
صفحه 5

پزشکی مدرن

و طب سنتی؛ دو بازوی 

درمان بیماری ها

گزارش

صفحه 7

بازار امین السلطان

و طعم لذيذ چلوكباب 

»عباس شمروني«

گفته ها و نوشته ها

سه شنبه 29 آذر 1401 - 25 جمادی االول 1444 - 20 دسامبر 2022 -  سال نودوهفتم - شماره 28286 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 5000 تومان

* رئي�س ش�وراي راهب�ردي روابط خارجي: مش�كالت بس�ياري 

 تاكن�ون ح�ل ش�ده و فق�ط موضوع�ات پادمان�ي مان�ده اس�ت

 كه اميدواريم در س�فر كارشناس�ان آژانس بين المللي انرژي اتمي

به تهران، اين موضوعات حل شود 

* ام�روز از توانايي الزم هس�ته اي برخورداريم اما در صدد توليد 

بمب نيستيم 

* از نظ�ر اعتق�ادي توليد بم�ب را حرام مي دانيم و از نظر راهبردي 

هم آن را راهگش�ا نمي دانيم، براي اينكه اگر ايران به س�مت س�الح 

هسته اي حركت كند در منطقه مسابقه هسته اي آغاز مي شود 

* داشتن فناوري هسته اي بازدارنده و نشاندهنده توانايي ماست 

 * اعت�راض ح�ق ه�ر ش�هروندي اس�ت و ايراني�ان ه�م از اين حق

بايد برخوردار باشند 

 * در س�فر رئي�س جمه�وري چي�ن ب�ه منطق�ه خطاي�ي رخ داد

 ك�ه اميدواري�م ديگ�ر چنين خطاهايي از س�وي چيني ه�ا رخ ندهد

و به صورت كامل خطاي صورت گرفته جبران شود 

* درگي�ري اوكراي�ن بايد از طريق گفتگو پايان پذيرد و ايران آماده 

ايجاد زمينه براي اين گفتگوهاست 

* حس�ين امير عبداللهيان وزير امور خارجه: آماده اعتمادس�ازي 

و همكاري در همه ابعاد و س�طوح با همس�ايگان در منطقه و حوزه 

خليج فارس هستيم 

* آمادگي داريم نشست مشترك وزيران امور خارجه و دفاع ايران و 

كشورهاي حاشيه خليج فارس و ديگر همسايگان را برگزار كنيم 

* چيني ها خطايشان را اصالح كردند

صفحه12صفحه2

فرونشست 500 دشت كشور با برداشت

آب هاي زيرزمیني

درخواست آيت اهلل العظمي سیستاني از سازمان ملل

براي پیگیري آزادي زنان ايزدي از اسارت داعش

 * س�اردويي س�خنگوي كميس�يون كش�اورزي مجل�س: برداش�ت بي روي�ه از مناب�ع آب�ي
سبب فرونشست500 دشت از 609 دشت كشور شده است 

* دولت بايد بر روي ممنوعيت كشت محصوالت آب بر و غير استراتژيك تمركز كند

 * مرجعيت عاليقدر ش�يعيان براي دومين بار طي يك ماه گذش�ته، هيأتي از س�ازمان ملل را
به حضور پذيرفتند 

* آيت اهلل العظمي سيستاني بر لزوم جبران خسارت هاي آوارگان و پناهجويان تأكيد كردند

كمال خرازي: ايران آماده بازگشت
به تعهدات برجامي است

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

دكتر رضا داوري اردكاني

نیاز جهاني

به فوتبال

اخبار شهرستان ها

صفحه 8

امام جمعه زاهدان: رهبر 
معظم انقالب نمی گذارند 

حقی از مردم سیستان
و بلوچستان ضايع شود

گزارش خبري اطالعات :

 * افزاي�ش ن�رخ ارز در 2 س�ال اخير، خروج س�رمايه به س�وي كان�ادا را در قالب مهاجرت

سرمايه گذاري و تحصيل افزايش داده است 

 * محم�د وحي�دي راد، مديرعام�ل انجم�ن بازرگان�ي اي�ران و كان�ادا: در 2 س�ال اخي�ر 

فقط 15 هزار نفر دانشجوي ايراني به مونترال آمده اند كه از اين محل 2/1 ميليارد دالر ارز 

خارج شده است 

* برخي تجار و صنعتگران در 1/5 س�ال اخير سرمايه ش�ان را به صورت كارخانه يا ملك 

به كانادا منتقل كرده اند

70 ميليارد دالر سرمايه ايراني

در 1/5سال اخير به كانادا رفته است

صفحه12

صفحه4

صفحه4

* وزي�ر اقتص�اد در همايش تح�ول ديجيتال بانك و بيمه: با 
وج�ود اينك�ه مبادالت ارزي س�فته بازان و دالالن كمتر از يك 
درص�د حج�م بازار ارز اس�ت، اما با اس�تفاده از ش�بكه هاي 

مجازي قيمت سازي مي كند
* در حوزه كسب و كارها در معرض تهديدهاي هوشمند قرار 

داريم و شيوه سنتي و امنيتي نمي تواند راه حل باشد 
* رئيس كل بانك مركزي: براي مقابله با پولش�ويي و رش�د 

نظارت، حكمراني ريال افزايش مي يابد

* صرف نظ�ر ك�ردن از گاز روس�يه به دلي�ل تحريم ها 
سبب اين زيان شده است

خاندوزي: اليحه
 بودجه 1402 هفته آينده 

تقديم مجلس مي شود

بلومبرگ: بحران انرژي
يك تريلیون دالر زيان
به اروپا وارد كرده است

با آثاری از:

ضميمه روزنامه امروز

دكتر ميرجالل الدين كزازي
شاهرخ تندروصالح

اميرمحمد آزادی
محمد صالح عالء
سيد رضا صائمی

منوچهر دين پرست
محمدرضا حيدرزاده

هوشنگ ابتهاج
دكتر فتح اهلل مجتبايي
محمدحسين ابراهيمی

رضا رفيع
و...

باور جماعت

 مهم است

صفحه 2

فتح اهلل آملي

يادداشت

آگهـى مزايـده
 فروش كانتينرهاى مستهلك و اسقاطى

شـركت كشـتيرانى جمهورى اسـالمى ايران در نظر دارد 
ــقاطى ــتهلك و اس ــتگاه كانتينر  مس ــداد 755 دس  مجموعا تع
ــى را از طريق مزايده، به صورت يكجا به فروش  20  فوتى و 40 فوت
ــار  ــاند. متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند از تاريخ انتش برس
ــورخ 1401/10/11 جهت دريافت  ــان وقت ادارى م آگهى تا پاي
ــه نمايند.  ــايت www.irisl.net مراجع ــه س ــناد مزايده ب اس
ــه آدرس: بندرعباس،  ــورت نياز به انجام بازديد ب همچنين در ص
ــركت خدمات  ــه راه جهانگردى، ش ــش س ــداران، نب ــوار پاس بل

نمايندگى هوپاد دريا، واحد امور ادارى مراجعه  نمايند.

قابل توجه توزيع كنندگان محترم لوازم التحرير 
توليد انواع دفتر مشق و غيره با قيمت مناسب در طرح هاي زيبا 

و سايزهاي مختلف ( كاغذ تحريرـ   كاغذكاهى )
درخواست با تيراژ باال و طرح دلخواه 

دفتر سپيدهتلفن: 22258008

سيد محمد بهشتى (مؤلف)

زمان: چهارشنبه ٣٠ آذر ١٤٠١ -  ساعت: ١٠ صبح

محمد حسين پاپلى يزدى (منتقد)

ا يرا ن كجا ست؟
 ا يرا نى كيسـت؟

T-MA 100-401-9-22 مناقصه عمومي
(يك مرحله اي همراه با ارزيابى كيفى فشرده ) 

ــى و تجهيزات جانبى   ــازى چيلرهاى جذب 1- موضوع مناقصه : بهس
فرودگاه بين المللى مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط 

ــنبه مورخ 1401/9/27 لغايت   2- مهلت فروش اسناد : از روز يكش
روز   شنبه   مورخ  1401/10/3

3-نحوه دريافت اســناد: بمنظور دريافت اسناد به سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه شود.

4- آخرين مهلت ارسال پيشنهادات در سايت : روز  شنبه   مورخ 
1401/10/17 ساعت 9:00 صبح مى باشد.

ــنبه مورخ 1401/10/17 ساعت  5- زمان بازگشــايي پاكات : روز ش
10:00 صبح  مى باشد.

6- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 1,500,000,000ريال مى باشد.
ــت از وزارت رفاه و  ــران بايد داراى گواهينامه تائيد صالحي 7- مناقصه گ

همچنين گواهى صالحيت ايمنى و شناسه ملى و كداقتصادى باشند .
اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

م الف:3676    شناسه آگهى:1428040

اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

                                                                     آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اى        (نوبت اول)   
ــرايط ذيل بصورت برگزارى مناقصة عمومي دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات  شـركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با ش

الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:
2001096347000028 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

  ME-0040166-EA تقاضاى شماره تقاضا 

 P/F    STEEL    BELT    COOLER   “SANDVIK” موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستى

2،937،506،250 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

58،750،125،000  ريال مبلغ برآوردي مناقصه

7 روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد. آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى بهمراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى گردد. آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات فنى/ مالى در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبى- پااليشگاه پنجم-  اداره ي خريد آدرس مناقصه گزار

ــت كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد وبه پيشنهاد هاى خارج از سامانه  بديهى اس
ستاد هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي    مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات با شماره تلفن هاى7245-07731317241 تماس حاصل فرمايند. 

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه آگهى :1428317

 آگهي تجديد مزايده عمومي2 مرحله اي
شركت شهركهاي صنعتي استان همدان به نشاني همدان خيابان جهاد روبروي آزاد پالك 137 در نظر دارد اقالم  مندرج در جدول زير را 
ــنجي و ارزيابي كيفي متقاضيان )  به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان   از طريق مزايده عمومي دو مرحله اي (با اهليت س
دعوت بعمل مي آيد پس از انتشارآگهي نوبت دوم و  از ساعت 9 صبح   1401/10/1  تا  ساعت 14  مورخ  1401/10/12 بمدت 12 روز براي خريد 

و دريافت اسناد مزايده  به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

شرح اقالم مزايده
ناحيه  صنعتي 

محل استقرار

تعداد 

قطعات 

زمين صنعتي

مساحت  و 

مشخصات 

قطعات 

مبلغ تضمين 

شركت درمناقصه 

براي هر قطعه    

(ميليون ريال)

مبلغ فروش اسناد 

مزايده

(پرداخت 

درسامانه)- ريال

نوع مزايده

آخرين مهلت 

بارگذاري 

پيشنهادها

تاريخ بازگشايي 

پيشنهادها و ارزيابي 

كيفي و تعيين 

برندگان

واگذاري حق 
بهره برداري زمين 

صنعتي جهت احداث 
واحد صنعتي

اللجين2   واقع در 
اللجين كيلومتر 5 

جاده طاهرلو
231 قطعه

در اسناد مزايده  
و جداول اموال 
سامانه  درج 

شده است

در اسناد مزايده  
و جداول اموال 

سامانه  درج شده 
است

عمومي رايگان
دو مرحله اي

 تا ساعت 
14 مورخ 

 1401/10/22

از تاريخ 1401/10/24 
بمدت 30 روز 

كاري(قابل تمديد) 

* خالصه شرايط شركت در مزايده :
1- كليه مراحل برگزاري مزايده از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir انجام مي شود.

ــركت در مزايده نيز از 842  ــاحت قطعات زمين از 543  تا 5272 متر مربع و قيمت پايه مزايده براي هر متر مربع از 20,000,000 ريال تا  37,200,000 ريال و تضمين ش 2- مس
تا 5272 ميليون ريال برحسب مشخصات و مساحت قطعه انتخابي متغير است كه جزئيات آن برحسب شماره و مساحت و مبلغ پايه و سپرده هر قطعه در جداول پيوست شرايط 

مزايده (ستون و رديفهاي مربوط  به تضمين  شركت در شرايط مزايده ) درج شده است.
3- بهاي حق بهره برداري زمين هاي موضوع مزايده بصورت 35 درصد نقد و 65 درصد طي6  فقره چك (قسط)  مساوي 3 ماهه از تاريخ عقد قرارداد ( جمعاً  18 ماه ) دريافت مي شود. 

ــتثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي ، هيچگونه سند و اوراق ديگري بابت سپرده تضمين شركت در  ــركت در مزايده: به اس 4- نوع تضمين ش
مزايده مورد قبول  نمي باشد و در صورت عدم رعايت ، پيشنهاد رد مي شود  . 

ــماره 4001107906376300 بنام دريافت وجوه سپرده جاري شركت شهركهاي صنعتي استان همدان نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي  5- حساب بانكي با ش
واريز نقدي تضمين شركت در مزايده معرفي ميشود و شناسه واريز و شماره شباي حساب مزبور در فرم شرايط مزايده درج شده است.

6- كاربري قطعات صرفـاً جهت استقرار صنايع سفال و سراميك و چيني آالت بهداشتي ( كاني غير فلزي تا رده 3 محيط زيستي ) تعريف شده و  هر يك از متقاضيان زمين صنعتي 
مي بايست داراي جواز تأسيس صادره از مرجع ذيصالح منطبق با مساحت وكاربري زمين صنعتي مورد درخواست و رده استقرار محيط زيستي آن  باشند يا آنرا حداكثر تا يكماه 

از تاريخ ابالغ برنده و قبل از انعقاد قرارداد اخذ و ارائه نمايند.
7-  حضور شركت كنندگان يا نمايندگان آنها در جلسه بازگشائي پاكات مزايده با ارائه معرفينامه كتبي وترتيبات درج شده در شرايط مزايده ، آزاد است .  

8-  ساير شرايط تفصيلي و اطالعات الزم در فرم دعوتنامه و شرايط و اسناد مزايده درج گرديده است .
9-  براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  8 – 38235806 – 081  داخلي 212 يا 240  تماس حاصل نمائيد .

شركت شهركهاي صنعتي استان همدان   شناسه آگهى :1429192                       م الف  :1524

نوبت اول

گستره اخالق در زندگي انسان

نوشته محمدجو�� حجتي كرماني
قطع رقعي، 148 صفحه، چاپ اول

عمدة آنچه در اين درس ها آمده به جز آنچه با بهره گيري از آثار كالسيك 
اخالقي نوشته شده، ذهنيات، ارتكازات، ابداعيات، مباحث  نكاتي است 
كه به حكم آنكه مستند به هيچ منبعي از منابع قديم و جديد يا متكي به 
قولي از بزرگان نيست و تنها بازتاب ذهن و انديشة ابتدائي نويسنده است و 

به اصطالح «بوي تازگي مي دهد»، بي شك ناتمام و درخور هرگونه تكميل و 
تصحيح است. حالت گوينده و نويسنده در القاء، بازنويسي و ويراستاري اين 
درس ها، به حالت نقاش، شاعر، رمان نويس يا مخترعي مي ماند كه با ذهنيتي 
كلي نگر، آفرينش اثري را آغاز مي كند؛ اما در خالل نگارگري، سرايش، 
نگارش يا ويرايش اثر خود، به بركت تأثير متقابل ذهن و عين و همياري 
دست و زبان و انديشه و نيز تداعي  جذب و انجذاب الهام گونة كلمات و معاني، 
بي هيچ پيشينة ذهني يا عيني، به كشفيات جديد و احياناً غيرمنتظره اي 

دست مي يابد...

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHS-9946901-T34 :درخواست شماره
موضوع آگهي :

خريـد فيتينـگ  
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHP-7302509735-T20 :درخواست شماره
موضوع آگهي :

FUJI   خريـد الكتـروموتور
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت

 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل

صفحه2
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  رئیس دستگاه قضا  : احکام صادره برای  جرائم  سنگین بازدارنده باشد

كمال خرازي: ايران آماده بازگشت به تعهدات برجامي است

رئیس قوه قضائیه گفت:دادس���تان کل و سازمان 
بازرس���ی  رصد و پیگیری های الزم را داشته باشند تا 
اگر شیطنتی درباره نوسانات ارزی و اقتصادی صورت 
گرفت  ، رس���یدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و 
چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطالع رسانی درست، به 
گونه ای تدبیر شود تا زمینه بهره برداری سوء بدخواهان 

ایجاد نشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای،در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه، افزود: امروز که با هوش���یاری و بصیرت مردم 
ایران اسالمی و مجاهدت های نیروها و مسئوالن انتظامی، 
اطالعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی 
شده است، همه مس���ئوالن ذیربط باید تالش کنند که 
بواسطه نوس���انات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به 
مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده 

کند.
وی ادامه داد: قطعاً دولت هم با تالشی که خواهد 
داشت  با کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد 
و همه نهایت تالش را خواهند کرد که فشار کمتری به 

مسائل معیشتی مردم وارد شود.
محس���نی اژه ای با تاکید مجدد بر این موضوع که 
محور کار در دس���تگاه قضایی شرع و قانون و عدل و 
انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئوالن دادسرا 
و دادگاه،طب���ق قانون به وظیفه خ���ود عمل کنند و به 
اختالف نظرهایی که در برخی مس���ائل وجود دارد یا 
اظهاراتی که با انگیزه های مختلف ممکن است در این 
روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این 
قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق 

شرع ، قانون ،عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه ، دستورات مهمی را خطاب به 
مسئوالن ذیربط قضایی در دادگستری ها و دادستانی های 
سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه 
دستور داد تا این دس���تورها را به سرعت به مسئوالن 

مربوطه ابالغ شوند.
»اعمال نظارت کامل و جامع از س���وی دادستان ها 
بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده ها« ؛ 
»پشتیبانی و حمایت همه جانبه دادستان ها از دادیاران و 
بازپرس ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی«؛ 
»اهتمام رؤس���ای کل دادگستری ها به ارجاع سریعتر و 
تخصصی تر کیفرخواست ها و پرونده هایی که به دادگاه 
ارسال می ش���وند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه 
قاضی در ارجاع پرونده ها« ؛ »صدور هرچه سریعتر احکام 
پرونده های دارای زندانی« ؛ »مستند، مستدل و بازدارنده 
بودن احکام صادره برای مرتکبان جرائم سنگین اعم از 
امنیتی یا غیرامنیتی« ؛ »بهره مندی افراد واجد شرایط از 
ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق 
در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی« ؛ »تعیین 
تکلیف هر چه س���ریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف 
ش���ده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال 
غیرمؤثر در اثبات ج���رم و محکومیت« ؛ »انجام توجه 
الزم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و 
مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد 
خسارت«؛ »رعایت حقوق همه طرف های پرونده اعم 
از شاکی، متهم، مدعی و محکوم« ؛ »رسیدگی دقیق به 

شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده 
گرفتن حقوق قانونی اش در مراحل مختلف رسیدگی 
است« ؛ »اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت یافته 
با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر 
ناموج���ه« ؛ »اطالع دادن درخصوص دالیل احکامی که 
قابلیت اجرا ندارند« ؛ »اطالع رسانی به دادستانی کل و 
حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم 
و حساس در  مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، 
صدور حکم و اجرای حکم؛ »اطالع رسانی مفید و به موقع 

و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رس���انه 
در مراحل مختلف رس���یدگی به یک پرونده که نیاز به 
اطالع رسانی و تبیین برای مردم دارد« ؛ »هماهنگی با مرکز 
رسانه در تبیین و شفاف سازی پیرامون اخبار کذب که 
درخصوص یک پرونده  قضایی یا یک حکم صادره یا 
یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت 
غلط  در مردم منتشر می شود« ؛ ۱۵دستوری بود که رئیس 
قوه قضائیه در جریان نشس���ت  خطاب به رؤسای کل 

دادگستری ها و دادستان ها مطرح کرد.
رئیس دس���تگاه قضا افزود: دادستان ها در فرآیند 
رس���یدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و 
جامعی بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده 
داشته باشند و دادیاران و بازپرس ها را در مسیر تکمیل 
پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی )بویژه در پرونده های 

دارای زندانی( از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
وی ادامه داد : رؤس���ای کل دادگستری ها   ترتیبی 
اتخاذ کنند تا کیفرخواست ها و پرونده هایی که به دادگاه 
ارسال و واصل می شوند  هر چه سریعتر و تخصصی تر 
ارجاع شوند و در ارجاع پرونده ها، تخصص و توانایی و 
تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. تاکید 
صورت گیرد که احکام پرونده های دارای زندانی هرچه 

سریعتر صادر شود تا فردی بالتکلیف در زندان نباشد.
محسنی اژه ای  اظهار داشت: احکام صادره برای 
افرادی که در هر حوزه ای )اعم از امنیتی یا غیرامنیتی( 
مرتکب جرائم سنگین ش���ده اند باید در عین مستند و 

مستدل بودن، بازدارنده  باشند.
وی افزود:افرادی که وفق قانون می توانند از ارفاقات 

بهره مند شوند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود 
و حتماً  توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال 
ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود 
تا هم خود فرد از دالیل این ارفاق آگاه شود و هم بعد 
از انتش���ار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق 
صورت گرفت؛ در این مقوله توجه ش���ود که در حکم 
فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت 
کلی نظیر »احول خاص متهم« یا »شرایط خاص متهم« 

اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.

محس���نی اژه ای اظهار داشت: مقامات قضایی در 
اجرای مواد ۲۱۴و ۲۱۵قانون مجازات اس���المی و مواد 
۱۴۷و ۱۴۸آیین دادرسی کیفری، به ضابطان تاکید کنند 
و خود  نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و 
ضبط شده از متهم هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند 
و از توقیف اش���یاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و 

محکومیت، خودداری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: در زمان رس���یدگی در 
دادسرا و دادگاه به خس���ارت وارده به اموال عمومی و 
خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و 

مسببان ایراد خسارت ، توجه الزم صورت گیرد.
رئیس دس���تگاه قضا با تاکید بر ضرورت حفظ 
حقوق آحاد جامعه ، اظهار داشت: در تمامی مراحل و 
موارد رس���یدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید 
همه حقوق مقرر در قانون همه طرف های پرونده اعم 
از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه 
متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل 
مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا 
بازداشت، شکایتی ش���فاهی یا کتبی داشت باید به آن 
شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق 

قانون عمل شود. 
وی با تاکید بر اینکه »نباید یک حکم قطعی، بدون 
وجه و بدون اط���الع در اجرای احکام ها بماند«، اظهار 
داشت: دادستان ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی 
که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود 
و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به 
اجرای حکم صادره و قطعیت یافته در هر زمینه ای اعم 

از پرونده های اغتشاشات و غیره ، اهتمام صورت گیرد؛ 
چنانچه حکمی قطعی نیز به دالیل خاصی ، قابلیت اجرا 

ندارد، موضوع حتماً اطالع داده شود.
محسنی اژه ای افزود: دادس���تان ها و رؤسای کل 
دادگس���تری ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل 
رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای 
حکم، نسبت به اطالع رسانی به دادستانی کل و حوزه 
ریاست قوه قضائیه اقدام کنند تا در صورت نیاز اقدامات 

و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
رئیس قوه قضائیه با اش���اره به اهمیت پیوس���ت 
رس���انه ای مقوالت و موضوعات، گفت: دادستان ها و 
رؤسای کل دادگستری ها در مراحل مختلف رسیدگی 
به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور 
و اجرای حکم که نیاز به اطالع رس���انی و تبیین برای 
مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، با لحاظ 
تشریفات قانونی، مبادرت به اطالع رسانی مفید و به موقع 

برای افکارعمومی کنند.
وی تاکید کرد: همه مقام های  قضایی و در برخی 
موارد مس���ئوالن ستادی، مسائلی را که الزم است برای 

مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه ای همراه کنند.
 رئیس دس���تگاه قضا اظهار  داشت: امروز بعضًا 
اخبار کذب و ناقص���ی از داخل و خارج پیرامون یک 
پرونده  قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با 
هدف ایجاد فضاس���ازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم 
منتشر می شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه 
همانطور که پیش تر عم���ل کرده با رصد به روزتر و با 
هماهنگی مقام های  قضایی ذیربط، پیرامون این قبیل 
موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطالع رسانی درست 

را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
  کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه ای ارز  

 دادستان تهران  گفت: کیفرخواست ۱۶قاچاقچی 
حرفه ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع 
مبالغ دو هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱هزار 
دالر و ۲۴۵هزار یورو قاچاق و پولش���ویی کرده اند؛ در 

دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
علی صالحی  با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش 
ارز بدون رعایت ضوابط تعیین ش���ده توسط دولت و 
بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز 
محسوب می شود، اظهار داش���ت : در این پرونده، ارز 
سهمیه ای با استفاده از کارت های ملی اجاره ای توسط 
قاچاقچیان حرفه ای از صرافی ها خریداری و به دالالن 

فروخته شده است.
وی افزود: معامالت صرافی صرفاً در قالب شرکت 
تضامنی و با ثبت معامالت در سامانه سنا و به نرخ های 
اعالمی از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است و در این 
پرونده بر اساس گفته های صریح متهمان و گزارش های 
مراجع ذیربط و اسناد معامالت ثبت شده در سامانه سنا، 
خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات و به 

قصد سودجویی و پولشویی صورت گرفته است.
دادس���تان تهران  اضافه  کرد: براس���اس اسناد و 
مدارک موجود، نح���وه کار متهمان داللت بر حرفه ای 
بودن قاچاقچیان دارد و در کیفرخواست صادره به استناد 
مفاد قانونی مرتبط برای آن ها درخواست مجازات شده 

است.

مش���اور مقام معظم رهبری ورئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی با اعالم اینکه  
ایران آمادگی بازگشت به تعهدات برجامی 
را دارد، گفت: مش���کالت بسیاری تاکنون 
حل شده و فقط موضوعات پادمانی مانده 
 است که امیدواریم در سفر کارشناسان آژانس 
بین الملل���ی انرژی اتمی ب���ه تهران، این 

موضوعات حل شود.
دکترکمال خرازی  دیروز در سومین 
مجمع گفتگ���وی تهران  ب���ا حضور ۷۰ 
 میهمان خارجی ، درباره مساله فعالیت های 
هس���ته ای ایران  گفت: با مقاومت ایران و 
همت دانشمندان اکنون ۱۹هزار سانتریفیوژ را 
در چرخش داریم و آنها ناچار به مذاکره برای 
حل مساله هسته ای ایران شدند اما با امضای 
برجام هم تعهدات غربی ها اجرا نشد و در 

نهایت هم آمریکا از آن خارج شد.
ایران قصد ساخت سالح هسته ای را 

ندارد
خرازی با اش���اره به اینکه   امروز از 
توانایی الزم هسته ای برخورداریم اما درصدد 
تولید بمب نیس���تیم، تاکید کرد: ایران قصد 

ساخت سالح هسته ای را ندارد.
مشاورمقام معظم رهبری  در پاسخ به 
این پرس���ش که چرا ایران بمب اتم تولید 
نمی کند، ادامه داد: اوال از نظر اعتقادی تولید 
بمب را حرام می دانیم و از نظر راهبردی هم 
آن را راهگشا نمی دانیم، برای اینکه اگر ایران 
به سمت سالح هسته ای حرکت کند در منطقه 
مسابقه هسته ای آغاز می شود. ما دهه هاست 
خواهان منطقه ای عاری از سالح های هسته ای 
هس���تیم و معتقدیم که سالح های هسته ای 
رژیم صهیونیستی  هم باید نابود  شود  و به 

پادمان بپیوندد.
خرازی با بیان این که سالح هسته ای 
را الزاما مؤلفه امنیت نمی دانیم، گفت: داشتن 
فناوری هس���ته ای بازدارنده و نشاندهنده 

توانایی ماست.
وی سپس با ابراز امیدواری از این که 
این نشست موجب کشف حقیقت و گفتگو 
درباره مسائل منطقه خاورمیانه شود، درباره 
حوادث رخ داده درکش���ورمان  گفت: شما 
پیش از رسیدن به تهران ادراکات دیگری از 
تهران داشتید و تصور می کردید که   صحنه 

جنگ،  اغتشاش و درگیری است.
وزیراس���بق امورخارجه    در بررسی 
دالیل ایجاد این ادراک گفت: دلیل این ادراک 
بمباران خبری و سازمانی است که دستگاه های 
اطالعاتی غرب به بهانه های مختلف علیه 
ایران به وجود آورده اند. در کنار این بمباران 
خبری رسانه های جمعی غرب و شبکه های 
اجتماعی تحت نفوذ، بیگانگان با ورود سالح  
به ایران از نقاط مرزی، سازماندهی نیروهای 
تروریستی در خارج و وارد کردن آنها به ایران، 

اغتشاشات را  درکشور به وجود آوردند.
خرازی با تاکید بر این که اعتراض حق 
هر شهروندی اس���ت و ایرانیان هم از این 
حق باید برخوردار باشند، گفت: اعتراض با 
اغتشاش تفاوت دارد و هیچ حکومتی اجازه به 
خطر افتادن امنیت کشورش را نمی دهد، بلکه 
با اقتدار جلو  اغتشاش را هم می گیرد. در اروپا 
و آمریکا هم نحوه برخورد با اغتشاشگران 

مشخص است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
موضوع اغتشاش در ایران را یک مساله صرفا 
داخلی ندانست و گفت: مشکل فقط ناشی از 
مشکالت معیشتی حاصل از تحریم نبود،بلکه 
جنگ هیبریدی علیه ای���ران به راه افتاد که 
در آن سیستم خبری،  عملیات تروریستی 
ودستگاه های سیاسی و اطالعاتی کشورها 
خارجی  درگی���ر بودندو این جنگ از قبل 
طراحی شده و منتظر جرقه بود که فوت خانم 

مهسا امینی این بهانه را به آنها داد.
وی افزود: این جنگ شامل همه اضالع 
نظامی، سیاس���ی خبری و اجتماعی بوده و 
تخریب افکار عموم���ی از وجهه های این 
جنگ هیبریدی است که به آن جنگ شناختی 

می گویند که تغییر ذهنیت مردم یک کشور 
نس���بت به جامعه، حکومت و کشور خود 

است.
خرازی با بیان این ک���ه ناتو و دیگر 
ارتش ها در حال افزودن عرصه جدیدی  به 
مفهوم جنگ هستند، گفت: عرصه ذهن به 
عرصه های جنگ اضافه شده است و در پی 
راه های تاثی���ر گذاری و تخریب ذهن مردم 
هستند و جنگ شناختی را هم به عرصه جنگ 
اضافه کرده اند تا شناخت انسان ها تخریب 

شود.
 مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی 

بیگانگان    
خرازی با بیان این که  توس���عه نیاز 
به همکاری کشورهای منطقه دارد، گفت: 
جمهوری اسالمی مخالف دخالت سیاسی 
و نظامی بیگان���گان  درمنطقه و باج دهی 
برخی کشورها به قدرت های جهانی است. 
سرمایه گذاری همه کش���ورهایی که دارای  
فناوری، س���رمایه و اقتصاد باالتری هستند، 
مورد تائید اس���ت اما نباید در مسائل منطقه 
دخالت شود. منطقه احتیاج به گفتگو دارد 
و کشورها با این گفتگو باید مشکالت خود 

را حل کنند.
رئیس  شورای راهبردی روابط خارجی 
اضافه  کرد: ایران به گفتگ���و اعتقاد دارد، 
خواهان صلح اس���ت و از ۲۰۰سال گذشته 
به کش���وری حمله و تجاوز نکرده و با آن 

مخالف  است .
وزیر اسبق امورخارجه افزود: طبیعی 
است که به کشورها و ملت های بیدار شده 
کمک  و هر جا که از ما خواسته شود در راه 

استیفای حقوق ملت ها ورود کنیم.
وی شرط موفقیت گفتگو را عدم تجاوز 
و دخالت بیگانگان دانس���ت و گفت: ایران 
آماده ایجاد زمینه برای گفتگو میان کشورهای 

منطقه است.
خط��ا ی چین در ورود به مس��ائل 

تمامیت ارضی ایران  
مشاورمقام معظم رهبری  با اشاره به 
دیدار اخیر رئیس جمهوری چین  از منطقه 
گفت: از این دیدارها که منجر به توسعه منطقه 
می شود،   استقبال می کنیم  ولی در جریان 
این سفر خطایی رخ داد و آن ورود به مباحث 

سیاسی و تمامیت ارضی ایران بود.
وی با انتقاد از بیانیه مش���ترک چین و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و ادعاهای 
مطرح ش���ده در آن در مورد تمامیت ارضی 
ایران، افزود: آنها )چینی ها( سعی کردند که 
این خطا را جبران کنند، ولی این خطا به مثابه 
این بود که ما بیاییم در مورد وضع  تایوان که 
جزو خاک چین است، اظهار نظر کنیم و قطعا 
این موضوع مورد خرسندی چینی ها نیست 
و امیدواریم دیگر چنین خطاهایی از سوی 
چینی ها رخ ندهد و به صورت کامل خطای 

صورت گرفته جبران شود.
خرازی درباره جنگ اوکراین هم اظهار 
داشت : از ابتدا مخالف این درگیری بودیم اما 
مشاهده می کردیم که غرب در تالش بود تا دو 
کشور را به جنگ بکشاند و حرکت نیروهای 
ناتو روسیه را وادار به واکنش کرد. ما جنگ 
و خسارات آن را تجربه کردیم و می دانیم که 
جنگ امر مطلوبی نیست. درگیری اوکراین 
هم باید از طریق گفتگو پایان پذیرد و ایران 

آماده ایجاد زمینه برای این گفتگوهاست.
توصیه های ایران به طالبان

خرازی درباره معضالت افغانستان گفت:  
افغانستان همسایه ایران است و تاثیر زیادی بر 
امنیت ما دارد.همواره به طالبان توصیه کردیم   
با تروریسم مبارزه  و از ورود نیروهای بیگانه 
به خاک این کش���ور به بهانه های مختلف 
جلوگیری کنند و حکومت فراگیر با حضور 

همه اقوام و مذاهب تشکیل دهند.
وی تاکی���د کرد: یک قوم نمی تواند بر 
کشور چند قومی و مذهبی حکومت کند و 
امیدواریم که رهبران طالبان با این نگاه به آینده 
توجه کنند و ایران هم آماده کمک برای ایجاد 

صلح و ثبات پایدار در این کشور است.
آماده همکاری با همسایگان هستیم

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه  
هم دراین مجمع گفت: آماده اعتمادسازی و 
همکاری در همه ابعاد و سطوح با همسایگان 
در منطقه و حوزه خلیج فارس هستیم تا یکبار 
برای همیش���ه تفکر تامین امنیت  از خارج 
منطقه کنار رفته و با همیاری کشورهای منطقه 

امنیت پایداری در منطقه به وجود آید.
وی با اشاره به نگاه ایران به اهمیت ایجاد 
امنیت در منطقه و نقش کشورهای منطقه در 
ایجاد آ ن  گفت: در همین چارچوب آمادگی 
داریم   نشست مشترک وزیران امور خارجه و 
دفاع   ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و دیگر همسایگان را برگزار کنیم.
امیرعبداللهیان مجمع تهران را مجمعی 

برای گفتگو، اشتراک گذاری و ایجاد فضای 
مفاهمه دانس���ت و گفت: در این نشست 
صاحبنظران سخن می گویند و امیدوارم این 
گفتگوها برای ایجاد منطقه ای آرام و با ثبات تر 

و جهانی صلح آمیزتر داشته باشیم.
وزیر خارجه ادامه داد: این مجمع در 
امسال  با مفهوم محوری سیاست همسایه 
محور ایران با رهیافتی به س���وی دوستی و 
اعتمادسازی برگزار می ش���ود تا یادآوری 
کند دولت ایران مفهوم همسایگی را محور 
سیاست خود قرار داده است و با تمام توان 
به اعتماد سازی و تقویت پایه های دوستی در 

منطقه می اندیشید و با قوت گام برمی دارد.
امیرعبداللهیان گفت: در غرب آسیا که 
تحوالت آن پرچالش و تاثیر گذار اس���ت 
،  همسایگان خود را که اشتراکات تمدنی، 
فرهنگی و دینی داریم، برادر خود می دانیم، 
امنیت آنها را امنیت و رفاه آنها را امینت و رفاه 

خود می دانیم.
وی با بیان اینکه ایران همواره از پایه های 
ثبات در منطقه و در خ���ط مقدم مبارزه با 
تروریسم داعش به عنوان تهدیدی مشترک 
برای منطقه و کل بشریت بوده است، افزود: 
ایران همواره در خ���ط مقدم مبارزه با انواع 
تروریسم در منطقه و جهان بوده است و مایلم 
در آستانه سالگرد ترور جنایتکارانه آمریکایی 
و به شهادت رساندن دو قهرمان بزرگ مبارزه 
با تروریسم   شهیدان سردار قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس از آنها یاد کنم   و خاطره 
آنها را که قهرمان بزرگ حافظ امنیت ایران و 
عراق و منطقه و جهان بودند بودند، گرامی 

بدارم.
 امیر عبداللهیان تامین امنیت پایدار در 
منطقه غرب آسیا و توسعه روابط همسایگی 
را از سیاست های اصولی   ایران برشمرد و 
گفت: رئیس جمهوری  از ابتدای کار خود 
دست همسایگان را به گرمی فشرده است و 
آمادگی داریم از مسیر گفتگو و همکاری های 

سازنده و روبه جلو در گام های عملی هرچه 
بیشتر در مسیر توسعه همه جانبه همکاری های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بیش از پیش 

تمرکز یابیم.
چینی ها خطایشان را اصالح کردند

وزیر امور خارجه   به توس���عه روابط 
با چین اش���اره کرد و اظهار داش���ت:   از 
همکاری های منطقه ای چین با کشورهای 
منطقه همواره استقبال کرده ایم؛ تهران و پکن 
در س���ال های اخیر سطح مناسبات خود را 
به همکاری ه���ای بلندمدت راهبردی ارتقا 
داده اند؛ هفته گذشته دو نماینده عالی ایرانی 
و چینی ب���رای پیگیری اجرای برنامه جامع 
مشترک همکاری های راهبردی دو کشور 
در تهران گفتگو کردند و ما در مسیر اجرای 
 همکاری های ۲۵س���اله با سرعت و با نگاه 

همه جانبه به پیش می رویم.
وی تاکید کرد:  در این فضای همکاری 
انتظار نداشتیم که بیانیه سال ۲۰۱۴نشست 
وزرای خارجه منطقه و چین در مورد جزایر 
تعلق داش���ته ابدی و تاریخی به جمهوری 
اس���المی ایران، کپی پیست   و تکرار شود. 
مراتب ناخرس���ندی و اعتراض خود را از 
مجاری دیپلماتیک به شکل رسمی و ارسال 
یادداشت رس���می به طرف چینی اعالم و 

ابالغ کردیم.
امیرعبداللهیان باتاکید بر تداوم همکاری 
راهبردی با چین اظهار داشت: به صراحت 
اعالم کرده ایم که در مس���یر حفظ تمامیت 
ارضی ایران ب���ا هیچ طرفی تعارفی نداریم. 
از این که مقامات ذیربط چین در دیدارهای 
رسمی فرس���تاده چین با مسئوالن ایران و 
دیدارهای سفیر ایران در چین با مقامات این 
کشور نسبت به اصالح این خطا اقدام کردند، 

سپاسگزاریم.
حل مناقشه  اوکراین با گفتگو

رئیس دس���تگاه دیپلماسی کشور  به 
موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: 
سیاست ایران از ابتدای بحران اوکراین تاکنون 
نفی توس���ل به زورو تاکید بر حل و فصل 
مناقشه از طریق سیاسی بوده است . از ابتدای 
این بحران ب���ا اتخاذ بی طرفی فعال در این 
موضوع تاکید کرده ایم که نگرانی های امنیتی 
مش���روع طرفین باید در نظر گرفته شود از 

طریق گفتگو حل و فصل شود.
وی ادام���ه داد: اعتقاد داریم   نگاه تک 
بعدی به این بحران پاسخگو نیست و باید به 
ریشه های بحران، اقدامات برخی کنشگران 
ایجاد زمینه های بح���ران و دامن زدن به آن  
تحریک و تهییج یکطرفه بحران   پرداخته 

شود.
 وزیر امور خارجه ادام���ه داد: امروز 
 ش���اهد یم ک���ه اروپا دارد به���ای هزینه 
سیاس���ت های ایاالت متحده را که دور از 

محدوده بحران ایستاده است، می پردازد.
امیرعبداللهیان باتاکید مجدد بر بی پایه 
و اساس بودن ادعای ارائه تسلیحات و پهپاد 
از سوی   ایران به یکی از طرف های بحران 
اظهار داش���ت: تاکید می کنیم هیاهو درباره 
ارسال تسلیحات در شرایطی که میلیاردها 
دالر انواع س���الح از کشورهای غربی برای 
تداوم جنگ وارد اوکراین شده است، هدفی 
جز سرپوش گذاشتن بر روی روند دمیدن 
غرب در آتش جنگ در خشونت در اوکراین 

ندارد.
وی به مس���اله اتصاالت منطقه ای و 
اهمیت انرژی اش���اره کرد و گفت:   معتقد 
به هم افزایی و ایفای نقش مثبت و سازنده 
همه کشورها در مناطق پیرامونی غرب آسیا و 
پیوند دادن آن و تکمیل ظرفیت های مختلف 

آن هستیم.
امیرعبداللهیان  افزود: امنیت موضوعی 
متقابل است و با این منطق امنیت زمانی فراهم 
است که امنیت همه فراهم باشد.آنگاه امنیت 
انرژی نیز در عالی ترین سطح خود فرا هم 

خواهد بود.
وزی���ر امور خارجه اضاف���ه کرد: در 
افغانس���تان ش���اهدیم که ۲۰سال حضور 
اشغالگران هیچ ثمری از نظر ایجاد امنیت و 
زیرساخت های اقتصادی و رفاهی برای مردم 
صبور این کشور در بر نداشت و اکنون مردم 
افغانستان در شرایط کاماًل نامناسب و نگران 

کننده ای به  سر می برند.
امیرعبداللهیان گفت: آمریکا از افغانستان 
رفته اما با دورایس���تایی و استفاده ابزاری از 
گروه های تروریستی به دنبال تداوم حضور 
خود در این کش���ور و ایجاد چالش برای 
کشورهای منطقه از این طریق است. ما مردم 
افغانستان را که به آنان اشتراکات تاریخی، 
تمدنی، فرهنگی و دینی و زبانی داریم چون 
مردم خود می دانیم و خالف مدعیان دروغین 
حقوق بشر نسبت به سرنوشت آنها مسئوالنه 

عمل می کنیم.
تاکید بر حفظ خطوط ژئوپولیتیک در 

منطقه قفقاز
وزیر امور خارجه درباره سیاس���ت 
ایران در موض���وع قفقاز  گفت: بر تقویت 
اتصاالت منطقه ای و ضرورت حفظ خطوط 
ژئوپولیتیک در منطقه قفقاز تاکید داریم و بر 
آن پای می فشاریم؛امنیت زمانی فراهم می 
ش���ود که امنیت همه فراهم باشد که آنگاه 
امنیت  انرژی در عالی ترین سطح خود فراهم 

خواهد بود.
امیرعبداللهیان افزود: کش���ورهایی که 
میزبان تروریست ها بوده یا مشوق تروریسم 
اقتصادی و رسانه ای و مروج خشونت هستند 
باید توجه داشته باشند که تروریسم و ناامنی 
یک تهدید جهانی است؛ نمی شود در خانه ای 

شیشه ای نشست و به دیگران سنگ اندازی 
کرد و خود آسیبی ندید.

آمریکا  از سیاس��ت ریاکارانه دست 
بردارد

 وی   با اش���اره به موض���وع مذاکرات 
هسته ای ایران اظهار داشت: آمریکا باید از 
سیاست ریاکارانه در مورد توافق و بازگشت به 
برجام دست بردارد.آمریکا از سویی   صحبت 
از مذاکرات هسته ای و رسیدن به گام های 
نهایی توافق می کند و از سوی دیگر از ایجاد 
ناامنی و بی ثبات کردن ایران حمایت می کند . 
این سیاست ریاکارانه باید پایان یابد. اگر چنین 
شود و ایاالت متحده واقع بینانه و در مسیری 
عملی و واقعی به دنبال رسیدن به توافق و 
بازگشت به تعهدات خود در برجام باشد،   
ایران   آمادگی دارد از مسیر گام های پایانی 
توافق برای رفع تحریم ها و بازگشت همه 

طرف ها به تعهدات، استقبال کند.
وی ادامه داد:   در حال مش���ورت و 
تعامل مستمر با نماینده عالی سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هستیم و معاون امور کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای سازنده 
و رو به جلویی با س���ازمان انرژی اتمی به 

عمل آورد.
رئیس دس���تگاه دیپلماسی به حوادث 
اخیر   کشور اش���اره کرد و اظهار داشت:   
ایران از ابتدای حیات خود یک نظام متکی 
به پویش جمعی و مردمی بوده اس���ت؛ در 
یک نظام مردمس���االر و در مسیر تحول و 
 تکامل تدریج���ی مردمس���االری فراز و 
نشیب ها موضوعی طبیعی است همانگونه که 
در کشورهای دیگر  شاهد آن بوده و هستیم؛ 
اما متاسفانه مس���اله این است که مطالبات 
مسالمت آمیز مردم و تحوالت داخلی کشورها 
نباید مورد سوء استفاده دیگران به عنوان ابزاری 
برای تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد.

امیرعبداللهی���ان اف���زود: مواضع و 
دخالت های غیرمسئوالنه و سبکسرانه آمریکا 
و برخی کش���ورهای غربی که خود مدتها 
درگیر اعتراضات داخلی بوده و هر گونه اقدام 
خشونت آمیز علیه پلیس با حادترین شکل 
واکنش نشان می دهند در تحریک اغتشاشات 
در ایران از طریق ابزارهای سیاسی ، جنگ 
شناختی و رس���انه ای و جنگ ترکیبی آنان 
حداکثر تالش خود را برای بی ثبات سازی 

کشورم به کار بردند.
وی ادامه داد:   ایران نسبت به هرگونه 
مداخله در امور داخلی خود به طرف های 
مداخله گر هش���دار می دهد و با دقت این 
مداخالت نامشروع را زیر نظر دارد و با آن 
قویاً برخورد می کند. ملت ایران اعم از زن 
و مرد، پیر و جوان چهار دهه است که هزینه 
استقالل طلبی خود را می دهد و به ایده نه 
ش���رقی نه غربی در مسیر استقالل سیاسی 
پایبند است، همزمان که  برای  منافع ملی از 
توسعه و تحکیم مناسبت سیاسی، اقتصادی، 
تجاری، فرهنگی با شرق و غرب عالم استقبال 

می کند.
وزیر امورخارجه در حاشیه این نشست  
درباره اینکه آیا دیداری با وزیرخارجه عربستان 
درجریان نشست امان  خواهد داشت ، با بیان 
اینکه گفتگوها با عربستان در مسیر قبلی خود 
تداوم دارد ، گفت: این طرف سعودی است 
که باید تصمی���م بگیرد که چگونه رویکرد 
سازنده ای را در برابر ایران دنبال خواهد کرد.
ما در مسیر دیپلماسی رسمی آمادگی داریم 
که هر زمان که طرف سعودی آمادگی داشته 
باشد نسبت به بازگشایی سفارتخانه های دو 
کشور و بازگشت روابط دو کشور به حالت 

عادی حرکت کنیم.
وی درباره اینکه آیا  در حاشیه نشست 
امان با آقای بورل که در این نشست حضور 
خواهد داشت دیدار و رایزنی می کند، گفت: 
قرار اس���ت آقای بورل و آقای مورا در این 
نشست حضور پیدا کنند. همانطور که پیش 
از این گفت���ه ام هماهنگی ها و گفتگوهای 
همکارم آقای باقری با آقای مورا ادامه دارد 

و تماس های من و گفتگوهایم با آقای بورل  
به صورت جدی در جریان اس���ت و این 
فرصت مناسبی است که بتوانیم گفتگوها را 

تکمیل کنیم.
  وزیر امور خارجه نیکاراگوئه :در برابر 

سلطه گری مقاومت می کنیم
وزیر امور خارجه نیکاراگوئه هم دراین 
مجمع گفت: دولت آمریکا از کش���ورهای 
اتحادیه اروپا و اوکراین به عنوان ابزاری برای 

هجمه علیه روسیه استفاده کرده است.
دنیس مونکاد ، افزود: دولت آمریکا، ناتو 
و اتحادیه اروپا می خواهند از اوکراین برای 

توجیه یک جنگ جهانی سوم استفاده کنند.
وی ادامه داد: ایران و نیکاراگوئه دوست 
و برادر هستند؛ ما در برابر سلطه گری مقاومت 
کرده و پیروز می شویم؛ ما اعتقاد به ساخت 
دنیایی بهتر، چند قطبی و همه ش���مول بر 

اساس احترام به کشورها داریم.
وزیر خارجه نیکاراگوئه با بیان اینکه 
افول ایاالت متحده آمریکا نزدیک شده است، 
گفت: دنیا در تغییر هدف جدید به س���ر 
می برد و در آستانه چندجانبه گرایی دولت های 

مستقل است.
گفتگو آفت زداست

معاون وزیر خارجه قطر دراین مجمع 
گفت: گفتگو بهترین وسیله برای آفت زدایی 

در روابط بین کشورها است .
محمد بن عبدالعزیز الخلیفی،ادامه داد؛ 
قطر جدا از منطقه نیس���ت و همواره تالش 

می کند تا باب گفتگو را باز نگه دارد.
کارلوس مارتینز معاون وزیر خارجه 
ونزوئال هم دراین مجمع با بیان اینکه بحران ها 
موجب بی ثباتی و جنگ در سطح بین الملل 
می شود،اظهار داشت: امیدواریم گفتگوها و 
صلح منجر به ایجاد نظام چندجانبه گرایی در 

سطح جهان شود.
نخست وزیر پیشین عراق هم  با بیان 
این که جهان اکنون در حال تغییر اس���ت، 
دراین مجمع  گفت: در قرن ۲۱شاهد انتقال 
کانون قدرت از غرب به سمت آسیا ، آفریقا و 

آمریکای التین هستیم .
عادل عبدالمهدی با اش���اره به رشد 
اقتصادی چین در سال های اخیر گفت: بر 
اساس آمار ، سرانه تولید ملی چین در سال 
جاری میالدی حدود ۳۰تریلیون دالر بوده 
است که این رشد بیشتر از رشد سرانه تولید 

آمریکا و اتحادیه اروپا است .
وی با اش���اره به اثرات جنگ اوکراین 
بر تحوالت بین المللی گفت: این جنگ بار 
دیگر اهمیت انرژی از جمله نفت و گاز را 
در عرصه جهانی مطرح کرد و کش���ورهای 
غربی را مجبور کرد اهمیت موضوعاتی چون 
اوپک پالس را بپذیرند و یا گفتگوهایی را 
با ونزوئال انجام دهند که از منابع انرژی این 

کشور استفاده کنند .
این مقام عراقی اظهار داش���ت: جهان 
در حال در تغییر اس���ت و دوقطبی آمریکا 
و ش���وروی از بین رفته است. قدرت های 
جدیدی در حوزه موشکی، هسته ای و پهپادی 
ظهور کرده اند. شاهد پدیده ای تاریخی هستیم 
و مرکز ثقل به کش���ورهای مستعمره سابق 
نظیر هند ، مصر وایران  منتقل شده  ومنطقه 
خلیج فارس، دریای عرب، دریای سرخ و 
اقیانوس هند  از مسیرهای اصلی در تجارت 

دنیا شده اند.
عادل عبدالمه���دی گفت : ما مخالف 
مردم غرب نیس���تیم بلکه مخالف سلطه و 

یکجانبه گرایی هستیم. 
وی ادامه داد: رژیم صهیونسیتی همچنان 
از مهم ترین عوامل ایجاد بحران در خاورمیانه 

و عرصه بین المللی است.
محمدحسن شیخ االس���المی رئیس 
موسسه مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه  
که برگزار کننده این مجمع بود با اش���اره به 
اینکه به دنبال ایجاد گفتگو میان اندیشمندان 
منطقه و جهان هستیم، گفت: جهان امروز 

بیش از هرچیزی به گفتگو نیاز دارد.

يادداشت

باور جماعت مهم است 

این عادت بدي اس��ت که هر مقامي مي آید آمارهایي مي دهد 
از کارهاي شگرفي که صورت داده و توفیقاتي که داشته. هر دولتي 
هم مي آید به این عادت مبتالس��ت. وزرا هم همین طورند. قبلي ها 
کارش��ان را بلد نبودند و ما اصالحش کرده ایم. به سخنان مقامات 
توج��ه کنید که چه آمارهایي ارائه مي   دهن��د. اینکه تورم را پایین 
آورده ایم... این میزان مسکن ساخته ایم. استقراض از بانک مرکزي 
را کاهش دادیم. این میزان ش��غل ایجاد کرده ایم فساد همه جاي 
وزارتخانه و یا ش��رکت را گرفته بود و حاال همه یک نفر هم پیدا 
نمي ش��ود که بتواند اختالس کند... اما مس��ئله این است که آنچه 
حضرات مي گویند در باور مردم که باید ببینند و اثر آن را در زندگي 

خویش حس کنند نمي نشیند. 
وزیر صمت از افزایش 30 درصدي تولید خودرو و جمع کردن 
بس��اط دپوهاي خودروهاي تولیدي و تحویل خودروهاي ناقص 
و نیز حذف داللي خودرو، آماره��اي قابل توجهي ارائه مي دهد، 
حرفي نیس��ت اما مردم در بازار شاهد پرواز قیمت ها هستند. به هر 
حال نتیجه افزایش چشمگیر تولید و رشد عرضه باید کنترل تقاضا 
و قاعدتًا کاهش یا الاقل تثبیت قیمت باش��د اما چرا چنین نیست؟ 
رئیس کل بانک مرکزي از رشد درآمد ارزي و افزایش ۶0 درصدي 
عرض��ه ارز در بازار نیما خبر مي دهد که قاعدتاً نتیجه آن باید آرام 
گرفتن این بازار باشد اما در عمل شاهد رسیدن نرخ آن به 40 هزار 
تومان هستیم. صحبت از انضباط مالي و کنترل نقدینگي و جلوگیري 
از رش��د چاپ پول به میان مي آید که باید اثرش را در کنترل تورم 
نشان دهد اما همچنان شاهد افسارگسیختگي تورم و کوچک  شدن 
سفره هاي مردم هستیم. نرخ بیکاري هم که اسباب  شوخي جماعت 
است با اینهمه  جوان در آرزوي کار و تحصیلکرده بیکار... اشکال 
کار در کجاست و این حکایت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ روساي 
ق��وا و بزرگان هم که همواره از باید ها صحبت مي کنند. باید چنین 
کنیم و باید چنین شود و مردم هم حیرت مي کنند که چه کسي پس 
باید به این بایدها بپردازد جز خودتان؟ ما که کاره اي نیستیم. اشکال 
کار در این است که جایي نیست تا پیگیر این بایدها و نبایدها بشود 
که اگر وزیر یا مدیري و یا مقام و مسئولي کارش را انجام نداد و یا 
با اشتباهش خسارتي آفرید گریبانش را بگیرد و مواخذه اش کند و 
تاوان بخواهد و یا حداقل برکنارش کند. نکته دیگر که آن هم بسي 
مهم اس��ت اینکه آمار و آماردهي باید از زیر سیطره دولت درآید 
تا نتوان در آن دخل و تصرفي کرد یا آنچه را که به نفعمان نیس��ت 
نگفت و نداد و یا جوري آنرا ارائه کرد که غباري بر دامن و ننشیند 

و خدشه اي به اعتبار وارد نکند. 
نکته دیگر اینکه چه خوب بود مقامات گرامي به جاي س��خن 
گفتن و انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و میزگردهاي نه چندان گرد 
و روبراه کمتر گالیه و نصیحت مي کردند و آمارهاي ش��گرف از 
خدمات شایان خویش ارائه مي دادند و به جاي آن به عمل و اقدام 
روي مي آوردند. ب��اور کنید مردم مي فهمند و الزم به گفتن و آمار 
دادن و بدگویي کردن از این و آن و تراش��یدن بهانه هاي مختلف و 
قس��م خوردن و آیه آوردن نیست. شک نکنید وقتي مردم در میدان 
عمل ببینند که مشکل مسکن آنان حتي اندکي کمتر شود و یا قیمت 
اقالم کاهش که هیچ، حداقل دو س��ه ماهي ثابت ماند و یا قدرت 
خریدشان هر روز بیش از روز قبل آب نرفته مي فهمند که کارتان را 
درس��ت انجام مي دهید و به فکرشان هستید و بي آنکه نیاز به گفتن 
شما باشد بر سر هر نماز دعایتان خواهند کرد و باز بي آنکه نیاز به 
نفرین شما باش��د در مقابله با گذشته و گذشتگان از آنان قهر و با 

شما آشتي خواهند کرد.
این رسم و عادت بدي اس��ت که کاري کنیم یا حرفي بزنیم 
بي قبول و اقناع مردم و بدبگوئیم وقت��ي کارنامه خیر بهتري ارائه 
نداده ایم و از ریشه و رفاه و گشایش و فالح سخن به میان آوریم و 
کاري نداشته باشیم که مردم باور مي کنند یا به شوخي و یا خداي 

ناکرده به تمسخر مي گیرند. 
باور جماعت مهم است.

فتح اهلل آملی

فرونشست 500 دشت كشور با برداشت
آب هاي زيرزميني

سخنگوی کمیس���یون کشاورزی برداش���ت بی رویه آب از چاه های 
کشاورزی را عامل فرونشست دشت ها، افت کیفیت آب شرب و تخلیه مناطق 
کم آب دانست و گفت: برداشت بی رویه از منابع آبی سبب فرونشست ۵۰۰ 
دشت از ۶۰۹ دشت کشور شده است و دولت باید بر روی ممنوعیت کشت 

محصوالت آب بر و غیر استراتژیک تمرکز کند.
»ذبیح اله اعظمی ساردویی« در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون شاهد تخلیه 
برخی روستاها هستیم و این مس���اله از بحران های آینده ما ست، بنابراین 

ضرورت  داردرئیس جمهوری و وزرا همه درباره آن پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: آب پایه اصلی کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی 
باید باتوجه به میزان ذخایر آب زیرزمینی و س���طحی مصرف این بخش را 

مدیریت کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس   آمایش سرزمین را از مهمترین 
و پایه ای ترین موضوع در کاشت محصوالت کشاورزی دانست و خاطرنشان 
کرد: تصمیم های غلط و غیرکارشناسی که در صدور مجوز و حفر چاه های 
مجاز و غیرمجاز اتخاذ شده ، سبب کاهش تا یک متری ذخایر آب زیرزمینی 

کشور شده و این نوعی غارت سرمایه و ثروت نسل های بعدی است.
اعظمی ساردویی به ارائه الیحه آبخیزداری و آبخوانداری که در دولت 
مورد تائید و تصویب قرار گرفته است  اشاره و اعالم کرد: بر اساس آمار منتشر 
شده پس از هر سیالب، خسارت ناشی از آن ۲۵ میلیارد تومان تخمین زده 
شده است که می توان آن را صرف سرمایه گذاری در این طرح کرد. همچنین 
برای جلوگیری از تبخیر آب باتوجه به گرمتر شدن زمین باید از دانش و تجربه 

شرکت های دانش بنیان بهره برد.
وی در پاسخ به این که در الگوی کشت ارائه شده شاهد صدور مجوز 
کشت محصوالتی چون برنج در مناطق دچار بحران آب هستیم، آیا این الگو 
نیازمند بازنگری نیست، ادامه داد:در ۱۹ استان از سیستان و بلوچستان گرفته 
تا جنوب کرمان و همچنین خوزستان می توان برنج کاشت، اما باوجود اعمال 
محدودیت مجلس در کاشت برنج در این مناطق، دیده شده است که صدها 
هکتار برنج در دشت رستم آباد فارس و خوزستان کشت  و این مربوط به توان 

مدیریتی دولت در کنترل و نظارت است.
این نماینده مردم در مجلس در باره وج���ود خأل قانونی دراین رابطه 
گفت: خأل در هر دو مورد وجود دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ باوجود مخالفت 
نمایندگان مجلس با ممنوعیت کشت برنج در مناطق کم آب این موضوع با 
مقاومت عده ای دیگر روبرو وممنوعیت کشت برنج در این مناطق برداشته 

شد.
اعظمی ساردویی ادامه داد: ضروری است بعضی از محصوالت   مانند 
هندوانه را وارد کنیم و منابع آبی موجود برای کشت محصوالت استراتژیک 
و اصلی حفظ و نگهداری شود. دولت باید روی ممنوعیت کشت محصوالت 
آب بر و غیر اس���تراتژیک تمرکز کند که باتوجه به تحریم ها دچار کمبود در 
معیشت اصلی مردم نباشیم، تجربه ای که در جنگ اوکراین و روسیه به وضوح 

دیده می شود.
وی در پاس���خ به پرسش���ی درباره بازنگری قانون الگوی کشت و 
ممنوعیت کش���ت محصوالت آب بر در مناطق کم آب گفت: الگوی کشت 
مربوط به ۱۰ استان بوده، به صورت استانی نوشته شده است و استان به استان 

متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس ادامه داد: قانون الگوی کشت 
مربوط به ۵۰ سال قبل است ودغدغه اجرای آن در همه دولت ها وجود داشته 

و اجرای آن کار دشواری است.
اعظمی ساردویی خاطرنشان کرد: حداقل ۵ وزارتخانه از جمله   نیرو و 
جهاد کشاورزی و ۴ سازمان مختلف از جمله   برنامه وبودجه و محیط  زیست 

باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوان این الگو را به   اجرا درآورد.
وی با اشاره به افزایش یک درجه ای گرمای زمین بر ضرورت مدیریت 
مصرف آب تأکید کرد و گفت: آگاه سازی و اطالع رسانی شیوه های مصرف 
آب در شبکه های سراسری کشور مهم است و فرهنگسازی در این حوزه را 

باید از مهدکودک ها آغاز کرد.

  برگزاری پنجمين جلسه رسيدگی
 به پرونده سقوط هواپيمای  اوكراينی

پنجمین جلس���ه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷اوکراینی  با 
حضور متهمان،وکالی متهمان، شکات، خانواده جانباختگان، وکالی خانواده 
جانباختگان و نماینده دادس���تان به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه 

نظامی استان تهران، برگزار شد.
 قاضی مهرانفر در این جلس���ه بابیان اینکه  دادگاه به عنوان یک مرجع
بی طرف در حال طی مراحل دادرس���ی اس���ت،خطاب به وکال و خانواده 
جانباختگان افزود: تمامی دالیل و مدارک ارائه ش���ده را استماع و بررسی 

می کنیم و قطعاً به تمامی موارد توجه می شود.
قاضی با بیان اینکه دادگاه اصل بی طرفی را رعایت خواهد کرد، گفت: 
برای  کشف حقیقت با هیچکس تعارف نداریم و هرکجا الزم باشد از فرد و 

یا مسئولی سوال شود این کار را خواهیم کرد.
وی گفت: مطلعان، کارشناسان و متخصصان امر در صورت ضرورت به 

دادگاه دعوت خواهند شد.
 مهرانفر با اش���اره به اظهارات متهم ردیف اول در جلسه چهارم دادگاه 
گفت: اظهارات متهم در جلسه گذشته در حد توضیحات اولیه بوده و سواالت 
بس���یاری باقی مانده است که باید از سایر متهمان پرسیده شود و آنها   باید 
پاسخگو باشند. بنابر این گزارش، در پنجمین جلسه دادگاه، یکی از وکالی 
جانباختگان با دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفت و نظرات و نکات خود 
در مورد پرونده را بیان کردهمچنین ۸نفر از اولیای دم جانباختگان با حضور 

در جایگاه اظهارات خود را مطرح کردند.
پنجمین جلسه دادگاه حدود ۴ساعت به طول انجامید و قاضی مهرانفر 
با اعالم اینکه زمان جلسه بعدی دادگاه به خانواده جان باختگان و وکالی آنها 

ابالغ می شود، ختم جلسه را اعالم کرد .

اخبار كوتاه

يادداشت اعتراضی ايران به چین
 محمد کشاورززاده سفیر کشورمان درچین با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در دیدار با مقامات عالی چین 
ضمن ارائه یادداشت اعتراضی خواستار توجه دستگاه دیپلماسی چین به 

حساسیت های منطقه ای شدم.
 به گزارش   مهر، وی افزود: طرف چینی با تاکید مجدد بر احترام 
به تمامیت ارضی ایران، روابط دو کش���ور را راهبردی و برنامه ۲۵ ساله 
در منطقه غرب آس���یا را که فقط با ایران منعقد شده است، حاکی از آن 

دانست.
پیام تسلیت يادگار امام  برای درگذشت آيت اهلل العظمی روحانی

آیت اهلل س���ید حسن خمینی در پیامی درگذشت آیت اهلل العظمی 
سید صادق روحانی را تسلیت گفت.

به گزارش جماران، متن پیام یادگار گرامی امام به این شرح است:
بسمه تعالی

درگذشت عالم برجسته حضرت آیت اهلل العظمی سید صادق روحانی 
رحمت اهلل علیه موجب تأثر دوستداران و عالقه مندان ایشان شد. 

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت مکرم ایشان و بیوت وابسته از 
خدای متعال برای ایشان علو  درجات مسألت دارم. 

سید حسن خمینی
 جزئیات ايراد شورای نگهبان به مصوبه دومرحله ای بودجه

سخنگوی شورای نگهبان در زمینه ایرادات مصوبه مجلس در مورد 
بررسی دومرحله ای بودجه نوشت: شورای نگهبان با تأکید بر اینکه بودجه کل 
کشور باید شامل تمام منابع بوده و در جهت جلوگیری از درج نشدن برخی از 

منابع در بودجه، این حکم را مبهم تشخیص داد.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف در نودمین گزارش از سلس���له 
گزارش های خود به مردم در صفحه مجازی خود نوشت: در هفته های اخیر 
طرح اصالح مواد )۱۸۰( و )۱۸۲( قانون آئین نامه داخلی مجلس ش���ورای 
اسالمی درباره تغییر و اصالح سازوکار تصویب بودجه های سنواتی جهت 
اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این طرح بودجه کل کشور 
باید در دو بخش و دو مرحله ب���ه تفکیک بخش احکام از ارقام و جداول 

تقدیم مجلس شود.
وی در ادامه نوش���ت: در این طرح مقرر شده بود که پس از تصویب 
بخش نخس���ت بودجه در مجلس،   بدون ارسال مصوبه به شورای نگهبان 
برای تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی، دولت مکلف باشد بخش دوم 
را با توجه و با رعایت مصوبات بخش نخست، تدوین و به مجلس تقدیم 
کند که معنای آن، طی نشدن کامل تشریفات قانونی جهت الزم االجرا شدن 
این بخش بود. بنابراین نتیجه حکم مذکور الزام دولت به تبعیت از مصوبه ای 
می ش���د که فرآیندهای قانونی مذکور در قانون اساسی درباره آن به صورت 
کامل طی نشده و به همین دلیل نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴قانون 

اساسی شناخته شد.



 مراسم تشییع و خاکسپاری محمدعلی 
شیرازی،شاعر قطعه »سلطان قلب ها«، در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( با زمزمه 

قطعه »سلطان قلب ها« برگزار شد.
به گزارش ایس���نا، در این مراسم که  
دیروز سه شنبه ۲۸آذرماه برگزار شد، محمد 
سلمانی، س���عید بیابانکی، رضوان ترابی، 
سهیل محمودی، اکبر کتابدار، صابر قدیمی، 
امی���د صباغ نو، اکبر آزاد، نیلوفر الری پور، 
حمید ناصحی، علیرضا میرعلی نقی، علی 
آبان، عزت اهلل اس���دی، رضا خرم فرزند 
همایون خرم، س���یدعباس عظیمی )مدیر 
هنرمندان پیشکسوت(، امیر ارجینی، نیما 
تقوی، فریدون بیگدلی )خواننده(، حمید 
اس���فندیاری )مدیر مؤسسه باربد(، خلیل 
ج���وادی، صادق چوگانی و س���یدعباس 

سجادی حضور داشتند.
مراس���م با پخش قطع���ه »روزی تو 
خواهی آمد« سروده محمدعلی شیرازی با 

آهنگسازی همایون خرم آغاز شد.
اکبر کتابدار در س���خنانی گفت: برای 
ک���وچ پاییزی مرد ب���زرگ و اخالق مدار 
حوزه شعر و ترانه اینجا آمده ایم. هریک از 
ترانه های او کافی است تا ترانه سرای نامدار 
بودن او را به اثبات برس���اند. همه کارهای 
او تأثیرگ���ذار و ارزنده بودند و برای مردم 

ایران زمین خاطره شده اند .
وی  ادامه داد: در همه سال هایی که او 
را می شناختم و شاگردی کردیم، حتی یک 
نفر نبود که از او بد بگوید و ما خوشحال 
شویم که از او دفاع کرده ایم. او مهربان، با 
فرهنگ و با آداب بود. خدایشان بیامرزاد.

عباس سجادی، ش���اعر، نیز در این 
مراس���م اظهار کرد: یک���ی از تلخ ترین 
اتفاق های زندگی، دل کندن از کس���انی 
اس���ت که عمری با آثار و حال و هوای 

آن ها زیسته اید  .
او ضمن تسلیت به خانواده شیرازی و 

جامعه هنری، گفت: شیرازی، هنرمند، شاعر 
ترانه س���رایی بی ادا و بی ادعا بود. بارزترین 
خصوصیت او مهربانی و انتشارعاطفه بود،. 
امروز اگر همه ما غمگین هستیم، به خاطر 
س���ایه مهری است که از سر همه ما کم 

شده است.
سید عباس عظیمی نیز  بیان کرد: استاد 

شیرازی مأخوذ به حیا و بی صدا بود. استاد 
آثار ماندگاری با خوانندگان مطرح داخل و 
خارج از ایران دارد و به او می گفتم یکی 
از همین ترانه ها کفایت می کند که شما با 
شور و هیجان بیشتری به مؤسسه بیایید و 
او لبخند می زد. او لبخند ساده ای داشت که 
پر از معنا بود و قطعه »زندگی زندونه« را 

برای ما زمزمه می کرد.
علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر حوزه 
موسیقی نیز گفت: اینجا فقط یک ترانه سرای 
بزرگ را به خاک نمی س���پاریم، بلکه دوام 
معصومیت اس���ت که به خاک می سپاریم، 
یک نوع صفای انسانی که محیط اجتماعی 
ما متأسفانه دیگر پرورنده چنین شخصیتی 

با چنین صفاتی نخواهد بود.
او افزود: شیرازی تا پایان عمر با وجود 
تحمل بیماری، هیچ گاه از جوشش نایستاد. 
کالم و ترانه اش تا زمانی که زبان فارس���ی 
هس���ت، دوام خواهد داشت و شیرینی و 
معصومیت���ش را در ذهن ما حفظ می کند. 

روانش شاد که حتما هست.

س���هیل محمودی نیز با بیان اینکه در 
جایی هستیم که انسان های خاطره ساز در 
آن حض���ور دارند، اظه���ار کرد: هانریش 
 بل می گوید انس���ان موجود خاطره دار و 
خاطره س���از است. فکر می کنم کسانی که 
در آرامش و در خلوت نشستند و خاطره ها 
را برای مردم ایجاد کردند، عزیزترین بخش 

تاریخ و فرهنگ ما خواهند بود. 
او افزود: یکی از کسانی که در آرامش 
و در خل���وت برای ما خاطره س���اخت، 
محمدعلی ش���یرازی بود. من هنوز ترانه 
»زندون���ی« او را به خاطر دارم. هرکدام از 
شما بخشی از حیات خود را وامدار وجود 
محمدعلی شیرازی هستید. همه ما بخشی 

از حیات خود را وامدار همایون خرم، رهی 
معیری و... هستیم.

محمودی با اشاره به مشکالت ریوی 
زنده یاد ش���یرازی و نقش خانواده او در 
همراهی و پرس���تاری از این شاعر گفت: 
آنچه در نهایت انس���ان را نجات می دهد، 
زمزمه موسیقی، شعر و هنر است. کسانی 
که با هنر برایمان خاطره ساختند، بیش از 

هرکسی به ما زندگی بخشیدند.
اکبر آزاد نیز اظهار کرد: شیرازی یکی 
از اثرگذارترین ترانه سراها و شاعران خوب 
کش���ورمان بود که با دایره واژگان زیاد در 
کارهای���ش روبه رو بودیم و چقدر واژگان 
ملموس و مردمی با تصویرهای نو و زیبا 
ارائه می کرد؛ »وقتی رسید آهو هنوز نفش 
داشت، داشت هنوز هم بره هاش رو می لیسید 
و ... « از این زیباتر می شود؟کدام کارگردان 

می تواند این را به تصویر بکشد؟
فرهاد شیرازی، فرزند زنده یاد شیرازی 
نیز در س���خنانی گفت: برخی می گویند 
حرف نس���ل ج���وان و دهه ۷۰ و ۸۰ را 
نمی فهمیم؛ اما با توجه به خوانش قطعه های 
پدرم توس���ط نس���ل جوان، من می گویم 
اگر از زندگی حرف بزنید، حرف ش���ما 
 را می فهمند و می توانید س���لطان قلب ها 

شوید  .
شیوا شیرازی هم تصریح کرد: ترانه های 
پدرم تاریخ مصرف ندارند؛ او دردآشنا بود و 
در هر واقعه تلخی سعی می کرد همدردی کند 
و واکنش نشان دهد. همیشه برای کودکان 
کار غصه می خورد و احساس دین می کرد 
 که باید کاری کند و برای زلزله بم هم شعر 

سرود.
در پایان مردم با زمرمه قطعه »سلطان 
قلب ها«، مرحوم شیرازی را به خانه ابدی اش 
همراه���ی کردند. او در جوار عبدالوهاب 
رزاقی )ش���اعر در قطع���ه ۸۸هنرمندان( 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.     

 چهارمین نشست از سلسله نشست های »انسان و 
معنای زندگی«، عصر دیروز با سخنرانی دکتر احمدعلی 
حیدری، استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی، با موضوع 
»فیلسوفان قاره ای و معنای زندگی« در مؤسسه اطالعات 

برگزار شد.
 ب���ه گزارش خبرنگار اطالعات، دکتر حیدری در 
این نشس���ت بحث خود را متمرکز بر معنای زندگی 
نزد هایدگر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی کرد و 
با خواندن بخش هایی از کتاب »هس���تی و زمان« این 
فیلس���وف، در توضیح مفهوم انسان )»دازاین«به تعبیر 
هایدگر( نزد این فیلس���وف بی���ان کرد: »دازاین« یعنی 
»وجود در اینجا و آنجا«. بحث بر س���ر این اس���ت که 
این کدامین وجود است که هم اینجاست و هم آنجا؟ 
مثال من االن در محل کارم هستم ولی ذهنم همچنان 
درگیر مسائلی است که در خانه داشتم. در این معنی، 
ما انسان ها وجود سیال هستیم؛ یعنی می توانیم فراروی 
از خویش داشته باشیم. مثال اگرچه من در سال 14۰1 
زندگی می کنم ولی این مجال را دارم که رجوعی به چند 
دهه پیش داشته باشم یا مسال دهه های بعدی را تصور 
کنم. این خصلت تنها در انسان برقرار است. هایدگر از 
واژه خودساخته »دازاین« برلی اشاره به انسان به معنای 
یک وجود سیال که می تواند از شرایط فعلی خود فراتر 

برود، استفاده می کند.
 این استاد فلسفه در ادامه گفت: در دیدگاه هایدگر، 
ما انسان ها وقتی متولد می شویم، در بستر و زمینه ای وارد 
می شویم که از پیش برای ما تدارک دیده شده است و 
ویژگی های خاصی، از جمله زبان، باورهای دینی و تاریخ 
خاص خود را دارد. برای مثال ما به عنوان ایرانی، وقتی 
در جغرافیای ایران پا به عرصه وجود گذاش���تیم، وارد 
زمینه ای شدیم که در آن مردم به زبان فارسی صحبت 
می کردند و هزاران سال تاریخ پشت سر این سرزمین 
وجود داشت. در واقع، ما وقتی وارد این دنیا می شویم، 
به جهانی پا می گذاریم که پیش���اپیش برای ما تعریف 
شده و معانی ای در آن وجود دارند که ما تالش می کنیم 
خودمان را با آن معانی یکی کنیم. مواجهه ما با جهان، 

یک مواجهه نظری نیست بلکه به شکلی کامال عملی، 
وارد فعالیت های جهان و جریان زندگی می شویم.

 وی ادامه داد: ما در وهله اول، با اش���یاء پیرامون 
خ���ود یک مراوده ابزاری داریم؛ یعنی آنها را چیزهایی 
تلقی می کنم که زمینه را فراهم می کنند تا ما وارد شبکه 
معنایی شویم و با دیگران، صورتی از مراوده و تفاهم 
را شکل دهیم. اگر من وارد یک محیط غریبه بشوم، با 
اشیاء پیرامون آن آشنا نیستم و آن اشیاء برای من حائز 
معنا نیستند. چند سال پیش فیلمی را در تلویزیون دیدم 
که در آن، یک بطری کوکاکوال از داخل یک هواپیما در 
میان یک قبیله آفریقایی افتاد و افراد آن قبیله که تا قبل 
از آن هرگز بطری کوکاکوال ندیده بودند، با آن ش���یء 
غریب���ه بودند و به تدریج این بطری در میان این قبیله 
کارکردی پیدا کرد که با کارکرد معمولی اش در س���ایر 

نقاط جهان به کلی متفاوت بود.
 استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی تأکید کرد: در 
نگاه هایدگر، انسان ها یا زیست اصیل دارند یا غیراصیل. 

انسان اصیل کسی است که با خودش در آشتی و تفاهم 
به سر می برد؛ یعنی انسانی که خویشاوندی خود با هستی 
و کائنات را درمی یابد. انسان غیراصیل، کسی است که بر 
وفق سلیقه و عالیق دیگران کار می کند و خویشاوندی 

خویش را با کائنات درک نمی کند.
 حیدری خاطرنشان کرد: بحث معنا براي هایدگر 
ارتباط نزدیکتری با حقیقت و ذات انسان دارد. هایدگر 
انسان را موجودي مي داند که خویشاوند هستي است اما 
به دالیل مختلف این خویشاوندي وجودي را فراموش 
کرده است و خود را در سطح اشیا و موجودات مي بیند 
و لذا معناي اصیل زندگي را به فراموشي سپرده است. 
این فراموش���ي تا حدود زیادي ناش���ي از آن است که 
انسان قابلیت ها یي مانند »احساس« و »حال و هوا« را در 
حاشیه قرار داده است و بیشتر بر دانش مفهومي خود 
تکیه کرده است. هایدگر بر این باور است که نزدیکي و 
قرابت انسان به هستي، از طریق فعال کردن خصوصیاتي 
که لزوماً از سنخ مفاهیم و معلومات فلسفي و منطقي 

نیست، فراهم مي شود.
 وی افزد: هایدگر کوشش مي کند از طریق تحلیل 
ویژگي هاي وجودي انسان، راه او را به جانب هستي و 
معنا بگشاید. در نظر او چند خصوصیت وجودي اهمیت 
بیشتري دارند که یکي از آنها »حال و هوا« و دیگري 
»فهم« است. منظور از حال و هوا، زمینه هایي است که 
جریان انتخاب انسان را تعیین مي کنند. به عنوان مثال، 
حال و هواي حیرت یا حال و هواي خوف و هیبت که 
ناشي از توجه انسان به نیستي و مرگ است. از منظر 
هایدگر به عنوان مثال، توجه بر متناهي بودن وجود انسان، 
یعني مرگ، او را به حقیقت وجود نزدیک مي کند و این 
پرسش را در برابر او قرار مي دهد که با اتخاذ کدامین 
امکان، مي تواند بیشترین بهره  وجودي را داشته باشد؟ 

امکاني که او را به »خودیتش« نزدیک کند.
 این اس���تاد فلس���فه تصریح کرد:  هایدگر چنین 
انساني را اصیل مي داند؛ یعني انساني که، درک روشني از 
خویشاوندي خود و وجود رسیده است. در مقابل انسان 
غیراصیل، کسي است که امکانات وجودي خود را وا 
مي نهد و در خاک دیگران منزل مي کند و به اصطالح، 
فردي است که تمرکز خود را از دست داده و در دیگران 
منتشر شده است. کوشش مارتین هایدگر متوجه بیان 
معیارهایي است که با توسل به آن مي توان اصالت انسان 

را که همانا وجه وجودي اوست، احیا کرد.
 حیدری یادآور ش���د: مسأله مرگ درمیان سایر 
فیلسوفان اگزیستانسیالیست، مثل سارتر یا کامو یا حتی 
کرکگور هم جایگاه مهمی دارد. یعنی توجه به این مسأله 
که مرگ با زندگی انسان عجین است و یک امر بیرون از 
حیات انسان نیست، نزد این فیلسوفان اهمیت زیادی دارد. 
انسان به دلیل تناهی وجودی، هر لحظه رو به مرگ پیش 
می رود، بنابراین نباید مرگ را امری غیرشخصی بدانیم؛ 
مرگ ایستگاهی است در انتهای زندگی که ما قرار است 
به آن برسیم و پیوسته در معرض آن هستیم. از توجه به 
مرگ است که آدمیزاد نسبت به انتخاب امکانات فراروی 
خودش حساس می شود و امکانی را انتخاب می کند که 

آن خود اصیل را در او ایجاد کند. 

3 اخبار داخلي

 س���ازمان س���ینمایی از جریان فیلم کوتاه تهران و شهرستان ها با 
اختصاص بسته  ویژه )فاند( از ۳۰کارگردان این حوزه که آثارشان در بخش 

مسابقه پذیرفته نشده است در ساخت اثر جدیدشان حمایت می کند.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، رئیس سازمان سینمایی 

کشور با  اعالم این خبر، تصریح کرد:
 بسته حمایتی ویژه )فاند( به منظور حمایت از متقاضیان حضور 
در آخرین دوره جش���نواره فیلم کوتاه در نظر گرفته ش���ده است و در 
عین حال فیلمسازان این حوزه طبق روند متداول حمایتی و تسهیالتی، 
از طریق مراکز انجمن سینمای جوانان ایران یا از محل تفاهمنامه های 

استانی مورد حمایت قرار می  گیرند.
 محمد خزاعی با اش���اره به روال معمول برخی جش���نواره های 
بین المللی در کش���ورها مبنی بر اختصاص بسته حمایتی به فیلمسازان 
مختلف افزود: به دلیل عالقه خودم به فیلم های کوتاه و مستند، اغلب 
آثار متقاضی این دوره جش���نواره را چه آثاری که به جشنواره راه یافته 
چه آن ها که ش���انس حضور در جش���نواره را نداشته اند، دیده ام. از این 
رو استقبال گسترده سینماگران جوان از جشنواره و حجم باالی آثاری 
که به دلیل محدویت ظرفیت جشنواره پشت در مانده اند، بنده را بر آن 
داشت تا با حمایتی ویژه، فرصتی را برای فیلمسازان واجد شرایط از 

میان این آثار فراهم آوریم.
 وی گفت: از بین واجدین شرایط ۳۰فیلمساز را انتخاب و مورد 
حمایت مالی سازمان شامل کمک هزینه با سقف 1۰۰میلیون تومان و 
س���هولت در پیشبرد فرآیند تولید اثر از طریق انجمن سینمای جوانان 

قرار داده ایم.
 رئیس سازمان سینمایی با اشاره به جایگاه و اهمیت سینمای کوتاه 
در ساختار و شاکله آینده سینمایی ایران و لزوم توجه به نسل جدید 
فیلمسازی با اهتمام به گونه ها و تنوع مضامین تأکید کرد: در این دوره 
جشنواره شاهد تنوع و گوناگونی ژانرها بوده ایم و ده ها اثر در ژانرهای 
درام، کمدی، فانتزی، ملودرام، رازآلود، وحشت، دفاع مقدس، معمایی 
و علمی و تخیلی داشته ایم. نگاهی که در ادوار گذشته چندان روی آن 
تأکید نمی شده است.  خزاعی ادامه داد: شاهد یک جریان جدید فیلمسازی 
در حوزه س���ینمای استان ها هستیم. این گونه رویکردها و حمایت های 
تشویقی نیز در کنار ساختارهای حمایتی موجود مؤثر هستند. همین نگاه 
و رویه را نسبت به آثار مستند و جشنواره سینما حقیقت نیز داشته ایم 
که در آینده ای نزدیک پس از دیدن فیلم های مسابقه و خارج از مسابقه 

این دوره جشنواره سینما حقیقت اعالم خواهیم کرد.

 نخستین جشنواره »یلدای 
جهانی« ویژه ایرانیان سراسر دنیا 
به همت معاونت فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی، گردش���گری و 

صنایع دستی برگزار می شود .
 به گزارش ایلنا، نخستین 
جش���نواره فیلم و عکس یلدا 
به مناس���بت نخستین سال ثبت 
جهانی یلدا در یونسکو برگزار 

می شود .
 بنا ب���ر این گزارش، این 
جش���نواره همزمان در ایران و 
خارج از کش���ور برپا خواهد 
شد. در برگزاری این جشنواره 
در خ���ارج از ایران، بیش از ۸۰ 

رایزن فرهنگی در سراسر دنیا همکاری دارند.
 همچنین در برپایی نخس���تین جش���نواره »یلدای جهانی«، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس���المی، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مترو 

تهران و پلتفرم تلوبیون مشارکت دارند.
 عالقه مندان می توانند با تهیه فیلم و عکس از س���فره ش���ب یلدای 
خود در این جش���نواره شرکت کنند. مهلت ارسال آثار به این جشنواره 
تا پایان روز جمعه دوم دی ماه 14۰1است. ایرانیان سراسر دنیا می توانند 
فیل���م و عکس خود را از طریق پیام رس���ان های مختلف به ش���ماره 
۰۹۳۷۶1۶1۲۸4ارس���ال کنند. در پایان به برگزیدگان جش���نواره جوایز 

نفیسی اهدا خواهد شد.
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حکمت نهج البالغه
 مرگ در زندگانِی شکس�ت آمیز اس�ت، و حیات در مرِگ 

پیروزمند و افتخارآمیز 
توجه به مرگ، کمک می کند بیشترین بهره وجودی را از زندگی ببریم 

استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در نشست» انسان و معنای زندگی« در مؤسسه اطالعات  : کارگردانان فیلم کوتاه تسهیالت 
حمایتی دریافت می کنند

نخستین جشنواره »یلدای جهانی« 
برگزار می شود

كوتاه آموزشی  و فرهنگی 

  نظام آموزش عالی، دروس کشورهای دیگر را در طول  
سال های متمادی کپی کرده است

 رئیس دانشگاه شهید چمران اظهار کرد: بخشی از درس های دانشگاهی 
غیرکاربردی باید تقلیل یابند و به جای آ ن ها واحدهای درسی مهارت محور 
تعریف شوند، زیرا پس از برگزاری کالس های نظری، دانشجویان زمان زیادی 

در اختیار دارند که می توانند برای ارائه دروس عملی استفاده کنند.
 دکترعلی محمد آخوندعلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه ها 
با هدف برطرف کردن نیازها احداث شده اند اما نظام آموزش عالی ایران، 
درس های کش���ورهای دیگر را در طول سال های متمادی کپی کرده است، 
افزود: واضح و روشن است که درس های دانشگاهی باید بر اساس نیازهای 
بومی و منطقه ای تنظیم شوند.  وی خاطرنشان کرد: با تصمیمات از مرکز 
نمی توان درباره حل مشکالت دانشگاه ها تصمیم گیری کرد؛ زیرا جنس و 

ماهیت مشکالت به خوبی درک نمی شود.
موج جدید کرونا قابل پیش بینی نیست  

  عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در حال حاضر نگرانی عاجلی 
برای موج گسترده ای از کرونا در هفته های آینده، نداریم.

 به گزارش مهر، مسعود یونسیان اظهار کرد: تا قبل از دسترسی به واکسن، 
می گفتیم موج کرونا تابع دو مؤلفه یعنی رفتار مردم و واریانت ویروس است، 
االن مؤلفه سومی نیز اضافه شده و آن هم سطح ایمنی جامعه است. وقتی 
اطالع دقیقی از سطح ایمنی جامعه نداریم بهتر است از پیشگویی های دراز 
مدت پرهیز کنیم. چون اگر پیشگویی ها صحیح نباشند، ممکن است اعتماد 
جامعه به نظام سالمت کاهش یابد و سایر توصیه ها که بر اساس مشاهداتند، 

اثر چندانی نداشته باشند.
 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: اُمیکرون 
و زیرگونه های این سویه، بیماری با شدت کمتری ایجاد می کنند؛ البته بخش 
قابل توجهی از جامعه به دلیل واکسیناسیون یا ابتالء به بیماری، مصونیت 
نسبی دارند و فعالً دلیلی برای نگرانی و اقدامات جدیدی نداریم.  یونسیان 
با اشاره به وضعیت آنفلوآنزا در کشور و منطقه، گفت: در سه چهار هفته 
اخیر موارد جدید آنفلوآنزا رو به کاهش بوده و بر اس���اس گزارش گروه 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز، آنفلوانزای شایع در کشور 
از نوع H۳N۲اس���ت که با آنفلوانزای اس���پانیایی تفاوت دارد و خیال ما را 
راحت تر می کند؛ زیرا نگرانی که برای انتشار گسترده آنفلوآنزا داشتیم، کمتر 
شده است. البته همواره شستشوی دست ها، استفاده از ماسک، تهویه مناسب 

و فاصله فیزیکی در کنترل کرونا و آنفلوآنزا مؤثر است.
6100 مخاطب سینمایی به تماشای فینال جام جهانی نشستند    
 ۶1۰۰نفر، بلیت پخش سینمایی بازی آرژانتین و فرانسه را خریداری 

کردند.
به گزارش ایرنا، پس از نهایی شدن نمایش سینمایی بازی آرژانتین و 

فرانسه در فینال جام جهانی، ۶1۰۰نفر بلیت خریدند .
 این بازی در ۷1سالن ۶۲سینما نمایش داده شد و ۲4۶میلیون تومان به 
گیشه سینماها واریز کرد.  طی روز پیش ازبازی نهایی که بازی رده بندی جام 
جهانی میان کرواسی و مراکش در سینماها نمایش داده شد، فقط 11۵نفر به 
تماشای این بازی نشستند.  این  انتظار وجود دارد که بازی های مهمی چون 
دربی تهران نیز در سینماها نمایش داده شوند تا بخشی از خسارات چند ماه 

اخیر آنها جبران شود.

ش���ركت �لومينا� �ير�� �� نظر ����مناقصه �يل �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� 
مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه  گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ����WWW.setadiran.ir�نجا� خو�هد 
ش���د � ال�� �ست كه 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.

نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
شماره مناقصه در سامانه 

الكترونيكى دولت 

1
انجام كليه فعاليت هاى اصالح سقف واحد ريخته  گرى 

شمش آلومينيوم شركت آلوميناى ايران 
2001001491000073عمومى يك مرحله اى

مهلت ��يافت �سنا� مناقصه �� سامانه: �� مو��1401/09/30 لغايت مو�� 1401/10/07 مى  باشد.
مهلت ���ئه پيشنها� : مو�� 1401/10/17 مى  باشد. 

�ما� با�گشايى پاكت ها : مو�� 1401/10/20 مى  باشد.
�طالعا� تما� مناقصه  گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيش���تر �� خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكت  ها� �لف: �ستا� خر�سا� شمالى– شهرستا� جاجر�– 

مجتمع توليد �لومينا� به شما��: تلفن32603067 - 058 � فكس 058-32272487 
�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: مركز تما� : 41934 – 021 �فتر ثبت نا� : 88969737 � 85193768 – 021

نوبت ��� �گهى ��� چها�شنبه مو�� 1401/09/30
واحد ارتباطات و روابط عمومى شركت آلوميناى ايران

فراخوان عمومى مناقصه
  (نوبت اول) يك مرحلــه  اى شركت آلوميناى ايران                 

   ����� كل ��� �شهرس��ا�� �س��تا� هرمزگا� �� نظر ���� جهت �نجا�  خدما� �ستعد�� يابى ��مكا� س��نجى  ���ضى �  طر�  تفصيلى �تفكيكى �مطالعا�
 فا�1 �2�ما�� س��ا�� ��محد��� �حريم شهر �  �پايش طر� تفصيلى بشر� جد�� �يل � بر �سا� مشخصا� فني منضم به �سنا� ���يابي �� �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكي ��لت(ستا� �ير��) برگز�� نمايد:

برآورد اوليه  شهرستاننام پروژه
مبلغ تضمين شركت در 

مناقصه (ريال )
مدت اجراي 
پروژه(ماه)

انجام  خدمات استعداد يابى وامكان سنجى  اراضى ،  طرح  تفصيلى وتفكيكى ، 
مطالعات  فاز1 و2آماده سازى درمحدوده وحريم شهر ،  وپايش طرح تفصيلى

حوزه غرب(پارسيان-
بندرلنگه-بستك-كيش)

حدود 
35ميليارد ريال

بر اساس آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي

12ماه

فراخوان عمومى انتخاب مشاور
به روش كيفيت وقيمت  بصورت فشرده(  1401-97)

( موضوع ماده 7 آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي)   ����� كل ��� �شهرسا�� �ستا� هرمزگا�

1- نو� فر�خو��: فر�خو�� ���يابي كيفي جهت  �نتخا� مشا�� بصو�� همزما�
2- نا� �نشاني �ستگا� مناقصه گز�� : ����� كل ��� � شهرسا�� �ستا� هرمزگا�

3- موضو� مناقصه : �نجا� �نجا�  خدما� �س���تعد�� يابى ��مكا� سنجى  ���ضى�  
طر�  تفصيلى �تفكيكى �مطالعا� فا�1 �2�ما�هس���ا�� ��محد��� �حريم شهر �  

�پايش طر� تفصيلى �ما� � محل تو�يع/فر��
شر�� تو�يع �سنا� ���يابى :���     ��شنبه      مو��         28/ 1401/09  ساعت 14
- �ما� پايا� تو�يع �سنا� ���يابى : ���  سه شنبه         مو��          06 /  10 /1401 ساعت 14

4- محل ��يافت �سنا�  ���يابى : كليه مر�حل فر�� � تحويل � با�گشايى �سنا� 
�� طريق سايت تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت( ستا� �ير�� ) �نجا� مى گر��.

5- مهلت تحويل �س��نا� �� سو� مناقصه گر�� : سايت تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت( ستا� �ير�� )

- مهلت � �ما�  ��س��ا� پيشنها��� : ���   سه شنبه     مو��     20  /    10 /1401 

ساعت  14 
6- مو��� �لز�مي � مهم:

�لف-���ئه گو�هي صالحيت �لز�مي �ست. 
7- ش��ر�يط مناقصه گر��:  �لف) ��شتن شخصيت حقوقي      �) ��شتن ظرفيت 

خالي �) ��شتن �تبه مرتبط با حو��  شهرسا�� پايه2
8- تا�يخ با�گش��ايي پاكت ها: ���  چها�شنبه  مو��     21/  10   /1401 ساعت 

10 �� محل ����� كل ��� � شهرسا�� �ستا� هرمزگا�
جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد به سايت ها� �ير مر�جعه نماييد :

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir 
اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى
 استان هرمزگان

شناسه �گهى:1427237
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(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ  1401/155
شركت ايران ترانسفو

��نظر ���� 80 بس���ته كاغذ A 3 � 1000 بسته كاغذ a 4 �� �� طريق 
مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� تلفن: 
33790576 � 024 ��خلي 2744 �� س���اعت 17 � 9 تما� حاصل 
نمو�� � حد�كثر ظر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي نس���بت 
 به ��يافت �س���نا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه به سايت

 www.iran-transfo.com � يا �ع���ز�� نمايند� خو� به همر�� 
معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.

ش���ركت �ير�� تر�نسفو �� �� 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)

وزیر ارشاد: باید با اتکا به عقبه فرهنگی انقالب اسالمی با جنگ رسانه ای مقابله کرد
   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: امروز 
جنگ فرهنگی و رس���انه ای گسترده و تروریسم 
رس���انه ای را با گوشت و پوست و استخوان لمس 
می کنی���م و ب���رای مقابله با این جنگ نرم، باید از 
قدرت نرم و عقبه فرهنگی که نظام اسالمی از آن 

برخوردار است استفاده کنیم.
 به گزارش ایرنا، محمد مهدی اس���ماعیلی، 
دیروز در آیین گرامیداشت پژوهش و پژوهشگران 
که در س���ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با 
حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، حجت االس���الم والمسلمین محمدمهدی 
ایمانی پور رئیس س���ازمان فرهن���گ و ارتباطات 
اس���المی و جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران 
حوزه بین الملل برگزار شد، ضمن بیان این مطلب 
گفت: برای مقابله با جنگ نرم رس���انه ای باید از 
قدرت نرم و عقبه فرهنگی که نظام اس���المی از 
آن برخوردار اس���ت استفاده کنیم. انقالب اسالمی 
ما فرهنگی بوده و ما عقبه قدرتمندی داریم و در 
درگیری فرهنگی با دشمن حتما باید از این عقبه 

قدرتمند استفاده کنیم.
 وی ادامه داد: امروز نیاز به موقعیت شناس���ی 
جدی���دی داریم و اقتضائ���ات کنش های فرهنگی 
رایزنان ما با دهه های قبل فرق می کند. در سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی با داشتن نیروی کارآمد 
از غن���ای الزم برخورداریم. ما در این فضای کار 
سنگین نظام بین الملل به سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس���المی نیاز داریم. کشورهای رقیب ما در منطقه 

خیلی هزینه کرده اند. من در جلس���ه هیأت دولت 
خواهش کردم دولت علی رغم تنگناهایی که دارد، 
گش���ایش های جدیدی را برای این سازمان ایجاد 

کند.
 وزیر ارش���اد افزود: اگر معتقدیم این جنگ 
رسانه ای است، باید حداقل ها را در اختیار افسران 
و مجاهدان قرار دهیم. نظام اس���المی یک قرارگاه 
اصلی در حوزه فرهنگ بین الملل دارد که س���ازمان 

فرهنگ و ارتباطات اس���المی است.  باید با اجرای 
برنامه های تحولی، انقالب اسالمی را در جهان بیش 
از گذش���ته به مخاطبان بشناسانیم. همه باید کمک 
کنند تا کمی از غربت فرهنگی نظام در این فضای 

غبارآلود ایجاد شده کم کنیم.
 وی ب���ا تاکید ب���ر این که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بیشترین قرابت را با موضوع پژوهش 
دارد، گفت: عالوه بر پژوهش���گاه وزارت فرهنگ، 

در س���ایر بخش ها هم س���اختارهای مطالعاتی و 
پژوهشی داریم.

 اسماعیلی مأموریت بزرگ سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی را ارائه تصویری درست و منطقی 
از جمهوری اسالمی در حوزه تعامالت فرهنگی دنیا 
خواند و افزود: تعبیر قرارگاه فرهنگی بین الملل برای 
این سازمان تعبیر درستی است. سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی شکل گرفته تا فعالیت های مختلفی 
که جمهوری اس���المی در حوزه فرهنگ بین الملل 
دارد را سر و سامان دهد. به همین دلیل در شورای 
عالی این س���ازمان همه نهادهای حوزه بین الملل 
عضو هستند تا مجموعه دستگاه ها بتوانند در راستای 

سیاست های واحدی حرکت کنند.
 وزیر ارشاد با اشاره به اتقاقات اخیر گفت: در 
همان روزهای اول، رئیس جمهوری دستور داد در 
کنار وزارت خارجه، س���ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس���المی و ورایزان���ان فرهنگی به صورت جدی 
برای ارائه تصویر مناس���ب از جمهوری اسالمی 
فعال باش���ند چون امروز بیش از هر زمان دیگری 
به داش���تن تشکیالت قدرتمند در حوزه فرهنگی 

بین الملی نیاز داریم .
 گفتنی اس���ت در این مراسم ضمن رونمایی 
از تازه های نش���ر س���ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس���المی در حوزه روابط فرهنگ���ی بین المللی، 
از پژوهش���گران و آثار برگزی���ده آنان و خانواده  
 معظم ش���هدای حوزه علم���ی و فرهنگی تجلیل 

شد.   

عبدالحسین مختاباد: شرایط فعلی 
برگزاری کنسرت را برنمی تابد

 عبدالحس���ین مختاباد که طی 
روزهای گذش���ته جایزه نقره مسابقه 
جهانی موس���یقی را از آن خود کرده، 
می گوید: طی چند س���ال و چند ماه 
گذشته صدمات بسیاری متوجه اقتصاد 
هنر شده است. می توانم بگویم کار و 
شغل هشتاد درصد اهالی موسیقی از 
این هنر تأمین می ش���ود و آن ها شغل 
دیگری ندارند. منبع درآمد هنرمندان 
ما برگزاری کنس���رت ها و گالری ها و 
اجراهای صحنه ای است و حال بستر 
برای چنین فعالیت هایی آماده نیست.

 به گزارش ایلنا، عبدالحس���ین 
مختاباد درباره فضای راکد فعلی موس���یقی کش���ور نیز توضیحاتی داد و 
صحبت های اخیر محمدمهدی اسماعیلی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی( 
را مورد انتقاد قرار داد. وزیر ارشاد در جشنواره مستند »سینما حقیقت« از 
اهالی موس���یقی درخواس���ت کرده بود فعالیت و برگزاری کنسرت ها را از 

سر گیرند   .
 مختاباد در ابتدا با اشاره به این نکته که هنر پر مخاطبی چون موسیقی 
همواره در شرایط سخت مؤثر واقع شده و مرهمی بر دردها و آالم اجتماعی 
بوده است، گفت: این در حالی است که طی ماه های اخیر بسیاری از اهالی 
موسیقی کم کار شده اند.حال هنرمند ارتباط مستقیمی با حال جامعه دارد و 
این رویه ناگریز است. هنر مثل گل، شاهد بازاری است که باید در بازار و 
مارکت باشد. هنرمند هم باید همواره در صحنه باشد و فعالیت داشته باشد. 
مسلما یک موزیسین باید در تلویزیون حضور یابد و روی صحنه به اجرای 
برنامه بپردازد. او باید به استودیو برود و اثر تولید کند. وقتی چنین اتفاقاتی 
رخ ندهد، مطمئنا باید منتظر عواقب بدی باشیم. وقتی هنرمند هیچ فعالیتی 

ندارد، طبیعی است که اقتصاد هنر صدمات بسیار جدی بببیند.
 وی افزود: ما بیش از دو سال بیماری کرونا را در کشور داشتیم که البته 
مختص به ما نبود و همه دنیا را درگیر کرده بود. این گستردگی و آسیب تا 
جایی بود که به گونه ای بیش از نود درصد کنسرت ها و سالن های موسیقی 
دچار تعطیلی محض شدند. طی دوران همه گیری کرونا موسیقی آسیب های 
زیادی دید؛ چون هنرمندان کار نمی کردند و تولیدات و اجراها عمال تعطیل 
بود. در ادامه که بیماری کرونا فروکش کرد، تا آمدیم به خودمان بیاییم و 
فعالیت های معمول را از س���ر گیریم، حوادث اجتماعی و سیاسی ماه های 
گذشته رخ داد و دوباره اوضاع به حالت قبلی بازگشت و هنرمندان مجدداً 
به کما رفتند. حال هم می بینیم که کنسرتی برگزار نمی شود و تولیدات هم 

به شدت تنزل یافته است .
 مختاباد درباره اظهار نظر وزیر ارش���اد که از اهالی موسیقی خواست 
اجرای کنسرت ها را از سر گیرند، گفت: آقای وزیر ارشاد به اهالی موسیقی 
گفته اند بیایید و کنسرت برگزار کنید! آیا چنین اتفاقی امکان پذیر است؟ آیا 
اگر من بیایم و کنسرت دهم و مردم هم بخواهند که من ترانه خاصی را 
بخوانم، ایشان اجازه می دهند این اتفاق رخ دهد؟! با این حساب قطعا شما 
دچار تناقض خواهید شد آقای وزیر! به هرحال این مقوله و مطلب دچار 
تناقضاتی اس���ت. مثال اینکه برای اجرای موسیقی سالن ها باید از مخاطبان 
پر شوند تا کنسرت برگزار شود. آیا با وجود اوضاع موجود چنین امکانی 

فراهم است؟ کال شرایط فعلی، برگزاری کنسرت را برنمی تابد.
 وی درباره آینده موسیقی در ایران اظهار کرد: مشکالت فعلی به این 
آسانی ها قابل حل نیستند. من با چند نفر از تهیه کنندگان خوب عرصه موسیقی 
که سال ها با آن ها همکاری داشته ام، صحبت می کردم. آن ها پیش بینی شان این 

بود که باالی یک سال هیچ کنسرتی در ایران اجرا نخواهد شد.

مخبر: ۲00میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی پیکر مرحوم محمدعلی شیرازی در خانه ابدی آرام گرفت
برای اشتغال در نظر گرفته شده است

 معاون اول رئیس جمهوری 
ب���ا تاکید بر اینکه نیروی محرکه 
اقتصاد و حل مسائل کشور مردم 
هس���تند گفت: باید همدالنه رو 
ب���ه جلو حرکت ک���رده و  تمام 

مشکالت را حل کنیم.
 ب���ه گزارش فارس، محمد 
مخبر دی���روز در همایش بیمه 
سالمت و پزش���ک خانواده در 
۲۰۲۰محله کمت���ر برخوردار با 
رویکرد اجتماع محور که در سالن 
اجتماعات بیمارستان قلب شهید 
رجایی برگزار شد، گفت: اجرای 
توانمندس���ازی محالت  طرح 
کم برخ���وردار با کمک جوانان و 
م���ردم از ایده تا اجرای آن یک 
کار جهادی مبتکرانه اس���ت که 
ب���ر روی تمام ای���ن اقدامات با 
حض���ور مردم از هر محله فکر، 
برنامه ریزی و سازماندهی بزرگی 
صورت پذیرفت و باید با سرعت 

و قوت ادامه پیدا کند.
 وی ب���ا قدردان���ی از 
دس���ت اندرکاران اجرای طرح 
توانمندسازی محالت کم برخوردار 
تصریح کرد: دولت با تمام توان از 
این طرح پشتیبانی می کند و از نظر 
مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ 

کمکی فروگذار نخواهد کرد.
 معاون اول رئیس جمهوری 
با تاکید ب����ر اینکه با هر یک از 
نعمت های خ����دادادی در ایران 
می ت����وان به راحتی کش����ور را 
اداره ک����رد، افزود: باید ظرفیت ها 
و مزیت های کش����ور را به دست 

مردم بسپاریم تا در حوزه مسائل 
و اصالحات اقتصادی کشور هر 
چه س����ریعتر به سرمنزل مقصود 
برس����یم. نیروی محرکه اقتصاد و 
حل مشکالت کشور خود مردم 
هس����تند و چنانچه همه بتوانیم 
همدالنه، متحد و در یک مس����یر 
رو به جلو حرکت کنیم، مسائل 
 و مشکالت بتدریج حل خواهد

 شد.
 مخبر خاطرنشان کرد: دولت 
سیزدهم گام های بسیار بزرگی 
در زمینه معیشت، اشتغال، سالمت 
و مسکن برداشته است که جزو 
اهداف و راهبردهای جدی دولت 
در زمان آغاز به کار بود و امروز 
پ���س از 1۵ماه یک کارنامه قابل 
ارائه از خدمات یک س���ال و نیم 

گذشته وجود دارد.
 وی افزود: طرح س���اخت 
4میلیون واحد مسکونی در دولت 
با قوت ادامه دارد و زمین و مجوز 

برای یک میلیون و چهارصد هزار 
واحد مسکونی درطول چند ماه 
گذشته آماده ش���ده که در این 
میان ۵۰۰هزار واحد مس���کونی 
برای مددجوی���ان کمیته امداد 
و بهزیس���تی و ۲۰۰هزار خانه 
 روستایی هم درنظر گرفته شده

 است.
 معاون اول رئیس جمهوری 
اف���زود: در زمینه اش���تغال زایی 
نیز نزدی���ک به ۲۰۰میلیارد دالر 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
بر روی مزیت های کشور درحال 

برنامه ریزی و اجرا است.
 مخبر با اشاره به عملیات و 
جنگ روانی دشمنان در زمینه های 
اقتصادی کشور تاکید کرد: تورم 
کنونی در کش���ورهای غربی در 
دهه های گذش���ته سابقه نداشته 
است و در یک بحران اقتصادی 
فروشگاه های این کشورها با چنان 
کمبودی مواجه شد که مردم به این 
فروشگاه ها هجوم می بردند اما در 
ایران این بالندگی وجود دارد که 
با وجود بحران های جهانی اقتصاد 
و علی رغم اجرای موفقیت آمیز 
طرح ح���ذف ارز ترجیحی؛ اما 
هیچ فروش���گاهی با کمبود کاال 

مواجه نشد.
 در این مراسم با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری و اهدای لوح 
تقدیر از فعاالن و س���ازمان های 
فعال در طرح توانمندس���ازی 
 محالت کم برخ���وردار قدردانی 

شد.  



جداول کالن بودجه س���ال آینده آماده اس���ت و 
امیدواریم فردا در جلسه هیأت وزیران به تصویب نهایی 
برسد و به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه هفته آینده 
آماده خواهد بود تا مجموعه الیحه بودجه ۱۴۰۲ را که 
ش���امل ۲۰ تبصره و جداول کالن است، برای مجلس 

شورای اسالمی ارسال کند.
به گزارش مهر، سیداحس���ان خاندوزی وزیر امور 
اقتص���ادی و دارایی در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن 
اعالم این مطلب با اشاره به اینکه یکی از دالیل طوالنی 
شدن تدوین بودجه این بود که وزرای دولت مفصل تر 
از پارسال به جزئیات ورود کردند، گفت: الیحه بودجه 
۱۴۰۲ مش���تمل بر ۲۰ تبصره و مجموعه ای از جداول 
کالن و ردیف های خرد و جزئیات بودجه بوده که در ۱۸ 

نشست فوق العاده در هیات وزیران منعقد شد.
وی ادامه داد: به این دلیل ۱۸ جلسه برگزار شد تا 
موضوعات مفصل تر و با جزئیات بیشتر پیگیری شوند؛ 
بنابرای���ن تمام ۲۰ تبصره الیحه بودجه ۱۴۰۲ در هیأت 

دولت بررسی و تصویب شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اش���اره به 
اینکه برای نخس���تین بار احکام ساالنه از احکام دائمی 
تفکیک شده تا دیگر الزم نباشد هر سال حجم زیادی از 
احکام تفصیلی به الیحه بودجه الحاق شود، به موضوع 
شفاف س���ازی مصارف دولتی اشاره کرد و گفت: در 
رابطه با ش���فاف سازی بودجه ۱۴۰۲ هم برای نخستین 
بار تالش ش���ده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت 
عنوان تبصره ۱۴ شناخته می شود و بیرون از سقف منابع 
عموم���ی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه ها 
پنهان شده بود، به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه 
اضافه شود. به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه ها 

دقیق تر و شفاف تر انجام خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: رویکرد دیگر در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدس���ازی 
اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد 
و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار 

بوده است.
خاندوزی همچنین در همایش تحول دیجیتال بانک 
و بیم���ه گفت: با وجود اینکه مبادالت ارزی بین افراد 
کمتر از یک درصد حجم بازار ارز است، اما سفته بازان و 
دالالن با استفاده از شبکه های مجازی به بازار ارز هجوم 

می آورند و قیمت سازی می کنند. 
به گزارش فارس، وی در همایش تحول دیجیتال 
بانک و بیمه ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت: استفاده 
از ش���بکه های مجازی موجب شده است سفته بازان و 
دالالن که سهمی کمتر از یک درصد کل مبادالت ارزی 
را تشکیل می دهند، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند. پس 
ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مسئله امروز 
بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبز میدان نیست، بلکه با 
شبکه های دیجیتالی و قیمت سازی دالالن ارزی مواجه 
هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است و 

ضرورت دارد نظام اداری ما متناسب با حمالت دیجیتالی، 
افرادی را تربیت کند.

وی همچنین گفت: در حوزه کس���ب و کارها در 
معرض تهدید هوشمند قرار داریم و شیوه سنتی و امنیتی 
نمی تواند راه حل باشد. باید در جریان مقابله با تهدیدها 
به صورت هوشمند عمل کنیم و در دریایی که به قول 
سعدی هم گوهر فراوان و هم خطرات زیادی دارد، باید 

بتوانیم گوهرهای زیادتری استخراج کنیم.
این مقام مسئول به استفاده از فناوری های دیجیتال 
در حوزه گندم، آرد و نان اشاره کرد و گفت: توانستیم 
با اس���تفاده از فناوری هوشمند بدون سهمیه بندی نان 
برای خانوارها یا نانواها، مقدار دورریز نان را به حداقل 

رسانده و مصرف آرد و نان را ساماندهی کنیم، قیمت 
هم تغییر پیدا نکرد و این مسئله با یک فناوری هوشمند 

ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه بنا بود امس���ال همه مجوزهای 
کس���ب و کارها در همه دستگاه های دولتی الکترونیک 
و غیرحضوری ش���ود، اظهار داشت: از فروردین امسال 
که این مسئله ابالغ شد تاکنون 9 ماه می گذرد، اما هنوز 
دو س���ه وزارتخانه در مقابل صدور مجوزهای کسب و 
کار مقاومت می کنند که باید آنها هم به کاروان صدور 

مجوزهای الکترونیک بپیوندند.
خاندوزی گفت: تهدیدهایی در زمینه فناوری    های 
دیجیتال از نظر اقتصادی وجود دارد که چه در شرایط 
تحریم و غیر تحریم باید بتوانیم در نبرد دیجیتال مقاومت 
کنیم و در این نبرد دیگر جلوی حرکت کش���تی ها یا 
کانتینره���ا را نمی گیرند بلکه از طریق مبادالت ارزی، 
ردوبدل ش���دن منابع مالی را پیگیری می کنند و ما باید 

بتوانیم با آنها مقابله کنیم.
وی استفاده از فناوری های دیجیتالی را نماد ارتقای 
بهره وری و عدالت دانست و گفت: ما نباید وضع خود 
را نسبت به ۱۰ سال پیش مقایسه کنیم، بلکه باید برای 

افزایش شمول مالی، خدمات خود را به آحاد مردم به 
صورت آسان و غیرحضوری ارائه کنیم و سرعت تحول 

در حوزه دیجیتال بانک و بیمه را افزایش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش با بیان 
اینکه برای مقابله با پولشویی و رشد نظارت، حکمرانی 
ریال افزایش پیدا می کند، گفت: 9۰ درصد افراد باالی 
۱۸ سال به نوعی از فناوری های دیجیتال بانکی استفاده 

می کنند.
علی صالح آبادی اظهار داشت: در شرایط تحریم یکی 
از مواردی که آمریکا از آن استفاده می کند،  حکمرانی دالر 
است. این کشور به دلیل اشرافی  که روی حکمرانی دالر 
دارد که اگر یک دالر در دنیا جابه جا شود، بر آن نظارت 

می کند، ما هم می خواهیم حکمرانی ریال را تقویت کنیم 
که هم نظارت بر آن آسان تر و هم جلوی پولشویی و 

فساد گرفته شود.
وی ادام���ه داد: اس���تفاده از ه���وش مصنوعی و 
قرارداد های هوشمند و زنجیره بلوک در شبکه بانکی به 
تحقق حکمرانی دیجیتالی ریال کمک می کند و همچنین 
سفته و برات الکترونیک در شبکه بانکی به کار گرفته 

می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نیاز مشتری 
به فناوری های دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست و باید 
با ابزارهای الکترونیک بر این خدمات نظارت شود، افزود: 
استفاده از فناوری های دیجیتال موجب شده شعبه های 
بانکی کش���ور به ۲۰ هزار کاهش پیدا کند و این روند 
کاهش همچنان ادامه دارد و ما دنبال این هستیم که مردم 

به این وضع عادت کنند.
وی با بیان اینکه 9۰ درصد افراد باالی ۱۸ س���ال 
از فناوری های بانکی استفاده می کنند، اظهار داشت: در 
شبکه بانکی کشور ماهانه بیش از 3/5 میلیارد تراکنش 
انجام می شود و سطح دسترسی شبکه بانکی کشور به 

فناوری های دیجیتال 99/99 درصد است.

صالح آبادی با بیان اینکه شمولیت بانکی در حوزه 
تسهیالت دارای یک عقب ماندگی تاریخی است و باید 
از فناوری های دیجیتال در این زمینه هم استفاده بیشتر 
ش���ود،  گفت: بانک مرکزی برای تحول دیجیتال نقشه 
راه دارد و نیاز به زیرساخت ها و فناوری ها برای اجرای 

تحول دیجیتال در شبکه بانکی مشاهده می شود. 
همچنین معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: 
برای اولین بار قراردادهای الکترونیک و ابزارهای برات 
و سفته الکترونیک که از سوی وزارت اقتصاد طراحی 

شده است، در شبکه بانکی استفاده می شود.
س���ید عباس حس���ینی اظهار داشت: با استفاده از 
هوش مصنوعی و به کارگیری فناوری های دیجیتال در 
واگ���ذاری اموال مازاد بانک ها و همچنین بازپس گیری 
مطالبات بانک ها تاکید می شود و از هر آنچه که به ارائه 
خدمت س���ریع تر به مردم در قالب اپلیکیشن ها استفاده 

می شود، استقبال می کنیم. 
وی ب���ا اظهار اینکه ارائه خدمات غیرحضوری در 
شبکه بیمه و بانک مورد تاکید وزارت اقتصاد است، یکی 
از ویژگی های عصر دیجیتال را تولید و پردازش انبوهی از 
اطالعات بیان کرد و گفت:  با استفاده از هوش مصنوعی و 
ربات ها امروزه حتی مقاالت علمی در نشریات تخصصی 
درج می شود و حتی بسیاری از کارهای انسان توسط این 

ابزارها مدیریت می شود.
 به���روز خدارحمی دبی���ر این همایش هم گفت: 
نمی توانیم با تحوالت دیجیتال در دنیا بیگانه باش���یم و 
ناگزیری���م از این فناوری ها در صنعت بانک و بیمه و 

حتی بورس استفاده کنیم.
وی افزود: تاکنون ش���اخص موفقیت بانک ها الزامًا 
در س���ودآوری بود اما در حال حاضر این شاخص به 

رضایت مندی مشتریان تغییر پیدا کرده است.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی  با بیان اینکه صنعت 
بیمه در دنیا با 7 تریلیون دالر و با بیش از 7۰۰۰ شرکت 
فعالیت می کند، گفت: از دهه 9۰ میالدی تا سال ۲۰۱۲ 
شرکت های بیمه در زمینه فینتک ها و اینشورتک ها هیچ 
س���رمایه گذاری نداشتند، چون این صنعت ذاتا محتاط 
است، اما در حال حاضر بیش از 5۰ درصد سرمایه گذاری 

شرکت های بیمه در این فناوری ها انجام می شود.
مجید بهزادپور تاکید کرد: فضای صنعت بیمه تحول 
فراوانی پیدا کرده و حتی نابیمه گرانی در این صنعت مانند 
گوگل و آمازون فعال شده اند و ابزارهایی مانند اینترنت 

اشیاء در این صنعت جزو بازیگران مهم شده اند.
وی اظهار داش���ت: در بخش بیمه حوادث اگر از 
فناوری زنجیره بلوکی استفاده شود، ضریب خسارت بین 
پنج تا ۱3 درصد کاهش پیدا می کند و تا ۲۰۰ میلیارد 

دالر سود  برای شرکت های بیمه خواهد داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی  همچنین گفت: در آمریکا 
9۰ درصد بیمه گران اموال و مسئولیت اجتماعی، بر روی 
کالن داده ها کار می کنند و یکی از شرکت های بزرگ بیمه 
دنیا به نام آلیانس 6۰ تا 7۰ درصد خسارت های بیمه گری 

را به صورت خودکار پرداخت می کند.

4 اخبار اقتصادی
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نفت ، طال ، سكه و ارزخاندوزی: الیحه بودجه 1402 هفته آینده تقدیم مجلس می شود

 

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

74/68 دالر 

79/52 دالر 

80/47 دالر

73/86 دالر 

1792/74دالر

 18600000 تومان

18220000 تومان

12000000 تومان

9000000  تومان

4200000 تومان

1765000 تومان

28845 تومان

37000 تومان

 39200  تومان

30497 تومان

40700 تومان

41750 تومان

35027 تومان

48000  تومان

48260 تومان

7854 تومان

10500 تومان

10650 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(

درحالی که نرخ تورم درحال رسیدن به رکوردهای جدید است وسطح 
عمومی قیمت ها طوری باال رفته که برای مردم غیرقابل تحمل ش���ده، 
راهکارهایی برای کاهش فوری وموثر تورم وقیمت ها وجود دارد که مدیریت 

اقتصادی دولت به دالیلی نامشخص به سراغ آن نمی رود.
همه می دانیم که تورم از برهم خوردن تناسب میان عرضه وتقاضای 
کاال ایجاد می ش���ود؛ یعنی وقتی موجودی کاال دربازار درمقایسه با تعداد 
خریدارانی که از محل رشد نقدینگی پول دردست دارند، کمتر شود،تورم 

ایجاد شده وقیمت ها باال می رود.
درنتیجه، راه کالس���یک کاهش تورم ۲ چیزاست: اول کاهش تزریق 
نقدینگی یا همان قدرت خریدکاذب به اقتصاد و دوم افزایش تامین کاال 
از راه ه���ای مختلف که ازتلفیق این دو،فاصله میان عرضه وتقاضای کاال 
کاهش یافته وقیمت ها افت می کند.اما نگاهی به شرایط عمومی اقتصاد 
ایران نشان می دهد دولت با رشد شدید هزینه هایش در برابر افزایش الک 
پشتی درآمدها به خاطر وجود تحریم ها،کاهش سرمایه گذاری ودیگرعوامل 
روبروست و لذا فعال قادر به کاهش چشمگیر چاپ پول و ارزفروشی بانک 
مرکزی به خودش، به عنوان عوامل رشد نقدینگی نیست ونمی تواند از 
این بازوی مهم کمکی برای پوشش هزینه هایش صرفنظرکند.پس استفاده 

از راه حل اول رافعال باید کنارگذاشت.
درنتیجه، یگانه راه حل کاهش فوری تورم درشرایط فعلی، افزایش قابل 
توجه تامین و توزیع کاالی ارزان بخصوص کاالهای اساسی و ضروری است. 

تامین این کاال هم از ۲ راه ممکن است: اول تولید داخل ودوم واردات.
درباره تامین کاالی ارزان از محل تولید داخلی واقعیاتی وجودداردکه 
الجرم باید به آن اش���اره کرد.ش���اه بیت این واقعیات این است که هزینه 
تراشی ها وموانع متعدد دولتی برسرتولید داخل بخاطرجبران کسربودجه، 
درکنارانحصارهای گوناگون خصولتی ها،بنیادها و نهادهاو بازی های بخش 
ناشفاف اقتصاد ایران باعث افزایش هزینه تولید و فروش کاالدرکشورشده 
اس���ت. این گران تمام ش���دن درکنارافت شدید قدرت خرید مردم باعث 
ایجاد و تداوم زنجیره کاهش شدید فروش، کاهش تیراژ تولید و درنتیجه 
غیراقتصادی ش���دن سرمایه گذاری های جدیددربخش تولید کشور شده 
وش���انس تامین کاالی ارزان از محل تولید داخل را کاهش می دهد. البته 
باید به این موضوع،ناتوانی دولت درچشم پوشی از دریافتی های به شدت 
افزایش یافته اش از بخش تولید را هم اضافه کرد؛ چون باز هم پای کسر 

بودجه درمیان است.
درنتیج���ه، خیلی نمی توان ب���رروی افزایش ورودی کاالی ارزان به 
بازارازطریق تولیدداخل حس���اب کرد و لذا واردات کاالی ارزان یگانه راه 

کاهش فوری وموثر تورم است.
اما دراین باره 3 چالش وجوددارد که البته راه حل رفع آن هم درصورت 
عزم جزم دولت ودیگر قوای موثر حاکمیت وجود دارد.کمبود ارز، وجود 
عناصر قدرتمند انحصارگر وتنظیم موازنه قیمت میان تولید داخل وکاالهای 

وارداتی ارزان، این چالش ها هستند.
درب���اره چالش کمبود ارز،دولت م���ی تواند از ارزهای معطل مانده 
بخش های���ی چون پتروش���یمی هاکه 3۰ درصد درآمد صادراتی ش���ان 
دراختیارخودش���ان اس���ت، برای واردات کاالی ارزان استفاده کند. مقدار 
زیادی از این ارزها درحساب های خارج کشور انباشته شده به گونه ای که 
صاحبان آن حاضرندبا بهره هفت درصدی آن را به هربخشی از کشورکه 
می خواهد، پرداخت کرده ودرمقابل ال سی)اعتباراسنادی( دریافت و بدین 
ترتیب از تحریم ها وبلوکه شدن وجوهشان جلوگیری کرده باشند. یک 
چنی���ن مناب���ع ارزی متعدد وجزیره ای زیادی تحت عنوان "ارز متقاضی" 
وج���ود داردک���ه با روش های خالقانه می تواند منبع واردات کاالی ارزان 

برای کاهش تورم قرارگیرد.
درباره چالش موازنه قیمت کاالهای داخلی و وارداتی هم ابزاری به 
نام "صادرات ارزان"  وجودداردکه دربرخی کش���ورها از جمله کشورهای 
حاش���یه خلیج فارس که تورم را از طریق واردات ارزان کنترل می کنند، 

امتحان شده وجواب داده است.
درم���دل ایران���ی این روش ، هزینه های وارده دولت بر تولید داخل 
پابرجا اما هزینه های صادراتی تقریبا صفرخواهدشد وبدین ترتیب صادرات 
کاالهایی  که درداخل نمی تواند ارزان شود، به صرفه می شود. درنتیجه، 
توامان هم تولید ملی وهم درآمد دولت، اشتغال وسرمایه گذاری حفظ شده 

و ارزآوری هم ایجادخواهدشد.
با این حال عبور دولت از چالش سوم که همانا وجود انحصارگران 
قدرتمند وپرنفوذاست،دشوار بوده و پیچیدگی های خاصی دارد. واقعیت 
این است که بخش خاکستری اقتصادبه گونه های مختلف از تحریم ها 
س���ود می برد که یک گونه اش گران س���ازی مداوم کاالهای تولیدی و 

وارداتی است.
این عناصر، جلوی واردات آزادانه کاالهای مختلف از لوازم خانگی گرفته 
تا خودرو و دیگر کاالهای مصرفی راگرفته و با ایجاد انحصار و ممنوعیت 
واردات به بهانه حمایت از تولیدداخل که درواقع مونتاژکاری کاالهای نه 
چندان مرغوب و به روزچینی است،ازطریق ایجاد کمبود مصنوعی کاالیی 

و تشنه نگهداشتن بازار، قیمت هارابه شدت افزایش داده اند.
آنها همچنین بامحدودکردن بخش خصوصی واقعی و بازهم با ایجاد 
انحصار و نفوذی که دربدنه دستگاه های مختلف دارند،اجازه ورودکاالی 
ارزان وارداتی را نمی دهندکه نتیجه تمام این موارد، دامن زدن به کمبود کاال 

دربرابر رشد فزاینده نقدینگی ورشد تورم وقیمت هاست. 
لذا دولت می باید بادرنظرداشتن اثرات جدی تداوم رشد تورم وقیمت ها  
و نقش بالقوه آن درپیچیده کردن ش���رایط موجود ودرهماهنگی با دیگر 
اجزای حاکمیت، انحصارهارا لغو کرده و با استفاده از ارزهای جزیره ای و 
توان بخش خصوصی واقعی،کاالی وارداتی انبوه و ارزان را به بازار بریزد 

و قیمت ها راکاهش دهد.
البته این مبارزه ای سخت،دشوار وپرحاشیه خواهدبودکه انحصارگران 
وصاحبان س���ودهای کالن و بادآورده دوران تحریم تمام تالش و نفوذ و 
عواملش���ان را برای ناموفق گذاش���تن آن به کار خواهندگرفت  وحتی از 
ابزارهای سیاسی والبی های این گونه هم برای گل آلود کردن آب بهره 
خواهند برد. شاید هم به این دلیل  است که دولت ورود به این راه حل را 
پرریسک بداند و بخواهداز ورود به میدان امتناع کند اما واقعیت صریح این 
که چاره ای جز این نیست.چراکه شرایط فعلی اقتصاد ایران و تنیده شدن 
سیاست با اقتصاد، باعث شده راه حل های عادی وکالسیک برای کاهش 
تورم جواب نداده وصرفا از طریق این گونه درمان های تهاجمی است که 

می توان به کاهش تورم و قیمت ها امیدوار بود.

تورم و راه حل هایی که استفاده نمی کنیم

يادداشت

سیدعلی دوستی موسوی 

طراحی اولیه ساخت 3  نوع هواپیمای مسافری نهایی شد 
ساخت سه نوع هواپیمای مسافربری کامال 
بومی در ایران از مرحله طراحی اولیه گذش���ته 
و به زودی س���اخت پلتفرم این هواپیماها آغاز 

می شود.
کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه 
و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
دیروز در یک نشست خبری با اعالم این مطلب 
گفت: این نوع هواپیمای مسافربری بومی در سه 
اندازه ساخته خواهد شد و هم اکنون روی پلتفرم 

و طراحی جدید در حال تمرکز هستیم.
به گفته وی، اطالع رس���انی در خصوص 
پیشرفت برنامه ساخت هواپیما توسط کنسرسیومی 
انجام می شود که کار را در دست دارد و به زودی 

در یک کنفرانس خبری اعالم خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: 
طراحی و نیازسنجی ساخت هواپیمای ایرانی انجام 
شده و این هواپیما یک پلتفرم اولیه ایران ۱۴۰ را 

داشته که به »سیمرغ« تبدیل شده است.
به گفته محمدی بخش، هواپیمای مسافربری 
س���یمرغ 75 نفره و طول آن از هواپیمای ایران 

۱۴۰ بلندتر است.
وی درب���اره اینک���ه آیا ای���ران هواپیمای 
۱۴۰ را س���اخت خود می داند، گفت: کارخانه 
هواپیماسازی ها در ایران این ماموریت را برعهده 
دارد. پلتفرم اولیه هواپیمای ۱۴۰ بود و با توجه به 
قطع همکاری با اوکراین، این مسیر را ادامه خواهیم 
داد. ما این هواپیما را ساخت خود می دانیم و در 
همکاری مش���ترک با سایر کشورها این مسیر را 
ادامه خواهیم داد و بعد از اینکه گواهینامه پرواز 

صادر ش���ود، مردم نسبت به پرواز این هواپیمای 
ساخت داخل مطمئن خواهند شد.

محمدی بخش با اش���اره به اینکه تا تعداد 
هواپیماها به 55۰ فروند نرسد تعادل بین عرضه و 
تقاضا ایجاد نخواهد شد، گفت:  هواپیماهایی که 
قابلیت بازگشت به چرخه پرواز را دارند، با اجرای 

یک برنامه راهبردی به چرخه پرواز بازگشتند.
وی بیان کرد: از 95 هواپیما در س���ال 9۸ 
اکنون به ۱75 فروند هواپیمای فعال رس���یدیم؛ 
همچنین هم اکنون ۱۱ هواپیمای کارگو داریم.در 
همین حال، برنامه خرید هواپیمای نو و دس���ت 

دوم را هم دنبال می کنیم. 
رئیس سازمان هواپیمایی در ادامه از بررسی 
بهای جدید قیمت بلیت هواپیما به دلیل افزایش 
نرخ دالر و دستمزد خبر داد و گفت: نرخ بلیت 
هواپیما بر اساس قانون پنجم مشمول شناورسازی 
بود که به دلیل کرونا متوقف شد. دی سال قبل 
قیمت های جدید اعمال شد و از آن زمان به بعد 
به صورت رس���می افزایش قیمت نداشتیم؛ اما با 
توج���ه به افزایش نرخ دالر و افزایش حقوق و 
دستمزد، شرکت های هواپیمایی درخواست افزایش 
قیمت را دارند که به محض تصویب در س���ایت 

سازمان بارگذاری خواهد شد.
وی همچنین درباره اختصاص سوخت به 
هواپیماه���ا با نرخ 6۰۰ تومان گفت: س���هم هر 
ایرالین از قیمت گذاری جدید سوخت هواپیما در 
کارگروهی در کمیسیون اقتصادی دولت مشخص 

شده که اعالم خواهد شد.
مع���اون وزیر راه درب���اره کمیته برآورد و 

پرداخت دیه و خسارت جان باختگان هواپیمای 
اوکراینی یادآور شد: کمیته مذکور در وزارت راه 
و شهرسازی تشکیل شده و مبلغی که قرار است 
به خانواده و وراث داده شود را تعیین کرده است؛ 
با این حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عضو 

این کمیته نیست.
وی با اشاره به آغاز ساخت ترمینال جدید 
مسافری در فرودگاه مهرآباد تهران گفت: حدود 
3۰ سال است که هیچ ترمینال جدیدی در مهرآباد 
ساخته نشده است و اولین ترمینال مربوط به سال 
37 اس���ت.از این رو  ۱5 سال است که فرودگاه 
مهرآباد به دلیل س���اخت فرودگاه در خارج از 
پایتخت فقیر نگه داشته شده است، به طوری که 
هر مسئولی که آمده است به جای پیشرفت این 
فرودگاه به بهانه تعطیلی و ساخت فرودگاه جدید، 
نوس���ازی در مهر آباد را متوقف کرده است در 
صورت���ی که باید این فرودگاه را برای پروازهای 

داخلی ارتقا دهیم.
محم���دی بخش اف���زود: ترمینال فرودگاه 
مهرآباد در شأن مردم نیست. در نتیجه دولت به 
دنبال ساخت یک ترمینال ۱۰۰ هزار متر مربعی 
است و البته یک ماهه نمی شود ترمینال ساخت 
اما تا هفته دولت طراحی ترمینال به س���رانجام 
خواهد رس���ید و کلنگ ترمینال جدید فرودگاه 
مهرآباد زده می شود.حمیدضا سیدی مدیر عامل 
شرکت فرودگاه  ها و ناوبری هوایی ایران هم به 
خبرنگاران گفت: در دهه فجر امس���ال ۱۰ پروژه 
فرودگاهی ب���ه ارزش ۴5۰ میلیارد تومان مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.

واردات 200 هزار خودرو در 6 ماه   آینده    
س���خنگوی وزارت صنعت با 
اش���اره به اینکه براساس برنامه ریزی 
انجام ش���ده در 6 ماه آینده ۲۰۰ هزار 
خودرو به کشور وارد می شود، گفت: 
ممکن اس���ت خریداران خودروهای 
واردات���ی از ب���ورس کاال 3 تا 6 ماه 
بعد از خرید، خودرو خود را تحویل 

بگیرند.
به گزارش فارس، امید قالیباف 
گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در 3 
ماه باقی مانده امسال ۱۰۰ هزار دستگاه 
و به همین تعداد هم در 3 ماهه اول 
سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات 
تامین می ش���ود. وی افزود: تحویل 
خودرو در دو بازه 3 و 6 ماهه خواهد 
بود و لذا ممکن است متقاضیانی که 
از طریق بورس کاال خرید می کنند 3 
ت���ا 6 ماه بعد از زمان خرید، خودرو 
آنها تحویل داده شود که این زمان با 

توجه به ساخت خودرو و حمل آن 
طبیعی است. مشاور وزیر صنعت با 
اشاره به اینکه امسال حدود ۱۰ درصد 
از خودروهای وارداتی بصورت تحویل 
فوری به فروش خواهد رسید، در مورد 
نحوه تامین ارز واردات خودرو بیان 
داشت: در آیین نامه واردات خودرو 
روش ه���ای مختلفی برای تامین ارز 
قید شده که در مجموع ظرفیت های 
خوبی را ایجاد کرده اس���ت اما نکته 
مهم این است که تامین ارز از منشاء 
خارج کشور خواهد بود. وی با تاکید 
ب���ر تبعیت قیمت خودرو از نرخ ارز 
گفت: آنچه شاهد آن هستیم افزایش 
قیمت خودرو در بازار آزاد اس���ت و 
قیمت شرکت های خودروساز افزایش 
نیافته است. البته وزارت صنعت برای 
تنظیم بازار خودرو برنامه های متعددی 

دارد که بزودی اعالم خواهد شد. 

اوپک: درآمد نفتی سرانه ایران در هفت 
ماه سال میالدی معادل400 دالر است

اداره اطالعات انرژی آمریکا با بررس���ی آمار س���ازمان کش���ورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( درآمد نفتی سرانه ایران در ماه های ژانویه تا جوالی 
۲۰۲۲ را فقط ۴۰۰ دالر برآورد کرده است که این رقم تنها از درآمد نفتی 

سرانه نیجریه و ونزوئال بیشتر است.
به گزارش ایرنا، آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان می دهد 
متوسط درآمد نفتی سرانه اوپک در هفت ماهه سال جاری میالدی 95۰ دالر 
بوده است که این رقم نزدیک به کل درآمد سرانه نفتی اوپک در ۱۲ماهه 

سال ۲۰۲۱ یعنی ۱۱۰۴ دالر است.
براین اساس ،اعضای اوپک درآمد نفتی سرانه متفاوتی در هفت ماهه 
۲۰۲۲ داشته اند و شکاف درآمدی عمیقی از این نظر بین کشورهای عضو 
اوپک مشاهده می شود، به طوری که نیجریه به عنوان کشوری که کمترین 
درآمد نفتی سرانه را دارد، تنها 97 دالر درآمد نفتی سرانه داشته، اما این 
رقم برای کویت ۱۲6 برابر بیشتر بوده است. درآمد نفتی سرانه کویت در 
هفت ماهه ۲۰۲۲ افزون بر ۱۲۲۴۰ دالر اعالم شده که بیشترین رقم در میان 
اعضای این سازمان است.ایران هم با وجود این که یکی از تولیدکنندگان 
بزرگ اوپک محسوب می شود، از نظر درآمد نفتی سرانه در رده های پایینی 
قرار دارد. اداره اطالعات انرژی آمریکا درآمد نفتی سرانه ایران در ماه های 
ژانویه تا جوالی امسال را فقط ۴۰۰ دالر برآورد کرده است که این رقم 
تنها از نیجریه و ونزوئال بیشتر است.درآمد نفتی سرانه ایران در سال ۲۰۲۱ 
افزون بر ۴65 دالر بوده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده 
است درآمد نفتی سرانه ایران در ۱۲ماهه سال ۲۰۲۲ به 67۸ دالر برسد که 

این رقم نسبت به سال قبل ۴5 درصد رشد خواهد داشت.

همزمان با افزایش خزنده نرخ 
ارز درکشور، روند خروج سرمایه 
از کش���ور افزایش یافته به گونه ای 
که براساس اعالم مقامات تجاری 
بخش خصوصی، دریک سال ونیم 
اخیرفقط بخش صنعت وتجارت 
ایران تا 7۰ میلیارددالرس���رمایه را 
از کش���ور خارج کرده وبه کانادا 

برده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی 
اطالعات، با اینکه روندتاس���ف بار 
خروج سرمایه ازکشور بخاطرمسایل 
متعددی چون نامناسب بودن فضای 
کس���ب وکارو نامش���خص بودن 
افق وآینده اقتصادکشورادامه دارد، 
آماررسمی وشفافی دراین خصوص 
وجودن���دارد؛ یعنی مراجع اصلی 
آماری کشور چون بانک مرکزی و 
مرکزآمار ایران دراین باره اطالعاتی 
ندارند یا به طور علنی منتشر نمی 

کنند. 
تنها اش���اره علنی که به طور 
کلی می ت���وان دراین خصوص 
یافت، درس���ایت رس���می بانک 
مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی؛ 
بخش تراز پرداخت هاست. دراین 
بخش ردیفی به نام "خالص حساب 
وجوددارد که تاحدی می  سرمایه" 
تواند توصیف کننده بخشی از خروج 
سرمایه از کشور باشد؛ هر چندکه این 
ردیف دامنه شمول وتعاریف دیگری 
ه���م دارداما به هر حال تنهاچیزی 
است که دراین خصوص دردسترس 

است.
براین اساس،خالص حساب 
سرمایه درسه ماهه اول ۱۴۰۱درمقایسه 
با س���ه ماه���ه اول ۱۴۰۰معادل 
۲۱6درصد منفی بوده وکاهش یافته 
است؛ یعنی رقم این شاخص که می 
تواند توصیف کننده بخشی ازخروج 
سرمایه از کشورباشد، درخرداد۱۴۰۰ 
منف���ی 3 میلیارد و ۱7۴میلیون دالر 
بوده ک���ه در خرداد۱۴۰۱ به منفی 
۱۰میلیاردو3۲میلیون دالررس���یده 
اس���ت.با این حال، مراجع آماری 
کش���ورهای میزبان سرمایه های 
ایرانی���ان یابخش خصوصی ایرانی 
فعال دراین کش���ورها،ارزیابی ها 
وبرآوردهای���ی درخصوص خروج 
س���رمایه از ای���ران دارندکه متکی 
برداده هایی چون مهاجرت ایرانی ها 
به آن کشورها،پذیرش دانشجو، ثبت 
یا خرید شرکت، راه اندازی کسب 
وکارها و اس���تارتاپ ها ومانند آن 

است.هرچندبخاطر تنوع زیاد نوع 
وشیوه خروج س���رمایه از کشور 
وجریان مالی مداوم آن،میزان دقیق 
خروج س���رمایه از ایران هیچ گاه 
مشخص نمی شود،اما ارزیابی های 
بخش خصوص���ی فعال ایرانی در 
کشورهایی چون کانادا که از مدت ها 
قبل مقصد سرمایه های ایرانی بوده 
است،نش���ان می دهد مقدار واقعی 
خروج سرمایه از ایران بسیار بیشتر 
ازآن چیزی اس���ت که درداده های 
رس���می واز جمله ردیف "خالص 
بانک مرکزی قید  حساب سرمایه" 
شده است.به عنوان مثال گفته می 
شود ایرانیان با خرید35 هزار و 6۰ 
ملک درهشت سال اخیر دررتبه اول 
خرید ملک درترکیه قراردارند و آمار 
مشابهی ازافزایش خروج سرمایه به 
سوی امارات)دوبی(،اسپانیا و فرانسه 

هم وجوددارد.
کانادا ب���ه دالیل مختلف در 
سال های اخیر یکی ازمقاصد اصلی 
مهاجرت وسرمایه های ایرانیان بوده 
و اکنون این روند تش���دیدهم شده 

است.
مهن���دس محمد وحیدی راد 
مدیرعام���ل انجمن بازرگانی ایران 
وکان���ادا در این ب���اره به خبرنگار 
اقتصادی اطالعات گفت:افزایش نرخ 
ارز بارشد میزان مهاجرت ایرانیان به 
کانادا و ورود سرمایه به این کشور 
رابطه مستقیم دارد و اکنون که نرخ 
ارز افزایش یافته، ورودسرمایه های 
ایرانی وافراد هم بسیار بیشتر شده 
است؛زمانی هم که روند کلی نرخ 
ارزکاهشی است، شاهدکمترشدن 

مهاجرت هستیم.
وی با اش���اره به تغییرشیوه 
مهاجرپذیری کانادا از سال ۲۰۱۸که 
باعث افزایش ورود سرمایه ایرانیان 
به این کشور شده است،ادامه داد:از 
سال ۲۰۱۸ کانادا شرایط ورود نیروی 
کارحرفه ای به این کشور را سخت 
کرد ودرنتیجه نوع مهاجرت بیشتر 

به دو شیوه تغییریافت:سرمایه گذاری 
ودانشجویی بین المللی.

مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران 
وکانادا افزود: هر دو این روش های 
مهاجرتی نیاز به ورود پول زیادی 

به کانادا دارد.
به عنوان مثال برای مهاجرت 
ازطریق س���رمایه گذاری استارتاپی 
برای خانواده هایی که سرپرستشان 
باالی ۴۲ سال س���ن دارد،نیاز به 
حداق���ل 7۰ ه���زار دالر تا 3۰۰ 
هزاردالرسرمایه است که البته این 
وجه پایه اس���ت و سایر هزینه ها 
چ���ون اقامت وزندگی درآن لحاظ 

نشده است.
وی تصریح ک���رد: دربخش 
دانش���جویی هم دانش���جویی که 
ازکشوری دیگر مثل ایران به کانادا 
می آید و دانش���جوی بین المللی 
خوانده می شود تا هشت برابریک 
دانش���جوی کانادای���ی باید هزینه 
تحصیل بپردازد.مثال برای دریافت 
یک فوق لیس���انس درطی ۲ سال 
تحصی���ل حداقل ۲5 و حداکثر۴۰ 
هزار دالر الزم اس���ت که باافزودن 
هزینه های اقامت تا۸۰هزاردالرتمام 

می شود.
راد اظهارداشت:اما این هزینه ها 
وروش ها ن���ه تنها باغث کاهش 
مهاجرت گوناگون ایرانیان به کانادا 
نش���ده که آن را افزایش هم داده 
اس���ت.به عنوان مثال براساس آمار 
شهرداری مونترال، در۲ سال اخیر 
۱5 هزاردانش���جوی ایرانی به این 
ش���هر آمده اندکه اگر این رقم را 
در ۸۰ هزاردالر هزینه ضرب کنیم 
حدود ۱/۲ میلیارد دالر فقط ازاین 
محل، پول به یکی از شهرهای کانادا 

واردشده است.
وی ادام���ه داد: براس���اس 
آماردیگری که کانادا براساس زبانی 
که مهاجرین مختلف باآن صحبت 
می کنند، منتشر کرده تاسال جاری 
میالدی ۴3۰ هزارنفر فارسی زبان 
که باالی 9۰ درص���د آنها ایرانی 
هس���تند درکانادا زندگی می کنند.

تازه فرزندمهاجرینی که درکانادا به 
دنیا آمده؛ چون کانادایی محسوب 
می شوند، دراین آمار لحاظ نشده 
وگرنه رقم واقعی بس���یار بیشتر از 
این عدد اس���ت.مدیرعامل انجمن 
بازرگان���ی ایران وکانادا گفت:حاال 
تصور کنید این جمعیت بزرگ به 
طور مداوم وبابت مسایل گوناگون 

از ایران پول دریافت می کند.یکی 
بابت کمک هزینه زندگی شخصی 
یا دانشجویی، دیگری ملکی درایران 
دارد و اج���اره اش را به دالربرایش 
می فرستند،کسی شرکت یا کسب 
وکاری در ایران داردکه سودش دالر 
می شود وبه کانادامی آید. درنتیجه 
میزان سرمایه ای که به واسطه این 
جمعیت بزرگ ایرانی مقیم کانادا از 
ایران خارج می ش���ود، چنان است 
که صفرهایش درماشین حساب جا 

نمی شود.
وی اف���زود: البته آمار ورودی 
مهاج���ر از ایران به کانادا همچنان 
روبه رشد بوده وطبیعتا میزان خروج 
سرمایه ناش���ی از آن هم افزایش 
می یابد. براس���اس آمار کانادا در 
۲ س���ال اخیربه طور میانگین ۴۰ 
هزارنفر از ایران به کانادا مهاجرت 
کرده اند که اگر هریک از این افراد 
به جز هزینه های وکیل،6۰ هزاردالربا 
خودشان به همراه داشته باشند،حداقل 
۲ میلی���ارد و۴۰۰میلیون دالرپول از 
کشور خارج کرده اند که بااحتساب 
اقامت،خوردوخوراک  های  هزینه 
وغیره، این رقم به چند برابر افزایش 

می یابد.
راد درباره میزان خروج سرمایه 
توسط تجار وصنعتگران ایرانی به 
کانادا تصریح کرد:ارقام این بخش 

واقعا قابل توجه است.
براساس برآوردها در۱/5سال 
اخیرفعاالن بخش صنعت وتجارت 
ایران تا 7۰ میلیارددالرس���رمایه به 
شکل کارخانه وملک از ایران خارج 

کرده وبه کانادا برده اند. 
  برآورده���ا نش���ان می دهد 
این فعاالن اکنون دربخش صنعت 
وبخصوص ساخت وساز کانادا فعال 

هستند.
همچنی���ن داغ ترین بیزنس 
ایرانیان درکانادا مشاور امالک است 
به گونه ای که از هرپنج ایرانی مقیم 
کانادا یک نفر مشاور امالکی است.

وی خاطرنش���ان کرد: البته 
ورودسرمایه به کانادا، جاده یک طرفه 
اس���ت چراکه این کشور هرقدراز 
ورود سرمایه به کشورش استقبال 
می کند، برس���ر راه خروج سرمایه 
مانع گذاش���ته است. به عنوان مثال 
اگر ش���ما بخواهید باالی ۱۰ هزار 
دالر پول از کانادا به ایران بفرستید 
باید از مراجع قانونی این کش���ور 

مجوز بگیرید.

گزارش خبری اطالعات: 

70 میلیارد دالر سرمایه ایراني در 1/5سال اخیر به کانادا رفته است 

رشد اقتصادی  شش ماهه امسال با نفت 
3/3 درصد و بدون نفت 3/4 درصد

  بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در نیمه نخست سال جاری 
رشد اقتصادی با نفت 3/3 درصد و بدون نفت 3/۴ درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال ۱39۰در 
6 ماهه اول امس���ال به رقم 3۸7۰ هزار میلیارد ریال با نفت و 33۲6 هزار 
میلیارد ریال بدون احتس���اب نفت رس���یده ، در حالی که رقم مذکور در 
مدت مشابه سال قبل با نفت 37۴5 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 3۲۱7 

هزار میلیارد ریال بوده است 
نتایج مذکور حاکی از آن اس���ت که در 6ماهه اول س���ال ۱۴۰۱رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی ۲/۲، گروه صنایع و معادن 5درصد 
)ش���امل استخراج نفت خام و گاز طبیعی 3/۲، سایر معادن صفر، صنعت 
۴/9، انرژی ۱۲/9 و س���اختمان ۱/6- درصد( و گروه خدمات ۲/6درصد 

نسبت به 6ماهه اول پارسال رشد داشته است.

بدين �سيله به �طال� سرمايه گذ���� محتر� صند�� سرمايه گذ��� 
مشتر� يكم �كسير فا��بى مى �ساند 

 با توجه به تصميما� �تخا� شد� ��جلسه مجمع عمومى مو�� 1401/05/09 صند� �
� تاييد ����� نظا�� بر نها�ها� مالى س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� با موضو� �صال� 
حد نصا� تركيب ����يى ه���ا� صند�� مطابق مفا� �بالغي���ه 12020215 مو�� 
1400/12/21 س���ا�ما� بو�� � ����� بها���� تغيير�� مربو� �� �ميد نامه صند�� به 

تصويب �سيد .
   (www.exir1.irfarabi.com  )���� بر�� �طال� �� جزئيا� به تا�نما� صند�� به 

مر�جعه فرمائيد .

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت البرز دارو (سهامي عام)

شماره ثبت49 وشناسه ملي10861412626
بدينوسيله ��كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت �لبر� ���� (سهامي عا�) 
�عو� مي گر����جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��� كه ��� سه شنبه مو�� 
1401/10/13 س���اعت 11:00 �� محل: تهر��-خيابا� 16 ���- ��نشگا� 
تهر��- ساختما� جديد ��نشكد� ����سا��- سالن �����برگز�� مي گر��� 
حضو� به هم �س���انند. س���هامد���� محتر� مي تو�نند بر�� ��يافت بر� 
 ���� به جلس���ه� ��� يكش���نبه مو�� 1401/10/11 ب���ه ���� : تهر�� - 
 خياب���ا� �نقال�- خيابا� �س���تا� نج���ا� �للهى- بن بس���ت نيكخو��-

پال� 2- طبقه 4 ��مو� سها� شركت مر�جعه نمايند.
دستورجلسه :

1- �فز�يش سرمايه شركت
2- �صال� ما�� مربو� به �ساسنامه 

 3- س���اير مو���� كه به موجب قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومى 
هيأت مديره شركت البرز دارو (سهامي عام)فو� �لعا�� باشد.

جهت مشاهد� مز�يد� شركت  سا�� گستربه سايت
شركت سو�يكو مر�جعه فرماييد.

www.sudico.com
(تا�يخ برگز��� 1401/09/29 لغايت  1401/10/3)

آگـهـي مـزايـده

شرحعنوانرديف

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار1
استان بوشهر، عسلويه، شركت پتروشيمي نوري، صندوق پستي: 75391ـ  115 / تلفن هاي تماس: 4ـ  37323250ـ  077  

www.nopc.co :داخلي 2251ـ  2253 دورنگار: 37324775ـ  077/ سايت اينترنتي

سرويس، تعمير و بازسازي الكتروموتورهاي شركت پتروشيمي نوريموضوع مناقصه2

3
تاريخ، مهلت، نشاني دريافت و تحويل اسناد 

استعالم كيفي مناقصه گران

اسناد ارزيابي كيفي از امور حقوقي و قراردادها و يا از طريق سايت اينترنتي شركت دريافت شده و بعد از تكميل آنها به 
همراه مدارك مربوط حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/10/17 به صورت الكترونيكي به آدرس پست 

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

در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.مدت اعتبار پيشنهادها4

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

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

به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ 1/500/000/000 ريال 
(يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) و يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2661026610 نزد بانك تجارت شعبه 

پتروشيمي نوري به نام شركت پتروشيمي نوري

شرايط متقاضي:
1� ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مو�يا� مالياتي.

2 � ��شتن تجربه � ��نش فني كافي مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه �� كا�ها� قبلي.
3 � ��شتن تو�نايي مالي � ���يه ضمانت نامه ها� بانكي معتبر.

4 � ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتي متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.
5 � ���� بو�� تاييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6 � ���يه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7 � تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابي كيفي � ��سا� مد��� مربو�.

ش���ركت پس �� بر�سي  �س���نا� � مد��� ��يافت شد� � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� �� چا�چو� ضو�بط � مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين شركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد 
نمو�. ���يه مد��� � سو�بق مذكو� هيچ حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها � مد��� ��سالي بعد �� مد� گفته شد� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد � ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه �مد� �ست.
روابط عمومي شركت پتروشيمي نوري

شركت پتروشيمي نوريـ  سهامي عام
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (دو مرحله اي)

نوبت اولمناقصه شماره: 1401/357      آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العادهـ  نوبت اول
شركت سرمايه گذاري و بازرگاني ميكال راستبين (سهامي خاص) 
در حال تصفيه شماره ثبت 408699 شناسه ملي 10320594047

بدين �س���يله �� كليه سهامد���� شركت (�� حا� تصفيه) س���رمايه گذ��� � با��گاني ميكا� ��ستبين 
 (س���هامي خا�) � ي���ا نمايند� قانوني �نا� �عو� مي ش���و� تا �� جلس���ه مجم���ع عمومي عا�� 
بطو� فو� �لعا�� (نوبت ���) كه �� تا�يخ 1401/10/11 ساعت 09:00 �� نشاني تهر��� خيابا� ستا�خا�� 
 خيابا� كوثر ���� پال�1 (ساختما� �لگشا)� طبقه ���� ��حد14 تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.

 دسـتور جلسـه: 1� مالحظه گز��� مدي���ر تصفيه 2 � �نتخ���ا� � يا تمدي���د ���� مدير تصفيه 
3 � ساير مو���يكه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� باشد.

مدير تصفيه شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدين �سيله �� كليه س���هامد���� � �عضا� شركت حمايت �� 
توليدكنندگا� صنعت � كش���ا���� (سهامي عا�) به شما�� 
ثبت(1228) به شناس���ه مل���ي (10740044737) �عو� 
مي شو� كه �� جلسه � مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
ساعت 17 �لي 19 ��� يكشنبه مو�� 1401/10/11 �� خانه � 
�فتخا��السال� ��قع �� بر�جر� خيابا� صفا تشكيل مي گر��� 

شركت نمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1 � �نتخا� با���/ با��سا�.
2 � ساير مو���.

هيئت مديره 
شركت حمايت از توليدكنندگان صنعت و كشاورزي

مزايده عمومي
ش��ركت �حد�� � توس��عه �يلي مپنا ��نظر ���� تا �� 
طريق برگز��� مز�يد� عمومي نس���بت به فر�� يكدستگا� 
موتو�س���يكلت به ش���ر� �يل �قد�� نمايد. لذ� �� عالقمند�� 
�عو� بعمل مي �يد تا جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� حد�كثر تا 
تا�يخ 1401/10/03 به ���� تهر��� خيابا� �ستگر��(ظفر)� 
خيابا� مصد� شمالي (نفت)� كوچه خجند(ششم)� پال�11� 
طبقه ���� ��ح���د با��گاني مر�جعه � يا بر�� ��يافت �طالعا� 
بيش���تر با ش���ما�� تلفن 71094171 � 021 تما� حاصل 

نمايند.
وضعيترنگمدلشرحرديف

1180 S سالمـ  كاركرد3000سفيد1401بنلي

آگهى مناقصه عمومى  
دو مرحله اى 

شركت �سياتك �� نظر ����� نسبت به 
برگز��� مناقصه عا� �� مرحله �� بر�سا� شر�يط �ير �قد�� نمايد.

(used) ��موضو� مناقصه: خريد �� سر
مهلت ��يافت �س��نا� مناقصه: �� ساعت 11 ��� سه شنبه مو��  
29 ���ما� لغايت ساعت 12 ��� يك شنبه مو�� 4 �� ما� 1401 

مهلت تحويل پيش��نها���: حد�كثر تا ساعت 12 ��� پنجشنبه 
مو�� 8 �� ما� 1401 

تضمين ش��ركت �� مناقصه: يك فقر� ضمان���ت نامه بانكي � يا 
سفته به مبلغ 500,000,000 �يا� معا�� پنجا� ميليو� توما� �� 
�جه شركت �نتقا� ���� ها� �س���ياتك با �عايت شر�يط مند�� �� 

�سنا� مناقصه
متقاضي���ا� مي تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مناقصه با معرفي نامه 
 �سمي به س���اختما� مركز� �س���ياتك ��قع �� خيابا� ميرعما�� 

نبش كوچه �����هم� پال� 37 مر�جعه نمايند.
جهت �طال� �سانى ساير مو��� مربو� به مناقصه ��� ���� �يميل � 
شما�� تما� نمايند�  مناقصه گر �� معرفى نامه ضر��� مى باشد.

ساير مو��� �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �ست.
 مناقص���ه گر�� م���ي تو�نن���د بر�� كس���ب �طالعا� بيش���تر 

با شما�� تلفن 1544 ��خلي 1773 تما� حاصل نمايند.



بر پاية تعريف ســـازمان جهانى بهداشـــت،  
طب ســـنتى به دانش، مهارت و كاركردهايى بر 
پايـــة تئورى، عقايد و تجربيات بومى فرهنگ هاى 
گوناگون گفته مى شود كه با هدف حفظ سالمتى، 
پيشـــگيرى، تشخيص، بهبود و درمان بيمارى هاى 

جسمى و روحى، كاربرد دارد.
براى هزاران سال، انسان ها از نواحى گوناگون 
جهان، از گياهان يا مشتقات بدن حيوانات، براى 
درمان مشكالت سالمتى خود استفاده كرده اند. در 
آفريقا، آســـيا، آمريكاى التين و خاورميانه، حدود 
70-90 درصـــد مردم، همچنان از انواع گوناگون 
توصيه هاى ســـنتى، به عنوان درمان اوليه استفاده 
مى كنند. طب ســـنتى در بعضى مناطق از پشتوانة 
جامع و داراى مطالعات پژوهشـــى و اسناد علمى 
و تئورى و كاركردى برخوردار اســـت؛ در حالى 
كه در نواحى ديگر، اين دانش افت كرده اســـت 
و آنچـــه از آن مانـــده، يك فرهنگ شـــفاهى و 

كوچه بازارى است. 
جايگاه طب سنتى در زندگى روزمره

به بازة توليدرسيدن دارو هاى شيميايى مدرن، 
مستلزم سال ها كار پژوهشى دانشمندان است؛ اما 
همچنان اين ريســـك وجود دارد كه به گونه اى 

نادرست از داروها استفاده شود. 
آنتى بيوتيـــك نابه جـــا، ضمن ايجاد مقاومت 
دارويى در بدن، بناچار سبب توليد آنتى بيوتيك هاى 
قوى تر و با تركيبات شـــيميايى پيچيده تر مى شود 
كـــه كوچكترين پيامدش، مرگ باكترى هاى مفيد 
دســـتگاه گوارش انسان است؛ اما در طب سنتى، 
گياهان از طبيعت و زير نور خورشيد و به شكل 
غيرسنتزى و بدون دستكارى آزمايشگاهى به دست 
مى آيد؛ چنين گياهانى، در وهلة نخست، غذاست 
تا دارو؛  بر پاية همان گفته ابن سينا كه غذاى انسان 
همان داروى انســـان است و داروى انسان، همان 
غذاى انســـان؛ و از آن جايى بيشتر بيمارى ها(مگر 
بيمارى هاى ژنتيك) از غذاست، بنابراين مى توان با 

پرهيز و تغيير رژيم  غذايى، به درمان رسيد. 
يكى از جنبه هاى بسيار رايج در طب سنتى، 
استفاده از گياهانى با ويژگى دارويى است. استفاده 
از اين گياهان در زندگى روزانگى نيز رواج دارد 

و تأثير مفيدش را بر بدن انسان مى گذارد. 
نزديك به يك چهارم از داروهاى شـــيميايى 
مدرن امروز، منشاء طبيعى دارد. همچنين از 121 
داروى گوناگوِن مورد اســـتفاده در درمان سرطان 
در پزشكى مدرن، 90 مورد آن ها از گياهان گرفته 
شـــده است، مانند افشره آرتمى سينين(گندواش يا 
درمنه) كه براى درمان ماالريا و ســـرطان كاربرد 
دارد. اهميت درمانى اين گياه تا آنجا اســـت كه 
براى نخســـتين يابندة آن در ســـال 2015، جايزة 
نوبل فيزيولوژى و پزشكى به ارمغان آورده است. 
در ايـــن جايزه، يابندة آورمكتين(دارويى از ميكرو 

ارگانيسم خاك) نيز شريك است.
اميدهاى زيادى براى استفاده از گياهان دارويى 

در ارتقاء سالمت جامعه ها وجود دارد. 
بر اســـاس گزارش سازمان جهانى بهداشت، 

استفاده از گياهان در سال هاى گذشته، نقش بسيار 
چشمگيرى در درمان و كنترل بيمارى سارس در 
چين داشـــته اســـت. گردش مالى ساالنه تجارت 
گياهان دارويى(بكر فرآورى  نشده) و نيز داروهاى 
گياهى(تركيبى و فرآورى آزمايشـــگاهى) بســـيار 
باالست؛ كه اين گزارش، در مورد دومى ست.   

داروهاى با پاية گياه 
چندى پيش، نمايشگاه فرآورده هاي طب سنتي، 
در ســـكوت خبري و با كمترين اطالع رســـاني 
در تهران برگزار شـــده اســـت؛ در ايستگاه هاي 
مترو، نشـــاني از اين نمايشـــگاه نبود. حتى در 
محوطة بزرگ نمايشـــگاه نيز از پارچه نوشت، بنر، 
ديوارنوشت و بروشور براى راهنمايى مردْم ديده 
نمي شـــد. هم اكنون شركت هاى زيادى در زنجيره 
صنعت داروهاى گياهى فرآورى شده، فعال هستند. 
شركت هاي فن آورى، 25درصد از كل شركت هاي 
فعال در اين بخش از صنعت داروســـازى را به 

خود اختصاص داده اند. 
دكتر محمد فمي زاغري- مسئول يك غرفه، 

در ارتباط با داروهاى شـــركت خودشان مي گويد: 
نام شـــركت ما از گياه زلنگ، همان گياه داروي 
بومي استان مازندران و رسيناگلي(بهار رو) گرفته 
شده است. همة داروهاى ما پاية گياهي و مصارف 
گوناگون دارد. بسياري از توليداتى كه داريم، نتايج 
تحقيقات خودمان اســـت و از جايي نگرفته ايم. 
بـــر روى 3 تـــا از داروهاى گياهى ما، تحقيقات 
باليني انجام شـــده است و مقاالتي هم نوشته ايم 
كه در مجله هاى معتبر جهاني نشـــر يافته اســـت.
اينك ما 6 دارو با پاية گياهي در سبد دارويي مان 
داريم. پروانه ســـاخت 9 دارو را از ســـازمان غذا 
و دارو دريافـــت كرده ايـــم كه 3 داروى ديگر در 

حال ساخت است.
دكتر فمى در پاسخ به اين سؤال كه آيا داروهاي 
گياهى توليدي شركت شما را پزشكان خاصي نسخه 
مي كنند، مي گويد: هر دارويى، پزشكان خاص خود 
را دارد. عموماً تمام اين داروها را پزشكان عمومي 
و متخصصان داخلي مي توانند نســـخه كنند ولي 
يك ســـري از داروها بايد توسط پزشكان عمومي 
و متخصص داخلي و سري ديگر از داروها بايد 

توسط پزشكان هدْف نسخه شود. 
دارويـــى كه در ارتباط با حافظه و يادگيري 
توليد شده است، بايد توسط متخصصان اعصاب 
و روان و مغز و اعصاب-كه پزشـــكان هدف ما 
هستند- تجويز شود. يا داروى دهان شوية گياهي 
كه براي درمان آفت و مشـــكالت دهاني توليد 
شـــده است، انكولوژيســـت ها، پزشكان هدف ما 
هستند تا براي بيماراني كه براى شيمي درماني و 
راديوتراپي دچار آفت و زخم هاي دهاني شده اند، 

نسخه شود.
برخـــى داروهاى گياهي، مي تواند جايگزين 
خوبي براي داروهاي شـــيميايي پزشـــكى مدرن، 
پرپيامد باشـــد. برخى داروهاي شيميايي پزشكى 
مدرن، موجب اعتياد مي شود و هربار بايد مصرف 
آن را بيشـــتر كرد؛ ولـــي داروهاي بر پاية گياه، 

اين گونه نيســـت، يعني با قطع دارو، با مشـــكل 
مواجه نمي شويم. 

اثر داروهاي شيميايي پزشكى مدرن، بالفاصله 
است اما تأثير بهبودى داروهاى با خاستگاه گياه، به 
مرور در بدن ظاهر مي شود و ماندگار است. مثًال 
داروي گياهى زول اسليپان، براي درمان بي خوابي، 
اصالح كيفيت خواب و شادابي پس از بيدارشدن 
توليد شـــده است، براي مشاهدة حداقل اثر، الزم 
اين است كه اين داروى گياهى تا دوهفته از سوى 

بيمار مصرف شـــود؛ تا حداكثر يك ماه، اثربخشي 
اين داروى گياهى مشاهده خواهد  شد. بايد اشاره 
كنم كه يكي از داروهاى گياهي را افراد خودشان 
مي توانند تهيه كنند اما بســـياري از اين داروها، 

نيازمند تجويز و نسخه است.
دكتر فمى، در ارتباط با خالي بودن بعضي از 
غرفه ها مي گويد: امسال نسبت به سال هاي گذشته، 
استقبال از نمايشگاه كمتر بوده است؛ حتي بعضي 
از شـــركت ها با آن كه هزينه غرفه ها را پرداخت 
كرده بودند، از حضور در نمايشگاه خودداري كرده 
بودند. همين طور، اســـتقبال مردم هم مانند گذشته 
نبود؛ اما از نظر علمي و كاربردي، نمايشگاه خوب 
بود و براي يك دانشـــجوي داروسازي عالي بود؛ 
هم از لحاظ مواد اوليه و هم از لحاظ دستگاه هايي 
كه به نمايش گذاشته شده بود؛ البته از نظر كميت، 

دستگاه ها نسبت به دوره هاي گذشتْه كمتر بود.
دستاوردهاي درمان

دانه هاى گياهان و دمنوش ها را مردْم مستقيم از 
فروشگاه   هاى گياه دارويى تهيه مي كنند اما داروهاي 
گياهي، نزد مردم كمى ناشناخته است. بهتر است 
داروهاى گياهى(برخالف گياهان  دارويى) توســـط 
پزشكاْن نسخه شود و در جايي مثل داروخانه ها 

به مردم ارائه شود.
دكتر حســـين عطار-داروساز پزشكى مدرن 
در باره نمايشگاه مى گويد: نمايشگاه فرآورده هاي 
طب سنتي، نشانگر رشد سريع توليد فرآورده هاي 
گياهي در كشـــور است. هم كتاب هاى علمي كه 

در اين بخش چاپ شـــده اســـت و هم داروهاى 
توليدى، متنوع و قابل توجه است. 

يك سري از داروهاى داراى پشتوانه تحقيقات 
باليني، بســـيار با ارزش اســـت چرا كه تحقيقات 
باليني نشان مي دهد يك دارو، اثر درماني خاصي 
دارد و پزشكان مي توانند آن را تجويز و نسخه كنند. 
من ديده ام كه بعضي از اســـاتيد دانشگاه، دارويي 
را ســـاخته اند و آن را بر بالين بيمار مورد ارزيابي 
قـــرار داده اند. هرچقـــدر تحقيقات در اين زمينْه 

بيشتر باشد، مردم و پزشكان از آن بيشتر استقبال 
خواهند داشت. من خودم در اين زمينه، تجربه اي 
نداشـــته ام اما در اين نمايشـــگاْه شاهد بودم كه از 
نظر دانشگاهي، مطالعات خوبي انجام شده است و 
مقاالت متنوعي هم به چاپ رسيده است. كارهايي 
از اين دست، به دانستي ها عمق مي بخشد و باعث 

اعتماد بيشتر مردم و پزشكان مي شود.
دكتر عطار در برابر اين ســـؤال  كه آيا شـــما 
به عنوان داروساز طب مدرن، طب سنتي و داروي 
گياهـــي را قبـــول داريد يا نه، پاســـخ مى دهد: 
مكتب هاي پزشكي مورد نياز، متفاوت و گوناگونند 
و بسياري شان  رسمي نيستند اما سازمان بهداشت 
جهاني، طب سنتي را به رسميت شناخته است. 
منشأ اين طب ها، به هررو براى منطقه اي از 
يك كشور است و تجربة تاريخى خوبي از يك گياه 

يا سنگ يا يك مادْه به دست  آورده اند.
پزشـــكى مدرن مي تواند كارهاي باليني طب 
سنتي را انجام دهد و به كمك همديگر، دستاوردهاي 
خوبي براي ســـالمت مردم  داشته باشند؛ هدف، 
افزايش ســـالمتي مردم اســـت؛ پزشكى مدرن به 
صورت ملكولي به بيماري ها نگاه مي كند و بخشي 
از بدن را كه دچار آســـيب شـــده، مستقيم درمان 
مي كند. طب سنتي اما، بدن را سيستماتيك مي بيند 
و به عنوان اندامگانى يك پارچه به آن نگاه مي كند 
و آنـــگاه كه كل ايـــن اندامگان خوب كار كند، 

بيماري هم از ميان مي رود.
واقعيت هايي وجود دارد كه نمي شـــود منكر 

شـــد؛ به هر رو، تجربه هاى گياهان دارويى انسان 
كه نسل در نسل و سينه به سينه چرخيده تا به ما 
رسيده است، گنجينة با ارزشي است كه به عنوان 

داروساز مي توانيم از آن بهره ببريم.
در طـــب ايرانى هم دم نوش هاي خوبي براى 
سرماخوردگي داريم كه خودم نيز گاهي از آن ها 
اســـتفاده مي كنم يا در زمان كرونا،  بعضي از اين 
دمنوش ها تأثير خوبي در درمان يا كاهش عفونت 
داشت؛ مثًال براى كاهش عفونت  ، دمنوش آويشن 

و پونه و تخم گشـــنيز پيشنهاد مي شود كه بخور 
آن هم مفيد است. 

همچنين جا دارد اضافه كنم كه دســـتگاه هاي 
به نمايش گذاشـــته در اين نمايشگاه، جالب بود، 
چون كمك مي كند تا صنعت ســـاخت داروهاى 
گياهى توســـعه پيدا كند، من هم عالقه مند شدم. 
دستگاه هايي كه توسط بچه هاي ايراني ساخته شده 
اســـت، خيلي قيمت ارزان تري دارد و به كمك 
آن ها مي شود شكل هاي گوناگون داروهاي گياهي 
را فرمولـــه و بـــه مردم عرضه كرد.دكتر عطار، به 
چيستى دانش بنيان اشاره مى كند و مى گويد: داروي 
گياهي را بر بالين بيمار، مورد تحقيق قرار مى دهند؛ 
مثًال روي100 تا بيمار كار مى كنند و پزشـــكان 
متخصص، تشخيص مى دهند كه اين دارو مثًال براي 
ســـرفه مفيد است؛ يا قند خون را پايين مي آورد، 

يا اين كه عوارضي ندارد. 
همچنين روي افراد سالم كار مى شود تا ببينند 
كه عوارضي ايجاد نمي كند يا عوارض كمي دارد. 
اين يك روش دانش محور اســـت. يك عصاره را 
به صورت نانو امالســـيون كار كرده اند؛ از دانش 
روز بهـــره برده انـــد و دارو را فرمولـــه كرده اند؛ 
تكنولوژي جديد و كاربردش را در داروي گياهي 

استفاده كرده اند. 
بسياري از اين داروها، نزد مردم ناشناخته است. 
شايد يكي از مشكالت شان، پخش، اطالع رساني و 
بازاريابي باشد. پخش هاي قوي داروسازي مي تواند 
به كمك داروسازان گياهي بيايد تا راة معرفي اين 

داروها به بازار هموار شود.
طب ايراني و ابن سينايي

گاه طب سنتي، دانش آموختگان پزشكى مدرن 
را -كه سِر ناسازگاري با آن دارند- به سوي خود 

جلب مي كند.
دكتر ايمانه بركت- داروساز و پژوهشگر كه 
سابقة تحقيق و تجربة چندين ساله در طب سنتى 
ايرانى و  سينايي دارد، در اين باره باور دارد: پزشكان 
مدرن، مى گويند بعضي از كســـاني كه در طب 
ســـنتي، ارائه خدمت مي كنند، علم كافي و تسلط 
الزم را ندارند؛ من از همكارانم درخواست مي كنم 
كه مطالعاتي بر روي گياهان دارويي ايران و طب 
سينايي داشته باشند تا بتوانند مفاهيم طب سنتي 
را هر چند ساده با بيمارشان در تعامل باشند تا از 
اين طريق، شايد بتوان از حجم داروهاي شيميايي 

براي بيمار كاست.
بر اساس مطالعات انجام شده و سال ها تحقيق 
و مطالعه در داروهاي رايج ايران و جهان، داروهاي 
شيميايي در طوالني مدت، براي بيماري هاي مزمن 
جوابگو نيست. در بيماري هاي مزمن، بايد به دنبال 

يك داروي ايمن باشـــيم كه در درازمدت بتوانيم 
بهترين درمان را داشته باشد.

 بـــراي درمان بيماري هـــاي مزمن مثل درد 
مفاصل، چاقي و الغري، ديابت، آســـم و آلرژي، 
پوســـت و مو و ناخن، بيماري هاي گوارشـــي و 
بعضي از بيماري هاي زنان، نيازمند دارويي هستيم 
با بهترين اثر و كمترين عارضه. من پزشـــك و 
داروسازي هستم كه داروسازي مدرن خوانده ام ولي 
ســـعي دارم در مواردي كه داروهايي شيميايي در 
دراز مدت آســـيب رسانده است، داروهاي گياهي 

را جايگزين كنم.
در نمايشگاه هاي طب سنتي، يكي از چيزهايي 
كه توجه خانم ها را به خود جلب مي كند، عرضه 
و فروش لوازم آرايشي و بهداشتي است و چون 
عنوان گياهي را يدك مي كشند، خانم ها با اعتماد 

بيشتر، تمايل به خريد آن دارند. 
دكتر بركت در اين باره مي گويد: در خريد مواد 
بهداشـــتي و آرايشي، به اجزاي تشكيل دهندة آن 
توجه كنيد، به شكل ظاهري آن و از شركت ها و 
مكان هاي معتبر خريداري كنيد و توجه كنيدكسي 
كه آن رژلب يا رژگونه را فرموله كرده اســـت، 

داروساز باشد.
دكتر ميثم سليمي- پزشك اورژانس كه دوره 
مكمل طب سنتي و طب سوزني را گذرانده است، 
مي گويد: از وقتي طب ايراني را شناختم،  مى كوشم 
بيماران نورچشمي ام را با طب سنتي درمان  كنم. 
البته طب ايراني در بخش اورژانس، كارى ندارد 
ولي در درمان بيماري هاي مزمن عالي است. طب 
سنتي در بيماري هاي گوارشي، زنان و بيماري هاي 

پوست و مو، حرفي براي گفتن دارد.
تازه هاي نشر طب ايراني

در نمايشگاه، تعداد غرفه هاي كتاب، به انگشتان 
يك دست هم نمي رسيد؛ اما همين تعداد، دوستداران 
كتاب را به سمت خود كشيده بود؛ چرا كه همة 
غرفه ها تنها كتاب هاي تخصصي طب سنتي را به 

نمايش گذاشته بودند.
در ديگر نمايشگاه هاى كتاب، اين امكان وجود
ندارد كه ناشـــران تخصصي، در يك راسته غرفه
داشته باشند چون غرفه ها بر اساس حروف الفبا،

رديف مى شوند.
دكتر ميثم ســـليمي-كه براي تهيه كتاب هاي
مورد عالقه اش به نمايشگاه آمده بود، مى گويد: از
آن همه كتاب و بيش از 1000 نسخه در يك جا،
بسيار هيجان زده شده بودم. خوشبختانه هرنوع كتابي
كه بخواهيد موجود بود. از نســـخه هاي قديمي و
خطي گرفته تا تازه هاي نشـــر؛ و اين فرصتي  بود
براي كسانى مثل من كه در كمترين زمان، بيشترين

خريد را داشته باشم.
در نمايشگاه، يك آقايي كه به شيوايي، فارسي
صحبت مي كرد و چهرة ايراني داشـــت، ســـراغ
نســـخه هاي خطي را مي گرفت؛ مى گفت: عراقي
هســـتم و از اربيل براي خريد و تهيه نســـخه ها و
تازه هاي نشـــر طب ســـنتي آمده ام. دستي هم در
طب سنتي دارم؛ طب ايراني، قابليت هاي بسيارى
در درمـــان بيماري ها دارد، بخصوص بيماري هايي

كه طب مدرن قادر به درمان آن ها نيســـت. در
دوران كرونا با معرفى دمنوش هاي گياهي و بخور
گياهان دارويي، توانستم خودم را از شر ويروس

كرونا ايمن نگه دارم وگرنه مبتال مى شدم.
در ميان غرفه داران، پسر نوجواني توجه ام را
جلـــب كـــرده بود كه با عالقه و انرژي خاصي از
مشتريان استقبال مي كرد و درباره كتاب ها توضيح
مى داد و تلفظ درســـت نام آن ها برايش ســـخت
بود چه رســـد معناي لغوي آن. اصول غمز، نام
تازه ترين كتاب شان بود.نام نوجوان، محمدحسين
غالمي بود و 13 سال داشت و در كالس هفتم
درس مي خواند. مى گفت از 9 ســـالگي در كنار

پدر با كار نشر آشنا شده است. 
در 9 ســـالگي، به تنهايـــي كتابي فروخته و
به سرعت، سامانه نشر و كارهاي مربوط به آن را
فرا گرفته اســـت و ســـپس به گونه اي، كارها را به
تنهايي در دست دارد. به گفته خودش به  جز موارد
اداري نشر، همه كارها را دوست دارد و به تنهايى
كارها را انجام مى دهد. مى گفت مي خواهد در آينده
ناشر شود، مانند پدرش، يك ناشر درس خوانده و
دانشگاه ديده. او سركارداشتن با كتاب ها را بهترين
سرگرمي خود مي دانست و از هر فرصتي استفاده

مي كرد تا در اين كار، حرفه اي شود.
***

برخالف داروهاى گياهى فرآورى و فرموله شده،
گياهـــان با ويژگى دارو(يا همان گياهان دارويى)
پيچيده نيســـتند و از باستان تاكنون در آشپزخانة

خانه ها وجود داشته است.
 زردچوبه، آنتى اكسيدان است. زنجبيل، داراى
چندين تركيب گياه فعال درمانگر اســـت. عرق و
دمنوش ريشـــه والرين، براى داشتن يك خواب
طبيعى مورد اســـتفاده قـــرار مى گيرد. از دمنوش
بابونه براى درمان رده هاى گسترده اى از بيمارى ها

استفاده مى شود.
روفيا تيرگري
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* دكتر محمد فمي زاغري: اينك ما توليد6 دارو با پاية گياهي را در سبد دارويي مان 
داريم

*دكتر حسين عطار-داروساز پزشكى مدرن: مكتب هاي طب در جوامع  بسياري  
 رسمي نيستند اما سازمان بهداشت جهاني، طب سنتي را به رسميت شناخته 

است 

* دكتر ايمانه بركت-داروساز و پژوهشگر: از همكارانم درخواست مي كنم 
مطالعاتي بر روي طب سينايي داشته باشند

* دكتر ميثم سليمي- پزشك اورژانس: طب سنتي در درمان بيماري هاي 
مزمن جواب مى دهد

پيام نمايشگاه فرآورده هاي طب سنتي

پزشكى مدرن و طب سنتى؛ دو بازوى درمان بيمارى ها

آگهى حق تقدم 
شركت سكوى نوآورى باز داده محور سنباد (سهامى خاص)

به شماره ثبت 572591 به شناسه ملى 14009782081
به اطالع كليه سهامداران شركت ســـكوى نوآورى باز داده محور سنباد (سهامى خاص) 
به شـــماره ثبت 572591 مى رســـاند با عنايت به مصوبه مجمـــع عمومى فوق العاده 
مـــورخ 1401/09/26 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش ســـرمايه به هيئت مديره، 
نظر به اينكه مقرر اســـت سرمايه شـــركت از مبلغ 410/000/000/000 ريال به مبلغ 
879/243/088/203 ريال منقسم به 879/243/088 سهم 1000 ريالى با نام از طريق 
پرداخت نقدى افزايش يابد، از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ 
نشر آگهى به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به افزايش سرمايه استفاده نمايند و مبلغ 
  IR 110540105447001174467606 اســـمى خريد سهام خود را به حساب شماره 
شـــركت نزد بانك پارسيان شعبه چهارراه تختى كد  1054 واريز و فيش مربوطه را به دفتر 
شركت، واقع در تهران، محله كاووســـيه،  بلوار نلسون ماندال، كوچه دامن افشار، پالك 9، 

طبقه اول، واحد جنوب شرقى تسليم نمايند.
ضمناً هر سهامدار به ازاى يك سهم تعداد 1,1445 سهم حق تقدم در افزايش سرمايه دارد.

بديهى اســـت پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقيمانده را به ساير 
متقاضيان واگذار نمايد.

هيئت مديره 

24676جدول
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افـقـى: 

  1 - مهربان ترين بخشندگان ( نام خداوند ) - برادر آبادانى
 2 - وجه رايج اروپا - تيم ايتاليايى - نرده كناره ايوان

 3 - بافندگى - آب ويرانگر - بندر سوئد 
4 - كاله پادشاهى - صدمه - قبل از ششمين

 5 - بيمارى زردى - جنس مدال قهرمانى - زود و فورى
 6 - ورم و آماس - شانه و دوش - ناراحت و بى تاب بر 
اثر روياروى با يك وضع آزار دهنده - عالمت جمع

 7 - پول ايتاليا - گوشــه اى در دستكاه هاى راست 
پنجگاه و همايون

  8 - گل و الى ته حوض - عدد حركت - مساوى - 
شفقت

 9 - آن كه با دستگاه بى سيم كار مى كند - مصيبت 
10 – انــدام و هيــكل - فرســتادن - هم پگاه و هم 

جادو - شهر خرمالو
 11 - ذره باردار - مذهب - اكسيد طبيعى ، سرمه
 12 - از ورزش هاى گروهى - خردمند هندى - محدب

 13 - جمع نادر ، افراد كم همانند - آب فروش - ژوئيه 
( ماه هفتم سال ميالدى )

 14 - دفع كننده - از مركبات - بيمارى قرن
 15 - شامل همه - اثرى از عطار نيشابورى

عـمـودى:

 1 - پليس بين المللى - ستيزه جو
  2 - ســران و بــزرگان - جانــور خرطــوم دار -

 لباس نو پوشيده 
3 - حراج شده - ماه هفتم قمرى - لحافدوز 

4 - خيزابه - بى پرده - جد - آيين نو ومخالف سنت 
يا پذيرش جامعه

 5 - سنگ قيمتى - رئيس سپاه
 6 - گونه - دوازده ماه - جزيره بزرگ ايتاليا - منقار كوتاه

  7 - نمايش نامه نويس فرانسوى مولف ايفى ژنى -
 اشــاره به چيزى نامعلوم - پرنده اى شبيه گنجشك 

كمى بزرگتر 
 8 - مايــل و كج – لقب پادشــاهان پيشــدادى -

 مخفف چهل - طوالنى ترين سوره
 9 - بار برداشتن - زرين - قادر

 10 - من و تو - به كامپيوتر وصل مى شود و طرح ، نمودار 
و تصوير رسم مى كند - نفع  - پوشاك ستور

 11 - جمع منفعت - نيازمند
 12 - فرزند چهار پايان - دورى - شــهر زيارتى - 

حرف سى الفبا 
13 - سيب تركى - دوستدار - تاج و افسر 

14 - الرو - پادشاه - سرزمين
 15 - جوهر نشادر - باعث افزايش نيرو

به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت تعاوني مي رساند كه جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول تعاوني در ســـاعت 17 روز يكشنبه 
مورخ 1401/10/11 در محل ســـيرجان بلوار وليعصر ابتداي خيابان 
نرجسيه موسســـه دارالقرآن اهل بيت تشكيل مي گردد از كليه اعضاي 
محترم دعوت مي گردد رأس ســـاعت مذكور در جلســـه حضور به هم 

رسانند.
1ـ اين جلسه با حضور دو سوم اعضاء و يا نماينده تام االختيار آنان رسميت 
خواهد يافت و تصميماتي كه در اين جلســـه گرفته مي شود براي كليه 

اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر مي باشد.
2ـ  چنانچه حضور عضوي به داليلي در مجمع عمومي ميسر نباشد، هر 
يك از اعضاء تعاوني مي تواند نماينده تام االختياري (از ميان اعضاء تعاوني 
يـــا خارج از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال رأي تعيين نمايد. تعداد 
آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي 
خواهد بود. جهت دريافت برگ وكالتنامه وكيل و موكل مي بايســـت در 
روزهاي 4 و 5 دي ماه از ساعت 8 لغايت 15 به محل دفتر تعاوني واقع در 

سيرجان بلوار مالك اشتر خيابان وحدت پالك 111 مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

تصويب تغييرات اساسنامه:

1ـ اصالح ماده 6(تغيير آدرس شركت)
2ـ  تغيير بند4 قسمت الف شرايط عمومي ماده 12

3ـ  اضافه نمودن موادي به بند 1 قسمت ب شرايط اختصاصي ماده 12
4ـ  حذف بند 2 قسمت ب شرايط اختصاصي ماده 12

هيئت مديره شركت تعاوني گهرعمران سيرجان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
 نوبت اول

 شركت تعاوني گهر عمران سيرجان
 به شماره ثبت 965 شناسه ملي 10860530016 

شهرستان سيرجان استان كرمان

خالصه تمديد آگهي مزايده عمومي نوبت اول 
شماره 233/01/58251 مورخ 1401/09/22

بدينوسيله به اطالع مي رساند بدليل در پيش بودن تعطيالت زمستاني شركت 
از تاريخ 1401/10/03 لغايت 1401/10/09، آگهي مزايده عمومي شـــماره 
فوق االشاره(درخصوص فروش تعداد شش دستگاه ماشين مازاد بر نياز خود) تا 

تاريخ 1401/10/12 تمديد مي گردد.
لذا متقاضيان مي توانند تا تاريخ تمديد شده(مورخ 1401/10/12) جهت بازديد 
و يا دريافت اسناد مزايده به نشاني: ساري كيلومتر12 جاده ساري به سمنان و يا 
دفتر مركزي به نشاني: تهران خ سيدجمال الدين اسدآبادي خ نوزدهم خ شهيد 
ابوالفضل فراهاني پور پالك45 مراجعه نمايند. الزم به يادآوري مي باشد آخرين 
تحويل پاكات تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 به نشاني هاي 
قيد شده مي باشد. همچنين متقاضيان مي توانند جهت اطالعات بيشتر به سايت 

اينترنتي شركت به نشاني WWW.Mazpaper.com مراجعه نمايند.
ضمناً متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كســـب اطالعات بيشـــتر با شماره 

تلفن 33455236ـ  011 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

به اطالع صاحبان ســهام شركت ســرمايه گذارى گروه توسعه ملى (ســهامى عام) مى رساند كه جلسه مجمع 

عمومى فوق العاده شــركت با دستور جلسه ذيل راس ســاعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/10/15 در محل 

سالن همايش هاى شهداى توســعه ملى  واقع در تهران –ميدان ونك، خيابان شهيد خدامى، نرسيده به چهارراه 

آفتاب،پالك 89 شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى طبقه همكف، برگزار مى گردد. 

دستور جلسه :

1- اصالح ماده 58 اساسنامه شركت 

2- ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ســـهامداران محترم يا وكالى قانونى آنان مى توانند براى دريافت برگ ورود به جلســـه از روز شنبه مورخ 1401/10/10 در طى 

ســـاعات ادارى به واحد امور سهامداران واقع در محل شركت مراجعه نمايند. شايان ذكر است كه حضور وكال يا نمايندگان قانونى 

ســـهامداران صرفاً با ارائه وكالت نامه رسمى معتبر براى سهامداران حقيقى و ارائه نامه نمايندگى با امضاى صاحبان مجاز به همراه 

آخرين تغييرات روزنامه رسمى يا وكالت نامه معتبر براى سهامداران حقوقى، امكان پذير مى باشد. 

به منظور رفاه حال ســـهامداران محترم، پيشنهاد مى نمايد نسبت به  مشاهده و پيگيرى آنالين مجمع از طريق تارنماى شركت به 

نشـــانىtmgic.ir و ياصفحه آپارات به نشانى tmgictv ، اقدام نمايند. همچنين درج پرسش هاى مرتبط با دستور جلسه مجمع 

از طريق تارنماى شركت    تماس با ما      ارتباط با امور سهامداران به نشانى https://tmgic.ir/cs  امكان پذير خواهد بود. 

ذكر اين نكته ضرورى است كه در مجمع فقط به پرسش هاى مرتبط با دستور جلسه، پاسخ داده خواهد شد. 

  هيات مديره  شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى (سهامى عام)

ثبت شده به شماره 89584  و شناسه ملي 10101339590

شركت سيمان ساوه(ســهامى عام)در نظر داردخريد7 تيپ بتن 

نســـوز مجموعاً kg 260000 مورد نياز كارخانه ســـيمان خاكسترى 

خودرااز طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد.

از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد تا ضمن مراجعه به دبيرخانه 

كارخانه ســـيمان خاكسترى ساوه و با دريافت اسناد مناقصه (دريافت از 

طريق سايت شركت) ،حداكثر تا روز شنبه مورخ1401/10/10 نسبت به 

ارائه پيشنهاد خود به نشانى: تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير ، 

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

شركت سيمان ساوه (سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى
آگهى مناقصه عمومى  خريد 7 تيپ بتن نسوز 

خدمات خانه دارى هتل/ شماره 213436 
شركت صنعتى و معدنى توسعه فراگير سناباد در نظر دارد، «خدمات تامين نيروى 
انســـانى و خانه دارى هتل عباســـيه ام البنين در مشـــهد مقدس»   را با برگزارى 
مناقصه طبق شـــرايط مندرج در اســـناد مناقصه به يك شركت داراى صالحيت 
واگذار نمايد. لذا از كليه شـــركت هاى توانمند در اين حـــوزه دعوت مى گردد در 
 صورت تمايل به حضور در مناقصه، با ارســـال نامه رسمى به ايميل شركت به آدرس
 tender@simidco.com تقاضاى دريافت اسناد مناقصه نمايند. شركت هاى 
متقاضى مى بايســـت گواهى تاييد صالحيت حوزه خدمات و پشـــتيبانى كد4 را 

داشته باشند.
مهلت ارائه پيشنهادات ساعت 14:00 مورخ 1401/10/11 است و مى بايست به 

آدرس ذيل تحويل گردد.
مشهد، بلوار وكيل آباد، نبش وكيل آباد 6، پالك 1 – كد پستى 9178686742

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) 

موسسه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران
 به شماره ثبت 21572 و شناسه ملي 10103430394

به اطالع كليه اعضاي پيوسته موسسه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران مي رساند مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول اين انجمن در روز سه شــــنبه مورخ 1401/9/29 تشــــكيل اما به علت به حد  نصاب نرسيدن به 
رسميت شناخته نشد لذا بدينوسيله از تمامي اعضاء پيوسته انجمن دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده نوبت دوم كه از ســــاعت 16 الي 17 در روز پنجشنبه به تاريخ 1401/10/29 در محل 

تهران، ضلع غربي استاديوم آزادي، سالن آمفي تأتر هتل المپيك برگزار مي گردد شركت فرمايند.
دستور جلسه: اصالح برخي موارد اساسنامه

1ـ تصويــــب برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن فيزيوتراپي ايران هر 4 ســــال يك بار و افزايش دوره 
فعاليت هيأت مديره انجمن از 3 سال به 4 سال براساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، 

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

پزشكي (اصالح ماده 16 اساسنامه)
3ـ  تصويب برگزاري انتخابات بازرس اصلي انجمن هر 4 ســــال يك بار به جاي هر 3 سال يك بار همزمان 
با انتخابات هيأت مديره براســــاس نظر كميســــيون انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي (اصالح ماده 18 اساسنامه)
4ـ  ساير تغييرات در اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران

«هيأت مديره انجمن علمي فيزيوتراپي ايران»

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) 
موسسه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران

 به شماره ثبت 21572 و شناسه ملي 10103430394
به اطالع كليه اعضاي پيوسته موسسه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران مي رساند مجمع 
عمومي عادي ساليانه نوبت اول اين انجمن در روز سه شنبه مورخ 1401/9/29 تشكيل 
اما به علت به حد  نصاب نرسيدن به رسميت شناخته نشد لذا بدينوسيله از تمامي اعضاء 
پيوسته انجمن دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم 
كه از ساعت 15 الي 16 روز پنجشنبه به تاريخ 1401/10/29 در محل تهران، ضلع غربي 

استاديوم آزادي، سالن آمفي تأتر هتل المپيك برگزار مي گردد شركت فرمايند.
دستور جلسه: 

1ـ  استماع گزارش عملكرد هيأت مديره در سال 1400
2ـ  گزارش بيالن مالي سال 1400

3ـ  گزارش بازرس و تصويب ترازنامه مالي
4ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي موسسه انجمن علمي فيزيوتراپي 

ايران مي باشد.
«هيأت مديره انجمن علمي فيزيوتراپي ايران»

آگـهـي مـزايـده عمـومـي
شركت نستله ايران درنظر دارد فروش ضايعات روزانه 
غيرپودري خود را به مدت يكســـال بـــه خريداران واجد 

شرايط واگذار نمايد:
مدارك و شرايط مورد نياز براي شركت در مناقصه:

1ـ مدارك شناسايي معتبر شركت پيمانكاري
2ـ  ضمانت نامه بانكي به ارزش 300 ميليون تومان

3ـ  گواهينامه صالحيـــت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي شهرستان البرز

4ـ  ثبت بودن نام شركت در سامانه محيط زيست انساني 
در تمامي گروه هاي ضايعات پالستيكي، (فلزي بشكه هاي 

روغن، غيرشيميايي)
iranemp.ir :چوب، كاغذ، كارتن، مقوا به آدرس

5ـ  ضمانت نامه اي كه خريدار ملزم به رعايت دستور العمل هاي 
سازمان محيط زيست و شركت نستله نمايد.

شـــركت كنندگان واجد شـــرايط مي توانند با ارســـال 
ايميل حاوي اســـكن تمامي مدارك درخواســـت شده 
 nestle.3rdparty@ir.nestle.com بـــه آدرس
نســـبت به دريافت فرم هـــاي مربوطه اقـــدام نموده 
و مجـــدداً بعد از تكميـــل فرم هاي مرتبـــط فرم هاي 
 تكميل شـــده را تـــا تاريـــخ 1401/10/12 به آدرس
 nestle.3rdparty@ir.nestle.com ايميل نماييد.

هزينه مزايده برعهده برنده مزايده مي باشد.
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استاد داوري سالها پيش اين مقاله بلند را نگاشتند كه با 
توجه به پايان يافتن جام جهاني فوتبال، خوب است بار ديگر 
آن را مرور كنيم و دريابيم اهميت اين بازي، فراتر از آن است 

كه معموال مي انديشيم.
جهان ما به فوتبال چه نيازى دارد؟

با هيچ نيرويى نمى توان فوتبال را از جهان مدرن حذف 
كـــرد؛ اما براى اثبات تعلق ذاتى فوتبال به جهان تجدد بايد 
در باره شـــأن و نقش و جايگاه و اثر فوتبال در اين عالم، 
تأمل كرد. فوتبال نه فقط در بازار سرمايه نفوذ كرده، بلكه در 
خانه و زندگى و در زبان و درك مردمان وارد شده و با آن 
درآميخته است تا جايى كه مى توان گفت در جهان ما از ميان 
شـــئون تجدد، كمتر چيزى به اندازه فوتبال در سراسر جهان 
فراگير شـــده و به پستوى زندگى مردمان راه يافته است. در 
عالم كنونى هرچند كه سياست و اقتصاد و علم و ادب شئون 
ظاهراً جدا و مستقل از يكديگرند، همه در حقيقت در زمره 
مظاهر تجددند. هيچ كس علم يا سياست و ادبيات جديد را 
عين تجدد نمى داند و اگر اينها را متجدد بخوانند، مى  پندارند 
كه تجدد بر آنها عارض شده است نه اينكه در جوهر خود 
متجدد باشند. براى هيچ كس آسان نيست كه سياست و علم و 
حتى اقتصاد را چنان درك كند كه تجدد در ذات آن مأخود 

و ملحوظ باشد. 
معموال مى  پذيرند كه علم و سياست متجدد شده است؛ 
اما اين نكته به آسانى درك نمى شود كه علم و سياست جديد، 
صورت متجددشـــدة علم و سياست قديم نيست، بلكه علم 
و سياستى از سنخ و نوع ديگر است. اينها در زمان تجدد يا 
درســـت بگوييم با زمان جديد، به وجود آمده و با بسط آن 
قوام يافته اند تا آنجا كه متجدد بودن، ضامن پيوستگى و اتصال 
سياســـت و اقتصاد و علم و ادب جديد به يكديگر اســـت. 
اينها از بيرون و طبق يك برنامه با هم هماهنگ نشـــده اند، 
بلكه از يك سرچشمه آب مى  خورند و اصول مشتركى آنها 
را راه مى  برد. اگر در جايى اين تعادل وجود ندارد، بايد وجه 
بى تعادلى را يافت. اين بى تعادلى در جهان توسعه نيافته و در 
حال توســـعه كه تجدد را اقتباس كرده است و مى كند، يك 
امر قهرى و طبيعى است؛ زيرا در جهان توسعه نيافته تجدد را 
به عنوان عَرض و امر عرضى اقتباس مى كنند و اجزاي آن را 

كنار هم مى  گذارند. 
در پايـــان تاريخ تجدد هم بعيد نيســـت كه در جهان 
توســـعه يافته بحران هايى ظهور كند و پيوندها سست شود و 
تعاضد و هماهنگى ميان شـــئون سستى گيرد و اين سستى 
در درك و فهم نيز اثر بگذارد. در اين وضع چه بسا قدرت 
سياســـت نيز وسوســـه مى شود كه دامنه قهر و غلبه خود را 
توسعه دهد و نظم جامعه و فرهنگ را دستكارى كند. در اين 
مرحله اصول از ياد مى رود يا مورد چون و چرا قرار مى گيرد. 
معهذا اكنون در اروپاى غربى و آمريكاى شـــمالى و در همه 
جهان توسعه يافته، علم و سياست و اقتصاد و فرهنگ هنوز 

همبستگى آشكار دارند. 
اگر اين را مى  دانســـتيم، وقتى مى  ديديم در فالن كشور 
توسعه نيافته يا در حال توسعه، ميان دانشگاه و سياست و اقتصاد 

و صنعت هيچ تناسبى وجود ندارد، به فكر فرو مى  رفتيم كه 
بدانيم اين بى تعادلى و عدم تناســـب از كجاست و اگر دوام 
يابد، چه عوارض و مشـــكالتى از آن ناشـــى مى شود؟ ولى 
مى  بينيم و مى دانيم كه تا كنون نپرسيده ايم و اين بدان معناست 
كه ما هنوز به تاريخ و تعادل آن، چنان كه بايد نينديشيده ايم 
و بى تعادلى هنوز به صورت مســـئله درنيامده است. درست 
بگويم اصال پرسش تجدد هنوز پرسش جهان ما نشده است! 

وقتى تجدد برايمان يك لفظ يا حداكثر يك صفت عارضى 
باشد، چگونه از سياست متجدد يا علمى كه عين تجدد است، 
بگوئيم؟ در چنين وضعى اســـت كه من مى  خواهم پرسشى 

عجيب پيش آورم و بپرسم كه: 
فوتبال چه نسبتى با جهان جديد دارد؟

 اگر فهم متجدد بودن علم و اقتصاد دشوار است، چگونه 
فوتبال را به تجدد منسوب كنيم؟ و مگر نه اين است كه همه 
مردم در همه زما ن ها مى توانســـته اند گويى بزرگ تر از گوى 
چوگان بسازند و با پا و سر و تمام بدن خود به جز دستها 
به آن ضربه بزنند و بكوشند آن را به دروازه حريف برسانند؟ 
اينكه ساختن توپ فوتبال و به خصوص توپ حساس نسبت 
به خط دروازه در دوران پيش از تجدد ميّســـر نبود، ســـخن 
ديگرى است. من نمى  گويم شمشيربازى و بعضى ورزش هاى 
رزمى بدان جهت كه داوران در مسابقات از ابزار مدرن براى 
تشخيص ضربات مؤثر و قابل قبول استفاده مى كنند، متجددند. 
شمشيربازى يك ورزش است و اختصاص به دوران خاصى 
ندارد. حتى ورزشـــى مثل تنيس در ذات خود مدرن نيست. 

پس فوتبال چه دارد كه آن را مدرن كرده است؟ 
اگر توجه عمومى و نفوذ در بازار و سرمايه گذارى مالك 
باشد، نه فقط بعضى ورزش هاى ديگر را نيز مى توانيم مدرن 
بخوانيم، بلكه صنايعى مثل ساخت اسباب بازى هم در زمره 
امور بالذات مدرن قرار مى گيرد. ترديدى نيســـت كه ساخت 
اسباب بازى متعلق به دنياى مدرن است، اما از مظاهر مدرنيته 
نيست؛ ولى فوتبال يكى از مظاهر دوران پايانى تجدد است. 
براى اثبات تعلق ذاتى فوتبال به جهان تجدد، بايد در شـــأن 
و نقش و جايگاه و اثر فوتبال در اين عالم تأمل كرد. فوتبال 
در اين جهان چه جايگاهى دارد و چه مى كند و اگر نباشد 

چه مى شود؟ 
از آخر آغاز كنيم. فوتبال نمى تواند نباشد؛ يعنى با هيچ 
نيرويـــى نمى توان فوتبال را از جهان مدرن حذف كرد. مراد 
اين نيست كه اگر فوتبال نباشد، مردم اعتراض مى كنند و براى 
بودنش فشار مى  آورند. قدرت فوتبال فرع عالئق روان شناسى 
اشخاص نيست، بلكه امرى وراى آن است و در زندگى مردم 
و در رسانه ها و حتى در روابط بين المللى مقام و اثرى دارد كه 
سياست ها و حكومت ها نمى توانند در مورد آن هر تصميمى 
كه بخواهند، بگيرند. حقيقت اين اســـت كه ساز بسيارى از 
جامعه هاى كنونى، بدون فوتبال ناساز مى شود. آمريكا هم كه 
در دهه هاى اخير كمتر به فوتبال اعتنا داشت، اكنون به فوتبال 
رسمى رو كرده است تا آنجا كه راديو و تلويزيون و روزنامه هاى 
آمريكا هم در بخش اخبار ورزشـــى تمام يا بيشتر صفحات 
و وقت خبر ورزشـــى را به فوتبال اختصاص مى دهند. حتى 
بسكتبال و تنيس كه در بازار جهانى پول و تبليغات جايگاهى 
دارند، سهمشان در خبر روزنامه و راديو و تلويزيون، اندك و 

ناچيز است. ورزش هاى ديگر، ورزش هاى محلى اند. 
كشـــتى ورزش باستانى ماست و عده اى از كشتى گيران 
ما به مقام قهرمانى جهان رسيده اند. معهذا كشتى را با فوتبال 
قيـــاس نمى توان كرد. وقتى تلويزيون بازى فوتبال را پخش 
مى كند، هيچ چيز حتى تالقى آن با وقت خبر يا اوقات شرعى 
موجب قطع گزارش و مانع پخش آن نمى شـــود؛ يعنى اگر 
الزم باشـــد وقت خبر را هم پس و پيش مى كنند. اما بسيار 
اتفاق افتاده است كه در راديو و تلويزيون مسابقه نهايى كشتى 
يا واليبال پخش مى شـــده است كه يك يا دو دقيقه مانده به 
اتمام مسابقه برنامه قطع شده و به جاى آن آگهى تجارتى يا 
صداهايى شـــبيه موسيقى پخش كرده اند و پروا نداشته اند كه 
صدها هزار يا ميليون ها تماشاگر تا چه اندازه از اين بى ذوقى و 
بى باكى و تحّكم ناراحت مى شوند و در برابر آگهى بازرگانى 
يا هر چيز ديگر كه پخش مى شـــود، عكس العمل هاى منفى 

نشان مى دهند. 
پس رعايت عالقه و توجه مردم آن اهميتى كه معموالً 
مى  پندارند، ندارد و تبعيض ميان ورزش ها، نشـــانه آن است 
كه نفوذ فوتبال از جاى ديگر اســـت نه به مالحظه عالقه اى 
كه مردم به آن دارند. البته اگر مردم به فوتبال عالقه نداشتند، 
نمى توانســـتيم از اهميت و شأن آن در زمان كنونى بگوئيم؛ 
امـــا اين عالقه به جايگاهى كـــه فوتبال در زندگى ما دارد، 
بازمى  گردد. پس براى اينكه مقام و اهميت فوتبال را بشناسيم، 

بايد بينديشيم و تحقيق كنيم كه چرا فوتبال تا اين اندازه مورد 
عالقه مردمان در سراسر جهان است؟ پرسش را به صورت 
ديگرى مطرح كنيم: ما چه نيازى به فوتبال داريم؟ و فوتبال به 
ما چه مى دهد؟ و اگر نبود، چه كمبودى احساس مى  كرديم؟ 
روان شـــناس مى تواند بگويد كه فوتبال حس غلبه جويى و 
خشونت طلبى مضمر در وجود ما را ارضا مى كند. روان شناس 
سياسى هم شايد اين قضيه را به جهان سياست ببرد و بگويد 
جنگهاى منطقه اى، جوابگوى ميل جهان كنونى به خشونت و 
جنگ نيست؛ جهانى كه مايل به جنگ و خشونت است و از 
آزادى و صلح و كرامت انسان و حقوق بشر مى  گويد، بايد 
چيزى اختراع كند كه در آن دوگانه هايى نظير جنگ و صلح، 
قهر و دوستى و عدم تفاهم و همداستانى جمع شده باشد؛ بنا 
بر اين رأى، فوتبال كارگشاى جهانى است كه ميان صلح و 
جنگ و آزادى و قهر و دوستى و كين توزى به سر مى  برد و 

تمنا دارد كه به مدد فرهنگ از اين وضع خارج شود. 
من فعال نمى  گويم كه اين تمنا، تمناى محال است؛ اما 
وقتى به فوتبال مى  انديشم، مى  بينم كه اين بازى، بازى تجاوز 
و دفاع، اعمال قهر و پيروى از قانون، بى رحمى و جوانمردى، 
سركشى و اطاعت، توانايى و ناتوانى، خنده و گريه و شادى و 
غم است. اين بازى با اين اوصاف، استعداد آن را داشته است 
كه در جهان غلبه سود و سوداگرى، جاى شايسته اى پيدا كند. 
براى اينكه اين جايگاه محرز شود، فوتبال مى بايست به يك 
تجارت بزرگ مبدل شود. اگر اتومبيل رانى و تنيس به عنوان 
ورزش در بازار پول و ســـرمايه به جايگاه مهمى رسيده اند، 
فوتبال نه فقط در بازار ســـرمايه نفوذ كرده، بلكه در خانه و 
زندگى و در زبان و درك مردمان وارد شده و با آن درآميخته 
است، تا جايى كه مى توان گفت در جهان ما از ميان شئون 
تجدد، كمتر چيزى به اندازه فوتبال در سراسر جهان فراگير 

شده و به پستوى زندگى مردمان راه يافته است. 
مى  گويند فوتبال بازى و ورزش است و به وقت آزاد و 
فراغت مردمان تعلق دارد. آرى، در بادى نظر فوتبال بازى و 

ورزش است و براى بسيارى از مردم حكم تفريح و تفنن دارد؛ 
اما فوتبال اگر براى تماشاچيان بازى باشد (كه تماشاچيان هم 
سازمان داده مى شوند)، در بازى جهان جديد يك نهاد تجارى 
ـ فرهنگى است و تا وقتى كه اين بازى يك تجارت جهانى 
نشده بود، شأن سياسىـ  اجتماعى كنونى را نداشت. تا پنجاه 
سال پيش فوتباليست فقط ورزشكار بود. اكنون اگر كسى در 
عداد نامداران فوتبال درآمده باشـــد، درآمدى كالن مخصوصا 
از طريق شهرت و تبليغات بازار دارد و اگر امكان بازى كردن 
در تيم هاى بزرگ را به دســـت نياورد، در رديف هاى بعدى 
سپاه فوتبال خدمت مى كند. به هر حال تا هزاران فوتباليست 
در تكاپوى رسيدن به عضويت در تيمهاى آرسنال، اينترميالن، 
بارسلونا، بايرن، چلسى، رئال مادريد، منچستر يونايتد، ميالن و 
چند باشگاه ديگر سر و دست و پايشان نشكند، پنجاه شصت 
نفر از آنان در عداد مشهورترين و پردرآمدترين مردم جهان 

قرار نمى گيرند. پيوند فوتبال با تلويزيون هم امر اتفاقى نيست. 
تلويزيون به جهانى شدن فوتبال و شيوع آن در همه جا كمك 
كرده است؛ ولى سخن اين است كه فوتبال استعداد جهانى شدن 

داشته و به آسانى مى توانسته است تلويزيونى شود.
اگر لوازم جهان جديد همه به هم بسته اند، پيوند تلويزيون 
و فوتبال را هم از اين حكم مستثنى نمى توان كرد. در اين نسبت 
نه فوتبال از تلويزيون بى نياز بود و نه تلويزيون مى توانست 
و مى تواند از فوتبال چشم بپوشد. وقتى من دانشجوى رشته 
فلسفه و علوم تربيتى دانشگاه تهران بودم، يكى از اعضاى تيم 
ملى فوتبال،  دوست و همكالسم بود. شايد در كالس ما غير 
از من، هيچ كس نمى دانست كه او عضو تيم ملى فوتبال است 
يا اگر مى  دانستند، برايشان اهميتى نداشت. نمى دانم اكنون اگر 
يك جوان بلندباالى آراسته و متين و فاضل و مؤدب و عضو 
تيم ملى فوتبال در دانشكده اى باشد، دانشكده و دانشجويان و 
استادان همان توجهى را به او دارند كه به دوست ورزشكار 
زمان دانشجويى و همكار بعدى من در دانشگاه تهران داشتند؟ 
در آن زمان فوتبال هنوز يك تفنن بود و تعداد كمى از مردمان 

به آن عالقه و توجه داشتند؛ اما خيلى زود جايش را باز كرد. 
در ابتدا اهميت اين توجه و عالقه معلوم نبود و گاهى گمان 
مى شد كه يك پناهگاه غفلت يا مخدرى پيدا شده است كه 
مى توان جوانان پرشـــور و هيجان را به آنجا حواله داد و از 
توجهى كه مردمان به آن مى كنند، مثال براى پنهان داشـــتن و 
پوشاندن ناروايى ها و نادرستى ها و ايجاد زمينه فريب بهره برد؛ 
چنان كه در حدود پنجاه سال پيش وقتى چندين زندانى را به 
اين عنوان كه قصد فرار داشته اند به رگبار بستند، روزنامه ها با 
حروف بسيار درشت تيتر زدند كه: رئيس باشگاه پرسپوليس 
«سيلى محكمى به صورت صفر ايرانياك زد» و دو سه روز 
بعـــد هم با عذرخواهى و پرداخت مبلغى كه در آن ايّام كم 
نبود، اما در قبال پولى كه اكنون فوتباليست ها مى گيرند، هيچ 
بود، قضيه به خوبى و خوشـــى فيصله يافت و كشته شـــدن 
زندانيان در آن غوغاى جنگ 

و آشتى، محو شد. 
پيداســـت كه فوتبال 
در تعديـــل و تنظيـــم و 
برانگيختن احساسات مردم 
جهان اثر مســـلم دارد، اما 
آن بهره بردارى سياسى كه 
مثال زدم، بيشـــتر متعلق به 
وضع اســـتبداد در جهان 
توســـعه نيافته است. اكنون 
فوتبال مهمتر از آن اســـت 
كه براى تحت الشعاع قرار 
دادن يك خبر سياسى، به 
كار گرفته شود. در شبى كه مسابقه نهايى فوتبال باشگاه هاى 
اروپا در رم (2009) برگزار مى شد، دههاهزار نفر از اسپانيا و 
انگلستان به رم رفتند. هزاران مأمور پليس براى حفظ امنيت 
و پيشگيرى از پيشامدهاى خشونت آميز در ورزشگاه و بيرون 
آن مستقر بودند. نخست وزيران اسپانيا و ايتاليا هم در ورزشگاه 
حضور داشـــتند و گفتند پادشاه اسپانيا هم بود. شايد بعضى 
مقامات سياســـى انگلستان هم به رم رفتند؛ اما چون تيمشان 
شكست خورد، آفتابى نشدند. معلوم نيست كه در آن شب چه 
جمعيتى از مردم از سراسر جهان اين مسابقه را تماشا كردند! 
كدام برنامه تلويزيونى را سراغ داريم كه يك دهم تماشاگران 
بازى بارسلونا و منچستر يونايتد بيش از دو ساعت در برابر 
صفحه ظاهراً روشن اما كدركنندة دل و جان تلويزيون بنشينند 
و آن را تماشا كنند؟ يا بهتر بگويم مثل تماشاگران تئاتر پيراند 
للـــو خـــود را در صحنه حس كنند و با حوادثى كه در زمين 
اتفاق مى افتد، خرسند يا متأسف شوند. سياستمداران اسپانيا 
و انگلستان براى بهره بردارى تبليغاتى از فوتبال، به ورزشگاه 
نمى روند. آنها بايد بروند و شركت شان در مراسم، بيشتر به 

مقتضاى قدرت و نفوذ فوتبال است. 
گفته اند كه در دوران جديد و با پيشامد سكوالريزاسيون 
در جهان غربى، روانكاوي جاى اعتراف گناهكاران و تسالى 
كشيش را گرفته است، يا به تعبيرى فوتبال مكمل روانكاوي 
است. من كليسا و روانكاوي را بسيار مهم مى دانم؛ اما فكر 
مى كنم كه فوتبال جاى هيچ يك از آنها را نگرفته اســـت. آيا 
فوتبال يك سوسيودرام يا پسيكودرام است و مثل آنها شأن 
آرام بخش و درمانى دارد؟ فوتبال وسيله عالج و درمان نيست 
و براى رسيدن به مقاصد معين و عالج بيمارى خاص طراحى 
نشده است. سوسيودرام و پسيكودرام هم بازى نيست، بلكه 
شبه بازى است. آنچه مى توان گفت، اين است كه فوتبال يك 
درام است و اكنون تا حدى جاى رمان و شعر را گرفته است 
(و خدا كند كه اين قول من خطاى فاحش باشـــد؛ زيرا اگر 
درست باشد، نشانة پيش آمدن يك فاجعه است). فوتبال رمان 
و شعر خوب نيست، اما نمى توان و نبايد گفت: مثل بهترين 
آگهى هاى تبليغاتى، شعر بى معنى و ياوه است. فعال از سنت 

فوتبال با شعر و رمان صرف نظر كنيم. 
فوتبال معنى و نظم دارد و آن را مى توان آموزش داد و 
چنان كه مى  بينيم، گاهى از «علم فوتبال» مى گويند و تعبيرهاى 
عجيبى مثل «آكادمى فوتبال» و كشتى به زبان مى  آورند. مراد از 
علم فوتبال، مجموعة فنون و تاكتيك ها و روشهاى آماده كردن 
شرايط و ترتيب بازى و اجراى درست و به قاعدة آن است. 

از ياد نبريم كه فوتبال هر چه بشود، همواره بازى مى  ماند و
اهميت آن در بازى بودن آن است. 

بازى چيست؟
1ـ بازى شغل و وظيفه نيست و بازيكنان غرضى بيرون

از بازى ندارند.
2ـ بـــازى قواعـــد معين دارد كـــه بازيگران بايد آن را

رعايت كنند.
3ـ در بـــازى معمـــوال نتيجه را نمى توان به طور قطعى

پيش بينى كرد.
4ـ بازيگران براى كســـب ســـود و رسيدن به مقصد و
مقصـــود بازى نمى كنند، بلكه بازى خود مقصود و مطلوب

بالذات است.
5ـ بازى در وقت فراغت و با آزادى و به اختيار انجام

مى شود.
ممكن است بگويند كه فوتبال در زمان ما اوالً شغل است؛
ثانيا وقت و برنامه معين دارد و باالخره بازيكنان موظفند در
اوقات معين، تمرين و بازى كنند و مزدهاى كالن هم مى گيرند.
نتيجه بازى ها هم تا حدى معلوم است. تيم هاى فوتبال اعم از
تيم هاى ملى و باشگاهى جايى در رتبه بندى هاى جهانى دارند
و قهرمانى باشگاه هاى اروپا و آمريكاى التين و جام جهانى
از ابتدا تاكنون نصيب چندين باشـــگاه معين و بسيار مشهور
شده است. گويى فوتبال نظم بازار و جهان سرمايه را پذيرفته
است. معهذا فوتبال يكسره در خدمت اين نظام نيست؛ زيرا
تماشاگران آن هنوز بيشتر تماشاگر بازى اند. نمى  گويم آنها از
بازى زمانه آزادند و مثل تماشاگران المپيادهاى يونانى، صرفا
براى تماشا به المپ مى روند؛ اما به هر حال به بازى در زمين

فوتبال دل بسته اند و چندان توجهى به بازى زمانه ندارند.
هنوز هم اصل اين است كه در ورزش، ورزشكاران بايد
به رسوم و قواعد بازى وفادار باشند و درست و با تسلط و
مهارت بازى كنند؛ نتيجه هر چه باشد، مهم نيست. آيا اين امر
در مورد ورزش حرفه اى هم مى تواند صادق باشد؟ يكى از
اوصاف بازى، فراغ بازيگران و تماشاكنان از سوداى سود و
زيان است. پس در مفهوم بازى حرفه اى، تناقض نهفته است.
بازى حرفه اى در حقيقت بازى نيســـت. حرفه غير از بازى
اســـت؛ ولى چندان ساده نباشيم كه جهان و كار جهان را با
مرزبندى هاى مشهور ميان مفاهيم و تقابل هاى رايج تفسير كنيم.
در عالم كثرت از بساطت و از موجودات بسيط نمى توان دم
زد و هر جا بساطت نباشد، اجزاى تركيب ضرورتاً مشّكك

يا متباين و متضاد نيستند. مگر اينكه جمع اضداد و متباين ها
را بپذيريم. من در اينجا از جمع اضداد نمى  گويم و به آنچه

هگل و ماركس گفته اند، كارى ندارم. 
در عالم كثرت، متباين ها و متفاوت ها با هم و در كنار هم
در كارند. آيا نديده ايد كه كودكان نوزاد يك روز به مادرشان
شبيهند و روز ديگر بيشتر به پدر شباهت دارند؟ آنها هم شبيه
مادرند و هم شبيه پدر، منتهى وقتى چهره شان تثبيت مى شود،
در حقيقت يك شباهت غلبه كرده است. به همين قياس در
موجودات و در وجود انســـان و حتى در تاريخ، متباين ها و
متفاوت ها با هم جمع مى شوند و وحدتى زمانى و موقت به
وجود مى  آورند. وضع غالب در جهان متجدد و به خصوص
در دوران كنونى، مقتضى آن است كه همه چيز به كار مصرف
بيايد، حتى بازى هم هرچند در ذات خود مصرف كردنى نيست،
مستثنى نشده است. در اين وضع بازى هم مى تواند حرفه اى
باشد و اين تنها تضاد در جهان كنونى نيست. اين جهان پر

از تضادها و تعارض ها و تفاوت هاست!
ادامه دارد

*  وضع غالب در جهان متجدد، مقتضى آن اسـت كه 

همه چيز به كار مصرف بيايد، حتى بازى هم هرچند 

در ذات خود مصرف كردنى نيسـت، مستثنى نشده 

است. در اين وضع بازى هم مى تواند حرفه اى باشد 

و اين تنها تضاد در جهان كنونى نيسـت. اين جهان 

پر از تضادها و تعارض ها و تفاوت هاست!

نياز جهاني به فوتبال
دكتر رضا داوري اردكاني                               بخش اول

*فوتبال از مظاهر دوران پايانى تجدد است و با هيچ 

نيرويى نمى توان آن را از جهان مدرن حذف كرد. قدرت 

فوتبال فرع عالئق روان شناسى اشخاص نيست، بلكه 

وراى آن است و در زندگى مردم، رسانه ها و حتى در 

روابط بين المللى مقامى دارد كه حكومت ها نمى توانند 

در موردش هر تصميمى كه بخواهند، بگيرند

آگهي مزايده شماره 5001005043000002 
اجاره يك قطعه زمين جهت برپايي روز بازار

نوبت دوم
شـــهرداري مهريز درنظر دارد اجاره زمين جهت برپايي روز بازار را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و 

با شماره مزايده 5001005043000002 به صورت الكترونيكي واگذار نمايد.

زمان انتشار در سايت: ساعت 10 
روز سه شنبه تاريخ 1401/09/22

مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 19 روز سه شنبه 
تاريخ 1401/09/29

تاريخ بازديد: 1401/09/29 تا 1401/10/10
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 19 روز 

شنبه تاريخ 1401/10/10

زمان اعالم به برنده: 1401/10/11زمان بازگشايي: ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ 1401/10/11

ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي است:
1ـ برگزاري مزايده صرفاً از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند 
مزايده شامل دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع 

از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2ـ  كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومي سامانه مزايده 

قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3ـ  عالقمندان به شـــركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با 

شماره هاي ذيل تماس حاصل فرمايند:
مركز پشتيباني و راهبري ســـامانه: 02141934ـ  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سايت 

سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» موجود است.
مناقصه گران مي بايســـت مبلغ 36,000,000 ريال بابت ضمانت شركت در مزايده به حساب سپرده 
شهرداري به شـــماره IR 360170000003100007478005 نزد بانك ملي ايران واريز و يا ارائه 

ضمانت نامه بانكي اقدام نمايند.
مدت اجاره يك ســـال از تاريخ ابالغ قرارداد و تحويل زمين مي باشد. هزينه آگهي برعهده برنده مزايده 
است. در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است. شهرداري در 

رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
اطالعات تماس دســـتگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مزايده و ارائه 

پاكت هاي الف: آدرس، يزد، مهريز، ميدان شهيد صدوقي و تلفن: 03532522040
عليرضا عرشيان- شهردار مهريز

تاريخ انتشار 1401/09/29

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى( نوبت دوم) 
شركت تعاونى در حال تصفيه مسكن طلوع فجر تهران

بـــا عنايت به عـــدم احرازحدنصاب مجمـع عمومى عادى ( نوبـــت اول) روز جمعه 
مورخ 1401/09/25 ، بدينوســـيله به اطالع كليه اعضاء و سهامداران مجاز به شركت 
در مجامع ميرساند ، جلســـه مجمع عمومى عادى نوبت دوم اين تعاونى روز جمعه 
مورخ 1401/10/16 رأس ســـاعت 11 در نشـــانى :همت غرب ،جنب اميد دژبان ، 
 خيابان شـــهيد مســـيبى چناربن ، بلوك ارغوان2 ،طبقه همكف  برگزار مى گردد .

هر ســـهامدار اصلى (عضو اوليه) ميتواند عالوه بر رأى خود 3 رأى با وكالت نيز داشته 
باشـــد و سهامدار (داراى وكالت فروش با اجازه شركت در مجمع) عالوه بر رأى خود، 
تنها حق 1 رأى وكالتى را دارند،بنابراين كليه عزيزان واجد شـــرايط حضور در مجمع 
كه بنحوى قادر به حضور نيســـتند، مى توانند تا ظرف 48 ســـاعت قبل از برگزارى 
مجمع عمومى به همراه وكيل خود ، ساعت 12 الى 14 درمحل دفتر تعاونى حاضر تا 

پس از احراز هويت و تاييد وكالت ،برگه ورود به مجمع دريافت نمايند . 
جلسه مجمع عمومى نوبت دوم  با حضور هر تعداد  از اعضاء و سهامداران رسميت 

خواهد يافت.
دستور جلسه :

1- ارائه گزارش هيئت تصفيه و ناظرين 
2- انتخاب اعضاى هيئت تصفيه و ناظرين براى مدت 2 سال

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1401 
 4- طرح و تصويب صورت هزينه هاى عملكرد هيئت تصفيه در سنوات  1398 ، 

1399 و 1400
 5- تعيين تكليف وضعيت صورتهاى مالى سنوات 91 ،92 ،93، 94 ،95 ،96 ،97 ،

98 ، 99 و1400 
6-طرح و تصويب قانون نحوه برخورد با اشخاص بدهكار و بدحساب

رئيس اجرائى هيئت تصفيه- مصطفى زاهدى اول

معدن همكار بابنيزو آبنيل شمالى آبنيل جنوبى هجدك هشونى پابدانا اسدآباد

تناژ ساليانه 1344 630 350 2520 680 2100 1960 294
شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000067 مورخ 1401/09/28

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/09/28 لغايت 1401/10/04
آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطالعات و ارائه پيشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/14

زمان بازگشايى پاكت ها : مورخ 1401/10/18
مبلغ تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار: تضمين معتبر به شرح ذيل(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است) جمعا به مبلغ كل 36,085,000,000 ريال طبق آناليز ذيل 

مى باشد .

معدن همكار بابنيزو آبنيل شمالى آبنيل جنوبى هجدك هشونى پابدانا اسدآباد

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 4,906,000,000 2,300,000,000 1,280,000,000 9,198,000,000 2,482,000,000 7,665,000,000 7,154,000,000 1,100,000,000
آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شـــركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت 

در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت تحويل و رسيد دريافت شود.
تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

آگهي مناقصه عمومى(نوبت اول) 
كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

 موضوع فراخوان: خريد چوب ايرانى نوع صنوبر يا ســـپيدار از خارج اســـتان( ترجيحا اســـتانهاي شـــمالي)به ميـــزان كل 9878 تن مورد نيـــاز مناطق تابعه 
شركت به صورت يكجا يا جداگانه به شرح ذيل:

معدن همكار بابنيزو آبنيل شمالى آبنيل جنوبى هجدك هشونى پابدانا اسدآباد

تناژ ساليانه 576 270 150 1080 292 900 840 126

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000066 مورخ 1401/09/28
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/09/28 لغايت 1401/10/04

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطالعات مورد نياز و ارائه پيشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/10/14
زمان بازگشايى پاكت ها : مورخ 1401/10/18

 مبلغ تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار: تضمين معتبر به شـــرح ذيل(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده اســـت) جمعا به مبلغ كل12,575,500,000ريال طبق آناليز 
ذيل مى باشد .

معدن همكار بابنيزو آبنيل شمالى آبنيل جنوبى هجدك هشونى پابدانا اسدآباد

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1,711,000,000 802,000,000 445,500,000 3,208,000,000 868,000,000 2,673,000,000 2,495,000,000 373,000,000

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شــركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شـــركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت 
در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

آگهي مناقصه عمومى(نوبت اول)  
كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: خريد چوب ايرانى صنوبر يا سپيدار از داخل استان كرمان و يا استانهاى همجواربه ميزان كل 4234 تن طبق آناليز زير به صورت يكجا يا جداگانه

 آگهي مناقصه ى عمومى 
ساخت 1500 عدد  باكس پالت سردخانه -  سال1401 

شركت كشت و صنعت جيرفت(سهامى خاص) 
1- مناقصه گزار : شركت كشت و صنعت جيرفت(سهامى خاص)

  به آدرس : جيرفت خيابان مالك اشتر – معاونت بازرگانى- 03443263856 -
09133484032-09131493967

2- موضوع مناقصه : ســـاخت تعداد 1500 باكس پالت ســـردخانه  با 
مشخصات فنى مندرج در اسناد مناقصه.

3- محل دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات : شركت كشت و 
صنعت جيرفت (سهامى خاص) معاونت بازرگانى.

4- نحوه ى دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان مى توانند جهت دريافت 
اســـناد مناقصه از روز پنجشـــنبه مورخ 1401/10/01 لغايت روز شنبه 
مورخ 1401/10/10 قبل از اتمام مهلت تحويل پيشنهادات به آدرس دفتر 
 مركزى شركت كشـــت و صنعت جيرفت (سهامى خاص) واقع در جيرفت ، 
خيابان مالك اشتر، كارگر شرقى، حوزه ى معاونت بازرگانى مراجعه نمايند.

5- مهلت تحويل پيشــنهادات : حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1401/10/10

6- تاريخ و محل گشــايش پاكتها : ســـاعت 10 صبح روز يكشـــنبه 
مورخ1401/10/11 در محل: دفترمركزى شركت واقع در جيرفت . 

حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بالمانع مى باشد.(با رعايت پروتكل هاى بهداشتى)
7- مدت قرارداد : در اسناد مناقصه و قرارداد فى مابين قيد شده است.

8- ميزان تضميــن فرايند اجراى كار : برابر 10% مبلغ پيشـــنهادى 
بصورت ضمانتنامه بانكى معتبر و يا واريز بحساب شركت در بانك كشاورزى 

به شماره 840650984
9- ميزان تضمين حســن اجراى تعهدات : 10% مبلغ كل پيشـــنهاد 

قيمت.
10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه ى پيشنهادات مختار و مجاز است.

11- به پيشـــنهادات مبهم، مشـــروط، مخدوش و فاقد سپرده ى قانونى و 
پيشـــنهادات بعد از انقضاى مهلت مقرر در بند(5) اين آگهى ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
12- هزينه هاى آگهى و كارشناسى به عهده ى شركت مى باشد.

تلفن تماس: 09131493967- 09133484032
معاونت بازرگانى
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامى خاص)

مناقصه عمومي پيمانكاري حمل سوخت 
(نوبت سوم)

شركت سيمان خوزستان (سهامي عام) درنظر دارد 
حمـــل و نقل مازوت، گازوئيـــل و بنزين خود را از محل 
انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به مقصد 
كارخانه سيمان خوزســـتان واقع در استان خوزستانـ  
كيلومتر22 جاده رامهرمز به هفتكل، به مدت يك سال به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه شركتهاي حمل و نقل داراي صالحيت و مجوز 
از شـــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي دعوت به عمل 
مي آيد در صورت تمايل نسبت به تهيه اسناد مناقصه به 
شرح ذيل اقدام و در موعد مقرر نسبت به حضور در برنامه 
بازديد از محل كارخانه سيمان خوزستان در ساعت مقرر 

اقدام نمايند.
دريافت اسناد اطالع رســاني: مراجعه به سايت شركت 

WWW.KHCCO.COM سيمان خوزستان به آدرس
دريافت اســناد مناقصه: مراجعه به كارخانه سيمان 
خوزســـتان واقع در استان خوزستانـ  كيلومتر22 جاده 
رامهرمزـ  هفتكلـ  منطقه دشـــت دناـ  كارخانه سيمان 
خوزســـتانـ  واحـــد قراردادهاـ  شـــماره تماس: 4ـ  

43583001ـ  061 داخلي 447ـ  آقاي موسوي 
محل تحويل پاكات پيشــنهاد به شركت سيمان 
خوزستان:كارخانه سيمان خوزستانـ  دبيرخانه واحد 
حراستـ  شـــماره تماس: 4ـ  43583001ـ  061 (از 

ساعت 8:30 الي14)
برنامه بازديد در روز چهارشـــنبه مورخ 1401/10/07 
ساعت 11 در محل كارخانه سيمان خوزستان مي باشد.

الزم به ذكر است آخرين مهلت ارائه پيشنهاد، ساعت 14 
روز يكشنبه مورخ 1401/10/11 مي باشد.

تتكت سيمان خوزستان (سهامي عام) شر
شماره شناسه ملى:10420082717

كشت و صنعت كارون
تتكت      سهامى خاص) ك(شر

آگهي مناقصه
شماره درخواست 54010761

شركت كشت و صنعت كارون درنظر دارد دو دستگاه 
الكترو پمپ جويس تريتمنت خـــود را از طريق مناقصه 
عمومي خريداري نمايد. متقاضيان جهت دريافت اســـناد 
مناقصه و اطالعات بيشتر مي توانند از تاريخ درج آگهي، به 
جزء ايام تعطيل به مركز شركت مراجعه و پاكت پيشنهاد 
قيمت خود را حداكثر تا پايان ســـاعت 14 روز يكشـــنبه 
مورخ 1401/10/11 تحويل نمايند، كليه پيشـــنهادها 
رأس ساعت 14/30 همان روز در مركز شركت بازگشايي 
و قرائت خواهند شـــد. هزينه درج آگهي مناقصه به عهده 
برنده مناقصه مي باشد. شـــركت در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات مختار است.
آدرس مركز شـــركت: شوشـــتر، كيلومتـــر17 جاده 
قديم دزفولـ  شـــركت كشـــت و صنعت كارون، حوزه 
 مديريت بازرگاني (اداره خريد) صندوق پســـتي 159ـ  

داخلي (2583) 2ـ  06136222071
شركت كشت و صنعت كارون

آگهي دعوت سهامداران 
شركت جهت حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت نوانديشان عرصه شبكه به شماره ثبت: 17627 
(سهامي خاص) به شناسه ملي: 10660174819 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1401/10/11 ســـاعت: 8 صبح كه در محل قانوني 

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

ـ انحالل
هيئت مديره

آگهي مفقودي نوبت اول
«بدين وسيله به اطالع مي رســـاند اصل يك نسخه قرارداد (تحويلي به اين 
شـــركت) مورخ 1381/6/12 في مابين شركت عمران شهر جديد هشتگرد 
و منطقه برق شهرستان ســـاوجبالغ با موضوع واگذاري يك قطع زمين به 
مســـاحت 300 مترمربع داراي پالك ثبتي 937 فرعي از 314 اصلي قطعه 
تفكيكي 1122 صورت مجلس تفكيكي شـــماره 17200 مورخ 73/3/24 
واقع در فاز 1 بلوك11 قطعه شـــماره 128 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.»

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت صنايع چيني خزر
 (سهامي خاص) شماره ثبت 46114 و شناسه ملي 10100913452

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده كه رأس ساعت 14 روز يك شنبه مورخ 1401/10/18 در محل 

قانوني شركت تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: الف) گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت

ب) بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال 1400
پ) انتخاب بازرسين

هيئت مديره

آگهي مزايده فروش كود دامي
شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام)
شماره ثبت 5034ـ  شناسه ملي 10680047080

شركت شــير و گوشت زاگرس شــهركرد (سهامي عام) 

درنظر دارد فروش كود دامـــي توليدي خود را از طريق برگزاري 
مزايده عمومي روز شـــنبه مورخ 1401/10/10 رأس ساعت 14 به شرح ذيل در بازه 

زماني دي ماه سال 1401 لغايت ارديبهشت ماه سال 1402 به فروش برساند.
*حدود مقدار ده هزار تن كود دامي (خميري)
*حدود مقدار هفت هزار تن كود دامي (خشك)

ـ سپرده شركت در مزايده مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال.
ـ زمان ارائه و فروش فرم و اسناد مزايده از روز شنبه مورخ 1401/10/03

شـــروع و آخرين مهلت تحويل اسناد به شركت، پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 
1401/10/08 مي باشد.

ـ مزايده در ســـاعت و تاريخ مذكور در محل دفتر مركزي شركت به آدرس شهركرد، 
كيلومتر10 جاده سامان برگزار مي گردد.

تلفن: 32328001ـ  038 داخلي3 (بخش بازرگاني) 

فاكس: 32328000ـ  038

آگهي مزايده فروش دام
شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام)
شماره ثبت 5034 و شناسه ملي 10680047080

شركت شير و گوشت زاگرس شــهركرد (سهامي عام) درنظر دارد 
 دام هاي به شـــرح ذيـــل را از طريق برگزاري مزايـــده عمومي فروش دام 

روز شنبه مورخ 1401/10/10 رأس ساعت 11 صبح به فروش برساند.
ـ تعدادي گاو غيرآبستن كشتارگاهي.

ـ تعدادي گاو آبستن داشتي.
ـ تعدادي تليسه آبستن داشتي.

ـ تعدادي تليسه غيرآبستن كشتارگاهي.
ـ تعدادي گوساله نر قطع شير.
ـ تعدادي گوساله نر شيرخوار.

عالقمنـــدان مي توانند جهـــت ارائه قيمت حداكثر تا ســـاعت 10:45 صبح روز شـــنبه مورخ 
1401/10/10 به محل شـــركت، واقع در شهركرد، كيلومتر10 جاده سامان حضور به هم رسانند. 
ســـپرده شركت در مزايده بابت هر رأس گاو غيرآبستن كشـــتارگاهي، گاو آبستن داشتي، تليسه 
آبســـتن داشتي و تليسه غيرآبستن كشتارگاهي مبلغ 20/000/000 ريال و بابت هر رأس گوساله 
نر قطع شير و گوساله نر شيرخوار مبلغ 10/000/000 ريال مي باشد و ساير شرايط در اسناد و فرم 

شركت در مزايده دام موجود مي باشد.
(ضمناً كليه هزينه هاي مربوط به مزايده مذكور برعهده برنده مزايده مي باشد)
تلفن: 32328001ـ  038 داخلي3 (بازرگاني) 

فاكس: 32328000ـ  038

(آگهي مناقصه عمومي)
شركت سيمان زنجان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 1279 درنظر دارد تأمين، 

طبخ و توزيع غذاي رستوران كارخانه را از طريق مناقصه عمومي 

به پيمانكار واجد شـــرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از اشخاص 

حقيقي و حقوقي واجد شـــرايط و صالحيت دار دعوت به عمل 

 مي آيد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي از ساعت 8 الي 15 

جهت بازديد از محل كارخانه و دريافت اسناد مناقصه به نشاني 

اينترنتـــي www.zanjancement.com و يا به  آدرس 

زنجان، خدابنده، كيلومتر12 جاده قيدار به سلطانيه، كارخانه 

سيمان زنجان، واحد بازرگاني مراجعه نمايند.
شركت سيمان زنجان

آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار واجد شرايط 
براي سنگ زني سطح تماس تعداد 6 عدد از غلطك هاي 

ايستگاه هاي 1 تا 4 و سنگ زني رينگ ايستگاه 2 كوره 
واحد1 به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنايع سيمان كرمان (شــركت سهامي عام) درنظر دارد 
جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط براي سنگ زني سطح تماس تعداد 
 6 عدد از غلطك هاي ايســـتگاه هاي 1 تا 4 و سنگ زني رينگ ايستگاه 
2 كوره واحد1 به شـــرح مندرج در اســـناد مناقصه، از طريق مناقصه 
عمومي اقدام نمايد. لذا از اشـــخاص حقوقي محترم كه داراي امكانات 
و صالحيت الزم ميباشند دعوت مي شـــود جهت دريافت اسناد، فرم 
شرايط شـــركت در مناقصه در ساعات اداري به دفتر كرمان و يا تهران 
اين شركت مراجعه و قيمت پيشنهادي خود را ظرف حداكثر 7 (هفت) 
روز از تاريخ انتشار آگهي در پاكت دربسته به واحد تداركات كرمان و يا 

دفتر تهران تحويل نمايند.
 آدرس كارخانـــه: كرمـــان كيلومتـــر17 جـــاده تهـــران ـ 

تلفن 31341504(034)
 آدرس دفتـــر تهـــران: بلـــوار آفريقـــا كوچـــه فرزان شـــرقيـ 

تلفن 88774726(021)
گروه صنايع سيمان كرمان

گروه صنايع سيمان كـرمـان (سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت تخته شهيد باهنر

 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران شـــركت ســـهامي خاص تخته شـــهيد باهنر 
(ســـهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت كه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/10/11 در محل دفتر تهران 
شـــركت به آدرس: خيابان طالقانيـ  بين مفتح و ملك الشعراي بهارـ  ساختمان 180 

طبقه پنجم تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت براي عملكرد سال منتهي 
به 1401/6/31

2ـ  تعيين بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي آتي
3ـ  بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1401/06/31

4ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار
5ـ  انتخاب اعضاي هيئت مديره

6ـ  تعيين مبلغ حق حضور اعضاء غيرموظف هيئت مديره
7ـ  تصميم گيري درخصوص تعيين و تكليف شركت
8ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع مي باشد.

هيئت مديره



9 سال از خاموشي شمع فروزان علوم ارتباطات اجتماعي 
ايران، زنده ياد دكتر كاظم معتمدنژاد سپري شد. از سال 1392 
به بعد 14 آذرماه، فرصتي اســـت تا كوشـــش هاي علمي و 
آثار ماندگاري كه اين چهره درخشـــان از خود بر جاي نهاد، 

بازخواني شود.
من افتخار شاگردي دكتر معتمدنژاد را از سال 1356 تا 1388 
(به صورت ناپيوسته) در دانشگاه عالمه طباطبايي داشتم و در 
يكي از روزهاي هفته منابع طبيعي سال 1387 كه نمايشگاهي 
از دســـتاوردهاي پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي در سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج اين وزارتخانه برگزار شده بود. دكتر 
معتمدنژاد همراه با همسر بزرگوارشان شادروان خانم آذرميدخت 

يكتا مرام ميهمان ما بودند.
در آن روز بـــه يـــاد ماندني دكتر معتمدنژاد درختي را در 
فضاي سبز سازمان كاشتند كه براي من پركردن گودال نهال با 
خاك توسط ايشان، جالب و خاطره انگيز بود؛ زيرا تا قبل از آن 

فقط قلم و كتاب را در دستان شان ديده بودم.
 دكتر معتمد نژاد در جشـــنواره ياد شـــده گفت: «من يك 

روستازاده هستم و با مسائل بخش كشاورزي آشنايي دارم از 
اينرو موفقيت ها و دستاوردهاي علمي شما برايم بسيار شيرين 
و دلپذير است و اميدواريم كه روزي شاهد انتشار روزنامه اي با 
عنوان و محتواي كشاورزي باشيم».ماهنامه مديريت ارتباطات در 
اقدامي ابتكاري به مناسبت هفته معلم سال 1393 گزارشگران 
خود را «به روستاي مود بيرجند»، زادگاه دكتر معتمدنژاد فرستاد 
و با همكالسي  هاي دوره ابتدايي پدر علوم ارتباطات اجتماعي، 

گفت و گو و خاطرات آنان را منتشر كرد: 
«سال ها بود كه دكتر معتمدنژاد از مود رفته بود؛ اما وقتي 
در سال 1385 به اين روستا بازگشت، همان چهره آرام، نجيب 
و سر به راهي بود كه يك روز صبح زود با چمداني كوچك 
و با ميني بوس مودـ  بيرجند ده ما را ترك كرده بود. آن روز 
كـــه كاظم رفت، واقعـــاً دلمان گرفت؛ اما وقتي با موفقيت و 
ســـرافرازي و با چهره اي شـــاداب به «مود» برگشت، همه آن 
دلتنگي ها از ميان رفت. او از غم ديگران غصه مي خورد و از 
ديدن نابساماني هاي مردم ايران و ديگر كشورها رنج مي برد و 

همين شد كه روزنامه نگار شد.»

«زنده ياد دكتر معتمدنژاد در همه اين سال ها خيلي كم فرصت 
داشت تا به «مود» بيايد؛ ولي همان چند دفعه اي كه آمد، آن قدر 
بي ريا و قشـــنگ در ميان هم محلي ها ظاهر شد كه ما واقعاً به 
وجودش افتخار مي كرديم. دكتر معتمدنژاد كه پاي در خانواده و 
نسلي روحاني و عالم داشت، از خداوند بزرگ عاقبت بخيري 

مي خواست و به آرزويش رسيد.»
«اكنون ردپاي احساس او را در دامان كوه ها و نزديك النه 
كبك  ها و ميان درختان سرسبز اين ديار مي بينيم كه آرام و با 
تأني از كنار ما مي گذرد و با لبخندي بر لب، نشان مي دهد كه 
از زندگي معلمي و كمك به ديگران راضي بوده است و گرچه 
صدها كيلومتر دورتر از «مود» غنوده اســـت؛ اما آرام و مهربان 
نگاهش به ما و مردمي است كه دوست شان داشت و خودش 
را متعلق به آنان مي دانست. او از «مود» تا پاريس رفت و در 
تهران آرام گرفت؛ اما ياد و خاطره اش براي كســـاني كه حتي 
يكبار او را ديده اند، ماندگار اســـت از شما سپاسگزاريم كه به 
دنبال نشانه هاي معلمي دكتر معتمدنژاد، در «مود» هستيد و در 

هفته معلم سري به ما پيرمردان زده  ايد. 

افتخار كاظم اين بود كه معلم است و ما هم كه در «مود» 
يا ساير شهرهاي ايران معلمي كرده ايم، پس از بازنشستگي بيل 
كشاورزي را در دست گرفته ايم تا به جامعه بگوييم اگر معلمي 
و كشاورزي يك كشور درست نشود، خيال درست شدن بقيه 

كارها خوابي است كه تعبير نخواهد شد».
دكتـــر معتمدنـــژاد كه به نقل از دكتر اســـد   اهللا زماني در 
خانواده شـــان، 5 مجتهد و 2 شـــاعر وجود داشته، در مراسم 
نكوداشتي كه در سال 1383 از سوي دانشگاه عالمه طباطبايي 
به پاس آثار و خدمات ماندگار ايشان به توسعه دانش ارتباطات 
در ايران برگزار شد، اظهارداشت: «من يك معلم عادي بودم كه 
زير چتر دانش دانشجويان، به شهرت رسيدم. اين شهرت متعلق 
به خود آن هاست، دانشجويان به معلم خودشان نام گذاشتند، 

وگرنه من يك معلم معمولي هميشگي هستم»
به قول دكتر يونس شكرخواه؛ «دكتر معتمدنژاد مثل درختان 
كويـــري بي انتظار و بي اعتنا به باران، پر ريشـــه بود و با اين 
ماموريت كه غبار چشـــمان رهگذران را اذيت نكند، متكي به 

خود و ماندگار ماند».

95 ســـال پيش، اوائل ســـلطنت پهلوي اول، ميدان 
امين الســـلطان، بازار امين السلطان، خيابان صاحب  جمع، 
كوچه مرغي ها، بازارچه عباس هرندي، خيابان اسمال بزاز 
(مولوي)، بازار حضرتي (بازار دروازه)، بازار سيد اسماعيل، 
بازار چل تن، گذرباشي (گذر قاطرچي ها)، كوچه غريبان 
و گذر لوطي صالح در محدوده وسيعي از جنوب مركزي 
تهران آن زمان، قطب اقتصادي و محل داد و ســـتد بود. 
ميدان امين السلطان از اذان صبح تا اذان ظهر فعال مي شد 
و بازارها از 2 ساعت بعد از طلوع آفتاب تا مغرب، تقريبًا 
كل اين مجموعه از 8 تا 12 ساعت در تحرك بود.در طول 
روز تمامي قهوه خانه ها، كبابي ها و كله پزي ها و به طور كلي، 
پزندگي هاي منطقه براي صبحانه، ناهار و عصرانه به مشتريان 
ســـرويس مي دادند. آن زمان خبري از غذاهاي آماده و به 
اصطالح فست فود در قالب ساندويچ فروشي ها نبود و به 
جاي اين پديده هاي غربي، لبنياتي بود كه جاي نشستن براي 
مشتريان داشت كه در كاسه هاي آبي رنگ سفالين خامه و 
مربا يا سرشير و عسل همراه با نان تافتون تازه، از مشتريان 
پذيرايي مي كردند و بعضي از كبابي ها هم زمستان حليم و 
تابستان آش رشته يا «ُشل قلمكار» مي فروختند و در كنار آن 
فقط يك چلوكبابي به تازگي تاسيس شده بود.كه 3 برادر 
كه يكيـ  دو سالي بود از شميران به تهران آمده بودند، 
عالوه بر ناهار، شام هم تهيه مي كردند. ساير پزندگي ها رسم 
تهيه شام را نداشتند و به جاي آن ، به صورت عصرانه با 

سيراب و شيردان از گرسنگان پذيرائي مي شد.
تاسيس چلوكبابي «عباس شمروني»

چلوكبابي «عباس شمروني» اسفندماه 1306 شمسي در 
اول بازار امين السلطان توسط 3 برادر كه متولد حصار بوعلي 
شميران بودند تاسيس شد و به دليل عرضه غذاي سالم و 
لذيذ چلوكباب، معروف خاص و عام جنوب شهر شده بود 
و چلوكبابي «عباس شمروني» نام برادر دوم از اين 3  برادر 
را تمامي ساكنان منطقه مي شناختند، به ويژه اشخاصي كه 
از اطراف تهران، مثل شـــميران، رودبار قصران، لواسانات، 
ورامين، كرج، شهرري و كن سولقان اجناس و بارهايي را 
به بازار و ميدان امين الســـلطان مي  آوردند. پاتوق شان براي 
ناهار «چلوكبابي عباس شمروني» بود. اين چلوكبابي فقط 
4  نوع غذا داشت، معمولي (كوبيده)، برگ كوچك، سلطاني 

(برگ بزرگ) و چلو كره (بدون كباب).

طراحي و دكور سالن چلوكبابي:
در اين چلوكبابي به جاي سكو و نيمكت و قاليچه، 
صندلي هاي لهستاني كه به تازگي مد شده بود قرار داشت 
با ميزهاي مســـتطيل و مربع چوبي و ديوارهاي سالن با 
نقاشي هاي رنگ و روغن به سبك كمال الملك و نقاشي هاي 
قهوه خانه اي قوالر آغاســـي تزئين شده و در كنار آن ها به 
فاصله يك متر از كف سالن، آينه هاي بزرگ 1/5 در 2 متر 

در قاب هاي طاليي به ديوار خودنمايي مي كرد.
كف سالن با آجرهاي قرمزرنگ 50 در 50 سانتيمتر 
(هنوز كف پوش و موزاييك باب نشـــده بود)، كه به آن 
«نظامي» مي گفتند، مفروش شده بود و از سقف بلند سالن 
و در داخل يك گردونه گچبري شـــده، لوسترهاي آنتيك 
چك با زنجير آويزان بود. يك گرامافون انگليسي با بوق 
مخصوص و صفحات 45 دور هم، وسيله سرگرمي مفرح 
چلوكبابي محسوب مي شـــد، با صداي تاج اصفهاني و 

بديع زاده كه بعد ها در ارديبهشت 1319 و با افتتاح فرستنده 
راديو تهران به راديويي به نام «آندريا» بدل شد.

آن موقع معمول نبود كه خانم ها به چلوكبابي بيايند و 
غذا بخورند و در صورتي كه خانواده اي ميل به چلوكباب 
داشت، مردخانه با قابلمه غذا مي گرفت و به خانه مي برد 
كه بعدها اين سنت شكسته شد. «عباس شمروني» در كنار 
ســـالن بزرگ چلوكبابي و در فضايي كه به صورت «ال» 
بود با تعبيه ديواره هاي موقت با چوب و پارچه كه به آن 
«پراوان» مي گفتند، محل دنج و محفوظي براي خانواده ها 
در نظر گرفت و اين اقدام با استقبال خانواده هاي محالت 
تهران روبرو شد. بعضي از مردان محالت اطراف كه به زن 
و فرزنـــدان خود قول غذاي بيرون از خانه را داده بودند، 
معموالً شـــب هاي جمعه اعضاي خانواده را براي شام به 
چلوكبابي «عباس شمروني» كه محلي جهت پاسخگويي 
آبرومندانه و با قيمتي مناسب بود، مي آوردند. آن موقع در 

ســـري ظروف چلوكبابي اثري از استيل و مالمين نبود و 
بشقاب هايي با مارك «چيني مسعود» كه به «گل سرخي» 
معروف بود عباس شمروني با روحيه عارفانه اي كه داشت، 
شعر معروف سعدي را كه با خط خوش نستعليق نوشته 

شده بود، پاي دخل، باالي سرش نصب كرده بود: 
«اظهار عجز نزد ستم پيشه گان خطاست 

              اشك كباب باعث طغيان آتش است»
آشپزخانه در چلوكبابي هاي دوران قاجار جلوي مغازه بود 
تا بيشتر مشتريان را جلب كند، با در و ديوار و محيط ساده، اما 
تميز و پاكيزه و ديگ مسي پر از برنج آماده كشيدن هم روي 
سكويي با آتش ماليم قرار داشت، اين دكوراسيون به تدريج 
تغيير كرد و آشپزخانه ها يا به زيرزمين يا به انتهاي مغازه ها 
نقل مكان كردند. آن موقع رسم نبود كه كباب را مثل حاال 
داخل بشقاب، مجزا از برنج بگذارند، ابتدا بشقاب برنج و كره 
را روي ميز مشتري مي گذاشتند و سپس كارگر مسئول توزيع 
كباب به سر ميز مي آمد و مستقيماً كباب داغ را از سيخ روي 
بشقاب برنج مي كشيد. از هم دوره اي هاي خدابيامرز عباس 
شمروني اين صنف مي توان از مرحوم حاج حسن شمشيري 
در سبزه ميدان و متوفي به سال 1340 شمسي و حاج مرشد 
چلويي متوفي به ســـال 1357 شمســـي ياد كرد كه همگي 
دستشان از دنيا كوتاه شده است، مرحوم عباس شمروني نيز 
در شـــهريورماه 1357 بعد از يك دوره بيماري طوالني به 
رحمت خدا رفت. آن زنده ياد و 2 برادرش، كل شـــعبون و 
كاكاحسين، از فاميل بزرگ «ناطقيان» بودند كه در شميران جزو 

خاندان هاي اصيل به شمار مي آيند. و اينك امروز: 
حكايت در مورد چلوكبابي «عباس شمروني» و خاطرات 
تلخ و شيرين اين كاسب قديمي بازار امين السلطان چهارراه 
مولوي، يك كتاب مي شـــود كه از حوصله اين يادداشـــت 
خارج است و فقط به يك خاطره اشاره مي كنم كه آن هم 
بيان خصلت پســـنديده اي است كه متاسفانه در حال حاضر 
فراموش شده است. «كاكاحسين» يكي از 3 برادر كه مديريت 
آشپزخانه بر عهده اش بود براي افرادي كه از مغازه چلوكبابي 
غذا بيرون بر مي خواستند، و يا با قابلمه و ظرف خودشان يا 
با ظرف چلويي كه توسط كارگر مغازه  برده مي شد، نصف 
سيخ كباب كوبيده را الى نان سنگك مي گذاشت و مي گفت 
«باباجون اينو بخور، بزار ته دلتو بگيره!» و بيشتر آن افراد هم 
شـــاگردان بازار بودند كه معموالً از غذاي صاحبكار خود 

نصيبي نداشتند.

باز پاييز با تمامي هيمنه و هيأت همراهش، پشت دروازه دلهاي مان بي اذن دخول 
و دق الباب از پي آن است تا با  سينه خس خس كن و صداي خشدار برگ هايش، 

بسرايد «كسي اينجاست».
لشكر چپاول و تطاولش انگار نه چون اهرمنان، آمده از پي خاموشي چراغ و يا 
رهزنان چنگيزي، كه ساربانان قافله عشق اند. انگار شاعر، دست پاييز را خوانده بود 
كه دم گرفت  «اي زرد روي عاشـــق، تو صبر كن وفا كن، دردي اســـت غير مردن 

آن را دوا نباشد».
 متفكر اين معنايم كه زردي روي پاييز را ســـبب كدام اســـت و مر تو را زين 
زردي مطلوب چيســـت؟ روزگاري مطلح الدين شـــيرازي به گلوي خونين از بيداد 
اشـــكم به پشت چسبيدگي در خســـت آسمان و فقر زمين نبشت «من از بينوايي 
نيـــم روي زرد/ غـــم بينوايان رخم زرد كرد». آن دمان زردي روي حكايت از زوال 
نعمت و نان بي قاتق داشت كه جوع، روي را همه از آيين دلبري تهي كند، سعدي 
اما ندانست كه پاييز زردي را به دلبرانگي و دردانگي گزيده است، تا بشود حامل 

عاشقانه ترين اغايي و آواز ها. 
تا خس خس شكست برگ هاي زرد زير سم ضربه آدميان عاشق اين بار نه چاك 

استوران مغول، كه رد عاشق ترين زندگان آن سال را بر خود داشته باشند.
كدام موســـم چنين فرزند مهيب به بار آورد كز آســـمان به ناز و غمز بر سپهر 
حدوث و جلوس كند تا مگر رد پايي بشـــكندش  از ميان و باز با نواي خشـــدار 
بسرايد «چون صيد به دام تو به هر لحظه شكارم/تا دام در آغوش نگيرم نگرانم»..

حاشا و كال و تا باد، چنين بادا! 
گر زمســـتان مســـتور از برف سپيد است و نازان به كرشمه هاي هنگام وقوع آن 
دانه هاي سپيد،پاييز مفتخر است كه برگ را، آن پاپيروس نخستين و آن دارنده حك 
نگاره هاي نخستين آبايي را بي پيرايه راهي زمين مي كند تا چون مسافر شازده كوچولو 
خبري از احواالت جماعت دلشده ميان اعتدال تابستان و زمستان بياورند و دلشده اي 
اين ميان با قامتي افشرده اما گره ابرويي فشره پرسيد «گلچهره مپرس كان نغمه سرا 
از تو چرا جدا شد؟» انگار داغدار رفتگان پاييز بود. آناني كه حرمت زمين بودند و 
چراغ زمان، تا هنوز به روايت آن پيه سوز قريه ي آدميت «هر كودكي با اين پيام 
به دنيا مي آيد كه خدا هنوز از انســـان نااميد نشـــده است» و باز زادگان به پاييز كه 
مهرزاد مي توان ناميدشان در مولودشان نيز نوعي ميل به نيست شدگي و دمخوري 
با هفت هزارســـالگان نهفته و نهادينه اســـت، انگار كن در اشكم زمين شراب ترس 
محتسب خورده اند اين دردانه، جهان. مگر ناف جماعت پاييزي را با قلم ني تراش، 

بريده اند كه پيوست شان با ناي و ني را تابي و عتابي نيست؟ 
باري، كســـي زماني ســـرو پاييزي اش را در بر «لولي وش مغموم» و آنكه در 
ستايش پاييز گفته بود «خبر از ميوه هاي سر به گردون ساي اينك خفته در تابوت 
پست خاك مي دارد» سپرد و گفت، راه كوتاه بود و جانكاه اما هيچ كم نداشت، و 
دمي بســـر كردن در بر شـــير شرزه، به كه عمري با شغاالن پاالني پاييدن! و پاييزي 

چنين صد بهار بي بهره و بحر مكاشفت را ارزد،حتي به يك برگش!

در حال حاضر، مسئوالن از طرفي به مردم مي گويند كه بايد هشدار «آب هست، 
اما كم اســـت» را جدي بگيرند و از ســـوي ديگر آن ها را تشويق به فرزند آوري هر 
چه بيشتر مي كنند و اين در حالي است كه اگر هم «هر آنكس كه دندان دهد نان 
دهد» را پذيرا باشـــيم، بايد قبول كنيم كه آب آشـــاميدني گازگرفتني نيست و آدمي 
از لحظه فرخنده والدت تا هنگامي كه روي در نقاب خاك دركشد، نياز به فراهم 

ساختن مايه حيات دارد.
بيشتر مردم اطالع دارند كه وزارت مسكن از سوي آقاي رئيس جمهوري مامور شده 
است با شناسايي زمين هاي بدون استفاده و اجاره 99 ساله آن ها به مردم بدون خانه با 
قيمت صفر، شرايط خانه دار شدن آسان مستاجران فعلي را فراهم آورد.ناگفته پيداست كه 
اگر وزارت مسكن فقط در فكر زمين مناسب باشد و با همكاري وزارتخانه هاي مربوطه 
فكري براي آب و برق خانه هاي آينده نكند، صاحب خانه  شده هاي آينده را معترض 
خواهد كرد و «از طال گشتن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد!» را 
بر دهان آن ها خواهد نشاند، آب و برقي كه هم طبيعت، آن ها را به خوبي گذشته در 
اختيار بشر قرار نمي دهد و هم مشوق هاي فرزندآوري، هشدارهاي صرفه جويي در 

«الفباي آباداني» و «اختراع اديسون» را به طور كلي بي اثر گردانيده است!

يكي از واژه هاي معروف در زبان و ادبيات فارسي «غيرت» است كه 
دامنه آن در فرهنگ و تمدن اسالمي نيز بسيار وسيع و گسترده است و هر 
كسي مي تواند با اندكي تفحص و جستجو، مصداق آن را به آساني به دست 

آورده و آن را با فكر و تأمل خود تجزيه و تحليل كند.
براي پي بردن به مفهوم واقعي «غيرت» به چند مثال ساده مي پردازيم: 
ـ پدر پير و از كار افتاده كه ساليان دراز با دسترنج خود هزينه خانواده 
را به خوبي تأمين كرده است، اكنون ناتوان و مستأصل و زمينگير شده و 
نيروي جســـمي و رواني او تحليل رفته اســـت و هيچگونه پس انداز و يا 
روزنه اي براي تأمين هزينه اعضاء خانواده ندارد، ولي يك فرزند رشيد و 
با «غيرت» ، تمام قد در كنارش ايســـتاده اســـت و بيل و كلنگ به دست 
مي گيرد و در كارگاه ساختماني در روزهاي سرد زمستان و يا گرم تابستان 
عرق مي ريزد و كار مي كند، تا با دريافت دستمزد ناچيز، پدر را در تأمين 

نيازهاي خانواده كمك كند.
ـ در واگن هاي مترو در روزهاي شـــلوغي، مســـافران گوش تا گوش 
بر روي صندلي ها نشسته اند و با موبايل هايشان بازي مي كنند كه ناگهان جواني 
«غيرتي» چشمش به پيرمردي مي افتد و فوراً از جا بلند مي شود و جاي خود 

را به او مي دهد تا با آرامش به مقصد برسد.
ـ زن جواني كه با يك گوني جوراب و لوازم آرايش وارد واگن مترو 
مي شود و با صداي بلند اجناس خود را به مسافران عرضه مي كند و از هيچ 
نيروي انتظامي و ماموران مترو نمي  ترسد، ولي از آبرويش محافظت مي كند 

«غيرت» دارد كه از راه شرعي به كسب و كار  حالل مي پردازد.
ـ كودك 10 يا 12 ســـاله كه نياز به تفريح و گردش و بازي كودكانه 
دارد، با فروش چند بسته آدامس، شكالت و باطري و يا فال حافظ از صبح 
سحر تا ديروقت، در تاريكي شب، از واگن و سكوهاي مترو عبور مي كند 
و در ميان انبوه جمعيت مسافران مي گذرد و با دهان كوچك كودكانه اش 
فرياد مي زند آدامس، باتري، فال حافظ... تا بتواند به دور از هرگونه تمسخر 

و سرزنش لقمه ناني به دست آورد و به غفلت نخورد!
اگر اين كودك قدري به ادبيات سعدي آشنا باشد، در دل خود زمزمه 

مي كند و مي گويد: 
« به نان خشك قناعت كنيم و خوش باشيم 

                 كه يك جو منت دو نان به صد من زر نمي ارزد».
آنچه در اين مقال گفته شد، چشمه هاي باريك و تنگ «غيرت» است كه 
به انسان فرمان مي دهد، او را از سكوت و خاموشي به حرف در مي آورد و 
با زبان بي زباني هر لحظه «غيرت» را در انسان زمزمه و به او اخطار مي كند 
كه اي «خليفه اهللا»، تو از موجودات و مخلوقات برجســـته روي زميني و 
بايد در روابط اجتماعي، آثار «انسان» و «انسانيت» و «وجدان» و «غيرت» در 

وجودت، مانند امواج دريا موج بزند.
فيضعلي مداحـ  پژوهشگر علوم انساني 

پائيز با سينه ِخس خس ُكن و صداي خشدار برگ هايش! 
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در وادي طنز در وادي طنز 

خانه دار شدن آسان در غياب الفباي آباداني و اختراع اديسون!

بازار امين السلطان و طعم لذيذ چلوكباب «عباس شمروني»!
نمادهاي غيرت در ادبيات فارسي و 

زندگي انسان 

دكتر معتمدنژاد، روستازاده اي كه پدر علوم ارتباطات اجتماعي ايران شد

دكتر احسان اقبال سعيد

محمد ماكويي

خاطره هايي از تهران قديمخاطره هايي از تهران قديم

مديران و كاركنان چلوكبابي «عباس شمروني» در روز افتتاح آنـ  اسفندماه 1306 شمسي نفر چهارم از رديف دوم سمت 
چپ، مدير ســالن با «پاپيون» ديده مي شــود. رديف ســوم نشسته از ســمت چپ نفرهاي چهارم و پنجم مديران رستوران، 
«كل شــعبون» و «كاكاحســين» با شــهرت ناطقيان، آغازگر پيشــه اي شده اند كه بيشتر از 50 ســال آن را با نيكنامي، ادامه 

دادند.

دكتر ابراهيم جعفري 

رفتار ما شبيه كداميك از پسران 
است؟! 

از مرحوم حاج آقا دوالبي پرســـيدند، وضعيت مردم در آخرالزمان 
چگونه خواهد بود؟ مثال معناداري زدند كه خواندنش خالي از لطف نيست 
ايشان فرمودند: َمثَل مردم در آخر الزمان مانند پدري است كه 4 پسر دارد، 
اما آنان را در اتاقي حبس مي كند و مي گويد شما در اين اتاق باشيد، من 
مي روم و بر مي گردم، اما خود پشت پرده مي رود و به رفتارهاي فرزندانش 
نگاه مي كند.پسر اول با سوء استفاده از نبود پدر، اتاق را به هم مي ريزد و 

شرارت مي كند.
پسر دوم كه مي بيند پسر اول همه جا را به هم مي ريزد و شرارت مي كند، 

مي نشيند و شروع مي كند به گريه و تكرار مي كند: بابا بيا... بابا بيا!
پسر سوم به طور كلي پدر را فرموش مي كند و به كار خود سرگرم 
مي شود و اما پسر چهارم كه مي داند پدر پشت پرده آن ها را نگاه مي كند به 
مرتب كردن اتاق مي پردازد و با خود مي گويد هرچه هم پدر ديرتر بيايد، من 
كارهاي بيشتري مي كنم و پدر هم مرا مي بيند،  درعين حال كه آمدن پدر را 

هم انتظار مي كشد، كه اميدواريم رفتار و كردار ما مثل پسر چهارم باشد!
رضا سيفـ  نهاوند(استان همدان)

روح اهللا مهرپارسا

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

 ادامه در صفحه 11

كليه مدارك موتورسيكلت اسپيرنت 150 
 KMD00478 ش پ 138ـ  96489 ش ش

ش م MA14M*1003102 به نام 
محسن شيشه گر مفقود اعتبار ندارد.

ايزوگـام
شميرانات
تمام نقاط حتى لكه گيرى

22899483-22899484

88469470-09128341134

سند كارخانه و برگ سبز موتور 
 DTS180i سيكلت پالسي

مدل 92 آبي رنگ پالك595 
ـ 67326 شماره موتور 

NE0DJGBTK13353 شماره 
 NEO***180A9211560 تنه

به نام حامد ميالدي شماره ملي 
2030207659 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان

برگ سبز، سند كمپاني 
و تسلسل اسناد خودرو 

روآ مدل 1386 به شماره 
انتظامي 439ج12ايران79 
با شماره موتور 4337729 

و شماره شاسي 
61327729 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (قزوين)

مفقودي
اصل بنچاق وكالتنامه شـــماره 7815 مورخ 91/11/4 دفتر 49 
گرگان مربوط به ششدانگ پالك3321 فرعي از سه اصلي واقع 
در اراضي اوزينه بخش ســـه ثبت گرگان به نام فاطمه اسمعيلي 
خان به بن فرزند رجب شماره شناسنامه 3305 گرگان متولد 1362 

كدملي2121733450 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گرگان

 (CG125) سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت نامي
به ش پالك 586ايران56161 مدل88 به ش موتور 
001321 ش شاسي 125C8800047 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز اتومبيل سواري پرايد مدل 1385 شماره شهرباني 
553ل17ايران49 شماره موتور 1446930  شماره شاسي 
S1412285795265 مالك محمدقاسم اكبرزاده با كدملي 

4250777243 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. گچساران

كارت كيشوند اينجانب سارا 
آزاد به شماره 101693/06 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

 LX-XU7 برگ سبز خودرو سمند
رنگ سفيد روغني مدل 1397 به 
شماره پالك ايران10ـ  722ج82 
 124K1270771 و شماره موتور

و شماره شاسي 
NAAC91CE0JF397894 به 
نام آيت اله شيخي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه موتورسيكلت 
انژكتوري نيكتاز تيپ 150 مدل 

1396 به رنگ آبي به شماره 
پالك697/66283 شماره موتور 
0149NEF962421 شماره تنه 
 *NEFACEKBEHAA01881*

بنام امير حسين رضايي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كازرون

سند سبز كوئيك سفيد 1401 به 
ش موتور 9579947 و ش شاسي 

1106580 به ش پالك 474د59 ايران 
78 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مزدك يوسفيان به شماره 
40113090156 دانشگاه كردستان 

رشته كارشناسي علوم كامپيوتر مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. سنندج 

كارت دانشجويي فردين امين زاده 
به شماره 9717032110 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي صنايع مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. سنندج 

كارت دانشجويي نازيال آفتابي به 
شماره 40011066104 دانشگاه 
كردستان رشته كارشناسي مشاوره 
مفقود و از اعتبار ساقط است.سنندج 

كارت دانشجويي كبري احمدي به 
شماره 98230072 دانشگاه علوم 
پزشكي رشته كارشناسي پرستاري 
مفقود و فاقد اعتبار است. سنندج 

برگ سبز سمند سورن مدل 1391 شماره 
 NAACC1CF9CF440561 :شاسي

شماره پالك: 99 ايران 265هـ21 مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني پژو پارس 

مدل 1392 شماره شاسي: 

 NAAN01CA9DH705403

 124K0263601 :شماره موتور

شماره پالك: 21 ايران 715ق68 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز پرايد سفيد 111 شماره پالك: 
93 ايران 582هـ89 شماره شاسي: 

NAS431100K1055473 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت خودرو ساينا S مدل 1401 شماره 
 NAS851100N5742881 :شاسي
شماره پالك: 78 ايران 238ج52 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني پژو پارس سال مدل 1393 
 NAAN01CA6EK850726 :شماره شاسي

شماره موتور: 124K0420662 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پرايد مدل 1386 شماره 
شاسي: S1412286421419 شماره 

پالك: 66 ايران 521ص31 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت كاميون باري به شماره 
شاسي 116262 و شماره پالك 65 

ايران 439ع29 به مالكيت مهدي گروئي 
ساردوئي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند مالكيت سمند پرايد به شماره شاسي 
S1412286388645 و شماره پالك 65 

ايران 791ق28 به مالكيت ابراهيم محمدعلي 
زابلي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت شماره پالك 778ـ  
 JLZCEF10447 71922 ايران شماره موتور
 VIN:IRAMD9413WR422967 شماره

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

پاسپورت اينجانب امير خاوري 
به شماره O2384173 ناصر 

كدملي 1980285804 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي 
پاسپورت (گذرنامه) 
به شماره 0770697 

متعلق به مصطفي نورزهي 
فرزند صيف اله مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

«يزد» 

برگ سبز سند كمپاني و 
كارت سواري پرايد 111 

مدل 1391 به شماره پالك 
45ـ577ص54 با شماره موتور 

4548120 و شماره شاسي 
S5430090083442 به نام 
هنگامه نجار منصوري مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ698ص12 با 
شماره موتور 4107395 

و شماره شاسي 
 S3412290897466
به نام داود بيژني مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان 

برگ سبز و كارت هوشمند 
كاميون باري چوبي سيستم 
بنز تيپ 36/1924 مدل 

1975 رنگ زردـ  روغني به 
شماره موتور 097420 و به 
شماره شاسي 14127459 

و به شماره انتظامي ايران 
63ـ696ع76 مربوط به 

اينجانب حسن رنجبر فرزند 
محمدعلي به شماره شناسنامه 

7 و به شماره كد ملي 
2432669819 صادره از 

مرودشت مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

 LX برگ سبز سواري سمند
مدل 1387 دوگانه سوز به رنگ 
سفيد صدفيـ  روغني به شماره 
شهرباني ايران 25ـ396ل72 و 
شماره موتور 12487015240 

و شماره شاسي 
 NAACA1CB98F201608

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. خسروشاه ـ  ميرحسيني 

برگ سبز و كارت سواري 
كوئيك مدل 1401 پالك 

40ـ663و64 شماره 
 M159589455 موتور

شماره شاسي 
AAA1108060 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
مهريز 

قبض انبار شماره 
 401001968844

به شماره سريال 
1044233 شركت 

انبارهاي عمومي و خدمات 
گمركي امام خميني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگه سبز كوئيك مدل 

1401 پالك 575هـ62 

ايران19 شاسي 

 NAS841100N1145818

 M15/9705038 موتور

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز سواري پژو پارس 
P PARS XU7 مدل 1401 رنگ 

مشكي متاليك شماره موتور 
125K0047449 شاسي 

 NAANA15E1NK854917
پالك ايران 73ـ392ج12 مالك 
منيره تاوين مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

برگ سبز سواري پژو پارس 
P PARS XU7 مدل 1401 

رنگ سفيد شماره موتور 
125K0045744 شاسي 

 NAANA15E7NK854405
پالك ايران 73ـ856ج28 مالك 
زينب گمشادزايي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

برگ سبز پيكان مدل 77 رنگ سفيد پالك 
75ـ989ب42 شماره موتور 11127777884 

شماره شاسي 77479743 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و پالك سينه 
خودرو پژو مدل 87 پالك 

ايران 93ـ957ب65 موتور 
12487228518 شاسي 

 NAAM01CA19K926998
به نام ليال كاظمي نژاد مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
 ني ريز 

اينجانب مختار صفري مالك خودرو سواري 
سمند LX-EF7 1700 مدل 1389 پالك 

122ج56 ايران56 به شماره شاسي 
NAACJ1JC1AF261740 و به شماره 
موتور 14789003576 به علت فقدان 

اسناد فروش (سند كمپاني) تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان 

فروش شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. شلمانـ  اماني 

 CG125CDI مفقودي  برگ سبز و كارت ماشين موتورسيكلت تيپ
به شماره انتظامي ايران 481ـ62696 مدل 89 به شماره موتور 

 NBE***125B8915885 156 به شماره تنهFMINBEB012957
مفقود گشته از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز ماشين وانت مزدا تيپ 
بي2000 اي مدل 1388 موتور FE545476 شاسي 

NAGCPX2PC18D22647 پالك 65ـ771ط89 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند ـ  كرمان 

برگ سبز اتومبيل وانت 
پيكان OHV-1600 مدل 
1386 به رنگ سفيد روغني 

به شماره انتظامي ايران 
26ـ872ط17 به شماره موتور 
11486014828 و شماره 
شاسي 31620807 به نام 

علي اكبر قاسمي مفقود و فاقد 
اعتبار است. اسفراين 

مفقودي برگ سبز 206 تيپ 2 سفيد 
شماره شاسي NJ311333 پالك 

816ط72 ايران87 مالك مينا جليلي يكتا 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح تك لول مدل چخماقي كاليبر 12 ساخت 
تركيه به شماره 911322890 به نام سامان نوري قارن 

سرائي به كدملي 2080571435 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

ســـند كمپاني و برگ سبز خودرو ســـواري پرايد 
SL 131 مـــدل 1391 به شـــماره پـــالك 17ـ  

482و57 و شماره موتور 4626910 و شماره شاسي 
S1412291107882 به نـــام مريم جعفري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(اروميه)

برگ سبز 207 مشكي شماره شاسي: 
NAAR03FEXNJ489951 شماره 

پالك: 25 ايران 434ق49 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب صابر مرزباني فرزند 
مرتضي به شماره شناسنامه 
3241019586 صادره از 

كرمانشاه در مقطع كارشناسي 
ناپيوسته رشته تربيت بدني 
صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسالمي كرمانشاه مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد 

از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد كرمانشاه 
به نشاني انتهاي شهرك 

متخصصين ارسال نمايند.

برگ سبز وانت پيكان مدل 1388 شماره 
 NAAA36AA2AG870748 :شاسي
شماره پالك: 30 ايران 833ن97 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ كمپاني پژو 206 
مدل 1393 تيپ 5 

سفيد شماره شاسي: 
 NAAP13FE6EJ466543

شماره موتور: 
163B0005813 شماره 
پالك: 50 ايران 419ب33 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ كمپاني وانت پيكان 
مدل 1392 شماره شاسي: 

 NAAA36AA4EG681945
شماره موتور: 

118P0084990 شماره 
پالك: 30 ايران 353و55 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگ سبز وانت تويوتا 
لندكروز FG ش پ 

76 ايران 161ق35 
ش موتور 076506 
ش شاسي 388353 
به نام نعيمه قرباني 

واجارگاه مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو پژو 405 ش پ 99 
 GK431541 ـ 867ي22 ش ش
ش م 124K0940500 مفقود 

اعتبار ندارد.

سند سبز پژو پارس ش پ 
17 ايران 826هـ96 ش ش 
HK800202 مفقود و فاقد 

اعتبار است.

برگ سبز خودرو جك S5 ش پ 40 
 MB102106 ـ 649ل15 ش ش

ش م DM3616817 مفقود 
اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو كاميونت ون 
زامياد ش پ 50ـ  137ج76 
ش ش BN0681961 ش م 

N24905002M مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز دنا پالس ش پ 
50 ايران 199ج12 ش ش 
NE529529 مفقود و فاقد 

اعتبار است.

برگ سبز و كارت پژو 207 
ش ش NJ242841 ش پ 

41 ايران 561ط61 مفقود و 
اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو پژو 206 ش پ 
 NJ307846 15ـ  746ط55 ش ش

ش م 165A0211673 مفقود 
اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 1401 
سفيد ش شاسي NJ311263 ش 

شهرباني ايران 69ـ  298ن98 منيره 
فرهمند مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهي مفقودي 
سه فقره قرارداد دستي متعلق به معدن آباده و دو فقره قولنامه 

متعلق به ناصر زارع بـــا كدملي 5039597681 كه همگي اثر 

انگشت و امضا داشته و طرف مقابل قرارداد موجود در قرارداد 

بوده كه در خانه شخصي اينجانب مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
ابركوه

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول)
 شركت تعاوني مسكن احرار زمان تهران

بدينوســـيله از كليه اعضاء محترم دعوت به عمل مي  آيد تا در مجمع عمومي عادي 
ســـاليانه (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن احراز زمان تهران كه در روز چهارشنبه 
1401/10/28 رأس ســـاعت 14 در محل مسجد لوالگر واقع در خيابان آذربايجان 

جنب مترو نواب مسجد لوالگر برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستورات جلسه:

1ـ  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس
2ـ  اســـتماع گزارش مالي هيأت مديره و تصويب صورتهاي مالي منتهي به ســـال 

1398 الي 1400
3ـ  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي

4ـ   انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره
5ـ  تعيين و تصويب حقوق و مزاياي مديرعامل و بازرس منتهي به سالهاي 98 الي 1401
6ـ  تعيين و تصويب حق الجلسه و پاداش هيئت مديره منتهي به سالهاي 98 الي 1401

توضيح: كانديداهاي اعضاي هيئت مديره و بازرس تا 7 روز پس از نشر آگهي فرصت 
دارند با در دســـت داشـــتن 1ـ  برگه ثبت نام 2ـ  اصل و كپي شناسنامه 3ـ  اصل و 
كپي كارت ملي 4ـ  اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي 5ـ  رسيد و برگه عدم سوء 

پيشينه 6ـ  اصل و كپي كارت پايان خدمت، به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
ضمناً كليه اعضاء محترم دعوت مي گردد قبل از شروع جلسه شخصاً يا از طريق وكيل و 
نماينده قانوني خود با در دست داشتن اصل كارت ملي و وكالتنامه رسمي براي دريافت 

كارت ورود به جلسه در محل برگزاري مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نماييد.
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني مصرف كاركنان ايران خودرو به شماره ثبت 19776 

و شناسه ملي 10100653223 و كد اقتصادي 411111887999
جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شـــركت تعاوني مصـــرف كاركنان ايران 
خودرو رأس ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 در محل فروشگاه تعاوني مصرف كاركنان 
ايران خودرو به آدرس تهـــران كيلومتر14 جاده مخصوص كرج بلـــوار جنوبي ايران خودرو درب9 

تشكيل مي گردد.
لذا از كليه اعضاء محترم دعوت مي شود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت رأس ساعت مقرر 

در محل مذكور حضور به هم رسانند و يا وكيل و نماينده خود را كتباً معرفي نمايند.
ضمناً به اطالع مي رساند به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي 
هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بـــود و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمايندگي مي بايســـت به همراه نماينده خود  حداكثر تا تاريـــخ 1401/10/27 در محل دفتر منابع 
انساني شـــركت تعاوني مصرف كاركنان ايران خودرو حاضر تا پس از احراز هويت و تائيد وكالت، برگه 

ورود به مجمع را دريافت نمايند.
الزم به ذكر است نماينده تام االختيار با تائيد آقاي محمدرضا ثنايي آزاد بازرس تعاوني خواهد بود.

دستور جلسه:
1ـ  گزارش هيأت مديره و بازرس، بازرسان

2ـ  طرح و تصويب صورتهاي مالي سال1400 و نحوه تقسيم سود ويژه و بودجه سال جاري شركت.
3ـ  ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني

4ـ  انتخاب سه نفر عضو علي البدل هيأت مديره براي مدت باقيمانده تصدي هيأت مديره
5ـ  انتخاب بازرس/بازرسان

داوطلبان تصدي سمت هاي هيأت مديره و بازرسي به موجب ماده(2) دستور العمل موظفند حداكثر 
ظرف پنج روز از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

هيأت مديره

مشخصات و شماره تلفن نمايندگي هاي 

روزنامه اطالعات در استان اصفهان
شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن نمايندگيكدنام و نام خانوادگيرديف

اصفهان0313222400109131170572پرويز فروزاني1
اردستان0315424724309131629902عباسعلي صنعتي2
باغبهادران0315250470609133357142سعيد سلمان آبادي3
تيران0313322229909131310910پرويز دادخواه4
زيارجرقويه0313867445509133283664محمود احمديان5
چادگان0315772376609131714346مجتبي صفري6
خميني شهر0313363440009139659255غالمحسين لطفي7
خوانسار0315777458009139710445حسينعلي مهدي8
درچه0313376091009132279684علي كريمي9
دولت آباد0314582560009139066632ابوالقاسم طاهري10
دهاقان0315333500309133215076محمدعلي نبيان11
دهق0314227303009132148266احمد دمابي12
زرين شهر0315222843109131341193محمد مهديان13
زواره0315437333709137093537عباس تركيان14
سميرم0315366562809137535628محمدامين صابري15
شاهين شهر0314522444509132184768خليل حاجيان16
شهرضا0315322666309133226092يداله شاهچراغي17
علويجه0314241279209136457936عباس براتي18
فريدن داران0315722646909133719101مصطفي فاتحي19
فالورجان0315742717709133203247محمدحسين شريعت20
فوالدشهر0315262206609132373897امراهللا شريفي21
كوي امام0313668382909131185483احمد پور مظاهريان22
گلپايگان0315742208609137510012مرتضي اعظمي23
مباركه0315240552409131358683مصطفي كياني24
ميمه0314542752009132864984عباسعلي عسگري25
نائين0314625231409131230020حسين فرزانيان26
نجف آباد0314262438309135526931بهنام لنديان27
شهرك قدس0313324168609133001469غالمرضا عامري28
كاشان0315544446809131639574مرتضي نعمتيان29
كليشاد0313742535709133946141محمدعلي محمدي30
بادرود0315434288009377354797حميد شاهرخي31
گوگد09132728188ــمحمود صبائي32
ورزنه0314648269409133128292نعمت اله نامدار33
كرون0314222207709133320187عبدالرضا مظاهري34
گلدشت0314223592009137174340مجتبي هاشم زاده35
ورنامخواست0315225222509133369184محمود كرمي36
بويين و مياندشت0315752528609133725136ذبيح اهللا اكبري37

كليه اسناد شـــامل برگ سبز، سند كمپاني، كارت ماشين 

و كارت هوشمند خودرو كاميون كشنده ماك مدل 1975 

به شماره پالك 47ـ  949ع28 و شماره شاسي 057938 و 

شماره موتور 008235 به نام حسن زماني مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(اروميه)

سند فروش و شناسنامه مالكيت سواري 
پژو 206 مدل 89 پالك 382ب52 ايران 56 
شاسي NAAP41FD3AJ277749 به نام 

رامين فراز مفقود و فاقد اعتبار است.



آغاز تكميل تونل هاى بزرگراه 
ايالم- مهران

سرويس شهرستان ها: ساخت سد در 
ايران موافقان و مخالفان زيادى دارد 
و ايـــن موضوع همواره مورد بحث 
كارشناسان حوزه محيط زيست بوده 
اســـت اما اين كه احتماال با ساخت 
يك سد ،در آينده شاهد شورى آب 
آن باشـــيم و حتى بخشى از تاريخ 
ايران را غرق كند، شـــايد در وهله 
نخست غيرقابل باور باشد اما به گفته 
كارشناسان امكان بروز اين مخاطرات 

وجود دارد.
 ســـد چم  شير در استان كهگيلويه 
و بوير احمد كـــه عمليات اجراى 
آن از ســـال ها قبل آغاز شـــده و 
قرار اســـت بزودى به بهره بردارى 
هم  برســـد،يكى از نمونه هاى عينى 
عدم نگاه كارشناســـى در حوزه سد 

سازى است.
كارشناسان معتقدند كه ساخت اين 
سد سبب افزايش شورى آب رودخانه 
زهره در مناطق پايين  دســـت سد و 
بروز زيان به كشـــاورزان اين مناطق 
مى شود اما مسئوالن اجراى اين پروژه 
اين اظهارات را ناصحيح مى دانند و 
بر اين موضوع تاكيد مى كنند كه خطر 

شورى آب وجود ندارد.
امـــا ماجراى مخاطرات احتمالى اين 
سد به همين جا ختم نمى شود، بلكه 
در اين اثنا خطر از بين رفتن و غرق 
شدن بخشى از تاريخ ايران هم وجود 
دارد كه بايد با توجه بيشـــترى به آن 
نگريست تا خدا ناكرده  چم شير به 

سرنوشت سد گتوند دچار نشود.
سد چم شير در 25 كيلومترى جنوب 
شـــرقى شـــهر دوگنبدان در استان 
كهگيلويه و بويراحمد و روى رودخانه 
زهره در مراحل پايانى ساخت قرار 
دارد و شمارش معكوس براى آبگيرى 

آن نگرانى هـــا را درباره تكرار يك 
فاجعه دوچندان كرده اســـت؛ سدى 
كه روى سازند گچساران، يعنى همان 
ســـازندى كه سد گتوند روى آن بنا 
شـــده، ساخته شده است. اكنون سد 
چم شـــير در آستانه آبگيرى است كه 
در كنار واكنش  فعاالن محيط زيست، 
كنشگران ميراث فرهنگى هم نسبت  

به آبگيرى سد و غرق شدن محوطه  
گســـترده اى از دوره ساسانى هشدار 
داده اند.باستان شناســـان با كاوش در 
حوضه چم شير ، فرضيه استقرار فصلى 
زمستانى، تفرجگاه يا دسكره ساسانى 
را مطرح كرده اند . كاوش هاى پيشين 
باستان شناسان در اين محوطه به آثارى 
با قدمت بيش از 16 تا 10 هزار سال 
از دوره هاى فراپارينه سنگى و همچنين 
دوره هاى نوســـنگى، عيالم ميانه و 

اسالمى رســـيده بود.در سال 1396 
در نتيجـــه گمانه زنى و ارزيابى اوليه 
باستان شناســـان در محدوده آبگيرى 
ســـد چم شير، 120 محوطه باستانى 
شناسايى شد. كاوشگران همچنين، 
استقرارگاه هاى موقت زيادى متعلق به 

عشاير كوچ رو را شناسايى كرده اند.
به گفته محمدتقى عطايى، سرپرست 

هيـــات فصـــل اول گمانه زنـــى 
نجات بخشـــى، كهن ترين شواهد 
به دســـت آمده از حوضه آبگير سد 
چرم شـــير در شهرستان گچساران به 
دوره  فراپارينه ســـنگىـ  حدود 16 
هزار تا 10 هزار ســـال قبلـ  مربوط 
مى شـــود. سپس با وقفه اى طوالنى، 
شواهد اندكى از استقرارگاهى از اواخر 
دوره نوسنگى به دست آمده كه متعلق 

به 6 هزار سال قبل است.

 از ديگر كشفيات باستان شناختى در 
محدوده  اين ســـد مى توان به وجود 
اســـتقرارگاهى از دوره «عيالم ميانه» 
اشـــاره كرد كه داراى هر دو سنت 
ســـفالگرى شوشانى و انشانى است. 
اگرچه چنـــد دژ و قلعه از دوره ى 
پساهخامنشى و ساسانى اهميت اين 
محدوده را در دوره هاى مذكور نشان 

مى دهند اما اوج توجه به اين منطقه 
در قرون ميانه اسالمى بوده است كه 
نشـــان از تراكم جمعيتى بااليى در 

منطقه دارد .
نظـــر اين باستان شـــناس بر آن بود 
كه محدوده ســـد «چم شير» قابليت 
بااليى براى پاسخگويى به برخى از 
مبهم ترين مسائل باستان شناسى ايران 
درباره  كوچ نشينان دوره هاى مختلف 

خواهد داشت.

با وجود آن كـــه در گمانه زنى هاى 
اوليه 120 محوطه باستانى در حوضه 
آبگير سد چم شير شناسايى شد، اما 
كاوش هاى نجات بخشـــى فقط در 
بخشـــى از اين محوطه ها انجام شد. 
در آخريـــن كاوش  كه تيرماه 1401 
آغاز شد به 4 متخصص باستان شناسى 
34 روز فرصت داده شد تا كاوش هاى 
نجات بخشـــى و مستندنگارى ها را 

تكميل كنند .
ســـعيد اميرحاجلو ، سرپرســـت 
هيأت باستان شناسى كاوش محوطه 
تاريخى شماره 106 در حوضه آبگير 
ســـد چم شـــير با ارائه  گزارشى از 
آخرين نتايج كاوش در اين محوطه 
باستانى براساس يافته هاى كاوشگران 
مى گويـــد: در مطالعات فاز ميدانى 
و كاوش محوطه 106، شـــواهدى از 
جمله ساختارهاى معمارى سنگى، 
قطعات ســـفال دوران ساســـانى تا 
سده هاى ميانى اسالمى، اشياء سنگى 
و شيشه اى شناسايى و مستندنگارى 
شد. به گزارش ايسنا، وى مى افزايد: 
بر پايه تقّدم و تأخر ساختارها، عمق 
پيدايش ساختارها، شيوه ساخت وساز، 
اختالف پهناى ديوارها، نوع مصالح و 
مواد فرهنگى در اليه هاى هم سطح، به 
نظر مى رسد نخستين دوره معمارى در 
اين محوطه، متعّلق به دوره ساسانى 
است كه بازسازى هايى را در دو فاز 
نشان  مى دهد و ساختارهايى منظم با 
قلوه ســـنگ، مالت گچ و اندود گچ 

شكل گرفته است.
 استاديار گروه باستان شناسى دانشگاه 
تربيـــت مدرس همچنين مى گويد: 
درباره چيســـتى و نوع استقرار در 
محوطه 106 در عصر ساســـانى، با 
توجه به كيفيت ساختارهاى معمارى، 

چشم انداز جغرافيايى پيرامون محوطه
و وجود 2 اســـتودان در صخره هاى
جنوبى مشـــرف به محوطه، مى توان
فرضيه هاى استقرار فصلى زمستانى،
تفّرجگاه يا يك دســـكره ساسانى را

مطرح كرد.
اين باستان شـــناس تاكيد مى كند:
پس از آن، جوامع نيمه  يكجانشـــين
در ســـده هاى ميانى اســـالمى، به
ساخت وساز روى ديوارهاى كهن تر
اقدام كرده اند. ساختارهاى سنگى با
مالت گل، چيدمان نامنظم تر و پهناى
متغير ديوارها به اين دوره از استقرار

تعّلق دارند. 
اميرحاجيلـــو ادامه مى دهد: كاوش
محوطـــه تاريخى شـــماره 106 در
محدوده آبگير ســـد چم شـــير در
شهرســـتان گچساران در قالب طرح
ارتباط با جامعه و صنعت و بر اساس
تفاهم نامه اى ميان دانشـــگاه تربيت
مدرس و پژوهشگاه ميراث  فرهنگى
انجام شـــد و فاز ميدانى آن با هدف
«نجات بخشى و مستندنگارى شواهد
باستان شناختى منقول و غيرمنقول به
منظور شناخت ويژگى هاى فرهنگى،
تبيين كاربرى ها، گاه نگارى و حفاظت
از آثارِ قابـــِل حفاظت محوطه» به

اجرا درآمد.
اين باستان شـــناس مـــى افزايد: در
فـــاز كتابخانه اى و نظرى، مطالعاتى
با هـــدف «تبـيين اهميت و جايگاه
محوطه در سلسله مراتِب استقرارهاى
نواحى پيرامـــون رودخانه زهره و
تبيين الگوهاى معيشت جوامع محلى
در اين ناحيه در دوران ساســـانى و
اســـالمى» در دست انجام است و بر
اســـاس آن تفاهم نامه، تا ارديبهشت

1402 در جريان خواهد بود.
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اخبار شهرستان ها

يك سد و هزاران نقص ؛ بخشى از تاريخ ايران  در«چم شير»  غرق مى شود

زاهدان- خبرنــــگار اطالعات: 
نماينده ولى فقيه در سيستان و بلوچستان 
و امام جمعه زاهدان با تاكيد بر اين كه 
رهبر معظم انقالب همواره پيگير مسائل 
سيستان و بلوچستان هستند؛افزود:ايشان 
هيچ وقت نمى گذارند حقى از مردم  

استان اين ضايع شود.
آيــــت اهللا مصطفى محامى در 
سيزدهمين همايش خورشيد واليت 
كه در دانشــــگاه واليت ايرانشهر با 
حضور قشــــرهاى مختلف مردم اعم 
از شيعه و سنى اين شهرستان برگزار 
شد، افزود: در دوران انقالب اسالمى 

شاهد فتنه هاى مختلفى بوده ايم . گاهى 
برخى از گروه هاى انقالبى سعى  در 
برخورد جدى با آن ها داشتند كه رهبر 
معظم انقالب مخالف برخورد بودند 
و مى فرمودند« صبر داشته باشيد و با 
رحمت و عطوفت برخورد كنيد». وى 
گفت: جمله معروفى است كه "عدو 
شود سبب خير اگر خدا بخواهد"، در 
دوران ستمشاهى روحانى مخالف رژيم 
پهلوى(رهبر معظم انقالب) به ايرانشهر 
تبعيد شد كه اين حضور نقطه عطفى 

بين مردم و واليت مى شود.
 محامــــى در ادامــــه گفت: در 

حوزه هاى مختلف شــــاهد پيشرفت 
خوبى در كشورمان بوده ايم كه اين ها 
اقتدار نظام است و همچنين دشمن از 
لحاظ نظامى نمى تواند به كشور نگاه 
چپ كند.البته براى حفظ منافع خودمان 
بايد حضورمان در منطقه محكم كنيم، 
اگــــر با داعش در عراق و ســــوريه 
مبــــارزه نمى كرديم بايد در كوچه و 
پس كوچه هاى شــــهرهايمان با آن ها 
مبارزه مى كرديم.معاون توسعه مديريت 
و منابع انســــانى استاندار سيستان و 
بلوچستان هم در اين همايش با بيان 
اين كه همايش خورشيد واليت بايد 

در سطح ملى و بين المللى برگزار شود، 
افزود: مهر، محبت، عطوفت و عشق 
مردم اين استان به رهبر معظم انقالب 
ســــتودنى است.عباسعلى ارجمندى 
اظهارداشت: ما به عنوان خانواده شهيد 
خودمــــان را بدهكار نظام و واليت 
مى دانيم نه طلبكار نظام.وى با بيان اين 
كه بر اســــاس وعده الهى حق هميشه 
پيروز است و باطل شكست خواهد 
خورد، افزود: جمهورى اسالمى حق 
است و ماندگار خواهد بود و باطل كه 

آمريكا است نابود مى شود.
مردم ايرانشــهر مدافع و حامى 

واليت هستند
حجت االسالم عيسى بزمانى امام 
جمعه ايرانشــــهر هم در اين همايش 
گفت: خدا را شاكريم كه ميزبان خوبى 
از امامت و واليت بوديم كه رهبر معظم 
انقالب بارها اعالم كردند «ايرانشهر از 

من و من از ايرانشهر هستم».
وى تاكيــــد كــــرد: دلدادگى و 
وحدتى كه امــــروز در منطقه حاكم 
اســــت به خاطر حضور رهبر معظم 
انقالب در دوران اقامت اجبارى ايشان 
در اين منطقه بوده است بر همين اساس 
همايش خورشيد واليت بايد مظهرى 
براى كشف قابليت ها و استعدادهاى 

منطقه و شكوفا كردن آنها باشد.

امام جمعه زاهدان در همايش خورشيد واليت:

رهبر معظم انقالب نمى گذارند حقى از مردم سيستان و بلوچستان ضايع شود

محوطه تاريخى واقع  در حوضه « چم شير» در صورت آبگيرى سد، غرق مى شود

كاشان- خبرنگاراطالعات: فرماندار ويژه و رئيس 
شــــوراى سالمت و امنيت غذايى شهرستان كاشان 
پيشــــبرد اهداف مورد نياز در حوزه هاى بهداشت و 
ســــالمت  را نيازمند ورود تشكل هاى مردم نهاد با 
هدف كمك به نهاد هاى مسئول در اين حوزه دانست 
و اظهار داشت: برخى از مشكالت ممكن است به 
واســــطه خالهاى  نظارتى و كمبود نيروى انسانى 
اتفاق بيفتد  كه با ورود مردم و حاميان سالمت مى 

توان آن را رفع كرد.
محمدشريف زارعى در جلسه شوراى سالمت 
و امنيت غذايى شهرستان كاشان در خصوص اهميت 
بهداشــــت عمومى و اقدامات الزم در اين خصوص  

اظهارداشت: ضرورت دارد شهردارى كاشان ضمن 
شناســــايى و رصد مستمر مناطقى كه محل انباشت 
زباله و نخاله هاى ساختمانى شده است، خاطيان را به 
مراجع قضايى معرفى  كند.زراعي با اشاره به ضرورت 
كاهش مرگ هاي ناشى از تصادفات جاده اى،تاكيدكرد: 
قرار است «طرح شهر نمونه ترافيك ايمن و چشم 
انداز صفر در مرگ هاي ناشى از سوانح ترافيكى» در 
كاشان با همكارى سازمان بهداشت جهانى و مديريت 
شهرستان و دانشگاه علوم پزشكى در شهرستان كاشان 
به شكل پايلوت براى اولين بار در ايران اجرا شود، 
تا اين شهرستان از نظر ايمنى ترافيك و رانندگى ارتقا 
يابد.كليات اين طرح در شوراى سالمت تصويب و 

مقرر شد براى آماده سازى زير ساخت هاى آن توسط 
دستگاه هاى همكار، اين طرح از سوى دانشگاه علوم 
پزشكى به عنوان مجرى در شوراى هماهنگى ترافيك 

شهرستان كاشان مطرح شود.
خبر ديگر اين كه، ابوذر وفايى مدير ارتباط با 
جامعه دانشــــگاه كاشان گفت: در نشستي تفاهم نامه 
همكارى هاى آموزشــــى و پژوهشي دانشگاه كاشان 
و اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرســــتان كاشــــان منعقد و در راستاى توسعه پل 
ارتباطى دانشگاه كاشان با جامعه نخستين هسته علمى 
گردشــــگرى در اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى شهرستان كاشان تشكيل شد.

ســـارى-خبرنگاراطالعات: استاندار مازندران گفت: نخستين محموله برنج 
كيفى از مركز بين المللى تجارت و پايانه صادرات برنج ايران در آمل، به مقصد 

روسيه بارگيرى شد.
سيدمحمود حسينى پور افزود: برنج مازندران در كشورهاى عربى و اروپايى 
بازار خوبى دارد، اما با توجه به رقابتى بودن بازار برنج بايد  به كيفيت سازى و 
رعايت استانداردها نيز در توليد برنج و بخصوص ارقام پرمحصول آن توجه كنيم،  
وى گفت: اكنون در صادرات ارقام پرمحصول آن برنج مازندران به كشـــورهاى 
مختلف دنيا مشكالتي داريم كه به همت كشاورزان و موسسات تحقيقات برنج 

بايد نسبت به كيفى سازى و استاندارد سازى تالش شود.
وى تاكيدكرد: امسال شاليكاران با همت و تالش رشد قابل توجهى را در توليد 
برنج داشتند، اما همزمان با برداشت، واردات برنج هاى خارجى با هدف تنظيم بازار 
انجام شده كه بازار خريد و فروش را تا حدى تحت تاثير قرار داده است.استاندار 
مازندران با تاكيد بر اين كه واردات با هدف تنظيم بازار برنج انجام گرفته است، 
اظهار داشت: نگرانى كشاورزان مازندران در مورد فروش محصولشان نزد مسئوالن 
ملى و از جمله شخص رئيس جمهورى و وزيرجهاد كشاورزى مطرح و براى برون 

رفت از مشكالت فروش برنج كشاورزان، راه حل هايى ارائه شده است.

كرمــــانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگى، گردشــــگرى و 
صنايع دستى استان كرمان از ثبت 9 اثر ناملموس اين استان در فهرست آثار 

ناملموس فرهنگى و تاريخى كشور خبر داد.
فريدون فعالى اظهارداشــــت: اين آثار شامل مهارت پخت غذاى سنتى 
گردو پياز، مهارت پخت غذاى ســــنتى بزقرمه، مهارت ســــاخت بند طالى 
ساعت حصيرى، مهارت تهيه قاتق بنه، مهارت ساخت مرواريد خشخاشى 
(مرواريددوزى روى طال)، مهارت ســــاخت گردنبند ســــنگ ياقوت، دانش 
بومى درمان شكستگى و دررفتگى مفاصل استان كرمان، مهارت پخت نان 
چرب شيرين شهرستان هاى سيرجان و بافت و مهارت تهيه شيرينى مستوك 

قلعه گنج مى شود.
وي افزود: اين آثار در كنار ارزش فرهنگى شــــان شــــرايط برندسازى و 
بهره هاي اقتصادى را نيز دارند كه بايد با مشاركت جوامع محلى و دستگاه هاى 

مرتبط دولتى زمينه را براي آن فراهم كرد.
همچنين طى فرايند تجارى ســــازى اين آثار بايد به شــــكلى انجام شود 
كه اصالت و هويت تكنيك ها و روش هاى تهيه و آماده ســــازى آن ها مورد 

توجه قرار گيرد.

طرح «شهر نمونه، ترافيك ايمن» به شكل پايلوت در كاشان به اجرا در مي آيد

بارگيري نخستين محموله برنج صادراتى 
مازندران به مقصد روسيه

9   اثر ناملموس استان كرمان 
در فهرست آثار ملى كشور ثبت شد

ايالمـ  خبرنگار اطالعات:مديركل راه و شهرسازى استان ايالم در ديدار 
معاون  حقوقى مجلس واستان هاى سازمان برنامه و بودجه كشور از اجراى 

عمليات تكميلى تونل هاى محور ايالم- مهران خبر داد.
فرشاد دوستى در ديدار بابك افقهى معاون مجلس، حقوقى واستان هاى 
سازمان برنامه و بودجه كشور از پروژه هاى راه سازى بزرگراه ايالم- مهران  
كه به همراه معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى ايالم ورئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان انجام شد، گفت: عمليات تكميلى پروژه هاى 
راه سازى محور ايالم- مهران پس از وقفه اى كه به دليل ترافيك مسير در 
ايام اربعين ايجاد شده بود، بالفاصله با پيشرفت مناسب آغاز شده  است كه 
در صورت تأمين به موقع اعتبار انتظار مى رود تا اربعين سال آينده شاهد 
تكميل بزرگراه ايالم ـ   مهران باشيم.وى تكميل تونل هاى اول و دوم، تكميل 
قطعه رانشى و احداث باند دوم منطقه كنجانچم را از جمله قطعات باقيمانده 
از بزرگراه ايالم- مهران دانست و افزود: فعاليت هاي پيمانكاران در قطعات 
مذكور بى وقفه ادامه دارد، اما تداوم اين تالش ها نيازمند تأمين اعتبار است.
دوستى در خصوص آخرين وضعيت تكميل تونل هاى محور ايالم- مهران 
گفت: عمليات الينينگ( پوشش زخيم بتونى سقف و ديوارها) تونل موازى 
تونل راه كربال كه طول آن 712 متر در حال اجرا است و 546 متر آن به 
انجام رسيده است و ظرف 2ماه آينده عمليات الينينگ اين تونل به پايان 
مى رسد و عمليات آماده سازى الينينگ تونل كيلومتر 5 ايالم- مهران به 
طول 844 متر نيز به انجام رسيده است و ظرف2ماه آينده عمليات الينينگ 

آن هم آغاز خواهد شد.

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى استان همدان گفت: 3 مجتمع 
خدماتى رفاهى بين راهى تا پايان امسال در سطح 

استان همدان به بهره بردارى مي رسند.
صفر صادقى راد در جمع خبرنگاران به مناسبت 
هفته حمل ونقل، رانندگان و راهدارى اظهار داشت: 
40 مجتمع خدمات رفاهى بين راهى فعال در استان 
همدان دارد و 17 مجتمع در دست احداث است كه 
3 مجتمع تا پايان امسال به بهره بردارى مى رسند.

وى افزود: در ســـفر هيأت دولت به استان 

همـــدان 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي 
حوزه راه و شهرســـازى تصويب شـــد كه 300 
ميليارد تومان آن براى رفع نقاط حادثه خيز جاده ها 

اختصاص مى يابد.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
همدان با بيان اين كه اعتبارات راه روستايى استانى 
شده اســـت، تاكيد كرد: اين اعتبارات پاسخگوى 
نيازهاي استان همدان نيست و امسال براى نخستين 
بار از كمك هاي خيرين براى راه هاى روســـتايى 

استفاده شده است.

وى با اشـــاره به اين كه ميانگين سامانه هاى
هوشـــمند استان همدان 3 برابر ميانگين كشورى
است، ادامه داد: 67 سامانه دوربين كنترل سرعت در
جاده هاى استان همدان فعال هستند كه امسال نيز
از محل اعتبارات راهدارى مجوز ايجاد 31 سامانه
جديـــد را اخذ كرده ايم در بخش حمل كاالهاى
اساسى از بنادر جنوبى كشور نيز امسال 40 هزار
دستگاه كاميون از استان همدان به اين بنادر اعزام
شده اســـت كه در اين زمينه نيز جزء استان هاى

پيشرو و سرآمد هستيم.

ساوهـ  خبرنگار اطالعات: اولين كارخانه تمام ايرانى دانش بنيان توليد آلوميناى 
ذوبى ايران (آلفا) با حضور معاون هماهنگى ســــتاد اجرايى فرمان حضرت امام 
(ره)، استاندار مركزى و جمعى از مسئوالن استان و شهرستان با سرمايه گذارى 
50 ميليارد تومانى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) در كيلومتر 6 جاده قديم 

ساوه ـ  همدان به بهره بردارى رسيد.
معاون هماهنگى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) كمك به فناورى و 
دانش بنيان بودن را ويژگى اصلى اين پروژه دانست و گفت: در اين كارخانه از 
زيرساخت هايى مانند سوله  و برق كه  موجود در اين مكان  بدون استفاده بوده، 
استفاده شده است و براى 50 نفر به صورت مستقيم اشتغالزايى دارد.سيد مصطفى 
سيدهاشمى ابراز اميدوارى كرد كه با توسعه اين شركت به ساير بخش ها شاهد 
جلوگيرى از واردات باشــــيم و افزود: راه اندازى اين واحد دانش بنيان صرفه 

جويى 40 ميليون دالرى را در واردات اين كاال به كشور و جلوگيرى از خروج
ارز را رقــــم مــــى زند.وى نزديكى مكان انتخابى براى تامين مواد اوليه و نزديكى
مصرف كننده براى استفاده از محصوالت با به حداقل رسيدن ترانزيت ها را ديگر
ويژگى اين پروژه  دانست كه موجب ارتقاى بهره ورى كارخانه خواهد شد و
اظهارداشت: در اين كارخانه آلومينيوم با تكيه بر دانش و فناورى با 2050 درجه
سانتيگراد حرارت ذوب شود.سيدهاشمى با بيان اين كه واردات آلوميناي ذوبي كاال
عالوه بر مشكالتى در حمل و نقل، تقلب ها، خروج و مبادله ارز، تحريم ها و...،
حدود 40 ميليون دالر هزينه داشت، ادامه داد: جلوگيرى از واردات و خروج ارز
از تاكيدات رهبرى در حوزه سياست هاى اقتصاد مقاومتى است كه با راه اندازى
اين واحد دانش بنيان عالوه بر واگذارى كار به نســــل جوان، بر درون گرايى و

اتكا به توانايى هاى داخلى تأكيد شده است.

300 ميليارد تومان  به رفع نقاط حادثه خيز جاده هاي همدان اختصاص مى يابد

بهره بردارى از نخستين  كارخانه دانش بنيان توليد آلوميناى ذوبى ايران در ساوه

آگـهـي منـاقصـه 
خريد يك دستگاه تانكر حمل شير 27 تني

شركت مجتمع كشــت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت 
خرم دره (ســهامي عام) در نظر دارد نســـبت به خريد يك دستگاه 
تانكر حمل شير 27 تني از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. متقاضيان 
مي توانند جهت دريافت فرم شـــركت در مناقصه بـــه آدرس: زنجانـ  
خرم درهـ  انتهاي شـــهرك قدسـ  باالتر از كمربندي مراجعه فرمايند. 
جلسه مناقصه روز شنبه مورخ 1401/10/10 رأس ساعت 10 صبح در 
محل شـــركت برگزار مي گردد. بديهي است تمام پاكت هاي پيشنهادي 
بايد تا پايان وقت اداري مورخ 1401/10/08 به امور اداري و يا بازرگاني 
شـــركت تحويل شود و پس از اين ســـاعت هيچ پاكت پيشنهاد قيمت 

دريافت نخواهد شد.
تلفن تماس: 35523010ـ 024ـ  09305249560 (آقاي بابايي)

آگهي دعوت
 به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام 
شركت طراحي مهندسي پارس پنگان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 91932 و شناسه ملي 10101362582
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شـــركت  كه در روز شنبه 
مورخ 1401/10/10 رأس ساعت 10صبح در محل قانوني شركت 
واقع در: تهران بلوار ميرداماد، شـــمس تبريزي، كوچه نيك رأي، 

پالك5 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

*انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره
هيئت مديره

آگهي  تجديد مناقصه عمومي 1401/19
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت دوم)

شماره فراخوان 2001093543000040
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شــهر تهران درنظر دارد  انجام خدمات 
مربوط به نگهداري و تعميرات و راهبري و بهره برداري بهينه و مناسب از تأسيسات 
موتورخانه ها اعم از سيستم گرمايش و سرمايشي و تأسيسات آب و فاضالب و برق و گاز و خطوط تلفن و سانترال، 
ارت، دربهاي الكترونيكي، ساختمانهاي اداري حوزه ستادي پاركشهر، ناحيه بهارستان، ناحيه سليمانيه، ناحيه 
افسريه، ساختمانهاي فاضالب سليمانيه، افســـريه ، انبار مركزي و واحد نقليه سنگين اصفهانك و نگهداري و 
تعمير و سرويس ديزل ژنراتورهاي مستقر در ستاد و نواحي به تعداد 4 دستگاه و نگهداري، تعميرات، سرويس 
دوره اي و بهره برداري تابلوهاي برق، ديزل ژنراتورها، نيروگاه هاي خورشـــيدي و چاههاي ارت را با شرايط ذيل 

از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف مدت 12 ماه شمســـي از تاريخ 1402/01/01 در محدوده عملياتي شركت آب 

و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
2ـ  مبلغ برآوردي مناقصه: 16,247,041,273 (شـــانزده ميليارد و دويست و چهل و هفت ميليون و چهل 

و يك هزار و دويست و هفتاد و سه) ريال
3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ  مهلت و محل دريافت اســناد مناقصــه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه از روز 
يكشـــنبه مورخ 1401/09/27 حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/10/03 از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
5ـ  مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست 
كليه مدارك مربوط به پاكات (الف، ب، ج) و اســـناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 
1401/10/13 در ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت بـــه آدرس www.setadiran.ir بارگذاري و ثبت 

نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/01/15 مي باشد.

 6ـ  تاريخ بازگشـــايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شـــاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي در ساعت
 9 صبح چهارشنبه مورخ 1401/10/14 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) در همان روز مي باشد.

7ـ  مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 957,411,238 (نهصد و پنجاه و هفـــت ميليون و چهارصد و يازده 
هزار و دويســـت و سي و هشـــت) ريال مي باشد كه شـــركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش 
واريزي نقدي و يا ضمانت نامه بانكي به شـــماره حساب 4ـ  3156116ـ  10 نزد بانك رسالت با شناسه شباي 
IR 100700001000223156116004 در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا چك 
بانكى تضمينى در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در سامانه 
تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايند و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ساعت 15 روز 
سه شنبه مورخ 1401/10/13 به دبيرخانه اين شركت تسليم نمايند و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي 

مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ  به پيشـــنهادات فاقد امضاء، مشـــروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9ـ  زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/09/27 و نوبت دوم 1401/09/29

برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

http://t4ww.tppww.ir    سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات
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شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران
(سهامي خاص) 

آگهي مناقصه عمومي 1401/22
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول)

شماره فراخوان 2001093543000041
شــركت آب و فاضالب منطقه چهار شــهر تهران در نظر دارد اجراي 
عمليات امداد و تعميرات شـــبكه جمع آوري فاضالب براساس فهرست بهاي 
خود را با شـــرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط كه داراي حداقل رتبه 4 در رشته 

بهره برداري از شركت مهندسي آبفاي كشور باشد واگذار نمايد.
1ـ مدت و محل اجراء: ظرف مدت دو ســـال از تاريخ نخستين ارجاع در محدوده عملياتي شركت آب 

و فاضالب منطقه 4 شهر تهران 
2ـ مبلغ برآوردي مناقصه: 252,661,640,730 (دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و شصت و 

يك ميليون و ششصد و چهل هزار و هفتصد و سي) ريال 
3ـ محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

4ـ مهلت و محل دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز 
سه شنبه مورخ 1401/09/29 حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمائيد.
5ـ مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه 
مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكت هاي (الف، ب، ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ساعت 15 
 www.setadiran.ir روز دوشنبه مورخ 1401/10/19 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

بارگذاري و ثبت نمايد.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/01/19 مي باشد.

6ـ تاريخ بازگشـــايي پاكت هاي ارزيابي و امتيازدهي براساس شـــاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي 
در ساعت 10 صبح روز سه شـــنبه مورخ 1401/10/20 و بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد قيمت) در 

همان روز مي باشد.
7ـ مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 8,049,849,221 (هشت ميليارد و چهل ونه ميليون و هشتصد 
و چهل ونه هزار و دويســـت و بيست و يك) ريال مي باشد كه شـــركت كنندگان در مناقصه مي توانند به 
صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شـــماره حساب 4ـ3156116ـ10 نزد بانك رسالت 
با شناسه شباي IR100700001000223156116004 در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار 
شـــهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران دريافت و 
تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايد و اصل 
ضمانت نامه موصوف را تا ساعت 15 روز دوشـــنبه مورخ 1401/10/19 به دبيرخانه اين شركت تسليم 
نمايد و به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده، ســـپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشـــروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل 

شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/09/29 و نوبت دوم 1401/10/01
برگزاركننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

 http://t4ww.tppww.ir :سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
 http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات
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شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران
(سهامي خاص) 

 « آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد يك (1) دستگاه الكتروموتور
 WEG برند HGF315/C/D/E RIGHT      SIDE   مدل KW 50Hz 2503 فاز 

مورد نياز كارخانه احياء مستقيم شماره يك شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان»
« مناقصه شماره 0120-ك-م»

شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به خريد يك (1) دستگاه الكتروموتور 
3 فازKW 50Hz 250 مـــدل HGF315/C/D/E RIGHT SIDE برند WEG از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد؛ لذا از تمامى تامين كنندگان معتبر 
كه داراى توانايى مناسب سوابق و تجارب مورد قبول مى باشند، دعوت به عمل مى آيد، جهت 
دريافت اســـناد مناقصه از تاريخ چاپ اين آگهى به مـــدت 7 (هفت) روز كارى؛ تمايل خود را 
بصورت مكتوب به آدرس ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارسال نمايند.

شـــركت هاى متقاضى مى توانند مشخصات كاالى موضوع مناقصه (مشخصات فنى) را از 
طريق مراجعه به آدرس اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.

*شرايط:
1- تحويل بصورت DDP درب كارخانه احياء مستقيم شماره يك شركت مجتمع جهان 
فوالد ســـيرجان واقع در استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان-

شيراز، كيلومتر 3 جاده اختصاصى گل گهر.
2- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 700,000,000 ريال.

3- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.
4- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 

هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.
5- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 42251193-034 (داخلى 102) و 09912938317 

و آدرس ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نماييد.
* الزم به ذكر است اعالم آمادگى شركت ها بايد در سر برگ رسمى همراه با آدرس ايميل، 

شماره تماس ثابت و همراه باشد.
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

« آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد يك (1) دستگاه الكتروموتور 3 
 WEG برند HGF315/C/D/E-4 LEFT    SIDE مدل KW 50Hz 250فاز
مورد نياز كارخانه احياء مستقيم شماره يك شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان»

« مناقصه شماره 0126-ك-م»
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به خريد يك (1) دستگاه الكتروموتور 
3 فازKW 50Hz 250 مـــدل HGF315/C/D/E-4 LEFT    SIDE برند WEG از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد؛ لذا از تمامى تامين كنندگان معتبر 
كه داراى توانايى مناسب سوابق و تجارب مورد قبول مى باشند، دعوت به عمل مى آيد، جهت 
دريافت اســـناد مناقصه از تاريخ چاپ اين آگهى به مـــدت 7 (هفت) روز كارى؛ تمايل خود را 
بصورت مكتوب به آدرس ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارسال نمايند.

شـــركت هاى متقاضى مى توانند مشخصات كاالى موضوع مناقصه (مشخصات فنى) را از 
طريق مراجعه به آدرس اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.

* شرايط:
1- تحويل بصورت DDP درب كارخانه احياء مستقيم شماره يك شركت مجتمع جهان 
فوالد ســـيرجان واقع در استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان-

شيراز، كيلومتر 3 جاده اختصاصى گل گهر.
2- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 900,000,000 ريال.

3- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.
4- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 

هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.
5- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 42251193-034 (داخلى 102) و 09912938317 

و آدرس ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نماييد.
*الزم به ذكر است اعالم آمادگى شركت ها بايد در سر برگ رسمى همراه با آدرس ايميل، 

شماره تماس ثابت و همراه باشد.
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

« آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد 26,000 (بيست و شش هزار) 
عدد ديسك هاى بشقابى برند SCHNORR مورد نياز كارخانه نورد 

بردسيرشركت مجتمع جهان فوالد سيرجان»
« مناقصه شماره 0127-ك-م»

 شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به خريد 26,000 (بيست و شش هزار) 
 عدد ديسك هاى بشقابى برند SCHNORR از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
اقدام نمايد؛ لذا از تمامى توليد كنندگان و تامين كنندگان معتبر كه داراى توانايى مناسب، 
سوابق و تجارب مورد قبول مى باشند، دعوت به عمل مى آيد، جهت دريافت اسناد مناقصه 
از تاريخ چاپ اين آگهى به مدت 7 (هفت) روز كارى؛ تمايل خود را بصورت مكتوب به آدرس 

ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارسال نمايند.
شـــركت هاى متقاضى مى توانند مشخصات كاالى موضوع مناقصه (مشخصات فنى) را از 

طريق مراجعه به آدرس اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.
* شرايط:

1- تحويل بصورت DDP درب كارخانه نورد بردســـير شـــركت مجتمع جهان فوالد 
سيرجان واقع در استان كرمان، شهرستان بردسير، كيلومتر 2 جاده بردسير – كرمان.

2- تضمين شركت در مناقصه مبلغ600,000,000 ريال.
3- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

4- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 
هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.

5- جهت كســـب اطالعات بيشتر با شـــماره هاى 42251193-034 (داخلى 102) و 
09912938317 و آدرس ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط 

برقرار نماييد.
* الزم به ذكر است اعالم آمادگى شركت ها بايد در سر برگ رسمى همراه با آدرس ايميل، 

شماره تماس ثابت و همراه باشد.
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

مجمع عمومى فوق العاده شركت داروسازى تهران شيمى(سهامى عام) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 در محل قانونى شركت واقع در تهران، 
ميدان آزادى، بزرگراه فتح (جاده قديم كرج) خيابان صنايع فلزى، خيابان 17 شهريور، خيابان نورد، شركت داروسازى تهران شيمى تشكيل مى گردد. بدينوسيله از 
 كليه صاحبان سهام يا نمايندگان قانونى آن ها دعوت مى گردد جهت دريافت برگ ورود به جلسه حداكثر تا تاريخ 1401/10/12 به محل قانونى شركت واقع در آدرس

 فوق الذكر مراجعه فرمايند.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام
شركت داروسازى تهران شيمى (سهامى عام)

ثبت شده به شماره 7947 و شماره شناسه ملى 10100348754

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونى راجع  به پيشنهاد افزايش سرمايه.

2- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه.

3- اصالح ماده 5 اساس نامه.

نكات ضرورى:

 4- اســـتفاده از ماســـك در طول زمـــان برگزارى مجمع بـــراى كليه 
شركت كنندگان الزامى مى باشد.

5- امكان حضور مجازى و مشـــاهده زنده براى ساير سهامداران گرامى از 
طريق پيوند زير فراهم گرديده است.

https://www.skyroom.online/ch/smjfeyz/tc-general-assembly

هيأت مديره  شركت داروسازى تهران شيمى (سهامى عام)

شــركت صنايع سيمان دشتســتان در نظر دارد تعداد 24 قلم اقالم راكد و ضايعاتى 
موجـــود در انبار كارخانه خود را از طريق مزايده عمومى به فروش رســـاند. مهلت بازديد 
از موضوع مزايـــده از تاريخ 1401/09/29 لغايـــت 1401/10/13 و آخرين مهلت ارائه 
پيشنهادات حداكثر تا ســـاعت15:30روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14مى باشد. لذا 
متقاضيان حقيقى و حقوقى واجد شرايط مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده در مهلت 
مقررتعيين شده به نشانى هاى ذيل مراجعه نمايند و پس از بازديد از اقالم موضوع مزايده، 
فرم بازديد مندرج در اســـناد مزايده را تكميل نموده و در پاكت الف ضميمه نمايند. بديهى 
اســـت در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم، هيچگونه مســـئوليتى متوجه شركت 

سيمان دشتستان نمى باشد.
دفتــر تهران: ميدان آرژانتين ، خيابان الوند ، نبش كوچه البرز ، پالك 11 ، ســـاختمان 

شهيد صياد خدايى. تلفن: 021-92003012
كارخانه: اســـتان بوشهر،شهرســـتان برازجان ، كيلومتر 7 جاده شيراز ، كارخانه صنايع 

سيمان دشتستان ، تلفن:   7 - 91570921-077 داخلى 1208  

   شركت صنايع سيمان دشتستان( سهامى عام )

آگهى مزايده فروش 
اقالم راكد و ضايعاتى - شماره 1401-3
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام ) 

آگهي دعوت از سهامداران 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركت كربن صنعتي پارسيان گرافيت (با مسئوليت محدود)
 به شماره ثبت 2649 و شناسه ملي 14002922060

بدين وســـيله از كليه سهامداران محترم شركت كربن صنعتي پارسيان گرافيت و يا نمايندگان 
قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت كه 

به شرح ذيل برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
*زمان: روز پنج شنبه مورخ 1401/10/08ـ  رأس ساعت 10:00 صبح

*مكان: مازندران، شهرســـتان بهشهر، بخش مركزي، دهســـتان ميان كاله، آبادي شهرك 
صنعتي بهشـــهر فاز1 و 2، شهرك صنعتي، خيابان اصلي، خيابان شهرك صنعتي فاز2، پالك 

E10، طبقه همكف با كدپستي 4865173798
*مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده رأس ساعت 10 صبح با دستور جلسه: تصويب 

صورت هاي مالي منتهي به 1400/12/29
* مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده رأس ســاعت 11 صبح با دســتور جلسه: 

انتخاب بازرسان
*مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده: رأس ســـاعت 12 ظهر با دستور جلسه: انتخاب 

هيئت مديره
دعوت كننده: هيئت مديره شركت كربن صنعتي پارسيان گرافيت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
(نوبت دوم)

شركت همگامان تجارت(سهامي عام)
شماره ثبت 262276 شناسه ملي 10103797591

پيرو آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مندرج 
در روزنامه كثيراالنتشار شـــماره 28153 مورخ 1401/04/14 (نوبت 
اول) و عـــدم حصول حد نصاب قانوني حاضرين براي رســـميت يافتن 
مجمع عمومي عادي ســـاليانه مورخ 1401/04/29 ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه، بدين وسيله از كليه ســـهامداران محترم شركت همگامان 
تجارت (ســـهامي عام) يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت (نوبت دوم) كه رأس 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 در محل دفتر مركزي 
شركت واقع در تهران، خيابان استاد نجات اللهي، خيابان شهيد برادران 
شاداب، نبش كوچه مهر، شماره 46، طبقه دوم، واحد8 تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
نمايندگان ســـهامداران حقوقي با ارائه اصل معرفي نامه معتبر به همراه 
كارت ملي نماينده و ســـهامداران حقيقي يا نمايندگان قانوني ايشان با 
ارائه كارت ملي و وكالتنامه رســـمي جهت دريافت برگه ورود به جلسه از 
ساعت 9 الي 16 روز يكشنبه مورخ 1401/10/11 به دفتر مركزي شركت 

مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي 
به 1400/12/29؛

2ـ  قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص صورت هاي مالي 
براي سال مالي منتهي به 1400/12/29؛

3ـ  اتخاذ تصميم نسبت به تصويب صورتهاي مالي (صورت وضعيت مالي 
و صورت سود و زيان) براي سال مالي منتهي به 1400/12/29؛

4ـ  تعيين حق حضور اعضاي غيرموظـــف هيأت مديره و تعيين پاداش 
هيأت مديره؛

5ـ  انتخاب حســـابرس و بـــازرس قانوني اصلـــي و علي البدل و تعيين 
حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1401/12/29؛

6ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت؛
7ـ  بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود؛

8ـ  انتخاب اعضاي هيأت مديره
9ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
هيأت مديره شركت همگامان تجارت (سهامي عام)

(آگهي نوبت سوم)
فراخوان شناسايي و ارزيابي 

پيمانكاران و شركت ها 
جهت تخليه، دپوسازي، بارگيري 

و انجام كليه امور گمركي و همچنين ترخيص 
كلينكر از محل گمرك زميني مرز شلمچه

شركت بين المللي ارجان صنعت فارس و خوزستان به نمايندگي از 
شركت ســـيمان ارض العماره جهت كارخانه آسياب سيمان خود 
واقع در كشور عراق منطقه العماره كيلومتر 10 جاده طيب درنظر 
دارد عمليات تخليه، دپوســـازي، بارگيري و انجام امور گمركي و 
ترخيـــص كلينكر مورد نياز خود، به مقدار حدود 250 هزار تن را از 
محل مرز زميني شلمچه(ايران) به پيمانكاران و شركتهاي واجد 

شرايط واگذار نمايد.
بدينوسيله از كليه شـــركتها و پيمانكاران داراي سابقه كار مرتبط 
كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند دعوت بعمل مي آيد، جهت 
دريافت اسناد مناقصه و ارزيابي از زمان درج  آگهي و حداكثر تا روز 
چهارشـــنبه 1401/10/07 و از ساعت 9 صبح الي 15 به دفتر اين 
شركت واقع در اهواز: كيان پارسـ  خ 12 غربيـ  فاز سهـ  پالك 61/2 
يا در تهرانـ  ســـعادت آبادـ  خيابان عالمه جنوبيـ  حق طلب (26 
شرقي)ـ  پالك8ـ  طبقه چهارمـ  واحد4 به واحد بازرگاني مراجعه 
نمايند و پاكات الفـ  بـ  جـ  شركت در مناقصه را به شركت فارس و 
خوزستان واقع در تهران خيابان شهيد بهشتيـ  خيابان پاكستانـ  

كوچه چهارمـ  پالك4ـ  طبقه اول واحد حراست تحويل نمايند.
ـ ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بين المللي ارجان صنعت فارس خوزستان



شواهدی از صحت ادعای شکنجه یکی از متهمان پرونده شهید عجمیان 
وجود ندارد

سرویس خبر:رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: ادعاهای مطرح شده درباره 
شکنجه یکی از متهمان پرونده شهید عجمیان بررسی خواهد شد، اما تاکنون هیچ 

شواهدی مبنی بر صحت آن ها وجود ندارد.
پریروز علی ش���ریف زاده اردکانی وکیل محمد حسینی یکی از متهمان پرونده 
شهادت عجمیان  با انتشار توییتی ادعا کرد که موکل او در زندان شکنجه شده 
است و اقاریر متهم زیر شکنجه بوده است و وجاهت قانونی ندارد.فاضلی هریکندی 
رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با ادعاهای وکیل مدافع محمد حسینی 
اظهار داشت: حکم پرونده متهمان شهادت شهید عجمیان صادر و به دیوان عالی 
کشور ارسال شده است. اخیرا هم وکیل یکی از متهمان این پرونده در خصوص 

موکلش ادعاهایی را مطرح کرده است.
وی افزود: فیلم های روز ش���هادت ش���هید عجمیان موجود است و سایر ادله از 
جمله اظهارات شاهدان حادثه، اظهارات متهمان دیگر در تشریح نحوه شهادت و 
اقرارهای مکرر و متعدد متهم نزد ضابطان دادگستری، بازپرسی و خصوصا اقرار 
صریح وی در دادگاه موید این موضوع است که متهم محمد حسینی به شهید 
عجمیان چند ضربه چاقو زده است.فاضلی هریکندی گفت: با توجه به تاکیدات 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر این که اگر متهمی ادعایی مطرح کرد باید به آن رسیدگی 
ش���ود، پس از ادعاهای وکیل این متهم با ارجاع موضوع به دادس���تان عمومی و 
انقالب مرکز استان البرز، پرونده ای در این خصوص در یکی از شعب بازپرسی 
دادسرای کرج تشکیل شده است و متهم محمد حسینی اگر ادعایی دارد می تواند 
با سند و مدرک آن را مطرح کند و حتما به تمامی موارد رسیدگی خواهد شد. در 
ضمن از این وکیل هم دعوت می شود تا مدارک و توضیحات خود را در مورد 
ادعاهایی که مطرح کرده است، ارائه دهد.به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز 
هنگام انتقال متهم محمد حسینی به زندان معاینات الزم انجام شده و هیچ اثری از 
 ضرب و جرح مشاهده نشده است و متهم هم تاکنون ادعایی در این باره مطرح

 نکرده است.
تحریک کننده صنوف به اعتصاب در شهریار بازداشت شد

س���رویس حوادث: رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه غرب 
استان تهران از دستگیری عامل اعتصاب صنفی و تحریک صنوف در شهریار 

خبر داد.
  سرهنگ حسین معصوم زاده  گفت:  درپی صدور فراخوان کانال های اعتراضی 
از سوی معاندان انقالب اسالمی با هدف اعتصاب صنفی و تحریک صنوف و 

همچنین به پیروی از فراخوان های انتشار یافته در فضای مجازی توسط معاندان، 
فردی در شهرستان شهریار که با تحریک به اعتصاب باعث تعطیلی بعضی از 
اصناف از تاریخ ۱۴ آذرماه تا ۱۶ آذرماه شده بود، شناسایی شد  و دستگیری 
او در دس���تور کار ماموران قرار گرفت. وی با بیان این که  با اقدام اطالعاتی 
ماموران پلیس امنیت عمومی، بالفاصله عامل اصلی شناسایی و دستگیر شد،افزود: 
متهم به مقر انتظامی منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت که در جریان آن 
و مواجهه با ادله و مس���تندات به جرم خود اعتراف و اعالم کرد که به بهانه 
شستشوی فرش و تعمیرات اقدام به تعطیلی مغازه اش کرده است.معصوم زاده 
 گفت: برای متهم پرونده ای تشکیل و برای ادامه روند رسیدگی به اتهام، روانه 

دادسرا شد.
آجیل و خشکبار از سبد مصرفی خانوارها حذف شده است

 سرویس حوادث: رئیس اتحادیه خشکبار و حبوبات زنجان با اشاره به افزایش 
قیمت انواع آجیل در بازار نسبت به سال هاي گذشته و اینکه خرید آجیل و 
خشکبار از سبد مصرفی خانوارها خارج شده است، گفت: مشتری با توجه به 

این قیمت ها از محصوالت عرضه شده در مغازه ها استقبال نمی کند.
مرتضی انتصار در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: در حال حاضر فروش آجیل 
در واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه آجیل و خشک بارفروشان زنجان پایین 
و این در حالی است که وضعیت فروش این محصوالت در چند سال اخیر 

به علت شیوع بیماری کرونا کمتر شده بود.
وی افزود: به دلیل مس���ائل مختلف قدرت خرید مردم کاهش یافته اس���ت و 
از آنجا که آجیل و خشکبار جزو مایحتاج اصلی مردم محسوب نمی شود، از 
سبد مصرفی خانوار خارج شده است و مردم به دنبال تامین کاالهای اساسی 
برای خود هس���تند.رئیس اتحادیه آجیل و خشک بارفروشان زنجان خاطرنشان 
کرد: قیمت آجیل نس���بت به س���ال گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته  و 
 این در حالی است که آجیل را می توان در بازه قیمتی ۱۷۰ تا ۴۷۰ هزار تومان 

خریداری کرد.
 خواهر و برادر براثر گازگرفتگی در »درچه« اصفهان جان باختند

س���رویس حوادث: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ 
خواهر و برادر بر اثر گازگرفتگی در درچه خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان 
اصفهان اظهار داشت:  این حادثه گازگرفتگی در شهرستان »درچه« و 

به علت اختالل در عملکرد آبگرمکن دیواری رخ داد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی 
برای این حادثه گفت: متأسفانه ۲ نفر شامل مرد ۲۶ ساله و زن ۲۲ ساله 

که خواهر و برادر بودند در این حادثه جان خود را از دست دادند.

اخبار داخلی

سرویس خبر: قاچاق سوخت از 
جمله معضالتی است که از سال ها 
قبل در کشورمان وجود داشته و 
س���بب ضرر و زیان فراوانی هم 
شده و این در حالی است که عدم 
رس���یدگی عاجل به این موضوع 
و حذف نش���دن بسترهای وقوع 
آن،همچنان آسیب زاست.     

یکی از راه های قاچاق سوخت 
در استان های مرزی،بهره گیری 
قاچاقچیان از خودروهایی که به 
اصطالح به آن خودور ش���وتی 
می گویند. خودروهای سواری که 
از آن ها برای قاچاق کاال یا انسان 
استفاده می شود، خودروی شوتی 
نام دارند و اصطالح شوتی برای 
مردم اس���تان های جنوبی و شرق 

کشور آشناست.
در حقیقت عوامل قاچاق،سوخت 
را در این خودروها جاس���ازی 
می کنند و س���پس با س���رعت 
سرس���ام آور، عازم مناطق از قبل 

تعیین شده، می شوند.
استفاده قاچاقچیان از این شگرد، 
موضوع جدیدی نیس���ت اما به 
راس���تی چرا از ادامه این روند 
با اتخاذ و اجرای تدابیر مناس���ب 
پیش���گیری نمی شود تا بتوان از 
هدررفت س���رمایه های ملی و 
همچنین مرگ شوتی سواران در 
حوادث رانندگی جلوگیری کرد.

ای���ن روزها ت���ردد خودروهای 
شوتی با سبقت های غیرمجاز و 
سرعت های ۱۲۰تا ۱۶۰کیلومتر در 
جاده های خراسان جنوبی افزایش 
یافته و این در حالی اس���ت که 
امس���ال آمار کشفیات سوخت 
قاچاق در این اس���تان هم رشد 

۵ برابری را تجربه کرده است.
بامداد چهارم آذر امسال واژگونی 
خودرو س���واری حامل سوخت 
قاچاق در محور قاین - بیرجند 
سبب حریق خودرو شد و ۲نفر 
از سرنش���ینان خودرو در آتش 

سوختند که پلیس خراسان جنوبی  
ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه 
به دلیل تخطی از سرعت مجاز را 

علت این حادثه ذکر کرد.
چند هفته قبل هم در ۲۹آبان ماه در 
حادثه ای مشابه برخورد ۲خودرو 
سواری حامل سوخت در محور 
قاین - گناباد ۳ کشته و یک مصدوم 
به جا گذاشت که به گفته معاون 
اجتماعی و پیش���گیری از وقوع 
جرم دادگستری خراسان جنوبی 
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲نفر 
از عوامل خودروهای شوتی سوار 
و سوخت بر در جاده های استان 

جان خود را از دست داده اند.
قیمت باالی سوخت در کشورهای 
همس���ایه موجب ش���ده است 
سودجویان با ترفندهای مختلف 
سرمایه ملی را از محورهای استان 
خراسان جنوبی به سمت سیستان و 
بلوچستان برای قاچاق به افغانستان 
و پاکستان عبور دهند به گونه ای 
که امسال تردد خودروهای حامل 
سوخت قاچاق در جاده های استان 

افزایش یافته است.

البته س���وخت همیشه در صدر 
فهرست کاالهای قاچاق خراسان 
جنوبی قرار داش���ته به طوری  که 
براس���اس آمارهای رسمی اعالم 
شده در کشور ، کشفیات سوخت 
قاچاق نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش یافته است.
با اقدمات کنترلی، قاچاق سوخت 
از مرزهای این استان ناچیز است 
و قاچاقچیان با ترفندهای مختلف 
محموله های خود را برای قاچاق از 
مرزهای استان همجوار، از راه های 
خراسان جنوبی عبور می دهند . 
البته پلیس با همه توان در حوزه 
مبارزه با قاچاق سوخت، فعالیت 
دارد به ط���وری که فقط طی ۳ 
روز، ۱۴۵خودرو حامل سوخت 
قاچاق در خراسان جنوبی توقیف 

شده است.
بر اساس اعالم جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان جنوبی، ماموران 
انتظامی در اجرای طرح سه روزه 
»برخورد با خودروهای ش���وتی 
و حامل س���وخت قاچاق« که به 
تازگی در این اس���تان اجرا شد، 

۱۴۵دستگاه خودرو حامل سوخت 
خارج از شبکه توزیع را توقیف 

کردند .
در میان چالش ها و نگرانی هایی که 
در ابعاد مختلف قاچاق سوخت 
برای جامعه رقم می خورد، افزایش 
م���رگ و میر بر اثر تصادفات در 
جاده های اس���تان نگران کننده تر 
اس���ت و به دلیل افزایش تعداد 
خودروهای حامل س���وخت و 
خط���رات تردد آن ها در جاده ها، 
کارگروه انجام اقدامات و تدابیر 
پیشگیرانه در حوزه قاچاق کاال و 
ارز با محوریت دادگستری خراسان 
جنوبی برای بررس���ی موضوع و 
ارائه راهکارهای مقابله ای تشکیل 

شده است.
اقدامات پلیس در برخورد با این 
خودروها در حالی ادامه دارد که 
به نظر می رسد عدم برخوردهای 
قضای���ی الزم و متناس���ب با 
قاچاقچیان،همچن���ان ریس���ک 
ارت���کاب این جرم را پایین نگه 
داشته است و قاچاقچیان جریمه و 
توقیف خودرو را به جان می خرند 

تا شاید بتوانند با اعمال مجرمانه 
پولی به دست بیاورند.

افزایش پنج برابری س��وخت 
قاچاق در خراسان جنوبی

مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراس���ان جنوبی با 
اش���اره به اقدامات این مجموعه 
در جهت کاهش قاچاق سوخت 
اظهار داش���ت: با توجه به وجود 
مرز مش���ترک با کشور افغانستان 
و موضوعات مربوط به افزایش 
مصرف بنزین و نفت گاز، اجرای 
طرح مدیریت کارت های آزاد در 
جایگاه های س���وخت همزمان با 
تامین مستمر سوخت مورد نیاز 
مصرف کنندگان واقعی استان از 

مرداد امسال آغاز شد.
محمدرض���ا عابدانی در گفتگو 
با ایرن���ا افزود: اجرای این طرح 
تاکنون نتایج خوبی در پی داشته 
است و توانستیم مقداری از سیر 
صعودی افزایش مصرف بنزین در 
جایگاه های س���وخت را کاهش 
دهیم و با اجرای طرح مدیریت 
مص���رف هر ف���رد می تواند در 
۲۴ساعت ۹۰لیتر بنزین دریافت 

کند.
وی تاکید کرد: میانگین رش���د 
مصرف بنزین در ۷ ماه امس���ال 
نس���بت به مدت مشابه سال قبل 
در س���طح کشور ۲۲درصد و در 
استان خراسان جنوبی ۳۲درصد 

بوده است.
عابدان���ی بارنامه های صوری را 
یکی از معضالت استان برشمرد 
و افزود: مقرر شده است اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
که به دوربین های تردد دسترسی 
دارد وضعیت را بررس���ی و برای 
اقدامات بعدی به شرکت پخش 

فرآورده های نفتی اعالم کند. 
روند افزایشی قاچاق سوخت در 

خراسان جنوبی
دبی���ر کمیس���یون برنامه ریزی، 

هماهنگی و نظ���ارت بر مبارزه 
ب���ا قاچاق کاال و ارز خراس���ان 
جنوبی هم از کشف یک میلیون و 
۹۱۴هزار و ۸۲۷هزار لیتر سوخت 
قاچاق در ۸ ماه سال جاری خبر 
داد و گفت: کش���فیات سوخت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۳۸۷درصدی داشته است.
محمد ش���ریف گلچین افزود: 
س���ودآوری قاچاق سوخت به 
گونه ای است که قیمت یک بشکه 
نفت گاز در شهر نهبندان از حدود 
یک میلی���ون و ۲۰۰هزار تومان 
در اواخر س���ال گذشته اکنون به 
۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان افزایش 

یافته است.
همچنین رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی با اش���اره به افزایش تردد 
خودروهای شوتی در محورهای 
مواصالتی خراسان جنوبی گفت: 
با توجه به این که مالک خاصی 
برای گزارش گیری تردد این نوع 
خودروها در دسترس نیست لذا 
آمار دقیق تردد آن ها را نداریم اما 
با بررسی های میدانی و گزارشات 
رسیده، تردد این خودروها نسبت 
به سال گذش���ته افزایش یافته 

است. 
س���رهنگ علیرضا رضایی تاکید 
کرد: از ابتدای امس���ال تاکنون 
۶۸فق���ره تصادف مربوط به این 
خودروها در حوزه اس���تحفاظی 
پلیس راه استان به وقوع پیوسته 
که تصادفات نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش داشته است .
وی گفت: ت���ردد این خودروها 
در محورهای مواصالتی به  طور 
مستقیم و غیرمستقیم در تصادفات 
تاثیرگذار بوده است و پلیس با اخذ 
دستور از دادستان مرکز استان و 
هماهنگی عوامل انتظامی نسبت به 
متوقف کردن و برخورد انتظامی، 
قضایی و هدایت آن ها به پارکینگ 

اقدام می کند.

ضرورت تشدید برخورد انتظامی و قضایی برای  مهار قاچاق سوخت  

اخبارکوتاه
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خودروهای شوتی توقیف شده

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:
*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و یا قضایی نداشته باشد.

*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .

با تشکر� سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

 بزرگ نمایي بعضي خبرها موجب ترس از آینده
 شغلي کارمندان و کارگران مي شود

بزرگ نمایي اخباري که هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است از 
س���وي برخي از روزنامه ها باعث نوعي هرج و مرج و نگراني افراد و 
در پي آن تصمیمات عجوالنه مسئوالن مي شود، چرا باید خبر افزایش 
احتمالي سن بازنشستگي جزو خبرهاي مهم و تیتر اول نشریات قرار 
گیرد؟ بهتر است قبل از تصویب نهایي این قبیل طرح ها و برنامه هایي که 
به نوعي با آینده شغلي افراد مربوط است، روزنامه ها به ارائه پیشنهادها 
و راه حل هایي بپردازند و بکوش���ند از نگراني کس���اني که در آستانه 

بازنشستگي قرار دارند، بکاهند
كارمند در آستانه بازنشستگي
در واگذاري بانک رفاه کارگران به بخش خصوصي تجدیدنظر کنند

انتش���ار خبر واگذاري سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصي و 
عرضه سهام آن در بورس از سوي دولت در شرایطي که تمامي هزینه  
و سرمایه هاي آن از حق بیمه پرداختي کارگران تأمین شده و دولت در 
تأسیس آن دخالتي نداشته است، از نظر حقوقي و قانوني قابل بررسي 

است و به نظر من دولت باید در این تصمیم تجدید نظر کند.
بازنشسته تأمين اجتماعي

استفاده از امکانات ورزشي براي جوانان موسي آباد رایگان  شود
براي استفاده نوجوانان و جوانان اسالمشهر مدتي پیش شهرداري چند 
قطعه زمین چمن بازي فوتبال گل کوچک را در یکي از پارک هاي این 
منطقه ساخته است و حال بعد از اجراي این پروژه قرار است جوانان 
براي ثبت نام و استفاده از این امکانات، هزینه بپردازند. در شرایطي که 
اغلب خانواده ها در این محدوده با مشکالت معیشتي و اقتصادي مواجه 
هستند، انتظار مي رود که حداقل براي ورزش و سالمت جوانان تسهیالت 
رایگان درنظر بگیرند تا همه آنان در شهرک موسي آباد اسالم شهر بتوانند 

از آن استفاده کنند:
از شهروندان شهرك موسي آباد اسالمشهر

 اجازه ندهید بیگانگان از کم کاري هاي دیپلماسيـ  رسانه اي ما 

سوء استفاده کنند
مدتي است که مقامات برخي از کشورهاي همسایه به بهانه هاي گوناگون 
یاوه سرایي هایي به غایت نابخردانه درباره تمامیت ارضي، بناهاي تاریخي 
و برخي از بزرگان شناخته شده ایران را در مجامع مختلف بیان مي کنند 
که خوشبختانه با واکنش سریع و قاطع دستگاه دیپلماسي کشورمان روبه 
رو مي ش���ود که البته در این میان الزم اس���ت بعضي از سستي ها و کم 
کاري هاي دیپلماسي - رسانه اي ما در سال هاي اخیر هم مورد توجه قرار 
گیرد تا در آینده دیگر شاهد این گونه جدایي  طلبی ها و گستاخي هاي 

بیگانگان و بیگانه پرستان نباشیم.
هموطن

کارفرمایان اولویت استخدام را به کارگران ایراني بدهند
در خبرها بود که س���ال گذش���ته ۳۲۴ هزار و ۴۴۱ نفر از اتباع خارجي 
در ایران پروانه اشتغال دریافت کرده اند و این عالوه بر کارگراني است 
که بدون دریافت مجوز و بدون مهارت و تخصص هاي کافي، صرفاً به 
دلیل دستمزدهاي پایین و بدون بیمه، جاي کارگران ماهر ایراني با سال ها 
تجربه و فعالیت هاي حرفه اي را گرفته اند که جادارد کارفرمایان با الزام 
قانوني، اولویت را به استخدام هموطنان کارگر بدهند و از این طریق به 

اشتغالزایي وکاهش نرخ بیکاري در کشور کمک کنند.
تلفن به خط ارتباطي
با این مستمري بازنشستگي فقط تا نیمه ماه مي توان زندگي را گذراند!

بعد از دریافت مس���تمري ام براي خرید کاالهاي ضروري و مصرفي 
خانواده ام راهي بازار شدم که ظاهراً به دلیل افزایش بي رویه نرخ دالر و 
سکه قیمت بیشتر اجناس در بازار ۲ برابر شده بود و با پرداخت ۲ میلیون 
تومان فقط توانستم تعداد اندکي از مایحتاج زندگي را تهیه کنم! آیا مسئوالن 
محترم از هرج و مرج  بازار کاالهاي مورد نیاز مردم آگاهي دارند و با 
ادامه روند فعلي، اجراي برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر خواهد 
بود؟ در حال حاضر با مستمري حدود ۷ میلیون توماني و هزینه هاي 

گزاف دارو و درمان فقط تا نیمه ماه مي توان روزگار را گذراند!
شهروند بازنشسته
در کشتارگاه تهران با چه مجوزي گوشت میش را مي فروشند؟

هنگام خرید از کشتارگاه تهران متوجه شدم که اغلب فروشندگان گوشت 
قرمز، تبلیغ فروش گوشت میش را در غرفه هایشان نصب کرده بودند 
در شرایطي که سالخي گوسفندان ماده حکم معدوم سازي و انقراض 
نسل گوسفندان را دارد، آیا این موضوع زیرنظر سازمان دامپزشکي در 
حال انجام است؟ زیرا علیرغم این که مأموران تعزیرات حکومتي در 
این مراکز حضور دارند، نمي توان این مس���ئله را از این طریق پیگیري 
کرد. انتظار مي رود که مسئوالن ذي ربط در این زمینه پاسخگو باشند که 
غرفه هاي مواد پروتئیني در کشتارگاه تهران براساس کدام مجوز قانوني 

به فروش گوشت میش مي پردازند؟
از مشتریان کشتارگاه تهران

براي پیشگیري از این بیماري استفاده از ماسک بهترین راهکار است
در ش���رایطي که بیماري کووید ۱۹ درکشورمان تقریبا ریشه کن شده، 
معاون وزارت بهداشت و درمان از شیوع زیر سویه آن به نام »ویروس 
آر. اس.پي« خبر داده که نوعي بیماري ویروسي است و بیشترین موارد 
آن هم در کودکان دیده مي شود. در چنین شرایطي پزشکان و والدین باید 
از تجویز آنتي بیوتیک ها براي مداواي  این بیماري ویروسي خودداري 
کنند، چرا که بهترین راه پیشگیري از ابتال به آن، مانند کووید ۱۹ همچنان 

استفاده از ماسک و رعایت فاصله هاي اجتماعي است.
خانم خواننده روزنامه اطالعات
ضرورت افزایش سقف سني استخدام جوانان در سازمان هاي دولتي

از جمله قوانین سازمان امور اداري و استخدامي کشور، تعیین سقف سن 
۳۰ سال براي استخدام در مراکز و سازمان هاي دولتي است که باید پرسید 
آیا درست و منطقي است افرادي که هنوز جوان هستند و توان، کارایي 
و تجربه کافي دارند و تا ۴۰ سالگي هم مي توانند جزو نیروهاي فعال 
باشند، امیدي به یافتن شغل و درآمدي ثابت نداشته باشند؟ البته جذب 
نیرو در ارگان هاي نظامي هم باید افزایش یابد، زیرا جوانان توانمند  و 

خالق بیش از پیش مي توانند در خدمت دفاع از کشورمان باشند. 
جوان تحصيلکرده جویاي كار

کاهش مصرف گاز در کشور ضروري است
علیرغم افزایش بي سابقه ۶۰ میلیون مترمکعبي مصرف روزانه گاز در 
بخش هاي خانگي و تجاري، متأسفانه همچنان شاهد ادامه این مصرف 
بي رویه و غیرمنطقي در کشور هستیم که امیدواریم تعدیل قیمت گاز و 
اطالع رساني به مردم، بر کاهش این میزان مصرف کمک کند. در سفري 
زمستاني به ملبورن استرالیا متوجه شدم که بسیاري از خانواده ها براي 
کاهش مصرف سوخت، که قیمت خیلي باالیي دارد، در خانه هایشان 
حوله هاي پالتویي مي پوش���ند و برخ���ي از خانواده هاي ایراني هم از 
کرسي هاي کوچک برقي استفاده مي کنند که مصرف کمي دارد، امیدواریم 
با همیاري هموطنان مان در مورد کاهش مصرف سوخت، روزي مجبور 

به چنین کارهایي نشویم!
تلفن به خط ارتباطی

پاسخ شرکت بهره برداري مترو درباره فروش کارت بلیت هاي شارژي 

در ایستگاه ها
احتراماً، خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در روزنامه اطالعات، 
مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۷ با عنوان »کارت بلیت هاي شارژي در ایستگاه هاي 

مترو فروخته نمي شود« پاسخ زیر به چاپ برسد:
ضمن تش���کر از مسافر گرامي و همچنین سپاس از آن روزنامه وزین 
به خاطر انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان و ظرفیت ایجاد 
شده براي تعامل و پاسخگویي به شهروندان و مسافران محترم، به اطالع 
مي رساند: شارژ، فروش و سوال درخصوص بلیت تک سفره و پشتیباني 
انواع کارت بلیت ها و امور مشتریان در تمامي ایستگاه هاي مترو برعهده 
شرکت مجري طرح ))توسن(( است و مسئوالن و پرسنل گرامي این 
شرکت با شماره تلفن ۴۳۶۱۷ پاسخگوي پرسش هاي مسافران محترم 

مترو هستند.
هادي زند � از طرف مدیر ارتباطات و امور بين الملل

اخبارکوتاه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى 
تأمين نياز توليدكنندگان فرآورده هاى بهداشتى ، صنعتى و 
آرايشى به شماره ثبت 49816و شناسه ملى 10100949884

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� عضو �عو� بعمل مى �يد �� مجمع عمومى فو� �لعا�� 
نوبت ��� س���اعت 15 ��� ش���نبه مو�� 1401/10/10 به ���� : تهر��  پاسد���� �خيابا� 
غفا�� � خيابا� عاليى (سر�ستا� �هم) پال� 20 سالن كنفر�نس شركت تعا�نى تأمين نيا� 
 توليدكنندگا� فر����� ها� بهد�شتى صنعتى � ���يشى تشكيل مى گر��حضو� بهم �سانند.
�عض���ا محتر� مى تو�نند �عال� حضو� خو� �� �صالتا� يا �كالتا� تا يك ��� قبل �� برگز��� 

مجمع به �فتر تعا�نى ��سا� نمايند.
دستور جلسه :

1- �صال� ما�� 6  �ساسنامه � تغيير ���� 
2- با�نگر� ما�� 11 �ساسنامه شر�يط عمومى عضو گير� 

3- با�نگر� ما�� 17 �ساسنامه 
4- با�نگر� ما�� 27 �ساسنامه  

5- �ص���ال� � تصويب ترتيبا� برگز��� مجامع عمومى عا�� � عا�� بطو� فو� �لعا�� 
� فو� �لعا�� �� �ساسنامه 

هيأت مديره شركت تعاونى تأمين نياز توليدكنندگان
فرآورده هاى بهداشتى ، صنعتى و آرايشى                              

آگهى مزايده
 ش��ركت ليزينگ پا�س��يا� (س��هامى عا�) �� نظر ���� 
 ش���ش ��نگ ي���ك با� مل���ك با كا�ب���ر� كل مل���ك صنعتى 
(مجموعه خدمات���ى� تجا�� � �����) ��ق���ع �� بخش 10 تهر�� 
ب���ا پال� ثبتى 2397/32187 �� �مينى به مس���احت 2024 متر 
 مربع (1817/31 مت���ر مربع پس �� �صالحى با مس���احت �ير بنا
1489/94 متر مربع) �� �� طريق مز�يد� عمومى به فر�� برس���اند. 
متقاضيا� م���ى تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مز�ي���د�� با��يد � 
تحويل پيش���نها� قيمت �� تا�يخ ��� �گهى 1401/09/29 لغايت 
1401/10/13 طى ساعا� ����� �� 8 �لى 17 به مد� 10 ��� كا�� 
به ����: تهر�� – بلو�� كش���ا��� نبش خيابا� ش���و�يد� پال� 53 
طبقه 5 ��حد �بيرخانه مر�جعه � يا جهت �طالعا� بيش���تر با تلفن 
248-89372247-021 تم���ا� حاصل فرمايند. ملك مذكو� �� 
سايت  www.parsianleasing.com   قابل مشاهد� مى باشد.

آگهى حق تقدم افزايش سرمايه شركت پتروكيمياى ابن سينا (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 286713 و شناسه ملى 10103260093

به موج���ب مصوبه مجمع عمومى فو�  �لعا�� مو�� 1400/12/28� س���رمايه ش���ركت �� مبلغ 
000�053�457�886�4 �يا� به مبلغ 000�053�457�286�6 �يا� �� محل ����� نقد�� مطالبا� 
حا� شد� سهامد���� � يا هر �� � �� طريق صد�� سها� جديد �فز�يش مى  يابد. لذ� مر�تب �� به شر� 

�ير به �طال� سهامد���� محتر� مى  �ساند: 
1- مبلغ �سمى هر سهم 000�1 �يا�.

 2- سرمايه قبلى شركت مبلغ 000�053�457�886�4 �يا� منقسم به 053�457�886�4 سهم با نا�. 
3- سرمايه شركت پس �� �فز�يش� مبلغ 000�053�457�286�6 �يا� منقسم به 053�457�286�6 

سهم با نا� خو�هد بو�.
 هريك �� سهامد���� كه �� تا�يخ 1400/12/28 سهامد�� شركت مى  باشند به ���� هر يك سهمى 
 كه ���ند ����� 0/286506 حق تقد� خريد س���ها� ش���ركت به قيمت �س���مى �� مى  باشند. 
ل���ذ� �� �جر�� مف���ا� مو�� 166 �لى 169 اليح���ه �صالحى قانو� تج���ا�� مر�تب جهت �طال� 
سهامد���� �عال� مى  ش���و� تا ظر� مد� 60 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهى با مر�جعه به محل 
 قانونى ش���ركت ��قع �� تهر��� خيايا� �ليعصر� باالتر �� �حيد �س���تگر��� نبش كوچه ناصر��
 پال� 2551� بر� كيا�� طبقه هشتم� ��حد 6 نسبت به پذير� نويسى � پر��خت بها� �� به حسا� 
ش���ما�� 002867131-810-10-1007 به نا� شركت نز� بانك خا��ميانه شعبه بخا�ست �قد�� 
 نم���و�� � فيش بانكى ���يز� �� همر�� با فر� پذير� نويس���ى تكميل� مهر � �مضا� ش���د� �� قبا� 

�خذ �سيد � قبل �� پايا� مهلت قانونى� تسليم شركت نمايند.
پس �� �نقضا� مهلت قانونى� هيا� مدير� مى  تو�ند حق تقدم ها� �ستفا�� نشد� �� به ساير سهامد���� 

 هيأت مديره شركت پتروكيمياى ابن سينا (سهامى خاص)��گذ�� نمايد.

آگهي استخدام حسابدار
يك ش���ركت بز�� معدني بر�� �فتر مركز� خو� �� 
تهر�� نيا� به يك نفر حسابد�� �قا با مشخصا� �يل ����:

� ليسانس يا فو�  �يپلم حسابد��� 
� حد�قل سه سا� سابقه كا� 

� ����� كا�� پايا� خدمت يا معافيت ��ئم 
� �شنايي با سيستم حسابد��� ��� كا��� 

�  �شنايي با ��سا� معامال� فصلي � ���� �فز��� 
�  �شنايي با برنامه �كسل 

متقاضي���ا� مي تو�نند ���مه كا�� خ���و� �� به ���� 
info@zagrosstonegroup.com ي���ا ش���ما�� 

فاكس 26209290 ��سا� نمايند.

فراخوان مناقصه عمومى
شركت پايند�� �� نظر ���� نسبت به �نتخا� سا�ندگا� / تامين كنندگا� 

لوله كه ����� شر�يط �يل مى باشند �� طريق �ين �گهى �قد�� نمايند.
 - تهي���ه � س���اخت لوله ب���ه هم���ر�� تامين مناب���ع مالى ب���ه منظو� 
تامين لوله ها� پوشش ��� به ميز�� تقريبى 15500 تن با مشخصا� �يل :
Line Pipe-Bevel  End-LSAW, NACE MR175-GRX60-PS22 (21”, 26”, 30”) 

 -توليد كنن���د� لوله � يا ����� مجو� نمايندگى �� ش���ركت لوله س���ا� /
( تفاهم نامه مشا�كت با سا�ند� لوله) 

لذ� ��كليه متقاضيا� ��جد شر�يط �عو� به عمل مى �يد تاظر� مد� 7 ��� 
�� تا�يخ �نتشا� �ين �گهى  با ���ئه �سنا� �يل �ما�گى خو� �� جهت شركت �� 

مناقصه �عال� نمايند.
نامه �عال� �ما�گى �سمى/ ���مه � س���و�بق كا��/ ���ئه مجو� نمايندگى يا 
تفاهم نامه مشا�كت با توليد كنند�/ ���ئه �عتبا�نامه بانكى / صو�� ها� مالى 

سه سا� گذشته/بر� ماليا� قطعى مهر � �مضا شد� �� سا�ما� مالياتى
محل تحويل �س��نا�: تهر��� �نتها� �توبا� شهيد حكيم غر� - ����� 

شهيد باكر� شمالى - � 2 تلفن: 021-48065000

آگهى  نوبت دوم مزايده عمومى فروش ملك
 ش��ركت كى بى س��ى (س��هامى عا�) �� نظر ���� �صالتا� شش���د�نگ يك قطع���ه �مين با بنا� �حد�ثى ب���ه پال� ثبتى 312 فرع���ى �� 117 �صلى
 به مس���احت 675 متر مربع عرصه � 676 متر �عيانى ��قع �� تهر�� � ش���هر� غر� فا� چها�� خيابا� ���فش���ا� خيابا� ��� پال� 20  �� �� طريق برگز��� 

مز�يد� عمومى � به صو�� نقد � �قسا� با مشخصا� � شر�يط �يل ��گذ�� نمايد:
1. قيمت پايه مز�يد� :

 قيمت پايه مز�يد� بر �سا� نظريه كا�شناسى� مبلغ 000�150�1ميليو� �يا� بر�� تما� ششد�نگ عرصه � �عيا� پال� ثبتى مذكو� تعيين گر�يد�
2. نحو� پر��خت: 

2,1 پر��خت حد�قل 60 ��صد قيمت پايه كا�شناسى بصو�� نقد 
2,2 �لباقى طى يك قسط همزما� با تنظيم سند �سمى � بموجب �خذ چك �� برند� مز�يد� ��يافت مى گر��. 

3. شر�يط معامله:
3,1 باالترين قيمت پيشنها�� مبنا� ثمن معامله قر�� مى گير� � بر�سا� �� برند� مز�يد� تعيين خو�هد شد. 

3,2 هزينه نقل � �نتقا� ملك بالسويه برعهد� فر�شند� � خريد�� مى باشد.
3,3 فر�شند� �� �� يك يا تمامى پيشنها�ها مختا� �ست.

3,4 نقل � �نتقا� مالكيت با �عايت كليه ضو�بط � مقر��� قانونى � تش���ريفا� ����� � پس �� تس���ويه حسا� نهايى � پر��خت كامل ثمن � يا سپر�� 
ضمانتنامه معتبر بانكى بابت حصه نسيه مى باشد.

 3,5 مكا� تسليم پيشنها�ها� شركت كى بى سى (سهامى عا�) ��قع �� تهر��� ميد�� ����نتين�خيابا� �لوند� كوچه ��يز� پال� 5� طبقه پنجم مى باشد.
3,6 �خرين مهلت تسليم پيشنها� ساعت 14 ��� پنجشنبه مو�� 1401/10/08 مى باشد.

3,7 تا�يخ �عال� برند� مز�يد� فر�� سها� بصو�� كتبى ساعت 14 ��� شنبه 1401/10/10 مى باشد.
4. ساير مو���: 

متقاضيا� بر�� كسب �طالعا� � ��يافت معرفى نامه جهت با��يد �� محل ملك مى تو�نند �� تا�يخ ��� �گهى �� يكى �� ���ها� ����� به جز �يا� تعطيل 
به �فتر مديرعامل ش���ركت كى بى س���ى مر�جعه نمو�� � كليه �طالعا� مو�� نيا� جهت �نجا� بر�سى ال�� �� خصو� پال� ثبتى 312 فرعى �� 117 

�صلى �� ��يافت ���ند� ضمنا شما�� تلفن 84305000 �ما�� پاسخگويى به متقاضيا� مى باشد.
شركت كى بى سى(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
شركت انرژى و پااليش خرد( سهامى خاص)

شماره ثبت: 172599 شناسه ملى 10102150272
بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت �عو� مى شو� �� جلسه مجمع عمومى 
عا�� بطو� فو� �لعا�� كه �� ��� س���ه شنبه مو�� 1401/10/20 ��� ساعت 11 �� 
محل قانونى شركت ��قع �� تهر��� خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با��� خيابا� 50� 

پال� 2 طبقه ��� حضو� به هم �سانند.
هيئت مديره شركتدستور جلسه: - �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نامي، يكتا نيروي كيش 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 11534، شناسه ملي 14004288297

�حتر�م���ا� �� كلي���ه س���هامد���� ش���ركت نامي يكت���ا ني���ر�� كيش (س���هامي خا�)

 

به شما�� ثبت 11534� شناسه ملي 14004288297 �عو� به عمل مي �يد �� جلسه مجمع عمومي 
 ساليانه كه ��� شنبه مو�� 1401/10/10 ساعت 10:00 صبح �� محل قانوني شركت به نشاني: كيش � 
بلو�� ���� � مجتمع تجا�� ����� پا�سيس � طبقه چها�� � ��حد 91 � كدپستي 7941890070 

تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: �نتخا� با��سا� قانوني

هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
�� كليه سهامد���� شركت بر� ها� كيش (س���هامي خا�) به شما�� ثبت 1133 � شناسه ملي 
10861527752 �عو� مي شو� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ��� 
پنجشنبه 1401/10/15 ��� س���اعت 8 صبح �� محل جزير� كيش � لو� �يد�� � بر� صد� � 

طبقه8 � ��حد809 تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسـه: 1 � �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي 
 به 1400/12/29. 2 � بر�س���ي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به سا� مالي 1400/12/29. 
3 � �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� � تعيين حق �لزحمه �يشا�. 4 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�. 
5 � ساير مو���� كه �مكا� قانوني بر�س���ي �نها �� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �جو� 

هيأت مديره��شته باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت مهندسي طلوع ايده و روش (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 194096 و شناسه ملي 10102360080
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني صاحبا� سها� شركت �عو� بعمل مي  �يد 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه ��� ساعت 10:00 صبح ��� 
 ش���نبه مو�� 1401/10/10 �� �فتر مركز� به ����: كريمخا� �ند� خر�مند جنوبي� پال�5 

طبقه سو� برگز�� مي گر��� حضو� يابند.
الف) دسـتور جلسه: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � حسابر� � با��� 2 � بر�سي � تصويب تر��نامه � 

صو�� ها� مالي منتهي به 1400/12/29 3 � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد.
هيأت مديره شركت

شركت پا�سيلو� ��نظر ���� حد�� 4 تن نخ نايلو� خو� �� 
به صو�� مز�يد� عمومي به فر�� برساند. پيشنها� �هندگا� 
تا ��� ��ش���نبه تا�يخ 1401/10/05 فرصت ���ند پيشنها� 
خ���و� �� به �مو� ����� كا�خانه پا�س���يلو� ��قع �� خر� �با� 

كيلومتر 8 جا�� خر� �با� �نديمشك تحويل �هند.
شما�� تما�: 09124762180

((آگهي مناقصه))
مؤسسه فرهنگي ���شي �ير�� خو��� ��نظر ���� جمع ����� حمل� 
تعوي���ض � نصب چمن مصنوعي � ملحقا� �� مربو� به �مين ش���ما�� 3 
مؤسسه به مساحت كل 1335 مترمربع �� �� طريق مناقصه عمومي به شركت 
كنندگا� � پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط كه �� �ين �مينه فعاليت ��ش���ته �ند 
��گذ�� نمايد. لذ� بدينوسيله �� �ش���خا� حقيقي � حقوقي ����� تجربه � 
س���و�بق �جر�يي مفيد �عو� به عمل مي �يد مد��� خو� به شر� �يل �� تا 
پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1401/10/07 به ����: كيلومتر14 
�توبا� تهر�� � كر � جنب �يس���تگا� متر� �ير�� خو��� مؤسس���ه فرهنگي 
���شي �ير�� خو��� (باش���گا� پيكا�) �فتر مديريت حر�ست � كدپستي 

1311687654 ��سا� نمايند.
ال�� به �كر �س���ت با��يد �� محوطه همزما� ب���ا تحويل مد��� صو�� 

مي پذير�.
1 � مد��� �حر�� هويت� �ساسنامه� �گهي تأسيس � �گهي �خرين تغيير�� 
���نامه �س���مي جهت �ش���خا� حقوقي � �نو�� مجو�ها� فعاليت جهت 

�شخا� حقيقي
2 � ���مه � سو�بق كا��( ليست � مشخصا� كا�ها� �نجا� شد� �� سا� ها� 

گذشته � كا�ها� �� �ست �جر�)
3 � كليه قر�����ها� سا� ها� 99 � 1400
4 � نامه �ضايتمند� كا�فرمايا� گذشته

متقاضيا� مي تو�نند جهت مطالعه مشخصا� فني چمن مصنوعي مو�� نيا� 
� شر�يط شركت �� مناقصه به �� س���ايت مؤسسه به نشاني �يل مر�جعه 

فرمايند.
www.ikcosport.com

س���رویس خبر: در یک اقدام تروریس���تی ۴ نفر از نیروهای مدافع 
 امنیت س���پاه در منطقه مرزی س���راوان اس���تان سیستان و بلوچستان 

شهید شدند.
  به گزارش خبرنگار ما در زاهدان، در یک اقدام تروریستی و درگیری 
ایجاد شده بین گروهک های تروریستی با نیروهای تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم 
نیروی زمینی س���پاه در منطقه مرزی سراوان، ستوان دوم پاسدار محمد 
گودرزی به همراه ۳ نفر از بسیجیان طرح امنیت به نام های رحیم بخش 
پرکی)اهل سنت( حمیدرضا عابدی و محمود نیک خواه زاده به شهادت 
رس���ید و حضور مقتدرانه و حجم سنگین آتش مدافعان امنیت باعث 

متواری شدن عناصر گروهک به خاک پاکستان شد.

شهادت ۴ نفر از نیروهای مدافع امنیت 
در منطقه مرزی سراوان

 س���رویس خب���ر: پیکره���ای مطهر ۱۴ش���هید گمنام دوران دف���اع مقدس ، 
 دیروزهمزمان با ایام فاطمیه با اس���تقبال باش���کوه مردم ش���هر بابل وارد استان 

مازندران شد.
دیروز شهروندان بابلی از میدان والیت تا مصالی این شهر ، پیکرهای مطهر شهدای 
گمنام دفاع مقدس را بر شانه های خود قرار دادند و با عشق و عالقه آنان را بدرقه 
کردند.مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس مازندران در خصوص 
جزئیات برنامه تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام به ایرنا گفت: پس ازبرگزاری 
مراسم شبی با ستاره ها ،پیکرهای مطهر ۱۲نفر از شهدای گمنام به معراج شهدای 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران منتقل می ش���ود.وی اظهار داش���ت: 
همچنین پیکرهای مطهر ۲نفر از شهدای گمنام به ستاد اجرایی شهدای گمنام بابل 
منتقل  می شود و دانشجویان دانشگاه نوشیروانی  امروز سه شنبه به اجرای برنامه 

و تجدید میثاق با شهدای گمنام خواهند پرداخت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران تاکید کرد: پیکرهای مطهر 
۴شهید گمنام ساری پس از تشییع استانی برای خاکسپاری به روستای سمسکنده، 
روستای طوقدار بخش رودپی، صدا و سیمای مرکز استان و میدان والیت منتقل 
می شود. ملکی تاکید کرد: همچنین در شب شهادت حضرت زهرا )س( و همزمان 
با مراس���م اس���تانی وداع پیکرهای مطهر ۱۱شهید گمنام در ساری، مراسم وداع با 
پیکر ۳ شهید گمنام در شهرستان های غرب استان شامل نوشهر، چالوس و رامسر 

برگزار می شود.

 میزبانی بابل از پیکرهای مطهر 
۱۴شهید گمنام

سرویس حوادث: فرمانده کل انتظامی کشور  از 
آغاز اجرای قانون کس���ر خدمت سربازی برای 
مشموالن غایب دارای والدین ایثارگر خبر داد.

سردار حسین اشتری در همایش سراسری مدیران 
و معاون���ان وظیفه عمومی  اس���تان ها، درباره 
مش���موالن غایب دارای والدین ایثارگر گفت: 
براساس ابالغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح 
همه سربازان غایب حین خدمت می توانند از 
کسر خدمت سربازی والدین ایثارگر خود استفاده 
کنند و مشموالنی که در آینده به خدمت سربازی 
اعزام می ش���وند اعم از غایب و غیرغایب هم 
می توانند از کس���ر خدمت ایثارگری والدین 

بهره مند شوند.
وی گف���ت: باید وظایف خ���ود را به عنوان 
مس���ئول در قبال این جوانان غیور و رشید به 

درستی انجام دهیم؛ برای خدمت رسانی بهتر و 
مضاعف ضرورت دارد که از ظرفیت س���ربازان 
همچنین برای رس���یدن ب���ه اهداف مدنظر از 
 جمله برقراری امنیت در کش���ور بهره هاي الزم 

را ببریم.
فرمانده انتظامی کشور تاکید کرد: به هر میزان که 
برای بهره بردن از ظرفیت سربازان برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشیم، در انجام مطلوب ماموریت ها 
هم قطعا موفق خواهیم بود. بایستی برای رسیدن 
به اهداف مدنظر از نقطه نظرات سربازان، حین 
و در پای���ان خدمت و مدیران و فرماندهان به 
درس���تی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط 

قوت استفاده کنیم.
اشتری، به حفظ شأن و منزلت سربازان به عنوان 
فرزندان این سازمان تاکید کرد و گفت: این مهم 

از جمله موضوعاتی است که بایستی به آن اهتمام 
ویژه شود، در واقع حفظ شأن و منزلت سربازان 
به عنوان سرمایه های عظیم بر عهده ما قرار دارد، 
بنابراین در این زمینه ضرورت دارد که سربازان 
براساس تخصص و مهارتی که دارند، در جای 

درست به کارگیری شوند.
وي درباره حقوق س���ربازان هم گفت: حقوق 
سربازان از دیگر موارد و اولویت های مهمی است 
که با مساعدت مجلس شورای اسالمی، دولت 
و همچنین پیگیری های مجدانه مجموعه انتظامی 
کشور به نتایج خوبی رسیده، به طوری که طی 
این چند سال حقوق سربازان افزایش چشمگیری 
داشته است و در تالش هستیم که برای خدمت 
رسانی مطلوب به این عزیزان تمامی مشکالت را 

با احصاء نقاط قوت و ضعف مرتفع کنیم.

س����رویس خبر:رئی����س پلیس فتای تهران بزرگ نس����بت ب����ه کالهبرداری 
 و سوءاس����تفاده از اطالع����ات کارب����ران فض����ای مج����ازی به بهانه ش����ب 

یلدا هشدار داد. 
س����رهنگ داود معظمی گودرزی گفت: مجرمان س����ایبری همواره از هر فرصتی 
برای سوءاستفاده از کاربران و تحقق اهداف مجرمانه خود بهره می برند که یکی 
از آن ها ش����ب یلداس����ت که دیده شده افراد سودجو  وناشناس پیام هایی حاوی 
لینک های ناش����ناس با عناوین مختلف تبریک و تخفیف و جایزه و... را برای 
کاربران ارسال مي کنند و از آنان می خواهند که با کلیک بر روی لینک مذکور پیام 
را ببینند. در برخی از این پیام ها سودجویان با ایجاد لینک های آلوده به بدافزار، 
اقدام به آلوده کردن تلفن همراه یا رایانه مي کنند و به تمامی اطالعات محرمانه 
و خصوصی ش����هروندان و همچنین اطالعات حساب هاي بانکی و دیگر موارد 
دسترسی مي یابند، از این رو توصیه ما به کاربران فضای مجازی این است که از 
بازکردن هرنوع لینک ناشناسی و حتی لینک های مشکوک و نامعتبر ارسال شده 

از سوی افراد آشنا خودداری کنند.
وی به کالهبرداری از شهروندان در پوشش تخفیف های شب یلدا و از جمله بسته 

اینترنت، قرعه کشی و نظیر آنها اشاره کرد و گفت: افراد سودجو برخی از کاالها و یا 
خدمات مرتبط با شب یلدا را با قیمتی بسیار پایین آگهی و تحت عناوین مختلف 
و از جمله حراج ویژه یلدا از شهروندان کالهبرداری می کنند، در این روش کاربران 
به بهانه خرید با تخفیف شب یلدا و به آدرسی اینترنتی مراجعه  مي کنند که  و 
 در آنجا از طریق صفحات فیشینگ، اطالعات حساب هاي بانکي شان کپی و از آن 

برداشت می شود.
معظمی گودرزی افزود: الزم است کاربران حتما از سایت های معتبر،دارای نماد 
اطمینان و مجاز خریداری کنند و در صورت سفارش کاال و تسویه حساب را در 
محل و پس از رویت و اطمینان از اصالت کاالی سفارش داده شده انجام دهند 

و از پرداخت هرگونه پولي به عنوان بیعانه جدا بپرهیزند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده است که 
کالهبرداران و افراد سودجو از روش های گفته شده به اطالعات هویتی و عکس ها 
و تصاویر خصوصی افراد نیز دسترسی پیدا و از این طریق اقدام به اخاذی از آنان 
می کنند و  از این رو الزم است شهروندان در برابر چنین مواردی هوشیار باشند و 

به هیچ عنوان فریب تبلیغات و وعده های دروغین فضای مجازی را نخورند.

آغاز اجرای قانون کسر خدمت سربازی برای برخی مشموالن غایب 

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری به بهانه شب یلدا



معرفی بهترین های جام جهانی 
در پایان فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نفرات 

برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.
به گزارش تس���نیم، در پایان بازی های جام 
جهان���ی ۲۰۲۲ قطر که با برتری آرژانتین مقابل 
فرانسه در ضربات پنالتی بازی فینال همراه بود، 
جوایز بهترین بازیکن، بهترین دروازه بان، بهترین 

گلزن و بهترین بازیکن جوان جام اهدا شد.
ان���زو فرناندس هافبک تیم ملی آرژانتین به 
عنوان بهترین بازیکن جوان مس���ابقات معرفی 
شد. هم تیمی او امیلیانو مارتینس دروازه بان تیم 
ملی آرژانتین نیز که نقش بس���زایی در پیروزی 
آلبی سلسته در ضربات پنالتی مقابل فرانسه در بازی فینال داشت به عنوان 

بهترین سنگربان انتخاب شد.
کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه که در بازی فینال هت تریک کرد 
با 8 گلی که در این رقابت ها زد، جایزه کفش طالیی و عنوان آقای گلی 
جام را از آن خود کرد و در نهایت لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین 

توپ طال را به عنوان جایزه بهترین بازیکن جام باالی سر برد.

انتقاد شدید رسانه فرانسوی از داور فینال جام جهانی
روزنامه فرانس���وی به شدت از 
نوع قضاوت داور لهس���تانی دیدار 
فینال جام جهانی ۲۰۲۲ انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، اکیپ فرانسه 
در سیس���تم 1۰امتیازی خود برای 
داوران جام جهانی ۲۰۲۲ به شیمون 
مارچینی���اک داور بازی فینال میان 
تیم های ملی فرانسه و آرژانتین نمره 

بس���یار ضعیف ۲ داد و نوش���ت: شیمون مارچینیاک، داور باتجربه لیگ 
قهرمانان اروپا انتظارات را برآورده نکرد، پنالتی ای که روی آنخل دی ماریا 
اعالم ش���د بسیار مشکوک بود. او در صحنه ای که مارکوس تورام هیچ 

تخلفی نداشت دوندگی الزم را نداشت.
بر اساس این گزارش؛ چندین تصمیم دیگر هم از سوی داور لهستانی 
وجود داش���ت که باعث عصبانیت و سوء تفاهم شد. چگونه کریستین 
رومرو که مرتکب این همه خطای آشکار شد، بازی را بدون کارت زرد 
به پایان رساند؟ چرا مارچینیاک وقتی آرژانتینی ها با ضدحمله ها مبارزه 
می کردند، پیراهن را می  کشیدند، بدبینانه خطا می کردند و ضربه می زدند، 
آنها را تنبیه نمی کرد؟ امیلیانو مارتینز چطور توانست در ضربه های پنالتی 
ت���وپ را بگی���رد و آن را به دور از چوآمنی پرتاب کند و این همه بدون 

دخالت داوران بود؟

تا�يخ �نتشا� �گهي: 1401/09/29
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

بدينوس����يله �� كليه سهامد���� ش��ركت خدما� بهد�شتي � ��ماني 
پيش��گاما� شهر سالم سهامي خا� به شما�� ثبت 185622 � شناسه 
ملي 10102277274 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس����ه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� س����اعت 10:00 صبح ��� يكش����نبه مو�� 
1401/10/11 به نشاني شهر تهر�� � محله مر������� كوچه �بو�لفضل� بلو�� 

مر������� پال� � 202 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� � مديرعامل
2 � تعيين سمت هيأ� مدير�

3 � تعيين حق �مضاها
4 � �نتخا� با��سين

5 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
شركت گروه سرمايه گذاران كيش (سهامي خاص)
به شماره ثبت 804 و شناسه ملي 10861524496

بدين �س���يله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت گر�� س���رمايه گذ���� كيش يا 
نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه 
شركت كه �� ساعت 14:00 ��� سه شنبه مو�� 1401/10/13 �� «تهر�� � بز�گر�� 
�فريقا � بعد �� چها���� جها� كو�� � خيابا� پديد�� � ش���ما�� 44 � طبقه شش���م» 

تشكيل مي شو�� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني � حسابر� مستقل.
2 � بر�سي صو�تها� مالي منتهي به 1401/06/31

3 � �نتخا� با��� � حسابر� قانوني.
4 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت.

5 � س���اير مو���� كه تصميم گير� نسبت به �نها �� صالحيت مجمع عمومي عا�� 
ساالنه �ست.

هيأت مديره شركت گروه سرمايه گذاران كيش (سهامي خاص)

آگهي مزايده فروش 02 – 1401     پيرو آگهى منتشر شده در روزنامه اطالعات مورخ 1401/09/26
بنيا� بركت س��تا� �جر�يى فرما� حضر� �ما� (��) �� نظر ���� 100 ��صد س���ها� شركت كاشى هستى بركت (سهامى خا�) شامل 49 ��صد متعلق به خو� � 51 ��صد �كالت �� طر� 

شركا �� با نمايندگى گر�� توسعه خدما� مديريت بصير به شر� �يل �� طريق مز�يد� عمومى ��گذ�� نمايد:
عمد� ����يى ها� شركت:

1-  يك قطعه �مين به مساحت 144,502 مترمربع ��قع �� ناحيه صنعتى كاخك گنابا� (كيلومتر 5 جا�� كاخك – گنابا�)
2-  �عيا� مشتمل بر سالن ها �� جمله سوله� ساختما� ������ نگهبانى � �يو��كشى محوطه مطابق �ضع موجو�

3-  ماشين �ال�� تجهيز�� � تاسيسا� برقى � مكانيكى مطابق �ضع موجو�
4-  حق �المتيا� بر�� گا� � �� جهت شر�.

ساير شر�يط معامله :
-  طبق فر� شركت �� مز�يد� � جد�� �ير

�نتقا� سها�شر�يط فر��سپر�� شركت �� مز�يد��قم پايه مز�يد�
1,400 

ميليا�� �يا�
5 ��صد پايه مز�يد�
 معا�� 70 ميليا�� �يا�

20 ��صد نقد� � �قسا� يك ساله 
(سه قسط چها� ماهه)

�� طريق ثبت صو�تجلسه هيا� مدير� نز� ����� ثبت شركتها پس �� پر��خت حصه نقد� 
معا�� 20 ��صد ثمن قر����� � سپر�� تضمين ملك كا�خانه نز� �فتر �سنا� �سمى به نفع بنيا� بركت

نحو� برگز��� مز�يد� :
1-  با��يد �� محل شركت �� صو�� مو�فقت ناحيه صنعتى كاخك �مكا� پذير �ست. 

2-  �خذ ����� � �طالعا� تكميلى � فر� شر�يط شركت �� مز�يد� � ���يز پيشنها��� به صند�� مز�يد� �� گر�� توسعه خدما� مديريت بصير به عنو�� عامل فر�� به نشانى: تهر��� ميد�� ����نتين� 
خيابا� �حمد قصير� خيابا� پنجم� پال� 18� ��حد 13 تلفن :  02188553034 �� تا�يخ شنبه مو�� 1401/9/26 تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 1401/10/3

3-  سپر�� شركت �� مز�يد� معا�� 5 ��صد پايه مز�يد� به مبلغ 70 ميليا�� �يا� �� قالب چك تضمين شد� بانكي �� �جه بنيا� بركت �ست كه با �خذ �سيد تحويل عامل فر�� مى شو�. 
4-  مهلت ���ئه پاكت ها� پيشنها�� به صند�� مز�يد� طبق شر�يط مز�يد� حد�كثر تا ساعت 11 ��� يكشنبه مو�� 1401/10/4 �� نشانى عامل فر��

5-  با�گشايي پاكت ها� مز�يد� ��� ساعت 11 ��� يكشنبه مو�� 1401/10/4 �� محل عامل فر�� صو�� مي پذير� � حضو� پيشنها� �هندگا� �� جلسه بالمانع �ست.
6-  به ��خو�ست هايى كه بعد �� مهلت مقر� بند 4 ��صل گر��� همچنين ��خو�ست ها� فاقد سپر�� شركت �� مز�يد� يا ��خو�ست ها� مشر��� ناقص � فاقد �مضا  متقاضى� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

7-  ��خو�ست متقاضيا� بر�� �شخا� حقوقى مى بايست شامل �مضا� نامه ��خو�ست توسط حد�قل يكى �� صاحبا� �مضا� مجا� به همر�� �خرين ���نامه �سمى� شامل �سامى �عضا� هيأ� 
مدير� � صاحبا� �مضا� مجا� باشد. 

8-  فر�شند� � عامل فر�� �� حق � �ختيا� �� ��� يا قبو� هريك يا تمامي پيشنها�ها � مذ�كر�� پس �� مز�يد� برخو���� �ست.
9-  برند� مز�يد� بايد حد�كثر طى يك هفته پس �� �بال�� نسبت به �مضا� قر����� � پر��خت حصه نقد� ثمن معامله به صو�� نقد� � كامل � سپر�� چك ها� �قسا� � تضامين ال�� مطابق فر� 
مز�يد� �قد�� نمايد. ��صو�� عد� �نجا� هريك �� �ين مو���� نتيجه مز�يد� باطل � سپر�� نقد� شركت �� مز�يد� بر�بر ضو�بط � مقر��� به نفع فر�شند� ضبط خو�هد شد � پيشنها� �هند� نسبت 

به �� هيچگونه ��عايى ند�شته � نخو�هد ��شت. 
10-  �� صو�تى كه برند� مز�يد� خو�ستا� پر��خت نقد� كل ثمن معامله باشد� موضو� �عطا� تخفيف �� هيا� مدير� بنيا� مطر� � نتيجه به برند� مز�يد� �عال� مى گر��.

آگهي دعوت شركت پاتله (سهامي خاص)
به شماره ثبت 598004 و شناسه ملي 10100725038

بدينوس����يله �� كليه صاحبا� سها� شركت پاتله س����هامي خا� �عو� مي شو� تا �� مجمع 
عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� �ين شركت كه �� ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1401/10/10 

�� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.
 �س��تو� جلسه: 1� تصويب تر�� مالي 1400 ش����ركت 2 � تصويب صو�� ها� مالي 1400

3 � �نتخا� حسابر� مستقل � تعيين با��سا� قانوني  4 � تعيين ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مديره شركت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى    (نوبت اول)

نو� ضمانتنامه  فر�يند ��جا� كا�(سپر�� شركت �� مناقصه): بصو��  ضمانت نامه 
بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه بحسا� جا�� شما�� 0101801171004 
بنا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه 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 �س���نا� 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 ش���د � 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�� 1401/09/30 مى باشد.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيش���نها��تي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 

��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� معتبر ���شته ��تباطا� � نير� ��معا�نت برنامه �يز� 
�نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز� سابق ) �لز�مي �ست.

- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت �يمنى معتب���ر �� ����� تعا�� � كا� � �فا� �جتماعى مطابق با 
گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� �لز�مى �ست .

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه بعهد� 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)

ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ����  تعمير�� � نگهد��� سيس���تم �توماسيو� پست شامل تجهيز�� تله متر�� سيستم ها� مخابر�تي � تجهيز�� مرتبط فشا� 
متوسط �� محد��� عملياتى  غر� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ( �مو� ها� �يسپاچينگ شمالغر� � جنوبغر� ) خو� �� به پيمانكا� ��جد شر�يط �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى پس �� ���يابى كيفى  به شر� �يل ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

2001092734000056شما�� مناقصه  سامانه ستا�
011010315شما�� مرجع مناقصه

تعمير�� � نگهد��� سيستم �توماسيو� پست شامل تجهيز�� تله متر�� سيستم ها� مخابر�تي � تجهيز�� مرتبط فشا� متوسطموضو� مناقصه
�� محد��� عملياتى غر� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ( �مو� ها� �يسپاچينگ شمالغر� � جنوبغر� )محد��� عملياتي

15,961,931,600بر���� �نجا� كا�(�يا�)
مبلغ ضمانتنامه فر�يند ��جا� كا�
1,299,000,000 (سپر�� شركت �� مناقصه)( �يا� )

�� ��� چها�شنبه  تا�يخ 1401/09/30  لغايت  ��� ��شنبه تا�يخ 1401/10/05مهلت فر�� �سنا�
تاساعت 9 صبح ��� ��شنبه تا�يخ 1401/10/19تا�يخ  تحويل �سنا�  به �ستگا� مناقصه گز��

ساعت 10 صبح ��� سه شنبه تا�يخ 1401/10/13تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه

تهر�� – خيابا� شيخ بهايى جنوبى – �نتها� شهر� ��لفجر-�نتها� خيابا� سو� -شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� – محل تحويل � با�گشايي �سنا�
����� �بيرخانه � محل با�گشائى سالن جلسا� 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى    (نوبت اول)

نو� س��پر�� فر�يند ��جا� كا�: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  
يا ���يز �جه بحسا� جا�� شما�� 0101801171004 بنا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 
بز�� بانك صا���� شعبه 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�� �س��نا�: جهت ش���ركت ��هر مناقصه � مبل���غ 1,500,000�يا� بصو�� 
�لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
به نشاني  www.setadiran.ir  - �قد�� به خريد �سنا� نمايند ضمنا� كليه مر�حل برگز��� 
مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� �  با�گشايى پاكت ها � �عال� 
� قبو� برند� �� طريق همين ��گا� �نجا� خو�هد ش���د � 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�� 1401/09/30  مى باشد.

به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيش���نها��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 بعهد� برند� يا برندگا�  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 ��حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد���  مناطق  بر� فا��بى � سعا�� �با�   خو� �� 
به پيمانكا��� ��جد شر�يط �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
سعا�� �با� (تجديد)فا��بىمنطقه

20010950890000052001096490000010شما�� مناقصه  سامانه ستا�
010810298010210313شما�� مرجع مناقصه

�جر�� عمليا�  توسعه � �حد�� � �صال� � بهينه سا��موضو� مناقصه
 شبكه ها� تو�يع نير�� بر�(پر��� ها� تكليفى)

�جر�� عمليا�  توسعه � �حد�� � �صال�  � بهينه سا�� شهر�
 � شبكه ��شنايى معابر(گذ� �� تابستا� 1402)

16,533,444,16916,244,863,666بر���� �نجا� كا�(�يا�)
1,327,000,0001,313,000,000مبلغ ضمانتنامه فر�يند ��جا� كا� ( �يا� )

�� ���  چها�شنبه  تا�يخ  1401/09/30 لغايت  ��� �� شنبه تا�يخ 1401/10/5مهلت فر�� �سنا�
تا ساعت 9 ��� شنبه مو�� 1401/10/17تا ساعت10 صبح ��� شنبه تا�يخ 1401/10/17تا�يخ  تحويل �سنا�  به �ستگا� مناقصه گز��

ساعت 10 ��� شنبه مو�� 1401/10/17ساعت 11 صبح  ��� شنبه مو�� 1401/10/17تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه

محل تحويل � با�گشايي �سنا�
نشاني تهر��-  بز�گر�� نو�� – خيابا� شكوفه شرقى – منطقه بر� 

فا��بى ( طبقه ��� ) - ����� �بيرخانه � محل با�گشائى سالن جلسا� 
منطقه بر� فا��بى

تهر��- ميد�� صنعت بلو�� فرحز��� جنب مجتمع ميال� نو� منطقه 
بر� سعا�� �با� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� – ����� 

�بيرخانه � محل با�گشائى سالن جلسا� منطقه

آگهى دعوت سهامداران براى تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت كارگزارى توسعه سرمايه دنيا (سهامى خاص)

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت كا�گز��� توسعه سرمايه �نيا(سهامى خا�) 
ثبت شد� به ش���ما�� 160988 � شناس���ه ملى 10102036291 �عو� مى شو� 
جهت تش���كيل مجمع عمومى عا�� ساليانه �� س���اعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 
1401/10/21 به ���� قانونى ش���ركت ��قع �� خياب���ا� �ليعصر� باالتر �� خيابا� 
طالقانى� كوچه �يا�� پ���ال� 5� طبقه ��� با كدپس���تى 1593636511 برگز�� 

مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه به شر� �يل مى باشد:

1-  تصويب صو�� ها� مالى حسابرسى شد� ���� منتهى به 1401/6/31
2-  �نتخا� حسابر� � با��� �صلى � على �لبد� � تعيين حق �لزحمه �نها

3-  تعيين �عضا� هيئت مدير� � سمت �نها
4-  تعيين حق حضو� �عضا� هيأ� مدير�

5-  تعيين حد�� �ختيا��� مديرعامل � ���ندگا� �مضا� مجا�
6-  �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

7-  ساير موضوعا� كه �� حد�� �ختيا��� �ين مجمع مى باشد.
 هيأت مديره

اصالحيه آگهى دعوت به مجامع عمومى 
عادى ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام
شركت تامين مسكن جوانان (سهامي عام)

شماره ثبت: 174842  شناسه ملى 10102172273
�حتر�ما�� پير� �گهى ها� منتش���ر شد� �� ���نامه �طالعا� شما�� 28282 مو�� 
1401/09/24 �� خصو� �عو� به مجمع عمومى عا�� ساليانه � مجمع عمومى 
فو� �لعا�� مو�� 1401/10/05� به �ستحضا� مى �ساند حضو� كليه سهامد����� 
�كيل يا قائم مقا� قانونى صاحب س���هم � نمايند� �ش���خا� حقيقى يا حقوقى 

مطابق ما�� 19 �ساسنامه شركت صو�� مى پذير�.
همچنين مجامع با �عايت نكا� بهد�شتى موضو� �بالغيه شما�� 121/166547 

مو�� 1400/10/04 سا�ما� بو�� � ����� بها��� برگز�� خو�هد شد.
ال�� به �كر �س���ت س���هامد���� محتر� مى تو�نند جهت مشاهد� �نالين مجامع 

فو� �لذكر به تا�نما� www.sakhteman.com مر�جعه فرمايند.
هيأت مديره شركت تامين مسكن جوانان (سهامي عام)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره 383  (نوبت اول)

فرماندهي �ما� � پشتيباني مركز نير�� �ميني 
��تش جمهو�� �س��المي �ير�� ��نظر ����� �� 
طري���ق برگز��� مناقصه عمومي نس���بت به خريد 
15,000 تخته بالش �بر� � 15,000 تخته تش���ك 
�بر� �قد�� نمايد� لذ �� كليه ش���ركتها � توليدكنن���دگا� عمد� �عو� به عمل 
مي �يد �� تا�يخ 1401/9/30 لغايت مو�خه 1401/10/11 با �� �س���ت ��شتن 
مد��� مش���ر�حه �يل� به ���� �ير مر�جعه � بر� شر�يط � مشخصا� مربوطه 

�� �خذ نمايند.
1 � فيش ���يز مبلغ 500,000 �يا� به حسا� جا�� طالئي شما�� 6158800178505 

بنا� غيرقابل بر��شت عو�يد ��خلي � �ما � پش نز�جا نز� بانك سپه
2 � ���ئه معرفي نامه كتبي.

����: تهر�� � �قدسيه � �بتد�� بز�گر�� ��تش � پا�گا� فرماندهي 
�ما� � پشتيباني مركز نز�جا (پير��� �اليت) � مديريت خريد � پيما�.

تلفن: 22292414

ارتش جمهوري اسالمي ايران
نيروي زميني

10 ورزشي
سه شنبه 29  آذر 1401- 25 جمادی االول 1444 - 20 دسامبر 2022-  سال نود و هفتم-  شماره 28286

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
جزئیات فراخوان پزشکان برای ارائه خدمت در حج سال ۱۴۰۲را تشریح 

کرد.
دکتر طاهر درودی در گفتگو با ایسنا اعالم کرد: فراخوان پزشکان برای 
حج ۱۴۰۲از هفته قبل منتشر شده و پزشکان داوطلب برای ارائه خدمت در 
حج سال آینده، می توانند تا ۳۰آذر ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند.وی افزود: باتوجه به مذاکره ای که با س���ازمان حج و زیارت داشتیم، 
فکر می کنیم که سهمیه تخصیص داده شده به ایران برای حج سال آینده، 
معادل سال ۱۳۹۸و بیش از ۸۰ هزار نفر زائر خواهد بود و قاعدتا تعداد 
پزش���کان هم در همین حدود خواهد بود. با این حال از آنجایی که عدد 
سهمیه هنوز قطعی نشده و تعداد پزشکان هم ضریبی از تعداد زائرین خواهد 
بود، تعداد قطعی پزشک مورد نیاز در حج ۱۴۰۲را هنوز دقیقا نمی توانیم 
اعالم کنیم. بر این اساس معموال در فراخوان با آمارهای پیش فرض معادل 
دو برابر تعداد مورد نیازمان را جذب خواهیم کرد و بعد تعداد قطعی را با 

توجه به اعالم وزارت حج سعودی اعالم خواهیم کرد.
درودی درباره تخصص های مورد نیاز در حج امسال، گفت: در فراخوان 
سه گروه پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و متخصصین طب اورژانس 
را مش���خص کرده ایم که با توجه به شرایط و ضوابط فقط متقاضیان مرد 
مورد نیاز هستند.گفتنی است، طبق فراخوان مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر پزشکان بدون سابقه تشرف به حج با مرکز پزشکی 
)سال اولی( متولدین سال ۱۳۵۷/۰۱/۰۱به بعد واجد شرایط هستند. همچنین 

پزشکان باید متأهل بوده و دانشجوی در حال تحصیل نیز نباشند.

جزئیات فراخوان پزشکان برای حج 
سال آینده

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اش���اره به این که در مرزهای ش���رقی 
کشور احداث هایی داشته ایم ، افزود: بهترین سنگرها و پایگاه های مرزی را 

ساختیم و روند ساخت اماکن پادگانی هم ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، صبح 
دیروز در آئین افتتاح منازل سازمانی این نیرو که در شهرک امیرالمؤمنین)ع( 
تهران و همزمان به صورت ویدئوکنفرانس در سراس���ر کشور برگزار شد، 
اظهار داش���ت: نیروی زمینی ارتش به همت معاونت مهندسی و معاونت 
آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲۳هزار واحد مسکونی سازمانی 
را برای ساخت برنامه ریزی و مصوب کرده است و تا امروز حدود ۱۵هزار 
واحد در دس���ت س���اخت قرار گرفته است که از ۱۰درصد تا ۱۰۰درصد 

ساخته و تحویل داده شده اند.
وی ادامه داد: تاکنون پنج هزار و ۲۳واحد افتتاح شده است و بقیه هم 

در ماه های آینده ساخته و تحویل نیروها خواهد شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این که برای تهاتر نیاز به ایجاد سند 
و تغییر کاربری اراضی داریم، گفت: تاکنون در این رابطه اقدامات الزم را 

انجام داده ایم و این روند ادامه دارد.
امیرحیدری با اشاره به فرمایشات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این 
که »ارتش را نو کنید«، بیان کرد: ما نوس���ازی را در ابعاد مختلف نیروی 
زمینی آغاز کردیم و به زدودن کهنگی از چهره اماکن پادگانی و مسکونی 
پرداخته ایم. تاکنون ساخت ۱۷پادگان را آغاز کرده ایم که چهار پادگان ساخته 

شده و بقیه هم در حال ساخت است.

ساخت۲۳هزار واحد مسکونی سازمانی 
ارتش آغاز شده است

   انهدام یک شبکه جاسوسی موساد  
 وزارت اطالعات از انهدام یک شبکه جاسوسی خبر داد. 

به گزارش ایرنا، اعضای این ش���بکه جاسوس���ی قصد داشتند با 
ایجاد ش���رکت های پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران 

خرابکاری کنند.

 

ورزش در 24 ساعت گذشته
* امباپه فوق ستاره جوان فرانسوی  بعد از ۶ دهه موفق شد تا در دومین 

فینال متوالی خود گلزنی کند
* اصرار ش��بانه مدیران پرسپولیس بی فایده بود/ ناامیدی از بازگشت 
لوکادیا به ایران!/ لوکادیا تا ۴۸س��اعت دیگر برنگردد، پرسپولیس به 

فیفا شکایت می کند
* گل محمدی سرمربی پرسپولیس: با آمادگی کامل مقابل استقالل قرار 

می گیریم/ مردم پیگیر بازی دربی هستند
* اسکالونی سرمربی آرژانتین: قهرمانی جهان در برنامه های من نبود

* انوش��یروانی سرپرست فدراس��یون وزنه برداری: تا سه سال آینده 
وزنه برداری ایران را نوسازی می کنیم

* فرهادی زاد رئیس کمیسیون زن و ورزش: به دنبال بکارگیری زنان 
ورزشکار در حوزه های مدیریتی هستیم

* پله: به آرژانتین تبریک می گویم/ مارادونا حاال لبخند می زند
* بنگر مدافع پیش��ین پرسپولیس: نقطه قوت استقالل خط حمله اش 

است/ شانس برد پرسپولیس را بیشتر می دانم

دیدگاهاخبار کوتاه

مسی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
موفق شد شمار زیادی از رکوردهای 
انفرادی این تورنمنت فوتبالی را به 

نام خود ثبت کند.
به گ���زارش ایرنا، جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر به ایستگاه پایانی رسید و 
لیونل مسی با ردای عربی موفق شد 
کاپ زرین این مسابقات را از آن خود 
کند. مس���ی در این دوره از رقابت ها 
یکی از موثرترین بازیکنان جام بود 
که در نهایت عنوان برترین بازیکن 
بزرگترین جشنواره فوتبال جهان را 
نیز از آن خود کرد. کاپیتان تیم ملی 
فوتبال آرژانتین که طعم تلخ ناکامی 
را در جام های جهانی ۲۰۰۶ آلمان، 
۲۰1۰ آفریق���ا جنوبی، ۲۰1۴ برزیل 
و ۲۰18 روسیه چشیده بود در قطر 
به عنوان یک رهبر واقعی تیم را در 
ریل قهرمانی قرار داد و موفق ش���د 
بعد از ۳۶ س���ال جام جهانی را به 

سرزمین آفتاب ببرد.
اما جشن قهرمانی تنها دستاورد 
مسی نبود بلکه این بازیکن موفق شد 

رکورد شمار زیادی از بزرگان فوتبال 
را بشکند. مسی با ۲۶ بازی در ادوار 
مختلف ج���ام جهانی از رکورد ۲۵ 
بازی لوتار ماتئوس عبور کرد. وی تا 
پی���ش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 1۹ 

بازی را انجام داده بود.
دارنده هفت توپ طالی فوتبال 
جهان همچنین ب���ه بهترین گلزن 
آرژانتین در جام جهانی تبدیل شد. تا 
پیش از مسابقات قطر گابریل باتیسوتا 
و دیگو مارادونا به ترتیب در جایگاه 
اول و دوم قرار داش���تند اما مسی به 
راحتی از رکورد این ۲ بزرگ فوتبال 
جهان عبور کرد. مسی نخستین گل 
خود را در جام جهانی برابر صربستان 
و مونته نگرو به ثمر رساند. اعجوبه 
فوتبال جهان در آن سال 18 سال و 

۳۵۷ روز سن داشت.
پادش���اه جدید جهان فوتبال 
همچنین به تنها بازیکنی تبدیل شد که 
برای ۲ دوره عنوان بهترین بازیکن را 
از آن خود می کند. مسی در جام های 
جهان���ی ۲۰1۴ برزیل و ۲۰۲۲ قطر 

این عنوان را به خود اختصاص داد. 
وی در ج���ام جهانی ۲۰1۴ به همراه 

آرژانتین نایب قهرمان شد.
مسی همچنین با کسب عنوان 
قهرمانی جام جهان���ی فوتبال، راه 
خود را از بزرگان ناکام این رش���ته 
جدا کرد. تا پیش از جشن قهرمانی 
آرژانتین برخی باور داشتند که ناکامی 
شاگردان اسکالونی در قطر مسی را 
به سرنوشت بزرگانی مانند رونالدو، 
فیگو، مالدینی، کرایف، اوزه بیو و .... 
دچار خواهد کرد اما وی در نهایت 
موفق شد کاپ زرین جام جهانی را به 
افتخارات ورزشی خود اضافه کند.

پائولو مالدین���ی دیگر بزرگ 
فوتبال جهان بود که رکوردش توسط 
امیر جدید فوتبال جهان شکسته شد. 
تا پیش از جام جهانی قطر، مالدینی 
مداف���ع محبوب ایتالیایی ها با ۲۲1۷ 
دقیق���ه حضور در زمین بهترین آمار 
را به نام خود ثبت کرده بود که مسی 
ش���مار این دقایق را به عدد ۲۳1۴ 

رساند و به تنهایی رکورددار شد.
مسی تنها بازیکنی است که در 
پنج دوره متوالی جام جهانی فوتبال 
پاس گل داده اس���ت. پس از او پله 
برزیلی، التو لهستانی، مارادونا و بکهام 
هستند که در سه دوره موفق به ثبت 
پاس گل به نام خود ش���دند. دارنده 
هف���ت توپ طالی فوتبال جهان در 
پنج حضور خود در ادوار جام جهانی 
موفق به ثبت 1۷ پیروزی شده که در 
این زمینه با رکورد میرس���الو کلوزه 

برابری خواهد کرد.

با پای���ان جام جهانی رده بندی 
نهایی تیم های حاضر در جام جهانی 

مشخص شد.
به گزارش ایس���نا، جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر در نهایت به پایان رس���ید 
و تی���م ملی فوتبال ایران با یک برد 
و دو باخت نتوانست به دور حذفی 
راه یاب���د و در رده ۲۶ از بین ۳۲ تیم 
قرار گرفت. در بین تیم های نماینده 
آس���یا، ژاپن در رده نهم قرار گرفت 

و بهترین عملکرد را داشت. استرالیا 
در رده 11 و عربس���تان در رده ۲۵ 

جای گرفتند.  
همچنین تیم ملی فوتبال قطر با 
حضور در رده ۳۲، ضعیف ترین تیم 

این دوره از رقابت ها شد. 
رده بندی نهای���ی جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر 
1- آرژانتین ۲- فرانس���ه  ۳- 
کرواس���ی  ۴- مراک���ش  ۵- هلند  

۶- انگلی���س  ۷- برزیل  8- پرتغال 
۹- ژاپن  1۰- سنگال  11- استرالیا  
1۲- سوییس  1۳- اسپانیا  1۴- آمریکا  
1۵- لهستان  1۶- کره جنوبی  1۷- 
آلمان  18- اکوادور  1۹- کامرون  ۲۰- 
اروگوئ���ه  ۲1- تونس  ۲۲- مکزیک  
۲۳- بلژیک  ۲۴- غنا  ۲۵- عربستان  
۲۶- ایران  ۲۷- کاس���تاریکا  ۲8- 
دانمارک  ۲۹- صربس���تان  ۳۰ - ولز  

۳1- کانادا  ۳۲- قطر 

دروازه بان: بورجان)کانادا(
مدافعان: دوارته)کاس���تاریکا(، ولکوویچ)صربستان( و 

خوخی بوعالم)قطر( 
هافبک ها: احمد و الهیدوس)قطر(، جوهانسون)کانادا( 

و رمزی)ولز(
مهاجمان: لوکیچ)صربستان(، معز علی)قطر( و برخواین 

)هلند( اتحادیه جهانی، ۵ کشتی گیر را شایسته دستیابی به 
عنوان ستاره جهان در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد.

اتحادیه جهانی کشتی با نزدیک شدن به روز های پایانی 
سال میالدی اقدام به معرفی نامزد هایی برای دریافت عناوین 
مختلفی در کش���تی کرده اس���ت و در همین زمینه هم به 
تازگی در صفحه رسمی خود اسامی ۵ ستاره نوظهور کشتی 
جهان را اعالم کرده است که نام رحمان عموزاد و امیررضا 

معصومی از کشورمان در بین آنها دیده می شود.
عالوه بر عموزاد و معصومی، تایشی ناریکونی قهرمان 
آسیا و جهان از ژاپن، یانی دیاکومیهالیس نایب قهرمان کشتی 
آزاد جهان از آمریکا و آرسن هاراتونیان دارنده ۲ مدال برنز 
جهان از ارمنستان هم شانس کسب عنوان ستاره نوظهور 
کشتی جهان را خواهند داشت، هر چند کشتی گیران ژاپنی 
و ارمنی نفرات با تجربه ای هستند اما شاید عملکرد آنها در 

سال ۲۰۲۲ مد نظر اتحادیه جهانی قرار گرفته است.
رحمان عموزاد دارنده مدال طالی نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن جهان است و امیررضا معصومی نیز در ۳ رده 
سنی نوجوانان، جوانان و امید ها قهرمان سنگین وزن کشتی 

جهان شده است.
۲ کش���تی گیر آزادکار کشورمان در رقابت های جام 
جهانی ۲۰۲۲ آمریکا نیز در اوزان ۶۵ و 1۲۵ کیلوگرم عملکرد 
درخشانی داشتند و مقابل حریفان آمریکایی خود در دیدار 

فینال به برتری رسیدند.

بسیاری از س���تارگان دنیای فوتبال پس از پایان 
فینال جام جهانی ۲۰۲۲ از آن به عنوان بهترین فوتبالی 
که دیده اند نام بردند. بازیکنان فعلی و ستاره های سابق 
دنیای فوتبال از تماشای این بازی لذت بردند و در عین 
حال حیرت زده شدند و نتوانستند شگفتی   و هیجانی که 

داشتند را پنهان کنند.
یکی از آن ها داوید آالبا، مدافع رئال مادرید، بود 
که بالفاصله پس از پایان این بازی در صفحه توییترش 
نوشت: »این بهترین دیدار فوتبالی بود که تا به حال از 

جلوی تلویزیون تماشا کرده ام! وای!«
وین رونی نیز در توییترش نوشت: »عجب دیداری. 
این بهترین فینال جام جهانی از نظر من بود. فرانس���ه 
ت���الش زیادی کرد، اما باید به آرژانتین تبریک گفت. 

آن ها واقعا خوب تالش کردند.«
جک گریلیش نیز دیگر بازیکن انگلیسی بود که 
به این بازی واکنش نشان داد و اظهار داشت: »وای! در 

حال دیدن عجب اتفاقی هستم.«
گری نویل نیز با آن ها هم نظر بود و نوشت: »این 

بهترین دیداری است که تا به حال دیده ام.«
گری لینه کر با ابراز خوشحالی از قهرمانی آرژانتین 
اضافه کرد: »واقعا خوشحال هستم. این بهترین دیداری 
بود که تا به حال دیده بودم و نتیجه بسیار خوبی هم 

داشت. بهترین تیم پیروز و قهرمان شد.«
دکالن  رای���س، هافبک تیم ملی انگلیس، هم در 
توییترش اظهار داش���ت:» ما دیگر هرگز بازیکنی مانند 

لیونل مسی نخواهیم دید.«
جف هرست به عنوان اولین بازیکنی که در تاریخ 
در فینال جام جهانی موفق به ثبت هت تریک شده بود 
نیز خطاب به کیلیان امباپه نوش���ت:» با تمام وجود به 
امباپه تبریک می گویم. هر اتفاقی هم که رخ دهد، من 

دوران بسیار خوبی را طی کردم.«
کاسیاس که سابقه قهرمانی در جام جهانی با تیم 
ملی اس���پانیا را دارد این بازی را دیوانه وار خواند و با 
اشاره به درخشش امباپه اظهار داشت:» سه گل در فینال 
جام جهانی و یک گل در ضربات پنالتی این بازی بزنی 

و باز هم قهرمان نشوی!«
سسک فابرگاس هم نوشت:» عجب فوتبالی، پسر! 
آیا هنوز هم کسی هست که فکر کند فوتبال بهترین 

ورزش تاریخ نیست؟«
بوسیس، بازیکن سابق تیم ملی فرانسه، هم به این 
بازی واکنش نشان داد:» مطمئنا یکی از زیباترین فینال های 
تاریخ جام جهانی را شاهد بودیم و شاید زیباترین آنها 
با شش گل و اتفاقات بسیاری که بین دو تیم رخ داد. 

همه ما جلوی تلویزیون از هیجان می لرزیدیم.«

تعظیم بزرگان فوتبال به رکوردهای مسی

شانس ۲ ایرانی برای دستیابی به عنوان ستاره کشتی جهان

ایران در رده ۲۶ جام جهانی؛ قطر ضعیف ترین تیم

فینال جام جهانی قطر، بهترین فوتبال تاریخ

تیم منتخب بدترین های جام جهانی تیم منتخب بهترین های جام جهانی

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران )سه شنبه29آذر(

نتایج لیگ برتر فوتبال ایران )دوشنبه28آذر(

نس���اجی مازندران ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان/ مس کرمان ۰ - ۲ مس 
 رفس���نجان/ ملوان ۰ - ۰ س���پاهان/ ذوب آهن 1 - ۰ آلومینیوم اراک

گل گهرسیرجان ۲ - 1 هوادار/ نفت مسجد سلیمان 1 - ۴ فوالد

پیکان - تراکتور 1۵:۰۰/ استقالل - پرسپولیس 1۷:۳۰

دروازه بان: لیواکوویچ)کرواسی(
مدافعان: آکونیا)آرژانتین(، گواردیول)کرواسی(، سایس و 

حکیمی)مراکش(
هافبک ه��ا: مودریچ)کرواس���ی(، امرابط)مراکش( و 

فرناندز)آرژانتین(
مهاجم��ان: امباپه)فرانس���ه(، مس���ی)آرژانتین( و 

ساکا)انگلیس(

جاودانگی مسی
مرصاد جعفری

بازتاب های بازی نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر نشان می دهد به 
عقیده بسیاری شاهد زیباترین فینال 
ادوار جام جهانی بودیم. مسابقه ای 
فرات����ر از حد تصور؛ تماش����ایی، 
پرهیج����ان و پایانی تراژدیک برای 
فرانسه و البته دراماتیک برای مردمان 

سرزمین نقره و لیونل مسی.
فوق ستاره بی حرف و  حدیث 
این تورنمنت بدون شک کسی جز 
مسی نبود که خاطرات مارادونای 
اس����طوره ای را برای بسیاری زنده 

کرد.
سنگینی عدم موفقیت و کسب 
جام جهانی بیش از همیشه روی 

دوش کاپیتان کوتاه قامت راه راه پوشان آرژانتین احساس می شد و البته جام 
جهانی قطر آخرین فرصت ستاره ۳۴  ساله آلبی سلسته بود. فرصتی که در 

جام ۲۰1۴ برزیل تا یک قدمی آن پیش رفت ، اما میسر نشد.
از هم����ان ابت����دای جام، عطش بی وصف آرژانتینی ها برای فتح جام 
طالیی واضح بود. یاران و همبازی های مسی نه تنها رویای کسب قهرمانی 
را داشتند، بلکه هدف اصلیشان فتح جام برای مسی بود و این را بی پروا 

در نشست های خبری اعالم می کردند.
   اما یکش����نبه ش����ب داستان فوتبال به ویژه برای آرژانتینی ها از نو 
نوش����ته ش����د. سایه مارادونا برای همیشه از آسمان مسی کنار رفت و برای 
مردم آرژانتین دیگر فقط مارادونا تک اسطوره دست نیافتنی نیست. در سال 
۲۰1۶ وقتی در فینال کوپا آمریکا، آرژانتین در ضربات پنالتی مغلوب شیلی 
شد، مسی تصویر غم انگیز با چشمان گریان از خود به یادگار گذاشت و 
با تصمیمی احساسی از تیم ملی خداحافظی کرد و موجی از نگرانی در دل 
طرفداران ایجاد شد. سرانجام با وساطت بزرگان فوتبال آرژانتین، مسی به 
تیم ملی برگشت. بازگشتی با عزمی راسخ؛ در گام اول مسی نخستین دیوار 
بزرگ را از مقابل خود برداشت و اولین جام ملی را با پیروزی برابر برزیل 
در جریان مسابقات کوپا آمریکا ۲۰۲1 به دست آورد. نوبت به جام جهانی 
رس����ید که جای خالیش شکاف عمیقی در ویترین افتخارات مسی ایجاد 
کرده بود. کسی تصورش را نمی کرد در حضور نام های بزرگی همچون 
برزیل، فرانسه، اسپانیا، آلمان و... آرژانتین بختی برای قهرمانی در جهان داشته 
باشد؛ آن هم با شکست نا امید کننده مقابل عربستان در بازی نخست. نابغه 
آرژانتینی توانست یک تنه آرژانتین را به دور حذفی ببرد و موتور آرژانتین 
برای فتح جام به رهبری مس����ی روش����ن شد. فیلم هایی که از رختکن راه 
راه پوشان منتشر شد گواه این بود که نقش مسی از کاپیتانی ساکت و آرام 
بدل به رهبری مقتدر و با انگیزه شده است که با حرفهایش خون قهرمانی 
به رگ های هم بازی های خود تزریق می کند.  حاال دیگر همه بازیکنان 
متحد شدند تا به خاطر مسی هم که شده آخرین فرصت را از دست ندهند 

و جام را برای او به ارمغان بیاورند.
بسیاری از بزرگان فوتبال چه نسل قدیم و چه جدید خواهان قهرمانی 
آرژانتین بودند و حتی بعضی از س����تارگان قدیم فرانس����ه هم جام را برای 
مس����ی می دانس����تند. انگار کره زمین برابر فرانسه به خاطر مسی قرار بود 

صف آرایی کند.
فینال به جذاب ترین شکل ممکن برگزار شد و حتی آرژانتین تا آستانه 
ناکامی بزرگ پیش رفت و در آن صورت، آن روی فوتبال برای مسی نمایان 
می شد شاید در کشورش منفورتر از هر شخصی دیگر؛ اما سرنوشت چیزی 
دیگری در دل خود داشت. دستان مسی باالخره به سخت ترین شکل ممکن 
به جام طالیی رسید و شیرینی قهرمانی را دو چندان کرد. از آن لحظه دیگر 
همه از مسی به عنوان برترین بازیکن تاریخ حرف می زنند و حاال اسطوره 

بی چون و چرای مردم آرژانتین کسی نیست جز لیونل مسی.
آمار و ارقام موفقیت های فردی و تیمی مس����ی هم او را با اختالف 
ب����ه عن����وان برترین بازیکن تاریخ معرفی می کند؛ دارنده ۷ توپ طال، ۳1 
عنوان فردی و ۴۲ عنوان تیمی و حاال قهرمان جهان و برترین بازیکن جام 

جهانی ۲۰۲۲. 
احتماال باید سال های سال منتظر ظهور اسطوره ای در قامت مسی 
باشیم و تا آن روز باید تا آخرین لحظه از حضور نابغه فوتبال در مستطیل 

سبز لذت ببریم. 
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آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری کار آفرینان آوا سالمت به 
شناسه ملی 14004814777 و به شماره ثبت 35710 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و صورتهای مالی موسسه مربوط به 
عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 به تصویب رسید.موسسه 
حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 14003872101 بعنوان 
حسابرس و بازرس موسسه برای سال مالی 1401 انتخاب گردید. روزنامه 
کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های موسسه برای سال مالی 1401 

انتخاب شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416933(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نما نشکن محافظ به 
شناسه ملی 10103319480 و به شماره ثبت 294076 

مورخ  فوق العاده  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اجاللیان  مرتضی  آقای  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1401/08/01
تاریخ  تا  هیئت مدیره  عضو  سمت  به   0042262771 شماره ملی  به 
1403/08/01 آقای حمیدرضا اجاللیان به شماره ملی 0073623156 
به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01 خانم پروانه بنائی 
نژاد به شماره ملی 0452077567 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/08/01انتخاب گردیدند آقای محمد حسین راکبی به شماره ملی 
0043699014 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی آقای فرشید 
بهبودی به شماره ملی 2659559181 به سمت بازرس علی البدل تا پایان 
سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416934(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نما نشکن محافظ به 
شناسه ملی 10103319480 و به شماره ثبت 294076 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقای مرتضی اجاللیان به شماره ملی 0042262771 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/01 آقای حمیدرضا 
اجاللیان به شماره ملی 0073623156 به سمت رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/08/01 خانم پروانه بنائی نژاد به شماره ملی 0452077567 
1403/08/01انتخاب  تاریخ  تا  هیئت مدیره  رئیس  نایب  سمت  به 
قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  اوراق  و  اسناد  کلیه  امضای  گردیدند 
چک ،سفته ،بروات ،قراردادهای اسالمی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو 

نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416935(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آریا تدارک پارس به 
شناسه ملی 10103668345 و به شماره ثبت 328573 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم منصوره ناصری به شماره ملی 0074873504 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1402/06/17و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
تا تاریخ 1402/06/17 خانم مرجان پاشائی به شماره ملی 0310752450 به سمت 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1402/06/17و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/06/17 خانم مریم شجاعی به شماره ملی 2217928163 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1402/06/17و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1402/06/17 انتخاب 
گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و قراردادها با امضاء 

مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با ُمهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416936(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنایع بسته بندی ارمغان 

نگین آریا به شناسه ملی 10102295991 و به شماره ثبت 187554 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، فردوس، خیابان گلستان شمالی ]شهید مجید 
مالکی[، بزرگراه آیت اله کاشانی، پالک 220، مجتمع تجاری اداری توپاز، 

طبقه 5، واحد 7 به کد پستی: 1481875706 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416937(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بنیان سرمایه تسنیم به 
شناسه ملی 10320848898 و به شماره ثبت 434723 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سیمای توسعه کار به شناسه ملی 10320399467 
و به نمایندگی میالد حیدری به شماره ملی 3790041483 به سمت رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/30 شرکت طلیعه سروش پایدار به شناسه ملی 
10320787126 و به نمایندگی عباسعلی شریفی به شماره ملی 1263269095 
به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/07/30و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/07/30 شرکت امین اعتماد پیشرو به شناسه ملی 10320787130 
و به نمایندگی محمود آخوندسوالئی به شماره ملی 0076979776 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/30انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقـاً به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و 
غیر تعهدآور با امضای مدیر عامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. آقای 
مرتضی فرجی به شماره ملی 0451705327 به سمت بازرس علی البدل و موسسه 
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 به سمت 

بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416940(

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام الحاوی به شناسه ملی 
10100428084 و به شماره ثبت 10627 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/22 و 
مجوز شماره122/113195 مورخ1401/07/12 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل اصالح 
گردید: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع 
عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت 
نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص 
سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم 
به شرط ارائه مدرک وکالت )اعم از عادی یا رسمی( یا نمایندگی با امضای 
صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،حضور به هم رسانند. هر سهامدار ، 
برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. ماده 2 اساسنامه بشرح 
ذیل اصالح گردید: موضوع شرکت : الف- موضوعات اصلی : 1- اشتغال به 
ساختن، تهیه، ترکیب و خرید و فروش فرآورده های داروئی، مکمل های 
غذائی، مواد شیمیائی، مواد داروئی و داروهای گیاهی، تجهیزات پزشکی 
و بیمارستانی از هر قبیل و هر نوع و هر شکل 2- واردات و صادرات انواع 
فرآورده های داروئی، و مکمل های غذائی و داروئی، آرایشی و بهداشتی و 
داروهای گیاهی مجاز. ب- موضوعات فرعی : 1- خرید و فروش سهام سایر 
شرکتها و اوراق مشارکت بانک ها و موسسات معتبر 2- انجام کلیه فعالیت 
ها و عملیات فرهنگی و تبلیغاتی به وسیله رسانه ها و چاپ و انتشار نشریات 
و بروشورها و امثالهم در داخل و خارج از کشور در راستای موضوع فعالیت 
شرکت 3- اشتغال بهرگونه فعالیت های دیگر صنعتی، بازرگانی، مالی که 
بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع اصلی شرکت مرتبط باشد ازجمله 
مشارکت با افراد حقیقی، حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانکی در کلیه موسسات و بانکهای 
داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شرکت های 
دولتی و خصوصی. 4- تولید و واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی )سرم 
پوستی( و ملزومات داروئی ،وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ماشین آالت 
و تاسیساتی و قطعات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به 

موضوع اصلی شرکت باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416938(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سبدگردان فراز به 

شناسه ملی 14009554638 و به شماره ثبت 567883 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/01 مجوز 
شماره 122/114154 مورخ 1401/08/01 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره از 3 نفر به 5 نفر تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416939(

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام رادیاتور ایران به شناسه ملی 
10102636076 و به شماره ثبت 8435 

تصمیمات   1401/06/16 مورخ  هیئت مدیره  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی حسین نژاد به شماره ملی 2162067463 
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام( به شناسه ملی 
10100419821 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای افشین 
سیم دار به شماره ملی 2649229705به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید 
اتومبیل )سایپا( سهامی عام به شناسه ملی 10100448712 به سمت عضو 
و رییس هیات مدیره. آقای فرید صباحی به شماره ملی 6159452258 
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا )سهامی عام( به 
شناسه ملی 10100727160 به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره. 
به   0062479725 شماره ملی  به  اصفهانی  عطائی  محمدرضا  آقای 
نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا )سهامی 
خاص( به شناسه ملی 10101443110 به سمت عضو هیات مدیره آقای 
احمد مددی طائمه به شماره ملی 0490254081 به نمایندگی از شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار )سهامی عام( به شناسه ملی 
10101852098 به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ 1402/04/20 
تعیین شدند . هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای 1 و 2 و 3 و 4 
و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 ماده 37 اساسنامه و همچنین عقد 
قراردادها طبق آئین نامه معامالت را به مدیرعامل تفویض نمود. کـلیـه 
اسـنــاد و اوراق بهادار و بـــانـکی و ســایر اسنــاد و اوراق تعهد آور بــا 
امـضـای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل 
با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی قراردادهای استخدامی مطابق با آیین 

نامه های مصوب شرکت نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416941(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص البرز چلیک ایران به 

شناسه ملی 10100876900 و به شماره ثبت 42316 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای محمدمهدی مختاری به شماره ملی 0012631256 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/16 آقای سیروس 
مختاری به شماره ملی 4131848538 به سمت رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/08/16 آقای مسعود مختاری به شماره ملی 4131861739 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/16و به سمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/08/16 انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد و 
سفته ها و بروات و اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416943(

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص تحقیق طراحی و تولید موتور ایران 

خودرو به شناسه ملی 10101800663 
و به شماره ثبت 136944 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقای مهدی رجبعلی به شماره ملی 0053358996 به نمایندگی 
تام ایران خودرو به شناسه ملی 10101800644 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/03/02 آقای سیدمحمد 
تجلی بخش به شماره ملی 0066055581 به نمایندگی تهیه و توزیع 
قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 10100755027به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/03/02 آقای حمیدرضا 
خودرو  ایران  نمایندگی  به   1280853808 شماره ملی  به  فوالدگر 
به شناسه ملی 10100360794 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/03/02 آقای سیدعبدالرزاق طاهائی 
به شماره ملی 5689883824 به نمایندگی طراحی مهندسی و تامین 
نایب  به شناسه ملی 10100820988به سمت  ایران خودرو  قطعات 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/03/02 انتخاب گردیدند امضاء کلیه 
اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق 
مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء 
دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و 
مرسالت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. به موجب ماده 57 اساسنامه هیئت مدیره کلیه بندهای ماده 51 

اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1416942(

********
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص نساجی الله مهرگان به 

شناسه ملی 10101799900 و به شماره ثبت 136868 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقای محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی 0939275503 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/14و به سمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/04/14 آقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 
0940179644 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/14 
انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ریس هیئت مدیره یا 
مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1416944(

* تاالرها
* مراکز طبخ غذا

* حکاکان
* فیلمبرداران و عکاسان

* رستوران ها
* گل فروشی ها

* پارچه نویسان
* تابلوسازان

* ظروف کرایه، ظروف یک بار مصرف و ...

برای درج آگه�ی در صفحه 
ترحیم و تسلیت با شماره های 

زیر تماس بگیرید:
22258014-19
2 9 9 9 4 2 4 9
2 9 9 9 4 2 6 1
2 2 2 2 3 6 9 4

بازگشت همه بسوي اوست 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت زنده یاد آقاي مهندس 
فرزین حس�یني مدیر اجرائي طرح فاضالب تهران را 
به اطالع کلیه وابستگان، همکاران و دوستان مي رساند. 
به همین مناسبت مراسم ترحیم آن مرحوم روز سه شنبه 
ــاعت 13 در مسجدالزهرا)س(  مورخ 1401/9/29 س
ــع گیالن برگزار  ــهید عراقي تقاط ــع در خیابان ش واق
ــد. حضور شما سروران گرامي موجب تسلي  خواهد ش
خاطر بازماندگان و شادي روح آن مرحوم خواهد شد.

شرکت مهندسي پارس کنسولت 

همکار ارجمند جناب آقاي دکتر احسان کارگر
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده درگذشت پدر گرامیتان 
ــلیت عرض نموده، براي آن  ــما و خانواده محترم تس را به ش
زنده یاد علو درجات الهي و براي جنابعالي و دیگر بازماندگان 

محترم صبر و سالمتي از خداوند منان مسألت مي نماییم.
مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره بیمارستان مدائن

همکار و استاد گرامي سرکار خانم دکتر ذکاوت
ــت فرزند گرامیتان را تسلیت  ــف ضایعه درگذش با کمال تأس
گفته، از خداي متعال براي روح مطهره ایشان علو درجات و براي 

جنابعالي و خاندان محترم صبر و شکیبایي خواستاریم.
هیئت مدیره
مدیریت، پزشکان و کارکنان بیمارستان الله

تشکر و سپاس
ــروران، اقوام، دوستان، اعضاي  ــپاس فراوان از س با س
ــرکتهاي ساختماني و انجمن  محترم در سندیکاي ش
شرکتهاي راهسازي ایران که با حضور در مراسم یادبود 
و ارسال تابلو، موجبات تسلي خاطر بازماندگان و تحمل 
سوگ درگذشت شادروان محمدباقر ادیب سمیعي 
را فراهم نمودند صمیمانه تشکر و قدرداني مي نمائیم.

ضمن دعاي خیر از خداوند متعال، سعادت و سالمت و 
عمر با عزت براي همه سروران گرامي مسئلت داریم.

خانواده ه�اي: ادی�ب س�میعي � یاس�ري  و 
خانواده هاي وابسته

 بقيه �� صفحه 7

مفقو�� بر� سبز خو��� ��نت ��كابين مز�� مد� 1390 
 � NAGPXPE12B2078307 به شما�� شاسي

موتو� FE149340 � شما�� پال� 73 �ير�� 533�89 
به نا� �سد �له جاهد مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

�������������������������������������
مفقو�� بر� سبز � سند كمپاني خو��� پژ� 206 مد� 1397 

به شما�� شاسي NAAP03EE9JJ546031 � موتو� 
165A0149057 � شما�� پال� 73 �ير�� 228�96 به نا� �ضا 

كنعاني مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.
�������������������������������������

مفقو�� بر� سبز خو��� سمند مد� 1397 به شما�� شاسي 
 � 147H0354394 �موتو � NAACJ1JE8JF070346

شما�� پال� 73 �ير�� 629�33 به نا� غال� علي ��هد� شهركي 
مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

سند فر�� موتو�سيكلت برقي ��يچي 3000 
به � پال� �ير�� 143 � 96994 � به � تنه 
N14YWDGZRM1A11197 مفقو� � 

فاقد �عتبا� �ست.

�ينجا� جال� قاسمي مالك خو���� ��نت 
پيكا� به شما�� پال� �ير�� 66 � 622�36 به 
 NAAA36AA29G852648 شما�� شاسي

به شما�� موتو� 11488009078 به علت 
فقد�� مد��� (بر� سبز � سند كمپاني � سند 

محضر�) 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)

�ينجانب �حسا� �قبا� �لخو� مالك خو���� 
هايما به شما�� پال� �ير�� 15 � 983�26 به 

 NAAD391ZXHY688941 شما�� شاسي
به شما�� موتو� 784QT75007273A به 
علت فقد�� مد��� (سند كمپاني) 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)

كا�� پر�يد ها� بك پال� 22 � 
 M13/6246158 �639�47 موتو
 NAS431100K1043654 شاسي

مفقو� فاقد �عتبا� �ست.

سند � كا�� پژ� پا�� پال� 11 � 
571�65 موتو� 12485005964 

شاسي 14292417 مفقو� فاقد 
�عتبا� �ست.

كليه �سنا� � مد���� بر� سبز� 
كا�� � سند كمپاني خا��808 
مد� 1362 شما�� �نتظامي 
19614 تهر�� 28 شما�� 

موتو� 080914 شما�� شاسي 
969291 به �نگ سبز مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.
(قز�ين) 

بر� كمپاني � بر� سبز پژ� 
207 مد� 1397 به شما�� 

�نتظامي 242�38 �ير�� 38 با 
 179B0019237 �شما�� موتو

� شما�� شاسي 
 NAAR03FE2JJ628125

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

(قز�ين) 

بر� سبز ��يز� 6 به شما�� پال� 232�57 �ير�� 59 به 
شما�� موتو� MVME4T15BAKM004387 � شما�� 
شاسي NATGCADR4M1003642 به مالكيت پيما� 

خو�ست مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

�صل سند كمپاني � بر� سبز موتو�سيكلت �حسا� مد� 93 �نگ 
 0125N2N302184 �مشكي پال� 815�47386 شما�� موتو
شما�� شاسي N2N125E9312668 مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

�صل سند كمپاني ��نت پيكا� مد� 90 �نگ سفيد پال�     
94 � 399�82 شما�� موتو� 11490106326 شما�� 
شاسي NAAA36AA0CG279806 مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � سند كا�خانه خو��� 
سو��� ها� بك سايپا تيبا 2 مد� 
95 به �نگ �بي ��شن متاليك 

شما�� پال� 84 � 731�56 شما�� 
موتو� 8268497 شما�� شاسي 

NAS821100F1040430 به  نا� 
عبد�له پيشكر مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
بند�عبا� 

بر� سبز � سند كا�خانه 
كاميو� كمپرسي بنز مد� 85 

به �نگ نا�نجي شما�� پال� 
84 � 933�12 شما�� موتو� 

33491010163827 شما�� 
شاسي 37406016432803 

به نا� حسين فلكنا�� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بند�عبا� 

بر� سبز موتو�سيكلت سوپر 150 پال� 
 0150N2N707122 �534�26453 موتو

تنه N2N150A9516957 مفقو� فاقد 
�عتبا� �ست.

بر� سبز پيكا� سو��� مد� 80 به 
�نگ سفيد پال� 75�988�15 موتو�: 

11128092148 شاسي: 0080494547 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز پژ� 405 مد� 83 به �نگ نقر� �� 
شما�� پال�: 65 � 724�68 موتو�: 

12483168410 شاسي: 83073378 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز خو��� پيكا� به 
پال� �نتظامي �ير�� 54 � 
885�12 به �نگ سفيد 

مد� 1383 به شما�� 
موتو� 11283023647 

� شما�� شاسي 
83414809 به نا� 
سيدعليرضا مولو�� 

�برقوئي كدملي 
5039731973 مفقو� 

شد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

�بركو� 

كا�� ماشين خو��� سو��� پژ� 405 جي �� �يكس 
�� مد� 1384 موتو� 12484029105 شاسي 

14213160 پال� 71 �ير�� 646�86 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. �هدشت 

�فترچه تر�كتو� ��ماني مد� 59 به 
شما�� موتو� 361676 به شما�� 

شاسي 863049 مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني سو��� 
پژ� ���� مد� 1382 به �نگ 
طوسي ��شن به شما�� پال� 

954ه�17 �ير�� 73 به شما�� 
شاسي 82111719 به شما�� 
موتو� 22368211533 به نا� 
مصيب عسكر� مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند كمپاني � بر� سبز خو��� 
سو��� پژ� پا�� XU7P مد� 
1401 به شما�� پال� 726�14 

�ير�� 78 � شما�� موتو� 
125K0056169 � شما�� شاسي 
 NAANA15E8NH409572
مفقو� گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 

مي باشد.
شاهر�� 

بر� سبز (شناسنامه) ��نت � 
��نت نيسا� مد� 1389 شما�� 
موتو� 584329 شما�� شاسي 
 NAZPL140TBN290906
شما�� پال� 243�27 � �ير�� 

93 به نا� جو�� خا�� ���� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.
شير�� 

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت كبير مد� 1396 
 0149NCV227434 �پال� 525 � 51334 موتو

شاسي NCVFEKKFEH1A02662 مفقو� 
�عتبا� ند���.

�صل بر� سبز سو��� �نا پال� مد� 1401 
به شما�� پال� 213�73 �ير�� 46 موتو� 
 NE712856 153 شاسيH0100209

مفقو� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه ماليكت خو��� 
پيكا� به شما�� �نتظامي 
(��نت شخصي) �ير�� 

78 � 577�63 � شما�� 
موتو� 11517609718 

� شما�� شاسي 
76919242 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

پيشو� 

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) 
� فاكتو� فر�� كا�خانه (سند 

كمپاني) � كا�� سو��� پژ� 
405 مد� 1384 به شما�� پال� 

928�41 �ير�� 95 شما�� موتو� 
12483197149 شما�� شاسي 
16200913 مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.
��بل � سمانه �حمتي 

شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) � فاكتو� فر�� كا�خانه 
(سند كمپاني) سو��� سمند 
مد� 1389 به شما�� پال� 

124�37 �ير�� 75 شما�� موتو� 
14789014846 شما�� شاسي 

NAACJ1JG2BF270724 مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

��بل � علي �مير� 

شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) سو��� پژ� پا�� 

مد� 1384 به شما�� پال� 
799�42 �ير�� 95 شما�� 
موتو� 12484010216 

شما�� شاسي 19303927 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.
��بل � مهرعلي بژنگي 

فاكتو� فر�� كا�خانه (سند 
كمپاني) سو��� پر�يد صبا 
مد� 1385 به شما�� پال� 
159�67 �ير�� 95 شما�� 
موتو� 1401491 شما�� 

 S1412285754638 شاسي
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.
��بل � محمدتقي سرگز� 

شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) سو��� پژ� 405 

مد� 1378 به شما�� پال� 
346�49 �ير�� 65 شما�� 
موتو� 22527809617 

شما�� شاسي 78311044 
مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.
��بل � بتو� هنرخو�� 

كا�� ��نشجويي �ينجانب هانيه 
�له يا�� فر�ند �حما� � ملي 

6810022996 � � ��نشجويي 
972175027 �شته مامايي �� 

مقطع كا�شناسي �� ��نشكد� 
پرستا�� � مامايي ��بل مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست.
��بل� هانيه �له يا�� 

شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) سو��� پژ� 405 

مد� 1386 به شما�� پال� 
573�54 �ير�� 95 � موتو� 
12486008677 � شاسي 
40314709 مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.
��بل � حامد شهريا�� 

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت هرما� 125 مد� 
89 به �نگ مشكي پال�: 813 � 19314 موتو� 

 ND2125A8958233 125 شاسيA8937502
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

فاكتو� فر�� �تا� سو��� 
پژ� 405 با شما�� فاكتو� 

14001218130 � تا تا�يخ 
صد�� 1400/11/17 

با شما�� شاسي 
 NAAM01CE5FR211173

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

كرما�

چو� �ينجانب طلعت مصدق���ي خبيصي مالك كاميو� بنز خا�� مد� 1356 
به شما�� پال� � 45 � 816 � � � 63 با ش���ما�� موتو� 10043163 � شما�� 
شاس���ي 14354673 به علت فقد�� بر� سبز � سند كمپاني تقاضا� صد�� 
�لمثني �س���نا� مذكو� �� نمو�� �� لذ� چنانچه هرگونه ��عايي �� مو�� خو��� 
مذكو� �جو� ���� ظر� مد� 15 ��� �� تا�يخ نش���ر �گهي با �� �ست ��شتن 
مد��� كافي به شركت �ير�� خو��� �يز� ��قع �� تهر�� كيلومتر 8 جا�� سا�� 
مر�جعه نمايند� بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر�� 

�قد�� خو�هد شد.                                                                                             كرما�

بر� سبز سو��� پژ� پا�� 
مد� 1401 به شما�� پال�      � 

12 � 199 � � � 13 با شما�� 
 139B0269469 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAN11FEXNK182886
به نا� �هر� �حمد �با�� مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما� 

نوبت ��� 
گو�هينامه ��يم پايا� تحصيال� مقطع 

كا���ني فني عمر�� � ساختما� ها� 
بتني �ينجانب فرشا� يوسفي به كدملي 
4284251104 فر�ند جو�� به تا�يخ 
تولد 1347/5/2 ����� سا� 1369 

�مو�شكد� فني شهيد باهنر شير�� 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

برگه سبز � تسلسل �سنا� ��نت نيسا� مد� 56 
 A22486 شما�� موتو� 668256 شما�� شاسي
پال� 968�13 �ير�� 23 به نا� �كبر خو�نسا�كي 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني � بر� سبز ميني بو� هيوند�� كر�� مد� 
1387 به شما�� موتو� 37912008375441 شاسي 
37901787909156 پال� 198�66 (�ير��14) 
به نا� شهر���� ��مشير مفقو� شد� � �عتبا� ند���.

سند كمپاني � بر� 
سبز سو��� سمند 

مد� 1383 به شما�� 
�نتظامي 511�98 �ير�� 

33 به شما�� موتو� 
 12483082000

� شما�� شاسي 
83227304 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني � بر� سبز (سند مالكيت) 
سو��� پژ� 405GLXI مد� 1387 

�نگ خاكستر� � متاليك به شما�� 
پال� 61 � 465�14 شما�� موتو� 
12487005480 شما�� شاسي 

NAAM11CA98E000049 به نا� 
�قا� منصو� عبد�له پو� مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشند.
بانه 

بر� سبز � سند كا�خانه 
خو��� پر�يد صبا مد� 84 به 
�نگ سبز يشمي شما�� پال� 
94 � 815�23 شما�� موتو� 
01121192 شما�� شاسي 

S1412284489531 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشند.
بند�عبا� 

بر� سبز خو��� �نو تند� 
(لوگا� L90) �نگ خاكستر� متاليك 

مد� 1390 به شما�� پال� �ير�� 
10 � 413�36 � شما�� موتو� 

7702035322D109263 � شما�� 
 NAALSRALDAA059615 شاسي
به نا� �مضانعلي فالحي مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

شناسنامه موتو�سيكلت 
�نژكتو�� نيكتا� تيپ 150 مد� 
1396 به �نگ �بي به شما�� پال� 

697/66283 شما�� موتو� 
0149NEF962421 شما�� تنه 

*NEFACEKBEHAA01881* به نا� 
�ميرحسين �ضايي مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كا���� 

بر� سبز (سند مالكيت) سو��� � 
كا� هيوند�� سانتافه 3500 مد� 

2010 �نگ سربي � متاليك به شما�� 
پال�     55 � 442�44 شما�� موتو� 
G6DC9S521732 شما�� شاسي 

KMHSH81GDAU574414 به نا� 
�قا� سو��� محبوبي مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.
بانه 

بر� سبز (سند مالكيت) سو��� � كا� 
نيسا� پاتر�� 2 ��� مد� 1376 

�نگ سبز يشمي � كر� به شما�� 
پال� 61 � 418ه�37 شما�� موتو� 

Z24045135Z شما�� شاسي 

PNK15Z618292 به نا� �قا� 
��ميا� محمو�  پو� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.
بانه 

سند كمپاني � بر� سبز سو��� 
ها� بك سايپا مد� 1399 به 

شما�� �نتظامي 968�99 
�ير�� 79 � شما�� موتو� 

M13/6421390 � شما�� شاسي 
NAS431100L1083046 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.
(قز�ين) 

بر� سبز ��نت ��ميا� 
مد� 1392 به شما�� 
�نتظامي       386�88 

�ير�� 79 با شما�� موتو� 
651219 � شما�� شاسي 

 NAZPL140BD0364454
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
(قز�ين) 

�صل سند كمپاني � بر� سبز پژ� 207 �نگ مشكي پال�    
75 � 215�49 شما�� موتو� 178B0012550 شما�� 

شاسي NAAR03FEXJJ630043 مفقو� گر�يد� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز (سند مالكيت) ��نت 
تويوتا لندكر�� مد� 1992 �نگ 

سفيد � ��غني به شما�� پال� 
99 � 114ه�93 شما�� موتو� 

0016153 شما�� شاسي 
0005333 به  نا� �قا� عبد�له 
�يصافي مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
بانه 

بر� سبز پر�يد 131 مد� 1394 �نگ سفيد به شما�� 
پال� 243�76 � �ير�� 24 � شما�� موتو� 5385847 
� شما�� شاسي NAS411100F3422370 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

نوبت ��� 
�صل گو�هينامه ��نشنامه 

پايا� تحصيال� �ينجانب فريبا 
گوهر� فر�ند فر� �له به 
شما�� شناسنامه 3346 � 

شما�� ملي 2630023559 
صا��� �� تالش ��نش �موخته 

سا� 1393 ��نشگا� جامع 
علمي كا�بر�� مركز �مو�� 

علمي كا�بر�� تالش به شما�� 
9113708120092 مو�� 

1394/4/10 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

كا�� خو��� سو��� 
سو��كي �يتا�� 2000 به 
شما�� پال� 255ه�63 
�ير��20 شما�� شاسي 
85200475 شما�� 

 468400-J20A �موتو
به نا� علي پير مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

كليه �سنا� � مد��� سو��� پژ� 
پا�� مد� 1390 ��گانه سو� 

به �نگ سفيد به شما�� شهرباني 
�ير�� 35�473ه�75 � شما�� 

موتو� 12490189361 
� شما�� شاسي 

 NAAN21CA2BK128353
مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. خسر�شا� � ميرحسيني 

بر� سبز پژ� ��� مد� 1388 
نقر� �� متاليك ��گانه سو� پال� 

�ير��63�728�34 موتو� 
11687047567 شاسي 

 NAAB31AA39H076533
به نا� طيبه �يز�� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. «مر��شت � گند� كا�» 

بر� سبز � بر� كمپاني سو��� 
سايپا تيپ SAINA مد� 1399 
�نگ سفيد ��غني شما�� موتو� 

M15/8942249 شما�� شاسي 
 NAS831100L5868726

شما�� پال� 57 � 757�85 به نا� 
مهد� عزيز� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.
خمين

بر� سبز موتو�سيكلت 
كا��� شما�� تنه: 

 NBYEHBGDLJ1F01429
شما�� موتو�: 

0124NBY725288 شما�� 
پال�: 141 �ير�� 24451 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 
مي باشد.

سند � بر� سبز پژ� 206 
مد� 1395 شما�� شاسي: 

 NAAP13FE0GJ869324
شما�� موتو�: 

163B0265554 شما�� 
پال�: 14 �ير�� 395�24 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

شناسنامه مالكيت � 
سند كمپاني � تك پال� 

يك �ستگا� كاميو� 
كفي بغلد�� فلز� با�شو 
�يسو�� پال� 142�23 

�ير�� 78 موتو� 895246 
شاسي 029532 به نا� 
فاطمه عنبر� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني خو��� 
سمند به پال� 545�81 
�ير�� 22 شما�� موتو� 

 32908117299
شاسي 81216573 

به نا� ناهيد بابايي مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

بر� سبز سو��� DENAPLUS مد� 1401 به شما�� ها� 
پال� 82 � 489�14 موتو� 147H0674756 شاسي 

NAAW21HU7NE529791 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. (�مل) 

مفقو�� بر� سبز سو��� پژ� ها� 
بك پانا��ما 207I-TU5 سا� 

ساخت 1401 شما�� پال� �ير�� 
13 � 264�67 شما�� موتو� 

178B0084748 شما�� شاسي 
NAAR03FE7NJ270879 به نا� 

��حله مير��ئي يز��با�� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.كليشا� 

مفقو�� بر� سبز سو��� پيكا� 
سا� ساخت 1379 شما�� پال� 
�ير�� 23 � 415ه�95 شما�� 

موتو� 11127978154 شما�� 
شاسي 0079482466 به نا� 
محمد�ضا كريمي قهد�يجاني 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

كليشا� 

گو�هينامه ��نندگي به نا� مسعو� �لوند� 
شما�� ملي 0081959966 شما�� 

گو�هينامه 9406461323 مفقو� شد� 
�عتبا� ند���.

بر� سبز خو��� سو��� پژ� ��گانه سو� 
CNG تيپ GLXI405 مد� 1389 

�نگ خاكستر� متاليك شما�� موتو� 
12488353673 شما�� شاسي 

NAAM11CA0AK996610 شما�� 
پال� �ير�� 26 � 795�59 به نا� مختا� 
مختا�� فر�ند ���� مفقو� گر�يد� � فاقد 

�عتبا� �ست.
گنا��: خالقي 

سند مالكيت خو��� سو��� 
پژ� 405 جي �� �يكس 

1800 �� مد� 1382 � 
شما�� پال� 688�38 

�ير�� 86 � شما�� موتو� 
22568127074 � شما�� 
شاسي 81026399 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

پر��نه كسب �مو�شگا� پسر�نه پژ�هندگا� 
علم پويا شما�� مجو� 72/12469 تا�يخ 

صد�� 93/4/31 به �سم �قا� محمد منير� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند سبز ��نت نيسا� 87 به � شاسي 
163406 � � موتو� 451899 � � 

پال� 868�76 �ير�� 38 مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

نوبت سو� مد�� فا�� �لتحصيلي �بو�لقاسم 
حق شنا� فر�ند بابا ����� شما�� شناسنامه 

10 صا��� �� �مل متولد 1352 مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.(�مل) 

سند كمپاني خو��� سو��� 
��نا TU5 مد� 1394 به 
شما�� پال� 218�37 

�ير��96 � شما�� موتو� 
 163B0160978

� شما�� شاسي 
 NAAU01FE6FT106043
مفقو� گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 

مي باشد. شاهر��

�ينجانب صمد علي محم���د� مالك خو��� س���مند LX مد� 1384 به 
�نگ نقر� �� به ش���ما�� �نتظامي �ير�� 44�261�27 � به ش���ما�� موتو� 
124831997977 � شما�� شاسي 17600397 به علت فقد�� �سنا� فر�� 
سند كمپاني� بر� سبز � كا�� �نتظامي تقاضا� �سنا� �لمثني مذكو� �� نمو�� 
�س���ت� لذ� چنانچه هركس ��عائي �� مو�� خو��� مذكو� �� ���� ظر� مد� 
10 ��� به �فتر حقوقي سا�ما� فر�� شركت �ير�� خو��� ��قع �� پيكا� شهر 
ساختما� سمند مر�جعه نمايد. بديهي �س���ت پس �� �نقضا� مهلت مزبو� 
طبق مقر� �قد�� خو�هد شد.                                                                              �سفر�ين 

بر� سبز خو��� ��نت پر�يد � � 
 � � 80964 � � 67�218�27

62271 به نا� محمدجو�� سعد� 
مفقو� �عتبا� ند���.

سند كمپاني � بر� سبز 
خو��� سو��� تيبا مد� 

1397 شما�� پال� 
883�53 �ير��68 شما�� 
 M158598152 �موتو

شما�� شاسي 
 NAS812100J5797639
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

گر�يد� �ست. 
����������������������������

سند كمپاني � بر� سبز 
خو��� ��نت پيكا� مد� 

1388 شما�� پال� 612�74 
�ير��38 شما�� موتو� 

11488035256 شما�� شاسي 
 NAAA46AA29G076521

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
گر�يد� �ست.

����������������������������
سند كمپاني � بر� سبز 

خو��� ��نت نيسا� 
مد� 1383 شما�� پال� 

371�51 �ير��21 
شما�� موتو� 266299 
 D59292 شما�� شاسي
مفقو� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط گر�يد� �ست. 

����������������������������
سند شركت خو��� 

سو��� پژ� 206 تيپ 
2 به �نگ نقر� �� متاليك 

مد� 1386 به شما�� 
�نتظامي 472�61 

�ير��13 شما�� شاسي 
10879946 شما�� موتو� 
13086001913 مفقو� 
گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� 

مي باشد. 
����������������������������

مد�� كا���ني �ينجانب �ينب محمدنژ�� فر�ند يوسف به 
كدملي 4559914631 �� مركز �مو�� علمي � كا�بر�� 
فرهنگ � هنر ��حد1 ���� �� �شته گر�فيك ��يانه �� 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز سو��� پژ� پا�� 
P PARS XU7 �نگ سفيد 
مد� 1401 شما�� موتو� 
125K0050494 شاسي 

 NAANA15E7NH409112
پال� �ير�� 73�558�28 مالك 
بسنه سياحي مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. 
ال�ستا� 

شناسنامه مالكيت سو��� ��نتيا مد� 
1388 پال� 649�34 �ير�� 56 شاسي 

S1512288176618 به نا� سر�� نصرتي 
قلعه بين مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

�كالت سند � بر� سبز 
خو��� كوييك شما�� شاسي: 

 NAS841100N1142686
شما�� موتو�: 

M15/9690007 شما�� 
پال�: 50 �ير�� 711�36 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

سند كمپاني ��نت پيكا� 
مد� 1388 به شما�� پال� 

45�551�86 با شما�� 
موتو� 11488029076 

� شما�� شاسي 
 NAAA36AA79G854704

به نا� مجيد گنجي پو� مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما� 

 PARS XU7 ��بر� سبز پژ� پا
P مد� 1401 �نگ سفيد شما�� 
موتو� 125K0046909 شاسي 
 NAANA15E5NK854175
پال� �ير�� 73�243�28 مالك 
ميرخاتو� بامر� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

ال�ستا� 

مشخصا� � شما�� تلفن  نمايندگي ها� 
���نامه �طالعا� �ستا� ���بايجا� غربي

تلفن همراهشماره تلفن دفترنام نمايندهشهرستان

اروميه
كمال الدين 

نيك رفتار خيابانى
32224743
32228457

09145916665

ـ36229640جبيريخوي

3524257509144431104عاقليسلماس

0914794900209149793071مظفر دوست  احمديمياندوآب

09188708343ـاسماعيل زادهسردشت

4222308809144427089قباديمهاباد

3422334309143622059دده  خانيماكو

ـ35622470كاتبنقده

3426225509144624390رضاييسيه چشمه

قربانيبوكان
46232029
46233252

09141806194

3427662209149605584بايرام زادهشوطـ  ماكو

3437600109144618523عليزادهمرز بازرگان

09144820324ـخالقي نژادتكاب

0936959075309141884530محمدنژاداشنويه

4422444009143433059درويشيپيرانشهر



سرویس خارجی: برای دومین بار 
طی یک ماه گذشته، آیت اهلل العظمی 
سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان، در 
شهر نجف اشرف هیاتی از سازمان 
ملل را به حضور پذیرفتند و در این 
دیدار بر ضرورت پیگیری آزادی زنان 
و دختران ایزدی و ترکمان از اسارت 

داعش تاکید کردند.
به گزارش »شفق نیوز«، آیت اهلل 
العظمی سیستانی، مرجعیت عالیقدر 
شیعیان در دیدار  با »کریستین ریچارد« 
رئیس هیات تحقیق س���ازمان ملل و 
همراه���ان وی، درباره جرایم گروه 
تروریس���تی داعش در عراق گفتگو  
و بر ض���رورت تالش برای آزادی 
زن���ان ترکمان و ایزدی که همچنان 
در اسارت تروریست های داعش در 
سوریه هستند و انجام اقدامات مؤثر 
برای جبران خس���ارت های قربانیان 
ب���ه ویژه آوارگان و پناهجویان تاکید 

کردند.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر آیت 
اهلل العظمی سیستانی، مرجعیت عالیقدر 
شیعیان در این دیدار با یادآوری پیروزی 
بزرگی که ملت عراق در رویارویی 
با تروریس���ت ها برای آزادس���ازی 
کشورشان از چنگ داعش به دست 
آورد، فداکاری های رزمندگان عراقی 
تحت عنوان های گوناگون برای تحقق 
این دستاورد بزرگ تاریخی را گرامی 

داشتند و از آنها تقدیر کردند.
ایشان همچنین با طلب رحمت 
برای شهدا و طلب سالمتی و عافیت 
برای مجروحان تاکید کردند : بدون 
این پی���روزی بزرگ، امکان تعقیب 
تروریست ها و محاکمه آنها به دلیل 
جنایاتی که در حق ملت عراق انجام 
دادند به ویژه جنایات قتل و اسارت 
و تجاوز و تخریب آثار باستانی عراق 
ممکن نبود.آیت اهلل العظمی سیستانی 
همچنین بر اهمی���ت اجرای کامل 

عدالت در تمامی اقدامات انجام شده 
در این زمینه تاکید و برای »کریستین 
ریچ���ارد« و هیات همراه او آرزوی 

توفیق کردند.
بر اساس این بیانیه، رئیس هیات 

تحقیق س���ازمان ملل درباره جرایم 
گروه تروریس���تی داعش نیز در این 
دیدار گزارشی مختصر درباره اقدامات 
انجام ش���ده توسط این هیات را ارائه 

کرد.
»کریستین ریچارد« سپس در یک 
کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار 
گفت: هیات همراه من معتقد است 
که همه قربانیان حق دارند جنایتکاران 
را بدون سلسله مراتب محاکمه کنند. 
وی اف���زود: من و تیمم این افتخار 

بزرگ را داشتیم که با آیت اهلل العظمی 
سیستانی مالقات کنیم. ریچارد ادامه 
داد: از بدو تاسیس هیات تحقیقات، 
ما از درایت آیت اهلل العظمی سیستانی 
بهره برده ایم و خواسته ایشان همواره 

صلح و عدالت بوده است. این مقام 
سازمان ملل افزود:  هیات ما امیدوار 
است که با تالش بتوانیم خواسته های 
مرجعیت عالیقدر ش���یعیانبرای کنار 
گذاش���تن خشونت و جنایات نسل 

کشی را پیش ببریم.
وی همچنی���ن تاکید کرد: ما 
نمی توانی���م تمامی جوامعی را که به 
دلیل جنایات تروریست های داعش 
متضرر ش���ده اند، فراموش کنیم و 
جنایات داعش در راس���تای تخریب 

فرهنگ عراق و تنوع بافت اجتماعی 
آن صورت گرفت.

در چنی���ن ش���رایطی، گروه 
تروریستی داعش مسئولیت انفجار 
اخیر در جنوب »کرکوک« که به کشته 

شدن 12 نیروی عراقی منجر شد، را 
برعه���ده گرفت. داعش در بیانیه ای 
ک���ه در کانال تلگرامی خود قرار داد، 
اعالم کرد که جنگجویان این گروه 
به گشتی پلیس فدرال حمله و بمبی 
را در مسیر آنها آنها منفجر کردند و 
سپس با سالح های سنگین و بمب های 

دستی به حمله ادامه دادند.
در همین حال، » محمد ش���یاع 
السودانی«، نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق دستور بازرسی 

دقیق جاده ه���ا و گرفتن فرصت از 
تروریست ها و نیز تشکیل کمیته ای 
برای تحقیق درب���اره حادثه را داد. 
السودانی فرمانده پلیس عراق را برای 
پیگیری موضوع و پیگرد تروریست ها 

به محل حمله در کرکوک فرستاد.
س���اعاتی بع���د، »چارچوب 
هماهنگی شیعیان« عراق در بیانیه ای 
بمب گذاری تروریس���تی در منطقه 
الریاض کرکوک را»فاجعه و مصیبتی 
دیگر در صحنه امنیتی« این کش���ور 
توصیف و بر ضرورت اس���تفاده از 
مش���ت آهنین در برخورد با بقایای 

داعش تأکید کرد.
همزمان، رئیس ائتالف الفتح عراق 
نیز از مسئوالن این کشور خواست تا 

مقابله با عناصر تروریستی و تقویت 
تالش های اطالعاتی به منظور مقابله 
با تروریس���م را در دستور کار خود 
قرار دهند. »هادی العامری« در بیانیه  ای 
اعالم کرد: خبر ش���هادت گروهی از 
نیروهای پلیس فدرال قهرمان در حمله 
تروریستی بزدالنه در منطقه »الریاض« 
استان کرکوک موجب تاسف و تأثر 

شده است.
»نوری المالکی« رئیس ائتالف 
»دول���ت قانون« ع���راق نیز به این 
حادثه تروریس���تی واکنش نشان داد 
و خواس���تار بازنگری در طرح های 
امنیتی و تعقیب باندهای تروریستی 
عامل حمله کرکوک شد. همچنین، 
»یحیی رسول« سخنگوی فرمانده کل 
نیروهای مس���لح عراق با تروریستی 
خواندن حادث���ه انفجار در نزدیکی 
گش���ت پلیس کرکوک، از تشکیل 
 کمیته ای برای تحقیق فوری در حادثه

 خبر داد.
از طرف���ی، دبی���ر کل جنبش 
»عصائب اهل الحق« عراق با انتشار 
توییتی به حمله تروریستی در کرکوک 
واکنش نشان داد. »قیس الخزعلی « 
اعالم کرد: جنایت تروریستی بقایای 
داعش���ی تکفیری در استان کرکوک 
که به ش���هادت شماری از نیروهای 
پلیس منجر شد، نیازمند موضع کوبنده 

نیروهای مسلح عراق است.
در این حال، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کش���ورمان نیز اقدام 
تروریستی در استان کرکوک که منجر 
به کش���ته شدن شماری از نیروهای 
پلیس فدرال عراق ش���د را محکوم 
کرد. » ناص���ر کنعانی« در بیانیه ای 
ب���ا دولت و ملت عراق و همچنین 
خانواده های قربانیان ابراز همدردی 
و برای شهدای این اقدام تروریستی 
علو درجات و برای مصدومان شفای 

عاجل مسئلت کرد.
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اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 02  دقيقه

16 و 54   دقيقه 
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23 و 17   دقيقه

 5  و 40    دقيقه

7  و 10  دقيقه

درخواست آيت اهلل العظمي سيستاني از سازمان ملل براي پيگيري آزادي زنان ايزدي از اسارت داعش

كوتاه از سراسر جهان

 قانونگذار ارشد آمريکايی: مدارک کافی برای متهم  کردن

 ترامپ داريم
ایسنا: رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت، مدارک کافی برای متهم کردن دونالد 
ترامپ درخصوص تالش هایش برای براندازی درپی 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ وجود دارد. 
»آدام شیف« افزود: شواهد و مدارکی وجود دارد که 
ثابت می کند رئیس جمهوری سابق آمریکا مرتکب 
جرائمی ش���ده اس���ت و با در نظر گرفتن آن ها به 
عنوان یک دادستان سابق، فکر می کنم مدارک کافی 
برای متهم کردن ترامپ وجود دارد. گفتنی است طرفداران ترامپ که ادعاهای او 
را باور داشتند، ششم ژانویه 2۰21 بعد از سخنرانی او به کنگره آمریکا یورش 

بردند که شماری کشته و زخمی برجا گذاشت.
 گروگانگیری در يک مرکز امنیتی پاکستان با 2 کشته

ابنا: حادثه گروگانگیری توسط عناصر تروریستی در یک مرکز امنیتی واقع در 
شمال غرب پاکستان به کشته شدن دو مامور امنیتی و زخمی شدن تعدادی دیگر 
انجامید. منابع نظامی استان خیبرپختونخوا اعالم کردند که گروگانگیران ده ها نفر 
از نیروهای امنیتی را در مرکز پلیس ضدتروریسم به گروگان گرفتند. پلیس شهر 
»بنو« اعالم کرد: هیچ حمله ای از بیرون صورت نگرفت و یکی از تروریست های 
دربند که از عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان هستند، حین بازجویی سالح 

پلیس را ربود و ماموران مستقر در ساختمان را خلع سالح کرد.
 مرگ مشکوک سرمايه دار روس

ایس���نا: »دیمیتری زلنوف« سرمایه دار مشهور 
حوزه امالک و مس���تغالت روسیه پس از سقوط 
مشکوک از پله حین مالقات با دوستانش در ریویرای 
فرانس���ه، درگذشت. زلنوف ۵۰ ساله، با دوستانش 
برای صرف شام رفته بود که ناگهان حالش بد شد 
و از پله ها به پایین افتاد و از ناحیه سر دچار آسیب 
جدی ش���د. وی در حالی که در بیمارستان پاستور 
در ش���هر نیس تحت معالجه و درمان قرار داشت، 

درگذشت. زلنوف، مالک شرکت ساختمانی »دون-استروی« بود که برج ۶1 طبقه 
تریومف پاالس در مسکو را ساخته بود؛ برجی که یکی از بلندترین ساختمان های 

مسکونی در اروپا محسوب می شود. 
 اخراج وزير چینی از حزب کمونیست به دلیل رشوه خواری

ایرنا: »شیائو یاکینگ« وزیر سابق صنعت و فناوری اطالعات چین به دلیل 
رشوه خواری از حزب کمونیست اخراج و از مناصب دولتی کنار گذاشته شد. 
کمیسیون بازرسی انضباطی که برترین نهاد ضد اختالس در چین است، اعالم 
کرده ش���یائو یاکینگ، روح قوانین هش���ت ماده ای و قوانین انضباطی را نادیده 
گرفته و به طور غیرقانونی مقادیر زیادی پول از دیگران دریافت کرده و به طور 
جدی انضباط سیاسی، انضباط سازمانی و انضباط تمامیت حزب را نقض کرده 
است. شیائو یاکینگ، چون از اشتباهات خود اظهار پشیمانی کرده، تصمیم گرفته 
شد با وی با مدارا و مالیمت رفتار شود و به همین جهت، از حزب کمونیست 

چین اخراج و از پست های دولتی عزل شد.
 سازمان ملل: »ايالن ماسک« به آزادی بیان احترام بگذارد

ایسنا: کمیس���یونر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل از ایالن ماسک مدیرعامل توئیتر در واکنش به 
اتفاق اخیر مربوط به معلق ش���دن حساب کاربری 
چند خبرنگار برجسته حوزه فن آوری در این رسانه 
اجتماعی خواست به حق آزادی بیان کاربران احترام 
بگذارد. اخیرا ایالن ماس���ک حساب کاربری چند 
خبرنگار که آنها را به انتشار اطالعات شخصی اش با 
گزارش کردن ردیابی هواپیمای خصوصی او توسط 
یک حس���اب کاربری دیگر متهم کرده بود. او همچنین با اعالم یک سیاس���ت 
جدید در توئیتر، فعالیت کاربرانی را که لینکها را با دیگر رسانه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارند ممنوع کرد.
 بازداشت فرزند ديپلمات روس در وين به اتهام جاسوسی

فارس: اتریش از بازداشت پسر یک دیپلمات سابق روس در وین، به ظن 
جاسوسی برای روسیه خبر داد. رسانه های اتریشی نوشتند که عملیات بازداشت 
این فرد ۳۹ ساله توسط نیروهای ویژه این کشور انجام شد. گفته می شود این 
فرزند دیپلمات، از مقام های روسیه بخصوص در زمان جنگ اوکراین میلیون ها 
دالر پول دریافت کرده تا اطالعات بس���یار مهم به آنها ارائه دهد. این ش���خص 
فعال به قید وثیقه آزاد اس���ت اما اجازه ترک وین را تا زمان برگزاری جلس���ه 
 دادگاه ندارد و گفته می ش���ود احتمال محکومیت وی به حداکثر ۵ سال حبس 

وجود دارد.
 درخواست »قديروف« از مسلمانان جهان برای اتحاد علیه ناتو

ایسنا:رمضان قدیروف، رهبر چچن در پیامی به 
زبان چینی از مسلمانان جهان خواست با تالش های 
مشترک خود علیه ناتو متحد شوند. قدیروف گفت: 
ظرف 1۰۰ سال گذشته، آمریکا و اروپا ده ها جنگ، 
کودتای نظامی و حمله را س���ازماندهی کرده اند و 
میلیون ها غیرنظامی قربانی آن ها شده اند؛ آن ها اکنون 
تهدید وحش���تناک تری را ایجاد می کنند و تمامی 
ارزش های اخالقی را که مردم همه کش���ورها در 

طول حیاتشان ایجاده کرده اند، نابود می سازند. او گفت: ثروت و تسلیحات آن ها 
در برابر همبستگی، اراده و ایمان ما هیچ است.

 رزمايش ناتو در کوزوو
ایس���نا: ناتو از برگزاری رزمای���ش تاکتیکی در کوزوو طی روزهای آتی 
خبر داد. این اطالعیه در بحبوحه تنش ها میان دولت تحت حمایت غرب در 
کوزوو و اقلیت  صرب های کوزوو منتشر می شود. ناتو در پیامی توییتری اعالم 
کرد که »نیروی کوزوو« موس���وم به »کی  فور« یک رزمایش عادی در نزدیکی 
پایگاهش در »نووو سلو« برگزار خواهد کرد. در این پیام گفته شده که هدف از 
این رزمایش، آموزش یگان های »کی فور« به منظور تضمین آزادی حرکت در 
موقعیت بحرانی است و شامل یک سری شبیه سازی های تاکتیکی و فعالیت های 

لجستیکی می شود.

س���رویس خارج���ی: رئیس جمه���وری اوکراین 
در مصاحب���ه ای گفت: اوکراینی ه���ا اکنون از نظر روانی 
 آماده هس���تند تا ش���به جزیره کریمه را با زور از روسیه

 پس بگیرند.
ولودیمیر زلنسکی با بیان اینکه امیدوار است تا اوایل 
س���ال 2۰2۳از شبه جزیره اشغال شده کریمه بازدید کند، 
گفت که فتح مجدد کریمه از قبل در سر اوکراینی ها آغاز 
شده است. به گفته زلنسکی، برای کی یف کافی نیست که 
مکرراً اعالم کند شبه جزیره کریمه بخشی از خاک اوکراین 
است زیرا اوکراین باید آماده بازپس گیری آن با زور باشد 

چرا که روسیه به راحتی از آن دست نمی کشد.
 زلنس���کی گفت: باید آماده بود و ]به کریمه[ رفت. 
هیچ کس بدون هیچ دلیل خاصی کریمه را تسلیم نمی کند؛ 
من معتقدم که اس���تارت زده ش���ده است. او گفت که او 
کریمه را دوس���ت دارد و خوشحال خواهد بود به کریمه 
اشغال شده برود. آلکسی دانیلوف، رئیس شورای امنیت ملی 
و دف���اع اوکرای���ن نیز پیش از این گفته بود کی یف قصد 
دارد کریم���ه را پ���س بگیرد. او گفته بود: در صورت نیاز 
برای کریمه می جنگیم. گفتنی اس���ت ساکنان کریمه در 
همه پرس���ی سال 2۰1۴به پیوستن به روسیه رای دادند. از 
سویی رئیس جمهوری اوکراین گفت، تحویل سامانه های 
دفاع موشکی به این کشور می تواند جنگ را زودتر به پایان 
برساند. زلنسکی با درخواست کمکهای تسلیحاتی بیشتر از 
غرب گفت، ارائه سامانه های دفاع هوایی مدرن به اوکراین، 
روسیه را مجبور می کند تجاوزات خود را متوقف کند و ما 

را به پایان جنگ نزدیک تر خواهد کرد.
در رویدادی دیگر روسیه با 2۰هواپیمای بدون سرنشین، 
مناطق مختلفی از کی یف را هدف قرار داد .در ادامه عملیات 
نظامی ویژه روسیه در منطقه دونباس، پهپادهای این کشور، 
ش���هر کی یف را هدف حمالت هوایی قرار دادند.»اُلکسی 
کولِبا« فرمانده منطقه کی یف گفت زیرساخت های حیاتی و 

انرژی این کشور در حمالت پهپادی روسیه هدف قرار داده 
شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که نیروهای این 
کشور کنترل منطقه یاکولیکا در دونتسک را در دست گرفتند. 
این در حالی است که منابع خبری اعالم کردند نیروهای 
 اوکراینی ش���هر دونتس���ک را با موشک های گراد هدف 

قرار دادند. 
در چنین شرایطی نخست وزیر بریتانیا قرار است بسته 
جدید ۳۰۴میلیون دالری کمک نظامی به اوکراین را برای 
تقویت ضدحمله علیه روسیه اعالم کند. در خبری دیگر 
دولت اوکراین پیش���نهاد »هنری کیسینجر« برای مذاکرات 
صلح با روسیه را رد کرد و آن را مماشات با مسکو خواند.

کیسینجر، وزیر خارجه اسبق و استراتژیست آمریکایی گفته 
بود زمان حرکت به سمت مذاکرات صلح در اوکراین برای 

جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر فرا رسیده است.
این دیپلمات پیشین و استراتژیست آمریکایی با همین 
دیدگاه پیش���نهاد مذاکرات صلحی را به اوکراین ارائه کرد 
اما دولت کی یف با رد پیش���نهاد کیسینجر، آن را مماشات 
در برابر تجاوزگری خوانده و اعالم کرده هیچ توافقی در 
صورت واگذاری قلمرو در کار نخواهد بود. کیسینجر گفته 
بود رهبران اروپایی در خواب به سمت جنگ جهانی اول 
رفتند که میلیونها کش���ته برجا گذاشت و معاهده ورسای 
 ساختار شکننده تری نسبت به چیزی که جایگزین آن شد 

برجای گذاشت. 
این دیپلمات کارکشته آمریکایی در ادامه گفت، زمان 
ایجاد تغییرات استراتژیک و ادغام آنها در یک ساختار جدید 
برای دستیابی به صلح از طریق مذاکره است و اوکراین باید 
به ناتو ملحق ش���ود و سخن از وضعیت بی طرفی، دیگر 
بی معنی است مخصوصا بعد از پیوستن سوئد و فنالند به 
ناتو. کیسینجر پیش از این نیز خواستار عقب نشینی روسیه 
به مرزهای قبل از ش���روع تهاجم به اوکراین شده بود اما 

گفته بود که کریمه باید مرکز مذاکره باشد.

زلنسکی:آماده بازپس گیری »کريمه« هستیم

س����رویس خارجی: منابع خبری عبری و عربی گزارش دادند که اتوبوس حامل یکی 
از اعضای کنس����ت)پارلمان رژیم صهیونیستی( در جنوب جنین هدف حمله مسلحانه قرار 

گرفت. 
گفته می ش����ود نیروهای مقاومت فلس����طین به س����مت اتوبوس حامل شهرک نشیان 
صهیونیست تیراندازی کردند.این تیراندازی در نزدیکی روستای »صانور« واقع در جنوب شرق 
جنین صورت گرفت و یکی از اعضای کنست در اتوبوس حضور داشت. تلویزیون رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که »لیمور هار« از حزب تحت رهبری »ایتامار بن گویر« چهره افراطی 
و راس����تگرای صهیونیس����ت در آن حضور داشت. این تیراندازی تلفاتی در پی نداشت.طبق 
گزارش رسانه های صهیونیستی، عملیات های فلسطینی انجام شده در سراسر اراضی اشغالی 

در ماه گذشته میالدی بر اساس آمارها به هالکت چهار شهرک نشین و زخمی شدن ۸۸نفر 
از آنها منجر  شده است. در این راستا رسانه های فلسطینی 2۴ آبان از انجام یک عملیات 
استشهادی علیه شهرک های صهیونیست نشین و کشته شدن سه صهیونیست خبر دادند. این 
عملیات در شهرک »ارئیل« صورت گرفت. طی ماههای گذشته، شهرهای کرانه باختری شاهد 

عملیاتهای مقاومتی و حمالت مسلحانه به نظامیان صهیونیست بوده است.
در چنین شرایطی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اعالم کرد، دولت آمریکا کنسولگری 
خود را در شهر قدس اشغالی بازگشایی خواهد کرد.تام نایدز گفت، دولت آمریکا مصمم 
است وضعیت موجود در مسجد االقصی را به همان شکلی که هست حفظ کند و کنسولگری 

فلسطین در قدس را برای برقراری ارتباط با طرف فلسطینی بازگشایی کند.

ناامنی در اراضی اشغالی؛ خودروی حامل نماينده پارلمان اسرائیل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت

 س����رویس خارج����ی: 
خبرگزاری بلومبرگ از زیان یک 
تریلی����ون دالری اروپا به دلیل 
بحران انرژی و صرف نظر کردن 
از گاز روسیه بخاطر تحریم ها 

علیه این کشور خبر داد.
بلومب����رگ علت این زیان 
هنگفت را افزایش قیمت برق 
شرکت ها و مصرف کنندگان 
اروپای����ی دانس����ت.بلومبرگ 
همچنین پیش بینی کرد که این 
تازه آغاز بزرگترین بحران انرژی 
طی دهه های اخیر در اروپاست 
و بعد از فصل زمستان مخازن 
گاز آنها خالی خواهد ش����د و 
با توجه به شرایطی که کمترین 
میزان گاز روس����یه را دریافت 
می کنند پر کردن مخازن دشوار 
خواه����د بود.بلومبرگ در عین 
حال افزود که اوضاع متش����نج 
پیرامون صادرات گاز مایع به 
اروپا دست کم تا سال 2۰2۶که 
قط����ر و ایاالت متحده بتوانند 
تولید گاز خود را افزایش دهند، 
تداوم خواهد داشت.بلومبرگ 
افزود، اگر قیمت گاز در اتحادیه 
اروپ����ا بار دیگر افزایش یابد و 
به 21۰یورو برای هر مگاوات 
ساعت برسد، اروپا بجای رکود 
با فروپاشی اقتصادی شدیدی 
مواجه خواهد ش����د. الزم به 
ذک����ر »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روس����یه، اقدامات 

غرب علیه روس����یه را جنگ 
اقتص����ادی خواند و گفت که 
غ����رب تحریم های تهاجمی و 

بی س����ابقه ای را علیه روسیه به 
اجرا گذاشت که هدف آن از بین 
بردن اقتصاد ما در کوتاه مدت، 
سرقت ذخایر ارزی ما، سقوط 

پول ملی )روبل( و ایجاد تورم 
ویرانگر بود، اما غرب به هیچ 

یک از این اهداف نرسید.

 * انگلیس
انگلیس قرار اس����ت برای 
غلبه بر اعتصابات و تامین نیروی 
درمانی و رانندگان آمبوالنس 

در این کش����ور، از نیروهای 
ارتش استفاده کند.به گزارش 
بی بی س����ی، در پی نزدیک 

شدن به موعد آغاز اعتصابات 
گسترده و فراگیر 1۰هزار نیروی 
درمانی و رانندگان آمبوالنس در 
انگلیس، لندن تهدید کرده که 

برای جبران کمبود این کارمندان 
در تالش اس����ت از نیروهای 
ارتش اس����تفاده کند.قرار است 
برای جبران خس����ارت ناشی 
از اعتص����اب کارگران حوزه 
س����المت، از 12۰۰ نظام����ی 
ارتش استفاده شود. نیروهای 
درمانی و رانندگان آمبوالنس 
در انگلیس قرار اس����ت از فردا 
21تا 2۸دس����امبر جاری و در 
آستانه آغاز تعطیالت سال نو 
میالدی اعتصابات گسترده ای 
را در اعتراض به دستمزدهای 
پایین خ����ود در برابر افزایش 
فزاینده هزین����ه های زندگی 
برگزار کنند. در همین ارتباط، 
هزاران نف����ر از کارکنان اداره 
پست انگلیس هم چندی پیش 
و در آستانه تعطیالت سال نو 
میالدی اعتصاب گسترده ای را 
برگزار کردند. اعتصاب کنندگان 
خواستار دریافت دستمزدهای 
باالتر در میان افزایش بی سابقه 
قیمت ها در کشورشان شده اند.
در همین رابطه، سخنگوی ریشی 
سوناک نخست وزیر انگلیس در 
گفتگو با خبرنگاران گفته است 
ای����ن اعتصابات مکرر موجب 
آش����فتگی برای همه از جمله 
کارکنان نظامی خواهد شد که 
مجبورند اعالم آماده باش کنند 
و برخی ماموریت های حیاتی 

در کشور را برعهده گیرند.

شهروندان پاریس با حضور گسترده در خیابان  ها، 
به بحران انرژی در کشورشان و سیاست های دولت 
فرانسه در قبال روسیه و عضویت کشورشان در ناتو 

اعتراض کردند. معترضان بنرهایی را که روی آنها 
نوشته شده بود »فرانسه باید از ناتو خارج شود«، 
»استیضاح مکرون« و »مقاومت« حمل می کردند.

تظاهرات مردم پاريس علیه بحران انرژی  و ناتو

بلومبرگ: بحران انرژي يک تريلیون دالر زيان به اروپا وارد کرده است

س����رویس خارج����ی: روزنامه »یدی����وت آهارون����وت« اعترافات رئیس 
بخش اطالعات نظامی رژیم صهیونیس����تی )امان( در دهه پنجاه را منتش����ر  و 
 اذع����ان ک����رد که وزیر جن����گ وقت اس����رائیل در انفجاره����ای 1۹۵۴ مصر 

نقش داشت.
روزنامه »یدیوت آهارونوت« وابسته به رژیم صهیونیستی، برای اولین بار در 
تاریخ سیاس����ت »تل آویو« اطالعاتی را درباره دست  داشتن سیاسیون این رژیم در 
بمب گذاری های 1۹۵۴ در مصر، منتشر کرد که قبالً انتشار یا افشای آن ها ممنوع بود.

این روزنامه اعترافات »بنیامین گیبلی«، رئیس بخش اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی 
)امان( در دهه پنجاه قرن گذشته و دستور فعال کردن یک شبکه جاسوسی متشکل 
از یهودیان مصری را برای انجام بمب گذاری در مصر به دستور مستقیم وزیر جنگ 
وقت، »پیناس الوون« منتشر کرد.گیبلی در زندگینامه خود که منحصراً توسط »یدیوت 
آهارونوت« منتشر شد، نوشت که الوون پس از افشای شبکه جاسوسی در مصر 
من را با مسئولیتش رها کرد و به سوی سگ ها انداختت.این رسانه عبری در حالی 
افشای بخش هایی از زندگینامه ژنرال اطالعاتی رژیم صهیونیستی را آغاز کرده که 1۴ 
سال از مرگ گیبلی می گذرد.این پرونده به سال 1۹۵۴ با عملیاتی به رهبری واحد 
1۳1 در »امان« برای انجام بمباران در تأسیسات غیرنظامی و ساختمان های انگلیسی 

و آمریکایی در مصر از طریق جاسوسان یهودی مصری بازمی گردد.

 اعتراف اسرائیل به دست داشتن 
در انفجارهای 1954 مصر

سرویس خارجی: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
اعالم کرد که این گروه طرح ها و سیاس���ت های منفی و 
مخرب پاکستان در قبال افغانستان را به شکست کشانده و به 

آنها پایان داده  است.
»نعیم وردک«، سرپرست و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در واکنش به شکایت »بالول بوتو«، وزیر امور خارجه 
پاکستان از حکومت طالبان در سازمان ملل متحد، در صفحه 
توئیترش نوشت: شکایت پاکستان از افغانستان در سازمان ملل 
و حوادث اخیر در منطقه مرزی »اس���پین بولدک« )چمن( و 
دیگر مسائل مشابه ، به طور کلی نشاندهنده شکست کامل 
سیاست های مخرب و منفی پاکستان در قبال حکومت افغانستان 

است و ما به این سیاست ها پایان داده ایم.

این در حالی است که »بالول بوتو زرداری« وزیر امور 
خارجه پاکستان اخیرا ادعاهایی را در رابطه با حکومت طالبان 
به دلیل درگیری های مرزی در منطقه »اسپین بولدک«  )چمن( 
و فعالیت گروه های ضد پاکستانی در افغانستان را مطرح کرد 
و از طالبان به سازمان ملل شکایت کرد.  زرداری در سخنرانی 
خود همچنین نسبت به احتمال حمله به مخفیگاه های گروه های 
ضد پاکستانی در افغانستان هشدار داد و افزود : اسالم آباد ممکن 
در استراتژی خود در تعامل با حکومت طالبان تجدید نظر کند.

در خبر دیگری، گروهی از ژنرال ها و فرماندهان سابق ارتش 
آمریکا از کنگره خواستند تا با تصویب قانون تطبیق افغان ها به 
عنوان بخشی از الیحه بودجه دولت، به مهاجران افغان که در 

خطر اخراج از کشور هستند، کمک کنند.

طالبان: به سیاست های مخرب پاکستان در افغانستان پايان داديم

نخست وزير اردن: دولت به 
خواسته های مشروع معترضان پاسخ داد 
سرویس خارجی: نخست وزیر اردن پس از اعتراضات و تظاهرات ضد 
حکومتی چند روز اخیر در این کش���ور اعالم کرد : دولت به خواس���ته های 

مشروع معترضان از همان اول پاسخ داد.
»بش���ر الخصاونه« در پی اعتراضات اخیر مردم اردن در س���خنانی تأکید 
کرد: دولت خواسته های مشروع مردم و همچنین کارکنان بخش حمل و نقل 
را برآورده کرده است و با جدیت با تجاوز علیه امالک دولتی و خصوصی 
برخورد می کند.وی گفت: دولت از همان روز اول خواسته های قانونی معترضان 
از جمله کارکنان بخش حمل و نقل چه افراد و چه شرکت ها را برآورده کرد 
زیرا در اردن حق »آزادی بیان« بر اساس قانون اساسی تضمین شده است اما 
حاکمیت قانون نباید زیر پا گذاش���ته شود.نخس���ت وزیر اردن  در عین حال 
افزود: با تجاوز به امالک دولتی و خصوصی و جاده ها و کادرهای دستگاه های 

امنیتی با جدیت و براساس قانون برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: خواسته دولت و »عبداهلل دوم«، پادشاه اردن این است که 
فشار را از روی شهروندان برداریم.  در چنین شرایطی، اداره امنیت عمومی 
اردن با صدور بیانیه ای از بازداش���ت متهم اصلی در پرونده قتل افس���ر اردنی 
در ش���هر »معان« خبر داد. نیروهای امنیتی اردن همچنین پس از کش���ته شدن 
سه پلیس و زخمی شدن پنج تن دیگر در پی عملیات تعقیب عوامل ترور 
یک افسر پلیس که اخیرا  در استان »معان« کشته شد، تدابیر امنیتی شدید را 
در این استان و همچنین پایتخت برقرار کردند. بر اساس گزارش ها، شمار 
زیادی از نیروهای پلیس ویژه ضد شورش با تجهیزات سبک و سنگین در 
خیابان ها و برخی میادین شهرها مستقر شدند و جو امنیتی شدیدی بر بیشتر 

مناطق اردن حاکم شد.

انصاراهلل يمن: به رغم آتش بس، دزدی 
دريايی ائتالف سعودی ادامه دارد 

سرویس خارجی: سخنگوی شرکت نفت یمن وابسته به جنبش انصاراهلل در 
سخنانی، از ادامه غارت نفت یمن توسط ائتالف سعودی علیرغم آتش بس موجود 
خبر داد و سازمان ملل را به سرپوش گذاشتن بر توقیف کشتی های حامل فراورده های 
 نفتی مورد نیاز یمنی ها توسط ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی

 متهم کرد.
»عصام المتوکل« در این باره گفت: سازمان ملل بر دزدی دریایی از کشتی های 
حامل فراورده های نفتی سرپوش می گذارد و ائتالف متجاوز و سازمان ملل هر دو 
مسئولیت تداوم دزدی دریایی و عواقب آن را بر عهده دارند.وی افزود: توقیف 
کشتی های مذکور در ادامه روند دزدی دریایی صورت می گیرد که حتی در دوره 
آتش بس نیز متوقف نشد.المتوکل تاکید کرد : غرامت و جریمه هایی برای کشتی های 
توقیف شده در نظر گرفته می شود که ملت یمن متحمل پیامدها و هزینه های آن 
می شوند.این مقام یمنی ادامه داد: زیرساخت های یمن گنجایش ذخیره مقادیر کافی 
سوخت را ندارند، بنابراین وضعیت عرضه با توقیف کشتی های حامل فراورده های 
نفتی تحت تاثیر قرار می گیرد. وی ضمن درخواست آزاد کردن کشتی های مذکور 
 توسط ائتالف متجاوز عربی، از سازمان ملل خواست که در این پرونده بی طرفانه 
عمل کند.طبق این گزارش، درحال حاضر پنج کش����تی حامل س����وخت یمن در 
توقیف ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان است و این کشتی ها علیرغم 
برخورداری از مجوزهای عبور و مرور از سازمان ملل توقیف شده اند که منجر 

به بحران سوخت در برخی مناطق یمن می شود.

رئيس هيأت تحقيق سازمان ملل درباره جنايات داعش به ديدار آيت اهلل العظمی سيستانی رفت


