
صفحه 5

بازدارندگی هسته ای 

در سیاست خارجی 

چین

روابط بین الملل

صفحه 7

یک استاد دانشگاه: 

 راه حل بدیل گفتگو
سرکوب یا آنارشی بی حد 

است

آموزشي

یکشنبه 29 آبان 1401 - 25 ربيع الثانی 1444 - 20 نوامبر 2022 -  سال نودوهفتم - شماره 28260 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 5000 تومان

  *ش�أن بانوان وکارگران با ش�رف ما باالترازآن اس�ت که تس�لیم 
بدخواهان شوند

* استکبار در صف آرايي مبنايي در مقابل ملت ايران با تشديد ايران 
ستیزي، همه امکاناتش را براي القاي ناامیدي و بن بست به اذهان 

مردم به خصوص جوانان به کار گرفته است
  * ام�روز مهمتري�ن ش�اخص اثب�ات ايران دوس�تي هر ف�رد، »پرهیز از 
يأس آفريني و امیدسوزي« و »ترويج روحیه کار و تالش و امید« است

*صحنه گردانان اصلي اغتشاش�ات اخیر که نتوانس�تند مردم را به 
صحنه بیاورند،درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته کنند

*اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروي 
بیشتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد

  * ع�ده اي در داخ�ل ب�ر مبن�اي تبلیغ�ات غرب، مي گوين�د در نظام 
اس�المي آزادي و مردمس�االري نیس�ت، در حالي ک�ه بی�ان همی�ن 

سخنان نشانه آزادي است 
* در اين سالها هرگاه صداي قدرتمندِي جمهوري اسالمي بلندتر بوده 

است، تالش دشمن براي پنجه زدن به نظام اسالمي بیشتر شده است
  * چال�ش »پیش�رفت و توق�ف و رکود و ارتجاع« اس�ت، زيرا ما در 
حال پیش�رفت هس�تیم، ولي قدرتهاي استکباري از پیشرفت ايران 

اسالمي مضطرب و ناراحت مي شوند و حرص مي خورند
*آمريکايي ها و اروپايي ها با همه امکانات وارد میدان مي شوند اما 
هیچ غلطي نمي توانند بکنند، همانطور که قبل از اين هم نتوانستند 

و در آينده هم نخواهند توانست
  *مش�کل اقتص�ادي داري�م ک�ه ان ش�اءاهلل ح�ل خواهد ش�د، اما در 

بخش هاي ديگر در حال پیشرفت هستیم
  * نويس�ندگان، ش�اعران، دانش�مندان، روحانی�ون و هم�ه اف�راد 
تأثیرگ�ذار امیدآفرين�ي کنن�د و ش�اخص ها و نش�انه هاي امی�د و 

پیشرفت در جامعه را سِر دست بگیرند

صفحه12صفحه4

نحوه دریافت کارت

 خرید اعتباري لوازم خانگي ایراني

عفو بین الملل: اعطاي مصونیت آمریكا

به ولیعهد سعودي در پرونده قتل خاشقچي خیانت است

 * امید قالیباف، سخنگوي وزارت صنعت: کارت هاي اعتباري در ارقام 30، 50 و 100 میلیون تومان
با سود 18 درصد و بازپرداخت 3 ساله صادر مي شود 

* لوازم خانگي ايراني در اين طرح، با پنج درصد زير قیمت بازار فروخته مي شود

* اقدام رئیس جمهوري آمريکا در اعطاي مصونیت قضايي به »محمدبن سلمان« در پرونده 
»قتل خاشقچي« موجي از محکومیت ها را در پي داشت

*»واشنگتن پست«: اين اقدام دولت آمريکا، ولیعهد سعودي را به ادامه ظلم و جنايت تشويق مي کند

استكبار همه امكاناتش را براي ناامیدي جوانان
به کار بسته است

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

دكتر محمدعلي سلطاني

آینة امروز

رهبر معظم انقالب در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان : 

اخبار شهرستان ها

صفحه 8

سوء تغذیه کودکان 

در 4 استان؛ بسته های 

معیشتی اثرگذار است؟

* اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي در همه س�طوح و مبارزه با فقر، فس�اد و تبعیض از ش�ئونات 
شوراهاست 

* ظرفیت هاي بس�یاري در کش�ور وجود دارد و علي رغم تهديد و تحريم مي توانیم گام هاي بلندي 
در جهت پیشرفت کشور برداريم

 * مي دانیم که دش�من نمي خواهد ما پیش�رفت داش�ته باش�یم، تولید در کش�ور رونق داشته باشد
اقتصاد ما اقتصاد مقاومتي باشد، علم و دانش در کشور ارتقا پیدا کند

* دشمن در عمل بسیار چوب الي چرخ گذاشت و در هر حوزه اي که متخصصین ما وارد شدند آنها 
را در محدوديت و تحريم قرار داده است

*دشمن اراده کرده است قطار پیشرفت ايران اسالمي متوقف شود و ما هم اراده کرديم که اين قطار 
پرشتاب حرکت کند

*مهمترين وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشايي از زندگي مردم، برداشتن موانع از پیش راه 
تولیدکننده و فعال اقتصادي است

رئیسي:مديراني که تحول گرا نیستند
کنارگذاشته شوند
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صفحه4

* در س�ال زراع�ي 2022، تولید گندم اي�ران 25 درصد 
افزايش و واردات آن هم 37 درصد کاهش داشته است 

* تولید برنج ايران 15 درصد افزايش يافت

* ش�وراي امنی�ت مل�ي کاخ س�فید: آمريکا و روس�یه 
 موافق هس�تند که جنگ هس�ته اي، پیروز ندارد و نبايد

شروع شود
* هرگون�ه مذاک�ره کي ي�ف ب�ا مس�کو برعه�ده خ�ود 

اوکرايني هاست

گزارش فائو درباره

افزایش تولیدمحصوالت 

کشاورزي و پروتئیني ایران

آمریكا: با روسیه توافق کرده ایم 

جنگ هسته اي شروع نشود

ضميمه روزنامه امروز

فن�اوری »جع��ل عمی�ق « 
)ديپ  فیک( چیست؟

قايق ب�رق��ی هیب�ري�دی 
خرس قطبی

کشاورزی زير اقی�ان�وس 
و دريا

س�ی�اره زمی�ن سريعت�ر 
می چرخد

رديابی و پايش تومورهای 
سرطانی با نانوحسگرها

دو سال آینده!

صفحه2

ت دوم
سا�ما� �مو� مالياتي كشو�  نوب

آگهي مناقصه عموميـ   يك مرحله اي
مناقصه شماره 1401/03

تامين تجهيزات و ارائه خدمات اجراى بسـتر شـبكه محلى جداگانه و مستقل از ساير زيرساخت هاى 
موجود شـامل: طراحى، ارائه LOM دقيق، اجراى شبكه، انجام تست هاى مربوطه و ارائه مستندات
ــاس قانون برگزاري مناقصات، انجام امور مربوط به تامين تجهيزات و ارائه خدمات اجراى  سازمان امور مالياتي كشور در نظر دارد بر اس
بستر شـبكه محلى جداگانه و مستقل از ساير زيرسـاخت هاى موجود شـامل: طراحى، ارائه LOM دقيق، اجراى شبكه، انجام 

تست هاى مربوطه و ارائه مستندات مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي و انعقاد قرارداد به شركت هاي واجد شرايط 

ــايى پاكت ها از طريق درگاه  ــنهاد مناقصه گران و بازگش ــناد مناقصه تا  ارائه پيش واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اس
ــامانه مناقصات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت  س

قبلى، مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1. كارفرما: سازمان امور مالياتى كشور به نشانى ميدان امام خمينى- خ خيام- خ داور- سازمان امور مالياتى كشور.

2. مشخصات كلى پروژه عبارت است از تامين تجهيزات و ارائه خدمات اجراى بستر شبكه محلى جداگانه و مستقل از ساير زيرساخت هاى 
موجود شامل: طراحى، ارائه LOM دقيق، اجراى شبكه، انجام تست هاى مربوطه و ارائه مستندات.

ــت و پنجاه ميليون ريال) مقطوع و به  ــركت در فرآيند ارجاع كار مبلغ 1,250,000,000 ريال (يك ميليارد و دويس ــپرده ش 3. ميزان س
ــبا IR 170100004001001007143513 بنام  اداره كل امور  ــماره حساب 4001001007143513 - ش صورت واريز نقدي به ش

مالى سازمان امور مالياتى كشور و يا ضمانتنامه بانكى معتبر (بدون قيد و شرط) دريافت خواهد شد.
ــخ 1401/09/02) از طريق مراجعه  ــار آگهي نوبت اول(تا تاري ــه ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش ــرايط مناقص 4. مهلت دريافت اوراق ش
ــامانه مناقصات الكترونيكي دولت به نشاني اينترنتي  ــاني www.iets.mporg.ir و به س ــانى مناقصات به نش به پايگاه ملي اطالع رس

www.setadiran.ir مى باشد.
ــنهادي خود را به صورت: فيزيكى(فقط پاكت الف) به نشاني مذكور: طبقه اول- اداره كل امور  ــت پاكت هاي پيش 5. مناقصه گران مي بايس
ــه پاكت الف، ب و ج) از  ــا- اتاق 137  تلفن: 39903983 و همچنين به صورت الكترونيكي(هر س ــتيبانى- اداره امور اجرايى قرارداده پش

طريق سامانه مناقصات الكترونيكي دولت حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/09/12 ارسال نمايند. 
ــامانه مناقصات الكترونيكي دولت و ساعت 9 روز  ــنهادى به دو صورت فيزيكى و الكترونيكي از طريق س 6. زمان گشايش پاكت هاي پيش

يك شنبه، مورخ 1401/09/13 در محل اطاق جلسات واقع در طبقه دوم سازمان به آدرس مذكور مى باشد.
سازمان امور مالياتى كشور شناسه  آگهى :1411642                        م الف:3194 

اطالعيــه
سازمان ملى استاندارد ايران

ــتاندارد مورخ 1381/3/5  ــوراى عالى اس ــاس مصوبات يكصد و دومين اجالسيه ش بر اس
ــمول مقررات استاندارد  مصوبات كميته ملى انرژى با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مش
ــماره 2-1220 تحت عنوان  ــتاندارد ملى به ش ــد؛ اينك اصالحيه اول اس  اجبارى مى باش
« بخارى گازسوز دودكش دارـ   مشخصات فنى و روش تعيين معيار مصرف انرژى 
و دسـتورالعمل برچسـب انرژى» در يكصد و هفتاد و نهمين كميته ملى انرژى ، مورخ 

1401/5/22 مورد تصويب قرار گرفته است؛ مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
الزامات قانونى:

توجه : شروع اجراى اجبارى اصالحيه اسـتاندارد مذكور، يكماه پس از انتشار در 
روزنامه رسمى مى باشد.

ــخاص حقيقى و حقوقى ذيربط مى توانند جهت كسب اطالع بيشتر به تارنماى  كليه اش
رسمى سازمان ملى استاندارد به نشانى: www. inso. gov. ir و يا در تهران به سازمان 

ملى استانداردـ   ونك و در استان ها به ادارات كل استاندارد استان مراجعه نمايند.
دفترتخصصى روابط عمومى واطالع رسانى

شناسه �گهى : 1412615                                          � �لف :3219

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
ــازمان ثبت اسناد و امالك كشور در نظر دارد « خريد دو دسـتگاه نوار مغناطيسى( Tape) آرشيو داده هاى حياتى سازمان» مورد نيازخود را با  س
ــناد مناقصه، از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اي و بر اساس مقررات قانون برگزارى مناقصات و از طريق  ــخصات فنى و شرايط مندرج در اس مش
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت تهيه نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از  س
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه و امضاء ديجيتال اسناد محقق سازند.
 لذا   از كليه اشخاص حقوقى واجد شرايط و داراى تائيديه شوراى عالى انفورماتيك با رتبه 1 در زمينه هاى «شبكه داده هاى رايانه اى و مخابراتى» و «خدمات 

پشتيبانى» و « امنيت فضاى توليد و تبادل اطالعات » داراى اعتبار و گواهى افتا معتبر دعوت بعمل مى آيد تا نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
1- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

1-1 نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عبارتست از ارائه ضمانتنامه معتبر مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى
2-1 مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/090/000/000 ريال خواهد بود.

2- زمان دريافت اسناد: از  8/29/ 1401 لغايت  2 /1401/9

 www.setadiran.ir (ستاد) 3- محل دريافت اسناد: درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت

www.setadiran.ir (ستاد)4- مهلت تحويل و مكان تحويل پيشنهادات: تا روز شنبه مورخ 1401/9/12 ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت

ــام خمينى، خيابان   5- نشـانى دسـتگاه مناقصه گزارجهت دريافت اطالعات بيشـتردرخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف : تهران، ميدان ام

شهيد فياض بخش، ضلع شمالى پارك شهر، ساختمان شماره 3سازمان ثبت اسناد وامالك كشور، طبقه هشتم، دبيرخانه اداره كل پشتيبانى، خدمات فنى و رفاهى 
ــاختمان شماره 3 ستاد سازمان ثبت اسناد و  6- زمان و محل گشـايش پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 9/13/ 1401 در سالن جلسات س

شناسه آگهى :1413220                                  م الف :3229امالك كشور طبقه چهارم، واقع در ضلع شمالى پارك شهر(خيابان فياض بخش)

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شما�� 1401/026

موضوع آگهي:
تهيه، تأمين، نصب و راه اندازي سيسـتم روشنايي پيراموني پااليشگاه 

آخرين مهلت اعالم آمادگي و ارسال رزومه
پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/09/21

 WWW.BAORCO.IR ــركت ــب اطالعات بيشتر به سايت اين ش براي كس
 WWW.TENDER@NIORDC. IR و www. shana. ir ــانا ــزاري ش و يا خبرگ

روابط عمومي و امور بين المللمراجعه نماييد.

�نتشا��� �طالعا� منتشر كر� : 

دريـاي راز و روشنـايي
مر��� بر �ندگي � �فكا� � �ثا� سيدحيد� �ملي

تأليف دكتر جمشيد جاللي شيجاني

قطع رقعى ، 128 صفحه  ، چاپ اول
سيدحيدر آملي از عارفان مهم و تأثيرگذار شيعه در سده هشتم 
هجري است. او پس از تحصيل علوم متداول زمان در آمل، خراسان و 
اصفهان، به مشاغل ديواني پرداخت و به وزارت رسيد تا اينكه در سي 
سالگي تحول و انقالبي معنوي در وجودش پديد آمد و به قصد حج، 

مال و جاه و خويشان را رها ساخت و خرقه اي كهنه پوشيد.
از اساتيد وي در فقه و كالم فخرالدين محمد فرزند عالمه حلّي و 
نصيرالدين كاشاني و حسن بن حمزه هاشمي است. از استادان وي در 

طريقت، شيخ نورالدين طهراني و محمدابن ابي بكر سمناني است.
مهمترين آثار وي جامع االسرار و منبع االنوار، نص الفصوص در شرح 
فصوص  الحكم ابن عربي و تفسير عرفاني قرآن المحيط االعظم و 

اسرار الشريعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقه را مي توان نام برد.
سيدحيدر آملي در نوشته هاي خود كشيده است وحدت تشيع و 
تصوف را ثابت كند. كتاب جامع االسرار وي نماينده اوج تفكر عرفان 
شيعي است و در آن شايد بيش از هر اثر ديگر ارتباط معنوي تشيع 
و تصوف را مورد بحث قرار داده است. او در عين حال كه از شارحان 
ابن عربي است و در آثار خود نسبت به او تكريم فوق العاده نشان 
مي دهد، در مبحث ختم واليت مطلقه و مقّيده از نظرية وي در اين 
باب انتقاد كرده است. هنر او اين است كه انديشه عرفاني ابن عربي را 

در تفكر عرفان شيعي ادغام كرده است.
فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، 

ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

ــازي  ــعه و نوس ــازمان توس ــركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نمايندگي از س ش
معادن و صنايع معدني ايران درنظر دارد « انجام امور خدمات حفاظتي و مراقبتي 
از اموال و دارايي هاي شـركت زغال سـنگ البرز غربـي(در حال تصفيه) در 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  محدوده معدن سـنگرود» را از طريق س
ــتاد 2001001028000053 و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه  به شماره ثبت س
ــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2,370,000,000 ريال (د و ميليارد و  با تضمين ش

سيصد و هفتاد ميليون) ريال ( واريز نقدي يا ضمانت نامه بانكي) برگزار نمايد. 
ــاعت 10 صبح مورخ 1401/08/29 و مهلت زماني  ــار مناقصه در سامانه س تاريخ انتش
ــورخ 1401/09/09 و مهلت ارائه  ــاعت 17 م ــايت تا س ــناد مناقصه از س ــت اس درياف
پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 مورخ 1401/09/19 و جلسه بازگشايي پاكات صبح 
ــركت در مناقصه  ــنبه مورخ 1401/09/20 برگزار مي گردد. عالقمندان ش روز يك ش
ــت جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي با شماره 1456 تماس  مي بايس

حاصل نمايند و يا به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 89 - 1401/8 ت 

(نوبت اول)

دكتر حميد رضا جاليـى پور
استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران

دكتر عليرضا شجاعى زند
استاد جامعه شناسى دانشگاه تربيت مدرس

صفحه2

صفحه2



2اخبار داخلی یکشنبه 29 آبان  1401 - 25 ربیع الثانی 1444 - 20 نوامبر  2022 -  سال نود وهفتم - شماره 28260

رهبرمعظم انقالب:استكبار همه امكاناتش را براي نااميدي جوانان به كار بسته است

رئیسي:مديراني که تحول گرا نیستند کنارگذاشته شوند

حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح    شنبه  در دیدار صدها 
نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهرِ تحسین برانگیز علم 
و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به این که چالش 
اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود 
و ارتجاع« است افزودند: استکبار در صف آرایی مبنایی در 
مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را 
برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم به خصوص 
جوان���ان به کار گرفته و امروز مهمترین ش���اخص اثبات 
ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« و 

»ترویج روحیه کار و تالش و امید« است.
رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مس���ئوالن 
برای حل مش���کالت اقتصادی گفتن���د: صحنه گردانان 
اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانس���تند مردم را به صحنه 
بیاورند،درصددند با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته کنند، 
اما اغتشاش���ات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون 
از آنها با نیروی بیش���تر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و 

پیشرفت ادامه خواهد داد.
ایشان  در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای 
اس���تکبار با ایران اسالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی 
استکبار با جمهوری اس���المی این است که اگر این نظام 
پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای 

غرب باطل خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب 
بر کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در 
س���ه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردمساالری، 
منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به ِگل 

نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد.
ایشان با اش���اره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و 
دموکراس���ی، علیه آزادی و مردمساالری در کشورها اقدام 
می کنند، افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز 
اس���ت که امریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به 
آنجا حمله نظامی کردند، اما بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، 
همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان 

با فضاحت خارج شدند.
رهبر انق���الب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین و 
مردمساالری واقعی در ایران، به مردم خودش هویت داده و 
آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال 

کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای در داخل 
بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند در نظام اسالمی آزادی 
و مردمساالری نیست، در حالی که بیان همین سخنان نشانه 
آزادی اس���ت و روی کار آمدن دولت هایی که از نظر تفکر 
سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب مردم 

و مردمی بودن نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری 
اسالمی در مقابل امریکا و استکبار کوتاه می آمد و زیربار 
قلدری و زورگویی آنها می رفت، فشارها کمتر می شد اما 
آنها بر کشور مسلط می شدند، افزودند: در این سالها هرگاه 
صدای قدرتمندِی جمهوری اسالمی بلندتر بوده است، تالش 

دشمن برای پنجه زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش اساسی 
و امروز کشور ما، چالش »پیش���رفت و توقف و رکود و 
ارتجاع« است، زیرا ما در حال پیشرفت هستیم، ولی قدرتهای 
 استکباری از پیش���رفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت

 می شوند و حرص می خورند.
ایش���ان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت، 

 امریکای���ی ها و اروپایی ها با هم���ه امکانات وارد میدان 
می شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از 

این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اس���المی با اش���اره به اینکه در کارزار 
اساسی ایران و اس���تکبار، امریکا در خط مقدم قرار دارد و 
اروپا پشت سر امریکا ایستاده است، گفتند: در طول سالهای 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا 
اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات  و ریگان، بوش 
و آن سبک مغز قبلِی جمهوریخواه تا رئیس جمهور فعلی 
بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران را نجات دهد، 
همه در مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستادند و از هرکسی 
هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگ هار 

و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود همه این 
تالش ها، دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند. البته مشکالتی 
همچون تحریم، ترور دانشمندان هسته ای،  به کارگیری انواع 
شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در داخل 
برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی، به وجود آوردند، 

ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین کارزار 
و چالشی مواجه هس���تیم،  وظیفه آحاد مردم و مسئوالن 
و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمی 
 دانش���گاهی و حوزوی،   تالش برای پیش���رفت در همه 
عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاس���ی، اخالقی و 

معنوی است.
رهبر انقالب پیشرفتها را زمینه ساز استحکام و اقتدار 
نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان 
اقتدار نظام است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با 

جدیت دنبال کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با طرح این سئوال 
که »چگونه پیشرفت کنیم؟« گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهای 
متعددی است، اما مهمترین ابزار پیشرفت، امید است؛ بنابراین 
دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست 

متمرکز شده است.
ایشان با اش���اره به امکانات گسترده رسانه ای دشمن 
 همچون ش���بکه های ماه���واره ای، فض���ای مجازی و 
تلویزیون های مزدور برای از بین بردن امید افزودند: با وجود 
همه این تالش ها، خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت 

در کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد تا عالوه 
بر مردم و جوانان،حتی مسئوالن نیز امید خود را از دست 
بدهند و متأسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها 
هم تالش دارند با استفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، 

القای یأس و ناامیدی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مش���کل اقتصادی 
داریم که ان شاءاهلل حل خواهد شد، اما در بخش های دیگر 
در حال پیشرفت هستیم. البته همه تمرکز بر این است که 
نس���ل جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود، به همین علت 
دش���من و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها را کتمان و یا 

کوچک نمایی می کنند.
ایشان به چند نمونه از پیشرفت ها و حرکت های رو 
به جلو در هفته های اخیر اش���اره کردند و گفتند: دستیابی 
دانشمندان ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، 
بومی سازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز،  افتتاح 
خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی 
از خط آهن شمال به جنوب است، افتتاح چندین کارخانه، 

راه اندازی اولین پاالیشگاه فراس���رزمینی، بهره برداری از 
۶ نیروگاه برق، رونمایی یکی از بزرگترین تلسکوپ های 
جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک 
جدید، همه نمونه هایی از حرکت رو به جلو کشور، آن هم 
در زمانی است که دشمن تالش دارد با برخی اغتشاشات 

مانع این حرکت شود.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین 
روزهای شرارِت دش���من، زنده و با انگیزه است، افزودند: 
یکی از شاخص های اساسی ایران دوستی، امیدآفرینی است، 
بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز 

هستند و نمی توانند ادعای ایران دوستی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی 
که دشمن ایران هستند، در قالب دفاع از منافع ملی،  القای 
یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون و همه 
افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های 

امید و پیشرفت در جامعه را سرِ دست بگیرند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانش���ان هدف 
اصلی صحنه گردانان اغتشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت 
دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند 
در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند. البته 
اش���تباه می کنند چرا که این شرارتها موجب می شود مردم، 

خسته و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها و 
تخریب ها مشکالتی برای مردم و کسبه درست می کند اما 
افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از 

آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بساط شرارت بدون 
شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه 
تازه تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، توانایی فرصت س���ازی از 
تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و با اشاره 
به نمونه های تاریخ���ی همچون جنگ احزاب و همچنین 
دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در جنگ احزاب که همه 
طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه تنها دلهای مؤمنان نلرزید، 
بلکه با یادآوری وعده خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و از 
این تهدید، فرصت ساختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع 
مقدس و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی همه جانبه دنیا از 
متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا نشان 

داد شکست نمی خورد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: سابقه فرصت سازی مردم 
ایران در دفاع مقدس موجب ش���د تا همین امروز هم هر 
گاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی می افتند متوجه 
باشند که ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که بارها به 
آمریکایی ها و مخالفان خود گفته »آمدنتان با خودتان است اما 
رفتنتان نه« و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد.

ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام پر شور و انگیزه تر 
جوان���ان دالور اصفهانی به جبهه ه���ا را نمونه دیگری از 
فرصت سازی از تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات 
اخیر نیز ملت از این به اصطالح تهدید، فرصت ساخت و 
حقیقت و جهت گیری خود را در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان 
که با همه س���الهای قبل متفاوت بود ،با شعار علیه آمریکا 

نشان داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نمون���ه دیگری از تجّلی 
فرصت سازی ملت را تشییع شهدای اغتشاشات اخیر اعم از 
شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و 
گفتند: جوان ناشناخته ای همچون روح اهلل عجمیان به شهادت 

می رس���د، اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل خواست 
دش���من به صحنه می آیند و می گویند شما جوان ما را به 

شهادت رساندید، ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل اغتشاشات را 
عیان شدن چهره صحنه گرداناِن مدعِی طرفداری ملت ایران 
برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواسته ها و مقدسات 
ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، قرآن سوزی، مسجدسوزی، 
دشمنی با ایران و سوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود ملی، 

چهره صحنه گردانان واقعی را روشن کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: ادعا می کنند طرفدار ملت 
ایران هستند ،در حالی که ملت ایران، »ملت مسلمان« و »ملت 
قرآن و امام حسین« است؛ آیا کسانی که به امام حسین و به 
اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت و بی حیایی می کنند، 

طرفدار ملت ایران هستند؟
ایش���ان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط 
با اغتشاش���ات ،بر ض���رورت تفکی���ک صحنه گردانان، 
فریب خوردگان، عام���الن جنایت و افراد پول گرفته تأکید 
کردند و گفتند: این افراد یکجور نیستند. کسی را که بی توجه 
به خواست حقیقی دشمن، با او همراهی کرده یعنی فریب 
خورده اما جنایتی نکرده است، چه دانشجو باشد، چه غیر 
دانش���جو، باید متنبّه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با 
پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است 
یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن 
همصدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد 

دارند بر سر آمریکا بزنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حکم عامالن جنایات اخیر 
را متف���اوت خواندند و تأکید کردند: عامالن جنایت، قتل، 
تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم 
و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، هر 

یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید به وسیله 
قوه قضائیه  ای که با قدرت و سالمت و پر انگیزه است، انجام 
شود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست 

به مجازات بزند.
ایش���ان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به 
طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا از مجازات و 
نصیحت را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تا این ساعت 
بحمداهلل دشمن شکست خورده است، اما دشمن هر روز 
کید و مکری دارد و با شکس���ت امروز، ممکن است سراغ 
اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود ؛اگرچه شأن 
بانوان و کارگران با شرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم 

بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبر انقالب با اشاره به بهره گیری از ترفند »لشکرسازی 
کاذب« و »انبوه سازی دروغ« در رسانه های ضد ایران با هدف 
تأثیرگذاری بر افراد غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، 
حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقالب  و 

تودهنی آنها به بدخواهان است.
حضرت آی���ت اهلل خامنه ای در بخ���ش دیگری از 
سخنانشان، مش���کالت اقتصادی را یک واقعیت خواندند 
و افزودند: نامگذاری سالهای متعدد با شعارهای اقتصادی 
و تأکید به مس���ئوالن برای عالج این مشکالت، با توجه 
به اهمیت موضوع اقتص���اد صورت گرفت، اما دهه 9۰ از 
 لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه ها عمل 
می کردن���د و اقدامات الزم را انجام می دادند، وضع امروز 
کش���ور و مردم متفاوت می ش���د ؛البته تحریم ها هم در 

مشکالت مؤثر بود.

رهبر انقالب با اشاره به تالش جدی و در برخی موارد 
مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی گفتند: تالش 
بیشتر دس���تگاه ها و همکاری و همدلی و هم افزایی مردم 
و مسئوالن، زمینه ساز حل مشکالت موجود خواهد بود و 
ان ش���اءاهلل در این زمینه نیز مشت محکمی بر دهان دشمن 

زده خواهد شد.
رهبر انقالب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقیقتًا 
شایسته تمجید دانستند و افزودند: اصفهان شهری با هویت 
کامل ایرانی و اس���المی و شهر زنده  علم و ایمان و هنر و 

جهاد است.
ایشان، استان اصفهان را عالم پرور خواندند و با تجلیل از 
علمای پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت 
به اهل بیت و شهر میراث های ارزشمند و کم نظیر هنرهای 

مطلوب ایرانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح جلوه هایی از عمق 
هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شهری بود 
که در حکومت ستمشاهی در آن، حکومت نظامی برقرار 

شد.
 ایش���ان با اش���اره به حماس���ه آفرینی های لشکر
 امام حسین )ع( و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور 
استان اصفهان افزودند: تقدیم حدود ۲۴ هزار شهید، دهها 
هزار جانباز، هزاران آزاده و وجود خانواده های سرافرازی 
که از ۲ تا ۷ شهید تقدیم اسالم و انقالب و ایران کرده اند، 
اسناد افتخار و نشانه های هویت انقالبی و جهادی استان 
است که پاس���داری از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انسان 
با وجدان است. رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود ۳۶۰ 
شهید در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در اصفهان گفتند: این همه جوان 
خونین پیکر می توانست یک شهر را از درد و غم فلج کند 
اما اصفهانی ه���ا با روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانی، همان 
 روز جوانان بیشتری را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظیم 

کمک های خود را راهی مناطق جنگی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مقابله با فتنه ها را از دیگر 
خصوصیات برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در 
این چهار دهه هر وقت الزم شده مردم اصفهان در دفاع از 

اسالم و انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.
ایش���ان با اش���اره به گله های مردم اصفهان در عین 
برخورداری از ویژگی های انقالبی و ایمانی گفتند: مساله آب 
اصفهان مهم است و مسئوالن دولتی که برنامه های خوبی 
برای حل این مشکالت دارند ،باید در کار و تالش بیشتر، 

شب و روز نشناسند.
رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر ش���هرهای 
کشور را در کنار مجاهدت های مردم اصفهان باعث پیروزی 
کامل و درخشان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: 
جوانان، واقعیات آن آزمایش کم نظیر را نمی دانند که چگونه 
ملت ایران بدون هیچگون���ه حمایت در مقابل همه دنیا و 
کمک های همه جانبه ناتو، ورشو،  امریکا و شوروی سابق و 

اروپا به صدام، ایستاد و پیروز شد.
در ابتدای این دیدار، نماین���ده ولی فقیه و امام جمعه 
اصفهان، مردم اصفهان را پیش���تاز میدانهای فداکاری برای 
انقالب و خدمات اجتماعی خوان���د و گفت: جمهوری 
اسالمی نیز متقاباًل خدمات وسیعی در بخش های زیرساختی 
همچون راهسازی و اتصال شهرها و روستاهای استان به 
شبکه های آب، برق و گاز انجام داده است البته مشکل آب 
اصفهان به ویژه در بخش کش���اورزی هنوز برطرف نشده 
اس���ت که امیدواریم با اهتمام دولت جدید این مشکل نیز 

حل شود.

رئیس جمه���وری با بیان این 
که شوراهای شهر و روستا جایگاه 
ویژه ای در قانون اساسی دارند، اظهار 
داشت: قانون اساسی، بنا بر تقویت 
جمهوریت نظ���ام و اصِل توجه به 
اراده، خواست و مشارکت مردم در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، 
یک���ی از ارکان مهم تصمیم گیری 
را شوراهای اسالمی شهر و روستا 

معرفی کرده است.
حجت االس���الم والمسلمین 
س���ید ابراهیم رئیسی صبح دیروز 
در یازدهمین اجالس شورای عالی 
استان ها با اشاره به این که شوراهای 
اسالمی شهر و روستا از ارکان قانون 
اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون 
اساس���ی معنای مهمی دارد، افزود: 
همچنین نقش ش���وراها در اجرای 
عدالت اجتماع���ی و اقتصادی در 
همه سطوح و مبارزه با فقر، فساد 
و تبعیض از شئونات شوراهاست 
و ساز و کار شوراها باید به نحوی 
باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و 

فسادی پیشگیری کند.
  رئیس جمهوری با تاکید بر این 
که نظرات شوراها به عنوان جایگاهی 
که از مردم نمایندگی دارند، باید در 
نحوه بودجه ریزی روستا یا شهر یا 
استان مورد توجه قرار بگیرد، اظهار 
داشت: ش���ورا مقام تصویب کننده 
بودجه نیس���ت ولی مقام اعالم نظر 
برای بودجه هس���ت و می تواند در 
رابطه با بودجه نس���بت به استان یا 
شهرستان اعالم نظر کند و اگر چه 
اس���اس اظهارنظرش با نگاه های 
منطقه ای و محلی است، اما باید نگاه 

کالن ملی هم داشته باشد .
رئیسی اجرای عدالت بر مبنای 
توجه به سند آمایش سرزمینی را از 
دیگر اهداف مهم فعالیت شوراها 
در کشور بیان و تصریح کرد: یکی 
از اهداف مهم در ش���وراها و برای 
کشور، اجرای عدالت است. در وهله 
اول این دولت است که مکلف به 

اجرای عدالت اس���ت و در دولت 
مردمی خودمان را موظف به اجرای 
عدالت می دانیم، اما شوراها هم باید 

اجرای عدالت را دنبال کنند.
وی ادامه داد: شوراها در اجرای 
عدالت فقط به محله و شهر خودشان 
توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها 
از یک س���و به محل خودشان و از 
سوی دیگر به محل خودشان نسبت 
به منطقه و کشور باشد؛ این همان 
نگاه مبتنی بر سند آمایش سرزمینی 
در جهت تحقق عدالت اس���ت که 
کمک می کند نگاه ما در مسیر اجرای 

عدالت، عادالنه باشد.
رئیس جمهوری نظر شوراها 
در مورد بودج���ه و اعتبارات را با 
لحاظ سند آمایش سرزمینی حائز 
اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر 
شوراها از این منظر می تواند کمک 
بسزایی باشد برای دولت در تنظیم 
و برای مجلس در تصویب الیحه 

بودجه باشد.
سنگ زیربنای تحقق شهر و 
روستا حاکمیت اخالق و عدالت 

 رئیس���ی با تاکید بر این که 
اعضای شوراها باید حاکمیت اخالق 
و عدال���ت را در منطقه ای که آن 
را نمایندگ���ی می کنند، دنبال کنند، 
گفت: اینها آرمان ها و اهداف مهمی 
هستند که در قانون اساسی به نحوی 
ذکر شده اند و اعضای شوراها باید 
همواره به دنبال مقابله با تبعیض، 
روابط ناسالم و فس���اد و اجرای 

عدالت باشند.
وی با بیان این که فس���اد در 
قرآن به معنای هر چیزی است که از 
اعتدال و عدالت خارج شود، افزود: 
ش���وراها مراقبت کنند که روابط، 
روابط س���الم باشد و روابط ناسالم 
پا نگیرد، چرا که روابط ناسالم هم 
شورا و هم شهرداری، هم سازمان ها 
و هم ادارات دولتی را در نظر مردم 
بی اعتبار می کند و باعث آس���یب 
رساندن و کاهش سرمایه اجتماعی 

می شود.
 رئیس جمهوری با بیان این 
که امروز تجربیات و اندوخته های 
خوبی از دودهه فعالیت ش���وراها 
داری���م، تصریح کرد: س���اختار و 
سازمان کار شوراها یک ساز و کار 
چابک، کارآمد و پیگیر طراحی شده، 
برای تحقق آنچه که در قانون اساسی 
و قوانین موضوعه به عنوان وظایف 

شوراها آمده است.
احیای ظرفیت ه��ای قانونی 

شوراها
رئیس���ی خاطرنش���ان کرد: 
پیشنهاد می کنم کارگروهی از سوی 
ش���ورای عالی استان ها با مشارکت 
وزارت کشور برای بررسی مسایل و 
مشکالت امروز شوراها تشکیل شود 
تا ظرفیت های قانونی برای فعالتر 
شدن شوراها را احصا و احیا کنند. 
دولت کاماًل برای همکاری در این 
زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را 
برخاسته از رأی و نگاه مردم می داند 
که در قانون اساسی پایگاه و جایگاه 
دارد و می تواند کمک بسزایی برای 

اداره بهتر کشور باشد.
وی گفت: با توجه به این که 
این روزها فصل تنظیم بودجه و در 
عین حال تدوین برنامه هفتم است، 
بسیار خوب است که حداکثر ظرف 
یک ماه و حتی کمتر ، این کارگروه 
تشکیل شود و نظرات اعضا برای 
رفع مش���کالت و کارآمدتر شدن 
شوراها را جمع آوری، جمع بندی و 
ارائه کند ت���ا در الیحه بودجه و به 

ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.
شوراها بهترین همکاران برای 

اجرای عدالت
رئیسی با بیان این که در زمینه 
جلوگیری از تبعیض که از وظایف 
مهم شوراهاست و در جهت اجرای 
عدالت بس���یار کمک می کند، همه 
اعضای شوراهای شهر و روستا را 
بهترین مشاورین و همکاران دولت 
مردمی می دانیم، اظهار داشت: بنده 

همچنین کامال موافقم که شوراها 
در شوراهای اداری و برنامه ریزی 

استان ها نماینده داشته باشند. 
وی اضافه کرد: اگر نگاه توأمان 
منطقه ای و ملی وجود نداشته باشد 
کار وارد ی���ک روال چانه زنی به 
گس���تردگی تمام کشور می شود و 

در این وضِع چانه زنی، عدالت در 
حاش���یه قرار می گیرد. تجربه بیش 
از ۴۰سال گذشته نشان می دهد که 
باید عدال���ت را محور قرار دهیم و 
بودجه و اعتبارات کش���ور با همه 
نیازهای کشور دیده و به اولویت ها 

توجه شود.
رئیس جمهوری ب���ا تاکید 
بر اهمیت تش���خیص اولویت ها 
تصریح کرد: شوراها یکی از بهترین 
دس���تگاه هایی هستند که می توانند 
در تشخیص اولویت های مناطق به 
دولت کمک کنند. در دولت مردمی 
جایگاه نمایندگان مردم در شوراها 
به عنوان کمک کنن���ده به دولت، 
چه در تصمیم س���ازی ها و چه در 

تصمیم گیری ها بسیار مهم است .
  رئیس���ی مساله مهم دیگر را 
تراکم نیرو در ش���هرداری ها بیان و 
خاطرنشان کرد: اگر در جذب نیرو در 

شهرداری ها ابتدا نیرو را جذب کردیم 
و بعد دنبال پست و ماموریت برای 
او بودیم، مشکل ایجاد می شود؛البته 
این مشکل در همه ادارات هست و 
فقط در شهرداری ها نیست. ادارات و 
سازمان ها باید بر اساس ماموریتشان 
نیرو جذب کنند، آن هم به میزانی که 

بودجه و اعتبارات اجازه می دهد.
وی با تاکی���د بر این که نباید 
تصور از کار فق���ط کار اداری و 
نشستن پشت میز باشد، گفت: کار 
در عرصه تولید و خدمات بسیار مهم 
و موثر است و شوراها در این زمینه 
هم باید بر شهرداری ها نظارت کنند. 
شوراها باید با تکیه بر تجربه 
فعالیت دو دهه گذشته در جذب، 
نگهداری، ارتقاء، پرداخت حقوق و 
کارآمدی کارکنان شهرداری ها گام 
متفاوتی نسبت به قبل بردارند، به 
نحوی که یک نگاه انقالبی، بدون 
تبعیض و کارآمد در شهرداری ها، 
شوراهای ش���هر، ادارات و همه 

سازمان ها حکمفرما شود.
 رئیس جمهوری با اشاره به 
طرح موضوع مش���کل زمین های 
قولنامه ای به ویژه اراضی کشاورزی 
در بخش های زیادی از کشور گفت: 

کار صدور سند رسمی برای اراضی 
آغاز شده است. صدور سند رسمی 
برای اراضی کشاورزی می تواند هم 
در تفکیک اراضی و هم در تعیین 
وضع مالکیت کمک زیادی کند و 
از تجاوز و تعدی نسبت به اراضی 
چه آنچه مربوط به بیت المال است 

و چه اراضی شخصی پیشگیری و 
جلوگیری کند.

رئیس���ی در ادامه سخنانش با 
تاکید بر ض���رورت پیگیری جدی 
امور اصالحی چه در ساختارها و چه 
در رفتارهای شخصی اظهار داشت: 
اعضای محترم شوراها به هیچ وجه 
انجام امور اصالحی را عقب نشینی 
تلقی نکنند. مهم آن اس���ت که کار 
و امور مردم چرخشی داشته باشد 
که م���ورد رضایت مردم قرار گیرد 
و بتواند کار را پیش ببرد و کارآمد 

باشد؛ این مهم است.
وی اضافه کرد: در این زمینه 
و در زمینه جاب���ه جایی مدیران و 
کارکنان، آبروی افراد بسیار مهم است، 
اما آبروی نظام، آبروی یک مجموعه 
اداری کارآمد خیلی ارجحیت دارد. 
باید آبرو و حرمت افراد حفظ شود، 
اما حرمت و جایگاه س���ازمانی که 

می خواهد به مردم خدمت کند، باالتر 
از اینها است.

 رئیس جمه���وری در زمینه 
موضوع آالیندگی، مالیات و عوارض 
صنای���ع اظهار داش���ت: موضوع 
مسئولیت های اجتماعی صنایع در 
قبال منطقه ای که در آن واقع شدند، 
موضوعی قانونی است که باید به 
دقت و با جدیت دنبال شود. همچنین 
صنایع باید به شکلی برنامه ریزی و 
عمل کنند که مانع از ایجاد هر گونه 
آلودگی در محیط شوند، چرا که بر 
اساس قانون اساسی هر اقدام صنعتی 
و توس���عه ای فرع بر حفظ محیط 
زیست است، حال اگر کارخانه ای 
آالیندگی ایجاد می کند، حتما باید 
اقداماتی داشته باشد که این آالیندگی 

موجب آزار و زیان مردم نشود.
 به رسمیت شناختن شوراها بر 

اساس قانون اساسی  
رئیس���ی ب���ا اش���اره به 
درخواس���ت های مطرح شده برای 
تاکید بر به رسمیت شناخته شدن 
ش���وراها تصریح کرد: شوراها به 
موجب قانون اساس���ی به رسمیت 
شناخته شده اند و همه دستگاه ها 
موظف هستند ش���وراهای شهر و 

روستا را به رسمیت بشناسند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع 
مدیریت واحد شهری خاطرنشان 
کرد: در این زمینه اعضای شوراها 
و به ویژه در شورای عالی استان ها 
باید با وزارت کشور همفکری کنند 
تا تدوین این الیحه در کنار تنظیم 
برنامه هفتم با مشارکت شما به پیش 

رفته و در مجلس هم دنبال شود.
رئیس جمه���وری با بیان این 
که برای دولت بس���یار مهم است 
که م���وارد و مصادیق تبعیض را از 
نگاه اعضای شوراها ببیند و بشنود 
و ش���وراها برای رفع این مصادیق 
راهکارها و پیشنهاد هم ارائه دهند، 
تصریح کرد: مصادیق را جمع بندی 
کنید و به فرمانداران، استانداران و 

وزیر کشور ارائه کنید. بنده هم به 
معاون اجرایی تاکید می کنم که پیگیر 

این موارد باشد.
  رئیسی در بخش دیگری از 
س���خنانش با بیان این که معتقدیم 
امروز ظرفیت های بسیاری در کشور 
وج���ود دارد و علی رغم تهدید و 
تحریم می توانی���م گام های بلندی 
در جهت پیشرفت کشور برداریم، 
گفت: می دانیم که دشمن نمی خواهد 
ما پیشرفت داشته باشیم، تولید در 
کشور رونق داشته باشد، اقتصاد ما 
اقتصاد مقاومتی باشد، علم و دانش 
در کشور ارتقا پیدا کند و نمی خواهد 
متخصصین و افراد کارآزموده در هر 

عرصه ای گره ها را باز کنند.
  دشمن نتوانست این ملت را 

متوقف کند
وی افزود: دش���من در این 
زمینه در عمل بس���یار چوب الی 
چرخ گذاشت و در هر حوزه ای که 
متخصصین ما وارد شدند آنها را در 
محدودیت و تحریم قرار داده است. 
دشمن حتی از تامین داروی مورد 
نیاز بیماران م���ا هم ممانعت کرده 
اس���ت. ما چنین دشمنی داریم که 
در چهل و سه سال سپری شده از 
انقالب همواره در صدد توطئه و فتنه 

علیه انقالب و نظام بوده است.
 رئیس جمهوری اظهار داشت: 
دشمن اراده کرده است قطار پیشرفت 
ایران اسالمی متوقف شود و ما هم 
اراده کردیم که این قطار پرش���تاب 
حرک���ت کند؛ اینج���ا یک جنگ 
اراده هاست. دشمن همه تالش خود 
را کرد تا اراده خود را محقق کند، 
اما دیدند برخالف خواست و تالش 
آنها صادرات نفت ایران به س���طح 
قبل از تحریم ها رسید، تعامالت و 
مراودات تجاری ایران افزایش یافت 
و لذا رسماً اعالم کردند که سیاست 
فشار حداکثری آنها شکست خورده 

است.
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وزارت امور خارجه   درباره  حمالت تروریس���تی در ایذه، اصفهان و 
مشهد بیانیه ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: در روزهای اخیر، ملت شریف ایران و جامعه 
بین المللی، شاهد اقدامات مجرمانه  گروهی از تروریست های بی رحم علیه 
شهروندان بی گناه و مدافعان امنیت ایران عزیز در شهرهای ایذه، اصفهان و 

مشهد بودند.
در این حمالت تروریستی متأسفانه شماری از هموطنان عزیز ما و در 

میان آنها زنان و کودکان معصوم به شهادت رسیده  یا مجروح شده اند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران این حمالت شوم تروریستی 
را قویا محکوم  می کند و شهادت هموطنان عزیز را به آحاد مردم عزیز ایران 
به خصوص خانواده های داغدار شهیدان تسلیت گفته و از خداوند متعال برای 

مجروحان شفای عاجل مسئلت می کند.
بدون تردید، سکوت عامدانه مرّوجان خارجی آشوب و خشونت در 
ایران در برابر آشکارترین عملیات تروریستی در چند شهر ایران، پیامدی جز 

تشویق تروریستها و تقویت تروریسم در گستره گیتی ندارد.
کشتارهای کور تروریستی در شهرهای ایذه، اصفهان و مشهد که پس 
از حمله مش���ابه اخیر به زائران و نمازگزاران حرم حضرت شاهچراغ شیراز 
اتفاق افتاد، کماکان مؤید این امر اس���ت که چگونه دشمنان و معاندین نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و ملت شریف و بزرگ ایران، ماهیت جنایتکارانه 
خود را پشت نقاب دروغین دلسوزی برای مردم و فرزندان این کشور پنهان 

می کنند.
از منظر مقررات و هنجارهای بین المللی، تروریسم در هر شکل و زمان 
و مکان محکوم است ، لذا وظیفه جامعه جهانی و مجامع بین المللی مسئول 
است تا با محکوم کردن اقدامهای تروریستی اخیر در ایران، اجازه ندهند حریم 
ایمن برای خشونت طلبان و جریانهای افراطی که تداوم زیست آنها در ترویج 

ناآرامی، نفرت پراکنی، تنش، آشوب و اغتشاش است، ایجاد شود.
جمهوری اس���المی ایران  براساس موازین حقوق بین الملل و منطبق 

با قوانین و مقررات خ���ود، حق خویش را برای پیگیری حقوقی و قضائی 
اقدامهای  تروریستی ارتکابی توسط تروریستها و دولتهای حامی آنها محفوظ 

می داند.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اس���المی ایران،  در تکمیل تالش های 
 شبانه روزی دس���تگاه ها و نهادهای حافظ نظم و امنیت کشور، در انجام 
مسئولیت های خود در عرصه سیاست و روابط خارجی برای پاسداشت ایران 
مقتدر و مس���تقل و حمایت از حقوق ملت، همه توان و ظرفیت دیپلماتیک 

خود را به کار می بندد.
درخواست سخنگوی سازمان ملل از ایران

 ازسوی دیگر،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره آنچه 
افزایش خشونت علیه معترضان در ایران اعالم کرد  خواستار حل وفصل وضع  

کنونی در ایران از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز شد.
بنابر گزارش وب سایت سازمان ملل ،فرحان حق در یک نشست خبری 
ادعاهایی را درباره ناآرامی های جاری در ایران مطرح و رفتار نیروهای امنیتی با 

افراد حاضر در این ناآرامی ها را خشونت آمیز توصیف کرد.
وی   ناآرامی های اخیر در ایران را اعتراضاتی مسالمت آمیز توصیف کرد.
فرحان حق در اظهاراتی مداخله جویانه خود از مقامات   ایران خواست   به 
الزامات خود ذیل قوانین مرتبط با حقوق بش���ر و به ویژه حقوق زنان پایبند 
باشند و با مس���المت آمیز خواندن اعتراضات در ایران تاکید کرد: افرادی که 
فقط به دلیل حضور در این اعتراضات بازداشت شده اند،  باید هرچه فوری 

آزاد شوند.
سخنگوی س���ازمان ملل عالوه  براین از ایرانیانی که در این ناآرامی ها 
حضور می یابند خواست   به صورت مسالمت آمیز رفتار کنند و اضافه  کرد که 

در این شرایط باید از هرگونه تشدید تنش پرهیز شود.
وی اف���زود: بحران کنونی در ایران می تواند و باید از طریق گفتگوهای 
مسالمت آمیز حل وفصل شود و ما بر لزوم حسن نیت و تالش های معنادار در 

این زمینه تاکید می کنیم و در صورت درخواست، آماده حمایت هستیم.

 امیرعبداللهیان:درپاسخ به صدورقطعنامه 
ضدايراني  آژانس اتمي،اقدام موثرخواهیم کرد

وزیر امور خارجه گفت که ای���ران درعین حالی که به حقوق بین الملل و 
تعهدات بین المللی خود پایبند خواهد بود، در پاسخ به اقدام غیرسازنده آژانس اتمی 

اقدام متقابل و موثر را انجام خواهد داد.
حسین امیرعبداللهیان دیروز دردیدار »سید بدر البوسعیدی« وزیر خارجه عمان 
وزیر خارجه به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اش���اره و بیان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته 
گذشته اقدام غیرسازنده ای را انجام داد. در حالی که دو هفته پیش هیأتی متشکل 
از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران به وین سفر و درباره 
همکاری نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار س���ازنده ای را با رافائل 
گروس���ی مدیرکل آژانس انجام دادند، ولی به یکباره برای تاثیرگذاری بر محیط 
داخلی و همچنین اعمال فشار حداکثری و در تدوام سیاست به شدت ریاکارانه این 
روزهای ایاالت متحده آمریکا قطعنامه ای را علیه ایران بر روی میز گذاشتند و بار 

دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.
امیرعبداللهیان سپس روابط دو کشور ایران و عمان   نمونه ممتازی از روابط 
همسایگی مبتنی بر دوستی و برادری و فراتر از آن صداقت در عرصه دیپلماسی 
دانست و اظهار داشت: بسیار خرسندیم که توافقات و نیت و اراده رهبران دو کشور 
به سرعت در ابعاد مختلف از جمله در نمودار همکاری های اقتصادی و تجاری 

رشدی فزاینده را نشان می دهد.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: از تالش های سازنده سلطنت عمان در 
کمک به رفع تحریم های ناعادالنه علیه ایران تشکر می کنیم. تالش های عمان برای 

رسیدن به گام های نهایی توافق را ارج می نهیم.
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دو سال آينده!
 انتخابات میان دوره اي کنگره آمریکا )مجلس و سنا( پایان یافت. 
نتیجه این انتخابات براي هر دو حزب حاکم در آمریکا )جمهوریخواه 
و دمک��رات( نه تنها از اهمیت خاصي برخوردار بود، که آن را نقطه 
عطفي براي انتخابات ریاست جمهوري آینده آمریکا ارزیابي کرده اند؛ 
زیرا از پایان یك سال دیگر جریان رقابت هاي حزبي و معرفي نامزد 
انتخاباتي ریاست جمهوري کلید مي خورد. از هم اکنون »بایدن« خود 
را پیروز در این انتخابات مي خواند، زیرا با اختالف چند رأي، پیروزي 
در مجلس سنا را به دس��ت آورده است. او مي داند که مجلس سنا 
مرکزیت محوري در تبیین و اجراي سیاست خارجي آمریکا دارد. در 
مجلس نمایندگان نیز با اختالف کمتر از 12 رأي، جمهوري خواهان 
خود را پیروز این انتخابات مي نامند؛ آن هم در حالي که از هم اکنون 
»ترامپ« بار دیگر خود را نامزد ریاس��ت جمهوري معرفي کرده و 
مبارزات انتخاباتي اش را آغاز کرده است. بایدن نیز رسماً اعالم کرد 
که براي چهار سال دیگر در انتخابات ریاست جمهوري حضور خواهد 
داشت. بخت ترامپ با پرونده هاي متعدد قضایي ناشي از پایان بحران 
آفریني ها در زمان ریاس��ت جمهوري اش، همچنان در داخل آمریکا 
و  به ویژه از س��وي مجامع حقوقي و علي الخصوص رسانه هاي این 
کشور مورد سوال بسیار و تردید است. اما ترامپ قصد دارد حتي اگر 
از سوي حزبش )جمهوري خواهان( تأیید نشود، به صورت انفرادي 

مبارزه انتخاباتي ریاست جمهوري آینده را مدیریت کند!
براي بایدن نیز دو س��ال آینده از دوران چهار س��اله ریاست 
جمهوري اش، جاده اي دش��وار و ناهموار از لحاظ مدیریت داخلي 
آمریکا، به ویژه به لحاظ اقتصادي و تا حدودي مش��کالت پیچیده 
فرهنگي � سیاسي در پیش اس��ت؛ به اضافه  مدیریت چند بحران 
کنوني در صحنه بین المللي و منطقه اي از جمله ادامه جنگ در اوکراین 
که الجرم روابط تیره واش��نگتن � مس��کو را در پي دارد. همچنین 
روابط آمریکا و چین بر سر اختالف هاي ناشي از بحراني که در تایوان 
با پکن پیدا کرده اس��ت، ادامه یافته است. بحران زدگي اقتصادي � 
مالي در اروپا، به ویژه در سه کش��ور انگلیس، فرانسه و آلمان، دو 
س��ال آینده از مدیریت ریاست جمهوري بایدن در کاخ سفید را در 
س��یطره خود قرار خواهد داد. بر این فهرست مي توان افزود: ادامه 
بحران در افغانستان و تاریکي دورنماي آن، همچنین انتخاب »نتانیاهو« 
به نخست وزیري اسرائیل که سابقه همسویي نزدیك با ترامپ دارد و 
تفاوت ها و تضادهایش با »بایدن« در تبیین قدرت در خاورمیانه. در 
حوزه خاورمیانه، بایدن با ایران و عربستان )بن سلطان( نیز مشکالت 
عدیده اي در پیش��برد طرح هاي خود در دوسال آتي خواهد داشت. 
این مجموعه از اوضاع بین المللي چه از نظر سیاس��ي یا اقتصادي و 
کنش ها و واکنش هاي دولت ها حکایت مي کند. دو س��ال آینده که 
پایان دوره چهارساله اول بایدن است، صورت مسأله انواع و اقسام 
مش��کالت و بحران ها چه در سطوح منطقه اي یا بین المللي همچنان 
در مدیریت کاخ سفید، الجرم در مسکو و پکن نیز دو سال سخت و 

بسیار پیچیده و البته خطرناکي را  رقم مي زند.
اغلب سیاستمداران و اصحاب تحلیلگر سیاسي در رسانه هاي 
جهان، دیدار چهره به چهره رهبران چین )ش��ي جین پیگ( و رئیس 
جمهوري آمریکا )بایدن( در »بالي« اندونزي رانه تنها خبرس��از،  که 
نقطه عطفي جدید در روابط واش��نگتن � پکن مي دانند. خواس��ت 
دولت چین از زبان س��خنگوي وزارت خارجه این کشور که قبل از 
گفتگوهاي دو رئیس جمهور بیان ش��د، این بود: »... از زمان ریاست 
جمهوري »بایدن« و »ش��ي« از ژانویه 2021، در پنج تماس تلفني یا 
ویدئویي، گفتگو داشته اند. آخرین بار در دوران دولت اوباما، زماني 
که بایدن معاون رئیس جمهوري بود، دیدار کردند. کاخ سفید اعالم 
کرد که این امید وجود دارد که این دیدار بتواند به رابطه پایدارتر بین 
دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شود.« سخنگوي وزارت خارجه چین 
گفت: »از دولت بایدن مي خواهیم که تجارت را »سیاس��ي سازي« 
نکند و حاکمیت پکن بر تایوان را بپذیرد. پکن همچنین از واشنگتن 
مي خواهد که تعرفه هاي اعمال ش��ده توسط دونالد ترامپ در سال 
2019 را لغو کند و محدودیت هاي دسترسي چین به تراشه ها و سایر 

فناوري ها آمریکا را کاهش دهد.«
 از سوي دیگر اعالم ش��د که بایدن نیز از پکن خواسته است 
تا رویکرد قاطعانه تري در قبال جنگ روسیه در اوکراین اتخاذ کند. 
رس��انه ها بعد از این دیدار نوشتند: »رهبر چین تا حد زیادي از انتقاد 
علني از اقدامات رئیس جمهوري روس��یه خودداري کرده است و 
پکن در برخي رأي گیري هاي مهم س��ازمان مل��ل )در قبال برخي 

تحوالت مرتبط با روسیه( رأي ممتنع یا مخالف داده است.
دیدار »بایدن« و »شي« رؤساي جمهوري آمریکا و چین از نگاه 
اغلب تحلیلگران رس��انه ها بر این استوار است که بایدن همچنان بر 
این باور راهبردي خود پاي خواهد فشرد:»چین رقیب ماست و روسیه 
دش��من ما«! با »رقیب« براي مصالحه طرفیني گفتگو باید کرد و با 

»دشمن«، رویارویي نظامي.
در تش��ریح این اس��تراتژي آمریکا که اکنون سه کشور اصلي 
اروپا )انگلیس، فرانسه و آلمان( نیز با بایدن همسو و همراه شده اند، 
دیپلمات پیشین ایران دکتر سید حسین موسویان، مقاله اي گزارشي � 
تحلیلي با عنوان »تأ ثیر انتخابات اخیر آمریکا بر ایران« در روز سه شنبه 
24 آبان ماه 1401 در روزنام��ه »دنیاي اقتصاد« دارد که خوانندگان 

محك را به مطالعه آن دعوت مي کنم.
وي در پایان سخن با بررسي میداني اوضاع کنوني، نوشته است: 
»... واقعیت هاي فوق نشان مي دهد که شرایط سختي پیش روي ایران 
اس��ت و تصمیم گیرندگان ایران باید تصمیمات درست، شجاعانه 
و مهمي در بهبود اوضاع داخلي و سیاس��ت خارجي اتخاذ کنند.« 
واقعیت ها در صحنه بین المللي و به ویژه منطقه اي نشان مي دهد که 
در دوسال آینده با درنظر گرفتن نتیجه  انتخابات کنگره در آمریکا و 
باز آمدن دوباره »نتانیاهو« به صحنه اسرائیل، و حاکمیت »بن سلمان« 
بر عربستان سعودي وهمسویي ضدایراني )آمریکا، اروپا و اسرائیل(، 

اوضاع براي ما سخت تر و بسیار پیچیده تر خواهد  شد. 

رئیس مجلس با تاکید بر این 
که همه ما و مردم مدیون شهدا بوده 
و هس���تیم، تاکید کرد: ما مسئوالن 
 بیش از دیگران مدیون ش���هدا و 
خانواده های آنان هس���تیم و این 
کار ما را در حل مش���کالت مردم، 

مضاعف می کند.
به گزارش ایس���نا، محمدباقر 
قالیباف با حضور در منزل ش���هید 
مدافع امنیت روح اهلل عجمیان که ۱۲ 
آبان توسط اغتشاشگران در کرج به 

شهادت رسیده بود، با ابراز همدردی 
و عرض تس���لیت به خانواده وی، 
از مقام ش���امخ این شهید واالمقام 

تجلیل کرد.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه 
همه ما و مردم مدیون شهدا هستیم 
و امنیت ما مدیون شهداست، اظهار 
داشت: ما مسئوالن بیش از دیگران 
مدیون ش���هدا و خانواده های آنان 
هس���تیم و این کار ما را مضاعف 
می کند؛ لذا وظیفه داریم برای رفع 

مشکالت مردم تالش کنیم تا پاسدار 
خون این شهدای عزیز و مجاهدت 

و ایثار خانواده هایشان باشیم.
رئیس قوه مقنن���ه با تأکید بر 
اینکه حضور در منزل شهید را وظیفه 
خود می دانم، خطاب به پدر شهید 
روح اهلل عجمیان، بیان کرد: متوجه 
شدم که ش���ما از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس هس���تید از این گونه 
پدرها توقع تربیت چنین فرزندانی 

نیز وجود دارد.

قالیباف با اش���اره به شهادت 
این شهید و برخی دیگر از مدافعان 
امنیت که در مظلومیت به دس���ت 
 افراد خش���ن و اوباش به شهادت 
رسیده اند، تاکید کرد: امیدواریم با 
کار و تالش، امنیت به صورت کامل 
برقرار شود و با افرادی که جوانان 
را این گونه به شهادت می رسانند در 

قالب قانون قاطعانه برخورد شود.
در این دیدار پدر شهید عجمیان  
با تشریح وقایع روز شهادت شهید 
گفت: از شهادت فرزندم ناراحتی 
ندارم زی���را در دوران دفاع مقدس 
شاهد به ش���هادت رسیدن جوانان 
زیادی بودم و فرزند من هم مانند آن 

جوانان بود.
خواهران ش���هید نیز در این 
 دیدار به بیان برخی مشکالت در 
بخش های جامع���ه کارگری و 
آموزش و پرورش پرداختند و برخی 
مشکالت ش���هرک امیرالمومنین 

کمالشهر کرج را نیز مطرح کردند.
در این دیدار یکی از برادران 
شهید درخواست برخورد قاطع با 
اغتشاش���گران و مخالن امنیت را 
داشت و گفت: این آمادگی را دارم 
تا به همراه فرزند خردسالم با دست 
خالی در مقابل آشوبگران و برای 

تأمین امنیت مردم بایستم.

  وزارت خارجه  :سکوت مجامع بین المللی  دربرابر حمالت تروريستی درايران  ديدار قالیباف با خانواده شهید مدافع امنیت روح اهلل عجمیان
پیامدی جز تقويت جريانهای افراطی ندارد

 تأکید سران قوا بر تالش بی وقفه مسئوالن 
برای رفع مشکالت و تقويت امید در جامعه

 سران قوای سه گانه در نشست عصر دیروز که در محل دفتر رئیس 
جمهوری برگزار شد، مهم ترین مسائل کشور را مورد بحث و تبادل نظر 

قرار دادند.
 در این جلسه سران قوا بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های 
مفاسد اقتصادی مطرح در دادگستری و اطالع رسانی به هنگام در این زمینه 

برای آگاهی افکارعمومی تاکید کردند.
 دراین نشس����ت همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت جامعه 
 به عن����وان یک اولویت، ل����زوم برخورد با اغتشاش����گران مورد تاکید 

قرارگرفت.
 س����ران سه قوه، از همه مسئوالن کشور در رده ها و سطوح مختلف 
 قوای س����ه گانه خواس����تند با اقدامات عملی و تالش بی وقفه در جهت 
بر طرف کردن مشکالت، تقویت امید در جامعه را سرلوحه کار و انجام 

وظیفه بدانند.



3 اخبار داخلي

درخواست از پایتخت نشینان برای 
اهدای خون

مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره به کاهش مراجعات مردم 
به مراکز اهدای خون در پی شیوع آنفلوآنزا و سرمای هوا، از پایتخت نشینان 

خواست که به یاری بیماران نیازمند به خون بشتابند.
به گزارش مهر، س���ید منتظر ُش���بّر، با تأکید بر نیاز روزانه بیماران به 
خون و فرآورده های خونی، گفت: حضور و مشارکت مستمر مردم به ویژه 
جوانان می تواند ما را در حفظ ذخایر مناسب و مطلوب برای تأمین خون 

مورد نیاز بیماران، کمک کند.
مدی���ر کل انتقال خون اس���تان تهرا از م���ردم عزیز به ویژه جوانان و 
بانوان خواست که با هدف نجات جان بیماران که یک تکلیف اخالقی و 
انسانی است، به مراکز ۱۴گانه اهدای خون در سطح پایتخت مراجعه کنند 

تا زندگی بخش بیماران باشند.
گفتنی اس���ت ساعت و محل اس���تقرار مراکز ثابت اهدای خون بر 
روی وبگاه به نش���انی www.tehran.ibto.irبارگزاری شده و داوطلبان 
 اهدای خون برای جلوگیری از اتالف وقت می توانند با مراجعه به نشانی 

 www.nobatdehi.ibto.ir از سامانه نوبت  دهی اینترنتی استفاده کنند.
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دانشگاه های برتر امسال یک ردیف 
بودجه جداگانه می گیرند

دبیر اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور گفت: در گفتگو با 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی مقرر شد امسال 

یک ردیف جداگانه برای دانشگاه های برتر اختصاص یابد.
به گزارش مهر ، مهدی شهبازی با بیان اینکه رؤسای دانشگاه های 
بزرگ کشور در نشست اخیر با رؤسای کمیسیون های برنامه و بودجه 
و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی بر استقالل اداری و مالی 
دانشگاه ها تأکید داشتند، افزود: منظور از استقالل اداری و مالی دانشگاه ها 
این است که دانشگاه ها خودشان از عهده مدیریت و رفع نیازهای مالی 
دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت و جامعه برآیند.وی تصریح کرد: بودجه 
دانشگاه ها با ردیف های متفرقه ای که داشتند بیشتر از میزان فعلی بود؛ اما 
با تمرکزگرایی در بودجه، وجوه متمرکز باعث کاهش سهم دانشگاه ها از 

بودجه  و محدودیت آزادی عمل دانشگاه ها شده است.
شهبازی با اشاره به انتقاد رؤسای دانشگاه های بزرگ از حذف بودجه 
دانش����گاه های برتر، خاطرنشان کرد: سهم عمده ای از تولیدات علمی و 
پیش����رفت های کشور مرهون زحمات دانشگاه های برتر است. هم اکنون 
۲۳۰۰واحد دانشگاهی در کشور وجود دارد، در صورتی که به بیش از 
۲۰۰تا ۳۰۰واحد دانشگاهی نیاز نداریم. در نتیجه بودجه محدود آموزش 
عالی بین ۲۳۰۰واحد دانشگاهی پخش می شود و در عمل به واحدهای 
بزرگ که رسالت ویژه آنها تولید علم است، بودجه مناسبی تعلق نمی گیرد. 
بنابراین نظر رؤسای دانشگاه های بزرگ این است که ساماندهی و تحول 
آموزش عالی در دستور کار قرار گیرد.بنابراظهارات وی، در نشست اخیر 
رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور مقرر شد یک کارگروه ویژه تخصصی 
با مدیریت دانشگاه تهران و مسئولیت رئیس سازمان توسعه سرمایه گذاری 
دانشگاه و با حضور نمایندگان ۱۴دانشگاه برتر تشکیل شود تا بندهایی را 

درباره فصل آموزش عالی برنامه هفتم توسعه تدوین کنند.

بدون گفتگو، مفاهمه ملی 
امکان پذیر نیست

معاون فرهنگی و اجتماعی دانش���گاه تهران گفت: بدون گفتگو، 
ایجاد مفاهمه ملی امکان پذیر نیس���ت. گفتگو برای ما صرفا ش���عار و 
موقتی نیست و حتی قبل از اتفاقات اخیر،  بستر گفتگو را به عنوان 

یک استراتژی آماده کردیم.
به گزارش ایلنا، هادی بهرامی احس���ان درباره دانشجویانی که در 
ناآرامی های اخیر دچار مشکالتی شدند و جلوگیری از تعلیق و حذف 
ترم در مورد آنان توضیح داد: همه تالش ما همین بوده است که چنین 
مش���کالتی پیش نیایند. این دانش���جویان بچه های ما هستند و من این 
افراد را جدا از دیگر دانشجویان نمی دانم و رویکردمان اینطور نیست 
که دس���ته بندی کنیم و بگوییم بچه های بد و خوب یا بچه های شلوغ 

و غیرشلوغ.
وی تأکید کرد: در مجامع رسمی این ایده  را مطرح می کنم که از 
دانش���جویان معترض، محافظت و حمایت شود و به آنها مشاوره داده 
شود. ممکن است این دانشجویان خطا کرده یا رفتاری نادرست انجام 

داده باشند ، اما نباید آن ها را رها کرد، زیرا فرزندان ما هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران افزود: ما گفتگو  را  از 
جنس توجیه نمی بینیم. بچه ها باید عرصه هایی را پیدا کنند که در آن  
بگویند، بخواهند، بش���نوند،  مبادله اطالعات صورت بگیرد، اطالعاتی 
دریافت یا اطالعاتی را تصحیح کنند و به آماده س���ازی فضای تمدنی 
برسند. بدون گفتگو، ایجاد مفاهمه ملی امکان پذیر نیست. گفتگو برای ما 
صرفا شعار و موقتی نیست و حتی قبل از اتفاقات اخیر،  بستر گفتگو 

را به عنوان یک استراتژی آماده کردیم.
بهرامی احسان با تأکید بر جلب اعتماد دانشجویان در کرسی های 
آزاداندیشی، اظهار کرد: اگر در عمل و مستمر نشان دهیم که وقتی دانشجو 
حرفی می زند و ادعایی مطرح می کند، تهدید نمی شود و با او برخوردی 
صورت نمی گیرد، همین رویکرد به مرور باعث می شود اعتمادش جلب 

 شود. البته ما این اقدامات را به صورت عملی اجرا کرده ایم.
وی ادامه داد:  ما حتی درباره »زن، زندگی، آزادی« کرسی و گفتمان 
برگزار کردیم و دانشجویان تندترین حرف ها را زدند، اما هیچ اخطاری 
یا تذکری به آن ها داده نشد. ما آرام آرام چنین فضایی را در دانشگاه ها 
ایجاد می کنیم. هم سیستم ما باید چنین رویکردی را تمرین کند و یاد 
بگیرد، هم دانشجویان یاد بگیرند؛ پس این امر نوعی یادگیری متقابل 

است که به مرور شکل می گیرد.

حکمت نهج البالغه
 هر که حق س�ودش ندهد، باطل زیانش رس�اند؛ و هر که 

هدایت به راست نیارد، گمراهی به هالکتش کشاند

صفار   هرندی، در آیین گرامیداشت مصطفی  
زمانی، ناشر پیشکسوت جبهه فرهنگی انقالب 
گفت: در مرور  نشر مذهبی و متعهد به انقالب 

اسالمی، نام وی مکرر در ذهن می آید.
به گزارش ایبنا، در این آیین، یاسر احمدوند 
معاون فرهنگی وزارت ارش���اد اظهار کرد: خطبه 
۱۳۱ نهج البالغه اساس شکل گیری نهضت اسالمی 
حضرت محمد)ص( و انقالب اسالمی ما را  نشان 
می دهد  و می گوید: » بار خدایا، تو  می دانی که 
آن کارها که از ما س���ر زد، نه برای همچشمی 
بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این 
دنیایناچی���ز چیزیافزون به چنگ آوریم. بلکه 
می خواستیم نشانه هایدین تو را که دگرگون شده 
بود بازگردانیم و بالد تو  را اصالح کنیم تا بندگان 

ستمدیده ات در امان مانند.«
علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه آغازگر 
نش���ر انقالب اسالمی؛ توزیع و نشر رساله ها و 

اعالمیه های امام خمینی)ره( بوده است، بیان کرد: 
یکی از ستارگان این عرصه، مصطفی زمانی است 
که پس از پیروزی انقالب اسالمی، اهداف انقالب 
و اسالم را پیش برد و در تأمین منابع انقالبی و 

نیز کودک و نوجوان بسیار فعال بود.
وی افزود: برخی از آثار نشر »پیام آزادی« و 
»زیارت« به شمارگان 5۰۰ هزار نسخه ای رسیده 

که در این دوران غریب است.
رمضانی تأکید کرد: زمانی، نماینده و الگوی 
5۰ سال تحمل مشقت حوزه نشر است و تابلویی 
پرافتخار است که با دیدن آن قوت بگیریم و با 
قدرت پیش برویم. وی نمونه ناشرانی است که 
به جای رقابت به تعامل و رساندن کتاب به دست 

مخاطب واقعی می اندیشند.
در ادامه، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران 
انقالب اس���المی با اشاره به اینکه آثار نشر »پیام 
آزادی« برای کودکان دیروز خاطره انگیز اس���ت، 
گفت: بس���یاری از کودکان دهه های 5۰ و 6۰ از 

کتاب هایی که نتیجه زحمت و تالش زمانی است 
بهره برده ان���د. وی اخالص، صفا و صمیمیت 
را با چاش���نی بصیرت انقالبی پیوند زده است و 
آثاری درباره امام خمینی)ره(، محمدرضا سرشار، 
میرکیانی و شیرازی را با شمارگان چندصدهزار 

نسخه منتشر کرده است.
 در این مراس���م همچنین محمدحس���ین 
صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و وزیر پیشین ارشاد از زمانی به عنوان یکی 
از شناسنامه های نشر کشور یاد کرد و افزود:  با 
مصطفی زمانی در بحبوحه انقالب اسالمی آشنا 
شدم. همواره وقتی نشر مذهبی و متعهد به انقالب 
اسالمی را مرور می کنم یکی از نام های مکرر در 

ذهن به حساب می آید.
وی گف���ت: در دوران وزارت خ���ود از 
راهنمایی ها و همراهی های زمانی استفاده کرده و 
رونق آن دوران صنعت نشر مدیون همراهی  وی 
بوده که از پرکارترین ناشران از نظر کیفی و کمی 

محسوب می شود.
در این آیین، مصطفی زمانی از خود به عنوان 
یک خدمتگزار کوچک صنعت نشر نام برد و اظهار 
امیدواری کرد که باقی مانده عمر را در راه نشر آثار 

مفید انقالبی و فرهنگ اسالمی ادامه دهد.
مصطفی زمانی، متولد س���ال ۳۱ در تهران 
است که از سال 5۳ کار نشر را آغاز و دو نشر 
پیام آزادی و پیام زیارت را تأسیس کرده است. 
وی هم اکنون مدیرعامل نشر زیارت است. نشر 
پیام آزادی در س���ال 57 تأسیس شده و تا سال 
9۰ ح���دود 7۰۰ عنوان کتاب، معادل ۴5 میلیون 
نسخه چاپ و توزیع کرده است. وی همچنین 
انتش���ارات زیارت را در سال 9۲ تأسیس کرد 
و با همکاری انتش���ارات پیام بهاران حدود ۲5۰ 
عنوان کتاب معادل ۲ میلیون نسخه تولید و توزیع 

کرده است.

آخرین نشس���ت از سلسله 
نشست های س���ی اُمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران با عنوان 
نورالدین  »بزرگداشت خاتم الشعرا 
عبدالرحمان جامی« به صورت وبینار 
بین المللی با حضور ش���مس الحق 
آریان فر از افغانستان، علیرضا قیامتی از 
ایران، محمد کمال الدین از بنگالدش، 
مهرالدین نظام اف از تاجیکستان و 
زبیده شادکام از قزاقستان، جمعه )۲7 
آبان ماه( در سرای اهل قلم خانه کتاب 

و ادبیات ایران برگزار شد.
 به گ���زارش ایبن���ا، محمد 
کمال الدین، اس���تاد ادبیات دانشگاه 
بنگالدش به عنوان اولین س���خنران 
این نشست، درباره محبوبیت شاعران 
فارس���ی در بنگالدش گفت: مردم 
سرزمین بنگال یا بنگالدش، شاعران 
ایرانی را خیلی خوب می شناس���ند؛ 
برای مثال عطار، س���عدی، مولوی 
و فردوس���ی را می شناسند، زیرا این 
ش���اعران جهانی هستند. رباعیات 
خیام، دیوان حافظ و ش���عر جامی 
و زندگینامه آن ها در کتاب درس���ی 
برای دانشجویان بنگالدشی تدریس 
می شود. شگفت آور است که قرن ها 
قبل شعر سروده اند؛ اما االن در قلب 
مردم جای دارند. مردم بنگالدش���ی  
شاعران فارسی را مثل شاعران خود 
می دانند. تقریبا 8 هزار کلمه فارسی 
در زبان بنگالدش���ی  وجود دارد که 
هر روزه ب���ه کار می بریم. مردم ما 
کاغ���ذ، پارچه، نماز و ... را متوجه 
می شوند. دانشجویان ادبیات فارسی، 

پژوهشگران و  توده مردم، شاعران 
فارس���ی از  جمله جامی را خیلی 

دوست دارند.
وی درب���اره »آموزه های جامی 
در جهان ام���روز« بیان کرد: جامی 
در اش���عار خود از زندگی و اهمیت 
آن گفته است. او، مشهورترین شاعر 
قرن 9 هجری و یکی از معروف ترین 
شاعران ادبیات جهان است. در اشعار 
جامی، شور عشق جوانی، آموزه های 
اخالقی، پند و مسائل این چنینی را 
می بینیم. اگر ما آموزه های جامی را 
یاد بگیری���م، جهان امروز به جای 
خوبی می رس���د و پر از سالمتی و 

نیکی می شود.
شمس الحق آریان فر، سخنران 
بعدی از افغانس���تان بود که درباره 
»جامی؛ معل���م و احیاگر فرهنگ 
خراس���ان« گفت: جامی یقینا یکی 
از آگاه ترین شخصیت های زمانه اش 
بوده که رسالت مندانه در زمینه علم 
و ادب و معنویت کار کرده اس���ت. 
باید ب���ه این دقت کنیم که قبل از 
جامی وضعی���ت چگونه بود تا به 
عظمت وی پی ببریم. ۲۰۰ سال قبل 
از تولد جامی، مغول ها به خراس���ان 
حمله کرده و تمامی داشته های آنجا 
را نابود می کنند، مردم را می کشند و 
آث���ار را از بین می برند. بعد  تیمور 
می آید و مجالی برای زندگی مردم 
باقی نمی ماند. جامی ۱۰ سال بعد از 
فوت تیمور و در زمانی به دنیا می آید 
که تمامی داش���ته های خراسان  طی 
آن دو قرن نابود ش���ده است.او، آثار 

دیگران را پیش رویش نداشته و فقط 
به آن ها آگاه بوده است. جامی آگاهانه 
می خواه���د که عظمت و معنویت 
خراس���ان را احیا کند . خاتم الشعرا، 
عالم دین است، عرفان و علوم روز 
را می داند و می خواهد آثار نابودشده 

را احیا کند.
وی ادامه داد: جامی در عرصه 
احیای علمی و ادبی و احیای سیاسی 
و فرهنگی خراس���ان فعالیت کرده 
اس���ت. استثنایی ترین کار جامی در 

عرصه عرفان است؛ زیرا زمانی مطرح 
می شود که عرفان در نتیجه نابودی 
عرف���ا و آثار عرفانی و ظلم و بیداد 
موج���ود در جامعه و انزوای خود 
جامی، کمرنگ ش���ده است. جامی 
برعکس کسانی که می گویند ترک 
دنی���ا کنید و کاری نکنید، می گوید 
باید بی���ن جمع بود، کار کرد و به 
یاد خدا بود. او عرفانی می سازد که 
انسان در آن باید فعال باشد و  رشد 
کند. عرفانش سازنده و ماندگار بود. 

از این نظر، عرفان جامی برازندگی 
خاص خود را دارد.

 س���خنران پایانی این وبینار،. 
علیرضا قیامتی، اس���تاد دانشگاه و 
قائم مقام خردسرای فردوسی از مشهد 
بود که درباره جایگاه بزرگ جامی  
توضیح داد: همه می دانیم که جامی 
به لحاظ شعر و اندیشه بر مرزهای 
فرهنگی  و ادبی تأثیرگذار بوده است؛ 
اما شوربختانه آن چنان که باید شناخته 
نشده است. عبدالرحمان جامی در 
آسیای مرکزی بسیار مورد توجه تر 
از ایران است. او یک مقلد صاحب 
س���بک بوده و بر قله زبان فارسی 
ایستاده است. جامی، فرهنگ ایرانی 
را به نسل بعد از خودش منتقل کرده 
است. او حرف ها برای گفتن دارد. من 
باور دارم »لیلی و مجنون« جامی اگر 
باالتر از اثر نظامی نباشد، کمتر نیست. 
او چهره بسیار تأثیرگذاری است و 
می تواند نقطه اتصال کشورهای حوزه 

ایران فرهنگی باشد .
وی درباره محبوبیت این شاعر 
ب���زرگ در خارج از مرزهای ایران 
کنونی گفت:تأثیر جامی در شبه قاره 
و آس���یای مرکزی، به هیچ روی از 
حافظ و سنایی و شاعران دیگر کمتر 
نیس���ت. محبوبیت او در خارج از 
مرزهای ایران کنونی بیش���تر است. 
جامی از نخس���تین شاعرانی است 
که دنیای غرب با او آش���نا می شود. 
ادوارد براون، جامی را آخرین شاعر 
بزرگ ایران می داند. خاتم الشعرا، جزو 
شاعرانی است که بیشترین نسخه های 

خطی از او در مراکز ادبی دنیا وجود 
دارد؛ نسخه های خطی ای که بعضی 
هم به خط خودش اس���ت؛ چون به 

کاتب ها زیاد اعتماد نداشت.
قیامتی، جامی را حق شناس ترین 
ش���اعر فارسی دانست و اظهار کرد: 
اشرافی که جامی به ادبیات و فرهنگ 
فارس���ی پیش از خودش دارد، در 
کمتر نویس���نده و شاعری می بینیم. 
من ای���ن را به بانگ بلند می گویم 
که هیچ  یک از ش���اعران فارسی 
به اندازه جامی از ش���اعران قبل از 
خودش حق شناسی نکرده است. او 
از همه ش���اعران یاد کرده، آن ها را 
ستوده و استاد خودش دانسته است؛ 
از فردوسی و نظامی تا عطار، سنایی، 
عراقی، سعدی، حافظ و موالنا. جامی 
در ستایش همه این ها شعر سروده 
است؛ زیرا ادبیات پیش از خودش را 
می شناسد و حق شناسی می کند  .وی 
افزود: جامی احاطه شگفت انگیزی 
بر ادبیات عرب و دانش موس���یقی 
ایرانی دارد و اندیشه های مذهبی او 
نیز با اینکه  سنی است؛ اما بر محور 
وحدت است. جامی نخستین انجمن 
ادبی تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
را در هرات بنیان گذاش���ت. به همه 
توصیه می کنم شعر جامی را از ابعاد 
مختلف و با نگاه علمی و پژوهشگری 

و خردگرایانه ببینند.
این وبینار بین المللی، مهمانان 
دیگری نیز از کشورهای تاجیکستان 
و قزاقستان داشت که نتوانستند در این 

نشست آنالین حاضر شوند.

برگزاری آیین گرامیداشت مصطفی زمانی؛ ناشر پیشکسوت حوزه انقالب

عرفان جامی، مبتنی بر کار، مسئولیت اجتماعی و ساختن دنیا  بود

مراسم گرامیداشت مرضیه حدیدچی 
)دباغ( برگزار می شود

مراسم گرامیداشت سالروز 
درگذش���ت مرضیه حدیدچی 
)دباغ(، از زنان مبارز و فرمانده 
س���پاه هم���دان در دوران دفاع 
مقدس، با عنوان »بانوی پوالدین« 
امروز، یکش���نبه ۲9آبان ساعت 
۱۰با سخنرانی محسن کاظمی، 
مجتبی رحماندوس���ت، راضیه 
دب���اغ و مریم اردبیلی در مرکز 
همایش های بین المللی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران تاالر 

حکمت برگزار می شود.
به گ���زارش مهر، مرضیه 
حدیدچی )دباغ( سال ۱۳۱8در 
ش���هر همدان و در خانواده ای 
مذهبی متولد ش���د و با ورود به 
حوزه علمیه، تحصیالت حوزوی خود را تکمیل کرد. وی از سال ۱۳۴۰به 
جمع مبارزان با رژیم شاه پیوست و با ورود به تشکیالت شهید سعیدی، 
فعالیتش گس���ترش یافت. با دانشجویان مبارز دانشگاه های تهران همکاری 
کرد و بارها بازداشت و شکنجه و زندانی شد و در این شکنجه ها یکی از 
دخترانش نیز همراهش بود. او سال ۱۳5۳پس از آزادی موقت از زندان برای 
درمان جراحت های شکنجه، به صالحدید برخی از همرزمان با پاسپورتی 
جعلی از کشور خارج شد و تا پیروزی انقالب  در خارج از کشور ماند و 
به مبارزه ادامه داد. او ابتدا به لندن رفت و کار کرد. در فرانسه و انگلیس 
در اعتصاب غذاهایی برای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی شرکت کرد و در 
زمان حج نیز به عربستان سعودی رفت و اعالمیه های امام خمینی )ره( را 

میان زائران توزیع کرد .
مرحوم دباغ که در پایگاه های نظامی در مرز لبنان و سوریه آموزش های 
رزم���ی و چریک���ی دیده بود، در همین پایگاه ها به آموزش نظامی مبارزان 
علیه پهلوی پرداخت. پس از هجرت امام به پاریس در سال ۱۳57به ایشان 
پیوست و وظایف اندرونی بیت امام را به عهده گرفت و از جمله محافظان 
شخصی امام و خانواده امام شد. امام )ره( این بانوی مبارز را خواهر طاهره 

خطاب می کرد. طاهره یکی از اسامی او در زندگی چریکی بود.
روایت است که پس از پیروزی انقالب ایشان تنها بانوی جمع بنیانگذار 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران بود و اولین فرمانده سپاه غرب کشور )سپاه 
همدان( به شمار می رفت. او نخستین و تنها زن فرمانده سپاه بوده است.

 بانو حدیدچی دباغ پس از انقالب نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
را نیز تجربه کرد و مدتی نیز مس���ئول بس���یج خواهران کل کش���ور  شد. 
همچنین در مدرسه عالی شهید مطهری  و دانشگاه علم و صنعت تدریس 
کرد و  یکی از اعضای هیأت سه نفره  ابالغ پیام تاریخی امام خمینی )ره( 
به گورباچف نیز بود. وی سرانجام در ۲7آبان ۱۳95در 77سالگی در تهران 

درگذشت و  در صحن آرامگاه امام خمینی )ره( آرام گرفت.
کتاب »خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(« با تاریخنگاری محسن کاظمی، 

یکی از منابع تاریخ معاصر ایران است.

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 � 1401/135
شركت �ير�� تر�نسفو

 ��نظ���ر ���� 180 عد� ش���عله پو� �ينس���ر 3 � 100 �� �� طريق
مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� تلفن 
33790576 � 024 ��خل���ي 2744 �� س���اعت 17 � 9 تم���ا� 
حاصل نم���و�� � حد�كثر ظر� مد� 8 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نس���بت به ��يافت �س���نا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه 
به س���ايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به 

همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.
 ش���ركت �ير�� تر�نس���فو �� �� يا قبو� پيش���نها��� ���ئه شد� 

مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

����: �نجا� � كيلومتر4 جا�� تهر��
شركت �ير�� تر�نسفو(��حد خريد مو�� ��خلي/ عمومي)

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 � 1401/136
شركت �ير�� تر�نسفو

��نظ���ر ���� 700 عد� با�گير � ش���لو�� �� �� طريق مناقصه عمومي 
خريد��� نمايد.

متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� تلفن 
33790576 � 024 ��خل���ي 2744 �� س���اعت 17 � 9 تم���ا� 
حاصل نم���و�� � حد�كثر ظر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نس���بت به ��يافت �س���نا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه 
به س���ايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به 

همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.
 ش���ركت �ير�� تر�نس���فو �� �� يا قبو� پيش���نها��� ���ئه شد� 

مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

����: �نجا� � كيلومتر4 جا�� تهر��
شركت �ير�� تر�نسفو(��حد خريد مو�� ��خلي/ عمومي)

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

�گهي تجديد مناقصه عمومي
شما�� 2 � 1401/132
شركت �ير�� تر�نسفو

 ��نظر ���� 100 كيلوگر� س���يم جو� مس���ي با مش���خصا� 
 �� �� AWS A5.7 ERCu 1.6*ROLL-L-ERCu فن���ي

طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� تلفن 
33791315 � 024 �� ساعت 17 � 9 تما� حاصل نمو�� � حد�كثر 
 ظر� مد� 5 ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نسبت به ��يافت �سنا� � مشخصا�
 � www.iran-transfo.com كامل �� طريق مر�جعه به س���ايت
يا �عز�� نماين���د� خو� به همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه 

پاسخ �قد�� نمايند.
 شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها��� ���ئه شد� مختا� �ست.

هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
����: �نجا� � كيلومتر4 جا�� تهر��

شركت �ير�� تر�نسفو(��حد خريد مو�� ��خلي/ عمومي)

ا�
�نگ

يع 
تو�

و� 
مات

فو�
�نس

ت تر
رك

ش

(�گهي مناقصه شما�� 1401/3814)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

��نظر ���� �� طريق مناقصه نس���بت به تأمين ��� �ستيل 304 �قد�� 
نمايد. لذ� �� ش���ركت ها � تأمين كنندگا� ��جد شر�يط � ����� سو�بق 
مرتبط ��خو�س���ت مي گر�� �� صو�� تمايل به همكا�� با شما�� 
تلفن 33791188 � 024 تما� حاصل نمو�� � حد�كثر تا س���اعت 
10 ��� يكشنبه مو�� 1401/09/06 نسبت به تحويل حضو�� �سنا� 

مناقصه � يا �� طريق پست به ���� �يل �قد�� نمايند.
ال�� به �كر �ست جهت �سترسي به مد��� � شر�يط شركت �� مناقصه 

مي تو�نيد به سايت �ين شركت به ���� �يل مر�جعه فرماييد.
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد)
����: �نجا� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

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

ا�
�نگ

يع 
تو�

و� 
مات

فو�
�نس

ت تر
رك

ش

(�گهي مناقصه شما�� 1401/3811)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

��نظر ���� �� طريق مناقصه نس���بت به تأمين ��� �هن تخت �قد�� 
نمايد. لذ� �� ش���ركت ها � تأمين كنندگا� ��جد شر�يط � ����� سو�بق 
مرتبط ��خو�س���ت مي گر�� �� صو�� تمايل به همكا�� با شما�� 
تلفن 33791188 � 024 تما� حاصل نمو�� � حد�كثر تا س���اعت 
10 ��� يكشنبه مو�� 1401/09/06 نسبت به تحويل حضو�� �سنا� 

مناقصه � يا �� طريق پست به ���� �يل �قد�� نمايند.
ال�� به �كر �ست جهت �سترسي به مد��� � شر�يط شركت �� مناقصه 

مي تو�نيد به سايت �ين شركت به ���� �يل مر�جعه فرماييد.
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد)
����: �نجا� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

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

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��
« شم�ا�� 1401-65 »

شركت سهامى بر� منطقه �� هرمزگا� �� نظر ���� �� طريق برگز��� مناقصه عمومى 1مرحله �� , نسبت به «   �جر�� عمليا� 
مقا�� سا�� � �يمن سا�� فوند�سيو� بر� شما�� 229 � 116 خط 230كيلو�لت جاسك �   ���با�  » �قد�� نمايد.

    لذ�  ��متقاضيا� ش���ركت ���ين مناقصه �عو� بعمل مى �يد� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت به ���� WWW.setadiran.ir مر�جعه �نس���بت به 
���يز مبلغ500,000�يا� � بصو�� �لكتر�نيكى به ش���ما�� حس���ا� 4001103104025187بنا� تمركز �جو� ���مدحق �نشعا� �س���اير���مدها� شركت سهامي بر� منطقه �� هرمزگا�  
��تا�يخ1401/08/30 لغايت 1401/09/03 �قد�� �يك نس���خه �� �س���نا� مناقصه �� ��يافت نمايند . با توجه به �ينكه كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� تا ���ئه پيشنها� �� طريق سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� مى گر�� , ال�� �ست �� صو�� عد� عضويت قبلى شركتها �� سامانه فو� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو��نجا� �نسبت به ��يافت گو�هى �مضا, �لكتر�نيكى �قد�� 
نمايند . ش���ركت كنندگا� مى تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 33313776-076 ��خلي2045� ��� خصو� سامانه با ��خلى 3000تما� حاصل فرمايند . ثبت شما�� تلفن ,فكس 

��يميل �� سو� شركت كنندگا� �� سامانه �لز�مى مى باشد . 
1 - �ل�ز�ما�:

1-1 ���� بو�� گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� �� �مينه �بنيه يا نير�
2-1 ���� بو�� گو�هينامه تاييد صالحيت �يمنى �� ����� تعا��

3-1  با��يد �� محل �جر�� پر��� كه �� ��� يك ش���نبه مو�� 1401/09/06 ��� س���اعت 8 صبح مى باشد �  تنظيم صو�تجلسه با كا�فرما � با� گذ��� �� سامانه ستا�  �لز�مى 
مى باشد. (جهت هماهنگى با��يد با مهند� �لشا� 09179814984تما� حاصل فرماييد)

2 - مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�  743�532�680�يا� به صو�� تضمين معتبر بانكى  � يا ���يز نقد�
3- مد� �نجا� پر���:چها� ما� شمسي

4- �ستگا� نظا�� : معا�نت بهر� بر���� شركت سهامى بر� منطقه �� هرمزگا� مى باشد � شركتها� متقاضى مى تو�نند �� خصو� سو�ال� فنى خو�  با تلفن09179814984 
(�قا�  مهند� �لشا�) تما� حاصل فرمايند.

5- حد�كث�رمهلت تحويل �سن�ا�به �بيرخانه �ين شركت تاساعت 8صبح ��� چها�شنبه مو��1401/09/16 � �ما� با�گشايى پاكا� ��� ساعت 10 صبح هما� ��� ���فتر 
�مو� تد��كا� �قر�����ها� �ين شركت مى باشد. 

6- به پيشنها��� مشر���مبهم�مخد�� �فاقد سپر�� �پيشنها��تي كه بعد ��موعد مقر� به �بيرخانه �ين شركت ��سا� گر�� مطلقا� ترتيب �ثر���� نخو�هدشد.
7- �گهي ما ��سايت سامانه (www.setadiran.ir)بخش « ثبت نا�/ پر�فايل تامين كنند� / مناقصه گر»  قابل مشاهد� مي باشد.                                

���بط عمومي شركت سهامي بر� منطقه �� هرمزگا�   شناسه �گهى:1410023

شركت بر� منطقه �� هرمزگا�
ش��ركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي �� نظر ���� لوله پلى �تيلن مو�� نيا�  خو� �� به شر�  �يل � با 
مش���خصا� � شر�يط كلي مند�� �� �س���نا� مناقصه � مطابق با �ستاند���ها� شركت ملي گا� �ير�� 
(IGS-M-PL-014-1(3) - Oct. 2015 ) � مو�� تأييد با��سي فني شركت گا� �ستا� خر�سا� 
جنوبي �� بين سا�ندگا� � يا تأمين كنندگا� �يصال� خريد��� نمايد � بدين منظو� �� كليه شركت ها� 
س���ا�ند� � يا تأمين كنند� كه تو�نايي تأمين كاال� مذكو� � تهيه تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� 
�� ���ند �عو� مي نمايد جهت ش���ركت �� فر�خو�� به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به 
���� (www.setadiran.ir) به ش���ما�� فر�خو�� (2001091444000093) مر�جعه � �سنا� 

مناقصه �� ��يافت نمايند.
تذكر : هيچ يك �� توليد كنندگا� مجا� به معرفى �ش���خا� حقوقى �يگر به عنو�� نمايند� نبو�� � �� 

غير �ينصو�� مناقصه گز�� مجا� به حذ� شخص معرفى شد� خو�هد بو�. 
نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز�� : شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي (سهامي خا�)- بيرجند- 
س���ايت �����- بلو�� پيامبر �عظم (�)- �بتد�� خيابا� شهد�� نير�� �نتظامي- شركت گا� �ستا� 
خر�سا� جنوبي- طبقه ���- �مو� قر�����ها- كدپستى : 9719866838 - تلفن :  056-32392000� 

نمابر قر�����ها :  056-32400523
محل تأمين �عتبا� پيما� : �عتبا��� س���رمايه �� (منابع بند � تبصر� 2 ما�� ��حد� قانو� بو�جه- 

طر� ها� غيرعمر�ني) شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبى
موضو� مناقصه : خريد 94000 متر  لوله پلي �تيلن �� س���ايزها�  90 � 160 ميليمتر�  (تقاضا� 

شما�� 0132013) 
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� : تضمين ها� �عال� شد� �� �يين نامه تضمين 
بر�� معامال� ��لتي به ش���ما�� 123402/�50659 �- م���و�� 1394/09/22- مبلغ تضمين 

12,000,000,000 �يا� (������ ميليا�� �يا�) 
شر�يط مناقصه گر�� :

· ��شتن شخصيت حقوقي � مجو� توليد � تهيه � يا فر�� �� مر�جع �يصال�
· تو�نايي ���ئه �نو�� ضمانت نامه بانكي طبق ضو�بط كا�فرما
· ��شتن تجربه � حسن سابقه � تو�� مالي متناسب با قر�����

· تو�نايى �عايت �ستاند���ها� شركت ملى گا� �ير��
· ���ئه صو�� ها� مالي حسابرس���ي ش���د� سا� 1400 � يا حد�قل س���ا� 1399 توسط مؤسسا� 

حسابرسي معتبر بر�� مناقصه گر�� �لز�مي �ست .
· ���ئه �ير�� كد كاال �لز�مي �ست.

تذكر  : مطابق بند �لف ما�� 5 قانو� حد�كثر �س���تفا�� �� تو�� توليد� � خدماتى كش���و� � حمايت �� 
كاال� �ير�نى � ��جا� كا� صرفا� به موسس���ا� � شركت ها� �ير�نى ثبت شد� �� فهرست تو�نمنديها� 

مند�� �� سامانه تو�نير�� مجا� �ست .
برنامه �ماني مناقصه :

· مهلت ��يافت �سنا� ���يابى كيفى: �� تا�يخ 1401/08/29 لغايت ساعت 08:00��� يكشنبه مو�� 1401/09/06
· �خرين مهلت با�گذ��� �سنا� ���يابى كيفى بر ��� سامانه ستا� : ساعت 08:00 ��� يكشنبه مو�� 1401/09/20

· �عال� نتايج ���يابي كيفي :  1401/09/22
· مهلت ��يافت �سنا� مناقصه : �� تا�يخ 1401/09/22 لغايت ساعت 09:30��� پنجشنبه مو�� 1401/09/24

· �خرين مهلت با�گذ��� �س��نا� مناقصه بر ��� س��امانه س��تا� : س���اعت 09:30���  يكش���نبه مو�� 
1401/10/04

 · �ما� � مكا� با�گش��ايي پاكا� �لف � �: س���اعت 10:00��� يكشنبه مو�� 1401/10/04- 
سالن جلسا� شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي

· �ما� � مكا� با�گشايي پاكا� � : پس �� ���يابى فنى با��گانى پيشنها�ها � پاكت ها� مالى شركت ها� 
��جد ش���ر�يط �� تا�يخ 1401/10/10 � �� محل سالن جلس���ا� شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي 
گشايش خو�هد يافت. ال�� به �كر �س���ت تا�يخ � مكا� �عال� شد� جهت گشايش پاكا� مالي قطعي 
نبو�� � با توجه به ��ند ���يابي فني با��گاني پيشنها�ها �مكا� تغيير �جو� خو�هد ��شت � با �ين �جو� 
�ين ش���ركت نسبت به �عو� �� مناقصه گر�ني كه پيش���نها� فني �نها مو�� تائيد قر�� گير� به صو�� 

كتبي �قد�� خو�هد نمو�.
با توجه به �ينكه كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكا� 
�� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� (www.setadiran.ir) �نجا� خو�هد 
شد �  هر يك �� مناقصه گر�� جهت ��يافت � عو�� �سنا� مناقصه � بايستى �سنا� �� تا �خرين مهلت �كر شد� 

�� �گهى �� طريق سامانه ستا� ��يافت � يا با�گذ��� نمايند . 
مناقصه گر�� مي بايست �سنا� مناقصه �� پس �� با�گذ��� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت تا قبل 
�� شر�� جلسه كميسيو� مناقصا� بصو�� فيزيكي نيز تحويل �بيرخانه �مز � محرمانه ��حد حر�ست 

شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي نمايند .
 � www.nigc-skgc.ir   � www.shana.ir� http://iets.mporg.ir �ين �گهي �� س���ايتها�

www.setadiran.ir  قابل ��يت مي باشد.
���بط عمومي شركت گا� �ستا� خر�سا� جنوبي  شناسه �گهى:1411801

�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي همر�� با ���يابي كيفي 
نوبت ���(مناقصه عمومي �  �� مرحله �� شما��  53131849 )

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

رئی���س س���ازمان آموزش 
و پرورش اس���تثنایی از تفاهم با 
سازمان بیمه سالمت برای  اولویت 
دانش آموزان اس���تثنایی در دریافت 
5۲خدمت توانبخش���ی خبر داد و 
گفت: ۱۰۰میلیارد تومان برای ارائه 
خدمات توانبخشی به جامعه معلولین 
کشور، درنظر گرفته شده است که 
از طریق سازمان بهزیستی در اختیار 
سازمان بیمه سالمت قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، حمید طریفی 
حسینی دراین باره افزود: قرار شده  
است بیمه های پایه، حدود 5۲خدمت 
توانبخش���ی را پوشش بدهند که 
ش���امل حال دانش آموزان استثنایی 

هم می شود.

وی با اش���اره به اینکه چنین 
برنامه ای در سال های گذشته اجرا 
نمی شده و از اقدامات اخیر بیمه های 
پایه محسوب می شود، تصریح کرد: 
سازمان آموزش و پرورش مجری 
و دخیل در اجرای طرح نیس���ت، 
ام���ا هماهنگی هایی انجام دادیم که 
دانش آموزان اس���تثنایی بتوانند در 
اولوی���ت قرار گرفته و از این منابع 

استفاده کنند.
حس���ینی ادامه داد: همچنین 
قرار ش���ده بخش زیادی از هزینه 
توانبخشی کلینیک های خصوصی 
را ه���م بیمه پرداخت کند؛ طوری 
که کلینیک های خصوصی با بیمه 
ق���رارداد می بندند و  دانش آموزان 

ما حدود ۳۰درصد حق الزحمه کار 
توانبخشی را پرداخت می کنند که 
اگر همان را هم به ما فاکتور بدهند 
در قالب طرح حمایت تحصیلی به 

آنها پرداخت می شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش 
گفت: یکی از اقدامات انجام شده در 
حوزه توسعه عدالت تربیتی و نصیب 
برابر آموزش���ی، توجه به مدارس 
شبانه روزی اس���ت. براین اساس 
دستورالعملی برای این مدارس تهیه 
کردیم تا به ویژه در مناطق محروم 
و دورافتاده، پوش���ش حداکثری 
دانش آموزان را داشته باشیم و این 
بخش تقویت شود. این دستورالعمل  

روزهای آتی ابالغ خواهد شد.

فراهم شدن 52 خدمت توانبخشی برای دانش آموزان استثنایی
جایزه ادبیات غیرداستان »بیلی 
جیفورد« به »کاترین راندل«  نویسنده 
مط���رح حوزه کودک و نوجوان اهدا 

شد.
به گزارش ایس���نا و به نقل از 
گاردین، هی���أت داوران جایزه ادبی 
»بیلی جیف���ورد«، »کاترین راندل«  را 
برای نگارش کتابی درباره »جان دان«  
شاعر انگلیسی به عنوان برنده جایزه 
5۰ هزار  پوندی مختص کتاب های 

غیرداستانی معرفی کردند.
راندل  که بیش���تر برای نگارش 
رمان های ح���وزه کودک و نوجوان 
ش���ناخته می شود، اعالم کرده است: 
نگارش کتاب »فرا بی نهایت: تغییرات 
جان دان«  ۱۰سال زمان برده است. او  
در ای���ن کتاب به زندگی »جان دان« 

پرداخته است که عالوه بر شاعر،  به 
عنوان وکیل،  دریانورد و کشیش نیز 
فعالیت داشته است. این نویسنده حین 
دریافت جایزه اعالم کرد  مبلغ نقدی 
آن را بین خیریه های امور پناهجویان 
و خیریه های فعال در حوزه مقابله با 
تغییرات اقلیمی تقسیم خواهد کرد. 
»راندل« پیش تر در س���ال ۲۰۱۳برای 

نگارش کتاب »بام نشینان«  برنده جایزه 
کتاب کودک »واتراس���تونز«  شد و 
برای رمان »جستجوگر«  نیز به عنوان 
برگزیده کتاب کودک کاستا انتخاب 
ش���د. جایزه 5۰هزار پوندی »بیلی 
جیف���ورد« که معتبرترین جایزه ادبی 
بریتانیا برای آثار غیرداستانی محسوب 
می ش���ود، کتاب هایی با موضوعات 
غیرداس���تانی، از تاری���خ و طبیعت 
گرفت���ه تا زندگی نامه و خاطرات را 
دربرمی گیرد و تا چند سال پیش با نام 
»ساموئل جانسون« شناخته می شد. این 
جایزه مختص کتاب های انگلیسی زبان 
به قلم نویسندگان سراسر بریتانیا است 
که درباره تاریخ، سیاست، علم، مسائل 
روز، ورزش، سفر، زندگی نامه و هنر 

به نگارش درآمده اند.

جایزه ادبی »بیلی جیفورد« به نویسنده حوزه کودک رسید

دولت نظریف، هنرمند موسیقی تاجیکستان 
در آخرین نشست موسیقی نواحی از شباهت های 
موسیقی کشورش با موسیقی ایران و ترکیه گفت. 
به گزارش ایس���نا، پنجمین و آخرین نشست 
پژوهش���ی جشنواره موس���یقی نواحی ایران با 
محوریت موسیقی تاجیکستان و همچنین سبک 

باغالمانوازی ترکیه برگزار شد. 
نظریف در ابتدای این نشست توضیح داد: 
اشکال مختلف موسیقی تاجیکستان با بسیاری 
از گونه های موس���یقایی ایران و ترکیه شباهت  
دارند. ش���اید بتوان گفت برخی از تفاوت های 
این موسیقی با کشورهای دیگر نشأت گرفته از 
تلفظ واژه هایی باشد که می تواند وجه تمایز این 
گونه های موسیقایی به نسبت سایر موسیقی ها 

به حساب آید. 
وی ب���ا همراهی گروه���ی از نوازندگان 
تاجیکستانی ضمن اجرای نمونه های موسیقایی 
کش���ورش، اظهار کرد: آنچه در سال های اخیر 

توسط نوازندگان موسیقی تاجیکستان پیش روی 
شنوندگان قرار گرفته است،  بدعت هایی هم دارد 
اما به طور حتم توجه به اصل و خاستگاه تولید این 
موسیقی ها مهم ترین نکته ای است که هنرمندان این 

عرصه تالش می کنند به آن وفادار بمانند.
بخش دوم این نشست پژوهشی  به کارگاه 
باغالما احمد جمال کایهان، هنرمند مطرح کشور 

ترکیه اختصاص داشت.
وی با اجرای قطعه ای برای ۱۲امام شیعیان 
کار خود را آغاز کرد و در سخنانی گفت: بنده 
از جمه���وری ترکیه به اینجا آمده ام و باغالیم 
هدیه ای برای شماست. موسیقی را وقتی خیلی 
کوچک بودم، شروع کردم. برادرم در خانه باغالما 
می نواخت و من همیشه به دست هایش در زمان 
نوازندگی خیره می شدم. بعد هر وقت او از خانه 
بیرون می رفت، آنچه دیده و به ذهنم سپرده بودم 
را با سازش اجرا می کردم. یک وقت هایی به خانه 
می آمد و می دید که کوک سازش به هم ریخته و 

به او می گفتم که من با سازت نواختم .
این هنرمند با سابقه ادامه داد: معروف ترین 
سازهای ترکیه، باغالمای دسته بلند و دسته کوتاه 
هس���تند. من کارم را با س���از دسته بلند شروع 
کردم و بعد سراغ آموزش آکادمیک رفتم و در 
نهایت توانستم با تمرین مستمر، تمامی تکنیک ها 
را اجرا کنم. از طرفی برای یادگیری نت ها هم 
کتاب تهیه کردم و توانستم بدون استاد نت هم 
یاد بگیرم. سپس خودم شعر گفتم و آن را با ساز 

زدن همراه کردم.
جمال کایهان تصریح کرد: بنده در ترکیه چه 
برای نوازندگی و چه برای ساخت ساز، هنرجو 
دارم. حتی برایم مهم است که کیف ساز را هم 
خودم تولید کنم. اساس کار من، عشق است و 
معرفت و عرفان. اینکه ما امروز از کش���ورهای 
مختلف اینجا جمع شده ایم، دلیلش همین عرفان 
موسیقی است که ما در یک جا جمع و دل هایمان 

را به هم نزدیک کرده است.

موسیقی تاجیکستان به گونه های موسیقایی ایران و ترکیه شباهت  دارد

فیلم »جنگ جهانی سوم« موفق 
به کسب دو جایزه اصلی از هشتمین 
دوره جشنواره فیلم جهان آسیا در 

لس آنجلس شد.
به گزارش ایس���نا، هشتمین 
جش���نواره فیلم جهان آسیا در لس 
آنجلس به واسطه موقعیت زمانی و 
مکانی خود، رویدادی مناسب برای 
فیلم های معرفی شده برای اسکار 
بهترین فیلم بین المللی است و فیلم 
سینمایی »جنگ جهانی سوم« ساخته 
هومن س���یدی که نماینده رسمی 
سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۳است، 
اولین نمای���ش خود در آمریکا را 
در ای���ن رویداد معتبر تجربه کرد و  

ب���ه دو جایزه ویژه هیأت داوران و 
جایزه بهترین بازیگر مرد )محسن 

تنابنده( رسید.
س���اخته هومن سیدی پس از 

حضور موفق در جش���نواره ونیز 
در س���ی و پنجمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش 
مس���ابقه اصلی به نمایش گذاشته 

شد و در نهایت جایزه ویژه هیأت 
داوران را به خود اختصاص داد. در 
فیلم »جنگ جهانی س���وم« محسن 
تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، 
نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم 

مشمولی بازی کرده اند.
نشریه هالیوود ریپورتر نیز اخیرا 
درمطلبی با اشاره به 5فیلم از جمله 
»جنگ جهانی سوم« نماینده رسمی 
سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۳، از آنها 
به عنوان شانس های غیرمنتظره شاخه 
بهترین فیلم بین المللی۲۰۲۳نام برده 
که با تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان 
جهانی، حاال باید نظر اعضای آکامی 

را جلب کنند.

دو جایزه اصلی لس آنجلسی ها برای »جنگ جهانی سوم«

اقدامات تشخیصی انستیتو پاستور برای 
پیشگیری از تولد نوزادان »بتاتاالسمی«

رئیس بخش بیوشیمی انستیتو پاستور ایران درباره اقدامات تشخیصی 
انستیتوپاستور ایران برای پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به »بتاتاالسمی« گفت: 
انجام این آزمایشات برای کودکان بسیار مفید است و با اتخاذ تصمیمات 
درست و تشخیص دقیق و درمان مناسب،می توانند  به مدرسه و دانشگاه 

بروند و  زندگی اجتماعی طبیعی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، دکتر شهره خاتمی اظهار کرد:بخش بیوشیمی از سال 
۱۳79همکاری رسمی خود را با اداره ژنتیک مرکز مدیریت بیماری های غیر 
واگیر وزارت بهداشت در برنامه پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به بتاتاالسمی 
و با انجام آزمایش بیوسنتز زنجیره های گلوبین برای تشخیص بتاتاالسمی 
نهفته آغاز کرد.  وی افزود: در آزمایشگاه، سه آزمایش برای نوزادان ۳ تا 5 
روزه انجام می شود -اندازه گیری فنیل آالنین، آزمایش اسپکتروفتومتری برای 
اندازه گی���ری آنزیم دی هیدروبیوپترین ردوکتاز ) DHPR( و اندازه گیری 
برخی متابولیت ها در ادرار نوزادان با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 
)HPLC((؛  نتایج این آزمایشات کمک می کند که بیماری فنیل کتونوری 
کالس���یک از غیر کالسیک تش���خیص داده شود. اگر چه این دو بیماری 
تظاهرات بالینی مش���ابهی دارند ولی درمان آنها متفاوت است و بر اساس 

نتایج این آزمایشات، پزشکان درمان نوزادان را شروع می کنند.
دکتر خاتمی توضیح داد: برای سطح ۳تشخیص بیماری های ژنتیک و 
متابولیک ارثی، سال ها نمونه های بیماران به خارج از کشور ارسال می شد،اما 
با انجام این آزمایش���ات در انس���تیتو پاستور ایران هم به خودکفایی کشور 
در این رابطه کمک کردیم و هم تشخیص بیماری سریع تر انجام می شود. 
این آزمایشات رایگان و بسیار مفید هستند و با اتخاذ تصمیمات درست و 
تشخیص دقیق و درمان مناسب برای این کودکان، آن ها می توانند  به مدرسه 
و دانشگاه بروند و  زندگی اجتماعی طبیعی داشته باشند. نقش والدین نیز 
در کنترل و درمان بیماری حائز اهمیت است. او با تأکید بر اینکه مطالعات 
انجام شده در بخش بیوشیمی، بیشتر کاربردی و تشخیصی است، اظهار کرد: 
بودجه این طرح ها از انستیتو پاستور ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران 
و اداره ژنتیک وزارت بهداش���ت تأمین می ش���ود. همچنین در آزمایشگاه 
متابولومیکس، آنالیز داده های بزرگ، مدل سازی و استفاده از هوش مصنوعی 

در ترسیم شبکه متابولیسم در دستور کار است.



س����ازمان خواربارملل متحد)فائو( در گزارشی از 
جزئیات تولیدات کشاورزی ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ از 
رشد ۲۵ درصدی تولید گندم ایران در این سال خبر داد و 
کل تولید غالت ایران در این سال را با رشد 16 درصدی 

نسبت به سال قبل 19/۵ میلیون تن اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، این سازمان در جدیدترین گزارش 
خود موس����وم به چشم انداز غذایی جهان اعالم کرد: به 
دنبال افزایش تولید داخلی غالت در ایران واردات این 
محصول کاهش یافته و کل واردات غالت ایران در سال 
۲۰۲۲ بالغ بر 18/3 میلیون تن محاسبه شده که این رقم 

نسبت به سال قبل 1۵ درصد کاهش داشته است.
فائو کل ذخایر غالت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ را 
هم 1۲/7 میلیون تن برآورد کرده است. بر اساس انتظار 
فائو ،ذخایر غالت ایران در این سال با رشد ۲3 درصدی 
درمقایسه با رقم 1۰/3 میلیون تنی سال قبل مواجه است. 
از کل ذخایر غالت ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر 8/۵ میلیون 
تن مربوط به ذخایر گندم برآورد شده است؛ ذخایر گندم 

ایران در سال قبل 6/4 درصد اعالم شده بود. 
این گزارش تولید گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ 
را 13 میلیون تن برآورد کرده اس����ت که نسبت به سال 
قبل رشد قابل توجه ۲۵ درصدی داشته است؛ ایران در 
س����ال پیش به دلیل خشکسالی 1۰/4 میلیون تن گندم 

تولید کرده بود.
بر این اس����اس، واردات گندم ایران هم طی امسال 
37 درصد کاهش داشته و در حالی که ایران سال پیش 
7/9 میلیون تن گندم وارد کرده بود امس����ال این رقم به 

۵ میلیون تن کاهش یافته است.
ای����ن نهاد بین الملل����ی همچنین تولید ذرت ایران 
در س����ال زراعی ۲۰۲۲ را 1/3 میلیون تن و تولید جو 
ایران را 3 میلیون تن برآورد کرده که تغییری نس����بت 
به س����ال قبل نداشته است. تولید دانه های روغنی هم 
بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۰/9 میلیون تن 

باقی مانده است.
فائو تصریح کرد: تولید برنج ایران در سال زراعی 
۲۰۲۲ نسبت به سال قبل 3۰۰ هزار تن معادل 1۵ درصد 
افزایش یافته و از ۲ میلیون تن در سال قبل به ۲/3 میلیون 

تن طی سال زراعی ۲۰۲۲ رسیده است.
با وجود افزایش تولید داخل، برای پاس����خگویی به 
تقاضا، واردات برنج هم در این س����ال 1۲ درصد رشد 

داش����ته و به 1/8میلیون تن رس����یده است؛ در سال قبل 
1/6میلیون تن برنج وارد کشور شده بود.

همچنین برآوردهای فائو از تولید و تجارت گوشت 
و شیر ایران در سال زراعی ۲۰۲۲ نشان می دهد حدف 
ارز 4۲۰۰ تومانی در این سال تاثیر منفی در این بخش 
از اقتصاد ایران نداشته و حتی تولید گوشت قرمز و شیر 

ایران رشد داشته است.
درحالی که طی س����ال قبل تولید شیر ایران 8/۵31 
میلیون لیتر اعالم شده بود، این رقم در سال زراعی ۲۰۲۲ 
و با وجود حذف ارز 4۲۰۰ تومانی ۰/۵ درصد رش����د 

کرده و به 8/۵77 میلیون لیتر رسیده است. واردات انواع 
لبنیات ایران هم در این سال نسبت به سال قبل 3 درصد 

کاهش داشته و به 1۰۰ هزار تن رسیده است.
همچنین صادرات انواع لبنیات در سال زراعی ۲۰۲۲ 
با رشد قابل توجه 14 درصدی مواجه شده و از 1/۲۲ 
میلیون تن در س����ال قبل به 1/394 میلیون تن طی این 

سال افزایش یافته است.
 فائو ادامه داد: تولید گوشت قرمز هم از حذف ارز 
4۲۰۰ تاثیر منفی نپذیرفته و طی سال ۲۰۲۲ با افزایش 
مواجه شده است. تولید گوشت گوساله 3 درصد رشد 
کرده و به ۵68 هزار تن رسیده و تولید گوشت گوسفند 

هم با رشد یک درصدی به 344 هزار تن رسیده است.  
اما تولید گوشت مرغ با افت 3 درصدی نسبت به سال 
۲۰۲1 مواجه شده و به ۲/1۰7 میلیون تن کاهش یافته 
اس����ت؛ در سال قبل ۲/183 میلیون تن گوشت مرغ در 

کشور تولید شده بود.
اجرایی شدن اولین مورد کشت قراردادی گیاهان 

دارویی 
از سوی دیگر، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کش����اورزی از اجرایی شدن اولین قرارداد کشت 
قراردادی گیاهان دارویی توسط اتحادیه ملی تعاونی های 

کشاورزی گیاهان دارویی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا ، حسین زینلی با اشاره به این که 
سطح زیرکشت گیاهان دارویی تا پایان سال گذشته به 
۲6۰ هزار هکتار رسیده است، گفت: میزان تولیدات این 

محصول در سال گذشته 4۰۰ هزار تن بوده است.
وی با بیان این که این میزان س����طح زیر کش����ت 
گیاهان دارویی و برخی درختچه ها مانند زرشک، عناب، 
سنجد و برخی دیگر را شامل نمی شود، یادآور شد: در 
مجموع ۲8۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت انواع 

محصوالت گیاهان دارویی است . 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی 

ادامه داد: در راس����تای اهداف وزارت جهاد کشاورزی، 
کش����ت قراردادی در گیاهان دارویی انجام شده و اولین 
قرارداد کش����ت قراردادی گیاهان دارویی توسط اتحادیه 
ملی تعاونی های کشاورزی گیاهان دارویی ایران اجرایی 

شده است.
وی تصریح کرد: در این قرارداد که برای نخستین بار 
با مشارکت اتحادیه ملی تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی 
ایران، اتحادیه تعاونی کشاورزی همدان و همکاری دفتر 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کش����اورزی عملیاتی شده، 
بنا اس����ت ۲۰۰ هکتار کشت گل محمدی، ۵۰۰ هکتار 
س����یاه دانه، ۵۰۰ هکتار زیره سبز، ۵۰۰ هکتار سیاهدانه، 
۵۰۰ هکتار خاکشیر، 3۰۰ هکتار خارمریم و 3۰۰ هکتار 

بابونه انجام شود.
زینلی گفت: سعی شده انواع نهاده های مورد نیاز از 
جمله بذر، سم و کود در اختیار کشاورزان قرار گیرد و 
مطابق دستورالعمل فنی دفتر طرح گیاهان دارویی، عملیات 

کاشت و فرآوری آن اجرایی شود.
وی با تاکید بر ممنوعیت واردات گیاهان دارویی که 
در داخل کشت می شوند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
برای تثبیت قیمت ها و همچنین عالقمندی کشاورزان به 
تولید، در زمانی موجود بودن محصول ایرانی در بازار از 

واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی 
تصریح کرد: واردکنندگان ضمن مراجعه به وزارت جهاد 
کشاورزی و دفتر گیاهان دارویی برنامه واردات خود را 
به منظور تنظیم بازار بررسی کنند و در صورتی که بدون 
هماهنگی اقدام به ثبت و ورود کاال کنند، مجوز واردات 

آنها داده نخواهد شد. 
وی با اش����اره به این که در س����ال گذشته با تالش 
وزارت جهاد کش����اورزی ۲۵۰۰ هکتار کشت گیاه سیاه 
دانه درکشور انجام شده است، یادآور شد: زنجیره ارزش 
این محصول توسط بخش خصوصی تکمیل و این مهم 
س����بب شد تا قیمت س����یاه دانه از 11۰ هزار تومان به 

7۰ هزار تومان کاهش یابد.
زینلی گفت: وزارت جهاد کش����اورزی تالش دارد 
با اس����تفاده از منابع موجود کشور به منظور حمایت از 
مصرف کنندگان با کشت گیاهان دارویی از جمله تخم 
شربتی، زنجبیل، موسیر و آویشن شیرازی بازار مناسبی 

برای داخل کشور و صادرات فراهم سازد.
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نفت ، طال ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگین ايران

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

80/08 دالر 

87/62 دالر 

91/72 دالر

83/07 دالر 

1750/84دالر

 16350000 تومان

15550000 تومان

8880000 تومان

5870000  تومان

3360000 تومان

1500000 تومان

27772 تومان

33900 تومان

 35100  تومان

28740 تومان

34100 تومان

36500 تومان

33049 تومان

41950  تومان

42200 تومان

7524 تومان

9612 تومان

9700 تومان

سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

دالر آمريكا)نرخ آزاد در صرافی هاي مجاز بانك مركزي(

دالر آمريكا)بازار آزاد شبكه داللي(

يورو)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

يورو )نرخ آزاد در صرافی هاي مجاز بانك مركزي(

يورو)بازار آزاد شبكه داللي(

پوند انگلستان)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

پوند انگلستان )نرخ آزاد در صرافی هاي مجاز بانك مركزي(

پوند انگلستان)بازار آزاد شبكه داللي(

درهم امارات)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

درهم امارات)نرخ آزاد در صرافی هاي مجاز بانك مركزي(

درهم امارات )بازار آزاد شبكه داللي(

گزارش فائو درباره افزايش توليدمحصوالت كشاورزي و پروتئيني ايران

تشریح ضوابط بازنشستگی و بهره مندی از 
مزایای بازماندگان تأمین اجتماعی

جدیدترین مقررات برقراری مستمری  بازنشستگی و بازماندگان وابسته به 
سازمان تأمین اجتماعی تشریح شد

مجتبی طهماسبی سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین  اجتماعی 
در تش���ریح مقررات و ضوابط برقراری تعهدات بلندمدت این سازمان گفت: 
بیمه ش���دگان سازمان تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط عام بازنشستگی 
می توانند درخواست بازنشستگی خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری 
به نشانی Es.taimn.ir ثبت و تمامی مراحل بازنشستگی خود را تا صدور حکم 
بازنشستگی از همان طریق پیگیری کنند. وی در تشریح انواع برقراری مستمری 
بازنشستگی گفت: سن۵۰ سالگی برای آقایان و سن 4۵ سالگی برای خانم ها به 
شرط داشتن حداقل 3۰ سال سابقۀ پرداخت حق بیمه، یکی از شرایط برقراری 
مستمری بازنشستگی است که مستمری بازنشستگی این دسته از افراد با لحاظ 
متوسط دستمزد آخرین دو سال مبنای کسر حق بیمه محاسبه و پرداخت می شود. 
سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین  اجتماعی همچنین گفت: داشتن 
6۰  سال سن برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم ها و داشتن ۲۰سال سابقه پرداخت 
حق بیمه یکی دیگر از شرایط قانون بازنشستگی محسوب می شود و بیمه شدگان 
واجد این شرایط می تواند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند که البته اگر مستمری 
استحقاقی این افراد کمتر از حداقل مزد کارگر عادی مصوب شورای عالی کار 
در سال برقراری مستمری باشد، با رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، میزان 

مستمری پرداختی آنان تا رقم مزبور افزایش پیدا می کند. 
وی افزود: بیمه شده مرد در صورت داشتن 6۰ سال تمام و بیمه شده زن 
با داشتن ۵۵ سال تمام در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی 
هم می تواند مشمول دریافت مستمری بازنشستگی شود با این تفاوت که حقوق 
بازنشستگی به این افراد متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود؛ 
ضمن آنکه چنانچه بیمه شده بعد از احراز این شرایط سنی کمتر از 1۰ سال سابقه 
پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند با پرداخت حق بیمه مربوط به مدت 

کسری سابقه تا 1۰ سال از مزایای این نوع بازنشستگی بهره مند شوند. 
طهماسبی در مورد بازنشستگی زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه بیمه گفت: 
خانم هایی که در مشاغل کارگری اشتغال به کار دارند، با ۲۰ سال سابقۀ کاری 
و دارا بودن 4۲ سال سن هم مشمول حقوق بازنشستگی شده و می توانند با 
۲۰روز حقوق بازنشسته شوند. همچنین تمام بیمه شدگانی که دارای 3۵ سال سابقۀ 
پرداخت حق بیمه هستند، بدون هیچ گونه محدودیت سنی می توانند بازنشسته 

شده و حقوق بازنشستگی دریافت کنند. 
وی در مورد شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی گفت: بیمه شده ای که 
بنا بر نظر کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی در اثر 
حادثه ناشی ازکار، ازکارافتاده کلی، ازکارافتاده جزیی یا مشمول دریافت غرامت 
مقطوع شناخته شود، بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بیمه و بیمه شده ای 
که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتال به بیماری، حداقل 
حق بیمه یک س���ال کار را متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک س���ال 
قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی پرداخته باشد، در صورت 
ازکارافتادگی کلی، حسب مورد، استحقاق دریافت تعهدات قانونی متناسب با 
آن را خواهد داشت.همچنین افراد واجد این شرایط، می توانند از طریق سامانه 
خدمات غیرحضوری س���ازمان تأمین اجتماعی به نشانی es. tamin. irمنوی 
مستمری بگیران - مستمری ازکارافتادگی، درخواست برقراری مستمری ازکارافتادگی 

خود را به صورت غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند. 
سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین  اجتماعی همچنین در تشریح 
مقررات برقراری مس���تمری بازماندگان افزود: تمام بازماندگان واجد ش���رایط 
مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته یا بیمه شدگان متوفی در صورت احراز 
شرایط مقرر در اصالحیه بند 3 ماده 8۰ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل 
آن شامل دارا بودن یک سال سابقه در ده سال آخر که حداقل 9۰ روز آن در 
آخرین سال حیات باشد یا دارابودن ۲۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه پیش 

از فوت، از مستمری و سایر مزایای جنبی مستمری بگیران بهره مند می شوند.
وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که بیمه ش���ده متوفی دارای بیش 
از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد، لیکن به نحوی حائز شرایط مقرر 
در قانون مذکور نشود؛ بازماندگان وی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه از 

مستمری بهره مند خواهند شد.

نخستین جشنواره معرفی زنان کارآفرین کشور به زودی 
برگزار می شود

نخستین جش����نواره معرفی زنان کارآفرین کشور 
تحت عنوان »جشنواره ترنج« به زودی در تهران برگزار 
می ش����ود و زنان کارآفرین تا 3۰ آذر فرصت دارند که 
برای شرکت در این جشنواره در سایت مجمع کارآفرینان 

کشور ثبت نام کنند.
به گزارش خبرنگارما، این جشنواره با هدف تجلیل 
از مقام زنان کارآفرین و معرفی ایده های کارآفرینی به 
س����ایر بانوان و استفاده از تجارب کارآفرینی زنان برای 
ایجاد اشتغال در سطح کل کشور برپا خواهد شد و در 
برپایی این جشنواره بخش خصوصی و دولتی مشارکت 
خواهند کرد. حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان 
کش����ور در یک نشست خبری به مناسبت هفته جهانی 
کارآفرینی گفت: زنان با شجاعت وارد عرصه کارآفرینی 
اجتماعی شده اند به گونه ای که در برخی مشاغل شاهد 
مدیریت بانوانی هستیم که عالوه بر خلق ثروت اقتصادی، 

به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی هستند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ادامه داد: نمونه های فراوانی 
از کارآفرنی زنان در کشور سراغ داریم که بیش از جنبه 
های اقتصادی تولید، به تأثیر اجتماعی اشتغال توجه کرده 
اند و عالوه بر بهبود معیش����ت خانوار شاغالن به رفع 

مشکالت اجتماعی آنها کمک کرده است.
 وی افزود: این جشنواره به دنبال تجلیل از مقام زنان 
کارآفرین و معرفی ایده های کارآفرینی به سایر بانوان و 
استفاده از تجارب کارآفرینی زنان برای ایجاد اشتغال در 
سطح کل کشور است. غزنوی با اظهار تأسف از نبود برنامه 
پنج ساله صنعتی در کشور گفت: موضوع پیشران ها تاکنون 
کمتر در محافل اقتصادی و کالن کشور مطرح شده و به 
همین دلیل تاکنون خط مشی مشخصی برای حمایت از 
پیشران های اشتغال زا و دارای زنجیره ارزش نداشته ایم.

وی ادامه داد: حمایت های ویژه در موضوع بهره بانکی و 
مالیات، جلوگیری از واردات کاالهای مشابه داخلی، کاهش 
تعرفه مواد اولیه مورد نیاز، جلوگیری از س����رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در صنایع پیشران و جلوگیری از بروز 
رقابت مخرب داخلی با محدودس����ازی صدور مجوزها، 
تنها بخشی از حمایت دولت های کشورهای یاد شده از 

شرکت های بزرگ و پیشران صنعتی است. 
دبیرکل مجمع کارآفرینان یادآور شد: برخالف نظر 
عده ای، توجه صرف به بنگاه های کوچک و متوس����ط 
هیچ وقت نمی تواند موجب تنومند شدن اقتصادمان شود 
و باید به س����مت تولید انبوه برویم تا قیمت و کیفیت 

تولیدات مان منطقی شود.
وی تاکید کرد: استراتژی مجمع کارآفرینان ایران ضد 
انحصار است و برای هر صنعتی هم پنج پیشران انتخاب 

کرده تا به مساله تولید انبوه ضربه ای وارد نشود.
غزنوی کمبود تسهیالت بانکی را یکی از مشکالت 
اساسی پیشران ها عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی، 
وام و تس����هیالت کمتری برای تامین س����رمایه ثابت و 
س����رمایه در گردش واحدها داده می شود. وی با تقسیم 
بانک های کشور به دو دسته افزود: دسته نخست بانک هایی 
هستند که زیان انباشته دارند، اما با وجود این به راحتی 
در حال کار کردن هس����تند و حتی سود بیشتری برای 
جذب سپرده های بیشتر مردم در نظر می گیرند و دسته 
دوم بانک هایی هستند که می توانند تسهیالت ارائه کنند، 
اما قوانین موجود سبب شده تا به سمت تولید و ارائه 

تسهیالت به این بخش نروند.
دبی����رکل مجمع کارآفرینان افزود: مطابق آمارها از 
ابتدای امسال تاکنون کمتر از 4۰ درصد تسهیالت سهم 
صنعت در کشور از سوی بانک ها پرداخت شده است.

میرکاظمی: بررسی دو مرحله ای الیحه بودجه 
یکپارچگی برنامه ها را مشکل می سازد

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بررس���ی جداول الیحه بودجه در 
مجلس شورای اسالمی را به صالح 
ندانس���ت و گفت: جداول بودجه 
امس���ال دیر هنگام و در مرداد به 
دولت ابالغ ش���د و از این جهت، 
بررس���ی دو مرحله ای این الیحه 
در مجلس، یکپارچگی برنامه های 

دولت را دچار مشکل می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، سیدمسعود میرکاظمی درباره 
طرح مجلس برای بررس���ی دو 
مرحله ای بودجه های ساالنه کشور 
گفت: وقت���ی قانونی در مجلس 
تصویب می ش���ود، ملزم به اجرا 

هستیم و باید تبعیت کنیم.
وی در ادامه نظر دولت را بر 
این دانست که نخست مجلس اجازه 
دهد تا دولت الیحه خود را برای 
اصالح ساختار به مجلس شورای 
اس���المی ارایه دهد و در ادامه  به 
کار مش���ترک با کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: 
این کمیسیون در طرحی درخواست 
کرد تا با مشارکت و همراهی دولت، 
آن را پیش ببرند و ما هم این کار 
را کردیم و با توجه به همکار های 

نزدیک، تالش می کنیم تا به نقطه 
نظر مشترک برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی 
دوفوریتی خواستند تا روند بررسی 
الیحه بودجه به صورت دومرحله ای 
باشد که مرحله نخست تبصره ها و 
مرحله دوم جداول بررس���ی شود؛ 
ما ارسال جداول بودجه به مجلس 
را ب���ه صالح نمی دانیم، زیرا مرداد 
امس���ال جداول بودجه 14۰1 به 
دولت ابالغ ش���د و از این جهت 
جمع کردن یکپارچگی برنامه های 

دولت دچار مشکل می شود.
وی اظه���ار امیدواری کرد که 
مجلس مراعات الزم را داشته باشد، 
زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته 
می شود، دارای نظم و یکپارچگی 
است و نباید دچار بخشی نگری و 

سلیقه های سیاسی شود. 
میرکاظمی درباره اینکه با توجه 
به ابالغ افزایش حقوق کارمندان آیا 
بودجه آن هم برای پرداخت تامین 
شده است، پاسخ مثبت داد و گفت: 
از ماه آبان، اصالحات انجام می شود 
و ما به التفاوت مهر در حقوق آبان 

پرداخت خواهد شد.

رتبه ششم ایران در میان کم خرج ترین 
دولت های جهان

صن���دوق بین الملل���ی پول با 
رده بن���دی 188 دولت جهان از نظر 
نس���بت خالص هزینه ه���ا به تولید 
ناخالص داخلی، دولت سیزدهم ایران 

را در رتبه ششم قرار داد.
ب���ه گزارش خبرگزاری صدا و 
س���یما، صندوق بین المللی پول در 
بخش���ی از گزارش خود موسوم به 
چشم انداز اقتصادی جهان به بررسی 
میزان هزینه های خالص 188 دولت 
جهان در سال ۲۰۲۲ پرداخته و آن ها 
را بر اساس نسبت خالص هزینه های 
دول���ت به تولی���د ناخالص داخلی 

رده بندی کرده است. 
این گزارش دولت سیزدهم ایران 
را ب���ه عنوان یکی از کم خرج ترین 
دولت های جهان معرفی کرده است. 
نسبت هزینه کرد دولت ایران در سال 
۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی ایران 
1۲/۵17 درصد محاسبه شده است که 
بر این اساس فقط پنج دولت جهان 
نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ 
کم هزینه تر بوده اند و ایران از این نظر در 

رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
کم خرج ترین دولت جهان در 
سال ۲۰۲۲ دولت هائیتی اعالم شده 
است که نسبت کل هزینه های دولت 
هائیتی به تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر1۰/۲93 
درصد محاسبه شده است که کمترین 
می���زان هزینه کرد دولت ها در جهان 

محسوب می شود.
دولت های ترکمنستان با 1۰/3۵۰ 
درصد، س���ودان با 11/4۲1 درصد، 
اتیوپ���ی ب���ا 1۲/۰8۰ درصد و گینه 
استوایی با 1۲/116 درصد به ترتیب 
در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته 
اند.همچنین ایران در میان کشور های 
خاورمیانه هم کم خرج ترین دولت در 
سال ۲۰۲۲ بوده است. دومین دولت 

کم خرج خاورمیانه عربستان است که 
در رتبه 6۵ جهان قرار گرفته اس���ت 
به طوری که نسبت هزینه کرد دولت 
عربستان به تولید ناخالص داخلی این 
کش���ور ۲6/8۵8 درصد اعالم شده و 
قطر با هزینه کرد ۲7/63۰ درصدی در 

رتبه سوم قرار گرفته است.  
همچنین دولت کشور جزیره ای 
"نائورو" با هزینه کرد 1۵4/4۵۵ درصدی 
به تولی���د ناخالص داخلی به عنوان 
ولخرج ترین دولت جهان شناخته شده 
است. رتبه برخی کشور های دیگر از 
نظر نسبت هزینه کرد دولت به تولید 
ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ عبارت 
اس���ت از: بنگالدش 8، اندونزی رتبه 
۲1، پاکستان رتبه ۲8، مصر رتبه 6۲، 
کره جنوبی رتبه 7۲، امارات رتبه 8۵، 
عمان رتبه 91، ترکیه رتبه 1۰4، چین 
رتبه 1۰8، روسیه رتبه 119، انگلیس 
رتب���ه 14۲، ژاپن رتبه 1۵۰ و آلمان 

رتبه 168.
بر اس���اس رده بندی صندوق 
بین المللی پول، اقتصاد های بزرگ و 
صنعت���ی ولخرج ترین دولت ها را در 
جهان دارند. دولت آمریکا که بزرگترین 
اقتصاد جهان را دارد، رتبه ای بهتر از 
1۲7 به دست نیاورده است. خالص 
هزینه های دولت این کشور به تولید 
ناخالص داخلی 37/466 درصد برآورد 

شده که رقم قابل توجهی است.
در میان اقتصاد های بزرگ، دولت 
فرانسه هم ولخرج ترین دولت جهان 
محسوب می شود. دولت این کشور 
معادل ۵8/36۵ درصد تولید ناخالص 
داخل���ی هزینه می کند و از این نظر 
در رتبه 181 جهان قرار گرفته است. 
فقط هفت کشور جزیره ای و کوچک 
هزینه کرد بیشتری نسبت به فرانسه بر 
اساس تولید ناخالص داخلی در سال 

نحوه دریافت کارت  خرید اعتباري لوازم خانگي ایراني۲۰۲۲ داشته اند.
سخنگوی وزارت صنعت از 
صدور کارت های اعتباری 3۰ ، 
۵۰ و 1۰۰میلی����ون تومانی برای  

خرید کاالهای ایرانی خبر داد.
به گزارش مهر، امید قالیباف 
اظهار داش����ت: ب����ه منظور ارائه 
تسهیالت برای خرید لوازم خانگی 
ایرانی، مقرر ش����د با همکاری ۵ 
بانک تا س����قف ۲۲ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت اعتباری )کارت 
اعتباری( در سه سقف 3۰ میلیون 
توم����ان، ۵۰ میلیون تومان و 1۰۰ 
میلیون تومان با س����ود 18 درصد 
و بازپرداخت 3 ساله به متقاضیان 

اختصاص پیدا کند.
وی اف����زود: فع����اًل در گام 
نخس����ت ارائه کارت اعتباری به 
۲۵۰ ه����زار نف����ر در نظر گرفته 
شده اس����ت که زوجین جوان و 
به تناس����ب ارزیابی تقاضا، افراد 
دیگرهم می توانند این کارت های 

اعتباری را تهیه کنند. 
س����خنگوی وزارت صنعت 
در مورد شیوه ارائه تقاضا گفت: 
متقاضیان می توانند با مراجعه به 
سامانه جهاد کاال به آدرس اینترنتی 
jahadkala.irگزینه ثبت طرح 
مل����ی را انتخاب و ثبت نام کنند 
و بعد از ثبت نام،  ۵ بانک برای 
پرداخت کارت اعتباری به متقاضی 

معرفی می ش����ود که فرد می تواند 
ب����ا مراجعه به هر یک از بانک ها 

مدارک الزم را بارگذاری کند.
وی تاکی����د ک����رد: صدور 
کارت ها با توجه به اعتبارسنجی 
مشتریان توسط سیستم بانکی انجام 
می شود و در نهایت کارت اعتباری 
به آدرس متقاضی پست خواهد 

شد.
  قالیب����اف ب����ا اظهار اینکه 
کاالهای خریداری شده در قالب 
این کارت ۵ درصد زیر قیمت بازار 
فروخته می شود، گفت: متقاضیان 
همچنین می توانند برای خرید به 
مراک����ز عرضه محصوالت ایرانی 
مراجعه و نسبت به خرید کاالی 

مورد نیاز خود اقدام کنند.
خبر دیگری حاکیست: طرح 
ملی توان خرید با هدف حمایت 
از کاالی ایرانی و با عنوان »جهاد 
کاال« با حضور مسئوالن وزارت 
صنعت، اتاق اصناف ایران و تهران 

به طور رسمی افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، مهدی کریمی 
رئیس شورای جهاد کاال در همین 
زمینه با اشاره به اهداف این طرح 
گفت: هدف از اجرای این طرح، 
تس����هیل در فرایند خرید لوازم 
خانگی ایرانی با قیمت مناسب و 

شرایط اقساط مناسب بود.

وی افزود: در این طرح، حذف 
واسطه ها و واریز مستقیم منابع مالی 
به حساب تولیدکننده لوازم  خانگی 
ایرانی اولویت مجموعه جهاد کاال 
بوده تا به این واسطه، مصرف کننده 
نهایی با کمترین هزینه بتواند کاالی 

مورد نیاز خودرا تهیه کند.
کریمی ادامه داد: در این طرح 
دولت و همچنین بانک ها همراهی 
الزم را داش����ته اند و به زودی در 
همه 3۲ اس����تان کشور این طرح 

اجرایی خواهد شد.
وی بیان داشت: طرح جهاد 
کاال در ابتدای راه است و تا این 
لحظه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد 
تومان از طریق بانک های مختلف 
تامین منابع شده است و به همت 
مجموعه جهاد کاال قصد داریم در 
سال 14۰۲ میزان منابع را به 1۰۰ 

هزار میلیارد تومان برسانیم.
رئیس ش����ورای جهاد کاال 
در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر 
برنامه های مجموعه جهاد کاال، طرح 
ضمانت کاالی ایرانی است که در 
ماه های آینده اجرایی خواهد شد. 
باید مصرف کننده کاالی ایرانی با 
خیال آسوده کاالی تولید داخل را 
خریداری کند و بر همین اساس 
طرح ضمانت کاالی ایرانی را در 

دستور کار خود قرار دادیم.

آغاز ثبت درخواست رسمی متقاضیان 
اجرای کشت قراردادی  

متقاضیان بخش خصوصی و شرکت های پشتیبان و پیشرو به منظور 
اجرای کشت قراردادی می توانند برای ارائه درخواست رسمی و استفاده از 

حمایت های دولتی ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا، محمد خالدی  مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت 
جهادکشاورزی ضمن اعالم این مطلب افزود: فرم درنظرگرفته شده برای 
ثبت نام این طرح ،ساده و حاوی پرسش هایی در خصوص وضعیت کنونی 
متقاضیان و برنامه آتی برای اجرای کشت قراردادی است و درخواست بخش 
خصوصی یا شرکت های پشتیبان پس از تکمیل فرم ثبت اولیه شرکت های 
پیشرو یا شرکت های پشتیبان در آدرس maj.ir/cf با حضور خود متقاضیان 

در کارگروه کلی کشاورزی قراردادی بررسی می شود.

آگهـي منـاقصـه جذب كـارگـزار
فـروش محصـول كيـوي

شركت توسعه كشا���� ميثا� پايد�� شما� (سهامي خا�) ��نظر 
���� جهت فر�� محصو� كيو� موجو� �� سر�خانه �� طريق جذ� 
كا�گز�� فر�� به فد��س���يو� ��سيه� هند�س���تا� � كشو�ها� 
منطقه �قد�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� تقاضا مي شو� ظر� مد� 10 ��� 

به ���ئه پيشنها��� �قد�� نمايند.
شما�� تما� � ���� �فتر مركز� 

گيال� � چابكسر � ��بر�� ����گا� شهيد مطهر� 
 كدپستي 56994 � 44871 
مديرعامل 09112273943 

 مدير مالي � ����� 09113932885
�مو� با��گاني 09113976225

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 موسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران 

به شماره ثبت 12539 و شناسه ملي 10100484337
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� هيأ� �منا� موسس���ه خيريه تو�نبخشي معلولين  �هني 
تهر�� �عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 
10:30 صبح ��� ��ش���نبه مو�� 1401/09/14 كه �� محل مؤسسه به نشاني: تهر��� خيابا� 

شريعتي� باالتر �� پل صد�� پال� 1717 تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.
دستور جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� مؤسسه �� مو�� عملكر� مؤسسه منتهي به مو�� 1400/12/29.
2 � �ستما� گز��� با��� قانوني.

3 � بر�سي � تصويب تر��نامه مالي مؤسسه منتهي به مو�� 1400/12/29.
4 � �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير�

5 � �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.
6 � تعيين ���ندگا� حق �مضا� مجا�.

7 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
8 � تصويب ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� هيأ� 

�منا� مي باشد.
هيأت مديره مؤسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران

آگهى دعوت نوبت دوم 
انجمن علمى عرفان اسالمى ايران (موسسه غير تجارى) 

شماره ثبت : 19667 شناسه ملى : 10103056773
 بدينوسيله �� كليه �عضا� پيوس���ته محتر� �نجمن علمى عرفا� �س���المى �ير�� (موسسه 
غير تجا��) ثبت شد� به شما�� 19667� شناس���ه ملى 10103056773 �عو� به عمل 
مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� �نجمن كه �� مو�� 1401/9/14��� 

ساعت 17 �� محل قانونى �نجمن تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه :

1- �نتخا� با��سين
2- �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

�� ضمن �گهى �عو� نوبت ��� �� مو�� 1401/7/20 طى �گهى �� ���نامه ش���ما�� 28227 
بر�� همين مجمع يعنى مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� چا� شد � �� كليه �عضا� محتر� 
�نجمن �عو� بعمل �مد تا �� جلس���ه حاضر شوند �ما چو� �� �ما� مقر� برگز��� مجمع يعنى 
مو�� 1401/8/14س���اعت 10صبح �� محل قانونى �نجمن جلسه به حد نصا� ال�� نرسيد � 

�سميت نيافت لذ� �قد�� به �عو� مجد� �عضا� بر�� نوبت ��� �� �ستو� كا� قر�� گرفت.
هيئت مديره انجمن

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت خدمات پزشكي و جراحي سينا مهر شميران (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 200757 و شناسه ملي 10102425097
�� كليه سهامد���� شركت خدما� پزش���كي � جر�حي سينا مهر شمير�� (سهامي خا�) �عو� مي شو� 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه ��� س���اعت 16 ��� چها�شنبه مو�� 
1401/9/9 �� محل تهر�� خيابا� �ليعصر(عج) باالتر �� خيابا� ش���هيد بهشتي� كوچه پر�يس پال�1� 

طبقه4 ��حد16 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
دسـتور جلسـه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�. 2 � �تخا� تصميم �� مو�� ��ند فعاليت ها� شركت � 

تعيين تكليف �مو�� شركت. 3 � تصويب تر��ها� مالي تا �نتها� سا� 98
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت صنايع شمش ريزان البرز 
سهامي خاص به شماره ثبت 1800 شناسه ملي 10861476494

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت صنايع ش���مش �يز�� �لبر� سهامي خا� �عو� به عمل مي �يد تا 
�� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 1401/9/14 ��� ساعت 17 ��قع �� محل 

شركت منعقد �ست� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه:

1� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد� بر�� مد� يكسا� 
2 � �نتخا� �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� �� سا�

3 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مديره شركت صنايع شمش ريزان البرز سهامي خاص

آگـهـي دعـوت
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت تدبير شهر ��نش (س���هامي خا�) ثبت شد� به شما�� 4460 � 
شناسه ملي 10660049296 �عو� به عمل مي �يد كه �� مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 1401/09/11 
ساعت 9 صبح � مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مو�� 1401/09/11 ساعت 11 صبح �� محل مركز 

�صلي شركت حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده: 1� �نتخا� مدير�� � با��سين. 2 � تصويب تر�� مالي

3 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
 دسـتور جلسـه مجمع عمومي فوق العاده: 1� نقل � �نتقا� سها�. 2 � كاهش س���رمايه. 3 � تغيير ����. 

4 � �لحا� موضو�/ جايگزيني موضو�. 5 � �صال� مو�� �ساسنامه
هيئت مديره

آگهي مجمع عمومي فوق العاده موسسه خيريه
توانبخشي معلولين ذهني تهران به شماره ثبت 12539 و شناسه ملي 10100484337

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� هيأ� �منا� موسسه خيريه تو�نبخشي معلولين  �هني تهر�� �عو� مي گر�� 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� ساعت 8:30 صبح ��� ��شنبه مو�� 1401/09/14 كه �� محل 
مؤسسه به نشاني: تهر��� خيابا� شريعتي� باالتر �� پل صد�� پال� 1717 تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.

دستور جلسه:
1� تغيير بند1 ما�� 16 �ساسنامه

2�  تصويب ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� هيأ� �منا� مي باشد.
هيأت مديره مؤسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام
شركت سيم و كابل ابهر(سهامى عام)

به شماره ثبت 1044 و شناسه ملى 10460039587
بدينوس���يله �� كليه س���هامد����� �كيل يا قائم مقا� قانونى صاحبا� سهم � 
همچنين نمايند� يا نمايندگا� �ش���خا� حقوقى �عو� مى  گر�� تا �� جلسه 
مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين شركت �� ��� شنبه 1401/09/12 ��� ساعت 
11,00 �� تهر��� خيابا� سهر���� شمالى� خيابا� خرمشهر� پال� 64 حضو� 

بهم �سانند.
با عنايت به ما�� 99 اليحه �صالحى قسمتى �� قانو� تجا��� �� كليه سهامد���� 
محتر� يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى گر�� تا يك س���اعت قبل �� شر�� 
مجمع �� محل برگز��� حاضر � با ���ئه �صل ��قه سهم � كا�� شناسايى معتبر� 

�كالتنامه � يا معرفى نامه �سمى� بر� ���� به جلسه �� ��يافت نمايند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده : 
1- تغيير ما�� 2 �ساسنامه (موضو� شركت)

2- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� مى  باشد.
هيئت مديره شركت سيم و كابل ابهر (سهامى عام)

آگهي مزايده عمومي
*موضو� مز�يد�: شركت كشت � صنعت � ��مپر��� صنايع شير �ير�� 
��نظر ���� نس���بت به فر�� 30 ��� گوس���اله نر قطع شير �� طريق 

مز�يد� عمومي �قد�� نمايد.
*محل � مهلت ��يافت � تس��ليم �س��نا� مز�يد�: حد�كثر تا 
ساعت 10 صبح ��� پنجش���نبه مو�� 1401/09/03 به ���� �شت 
��ستا� سيا� �سطلخ� خيابا� شهيد جماعتي� شركت كشت � صنعت � 

��مپر��� صنايع شير �ير��
* تا�يخ با�گش��ايي پاكت پيش��نها���: ��� پنجشنبه مو�� 

1401/09/03 ��� ساعت 11
*شركت �� �� يا قبو� كليه پيشنها��� مختا� �ست.

* هزينه ��� �گهي � كا�شناسي برعهد� برند� مز�يد� مي باشد.
*ساير �طالعا� مز�يد� �� متن شر�يط موجو� مي باشد.

شما�� تلفن: 09114645947
شركت كشت و صنعت و دامپروري صنايع شير ايران

شركت س���هامي مز�عه نمونه ��نظر ���� 20000 كيلوگر� نايلو� مرغي 
سه اليه � 16000 كيلوگر� نايلو� شيرينگ پك 75 سانتي خريد��� نمايد� 
متقاضيا� محتر� مي تو�نند با �� �س���ت ��شتن فيش ���يز� خريد �سنا� 
مناقص���ه �� تا�يخ 1401/08/29 �لي 1401/09/09 به ���� كيلومتر 42 
جا�� �� قال به سمت سد �شمگير� معا�نت با��گاني شركت سهامي مز�عه 
نمونه مر�جعه � �سنا� �� ��يافت نمايند � يا جهت كسب �طالعا� بيشتر با 

شما�� تلفن 01734563426 تما� حاصل فرمايند.
شر�يط شركت �� مناقصه:

1� ���يز فيش خريد �سنا� شركت �� مناقصه به مبلغ 200/000 �يا� 
به حسا� ش���ما�� 868921366 بانك كشا���� بنا� شركت سهامي 

مز�عه نمونه � ���ئه �� �� �ما� خريد �سنا�
2 � مهلت تحويل پاكت ها: 1401/09/12

3 � تا�يخ با�گش���ايي پاكت ها 1401/09/13 ساعت 14 مكا� شركت 
شركت سهامي مزرعه نمونهسهامي مز�عه نمونه

آگهى  مزايده دام
 شركت كش��ت � ��� قيا� �صفها� با شما�� ثبت 10345 � 
شناس���ه ملى 10260314217�� نظر ���� تعد��� �� ��� ها� 
ما���  (به ش���ر� �يل) �� ��حد �صفه���ا� � ��حد �يال� �� طريق 
برگز��� مز�يد� �� ��� چها�شنبه مو�� 1401/09/09 بفر�� 
برساند� لذ� �� متقاضيا� �عو� مى شو� جهت ��يافت � تحويل 
پاكت مد��� ش���ركت �� جلسه مذكو� به ����:  �فتر مركز� 
ش���ركت� پليس ��� �صفها� - تهر��� كيلومتر 9 جا�� علويجه 
تا س���اعت 11 صبح ��� مذكو� مر�جعه نمايند. ال�� به �كر �ست 
پاكت ها �� س���اعت 12 هما� ��� مفتو� � برند� �عال� خو�هد 

شد.
تلفن تما� :031-33804334

مزايده دام :
1.  گا�غير �بستن 

2. گا�  �بستن ��شتى
3. تليسه  غير با����

4. تليسه با����
5. گوساله نر شيرخو�� 
6. گوساله نر قطع شير

7. گوساله نر �نتيك برتر

آگهي مناقصه عمومي 

خريد 4 عدد كنتور گاز با تصحيح كننده

گروه صنايع سيمان كرمان به شرح مندرج در اسناد مناقصه
 (سهامي عام)

گر�� صنايع س��يما� كرما� (ش��ركت سهامي 
 ع��ا�) ��نظر ���� جهت خريد 4 ع���د� كنتو� گا� با 
تصحيح كنند� به ش���ر� مند�� �� �س���نا� مناقصه �� 
طريق برگ���ز��� مناقصه عمومي �ق���د�� نمايد. لذ� �� 
�شخا� حقوقي محتر� كه ����� صالحيت � �مكانا� 
ال�� مي باشند تقاضا مي ش���و� جهت ��يافت �سنا�� 
فر� ش���ر�يط ش���ركت �� مناقصه �� ساعا� ����� به 
�فتر كرما� مر�جعه � قيمت پيش���نها�� خو� �� ظر� 
7 (هفت) ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي �� پاكت ��بسته به 

��حد تد��كا� كرما� � يا �فتر تهر�� تحويل نمايند.
���� كا�خانه: كرم���ا� كيلومتر 17 جا�� تهر�� � 

تلفن 31341506(034)
���� �فتر تهر��: بلو�� �فريقا كوچه فر��� ش���رقي 

� تلفن 88774726
گروه صنايع سيمان كرمان

آگهى مزايده عمومى
 (نوبت دوم)

باش���گا� فرهنگى ���شى �ستقال� �� نظر ���� يك �ستگا� خو��� كپچر �� �� 
طريق مز�يد� عمومى به باالترين قيمت پيشنها�� ��گذ�� نمايد. .

مشخصا� خو��� به شر� �يل مى باشد:

كا�كر��نگسا� ساختموضو���يف

خو��� 1
Km 138,000مشكى متاليك2016كپچر

شر�يط متقاضيا� : كليه �شخا� حقيقى � حقوقى
مبلغ پايه: 7,500,000,000 �يا�

مبلغ شركت �� مز�يد�: 500,000,000 �يا�
مبلغ خريد پاكت:   20,000,000 �يا�

      IR 580150000003101052639354  :شما�� حس�ا� جهت ���يز
بانك سپه بنا� باشگا� فرهنگى ���شى �ستقال� �ير��

مح�ل ��يافت �س�نا� : تهر��� سعا�� �با� � خيابا� عالمه جنوبى � خيابا� 
38 غربى � پال� 7� ��حد مالى

مح�ل تحويل پيش�نها���: تهر��� س���عا�� �با� � خيابا� عالمه جنوبى � 
خيابا� 38 غربى � پال� 7� ��حد مالى

 محل با��يد :  تهر��� سعا�� �با� � خيابا� عالمه جنوبى � خيابا� 38 غربى � 
پال� 7 

مهلت تحويل �سنا� : به مد� 10 ��� كا�� پس �� �نتشا� �گهى مز�يد�
�ما� با��يد: همزما� با تحويل �سنا�

�م�ا� با�گش�ايى پاك�ت ها: يك هفته بعد �� ���ئ���ه �خرين مهلت تحويل 
�سنا� 

*تضمين ش���ركت �� مز�يد� مى بايست به صو�� چك تضمين شد� بانكى 
معتبر بنا� باشگا� فرهنگى ���شى �ستقال� �ير�� باشد.

*كليه هزينه ها� متعا�� نقل � �نتقا� �� قبيل تنظيم سند�تعويض پال� � 
نيز عو��� شهر���� � ����يى به عهد� برند� مز�يد�(خريد��) مى باشد.

باشگاه فرهنگى ورزشى استقالل

شناسايي و ارزيابي كيفي تأمين كنندگان مواد مصرفي مورد نياز

 فوالدسازي شركت فوالد جهان آرا اروند

شركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� شهر� صنعتي خرمشهر 
��نظر ���� به منظو� شناس���ايي � ���يابي كيفي شركت ها� 
توليد كنند� � تأمين كنند� مو�� مصرفي مو�� نيا� فوال� سا�� 
مطابق جد�� �يل ك���ه ����� تجربه� ��نش فني� ش���ر�يط 
ال�� � تو�� مديريتي� عملياتي � مالي مناس���ب باشند� جهت 
تأمي���ن كاال� مو�� نيا� خ���و� �عو� به عم���ل ���� لذ� �� 
كليه توليدكنندگا� � فر�ش���ندگا� ��جد ش���ر�يط كه مايل 
به همكا�� مي باش���ند �عو� مي گ���ر��� حد�كثر تا تا�يخ 
1401/09/02 نسبت به ��سا� تقاضانامه� ���مه � خالصه �� 
�� �طالعا� قر�����ها� مش���ابه خو� به همر�� �سنا� شركت � 
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كره شمالى امسال تعداد قابل توجهى پرتاب موشك داشته 
كه حاكى از آن است كه پيونگ يانگ با سرعت توسعه برنامه 
موشكى-هسته اى خود را به منظور مقابله با تهديدات آمريكا دنبال 
مى كند.به گزارش مهر،كره شمالى امسال آزمايش هاى متعددى از 
موشك هاى بالستيك قاره پيما (ICBM) گرفته تا سالح هاى مافوق 
صوت و راكت هاى شليك شده از واگن هاى ريلى، زيردريايى ها 
و پرتاب كننده هاى متحرك جاده اى، انجام داده كه سبب واكنش 
همسايه جنوبى اين كشور ژاپن و متحد اصلى اش يعنى آمريكا 
شده است.شبكه خبرى الجزيره با انتشار گزارشى در مورد توان 
هسته اى و موشكى كره شمالى و نيز افزايش آزمايش هاى موشكى 
اين كشور در ماه هاى اخير نوشت: باور بر اين است كه پيونگ 
يانگ براى آزمايش تازه سالح هسته اى خود پس از پنج سال 
آماده مى شود.در ادامه بخش هايى از اين گزارش مى خوانيم:براى 
«كيم جونگ اون»، رهبر كره شمالى تسليحات هسته اى كه برنامه 
آن را باوجود ســــخت ترين تحريم هاى جهان دنبال كرده است. 
دفاع از حكومتش در برابر هرگونه حمله احتمالى از سوى آنچه 
او به عنــــوان «نيروهاى متخاصم» مى پندارد، مانند آمريكا و كره 
جنوبى حياتى محســــوب مى شود.برخى از تحليلگران بر اين 
باورند كه هدف نهايى كيم ممكن اســــت حمله به كره جنوبى 
باشــــد، همانطور كه پدربزرگش كيم ايل سونگ در سال 1950 
تالش ناموفقى در اين زمينه داشت.اگرچه به نظر مى رسيد رهبر 
38 ســــاله كره شمالى در ابتدا درهاى اين كشور را براى برنامه 
خلع سالح باز كرده است، اما در ماه سپتامبر با قاطعيت اين در 
را بســــت و وضع كره شــــمالى را به عنوان يك كشور مجهز به 
سالح هسته اى "غيرقابل برگشت" اعالم كرد و قانون جديدى را 
تصويب كرد كه حق استفاده از «حمله اتمى پيشگيرانه» را تضمين 
مى كند.كيم در 8 سپتامبر در جلسه پارلمان اين كشور گفت:از 
طريق تحريم ها و محاصره هاى ناشناخته آنها تالش مى كنند ما 
را هدايت كنند، تا ســــالح هاى هسته اى را به ميل خودمان كنار 
بگذاريم. اما هرگز! بگذاريد 100، نه 1000 روز يا حتى 10 يا 

100 سال تحريم كنند.
هفتمين آزمايش هسته اى شامل چه مواردى مى شود؟

چهار آزمايش از شـــش آزمايش هسته اى كره شمالى در 
زمان كيم جونگ اون رهبر كنونى كره شـــمالى كه در ســـال 
2011 قدرت را به دســـت گرفت، انجام شده است. همه اين 
آزمايش ها در ســـايت «پونگى رى» يك منطقه كوهستانى در 
استان «هامگيونگ شمالى» اتفاق افتاده است.اولين آزمايش اتمى 
در اكتبـــر 2006 با حجمى كمتر از «يك كيلوتن» اندازه گيرى 
شـــد، در حالى كه آخرين آزمايش در ســـپتامبر 2017 داراى 
نيروى تخمينى يا بازدهى تا 250 كيلوتن بود. اين حداقل 16 
برابر قوى تر از بمب هاى 15 تا 20 كيلوتنى اســـت كه اياالت 
متحده براى نابودى هيروشيما و ناكازاكى ژاپن در سال 1945 
استفاده كرد.«هانس كريستنسن و مت كوردا» دو تن از اعضاى 
بولتن دانشمندان اتمى، تخمين زده اند: پيونگ يانگ اكنون، ممكن 
اســـت مواد شكافت پذير كافى - مواد هسته اى در بمب هاى 
اتمى - براى ساخت 45 تا 55 سالح هسته اى دراختيار داشته 
باشـــد و اكنون 20 تا 30 كالهك را جمع آورى كرده باشـــد. 
برخى ديگر معتقدند اين اعداد ممكن اســـت بيشتر باشد.«آن 
كيت پاندا» عضو ارشـــد بنياد كارنگى براى صلح بين المللى، 
در مصاحبه با الجزيره گفت : كره شـــمالى احتماالً 40 تا 70 
كالهك هسته اى ساخته شده دارد.كارشناسان اكنون مى گويند 
هفتمين آزمايش اتمى كره شمالى قريب الوقوع است و تصاوير 
ماهواره اى دوباره حفارى تونل ها و ايجاد ســـازه هاى پشتيبانى 
در Punggye-ri را نشـــان مى دهد.«وان ون ديپن» كارشناس 
سالح هاى كشتار جمعى و عدم تكثير در مركز «استيمسون» در 
اين زمينه به شبكه خبرى الجزيره گفت: آزمايش مورد انتظار 
مى تواند شامل انفجار يك كالهك هسته اى با اندازه بسيار باال و 
با بازدهى بيشتر باشد؛ يا مى تواند شامل يك كالهك كوچك تر 
و ســـبك تر باشد كه روى موشك هاى كوتاه برد براى استفاده 
«تاكتيكى» در ميدان جنگ نصب شود.برخوردارى از اين توانايى 
همچنين مى تواند به كره شمالى اجازه دهد تا چندين كالهك 
 ICBM از اين قبيل را بر روى يك موشك بالستيك قاره پيما
نصب كند كه اين موشك را قادر مى سازد تا چندين هدف را 
همزمان مورد حمله قرار دهد.«ون ديپن» گفت:البته كره شمالى 

براى دستيابى به چنين «حمله اتمى تاكتيكى» بايد آزمايش هاى 
بيشـــترى انجام دهد.او همچنين هشدار داد كه حتى زمانى كه 
آزمايش انجام مى شود، ممكن است نتوانيم بفهميم كه آنها چه 
چيزى را آزمايش كرده اند، زيرا در خارج از كره شمالى، اطالعات 
بسيار محدودى در مورد آنچه در يكى از اين آزمايش ها اتفاق 

مى افتد وجود دارد.
آيا كره شــمالى مى تواند به كــره جنوبى، ژاپن و آمريكا 

حمله كند؟
در حالى كه كره شمالى دهها بمب هسته اى دارد، اين موضوع 
مشخص نيست كه آيا توانايى رساندن اين سالح ها را به دشمنان 
اين كشور يعنى كره جنوبى، ژاپن و اياالت متحده دارد يا خير.
كارشناسان مى گويند اين توانايى بر چند اصل استوار است. ابتدا، 
كره شمالى بايد موشك هايى بسازد كه بتوانند اين مسافت  را طى 
كنند و ديگر اينكه اين كشور بايد بتواند تسليحات هسته اى خود 
را روى موشــــك هاى برد كوتاه، متوســــط و بلند نصب كند.آنها 
مى گويند: اين كشور چندين دهه است كه موشك هايى دارد كه 
مى تواند به همســــايگان خود حمله كند و در ســــال 2017 نيز با 
آزمايش موفقيت آميز موشك Hwasong 15- توانايى برد شليك 
موشك تا قاره آمريكا را نشان داد كه قادر است مسافتى حدود 
12874 كيلومتر (8000 مايل) را طى كند.در ماه مارس 2022، كره 
شمالى همچنين ادعا كرد كه موشكى با برد بيشتر آزمايش كرده 
است، هواسونگ -17 يا «موشك هيوال» نامگذارى شده است.اما 
در مورد اينكه آيا كره شمالى مى تواند بمب هاى هسته اى خود را 
كوچك سازى كند تا بتوانند در دماغه موشك ها قرار گيرند، ترديد 
وجود دارد.گروهى از كارشناسان سازمان ملل سال گذشته گزارش 
دادند كه اين احتمال وجود دارد كه كره شمالى واقعاً توانايى نصب 
كالهك هاى هسته اى بر روى موشك هاى بالستيك كوتاه، متوسط 
و دوربرد خود را داشته باشد.اگر اين درست باشد، به اين معنى 
است كه پيونگ يانگ داراى موشك هاى كالهك هسته اى است 
كه مى تواند به همسايگانش حمله كند، اما سئواالت بيشترى در 
مورد توانايى آن براى ضربه زدن به آمريكا وجود دارد.كارشناسان 
مى گويند : پيونگ يانگ هنوز نشان نداده است كه آيا مى تواند يك 
ســــپر حرارتى بسازد كه بتواند از يك سالح هسته اى در شرايط 
مختلــــف جوى محافظت كند يا خير.«جان تيرنى» مدير اجرايى 
مركز كنترل تسليحات و منع گسترش تسليحات، گفت: برخى از 
كارشناسان مى گويند كه كره شمالى هنوز بر دانش توانايى كوچك 
 ICBM ســــازى و قرار دادن موفقيت آميز ســــالح بر روى يك
تسلط نيافته است .به گفته وى آزمايش اخير كره شمالى شكست 
خورده است، اما نگرانى ها همچنان وجود دارد زيرا پيونگ يانگ به 
آزمايش براى ارتقا سيستم هايش و بهبود سريع ادامه مى دهد.«مارك 
فيتزپاتريك» دانشيار مؤسسه بين المللى مطالعات استراتژيك آمريكا 
نيز در اين زمينه معتقد اســــت: كره شمالى آزمايش هاى موشكى 
زيادى انجام داده است كه به خودى خود نشان مى دهد آنها احتماالً 
مى توانند اين كار را انجام دهند.از ديگر قابليت هايى كه كره شمالى 
امســــال به دنبال پيشرفت آن بوده است، شامل توانايى پرتاب از 
ســــكوهاى مختلف از جمله واگن هاى راه آهن و يك زيردريايى 
بوده كه همگى ممكن است شناسايى و انهدام اين اهداف را براى 
دشمنان دشوار كند.كره شمالى همچنين موشك هايى با سوخت 
جامد آزمايش كرده است؛ فناورى كه جابجايى راكت ها را آسانتر و 

پرتاب را سريعتر از موشك هاى با سوخت مايع مى كند.
آيا آمريكا مى تواند از تهاجم هسته اى كره شمالى جلوگيرى 

كند؟
باوجود پيشرفت هاى گزارش شده، كارشناسان خاطرنشان 
مى كنند كه آمريكا كه پايگاه ها و نيروهاى زيادى در كره جنوبى 
و ژاپن دارد، اقداماتى انجام داده اســــت تا همواره توانمندى و 
برترى نظامى هسته اى و متعارف خود را عليه كره شمالى حفظ 
كند.«فيتزپاتريك» در اين زمينه گفت: واشنگتن توانايى حمله به 
كره شمالى را با استفاده از موشك هاى موجود در زيردريايى هاى 
اين كشور در اقيانوس آرام، بمب افكن هاى بى -52 و همچنين 
موشك هاى قابل شليك از خيلج گوام و سواحل غربى كاليفرنيا 
دارد.وى افزود: با توجه به موارد فوق، نوعى "بازدارندگى متقابل" 
در شــــمال شــــرق آسيا حاكم است و به نظر مى رسد آمريكا با 
توانمندى هاى ياد شــــده، قادر است كره شمالى را از آغاز يك 

جنگ بازدارد.

نگاهى به زرادخانه هسته اى كره شمالى

وجود برخى از مسائل عملياتى بين چين و 
آمريكا در منطقه درياى چين جنوبى نيز اهميت 
بازدارندگى هسته اى در سياست خارجى چين 
را افزايش داده اســـت. سجاد مرادى كالرده، 
پژوهشـــگر حوزه بين الملل در مقاله اى براى 
خبرگزارى مهر نوشت:چين يكى از مهم ترين 
قدرت ها در نظام بين الملل كنونى است كه در 
سياست خارجى اين كشور موضوعات مختلفى 
مطرح شده است؛ از مقابله با امپرياليسم و نظريه 
سه جهان تا همزيستى مسالمت آميز، سياست 
درهاى باز، مصالحه گرايى و چندجانبه گرايى، 
همگـــى در تبيين نگاه و رفتار چين با جهان 
خارج نقش داشـــته اند. چين به مدت طوالنى 
يك سياست خارجى مستقل را در پيش گرفته 
است كه به طور كلى از تعهدات مبتنى بر اتحاد 
اجتناب مى كرد. از نيمه دهه 1990 راهبرد بيرون 
رفتن در برابر راهبرد دعوت به درون مورد توجه 
دستگاه هاى سياستگذارى پكن قرار گرفت كه 
محور كلى آن تشـــويق چين براى حضور در 
خارج از كشـــور براى برآوردن نيازها و كسب 
تجربه الزم براى انتقال به درون كشـــور است. 
در اين بين نظام بين الملل آنارشيك، چين را نيز 
همچون ســـاير دولت هاى موجود در اين نظام 
درگير گسترش توانايى هاى هسته اى به ويژه در 

رقابت با آمريكا و رقباى ديگر كرده است.
بازدارندگى هسته اى

ظهور سالح هاى هسته اى و قابليت تخريبى 
وحشتناك آنها جهان را متحول و از سال 1945 تا 
به امروز پيشرفت فناورى هاى هسته اى، سياست 
جهانى را دســـتخوش تحوالت بنيادين كرده 
اســـت كه يكى از مهم ترين آنها، وضع نظريه 
بازدارندگى هســـته اى است. واژه بازدارندگى 
(Deterrence) به معناى پيشگيرى از انجام 
عملى به سبب تهديد و ترور است. اين مفهوم 
نوع خاصى از رابطه سياسى بين واحدهاى درگير 
در كنـــش متقابل با هم را منعكس مى كند كه 
در آن يك واحد سعى دارد از طريق تهديد به 
مجازات و تالفى، ديگرى را از اقدام تهاجمى 
بازدارد. بازدارندگى در مفهوم جديد آن حاصل 
پيدايش سالح هسته اى و موازنه وحشت بين دو 
ابرقدرت در زمان جنگ سرد است كه به رغم 
نفرت از يكديگر هر گونه تهاجم عليه رقيب را 

غيرعقالنى مى دانستند.
بازدارندگى هسته اى نظريه اى است كه از 
سوى كنت والتز در سال 1981 مطرح شد. در 
اين نظريه، ابزار بازدارنده در حد ســـالح هاى 
اتمى و امكانات رســـاندن آنها به دشمن است. 
والتـــز با ارائه اين نظريه بيان كرد كه هراس از 
خرابى هاى سالح هسته اى پايدارترين ويژگى 
نظم بين المللى است و بنابراين هيچ دليلى براى 
نگرانى در مورد گسترش اين سالح ها در نظام 
بين الملـــل وجود ندارد. همانگونه كه در طول 
جنگ ســـرد بازدارندگى هسته اى به جاى خلع 
سالح به ويژگى مسلط روابط قدرت هاى بزرگ 
تبديل شد و ثبات را پديد آورد، بعد از جنگ 
و در شـــرايط بحرانى نيز مى تواند ثبات بخش 
روابط ميان دولت ها باشد.به نظر والتز در محيط 
آنارشـــيك بين المللى كه امكان همكارى ميان 
دولت ها محدود اســـت و آنها را به خوديارى 
براى تأمين بقا و امنيت وا مى دارد، سالح هاى 
هســـته اى به دليل قـــدرت بازدارندگى كه در 

مقابل تهديدات بيرونى دولت ها ايجاد مى كنند 
حائز اهميت هستند؛ بنابراين قدرت بازدارندگى 
اين ســـالح ها باعث ايجاد امنيت براى دولت 
و كاهش فشـــارهاى رقابتى ميان آنها و رقباى 
منطقه اى و ايجاد ثبات اســـتراتژيك براى نظام 

بين الملل مى شود.
از نظر والتز افزون بر كشورهاى هسته اى 
موجود، اگر كشور ديگرى نيز به سالح هسته اى 
دســـت يابد، نبايد چندان نگران بود. برعكس؛ 
آنچه نگران كننده است و باعث احتمال وقوع 
جنگ مى شـــود، گسترش سالح هاى متعارف 
است؛ زيرا امكان استفاده از آنها توسط دولت ها 
زياد اســـت. به نظر او در جهان با سالح هاى 
متعـــارف، دولت ها در مورد برد و باخت خود 
نگرانند؛ حال آن كه در جهان با ســـالح هاى 
هسته اى نگرانى دولت ها، بقا يا نابودى آنهاست. 
در مجموع بازدارندگى هســـته اى والتز بر سه 
پيش فرض استوار است: 1- احتمال وقوع جنگ 

عمده ميان دو دولت داراى سالح هسته اى، كم 
است 2- احتمال جنگ، بحران و استفاده محدود 
از نيرو بين دو دولت بى بهره از تقارن هسته اى 
در يك منطقه زياد اســـت3- احتمال جنگ و 
بحران دو دولتى كه داراى سالح هسته اى نباشند، 

بسيار زياد است.
توان تسليحاتى هسته اى چين

چيـــن اولين آزمايش بمب اتمى خود را 
در منطقه ســـين كيانگ در شـــمال غرب اين 
كشـــور در 17 ژوئن ســـال 1967 انجام داد. 
چين از پيشرفته ترين كشورهاى دنيا در ساخت 
و نگهدارى تســـليحات اتمى است و فناورى 
بااليـــى در اين زمينه دارد؛ به گونه اى كه اين 
كشـــور با 350 كالهك هسته اى بعد از روسيه 
و آمريكا در رده ســـوم قدرت هاى هسته اى در 
جهان قرار دارد. راهبرد اصلى چين در اين حوزه 
عدم استفاده از سالح هسته اى است؛ مگر اين 
كه از سوى يك كشور مورد حمله اتمى قرار 

گيـــرد. در اين زمينه، پكن در مارس 1992 به 
 (NPT) پيمان عدم اشاعه سالح هاى هسته اى
پيوست. چين همچنين در صدد ارتقاى كمى و 
كيفى توان بمب هاى هســـته اى است.بر اساس 
گزارش  «قدرت نظامى چين در ســـال 2021» 
كه از سوى وزارت دفاع آمريكا پنتاگون منتشر 
شد، چين در حال تسريع توسعه كالهك هاى 
هسته اى استراتژيك خود و ساخت 700 كالهك 
هسته اى تا سال 2027 و 1000 كالهك تا سال 
2030 است. بر اساس اين گزارش، چين در حال 
سرمايه گذارى و گسترش تعداد سكوهاى پرتاب 
هسته اى زمينى، دريايى و هوايى خود و ايجاد 
زيرساخت هاى الزم براى حمايت از گسترش 
عمده نيروهاى هسته اى خود است. به گونه اى 
كه اسناد دفاعى آمريكا، چين را چالش شماره 
يك واشـــنگتن برشمرده است. در اين گزارش 
آمده است كه چين در نظر دارد آمادگى نيروهاى 
هســـته اى خود را در زمان صلح با حركت به 
سمت موقعيت پرتاب در حالت هشدار با يك 
نيروى مستقر در سيلو افزايش دهد. پكن اين 
موضع را با سياست عدم استفاده اول از سالح 

هسته اى سازگار مى داند.
ارزيابى سياست خارجى چين

سياست خارجى چين بعد از روى كار آمدن 
دنگ شيائوپينگ در 1979 بر مبناى توسعه گرايى 
شكل گرفت. در اين قالب پكن به جذب منابع 
بين المللـــى به درون مرزهاى خود اقدام كرد و 
اكنون بعد از چهار دهه به پيشرفت چشمگيرى 

رسيده است. 
بعد از روى كار آمدن شى جين  پينگ در 
سال 2012 الگوى سياست خارجى توسعه گرا در 
سياست خارجى چين با تغييراتى مواجه شد؛ به 
گونه اى كه پكن از الگوى انعطاف پذير دهه هاى 
قبل فاصله گرفت و با قاطعيت سياسى- نظامى 
بيشترى سياســـت خارجى خود را شكل داد. 

سياست خارجى چين در اين دوره بيش از همه 
بـــر مبناى برهم زدن نظم بين المللى به رهبرى 
آمريكا و رقابت اســـتراتژيك با آن سامان يافته 
اســـت. نگرانى چين در مورد آمريكا محدود به 
مساله حوزه هاى نفوذ در مناطق مختلف جهان 
نيســـت، بلكه دخالت در امور داخلى چين البته 
جدا از موضوع تايوان نيز مطرح است. چين باور 
دارد كه هژمونى جويى آمريكا پتانسيل انحراف 
يا امپرياليستى شدن را دارد، حال آنكه در دوره 
نومحافظه كاران، چنين انحرافى ايجاد شد.چين 
بخشـــى از دستاوردهاى اقتصادى خود را براى 

توسعه قدرت نظامى اختصاص داده است. 
طبق آمار مؤسسه تحقيقات صلح استكهلم 
SIPRI، بودجه نظامى چين در ســـال 2021 در 
حدود 293 ميليارد دالر بود كه بخشـــى از آن 
به ارتقاى توان هســـته اى اختصاص يافت. چه 
اين كه سياست بلندمدت چين در دوره رياست 
جمهورى شـــى جين پينگ بر مبناى ايجاد يك 
ارتش در كالس جهانى قرار دارد كه بتواند موازنه 
 Indo – Pasi�c قوا را در منطقه هند - آرام
را تغيير دهد. بازدارندگى هســـته اى در سياست 
خارجى چين بيش از همه در مقابل آمريكا معنا 
و مفهـــوم دارد. به ويژه اين كه مقامات دفاعى 
آمريكا نگرانند كه چين در تالش براى دستيابى 

به برابرى رقابت با آمريكاست.
وجود برخى از مسائل عملياتى بين چين و 
آمريكا در منطقه درياى چين جنوبى نيز اهميت 
بازدارندگى هسته اى در سياست خارجى چين 
را افزايش داده اســـت؛ مانند نخست، افزايش 
قابليت هسته اى چين، آمريكا را از اين منظر كه 
با مجموعه اى از كشورهاى مخالف (روسيه، چين 
و كره شمالى) با توان هسته اى بازدارنده و فزاينده 
مواجه مى كند، براى چين داراى اهميت اســـت. 
دوم، پكن با مساله تجزيه طلبى تايوان روبروست 
كه تحت تأثيرات مستقيم محافل آمريكا و غرب 
قرار دارد. پكن اين جزيره را بخشى جدايى ناپذير 
از سرزمين خود مى داند و استفاده از زور را براى 
الحاق آن به ســـرزمين اصلى با توجه به فاصله 

اندك آن رد نكرده است.
 سوم، با توجه به افزايش آسيامحورى در 
سياست خارجى آمريكا از دوره اوباما تاكنون و 
افزايش رقابت آمريكا و چين در منطقه هند - 
آرام ضرورت بازدارندگى هسته اى براى هر دو 

كشور اهميت دارد.
در نهايت بايد گفت كه چين يگانه عضو 
دائم شـــوراى امنيت سازمان ملل محسوب مى 
شود كه متعهد است كه اولين كشورى نباشد كه 
از سالح هسته اى استفاده مى كند. اين فاكتور يك 
قابليت موازنه گرى هسته اى را در اختيار پكن قرار 
داده است؛ موضوعى كه در جنگ اخير اوكراين 
بـــه ويژه با افزايش نگرانى از درگيرى احتمالى 
هسته اى روسيه و غرب به صورت جدى مطرح 
شد. به گونه اى كه بسيارى معتقدند چين بتواند 

اين بحران را خنثى كند.
 استيو تسانگ مدير مؤسسه چين در دانشگاه 
سوآز انگليس بر اين باور است كه اگر قدرتى 
بر پوتين نفوذ داشته باشد، آن چين است. تنها 
محدوديت اين موضوع اين اســـت كه پكن در 
سياست خارجى خود پيش از همه، مزايا و معايب 
مشـــاركت در هر موضوع بين المللى را در نظر 
مى گيرد و بر اساس آن دست به اقدام مى زند.

بازدارندگى هسته اى در سياست خارجى چين

* ظهور سـالح هاى هسـته اى و قابليت تخريبى وحشتناك آنها جهان را متحول و از سال 

1945 تا به امروز پيشرفت فناورى هاى هسته اى، سياست جهانى را دستخوش تحوالت 

بنيادين كرده است

*چين از پيشـرفته ترين كشـورهاى دنيا در سـاخت و نگهدارى تسـليحات اتمى اسـت و 

از فناورى بااليى در اين زمينه برخوردار اسـت؛ به گونه اى كه اين كشـور با 350 كالهك 

هسته اى بعد از روسيه و آمريكا در رده سوم قدرت هاى هسته اى در جهان قرار دارد

*بعد از روى كار آمدن شـى جين  پينگ در سـال 2012 الگوى سياسـت خارجى توسـعه گرا در 

سياست خارجى چين با تغييراتى مواجه شد؛ به گونه اى كه پكن از الگوى انعطاف پذير دهه هاى 

قبل فاصله گرفت و با قاطعيت سياسى- نظامى بيشترى سياست خارجى خود را شكل داد

    تاريخ چاپ : يكشنبه 1401/08/29

شركت تعاونى مسكن كاركنان مجتمع اندازه شناسى و كاليبراسيون  شماره ثبت : 328913

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول
بدينوسيله از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت به عمل مى آيد جهت شركت 
در مجمع مذكوركه راس ســــاعت 15 روز سه شنبه مورخه : 1401/09/22 درمحل :  
خيابان شــــهيد رجايى جنوب ، شهرك سيزده آبان ، خيابان شهيد جمشيدى ، كوچه 

ارديبهشت 3 ، جنب مسجد امام رضا ( ع )  تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند .
- چنانچه حضور عضوى در مجمع مذكور ميســـر نباشد مى تواند حق حضور و 

اعمال راى خود را به شخص ديگرى واگذار نمايد . 
در اين راستا عضو و وكيل جهت تاييد وكالتنامه ها تا بيست و چهار ساعت قبل از 

روز برگزارى مجمع به دفتر تعاونى مراجعه نمايند .
-كانديداهاى سمت هيات مديره و بازرس نيز ظرف حداكثر پنج روز پس از انتشار 
آگهى دعوت با در دست داشـــتن مدارك اعالمى و الزم جهت ثبت نام به دفتر 

شركت تعاونى مراجعه نمايند .
دستور جلسه : 

1- ارائه گزارش  هيات مديره و بازرس
2- تصويب  صورتهاى مالى ســـالهاى 1398، 1399 ، 1400  و تصويب بودجه 

پيشنهادى سال مالى 1401
3- انتخاب اعضاى هيات مديره و بازرس

 4- طرح و تصويب آئين نامه اختيارات ، وظايف و حقوق و مزاياى مديرعامل
5- طرح و تصويب دســـتورالعمل حقوق ، مزايا ، پاداش و حق حضور در جلسات 

اعضاى هيات مديره 
6- تعيين تكليف زمين خريدارى شده شركت تعاونى

7- تعيين خط مشى شركت تعاونى                             

هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شركت تعاوني مسكن اميد وابسته به لشكر 21 حمزه

به اين وســـيله به اطالع اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن اميد به 
شماره ثبت 38636 مي رساند در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت اول) شـــركت كـــه رأس ســـاعت 16:00 (4بعدازظهر) روز 
سه شـــنبه مورخـــه 1401/09/15 به صورت حضـــوري در محل 
 سالن ورزشي شـــماره يك واقع در ضلع شمالشـــرقي شهرك اميد 
(پشت ساختمان 17) با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 

اجتماعي برگزار مي شود حضور به هم رسانند.
توضيحات:

اعضايي كه به هر دليل نمي توانند در جلسه مجمع عمومي فوق الذكر 
شـــركت نمايند مي توانند به عضو تعاوني و يا شـــخص ديگر جهت 
شركت در جلســـه مجمع وكالت دهند، لذا وكيل و موكل بايد از روز 
 دوشنبه 1401/8/30 لغايت روز چهارشنبه 1401/09/02 از ساعت
09:00 الي 14:00 با در دست داشـــتن اصل شناسنامه، كارت ملي 
وكارت عضويت تعاوني به ســـاختمان اداري تعاوني مراجعه تا پس از 

احراز هويت طرفين نسبت به صدور وكالت نامه اقدام شود.
قابـــل توجه اينكه: هر عضو تعاوني حداكثر وكالت ســـه عضو ديگر و 

شخص غيرعضو فقط وكالت يك عضو تعاوني را مي تواند بپذيرد.
مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول) اين شـــركت با حضور حداقل دو 
ســـوم اعضا تعاوني يا نمايندگان تام االختيار آنها رسميت پيدا مي كند 
و تصميمات متخذه آن مجمع براي كليه اعضا اعم از (غايب، مخالف و 

حاضر) نافذ، معتبر و الزم االجرا خواهد بود.
دستور جلسه:

1)اتخاذ تصميم درخصوص انحالل تعاوني و تعيين مكان تصفيه.
2) در صورت تصويب نشدن انحالل، اتخاذ تصميم درخصوص تغيير و 

اصالح اساسنامه شركت تعاوني مسكن
(مـــواد 1ـ  2ـ  3ـ  5ـ  6ـ  7ـ  9ـ  11ـ  12ـ  15 و مـــواد 17 تا 78) و 

تطبيق به شركت تعاوني خدماتي و پشتيباني.
هيأت مديره شركت تعاوني مسكن اميد

شــركت شير پاســتوريزه پگاه خراســان درنظر دارد از طريق 

برگزاري تجديد مناقصه عمومي نســـبت به تأمين دستگاه تري بلوك 

جهت پركردن شير ESL داخل  بطري PET با سيستم لودسلي (وزني) 

از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شـــرايط اقدام نمايد، لذا متقاضيان 

شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت و تحويل برگ شرايط مناقصه، 

حداكثر تا پايان وقت اداري روز شـــنبه مـــورخ 1401/09/05 به امور 

قراردادهاي شـــركت واقع در كيلومتر 13 جاده مشهدـ  قوچان و يا به 

 www.khorasan.pegah.ir :سايت اينترنتي شـــركت به آدرس 

 مراجعه نمايند. تلفـــن تماس: امور قراردادهـــا 34520725ـ  051 

واحد فني و مهندسي: 09153173471

آگهي تجديد 
مناقصه عمومي

شــركت شير پاســتوريزه پگاه خراســان درنظر دارد از طريق 

برگزاري تجديد مناقصه عمومي نســـبت به تأمين نه دســـتگاه پالت 

 تراك برقي به ظرفيت 1500 كيلوگرم از اشـــخاص حقيقي و حقوقي

 واجد شـــرايط اقدام نمايد، لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند 

جهت دريافت و تحويل برگ شـــرايط مناقصـــه، حداكثر تا پايان وقت 

اداري روز شنبه مورخ 1401/09/05 به امور قراردادهاي شركت واقع در 

 كيلومتر 13 جاده مشهدـ  قوچان و يا به سايت اينترنتي شركت به آدرس:

 www.khorasan.pegah.ir مراجعـــه نماينـــد. تلفن تماس: 

امـــور قراردادهـــا 34520725ـ  051 واحـــد فني و مهندســـي: 

09158801561

آگهي تجديد 
مناقصه عمومي

24650جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - امر مهم - از دستگاه هاى نورى ، چشم زير دريايى
2 - نصف دايره - از پهنه هاى آبى

 3 - تير پيكاندار - انبار ماشين آالت سنگين - پيشرو 
اعداد - فرودگاه معروف پاريس

 4 - دريايى در اروپا - گذشته - حرف دوم يونانى
 5 - نام مردانه - راهنمايى - الشخور

 6 - خيلى كم - اما - ريشه - اسب آذرى
 7 - از پســوند ها - وسيله اى در ورزش باستانى - 

اسطوره رومى ، خداى آتش
  8 - دشت هموار و بى درخت سرزمين هاى قطبى -

 بد بخت ، بيچاره
 9 - مادر حضرت موسى (ع) - نابغه - آش 

10 - اين ... آن ؟ - سنگ آسيا - عميق - صدايى در موسيقى
  11 - اصطالح سينمايى - از اقوام ساكن سريالنكا -

 نهاد و فطرت
 12 - كسان - ماه ميالدى - تالش و مبارزه براى ادامه 

زندگى، فعاليت يا رقابت
 13 - بزرگان - لگن تو خالى - پر روغن - نفس غنيمتى

 14 - روانشــناس سوئيســى مولــف انســان 
و سمبل هايش - نوعى گل شيپورى

 15 - آلبومى از شهرام ناظرى - از تيم هاى فوتبال انگليس
عـمـودى:

 1 - از ورزش هاى هوايى - از نظر عاطفى به چيزى 
عكس العمل نشان نمى دهد
 2 - بى غيرت - بر مال كردن

 3 - رود اروپايى - اندام تنفســى - حرف پيروزى - 
بازيگر فيلم هاى كميك

 4 - شهر استراليا - سال ها - ماه فوتبالى
 5 - ســاز ضربه اى به شــكل تنــگ چوبى - دفتر 

شاخص - آتشفشان ايتاليا
 6 - راه فاضالب - پســوند ميــل كننده - حمله - 

سوغات اصفهان
 7 - يكى از دو جنس - الگو - مايع سفيد كننده پارچه

 8 - نخستين شاه ايران از سلسله ماد - وزن يك درم ، مثقال
 9 - ازتوابــع مثلثاتــى - خطاى گرفتن توپ با پا در 

بسكتبال - تكرار حرف عصايى 
10 - رفوزه - صنم - شهر بلژيك - نوشيدنى سنتى 

معروف به طالى سبز
 11 - ابــزار در و پنجــره - ضربه با پشــت راكت 

تنيس - قطعه موسيقى براى 3 نوازنده
 12 - دفع توپ توسط دروازه بان - بغلى - كمانچه 

13 - بــا رايانــه كار مى كند - دل آزار كهنه - امر به 
آمدن - گونه

 14 - قايق  - موضوع سخن
 15 - پارچه پليمرى - به كار بردن

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

شركت ساسان (سهامى خاص)
به شماره ثبت 4811 تهران و شناسه ملى 10100550906

          بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ساسان(سهامى خاص)        
دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  
كه راس ساعت 8 صبح روز يكشـــنبه مورخ 1401/09/13 در آدرس                        
 تهران كيلومتر 4 بزرگراه متوســـليان(فتح) سرآسياب مهرآباد جنوبى 
  پالك 188،  شركت ساسان سالن آموزش با دستور جلسه زير برگزار مى گردد

 شركت فرمايند:
1-انتخاب اعضاى هيأت مديره

2-ســـاير مواردى كه در اختيار مجمع عمومى عادى به طورفوق العاده 
باشد

                      هيأت مديره شركت ساسان 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق  العاده ( نوبت اول ) موسسه انجمن علمى 
فيزيوتراپى ايران به شماره ثبت 21572 و شناسه ملى  10103430394 

به اطالع كليه اعضاى پيوسته موسســـه انجمن علمى فيزيوتراپى ايران مى رساند مجمع 
 عمومى فوق العاده اين انجمن در روز ســـه شنبه مورخ  1401/9/29 از ساعت 13  الي 15 
 درمحل تهران، صادقيه، خيابان ســـازمان آب، بعد از گلنازدهم، ســـاختمان عرشـــيا، 
 پالك 312، طبقه 3 ، واحد 9 برگزار مى شـــود. از كليه اعضاى محترم انجمن درخواست 

مى گردد تا در جلسه فوق الذكر حضور بهم رسانند.
صورتجلسه : اصالح برخى موارد اساسنامه

1- تصويب برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن فيزيوتراپي ايران هر 4 ســـال يك بار 
و افزايش دوره فعاليت هيأت مديره انجمن از 3 ســـال به 4 سال بر اساس نظر كميسيون 

انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( اصالح ماده 14 اساسنامه)
2- تصويب عدم حضور دبير و بازرس اصلي انجمن در كميته برگزاري انتخابات الكترونيك 
در صورت كانديداتوري آنها در انتخابات بر اساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( اصالح ماده 16 اساسنامه)
3- تصويب برگزاري انتخابات بازرس اصلي انجمن هر 4 ســـال يك بار به جاي هر 3 سال 
يك بار همزمان با انتخابات هيأت مديره بر اساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(اصالح ماده 18 اساسنامه)

هيات مديره انجمن فيزيوتراپى ايران

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم

 اتاق مشترك بازرگانى ايران و اسپانيا
 به شماره ثبت 47263  و شناسه ملى 14008355120

بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم اتاق مشترك بازرگانى ايران و اسپانيا دعوت 
به عمل مى آيد تا در جلسه « مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  نوبت دوم» 
كه روز سه شنبه مورخ 1401/09/22  ساعت  14:00 در اتاق بازرگانى ايران واقع 
در خيابان طالقانى، نبش خيابان شهيد موسوى (فرصت)، شماره175،  طبقه اول 

ساختمان جديد برگزار مى گردد حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه مجمع:

1- استماع و بررسى گزارش هيئت مديره در سال 1400و تصويب آن
2- استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونى و تصويب تراز مالى سال 1400

3- تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء 
4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

5-  انتخاب بازرس اصلى و على البدل

هيئت مديره اتاق مشترك بازرگانى ايران و اسپانيا

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه  (نوبت اول) موسسه انجمن علمى 
فيزيوتراپى ايران به شماره ثبت21572 و شناسه ملى 10103430394

به اطالع كليه اعضاى پيوســـته موسسه انجمن علمى فيزيوتراپى ايران مى رساند مجمع عمومى 
عادى ساليانه اين انجمن در روز سه شنبه مورخ 1401/9/29 از ساعت 10 الي 12 درمحل تهران، 
صادقيه،خيابان ســـازمان آب، بعد از گلنازدهم، ساختمان عرشيا، پالك 312، طبقه 3 ، واحد 9 
برگزار مى شـــود. ازكليه اعضاى محترم انجمن درخواست مى گردد تا در جلسه فوق الذكر حضور 
بهم رسانند.دســتور جلسه :1- اســـتماع گزارش عملكرد هيات مديره 2-  گزارش بيالن مالى 

3- گزارش بازرس و تصويب ترازنامه مالى
 هيات مديره انجمن فيزيوتراپى ايران

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ساالنه (نوبت اول)
 بدينوســـيله از اعضاي كانون بازنشســـتگان توانير دعوت مي شـــود در مجمـــع عمومي عادي

به طور فوق العاده ســـاالنه كانون كه رأس ســـاعت 10 صبح روز دوشـــنبه مورخ  1401/9/14 در 
 ســـالن اجتماعات ســـاختمان شـــركت توانير واقع در ميدان ونك خيابان برزيل برگزار مي شود، 

شركت نمايند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس كانون مربوط به عملكرد سال 1400
2ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي و ترازنامه سال 1400 و بودجه سال 1401

3ـ  انتخاب هيأت مديره و بازرس قانوني و روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي كانون
هيأت مديره كانون بازنشستگان توانير

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
  شركت پرتو خازن (سهامى خاص) به شماره ثبت 124662 و شناسه ملى 10101681142

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت پرتو خازن (سهامى خاص) دعوت مى شود تا در 

جلســـه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در ساعت 10 صبح مورخ 1401/09/12 در 

محل قانونى شركت به نشـــانى: تهران ،محله اختياريه، خيابان يوسف كالهدوز ،بن بست 

 حافظ،  پالك 1،ساختمان حافظ، طبقه 3 ،واحد 4 تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه : افزايش سرمايه
هيات مديره

 شركت سيمان ســـاوه (ســـهامى عام) در نظر دارد در خصوص خريد 

«يك دستگاه لودر 5 تن »  از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. 

از متقاضيان واجد شـــرايط دعوت به عمـــل مى آيد تا ضمن مراجعه به 

دبيرخانه كارخانه سيمان ساوه و با دريافت اسناد مناقصه (از طريق سايت 

شـــركت)، حداكثر تا هفت روز پس از تاريخ چاپ آگهى نسبت به ارائه 

پيشنهاد خود به نشـــانى: تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير ، 

خيابان هفدهم (شهيد بهزاد شفق)  پالك 21 اقدام نمايند..

شركت سيمان ساوه (سهامى عام)

«آگهى مناقصه عمومى 

خريد لودر 5 تن – نوبت دوم »

(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي خريد كفش كار
شــركت بازرگاني بهران (BTC) درنظر دارد 

تعداد 896 جفت كفش كار مورد نياز خود را با شرايط 
و مشخصات مورد نظر از طريق مناقصه عمومي تهيه 
نمايد لذا از واجدين شـــرايط دعوت مي شود جهت 
دريافت اســـناد مناقصه از روز يكشنبه مورخ 1401/08/29 لغايت 
روز چهارشنبه 1401/09/02 ســـاعت 14 اقدام نمايند همچنين 
به اطالع دريافت كنندگان مدارك شـــركت در مناقصه مي رساند 
آخرين زمان تحويل اسناد و مدارك به شركت روز چهارشنبه مورخ 

1401/09/09 ساعت 14 مي باشد.
نام و نشـــاني مناقصه گزار: شـــركت بازرگاني بهـــرانـ  تهرانـ  
 اتوبان مدرس شـــمالـ  خيابان شهيد دســـتگردي(ظفر شرقي)ـ  
 پالك 266ـ  طبقه دوم واحد تداركات تلفن 22254331 (داخلي 331) 

آقاي بابايي
btc.co.ir نشاني وبسايت شركت بازرگاني بهران

(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم) 
استيج2 طرح كهاب

شــركت بازرگاني بهران (BTC) درنظر دارد خريد 

تجهيزات اســــتيج2 ديسپنسرها طرح كاهش، هدايت، 
انتقال و بازيافت بخــــارات بنزين(كهاب) جايگاه 121 
ستارخان را با شرايط و مشــــخصات مورد نظر از طريق 
مناقصه عمومي(نوبت دوم) تأمين نمايد. لذا از واجدين شــــرايط دعوت 
مي شود نسبت به دريافت اسناد مناقصه از روز يكشنبه مورخ 1401/08/29 
لغايت روز چهارشــــنبه 1401/09/02 ساعت 14 اقدام نمايند همچنين 
به اطالع دريافت كنندگان مدارك شــــركت در مناقصه مي رساند آخرين 
 زمان تحويل اسناد و مدارك به شركت روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10 

ساعت 12 مي باشد.
نام و نشــــاني مناقصه گزار: شركت بازرگاني بهرانـ  تهرانـ  اتوبان مدرس 
شــــمالـ  خيابان شهيد دستگردي(ظفر شرقي)ـ  پالك 266ـ  طبقه دوم 

واحد تداركات تلفن 22254331 (داخلي 331) آقاي بابايي
btc.co.ir نشاني وبسايت شركت بازرگاني بهران

ص)خاص) ىامى  ه(سه )

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
استيج2 طرح كهاب

شــركت بازرگاني بهــران (BTC) درنظر دارد خريد 

تجهيزات اســـتيج2 ديسپنســـرها طرح كاهش، هدايت، 
انتقـــال و بازيافت بخارات بنزين(كهاب) جايگاه هاي 117، 
135، 146 و 158 تهران و جايگاه هاي 3، 4 و 5 تبريز و جايگاه درياكنار بابلسر 
را با شـــرايط و مشخصات مورد نظر از طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا 
از واجدين شـــرايط دعوت مي شود نســـبت به دريافت اسناد مناقصه از روز 
يكشنبه مورخ 1401/08/29 لغايت روز چهارشنبه 1401/09/02 ساعت 14 
اقدام نمايند همچنين به اطالع دريافت كنندگان مدارك شركت در مناقصه 
مي رساند آخرين زمان تحويل اسناد و مدارك به شركت روز پنجشنبه مورخ 

1401/09/10 ساعت 12 مي باشد.
نام و نشــــاني مناقصه گزار: شركت بازرگاني بهرانـ  تهرانـ  اتوبان مدرس 
شــــمالـ  خيابان شهيد دستگردي(ظفر شرقي)ـ  پالك 266ـ  طبقه دوم 

واحد تداركات تلفن 22254331 (داخلي 331) آقاي بابايي
btc.co.ir نشاني وبسايت شركت بازرگاني بهران



بخش اول اين نوشـــتار، از ديدگاه متون 
كهن ايرانى، به بررســـى سرآغاز جهان و دو 
عنصر نور و تاريكى مى پردازد. ســـپس به 
اختصـــار، نظام عناصر جفت در جهان را كه 
بر اســـاس اين متون پديدآمده نور و تاريكى 
مى باشند، شـــرح مى دهد. بخش دوم در بر 
دارنده  نظريات دانشـــمندان معاصر در باره 
پيدايش هســـتى، ماده تاريك، انرژى تاريك، 
ماهيت نور و ســـياهچاله است. مكتب هاى 
مختلف فكرى در ايران باســـتان، در مورد 
آفرينش و سرآغاز جهان و نقش كليدى اين 
دو عنصـــر در پديدآري گيتى، نظريه هايى را 
ابراز داشته اند. در اين متون واژه هاى اهوره مزدا 
و روشنايى و خير مترادف «نور»، و واژه هاى 
اهريمن و ظلمت و شـــر به عنوان مترادف 

«تاريكى» به كار رفته اند. 
مرورى كوتاه بر جهان بينى هاى ساكنان 
ســـرزمين ايران نشان مى دهد كه گرچه در 
مســـير رشد باورهاى خود، از طبيعت پرستى 
و چندخدايى به يكتاپرستى رسيده اند، ولى با 
وجود اين، پيوسته باور به دنيايى «دوبُنى» در 
انديشه آنها امتداد داشته و مكتب هاى مختلف 
فكـــرى به نوعى اين باور را مطرح كرده اند. 
آنها دو «بُن» نور و ظلمت را دو ركن اصلى 
آفرينش جهان هستى به حساب مى آوردند.  
مكتب هاى فكرى مختلف از جمله زروانيسم، 
زردشتى گرى و مانويت هر يك به روشى به 
شرح دو بُن روشنايى و تاريكى مى پردازند.  

زروانيسم
در مكتب «زروانيسم» اورمزد و اهريمن 
از يك خـــداى واحد به نام «زروان» كه در 
حقيقت «زمان بيكران» است، متولد مى شوند. 
بدين ترتيب اورمزد و اهريمن همزاد هستند 
و زروان دوجنسى است. از او ابتدا تاريكى، 
يعنى اهريمن، و سپس  نور يعنى اورمزد به 

(214 -211,Zaehner) دنيا مى آيد
كيش زردشتي

در آيين زردشتى، گرچه اهوره مزدا خداى 
يكتا و قادر مطلق است، ولى به باور برخي 
ايران شناسان، بر مبناى دو بُن استوار است. در 
بخشى از متون اوستايى كه گاتها نام دارد و 
آن را از ســـروده هاى خود زردشت مى دانند، 
اهوره مزدا در مقابل و همزاد اهريمن نيست؛ 
اما در مورد منشأ و اصل اهريمن و چگونگى 
پيدايش او سخنى به صراحت نيامده و معلوم 
نيســـت كه او چگونه به وجود آمده است. 
(پـــورداود، صص72-71). در اين آيين نيز دو 
قلمرو روشـــنايى و تاريكى از ابتداى خلقت 
جهان وجود دارند و در طول دوازده هزار سال 
هر يك از آنها به نوبه خود در كيهان نقشى 
بازى مى كنند و در روز رســـتاخيز تاريكى از 

ميان برداشته مى شود.
آيين مانوى

مانى نيز از نور و ماده تاريك ســـخن 
مى گويد. او خداى يكتاى خود را زروان يا «پدر 
روشنايى» مى نامد و در جهان بينى اش، برخالف 
مكتب زروانيسم، زروان پدر اهريمن نيست. 
مانى در يك نمايشـــنامه اسطوره اى وضعيت 

خلقت گيتى را 
با جزئيات دقيق 
شرح مى دهد. 
صيـــف  تو
راجـــع  وى 
دوره هاى  به 
آفرينش خيلى 
خيال انگيـــز 
است: از آغاز 
نور و تاريكى 
كامال مجزا از 
هم در جهان 

وجود داشـــتند. سرزمين روشنايى در باال و 
سرزمين تاريكى در زير آن قرار داشت و بر 
هر يك از اين دو جهان فرماندهى حكومت 
مى كرد (اســـماعيل پور، صص 68-59 ). فضاى 
ميانى اين دو «هواى روشـــن» نام داشت كه 
در حقيقت مرز آنها را تشكيل مى داد. خطه 
روشنى از باال تا بى نهايت و خطه تاريكى از 
پايين تا بى نهايت ادامه داشت. آنها هر كدام 

مستقل و جدا بودند. 
سرزمين تاريكى مانند ذات خود پليد و 
از ماده تشكيل شده بود. از جوهر اين عنصر 
تاريك، فرمانروايي به وجود آمد كه با اهريمن 
مطابقت داشت و اغلب نيز با اين نام در متون 
مانوى فارسى ميانه آمده است. در اين سرزمين 
هزاران شيطان ديگر بودند كه سرزمين تاريك 
را از تحـــرك و تالطم پر كرده بودند. مانى 
توضيح مى دهد پس از آنكه ظلمت از دنياى 
نور آگاه مى شود و آن را مى بيند، مى خواهد 
آن را ببلعد و از آن خود كند (تقى زاده، 127). 
پس به آن حمله مى برد و پاره هايى از نور را 
مى بلعد و آن بخش نور با تاريكى مي آميزد. 
براى جات اين ذرات زندانى شـــده، خداى 
متعال يا «پدر روشنى» طى مراحل پيچيده اى 
جهان مرئى يا «عالم كبير» را به وجود مى آورد 
(ابن نديم، صص588-585). از اين پس تخيل 
مانى مراحل آفرينش جهان مادى را با كلماتى 

لطيف بيان مى كند.
به هر حـــال در دوره هايى از آفرينش، 
پاره هايـــى از نـــور درآميخته با ظلمت جدا 
مى شـــوند؛ ولى جدايى نهايى در پايان جهان 
اتفاق مى افتد و ظلمت به قعر چاهى انداخته 
مى شود و سنگى به بزرگى كره زمين بر رويش 
قرار مى گيرد كه او را خرد و خمير مى كند.

آفرينش بر اساس متون پهلوى
بنا بر كتاب پهلـــوى «بُنَدِهش هندى» 
(ص75) از آغـــاز اورمـــزد و اهريمن وجود 
داشتند. جاى اورمزد روشنى بيكران و جاى 
اهريمن تاريكى بيكران و ميان اين دو، خأل 
(تُهيگـــى) بود. در طول مدتى كه اهوره مزدا 
شش فرشته مقدس و موجودات اهورايى را 
مى آفريند، اهريمن براى مقابله با هر يك از 
آنان يك موجود اهريمنى يا ديو پديد مى آورد 
(فرنبغ دادگـــى، ص55)؛ براى مثال در مقابل 
راستى، دروغ را. در روز رستاخيز هر موجود 
اهورايى موجود پليد اهريمنى ضد خود را از 
بين مى برد و  سرانجام اهوره مزدا اهريمن را 

نابود مى كند (همان، ص117).
مي گويند بشر همواره با نظمى دوتايى 
روبـــرو بوده و به عبارت ديگر هر پديده اى، 
جفت متضاد خود را دارد: خوب در برابر بد، 
زشـــت در مقابل زيبا، دروغ در برابر راست، 
صلح و جنگ، عشق و نفرت، خشم و مدارا، 
فقر و ثروت، ظلم و عدالت، مرگ و زندگى، 
آغاز و پايان، عاقل و ديوانه، ســـرد و گرم، 
ســـبك و سنگين، پايين و باال، آب و آتش، 
 تر و خشك، و امثال آنها. از ديرباز، فالسفه، 
صاحبنظران و مكتب هاى مختلف در مورد اين 
نظم، نظراتى ابراز داشته اند. پاره اى موجوديت 
اين زوجها را چنين تعريف مى كنند كه بود 
يكى حاصل نبود ديگرى اســـت؛ براى مثال 
تاريكى حاصل فقدان نور اســـت. بعضى بر 
آنند كه اگر قرار بود فقط يكى از اين زوجها 
در جهان وجود داشت، موجوديتش بى معنا 
مى شد؛ مثال وقتى مى گوييم خوبى يعنى جايى 
كه بدى نيست. بنا بر اين باور اگر فقط همه دنيا 
خوبى مطلق بود و بدى وجود نداشت ارزش 

خوبى و موجوديت آن بارز نمى شد. 
جمع بندى

بنا بر بيشتر مكاتب فكرى ايران باستان، 
زوج ازلى «نور و تاريكى» سرچشمه آفرينش 
گيتى اســـت. در اين مكاتب تعابير «اورمزد 

و اهريمن»، «نور و ظلمت» و «خير و شـــر» 
نيـــز به عنوان مترادف هاى نور و تاريكى به 

كار رفته اند. 
به هر حال از مرور تاريخى مكاتب فكرى 
دوران كهن اين ســـرزمين، اين نتيجه حاصل 
مى شـــود كه بيشتر اين جهان بينى ها در يك 
اصل كلى مشترك  هستند و آن اينكه جهان 

از نور و تاريكى تشكيل شده است. 
آغاز جهان از نگاه دانشمندان معاصر

آغاز جهــان، مِهبانــگ: قابل دفاع ترين 
نظريه هايى كه تا به امروز در باره سرگذشت 
عالم داده شده، نظريه مشهور مهبانگ يا «انفجار 
بزرگ» اســـت. مطابق اين نظريه همه ماده و 
انرژى كـــه در حال حاضر در جهان وجود 
دارد، زمانى در گوى كوچك بى نهايت سوزان 
و بى اندازه چگالى متمركز بود. آنگاه در حدود 
پانزده بيليون ســـال پيش، يا حتى بيشتر، اين 
گوى منفجر مى شود. از آن زمان تا كنون جهان 
در حال انبساط است (دگانى، ص14 و 192). 
بر اثر اين انبساط، هر كهكشانى از كهكشان 
ديگر دور مى شود و فاصله بين كهكشان ها به 

آهنگ ثابتى افزايش مى يابد.
دو نظريه ديگر نيز در باره پيدايش عالم 
وجود دارد. يكى از آنها نظريه عالم نوسان كننده 
است كه بر مبناى آن انبساطى كه با مهبانگ 

آغاز شد ســـرانجام متوقف و انقباض آغاز 
مى شـــود و همه عالم به آتشگوى اوليه باز 
خواهد گشت و سپس مهبانگ ديگرى روى 
خواهـــد داد. نظريه ديگر، نظريه عالم پايدار 
است (همو، ص194). بر طبق اين نظريه عالم 
آغاز و انجام ندارد و هميشه به همان صورتى 
كه بوده خواهد بود. وقتى كهكشان ها از هم 
دور و پير شوند، كهكشان هاى ديگر جاى آنها 

را خواهند گرفت.
در اين نظريه، پيش از مهبانگ قابل تصور 
نيست؛ زيرا زمان وجود نداشته است. فضا و 
زمان هميشه به طور مستقيم و به شكل آنچه 
آلبرت اينشتين پيوستار فضاـ زمان ناميد، به 
هـــم مرتبط بوده اند. هنگامى كه زمان متولد 
شد، فضا نيز شروع به انبساط كرد و همين 
طور هنگامى كه فضا خلق شد، زمان جريان 

يافت (امين تفرشى، 212).
ماده تاريك

دانشـــمندان در اوائـــل دهه1930 ماده 
تاريك را كشف كردند و در اوائل 1980 به 
طور دقيق به وجود آن پى بردند. ماده تاريك 
بيش از 84/5 درصد از جرم جهان را تشكيل 
داده است. در مورد ماهيت ماده تاريك چند 
نظريه وجود دارد. بنا بر يك نظريه، ماده تاريك 
از ذرات زير اتمى فّرار و ناشناخته اى به نام 
«ويمپ» تشكيل شده است كه احتمال كشف 
آنها در يك آزمايشـــگاه فيزيك ذره اى بيشتر 

اســـت (جايلز، ص408). گرانش ماده تاريك 
بر ستاره ها، كهكشـــان ها و امواج نورى كه 
در كيهان سفر مى كنند، تأثير مى گذارد (امين 

تفرشى، ص220).
«انرژى تاريك» به نيروى اســـرارآميزى 
گفته مى شـــود كه انبساط جهان را سرعت 
مى بخشـــد. انرژى تاريك در 1998 كشف 
شد. ماهيت انرژى تاريك مبهم است (همو، 

همان).
ماهيت نور

بنا بر يك تعريف، دانشمندان نور را نوعى 
انرژى الكترومغناطيســـى مى دانند كه معموال 
به عنوان امواج الكترومغناطيســـى توصيف 

مى شود. 
نظريـــه ديگـــرى در دو دهه اول قرن 
بيســـتم ابراز شد كه آن نظريه كوانتومى نور 
است. بنا بر اين نظريه، جذب يا نشر انرژى 
ميدان الكترو مغناطيسى با مقادير گسسته اى 
به نام فوتون انجام مى گيرد؛ يعنى نور در يك 
زمان جنبه ذره اى و موجى دارد. اين دوگانه 
را امـــروزه دانشـــمندان دوگانة ذرهـ  موج 

ناميده اند. فوتون در فيزيك مدرن، ذره اى بنيادى
است كه منشأ توليد امواج الكترومغناطيسى
محسوب مى شود. اين ذره منتقل كننده تابش
الكترومغناطيســـى در تمام طول موجهاست.
تعريف مدرن خصوصيات فوتون را اولين بار

آلبرت اينشتين مطرح كرد. 
سياهچاله 

ســـياهچاله حفره اى است كه هيچ چيز
حتـــى نور نمى توانـــد از آن فرار كند؛ زيرا
جاذبه اش بسيار قوى است (هاوكينگ، ص244).
از اين روســـت كه نور به درون سياهچاله
كشيده مى شود. شناخته شده ترين مكانيزم خلق
يك سياهچاله، اين است كه آن حاصل پايان
يافتن عمر يك ستاره سنگين و پرجرم است.
سياهچاله ها با بلعيدن جرم اطرافشان، بزرگ تر

و سنگين تر مى شوند.
مطالب باال پرسش هايى را به ذهن متبادر
مى كند: آيا نياكان ما فقط از طريق مشاهده و
تخيـــل پى به وجود ماده تاريك برده بودند؟
آيا پيشرفت دانش بشرى در آينده به شناخت
كامل جهان هســـتى منجر خواهد شد؟ اگر
خشم و خشونتى كه در حال حاضر بر روى
كره زمين در جريان است، موجب استفاده از
بمب اتمى شود، آيا كشته هاى بى شمار برجا
نخواهد گذاشـــت و آيا اندك افراد باقيماندة
معلول مى توانند حيات نسل بشر را بر روى
كره اى آلوده به تشعشعات اتمى به همراه بسيار
كاستى ها و مشكالت زيست محيطى ديگر ادامه
دهند؟ آيا چنين رويدادى پايان زندگى بشر بر
روى كره زمين را رقم نخواهد زد و يا اينكه
سرانجام بر روى اين كره خاكى نورِ خرد، بر

تاريكِى جهل پيروز خواهد شد؟ 
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هر گاه كه براى برنامة زندگى، به آثار جاويدان ادب 
اين ســـرزمين مى نگرم و دقت و تأملى بر گنجينه هاى 
به يادگار مانده مى كنم، در نهايت دلتنگى و افســـوس 
و دست گزان بر خويش و ساير همزبانان مى گريم كه: 
چرا بر سر چشمة روان، تشنه ايم؟! و امروز تا اين حد 
از درياى معرفت فرهنگ و تمدن و اخالق كه ميراث 
پدران ماســـت، بى بهره ايم؟ و چرا اين همه حكمت و 
دانش و بينش، بخشى از برنامة همه روزة ما نشده است؟ 
تا «بدان مقصد عالى» منظور خواجة شيراز بتوان رسيد. 
شوربختانه از لطف آثار دستگير آنان، بى نصيب مانده ايم 
كه حال بدين درد گرفتار آمده ايم. آنچه در اين نوشتار 
مى آيد، حاصل روزها و ماهها و شايد سالها ديده ها و 
شنيده ها و دريافت هايى است كه بنا به رسالت فرهنگى 
و اجتماعـــى، هرچند گاه به قلم آورده و اكنون نيز به 

ناچار به بانگ بلند مى گويم و مى نويسم كه: 
ما از پنجاه گذشـــتگان و انقالب ديده ها و به ويژه 
مؤثرين در آن برهه، مقصريم و گسست هاي پديدآمدة 
كنوني، بدون هيچ تعارف حاصل كوتاهى ماست؛ زيرا 
از آغاز كه به اقتضاي انقالب، ســـاختارها زير و زبر 
شـــد، در بناى آنچه بايد مى شد، حضورى نداشتيم و 
ناگزير امروز جوانان ما به دنبال هويت خود به كوچه 
زده اند. ابتدا تاريخ تحريف شد، مليت و فرهنگ ايرانى 
را به كناري نهاديم و بخش عظيمي از دســـتاوردهاي 
عصر اسالمى ايران را ناديده گرفتيم. در رسانة يك ريلى 
صداوسيما، پاس فردوسى و موالنا و حافظ و سعدى 
و... را چنان كه بايد، نداشـــتيم؛ همان هايى كه فرهنگ 
و انديشـــة اين ســـرزمين را به قلة جهانى رسانيدند و 
اساسنامه دولت و ملت و حكمت را براى ما به يادگار 
نهادند. اقليت ها را به شـــمار نياورديم، در حالى كه در 
تمامـــي مراحل، از مبارزات پيش از انقالب تا پيروزى 
انقالب، از جنگ تحميلي هشت ساله تا تحريم فراگير 
و عرصه هاي ديگر همچون انتخابات و...، همة ملت از 
سنى، شيعه، مسيحى، كليمى، زردشتى، يارسان و صابئى؛ 
يهودي و ارمني و آشورى؛ كرد و لر و عرب و بلوچ 
و... در كمال ايثار و جوانمردى، مشـــاركت نمودند و 

هرگز صحنه را ترك نكردند. 
دريغا كه برخي نهاد هاى بى سابقه در حكومت هاى 
اســـالمى، گاه فضا را چنان محدود ســـاختند كه هيچ 
سنخيتي با فرهنگ ديرينة ما نداشت و يكباره نسلهاى 
هفتاد و هشتاد با ورود به فضاهاى گستردة مجازى، در 
دهكده جهانى پا گذاشتند؛ اما براى آنان نيز زحمتى به 
خود نداديم: از بهزيستى و مهدكودك تا آموزش متوسطه 
و آمـــوزش عالى، فقط به پرورش جمعي پرداختيم و 
بدبختانه جنگ و عوارض آن نيز زمينة كثرت و ايجاد 
مراكز موازى را هر چه بيشتر فراهم ساخت. اكثر قريب 
به اتفاق سازمان ها و مراكز ما از دوران جنگ تحميلي 
متولد شده اند و زاييدة نگرش نظامى و انتظامى و امنيتى 
آن دوران هستند؛ يعنى مديريت جهانى زمينه را اين گونه 
براى اين جغرافياى مظلوم فراهم كرد و ما نيز خود به 

آن دامن زديم. 
دفاع مقدس را شهرى و روستايى از اقصى نقاط 
اين سرزمين اداره كردند كه شهدايشان شاهد واضح اين 
حقيقت هستند؛ اما در پايان جنگ، حتى بين شهدا و 
جنگاوران تفاوت قائل شديم و با خودى و غيرخودى 
كردن ها، در دوقطبى شـــدن جامعه نقش بنيادين ايفا 
كرديم؛ و در اين ميان، صداوســـيما مهمترين نقش را 

در دوقطبى گري و گاه چندقطبى سازى ملت داشت كه 
متاسفانه همچنان به همان سياست نادرست ادامه مى دهد. 
در آن سازمان عريض و طويل و پرهزينه با ارقام نجومى، 
به درستى برنامه اى مستمر كه پشتيبان وحدت ملي تمامى 
ساكنان ايران زمين باشد و از گنجينه هاى فرهنگى و هنرى 
اين سامان حمايت كند، تهيه و تنظيم و پخش نكرديم، 
جز به ندرت و مناســـبتى و موســـمى؛ و اين خسرانى 
بزرگ است. ناآگاهى جوان امروز ايرانى، به آموزش و 
پرورش، آموزش عالى، صداوســـيما و برنامه ريزى ها و 

سياست گذارى هاى آنها برمى گردد...
هيچ گاه نتوانســـتيم تاريخ درستى براى چهار دهه 
اخير تدوين و تأليف نماييم و از يكسونگرى بپرهيزيم. 

به قول منزوى: 
چون موريانه بيشة ما را ز ريشه خورد

كارى كه كـرد تفرقه، با ما تبـر نكرد!
و همين قضاوت كه خشك و تر را با هم مى سوزاند، 
به ايجاد گسل و گسست هاى خطرناك در جامعه دامن 
خواهد زد. وظيفه رسانه ها و به ويژه صداوسيما اين است 
كه به آنچه در جغرافياى ايران مى گذرد، منصفانه و با 
چشم آينده نگر بپردازند و بازگو كنند. امروزه هر جوان 
و پير و ميانســـال با داشتن يك موبايل، خود خبرنگار 

اســـت. ايامى كه در يك شهر، چند دوربين عكاسى يا 
در شهرستاني، يك ضبط صوت براي تهيه خبر وجود 
داشـــت، سپرى شده است. امروز اگر ديدار عمومى با 
مقامات سياسى و دينى كشور انجام مى شود، جمع حاضر 
بايد برآيندي از تمامى قشرها و گروه ها باشد و حتي چه 
اشكال دارد كه در كنار مدافعان، تني چند از معترضان 
نيز حضور داشـــته باشند؟ زيرا به عللى كه همگان از 
آن آگاهند (از جمله جنگ و پيامدهايش، ترورها و...)، 
ديرگاهى است كه بخشي از مديران كالن كشور حضور 
حقيقى در جامعه ندارند و مسائل مملكت را از طريق 
صداوسيما و مشاوران و... رصد مى كنند و اين گزارش ها 
با آنچه در جامعه مى گذرد، فاصله ها دارد. به نظر مي رسد 
بســـياري از مسئوالن و خانواده هايشان در بطن زندگى 
مردم نيستند. براى لحظاتى در بين مردم حضور يافتن، 

تفاوت فراواني دارد با در كنار مردم زيستن. 
در اين مدت، بـــراى وزارت آموزش و پرورش 
چه كرده ايم؟ كدام توسعة زيربنايى؟ لحظه اى كتاب هاى 
علوم انســـانى را در تمام دوره هاـ  از ابتدايى تا پايان 
متوسطهـ  از نظر بگذرانيم، كاش كتاب دستنويس «با 
هم به ســـازمان برنامه ريزى كتاب هاى درسى برويم» را 
مطالعه كنيم. مراحل تأليف و تدوين كتاب هاى درسى 
در ســـالهاى اخير به چه صورت انجام  گرفته اســـت؟ 
هيأت مؤلفان چه كسانى بوده اند؟ آيا تأليف يك كتاب 
درسى كه غذاى فكرى آينده سازان سرزمين ماست، تنها 
به دست يك نفر مى تواند انجام گيرد، هرچند آن يك 
نفـــر در مرتبه اى عالى و حتى متعالى از دانش مربوطه 
باشد؟! در سازماِن سمت (كتاب هاى درسى دانشگاهى) 

نيز براى دانشـــجويان علوم انسانى چه گذشته است؟ 
بپذيريم كه دانش آموزان و دانشجويان كنوني، حاصل آن 
تأليفات و تحصيل آن منابع بوده اند و نسخه و داروى 
آنها را در همين مراكز پيچيده اند. اگر اين متنها رهنمون 

و راهنما بود، چرا راه به اينجا رسيد؟ 
ما مقصريم 

هيچ دانش آموز و دانشجوى معترضى مقصر نيست؛ 
ما مقصريم و بايد فروتنانه اعتراف كنيم كه خودمان اين 
وضع را به وجود آورده ايم! استثناها را مالك قرار ندهيم 
كه هيچ گاه موجب قاعده نبوده و نيست. چند درصد از 
المپيادي هاي دانش آموزى و دانشجويى، اكنون در كشور 
به سر مى برند؟ به خاطر داشته باشيم كه ما موجوداتى 

زمينى هستيم و بر روى زمين زندگى و تغذيه مى كنيم. 
اگر تمام كرات فضايى را هم با پرتاب ماهواره فتح نماييم، 
تا وقتي كه بر زمين عده اي گرسنه داريم، همواره درگير 
انتقادات و اعتراض ها خواهيم بود. آيا خبر داريم جمعي 
از دانش آموزان ممكن اســـت به سبب گرانى لبنيات و 
قند و شكر و...، بدون صرف صبحانه به مدرسه بروند؟ 
مي دانيم چند درصد مدارس روستا و حواشى شهرها در 
كانكس و كانتينر برگزار مى شود؟ آيا دانشجويان وضعيت 
بهترى دارند؟ كوچه هاى اطراف برخي دانشـــگاه ها، به 
جاى كتابخانه و خوابگاه، به خرابات تبديل نشده است 

و...! معيشت اقتصادى معلمان چگونه است؟ 
بياييم با آسيب شناسى علمي تحركات اجتماعي، 
به جاى تهديد و تحريك نيروهاى انتظامى و دولتى به 
خشونت، به خودمان برگرديم و علتها را جويا شويم. 
صداوســـيما را بلندگوى تمام ملت و گزارشگر مسير 
بهبود ها قرار دهيم. از نمايش و گزارش يكسويه امتناع 
كنيـــم كه راه به جايـــى نمى برد. بار ديگر به تاريخ و 
ادب و حكمـــت خودمـــان توجه كنيم و جوانان را به 
ارزش و اهميت آن ترغيب كنيم و به دانستنش تشويق 
نماييم. امروز هيچ سياســـتگذار و سياستمدارى جز از 
طريق همدلى و صبر و تأنى و پذيرش فرياد به حق و 
تالش براي رفع كمبودهاي مختلف و برقراري عدالت 
اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى، نمي تواند اين درد را 
درمان  كند. هر گونه مقابله و خشونت، كار را به ناكجا 
مى كشـــاند كه هزار سال پيش از اين، خادمان ملك و 
ملت در متون جاوداني، ما را از آن پرهيز داده اند و به 
آشـــتي و رعايت امنيت و آسايش و حفظ جان و مال 

ديگران سفارش كرده اند. 
ابوالفضـــل بيهقى بزرگ در تاريخ ماندگارش، در 
ماجراى مرگ حسنك وزير، سخن خواجه احمد ميمندى 
ـ وزير سلطان مسعودـ  را چنين نقل مي كند: «من از 
خون همة جهانيان بيزارم و هرچند چنين است، از سلطان 
نصيحت بازنگيرم كه خيانت كرده باشـــم تا خون وى 
[حسنك وزير] و هيچ كس نريزد. البته كه خون ريختن، 
كار بازى نيست!» اين سخن را بالغ بر هزار سال پيش 
وزير ايران دربارة تصميم به مرگ يك فرد گفته است 
و ما امروز هم در آغاز هزارة سوم ميالدى بايد در آن 

درنگ كنيم و به كار بنديم. 
داعش  صـــف 
و داعشـــيان از ملت 
جداســـت؛ سنى و 
شيعه، بنياد اصلى نقشه 
ايران زمين هستند. اكثر 
مرزهاى ايران امروز در 
شرق و شمال شرقى 
و دامنه هاى زاگرس و 
حتى نقاطى از جنوب 
كشور، با استخوان و 
خون مرزداراِن پيرو اين 
نحله و مردم يارسان 
مشخص شده است. 
زرادخانه هاى  جامانده در افغانســـتان، بدون هدف بر 
جاى نمانده است و پاكستان اتمى بى جهت پايگاه كمين 
طالبان نبوده است. ما را از دورة صفويه، افشاريه، زنديه 
و قاجار، با جنگ ايران و عثمانى به خاك سياه نشاندند 
و امـــروز زميـــن جنگ را به عللي، از مناطق غربى به 
شرق كشور مى برند تا ساليان دراز، همچنان اين ملت 
نجيب و شـــريف گرفتار باشد. برادران بلوچ و بزرگان 
عالم و دلسوز و سياست ورز آن سامان را گرامى بداريم 
كه همواره با تحمل تمام مشقات، نگاهبان اين سرزمين 
اهورايى بوده اند. در تهران بر كرسى نرم سخن درشت 

گفتن، آسان است. حكيم نظامى بزرگ گفت:
دوستى از دشمن معنى، مجوى

آب حيات از َدم افعى مجوى
دشـــمن دانا كه غم جان بَود

بهتر از آن دوست كه نادان بود
درباره كرمانشـــاه بارها نوشته ام و بحث مردم كرد 
و مســـائل مربوط به آن در شهرهاى غربى كشور نيز 
از همين بررســـى جدا نيست. كردها هيچ گاه خود را 
جداى از اين ملت ندانســـته و نمى دانند. دانشگاه ها و 
اســـتادان و دانشجويان در سنندج، در كنار فرهنگيان و 
هنرمنـــدان و ديگر مردمان، با وجود تمام مضيقه ها و 
كمبودها، و در برابر توسعه و تداركات و شهرسازى و 
تعدد دانشگاه هاى مناطق مجاور، با برگزارى مراسم ملى 
نوروز و احياي آداب كهن و باستانى، با آن سوى مرز 
به رقابت برخاســـته اند و به خوبى از عهده برآمده اند و 
امروز اگر به سبب مسائل معيشتي و مطالبات فرهنگى ـ 
اجتماعى، لب به اعتراض گشوده اند، فرزندان غيرتمند 
همين ديارند. گراميداشت عملي همة ايرانيان، از جمله 
مردم كردستان و بلوچستان و خوزستان، وظيفة دولت 
است. از شيخ اجل سعدى بشنويم كه درس مملكت دارى 

و سياست داده است در باب اول بوستان:
شـــنيدم كه فرماندهـــى دادگر

قبا داشـــتى هر دو روى، آســـتر
يكى گفتش: اى خســـرو نيكروز

ز ديبـــاى چينـــى، قبايى بدوز
بگفت: اين قدر ستر و آسايش است

وز اين بگذرى، زيب و آرايش است
نـــه از بهر آن مى ســـتانم خراج

كه زينت كنم بر خود و تخت و تاج
چو همچون زنان حّله بر تن كنم

به مردى، كجا دفع دشـــمن كنم؟
مرا هم ز صد گونه آز و هواست

وليكن خزينه نه تنها مراســـت
خزايـــن پر از بهر لشـــكر بَود

نـــه از بهر آذيـــن و زيور بود
سپاهى كه خوشدل نباشد ز شاه

نـــدارد حـــدود واليـــت نگاه
چو دشـــمن خر روستايى بَرد

ملك باج و ده يك، چرا مى خورد؟
مخالف خرش برد و سلطان خراج

چه اقبال ماند در آن تخت و تاج؟

مروت نباشـــد بر افتـــاده، زور
بـــَرد مرغ دون، دانه از پيش مور

رعيت درخت است اگر پرورى
بـــه كام دل دوســـتان بر خورى

به بى رحمى از بيخ و بارش َمَكن
كه نادان كند حيف بر خويشـــتن

كسان بر خورند از جوانى و بخت
كه با زيردســـتان نگيرند سخت

اگر زيردســـتى درآيـــد ز پاى
حذر كـــن ز ناليدنش بر خداى

چو شـــايد گرفتن به نرمى ديار
به پيكار، خون از مشـــامى ميار

به مردى كه ُملك سراســـر زمين
نيـــرزد كه خونى چكد بر زمين

شـــنيدم كه جمشيد فرخ سرشت
به سرچشمه اى بر، به سنگى نبشت:

بر اين چشمه چون ما بسى َدم زدند
برفتند چون چشـــم بر هم زدند

گرفتيـــم عالم به مـــردى و زور
وليكن نبرديم بـــا خود به گور

چو بر دشـــمنى بايدت دسترس
مرنجانش، كو را همين غصه بس

عـــدو زنده سرگشـــته پيرامنت
بْه از خون او كشـــته در گردنت

در كشـــورى كه به نام اسالم زينت يافته است و
به تصريح قرآن كريم، پيامبر گرامى آن به امر خداوند
مى فرمايد: «ال أ قول لكم عندى خزائن اهللا و ال اعلم بالغيب
و ال اقــول لكــم انّى َمَلٌك ان اتبــع االّ ما يوحى اِلَّى. قل
هل يســتوى االعمى و البصير افال تتفكرون: بگو: به شما
نمى گويم گنجينه هاى خدا نزد من اســـت؛ و غيب نيز
نمى دانم؛ و به شما نمى گويم كه من فرشته ام. جز آنچه
را كه به سوى من وحى مى شود، پيروى نمى كنم. بگو:
آيا نابينا و بينا يكسان است؟ آيا تفّكر نمى كنيد؟» (سورة
6 ، آيـــه 5)؛ عزيـــزى كه خداوند در مرتبة او فرمود: «و
ما ارســلناك اال رحمه للعالمين: ما تو را جز رحمتي بر
جهانيان نفرستاديم» (سورة 21، آيه 107)، «اِنَّك لََعلى ُخُلق
عظيم: راستي كه تو اخالق عظيم و برجسته اى دارى!»
(سورة 68 ، آيه 4) و چون به عالم ناسوت بازمى گشت،

به فرمودة موالنا:
آن كه عالم بندة گفتش بُدى

«كّلمينى يا حميرا» مى زدى
پيغمبر اسالم(ص) امت را فرزندان خود مى خواند و

مى فرمود: «إنّما اَنا لَُكم مِثَل الوالِد»:
گفت پيغمبر شما را: اى مهان!

چون پدر هستم شفيق و مهربان 
(موالنا)

پدرى يار و غمخوار و در كنار امت، و در همه حال
و هر گاه از بام تا شام در سور كه سنت اوست تا سوگ
كه رحلت و به رحمت او آسان، به فرمودة سعدى:

گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت
شايد كه ز مّشاطه نرنجيم كه زشتيم

آن شفيع عزيزى كه فرمود: «شافع گناهان بزرگ امتم
هستم» (شفاعتى ألهِل الَكبائرِ مِن اُمَّتى) و دين را چه جاى

عناد و خشونت و سختگيرى و سطحى نگرى؟
گفت پيغمبر كه: روز رستخيز

كى گذارم مجرمان را اشك ريز؟
من شفيع عاصيان باشم به جان

تا رهانمشان ز اشكنجه ي گران
عاصيان داهى كبائر را به جهد

وارهانـــم از عتاب نقص عهد
صالحـــان امتم خـــود فارغند

از شـــفاعت هاى من روز گزند
بلكه ايشـــان را شفاعت ها بَود

گفتشان چون حكم نافذ مى رود
(مثنوى معنوى)
به اميد شنيدن صداي مردم كه صداي خداست و
پذيرش مطالبات به حق، و رهايى از تنگناهاى اقتصادى و
اجتماعى و فرهنگى، سخن را با اين گفتار حكيم نظامى
در مخزن االسرار به مسئوالن و دولتيان به پايان مى برم:

مـــن كه چنين عيب شـــمار توام
در بـــد و نيـــك، آينـــه دار توام

آينه چون نقش تو بنمود راســـت
خود شكن، آيينه شكستن خطاست

راســـتى ام بين و به من دار ُهش
گر نه چنين اســـت، به دارم بكش
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از جمله دســـتاوردهاى بااهميت انتشـــار «بعثت»، 
شكل دهى و سامان شبكه مخفى در سازمان روحانيت بود. 
پيش از نشر مخفيانه بعثت، شبكه به معناى افرادى كه در 
مراكز استان ها، بعثت را تحويل مي گرفتند و از طريق آنها 
نشريه توزيع مي شد، مي بايست از هر جهت مورد اعتماد 
و رازنگهدار باشـــند. به حساسيت و دشوارى كار توجه 
داريد! در زمانى كه ساواك و اطالعات شهربانى پس از 
سركوب خونين نهضت پانزدهم خرداد و حبس و حصر 
امام خمينى، مترصد و در جســـتجوى هر حركت و هر 
اعالميه و يا نشريه ضدسلطنتى و حكومتى بودند؛ مأموران 
ســـاواك در مســـاجد و حسينيه ها، اگر هر سخنورى در 
سخنرانى اش اشاره اى به نام امام مي كرد، گزارش مي كردند 
و سخنران را دستگير مي كردند. در چنان زمانه رعب انگيزى، توزيع بعثت كارى بسيار 
دشوار بود. آيت اهللا  هاشمى رفسنجانى به نقش بعثت در شبكه سازى سازمان روحانيت 
در خاطرات خود اشـــاره كرده اند. البته پيش از انتشـــار و توزيع نشريه «بعثت»، مجله 
«مكتب تشيّع» كه به ابتكار اكبر  هاشمى رفسنجانى به صورت قانونى منتشر و توزيع 
مي شد، مقدمات تشكيل چنين شبكه اى را فراهم كرده بود؛ چنان كه سيدمحمود دعايى، 
پيش از مهاجرت به قم، خود تجربه توزيع نشريه «مكتب اسالم» را در استان كرمان بر 
عهده داشت و چندين بار از سوى شهربانى احضار شده بود و به او تذكر داده بودند. 
وقتى نشـــريه اى كامال قانونى و با مجّوز رســـمى مثل مكتب اسالم و مكتب تشيع، از 
سوى رژيم شاه تحمل نمي شد، بديهى است كه نشريه مخفى و انقالبى و ضدسلطنتى 
و ضد آمريكايى و اسرائيلى، كارش به كجا مي انجاميد. آيت اهللا  هاشمى رفسنجانى در 

خاطرات خود آورده است:
«اقداماتى كه در اين مقطع داشتيم، عالوه بر اعالميه و تشكيل جلسات عمومى در 
هر مناسبت، نشريه مخفى بعثت بود و ايجاد ارتباط با شهرستان ها و تالش در فراهم 

كردن شبكه در كشور و زمينه سازى براى يك حزب.»1
نشـــريه بعثت به تعبير احمد شـــاملو: «دريا/ نشسته سرد/ يك شاخه/ در سياهِى 
جنگل/ به ســـوى نور/ فرياد مى كشـــد.» بعثت فريادى بود كه شب را مي شكست و 
شعله اى بود كه گريبان سرما را مي دريد و بارقه اميدى بود كه به روحانيت و مردم با 
پيامى روشن مي گفت هرچند نهضت پانزدهم خرداد، سركوبى خونين شد و به خون 
نشست، اما نهضت همچنان ايستاده و زنده است. نام و ياد آيت اهللا خمينى و حمله به 
مدرسه فيضيه و نهضت پانزدهم خرداد ماه فراموش نمي شود. پيداست دست اندركاران 
نشريه بعثت از اهميت كار و پيام رسانى خود به روشنى آگاه بوده اند و همچنين رژيم 
شاه مي دانست كه زنده نگاهداشتن چراغ اميد و شعله فرياد چه آسيب هايى مي توانست 
براى رژيم سلطنتى داشته باشد. نكته قابل تأمل، فضاى نوميدى، دلزدگى، سرخوردگى 
و حسرتى بود كه معموالً پس از هر شكست و يا سركوبى اتفاق مي افتد و طعنه ها و 

تعريض ها آغاز مي شود.
ترسم از مردان تيرانداز نيست           طعـنه  تيرآورانـم  مي ُكـشد

طعنه و تعريض و بلكه تعّرض تيرنياوران نه تيرآوران! تلخى بيشـــترى داشـــته و 
دارد. البته اين طعنه ها و تعريض ها، نه تنها در ايران، بلكه در نجف هم شدت و حّدت 
بيشـــترى گرفت. امام خم به ابرو نياورد و ياران خود را به صبر و مقاومت و تحمل 
تشويق مي كرد. شعله شوق و اميد به پيروزى را در جان ياران برافروخته بود. به تعبير 

قطران تبريزى:
گر بفكندم طعنه بدگوى ز پاى             بتواند كند كوه را باد ز جاى

ماندگارى و استوارى كوه كه از وزش تند بادها آسيبى نمي بيند!
 براي نمونه، مرحوم حجت االســـالم اسماعيل فردوســـى پور (1317ـ 1385) از 
شاگردان و ياران امام در نجف و از همراهان ايشان در نوفل لوشاتو كه در دوره اول 
مجلس شوراى اسالمى با ايشان همدوره و نيز همسايه ديوار به ديوار بوديم، به خاطره 
اى اشاره مي كند كه درست در روز پانزدهم خرداد 1342 و فضاى سركوب نظامى و 
تيراندازى و حضور تانك ها و نفربرها و نظاميان تفنگ به دست در ميدان ها و خيابان هاى 
تهران، ايشان شاهد طعنه و تعريض، بلكه تعّرض مرحوم شيخ محمود حلبى (1279 

ـ 1376) بودند: 
«موقعى كه از تجريش برمي گشتم، در ميدان توپخانه آقاى سيدى من را صدا كرد 
گفت آقا (امام خمينى) را گرفته اند و اينجا شلوغ شده است، مأموران مردم را مي زنند 
و مي كشند، مردم هم ماشين هاى ارتشى و دولتى را آتش مي زنند، شما چرا مي روى؟ 
نرو خطرناك است. ايشان يك تاكسى را صدا كرد و نشستيم . من گفتم: باالخره شما 
كجا مي روى و من را كجا مي برى؟ پياده شدم، بعد ديدم چند تا طلبه هم آنجا كنار 
خيابان هستند، با آنها همراه شدم. در همان هنگام كاميون هاى سرباز را مسلح و با يك 
حالت تهاجمى ديدم. خانمى از توى كوچه درآمد و چشمش به ماها كه افتاد، گفت: 
«آقايان، شما مشخص هستيد، شما را با تير مي زنند، داخل كوچه برويد توى خيابان 
نايستيد.» ما توى كوچه رفتيم، از اين كوچه به آن كوچه تا اينكه به منزل مرحوم شيخ 
عباســـعلى اســـالمى (1281ـ  1364) رسيدم. زنگ درب منزل ايشان را زدم، خانمشان 
آمد و گفت حاج آقا را ديشب گرفته اند، على آقا هم رفته است دنبال حاج آقا كه ببيند 
حاج آقا كجاست، هيچ كس خانه نيست. از آنجا برگشتم و فكر كردم حاال كجا بروم، 

اوضاع هم خيلى شلوغ بود.
ديدم زنها و مردم از خانه ها بيرون ريختند و اعالم مى كنند كه: «آبها را مسموم كرده اند 
آب نخوريد!» و به پهلوى لعنت مي فرستادند. من فكر كردم كه منزل مرحوم آقاى حلبى 
بروم، با آقاى حلبى آشنا بودم، چون ايشان وقتى به مشهد مي آمد، منزل مرحوم حاج شيخ 
مجتبى قزوينى اقامت مى گزيد، از اين رو ما را مي شناخت. من وقتى درب خانه ايشان 
رسيدم، درست ساعت دوازده ظهر بود. از ميدان شاه سابق (ميدان قيام) مرتب صداى 
تيراندازى و رگبار مسلسل مي آمد. به هر حال زنگ زدم. خود ايشان آمد و درب را باز 
كرد و تا من را ديد تعجب كرد و گفت: «اينجا چه كار مي كنى؟» ايشان درب را باز كرد 
و ما رفتيم داخل و نشستيم. خدمت ايشان ناهار خورديم. هر دفعه كه صداى رگبار از 
ميدان بلند مي شد، ايشان يك تكانى مي خورد و مي گفت: «هان! حاال بيرونش كن! حاال 
بيرونش كن! اين هم حرف شد كه حاال بيرونت مي كنم؟» من گفتم: «چيه قصه و مگر 
چه شده است؟» ايشان گفت: «مگر نمي دانى كه آيت اهللا خمينى در سخنرانى اش گفته 
است: كارى نكن كه مثل پدرت بگويم بيرونت كنند! و خوب مگر مي تواند بيرونش 

كند، با اين تيراندازى و با اين مردم كشى مگر مي شود بيرونش كند؟!» 
اين جريان گذشت و عصر شد. من مي خواستم بيايم، ايشان نگذاشت، فرمودند: 
«شلوغ است و تيراندازى مي كنند و خطرناك است شما نرو.» عصر كه شد ايشان فرمود: 
«بلند شو منزل آقاى خرازى برويم.» منزل مرحوم آقاى خرازى پدر وزير امور خارجه، 
ته كوچه بود و يك منزل با منزل ايشان فاصله داشت. رفتيم خدمت آقاى خرازى و 
اتفاقاً آقازاده هايشان هم بودند. ما نشسته بوديم و احوالپرسى با ايشان مي كرديم كه دوباره 
صداى تيراندازى بلند شد. صداى تيراندازى كه بلند شد، باز مرحوم آقاى حلبى آن جمله 
را تكرار كرد، يكى از فرزندان آقاى خرازى گفت: «شيخ...! سيدرا گرفته اند و برده اند 
زندان، معلوم نيست االن در چه حالى است و با ايشان چه مي كنند، تو اينجا راحت 

نشسته اى و مي گويى بيرونش كن، اين چه حرفى است كه تو مي زنى؟»2 
مرحوم شيخ محمود حلبى شايد به صرافت اين نكته نبود و تأمل الزم و آينده بينى 
روشنى همانند امام خمينى نداشت كه چنان تعبيرى را به كار برد و البته: «بوى هر هيزم 
پديد آيد ز دود!» گوهر سخن گاه بارقه نور و اميد و خردمندى و فرزانگى است و گاه 
نشانه نوميدى و دلزدگى و پذيرش شكست و گمگشتگى. اين دو رويكرد به يكديگر 
روشنايى بيشترى مي بخشند؛ چنان كه چارلز ديكنز، در نخستين عبارت رمان «داستان دو 
شهر» كه يكى از زيباترين سرآغاز هاى ادبيات داستانى جهان است، اين دو رويكرد را 

در كنار هم و با هم ديده است:
«بهترين دوران ها بود، بدترين هم بود، روزگار خردمندى بود، عصر بى خردى هم 
بود. زمان ايمان و اعتماد بود، زمان ناباورى هم بود. فصل روشنايى بود، فصل تاريكى 

هم بود. بهار اميد بود، زمستان نوميدى هم بود.»3
 باور دارم از نهضت پانزدهم خرداد ماه تا انقالب اسالمى 22 بهمن 1357، اين 
چهارده سال يكى از درخشان ترين سرفصل هاى تاريخ كشور و ملت ايران و رستاخيز 

اميد و ايمان و تحقق آرمان است.
سالها بعد در سمينار سراسرى انجمن حجتيه در باغ باصفايى در كرج، در مرداد ماه 
سال 1353 از مرحوم شيخ محمود حلبى شنيدم كه مي گفت: «ما نمي دانيم كه سياست 
را با سين مي نويسند يا با صاد!» مرحوم حاج خليل شاه كرمى، رئيس انجمن حجتيه اراك 
زمزمه كرد: «سياست با ث سه نقطه است آقا!» دكتر احمد توانا كه آيتى از انديشه و 
دانش بود، گفت: «لََعَن اهللاُ الّسياَسه و من ساس و من يَسوس!» از من پرسيد: «نظر شما 
چيست؟» گفتم: «سياست نوشتنى نيست، عمل كردنى است. در ميدان و در آزمون عمل 
نوشته مي شود! من با سهراب سپهرى موافقم كه مي گويد: «واژه ها را بايد شست/ واژه 

بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد!»
در روز 25 بهمن ماه سال 1357 اراك رفته بودم. ديدم مرحوم حاج خليل شاه كرمى، 
دوست قديمى و رئيس انجمن حجتيه كه شخصيتى ملى و مذهبى و مؤمن و متهجد و 
از شيفتگان مرحوم مهندس بازرگان بود، رئيس كميته انقالب اراك شده بود، دفترش در 
دبيرستان پهلوى بود! واقعيت انقالب بر همه تفسير ها و تحليل هاى سياست گريز حاكم 
شده بود. پرده ها از پيش ديدگان به كنارى رفته بود. در جهان واقعيت، «شاه رفت»، امام 
و انقالب، شاه را از ايران بيرون كرده بودند. تا به اين نقطه برسيم، آنانى كه انقالبى هاى 
دوران پيش از پيروزى بودند و انقالبى روز شنبه نبودند؛ خون خوردند و گاه خاموش 
نشســـتند و تحمل كردند، تا انقالب تبديل به جريان عظيم و رودخانه اى پرتالطم و 
نيرومند شد، به درياى حضور مردم پيوست و انقالب در 22 بهمن پيروز شد. نشريه 

«بعثت» و «انتقام»، چراغ راه در آن روزگارِ بهترين و بدترين بودند!
پى نوشت ها:

1. اكبر  هاشمى رفسنجانى، دوران مبارزه، زير نظر محسن  هاشمى، تهران، دفتر نشر معارف 
انقالب، 1376، ج1، ص191

2. خاطرات حجت االســـالم اسماعيل فردوســـى پور، تدوين فرامرز شعاع حسينى، رحيم 
روح بخش، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، موسسه عروج 1387، ص43 تا 46.

(3) Charles Dikens, a tale of two cities, P 4
https://www.gutenberg.org/�les/98/old/2city12p.pdf
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*فضا و زمان هميشه به طور مستقيم و 

به شكل آنچه اينشتين پيوستار فضاـ 

زمـان ناميـد، به هـم مرتبـط بوده اند. 

هنگامى كـه زمان متولد شـد، فضا نيز 

شـروع به انبسـاط كـرد و هنگامى كه 

فضا خلق شد، زمان جريان يافت

آينة امروز
دكتر محمدعلي سلطاني

*كردهـا هيـچ گاه خـود را جـداى از ايـن ملت 

ندانسـته و نمى داننـد. اسـتادان، دانشـجويان 

فرهنگيان و هنرمندان و ديگر مردمان، با وجود 

تمام كمبودها، با برگزارى مراسم ملى و احياي 

آداب كهن و باستانى، با آن سوى مرز به رقابت 

برخاسته اند و به خوبى از عهده برآمده اند

 نور و تاريكى
دكتر منيژه مشيرى



عضو هيأت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى 
گفت: متوليان امور بايد نشــــانه ها و سيگنال هايى 
به جامعه ارسال كنند كه نشان دهد درصدد فراهم 
كردن شرايط نهادى گفتگو هستند. هنوز هم دير 
نيست؛ مسئوالن مى توانند فضايى براى گفتگو در 
دانشگاه و جامعه فراهم كنند. اين فضا مى تواند در 
رسانه ها باشد و افراد احساس كنند كه زمينه اى براى 
شنيدن صداهاى مختلف وجود دارد. ضمن اينكه 
گروه هاى مختلف بايد بازتاب خود را در رسانه ها 

ببينند.
دكتر على جنادله در گفتگو با ايســــنا، درباره 
چرايــــى و داليل پذيرفته نشــــدن اعتراضات اين 
روزهاى دانشجويان از سوى مديريت دانشگاه ها 
توضيح داد :دانشگاه به صورت خاص و جامعه به 
صورت عام با شرايط و مشكالتى روبرو هستند؛ 
اما مسأله اين است كه بسترى مشخص براى بيان 
اعتراض ها، نارضايتى ها و انتقادها وجود ندارد و 
افراد نمى دانند بر اســــاس چه قواعد و مقرراتى 
مى توانند اعتراض و نارضايتى خود را بيان كنند، زيرا 
معيارى براى مسالمت آميز بودن يا نبودن اعتراضات 

وجود ندارد.
وى افزود: عناوين متعــــدد و گوناگونى به 
نارضايتى ها اطالق مى شود كه راه حل برون رفت 
از اين نســــبت دادن ها، تعريف و ايجاد يك بستر 
نهادى مشخص اســــت.  به دليل فقدان يك بستر 
نهادى براى بيان اعتراضات و محدوديت ها براى 
طرح ديدگاه ها و نارضايتى ها در فضاى جامعه و 
دانشگاه؛ رخدادهاى اجتماعى، شكل انفجارى به 

خود مى گيرند.
اين استاد دانشگاه گفت: زمانى كه اعتراضات 
شكل انفجارى به خود مى گيرند، مسئوالن آمادگى 
مديريت كردن اعتراضات در زمان كوتاه را ندارند و 
به روش هميشگى خود مواجهه يا تعامل مى كنند؛ 
به اين ترتيب برچسب هايى كه به اعترضات نسبت 
داده مى شوند، بيشتر واكنشى هستند و در واقع هيچ 
تغييرى ايجاد نمى كنند. به طور قطع، اعتراضات و 
نارضايتى هايى وجــــود دارند؛ حاال با هر عنوان و 
برچسبى كه آن ها را مى خوانند اما نكته اينجاست 
كه اين برچسب ها نمى توانند واقعيت اجتماعى را 

تغيير دهند.
جنادله ادامه داد: منظور از بســــتر نهادى براى 
بيان اعتراضات اين اســــت كه گروه هاى مختلف 
فارغ از جريان ها بتوانند ايده ها، ديدگاه ها، نظرات و 
نارضايتى هاى خود را بيان كنند. اگر امتيازى براى 
هر گروهى فراهم شود، نمى توان آن را بستر نهادى 
ناميد. بستر نهادى يعنى فضاى مشخصى براى بيان 

ديدگاه ها فارغ از جريان ها وجود دارد.
عضو هيأت علمى دانشــــگاه عالمه طباطبايى 
اظهار كرد: چنين بسترى وجود ندارد و هر جريانى 
مى تواند يك برچسب به اعتراضات بچسباند و  با 
توجه به عناوين و صفت هاى اطالق شده، اعتراضات 

را قضاوت كند.
معاون پژوهشى اســــبق مركز افكارسنجى 
دانشجويان (ايسپا) تأكيد كرد: چاره اى جز گفتگو 
نداريم. پرســــش «راه حــــل جايگزين گفت گو 

چيســــت؟» را مطرح مى كنم و پاسخ مى دهم كه  
راه حل بديل گفتگو، سركوب يا آنارشى بى حدى 
است كه معلوم نيست چه سرانجامى دارد. من بر 
اين باور هستم كه راه حلى جز گفتگو وجود ندارد 
اما گفتگو نيازمند ملزوماتى نهادى است كه بايد 

فراهم باشد.
وى درباره تجربه تاريخى درباره بى اثر بودن 
گفتگو گفت: در خاطره تاريخى ما اين امر نهادينه 
شده كه گفتگو نتوانسته نتيجه بخش باشد. چند دهه 
است، شاهد انسداد در حوزه هاى مختلف هستيم. 
اين انسداد سبب شده افراد، اثربخش بودن گفتگو را 

باور نداشته باشند و نپذيرند .
به گفته اين استاد دانشگاه، زمانى كه ملزومات 
گفتگو مطرح مى شود، متوليان امور و كسانى كه از 
سلسه مراتب قدرت باالترى برخوردارند بايد بيشتر 
نشان دهند كه به ملزومات گفتگو پايبند هستند و 
اينكه مابه ازاء واقعى بايد وجود داشته باشد؛ يعنى 
نشــــانه هايى از عالقه به گفتگو در دو طرف ديده 
شــــود اما در حال حاضر، چنين شرايطى وجود 
ندارد. نمى توان اقشــــارى را كه در بطن دانشگاه 
و كف خيابان حضور دارند بــــراى گفتگو اقناع 
كرد. نارضايتى اين قشــــر ماحصل طردشدگى، 
كنارگذاشتن، به حاشيه بردن و نشنيدن است. طرف 
مقابل بايد سعه صدر نشان دهد تا التهاب كاهش يابد 
و دست به اقدامى نزند كه هيجان و خشونت روز به 

روز شعله ور تر شود.

جنادله تصريح كرد: اين سال ها، اقشار مختلف 
به طرق گوناگــــون نارضايتى خود را بيان كرده اند 
و اعتراضات تا جايى كه پتانسيل داشتند، ادامه دار 
بودند. با استفاده از نيروهاى امنيتى، شرايط را كنترل 
كردند  در حالى  كه انباشت مسائل حل نشده، كم كم 
سبب شكاف گسترده ميان اقشار جامعه و سطوح 
مختلف قدرت مى شــــود. بنابراين به عنوان يك 
استراتژى بلندمدت نمى توان به سركوب اعتراضات 
نگاه كرد. نارضايتى، خاستگاه و حامالن متفاوتى 
دارد و اين حامالن مى توانند به هم پيوند بخورند؛ به 
همين دليل، با روش هاى هميشگى نمى توان شرايط 

را مديريت  كرد.
وى درباره تأثير ورود نيروهاى امنيتى و نظامى 
به اعتراضات دانشجويى گفت: به نظر من، مصونيت 
آكادميك وجود ندارد و به صورت نمادين نشان 
داده مى شود كه دانشگاه، قوه عاقله جامعه است؛ 
به همين دليل، انتظار مى رود صداها و ديدگاه هاى 
مختلف آزادانه شنيده شوند. اما اگر قرار نيست كه 
به مسائل در دانشگاه ها پرداخته نشود، پس كجا بايد 

به مسائل بپردازند؟
اين استاد دانشــــگاه با بيان اينكه ورود نيروى 
امنيتى و نظامى به دانشگاه ها شفاف نيست، توضيح 
داد: كل نهادها و تمامى سطوح بايد درباره تعرض 
به دانشگاه ها واكنش نشــــان دهند. از دانشجويان 
هم انتظــــار مى رود كه اعتــــراض آنها به محوطه 
دانشگاه محدود شود و به خيابان َسرريز نشوند كه 

دانشجويان  اين موضوع را رعايت مى كنند. تا زمانى 
كه تعامل، مواجهه و برخورد، مطابق با سازوكارهاى 
درون دانشگاه نباشد و مسئوالن براى كنترل اوضاع 
از سازوكارهاى خارج از دانشگاه بهره  بگيرند، اين 
موضوع واكنش طرف مقابل را هم در پى دارد؛ يعنى 
دانشجويان اعتراضات خود را به خيابان مى آورند و 

به عرصه دانشگاه محدود نمى كنند.
وى افزود: وقتى بى قانونى از ســــوى مأمور 
قانون انجام مى شود (منظور قانون ممنوعيت ورود 
نيروهاى نظامى و انتظامى به دانشــــگاه ها است) 
نمى توان اننظار داشت كه افراد ديگر، مقابله به مثل 

نكنند و  محدوديت ها را زير پا نگذارند .
عضو هيأت علمى دانشــــگاه عالمه طباطبايى 
با اشــــاره به فقدان مصونيت آكادميك گفت: يك 
نماينده مجلس تا زمانى كه نماينده است از مصونيت 
برخوردار است و مى تواند درباره مسائل مختلف 
اظهار نظر و انتقاد كند. يك فرد آكادميك هم بايد 
به ميزانى از اين مصونيت برخوردار باشد كه بتواند 
درباره مســــائل مختلف اظهار نظر كند. بحث بر 
سر بازى با الفاظ «مصونيت آكادميك» يا «آزادى 
آكادميك»  نيست بلكه شرايط و ملزومات نهادى 
براى اعتراض، بيشتر مورد تأكيد است. از سال 96تا 
به امروز، درگير اعتراضات و نارضايتى هايى هستيم 
كه بايد بازنگرى هاى جدى درباره ســــازوكارهاى 
برخورد با آن صــــورت بگيرد. اعتراض ها، بيانگر 
كج كاركردى ها و ناكارآمدى ها است. مسئوالن بايد 

از فرصت استفاده كنند و خالءهاى سطوح مختلف 
را اصالح كنند.

جنادله گفت: اگر دربــــاره ضرورت و تأثير 
گفتگو به جمع بندى رسيده  ايم، بايد درباره ملزومات 
نهادى، گفتگو كنيم. وقتى از گفتگو سخن مى گوييم، 
منظور گفتگو در يك جامعه اســــت نه خانواده. 
گفتگو در جامعه، نيازمند شرايط و ضوابط، حضور 
همزمان سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها)، تشكل ها 
و روزنامه هاى آزاد اســــت و اگر مسئوالن به اين 
شرايط تن دهند، مى توانند از اعتراض هاى دوره اى 

و انفجارى جلوگيرى كنند.
وى تصريح كرد: اعتراضات دانشجويى بدون 
تابلو مشخص انجام مى شوند؛ زيرا به تشكل هاى 
دانشــــجويى اجازه نداده اند كه بيانگر اعتراضات 
و صداى دانشــــجويان باشند و به صورت رسمى 
فعاليت كنند. حال آن كــــه گروه ها بايد بتوانند در 
فضاى سياسى اجتماعى دانشگاه ها فعاليت كنند؛ در 
چنين شرايطى، امكان گفتگو فراهم مى شود. جامعه 
و دانشگاه، پتانسيل گفتگو به صورت تك به تك 
را ندارند؛ كاستى هايى وجود دارند كه بايد برطرف 

شوند. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت آزادى 
پس از بيان و تبعات حقوقــــى آن گفت: به طور 
طبيعى، كنشگرى در تمامى جوامع با هزينه هايى 
همراه است. كسانى كه دست به كنشگرى مى  زنند، 
انتظار دارند با هزينه ها و پيامدهايى مواجه شوند 
اما گاه هزينه ها چنان سنگينند كه افراد را از زندگى 

عادى ساقط مى كنند.
وى افــــزود: متوليان امور بايد نشــــانه ها و 
سيگنال هايى به جامعه ارسال كنند كه نشان دهد 
درصدد فراهم كردن شرايط نهادى گفتگو هستند. 
هنوز هم دير نيست؛ مسئوالن مى توانند فضايى براى 
گفتگو در دانشگاه و جامعه فراهم كنند. اين فضا 
مى تواند در رسانه ها باشد و افراد احساس كنند كه 
زمينه اى براى شنيدن صداهاى مختلف وجود دارد. 
ضمن اينكه گروه هاى مختلف بايد بازتاب خود 
را در رسانه ها ببينند.بخش عمده اى از اعتراضات 
سال هاى اخير به واسطه طردشدن و به حاشيه رفتن 
اقشار و نيروهاى اجتماعى است. اقشار مختلف 
جامعه احساس مى كنند كه ناديده گرفته شده اند 
و بازتابى از خواسته ها و صدايشان در تريبون هاى  
رسمى، وجود ندارد و در بزنگاه هايى مثل اتفاقات 

اخير خود را نشان مى دهند.
عضو جنادله خاطرنشان كرد: بخشى از مبحث 
مصونيت يا آزادى اكادميك، متوجه استادان است 
كه بايد با دانشجويان ارتباط برقرار كنند. اگر استادان 
بدانند كه ورود به كنش هاى دانشجويى هزينه  دارد، 
به موضوع ورود نمى كنند. وارد نشــــدن آنان به 
اعتراضات سبب مى شود دانشجويان به دنبال حامى 
بيرونى بروند و اين مسأله مشكل آفرين مى شود. 
شــــرايط بايد به نحوى باشد كه افراد تأثيرگذار به 
عرصه بيايند و زمينــــه ارتباط آنها با جامعه فراهم 
باشد؛ در غير اين صورت در مسير انسداد، خفقان، 
آنارشى يا پوپوليسم قرار مى گيريم كه نتيجه خوبى 

براى جامعه ندارد.

 رئيس مركز تحقيقات سياست 
علمى كشور اظهار كرد: بايد به تنوع 
طيف پژوهشگران علوم انسانى توجه 
داشته باشـــيم، چون ما مى خواهيم 
همه پژوهشـــگران را با يك چشم 
ببينيم و با يك معيار آن ها را بسنجيم؛ 
البته ممكن اســـت كه نتايج اشتباه 
بگيريم و سياستگذارى هايى كنيم كه 
منجر به ضعـــف در برخى حوزه ها 

شود.
دكتر سيد سروش قاضى نورى در 
گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود:  
من خيلى معتقد نيستم كه از يافته هاى 
علوم انسانى اســـتفاده نمى شود، زيرا 
كاربردهاى علوم انسانى در زندگى افراد 
خيلى متفاوت و متنوع است و بسيارى 
اوقات متوجه نمى شويم كه در حال 
استفاده از دستاوردهاى دانشمندان علوم 

انسانى هستيم.
وى توضيح داد: بايد ببينيم منظور 
ما از پژوهشگر علوم انسانى چيست؟ 
ما طبقه اى از دانشجويان تحصيالت 
تكميلى  داريم كه قسمت عمده اى از 
پژوهش هاى علوم انسانى توسط اين 
دانشجويان، انجام مى شود. درباره اين 
پژوهشگران، بيشتر بحث آموزشى مد 
نظر است و نبايد انتظار داشته باشيم 
كه يك دانشـــجوى فوق ليسانس در 
پايان نامه خود كار بديعى انجام دهد. 
استثنا ممكن است وجود داشته باشد، 
ولى انتظار مـــا بايد در اين حد تنظيم 
شود كه يك دانشجوى فوق ليسانس، 

تمرينى از تحقيق انجام مى دهد.
قاضى نورى گفت: بايد بين اعضاى 
هيأت علمى نيز اين تفكيك را قائل شد. 
افرادى كه در دانشگاه ها كار مى كنند، 
عمده تمركزشان  روى تربيت دانشجو 
است و در فرآيند آموزش تحقيق به 
دانشجويان نيز تحقيقاتى انجام مى شود 
كه ممكن است خروجى آن ها منتشر 

شود.
وى افزود: اين افراد با پژوهشگرانى 
كه به طور خاص در پژوهشگاه ها به 
صورت متمركز به حل مسائل خاصى 
توجه دارند و پژوهش مى كنند، متفاوت 
هستند. بنابراين، انتظارات ما از اين دو 
گروه بايد متفاوت باشد و نبايد همه را 
با يك متر بسنجيم. اگر انتظار يكسان 
داشته باشيم، حاصل آن هيچ چيزى 

نخواهد بود جز اين كه ناراضى باشيم.
رئيس مركز تحقيقات سياســـت 
علمى كشور تصريح كرد: بايد انتظارات 
ما از افرادى كه در حوزه هاى بنيادى تر 

كار مى كنند نيز متفاوت باشد.  گسترش 
مرزهاى دانـــش، نظريه هاى جديد، 
تأليف كتب درســـى و ... را نمى توان 
بر اساس كاربرد فورى آن ها  قضاوت 
كرد؛ زيرا نظريات جديد ممكن است 
ســـال ها بعد، حتى 50سال بعد مورد 
توجه قرار بگيرند و اين در حالى است 
كه در علوم مهندسى اگر يك تحقيق در 
پنج سال اول مورد توجه  قرار نگيرد، 
ديگر اميد زيادى به اين كه مورد توجه 
قرار بگيرد، نيست.  حال آن  كه در علوم 
انسانى به اين صورت نيست، به همين 
دليل بايد موضوعات را از هم تفكيك 

كنيم.
قاضى نورى به دانشمندان حوزه 
سياست پژوهى كه در حل مسائل كشور 
پژوهش مى كنند، اشاره كرد و گفت: 
اين پژوهشـــگران در مرز رشته هاى 
مختلف هســـتند كه بايد مسأله حل 
كنند و روى مسائل خاص فكر كنند و 
درباره مسائل كشور و جامعه از پيش 
تحقيق كرده باشند تا زمانى كه كشور 
به آن ها احتياج دارد، راهنمايى درست 
ارائه دهند. بنابرايـــن از اين گروه نيز 

انتظارات متفاوت است.
وى به پرسش كه آيا سياستگذاران 
و مسئوالن از يافته هاى پژوهش ها در 
اين مركز تحقيقات استفاده مى كنند؟ 
پاسخ داد: پژوهش هايى كه ما سفارش 
مى دهيم، يا نياز امروز كشور است يا  
پيش بينى مى كنيم اين مسأله ظرف چند 
ماه و چند ســـال آينده مشكل كشور 
باشد. بنابراين ممكن است پژوهشگران 
ما پروژه هايى بـــا اهداف بلندمدت يا 
در لبه دانش براى نوشـــتن مقاله هاى 
بين المللى تعريف كنند؛ ولى اولويت 
ما به عنوان يك اتاق فكر و شـــبكه 
سياست پژوهى اين است كه تحقيقى 
تعريف كنيم كه دقيقاً به مسائل امروز 

مى پردازد.
رئيس مركز تحقيقات سياســـت 
علمى كشور افزود: ممكن است بدانيم 
كه يك موضـــوع در آينده تبديل به 
مسأله مى شود، اما متأسفانه در كشور 
صبر مى كنيم تا يك مشـــكل حاد و 
برجسته شود و همه درباره آن صحبت 
كنند، بعد به آن بپردازيم. در صورتى 
كه ما از قبل مى دانيم  به چه ســـمتى 
مى رويم و چه مشكالتى پيش خواهند 
آمد و چه مســـائلى برجسته خواهند 
شد؛ لذا عمده تحقيقات ما ناظر به يك 
مسأله خاص كشـــور در عرصه علم، 

فناورى و نوآورى است.
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سند كمپاني، برگ سبز و كليه اسناد و بنچاق سواري سايپا 
مدل 1398 به شماره پالك 40ـ182ي85 و شماره موتور 

 NAS421100K1250867 و شماره شاسي M13/6220322
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. (ساري) 

برگ سبز MVM 530 مدل 1391 به 
شماره پالك 62ـ212د63 و شماره موتور 
MVM484FFFA014578 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. (ساري) 

اصل برگ سبز تاكسي پرايد GLXI مدل 88 
به شماره پالك 869ت31 ايران91 موتور 

 S1412288926529 2730314 شاسي
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه وانت پيكان تيپ OHV به رنگ سفيد روغني مدل 1393 
 118P0126817 به شماره پالك 351ج18 ايران75 شماره موتور

شماره شاسي NAAA36AA9EG712915 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.

كارت شناسايي و شناسنامه وانت پيكان به رنگ سفيد مدل 1390 
به شماره پالك 176ج84 ايران65 شماره موتور 11490094980 

شماره شاسي NAA36AAXCG269087D مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. بم 

برگ سبز و سند كمپاني پرايد مدل 1392 
پالك 79ـ291ط52 موتور 4918267 
 NAS431100D5750843 شاسي

مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز پرايد شماره موتور 00002666 
 S1442275119499 شماره شاسي

شماره پالك 117ل44 ايران74 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسيكلت شماره پالك 775 ايران 
69416 شماره موتور PFZWHD39457 شماره 
شناسايي N5PCBEKLAJAA05942 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اصل برگ سبز سواري پرايد مدل 83 به 
شماره پالك 871هـ25 ايران91 موتور 

 S1412283424533 01048152 شاسي
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز كوئيك مدل 1401 پالك 
 M159564142 881و14ـ40 موتور
 NAS841100N3403958 شاسي

مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو پارس ش پ 
 NK858594 95ـ144ن56 ش ش

به نام مريم عبدالهي طبس مفقود 
اعتبار ندارد.

كارت دانشجويي روژين منصوري به شماره 
1400196021 دانشكده پرستاري 

دانشگاه علوم پزشكي كردستان مفقود و از 
اعتبار ساقط است. سنندج 

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل: 1387 به 
شماره شهرباني: 56ـ  419ل17 شماره موتور: 

 S1422287008178 :2395639 شماره شاسي
گمشده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. فومن 

كارت و سند و برگ سبز خودرو پژو پارس به مالكيت علي 
احمد زاده كوچصفهاني شماره موتور 124K0074306 شماره 
شاسي NAAN01CA4CH88O3O3 شماره پالك 32ط566 

ايران 38 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب پوريا 
اكبري ارمغان به شماره 

241923/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني جك J5 مدل 1394 به 
شماره پالك 62ـ996ط94 و شماره 

موتور 4J93DDAF020666 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (ساري) 

برگ سبز خودرو SX5 مدل 1401 
 N20JC3A24NA00310 ش شاسي
ش پالك 74 ايران 832ل93 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو SX5 مدل 1401 
 N20JC3A24NA003294 ش شاسي

ش پالك 74 ايران 836ل93 مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ كمپاني خودرو ام وي ام ايكس22 
 NATFBABW1H1002932 ش شاسي

 MVMD4G15BAGH003106 ش موتور
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو SX5 مدل 1401 
 N20JC3A24NA003293 ش شاسي

ش پالك 74 ايران 835ل93 مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.

يك عدد پالك متعلق به كاميون كشنده رنو تي 
مدل 2019 رنگ سفيد پالك 27ـ554ع75 

موتور 11455832 شاسي 029465 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو پرايد 
 S1422289190700 132 ش شاسي
ش موتور 3676735 ش پالك 42 ايران 
138ج36 مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1395 به رنگ سفيد 
به شماره پالك 734ق81 
ايران73 به شماره موتور 

 139B0130299
به شماره شاسي 

 NAAN11FE3GH716780
به نام علي ايزدي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني سواري پژو تيپ 
PARS XU7 مدل 1398 
رنگ سفيد شماره موتور 

124K1361700 شاسي 
 NAAN01CE9KH515174
پالك ايران 93ـ935ل33 مالك 
مجتبي پيشوري مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

سند كمپاني سواري پژو پارس 
مدل 1389 به رنگ سفيد 
به شماره پالك 191هـ55 
ايران73 به شماره شاسي 

 NAAN21CA9AE428176
به شماره موتور 

12489024774 به نام عليرضا 
محمدي فرد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودي كليه مدارك 
(سند كمپاني ـ  برگ سبز شناسنامه 

مالكيت و كليه اسناد محضري) كاميون 
كشنده دانگ فنگ مدل 2007 رنگ 
سفيدـ  شيري شماره پالك 539ع13 
ايران29 شماره موتور 69178313 
شماره شاسي 173009655 به نام 

خسرو كراني مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سمند ال ايكس 
مدل 1389 به شماره پالك 
328ي23ـ81 به شماره 

موتور 12489063221 
و شماره شاسي 

 NAAC91CC0AF791672
به نام سعيد سلمان آباد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

كارت خودرو پرايد هاچ بك دي ام مدل 
1374 به شماره پالك 734ص67ـ89 
و شماره موتور 00832928 و شماره 

شاسي IRPC741V0ZX109615 و 
گواهينامه به شماره 4000476761 
به نام محمدصادق نصيري فرزند عباس 

به  كدملي 1743456281 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و فاكتور فروش خودرو، برگ سبز 
(سند مالكيت) وسيله نقليه و كارت شناسايي 
وسيله نقليه متعلق به خودرو سواري هاچ بك 
پژو تيپ TU5 206 مدل 1394 رنگ سفيد 

روغني شماره پالك 124ق75 ايران14 شماره 
موتور 163B0153512 شماره شاسي 

NAAP13FE4FJ308560 به نام سهيال ني 
خرميان فرزند رضا كدملي 1971365076 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت و برگ سبز و 
كارت شناسايي سواري پژو 

405 مدل 1398 شماره موتور 
164B0242483 شماره شاسي 
 NAAM31FE0KK232146
شماره پالك 864م35 ايران83 

به نام محمد رضواني مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسنيـ  شهرستان گراش 

پروانه بهره برداري مركز 
درمان سوء مصرف مواد 
به شماره 132871ـ3 
تاريخ 1396/07/23 
نام مؤسسه نور به نام 

دكتر روزيتا بخشي زاده 
شيرازي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. شيراز 

برگ سبز سواري پژو پارس 
P PARS XU7 مدل 1401 

رنگ سفيد شماره موتور 
125K0048543 شاسي 

 NAAN15E0NH406911
پالك ايران 73ـ278ج22 مالك 
سعيده دهقاني مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

برگ سبز و كارت پژو پارس 
شماره پالك 316ل51 
ايران12 شماره موتور 

 164B0308122
شماره شاسي 

 NAAN11FE7NH211323
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

فوري فروشي 

زمين به مساحت 1250 

متر (25 در 50) داراي 

سند تك برگ واقع در 

صفادشت كرج

 به فروش مي رسد.

  09128044016

 PARS XU7 برگ سبز پژو پارس

P مدل 1401 رنگ سفيد شماره 

موتور 125K0036009 شاسي 

 NAANA15E5NH459278

پالك ايران 27ـ766ب61 مالك 

مينا كلواني مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. الرستان 

برگ سبز سواري پژو پارس 
P PARS XU7 مدل 1401 

رنگ سفيد شماره موتور 
125K0041971 شاسي 

 NAANA15E1NH404164
پالك 95ـ486م62 مالك فرزانه 

آبشت مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 

الرستان 

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سايپا 141 اس ايكس 

سال ساخت 1390 به شماره پالك 
ايران 43ـ813ي59 به شماره 
موتور 3828550 به شماره 

 S3482289336360 شاسي
به نام داود قاسمي دارافشاني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كليشاد

سند كمپاني خودرو ام وي ام 315 
مدل 1393 به شماره پالك ايران 
15ـ621و95 به شماره شاسي 
 NATFBAKD8E1004168

به شماره موتور 
 MAM477FJAE024478
به نام منيره پورحسين كيهاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي  گردد. (تبريز)

اصل سند و فاكتور فروش 
خودرو سواري جك مدل 1396 

به شماره انتظامي 884ل98 
تهران10 و شماره شاسي 

 NAKSH7326HB150617
و شماره موتور 

HFC4GA31DH0014488 به 
رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

 PARS TU5 برگ سبز سواري پژو
نام مالك مهدي كلكو مدل 1398 

رنگ سفيد كدملي 4898040489 
 164B0241707 شماره موتور

شماره شاسي (تنه) 
 NAAN11FE4KH549483
شماره پالك 521ن37 ايران38 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. 

برگ سبز سواري هاچ بك پاناروما 
207 مدل 1401 سفيد به 
شماره انتظامي 995ص56 

ايران 30 و ش.شاسي 
 NAAR03FE7NJ266511
 166B0059987 و ش.موتور

به نام منصور شيرزاد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1386 به شماره 
انتظامي 379س46 
ايران 76 به شماره 

موتور 12485236700 
و شماره شاسي 

14571576 به نام مينا 
حميدي مقدم مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري سايپا 131 مدل 1393 

به شماره انتظامي 137ب23 
ايران 79 با شماره موتور 

5184995 و شماره شاسي 
 NAS411100E3681988
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
(قزوين) 

سند كمپاني سواري 
هاچ بك سايپا تيپ 2 مدل 
1396 به شماره انتظامي 

861د55 ايران 81 و شماره 
 M158510456 موتور

و شماره شاسي 
 NAS821100H1127932
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

شهركرد 

گمشده 
برگ سبز (شناسنامه) خودروي سواري 

پژو پارس تيپ PARSXU7P مدل 
1401 سوخت بنزيني به شماره پالك 
ايران 69ـ  448م85 به شماره موتور 
125K0041593 به شماره شاسي 

NAANA15E2NH404772 مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شهرستان آق قال 

فاكتور فروش اتاق سواري پژو 
پارس مدل 1392 به شماره 

پالكـ  45ـ  878ـ  طـ  61 با شماره 
 124K0175471 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CA6DH673588
به نام علي بيدوئي نژاد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان 

گمشده 
برگ سبز (شناسنامه) خودروي سواري 
هاچ بك تيپ MT كوييك QUK سيستم 
سايپا مدل 1399 به شماره پالك    ايران 
69ـ  926هـ39 سوخت بنزيني به شماره 

موتور M15/9096545 به شماره شاسي 
NAS841100L1090254 مفقود شده 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شهرستان آق قال 

سند كمپاني خودرو هاچ بك هايما 
مدل 1396 تيپ S7-T-AT شماره 

پالك ايران 72ـ857هـ57 شماره 
 QT74005978A484 موتور

شماره شاسي 
 NAAD391Z0HY688401

به نام فاطمه نادري خورشيدي مفقود 
گرديده فاقد اعتبار است. نكا 

گواهينامه دايم پايان تحصيالت 
مقطع كارداني فني عمران ـ  
ساختمانهاي بتني اينجانب 
فرشاد يوسفي به كدملي 

4284251104 فرزند جواد 
به تاريخ تولد 1347/5/2 

ورودي سال 1369 آموزشكده 
فني شهيد باهنر شيراز مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه مطب اينجانب 

ناديا مرادي به شماره 

158ـ89072ـ222 

و تاريخ صدور 

1400/12/8 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.

سند برگ سبز موتور آپاچي 
180 سفيد رنگ به شماره 

 N2G180P9515382 تنه
به شماره موتور 

0E6BG2068382 و شماره 
شهرباني 131ـ79137 مدل 

1395 به نام وحيد شباني گوزه  
كنان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي 
برگ سبز خودرو سواري سمند 

سورن مدل 1387 به رنگ سفيد ـ  
روغني به شماره پالك 63ـ924ق52 
و به شماره موتور 12487162177 

و به شماره شاسي 
 NAACC1CF39F409847

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. «يزد» 

آگهي مفقودي 
سند و برگ سبز خودرو سواري 

پرايد مدل 1397 به شماره پالك 
64ـ124م32 و به شماره موتور 
M13-6159174  و به شماره 

 NAS411100J3462172 شاسي
متعلق به بهنام دهستاني مجومرد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. «يزد» 

آگهي مفقودي 
اصل ســـند كمپاني كاميـــون بنز تيـــپ ال2624/46 به رنگ 
نارنجـــيـ  روغني به شـــماره انتظامـــي 83ـ819ع74 مدل 
1363 به شـــماره موتور 910100039741 و به شماره شاسي 
55044980 متعلق بـــه اينجانب محمدحســـن بالغي اينالو 
فرزنـــد علي جان متولد 1365/5/10 فســـا و به شـــماره ملي 
2572746621 مفقود و از درجه اعتبار ســـاقط مي باشد. (فسا) 

آگهي مفقودي 
 PARS TU5 اصل سند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو تيپ 
به رنگ ســـفيد روغني به شـــماره انتظامي 73ـ937د34 مدل 
1401 به شـــماره موتور 167B0166079 و به شماره شاسي 
NAAN11FE9NK188016 متعلـــق بـــه اينجانب مصطفي 
خادمي فرزند محمد متولد 1368/3/3 ارسنجان و به شماره ملي 
2420033681 مفقود و از درجه اعتبار ســـاقط مي باشد. (فسا) 

آگهي مفقودي 
 PARSXU7 اصل سند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو تيپ
به رنگ سفيدـ  روغني به شـــماره انتظامي 83ـ313ي49 مدل 
1400 به شـــماره موتور 124K1631786 و به شماره شاسي 
NAAN01CE8MH635793 متعلـــق به اينجانب محمدرضا 
كريمي زاد فرزند نادر متولد 1371/7/15 فســـا و به شماره ملي 
2560212250 مفقود و از درجه اعتبار ســـاقط مي باشد. (فسا) 

چون آقايان هادي آقائي و ســـياوش آقائـــي مالكين كاميون 
كشنده بنز LS/2628 مدل 1982 شماره پالك 11315ـ ايالم 92 
شـــماره موتور 288198ـ  10 شماره شاســـي 14/966059 به 
علت فقدان ســـند تقاضاي صدور ســـند المثني نموده است 
لذا چنانچـــه هرگونه ادعايـــي در مورد خـــودروي مذكور 
دارد ظرف 15 روز از تاريخ نشـــر آگهي با در دســـت داشتن 
مـــدارك كافي به دفتر فروش شـــركت ايران خـــودرو ديزل 
واقع در تهران كيلومتر 8 جاده ســـاوه مراجعـــه نمايند. اهواز 

برگ سبز خودرو 

سواري پرايد مدل 

1384 به شماره پالك 

17ـ395ل87 و شماره 

موتور 01098135 

و شماره شاسي 

 S1412284564169

به نام سعيد جاللت  پور 

مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

(اروميه)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب رضا 
شميراني فرزند عبدالرضا به شماره 
شناسنامه 2080153307 و كدملي 

2080153307 صادره از ساري در مقطع 
كارداني رشته نقشه كشي معماري صادره 
از واحد دانشگاهي ساري با شماره سريال 
68820802004 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ساري به نشاني: ساري كيلومتر 7 

جاده دريا مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد ساري ساختمان اداري طبقه 2 
اداره دانش آموختگان و يا صندوق پستي 

194ـ48164 ارسال نمايد. (ساري) 

نوبت دوم 
مدرك كارشناسي روان شناسي 
باليني به شماره 732/د/خ/ به 
تاريخ 1396/9/18 اينجانب 

نسرين عباس آبادي فرزند 
محمدرضا به شماره ملي 

5739967201 موسسه آموزش 
عالي حكمت رضوي غيردولتيـ  

غيرانتفاعي مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار است از يابنده تقاضا مي شود 
مدرك مزبور به آدرس مشهد بلوار 

انديشه موسسه آموزش عالي 
حكمت رضوي ارسال نمايد.

اسفراين 

نوبت سوم 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مصطفي قنبري 
قلعه رودخاني فرزند عليگل شماره شناسنامه 
219 كدملي 2669944833 صادره از فومن 

مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري 
صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك به 
شماره سريال 0121842 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراك به نشاني اراك جاده خمينـ  شهرك 
دانشگاه اميركبير (فلق سابق) دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد اراك ارسال نمايد.
فومن 

برگ سبز و سند كمپاني پرايد 111 به شماره 
 M136276532 167ي98 ايران53 موتور
شاسي 431100K1059126 به نام محمد 

وهابي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني پژو روآ به شماره 
223ي52 ايران53 به نام زهرا آل داود صالحي 
موتور 11686025248 شاسي 61341350 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني MVM شماره 274ي91 
 MVME4T15BADL015503 ايران53 موتور
شاسي NATGBAER0M1002358 به نام زهرا 

حاج علي اكبري مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مناقصه خريد آسانسور صنعتي 6 تن
 بابت پري هيتر سيمان مند دشتي 

به آگاهي مي رساند شـركت سيمان منددشـتي در نظر دارد 

خريد، نصب و راه اندازي يك دستگاه آسانسور صنعتي 6 تن بابت 

پري هيتر مورد نيـــاز كارخانه خود را از طريق مناقصه عمومي و 

از طريق شـــركت هاي داخلي واجد شرايط خريداري نمايد، لذا 

بدينوسيله از آن شركت دعوت مي شـــود جهت دريافت اسناد 

مناقصه از تاريخ انتشـــار آگهي به مدت 10 روز به آدرس تهران 

ميدان آرژانتين ابتداي خيابان الوند پالك 11 ساختمان شهيد 

صيـــاد خدايي طبقه اول و يا شـــماره تلفن 88604045 الي 9 

داخلي 238 يا 200 تماس حاصل فرمايند.

شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن  نمايندگي كدنام و نام خانوادگيرديف

041كمال الدين نيكرفتار خياباني1
35552590

فاكس 35563141
تبريز09145916665

آذرشهر0413422083709141197210محمدحسين صفرعليزاده2

اهر0414422600009141289883ابوالفضل عمراهي3

اسكو0413322399109144121055حسين مقدم4

ايلخچي0413341288409143171988فريد ويراني5

باسمنج0413634336009149141192مجيد دوشابچي6

بستان آباد0414333449909144310910بهرام بهبودي7

بناب0413773555209149210534جاويد بنابيان8

تسوج0414257251509141700802عليرضا خوش نيت9

تركمانچاى0415242222409148919051على شكرانى10

جلفا0414202684009148952544ابوالفضل يونسي11

چاراويماق0415272268309143240243اياتعلي شيخي12

خامنه0414246227009144710474عباس جيران پور13

خسروشاه0413244440009141017347ميراسد  مير حسيني14

سراب0414322316309143314383صابر حيدرپور15

سردرود0413420110009149151125بهروز كرباسي16

شبستر0414242724409149713009احمد بادامچي17

صوفيان0414252067209143013878جعفر صوفي زاده18

عجب شير0413762223009144202567عنايت اله قاضي19

كشكسراي0414214059009369622042موسي الرضا موسوي20

كليبر0414444266009143261135سهيل رستم زاده21

مراغه0413325310209141212602بهروز نجفقلي دوست22

مرند0414223491709143912550محسن اسماعيل  پور23

ملكان0413782762909148765740داريوش عينالو24

ممقان0413432375709142309631سيفعلي بابا رحيمي25

مهربان09143194806- - - - -041قاسم وفادار26

ميانه0415222343009144235475دارا فاتحي27

وايقان0414247302809149713798حسينقلي مسعود زاده28

هاديشهر0414204089509144924265وحيد اقدامي29

هريس0414343555509144321655مهدي دعاگوئي30

هشترود0415262283609144038680مرتضي محمدي31

خداآفرين0414444102009147564080معصومه على وند32

ففيف ننيندگيكدنام و نام خانوادگيرد شهرستاننشماره تلفن همراهشماره تلفن نما

ااياباني1 ييكرفتار خ ككي يين ن نني 041كمالالد
35552590

1فاكس35563141
ززيز09145916665 ييتبر

ففيف ننيندگيكدنامونامخانوادگيرد ششهرستانتانشمارهتلفنهمراهشمارهتلفننما

مشخصات و شماره تلفن  نمايندگي هاي
 اطالعات در آذربايجان شرقي

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب 
ميثم كردي فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 354008101 صادره از دشتي 
در رشته مهندسي بهره برداري از منابع 

نفت در مقطع كارشناسي پيوسته به شماره 
مدرك 103/13986 در دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اميديه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است.
اميديه 



ســـرويس شهرستان ها: زنگ خطر سوءتغذيه ، 
سالهاست درپى گرانى هاى پى درپى و كمرنگ شدن 
كاالهاى اساسى اعم از برنج، گوشت ، مرغ و تخم مرغ 
در سبد خانوار، به صدا درآمده است اما متاسفانه طى 
اين سال ها اقدام اثرگذارى براى رفع اين چالش نشده 
اســـت و فقط هرازچندگاهى بسته هاى معيشتى  بين 
برخى هموطنان توزيع مى شود،غافل از اين كه تداوم 
اين روند شمار بيشترى از كودكان را درگير سوءتغذيه 
مـــى كند ، به نحوى كه اكنون اين موضوع به دغدغه 
جدى پزشكان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان 

بدل شده است.
دبير علمى هجدهمين همايـــش اورژانس ها و 
بيمارى هاى شـــايع طب كودكان هفته گذشته در يك 
نشســـت خبرى كه در بيمارستان كودكان مفيد برگزار 
شـــد، گفت: براساس مطالعات در استان هاى سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، ايالم و كهگيلويه و بويراحمد 
كوتاهى قد، كم وزنى و الغرى شـــيوع بااليى دارد كه 

ناشى از سوء تغذيه است.
محمد تقى حســـينى طباطبايى افزود: سوء تغذيه 
در استان هاى محروم كشور نگران كننده است و چون 
رشد مغزى كودكان در 6سالگى اتفاق مى افتد، به همين 

دليل تغذيه درست و سالم نقش مهمى دارد.
اظهـــارات اين متخصص بيانگر اين واقعيت تلخ 
اســـت كه در صورت رفع نشـــدن اين معضل و عدم 
اقدامات موثر،عالوه بر مشكالت فعلى و درگيرى نسل 
حاضر با عواقب ســـوءتغذيه ،نسل هاى آينده در كنار 
ضعف جسمانى، از لحاظ قدرت علمى هم به شدت 

با مشكل مواجه خواهند شد.
همچنين به گزارش ايرنا به نقل از وزارت بهداشت، 
به طور ميانگين 15درصد از كودكان كشـــورمان دچار 
سوءتغذيه هستند و در مجموع 800هـزار كودك ايرانى 
در سنين رشد با كمبود انرژى و مواد پروتئينى و همچنين 

كمبود ريزمغذى ها مواجهند.
آمار رسمى نشان مى دهد كه حدود 11درصد از 
كودكان ايرانى با كم وزنى و 4/9درصد با مشكل الغرى 
مواجه هستند كه اين آمار در مناطق روستايى كشور به 

حدود دو برابر افزايش پيدا مى كند و حدود 21درصد از 
كودكان ساكن در روستاهاى كشور با كوتاهى قد مواجه 
شده اند و در بيشتر استان هاى كشور، كودكان روستايى 

دو برابر كودكان شهرى از سوء تغذيه رنج مى برند.

وضعيت نامناسب كهگيلويه و بويراحمد
بر اساس نظر كارشناسان، سوء تغذيه شامل دريافت 
ناكافى مواد غذايى يا نامتعادل بودن گروه   هاى مختلفى 
از مواد مغذى در برنامه غذايى مى شود. به عبارت بهتر 
وقتى فردى غذاى خيلى كمى مصرف مى كند يا از رژيم 
غذايى محدودى پيروى مى كند يا اينكه بدن خود را از 
دستيابى به بعضى مواد غذايى محروم مى كند، به طور 

مستقيم روى سالمتى خود تاثير مى گذارد.
كهگيلويه و بويراحمد جزو 4 اســـتانى است كه 
شمارى از كودكان آن در برهه فعلى به شدت درگير 
عوارض ناشى از سوء تغذيه نظير كم وزنى،الغرى و 

كوتاهى قد شده اند.
موســـى گودرزى كارشناس بهبود تغذيه معاونت 

بهداشت دانشگاه علوم پزشكى ياسوج با اشاره به اين 
كه بررســـى ها نشان مى دهد كه عوارضى مانند كم 
وزنى،الغـــرى و كوتاهى قد در كهگيلويه وبويراحمد 
شـــايع اســـت، مى گويد : كم وزنى و چاقى 2 طيف 

سوءتغذيه دوران كودكى است كه شاخص هاى اقتصادى 
و بى توجهى والدين نقش مهمى در تغذيه مناسب دارد.
وى تاكيد مى كند: با توجه به اينكه سوءتغذيه عوارض 
زيادى در بزرگســـالى اين كودكان براى جامعه به بار 
مى آورد، متوليان سالمت و خانواده ها بايد مراقب اين 
نكته كليدى باشند كه مراقبت از كودك در اوايل دوران 
كودكى بهترين و خردمندانه ترين سرمايه گذارى براى 
توسعه كشور است كه شامل تغذيه خوب، رشد و تكامل 

مناسب و آموزش از همان آغاز تولد مى شود.
كارشناس بهبود تغذيه معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشـــكى ياســـوج ادامه مى دهد: خطر ابتال به 
ســـوءتغذيه كودكان از 6ماهگـــى يا همان زمانى كه 
استفاده از كمك غذا براى كودك شروع مى شود آنان 

را تهديد مى كند.
وى با يادآورى اين مســـاله مهم كه سبد غذايى 
كودكان بايد روزانه سرشـــار از مواد مغذى شـــامل 
پروتئين ها، قندها، چربى ها، سبزيجات، ميوه ها، حبوبات، 
تخم مرغ و لبنيات باشد تاكيد مى كند: كوتاهى قد، پايين 
آمدن ميزان يادگيرى و كاهش ايمنى بدن از مهمترين 

پيامدهاى سوءتغذيه كودكان است.
گودرزى در مورد نحوه درمان كودكانى كه از سوء 
تغذيه رنج مى برند ،مى گويد: بهبود تغذيه آنان در كنار 

دارو درمانى مى تواند در درمان اثربخش باشد.
ضرورت اجراى برنامه هاى حمايتى 

همچنين مسئول روابط عمومى معاونت بهداشت 
دانشـــگاه علوم پزشكى ياسوج تاكيد مى كند: مراكز 
بهداشتى مناطق روستايى و شهرى استان از همان بدو 
تولد، وضعيت كودكان را پايش مى كنند و شمارى از 
آنان را زيرپوشش طرح بهبود تغذيه نهادهاى حمايت 

قرار مى دهد.
سيدحســـين رازيان ادامه مى دهد: اكنون يكهزار 
كودك زير پنج سال كهگيلويه و بويراحمد زيرپوشش 
نهادهاى حمايتى هستند اما انتظار مى رود اين حمايت ها، 
هم از نظر شمار افراد زيرپوشش و هم از لحاظ ميزان 

كمك ها بيشتر شود.
وى اشاره اى به شمار كودكان مبتال به سوء تغذيه 
در اســـتان نكرد اما ادامه مى دهد: مراقبان سالمت و 
بهورزان وضعيت كودكان را در ســـال نخست زندگى 
بـــه صورت ماهيانه، در دومين ســـال زندگى آنان به 
صورت هر  2ماه يك بار و در ســـومين سال زندگى 
آنان هر 6ماه  يك بار بررســـى و در ســـامانه سيب 

ثبت مى شود.
رازيان با اشـــاره به اين كه آموزش مادران داراى 
كودك زير پنج سال و تجويز مكمل هايى مانند آهن از 
جمله حمايت هاى دولت براى كمك به تغذيه كودكان 
اســـت،مى افزايد: وزارت بهداشت برنامه هاى تازه اى 
براى بهبود تغذيه كودكان دچار سوء تغذيه دارد كه قرار 
است معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ياسوج 

مشخصات اين كودكان را اعالم كند.
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اخبار شهرستان ها

 آيت اهللا محمد حسن قافى يزدى از شاگردان 
امام خمينى(ره) درگذشت

سرويس شهرستان ها:آيت اهللا حاج شيخ محمد حسن 
قافى از شاگردان آيات عظام بروجردى(ره)، خويى(ره) و 

امام خمينى(ره) دارفانى را وداع  گفت.
 به گزارش ايسنا،آيت اهللا حاج شيخ محمد حسن 
قافى يزدى استاد پيشكسوت حوزه ، در سن 87 سالگى 
دارفانى را وداع گفت و به ديار باقى شتافت.آيت اهللا قافى 
يزدى ســـال 1314شمسى در خانواده اى مذهبى در يزد 
بـــه دنيا آمد و پس از فراگرفتن آموزش هاى متداول، به 
تحصيل علوم دينى پرداخت. در حوزه علميه از محضر 
بزرگانى نظير حاج حسين مدرس، سيد احمد مدرسى، 
محمدعلى كازرونى دروس مقدماتى و ســـطوح عالى را 

در يزد آموخت و ســـپس براى ادامه تحصيل راهى قم 
شد و از محضر آيات عظام سيد حسين بروجردى، سيد 
محمد محقق داماد و امام خمينى(ره) دروس خارج فقه 

و اصول را فراگرفت.
وى همچنين دروس فلســـفه را از شـــيخ جالل 
آيت اللهى، تفسير را از شيخ موسى غضنفرى و اخالق و 
عرفان را از شـــيخ غالمرضا يزدى آموخت. سپس براى 
تكميل تحصيالت و بهره مندى از اســـتادان حوزه نجف 
اشرف، رهسپار آن ديار شد و خوشه چين درس حضرات 
آيات سيد ابوالقاسم خويى، سيد محمود شاهرودى، سيد 
عبدالهادى شيرازى، سيد محسن طباطبايى حكيم، شيخ 

حسين حلى و ميرزا حسن يزدى شد.
افتتاح خانه فرهنگ و هنر ملل در قم

 سرويس شهرســـتان ها:خانه فرهنگ و هنر ملل 
(فهم) به منظور توسعه و معرفى ظرفيت هاى فرهنگى و 
هنـــرى ايران در عرصه بين المللى و همچنين ميزبانى از 
رويدادهاى فرهنگى در مراســـمى با حضور معاون وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمى در قم افتتاح شد.
 به گزارش ايســـنا، مراسم افتتاحيه خانه فرهنگ و 
هنر ملل با حضور هنرمندان كشورهاى مختلف كه مقيم 
شهر قم هستند و همچنين جمعى از مسئوالن استانى و 

ملى در تاالر شهيد آوينى قم برگزار شد.
معاون حقوقى، امور مجلس و اســـتان هاى وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسالمى در اين مراسم  گفت: اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان قم مجتمع فرهنگى هنرى 
شهيد آوينى را به خانه فرهنگ و هنر ملل اختصاص داده 
تا ميزبان برنامه هاى فرهنگى براى مخاطبان بين المللى باشد 

و اين يك اقدام مبارك و قابل تقدير است.

سيدمحمد هاشمى اظهار داشت: بسيارى از مخاطبان 
خانه فرهنگ و هنر ملل عالوه بر يادگيرى دروس حوزوى 
در قم، جزو فعاالن فرهنگى و هنرى هم هستند و يك 

حركت مستمر و ريشه دار را در قم رقم خواهند زد.
سيدمحمدتقى شاهچراغى استاندار قم هم با حضور 
در اين مراسم ، از غرفه هاى هفته فرهنگى هنرى استان 

قم در تاالر شهيد آوينى ديدن كرد.
1000 مدرسه براى جايگزينى با مدارس 

كانكسى و خشتى ساخته مى شود
 ســـرويس شهرستان ها:مديرعامل بنياد بركت ستاد 
اجرايى فرمان امام ( ره) گفت: اين بنياد 1000 مدرســـه 
را با اولويت جايگزينى مدارس كانكســـى در دســـت 

ساخت دارد.
محمد تركمانه افزود: ساخت 1000 مدرسه با اولويت 
جايگزينى مدارس كانكسى، خشتى، سنگى، گلى و فرسوده 
در مناطق محروم و روســـتايى استان هاى سراسر كشور 
در دســـتور كار قرار دارد و در حال انجام اســـت. وى 
تاكيد كرد: هر يك از مدرسه هاى جايگزين اين مدارس 
كانكســـى و فرســـوده بين يك تا 3 كالس درس دارند.

تركمانه درباره فرآيند ساخت اين مدارس اظهار داشت: 
تاكنون 400 مدرســـه كانكسى شناسايى و پس از تامين 
اعتبار، ســـاخت مدارس جايگزين به پيمانكار و مجرى 

ابالغ شده است.
مديرعامـــل بنياد بركت با بيان اين كه تاكنون 100 
مدرســـه از اين 400 مدرسه شناسايى و به بهره بردارى 
رسيده است، ادامه داد: مدارس كانكسى، خشتى، سنگى، 
گلى و فرسوده در سراسر كشور بر اساس شاخصه هاى 
آموزشى وزارت آموزش و پرورش توسط سازمان نوسازى 

مدارس شناســـايى و براى ساخت مدارس جايگزين به 
بنياد بركت معرفى مى شوند. تركمانه درباره ميزان اعتبار 
تخصيص داده شده به ساخت مدارس اظهار داشت: بنياد 
بركت 40 درصد اعتبار الزم براى ســـاخت اين مدارس 
جايگزين را تامين مى كند.تركمانه ابراز اميدوارى كرد كه 
با ســـاخت اين 1000 مدرسه، ديگر شاهد تحصيل هيچ 
دانش آموزى در مدارس كانكسى، خشتى، سنگى، گلى و 

فرسوده سراسر كشور نباشيم.
 تدارك 230عنوان برنامه براي هفته بسيج در يزد

يزدـ  خبرنگاراطالعات: فرمانده سپاه الغدير استان 
يزد درباره  برنامه هاى هفته بسيج در اين استان  گفت: 
اجتماع بزرگ اقتدار بسيجيان در هفته بسيج در ورزشگاه 

شهيد نصيرى يزد برگزار مى شود.
سردار حسين زارع كمالى، در نشست خبرى هفته 
بسيج ، افتتاح نمايشگاه اقتصاد مقاومتي، اختتاميه رويداد 
بزرگ توليدمحتواى ديجيتال بسيج، جشنواره جهادگران 
علم و فناورى و تجليل از عوامل رويداد علمى – ملى «تا 
ثريا» را از جمله برنامه هاى شاخص هفته بسيج دانست و 
همچنين از آغاز اردوى جهادگران فاطمى در استان يزد 
در هفته بسيج خبر داد و گفت: اين اردو براى دومين بار 
در ســـال جارى با حضور 150تيم تخصصى برگزار مى 
شود.همايش جريان شناسى فدك ويِژه مداحان و مديران 
هيئات مذهبى، اجتماع اقتدار بسيجيان، همايش دختران 
حاج قاسم و همايش زيست عفيفانه نيز برخى ديگر از 

برنامه هاى پيش بينى شده در هفته بسيج است.
فرمانده سپاه الغديريادآورشد: هزار و 700برنامه در 
قالب 230عنوان توســـط اقشار مختلف بسيج در سطح 

استان يزد برگزار خواهد شد.

اخبار كوتاهاخبار كوتاه

 سوء تغذيه كودكان در 4  استان؛ بسته هاى معيشتى اثرگذار است؟
مشـــهد-خبرنگار اطالعات: آستان قدس 
رضوى و كميته امـــداد امام خمينى(ره) براى 
ســـاخت مسكن محرومان تفاهم نامه همكارى 

امضاء كردند.
 در قالـــب اين تفاهم نامه آســـتان قدس 
رضوى متعهد شـــد حـــدود 2هكتار زمين در 
محدوده شهرك شهيد باهنر در اختيار كميته امداد 
امـــام خمينى(ره) قرار دهد تا اين كميته در آن 
اراضى حداقل 500 واحد مسكونى ارزان قيمت 
براى مددجويان  زيرپوشش خود احداث كند.

رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) در نشست 
امضاى اين تفاهمنامه در جمع خبرنگاران، گفت: 
آستان قدس رضوى پيش از اين هم با مساعدت 
توليت اين آســـتان مقدس در قالب تفاهم نامه 
ديگرى اراضى حاشـــيه شهر مشهد به منظور 
ساخت واحدهاى مسكونى براى محرومان در 
اختيار كميته امداد قرار داده بود كه با توجه به 

درخواســـت هاى محرومان، براى ساخت 500 
واحد مسكونى ديگر هم زمين توسط اين آستان 
مقـــدس در اختيار كميته امداد امام خمينى(ره) 

قرار گرفت.
ســـيد مرتضى بختيارى با بيان اين كه اين 
واحدهاى مسكونى به خانوارهاى محروم  زير 
پوشـــش كميته امداد امام خمينى(ره) واگذار 
خواهد شد، تاكيد كرد: بسيارى از اين واحدهاى 
مســـكونى به ايتام و خانواده هاى بى سرپرست 
واگذار مى شـــود؛ تأمين زمين به ويژه در مشهد 
مقدس يكى از چالش ها و دغدغه هاى مهم پيش 
روى ساخت مسكن محرومان است كه اين اقدام 
آســـتان قدس مشكل بزرگى را در مسير تأمين 

مسكن اقشار كم بضاعت رفع كرد.
وى درباره روند اجراى پروژه قبلى مسكن 
محرومان در اراضى اهدايى آستان قدس رضوى 
در شـــهرك شـــهيد باهنر كه پيش از اين آغاز 

شـــده است، افزود: پيشرفت اجراى اين پروژه
هم بسيار خوب و دلگرم كننده است و تاكنون
حدود 35درصد پيشـــرفت كار داشته است كه

اجراى آن به طور فعال دنبال مى شود.
مالك رحمتى قائم مقام توليت آستان قدس
رضـــوى هم در اين نشســـت ضمن قدردانى
از تالش هـــاى كميته امداد امام خمينى(ره) در
تأمين مسكن محرومان،  اظهار داشت: يكى از
دغدغه هاى جدى توليت آستان قدس رضوى
رفع مشـــكالت حاشيه شهر مشهد است، لذا
اين آستان مقدس در حد بضاعت كمك رسان
ارگان ها و دســـتگاه ها در رفع مشكالت اقشار
محروم به ويژه در حاشـــيه شهر مشهد خواهد
بود.گفتنى اســـت اين تفاهم نامه همكارى ميان
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) و قائم مقام
توليت آستان قدس رضوى در حرم مطهر امام

رضا(ع) به امضاء رسيد.

اراكـ  خبرنگار اطالعات:معاون هماهنگ كننده سپاه روح اهللا استان مركزى 
گفت: به مناسبت چهل و سومين سالگرد هفته بسيج بيش از 2500برنامه 
براى اســـتان مركزي برنامه ريزى شـــده كه بيش از 600برنامه مربوط به 

مباحث محروميت زدايى و اقتصاد مقاومتى است.
ســـرهنگ گودرزى افزود: درديدار با مقام معظم رهبرى، طرح هاى 
محروميت زدايى، از جمله آبرسانى به روستاها، استخر ذخيره  آب كشاورزى، 
تســـهيالت اقتصاد مقاومتى و اشـــتغال زايى ازجمله برنامه هاى شاخص 
درحوزه بســـيج اســـتان مركزي بيان شد. وى گفت: همايش طاليه داران 
اقتصاد مقاومتى، نمايشگاه اقتصاد مقاومتى، برگزارى رزمايش كمك مومنانه 
و اهداى جهيزيه با حضور مســـئوالن اســـتانى و كشورى، بهره بردارى 
از طرح هـــاى محروميت زدايى، بهره بردارى از طرح هاى آب رســـانى 
روستايى، برگزارى كارگاه هاى توليد اقتصاد مقاومتى، رزمايش جهادگران 
فاطميه (2) با حضور اقشار مختلف بسيجيان و خدمت رسانى به مردم 
از جمله برنامه هايى اســـت كه همزمان با هفته بســـيج در استان مركزي 

برگزار مى شود.

بيرجندـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات
خراسان جنوبي  گفت: با اجرا وارتقاي 12 سايت طي يك ماه گذشته،
21 روستاي ديگر اين استان از پوشش اينترنت پرسرعت همراه بهره مند

شده است .
 مصطفي بهي اظهارداشـــت: اين ســـايت ها كه شامل 7 مورد ارتقاي
سايت تلفن همراه به فناوري باالتر و احداث 5 سايت جديد بوده، حدود
1700 خانوار اســـتان خراســـان جنوبي را از خدمات مبتني بر شبكه ملي

اطالعات بهره مند كرده است  .
 بهي گفت: با اجراي 5 ســـايت جديد ذكر شـــده، اهالي 11 روستاي
استان خراسان جنوبي عالوه بر اينترنت پرسرعت همراه، از پوشش تلفن

همراه نيز برخوردار شده اند  .
 وي اظهارداشـــت: ايـــن ســـايت ها از محـــل منابـــع اعتباري
طرح توســـعه ارتباطـــات روســـتايي وزارت ارتباطـــات و فناوري
اطالعـــات و بـــا همكاري اپراتورهاي ايرانســـل و همـــراه اول اجرا

شده است .

اختصاص 2 هكتار از اراضى آستان قدس رضوى براى ساخت مسكن محرومان 

اجراي 2500 برنامه همزمان 
با هفته بسيج دراستان مركزى 

راه اندازي 12 سايت تلفن و اينترنت 
در روستاهاي خراسان جنوبي

اصفهان ـ   خبرنگار اطالعات: مديركل كتابخانه هاى عمومى استان اصفهان
با اشاره به استقبال اندك اصفهانى ها از ظرفيت كتابخانه هاى عمومى اين استان
گفت: استان اصفهان با 294 باب كتابخانه نهادى، مشاركتى و مستقل رتبه نخست

كشور را از لحاظ تعداد كتابخانه هاى عمومى دارد.
حجت االســـالم والمســـلمين رمضانعلى معتمدى در نشســـت خبرى
اظهارداشـــت: فقط حدود 3درصد معادل 150 هزار نفر از جمعيت حدود 5
ميليون نفرى استان اصفهان  عضو كتابخانه هاى عمومى هستند. معتمدى با بيان
اين كه به طور معمول بايد 10 درصد جمعيت استان اصفهان  عضو كتابخانه هاى
عمومى باشند، اما عضويت اين تعداد جمعيت در كتابخانه هاى عمومى استان
بـــراى ايـــن خطه به عنوان مهد علم و ادب و فرهنگ زيبنده نيســـت،افزود:
بخشـــى از اين موضوع به نهاد كتابخانه ها و بخشـــى ديگر به نهاد خانواده ها

بر مى گردد.
وى گفت: براى استقبال مردم به كتابخانه هاى عمومى عالوه بر ارائه تازه هاى
نشر، بايد كتاب هاى مورد نياز خانواده ها، دانش آموزان، دانشجويان و كودكان
هر ســـال به روز رســـانى شود و كارى كنيم تا كتاب به دغدغه خانواده ها بدل
شود.مديركل كتابخانه هاى عمومى استان اصفهان با بيان اين كه ماموريت اصلى
كتابخانه هاى عمومى گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانى است اما امروزه فعاليت
آن ها به كتاب و كتابخوانى محدود نشده است،افزود: امروزه در كتابخانه ها خدمات

فرهنگى و آموزشى متنوعى به خانواده ها ارائه مى شود. 
معتمدى با اشـــاره به اين كه بر اســـاس شاخص هاى تعريف شده، سرانه
منابع در كتابخانه ها به ازاى هر نفر 4 جلد كتاب است، اظهارداشت: با احتساب
جمعيت حدود 5 ميليون نفرى استان بايد 20 ميليون جلد كتاب در كتابخانه هاى
عمومى وجود داشته باشد، اما اكنون حدود 4 ميليون و 200 هزار جلد كتاب

در كتابخانه هاى عمومى اصفهان وجود دارد .

استان اصفهان رتبه نخست كشوري را
 از لحاظ تعداد كتابخانه هاى عمومى دارد

كارهاي فرهنگي مديريت شهري 
را متحول مي كند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: عضو شوراي  اسالمي شهر تبريز در مورد عدم 
بررسي اولويت ها در جلسات شوراي شهر ضمن پذيرش اين ضعف در گذشته، 
گفت:  در چند وقت اخير در موضوعاتي مانند نان و آب و فاضالب ورود شده 
است و بايد اين ورود به موضوعات كالن و مطالبه گري از مسؤالن و مديران 

استمرار يابد و در اين ميان شفافيت اولويت نخست شوراي شهر ششم است  .
 روح اهللا رشيدي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بزرگترين كارهاي فرهنگي 
كه مي تواند مديريت شهري را متحول كند، شفافيت است كه موجب جمهوريت 
حداكثري و جلوگيري از خطاي مســــؤالن و پســــتوگرايي به عنوان منشأ فساد و 
تخلف مي شود و در فرهنگ به معني خاص نيز هم نياز به تخصص و هم فهم 

فرهنگي داريم و رسانه ها جزء اصلي از فرهنگ عمومي و خاص است  .
 وي ادامه داد: گزارش هاي دوره اي ماهانه، 3 ماهه و 6 ماهه هم در سايت 
شــــهرداري و هم در درگاه هاي خبري بايد درج شود تا موجب كاهش ابهامات 
و نقدها در مورد مجموعه مديريت شهري تبريز شود و اگر اين شفافيت محقق 
شود، مي تواند مدالي براي شوراي شهر ششم باشد و شهرداري را مكلف به انجام 

دقيق وظايف و ماموريت هاي خود كند .
 رئيس مركز پژوهش شوراي شهر تبريز تأكيد كرد: تالش شورا در تشكيل 
كميته نظارت بر دعاوي و قراردادهاي شهرداري يكي از قدم ها براي تحقق اين 
شفافيت و در راستاي آسيب شناسي و رسيدگي به پرونده هاي متعدد حقوقي اين 
حوزه است و به عنوان ساز و كاري براي انجام يكي از تكاليف مهم نظارتي شورا 

بر شهرداري محسوب مي شود كه هفته گذشته ساختار آن تأييد شد .
 وي افزود: اصرار ما بر راه اندازي سامانه شفافيت شهرداري است كه بخش 
دعاوي و قراردادها نيز در آن ديده شده است و بايد به عنوان يك مطالبه پيگيري 
شود و ما نيز به جد به دنبال اين موضوع هستيم، چرا كه نامحرم دانستن مردم در 

چنين حوزه هايي خود سيستم را در منجالب فساد غرق مي كند  .

آگهى  مزايده  1401-8
شــركت نفت بهران (ســهامى عــام) در نظــر دارد، انواع 

چــوب، تختــه و پالــت شكســته ضايعاتــى پااليشــگاه 

خــود را به ميــزان تقريبــى 30,000 كيلوگــرم در ماه از 

 طريــق مزايــده عمومى بــه صــورت قــرارداد 6 ماهه به

 فروش برساند. از كليه متقاضيان محترم دعوت مى شود 

 از تاريخ درج آگهى به مدت ده روز كارى از ســاعت 8 تا 14 

 به منظور دريافت اســناد شــركت در مزايده به نشــانى: 

تهــران، خيابــان دكتــر شــريعتى، خيابان شــهيد وحيد 

 دســتگردى ( ظفــر )، نبــش كوچــه شــريفى، پــالك 2، 

 طبقــه پنجم، واحــد پشــتيبانى و يابــه نشــانى تارنماى: 

 http://www.behranoil.co/fa/tender.html

مراجعه نمايند. 

 شركت نفت بهران

 شــركت صنايع خاك چينى ايران (ســهامى عام) در نظر دارد نسبت به اجاره لودر و كاميون كمپرسى 10 چرخ با راننده به تعداد مورد نياز 
جهت تغذيه ســنگ شكن ها و اجاره 1 دستگاه لودر متناسب با كار و مجهز به باسكول جهت بارگيرى محصوالت با راننده از طريق مناقصه 

عمومى يك مرحله اى مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد:
1-  مبلغ و نوع ســـپرده شـــركت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه  بانكى معتبر با حداقل سه ماه اعتبار، چك تضمين شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب 

مناقصه گزار وفق اسناد مناقصه.
2- ارائه هر گونه چك تضمين (شخص حقوقى يا حقيقى) و يا سفته مورد قبول نيست.

3- جزئيات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه مى باشد.
4- مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار فراخوان تا پايان وقت ادارى (ساعت 16) روز پنج شنبه مورخه 1401/09/03

5- مهلت تحويل پاكت ها تا پايان وقت ادارى (ساعت 16) روز شنبه مورخه 1401/09/12 
6- زمان بازگشايى پاكت ها: روز دوشنبه مورخه 1401/09/14

7- خريد و دريافت اســـناد مناقصه: مبلغ 600,000 ريال (غير قابل استرداد) به شماره حساب 1-11088403-110-1603 بانك پاسارگاد بنام شركت 
صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام) واريز و اصل فيش واريزى جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه (كارخانه و يا دفتر تهران) ارائه گردد.

8- محل تحويل پاكت ها: دبيرخانه محرمانه كارخانه به آدرس اســـتان آذربايجان شـــرقى، مرند، كيلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شركت صنايع خاك چينى 
ايران، كد پســـتى 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و يا دفتر تهران به آدرس تهران، خيابان آفريقا، باالتر از چهارراه اســـفنديار، خيابان شهيد 

رحيمى، شماره 2، طبقه 6، كد پستى 1967916974، تلفن: 02122018107-9
9- هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
10- شركت در قبول و يا رد پيشنهاد(ها) مختار است.

11- در صورتى كه برنده مناقصه يا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود، سپرده آنها به نفع شركت ضبط خواهد شد.
       امور مهندسى تامين و قراردادهاى شركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
        مناقصه شماره 14010914/2-ن شركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام)

شــركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام) در نظر دارد نســبت به تخليه استخرهاى خاكى كارخانه به مقدار تقريبى 210 هزار تن از 
طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى مندرج در اسناد مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد:

1- مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1,500,000,000 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) به صورت ضمانت نامه  بانكى معتبر با حداقل 
سه ماه اعتبار يا چك تضمين شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب مناقصه گزار.

2- ارائه هر گونه چك تضمين (شخص حقوقى يا حقيقى) و يا سفته مورد قبول نيست.
3- جزئيات مورد مناقصه وفق مندرجات اسناد مناقصه مى باشد.

4- مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار فراخوان تا پايان وقت ادارى (ساعت 16) روز پنج شنبه مورخه 1401/09/03
5- مهلت تحويل پاكت ها تا پايان وقت ادارى (ساعت 16) روز شنبه مورخه 1401/09/12 

6- زمان بازگشايى پاكت ها: روز دوشنبه مورخه 1401/09/14
7- خريد و دريافت اسناد مناقصه: مبلغ 600,000 ريال (غير قابل استرداد) بشماره حساب 1-11088403-110-1603 بانك پاسارگاد بنام شركت 

صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام) واريز و اصل فيش واريزى جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه (كارخانه و يا دفتر تهران) ارائه گردد.
8- محل تحويل اســناد مناقصه: دبيرخانه محرمانه كارخانه به آدرس اســـتان آذربايجان شـــرقى، مرند، كيلومتر 5 جاده مرند-جلفا، شركت صنايع 
خاك چينى ايران، كد پستى 5437166861، تلفن: 4-04142350772 و يا دفتر تهران به آدرس تهران، خيابان آفريقا، باالتر از چهارراه اسفنديار، خيابان 

شهيد رحيمى، شماره 2، طبقه 6، كد پستى 1967916974، تلفن: 02122018107-9
9- هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

10- شركت در قبول و يا رد پيشنهاد(ها) مختار است.
11- در صورتى كه برنده مناقصه يا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آنها به نفع شركت ضبط خواهد شد.

       امور مهندسى تامين و قراردادهاى شركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
        مناقصه شماره14010914/1-ن شركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام)

آگهى مزايده عمومى (نوبت دّوم)
شـــركت توليد فيبـــر ايران (سهامى عام)

شركت توليد فيبر ايران (سهامي عام) در نظر دارد موارد زير را به صورت نقدى از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

واحدتعداد / حجمعنوان كاالرديف

كيلوگرم3000 و1000آهن آالت ضايعاتى و تورى استيل1

عدد8فن هاى  بزرگ كوره/ عرض پروانه 120 /جنس استيل وآهن2

كيلوگرم1500ميز قيچى  ( طول 6 متر و عرض 1/5 متر )3

عدد4جك هيدروليك  25 * 480

ورق14ورقهاى آهنى اسقاط سايز 5*2000*4000 ميل5

كيلوگرمحدود 500داغى ليفتراك سهند6

كيلوگرم200موتور پركينز چهار سيلندر ليفتراك (اسقاط)7

عدد2تابلو برق خالى8

كيلوگرم300دودكش هاى گالوانيزه9

كيلوگرم150آلومينيوم  ضايعاتى10

عدد5مخزن پلى اتيلنى 5000 ليترى11

ليتر200,000مخزن آهنى ايستاده (استوانه مخروط) ضخامت ورق 10 ميليمتر12

ليتر20,000 و 11,000 دوعددمخزن آهنى استوانه اى افقى ضخامت ورق 3 ميليمتر3عدد13

ليتر3500و4500و5000مخزن آهنى استوانه اى افقى ضخامت ورق2و2 و3 ميليمتر14

ليتر13,500 و22,000مخزن آهنى مكعبى ضخامت ورق 5 ميليمتر15

ليتر35,000تانكر سوخت تريلى ضخامت ورق 5 ميليمتر16

ليتر106,000و132,000مخزن آهنى استوانه اى افقى ضخامت ورق 6 ميليمتر2عدد17

دستگاه1خط توليد روكش كاغذى MDF ضخامت 3ميليمتر داراى ميز هيدروليك ورودى و خروجى و پرس گرم وسرد و پرس فابريك شركت هيمن آلمان18

متقاضيان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهى به مدت ده روز تقويمى از ساعت 9:00 لغايت 14:00 به آدرس تهران، 
 خيابان كريم خان زند، خيابان شهيد عضدى (آبان جنوبى)، پالك 28، واحد 1 تلفن 3-88733090 و يا آدرس كارخانه: بندرانزلى ، حسن رود ، اول جاده زيبا كنار ، 

كارخانه توليد فيبر ايران مراجعه و قيمت پيشنهادى خود را حداكثر تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 تحويل آدرس هاى فوق نمايند. 
آدرس بازديد از اقالم مزايده: بندرانزلى ، حسن رود ، اول جاده زيبا كنار ، كارخانه توليد فيبر ايران

شركت توليد فيبر ايران (سهامى عام)شركت در قبول يا رد هر يك و يا تمامى پيشنهادات مختار است.

شركت سرمايه گذارى توسعه گوهران اميد 
آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام 
شركت سرمايه گذارى توسعه گوهران اميد (سهامى عام)  

به شماره ثبت 241570 - شناسه ملى 10102823179
بدين وســـيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذارى توسعه گوهران 
اميد (ســـهامى عام)، وكيل يا قائم مقام قانونى صاحب سهم و همچنين نماينده 
يا نمايندگان اشـــخاص حقوقى دعوت مى گردد تا در جلســـه مجمع عمومى 
فوق العاده صاحبان سهام اين شـــركت كه در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1401/09/07 در محل سالن اجتماعات الغدير دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران واقع در تهران، بزرگراه جالل آل احمد، پل نصر، جنب دانشـــگاه تربيت 

مدرس برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش توجيهى و گزارش حسابرس و بازرس قانونى در خصوص 
افزايش سرمايه شركت

2-    تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه
3- اصالح ماده مربوطه در اساسنامه 

4-  ساير مواردى كه در صالحيت مجمع فوق العاده مى باشد. 
ضمناً براى آن دسته از سهامدارانى كه امكان حضور در مجمع را ندارند، مشاهده 
برخط مجمع از طريق لينك https://goharanomid.ir/session فراهم 
مى باشد. سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آن ها مى توانند تا قبل از شروع 
مجمع عمومي فوق العاده اين شركت در محل برگزاري، حاضر و با ارائه اصل ورقه 
ســـهم و كارت شناسايي معتبر، وكالت نامه و يا معرفي نامه رسمي، برگه ورود به 

جلسه را دريافت نمايند.
 هيات مديره شركت سرمايه گذارى توسعه گوهران اميد (سهامى عام)

آ

مزايده 401/2 
اين شركت در نظر دارد  سه دانگ آپارتمان تجارى خود در تهران خيابان فلسطين 
با مساحت 187متر مربع را به باالترين پيشنهاد واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند 
جهت گرفتن اسناد مزايده و بازديد از ملك مذكور تا يك هفته پس از درج آگهى با 
تلفن هاى 02188938632 و 02188901168 و تلفن همراه 09121884039 

تماس حاصل نمايند. زمان بازديد با هماهنگى قبلى 9 الى 14
 شركت توسعه پيشتازان فنĤورى طال 

مزايده 401/1 نوبت دوم
اين شـــركت در نظر دارد يك واحد صنعتى خود در شهرك صنعتى نورين ابهر با مساحت 
زير بنا 5875 متر مربع و 2300 متر مربع ســـوله و فضاى ادارى را به باالترين پيشـــنهاد 
واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند جهت گرفتن اسناد مزايده و بازديد از ملك مذكور تا يك 
هفته پس از درج آگهى با تلفن هاى 02188938632 و 02188901168 و تلفن همراه 

09121884039 تماس حاصل نمايند. زمان بازديد با هماهنگى قبلى 9 الى 14

       شركت توسعه پيشتازان فنĤورى طال

آگهي فراخوان 
شركت در مناقصه عمومي يك مرحله اي

(شماره 02خ/ب/م ن 1401)
شـــركت مولد نيروي خرم آباد درنظر دارد، جهـــت تأمين تجهيزات، 

نصب و اجراي سالن كنفرانس ساختمان اداري در محل نيروگاه سيكل 

تركيبي خرم آباد با موضوع: «تأمين تجهيزات، نصب و اجراي سالن 

كنفرانس ســاختمان اداري» از طريق فراخوان عمومي اقدام نمايد؛ 

لذا از شـــركت هاي معتبر كه داراي توانايي، سوابق و تجارب مورد قبول 

مي باشند، دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت 

اداري روز دوشنبه 1401/09/07 نسبت به ارسال نامه اعالم آمادگي و 

ارائه پاكات پيشنهادي خود به نشاني: تهران، خ خرمشهر، خ گلشن، نبش 

خ گلزار، پالك2 (واحد حراست)  اقدام نمايند.

 www.sanainvest.com جهت دريافت اسناد با مراجعه به وب سايت

اقدام نماييد.

سپرده شركت در مناقصه: 650/000/000 ريال

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

*ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

تلفن: 88515061ـ  021

(داخلي بازرگاني 402) (داخلي واحد فني 152)

دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام
شركت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا (سهامي عام)

به شماره ثبت 88404 و شناسه ملي 10101328119
براي سال مالي منتهي به 1401/03/31

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان ســـهام شركت سرمايه گذاري 
صنايع برق و آب صبا(ســـهامي عام) به شـــماره ثبـــت 88404 براي 
ســـال مالي منتهي به 1401/03/31 كه رأس ســـاعت 15 روز شنبه 
مورخ 1401/09/19 به نشـــاني: تهران، شهرك غرب، بلوار خوردين، 
پايين تر از بلوار دريا، خيابان توحيد2، پالك80 طبقه پنجم كدپســـتي: 

1466988453 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ اســـتماع گزارش فعاليت هيأت مديره، حســـابرس مستقل و بازرس 
قانوني

ـ تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1401/03/31
ـ تصويب ميزان تقسيم سود

ـ انتخاب حســـابرس مســـتقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي 
منتهي به 1402/03/31

ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
ـ تعيين پاداش هيأت مديره

ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره
ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره

ـ ساير موارد
از ســـهامداران محترم، وكال و يا نمايندگان قانوني آنان تقاضا مي شود با 
در دست داشتن اصل اوراق سهام (منطبق با دفتر سهام قانوني شركت)، 
معرفي نامـــه كتبي و اصـــل و كپي كارت ملي، در ســـاعت اداري روز 
چهارشـــنبه مورخ 1401/09/16 جهت دريافت ورقه ورود به جلسه، به 

نشاني فوق  الذكر، طبقه سوم، امور مجامع و شركت ها مراجعه نمايند.
هيأت مديره
شركت سرمايه گذاري صنايع برق وآب صبا (سهامي عام)

آگهي مزايده فروش بادام و گردو
 شركت كشــت و صنعت شــريف آباد درنظر دارد مقدار 
7140 كيلوگـــرم بادام و گردوي توليدي ســـال جاري خود را از 
طريق مزايده عمومي بفروش برســـاند، عالقمندان مي توانند از 
روز يكشـــنبه 1401/08/29 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 
1401/09/5 طي ســـاعات اداري جهت ارائه قيمت پيشنهادي 
خود به صورت كتبي بـــه آدرس كيلومتر 17 جاده قزوين آبيك 
جاده خاكعلي بعد از پل راه آهن ســـمت راست شركت كشت و 

صنعت شريف آباد مراجعه نمايند.
جهت كسب اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن 09125823460 

(آقاي محمدي) تماس حاصل نمائيد.
هزينه ي چاپ آگهي برعهده ي برنده مزايده مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركت سفال مينا (سهامي خاص)
به شماره ثبت 1131 و شناسه ملي 10860533855

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت سفال مينا سهامي خاص به شماره ثبت 
1131 و شناسه ملي 10860533855 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت كه ساعت 11 مورخ 1401/9/10 در 

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

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني
2ـ  بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال 1400

3ـ  انتخاب اعضاي هيأت مديره
4ـ  انتخاب بازرس قانوني

5ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار
6ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.
هيأت مديره

آگهي دعوت از سهامداران شركت صنعتي آليش گاز 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 9575

بدينوســـيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان در شركت فوق الذكر 
دعوت به عمل مي آيد كه در جلســـه مجمع عمومـــي فوق العاده كه در تاريخ 
1401/9/12 ساعت 10 صبح در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، حضور 

بهم رسانند.دستور جلسه: تغيير موضوع فعاليت شركت
هيئت مديره
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سرویس خبر: پیکرهای 7 مدافع 
امنی��ت ک��ه در جری��ان ناآرامی های 
چن��د روز گذش��ته در مناطق مختلف 
کش��ورمان به شهادت رس��یده بودند، 

دیروز در زادگاهشان برگزار شد.
پیکر ش��هیدان بس��یجی حسین 
زین��ال زاده و دانیال رضازاده و ش��هید 
مرزبانی رضا رضوانی دیروز از چهارراه 
مجد ت��ا چه��ارراه میدان بار تش��ییع 
شد.معاون هماهنگی زیارت استانداری 
خراس��ان رضوی  در این مراسم گفت: 
م��ا برای مردم احترام قائلیم، منتقدان از 
ش��رایط موجود فرزن��دان و برادران ما 
هستند و ما موظفیم برای حل مشکالت 
مردم به س��راغ آنان برویم اما حس��اب 

اغتشاشگران از معترضان جداست.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا در 
مشهد،حجت االسالم حجت گنابادی 
افزود: مردم برابر اقدامات آش��وبگران 
کوت��اه نم��ی آیند و دش��منان را ناکام 

خواهند گذاشت.
خب��ر دیگ��ر از مش��هد ای��ن که  
فرمان��دار مش��هد گف��ت: ف��ردی که 
پنجش��نبه گذش��ته ۲نف��ر از مدافعان 
امنیت را در منطقه حر عاملی این شهر 
به ش��هادت رسانده بود، همراه با 4 نفر 

از همدستان خود دستگیر شد.
به گفته محس��ن داوری این افراد 
قصد داش��تند ف��رار کنند که توس��ط 
س��ربازان گمن��ام امام زم��ان )عج( و 
تالش جان ب��ر کفان فراجا در یکی از 
اس��تان های همجوار دستگیر شدند.  
وی تاکید کرد: اما امروز کس��انی که در 
صحنه آشوبها حضور دارند نه معترض 
و نه ناآگاه هستند، اینها به قصد تخریب 
و ترور ورود کرده اند و کس��ی با آنها 

مماشات نمی کند .
فرماندار مشهد در بخش دیگری 
از س��خنانش گفت: ب��ا عواملی که در 
فضای حقیقی و مجازی کس��به مشهد 
را ب��رای تعطیلی تهدید ک��رده بودند 
برخورد شده است و مغازه شماری از 

کسبه که با آشوبگران همکاری کرده اند 
و دیگران را با تهدید، ترغیب به تعطیلی 
کرده بودند مهر وموم ش��ده است و تا 
زمان��ی که پرونده هایش��ان در حوزه 
قضایی رسیدگی نشود، این مهروموم 

برداشته نخواهد شد.

تش��ییع پیکر ش��هید امنیت در 
شیراز 

 پیک��ر حجت االس��الم محمد 
مویدی شهید امنیت در شیراز تشییع 
شد. مراس��م وداع با پیکر طلبه شهید 
محمد موی��دی از ش��هدای ناآرامی 
های اخیر شیراز در خیابان معالی آباد 
قتلگاه شهید برگزار شد و شهروندان 
ش��یرازی پیکر مطهر این شهید را در 
فضایی آمیخته با اش��ک و آه تش��ییع 

کردند .
حضور گس��ترده اقشار مختلف 
مردم در آیین تش��ییع پیکر این شهید 
از ویژگی های ش��اخص در این آیین 
تشییع بود.حرکت خادمان حرم مطهر 
حضرت ش��اهچراغ )ع( پیش��اپیش 
تش��ییع کنندگان ه��م ح��ال و هوای 
خاصی به این مراس��م بخش��یده بود 
و یادآور ش��هادت مظلومانه ۱۳نفر از 
هموطن��ان در این آس��تان مقدس در 

حمله تروریستی بود .
برخی تشییع کنندگان کفن پوش 
در ش��یراز ب��ا ش��عار »اتم��ام حجت 
شیرازی ها« در این آیین شرکت و آنها 
اینگونه با عامالن ناامنی و بر هم زدن 
نظم در شهر شیراز اتمام حجت کردند. 

پس از این مراسم و عصر دیروز پیکر 
شهید مویدی در زادگاهش شهر بیضا 
تش��ییع و  در محل حس��ینیه این شهر 

آرام گرفت. 
ش��هید امنیت حجت االس��الم  
مویدی  طلبه بسیجی و جهادگر اهل 
بیضا در استان فارس شامگاه سه شنبه 
۲4آبان ب��ا پرتاب کوکت��ل مولوتف 
توس��ط اغتشاش��گران در خیاب��ان 

معالی آباد شیراز به شهادت رسید .
تش��ییع 2 ش��هید در بوکان و 

سلماس 
همچنی��ن دیروز پیکر پاس��دار 
رحیم صحاب��ی  از مدافعان امنیت که 
در ناآرامی های اخیر بوکان به شهادت 
رس��یده بود، با حضور باش��کوه مردم 

سلماس تشییع شد. 
به گزارش ایرنا، مردم س��لماس 
پیکر مطهر ش��هید صحابی را از مقابل 
مصالی ام��ام خمین��ی )ره( تا گلزار 

شهدای این شهر تشییع کردند. در این 
آیین، جمعی از مس��ئوالن شهرستان، 
فرمان��دار، ام��ام جمع��ه، فرماندهان 
نظام��ی، انتظامی و همرزمان ش��هید، 
خانواده های معظم ش��هدا، جانبازان، 
ایثارگران و جمع کثیری از مردم حضور 

داشتند و شرکت کنندگان از عامالن و 
آمران اغتشاش های اخیر ابراز انزجار 
کردند. صحابی پنجش��نبه گذش��ته به 
همراه یکی دیگر از نیروی های مدافع 
امنیت به نام مهدی اثنی عشری در شهر 
بوکان به شهادت رسیدند .پیکر مطهر 
شهید مهدی اثنی عشری دیروز پس از 
اقام��ه نماز جمعه در ارومیه با حضور 
باشکوه مردم تشییع و برای خاکسپاری 

به زادگاهش در تهران منتقل شد.
خاکس��پاری شهید مدافع امنیت 

در سنندج 
پیک��ر پاک پلی��س حافظ امنیت  
شهید حسن یوسفی صبح دیروز روی 
دستان مردم سنندج تشییع و در بهشت 

محمدی این شهر آرام گرفت.
مراس��م تش��ییع پیک��ر مطه��ر 
سرهنگ شهید حس��ن یوسفی صبح 
دیروز از میدان آزادی س��نندج آغاز و 
بر روی دس��ت مردم تا میدان انقالب 

بدرقه ش��د.مرکز اطالع رسانی پلیس 
کردس��تان در م��ورد نحوه ش��هادت 
ای��ن ش��هید در اطالعی��ه ای  اع��الم 
کرد: پنجشنبه ۲۶آبان در حالی برخی 
اتفاقات و ناآرامی ها از س��وی عده ای 
اغتشاشگر در اطراف آرامستان بهشت  
محم��دی س��نندج رخ داد که در نوع 

خود قابل تامل بود.
اغتشاشگران س��رهنگ  حسن 
یوسفی  از ماموران انتظامی و نیروهای 
بومی اهل سنت استان کردستان را بعد 
از اتمام کار و در مس��یر میدان بهشت 
محمدی س��نندج به طرز وحشیانه و 
داعش گون��ه با ضربات متعدد چاقو و 
قمه به ش��هادت رساندند در حالی که 
این حافظ امنیت با لباس شخصی و در 

راه برگشت به خانه اش بوده است.
دستگیری ضارب شهید اوجاقی 

در تبریز 
روابط عمومی سازمان اطالعات 
س��پاه عاش��ورا با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: ضارب شهید مدافع امنیت  
حس��ین اوجاقی  توسط ماموران این 

مجموعه دستگیر شد. 
به گزارش ایرنا، در اطالعیه فوق 
آمده اس��ت: ضارب و قاتل این شهید 
واالمق��ام طی یک عملی��ات پیچیده 
اطالعاتی ، شناس��ایی و دس��تگیر شد 
که جزییات بیش��تر در این زمینه طی 
روزهای آینده منتش��ر و اطالع رسانی 
می شود.بسیجی شهید حسین اوجاقی 
در جری��ان ناآرامی های چهارش��نبه 
۳۰ش��هریورماه امس��ال تبری��ز برای 
مقابله با آش��وبگران در مقابل مصالی 
این ش��هر حضور داش��ت که با ضربه 

چاقو ضدانقالب به شهادت رسید.
وی متولد ۱۳7۰و فرمانده پایگاه 
عالمه طباطبایی مسجد فاطمی تبریز 
بود و با داشتن مدرک کارشناسی ارشد 
حس��ابداری به عنوان نیروی راهبری 
اداره کل غل��ه و خدم��ات بازرگان��ی 

آذربایجان شرقی فعالیت می کرد.

بازداش��ت عامالن شهادت امام 
جماعت مسجد 

اطالعات سیس��تان و بلوچس��تان 
در اطالعی��ه ای از دس��تگیری 5 نف��ر از 
عام��الن ش��هادت حجت االس��الم و 
المس��لمین سجاد شهرکی امام جماعت 
مس��جد موالی متقیان زاه��دان خبر داد 
.ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در زاهدان در 
بخش��ی از اطالعیه اطالعات سیس��تان 
و بلوچس��تان آم��ده اس��ت: متهمان در 
تحقیقات اولیه به ارتباط با گروهک های 
معان��د خ��ارج از کش��ور و همچنی��ن 
سرویس های جاسوسی متخاصم اذعان و 
به قصد استمرار اقدامات تروریستی علیه 
شاخصین شیعه و سنی و اماکن حساس 
در استان با هدف ایجاد دو قطبی و جنگ 
مذهبی در سیستان و بلوچستان اعتراف 
کردند.حجت االسالم سجاد شهرکی امام 
جماعت مس��جد موالی متقیان زاهدان 
۱۲آبان توس��ط افراد مس��لح ناشناس به 
شهادت رسید.در تحقیقات اولیه پلیس 
مشخص شد افراد مسلح با ۲خودرو پژو 
و پراید با صورت های پوشیده و با کلت 
کمری اقدام به تیراندازی به س��مت امام 
جماعت مس��جد موالی متقیان کرده اند 
که شهید از ناحیه سر و سینه مورد اصابت 

گلوله قرار می گیرد.
شناس��ایی عوامل آتش سوزی 

مسجد جامع آبدانان
رئیس کل دادگس��تری اس��تان 
ایالم از تنظیم کیفرخواست برای بیش 
از ۹۰درصد پرونده های اغتشاشگران 
در ای��الم خبر داد و گفت: عوامل آتش 
سوزی مسجد جامع آبدانان شناسایی 
ش��دند.به گزارش ایرنا، وی با تسلیت 
و تاس��ف حادثه آتش سوزی مسجد 
جامع آبدانان و هتک حرمت س��احت 
مقدس ق��رآن کریم تاکید کرد: عوامل 
این حادثه شناسایی و پرونده آن بدون 
فوت وق��ت رس��یدگی و رای صادر 
خواهد شد. همچنین ۱5نفر از عوامل 

اغتشاشات در آبدانان دستگیر شدند.
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چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .

با تشکر� سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

شناورشدن ساعت كار، راهكار اساسي ترافيك نيست 
شناورسازي س���اعت كاري بانك ها، مدارس،  ادارات و دارندگان 
ساير مشاغل در تهران براي كاهش ترافيك، هرگز راهكار اساسي براي 
سروسامان دادن به شلوغي خيابان هاي تهران نبوده است و نيست. افزايش 
بيرويه جمعيت و مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهر بزرگ تهران 
به اميد يافتن كار و درآمد و ساخت مسكن در اطراف اين شهر از قبيل 
طرح هاي مس���كن مهر و ملي از عمده داليل ش���لوغي و هرج و مرج 
ترافيك در پايتخت است كه به نظر من هيچ برنامه اي نمي تواند در حل 
اين معضل كارساز باشد. اگر مسئوالن ذي ربط در ساعات آغاز و يا پاياني 
كار در بزرگراه هاي اصلي شهر حضور يابند، به عدم كارآيي طرح هاي 

پيشنهادي شان در زمينه حل معضل ترافيك بهتر پي خواهند برد!
شهروندي از تهران 

مسئوالن به فكر جايگزيني خودروهاي برقي به جاي بنزيني باشند 
چند سالي است كه مشكل بزرگ آلودگي هوا كه ناشي از سوخت 
ناقص خودروهاي سبك و سنگين بنزيني و موتورسيكلت هاي فرسوده 
اس���ت، عليرغم تمهيدات س���خت و اجباري معاينات فني و همچنين 
محدوديت هاي ترافيكي هنوز حل نشده و نفس كشيدن در فصل سرما 
همچنان سخت و طاقت فرسا است، چرا مسئوالن براي جايگزيني خودرو و 
موتورسيكلت هاي برقي به جاي بنزيني اقدام نمي كنند؟ آيا وقت آن نرسيده 
است كه به فكر جايگزيني مناسب سوخت هاي فسيلي در كشور باشيم؟

فعال محیط زیست شهری 
چند سوال از كساني كه ندانسته درگير ناآرامي ها شده  اند 

با توجه به ناآرامي هاي اخير در برخي از شهرها با مطالبات غيرقانوني 
مغرضان و بيگانه پرستان سخني ندارم، اما از كساني كه احتماالً ندانسته 
خود را درگير اين معركه ها كرده اند، چند پرس���ش دارم: آيا رفتارهايي 
مانند بي احترامي به پرچم ملي و برافراشتن پرچم كشورهاي بيگانه و 
يا نماد گروهك هاي تروريست و تجزيه طلب، سردادن شعارهاي ننگين 
و شرم آور و ناميدن زبان ملي و رسمي كشور به عنوان زبان »اقليت«، 
دشمني رسمي و آشكار با منافع و امنيت ملي ايران و پشتيباني علني و 
بي شرمانه از منافع دولت هاي توسعه طلب و نژاد پرست منطقه نيست و 
آيا آن ها را از مصاديق تهمت و توهين مي دانند يا نه و اگر مي دانند كه 

مطمئناً اينگونه است، براي مقابله با دشمنان ملت ما چه كرده اند؟
تلفن به خط ارتباطي 

براي حفظ محيط زيست از سازمان هاي جهاني كمك بگيريم 
با توجه به اينكه چند سالي است با مشكل آلودگي هوا و تخريب 
محيط زيس���ت به دليل انباش���ت زباله و توليد گازهاي مضر در كشور 
مواجه هس���تيم، انتظار مي رود كه مسئوالن به جاي مخالفت همكاري  
با سازمان هاي جهاني محيط زيست، درصدد مراوده با آن ها و دريافت 
راه حل هاي مناس���ب براي حل مشكالت زيست محيطي كشور باشند. 
چرا از كارشناس���ان اين حوزه و همچنين كشورهايي كه براي كاهش 
آلودگي هوا و حفظ محيط زيس���ت اقدامات كارسازي را انجام داده اند، 

مشورت نمي گيريم؟
حبیب محمد قلي ها � اسالمشهر 

ديدگاه هاي بزرگان سياست را در روزنامه اطالعات منتشر كنيد 
در شرايط كنوني چاپ و انتشار يادداشت ها و مواضع و ديدگاه هاي 
بزرگان سياست و آشنا به راهكارهاي اداره امور كشور، مي تواند بسيار 
راهگشا باشد. از روزنامه اطالعات درخواست دارم كه به صورت مستمر 
مطالبي درباره رويدادهاي اخير و يادداشت هاي آينده نگر از حجت االسالم 
سيد حسن خميني و دكتر سيد محمد خاتمي را چاپ و منتشر كند.

احمدي � خواننده روزنامه اطالعات 
تشكر از چاپ يادداشت سربازي در ضميمه جامعه اطالعات 

در ضميمه جامعه روزنامه اطالعات بيست و سوم آبان ماه نكات 
مهم و جالبي درباره فوايد خدمت سربازي چاپ شده بود كه با تمامي 
آنها موافقم و مطمئنم كه دوران سربازي روزهاي پرخاطره اي براي اغلب 
پسران جوان كشورمان است. اما به نظر من بررسي داليل معافيت هاي 
تقلبي مانند طالق  هاي س���وري بعضي از پدران و مادران و همچنين 
خريد خدمت س���ربازي براي دريافت معافيت هم بايد مورد بررس���ي 
ق���رار مي گرف���ت، زيرا به دليل بها دادن بيش از اندازه برخي از والدين 
به فرزندان خود، آنان تحمل هيچ گونه سختي را ندارند و به هر دري 

مي زنند، تا بتوانند از سربازي معاف شوند!
بانوي خواننده روزنامه اطالعات 
پيشنهاد برنامه هاي زنده پرسش و پاسخ مردم و مسئوالن در صداوسيما 
با توجه به ضرورت فضاي نقد و پرسش و پاسخ از مسئوالن كشور، 
جا دارد سازمان صداوسيما نسبت به تهيه و پخش چنين برنامه هايي به 
صورت زنده بخصوص با حضور نمايندگان مجلس و وزيران دولت 
اقدام كند و از اين طريق صداي مردم را مس���تقيماً به اطالع مس���ئوالن 
برساند چرا كه عالوه بر شفاف سازي بيشتر كارها، اين كار باعث نزديكي 

مردم و مسئوالن و همبستگي بيشتر آنان هم شود.
بیننده تلویزیون 

بر رعايت قيمت نان نظارت كنند 
عدم نظارت بازرسان تعزيرات حكومتي بر نحوه فروش برخي از 
نانوايي هاي آزاد پز باعث شده است هر نانوايي به قيمت دلخواه نان را 
بفروشد، از جمله اين كه نانوايي تافتون در بازار نقش شهرك انديشه يك 
قرص نان را 5 هزار تومان مي فروشد. چرا به شكايت هاي مصرف كنندگان 
نان رس���يدگي نمي ش���ود، تاكنون چند بار تخلف اين نانوايي را اعالم 

كرده   ايم، اما تاكنون ترتيب اثري به آن داده نشده است.
از ساکنان شهرك اندیشه کرج 

اجراي طرح ترافيك كارآيي الزم را ندارد 
با اينكه طرح ترافيك در برخي از خيابان هاي تهران اجرا مي شود، 
همچنان شاهد شلوغي آن ها در تمامي ساعات روز هستيم كه به نظر  
من نشان دهنده عدم مديريت اصولي در برنامه ريزي  هاي شهري است. 
زيرا شهرداري براي تامين بودجه و سود آوري بيشتر همزمان با اجراي 
طرح ترافيك، به فروش طرح ترافيك به ش���هروندان و در نظر گرفتن 
سهميه هايي براي برخي از مشاغل و ارگان ها مي پردازد كه باعث بي اثرشدن 
اين طرح در كالن شهر تهران و افزايش آلودگي هوا مي شود كه جا دارد 

شهرداري و شوراي شهر در اين رابطه چاره انديشي كنند.
شهروندي از تهران 

ضرورت يكپارچگي و وحدت بيشتر نهادهاي امنيتي كشور 
يكي از داليل دسيس���ه هاي دشمنان بخصوص در چند سال اخير 
را كه متاس���فانه آثار زيانباري براي كشور و ملت داشته است، مي   توان 
تعدد نهادهاي امنيتي و اتخاذ تصميمات جداگانه توسط هر يك از آن ها 
دانس���ت، حال آن كه به نظر من اتحاد و يكپارچگي بيش���تر آن ها تاثير 
بسزايي در تأمين امنيت جامعه خواهد داشت. پخش فايل هاي صوتي 
برخي از سياسيون در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري نشاني از چند 
بعدي بودن نظام امنيتي كشور است كه انتظار مي رود مسئوالن نظام براي 

وحدت وجودي و تصميم هايشان برنامه ريزي كنند.
هموطن 

آثار اين شاعر، مترجم و اسالم  شناس ُكرد ايراني در روزنامه اطالعات 
چاپ شود 

از روزنامه وزين اطالعات درخواست دارم كه مقاله ها و يا اشعاري 
از عبدالرحمن شرفكندي، شاعر، مفسر قرآن و اسالم شناس معروف كرد 
ايران���ي را چ���اپ كند كه از جمله آثار او ترجمه كتاب »قانون در طب 
ابن س���ينا« از عربي به فارس���ي و چاپ آن به وسيله انتشارات سروش 
صداوسيما و همچنين ترجمه منظوم رباعيات خيام از فارسي به كردي 

را مي  توان نام برد.
هموطن ُکرد خواننده روزنامه اطالعات 

  240 پهنه ايران دچار فرونشست 
شده است 

 س��رویس شهرستان ها: رئیس س��ازمان نقشه برداري کشور گفت: بر 
اساس نقشه برداري ها در پارسال بیش از ۲4۰ پهنه ایران دچار فرونشست 

زمین شده است. 
به گزارش ایرنا، علي جاویدانه در نشس��ت ش��وراي برنامه ریزي و 
توسعه استان البرز، افزود: بر اساس آخرین محاسبات در استان هاي البرز 
و قزوین، بیش از ۶۲۰ کیلومتر مربع از پهنه این استان ها دچار فرونشست 
باالي ۲۹ سانتي متر زمین در سال شده است و به همین دلیل در ساخت و 
سازهاي مسکن و اجراي سایر پروژه ها باید این موضوع مد نظر قرار گیرد.  
جاویدانه در خصوص کانون هاي شناسایي شده ریز گردها، افزود: استان 
البرز به ش��دت تحت تاثیر این وضعیت طبیعي است و یکي از کانون هاي 
اصلي ریزگردها به شمار مي رود و شوراي برنامه ریزي و توسعه استان البرز 
باید درباره این موضوع حساسیت به خرج دهد و هرگونه تصمیم گیري در 

زمینه توسعه با توجه به این موارد باشد. 
رئیس سازمان نقشه برداري کشور سهم استان البرز از کل شبکه هاي 
تراز یابي کش��ور را کمتر از یک درصد دانس��ت و گفت: در کشور حدود 
۳7 ایس��تگاه تراز یابي وجود دارد و بر اس��اس بررسي وضعیت نقشه ها و 
اطالعات مکاني استان البرز، ۱۶ شهر در این استان نقشه دارند و براي تهیه 

نقشه ۲ شهر باقي مانده به کمتر از 5۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز داریم. 
نماین��ده مردم طالقان، نظرآباد، س��اوجبالغ و چه��ار باغ در مجلس 
شوراي اسالمي هم در این نشست گفت: امروز در استان البرز با مشکالتي 
در آمایش سرزمین مواجه هستیم.  علي حدادي افزود: مشکالت باید حل 
شود و پهنه بندي کشاورزي و صنایع البرز باید به جد مورد توجه قرار گیرد.  
وي ادامه داد: متاس��فانه س��رمایه گذاري هایي را در پهنه فرونشست استان 

البرز شاهد هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد، تا مشکل ساز نشود. 

پاسخ شركت بهره برداري مترو درباره پله برقي ايستگاه محمديه
احتراماً، خواهش���مند است درخصوص مطلب مندرج در روزنامه 
اطالعات مورخه  1401/8/17 با عنوان »لزوم نصب پله برقي در ايستگاه 

محمديه مترو« پاسخ زير چاپ شود.
ضمن تشكر از مسافر گرامي و همچنين سپاس از آن روزنامه وزين 
به خاطر انعكاس ديدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان و ظرفيت ايجاد 
شده جهت تعامل و پاسخگويي به شهروندان و مسافران محترم، به اطالع 
مي رساند مجري خريد و نصب پله برقي در ايستگاه هاي مترو، شركت 
راه آهن ش���هري تهران و حومه )مترو( مي باشد و شركت بهره برداري 

پس از نصب و تحويل و تجهيز، از آن بهره برداري مي كند.
هادي زند � از طرف مدیر ارتباطات و امور بین الملل

اخبارکوتاه

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفي كارفرمايي 
بيمارستان هاي خصوصي درجه يك كشور

مجمع عمومي عا�� س���اليانه �نجمن صنفي بيما�ستا� ها� خصوصي ��جه يك 
ساعت 13:00 ��� سه شنبه مو�� 1401/09/22 �� محل بيما�ستا� تو� به نشاني 
خيابا� مطهر�� بين خيابا� �ليعصر � مير��� ش���ير���� خيابا� عبا�� پال�1 
تشكيل مي گر��� لذ� �� كليه �عضا محتر� تقاضا مي ش���و� �� مجمع عمومي فو�  

حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه:

1)�ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� �نجمن �� مو�� عملكر� � تصويب تر��نامه 
� حسا� سو� � �يا� �نجمن.

2) �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير�
3) �نتخا� با��سين.

4) �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
5) بحث � بر�سي پير�مو� مسائل جا�� �نجمن.

هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي بيمارستان هاي خصوصي درجه يك

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
صاحبان سرمايه

شركت ريز دانه (با مسئوليت محدود)
به شماره ثبت 57072 تهران و شناسه ملي 10101021565

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سرمايه � يا نمايندگا� قانوني �نا� (به همر�� �كالت نامه) �عو� به 
عمل مي �يد كه �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه �� ��� ��شنبه 
مو�� 1401/09/07 ساعت 10 صبح كه �� �فتر مركز� شركت به نشاني: شير�� � بخش ��قا� 

� �هستا� ��قا� � ��ستا چا� سر� � � مهد� علمد�� لو � حضو� بهم �سانند.
دستور جلسه:

1� �ستما� گز��� عملكر� هيئت مدير� بر�� سا� مالي 1400
2� �ستما� گز��� با��� قانوني � حسابر� مستقل بر�� سا� مالي 1400

3� تصويب صو�تها� مالي
4 � �نتخا� �عضا� هيئت مدير� (�صلي � علي �لبد�)

5 � �نتخا� با��� قانوني (�صلي � علي �لبد�) بر�� سا� مالي 1401
6 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

7 � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.
هيئت مديره شركت ريز دانه (با مسئوليت محدود)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
صاحبان سهام

شركت پارس دانه (سهامي خاص)
به شماره ثبت 71303 تهران و شناسه ملي 10101162288

بدينوسيله �� كليه سهامد����  � يا نمايندگا� قانوني �نا� (به همر�� �كالت نامه) �عو� به عمل 
مي �يد كه �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه �� ��� يكشنبه مو�� 
1401/09/06 ساعت 10 صبح كه �� �فتر مركز� شركت به نشاني: تهر��� ميد�� ����نتين� 
خيابا� �حمد قصير� خيابا� بهز�� شفق(17)� پال�6� طبقه ��� با كدپستي 1513835113 

برگز�� مي گر��� حضو� بهم �سانند.
دستور جلسه:

1� �ستما� گز��� عملكر� هيئت مدير� بر�� سا� مالي 1400
2� �ستما� گز��� با��� قانوني � حسابر� مستقل بر�� سا� مالي 1400

3� تصويب صو�تها� مالي
4 � �نتخا� �عضا� هيئت مدير� (�صلي � علي �لبد�)

5 � �نتخا� با��� قانوني (�صلي � علي �لبد�) بر�� سا� مالي 1401
6 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

7 � ساير مو��� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��  باشد.
هيئت مديره شركت پارس دانه (سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
صاحبان سهام شركت پيش ساخته سازان صبا آرمه بتن سهامي خاص (در حال تصفيه)

به شماره ثبت 338155 و شناسه ملي 10103777364
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1401/09/12 به ����: تهر�� خيابا� 
�ليعصر(عج) باالتر �� نيايش� خيابا� شهيد �حيمي� پال�85 طبقه ���� ��حد يك برگز�� مي گر��� حضو� 
به هم �سانند. دسـتور جلسه: 1� تعيين مدير تصفيه جديد. 2 � س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع 

عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
مدير تصفيه
فرهنگ مقدم راد

آگهي دعوت سهامداران شركت مهندسي و مديريتي طرح انديش آرتا سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 353719 و شناسه ملي 10103990296 

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
 بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي (عا�� بطو� 
فو� �لعا��) كه �� س���اعت 10:00 صبح مو�� 1401/09/20 �� ���� تهر��- خيابا� س���هر���� 
شمالي- خيابا� �بن يمين- خيابا� س���ر��- پال� 20- شما�� 6 كد پستي 1555646517 تلفن 

88517189 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1- �نتخا� �عضا� هيا� مدير� 2- �نتخا� با��سين 3- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا�
هيات مديره شركت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت پژ�هشگر�� نانوفنا��� با مسئوليت محد�� 
به شما�� ثبت 227323 � شناس����ه ملى10102684818   �عو� به عمل مى �يد 
تا �� جلس����ه مجمع عموم����ى عا�� به طو� فو� �لعا�� كه س����اعت 9 صبح مو�� 

1401/9/10 �� محل شركت تشكيل مى شو� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��:

1� تعيين �عضا� هيا� مدير� 2� ساير مو��� �� صالحيت مجمع عمومى عا��
هيات مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو(سهامى عام)

بدينوس���يله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت صنايع ماشين �بز�� �ير�� 
خو���(سهامى عا�)�عو� مى ش���و� �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
ساليانه شركت �� ��تبا� با عملكر� سا� مالى منتهى به 1400/12/29 
كه ساعت 10 صبح ��� ش���نبه مو�� 1401/09/12 �� محل شركت 
 تا� �ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 8 جا�� مخصو� تهر�� كر� تشكيل 

مى گر�� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه:

1-�ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانونى شركت
2-تصويب صو�� ها� مالى منتهى به 1400/12/29

3-�نتخا� با��� قانونى
4-�نتخا� ���نامه كثير �النتشا�

5-ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� باشد.
 با تشكر-هيات مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مسكن شماره2  كاركنان موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازى 

رازى (شماره ثبت 5361)
ب���ا توجه به عد� حص���و� حد نصا� قانونى� جلس���ه فو� �لعا�� نوب���ت ��� �� تا�يخ 
1401/08/23 �سميت پيد� نكر� . لذ� �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى �عو� به عمل 
مى �يد تا �� مجمع فو� �لعا�� (نوبت س���و�)كه ��� ساعت 13/00 ��� ��شنبه مو�� 
1401/9/14 �� محل س���الن �جتماعا� پر�فسو� ميرشمسى  ��قع �� موسسه تحقيقا� 

��كسن � سر� سا�� ���� تشكيل مى گر�� �حضو� به هم �سانيد.
يا����� مى شو�:

- ��صو�تى كه حضو� عضو� �� مجمع فو� �لعا�� ميسر نشو�� مى تو�ند حق حضو� � �عما� ��� �� 
سو� خو� �� به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايد �� �ين صو�� هيچ كس نمى تو�ند نمايندگى 

بيش �� 3 عضو �� بپذير� � هر شخص غيرعضو تنها نمايندگى يك نفر �� �عضا� �� خو�هد ��شت.
- همچنين برگه ها� نمايندگى مزبو� با مهر � �مضا� مدير عامل � �ئيس هيا� مدير� معتبر خو�هد بو�.

- �ين مجمع با حضو� هر تعد��  �� كل �عضا� ش���ركت تعا�نى �سميت مى يابد � مصوبا� 
مجمع فو� �لعا�� �� صو�� �س���ميت يافتن � عد� مغاير� با ضو�بط قانونى  بر�� كليه 

�عضا� �عم �� حاضر � غايب نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه:

1- تصميم گير� �� خصو� تمديد ���� مد� فعاليت تعا�نى
هيات مديره تعاونى مسكن شماره دو

شركت تعاونى مسكن شماره2  كاركنان موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازى 
رازى (شماره ثبت 5361)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)
با توجه به عد� حد نصا� قانونى� جلس����ه عمومى عا�� �� تا�يخ 1401/8/23 �س����ميت پيد� نكر�. لذ� �� كليه �عضا� 
محتر� شركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� ( نوبت ��� ) كه ��� ساعت 14 ��� 
 ��شنبه مو�� 1401/9/14 �� محل س����الن �جتماعا� پر�فسو� ميرشمسى ��قع �� موسسه سر� سا�� ���� تشكيل 
مى گر�� حضو� به هم �سانيد. 1- ��صو�تى كه حضو� عضو� �� مجمع عمومى ميسر نباشد مى تو�ند حق حضو� � �عما� 
��� �� س����و� خو� �� به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايد�� �ين صو�� عضو�  نمى تو�ند نمايندگى بيش �� 3 عضو 
�� بپذير� � هر ش����خص غير عضو تنها نمايندگى يك نفر �� �عضا �� خو�هد ��شت. همچنين برگه ها� نمايندگى مزبو� با 
�مضا �ئيس هيا� مدير� � مدير عامل تعا�نى معتبر خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� نمايندگى بايد حد�كثر 
ظر� مد� 15 ��� �� تا�يخ �نتش����ا� �ين �گهى به همر�� نمايند� خو� با �� �ست ��شتن مد��� مويد عضويت �� تعا�نى 
 � كا�� شناس����ايى معتبر �� محل �فتر تعا�نى حاضر � پس �� �حر�� هويت طرفين� عضويت متقاضى � �هليت نمايند�� 
برگه ها� نمايندگى مربوطه توس����ط مقا� مذكو� تائيد � برگه ���� به مجمع عمومى بر�� نمايند� صا�� گر��. 2- �ين 
مجمع با حضو� هر تعد�� �� كل �عضا� ش����ركت تعا�نى �سميت مى يابد � مصوبا� �� �� صو�� عد� مغاير� با ضو�بط 

قانونى  بر�� كليه �عضا� �عم �� حاضر � غايب نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه:

 1- �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� 2- طر� � تصويب صو�تها� مالى سالها� 1396 �لى 1400 �
3- طر� � تصويب بو�جه س���ا� 1401(پيشنها� 25%باالتر �� س���ا� 1400) �4- تصميم گير� �� 

خصو� پا��� هيا� مدير� 5- �نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيا� مدير� � با��سى
هيات مديره تعاونى مسكن شماره دو

آگهي مزايده
مديريت تصفيه ش���ركت توليد� � صنعتي منحل���ه خو�� خو� ��نظر ���� 
نسبت به فر�� ملك متعلق به شركت مذكو� به پال� ثبتي 850 فرعي �� 10 
�صلي شامل ششد�نگ عرصه به مس���احت 10/800 مترمربع � ساير �عيانها� 
�� مشتمل بر ساختمانها� ������ سر�يد���� �نبا��� جمعا� به مساحت 1855 
مترمربع ��قع �� �حمد�با� مس���توفي � خيابا� �ليعصر شمالي جنب فر�شگا� 
�فا� پالكها� 153 � 151 �� كه بر�س���ا� نظريه مو�� 1400/9/10 كا�شنا� 
�سمي ���گستر� جمعا� مبلغ 1/055/800/000/000 �يا� معا�� صد� پنج 
ميليا�� � پانصد � هش���تا� ميليو� توما� ���يابي گر�يد�� �� طريق مز�يد� �� 
تا�يخ 1401/11/10 ساعت 10 صبح �� محل تصفيه شركت به نشاني باال � با 

شر�يط �ير � �ضع موجو� بفر�� �ساند.
شر�يط شركت �� مز�يد�:

1� جلسه مز�يد� به صو�� حضو�� برگز�� مي گر��. 2 � كليه هزينه ها� مربو� 
به مو�� معامله (به جز ماليا� نقل � �نتقا�� بيمه � س���اير �يو� مربو� به مو�� 

مز�يد� به عهد� فر�شند� مي باشد.)
2 � مر�جعه به ������ مربوطه جهت �خذ مجو�ها� ال�� به منظو� �نتقا� س���ند 
بنا� خريد�� �عم �� ش���هر����� ����� ثب���ت� ����� ����ئي � غير� به عهد� برند� 

مز�يد� مي باشد.
3 � پيش���نها� �هندگا� بايد قبال� 10% ��صد به���ا� ���يابي ملك �� به عنو�� 
سپر�� نقد� ش���ركت �� مز�يد� بحسا� شما�� 0225484131007 شركت 
تولي���د� � صنعتي منحل���ه خو�� خو� نز� بانك ملي �ير�� ش���عبه ����� 
���گس���تر� كد 577 تو�يع � يا معا�� �جه ف���و� چك بانكي �خذ � ضميمه 

پيشنها� خو� نمايند.
4 � پيش���نها��� بايد �� پاكت ال� � مهر ش���د� مربو� به مز�يد� �� فو� � 
مشخصا� كامل � محل �قامت پيشنها� �هند� �� ��� پاكت تا ساعت 9 صبح 

��� ��شنبه مو�� 1401/11/10 تسليم �فتر تصفيه نمايند.
5 � مدير تصفيه �� �� يا قبو� يك يا كليه پيش���نها��� مختا� �ست� ضمنا� به 
پيش���نها� مبهم � مشر�� � فاقد سپر�� � برخال� شر�يط �ين �گهي ترتيب �ثر 
���� نخو�هد شد . پيش���نها��� �� ساعت 10 صبح هما� ��� �� محل تصفيه 
شركت به نشاني باال با� � قر�ئت خو�هد شد. حضو� پيشنها� �هندگا� �� جلسه 
مز�يد� بالمانع �س���ت ضمنا� �� هما� جلسه مز�يد� حضو�� بعمل خو�هد �مد � 

برند� مز�يد� كسي �ست كه باالترين قيمت �� پيشنها� نمايد.
6 � برن���د� مز�يد� بايد ظر� مد� حد�كثر يك ما� پس �� جلس���ه مز�يد� بقيه 
ثمن معامله �� به حسا� شما�� 0225484131007 شركت توليد� � صنعتي 
منحله خو�� خو� ���يز نمايد چنانچه پر��خت بها� �� موعد مقر� �نجا� نگير� 
يا �نكه برند� مز�يد� حاضر به �جر�� تعهد خو� نگر�� �جه س����پر�� بنفع ش����ركت 

منحله فو� ضبط � نسبت به فر�� مجد� �� �� طريق مز�يد� �قد�� خو�هد شد.
7 � ضمن���ا� ملك مذكو� �� ترهين بانك ملت قر������ كه فك �هن �� �� بعهد� 

فر�شند� مي باشد.
8 � طالبين بر�� كس���ب �طال� بيشتر � با��يد �� ملك مو�� مز�يد� �� ���ها� 
1401/10/12 لغاي���ت 1401/10/13 �� س���اعت 9 صبح تا 12 ظهر �� محل 

فر�هم �ست.
شريفيـ  مدير تصفيه شركت خواب خوش

معاونت مهندسـى و پدافند غير عامل نداجا �� نظر ���� 
�جر�� پر��� �� به ش���ر� �ير �� �� طريق مناقصه عمومى به 
 يكى �� پيمانكا��� �يصال� ��گ���ذ�� نمايد� لذ� �� متقاضيا� 
��جد شر�يط �عو� مى شو� جهت ��يافت �سنا� مناقصه به 

نشانى �يل مر�جعه نمايند. 
1-مناقصـه گزار : معا�نت مهندس���ى � پد�فند غير عامل 

ند�جا 
2- عنوان پروژه : عمليا� �جر�� �يرس���ا�� � �س���فالت 
محوطه بيما�ستا� ��قع �� شهر كنا��             

3- مبلغ برآورد : حد���� 56 ميليا�� �يا� 
4- محل تأمين اعتبار : تملك ها� ����يى سرمايه ��   

5- مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : 3/000/000/000 
�يا� 

6- نوع تضمين شـركت در مناقصـه : ضمانت نامه بانكى 
معتبر 

7- مبلغ فروش اسـناد : 10/000/000 �يا� به حس���ا� 
06158800146207 نز� بانك س���په شعبه كوهك به نا� 

�جو� متفرقه معا�نت مهندسى ند�جا 
8- مهلت فروش اسـناد  : پس �� ��� �گهى �� ���نامه� به 

مد� 7 ��� كا��  
9- مناقصه گز�� �� �� هر يك يا تما� پيشنها� ها مختا� �ست . 
10- پر��خت هزينه �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه 

خو�هد بو�. 
11- شركت ها� پيشنها� �هند� بايستى ����� گو�هى نامه 
سمتا � صالحيت پيمانكا�� متناسب � ظرفيت خالى به مقد�� 

بر���� باشند.  
 نشانى : تهر�� � ميد�� �سالت � �نتها� خيابا� نير�� ��يايى � 
پايگا� پشتيبانى مركز ند�جا� ساختما� شما�� 1 � طبقه �خر� 

مديريت پيما� معا�نت مهندسى ند�جا

آگهى مناقصه عمومى   
شماره 1401/07

معاونت مهندسـى و پدافند غير عامل نداجا �� نظر ���� 
�جر�� پر��� �� به ش���ر� �ير �� �� طريق مناقصه عمومى به 
 يكى �� پيمانكا��� �يصال� ��گ���ذ�� نمايد� لذ� �� متقاضيا� 
��جد شر�يط �عو� مى شو� جهت ��يافت �سنا� مناقصه به 

نشانى �يل مر�جعه نمايند. 
1-مناقصـه گزار : معا�نت مهندس���ى � پد�فند غير عامل 

ند�جا 
2- عنوان پروژه : محوطه س���ا�� � �جر�� تأسيس���ا� 

�يربنايى �� تهر��             
3- مبلغ برآورد : حد���� 72 ميليا�� �يا� 
4- محل تأمين اعتبار : عو�يد ��خلى    

5- مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : 3/500/000/000 
�يا� 

6- نوع تضمين شـركت در مناقصـه : ضمانت نامه بانكى 
معتبر 

7- مبلغ فروش اسـناد : 10/000/000 �يا� به حس���ا� 
06158800146207 نز� بانك س���په شعبه كوهك به نا� 

�جو� متفرقه معا�نت مهندسى ند�جا 
8- مهلت فروش اسـناد  : پس �� ��� �گهى �� ���نامه� به 

مد� 7 ��� كا��  
9- مناقصه گز�� �� �� هر يك يا تما� پيشنها� ها مختا� �ست . 
10- پر��خت هزينه �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه 

خو�هد بو�. 
11- شركت ها� پيشنها� �هند� بايستى ����� گو�هى نامه 
سمتا � صالحيت پيمانكا�� متناسب � ظرفيت خالى به مقد�� 

بر���� باشند.  
 نشانى : تهر�� � ميد�� �سالت � �نتها� خيابا� نير�� ��يايى � 
پايگا� پشتيبانى مركز ند�جا� ساختما� شما�� 1 � طبقه �خر� 

مديريت پيما� معا�نت مهندسى ند�جا

آگهى مناقصه عمومى   
شماره 1401/08

آگهـي مـزايـده

شركت سيما� كر�س���تا� ��نظر ���� تعد�� يك �ستگا� كانتينر 
20فو� معمولي � يك �ستگا� كانتينر 40فو� Open top خو� 
�� با قابليت �ستفا�� �� خطو� كشتير�ني بين �لمللي �� طريق مز�يد� 
عمومي به �فر�� حقيقي يا حقوقي ��جد شر�يط به فر�� برساند. لذ� 
�� متقاضيا� محتر� �عو� مي گر�� جهت ��يافت �سنا� شركت �� 
مز�يد� حد�كثر تا تا�يخ 1401/09/02 به �فتر مركز� �ين شركت 
��قع �� مي���د�� ����نتين� خيابا� �لوند� پ���ال�11 �مو� با��گاني 
مر�جعه نمو�� � پيشنها� خو� �� �� پاكت ها� ��� بسته حد�كثر تا 
پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 1401/09/08 تحويل نمايند.

تشييع شهدای امنيت در مشهد

كشف جسد محيط  بان در  »لشگرَدر« مالير
س��رویس حوادث: رئیس اداره محیط زیس��ت مالیر در اس��تان همدان 
گفت: جسد  یکي از محیط بانان مالیري که روز پنجشنبه هفته گذشته هنگام 
اجراي ماموریت گم شده بود، صبح دیروز در منطقه حفاظت شده »لشگرَدر« 

 

کشف شد  .
 عباس نجاري در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: از ساعت 5 بعدازظهر ۲۶ آبان 
ارتباط »یاس��ین یاري« محیط بان ۲7 س��اله مالیري حین انجام ماموریت در منطقه 
حفاظت شده »لشگرَدر« با مرکز و همکاران او قطع شد. عملیات جستجو در اسرع 
وقت توس��ط محیط بانان و نجاتگران جمعیت هالل احمر آغاز و س��اعت 7 و ۳۰ 

دقیقه صبح ۲8 آبان جسد  وي در منطقه حفاظت شده »لشگرَدر« پیدا شد  .   
رئیس اداره محیط زیس��ت مالیر با اش��اره به سقوط این محیط بان در منطقه 
»لش��گرَدر« بیان کرد: هنوز دلیل س��قوط و فوت وي مش��خص نیس��ت و پلیس 
 آگاهي در حال بررس��ي صحنه و علت مفقودي و مرگ  »یاس��ین یاري« محیط  بان 

مالیري است  .

س��رویس ح��وادث: مدیرعام��ل س��ازمان 
آتش نش��انی و خدم��ات ایمن��ی ته��ران از آغاز 
ط��رح مقابله با مخاطرات، مس��مومیت با گاز منو 

اکسیدکربن در پایتخت خبر داد.
ق��درت اهلل محم��دی در مراس��م آغاز طرح 
سراسری کاهش مخاطرات گاز مونواکسید کربن 
که در محالت پرخطر شهر تهران در ایستگاه شماره 
یک س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهر 
تهران برگزار ش��د، اظهارکرد: پیش��گیری همواره 
مقدم بر درمان اس��ت. پیش��گیری ک��م هزینه تر از 
درمان و با خطرهاي کمتری همراه است و از اینرو 
س��ازمان آتش نش��انی نیز آن را در دستور کار خود 

قرار داده است. 
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی ساالنه 
ح��دود 8۰۰ نفر در کش��ور جان خ��ود را به دلیل 
مس��مومیت با مونواکسید کربن از دست  مي دهند 
و ای��ن جان ه��ا در حالی از دس��ت م��ي رود که با 
برنامه ریزی هاي دقیق می توانیم این آمار را کاهش 
دهی��م و از وقوع بس��یاری از مرگ ها پیش��گیري 

کنیم. 
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هر تهران با بیان اینک��ه با تمرکز می توان 
براي حل  مشکالت پیش آمده راهکاری پیدا کرد، 
گفت: این اقدام نیازمند هزینه زیادی نیست و بیشتر 
فرهنگ عمومی مطرح  است و کارهاي زیرساختی 
نیز نمی خواهد، ما باید دانش و آگاهی مردم درباره 
مسمومیت با گاز منواکس��ید کربن و راهکارهای 

مقابله با آن را افزایش دهیم.
وی ب��ا بیان این ک��ه اکنون تجربه ه��ا و آمار 
ح��وادث در اختی��ار ما قرار  دارد، اظهار داش��ت: 
حوادثی را که در خصوص مرگ و میرهاي ناش��ی 
از گاز منواکس��ید کربن رخ داده اس��ت دیده ایم و 
باید از تجربیات و دالیل وقوع آن اس��تفاده کرد  و 
با اطالع رس��انی آن به مردم از تکرار دوباره چنین 

حوادثی جلوگیری کنیم.
محم��دی ادامه داد: این اقدام برای نخس��تین 
بار جنبه عمومی پیدا کرده و در کل کشور با طرح 
س��ازمان آتش نش��انی تهران در حال اجرا است و  

در ای��ن باره ۲۲ منطقه تهران را درگیر این موضوع 
کرده ایم، تا اهمیت آن را نشان دهیم.

محمدی با بیان اینکه همزمان در کل کش��ور 
ای��ن موضوع رصد و پیگی��ری و به صورت مانور 
برگزار خواهد شد، تاکید کرد: در مدارس مساجد، 
سراهای محله و مترو اطالع رسانی هاي الزم انجام 
و نکاتی که باید عزی��زان رعایت کنند، به صورت 

ساده، گویا و عامه پسند اعالم خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هر تهران همچنین در حاشیه این مراسم 
در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی مخالفت شهردار 
ته��ران با اعالم فهرس��ت س��اختمان های پرخطر 
،گفت: از تعداد ۱۲۹ ساختمان ناایمن شهر تهران، 

۱۰ مورد ایمن سازی شده اند.
محم��دی درب��اره منظور ش��هردار تهران از 
بی��ان چنین س��خنی توضی��ح داد: از صحبت های 
ش��هردار تهران برداشت درستی نش��ده و منظور 
ایش��ان جلوگیری از ایجاد نگرانی و التهاب برای 

شهروندان بوده است.

آغاز طرح جديد آتش نشانی برای كاهش شمار قربانيان گازگرفتگی

آغاز محاكمه شهردار اسبق و 83 متهم پرونده فساد شهرداري اروميه 
سرویس حوادث: رئیس کل دادگستري استان آذربایجان غربي از آغاز 
رس��یدگي به پرونده فس��اد در شهرداري و برگزاري جلسه محاکمه متهمان 
در دادگستري ارومیه خبر داد. به گزارش مهر، ناصر عتباتي اظهار داشت: در 
جلسه محاکمه  کیفر خواست صادره بالغ بر ۳۶ صفحه قرائت و محاکمه با 
حضور 84 متهم پرونده و وکالي آنها و نماینده دادستان با رعایت همه ضوابط 

و مقررات قانون آیین دادرسي کیفري، برگزار مي شود. 
شناور آتشين به قعر آب های عسلويه رفت

س��رویس حوادث: مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه گفت: یک شناور 
سنتی )لنج( در آب های عسلویه علیرغم تالش های فراوان در آتش سوخت.
عمران مرادپور طیبی اظهار داشت: طی تماسی رادیویی، مبنی بر وقوع آتش 
س��وزی در یک ش��ناور سنتی )لنج( شناور ناجی ۲۰ به همراه ۲ فروند یدک 

کش آتشخوار به سرعت به موقعیت حادثه اعزام شد.
وی تاکید کرد: با رس��یدن ش��ناورهای اعزامی به منظور جلوگیری از 
سرایت آتش به تانکرهای مستقر در لنگرگاه، این شناور به سمت ساحل و 
دور از لنگرگاه هدایت، اما علیرغم تالش های فراوان لنج حادثه دیده به دلیل 
حجم زیاد ش��عله های آتش غرق ش��د،  با این حال به دلیل حجم باالی آتش 

عملیات اطفاء حریق با ۲ یدک کش آتشخوار بیش از 5ساعت طول کشید.

قسمتي از ساختمان دادگستري اهواز ريزش كرد
سرویس حوادث: مدیر روابط عمومي اورژانس دانشگاه علوم پزشکي 
اهواز از مصدومیت 5 نفر به دلیل ریزش قسمتي از ساختمان دادگستري در 

منطقه امانیه اهواز خبر داد. 
عارف شرهاني اصل در گفتگو با مهر اظهار داشت: در پي ریزش قسمتي 
از سقف ساختمان دادگستري در منطقه امانیه اهواز که ساعت ۱۱ و 5۹ دقیقه 
دیروز رخ دارد، 5 نفر مصدوم شدند.  وي افزود: یکي از مصدومان این حادثه 
در محل درمان شد و 4 نفر دیگر توسط تکنسین هاي اورژانس ۱۱5 به مراکز 

درماني انتقال یافتند. 
شورش مرگبار زندانيان در اكوادور

مقامات اکوادور از وقوع ش��ورش در زندان و کش��ته شدن دستکم ۱۰ 
زندانی خبر دادند.

به گزارش ایسنا، در جریان وقوع شورش در زندانی در پایتخت اکوادور 
دستکم ۱۰ زندانی کشته شدند که به گفته مقامات این حادثه به دلیل تصمیم 
دولت برای انتقال ۳ زندانی به یک زندان فوق امنیتی رخ داد. مقامات اکوادور 
با بیان اینکه زندان شهر کیتو بارها شاهد وقوع درگیری های مرگبار زندانیان 
بوده است، اظهار داشتند که پلیس و ارتش کنترل زندان را در دست گرفتند و 

قاطعانه برای مبارزه با جنایات سازمان یافته عمل خواهند کرد.
وقوع ش��ورش  در زندان های اکوادور مکرر رخ می دهد. سپتامبر سال 
گذش��ته هم در زندان ش��هر »گوایاکیل« درگیری رخ داد که به کش��ته شدن 

دستکم ۱۲۶ زندانی منجر شد.

اخبارکوتاه
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معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست نگهداری از »پیروز« توله یوزپلنگ 
متولد شده در اسارت، در سایت پردیسان را برای 
این س���ازمان هزینه بردار اعالم کرد و از احتمال 
قریب به یقین انتقال این توله یوزپلنگ به سایت 

توران خبر داد.
به گزارش فارس، حس���ن اکبری، با اشاره به 
نبود شیر خشک مناسب و تاثیر آن بر قوای بدنی 
توله یوزپلنگ گفت: شیر خشک مناسب برای توله 
یوزها وجود ندارد و انواع شیر خشک های امتحان 
ش���ده برای »پیروز« نیز هیچ کدام نتوانست غذای 
مناسبی برای او باشد تا دچار مشکالت گوارشی 
مانند یبوست نشود این در حالی است که شیرخشک 
دیگر غذای این یوزپلنگ شش ماهه نیست و این 

حیوان مدتی هست گوشتخوار شده است.

معاون س���ازمان محیط زیست از انتقال این 
یوزپلنگ در فروردین ماه به سایت توران خبر داد و 
گفت: »ایران« و »فیروز« - مادر و پدر »پیروز« - به 
همراه دیگر یوزها آنجا هستند. »پیروز« نیز می تواند 
در آن  سایت که به شرایط زیستگاه طبیعی اش بسیار 

نزدیک است، زندگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که این حیوان چه 
زمانی قرار است به طبیعت بازگردد، گفت: حیوانات 
در شرایط اسارت تقریبا قابل برگرداندن به طبیعت 
نیستند. ما »پیروز« را حتما به توران انتقال خواهیم 
داد، اما برنامه ای برای رهاسازی او در طبیعت نداریم. 
ضمن اینکه ما نمی خواهیم اعتبار، انرژی و هزینه  
سازمان را بیش از این برای »پیروز« و حتی شرایط 

تکثیر صرف کنیم.
گفتنی است، »پیروز« تنها و نخستین یوزپلنگ 

آس���یایی است که در شرایط نیمه اسارت به دنیا 
آمده و رشد یافته و قضاوت درباره وضعیت بدنی 
و خوی این حیوان را نمی توان قطعی دانس���ت. 
این یوزپلنگ آسیایی آنچنان که علیرضا شهرداری 
تیماردارش توضیح می دهد هنوز آمادگی جدایی از 
تیمارگرش را ندارد و مشخص نیست در ماه های 
پیش رو هم بتوان به راحتی او را به محیط جدید 
وارد کرد.وی که پیش از تیمارگری این یوزپلنگ 
در تیم تیمارگری کوشکی هم حضور داشته است، 
اشاره کرد: »کوشکی« پوزپلنگ 15 ساله در زمان 
زنده گیری از دست شکارچیان که در همین حدود 
سنی پیروز بوده است، با وجود اینکه در طبیعت 
نیز رشد کرده بود هم خوی وحشی نداشته و حتی 
درمواجهه با گوشت شکار رفتار ترس گونه ای را 

از خود نشان می داده است.

توله یوزپلنگ»پیروز« به توران منتقل می شود

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت به چرخه کاریک واحد 
تولیدی با حمایت های قضایی پس از شش سال خبر داد و گفت: 1۰۷نفر 

کارگراکنون به صورت مستقیم در شرکت مذکور مشغول به کار هستند.
به گزارش قوه قضائیه، علی القاصی افزود: یک شرکت فعال در زمینه 
تولید ظروف چینی آش����پزخانه که در سال 1۳۷۷، شروع به فعالیت کرد، از 
س����ال 1۳۸۸تا س����ال 1۳۹5در پی سانحه آتش سوزی تعطیل و به دلیل عدم 
جبران خسارت و دیگر مشکالت اقتصادی تعطیل و منجر به بیکاری بیش 
از ۲۰۰نفر نیروی کار شد.رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در 
س����ال 1۳۹۸حکم به ورشکستگی این واحد تولیدی صادر شد و در اجرای 
ماده ۶۴آیین نامه اجرایی قانون اداره تصفیه، پرونده این واحد تولیدی به اداره 
تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران ارجاع شد و دستورات و 

اقدام های الزم با رویکرد حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت.

یک واحد تولیدی پس از 6 سال به چرخه 
تولید بازگشت

بقیه از صفحه 2
رئیسی اضافه کرد: دشمن تالش کرد حرکت 
دولت را متوق���ف یا ُکند کند، اما به تعبیر رهبری 
معظم انقالب دید که کشور دارد پیشرفت همه جانبه 
می کند و دولت هم نگاهش به دست خارجی ها 
نیست و معطل لبخند و اخم آنها نمی ماند و کشور 
را با اتکا بر توانایی جوانان و نیروی انسانی کارآمد 

به پیش می برد.
 وی با اش���اره به این که دشمن از این وضع 
احساس خسارت و عقب ماندگی کرد، ادامه داد: 
در عرصه تحریم هم گفتیم مذاکره اشکال ندارد، 
ولی ما حرفمان را می زنیم که چه می خواهیم. شما 
پیمان ش���کنی کردید ولی ما این کار را نکردیم و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 15بار این موضوع را 
تایید کرد که در فعالیت های هسته ای ایران انحرافی 
وجود ندارد، اما باز امروز می گویید که تردید داریم. 
اتحادیه اروپا رسما اعالم کرد که متن پیشنهادی ایران 

کامال منطقی و عقالنی است.
 رئیسی با تاکید بر این که علی رغم خواست 
دش���من و به برکت خون مطهر شهیدان و تالش 
کس���انی که در جای جای این کشور شبانه روز 
خدمت می کنند، آینده را روشن می بینیم، خاطرنشان 
کرد: امروز مهمتری���ن وظیفه ما خدمت کردن به 
مردم، گره گشایی از زندگی مردم، برداشتن موانع 
از پیش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی 

است که می خواهند در عرصه های مختلف کار و 
تالش کنند .

وی در پایان تأکید کرد: کسانی که نمی خواهند 
با این نگاه تحولی کار کنند، کسانی که می گویند 
نمی شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و 
در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از 
مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته شوند، تا این راه 
ادامه پیدا کند. کارمندی، کارشناسی و مدیری اگر به 
هر دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، راه را 
برای خودش بسیار سخت می بیند، نگاهش نگاه ما 
نمی توانیم است، این فرد را باید در حاشیه قرار داد 
و متن و مسیر را در اختیار کارمندان و کسانی قرار 
داد که روحیه شان، روحیه کار، تالش، گره گشایی 
از زندگی مردم و در یک کلمه روحیه ما می توانیم 

است.
 دیدار وزیر خارجه عمان بارئیسی

رئیس جمهوری با تأکید بر موضع جمهوری 
اسالمی مبنی بر آمادگی برای حصول توافق عادالنه 
درموضوع هسته ای، اظهار داشت: بعضی طرف های 
منطقه ای و بین المللی مرتب با واسطه پیام همکاری 
و تعامل می دهند، ولی در میدان عمل رفتار آنها با 
گفتارشان متفاوت است؛ این ریاکاری قطعاً موجب 

پشیمانی آنها خواهد شد.
 رئیسی دیروز در دیدار »السید بدر البوسعیدی« 
وزیر امور خارجه عمان، روابط تهران- مسقط را 

ریشه دار و قوی خواند و افزود: علی رغم خواست 
دشمنان این روابط روزبه روز در حال گسترش بوده 
و در ماه های اخیر گام های مثبتی در مسیر اجرای 

توافق ها میان دو کشور برداشته شده است.
وی با بیان این که امروز دش���منی های نظام 
س���لطه و در رأس آنها آمریکا علیه ملت ایران بر 
کسی پوش���یده نیست، تصریح کرد: خشم و عناد 
آمریکایی ها از پیش���رفت های ملت ایران همواره 
در چهار دهه گذش���ته استمرار داشته و ناکام شده 
است، ولی آمریکایی ها از شکست های خود درس 

نمی گیرند.
رئیس جمهوری از مواضع اصولی عمان برای 
همکاری با ایران در پیشبرد موضوعات بین المللی 

قدردانی کر د .
 وزیر امور خارجه عم���ان هم در این دیدار 
با تقدیر از مواضع اصولی ایران در قبال مس���ائل 
منطقه ای و بین المللی و به  ویژه رویکرد رئیسی در 
تقویت روابط و همکاری های منطقه ای تأکید کرد: 
روابط عمان با جمهوری اسالمی در مقایسه با دیگر 
کشورها نمونه است و ما خواهان استمرار و توسعه 

این روابط در عرصه های مختلف هستیم.
 السید بدر البوسعیدی همچنین با اعالم حمایت 
از مواضع و رویکر ایران در مذاکرات رفع تحریم، 
تصریح کرد: معتقدیم ثبات قدم و رفتار صادقانه ایران 

به نتیجه خواهد رسید.

رئیسي:مدیراني که تحول گرا نیستند کنارگذاشته شوند

بقیه از صفحه ۲ 
وی افزود: معتقدیم کشورهای منطقه توانایی حفظ صلح و امنیت در منطقه 
را دارند. ما حضور نیروهای خارجی نظامی در منطقه را تهدید صلح و ثبات منطقه 
می دانیم و باور داریم که نیروهای خارجی نظامی امروز خود به یک تهدید در منطقه 

خلیج فارس و دریای عمان تبدیل شده اند، تهدیدی برای امنیت انرژی در منطقه.
وزیر خارجه ادامه داد: اکنون تعداد زیادی از شناورهای بدون سرنشین متعلق به 
کشورهای خارجی در آب های خلیج فارس و دریای عمان در حال تردد هستند و 

مشکالت امنیتی منطقه را مضاعف کرده اند.
امیرعبداللهیان همچنین تأکید کرد: در روزها و هفته های گذشته دشمنان ایران 
با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم ایران و با دخالت های مکرر تالش کردند که 
وضع و محیط داخلی را تحت تاثیر قرار دهند و این اقدامات تا جایی پیش رفت 
که حمالت تروریستی در ش���یراز و ایذه باعث شهادت و مجروح شدن جمعی 
از هموطنان عزیز ما ش���د.وزیر خارجه بیان کرد: ضمن تسلیت به ملت ایران و 
خانواده های این عزیزان، این حوادث را قویا محکوم می کنیم و آن را در چارچوب 

تداوم فشار حداکثری آمریکا و سه کشور اروپایی علیه مردم ایران می دانیم.
وزیر خارجه عمان هم گفت: چالش های بسیار و بحران ها و اختالفات زیادی 
وجود دارد ولی ما در عمان معتقدیم تنها راه برای حل این مشکالت و چالش ها فقط 
گفتگو و تفاهم است و اینکه به بحث و بررسی بگذاریم و راه های مسالمت آمیز را 
در پیش بگیریم.وی ادامه داد: هرگونه اعمال خشونت بار و تروریستی را رد می کنیم 
و باید دالیل این اعمال خشونت را پیگیری کنیم.مقام عمانی افزود:  به تالش های 
خود ادامه خواهیم داد برای تعامل مثبت به صورت صادقانه که مبتنی بر منشور ملل 

متحد باشد.
 آمریکا: اجرای تعهدات پادمانی ایران ضروری است

 ازس���وی دیگر،نماینده آمریکا در امور ایران با اشاره به تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اتمی گفت که اجرای تعهدات پادمانی از سوی 
ایران یک امر ضروری و فوری است.به گزارش ایسنا، رابرت مالی در پیامی توییتری 
از تالش های کشورش و تروییکای اروپا در تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان قدردانی کرد که در آن ادعاهایی در رابطه 

با آنچه رعایت نشدن برخی مسائل پادمانی در ایران بیان شده، مطرح شده است.
آمریکا و تروییکای اروپاهم پس از صدور قطعنامه بیانیه ای مشترک منتشر و 

از آن استقبال کردند.
در این بیانیه آمده است: دولت های فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا از تصویب 
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران استقبال می کنند. این 
قطعنامه در پاسخ به همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درزمینه 
مسائل جدی و حل نشده مرتبط با تعهدات قانونی ایران ذیل توافق پادمانی پیمان عدم 
اشاعه هسته ای تصویب شده است. در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ایران باید 
توضیحات معتبر فنی برای وجود ذرات اورانیوم شناسایی شده در اماکن اعالم نشده 
در ایران ارائه کند و درباره مکان این مواد هسته ای یا تجهیزات آلوده شفاف سازی کند. 
این قطعنامه بر حمایت قاطع از تالش های مداوم آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 

حل وفصل این مسائل حیاتی با ایران تاکید می کند.
 در پایان این بیانیه همچنین آمده است: همانطور که شفاف ساخته ایم، اگر 
ایران این کار را انجام دهد و مدیرکل آژانس اتمی بتواند گزارش دهد، همه مسائل 
پادمانی حل نشده دیگر حل وفصل می شوند که در آن صورت شورای حکام می تواند 
به رسیدگی به این مساله خاتمه دهد. امیدواریم که ایران با حسن نیت از فرصت 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل وفصل مسائل حل نشده استفاده 

کند تا دیگر الزم نباشد شورا در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد.
 دراین حال ،میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی 
در وین در گفتگو با شبکه روسیه۲۴ از برگزاری مذاکرات ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تا پیش از پایان ماه جاری میالدی خبر داد.
وی خاطر نشان کرد:  باید تا پیش از پایان ماه نوامبر دور جدیدی از رایزنی ها 
میان کارشناسان آژانس اتمی و طرف ایرانی انجام شود. قرار بر این بود این نشست در 

تهران برگزار شود که امیدوارم این برنامه ها به قوت خود باقی بماند.

امیرعبداللهیان:درپاسخ به صدورقطعنامه...

پیام رسان های داخلی دچار ایرادات فنی هستند
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: متأسفانه هنوز یک پیام رسان خوب 
و کامل داخلی نداریم و هر کدام از آنها دچار ایرادات فنی هستند.حسینعلی 
حاجی دلیگانی ، درباره ش����رایط فضای مجازی و تصمیم گیری درباره ادامه 
فیلترینگ، افزود: در این سال ها باید جایگزین های مناسبی برای پلتفرم های 
خارجی طراحی و ایجاد می شد و در دسترس مردم قرار می گرفت. متأسفانه این 
اقدام صورت نگرفته است و باید تأسف بخوریم که هنوز یک پیام رسان خوب 
و کامل داخلی نداریم.هر یک از پیام رسان های داخلی موجود، وقتی روی تلفن 
همراه نصب می ش����وند مشکلی برای استفاده دارند و در بخش های مختلف 
دچار ایرادات فنی هستند؛ بنابراین هنوز جایگزین مناسبی برای پلتفرم ها و نرم 

افزارهای خارجی در دسترس قرار نگرفته است.
بدنه دولت برای اجرای قانون تولید مسکن هماهنگ نیست

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بدنه دولت برای اجرای قانون 
جهش تولید مسکن و ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی اصال هماهنگ 

نیست.
کمال حسین پور، افزود: دولت تا کنون نتوانسته است قانون جهش تولید 
مسکن را به خوبی اجرا کند. در واگذاری زمین از سوی دستگاه های دولتی 
برای ساخت مسکن مشکالت اساسی وجود دارد. در تخصیص اعتبارات از 

سوی بانک ها نیز مشکالت جدی وجود دارد.
وی ادامه داد: دوستان مدعی هستند که ساخت مسکن کلید خورده است 
اما با شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی ،وعده دولت در حوزه مسکن عملی 

نمی شود و بر روی زمین خواهد ماند.
 تماس مستقیم میان وزیران خارجه ایران وآمریکا تکذیب شد

نماینده کاشمر در مجلس با اشاره به موضعگیری وزارت خارجه درباره 
س���خنانش در باره حادثه زندان اوین گفت: صحبت های وزارت خارجه 
صحیح است چون قطعا طبق پروتکل ها امکان تماس مستقیم بین وزیر امور 

خارجه کشورمان با همتای آمریکایی اش امکان پذیر نیست.
چند روز پیش این نماینده ادعا کرده بود که در شب آتش سوزی زندان 
اوین، ۴۰دقیقه پیش از شروع حادثه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، 
طی تماس تلفنی با امیرعبداللهیان، مطرح کرده بودکه »ما چهار زندانی در اوین 

داریم که قرار است تبادل شود. اتفاقی برای شان پیش نیاید«.
 یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه این اظهارات را رد کرد و گفت: 

تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است.
 نماینده مذکورافزود: وزیر امور خارجه آمریکا تماس مستقیمی با وزیر 
خارجه کشورمان نداشته بلکه پیام داده است. اگر من گفتم تماس مستقیم 

بوده، شاید بنده اشتباه کرده ام.
حمایت از کسب وکارهای مجازی

نماینده مردم بابلسر در مجلس درباره طرح وزارت ارتباطات برای حمایت 

از کسب و کارهای مجازی، گفت: وزارت ارتباطات مفاد بسته حمایتی را اجرا 
کند و مجلس هم در این باره در کنار وزارت ارتباطات است.

علی اصغر باقرزاده با اشاره به رونمایی از طرح حمایت از کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال کشور در ماه جاری ، اضافه کرد:هماهنگی میان نهادهای اجرایی 
چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان 
برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی برای ایجاد یک سامانه یکپارچه 

حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی الزامی است.
رمزگشایی از کسری 1۴0 هزار میلیارد تومانی تبصره 1۴

رئیس کمیس����یون تلفیق بودجه 1۴۰1با اشاره به ادعای دولت مبنی بر 
این که درآمد پیش بینی شده برای تبصره 1۴محقق نمی شود و اعداد پیش بینی 
شده موهوم است، این اظهارات مقامات دولتی را توهین به مجلس دانست و 
گفت:اگر اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در الیحه تقدیمی به مجلس تصویب 

می شد، اکنون این بند با بیش از 1۴۰هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود.
حمیدرضا حاجی بابائی افزود: دولت در الیحه بودجه درآمد تبصره 1۴ را 
۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که پس از بررسی های انجام گرفته 
و به درخواست وزارت نفت حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای 
گازی به این عدد افزوده ش����د و در بخش هزینه ها نیز این رقم به خود این 

شرکت اختصاص پیدا کرد .
بنابراین با حذف این عدد، مجلس در حقیقت درآمد ۴۷۰ هزار میلیارد 
تومانی پیشنهادی دولت برای تبصره 1۴ را به ۶1۰ هزار میلیارد تومان رسانده 
اس����ت و این درامدهای واقعی را 1۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد نه 1۶۶ 

هزار میلیارد تومان.
وی اضافه کرد: وقتی دولت ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به ازای 
یارانه ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می کند و ۸۰ هزار میلیارد تومان 
نیز برای دارو و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم یارانه می پردازد یعنی 
برای این سه موضوع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان هزینه می کند؛ اکنون این سئوال 
مطرح می شود که اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درامد ۳۳۴ هزار میلیارد 
تومانی در این بخش موافقت می کرد؛ دولت چگونه قادر بود کسری بودجه 

بیش از 1۴۰ هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟
 تصویب قانونی جامع در حوزه اقامت اتباع خارجی 

رئیس کمیس����یون امورداخلی کشور و شوراها ی مجلس اعالم کرد:در 
قالب طرح تش����کیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران 

سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.
محمد صالح جوکار اضافه کرد:باتوجه به تغییرات در سطح جهانی نیاز 
داریم قانون جامعی در حوزه اقامت داشته باشیم. البته بحث اقامت با تابعیت 
متفاوت است و آنچه که مجلس دنبال می کند بیشتر متمرکز بر حوزه اقامت 
است. در تالش هستیم اقامت اتباع خارجی چارچوب از لحاظ ساختاری پیدا 
کند.در این قانون به دنبال این هستیم که هم اتباع خارجی که اکنون در کشور 
هستند ساماندهی شوند و هم مشوق هایی برای جذب نخبگان و سرمایه گذار 

به داخل فراهم شود.

 اخبار کوتاه مجلس

ورزش در 24 ساعت گذشته
* فتح اهلل زاده در جمع بازیکنان: به زودی اخبار خوبی خواهید شنید/ ۱۰ 

میلیارد تومان قرض کرده ام!
* مهدی طارمی: تیم دوم من پرتغال اس��ت/ انتقال به تیم بزرگتر؟ 

ببینیم چه می شود!
* مانوئل نویر دروازه بان تیم ملی آلمان مدعی شده است که مدافعان تیم 
ملی ژاپن روز سختی را برابر مهاجمان تیم کشورش در پیش دارند

* پزش��کان تیم ملی فرانس��ه به شدت در تالشند تا کریم بنزما را به 
دیدار اول جام جهانی برسانند

* امیری: مثل یک جنگجو مقابل انگلیس می جنگم/ خوشحالم اینفانتینو 
حس مثبتی به ایران دارد

* مصطفی هاشمی سرمربی سابق تیم ملی در واکنش به اظهارات ارمغانی: 
بسکتبال را به نام خودتان مصادره نکنید/ جوانگرایی بهانه است

* تیم فوتبال ایران با لباس های قرمز مقابل انگلیس بازی خواهد کرد
* سرمربی تیم ملی پرتغال: مجبور نیستم رونالدو را در ترکیب اصلی 

تیم قرار دهم. او برای رسیدن به ترکیب اصلی باید تالش کند
* پرسپولیسی ها دست به اعتصاب زدند و در تمرین دیروز شرکت نکردند

* یک خبرنگار روس افشا کرد »قربان بردیف« سرمربی تیم تراکتور 
در حال مذاکره با باشگاه سوچی روسیه است

* فدراسیون جهانی هندبال اعالم کرد که سعید حیدری راد دروازه بان 
تیم ملی هندبال ایران و تیم دینامو بخارست رومانی از سپتامبر 2۰22 

)شهریور ۱۴۰۱( تابعیت کشور رومانی را گرفته است

تصاویر ماندگار از حضور ایران در جام جهانی

»لگد« حسین کعبی به صورت لوئیز فیگو در دیدار ایران و پرتغال )جام جهانی 2۰۰۶ آلمان(شادی گل حمید استیلی بعد از زدن گل به تیم آمریکا در جام جهانی ۱998 فرانسه
لیونل مسی در ثانیه های پایانی دیدار تیم ملی ایران و آرژانتین در جام جهانی 2۰۱۴ برزیل با 

این ضربه دروازه علیرضا حقیقی را باز کرد 
علیرضا بیرانوند در جام جهانی 2۰۱8 روسیه و در دیدار ایران برابر پرتغال 

پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کرد تا در تاریخ ماندگار شود
»عزیز بوهدوز« مراکشی با گلی که در ثانیه های پایانی وارد دروازه خودشان کرد، یک 
پیروزی شیرین را برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2۰۱8 روسیه رقم زد.

در حالی به استقبال افتتاحیه ی جام جهانی ۲۰۲۲ 
می رویم که میزبان ها هیچ وقت در این مس���ابقه بازنده 

نبوده اند و 1۰ دیدار اخیر، همیشه گل داشته است.
به گزارش ایرنا، بیست و دومین دوره رقابت های 
جام جهانی به میزبانی قطر امروز با دیدار دو تیم قطر 
و اکوادورآغاز می شود و از فردا ۳۲ تیم در این رویداد 

بزرگ به رقابت با یکدیگر می پردازند. 
جالب اس���ت بدانید که در ۲ دوره  ابتدایی جام 
جهانی شاهد یک بازی افتتاحیه واحد نبودیم. در دوره  
اول مسابقات ۲ بازی و در دوره  دوم هشت مسابقه به 
صورت همزمان آغاز شدند و همگی در کنار هم حکم 
دیدار افتتاحیه را داشتند. این اتفاق در سال های 1۹5۴ 
و 1۹۶۲ نیز تکرار شد و در هر تورنمنت چهار مسابقه  

همزمان، در کنار هم بازی افتتاحیه بودند.
جام جهان���ی 1۹۳۸، اولین دوره ای بود که بازی 
افتتاحیه جام جهانی، یک مسابقه بود. سوئیس و آلمان 
به مصاف یکدیگر رفتند که بازی با نتیجه مساوی یک 
بر یک به اتمام رسید. این مسابقه یک ویژگی دیگر هم 
داشت و آن هم این بود که در این بازی نه پای مدافع 

عنوان قهرمانی در میان بود و نه میزبان.
در 1۶ دوره  دیگری که بازی افتتاحیه به صورت 
واحد برگزار شده هشت بار تیم میزبان و هشت مرتبه 
تی���م مدافع عنوان قهرمانی یک پای آن دیدار مذکور 
بوده ان���د. با اضافه کردن بازِی جام جهانی 1۹۳۸، در 
مجموع 1۷ مس���ابقه افتتاحیه به انجام رسیده که 1۰ 
دیدار برنده داش���ته و هفت بازی با نتیجه مساوی به 

اتمام رسیده است.
پرگل تری���ن بازی افتتاحیه بی���ن ۲ تیم آلمان و 
کاستاریکا در جام جهانی ۲۰۰۶ انجام شد که تیم میزبان 
با نتیجه چهار بر ۲ از سد حریف آمریکایی خود گذشت. 
در طرف دیگر ماجرا حدفاصل جام های جهانی 1۹۶۶ 
تا 1۹۷۸، در چهار دوره  متوالی، تس���اوی بدون گل به 
دست آمد تا کم گل ترین مسابقه  افتتاحیه به ثبت برسد.
تیم های میزبان هیچ وقت در بازی افتتاحیه شکس���ت 
نخورده اند و به پنج پیروزی و س���ه تساوی رسیده اند. 
در بین مس���ابقات همزمان هم ۲ تیم میزبان حضور 
داش���ته اند که هر ۲ تیم از سد رقبای خود گذشته اند. 
تیم های مدافع عنوان قهرمانی اما ۲ برد، چهار مساوی 

و ۲ باخت را متحمل شده اند.
برزیل، آلمان و مکزیک با حضور در چهار بازی 

افتتاحیه واحد رکورد دار هستند.
در ۴۴ سال اخیر هیچکدام از دیدارهای افتتاحیه با 

نتیجه مساوی بدون گل تمام نشده است.
نمایندگان آمریکای جنوبی در دیدارهای افتتاحیه 
س���ه برد، ۲ مس���اوی و سه باخت بوده است. هر سه 
برد را تیم ملی برزیل را به دست آورده است و اکنون 

اکوادور پ���س از برزیل، آرژانتین، اروگوئه و بولیوی 
پنجمین تیم از این منطقه خواهد بود که بازی اول جام 

جهانی را برگزار می کند.
در سوی مقابل، قطر به دومین تیم آسیایی تبدیل 
شده که در بازی افتتاحیه حاضر است. عربستان سعودی 
در مس���ابقه افتتاحیه جام جهانی ۲۰1۸ با پنج گل به 

روسیه ی میزبان نتیجه را واگذار کرد.
در ادامه نتایج بازی های افتتاحیه را مشاهده کنید:

1۹۳۸: سوییس 1-1 آلمان)نه میزبان و نه مدافع(
1۹5۰: برزیل ۴-۰ مکزیک)میزبان(
1۹5۸: سوئد ۳-۰ مکزیک)میزبان(

1۹۶۶: انگلیس ۰-۰ اروگوئه)میزبان(
1۹۷۰: مکزیک ۰-۰ شوروی)میزبان(

1۹۷۴: برزیل ۰-۰ یوگوسالوی)مدافع(
1۹۷۸: آلمان غربی ۰-۰ لهستان)مدافع(

1۹۸۲: آرژانتین ۰-1 بلژیک)مدافع(
1۹۸۶: ایتالیا 1-1 بلغارستان)مدافع(
1۹۹۰: آرژانتین ۰-1 کامرون)مدافع(
1۹۹۴: آلمان 1-۰ بولیوی)مدافع(

1۹۹۸: برزیل ۲-1 اسکاتلند)مدافع(
۲۰۰۲: فرانسه ۰- 1سنگال)مدافع(

۲۰۰۶: آلمان ۴-۲ کاستاریکا)میزبان(
۲۰1۰: آفریقای جنوبی 1-1 مکزیک)میزبان(

۲۰1۴: برزیل ۳-1 کرواسی)میزبان(
۲۰1۸: روسیه 5-۰ عربستان)میزبان(

در ش���رایطی به اس���تقبال افتتاحیه جام جهانی 
۲۰۲۲ می روی���م که میزبان ها هیچ وقت بازنده نبوده اند؛ 
نمایندگان امریکای جنوبی به جز برزیل هیچ وقت برنده  
ای���ن بازی نبوده اند و همچنین در 1۰ دوره اخیر این 

بازی همیشه گل داشته است.

رئیس فیفا گفت: به اعتقاد من 
نباید سیاست را وارد فوتبال کنیم.

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر امروز با بازی میزبان با اکوادور 
در ورزشگاه بین المللی البیت دوحه 

آغاز می شود.
خبرنگار ش���بکه »اس���کای 
اسپورت« سئوالی که از کی روش 
پرسیده بود را خطاب به رئیس فیفا 

تکرار کرد.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم 
دوب���اره از حضور تیم ملی ایران 
در جام جهان���ی حمایت کرد و 
درخواس���ت حذف این تیم از این 
تورنمنت را بی اس���اس دانست و 
گفت: اینجا دو نظام )سیاسی( نیستند 
ک���ه با یکدیگر بازی می کنند، این 
دو ایدئولوژی نیست که با یکدیگر 
بازی می کنند، بلکه دو تیم فوتبال 

هستند که باهم رقابت می کنند.
وی اف���زود: اگر حداقل این 
فوتبال را نداشته باشیم که ما را دور 
هم جمع کند. در کدام دنیا زندگی 
می کنی���م؟ در ایران ۸۰ میلیون نفر 
هستند، همه آن ها بد هستند؟ همه 
آن ها هیوال هستند؟ من این اعتقاد 
را ندارم و نباید موضوعات سیاسی 

را وارد فوتبال کنیم.

از نگاه یک سایت آمریکایی، تیم ملی کشورمان ابزار 
الزم برای صعود از گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ را دارد.

به گزارش تس���نیم، سایت »CBS Sports« نوشت: 
جام جهانی با دیدار تیم های قطر و اکوادور آغاز می شود. 
در س���ال ۲۰1۸، روسیه از گروهش صعود کرد و سوئد 
به عنوان صدرنشین گروهی که آلمان را داشت، به مرحله 
حذفی رس���ید. همیشه موفقیت های غیرمنتظره ای در جام 
جهانی رخ می دهد و ما نگاهی به نام هایی می اندازیم که در 

هر گروه ممکن است فراتر از انتظارات ظاهر شوند.
س���ایت CBS Sports، ایران را تیمی نامید که از 
گروه B می تواند نمایش���ی غافلگیرکننده داشته باشد. در 
بخش���ی از توصیف این سایت آمریکایی درباره یوزهای 
ایرانی آمده اس���ت: » تیم ملی وارد س���ومین جام جهانی 
متوالی خود با کارلوس کی روش می شود. حذف تحقیرآمیز 

با یک امتیاز در س���ال ۲۰1۴ و قعرنشینی در گروهی که 
آرژانتین، نیجریه و بوسنی  هرزگوین را در خود داشت، با 
عملکردی شگفت انگیز در سال ۲۰1۸ همراه بود و ایران 

تنها یک امتیاز کمتر از پرتغال و اسپانیا گرفت.
ای���ران ابزار الزم را ب���رای صعود از گروه B دارد. 
مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد، گزینه های 
باکیفیت خط حمله ایران هستند و سامان قدوس و علیرضا 
جهانبخش، به قدرت این تیم در خط هافبک اضافه می کنند. 
احس���ان حاج صفی و میالد محمدی هم که در تیم آاِک 

حضور دارند، در تیم ایران بازی می کنند.«
این س���ایت در کنار تی���م ملی ایران، تیم های ملی 
اکوادور، عربستان سعودی، تونس، ژاپن، کانادا، صربستان 
و غنا را تیم هایی نامید که می توانند در جام جهانی فوتبال 

شگفتی بیافرینند.

کارل���وس ک���ی روش، 
س���رمربی تیم ملی ایران در 
اظهاراتی در جمع خبرنگاران 
پرتغال���ی در قطر گفت: فینال 
ایده آل جام جهانی ۲۰۲۲ ایران 
و پرتغال خواه���د بود. کره 
جنوب���ی با بازی پائولو بنتو به 

نیمه نهایی می رسد.
بازیکن���ان کاماًل متمرکز 
هستند و من کاماًل روی آماده 
کردن تیم متمرکز هستم. اگر 
متوجه شوم فردی از خانواده یا 
دوستانم بیمار است، البته دقیقًا 

همان احساسات را ندارم. اما در مأموریت ما به عنوان حرفه ای، ما حق 
نداریم، ما نماینده یک تیم ملی هس���تیم، ۹۰ میلیون نفر، ما در ماموریت 
هستیم، هیچکس ما را نمی بخشد، هیچکس نمی فهمد اگر ما کاماًل روی 
شادی و غرور متمرکز نبودیم. ما احساسات داریم... ما اینجا هستیم تا جام 
جهانی را به جشن تبدیل کنیم. ما به تحمل، درک بیشتر، شادی بیشتر برای 
حل مشکالت نیاز داریم. با آنچه هواداران از ما انتظار دارند به عنوان یک 
نماینده با وقار که باعث افتخار آن ها برای کشور می شود، عمل می کنیم.

شاید این بزرگترین چالش دوران حرفه ای من باشد، زیرا می توانیم به 
مرحله بعد راه پیدا کنیم. انگلیس اکنون مهمترین چیز در زندگی من است، 

سپس ولز و آمریکا مهمترین ها خواهد بود.
با تمام احترامی که برای دوستم پائولو بنتو )سرمربی کره جنوبی( قائل 
هستم. اگر پرتغال با پائولو بنتو در نیمه نهایی بازی کند، دوست دارم پرتغال 

به فینال برود و فینال ایده آل من بین ایران و پرتغال برگزار شود.

قطر ب���رای لق���ب گرانترین 
و پرهزینه تری���ن ج���ام جهانی، از 
خاص ترین و عجیب ترین پیکره نیم 

تنی رونمایی کرد.
این پیکره به ش���کل یک کفش 
فوتبال سفید با سه راه راه آبی و توری 

آبی بیش از پنج متر طول، بیش از دو 
متر ارتفاع و بیش از 5۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد، که در نزدیکی خانه اپرای قطر 

در دوحه نصب شده است.
یم دیلیف مجسمه ساز هندی و 
سازنده این اثر درباره آن توضیح داد: 

این کفش از مواد مش���ابهی ساخته 
شده است که در ساخت کفش های 
فوتبال واقعی کار گرفته می شود، موادی 
شامل الیاف، چرم، پارچه رکسین، فوم 
و ورق های اکریلیک. این پیکره ساز 
امیدوار است، که ساخته او در کتاب 

رکوردهای گینس به ثبت برسد.
هدف دیلیف از ساخت این اثر، 
یادآوری خاطره نخستین حضور تیم 
فوتبال هند در تورنمنت بین المللی در 
المپیک لندن در سال 1۹۴۸ است که 
تیم هند در آن با پای برهنه بازی می کرد 
و در برابر تیم فرانسه که بازیکنانش 
کفش پوشیده بودند، شکست خورد.

ساپینتو: تا قبل از دربی مشکالت را برطرف کنید

س���رمربی تیم فوتبال استقالل 
گفت: مدیرعامل باشگاه تعهد بزرگی 
داد و می دانیم این کار خیلی سخت 

است.
ب���ه گزارش ف���ارس، بعد از 
صحبت های دیروز علی فتح اهلل زاده 
با بازیکنان تیم اس���تقالل، ریکاردو 
ساپینتو خطاب به مدیرعامل باشگاه 
اظهار داشت: خیلی ممنون که آمدید 
و درباره مسایل مختلف، شفاف سازی 
کردید. این بازیکنان یک جام آورده اند 
که در استقالل به دست نیامده بود و 

تاریخ سازی کردند.

وی اف���زود: وقت���ی خانواده 
بازیکنان از آن ها درخواس���ت مالی 
دارند که نمی توانند فراهم کنند، اذیت 
می شوند. شما یک تعهد بزرگی دادید 
و می دانیم کارتان خیلی سخت است 
ولی مهم حل مشکالت  است که شما 
هم ب���رای انجام آن در حال تالش 
هس���تید. این تیم الیق بهتر از این ها 
است. سعی و تالش خود را بکنید و 

نگذارید زمان زیادی بگذرد.
سرمربی استقالل گفت: لطفا تا 
قب���ل از دربی هم در صورت فراهم 
شدن شرایط، قدم به قدم و به صورت 
تدریجی مش���کالت تیم را برطرف 
کنید. ما یک تیم هستیم و یک هدف 
داریم و می خواهیم قهرمان ش���ویم. 

بابت تالشتان ممنونیم.
با توجه به طوالنی شدن جلسه 
بازیکن���ان و اعض���ای کادر فنی با 
مدیرعامل باشگاه استقالل و هماهنگی 
انجام شده، تمرینات تیم از ظهر امروز 

آغاز خواهد شد.

کی روش: فینال ایده آل من ایران با پرتغال استایران می تواند شگفتی ساز جام جهانی قطر شود

اینفانتینو: نباید سیاست را وارد فوتبال کنیم

رونمایی از بزرگترین و عجیب ترین پیکره در جام جهانی قطر

همه چیز درباره  افتتاحیه های جام جهانی
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گل و ريحان كدامين چمنت بنمودند
كه شكستي قفس اي مرغ گلستاني من

 س��ه س��ال از ع��روج روح مطه��ر پي��ر بزرگ��وار و پ��در روحاني عاليمق��دار مظهر فق��ر و فنا حض�رت آقاي
 حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليش�اه قدس س�ره ميگذرد غم ايام فراق را با ياد خدا گذراندم و مقدر 
اله��ي آن ب��ود كه اين غمنامه بزرگ به نام پدر فرهيخت��ه و عاليمقدارم جناب آقاي عزيزاهلل صالحي و مادر 

وارسته و مهربانم سركار خانم شهين صفايي قدس سرهما متواليا تحشيه شود.
تس��ليم به س��احت او را س��رلوحه زندگي و رضا به قضايش را سرمشق درويشي خويش ساختم و نرد محبت او را 
باختم ولي پريش��اني اين غم كه بر قلبم س��ايه افكنده در از هم گس��يختگي برادران و خواهرانم جلوه نمود و مرا 

بيشتر آزرده ساخت. از روح مطهر مواليم مدد مي جويم و به نام و يادش متوسل هستم.
اميد كه جبران دلخستگي شود.

مجلس تذكاري به مناس��بت س��الروز عروج روح مطهر آن عزيزان در مس��جد جامع محمودآباد ميبد به تاريخ 
سي آبان ماه جاري بعد از نماز مغرب و عشاء منعقد است شركت دوستان تعظيم ساحت عرفان و موجب مزيد 

تشكر فقير خواهد بود.
بنده كمترين؛ محمد اسماعيل صالحي � محبوبعليشاه

يادبود
خليل پاشانمايي
29 آبان 1353

48سال در فراق پدري بزرگ و همسري وفادار 
يادش گرامي و روحش شاد

همسر و فرزندان

بازگشت همه به سوي اوست
بدين وس��يله از تمام اقوام، دوس��تان و آش��نايان كه در مراسم 
 تش��ييع، تدفي��ن و ختم مرحوم مغفور حاج رضا حس�امي

 پدر شهيدان محمد و محسن حسامي با حضور خود، ارسال 
ت��اج گل و پيام تس��ليت ابراز همدردي نمودند كمال تش��كر و 
قدرداني را داريم. ضمن آرزوي س��امتي و س��عادت براي شما 
ش��ادكامي تان را از درگاه حضرت احديت خواهانيم، باش��د به 

شادي، محبت همه عزيزان را پاسخگو باشيم.
از طرف خانواده حسامي

 ما هيچگاه به نبودنت خو نخواهيم كرد
 سيزده  سال  از رفتن همسر، پدر و برادر عزيزمان روانشاد 

گذشت ،ياد و خاطره اش را گرامى مى داريم  .
 خانواده محسنين

همكار ارجمند سركار خانم رويا سرتيپي
با نهايت تأس��ف ضايعه غم بار درگذش��ت پدر گراميتان را 
خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند 
متعال براي روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهي 

و  براي خانواده محترم صبر عظيم آرزومنديم.
هيئت مديره، مديرعامل، پزشكان و كاركنان 
بيمارستان جم

همكار گرامي جناب آقاي دكتر حامد باطني
ب��ا اندوه فراوان درگذش��ت مادر گراميتان را صميمانه تس��ليت 
عرض نموده از ايزدمنان براي آن مرحومه طلب مغفرت و شادي 

روح، براي بازماندگان صبر و سامتي مسئلت مي نمائيم.
هيئت مديره و پزشكان بيمارستان مهر

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام
 کشت و صنعت امام خمینی ) ره (

به شناسه ملی 10860791488 و به شماره ثبت 13567 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عمومی فوق الع���اده مورخ 
1401/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د سرمایه شرکت از مبلغ 
200/000/000/000 ریال به مبل���غ 4700000000000 ریال 
منقسم به 470000000 سهم 10000 ریالی با نام عادی که تماما 
ازسود انباش���ته 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.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز 
)1403678(

************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سپهر مهدیس غرب

 به شناسه ملی 10862019943 و به شماره ثبت 4367 
باس���تناد دادنامه ش���ماره 140135390002019626 مورخ 
1401/4/2 و نام���ه ش���ماره 140135990010168200 مورخ 
1401/06/06 و 140135990010757776 مورخ 1401/06/14 
و 140135990012340833 م���ورخ 1401/07/09 دادرس 
ش���عبه یک دادگاه عمومی حقوق���ی شهرس���تان ارومیه حکم 
به ابطال صورتجلس���ات هیئت مدیره م���ورخ 96/11/15 به بعد و 
تمامی صورتجلساتی که علی ش���کارچی به هر میزان سهامدار و یا 

دارای سمت هیئت مدیره بوده، صادر گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 
)1404148(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دقیق شیمی
 به شناسه ملی 10720187706 و به شماره ثبت 5328 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ترازنامه و حساب سودوزیان 
سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی مطلب زاده و همکاران به ش���ماره ثبت 41299 و شناسه 
ملی 14006675997 بسمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 1032072186به 
سمت بازرس علی البدل برای س���ال مالی 1401 انتخاب شد روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
)1404156(

************
آگهی تغییرات شرکت ایران پوشک )سهامی خاص(

 به شناسه ملی 10100875586 و به شماره ثبت 327 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد ش���رکت در تاریخ فوق منحل گردید و 
انحالل آن به تصویب مجمع رسید. آقای امیرحسین ملکی کد ملی 
0063113678 به نشانی اس���تان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، شهرآرا، خیابان باقرخان، کوچه شهید مهندس 
فرهاد فروزنده، پالک 4، طبقه 1، کدپس���تی 1441613533 به 
سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. محل تصفیه 
شرکت نش���انی استان تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، شهرآرا، خیابان باقرخان، کوچه شهید مهندس فرهاد 

فروزنده، پالک 4، طبقه 1، کدپستی 1441613533 می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان 
البرز-قزوین )1404486(

آگهی انحالل شرکت سهامی خاص نخل سبز پنج گنج
 به شناسه ملی 14007438728 و به شماره ثبت 1596 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت بعلت عدم فعالیت در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید. آقای روح اهلل رضایی بفرویی به کد ملی 0069516928 
فرزند جمال به عنوان مدیر تصفیه به آدرس: تهران سهروردی جنوبی، 
خیابان حجازی، خیابان ملک، بن بس���ت فرهومند پ 1 واحد 7 و کد 

پستی 1566659147 انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج )1405177(

************
آگهی تغییرات  شرکت سهامی خاص کارخانجات دنیای فلز
 به شناسه ملی 10100344079 و به شماره ثبت 34403 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب ش���دند. آقای سید مهدی نبی یان 
جوردی به ش���ماره ملی 0054095646 آقای علی شیخی به شماره 
ملی 4171878195 خانم فروغ محمدی زاده کریم بابائی به ش���ماره 
ملی 4323281927 آقای س���ید مهدی نبی یان جوردی به شماره 
ملی 0054095646 به س���مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای 
علی ش���یخی به ش���ماره ملی 4171878195 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره خان���م فروغ محمدی زاده کریم بابائی به ش���ماره ملی 
4323281927 به س���مت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء 
کلیه اس���ناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )1405364(

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام
 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس

 به شناسه ملی 10530182823 و به شماره ثبت 399 
به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
اکبر هندی زاده به ش���ماره ملی 2992327425 به نمایندگی شرکت صنایع ش���یمیایی فارس رئیس هیأت مدیره و آقای سع��د صحبت به کد 
فراگیر 51825693 به نمایندگی شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیأت مدیره و آقای سید محمدمهدی آهوئی به شماره ملی 1818339803 به 
نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توس���عه صنعت و تجارت عضو هیأت مدیره و خانم فروزتاج آذرف��ر به شماره ملی 0044675127 به نمایندگی 
شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیأت مدیره و آقای ابوالقاس���م امینی به شماره ملی 2219501280 به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی 
شیمیایی فارس نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و 
بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای 
هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده 51 اساسنامه به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث 
و کلیه ادارات دولتی و موسس���ات خصوصی. 2- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، 
تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مس���تمری وراث آنان، در چارچوب آیین نامه های مصوب.. 
3- دریافت مطالبات شرکت. 4- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول تا 
سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معامالت. 5- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجارتی. 6- اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ 
اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای 
آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داش���تن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثنای حق صلح و یا 
سازش اعم از حق پژوهشی، فرجام، ادعای جعل، نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور به طور کل 
استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناش�ی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل، ولو کرا را، 
عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارش���ناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًل قاطع 
دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای 
توقیف اش���خاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ 
محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اس���ناد. 7- تعیین میزان استهالکها. 8- تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر 
شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب 9- عملکرد 
و حساب سود وزیان ش���رکت. 10- مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه های مصوب به کارکنان شرکت تفویض 

نماید. 11- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان )1406045(

 ���مه �� صفحه 7
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص

 تحقيق وتوسعه صنعت سيمان

 به شناسه ملى 10102492248 

و به شماره ثبت 207620 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1401/07/17 
تصميما� �يل �تخا� شد �ختيا��� هيئت مدير� به شر� 
�يل به مدير عامل تفويض گر�يد نمايندگى ش���ركت �� 
بر�بر �شخا� � كليه ������ ��لتى � مؤسسا� خصوصى 
تهيه � تنظيم مقر���� �ئين نامه ها� ��خلى ش���ركت � 
���ئه �� ب���ه هيئت مدير� جهت تصويب � پس �� تصويب 
�جر�� مقر��� � �ئي���ن نامه ها� مزبو� تبصر�: تا تهيه � 
تنظيم � تصويب �ئين نامه ها � مقر���, �نجا� �مو�� كه 
منو� به �عايت �ئين نامه ها مى باش���د با كسب مو�فقت 
هيئت مدير�, بالمانع �س���ت. تهيه � تنظيم بو�جه بر�� 
����� كر�� شركت جهت تصويب هيئت مدير� پيشنها� 
�فتتا� حس���ا� ها� جا��� سپر�� بنا� شركت �� بانكها 
� مؤسس���ا� مالى � �عتبا�� قانونى پ���س �� تصويب 
هيئت مدير� � �نجا� كليه تش���ريفا� ال�� جهت �فتتا� 
حسا� جا�� � سپر�� �صو� مطالبا� شركت � پر��خت 
�يو� � بدهى ه���ا� جا�� عقد هر نو� قر����� � تغيير � 
تبديل يا فس���خ � ���مه �� �� مو�� خدما� پژ�هشى � 
فنى, خريد � فر��, معا�ضه �مو�� منقو� � غير منقو�, 
ماش���ين �ال� � مناقصه � مز�يد� � غير� كه جز� موضو� 
شركت باش���د, منجمله �نجا� كليه عمليا� � معامال� 
پس �� تصويب هيئت مدير� نصب � عز� كليه مأمو��� � 
كا�كنا� شركت, تعيين شغل, حقو� � مز�يا � �ستمز�, 
پا���, ترفيع, تنبيه � تعيين س���اير شر�يط �ستخد�� � 
معافيت � خر�� �نها �� خدمت � مرخصى � با�نشستگى 
�... پ���س �� تصويب هيئت مدي���ر� تبصر�: عز� � نصب 
معا�نين � مدير�� با پيش���نها� مديريت عامل � تصويب 
هيأ� مدير� مى باشد. پيش���نها� ��يافت ��� � �عتبا� �� 
مؤسسا� ��لتى, بانكها � ساير سا�مانها� قانونى �عتبا� 
�هند� بر�� �يجا� تس���هيال� �� �نجا� �مو� شركت, به 
هيئت مدي���ر� جهت تصويب تهي���ه � تنظيم طر� ها� 
�مو�شى � تعليما� حرفه �� � �جر�� �� �� چها�چو� 
بو�جه مصو� خريد مو�� ��ليه, تجهيز��, ماشين �ال� 
� هر ن���و� مو�� � كاال� مو�� ني���ا� جهت بهر� بر���� 
شركت بر�سا� �ئين نامه معامال� پيشنها� �يجا�, خريد 
� فر�� ����ئيها� ثابت (�مين, س���اختما�, تجهيز��, 
�س���ائط نقليه �...) �� چا�چو� �ئين نامه معامال�, به 
هيئت مدير� جهت تصويب تهيه � تنظيم طر� سا�مانى 
� تشكيال� � حد�� �ختيا��� � شر� �ظايف �فر�� تحت 
سرپرستى جهت ���ئه � �خذ مصوبه هيئت مدير� � �جر�� 
�� تعيي���ن ميز�� �س���تهال� ها تنظيم خالصه صو�� 
����ئى � قر�� شركت هر6 ما� يكبا� � ���� �� به با��� 
شركت تهيه � تنظيم صو�� ����ئى � �يو� شركت تر�� 
نامه � حسا� س���و� � �يا� شركت پس �� �نقضا� سا� 
مالى به هيئت مدير� جهت بر�سى � تصويب نهايى �جر�� 

ساير مصوبا� هيئت مدير� 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(1400706)

آگهى تغييرات 
شركت سهامى خاص  صنعت پردازان ثمين

 به شناسه ملى 10102030127 
و به شماره ثبت 160355 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى ع���ا�� بطو� 
فو� �لعا�� م���و�� 1401/07/16 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د: �قا� �حس���ا� �بر�هيمى كلهر��� به شما�� ملى 
0058137483 به س���مت عضو �صلى هيئت مدير� تا 
تا�يخ 1403/07/16 �قا� مصطفى س���هر�بى به شما�� 
ملى 1283464330 به سمت عضو �صلى هيئت مدير� تا 
تا�يخ 1403/07/16 خانم خديجه �سماعيلى به شما�� 
ملى 6339255541 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� 
تا تا�يخ 1403/07/16 �قا� محمد �سماعيلى به شما�� 
ملى 6339549241 به س���مت �ئيس هيئت مدير� تا 
تا�ي���خ 1403/07/16� به س���مت مديرعامل تا تا�يخ 
1403/07/16 �قا� سعيد �س���ماعيلى به شما�� ملى 
6339554237 به س���مت عضو �صلى هيئت مدير� تا 
تا�يخ 1403/07/16 �نتخا� گر�يدند. كليه ����� � �سنا� 
بها��� � تعهد ��� ش���ركت �� قبيل چك� سفته� بر���� 
قر�����ها عقو� �سالمى � همچنين كليه نامه ها� عا�� � 
����� با �مضا��قا� محمد �سماعيلى همر�� با مهر شركت 
معتبر مى باشد. ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت نشر 

�گهى ها� شركت تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1402554)

كا�� بر� سبز � سند مالكيت موتو�سيكلت 
مد� 1395 پال� 831 � 28879 شما�� تنه 
9513086 شما�� موتو� 414605 مفقو� � 

فاقد �عتبا� �ست. كليشا� 

�گهي مفقو��  قبض �نبا� به 
شما�� ها� 240368 � 240367 

به نا� علي كريمي نژ�� مفقو� شد� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. ها�� شهر 

بر� سبز ��نت سايپا تيپ 151 مد� 1401 �نگ سفيد شما�� 
 � M13/6539480 �پال� 875�71 (�ير�� 34) � موتو

شاسي NAS451100N4957742 به نا� سميه موسو� 
مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� سو�� پال� 
 � � 97�691 � 40 � �

919941 به نا� فر���� حسيني 
تبا� مفقو� �عتبا� ند���.

بر� سبز خو��� �نا پال� � � 96 � 
 � NE544941 � � 56�816
� 153H0088915 به نا� مرتضي 
عبا� �با� عربي مفقو� �عتبا� ند���.

 � � TU5 ��بر� سبز خو��� پژ� پا
 NH218794 � � 61�481 � 91
� � 164B0307892 مفقو� �عتبا� 

ند���.

بر� سبز خو��� پا�� سا� 
 � � 66�145 � 61 � �
NH457208 مفقو� �عتبا� 

ند���.

بر� سبز خو��� �يگنيتي 
 � � 66�834 � 12 � �
N1003877 به نا� �ليا� 
�باني مفقو� �عتبا� ند���.

بر� سبز خو��� 207 مد� 
 944�14 � � 1401

 NJ930667 � � 78 ��ير�
مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� T5 مد� 1401 � 
 N20JC3A24NA000885 :شاسي
� پال�: 74 �ير�� 817�93 مفقو� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� SX5 مد� 1400 � 
 N20JC3A24NA000017 :شاسي
� پال�: 74 �ير�� 823�93 مفقو� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

سند خو��� � كا�� شناسايي خو��� 
پر�يد به نا� مينا حيد�� پو� به شما�� 

شهرباني 11�ير�� 781�56 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند سبز خو��� پژ� 207 مشكي مد� 
 � NJ242435 :1401 � شاسي
پال�: 78 �ير�� 733ه�29 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� T5 مد� 1401 � 
 N20JC3A24NA003295 :شاسي
� پال�: 50 �ير�� 954�39 مفقو� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� T5 مد� 1401 � 
  N20JC3A24NA001865 :شاسي
� پال�: 74 �ير�� 821�93 مفقو� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� T5 مد� 1401 � 
 N20JC3A24NA000343 :شاسي
� پال�: 74 �ير�� 834�93 مفقو� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� T5 مد� 1401 � 
 N20JC3A24NA000039 :شاسي
� پال�: 74 �ير�� 811�93 مفقو� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز � بر� كمپاني خو��� پر�يد مد� 
 S1412285897405 :1385 � شاسي
� موتو�: 1620879 � پال�: 77 �ير�� 

571�65 مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز �نا پال� سفيد مد� 
 NE529060 :1401 شما�� شاسي

شما�� پال�: 92 �ير�� 577�41 
مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

سند سبز خو��� پژ� پا�� سا� مشكي مد� 1401 
 NAANA15E1NK853234 :شما�� شاسي

شما�� پال�: 48 �ير�� 835�15 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

شناسنامه مالكيت موتو�سيكلت سيستم ��� تيپ 
125CC مشكي مد� 89 موتو� 112086 تنه 

901026 پال� 56261 �ير�� 612 به نا� مجيد 
كريمي نيك مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند موتو�سيكلت گالكسي 120 به 
شما�� شهرباني 79836 �ير�� 119 � 

تنه 9000166 � موتو� 00193 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز پژ� 206 شما�� پال�: 50 �ير�� 677�32 
شما�� شاسي: NAAP03EE6NJ302570 شما�� 

موتو�: 182A0182340 مفقو� گر�يد� � فاقد 
�عتبا� مي باشد.

شناسنامه مالكيت كاميونت �� ��ميا� 
مد� 96 پال� 637�83 �ير��56 شاسي 

NAZPL140BH0475912 به نا� مهد� 
بيتا مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

شناسنامه مالكيت سو��� پژ� 207 مد� 
1401 پال� 997�25 �ير�� 97 � شاسي 
NAAR03FE5NJ930580 به نا� عبا� 

�ستمي مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز � سند كمپاني سو��� ��نتيا مد� 1385 
به شما�� ها� پال� 72�584�43 موتو� 616580 
شاسي S1512285147953 مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (�مل) 

 GTXI شناسنامه مالكيت سو��� پر�يد
مد� 88 پال� 825�85 �ير��84 

شاسي S14122889881304 به نا� 
يونس �مير� مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز سو��� پژ� 206 مد� 1388 به شما�� ها� 
پال� 82�951�14 موتو� 14188028296 شاسي 

NAAP03ED0AJ066419 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. (�مل) 

بر� سبز خو��� سمند 
مد� 94 پال� �ير�� 

(�ير�� 73) 221�52 موتو� 
147H0172892 شاسي 

 NAACJ1JW2FF59034
به نا� سيد مهد� موسو� 

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

ني �يز 

بر� سبز سو��� پر�يد 
مد� 1398 به شما�� پال� 
� 45 � 369 � � � 27 با شما�� 
 M13/6341940 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAS411100K3551222
به نا� نا�� �كبرپو� مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما� 

كا�� � بر� سبز سو��� پژ� 
206 مد� 1389 به شما�� پال� � 
45 � 533 � � � 64 با شما�� موتو� 

14189061475 � شما�� شاسي 
NAAP03ED4BJ472897 به نا� 
�سما� �غماضي كرمعلي پو� مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما� 

بر� سبز سو��� پر�يد مد� 
1385 به شما�� پال� � 45 � 
246 � � � 23 با شما�� موتو� 
1748013 � شما�� شاسي 

 S1412285267025
به نا� پر�ين ��نشي مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.
كرما� 

كا�� بر� سبز � سند كمپاني 
 (CC200) �موتو�سيكلت �حسا

مد� 1395 به شما�� پال� � 
32441 � 817 با شما�� موتو� 

0196N2N947973 � شما�� تنه 
N2N***200K9554322 به نا� 
�حيم غالمرضايي قلعه خاني مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما� 

كا�� بر� سبز � سند 
كمپاني سو��� پر�يد مد� 
1383 به شما�� پال� � 23 � 
471 � � � 98 با شما�� موتو� 

00717482 � شما�� شاسي 
S1412283250651 به نا� 
�هر� گيالني بر��تي مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما� 

شناسنامه مالكيت خو��� (بر� 
سبز) پر�يد صبا مد� 1387 

�نگ نقر� �� متاليك شما�� پال� 
644�71 �ير�� 19 شما�� 
موتو� 2756126 شما�� 

 S1412287592241 شاسي
به نا� فرها� حاجي علياني مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

مفقو�� 
سند كمپاني خو���� 
پژ� 405 مد� 1384 

پال� 827/26�29 � 
موتو� 2003276 شاسي 

14207424 متعلق به حميد 
تمدني � � 0682562793 

مفقو� فاقد �عتبا� �ست.
�شخانه 

پر��نه كسب به شما�� 
صنفي 0466543417 

تا�يخ صد�� 
1397/9/20 به نا� 

خانم مرجا� محمدعلي به 
كدملي 0022474552 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

«مفقو�� بر� سبز» 
بر� سبز خو���� سو��� تا�� با 

شما�� پال� �ير�� 16 � 887ه�63 
 187B0013481 �شما�� موتو �

� شما�� شاسي 
 NAAY114E6ND932532
مفقو� گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 

�ست.
«قم» 

جو�� حمل سال� شكا�� 
ساچمه �ني تك لو� مد� 
كوسه ساخت �ير�� به 

شما�� سال� 91874606 
� شما�� شناسه 

00012514290 به نا� 
علي يا�كه فر�ند عابد 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز� خو��� پيكا� مد� 
1379 به شما�� پال� �ير�� 15 

� 193�96 به شما�� شاسي 
0079465251 به شما�� 

موتو� 11127960050 به نا� 
�ميد محرمي مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي گر��.
(تبريز)

بر� سبز� خو��� پر�يد مد� 
1375 به شما�� پال� �ير�� 15 
� 454�33 به شما�� شاسي 
S1412275521159 به 

شما�� موتو� 019654 به نا� 
سيد�ضا سيديا� �لقلنديس 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي گر��.

(تبريز)

مجو� سال� به نا� كاظم غالمي 
گلوله �ني به شما�� جو�� 
2300834 شما�� سال� 
5632G2 � ساچمه �ني 
گلوله �ني به شما�� جو�� 
2550016 شما�� سال� 
022112739 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي  باشد.

بر� سبز سو��� پژ� 206 تيپ 
5 نا� مالك: محسن �سماعيلي 
مد�: 1383 �نگ: خاكستر� 

كدملي: 0068289626 شما�� 
موتو�: 2173271 شما�� شاسي 

(تنه): 83679040 شما�� 
پال�: 461�93 �ير�� 68 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

سند كمپاني خو��� سو��� � سو��� 
پژ� تيپPARS XU7 �نگ سفيد 
��غني مد� 1400 شما�� موتو� 
124K1569355 شما�� شاسي 
 NAAN01CE0MK066697

شما�� پال� �ير�� 24 � 554ه�61 
به نا� شمس �له كامر�ني مقد� مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست.
گنا��: خالقي 

بر� سبز خو��� سو��� سيستم 
سايپا تيپ SAINA �نگ سفيد 

��غني مد� 1400 شما�� موتو� 
M15/9161690 شما�� شاسي 
 NAS831100M5724074

شما�� پال� �ير�� 58 � 117�46 
به نا� فاطمه فرخي فر�ند حسين 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست. 
گنا��: خالقي 

كا�� ماشين � بر� سبز ��نت پيكا� 
مد� OHV ��گانه سو� مد� 1389 

�نگ سفيد شير� شما�� موتو� 
11489028267 شما�� شاسي 

NAAA46AA3AG131269 شما�� 
�نتظامي �ير�� 14 � 563�97 به نا� 
محسن مصطفايي مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.
خمين 

بر� سبز سو��� پژ� پا�� 
TU5 مد� 1401 به شما�� 
پال� 82�256 �ير�� 34 � 

 164B0298243 �شما�� موتو
� شما�� شاسي 

 NAAN11FE4NH418008
به نا� هديه فرحاني مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
فر�شبند بحر�ني فر� 

يك �ستگا� خو��� نيسا� ��ميا� با 
مشخصا� شما�� پال� 397�32 

�ير�� 40 � شما�� موتو� 
M24883342M � شما�� شاسي 

NAZPL140BN0660917 به 
سرقت �فته �� يابند� تقاضا مي شو� 
با شما�� 09115831963 تما� 

گرفته � مژ�گاني ��يافت نمايد.

�گهي مفقو�� 
بر� سبز خو��� سو��� پژ� 405 
جي �� �يكس �� مد� 1384 به 

�نگ نقر� �� متاليك به شما�� پال� 
65�448�63 � به شما�� موتو� 
12484153140 � به شما�� 

شاسي 14255616 مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

«يز�» 

بر� سبز سمند سو�� 
پال� شما�� پال�: 92 

�ير�� 438�41 شما�� 
 147H0646345 �موتو

شما�� شاسي: 
 NAACS1HE1NF164691

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد.

سند فر�� خو��� 
�لفا��مئو (�توماتيك) 

مد� 2014 شما�� شاسي: 
 ZARCABCA9E7306032

شما�� موتو�: 
 940A20001843482

شما�� پال�: 11 �ير�� 
249�18 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

كا�� خو��� پژ� تاكسي 
سبز �نگ به نا� جميل 
بها��� شما�� موتو�: 

12486236157 شما�� 
شاسي: 40454276 
شما�� پال�: 11 �ير�� 

121�53 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز پژ� 207 مد� 
1401 شما�� شاسي: 

 NAAR03FE5NJ928537
شما�� موتو�: 

166B0069762 شما�� 
پال�: 91 �ير�� 877�19 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

بر� سبز � كا�� خو��� 
پژ� مد� 1377 شما�� 
شاسي: 77313332 

شما�� موتو�: 
 22527712477

شما�� پال�: 99 �ير�� 
468�44 مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز� كا�� ماشين 
خو��� پژ� 207 �ند� معمولي 

خاكستر� مد� 1401 به 
شما�� پال� 625�86 

�ير��40 به شما�� شاسي 
NJ926990 شما�� موتو� 
178B0102930 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

سند كمپاني � بر� سبز (سند مالكيت) 
� تمامي �كالتنامه ها� �سنا� �سمي 
سو��� �ستيشن نيسا� پاتر�� 4 

��� مد� 1367 �نگ سفيد � ��غني 
به شما�� پال� 21�825�11 شما�� 

موتو� P600811 شما�� شاسي 
PNV35P703346 به نا� يز��� 

خاموشي كر� بستي مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. بانه 

مفقو�� بر� سبز � سند كمپاني 
سو��� پر�يد سايپا 131 سا� 

ساخت 1398 به شما�� پال� �ير�� 
67�952�33 به شما�� موتو� 

M13/6258797 به شما�� شاسي 
NAS411100K3505816 به نا� 
�لي �ماني مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. كليشا�

بر� سبز خو��� سو��� ها� بك 
سايپا كوئيك �� مد� 1400 به 

�نگ سفيد مشكي ��غني به شما�� 
پال� 83�664�38 شما�� موتو� 
M159245650 شما�� شاسي 
 NAPX212AAM1050254

به نا� شمسي ���� پو� نصير�با�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. بند�عبا�

سند كمپاني سو��� پژ� 
پا�� مد� 1397 به شما�� 
پال� 75�218�47 با شما�� 
 124K1188870 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAN01CE0JH072153

به نا� مهد� سا� پو� كر�كي 
مفقو� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما�

سند كا�خانه� شناسنامه � كا�� 
خو��� ��نت پيكا� 1600 

OHV مد� 86 به �نگ سفيد 

��غني � ��گانه سو� شما�� پال� 
73�516�49 شما�� موتو� 

11486027249 شما�� شاسي 
31627108 به نا� غالمرضا 

خوشي مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. بند�عبا� 

بر� سبز سو��� پژ� پا�� 
مد� 1401 به شما�� پال� 

69�941�94 با شما�� 
 125K0035969 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAANA15E6MH459564
به نا� نرگس لك ��يي مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
 كرما� 

برگه كمپاني موتو�سيكلت 
گالكسي OR125 به شما�� 

پال� 22514�147 به شما�� 
 0125N15000009 �موتو

شما�� شاسي 
 N15TCGGFLN1R10034
به نا� فرشيد بيطا� ���� مفقو� 

شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

مفقو�� 
�فترچه تر�كتو� كشا���� تك 
�يفر�نسيل به شما�� موتو� 

LFW10367P � شما�� شاسي 

D04551 به �نگ قرمز مد� 1384 
متعلق به �قا� ��� �له ��هد� كته 
گنبد� فر�ند خير�له به شما�� ملي 

5149665096 مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

كليه �سنا� � مد��� سو��� 
پر�يد تيپ صبا جي تي �يكس 

مد� 1381 به �نگ سفيد شير� 
� ��غني به شما�� شهرباني 

15�975ه�73 شما�� موتو� 
00400723 � شما�� شاسي 

S1412281866015 مفقو� 
شد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. خسر�شا� � ميرحسيني 

بر� سبز� كا�� ماشين� سند كمپاني � بنچا� 
خو��� شركت بين �لمللي پتر� ��� كاسپين 
با شناسه ملي 10320523629 خو��� 

سمند سو�� �نگ سفيد ��غني مد� 1394 
به شما�� پال� �ير�� 24�992�75 شما�� 

 NAACS1HE8EF052177 شاسي
شما�� موتو� 147H0113668 �� تا�يخ 
1400/07/10 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

برگه سبز خو���� سو��� 
پر�يد مد� 1387 به شما�� 
موتو� 2670858 به شما�� 

 S1412287554387 شاسي
به شما�� پال� 65�661�96 

�� خانم مينا عبا� نژ�� به 
شما�� ملي 5429757799 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. �نا� 

مجو� حمل س���ال� � مهما� ش���كا�� با مشخصا� 
ساچمه �ني ��لو� س���و�� كاليبر 12 مد� كوسه ساخت 
�ي���ر�� به نا� محمدجو�� س���عيديا� به ش���ما�� ملي 
2990737723 به ش���ما�� شناسه 00012105395 

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.
��ند كرما� 

آگهي مفقودي 
�صل شناسنامه مالكيت (بر� س���بز) خو��� سو��� پر�يد سيستم 
سايپا تيپ 131SE به �نگ س���فيد � ��غني به شما�� �نتظامي 93 � 
516ه�37 مد� 1398 به ش���ما�� موت���و� M13/6338527 � به 
شما�� شاس���ي NAS411100K3553804 متعلق به �ينجانب 
سجا� شمس���ي فر�ند جعفر متولد 1375/4/7 فسا � به شما�� ملي 
6730017805 مفقو� � �� ��جه �عتبا� س���اقط مي باش���د. (فسا) 

آگهي مفقودي 
  PARSTU5 صل س����ند كمپاني خو��� سو��� سيس����تم پژ� تيپ�
به �نگ س����فيد ��غني به ش����ما�� �نتظام����ي 83�977ه�84 مد� 
1395 ب����ه ش����ما�� موتو� 164B0111446 � به ش����ما�� شاس����ي 
NAAN11FE2GH737488 متعلق ب����ه �ينجانب حمز� �ضائي 
كوچي فر�ند بگ ��� به � � 457 متولد 1367/4/5 جهر� � به شما�� 
ملي 2471789129 مفقو� � �� ��جه �عتبا� س����اقط مي باشد.(فسا) 

كليه �س���نا� شامل بر� سبز� س���ند كمپاني � ساير �سنا� 
مالكيت �فترخانه خو��� س���و��� پژ� 206 مد� 1383 به 
شما�� پال� 22 � 568�76 � شما�� شاسي 83618878 � 
شما�� موتو� FSM84697622 به نا� لعيا ستا� تبا� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
(���ميه) 

�ينجانب �حيد� �شتا� مالك خو���� پژ� 206 به 
شما�� پال� �ير�� 15 � 441�88 به شما�� شاسي 

NAAP41FE6HJ025771 به شما�� موتو� 
166B0019356 به علت فقد�� مد��� (بر� 
سبز � سند كمپاني � كا�� ماشين � سند محضر� 
� كليه مد���) تقاضا� ��نوشت �لمثني �سنا� 
مذكو� �� نمو�� �ست. لذ� چنانچه فر�� ��عائي 

�� مو�� خو��� مذكو� ���� ظر� مد� �� ��� به 
�فتر حقوقي شركت �ير�� خو��� ��قع �� كيلومتر 

14 جا�� مخصو� تهر�� كر� شهر� پيكانشهر 
ساختما� سمند طبقه 1 مر�جعه نمايند. بديهي 
�ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط 

�قد�� خو�هد شد.
(تبريز)

پر��نه بهر� بر���� 

معد� �هك شر� كتاال� 

به شما�� پر��نه 35877 

مو�� 1386/05/16 

متعلق به شركت توليد� 

سيما� فير��كو� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

شناسنامه سبز ماشين سمند 
شاسي NF236758  پال�    
876�81 �ير�� 32 مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه سبز 206 تيپ 2 
شاسي NJ305228 پال� 

775�61 �ير�� 24 مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

مفقو�� سند كمپاني خو��� كاميونت نيسا� مد� 
1387 به شما�� شاسي K142065 � موتو� 

435365 � شما�� پال� 83 �ير�� 928�74 به نا� 
حامد توكليا� مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

مفقو�� سند كمپاني خو��� پژ� 405 مد� 1390 به 
شما�� شاسي NAAM01CA7BE048966 � موتو� 
1249155601 � شما�� پال� 63 �ير�� 821�59 به نا� 

محمدحسين عبدلي مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

مفقو�� بر� سبز � سند كمپاني خو��� پر�يد مد� 
 � S1442274110430 1374 به شما�� شاسي

موتو� 0836301 � شما�� پال� 73 �ير�� 934ه�74 
به نا� مهر�� كياسي مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

مد��� موتو�سيكلت 
برگه سبز سند كمپاني 

كيم كو �نگ مشكي 110 
سي سي مد� 1393 
شما�� پال� 73924 

�ير�� 145 شما�� شاسي 
KB221008554 مفقو� 

گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط �ست.

مد��� موتو�سيكلت برگه سبز سند 
كمپاني كا�� موتو�سيكلت كبير 150 

سي  سي مد� 1390 �نگ نقر� �� 
شما�� پال� 91925 �ير�� 322 شما�� 

 NCV150Z9001280 شاسي
 162FMJ41381870 �شما�� موتو
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حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
به بندر »بانیاس« سوریه با 4 کشته

 س����رویس خارجی: رژیم صهیونیس����تی به بندر بانیاس سوریه از فراز 
دریای مدیترانه حمله هوایی کرد و نقاطی در منطقه مرکزی و ساحلی آن را 

با موشک هدف قرار داد.
طبق گزارش خبرگزاری رس����می دولت سوریه »سانا«، پدافند هوایی این 
کشور موشک های متجاوز را رهگیری کرد اما این حمله موشکی منجر به جان 
باختن چهار نظامی ومجروح شدن یک نفر و خسارات مادی شد. این در حالی 
است که روز یکشنبه هفته گذشته نیز گزارش هایی مبنی بر حمالت هوایی به 
استان حمص سوریه منتشر شده بود و برخی منابع خبری نیز تصاویری را از 
عبور موشک های رژیم صهیونیستی از آسمان لبنان و حمله به حمص منتشر 
کردند. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( در این باره گزارش داد که در پی این 
حمالت، پدافند هوایی سوریه در حمص فعال شده و موشک های شلیک شده 
را رهگیری کرد. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی از آزمایش نسخه دریاپایه 
سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین برای حفاظت از تأسیسات گازی این رژیم 
در دریا خبر داد.ارتش صهیونیستی در نظر دارد این سامانه را برای حفاظت از 
تأسیسات گازی خود در دریای مدیترانه استفاده کند و یک نسخه از این سامانه 
بر روی ناو »سپر« که تل آویو چهار فروند از آن را از آلمان خریداری کرده، 
تعبیه ش����ده است. رسانه های اسرائیلی نوشتند نیاز به خرید این ناوها زمانی 
از سوی تل آویو احساس شد که این رژیم کار استخراج گاز از بستر دریای 
مدیترانه را گسترش داد و الزم بود این تأسیسات در برابر موشک ها و پهپادها 
حفاظت شود. به ادعای منابع صهیونیست، آزمایش نسخه دریاپایه گنبد آهنین 
با موفقیت انجام شد و این سامانه توانست اهداف متخاصم را کشف و منهدم 
کند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و نیروی دریایی این رژیم نیز در بیانیه 
 مشترکی گفتند که این پدافند هوایی ماه گذشته با موفقیت بر روی ناو »ساعر ۶« 

آزمایش شد. 
طبق این بیانیه، نسخه دریایی گنبد آهنین به سامانه دفاعی چندالیه می پیوندد 
که در حال حاضر بر چهار س����امانه عملیاتی متکی اس����ت. در رویدادی دیگر 
نیروهای امنیتی سوریه موفق شدند یک انبار بزرگ سالح ومهمات تروریست 
ها را در یکی از محله های شهر درعا در جنوب این کشور کشف و ضبط 
کنند.نیروهای امنیتی س����وریه در جریان تفتیش خانه »موید حرفوش« ملقب 
سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در محله طریق السد در  به "ابوطعجه" 
جنوب ش����هر درعا انبار بزرگی از انواع س����الح و مهمات را کشف و ضبط 
کردند. این انبار شامل مقادیر زیادی بمب به شکل ها و وزن های مختلف و 
مقایر زیادی مواد منفجره بود. برخی از بمب ها ویژه بمبگذاری موتورسیکلت 
و برخی به شکل کپسول های اکسیژن برای حمل و نقل آسان و بی دردسر 
آنها بود و برخی بمبها هم برای داشتن قدرت تخریب زیاد به هم وصل شده 
بود.یک منبع امنیتی گفت: سرنوشت حرفوش معلوم نیست و احتماال به همراه 
دیگر سران گروه تروریستی داعش قبل از کنترل نیروهای امنیتی بر مقرهای 

آنها فرار کرده باشد.

سرویس خارجی: ارتش عراق 
پس از گذش���ت 21 سال حضور در 
داخل ش���هرهای این کشور به دلیل 
تهدیدات امنیتی به ویژه تروریستی، 
وظیفه تامین امنیت آنها را به نیروهای 
پلیس این کشور سپرد و روند خروج 

از شهرها را آغاز کرد.
یک عضو برجس���ته کمیسیون 
امنی���ت و دفاع پارلمان عراق گفت: 
ارت���ش عراق پس از 21 س���ال به 
صورت متناوب از ش���هرها خارج 
می ش���ود و امنیت آنها را به وزارت 
کشور خواهد سپرد. »نایف الشمری« 
ادام���ه داد: پرونده خروج نیروهای 
ارتش این کش���ور از شهرها وارد 
مرحله اجرایی ش���ده است. وی به 
خبرگزاری رسمی عراق گفت: امنیت 
ش���هرها به تدریج و به طور کامل 
به وزارت کش���ور و نیروهای پلیس 
واگذار می ش���ود و تنها در صورت 
تهدیدات امنیتی و شرایط فوق العاده، 

ارتش وارد شهرها خواهد شد. 
به گفته الش���مری، نمایندگان 
پارلمان و اعضای کمیس���یون امنیت 
و دفاع با وزیر کش���ور عراق دیدار 
کردند و او نیز گفت که به ش���رط 
تأمین نیازهای لجستیکی و تجهیزات 
الزم، نیروهای پلیس امنیت شهرها را 
برعهده خواهند گرفت. این نماینده 
عراقی همچنین اعالم کرد که اولین 
تی���پ ارتش عراق تا دو روز آتی از 
ش���هر بغداد خارج خواهد ش���د و 
خروج نیروهای ارتش از شهرها طبق 
برنامه مدون و اولویت تعیین شده ای 

صورت می گیرد. الزم به ذکر است 
از زم���ان حمله آمریکا به عراق در 
سال 2۰۰۳ و تأسیس یگان های جدید 
ارتش ع���راق در پی انحالل ارتش 

قبلی، نیروهای نظامی علیرغم حضور 
نیروهای پلیس، مسئولیت حفظ امنیت 
شهرهای استان های عراق را بر عهده 

داش���تند و نقش و جایگاه نیروهای 
پلیس نیز تا کنون در درجه دوم و پس 
از ارتش و سایر سازمان های تخصصی 
مانند یگان ضد تروریسم و سازمان 

امنیت ملی باقی مانده است. در چنین 
شرایطی، منابع عراقی از کشته شدن 
چهار نظامی عراقی در حمله داعش 

به یگان���ی از نیروهای ارتش عراق 
در کرکوک خبر دادند. بر اس���اس 
گزارش ها، عناصر گروه تروریستی 
داع���ش در بخش »الدبس« واقع در 

ش���مال غربی کرکوک به نیروهای 
ارت���ش حمله کردند و چهار نظامی 
عراقی در این عملیات تروریس���تی 

کشته شدند. برخی منابع گفتند: عناصر 
تروریستی داعش در پی این حمله 
اقدام به س���رقت تجهیزات ارتباطی 
و تس���لیحات نیروهای ارتش عراق 

کردن���د. این منابع تصریح کردند که 
پس از این حمله تروریستی، مقامات 
امنیتی در اس���تان کرکوک وضعیت 

آماده باش کامل برقرار کردند و تدابیر 
امنیتی را به ش���دت افزایش داده اند. 
براین اساس، پس از عملیات گروه 
تروریستی داعش، یک نشست امنیتی 
فوق العاده از سوی فرماندهی عملیات 

کرکوک برگزار شد.
در چنین شرایطی سید »طالب 
الموسوی« از فرماندهان الحشدالشعبی 
تاکید کرد: عملیات بسیار دقیقی علیه 
بقای���ای داعش در دیاله انجام دادیم 
و همچن���ان در حال انجام اس���ت. 
وی گفت: اماکن حضور دش���من  و 
پناهگاه های آن به طور دقیق و پس 
از تعقیب تحرکات آنها از س���وی 
واحد اطالعات نظامی شناسایی شده 
است. الموسوی خاطرنشان کرد: پس 
از تطبیق داده ها، این عملیات در پنج 
محور اصلی در منطقه ای میان جاده 
بغداد به کرکوک و جاده »عین لیله« 
در منطقه »قره تپه« و با مش���ارکت 
نیروهای ذخیره آغاز شد. وی ادامه 
داد: این عملیات از س���وی تمامی 
واحدهای الحشد الشعبی و هوانیروز 
ارتش پشتیبانی می شود و اکنون به 
شکل بسیار خوبی درحال انجام است. 
بر اساس این گزارش، الحشد الشعبی 
بیش از این نیز چندین عملیات موفق 
علیه عناصر باقی مانده داعش در این 
منطق���ه اجرا کرده بود. در این حال، 
منابع از اسارت پنج تروریست داعشی 
بدست نیروهای امنیتی در استان االنبار 
عراق خبر دادند. از این تروریست ها، 
تعدادی سالح و مقادیری مواد منفجره 

به دست آمد.
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تقویم اطالعات
يكشنبه 29  آبان 1401- 25  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 50  دقيقه

16 و 55   دقيقه 

17 و 14   دقيقه

23 و 06   دقيقه

 5  و 18    دقيقه

6  و 46  دقيقه

آغاز خروج ارتش عراق از شهرها پس از 21 سال

كوتاه از سراسر جهان

مکرون: نظم کنونی جهان مانند جنگل است
ایرنا: امانوئل مک���رون رئیس جمهوری 
فرانس���ه با بیان اینکه نظم کنونی جهان مانند 
یک جنگل اس���ت، گفت: جامعه بین المللی 
در حال حاضر با بحران های همپوش���انی، از 
تغیی���رات آب وهوایی گرفت���ه تا ناآرامی های 
اقتصادی مواجه است و به یک واکنش هماهنگ 
نیاز اس���ت. وی ایاالت متحده و چین را دو 
فیل بزرگ که تالش می کنند هر چه بیش���تر 

عصبی ش���وند، خواند و گفت: ما در جنگل هس���تیم و دو فیل بزرگ 
داریم که س���عی می کنند بیش���تر و بیشتر عصبی شوند، اگر آنها بسیار 
 عصبی ش���وند و جنگ را شروع کنند، مشکل بزرگی برای بقیه جنگل 

خواهد بود.
 آمریکا 100 شناور بدون سرنشین در خلیج فارس

 مستقر می کند
ف���ارس: س���ه روز پس از حمله پهپادی ب���ه یک نفتکش رژیم 
صهیونیس���تی در سواحل عمان، مایکل کوریال فرمانده نیروهای مرکزی 
آمریکا در خاورمیانه و ش���مال آفریقا)س���نتکام( گفت گروه ضربت به 
رهبری این کشور 1۰۰ شناور بدون سرنشین را برای جلوگیری از آنچه 
»تهدیدات دریایی« خواند، در آب های خلیج فارس مستقر خواهد کرد. 
ژنرال کوریال این اظهارات را در کنفرانس ساالنه در بحرین بعد از آن 
مطرح کرد که رژیم صهیونیس���تی و آمریکا با اتهام زنی، ایران را مقصر 
 حمله پهپادی به نفتکش رژیم صهیونیس���تی در س���واحل عمان، اعالم

 کردند.
 وزیر خارجه ترکیه: عملیات  ما در سوریه و عراق 

متوقف نمی شود
ایسنا: وزیر خارجه ترکیه پس از انفجار اخیر 
در اس���تانبول، تاکید کرد که عملیات کشورش 
در سوریه و عراق ادامه خواهد داشت. مولود 
چاووش اوغلو اظهار داشت: حمالت نیروها و 
عملی���ات ویژه ما علیه رهبران »پ ک ک« و 
یگان های مدافع خلق ُکرد در ش���رق سوریه و 
شمال عراق ادامه خواهد داشت. گفتنی است در 
پی انفجار یکشنبه گذشته در استانبول، مقامات 
 آنکارا »پ ک ک« و همپیمانان آن در س���وریه را مس���ئول این انفجار

 می دانند.
 حزب اهلل: رئیس جمهوری لبنان نباید در خدمت

 آمریکا و اسرائیل باشد
ایرنا: معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد که رئیس جمهوری 
آینده این کشور نباید در راستای خدمت به آمریکا و رژیم صهیونیستی 
حرکت کند و به حاکمیت لبنان آس���یب بزند. ش���یخ نعیم قاسم گفت: 
ما موافق رئیس جمهوری نیس���تیم که در راس���تای خدمت به آمریکا و 
رژیم صهیونیستی مشکلی ایجاد کند که به حاکمیت، استقالل و آزادی 
سرزمین لبنان آسیب بزند. وی افزود که اهتمام رئیس جمهوری جدید 
باید نجات مالی و اقتصادی و اجتماعی لبنان و مبارزه با فساد باشد و 
 بعد از آن، اختالفات میان نهادهای لبنانی را از طریق گفت وگو و تفاهم 

حل کند.
 رئیس جمهوری برزیل: ساختار شورای امنیت باید تغییر کند

مهر: رئیس جمهوری جدید برزیل با انتقاد 
از ساختار کنونی شورای امنیت سازمان ملل، بر 
لزوم تغییر آن و پایان حق وتو تأکید کرد. »لوال 
داسیلوا« گفت شورای امنیت سازمان ملل باید تغییر 
کند و اعضای بیشتری از همه قاره ها به آن اضافه 
شود. وی افزود: این ایده که یک کشور می تواند 
حق وِتو داشته باشد، باید پایان یابد. پیش از این 
نیز برخی سران کشورها از جمله رجب طیب 

 اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر لزوم تغییر ساختار سازمان ملل تأکید کرده
 بودند.

 اعتصاب گسترده، پرتغال را فلج کرد
ایرنا: هزاران تن از کارکنان بخش دولتی پرتغال ش���امل پزش���ک، 
پرس���تار، آموزگار و کارمند در چالش���ی برای دولت تحت تس���لط 
سوسیالیس���ت ها و یک هفته پی���ش از تصویب نهایی بودجه 2۰2۳، 
با درخواس���ت افزایش دس���تمزد در پی تورم افسار گسیخته، اعتصاب 
کردند. تعداد زیادی از مراکز آموزش���ی و دادگاه های سراس���ر پرتغال 
در پ���ی اعتص���اب، تعطیل بود و صدها قرار معاینه پزش���کان و عمل 
 های جراحی، لغو ش���د و زباله ها نیز از س���طح ش���هرها جمع آوری 

نشد.
 بازگشت »انور ابراهیم« نخست وزیر زندانی مالزی به قدرت

ایسنا: مردم مالزی دیروز برای شرکت در 
انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند 
و پیش بینی می شود ائتالف انور ابراهیم، رهبر 
دیرینه اپوزیسیون مالزی بیشترین کرسی های 
پارلمانی را به خود اختصاص دهد. نظرسنجی ها 
نش���ان می دهند که انور ابراهیم پیش���تاز این 
رقابت خواهد بود و احتماال بتواند ۸2 کرسی 
به دس���ت آورد. چنانچه انور ابراهیم به مقام 
عالی نخس���ت وزیری دست یابد، این نشانگر مسیری قابل توجه برای 

وی خواهد بود.
 بلغارستان مظنونان حمله استانبول را بازداشت کرد

ایرنا: بلغارستان پنج فرد مظنون به کمک به عامل بمب گذاری هفته 
گذشته در استانبول را بازداشت کرد. برخی بازداشت شدگان، شهروندان 
مولداوی و سایرین اصالت عربی دارند. یکی از بازداشت شدگان ارتباط 
نزدیک با فردی به نام »بالل حسن« دارد که تحت تعقیب پلیس اینترپل 
است. سخنگوی دادستان کل بلغارستان اطالعات درباره متهم شدن این پنج 
 نفر برای کمک به فردی که به احتمال زیاد عامل حمله استانبول بوده است را

 تائید کرد.
 نظرسنجی »ایالن ماسک« از کاربران توئیتر درباره ترامپ

فارس: »ایالن ماس���ک« ثروتمندترین فرد 
جهان و مالک جدید توئیتر طی یک نظرسنجی 
از کاربران این شبکه اجتماعی خواست موافقت 
یا مخالفت خود را با رفع مس���دودی حساب 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
اعالم کنند.مالکان و مس���ئوالن قبلی توئیتر، 
حس���اب کاربری ترامپ را روز ششم ژانویه 
2۰21 به دلیل اظهارات تحریک آمیز دروغ درباره 

تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و تشویق هواداران خود برای حمله 
به ساختمان کنگره آ مریکا، مسدود کرده بودند. 

عملی���ات گس���ترده نیروه���ای الحشدالش���عبی ع���راق علیه 
 بقای���ای گروه تروریس���تی داعش���ی در اس���تان »دیال���ه« بار دیگر
 از س���ر گرفته شد. فرماندهی عملیات دیاله وابسته به الحشد الشعبی 

عملیات گس���ترده ای را برای تعقیب عناصر داعش در رش���ته کوه 
 »حمرین« واقع در ش���مال ش���رق منطقه »العظیم« در اس���تان دیاله 

آغاز کرده است.

عملیات الحشدالشعبی علیه بقایای داعش در استان »دیاله«

س���رویس خارجی: همزمان با افزای���ش تنش داخلی بین جمهوری خواهان 
و دموکرات ها، دس���تگاه قضایی آمریکا بازرس و دادس���تان ویژه ای برای پرونده 
رئیس جمهوری پیشین این کشور منصوب کرده که تخصص آن بررسی جنایات 

جنگی است.
وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا اعالم کرد »جان َجک اسمیت« را به 
عنوان بازرس و دادس���تان ویژه پرونده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این 
کشور منصوب کرده است.ترامپ به نگهداری اسناد محرمانه در محل اقامتش در 
فلوریدا و همچنین نقش آفرینی در حمله هوادارانش به کنگره در ۶ژانویه 2۰2۰پس 
از شکست در انتخابات ریاست جمهوری متهم است.آخرین منصب بازرس ویژه 
جدید پرونده ترامپ، دادستان جنایت جنگی در دادگاه کیفری بین المللی در الهه 
بوده است. وزیر دادگستری آمریکا او را »دادستانی حرفه ای و کهنه کار« معرفی کرد 
که در این پرونده اجازه دارد هر جرم و جنایت فدرالی که از تحقیقات این پرونده 

بیرون می آید را پیگیری کند.
انتصاب این دادس���تان و بازرس ویژه، س���هروز پس از اعالم رسمی دونالد 
ترامپ برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۴انجام می شود.ترامپ این اقدام 
دستگاه قضائی آمریکا را »بدترین نوع سیاسی کارِی عدالت در کشور ما« توصیف 
کرد و در گفت وگو با »فاکس نیوز« گفت: من اعالم نامزدی کردم و س���پس آنها 
یک دادستان ویژه منصوب کردند؛ وی دراین باره مدعی شد: شش سال است که 
بی گناهی من درباره همه چیز ثابت شده، از استیضاح قالبی تا رابرت مولر که در 
پایان هیچ تبانی بین ترامپ و دولت روسیه پیدا نکرد، آیا باید من بیش از این ادامه 
دهم؟ پذیرفتنی نیست، منصفانه نیست، سیاسی کاری است.گفتنی است رابرت مولر 
بازرس ویژه پیشین پرونده ترامپ بود و تحقیقات مربوط به »تبانی ترامپ با دولت 
روسیه« را پیگیری می کرد. دموکرات ها مدعی هستند که دونالد ترامپ سال 2۰1۶در 
تبانی با دولت روسیه و هک کارزار انتخاباتی دموکرات ها و »هیالری کلینتون« رقیب 

دموکراتش موفق شد پیروز انتخابات و رئیس جمهوری آمریکا شود. 

سرویس خارجی: تصمیم دولت 
آمریکا در اعطای مصونیت قضایی به 
»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی از 
پیگرد قضایی در پی قتل فجیع »جمال 
خاشقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی، 
با موجی از انتقادات شدید از جمله 
 محکومیت شدید سازمان عفو بین الملل 

رو به رو شد.
»آگنس کاالمارد« دبیرکل عفو 
بین الملل که قباًل به عنوان گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های 
خودسرانه و فراقانونی فعالیت می کرد، 
اعالم کرد: اقدام اخیر دولت آمریکا 
در اعطای مصونیت قضایی به ولیعهد 
س���عودی، یک خیانت بزرگ است 
که ابتدا »دونالد  ترامپ« و س���پس 
»جو بایدن« مرتکب آن ش���دند. از 
طرفی »سارا لی وایتسون« مدیر اجرای 
سازمان »دموکراسی  برای جهان عرب 

اکنون« نیز اعالم کرد : تصمیم اعطای 
مصونیت قضایی به محمد بن سلمان در 
پرونده قتل خاشقجی، بسیار وحشتناک 
و امتی���ازی بزرگ برای عربس���تان 
سعودی اس���ت. روزنامه »نیویورک 
تایمز« ه���م تصمیم دولت بایدن را  
 محکوم و آن را  کنار گذاشتن اصول 
عدالت دانست. این روزنامه نوشت: 
محمد بن س���لمان تالش می کرد از 
دادگاه های ایاالت متحده در پرونده 
قتل جمال خاشقجی مصونیت قضایی 
بگیرد و به همین دلیل »س���لمان بن 
عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی 
در س���پتامبر 2۰22  سمت نخست 
وزیری را برای پسرش انتخاب کرد. 
روزنامه »وال اس���تریت ژورنال« نیز  
گزارش داد : محمد بن سلمان  پس 
از ترور خاشقجی در سطح بین المللی 
طرد شد، بنابراین او به دنبال مصونیت  

قضایی از دادگاه های ایاالت متحده 
بود. روزنامه »واشنگتن پست«  نیز در 
مطلبی آورده است: اعطای مصونیت 
به محمد بن سلمان از سوی دولت 
آمریکا امتیازی ناشایست است، زیرا 
این امر او را تشویق به ادامه ظلم و 

تجاوزات شدید خود می کند.
 از سویی »آسوشیتدپرس« نیز در 
همین زمینه  نوشت: تصمیم دولت 
بایدن مبنی بر مصونیت قضایی محمد 
بن س���لمان، یک تصمیم غیرالزام 
آور دادگاه آمریکایی است. روزنامه 
انگلیس���ی »گاردین« نیز در گزارشی 
نوشت: محمد بن سلمان انتظار هیچ 
تغیی���ری در روابط با ایاالت متحده 
ندارد، اما وی به عنوان نخست وزیر 
اکنون در س���فر به خارج از کشور از 
مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد 

شد.

عفو بین الملل: اعطاي مصونیت آمریکا

به ولیعهد سعودي در پرونده قتل خاشقچي خیانت است

دولت آمریکا دادستان ویژه جنایات جنگی 
برای پرونده ترامپ منصوب کرد

سرویس خارجی: »کیم جونگ 
اون« رهبر کره ش���مالی که ش���خصا 
بر پرتاب یک موش���ک بالستیک قاره 
پیمای جدید به نام »موشک بی رحم« 
نظارت داشت، اعالم کرد اگر آمریکا 
و متحدانش به تهدید آش���کار پیونگ 
یانگ با استفاده از ابزار حمله هسته ای 
ادامه دهند، کره ش���مالی نیز با سالح 
هس���ته ای و رویارویی مستقیم پاسخ 

خواهد داد.
رهبر کره شمالی همچنین خواستار 
توسعه سالح های راهبردی و آموزش 
یگان های هسته ای تاکتیکی این کشور 
ش���د. گزارش ها حاکی از آن است، 
موشک »هواسونگ-1۷« کره شمالی که 
اخیرا آزمایش شد بزرگترین موشکی 
است که تا به حال ساخته شده و به طور 
بالقوه قادر به حمل کالهک هسته ای و 
حمله به هر نقطه از آمریکا است. در 
این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفت 
کره شمالی موشک دوربردی را شلیک 
کرده که می تواند بسیاری از کشورها 
را هدف قرار دهد. این مقام آمریکایی 
اضافه کرد: آمریکا از چین می خواهد تا 
از نفوذش بر کره شمالی استفاده کند. 
در چنین ش���رایطی ارتش کره جنوبی 
اعالم کرد نیروی هوایی این کشور و 
ایاالت متحده مانور هوایی مش���ترکی 
با مشارکت بمب افکن های استراتژیک 
آمریکا برگزار کردند. یک روز بعد از 

اقدام کره ش���مالی در شلیک موشک 
بالس���تیک قاره پیما به سمت دریای 

1B-B شرقی، بمب افکن استراتژیک
لنس���ر آمریکا به مانور هوایی مشترک 

س���ئول و واشنگتن در این حال دبیر 
کل س���ازمان ملل با انتقاد از اقدام کره 

ش���مالی در پرتاب موشک بالستیک، 
از پیونگ یانگ خواس���ت از هرگونه 

اقدام تحریک آمیز بیشتر خودداری کند. 
»آنتونیو گوترش« اقدام کره شمالی در 

شلیک موش���ک بالستیک را محکوم 
کرد و پیونگ یانگ را فراخوند تا فورا 

از هرگونه اقدام تحریک آمیز بیش���تر 
خودداری کند. پیشتر نیز »جان کربی« 
از مقام های ارش���د کاخ سفید گفته 
بود آزمایش موش���کی که کره شمالی 
انج���ام داده، تهدیدی برای آمریکا به 
شمار نمی آید. هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
اضافه کرد: هیچگونه ارتباط مستقیمی 
با کره شمالی نداریم و آماده مذاکرات 
ب���ا پیونگ یانگ بدون هیچگونه پیش 
شرطی هستیم. سخنگوی وزات امور 
خارجه فرانسه هم گفت: شلیک موشک 
بالستیک قاره پیما از سوی کره شمالی 
که در سواحل ژاپن سقوط کرد، واکنش 
قاطع و متحد جامعه جهانی را می طلبد.
وی اظهار داش���ت: این نقض جدید 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد است که کره شمالی را از انجام 
هر نوع پرتاب موشک با فناوری های 
بالستیک منع می کند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه فرانسه ادامه داد: این پرتاب 
یک اقدام تحریک آمیز جدید است که 
تهدی���دی جدی برای ثبات و امنیت 
منطقه و امنیت بین المللی به ش���مار 
می رود. وزارت امور خارجه فرانس���ه 
نیز در بیانیه ای اعالم کرد: فرانس���ه به 
ش���دت پرتاب موشک بالستیک قاره 
پیما در تاریخ 1۸نوامبر را که به منطقه 
اقتصادی انحصاری ژاپن ختم ش���د، 

محکوم می کند.

رهبر کره شمالی: تهدیدهای آمریکا ادامه یابد، با سالح اتمی پاسخ خواهیم داد

سرویس خارجی: »جان کربی« هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تنش های 
اخیر روسیه و غرب بر سر جنگ اوکراین، اعالم کرد آمریکا 
و روسیه موافق هستند که جنگ هسته ای، پیروز نخواهد 

داشت و چنین جنگی نباید شروع شود.
کرب���ی در عی���ن حال گفت که ما به اوکراین کمک 
می کنیم در موضع مذاکره قدرتمندتری با روسیه قرار بگیرد 
اما تصمیم برای انجام مذاکره در دستان خود اوکراینی ها قرار 
دارد. در چنین شرایطی شبکه خبری سی ان ان گزارش داد، 
نگرانی دولت ایاالت متحده در مورد ناتوانی این کشور در 
تامین تجهیزات و مهمات پیشرفته برای اوکراین در بحبوحه 
جنگ کی یف و مسکو در حال افزایش است.به گفته سه 
مقام آمریکایی که با س���ی ان ان گفت وگو کردند، برخی از 
چالش هایی که ایاالت متحده در زمینه حمایت از اوکراین با 
آن مواجه است شامل ذخایر کاهش یافته تسلیحاتی و توانایی 
صنایع دفاعی برای تامین میزان تجهیزات تقاضا شده است. 
یکی از مقامات به سی ان ان گفت مقدار محدودی از موجودی 
 مازاد در دس���ترس است که واشنگتن می تواند به کی یف 

بفرستد. 
در این گزارش آمده است که واشنگتن به ویژه در مورد 
موجودی گلوله های توپخانه 1۵۵میلی متری و موشک های 
دفاع هوایی اس���تینگر نگران است. برخی از مقامات هم 
نگران تولید تسلیحاتی مانند موشک های ضد تشعشع هارم، 
موشک های سطح به سطح گملرس و سامانه های ضد تانک 
جاولین هستند. با این حال، منابع شبکه سی ان ان معتقدند که 
کاهش موجودی انبارها امنیت ملی را به خطر نمی اندازد، 
زیرا تسلیحات مورد نیاز اوکراین از منابعی که پنتاگون برای 
موارد احتمالی خودش ذخیره می کند، تامین نمی شود. یک 

مقام ارشد همچنین به این شبکه خبری گفت که ارزیابی ها  
مبنی بر اینکه تسلیحات ایاالت متحده در حال کم شدن 
است، ذهنی است و به این بستگی دارد که پنتاگون چقدر 
بخواهد خطر را بپذیرد. مقامات می گویند یکی از نگرانی های 
اصلی این است که صنایع دفاعی ایاالت متحده در تکاپو 
هستند تا میزان تقاضا را پوشش دهند و این در حالیست که 
کشورهای اروپایی نمی توانند به طور کامل ذخایر تسلیحاتی 
خودشان را برای جایگزینی سخت افزارهای نظامی که به 

اوکراین ارسال شده، تکمیل کنند. 
خبر دیگر اینکه معاون سخنگوی سازمان ملل متحد 
اعالم کرد که این سازمان به دنبال تحقیق درباره گزارش های 
مربوط به نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین است.»فرحان 
حق« اظهار داشت: خواستار تحقیقات درباره گزارش های 
نقض حقوق بشر دریافتی از همه طرف های درگیر جنگ 
در اوکراین ش���ده ایم و طرف ها باید نسبت به نتایج این 
تحقیقات پاسخگو باشند. سخنگوی سازمان ملل گفت این 
نهاد خواستار تحقیقات کامل درباره همه موارد نقض حقوق 
بشر گزارش شده در رابطه با جنگ اوکراین از جمله کشته 
شدن 1۰ اسیر روس است. پیش از این وزارت دفاع روسیه 
گفته بود که ارتش اوکراین عمداً بیش از 1۰سرباز روسی 
اسیر را کشته و از نزدیک به سر آن ها شلیک کرده است. در 
خبری دیگر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در سفری 
از قبل اعالم نشده به پایتخت اوکراین رفت و با ولودیمیر 
زلنسکی دیدار کرد. در رویدادی دیگر دولت فنالند از طرح 
خود برای ساخت یک حصار فلزی در طول مرز این کشور 
با روسیه رونمایی کرد. فنالند ساخت این حصار را از اوایل 
 سال 2۰2۳به دلیل نگرانی از بابت تغییر محیط امنیتی در اروپا 

آغاز می کند. 

آمریکا: با روسیه توافق کرده ایم جنگ هسته ای 
شروع نشود

س���رویس خارجی: پایگاه خبری »العربی الجدید« دیدار 
مقامات مصری با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط 
زیست ایران در حاشیه اجالس آب و هوایی در مصر را نشان 
دهنده یک تحول کیفی با اهمیت در روند مذاکره سیاسی برای 
اصالح و تقویت روند روابط قاهره - تهران دانست و اعالم کرد 

که قاهره در تالش برای بهبود روابط با تهران است.
این پایگاه خبری در مقاله ای نوشت: فعالیت کانال های 
ارتباطی غیر علنی بین مصر و ایران در دوره اخیر، سرانجام در 
دیدار غیر علنی سطح عالی که در قاهره بین سرلشکر »عباس 
کامل« رئیس سازمان اطالعات مصر و »علی سالجقه« معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
که اخیرا برای شرکت در اجالس آب و هوایی به میزبانی »شرم 
الشیخ« به مصر سفر کرد، به اوج خود رسید. بر اساس اطالعات 
به دس���ت آمده توسط »العربی الجدید«، این دیدار که رئیس 
سازمان اطالعات مصر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ایران را گرد هم آورد، تاکید موضع قاهره مبنی بر خودداری 
مصر از قرارگرفتن در هرگونه ائتالف سیاسی و نظامی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین تبادل پیام های مثبت بین دو 

طرف را نشان داد. العربی الجدید اضافه کرد: از سوی دیگر، 
مقام های ایرانی بر موضع قاطع تهران برای گسترش روابط با 
قاهره و توسعه ابعاد همکاری ها و انتقال روابط دو کشور به 
افق های وسیع و گسترده تر باتوجه به ظرفیت های بسیار زیاد دو 
کشور تاکید کردند. در ادامه آمده است: این امر در درخواست 
طرف ایرانی از مسئوالن قاهره برای توافق درباره سازوکارهای 
خاص به منظور تس���هیل حرکت گردشگران ایرانی به مصر 
منعکس شد. در خبر دیگری، حمله تروریستی داعش به شهر 
»القنطره« در شرق مصر به کشته شدن هفت نیروی امنیتی این 
کش���ور انجامید. نیروهای ارتش مصر در شهر »القنطره« واقع 
در استان »االسماعیلیه« هدف حمله تروریست های داعش قرار 
گرفتند. بر اساس این گزارش در این حمله دو افسر مصری 
به همراه پنج سرباز کشته شدند. منابع محلی در این باره اعالم 
کردند که گروه تروریستی داعش با حمله غافلگیرانه به شهر 
القنطره، کنترل چندین ساختمان دولتی را به دست گرفت. این 
منابع افزودند: داعش کنترل یک مدرسه، دانشکده داروسازی 
و ساختمان های دیگر را به دست گرفت اما نیروهای ارتش، 

پلیس و گروه های قبیله ای وارد عمل شدند .

العربی الجدید: مصر در تالش برای بهبود روابط
 با ایران است

 رهبر کره ش���مالی به اتفاق دختر ۹س���اله اش 
 در مکان آزمایش یک موش���ک بالس���تیک قاره پیما 

حضور یافت.
 رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد کیم جونگ 

اون پرتاب موشک بالستیک هواسونگ-1۷را در فرودگاه 
بین المللی پیونگ یانگ ش���اهد بود. خبرگزاری رسمی 
کره ش���مالی گفت: او به همراه دختر و همس���رش در 

صحنه حضور داشت.

 نظارت کیم جونگ اون به همراه دخترش بر شلیک موشک بالستیک

آگهى مناقصه عمومى خريد 5 دستگاه خودرو سراتو توليد داخل
شركت ��يانو�� كيش �� نظر ���� 5 �ستگا� خو��� س�ر�تو �توماتيك �پشنا� مد� 
1398 با كا�كر� صفر � ترجيحا با �نگ مش�كى �� �� طريق مناقصه عمومى �� �شخا� 

حقيقى � يا حقوقى ��جد شر�يط خريد��� نمايد.
مالكا� خو��� � فر�ش���ندگا� مى تو�نند جهت كسب �طالعا� بيش���تر� ���ئه پيشنها��� � 
��يافت �س���نا� مناقصه � تحويل پاكت ظر� م���د� 7 ��� �� تا�يخ ��� �ين �گهى �� يكى �� 
���ها� هفته (به جز جمعه � ش���نبه) �� ساعت 9 صبح لغايت 14 به ���� �ين شركت ��قع �� 
تهر��� بلو�� نلسو� ماندال(�فريقا)� خيابا� شهيد عاطفى غربى� پال�101� طبقه سو� مر�جعه 

� يا با شما�� تلفن ها� 23805551 � 23805556 � 23805543تما� حاصل نمايند.
شر�يط ��ليه خريد خو���ها� فو� به شر� �يل �ست:    

1-����بو�� مد��� �حر�� مالكيت حقيقى� حقوقى � يا ����بو�� �كالت نامه معتبر. 
2-��شتن مد��� مالكيت خو��� شامل كا�� � بر� سبز خو��� به همر�� بر� فر�� كا�خانه
3-تا�يه س���پر�� به مبلغ 250/000/000 �يا�(بيست � پنج ميليو� توما�) به ���� هر 
خو��� بص���و�� چك �مز��� بين بانكى يا چك صيا�� �� �جه ش���ركت � يا ضمانتنامه 

بانكى معتبر.
4-�نجا� كا�شناسى خو��� توسط كا�ش���نا� �سمى ���گستر� جهت قيمت گذ���� 

بر�سى �صالت خو��� � صفر بو�� كا�كر� �� .
5-شركت �� �� يا قبو� پيشنها��� مختا� مى باشد.

آگهـــي مناقصــــه عمومــــي
 ش��ركت حرير خو�س��تا� �� نظر ���� مو�� ��ليه  خو� �� تا پايا� س���ا� با ش���ر�يط �ير �� طريق برگز��� 

 * مبلغ ضمانت شركت �� مناقصه:به ميز�� پنج ��صد كل مبلغ پيشنها�� مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
�� �جه شركت حرير خو�ستا� 

 * مح�ل ��ياف�ت �س�نا� � پاك�ت ه�ا� مناقص�ه: تهر���خياب���ا�
  شهيد بهشتى �خيابا� سر�فر���كوچه خبرنگا� ���� پال� 4 طبقه ��� ���حد 3 

كدپستي: 1586815516
* مهلت تحويل پيشنها�ها: حد�كثر ������ ��� �� �ما� ��� �گهي 
* �ما� با�گشايي پاكت ها: حد�كثر 15 ��� �� �ما� ��� �گهي 

 * �� صو�� نيا� به كسب �طالعا� بيشتر  با شما�� تما�
 88540067  �021 �فتر مركز� شركت حرير خو�ستا� 

تما� حاصل فرماييد.

ف
دي

ر

شرح كاال
مقدار نياز 

تا پايان سال 
(تن)

ميزان نياز 
هر ماه 
(تن)

توضيحات

4000500خمير الياف كوتاه 1

5000625خمير الياف بلند2

آگهـــي مناقصــــه عمومــــي
 ش��ركت حرير خو�س��تا� �� نظر ���� مو�� ��ليه  خو� �� تا پايا� س���ا� با ش���ر�يط �ير �� طريق برگز��� 

 * مبلغ ضمانت شركت �� مناقصه:به ميز�� پنج ��صد كل مبلغ پيشنها�� مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
�� �جه شركت حرير خو�ستا� 

 * مح�ل ��ياف�ت �س�نا� � پاك�ت ه�ا� مناقص�ه: تهر���خياب���ا� 
 شهيد بهشتى �خيابا� سر�فر���كوچه خبرنگا� ���� پال� 4 طبقه ��� ���حد 3 

كدپستي: 1586815516
* مهلت تحويل پيشنها�ها: حد�كثر ������ ��� �� �ما� ��� �گهي 
* �ما� با�گشايي پاكت ها: حد�كثر 15 ��� �� �ما� ��� �گهي 

 * �� صو�� نيا� به كسب �طالعا� بيشتر  با شما�� تما�
  88540067  �021�فتر مركز� شركت حرير خو�ستا� 

تما� حاصل فرماييد.

شرح كاالرديف
مقدار نياز 

تا پايان 
سال (تن)

ميزان نياز 
هر ماه 
(تن)

توضيحات

1
خمير باگاس 

سفيد
7000875

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى     ( نوبت اول )

ن�و� س�پر�� فر�يند ��ج�ا� كا�: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� 
بانكي  يا ���يز �جه بحس���ا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� 
 بر� تهر�� بز�� بانك صا���� ش���عبه مالصد�� � يا بلوكه �� حسا� مطالبا�  تاييد شد� نز� 

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.
به پيش���نها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك 

شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �سنا�: جهت شركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000�يا� بصو�� �لكتر�نيكي  
صرفا��� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت به نشاني  
www.setadiran.ir  - �قد�� به خريد �سنا� نمايند. ضمنا كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� 
��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� �  با�گشايى پاكت ها � �عال� � قبو� برند� 
�� طريق همين ��گا� �نجا� خو�هد شد � مناقصه گر�� ��صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل 
ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه 

محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه مو�� 1401/08/30 مى باشد.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مش���ر�� � مخد�� �پيشنها��تي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 

��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� 
��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �     برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 

- ��شتن گو�هينامه تاييد صالحيت �يمنى �� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعى �لز�مى مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://www.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
 روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ����  �جر�� عمليا�  توسعه ��صال� �بهينه سا�� �� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� محد���  منطقه بر� نا�مك خو� �� به پيمانكا� 
��جد شر�يط �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
2001097486000006شماره مناقصه  سامانه ستاد

010510274شماره مرجع مناقصه

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

18،258،941،806مبلغ برآورد انجام كار(ريال)

1،413،000،000مبلغ ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار ( ريال )

نداردارزيابى كيفى

از روزدوشنبه تاريخ 1401/08/30  لغايت  روز شنبه تاريخ 1401/09/05مهلت فروش اسناد

تا ساعت 09:00 روزچهارشنبه تاريخ 1401/09/16 تاريخ  تحويل اسناد  به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 10:00 روزچهارشنبه مورخ 1401/09/16تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

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

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHP-7302514153-T17 :��خو�ست شما��
موضوع آگهي: خريد دستگاه آزمايشگاهي

PARTICULATE         CONTAMINATION

 بر�� كس��ب �طالعا� بيش��تر به س��ايت �ين شركت
 WWW.  BAORCO. IR    مر�جعه نماييد.

روابط عمومي و امور بين الملل


