
در جنوبي ترين نقطه تهران روزانه بيماران بسياري به مطب مي آيند 
که در ميان شان هميشه هفت هشت نفري اصرار دارند که کرونا گرفته اند 

و مي گويند: دکتر به دادم برسيد، همه خانواده مبتال شده ايم! 
و من هر چقدر معاينه مي کنم، نشاني از کرونا نمي بينم و مي گويم: 
خانم، آقا، حرفي ندارم که براي ش����ما دوباره تس����ت کرونا بنويسم، ولي 

نگران جيب خالي شما هستم! 
ولي آنان باز هم حرف هاي خود را تکرار مي کنند. روزي يکي از 
اين دست بيماران به مطب آمد و گفت: دکتر جان، به چه زباني بگويم 

که کرونا گرفته ام و بايد بستري شوم؟
گفتم: نه، اش����تباه مي کنيد، االن ش����ما را معاينه کرده ام، از من هم 

سالم تريد! 
و او برگه اي از کيف در آورد و گفت: بفرماييد، اين هم تس����ت 

مثبت من! 
نگاهي به »پي سي ار« انداختم مثبت بود، به تاريخ تست نگاه کردم 
و با خود گفتم: طفلك يك ماه پيش تست اش مثبت شده و در بيمارستان 
بستري هم نشده و امروز کاماًل خوب شده است، ولي فکر مي کند که 
هنوز کرونا دارد و يك ماه دارد با ويروس  کوويد-19 زندگي مي کند؛ آيا 

اين رفتار به مثابه رنج بيهوده بردن نيست؟     
دکتر عبدالحميد حسين نيا   

چندي پيش در روزنامه وزين اطالعات خبر درگذشت مسن ترين مرد ايران با 100 نوه 
و نتيجه چاپ شد كه جا داشت روي آن بيشتر كار شود، چرا كه در دنياي پيشرفته امروز كه 
جوانان تحصيلكرده مسحور و شگفت زده تمدن غرب و ژاپن هستند، روي اين پديده طبيعي 
كه در كش��ور متمدن و باس��تاني ايران رخ داده اس��ت، بايد مطالعه ژنتيكي، جامعه شناس��ي و 
زيست محيطي انجام شود. حاج احمد صوفي كه به سال 1260 هجري شمسي به دنيا آمده 

بود، از تاريخ منطقه اطالعات و تجربياتي ارزشمند داشته كه قابل بازگويي بوده است.
 روستاي »قشالق« از توابع دهستان »مرخز« بخش مركزي شهرستان بانه كردستان چه 
ويژگي هاي آب و هوايي و محيط زيستي دارد، آيا آن مرحوم 139 سال عمر خود را در همين روستا 
زندگي كرده است يا نه؟ گروه خوني و ژن و نژاد مرحوم حاج احمد صوفي چه بوده و آيا اين روستا 
افراد مشابه آن مرحوم با عمر باالي 100 سال داشته است يا خير؟ زيرا پاسخ به اين سؤال ها ويژگي 
 و دستاوردهاي طبيعي دارد و شيوه زندگي و نوع تغذيه، پوشاك و دارو و درمان آن مرحوم قابل

 بررسي است.
 اي كاش فيلم مس��تند از زندگي او تهيه مي ش��د و خاطرات اش از زبان بازماندگان اش 
بي��ان ش��ود. در مجم��وع جمع بن��دي تحقيق��ات علم��ي و جامعه شناس��ي روي ط��ول عمر 
مرح��وم ح��اج احم��د صوفي مي تواند، براي ش��يوه زندگي ملت ايران الگو و راهكار مناس��ب 
باش��د، زي��را ام��روزه ميليون ه��ا نفر با هزينه هاي بس��يار باال و دارو و درم��ان و خوراك هاي 
 مناس��ب و ورزش و امكان��ات رفاه��ي موف��ق نمي ش��وند 90 ت��ا 100 س��ال زندگي طبيعي

 داشته باشند. 
ـ  آمل ذبيح اهلل بناگر 

 اين که دولتمردان مي گويند همه چيز به وفور در فروشگاه ها پيدا 
مي شود و نرخ ارز و سکه هم کاهش يافته، سخن بسيار درستي 
است، اما متأسفانه قدرت خريد اکثريت مردم و به خصوص اقشار 
آسيب پذير خيلي پايين آمده است. به گفته کارشناسان اقتصادي 
اگر کاال به حد وفور در بازار يافت ش����ود اما تمامي مردم توان 
خريد آن ها را نداش����ته باش����ند و يا پول به اندازه کافي در اختيار 
مردم باشد اما مايحتاج آنان به دست شان نرسد، در هر 2 صورت 
مردم دچار مش����کالت معيش����تي مي شوند و کاهش قيمت ارز و 
سکه وطال هم مشکل چنداني از آنان را حل نمي کند، زيرا مردم 
نان و برنج و روغن و گوش����ت مرغ و تخم مرغ و کره و پنير 
و پوش����اك و مسکن ارزان قيمت و نظاير آن ها را مي خواهند، نه 
مبلمان ايتاليايي و لوسترهاي بلور چك و فرانسوي و خودروهاي 
شاسي بلند خارجي! مردم پيش از همدردي مسئوالن با خودشان 
در مورد مش����کالت معيشتي، اقدام هاي عملي براي حل آن ها را 
از مسئوالن طلب مي کنند. مسئوالن بايد به فکر معيشت کارگران 
روزمزد، کودکان کار و زباله گرد، دانش آموزان محروم از وس����ايل 
آموزشي، سالمندان بي خانمان، جوانان تحصيلکرده بيکار، مستأجران، 
بازنشس����تگان و ديگر اقش����ار کم درآمد و نظاير آنان باشند و به 
آنچه که روزنامه ها مي نويسند و مجلسيان و حوزويان مي گويند، 
دقت و به سخنان شان عمل کنند. مردم تا کي بايد شاهد صاحبان 
ويالهاي لوکس و آنچناني و خودروهاي گران قيمت و رفت و 
آمد آنان در خيابان هاي شهر و به اين سخن سعدي عليه الرحمه 
بي اعتنا باشند که: »تو کز محنت ديگران بي غمي، نشايد که نامت 
نهند آدمي«؟ اگر امروز از روزگار همنوعان و هموطنان خود غافل 
باشيم، هرگز انسان هاي بهتري نخواهيم بود و اگر انسان هاي بهتري 
نباشيم، نخواهيم توانست انسان هاي بهتري را تحويل نسل هاي آينده 
دهيم. عمر ما انسان ها طوالني نيست و به تعبير قرآن کريم، خداي 
س����بحان مي فرمايد: »عيش و خوشي ها زودگذرند، لکن رسوبات 
آن ها باقي مي ماند.« مبادا روزي که در آخرين فرصت هاي زندگي 
از پشيماني هاي مان دم بزنيم و چرا حاال نگوئيم که نبايد با پشيماني 
دنيا را ترك گفت؟ و در نهايت از خود بپرسيم »چرا عاقل کند 

کاري که باز آرد پشيماني؟«

 هرمز خورشيديـ  رشت

ح����دود »آزادي بيان« کجاس����ت و به عبارت ديگر، 
ش����هروندان يك کش����ور براي ابراز عقيده بايد پايبند چه 
اصولي باش����ند؟ آيا افراد مي توانند زير پوشش هايي مانند 
»دمکراس����ي، آزادي انديشه، آزادي بيان و قلم« و امثال اينها 
هر چه مي خواهند بگويند؟ براي نمونه، آيا کسي مي تواند 
به دستاويز »حق  آزادي بيان« اصولي مانند فرمانفرمايي ملي، 
يگانگي ملي و يکپارچگي س����رزميني کشور را زير سوال 
ببرد يا نفي کند؟! آيا کسي مي تواند به بهانه »دمکراسي« و 
»آزادي انديش����ه« امنيت ملي را زير سوال ببرد و از عناصر 
يا گروهك هاي تروريس����تي دف����اع کند، يا درصدد توجيه 
 تراشيدن »اجتماعي �  فرهنگي � اقتصادي« براي اعمال پليد

 آنها برآيد؟!
برخي دولت هاي بيگانه مانند آمريکا، کانادا و شماري 
از کشورهاي اروپاي غربي مدت ها است به همين بهانه هاي 
پوچ و احمقانه اقدام به پذيرفتن و اعطاي اقامت به عناصر 
و گروهك هاي آشکارا تروريست، تجزيه طلب و فاشيست 
قبيله گرا از کشورهاي ديگر جهان کرده اند و به مستمسك 
»آزادي بيان« امکانات فعاليت هاي سياسي و رسانه اي به اين 
جريانات داده اند. از اين فراتر، اين حکومت ها حتي رسانه هاي 
رسمي دولتي خود را نيز در اختيار آنان قرار داده اند و در واقع 
بخشي از ماليات شهروندان خود را هزينه برپا کردن آشوب و 

تنش و جنگ هاي داخلي در اقصي نقاط جهان مي کنند!
اکنون پرس����ش اينجاست که آيا اين اقدامات با اصول 
بين المللي سازگاري دارند؟ قوانين سازمان ملل در اين باره چه 
مي گويند؟ بندهاي 1 و 2 از ماده 10 »کنوانسيون حقوق بشر 
س����ازمان ملل« که در همه کشورها ازجمله آمريکا، کانادا و 

کشورهاي اروپايي الزم االجرا است؛ چنين مي گويد: 
بند1: »هر کس����ي از حق آزادي بيان برخوردار است، 
اين حق بايد ش����امل آزادي داشتن عقايد و دريافت و بيان 
اطالع����ات و ايده ها ب����دون دخالت مقامات دولتي و بدون 
در نظر گرفتن مرزبندي هاي جغرافيايي باشد. اين ماده مانع 
درخواست دولت ها براي دريافت مجوز به منظور انتشار اخبار 

يا فعاليت هاي بنگاه هاي تلويزيوني و سينمايي نخواهد بود.«
بند2: »اعمال اين آزادي ها از آنجا که با خود وظايف 
و مس����ئوليت هايي را به همراه دارند؛ ممکن است نيازمند 
تشريفات، شرايط، محدوديت ها يا مجازات هايي باشند؛ که 
توسط قانون مقرر شده است و در يك جامعه مردم ساالر 
به منظور حفظ امنيت ملي، يکپارچگي سرزميني، يا امنيت 
همگان����ي، ب����راي ممانعت از ايجاد هرج و مرج يا ارتکاب 
جراي����م، حفاظت از س����المت و اخالقيات مردم، حمايت 
از آبرو يا حقوق س����ايرين، جلوگيري از افشاي اطالعات 
 محرمانه يا حفظ اقتدار و بي طرفي دس����تگاه دادگس����تري 

ضروري هستند«.
به روشني مي بينيم که سازمان ملل به کشورها اين حق 
را داده اس����ت که در مواردي که به امنيت ملي، يکپارچگي 
سرزميني و امنيت همگاني آسيب زده مي شود؛ »آزادي عقيده 

و بيان« را محدود و مش����روط و حتي ممنوع؛ و براي آن 
مجازات تعيين کنند. 

بايد توجه داشت که اين قانون فقط به مسئله »آزادي بيان« 
و ن����ه آزادي عمل � مي پردازد. به عبارت ديگر حکومت ها 
مي توانند افرادي را که حتي در سخن نيز اصول حاکميت ملي 
را نفي کرده  اند يا زير سوال برده اند؛ مجرم بدانند و مجازات 
کنند. چه برسد به اينکه فردي در اين زمينه دست به اقدام 
عملي بزند و براي مثال براي برهم زدن امنيت ملي يا آشوب در 
کشور، حزب و سازمان راه بيندازد يا راهپيمايي و گردهمايي 
برگزار کند، يا فراتر از همه اينها، اقدام هاي تروريستي انجام 
دهد يا در گروهك هاي تروريستي تجزيه طلب عضو شود، 
بديهي است که به طريق اولي، حکومت ها حق برخورد و 

سرکوب همه اين اقدامات غيرقانوني را خواهند داشت. 
پرس����ش ديگر اين است که آيا اين قوانين بين المللي 

در تضاد صريح با اقدامات برخي دولت هاي غربي نيست؟! 
اعطاي تابعيت و اجازه اقامت و زندگي و فعاليت هاي سياسي 
و حزبي و بدتر از اينها را ه اندازي گروهك هاي تروريس����تي 
به شرورترين تروريست هايي که سابقه اقدامات مجرمانه و 
حتي جنايت و ترور و بمب گذاري داش����ته اند؛ يا مجرمان 
امنيت����ي که براي نفرت پراکني قومي � مذهبي و راه انداختن 
آشوب و جنگ داخلي در کشورهاي متبوع خود فعال بوده اند؛ 
چه توجيهي دارد؟ آيا اينها »فعال حقوق بشر« هستند؟! بر 
پايه کدام قانون، تروريست  هايي که به اذعان خودشان عضو 
گروهك هاي غيرقانوني تجزيه طلب هستند؛ »روزنامه نگار« و 
»خبرنگار« قلمداد مي شوند؟! آيا دولت هاي غربي مشابه اين 
اقدامات »حقوق بشري« و »روزنامه نگاري« را درون کشورهاي 

خودشان نيز تحمل مي  کنند؟!
نکته جالب توجه ديگر اين اس����ت که کليت ساختار 
سازمان ملل و نهادهاي زيرمجموعه آن پس از جنگ جهاني 
دوم و از سوي قدرت هاي پيروز در اين جنگ ايجاد شده 
و قوانين آن نيز از س����وي اين دولت ها نگاشته شده است، 
بسياري از کشورهاي جهان � از جمله ايران � هيچ نقشي در 
پيدايش اين ساختار و تدوين قوانين آن نداشته اند و به ديگر 
سخن کشورهاي غربي حتي حاضر به پايبندي به قوانيني که 

خود نگاشته اند نيز نيستند!
ياد آوري اين نکته س����ودمند اس����ت که بايد نهادهاي 
آگاهي رس����اني همگاني در کشور مانند صدا و سيما در اين 
زمينه بسيار فعالتر عمل کنند، و مردم را از قوانين بين المللي 
آگاه س����ازند، تا رسانه هاي ايران ستيز و دروغ پراکن دولتي 
غربي نتوانند با سانسور اين اصول، مردم را در ناآگاهي نگه 
دارن����د. همچنين نهادهاي دولتي مربوطه، مانند وزارت امور 
خارج����ه بايد با اعتماد به نفس و اطمينان کامل در بر حق 
بودن موضع ايران در اين زمينه، بر پايه اصول بين المللي به 
صورت جدي به دولت هاي غربي هشدار دهد و آنها را به 

خاتمه اين رويه غيرقانوني وادار سازد. 
علي سعيدي 

بع��د از پيروزي انقالب يكي از گرفتاري هاي دولت هايي كه 
بر سر كار آمده اند، شركت هاي هرمي بوده است و من درباره اولين 
ش��ركت هرمي و نام و عملكردش كه در افش��اي آن نقش هر چند 

كوچكي داشتم، در زير مطالبي مي آورم. 
تابستان 62 يا سال قبل و بعد از آن در يك مهماني، آقايي به 
من مراجعه كرد و پرسيد كه آيا حاضري يكي از اعضاي تشكيالت 
من ش��وي؟ من خواهان توضيح بيش��تري ش��دم كه پاسخ شنيدم: 
ش��ما در بانكي حس��اب افتتاح و هر روز يا هر هفته فالن مبلغ را 
ب��ه حس��اب م��ن واريز مي كني و من هم ب��ه نوبه خود مبلغي را به 
حس��اب باالدس��ت خ��ود واريز مي كنم كه در انته��ا جمع مبالغ به 
حس��اب رئيس شركت واريز مي ش��ود، نام شركت هم زعيم است 
و بعد از فالن مدت، كه متأس��فانه بر اثر مرور زمان جزئيات آن را 
فرام��وش كرده ام، ش��ما هم به دنب��ال 5 نفر ديگر مي رويد كه آنها 
هم به حساب شما پول واريز مي كنند و بعد از فالن مدت با پولي 
كه ُمدام به حس��اب ش��ما مي آيد، مي  توانيد خودرو و حتي خانه اي 
بخريد! از قبول درخواست او سرباز زدم، ولي پيش خود گفتم بايد 
اين كالهبرداري را به مراجع ذي ربط اطالع دهم. فرداي آن روز 

به كاخ دادگس��تري واقع در خيابان خيام، روبروي پارك شهر رفتم 
و بعد از يكي دو ساعت اين طرف و آن طرف رفتن، سرانجام مرا به 
اتاقي فرستادند و نزد آقايي كه فكر كنم بازرس بود، هدايت شدم. 
وقتي ماجرا را براي ايشان تعريف كردم، بالفاصله تلفن را برداشت 
و با اداره ثبت شركت ها تماس گرفت و نشاني شركت ياد  شده را 
از آنها خواس��ت و س��پس آدرس مرا هم يادداش��ت كرد و گفت كه 
براي مراحل بعدي به نشاني شما نامه مي فرستيم. فرداي آن روز 
در صفحه دوم روزنامه اي كه عصرها منتش��ر مي ش��د، خبر مراجعه 
مأموران به ش��ركت زعيم و دس��تگيري رئيس و معاون او كه برادر 
و همس��رش بودند، منتش��ر ش��د كه خالصه اي از عملكرد آن ها را 
هم توضيح داده بودند كه به دليل پيچيدگي كارهايشان اگر كسي 

چند بار هم آن را مي خواند، متوجه قضيه نمي شد!
بعد از گذشت دو سه روز در يك بعد ازظهر زنگ خانه مان به 
صدا درآمد كه خودم در را باز كردم، آقايي كيف به دست با پيراهني 

آس��تين كوتاه و با 40 تا 50 س��ال سن نام مرا ذكر كرد، گفتم خودم 
هستم! گفت: من آقاي »ز« هستم، او را به داخل منزل راهنمايي 
كردم كه بعد از پذيرايي مختصري لب به ش��كوه و ش��كايت گشود 
كه در جواب گفتم: از ش��ما ش��كايتي ندارم، فقط از نحوه عملكرد 
شركت كه تشخيص دادم كالهبرداري است، شكايت كرده ام. ولي 
او زير بار نمي رفت كه بعد از گفتگوهاي بسيار به ايشان گفتم دادگاه 
چگونگي عملكرد شركت شما را معلوم مي كند و در انتها پرسيدم 
اين ايده چگونه به ذهن ش��ما آمد كه پاس��خ داد اين طرح از قديم 
وجود داش��ته اس��ت، و پرسيد: مگر شما نمي دانيد گاهي كاغذي به 
ش��ما مي  دهند كه روي آن دعايي نوش��ته ش��ده است و در انتها از 
شما مي خواهند عين عبارت روي آن كاغذ را روي ده ها كاغذ ديگر 
بنويس��يد و به 10 نفر ديگر بدهيد كه اگر از اين كار س��ر  باز  زنيد، 

دچار نفرين هايي خواهيد شد! 
به هر حال، او رفت و بعد از چند روز نامه اي از طرف دادگستري 

به منزل ما آمد كه تاريخ دادگاه را معلوم كرده بود، دادگاه در همان 
كاخ دادگستري در خيابان خيام تشكيل مي شد. 

در دادگاه كه قاضي آن، فرد روحاني جواني بود، رئيس شركت 
و برادر و همس��ر او و من حضور داش��تيم كه رئيس دادگاه خواست 
شكايت ام را بيان كنم كه منهم آنچه را شنيده و ديده بودم، گفتم 
كه توسط منشي دادگاه نوشته مي شد . سپس رئيس دادگاه از من 
پرس��يد آيا از اين آقا )متهم( ش��كايتي داريد، كه گفتم خير! س��پس 
رئيس دادگاه گفت پس اين دفتر را كه منشي مي نوشت، امضاء كنيد 
و مرخص شويد كه من هم اينكار را كردم و از دادگاه بيرون آمدم، 
در حالي كه دادگاه به كار خود ادامه داد و من بعد ها خيلي مش��تاق 
بودم كه بدانم سرانجام آن دادگاه و رئيس شركت و معاون او چه 
شد؟ در پايان بايد گفت اين شركت هاي هرمي تاكنون با چهره هاي 
گوناگون و شگردهاي مختلف بارها تشكيل شده اند و بعد از مدتي 
از ميان رفته اند و دوباره در جايي ديگر سر برون آورده اند كه حتي 
رأس هرم آن ها در خارج از كش��ور هم خودنمايي كرده اس��ت كه 

نمونه آن ها را مي توان شركت ُگلد  كوئيست دانست.
جعفر جارچي

خبرناخوش آيند اس��ت، ولي واقعيت دارد: 1000 
خان��وار اه��ري ط��ي يك س��ال فقيرتر ش��دند!  � فجر 
آذربايج��ان 19 مهر99. ش��ايد اين خبر به دليل ش��يوع 
ناخواسته ويروس منحوس و بدنهاد كرونا در سطح كشور 
ه��م فراگير باش��د، اما هدف م��ا بازخواني مصداق هايي 
اس��ت كه پيش��تر در همين روزنامه مردمي اطالعات، به 
فراخور حال و خواهش مجال، به دفعات به ش��رح آن ها 

پرداخته ايم و باز خورد معقول و مطلوب نيافته ايم.
س��يب س��رخ اهر كه باب ميل وميوه باغي بسيار 
خوب و ميوه سالمت است و در اهر به دست مي آيد، 
مي طلبد كه صنايع تبديلي داش��ته باش��د و با احداث 
كارخان��ه كمپ��وت و فرآوري آن، نگذارند از خس��تگي 
باغداران، خداي نكرده از ريش��ه برافتد و س��المت را 

تهديد كند!

پيش��نهاد داديم براي جلب بيش��تر گردشگران 
ب��ه راه ه��اي مواصالتي اه��ر مركز ارس��باران، كه از 
محروم ترين شهرهاي استان آذربايجان شرقي است، 
زي��اد توجه كنند و در مس��ير اي��ن راه ها به فاصله هاي 
مناس��ب و مهندسي شده اس��تراحتگاه هاي مجهز به 
وس��ايل آسايش��ي و بهداش��تي و خانه هاي بومگردي 
آبرومن��د و هتل ه��اي نگفتيم پرس��تاره حتي المقدور 

مناسب روز آماده سازند، كه پذيرفته نشد!
در تأمين مواد اوليه و تار و پود قالي فرش بافان، � 
كه امرار معاش اكثريت خانوارهاي اهر � ارسباران است 

و پرداخت وام هاي دراز مدت كم بهره به آنان با هدف 
رونق كارهايش��ان و اقتصاد خانواده هايشان، مضايقه 
نكنند، تا گرهي از گره هاي ناگشوده ي آنها گشوده شود 
و اقدام هاي عاجلي هم در مورد بيمه قالي بافان مبذول 

دارند، كه نتيجه آن راضي كننده نبوده است!
گفتيم و نوش��تيم كه اهر مركز ارس��باران به راه 
ريلي نياز مبرم دارد تا از اين طريق تبريز مركز استان 
آذربايجان شرقي به باكو پايتخت جمهوري آذربايجان 
وصل شود، كه به رونق اقتصاد منطقه كمك مي شود، 
چرا كه با رفت و آمد گردشگران و سرمايه داران، فضاي 

كسب و كار بازتر شده و موجب درآمدزايي و فقرزدايي 
مي شود، كه پشت گوش انداخته شده است.

توصي��ه كردي��م ف��رآوري م��واد معدن��ي مس 
»س��ونگون« در محل انجام گيرد و كارخانه هايي كه 
در تغلي��ظ فل��زات و به ويژه مس كاربري دارند، در آن 
منطقه احداث شود كه از عايدي آن ها اهالي منطقه نيز 
برخوردار خواهند شد، شنيديم كه گويا برنامه هايي در 
اين زمينه بر زبان متوليان جاري مي شود كه ان شاء اهلل 

خير است، تا جامه عمل بپوشد!
باقر رشادتيـ  شهريار، شهر جديد انديشه
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ماجراي من و شركت هرمي! 

پيشنهادهايي براي عمران و آبادي اهر

اما و اگرهاي حق آزادي بيان و انديشه 

neveshteh@ettelaat.com )ايميل گفته ها و نوشته ها)ويژه خوانندگان

يادداشت هاي مطب

چرا عاقل كند كاري كه  باز آرد  پشيماني؟

بيماري كه بهبود يافته بود  و خود نمي دانست! 

امروز نيرومندترين قدرت در جهان »افکارعمومي«  جوامع انساني است. »افکار 
عمومي« ضمير باطني يك ملت است که بدون در نظر گرفتن آن، هيچ طرح و برنامه اي 

در سطح کشورها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.  
در تاري���خ هر کش���وري روزهاي منحصر به ف���ردي وجود دارد که از حافظه 
تاريخي مردم هيچگاه محو نخواهد ش���د.  8 آذرماه س���ال 1376 بعد از مس���ابقه 
تيم ه���اي ملي فوتبال ايران و اس���تراليا که منجر به راهياب���ي ايران به جام جهاني 
فرانس���ه ش���د و »حماس���ه ملبورن« نام گرفت، در تهران و اکثريت شهرهاي ايران 
 هنگام���ه اي از ش���ور در ميان مردم برپا کرد که مدت ه���ا در گفتمان هاي عمومي 

جاري و ساري بود .
 تا قبل از شروع نيمه دوم مسابقه مکان هاي عمومي و خيابان هاي مرکزي تهران 
بس���يار آرام و در ش���رايط عادي بود، اما پس از 90 دقيقه وضعيتي در خيابان ها و 
ميدان هاي شهر به وجود آمد که به راستي مي توان آن پديده را  زلزله اجتماعي ناميد .   
موج هاي نيرومند شعف و شادماني مردم که در آن روز مانند چشمه از هر کوي و 
برزن جوشيد و رودي خروشان پديد آورد و جلوه درخشاني از »افکار عمومي« را 

به نمايش گذارد.
  اين رويداد مورد توجه محافل علمي و دانشگاه ها نيز واقع شد و استادان مراکز 
آموزش عالي در کالس ها و محافل آکادميك در مورد آن به گفتگو با دانش���جويان 
مي پرداختند. يکي از چهره هاي علمي که اين موضوع را مورد تجزيه و تحليل جدي 
و عميق قرار داد دکتر پرويز پيران استاد جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي بود 
که در يك ميزگرد 2 ساعته با جمعي از اعضاي هيات تحريريريه روزنامه اطالعات، به 
ابعاد گوناگون آن پرداخت و خاطرنشان ساخت که حضور گسترده و پرشور همه اقشار 
جامعه را در روز 8 آذرماه 76 از منظرهاي مختلف علمي مي توان در قالب پايان  نامه هاي 

مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري طرح کرد و مورد واکاوي قرار داد.   
سپس در همان سال در روزنامه همشهري نيز به آن پرداخته شد و دکتر پيران 
پديدار شدن ناگهاني اين واقعه را نشانه روشني از مطالبه هاي جوانان و اعالم نيازهايي 
دانس���ت که در ش���رايط عادي امکان درك آن توسط مديران و مسئوالن وجود ندارد 
و در عي���ن ح���ال بي توجهي به اين م���وارد را زنگ خطري براي فاصله گيري از 
عقالنيت و »جامعه مدني« قلمداد کرد که نتيجه آن، پديده خطرناك »انبوه خلق« و 

»جامعه  توده  وار« خواهد بود. 
دکتر     ابراهيم جعفريـ  مدرس علوم ارتباطات دانشگاه

حماسه ملبورن و  تجلي افكار عمومي

 ضرورت بررسي  راز طول عمر مرد
 139 ساله كردستاني 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

مشخصات و شماره تلفن هاي نمايندگي هاي
 اطالعات در آذربايجان شرقي

شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن  نمايندگي كدنام و نام خانوادگيرديف

04135552590كمال الدين نيكرفتار خياباني1
تبريز09145916665فاكس 35563141

آذرشهر0413422083709141197210محمدحسين صفرعليزاده2
اهر0414422600009141289883ابوالفضل عمراهي3
اسكو0413322399109144121055حسين مقدم4
ايلخچي0413341288409143171988فريد ويراني5
باسمنج0413634336009149141192مجيد دوشابچي6
بستان آباد0414333449909144310910بهرام بهبودي7
بناب0413773555209149210534جاويد بنابيان8
تسوج0414257251509141700802عليرضا خوش نيت9
تركمانچاى0415242222409148919051على شكرانى10
جلفا0414202684009148952544ابوالفضل يونسي11
چاراويماق0415272268309143240243اياتعلي شيخي12
خامنه0414246227009144710474عباس جيران پور13
خسروشاه0413244440009141017347ميراسد  مير حسيني14
سراب0414322316309143314383صابر حيدرپور15
سردرود0413420110009149151125بهروز كرباسي16
شبستر0414242724409149713009احمد بادامچي17
صوفيان0414252067209143013878جعفر صوفي زاده18
عجب شير0413762223009144202567عنايت اله قاضي19
كشكسراي0414214059009369622042موسي الرضا موسوي20
كليبر0414444266009143261135سهيل رستم زاده21
مراغه0413325310209141212602بهروز نجفقلي دوست22
مرند0414223491709143912550محسن اسماعيل  پور23
ملكان0413782762909148765740داريوش عينالو24
ممقان0413432375709142309631سيفعلي بابا رحيمي25
مهربان09143194806- - - - -041قاسم وفادار26
ميانه0415222343009144235475دارا فاتحي27
وايقان0414247302809149713798حسينقلي مسعود زاده28
هاديشهر0414204089509144924265وحيد اقدامي29
هريس0414343555509144321655مهدي دعاگوئي30
هشترود0415262283609144038680مرتضي محمدي31
خداآفرين0414444102009147564080معصومه على وند32
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بر� سبز پر�يد 141 مد� 1386 به 
� شاسي: S1482286226801 به 
� پال�: 44 �ير�� 554�13 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

كا�� خو��� هيوند�� �لنتر� مد� 2015 
به � پال�: 20 �ير�� 543�43 � 

 KMHDH41E1FU108250 :شاسي
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

�صل سند � بر� سبز پژ� 206 مد� 90 �نگ سفيد پال� 
94�876�31 شما�� موتو� 13390001489 شاسي 
NAAP41FD8BJ310486 مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست. 

كا�� كاميو� كشند� �سكانيا مد� 2014 �نگ سفيد پال� 
 DC13103L016822345 �65 �941�38 شما�� موتو

شاسي YS2G4X200E5355183 مفقو� گر�يد� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز پژ� 405 مشكي مد� 84 
پال� 73�371�27 شما�� موتو� 

12484083018 � شما�� شاسي 
14230552 مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

بر� سبز پر�يد مد� 75 خاكستر� شما�� موتو� 
0845653 شما�� پال� 854�27 �ير��44  � 
شما�� شاسي S1442274113427 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. 

كا�� پرسنلي �ينجانب محمو� مهر�بي كوشكي 
متولد سا� 1352 با كدملي 1140788523 
�� تا�يخ 1399/08/15 مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. �صفها�

شناسنامه � پر��نه تر�� خو��� سو��� نيسا� پاتر�� مد� 
2017 سفيد �نگ � شاسي JN8BY5H9019988 � موتو� 

VQ40550169B پال� 33 � 43497 � ���ند به نا� فر��نه 
�طن ��ست مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

سند كمپاني تر�كتو� كشا���� فرگوسن 
475مد�1398 به شما�� پال� 62 � 989�18 � 

شما�� موتو� MT4A2W0/100 مفقو� �  �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. (سا��)

بر� سبز سو��� پيكا� مد� 1382 � موتو� 
11158243175 � شاسي 0082432175 

پال� �ير��65 � 843�49 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. ��ند كرما�

�صل بر� سبز ��نت جرثقيل ��� نيسا� مد� 
85 به شما�� پال� 475�69�ير��91 موتو� 
344941 شاسي J033512 مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

كا�� هوشمند كاميونت �يسو�� به 
شما�� پال� 18�269�98 � شما�� 
كا�� 3021993 مفقو� گر�يد� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. «سامن»

سند � بر� سبز ��نت سايپا سفيد مد� 
94 پال� 34�138�42 شما�� شاسي 

NAS451100F4937345 شما�� موتو� 
5377946 مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز ماشين سو��� پر�يد مد� 87 �نگ 
نقر� �� متاليك شما�� 2314730 شما�� ها� 

S1412287705484 شما�� پال� 78�765�72 
مفقو� گر�يد� � �� �عتبا� ساقط مي باشد. لنگر�� 

سند � بر� سبز پژ� 405 خاكستر� مد� 96 پال�16� 317 �49 
 NAAM01CE4HK580862 شما�� شاسي

شما�� موتو� 124K1034497 متعلق به �عظم جمالي 
مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

سند سمند �� �يكس مد� 90 پال� 24�417�74 
شما�� موتو� 12490050570 شما�� شاسي 
NAAC91CC3BF860811 متعلق به مهد� 

خد�� مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

سند مالكيت ��هو� خو��� سو��� پژ� 405 
GLi نو� مد��� 84 پال� �نتظامي 494�25 

�ير��22 شما�� شاسي 16223329 شما�� موتو� 
12484147676 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت كاميو� با�� چوبي بنز به شما�� پال� 
AA111-84268 شما�� موتو� 33491010159066 شاسي 

37405616427830 به نا� شركت ليزينگ خو���كا� (سهامي خا�) 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. پلدختر 

شناسنامه مالكيت پژ� پا�� سفيد 
پال�313�31 �ير��67 موتو� 1463205 

شاسي LH258163 به نا� مريم باقر� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني سو��� پژ� 206 
مد� 1396 به شما�� �نتظامي 
869�42 � �ير��84 � شما�� 

 167B0026892 �موتو
� شما�� شاسي 

 NAAP41FE9HJ024856
به نا� سيدصابر حسيني مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. (شير��)

بر� سبز يك �ستگا� خو���� سو��� 
ها� بك سيستم پژ� تيپ TU3205 مد� 

1396 به �نگ سفيد � ��غني به شما�� 
پال� 34� �ير��635�58 به شما�� 

موتو� 182A0011481 � شما�� شاسي 
NAAP03EE1HJ499474 به نا� بها�� 
پو�پناهي مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
�با���

بر� سبز � بر� كمپاني خو��� پژ� 
ها� بك TU3206 نا� مالك جو�� 

سما��تي كد ملي 2971794059 
مد�: 1396 �نگ سفيد ��غني شما�� 

موتو�: 165A0124544 شما�� 
 NAAP03EE1HJ098457 :شاسي

شما�� پال�: 729�36�ير��68 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز سو��� پژ� 405 
مد� 1388 به شما�� پال� 

45�374�85 با شما�� 
موتو� 12488024856 

� شما�� شاسي 
 NAAM01CA09K933280
به نا� سعيد ثمر� مر��� مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
كرما�

بر� سبز يك �ستگا� خو���� سو��� 
سيستم سايپا تيپ  SE131 مد� 

1398 به �نگ سفيد � ��غني به شما�� 
پال� 34� �ير��145�82 � شما�� 
موتو� M13/6385379 � شما�� 

 NAS411100K3573785 شاسي
به نا� ��� نظر� مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
�با���

�� لو� ته پر كوسه 
شناسه مجو� 

 0210021672952
سريا� كا�� 9600485 

به نا� سلما� 
سعا�� خو�� به كدملي 
2572672952 كا�� 

مجو� سال� فو� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. 

نوبت ��� 
مد�� تحصيلي �ينجانب محسن 
خر�ساني فر�ند محمو� به شما�� 
شناسنامه 816 صا��� �� شير�� 
مقطع تحصيلي كا���ني �� �شته 

�مو� بانكي �� ��نشگا� ���� 
�سالمي ��حد �با��� خرمشهر 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. �با��� 

سند كمپاني � بر� سبز (شناسنامه) 
� كا�� شناسايي سو��� �نا پال� 

مد� 1399 به شما�� موتو� 
147H0509535 � شما�� شاسي 
 � NAAW21HU1LE265075
شما�� �نتظامي 385�47 � �ير�� 

93 به نا� سيد� معصومه نو�� �مير 
ساال�� مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. (شير��)

بر� سبز (شناسنامه مالكيت) 
متعلق به خو��� سو��� سايپا 
132SE �نگ مشكي متاليك 

مد� 1393 شما�� پال� 
14�217�74 شما�� موتو� 
5166379 شما�� شاسي 

 NAS421100E1213790
به نا� �منه نيسي مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

�گهي مفقو�� 
�صل شناسنامه خو��� سو��� 

 131SL سيستم سايپا تيپ
شما�� موتو�: 4273674 شما�� 
 S1412290010297 :شاسي
شما�� پال�: 94�122�27 به نا� 
محمد پا� ���� فر�ند �بر�هيم 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. بستك 

بر� سبز � كا�� ماشين 
سو��� ها� بك سايپا تيپ 

111SE مد� 94 �نگ 
نو� مد��� متاليك پال� 

99 �ير�� 162�72 شما�� 
موتو� 5459113 شاسي 

 NAS431100F5840180
به نا� فاطمه شربتي مفقو� � 
فاقد �عتبا� مي باشد. (بند�گز)

مجو� حمل سال� شكا�� به شما�� 
سريا� 1658704 ساچمه �ني 

ته پر �� لو� كاليبر 12 مد� 
كوسه ساخت تركيه شما�� سال� 

911317355 صا��� �� معا�نت 
�سلحه � مهما� گرگا� به نا� 

غالمرضا �ضائي � � 27507 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. گرگا� 

بر� سبز� كا�� � بر� مز�يد� 
موتو�سيكلت �تر� 125CDI مد� 90 
به �نگ مشكي به شما�� پال� 695 � 

79464 شما�� موتو�
*NEA*1067740 � شما�� شاسي  

NEA***125A9025368 به 
نا� حامد �ضائي مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشند. 

(بند�عبا�)

بر� سبز سو��� پژ�405 
�نگ خاكستر� متاليك 

مد� 1394 به � شاسي: 
 NAAM11VE3FK738521
 124K0779006 :�موتو �

به � پال�: 38�ير��846�38 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

كا�� خو��� سو��� سايپا
SE111 مد�93 به �نگ 

سفيد � ��غني به شما�� پال� 
84 � 494�68 شما�� موتو� 
5197244 � شما�� شاسي 

 NAS431100E5795870
به نا� بهمن ��ستي �يلمي 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. (بند�عبا�)

بر� سبز � كا�� خو��� �� �� �� 
33X مد� 1396 به شما�� پال�41 

�ير��198�81 به شما�� موتو� 
 MVM484FBDH013521

� شما�� شاسي 
NATGBAYL3H1014002 به 

نا� مصطفي �ميني كيا مفقو� گر�يد� 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

شناسنامه � كا�� خو��� سو��� 
پژ� 405GLX-XU7 مد� 97 
به �نگ خاكستر� � متاليك به 

شما�� پال� 38 � 278�41 شما�� 
موتو�124K1191560 � شما�� 

 NAAM01CE8JK393839 شاسي
به نا� قز� �حمدپو� كال� كج مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشند. (بند�عبا�)

(مفقو��)
شناسنامه� سند كمپاني � كا�� 
سو��� پر�يد به �نگ نقر� �� 
مد� 1386 به شما�� موتو� 
2072216 شما�� شاسي 

S1412286365576 شما�� پال� 
98�ير��367�13 به �ينجانب �ضا 
ها�يز��� مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. (�هلر��)

سند كمپاني � بر� سبز 
خو��� سو��� �نا مد� 
1394 به شما�� پال� 

17�443�93 � شما�� شاسي 
 � NAAW01HE9EE002218
 147H0102278 �شما�� موتو

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

���ميه � ناصر كريمي حسن �با��

سند كمپاني خو��� سو��� 
پژ� SLX 405 مد� 

1395 به شما�� پال� 
17�158�53 � شما�� شاسي 

 � NAAM31FEXGR044071
 164B0080958 �شما�� موتو

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

���ميه � ناصر كريمي حسن �با��

بر� سبز � كا�� ماشين 
 GLX 405 �خو��� سو��� پژ

مد� 1384 به شما�� پال� 
27�493�23 � شما�� 

موتو� 12484163612 � 
شما�� شاسي 13210470 

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد.

���ميه � حسين مقدسي

سند سبز خو��� پژ� 
TU5206 مد� 1394 

�نگ سفيد ��غني به شما�� 
 163B0187592 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAP13FE2FJ319279

مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز خو��� سو��� سمند 
LXEF7 مد� 1397 به شما�� 
پال� 68�568�56 � شما�� 
 147H0370879 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAACJ1JE7JF410361
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
���ميه � �سو� عاشو��

بر� سبز (سند مالكيت) � سند كمپاني 
(فاكتو� فر��) خو��� سو��� سمند 
LX XU7 مد� 1392 به شما�� پال� 
�ير��53�731�86 به شما�� موتو� 
124K0170235 به شما�� شاسي 

NAAC91CC0DF628492 به نا� 
ميال� پو��قتد�� مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.
�صفها�

�گهي مفقو�� 
�صل شناسنامه خو��� سو��� 

سيستم پر�يد تيپ جي تي �يكس �� 
شما�� موتو�: 01113070 شما�� 

 S1412284503544 :شاسي
شما�� پال�: 94 �152�12 به نا� 
عا�� پو����� فر�ند عبد�لرحمن 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. بستك 

بر� سبز (سند مالكيت) � سند 
كمپاني (فاكتو� فر��) � برگه ها� 
نقل � �نتقا� كاميو� كشند� ��يت 
كاماند� مد� 1974 به شما�� پال� 

�ير�� 13�622�71 به شما�� 
موتو� 10320779 به شما�� 

شاسي 837244 به نا� عز� �له 
مر��ني مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست. �صفها� 

كا�� خو��� سو��� سمند تيپ 
LXEF7CNG مد� 96 به شما�� 

�نتظامي 413�79 �ير��10 � 
 147H0304048 �شما�� موتو

� شما�� شاسي
 NAACJ1JE2HF284727 به 
نا� سا�ما� تال� گستر پرنيا� 

مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

سند كمپاني� بر� سبز � 
 L90 ���بنچا� خو��� سو

مد� 86 به �نگ مشكي 
به شما�� پال� 941�19 
�ير��38 � شما�� شاسي 

7A001536 � شما�� موتو� 
7702035322D016062 به 
نا� ساسا� حامد� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب سانيا ��هد 
فر�ند محمد�ضا به شما�� شناسنامه 

0010389482 صا��� �� تهر�� �� مقطع 
كا�شناسي �شته حسابد��� صا��� �� ��حد 
��نشگاهي فير��كو� با شما�� 2589744 
مفقو� گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� مي باشد. 

�� يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� �� به 
��نشگا� ���� �سالمي ��حد فير��كو� به نشاني 
فير��كو� � ��نشگا� ���� �سالمي ��سا� نمايد. 

سند موتو�سيكلت ���يسو� 
تيپ CC125 �نگ نقر� �� 
مد� 1387 شما�� موتو� 

154FMIX08D01947 شما�� 
 NFX***125D8701618 تنه
شما�� پال� 828 � 99238 به نا� 
ماندني شهبا�� فر�ند قلي مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست. 
گنا�� � خالقي 

بر� سبز ��نت نيسا� تيپ 
2400 مد� 90 به �نگ 

�بي ��غني به شما�� پال� 
43�787�32 � شما�� 

موتو� 584503 � شاسي 
 NAZPL140TBO297472
متعلق به مر��� صالحي مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
چا�گا� 

�گهي مفقو��
بر� سبز سو��� پژ� 405 

جي �� �يكس به شما�� پال� 29 
�ير�� 129�22 شما�� موتو� 
124841965 شما�� شاسي 

14251569 به نا� �ينجانب مهر�� 
سالك كدملي 4969639248 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. صحنه � سميعيا� 

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) � كا�� 
��نت پيكا� 1600 مد� 1387 سفيد 

��غني پال� 69 �335�53 شما�� 
موتو� 11486083142 شما�� 

 NAAA46AA38G002409 شاسي
به نا� مريم قزلسفلو شما�� ملي 

4889629726 مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست. 

گرگا� 

برگه سبز خو���� سو��� 
پژ� ���� �� 1600 مد� 
1382 به شما�� موتو� 

22368214725 به شما�� 
شاسي 82114311 به 

شما�� پال� 33�713�95 
�� �قا� �حمد مهديا� مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. �نا� 

بر� سبز� بر� تر�� � سند محضر� خو��� هيوند� 
�لستر مد� 2015 به ش���ما�� پال� 55�14582 � 
به ش���ما�� موتو� G4FGEU392677 � شما�� 
شاسي KMHTC61C3FU223307 به نا� بيو� 
شيرچرند�بي مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.                     (تبريز)

آگهي مفقودي
�صل شناسنامه مالكيت(بر� سبز) � سند كمپاني � كا�� خو��� 
سو��� سيس���تم پژ� تيپ پا�� به �نگ مشكي به شما�� �نتظامي 
73 � 315�94 مد� 1383 به ش���ما�� موت���و� 12483023512 
� ب���ه ش���ما�� شاس���ي 83804684 متعلق ب���ه �ينجانب مجيد 
جال�� فر�ند �س���و� متولد 1371/1/16 فس���ا � به شما�� ملي 
2560182866 مفقو� � �� ��جه �عتبا� س���اقط مي باش���د. (فسا)

كل �س���نا�� س���ند كمپاني� بر� س���بز � كا�� 
ماش���ين خو��� پر�يد 141 مد� 1382 به ش���ما�� 
پال� �ي���ر��91�274�61 � به ش���ما�� موتو� 
 S1482282100632 00434979 � شما�� شاسي
به نا� محر� �قائي عباس���علي لو مفق���و� گر�يد� 
� �� ��ج���ه �عتب���ا� س���اقط مي باش���د.(تبريز)

(نوبت ���)
�گهي فقد�� مد�� تحصيلي 

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب 
ياسر بدخشا� فر�ند ناصر به شما�� 

شناسنامه 15 صا��� �� ��مسر 
�� مقطع كا���ني پيوسته �شته 

ساختما� صا��� �� ��حد ��نشگاهي 
قشم با شما�� 4985 (15�13) 
تا�يخ 23/1/91 مفقو� گر�يد� 
�ست � فاقد �عتبا� مي باشد. �� 

يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� �� 
به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد قشم 
به نشاني جزير� قشم� ��نشگا� ���� 

�سالمي ��سا� نمايد. 

پذيرش فو رى 4 نفر

در بخش ادارى بازرگانى 
5� ثابت+ پو�سانت+ ناها�

4 4 2 0 6 3 9 6

فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

ن و كرج
ى تهرا

بوم

آگهي دعوت به همكاري 
پير� �گهي قبلي مؤسسه حسابرسي تأمين �جتماعي مبني بر تكميل كا�� خو� �� بخش روابط عمومي �� تهر�� به �طال� 
مي �ساند� با توجه به تغيير ���� �لكتر�نيكي مؤسسه � عد� ��يافت مد��� ��سالي توسط متقاضيا�� مهلت ��سا� مد��� 
ش���ركت كنندگا� قبلي � جديد تا تا�يخ 1399/09/24 تمديد مي گر��. متقاضيا� ��جد شر�يط مي تو�نند ���مه � سو�بق 
كا�� خو� �� به پست �لكتر�نيكي جديد hesabres.tamin@gmail.com � يا به نشاني: تهر�� � بلو�� كشا��� � خيابا� 

عبد�هللا ���� � شما�� 37 � كدپستي 1415615481 ��سا� نمايند. 

1� حد�قل مد�� تحصيلي ليسانس � حد�قل معد� كل 15.
2� حد�كثر 30 سا� سن.

3� سابقه كا� مرتبط با پر��خت حق بيمه �� بخش ���بط عمومي (حد�قل 5 سا�).
توضيحا�: �� صو�� ��شتن سابقه مرتبط � تحصيال� ما���� مد� مذكو� به سن ��جد شر�يط �ضافه 

خو�هد شد. 

مد��� مو��نيا�:
1� تصوير مد�� تحصيلي 

2� تصوير تما� صفحا� شناسنامه 
3� تصوير كا�� ملي (پشت � ��)

4� تصوير كا�� پايا� خدمت يا معافيت ��ئم (جهت �قايا�)


