمریکا( و در مواردی که 
قصد مُجاب  سازی کشورهای دیگر را داشته باشند، از روش  های 
مشابه علیه آنها استفاده می  کنند که تعدادی از مصادیق، در تبادالت 
اطالعاتی با برخی از کشورها، به اطالع آنها رسیده است و از این 

پس نیز حسب مورد به اطالع آنها خواهد رسید.
 3/7- با توج���ه به حضور منابع اطالعاتی ما در تعدادی از 
دوره  های فوق  االشاره ، مفاد آموزشی دوره  های مذکور و عناصر 
ش���رکت کننده در آنها در اختیار بوده و بنا به ضرورت تعدادی 
از شرکت کنندگان بازداش���ت، تعدادی از آنها جلب همکاری و 
عده ای دیگر تحت نظر سربازان گمنام امام زمان )عج( هستند و 
از ارتباطات آن ها با مراکز موردنظر برای حفظ اشراف اطالعاتی 

استفاده می شود.
 3/8- رّد اطالعات���ی و عمّلیاتی تعدادی از عناصر مذکور 
در اغتشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد اقدام 
مقتضی به عمل آمده اس���ت. به  عنوان مثال انتشار اولین عکس از 
مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط »ن.ح« صورت گرفت 

که از آموزش  دیدگان همین دوره  ها در خارج از کشور بود.
 او با اس���تفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که 
در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و 

ارسال اخبار جهت  دار پرداخت .
 همچنین است اقدامات »الف.م« که با استفاده از همان پوشش 
با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، 
کارگردانی برخی صحنه  ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهت  دار از 
مراسم تشییع، تدفین و تجمعاتِ شکل  گرفته در آن شهر به ایفای 

مأموریت پرداخت.
این فرد نیز آموزش  دی���ده  دوره  های رژیم مافیایی آمریکا در 
کشورهای خارجی است؛ ضمن آن که هر دو نفر نقش منابع اولیه  

خبرسازی برای رسانه  های بیگانه را ایفا کرده  اند.
 در اینجا و به  عنوان نمونه ای از کارکرد این مؤسس���ات و 
دوره  های آموزشی، اشاره ای به اظهارات صریح مدیر مؤسسه اعانه  
ملّی برای دموکراسی می  شود که بیانگر کارکرد اصلی و پشت پرده 

آنها ست.
 C.I.A وی می  گوید: »کاری که 25 س���ال قبل س���ازمان
به   صورت پنهانی و با جاسوس���ی انجام می  داد، امروز ما از طریق 

مؤسسات و در بستر آموزش انجام می  دهیم!«. 
4 – نقش اندیشکده  ها و مؤسسات آمریکایی و غربی

طی ماه  های گذشته، اندیش���کده  ها و مؤسسات آمریکایی- 
صهیونیستی و غربی به نظریه  پردازی و انگاره  سازی پیرامون نقش 
زن���ان در حوادث پیش روی ایران پرداخت���ه  اند و این مبانی در 

محتویات محصوالت آنان گفتمان سازی شده است.
این اندیش���کده  ها به مثابه مغز متفک���ر جریان تحریف، با 
بزرگنمایی یا کوچک  نمایی هدف دار وقایع در قالب توصیه  نامه  هایی 
که به دس���تور کار فرمایان خود ارائه  می  دهند، بر حجم توهمات 

مقامات رسمی آمریکا نسبت به ماهیت وقایع می  افزایند.
به  عنوان نمونه به یکی از القائات اندیشکده  میدل ایست )4(
)MEI( اشاره می  شود. این اندیشکده در تاریخ 17 اسفند 1400 
آورده است: »در شرایط کنونی ایران، جریانات مختلف سیاسی، 
از سوسیالیست  ها گرفته تا لیبرال  ها و از سلطنت  طلب ها تا جمهوری 
خواهان، همگی با یکدیگر همکاری می  کنند تا جایگزینی جدی 
برای جمهوری اسالمی ایجاد نمایند و زنان نقش اصلی را در این 

تالش ایفا می کنند.«
اما غالباً مأموریت این اندیشکده  ها با گذر از پوشش گفتمان -

سازی و ارائه  توصیه  نامه، با یک یا چند واسطه وارد حوزه  های جنگ 
خیابانی می  شوند.

 ) FDD()5( نمونه آن بنیاد مّلی برای دفاع از دموکراسی ها
است؛ تشکیالتی با وابستگی به دولت های صهیونیستی و ایاالت 
متحده که دارای ارتباط گسترده با افسران سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا و س���رویس  های رژیم غاصب است. این تشکیالت کاماًل 
اطالعاتی عمل می  کند و تمرکز ویژه  ای بر جمهوری اسالمی تحت 

عنوان »پروژه ایران« دارد. 
اطالعات کاماًل معتبری که اخیراً به دست آمده حاکی است 
که این تشکیالت ماه ها پیش از اغتشاشات اخیر، در حال فراهم 
آوردن تمهیداتی برای آن بوده است. از نگاه طراحان آمریکایی-
صهیونیستی این پروژه، اوالً جنبش  ها موفق نخواهند بود مگر این که 

با خشونت همراه باشند.
ثانیاً به پیاده نظامی نیاز اس���ت که هیچ خط قرمزی نداشته و 
حاضر باشند دست به هر کاری بزنند. ازجمله اقداماتی که به عوامل 
مرتب���ط ابالغ کرده  اند، توهین به ائمه معصومین )ع( و آتش زدن 
مس���جد و قرآن، قتل مأمورین نظامی امنیتی و انتظامی، حمله به 
پاسگاه ها و مقرهای نظامی و انتظامی، حمله به روحانیت و... است. 
اما عالوه بر تشکیالت FDD، ده ها مؤسسه  پوششی آمریکایی و 
پروژه های متعدد دیگر تحت عناوین مختلف در حال فعالیت علیه 

ایران اسالمی اند، از قبیل :
1- مؤسسه اعانه مّلی برای دموکراسی و نهادهای وابسته نظیر 

مؤسسه دموکراتیک ملّی و مؤسسه بین  المللی جمهوری خواهی
 2- مرکز آمریکایی برای همبستگی کارگران

 3- بنیاد جامعه باز
 4- خانه آزادی

 5- صندوق ژرمن مارشال آمریکا 
 6- بنیاد دموکراسی در ایران 

 7- مرکز بین  المللی برای انتقال دموکراسی
  5– زنجیره  های ارتباط مالی سرش���بکه  های خارجی با 

مزدوران داخلی
 انتقال و توزیع پ���ول بیگانگان بین عوامل مزدبگیر داخلی 
که متولی پروژه  های نفوذ هستند به روش های مختلف و متنوعی 
صورت می  گیرد. تاکنون ش���یوه  های گوناگونی کشف و عوامل 
متعددی بازداشت شده  اند. به  عنوان مثال اخیراً شبکه  ای شناسایی 
و بازداشت شد که از »روش تهاتر« با افراد ایرانی متردد به خارج از 
کشور، همچون دانشجویان و فعالین حوزه  ساخت و ساز مسکن 

سوء استفاده می کرد. 
در این شیوه، عامل اصلی یا کارگزار وی در یکی از کشورهای 
همسایه، افراد نیازمند ارز خارجی در کشور مقصد را شناسایی کرده، 
مبلغ مورد نیاز آنها به  همراه پورسانت همکاری را تأمین کرده و از 
آنان می خواستند وجه را پس از بازگشت به کشور به حساب تعیین 

شده )حساب پیاده نظام آمریکا( واریز کنند.
 در شیوه  دیگر، انباشت یا سود برخی از وجوه سرمایه  گذاری 
شده در بسترهایی همچون کارگاه های خرد، مجموعه  های مرتبط 
با بازاریابی شبکه یی داخلی، سوءاستفاده از رمزارزها، بهره  گیری از 
صرافی  های غیرمجاز و ... را به پروژه  های آمریکایی  ها در داخل 

کشور تزریق می کردند.
با این ش���یوه  ها عمالً مبدأ و مقصد وجوه پروژه  های نفوذ، 
مخفی شده و کار شناسایی آن دشوار می  شد؛ اما به رغم اقدامات 
عوامل CIA برای پیچیده سازی ابعاد انتقال وجه به داخل، ردیابی 
اطالعاتی – مالی چند الیه در مورد واریزکنندگان و دریافت  کنندگان 
وجوه مربوط به پروژه  ها انجام و نهایتاً تبادالت مالی و اطالعاتی 

شبکه  های یاد شده شناسایی و عوامل آن بازداشت شدند.
6- شناسایی و سازماندهی شبکه  اراذل و اوباش

سرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های 
گذشته از طریق شناسایی اراذل و اوباش متردد به خارج از کشور در 
مراکز قمار و فساد و فحشاء و ارتباط  گیری بعدی با آنها در داخل 
کشور، تالش  های گسترده  ای برای تزریق پول و امکانات، مسلح 
کردن آنها به س���الح گرم و انواع دیگر تجهیزات، ارائه آموزش به 
طرق مختلف به منظور توانمند کردن آنان برای عمّلیات خرابکارانه 
علیه مراکز و تأسیسات مهم، راه  اندازی آشوب و تولید خشونت 
علیه مردم عادی و همچنین نیروهای انتظامی و بس���یج به عمل 

آورده  اند.
متأسفانه حضور پرحجم و اقدامات مجرمانه اراذل و اوباش 
و نو پدیدها درآش���وب  های اخیر کاماًل مش���هود و حکایت از 
سازماندهی قبلی داشت؛ اما پیش از آشوب  اخیر، حضور اراذل و 
اوباش در چندین طرح ترور، عمّلیات ایذایی، خرابکاری، تهدید 
و ایجاد وحشت، احراز شده بود که در جملگی موارد به استخدام 
صهیونیست  ها، آمریکایی  ها یا گروهک منافقین درآمده بودند و 
تعداد قابل توجهی از آنها بازداشت و بعضاً اعترافات آنها از صدا 

و سیما پخش شد. )همچون مستندهای وفا و الت مجازی که از 
سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد(.

 7 – سندیکا سازی و پیوند آن ها به یکدیگر
یکی از محورهای اصلی تحرکات زمینه  ساز سرویس   های 
اطالعاتی دشمن برای وقوع آشوب در کشور، تالش برای تأثیرگذاری 
بر اقشار شریفی همچون معلمان، کارگران و دانشجویان از طریق 
ایجاد گروه  های جعلی و آلوده و رهبر س���ازی برای سوءاستفاده 
این طبقات بوده که هوشیاری، میهن دوستی و احساس مسئولیت 
مثال  زدنی این اقشار ارجمند موجب خنثی سازی توطئه  های بیگانه 

شده است.
مأموران اطالعاتی و امنیّتی کشور بر بسیاری از ابعاد آن قبیل 
تحرکات اشراف داشته و در مواردی مشارکت مستقیم اتباع بیگانه 
و مرتبط با سرویس  های اطالعاتی کشورهای اروپایی را در این 
باره مورد ضربه قرار داده و نتیجه را به اس���تحضار مردم شریف 
ایران رسانده اند )ازجمله مستند »داستان یک مأموریت« مربوط به 
اقدامات مجرمانه  دو مأمور فرانسوی که اخیراً از سیمای جمهوری 

اسالمی پخش شد(.
 8 – تشدید و ترکیب سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط 

بایدن
 دولت کنونی آمریکا علیرغم ادعای تغییر راهبرد نسبت به 
دولت قبلی، عماًل در ادامه مسیر فشار حداکثری ترامپ و با توجه 
به شکست آن خط مش���ی، به تصریح خود مقامات آمریکایی، 
حوزه های نوینی به آن افزوده است؛ ازجمله با حفظ سیاست فشار 
حداکثری تحریمی، حوزه تأثیرگذاری در درون کشور، قطبی  سازی 
و تالش برای از بین بردن بافت اجتماعی قدرتمند مردم ایران را 

هدف قرار داده است.
در این زمینه دولت آمریکا که سابقه کودتاهای ننگین نظامی 
در ایران را دارد، منابع برنامه  هایی را که در لّفافه عناوین پرزرق 
و برقی چون توسعه دموکراسی و مقابله با تروریسم پیچیده شده 
افزایش داده و درخواس���ت ارتقای آن را برای سال مالی 2023 در 
موضوع ایران دارد. این برنامه اساس���اً معطوف به بی  ثبات سازی 
محیط امنیتی داخل کشور، توسعه نفرت و خشونت و ایجاد ناامنی 

روانی در جامعه ایران است. 
در این زمینه عالوه بر تقویت و توس���عه ساختاری و مالی 
بخش ویژه در واحد )NCS )6در سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، 
بودجه و منابع انسانی حوزه  های شبه مدنی در وزارت خارجه در 
موضوع ایران مانند دفتر اطالعات و تحقیق، دفتر امنیت بین الملل، 
دفتر مبارزه با تروریس���م و دفتر امور خاور نزدیک را افزایش داده 
است که منابع مالی الیه میانی مذکور را تأمین کرده  اند که در ادامه 

به برخی از این بودجه  ها اشاره خواهد شد.
9- حمایت از گروهک  های تروریستی و تالش برای ائتالف 

آنها!
 دولت تروریست ایاالت متحده در ادوار و دولت های مختلف 
خود س���ابقه  رس���وای حمایت از خونخوارترین گروهک های 

تروریستی را داشته و دارد.
از آن جمله است تضاد رفتاری شگفت  انگیز از مرحله قرار 
دادن نام جانیانِ آلبانی  نش���ین در لیست سیاه تروریستی تا خارج 
کردن اسم جنایتکاران منافق از آن لیست، حمایت مادی و معنوی 
از آنها، تا حضور بلند پایگان رژیم مافیایی در اجالسیه های نمایشی 
منافقین! مازجمله حضور افرادی چون جان بولتون، پمپئو و مایک 
پنس )مش���اور امنیت مّلی اسبق رژیم، رئیس سازمان سیا و وزیر 
خارجه س���ابق و معاون اول رئیس جمهوری سابق رژیم دژخیم 
آمریکا( و تعداد فراوانی نماینده کنگره و سناتور آمریکایی در مقر 

گروهک تروریستی منافقین در سال های گذشته. 
برای سال جاری نیز از رئیس جمهوری سابق و قاتل سردار 
بزرگ جهان اسالم ش���هید حاج قاسم سلیمانی برای حضور در 
جمع کفتارهای آن گروهک دعوت شده بود که بنا به گفته اعضای 
گروهک منافقین، برخی حوادثِ روی داده در آستانه  مراسم آنها 
در آلبان���ی و احتمال وجود تهدید جدی به جان آن قاتل، حضور 
وی )ترامپ( در آن مراس���م منتفی و اصوالً برگزاری مراسم مورد 

نظر آنها لغو شد! 
از همین سنخ است تماس آمریکایی ها با گروهک جنایت 
پیشه و شخص عبدالمالک ریگی معدوم در گذشته تا ارتباطات این 
روزها با گروهک های مختلف تروریستی که نام اقوام شریف ایرانِی 
ُکرد، تُرک، ع���رب و بلوچ را بر خود می گذارند، اما جملگی آن 
گروهک ها، دشمنان آن اقوامِ عزیزِ غیور گرامی بوده و تجزیه   طلبانی 

هستند که مأموریت آمریکا و اذنابش را دنبال می کنند.
   بخش دوم( مرحله  حین آشوب ها

در بخش اول به اختصار بخشی از تمهیداِت ائتالف شیطان 
بزرگ برای آماده  سازی قبلی و زدن جرقه  آشوب ها مورد اشاره قرار 
گرفت. در این بخش نیز صرفاً به گوشه ای دیگر از خباثت  های آن 

ائتالف و البته در حدّی که مالحظات امنیتی اجازه می دهند، اشاره 
می  شود.

شاید در آینده با کاهش محذورهای مذکور تشریح مبسوطی 
از برنامه  های حریف به  عمل آید:

 1- بودجه  ویژه  فضای سایبر در زمان آشوب 
  طبق اطالعات کاماًل موثق، سازمان CIA عالوه بر بودجه 
ساالنه  اختصاص داده شده برای سازمان  های سابق  االشاره ، اخیراً 
و پس از آغاز آش���وب ها در ایران، بودجه کمکی معادل حدود 53 
میلیون دالر دیگر، با ترک تش���ریفات اداری- مالی در دو مرحله 
به آن سازمان ها اختصاص داده و توصیه کرده است که این بودجه 
در درجه اول برای امور به  اصطالح رسانه  ای و تقویت ابزارهای 

اینترنتی به  منظور حفظ ارتباط با آشوبگران هزینه شود!
2- اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در حوزه  های 

فناوری و رسانه
در ماه های گذشته اجرای عملّیات  های گسترده علیه امنیت 
روانی مردم ایران در قالب کمپین های گسترده سیاسی و اجتماعی، 
حوزه  ای از تالش  های س���رویس اطالعاتی آمریکا برای فشار بر 

مردم ایران بود.
راه  اندازی جنگ اطالعاتی و ش���ناختی با عامّلیت نهادهای 
اطالعاتی و نظامی مانند س���یا، سایبرکام و سنتکام، امروز در خود 
آمریکا نیز هیاهو به راه انداخته است؛ به  طوری  که افشای بخش 
کوچکی از عمّلیات فریب س���ایبری گسترده آمریکا علیه افکار 
عمومی ملّت ایران، باعث ش���د تا واکنش  های مقامات آمریکایی 
را برانگیزد و حتی پس از آن برخی رس���انه  های آمریکایی تالش 
کردند تا برای درز گیری از رس���وایی به وجود آمده برای دولت 
آمریکا از سطح و گستره عملیات  های ننگین انجام شده بکاهند، 
البته خود می  دانند که پرداختن بیشتر به این موضوع و افشای ابعاد 
بیشتر آن و نهایتاً اعتراف به شکست  های تحمیل شده، هزینه  های 

این سرویس  ها را به شدت افزایش خواهد داد.
ردیابی، شناس���ایی، ضربه و افشای چند صد هزار حساب 
کاربری قالبی فارسی زبان که با توسل به اخبار جعلی و بزرگنمایی 
مشکالت و کوچک  نمایی دستاوردها، به  طور ناشیانه  ای اقدام به 
تولید میلیون  ها پیام و محتوای گمراه کننده برای فریب مخاطبین 
فارسی زبان می کردند، ناکارآمدی توان عملیاتی دست اندرکاران 

این پروژه ها را به کارفرمایان آمریکایی خود اثبات کرد.
هدف پنهانی این کمپین  ها ترویج تنفر در جامعه ایرانی و ایجاد 

رفتارهای خشن قطبی بود. 
افزون براین، تأمین مالی و شبکه  سازی کنشگران اجاره ای 
ضدانقالب برای اجرای جنگ شناختی علیه مردم ایران از طریق 
آنچه که »مرکز تعامل جهانی« )GEC()7( نامیده  اند، نمونه  ای از 
فعالیت  های ضربه خورده دیگر آمریکا در این حوزه بوده که تحت 

اشراف قرار گرفته است.
 آمریکایی  ها در عرصه فناوری و فعالیت های رس���انه  ای با 
عنایت به افزایش اثرگذاری شبکه  های اجتماعی و مرجعیت خبری 
آنها، عملّیات  های تأثیرگذاری و جنگ ترکیبی بزرگی علیه مردم 
مظلوم ایران در فضای س���ایبر به راه انداختند که ذیاًل مواردی به 

اختصار مورد اشاره قرار می  گیرند:
2/1- توییتر

 توییتر به دستور رژیم آمریکا، میدان نبرد و جنگ رسانه  ای 
علیه جمهوری اس���المی ایران را با نادی���ده گرفتن همه قوانین 
بین المللی و دستورالعمل های فنّی و حقوقی توییتر، به سود دشمنان 
ایران هموار کرد تا پیاده نظام اجاره  ای و ضدانقالب خارج نشین 
به هدایت سرویس  های اطالعاتی و با ساختن هزاران کاربر جعلی 
)ربات( و انتشار اخبار هدفمند و دروغ، افکار عمومی را در ایران 

و جهان فریب دهند. 
بر اساس پایش توییتر فقط در بازه زمانی 20 شهریور 1401 
تا 20 مهر 1401 بیش از پنجاه هزار کاربر جدید فارس���ی زبان با 
هویت  های جعلی در توییتر ساخته شده است تا علیه جمهوری 

اسالمی ایران فعالیت کنند. 
این در حالی اس���ت که پیش از آن ماهانه حداکثر در حدود 

چهار هزار کاربر فارسی زبان در توییتر ایجاد می  شده است. 
همچنین توییتر با حداقل 10برابر کردن ظرفیت انتشار پیام 
برای هر کاربر در س���اعت و لغو بسیاری محدودیت  های دیگر، 
نهایت سعی خود در کمک به بزرگنمایی و برجسته  سازی اخبار 
جعلی و تشدید جنگ ترکیبی علیه جامعه فارسی زبان در سراسر 

جهان را اعمال کرد.
 فراوانی این اقدامات موجب شد برخی جناح های سیاسی 
آمریکا نس���بت به این موضوع احس���اس خطر و در گزارش های 
متعدد مانند گزارش CNNبا عنوان »کمپین دستکاری هماهنگ« به 

تخلفات توییتر از قوانین اعتراض کنند! 
 بقیه در صفحه 12

آگهـى منـاقصـه
ش��ركت فخر�ير�� �� نظر ���� پيمانكا� ��جد ش���ر�يط  جهت عمليا� �جر� � تامين 
7500 متر مربع �يز�گا� مو�� ني���ا� خو� �� �� طريق مناقصه عمومى �نتخا� نمايد. لطفا 
��جدين ش���ر�يط جهت ��يافت برگه ش���ر�يط مناقصه حد�كثر تا 10 ��� پس �� �نتشا� 
�گهى به نش���انى ���� ��� تهر�� –قز�ين بعد �� هشتگر� شركت فخر�ير�� مر�جعه � يا با 
ش���ما�� ها� 02645310340 - 02645310271 � شما�� همر�� 09127879937 
تما� حاصل نمايند.ال�� به �كر �س���ت هزينه چا� �گهى مناقصه بعهد� برند� / برندگا� 

مناقصه مى باشد.

1- موضو� مناقصه :  خريد پر� ضربه �� مطابق با جد�� �يل
مشخصات فنى  دستگاه نوع دستگاه تعداد شرح دستگاه رديف 

(c) سى فريم پر� ضربه �� 1 �ستگا� 250تن 1
(c) سى فريم پر� ضربه �� 2 �ستگا� 400تن 2

2- شر�يط �عال� قيمت : 1- قيمت به صو�� پر��خت نقد� 2- قيمت به صو�� 
پر��خت شر�يطى 

توضيحا� : پيش���نها��� با قيمت نقد� � قيمت شر�يطي بايد به صو�� جد�گانه 
��سا� گر�� � شر�يط پر��خت به صو�� �قيق �عال� شو�. 

3- شيو� ��يافت �سنا� مناقصه:  �� طريق مر�جعه به سايت �ينترنتى شركت به 
 https://www.irankavehsaipa.com :نشانى

4- كسب �طالعا� بيش��تر:  �� طريق مر�جعه به س���ايت �ينترنتى شركت به 
نش���انى: https://www.irankavehsaipa.com  يا تما� با شما�� تلفن : 

 026 -34996325-026- 34996324

5- مهلت  ��يافت � تحويل �سنا� : �� تا�يخ �نتشا� �گهي لغايت 1401/08/12 مي باشد . 
6- �ما� � محل تحويل پيشنها�ها: به صو�� پاكت �� بسته با مشخصا� كامل 
�ستگا� پر� �� قبيل  مد� يا سا� ساخت �ستگا� � نو� برند يا كشو� سا�ند� � �ضعيت 
پر�  ( �� حا� كا� � به شر� سالم بو�� �ستگا� ) � �بعا� � �ند��� ميزكا� � ���� �قيق 
محل موجو�� پر�  �� مشخص نمو�� � حد �كثر تا ساعت 15 مو�� 1401/08/12 

به  �بيرخانه حر�ست شركت �ير�� كا�� سايپا  تحويل گر��.   
7- �ما� گش��ايش پاكا� � �عال� نتيجه مناقصه : حد�كثر 10 ��� پس �� �تما� 

مهلت ��سا� پيشنها���.  
8- خريد�� (شركت توليد� � صنعتى �ير�� كا�� سايپا) �� قبو� يا �� هريك يا تما� 

پيشنها��� مختا� خو�هد بو�.
9  - هزينه چا� �گهى  بر عهد� برند� مناقصه مى باشد.

نا� � نشاني مناقصه گز�� : ش���ركت توليد� � صنعتى �ير�� كا�� سايپا (سهامي 
خا�) به نشاني : �ستا� �لبر� – كيلومتر 8 �توبا� كر� قز�ين – نرسيد� به پل كر��� 

جنب شركت سوپا– �نتها� بلو�� سوپا – شركت �ير�� كا�� سايپا

منـاقصـه عمومـي
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«دنگ شـــيائوپينگ» رهبر نخبگان نسل 
دوم جمهورى خلق چين 44 ســـال قبل ورود 
به دوران اصالحات و گشـــايش را كليد كه 
براســـاس آن چين از يك كشور فقير و البته 
خودكامه به يك قدرت جهانى در حال ظهور 
تبديل شد. اما بايد اذعان كنيم كه «شى جين 
پينگ» رئيس جمهورى چين در نشست اخير 
حزب كمونيســـت اين كشـــور رسما به آن 
دوران پايـــان داد. رهبر چين در حالى محل 
كنگره حزب كمونيست در پكن را ترك كرد 
كه برنامه هاى او اقتدارمحور شـــده بودند و بر 
محور وسواس شديد او در كنترل هاى بيشتر و 
مسائل امنيت مى چرخيدند. حال آنكه رهبر چين 
حتى حاضر است  به قيمت آسيب رسيدن به 
اقتصاد كشورش سياست امنيتى خود را دنبال 
كند. فراموش نكنيد كه اين يك تغيير مهم در 
ديدگاه هاســـت. راهبرد دنگ شيائوپينگ براى 
دستاوردهاى اقتصادى چشمگير چين شامل دو 
جزء اصلى بود. اولين جزء بر تركيب رهبرى 
جمعى در حزب كمونيســـت تاكيد داشت. 
دنگ دموكراسى به سبك غربى را رد كرد، اما 
دهه هاى پر فراز و نشيب چين در دوران مائوتسه 
تونگ به او آموخته بود كه حكومت تك نفره 
خطرناك است. او و حزب، برخى كنترل ها و 
توازن هاى عمدتا جزئى را در باالترين سطوح 
سياست وارد كردند كه محدوديت هاى دوره اى 

بـــراى مقامات عاليرتبه از جمله اين تغييرات 
محسوب مى شدند. ِشق دوم، پيگيرى يك جانبه 
رشـــد اقتصادى بود كه به قول معروف دنگ، 
«اصل ســـخت» چين خواهد بود. مقامات در 
سراسر چين به شدت براى ارتقاى رشد به هر 
قيمتى تالش ها را آغاز كردند كه اين موضوع 
موجب رفاه در كنار فساد، نابرابرى اجتماعى و 
البته آلودگى صنعتى شديد شد.جند روز پيش 
در پكن، «شى» اين پايه ها را عمال برچيد. او 
اطمينان داد كه براى ســـومين دوره - اگر نه 
مـــادام العمر - رهبر چين باقى خواهد ماند و 
رهبرى حزب را با وفاداران پر كرد و در عين 
حال امنيت ملى را به شدت بر پيگيرى رشد 

اقتصادى اولويت داد.
شى طى سخنرانى خود در كنگره حزب 
كمونيســـت در تاالر بزرگ خلق در 16 اكتبر، 
به طور قابل توجهى از واژه امنيت بيشـــتر از 
واژه اقتصاد نام برد كه يك شكســـت بزرگ 
براى راهبردهاى تعريف شده از سوى رهبران 
دهه هاى گذشته چين محسوب مى شود. وى 
پا را فراتر گذاشـــت و به وضوح اعالم كرد: 
امنيت ملى بستر جوان سازى ملى است و ثبات 

اجتماعى پيش نياز ساختن چينى قوى و مرفه 
خواهد بود. در دنياى چين، تغييرات كوچك در 
كلمات مى تواند نويد دهنده تغييرات بزرگ در 
ايدئولوژى و سياست هاى كالن باشد. اگر شك 
و ترديدى در مورد خواسته و نيت رهبر چين 
و اجرايى كردن هرآنچه او مى خواهد داريد، 
به پيگيرى سياست او در برابر بيمارى كرونا و 
پافشـــارى شى بر اجراى سختگيرانه  سياست 
كوويد صفر توجه كنيد. رويكرد دولت شـــى 
به اين بيمارى پاندميك كه از آن با عنوان يك 
خط مشى بهداشت عمومى نام برده مى شود، 
در حقيقت قدرتمندترين ابزار امنيتى ابداع شده 
توســـط حزب كمونيست است كه دسترسى 
به كشـــور را محدود مى كند و افرادى را كه 
پيش از اين مى توانســـتند به هر جايى بروند 

كنترل مى كند.
اكنون مردم چين با استفاده دولت از برخى 
برنامه هاى موجود در گوشى هاى هوشمندشان 
رديابى مى شـــوند.براى ناظرانى كه مدت ها 
به رفتار اول دنگ عـــادت كرده اند، انتخاب 
سياست آقاى شى تعجب آور است. كنترل هاى 
پس از همه گيرى كوويد-19 باعث خشـــم 
شـــهروندان، فلج كردن اقتصاد چين، تضعيف 

مصرف داخلى، اختالل در توليد و تداركات، 
و فرار سرمايه گذاران خارجى و داخلى به طور 
يكسان شـــده است. چرا قدرتمندترين رهبر 
چين در دهه هاى اخير تا اين حد به امنيت و 
كنترل داخلى وسواس نشان مى دهد كه حتى 
اين راهبرد اقتصاد را هم قربانى مى كند؟ پاسخ 
در مجموعه اى از چالش هاى داخلى و خارجى 
نهفته اســـت كه برخى از آنها با انتخاب هاى 

سياسى شخص شى بدتر شده است.
از منظر سياسى، او از عكس العمل افرادى 
كه بر اساس راهبرد شى مبنى بر مبارزه شديد و 
بى رحمانه با فساد ضربه ديده اند مى هراسد.آنچه 
مبارزات ضد فساد رهبر چين خوانده شده، طى 
يك دهه، دشمنانى براى او خلق كرده است .از 
يـــاد نبريم كه هزاران نفر از مقامات و احتماالً 
رقباى سياســـى بالقوه  او بر اساس اين قانون 
مجازات شدند. اكنون رهبر چين مى ترسد و 
به دليل خودخواهى مضاعفش و همچنين حفظ 
موقعيت خود، مى خواهد سركوب ها را شدت 
 بخشـــد. در جبهه اقتصادى، او با بحران هايى 
روبه رو شده است. سرعت رشد اقتصادى چين 
به شدت در حال ُكند شدن است و بازار مسكن 
در اين كشـــور در آستانه فروپاشى قرار گرفته 
و نـــرخ بيكارى جوانان چينى ركورد جديدى 
را ثبت كرده است. اين مشكالت با كنترل هاى 
شديد با بهانه بيمارى كوويد و كمپين «شكوفايى 

مشترك» آقاى شى تشديد شده است. 
اكنون سرمايه گذاران از استراتژى شى براى 
كاهش نابرابرى و رسيدگى به رفتار انحصارى 
شركت هاى بزرگ فناورى و ساير شركت هاى 
خصوصى، كه ســـال گذشته با يك سركوب 
ناگهانى و گســـترده نظارتى همراه شد نگران 
شده اند. واكنش بازار به اين راهبرد بسيار شديد 
بود به طورى كه طى چند ماه، ارزش دارايى هاى 
بسيارى از نوآورترين شركت هاى چينى بيش از 
يك تريليون دالر افت كرد. در زمينه سياست 

خارجى نيز رهبر چين يك جاه طلبى براى به 
چالش كشـــيدن برترى آمريكا پيش بينى كرده 
اســـت. مديريت هرج ومرج دولت ترامپ با 
همه گيرى كوويد، آقاى شـــى را بر آن داشت 
كه به خود ببالد كه «شـــرق در حال پيشرفت 
اســـت و غرب در دوران افول خود دست و 
پا مى زند. اما اين ادعاى پيروزى زودگذر بود. 
چين از نظر قدرت اقتصادى، نظامى يا فناورى 
بـــا اياالت متحده آمريكا فاصله زيادى دارد و 
در حالى كه دموكراسى آمريكا در بحران است، 
اياالت متحده همچنان قوى مانده است، يك 
ابرقدرت واقعى و يك كشور آزاد كه قادر به 
انتقاد و تجديد نظر در سياست هاى خود است. 
شـــى از غرب به دليل تالش اين بلوك براى 

مهار چين انتقاد مى كند، اما به واقع غرور و 
رويكرد تهاجمى شخص او به ايجاد اين تهديد 
كمك كرد. مطمئناً، آقاى شـــى قصد ندارد به 
طور كامل موفقيت سياست هاى سرمايه دارى را 
كه چين را احيا كرد و احترام و نفوذ جهانى را 
براى اين كشـــور به ارمغان آورد، كنار بگذارد. 
رهبر چين براى حفظ اعتبارش بايد با مشكالت 
جدى كه پيشينيانش آنها را پنهان كرده بودند به 
ويژه فساد و نابرابرى اقتصادى بجنگد. چشم 

انـــداز او از يك چين قدرتمند كه در صحنه 
جهانى مورد احترام است، با توجه به اندازه و 
قدرت اقتصادى كشورش تضمين شده است. 
اما تالش براى حل مشـــكالت بى شمار چين 
نيازمند اقدامات ســـنجيده اى است كه به نظر 
مى رسد شى تمايلى به انجام آنها ندارد. خاموش 
كـــردن آتـــش در اقتصاد چين بايد با كاهش 
محدوديت هاى ايجاد شده براى مقابله با بيمارى 
كوويد و واردات واكسن هاى مؤثرتر آغاز شود، 
چيـــزى كه دولت چين از آن جلوگيرى كرده 
است. اينها درمان هاى معجزه آسايى نخواهند 
بود، اما گام هاى اوليه ضرورى هستند كه به 
كاهش استرس مردم چين كمك مى كند و به 
سرمايه گذاران اطمينان مى دهد كه تيم رهبرى 
او تمام عقل خود را از دست نداده است. بايد 
بگويم «شى»، چين را در يك چرخه معيوب 
گرفتار كرده است: او به عنوان يك رهبر متفكر 
و مســـتبد كه در برابر جامعه پاسخگو نيست 
و حتى توســـط مشاوران خود نيز به  چالش 
كشيده نمى شود، سياست هاى ضعيفى را انتخاب 
مى كند كه بر مشكالتش مى افزايد و طبيعتا ترس 
او از شـــورش را تشديد مى كند و اين خود 
منجر به سركوب بيشتر خواهد شد. پيامدهاى 
تصميم مبنى براى تاكيد بر امنيت و نه اقتصاد، 
بر اقتصاد جهانى تاثير خواهد داشـــت. چين 
دومين اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترين شريك 

تجارى دهها كشور است. 
ركود اقتصادى طوالنى مدت در چين خطر 
ركود جهانى را افزايش خواهد داد و بسيارى 
از كشـــورها نيز از اين معضل آسيب خواهند 
ديد. در درازمدت، ممكن است برندگانى وجود 
داشـــته باشند، زيرا كاهش رقابت پذيرى چين 
باعث تسريع تغيير زنجيره هاى تامين جهانى به 
ساير اقتصادهاى نوظهور مى شود. اما اگر چين 
به ســـمت داخل بچرخد، ضرر خواهد كرد. 
شركت هاى فناورى چينى در حال گسترش در 
خارج از كشور هستند تا ضررهاى موجود در 
محيط محدود شـــده در خانه(چين) را جبران 
كنند.انقالب بزرگ ســـرمايه دارى چين تحت 
رهبرى دنگ و جانشـــينان او اكنون به تاريخ 

پيوسته است. 10 سال اول رياست جمهورى 
آقاى شى هم همينطور است، زمانى كه حداقل 
يك اليه از قدرت او توسط مقامات ميانه رو 
و غير وفادار كنترل مى شـــد. چين در زمان 
مائو و اتحاد جماهير شوروى سابق ثابت كرد كه 
ديكتاتورى هاى مطلق در ساختن كشورها مرفه و 
قوى شكست مى خورند. آنها فقط فقر و امنيت 
كاذب مى آورند. آقاى شى احتماالً در سال هاى 
آينده اين درس ها را دوباره ياد خواهد گرفت.

 رهبرى مجدد شى جين پينگ؛چرخش اولويت چين از اقتصاد به امنيت 

يك اســـتاد دانشگاه راى مجدد حزب كمونيست چين به 
«شى جين پينگ» را نشانه تمايل اين كشور براى ادامه پرقدرت 
مسير دهه گذشته دانست و گفت: در اين دوره، گرچه ممكن 
است مواجهه پكن با آتش افروزى نيروهاى خارجى در پيرامون 
خود جدى تر شـــود؛ اما شى جين پينگ هدف توسعه كيفى را 
مدنظـــر دارد و در اين چارچـــوب خواهان هيچ نوع تقابل و 

برخوردى نيست.
دكتر حامد وفايى در گفتگو با سايت شوراى راهبردى روابط 
خارجى با اشاره به برگزارى بيستمين كنگره حزب كمونيست چين 
كه در آن اعضاى اصلى و على البدل هسته مركزى دفتر سياسى 
حزب كمونيست براى يك دوره پنج ساله انتخاب شدند، تصريح 
كرد: اين كنگره به جمعبندى اقدامات پنجساله گذشته، بررسى، 
تحليل و اعالم جهت گيرى  هاى كالن كشور و حزب براى حركت 
به جلو، بررسى ابعاد «اهداف مجدانه براى توسعه كشور» و تعيين 
حوزه هاى عملياتى آتى براى اجراى برنامه هايى كه حزب در پنج 

سال آينده در كشور عملياتى خواهدكرد، پرداخت.
وى با بيان اينكه بعد از اصالحات در قانون اساسى چين، 
شى جين پينگ توانست براى اولين بار در تاريخ اين كشور سه 
بار به رهبرى برسد، افزود: هسته مركزى اعالم شده نيز نسبت به 
پنج سال دوم حضور آقاى «شى جين پينگ»، تغييراتى داشت كه 
اصلى ترين آن، تغيير نخست وزير بود. افراد معرفى شده عمدتا 
به لحاظ جهت گيرى هاى فكرى و سياسى بسيار به «شى جين 
پينگ» نزديك هستند كه نشان مى دهد تمركز ويژه اى در راس 
هرم رهبرى و كادرهاى حزبى چين براى پنج سال آينده ايجاد 
شده و احتماال تصميمات قاطع ترى را در آينده از جانب حزب 
شاهد خواهيم بود.اين تحليلگر مسائل چين، مباحث ايدئولوژيك، 
مســـائل داخلى و مسائل بين المللى را سه محورى عنوان كرد 
كه در ســـخنرانى هاى شى جين پينگ در طول نشست كنگره 
مورد توجه قرارگرفته بود و ضمن تشريح ايده هاى رهبر چين 
درخصوص چينى سازى ماركسيسم، گفت: «سوسياليسم چينى» 
برتمامى شئون سياستمداران و سياست چين سايه افكنده و اگر 
بخواهيم با اين كشور رابطه دقيقى تنظيم كنيم، حتما بايد درباره 
سوسياليسم چينى مطالعه دقيقى داشته باشيم.وفايى با بيان اينكه 
تاكيد مقامات چين بر مفهوم «دوران جديد» در ســـخنان خود، 
حاكى از تغييرات اين كشور در يك دهه اخير و همچنين آينده 
است، ادامه داد: رهبر چين در نشست كنگره، در حوزه مسائل 
داخلى، ضمن مرور برنامه هاى پنج ســـاله گذشته، به موضوع 

«حفاظت قاطع از ثبات اجتماعى» پرداخت. 
مســـئله «اصالحات عظيم» در يك دهه گذشته و توفيقات 
درخشـــان در آن عرصه نيز مورد توجه قرارگرفت. عالوه بر 
تشريح «مدل جديد توسعه»، تاكيد شد كه سازندگى درچارچوب 
اين مدل جديد بايد تســـريع شـــود كه نشان مى دهد چينى ها 
براى سال هاى آينده در حوزه گسترش مناسبات اقتصادى خود 
برنامه هايى هدفمند درنظر دارند.وى «توسعه با كيفيت باال و عالى» 
در حوزه هاى مختلف از جمله هوافضا، محيط زيست، علم و 
فناورى و هسته اى را از ديگر هدف گذارى هاى حزب كمونيست 
چين برشمرد و با بيان اينكه در يك دهه گذشته، چين به دنبال 
توسعه باكيفيت بوده است، افزود: راهبرد «توسعه از طريق علم 
و فنـــاورى» در كنگـــره حزب مورد تاكيد قرار گرفت و عنوان 
شد چين همچنان اجراى راهبرد توسعه از طريق علم و فناورى 
و آموزش را به شـــدت در دستور كار خود خواهد داشت.اين 
استاد دانشگاه، تقويت مدرن سازى نيروى انسانى و تجهيزات را 
از ديگر برنامه هاى مورد توجه حزب كمونيست چين برشمرد تا 
مانند آمريكا به مشكل فرسوده شدن زيرساخت ها دچار نشوند و 
اضافه كرد: مفهوم «توسعه مردمساالرى» كه در سخنان شى جين 
پينگ، مورد توجه قرارگرفت با آنچه مدنظر كشـــورهاى غربى 
است تفاوت دارد و به دنبال اجراى مردمساالرى بومى هستند.
وفايـــى با بيان اينكه رهبرچين بر «توجه به قانون»، «خودباروى 
فرهنگى و تمركز برجايگاه فرهنگى چين درجهان» تاكيد داشت، 

گفت: يكى از ويژگى هاى دوران رهبرى شى جين پينگ، توجه 
به مباحث فرهنگى است كه بخشى از آن به چالش هاى فعلى با 
غرب برمى گردد. عالوه بر اين ها، رهبر چين در سخنان خود به 
بحث «ترويج توسعه سبز و همزيستى انسان و طبيعت» نيز پرداخت 
كه در سال هاى اخير اقدامات قابل توجهى درخصوص آن انجام 
داده اند. ضمن اينكه رهبر چين به «افزايش رفاه وارتقاى كيفيت 
زندگى مردم» كه در سال هاى اخير به طور مشهودى اتفاق افتاده نيز 
اشاره و تاكيد كرد «با پيشبرد موفق اهداف ُمجدانه صدساله نخست، 
به دنبال تحقق همه جانبه مدرنيزاسيون درقالب سوسياليسم چينى 

و در دستوركارقراردادن اهداف صدساله دوم هستيم».
وى تاكيد بر «امنيت ملى وحفاظت قاطع از آن» و «جديت 
در به روزرســـانى توانايى هاى نظامى» را از جمله موضوعات 
مورد توجه شى جين پينگ در سخنان خود در كنگره عنوان و 
خاطرنشان كرد: رهبر چين ضمن توجه به موضوع «اهداف ُمِجدانه 
صدســـاله» اشاره كرد كه در اجراى امر ايجاد ارتش قدرتمند و 
رهايى بخش، اين ارتش بايد به يكى از ارتش هاى سطح باال و 
قدرتمند جهانى تبديل شود و بايد عرصه هاى جديدى در حوزه 
مدرن سازى نيروهاى دفاعى درپيش گرفت. به نظر مى رسد در 
اين راستا، چين همچنان بودجه نظامى خود را افزايش دهد.اين 
كارشناس مسائل چين گفت: موضوع «يك كشور، دو نظام» در 
اين سخنان مورد تاكيد قرارگرفت. چين از اجراى اين سياست 
درخصوص هنگ كنگ و ماكائو بســـيار راضى است و اميدوار 
اســـت بتواند آن را درخصوص تايوان نيز به كار ببرد. البته او 
به صراحت به موضوع تايوان اشـــاره نكرد، اما روشن است كه 
مخاطب اين سخنان تايوان است و گفته شد «هدف اتحاد ميهن 

همچنان بايد پيش رود و پيگيرى شود».
وفايى با بيان اينكه رهبر چين تاكيد كرد سه امر «پايدارى، 
بهبود و تكميل ساختار يك كشور، دونظام» جهت انضمام تايوان 
به ســـرزمين مادرى و اصلى، بايد مورد توجه قرارگيرد، اضافه 
كرد: ايده «پيكره واحد سرنوشـــت بشـــرى» كه چندسال پيش 
توسط وى مطرح شده بود نيز در اين نشست مورد توجه مجدد 
قرارگرفت كه يكى از كليدواژه هاى سردمداران امروز چين است 
كه كشورهايى كه خواهان روابط بيشتر با چين هستند بايد آن 
را مورد مطالعه بيشترى قراردهند.وى توجه به دو ابتكار «امنيت 
جهانى» و «توســـعه جهانى» را از ديگر موضوعات اين كنگره 
عنوان كرد وگفت: شى جين پينگ تاكيد كرد جهان با چالش هاى 
بى سابقه اى مواجه است و سرنوشت آتى، بايد با مشاركت همه 
كشورها و به صورت جمعى محقق شود. او توسعه سريع و ثبات 
پايدار اجتماعى را دو «معجزه اى» برشمرد كه با اجراى سياست 
اصالحـــات و درهاى باز در چين رخ داده و گفت «َدرهاى بازِ 

چين، بازتر نيز خواهند شد».
اين اســـتاد دانشگاه با تاكيد براينكه تحليل ها درخصوص 
احتمال بروز واكنش هاى تند عليه افزايش فشارها به چين،گمانه 
زنى رســـانه هاى غربى اســـت و منافع غرب و آمريكا در بروز 
هرنوع درگيرى و چالش در رابطه با چين است، ادامه داد: گرچه 
ممكن است مواجهه چين با آتش افروزى نيروهاى خارجى در 
پيرامون خود جدى تر شـــود؛ اما شى جين پينگ هدف توسعه 
كيفى را مدنظردارد و در اين چارچوب خواهان هيچ نوع تقابل و 
برخوردى نيست. آمريكا تمايل دارد چين را به تله اى كه روسيه 
را در آن گرفتار كرده بيندازد، اما با توجه به ظرفيت ها و قدرت 
چين، كشورهاى اطراف آن نيز خواهان چنين تنش و درگيرى 
نيستند.وفايى با اشاره به مواضع تند برخى مقامات تايوان و بيانيه 
دفتر نخست وزيرى اين كشور پس از نشست كنگره چين مبنى 
براينكه از حق حاكميت خود و دموكراســـى دست نمى كشند، 
باتاكيد بر پيوستگى هاى تايوان و چين، گفت: بخش زيادى از 
اين مواضع، تحت تاثير رقابت هاى داخلى و لفاظى هاى ديپلماتيك 
اســـت و هرگونه درگيرى نظامى با تايوان بسيار دوراز ذهن به 
نظرمى رســـد. با اين حال، آمريكا با فروش گســـترده سالح به 

تايوان، در پى آتش افروزى در اين منطقه است.

 واكاوى مواضع شى جين پينگ در بيستمين كنگره 
حزب كمونيست

* رهبر چين حتى حاضر است  به قيمت آسيب رسيدن به اقتصاد كشورش سياست 
امنيتى خود را دنبال كند

* پيگيرى يكجانبه رشد اقتصادى موجب رفاه در كنار فساد، نابرابرى اجتماعى و 
البته آلودگى صنعتى شديد در چين شد

* در دنياى چين، تغييرات كوچك در كلمات مى تواند بيانگر تغييرات بزرگ در 
ايدئولوژى و سياست هاى كالن باشد

 * كنترل هاى پس از همه گيرى كوويد-19 باعث خشم شهروندان، فلج كردن اقتصاد چين، تضعيف 
مصرف داخلى، اختالل در توليد و تداركات، و فرار سرمايه گذاران خارجى و داخلى شده است

* سرعت رشد اقتصادى چين به شدت در حال ُكند شدن است و بازار مسكن در اين كشور در 
آستانه فروپاشى قرار گرفته و نرخ بيكارى جوانان چينى ركورد جديدى را ثبت كرده است

* اكنون مردم چين با استفاده دولت از برخى برنامه هاى موجود در گوشى هاى 
هوشمندشان رديابى مى شوند
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افـقـى: 

  1 - مجموعه شعر شفيعى كدكنى - نصف واقع
 2 - چنين نباشد - آنچه قابل نقل است - حرف ندا
  3 - نوعى كاغذ - ياران و همراهان - فرياد نازك -

 آداب و رسوم 
4 - در غربت بيشتر مى زنند - كنايه از دوران زندگى 

بسيار طوالنى - نام مردانه تركى
 5 - نامى دخترانه - خرما فروش - طمعكار

 6 - بى دليل - زندگى كن - طال - كاميون ارتشى
 7 - نجس و آلوده - به سن بلوغ نرسيده 

 8 - تاالب - شهرى در گيالن - خون آشام دريايى -
 نت سوم

 9 - از شعب 24 گانه موسيقى ايرانى - از عنكبوتيان 
10 - از اجسام معدنى بلورى شكل - عدد فوتبالى - 
 دفع مزاحم - اين جهان كوه است و فعل ما ندا / سوى ما

 آيد .... را صدا
  11 - ســنگ انــداز ، قلماســنگ - آهســته -

 بسيار شوخى كننده
  12 - زمين لم يزرع - شــكوه و حشــمت داشتن - 

تكيه كالم خودخواه
  13 - زبانه آتش - ذره تجزيه ناپذير - پسوند پوساينده - 

عالمت جمع
 14 - زائو ترسان - پرنده اى سياه و خوش آواز - از 

عناصر اصلى
  15 - چه وقت؟ - به كار بردن فنونى اســت كه رعايت آن ها بر 
جلوه ها و جنبه هاى زيبايى سخن مى افزايد ( صناعات ادبى )

عـمـودى:

  1 - از دشــمنان پيامبــر (ص) در صدر اســالم - 
كاشف گاز كربنيك

 2 - از گرايش هاى روانشناسى - تيم اماراتى
 3 - صدايــى در موســيقى - فدراســيون جهانى 

قايقرانى - شگفتى ها
  4 - جامعه شــناس آلمانى مولف اقتصاد و جامعه -

 از ابزار باغبانى - باربر صبور – ضمير جمع
 5 - دفع كننده - شهرى در افغانستان - بدكارتر 

6 - پشيمانى - بيمارى وبا - تكيه كردن
 7 - رنگ پرسپوليسى ها - شاه دم بريده - گلر تيم پيكان تهران 
8 - ناخن ستور - عدد نه انگليسى - كميابى - ماه كارگرى

 9 - ناخوش - آسيب - كشف كننده
  10 - بــى شــرم - كتاب حضــرت داوود (ع) - 

روزنامه ورزشى اسپانيا
 11 - ماست رقيق شده - زينت كردن - واگير دار
 12 - برج كج داستانى - پيشرو گله - ميوه فاسد - خوددارى
 13 - پرنده اى افسانه اى - واجب - چوب خوشبو

 14 - بر اساس مقررات - در هر سى روز
 15 - فيلمى از محمدحسين لطيفى - مليت اينشتين

آگهى مزايده
 شركت كشاورزى ودامپرورى بينالودنيشابور (سهامى عام)

اين شـــركت در نظر دارد دام هاى توليدى خود را به شرح جدول زير،از 

طريق مزايده عمومى كه در ســـاعت 12 روز سه شنبه 1401/08/10 

برگزار خواهد شـــد به فروش برســـاند.الزم به ذكر است آخرين مهلت 

براى تحويل پاكت قيمتهاى پيشـــنهادى ســـاعت12 روزسه شنبه 

مورخ1401/08/10است. متقاضيان مى توانند براى دريافت و تحويل 

كاربرگ هاى مربوطه از روز شـــنبه مورخ 1401/08/07 به نشـــانى 

نيشابور-شهرك فرهنگيان- خيام 18- پالك3 مراجعه كنند.

ســـپرده شـــركت در مزايده طبق جدول زير بايد به شـــماره حساب 

18181821808641 بانك سينا و يا به شماره حساب 123834969 

بانك كشاورزى  واريز شده و فيش واريزى آن به همراه پاكت پيشنهادى 

قيمت تحويل واحد بازرگانى شركت شود.

شماره تماس براى كسب اطالعات بيشتر 051-42610331 

تعداد دامنوع دامرديف
مبلغ سپرده هر 

راس (ريال)

7010/000/000گوساله نر شيرخوار1

25015/000/000گوساله نر قطع شير2

2515/000/000جوانه نر3

410/000/000گوساله نر شيرخوار دو رگ4

5020/000/000تليسه باردار باالى 7 ماه 5

115/000/000گوساله ماده قطع شير دو رگ6

910/000/000گوساله ماده شيرخوار دو رگ7

1820/000/000تليسه غيرباردار و فرى مارتين8

2920/000/000گاو غير آبستن كشتارگاهى9

2020/000/000گاو آبستن10

شركت كشاورزى و دامپرورى بينالود نيشابور(سهامى عام) 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)
شــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد  اجراي عمليات  توسعه واصالح وبهينه ســازى در شبكه هاى توزيع نيروى برق تهران بزرگ را به 

پيمانكار واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكى واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

نارمكمنطقه 

2001097486000005شماره مناقصه  سامانه ستاد

010510245شماره مرجع مناقصه

اجراي عمليات  توسعه واصالح وبهينه سازى شبكه هاى توزيع نيروى برق  موضوع مناقصه

12،774،996،279مبلغ برآورد انجام كار(ريال)

1،139،000،000مبلغ ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار ( ريال )

نداردارزيابى كيفى

از روزيك شنبه تاريخ 1401/08/08  لغايت  روزپنج شنبه تاريخ 1401/08/12مهلت فروش اسناد

تا ساعت 09:00 روزدوشنبه تاريخ 1401/08/23 تاريخ  تحويل اسناد  به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 10:00 روزدوشنبه مورخ 1401/08/23تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه

تهران- خيابان دماوند– نبش خيابان وحيديه – منطقه برق نارمك - اداره دبيرخانه و محل بازگشائى سالن جلسات منطقهمحل تحويل و بازگشايي اسناد

نوع سـپرده فرآيند ارجـاع كار: بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  
يا واريز وجه بحساب جارى شماره 0101801171004 بنام شركت توزيع نيروى برق تهران 
بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا بلوكه از حساب مطالبات  تاييد شده نزد شركت توزيع 

نيروى برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد ســـپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اسـناد: جهت شركت در مناقصه ، مبلغ 1,500,000ريال بصورت الكترونيكي  
صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشاني  
www.setadiran.ir  - اقدام به خريد اســـناد نمايند ضمنا كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران ،  بازگشايى پاكت ها و اعالم و قبول برندگى 
از طريق همين درگاه انجام خواهد شـــد و مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در ســـايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شـــركت در مناقصه 

محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/08/08 مى باشد.

به پيشـــنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپيشـــنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر 
درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشـــتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشـــته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت 

راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و     برنامه ريزي) الزامى ميباشد. 
 - داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد. 

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه بعهده برنده مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://www.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

منـاقصــه
باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد مباركه سپاهان 
در نظر دارد ســـاك چرخ دار با مشخصات زير براى 

تيمهاى ورزشى تهيه نمايد ؛
 NTLS111L ســـاك چرخدار مارك نيلپر مدل
 بـــا ظرفيت داخلى 78 ليتـــر و وزن 3,970 كيلوگرم ، پارچه پلى اســـتر 

به تعداد 150 عدد . 
ساك چرخدار رمزدار پارچه پلى اســـتر طرح كتان قفل تركيبى رمزى به 

تعداد 300 عدد . 
لذا از كليه فروشـــندگان واجد شـــرايط دعوت به عمـــل مى  آيد جهت 
دريافت فرم اســـتعالم از روز شـــنبـــه 1401/08/07 لغايت روز شنبــه 
1401/08/14 به نشـــانى : خيابان آتشـــگاه ، جنب مجموعه تاريخى كوه 
آتشـــگاه ، مجموعه فرهنگى تفريحى باغ فردوس ، باشگاه فرهنگى ورزشى 
فوالد مباركه سپاهان واحد خريد و كارپردازى مراجعه و مدارك مربوطه را 

پس از تكميل ،  تحويل دبيرخانه باشگاه نمايند.

فراخوان مزايده عمومي
شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان در نظر دارد مزايده 
عمومي  فروش زمين  خدماتي در شـــهرك صنعتي ســـمنان را 
از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولـــت برگزار نمايد. كليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد. 
مهلت زماني دريافت اســناد مناقصه از ســايت : از تاريخ  

1401/08/01  تا ساعت 14:30 تاريخ 1401/08/12 
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار: آدرس: 
 ســـمنان، ميدان استاندارد، بلوار كد پســـتي 83611-35159 و 

تلفن 33370723 (023)
شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص) 

شناسه آگهى : 1400386

  اجراي پروژه خردايش درون معدن و حمل با نوار نقاله موسوم به سيستم
In-Pit Crushing and Conveying (IPCC)

 خـــود را از طريق برگـــزاري مناقصه به پيمانـــكار ذيصالح 
واگذار نمايد. سيستم IPCC شـــامل سنگ شكن هاى نيمه 
متحـــرك (Semi Mobile Crusher)، نوارهـــاى نقاله و 
پخش كننده يا Spreader اســـت و وظيفه انتقال باطله هاى 
معدن به دامپ را برعهده دارد. بدينوســـيله از كليه پيمانكاران 
واجد شـــرايط دعوت بعمل مي آيدمدارك زير رااز تاريخ انتشار 
آگهي به مدت 14 روز به دبيرخانه شـــركت گهرزمين به آدرس 

تهران، بلوار آفريقا، بلوار آرش غربى، پالك 12 ارسال نمايند:
1- نامه اعالم آمادگى رسمى

2- تصوير اساسنامه و آخرين روزنامه رسمى
3- تصوير گواهينامه هاى مرتبط و معتبر

  ،(Bulk Materials Handling) 4- سوابق كارى در حوزه انتقال مواد 
خردايش و معدنكارى

 5- معرفى همكار صاحب تكنولوژى در حوزه مهندســـى و تامين 
IPCC تجهيزات

 در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره هاى034-41527054 
و 09121045698تماس گرفته شود. اين مرحله صرفاً به منزله 
شناســـايى پيمانكاران ذيصالح بوده و زمـــان برگزاري مناقصه 

متعاقباً اعالم خواهد شد.

فــراخــوان 
شنـاسايى پيمانـكاران

شركت سنگ آهن گهرزمين(سهامى عام) در نظر دارد:
آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/44/ع

 شـــركت معدني و صنعتي گل گهر(سهامي عام) در نظر داردپروژه
"تأمين مصالح و تجهيــزات، دمونتاژو مونتــاژ تجهيزات، 
ساخت، احداث و نصب و راه اندازى پايلوت پلنت كارخانجات 
فرآوري و گندله سازى " خود را بصورت توأم PC ، از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذامتقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسنادمناقصه به وبسايت اين شركت به نشانى
WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را 

به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.آخرين 
مهلت تحويل پاكات ساعت14روزيكشنبه مــورخ1401/09/06در 
محــل دفتركميســـيون معـامالت مجتمع و يـــا دبيرخانه دفتر 
مركزى تهران مي باشد.ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 
روزدوشنبه مورخ 1401/08/16مقرر شده است و الزامى مى باشد.
شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه هاى شركت در مناقصه بايستى 
عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
 كميسيون معامالت شركت معدني وصنعتي گل گهر
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كعب بن سور در ميان مردم، مستجاب الدعوه 
بود و هر كس حاجتي داشـــت،  نزد او مي رفت. 
او نخست به اميرالمؤمنين(ع) ارادت داشت و آن 
را اظهار مي نمود. در جنگ جمل، دشمنان هنوز 
وارد بصره نشده بودند كه با هم جلسه اي گرفتند 
و گفتند اگر بتوانيم كعب بن سور را همراه كنيم 
و در ميان لشكر بياوريم، لشكر سي هزار نفري ما، 
شـــصت هزار نفري مي شود؛ يعني از نظر كيفيت 
خيلي باال مي رود. شب نزد كعب رفتند، داشت نماز 
مي خواند؛ گفتند: «ما علي را بر سر كار آورديم، اما 
حاال راضي نيستيم، او چيزي به ما نمي دهد. مثل 
قبل نيست كه بعضي ها آنقدر ثروتمند شدند كه 
طالهاي ميراثشان را با تبر مي شكستند و بين وارثان 
تقسيم مي كردند؛ اما علي هفته تمام نشده، بيت المال را به فقرا مي دهد؛ بنابراين 
لياقت ندارد و ما مي خواهيم بجنگيم.» كعب اول استيحاش كرد و گفت: «مگر 
مي شود؟» آنها پولي در مقابلش گذاشتند، گفت: «مگر من بچه ام كه مي خواهيد با 
گردو گولم بزنيد؟» ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد: اين كنايه از آن بود كه پولها 
كم است! باالخره كيسة دوم و كيسة سوم را هم گذاشتند و وقتي سه هزار دينار 
شد، گفت: «راستش هر چه فكر مي كنم، مي بينم علي لياقت خالفت ندارد!» روز 
جنگ، شمشير و قرآن را حمايل كرد، آمد مقابل لشكر و گفت: «اي مردم! هذه 
اّمكم، انّها صالتكم و صوَمكم: اين خانم مادر شما و نماز و زكات شماست، او 
را ياري كنيد!» اميرالمؤمنين(ع) به يارانش فرمود: «تيراندازي نكنيد.» طرف مقابل تير 
اول را پرتاب كرد و جنگ شروع شد. اولين تيري كه لشكر اميرالمؤمنين انداخت، 

به پيشاني كعب بن سور خورد و مرد! چه بود، چه شد! 
راوي مي گويد خدمت حضرت سلمان در مداين بودم كه استاندار ايران و 
عراق بود. ديدم دم مرگ گريه مي كند؛ پرسيدم: «چرا گريه مي كنيد؟ شما از اين 
دنيا فارغ مي شويد، درجة منّا اهُل البيت هم كه گرفته ايد و ده درجه ايمان را باال 
رفته ايد و به مجرد وفات، خدمت حضرت پيامبر(ص) هستيد،  گريه براي چيست؟!» 
سلمان گفت: روايتي از پيغمبر اكرم(ص) يادم آمده كه مضطرم كرده؛ حضرت فرمود 
در روز قيامت گردنه هايي هست كه جز سبكباران از آنها نمي گذرند و گرانباران 
هالك مي شوند: «نََجي الُمخّفون و َهلَك الُمثقلون». (يعني من با اين همه مال و اموال 
چه كار كنم؟) راوي مي گويد نگاه كردم ببينم چه چيز گرانبار دارد كه اين جور 
پريشانش كرده؛ ديدم يك آفتابة ِگلي دارد، يك ظرف گلي، يك پوست كه فرش 
اوست و يك قلم و دوات براي نوشتن، همين! اما مي گويد بارم سنگين است.

انسان اين استعداد را دارد كه اگر باال برود، اين گونه مي شود و اگر پايين بيايد، 
آن گونه مي شود. عالمه طباطبائي همين بود كه هنگام رحلت، به جاي «الاله االاهللا»، 
امر به معروف  كرد و فرمود: مراقبه، مراقبه، مراقبه: توجه، توجه، توجه! اگر توجه 
نباشد، ناگهان انسان قربًه الي اهللا تهمت مي زند! جورج جرداق در كتاب «علي، صوت 

العداله االنسانيه» مي نويسد: براي خدا، ولّي خدا را در خانة خدا مي كشند! 
***

درود خدا بر صابران
خدا در قرآن مي فرمايد: و لنَبلَونُّكم بشئ مَن الَخوف و الجوع و نقص من األموال 
و األنُفس و الثّمرات: قطعاً شما را به چيزى از [قبيلِ ] ترس و گرسنگى و كاهش 
در اموال و جانها و محصوالت مى آزماييم؛ و بّشر الّصابرين: به شكيبايان مژده بده: 
الذين اذا أصابتُهم ُمصيبًه قالوا انّا هللا و انّا اليه راجعون: [همان ] كسانى كه چون گزندى 
به ايشان برسد، مى گويند: «ما از آِن خدا هستيم و به سوى او بازمى گرديم.» أولئك 
عليهم صلواٌت من ربهم و رحمه: بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان باد! 

و أولئك ُهُم الُمهتدون: راه يافتگان خود ايشان هستند. (بقره، 155ـ  157).
در قرآن جملة «صلوات» فقط در اينجا آمده كه خدا درود فرستاده بر يك 
دسته و آنها صابران هستند. اين را در تمام قرآن نداريم. يك جا در طلب حقوق 
مالي داريم و آن هم از طرف خداست كه خدا به پيغمبر مي فرمايد: «َصّل عليهم». 
در اينجا صلوات به معناي «درود» نيست، به معناي دعا و تشكر است؛ يعني وقتي 
زكات را گرفتي، به آنها بگو خدا به شما بركت دهد و باَرك اهللا كه زكات داديد؛ 
اما در اينجا فرموده: «اينها هستند كه از جانب خدا درودشان باد و اينها هستند 
كه هدايت شده اند». اين هدايت، تكويني است و معنايش اين است كه اگر صابر 
باشي، خدا ياري ات مي كند و دست عنايتش بر سرت مي آيد و آنگاه،  هم فهم 
و شـــعورت خوب مي شود و هم دنيايت اصالح مي شود و عمده اينكه سقوط 

نمي كني. لذا آيه از اين نظر مختص است كه فرد صابر چنين است.

آيت اهللا العظمي حسين مظاهري              

مراقبه و توّجه نفس
تأملي در آيات اخالقي قرآن              

اســـتاد نقويان از عالمان و واعظان نامور و متخلقي 
است كه با زباني رسا و مردمي سخن مي راند و صادقانه 
از مشكالت و ريشه هايش مي گويد و تا مي تواند، راه حل 
نيز نشان مي دهد. آنچه در پي مي آيد، تلخيصي است از 
گفتگوي نسبتاً مفصل نشريه «حيات معنوي» با ايشان. 
ارزيابي كلي تان از وضعيت اخالقي جامعه چيست؟

فكر مي كنم اوضاع اخالقي جامعه ما مطلوب نيست؛ 
آن را بحرانـــي نمي دانم، ولي مطلوب هم نيســـت. در 
طبقه بندي حالت هاي جســـماني ما بايد وضعيت مان را 
بيمارگونه فرض كنيم كه در بعضي بخشها سالم هستيم و 
وضع خوب و مطلوبي داريم، اما در بسياري از قسمت ها 
هم اوضاع مان بيمارگونه اســـت. شاخص ها روشن است 
و آمارها نيز شـــايد همين را مي گويد. وقتي كه رياست 
قوه قضائيه آمار مي دهد در سال حدود 15ميليون پرونده 
ورودي به اين قوه داريم، اين يك شاخص است. خودمان 
هـــم وقتي به دور و اطراف مان و به رفتارهاي اجتماعي 
مردم در اداره ها، كوچه و خيابان، اتوبوس، شيوه رانندگي، 
رفتارهاي همســـايگي، بيمارستان، بازار، در نوع خريد و 
فـــروش و تعامالت اجتماعي نگاه مي كنيم، مي بينيم كه 

وضعيت خوبي نداريم. 
يكي از شاخص ها، «معيارهاي ديني و اسالمي» است. 
وقتي در آيات و روايات، رفتار ائمه را مطالعه مي كنيم و 
دستورهاي ديني و مقياس ها را به دست مي آوريم و آنها 
را با آمارهاي جامعه و با رفتارهاي اجتماعي مي سنجيم، 
مي بينيم كه نسبت به آن دستورها و شاخص ها، جايگاه 

مطلوبي نداريم. 
شاخص ديگر، «معيارهاي جهاني» است. افرادي كه با 
خارج از كشور و با مردم ساير ملل تعامالت و ارتباطاتي 
دارند، مي بينند آنها وضعيت مطلوب تري دارند. پايبندي 
مردم كشورهاي پيشرفته به قانون و مراعات حقوق يكديگر 
در همســـايگي، رانندگي، اداره ها و در ساير امور، بيشتر 
از ماست. البته ممكن است كسي بگويد كه ما از عراق 
و ســـوريه و افغانستان و چند كشور ديگر جلوتريم، اما 
اين كشورها مالك سنجش نيستند. ما امروز همچنان كه 
دلمان مي خواهد موبايلمان همان باشد كه در آمريكاست، 
اتومبيلي كه سوار مي شويم بهترين اتومبيل اروپايي باشد، و 
ساختماني كه در آن مي نشينيم، ضد زلزله باشد و آخرين 
قوانين مهندســـي عمران در ساختش به كار رفته باشد، 
طبيعتاً وقتي كه آمارهاي اخالقي را بررسي مي كنيم، دلمان 
مي خواهد شاخصي كه مردم سوئيس و فنالند در اخالقيات 

و آموزش و پرورش دارند، ما هم داشته باشيم. 
ما بايد خود را با كشورهاي پيشرفته مقايسه كنيم؛ 
زيرا سطح استعداد مردم ما و سطح سرمايه هاي طبيعي و 
ارزش هاي افزوده جامعه ما همتراز شاخص هاي جهاني 
اســـت. ايراني ها در بسياري از مراكز علمي دنيا حضور 
دارند و آنجا را اداره مي كنند. اينها نشان زمينه ها و ظرفيت  
آنهاســـت. ما نمي توانيم شاخص هاي جهاني را در زمينه 
اخالق اجتماعي و رفتارهاي مدني ناديده بگيريم و خود 
را با چند كشور عقب افتاده مقايسه كنيم. در دستورهاي 
ديني هم گفته شده است كه در اخالق، هميشه نگاهتان 
به باال باشـــد و در مسائل معيشت شخصي، نگاهتان به 
پايين تر از خودتان. به  خاطر اينكه انسان به يأس و نااميدي 
و طغيان و سركشـــي نرسد و روحيه شكرگزاري را از 
دست ندهد. وقتي كه مي سنجيم، مي بينيم جوامع ديگر از 
نظر اخالقي، از ما جلوترند و در اين جهت بسيار نقص 

داريم و بايد جبران كنيم.
مهمترين نقاط مثبت و منفي اخالقي جامعه ما در چه 

عناويني خالصه مي شود؟
ما مردمي با زمينه هايي از اصول مثبت اخالقي هستيم؛ 
مثًال مهرباني در جامعه ما يك اصل مشـــهور و پذيرفته 
شده است و در موقعيت هاي خاص به آن عمل مي شود. 
شـــاخص هايي كه در دوران دفاع مقدس داشتيم، نشانة 
اين ايثارگري و گذشت و مهرباني بود و حتي كساني كه 
نمي توانســـتند به جبهه بروند، در ساير زمينه ها همكاري 
مي كردند. االن هم وقتي حادثه اي رخ مي دهد و سيل و 

زلزله  يا حوادث غيرمترقبه اي پيش مي آيد، مردم حضور 
جدي دارند و شـــخصيت هاي هنرمند و ورزشي براي 
كمك پيشقدم مي شوند. اينها زمينه هايي است كه سطح 
اخالقي جامعه را نشان مي دهد كه آمادگي اين را دارد كه 
در جهاتي گوي سبقت را از ديگران بربايد. يا مراسم هايي 
كه مردم در محرم، تاسوعا و عاشورا و در ماه مبارك و 
ساير مراسم مذهبي مي گيرند و هزينه مي  كنند، غذا مي پزند 
و ميـــان مردم و نيازمندان توزيع مي كنند، يا افطاري هاي 
سنگين مي دهند، همچنين خيريه هاي فراواني كه داريم، 

همگي نشان از قّوت اخالقي است. با اينكه در اين سالها 
خود مردم در وضعيت ركود اقتصادي هســـتند، ولي باز 
مي بينيم كه خيريه ها و صندوق هاي قرض الحسنه فعالند 
و افراد نيكوكار در وصيت نامه  خود به اين امور توصيه 
مي كننـــد. همين امروز صبح، خانواده اي مرا دعوت كرده 
بود كه چگونه «ثلث مال» پدر متوفي شان را به خيريه ها 
تقديـــم كنند، خود افراد خانواده  هم عالوه بر ثلث، در 

نظرشان بود كمك كنند. اينها نقاط قوت است.
نقاط ضعف ما هم در مســـائل اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي مشـــخص است؛ مثال ما در زمينه تعامالت 
اجتماعي به شدت ضعف داريم، مردمي هستيم كه به سرعت 
واكنش هاي عصبي نشـــان مي دهيم و تصميمات عصبي 
مي گيريم و نمي گذاريم مقداري خشممان فروكش كند، 
بعد تصميم  بگيريم. ما در پوزش خواستن خيلي مشكل 
داريم و وقتي فهميديم اشتباه كرديم، حاضر نيستيم پا پيش 
بگذاريم و عذرخواهي كنيم؛ حداكثر كاري كه مي كنيم، 

اين اســـت كه رها مي كنيم، الزمه اش اين اســـت كه دل 
طرف را به دست بياوريم و عذرخواهي كنيم و رنجش 
را جبران كنيم، ولي اين كار را نمي كنيم؛ مثال اگر كسي 
به ماشين پارك شده زد، آيا حاضر است بايستد و صاحب 
آن ماشـــين را پيدا كند و شماره اي بگذارد كه اين خطا 
از من سر زده و اين شماره من است، حاضرم خسارت 
بپردازم؟ نمي گويم نيست، حتماً هست و براي خود من 
هم پيش آمده كه ماشيني زده و ايستاده و جبران كرده، 

ولي بسيار اندك است.

اگر فقط يك هفته ستون حوادث روزنامه ها را بخوانيم 
و آن را شاخص قرار دهيم، آنگاه به نقاط ضعف شديد 
اخالقي و اجتماعي پي مي بريم. ما افرادي را سراغ داريم 
كه ســـاكن خارج از كشـــورند، ولي حاضرند مازاد نياز 
زندگي شـــان را در ايران و براي امور خيريه و كمك به 
نيازمندان هزينه كنند و در ساخت مراكز درماني، فرهنگي 
و توليدي مشاركت جدي داشته باشند، اما ناسالم بودن فضا 
و ناهنجاري هاي اخالقي و پيچ و خم هاي فراوان اداري، مانع 
از اين حضور مي شود. در اتريش مردي كامال مذهبي و 
متعهد را ديدم كه يك مركز درماني تأسيس كرده بود. او 
زمان جنگ اهل جبهه بود؛ گفتم: «با اين زمينه هاي مذهبي، 
چرا در ايران اين كار را نكردي؟» گفت: من مي خواستم 
در ايران كار كنم و دستورش را هم از رئيس جمهور وقت 
(آقاي هاشمي رفسنجاني) گرفتم، ولي اولين اداره اي كه 
رفتم، رشوه خواست؛ در حالي كه من واقعاً نيت خير و 
خدمات رساني داشتم و اهل رشوه دادن نبودم، همين باعث 

شد كه اينجا بيايم. در اينجا من نه يك ريال رشوه دادم 
و نه كسي از من چيز اضافي خواست و نه مانعي براي 

اين كار ايجاد كردند. 
شـــايد بيش از 90 درصد كســـاني كه در خارج از 
كشور امكانات فرهنگي، درماني و اقتصادي ايجاد كرده اند، 
وقتي با مانعي در كشور مواجه شدند، به خارج رفتند. آنها 
مي خواستند در كشورشان كار و توليد كنند؛ اما موانعي 
مجبورشـــان به مهاجرت كرد، يعني تمايالت ايرانيان به 
خارج از كشـــور، اوليه و بالّذات نيســـت، بلكه ثانويه و 
بالعرض است. ما بايد اين 
زمينه ها را بشناسيم و آنها را 
رفع كنيم. پس نقاط قّوت 
فراواني داريم كه مي توانيم 
با آنها كارها را شروع كنيم 
و نااميدانه حركت نكنيم، 
نقاط ضعف فراواني هم 
داريم كه بايد ريشه هايش 
را بشناسيم و برطرف كنيم 
تا بتوانيم جامعه سالم و 

الگو ارائه كنيم.
با وجود سنت ديني 
بسيار غني و فرهنگ ملي 
افتخارآميز و استعدادهاي سرشار، چرا به اين وضعيت دچار 
شديم؟ ريشه هايي كه اين وضعيت را ايجاد كرده، كدامند؟

اوال: بسيار مهم است عللي كه ما را به اينجا رسانده، 
ريشـــه يابي كنيم و ثانيا: اين علل را طبقه بندي كنيم و 
مهمترين آنها را بشناسيم. بعضي مي گويند: «اصال كاري 
نداشـــته باشيم كه ريشـــه هاي ما چيست و چه مردمي 
بوديم و چه فرهنگي عميقي داشتيم و ريشه اين درخت 
كجا بوده، بلكه كافي اســـت كه بدانيم اكنون ميوه هاي 
ما لك دار و كرم زده هســـتند و دارد مي پوسد!» اين نظر، 
درست نيست. باالخره آن ريشه هاست كه اين ميوه ها را 
مي دهد و ما امروز به رخ دنيا مي كشيم. اين ريشه ها مهم 
هستند؛ ملتي كه اين ريشه ها را ندارد، به درخت بزك كردة 
مصنوعي مي ماند كه زيباســـت و اندكي هم برگ و بار 
دارد، اما ملتي كه ريشه و عمق و فرهنگ چندهزار ساله 
و شخصيت هاي قابل عرضه براي مردم جهان دارد، بايد 

به ريشه هايش توجه كند.
با داشتن آن ريشه ها، چرا به اينجا رسيديم؟ 

نگذاشتند آن ريشه ها به بار بنشيند! سالي در منطقه 
فردوس مشهد، سرماي سختي به باغها زد و مردم مجبور 
شدند درختانشان را «كف بُر» كنند؛ يعني درخت ها را از 
حـــدود يك وجب باالي خاك، بريدند. من از باغداران 
پرسيدم: «علت اين كار چيست؟» گفتند: «اين درخت ها 
هنوز ريشه هايشان سالم است و كف بُر كردن آنها باعث 
مي شـــود كه دوباره رشد كنند.» اكنون درخت فرهنگ و 
اجتماع ما كف بر شده و فعال آن زير است و باال نيامده 

و در كنارش ريشه هاي ديگري باال آمده است!
ريشة اول، مديران جائر: شايد بتوانم بگويم مهمترين 
ريشه فاسدي كه در اين كشور رشد كرده، مديران جائر، 
تندخو و بداخالق و فاسد است كه رشد كرده و به درخت 
پهناور و تناوري تبديل شـــده و در خانه  همه ايراني ها 
يك شاخه اش هست. مي گويند در بهشت، درخت طوبي 
هست كه ريشه اش در خانه پيامبر و اميرالمؤمنين است 
و يك شاخه از آن به خانة همة  مؤمنان رفته است. دقيقًا 
برعكسش اينجاست؛ يعني اخالق خاني، اخالق شاهي، 
كدخدايي، زورگويي و زياده خواهي در ميان ماست. هر 
زمان كه يك ايراني به قدرت رسيد، مي بينيم كه آن اخالق 
زود در او رشد مي كند. تا به قدرت نرسيده، آدم خوبي 
است، انسان خيلي شريف و مهربان و دوست داشتني و 
فقيردوستي است، اما تا قدرت پيدا كرد، اخالق و رفتارش 

عوض مي شود!
اميرالمؤمنين فرمود: «النّاس بأمرائهم أشبه منهم بĤبائهم: 
مشابهت مردم به اميران و حاكمان شان، بيشتر از مشابهت 
آنها به پدرانشان است. هيچ وقت در اين كشور، حافظ و 

سعدي و مولوي حاكم نبوده اند، در تاريخ اسالم هم بعد
از رسول خدا(ص) ما تنها چهار پنج سال حكومت علوي
داشـــتيم. مهمترين ريشة بداخالقي و تندخويي و دوري
گرفتن از فضائل اخالقي را بايد در اين بخش ببينيم. 
امروز هم كه نگاه مي كنيم، مي بينيم مردم از مديران
خاطـــرات خوش اخالقي اندكي دارند، نمي گوييم اصال
ندارند، در مقابل خاطرات ناســـالم و ناخوش، خاطرات
خوش آنها كمتر اســـت. آن وقتي كه مردم نامه به دست
پيش فالن مســـئول مي روند، مهم است. امروز در همين
شـــاخص هاي هنجاري دنيا، مردم نامه به دســـت پيش
رئيس جمهور يا وزير و وكيلشان نمي روند، بلكه شكلهاي

ديگري دارد.
آقاي هادي غفاري برايم نقل مي كرد: زماني كه نماينده
مجلس بودم، همراه دو سه نفر از نمايندگان به يكي از
كشورهاي اروپايي رفتيم و مالقاتي با يكي از مسئوالن
آنجا داشـــتيم. لحظه اي كه داشتيم وارد جلسه مي شديم،
اتفاقاً با مسئول آن كشور در يك زمان وارد شديم؛ اما دم
در ورودي، مردي با گوجه يا تخم مرغ گنديده به او حمله
كرد و لباس اين آقا آلوده شـــد و اوضاع به هم ريخت.
آن آقا رفت و لباسش را عوض كرد و آمد، مدتي طول
كشيد و جلسه كه به آرامش رسيد، پرسيد: «كسي كه اين
كار را كرد، كجاست؟» گفتند: «دستگيرش كرديم.» گفت:
«بياوريد»، آوردند، پرسيد: «چرا اين كار را كردي؟» گفت:
«من چند روز اســـت به فالن اداره مي روم، اما كارم را
راه نمي اندازند.» آن آقا گفت: «به من چه ربطي داشت؟»
گفت: «اين اداره زيرمجموعة شماســـت، پس ما به كي
بگوييم؟» گفت: «راست مي گويد، سريع زنگ بزنيد رئيس
آن اداره بيايد.» خيلي طول نكشيد كه رئيس آن اداره آمد
(جلوي ما كه نمايندگان كشـــور ديگري بوديم و براي
مذاكره آمده بوديم، اين اتفاقات مي افتد) به آن آقا گفت:
«ايشان مي گويد يك هفته است به اداره شما مي آيد، اما
كارش را راه نمي اندازيد، چرا؟» رئيس آن اداره زبانش بند
آمد، سپس به رئيس آن اداره گفت: «خم شو و پاي اين
آقا را ببوس!» رئيس اداره خم شد و پاي آن آقا را بوسيد
و گفت: «ايشان فردا مي آيد و كارش را راه بيندازيد.» در
اينجا بود كه خود اين آقا كه تخم مرغ را زده بود، از اين

مسئول عذرخواهي كرد.

اين يك نمونه رفتار حاكمان است. نمونه هايي را هم
من خودم سراغ دارم كه مستقيم ديده ام و يا افراد موثق
برايم نقل كرده اند. دولت هاي پيشرفته، سيستم اجتماعي
و حقوقـــي را به گونه اي طراحي كرده اند كه اصال مردم
نيازي ندارند كه مرتب براي گره گشـــايي از كار خود به
مسئوالن ارشـــد مراجعه بكنند؛ پرستار كارش را انجام
مي دهد و بيمار نيازي ندارد كه رئيس بيمارستان را ببيند و
بگويد پرستار و پزشك و مسئول آزمايشگاه شما، كارش
را درست انجام نمي دهد، اصال نيازي به اين نيست و لذا
بسياري از مردم آنجا اصًال مسئوالن باالتر را نمي شناسند.
شما از مردم اروپا و آمريكا بپرسيد كه: «آيا مي دانيد وزير
كشاورزي كيست؟» مي گويد: نه من كاري ندارم. من در
بخش كشاورزي كه مي روم، اين كارشناس كارم را انجام
مي دهد. مأمور بيمه يك پايش به «حقوق»  بند است و
پاي ديگرش به «اخالق»، نمي توان گفت همه مســـائل،
حقوقي اســـت و ربطي به اخالق ندارد؛ آن كارمند به

گونه اي تربيت شده كه هر دو جنبه را مي بيند.  
                                    ادامه دارد 

*مـا مردمـي هسـتيم بـا زمينه هايـي از اصول 
مثبـت اخالقـي؛ مثـًال مهرباني در جامعـه ما يك 
اصل پذيرفته شده اسـت؛ اما در زمينه تعامالت 
اجتماعـي ضعيفيـم، به سـرعت واكنـش نشـان 
مي دهيـم و تصميمـات عصبـي مي گيريـم و در 

پوزش  خواستن خيلي مشكل داريم!

اخالق اجتماعي
گفتگو با حجت االسالم والمسلمين ناصر نقويان                             بخش اول

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
شركت سهامى خاص عمران و آبادى اعتماديه

به شماره ثبت 4808 ( نوبت اول )
به اطالع مى رســـاند مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت، رأس ساعت 
9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/08/19 در محل دفتر شركت، واقع در تهران، 
بلوار آيت اهللا كاشـــانى، خيابان الله، ميدان يكم الله، پالك 1 تشكيل مى گردد. 
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شـــود كه بر اساس ماده 25 
اساسنامه، از تاريخ نشـــر آگهى تا حداكثر 24 ساعت قبل از برگزارى مجمع، به 
دفتر شـــركت مراجعه و با ارائه اصل اوراق سهام، كارت ورود به جلسه را دريافت 

نمايند.
دستور جلسه :

1. تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1400
2. انتخاب اعضاى هيئت مديره و تعيين حق الزحمه

3. انتخاب بازرس
4. تعيين روزنامه رسمى كثيراالنتشار جهت درج آگهى ها

هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران (نوبت اول)

بدينوســـيله از كليه اعضاء پيوســـته انجمن دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طـــور فوق العاده انجمن علمي مهندســـي حرارتي و برودتي 
ايران كه در ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 به نشاني: تهران، 
خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان سي و پنجم شرقي،  بعد از ابن سينا، 
كوچه ميرمحمد صادقي پالك5 (ســـاختمان شوراي انجمن هاي علمي ايران) 

تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ گزارش عملكرد هيأت مديره 
2ـ  گزارش بازرس قانوني

3ـ  تصويب تراز و صورت هاي مالي سال 1399 و1401
4ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
5ـ  تعيين ميزان حق عضويت

6ـ  انتخاب اعضا هيأت مديره و بازرسان
هيأت مديره

آگهي مناقصه تأمين نيروي انساني
شــركت سينمايي نور تابان درنظر دارد به استناد مجوز هيئت مديره محترم نسبت به تأمين حدود 
50 نفر جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از تاريخ 1401/09/01 لغايت 1402/08/30 به مدت 
يك سال شمسي از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي فعال 
در اين زمينه و داراي مدارك مثبته مرتبط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ درج آگهي تا آخر وقت اداري 
 روز شـــنبه مورخ 1401/8/21 با واريز فيش 200/000/000 ريال به عنوان ســـپرده به حساب جاري
 1ـ  2345433ـ  833ـ  450 نزد بانك سينا شعبه گاندي و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي، جهت 
دريافت اوراق مناقصه و آگاهي از جزئيات و اطالعات مورد نياز ديگر كه در اوراق مناقصه موجود است و 
ارائه پيشـــنهادهاي خود به دبيرخانه شركت واقع در تهران خيابان گاندي كوچه چهارم پالك3 طبقه2 
واحد 5 مراجعه و پيشنهادها را تسليم نمايند. (ارائه معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ 1/000/000 ريال 
به حساب فوق الذكر جهت اخذ اسناد مناقصه الزاميست) و در صورت لزوم براي كسب اطالعات بيشتر با 
شماره تلفنهاي 88673538 و 88673639 تماس حاصل نمايند. قابل ذكر است شركت كارفرما در رد 
يا قبول هر يك از پيشـــنهادها مختار بوده و هزينه آگهي در هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
بديهي است برندگان مناقصه (نفرات اول و دوم و ســـوم)، هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ضمناً قرارداد منعقده به ميزان %25قابل افزايش و كاهش بوده و به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، بدون 
ســـپرده و يا پيشـــنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر تحويل شود، ترتيب اثري داده نخواهد شد و 
هرگونه ماليات، عوارض و ســـاير موارد قانوني به عهده طرف قرارداد مي باشد و در موقع استرداد سپرده 

از ايشان كسر خواهد گرديد.
تاريخ برگزاري مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/8/22 ساعت 11 صبح خواهد بود.

اطـالعيـه (نوبت دوم)
نظر به اينكه شـــركت تعاوني مســـكن كاركنان اداره كل پست استان 
اصفهان به شـــماره ثبت 2263 و شماره شناسه ملي 10260216611 
درنظر دارد قدر الســـهم پروژه بهار شـــهرك نگين خود به پالك ثبتي 
شماره 30/3945 بخش 16 ثبتي واقع در شهرك نگين ملك شهر خيابان 
صدف جنب مجتمع مسكوني آفتاب آموزش و پرورش را به فروش برساند 
لذا توســـط اين آگهي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعالم مي گردد 
چنانچه نسبت به اين شركت تعاوني مسكن و پروژه بهار شهرك نگين با 
مشخصات فوق الذكر ادعا و يا مطالباتي دارند با در دست داشتن مدارك 
و مســـتندات قانوني حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر اين  آگهي 
با مديرعامل اين شركت به شماره همراه 09133158226 هماهنگي و 
به دفتر موقت اين شركت واقع در خيابان نشاط ساختمان اداره كل پست 

استان اصفهان طبقه همكف مراجعه فرمايند.
شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره كل پست استان اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شركت سهامى خاص عمران و آبادى اعتماديه

به شماره ثبت 4808 ( نوبت اول )
به اطالع مى رســـاند مجمع عمومى فوق العاده شركت، رأس ســـاعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 
1401/08/19 در محل دفتر شـــركت، واقع در تهران، بلوار آيت اهللا كاشانى، خيابان الله، ميدان يكم 
الله، پالك 1 تشكيل مى گردد. بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود كه بر اساس 
ماده 25 اساســـنامه، از تاريخ نشر آگهى تا حداكثر 24 ساعت قبل از برگزارى مجمع، به دفتر شركت 

مراجعه و با ارائه اصل اوراق سهام، كارت ورود به جلسه را دريافت نمايند.
دستور جلسه : - اصالح اساسنامه 

هيئت مديره

آگهي دعوت جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شركت كشاورزي اسالمي بيابانك سهامي خاص، شماره ثبت 38782

به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت مي رساند كه جلســـه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده شركت در تاريخ 1401/08/22 رأس ساعت 3 بعدازظهر در محل قانوني 

شركت تشكيل مي گردد.
لطفاً از كليه سهامداران دعوت مي شود رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.

دستور جلسـه: 1ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و تعيين اعضاء آن و تعيين دارندگان امضاء 
مجاز. 2ـ  انتخاب بازرسان قانوني. 3ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

هيأت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت توليدي مكمل هاي غذايي و درماني پارس كات (سهامي خاص)

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شـــركت توليدي مكمل هاي غذايي و درماني پارس 
كات (سهامي خاص) به شـــماره ثبت 185857 و شناسه ملي 10102279428 دعوت 
بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1401/08/23 رأس ساعت 14 در 
آدرس تهرانـ  جمالزاده شـــماليـ  خيابان طوسيـ  نبش ايزدي مقدمـ  پالك 66ـ  طبقه 

اول، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع:ـ  تغيير نشاني در همان واحد ثبتي

هيئت مديره

انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران
آگهي فراخوان دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم)

بدينوســـيله از اعضاء محترم انجمن دعوت به عمل مي آيد در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
(نوبت دوم) كه ساعت 14 روز يكشنبه 1401/8/22 در تهران به نشاني: خيابان طالقاني نبش خيابان 
موسوي(فرصت) پالك 175 تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش 
عملكرد اجرايي و مالي هيأت مديره. 2ـ اســـتماع گزارش بازرس. 3ـ بررسي و تصويب گزارش عملكرد 
اجرايي، مالي و ترازنامه ساليانه منتهي به سال مالي 29 اسفند 1400. 4ـ استماع گزارش هيأت مديره 
پيرامون برنامه و بودجه سال مالي 1401. 5ـ تصويب افزايش مبلغ وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء. 

6ـ  انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل. 7ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت كشاورزي و دامپروري اميد 110 (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 17825 و شناسه ملي 10100619007
از كليه ســـهامداران شركت كشـــاورزي و دامپروري اميد 110 (سهامي خاص) دعوت 
مي شـــود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت رأس ساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 1401/08/21 در محل قانوني شركت با موضوع: انتخاب بازرسين اصلي 

و علي البدل حاضر و اتخاذ تصميم نماييد.
هيأت مديره

آگهى اعالميه بستانكارى  شركت منحله فناورى و ساخت هواكاران صنعت ( سهامى خاص )
 به شماره ثبت 485529و شناسه ملى 14005530992( در حال تصفيه )  (نوبت اول )

بدينوسيله به اطالع مى رســـاند با توجه به اينكه شركت فناورى و ساخت هواكاران صنعت ( سهامى خاص ) به شماره 
ثبت 485529 و شناســـه ملى 14005530992 طبق مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/14 منحل 
گرديد و آقاى حســـين منصورى به شماره ملى 0081192381 به سمت مدير تصفيه و محل تصفيه به نشانى تهران ، 
بزرگراه كردستان جنوب ، خيابان 27 ، بيست مترى دوم ، خيابان 28 ( شمشاد ) ، پالك 46 و كد پستى 1437746557 
مى باشد لذا در اجراى ماده 225 اليحه اصالح قانون تجارت از كليه بستانكاران احتمالى دعوت مى شود چنانچه ادعا و 
طلبى از شركت مذكور دارند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى مدارك و مستندات مربوط به بستانكارى خود 
را به مدير تصفيه به نشانى باال ارائه دهند . بديهى است شركت در مقابل هر گونه ادعاى احتمالى كه خارج از مهلت فوق 

به شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت . 
فناورى و ساخت هواكاران صنعت ( سهامى خاص ) – آقاى حسين منصورى ( مدير تصفيه ) 

آگهي مزايده 
شركت كشاورزي و دامپروري مگسال (سهامي عام) در نظر دارد 

نسبت به فروش يك دستگاه خودروي وانت مزدا 2000 مدل 1385 از 

طريق برگزاري مزايده عمومي به شــــرح ذيل در روز چهارشنبه مورخ 

1401/08/18 اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت برگ شــــرايط شــــركت 

در مزايده به نشــــاني: قزوين، كيلومتر 18 جــــاده قديم قزوينـ  آبيك 

كيلومتر 6 جاده خاكعلي شركت مگسال مراجعه فرمايند.

تلفن هاي تماس: 32983102ـ  32982402ـ  028ـ  09361921225 

ساعت شروع مزايده: ساعت 11:00 

آخرين مهلت تحويل پاكت هاى پيشنهاد قيمت: روز چهارشنبه 

مورخ 1401/08/18 تا قبل از شروع جلسه

مناقصه شماره: 1401/359  
شركت پتروشيمي نوريـ  سهامي عام

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (دو مرحله اي)
شرحعنوانرديف

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار1
 استان بوشهر، عسلويه، شركت پتروشيمي نوري، صندوق پستي: 115ـ75391 / 

www.nopc.co :تلفن هاي تماس: 4ـ  37323250ـ  077 داخلي 2251ـ  2255 دورنگار: 37324775ـ077/ سايت اينترنتي
تأمين 314,160 كيلوگرم ماده شيمياييN-Formyl      Morpholine-(NFM )موضوع مناقصه2

3
تاريخ، مهلت، نشاني دريافت و تحويل اسناد 

استعالم كيفي مناقصه گران

اسناد ارزيابي كيفي از امور حقوقي و قراردادها و يا از طريق سايت اينترنتي شركت دريافت شده و بعد از تكميل آنها به همراه 
مدارك مربوط حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 به صورت الكترونيكي به آدرس پست الكترونيكي 

tec@nopc.co  كه فقط عنوان و شماره مناقصه و نام شركت متقاضي در قسمت موضوع ايميل قيد شده باشد، ارسال گردد.

در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.مدت اعتبار پيشنهادها4

5
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (پس از مرحله 

ارزيابي كيفي و دعوت از مناقصه گران احراز 
صالحيت شده، همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد)

به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ 40/000/000/000 ريال (چهل ميليارد ريال) و يا  واريز وجه نقد به 
حساب جاري شماره 2661026610 نزد بانك تجارت شعبه پتروشيمي نوري به نام شركت پتروشيمي نوري

نوبت دوم

شرايط متقاضي:
1ـ داشتن شخصيت حقوقي، شماره شناسه ملي و شماره اقتصادي موديان مالياتي

2ـ  داشـــتن تجربه و دانش فني كافي مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه در 
كارهاي قبلي

3ـ  داشتن توانايي مالي و ارايه ضمانت نامه هاي بانكي معتبر
4ـ  ارائه ســـوابق كاري و همچنين مدارك و گواهينامه هاي مرتبط با سيستم هاي 

مديريتي متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود
5ـ  دارا بودن تاييديه هاي مورد نياز كسب و كار از مراجع ذيصالح

6ـ  ارايه صورتحساب هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل 

7ـ  تكميل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي و ارسال مدارك مربوط

شركت پس از بررسي  اسناد و مدارك دريافت شده و ارزيابي توانمندي متقاضيان 

در چارچوب ضوابط و مقررات، نســـبت به توزيع اسناد مناقصه بين شركت هاي 

واجد شـــرايط اقدام خواهد نمود. ارايه مدارك و سوابق مذكور هيچ حقي را براي 

متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. در ضمن به درخواست ها و 

مدارك ارسالي بعد از مدت گفته شده ترتيب اثر داده نخواهد شد و ساير اطالعات 

و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

روابط عمومي شركت پتروشيمي نوري

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

( نوبت اول )
شـــركت بهنوش ايران در نظر دارد امور خدمات راهبرى ، تعميرات و نظارت بر 
تصفيه خانه فاضالب كارخانه هاى  بهنوش مركزى تهران ، واحد ستاره تهران و 
واحد آبعلى را از طريق مناقصه عمومى با استانداردها و مشخصات اختصاصى 
مندرج در اســـناد مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان 
مى توانند در مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى ، جهت دريافت اسناد مناقصه 
به دبيرخانه شـــركت بهنوش ايران واقع در كيلومتر 9 جاده مخصوص ( شهيد 

لشگرى ) – خيابان شهيد محمود پورى – پالك 5 مراجعه نمايند .
- آخرين مهلت تحويل پاكت ها تا ساعت 14 روز  دو شنبه مورخ 1401/08/16 

مى باشد .
- تاريخ برگزارى جلسه نخست مناقصه ساعت 11 روز سه شنبه 1401/08/17 
و تاريخ بازگشـــايى پاكت هاى  پيشنهاد قيمت ســـاعت 11 روز يك شنبه 

1401/08/29 مى باشد .

فراخـوان خط انتقــال و ايستگاه هـاى

 مسيـر انتقـال آب از دريـا
شـــركت تأمين آب اصفهان صفه در نظر دارد خريد و احداث حدود 
400 كيلومتر لوله فوالدى به قطر 2000 جهت انتقال آب از درياى 
عمان تا ســـه راه سيرجان را به انضمام يازده ايستگاه مسير، با طرح 

تهيه شده توسط كارفرما به صورت PCF  اجرا نمايد.
1- مبدا خط، ساحل درياى عمان شهرستان سيريك، نقطه ى 
پايان محدوده ى سيرجان و مخزن توزيع آب كفه نمكى سيرجان 

مى باشد.
2-تأمين لوله ى فلزى پوشش شده به عهده ى كارفرما است.

3-تهيــــه ديگر تجهيزات و اقالم مصرفى بر اســــاس ليســــت 
تأمين كنندگان اسناد تهيه شده به عهده پيمانكار است.

4-ساخت، تأمين و تجهيز ايستگاه هاى پمپاژ و مخازن تعادلى 
مسير به عهده پيمانكار است.

متقاضيان فرصت دارند پيشــــنهادات خود را شامل سوابق فنى 
و اجرايى، مدارك مثبته دال برتوانايى تأمين مالى و تجهيزاتى 
خود را تا مورخ 1401/08/16 به دبيرخانه شــــركت تأمين آب 

اصفهان صفه (IWASCO) ارسال نمايند.

آگهي دعوت شركت تعاوني خدماتي اعضاي كانون 
بازنشستگان وزارت صنايع و معادن

بدينوسيله از اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسات مجامع عمومي فوق العاده و عادي نوبت اول اين شركت كه به ترتيب 
ذيل در محل سالن كنفرانس واقع در طبقه دوم ساختمان شهيدامين زاده تشكيل مي گردد، شركت نمايند.

در صورتيكـــه هر يك از اعضاء نتواند در مجمع عمومي فـــوق العاده و مجمع عمومي عادي حضور يابد 
مي تواند اســـتفاده از حق خود را براي حضور و اعمـــال رأي در مجامع فوق به يك نماينده وكالت داده 
شـــود. تعداد آراء وكالتي به هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود و در 
اين صورت تاييد نمايندگان فوق با بازرس و هيأت مديره خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي 
نمايندگي بايد در مهلت مقرر ذيل به همراه نماينده خود و با همراه داشتن كارت ملي پس از احراز هويت 
طرفين عضويت متقاضي و اهليت نماينده، وكالت نامه را تاييد و ورقه ورود به مجامع براي نماينده صادر 

گردد. حداكثر مهلت پذيرش نمايندگان فوق به مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي باشد.
1)مجمع عمومي فوق العاده:

الف) زمان: ساعت 10 صبح لغايت 11 روز شنبه مورخ 1401/08/28
ب)دستور جلسه:

ـ طرح تطبيق اساسنامه با آخرين اصالحات قانوني بخش تعاون
ـ اصالح ماده 12 اساسنامه رديف(ب) بازنشستگان و كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ها، 

طرح ها، شركتها و كارخانجات وابسته.
ـ اصالح ماده يك اساسنامه نام تعاوني

2) مجمع عمومي عادي:
الف) زمان: ساعت 11/30 لغايت 13 روز شنبه مورخ 1401/8/28.

ب)دستور جلسه:
ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس

ـ اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال.
ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ـ انتخاب بازرس.
ـ طرح و تصويب افزايش سرمايه.
ـ گزارش افزايش اعضاء و سرمايه

توجه: داوطلبان تصدي ســـمتهاي هيأت مديره و بازرس حداكثر 5 روز پس از انتشار آگهي دعوت فرم 
داوطلبي را در دفتر كانون تكميل و تحويل آقاي مرادي نمايند. بديهي اســـت پس از اتمام مهلت داده 

شده، ثبت نام بعمل خواهد آمد.

هيأت مديره

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 

(نوبت اول)
شركت بهنوش ايران درنظر دارد شش دستگاه كدزن جت پرينتر براي نصب و 
را ه اندازي در كارخانه هاي بهنوش مركز،آبعلي، خرمشهر، شيروان، كوهرنگ و 
اراك را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند در مدت 
10 روز از تاريخ انتشار آگهي، جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه شركت 
بهنوش ايران واقع در كيلومتر 9جاده مخصوص(شهيد لشگري)ـ  خيابان شهيد 

محمود پوريـ  پالك5 مراجعه نمايند.
خريد شــش دســتگاه كدزن جت پرينتر به شرح ذيل و مشخصات 

مندرج:
1ـ مدل دستگاه ـ  ايماژ 9040 دو نازل

2ـ  امكان چاپ 6 خطي
3ـ  دارا بودن منو چند زبانه

4ـ دارا بودن انكودر جهت تنظيم خودكار ســـرعت چاپ براساس سرعت خط 
توليد

5ـ  چاپ آبگريز(قابليت چاپ در شرايط رطوبتي پت و...)
6ـ  مجهز بودن به آالرم

7ـ  مجهز بودن به پايه مخصوص
8ـ  خدمات پس از فروش مناسب

ـ آخرين مهلت تحويل پاكت ها تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 
مي باشد.

ـ تاريخ برگزاري جلسه نخست مناقصه ساعت 15 روز چهارشنبه 1401/08/18 و تاريخ 
بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت ساعت 14 روز شنبه 1401/08/28 مي باشد.

آگهـي منـاقصـه عمومـي
شركت كشــت و صنعت كارون درنظر دارد اجناس ذيل را از طريق مناقصه 

عمومـــي خريداري نمايد. متقاضيان جهت دريافت اســـناد مناقصه و اطالعات 
بيشـــتر ميتوانند از تاريخ درج آگهي به جز ايام تعطيل به مركز شركت مراجعه و 
پاكت پيشـــنهاد قيمت خود را حداكثر تا پايان ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 
1401/08/18 تحويل نمايند. كليه پيشنهادات رأس ساعت 14/30 همان روز در 
مركز شركت بازگشايي و قرائت خواهد شد؛ هزينه درج آگهي مناقصه در روزنامه 
به عهده برندگان مناقصه مي باشـــد. شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات 

مختار مي باشد.

تعدادشرح كاال و خدماتشماره درخواست

540510524
الكترو پمپ سه فاز 1450 دور در دقيقه

 380 ولت با ظرفيت 10 مترمكعب در ساعت
2

54010525
الكترو پمپ سه فاز 1450 دور در دقيقه

 380 ولت با ظرفيت 60 مترمكعب در ساعت
2

آدرس مركز شركت: شوشتر، كيلومتر17 جاده قديم دزفولـ  شركت كشت و 

 صنعت كارون، حوزه مديريت بازرگاني (اداره خريد) تلفن: 2ـ  36222071ـ  061 
(داخلي 2583) فاكس: 36227306ـ  061

شركت كشت و صنعت كارون
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نشست كارشناسى الزامات واگذارى سهام دولت در 2 خودروساز بزرگ معامله 76 خودرو در بورس كاال
تعداد 76 دستگاه وانت تك كابين و دوكابين كارا توليدى بهمن موتور 

در بورس كاال معامله شد. 
به گزارش پايگاه خبرى بورس كاال، تعداد 11 دستگاه وانت كارا تك كابين 

بدون رقابت و با قيمت پايه دو ميليارد و 913 ميليون ريال معامله شد.
در عرضه 65 دستگاهى وانت كار دوكابين 80 سفارش خريد روى تابلو 
ثبت شد كه اين محصول با ميانگين قيمتى سه ميليارد و 16 ميليون و 646 

هزار ريال معامله شد. 
براســــاس اطالعيه منتشر شده از سوى بورس كاالى ايران در تاريخ 23 
مهر قرار بر اين شــــد تا 115 دســــتگاه وانت كارا شامل 50 دستگاه وانت كارا 
تك كابين و 65 دستگاه وانت كارا دو كابين متعلق به بهمن موتور، در تاالر 

اختصاصى خودرو روز دوم آبان  عرضه شود.
در ادامه اين اطالعيه آمده بود كه اين محصول قرار اســــت 27 آذر به 

مشتريان تحويل داده شود.
همچنين تاالر محصوالت صنعتى و معدنى بورس كاالى ايران روز يكشنبه 

اول آبان ميزبان 200 دستگاه خودرو المارى بود.
همچنين 42 هزار تن آهن اسفنجى، پنج هزار و 120 تن بيلت آلومينيوم، 
شمش آلومينيوم، يكهزار و 500 تن هيدروكسيد آلومينيوم، يكهزار و 500 تن 
شمش روى، چهار هزار تن مس كاتد و10 هزار و 500 تن مس كم عيار در 

تاالر مذكور عرضه شد.
تاالر سيمان هم دراين روز ميزبان عرضه يك ميليون و 229 هزار و 674 
تن سيمان بود و تاالر صادارتى بورس كاال عرضه 20 هزار و 625 تن قير و 

دو هزار تن بيلت آلومينيم را تجربه كرد.
اما تاالر فرآورده هاى نفتى و پتروشــــيمى شاهد عرضه 12 هزار و 887 
تن مواد پليمرى، اســــالك واكس و مواد شــــيميايى بود و در بازار فرعى هم 
عرضه 480 تن اســــيد فســــفريك، پلى اتيلن واكس و منو كلرو استيك اسيد 

صورت گرفت.
خبر ديگر اينكه طى مهر گذشته مقدار 10 ميليون و 619 هزار و 520 
تن انواع كاال به ارزش بيش از 682 هزار ميليارد ريال در بازار فيزيكى بورس 
كاالى ايران مورد دادوستد قرار گرفت كه نسبت به شهريور رشد 7 درصدى 

در حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد.
طبق اين گزارش، تاالر فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى طى مهر گذشته 
شــــاهد معامله افزون بر يك ميليون و 719 هزار تن انواع كاال به ارزش 243 

هزار ميليارد ريال در دو بخش داخلى و صادراتى بود.
در اين تاالر بالغ بر 472 هزار و 10 تن وكيوم باتوم، 528 هزار و 404 
تن انواع قير، 357 هزار و 11 تن انواع مواد پليمرى، 160 هزار تن لوب كات، 
148 هزار و 706 تن مواد شيميايى، 25 هزار و 200 تن گوگرد، 12 هزار و 

453 تن روغن و سه هزار و 870 تن عايق رطوبتى به فروش رسيد.
همچنين تاالر محصوالت صنعتى و معدنى طى ماه گذشته ميزبان معامله 
هشت ميليون و 812 هزار تن انواع كاال به ارزش بيش از 432 هزار ميليارد 

ريال بود.
در اين تاالر چهار ميليون و 637 هزار تن سيمان، يك ميليون و 627 هزار 
تن انواع فوالد، يك ميليون و 952 هزار تن ســــنگ آهن، 512 هزار تن آهن 
اسفنجى، 34 هزار و 375 تن آلومينيوم، 34 هزار و 255 تن روى، 28 هزار و 
731 تن انواع مس،  800 تن كنسانتره موليبدن، 39 تن كنسانتره فلزات گرانبها 

و 73 كيلوگرم شمش طال مورد معامله قرار گرفت.
بازار فرعى هم طى مدت مذكور معامله 87 هزار و 534 تن انواع كاال 

را تجربه كرد.
دز هميــــن حــــال در روز دوم آبان مقدار10 هزار و 875 تن نفتا، 9 هزار 
و 600 تن متانول، چهار هزار و 400 تن آيزوريسايكل و سه هزار و 892 تن 

حالل در رينگ داخلى بورس انرژى ايران عرضه شد.
به گزارش پايگاه خبرى بورس انرژى ايران، در اين روز مقدار 36 هزار 
و 26 تن فراورده هيدروكربورى در رينگ هاى داخلى و بين الملل بورس انرژى 

ايران مورد عرضه قرار گرفت.
رينگ داخلى بورس انرژى ايران هم ميزبان نفتاى سبك و نفتاى سنگين 
پااليش نفت تهران، بلندينگ نفتاى پااليش نفت بندرعباس، متانول متعلق به 
پتروشــــيمى هاى زاگرس، شــــيراز، فن آوران، مرجان و شركت متانول كاوه، 
آيزوريسايكل متعلق به پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تبريز و پااليش نفت 
تهران، حالل 400، حالل 402، حالل 406 و حالل 410 پااليش نفت اصفهان، 

حالل 402 پااليش نفت تبريز و حالل 402 پااليش نفت تهران بود.
همچنين در رينگ داخلى بورس انرژى، فرآورده هاى اكســــتراكت نفت 
سپاهان، اكسيژن مايع و نيتروژن مايع شركت متانول كاوه، آيزوفيد، برش سنگين، 
پنتان، سوخت كوره و نيتروژن مايع پتروشيمى تبريز، بنزين پيروليز پتروشيمى 
شازند و برش سنگين پتروشيمى جم عرضه  شد. در رينگ بين الملل هم 200 
تن پنتان و 500 تن برش هيدروكربن هاى 5 كربنه و باالتر پتروشيمى تبريز و 

500 تن رافينت2 شركت پتروشيمى شيمى بافت عرضه را تجربه كرد.

اهميت ثبات و چشم انداز بورس 
وزارت اقتصاد از تشـــكيل كارگروه مديريت ريسك پيش از تدوين 
اليحه بودجه 1402 خبر داد و اعالم كرد: دولت سيزدهم از وعده هاى خود 
براى حمايت از بازار ســـرمايه عقب نشـــينى نكرده و ثبات و چشم انداز 

بورس براى دولت همواره مهم بوده است.
روابـــط عمومى وزارت امور اقتصـــادى و دارايى اعالم كرد: دولت 
هيچگاه از وعده هاى خود درباره حمايت از بازار ســـرمايه عقب نشـــينى 
نكرده، اما بازار سرمايه و تحوالت در اين بازار متاثر تحوالت در بخش 
حقيقى اقتصاد است و تغيير در متغيرها و ريسك هاى حوزه  هاى سياسى، 
اقتصادى، تجارى، اجتماعى و ... در قيمت سهام، صنايع مختلف و به تبع 

آن بازار نمود پيدا مى  كند.
تصويب و ابالغ 10 بند حمايتى از بازار سرمايه در بهمن ماه 1400 
نخستين اقدام عملى دولت در حمايت از بازار بورس بود كه پس از ابالغ 
آن تا پايان تير سال جارى شاخص كل بورس تهران (وزنى ارزشى) حدود 
25 درصد رشد و شاخص كل بورس تهران (هم وزن) 32 درصد رشد 
داشته است اما ثبات و چشم انداز بورس براى دولت همواره مهم بود اما 
متاسفانه از سير اتفاقاتى كه دنيا رخ داد از جمله موضوع جنگ كه عالوه 
بر كل جهان بر ايران هم اثر گذاشـــت و ناآرامى  هاى اخير هم در ايجاد 

چشم انداز منفى بى تاثير نبود.
تعيين ســـقف نرخ گاز خوراك و ســـوخت براى صنايع از جمله 
اقدامات حمايتى بود چرا كه با قيمت هاى فعلى گاز در اروپا و آمريكا، 
اگر ســـقف قيمتى براى نرخ گاز صنايع اعمال نمى شـــد، حدود 400 
هزارميليارد تومان ســـود صنايع كاهش پيدا مى كرد و عالوه بر زيان ده 
شدن صنايع و فشار مضاعف بر صندوق هاى بازنشستگى، بازار سرمايه 
سقوط 20 تا 30 درصدى را تجربه مى كرد و زيان سنگين مجددى به 

سهامداران وارد مى شد.
ابتكاراتى همچون پرداخت سود سنواتى به مردم كه سال ها در حساب 
بانكى شـــركت هاى بورسى رسوب كرده و به مردم پرداخت نشده بوده، 
تحقق ورود اولين استارتاپ به بازار سرمايه در دولت جديد، پيگيرى ثبات 
در نرخ بهره بين بانكى و همچنين رفع ابهام در موضوعاتى همچون خودرو 

از ديگر اقدامات انجام شده است.
در حوزه واريزى ها به صندوق تثبيت بازار سرمايه هم پس از مذاكرات 
مديران سازمان بورس و صندوق توسعه ملى، چند مرحله واريزى ها به 
صندوق تثبيت انجام و مجموع واريزى ها به 6500 ميليارد تومان رسيد. 
مدنظر قرار دادن مالحظات بازار سرمايه كشور در سياست گذارى  ها و 
تصميم  گيرى  ها از ديگر رويكردهاى جدى دولت و وزارت امور اقتصادى 
و دارايى در راســـتاى حمايت از بازار ســـرمايه است كه در همين زمينه 
برگزارى هم انديشى با هلدينگ هاى بزرگ بورسى و دريافت پيشنهادات 
آنها براى تدوين بودجه 1402 با توجه به اثرپذيرى سودآورى صنايع از 

متغيرهاى بودجه انجام شد.
بر اســـاس اين گزارش، برگزارى و تدام جلســـات با سرمايه گذاران 
نهادى و حقوقى هاى بزرگ و مديران تامين سرمايه بازار با نهاد ناظر بازار 
و تشكيل يك كارگروه منسجم در سازمان بورس براى مديريت ريسك 
هرگونه تصميم در مورد پيش نويس اليحه بودجه ســـال آينده پيش از 
نگارش آن از جمله اقداماتى است كه در راستاى حمايت از بازار بورس 

انجام شده است.
توافق براى اختصاص منابعى از سوى هلدينگ ها جهت حمايت از 
سهم هاى خود در قالب انتشار اوراق اختيار تبعى را مى توان يكى ديگر 

از رويكردهاى حمايتى اخير برشمرد.
بر اين اساس هلدينگ هاى بزرگ سرمايه گذارى ظرف چند روز آينده 
از سهام زيرمجموعه خودشان با انتشار اوراق اختيار فروش تبعى حمايت 
خواهند كرد كه به معناى تضمين سود براى سهامداران است تا هلدينگ ها 

نشان دهند به ارزندگى سهام خود اطمينان دارند.
البته ناگفته نماند كه روند بازار سرمايه با توجه به متغيرهاى واقعى در 
اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پيرامون 
صنايع مختلف و بازار سرمايه، بازگشت اعتماد به اين بازار و چشم انداز 

مثبت آن دور از ذهن نيست.
خبر ديگر نايب رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: 
بازدهى بازار ســـرمايه از ابتداى سال جارى تاكنون منفى بوده، حال آنكه 
ساير بازارها رشد داشته اند، بازارها در بازه زمانى ميان مدت به هم نزديك 
خواهند شد و بايد صبور باشيم تا بازار سرمايه هم خود را به ساير بازارها 
برساند، بررسى وضع بازار سرمايه در بلند مدت نشان مى دهد اين بازار نه 
فقط نسبت به ساير بازارها بازدهى كمترى نداشته، بلكه همواره در بلندمدت 
نسبت به ساير بازارها بازدهى بيشترى براى سرمايه گذاران خود به ارمغان 
آورده است، تورم اين دو سال هم حتما با يك تاخير زمانى تاثير خود را 

در بازار سرمايه نشان خواهد داد.   

            - بخش دوم و پايانى-             
صاحبنظران دانشـــگاهى و فعاالن صنعت خودرو در 
نشست هم انديشى با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى 
به بيان نظرات خود در زمينه واگذارى سهام دولت در دو 

شركت بزرگ ايران خودرو و سايپا پرداختند.
گزارش بخش نخســـت اين نشست در شماره قبل 
روزنامه به چاپ رسيد، بخش دوم و پايانى گزارش فوق 

چنين است: 
دكترداود دانش جعفرى استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايى و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
اين نشست خاطرنشان كرد: موضوع واگذارى دو شركت 
ايران خودرو و سايپا به يك مشكل تبديل شده است، وزير 
اقتصاد بايد هدف از اين اقدام را مشخص كند، آيا  واقعًا 

مى خواهد مشكل خصوصى سازى را برطرف كند؟ 
وى چهار ركن را براى نجات صنعت خودروسازى 
مهم دانســـت و افزود: نخســـتين ركن اين است كه مدل 
حكمرانى در صنعت خودرو چيســـت؟ آيا مدل رقابتى 
مانند همه جاى دنيا است يا مى خواهيد به صورت دولتى 
اداره كنيد؟ اگر قبول داريد كه متعلق به بخش خصوصى 
است، چرا دولت در اين مدت اصرار دارد در اين صنعت 
بماند؟ شايد براى كنترل قيمت باشد اما اگر رقابت ايجاد 
شود، قيمت گذارى هم درست مى شود، نكته دوم اينكه آيا 

قيمت گذارى دستورى است يا رقابتى است؟
وى افزود: قيمت گذارى دو نوع محصول در چارچوب 
رقابتى امكان پذير اســـت؛ يكى از برندهاى خارجى كه 
ســـاخت داخل است، به طور مثال بهمن خودرو قرارداد 
مى بندد و توليد خودرو دارد، دولت به عنوان حكمران بايد 
تصورى داشـــته باشد از اينكه بهمن خودرو چگونه بايد 

قيمت گذارى شود.
دانش جعفرى توضيح داد: بايد ســـهم 75 درصدى 
بخش خصوصى لحاظ شود، همچنين بايد برندهاى داخلى 
به اين صورت باشد كه شكل آن را با برندهاى خارجى 
مدل سازى نمايند يا با قيمت صادراتى آن برند داخلى را 

قيمت گذارى كنند و اين مدل بايد تعريف شود.
وى افزود: ركن ديگر اينكه مدل استقرار نظام رقابتى 
ســـازوكارهايى دارد كه خوب كار نمى كند، به طور مثال 
شوراى رقابت مى تواند نقش موثرى داشته باشد اما شوراى 
رقابت هم بنا بر آن هدف اوليه در مسير اشتباه افتاده و به 

سمت قيمت گذارى رفته است.
وى ادامه داد: به طور مثال اعضاى شـــوراى رقابت 
بايد دوره انتخاب شان فراتر از دوره دولت باشد اما اعضاى 
آن در زمان تغيير دولت، عوض مى شوند در حالى كه كار 

شوراى رقابت، رصد كردن بازار است. 
وى گفت: در مدل C4 اگر سهم چهار بنگاه بزرگ 
صنعت خودرو از يك عدد بزرگ تر باشـــد، بازار رقابتى 

خواهد بود.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى متذكر 
شـــد: ركن چهارم، مدل مديريتى شـــركت هاى بورسى 
است، بايد نيم نگاهى هم به به بازار بورس داشته باشيم، 
شركت هاى بورسى دو نوع سهامدار دارند، يا سهام شناور 
آزاد داريم كه خيلى دنبال مديريت شركت نيستند و اگر 
مجمع ساالنه برگزار شد و كمتر از 50 درصد سهامداران 
بـــراى مجمع عمومى آمدند، در دوره بعد با هر درصدى 
مى توانند تصميـــم بگيرند، در آن دوره دولت وارد عمل 
مى شود و با اشكال ديگرى به جز سازوكار بورسى فشار 

وارد كرده و راى مى آورد.
وى همچنين درباره اهليت سهامدار گفت: ابتدا بايد 
ببينيم منظور از اهليت چيست؟ آيا مدرك مرتبط مى خواهد 

يا موارد ديگرى مدنظر است؟
وى متذكر شد: در مورد سهام تودلى، دو تعبير از اين 
سهام مى شود، يكى سهامى كه دست عده اى است و آنها 
اخالل مى كنند و يك زمان خود آن سهامداران سهام تودلى، 

حرفه اى هستند و مى توانند در مديريت شركت كنند. 
وى تاكيد كرد: دولت از سهام جزء خود خارج مى شود 

ولى اگر بحث مديريت صنعت خودرو را دارد، بايد اين 
چهار سوال و ركن را پاسخ دهد و به آنها توجه كند.

تيمور محمدى رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبائى هم در ادامه نشســـت بيان كرد: تصورى كه ما 
از انحصار داريم اشـــتباه است، گاهى انحصار خوب هم 

داريم. 
وى گفت: اگـــر وزارت اقتصاد برنامه اى در جهت 
تغيير تمام متغيرها دارد، در رابطه با بهتر شـــدن صنعت 
اجرايى كند، اگر كاهش اين دخالت ها معنايى داشته باشد، 
بايد كاهش يابد اما اگر وزارت اقتصاد تصميمات ديگرى 
بـــراى اين صنعت دارد، حتى دخالت دولت هم مى تواند 

توجيه پيدا كند.
اميرحسن كاكايى از دانشگاه علم و صنعت ايران و 
دانشكده خودرو و فعال صنعت خودرو هم بيان كرد: سئوال 
بنده اين است كه در اين 20 ساله كدام خصوصى سازى در 
سطح صنايع بزرگ به درستى انجام شده و موجب افزايش 
بهره ورى شـــده است؟ خصوصى سازى با اين بسترى كه 

وجود دارد را قبول نداريم.
وى افزود: به طور مثال هپكو شركت موفقى بود اما 
آن را به زمين زديم، آنقدر قانون دست و پا گير داريم كه 
با يك تهديد مى توانند 20 نفر را وارد يك شركت كنند و 

كار خودشان را براى دخالت انجام دهند.
وى ادامه داد: به نظرم ســـهامدارى دولتى مشـــكلى 
ندارد، اصل كار مديريت خصوصى است، چراكه به بخش 
خصوصى اعتماد نداريم و هيچكس حاضر نيســـت كه 
موضوع رگوالتورى و نظارت را به درستى تعريف كند.

وى گفت: صنعت خودرو بسيار پيچيده است و متاسفانه 
كسى زير بار اين موضوع نمى رود، فرض كنيم خصوصى 
شـــد، شما پاسخ دهيد كه از اين صنعت چه مى خواهيد؟ 
خواهشم اين است كه هر تصميمى كه مى گيريد، سريعا 

اجرايى كنيد و نظام رگوالتورى مشخص شود. 

كاكايى بيان كرد: بخش خصوصى كار خودش را بلد 
است و اهليت دارد؛ بايد مشخص كنيد از بخش خصوصى 
چه مى خواهيد؟ هر كار توسعه اى صنعت خودرو حداقل 
چهار سال طول مى كشد، به نظرم خصوصى سازى انجام 
نشـــود و همين چيزى كه وجود دارد را به درســـتى اجرا 

و مديريت كنيد.
در اين نشست همچنين امراهللا امينى عضو هيات علمى 
دانشـــكده اقتصاد گفت: ايران خودرو و سايپا در ونزوئال، 
سنگال، بالروس، جمهورى آذربايجان و .... سرمايه گذارى 
كرده اند، يك صنعت خودرو داريم و در بابل و تبريز كارخانه 
زده ايم و دائماً محصوالت بين اين شهرها جابجا مى شود، 

اينها صنعت خودرو را به زمين زده است.
وى گفت: االن زمان واگذارى نيســـت؛ نمى توانيد به 
هـــر بخش خصوصـــى واگذار كنيد، چرا كه اين صنعت 

استراتژيك است.
استاد دانشگاه افزود: تصدى گرى بد نيست اما نگاه ما 
به صنعت خودرو بايد نگاه توسعه اى باشد، ارتباطات بين 
صنعتى در صنعت خودرو خيلى گسترش پيدا كرده است، 
به نظرم دولت بايد در سهام خود تصدى گرى داشته باشد 

اما مديران جسور و كاربلد را انتخاب كند.
وى گفت: صنعت خودرو خيلى صنعت بالنده اى است 
بنابراين نبايد از اين بترسيم كه دولتى هستيم؛ اما در كنار 

آن بايد به فكر اصالح خودمان باشيم.
على امامى ميبدى عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد 
و كميسيون تخصصى شوراى عالى بورس هم اظهار كرد: 
در واگذارى سهام اين دو شركت بايد پنج مورد را مدنظر 
قرار داد، نخست زمان واگذارى كه به نظرم اكنون در شرايط 
خوبـــى قرار نداريم، دوم اهليت خريداران كه بايد تجربه 
و تخصص داشـــته باشند، سوم همراستا بودن سياستهاى 
اقتصادى؛ چهارم نحوه واگذارى و تعيين قيمت يا همان نحوه 
قيمت گذارى و پنجم بازار سرمايه؛ كه بايد زمانى صورت 

بگيرد كه ارزيابى مثبتى از بازار داشته باشيم.
وى اضافه كرد: جامعه پيشـــرفته هم سه ركن دارد، 
نخســـت كشور پيشـــرفته، دوم حكمرانى خوب و سوم 

انسان هاى كامل و شايسته.
امامـــى ميبدى تاكيد كرد: كيفيت قوانين و مقررات 
خيلى متناقض و مفصل هستند كه موجب تعارض منافع 

خواهند شد.
همچنين ابراهيم سوزنچى عضو هيات علمى دانشكده 
اقتصاد تاكيد كرد: واگذارى تصميم بسيار سختى است كه 
بايد اتخاذ شود، اما بايد هرچه زودتر براى آن تصميم گيرى 

و گفتگو بيشتر شود. 
وى گفت: خودرو يك صنعت جهانى است، اكنون 
همه خودروسازهاى دنيا با رقباى جهانى خودشان هماهنگ 
هســـتند، با منطق ايزوله هيچ اتفاقى رخ نمى دهد، اكنون 
از نظر تكنولوژى شـــركت ها در دو سه حوزه متخصص 

مى شوند و بقيه را مى خرند. 
وى  گفت: آينده صنعت خودرو به سمت هوشمندى 
و الكتريكى شدن مى رود و به مرور مفهوم خودرو عوض 

مى شود.
وى يادآور شد: همچنين موضوع حكمرانى شركتى 
را داريم، كشور چين ابتدا مديريت را واگذار كرد و اكنون 
به سمت مديريت دواليه رفته است، قانون تجارت ما ايراد 
دارد و تا زمانى كه قانون تجارت اصالح نشده است، به 

نظرم نبايد واگذارى صورت گيرد. 
دكتر سمانه عابدى عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد 
هم بيان كرد: اكنون موضوع نحوه واگذارى به حاشيه رفته 
اســـت، به نظر مى رسد بحث واگذارى به شمشير دولبه 

شبيه شده است.
وى افزود: شكست بازار زمانى رخ مى دهد كه دولت ها 
دخالت مى كنند، به نظرم مشكل در صنعت خودرو به دليل 
دخالت دولت رخ داده اســـت، صرفاً با خصوصى سازى 

نمى توان مشكل صنعت خودرو را حل كرد. 
عابدى گفت: نمى توان گفت به دليل سهامدار بودن 
دولت، ما شكســـت خورده ايم؛ به هر حال حضور دولت 
مى تواند از عوامل ناكارآمدى باشـــد، بنابراين نيازمند اين 
هســـتيم كه ببينيم كشـــورهاى ديگر در اين صنعت چه 
كرده اند و در زمينه واگذارى، آسيب شناسى داشته باشيم و 

مطالعه انجام دهيم.
وى اضافـــه كرد: در باره موضوع اهليت، بايد گفت 
شـــرايط احراز اهليت در سازمان خصوصى سازى است، 
بنابراين به نظر ميرسد يك سرى نكات بايد مدنظر قرار 
گيـــرد به ويژه درباره بعـــد اجتماعى اين قضيه و بحث 
كارمندان شركت و ... بايد نظارت مستمر باشد و اهليت 

ثابت شود.
عابدى خاطرنشـــان كرد: دولت در واگذارى بايد بر 
موضوعات رفاه اجتماعى و اشتغال كارمندان نظارت داشته 
باشد؛ همچنين ادغام شركت هاى خودرو سازى داخلى هم 

يكى از راهكارها است. 
استاد دانشگاه يادآور شد: چين براى اين كار دوره اى 
مشخص كرده است، اگر قبل از تمام اين موارد يك مطالعه 
جامع و عميق و برنامه راهبردى درست داشته باشيم بهتر 
است، پس ابتدا بايد آسيب شناسى كرده و سپس مواردى 

كه عرض كردم را پيگيرى كنيم.
حسين قربان زاده رئيس كل سازمان خصوصى سازى 
هم در اين نشست با مديريت جلسه، اظهار كرد كه جلسات 
متعددى در زمينه موضوع خصوصى سازى دو شركت بزرگ 
خودروســـازى ايران خودرو و سايپا و واگذارى باقيمانده 
ســـهام دولت به بخش خصوصى به منظور همفكرى و 

هم انديشى برگزار مى شود.
وى از استادان دانشگاه، كارشناسان و فعاالن صنعت 
خودرو درخواست كرد كه اين موضوع را از تمام زواياى 
مورد نظر خود، بررسى كرده و مشكالت و ارزيابى خود 
را از اقدامات دولت اظهار و دغدغه ها و انتقادات را نسبت 

به اين رخداد بيان كنند.

 * دكترداود دانش جعفرى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: براى نجات صنعت خودرو بايد به 4 ركن 
اساسى توجه كرد تا كار وگذارى سهم دولت در اين صنعت به خوبى اجرا شود

* تيمور محمدى رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائى: اگر كاهش دخالت ها معنايى داشته باشد، 
بايد كاهش يابد اما اگر وزارت اقتصاد تصميمات ديگرى براى صنعت خودرو دارد، حتى دخالت دولت هم 

مى تواند توجيه پيدا كند
* اميرحسن كاكايى استاد دانشگاه علم و صنعت: سئوال من اين است كه در اين 20 ساله كدام خصوصى سازى 
در سطح صنايع بزرگ به درستى انجام شده و موجب افزايش بهره ورى شده است؟ خصوصى سازى با اين 

بسترى كه وجود دارد را قبول نداريم
* دكتر سمانه عابدى عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد: شكست بازار زمانى رخ مى دهد كه دولت ها دخالت 
مى كنند، به نظرم مشكل در صنعت خودرو به دليل دخالت دولت رخ داده است اما صرفاً با خصوصى سازى 

حل نخواهد شد
* حسين قربان زاده رئيس كل سازمان خصوصى سازى: كارشناسان و اساتيد دانشگاهى، با بررسى مسايل 

و مشكالت واگذارى سهم دولت در صنعت خودرو، به ما راهكار مناسب ارائه دهند 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

اينجانب شهريار منصوري مالك 
خودروي سمند به شماره پالك 

ايران15ـ  566ي62 به شماره شاسي 
NAACJ1JC4EF168247 به شماره 

موتور 147H0078075 به علت فقدان 
مدارك (سند كمپاني) تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 

چنانچه فردي ادعائي درمورد خودرو مذكور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي 

شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 

ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايند. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط اقدام خواهد شد. (تبريز)

پروانه نشر كتاب به شماره 
5265 و تاريخ تأسيس 

1381/6/12 مربوط به 
انتشارات انديشه هاي حقوقي 

به مدير مسئولي عباس 
زراعت فرزند رضا شماره 
شناسنامه 273 به كدملي 
1260957225 با اعتبار 
سه سال (94/2/15 الي 

97/2/15) مفقود شده است 
بدين وسيله براي جلوگيري 
از هرگونه سو استفاده اعالم 
مي گردد اين پروانه از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب مهديه نوري متنق مالك خودروي رانا 
پالس به شماره پالك ايران 15ـ  657هـ 85 به 
 NAAU01FE4MT283221 شماره شاسي

به شماره موتور 172B0064468 به علت 
فقدان مدارك (برگ سبزـ  سند كمپاني) 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه فردي ادعائي در مورد خودرو 
مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي 

شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 

ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. (تبريز)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مسعود 
حسني فرزند علي حسين به شماره 

شناسنامه 193 صادره از كرج و كدملي 
0324018274 در مقطع كارشناسي 

ارشد ناپيوسته رشته مهندسي 
كشاورزيـ  زراعت صادره از دانشگاه 
مراغه با كد صدور 001214 و شماره 
1174ـ  د مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
قانوني است. از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به دانشگاه مراغه 
به نشاني آذربايجان شرقي، مراغه، 

ميدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه 
مراغه و يا كدپستي 83111ـ  55181 

ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
مريم حيدري ظهير فرزند 

علي اكبر به شماره شناسنامه 
15519 صادره از شاهرود 
در مقطع كارشناسي رشته 

روانشناسي[باليني] صادره 
از واحد دانشگاهي رودهن 
با شماره 69272218013 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
رودهن به نشاني دانشگاه 

رودهن ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مسعود 
حسني فرزند علي حسين به شماره 

شناسنامه 193 صادره از كرج و كد ملي 
0324018274 در مقطع كارشناسي 

رشته مهندسي كشاورزي زراعت و اصالح 
نباتات صادره از دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد ورامين با شماره 0646377 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار قانوني است. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين به 

نشاني تهرانـ  شهرستان پيشوا، شهرك 
نقش جهان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ورامينـ  پيشوا و يا كدپستي 74895ـ  

33817 ارسال نمايد.

اينجانب افشين شهبازي رز مالك 
سواري سمندX7 مدل 1384 بشماره 
انتظامي 459ل52ايران82 بشماره 
شاسي 14519718 و شماره موتور 

12484075558 بعلت فقدان اسناد فروش 
سند كمپاني تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد 

مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور را دارد ظرف 
ده روز بدفتر سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد و 
در ضمن اصل برگ سبز خودرو فوق نيز مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه كسب اينجانب غالمرضا 
جبوري به شماره شناسنامه 74 

و كدملي 1755706766 و 
كدآيسيك 930212 و شناسه 

صنفي 0467415632 در 
رسته شغلي پيرايشگري مردانه 

مفقود گرديده و فاقد
 اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ سبز تيبا صندوقدار مشكي 

مدل 1393 شماره موتور 
8114494 شماره شاسي 

 NAS811100E5766826
شماره پالك 873و69ايران33 
نام مالك مهدي احمدلو مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارت خودرو206 

تيپ5 شماره شاسي 
 NAAP13FE6HJ100487

شماره پالك 40ايران842م76 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز 207 پانورما سفيد 
شماره پالك 12ايران998ق23 

شماره شاسي 
 NAAR03FE9NJ928377
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند سبز موتورسيكلت 

HLX150FI مدل 
موتور 1397 شماره تنه 

 N14GMHJHAJ1B13605
شماره موتور 

AF8AJ1204872 شماره 
پالك 136ايران66688 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سمند ش 
پ 38ـ  918هـ18 ش ش 
NF164414 مفقود فاقد 

اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو پژو پارس 
ش پ 23ـ  835س44 ش ش 
NH453754 ش م به نام ليال 

بالجاني مفقود اعتبار ندارد.

سند كمپاني سواري سمند تيپ SEXU7 مدل 
1394 موتور 124K0746646 شاسي 

NAACN1CW3FF743222 پالك 49ايران827د13 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. دهدشت

برگه سبز، سند كمپاني و تسلسل اسناد تيبا2 
مدل 96 شماره موتور M158444287 شاسي 

NAS821100H1104130 پالك 588هـ 65 ايران23 
به نام عارف بابايي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري هاچ بك هايما مدل 1400 
به شماره پالك 62ـ  729ط61 و شماره 

موتور GN15TF19001456A مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (ساري)

برگ سبز و سند كمپاني پژو 206 مدل 
1396 به شماره پالك 21ـ  956ي47 و 
شماره موتور 163B0302343 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. (ساري)

سند كمپاني پژو 207 مدل 1397 به 
شماره پالك 62ـ  743ط69 و شماره موتور 
178B0012927 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است. (ساري)

سند كمپاني مزدا ان 3 مدل 1389 به 
شماره پالك 62ـ  898ط46 و شماره 

موتور LF11073073 مفقود و از رجه 
اعتبار ساقط است. (ساري)

سند مالكيت رانا مدل 1401 به 
شماره پالك 62ـ  314ط82 و شماره 
موتور 188B0007586 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. (ساري)

برگ كمپاني خودرو پارس ش پ 95 
 MK072176 ـ 577م51 ش ش
ش م 124K1596471 مفقود و 

فاقد اعتبار است.

مفقودي برگ سبز سواري پيكان تيپ i1600 به شماره 
انتظامي ايران11ـ  534م72 مدل 82 به شماره 

شاسي 82449905 و شماره موتور 1158260065 
مفقود گشته از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز تيبا مدل 98 رنگ سفيد به نام ناهيد 
محمدي شماره پالك 168ص19ايران51 به 
شماره موتور M15/8817379 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل برگ سبز سواري پرايد سايپا 141 مدل 
87 به شماره پالك 934هـ 54ايران91 موتور 
 S1482287255841 2438745 شاسي

مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري 207 مدل 1397 به شماره هاي 
 177B0014469 پالك 82ـ  413ل15 موتور

شاسي NAAR13FE5JJ644039 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (آمل)

برگ سبز خودرو كوئيك ش پ 61 
 N3421037 ـ 513ن55 ش ش
ش م M15/9660284 مفقود 

اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو پژو 207 ش پ 41 
 NJ936139 ـ 778ن66 ش ش
ش م 166B0072062 مفقود 

اعتبار ندارد.

پروانه بهداشتي ساخت 
توليد قراردادي (سفارش 

دهنده داخلي) محصول 
«فرآورده  شيري با مغزي 

كرم كاكائو در انواع طعم» به 
شماره 5791/ظ/56 صادره 
از معاونت غذا و دارو استان 
البرز مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

برگ سبز پرايد وانت 
151 سفيد مدل 1401 به 

شماره پالك 238هـ 76 
ايران17 شماره شاسي 

 NAS451100N4973509
به شماره موتور 

 M13/6554931به نام رضا 
مشهدي آقاديزج تكيه مفقود و 

فاقد اعتبار است.

برگ سبز (سند مالكيت) سواري 
هاچ بك پژو 207i-MT مدل 

1399 رنگ سفيدـ  روغني به شماره 
پالك 40ـ  496ق72 شماره موتور 
178B0020038 شماره شاسي 

NAAR03FE8LJ103167 به نام 
خانم مرضيه عبادي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بانه

برگ سبز خودرو پژو 
405 به شماره پالك 
44ايران396م12 

به شماره شاسي 
77310945 شماره 

موتور 22527711071 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز سواري 
پژو پارس مدل 1390 

سفيد روغني شماره موتور 
12490228705 شاسي 

 NAAN01CA8BK119517
پالك ايران93ـ  246ل61 مالك 

غالمرضا پرند مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند كمپاني و كليه مدارك 

خودرو سواري سمند سورن مدل 
1389 به رنگ سفيد روغني به شماره 

پالك 43ـ  391س35 و به شماره موتور 
12489001238 و به شماره شاسي 
NAACC1CF3AF429018 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ((يزد))

اصل برگ سبز/ سند 
كمپاني/ كارت ماشين و كليه 
اسناد دفتري سواري زانتيا 
SX مدل 1383 به شماره 
پالك 162و99ايران91 

موتور 00411987 شاسي 
S1512283120774 به نام 
ميالد سرافراز مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سمند 
مدل 1395 به شماره پالك 88ـ  

315و85 و به شماره موتور 
147H0196575 و به شماره شاسي 

NAACR1HW9GF337928 متعلق 
به منوچهر مرادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

سند و برگ سبز سواري پژو 405 
جي ال ايكس آي 8/1 نقره اي 
متاليك مدل 1389 شماره 

موتور 12489206457 شاسي 
 NAAM01CA8BK896632
پالك ايران73ـ  741ج98 مالك 

معصومه نام آوري مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. الرستان

آگهي مفقودي
كليه اسناد و مدارك خودرو سواري 
پرايد مدل 1383 به شماره پالك 
11ـ  232ب72 و به شماره موتور 
00641420 و به شماره شاسي 
1412282186786 متعلق به 

سيدمهدي سلماني مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

((يزد))

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد تيپ جي تي ايكس 
آي رنگ نقر اي متاليك 

مدل 1388 شماره موتورـ  
2979857 شماره شاسي 
 S1412288997196

شماره پالك 25ـ  574ي29 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آذرشهر

كارت خودرو سواري سمند 
مدل 1400 به شماره 

پالك 30ايران921ن98 
و شماره شاسي 

 NAACRIHE4MF802345
و شماره موتور 

147H0584542 مفقود و 
فاقد اعتبار است.

برگ سبز مالكيت خودرو 

سواري پژو 405 ش شاسي 

 NAAM01CA0CR573152

ش موتور 12491050483 و 

ش پالك 88ايران816س14 

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز (سند مالكيت) 
وانت دوكابين تويوتا 

هايلوكس مدل 1994 رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره پالك 
61ـ  485ص15 شماره موتور 

0619122 شماره شاسي 
5126697 به نام آقاي سعيد 
بلوچي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. بانه

برگ سبز خودرو وانت 
نيسان 2400 يخچالدار مدل 

1387 به شماره انتظامي 
388س73ايران46 به 
شماره موتور 457402 و 
 L165546 شماره شاسي
به نام فاطمه اجدادي خشت 
مسجدي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

«مفقودي برگ سبز»
برگ سبز خودرو سواري 

پژو با شماره پالك ايران16 
ـ 191ل56 و شماره 

موتور 12484035128 
و شماره شاسي 

14215425 مفقود 
گرديده و از اعتبار 
ساقط است. «قم»

«مفقودي برگ سبز»
برگ سبز خودرو سواري 

پژو با شماره پالك ايران16 
ـ 191ل56 و شماره 

موتور 12484035128 
و شماره شاسي 

14215425 مفقود 
گرديده و از اعتبار 
ساقط است. «قم»

برگ سبز اتومبيل سواري 
پرايد تيپ 132 به رنگ سفيد 
مدل 1390به شماره انتظامي 
ايران26ـ 617ط19 و شماره 
موتور 4212396 و شماره 

 S1422290287439 شاسي
متعلق به حسين اسداهللا زاده 

يزدي مفقود و فاقد اعتبار است. 
اسفراين

سند كمپاني كاميونت 
NKRSS مدل 1386 به 

رنگ زرد روغني به شماره 
انتظامي ايران26ـ 775ع35 
ايسوز تيپ به شماره موتور 
516660 و شماره شاسي 

 NAC036NKR55E01948
متعلق به رضا ابراهيمي مفقود و 

فاقد اعتبار است. اسفراين

كارت انتظامي اتومبيل سواري 
پژو 206 مدل 1388 به رنگ 

سفيد روغني به شماره انتظامي 
ايران66ـ  264ط57 و به شماره 

موتور 14188009545 
و شماره شاسي 

 NAAP03ED09J050250
متعلق به فاطمه ابراهيمي مفقود 

و فاقد اعتبار است. اسفراين

كارت و برگ سبز 
(سند كمپاني) خودرو پژو پارس 

مدل 1397 به شماره شاسي 
 NAAN11FE1JH956191

شماره موتور 
164B0210808 پالك 

186د79ايران11 مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت و برگ سبز (سند كمپاني) 
خودرو سمند ال ايكس مدل 

1391 به شماره شاسي 
 NAAC91CC6CF891309

شماره موتور 
12490305811 پالك 

834ن52ايران11 مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك تحصيلي كارشناسي شيما 
حقي رشته تكنولوژي طراحي و نقشه 

كشي صنعتي شماره دانشجويي 
91136001230149 از دانشگاه 

علمي كاربردي كوشا تهران مفقود 
شده فاقد اعتبار است يابنده به خ 

ستارخان كد پستي 1443733671 
پالك 245برج2 واحد111 

ارسال نمايد.

مدرك فار غ التحصيلي اينجانب محمدرضا 
شاه محمدي فرزند خليل به شماره شناسنامه 
0550148973 صادره از خمين در مقطع 

كارداني رشته نرم افزار كامپيوتر صادره از واحد 
دانشگاهي سما با شماره 2823ـ  94/7/23 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خمين به نشاني خمين: دانشگاه آزاد اسالمي 

شهرستان خمين ارسال نمايد.

برگ سبز، كارت سوخت 
خودرو پرشيا مدل 1401 
به شماره پالك ايران15 

ـ524د37   به شماره شاسي 
NH877598 به شماره 

موتور 139B0285703 به 
نام معصومه عباسي رشيد 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي گردد. (تبريز)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 

سمند سفيد مدل 91 به ش پالك 

10ايران463ن48 شماره شاسي 

 NAACR1HS0DF5521175

 147H0033640 و شماره موتور

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پژو 206 تيپ 
2 مدل 1401 شماره 

شاسي 298141 
و شماره موتور 

0203255 و شماره 
پالك 95ايران625و26 

مفقود و فاقد 
اعتبار است.

(كليه مدارك) برگ سبز، 
سند كمپاني، كارت و... خودرو 
پژو پارس ساده مدل 89 ش 
موتور 12488252654 

و شماره شاسي 
 NAAN01CA9AK767091
و شماره پالك 30ايران568ق16 

مفقود فاقد اعتبار است.

پرايد 131 سرمه اي 
متاليك مدل 91 شماره 

پالك 77ايران578د21 
شماره شاسي 

 S3412291433781
شماره موتور 4517178 

مفقود و فاقد 
اعتبار است.

برگ سبز و برگ كمپاني 
و بنچاق پژو 405 

مدل 82 ش شاسي 
 0082035688

ش موتور 
22568236628 ش 

پالك 55ايران686ط36 
مفقود و فاقد
اعتبار است.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
خودرو پژو 405(تاكسي) به 
ش پالك 193ت26ايران85 

مدل 1401 ش شاسي 
 NAAM11VE2NK883659
ش موتور 124K1687756 به 

نام اكرم حافظي نژاد مفقود و فاقد 
اعتبار است.

سند كمپاني و برگ سبز پژو 
206 سفيد روغني مدل 1389 
پالك ايران93ـ  247و11 موتور 

14189041007 شاسي 
NAAP03EDXAJ144446 به 
نام كورش فتوحي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار 
ساقط است. مرودشتـ  گندم كار

آگهي مفقودي
برگ سبز و كارت خودرو سواري پژو 

پارس TU5 مدل 1401 به رنگ 
سفيد به شماره پالك 52ـ  235د55 
 139B0290839 و به شماره موتور

و به شماره شاسي 
 NAAN11FE6NK692233
مفقود گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد. ((يزد))

خودروي سواري پژو 
پارس مشكي متاليك 
مدل 1394 به شماره 

پالك 491ج52ايران11 
سرقت شده در صورت 

مشاهده با شماره 
 09125705307

تماس بگيريد.

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه خودرو 

وانت سيستم سايپا 
تيپ 151 شماره موتور 

M13/6531526 شماره شاسي 
 NAS451100M4950789

شماره پالك ايران94ـ 223ط67 به 
نام مريم محمودي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. بستك

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پيكان مدل 1383 به رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره شهرباني 
ايران73ـ  521ق42 به شماره 

موتور: 11283175565 و 
شماره شاسي 1004257 به 

نام اسداهللا كريمي نژاد مفقود 
گرديده و معتبر نمي باشد. 

حسينيـ  آباده

آگهي مفقوديـ  نوبت دوم
پروانه شركت ساختماني و بتن ساز ممتاز به شماره ثبت 2510 
و شـــماره عضويـــت 01545ـ  0ـ  3ـ  31 متعلق به مهندس 
حميد گرجي ممتاز به شـــماره ملي 047745258 فرزند 
 احمد آقابا پروانه اشـــتغال به شماره 00204ـ  300ـ  31ـ  0 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
((يزد))

مجوز حمل سالح شكاري ســـاچمه زني كاليبر12 به شماره سالح 

05886ـ  12 مدل 5 تير نيمه اتوماتيك ســـاخت تركيه به شماره 

ســـريال 1101385 و تاريخ اعتبار 91/12/15 تا 96/12/15 به نام 

رضا پاشـــاپور يواالري فرزند اژدر به ش ش 8393 صادره از اروميه 

متولد 1367 به كدملـــي 2755569123 مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

(اروميه)

كليه اســـناد شامل برگ سبز، ســـند كمپاني و ساير اسناد مالكيت 

دفترخانه خودرو پيكان وانت OHV 1600 مدل 1387 به شماره 

پالك 17ـ  232د78 و شـــماره شاسي 31655180 و شماره موتور 

11486053836 به نام محمد آويژه مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

 (اروميه)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول)  
شركت تعاوني توليدي و توزيعي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي

به شماره ثبت 167743 و شناسه ملي10102102685 
تاريخ انتشار1401/8/7 

 بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني توليدي و توزيعي اساتيد  دانشگاه 
شهيد بهشتي دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول ) كه 
راس ساعت 10/30 روز شنبه مورخ 1401/8/28درتاالر شهيد دلبري دانشكده 
معماري و شهرســـازي دانشگاه شهيد بهشتي، واقع در ميدان اوين، درب جنوبي 
دانشگاه تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 1 - در صورتي كه  هريك از اعضاء 
نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي 
حضور و اعمـــال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايد. 
تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر ســـه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي 
خواهد بود و الزم به ذكر است تائيد نماينده تام االختيار با بازرس و احدي از اعضاي 
هيات مديره تعاوني خواهد بود.بدين  منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد 
حداكثر ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با دردست 
داشـــتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر 
شـــركت تعاوني حاضر،تا پس از احراز هويت  طرفين (عضويت متقاضي و اهليت 
نماينده) برگه نمايندگي   مربوط توســـط مقام مذكور تائيد و برگه ورود به مجمع 

براي نماينده صادر گردد. 
دستور جلسه: 

  اصالح  موادي از اساسنامه شركت براساس قانون وزارت تعاون  
هيات مديره
 شركت تعاوني توليدي و توزيعي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي

برگ سبز خودرو پرايد 
مشكي به شماره 

نيروي انتظامي
 592هـ 17ايران33 

متعلق به اينجانب حبيب  
اهللا عطايي نومنداني 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سمند ايكس 7 
مدل 1382 ش شاسي: 82237009 
ش پالك: 23 ايران 625ج23 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

آگهى تغييرات شركت سهامى عام فنرسازى زر 
به شناسه ملى 10861186485 و به شماره ثبت 9405 

به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1401/06/03 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد اعضاى هيــــات مديره براى بقيــــه دوره تصدى تا تاريخ 
1402/04/16 بشــــرح ذيل انتخاب گرديدند: آقاى فرشــــيد الوند به كد 
ملــــى 3934402097 به نمايندگى از شــــركت گروه ســــرمايه گذارى 
سايپا به شناســــه ملى 10100419821 بعنوان مديرعامل و عضو هيات 
مديره آقاى فرهــــاد نيك زاد به كد ملــــى 2591099626 به نمايندگى 
از شركت ســــرمايه گذارى و توســــعه صنعتى نيوان ابتكار به شناسه ملى 
10101852098 بعنوان رئيس هيات مديــــره آقاى اميد حيدرى به كد 
ملى 0059925612 به نمايندگى از شــــركت خدمات فنى رنا به شناسه 
ملــــى 10102270736 بعنوان نايب رئيس هيات مديره آقاى جالل نيك 
نام به كدملى0043032036به نمايندگى از شركت سرمايه گذارى گروه 
صنعتى رنا به شناســــه ملى0100727160 بعنــــوان عضو هيات مديره 
آقاى سيدمحمد ســــادات به كد ملى 0053312325 بعنوان عضو هيات 
مديره كليه اســــناد و اوراق بهادار و بانكى و اسناد تعهدآور شركت با امضاء 
مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره متفقأ همراه با مهر شــــركت و در 
غياب مديرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و 
مكاتبات عادى ادارى با امضا مديرعامل يا يكى از اعضاء هيأت مديره همراه 
با مهر شركت معتبر مى باشــــد. هيأت مديره قسمتى از اختيارات خود در 
ماده 37 اساسنامه شركت شامل موارد ذيل را به مديرعامل تفويض اختيار 
نمود: نمايندگى شــــركت در برابر صاحبان سهام ، كليه ادارات دولتى و غير 
دولتى ، موسسات عمومى ، مراجع قضايى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى-
افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و موسسات 
قانونى ديگر-دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت-صدور،ظهرنويسى 
، قبولى، پرداخت و واخواســــت اوراق تجارتى-اتخاذ تصميم در مورد امور 
مرتبط با ثبت و معامله كليه حقــــوق غيرمادى يا معنوى از جمله هرگونه 
حــــق اختراع ، نام يا عالئم تجارى و صنعتى ، كپى رايت ، ســــرقفلى و كليه 
امتيازات متصوره-به امانت گذاردن هر نوع ســــند، مدرك ، وجوه شركت 
يا اوراق بهادار و استرداد آنها-تحصيل تســــهيالت از بانك ها و موسسات 
رسمى با رعايت مقررات اساسنامه حاضره-رهن گذاردن اموال شركت اعم 
از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كرارأ-تنظيم صورتهاى مالى ســــاالنه 
و گــــزارش فعاليت هيأت مديره و ارائه آن به بازرس و حســــابرس-تنظيم 
صورتهاى مالى ميان دوره اى در مقاطع ســــه ماهه و ارائه صورتهاى مالى 6 
ماهه به حسابرس و بازرس-اقامه هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از 
هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شــــده ، در هر يك از دادگاه ها ، دادسراها ، 
مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى ، از 
طرف شركت ، دفاع از شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه 
كيفرى و چه حقوقى در هر يك از مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا 
عمومى و ديوان عدالت ادارى ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و 
استيفاى كليه اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور 
در جلســــات ، اعتراض به راى ، درخواست تجديد نظر ، فرجام ، واخواهى و 
اعاده دادرسى ، مصالحه و ســــازش ، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا ، 
ادعاى جعل يا انكار و ترديد نســــبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين 
جاعل ، حق امضاى قراردادهاى حاوى شــــرط داورى يا توافقنامه داورى و 
ارجاع دعوى به داورى و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون 
آن ) ، اجراى حكم نهايى و قطعى داور ، درخواســــت صدور برگ اجرايى و 
تعقيب عمليات آن و اخــــذ محكوم به و وجوه ايداعى و تعقيب آنها ، تعيين 
مصدق و كارشناس ، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر ، اقرار 
در ماهيت دعوى ، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث ، دعواى متقابل و دفاع در 
مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواى ورود ثالث ، قبول يا رد سوگند، 
تامين خواسته ، تامين ضرر و زيان ناشى از جرائم و امور مشابه ديگر-دعوت 
مجامع عمومى عادى و فوق العاده و تعيين دســــتور جلسه آنها-پيشنهاد 
هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونى-پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان 

سهام-پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومى فوق العاده
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1379086)
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اخبار شهرستان ها

ارائه خدمات رايگان پزشكي در روستاي «ولي آباد» قرچك
قرچك ـ  خبرنگار اطالعات: بخشدار مركزي شهرستان قرچك از ارائه 

خدمات رايگان درماني و پزشكي در روستاي ولي آباد اين بخش خبر داد .
 مجيد قيصرپناه اظهارداشـــت: گروه جهادي درماني و فرهنگي معينا با 
همكاري دانشـــگاه شـــاهد اقدام به ارائه خدمات رايگان درماني و بهداشتي 
در روســـتاي ولي آباد قرچك كرد  ه اســـت كه در اين طرح جهادي حدود 
350 نفر در بخش هاي مختلف درماني ويزيت شدند  . قيصرپناه تاكيد كرد: از 
جمله خدمات ارائه شده در اين طرح جهادي ارائه خدمات پزشكي، دارويي، 
فيزيوتراپي، شنوايي سنجي، گفتاردرماني، مامايي، مشاوره و اقدامات فرهنگي 

ويژه كودكان است  .
 بخشـــدار مركزي شهرســـتان قرچك افزود: اين طـــرح جهادي در 
مدرســـه شهيد ســـتاري روســـتاي ولي آباد با هدف خدمت رساني بيشتر 
به مردم شـــريف اين روســـتا برگزار شـــد و اجراي اين طرح هاي جهادي

 ادامه دارد.    
ضرورت تخصيص اعتبار براي بازسازي 

اردوگاه هاي دانش آموزي همدان
همدانـ  خبرنگار اطالعات: استاندار همدان با بيان اين كه بايد اعتباراتي 
براي بازسازي و هزينه ساخت اردوگاه هاي دانش آموزي استان پيش بيني شود، 

گفت: هزينه در اين گونه اماكن سرمايه گذاري قابل برگشت است .
 عليرضا قاســـمي فرزاد در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان همدان 
اظهارداشت: استفاده از اردوگاه ها و اردوهاي دانش آموزي ظرفيت خوبي است كه 
مي تواند فضاي مناسبي براي موضوعات فرهنگي ايجاد كند  . وي با اشاره به اين 
كه اردوي دانش آموزي مي تواند در بخش هاي فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان 
اثربخش باشـــد، افزود: با توجه به اين كه اكنون اين اماكن وضعيت مناســـبي 
ندارنـــد، بايد احياء و مرمت آن ها در بودجه ديده شود . اســـتاندار همدان با 
بيان اين كه اعتباراتي براي بازســـازي و هزينه ســـاخت اردوگاه ها پيش بيني 
شـــود، تأكيد كرد: هزينه در اين گونه اماكن ســـرمايه گذاري است و بازگشت 
اين ســـرمايه گذاري چند برابري است و موجب ارتقاء فرهنگي دانش آموزان 

خواهد شد .

4200   اثر تاريخي در استان كرمانشاه وجود دارد 
كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه  از  وجود 4200 اثر تاريخي  در اين 
استان خبر داد  . علي صابر اظهارداشت:   4200 اثر تاريخي در استان كرمانشاه 
وجود دارد و تاكنون  2200  اثر به ثبت رسيده در فهرست آثار ملي قرار گرفته 
است و  2 اثر ثبت شده جهاني و ده ها اثر گردشگري كه هنوز به ثبت نرسيده اند، 
حاكي از استعداد باالي كرمانشاه در صنعت گردشگري است  . وي افزود: بيستون 
و تاق بستان، معبد آناهيتا، تاق گرا، گور دخمه اسحاق وند، تكاياي بيگلربيگي و 
معاون الملك، بوستان كوهستان، بازار سنتي، سراب هاي نيلوفر، هرسين، صحنه، 
روانسر، غار قوري قلعه، غار پراو، كاروانسراهاي شاه عباسي و ماهيدشت و آبشار 
پيران از مهم ترين آثار تاريخي و طبيعي گردشگري در استان كرمانشاه  است 
در كنار اين استان گردشگري، در زمينه كشاورزي نيز يكي از قطب هاي كشور

 به شمار مي رود. 
فعاليت 2هزار  كارگاه پارچه بافى در يزد

يزد- خبرنگار اطالعات: رئيس كميسيون ميراث فرهنگى، صنايع دستى، 
گردشگرى و روابط بين الملل شوراى اسالمى شهر يزد  باتاكيد بر ضرورت 
انتقال دانش استادان صنايع دستى به نسل امروز، ايجاد سازمانى در بافت تاريخى 

يزد براى رسيدگى به امور هنرمندان منسوجات سنتى را خواستار شد.
فاطمه حقيرالســـادات در نشست كميسيون گردشگرى، ميراث فرهنگى، 
صنايع دســـتى و روابط بين الملل شوراى اسالمى شهر يزد گفت: تمركز بر 
تبليغ و ساماندهى منسوجات سنتى شهر يزد اهميت دارد و  بايد در دستور 

كار مسئوالن مربوطه قرار گيرد.
وى ادامه داد: صنايع دســـتى يزد و منســـوجات آن قدمت تاريخى دارد 
و از قديم يزد شـــهر نســـاجى بوده اســـت و كارگاه هاى توليد پارچه هاى 
رنگى و دســـتگاه هاى نساجى در شهر يزد وجود داشته است.حقيرالسادات 
افزود: اكنون نيز يزد به نوعى قطب نســـاجى كشـــور است، چرا كه2 هزار 
كارگاه كوچك و بزرگ پارچه بافى در اين شـــهر فعال اســـت. وى ادامه داد: 
متاســـفانه با كم كارى و كاهش رونق نســـاجى،  اكنون قطب نساجى از يزد 

گرفته شده است.
رشد 47 درصدي صادرات كاال هاي غيرنفتي در هرمزگان 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت 
سازمان صمت هرمزگان  گفت:صادرات كاال هاي غيرنفتي از استان هرمزگان 

نسبت به مدت مشابه پارسال 47 درصد افزايش يافته است .
 محمد عباسي افزود: در 6 ماهه نخست امسال بيش از 14 ميليون و 370 
هـــزار تـــن انواع كاال هاي غير نفتي به ارزش 5 ميليارد و 874 ميليون دالر از 
استان  هرمزگان صادر شده است و محصوالت شيميايي و كاال هاي ساختماني، 
معدني، صنعتي و ميوه و تره بار از عمده ترين كاال هاي غيرنفتي است كه به 
كشور هاي حاشيه جنوبي خليج فارس صادر مي شود.عباسي گفت: امسال قرار 

است به 15 كشور همسايه كاال هاي غيرنفتي صادر شود  . 
اخذ 2 سند مالكيت از موقوفات فريدونكنار پس از 40 سال 

بابلسرـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان هاي 
بابلسر و فريدونكنار از اخذ 2 سند افتخار موقوفات شهرستان فريدونكنار پس 
از 40 سال خبرداد  . حجت االسالم رمضان شجاعي با اعالم اين خبر اظهارداشت: 
با اخذ سند مالكيت آبندان هاي «موزي كتي» و «باريك رود» فريدونكنار، 33 
هكتار از اين آب بندان به ارزش بيش از 900 ميليارد تومان سنددار شد  . بنا به 
اين گزارش، كمتر از يكسال پس از روي كارآمدن حجت االسالم شجاعي به 
عنوان رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان هاي بابلسر و فريدونكنار، اين 
اقدام جهادي در حالي صورت گرفته است كه كارهاي قابل توجهي مانند اخذ 
حكم قضايي براي خلع يد و اجرت المثل ملك تجاريـ  مسكوني «كرباليي 
صباغ» به مساحت 500 مترمربع و به ارزش 100 ميليارد ريال در شهرستان 

فريدونكنار نيز اخيراً اجرا شده است  . 
برگزاري مراسم قرعه كشي مسكن ملي نيشابور 

نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: مراسم قرعه كشي و تخصيص واحدهاي 
نهضت ملي مسكن نيشابور با حضور استاندار خراسان رضوي، چناراني نماينده 

مجلس و مسئوالن استان و شهرستان برگزار شد .
 در اين مراسم كه در فرهنگسراي سيمرغ نيشابور و با حضور بيش از 
1000 نفر از متقاضيان پذيرفته شده نهضت ملي مسكن برگزار شد، استاندار 
خراسان رضوي  از مردم درخواست كرد هم مشاركت مالي كنند و هم در 
زمان هاي اعالم شده از سوي فرمانداري از واحدهاي درحال ساخت ديدن و 
به نظارت بر روند ساخت و رفع عيوب آن اقدام كنند . يعقوبعلي نظري افزود: 
مسئوليت استانداري براي من زماني اهميت دارد كه بتوانم براي مردم خدمتي 
انجام دهم و گره گشايي كنم . وي اظهار داشت: معاندان به دنبال آسيب رساندن 
به نظام هستند، اتفاقاتي افتاد، اما اهداف آن ها محقق نشد،چون با هوشياري 

مردم، صف معترضان از عوامل دشمن و آشوبگران جدا شد  .

ســـرويس شهرستان ها: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
گفت: بيهقى با شخصيت كم نظير خود نقش بزرگى در اعتالى 

زبان فارسى به عنوان زبان هويتى ايران داشته است.
به گزارش ايرنا، محمد مهدى اسماعيلى  در آيين پايانى 
دوازدهمين همايش بزرگداشت ابوالفضل بيهقى و باز شناخت 
نثر فارسى در دانشگاه حكيم سبزوارى افزود: ابوالفضل بيهقى 
با نگارش كتاب تاريخ بيهقى، خدمتى بزرگ به زبان فارسى 
كرده است و در حقيقت   تاريخ بيهقى و شاهنامه فردوسى 
استوانه هاى رفيعى هستند كه به زبان فارسى شان، منزلت 

و اعتال بخشيده اند.
وزير ارشـــاد در ادامه گفت: شهرستان سبزوار عالوه 
بر وجود مفاخر و مشـــاهير فراوان، با نهضت سربداران در 
شكل گيرى مهمترين دولت پيرو مكتب اهل بيت(ع) نقش 
آفرينى كرده اســـت. مقاومت و حماسه تاريخى مردم اين 
ديار در پيروزى بر متجاوزان همچون نقطه روشنى در تاريخ 
اين مرز و بوم مى درخشـــد كه ماحصل آن برپايى دولت 

بزرگ اسالمى بوده است.
وى اظهار داشت: سبزوار در تاريخ معاصر هم همچون 
گذشـــته درخشان خود، خوش درخشيده است و در طول 
دوران انقالب شخصيت هاى بزرگى همانند دكتر على شريعتى 

و استاد حميد سبزوارى از اين سرزمين برخاسته اند.
وى در ادامه گفت: دكتر شـــريعتى طى دهه هاى 40و 
50در دميدن روحيه مبارزه و حماسه در نسل جوان سهمى 
مهم داشت و استاد حميد سبزوارى هم نقشى بى بديل در 
تاريخ فرهنگ و هنر انفالب اســـالمى دارد. استاد سبزوارى 
در حماسه سرايى و حمايت از دستاوردهاى انقالب با زبان 
ماندگار شعر نقش ارزنده اى داشت كه تكريم و تجليل وى 

همواره بايد مورد توجه باشد.
وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمى در ادامه با اشاره به 
اتفاقات اخير كشور گفت: دشمن به دنبال مقابله با ايده ايران 
مســـتقل، آباد و مقتدر است، چرا كه از وجود ايرانى مقتدر 

و پيشرفته واهمه دارد.

اسماعيلى افزود : دشمن با به ميدان آوردن رسانه هاى 
فارســـى زبان به دنبال ايجاد ناامنى در كشوراســـت اما آنان 
بدانند كه ثبات و اقتدار كنونى جمهورى اسالمى، دستاورد 

خون شهدا و انسجام ملى است.
بـــه گزارش ايرنا، دوازدهميـــن همايش بين المللى 
بزرگداشت ابوالفضل بيهقى هر سال در هفته اول آبان برگزار 
شـــد. روز اّول آبان، به نام روز مّلى بزرگداشـــت ابوالفضل 

بيهقى در تقويم مّلى كشور ثبت شده است.
نماد استاد سبزوارى ساخته مى شود

وزير ارشـــاد همچنين در حاشيه حضور بر مزار استاد 
سبزوارى گفت: به منظور پاسداشت استاد حميد سبزوارى، 
اِلمان  و نمادى شايسته در محل آرامگاه ايشان در زادگاهش 

سبزوار ساخته مى شود.

اسماعيلى اظهار داشـــت: استاد سبزوارى، با حماسه 
ســـرايى و با زبان ماندگار شـــعر، نقشى بى بديل در تاريخ 
فرهنگ و هنر انقالب اسالمى داشته است كه ساخت نماد 
استاد از سوى انجمن آثار و مفاخر فرهنگى پيگيرى بزودى 
عملياتى مى شود. شهرستان سبزوار سابقه تمدنى، فرهنگى و 
تاريخى باعظمتى دارد كه نيازمند توجه بيشترى در عرصه هاى 

فرهنگى و هنرى است.
وى گفت: با هدف ارتقاى فعاليت هاى فرهنگى، هنرى 
و تقويت زيرســـاخت هاى اين حوزه در سبزوار، مصوباتى 

در اين شهرستان اجرايى خواهد شد.
هدف دشمن، زدن ريشه هاى انقالب است

وزير ارشاد همچنين در نشست شوراى فرهنگ عمومى 
شهرستان هاى غرب خراسان رضوى در سبزوار گفت: هدف 

دشمن زدن ريشه هاى عميق دينى انقالب اسالمى به منظور
توقف مسير توسعه ايران است.

اسماعيلى با بيان اين كه دشمن تاب تحمل پيشرفت هاى
جمهورى اســـالمى را ندارد، لذا امروز با همه توان آمده و
جنگ احزاب را عليه جمهورى اسالمى به راه انداخته است،
اظهار داشـــت: درگيرى غرب با جمهورى اسالمى، نزاع با
تمدن و عظمت اســـالم و انقالب اسالمى است و دشمن
تروريســـت به دنبال توقف مسير عزت و اقتدار جمهورى

اسالمى است.
وزير ارشـــاد همچنين حمله تروريستى به حرم مطهر
حضرت شـــاهچراغ (ع) را كه منجر به شهادت و مجروح
شـــدن جمعى از خادمان و زائران اين آســـتان متبرك شد،
محكـــوم كرد و گفت: همانطور كه خون شـــهداى حادثه
هفتم تير، منافقان كوردل را رســـوا كرد، خون اين شهيدان
مظلوم هم دشـــمنان و گروه هاى تروريســـتى را رســـوا

خواهد كرد.
اسماعيلى اظهار داشت: به بركت انقالب اسالمى طى
چهار دهه گذشـــته پيشـــرفت هاى فراوانى در عرصه هاى
مختلف حاصل شـــده اســـت كه در اين باره نهضت جهاد
تبيين و بيان دســـتاوردهاى انقالب اسالمى امرى ضرورى

و مهم است.
وزير ارشاد گفت: ماموريت اصلى اين وزارتخانه صيانت
از انقالب و حفظ ثمرات آن است و ارائه فعاليت هاى فرهنگى

و هنرى هم در همين راستا انجام مى شود.
وى با اشـــاره به وجود طرح هاى نيمه تمام در حوزه
فرهنگ و هنر كشـــور گفت: اولويت ما در دولت سيزدهم
تكميل اين طرح هاســـت چنان كه طى يك ســـال گذشته
طرح هاى نيمه تمام در 12مركز اســـتان، تكميل شده و به
بهره بردارى رسيده است.همچنين در همين باره 3 مجتمع 
فرهنگى و هنرى در شهرستان هاى داورزن، جوين و جغتاى
در جهت خدمات رســـانى به اصحاب فرهنگ و هنر مردم

اين مناطق تكميل مى شود.
اخبار كوتاهاخبار كوتاه

وزير ارشاد: شاهنامه فردوسى و تاريخ بيهقى،  به زبان فارسى منزلت بخشيدند

حضور وزير ارشاد بر مزار  استاد حميد سبزوارى

 سرويس  شهرستان ها: وزير راه و شهرسازى 
گفت: طى مذاكرات و تفاهم انجام شده، قرار است 
چينى ها، مطالعه اوليه براى راه اندازى قطار ســـريع 
السير مشهد – تهران با مقياس 320كيلومتر در ساعت 

را ظرف 2ماه آينده انجام دهند.
به گزارش ايرنا، رستم قاسمى در نشست اعضاى 
كميســـيون عمران مجلس شوراى اسالمى با شهردار 
و اعضاى شوراى شهر مشهد افزود: راه اندازى قطار 
سريع السير مشهد – تهران مورد تاكيد مقامات ارشد 
نظام بوده است و طى كمتر از يك ماه گذشته مصوبه 
اى در اين زمينه صادر شده است، لذا اين طرح در 

اولويت طرح هاى ريلى كشور قرار دارد.
وى با بيان اين كه قرار است تغييرات جدى در 
حوزه حمل و نقل كشور انجام شود، ادامه داد: كشور 
چين در حوزه ساخت قطار سريع السير رتبه نخست 
دنيا را دارد و اكنون 36هزار كيلومتر قطار سريع السير 

در چين ساخته شده است.
 قاســـمى ادامه داد: در جهت ايجاد تحول در 
سيســـتم حمل و نقل كشور، تعدادى از واگن هاى 

فرسوده را از دور خارج كرده ايم و عالوه بر از رده 
خارج كردن واگن هاى فرســـوده، 400تا 500واگن 
بارى جديد هم به ظرفيت واگنى كشور اضافه شده 

است.
وزير راه و شهرســـازى مساله جدى در حوزه 
حمل و نقل ريلى كشـــور را لوكوموتيو دانســـت و 
گفت: سرعت قطارهاى ما بسيار پايين است و عمر 
بسيار بااليى دارند، از سوى ديگر شرايط جديدى در 
منطقه خاورميانه براى ايران به وجود آمده است كه 
نياز به تحوالت و تغييرات جدى در حوزه حمل و 

نقل را جدى مى كند .
 قاســـمى در بخش ديگرى از ســـخنانش به 
مشكالت جاده هاى زمينى و ناوگان اين بخش اشاره 
كرد و گفت: 220هزار كيلومتر جاده در كشور داريم 
كه نياز به نگهدارى و گاه بازسازى دارند، اما حتى يك 
ريال بودجه در وزارت راه و شهرسازى براى نگهدارى 

از اين راه ها در نظر گرفته نشده است. 
وى تاكيـــد كرد: 160هزار كاميون در كشـــور 
فرســـوده شده است و آنهايى كه هزينه زيادى دارند 

و سوخت زيادى مصرف مى كنند بايد از رده خارج 
شوند و از سوى ديگر ترددهاى ترانزيتى مستقيم بين 
روســـيه و ايران در حال انجام اســـت ، لذا نوسازى 

ناوگان زمينى كشور ضرورى است.
 قاســـمى با اشـــاره به اين كه برنامه تحول در 
بخش حمل و نقل كشـــور با اختصاص 20ميليارد 
دالر اجرا خواهد شـــد ،ادامه داد: پارسال توافقى با 
دوستان چينى به امضا رسيد كه بخشى از داالن هاى 
(كريدورهاى) ايران با بهره گيرى از پيمانكاران ايرانى 

ساخته شود.
وزير راه و شهرســـازى  همچنين در حاشـــيه 
بازديد از زمين هاى آماده طرح ملى مســـكن مشهد 
گفت: عمليات اجرايى ساخت واحدهاى مسكونى 
در قالب طرح نهضت ملى مسكن در مشهد حدود 
3 هفتـــه آينده آغاز مى شـــود و زمين اختصاص 
يافته در مشـــهد براى اين طرح مناسب و نزديك به 
خدمات شـــهرى است كه بزودى عمليات اجرايى 
بيش از 30هزار واحد مســـكونى در اين كالنشـــهر 

آغاز خواهد شد.

خبرنـــگار  ـ  زاهـــدان 
اطالعات:مديركل بنيادمسكن انقالب 
اسالمى سيستان و بلوچستان با بيان 
اين كه طرح هادى،ابزارى مهم براى 
توسعه مناطق روستايى است، گفت: 
بنياد مسكن از ابتداى تاسيس تاكنون 
طرح هادى را در 850 روستاى اين 

استان اجرا كرده است.
مصطفى بيك مداح در گفتگو با 
خبرنگاران اظهارداشت: همچنين طرح 
هادى در  3 هزار و 338 روســـتاى 
سيستان و بلوچستان تهيه شده ،كه 
معادل 98درصد كل روستاهاى باالى 

20 خانوار در استان است.
وى تهيه و اجراى طرح هادى 
را از رسالت هاى اصلى بنياد مسكن 
انقالب اســـالمى در زمينه آبادانى 
روســـتاها  دانست و افزود: اجراى 
طرح هادى شامل طيف متنوعى از 
فعاليت هاست و از اقدامات كالبدى 
تـــا توجه به جزئياتى چون اهميت 
اســـتفاده از مصالح استاندارد و به 
ويژه بومى، كه بنياد مسكن انقالب 
اسالمى به آن توجه ويژه اى دارد و 
حمايت هايى مانند طرح تخصيص 
قير رايگان مى تواند باعث تسريع در 

انجام اين برنامه شود.
بنيادمســـكن  مديـــركل 
انقـــالب اســـالمى سيســـتان و 
بلوچســـتان  تاكيدكرد: با توجه به 
افق 10 ساله توسعه روستاها، ازامسال 
بازنگرى طرح هاى هادى روستايى 
آغاز شـــده  اســـت و به صورت 
ميانگين، ســـاالنه 10 درصد از اين 
طرح ها به تناسب نيازهاى جمعيتى 
و كالبدى روستاها بازنگرى مى شود 
به طورى كه تا 10 سال آينده تمامى 
روستاهاى استان مورد بازنگرى طرح 
هادى و محـــدوده جغرافيايى قرار 

خواهند گرفت.
وى ،مهمترين هدف از اجراى 
طرح هادى روستايى را تجديد حيات 
روســـتاها به لحاظ ابعاد فيزيكى، 
اقتصادى و اجتماعى  دانســـت و 
افزود: ساماندهى و اصالح بافت هاي 
موجود، ميزان و مكان گســـترش 
آينده و نحوه استفاده از زمين براى 
عملكردهاى مختلف در روستاها 3 
محور اصلى در اين طرح به شـــمار 
مى روند.بيك مداح، از رشـــد 10 
برابرى اعتبارات اجراى طرح هادى 
در سيستان و بلوچستان خبر داد و 

افزود: با توجه به اين كه فعاليت هاى 
عمران روســـتايى يكى از مهمترين 
و اصلى ترين اقدام هاى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى در روستاهاست كه 
سبب بهبود مســـكن روستاييان و 
خدمات زيست محيطى در روستاها 
شده است، با افزايش اعتبارات بزودى 
شاهد ارتقاى شاخص و نزديك شدن 
به رقم ميانگين كشورى در اين طرح 

خواهيم بود.
وى اظهارداشـــت: زير سازى 
و آســـفالت 817 هـــزار متر مربع 
راه و معبرهاي روســـتايى از سوي 
بنياد مســـكن سيستان و بلوچستان 
از  پارســـال تاكنون در اين استان 

انجام شده است.
*اصالح الگوي كشت 

خبـــر ديگر اين كـــه، معاون 
بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد 
كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: 
براساس برنامه ابالغي اصالح الگوي 
كاشـــت وزارت جهادكشاورزي، 
طي ســـال زراعي جاري 125 هزار 
هكتار از اراضي كشـــاورزي استان 
بـــا پيش بيني توليد 2 ميليون و 448 
هزار تن زير پوشش اين طرح قرار 

خواهد گرفت .
 امـــان اهللا طوقي درنشســـت 
شـــوراي معاونان و مديران سازمان 
جهـــاد كشـــاورزي سيســـتان و 
بلوچستان، اظهارداشت: 50 محصول 
زراعي در اجـــراي اين طرح قرار 
دارنـــد كه عمده ترين آن ها خانواده 
غالت شـــامل گندم، جو، ذرت دانه 
و ارزن، نباتات صنعتي شامل كلزا، 
گلرنگ، كنجد، حبوبات، سبزيجات 
برگي و غده اي، محصوالت جاليزي 
و گياهان علوفه اي شامل سورگوم و 

شبدر است. 
وي تأكيدكـــرد: رويكردهاي 
شاخص طرح الگوي كاشت، كاهش 
آب مصرفي در بخش كشـــاورزي، 
حفظ و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي 
و تجاري و تامين نيازهاي اساســـي 
كشور، افزايش راندمان آبياري، توسعه 
كشت دانه هاي روغني و كشت در 
ديمزارهاي كم بازده و افزايش نفوذ 
دانش براي ارتقاي عملكرد در واحد 
سطح است و اجراي الگوي كشت 
در بخش كشاورزي موجب افزايش 
بهـــره وري، حفظ منابع پايه و بهبود 

وضعيت اقتصادي مي شود . 

كاشان- خبرنگاراطالعات :رئيس اداره ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كاشان گفت: در 
صورتى كه گردشگرى بدون دريافت ودرك ظرفيت 
هاى فرهنگى و اجتماعى مقصد خود، آن محل را 
ترك كند ،رسالت گردشگرى انجام نگرفته است.

 احمـــد دانايى نيا در اختتاميه اولين همايش 
بازنمايى هويت روستايى در روستاى پنداس كاشان، 
افزود: گردشگرى روستايى كه مورد تاكيد همگان 
است بايد مبتنى بر حفظ اصالت ها باشد تا گردشگر 
بتواند تمام قابليت ها از از جمله روابط اجتماعى و 

فرهنگى و معمارى تاريخى مردم را درك كند.
وى با بيان اين كه روستا مولد واقعى جهان بينى 
و ايدئولوژى است، اظهارداشت: طبيعت، فرهنگ، 
اجتماعات مردم، پيوند ارتباطات را در روستاها مى 
توان مشـــاهده كرد و بر اين اساس نگاه روستائيان 
با جهان پيرامون خود عميق تر از ســـاكنان شهرها 

است.
 دانايى نيا با تاكيد بر روســـتادارى توســـط 
ساكنان آن ها و حفاظت از داشته هاى خود،گفت: 
در فرهنگ اسالمى، ما امت واحد هستيم پس بايد 
در روستا با صحبت و همفكرى درباره موضوعات 
مختلف مانند ايجاد معبر، معمارى و نحوه ساخت 
وســـازها اين نظام واحد را به معناى واقعى محقق 
كنيم. وى تاكيدكرد: دربيان مسئوالن سبك زندگى 
ايرانى اسالمى تاكيد مى شود اما به نظر من بايد سبك 
زندگى ايرانى اسالمى روستايى را زنده كنيم، زيرا 
هرمنطقه ارزش هاى ناب و وجوه خاص خودش را 
دارد كه با تعامالت محيط زيستى و روابط فرهنگى 

و اجتماعى احيا مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى كاشـــان با تاكيد 
بر فعال كردن صنايع دســـتى حرفه هاى بومى در 
روســـتاهاى اين شهرستان كاشان افزود: در حوزه 

ميراثى براى سنين كودكى برنامه هاى حداقلى داريم و 
بايد با سرمايه گذارى در اين حوزه افرادى را تربيت 

كنيم كه براى نسل آينده مثمرثمر باشند.
دانايى نيا با اشاره به تفاهمنامه همكارى هاي 
ادارات ميـــراث فرهنگى و آمـــوزش و پرورش 
كاشـــان  تاكيدكرد: با اجراي بازى هاى بومى و 
محلـــى در زنگ هاى ورزش و تفريح و آموزش 
صنايع دستى و حرفه هاى بومى روستاها در مدارس 
مـــى توان فرهنگ و هويت هاى خود را بازنمايى، 
احيا و منتقل كرد.افتتاح اولين دفتر ميراث بانى كشور 
در روستاى پنداس، برپايى غرفه هاى صنايع دستى 
روستايى، برگزارى كارگاه هاى آموزشى، تور طبيعت 
گردى، انجام بازى هاى بومى محلى، مسابقه پخت 
غذاهاى ســـنتى  و ديداراز بافت و آثار تاريخى از 
جمله مهمترين برنامه هاى همايش بازنمايى هويت 

روستايى در روستاى پنداس كاشان بود.

اجراى طرح قطار سريع السير مشهد – تهران به چينى ها محول شد 

طرح هادى در 850 روستاى سيستان و بلوچستان اجرا شده است

گردشگرى روستايى بايد مبتنى بر حفظ اصالت ها باشد

آگهي مناقصه عمومي
شــركت مهركام پارس (MCP) در نظر دارد 

خدمات اياب و ذهاب پرسنل سايت كرمانشاه خود 
را در محدوده داخل و حومه شهر كرمانشاه مطابق 
 مســـتندات قابل ارائه از طريق مناقصه عمومي براي مدت يكسال
به پيمانكار معتبـــر، و داراي مجوز  واگذار نمايد. لذا شـــركتهاي 
واجد شـــرايط مي توانند ظرف مدت 7 روز كاري از زمان انتشاراين 
 آگهي جهت دريافت و عودت اســـناد مناقصـــه به آدرس هاي ذيل 

مراجعه نمايند.
ـ كيلومتـــر 11 جاده مخصوص كرج، شـــركت مهـــركام پارس، 
سايت تهران، درب شـــماره1، واحد قراردادها، تلفن 48862303، 

48862284، 48862673 و 44903622
ـ كيلومتر 15 بزرگراه كرمانشاه به همدان، شهرك صنعتي فرامان، 
بلوار صنعت، خيابان ابتكار2، شركت مهركام پارس سايت كرمانشاه، 

تلفن 08334733433 و 08334733353
بديهي اســـت شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات ارائه شده 
مختار بوده و به پيشـــنهادات خارج از تاريخ تعيين شـــده و پاكت 

تسليمي فاقد شرايط مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* مبلغ ســـپرده شركت در مناقصه ســـيصد و شصت ميليون ريال 

معادل سي وشش ميليون تومان خواهد بود.
متقاضيان جهت كســـب اطالعات بيشتر مي توانند با تلفن هاي فوق 

تماس حاصل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي
شــركت مهركام پارس در نظر دارد تأمين انواع 

خاور، كفي و تريلي جهت ارائه خدمات حمل ونقل 
كاال، محصوالت، مواد اوليـــه در محدوده داخلي 
اســـتان خراســـان يا بالعكس را از طريق مناقصـــه عمومي براي 
 مدت يكســـال به پيمانـــكار معتبر، و داراي مجـــوز واگذار نمايد. 
لذا شركتهاي واجد شرايط مي توانند ظرف مدت 7 روز كاري از زمان 
انتشار اين آگهي جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه به آدرس هاي 

ذيل مراجعه نمايند.
ـ كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج، شـــركت مهركام پارس، سايت 
تهران، درب 1، واحد قراردادها، تلفن 48862303، 48862284، 

48862673 و 44903622
ـ كيلومتر 55 جاده مشهد به نيشابور، شهرك صنعتي بينالود، بلوار 
صنعت، انتهاي بلوار خودكفائي، خيابان انديشـــه، پالك8، شركت 
مهركام پارس سايت خراسان، تلفن 05133563881 داخلي 101

بديهي اســـت شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات ارائه شده 
مختار بوده و به پيشـــنهادات خارج از تاريخ تعيين شـــده و پاكت 

تسليمي فاقد شرايط مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ هفتصد وهشتاد ميليون ريال 

معادل هفتادوهشت ميليون تومان مي باشد.
متقاضيان جهت كســـب اطالعات بيشتر مي توانند با تلفن هاي فوق 

تماس حاصل نمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني همياران ترانسفو

 بدينوســـيله از كليه اعضاء محترم شـــركت تعاوني دعوت مي شـــود تا در مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده نوبت دوم كه رأس ســـاعت 10 روز پنجشـــنبه مورخ 1401/08/26 در محل 
 كارگاه شركت واقع در شـــهرريـ  خيابان شهيد رجايي ـ  ســـه راه خيرآباد ـ  خيابان خيرآباد ـ  

نبش كوچه نيلوفرـ  پالك49 حضور به هم رسانند.
توجه: در صورتي كه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده 
از حق خود را براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار واگذار كنند. 
تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر ســـه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود. الزم 
به ذكر اســـت تأييد نماينده تام االختيار با بازرس تعاونـــي و يكي از اعضاي هيئت مديره تعاوني 
خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 10 روز از انتشـــار اين 
آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي 
معتبر در محل دفتر شـــركت تعاوني حاضر تا پس از احـــراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و 
اهليت نماينده) برگه نمايندگي مربوط توســـط افراد مذكور تأييد تا برگ ورود به مجمع عمومي 

براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه در 

آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دسـتور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس  2ـ  طرح و تصويب صورت هاي مالي منتهي 
به 1400/12/29  3ـ انتخاب بازرس  4ـ طرح و تصويب دســـتورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي هيئت 

مديره  5ـ طرح و تصويب افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد به واجدين شرايط 
هيئت مديره 

آگهى شناسايى پيمانكار 
شماره 6390-20-1401-11

يك شـــركت معتبر دولتى در نظر دارد جهت طراحى، 
تامين، تجهيز و ســـرمايه گـــذارى (EPCF) در حوزه 
نيروگاه خورشـــيدى تا سقف 300MW  از توانمندى 
پيمانكاران داراى صالحيت در اين زمينه استفاده نمايد.

 لذا از كليه اشخاص حقوقى كه داراى توانمندى و سابقه 
فنى و مالى مناســـب در حوزه مذكور مى باشند، دعوت 
مـــى گردد خالصه اى از ســـوابق كارى و رزومه خود را 
حداكثر ظرف مـــدت 10 روز از تاريخ چاپ آگهى (پس 
از هماهنگى تلفنى با شماره هاى 23823090-021 و 

23823100-021) به آدرس اعالمى ارسال نمايند. 

آگهي مزايده عمومي شماره 140104
شركت معدني دماوند (ســهامي عام) در 

نظر دارد جهت فروش كنسانتره سرب سولفوره 
به وزن تقريبـــي 100 تن مزايده عمومي برگزار 
نمايد. لذا متقاضيان واجد شـــرايط مي توانند از 
تاريخ انتشار آگهي به مدت پنج روز جهت دريافت 
اســـناد مزايده به دبيرخانه اين شركت واقع در 
تهران خيابان دكتر بهشـــتي خيابان پاكستان 

كوچه دوم پالك1 مراجعه نمايند.
شركت معدني دماوند (سهامي عام) 

آگهي استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 و 170 قانون تجارت شركت فرآورده هاي لبني تين (سهامي خاص) با سرمايه 
1,700,000,000,000 ريال ثبت شده به شماره 871 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي شهريار و شناسه ملي 10100107222

بنا به تصميم متخده در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1401/08/04 مبني بر تصويب افزايش ســـرمايه شركت از مبلغ 1,700,000,000,000 ريال 
به مبلغ 5,440,000,000,000 ريال از طريق انتشـــار سهام جديد و هر سهم به ارزش اسمي 10,000 ريال، لذا هر صاحب سهم به ازاء هر يك سهم 
مالكيت در خريد 2/2 ســـهم جديد حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتداي آن از تاريخ انتشار 

اين آگهي خواهد بود.
لذا از ســـهامداران محترمي كه تمايل به خريد ســـهام جديد دارند تقاضا مي شـــود حداكثر ظرف 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي با مراجعه به محل 
شركت واقع در استان تهران، شهرســـتان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، داووديه، خيابان مينا، دكتر علي شريعتي، پالك 1230، برج تين، طبقه 
ششـــم، واحد 601 نسبت به پذيره نويسي و تعهد خريد ســـهام اقدام فرمايند و بهاي آنرا به حساب شماره 8230518856 نزد بانك ملت شعبه گلزار 
 كرج حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ آگهي واريز نمايند و رســـيد پرداخت آنرا به دفتر هيئت مديره شـــركت واقع در طبقه ششـــم آدرس مذكور 

تحويل دهند.
بديهي است در صورت عدم استفاده از حق تقدم در مهلت مقرر قانوني، هيئت مديره اجازه دارد سهام پذيره نويسي نشده را به هر كسي كه صالح بداند 

واگذار نمايد و يا سرمايه شركت را به ميزان پرداخت شده در مهلت پذيره نويسي، افزايش دهد.
هيئت مديره شركت فرآورده هاي لبني تين 

شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارائي شماره ثبت 135449 
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني اعتبار دعوت مي شود تا در مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول كه رأس ســـاعت 15 روز دوشـــنبه مورخ 
1401/08/30 در محل سالن شهيد مدرس واقع در ساختمان هالل احمر وزارت امور 

اقتصادي و دارائي تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
يادآور مي شود:

اگر حضور عضوي در مجمع ميســـر نبود مي تواند وكالتـــاً حق اعمال رأي را به غير بدهد 
و هـــر عضو مي تواند وكالت 3 نفر عضو و غيرعضو وكالت يك نفر عضو را بپذيرد. همچنين 
برگه هاي نمايندگـــي مزبور با امضاء هيأت مديره معتبر خواهد بود. حضور وكيل و موكل 
همزمان در تعاوني الزامي اســـت و زمان بررسي و تأييد وكالتنامه ها همه روزه در ساعت 

اداري تا پايان وقت اداري مورخ 1401/08/15 در دفتر تعاوني صورت مي پذيرد.
ـ مصوبات مجمع عمومي در صورت رســـميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني 

براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:ـ  انتخاب بازرسين 

توضيحات الزم: كانديداهاي بازرسي شركت از افراد حقيقي كه واجد شرايط قانون 
بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و شرايط مقرر در اساسنامه شركت باشند 
با در دســـت داشتن مدارك ذيل از تاريخ انتشـــار آگهي نوبت اول ظرف مدت هفت 
روز جهت تكميل فرم درخواســـت به شركت مراجعه و رسيد دريافت نمايند. پذيرش 
كانديداهاي جديد بازرســـي پس از اعالم اسامي متقاضيان نوبت اول و انقضاي مهلت 

تعيين شده امكان پذير نخواهد بود.
مدارك الزم:

1ـ فتوكپي از آخرين حكم كارگزيني و صفحه اول شناســـنامه و كارت ملي و تصوير 
مدرك تحصيلي براي افراد حقيقي

2ـ يك قطعه عكس براي افراد حقيقي 
3ـ  تكميل فرم مربوطه 

4ـ  گواهي عدم سوء پيشينه 
هيأت مديره
 شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارائي 

آگهى فروش امالك شركت دى(نوبت دوم)
شــركت دى در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 94/1/152374 مورخ 1401/07/06 كميســيون فروش بنياد و مجوز شماره 4466 مورخ 1401/07/06 

هلدينگ پاياسامان پارس، امالك اين شركت به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند.

آدرس و موقعيت ملكرديف
متراژ مفيد 

مترمربع
شرايط فروشقيمت پايه فروش

1
يك واحد مسكونى واقع در كيش نوار ساحلى جزيره خيابان جهان 
روبروى هتل سيمرغ قطعه NVC78 بلوك D طبقه 9 واحد شماره 61

60%نقدى97.0285.377.600.000
30%اقساط 

12ماهه
5%هنگام 

تحويل
5% هنگام 

سند

2
يك واحد مسكونى واقع در كيش نوار ساحلى جزيره خيابان جهان 

روبروى هتل سيمرغ قطعه NVC78 بلوك D طبقه 17 واحد شماره 112
60%نقدى95.29101.007.400.000

30%اقساط 
12ماهه

5%هنگام 
تحويل

5% هنگام 
سند

1-متقاضيان مى  توانند از تاريخ درج آگهى نســـبت به دريافت شرايط شـــركت درمزايده و فرم پيشنهاد قيمت تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1401/08/15 ازطريق 
مراجعه به دفتر مركزى به آدرس: تهران، خيابان انقالب اســـالمى، خيابان فخررازى، بعد از چهارراه روانمهر ، پالك 18 اقدام نمايند. جهت كســـب اطالعات بيشتر با شماره 

تماس 02166486231 داخلى 128 آقاى قيس عليزاده تماس حاصل نماييد.
2-تاريخ بازديد و تحويل پاكات از امالك مزبور از تاريخ درج آگهى تا تاريخ 1401/08/15 مى باشد و بازديد با هماهنگى دفتر مركزى (آقاى قيس على زاده) صورت مى پذيرد.

3-سپرده شركت در مزايده 5 % مبلغ قيمت پايه فروش به صورت چك تضمين شده بانكى در وجه شركت دى مى باشد( شناسه ملى شركت دى 10861092038 و شماره 
حساب بانكى 104030777 عهده بانك  تجارت مى باشد) .

4-شـــرايط پرداخت نحوه ثمن معامله رديف 1 و 2 جدول فوق بصورت 60 درصد نقدى و 30 درصد اقســـاط 12 ماهه(ارائه چك) و طى 5 % يك فقره چك در هنگام تحويل و 
طى 5 % يك فقره چك در هنگام انتقال سند مى باشد. 

5-زمان برگزارى مزايده، محل بازگشايى پاكتها و قرائت پيشنهادها روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 1401/08/16 در محل دفتر مركزى شركت دى مى باشد.
6-مهلت زمان تنظيم مبايعه نامه تا 15 روز پس از اعالم برندگان مى باشـــد و برنده مزايده موظف است ظرف اين مدت نسبت به پرداخت ثمن معامله رديف 1 و 2 جدول فوق 
بصورت 60 درصد نقدى و 30 درصد اقســـاط 12 ماهه (ارائه چك)  و طى 5 % يك فقره چك در هنگام تحويل و طى 5 % يك فقره چك در هنگام انتقال ســـند براى امالك فوق  
اقدام نمايد در غير اين صورت ســـپرده وى به نفع شـــركت ضبط و از تنظيم مبايعه نامه خوددارى مى گردد و با برنده نفر دوم،  قرارداد منعقد مى گردد و در صورت امتناع نفر 
دوم (حداكثر ظرف 10 روز) ســـپرده وى نيز ضبط و مزايده تجديد مى گردد. . از برنده مزايده نيم درصد از كل مبلغ مبايعه نامه تنظيمى بابت هر واحدى كه برنده شـــده است 

بابت هزينه هاى شركت در مزايده اخذ مى گردد.
 7- كليه هزينه هاى احتمالى درخصوص امالك مشـــروح فوق از جمله ماليات نقل و انتقال، ماليات ســـرقفلى، عوارض شهردارى شامل عوارض مشاغل و عوارض نوسازى، 
حق الثبت و حق التحرير دفترخانه و همچنين پرداخت كل مبلغ كارمزد نقل و انتقال از نوع انتقال سند قطعى، و همچنين كارمزد نقل و انتقال از طريق الحاقيه، به هر ميزان 

كه باشد و ساير مواردى كه در شرايط شركت در مزايده ديده نشده، همگى به عهده خريدار مى باشد..
8-شـــرايط انتقال الحاقيه پس از دريافت 90 % ثمن مورد معامله بابت هر ملك توســـط شركت خانه مى باشد و معرفى شخص ثالث از طرف برنده مزايده درخصوص ملكى كه 
برنده شـــده اســـت به هيچ وجه قابل قبول نمى باشد. شركت دى پس از دريافت 90 % مبلغ مورد معامله هر واحد، نسبت به  تنظيم نامه الحاقيه به شركت خانه اقدام مى نمايد  

و  پس از ارائه يك فقره چك 5 % تحويل و يك فقره چك 5 % انتقال سند به شركت خانه و ارائه رسيد به شركت دى، چك دريافتى از خريدار عودت مى گردد.
9-شركت دى در رد يا قبول پيشنهادات، تمديد و يا تجديد مزايده مختار است.

تاريخ انتشار 1401/08/07

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
 شركت تعاونى مسكن مهر 6 منطقه 11تهران ( در حال تصفيه)

نوبت دوم به شماره ثبت 330556
بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى در حال تصفيه فوق طبق 
آگهى منتشـــره در روزنامه اطالعات دعوت مى شـــود تا در مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده  نوبت دوم كه راس ســـاعت   10:00  روز   پنج شنبه  
مورخ    1401/08/26  در محل ميدان انقالب كارگر جنوبى چهارراه لشـــكر 

ساختمان غالمى ط 5 واحد 147  تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.
 يادآورى مى شود:

 - اگر حضور عضوى در مجمع ميســـر نبود مى تواند وكالتٌا حق اعمال راى را 
به غير بدهد و هر عضو مى تواند وكالت ســـه نفر و غير عضو وكالت يك نفر را 
بپذيرد. حضوروكيل و موكل همزمان در تعاونى الزامى است و زمان بررسى 
و تائيد وكالتنامه ها  همه روزه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 تا 12 در دفتر 

تعاونى از تاريخ انتشار تا تاريخ 1401/08/25   صورت مى پذيرد . 
-مصوبات مجمع عمومى در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط 

قانونى براى كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1 - استماع گزارش هيات تصفيه و ناظر
2 - انتخاب و تمديد مدت سه نفر هيات تصفيه و يك نفر ناظر  

3 – تمديد مدت تصفيه و محل تصفيه 
4- خط مشى هيات تصفيه 

5- توضيح مراحل پايانى كار و وظايف تعاونى به اعضاء
6 – طرح و تصويب پاداش و حق الزحمه هيات تصفيه برابرماده 25 آئين نامه 

هيات تصفيهاجرائى قانون بخش تعاون  

(اصـالحـيـه)
شركت پتروشيمى آبادان (سهامى عام)  

ثبت شده به شماره 10716وشناسه ملى 10100430706
بدينوسليه به اطالع ســـهامداران محترم شركت پتروشيمى 
آبادان (ســـهامى عام) مى رســـاند پيرو آگهى منتشرشده 
 درمورخ1401/07/25 مهلت پذيره نويسى عمومى حق تقدم
اســـتفاده نشـــده موضوع افزايش ســـرمايه مصوب مجمع 
 عمومـــى فـــوق العـــاده 1401/01/27 به مـــدت 30 روز 

ازتاريخ   1401/07/26 الى 1401/08/25 مى باشد.
هيات مديره شركت پتروشيمى آبادان (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده انجمن توليد كنندگان دوچرخه 
 بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم انجمن توليدكنندگان دوچرخه به شـــماره ثبت 50218 و 
شناســـه ملى 14009360660 دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده 
انجمـــن توليدكنندگان دوچرخه كه در ســـاعت 10 صبح روز دوشـــنبه  مورخ  1401/08/30 
 در محل تهران - خيابان ســـهروردى شمالى – بين خيابان شـــهيد مطهرى و شهيد بهشتى -

جنب پمپ بنزين - كوچه تهمتن - پالك 11- طبقه 1 -  واحد 2 – كد پســـتى 1577646711  
برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه :  1- بررسى و تصويب اساسنامه جديد انجمن  2- تغيير نشانى دفتر انجمن 
هيئت مديره انجمن توليد كنندگان دوچرخه 

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص توليد برق ماهتاب سينا
 به شناسه ملى 10103684000 و به شماره ثبت 328398 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شد اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال به شرح ذيل انتخاب 
گرديدند. شركت تامين برق فرينام به شناسه ملى 10320461082 شركت توليدى 
آرين ماهتاب گستر به شناســـه ملى 10102264112 شركت توسعه انرژى سپهر 

پارسيان به شناسه ملى 14008184650 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1379084)

تاريخ انتشار : 1401/08/07

آگهي دعوت مجمع عمومي عادى ساليانه نوبت اول      
شركت تعاوني مسكن كاركنان وزارت امور خارجه

به شماره ثبت 14741 و شناسه ملى 10100548816
مجمع عمومي عادي ســـاليانه نوبت اول شـــركت تعاوني مســـكن درروزدوشنبه مورخ 
1401/08/30ســـاعت 10 صبح در محل شـــركت تعاونى به آدرس تهـــران خيابان 
 ســـى تير باالتر از چهارراه ســـرهنگ ســـخايى كوى كامران صالح كوچه شـــاطرى
 پ 2 تشـــكيل مى گردد.بدينوســـيله از كليه اعضاء دعوت مى گردد تا در جلسه مذكور 

حضور بهم رسانند .
يادآوري مي شود كه :

 ـمجمع با حضـــور نصف بعالوه يك اعضاء و نمايندگان تام االختيار آنان رســـميت
مى يابد و تصميمات متخذه در آن براى كليه اعضاء اعم ازحاضر وغايب با طي تشريفات 

قانوني نافذ و معتبر خواهد بود  .
ـ هريك از اعضاء شركت تعاونى مي تواندحق خود براي حضور و دادن رأي در مجمع 
عمومي را به نماينـــده تام االختيار خود از ميان اعضاء و يا خارج از اعضـــاء واگــذار 
كند ليكن هيچ يك از اعضاء  نمي تواند عالوه بر رأي خود بيش از ســـه رأي و افراد غير 
عضو بيش از يك رأى  با وكالت داشـــته باشد . (همراه داشتن كارت شناسائى و كارت 

ملى الزامى مى باشد.)
دستورجلسه:

1.استماع گزارش مديرعامل
2. استماع گزارش بازرســـين و طرح و تصويب صورت حساب هاي مالي و همچنين 

صورتحساب سود و زيان شركت منتهي به سال1400
3.انتخاب بازرسين جديد به دليل اتمام دوره قانونى

4.تصويب آيين نامه حقوق و مزاياى هيات مديره و مديرعامل
5. اتخاذ تصميم و تعيين  حق الزحمه و پاداش بازرسين 

6. تصويب بودجه سال1401
7. تعيين روزنامه كثيراالنتشار اصلى و على البدل براى درج آگهى هاى شركت

8.تعليق عضويت اعضـــاء بدهكار تعاونى كه على رغم ارســـال نامه و چندين نوبت 
اظهارنامه اقدامى جهت تسويه على الحساب بدهى خود ننموده اند.

توضيحـات : اعضاء تعاونى مسكن كه داوطلب تصدى سمت بازرسشركت مي باشند 
مي بايســـتي ظرف مدت هفت روزپس از تاريخ انتشار اين آگهي مراتب نامزدي خود 
را از طريق تكميل فرم مربوطه به همراه تصاوير صفحه اول شناســـنامه ، پشت و روى 
كارت ملى،  مدرك تحصيلي ،دو قطعه عكس، گواهى عدم سوء پيشينه و رزومه كارى 

به صورت مكتوب به دفتر تعاوني ارائه نمايند .
كسانى كه مايلند به فرد ديگر وكالت دهند بايستى حداكثر تا يك روز قبل از برگزارى مجمع در 
وقت ادارى، به همراه وكيل مورد نظر خود در دفتر تعاونى حضور يابند و با ارائه كارت شناسايى 

هيئت مديره وكارت ملى موكل، وكالت نامه خود را ثبت و ممهور به مهر تعاونى نمايند.
شركت تعاوني مسكن كاركنا  ن وزارت امور خارجه

موضوع: درج آگهي فراخوان 
7700401348/ت ك م ع/1877

خريد 35 قلم شير اطمينان
آخرين مهلت ارسال مدارك، طبق بند4 صفحه2 اسناد 

مناقصه تـــا پايان وقت اداري روز چهارشـــنبه مورخه 

1401/08/25 مي باشـــد. براي كسب اطالعات بيشتر 

و مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه به ســـايت شركت 

(www.torc.ir) بخش فراخوان ها مراجعه فرماييد.

روابط عمومي
 شركت پااليش نفت تهران 

شركت پااليش نفت تهران
(سهامى عام)

(نوبت اول)



 

آغاز عملیات ساخت رآکتور تحقیقاتی ۱۰مگاواتی اصفهان 
سرویس شهرستان ها:عملیات ساخت رآکتور تحقیقاتی ۱۰مگاواتی اصفهان 

با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز شد.
به گزارش ایرنا، راکتور تحقیقاتی ۱۰مگاواتی اصفهان از نوع استخری آب 
س���بک بوده و سوخت آن از نوع صفحه ای با غنای ۲۰درصد است.از مهمترین 
کاربری های این رآکتور تحقیقاتی می توان به تست سوخت هسته ای مواد، تولید 
رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی و توسعه  تحقیقات و کاربردهای پرتوهای 
نوترونی اش���اره کرد.بنا به این گزارش، طراحی و ساخت این رآکتور  با همت 

دانشمندان صنعت هسته ای کشور به طور کاماًل بومی اجرا می شود.
کودك ربايان به دام پلیس پايتخت افتادند  

سرویس حوادث: رئیس پلیس پایتخت از کشف یک پرونده کودک ربایي 
خبر داد. س���ردار حسین رحیمي گفت: حدود ۱۰روز قبل پسر ۱۰ ساله اي به نام 

مجتبي هنگام عزیمت به مدرسه اش در دولت آباد، توسط افرادي ربوده  شد.  
وي با بیان این که پس از چند س���اعت همکاران ما در پلیس آگاهي از این 
ماجرا باخبر شدند و تیم هاي ویژه عملیاتي پلیس آگاهي پایتخت کار خود را آغاز 
کردند، گفت: پیدا کردن این کودک بس���یار پیچیده بود. آدم ربایان بعد از ربودن 
کودک به اس���تان قم رفتند و کودک را در یک مخفیگاه نگهداري مي کردند و در 
ادامه از خانواده او درخواس���ت پول کردند، آن ها  ابتدا ۱۰ میلیارد تومان پول نقد 
مي خواس���تند و در ادامه این افراد درخواست کردند که این مبلغ به طور رمز ارز 
برایشان واریز ش���ود. رحیمي گفت: با آموزش هایي که ماموران پلیس آگاهي به 
خانواده این کودک دادند پلیس تالش کرد تا سرنخ هایي در این پرونده پیدا کند 

که در نهایت در یک عملیات ۱۰ روزه، تالش کارآگاهان پلیس آگاهي نتیجه بخش 
بود و کودک در محل مشخص شده پیدا شد. رئیس پلیس پایتخت افزود: ماموران 
پلیس با استفاده از راه هاي  علمي کشف جرم نقطه و محل آدم ربایان را پیدا کردند 
و در یک عملیات که توسط 4 تیم عملیاتي ویژه اجرا شد، به محل گروگان گیران 

یورش بردند و ۲ گروگانگیر را دستگیر کردند. 
شمار جانباختگان آتش سوزي مشكین شهر به 4 نفر رسید 

سرویس حوادث: شهردار آلني شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل گفت: 
شمار جانباختگان ناشي از آتش سوزي در خانه اي در این شهر به 4 نفر رسید. 

علي قلي پور در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در روز اول این حادثه دختر 8 
ساله خانواده و  پریروز دختر 3 ساله و مادرشان و همچنین زن همسایه که براي 
نجات جان بچه ها به کمک آنها رفته و دچار آتش سوزي شده بود، براثر جراحات 
ناشي از س���وختگي جان باختند. وي ادامه داد: بر اثر این آتش سوزي که به دلیل 
اختالفات خانوادگي رخ داد، 5 نفر دیگر مصدوم شدند و به مراکز درماني اردبیل 

و تبریز انتقال یافتند. 
توضیح معاون استاندار مازندران درباره عملیات تروريستي در آمل  

سرویس حوادث: معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استاندار مازندران گفت: 
پریشب در یک عملیات تروریستي در شهر آمل ۲ نفر از نیروهاي بسیج به شهادت 
رسیدند . روح  اهلل سلگي اسامي این ۲ بسیجي را »هادي چاکسري« و »علي فاضلي« 
اعالم کرد و گفت: دستگاه هاي امنیتي و اطالعاتي براي دستگیري تروریست ها 
همه امکانات خود را بسیج کرده اند . معاون استاندار مازندران تاکید کرد: این حادثه 
تروریستي ساعت ۲۰ در خیابان امام خمیني )ره( شهرستان آمل رخ داد و ۲ نفر از 
جوانان متدین و مذهبي این شهر که فعالیت هایي به عنوان بسیجي در کارنامه خود 

دارند، در اقدام تروریستي مورد هدف گلوله سالح کلت قرار گرفتند  .
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راهپيمايي سراسري در محکوميت حادثه تروريستي شاهچراغ
س���رویس خبر: در پي حمله تروریس���تي شامگاه 
چهارشنبه       4 آبان ماه به حرم حضرت شاهچراغ 
)ع( ش���یراز که منجر به ش���هادت و زخمي شدن 
شماري از مردم بي گناه شد، نمازگزاران جمعه در 
تهران و سراس���ر کشور ضمن برگزاري راهپیمایي، 
این واقعه را محکوم و با خانواده هاي داغدار ابراز 

همدردي کردند. 
به گزارش خبرنگاران روزنامه اطالعات، همزمان با 
سراسر کشور، مردم شیراز بعد از اقامه نماز جمعه، 
طي یک راهپیمایي و تجمع، جنایت تروریست هاي 
داع���ش در حرم مطهر ش���اهچراغ)ع( را محکوم 

کردند. 
شرکت کنندگان در این مراسم که همزمان در سایر 
نقاط استان فارس هم برگزار شد، خواستار برخورد 
قاطع و قانوني با کساني که براي برهم زدن امنیت 

عمومي اقدام مي کنند، شدند. 
همچنین راهپیمایي مردم یاسوج، مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحمد در محکومیت حادثه تروریستي حرم 
شاهچراغ شیراز جمعه ششم آبان ماه برگزار شد و 
مردم این شهر پس از اقامه نماز جمعه، با پیمودن 
مس���یر مصلي امام خمیني )ره( تا مسجد صاحب 
الزمان)عج( یاس���وج، با سردادن شعارهایي،هتک 
حرمت و حادثه تروریس���تي حرم شاهچراغ )ع( را 

محکوم کردند. 
در راهپیمایي مردم یاسوج همچنین پیکر شهید جانباز        
7۰ درصد حداد صاحب نژاد که بعد از 37 س���ال 
تحمل درد و رنج ناشي از جراحات 8 سال جنگ 
تحمیلي به خیل یاران ش���هیدش پیوست، پس از 
تش���ییع در یاسوج، به زادگاهش روستاي صالحان 

انتقال یافت و به خاک سپرده شد. 
راهپيمايي مردم زنجان و اصفهان   

مردم زنجان هم دیروز بعد از اقامه نماز وحدت بخش 

جمعه، در محکومیت حادثه تروریستي حرم مطهر 
شاهچراغ )ع( شیراز راهپیمایي کردند. 

همچنین  اقشار مختلف مردم اصفهان پس از شرکت 
در نماز جمعه این شهر، از حد فاصل مصلي امام 
خمیني )ره( تا خیابان مصلي، راهپیمایي و با سر دادن 
ش���عارهاي مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ 

بر منافق، حادثه تروریستي حرم شاهچراغ شیراز را 
محکوم کردند و خواستار برخورد با عامالن و آمران 

پشت پرده این حادثه تروریستي شدند. 
خروش مردم قم و لرستان  

نمازگزاران در قم بعد از اقامه نماز جمعه با راهپیمایي 
خود، حمله تروریستي به حرم مطهر شاهچراغ )ع( 

را محکوم کردند. 
مردم انقالبي شهر قم، بعد از اقامه نماز جمعه در 

مصلي قدس این ش���هر به سمت چهار راه شهدا 
راهپیمایي و حمله تروریستي به حرم مطهر شاهچراغ 

)ع( در شیراز را محکوم کردند. 
اقش���ار مختلف مردم و از جمل���ه دانش آموزان، 
دانشجویان، بانوان، طالب و اساتید حوزه علمیه با 
سر دادن شعارهایي از جمله »مرگ بر وهابي«، »مرگ 

بر ضد والیت فقیه«، »مرگ بر آل س���عود خائن« 
این جنایت وحش���تناک را محکوم کردند و ضمن 
تاکید بر حفظ وحدت و همدلي همه اقشار مردم، 
خواستار برخورد قاطع مسئوالن و نیروهاي انتظامي 
و امنیتي با مخالن امنیت جامعه و آسیب زنندگان 

به اموال عمومي شدند. 
مردم لرستان هم در پي جنایت تروریستي در شیراز 
و شهادت جمعي از هموطنان در این حادثه و در 

محکومیت این جنایت هولناک و هتک حرمت حرم 
نوراني و اعالم همدردي با خانواده هاي ش���هداء و 
مجروحان این اقدام ددمنشانه، نفرت و انزجار خود 
را از توطئه هاي مزدوران وابسته به آمریکا و رژیم 

صهیونیستي اعالم کردند. 
در این تجمع و راهپیمایي، نمازگزاران با سر دادن 
شعارهاي مرگ بر آمریکا و مرگ بر فتنه گر، خشم و 

انزجار خود را از استکبار و معاندان فریاد زدند. 
تجمع مردم سيستان و بلوچستان

مردم سیستان و بلوچستان دیروز بعد از اقامه نماز 
جمعه در محل مصلي هاي شهرهاي این استان در 
محکومیت جنایت تروریستي شیراز، تجمع کردند. 

در پي جنایت تروریستي شیراز و شهادت جمعي 
از هموطنان در این حادثه، نمازگزاران استان بعد از 
اقامه نماز جمعه در محکومیت این جنایت هولناک 
و هت���ک حرمت حرم نوراني و اعالم همدردي با 
خانواده هاي شهداء و مجروحان این اقدام تروریستي، 
نفرت و انزجار خود را از توطئه هاي مزدوران وابسته 

به آمریکا و صهیونیسم اعالم داشتند.  
همچنین مردم انقالبي مشهد مسیر باب الجواد حرم 
مطهر رضوي تا چهارراه خس���روي و مسیر خیابان 
آیت اهلل خزعلي تا چهارراه ش���هدا را با س���ر دادن 
شعارهاي مختلف و در دست داشتن پالکارد پیمودند 
و ضمن اعالم انزجار از اقدام تروریس���تي در حرم 
حضرت شاهچراغ )ع(، خواستار برخورد سریع و 

جدي با مسببان آن شدند. 
نمازگزاران جمعه در استان هاي دیگر کشورمان هم 
نظیر ایالم، مازندران، گیالن خراسان هاي جنوبي و 
شمالي، بوشهر، قزوین، همدان، آذربایجان هاي غربي 
و ش���رقي، چهارمحال و بختیاري،خوزستان،کرمان 
و ی���زد هم دیروز با برپایي راهپیمایي و تجمعات، 
 حمله تروریس���تي به حرم مطهر شاهچراغ )ع( را 

محکوم کردند. 

با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

اين جنايتكاران در آخرت پاسخ بیگناهان را 
چگونه خواهند داد؟

کس���اني که به جنایت هایي مانند حمله تروریستي به حرم مطهر 
حضرت شاهچراغ )ع( در شیراز دست مي زنند، آیا به این فکر کرده اند 
که این ۲ روزه دنیاي فاني ارزش چنین اعمال ددمنش���انه اي را دارد و 
در آخرت پاسخ این گونه فجایع در حق شماري از هموطنان مؤمن و 

مسلمان و بي گناه ما را چگونه خواهند داد؟
بانوي هموطن مسلمان 

از شنیدن خبر اين فاجعه تا صبح گريستم...
از ش���نیدن خبر فاجعه حمله تروریس���تي به حرم مطهر حضرت 
ش���اهچراغ)ع( بسیار ناراحت و اندوهگین شدم و تا صبح نخوابیدم و 
گریه کردم. اجازه ندهیم تروریس���ت هاي س���نگدل و از خدا بي خبر با 
ترفندهایي وارد ایران عزیزمان شوند و افراد بیگناه را به شهادت برسانند. 
از مسئوالن حرم هاي مطهر اولیاي دین و مأموران زحمتکش و متعهد 
نیروي انتظامي هم انتظار مي رود براي حفظ جان زائران اماکن متبرکه 

دقت و هشیاري بیشتري داشته باشند.
خانم شهروند از گرگان 

اماکن مذهبي به دستگاه »ايكس ري« مجهز شوند
هر وقت ایران دس���تاوردهاي جدیدي در صنعت انرژي هسته اي 
صلح آمیز را کسب مي کند، به قول یکي از بزرگان کشور، آمریکا دچار 
»جنون ادواري« مي شود و براي جبران شکست خود، به وسیله ایادي اش 
در منطقه به جنایاتي مانند حمله تروریستي به زائران حرم مطهر حضرت 
ش���اهچراغ)ع( مي پردازد که براي پیش���گیري از تکرار چنین جنایاتي 
ضرورت دارد ضمن کنترل دقیق مأموران حراست و حفاظت از زائران، 
در تمامي ورودي هاي اماکن پررفت و آمد مذهبي و بخصوص حرمین 
شریف، دستگاه »ایکس  ري« هم نصب شود تا تمامي مراجعان ملزم به 

عبور از گیت آن ها باشند.
خواننده روزنامه اطالعات 

تروريست هاي جنايتكار در اسرع وقت شناسايي و 
محاکمه شوند

متأسفانه گهگاه شاهد به شهادت رسیدن نیروهایي از بسیج، سپاه 
و ارتش و به تازگي شهادت شماري از هموطنان بیگناه و عزیزمان در 
حمله تروریستي به حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( هستیم که مي طلبد 
عامالن و آمران این جنایات فجیع در اسرع وقت شناسایي محاکمه و 

بي توجه به تبلیغات سوء دشمنان، در مالء عام اعدام شوند.
نيكنام، كارشناس ارشد حقوق بين الملل ـ  چالوس 

افزايش تیراژ روزنامه اطالعات خیلي ضروري است
توزیع روزنامه اطالعات در کیوس���ک هاي مطبوعاتي سطح شهر 
تهران به نظر مي رس���د که کاهش یافته است و خوانندگان روزنامه به 
سختي مي توانند آن را تهیه کنند. در شرایطي که اوضاع فعلي مي طلبد 
که مردم با روزنامه ها ارتباط بیشتري داشته باشند، افزایش تیراژ روزنامه 

اطالعات خیلي ضروري است.
خواننده روزنامه اطالعات 

مردم سیستان و بلوچستان به نظام اسالمي پايبندند
اکثریت هموطنان مان در سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست 
جمهوري ش���رکت کردند و به این ترتیب دلبس���تگي و اعتقاد خود را 
به نظام جمهوري اسالمي نشان دادند و ثابت کردند و امروز هم باید 
پایبندي آنان به نظام قدر دانسته شود و از هرگونه رفتاري که موجب 
اختالف افکني و بي عدالتي در میان هموطنان سیستاني و بلوچستاني 

مي شود، باید پیشگیري به عمل آید.
تلفن به خط ارتباطي 

در جهان امروز چگونه مي توان حقايق را تشخیص داد؟
در دنیاي امروز که راس���ت و دروغ آن به هم آمیخته اس���ت و در 
فضاي غبارآلود ایجاد شده نمي توان به درستي سره را از ناسره تشخیص 
داد، فق���ط ب���ا خواندن خبرها نباید متوجه موجودیت یک جریان و یا 
ماجرا شد، بلکه مي توان از روي بعضي نشانه ها، واقعیت ها را تشخیص 
داد و یا درک کرد که کدامین اخبار دروغ و جعلي هس���تند و کدامین 
گفته ها و شنیده ها و نوشته ها براساس واقعیت ها و حقیقت محض بر 

زبان یا قلم جاري شده اند.
اميري ـ  خواننده روزنامه اطالعات 

افزايش حقوق ها بر نرخ تورم تأثیرگذار است
در دولت گذش���ته انتقادهاي تندي درباره چاپ اس���کناس هاي 
بي پشتوانه و نیز حجیم کردن دولت مي شد و این که منجر به افزایش 
نرخ تورم شده بود، اما متأسفانه در دولت سیزدهم نیز همان رویه در 
ابعاد دیگر در حال اجرا اس���ت که در نتیجه تورم را بیش���تر از گذشته 
افزایش داده و از قدرت خرید مردم کاسته است. که در چنین شرایطي 
افزایش دوباره حقوق شاغالن و بازنشستگان به افزایش نقدینگي و تورم 
براي تأمین هزینه هاي دولت عریض و طویل مي ش���ود و گویا دولت 
محترم با اجراي طرح هایي که جنبه ُمسّکن دارد، براي کاهش مشکالت 

مدیریتي خود اقدام مي کند! 
كارشناس اقتصادي 

ضرورت تغییر اساسي در پرداخت وام هاي بانكي
مشتریان بانک ها براساس سپرده هاي خود ملزم به دریافت وام از 
بانک هاي خود مي شوند که باید با بهره  باالي ۱8 درصد آن را بازپرداخت 
کنند، اما بعد از پایان اقساط هم بانک ها اصل سپرده را به وام گیرندگان 
برنمي گردانند و مبلغي از آن را به عنوان کارمزد وام، کسر مي کنند که 

بانک مرکزي از این اقدام بانک ها جلوگیري کند. 
وام گيرنده ـ  اصفهان 

روز بزرگداشت کوروش بزرگ هخامنشي را تبريك مي گويم
پیشاپیش هفتم آبان ماه برابر با ۲9 اکتبر، روز بزرگداشت کوروش 
بزرگ هخامنش���ي و دادگستر ایران زمین و کشورهاي همپایه و همان 

ذوالقرنین قرآن را به همه ایرانیان و آزادگان جهان تبریک مي گویم.
دكتر قديري اصليـ  استاد باستان شناسي و تاريخ  باستان ايران

افزايش حقوق بازنشستگان علوم پزشكي ِکي 
پرداخت مي شود؟

بعد از گذش���ت ۲ س���ال از تصمیم دولت براي افزایش حقوق 
بازنشستگان دانشگاه هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت و درمان، هنوز 
براي پرداخت آن اقدامي صورت نگرفته است و علیرغم درخواست هاي 
مکرر از کانون بازنشستگي و وزارت بهداشت و درمان براي کمک به 
اجراي این حکم از سوي دولت، اما هیچ نهاد مسئولي پیگیر مطالبات 

بازنشستگان علوم پزشکي نشده است.
قدرتي، بازنشسته دانشگاه علوم پزشكيـ  تبريز 

پیشنهاد قدرداني از بازيگري که عاشق ايران است
»حسین گیل« در دهه 4۰ فعالیت هاي هنري خود را آغاز کرد و 
بعد از پیروزي انقالب اسالمي نیز مطابق با شعار انقالب که مهرورزي، 
اخالق مداري و امیدآفریني بود، به فعالیت هاي خود ادامه داد که شایسته 
است مسئوالن فرهنگي کشور در مراسمي از این بازیگر متعهد به اهداف 

انقالب اسالمي تجلیل و قدرداني کنند.
روح اهلل مهرپارسا 

آيا براي حل هر مشكلي رئیس جمهوري بايد دستور دهد؟
روزنامه ها از دستور رئیس محترم جمهوري براي رفع سریع کمبود 
دارو در کشور خبر داده بودند که باید پرسید آیا مسئوالن ذي ربط در 
وزارت بهداشت و درمان، کارخانه هاي تولید دارو و انجمن داروسازان 
ایران از کمبود دارو و مشکل بیماران در تأمین آن خبر نداشته اند که براي 

حل آن، رئیس جمهوري باید وظیفه مسئوالن را انجام دهند؟ 
شهروند بيمار از تهران 

از صدور پهپادهاي ايراني تا جنگنده هاي پیشرفته آمريكايي!
وقتي آمریکا و هم پیمان اش پیش���رفته ترین جنگنده ها و سالح و 
مهمات را براي به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه یمن به عربستان 
و امارات و اسرائیل صادر مي کنند اشکالي ندارد، اما ادعاي صدور چند 
فروند پهپاد ساخت ایران به روسیه، هرچند که توسط مسئوالن کشورمان 
تکذیب ش���ده است و علیرغم این که تأثیر چنداني در جنگ روسیه و 
اوکراین ندارد، عیب است که کشورهاي عضو ناتو درباره اش این همه 

تبلیغات مي کنند؟!
هموطن

کتاب هاي درسي فقط به زبان فارسي تدريس شود
زبان فارسي زبان مشترک همه ملت ایران است و استفاده از زبان هاي 
قومي در کتاب هاي درسي، مانع انسجام و وحدت ملي ایرانیان است و 

از این کار باید به جد جلوگیري شود.
دوستدار زبان فارسي 

اخبارکوتاه

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .
* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

ایمیل خط ارتباطي :

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

سرویس خبر:شورای تأمین سیستان و بلوچستان در پی ناآرامی های 
دیروز زاهدان، اطالعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ما در زاهدان، در بخش���ی از اطالعیه ش���ورای 
تامین سیستان و بلوچستان درباره اتفاقات دیروز زاهدان آمده است: 
به اطالع مردم ش���ریف و آگاه سیستان و بلوچستان می رساند که 
در پی اغتشاش���ات دیروز یکی از شهروندان بر اثر تیراندازی افراد 
ناش���ناس جان خود را از دس���ت داد  و ۱4نفر از مردم و نیروهای 

حافظ امنیت مجروح شدند .
در ادامه این اطالعیه تاکید شده است: به رغم تذکرات امام جمعه 
مسجد مکی زاهدان، متاسفانه شماری افراد فرصت طلب برای ایجاد 
اغتش���اش و ناامنی وارد خیابان های اطراف شده که در این میان با 
شلیک افراد ناشناس، شماری از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت 

مجروح شدند.
ضمن قدردانی از مردم شریف و با بصیرت استان و علماء، معتمدان 
و ریش سفیدان، اعالم می کند که شرایط استان عادی است و از 
مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با 

دستگاه های امنیتی در میان بگذارند.
مدارس سيستان امروز و فردا تعطيل است  

خبر دیگر این که، فرمانداري شهرستان ویژه زابل در اطالعیه اي از 
تعطیلي مدارس منطقه سیستان به دلیل شیوع آنفلوآنزا در روزهاي 

شنبه و یکشنبه این هفته خبر داد .
 در اطالعیه فرمانداري شهرستان ویژه زابل آمده است: تمامي مدارس 
شهرستان هاي زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و  هامون  به دلیل شیوع 
بیماري آنفلوآنزا در روزهاي ش���نبه و یکشنبه غیرحضوري اعالم 

شد  .
 ای���ن اطالعیه مي افزاید: پیرو تصمیم���ات تمامي فرمانداران حوزه 
سیستان و بر اساس نظریه دانشگاه علوم پزشکي زابل، شیوه آموزش 
دانش آموزان تمامي مقاطع تحصیلي در ۲ شیفت صبح و عصر روزهاي 
شنبه و یکشنبه هفتم و هشتم آبان ماه به صورت غیر حضوري و در 

بستر برنامه شاد برگزار مي شود.  

اطالعیه شورای تأمین سیستان و 
بلوچستان درباره حوادث ديروز زاهدان 

آگهي مزايده و مناقصه عمومي 
بدينوس���يله شركت كشا���� � ��مپر��� ياسو� �� نظر ����� نسبت به برگز��� مز�يد� 
كتبي فر�� تعد��� ��� ما��� شامل حد�� 65 ��� گوساله نر شيرخو�� � حد�� 15 ��� 
گا� غير�بستن كشتا�گاهي � همچنين برگز��� مناقصه عمومي نوبت ��� ��گذ��� حمل� 
تخليه � تحويل شير خا� توليد� خو� �� محل شركت كشا���� � ��مپر��� ياسو� ��قع 
�� �ستا� كهگيلويه � بوير�حمد� ياسو� كيلومتر 35 جا�� �صفها� ��بر�� پمپ بنزين بشا� 
به كا�خانه ها� شير (مقاصد پيش بيني شد�) به �سيله تانكرها� �ستيل مخصو� حمل 
ش���ير خا� (با ظرفيت حد��� هر تانكر 25 تن) متعلق به شركت (صرفا� تامين  كشند� به 
تعد�� 2 �ستگا� بر عهد� پيمانكا� مي باشد) مناقصه عمومي (نوبت ���) �نتخا� پيمانكا� 
تامين نير�� �نس���اني جهت �نجا� عمليا� ��مپر��� � كا�ها� متفرقه �� ��� ��شنبه 
م���و�� 1401/08/16 �قد�� نمايد� لذ� �� كليه متقاضي���ا� خريد ���� پيمانكا��� حمل 
ش���يرخا� � پيمانكا��ني كه �� �مينه تامين نير�� �نساني ����� تخصص � تجربه كافي 
مي باش���ند �عو� به عمل مي �يد جهت ��يافت �سنا� � كسب �طالعا� بيشتر به محل 
ش���ركت ��قع �� كيلومتر 35 جا�� ياسو� � �صفها� مر�جعه � يا �� طريق �بسايت شركت 
به نشاني: https: //www.agriyasouj.ir/ مر�جعه نمو�� � سپس نسبت به با��يد �� 
��� ها� محل �نجا� پيمانكا�� نير�� �نساني � محل �نجا� خدما� حمل شيرخا� � نيز ��يافت 
�عال� شر�يط �س���نا� مز�يد� � مناقصه تا تا�يخ 1401/08/15 �قد�� نمايند� ضمنا� جلسه 
مز�يد� ��� ها � مناقصه حمل ش���يرخا� � مناقصه پيمانكا� تأمين نير�� �نس���اني �� ��� 
��شنبه مو�� 1401/08/16 ��� ساعت 11 صبح �� محل شركت كشا���� � ��مپر��� 

ياسو� با شر�يط �يل برگز�� مي گر��.
1� �� تا�يخ ��� �گهي مناقصه نير�� �نس���اني �� ���نامه جهت �خذ ����� ش���ركت �� 
مناقصه (نوبت ���)� به ���� فو� مر�جعه نمو�� � يا با شما�� تما� 09135101889 
�� س���اعا� ����� تما� حاصل نمايند. �خرين مهلت جهت تحويل پيش���نها��� �� 
پاكت مهر � مو� ش���د� به �فتر ش���ركت � �خذ �سيد تا س���اعت 14 ��� يكشنبه مو�� 
1401/08/15 مي باشد. به پيشنها��� ��يافتي خا�� �� موعد مقر�� مشر��� مخد��� 
مبهم� ناقص � پيش���نها��تي كه با شر�يط مند�� �� �سنا� �ختال� ��شته باشد ترتيب �ثر 

���� نخو�هد شد.
2� مهلت تحويل �سنا� � قيمت �عالمي مناقصه حمل شيرخا� نوبت ��� تا ساعت 14 ��� 

يكشنبه مو�� 1401/08/15 مي باشد.
3� مهلت تحويل �س���نا� � قيمت �عالمي مز�يد�� ��� ها تا س���اعت 10 صبح ��� ��شنبه 

مو�� 1401/08/16 مي باشد.
4� �ينكه سپر�� برندگا� نفر�� ��� تا سو� مز�يد� � مناقصه تا مرحله عقد قر����� به ترتيب 
��لويت توس���ط شركت برگشت نخو�هد شد � �� صو�� �متنا� هر يك �� نفر�� به ترتيب 

فو�� سپر�� �� توسط شركت ثبت � ضبط خو�هد شد.
5� ميز�� سپر�� ��يافتي جهت شركت �� مز�يد� � مناقصه طبق فر� شر�يط مي باشد.

6� هزينه �گهي � كا�شناسي برعهد� برند� مز�يد� � مناقصه مي باشد.
تلفن همر��: 09176187768 
تلفن: 9 � 07433444046 
فاكس: 07433444051

آگهـي مزايـده موتـورسيكلـت
به موجب پر�ند� �جر�ئي كالسه 140104021651000039/1 
يك �س��تگا� موتو�  سيكلت شما�� 95782 � 637 
با برند همتا� 125 مشكي �نگ متعلق به �قا� علي 
محمد محمد� ���� كويجاني فر�ند ش��عبانعلي به 
شما�� ملي 5610026903 كه طبق نظر كا�شنا� 
�سمي� به مبلغ 150/000/000 �يا� (يكصد � پنجا� 
ميليو� �يا�) ���يابي شد�� �� ساعت 9 �لي 12 ��� 
��ش��نبه مو�� 1401/08/23 �� ����� ثبت �سنا� 
� �مال� بافق ��قع �� بافق � بلو�� بس��يج �� طريق 
مز�يد� به فر�� مي �س��د� مز�يد� �� مبلغ يكصد 
� پنجا� ميليو� �يا� ش��ر�� � به باالترين قيمت 
پيشنها�� نقد�� فر�خته مي شو� شركت �� مز�يد� 
مستلز� پر��خت 10��صد مبلغ مذكو� به حسا� 
����� مي باش��د � كليه هزينه ها� قانوني به عهد� 
برند� مز�يد� �س��ت � نيم عشر � حق مز�يد� نقد�� 
�صو� خو�هد شد ضمنا� چنانچه ��� مز�يد� تعطيل 
�سمي �عال� گر��� مز�يد� ��� ����� بعد �� تعطيلي 

�� هما� ساعت � مكا� مقر� برگز�� خو�هد شد.
تا�يخ �نتشا�: 1401/8/07

اجراي ثبت اسناد بافقـ  محمد رنجبر بافقي

راهپیمایی نمازگزاران قمی در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

سرویس خبر: شوراي تامین سیستان و بلوچستان از عزل 
فرمانده انتظامي زاهدان و رئیس کالنتري ۱6 این شهر 
از سمت خود در پي حوادث اخیر و مرگ شماري از 

هموطنانمان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در زاهدان، در بخش���ي از بیانیه 
ش���وراي تامین سیستان و بلوچستان درباره رخدادهاي 
تاس���ف بار       8 مهرماه در زاهدان آمده اس���ت: روز 
جمعه 8 مهرماه پس از اتمام مراس���م نماز جمعه اهل 
س���نت در شهر زاهدان، گروهي از افراد ضمن یورش 
به کالنتري ۱6 در مجاورت مصالي نماز جمعه قصد 
داشتند حوزه انتظامي مذکور را تصرف کنند. در جریان 
این حمله با توجه به درگیري مهاجمان و نیروهاي مدافع 
کالنتري، متاسفانه برخي هموطنان مظلوم و نمازگزاران 
جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. پس از 
این حادثه ش���ماري افراد مسلح با سواستفاده از فضاي 
ملتهب ایجاد ش���ده ضمن حمله به شهروندان و اماکن 
مختلف، اق���دام به آتش زدن و غارت اموال عمومي و 
خصوصي کردند و با نیروهاي حافظ امنیت درگیر شدند 
که در این حوادث شماري از اغتشاشگران و افراد بي گناه 
کشته شدند و جمعي از نیروهاي خدوم امنیتي و نظامي 

هم به شهادت رسیدند .
 به دنبال حادثه غمبار زاهدان، طي دستور رئیس جمهوري، 
وزیر کشور در شهرستان زاهدان حضور یافت و متعاقبًا 
با پیگیري مس���ئوالن عالي امنیت���ي، دفاعي و انتظامي 
کش���ور هیات هاي کارشناسي به منظور بررسي علل، 
زمینه ه���ا، چگونگي و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام 
ش���دند و اقدامات جامعي را براي دستیابي به روایت 
دقی���ق و واقع���ي از حوادث رخ داده در دس���تور کار 
قرار دادند. تیم هاي بررس���ي و هیات هاي اعزام شده به 
زاهدان، ضمن گفتگو با فرماندهان انتظامي و مسئوالن 
امنیتي، بررس���ي فیلم هاي دوربین هاي مدار بسته سطح 
ش���هر، جمع آوري ش���واهد میداني، گفتگو با شاهدان 
عیني و مجروحان حادثه و دیدار با س���ران طوایف و 
 علماي دیني، به بازسازي صحنه اغتشاش و نحوه اقدام 

نیروهاي انتظامي پرداختند.  
در ادامه این بیانیه نتایج جمع بندي این تحقیقات به شرح 

زیر اعالم شده است :
  ۱ �  ح���وادث روز جمع���ه 8 مهرم���اه در دو ب���ازه 
زماني و محیط متفاوت به وقوع پیوس���ته که از منظر 
 عناص���ر حاضر در صحن���ه، انگیزه و اقدام با یکدیگر 

متفاوت است .
  ۲ � پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر ۱5۰ نفر 
که حضور افراد مسلح در میان آنها به اثبات رسیده با 
حمله به کالنتري ۱6، ضمن پرتاب س���نگ، تیراندازي، 
هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کالنتري 
به قصد تخریب درب و دیوار و نهایتاً ورود به محوطه 
کالنتري، آغازگر اغتش���اش بودند و با به آتش کشیدن 
خودرو پلیس و مجروح نمودن شماري از کادر انتظامي، 
ت���الش کردند تا ح���وزه انتظامي مذکور را به تصرف 
خود درآورند، که اقدام اغتشاشگران براي تصرف حوزه 
انتظامي با عکس العمل پرسنل حاضر در کالنتري عقیم 
ماند )استفاده از گاز اشک آور، بکارگیري سالح ساچمه زن 

و تیراندازي( 
 3�     ب���ه دلی���ل مجاورت کالنتري ۱6 با محل برگزاري 
نماز جمعه، تخلیه نشدن کامل مصلي، درگیري مسلحانه 
و نیز تیراندازي نیروهاي انتظامي، متاس���فانه منجر به 
مجروحیت و از دست دادن جان شماري از شهروندان 
 نمازگزار و عابران بي گناهي شد که نقشي در اغتشاش

 نداشتند .
  4�     پ���س از پایان درگیري هاي مرحله اول در اطراف 
کالنت���ري، برخي افراد و همچنین افرادي مس���لح با 
سواستفاده از التهاب ایجاد شده، در اطراف مسجد مکي، 
پشت بام هاي مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به 
اغتش���اش و ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومي، 

دولتي و خصوصي، درگیري مسلحانه را آغاز کردند .
  5�    ش���وراي تامین اس���تان به منظور برقراري امنیت و 
جلوگیري از گس���ترش ناامن���ي و حفظ جان و مال 
شهروندان، نسبت به اعالم وضعیت امنیتي در شهر اقدام 

و مرحله مقابله نیروهاي امنیتي و انتظامي با گروه هاي 
مسلح آغاز کرد و تا اواخر شب ادامه مي یابد.

 در ای���ن مقط���ع زماني نیز تعدادي از افراد مس���لح 
کش���ته ش���دند و 6 نفر از حافظان امنیت از جمله 
 سردار سرافراز هاشمي به شهادت رسیدند و گروهي هم 

مجروح شدند .
  7 �   بر اس���اس مس���تندات موجود، تاکنون، ش���مار 
مجموع���ه جانباختگان حوادث 8 مه���ر و روزهاي 
بعد از آن در ش���هر زاهدان 35 نفر اس���ت که شامل 
برخي از نمازگزاران در مصلي، جانباختگان در مرحله 
اول اطراف کالنتري، کش���ته ش���دگان از افراد مسلح 
بر اثر درگیري هاي س���طح شهر و همچنین شهروندان 
 بي گناه به قتل رس���یده توسط اشرار در مناطق مختلف 

شهر هستند .
 در بخش پایاني این بیانیه با اشاره به قصور برخي ماموران 
انتظامي و برکناري ش���ماري از فرماندهان این نیرو در 
اس���تان، تاکید شده است: شوراي تامین به مردم اصیل، 
وفادار و انقالبي شهر زاهدان خصوصاً خانواده هاي شهدا 
و جانباختگان تس���لیت عرض مي کند و جهت تحقق 
دستور رئیس جمهوري براي اجراي عدالت، ضمن پذیرش 
قصور برخي از ماموران و عزل رئیس وقت کالنتري ۱6 
و فرمانده انتظامي شهرس���تان زاهدان و همچنین جبران 
خسارت هاي وارده به جان باختگان بي گناه و خانواده هاي 
آن���ان اعالم مي دارد که؛ پرون���ده حوادث تلخ زاهدان 
اعم از محرکان، اغتشاش���گران و مهاجمان به کالنتري 
و از طرفي مسئولین ذیربط انتظامي جهت رسیدگي به 
تخلفات و جرائم، تش���کیل و به همراه مستندات کامل 
براي رسیدگي همه جانبه به مرجع قضایي ارسال شده 
اس���ت تا به صورت دقیق و بر اس���اس ضوابط قانوني 
مورد رسیدگي قرار گیرد. الزم به ذکر است چنانچه طي 
بررسي هاي تکمیلي و در صورت مشخص شدن مواردي 
دیگر از قصور و یا تقصیر احتمالي پرسنل و فرماندهان 
 انتظامي جهت رسیدگي و اقدام به مراجع ذي ربط ارسال 

خواهد شد .

عزل 2 فرمانده انتظامي زاهدان

س���رویس حوادث: مرحل���ه نهایی رزمایش جنگ 
الکترونیک »س���پر حافظان والیت ۱4۰۱« با حضور 
یگان های راهبردی جنگ الکترونیک ارتش جمهوری 

اسالمی ، در منطقه عمومی اصفهان برگزار شد.
 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده 
ارتش و فرمانده قرارگاه راه کنش���ی ذوالفقار ارتش 
در این بارهگفت: در رزمایش »سپر حافظان والیت 
۱4۰۱« یگان های واکنش سریع و سامانه های جنگال 
نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش 
در منطقه عموم���ی اصفهان با اجرای راه کنش های 
آفندی و پدافندی در حوزه جنگ الکترونیک، آخرین 
دستاوردها و توانمندی های رزمی خود در این حوزه 

راهبردی را مورد استفاده قرار دادند.
وی افزود: در مرحله نهایی این رزمایش تخصصی، 
عملیات شناس���ایی، اختالل و فریب الکترونیک و 
هدای���ت و کنترل اقدامات جنگال، پایش منطقه و 
اجرای اقدامات حفاظت الکترونیک، مقابله با حمالت 
الکترونیکی و س���ایبری و حفاظت از سامانه های 
راداری و مخابراتی با استفاده از پهپاد ، بالگرد ، هواپیما 
و ریزپرنده در منطقه عمومی رزمایش برگزار شد.

مع���اون هماهنگ کننده ارتش ادام���ه داد: در این 
مرحله از رزمایش، عملیات انهدام اهداف حس���اس 
و رادارهای رهگیر نیروهای مهاجم توس���ط پهپاد 
ک���رار و عملیات اختالل و فریب راداری به منظور 
جلوگیری از رهگیری و شناسایی سامانه های راداری 
توسط جنگنده های نیروی هوایی ارتش با موفقیت 

انجام شد.
  س���یاری همچنین گفت: عملیات تصویربرداری، 
شناسایی و شنود ماهواره ای، عملیات دفاع نقطه ای 
حفاظت الکترونیکی و دفاع لیزری علیه ریزپرنده های 
مهاجم و عملیات اخالل و فریب راداری هواپایه ، 

بخش دیگری از مرحله نهایی این رزمایش بود.
فرمانده قرارگاه راه کنشی ذوالفقار ارتش با اشاره به این 

که آنچه در این منطقه انجام شد گوشه هایی از آمادگی 
ارتش در حوزه جنگ الکترونیک بوده است، افزود: 
در این رزمایش، هواپیمای 7۰7نیروی هوایی ارتش 
هماهنگ با پهپادهای کمان ۱۲مجهز به سامانه های 
راداری جدید تیام و فاطر و پهپادهای ابابیل 3و 4، 
عملیات پشتیبانی الکترونیکی ریزپرنده های مهاجم 
به منظور کشف و شناسایی دقیق محل سایت های 
راداری و ش���بکه های ارتباطی هدف را با موفقیت 

انجام دادند.
وی ادامه داد: سامانه های راداری کاوش و ۱5خرداد 
نیروی پدافند هوایی هم با کمک بالگردها و پهپادهای 
نیروی زمینی ارتش، عملیات اختالل و فریب ناوبری 
زمین پایه علی���ه پهپادهای کروز را موفقیت انجام 
دادند.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به ارزیابی 
مثبت فرماندهان، ناظران و داوران حاضر در منطقه 
از عملکرد موفق یگان ها و س���امانه های جنگ در 
این رزمایش، اظهار داشت: هماهنگی عملیاتی بین 
نیروهای آفندی و موفقیت راه کنش���ی در جلوگیری 
از کش���ف و رصد اطالع���ات راداری و مخابراتی 
توسط یگان های جنگ الکترونیک مستقر در منطقه 
عمومی رزمایش یکی از مهم ترین دستاوردهای این 

رزمایش است.
وی همچنین درباره میزان تحقق اهداف و دستاوردهای 
پیش بینی شده در این رزمایش گفت: ارتقای سطح 
اشراف اطالعاتی در حوزه جنگال به منظور جلوگیری 
از غافلگیری و تهدیدات دشمنان و پیش بینی مقابله 
موث���ر با انواع تهدیدات آینده، تبادل تجربه، تمرین 
طرح ه���ا و ارزیاب���ی راه کنش های جدید با هدف 
پاسخگویی به تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای، رفع 
نقاط ضعف و نواقص احصا شده در رزمایش های 
قبلی و توجه به نقاط قوت در حوزه جنگ الکترونیک 
ارتش از جمله نتایج رزمایش مشترک »سپر حافظان 

والیت ۱4۰۱« ارتش جمهوری اسالمی است.

برگزاری رزمايش جنگ الكترونیك ارتش 
در منطقه عمومی اصفهان

سرویس حوادث: معاون حفاظت و پیشگیري 
از حریق سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني 
شهر تهران از تبدیل ساختمان هاي مسکوني به 

مدارس و مراکز آموزشي ابراز نگراني کرد. 
کامران عبدولي با اشاره به بازدیدهاي آتش نشاني 
از وضعیت ایمني مدارس ش���هر تهران اظهار 
داش���ت: سازمان آتش نشاني تهران از چندین 
سال قبل بررسي وضعیت ایمني اماکن شهر 
ته���ران را آغاز کرد که مدارس نیز از جمله 
آن ها بود و به مرور زمان و به صورت جدي 
از س���ال 97 بازدید از مدارس در دستورکار 
سازمان آتش نشاني قرار گرفت و بازدیدهاي 

الزم به صورت میداني انجام شد. 
وي که پیش از این در گفتگویي با ایس���نا، 
دوران کرونا را فرصتي مناسب براي ایمن سازي 
مدارس دانس���ته و بابت از دست رفتن این 
فرصت ابراز تاسف کرده بود، گفت:  خردادماه 
امسال معاون پیشگیري از وقوع جرم دادستاني 
تهران به موضوع ورود کرد و جلسه مشترکي 
برگزار شد. در این جلسه نمایندگان اداره کل 

آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس 
شهر تهران نیز حضور داشتند و  قرار شد تا 
لیستي از مدارس را به ما بدهند و ما نیز بر 
اساس ظرفیت خود بازدیدهاي الزم را انجام 
دهیم که در نهایت و در فاز نخس���ت لیستي 
از 8۰4 مرکز آموزشي شامل مدارس دولتي به 
آتش نشاني معرفي شد. در این لیست مدارس 

غیر انتفاعي به ما معرفي نشد. 
عبدولي درباره چرایي عدم ورود به موضوع 
ایمني مدارس غیر انتفاعي و خطرات بهره برداري 
از برخي س���اختمان هاي مسکوني به عنوان 
مدارس خصوصي اظهار داشت: این برنامه و 
مدارسي که بازدید از آن ها در اولویت بود، از 
سوي اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 
و س���ازمان نوسازي مدارس سیاست گذاري 
شده است و ما تفکیکي قائل نشدیم که به ما 
مدارس دولتي یا غیرانتفاعي را معرفي کنند. ما 
شاخص هاي خود را بر اساس راه هاي خروج، 
ناایمني، عمر بنا، تجهیزات ایمني، تعداد افراد 
حاضر در مدرسه اعالم کردیم. از نظر ما تفاوتي 

ندارد که مدارس دولتي باشد یا غیردولتي و 
مدارس���ي که ضعف ایمني دارند باید اصالح 
وضعیت و ایمن سازي شوند. موضوع استفاده 
از ساختمان هاي مسکوني براي کاربري مدارس 

بسیار محرز و گاهي نگران کننده است. 
وي ادامه داد: بر اساس برآوردي که در اختیار 
داریم در ش���هر تهران حدود 45۰۰ مدرسه 
وجود دارد که  ۲4۰۰ مدرسه دولتي و ۲۱۰۰ 
مدرسه غیر دولتي هستند. انتظار ما این است 
که وزارت آموزش پرورش و اداره کل آموزش 
و پرورش ش���هر تهران با ما همکاري داشته 
باش���ند تا از همه این مدارس بازدید و براي 
همه آن ها دستورالعمل صادر کنیم. باید شرایط 
ایمن س���ازي مدارس فراهم و بودجه الزم به 

آن ها اختصاص داده شود. 
عبدولي تاکید کرد: ایمن سازي آموزشگاه ها 
و سایر مراکز آموزشي نیز باید در دستور کار 
متولیان امر قرار گیرد که متاس���فانه اطالعات 
حاصله نشان از عدم توجه به این موضوع و 

وضعیت نامناسب ایمني آن ها است.  

نگراني آتش نشاني از ايمني مدارس داير شده در ساختمان هاي مسكوني

سرویس خبر: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: طبق بررسی های 
پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا ضربه سخت 
به سرمهرش���اد شهیدی نژاد ، کامال مردود است و علت تامه فوت از 

نظر پزشکی قانونی متعاقبا اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی 
درباره جزئیات علت مرگ مهرش���اد شهیدی نژاد در شهر اراک اظهار 

داشت: طبق بررسی های پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر 
اصابت گلوله یا برخورد شئ سخت به سر او ، کامال مردود است و 
هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا ، جمجمه و خونریزی مغزی هم 
در جسد وجود ندارد و علت تامه فوت از نظر پزشکی قانونی متعاقبا 
اعالم خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: جسد 
این شخص با حضور خانواده اش بررسی و مستندسازی شده است.

آغاز بررسی های پزشكی قانونی درباره علت مرگ » مهرشاد شهیدی نژاد«

بقيه از صفحه 2
اعالم برنامه تشييع و بزرگداشت شهدای حمله 

تروريستی

 برنامه های مربوط به برگزاری مراسم تشییع، 

خاکسپاری و بزرگداشت شهدای حمله تروریستی به 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع(، اعالم شد.

آیین تشییع پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی 
به حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع(، ساعت 9 صبح 
امروز از میدان شهدا به سمت حرم مطهر احمدی و 

محمدی)ع( برگزار می شود.
همچنین برابر اعالم دفتر تولیت آستان مقدس 
احمدی و محم���دی، عصر امروز و همزمان با نماز 
مغرب و عشا، مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه 
تروریستی از سوی دفتر مقام معظم رهبری، در حرم 

مطهر حضرت شاهچراغ)ع( برگزار خواهد شد.
 معاون توس���عه مدیریت و منابع استانداری 
فارس هم با تس���لیت درگذشت شهادت هموطنان 
در حمله تروریستی حرم ش���اهچراغ اعالم کرد: با 
تصمیم استاندار فارس، امروز هفتم آبان ماه این استان 

تعطیل است .
عبدالعلی کریمی در گفتگو با ایرنا افزود: پیکر 
شهدای حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( با 
حضور گسترده مردم شیراز در حرم مطهر حضرت 

شاهچراغ )ع( تشییع می شود.
  پیش از این،  از پنجشنبه ) پنجم آبان ماه(  به 
مدت سه روز در استان فارس عزای عمومی اعالم 

شده بود.
طواف پيكر مطهر شهدا در حرم امام رضا)ع(

فرماندار شیراز گفت: پیکر مطهر شهدای حادثه 
تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( امروز 

در  حرم امام رضا)ع( تشییع می شود.
لطف اهلل ش���یبانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم 
اظهار داش���ت: با هماهنگی های انجام شده با استان 
خراسان رضوی و رضایت خانواده های شهداء پیکر 
مطهر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت 
ش���اهچراغ )ع( امروز پس از مراسم تشییع به شهر 
مقدس اعزام و در حرم امام رضا )ع( تشییع می شود.

بمب گذاری در شيراز خنثی شد
فرماندار شیراز از خنثی سازی یک بمب در یکی 

از خیابان های شلوغ و پرتردد این شهر خبر داد.
لطف اهلل شیبانی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
یک فرد  چند شب قبل قصد بمب گذاری در خیابان 
معالی آباد ش���یراز را داشت که با هوشیاری ماموران 
انتظامی ناکام ماند.فرماندار ش���یراز افزود: ماموران 
انتظامی با اطالع از قصد ف���رد بمب گذار، وی را 
دستگیر و بمب را خنثی کردند.فرد بمب گذار برای 
تحقیقات و بازجویی در اختیار پلیس است و با پایان 
تحقیقات، هویت بمب گذار و جزییات بیشتر اطالع 

رسانی می شود.
پاسخی كوبنده در انتظار حاميان و آمران اقدام 

تروريستی
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: حامیان 
این عملیات کثیف و گروه های تکفیری پشت صحنه 
جنایت هولناک در حرم شاهچراغ باید بدانند که قطعا 
پاسخی محکم و کوبنده در انتظار آنان خواهد بود و 
قلب مردم و شیعیان عزیز بیش از پیش با مکتب اهل 

بیت)ع( گره خواهد خورد.
به گزارش ایرنا، محمد مخبر در سفر به شیراز 
و عیادت از مجروحان حمله تروریستی تاکید کرد: 
عامالن، آمران و حامیان این حادثه تلخ و جانس���وز 
با اقدام علیه مردم و کودکان بی گناه و ریختن خون 
زائران س���ومین حرم اهل بیت)ع(، بار دیگر خوی 
درندگی و ذات پلید خود را به نمایش گذاش���تند 
و چهره واقعی نظام س���لطه و دشمنان ملت ایران به 

جهانیان معرفی شد.
مخبر همچنین با خان���واده مجروحان حادثه 
تروریس���تی دیدار و گفتگو و ضمن ابراز همدردی 
با آنان، بر اهتمام دس���تگاه های امنیتی و اطالعاتی 
برای برخورد با عوامل و حامیان عملیات تروریستی 

تاکید کرد.
دکتر مخبر همچنین با حضور در حرم احمد 
بن موسی علیه السالم، ضمن استماع گزارش های 
مسئوالن مربوطه در خصوص نحوه عملیات تروریستی 
روز گذش���ته، با حضور در مقتل شهدای شاهچراغ، 
همراه با مردم شیراز و خدام حرم به عزاداری پرداخت 

و بعد از آن در نماز جماعت شرکت کرد
وزير كشــور: تيراندازی به مردم نشــان از 

استيصال دشمن است
وزیر کشور با بیان اینکه توطئه جنگ ترکیبی 
دشمنان علیه ایران به سنگ خواهد خورد، به اقدام 
تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ )ع( اشاره کرد و 
گفت: تیراندازی به مردم بی گناه و کودکان نشان از 

استیصال دشمن دارد.
احمد وحیدی در حاشیه س���فر به شیراز در 
حرم مطهر  حضرت ش���اهچراغ)ع( افزود: عملیات 
تروریستی چهارم آبان در حرم مطهر شاهچراغ آخرین 
مرحله از پروژه ای بود که هدف دشمن در آن ایجاد 

ناامنی و عدم ثبات در کشور بود.
وزیر کشور، به شهادت رساندن زنان و مردان و 
کودکان بی دفاع را آخرین پرده  دشمنان نظام و انقالب 
دانست و گفت: این جنایت نشان داد که آنان به هیچ 

اصل انسانی و اخالقی پایبند نیستند.
اسامی ۱۳شهيد حادثه تروريستی شيراز

اداره کل پزش���کی قانونی استان فارس، اسامی 
۱3شهید حادثه تروریستی حرم شاهچراغ را به این 

شرح اعالم کرد:
۱- زهرا اسمعیلی فرزند آقاجان 46ساله

۲- علیرضا س���رایداران فرزند محمدحسن 
49ساله

3- آرشام سرایداران فرزند علیرضا ۱۰ساله
4- مجتبی ندیمی فرزند مصطفی 45ساله

5- حسنعلی پورعیسی فرزند محمداسماعیل 
73ساله

6- به���ادر آزادی ش���یری فرزند علی همت 
6۰ساله

7- سیدفریدالدین معصومی فرزند سیدمحسن 
39ساله

8- علی اصغر لری گویینی فرزند عباس 7ساله
9- محمدرضا کشاورز فرزند مهدی ۱5ساله

۱۰- محمدولی کیاسی فرزند غریبعلی 54ساله
۱۱- احساس مرادی فرزند محبعلی 58ساله
۱۲- هوشنگ خوب فرزند خداداد 64ساله
۱3- امید خوب فرزند هوشنگ 3۲ساله

رهبر معظم انقالب:عامالن جنايت شیراز
يقیناً مجازات خواهند شد
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امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار 
داشت: ایران بی طرفی فعال خود را 
در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز 
س���احی به طرفین این جنگ برای 

استفاده در آن نداده است.
وی که در نشست شورای امنیت 
این نهاد بین المللی با عنوان صلح و 
امنیت بین المللی س���خن می گفت، 
تاکید کرد: ایران به ط���ور مداوم از 
صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین 
حمایت کرده و ب���ه رغم موافقتنامه 
همکاریهای دفاعی دوجانب ، هرگز 
به طرفهای جنگ ،ساح برای استفاده 
در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از 

درگیری نداده است.
نماینده دائم ایران گفت: تعدادی 
از کش���ورهای عضو شورای امنیت 
س���ازمان ملل از جمله آمریکا دیگر 
کش���ورها را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
متهم کرده اند،در حالی که آنها خود 
به نقض فاحش همه تعهدات حقوقی 
تحت همان قطعنامه ادامه می دهند. 
مثال بارز این نقض تعهد، خروج غیر 
قانونی ایاالت متحده از توافق هسته ای 
و تداوم این نقض تعهد در زمان حال 
به عنوان اهرمی برای چانه زنی است؛ 
اقدامی که نقض آش���کار و فاحش 
قواعد آمره حقوق بین الملل، منشور 
ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت محسوب می شود.
دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل 
خاطر نشان کرد: در یک تاش زبونانه 
دیگر ،کشورهای غربی تاش کرده اند 
از طریق انتشار اطاعات نادرست ، 
مطالب غیرمس���تند ،گمانه زنی های 
نادرست و تفاسیر گمراه کننده، خود 
سرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳۱شورای 
امنیت سازمان ملل، بین این قطعنامه و 
استفاده از پهپادها در درگیری اوکراین 
ارتباط ساختگی برقرار تا از این طریق 

ادعاهای بی اساس خود را علیه ایران 
را توجیه کنند.

وی افزود: ادعای نقض پاراگراف 
۴ ضمیمه Bقطعنامه ۲۲۳۱ یک اشتباه 
و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است 
که در تناقض با مفاد و روح و نص این 
بند محسوب می شود. این پاراگراف به 
طور روشن به محدودیتهای اقام ،مواد 
تجهیزات، کاالها و فناوری اش���اره 
می کند که می تواند به توسعه مرتبط با 
ساحهای هسته ای کمک کند که در 
این رابطه ایران هرگز این اقام را تولید 
و عرضه نکرده اس���ت و قصدی هم 

برای تولید یا عرضه آن ندارد.
س���فیر ایران در سازمان ملل در 
باره درخواس���ت از دبیرخانه سازمان 
ملل ب���رای انج���ام تحقیقات در 
چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی 
نوع پهپادهای استفاده شده در درگیری 
در اوکراین ، تاکید کرد ، قطعنامه ۲۲۳۱ 
هیچ مبنای حقوقی برای انجام این گونه 
تحقیقات فراهم نکرده است. عاوه 
براین و مهمتر از آن، یادداشت مورخ 
۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ رئیس شورای امنیت 
وظایف مرتبط در اجرای قطعنامه به 
ویژه در ارتباط با اصول ذکر شده در 
پاراگراف ۲و ۷ ضمیمه B این قطعنامه 

۲۲۳۱ را مشخص کرده است.
ایروانی یادآور ش���د:دبیرخانه 
درباره این قطعنام���ه دارای وظایفی 
شامل مدیریت همه ارتباطات ورودی 
وخروجی مرتبط با اجرای قطعنامه، 
پیش نویس مکاتبات ،سخنرانی ها و 
توجیه کردن تس���هیل کننده مرتبط با 
اجرای قطعنامه، حفظ و نگهداری همه 
اطاعات و مدارک مرتبط با کار شورای 
امنیت بوده و در زمینه قطعنامه وظیفه 
خدمات اداری و کمک به تسهیل کننده 
در سازماندهی جلسات غیر رسمی 
شورای امنیت برای حمایت از اجرای 

قطعنامه را به عهده داشته است .

س���فیر ایران در س���ازمان ملل 
اضافه کرد: یک بار دیگر تاکید می کنم 
هرگونه سوء استفاده از وظایف ذکر 
شده در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ و از جمله 
تحقیقات درخواستی غیر قانونی است 
و نقض صریح دستور کار دبیرخانه 
محسوب می ش���ود.وی خطاب به 
رئیس ش���ورای امنیت گفت: جناب 
آقای رئیس! یک بار دیگر می خواهم 
موضع روشن و پیوسته ایران در مورد 
وضع اوکراین را مورد تاکید قرار دهم.

از ابتدای جنگ در اوکراین ،ایران 
موضع بی طرفی فعال را اتخاذ و حفظ 

کرده است.
کش���ور ما تاکید دارد که همه 
اعضای سازمان ملل باید به طور کامل 
به اهداف و اصول مندرج در منشور 
ملل متحد و حقوق بین الملل از جمله 
حاکمیت ،استقال،اتحاد و تمامیت 

ارضی احترام بگذارند.
این دیپلمات ارش���د ایران در 
س���ازمان ملل گفت: ای���ران به طور 
مداوم از صل���ح و پایان فوری جنگ 
در اوکرای���ن حمایت کرده و به رغم 
موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه ، 
هرگز به طرفهای جنگ ،ساح برای 
استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه 

بعد از درگیری نداده است.
س���فیر و نماینده دائ���م ایران 
در پای���ان تصریح کرد: گذش���ته از 
موضع حقوقی و سیاس���ی،ایران از 
جنبه اخاقی معتقد اس���ت که تامین 
تسلیحات نظامی نمی تواند به پایان 
جنگ کمک کندوباعث افزایش جنگ 
شده وصدمات و تخریبها را افزایش 
داده وباع���ث رنج و درد غیر نظامیان 

می شود. 
این دلیلی اس���ت که ایران از 
طرفها خواسته است به تعهدات خود 
تحت حقوق بین المللی انساندوستانه 
و اجرای رایزنی ب���رای حمایت از 

سفیر ایران درسازمان ملل:هرگزسالحی به طرفین جنگ اوکراین نداده  ایم
شهروندان وس���اختارهای حیاتی در 

مقابل حمات نظامی عمل کنند.
گفته های نماینده روسیه

نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل هم دراین جلس���ه گفت: آمریکا 
چهار سال است که بعد از خروج از 

برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل درباره ایران را نقض کرده 
است.به گزارش فارس، »واسیلی نبنزیا« 
با بیان این ک���ه »هیأت های غربی بار 
دیگر نفاق آش���کار و استانداردهای 
دوگانه نشان می دهند«، افزود: خود را به 

عنوان حامیان اصلی منشور سازمان ملل 
معرفی می کنند و درخواست هایی را 
برای حمایت از اصول منشور سازمان 
ملل در قطعنامه های مختلف مجمع 
عمومی وارد و سایر اعضای سازمان 
ملل را به نقض آن متهم می کنند؛اما 

زمانی که به نفع آ نهاست، همان اعضای 
شورای امنیت که دقیقاً دو هفته پیش 
اینجا پرشور خواستار دفاع از منشور 
سازمان ملل شدند، امروز آشکارا آن را 
نقض می کنند و به دبیرخانه سازمان ملل 
برای انجام همین اقدام فشار می آورند.

روی کین: نگران خط دفاعی انگلیس هستم
اسطوره فوتبال ایرلند معتقد است 
تیم تحت هدایت گرت ساوت گیت در 

خط دفاعی ضعف هایی دارد.
به گزارش تسنیم، روی کین که 
قرار است به عنوان کارشناس فوتبال با 
شبکه تلویزیونی »آی تی وی« انگلیس 
در جریان مس���ابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ قط���ر همکاری کند، می گوید 
تیم تحت هدایت گرت ساوت گیت، 
که در گروه B بیس���ت ودومین این 
مسابقات با ایران، آمریکا و ولز همگروه است، مدعی قهرمانی نیست. از 
دید او برزیل بخت اول قهرمانی در این دوره از جام جهانی به ش���مار 

می رود.
اس���طوره منچستریونایتد در بخشی از صحبت هایش گفت: سه شیر 
مش���کلی برای صعود از مرحله گروهی نخواهد داش���ت و آنها بسیار 
قدرتمندتر از رقبای خود هس���تند. فش���ار زیادی روی هری کین برای 
گلزنی وجود دارد و من همچنان نگران خط دفاعی انگلیس و دروازه بان 

این تیم هستم.
والیبال روسیه از حضور در المپیک پاریس محروم شد

تیم های ملی والیبال زنان 
و مردان روس���یه اجازه حضور 
در مس���ابقات انتخابی المپیک 
۲۰۲۴ پاریس را ندارند و به این 
ترتیب از حضور در این رقابت ها 

محروم شدند.
به گ���زارش ایرنا، کمیته 
بین المللی المپیک اعام کرد که 
تیم های م���ردان و زنان والیبال 

روس���یه اجازه ش���رکت در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۴ را نخواهند 
داشت. این محرومیت در ادامه جرایمی است که فدراسیون های ورزشی 
بین المللی علیه روسیه و باروس در نظر گرفته اند. محرومیت ها پس از 

آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین به راه افتاد.
در مسابقات انتخابی المپیک، ۲۴ تیم برتر رده بندی جهانی در سه 
گروه هشت تیمی به مصاف هم می روند و از هر گروه ۲ تیم برتر سهمیه 
المپیک را کسب می کنند. در پایان این مسابقات هم پنج تیم برتر رده بندی 

جهانی که نتوانسته اند سهمیه بگیرند، المپیکی خواهند شد.

اخبار داخلي

ورزش در 24 ساعت گذشته
* قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال: ادامه همکاری با کی روش به 

نتایج جام جهانی بستگی دارد/نکونام تنها گزینه ماست
* دستمزد ۱ میلیون دالری در انتظار »اسکوچیچ« در صورت حضور 

در ویتنام
* رئیس کمیته انضباطی: به دادسرای اخالق و انضباطی نیاز داریم/ 

فوتبال چند سال دیگر فاجعه آمیز می شود
* داوری رئیس فدراسیون بسکتبال: برخی افراد دوست ندارند تیم ملی 

بسکتبال به جام جهانی برود/ با فساد و رانت مبارزه می کنیم
*فیفا ش��اید روس��یه را به دلیل تحت پوشش قراردادن فوتبال مناطق 

الحاقی اوکراین از عضویت خود محروم کند
* س��وریان راضی به بازگشت نشد/ فدراسیون کشتی به دنبال نایب 

رئیس جدید
* تغییرات احتمالی در فوتسال/ روزهای پایانی اصولی نزدیک است؟

* ایران با دو نماینده در لیگ بسکتبال باشگاه های غرب آسیاشرکت می کند
* در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد تیم بانک شهر با نتیجه ۵ بر ۵ و 

با امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۸ از سد تیم ستارگان ساری گذشت
* ساپینتو: داوران عاشق من هستند!/ پیروزی حق استقالل بود

* الهامی سرمربی هوادار: استقالل مقابل دروازه اش پارک کرده بود
* مورایس: سپاهان باید برنده می شد/ نمی توانم ۱2 بازیکن در زمین 

بگذارم
* پانزدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی تفنگ و تپانچه مردان با قهرمانی 

تیم سپاهان به پایان رسید
* انص��راف بیرانون��د و هاش��می از حض��ور در اردوی تیم ملی 

وزنه برداری

آمادگ��ی بوکس��ورهای ایران برای 
حضور در قهرمانی آسیا

مربی تیم مل���ی بوکس ایران، درباره 
آخرین وضعیت ملی پوشان برای حضور در 
قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در اردن صحبت کرد.

جاس���م دالوری درباره لیست اعزامی 
تیم ملی بوکس ایران به مسابقات قهرمانی 
آسیا ۲۰۲۲ اردن، توضیح داد: فقط با برگزاری 
مسابقات انتخابی ترکیب نهایی را مشخص 
کردیم و حتی تا دو هفته قبل اوزان ۶۰ و 
۷۵ کیلوگ���رم ما که وزن های المپیکی تیم 
ایران هستند هم حضورشان قطعی نبود، تا 

اینکه انتخابی زدند. 
او گفت: از مسابقات قهرمانی کشور به 
این طرف مرتب مسابقات انتخابی  گذاشتیم 
و اردوهای مشترک هند و عراق را هم مد 

نظر قرار داده ایم. انتخاب های ما بر اس���اس 
رای داوره���ا )برد و باخت( بوده اس���ت. 
بوکس���ورها همه در ۱۲ وزنی که به این 
رویداد اعزام می شوند با این روش انتخاب 

و معرفی شده اند.
مربی تیم مل���ی بوکس ایران، درباره 
عدم اعزام دانیال شه بخش نیز گفت: دانیال 
چن���د ماه قبل از کادرفنی اجازه گرفت تا 
در مس���ابقات حرفه ای دبی شرکت کند و 
وقت���ی هم آمد دو مبارزه انتخابی برای او 
تدارک دیدیم که کمالی را شکس���ت داد، 
اما درخواس���ت کرد که به دلیل مشکات 
شخصی به این مسابقات اعزام نشود. دالیل 
ش���خصی او را نمی دانم که چه بود، اما او 

انتخابی ها را برد.
او درباره دو اردوی مشترک ملی پوشان 
با هند و عراق نیز گفت: به هر حال اردوی 
مشترک خصوصا هند، بهتر بود چون آن ها 

تیم بهتری نس���بت به عراق هستند. با این 
ح���ال عراق هم حریف تیم ما در قهرمانی 
آسیا اس���ت و همین که تن بوکسورهای 
م���ا به تن حریف غیر ایرانی بخورد اتفاق 
خوبی اس���ت. یک مقدار مسائل مالی روی 
تیم تاثیر گذار اس���ت که امیدوارم در آینده 

برطرف شوند.
دالوری درب���اره وضع کلی تیم ملی 
بوک���س ایران توضیح داد: ما در چند وزن 
نفراتی داریم که اولین بار است در مسابقات 
رده سنی بزرگساالن آن هم در قهرمانی آسیا 
شرکت می کنند. در غیر این صورت تمرینات 
خوبی پشت سر گذاشته ایم و از نظر روحی 
- روانی هم شرایط خوبی داریم. اینکه چه 
نتیجه ای کسب شود هم به شرایط مسابقات 

و خیلی موارد دیگر بستگی دارد.
او در پاسخ به این سوال که از نظر او 
نتیجه تیم ملی ایران در دور قبل رقابت ها، 

این دوره هم تکرار یا بهتر می شود؟ اظهار 
کرد: به هر حال چه خود ما و چه تیم های 
ملی رشته های دیگر همواره سعی می کنند 
نتای���ج دور قبل خود را بهتر کنند. هدف 
و برنامه ری���زی م���ا هم در این چند وقت 
ب���رای همین بود و امیدوارم بهترین نتیجه 

کسب شود.
راهکار س��ازمان لیگ کشتی برای 

مسابقات سال آینده
سازمان لیگ کشتی با در نظر گرفتن 
خواسته اسپانسرهای مالی برای تیمداری در 
لی���گ برتر قصد دارد تغییراتی را در برنامه 

سال آینده این مسابقات اعمال کند.
پس از اینکه برخی از اسپانسرهای مالی 
لیگ برتر کشتی از زمان محدود و کوتاه این 
رقابتها انتقاد کردند و این موضوع را یکی 
از مشکات تیم داری و حضور مستمر در 
لیگ برتر خواندند، س���ازمان لیگ در صدد 

رفع این مشکل بر آمد. گفته می شود متولیان 
برگزاری لیگ کشتی با در نظر گرفتن این 
مساله قصد دارند فکری اساسی برای تغییر 
و بیشتر شدن زمان برگزاری مسابقات کرده 

و روند این پیکارها را طوالنی تر کنند.
در همین راس���تا برنامه سازمان لیگ 
قصد دارد مس���ابقات سال آینده را قبل از 
رقابت های جهانی استارت بزند. این تغیر 
در حال���ی رخ خواهد داد که در هفته های 
آغازین لیگ برتر معموالً هیچکدام از تیم ها 
ملی پوشان خود را به کار نمی گیرند و بدون 
ای���ن نفرات می توانند کمی زودتر از برنامه 
کنون���ی، دور مقدماتی را آغاز کرده و تنور 

مسابقات را روشن کنند.
با این تغییر بعد از پایان مسابقات جهانی 
می توان شاهد حضور ملی پوشان در لیگ 
برتر باشیم و آنها با ریکاوری الزم و شرایطی 

مطلوب وارد کارزار لیگ خواهند شد.

دیدگاه

منتظر اجبار فیفا برای استفاده از 
کمک داور ویدئویی باشیم؟

داود مختاریانی- به این صحبت ها که همه طی هفته گذشته منتشر 
شده توجه بفرمایید:

»وزیر ورزش: احتماالْ در نیم فصل دوم امسال از کمک داور ویدئویی 
در لیگ برتر فوتبال استفاده می کنیم.

مهدی تاج: تا ۶ ماه آینده  از سه شرکتی که برای استعام به مراجع 
ذیصاح اعام ش���ده ۲ ش���رکت که از نظر قیمتی به فدراسیون نزدیک 

هستند انتخاب می شوند
افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال: شاید اواخر نیم فصل 

دوم از VAR استفاده کنیم
خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال: استفاده از کمک داور 

ویدئویی در فصل جاری منتفی است.«
همانطور که از صحبت ها معلوم است هیچکدام از مدیرانی که باید 
اطاعات دقیق از پیگیری خرید و نصب تجهیزات کمک داور ویدئویی 
داشته باشند نمی توانند اطاعات دقیق و درستی در مورد زمان اجرای این 

پروژه بدهند و تناقض در صحبت ّای آنها مشهود است.
دلیل این امر هرچه باش���د مسلماْ مالی نیست زیرا وزارت ورزش 
خیل���ی پی���ش از این اعام کرد که هزینه خرید و نصب این تجهیزات 

پرداخت خواهد شد.
با توجه به اینکه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنوز تجهیزات 
کمک داور ویدئویی را استفاده نمی کنیم و حتی کشورهایی مانند تاجیکستان 
که سطح فوتبال آنها بسیار پائینتر از ماست در حال استفاده از این تجهیزات 
هستند این سؤال مطرح می شود که چرا تا کنون این تجهیزات نصب و 

راه اندازی نشده است و دلیل اینهمه تعلل چیست؟
چند ماه قبل امیر قلعه نوعی در بین صحبت هایش خیلی کوتاه اشاره 
جالبی به این موضوع داشت و گفت: »کمک داور ویدئویی را نمی آورند 

که یکسری معادالت به هم نخورد«!
با توجه به حجم باالی گردش مالی سایت های شرطبندی و پیش 
بینی نتایج فوتبال که به شکل غیر قانونی در حال فعالیت هستند و اینکه 
با تغییر هر نتیجه میلیاردها تومان پول جابجا می شود این احتمال که عوامل 
این سایت ها در مسیر راه اندازی کمک داور ویدئویی توسط مهره های 

ریز و درشت خود خلل ایجاد می کنند دور از ذهن نیست.
ظاهراْ تا امروز دس���ت های پش���ت پرده موفق شده اند کمک داور 
ویدئویی را از فوتبال ما دور نگه دارند و باید ببینیم آیا فدراسیون فوتبال 
موفق می ش���ود از این وضع خارج شده و تکلیف کمک داور ویدئویی 

را معلوم کند یا خیر.
با توجه به اینکه اس���تفاده از این تجهیزات در مسابقات بین المللی 
اجباری شده است و در مسابقات مقدماتی جام جهانی میزبانی با شرط و 
شروط به ما داده شد، به نظر می رسد اگر به زودی فکری برای نصب این 
تجهیزات نشود، فیفا مجبور به استفاده از نامه های الزام آور و رسمی شود 
تا فدراسیون فوتبال چاره ای جز راه  اندازی این تجهیزات نداشته باشد.   

اخبار خارجی

دارنده مدال طای سنگین وزن المپیک ۲۰۱۲ 
لندن معتقد است هنوز هم مبالغ قرارداد کشتی گیران 
در لیگ برتر در مقایس���ه با رشته های دیگر بسیار 

ناچیز و محدود است.
به گزارش مهر، کمیل قاس���می به عنوان یکی 
از آزادکاران اسبق تیم ملی کشتی کشورمان، کارنامه 
درخش���انی در س���نگین وزن دارد و با مدال های 
رنگارنگ جهانی و المپیک یکی از مفاخر این رشته 
محس���وب می شود. او که امسال به عنوان مدیرفنی 
تیم هوتن پای به لیگ برتر کشتی آزاد گذاشته معتقد 
اس���ت باید کار کرد تا اسپانسرهای مالی از کشتی 
فراری نشوند و حضور آنها در این عرصه مستمر و 

طوالنی مدت باشد.
قهرم���ان بازی های المپی���ک ۲۰۱۲ لندن به 
حضورش در تیم هوتن اش���اره کرد و گفت: تیم 
ما برای نخستین بار در لیگ برتر شرکت کرده که 
امیدوارم با اتفاقاتی که در لیگ برتر امس���ال شاهد 
آن خواهیم بود، حضور این تیم مستمر و طوالنی 
باشد. خوشبختانه فعاً که اسپانسر این تیم با انگیزه 
و عاقه زیادی وارد لیگ کشتی شده و قصد دارد 

به نتایج خوبی دست یابد.
قاسمی با اشاره به اتفاقاتی که سالهای گذشته 

باعث رفتن اسپانسرهای مالی از عرصه تیمداری کشتی 
ادامه داد: متأسفانه ما در سال های قبل بارها می دیدیم 
که یک تیم با تمام توان و انگیزه وارد گود می شد اما 
رفته رفته با اتفاقاتی که در طول برگزاری لیگ رخ 
می داد، اسپانسرها رفتن را بر ماندن ترجیح می دادند. 
به همین دلیل تنها دغدغه من و اهالی کشتی این 
است که تیمداری در لیگ کشتی با گذشته متفاوت 
ش���ود و کشتی گیران و مربیان بتوانند برای مدت 
زیادی در قابل تیم های مختلف در این عرصه حضور 
یابند. بی تردید چراغ لیگ با استقبال همه جانبه و پر 
تعداد اسپانسرها روشن تر خواهد بود و شور و حال 

بیشتری به این مسابقات می بخشد.

ملی پوش اسبق کشتی آزاد کشورمان در واکنش 
به برخی اظهارات درباره دستمزدهای باال در لیگ برتر 
گفت: من هم برای سالهای زیادی به عنوان کشتی 
گیر در لیگ برتر حضور داشتم و با مبالغ بسیار ناچیز 
کشتی گرفتم. به همین دلیل معتقدم مبالغی که در لیگ 
برتر بین تیم ها و کشتی گیران رد و بدل می شود در 
مقایسه با رشته های دیگر بسیار ناچیز است و اصًا 
قابل قیاس نیست. البته کشتی همواره با این مشکل 
روبرو بوده که خوشبختانه امسال شاهد قراردادهای 
بهتری نسبت به سالهای قبل بودیم که امیدوارم این 
موضوع ارتقا یابد و باعث دلگرمی و انگیزه بیشتری 

برای کشتی گیران شود.
قاسمی در پایان گفت: البته باید به اسپانسرهای 
مالی هم حق داد چون آنها با هدف دیده ش���دن و 
تبلیغات وارد لیگ کشتی می شوند و یکی از مهمترین 
مشکات لیگ، زمان کوتاه آن است. از سوی دیگر 
نمی توان رقابتهای لیگ را بیش از حد طوالنی کرد 
چون کشتی گیران باید وزن کم کنند و فشار زیادی 
را متحمل خواهند شد. در نتیجه باید طوری برنامه 
ریزی ش���ود که هر دو طرف از وضعیت و شرایط 
لیگ راضی باشند و در نهایت لیگی پویا و جذاب 

را رقم بزند.

طارمی با کنار زدن مس���ی 
بهتری���ن بازیکن هفته پنجم لیگ 

قهرمانان اروپا شد
مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو 
پرتغال عنوان بهترین بازیکن هفته 
پنجم لیگ قهرمانان اروپا را به خود 

اختصاص داد.
به گزارش تس���نیم، مهدی 
طارمی، مهاجم ایرانی پورتو پرتغال 
با زدن دو گل در دیدار تیمش مقابل 
کلوب بروژ بلژیک در هفته پنجم 
لیگ قهرمانان اروپا در کنار لیونل 
مس���ی از پاری سن ژرمن، جیوانی 
س���یمئونه از ناپولی و رافا سیلوا از 
بنفیکا جزو نامزدهای بهترین بازیکن 

این هفته قرار گرفت.
در نهایت با رأی کاربران سایت 
یوفا، طارمی به عنوان بهترین بازیکن 
هفته پنجم انتخاب ش���د تا برای 
نخستین بار یک ایرانی عنوان بهترین 

بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا را 
به خود اختصاص دهد.

تیم پورتو با برتری ۴ بر صفر 
مقابل نماینده بلژیک صعودش به 

مرحله بعدی را قطعی کرد.

رسانه قطری صحبت های کی 
روش را درباره تیم ملی را بازنشر 
کرد.  تیم ملی فوتبال کش���ورمان 
کمتر از ۲۵ روز دیگر در مسابقات 
جام جهانی ۲۰۲۲ در گروه دوم با 
تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز 

رقابت می کند.
کارلوس کی روش س���رمربی 
تیم ملی کش���ورمان پیش از این 
مصاحبه ای را با نشریه »ورلد ساکر« 
انجام داده و از برنامه فشرده و غیرت 
بازیکن���ان ایرانی در این مصاحبه 

صحبت کرده بود.
ام���روز الکاس بخش���ی از 
صحبت ه���ای کارلوس کی روش 
را بازنش���ر کرد و به نقل از کی روش نوش���ت: برای آماده ش���دن برای 
جام جهانی ۲۰۲۲ برنامه فشرده ای را دنبال می کنیم و همه بازیکنان خود را 

وقف خدمت به کشورشان می کنند.
تمجی���د کارلوس ک���ی روش از غیرت بازیکنان ایران و وقف کردن 
خودش���ان برای موفقیت کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۲ سوژه این رسانه 

قطری شد.
اولین بازی شاگردان کارلوس کی روش در جام جهانی ۲۰۲۲ در تاریخ 

۳۰ آبان در ورزشگاه بین المللی خلیفه مقابل سه شیر ها برگزار می شود.

تمجید کارلوس کی روش از غیرت بازیکنان ایران

طارمی با کنار زدن مسی بهترین بازیکن هفته پنجم 
لیگ قهرمانان اروپا شد

کمیل قاسمی: بودجه یک تیم کشتی برابر با یک بازیکن رشته های دیگر است

تیم فوتبال اس���تقال در هفته 
یازده���م لیگ برتر و در روز اتمام 
محرومیت سرمربی خود برابر هوادار 
به پیروزی رس���ید تا با ۲۲ امتیاز به 

رده دوم جدول صعود کند.
در ادامه مسابقات هفته یازدهم 
لیگ برتر فوتب���ال دیروز تیم های 
استقال و هواداران تهران به مصاف 
هم رفتند که این مس���ابقه با نتیجه 
یک بر صفر به سود استقال  به پایان 
رسید. در این مسابقه محمد محبی 

)۹( برای استقال گلزنی کرد.
با این برد، استقال ۲۲ امتیازی 
شد و به رده دوم جدول صعود کرد 
تا به تعقیب پرسپولیس ادامه بدهد. 
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقال 
بعد از چند بازی محرومیت، روی 

نیمکت حضور داشت.
با تساوی تیم فوتبال سپاهان 
برابر مس رفسنجان، رده دوم جدول 

در اختیار استقال باقی ماند.

در یک���ی از بازی های هفته 
یازدهم لیگ برتر تیم های سپاهان 
و مس در رفسنجان به مصاف هم 
رفتند که ج���دال دو تیم با نتیجه 

تساوی بدون گل تمام شد.
س���پاهان که امی���دوار بود با 
پی���روزی در این بازی در رده دوم 
ج���دول باقی بماند، با توقف برابر 
مس ۲۰ امتیازی ش���د و باتوجه به 
پیروزی استقال و گل گهر، به رده 

چهارم جدول سقوط کرد.
مس رفس���نجان ه���م با این 

تساوی ۱۴ امتیازی شد.
تی���م فوتب���ال آلومینیوم در 
یازدهمین دیدار خود ذر رقابتهای 
لیگ برتر برابر تیم نساجی به پیروزی 

رسید.
در دی���دار تیم های آلومینیوم 
اراک و نساجی مازندران شاگردان 
رحمتی برابر تیم شمالی به برتری ۳ 

بر صفر رسیدند. محمود قائدرحمتی 
در دقیق���ه ۱۶ و زاپات���ا در دقیقه 
۲۷ و س���جاد آقایی در دقیقه ٨۹ 
برای آلومینیوم گل زدند. نساجی از 
دقیقه ۳۰ این دیدار به علت اخراج 
یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره به کار 

ادامه داد.
آخرین دیدار از هفته یازدهم 
رقابته���ای لیگ برتر بین تیم های 
ذوب آهن و نفت مسجدس���لیمان 
برگزار ش���د که طی آن شاگردان 
مه���دی تارتار به برتری ۵ بر یک 

رسیدند.
در ای���ن دی���دار محمدرضا 
سلیمانی در دقیقه ۴، سجاد آشوری 
در دقیقه ۲٨، آرمان اکوان در دقیقه 
۶۵ ، محمدحسین اسامی در دقیقه 
۹۰ و بهمن س���االری در دقیقه ۹۳ 
برای ذوب آهن گل زدند. حس���ین 
ش���نانی در دقیق���ه ۴۲ برای نفت 

مسجدسلیمان گل زد.

استقالل همچنان مدعی باقی ماند

نتایج هفته ۱۱ لیگ برتر فوتبال
پنج شنبه ۵ آبان

تراکتور ۱ - ۱ ملوان
صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پیکان
پرسپولیس ۱ - ۰ مس کرمان
فوالد ۱ - ۲ گل گهرسیرجان

هوادار ۰ - ۱ استقال
مس رفسنجان ۰ - ۰ سپاهان

آلومینیوم اراک ۳ - ۰ نساجی مازندران
ذوب آهن ۵ - ۱ نفت م. سلیمان

جدول لیگ برتر ایران
امتیاز بازی  تیم  رتبه 
۲۴  ۱۱ پرسپولیس   ۱
۲۲  ۱۱ استقال   ۲
۲۱ گل گهرسیرجان ۱۱   ۳
۲۰  ۱۱ سپاهان   ۴
۱۶  ۱۱ آلومینیوم اراک   ۵
۱۶ نساجی مازندران ۱۱   ۶
۱۵  ۱۱ تراکتور   ۷
۱۴  ۱۱ مس رفسنجان   ٨
۱۳  ۱۱ ذوب آهن   ۹
۱۲  ۱۰ فوالد   ۱۰
۱۲  ۱۱ هوادار   ۱۱
۱۲  ۱۱ پیکان   ۱۲
۹  ۱۱ مس کرمان   ۱۳
۹ نفت م. سلیمان ۱۱   ۱۴
۶  ۱۰ ملوان   ۱۵
۶  ۱۱ نفت آبادان   ۱۶

احتمال بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی 

دستور وزیر اقتصاد برای بررسی راهکارهای حمایت از بازار سرمایه 

کارشناس سازمان هواشناسی 
شرایط جوی را برای تشکیل توده 
گردوخاک در کش����ور عراق فراهم 
دانست و پیش بینی کرد این پدیده 
به استان های مرزی کشور از جمله 
در غرب و جنوب غرب کش����ور 

انتقال یابد.
به گزارش ایرنا، کبری رفیعی 
با اعام افزایش شدت بارش ها در 
غرب گیان، گفت: امروز گستره 
بارش ها به خراسان شمالی و شمال 
خراسان رضوی هم کشیده می شود.
البته بارش ها در استان های گیان و 
مازندران از شدت بیشتری برخوردار 

است و ارتفاعات زاگرس در غرب 
و جنوب غرب کشور با بارش های 
پراکن����ده و خفیف همراه خواهد 

شد.
وی افزود: ف����ردا هم مجدد 
در مناطق����ی از اصفهان، ش����مال 
اس����تان فارس، یزد و بخش هایی 
از سواحل خزر بارش های خفیف 
هم����راه با وزش ب����اد رخ می دهد 
و روز سه ش����نبه بارش ها عاوه بر 
این مناطق بخش هایی از دامنه های 
زاگرس مرکزی و شمال شرق کشور 
را در برمی گیرد.کارشناس سازمان 
هواشناسی از احتمال بارش برف 

در این م����دت در ارتفاعات البرز 
مرکزی خبر داد و گفت: روز دوشنبه 
سرعت باد در دامنه های جنوبی البرز، 
شمال غرب، غرب، جنوب غرب 
و مرکز و روز س����ه شنبه عاوه بر 
این مناطق در شمال شرق و جنوب 
شرق کشور افزایش یافته و سبب 
خی����زش گرد و خاک در برخی از 
نقاط خواهد ش����د. در همین حال، 
بر اساس اطاعات پهنه بارش ها از 
ابتدای س����ال آبی جاری )اول مهر 
۱۴۰۱ تاکنون( بارش های کش����ور 
در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۴/۱ 

درصد کاهش یافته است.

با دستور وزیر اقتصاد برگزاری جلسات فوق العاده 
بررسی راهکارهای کوتاه مدت حمایت از بازار سهام 

در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش مهر، با مجوز ریاس���ت شورای عالی 
بورس، جلس���ات فوق العاده بررسی راهکارهای کوتاه 
مدت حمایت از بازار س���رمایه برای اقدامات عملیاتی 

فوری برگزار می شود.
در همین رابطه س���ازمان بورس اعام کرد: این 
تصمیمات با اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذی ربط 

از این هفته اعمال خواهند شد.
خبر دیگری حاکیست: همچنین مشاور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: بازار سهام در وضع فعلی با 
وجود ارزندگی بسیاری از شرکت های سودده با چند 
ابهاماتی همچون تداوم قیمت گذاری دستوری دولتی، 
نرخ خوراک گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۲، نرخ سود بین 
بانکی باالی ۲۱ درصد و افزایش فاصله نرخ دالر نیما 
و آزاد روبروست که مانع از افزایش حجم معامات و 
تزریق نقدینگی حقیقی ها می شود، از این رو با پیگیری 
وزیر اقتصاد مقرر شد کمیته مشترکی تشکیل و رسیدگی 

به این موارد در بودجه در نظر گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، 
حمیدرضا فوالدگر گفت: بازار سهام در وضع فعلی با 
وجود ارزندگی بسیاری از شرکت های سودده با چند 

ابهام مهم روبروست که مانع از افزایش حجم معامات 
و تزریق نقدینگی حقیقی ها می شود.

وی اظهار داشت: از جمله این ابهامات را تداوم 
قیمت گذاری دستوری دولتی اعام کرد و افزود: البته در 
مساله قیمت گذاری دستوری، طی هفته های اخیر چند 
مدل خودرو در بورس کاال پذیرش و عرضه شده که 
معامات آن موفقیت آمیز بوده و به نظر می رسد که در 
مورد عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس کاال اقداماتی 

در جریان است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
همچنین پس از مدت ها پیگیری، تایر خودرو در بورس 
کاال پذیرش شد، در مورد انتشار اوراق اختیار فروش 
تبعی از سوی ناشران بزرگ در بازار گفت: اوراق اختیار 
فروش تبعی یکی از ابزار های متداول در بازار های جهانی 
برای کاهش ریسک سهامداران بوده و به نوعی بیمه کننده 
سهام در بازه های مشخص است. به این معنا که سهامدار 
عمده با انتش���ار و فروش این اوراق، اختیار فروش 
سهام در قیمت و زمان مشخص را به خریداران اوراق 
اعطا می کند که این ابزار با کمترین هزینه، ریسک های 
معاماتی سهام را به حداقل می رساند.فوالدگر ادامه داد: 
مصوبه اخیر در زمینه انتشار اوراق تبعی تصمیم خوبی 
است، اما در کنار آن باید مسائل و ریسک های ریشه ای 

بازار سهام که اشاره شد مورد توجه قرار گیرند.

«�گهي مز�يد� فر�� حد�� 50 تن خرمالو ��حد سيد��»
«نوبت ���»

شركت كشا���� سيرجا� بنيا� ��نظر ���� فر�� حد�� 50 تن �نو�� محصو� 
خرمالو ��حد سيد�� �� ��حدها� تحت پوشش خو� ��قع �� �ستا� فا��� شهرستا� 
مر��شت شهر سيد�� �� �� طريق مز�يد� عمومي به متقاضيا� ��جد شر�يط ��گذ�� 

نمايد. بدينوسيله �� متقاضياني كه تو�نايي �نجا� عمليا� مز�يد� مذكو� �� ���ند �عو� بعمل مي �يد جهت 
با��يد �� با� مو�� مز�يد� � �خذ بر� شر�يط شركت �� مز�يد� حد�كثر تا تا�يخ 1401/08/15 همه ���� به 
جز �يا� تعطيل به �فتر ��حد س���يد�� �ستا� فا��� شهرستا� مر��شت شهر سيد�� مر�جعه � يا با شما�� 
تلفنها� 42305430 � 42304403 � 034 ��حد با��گاني ش���ركت � شما�� همر�� 09171281589 
مدير ��حد س���يد�� تما� � يا به س���ايت www.pistachio-tooka.ir مر�جعه � پيشنها��� خو� 
�� حد�كثر تا س���اعت 13 ��� ��ش���نبه 1401/08/16 تحويل �بيرخانه ش���ركت نمايند. �ما� برگز��� 
مز�يد� ��� ��ش���نبه 1401/08/16 ��� ساعت 14 �� محل �فتر مركز� شركت ��قع �� سيرجا�� بلو�� 

سيدجما� �لدين �سد�با�� مي باشد.
ضمنا� بر� شر�يط شركت �� مز�يد� �� مو�� 1401/08/09 �� سايت ��� خو�هد گر�يد.

شركت كشا���� سيرجا� بنيا�

�گهي مز�يد� فر�� پسته«نوبت ���»
شركت كشا���� س�يرجا� بنيا� ��نظر ���� حد�� 50 تن �نو�� پسته �� 
محصو� توليد� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند� بدينوسيله 
�� �ش���خا� حقيقي � حقوقي كه تمايل به خريد ���ند. �عو� به عمل مي �يد 
جهت ��يت نمونه محصوال� ���ئه ش���د� بر�� فر�� � �خذ بر� ش���ر�يط 

ش���ركت �� مز�يد� حد�كثر تا تا�يخ 1401/08/15 همه ���� به جز �يا� تعطيل �� ساعا� ����� به 
�فتر ش���ركت ��قع �� سيرجا�� بلو�� سيدجما� �لدين �سد�با��� شركت كشا���� سيرجا� بنيا� 
مر�جعه � يا با ش���ما�� تلفنها� 42305430 � 42304403 � 034 ��حد با��گاني شركت � شما�� 
  www.pistachio-tooka.ir هم���ر�� 09131456552 مدير با��گاني تما� � يا به س���ايت 
مر�جعه � پيشنها��� خو� �� حد�كثر تا س���اعت 14 ��� ��شنبه 1401/08/16 تحويل �بيرخانه 
شركت نمايند. �ما� برگز��� مز�يد� ��� ��ش���نبه 1401/08/16 ��� ساعت 15 �� محل �فتر 
مركز� ش���ركت مي باشد. ضمنا� ليست �قال� پسته مو�� فر�� � همچنين شر�يط فر�� �� مو�� 

1401/08/09 �� سايت ��� خو�هد گر�يد.
شركت كشا���� سيرجا� بنيا�

�گهى مناقصه عمومى
 W6,W7,W8 ��شركت ملى ساختما� �� نظر ���� �جر�� �يو
� �يو��ها� W2,W3 لو� (ش���امل �گال� �خاكبر���� �ستى� 
�جر�� بتن مگر� ��ماتو� بند�� قالب بند� � بتن �يز� فوند�سيو� 
� �يو��� �جر�� قطعا� مدفو� �� بتن � قرنيز   پيش س���اخته �يو�� 
حائل) پر��� تكميل �تصا� مسير �يرگذ� �اليت به �بوتر�بى ��قع �� 
بلو�� پيامبر �عظم شهر قز�ين �� �� طريق مناقصه عمومى به صو�� 

يك مرحله �� ��گذ�� نمايد.
لذ� �� كليه �شخا� حقيقى � حقوقى ��جد شر�يط � ����� تخصص 
� س���و�بق مرتبط �عو� بعمل مى �يد حد�كثر تا ساعت 16:00 ��� 
چها�ش���نبه مو�� 1401/08/11 با �� �ست ��شتن معرفى نامه/
كا�� شناسايى معتبر� نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه �� �بيرخانه 
 ش���ركت ملى ساختما� به ���� تهر��� ش���هر� قد� (غر�)� 
 � �ير�� �مين� � گلستا� جنوبى� پال� 7� طبقه همكف �قد�� نمايند.
- مهلت ���ئه پيش���نها�ها به ��حد �بيرخانه شركت ملى ساختما� 

حد�كثر تا ساعت 16:00 ��� شنبه مو�� 1401/08/21 مى باشد.
- برند� مناقصه: با �� نظر گرفتن پايين ترين قيمت جد�� شما�� 1 

���ئه شد� �� �سنا� مناقصه مى باشد.
- تضمين شركت �� مناقصه به مبلغ 1,000,000,000 �يا� (يك 
ميليا�� �يا�) مى بايس���ت به صو�� ضمانتنامه بانكى/چك بانكى 
تضمينى/�س���يد ���يز نقد� � يا گو�هى كسر �� مطالبا�� تهيه � �� 

پاكت �لف همر�� با ساير �سنا� ���ئه � تحويل گر��.
- به پيش���نها�ها� فاقد �مضا�� مش���ر��� مبه���م� مخد�� � 
پيش���نها�هايى كه پس �� �نقضا� مد� مقر� مند�� �� �گهى ��صل 

شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
 - ش���ركت ملى س���اختما� �� �� يا قبو� هر يك �� پيش���نها�ها 

مجا� �ست.
 - س���اير �طالع���ا� � جزئيا� مرب���و� �� �س���نا� مناقصه ��� 

گر�يد� �ست. 

مبلغ تضمين شركت �� شما�� ��� �� سامانهموضو� مز�يد�
مبلغ پايه ماهيانه (�يا�) مز�يد� ( �يا�)

5001093116000025270/000/000300/000/000�ستو��� �يثا�
ال�� �ست مبلغ تضمين ��  به صو�� ضمانت نامه بانكى بد�� قيد � شر� يا �سيد ���يز 
نقد� به حسا� ش���ما�� 0203332995000 نز� بانك ��� به نا� موسسه فرهنگى 

���شى � تو�نبخشى �يثا� قابل ���يز �� كليه شعب بانك �� ���ئه گر��.
توضيحا�:  

كليه مر�حل برگز��� مز�يد� �� ��يافت �س���نا� مز�يد� تا ���ئه پيش���نها� مز�يد� گر�� � 
با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت ( ستا� ) به ���� 
www.setadiran.ir   �نجا� خو�هد ش���د � ال�� �س���ت مز�يد� گر�� �� صو�� عد� 
عضويت قبلى � مر�حل ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 
�� جهت ش���ركت �� مز�يد� محقق س���ا�ند. تا�يخ �نتش���ا� مز�يد�  �� سامانه تا�يخ 

1401/08/05  � به شما�� جد�� فو� ��� �� سامانه مى باشد. 
- مهلت ��يافت �سنا� مز�يد� :

 �� س���اعت 8 ��� پنج ش���نبه مو��  1401/08/05 تا س���اعت 16 ���  چها�ش���نبه 
مو�� 11 /1401/08  �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت مى باشد.

- مهلت �پلو� �سنا� � ���ئه پيشنها�:
�� س���اعت 8 ��� پنج شنبه مو�� 1401/08/05 تا س���اعت 8 صبح ��� �� شنبه مو�� 

1401/08/23 �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت مى باشد. 
- �ما� با�گشايى پاكا�: 

��� �� شنبه مو�� 1401/08/23 ساعت14 �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت 
� به نشانى تهر�� خيابا� موسو� شمالى خيابا� برفر�شا� پال� 20 مى باشد .

محل تحويل پاكت ها� تضمين  به يكى �� �� نشانى �يل :
- تهر�� خيابا� طالقانى خيابا� موسو� شمالى خيابا� برفر�شا� پال� 20  

- كرما� نشاني �ما� خمينى بعد �� ��نشكد� شهيد ���بين
-     �طالعا� تما� س���امانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه : مركز تما� 

021-1456
تلفن تما� جهت كس��ب �طالعا� : ش���ما�� تلفن ه���ا� 03432154834�  

09137136861
تذكر : هزينه ��� �گهى � حق �لزحمه كا�شناسى بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو� .
مديريت موسسه فرهنگى� ���شى � تو�نبخشى �يثا� �ستا� كرما�

مز�يد� عمومى ��گذ��� جهت بهر� بر����
 �� �ستو��� �يثا� موسسه �يثا� كرما� (نوبت ��� )

 نا� � نشانى مز�يد� گز�� : 
موسسه فرهنگى ���ش��ى � تو�نبخشى �يثا� �ستا� كرما� 
به نش��اني كرما� خيابا� �ما� خمينى بعد �� ��نشكد� شهيد 

���بين نو� � مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� :

مناقصه عمومى �� مرحله �� 
فر�خو�� مناقصه عمومى �� مرحله ��  تامين 

نير�� �نسانى موسسه فرهنگى ���شى 
� تو�نبخشى �يثا�(نوبت ���)

موسسه فرهنگى ���ش��ى � تو�نبخشى �يثا� �� نظر ���� فر�خو�� 
تامين نير�� �نس��انى به ش��ما��  2001093116000003�� �� طريق 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد.
كلي���ه مر�حل برگز��� فر�خ���و�� �� ��يافت � تحويل �س���نا� فر�خو�� تا 
با�گش���ايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) 

به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.
متقاضيا� ش���ركت �� فر�خو�� �� صو�� عد� عضويت �� سامانه� نسبت به 
ثبت نا� � ��ياف���ت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى (به صو�� برخط) بر�� كليه 

صاحبا� �مضا� مجا� � مهر سا�مانى �قد�� ال�� �� به عمل ���ند.
مو�عد �مانى:

 - تا�ي��خ �نتش��ا� فر�خ��و��: س���اعت 8 صب���ح ��� پنجش���نبه 
مو��  1401/08/05

 - مهل��ت ��يافت �س��نا� فر�خو��: س���اعت 16 ��� چها�ش���نبه 
مو�� 1401/08/11

 - مهل��ت ��س��ا� پيش��نها���: س���اعت 8 صبح ��� يكش���نبه
مو�� 1401/08/22

- �ما� با�گشايى پاكت ها: ساعت 14 ��� يكشنبه مو�� 1401/08/22
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�:  فيش نقد�/ضمانت 

نامه بانكى-17/000/000/000 �يا�
 ���� � �طالع��ا� تما�:  ته���ر�� خيابا� طالقانى خيابا� موس���و� 

خيابا� برفر�شا� پال� 20- تلفن 02188593563
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آگهی تغییرات شرکت سهامی عام معدنی امالح ایران
به شناسه ملی 10100974130 و به شماره ثبت 52267 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1401/05/26 و 
اج���ازه مجمع عمومی فوق الع���اده م���ورخ 1400/09/07 و نامه 
ش���ماره 019/785624/082 مورخ 1401/5/30 سازمان بورس و 
اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: س���رمایه شرکت از مبلغ 
840000000000 ریال به مبلغ 2700000000000 ریال منقسم 
به 2،700،000،000 سهم عادی یکهزار ریالی با نام که تماما از طریق 
نقدی و مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و مبلغ 60702869000 
ریال بموجب گواهی شماره 1401/869525 مورخ 1401/05/20 
بانک ملت شعبه میدان ش���هدای اراک پرداخت گردیده است. ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379085(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ریسندگی و بافندگی 

نخیران به شناسه ملی 10100900246 
و به شماره ثبت 44677 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای س���ید مصطفی میرلوحی به ش���ماره ملی 
1286701937 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اختریان 
به ش���ماره ملی 0043959261 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به نمایندگی از شرکت طاهر ایران به شناسه ملی: 10860949905 
آقای عبدالرحمان حزینی به ش���ماره ملی 2121833927 به سمت 
مدیرعام���ل )خارج از اعضاء هیئت مدی���ره( برای بقیه مدت تصدی 
انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، س���فته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و در 
صورت غیاب مدیرعامل با امضاء سه نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً 

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

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379087(

************
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران سهامی خاص  

به شماره ثبت 44677 و شناسه ملی 10100900246 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو س���ال تعیین گردیدند: آقای سید مصطفی 
میرلوحی به ش���ماره ملی 1286701937 بسمت عضو اصلی هیات 
مدیره - آقای علی بنائی به ش���ماره ملی 0381213110 بس���مت 
عضو اصلی هیات مدیره - آقای محمدجعفر علوی به ش���ماره ملی 
0039746119 بس���مت عضو اصلی هی���ات مدیره - آقای محمود 
ضرغامیان به ش���ماره ملی 0053922611 بسمت عضو اصلی هیات 
مدیره - ش���رکت طاهر ایران به شناس���ه ملی 10860949905 
بس���مت عضو اصلی هیات مدیره آقای علی اصغر سوار به شماره ملی 
0383462118 بسمت عضو علی البدل هیات مدیره - عباس فرید 
امین بش���ماره ملی 0044202423 بسمت عضو علی البدل هیات 
مدیره - موسس���ه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 
به س���مت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی 
10103538953 به س���مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال مالی انتخاب ش���دند - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379088(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص خدمات مسافرت 

هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان به شناسه ملی 
10100503170 و به شماره ثبت 13177 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/11/25 
ومجوز شماره 2412018037 مورخ140102/25 سازمان هواپیمایی 
کشوری ومجوز شماره1401/17/4376 مورخ1401/05/04سازمان 
حج و زیارت ومجوز شماره 1411/126/5656مورخ1401/04/22 
وزارت میراث فرهنگی گردش���گری وصنایع دستی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : صورتهای مالی ش���رکت شامل صورت های سود و زیان، 
تغیی���رات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی مربوط به دوره مالی 
نه ماهه منتهی به 1400/09/30و ص���ورت وضعیت مالی به تاریخ 
1400/09/30 به تصویب رس���ید. موسس���ه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آرمان نوین رس���یدگی به شناسه ملی 10103013428 
به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی بهمند به شناس���ه 
ملی10100174390 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت نشر آگهی 
های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت 2 
سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی 
تجارت به شناس���ه ملی 10101016420 شرکت کارگزاری بانک 
تجارت به شناس���ه ملی10101441180 شرکت خدمات تجارت به 

شناسه ملی10100997661 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379089(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسان مشاور سازه 

به شناسه ملی 10100525983 و شماره ثبت 13950 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آق���ای بابک امیرانی به 
ش���ماره ملی 0039272451 و آقای علیرضا کریم زاده تبریزی به 
ش���ماره ملی 0040687716 و گروه فنی بازرگانی ساز برگ پیشرو 
به شناسه ملی 14009403467 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات 
مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی 10100517106 به سمت 
بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آرمان نوین 
رسیدگی حسابداران رسمی به شناس���ه ملی 10103013428 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/09 به 
تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379090(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسان مشاور سازه 
به شناسه ملی 10100525983 و به شماره ثبت 13950 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای بابک امیرانی به شماره ملی 0039272451 به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/01 
آقای نصرت اله وفائی به ش���ماره ملی 0040541142 به نمایندگی 
گروه فنی بازرگانی ساز برگ پیشرو به شناسه ملی 14009403467 
به س���مت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاری���خ 1403/05/01 آقای 
علیرضا کریم زاده تبریزی به ش���ماره ملی 0040687716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ت���ا تاریخ 1403/05/01 انتخاب گردیدند. کلیه 
اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، س���فته و برات وکلیه 
قرارداد ها وعقود اسالمی با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء فقط 

مدیرعامل معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1379091(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طبی بهداشتی 
بیمارستان ایرانشهر به شناسه ملی 10100410973 

و به شماره ثبت 10044 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 تصویب گردید . آقای یوس���ف عطائی پور 
به ش���ماره ملی 0043710751 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/04/31 آقای جالل نوروزی خراس���انی به ش���ماره 
ملی 0046854576 به س���مت عضو اصلی هیئ���ت مدیره تا تاریخ 
1403/04/31 آقای حسین فراهینی به شماره ملی 1291296409 
به س���مت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاری���خ 1403/04/31 خانم 
شهال عامری به ش���ماره ملی 1817073478 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/31 آقای آرمان فاتحی به ش���ماره 
ملی 2295121744 به س���مت عضو اصل���ی هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/04/31 آقای منوچهر سرحدی به شماره ملی 2752629923 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/31 آقای 
سعید یزدان بخش به ش���ماره ملی 3256040705 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره تا تاری���خ 1403/04/31 انتخاب گردیدند 
حسابرس���ی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی به شناسه 
ملی 10100205795 و به نمایندگی حس���ین فرج اللهی به شماره 
ملی 0589612131 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380187(

************
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روناک نوین

 سهامی خاص به شماره ثبت 238735
 و شناسه ملی 10102795940 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
دایا رهیافت” به شناس���ه مل���ی 10380076460 بعنوان بازرس 
)بازرس اصلی( و موسس���ه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی 
10861873119 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال 
مالی انتخاب گردید ند. -ترازنامه و حس���اب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 به تصویب رس���ید. - روزنامه کثیراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین شد. - اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: - مجتمع 
کشت وصنعت خرمدشت کردستان به شناسه ملی10610078220 
)به نمایندگی آقای ناصر زرین ب���ه کد ملی3801684628 - آقای 
مرتضی مج���د رضایی به کد ملی 0042234263 - آقای محمدرضا 

مجد رضایی به کد ملی 0056012780 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380188(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنعتی و شیمیایی رنگین 

به شناسه ملی 10100409413 و به شماره ثبت 9991 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/05/23 
و مج���وز ش���ماره-081 م���ورخ 1401/05/29 و مجوز ش���ماره 
122/111098 مورخ 1401/06/05 س���ازمان بورس و اوراق بهادار 
019/909618تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د سرمایه شرکت از مبلغ 
100.000.000.000 ریال به مبلغ 500000000000 ریال منقسم 
به 500000000 سهم 1000 ریالی با نام عادی که تماما از محل سود 
انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت 
از لحاظ افزایش س���رمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده 
است. اساسنامه جدید ش���رکت در 56 ماده و 11 تبصره به تصویب 

مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380189(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ایران گارمنت 

به شناسه ملی 10861675405 و به شماره ثبت 9207 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی1400 به تصویب رسید. موسس���ه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آرمان نوین رس���یدگی به شناسه ملی 10103013428 به 
س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی س���امان پندار به شناسه 
ملی 10100525069 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک 
س���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر 

االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380190(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بازرگانی 

پیشگامان گسترش افق تجارت ایرانیان به شناسه ملی 
10320843860 و به شماره ثبت 433545 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی1400 به تصویب رس���ید. موسسه حسابرسی مفید 
راهبر با شناس���ه ملی10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380191(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمانی و تاسیساتی 
آبسا به شناسه ملی 10101163673 و به شماره ثبت 71444 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای حسن مطیع مطاع به 
شماره ملی 0053568931 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال 
مالی lموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابدارن 
رسمی به شناس���ه ملی 10100525069 به سمت بازرس اصلی تا 
پایان س���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 
جهت نش���ر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 29 اس���فند 1400 را مورد تصویب قرار 

گرفت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380192(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رانیران

 به شناسه ملی 10101277440 و به شماره ثبت 83130 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/01 )نوبت دوم (تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د اعضاء هیئت 
مدیره بش���رح ذیل بمدت دو سال انتخاب ش���دند آقای محمد رضا 
میرزا ابراهیم طهرانی بس���مت عضو و رئی���س هیئت مدیره و مدیر 
عامل بش���ماره کد ملی 0452176328 خانم صدیقه میرزا ابراهیم 
تهرانی بس���مت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره بش���ماره کد ملی 
0042406811 خانم زهرا میرزا ابراهیم طهرانی بسمت عضو هیئت 
مدیره بشماره کد ملی 0452131642 کلیه اوراق عادی و مکاتبات 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل به تنهائی و اس���ناد 
تعهد آور ازقبیل چکها ، س���فته ها، بروات وقراردادها با امضاء دو نفر 
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر میباشد . موسسه 
حسابرس���ی و خدمات مدیریت صدر شناسه ملی 10100360469 
به س���مت بازرس اصلی وآقای س���ید عبداله علوی بشماره کد ملی 
0652141986 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند -روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به پایان اسفند ماه سال 1400 شرکت مورد تصویب قرار گرفت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380193(

************
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا 

به شناسه ملی 10320819954 و به شماره ثبت 29966 
به استناد صورتجلس���ه مجمع مورخ 1401/05/11 ومجوز شماره 
122/110775مورخ 1401/05/31س���ازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د بند 11 ماده 28 اساسنامه به شرح ذیل 
اضافه گردید : تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای س���رمایه 
گ���ذاری )کاهش ارزش مبنای واحدهای س���رمایه گذاری صندوق 
متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای 
س���رمایه گذاری به همان نسبت( تبصره 2 ماده 7 اساسنامه به شرح 
ذیل اضافه گردید : در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد 
واحدهای س���رمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب 
با تعداد واحدهای ممت���از هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی 

صندوق قابل افزایش خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380194(

************
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک 

البرز به شناسه ملی 10320866405 و به شماره ثبت 31561 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 1401/05/09 
ونامه ش���ماره 122/110774 مورخ 1401/5/31 س���ازمان بورس 
واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 7 اساسنامه به شرح ذیل 
تغییر یافت : ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر 10.000 ریال 
اس���ت که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای 
س���رمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم 
می ش���ود : الف( واحدهای س���رمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها 
100.000 واحد س���رمایه گذاری اس���ت، قبل از شروع دوره پذیره 
نویس���ی اولیه مطابق ماده 8، کاًل توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق 
خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال 

ولی قابل انتقال به غیر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380195(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص توانش به شناسه ملی 

10102286337 و به شماره ثبت 186578 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د پایش گس���تر حساب به 
شناس���ه ملی 10320311425 به س���مت بازرس اصلی آقای علی 
جهانگیری به شماره ملی 1880869217 به سمت بازرس علی البدل 
تا پایان س���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 
جهت نش���ر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود 

و زیان سال مالی 1400 تصویب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380196(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پایا سامان پارس به 
شناسه ملی 10103464995 و به شماره ثبت 308460 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی به شناسه ملی 10100171920 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره انرژی گستر سینا به شناسه ملی 10101345022 به سمت 
عض���و اصلی هیئت مدیره ره نگار خاورمیانه پارس به شناس���ه ملی 
10320823609 به س���مت عضو اصلی هیئت مدیره مادر تخصصی 
مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناس���ه ملی 
14005291651 به س���مت عضو اصلی هیئ���ت مدیره برای مدت 
دو س���ال انتخاب گردیدند حسابرس���ی مفید راهبر به شناسه ملی 
10861836531 به س���مت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت نش���ر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی وحساب سود و زیان، سال مالی 

1399/12/30 به تصویب رسید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380197(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مدیریت احداث به 
شناسه ملی 10101501796 و به شماره ثبت 106312 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آقای حس���ین کرمی به 
شماره ملی 0010790845 به س���مت بازرس اصلی تا پایان سال 
مالی آقای علی اکبر لیالز مهرآبادی به ش���ماره ملی 0063688859 
به س���مت بازرس علی البدل تا پایان س���ال مالی انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حس���اب سود و زیان و سال مالی 1400/12/29 به تصویب 
رس���ید. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1380198(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خیریه اشرف االنبیاء 
به شناسه ملی 10100502563 و به شماره ثبت 13157 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/14 و مجوز ش���ماره 14/50/4/1302/8642/2838/66 
مورخ 1401/6/6 از س���ازمان اطالعات فراجا تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: ترازنامه و عملکرد مالی س���ال 1400 به تصویب رسید. رضا 
ش���میرانی مهر به ش���ماره ملی 0451319788 - حشمت عربیان 
به ش���ماره ملی 0451882172 - معصومه کریمی دیوش���لی به 
ش���ماره ملی 0059859083 - محمدوحید نباتچیان به ش���ماره 
مل���ی 0451228561 - راضیه ش���میرانی مهربه ش���ماره ملی 
0453736289 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سارا شمیرانی 
مهر به شماره ملی 0451210948 - نفیسه شمیرانی مهر به شماره 
ملی 0451681517 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. کلّیه اسناد، اوراق بهادار، تعهد آور ، 
رسمی و بانکی با امضاء دو نفرازسمتهای رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار و یا مدیرعامل با مهر موسس���ه معتبر 
میباشد. آقای بنیامین صادقی کیا به شماره ملی 0058274571 به 
سمت بازرس اصلی و آقای س���یدمحمد موسوی آزاد به شماره ملی 
0064630250 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380199(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ایزوفام به شناسه ملی 

10100941887 و به شماره ثبت 49009 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آق���ای علیرضا حاجی 
فتاحی به ش���ماره ملی 0041060326 به س���مت رئیس هیئت 
مدیره ت���ا تاریخ 1403/06/08 آقای مهدی یاوری به ش���ماره ملی 
0386259984 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/08و 
به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/08 آقای رضا مولوی واسعی 
به ش���ماره ملی 0451097793 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/06/08 آقای عبداهلل صالح نیا به شماره ملی 2229369342 
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاری���خ 1403/06/08 خانم 
سوسن معقولی به شماره ملی 3256989861 به سمت عضو هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/06/08انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اس���ناد 
بهادار و تعه���د آور با امضای رییس هیات مدیره آقای علیرضا حاجی 
فتاحی به تنهایی همراه با مهر ش���رکت و یا با امضای ثابت مدیر عامل 
آق���ای مهدی یاوری به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیر 
عامل به تنهایی همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد . موسسه تراز 
نما همکاران به شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی 
آقای بهرام کریمی به ش���ماره ملی 3253434941 به سمت بازرس 

علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380200(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گسترش کاغذ سبز 
خرامه به شناسه ملی 14008078954 و به شماره ثبت 

 536420
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/02/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د ترازنامه و حس���اب سود و زیان، شرکت 
برای س���ال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی ابرار اندیشان با شناسه ملی 10100642325 به 
عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه 
ملی 10100530054 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380201(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص میکرونرم افزار به 
شناسه ملی 10101026823 و به شماره ثبت 57611 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضای هیات مدی���ره به قرار ذیل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مس���عود شنتیایی با کد ملی 
0532084241 آقای ونداد ش���نتیایی با کد ملی0451262761 
آقای وداد ش���نتیایی با کد ملی 0451671864 خانم کبری عابدی 
با کد ملی 5459511917به س���مت بازرس اصلی و خانم المیرا علی 
خانی با کد ملی 0013886010 به سمت بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380202(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مالرد 
به شناسه ملی 10101017342 و به شماره ثبت 56641 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه ) نوبت دوم 
( م���ورخ 1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آقای مهدی 
میرزاده به ش���ماره ملی 0043133363 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/04/30 آقای محمدرضا میرزاده به ش���ماره 
ملی 0054620392 به س���مت عضو اصلی هیئ���ت مدیره تا تاریخ 
1403/04/30 آقای حسین ریاحی به شماره ملی 0451912462 
به س���مت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاری���خ 1403/04/30 آقای 
محمد جوانشیر افشار به شماره ملی 0937485489 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/30 خانم مینا درخشانی 
به ش���ماره ملی 0039105131 به س���مت عضو علی البدل هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/04/30انتخاب گردیدند حسابرسی و خدمات 
مدیریت آرمان نوین رس���یدگی به شناسه ملی 10103013428 به 
س���مت بازرس اصلی تا پایان سال مالی آقای یحیی اولیائی به شماره 
ملی 2217890808 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی 
انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 1400 

به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380203(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مالرد 
به شناسه ملی 10101017342 و به شماره ثبت 56641 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد خانم مینا درخشانی به شماره ملی 0039105131 به 
س���مت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای مهدی میرزاده به شماره 
ملی 0043133363 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا 
میرزاده به ش���ماره ملی 0054620392 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره آقای افشین محرمی به شماره ملی 0058027191 به سمت 
مدیرعامل آقای حس���ین ریاحی به شماره ملی 0451912462 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جوانشیر افشار به شماره 
ملی 0937485489 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین 
گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و بروات و قرارداد ها و عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء آق���ای مهدی میرزاده رئیس هیئت مدیره به 

تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380204(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص توسعه صنعت ایران افق 

به شناسه ملی 10101304612 و به شماره ثبت 86015 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د خانم آناهیتا شهشهانی 
به ش���ماره ملی 0063979251 به سمت بازرس علی البدل تا پایان 
سال مالی موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده 
پارس به شناسه ملی 10103179786 به سمت بازرس اصلی تا پایان 
س���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت 
نشر آگهی های ش���رکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی و 
عملکرد حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29مورد 

تصویب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380205(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بازرگانی افق دو 

به شناسه ملی 10100998001 و به شماره ثبت 54676 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1401/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د - روزنامه کثیراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید. - ترازنامه و 
حساب س���ود وزیان و صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29مورد 
تصویب قرارگرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان 
کاردیده پارس دارای شناسه ملی 10103179786 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای نیما نصیریان با کد ملی 0054833371 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380206(

************
آگهی اعالم مراتب ختم تصفیه شرکت منحله توسعه احداث 

و طراحی شبکه برق امین سهامی خاص به شناسه ملی 
14007829335 و به شماره ثبت 531253 

به استناد نامه مورخ 1401/06/08 مدیر تصفیه و در اجرای ماده 225 
الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت 

فوق الذکر اعالم می گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380207(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص

 خدمات دریائی راهنما ترابر به شناسه ملی 10104031585 
و به شماره ثبت 357538 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آقای اسماعیل عسگری 
به ش���ماره ملی 0055333893 به س���مت مدیرعامل و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای س���عید مرادی حقیقی به شماره ملی 
0082571708 به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای محمد عباس 
زاده به شماره ملی 4980012061 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، 
قراردادها ، چکها ، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی 
از اعضاء هیأت مدی���ره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی 
با امضاء مدیر عامل هم�راه با مهر شرکت خواهد بود . اختیارات هیئت 
مدیره به ش���رح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید حدود اختیارات 
مدیر عامل به شرح ذیل توس���ط هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض 
گردید : 1( نمایندگی ش���رکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی 
و موسسات خصوصی . 2( پیش بینی و تصویب بودجه ساالنه شرکت 
. 3( دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . 4( مبادرت به تقاضا و 

اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجاری و اختراع . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثب�ت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتج�اری ته�ران 
)1380208(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نویان پژوهان

 زیست دارو به شناسه ملی 14004532304 
و به شماره ثبت 463253 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د آقای اکبر عبداللهی اصل 
به ش���ماره ملی1091126471 به شناس���ه ملی به نمایندگی از 
ش���رکت بهنود فارمد البرز به شناس���ه ملی14007195310 به 
س���مت رییس هیات مدیره آقای حسین س���بحانی به شماره ملی 
0064824500 به نمایندگی از ش���رکت نیواد فارمد س���المت به 
شناس���ه ملی14007883964 به س���مت نایب ریس هیات مدیره 
آقای محس���ن میر حیدری لنگرودی به شماره ملی 0047659939 
به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا کاظمعلی به شماره ملی 
4432401451 به س���مت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( 
برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، سفته،بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و کلیه اس���ناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)1380209( 

نازنين پدر 
حاج سيد جمال الدين بكتاش

سي و نهمين سال پروازت گرامي باد
دخترت: زهره بكتاش
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روسیه: آمریکا باید فشارها بر طالبان 
افغانستان را متوقف کند

 سرویس خارجی: معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی گفت: 
مس���کو از جامعه بین المللی می خواهد تا فشارهای ایاالت متحده بر 

دولت جدید افغانستان را متوقف کند.
»اولگ سیرومولوتف« به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: این مهم است 
که »کابل« تحقق تعهدات خود را در زمینه تشکیل دولت فراگیر، مبارزه 
با تروریسم و مواد مخدر و همچنین احترام به قوانین حقوق بشری 
تضمین کند.  وی افزود: الزم اس���ت که تالش های غیر منطقی برای 
فشار بین المللی که توسط واشنگتن بر مقامات جدید افغانستان اعمال 
شده است، متوقف شود و برعکس، کانال های کمک های بین المللی به 

افغانستان را گسترش دهیم.
این مقام روس با بیان اینکه مسکو قصد دارد همکاری با کابل را 
از طریق تماس های تخصصی دوجانبه و سازمان های بین المللی و در 
درجه اول در سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیتی جمعی، 
از جمله در مورد موضوعات ضد تروریستی افزایش دهد، افزود: روسیه 

همچنان به حمایت بشردوستانه از افغانستان می پردازد.
در رویدادهای امنیتی نیز، در پی حمله به خودروی حامل کارمندان 
سپاه ۲۰۷ »الفاروق« حکومت موقت طالبان در »هرات« افغانستان، شش 
نفر از نیروهای طالبان کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.  ساعاتی بعد، گروه 

تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

نصراهلل به آماده باش رزمندگان حزب اهلل 
لبنان علیه اسرائیل پایان داد

 س���رویس خارجی: سید 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در س���خنانی با اعالم به 
نتیجه رس���یدن مذاکرات تعیین 
م���رز دریایی بین لبنان و رژیم 
صهیونیستی، از پایان یافتن حالت 
آم���اده باش رزمندگان مقاومت 

علیه اسرائیل خبر داد.
وی افزود، اتفاقی که افتاد 
از ابت���دا تا انتها پیروزی بزرگی 
برای مردم و مقاومت لبنان است. 
دبیرکل حزب اهلل توافق ترسیم 
مرزهای دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی را یک تجربه غنی و مهم در 
سطح لبنان و مقاومت خواند و گفت: پایان تمامی اقدامات ویژه مقاومت 
پس از تکمیل اسناد مربوط به پرونده ترسیم مرزها اعالم شد و آنچه 
اتفاق افتاد یک پیروزی بسیار بزرگ برای دولت، ملت و مقاومت لبنان 
است.وی تصریح کرد: حقایق امضای توافقنامه ترسیم مرزها از لحاظ 
شکلی بیانگر آن است که هر گونه سخن درباره عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیس���تی بی  پایه و اساس است، مذاکرات مربوط به پرونده 
ترسیم مرزها همگی غیر مستقیم بود و هیأت های لبنانی و اسرائیلی زیر 
یک سقف با هم مالقات نداشتند و سندی که لبنان آن را حفظ خواهد 
کرد حاوی امضای اسرائیلی نیست و مسئوالن لبنانی با دقت عمل کردند 
تا شبهه سازش پیش نیاید. سید حسن نصراهلل تأکید کرد که پرونده ترسیم 
مرزهای دریایی یک معاهده بین المللی نیست و دربردارنده هیچ گونه 
سازش با اسرائیل نیست و این رژیم اذعان دارد که هیچ تضمین امنیتی 
دریافت نکرده است. وی افزود که لبنان امروز مرحله مهمی را پشت سر 

گذاشت که آن را در برابر مرحله جدیدی قرار خواهد داد.
سید حسن نصراهلل همچنین به مبارزان قهرمان فلسطینی در کرانه 
باختری، قدس و شهدای قهرمان از جمله »عدی التمیمی« درود فرستاد 
و گفت: درود به »عرین األس���ود« و گردانهای جنین که ارکان دش���من 
صهیونیستی را در طول چند هفته به لرزه درآورده است و این سخنان 
دشمن که گفته است نیمی از ارتش آن اکنون در شمال کرانه باختری 
است، مفاهیم زیادی دارد و امید به مقاومت در کرانه باختری برای تغییر 

معادالت برای ملت فلسطین وجود دارد.
دبیر کل حزب اهلل لبنان در ادامه حادثه تروریس���تی در حرم مطهر 
شاهچراغ )ع( را تسلیت گفت و اظهار داشت: گروه تروریستی داعش 
در شهر شیراز در جمهوری اسالمی ایران جنایت هولناکی را مرتکب 
ش���د و ما صمیمانه به امام خامنه ای، ملت و برادرانمان در ایران این 
حادثه دردناک را تسلیت می گوییم.وی تصریح کرد که باید این حادثه 
عامل دیگری برای آگاهی و بصیرت بیشتر ملت های منطقه به خصوص 
در ایران باش���د؛ ما همه می دانیم که چه کس���ی انتقال امن بسیاری از 
س���رکرده های داعش از سوریه و عراق به افغانستان را فراهم کرد.وی 
افزود: داعش پس از آن وظیفه خود در س���وریه و عراق را انجام داد 
و ام���روز وظیف���ه آمریکایی جدیدی دارد که از طریق موقعیت جدید 
خود در افغانستان انجام می دهد. بنابر گزارش شبکه المیادین، دبیر کل 
حزب اهلل لبنان تأکید کرد: ما باید نس���بت به اهمیت جهاد بزرگی که 
خیلی ها در منطقه ما انجام دادند، آگاهی و بصیرت بیشتری داشته باشیم 
و جمهوری اسالمی ایران حامی قدرتمند در این جهاد بزرگ است که 
شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس از فرماندهان آن بودند. 
سید حسن نصراهلل خطاب به ملت ایران گفت: مطمئن باشید کسانی که 
اغتشاشات در ایران را رهبری می کنند همان کسانی هستند که قاتالن را 
به شیراز فرستاد؛ اتاق سیاه واحدی وجود دارد که آمریکا آن را مدیریت 
می کند و نظام پایدار و اصیلی را که امید بزرگ همه ملت های منطقه 

است، نشانه گرفته است.
خبر دیگر اینکه مقامات رژیم صهیونیستی و لبنان در پایگاه نیروهای 
حافظ صلح س����ازمان ملل مستقر در الناقوره لبنان موسوم به »یونیفیل«، 
توافقنامه تاریخی ترسیم مرزهای دریایی را امضا کردند.رسانه های رژیم 
صهیونیستی از پایان مراسم امضای این توافقنامه خبر دادند و گفتند که 
هیأت های دو طرف پس از امضای توافقنامه، الناقوره را ترک کردند. شبکه 
المیادین نیز گزارش داد که هیأت لبنانی مراجعه به الناقوره برای امضای 
توافقنامه را به خروج قایق های صهیونیستی از آب های لبنان مشروط کرده 
بود. بر اساس این گزارش، پس از آنکه فرماندهی ارتش لبنان از خروج 
قایق های اسرائیلی از آب های لبنان اطمینان حاصل کرد، هیأت لبنانی عازم 
الناقوره شد. پیشتر »الیاس بوصعب« معاون رئیس پارلمان لبنان از موافقت 
»میشل عون« رئیس جمهوری این کشور با پیام آمریکا و متن توافقنامه 

مربوط به ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

تقویم اطالعات
 شنبه 7  آبان 1401- 3 ربيع الثانی 1444
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 48  دقيقه

17 و 12   دقيقه 

17 و 31   دقيقه

23 و 06   دقيقه

 5  و 00    دقيقه

6  و  24  دقيقه

 س���رویس خارجی: پارلمان 
عراق در  نشستی که برای بررسی 
صالحیت وزرای پیشنهادی نخست 
وزیر جدید این کش���ور و تحت 
شدیدترین تدابیر امنیتی تشکیل داد، 
با اکثریت آرا، به کابینه » محمد شیاع 
السودانی«، نامزد ائتالف »چارچوب 
هماهنگی شیعیان« این کشور رای 
اعتم���اد داد تا ضمن پایان دادن به 
فعالیت دولت »مصطفی الکاظمی«، 
ب���ه کابینه جدید برای آغاز به کار 

خود چراغ سبز نشان دهد.
ب���ر اس���اس گ���زارش ها، 
»الس���ودانی« پس از مکلف شدن 
ش���دن به تشکیل دولت از سوی 
»عبداللطیف رشید« رئیس جمهوری 
این کشور، اسامی وزرای پیشنهادی 
کابینه و برنامه دولت جدید خود را 
برای گرفتن رای اعتماد در اختیار 
نمایندگان پارلمان این کشور قرار 
داد و سپس نمایندگان پارلمان عراق 
طی نشستی که در میان تدابیر شدید 
امنیتی در منطقه سبز بغداد، برگزار 
شد، صالحیت وزرای پیشنهادی را 
بررس���ی کردند و پس از گذشت 
ساعاتی، به اتفاق آرا به کابینه »محمد 
شیاع السودانی« رای اعتماد دادند.

به گفته منابع، جلسه پارلمان 
عراق ب���رای رای اعتماد به کابینه 
جدید این کشور با ۲۵۳ نفر تشکیل 
ش���د و تمامی وزرای پیشنهادی 
الس���ودانی رای اعتم���اد گرفتند. 
»فواد حسین«، وزیر خارجه دولت 
»مصطفی الکاظمی« نیز در پس���ت 
خود ابقا ش���د و در دولت جدید 
عراق نیز به فعالیت در این وزارتخانه 

ادامه خواهد داد.
 سخنان السودانی

نخس���ت وزیر جدید عراق 
دقایق���ی پس از گرفتن رای اعتماد 
کابینه اش از پارلمان در سخنانی با 
بی���ان اینکه دولت وی با همکاری 
قوه مقننه از دش���واری های مرحله 
آتی گذر خواهد کرد، متعهد شد تا 
ظرف یک س���ال انتخابات پیش از 

موعد برگزار کند.
السودانی افزود: دولت آتی به 

مسئولیت خود در این مقطع زمانی 
که جهان شاهد تحوالت، منازعات 
سیاس���ی و اقتصادی بسیار بزرگی 
است، عمل خواهد کرد.وی با بیان 
اینکه با مل���ت بزرگ عراق عهد 
صادقانه می بندیم که تمامی تالش 
خ���ود را برای رفع مش���کالت و 
موفقی���ت دولت آتی به کار بندیم، 
تاکید کرد: اپیدمی »فساد« که همه 
بخش ها را آلوده کرد، مهلک تر از 

اپیدمی کروناس���ت چرا که منجر 
به تضعیف حکومت، افزایش فقر، 
بیکاری و سوء خدمات رسانی شده 
است، لذا برنامه دولت دربردارنده 
سیاس���ت ها و اقدامات قاطعانه ای 

برای مبارزه با این اپیدمی است.
 واکنش های داخلی 

رای اعتم���اد پارلمان عراق 
به کابینه »محمد شیاع السودانی«، 
نخس���ت وزیر جدید این کشور و 
متعاقب آن، آغاز به کار رسمی دولت 
وی، با استقبال داخلی و بین المللی 

همراه شد.
واکن���ش،  نخس���تین  در 

رئیس جمه���وری عراق به »محمد 
شیاع السودانی«، نخست وزیر این 
کشور به مناسبت کسب رای اعتماد 
از پارلمان تبریک گفت. »عبداللطیف 
رشید« در پیام تبریک خود نوشت: 
ضمن تقدیم تبریک صمیمانه خود 
به ش���ما به دلیل کسب رای اعتماد 
پارلمان، امیدواریم در مس���ئولیت 
جدید خود موفق باشید. در ادامه آمده 
است:  من کامال به هدایت مقتدرانه 

هیات دولت توسط شما در عمل به 
مسئولیت ها و ماموریت های محوله 
اطمینان دارم به همین مناسبت، بر 
اهتمام جدی خود به همکاری میان 
ریاست جمهوری و نخست وزیری 
و همکاری به منظور بکارگیری همه 
توان برای خدمت به مردم و فراهم 
کردن زندگی آزاد و شایسته برای 

ملت عراق تاکید می کنم.
رئیس ائتالف » النصر«عراق نیز 
از دولت جدید عراق خواست برای 
موفقیت در سطح مسئولیت و وظایف 
خود عمل کند. »حیدر العبادی« در 
توئیتی نوشت: تشکیل دولت »محمد 

شیاع السودانی« را تبریک می گویم 
و امی���دوارم در خدمت به مردم و 
حفظ منابع و منافع کشور موفق باشد 
و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. 
»هادی العامری«، رئیس ائتالف الفتح 
در پارلمان عراق نیز تشکیل دولت 
جدید عراق پس از شرایط سخت 
که همراه با درد، رنج و ناکامی های 

بسیاری بود را تبریک گفت.
رئیس ائتالف »دولت قانون« 

عراق نی���ز در پیامی رأی اعتماد 
پارلمان عراق را به »محمد ش���یاع 
السودانی« نخست وزیر جدید این 
کش���ور و اعضای کابینه او تبریک 
گفت. »ن���وری المالکی« در پیام 
تبریک خود خطاب به نخس���ت 
وزیر و اعضای دولت جدید عراق 
گفت: امیدوارم که تالش ش���ما 
بر تحقق خواس���ته های مردم برای 
س���اخت و ساز و بازسازی کشور، 
ارائه خدمات، مقابله با فقر، بحران 
مسکن و آب و بهبود زندگی مناسب 

متمرکز شود.
همچنین ، سید »عمار حکیم«، 

رهبر »جریان حکمت ملی« عراق 
در پیامی به » محمد شیاع السودانی« 
کس���ب رای اعتماد کابینه وی در 
پارلمان را تبریک گفت و بر برقراری 
پل ه���ای ارتباطی با کش���ورهای 
همسایه، منطقه و جهان تاکید کرد. 
در این پیام آمده است: اینکه وی و 
تیم مذاکره کننده اش توانسته اند ظرف 
دو هفته پرونده تش���کیل دولت را 
تکمیل کنند، دستاورد بزرگ و بی 

سابقه ای است.
»نچی���روان  طرف���ی،  از 
بارزانی«،رئیس اقلیم کردستان عراق 
در تماس تلفنی با »محمد ش���یاع 
السودانی« نخست وزیر جدید این 
کشور، رأی اعتماد پارلمان به دولت 
وی را تبریک گفت و برای دولت 

جدید آرزوی موفقیت کرد.
 واکنش های بین المللی

کس���ب رای اعتماد دولت » 
محمد شیاع السودانی« از پارلمان 
و آغ���از به کار دولت جدید عراق، 
واکنش برخی کشورهای منطقه ای و 
بین المللی را نیز در پی داشت.  در 

این راستا، هیأت سازمان ملل متحد 
در بغداد طی بیانیه ای از اعطای رأی 
اعتماد به دولت السودانی استقبال و 
بر آمادگی این هیأت برای کمک به 

دولت وی تأکید کرد. 
حجت االس���الم رئیس���ی، 
رئیس جمهوری کش���ورمان نیز در 
پیامی انتخاب »محمد شیاع  السودانی« 
به عنوان نخست وزیر عراق را به وی 
تبریک گفت و اعالم کرد: امیدوارم 
روابط برادرانه ایران و عراق در دوره 
نخست وزیری شما در تمامی ابعاد 

تحکیم و توسعه یابد.
»الینا رومانسکی« سفیر آمریکا 
در بغداد نیز در توئیتی ضمن تبریک 
به »محمد شیاع السودانی« نوشت: 
م���ا عالقه مند به همکاری با دولت 
جدی���د عراق برای تقویت اهداف 
مشترکمان در این مرحله مهم هستیم. 
همزمان، »ند پرایس«، س���خنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد: واشنگتن آماده 
همکاری با دولت جدید برای بهبود 
خدمات رس���انی به مردم عراق و 
تضمین عراقی امن، باثبات و دارای 
حاکمیت طبق چارچوب همکاری 

راهبردی است.
از سویی، »جیمز کلورلی« وزیر 
خارج���ه انگلیس در پیامی ضمن 
تبریک به نخست وزیر جدید عراق، 
بر آمادگی انگلیس برای همکاری 
با دولت جدید تأکید کرد.»مارتین 
یاگر« سفیر آلمان در بغداد نیز نیز 
رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت 
الس���ودانی را تبریک گفت و بر 
عالقه مندی کشورش برای همکاری 

با دولت وی تأکید کرد. 
همچنی���ن »س���لمان ب���ن 
عبدالعزیز«، پادش���اه عربستان پیام 
تبریکی به »محمد شیاع السودانی«، 
نخس���ت وزیر عراق به مناسبت 
کسب رای اعتماد از پارلمان عراق 
فرستاد.»محمد بن سلمان« ولی عهد 
عربس���تان نیز در پیامی رای اعتماد 
پارلمان به نخست وزیر جدید عراق 
را تبریک گف���ت و برای دولتش 

آرزوی موفقیت کرد.

پارلمان عراق به کابينه »السودانی« رأی اعتماد داد

كوتاه از سراسر جهان

پوتین: جهان وارد خطرناکترین برهه از زمان جنگ جهانی 

شده است
ایسنا: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه در یک سخنرانی گفت: دوران تسلط 
غرب بر جهان در حال سپری شدن است و 
جهان خطرناک ترین و غیر قابل پیش بینی ترین 
و در عی���ن حال مهمترین دهه از زمان پایان 
جنگ جهانی دوم را پیش رو دارد. پوتین تاکید 
کرد که روسیه با نخبگان غربی مخالف نیست 
و آرزوی هژمونی در جهان چندقطبی جدید 

را ندارد. وی به جهانی سازی بر مبنای »نو استعمارگری« غربی پرداخت 
و خواس���تار "ساخت سمفونی تمدن بشری" شد. پوتین در اظهاراتش 
همچنین سخنانی همراه با طعنه و شوخی در مورد جنگ هسته ای و 

یخ زدن احتمالی اروپایی ها از سرما مطرح کرد.
 پنتاگون: کره شمالی فردای حمله هسته ای به منافع آمریکا 

را نخواهد دید
ایسنا: وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( در نخستین گزارش استراتژی 
نظامی خود به رهبر کره ش���مالی هشدار داد که در صورت استفاده از 
سالح اتمی علیه منافع آمریکا، حکومتش به پایان خواهد رسید. در سند 
بازنگری موضوع هسته ای پنتاگون آمده است: ما در استراتژی خود در 
قبال کره شمالی، خطرات ناشی از توانایی های هسته ای، شیمیایی، موشکی 
و متعارف این کشور را در نظر می گیریم، به خصوص لزوم تفهیم این 
مس���ئله به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در صورت استفاده از 
سالح هسته ای با عواقب بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. گفتنی است 
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی دیروز جمعه 

دو موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.
حمله به منزل  »نانسی پلوسی« و زخمی شدن همسرش

فارس: رسانه های آمریکایی از حمله یک 
مهاجم به منزل نانس���ی پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا خبر دادند. براساس بیانیه ای که 
دفتر نانسی پلوسی منتشر کرده است، یک مهاجم 
با شکستن درها وارد اقامتگاه مسکونی وی در 
سانفرانسیسکو شد و با خشونت به شوهر وی 
حمله ور شد. هنوز مشخص نیست که هدف 
حمله، خود نانسی پلوسی بوده یا همسرش، اما 
گفته می شود نانسی پلوسی در زمان حمله در آنجا نبوده است. طبق این 
بیانیه، مهاجم دستگیر و هم اکنون در بازداشتگاه به سر می برد و علت و 
انگیزه آن در دست بررسی است. همسر پلوسی بالفاصله به بیمارستان 

منتقل شده است و در حال دریافت خدمات درمانی است.
 دستور آمریکا برای خروج دیپلمات هایش از نیجریه

فارس: وزارت خارجه آمریکا دستور داد دیپلمات های غیرضروری این 
کشور در پایتخت نیجریه و خانواده هایشان این شهر را ترک کنند. خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد این دستور با توجه به احتمال وقوع حمالت تروریستی در 
نیجریه صادر شده است. آمریکا و انگلیس هفته گذشته هشدار داده بودند 
احتمال وقوع حمالت تروریستی در شهر ابوجا وجود دارد و ممکن است 
تروریست ها ساختمان های دولتی، اماکن مذهبی و مدارس را هدف حمله 
قرار دهند. ایاالت متحده از شهروندانش خواسته عالوه بر ابوجا از رفتن 
به چند ایالت دیگر نیجریه از جمله »بورنو« و »یوب« نیز خودداری کنند.
 موافقت »علی اف« با برقراری ارتباط هوایی باکو و تل آویو

ف���ارس: »الهام علی اف« رئیس جمهوری 
آذربایجان توافقنامه ارتباطات هوایی بین باکو و 
رژیم صهیونیس���تی را تایید کرد. بر اساس این 
توافق، مسافران، چمدان ها و محموله هایی که در 
حال عبور از باکو به فلسطین اشغالی و برعکس 
هستند در مکان های اختصاص داده شده تحت 
کنترل ساده قرار می گیرند. بر اساس این گزارش، 
اقدام���ات امنیتی هوانوردی و تهدیدات در این 

زمینه از این قانون مستنثنی شده اند. این توافقنامه در ژوئن ۲۰۲۲ در تل آویو 
به منظور برقراری ارتباط هوایی بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل امضا 
شد. طبق این قرارداد، باکو و تل آویو چند شرکت هواپیمایی را برای انجام 

خدمات مورد توافق در مسیرهای تعیین شده مشخص خواهند کرد.
 یک کشته و ۵ زخمی در حمله به مرکز خرید در ایتالیا

ایرنا: حمله با س���الح س���رد به یک مرکز خرید در جنوب شهر 
میالن ایتالیا یک کشته و پنج زخمی برجا گذاشت. در این حمله که به 
وسیله چاقو صورت گرفت، پلیس، یک مرد ایتالیایی ۴۶ ساله مظنون به 
این حادثه را دستگیر کرد. یک کارمند فروشگاه غذایی در مسیر انتقال 
به بیمارستان جان باخت. یک بازیکن فوتبال اسپانیایی تبار به نام پابلو 
ماری که به صورت قرضی در باشگاه مونزا بازی می کرد نیز در میان 
مجروحان قرار دارد. هنوز انگیزه این حمله مش���خص نشده است اما 
مقام های ایتالیایی اعالم کرده اند هیچ مدرکی در دس���ت نیست که این 

حمله یک اقدام تروریستی باشد.
 »ریشی سوناک« به کم توجهی در مورد بحران اقلیمی متهم شد

ایرنا: تصمیم ریشی سوناک نخست وزیر 
جدید انگلیس برای عدم شرکت در نشست 
بین الملل���ی آب وهوایی که ماه آینده در مصر 
برگزار می شود با موجی از انتقادها در داخل 
مواجه و او را با اتهام کم توجهی به بحران 
اقلیمی روبرو کرده اس���ت. احزاب سیاسی 
مخالف دولت و گروه های زیست محیطی 
در انگلیس می گویند عدم مشارکت نخست 
وزیر نش���ان می دهد که دولت به اندازه کافی بحران آب و هوایی را 

جدی نمی گیرد. 

 س���رویس خارجی: بنی گانتز 
وزیر جنگ رژیم صهیونیس���تی که 
س���فری رسمی به آنکارا انجام داد، 
با رئیس جمهوری و دیگر مقام های 

ارشد ترکیه دیدار و رایزنی کرد. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در ادامه گرم ش���دن روابط این رژیم 
با ترکیه، به آنکارا س���فر و با رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری این 
کش���ور دیدار و علیه ایران رایزنی 
کرد. وی که خود را برای انتخابات 
سراسری اول نوامبر )دهم آبان ماه( 
در فلس���طین اشغالی آماده می کند، 
در پیام های توییتری درباره س���فر به 
ترکیه توضیحاتی ارائه کرد.وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی گفت سفر خود را 
با ادای احترام به موزه یادبود »کمال 
آتاتورک« بنیانگذار ترکیه نوین آغاز 
کرد. بن���ی گانتز افزود که با رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
و »خلوص���ی آکار« وزیر دفاع این 
کشور درباره توسعه روابط امنیتی بین 
تل آویو و آنکارا صحبت کرد. وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی بعد از دیدار 
با وزیر دفاع ترکیه گفت که دیداری 

مثبت با خلوصی آکار داش���ت و در 
توییتر خود نوش���ت: ما از برقراری 
مجدد روابط دفاعی بین کشورهایمان 
به عنوان گامی مهم در جهت همکاری 
با یکدیگر برای ارتقای صلح و ثبات 

منطقه ای استقبال کردیم. 
بنی گانتز همچنین از رایزنی ضد 
ایرانی خود با وزیر دفاع ترکیه خبر 

داد و در پیام توییتری خود تصریح 
کرد: در صحبتمان، من مس���ائلی را 
درباره تهدید ایران و نیروهای نیابتی 
آن، مبارزه با تروریس���م و تحوالت 
جن���گ در اوکرای���ن مطرح کردم. 
من همچنی���ن در خصوص روابط 
مهم اس���رائیل با شریک مشترکمان، 
ایاالت متحده و دوستان ما در شرق 

مدیترانه، صحبت کردم. وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی از ادامه گفت و گو 
و روابط این رژیم با ترکیه خبر داد 
و تصریح کرد: با حرکت رو به جلو، 
ما گفت وگوی باز و سطوح حرفه ای 
ارتباطات را جهت تکمیل رویه های 
ضروری برای روابط کاری تل آویو 
و آن���کارا حفظ و هدایت خواهیم 

کرد. این مقام ارش���د رژیم اشغالگر 
قدس در س���فر به آنکارا با رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
ه���م دیدار کرد و بعد از این دیدار، 
توضیحاتی توییتری در این باره داد. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشت: 
س���فر من به ترکیه دیدار با رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
را هم ش���امل شد و ما گفت و گوی 
مهم���ی درباره موضوعات راهبردی 
انج���ام دادیم و تعهد خودمان را به 
ارتقای امنیت و ثبات که منجر به صلح 
و رفاه در مناطق خاورمیانه و ش���رق 
مدیترانه خواهد شد، ابراز کردیم. بنی 
گانتز افزود: من از رئیس جمهوری و 
نهادهای امنیتی ترکیه برای همکاری 
نجات بخش در مواجهه با تهدیدات 
علیه ش���هروندان اسرائیلی و جامعه 
یه���ودی محلی تش���کر کردم؛ این 
موضوع روشنی بخش پتانسیل گسترده 
همکاری برای برقراری مجدد روابط 

دفاعی بین کشورهایمان است.
خبر دیگر اینکه کمیسیون مسئول 
تحقیقات درباره تخلفات حقوق بشری 
رژیم صهیونیستی »اتهامات آپارتاید« 

مطرح شده درباره این رژیم را مورد 
بررس���ی قرار خواهد داد. کمیسیون 
تحقیق سازمان ملل درباره تخلفات 
حقوق بش���ری اسرائیل و فلسطین 
اعالم کرد اتهامات آپارتاید علیه رژیم 

صهیونیستی را بررسی می کند.
روزنامه صهیونیس���تی تایمز 
اسرائیل نوشت این بررسی، نگرانی ها 
در تل آویو را درباره اینکه این تحقیقات 
ممکن است به انتساب این »برچسب 
سمی« به اسرائیل شود را تأیید کرده 
اس���ت. این کمیسیون هفته گذشته 
دومین گزارش خود را منتشر کرد و 
از شورای امنیت سازمان ملل خواست 
به اش���غالگری دائمی اسرائیل پایان 
دهد. پنجشنبه هفته گذشته سه نفر از 
اعضای این کمیسیون در یک نشست 
خبری در نیویورک تصریح کردند که 
در گزارش های آتی به تحقیق درباره 
آپارتاید اسرائیل خواهند پرداخت. آنها 
تصریح کردند که تحقیقات تا به حال 
بر روی ریشه های درگیری ها متمرکز 
بوده و از نظر آنها حضور اس���رائیل 
در کرانه باختری، عامل ریش���ه ای 

درگیری ها است.

رایزنی وزیر جنگ اسرائیل با اردوغان و دیگر مقامات ترکیه

 سرویس خارجی: منابع دیپلماتیک آمریکایی 
فاش کردند که همزمان با تشدید تنش با روسیه، 
ایاالت متحده اس���تقرار نوعی بمب اتمی دقیق تر 
خ���ود را در پایگاه های ناتو در اروپا س���رعت 

بخشیده است.
دو دیپلم���ات آمریکایی گفتند که در جریان 
نشست اخیر ناتو در بروکسل به متحدان ناتو گفته 
شده استقرار بمب ارتقا یافته »بی-۶۱« که در ابتدا 
برای بهار آینده برنامه ریزی شده بود، اکنون برای 
دسامبر امسال برنامه ریزی شده است.این گزارش 
حاکیست، پیام ارسال بمب ها در دسامبر ممکن است 
بیشتر متوجه متحدان اروپایی باشد که به ویژه در 

برابر مسکو احساس آسیب می کنند.
گفته شده این اقدام با توجه به افزایش حجم 
و مقیاس لفاظی های اتمی روسیه علیه ناتو و اعضای 
آن بوده است. »بی-۶۱« از خانواده بمب های اتمی 
اس���ت که اولین بار اوایل دهه ۶۰ میالدی ساخته 
شد و ابتدا در آزمایش های اتمی زیرزمینی در »نوادا« 
ب���ه نمایش درآمد. برنامه ۱۰میلیارد دالری تمدید 
حیات بمب اتمی »بی-۶۱« توسط وزارت انرژی 
آمریکا مدیریت می ش���ود و قرار است جایگزین 
چندین نس���خه قبلی از جمله حدود ۱۰۰بمب 
ذخیره شده در پایگاه های هوایی در آلمان، ایتالیا، 
بلژیک، هلند و ترکیه شود.نوع جدید همچنین به 
گونه ای طراحی شده که هواپیماهای بمب افکن و 

جنگنده ه���ای ایاالت متحده و متحدان  از جمله 
بمب افکن های »بی-۲«، و جنگنده های »اف-۱۵«، 
»اف-۱۶«، »اف-۳۵«  و »تورن���ادو« همگی قادر به 

حمل این سالح باشند. 
نیروی هوایی آمریکا در اکتبر ۲۰۲۱پروازهای 
آزمایشی برای حمل بمب اتمی در جنگنده  اف-
۳۵را انجام داد.نیروی هوایی آمریکا چندی قبل هم 
با همکاری »آزمایشگاه ملی سندیا« برای نخستین بار 
اقدام به پرتاب بمب اتمی »بی-۶۱« با جنگنده های 
اف -۳۵ کرد. بمب پرتاب ش���ده ش���امل اجزای 
غیر اتمی بود. اصابت بمب به هدف تعیین ش���ده 
ح���دود ۴۲ثانیه زمان برد. خبر دیگر اینکه منابع 
رسانه ای خبر دادند که در ادامه حمایت های غرب 
از اوکرای���ن، دولت آمریکا با کمک نظامی جدید 
۲۷۵میلیون دالری موافقت کرد. با موافقت دولت 
جو بایدن بسته کمک نظامی تازه آمریکا به ارزش 
۲۷۵میلیون دالر شامل سامانه موشکی»هیمارس« 
در راه اوکراین است.آسوش���یتدپرس خبر داد که 
این بس���ته کمک های نظامی از تجهیزات پنتاگون 
مهماتی را که تاکنون به اوکراین داده نشده است، 

شامل نمی شود.
در چنین شرایطی روسیه تهدید کرد ماهواره های 
آمریکایی را که به اوکراین کمک نظامی ارائه می 
دهند، س���رنگون خواهد کرد. تنش های آمریکا و 
روسیه بر سر اوکراین ابعاد تازه ای پیدا کرده و طرفین 

همدیگر را به هدف قرار دادن زیر س���اخت های 
فضایی و ماهواره ای یکدیگر تهدید کرده اند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه گفت 
ماهواره ه���ای تجاری ایاالت متحده و متحدانش 
در صورت مشارکت در جنگ اوکراین می توانند 
به اهداف قانونی روسیه تبدیل شوند. »کنستانتین 
ورونتس���وف« معاون بخش منع اشاعه و کنترل 
تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه در این باره 
گفت، زیرساخت های شبه غیرنظامی ممکن است 
هدف قانونی برای یک حمله تالفی جویانه باشد. 
ورونتسوف گفت: ما در مورد دخالت ایاالت متحده 
و متحدانش در زیرساخت های غیرنظامی فضایی 
صحبت می کنیم. ورونتسوف طی اظهارات خود به 

هیچ شرکت ماهواره ای خاصی اشاره نکرد. 
در خبری دیگ���ر رئیس جمهوری اوکراین 
درباره حمالت گسترده پهپادی و موشکی ارتش 
روس���یه به اوکراین طی روزهای اخیر آماری ارائه 
کرد. »ولودیمیر زلنسکی« گفت روسیه تنها در دو 
روز اخیر بی���ش از ۳۰حمله پهپادی به اوکراین 
انجام داد. زلنس���کی گفت که روسیه در مجموع 
۴۵۰۰حمله موشکی و بیش از ۸۰۰۰حمله هوایی در 
اوکراین انجام داده است. زلنسکی و مقامات غربی 
در روزهای گذشته بارها مدعی شده اند که روسیه 
از ایران پهپاد دریافت کرده، اما ایران و روسیه به 

شدت این ادعاها را رد کرده اند.

استقرار بمب های اتمی آمریکا در اروپا همزمان با تشدید حمالت روسیه به اوکراین

آمریکا خطاب به عربستان: روابط میان 
ما عاشقانه نیست

 س���رویس خارجی: سخنان اخیر »عبدالعزیز بن سلمان«، وزیر انرژی 
عربس���تان مبنی بر این که کش���ورش تصمیم دارد پس از اختالف بر سر 
تصمیم کاهش تولید نفت، در قبال تیرگی روابط میان دو کشور با »پختگی« 

و »بالغانه« با واشنگتن رفتار کند، ابراز خشم کرد.
»جان کربی«، هماهنگ کننده روابط راهبردی در ش���ورای امنیت ملی 
آمریکا در این باره گفت: رابطه ما با عربس���تان یک رابطه عاش���قانه دوران 
دبیرستان نیست و توصیف ریاض به عنوان یک شریک »بالغ تر« در رابطه 
با واش���نگتن اصال خوب نبود.وی تاکید کرد: ما در مورد یک رابطه مهم 
دوجانبه صحبت می کنیم؛ مشارکتی که بیش از ۸۰ سال ادامه داشته است و 
من گمان نمی کنم صحبت در مورد آن با این عبارات، لزوما تاثیری بر این 
موضوع و طرز فکر ما درباره آن داشته باشد. کربی گفت:  مقامات آمریکایی 
قبل از سفر »جو بایدن«، رئیس جمهوری آمریکا به عربستان در ژوئیه گذشته، 
مطلع بودند که امنیت انرژی موضوع بحث خواهد بود. همزمان، روزنامه 
»نیویورک تایمز« نیز در گزارشی نوشت: عربستان سعودی،  واشنگتن را در 
مورد قرارداد مخفی نفتی فریب داد. همزمان، وزیر خارجه عربستان نیز اعالم 

کرد که رئیس جمهوری چین به زودی به ریاض سفر خواهد کرد.

 سرویس خارجی: هماهنگ کننده روابط راهبردی 
در شورای امنیت ملی آمریکا تصریح کرد که واشنگتن 
تصمیمی برای کاهش تحریم های خود علیه سوریه یا 

خارج کردن نیروهایش از خاک سوریه ندارد.
جان کربی گفت: حضور آمریکا در سوریه گسترده 
نیست و فقط هزار سرباز آمریکایی در مناطق محدودی 
در این کشور حضور دارند و ماموریت این سربازان به 
مقابله با گروه تروریس���تی داعش محدود می شود. وی 
گفت، کاخ سفید تصمیمی برای تغییر توازن قدرت در 
س���وریه ندارد، بلکه برای ادامه مقابله با داعش مصمم 
است.کربی گفت: هیچ تغییری در موضع آمریکا در قبال 
سوریه ایجاد نشده است و من هیچ اطالعی در خصوص 
تغییر در تحریم ها علیه سوریه ندارم. وی در پاسخ به این 
سوال که تحت چه شرایطی ایاالت متحده نیروهای خود 
را از سوریه خارج می کند، گفت: همانطور که می دانید 
ما در سوریه حضور گسترده نداریم و تعداد نیروهای ما 
در آنجا کمتر از هزار نفر است که مأموریت اصلی آنها 
مبارزه با تهدید داعش در منطقه با همکاری نیروهای 
سوریه دموکراتیک است، چرا که داعش همچنان یک 

تهدید واقعی است که به اعتقاد ما بر امنیت ملی ما تأثیر 
می گذارد. خبر دیگر اینکه وزارت دفاع روسیه از آماده 
شدن تروریست های جبهه النصره مستقر در حومه ادلب 
برای انجام یک اقدام تحریک آمیز با استفاده از مواد سمی 

و متهم کردن ارتش سوریه خبر داد.
اولگ اگوروف معاون رئیس مرکز هماهنگی روسی 
در حمیمیم در بیانیه ای گفت که این مرکز اطالعاتی 
درباره آمادگی تروریست های جبهه النصره برای اقدام 
تحریک آمیز با اس���تفاده از خمپاره های حاوی مواد 
سمی علیه غیر نظامیان در منطقه کاهش تنش در ادلب 
و فیلمبرداری از آن برای متهم کردن ارتش سوریه به 
استفاده از سالحهای شیمیایی دارد.وزارت دفاع روسیه 
بارها تاکید کرده که گروه های تروریستی در ادلب به 
ویژه جبهه النصره که در فهرست تروریسم بین المللی 
قرار دارد آزمایش���گاه های مواد سمی دارند که توسط 
کارشناس���ان و متخصصان آموزش دیده در کشورهای 
غرب اداره می شوند و این آزمایشگاه ها با هدف انجام 
عملیات شیمیایی علیه غیرنظامیان و اتهام زنی به دولت 

سوریه به کار گرفته خواهند شد.

آمریکا: در سوریه می مانیم
 سرویس خارجی: وزارت نفت دولت نجات ملی 
یمن اعالم کرد که ائتالف سعودی طی دوره آتش بس 
موقت، بیش از یک میلیارد دالر نفت این کش���ور را 

غارت کرده است.
وزارت نفت و معادن دولت نجات ملی یمن وابسته 
به انصاراهلل با صدور بیانیه ای اعالم کرد:  میزان نفت و 
گاز یمن که ائتالف متجاوز سعودی و مزدوران آن در 
دوره آتش بس موقت غارت کرده اند برای پرداخت ۱۱ 

ماه حقوق همه کارکنان دولت کافی بود. این وزارتخانه 
افزود: مجموع ثروت نفتی یمن که طی مدت آتش بس 
توسط دشمن غارت شده به ۱.۱ میلیارد دالر  می رسد 
که معادل 9.9 میلیون بشکه نفت است. بر اساس بیانیه 
وزارت نفت دولت نجات ملی یمن، مجموع درآمدهای 
گازی داخلی این کش���ور که توسط ائتالف متجاوز و 
مزدوران آن در ماه های آتش بس به غارت رفته نیز بیش 

از ۱۱۴ میلیارد ریال )سعودی( است.

غارت بیش از یک میلیارد دالر نفت یمن توسط ائتالف سعودی

 س���رویس خارجی: شورای 
امنیت با اکثریت آراء مأموریت هیات 
س���ازمان ملل در صحرای غربی را 
برای مدت یک س���ال دیگر تمدید 
کرد.ب���ه گزارش روزنامه رأی الیوم، 
اعضای شورای امنیت بر حمایتشان 
از تالش های »استفان دی میستورا«، 
فرس���تاده دبیرکل س���ازمان ملل به 

صحرای غربی برای ازسرگیری روند 
سیاس���ی و رسیدن به یک راه حل 
عمل���ی و دائم تاکید کردند. در این 
جلس���ه رأی گیری شورای امنیت 
»کنیا« و روس���یه رأی ممتنع دادند. 
تمدید دوره هیات س���ازمان ملل در 
صحرای غربی بعد از برگزاری چهار 
جلسه شورای امنیت درباره درگیری 

میان مغرب و جبهه »پولیساریو« بر 
سر صحرای غربی صورت می گیرد.
رسانه های مغربی از این اقدام شورای 
امنیت استقبال و اعالم کردند: این اقدام 
تاکید مجددی بر اهمیت طرح رباط 
برای خودمختاری صحرای غربی به 
عنوان پایه و اساس جدی برای پایان 

بحران درباره این منطقه است.

شورای امنیت مأموریت هیات سازمان ملل در صحرای 
غربی را تمدید کرد

���� مناقصه گز�� (صرفا جهت ��س�ا� نس�خه فيزيكى [�صل] پاكت �لف): تهر��� خيابا� �ليعصر (عج)� نرسيد� به خيابا� �سفنديا�� 
خيابا� شهيد بابك بهر�مى� پال� 3� ��حد حر�ست شركت سرمايه گذ��� خانه سا�� �ير�� - كدپستى: 1968656811

3- كليه مر�حل مناقصه �� ��يافت � تحويل �سنا� مناقصه تا گشايش پاكت ها �� طريق سامانه ستا� (setadiran.ir) �نجا� مي شو�. لذ� �� هرگونه مر�جعه حضو�� به محل 
شركت جهت خريد �سنا� مناقصه� �طال� �� شر�يط مناقصه يا سو�ال� مطر�� �كيد� خو����� گر��. لذ� مقتضى �ست متقاضيا� شركت �� مناقصه  نسبت به ثبت نا� �� ستا� 

� ثبت مهر � �مضا� �لكتر�نيكى (مطابق با �گهى �خرين تغيير�� مند�� �� ���نامه �سمى مؤيد صاحبا� مجا� �مضا� تعهد���) �قد�� نمايند.
4- �عايت قانو� "حد�كثر �ستفا�� �� تو�� توليد� � خدماتى كشو� � حمايت �� كاال� �ير�نى"� �� طر� مناقصه گر�� �لز�مى �ست.

5- مناقصه گز�� �� �� يا قبو� هر يك � يا همه پيشنها��� ��صله بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل باشد مختا� �ست � ���ئه پيشنها��� حقى بر�� شركت كنند� �� مناقصه � يا 
تكليفى بر�� مناقصه گز�� جهت �نعقا� قر����� با پيشنها� �هند� �يجا� نمى نمايد.

6- ��صو�� ��شتن هرگونه سو��� با شما�� ها� 88650905-.021 �لى 29� ��خلى ها� 2340 �لى 2346 ��حد با��گانى� تما� حاصل نماييد.

 ش���ركت سرمايه گذ��� خانه س���ا�� �ير�� �� نظر ���� �� طريق مناقصه عمومي ��مرحله �� با مشخصا� �يل نسبت به �نتخا� تأمين كنند� ها� �يصال� بر�� موضو� مناقصه ها� 
جهت پر��� ها� تكليفى � مأمو�يتى سا�ما� تأمين �جتماعى� �قد�� نمايد. لذ� �� كليه تأمين كنندگا� كه �� تجربه� تو�نايي � صالحيت كافي برخو���� هستند� �عو� مي گر�� با مر�جعه 
 به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) نسبت به خريد � ��يافت �سنا� �قد�� نمو�� � �سنا� مربو� �� طبق برنامه �ما� بند� مناقصه به شر� �يل �� طريق "ستا�" ���ئه نمايند.

1- مناقصه گز��: شركت سرمايه گذ��� خانه سا�� �ير��
2- برنامه �ما� بند�� موضو� مناقصه � مبلغ تضمين ش���ركت �� مناقصه (فر�يند ��جا� كا�): به ش���ر� جد�� �ير (تضمين �� نو� "�لف"� يا "�" � يا "�" ما�� «4» �يين نامه تضمين 

معامال� ��لتى مصو� سا� 1394 � ساير �صالحيه ها� بعد�)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي (نوبت دوم)
فراخوان: 01/12/2

شماره فراخوان در ستادموضوع مناقصهرديف
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

برنامه زمان بندى مناقصه

زمان توزيع اسناد 
(مهلت خريد و دريافت)

مهلت تسليم فيزيكى 
(اصل) پاكت الف

مهلت بارگذارى 
پيشنهادها

تاريخ گشايش 
پاكت هاى الف/ب

1
خريد، حمل، نصب، راه اندازى و آموزش مخزن 

اكسيژن مايع بيمارستان لنگرود
200109351000002625,000,000,000

 چهارشنبه
1401/08/04 لغايت 

ساعت 19:00
پنج شنبه

1401/08/12

ساعت 16:00
 يك شنبه

1401/08/22

ساعت 19:00
يك شنبه

1401/08/22

ساعت 10:30
دوشنبه

1401/08/23

2
خريد، حمل، نصب، راه اندازى و آموزش 4 دستگاه 

ماشين بيهوشى بيمارستان لنگرود (تجديد)
200109351000002722,000,000,000

3
خريد، حمل، نصب، راه اندازى و آموزش 1 دستگاه 
اكو كارديوگرافى مبله طرح توسعه بيمارستان كوثر 

بروجرد (تجديد)
200109351000002814,000,000,000

4
خريد، حمل، نصب، راه اندازى و آموزش 1 دستگاه 

سونوگرافى كالر داپلر مبله بيمارستان لنگرود 
(تجديد)

200109351000002918,000,000,000
چهارشنبه

1401/08/04
لغايت ساعت 19:00

شنبه
1401/08/14

ساعت 16:00
 سه شنبه

1401/08/24

ساعت 19:00
سه شنبه

1401/08/24

ساعت 10:30
چهار شنبه

1401/08/25
5

خريد، حمل، نصب، راه اندازى و آموزش 1 دستگاه 
سونوگرافى كالر داپلر پرتابل بيمارستان لنگرود (تجديد) 

200109351000003015,000,000,000

مز�يد� گز��: ش���ركت توس���عه خدما� مهندسي �� �خا� 
پا��( سهامي عا�) 

موضو� مز�يد�: �جا�� س���ي �ش���ش(36) ��حد گلخانه كه 
����� 34 ��حد هريك به مس���احت 2304 مترمربع �2 ��حد هريك به مس���احت 
2272 مترمربع متعلق به ش���ركت توسعه خدما� مهندسي �� � خا� پا�� ��قع 

��مجتمع گلخانه �� �ينا��ند خر�    �با� لرستا�
�ما� � طريقه ��يافت �سنا� مز�يد�: متقاضيا� مي تو�نند به منظو� خريد �سنا� مز�يد� 
متعاقب ���يز مبلغ 1,000,000 (يك ميليو�) �يا� به حسا� سيبا بانك ملي شعبه مركز� 
كر� به ش���ما�� 0191309130006 ش���باIR   91017,000,000 (كد شعبه 2621) به 
نا� �ين ش���ركت ���ها� كا�� هفته ��س���اعت 8 �لي 16 � ���ها� پنجشنبه �� 8 �لي 12 به 
���� ها� �يل �� شركت مر�جعه � با ���يه فيش به مسئو� مربوطه �سنا� �� ��يافت نمايند 

(با��يد �� گلخانه ها متعاقب ��يافت �سنا� مز�يد� �مكا� پذير مي باشد) 
 س��پر�� شركت �� مز�يد�: پنج ��صد (5%) مبلغ پيشنها�� شركت كنندگا� مي باشد  .

 محل خريد �سنا� مز�يد� :
  1-  كر�� �بتد�� جا�� محمدش���هر� شهر� مهندس���ي ���عي� �نتها� بلو�� گلها� 
شركت توسعه خدما� مهندسي �� �خا� پا��� تلفن 8- 36703551 (026) 

 2-    �ستا� لرس���تا�� خر� �با�� ��س���تا� �ينا��ند� ش���هر� گلخانه ��� �فتر 
 ش���ركت توس���عه خدما� مهندس���ي �� � خا� پا�� -( �ق���ا� پيرحياتي -

شما�� تلفن 09121594730) 
�ما� � ساعا� با��يد �� �ستگا� ها: �ما� با��يد �� گلخانه ها �� تا�يخ ��� �گهي 

تا موعد تحويل �سنا� �����ها� كا�� � �� ساعا� ����� مي باشد  .
 �ما� � محل تحويل پيشنها�ها: پيشنها�ها بايستي حد�كثر تا ساعت 12 ظهر 
��� يكش���نبه مو�� 1401/08/15 به �بيرخانه �فتر مركز� ��قع ������ كر� 

(��يف يك) به شر� ���� فو� با �خذ �سيد تحويل گر��  .
 �ما� با�گش��ايي پاكا� پيشنها��: �� س���اعت 14:30 ��� يكشنبه مو�� 

1401/08/15 �� محل �فتر مركز� شركت به ���� فو�  خو�هد بو�  . 

تأسيس1370

آگهي مزايده شماره 11-1401 (تجديد مزايده) (نوبت دوم)


