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ضميمه �جتماعى ���نامه �طالعا� 469

ای گنبد گیتی ای دماوند!

ویژه جامعه ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

تروریسم
با استاندارد دوگانه 

غربی

روابط بین الملل

صفحه 7

  6  راهکار مؤثر براي پیگیري 
حقوقي ترور شهید دانشمند  

»دکتر محسن فخري زاده«

حقوقي

* با وجود كاهش 15 درصدي قیمت ارز، بهاي مواد غذايي همچنان 
رو به افزايش است

* چرا وقتي بهاي ارز افزايش مي يابد، قیمت مواد غذايي همان فردا 
با تعويض برچس�ب گران مي ش�ود، اما براي كاهش قیمت در زمان 

پايین  آمدن بهاي ارز اين همه بهانه گیري مي شود؟
 * نق�ش دول�ت در دام�ن زدن به گراني مواد غذاي�ي در يك ماه اخیر

از طريق ضعف نظارت بر بازار و صدور پي درپي مجوزهاي گراني 
قابل توجه است 

* محمد آقا طاهر رئیس اتحاديه بنكداران مواد غذايي: سؤال مردم 
درباره دير اثر گذاشتن كاهش قیمت ارز بر بهاي مواد غذايي درست 
است و به وارد كننده، تولید كننده و توزيع كننده ايراد وارد است 

* عل�ي اژدركش رئیس كمیس�یون اقتصادي ات�اق اصناف تهران: 
 تنه�ا راه كاه�ش قیم�ت مواد غذاي�ي و اثرگذاري كاه�ش قیمت ارز

 بر  آن، افزايش ارزش پول ملي است 
 * قیم�ت ب�رن�ج ايران�ي از 27590 توم�ان ب�ه 32600 ت�وم�ان
 م��رغ از 18100 توم�ان ب�ه 31900 توم�ان، ك�ره از   5450 ت�وم�ان
 ب�ه 10100 ت�وم�ان و رب از 17500 ت�وم�ان در 15 ش�ه��ري�ور

به19500 تومان در 15 آذر ماه جاري افزايش يافته است 
 * قیم�ت ه�ر كیل�و ع�دس از 23700 تومان ب�ه 30800 تومان و بهاي

هر كیلو لوبیا قرمز از 27 هزار تومان به 31700 تومان رسیده است 
 * به�اي ش�یر از 7700 توم�ان ب�ه 9100 توم�ان و به�اي پنی�ر 

از 14000 تومان به 16800 تومان رسیده است
* مرك�ز آم�ار اي�ران در گزارش آبان ماه خود از رش�د 9/2 درصدي 
به�اي برن�ج ايران�ي، 26/2 درصدي م�رغ،  18/1 درصدي گوش�ت 

گوساله و 12/6 درصدي  روغن مايع خبر داده است

صفحه2صفحه2

رهبر معظم انقالب نماینده ولي فقیه
در بنیاد شهید را منصوب کردند

فارن پالیسي: بایدن براي بازگشت به برجام 
نباید پیش شرط تعیین کند

* حجت االسالم يوسفعلي شكري به عنوان نماينده ولي فقیه در بنیاد شهید منصوب شد  
* حساسیت و اهمیت اين جايگاه، در مفاد وظائف ابالغي كاماًل منعكس است و جداً امیدوارم 

كه در دوره ی مسئولیت جناب عالي اين وظائف به طور كامل صورت پذيرد

* احیاي برجام منجر به افزايش ارزش ريال ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري خواهد شد
* اولیانوف، نماينده روسیه در سازمان هاي بین المللي: هر تالشي براي  »بهتر كردن برجام« 

مستلزم سال ها مذاكره بدون تضمین نتیجه اي مثبت است

مقاومت بازار مواد غذایي
در برابرکاهش قیمت ها

* رئیس جمهوري درپیامي  با گرامیداش�ت روز دانش�جو: ش�انزدهم آذر نماد خردگرايي، 
آزاديخواهي و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت ساز دانشجويي است 

* دانشجويان فهیم و بصیر كشور، همواره ثابت كردند كه دانشجو نه فقط جوينده دانش، 
جوينده آزادي و استقالل هم هست

 * دول�ت تدبی�ر و امی�د با تكريم رس�الت تاريخي دانش�جويان، نگاه نقادانه و مش�اركت
و حضور سازنده آنها در تصمیم سازي ها را براي توسعه كشور، همواره فرصتي ارزنده 

مي دانسته و مي داند
* دانش�گاهیان و دانش�جويان پرتالش ما در عرصه هاي مختلف علمي و صنعتي، نقشي 
پیش�رو در كنت�رل و مه�ار كرونا داش�تند و افتخاراتي خلق كردند كه ثم�رات آن در آينده 

بیشتر نمايان مي شود
  * روحان�ي در جلس�ه س�تاد هماهنگ�ي اقتصادي دول�ت:  رويكرد بودج�ه 1400، حمايت

ازكم درآمدها، تأمین كاالهاي اساسي و مواد اولیه بخش تولید است

روحاني: دانشجويان سرمايه واقعي
و ماندگارکشورند

صفحه3

صفحه2

صفحه4

صفحه2

* مع�اون اول رئیس جمهوري: با وجود احتمال تغییر 
در سیاس�ت هاي دول�ت آين�ده آمري�كا، همچنان بايد 
براي شرايط سخت و ادامه تحريم ها آمادگي و برنامه 

داشته باشیم
* باي�د صداي�ي واح�داز ق�واي س�ه گان�ه و فع�االن 
اقتصادي ش�نیده ش�ود ت�ا دنیا بداند كه با كش�وري 

يكپارچه روبروست

جهانگیري: توسعه اقتصادي 
بدون همراهي بخش خصوصي

محقق نمي شود

3 واکسن ایراني کرونا
مجوز مي گیرند

زينب سلیمانی 
خواستار حذف 

بودجه بنیاد
شهید سلیماني 

شد
اخبار شهرستان ها

صفحه 8

 گلباران مزار
 شهداي 16 آذر

در شهرری
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گزارش خبري »اطالعات« از بازار كاالهاي اساسي
# من _ ماسک _ می زنم

خبري که نیامده
به محاق رفت!

صفحه2

  روزنـامه اطالعـات
از  سـال  1305  تـا  
آبـان سـال  1399 

قيمت هر DVD 70/000  ريال

ت  اول
  نوب

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
با  ارزيابي كيفي فشرده  شركت آلوميناي ايران

شركت آلوميناى ايران در نظر دارد مناقصه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
از دريافت اسـناد ارزيابي كيفي  و اسـناد مناقصه تا  ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى 
دولت (سـتاد) به آدرس WWW. setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم است كه مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 

شما�� مناقصه �� سامانه �لكتر�نيكى ��لت نو� مناقصهموضو� مناقصه��يف

1
انجام عمليات آماده سازي، استخراج بوكسيت و باطله هاي معدني و حمل 
مصالح معدني به دپوهاي موردنظر در معادن بوكسـيت گلبيني 5 و 6 واقع 

در شهرستان جاجرم
عمومي يك مرحله اي با 

2099001491000048ارزيابي كيفي فشرده

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از مورخ 1399/09/19 لغايت مورخ 1399/09/27 مي باشد. 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: مورخ 1399/10/11 مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/16 مي باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: استان خراسان شماليـ   شهرستان 
 Info@iranAlumina.ir جاجرمـ  مجتمع توليد آلومينا، به شـماره: تلفن 32604067-058 و فكس 32272487-058 پست الكترونيك
آدرس اينترنتي WWW.IranAlumina.ir اطالعات تماس سـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه: مركز تماس: 021-41934 

روابط عمومى شركت آلوميناى ايراندفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 
     نوبت اول

آگهـى مناقصـه  عمومـى 
ارزيابى كيفى دو مرحله اى 

شماره    99/474م م
موضو� :تعمير �ساخت قطعا� يدكى معيو� � �نجا� تعمير�� �ساسى به 
همر�� تامين قطعا� يدكى مصرفى مو��  نيا� جهت كمپرسو�ها� گريز 

�� مركز تز�يق گا� ��يف 2 ���خوين
شركت نفت وگاز اروندان (كارفرما ) در نظر دارد انجام خدمات موضوع 

فوق را به شركت ها وپيمانكاران داخلى واجد صالحيت واگذار نمايد.
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر وچگونگى حضور در اين مناقصه به وب 

سايت شركت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.IR مراجعه فرماييد .
ــيون مناقصات 021-88724256  ــماره تلفن كميس در صورت نياز با ش

روابط عمومى شركت نفت وگاز اروندانتماس حاصل فرمايند.
شما�� مجو� : 5123�1399

شركت ملي نفت �ير��
شركت نفت � گا� ���ند��

ت اول
نوب آگهي مزايده فروش زمين مرحله دوم

شهرداري زنگي آباد كرمان
شهر���� �نگي �با� �� نظر ���� نسبت به فر�� 10 قطعه �مين �� �مين ها� شهر���� با مشخصا� �يل �قد�� نمايد.

كاربريمبلغ پايه كارشناسيمتراژنام قطعهرديف
مسكوني232/51,116,000,000قطعه شما�� 17 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 15
مسكوني2251,080,000,000قطعه شما�� 18 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 25
مسكوني219/111,051,728,000قطعه شما�� 19 تفكيكي خيابا� شهد�� كربال 35
مسكوني2951,770,000,000قطعه شما�� 26 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�415
مسكوني288/41,730,400,000قطعه شما�� 27 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�515
مسكوني289/81,738,800,000قطعه شما�� 28 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�615
مسكوني263/251,579,500,000قطعه شما�� 29 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�715
مسكوني274/41,646,400,000قطعه شما�� 30 تفكيكي بلو�� معلم فد�كا�815
مسكوني232835,200,000قطعه �مين شهر���� خيابا� صاحب �لزما�(عج) بن بست شما�� 98

تجا��168027,339,200,000�مين تجا�� پمپ بنزين شهر���� بلو�� علي �بن �بيطالب(�)10

 1� متقاضي���ا� مي تو�نن���د جه���ت تهي���ه �س���نا� مز�ي���د� � كر�ك���ي موقعيت �مين ب���ه س���ايت ش���هر���� �نگي �با� 
به ���� www.zangiabad.ir � يا �� صو�� عد� �سترسي به �ينترنت به ���� �نگي �با� � بلو�� معلم � بلو�� �ما� صا��(�) شهر���� 
 �نگي �با� مر�جعه نمايند. �ما� تحويل پاكت ها� مز�يد� به ش���هر���� تا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه مو�� 1399/10/9 مي باشد.
2� مبلغ تضمين ش���ركت �� مز�يد� معا�� 5% قيمت كا�شناس���ي كه به صو�� نقد� به حسا� سپر�� شهر���� �نگي �با� به شما�� 
حسا� 0102335645001 نز� بانك صا���� ���يز نمائيد يا به صو�� ضمانت نامه بانكي �� �جه شهر���� �نگي �با� با �عتبا� حد�قل 

4 ما� تحويل ���� شو�.
3� �� صو�تي كه نفر�� ��� تا سو� شركت كنند� �� مز�يد� �� �نجا� معامله خو����� نمايند سپر�� �نا� به نفع شهر���� ضبط مي گر��.

4� قيمت پايه بر�سا� نظريه كا�شنا� �سمي ���گستر� مي باشد.
5� شهر���� �� �� � قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

6� ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� به معامله �� �سنا� مز�يد� مند�� مي باشد.
7� شر�يط فر�� به صو�� نقد مي باشد.

8� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد با شهر���� �نگي �با� شما�� 33292114-034 ��حد فني (��خلي 207 �قا� ��حد�الصل) 
��حد مالي (��خلي 202 �قا� خوشر�) تما� حاصل فرماييد.

اصـول تمرينـات شنـا
128 ��� �� شن��ا

نوشتة ��بن گزمن                          ترجمة محسن �����
قطع وزيري ، 296 صفحه ، چاپ دوم

شنا به عنوان ورزشي جامع و كامل مورد توجه جدي قرار گرفته است، 
چرا كه با تمرينات آن مي توان كليه قابليت هاي جسماني را تقويت 
نمود. ورزش مفرح شنا از جمله ورزش هاي سالم و با طراوت و از نظر 
بيولوژيكي جزء بهترين ورزش هاي موجود است. آموزش و يادگيري شنا 
را بايد به عنوان يك ضرورت يا نياز حياتي براي هر انسان تلقي نمود. 

اهميت يادگيري شنا به حدي است كه امروزه در كشورهاي پيشرفته 
جهان، آموزش آن را براي كودكان الزم و براي كليه افراد جامعه با 
اهميت مي دانند. عالوه بر اهميت شنا در بُعد همگاني، اين ورزش از 
نظر مدال در رقابت هاي بين المللي و المپيك كم نظير است و همچنين 
به عنوان پيش نياز ساير ورزش هاي آبي محسوب مي شود. از اينرو در اكثر 
كشورهاي پيشرفته، سرمايه گذاري وسيعي براي توسعه كيفي و كمي 

آن انجام مي دهند.
اين كتاب با آموزش علمي 128 روش شنا و ده ها نكته جانبي الزم براي 
انجام شناي دقيق و كامل، راهنماي جامعي است در زمينه آموزش شنا 

براي مربيان، ورزشكاران و همه عالقه مندان اين رشته ورزشي.

� منتشر كر� : 
� �طالعا

�نتشا��

فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي)
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي پااليشگا� �هم �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

شما�� مجو�:
1399/5162 

شركت ملى گا� �ير��
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

ت اول
نوب شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با  ارزيابى كيفى شماره 99/108
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� نسبت به  خريد سيستم ها� مولد بر� خو�شيد� قابل حمل جهت تحويل به عشاير كو� �� � بر�سا� مشخصا� فنى �عال� شد� 

�� �سنا� مناقصه � �ستاند���ها� ����� نير�� بين �لمللي � ملى �� طريق برگز��� مناقصه عمومى �� مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى �� توليد كنندگا� ��جد صالحيت  تهيه نمايد.
- فر�� �س��نا� : ش���ركت ها مى تو�نند  �� ��� �� شنبه   مو�� 99/09/17   لغايت پايا�  �قت ����� ��� يك شنبه  مو��  99/09/23   جهت ��يافت  �سنا� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت  به شما��  2099090181000071 به شر� �يل �قد�� نمايند . 
- ��يافت  �س��نا� : كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �  تحويل �س���نا� مناقصه � ���ئه پيش���نها� مناقصه گر��  � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
(س���تا� ) به ���� WWW.SETADIRAN.IR �نجا� خو�هد شد ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 

�� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه با شما�� تلفن  41934-021 تما� حاصل نماييد .
- تا�يخ تحويل (عو��) �سنا� : مناقصه گر�� �سنا� مناقصه ��  حد�كثر تا ساعت 10 صبح ��� يك شنبه   مو��   99/10/07   �� سامانه ستا� با�گز��� � به صو�� فيزيكى   نيز به  �بيرخانه 
مركز� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� تهر��  به نشانى: تهر�� – ميد�� شهد�- خيابا� 17 شهريو� ش���مالى – جنب متر� تحويل نمايند. تلفن ها� تما�:  35081362� 33316238 � 

نمابر 33349048 
- تا�يخ با�گشايي پاكت ها� پيشنها�  : ساعت  13:00  ��� يك شنبه   مو�� 99/10/07   ��سالن جلسا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� . 

- ميز�� تضمين شركت  � �مناقصه به مبلغ 525,000,000 �يا� مى باشد . 
- به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � مشر�� � مخد��� تحويل �سنا� بعد �� �نقضا� مد� � مطلقا�  ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

- هزينه ��� �گهي به عهد� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� مي باشد.
 س���اير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �س���نا� مناقصه مند�� �س���ت � �طالعا�  مناقصه �� طريق پايگا� �طال� �س���اني مناقصا�  س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز� كش���و� به نش���انى:

 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX �  پايگا� �طال� �ساني شركت تو�نيربه نشانى: HTTP:  / /TENDER.TAVANIR.ORG.IR  �� �ستر� مي باشد. 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

مناقصه شماره R10/99/007  ـ     تقاضاي EM-9700829شماره تقاضا و مناقصه
6KV ELECTRICAL MOTORS BEARINGSشرح مختصر اقالم درخواستي 

پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت، مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان 1/477/800/000 ريال مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 
ــماره 1234202/ت50659 هـ ــن قابل قبول وفق آيين نامه تضمين ش ــركت در فرايند ارجاع كار به صورت يكي از تضامي  تضمين ش

 مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. 
ــاب  ــماره حس ــت به ش ــه صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بايس ــد ارجاع كار ب ــركت در فراين ــه تضمين ش ــورت ارائ تبصـره :  در ص

0175756161006 بانك ملي شعبه كنگان به نام پااليشگاه دهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واريز و فيش واريزي ارائه گردد.
29/556/000/000 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

1399/11/14آخرين مهلت ارائه پيشنهادها 1399/10/29تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط 
1399/12/13 تاريخ گشايش پاكت هاي مالي 1399/11/21تاريخ گشايش پاكت هاي فني

 استان بوشهر، شهرستان كنگان، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت 2، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 19ـ  پااليشگاه دهمـ آدرس و تلفن مناقصه گزار
 اداره تداركات و امور كاالـ  واحد خريدـ  تلفن: 07731466287 - 07731466283 - 07731466271

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن 07731466287 - 07731466283 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

هو�لب��اقي
ــت بانوي  ــت جانگداز درگذش ــف و تألم مصيب ــا نهايت تأس ب
فرهيخته شادروان انـور مسعود همسر محترم جناب آقاي 
دكتر بيگدلي رياست هيأت مديره آزمايشگاه مسعود را تسليت 
ــراي آن مرحومه مغفرت و براي خاندان محترم  ــرض نموده ب ع

بيگدلي و ديگر بستگان صبر از درگاه ايزد متعال خواستاريم.
هيأت مديره و پرسنل آزمايشگاه مسعود

ــه و گرامي  ــر فرهيخت  مؤسسـه اطالعـات، فقدان همس
جناب دكتر بيگدلي رياسـت محترم و شايسته هيأت 
مديره آزمايشـگاه مسعود را به ايشان و همه داغديدگان 
تسليت مي گويد و براي آن مرحومه غفران واسعه الهي و براي 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه الهي مسألت دارد.

عكس ازمصطفی تقاضايی - اطالعاتصفحه4

صفحه 6
حجت االسالم و المسلمین
 دكتر محمد مسجدجامعی

راستگرایی دینی

دكتر حسن بلخاری

مفهوم زیبا
و زیبایی

نظرها و انديشه ها
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 رهبر معظم انقالب نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد 
را منصوب کردند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسالم 
یوسفعلی شکری را به نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران منصوب کردند .
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجت االس���الم آقای حاج شیخ یوسفعلی 

شکری دامت افاضاته
در پی درگذشت مرحوم حجةاالسالم آقای شهیدی 
رحمةاهلل علیه و با طلب مغفرت و رحمت برای ایشان 
و یاد نیک از تالششان در بنیاد شهید، جناب عالی را که 
حضور طوالنی در آن بنیاد محترم داش���ته و مفتخر به 
خدمت درازمدت به خانواده های مکّرم شهیدان می باشید 

و بحمداهلل صالحیت های الزم برای نمایندگی ولی فقیه 
در شما جمع است، به نمایندگی در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منصوب می کنم. حساس���یت و اهمیت این 
جایگاه، در مفاد وظائف ابالغی کاماًل منعکس است و 
جداً امیدوارم که در دوره ی مس���ئولیت جناب عالی این 
وظائف به طور کامل ص���ورت پذیرد. توصیه ی مؤکد 
اینجانب همکاری و هم افزائی دستگاه نمایندگی با بخش 
ریاست بنیاد است. برای جنابعالی و جناب آقای اوحدی 

در هر چه بهتر ادا کردن این مسئولیت دعا می کنم. 
والسالم علیکم و رحمةاهلل
سیّدعلی خامنه ای    
۱۶آذر ۱۳۹۹

رئیس جمهوری درپیامی  با گرامیداشت 
روز دانشجو، شانزدهم آذر را نماد خردگرایی، 
آزادیخواه����ی و روز تجلی����ل از مبارزات 
سرنوشت ساز دانشجویی دانست و نوشت: 
قدم های استوار دانشجو، همواره همگام و 
همراه با ملت بزرگ ایران بوده و دانشجوی 
این س����رزمین به همان اندازه که در عرصه 
دانش فعال اس����ت، در صحنه دفاع از کیان 
و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و 

فداکار است .
متن پیام حجت االس����الم والمسلمین   

روحانی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ش����انزدهم آذر در تقویم م����ا؛ نماد 
خردگرای����ی، آزادیخواهی و روز تجلیل از 
مبارزات سرنوشت س����از دانشجویی است. 
دانشجویان فهیم و بصیر کشور، همواره ثابت 
کردند که دانش����جو نه فقط جوینده دانش، 

جوینده آزادی و استقالل هم هست.
این رخداد به خوب����ی ثابت کرد که 
قدم های استوار دانشجو، همواره همگام و 
همراه با ملت بزرگ ایران بوده و دانشجوی 
این س����رزمین به همان اندازه که در عرصه 
دانش فعال اس����ت، در صحنه دفاع از کیان 
و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و 

فداکار است. 
دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه 
و س����رمایه واقعی و ماندگار کشور و کلید 
سعادت فردای ایران عزیز هستند. دولت تدبیر 
و امید با تکریم رسالت تاریخی دانشجویان، 
نگاه نقادانه و مشارکت و حضور سازنده آنها 
در تصمیم س����ازی ها را برای توسعه کشور، 

همواره فرصتی ارزنده می دانسته و می داند.

در همین دوره سخت و طاقت فرسای 
جنگ اقتصادی و شیوع کرونا که کشور با 
کمبودهای فراوان به ویژه در زمینه تجهیزات 
و امکانات بهداشتی و پزشکی مواجه شد، 
دانشگاهیان و دانش����جویان پرتالش ما در 
عرصه های مختلف علمی و صنعتی، نقشی 
پیش����رو در کنترل و مهار کرونا داشتند و 
افتخاراتی خلق کردند که ثمرات آن در آینده 

بیشتر نمایان می شود.
از اینکه بر خالف رویه هفت س����ال 
گذشته، امسال با توجه به تعطیلی دانشگاه ها 
و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی امکان 
دیدار حضوری با دانشجویان عزیز برایم میسر 
نشد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روز 
دانش����جو، این روز را به همه دانشجویان و 
دانشگاهیان تبریک می گویم و امیدوارم به 
زودی شرایطی فراهم شود تا بتوانم در سال 
پایانی دولت در جمع صمیمی شما دانشجویان 

عزیز حضور پیدا کنم.
عّزت و س����رافرازی روزافزون همه 
دانشجویان و دانشگاهیان کشور را از درگاه 

خداوند بزرگ مسألت دارم.
حس����ن روحانی/رئی����س جمهوری 

اسالمی ایران
روحانی : رویک��رد بودج��ه 1400، 
حمایت ازکم درآمده��ا، تامین کاالهای 

اساسی و مواد اولیه بخش تولید است
رئیس جمهوري گفت: بودجه ارائه شده 
از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به 
ش����رایط پیش رو در سال آینده و با در نظر 
گرفتن وضع اقتصادی کش����ور و منطبق بر 
نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده 

است.

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز در یکصد و هشتاد و پنجمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار 
داشت: بر اس����اس شرایطی که بودجه سال 
۱400 تنظیم شده است، این بودجه حاوی 
پیام های روش����ن و متعدد و بیانگر وضع 
اقتصادی کشور در سال آینده است و از این 
نظر هم فعاالن اقتصادی و هم عموم مردم 
می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را 
از پیام های بودجه دریافت و مسئوالن مرتبط 
 با حوزه های مختلف اقتصادی هم این پیام ها
 را به طور ش����فاف برای افکار عمومی بیان 

کنند .
وي تصریح کرد: از مهمترین پیام های 
بودجه س����ال آینده حمایت از قشرهای کم 
درآمد با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند 
معیشتی، جبران تورم در دستمزد کارکنان، 
کارگران و حق����وق بگیران، تامین کاالهای 
اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد 
اولیه برای تولید کارخانه ها و مهمتر از همه 
سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت های 
کشور اس����ت و سایر موارد هم در روزهای 

آینده برای مردم تشریح خواهد شد.
 رئیس جمهوري با تاکید بر ضرورت 
آمادگی برای رساندن تولید نفت کشور به 
ظرفیت طبیعی برای صادرات گفت: به دلیل 
تحریم های قب����ل از برجام، تولید و فروش 
نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی با عملی 
ش����دن برجام و رفع تحریم ها، توانستیم در 
مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو 
میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار های 
عملیاتی و تجربه های ارزنده، امروز هم این 
آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر 

وجود دارد.
بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، 
وزارت نفت تمامي اقدامات الزم برای آماده 
سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای 
تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود را 

ظرف سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.
روحاني گفت: جنگ اقتصادی آمریکا 
موانع متع����ددی برای ص����ادرات نفت و 
محصوالت پتروشمی کشور ایجاد کرد، اما 
هیچوقت آرزوی ترامپ در به صفر رساندن 
صادرات ایران محقق نش����د و آن آرزو را با 

خود خواهد برد.
وي در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با 
توجه به فش����ارها و هزینه های روزافزون و 
رفع مضیقه های ناشی از کرونا، دولت همسو 
با رهنمودهای مقام معظم رهبری، کمک به 
اقش����ار کم درآمد و آسیب پذیر را یکی از 

راهبردهای مهم در شرایط کنونی می داند.
 رئیس جمهوري با اش����اره به این که 
کرونا و موانع تحریم ها موجب وقفه در بخش 
چشمگیری از کس����ب و  کارها شده است، 
خاطرنشان کرد: در چنین شرایط بی سابقه ای، 
دولت از همه راهکارها و ظرفیت های ممکن 
برای ارتقای تاب آوری اجتماعی و اقتصادی 
 اقش����ار زیان دیده و حمایت از نیروی کار 

بهره  برده است.
در این جلس����ه، نحوه تحقق و اجرای 
تخصیص آب و گاز رایگان به اقش����ار کم 
برخوردار و کم مصرف مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی دقیق 
و شفاف در  وزارتخانه های نفت و نیرو و 
تصویب نهایی، اطالع رسانی دقیق و شفاف 

برای افکار عمومی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که اقتصاد 
موضوعی مستقل و صرفا متأثر از مسائل اقتصادی نیست، 
گفت: اقتصاد به طور جدی تحت تاثیر عوامل محیطی 
ماننداوضاع بین المللی، مس���ائل فرهنگی، اجتماعی و 
سیاست داخلی است و همه این عوامل از اهمیت فراوانی 

در اقتصاد کشور برخوردار ند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول، اسحاق 
جهانگیری در دیدار روسای اتاق های مشترک بازرگانی 
ایران و اروپا و ایران و روسیه، گفت: اقتصاد کشور بدون 
حضور بخش خصوصی پیش نخواهد رفت و برای این 
منظور الزم است سیاس���ت فرهنگی مناسبی از بخش 
خصوص پشتیبانی کند زیرا اگر جامعه به لحاظ فرهنگی 
با بخش خصوصی همراهی نداشته باشد، امکان فعالیت 
و رش���د بخش خصوصی و به تبع آن توسعه اقتصادی 

محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به ش���رایط پیش رو و چشم اندازها 
نسبت به آینده کشور، گفت: با وجود احتمال تغییر در 
سیاس���ت های دولت آینده آمریکا، همچنان باید برای 
شرایط سخت و ادامه تحریم ها آمادگی و برنامه داشته 
باشیم و امنیت غذایی مردم و تأمین کاالهای اساسی و 

دارو را در اولویت برنامه ها قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: البته نباید 
نس���بت به آینده مأیوس و ناامید باشیم و ضمن حفظ 
آمادگی برای مواجهه با بدترین شرایط، باید نسبت به 

تغییر شرایط خوشبین و امیدوار باشیم.
جهانگیري ادامه داد: البته بهبود شرایط و خوشبین 
بودن نسبت به تغییر شرایط در نتیجه راهبرد مقاومت و 
ایستادگی مردم در سال های سخت تحریم حاصل شده 
اس���ت. مقاومت مردم باعث شد که اگر ترامپ هم در 
این دوره انتخاب می شد دیگر نمی توانست سیاست های 
گذشته را ادامه دهد، زیرا سیاست فشار حداکثری آمریکا 
علیه ملت ایران به اذعان خود غربی ها با شکست مواجه 

شده است.
وي با یادآوری این که تحریم های ظالمانه آمریکا در 
دوره ترامپ تحریم هایی بی سابقه بود، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر تحریم ها، دشمنان دیرینه ملت ایران نظیر رژیم 
صهیونیستی و همپیمانان آن در منطقه هم در این سال ها 
بیشتر از گذشته فعال شدند و اکنون از سر استیصال دست 

به اقدامات ماجرا جویانه و خطرناکی می زنند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: خوشبختانه 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی مردانه پای کار آمدند 
و عملکرد خوبی داشتند و با تأسی از راهبرد مقاومت 
مورد تاکید مقام معظم رهبری، توانستیم سیاست فشار 

حداکثری آمریکا را با شکست مواجه کنیم.
 جهانگیری ادامه داد: ه���دف آمریکا این بود که 
اقتصاد کشور و زندگی مردم ایران را با فروپاشی مواجه 
کند اما ایس���تادگی و مقاومت مردم، اقدامات دولت و 
فعاالن اقتصادی باعث شد که آنها نتوانند به اهداف خود 

دست پیدا کنند.

وي همچنین با اشاره به ترور  دکتر محسن فخری 
زاده افزود: تردیدی وجود ندارد که در فرصت مناسب 
پاس���خ الزم به این اقدام ناجوانمردانه آنها داده خواهد 

شد.
 معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر این که باید 
با عقل و تدبیر و همراهی فعاالن اقتصادی از فرصت های 
پیش رو در جهت منافع مردم و اقتصاد کشور استفاده 
کنیم، تصریح کرد: باید صدایی واحد از همه مسئوالن 
قوای سه گانه و فعاالن اقتصادی شنیده شود تا دنیا بداند 

که با کشوری یکپارچه و متحد روبرو ست.
 جهانگیري با قدردانی از عملکرد و اقدامات مثبت 
اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در دوره فشار حداکثری 
آمریکا، گفت: در دوره تحریم های ظالمانه بخش زیادی 
از درآمدهای نفتی کشور محقق نشد، اما با این وجود، 
جریان تولید در کش���ور ادامه پیدا کرد و خوشبختانه با 
کمبود کاال مواجه نبودیم که این دستاوردها نتیجه عملکرد 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان و وارد کنندگان بوده   که 

اقتصاد کشور را سرپا نگه داشته است.
وي ب���ا بیان این که بخ���ش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی نقش موثر و تعیین کنن���ده ای در تعامالت 

اقتصادی با کشورهای دیگر دارند، تصریح کرد: با توجه 
به محدودیت های منابع ارزی کشور، اگر گشایشی در 
ایام پیش رو حاصل شود، باید منابع مالی مسدود شده 
در کش���ورهای دیگر را آزاد کنیم تا این منابع به چرخه 

اقتصادی کشور بازگردد.
 معاون اول رئیس جمهوری با اش���اره به کاهش 
سرمایه گذاری در کشور در سالهای اخیر ،این موضوع را   
نگران کننده برای آینده کشور دانست و از اتاق بازرگانی 
ایران خواست برنامه ریزی های الزم را برای ایجاد انگیزه 

در بخش خصوصی و س���رمایه گذاران خارجی انجام 
دهد.

در این جلسه که رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس 
سازمان توس���عه تجارت و معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه هم حضور داشتند، روسای اتاق های 
مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، فرانسه، سوییس، ایتالیا، 
س���وئد، آلمان، برزیل و روس���یه هم به بیان دغدغه ها 
و نظرات خود در باره راهکارهای توس���عه تعامالت 
اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های 

خارجی پرداختند.
جلسه تامین ارز کاالهای اساسی

معاون اول رئیس جمهوری در جلس���ه تامین ارز 
کاالهای اساسی و ضروری هم با تاکید بر پیگیری جدی 
برای تامین کاالهای اساسی و دارو برای سه ماه پایانی 
سال، گفت: با دریافت کنندگان ارز 4۲00تومانی که کاال 

وارد نکردند، برخورد جدی می شود .
 جهانگیری  با تاکید ب���ر ضرورت تامین کاالهای 
اساس���ی و دارو به  ویژه در س���ه ماهه پایانی سال، از 
دس���تگاه های ذیربط خواست نسبت به تامین کاالهای 

اساسی و دارو پیگیری مستمر و مجدانه داشته باشند. 
معاون اول رئیس جمه���وری همچنین بر لزوم 
برنامه ریزی دقیق جهت تامین کاالهای اساسی و دارو 
برای س���ال ۱400تاکید کرد و گفت: الزم است میزان 
کاالهای اساس���ی و دارو و همچنی���ن ارز مورد نیاز 
برای سال ۱400برآورد شود تا تصمیمات الزم در این 

خصوص گرفته شود.
جهانگیری با اش���اره به برخی گزارش ها درباره 
افرادی که از س���ال ۹۸ارز 4۲00تومانی برای واردات 
دارو و کاالی اساس���ی دریافته کرده اما کاالیی به کشور 
وارد نکرده اند، تصریح کرد: کارگروهی برای شناسایی 
دقیق این افراد و شرکت ها فعال شده و در صورت تائید 
عدم واردات دارو و کاال به کشور، با آنها برخورد جدی 

خواهد شد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان 
غذا و دارو نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت ذخایر 
کاالهای اساسی ارائه و تصمیماتی نیز برای جبران کمبود 

ذخایر برخی اقالم و کاالها اتخاذ شد. 

نشریه فارن پالیسی در تحلیلی درباره 
چالش های جو بای���دن، رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا ب���رای تعامل با ایران پس 
از روی کار آمدن نوشت که او باید برای 
امکانپذیر کردن بازگشت دوباره به برجام 
از تعیین پیش ش���رط هایی که ایران آن را 
نخواهد پذیرفت ،خودداری کند  و کار را 

سخت تر نکند.
به گزارش ایسنا این نشریه در تحلیلی 
نوشت: اگرچه جو بایدن  پیش از انتخابات 
قول داده بود که به توافق هسته ای با ایران 
که دولت دونالد ترامپ در سال ۲0۱۸ از 
آن خارج شد، باز خواهد گشت اما انجام 
این کار برای او و همه کسانی که امیدوارند 
توافق ۲0۱۵با حمایت ایاالت متحده احیا 
شود، بسیار دش���وار خواهد بود. بایدن از 
۲0ژانویه روی کار می آید و اگر این برنامه 
او باشد فرصت زیادی برای احیای معامله 
نخواهد داشت، در حالی که حسن روحانی 
که دولتش توافقنامه را امضا کرده است، 
حدود پنج ماه پس از این تاریخ در قدرت 

خواهد بود. 
نویسنده این مطلب با طرح این که 
احیای توافق توسط بایدن موجب رونق 
اقتصاد ایران و مهمتر از آن منجر به افزایش 
ارزش ریال ایران در آس���تانه انتخابات 
ریاست جمهوری خواهد شد، معتقد است: 
این مساله برای مردم ایران که از تورم رنج 

می برند موضوعی مهم است که می تواند آنها 
را متقاعد کند به طرفداران دیپلماسی رای 
دهند.  سیاستمداران از جناح های مختلف 
بر این باورند که مش���ارکت کم مردم به 
تندروها کمک می کند تا در انتخابات پیروز 
شود، همانطور که در انتخابات پارلمانی 
امسال ثابت شد. از آنجا که میزان مشارکت 
کمتر در انتخابات ایران به معنای پیروزی 
تندروها بوده، این کاهش نرخ مشارکت 

برای محافظه کاران خبر خوبی است. 
در ادامه این مطلب آمده اس���ت:این 
روزها مباحث ضدمذاکراتی در رسانه های 
ایرانی در جریان است. در ۱0نوامبر ، احمد 
نادری نماینده مجلس، توافق هسته ای را 
مرده توصیف کردو افزود: "از برجام چیزی 
باقی نمانده است و اگر خرد در سیاست 
خارجی ما حاکم باش���د ، هرگز نباید به 
این توافقنامه که هی���چ کس دیگر به آن 
متعهد نیست، برگردیم." این اظهارات و 
هشدارها به دنبال بیانیه تیم بایدن بود که 
می گوید: "اگر تهران به تعهدات خود پایبند 
باشد، بایدن مجدداً با استفاده از دیپلماسی 
سختگیرانه و حمایت متحدان برای تقویت 

و تمدید توافق، اقدام خواهد کرد." 
در ادامه این تحلیل آمده است : اگر 
بایدن پیش ش���رط های غیر هسته ای - 
مواردی از جمله پرداختن به برنامه موشکی 
 ایران یا وضع  حقوق بش���ر را به عنوان 

پیش شرط بازگشت به معامله تعیین کند، به 
راحتی تمامی کسانی را که امیدوارند دوباره 
توافق احیا می شود را ناامید خواهد کرد. اما 
یک احتمال قطعی وجود دارد؛ اگر بایدن 
در ماه های آینده نتواند برجام را احیا کند 
و جمع طرفدار مذاکره نتواند در انتخابات 
ژوئن ۲0۲۱پیروز ش���ود ، تیم سیاست 
خارج���ی وی باید خود را برای مذاکره و 

معامله با یک گروه دیگر آماده کند .
تحلیل واشنگتن پست

روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی 
تحلیلی نوش���ت که رژیم صهیونیستی با 
هدف ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران و 
در تنگنا قرار دادن جو بایدن برای بازگشت 
به برجام، دست به ترور دانشمند برجسته 
ایرانی زده است.به گزارش ایسنا، روزنامه 
یادش���ده در گزارش خود نوشت: ترور 
محسن فخری زاده دانشمند برجسته ایران 
در حوزه هسته ای در حالی به طور گسترده 
به اسرائیل نس���بت داده می شود که هنوز 
مسئولیت آن را نپذیرفته است، اما اگر این  
کار اسرائیل باشد، نظریه های مختلفی درباره 

انگیزه های پشت آن وجود دارد.
واشنگتن پست ادامه داد: اول اینکه، 
این ترور تالشی از سوی اسرائیل برای در 
تنگنا قرار دادن جو بایدن است تا بازگشت 
او به توافق هسته ای را همان گونه که وعده 
داده است، غیرممکن کند. نظریه دیگر این 

است که ترور فخری زاده جدیدترین اقدام 
اسرائیل در تالش های همیشگی اش  برای 
عقب راندن برنامه هسته ای ایران است. به 
طور قط���ع برنامه ریزی برای این ترور از 
مدت ها پیش ه���ا انجام گرفته و زمانی که 
شرایط آن فراهم ش���د  به   اجرا درآمده 

است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، نظریه 
دیگری که مطرح است، این   که اسرائیل 
به محض دریافت چراغ س���بز از سوی 
دولت دونالد ترامپ   در شرایطی که برای 
مرحله دیگری از تالش ها برای مقابله با 
ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن 
زمینه س���ازی می کند، این ترور را انجام 

داده است.
واشنگتن پس���ت با تاکید بر اینکه 
تمامی این نظریه ه���ا به نوعی درباره ترور 
محسن فخری زاده صدق می کند، نوشت: 
آنچه اکنون در اتحاد آمریکا و اس���رائیل 
چالش برانگیز به نظر می آید، این است که 
 آیا بنیامین نتانیاهو   فرصتی برای بهره مندی

 از یک استراتژی مش���ترک با جو بایدن 
علیه ایران دارد، یا خیر؟ اسرائیل به تنهایی 
نمی تواند با ایران مقابله کند و لزومی ندارد 

که چنین کاری را انجام دهد.
این روزنامه همچنین نوشت: اما رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا بارها گفته است 
که قصد بازگشت به  برجام  در صورت 

پایبندی ایران به تعهداتش را دارد، توافقی 
که دونالد ترامپ در س���ال ۲0۱۸ به طور 
یکجانبه از آن خارج ش���د. نخست وزیر 
اسرائیل ماه گذشته طی یک پیام مخالفت 
خود را با این رویکرد بایدن اعالم و تاکید 
کرد: هیچ بازگش���تی نمی تواند به برجام 

وجود داشته باشد.
واشنگتن پس���ت در ادامه با تاکید بر 
اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش از 
این هم درباره سیاست ها درقبال ایران با 
یکدیگر اختالف نظر داش���ته اند، آورده 
اس���ت: به نظر می آید   اظهارات جدید 
این دو مقام یک بن بست در آغاز فعالیت 
ریاست جمهوری جدید آمریکا باشد که 
ممکن است به روابط میان این دو متحد 

نزدیک آسیب   زند.
دراین میان ،میخاییل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی درباره 
موضع کشورهای غربی برای رسیدن به 
توافقی بهتر و کامل تر از توافق هسته ای 
با ایران در پیامی توییتری نوش���ت: برخی 
تحلیلگران حام���ی  »توافقی بهتر با ایران« 
هس���تند. آنها فراموش کرده اند که کامل 
بودن خالف خوب بودن است.  بازگشت 
به توافق اصلی خ���ود یک چالش بزرگ 
اس���ت.  هر تالشی برای  »بهتر کردن آن« 
 مستلزم س���ال ها مذاکره بدون تضمین 

نتیجه ای مثبت است.

اعضای اصل���ی باند بین المللی 
قاچاق سالح و مهمات و مواد مخدر 
که توسط دو تبعه کشورهای خارجی 
در داخل کشور هدایت می شدند، در 
آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر 

شدند.
به گزارش رواب���ط عمومی  و 
اطالع رس���انی وزارت اطالعات، با 
اقدامات گسترده اطالعاتی و عملیاتی 
س���ربازان گمنام امام زمان )عج( در 
اداره کل اطالعات اس���تان آذربایجان 
غربی، در دو عملیات هوشمندانه، باند 
بین المللی قاچاق سالح و مهمات و 
مواد مخدر که توسط ۲تبعه کشورهای 
خارجی در داخل کش���ور هدایت 

می شدند، شناسایی و متالشی شد.
در این دو عملیات، س���رکرده 

داخلی باند به همراه ۳نفر از اعضای 
اصلی دستگیر شدند و ۵۲0کیلوگرم 

هرویین هم کشف شد. 
برابر بررسی های به عمل آمده در 
استان آذربایجان غربی، انبارهای بزرگ 
دپوی سالح و مهمات در روستاهای 
مرزی شناسایی و در بازرسی صورت 
گرفته؛ بیش از ۵00 قبضه انواع سالح 
کمری، شورشی، شکاری و مقادیر قابل 

توجهی مهمات کشف و ضبط شد.
وزارت اطالع���ات همچنین  با 
قدردانی از مردم فهیم و انقالبی ایران 
عزیزمان، اع���الم  کرد که در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در زمینه های 
مختلف قاچاق، مراتب را با س���تاد 
خبری ۱۱۳وزارت اطالعات در میان 

بگذارند.

ابالغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساسی از سوی رئیس مجلس

رئیس مجلس ش���ورای اس���المی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساسی را ابالغ کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نامه ای خطاب به رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نوشت: با توجه به انقضای مهلت 
مقرر در ماده ۱قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده ۱قانون مذکور، قانون 
الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه 

رسمی ابالغ می شود.
طبق قانون ماده ۱قانون مدنی مصوبات مجلس به رئیس جمهوری ابالغ 
می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابالغ کند 
اما در صورت اس���تنکاف رئیس جمهوری از امضا یا ابالغ به دولت، دولت 
موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 4۸ساعت منتشر 
کند. عالوه بر این در صورت استنکاف رئیس جمهوری از امضا یا ابالغ در 
مدت مذکور به دس���تور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف 

۷۲ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی ۲۷آبان در مجلس به 

تصویب رسید.

خبري که نیامده به محاق رفت!
این روزها، ایام متفاوت و شاید عجیبي است! متفاوت از آن نظر که 
اداره و مدیریت معیشت زندگي براي اکثریت مردم و خانواده ها سخت 
و دشوار اس����ت. عجیب از این لحاظ که اگر نیم نگاهي به مطبوعات 
و خبررساني روزانه همراه با یادداشت ها و نوشته هاي گوناگون داشته 
باشید، اغلب منفي هستند و برمحور یأس و ناامیدي مي چرخد! چاشني 
ای����ن روال در این روزها، متلک پراني مجلس و دولت، دو نهاد بزرگ 
و اصلي در اداره کشور است که قادرند با وحدت و همکاري، جامعه 
را به آینده بهتر امیدوار س����ازند، آن هم در شرایطي که آمریکا و رژیم 
صهیونیستي و اذناب آنها در منطقه و در همسایگي ما، نه تنها نمي خواهند 
شکست چهار سال اجراي »تحریم همه جانبه و فشار حداکثري« براي 
تحقق استراتژي تخریبي خود علیه ایران و سرنگوني نظام را بپذیرند، 
بلکه همچنان این مسیر را دنبال مي کنند و از آخرین نمونه هاي آن ترور 

شهید فخري زاده است. 
کمتر از دو ماه به اداي سوگند ریاست جمهوري »بایدن« مانده و 
به روایت بسیاري از کارشناسان بین المللي و با هر محاسبه اي، سیاست 
خاورمیانه اي او متفاوت از ترامپ خواهد بود و او، مدام شعار بازگشت 
به معاهده برجام و چرخش نگاه به خاورمیانه را مي دهد. بایدن چند بار 

گفته است، به خط تخریبي ترامپ در خاورمیانه پایان خواهد داد! 
ام����ا، ما در اینجا خط کش به دس����ت در منازعه و مجادله بر این 

گزاره  ایم، بایدن با ترامپ تفاوت دارد یا نه! 
صفحات روزنامه ها را از مصاحبه ها و نقد و گفتگو در پاس����خ به 
آن پُر مي کنیم تا مگر یکي سازش����کار و آن دیگري چهره ساز انقالب 
شود! در چنین فضایي از رسانه ها، اعم از صداوسیما گرفته تا مطبوعات 
در سوژه  سازي یأس و ناامیدي حرفه اي شده ایم و خوراک رسانه هاي 
معاند در خارج از کشور را تهیه مي کنیم! چشم به اغلب خبرهاي مثبت 
مي بندیم و خبرهاي خوب، نیامده به محاق مي روند! در این نوشته به یک 

نمونه آنها در این چند روز اشاره  مي شود.
رئیس جمهوري روز پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح رسمي ۲۵ 
پروژه حوزه برق رساني در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان 
و خراسان رضوي گفت: »... هرجا مردم با قدرت وارد شوند به نتایج 
فوق العاده دس����ت مي یابیم. در حالي که پروژه برق رس����اني به تمامي 
روس����تاهاي ۲0 خانوار در کشور به پایان رسیده است، اکنون در حال 
برنامه ریزي براي اجراي برق رس����اني به تمامي روستاهاي داراي ۱0 
خانوار هستیم. طرح اجراي برق امید به نتایج فوق العاده دست یافته و 
این فرصت را براي رقمي حدود ۳0 درصد جمعیت کش����ور که جزو 
کم مصرف هاي برق هستند، ایجاد مي کند تا از دادن پول )هزینه( برق 
معاف شوند و به زودي این طرح براي کم مصرف هاي گاز و آب نیز 

انجام خواهد شد.
امروز وزیر نفت که هنوز برخي از نمایندگان در مجلس خواب 
استیضاح و حذف او از دولت را مي بینند، خبر داده است: »طرح محاسبه 
رایگان گازبهاي ۳0 درصد از مش����ترکان کم مصرف خانگي در هیأت 
دولت به عنوان مش����وقي براي مدیریت مصرف انرژي در کشور ارائه 

مي شود.«
زنگنه وزیر نفت در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري وزارت نفت 
و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري با موضوع بهینه سازي 
مصرف انرژي اطالع داد: »به منظور ایجاد مش����وق هایي براي مدیریت 
مصرف گاز، براس����اس طرحي که قرار است در دولت بررسي شود، 
گاز بهاي ۳0 درصد از مش����ترکان خانگي که مصرف کمتري دارند، 
رایگان محاسبه مي شود و این تأثیر بسزایي بر مدیریت مصرف سوخت 
خواهد داشت که در صورت تصویب در هیأت دولت، اجرایي مي شود. 
مش����ترکاني که مصرف خود را در زمستان ۱0 درصد کاهش دهند، از 

کاهش ۱۵ درصدي در گازبها برخوردار مي شوند.«
این خبرها که باید در رسانه ها انعکاس مطلوب یابد و کارشناسان 
درباره چگونگي و تأثیر آن بنویسند، متأسفانه در یک گوشه اي آن هم 
بس����یار فوري و به اختصار نوشته مي شود و نیامده به محاق مي رود و 
بایگاني مي شود! در حالي که انتظار این است که نمایندگان ما در مجلس 
در »نطق هاي پیش از دس����تور« به استقبال آن بروند و مردم را شادمان 

کنند! 
تردید نباید داشت که همچنان دشمنان ایران در کمینند تا گام به گام 
فروپاشي و اگر بتوانند، تجزیه  ایران را تحقق بخشند. انتظاري از دشمن 
نیست جز دش����مني. اما دوستان و دلسوزان در شرایطي که ملت همه 
سختي هاي مقاومت را تحمل مي کنند، چرا اندکي در گفتار و نوشته ها و 
نقدها، به جاي »چشم باز و عبرت بین« همچنان در تنگ نظري ها سیمایي 
از »نبرد قدرت« در کشور را مدام به نمایش درمي آورند!؟ آن حکیم ما چه 

دقیق و عبرت آموز گفته »راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب!

روحاني: دانشجویان سرمایه واقعي و ماندگارکشورند

جهانگیري: توسعه اقتصادي بدون همراهي بخش خصوصي محقق نمي شود

ضربه وزارت اطالعات به باندهای سازمان یافته 
قاچاق سالح و مهمات و مواد مخدر

فارن پالیسي: بایدن براي بازگشت به برجام نباید پیش شرط تعیین کند

سرویس خبر: جانشین فرمانده کل سپاه 
 گفت: در جریان ترور شهید فخری زاده،
 تیربار روی نیس���ان مجهز به یک سیستم 
هوش���مند ماهواره ای بود که روی این 
شهید هدفگذاری کرد و از هوش مصنوعی 

بهره می برده است.
به گزارش تسنیم، سردار علی فدوی 
در مراس���م گرامیداشت روز دانشجو در 
دانشگاه تهران اظهار داشت:  دشمن تاب 
تحمل دانشمندان و مجاهدان ما در عرصه 
علم را نداش���ت و آنها را ترور کرد که 

آخرین آنها شهید فخری زاده است.
وی با اشاره به شهادت سردار شهید 
اس���توار هم گفت: این شهید بزرگوار در 
عراق ماموریت فرهنگی داشت و در آنجا 
به کرونا مبتال ش���د که بعد از ۶۵ روز به 

شهادت رسید.
فدوی تاکید کرد: این مسیر  و مبارزه 
تمام شدنی نیس���ت. در جهان فقط دو 
مس���یر حق و باطل وجود دارد و حزب 
خدا و حزب ش���یطان در مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند و خداوند اراده کرده اس���ت 

که حزب خدا پیروز باشد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی 
از دانشجویان درباره انتقام شهادت سردار 
 س���لیمانی گفت: شیوه انتقام را ما تعیین 
می کنیم. ما آمریکایی ها را به خاک مذلت 
نش���اندیم. از سال ۶۵ به بعد آمریکایی ها 

با ما مستقیما وارد جنگ شدند و این هم 
در عکس العمل به  اقدامات ما در دفاع 
مقدس  بود و از آن زمان تا کنون همیشه 
همینطور بوده است و آنها هم نتوانستند 

پیروز شوند.
جانش���ین فرمانده کل سپاه در پاسخ 
به سئوال دیگری درباره این که اگر انتقام 
سخت از شهادت سردار سلیمانی گرفته 
می ش���د ترور ش���هید فخری زاده اتفاق 
نمی افت���اد، گفت: ما امروز در مرحله ای 
هستیم که دشمن به دنبال بازدارندگی در 
مقابل ما است. ما در دهه ۶0 در مرزهای 
خودم���ان با آمریکا می جنگیدیم و امروز 
در جایی که خانه آمریکایی ها بود با آنها 

می جنگیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره 
نتیجه تحقیقات سقوط هواپیمای اوکراینی 
گفت: این موضوع به عهده مس���ئوالن 

قضایی است.
سخنگوی س��پاه: ترورشهید فخری 

زاده با هدایت ماهواره ای انجام شد
سخنگوی سپاه هم با تاکید براینکه 
اقدامات صهیونیست ها بی پاسخ نخواهد 
ماند  این رژیم را  اشغالگر و فاقد ریشه 
تمدنی توصیف و تصریح کرد : جلوگیری 
از دستیابی کش���ورهای اسالمی به ِویژه   
ایران  به سرشاخه های علم  از مهمترین 
اهدف صهیونیس���ت ها س���ت؛ اما ایران 

اسالمی به برکت خون شهدا دستاوردهای 
علمی زیادی کسب کرده است.

به گزارش سپاه نیوز؛  سردار سرتیپ 
دوم پاس���دار رمضان شریف در مراسم 
گرامیداشت دانش���مند هسته ای شهید 
محسن فخری زاده ورونمایی و اکران فیلم 
مستند اولین شهید مدافع حرم هرمزگان  
گفت: رزمن���دگان هرمزگانی  در دوران 
دفاع مقدس که در لشکر پر افتخار ثاراهلل 
به فرماندهی ش���هید سرافراز حاج قاسم 
س���لیمانی حضور داشتند و رشادت های 
ب���ی مثالی از خود نش���ان می دادند  و 
 ه���م در دفاع از ح���رم حضرت زینب 
 سالم اهلل علیها  حضور داشتند و همگان شاهد

جان فشانی امثال شهید عبدالحمید ساالری 
و تختی نژاد بودند.

سردار شریف با بیان اینکه در ترور 
شهید فخری زاده از ابزار الکترونیکی پیشرفته 
با هدایت ماهواره ای استفاده شد و سر تیم 
حفاظت شهید فخری زاده جانفشانی مثال 
زدنی در صحنه داشت،گفت:صهیونیست ها 
به خوبی می دانند اقداماتش���ان بی پاسخ 
نخواهد ماند و این موضوع در سال های 

اخیر به آنها ثابت شده است.
وی تصری���ح کرد : از همان ابتدای 
انقالب، آمریکایی ها س���ر سازش با ملت 
ایران  نداش���تند چرا که پیش از پیروزی 
انقالب تمام امور کش���ور در ید قدرت 

آمریکا و ۱۳0هزار مستشار آنان بود؛ بعد 
از انق���الب منافع امری���کا  و به دنبال 
آن صهیونیس���ت ها در معرض خطر قرار 
گرفت؛به دلی���ل آنکه ملت بزرگ ایران 
را س���د راه جنایات و دست درازی خود 

می دیدند.
س���ردار ش���ریف با تاکید بر اینکه 
صهیونیس���ت ها اش���غالگر و فاقد ریشه 
تمدنی هس���تند ، گفت:این رژیم جعلی  
در ۷0س���ال گذشته ۲۷00نفر از عناصر 
نخبه کشورهای اسالمی منطقه را ترور کرده 
است. خود صهیونیست ها نیز این ترورها 
را مایه افتخار خود می دانند و اس���امی این 
ترورها را در چند کتاب منتشر کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه صهیونیست ها 
ماهی���ت و قدرت پوش���الی خود را در 
معرض تهدی���د می بینند ، گفت:  نمونه 
آن  شکست مفتضحانه  در جنگ ۳۳روزه 
بود ؛  در حالی که صهیونیس���ت ها مدعی 
بودند ارتش های عربی را در کوتاهترین 
زمان ممکن نابود ساخته اند اما  برابر یک 
گروه مبارز مس���لمان و مقاوم شکست 

سختی خوردند.
وی با یاد آوری رویای شوم  دشمنان 
ایران اس���المی مبنی بر اینکه جمهوری 
اسالمی با فش���ارهای حداکثری تا پایان 
سال ۹۷دوام نمی آورد، اظهارنظر کرد: اما 
با هوش���مندی ملت، با عظمت وکرامت 

ایستادگی کردیم و دشمنان ایران اسالمی و 
ملت ایران بار دیگر در دستیابی به اهداف 
پلید خود علیه نظام اسالمی و ملت ایران 

ناکام شدند. 
مس���ئول روابط عمومی کل سپاه  با 
اش���اره به اقدامات سپاه در جلوگیری از 
ش���یوع ویروس کرونا در کشور افزود : 
ازشروع بیماری منحوس کرونا در کشور 
فرمانده کل س���پاه با دکتر نمکی  تماس 
داش���تند و در باره تمامی زمینه ها اعالم 

آمادگی یرای همکاری کردند .
س���ردار شریف در بخش دیگری از 
سخنانش به اجرای طرح شهید سلیمانی 
در سراسر کشور اشاره کرد و گفت : این 
طرح حاصل مش���ارکت بسیج و وزارت 
بهداشت است که در این دوره غربالگری 
برای کمک به شناسایی مبتالیان و کمک 
برای درمان و شناسایی افرادی که نیاز به 
مراقبت ویژه دارند با همکاری خانه های 
بهداشت در دستور کار است تا بتوانیم در 
قالب تیم هایی که متشکل پزشک، پرستار، 
بهیار، مسؤول تأمین لجستیک و ... نیز در 
آن دیده شده، یک امکان بهتری در درون 
محالت برای کمک به بیماران کرونایی و 

درمان آنها فراهم کنیم.
گفتنی است؛ در این مراسم، مستند 
عبدالحمید ساالری، نخستین شهید مدافع 

حرم استان هرمزگان اکران شد.

 رئیس شورای شهر تهران گفت: حدود ۶00 ملک واگذار شده شهرداری 
باز پس گرفته نش���ده که این موارد غیر قانونی است و موارد تخلف قضایی 

می شود.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علني دیروز شورای شهر 
در جمع خبرنگاران، در پاسخ این سئوال که لیست امالک واگذاری در سایت 
شورای شهر منتشر شده است اما اسامی و وضع باز پس گیری آنها مشخص 
نیس���ت گفت: هر ملکی از شهرداری که به صورت ترجیحی به هر ارگانی 
واگذار می شود باید مطابق مصوبه شورای شهر باشد اما دوستان شهرداری به 
بندی از مصوبه سازمان امالک اشاره و اعالم می کنند که سازمان امالک این 
اختیار را دارد که خودش امالک را بررسی و واگذار کند؛ البته بنده این امر را 
قبول ندارم و قانون شهرداری این اجازه را نمی دهد، اما وقتی حرف ترجیح در 

معامله باشد باید از شورای شهر اجازه گرفته شود.
وي ادامه داد: به عقیده بنده تمامي این اموال واگذار شده که اجازه شورای 
شهر را ندارد، غیر قانونی است. تعداد زیادی از این دو هزار ملک هم در اختیار 
برخی نهادهاس���ت که برای آنها اغماض می شود اما حدود هزار عدد از این 
امالک دچار شبهه است؛ البته در گزارش آقای حناچی حدود 400 مورد از آنها 

پس گرفته شده است و ما کمتر از ۶00 امالک را باید رسیدگی کنیم.
وي تاکید کرد: در جلس���ه با آقای حناچی اعالم کردم که لیستی از این 
۶00 امالک را ارائه کنند که از این تعداد کدام موارد باید در اختیار نهادها باشد 

و موارد تخلف را رسیدگی یا قضائی کنیم.
رئیس ش���ورای شهر در ادامه حمایت دولت را از حمل و نقل عمومي 
مورد تاکید قرار داد و اظهار داش���ت: حداقل توقع و انتظار از آقای روحانی 
حمایت از حمل و نقل عمومی کالنشهرهاست؛ چرا که این امر کاری عامه 

پسند و عدالت محور است.
هاشمي تصریح کرد: ما در بودجه س���ال ۱400 درخواست ۲0 هزار 
میلیارد تومان اعتبار و کمک دولت را برای حمل و نقل عمومی داش���تیم که 
متأسفانه فقط ۱,۷۵0 میلیارد تومان آن تصویب شده است. برای تأمین واگن 
هم فقط ۶0 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده این در حالی است که این رقم فقط 

برای دو واگن جوابگو است و حتی هزینه یک قطار را هم تأمین نمی کند.

وي با بیان این که در حوزه حمل و نقل عمومی یک نگاه عدم حمایت 
ج���دی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: باید این کار در این دولت تا حدی 
انجام ش���ود تا الاقل در دولت های بعدی ادامه آن پیگیری شود. انتقاد بنده 
به نگاهی اس���ت که به یارانه س���وخت تعلق می گیرد اما به حمل و نقل 
عمومی یارانه ای از سوی دولت تعلق نمی گیرد و با وجود نظر مساعد همه اما 

دولت اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد.
هاشمی با بیان این که این عدم حمایت دولت امری مشکوک است، گفت: 

از شما خبرنگاران و اصحاب رسانه می خواهم تا علت این امر را پیدا کنید.
رئیس شوراي شهر تهران همچنین گفت: بخشی از این جلسه درباره 
طرح ها و لوایحی بود که به ش���هرداری ابالغ شده بود. ما به طور کلی ۵۹۸ 
مصوبه مختلف را به شهرداری ابالغ کردیم که حدود ۶ تا ۸ مورد آن به دلیل 
اختالفات با هیات تطبیق، هنوز ابالغ نشده و در هیات اختالف شورای شهر 
است. شهرداری تمامي لوایح و طرح هایی که خودش فرستاده را اجرا کرده 

است اما طرح هایی که اعضا ارسال کرده بودند نواقصی در اجرا داشت.
وی افزود: نکته بسیار مهم جلسه امروز الیحه ارزش افزوده در مجلس است 
که احس���اس می شود نگاه تقلیل گرا یا نه به قدرت شورا در حال اجرا است و 
اعضای شورا بیانیه ای برای این موضوع نوشتند. الزم است ما جلساتی را با مجلس 
و شورای نگهبان برگزار کنیم تا این پاالیش انجام نشود. از شورای عالی استان ها 

هم گالیه داریم که هنوز به این موضوع به صورت جدی ورود نکرده است.
عبور از بحران ها بدون کمک داوطلبان ممکن نیست

رئیس شورای ش���هر تهران در سخنان آغازین خود در جلسه شورا با 
تبریک روز جهانی داوطلب بیان کرد: امروز، روز نوعدوستی و روز داوطلب 
است که در کشور ما بسیار مهم است. اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به 
هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آسانتر از بحران ها عبور کنیم.
  هاشمی همچنین گفت: ابتدا باید روز دانشجو را گرامی بداریم. روزی 
که عزیزان دانش���جوی ما آقایان قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی که در 
سال ۳۲ به دلیل حضور نیکسون معاون ریاست جمهوری آمریکا در تهران به 

شهادت رسیدند.

محسن هاشمی : ۶۰۰ ملک واگذار شده شهرداری هنوز باز پس گرفته نشده است
جانشین فرمانده کل سپاه: دشمن در ترور شهید فخری زاده از هوش مصنوعی بهره برده است

 وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نام���ه ای به وزیر امور اقتصادی 
و دارای���ی خواس���تار ارائه آمار و 
اطالعات کامل تجارت خارجی از 
سوی گمرک ایران به سازمان توسعه 

تجارت شد.
به گزارش ف���ارس، در نامه 
علیرضا رزم حس���ینی به فرهاد 
دژپسند با اشاره به لزوم ارائه آمار 
و اطالعات کامل تجارت خارجی 
کشور از گمرک ایران، عنوان شده 
است : سازمان توسعه تجارت ایران 
ب���ه عنوان متولی تجارت خارجی 
کشور برای انجام سیاست گذاری ها 
و تصمیم گیری های کالن این حوزه، 
نیاز ب���ه فیلدهای کامل اطالعاتی 

صادرات و واردات دارد.
ای���ن نامه افزود: با عنایت به 
مکاتبات متعدد انجام شده توسط 
سازمان توس���عه تجارت ایران با 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص اخ���ذ آمار و اطالعات 
کامل و به هنگام تجارت خارجی 
کشور، متأسفانه از خرداد سال ۱۳۹۸ 
اطالعات ماهانه ارس���الی از سوی 
گمرک به سازمان مذکور به صورت 
کامل و مطابق با فیلدهای مورد نیاز 

صورت نگرفته است. 
در این نامه آمده اس���ت: با 
اس���تناد به مصوبه شورای عالی 
توس���عه صادرات غیرنفتی در این 
زمینه و پیگیری های سازمان توسعه 
تج���ارت ایران مبنی بر لزوم ارائه 
داده ها و اطالع���ات به هنگام و 
کامل، اقدام الزم در این خصوص 

صورت گیرد. 
درهمی���ن حال، معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: استخراج اطالعات 
مربوط ب���ه ۲۵ قلم کاالی اصلی 
صنعتی و معدنی در هش���ت ماهه 
امس���ال حاکی از رشد تولید ۱۷ 
محصول و روند نزولی تولید هشت 

محصول دیگر است.
به گزارش شاتا، سعید زرندی 
در جلس���ه پایش آمار افزود: در 
هش���ت ماهه امسال انواع خودرو 
س���واری با تولید نزدیک به ۵4۳ 
هزار دس���تگاه رشد ۲۱ درصدی، 
تلویزیون با ۷۹۷ هزار دس���تگاه 
رش���د ۶۱ درصدی، کاتد مس با 
۱۹۲ هزار تن افزایش ۹ درصدی، 
ف���والد خام با بیش از ۱۹ میلیون 
تن رشد بیش از هشت درصدی، 

سیمان با تولید 4۸ میلیون تن رشد 
۱۵ درصدی و الس���تیک خودرو 
با تولید ۱۷۸ هزار تن رش���د ۲۵ 
درصدی داشته است.همچنین در 
این مدت تولید اتوبوس، مینی بوس 
و ون، الکتروموتور، کاغذ، کنسانتره 
زغال س���نگ و ظروف شیشه ای با 

کاهش مواجه بوده  است.
وی ادام���ه داد: در این مدت 
4 ه���زار و ۵۶0 پروانه بهره برداری 
جدید صادر ش���د که از نظر تعداد 
۱۱ درصد رش���د داشته است و با 
ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 
۸۶ هزار نفر، رشد ۳۵ درصدی در 

بخش اشتغال نشان می دهد.

در عی���ن حال، صدور پروانه 
 صنفی هم در این مدت نزدیک به 

۵0 درصد رشد داشته است.
معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه در هش���ت ماهه امسال، 
در ح���وزه تجارت الکترونیک هم 
صدور گواهی امضای الکترونیک 
در ای���ن مدت ۵۳ درصد رش���د 
را تجربه کرده اس���ت، ادامه داد: تا 
پایان آبان  ۶4۷ فقره پروانه معدنی 
صادر ش���د که رشد ۱۲ درصدی 

نشان می دهد. 
همچنی���ن ص���دور گواهی 
کش���ف معدنی با ۳۳۹ فقره رشد 
پن���ج درصدی و ص���دور پروانه 
بهره برداری مع���دن با 4۱0 فقره 

رشد ۶ درصدی داشته است. 
وی همچنین درخصوص ارائه 
تسهیالت به بخش صنعت و معدن 
گفت: از محل منابع پروژه »رونق 
تولی���د« به ۲ هزار و ۲۵۷ واحد به 
مبلغ بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال 
و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه 
ب���ه ۸۲۹ واحد به ارزش 4۶ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 

است.

وزیرصنعت خواستار ارائه اطالعات کامل تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت شد



فـروش زمـين در بابلسر
�مين ��بر به متر�� 600 متر ��قع �� بلو�� شهيد 

���لفقا�� جنب پمپ بنزين كشو�� به فر�� مي �سد.
09113121541 حيد��
09113141354 باقرنيا

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
 توام با ارزيابي كيفي  (نوبت دوم) مناقصه شماره 99/500  

شركت پتر�شيمي ش��هيد تندگويا�(سهامى عا�) ��نظر ���� مناقصه با 
شر�يط �يل �� �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� تو�� با ���يابي كيفي 

به پيمانكا� ��جد شر�يط � ����� صالحيت ��گذ�� نمايد.
PTA1 ��1� موضو� مناقصه: تعويض � تست �له ها� موتو

2 � مد� �جر�� موضو� مناقصه: 5 ما�
3� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 659/000/000 �يا� مي باشد.

4� �نو�� تضمين ها� معتبر بر�� شركت �� مناقصه:
4 �1) ضمانت نامه بانكي 2�4) ���يز �جه به حسا� �عال� شد� �� �سنا� مناقصه

5� محل � مهلت تو�يع �سنا� مناقصه: بند� �ما� خميني� منطقه �يژ� �قتصا�� 
پتر�شيمي� س���ايت4 پتر�شيمي ش���هيد تندگويا�� �مو� حقوقي � پيمانها� تلفن 

72873 � 061521 � تا ساعت 13 مو�� 99/09/19
6� ���ئه گو�هينامه ها� �يل �� سو� مناقصه گر�� �� �ما� ��يافت �سنا� 

مناقصه �لز�مي �ست:
1�6) گو�هينامه صالحيت پيمانكا��

2�6) گو�هينامه تاييد صالحيت �يمني �� سو� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي(به �ستنا� 
�ستو��لعمل �جر�يي �يين نامه �يمني �مو� پيمانكا��� �خذ تاييديه ����� كل تعا�� كا� � 
�فا� �جتماعي �ستا� خو�ستا�  جهت شركتهايي كه مرجع صا��كنند� گو�هينامه تاييد 

صالحيت �يمني �نها خا�� �� �ستا� باشد� �� �ما� ��يافت �سنا� مناقصه �لز�مي �ست.)
7� محل � مهلت تحويل پاكت ها� پيشنها��: ���� فو� � تا ساعت 13 مو�� 99/10/01

8� محل � تا�يخ جلسه گش��ايش پاكت ها� پيشنها� قيمت: ���� فو� � 
سالن كنفر�نس ساختما� مركز� � ساعت 11:00 صبح مو�� 99/10/10 مي باشد 

كه �� پيشنها� �هندگا� �عو� مي شو� �� جلسه گشايش پاكا� حضو� يابند.
تذكر1: ���ئه كپي مصد� قر�����ها� مشابه �نجا� شد� � مفاصاحسا� ها� �يربط كه 
�� يكي �� مر�جع �يصال�(�فترخانه �سنا� �سمي يا ���گا� يا �مو� حقوقي كا�فرما� 
طر� قر�����) گو�هي شد� �ست� جهت بر�سي مد��� ���يابي كيفي مناقصه گر��� 

�لز�ميست.
تذكر2: پاكت پيشنها�� مناقصه گر� گشو�� خو�هد شد كه حد نصا� �متيا� ���يابي 

كيفي �� كسب نمايند.
تذكر3: به پيشنها�هايي كه فاقد س���پر�� يا �مضا� مشر�� � مخد�� � سپر�� ها� 
كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير �� � پيشنها�هايي كه پس �� �نقضا� مد� 

مقر� �� �گهي ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
تذكر4: ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.

تذكر5: ش���ركت �� فر�يند مناقصه جهت مناقصه گر� فر�هم خو�هد شد كه حضو��� 
نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه �قد�� � مشخصا� خو� �� تسليم �ستگا� مناقصه گز�� 

نمايد.
ضمنا� �ين �گهي �� پو�تا� �لكتر�نيكي پتر�ش���يمي ش���هيد تندگويا� به ����

 

 www.stpc.ir �� قسمت مناقصا� / مز�يد�� قابل ��يافت مي باشد.

روابط عمومى شركت پتروشيمي شهيد تندگويان (سهامي عام)

محكوميت
 اخراج از دانشگاه مازندران

�قايا� �كتر محمو� عباس���ي� �كتر مير�مين حسيني� �كتر سيد �حد 
بيكائي� �كتر حسين �جرلو � س���يد جما� حسيني به علت �تها� غيبت 
غيرموج���ه �� محل كا� � به ترتي���ب به موجب ���نامه ش���ما�� ها� 
0/537�1� 0/538�1� 0/539�1� 0/68�1 مو�� 1399/04/02 
� ���نامه ش���ما�� 0/74 � � مو�� 1399/06/05 �ين هيا� به �خر�� �� 
��نشگا� ما�ند��� محكو� گر�يدند. چنانچه �عتر�ضي ���ند ظر� مد� 
30 ��� پس �� �نتشا� �ين �گهي �عتر�� خويش �� كتبا به �ين هيا� �عال� 

نمايند. �� غير �ين صو�� ��� قطعي تلقي شد� � �جر� خو�هد شد.
هيا� بد�� �سيدگي به تخلفا� �����
 كا�كنا� ��نشگا� ما�ند��� 

آگهى خريد مستغالت
ش�ركت پخش ����ي�ى �كس�ير �� نظر ����� جهت �ستقر�� �نبا�ها� 
پخش محصوال� ����يى � بهد�شتى خو� ملك با مشخصا�  به شر� �يل 
 �� طريق مناقصه عمومى خريد��� نمايد. لذ� �� �شخا� حقيقى � حقوقى
 ����� ملك ��جدشر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل مى �يد.
�� �نتشا� �گهى به مد� 10 ��� جهت ��سا� پيشنها�ها  به 
���� : تهر�� � خيابا� شريعتى � خيابا� بوشهر پال� 24 

�قد�� فرمايند.    
    تلفن تما�: 77618289        نمابر: 77618301 

1- متر�� �مين : حد�� 2000 متر مربع .
2- متر��سوله : حد�� 1000 متر مربع.

3- متر�� ساختما� ����� : حد�� 150 متر مربع.
4- ��تفا� سوله: كنا�� ها 6 متر � تا� 8 متر.

5- جنس كف سوله: بتن مسلح با ضخامت حد�قل 20 سانتى متر.
6- بر� سه فا�: 200 �مپر.

7- �نشعابا�: �� � بر� � گا� � تلفن .
8- نو� كا�بر� ملك:  با پايا� كا� صنعتى � مستقل با سند 6 ��نگ. 

9- محد��� مو�� نظر: شر� تهر�� .
10 - شر�يط تسويه به صو�� نقد� يا مد� ��� �عال� گر��.

11- عرص��ه� �عيا� � مس��تحدثا� �� �� �هن� �ثيقه يا با���ش��ت 
نباشد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى (نوبت دوم)
شهر���� �ما�ند �� نظر ���� به �ستنا� بو�جه مصو� سا�1399  نسبت به �جر�� پر��ها� �يل 
�� طريق تجديد مناقصه عمومي �قد�� نمايد لذ� �� كليه شركت ها� ��جد صالحيت ����� �تبه 

�� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� جهت شركت �� تجديد مناقصه �عو� به عمل مى �يد .
تعداد پروژه رديف
95 خريدپايه چراغ خيابانى دوطرفه 1
60 خريد پايه چراغ خيابانى يك طرفه 2

توضيحــات:
مبلغ برآورد :30/000/000/000ريال

ــغ اعالمى فوق  به صورت ضمانتنامه معتبربانكى  ــركت در تجديد مناقصه معادل 5% مبل ــن ش 1) تضمي
دروجه شهردارى دماوند

ــخ 1399/09/17 لغايت تا پايان وقت ادارى روز   ــناد تجديد مناقصه ازتاري ــت و مكان دريافت اس 2) مهل
1399/09/27دبيرخانه شهردارى 

3) مهلت و مكان تحويل اسناد تجديد مناقصه حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  1399/09/29 دبيرخانه شهردارى 
4) زمان رسيدگي به پيشنهادها روز 1399/09/30

5) شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.
6) برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7) هزينه چاپ آگهي به عهده برنده تجديد مناقصه مي باشد.
8) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد تجديد مناقصه قيد گرديده است.

9) ارائه اسناد منوط به نامه درخواست شركت در تجديد مناقصه با قيد موضوع تجديد مناقصه و اساسنامه 
و آگهي آخرين تغييرات شركت وشناسه ملي و گواهي صالحيت پيمانكار مي باشد.

عباس صفرىـ   شهردار دماوند

اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی و شاخه های 
ریاضی و فیزیک فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
بیانیه ای درباره نگرانی از آینده تربیت معلم در کشور منتشر 

کرده اند. 
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: جداسازی 
یا حذف رس���الت تربیت معلمان از دانشگاه های کشور و 
سپردن انحصاری این امر مهم به یک دانشگاه خاص، در 
حقیقت محروم کردن نسل آینده کشور از ورود به مباحث 
نوین علمی و بی محتوی س���اختن حرفه مقدس معلمی 
است. مطالعات کارشناسان و محققان آشنا به مسائل آموزشی، 
نشان می دهد که پردیس های دانشگاه فرهنگیان توان تربیت 
نیروهای آینده ساز کشور را ندارند و نمی توانند این وظیفه 

خطیر را با کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 
دربخشی دیگر از این بیانیه آمده است: عالوه بر این، 
اهداف دانش���کده های علوم و علوم تربیتی برای گسترش 
علوم و حرفه معلمی که با سرمایه عظیم ایجاد شده اند نیز 
محقق نمی شوند. واقعاً سزاوار نیست که دانشگاه های خوب 
کشور با برخورداری از وجود استادان متخصص و متعهد 
در زمینه های مختلف علمی، در امر تربیت معلم و تأمین نیاز 
مبرم وزارت آموزش و پرورش هیچگونه نقش بایسته ای 
نداشته باشند. همانطور که در سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، تعلیم و تربیت از مهم ترین زیرساخت های تعالی 
همه جانبه و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته 
کشور در عرصه های مختلف دانسته شده است، نمی توان 
پذیرفت که این ابزار بدون پشتیبانی و مشارکت دانشگاه های 
توانمند کش���ور به کار گرفته شود که قطعاً در این صورت 

ازکارآمدی و اثربخشی آن به شدت کاسته خواهد شد. 
دراین بیانیه با تأکید بر این که کنار گذاشتن دانشگاه های 
کشور از فرایند تربیت معلم، نظام آموزش و پرورش کشور 
را از فرصت های بی نظیر بهره مندی از محیط های علمی و 
تحقیقاتی کشور به ویژه در ساحت تعلیم و تربیت علمی و 
فناورانه محروم می کند، آمده است: این اقدام، انگیزه تحصیل 
دانش���جویان مستعد در دانشگاه های کشور که عاشقانه به 
حرفه معلمی برای آینده شغلی خود می اندیشند را نیز از 

بین می برد. این کاهش انگیزه به طور خاص باعث کاهش 
ترغیب دانش���جویان به تحصیل در رشته های علوم پایه و 
ریاضیات در دانشگاه های کشور می شود و به آثار ناگواری 
بر ارتقای علوم پایه و مهندسی در آینده کشور می انجامد که 
تحقق اهداف سند نقشه جامع علمی کشور را با مخاطرات 

جدی مواجه خواهد کرد. 
اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی و شاخه های 
ریاضی و فیزیک فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
دراین بیانیه تصریح کردند: منطقی نیست کار آموزش معلمان 
در کش���ور به مراکز و پردیس هایی منحصر شود که فاقد 
امکانات آموزشی، علمی و آزمایشگاهی الزم هستند. این 
مراکز و پردیس ها با نداش���تن تعداد کافی استادان مجرِب 
توانا و بدون بهره مندی از کمترین تجهیزات آزمایشگاهی و 
تحقیقاتی، نه تنها نمی توانند دانشجویان خود )یا معلمان آینده( 
را به مدارج علمی مناسب برسانند، بلکه آنها را با انگیزه 
تضمین شغل معلمی، از پذیرفته شدن در سایر دانشگاه های 
کش���ور و حضور در کنار استادان توانمند و فرهیختگان 
دانشگاهی نیز بازمی دارند. در همه کشورهایی که در آنها 

آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است، مسأله دریافت 
مجوز معلمی یک ضرورت است که در اکثر این کشورها، 
با گذراندن دوره های خاص آموزشی در دانشگاه ها و توسط 
استادان مجرب و متخصصان تعلیم و تربیت محقق می شود. 
در کشور ما نیز این امر مهم توسط دانشگاه فرهنگیان، به 
شرط بهره گیری از استادان مجرب و معلمان با سابقه، در 

حوزه اصلی ترین وظیفه آن به خوبی قابل انجام است. 
در خاتمه این بیانیه آمده اس���ت: اتحادیه انجمن های 
ایران���ی علوم ریاضی با عضوی���ت انجمن ریاضی ایران، 
انجمن آمار ایران، انجمن فیزیک ایران، اتحادیه انجمن های 
علمی-آموزش���ی معلمان ریاضی ایران، انجمن رمز ایران، 
شورای خانه های ریاضیات ایران، انجمن ایرانی تحقیق در 
عملیات، انجمن سیستم های فازی ایران، انجمن سنجش از 
دور و GISایران و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران 
و شاخه های ریاضی و فیزیک گروه علوم پایه فرهنگستان 
جمهوری اسالمی ایران با ابراز نگرانی عمیق از آینده وضعیت 
علوم پایه در کشور و با اعتقاد عمیق به این مهم که تربیت 
معلمان متخصص و توانمند، با صالحیت های اخالقی الزم 

برای تعلیم و تربیت می تواند زمینه ساز ارتقاء علوم پایه در 
کشور باشد، با استناد به مطالب پیش گفته، به طور خالصه 
از عموم مس���ؤوالن و تصمیم گیران حوزه آموزش کشور 

درخواست می  کند: 
۱- با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای 
توجه به رشته های علوم پایه و ریاضی در کشور، شرایط 
ورود فارغ التحصیالن دانشگاه ها، به ویژه در رشته های علوم 
پایه به حرفه معلمی از طریق ضوابط اجرایی ماده ۲۸اساسنامه 

دانشگاه فرهنگیان به نحو بایسته فراهم شود. 
۲- ارتقاء علوم پایه در کشور به عنوانی که ضرورت 
انکارناپذیر برای توس���عه پایدار کشور در آینده، ریشه در 
تحول و تقویت آموزش علوم پایه در مدارس کشور دارد 
و این مهم در گرو تربیت معلمان متخصص، توانمند و آشنا 
با علوم و فناوری های نوین اس���ت. به این منظور ضوابط 
اجرایی ماده ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان کشور به نحوی 
تدوین شوند که ضرورت حضور دانش آموختگان رشته های 
علوم پایه دانش���گاه ها در حرفه معلمی به طور دقیق مورد 

توجه قرار گیرد. 
۳- در بازنگری آینده سند بنیادین تحول آموزش و 
پرورش و با مالحظه مفاد کنونی آن در بخش های مختلف، 

از جمله: 
در بخش چش���م انداز که مدرس���ه را »کانون عرضه 
خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی« ترس���یم می کند؛ 
در بخش اهداف کالن که بر روی »ارتقاء اثربخش���ی و 
افزایش کارآیی در نظام تعلیم و تربیت رس���می عمومی« 
تأکید دارد؛ در بخش هدف های عملیاتی و راهکارها که به 
»توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای 
معلمان« و »جلب مشارکت دانشگاه های برتر در امر تربیت 
تخصصی- حرفه ای معلمان« اش���اره می کند، بر استفاده از 
امکانات آموزش���ی و پژوهشی دانشگاه ها و توانمندی های 
تخصصی استادان آنها برای مهارت افزایی معلمان و همچنین 
به کارگیری دانش آموختگان دانشگاه های برتر در حرفه معلمی، 
به عنوان یک راهکار مهم برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت 

کشور تصریح شود.
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حکمت نهج البالغهنگرانی فرهنگستان علوم از آینده  تربیت معلم در کشور 

هیچ پرهیزگاری چون توقف به وقت شبهه نیست.

ماهنامه »مهر و ماه« منتشر شد 
ش���ماره بیس���ت و پنجم ماهنامه 
فرهنگ���ی- اجتماعی »مهر و ماه«، ویژه 

آبان 99 منتشر شد. 
 این شماره مشتمل بر 6 بخش است. 
در بخش راهبرد، محمدرضا اسکندری، 
در یادداشتی با عنوان »حق مداری، اساس 
عقالنیت صحیح و اسالمی« شاخص های 
عقالنیت در اندیشه رهبر معظم انقالب را 
بررسی شده و دکتر محمدمهدی اسماعیلی 
و میثم عباسی فیروزجاه نیز درباره عقالنیت 

انقالب اسالمی بحث کرده اند. 
در بخش اندیشه، حجت االسالم و 
المسلمین قرائتی در تفسیر آیه ۳۸ و ۳9 

سوره شوری مطلبی با عنوان »از بیگانگان مشورت نخواهید« نگاشت و سجاد 
رس���تمی چورتی، در توضیح ویژگی های یک مشاور خوب، یادداشت »عقل 
مر عقل را یاری دهد« را نوش���ته اس���ت. زهرا ساالری طرزقی نیز در یادداشت 
»رستگاری در مشورت کردن است« به بررسی مشورت در نگاه امیرالمؤمنین 

پرداخته است. 
در بخ���ش فرهنگ و ادب، صادق وفایی پنج کتاب درباره ماهیت واقعی 
آمریکا معرفی کرده است و همچنین ۱5 راهکار خالقانه برای عالقمند کردن 
کودکان به مطالعه در این بخش معرفی شده است. عالوه بر این، یادداشت های 
ادبی کوتاهی در همدردی با مردم افغانستان و خانواده های شهدای دانشگاه کابل 
در این قسمت دیده می شود. سید احمد محیط طباطبایی از اهمیت شب یلدا 
گفته و یادداشتی از بهاء الدین خرمشاهی درباره سیر تاریخی شب یلدا منتشر 

شده است. 
در بخش هالل، گزارشی از نشست ویدئو کنفرانسی با حضور مسؤوالن 
دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر منتشر شده و در کنار آن، 

اخبار مربوط به فعالیت های جمعیت هالل احمر به چاپ رسیده است. 

معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری با اش���اره به اخذ مجوز 
برای آزمایش انسانی نخستین واکسن 
کرونا در کش���ور گفت: به زودی 
۳گروه دیگر مجوز آزمایش انسانی، 

این واکسن را می گیرند. 
به گزارش مهر، سورنا ستاری 
با بیان اینکه در دو س���ه سال اخیر 
حمای���ت خوبی ب���رای افزایش 
شرکت های بیوتکنولوژی شده است، 
افزود: اکنون ۲۴داروی بیوتکنو در 
کشور تولید می شوند و در این زمینه 
یکی از قدرت های آسیا هستیم و در 

دنیا حرف برای گفتن داریم. 
وی تصریح ک���رد: در حوزه 
واکس���ن انسانی نخس���تین بار 
ش���رکت های خصوصی، واکسن 
سرطان دهانه رحم را تولید کردند و 
به زودی واکسن آنفلوآنزا در حوزه 
انسانی در کشور تولید می شود که 
ما را از واردات این واکسن در سال 

آینده بی نیاز می کند.  
معاون رئیس جمهوری درباره 
ترور شهید فخری زاده گفت: شهادت 
ایش���ان نشان داد جهت حرکت ما 
در علم و فناوری درس���ت است و 
این شهادت موجب انگیزه مضاعف 
دانش���مندان جوان ما می ش���ود و 
خدشه ای در برنامه هسته ای ما ایجاد 

نمی کند. 
ستاری افزود: پایه بودجه کشور، 
بودجه دفاعی، بهداشت و آموزش 
اس���ت و در آموزش به نسبت عدد 
بودج���ه، میزان قابل توجهی خرج 
می کنیم اما سؤال این است که چرا در 
اقتصاد مردم تغییری ایجاد نمی شود. 

همچنین تا طراحی نداش���ته 
باشیم، صاحب صنعت نمی شویم 
و با کارخان���ه داری نمی توان برای 
حدود ۴میلیون دانشجو و ۱۲میلیون 

تحصیلکرده اشتغال ایجاد کرد. 
واکسن ایرانی مشابه چین و 

روسیه  
دکتر مینو محرز، محقق اصلی 
پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در اش���اره به جزئیات روند 
تولید واکسن کرونای ایرانی که به 
تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و 
کمیت���ه اخالق را برای ورود به فاز 
مطالعات انسانی دریافت کرده است، 
گفت: اگر نتایج مطالعات انس���انی 
این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن 
خوب و موفقیت آمیز باشد، تا اواخر 

تیر ماه به تولید می رسد. 
وی افزود: واکسن کرونایی که 
تولید ش���ده، مانند واکسن هایی که 
در کشورهایی مانند چین و روسیه 
س���اخته شده اند، به نوعی ویروس 

ضعیف شده است. 
همچنین این واکسن بر روی 
سه حیوان موش، خرگوش و میمون 
آزمایش ش���ده است و در هر سه 
مورد موفقیت آمیز بوده است. بعد از 
پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق 
آن، مستندات به سازمان غذا و دارو 
ارائه شد که مورد تأیید این سازمان 
قرار گرفت و کمیته اخالق هم مجوز 
آغاز مطالعات انسانی آن را ارائه داده 
است و باید کلینیکال ترایال انسانی 
این واکس���ن را که سه مرحله دارد، 

آغاز کنیم. 
عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصریح کرد: اگر خیلی 
خوشبینانه فکر کنیم، در سال جدید 
و اواخر بهار می توانیم این واکسن 
را داشته باشیم. واکسن های کرونایی 
هم که در دنیا آماده شده اند، زودتر 
از تیرماه به دست ما نخواهند رسید. 
ان شاءهلل واکسن خودمان هم تا همان 
زمان یعنی تا تیرماه نتیجه می دهند. 

محرز درباره استفاده از واکسن 
آنفلوآنزا در فصل پاییز اظهار کرد: با 
توج���ه به اینکه درحال حاضر وارد 
پیک شیوع بیماری آنفلوآنزا نشده ایم، 
استفاده از این واکسن می تواند ایمنی 

کافی ایجاد کند . 
وی افزود: بیم���اران و افراد 
پرخطر در اولویت تزریق واکس���ن 
آنفلوآنزا هستند؛ به عنوان مثال افراد 

باالی 65سال، مبتالیان به بیماری های 
قلب���ی و عروقی مزمن، افرادی که 
بیماری زمینه ای یا نقص ایمنی دارند، 
افرادی که داروهای ش���یمی درمانی 
مص���رف می کنند، زنان باردار، افراد 
چاق و کادر درمان باید حتما واکسن 

آنفلوآنزا تزریق کنند. 
محقق اصلی پروژه تولید واکسن 
کرونای ایرانی درباره تزریق واکسن 
آنفلوآنزا از سوی عموم مردم توضیح 
داد: اولوی���ت تزریق با افراد پرخطر 
اس���ت اما با توجه به شیوع بیماری 
کرونا استفاده از آن برای افراد عادی 

توصیه می شود. 
تولید و خرید واکسن 

مسعود سلیمانی دودران، عضو 

کمیته ملی واکس���ن کووید۱9 هم 
گفت: همه مسیرهای تهیه واکسن 
کرونا از جمله تولید داخلی و خرید 
آن از خارج از کش���ور با جدیت 

دنبال می شود. 
وی افزود: کمیته ملی واکسن 
کووید۱9از ابتدای سال جاری هر دو 
مسیر تأمین واکسن اعم از خرید از 
مجموعه کووکس وابسته به سازمان 
جهانی بهداشت و سایر فروشندگان 
معتبر بین المللی و تولید داخل را به 

صورت همزمان دنبال می کند. 
سلیمانی با اشاره به اینکه محققان 
ما از توان علمی کافی برای ساخت 
واکسن کرونا بر اساس پلتفرم های 
موجود برخوردارند، گفت: محققان ما 

توانایی ساخت واکسنی شبیه مدرنا و 
بایون تک را به صورت آزمایشگاهی 
دارن���د؛ اما تولید در مقیاس صنعتی 
مقوله دیگری اس���ت و الزامات و 
دانش���ی فراتر از ساخت واکسن را 

می طلبد. 
 ارزیابی وضعیت کرونا بعد از 

دو هفته تعطیلی 
دکترداوود یادگاری، متخصص 
بیماری های عفونی با اعالم این که 
موارد بروز بیم���اری کووید۱9 از 
چند روز گذش���ته و پس از اعمال 
محدودیت ها تا حدی کم شده است، 
گفت: بعد از صعودی شدن موارد ابتال 
تا حدی ایمنی نسبی در جامعه ایجاد 
ش���د و اکنون با نزولی شدن نمودار 

موارد ابتال مواجه شده ایم؛ احتماالً 
برق���راری محدودیت ها  در کاهش 
موارد مراجعه مبتالیان س���رپایی به 
درمانگاه ها و اورژانس های بیمارستانی 
تأثیر بگذارد اما همچنان اکثر آی سی 

یوها پر هستند. 
وی افزود: به نظر می رس���د با 
افزایش ایمنی نسبی علیه ویروس 
کرون���ا در بین م���ردم و اعمال 
محدودیت ها حدود ۲۰تا ۳۰درصد 
از ورود بیم���اران کرونا به اورژانس 
بیمارستان ها و درمانگاه ها کاسته شده 

است . 
این متخص���ص بیماری های 
عفونی، تأکید کرد: بیش از 5۰درصد 
ک���ودکان به نوع بی عالمت کووید 
۱9مبتال می ش���وند و چون میزان 
عوارض کرون���ا حتی از عوارض 
آنفلوانزا هم در کودکان کمتر است، 
خیلی نگران کودکان نیستیم؛ مگر 
گروه کوچکی از آنان که بیماری های 
مزمن، بیماری قلبی عروقی یا تنفسی 
و ضعف ایمنی مبتال دارند و ممکن 
است به نوع شدید این بیماری مبتال 
شوند. اما در مجموع شدت بیماری 
کووید۱9 در کودکان باال نیست؛ البته 
موارد ش���دید بیماری را میان آنان 
داریم و در مواردی به مرگ هم منجر 

می شود که تعداد آن زیاد نیست. 
وی توضیح داد: اکثر داروهایی 
ک���ه برای کمک ب���ه درمان کرونا 
در فض���ای مجازی معرفی و تبلیغ 
می شوند، هیچ اثری ندارند و از نظر 
علمی برای درمان کووید ۱9در دنیا 
تأیید نش���ده اند اما مردم به پزشکان 
فش���ار می آورند که این داروها را 
تجویز کنند. همچنین بسیاری از این 
داروها در پروتکل کشوری نیستند 
و از بازار آزاد با قیمت های بس���یار 

خریده می شوند. 
۲۹۴ فوتی جدید 

دکت���ر سیماس���ادات الری، 
س���خنگوی وزارت بهداش���ت از 
شناسایی ۱۱هزار و56۱مورد جدید 
کووید۱9در کش���ور طی ۲۴ساعت 

منتهی ب���ه ۱6آذرخبر داد وگفت: 
مجموع بیماران کووید۱9در کشور 
به یک میلیون و ۴۰هزار و 5۴۷نفر 

رسید  . 
وی افزود: متأس���فانه در این 
مدت، ۲9۴بیمار کووید۱9جان خود 
را از دس���ت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیم���اری 5۰هزار و 

۳۱۰نفر شده است. 
الری همچنین گفت: در حال 
حاضر 6۴شهرس���تان در وضعیت 
قرمز، ۲۷۸شهرس���تان نارنجی و 
۱۰6شهرستان در وضعیت زرد قرار 

دارند. 
وضعیت بیماران استان تهران 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا 
در اس���تان تهران با بیان اینکه تعداد 
بستری  و فوتی ها در این استان کمتر 
شده اس���ت و وضعیت نسبی قابل 
قبولی داریم، گفت: هیچ مش���کلی 
برای تخت، دارو و تجهیزات الزم 

وجود ندارد. 
نادر توکلی، معاون درمان ستاد 
مقابله با کرونا در استان تهران اظهار 
کرد: اکنون در اس���تان تهران تعداد 
بستری ها و فوتی ها مقداری کمتر 
ش���ده است و وضعیت نسبی قابل 
قبولی داریم؛ البته هنوز تعداد بیماران 
کرونایی بستری بیش از ۴۰۰۰ نفر 
است و تعداد فوتی ها در استان تهران 
ظرف دیروز و امروز نیز نزدیک به 

۷۰ نفر بوده است  . 
وی تأکید کرد: هیچ مش���کلی 
ب���رای پذیرش بیماران کرونایی در 
مراکز درمانی نداریم و اورژانس های 
بیمارستان ها پذیرش می کنند و تخت 

خالی هم وجود دارد  . 
افزایش ۱۰برابری تولید دارو 

دکتر س���ید حیدر محمدی، 
مدی���رکل دارو و مواد تحت کنترل 
س���ازمان غ���ذا و دارو از افزایش 
۱۰برابری تولی���د داروهای درمان 
کرونا در کش���ور، خبر داد و گفت: 
در حال حاضر مش���کلی از لحاظ 
تأمی���ن داروی درمان کرونا نداریم؛ 

از طرفی آمادگی صادرات برخی از 
داروهای درمان کرونا به کشورهای 

دیگر وجود دارد  . 
وی اظهار کرد: ماهیانه بیش از 
5۰۰هزار ویال رمدسیویر در کشور 
مصرف می شود که بخش زیاد آن 
تولید داخل بوده و با توجه به افزایش 
تعداد بستری ها طی هفته های اخیر، 
بخشی نیز از خارج وارد شده است 
و در حال حاضر مشکلی برای تأمین 

آن وجود ندارد . 
محمدی درباره تولید داروی 
فاویپیراویر توضیح داد: ماهانه بالغ 
بر ۱5میلیون عدد از این دارو را در 
کشور تولید می کنیم که به طور کامل 
نیاز داخل را پوشش می دهد و نیازی 
به واردات نداریم. البته این رقم در 
ص���ورت نیاز تا 5۰ میلیون عدد در 

ماه قابلیت افزایش دارد. 
مج��وز اس��تفاده اضطراری 

واکسن در هند 
شرکت داروسازی فایزر به دنبال 
دریافت مجوز استفاده اضطراری از 

واکسن کووید۱9در هند است. 
به گزارش ایسنا، رسانه ها اعالم 
کردند: شرکت داروسازی فایزر به 
دنبال آن اس���ت که برای استفاده 
اضطراری از واکس���ن کووید۱9در 
هند که دومین کش���ور با بیشترین 
تعداد مبتالیان به این بیماری است، 

مجوزهای الزم را دریافت کند. 
این شرکت داروسازی آمریکایی 
که به تازگی واکسن کووید۱9تولیدی 
خود را به تأیید دولت انگلیس رسانده، 
به مقامات بهداشت و درمان هند نیز 
درخواست داده است. هرچند یکی 
از مقامات ارشد دولت هند در گفتگو 
با رویترز اعالم کرده  که این کشور 
تا شب گذشته درخواستی از طرف 
شرکت فایزر دریافت نکرده است. 

مقام���ات هند گفته اند که آنان 
بیشتر به انجام آزمایش واکسن های 
بومی و نه واکس���ن های تولیدی 
دو ش���رکت فایزر و مدرنا امیدوار 

هستند. 

3 واكسن  ايراني كرونا مجوز مي گیرند

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون

۱5۰۰۴۰۱۳۲۸۷96۲۴5۲۱5۸6۸۳۳۱۸۳۸6۲۴ایاالت متحده۱
966۷۰۸۴۱۴۰۴۸۱69۷6۱۰۱۱۳۸5۸۲6۸۷۳هند۲
65۷۷۱۷۷۱۷66۴۱۳۰۸۴۸۸۲۸۲۱۳۲۰9۴5۴برزیل۳
۲۴6۰۷۷۰۴۳۱۴۱۱6۸59۲96۱۴596۱5۴۱روسیه۴
۲۲۸۱۴۷55۴9۸۱۳۴9۱9۸۴۲65۳۳59۱۸فرانسه5
۱۷۲۳۲۴۲6۱۲۴5۲5۳۲۷9۰۰6۸۰۳96۸۳بریتانیا6
۱۷۰999۱595۱۴۲۸۳۰۰9۸56۰۴۲۳۲9۱اسپانیا۷
۱699۱۴5۴6۲5۲۳6۳۳69۸9۴6۷6۲6۱5ایتالیا۸
۱۴59۸۳۲۳96۳۲۳۲۱۷۳۸۷۳۴5۳۷۳۸6۰آرژانتین9
۱۳6۲۲۴9۳۷6۳۳۲665۰۷۳65۱۱۱5۴56کلمبیا۱۰
۱۱۷5۲۷6۱9۰۳۲۱۴۰۰۸۲۲۷۸۳۸9959۷آلمان۱۱
۱۱6۸۳95۱۰9۴569۰۲۱۸۴5۱۲95۱۳۷۱9مکزیک۱۲
۱۰6۳۴۴9۲۰۰۸9۲۸۱۱۲5۳۱۳۷۸۲۸65۰لهستان۱۳
۱۰۴۰5۴۷5۰۳۱۰۱۲۳۲۱596۸۴۴5۳۰۳۲ایران۱۴
9۷۲6۸۸۳6۲۳۱۲9۳۲6۱۰9۲۳۳۱6۸۲۰۴پرو۱5
۸۲۸۲95۱۴9۰۰9۷۷6۱۷6۸۴۷۲۸۱9۴ترکیه۱6
۸۱۳۳۰6۱۳5۸۸۱۸6۴5۳۱۲۴۳6۱9۴5۲اکراین۱۷
۸۱۰۴۴9۲۲۰6۷۱۳59۲۳۷۰596۲۸۷6۰آفریقای جنوبی۱۸
5۸99۴۲۱۷۲5۴5۰۸۰۷۱۴۸6۱۱6۱۱۳۷6بلژیک۱9
5۷5۷96۱۷۷۴۰۲۰9665۲۷۴۷6۳99۳اندونزی۲۰

آخرين آمار 20 كشور دارای بیشترين مبتال به كرونا

پیام وزير علوم و رئیس دانشگاه تهران 
به مناسبت روز دانشجو

كوتاه فرهنگي

جوايز جهانی برای انیمیشن ايرانی »اين سو، آن سو« 
لیدا فضلی با انیمیش���ن »این س���و، آن سو« سه جایزه جهانی به دست 

آورد. 
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم 
انیمیش���ن »این س���و، آن سو« به کارگردانی لیدا فضلی که در مرکز گسترش 
س���ینمای مس���تند و تجربی تهیه شده است، موفق به دریافت سه جایزه از 

جشنواره های جهانی شد.  
این انیمیشن کوتاه طی روزهای اخیر، برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن 
از جش���نواره Scrittura e Imagineایتالیا و جشنواره Chortaپرتغال و 
جایزه ویژه  فیلم های کودک و نوجوان جشنواره صربستان شده است. »این 
سو، آن سو« پیش تر موفق به دریافت جایزه یونیسف از دوساالنه  انیمیشن 

»براتیسالوا« اسلواکی هم شده بود. 
این فیلم در بخش رقابتی سی و ششمین دوره  جشنواره »کارتون کالب« 
ایتالیا، بخش رسمی چهارمین دوره  جشنواره کودک هنگ کنگ و بخش مسابقه 
یازدهمین دوره جش���نواره بین المللی »گلدن کوکر« صوفیه بلغارستان نیز به 

نمایش درآمده است. 
در خالصه داستان این فیلم انیمیشن می خوانید: »هیچ مرزی نمی تواند 
مانع شکل گیری دوستی ها و محبت بین کودکان شود. کاش به راستی دنیای 

بزرگساالن هم مانند دنیای کودکان پُر از صلح و دوستی باشد.« 
آغاز ثبت نام پذيرش بدون كنکور كارشناسی ارشد ۹۹ 

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام برای پذیرش 
بدون آزمون در آزمون کارشناس���ی ارش���د 99از هفته آخر آذرماه انجام 

می شود. 
فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با مهر اظهار کرد: اطالعات رش���ته ها از 
دانش���گاه ها در حال جمع آوری است و فقط رشته محل هایی در این مرحله 
پذیرش می شوند که فاقد انتخاب رشته کننده باشند و تعداد افراد ثبت نامی 
آن کمتر از ظرفیت مجاز باشد. اعالم درخواست پذیرش رشته محل در این 
مرحله توسط دانشگاه پذیرنده انجام می گیرد.  وی افزود: شروع به تحصیل این 

داوطلبان از نیمسال دوم و بهمن ماه خواهد بود. 
تمديد مهلت ثبت نام وام های دانشجويی تا ۱۵ دی ماه  

مهلت ثبت نام دریافت انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری تا ۱5دی ماه تمدید شد.  

به گزارش ایرنا، صندوق رفاه پیش از این در بخش����نامه ای جدول 
زمان بندی ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-

۱۳99را به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعالم کرده بود، اما با در نظر 
گرفتن وضعیت حضور حداقلی کارکنان دانشگاه ها در شرایط ناشی از تشدید 
شیوع بیماری کرونا و تعطیلی آموزش حضوری بسیاری از دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی، همچنین به منظور حمایت بیشتر از دانشجویان و رفع مشکالت 

آنها به دلیل حضور نیافتن در دانشگاه ها، این مهلت تمدید شد. 

»گنجینه عرفان«، ش���رح غزلیات حافظ، نوشته دکتر 
محمد معین که تاکنون منتشر نشده بود، بعد از ۸۰ سال به 

همت دخترش مهدخت معین انتشار یافت. 
به گزارش ایبنا، مهدخت معین فرزند محمد معین، استاد 
شناخته ش���ده رشته زبان و ادبیات فارسی که خود دکترای 
ادبیات فارسی نیز دارد و به تدریس در دانشگاه ها مشغول 
است، سال هاست که به چاپ آثار منتشرنشده محمد معین 
می پردازد. »مزدیسنا و ادب پارسی«، »حافظ شیرین سخن«، 
»برهان قاطع« و ... از جمله آثاری هستند که به همت خانم 

معین منتشر شده اند. 
 وی درباره دالیل تأخیر در انتش���ار »گنجینه عرفان« 
توضیح داد: این کتاب که شرح غزل های حافظ است، حدود 
هشتاد سال پیش تألیف شده است. ده سال است که روی 
آن کار می کنیم تا برای چاپ آماده ش���ود. کتاب بیش از 
هفتصد صفحه دارد. علت تأخیر چاپ گنجینه این بود که 
خانواده تشخیص داد اولویت با چاپ جلد دوم »مزدیسنا 
و ادب پارس���ی« و چاپ جلد دوم »حافظ شیرین سخن« 
بود که قبال چاپ نش���ده اند. قبل از آن دو جلد »مجموعه 
مقاالت« اس���تاد معین را چاپ کرده بودیم. بعد از »حافظ 
شیرین سخن«، چهار مقاله و تعلیقات را با اضافات بعدی 
مؤلف تجدید چاپ کردیم. در این مدت متن چهار مقاله، 
برهان قاطع و سلسله دستورهای زبان فارسی را هم چاپ 
می کردیم. باألخره نوبت به »گنجینه عرفان« رسید. نکته دیگر 
آن که معین بعد از تألیف کتاب در سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۲ 

به تدریج روی کتاب کار کرده و ارجاعاتی به منابع و مآخذ 
دیگر داده بود که بایستی در گنجینه نقل می شدند. تصحیح 

مکرر نمونه های چاپی نیز وقت می گرفت. 
مهدخت معین ویژگی های این کتاب را چنین برشمرد: 
گنجینه عرفان بااینکه نسخه ای قدیمی است و سال ها پیش 
تألیف شده است و در سال های اخیر شرح هایی  بر آن نوشته 
شده از جمله شرح شوق همکار دانشمند، سعید حمیدیان 
که جامع و کامل است،اما هنوز مواردی در معانی و مفاهیم 
ابیات در این شرح ارائه شده که کم نظیر یا بی نظیرند. استنباط 
و ذوق مؤلف در دریافت و کشف مفاهیم و معانی ابیات 
شگفت انگیز است.  وی افزود: نکته دیگر نقل قول از مآخذ و 
مراجع قدیمی توسط مؤلف است. این مراجع اکنون کمتر 
در دسترسند و اطالع بر مطالب آنها در زمینه حافظ شناسی 
مفید و مؤثر است و مؤلف گنجینه، این امکان را برای ما 
فراهم کرده است. ضمنا استاد معین به نقل قول از مراجع 
قدیمی اکتفا نکرده و آنها را نقد هم کرده و دالیلی در رد یا 
تأیید آنها ارائه داده است. همچنین افادات شفاهی از فضال 
و ادبای عصر از جمله دهخدا، قزوینی، فروزانفر، منوچهر 

مرتضوی و غیره دارد. 
معین درباره دستنوشته های منتشرنشده پدرش توضیح 
داد: کتاب های منتشرنش���ده دیگری هم هستند که فعال به 
طور مشخص برنامه ای برای چاپ آنها نداریم. اگر خداوند 
توفیق دهد ان ش���اءاهلل جلد سوم مجموعه مقاالت را برای 

چاپ آماده خواهیم کرد. 

پس از ماجرای تغییر داستان 
نادر ابراهیمی در کتاب درسی، این بار 
در داس���تانی از »قصه های مجید« 
تغییراتی بدون اطالع هوشنگ مرادی 
کرمانی، نویسنده کتاب اتفاق افتاد. 

به گزارش ایسنا، پس از تغییرات 
پی در پی کتاب های درسی، این بار 
نوبت داستان »سفرنامه اصفهان« از 
سری داستان های »قصه های مجید« 
نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رسید. 
در متن اصلی آمده است: »ظهر شد. 
ص���دای اذان می آمد. کار اکبر آقا 
تمامی نداشت. حوصله ام سر رفته 
بود...« اما در کتاب درس���ی بچه ها 
داس���تان را این گونه تغییر داده اند: 
»ظهر شد، صدای اذان می آمد. وضو 
گرفتم و نم���از خواندم. کار اکبر 
آقا تمامی نداش���ت. حوصله ام سر 

رفته  بود. ..«. 
هوشنگ مرادی کرمانی، خالق 
»قصه های مجی���د« گفت: بدون 
مج���وز نویس���نده و بدون اطالع 
من دس���ت به چنین کاری زده اند. 
 من رضایت ن���دارم و اطالع هم 

نداده اند. 
وی افزود: هر ش���خصیتی که 
نویسنده ای می نویسد، طبیعتا برای 
او کارهای���ی می گذارد که در حد 
توان و سوابق آن شخصیت است. 
نمی دان���م با این کار چه هدفی را 
دنبال می کنند. به نظر من این موضوع 
بیشتر ضرر می زند، زیرا معلمان و 
بچه ها اصل قصه را می خوانند. در 
متنی که نویس���نده اش زنده است، 
دست می برند و اطالع نمی دهند؛ 

این کار درستی نیست. 
مرادی کرمانی خاطرنش���ان 
کرد: مجید به سنی نرسیده که نماز 
بخواند. در هیچ کدام از داستان ها هم 
نماز نخوانده است، اما بی بی نماز 
می خواند و چند جای داستان سر 
سجاده است که کار خیلی خوبی 
هم هست. اما مجید یک بچه ۱۰-
۱۲ساله است و به سنی نرسیده که 
نماز بخواند؛ در این داستان این بچه 
می خواهد به اصفهان برود و جاهای 

دیدنی اش را ببیند. 
او تأکی���د ک���رد: تغییر در 

شخصیت ها و داس���تان به ضرر 
مخاطبان است. می توانند داستان را 
بردارند و داستان دیگری بگذارند. 
»»قصه های مجید« ۳۸داستان است 
و زمانی که مخاطب این داستان را 
به همراه داستان های دیگر می خواند 
متوجه می شود با شخصیت داستان 

متضاد است. 
این نویسنده پیشکسوت گفت: 
این داس���تان مانند خانه من است، 
انگار که آمده اند و بدون اجازه من 
در بخشی از خانه ام اتاق ساخته اند. 
آیا این کار درست است که بدون 
اج���ازه چنین کاری کنند؟ باید از 
من دو خط اجازه می گرفتند که با 
تغییر منتشر می کنیم. این تغییرات 
باعث می شود شخصیت داستان به 
شخصیتی غیرقابل باور تبدیل شود 
و ت���وی ذوق معلم و دانش آموز 
می زند. در داس���تان دست می برند 
و می خواهن���د از این راه بچه ها را 
نمازخ���وان کنند اما این کار تأثیر 
آموزشی و تربیتی برای بچه ها ندارد. 

این داستان، داستانی ادبی است. 

انتشار شرح غزلیات حافظ  دكتر محمد معین بعد از 80 سال  »قصه های مجید« بدون اطالع نويسنده تغییر كرد  !
زنده یاد اتابکی طی س���ال های گذشته ضمن 
هم���کاری با گروه های مختلف به تدریس ویولن 

مشغول بود. 
به گزارش هنرآنالی���ن، محمدرضا اتابکی 
نوازنده و مدرس ویولن صبح روز شنبه ۱5آذرماه 
دار فانی را وداع گفت. او ۸۰ س���اله بود.  محمد 
اهلل  یاری، مدیرکل دفتر موسیقی در پیامی درگذشت 
محمدرضا اتابکی، هنرمند موسیقی را تسلیت گفت. 
در این پیام آمده است: جامعه هنری ایران با یکی از 
استادان موسیقی وداع کرد که برای آموزش موسیقی 
و نوازندگی ویولن تالش شایسته تحسینی کرد. جامعه موسیقی، مرهون توانایی ها 
و تجربیات گرانقدر محمدرضا اتابکی و سال ها نوازندگی و تدریس او خواهد 
بود. ضایعه فقدان این نوازنده پیشکسوت را به جامعه هنری و به ویژه هنرمندان 

موسیقی کشور تسلیت می گویم. 
محمدرضا اتابکی، زاده سال ۱۳۱9بود. او ردیف های ابوالحسن صبا را نزد 
پرویز کوهستانی آموخت و در هنرکده موسیقی ملی از محضر علی تجویدی و 
دیگر استادان بهره برد و دوره های میرزا عبداهلل را فراگرفت.  اتابکی که فارغ التحصیل 
دوره کارشناسی موسیقی از دانشکده هنرهای دراماتیک و تجسمی بود، از سال 
۱۳59با سمت کارشناس خدمات هنر در دفتر پژوهش و نمونه سازی آموزش و 
پرورش، در زمینه تألیف کتاب »موسیقی و سرود« مدارس شروع به فعالیت کرد 
و همزمان در دانشگاه ابوریحان و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان 
مدرس حضور یافت. او در سال ۱۳6۴بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به عنوان معاونت هنری مرکز سرود و آهنگ های انقالبی معرفی شد. 

محمدرضا اتابکی نوازنده و مدرس ويولن درگذشت

جشنواره »فیلم هایی از جنوب« به 
سه فیلم ایرانی جایزه داد. 

به گزارش هنر و تجربه، سی امین 
جشنواره »فیلم هایی از جنوب« در شهر 
اسلو کشور نروژ فهرست فیلم های 
برگزیده خود را اعالم کرد که نام سه 
فیلم ایرانی در آن به چشم می خورد. 

فیلم »شیطان وجود ندارد« ساخته 
محمد رسول اف، جایزه آیینه نقره ای 
بهتری���ن فیلم را دریافت کرد و فیلم 
مستند »رادیوگرافی یک خانواده« ساخته 
فیروزه خسروانی جایزه تماشاگران را 
گرفت. این مس���تند پیش از این در 

جشنواره ایدفا آمستردام جایزه بهترین 
فیلم را دریافت کرده بود.

 همچنین مس���تند »سایه های 
بی خورشید« ساخته مهرداد اسکویی 
نیز تقدیرنامه هیأت داوران بخش مستند 
را به دست آورد که یازدهمین جایزه 

برای این مستند به شمار می رود.  
سی امین جش���نواره بین المللی 
فیلم هایی از جن���وب نروژ به دلیل 
محدودیت های کرونایی در سراسر 
جهان ب���ه صورت مجازی از تاریخ 
۲6نوامبر تا 6دسامبر )6تا ۱6آذرماه( 

برگزار شد. 

دکتر منصور غالمی، در پیامی 
به مناس���بت روز دانش���جو تأکید 
کرد: علم اندوزی، مهارت آموزی و 
توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه؛ 
تقویت سرمایه های انسانی، فرهنگی 

و اجتماعی کشور است. 
به گ���زارش اداره کل روابط 
عمومی وزارت علوم، در بخشی از 
پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
آمده است: بی گمان از ۱6آذر سال 
۱۳۳۲تا به امروز فریاد استکبارستیزی 
و استبداد ستیزی دانشجویان در فضای 
دانشگاه طنین انداز است و دانشجویان 
همچنان طالیه داران آزادی خواهی، 
عدالت طلبی و ظلم ستیزی هستند. 
آنه���ا این حرک���ت را نه تنها در 
کنشگری سیاسی و اجتماعی شان 
بلکه در فعالیت های علمی، آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی خود به انحای 
مختل���ف نش���ان داده و آبادانی، 
آزادی و اس���تقالل ایران اسالمی را 
 س���ر لوحه فعالیت و مقصد خود 

قرار داده اند. 
امروز که اس���تکبار جهانی در 
قامت جنگ رسانه ای، اقتصادی و 
ترور دانشمندان هسته ای این سرزمین 
در صدد ایج���اد چالش و اختالل 
اس���ت؛ پیشگامی در عرصه تالش 
مجاهدان���ه و حرکت برای تحقق 
چشم اندازهای علمی و اقتصادی؛ 
کسب توانایی بیشتر و افق گشایی های 
تازه می تواند موجب رونق و نشاط 
شود. علم  اندوزی، مهارت آموزی و 
توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه؛ 
تقویت سرمایه های انسانی، فرهنگی و 
اجتماعی کشور است. نشاط، شادابی 
و امید در فضای دانشجویی کشور 
به یمن انگیزه و ارادۀ دانشجویان به  
دست می آید و این دو، شرط پویایی 
و تحرک دانشگاه برای یافتن راه حل 
بدیع برای پرسش ها و مسائل روز 

جامعه هستند. 

پیام رئیس دانشگاه تهران 
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
رئیس دانشگاه تهران هم در پیامی روز 
دانشجو را گرامی داشت. در این پیام 
آمده است: این روز به یادماندنی هر 
سال فرصتی است دوباره تا نگاه ها به 
دانشجویان، بزرگ ترین سرمایه بالقوه 
علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
مدیریتی کشور معطوف شود. جوانان 
به ویژه دانشجویان، پیشگامان توسعه 
جامعه هس���تند که باید صدای آنان 
را شنید؛ امکانات الزم برای تعلیم و 
تربیت آنان فراهم کرد و مسؤوالن 
کشور همواره وجود و حضور آنان 
را در جامعه و دانشگاه به عنوان یک 
فرصت گرانبها در برنامه ریزی های 

خود مد نظر داشته باشند. 
پیام رئیس جهاد دانشگاهی 

رئیس جهاد دانشگاهی هم در 
پیامی روز دانشجو را تبریک گفت. در 
بخشی از پیام حمیدرضا طیبی آمده 
است: امسال در شرایطی روز دانشجو 
را گرامی می داریم که دشمنان با نقشه 
شوم رژیم تروریست صهیونیستی و 
آمریکای جهانخوار؛ دانشمند مبتکر، 
عالم عامل و مدیر انقالبی برآمده از 
ساحت مقدس دانشگاه، شهید دکتر 
فخری زاده را هدف بغض و کینه شان 
قرار داده و به شهادت رساندند. این 
اقدام جنایتکارانه یک بار دیگر اثبات 
کرد، امروز یکی از جلوه های مبارزه 
با استکبار در کنار ایستادگی، آزادی 
و آزادگی، حق طلبی و ظلم ستیزی، 
تکیه بر توان مل���ی، خودباوری و 
اعتماد به جوانان و دانشجویان این 
مرزوبوم است. اگر می خواهیم مسائل 
و مش���کالت کشور را از پیش رو 
برداری���م، چاره ای جز بهره مندی از 
نقش آفرینی دانشجویان و دانشگاهیان 
در راس���تای خودکفایی ملی و ارائه 
راهکار برای برون رفت از این شرایط 

سخت نداریم. 

رضا نصراهلل لنکرانی پیشکسوت تعزيه 
درگذشت 

رضا نصراهلل لنکرانی از چهره های با 
سابقه و تأثیرگذار تعزیه ایران؛ صبح دیروز 

)۱6آذر( چشم از جهان فرو بست. 
ب���ه گزارش ایلن���ا، رضا نصراهلل 
کنگرانی معروف به رضا لنکرانی، هنرمند 
پیشکسوت تعزیه خوان، به علت کهولت 

سن درگذشت.  
رض���ا نصراهلل کنگران���ی متولد 
۱۳۰9ب���ود.  او به عنوان یکی از بزرگان 
تعزیه ایران، به نسخ تعزیه و شبیه خوانی 
و همچنی���ن جنبه های دیگر تعزیه نظیر 
معین البکایی، موسیقی، وسایل و آکسسوآر 

تسلط داشت و  دایره المعارف آگاهی و معرفت تعزیه ایران شده بود. 

موفقیت فیلم های ايرانی در جشنواره »فیلم هايی از جنوب« 



در حالي كه قيمت ارز از مهر تاكنون حدود 15درصد 
كاهش يافته، اما برخالف ديگر كاالها، مواد غذايي پرمصرف 

مردم در برابر كاهش قيمت مقاومت مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات، بهاي ارز كه 
در اواخر شهريور و اواسط مهر 99 ركورد 32 هزار و 500 
تومان را هم به دست آورده بود و مدام رو به افزايش بود، 
در آبان و با آغاز انتخابات رياست جمهوري آمريكا رو به 
كاهش گذاشت. اين كاهش تا جايي بود كه در روز 18 آبان 
كه نامزد دموكرات اعالم پيروزي كرد بهاي دالر تا 23 هزار 

و 500 تومان كاهش يافت.
با اين حال به داليل داخلي و ش���ايد س���نگ اندازي 
برخي عوامل صاحب نفوذ و بحران سازي هاي مصنوعي و 
اظهارات هيجاني گروه ها و چهره هاي سياسي، قيمت دالر 
رو به افزايش گذاش���ت تا جايي كه ديروز در حوالي 25 

هزار و 700 تومان ايستاد.
به نظر مي رس���د قيمت، در همين حوالي تثبيت شده 
اس���ت؛ قيمتي كه در مقايس���ه با شهريور و مهر 99 حدود 
15درصد كاهش نش���ان مي دهد. يعني حتي اگر با هدف 
ُرند كردن ارقام، متوسط» باال بود« قيمت ارز را در مهر 30 
هزار تومان و قيمت فعلي را 25 هزارتومان درنظر بگيريم، 
كاه���ش پنج هزار توماني، معادل 15درصد تنزل بهاي دالر 

خواهد بود.
بدين ترتيب، مردم در انتظار اين هستند كه قيمت كاالها 
هم به تناس���ب كاهش قيمت دالر كم شود؛ اتفاقي كه در 
بازار برخي كاالها نظير لوازم خانگي، تلفن همراه، خودرو و 
امثالهم به طور نسبي افتاده، اما در بازار برخي كاالهاي مهم 
و اساسي نظير مواد غذايي نيفتاده و باعث گاليه مندي مردم 
شده است. به عبارت صريح تر، بازار مواد غذايي كه بيشتر 
مواد اوليه آن داخلي است، با كاهش قيمت ارز نه تنها شاهد 
تنزل بها نبوده، بلكه برعكس، قيمت ها در آن به طور مداوم 

افزايش هم يافته است.
بررسی های اطالعات در بازارموادغذايی نشان می دهد: 
قيمت اقالم پر مصرف درفاصله شهريور تا 15 آذر به گونه ای 
قابل توجه افزايش يافته اس���ت.يعنی همزمان با كاهش 15 
درصدی بهای ارز نه تنها رشد قيمت ها متوقف نشده بلكه 

شايد سرعت اين قطار افزايش هم يافته باشد.
براين اساس، بهای برنج ايرانی از هر كيلو 27590تومان 
درشهريور به 32600تومان در15 آذرماه  رسيده است. به همين 
ترتيب قيمت ماكارونی از 5580 تومان به 6500تومان،كنسروماهی 
تن از18600تومان به 23400تومان،شكر از 9130 تومان به 
10600تومان،رب از 17500تومان به 19500تومان وقيمت 
روغن مايع از 9730 تومان به 12400تومان دربازه زمانی ياد 

شده رسيده است.
حبوب ولبنيات پرمصرف هم از گزند افزايش قيمت 
مص���ون نمان���ده اند؛ به گونه ای ك���ه بهای لوبيا قرمز از 
27000تومان درشهريور به 31700تومان در نيمه آذرماه افزايش 
يافته است. به همين ترتيب بهای عدس هم از 23700تومان 
به 30800تومان،شير از7700تومان به 9100تومان،كره از5450 
تومان به 10100تومان و پنير از14000تومان به 16800 تومان 

دربرش زمانی ياد شده رسيده است.
در همين باره ،مركز آمار ايران نيز در آخرين گزارشي كه 
درباره قيمت كاالهاي منتخب خوراكي در شهرهاي كشور در 
آبان 99 منتشر كرده هم براين مقاومت قيمتي صحه مي گذارد. 
به نوش���ته  گزارش يادش���ده، در آبان قيمت برنج ايراني 
9/2درصد، برنج خارجي7/9درصد، مرغ 26/2درصد، گوشت 
گاو 18/1درصد، گوشت گوسفند 13/7درصد، روغن مايع 
12/6درصد، تخم مرغ 6/4درصد، چاي خارجي 9/5درصد 

و نوشابه گازدار 10درصد افزايش داشته است.
نكته جالبتر اينكه، اين رشد قيمت ها دقيقاً در آبان ماهي 
اتفاق افتاده كه قيمت ارز رو به كاهش بوده و اين تناقض 
تا همين امروز كه آذر از نيمه گذشته و قيمت ارز تقريباً در 
كانال 25هزارتومان به آرامش و تثبيت نسبي رسيده، ادامه دارد.

لذا مردم از اين رشد قيمت مواد غذايي � گاليه مندند و  به 
درستي اين سؤال هميشگي را مي پرسند كه چرا وقتي قيمت 
ارز افزايش مي يابد، از دارنده مواد اوليه گرفته تا توليد كننده 

و وارد كننده و مغازه دار خرده فروش با تعويض برچسب 
قيمت، همان فردا بهاي كااليش���ان را افزايش مي دهند، اما 
وقتي بهاي ارز كاهش مي يابد بادهها عذر و بهانه از كاهش 

قيمت خودداري مي كنند؟
يكي از بهانه هاي رايج در اين باره اين است كه اثرگذاري 
كاهش قيمت ارز بر كاالها زمان الزم دارد. يعني بايد كاال با 
قيمت ارز ارزان شده توليد يا وارد شود تا قيمت آن كاهش 
يابد. اما در پاسخ بايد اين قياس منطقي را مطرح كرد كه 
مگر با افزايش قيمت ارز، بهاي كاالها 24 ساعت بعد افزايش 
نمي يابد؟ چرا در آن وقت، توليدكننده، وارد كننده، يا مغازه دار 
صبر نمي كنند تا كاال يا نهاده هاي توليد خريداري شده با ارز 
گران وارد چرخه شان شود و سپس اقدام به افزايش قيمت 
كنند؟ اگر قاعده زمان بردن اثر قيمت ارز وجود دارد چرا فقط 

بايد شامل كاهش قيمت ها باشد و نه زمان افزايش؟

اين چنين است كه به نظر مي رسد شايد نوعي مقاومت 
عامدانه و ناشي  از سودجوئي و »همواره در سودددهي بودن« 
در بازار مواد غذايي وجود دارد و جلوي كاهش قيمت ها 
گرفته و باعث شده دست كم فعالً سفره هاي مردم بهره اي 
از كاهش قيمت ارز نبرد.البته به گفته كارشناسان، نقش دولت 
هم در دامن زدن به گراني مواد غذايي بخصوص در يك ماه 
اخير چشمگير است.به زعم آنان، دولت در اين ماجرا از چند 
جهت مقصر است. جهت اول آن كه سازمان هاي عريض و 

طويلش كمتر نظارتي بر قيمت هاي خرده فروشي ندارند و 
تقريباً بازار به حال خود رها شده است، البته اين شامل قوه 
قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي هم مي شود كه در كنار 
سازمان حمايت كه وظيفه بازرسي از بازار را هم برعهده دارد، 
اقدام ملموس و اثرگذاري در مبارزه با هرج و مرج قيمتي 

كه بيشتر در مواد غذايي ديده مي شود، نكرده اند.
جهت دوم كه بيشتر حائز توجه است، نقش دولت در 
گراني مواد غذايي است. حذف تدريجي ارز 4200 توماني 
كه به اعتقاد اكثر كارشناس���ان، از  همان اول هم برنامه اي 
اش���تباه و رانت زا بود، در كنار قيمت گذاري هاي ناشفاف 
و پشت درهاي بسته ستاد تنظيم بازار و صدور مجوزهاي 
پي  در پي گراني مواد غذايي در زمينه هاي شيرخام و لبنيات، 
برنج، روغن، قند و شكر و غيره، انگشت اشاره را به سوي 

دولت نشانه مي رود.

دكت���ر بهمن آرمان اقتصاددان در اين باره گفت: چون 
فرآيند بازرگاني دولتي ما كه انحصاراً در دست دولت است 
و نحوه قيمت گذاري كاالهاي اساسي ناشفاف است، دولت 
احتماالً ذخاير كااليي اش را گرانتر به مردم مي فروش���د و 
سودش را درنظر مي گيرد كه رقمش روشن نيست.وي افزود: 
در اين ماه ها دولت با كسر بودجه روبروست و شايد گران 
فروختن مواد اوليه و كاالهاي اساسي وارداتي تالشي براي 
جبران كسري باشد. روشن است گرانفروشي دولت مستقيمًا 

به بخش توليد و سفره هاي مردم منتقل مي شود.
وي خاطر نشان كرد: در كنار اين سوء استفاده عوامل 
ب���ازار و مقاومت در برابر كاهش قيمت ها هم وجود دارد. 
سؤالي كه در اين ميان مطرح است اين كه چرا بازار مواد 
غذايي ما حالت شناور ندارد؟ يعني اين بازار نسبت به رشد 
قيمت ها تحت تأثير ارز، شناوري و انعطاف فوري دارد اما 
در برابر كاهش، بسان درياي يخ زده عمل مي كند. رفع اين 
تناقض كار دولت است كه متأسفانه خود سرچشمه گراني 

مواد غذايي است.
محمد آقا طاهر، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي هم 
در اين باره گفت: رمز كاهش قيمت مواد غذايي، ثبات نرخ 
ارز و كاهش هزينه هاي توليد است. اما وقتي نرخ ارز ثبات 
ندارد و ارزش پول ملي رو به كاهش است و ضمناً به خاطر 
تحريم ها فراواني و تنوع كاالها در بازار كم شده، متأسفانه 

قيمت ها تحت تأثير كاهش قيمت ارز تنزل نمي يابد.
آقا طاهر افزود: از سوي ديگر اثرگذاري كاهش قيمت 
ارز بر مواد غذايي دست كم 3 ماه زمان مي برد، يعني كااليي 
كه با ارز االن خريداري ش���ود تا ثبت س���فارش و حمل و 
واردات و توزيع صورت گيرد، طول مي كش���د تا به مردم 

عرضه شود، تازه اگر قيمت ارز ثابت بماند.
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تصريح كرد: البته 
مردم هم به درستي مي پرسند چرا وقتي  دالر باال مي رود، 
هم���ان روز بر قيمت ها اثر مي گذارد اما وقتي دالر كاهش 
مي يابد، بايد چهارماه بعد اثرش بر قيمت ها ظاهر شود، به 
نظر من اين اشكال درستي است و به وارد كننده، توليد كننده 

و توزيع كننده ما ايراد وارد است.
وي درباره عمدي بودن اثر نگذاشتن كاهش بهاي ارز 
بر قيمت مواد غذايي افزود: به نظر نمي رسد باند بزرگ يا 
مخوفي در اين باره نقش داش���ته باشند، بلكه بيشتر عوامل 
اقتص���ادي چون كمب���ود كاال در اين باره نقش دارد. اما من 

مي دانم كه برخي ها در اين فرآيند نقش دارند.
علي اژدركش، رئيس كميسيون اقتصادي اتاق اصناف 
تهران هم در اين باره گفت: واكنش نشان ندادن قيمت مواد 
غذايي به كاهش بهاي ارز 2 علت تورم توليد و چسبندگي 
قيمت ه���ا را دارد. در بخ���ش تورم توليد، به خاطر كاهش 
ارزش پول ملي، اثرات قيمت ارز بين 3 تا 6 ماه بعد وارد 
بازار مي شود.يعني كاالي فعلي متعلق به ارز 33 هزار توماني 
است و مي بينيم قيمت ها بر خالف كاهش بهاي ارز، رو به 
افزايش است.وي افزود: بدين ترتيب اثر فعلي كاهش قيمت 

ارز را بايد 3 ماه ديگر در بازار موادغذايي مشاهده كرد.
وي اظهار داشت: درباره چسبندگي قيمت  هم بايد گفت 
معموالً قيمت ها در برابر كاهش مقاومت مي كنند و اين به 
علت چسبندگي نرخ هاي توليد است. مثالً وقتي شما كااليي 
را با تعرفه قبلي از گمرك ترخيص كرده ايد، با وجود كاهش 
قيمت ارز، گمرك در نرخ هايش تغيير ايجاد نكرده و نرخ هاي 
باالي قبلي به صورت رفرنس  باقي مي ماند و رعايت مي شود. 
اين يكي از مثال هاي چسبندگي قيمت است. وجود مواد اوليه 

گران خريداري شده هم مثال ديگري است.
بقيه در صفحه 10
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نفت ، طال ، سكه و ارزمقاومت بازار مواد غذايي در برابر كاهش قيمت ها
 

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

46/26 دالر 
49/25 دالر 
47/45 دالر    
46/81 دالر    
1837/32 دالر

 11542000 تومان
12400000 تومان
6290000 تومان
4258000  تومان
2406000 تومان
1118500 تومان

4200 تومان 
25460/8 تومان
 25600  تومان
 25800 تومان
5091/2 تومان
30622/4 تومان
31000 تومان
31100 تومان
5645/4 تومان
33101/7 تومان
35020  تومان
35100  تومان
1143/7  تومان
7028/8  تومان
7100  تومان
7120  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )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 سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
دالر آمريكا)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
دالر آمريكا)نرخ صرافی آزاد(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
يورو)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
يورو )نرخ صرافی آزاد(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
پوند انگلستان)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

پوند انگلستان)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
پوند انگلستان )نرخ صرافی آزاد(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
درهم امارات )سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
درهم امارات )نرخ صرافی آزاد(

نامه وزیر اقتصاد به رهبر معظم انقالب در 
مورد تسهیل فضای کسب وکار

وزير امور اقتصادی و دارايی در نامه ای به محضر مقام معظم رهبری اقدامات 
انجام شده در مورد تسهيل فضای كسب و كار را تشريح كرد.

 به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادی و دارايی در اين نامه 
گفته است:  پيش از هر سخنی، تشكر خالصانه خود بابت توجه ويژه حضرتعالی 
به گزارش های مرتبط با حوزه بهبود محيط كسب و كار اين وزارتخانه را ابراز 
می دارد و به استحضار می رساند: پس از فرمايشات گرانقدرتان در تاريخ هفدهم 
ارديبهش���ت سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقاء امتياز 
و رتبه جمهوری اس���المی ايران در ش���اخص سهولت انجام كسب و كار بانك 
جهانی در راستای تحقق منويات حكيمانه حضرتعالی، اقدامات اجرايی به شرح 

ذيل انجام پذيرفته است
1- در تاريخ 10خرداد س���ال جاری پنجره واحد فيزيكی شروع كسب و 
كار در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران و با همكاری آن اتاق، 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان تأمين اجتماعی، روزنامه رسمی كشور، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شركت ملی پست و سازمان امور مالياتی كشور 
راه اندازی شد. در اين پنجره واحد، عمليات ثبت شركت، ثبت نام در نظام مالياتی 
و انجام امور مالياتی، تخصيص كد كارگاهی تأمين اجتماعی، ثبت آگهی تأسيس 
در روزنامه رسمی و روزنامه های كثيراالنتشار و تحويل دفاتر پلمپ شده مالياتی 
انجام می پذيرد. اين خدمات در ابتدا تنها برای تأسيس شركت های با مسئوليت 
محدود بود كه با مصوبه هيأت مقررات زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب 
و كار، اين خدمات به ش���ركت های س���هامی خاص هم تسری داده شده و در 
ادامه، ثبت تغييرات شركت ها و همچنين ثبت عالئم تجاری در دستور كار قرار 
گرفته است كه به ياری خداوند تا پايان سال جاری اين خدمات هم به صورت 

گسترده به فعاالن بخش خصوصی ارايه خواهد شد.
وی افزوده است: براساس آخرين گزارش بانك جهانی، فرايند شروع كسب 
و كار در شهر تهران 72/5 روز به طول می انجاميد و باعث افتخار است كه اعالم 
كنم تا تاريخ 99/9/10  تعداد 765شركت در اين پنجره واحد به ثبت رسيده و 
ميانگين زمانی انجام همه اين اقدامات برای هر شركت به كمتر از 3روز تقليل 
يافته است. البته با برنامه ريزی های صورت گرفته برای انجام اقدامات تكميلی 
و بنيادی، به دنبال اين هستيم كه اين زمان به يك روز كاهش يابد. با عنايت 
به تجربه موفق كسب شده در تهران، در تاريخ 99/5/5 در 4شهر مشهد، تبريز، 
اصفهان و شيراز هم اين پنجره های واحد فيزيكی راه اندازی شده است كه در 
مجموع در اين شهرها هم تاكنون تقريبا 240شركت با ميانگين زمانی 3روز ثبت 
شده اند. از جمله اقداماتی كه منجر به اين كاهش زمان ارايه خدمات شده است 
می توان به ايجاد ارتباط الكترونيك و تعامل بين سازمانی، حذف كد اقتصادی 
و جايگزينی آن با شناسه ملی و كد ملی اشخاص، تسهيل فرآيند ثبت نام نظام 
مالياتی و الكترونيك شدن كامل اين فرآيند )كه منجر به كاهش 55 روزه زمان 
ارايه خدمات مالياتی شده است( و همچنين ارايه خدمت مباشرت به صورت 

تخصصی و رايگان به ارباب رجوع اشاره كرد.
2- با عنايت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثير آن در نماگر اجرای 
قراردادها از شاخص سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی در تاريخ 26آبان 
1399مجتمع قضايی تخصصی دعاوی تجاری با همكاری مشترك قوه قضاييه 
و اين وزارتخانه در شهر تهران راه اندازی شده است. براساس آخرين گزارش 
بانك جهانی، رسيدگی به يك دعوای تجاری در تهران 505 روز زمان می برد 
و كيفيت رسيدگی قضايی هم امتياز 5 از 18را داراست. پس از افتتاح اين مجتمع 
و با راه اندازی كارگروه های تخصصی حقوق تجاری كه در آن صاحب نظران 
حقوق تجارت، دس���ت اندركاران قوه قضاييه، متخصصين بهبود محيط كسب 
و كار و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می رود نتيجه 
بررس���ی های منجر به اقدام اين كارگروه های تخصصی در فاز نخس���ت زمان 
رسيدگی به پرونده های دعاوی تجاری به 180روز و كيفيت رسيدگی به امتياز 

7 از 18برساند. 
3- تدوين اليحه حمايت از سهامداران خرد در اين وزارتخانه و ارسال آن 
از طريق هيأت محترم دولت به مجلس شورای اسالمی برای تصويب و همچنين 
انجام اقدامات مقدماتی برای تدوين اليحه وثايق بانكی هم از جمله اقداماتی است 
كه در اين خصوص صورت پذيرفته و همچنان در دست پيگيری است. الزم به 
ذكر است كه بر اساس نحوه ارزيابی بانك جهانی حداقل 2سال بايد از پياده سازی 
و اجرای هر اقدام اصالحی بگذرد تا در ارزيابی محيط كسب و كار يك كشور 
لحاظ شود لذا اثرات اين اقدامات در امتيازدهی و رتبه بندی گزارش های بانك 

جهانی از 2سال آينده مشاهده خواهد شد.
شايان ذكر است در سال گذشته عالوه بر اين اقدامات، 8 مورد اقدام اصالحی 
اساس���ی ديگر كه مورد تأييد رسمی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 
ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بوده هم صورت پذيرفته است كه 
متاسفانه به دليل نگاه سياسی بانك جهانی، مورد پذيرش آن بانك قرار نگرفته 
است؛ لكن آنچه در اين ميان اهميت دارد، ارتقا سطح ادراك بهبود محيط كسب 
و كار در نزد مردم و فعاالن بخش خصوصی است كه خوشبختانه نظرسنجی های 
ميدانی نشان می دهد اين اتفاق مبارك با اقداماتی كه شرح آن به محضرتان ارايه 

شد، رخ داده است.
دژپسند: سامانه های الکترونيک حسابداری باید تقویت شود

 خبر ديگري حاكيست وزير اقتصاد همچنين با صدور پيامی به مناسبت 
بزرگداشت روز حسابدار، بر تقويت سامانه های الكترونيك حسابداری و بهره گيری 
از حسابرسی الكترونيك و هوشمند به منظور ارائه اطالعات مناسب و كاهش 

ريسك در بازار سرمايه تاكيد كرد.
به گزارش شادا، دكتر فرهاد دژپسند  ضمن تبريك فرار رسيدن اين روز به 
فعاالن اين عرصه، به اعضای حرفه حسابداری و حسابرسی توصيه كرد با جديت 
و همكاری در جهت ارتقای اعتماد و شفافيت در سامانه گزارشگری مالی كه 

زيربنای ثبات اقتصادی است، تالش كنند.
وی در اين پيام گفته است: وزارت امور اقتصادی و دارايی به عنوان بازوی 
مالی دولت چندسالی است كه از طريق خزانه داری كل كشور مراسم بزرگداشت 
روز حسابدار را با حضور نمايندگان جامعه حسابداری و حسابرسی كشور برگزار 
می كند تا از اين طريق بتواند ضمن قدردانی از زحمات اين قشر خدوم، به توسعه 
اين حرفه كه سرمنشأ خدمات ارزشمندی نظير ارتقای شفافيت مالی و پاسخگويی 

به عنوان حقوق شهروندی است، بپردازد.

خانم زينب س���ليمانی ديروز در 
بيانيه ای خواستار حذف رديف بودجه 
برای بنياد شهيد حاج قاسم سليمانی در  

اليحه بودجه سال آينده شد.
متن كامل بيانيه دختر شهيد قاسم 

سليمانی به شرح زير است:
بسم رب الشهداء و الصدیقين

مردم غيور ايران!
دوستداران حاج قاسم سليمانی!

 كمتر از يك ماه تا سالگرد شهادت 
س���ردار دل ها باقی مانده است و ملت 
بزرگ ايران و امت عظيم اس���المی به 
عنوان صاحبان اصلی مكتب حاج قاسم، 
درصدد بزرگداش���ت سلوك و مسلك 
اين مجاهد مخلص هستند.طی چند روز 
گذشته اخباری منتشر شد كه در اليحه 
بودجه 1400 مبلغی برای بنياد مكتب 
حاج قاسم سليمانی درنظر گرفته شده 
است. آنچه مسلم است سرمايه بی بديل 
برای تعميق و گس���ترش مكتب حاج 
قاس���م، محبت دل های امت و قلوب 
شيفتگان انقالب اسالمی است و از سوی 

ديگر هم تقاضايی از جانب خانواده شهيد 
و بنياد مكتب حاج قاسم برای اختصاص 
رديف بودجه صورت نگرفته است.البته 
اي���ن نكته از طريق مدير عامل بنياد به 
دستگاه های مسئول منتقل شده است؛ 
اما اينجانب به نمايندگی از سوی خانواده 
شهيد سليمانی ضمن تشكر از دغدغه 
مسئوالن محترم اجرايی و دست اندركاران 
تنظيم بودجه، به اطالع می رسانم اقدام 
شايسته در اين زمينه حذف عنوان بنياد 
از ردي���ف بودجه 1400 و اختصاص 

اين بودجه ها به حل مش���كالت مردم 
و ترويج مكتب حاج قاس���م است كه 
س���لوك آن شهيد عزيز هم همين مرام 

بوده است.
توضيحات سازمان برنامه  

در همين حال س���ازمان برنامه و 
بودجه در پاس���خ به شبهات رسانه ای 
درباره بودجه بنياد ش���هيد حاج قاسم 
س���ليمانی اعالم كرد: اين رديف سال 
گذشته از سوی مجلس در بودجه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به متن قانون 
بودجه 1399 اضافه شد.در سال 1398 
هم زمان با شهادت سردار سرافراز حاج 
قاسم سليمانی، اليحه بودجه سال 1399 
در مجلس ش���ورای اسالمی در حال 
رسيدگی بود كه دو رديف 111377 با 
عنوان طرح شهيد سليمانی )پيشرفت و 
آبادانی دهستان ها( و  111398 با عنوان 
بنياد فرهنگی شهيد حاج قاسم سليمانی 
در بودجه سپاه پاسداران انقالب  اسالمی 
به تصويب رسيدرديف های مذكور در 
صفحات 108 و 109 قانون بودجه سال 

1399 )ماده واحده و جداول كالن منابع 
و مصارف( درج و منتشر شده است. اين 
دو رديف مشابه ساير رديف های مربوط 
به ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اليحه بودجه سال 1400 هم 
تكرار و به مجلس شورای اسالمی ارسال 
شده است.عموم رديف های بودجه  ای 
سپاه به نام شهدای گرانقدر نام گذاری 
شده است، لذا دستگاه اجرايی دو رديف 
ياد شده با نام »شهيد حاج قاسم سليمانی« 
ستاد مشترك سپاه پاسداران بوده و ربط 
دادن آن به خانواده معزز س���ردار دل ها 
گناه بزرگی است كه عده  ای با اغراض 
سياسی از خالی بودن ذهن مردم از اعداد 
و ارقام بودجه س���وء استفاده می كنند. 
ش���ايان ذكر است اليحه بودجه 1400 
كه سه روز قبل از سوی دولت تقديم 
مجلس شورای اسالمی شد، بودجه ای 
8/5 ميليارد تومانی به بنياد شهيد حاج 
قاسم سليمانی تخصيص داده كه رياست 
آن را دختر آن ش���هيد واالمقام زينب 

سليمانی بر عهده دارد.

رونمایی از نسل جدید قبوض  برق

نوع كاال/ مقدار
قيمت در 
شهریور99 
)تومان(

قيمت در مهر99 
)تومان(

قيمت در آبان 99 
)تومان(

 قيمت در
 15  آذر99 

)تومان(
27590291003180032600برنج ايراني درجه يك )هر كيلو(

18800211002280026000برنج خارجي درجه يك )هركيلو(
5580567557706500ماكاروني )500 گرمي(
105000106300120900123800گوشت گوسفند )هركيلو(
8860091000107400111200گوشت گاو )هركيلو(

18100192002425031900مرغ )هركيلو(
18600204002210023400كنسرو ماهي تن )هر عدد(

7700813084309100شيرپاستوريزه )بطري يك ليتري(
9850101001089012100ماست )ظرف يك كيلوگرمي(
14000145001510016800پنير )ايراني 500 گرمي(
54507650820010100كره )هرعدد 100 گرمي(
9730000/101135012400روغن مايع )900 گرمي(
27000278002920031700لوبيا قرمز )هركيلو(
23700249002660030800عدس )هركيلو(
10800111001140012100قند )هركيلو(
91309280942010600شكر )هركيلو(

17500177001840019500رب )قوطي يك كيلويي(
68300732008020082000چاي خارجي بسته )500 گرمي(

6800730080008220نوشابه گازدار )1/5ليتري(
* قيمت هاي ذكر شده در جدول، متوسط قيمت برندهاي مختلف است كه ممکن است تا پنج درصد 

نوسان مثبت یا منفي داشته باشد

جدول تغییرات قیمتي برخي مواد غذایي پرمصرف

تعیین مهلت برای تسویه بدهی بانکی هشدار هواشناسی در مورد یخبندان در 16  استانزینب سلیمانی خواستار حذف بودجه بنیاد شهید حاج  قاسم سلیماني شد 
تولیدکنندگان

رئيس كل بانك مركزی گفت: توليدكنندگان مش���مول قانون تسهيل 
تسويه بدهی بانكی مصوب آذر 98 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تا پايان 

امسال مهلت دارند بدهی خود را تسويه كنند.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، دكتر همتی اضافه كرد: بانك 
مركزی و كميس���يون اقتصادی مجلس برای كمك به واحدهايی كه به 
خاطر شيوع كرونا موفق به استفاده از مزايای قانون ياد شده نشده اند، طی 
پيشنهادی به رئيس جمهوری، خواستار طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با 
كرونا شدند كه موضوع تمديد مهلت استفاده از مزايای اين قانون تا پايان 

سال جاری در جلسه ستاد به تصويب رسيد.
وی همچنين از بانك های كشور خواست همكاری الزم را با اين دسته 

از توليد كنندگان برای تسويه بدهی آنها تا پايان امسال انجام دهند.

معاون پيش بينی و هش���دار سازمان هواشناسی با بيان اينكه امروز در 
16استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود، گفت: امروز سامانه 
بارشی همراه با كاهش محسوس دما بين 5 تا 10درجه در اغلب نقاط كشور 

غير از جنوب سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان فعال است.
محمد اصغری در گفتگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت جوی 
كشور بيان كرد:همچنين در مناطق كوهستانی و سردسير بارش به صورت 
برف و در مناطق جنوبی كشور به صورت رگبار و رعدوبرق خواهد بود.وی 
بيان كرد: شدت بارش ها امروز در استان های فارس، بوشهر، شمال كرمان، 
جنوب يزد، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، شرق خوزستان، استان مركزی، 
شمال خراسان جنوبی، قم و گيالن است.معاون پيش بينی و هشدار سازمان 
هواشناسی افزود: همچنين از صبح امروز به تدريج بارش در نيمه غربی كشور 
ضعيف می ش���ود و عمده بارش ها در استان های گلستان، مازندران، گيالن، 
البرز، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سيستان و 
بلوچستان، جنوب كرمان و شرق هرمزگان خواهد بود و به تدريج سامانه 
بارشی از شرق كشور خارج می شود. روز سه شنبه هم در جنوب سيستان 
و بلوچستان، كرمان و شرق هرمزگان، روز چهارشنبه در استان گيالن، شمال 
آذربايجان ش���رقی و غرب آذربايجان غربی و روز پنج شنبه در آذربايجان 
شرقی، گيالن، اردبيل، مازندران برخی نقاط گلستان و خراسان شمالی بارش 
پراكنده خواهيم داشت. وی در تشريح وضعيت جوی پايتخت توضيح داد: 
آسمان تهران امروز ابری همراه با مه صبحگاهی در برخی ساعات بارش 
برف و باران گاهی با وزش باد پيش بينی می شود و بيشينه و كمينه دما امروز 

در پايتخت 5 و يك درجه خواهد بود.

نسل جديد قبوض برق مشتركان ديروز با حضور وزير نيرو در شركت 
توانير رونمايی شد.

دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو ديروز در جلسه امور برق اين وزارتخانه 
در رابطه با طراحی قبوض جديد برق گفت:  تا حد امكان بايد اطالعات 
صحيحی در خصوص راهكارهای كاهش مصرف برق به مش���تركان داده 
ش���ود تا همه مش���تركان از جايگاهشان در زمينه مصرف آگاه شوند؛ چرا 
كه اعتماد مردم،  س���رمايه اصلی وزارت نيرو اس���ت و بايد از اين سرمايه 

مراقبت كنيم. 
وزير نيرو با اشاره به پيشگامی صنعت برق در تخفيف صددرصدی 
هزينه برق مشتركان گفت: اين پيشگامی باعث شد تا بخش های گاز و آب 

هم در اين حوزه وارد شوند.
بر پايه اين گزارش، وزير نيرو در حاشيه جلسه امور برق كه در مركز 
پايش صنعت برق برگزار شده بود، از نمايشگاه "سير تكميلی قبض برق 
كه انرژی مورد  و نمونه "كولر آبی كم مصرف با برق خودتامين"  در ايران" 

نياز آن از پنل خورشيدی تامين می شود، بازديد كرد.
در قبوض جديد برق، با نمودارهای گرافيكی ميزان مصرف مشترك 
در مقايس���ه با س���قف مجاز مصرف در هر پله مصرفی مشخص است و 
همزمان در سامانه برق ايران ) اپليكيشن برق من( در دسترس عموم مردم 

قرار می گيرد.
همچنين در اين مراس���م، "مدل خود تامين برق مشتركان خانگی از 
طريق پانل خورشيدی بر بام منازل"هم با حضور وزير نيرو مورد بازديد 
قرار گرفت. در اين مدل، پنل های خورشيدی قابل نصب روی كولرهای 

آبی بر بام منازل است. 

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت توليد� موتو�� گيربكس � �كسل سايپا 

(سهامي خا�) به شما�� ثبت89219 
� شناسه ملى 10101336071

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت توليد� موتو��گيربكس 
� �كسل سايپا (سهامى خا�) يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� 
مى گر�� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
كه ��� س���اعت 10 ��� سه ش���نبه مو�� 1399/10/02 �� 
محل ش���ركت سايپا ��قع �� كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر� 

تشكيل مى شو� حضو� به هم �سانند.
 �ستو� جلس�ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��:

1 - �نتخا� �عضا� هيئت مدير� شركت  .
2 - س���اير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع 

عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� مى باشد.
هيئت مدير�

 ش�ركت توليد� موتو��گيربكس � �كس�ل سايپا 
(سهامى خا�)

�گهى �عو�
 بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت كالو� (سهامى خا�) به شما�� ثبت 708 سا�� به شناسه ملى
10860151764�عو� بعمل مى �يد جهت ش���ركت �� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� كه 
��� س���اعت 13 ��� يكشنبه 1399/9/30 �� ���� تهر��� خيابا� خالد�سالمبولى� كوچه شهيد 

عليرضا �فيعى(بيستم) پال� 17 تشكيل مى گر�� �حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1 - بر�سى � تصويب �فز�يش سرمايه شركت 
2 - تفويض �ختيا� عملى نمو�� �فز�يش سرمايه به هيئت مدير�

هيئت مدير� شركت كالو� (سهامى خا�)

�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت گستر� 
با��گاني ����پخش (سهامي خا�) 
�� حا� تصفيه به شما�� ثبت 157162 

� شناسه ملي 10101998881 (نوبت ���)
پير� �گهي �نحال� منتش���ر� �� ���نامه �سمي شما�� 21696 مو�� 
1398/06/20 � �� �جر�� ما�� 225 قانو� تجا�� �� كليه بستانكا��� 
�حتمالي شركت مذكو� �عو� به عمل مي �يد تا ظر� مد� 6 ما� �� 
تا�يخ �نتش���ا� ��لين نوبت �گهي با �� �ست ��شتن مد��� مثبته به 
نش���اني محل تصفيه ��قع �� تهر��� خيابا� �لي عصر� ��بر�� پا�� 
ملت� خيابا� ناهيد غربي� پال�81 طبقه ��� مر�جعه نمايند. بديهي 
�س���ت پس �� �نقضا� مهلت فو� �لذكر هيچگون���ه ��عايي پذيرفته 

نخو�هد بو�.
مدير تصفيه شركت گستر� با��گاني ����پخش
 حامد سهر�بي

�گهي �عو� �� بستانكا��� (نوبت ���)
�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت فر� گيال� 

�� حا� تصفيه(سهامي خا�) به شما�� ثبت 14350 
شناسه ملي 10100537810

�� �جر�� ما�� 225 قانو� تجا�� �� كليه بس���تانكا��� شركت فر� گيال� 
�� حا� تصفيه(س���هامي خا�) به ش���ما�� ثبت 14350 � شناس���ه ملي 
10100537810 كه �گهي �نحال� �� �� ���نامه �س���مي كشو� به شما�� 
21984 مو�� 1399/06/17 ثبت گر�يد� �عو� بعمل مي �يد تا ظر� مد� 
حد�كثر شش ما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� با ���يه مد��� مثبته ��عا� 
خو� به محل تصفيه ش���ركت ��قع �� تهر�� خيابا� عالمه طباطبايي جنوبي 
خيابا� شهيد حق طلب غربي پال�47 طبقه چها�� مر�جعه نمايند. بديهي 
�ست كه ش���ركت �� مو�� هرگونه ��عا� �حتمالي كه خا�� �� مهلت فو� به 

شركت منعكس گر�� مسئوليتي نخو�هد ��شت.
مدير�� تصفيه شركت فر� گيال�: 
مهد� محمد� � محمد�ضا �حماني

((نوبت ���))
�گهى شركت �� مناقصه عمومى

شركت صنايع كاغذ بس�ته بند� بيستو� تأمين جهت �نجا� 
خدمت با�بينى � تكمي���ل طر�حى پايه� �نجا� مهندس���ى تفضيلى � 
مهندس���ى خريد� نظا�� كا�گاهى� پيش ��� �ند���� تست � ��� �ند��� 
پر��� �حد�� كا�خانه كاغذ بس���ته بند� بيستو� تأمين ��قع �� �ستا� 
كرمانشا�� شهرستا� هرسين �� نظر ���� �� ميا� شركت ها� مهندسين 
مش���ا�� ����� صالحيت � ظرفيت ���� � �م���ا�� به كا� ��جد تخصص � 
تجربه ال�� �� �مينه طر�حى صنايع كاغذ س���ا�� �قد�� به خريد خدما� 

مشا��� نمايد.
شركت كنندگا� ��جد ش����ر�يط مى تو�نند �� تا�يخ 1399/09/24 تا پايا� 
�قت ����� تا�يخ 1399/09/29 جهت ��يافت �سنا� مناقصه به �فتر مركز�  
شركت مهندس����ى � طر�حى صنعتى ��نين (مديريت طر� پر���) به ���� 
تهر��� ميد�� �نك� �نتها� خيابا� ش����هيد خد�مى� خيابا� �فتا�� ��بر�� 

بر� �فتا�� پال� 9� طبقه ���� تلفن: 88052006 مر�جعه نمايند.

�گهي مناقصه عمومي
ش�ركت كش�ت � صنعت كا��� �� نظر ���� بيمه ها� �يل �� �� طريق 

مناقصه عمومي به شركت ها� فعا� بيمه �� ��گذ�� نمايد:

مبلغ تضمين (ريال)دستگاهموضوعشماره درخواست

126ـ907ـ99ـ7
بيمه بدنه دستگاه هاي هاروستر 
در برابر آتش سوزي و واژگوني 
حادثه، انفجار، صاعقه و سرقت

000ر000ر2550

متقاضيا� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه � �طالعا� بيشتر مي تو�نند �� تا�يخ 
��� �گهي� به جز �يا� تعطيل با �� �ست ��شتن معرفي نامه �� طر� سرپرستي 
كل �س���تا� به يكي �� مر�كز �ير مر�جعه � پاكت پيش���نها� قيمت خو� �� به 
همر�� چك تضمين ش���د� بانكي يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ مند�� �� جد�� 
فو� حد�كثر تا ساعت 13 ��� ��ش���نبه مو�خه 99/09/24 منحصر�� به مركز 
شركت تحويل نمايند. كليه پيشنها�ها ��� ساعت 14/30 هما� ��� �� مركز 
شركت با�گش���ايي � قر�ئت خو�هند شد� هزينه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه 
به عهد� برند� مناقصه مي باش���د� ش���ركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها 

مختا� مي باشد.
���� مركز شركت: شوشتر� كيلومتر 17 جا�� قديم ��فو� � شركت كشت � 

صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (�مو� قر�����ها)
تلفن: 72�6222071�0613 (��خلي 2489) فاكس: 6227306�0613

�فتر �هو��: �مانيه� خيابا� س���قر��� بين ع���ا�� � لقما�. تلفن: 3335850 � 
0613�3338222

 �فتر تهر��: خيابا� كر�س���تا� ش���مالي� ش���ير�� جنوبي بن بست موسو�� 
پال� يك. تلفن: 88063691�021

شركت كشت � صنعت كا���

�گهي مناقصه عمومي
شما�� 127�907�99�7

ش�ركت كش�ت � صنعت كا��� �� نظر ���� نسبت به خريد سنگ 
�هك طبق شر� �يل �قد�� نمايد:

متقاضيا� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه � �طالعا� بيش���تر مي تو�نند �� 
تا�يخ ��� �گهي به جز �يا� تعطيل به مركز ش���ركت يا �فاتر تهر�� � �هو�� 
مر�جعه � پاكت پيش���نها� قيمت خو� �� حد�كثر تا پايا� س���اعت 14 ��� 
چها�شنبه مو�خه 99/9/26 منحصر�� به مركز شركت تحويل نمايند� كليه 
 پيشنها�ها ��� ساعت 14/30 هما� ��� �� مركز شركت با�گشايي � قر�ئت 

خو�هند شد.
مبلغ ضمانت نامه بانكيشرح كاالرديف

000ر000ر50 ريالخريد 000ر000ر5 كيلوگرم سنگ آهك1
هزينه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه بر عهد� برند� مناقصه مي باشد� شركت 

�� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد.
���� مركز شركت: شوشتر� كيلومتر 17 جا�� قديم ��فو� � شركت كشت 

� صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (�مو� قر�����ها)
تلفن: 2�36222071�061 (��خلي 2218) فاكس: 36227306�061

�فتر �هو��: �مانيه� خيابا� سقر��� بين عا�� � لقما�. تلفن: 33335850 
061�33338222 �

�فتر تهر��: خيابا� كر�ستا� ش���مالي� شير�� جنوبي � بن بست موسو�� 
پال� يك. تلفن: 88036753�021

شركت كشت � صنعت كا���

�گهي نوبت ���
به �طال� عمو� مي �س���اند ش���ركت تعا�ني �هيا��� �قبا� غربي ��نظر ���� �ستگا� 
جد�� �� � قالب جد�� �� � ليفتر�� � بچينگ � ساير ����� جد�� �ني �� به فر�� 
برس���اند. لذ� �� كساني كه تمايل به ش���ركت �� مز�يد� ���ند خو�هشمند �ست مبلغ 
پيش���نها�� خو� �� �� پاكت ��بسته �� مو�� 99/09/17 �لي پايا� �قت ����� مو�� 
99/09/27 ب���ه مد� 10 ��� به �فتر تعا�ني ��قع �� قز�ين � بلو�� �يت �له خامنه �� � 
��بر�� هتل مرم���ر � بر� تجا�� ����� نيايش � طبقه ��� � ��حد 212 تحويل � �� 

صو�� ضر��� با شما�� 09126826366 تما� حاصل فرمايند.

آقاي فرهنگ مدحي فرزند ابوالقاسـم به نش���اني: قم � شهر� �ما� حسين � 
بعثت بر�بر ���نامه ش���ما�� 9909978685200700 مو�� 99/7/27 به قطعيت 
خانم �كر� چهرقاني فر�ند �لي �له �� ش���عبه ���گا� عمومي نوبر�� �سيد� �ست � با 
توجه به �نكه طال� به ��خو�س���ت ��جه مي باش���د � ��� صا��� غيابي مي باشد � با 
توجه به مجهو� �لمكا� بو�� ��� ظر� مد� �� ��� پس �� تا�يخ نش���ر �گهي جهت 
�جر�� صيغه طال� به نش���اني ميد�� ما�� � جنب بان���ك �قتصا� نوين �فتر طال� 
8 س���ا�� مر�جعه فرماييد �� غير �ين صو�� طال� همسرتا� به صو�� غيابي ثبت � 

جا�� خو�هد شد.
سر�فتر ������ 4 طال� 8 سا�� - حا� قاسم �خوند�

�گهي تسليم سند مالكيت
نظر به �ينكه بر�بر سند �نتقا� 13595 � 98/08/29

�فتر 74 بانه مقد�� 87/19 شعير مشا� �� ششد�نگ پال�1 فرعي 1148� �صلي ��قع 
�� بخش 7 بانه �قا� هژ�� �حماني �نتقا� �جر�يي گر�يد� �ست (سند مالكيت ��ليه �� 
يدعبد�هللا �حمد� پنا� مي باشد) لذ� مقتضي �ست ظر� مهلت 10 ��� �� تا�يخ �نتشا� 
�گهي �صل سند مالكيت ��ليه �� جهت �بطا� به �ين ����� �عا��� عد� ���يه مانع �� صد�� 

سند مالكيت به نا� خريد�� نخو�هد بو�.
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� بانه � كيو�� محمو��

�گهي تغيير�� شركت ملي ساختما� سهامي خا� 
به شما�� ثبت 6489 � شما�� ملي 10100305734 

 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/9/8 تصميما� �يل �تخا� شد: 
 �قا� حسين فريو� به شما�� ملي 2720171263 به سمت مدير شعبه كيش �نتخا� گر�يد. 
كليه �س���نا� � ����� تعهد��� �� جمله چك ها � قر�����ها با �مضا� ثابت مدير شعبه به 
همر�� �مضا� مسئو� مالي پر��� به همر�� مهر شعبه معتبر مي باشد � كليه مكاتبا� 

����� با �مضا� مدير شعبه به همر�� مهر شعبه معتبر مي باشد.

فر�خو�� نوبت سو� شناسايي � ���يابي 
كيفي مناقصه گر��

ش�ركت ف�وال� جه�ا� ��� ���ند ��قع �� س���ايت 
صنعتي خرمشهر �� نظر ����� جهت �جر�� معابر كا�خانه 

فوال�سا�� شامل: 
1� �جر�� معابر �سترس���ي �� خط� چها�خط � ش���ش خط 2� �يرسا�� 
� ��س���ا�� 3� �جر�� سيس���تم ها� جمع  ���� � �فع �� ها� سطحي �� 
شركت ها� ��جد ش���ر�يط �� �مينه ��� سا�� كه ����� حد�قل شر�يط �يل 

مي باشند به منظو� شناسايي � ���يابي كيفي �عو� به همكا�� نمايد:
1� ��شتن ظرفيت مجا� كا� 

2� ��شتن ماشين �ال� � تجهيز�� مو�� نيا� 
3� تو�� مالي متناسب با حجم كا� محوله 
4� تو�نايي مديريت � برنامه �يز� �نجا� كا� 

5� حد�كثر 5 سا� سابقه كا� مرتبط 
6� گو�هي �خذ صالحيت طبق ضو�بط جديد معا�نت برنامه �يز� � ��هبر�� 

�� گر�� ��� � باند �تبه 1 � 2 
لذ� بدينوسيله �� كليه شركت ها� ��جد شر�يط �عو� به عمل مي �يد حد�كثر 
تا پايا� �قت ����� ��� ��ش���نبه مو�� 99/09/24 نسبت به ��سا� ���مه 
كامل خو� به ���� �يمي���ل Commercial@ajs.co.ir �قد�� نمايند. 
جهت كس���ب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما �� 

تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371�061 ��خلي 611� خانم لطفي 

WEB:WWW.AJS.CO.IR
Email:commercial@ajs.co.ir

فر�خو�� مجد� شركت �� مناقصه عمومي
ش�ركت ف�وال� جه�ا� ��� ���ن�د ��ق���ع �� 
خرمش���هر ��نظر ���� جهت تأمين UPS ها� مو�� 
نيا� با تو�� ظرفي���ت 230VAC� 5.9KAV �لي 
230VAC،  41، 8KVA به همر��  تمامي متعلقا� 
مربوطه پر��� فوال�س���ا�� خو�� �� كليه شركت ها� ��جد شر�يط 

جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����.
كلي���ه متقاضياني كه تمايل به ش���ركت �� مناقصه مذكو� �� ���ند� 
مي تو�نند حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� ش���نبه مو�� 99/09/22 
 Commercial@ajs.co.ir مه كامل خو� �� به ���� �يميل���
��س���ا� فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيش���تر مي تو�نيد �� طريق 

��� ها� ��تباطي �ير با ما �� تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371� 061 ��خلي 612� خانم لطفي

فكس: 53512419�061
WWW.AJS.CO.IR

�گهي �عو� مجمع عمومي فو�  �لعا�� شركت 
شير � گوشت ��گر� شهركر� (سهامي عا�) 

به شما�� ثبت 5034 � شناسه ملي 10680047080
به �طال� كليه سهامد���� محتر� مي �س���اند مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت 
ش���ير � گوش���ت ��گر� شهركر� (س���هامي عا�) ��� س���اعت 10 صبح ��� يكشنبه مو�� 
1399/09/30 �� محل �فتر مركز� ش���ركت به ���� �ستا� چها�محا� � بختيا��� شهركر�� 
كيلومتر 10 جا�� س���اما�� شركت شير � گوشت ��گر� شهركر� برگز�� مي گر��� به �ستحضا� 
مي �ساند حسب �بالغيه به شما�� 31/104 مو�� 1398/12/20 ستا� مبا��� با كر�نا � �بالغيه به 
شما�� 440/050 مو�� 1398/12/26 سا�ما� بو�� � ����� بها���� �� ��ستا� �عايت بهد�شت 
� حفظ سالمت س���هامد���� محتر�� تا �طال� ثانو� برگز��� مجامع عمومي شركت ها صرفا� با 
حضو� حد�كثر 15 نفر مقد�� بو�� كه با توجه به محد��يت ها� تعيين شد� بر�� برگز��� مجمع 
�� سهامد���� تقاضا مي گر�� به منظو� جلوگير� �� شيو� كر�نا� با مشاهد� همزما� �ين مجمع �� 
 instagram.com/shirvagooshte-zagros ���� طريق صفحه �ينستاگر�� شركت به

هيئت مدير� �� �� برگز��� مناسب مجمع يا�� نماييد.
�ستو� جلسه:

1� تصميم گير� ��خصو� �فز�يش سرمايه
2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.

هيئت مدير� شركت شير � گوشت ��گر� شهركر�(سهامي عا�) 

پير� �گهي منتش���ر� �� مو�� 
99/9/5 ��خصو� �نجا� �مو� 
خدما� ش���هر� منطقه7 به 
�طال� مي �ساند مهلت تحويل 
پاكا� تا پايا� �قت ����� ��� 
سه ش���نبه 99/9/25 تمديد � 

�عال� مي گر��.
����� �مو� قر�����ها � پيما� ها 
شهر���� كر�

(تمديد)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساالنه(نوبت ���) 
صاحبا� سها� شركت خدما� فني � مهندسي �� ����� 

مغا� به شما�� ثبت 118 � شناسه ملي 10861811221 
«سهامي خا�»

 بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مي �س���اند جلس���ه
مجمع عمومي عا�� شركت ��� س���اعت 11 ��� شنبه مو�� 99/09/29 �� محل 
���� قانوني: �ستا� ���بيل شهرستا� � پا�� �با� � ميد�� سپا� � ساختما� شركت 

بهر� بر���� �� شبكه ها� �بيا�� � �هكشي مغا� تشكيل مي گر��.
�ستو� كا�:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� �� عملكر� سا�1398
2� �ستما� گز��� با��� � حسابر� قانوني شركت بر�� سا� 1398

3� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1398/12/29
4� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير�

5� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� 1399
6� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� مو�� لز��.
7� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.

هيئت مدير� شركت
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ترور شهید »محسن فخری زاده« رئیس 
س���ازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح بار دیگر استاندارد 
دوگانه و سیاس���ت یک ب���ام و دو هوای 
کش���ورهای غربی را در مواجهه با تروریسم 
به تصویر کش���ید؛ کشورهایی که حتی در 
شعار نیز حاضر به محکوم کردن این جنایت 
آشکار نشدند.به گزارش ایرنا،ایران از جمله 
بازیگران بین المللی اس���ت که نه تنها بارها 
قربان���ی حمالت و تجاوزگری های خارجی 
ش���ده، بلکه دانشمندان آن نیز همواره مورد 
اقدامات تروریس���تی قرار گرفته اند. ناتوانی 
دشمنان در متوقف سازی صنعت صلح آمیز 
هس���ته ای کشور که به دانشی بومی تبدیل 
شده، آنها را به اقدامات خرابکارانه وا داشته 
است. چند ماه بیشتر از اقدامات خرابکارانه 
آنها در تاسیسات هسته ای نطنز نمی گذرد 
که یکی از نخبگان هسته ای کشور را هدف 
قرار دادند. تروریس���ت ها عصر جمعه هفتم 
آذر ماه جاری در ش���هر آبس���رد دماوند در 
مسیر خودروی حامل شهید فخری زاده رئیس 
س���ازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
و پش���تیبانی نیروهای مسلح کمین کردند و 
طی عملیاتی مسلحانه، این دانشمند پرافتخار 
هس���ته ای و دفاعی کشورمان را به شهادت 

رساندند.
واکنش سنجیده  ایران

شهید فخری زاده شش���مین دانشمند 
هس���ته ای است که از سوی دشمنان ایران و 
عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده 
است. پیش از او مسعود علی محمدی، مجید 
ش���هریاری، فریدون عباسی دوانی، داریوش 
رضایی نژاد و مصطفی احمدی روش���ن به 
درجه رفیع ش���هادت نایل ش���ده بودند. در 
رخداد تروریستی اخیر و حوادث قبلی همواره 
انگشت اتهام به سوی سران رژیم صهیونیستی 
نشانه رفته است. درحالی که تمام شواهد و 
قراین بیانگر دست داشتن سرویس اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده 
اس���ت، »زاخی هانگبی« وزیر شهرک سازی 
رژیم صهیونیستی تاکید دارد که تل آویو هیچ 
اطالعی از ترور این دانشمند هسته ای نداشته 
است. با اینکه هیچ بیانیه ای مبنی بر انجام این 
ترور از سوی دفتر »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر اس���رائیل منتشر نشده اما او فردی بود 
که مدتی پیش در یک ویدیوئی تبلیغاتی به 
صراحت از شهید فخری زاده به عنوان یکی 
از اهداف خود س���خن گفت و اظهار کرد 
»محس���ن فخری زاده، این نام را به یاد داشته 
باشید«! این رژیم نه فقط در انفجار تاسیسات 
هس���ته ای نطنز و ترور دانشمندان هسته ای 
ایران دست داشته بلکه بارها مواضع سپاه و 
نیروهای حامی ایران را در سوریه مورد اهداف 
موشکی قرار داده است. از نگاه ناظران چنین 
اقداماتی یک هدف عمده دارد و آن کشاندن 
ایران به زمین بازی خود و رویارویی نظامی 
بین ایران و آمریکا اس���ت.نتانیاهو و برخی 
رهبران عرب منطقه تالش های زیادی را به 
کار بس���ته اند تا هزینه جنگ با ایران را بر 
دوش ترامپ بیافکنند؛ نقشه ای که تا کنون 
به دالیلی چون واکنش س���نجیده و بدور از 
هیجان ایران و نیز اجتناب رئیس جمهوری 
آمری���کا از ورود به جنگ پرهزینه، نقش بر 

آب شده است.
مذموم بودن تروریسم و سکوت غیر قابل 

توجیه برخی کشورها    
  تروریسم چه در بعد انسانی و چه از 
جنبه اقتصادی که مقامات جمهوری اسالمی 

از آن تحت عنوان »تروریس���م اقتصادی« نام 
می برند، نکوهیده و مذموم اس���ت و انتظار 
می رود سران کشورهای مختلف جهان فارغ 
از مالحظات سیاسی آن را محکوم کنند.طی 
وزیر امور خارجه  روزهای اخیر"ظری���ف" 
کشورمان  در گفت و گوهای تلفنی با همتایان 
خود و نیز در حساب کابری خود در توئیتر 
بر لزوم پرهیز از اس���تانداردهای دوگانه و 
محکومیت تروریسم دولتی از سوی جامعه 
جهانی تاکید کرده اس���ت. در همین ارتباط 
سردار »احمد وحیدی« رئیس دانشگاه عالی 

دفاع ملی و وزیر اس���بق دفاع نیزبه سکوت 
برخی کشورها در این باره واکنش نشان داد و 
گفت: دولت های اروپایی باید موضع خودشان 
را درباره این حادثه تروریستی مشخص کنند 
در غیر این صورت مفهوم آن این است که زدن 
هر دانشمند یا مسئول دولتی در دنیا مجاز است 
و باید بدانند جمهوری اسالمی به این موارد 
توجه دارد!بسیاری از کشورهای اروپایی یا به 
این رخداد تروریستی بی اعتنایی و سکوت 
ک���رده اند یا اینکه ب���ازی با واژه ها را برای 
رهایی از محکوم کردن این اقدام تروریستی 
برگزیده اند. آنها بیش از تقبیح این جنایت از 
تشدید تنش ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و 
از طرف های درگیر دعوت به خویشتن داری 
کرده اند.در این میان کش���ورهایی نیز بودند 
که به شدت این اقدام تروریستی را محکوم 
کردند که امارات، اردن، لبنان، افغانس���تان، 
ترکیه،جمهوری  آذربایجان و... چند نمونه از 
آنهاست. سکوت برخی کشورها نسبت به این 
رخداد، صدای اعتراض صاحبنظران سیاسی 
را در نقاط مختلف جهان بلند کرده است.»هو 
ش���ی جین« سردبیر روزنامه گلوبال تایمز از 
جمله این منتقدان اس���ت که در مقاله ای با 
اش���اره به ترور شهید فخری زاده و سکوت 
کشورهای غربی درباره این اقدام »وحشیانه« 
و »ش���رم آور« هشدار داد که چنین سکوتی 
می تواند باعث ش���کل گیری روندی شود که 
جهان را به سمت شوربختی پیش ببرد. وی  
نوشت: تصور کنید اگر یک دانشمند برجسته 
در آمریکا و یا انگلیس ترور ش���ده بود، چه 
سونامی محکومیتی علیه این اقدام در غرب به 
راه می افتاد؟! چگونه ممکن است چنین اصول 

متعارفی در این جهان وجود داشته باشد؟
 انفعال غرب در برابر تروریسم

در این میان موضع گیری آمریکا که با 
حضور نظامیان خود در گوش���ه و کنار کره 
خاکی و تسلیح کشورهای مختلف جهان نقش 
قابل توجهی در پیدایش و تقویت گروه های 
تروریستی دارد، قابل توجه بود.  ترامپ ساعتی 
پس از انتشار خبر ترور شهید فخری زاده از 
طریق رسانه های ایران توئیت »یوسی ملمان« 
خبرنگار صهیونیستی در مورد شهادت وی را 
بازنشر کرد. خبرنگار صهیونیست ادعا می کرد 
که این مس���اله یک ضربه حرفه ای و روانی 
بزرگ به ایران بود.ستیزه جویانه ترین واکنش 
از سوی »جان بولتون« صورت گرفت که در 
دوران تکیه زدن بر کرسی مشاور امنیت ملی 
آمریکا در دولت ترامپ، تالش زیادی را برای 

رویارویی نظامی ایران و آمریکا بکار بست. 
روابط نزدیک او با گروهک مجاهدین خلق 
تاثی���ر قابل توجهی بر دیدگاه ضدایرانی وی 
داش���ت. بولتون در واکنش به ترور دانشمند 
برجس���ته کشورمان، این اقدام تروریستی را 
توجیه پذیر تلقی کرد و در پیامی توییتری با 
بازنشر خبر ترور شهید فخری زاده در روزنامه 
»وال استریت ژورنال«، مدعی شد: حکومت 
ایران به دنبال تس���لیحات هسته ای است. در 
مواجهه با چنین تهدیدی، حمله ای پیش دستانه 
کامال توجیه پذیر است.با نگاهی به واکنش 

مقامات کشورهای مختلف جهان استاندارد 
دوگانه غربی ها در مواجهه با تروریسم آشکار 
می شود. آنها چشمان خود را بر روی کشتار 
مردم بی گناه یمن توس���ط ائتالف عربی به 
رهبری آل س���عود بسته اند. رفتار ددمنشانه 
رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین و اشغال 
سرزمین آنها همواره مورد تایید غرب به ویژه 
آمریکا بوده است. آمریکا با وتوی خود بارها 
از اقدامات س���ایر کشورهای عضو سازمان 
ملل علیه رژیم صهیونیستی ممانعت به عمل 
آورده به طوری که از س���ال ۱۹۷۲آمریکا در 
برابر بیش از ۴۰قطعنامه شورای امنیت علیه 
اسراییل از حق وتوی خود استفاده کرده است.
در دولت ترامپ نیز اقدامات حمایتگرانه وی 
از رژیم صهیونیس���تی بر کسی پوشیده نبود. 
اقداماتی از قبیل خروج از یونسکو در حمایت 
از اسراییل، انتقال سفارت کشور خود از تل 
آویو به بیت المقدس، بهبود بخشیدن به روابط 
اعراب و اسراییل تنها چند مورد این رویکرد 
حمایتگرانه از رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی 
که نماد یک »تروریس���م دولتی« در جهان به 

ش���مار می رود.سیاست یک بام و دو هوای 
کشورهای غربی تنها در مواجهه با تروریسم 
نیست. وقتی مسائلی چون دموکراسی، حقوق 
بش���ر،  آزادی بیان، عدالت و دیگر ارزش ها 
نیز مطرح می ش���ود، خودی و غیرخودی 
آش���کارا نمایش داده می شود. در حالی که 
غرب مدعی نق���ض ارزش های مذکور از 
س���وی جمهوری اسالمی ایران است، اینکه 
در عربس���تان و اسراییل این ارزش ها از چه 
جایگاهی برخورداند، حایز اهمیت نیس���ت؛ 
اس���تانداردی دوگانه که همواره مورد نقد و 

انتقادات جدی قرار گرفته است .
ناکارآمدی سازمان ملل و شورای امنیت

نصرت اهلل تاجیک گفت: برخورد منفعالنه 
س���ازمان ملل و ناکارآمدی شورای امنیت در 
مواجهه با ترور فخری زاده و سایر دانشمندان 
ایرانی که درعملیات تروریستی عوامل رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسیدند،سند دیگری 
است که ملت های جهان بر ضرورت اصالح 
شورای امنیت تاکید داشته باشند.چندی قبل 
مجید تخت روانچ���ی نماینده دائم ایران در 
س���ازمان ملل متحد درباره اصالح و تجدید 
نظر در س���اختار و کلیت ش���ورای امنیت 
مطالب���ی را مطرح کرد. مجید تخت روانچی 
روز دوش���نبه ۲۶آبان ماه، در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با موضوع اصالح 
ش���ورای امنیت گفته بود: این نهاد به خاطر 
عملکرد ضعیف، منفعالنه و در برخی موارد 
غیرقانونی و فراقانونی، با بحران مشروعیت 
و اعتبار مواجه است. شورای امنیت به طور 
عمده تحت سلطه کشورهای غربی قرار داشته، 
مورد سو استفاده برخی اعضای دائم قرار گرفته 

و در قبال عملکرد خود نیز پاس���خگو نبوده 
اس���ت و همچنین به خاطر حضور ضعیف 
کشورهای در حال توسعه در ترکیب اعضای 
آن، غیردمکراتیک است.دبیرکل سازمان ملل 
پس از عملیات تروریستی علیه محسن فخری 
زاده دانش���مند صنعت دفاعی ایران  صرفا 
طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد و این 
درحالی اس���ت که  اسناد بسیاری در دست 
داش���تن رژیم صهیونیستی در این عملیات 
تروریستی و دیگر عملیات علیه دانشمندان 
ایرانی وجود دارد .در این زمینه و هچنین ترور 

شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای 
ایران، با نصرت اهلل تاجیک سفیر سابق ایران 
در اردن و تحلیگر سیاس���ی و بین المللی 
گفت و گوی مفصلی انجام شد که مشروح 
آن در ادامه آمده است:نصرت اهلل تاجیک در 
ابت���دا با بیان اینکه عموماً" بحث های مربوط 
به شورای امنیت در زمینه ساختار و عملکرد 
ای���ن نهاد مهم بین المللی که یکی از ارکان 
عمده سازمان ملل است توسط متخصصین، 
کارشناسان و حقوقدانان در مراکز مطالعاتی 
و دانشگاه ها صورت گرفته است. اما مساله 
»کار کرد« شورای امنیت با توجه به گذشت 
زمان و تحوالتی بین المللی از آن جهت که 
بتواند بتواند »ساختار و عملکرد« این نهاد را 
توجیه نماید همچنان مغفول واقع شده است. 
درباره »کار کرد« ش���ورای امنیت و فارغ از 
بحث درباره »ساختار و عملکرد« آن می توان 
توضیح داد که: آنارشیسم یا هرج و مرج طلبی 
که ویژگی اصلی روابط بین المللی در دنیای 
کنونی، یکی از مهمترین مکاتبی اس���ت که 
نحوه مواجهه با آن بسیار حائز اهمیت است. 

نخستین سوال در مورد کارکرد شورای امنیت 
این است که با توجه به اینکه این شورا پلیس 
و قاضی برای نظارت و عملکرد کشورهای 
خاط���ی ندارد، اوالً" با چه ابزاری مصوبات 
چگونه باید  خود را اجرایی می کند؟ و ثانیاً" 
با این نقیصه یا ویژگی برخورد شود؟ با توجه 
به روند دادرسی بین المللی و کارکردی که 
ش���ورای امنیت بعد از جنگ جهانی اول و 
دوم جهانی دارد و همچنین با عنایت به روند 
بین المللی شدن پدیده ها و تحوالت، جهانی 
شدن و موضوعاتی چون موج چهارم انقالب 

صنعتی و انفجار اطالعات؛ به نظر می رس���د 
کارکرد ش���ورای امنیت تا حد زیادی همگن 
با ش���رایط موجود نیست و نیاز به بازنگری 
و اصالحات دارد و می بایس���ت با توجه به 
مقتضیات جدید پاسخگویی نیاز کشورها و 
ملت های گوناگون باشد که امید شان به این 
نهاد بین المللی، برای تحقق روابط عادالنه و 

منصفانه است.
شورای امنیت در تأمین انتظارات کشورهای 

در حال توسعه ناتوان است
سفیر پیشین ایران در اردن، در ادامه به 
قدرت گرفتن کشورهای مختلف و ضعف 
س���اختاری و کارکردی ش���ورای امنیت در 
مواجهه با کشورهای قدرتمند برای رعایت 
حقوق کشورهای در حال توسعه اشاره کرد 
و ابراز داش���ت: جن���گ جهانی اول و دوم 
بس���یاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر 
ق���رار داد و مناطق مختلف جهان که فاصله 
زیادی نیز با محل مناقش���ه و جنگ داشتند 
نیز درگیر زیان های جنگ شدند؛ و معضالت 
منطقه ای و بین المللی تبعات ناشی از این 

دو جنگ خانمانس���وز گریبانگیر آنها شد. 
برای نمونه کش���ور ما ای���ران که با وجود 
فاصله زیاد مکانی، پیامدهای های دو جنگ 
جهانی مذکور تبعات سیاسی اجتماعی انسانی 
زیادی را تحمل کرد. بنابراین کار کردی که 
ش���ورای امنیت در ح���ال حاضر برای حل 
مشکالت بین المللی دارد بیشتر معطوف به 
آن دوره و کشورهای غربی یعنی آمریکایی 
و اروپایی است، حال آنکه شاهد هستیم هر 
دهه کشورهای مختلفی همچون هند، برزیل و 
آلمان به عنوان کشورهای تأثیرگذار و قدرت 

منطقه ای ظاهر می شوند و خواهان برقراری 
صلح و برخورد عادالنه با همه کش���ورهای 
جهان هستند و این انتظار به حق کشورها با 
کار کردی که هم اکنون از شورای امنیت شاهد 
هس���تیم و با ساختار تعیین شده توسط این 
شورا هم خوانی ندارد. به گونه ای که شورای 
امنیت در حال حاضر برای حل مش���کالت 
کشورهای در حال توسعه و غیر اروپایی و 
آمریکایی بس���یار مستاصل و ناتوان است. به 
عبارتی واضح تر چنین ساختار معیوبی اگر به 
ضرر کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای 
اروپایی بود س���ال ها قبل اقدام به تصحیح و 
تکمیل آن می کردند حال آنکه در ش���رایط 
کنونی که این ساختار موید هژمونی غرب و 
به ضرر کشورهای در حال توسعه است، توجه 
چندانی به آن نمی شود و با نوعی اغماض از 
معایب و ضعف های کارکردی و ساختاری 
آنکه عملکردی ضعیف دارد عبور می شود.
شورای امنیت در اختیار کشورهای سلطه جو

این دیپلمات بازنشسته و تحلیلگر روابط 
بین الملل درباره اینکه چرا کارکرد ش���ورای 
امنیت را نادرس���ت و معیوب می داند، افزود: 
استدالل من برای ناهمخوان بودن کارکرد و 
س���اختار شورای امنیت با انتظارات جهانی و 
مخصوصاً" مردم کشورهای در حال توسعه و 
همچنین عدم مقبولیت این نهاد بین المللی که 
می تواند در گذر زمان به کاهش مش���روعیت 
آن منجر شود در میان همه کشورهای جهان 
این اس���ت که چرا باید اداره شورای امنیت 
تا این اندازه در اختیار کش���ورهای سلطه گر 
و منافع آنها باشد که بتوانند با اقدامات خود 
خیل���ی راحت قوانین و عرف بین المللی که 
سال ها نخبگان غربی و جهانی آن را تهیه و 

تنظیم کردند، زیر پا بگذارند.
 قوانین و مقرراتی که در سلسله اصول 
رواب���ط بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم 
تنظیم و توسط دانشگاهیان تدریس می شوند؛ 
حال آنکه شورای امنیت با چشم پوشی و یا 
اغماض و یا با کارکردی که دارد به سادگی 
این قوانین و اصول را نقض می کند و اجرای 
آن را که در اساس���نامه آن بر آن تاکید شده 
غیر قابل اجرا می کند.وی افزود: برای توضیح 
بیش���تر یا مطالعه موردی می توان به موضوع 
مهم برجام و خروج ترامپ از آن اشاره کرد. 
برجام یک قطعنامه پشتیبان به شماره ۲۲۳۱دارد 
که در ش���ورای امنیت تصویب شده است و 
این ش���ورا ملزم به نظارت بر اجرای کامل و 
بی کم و کاست آن بوده و به دلیل مشروعیتی 

که از مفاد گوناگون منشور ملل متحد کسب 
ک���رده ضمانت اجرایی آن را به عهده گرفته 
است. حال شاهد آن بودیم که ترامپ رئیس 
جمه���ور آمریکا به راحتی تمام این قوانین و 
مقررات مربوطه و از جمله احترام به اصول 
معاهدات را زیر پا گذاشته و شورای امنیت نیز 
هیچ اقدامی در تقابل با این اقدام هنجارشکنانه 

ترامپ انجام نمی دهد. 
خارج شدن از یک معاهده شاید خیلی 
موضوع غیر قابل تصوری در مناسبات جهانی 
نباش���د کما اینکه ترامپ از معاهده زیست 
محیطی پاریس و نیز چندین موافقتنامه دیگر 
نیز خارج شد؛ اما موضوع برجام که با ضمانت 
ش���ورای امنیت و تضمین های این شورا به 
تصویب رسیده بود بسیار متفاوت است. ترامپ 
شخصیتی یکجانبه گرا دارد اما وظیفه شورای 
امنیت این است که از قطعنامه های قانونی و 
الزام آور خود دفاع کند و همچنان که در مقدمه 
ذکر شد با وجود اینکه شورای امنیت بازوی 
پلیس یا قاضی برای نظارت و اجرای قوانین 
خود ندارد، اما اهرم هایی برای به منصه ظهور 
رسیدن قوانین تصویب شده خود دارد. به نظر 
می رسد اگر به این راحتی بتوان این مقررات 
را زیر پای گذاشت نه تنها دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی شود بلکه مشروعیت شورای 
امنیت نیز توسط مردم و کشورهای مختلف 
زیر سوال خواهد رفت که در شرایط کنونی 
شاهد این عدم مقبولیت و ناکارآمدی این شورا 
در نزد آنها هس���تیم و این امر در مقاالت و 
بررسی های عملی و دانشگاهی مورد واکاوی 
قرار می گیرد.این استاد دانشگاه در پایان اظهار 
داش���ت: برخورد متناقض شورای امنیت را 
می توان در برخورد با ایران مشاهده کرد. زمانی 
که قبل از از برجام چند قطعنامه به ناحق و 
به دلیل کم کاری دولت های نهم و دهم علیه 
ایران و زیر فصل ۷منش���ور ملل متحد، ماده 
۴۱و ۴۲، تصویب شد و چند تحریم دیگر نیز 
بر ایران تحمیل شد تا مصوباتش به منصه اجرا 
گذاش���ته شود؛ به طوری که به قول معروف 
برخورد س���ختگیرانه ای با ایرانی ها شد! حال 
آنکه ترامپ به راحتی تمام قوانین و مقررات 
مربوط به برجام را زیر پا گذاش���ته و حداقل 
انتظار از شورای امنیت این بود که در جهت 
نکوهش و محکوم کردن ترامپ و با استفاده 

از اهرم های خود اقدام نماید.
و یا در همین عملیات تروریستی اخیر 
که مصداق تروریس���م دولتی است و تبعات 
چنین اقدامی که می تواند به گسترش و سرعت 
بخشیدن به چرخه خشونت منجر شود و صلح 
و امنیت جهانی را به خطر بیاندازد متأسفانه 
تا کنون س���کوت اختیار کرده و این باعث 
تأس���ف و یاس از عملکرد این شوراست که 
کارک���رد آن را صرفاً" در جهت حفظ منافع 
قدرت های سلطه گر می دانند! بنابراین یکی از 
مهمتری���ن زوایای مربوط به کارکرد ناقص، 
جانب دارانه کنونی شورای  ضعیف و بعضاً" 
امنیت همین مأیوس شدن مردم جهان از این 
نهاد و حرکت به سوی مناسبات دیگر است 
که حتی می تواند نه تنها مشروعیت این نهاد 
که مشروعیت سازمان ملل را زیر سوال ببرد 
که متأس���فانه دبیرکل آن بعد از این عملیات 
تروریستی که قرائن فراوانی بر انجام آن توسط 
رژیم صهیونیستی وجود دارد، صرفاً" خواهان 
خویشتن داری شده است!  مردم مظلوم ایران 
اینگونه مواضع در برابر  این خصومت ها که 
متخصصان و دانشمندان یک کشور ، اینچنین 
مورد هجوم وحش���یانه و جنایت کارانه قرار 

دهند، را فراموش نخواهند کرد. 

تروریسم با استاندارد دوگانه غربی

24111جدول
طراح: غالمحسين باغبان

   
2

4
11

0  
�

د�
 ج

ل
ح

�فقي :
  1 - سفا�� �سو� �كر� (�) � �ئمه �طها� (�) 

2 - پايتخت كوبا - ممكن
 3 - ��ئو ترسا� - فانى - كم شد� �ند�� – بله �لمانى

 4 - �سلو� - بله ��سى - با� شر� - مد� كا�
 5 - فرش��ته مهر � محبت - ميد�� جنگ � نمايش 

- نوعى سيگا�
 6 - �ير� � سياس��ت ��� - پ��ر��� �هند� - 

��سو�� ها� قر�� مجيد
 7 - بيش �� حد � فر���� - �ند�� توليد مثل قا�� ها

 8 - �حش��ى - پولى �� با گرفتن بهر� قر� ���� 
- ضمير غايب

 9 - ��حد معيا� - نوعى حك��م ���گا� �عال� �� 
��مو�� با��گانا� �ست

 10 - شقايق - با ����� - نسيم شب
 11 - گل��ه گوس��فند�� - خس��تگى ناپذير - 

كريستالى
 12 - شهر �نا� - نخست - كله - ظر� حلبى

 13 - ن��ا� تو خالى - ظر� ��مايش��گا� - نقا� 
فر�نسو� �سب سپيد - جديد

 14 - خو�� شيرين - شهيد �ند� 
15 - نقا� �يتاليايى " لبخند ��كوند "

عمو�� :
 1 - �� كو� ها� خر�سا� �ضو� - تيم �نگليسى به 

مربيگر� " ��تتا "
 2 - نا� شاها� فر�نسو� - بخش كوهستانى گيال� 

�� �ما� ها� گذشته 
3 - يك عاميانه - عجله - سبز� ساال� - �مر �فتن 
4 - غذ�� شب - نوعى كنسر� - كوبند� مطبخ 

5 - �شكا� - �ش��ا�� ��� - نفس خسته - تظاهر به 
نيكوكا��

 6 - نوعى سنگ س��خت - خانه - ����� صفا� 
ممتا� �� نو� خو�

 7 - قله ��گر� - جو�نمر�� - متن ها
 8 - تكر�� حر� ��� - �� �ستر� نيست - �� غال�

 9 - سريا� تا�يخى محمد �ضا ���� - خد�� �نگليسى 
10 - خو����� ك��ر�� - جد پيامبر �كر� (�) - 

حما� بخا�
 11 - س��ا� تركى - كال� فرنگى - �فع مز�حم - 

گياهى ��ختچه �� � �ينتى
 12 - �مر به �سو�� - پير- لوله تنفسى

 13 - محل خر�� - س��ا� ب��ا�� چوبى - تويى 
الستيك - همسر مر� 

14 - ��لين فضانو�� تا�يخ
 15 - نقا� - با���يابى

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
(نوبت ���)

شركت قند بيستو� (سهامى عا�)
شما�� ثبت 8105 – شناسه ملى 10100353486

پير� �گهى �عو� به مجمع عمومى ع���ا�� به طو� فو� �لعا�� 
صاحبا� س���ها� مند�� �� ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� به 
ش���ما�� 27710 مو�� 1399/09/04 (نوبت ���) با توجه به 
عد� �ح���ر�� حد نصا� حاضرين بر�� �س���ميت يافتن مجمع 
مذكو� � بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� شركت مى 
�س���اند مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��(نوبت ���) �ين 
شركت �� س���اعت 10صبح ��� شنبه مو�� 99/9/29 �� محل 
ميد�� فاطمى خيابا� ش���هيد گمنا� پال� 14 طبقه 4 �نجمن 
صنفى كا�خانجا� قند � ش���كر �ير�� تشكيل مى گر�� .�� عمو� 
سهامد���� محتر� �عو� مى شو� تا با �عايت مفا� �ساسنامه �� 

جلسه مزبو� با �ستو� جلسه �يل حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

- �نتخا� حس���ابر� � با��� (�صلى � على �لبد�)قانونى جهت 
سا� مالى منتهى به 1399/06/31 � تعيين حق �لزحمه �نا�

هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت �يمن شيشه سپهر (سهامي خا�) ثبت شد�
به شما�� 195331 � شناسه ملي 10102372179

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� شركت �عو� مي شو� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 
8 صبح ��� ش���نبه مو�� 1399/09/29 �� محل تهر�� بلو�� نلسو� ماندال خيابا� ناهيد غربي پال�15 تشكيل مي گر��� 
حضو� به هم �س���انند. �س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني بر�� سا� مالي منتهي به 
1398/12/29. 2� تصويب صو�� س���و� � �ي���ا�  � صو�� �ضعيت مالي � صو�� تغيي���ر�� �� حقو� مالكانه � صو�� 
جريا� ها� نقد� بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29. 3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير�. 4� �نتخا� 
با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي منتهي به 1399/12/30. 5 � تعيين ���نامه كثير�النتشا�. 6� �تخا� تصميم نسبت 

به ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.
هيأ� مدير� شركت

���������������������������������������
�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا��

شركت �يمن شيشه سپهر (سهامي خا�) ثبت شد�
 به شما�� 195331 � شناسه ملي 10102372179

بدينوس����يله �� كليه صاحبا� سها� شركت �عو� مي شو� �� جلس����ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� ساعت10 صبح ��� شنبه 
مو�� 1399/09/29 �� محل تهر�� بلو�� نلسو� ماندال خيابا� ناهيد غربي پال�15 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.

 �ستو� جلسه:
 1� �تخا� تصميم ��خصو� �فز�يش سرمايه شركت بر�سا� ما�� 11 �ساسنامه.

2� �صال� ما�� 5 �ساسنامه شركت.
 3� �فز�يش يك نفر به عنو�� �عضا� علي �لبد� هيئت مدير� شركت

هيأ� مدير� شركت

�گهي �عو� شركت ��هبر� توسعه طرحها (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 206163 � شناسه ملي 10102477997

بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها�� نمايندگا� يا �كال� �نها �� شركت ��هبر� توسعه 
طرحها سهامي خا� به شما�� ثبت 206163 �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه س���اعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1399/09/29 
�� محل �فتر مركز� به ���� تهر��� خيابا� ش���هيد كالهد�� (��لت س���ابق)� خيابا� 
�ختيا�يه جنوبي� نبش خيابا� شهيد خد�جو� پال� 26 جديد (پال� 211 قديم)� ��حد 7 

كدپستي: 1958645513 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني 
2� تصويب تر��نامه� حسا� سو� � �يا� عملكر� سا� مالي 1398

3� �نتخا� با��� قانوني شركت 
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
5� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 

6� ساير مو��� مو�� نظر سهامد���� 
هيأ� مدير� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا��  به طو� فو� �لعا�� شركت ��بط �لقا� 
(سهامي خا�)  به شما�� ثبت 2959 � شناسه ملي 10860095109

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت ��بط �لقا� (س���هامي خا�) �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� ساعت 10 صبح ��� ش���نبه 99/9/29 �� محل تهر�� � خيابا� �ستا� 
مطهر� � خيابا� كو� نو� � بن بس���ت ��� � پال�8 � طبقه پنجم � ��حد �5 تش���كيل مي گر��� حضو� به هم 
�سانند. �س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� يا تمديد عضويت �عضا� هيئت مدير� شركت . 2� �نتخا� با��� 
قانوني � حسابر� بر�� س���ا� مالي منتهي به 99/12/30. 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� 

�گهي ها� شركت . 4� ساير مو��� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
هيئت مدير� 

شركت تجهيز�� �يمني ��هها
«�گهي مناقصه عمومي شما�� 99/8»

موضو� مناقصه:
عمليا� ��هد��� � نگهد��� به مس���افت 110 كيلومتر به مد� 6 ما� �� محد��� �ستا� �صفها� محل ��يافت 

�سنا�: كر� � بعد �� ميد�� �ستاند��� � شركت تجهيز�� �يمني ��هها
جهت ��يافت �سنا� مبلغ 500,000 �يا� به شما�� حسا� 0100873962007 بانك صا���� به نا� شركت 

تجهيز�� �يمني ��هها ���يز گر��.
تلفن تما�: 02636703945 مهلت تحويل �سنا�: هفت ��� پس �� ��� �گهي   

�گهى تغيير�� شركت خدما� مشا��� �� حامى �ير�نيا� سهامى خا� 
به شما�� ثبت 254768 � شناسه ملى 10102950917 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/02/17 تصميما� �يل �تخا� 
شد: - صو�� ها� مالى شركت ش���امل تر��نامه � حسا� سو� � �يا�� بر�� سا� مالى 1398/12/29 
مو�� تصويب قر�� گرفت. - موسسه حسابرسى �هبين (شناسه ملى10100379311 ) بعنو�� با��� 
�صلى � موسسه حسابرسى شر�كت (شناس���ه ملى 10100174240) بعنو�� با��� على �لبد� بر�� 
مد� يكسا� مالى �نتخا� ش���دند. - ���نامه �طالعا� به عنو�� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى 

ها� شركت تعيين گر�يد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (1019526)

�گهى تغيير�� شركت پخش بها� كال� سهامى خا� 
به شما�� ثبت 350675 � شناسه ملى 10103976195

 به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� س����اليانه م����و�� 1399/04/31 تصميما� �يل 
�تخا� ش����د : �قا� �كب����ر فرنا�� با ش����ما�� ملى 4431994564ب����ه عنو�� ب����ا��� �صلى � �قا� 
 س����يد محمد �ضا صد� با ش����ما�� مل����ى 0052823512 به عن����و�� با��� ب����ا��� على �لبد�
 بر�� يك س����ا� مالى �نتخا� شدند. تر��نامه � حسا� سو� � �يا� شركت منتهى به سا� مالى 98/12/29 

تصويب گر�يد ���نامه كثير �النتشا� �طالعا� بر�� ��� �گهى ها� شركت �نتخا� شد.
 سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (1019527)

شركت تجهيز�� �يمني ��هها
«�گهي مناقصه عمومي شما�� 99/9»

موضو� مناقصه:
 عمليا� �نتقا� بر� �� طريق ��� MOF به مسافت 11 كيلومتر محد��� �ستا� �صفها� �� محل �������  

محل ��يافت �سنا�: كر� � بعد �� ميد�� �ستاند��� � شركت تجهيز�� �يمني ��هها
جهت ��يافت �سنا� مبلغ 500,000 �يا� به شما�� حسا� 0100873962007 بانك صا���� به نا� شركت 

تجهيز�� �يمني ��هها ���يز گر��.
تلفن تما�: 02636703945 مهلت تحويل �سنا�: هفت ��� پس �� ��� �گهي   

شركت تجهيز�� �يمني ��هها
«�گهي مناقصه عمومي شما�� 99/10»

موضو� مناقصه:
حمل �نقل نيوجرس���ي � گا���يل � متعلقا� �� شركت ��قع �� كر� به �س���تا� �صفها� �� محل ������� شر� 

سپاها� به تعد�� 300 �ستگا� تريلي به مسافت 450 كيلومتر  
محل ��يافت �سنا�: كر� � بعد �� ميد�� �ستاند��� � شركت تجهيز�� �يمني ��هها

جهت ��يافت �سنا� مبلغ 500,000 �يا� به شما�� حسا� 0100873962007 بانك صا���� به نا� شركت 
تجهيز�� �يمني ��هها ���يز گر��.

تلفن تما�: 02636703945       مهلت تحويل �سنا�: هفت ��� پس �� ��� �گهي  

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت �ير�� مشعل 
(سهامي خا�) به شما�� ثبت 42614 � شناسه ملي 10100889740

بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه 
�� س���اعت 10 صبح مو�� 99/9/30 �� محل �فتر مركز� شركت به نش���اني: تهر��� خيابا� �كتر بهشتي� نرسيد� به 
كا��سي فر� پال� 182 طبقه2 كدپستي: 1577953616  با �ستو� جلسه به شر� �ير تشكيل مي گر��� حضو� 

به هم �سانيد: 1� تصويب تر�� مالي � حسا� سو� � �يا� مربو� به سا� مالي 1398.
2� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�

3� �نتخا� با��سين
4� تعيين ميز�� حق حضو� �عضا� هيأ� مدير�

5� تعيين ���نامه كثير�النتشا�.
هيأ� مدير� شركت �ير�� مشعل

 بدينوسيله به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت سرمايه گذ��� صنعت بيمه (سهامى عا�) مى �ساند� مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت سرمايه گذ��� صنعت بيمه (سهامى عا�)
 ��� ساعت 10 صبح ��� ��شنبه مو�� 1399/10/22��قع �� ���� : تهر�� – بلو�� نلسو� ماندال (�فريقا) - نبش خيابا� مريم - پال� 2 - بر� بيمه برگز�� خو�هد شد.

با عنايت به �بالغيه ش���ما�� 104/31 مو�� 1398/12/20 ستا� ملى مبا��� با بيما�� كر�نا � �بالغيه شما�� 440/050/�/98 مو��1398/12/26 سا�ما� بو�� � ����� بها���� 
به منظو� جلوگير� �� شيو� �ير�� كر�نا � حفظ سالمت سهامد���� محتر�� مجمع صرفا� با حضو� حد�كثر 15 سهامد�� برگز�� � �مكا� پذير� بيش �� تعد�� 

مذكو� �جو� ند���. ��يافت برگه ���� به مجمع با �� نظر گرفتن �بالغيه سا�ما� بو�� � ����� بها��� � محد��يت حضو� بيش �� 15 نفر� �لز�مى مى باشد. 
�ستو�جلسه:

1- �ستما� گز��� هيا� مدير� بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/06/31.
2- �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانونى شركت بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/06/31.

3- بر�سى � �تخا� تصميم نسبت به عملكر� هيا� مدير�� تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 1399/06/31.
4- �تخا� تصميم �� خصو� تقسيم سو�.

5- �نتخا� با��� قانونى �صلى � على �لبد� � حسابر� شركت � تعيين حق �لزحمه �يشا�.
6- تعيين پا��� � حق حضو� �عضا�   هيا� مدير� � كميته ها� تخصصى شركت.

7- بر�سى � �تخا� تصميم نسبت به معامال� مشمو� ما�� 129 �صالحيه قانو� تجا��.
8- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت.

9- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�.
10- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه مى باشد.

خو�هشمند �ست كليه متقاضيا� حقيقى عضويت �� هيا� مدير� طبق ما�� 31 �ساسنامه شركت جهت طى ���� قانونى تأييد صالحيت حرفه �� �قد�� نمايند.
�� سهامد���� محتر� �عو� مى شو� �� طريق ���� www.aparat.com/iiico/live نسبت به مشاهد� پخش �ند� برگز��� مجمع � همچنين �� �ما� چا� �ين �گهى تا ��� 

قبل �� مجمع �� طريق ���� �يميل sahamdar@iiico.ir  بر�� ��سا� سو�ال� خو� �قد�� نمايند.
هيا� مدير� شركت سرمايه گذ��� صنعت بيمه (سهامى عا�)

�طالعيه شركت سرمايه گذ��� صنعت بيمه(سهامى عا�)
به شما�� ثبت121918 � شناسه ملى 10101654220

�گهى �عو� به جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه صاحبا� سها� سا� مالى منتهى به 1399/06/31

(نوبت ���)�گهى فر�خو�� ���يابى كيفى  

ش�ركت فاضال� تهر�� �� نظر ���� �نتخا� مشا�� با موضو� خريد خدما� مشا�� كا�فرما بر�� پر��� �حد�� تصفيه خانه 
فاضال� خرگو� ��� �� بر�� مد� 36 ما� شمس���ى � �� محل �عتبا��� جا�� به ��� كيفيت �� ميا� شركت ها� مهندسين 
مشا�� كه ����� حد�قل پايه يك �� تخصص تاسيسا� �� � فاضال� �� سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� �� ���� مى باشند� �� طريق 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد.
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� 
عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  

 نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: ش���ركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي�  خيابا� �نديشه� نبش �نديشه 
ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 02188409194

 مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18��� ��شنبه مو�� 99/09/24
 مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 11 صبح ��شنبه  مو�� 99/10/8

 شما�� فر�خو�� �� سامانه ستا�: 2099005420000071
(( به پيشنها�ها� فاقد �مضا� �مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب 

�ثر ���� نخو�هد شد.)) 

(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))
��������������������������������������������������������������

http://ts.tpww.ir �  http://iets.mporg.ir جهت كسب �طالعا� بيشتر به ���� �ينترنتى
  , www.setadiran.ir  مر�جعه نمايند.

شركت فاضال� تهر��



بر بنیاد رویکرد ریشه شناس���ی لغات1 یا علم مطالعه 
تاریخی واژه ها و نیز بررسی تحول شکل و مفهوم واژه ها، 
این مقاله قصد درک مفهوم زیبایی در متن اوس���تا )شامل 
یسنه ها، یَشت ها، وندیداد، ویسپَرد و خرده اوستا و به ویژه 
گاثاها که بخشی از یسنه ها محسوب می شود( و نیز پهلوی 
)به ویژه در دینکردها و بُندهش( را دارد. عالوه بر آن هدف 
مقاله، پژوهش در باب واژه هایی اس���ت که مترادف مفهوم 
زیبایی و در بر دارنده آن، در متون زرتشتی بوده اند. فرض 
بر این اس���ت نس���بتی ذاتی میان مفهوم هنر و زیبایی در 
 متون پهلوی و اوستایی با مفهوم و معنای آنها در فرهنگ 
اسالمی � ایرانی وجود دارد، به ویژه اگر محور این نسبت، 
مفاهیمی چون هندسه و نظم به عنوان مفاهیم بطنی زیبایی 

در فرهنگ فلسفی این سرزمین باشد.
مفهوم شناسی اصطالحات »زیبا« و »زیبایی« 

در متون اوس���تایی و پهلوی از چه کلماتی برای بیان 
زیبا و زیبایی استفاده شده است؟ این کلمات کدامند و چه 
تعری���ف و تبیینی از مفهوم زیبایی بیان می کنند؟ همچنین 
مصداق یا مصادیقی که در این متون از زیبایی ارائه می شود، 
کدامند؟ طبیعی است محور و مرجع کامل این تحقیق نیز باید 
متون اوستایی و پهلوی باشد. و البته از میان اوستا، بخش 
بسیار معتبر و مورد قبول مطلق جامعه زرتشتی یعنی گاثاها 
یا »گاهان« که 17 هات )فصل( از 72 هات یسنه هاس���ت، 
مورد توجه کامل خواهد بود. در تحقیق دیگری که در باب 
ریشه شناسی کلمه »هنر« انجام داده ام، دو بند از بندهای گاثاها، 
حاوی این واژه بودند و این یعنی معتبرترین متن زرتشتی، 
منبع اصلی مفهوم شناسی بنیادین هنر است. این روش منطقا 
در باب زیبایی نیز باید محور قرار گیرد. متون پهلوی نیز 
که در تداوم فرهنگ زبانی ایرانیان پدید آمد، در سطح دوم 
ای���ن پژوهش قرار دارد؛ اما صرف مواجهه عریان با متون 
اوستایی و پهلوی، مطلقا وافی به مقصود نیست و ما را به 
درک ژرف و دقیق مفهوم زیبایی رهنمون نخواهد بود مگر 
اینکه بر بنیاد تحقیقات ارجمند زبان شناسان و اوستاپژوهان 

برجسته، به مدخل زیباشناسی اوستایی ورود کنیم. 
 زیبایی در گاهان

ابتدا بر بنیاد تحقیقات بس���یار دقیق ابراهیم پورداوود، 
به ویژه در متن گاثاها به واژه هاي »زوَش«2 و »زوشَت«3 که 
ایشان به نغز، خوش، دلربا، زیبا، خوشایند و نازنین ترجمه 
کرده اند، مواجه می شویم. پورداوود با تحلیل کلمه »َهَزئوَش«4 
در بند 8 هات 28 یسنا که نخستین هات از گاثا ها محسوب 
می شود، بحث در باب زوش را آغاز می کند. به تعبیر ایشان 
این کلمه در بند 7 هات 29 و در بند 20 از هات 51 نیز 

آمده است و به معنای هم کام5 است.
بند 8 هات 28 گاهان چنین است: »بهتری خواستارم از 
تو، ای بهتر، تو ای اهورای با بهتر راستی همکام ]َهزئوَش[. 
خواهانم از برای فرشوش���تر دلی���ر و از برایم و از برای 
کسی که تو آن را به بخشایی منش نیک، هماره جاودان« 

)پورداوود،1354: 66(.
دوستخواه در ترجمه ساده تری مفهوم بند فوق را چنین 
آورده اس���ت: »ای اهورة با بهترین اََشه همکام )َهَزئوَش(، 
ای بهتر از همه، آرزومندانه خواس���تارم که َفَرشوشترة دلیر 
و دیگ���ر یارانم را و آنان را که بی گمان بدیش���ان منش 
نیک جاودانه خواهی بخش���ید، زندگی بهتر ارزانی داری« 

)دوستخواه،1370: 9(.
در بند 7 هات 29 گاثاها نیز مجدد این واژه تکرار شده: 
»سخن افزونی مزدا اهورة با راستی همکام... )پورداوود،1354: 
74( و نیز در بند 20 هات 51 )که این نیز از گاثا هاست(: 
»این بخش���ایش را به ما ارزانی دارید ش���ما ای کسانی که 
همه با یکدیگر همکام هس���تید با راستی، با منش نیک با 
آن پارس���ایی که چون در نماز ستوده شوید، مزدا از روی 

دستور )خویش( یاری بخشد« )همان: 208(.
استناد پورداوود به یکی از ابیات شاهنامه، ظاهراً توجیه 

ایشان از ترجمه »هزئوش« به »همکام« است:
دالرام او بود همکام اوی

همیشه به لب داشتی نام اوی
)فردوسی، 1383: 1574(
اما کلمه َهزئوش یک کلمه مرکب اس���ت ابتدای آن 
همان »َهَه، َهن« یا »هام« اس���ت که معنای »هم« را در  )ه( َ
فارس���ی دارد )پورداوود، 1356: 19(؛ بنابراین بخش نخست 
هزئوَش به معنای هم است. پس بخش دوم را باید در متون 
اوس���تایی مورد بحث و بررسی قرار داد. یعنی »زئوش«،6 
کلمه ای که بارها در متون اوستایی تکرار شده و به معنای 
»خواست، آرزو، کام و میل« است، همچون کام مطرح در 

بند 2 هات33 گاثاها:
»کس���ی که به دروغ پرست بد کند، چه با گفتار، چه 
با پندار، چه با دس���تها یا اینکه به پیروش نیکی آموزاند 
]این چنین[ کس���ان، کام مزدااهوره و خواست وی به جای 
آورن���د« )پ���ورداوود، 1354: 110(. بي تردید در اینجا کام به 
معنای رضایت و خوشایندی اهوراست. در بند 5 هات 47 
گاثاها نیز خواست الهی معنای دیگر هزئوش است: »و تو 
از این س���پندمینو، ای مزدااهوره، به  راستی پرست هر آنچه 
بهتر است، پیمان دادی. آیا بی خواست تو، دروغ پرست از 

آن بهره مند خواهد شد؟« )همان: 172(.
 پورداوود معادل زئوش اوس���تایی در فارسي باستان 
را »دئوش«7 دانس���ته و آن را »دوست داش���تن، پسندیدن 
و خوش داش���تن« معنا نموده اس���ت. از همین خانواده، به 
اصطالح »دوش���ارم« اشاره می کند که در متون پهلوی به 
معنای »آسایش بخش، خوشی دهنده یا لذت بخش و موافق 

طبع و سلیقه« است.
این توافق با طبع و سلیقه، فصل مشترک مفهوم اصطالح 

دوشارم با »لذت« است. در فلسفه و به ویژه فلسفه حکمای 
مس���لمان، لذت در بر دارندة مفهوم فوق است. از دیدگاه 
حکمای مسلمان هر چیزی که موافق طبع باشد، لذت برانگیز 
است و هر چه مغایر و متنافر با طبع، نفرت انگیز. و اصوال 
ل���ذت چی���زی جز تطابق با طبع، و الم چیزی جز تنافر با 
طبع نیست. از آن سو نسبتی میان لذت و زیبایی به عنوان 
دو مفهوم بسیار مرتبط برقرار است. از دیدگاه فارابی تمامی 
صناعات انس���انی به قصد لذت، منفعت یا زیبایی انجام 
می  شوند؛ بنابراین غایت اعمال انسان یا کسب لذت است 
یا رسیدن به منفعت و یا کسب و درک زیبایی:  »المقصود 
االنس���انی ثالثه: اللذیذ و النافع و الجمیل. و النافع اما فی 
اللذیذ و اما فی الجمیل« )فارابی، بی تا:332(. این در حالی 
است که گاه منفعت در کسب لذت است، گاه در کسب 
زیبایی. بر این اساس فارابی متذکر می  شود: »صناعاتی که 
به وسیله آنها در شهر ها تصرف می  شود، سودبخش و نافعند 
و صناعاتی که به وسیله آنها سیرت ها تمییز داده شده یا به 
انجام خیری ترغیب می  شوند، زیبایند.« مقصود صناعاتی که 

به وسیلۀ آن سیرت  ها تمیز داده می  شوند و با آن نیرویی بر 
کاری که خیر دانسته شده است به دست می  آید. این زیبایی 
اس���ت به آن دلیل که علم و یقین به حق این صناعات 
را حاص���ل می  کن���د و معرفت حق و یقین به او المحاله 

زیباست.« )همان(. 
ب���ر بنیاد چنین تحلیل و تفصیلی، صناعات از منظر 
فارابی یا نافعند یا زیبا: »الصنایع کلها اما جمیل و اما نافع«. 
به عبارت روش���ن  تر فارابی معتقد است: »مقصود در تمام 
صناعات، یا زیبایی است یا منفعت«؛ بنابراین صناعات دو 
دسته اند: یک دسته آنهایی که مقصود در آنها تحصیل زیبایی 
اس���ت و دسته دیگر صناعاتی که مقصود در آنها تحصیل 
منفعت است. آن صناعتی که مقصودش تنها تحصیل زیبایی 
اس���ت، فلس���فه نامیده می  شود  »و به  طور کلی »حکمت« 
خوانده می  ش���ود و در میان صناعاتی که مقصود در آنها، 
رسیدن به منفعتی است، چیزی نیست که به  طور کلی بتوان 
آن را حکمت خواند؛ ولی  ای بس���ا بعضی از انواع آن را 
بر اساس مشابهت با فلسفه، به این نام بخوانند و ازآن رو 
که زیبا، خود بر دو دسته بود، یک دسته تنها علم و دسته 
دیگر علم و عمل، صناعت فلسفه نیز به دو دسته تقسیم 
می  ش���ود« )همان :332(. الجرم از مسیر »دوشارم« یا لذت 
می توان راهی به جان و جهان زیبایی در متون ایرانی یافت، 
دقیقا از این رو که در تمامی فرهنگ ها نسبتی میان لذت 

و زیبایی وجود دارد.
*

در هات 29 بند 8، از اصطالح »هودَِم«8 س���خن رفته 
که به معنای دلپذیر، ش���یرین و نغز آمده است )پورداوود 

.)149 :1356
همچنین پورداوود اصطالح »هو«9 را در شرح بند 22 
ه���ات 31 گاهان، »خوب، نیک، نغز و زیبا« ترجمه کرده 
است )همان: 140(. در مقاله جداگانه ای در باب هو که بخش 
نخستین هونر )هنر( را تشکیل می دهد به تفصیل این معنا 

مورد بحث قرار گرفته است.10 
واژه های دیگر زیبایی در اوستا

1� بدون تردید مهمترین و نزدیکترین واژه به مفهوم 
زیبایی، آن گونه ک���ه امروزه از زیبایی درکی داریم، کلمه 
»سَر«11 است. به نظر می رسد این واژه بنیاد زیباشناسی در 
اوستاست؛ زیرا کلماتی همچون »سرئشَت«12 و نیز »سرُء«13 
به معنای زیبا و همچنین کلمه »سَرئگن«14 به معنای زن زیبا 
و »َسرئُتَنو«15 به معنای خوش اندام از ریشه »سَر«16 هستند 

)بهرامی، 1369: 1483-1482(. 
2� در همین حوزه دو اصطالح17 داریم که به معنای 
زیبا، خوب، نرم، دلپسند، خوشگل و نیکو در بسیاری از 
بندهای اوس���تا به کار رفته است )همان: 1491�1492(؛ براي 

مثال در کردة هش���تم یس���نای 57، این کلمه درباره ایزد 
سروش چنین به کار رفته است: »شهریار زیبای زرین چشم« 
)دوستخواه،1370: 225( و در بند 9 کردة پنجم یشت هشتم 
»سریرا« صفت ایزد »تشتِر« است: »پس آنگاه تشتِر زیبا و 
آشتی بخش به سوی کشورها روی آورد تا آنها را از سالی 
خوش بهره مند کند؛ این چنین سرزمین های ایرانی از سالی 

خوش برخوردار شوند« )همان: 331(. 
در بند 30 فرگرد 19 وندیداد: »پس آنگاه دوشیزه ای 
خوش اندام، نیرومند، بلندباال، بازشناسنده، آراسته و برازنده، 
کارآمد و چیره دست و بسیار زیرک با سگانی در دو سوی 
او فرا می رسد. او روان نیکوکار را از فراز البرز کوه و از 
چنودپل می گذراند و در برابر ایزدان مینوی جای می دهد 
بهمن از سریر زرین خوش برمی خیزد و بانگ برمی آورد: 
چگونه از آن جهان پرآسیب، بدین جهان جاودانه درآمده ای 
و به سوی ما می آیی؟« )همان: 870( و در بند چهارم کردة 
دوازدهم ویسپَرد: »این چنین همه آنها فرخنده تر شوند فرخنده 
برشماریم، فرخنده دانیم، فرخنده اندیشیم، آفریدگانی را � 
زیباترین و بهترین آفریدگان را � که اهوره مزدای اش���ون 

بیافرید« )همان: 549(.
در بند 5 یشت اول )هرمزدیشت(: »زرتشت گفت: ای 
اهوره مزدای اشَون، مرا از نام خویش که بزرگتر و بهتر و 
زیباتر از هر چیز و به روز پسین کارآمدتر و پیروزمندتر و 
چاره بخش تر است و بهتر بر دشمنی دیوان و مردمان چیره 

شود، بیاگاهان« )همان:272(.
در هات پنجم یسنه ها: »ایدون اردیبهشت را می ستاییم، 
آن زیباترین امشاس���پند، آن روش���نی، آن سراسر نیکی را 

)همان:120( و بند اول هات اول یس���نه ها: »س���تایش به جا 
می آورم دادار اهوره م���زدای رایومند فره مند، بزرگترین و 
زیباترین و اس���توارترین و خردمندترین و بُرزمندترین و 

سپندترین را« )همان: 95(.
در بند 10 هات 68 یسنه ها: »ای آبهای نیک اهورایی! 
کسی که شما را با بهترین َزور، با زیباترین زور، با زوری 

که اشونی آن را پالوده باشد، بستاید...« )همان: 254(.
چنان که گفتیم، این کلمه به معنای »دلپذیر و لذت بخش« 
نیز آمده است، از  جمله در بند 17 یشت هفدهم )اشی یَشت(: 
»ای آن که آوازت از همه آنان که مرا می خوانند، به گوش 
من دلپذیرتر می آید؛ تو کیستی که مرا می خوانی؟« )همان 

.)471:
3� واژه زیباتر در اوستا، »سریَنکه«18 است که در بند 
9 یشت 22 )هادخت نسک( که تمثیل واره بسیار زیبایی 
در باب جهان پس از مرگ و سیر روان های پاک و ناپاک 
است، در توصیف تجسم اعمال نیکمرداِن خوب رفتار به کار 
رفته: »در وزش این باد، دین وی به پیکره دوشیزه ای بر او 
نمایان می شود: دوشیزه ای 
زیبا، درخشان، سپیدبازو، 
نیرومن���د، خوش چهره، 
بُرزمن���د، نیکوتن، آزاده 
و نژاده که پانزده س���اله 
می نمای���د و پیک���رش 
همچ���ون همه زیباترین 
آفریدگان، زیباست. آنگاه 
روان اَشون مرد ]= انسان 
پرهیزگار[ روی بدو کند و 
از وی بپرسد: »کیستی ای 
دوشیزه جوان، ای خوش 
اندام ترین دوشیزه ای که من 
 دیده ام؟« پس آنگاه دین 
وی بدو پاسخ دهد: »ای جوانمرد نیک اندیش، نیک گفتار، 

نیک کردار و نیک دین، من دین توام.« )همان: 511(.
 کلمات دیگری نیز از این ریشه همچون »سرَوَت«19 
و نیز »س���َریَن«20 به معنای زیبایی و خوش���گلی اس���ت 
)بهرامی، 1369: 1487(؛ بنابراین واژه »س���ریرا«21 مهمترین و 
پرکاربردترین کلمه اوستایی در بیان زیبایی است. باز کلمات 

دیگری وجود دارند، همچون: 
4� »آئیوی خُشوئیثَن«22 که به معنای زیبا و خوشگل 
آمده است. در فرگرد سوم بند 24، کلمه فوق چنین به کار 
رفته است: »زمینی که دیرزمانی کشت نشده بماند و بذری بر 
آن نیفشانند، ناشادکام است و برزیگری را آرزو کند، همچون 
دوشیزه ای خوش اندام که دیرزمانی بی فرزند مانده باشد و 

شوهری خوب آرزو کند.« )دوستخواه،1370: 681(.
5� »خَوئینی«23 به معنای زیبا، درخشان و باشکوه در 
بند 14 فرگرد چهاردهم وندیداد آمده است. این اصطالح 
به معنای بس���ترهایی نیکو به کار رفته: »او باید اَشونانه و 
پرهیزگارانه خانه ای با آغلی به درازای نه ماسه با نه نمث را 
چون تاوانی به ردای سگ آبی برای اَشوی مردان بسازد... 
او باید اَشونانه و پرهیزگارانه بسترهایی نیکو با زیرانداز و 
روانداز و بالش را چون تاوانی به ردای سگ آبی به اشوه 

مردان بدهد« )همان: 822(.
6� »خَوئینی َسخَت«24 در بند 4 فرگرد چهاردهم وندیداد 

به معنای خوب و آماده به کار رفته است )همان: 818(.
7� »خَوائوئی«25 به معنای زیبا و باش���کوه، براي مثال 
در بند 102 یشت پنجم: »در هر یک از این خانه ها، بستری 
زیبا با بالش هایی خوش���بو بر تختی گسترده شده است« 

)همان: 316(.
8� »زوشت«26 که در ابتدای این نوشتار گفتیم پورداوود 

زیبا، نازنین و خوش معني کرده است.
9� »فِرادِرِسَر«27 به معنای زیبنده و زیباست. در اولین 
بند فرگرد 22 وندیداد این واژه چنین به کار رفته است: »من 
اهوره مزدا دادار آفرینش نیک، بدان هنگام که این س���رای 
را س���اختم، چنان کردم که چش���م اندازی زیبا و درخشان 
داش���ته باش���د.« )همان: 885(. این واژه در بند 2 یشت 13 
چنین آمده: »ای زرتشت، از فّر و فروغ آنان )فَروشی های 
اَش���ونان: روان پرهیزگاران( است که من آسمان را در باال 
نگاه می دارم تا از فراز، فروغ بیفش���اند... آسمانی استوار و 
دورکرانه که در جهان مینوی برافراشته و برپا داشته شده 
اس���ت و چنین می نماید که فلزی گداخته بر فراز سومین 

الیۀ زمین بدرخشد« )همان: 406(.
در بند 81 همین یشت، باز این واژه چنین به کار رفته 
»که روان سپید و روشن درخشانش منثره است و پیکرهایی 
که او می پذیرد، زیباترین و بزرگترین پیکرهای امشاسپندان 
است« )همان: 422(. همچنین در بند 68 یشت دهم در شرح 
گردونه مهر چنین آمده: »گردونه اش را اَشی نیک بلندپایگاه 
می گرداند، دین مزدا راه او را آماده می کند تا آن فروغ سپید 
مینوی درخشان، آن پاک هوشیار بی سایه، بتواند آن راه را 

به خوبی بپماید« )همان: 369(.
10 تا 16� پیشوند »هو« در اوستا بیانگر زیبا و زیبایی 
است، براي مثال در اصطالح »هونر« )هنر(. از همین خانواده، 
اصطالح »هَورئَُذ«28 را داریم به معنای بلندباال، خوش ساخت، 
خوش پیکر و زیبا و نیز کلمه »هوَرئذنکه«29 را که به معنای 
زنان خوش پیکر و زیباست )بهرامی، 1369: 1601(. در بند 7 
کرده دوم ویسپرد مي خوانیم: »با این َزور و بَرَسم، خواستار 
ستایش���م اهَونَودگاه اَشون رد اَشونی را؛ خواستار ستایشم 

زنان نیکبخت نژادة بُرزمند را« )دوستخواه: 524(.
باز از خانواده هو، کلمه »هَونَت«30 است به معنای »چیز 
زیبای دارای کناره«، مانند پارچه ملیله دوزی شده یا نازبالش 

ملیله دار و کناره دار زیبا. براي مثال در یشت هفدهم بندهای 
9 و 10 آمده اس���ت: »ای اش���ی نیک! تختهای آنان که تو 
یاورشان باشی، خوش ساخت، خوب، گسترده و خوشبو، 
با بالش های آراسته و پایه های زرین برپاست... زنان گرامی 
مردانی که تو یاورشان باشی، بر تختهای زیبای زرین پایه، 
بر بالش های آراسته، آرمیده و خود را با دستبند، گوشواره 
چهارگوش���ه به نمایش آویزان و طوق زرنشان آراسته اند« 

)دوستخواه: 469(. 
همچنی���ن »هوکِرت«،31 »هوکرپت«،32 »هوکِهَرپ«33 و 
»هوتَشَت«34 همگی به معنای »خوش ریخت، خوش پیکر، 
خوش ساخت و خوش گونه« هستند؛ براي مثال در توصیف 
اََشی )خواهر امشاسپندان( در بند22 یشت هفدهم مي خوانیم: 
»پس ]اََشی[ با دست چپ و دست راست، با دست راست و 
دست چپ، او را بپسود و این چنین گفت: ای ِسپیتمان، تو 
نغز و نیکو آفریده ای! ای سپیتمان خوش پای و بلندبازوان، 
ای ب���ه تن فره مند و به روان جاودانه بهروز« )همان: 472( 
و بندی دیگر )101( در یشت پنجم که دقیقا زیبایی شناسی 
معماری است: »در کرانۀ هر یک از این دریاچه ها، خانه ای 
خوش ساخت با یکصد پنجره درخشان و یک هزار ستون 
خوش تراش برپاست: خانه ای کالن پیکر که بر هزار پایه جای 
دارد. در هر یک از این خانه ها، بستری زیبا با بالش هایی 

خوشبو بر تختی گسترده است« )همان: 316(.
به معني »زینت و زیور« نیز هس���ت، چنان که در بیان 
گردونه مهر در بندهای 124 و 125 یشت دهم مورد استفاده 
قرار گرفته است: »آن که گردانندة گردونه ای است سراسر 
زیبا و برازنده و زرین و آراسته به گونه گون زیورها. این 
گردونه را چهار تکاور مینوی سپید درخشان جاودانه � که 
خوراکش���ان از آبشخور مینوی است � می کشند. ُسمهای 
پیش���ین آنان از زر و س���مهای پسین آنان از سیم پوشیده 
است و همه را لگام و مال بند و یوغی پیوسته به چنگکی 
ش���کاف دار و خوش ساخت از فلزی گرانبها بسته است تا 

در کنار هم بایستند« )همان: 383(.
17� »آبوشتی«35 اصطالح دیگری در اوستاست که به 
معنای »زیبایی، نرمی و دلچس���بی، پیراستگی و آراستگی« 

آمده است. 
18� »گئون« در اصل به معنای »گونه، سود و دارایی« 
است؛ اما همین اصطالح در بند 50 یشت چهاردهم به معنای 
»زیباترین رنگ« آمده است: »مردان سرزمین های ایرانی باید 
او را گوسفندی یک رنگ سپید یا سیاه یا رنگی دیگر بریان 
کنند« )دوستخواه: 441(. این صفت لباس ببری گون آناهیتاست 

که به آن خواهیم پرداخت.
 مهمترین مصداق زیبایی در اوستا

یکی از مهمترین مصادیق زیبایی یا دس���ت کم ارائه 
چهره ای تجسمی از زیبایی، آناهیتا یا ناهید و به تعبیر دقیق تر 
اَرَدوی س���ور اناهیتا36 است؛ ایزدبانویی که در یشت پنجم 
)آبان یشت( توصیف شده. وی که از مشهورترین ایزدبانوان 
است،  در نگرش زرتشتي، هدایت و نگهبانی تمام آبهای 
جهان را بر عهده دارد و هموس���ت که فّرة زرتشت به او 
سپرده می شود تا از آن محافظت کند. اصطالح اَرَدوی سور 
اناهیتا از چند بخش مجزا تشکیل شده  است: اردوی37 نام 
رودي است که در اوستا ذکر شده. سور38 جزء دوم نام اوست 
به معنی »زورمند، توانا و قادر«. فرشتۀ موکل آب با گردونه 
خود که از چهار اسب باران، ابر، تگرگ و باد تشکیل شده، 
به نبرد با دشمنانمي رود و آنها را شکست می دهد؛ اما در 
لغت اَناهیتا به معنای »معصومه و طاهره« است؛ زیرا جزء 
اول آن که نوعی پیشوند محسوب می شود )یعنی حرف »اَ«( 
از ادات نفی است و کلمه »آهیته« به معنای »چرکین و پلید 
و ناپاک«. »اَ« نفی بنا به قاعده دستور زبان اوستایی، چون به 
کلمه آهیته پیوسته، مابین آنها نون وقایه فاصله شده است 
مانند انیران )ان + ایران: غیر ایرانی، بیگانه(؛ بنابراین اَناهیته 
یعنی پاک و بی آالیش« )دهخدا، ذیل کلمه آناهیتا(. در فرهنگ 
واژه های اوستایی، اَناهیتا »بی آالیش، ناآلوده، پاک، ناپلید، و 

ناب« معنا شده است )بهرامی، 1369: 76(.
پی نوشت ها:

1 Etymology.       2 Zush.         3 Zusta.     4 ha-zaosha.
5. الزم به ذکر است کلمه کام به معنای آرزو و خواهش که در 
پهلوی کامک تلفظ می شود و در فارسی امروز کام یا کامه خوانده 
می شود، در بند 10 هات 28 مورد استفاده قرار گرفته است. رک. 

یادداشت های گاثاها، پورداوود، ص24.
6 Zaosha.          7 Daush.        8 Hudema.              9 Hu.
10. رک. مقاله مفهوم شناس���ی هنر در متون اوس���تایی و پهلوی، 
در کتاب فلس���فه هنر اسالمی، نشر انتشارات علمی و فرهنگی، 

چاپ دوم، 1391.
11 Sra.       12 Sresta.        13 Srao.      14 Sraogena.
15 Sraotanu.     16 Sra.      17 Srira . Sir.   18 Srayanh.           
19 Srayata.       20 Srayan.     21 Srira.   22 aiwi-xsoiqna.         
23 Xvaini.      24 Xvainisaxta.     25 Xvaeui.      26 
Zusta.    27 Fraderesra.    28 Huraoa.    29 Horaoanh.  30 
Hvanta.   31 hu-kereta.     2 Hukerepta.   33 Hukehrap.        
34 Hutasta.    35 Abusti.   36 ardwisarā Anāhitā.
37 Ardvī.        38 Sūrā.

موقعی که واتیکان بودم، سفیر 
گواتماال می گفت: »این انجیلی ها 
)یعنی پیروان کلیسای اونجلیکال 
امریکایی( می آیند در کش���ور ما و 
ط���ی یک دهه )یعنی دهه  1980(، 
نصف جمعیت را انجیلی کرده اند!« 
با اینکه امریکای التین هم به لحاظ 
تاریخی و هم تا اندازه ای در حال 
حاضر، مرکز کلیس���ای کاتولیک 
است. می گفت اینها نصف جمعیت 
را انجیل���ی کرده اند. نه اینکه پول 
زیادی خرج کرده باش���ند، یا آن 
چیزهایی که معموال ما فکر می کنیم؛ 
نه، واقعا با ف���داکاری این کارها 
را انجام داده اند. کلیسای کاتولیک 
خیلی منظم و مرتب اس���ت، حتی 
موقعی هم که تبلیغ انجام می دادند 
که حاال دیگر کمتر انجام می دهند؛ 
اما در مورد انجیلي ها چنین نیست، 
خودانگیخته اند. هر کسی خودش 
احساس مسئولیت می کند که: »بروم 
کالم عیسی را آن جوری که معتقد 
هستم، ابالغ کنم«؛ لذا یک تحرک 
درونی دارند و حتی فداکار و بعضا 

از جان گذشته اند. 
نمونه  دیگرش را عرض کنم. 
موقعی که مدیرکل وزارت خارجه 
بودم، براي ش����رکت در کنفرانسی 
 ب����ه برزیل رفتم. اس����قف مندس 
� رئیس شورای اسقف های برزیل � 
که قبال در دو دوره رئیس »شورای 
اس����قفان« بود، ضمن اینکه شورای 
اس����قفان  برزیل مهمترین شورای 
اساقفه در جهان است؛ چون برزیل 
پرجمعیت ترین کش����ور کاتولیک 
دنیاست. او در توصیف اونجلیکال ها 
می گفت: »اینها س����وار دوچرخه 
می ش����وند و می روند توی روستاها 
و قسمت های خیلی فقیر و کثیف 
شهر، به محالت فقیرنشین و خیلی 
فقیر و بعضا خطرناک. در امریکای 
التین ارت����ش هم نمی تواند داخل 
این محالت بشود، از بس خطرناک 

است؛ اما اینها می روند و به عناوین 
مختلف تبلیغ می کنند.« 

ب���از یکی یا دو س���ال پیش 
یک���ی از همین انجیلی ها رفته بود 
در یک���ی از مناطق جنوبی هند که 
دس���ترس ناپذیر است و بومیان با 
همان تیر وکمان های سمی شان او 
را کش���ته بودند. البته این تحرک 
صرف���ا مربوط ب���ه اونجلیکال ها 
نیست. مربوط به بخش زیادی از 
جامعه  امریکاس���ت. در زمینه های 
مختلفی این حالت خطرپذیري و 
ریسک کنندگی و تحرک را دارند 
ک���ه در بخش مذهبی اش خود را 

این گونه نشان می دهد. 
ب���از نمونه دیگری بگویم که 
در ترکمنستان اتفاق افتاد. در ایامی 
ک���ه تازه مدیرکل فرهنگی وزارت 
خارجه شده بودم، آقای تام گلدمان 
� س���فیر سوئیس � که خیلی فعال 
و مطلع ب���ود، گفت: »این روزها 
خیلی گرفتار بودم.« پرسیدم چرا؟ 
گفت: »رفتم و یک جوان بیس���ت 
و س���ه چهار سالۀ  آمریکایی را در 
مرز ایران و ترکمنستان، باج گیران، 
تحویل گرفتم.« داستان این بود که 
مدتی بعد از فروپاشی شوروی، این 
جوان رفته بود آنجا تبلیغ کند. آن 
موقع در آنجا سیستم، کمونیستی 
بود که هنوز هم هست. گوشش را 
گرفتند و برای اینکه بیرونش کنند، 

چون آن موقع راههای هوایی چندان 
فعال نبود، آوردندش باج گیران و 
این س���فیر رفت و او را تحویل 
گرفت، چون سوئیس حافظ منافع 
امریکا در ایران است. منظور اینکه 
این م���ردم ویژگی خاصی دارند. 
کلیساي انجیلي بیش از کلیساهای 
دیگر با روحیه خاص امریکایی ها 
هماهن���گ اس���ت، مخصوصا با 

ماجراجویانشان. 
لذا به رغم حرفهای نامربوط و 
عجی���ب و غریبی که مي زنند، این 
کلیسا در امریکا واقعا جا افتاده و 

اکنون هم در حال پیشروی است، 
چون عمال هماهنگ با تحوالت این 
کشور به لحاظ اجتماعی و صنعتی 
است. ما معموال می گوییم که: اگر 
این دین است، خوب عقایدش کدام 
است و فلسفه  اعتقادی اش چیست؟ 
اما اینها در چنین وادی هایی نیستند. 
بیشتر کاربردی است. هم کاربردی 
اس���ت و هم تفسیرهای عجیب 
و غریب���ی از عه���د عتیق دارند 
که بر اس���اس آن تفسیرها، عمیقا 
یهودی دوست، بلکه »یهودی پرست« 
هستند و وظیفه  دینی و اخالقی و 

شرعی خود مي دانند و رستگاري 
دنیوی و اخروی ش���ان را در این 
می دانند که در خدمت آنها باشند؛ لذا 
واقعا بیش از یهودی ها � البته منهای 
یهودیان ارتدوکس � می خواهند به 
آنها خدمت کنن���د و به این کار 
اعتقاد راسخ دارند. این کلیساهای 
اونجلیکال با ویژگی هایی که گفتم، 

یک محصول امریکایی است. 
برتر نژادي

در حال حاضر نکته  مهم برای 
آنها دو چیز است: یکی این که نژاد 
سفید، یعنی سفیدبودن و پروتستان 

و آنگلوساکسون برتر است و امریکا 
از آن ماست. التین تبارها و سیاهان 
خیل���ی جایگاهی ندارند؛ بنابراین 
»ناسیونالیسم س���فید« آمریکا که 
اونجلیکال آن را نمایندگی می کند، 
در داخل خواهان س���روری سفید 
است؛ لذا با کسانی که دمکرات منش 
و لیبرال منش هس���تند، حتی اگر 
سفیدپوست باشند، توافق ندارند 
و بلکه مخالف آنها هس���تند. پس 
خواهان سروری نژاد سفید به ویژه 

بخش آنگلوساکسونش هستند. 
مطلب دوم این اس���ت که 
خواهان سروری امریکا و »امریکای 
اول« در خارج از کشور هستند. از 
این نظر عمیقا دشمن همه  کسانی 
هستند که »ضد غربی«اند. این تفکر 
برایشان ایدئولوژی است. می خواهد 
چین باشد و روسیه و کره و کوبا، 
می خواهد اسالم باشد، و می خواهد 
هر چیز دیگری باشد، حتی اروپا. 
می گویند ما اول هس���تیم حتی در 
برابر کش���وری چون آلمان. آلمان 
االن از نظر اقتصادی، صنعتی، ثبات 
و خدمات اجتماعی، محاسبات و 
علم و فنّاوری، گل سرس���بد کل 
اروپاس���ت؛ ولی اینها می گویند ما 
اول. ن���ه اینکه تو در کنار ما با هم 

اول، نه »من اول«. 
تشکیالت درونی

کس���ی که به اینها می پیوندد، 
ارتباطش با اعضای دیگر مثل بچه های 
هیأت های دینی خودمان است؛ مثال 
در تهران قدیم این جور بود. کسانی 
که از شهرها و روستاهای مختلف 
به تهران می آمدند، برای خودشان 
هیأتی راه می انداختند و مثال  هفته ای 
یک بار و یا در مناس���بت ها جمع 
می شدند، مراسم عزاداری و احیانا 
جشن و سرور داشتند. مجموعه ای 
بودند با همدیگر آمیخته که واقعا 
به هم کمک می کردند. کس���ی که 
شصت سال قبل می آمد به تهران، 

معموال  جایی را نمی شناخت. در 
بسیاری از مواقع از روستا می آمدند. 
این هی���أت بود که او را می پایید 
و کمک���ش می کرد. حتی به لحاظ 
اخالقی خیلی مؤثر بود. توی شهر 
بزرگ و بی در و پیکری مثل تهران، 
این هیأت، هوی���ت و اخالق و 
خصوصیات خانوادگی و امثال آن 

را حفظ می کرد. 
کلیساهاي اونجلیکال این گونه 
نیست که هفته ای یک روز بروند و 
مراسمی انجام دهند. کلیسای کاتولیک 
و حتی کلیساهای پروتستان اروپایی 
معموال این جورند. پیروان کلیساهاي 
اونجلیکال چنین نیست که عبادت 
منظمی انجام بدهند و تمام بشود؛ نه، 
واقعا همه با هم هستند. موقعی هم 
که عبادت می کنند، بسیاری از آنها 
به راستي  گریه می کنند و داد می زنند 
و دگرگون می شوند. مضافا  که شبکه  
درونی نیرومندي هم دارند. هواي 
هم را دارند و با همدیگر هستند، 
از همه نظر: آموزش���ی، اقتصادی 
و کمک ه���ای دیگر. اگر نه همه، 
ولی اکثریت این جور هس���تند؛ لذا 
کلیس���ای گرمی است. جاذبه آنها 
هم بیشتر به همین علت است. این 
حالتش آن مقدار قوی اس���ت که 
اونجلیکال هایی هم که در کشورهای 
دیگر ایجاد شده اند و به این کلیسا 
پیوسته اند، آنها هم کمابیش چنین 

حالتی دارند. 
یکی از اس����تادان کره ای که با 

من آشناس����ت، در ابتدای گسترش 
کرونا چن����د بار با همدیگر تلفنی 
صحبت کردیم. او در مورد قرنطینه 
و سختگیری های دولت می گفت که 
همه تابع مق����ررات دولت بوده اند. 
کره ای ه����ا در اوج محافظه کاری و 
اطاعت هس����تند، به مراتب بیش از 
دیگ����ران. او گفت: تنها گروهی که 

اطاعت نکرد، کلیسای اونجلیکال بود؛ 
گفتند ما باید مراسم مان را داشته باشیم 
و افراد بیایند و درب کلیسا را کسی 
نمی تواند ببندد، کلیسای ما تا زمان 
حضرت مسیح باز است و البته این 
را امریکایی ها زیاد می گفتند و هنوز 
هم می گویند. در موج اول گسترش 
کرونا، حدود ده هزار نفر در کره آلوده 
شدند که پنج هزار نفرشان مربوط به 
یکی از کلیساهای اونجلیکال بودند. 
علت هم یک زن نسبتا سالخورده ای 
بود که گویا کشیش بوده و در سه 
مراس����م مختلف شرکت می کند و 
جمع فراوانی را مبتال می سازد. باید 
افزود که کلیس����اهای انجیلي خیلی 
بزرگ اس����ت و گنجایش بسیاری 
دارد. این حالت در تانزانیا هم وجود 
دارد. چون یکی از اساتید آلمانی که 
از دوستان من است و آنجا زندگی 
و کار می کند، می گفت این جریان 
در آنجا هم هست. همه کلیساها و 
مساجد را در ایام نخستین بستند، اما 
کلیساهای اونجلیکال نپذیرفتند که 

تعطیل کنند.        
 ادامه دارد
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*کلیس�اي انجیل�ي در امري�کا ج�ا افت�اده و در حال پیش�روی 
اس�ت، چون با تحوالت اين کشور به لحاظ اجتماعی و صنعتی 
هماهن�گ اس�ت. آنه�ا ب�ر اس�اس تفسیرش�ان از عه�د عتی�ق، 
»يهودی پرس�ت« هستند و رس�تگاري دنیوی و اخروی شان را 
در خدمت به اسرائیل مي دانند؛ لذا بیش از يهودی ها می خواهند 

به آنها خدمت کنند. اين کلیسا، يک محصول امريکايی است

مفهوم زیبا و زیبایی
دکتر حسن بلخاریـ  استاد دانشگاه تهران             بخش اول

اشعار حافظ چنان از عناصر 
خشونت آمیز به دور است که پیام 
وی در دوران زندگ���ی ما، به  نحو 
ویژه ای پرکش���ش و جذبه است. 
مقایسۀ آثار وی با شاعران دوره گرد 
را نه تنها این واقعیت توجیه می کند 
که او نیز، هرچند به شیوه ای متفاوت، 
به عش���ق مهذب و باوقار پرداخته 
است، بلکه همچنین و مهمتر از آن، 
این است که او با آتش شعرش موفق 
به حفظ هویت فرهنگی ظریف و 
معنویتي حقیقی در دورة حاکمیت 
ظلم ش���د؛ درست همان کاری که شاعران دوره گرد در سالهای سیاه 
اروپا کردند. آن عشق مهذب و باوقار را در مورد شاعران دوره گرد، 
به وضوح می توان با موقعیت های انس���انی مربوط دانس���ت: عشق به 
یک دختر خدمتکار روستایی کامال واقعی است، عشق به یک بانوی 
نامهربان بی اعتنا نیز کامال قابل تصور است. از سوی دیگر، حافظ از 
دل مشغولی غربیان به خود »بشری« فارغ است. عاشق و معشوق در 
شعر وی با شخصیت های انسانی قابل شناسایی نمایانده نمی شوند. آنها 
در شخصیت هایی نمادین ظهور می یابند: مثال عندلیب و گل سرخ. 
مس���ألۀ عش���ق در نزد وی از مرتبۀ مادی ملموس فراتر رفته است: 
»معشوق« را هم با حروف پررنگ و با تأکید می توان نوشت، هم با 

حروف معمولی و بدون تأکید. 
حاصل ش���عر حافظ، زیبایی به  کمالی است که به کلی خارج از 
فضای زندگی روزمرة انسانی قرار دارد. جذابیت ساکن مینیاتور است 
که به حرکت و وزن شعر ترجمه شده است. یادآوری آن جمالی است 
که ستیز با آن چیزی را به نمایش می گذارد که بدون پرورش فضیلتی 
که هر آنچه جسمانی را طرد می کند، به دست نخواهد آمد. آدمی را از 
زمین به آسمان می برد، و همچنان  که یکی دو تن از سیاحان اروپایی 
قرن نوزدهم مش���اهده کرده اند، در ایران آسمان و زمین اغلب خیلی 
نزدیک به هم به نظر می رسند. ایران فالتی است که حدود 1220 متر 
باالتر از سطح دریا قرار دارد؛ کشوری که در آن در ساعت چهار صبح 
می توان در تاریکی شب و تنها با نور ستارگان، مطالعه کرد. کارکرد 
شعر به مثابه نگهبان ارتقای فرهنگی در دوران انحطاط فرهنگی، هرگز 
در جایی آشکارتر از شعر شاعران دوره گرد و شعر حافظ نمایان نبوده 
است. هر دوی آنها سنتی شعری را بنیان نهادند و دربارة حافظ می توان 

گفت یک سنت شعری را ادامه داد. 
تأکید بر این نکته الزم است که حافظ وارث سنت شعری بزرگی 
بود. بسیاری از مجازات، مثال »ترک شیرازی«، میراث سلف بوده اند. به 

خاطر بیاوریم که سعدی در یکی از غزلهایش چنین بیتی دارد: 
ز دست ترِک ختایی کسی جفا چندان

نمی برد که من از دست ترک شیرازی
این یکی از کندوکاوهای آشکارتر در معدن قواعد شعری است. 
سخن نظامی عروضی را در چهارمقاله، آنجا که دربارة تعلیم شاعر قلم 
می زند، می توان به یاد آورد. او می گوید شاعر هرگز مقام و مرتبه ای 
نخواهد یافت »اال که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی، بیست هزار 
بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم 
کند و پیوسته دواوین استادان همی  خواند و یاد همی  گیرد که در آمد 
و بیرون شِد ایشان از مضایق و دقایق، سخن بر چه وجه بوده است 
تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر 
صحیفۀ خرد او منقش گردد تا سخنش روی در ترقی دارد و طبعش 

به جانب علّو میل کند.«

بنابراین می توان گفت شاعران پیوسته در مضامینی که پیشگامان 
ایشان عرضه داشته اند، دگرگونی هایی ایجاد می کنند. با توجه به سطوح 
متعدد معنا که مترجم با آن مواجه است، باید خاطرنشان ساخت که 
مصراع دوم شعر ترک شیرازی را می توان چنین ترجمه کرد: آمادگی 
برای معاوضۀ سمرقندو بخارا با خال لب »آن« ترک شیرازی. این تعبیر 
و تفسیر موجب ظهور این افسانه شده است که تیمور به سبب تحقیر 
آشکار پایتخت هایش در شعر حافظ، بر وی خشم گرفت. دیگر احتمال 

این است که حافظ به حامی خود شاه شجاع اشاره داشته است. 
تنوع بیان در ترجمه ممکن است گسترده باشد، خیلی دورتر از 
مضمون مورد نظر، اما نکتۀ ثابت حفظ تعادل اس���ت. در هنر ایرانی 
»تعادل« اصلی بنیادین است، میان مثبت و منفی، میان درون و بیرون 
در نقش و نگارهای اسلیمی. یکی از استادان زبان عربی ام می گفت: 
»همه اش جبر است«. او درواقع جمع مکسر عربی را در نظر داشت، 

اما در شعر همچنین می توان گفت همه اش هندسه است. 
جان هیث استابز که وقتی هنوز دانشجو بود، با من در ترجمۀ 
بخشهایی از اشعار حافظ همکاری می کرد، گویی در اثبات حقیقت 
این رأی درایدن که »الزم اس���ت شاعر ذهن شاعر دیگر را بخواند«، 
خاطرنشان می کرد در اشعار حافظ الگویی از ارجاع مستمر به یک یا 
چند مضمون عمده کامال مشهود است. شاه شجاع همچون بسیاری 
دیگر از زمان حافظ به بعد با اظهار نظرهایی همچون »به نخ کشیدن 
تصادفی مرواریدها«، به وی انتقاد کرد که: »ابیات هیچ یک از غزلیات 
شما از مطلع یا مقطع بر یک منوال واقع نشد، بلکه از هر غزلی سه 
چهار بیت در تعریف شراب است و دو سه بیت در تصوف و یک 
و دو بی���ت در صف���ت محبوب و تلون در یک غزل، خالف طریقۀ 
بلغاست!« شاه شجاع برخطا بود: »مرواریدها« هرگز »تصادفی« ردیف 
نش���ده اند. الگویی وجود دارد. یک اسلیمی در بیتهای یک درمیان که 
جهت منحنی های آن گاهی به درون و گاهی به برون اس���ت، و هم 

آشکارا و هم نهان مبتنی بر تکرار است.
این الگوی اسلیمی همان کشفی را به ذهن می آورد که جیسن 
الیوت اکنون مش���غول کار بر روی آن اس���ت و در کتاب »آینه های 
نادیده« دربارة آن بحث کرده است. نظریۀ او این است که در پشت 
گچکاری های پیچیده و ظریف و کاشیکاری های مساجد کهن ایران، 
زنجیره ای از طرحهای پیوستۀ هندسی وجود دارد. الگوی اسلیمی در 
ورای تخیل شعری نیز ظاهراً از همان اشتغال ذهنی مداوم به نمادهای 
هندسی سرچشمه می گیرد. اشتغالي ذهنی که آن را به اشتیاق دیرپای 
ایرانیان � و درواقع همۀ مردم خاورمیانه، اگر نگوییم همۀ انس���ان ها 
� به نظم به  جای هرج ومرج و بی نظمی می توان مربوط دانس���ت؛ 
در مورد ایرانیان: اشتیاق به گذرگاه های آراسته، آبراه ها و باغچه های 
باغها به جای زمختی، تهیگی و صخره های ناموزون موجود در ورای 

دیوارهای باغ در بیابان ها.
تشخیص الگوهای موضوعی اسلیمی در شعر البته مشکل کسانی 
است که سعی در ترمیم متون منظوم متقدم فارسی، تصحیح بی توجهی ها 
در ح���ذف یا وارد کردن ابیات غلط در آنها و دیگر خطاهایی دارند 
که می توان متوجه کاتبان اشعار در خالل قرنها دانست. با بذل توجه 
به تکرار موضوعی ایماژهای مرتبط با هم، چنان که جان هیث استابز 
و دیگر همکاران در ادامه به  تفصیل به مطالعۀ آنها پرداخته اند، نظم و 

خلوص ابیات را آسان تر می توان اثبات کرد.
بی���ش از این نباید خطر پرداختن به پیچیدگی های نقد متون را 
بپذیرم. در عوض، عالقه مندم سخنم را با این نکته به پایان برسانم که 
باید به خاطر داشت سر ویلیام جونز دست کم در تعبیر روایت خود 
از یکی از اشعار معروف حافظ به یک ترانۀ پارسی بر صواب بود. در 
بررسی دقیق و تحلیل اشعار حافظ نباید فراموش کرد که او صرف نظر 
از هر چیز دیگری که بود، آوازخوان بود. او در نقشش به مثابه شاعر، 
به طبقۀ خنیاگران دوره گرد تعلق داش���ت: یا اگر بخواهیم این واژة 
دشوار برای ترجمه را به کار ببریم، »رند« او از زمرة شاعران سرکش 
و کله شق بود. سپاسگزار او و شاعران دوره گردیم که از رهگذر قدرت 
ترانه و موسیقی، لطافت و مالحت را در جهانی همواره تاریک زنده 

نگاه داشتند؛ لطافت و شوخ طبعی همراه با دف و نی.
كمبریج، جوالی 2007 
*اطالعات حکمت و معرفت

 پیتر آوری ترجمه سارا حاجی حسینی   بخش سوم

راستگرایی دینی
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی                                   بخش دوم

*از ديدگاه حکمای مس�لمان ه�ر چیزی که موافق هنرنمایي حافظ
طبع باش�د، لذت برانگیز اس�ت و ه�ر چه مغاير با 
طبع، نفرت انگی�ز. از نگاه فارابی تمامی صناعات 
انس�انی به قص�د لذت، منفع�ت يا زيباي�ی انجام 
می  شود؛ بنابراين غايت اعمال يا کسب لذت است 

يا رسیدن به منفعت و يا کسب و درک زيبايی



   کارش���ناس حق���وق بين الملل و 
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي ترور شهيد 
»فخري زاده« را جنايت عليه بش���ريت، 
مصداق تروريسم دولتي و قتل فراقضايي 
دانست و 6 راهکار موثر براي پيگيري هاي 
حقوقي اين حادثه تروريستي پيشنهاد کرد . 

محسن عبداللهي درتشريح راهکارها 
و اقدامات حقوق���ي براي پيگيري ترور 
شهيد محس���ن فخري زاده گفت: اين 
عمليات تروريستي به قدري پيچيده است 
که نمي تواند ب���دون دخالت و حمايت 
سازمان هاي اطالعاتي يک يا چند دولت 
خارجي انجام شود بنابراين مي توانيم اين 
عمل را از مصاديق تروريسم بين المللي 
محس���وب کنيم به ويژه اينکه از طريق 

بمب  گذاري انجام شده است . 
عبداللهي با اش���اره به کنوانسيون 
منع بمب گ���ذاري 1998 افزود: هرچند 
ايران عضو اين کنوانس���يون نيست اما 
طبيعي است که بسياري از ترتيبات اين 
کنوانسيون مخصوصاً ممنوعيت اين عمل 
حاکي از تروريستي بودن اين اتفاق است 
و ويژگي عرفي بين المللي دارد؛ به بيان 
ديگر، ممنوعيت بمب گذاري تروريستي  

مورد توافق همه کشورها است . 

مصداق تروريسم دولتي و قتل فراقضايي  
کارش���ناس حقوق بين الملل اظهار 
داشت: اگر ثابت ش���ود که اين عمل با 
حمايت يا دس���تور مستقيم يک دولت 
خارجي انجام ش���ده، به نوعي مي توانيم 
 آن را به عنوان »تروريس���م دولتي« دنبال

 کنيم . 
عبداللهي اضافه کرد: اگر اين ترور 
منتسب به يک دولت خارجي شود، در 
حقوق بين الملل عنوان قتل »فراقضايي« 
را به خود مي گيرد که به موجب حقوق 
بين الملل عرفي، ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياس���ي ممنوع است و عنوان 
متخلفانه محسوب مي شود و مسئوليت 
دولت خارجي که اين عمل به آن نسبت 

داده مي شود، به دنبال دارد . 

نقض فاحش نظام حقوق بشر  
وي با اشاره به ماده هشت اساسنامه 
ديوان بين المللي کيفري  (ICC)  افزود: 
در تعريف جنايت عليه بشريت اين ماده 
اعالم مي کند که اگر به طور سازماندهي 
شده، گس���ترده و به شکل يک نقشه از 
پيش تعيين ش���ده حمالت عمدي عليه 
غيرنظاميان انجام ش���ود، جنايت عليه 

بشريت رخ داده است . 

جنايت عليه بشريت  
وي با اشاره به ترور شخصيت ها 
و دانشمندان هسته اي در يک دهه اخير 
گفت: اگر ترور ش����هيد فخري زاده يک 
مورد بود مي توانستيم بگوييم که اين اتفاق 
يک پرونده قتل است و مسئوليت خود 
را دارد اما در يک دهه گذش����ته تعدادي 
از دانشمندان ايراني به طور سيستماتيک 
شکار شده اند و برنامه هاي متعددي براي 
افراد ديگر هم داش����ته اند که به نتيجه 

نرسيده است . 
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي، ترور 
دانشمندان هسته اي جنايت عليه بشريت 
است و اگر اثبات ش���ود که اسرائيل اين 
اقدامات را انجام داده که به نظر مي رس���د 

اکنون در ح���ال علني کردن اقدامات خود 
اس���ت، مي توان اين اقدام را جنايت عليه 
بشريت تبيين کرد. استفاده از عبارت »جنايت 

عليه بشريت« بار سياسي شديدي دارد . 
عبدالله���ي در ادامه ب���ه ابزارها و 
روش هاي پيگيري حقوق بين الملل اشاره 
کرد و افزود: ايران نمي تواند اين مس���أله 
را در ديوان بي���ن المللي کيفري مطرح 
کند زيرا نه ايران و نه اس���رائيل عضو 
ديوان نيستند و اقدام تروريستي هم در 
سرزمين ايران انجام شده بنابراين ارجاع 
اين موضوع به ديوان بين المللي کيفري از 
اين طريق امکانپذير نيست مگر اينکه ايران 
تصميم بگيرد اين راه را از طريق شوراي 
امنيت انجام دهد همچنين توسل به ديوان 

بين المللي دادگستري هم ممکن نيست . 

طرح دعوا محاکم داخلي
کارشناس حقوق بين الملل گفت: 
ايران مي تواند در محاکم داخلي خود 
عليه اسرائيل طرح دعوا کند و احکامي 
صادر کند که البته اين احکام نمادين هم 

خواهد بود . 
وي درباره ارزش حقوقي صدور 
احکام در محاکم داخلي براي اين نوع 
پرونده ها اظهار داشت: حداقل ارزش 
حقوقي اين اقدام پيام به افکار عمومي 
در داخل و خارج از کش���ور است که 

اين عمل را مجرمانه مي دانيم و حتي 
حاضر هستيم از بودجه عمومي ايران 
اين خس���ارت را به قربانيان بپردازيم 
و خ���ود را طلب���کار دولت خارجي 
 کنيم که اي���ن اقدام را انج���ام داده

 است . 
عبداللهي اضاف���ه  کرد: اين اقدام 
را آمريکايي ها علي���ه ايران انجام دادند 
و اي���ران را ميلياردها محکوم کردند و 
هر روز در پ���ي مصادره اموال ايران به 

بهانه هاي مختلف هستند . 

دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي گفت: 
ممکن است يک کشور با آگاهي از اينکه 
يک حکم را نمي تواند اجرا کند، صادر 
کند ولي پيام مهمي را به جهانيان مخابره 

مي کند . 
وي افزود: متأس���فانه شهداي ترور 
هيچ پرونده اي ندارند اما معتقدم در همه 
موارد بايد پرونده باز کنيم و افراد را تحت 
تعقيب قرار دهيم و حکم صادر کنيم حتي 
اگر به يقين بدانيم که هيچگاه نمي توانيم 

حکم را اجرا کنيم . 

طرح مساله در سه شوراي بين المللي
کارشناس حقوق بين الملل افزود: 
ايران حتماً بايد اين مس���أله را در سطح 
شوراي امنيت، ش���وراي حقوق بشر  و 
شوراي حکام مطرح و خواهان محکوميت 

اين اقدام شود . 
عبداللهي اضافه کرد: ايران حتماً بايد 
اين موضوع را از طريق »يونسکو« مطرح 
کند زيرا يونسکو سازمان علمي و فرهنگي 
سازمان ملل متحد است و در اين اتفاق 
يک دانش���مند و شخصيت علمي مورد 

ترور قرار گرفته است . 
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي اظهار 
داشت: راه ديگر پيگيري ابعاد حقوقي اين 
حادثه تروريستي، طرح موضوع از طريق 
آژانس بين المللي انرژي اتمي است زيرا  
دولت ها حق ذاتي بهره برداري صلح آميز 
از اتم دارند؛ اين بهره برداري توس���ط 
دانشمندان هس���ته اي هر کشوري انجام 
مي شود و اکنون يک دانشمند هسته اي 
ايراني ترور شده است بنابراين حق ذاتي 
ايران با ترور دانشمندان هسته اي مخدوش 

مي شود . 
عبداللهي افزود: بايد مجموعه اي از 
همه اين اقدامات پيگيري ش���ود و نبايد 
نسبت به اين اقدام بي تفاوت و منفعالنه 
عمل کرد و در همه اين اقدامات بايد به 
دنبال محکوميت اسرائيل باشيم و البته بايد 
اثبات و محرز شود که در پس همه اين 

اقدامات اسرائيل دست داشته است . 

نسنجيده عمل نشود
کارش���ناس حقوق بين الملل تأکيد 
کرد: نکته مهم ديگر اين است که براي 
پاسخگويي و اقدام مقتضي ايران را تحت 
فش���ار نگذارند و در شرايطي که هيچ 
دولتي هنوز مستقيماً مسئوليت اين اقدام 
را نپذيرفته است، ايران نبايد اقدامي انجام 
دهد که مورد محکوميت بين المللي قرار 

گيرد . 
وي افزود: اقدام نسنجيده و فوري 
ايران در خونخواهي ش���هيد فخري زاده 
مي توان���د به محکوميت اي���ران منجر 
ش���ود؛ در واقع ايران ب���راي تالفي اين 
عمل جنايتکارانه نمي تواند دس���ت به 
 اقداماتي بزند که خ���ود آن را محکوم

 مي کند .
 تروريست هاي مسلح عصر جمعه 
- هفت���م آذرماه - با کمين در مس���ير 
خودرو حامل محسن فخري زاده معاون 
وزير دفاع و رئيس س���ازمان پژوهش و 
ن���وآوري وزارت دفاع در بلوار مصطفي 
خميني (ره) شهر آبسرد از توابع شهرستان 
دماوند، اين دانش���مند برجسته کشور 
 را در عملياتي تروريس���تي  مسلحانه به 

شهادت رساندند .
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*  اگر اين ترور منتسب به يک دولت خارجي شود، در حقوق بين الملل عنوان 
قتل »فراقضايي« را به خود مي گيرد که به موجب حقوق بين الملل عرفي، ميثاق 
بين المللي حقوق مدني و سياسي ممنوع است و عنوان متخلفانه محسوب مي شود 

و مسئوليت دولت خارجي که اين عمل به آن نسبت داده مي شود، به دنبال دارد
*   اگر ترور شهيد فخري زاده يک مورد بود مي توانستيم بگوييم که اين اتفاق 
يک پرونده قتل است و مسئوليت خود را دارد اما در يک دهه گذشته تعدادي از 
دانشمندان ايراني به طور سيستماتيک شکار شده اند و برنامه هاي متعددي براي 

افراد ديگر هم داشته اند که به نتيجه نرسيده است

ناديده انگاري عملي و احتمالي قانون      6  راهکار موثر براي پيگيري حقوقي ترور شهيد دانشمند  »دکتر محسن فخري زاده« 

بعضاً ديده مي شود که تلنبار شدن قوانين يک کشور 
بخاطر فرار از اجراي قوانين است و اگر قانون صحيح و 
کارشناسي شده و قابل اجرا در جامعه وجود داشته باشد 
ديگر نياز به قوانين متعدد و گاه متناقض نيس����ت.در هر 
حال قوانين به داليل متعدد مي تواند در مرحله عمل ناديده 
گرفته شود و س����بب خأل قانوني شده و جامعه رادچار 

اختالل کنند که به برخي از آن موارد اشاره مي شود. 

 1ـ عدم بستر سازي مناسب و يا عدم وجود بستر 
مناسب براي اجراي قانون  

 عدم بستر سازي مناسب براي اجراي قانون با عدم 
وجود بستر مناسب براي اجراي قانون دو مفهوم متفاوت 
است.عدم بستر سازي مناسب براي اجراي قانون به اين 
معني است که قانونگذار در مرحله وضع قانون بسترهاي 
الزم براي اجراي آن را در نظر نگرفته و يا مس����ئوالن  
مربوطه در قوه مجريه و قضائيه، بخشنامه هاي الزم را به 
موقع صادر نکرده و نمي کنند.اما در بحث عدم وجود بستر 
مناسب براي اجراي قانون به اين معني که قانون وضع 
ش����ده با آن کيفيت مورد پذيرش مردم نيست.به عبارت 
ديگر دردي را دوا نمي کند بلکه خود باعث دردسر و بار 
اضافي براي جامعه تحميل مي کند.  اگر چنين قانون غير 
ضروري به تصويب برسد بنا به دليل عدم پذيرش مردم 
در عمل غير قابل اجرا خواهد بود. عمده دليل وجود چنين 
قوانيني عدم استفاده از کارشناسان متخصص در حوزه هاي 
مختلف است.لکن در برخي موارد با وجود قوانين مفيد 
و کارشناسي شده به دليل عدم بستر سازي مناسب شاهد 
عدم اجراي قانون هستيم.  اساس بستر سازي مناسب در 

جامعه آموزش حقوق همگاني است. 

 2ـ ناتواني مالي مردم براي طرح دعاوي
ناتواني مالي اف���راد جامعه در پرداخت هزينه هاي 
طرح دعاوي مي تواند سبب عدم اجراي قانون در جامعه 
شود.احقاق حق در جامعه توسط مردم زير بناي عملي 
اجراي قوانين است و چنانچه به هر دليلي در روند احقاق 
حق اختاللي صورت بگي���رد در آن صورت قوانين به 
هر ميزان از کيفيت هم برخوردار باشند به منصه ظهور 

نخواهند رسيد. 

 3ـ اطاله دادرسي
 اطاله دادرس����ي يا به عبارت ساده تر خسته کردن 
مردم در روند احقاق حق خود س����بب بي اعتمادي به 
دستگاههاي ذيربط شده و مردم ديگر به خود قانون نيز 
بي اعتماد مي شوند و عمال جامعه در خأل قانوني به سر 

خواهد برد. 

 4ـ عدم وجود قضــات متخصص و دادگاههاي 
تخصصي  

 در جامعه اي که هر روز ش����اهد پيچيده تر شدن 
موضوعات و مس����ائل مطرح ش����ده در جامعه هستيم 
دستگاه هاي مسئول از جمله دس����تگاه قضا بايد  پا به 
پاي جامعه پيش رفت����ه و کارمندان و قضات خود را با 
تخصص هاي روز مجهز کن����د در غير اين صورت در 
صورت طرح دعوي تخصصي نزد افراد غير متخصص 
با عدم طرح آن مساوي خواهد بود چرا که نتيجه از قبل 

قابل پيش بيني است. 

 5ـ سفارش پذير بودن دستگاههاي رسيدگي کننده
اگر در جامعه دس����تگاههاي رس����يدگي کننده به 
شکايات به سفارشات ترتيب اثر بدهند در آن صورت 
نه تنها به قانون عمل نخواهد شد بلکه نتيجه معکوس 
 خواه����د داد و جامعه با مش����کل ب����ي قانوني مواجه

 خواهد بود  

  6ـ ناتواني مسئوالن عدالت در مرحله اجراي احکام
ناتواني مس����ئوالن  در مرحله اجراي احکام اعم از 
ناتواني آنها از لحاظ علمي و عمل است.ناتواني علمي 
باعث مي شود که از لحاظ مفهومي دچار مشکل شوند 
و ناتواني عملي زماني اس����ت که افراد بي تجربه و فاقد 
صالحيت هاي الزم در مرحله اجرا بکار گمارده شوند که 
در آن صورت، تمام زحمات کش����يده در مرحله صدور 
حکم بي نتيجه مانده و عم����ال نقض غرض صورت 

مي گيرد. 

 7ـ عدم استفاده از مأموران و ضابطان خاص و متخصص
همچنان که در خصوص قضات و کارمندان دستگاه 
قضايي گفته شد،بايد ضابطان قضايي هم از تخصص هاي 
الزم برخوردار بوده و عالوه بر آن در تخصص هاي الزم 
و مناس����ب خود نيز بکار گمارده شوند.چرا که با وجود 
آموزش و تخصص الزم در جايگاه متناسب با تخصص 
خود بکار گمارده نشوند عمال در روند اجرا شاهد اتفاق 

خاص نخواهيم شد.   

  8ـ ناکافي بودن حقوق و دســتمزد کارمندان و 
مسئوالن  رسيدگي کننده

چنانچه در جامعه اي دس����تگاههاي مسئول نتواند 
به موقع و متناس����ب با عملکرد افراد رس����يدگي کننده 
به ش����کايات حقوق و مزاي����اي الزم پرداخت کنند 
اين ام����ر مي تواند در هر مرحله ب����راي طرفين دعوي 
 مش����کل س����از ش����ده و روند اجراي صحيح قانون 

را بگيرد.

 9ـ عدم وجود و يا عدم کارايي مسئوالن نظارتي 
در داخل دستگاههاي ذيربط

با توجه به ضرورت نظارت مس����تمر به عملکرد 
قضات و کارمندان از طرف مس����ئوالن نظارتي،چنانچه 
به هر دليلي نظ����ارت الزم و موث����ر از طرف ناظران 
صورت نپذيرد و در ارزش����يابي آنها عملکرد صحيح 
آنها منظور نش����ود در هر دو حالت باعث بي رمق شدن 
مس����ئوالن  و نهايتاً بي عملي و فاق����د اثر بودن قانون 

 

خواهيم بود. 

 10ـ آموزش همگاني قوانين به مردم
همه مردم بايد به  حقوق و تکاليف خود آشنا باشند 
چرا که وظيفه اصلي احقاق حق و جلوگيري از تضييع 
حق توسط صاحبان حق صورت مي پذيرد و در صورت 
عدم اطالع مردم از حقوق و تکاليف خود ديگر هيچگونه 
احقاق ح����ق و مبارزه با تضييع آن صورت نمي گيرد که 
باعث مي شود بي قانوني در جامعه حاکم گردد. آموزش 
مردم عالوه بر آن که وظيفه مقامات مسئول بوده همچنان 
تکليفي اساسي نيز بر خود مردم جهت آشنايي با حقوق 

و تکاليف خود است. 
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 Z24340401 �پال�84 � 812�59 شما�� موتو

شاسي NAZPL140TFJ002141 مفقو� گر�يد� 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز سو��� ساينا به شما�� شهرباني 526�15�ير��35 
به شما�� موتو� M15/877660 � شاسي 

NAS831100K5882803 به نا� صا�� ���� پو� مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. (مر�غه)

بر� سبز سو��� پژ� 206SD TU5 مد� 1394 
 163B0196993 �پال� �ير��56�545�79 موتو
شاسي NAAP41FE1FJ283127 مفقو� � فاقد 

�عتبا� �ست. شلما�

بر� سبز كاميو� كمپرسي �لو� مد� 1983 
پال� 28� �ير��131�13 شما�� موتو� 

163297 شما�� شاسي 049190 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي گر��. مالير

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت 125 مد� 1390 پال� 
 156FMI*32391450 �89899�498 شما�� موتو

شما�� شاسي N2P***125C9003172 مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي گر��. مالير

بر� سبز ��نت ��ميا� �نگ �بي مد� 92 
شما�� موتو� 80045737 شما�� شاسي 

NAZDL104TD0056881 بنا� �حمد مو��ئي 
كرند� مفقو� گر�يد� فاقد �عتبا� مي باشد. كيو�

بر� كمپاني سو��� پر�يد مد� 1384 به 
� شاسي: S1412284598716 به � 
موتو�: 01225182 به نا� يلد� محمدپو� 

مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

�صل صو�تجلسه ��حد مسكن مهر به 
شما�� 91/5515/�/100 مو�� 

91/3/28 متعلق به �قا� سعيد خاكي 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

پر��نه تر�� خو��� سو��� كا� هيوند�� 2000cc توسا� مد� 
2017 �نگ سفيد ��غني پال� 33�56782 � ���ند � موتو� 

 TMAJ3813XHJ280264 شاسي � G4NAGU249706
به نا� محمدجو�� قيم مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

برگه سبز � كمپاني موتو�سيكلت شير� 89 
خاكستر� به � پال� 42885 �ير�� 319 
� � موتو� 90828 � � شاسي 1667 

مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

برگه سبز پر�يد 87 سفيد به � پال� 
518�69 �ير�� 44 به � موتو� 

74821 � � شاسي 84766 مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

سند كمپاني خو��� نيسا� تيپ 2400 مد� 1385 
 PL140HJ002775 گانه سو� شما�� شاسي��

شما�� موتو� 321562 پال� 56 �ير�� 521�42 
گمشد� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. فومن 

شناسنامه مالكيت سو��� ساينا مد� 
1396 موتو� M158496295 پال� 

543�13 �ير��76 به نا� �حيد معلومي 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت پژ� 206 به نا� 
محمد�ضا �حمد���� ���بيلي به � 
پال� 828�68 �ير��40 شاسي 
7837 مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

�صل سند كمپاني � بر� سبز � كا�� پژ� 405 
مد� 85 �نگ نقر� �� پال� 43�563�33 موتو� 
12485179055 شاسي 24252783 مفقو� 

گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز موتو�سيكلت سيستم پر��� تيپ 70CC CDI مد� 
1389 تك سيلند� شما�� موتو� 1P39FMA120303 شما�� 

تنه N2N ×××070J8910097 گمشد� �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. فومن

كا�� ��نشجويي حديث فريد�ني ���� 
به شما�� 9521195056 �� ��نشگا� 

علو� پزشكي �ير�� مفقو� � فاقد 
�عتبا� �ست.

سند كمپاني خو��� 206 تيپ 5 مد� 95 به 
� شاسي NAAP13FEXGJ875910 به 

� موتو�: 163B0277304 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

�صل كا�� فعاليت حرفه �� (هوشمند) بنز با�� 
مد� 54 به شما�� 4153385 به نا� محدثه 

مر��� فر��نبه �� فر�ند سعيد به كد ملي 
4640337851 مفقو� � �عتبا� ند���. بر�جن

كا�� شناسائي موتو� سيكلت تاسوكي مد� 89 شما�� بدنه 
 N2L***125T8951384 شاسي  N2L-125*91332944*

پال� 18424�ير��57 بنا� نا� بي گم �بر�� كاليه مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. �هدشت

سند� سند كمپاني � بر� سبز � تسلسل �سنا� پر�يد مد� 1379 
 S1412279643168 شما�� موتو� 00167539 شاسي

پال�594�33�ير��43 به نا� سيد�مضا� خليلي حسين �با�� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند � بر� سبز خو��� پر�يد � 
شهرباني 966�44�اير��83 � شاسي 

S1412285227452 � موتو�1600247 
به نا� جو�� ���� مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

سند(بر� سبز) سو��� پژ�206 مد�1395 
 NAAP03EE7GJ810906 :به � شاسي

به � پال�: 66�ير��979�39 مفقو� گر�يد� 
� فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� سو��� پژ�405 مد�1389 
 NAAM01CA0AE212363 :شاسي �

� پال�: 77 �ير��313�98 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز سو��� سايپا SE131 �نگ سفيد مد� 1399 
 M13/6418313 �پال� 34 � 776�84 � موتو

� شاسي NAS411100L3589878 به نا� مهر�نگيز 
�يماني چم طاقي مفقو� � فاقد �عتبا� �ست.

كا�� مباشر� به نا� 
مهد� �نجبر فرتا� 

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

سند سبز موتو�سيكلت چها� �� مد� 1389 
به � تنه:NE8***125M8910362 به 

� پال�: 54259/135 مفقو� گر�يد� � فاقد 
�عتبا� مي باشد. 

سند كا�خانه � بر� سبز 
ميني بو� هيوند�� كر�� مد�87 

به �نگ سفيد � ��غني به شما�� 
پال� 49 � 711�15 شما�� موتو� 
37912007345259 � شما�� 
شاسي 37901787908333 
به نا� علي پناهي مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشند. 

(بند�عبا�)

فاكتو� فر�� كا�خانه (سند 
كمپاني) سو��� سمند سو�� 
EF7 مد�1397 به شما�� 

596�57�ير��74 � شما�� 
 � 147H0394341 �موتو
شما�� شاسي 451527 به 

نا� مسلم ميرفتح �للهي مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. ��بل � مسلم ميرفتح �للهي

جو�� سال� شكا�� 
كمرشكن ��لو� ��يهم ته 
پر كوسه ساخت ��سيه 
كاليبر12 به شما�� سال� 

102768563 به نا� ��� 
سنجر�ني مفقو� گر�يد� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. 

��بل � ��� سنجر�ني

سند كمپاني � بر� سبز 
 125 CC موتو�سيكلت �� جي

به �نگ مشكي مد� 94 
به شما�� �نتظامي 781 � 56889 � 

 0125NC5022463 �شما�� موتو
� شما�� تنه

 NC5***125A-9460873 
مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

�سفر�ين

بر� سبز سو��� سايپا تيپ 
SE131 مد� 99 �نگ سفيد 
پال�59 �ير��527�43 

شما�� موتو� 
M13/6490553 شاسي 

 NAS411100L1201357
به نا� منير �ما�ند� كمالي 

مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 
(بند�گز)

فاكتو� فر�� كا�خانه 
(سند كمپاني) سو��� سمند 
SORENEF7 مد� 1397 به 
شما�� 132ه� 61�ير��83 � 

 147H0443556 �شما�� موتو
� شما�� شاسي 453323 به نا� 

حسن نجفي مفقو� گر�يد� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

 ��بل � حسن نجفي

كليه مد��� خو���� 
سو��� بنز 230 مد� 
1979 به شما�� موتو� 
10082742 � شما�� 
شاسي 1015554 � 

شما�� �نتظامي 762�49 
�ير��67 به نا� پيما� 

��متين مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز سو��� سايپا تيپ 
SE131 مد�99 �نگ سفيد 
پال�59�ير��826�66 

شما�� موتو� 
M13/6492049 شاسي 

 NAS411100L1202025
به نا� منير �ما�ند� كمالي 

مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 
(بند�گز)

بر� سبز � سند سو��� 
پر�يد �نگ سفيد � ��غني 

مد� 1386 به شما�� 
موتو� 2039759 شاسي 

S1412286165046 پال� 
848�14 � �ير��83 متعلق 
به محمد�ضا بر�با� مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

(��ين �شت � غالمي)

�گهي مفقو��
كا�� هوشمند

 به شما�� 3432168 
مربو� به ��نت نيسا� 

به شما��
 19� �ير��339�36 

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

صحنه سميعيا�

سند فاكتو� فر�� خو��� 
�� �� �� 315 ها� بك 
نيو سفيد ��غني مد� 

1394 به شما�� شاسي 
 NATFBAMD6F1029598

� شما�� موتو� 
 MVM477FJAF038806
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

�ست.

(سند كمپاني) بر� فر�� �سيله 
نقليه شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) پر�يد نسيم �� �� مد� 

1375 �نگ سفيد ��غني شما�� 
پال� 433�29�ير��19 شما�� 

موتو� 00003328 شما�� شاسي 
S1442275119852 بنا� خانم 
�هر� �حمد� مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

كا�� ماشين� كا�� سوخت� 
بر� سبز � سند كمپاني 
سمند �يكس7 مد� 86 
خاكستر� متاليك پال� 
788�48�ير��13 

موتو� 12486191529 
شاسي70312311 به نا� 

�يحانه خد�پرست مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز (سند مالكيت) � سند 
كمپاني (فاكتو� فر��) خو��� 

سو��� تيبا2 مد� 1397 به شما�� 
پال� �ير��53�741�27 به شما�� 
موتو� M15/8612588 به شما�� 
 NAS821100J1168614 شاسي

به نا� سا�� �مير حاجلو مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. �صفها�

كا�� كيشوند �ينجانب �هر� ���عي 
به شما�� 174422/01 � كا�� 
كيشوند �ينجانب محمد ���عي به 

شما�� 171787/01 � كا�� كيشوند 
�ينجانب �مين ���عي به شما�� 

128606/08 � كا�� كيشوند 
�ينجانب �ينب ���عي به شما�� 

128606/08 مفقو� گر�يد� �ند � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشند.

�گهي مفقو��
سند كمپاني � بر� سبز سو��� سايپا تيپ 

131SE به شما�� پال� 29� �ير��272�13 
شما�� موتو� M13/6234644 شما�� 

شاسي NAS411100K3499631 سند 
كمپاني به نا� خانم فاطمه لقايي بر� سبز به 

نا� �له مر�� حسيني مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد.

صحنه سميعيا�

سند كمپاني � شناسنامه 
مالكيت پژ� GLX 405 مد� 

1389 به شما�� �نتظامي 
262�65�ير��71 � شما�� 

موتو� 12489206734 
� شما�� شاسي 

 NAAM11CAXBK634964
مفقو� گر�يد� �عتبا� ند��ند. 

(شهركر�)

بر� سبز سو��� پيكا� 
مد� 1381 به شما�� پال� 

45�411�81 با شما�� 
موتو� 11158120172 

� شما�� شاسي 
81521856 به نا� �ضا 
قاسمي سعيد� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

مفقو�� 
بر� سبز تر�كتو� فرگوسن 

285 مد� 1389 
 J03121 شاسي �

 LFW05716W �موتو �
پال� 128/14�12 

متعلق به يبا�حميد � � 
1911478079 مفقو� � 
فاقد �عتبا� �ست. �شخانه

بر� سبز� سند كمپاني �كالت نامه 
� كليه �سنا� محضر� سو��� پژ� 
405 مد� 1398 به شما�� پال� 
45�817�72 با شما�� موتو� 

124K131531 � شما�� شاسي 
 NAAM11VE1KK186480

به نا� معصومه �حمد� هيناني 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

كا�� � بر� سبز كاميو� كمپرسي 
�ميكو مد� 1388 به شما�� 
پال�45�425�64 با شما�� 
 1509D024637�موتو

� شما�� شاسي 
NA2F3LLD69A001651 به 
نا� علي �سكند�� نسب مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
كرما�

بر� سبز � بر� كمپاني 
� كا�� ماشين پرشيا 
نقر� �� به � پال�: 

20 �ير�� 663�28 
به � موتو�: 

22828206551 به 
� شاسي: 82806786 

مفقو� گر�يد� � فاقد 
�عتبا� مي باشد. 

بر� سبز سو��� ها� بك 111 
مد� 1394 به شما�� موتو� 
5379028 � شما�� شاسي 

 NAS431100F5827767
به شما�� �نتظامي �ير�� 53 

�284�15 به نا� سپيد� ما� 
بانو���� �صفهاني مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

بر� سبز � سند كا�خانه 
خو���� سو��� سيستم پژ� 

تيپ 405 جي �� �يكس �� مد� 
1384 �نگ بژ متاليك شما�� 
پال� 25�766�56 شما�� 
موتو� 12484034160 

شما�� شاسي 14215765 
مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. ���شهر 

بر� سبز � بر� كمپاني 
سو��� پر�يد �� �يكس 

مد� 1375 به � شاسي: 
S1412275520505 به 
� موتو�: 00019659 

به � پال�: 78 �ير�� 
873�35 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد. 

بر� سبز سو��� �نا مد� 
1399 به شما�� پال� 

45�214�52 با شما�� 
 147H0498642 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAW01HE2LE221518
به نا� �هر� ناظر� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

مجو� حمل سال� شكا�� 
تك لو� ساچمه �ني 

ته پر مد� كوسه كاليبر 
12 به شما�� سال� 

05030314 ساخت 
��سيه به نا� علي 

نقد� نسب مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

بر� سبز سو��� پر�يد 
1399 به شما�� پال� 

45�566�73 با شما�� 
 M13/6448179 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAS411100L3601333

به نا� حسين ��ير� نسب 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

بر� سبز � پال� � 
كا�� خو��� پرشيا 
مشكي مد� 84 � 

پال�: 22 �ير�� 
869�33 � شاسي: 

19310675 � موتو�: 
 12484058238

مفقو� گر�يد� � فاقد 
�عتبا� مي باشد. 

�ينجانب مهد� نيكز�� �عال� 
مي ���� پر��نه بهر� بر���� 

فيزيوتر�پي �ير�نمهر به 
شما�� 2726402 مو�� 

1394/10/15 مفقو� گر�يد� 
� لذ� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�� يابند� تقاضا مي شو� �� 
�� به ����� صد�� پر��نه ها� 
��نشگا� �لبر� تحويل �هد. 

مد�� فا�� �لتحصيلي 
�ينجانب فتانه بنايي فر�ند 
�مضا� به شما�� شناسنامه 
33709 صا��� �� تهر�� 

مقطع كا���ني � �شته 
نقشه كشي معما�� صا��� 

�� �مو�شكد� فني � حرفه �� 
�ختر�� كر� مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد. 

كليه مد��� خو��� پژ� 405 
مد� 1385 �نگ نقر� �� 

به مالكيت �ميرحسين 
كمالي منفر� به شما�� موتو� 
12485229378 به شما�� 

شاسي: 13251477 به 
شما�� پال�: 44�675�15 
مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. 

بر� سبز ��نت ��يسا� 
مد� 1397 به شما�� پال� 

45�181�58 با شما�� 
 118J5012339 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAB66PE0JC471375

به نا� معين ضيائي مقد� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. كرما� 

پال� � كا�� خو��� 
سمند تاكسي ��� به 
� پال�: 11 �ير�� 

939 �16 � شاسي: 
14500451 � موتو�: 

 12485092374
مفقو� گر�يد� � فاقد 

�عتبا� مي باشد. 

كا��� بر� سبز � سند كمپاني 
 250cc �موتو�سيكلت تريل فال

مد� 1395 به شما�� پال� 
817 � 31263 با شما�� موتو� 
0349NBF005410 � شما�� 

 NBF***249G9505912 شاسي
به نا� محمد�ضا گو���� ���� 

ماهاني مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. كرما� 

بر� سبز (شناسنامه مالكيت) 
متعلق به خو��� سو��� ها� بك 
سايپا تيپ تيبا 2 �نگ نقر� �� � 

متاليك مد� 1394 شما�� پال� 
14�581�41 شما�� موتو� 
8207675 شما�� شاسي 

NAS821100F1027757 به 
نا� عا�� ���قي مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

سند كمپاني � بر� سبز 
سو��� پر�يد مد� 1385 به 
شما�� پال� 45�899�71 
با شما�� موتو� 1686988 

� شما�� شاسي 
S1412285940696 به نا� 
�لنا� نما�يا� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.
 كرما� 

�گهي فقد�� گو�هي موقت كا�شناسي 
پيوسته پرستا�� �ينجانب �ميد شرفي فر�ند 

محمد به شما�� شناسنامه 1796 � كدملي 
3732093356 متولد 1364 سنند� صا��� 
�� ��حد ��نشگا� ���� �سالمي سنند� مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. �� يابند� تقاضا 

مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� ���� �سالمي 
��حد سنند� به نشاني خيابا� پاسد���� سه 

��� ��� ��سا� نمايد. سنند�

سند كمپاني � بر� فر�� متعلق به 
موتو�سيكلت هوند� شركت توليد� 

تيز�� (سي جي 125) مد� 1370 �نگ 
قرمز شما�� پال� 8863 (�هو�� يك) 
شما�� موتو� 2257658 شما�� بدنه 

7031773 به نا� غالمرضا مس ��� فر�ند 
مجيد شما�� شناسنامه 67 صا��� �� �هو�� 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد. �هو�� � �حيم جوكا� حقيقي

سند كمپاني كاميو� 
�� پي 36/808 مد� 
1379 به شما�� پال� 

459�16�ير��43 � شما�� 
موتو� 33491010156176 

� شما�� شاسي 
37405616424993 به نا� 
پيا� ��حاني مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� �ست. 

سند كمپاني نيسا� پيكا� 
2 كابين نو� مد��� ��شن 
مد� 1386 به شما�� پال� 
46�315�لف14 � شما�� 
 KA24813025Y �موتو

� شما�� شاسي 
 PCBGLUD22614104
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. (سا��)

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) 
� فاكتو� فر�� كا�خانه (سند 

كمپاني) سو��� پر�يد مد� 1377 
به شما�� 522�28 �ير��85 � 

شما�� موتو� 00078777 � شما�� 
شاسي S1412277559682 به 
نا� حميد ميرعر� مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. 
��بل � حميد ميرعر� 

سند كمپاني � بر� سبز (سند 
مالكيت) � كا�� مشخصا� 
موتو�سيكلت 125 تپش 
شركت تند� شها� مد� 

1391 �نگ �بي به شما�� پال� 
43315�121 شما�� موتو� 
201127361 شما�� تنه 

9111710 مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشند. بانه

مفقو�� (نوبت ���)
مجو� حمل سال� شكا�� 

ساچمه �ني كاليبر12 شما�� 
سال� 02012428 مد� تكلو� 

ته پر كوسه ساخت ��سيه به 
نا� �ينجانب �حمد �شتي فر�ند 
�ال�� � � 65 مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

(�هلر��)

�گهي مفقو��
بر� سبز خو���� سو��� پژ� 

ROA �نگ نقر� �� متاليك 
مد� 1389 به شما�� �نتظامي 

�ير��66�731�54 � به شما�� موتو� 
11889025137 � شما�� شاسي 

NAAB41PM7BH289601 بنا� 
�قا� محب علي ���لقد� مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

«مفقو�� مد��� خو���»
بر� سبز خو��� كاميو� 
�يسو�� به شما�� پال�: 

�ير��16�954�36 � شما�� 
موتو�: 518968 � شما�� شاسي: 

 NAG086NPRF06155
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.
«قم»

شناسنامه مالكيت خو��� (بر� 
سبز) پر�يد جي تي �يكس �� مد� 
1383 �نگ مشكي ��غني شما�� 
پال� 415�23�ير��19 شما�� 

موتو� 00944433 شما�� 
شاسي S1412283327350 به 
نا� بهر�� �ضايي ���سته مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

سندكمپاني� بر� سبز � سند قطعي 
سو��� ها� بك جك S5 مد� 1396 

�نگ سفيد ��غني شما�� موتو� 
HFC4GA31DH0046139 شما�� 
 NAKSH7314HB133158 شاسي
شما�� پال� �ير��63�936�78 به نا� 

مسيح ���عت كا� مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

(مر��شت)

�صل سند كمپاني نيسا� 
تيپ 2400 به �نگ �بي 

��غني مد� 1377 به شما�� 
شاسي C21248 موتو� 

00121256 شما�� �نتظامي 
767�19�ير��35 به نا� 
�يو� محبي مفقو� شد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

ملكا� �  عينالو

بر� سبز(سند مالكيت) � سند 
كمپاني(فاكتو� فر��) خو��� سو��� 

��نا مد� 1395 به �نگ سفيد به 
شما�� پال� �ير��71 � 557�31 

  163B0229163�به شما�� موتو
به شما�� شاسي 

NAAU01FE3GT135713به نا� 
غفا� سهر�بي چهر��� مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. �صفها�

بر� سبز � سند قطعي محضر� 
كاميو� با�� چوبي بنز �� پي 608 
مد�56 به �نگ نا�نجي � معمولي 
به شما�� پال�84 � 252�44 
شما�� موتو� 10027773 � 

شما�� شاسي 14273163 به 
نا� �حمد پيلو�يه مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشند.

(بند�عبا�)

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) 
� كا�� سو��� پر�يد 131 

مشكي مد� 1391 پال�69 
� 596�27 شما�� موتو� 

4571842 شما�� شاسي 
S1412291089446 به 

نا� معصومه نجا� كدملي 
2249167990 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. گرگا�

 CNG-GLX-XU7 405�ينجانب سيدعلي حسيني فر مالك خو��� سو��� پژ� 
مد� 1394 به �نگ نقر� �� به ش���ما�� �نتظامي �ير��21 � 893�45 � به شما�� 
موتو� 124K0582946 � شما�� شاس���ي NAAM11CA2ER104628 به 
علت فقد�� سند كمپاني تقاضا� ��نوشت �لمثني �سنا� مذكو� �� نمو�� �ست. 
لذ� چنانچه هركس ��عايي �� مو�� خو��� مذكو� ���� ظر� مد� ��(10) ��� 
به �فتر حقوقي سا�ما� فر�� شركت �ير�� خو��� ��قع �� پيكا� شهر ساختما� 
سمند مر�جعه نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر� 

�قد�� خو�هد شد.

س���ند يك قطعه �مين به مالكيت �ق���ا� فريد�� 
����كي � حسين خلج به ش���ما�� 12 ����� پال� 
ش���ما�� 2881 فرعي �� 163 �صلي ��قع �� بخش 
شر� �هكد� شهرستا� كر� مساحت 240 مترمربع 
به فر� قر����� شما�� 6/154148�38 كد 115 مفقو� 

گر�يد� � هيچ گونه ���� قانوني ند���.

بر� سبز � سند كمپاني پژ� پا�� پال� 182 
�71 �ير�� 43 به نا� محمدتقي جعفر� موتو� 

12486189646 شاسي 50505342 مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز � كا�� پر�يد به شما�� 358�85 
�ير�� 14 شاسي S1412281819327 موتو� 
00354253 به نا� سيدمحمدحسيني مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت پژ�405 خاكستر� پال� 
 LK537164 233�65�ير��68 شاسي
موتو� 1442562 به نا� منصو�� بابائي 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه مالكيت پژ�206 تيپ2 سفيد 
 LJ022108 پال�238�98�ير��68 شاسي

موتو� 174197 به نا� معصومه  نبي ���� مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه مالكيت206 تيپ2 سفيد 
 LJ030878 پال�957�89�ير��40 شاسي
موتو� 112450 به نا� �قيه حسن ���� �صل 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه مالكيت 206 تيپ2 خاكستر� پال� 
895�42�ير��30 شاسي LJ024285 موتو� 
176159 به نا� �هر� عبد� سنبل �با�� مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

پژ� پا�� سفيد پال�313�31 
�ير��67 موتو� 146305 شاسي 
LH258163 به نا� مريم باقر� 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

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

گو�هي موقت ���� كا�شناسي 
�ينجانب نسرين مهرعليا� فر�ند 

فخر علي به شما�� شناسنامه 5633 
صا��� �� قز�ين فا�� �لتحصيل 

�شته فيزيك ����� سا� 1383 �� 
��نشگا� صنعتي شريف به شما�� 
��نشجويي 83106781 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

نوبت سوم 
م���د�� فا�� �لتحصيلي �ينجان���ب نگين جو�� فر�ند عبد�هللا به ش���ما�� 
شناسنامه 2367 صا��� �� تهر�� �� مقطع كا�شناسي �شته عكاسي صا��� 
�� ��نش���گا� ���� ��حد ��نشگاهي تهر�� مركز� با ش���ما�� 239392 � 
تا�يخ 84/5/22 مفقو� گر�يد� �س���ت �� يابند� تقاضا مي گر�� �صل مد�� 
�� به ��نش���گا� ���� �سالمي ��حد تهر�� مركز� به نشاني تهر�� سوهانك � 
بلو�� ��تش � ميد�� قائم � خيابا� خند�� � خيابا� س���لما� ��سا� فرمايد.



خبرنگار اطالعات: مراسم  ش���هرری – 
گراميداشت شصت و هفتمين سالگرد واقعه 
16 آذر و روز دانشجو بر سر مزار 3 دانشجوی 
ش���هيد دانش���گاه تهران در سال  1332 ،در 

امامزاده عبداهلل شهرری برگزار شد.
در ای���ن مراس���م  با حضور حس���ين 
توکل���ی کجانی معاون اس���تاندار تهران و 
فرماندار ویژه شهرس���تان ری، غفاری معاون 
فرهنگ���ی و اجتماعی وزیر علوم، تحقيقات 
و ف���ن آوری، الری مع���اون فرهنگ���ی و 
دانشجویی وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی،مرتضوی مدیرکل بنياد شهيد و امور 
ایثارگران استان تهران و شماری از مسئوالن 
 شهرس���تان ری؛مزار دانشجویان شهيد 16آذر 

گلباران شد.
 ش���رکت کنن���دگان ب���ا رعای���ت 
ش���يوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 
 اجتماع���ی، با قرائت فاتحه به مقام ش���امخ

 3 شهيد دانشجو ادای احترام و با آرمان واالی 

آنان تجدید پيمان کردند.
مصطفی بزرگ نيا، مهدی شریعت رضوی 
و احمد قندچی 3 شهيد دانشجو شهرری در 

س���ال 1332که در جمع اعتراض دانشجویان 
به سفر نيکسون شرکت داشتند ، توسط رژیم 

پهلوی به شهادت رسيدند.

سرویس شهرستان ها:  بر اساس آخرین 
به روزرس����انی پایگاه اطالع رس����انی دانشگاه 
استنفورد و بر اساس نتایج یک پژوهش علمی 
از دانشمندان برتر جهان ، ۸عضو هيأت علمی 
دانش����گاه مازندران در بين 2درصد دانشمندان 

برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در بابلس����ر ، این 
ارزیابی توس����ط یک تيم تحقيقاتی از دانشگاه 
اس����تنفورد انجام گرفته و نتایج آن اخيراً در 
نشریهPlos Biology منتشر شده است. این 
رده بندی مبتنی بر اطالعات بنيادی پژوهش����ی 
100 هزار دانش����مند به تفکيک دو بازه زمانی 
بلند مدت )تا پایان سال 201۹( و کوتاه مدت 

) فقط سال 201۹( بوده است. 
در این ليست که توسط دانشگاه استنفورد 
اعالم شده است، اسامی دکتر کوروش نوذری، 

دکتر جهانبخ����ش رئوف، دکتر رضا اوجانی، 
دکتر موسی قائمی، دکتر حسين جعفری، دکتر 
مصطفی اسالمی، دکتر حشمت اله علی نژاد و 
دکتر شهرام قاسمی مير به دليل استنادات باالی 
مقاالت تحقيقی و سهم بسزایی که در پيشرفت 

حوزه های تخصصی داشته اند دیده می شود.
همچنين به گزارش خبرنگار ما در ساری،    
کالریویت انالتيکس ISI  فهرست پژوهشگران 
پراستناد سال 2020 ميالدي را منتشر کرد که 
بر این اس����اس، مصطفي اسالمي عضو هيات 
علمي دانش����گاه مازندران براي دومين بار در 
ميان یک صدم درصد پژوهشگران برتر جهان 

قرار گرفت. 
جعفر مهراد، استاد دانشگاه شيراز و موسس 
 ISC  در ایران با اعالم این خبر افزود: با توجه 
به این فهرست، پژوهشگران با نفوذ علمي که 

طي یک دهه گذشته، مقاله هاي پراستنادي را در 
نشریات معتبر بين المللي منتشر کرده اند معرفي 
مي شوند و اسامي این پژوهشگران از انتشاراتي 
استخراج مي شود که از نظر استناد و سال انتشار 
در نمایه وب او ساینس جزو پژوهشگران %1 

برتر جهان به شمار مي روند.
 فهرست سال 2020 شامل اسامي 6167 
پژوهش����گر از 60 کشور جهان است و در آن 
اس����امي 26 برنده جایزه نوبل از جمله اسامي 
3 ت����ن از برندگان جایزه نوبل س����ال جاري 

دیده مي شود.
وي افزود: کشورهاي آمریکا، چين، بریتانيا، 
آلمان، اس����تراليا، کانادا، هلند، فرانسه، سویيس 
و اس����پانيا به ترتيب رتبه ه����اي اول تا دهم 
کشورهاي دارنده پژوهشگران پر استناد جهان 

به حساب مي آیند.  

  اصفه���ان - خبرن���گار اطالعات: ميزان 
واردات کاالهاي اساس���ي و نهاده هاي توليد 
به اس���تان اصفهان در آبان امس���ال نسبت به 
مدت مشابه پارسال 10۹ درصد افزایش داشته 

است.
مدیرکل گمرکات اس���تان اصفهان با بيان 
این که در آبان ماه  امس���ال 73۹2 تن کاال به 
ارزش 21 ميلي���ون و ۹61 هزار دالر از طریق 
گمرک اصفهان ترخيص شد گفت: این ميزان 
واردات از لحاظ وزني در مقایس���ه با ماه قبل 

بيش از 50 درصد و در مقایسه با آبان پارسال 
10۹ درصد رشد داشته است.

رسول کوهستاني پزوه، بيشترین کاالهاي 
وارداتي گمرکات استان اصفهان را ماشين آالت 
خطوط توليد، اجزا و قطعات و مواد اوليه مورد 
ني���از واحدهاي توليدي اعالم کرد و افزود: در 
۸ ماهه امسال، چين،  آلمان، ترکيه، ایتاليا و هند 
مهمترین کشورهاي صادر کننده کاال به مقصد 

گمرک اصفهان بوده اند.
وی به تصميمات اخير س���تاد هماهنگي 

اقتص���ادي دولت پرداخت و افزود: واحدهاي 
توليدي مي توانند بيش از 4 هزار ردیف تعرفه 
که شامل مواد اوليه مورد نياز آنها است، بدون 
دریافت کد رهگيري بانک تا ۹0 درصد کاالي 

خود را ترخيص کنند. 
کوهس���تاني پزوه با بيان این که همچنين 
امکان واردات در مقابل صادرات فراهم ش���ده 
است گفت: واحدهاي توليدي مي توانند بدون 
انتق���ال ارز و با ارز متقاضي نيز کاالهاي خود 

را ترخيص کنند. 

  کرمان -خبرن���گار اطالعات : معاون 
سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: فرصت قرار گرفتن کتاب »س���ردار 
دل ها« در س���رفصل های آموزشی سازمان 

سوادآموزی کرمان فراهم شده است.
محمد ضياالدینی در نشس���ت مشترک 
اعضای شورای معاونان اداره کل و مدیران، روسا 
و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش 
شهرستان ها و مناطق کرمان که به طور مجازی 
برگزار شد، افزود: این کتاب به پيشنهاد اداره 
کل آموزش و پرورش استان کرمان، همکاری 

چند اس���تان دیگر و این وزارتخانه تکميل 
 شده است و بزودی جزو منابع تدریس قرار 
می گيرد و در هفته س���وادآموزی با حضور 

مجازی 10هزار نفر رونمایی می شود.
ضياالدینی تاکيد کرد: با توجه به این که 
در فصل شناس���ایی و جذب سوادآموز قرار 
داریم، به علت تغيير سامانه از پنجم شهریور 
خللی ایجاد شد و امکان ثبت نام نداشتيم و 
کالس گذاری را نتوانس���تيم انجام دهيم لذا 
باید تالش کنيم در این فرصت محدود حجم 
تحت پوشش برای مناطق مختلف را تکميل 

و در سامانه ثبت کنيم.
 وی ادامه داد: از مس���ئوالن سوادآموزی 
شهرس���تان ها و مناطق کرمان انجام تکاليف 
واگذاری خواس���ته ش���ود و در جلسات 
تخصصی به پرس���ش ها و مشکالت آن ها 

پاسخ خواهيم داد.
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: مناطقی که ظرفيت تاسيس 
مراکز یادگيری محل���ی با رویکرد مهارت 
آموزی را دارند موارد را برای کس���ب مجوز 

معرفی کنند.

   مونسان: اقدام فوری برای مرمت پل تاریخی
 کرج انجام می شود

سرویس شهرستان ها:وزیر ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
بيان این که فرسودگی و آسيب دیدگی آثار تاریخی رویداد جدیدی در جهان 
و ایران نيس���ت، تاکيد کرد : اقدام فوری برای حفاظت و مرمت پل تاریخی 

خاتون کرج انجام می شود.
علی اصغر مونسان دیروز به همراه عزیزاله شهبازی استاندار البرز از پل 
تاریخی خاتون به طول 61متر و عرض هفت متر واقع در شرق کالنشهر کرج 
دیدن و دستور الزم برای حفاظت و مرمت از این اثر تاریخی را صادر کرد .

وزیر ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  در حاشيه این بازدید 
در گفتگو با خبرنگاران افزود: اکنون 34هزار اثر تاریخی ثبت شده ملی در کشور 

داریم که باید از آنها حفاظت شود .
وی با بيان این که فقط بخشی از سقف پل خاتون ریزش کرده است ، 
افزود: قرار است برای حفاظت از  این پل به سرعت اقدامات فوری زیرباران 
انجام شود و به محض این که بارش ها قطع شود عمليات اصلی مرمت انجام 
خواهد شد ضمن آن که باید وزن سقف پل را کاهش دهيم تا عمر آن را بيشتر 

شود. پل تاریخی خاتون کرج مربوط به دوران سلجوقی و صفویه است.
فيروزکوه 60 هکتار بافت   فرسوده دارد

 فيروزکوه � خبرنگار اطالعات: ش���هردار فيروزکوه از انعقاد   قرار داد 
تسهيل گري و باز آفریني بافت هاي فرسوده این شهر خبر داد. جعفر پرچ گفت 
در نشستي که با حضور اعضاي شوراي شهر و مسئوالن واحد هاي شهرداري و 
مشاور و کارشناسان طرح تسهيل گري و باز آفریني بافت هاي فرسوده فيروزکوه 
انجام گرفت، تصميمات الزم براي تسریع در پيشبرد طرح تسهيل  گري بافت هاي 

فرسوده این شهر اتخاذ شد.  
 در این نشس���ت شهردار فيروزکوه یادآور شد: بر اساس ابالغيه شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ایران فيروزکوه داراي بالغ بر 60 هکتار بافت هاي 
فرس���وده اس���ت که در محدوده خيابان تختي و محله هاي مسجد سي و 15 

خرداد قرار دارند.  
هشدار معاون قوه قضائيه از دسترسي کودکان به فضاي مجازي  

یزد � خبرنگار اطالعات: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضایيه گفت: افزایش دسترسي کودکان به فضاي مجازي، ميزان بزه  دیدگي در 

این فضا را افزایش داده است.
محمدباقر الفت، در وبينار ملي پيشگيري از بزه دیدگي زنان و کودکان در 
فضاي مجازي با اشاره به حمایت هاي مالي قوه قضائيه از طرح هاي پژوهشي 
اولویت دار در استان ها افزود: یزد در این زمينه از استان هاي پيشتاز بود و با طرح 
پيشگيري از بزه دیدگي زنان و کودکان در فضاي مجازي موافقت شده است. 
الفت گفت: بانوان و کودکان بيش از سایر اقشار جامعه نيازمند حمایت هاي 
قانوني هس���تند، ضمن اینکه نمي توان از آسيب هاي فضاي مجازي نيز غافل 

شد.

فضاي مجازي مزایاي بس���ياري دارد و مي تواند توسعه در بخش هاي 
مختلف جامعه را سرعت ببخشد، اما از طرف دیگر مي تواند باعث بروز 
آسيب هاي جدي به ویژه براي گروه هاي آسيب پذیر مانند زنان و کودکان 
ش���ود. وي با بيان اینکه ش���يوع کرونا و محدودیت هاي ناشي از آن سبب 
استفاده هرچه بيشتر از فضاي سایبري و مجازي شده است، گفت: بسياري 
از دانش آموزان امروز ناگریز هستند که از امکانات فضاي مجازي بهره مند 
باشند و البته همين بهره مندي هم امکان ارتباط آنان با فضاهاي نامناسب را 
هم به وجود مي آورد و ضریب آسيب دیدگي ناشي از بزه را در جامعه باال 
مي برد و در این ارتباط سوال هاي مختلفي مطرح مي شود که باید براي آنها 

پاسخ هاي مناسبي داشته باشيم.  
 بازگشت    واحدقطعه سازي خودرو درچهار محال و بختياري 

به چرخه توليد  
 سرویس شهرستان ها: واحد قطعه سازي پليمري خودرو در چهارمحال 
و بختياري به همت بنياد برکت ستاد اجرایي فرمان امام )ره(  به چرخه توليد 
بازگشت .   مواد اوليه قطعات پليمري انبساطي خودرو پيش از این فقط در 4 
کشور ژاپن، فرانسه، آلمان و کره جنوبي توليد مي شد که به همت متخصصان، 
تا پایان امسال خط توليد این مواد اوليه در واحد مشارکتي بنياد برکت راه اندازي 

مي شود و ایران در این حوزه به خودکفایي کامل مي رسد . 
اميرحسين مدني مدیرعامل بنياد برکت  دراین باره  افزود: کارخانه توليد 
قطعات پليمري خودرو در شهرک صنعتي بروجن استان چهارمحال و بختياري 
با سرمایه گذاري و مشارکت اقتصادي بنياد احيا شده و به چرخه مجدد توليد 

بازگشته است .
 وي اضافه کرد: این اقدام بنياد برکت با هدف  تحقق جهش توليد خودرو 

از طریق تقویت قطعه سازان داخلي است. 
وي افزود:بنياد برکت با مش���ارکت و سرمایه گذاري 50 ميليارد ریالي در 
کارخانه توليد قطعات پليمري خودرو عالوه بر احيا و بازگرداندن این واحد 
صنعتي به چرخه اقتصادي، بسترهاي توليد روزانه 10 هزار قطعه پليمري انبساط 

خودرو را فراهم آورده است . 

سرویس شهرستانها : ليست جدید شهرهای قرمز 
و نارنجی موید نکته ظریفی است که شاید کمتر به آن 
توجه ش���ده باشد. این که به نظر می رسد هر چقدر 
که از تعداد ش���هرهای بزرگ در وضعيت قرمز کاسته 
می ش���ود به همان نسبت بر آمار شهرهای کوچک  
 و روس���تاهایی که در وضعيت قرمز و نارنجی قرار 

می گيرند افزوده می شود. 
استان قزوین یکی از همين مناطق است .استانی 
که با گذشت دو هفته از اعمال محدودیت های سخت 
کرونایی و در حالی که پيش بينی می شد آمار مراجعه 
شهروندان به بيمارستان به ميزان قابل توجهی کاهش یابد 
اما آمار باالی بستری شدگان و مبتالیان به کرونا دراین 
اس���تان؛ سبب شد تا این محدودیت های سختگيرانه 
برای یک هفته دیگر در 5 ش���هر استان  تمدید شود 
و همچنان این 5 ش���هر استان به عنوان شهرهای در 

وضعيت قرمز باقی بمانند. 
این در شرایطی است که کسبه و اصناف قزوین 
با مش���کالت بسياری مواجه هستند و با وجود اعالم 
مس���ئوالن مبنی بر همکاری ۹5 درصدی اصناف در 
اجرای پروتکل های بهداشتی همچنان باید منتظر مجوز 
بازگش���ایی کسب و کار خود باشند. در عين حال به 
نظر می رس���د آمار مراجعه 460 نفری شهروندان به 
بيمارس���تان ها هنوز زنگ خطر شيوع کرونا در استان 
قزوین را خاموش نکرده است و باید دالیل گسترش 

شيوع بيماری را در جاهای دیگری جستجو کرد. 
اظهارات استاندار

 استاندار قزوین با اشاره به تمدید محدودیت های 
کرونایی در شهرهای تاکستان ، قزوین ، البرز ، بوئين 
زهرا و آبيک  می گوید :  قرمز شدن وضعيت استان 
در هفته های گذشته موجب شد تا برای کنترل شيوع 
ویروس کرونا ؛ محدودیت هایی در کس���ب و کار و 

تردد مردم اعمال کنيم.
هدای���ت اهلل جمالی پور ضمن ق���در دانی از 
 همکاری مردم و کس���به در اجرای طرح هوش���مند 

محدودی���ت ها می افزاید : تا زمانی که روند بيماری 
در استان نزولی نشود، مراقبت ها و محدودیت ها باید 

تداوم و تشدید شود .
اما شاید شاه کليد این مبارزه ، جلوگيری از برپایی 
محفل های خانوادگی و گعده های دوس���تانه باشد. 
معموال در ش���هرهای کوچک با توجه به این که اکثر 
ش���هروندان با یکدیگر قوم و خویش و آشنا هستند، 
همچنان بازار داغی دارد. برای همين استاندار قزوین 

ه���م ممنوعيت برگزاری تجمعات خانوادگی را کليد 
پيروزی بر کرونا می داند و خواستار تداوم همکاری 

مردم در اجرای  مصوبات ستاد می شود. 
جمالی پور تاکيد می کند: مردم باید صبوری کنند 
و تحمل داشته باشند تا سالمت خود ، خانواده و همه 

مردم به خطر نيافتد .
رعای��ت  ۸۵درص��دی م��ردم در رعای��ت 

محدودیت ها
به گفته رئيس دانش���گاه علوم پزش���کی قزوین  

۸5درص���د مردم اس���تان محدودیت های کرونایی و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و فقط حدود 
10 درصد توجه کافی نس���بت به رعایت پروتکل ها 

ندارند.
پيم���ان نامدار با اش���اره به کاهش 20 درصدی 
 آمار بس���تری بيماران کرونایی در مراکز درمانی استان 
م���ی افزاید:  از زم���ان اجرای طرح محدودیت های 
کرونایی ش���مار بستری شدگان از 56۸ بيمار به 446 

بستری کرونایی کاهش یافته است.
وی در مورد تعيين وضعيت قرمز شهر ها توضيح 
می دهد : این آمار بر اساس داده های وزارت بهداشت 
و طبق محاس���بات ش���مار بستری شدگان نسبت به 

جمعيت به دست می آید. 
وی ب���ا بيان این که اعم���ال  محدودیت های 
سخت به نفع مردم است، می افزاید: از زمان اجرای 
 این طرح با کاهش 15 درصدی بس���تری شدگان در 
بيمارستان ها مواجه شده ایم اما اگر اوضاع به شرایط 

ع���ادی باز گردد و مردم نس���بت به رعایت ضوابط 
بهداش���تی بی تفاوت شوند، باردیگر با افزایش شيوع 

کرونا مواجه می شویم.
این در حالی است  که اعمال فشار زیاد به محدود 
کردن  کس���ب و کار اصناف در مصوبات ستاد کرونا 
مشکالت زیادی برای مغازه داران و بازاریان به وجود 
آورده اس���ت  به طوری که  برخی از کس���به و مغازه 
داران به دليل مشکالت مالی و نياز به تامين مخارج و 
گذران زندگی اقدام به دست فروشی می کنند و لوازم 

داخل مغازه را در کنار خيابان  بساط  می کنند.
پایبندی به شب نشینی های پاییزی !

از سویی دیگر به رغم تذکرات پی در پی ستاد 
مقابله با کرونا، متاسفانه برخی خانواده ها تا پاسی از 
شب مهمانی های شلوغ برگزار می کنند و عالوه بر 
ایجاد سر و صدای زیاد و مزاحمت برای همسایگان؛  
همه زحمات کادر درمان و از خود گذش���تگی سایر 
ش���هروندان را نس���بت به لزوم رعایت پروتکل های 

بهداشتی و حق الناس را زیر پا می گذارند.
ب���ا این وجود اجرای طرح محله محور قاس���م 
 س���ليمانی توانسته است شب نش���ينی های شبانه 
خانواده ها را کاهش دهد چرا که به خاطر ممنوعيت 
رفت و آمد های شبانه در سطح شهر ها دیگر امکان 
برگزاری این جلسات وجود ندارد. اما در جاهایی از 
شهر ها و یا مناطق روستایی که کنترل رفت و آمد ها 
انجام نمی گيرد همچنان مردم تذکرات مس���ئوالن در 
مورد برگزاری این دورهمی های دوس���تانه را رعایت 
نمی کنند و به شب نشينی های خانوادگی برای سپری 
کردن اوقات طوالنی ش���ب های پایيز پایبند هستند ! 
برای همين بيم آن می رود که در رویه جدید ؛ ویروس 
کرونا به روستاها کوچ کند  که در این صورت کنترل 
 ش���يوع این ویروس بس���يار سخت و پيامد های آن 

خطرناک تر خواهد بود!
ملیحه شریف خواه 
خبرنگار اطالعات در قزوین
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زنگ خطر کوچ کرونا به مناطق روستایی قزوین
اخبار شهرستان ها

اخبار كوتاه  

  گلباران مزار شهداي 16 آذر  در شهرری

 8عضو هيأت علمی دانشگاه مازندران در بين ۲درصد دانشمندان برتر جهان  

افزایش واردات کاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد به  اصفهان

کتاب »سردار دل ها« در سرفصل آموزشی سازمان سوادآموزی قرار می گيرد 

1- ش���ركت نفت پاسا�گا� �� نظر ���� نسبت به خريد سر�يس كيت جهت 6 �س���تگا� كمپرسو� �طلس كوپكو جهت كا�خانه تهر�� خو� �� طريق 
مناقصه �قد�� نمايد� متقاضيا� مى تو�نند جهت ��يافت �سنا� مناقصه� �� ساعا� ����� �� تا�يخ 1399/09/17 لغايت 1399/09/26 (به جز  ���ها� 
پنجش���نبه � جمعه � تعطيال� �سمى) به نشانى �يل مر�جعه � پيشنها�ها� خو� �� نيز حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه تا�يخ 1399/10/09 

به �بيرخانه شركت تحويل نمايند.
2- تهر��– س���عا�� �با�- بلو�� ��يا- خيابا� مطهر� ش���مالى- كوچه س���احل ��� ش���رقى- �نتها� كوچه-پال� 37- �فتر پشتيبانى- تلفن 
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3- مبلغ � نو� تضمين شركت �� مناقصه: سپر�� تضمين شركت �� مناقصه به ميز�� 310,000,000 (سيصد � �� ميليو�) �يا� مى باشد كه 
مى بايس���ت به صو�� �لف- ضمانتنامه بانكى �� بانك ها� مو�� تاييد مناقصه گز�� يا �- چك �مز��� بانكى �� �جه شركت نفت پاسا�گا� يا � – ���يز 

�جه نقد به شما�� حسا� 91277124 نز� بانك ملت به نا� شركت نفت پاسا�گا� باشد.
4- مد� تحويل : �� �ما� �بال� قر����� به مد� سه ما� خو�شيد� مى باشد. 

5-  محل تحويل: كا�خانه تهر�� شركت نفت پاسا�گا� به نشانى تهر�� � جا�� قديم قم � بعد �� سه ���  خير �با� � نرسيد� به باقر شهر � بلو�� �صلي شركت 
پااليش نفت شهيد تندگويا� تهر�� � ��حد قير سا�� � سايت شركت نفت پاسا�گا�

6- مد��� مو�� نيا� جهت تحويل �سنا� مناقصه: معرفى نامه ممهو� به مهر � �مضا� مجا� شركت(�شخا� حقوقى) به همر�� كا�� شناسايى معتبر.
7-به پيش���نها�ها� فاقد �مضا� فاقد تضمين ش���ركت �� مناقصه� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� موعد مقر� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد.
* هزينه �گهى به عهد� برند� مناقصه �ست.

* ��� �ين �گهى هيچگونه تعهد� بر�� �ستگا� مناقصه گز�� �يجا� نمى نمايد.

آگهى مناقصه عمومى دومرحله اى 
 شركت نفت پاسارگاد-99/11/ن-م

 A516 شركت نفت پاسا�گا� �� نظر ���� �هن �ال� بدنه كو�� صنعتى بال�ستفا�� مستقر �� كا�خانه تهر�� خو� �� به عنو�� �هن �ال� صنعتى �� جنس
گريد 60 � 70 به ميز�� تقريبى 25 تن به صو�� يكجا �� طريق مز�يد� به �ش����خا� ��جد ش����ر�يط به فر�� برساند� متقاضيا� مى تو�نند جهت ��يافت 
�سنا� مز�يد�� �� ساعا� ����� �� تا�يخ 1399/09/17 لغايت 1399/09/26 (به جز  ���ها� پنجشنبه � جمعه � تعطيال� �سمى) به نشانى �يل مر�جعه 

� پيشنها�ها� خو� �� نيز حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه تا�يخ 1399/10/09 به �بيرخانه شركت تحويل نمايند..
1- ���� ��يافت �س��نا�: س����عا�� �با� - بلو�� ��يا-خيابا� مطهر� شمالى-كوچه ساحل ��� ش����رقى-�نتها� كوچه-مديريت پشتيبانى-
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2- مبلغ � نو� تضمين ش��ركت �� مز�يد�: سپر�� تضمين شركت �� مز�يد� به ميز�� 300,000,000 �يا� (سيصد ميليو� �يا�) مى باشد كه 
مى بايس����ت به صو�� چك بانكى �مز��� بانكى �� �جه ش����ركت نفت پاسا�گا� � يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� جا� به شما�� 91277124 نز� بانك 

ملت به نا� شركت نفت پاسا�گا� باشد.
3- محل �پو� ضايعا�: كا�خانه تهر�� ش����ركت نفت پاس����ا�گا� به نشانى: تهر�� � جا�� قديم قم � بعد �� سه ���  خير �با� � نرسيد� به باقر شهر � بلو�� 

�صلي شركت پااليش نفت شهيد تندگويا� تهر�� � ��حد قير سا�� � سايت شركت نفت پاسا�گا�
4- مد��� مو�� نيا� جهت تحويل �س��نا� مز�يد�: معرفى نامه ممهو� به مهر � �مضا� مجا� شركت(�شخا� حقوقى) به همر�� كا�� شناسايى 

� �شخا� حقيقى با كا�� شناسايى.
5- به پيش����نها�ها� فاقد �مضا� فاقد تضمين شركت �� مز�يد�� مشر��� مخد�� � پيش����نها�هايى كه بعد �� موعد مقر� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد
* هزينه �گهى � كا�شناسى قيمت پايه مز�يد� به عهد� برند� مز�يد� �ست.

* ��� �ين �گهى هيچگونه تعهد� بر�� �ستگا� مز�يد� گز�� �يجا� نمى نمايد.

آگهى مزايده
 شركت نفت پاسارگاد-2-99/ز-م

ت  دوم
نوب

  Olemax 207 شركت پتر�شيمى جم  �� نظر ���� تامين 000�56 كيلوگر� كاتاليست  
مطابق با مش���خصا� فني � �ستاند��� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � �سنا� مناقصه � �� 

طريق مناقصه عمومي �  به تامين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
99-JPC-992112 :شما�� مناقصه   - 

- �ستگا� نظا�� : تد��كا� شركت پتر�شيمى جم
- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه

�نو�� تضامين: 
1- ضمانت نامه بانكى

2- ضمانت نامه ها� صا�� شد� �� سو� موسسا� �عتبا�� غير بانكى كه ����� مجو� ال�� �� 
بانك مركز� جمهو�� �سالمى �ير�� هستند.

3- �جه نقد (�� طريق ���يز �جه به حسا� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى جم شما�� حسا� 
 (2663107006

 - ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.
- ��يافت �س��نا�: پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي ���� نوبت 
مو�خه شنبه 99/09/15  � ��ش���نبه مو�� 99/09/17   نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه تا 
پايا� �قت ����� ��� پنج شنبه مو�خه 99/09/27 �� �بسايت پتر�شيمى جم �قد�� نمايند.

�سنا� مناقصه بايستي توسط �ش���خا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � حد�كثر تا پايا� 
�قت ����� ��� پنج شنبه 99/10/11   به نشاني �فتر مركز� : تهر��� خيابا� تو�نير� خيابا� 
نظامي گنجو�� ��بر�� ش���هر���� منطقه 6� پال� 27� ��حد �بيرخانه محرمانه حر�ست 
تحويل گر��.  بديهي �ست به پيش���نها�هايى كه پس �� سر�سيد تحويل گر�� هيچگونه 

ترتيب �ثر� ���� نخو�هد شد.
  - تلفن تما� :88654545-021  (��خلى 371)

 ���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اى 

مجتمع پتروشيمي جم

ت اول
نوب

شركت پتر�شيمى جم  �� نظر ���� تامين
PARKER" MANIFOLD VALVE, 6000 PSI // SWAGELOK //

  مطابق با مشخصا� فني � �س���تاند��� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � �سنا� 
مناقصه � �� طريق مناقصه عمومي �  به تامين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

PJS - 982297 :شما�� مناقصه   - 
- �ستگا� نظا�� : تعمير�� �بز�� �قيق

-  مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: --//600/000/000 ميليو�  �يا�
- ��يافت �س��نا�: پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� 
سايت پتر�ش���يمي جم به ���� www.jpcomplex.com تا پايا� �قت 

����� سه شنبه  مو�خه 99/09/25 �قد�� نمايند.
�سنا� مناقصه بايستي توسط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � حد�كثر 
تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 99/10/02  به نشاني:  �فتر مركز� : تهر��� 
خيابا� تو�نير� خياب���ا� نظامي گنجو�� ��بر�� ش���هر���� منطقه 6� پال� 
27�  طبقه همكف – �بيرخانه محرمانه حر�س���ت تحويل گر��.  بديهي �س���ت 
به پيشنها�هايي كه پس �� سر�س���يد تحويل گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� 

نخو�هد شد.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

- نمابر:  88656489 – 021
���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي
 PJS - 982297 

مجتمع پتروشيمي جم

شـركت شـهر صنعتي كاوه جهت �س��تقر�� ��حدها� ستا�� خو� 
 به صو�� موقت نيا� به يك با� س��اختما� به صو�� �س��تيجا�� 

( �هن كامل – �هن � �جا�� ) �� تهر�� با مشخصا� �يل ����: 
1- مساحت �ير بنا : 900 مترمربع تا 1200 مترمربع . 

2- پا�كينگ : حد�قل به تعد�� 20 �ستگا� خو��� سو��� .  
3- محد��� : ج���ر�� – �فريقا – مد�� – مطهر� – ميد�� ����نتين – بلو�� 

بيهقى – �حمد قصير – قائم مقا� فر�هانى . 
4- مد� �ما� �جا�� : �� سا� � قابل تمديد بر�� شش ما� . 

5- قدمت ساختما� : حد�كثر �� سا� . 
�� مالكين محتر� �عو� بعمل مى �يد  � قيمت پيش���نها�� خو� �� ظر� مد� 
حد�كثر �� ��� �� تا�يخ �گهى � به صو�� كتبى به نشانى � تهر��� ميد�� ����نتين � 
بلو�� بيهقى � كوچه شانز�هم شرقى � پال� 16� طبقه ��� � ��حد تد��كا� ( �قا� 

ناهيد�) � ���ئه نمايند . 
جهت هماهنگى با��يد �� محل با ش���ما��  19-88730318 ( ��خلى 111 ) � يا 

شما�� همر�� 09121996670 – ( �قا� ناهيد�) � تما� حاصل فرمايند. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي (نوبت دوم)
شماره فراخوان: 99/09/2

شماره آگهي ستادموضوع مناقصهرديفشماره آگهي ستادموضوع مناقصهرديف

2099093510000041خريد، حمل، نصب، راه اندازي كمپرسور بدون روغن يونيت دندانپزشكي209909351000002715خريد آمبوالنس1

2099093510000042خريد، حمل، نصب، راه اندازي ميكروسكوپ دوچشمي آزمايشگاهي209909351000002816خريد، حمل، نصب و راه اندازي دستگاه اتوآنااليزر2

2099093510000043خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش اتوكالو سريع روميزي كالس 209909351000002917Bخريد، حمل، نصب و راه اندازي سل كانتر3

2099093510000044خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش الكتروشوك با مانيتور و بدون پيس209909351000003018خريد، حمل، نصب و راه اندازي انواع سانتريفوژ4

خريد، حمل، نصب و راه اندازي اتوآنااليزر با حجم كاري 300 الي 400 تست در ساعت 5
(ISE بدون)2099093510000045خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش ابزار دندانپزشكي طبق ليست پيوست209909351000003119

2099093510000046خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش انواع يخچال آزمايشگاهي209909351000003220خريد، حمل، نصب و راه اندازي يونيت دندانپزشكي همراه با صندلي دندانپزشك6

2099093510000047خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش انواع الرنگوسكوپ209909351000003321خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي درمانگاه درگز7

2099093510000048خريد، حمل و نصب چراغ معاينه پايه دار209909351000003422خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي درمانگاه خواف8

2099093510000049خريد، حمل انواع كپسول اكسيژن209909351000003523خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي درمانگاه فريمان9

2099093510000050خريد، حمل انواع صندلي209909351000003624خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي درمانگاه دشتي10

2099093510000051خريد، حمل انواع ميز چوبي209909351000003725خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي پلي كلينيك برازجان11

2099093510000052خريد، حمل انواع مصنوعات چوبي209909351000003826خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي و آزمايشگاهي درمانگاه جم12

خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش انواع دستگاه نظافتي (جاروبرقي آب و خاك 209909351000003927خريد، حمل، نصب و راه اندازي ميزبندي و قفسه بندي عمومي توسعه بيمارستان شوشتر13
2099093510000053و زمين شوي)

2099093510000054خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش تخت الكتريكال بستري 3 شكن، كمد، ميزغذا209909351000004028خريد، حمل، نصب نيمكت انتظار 4 نفره و 3 نفره14

آدرس مناقصه گزار (جهت پسـت يا تسـليم نمودن پاكت الف): تهر��� خيابا� �ليعصر (عج)� نرس���يد� به خيابا� �سفنديا�� خيابا� شهيد بابك بهر�مى� 
پال�3� ��حد حر�ست شركت سرمايه گذ��� خانه سا�� �ير�� - كد پستى: 1968656811

ش��ركت س��رمايه گذ��� خانه س��ا�� �ير�� �� نظ��ر ���� �� طري��ق مناقصه عموم��ي ��مرحله �� با مش��خصا� 
�يل نس��بت ب��ه �نتخ��ا� تأمين كنند� ه��ا� �� صال� جه��ت موض��و� مناقص��ا�� �� پر��� ه��ا� پلى كلينيك 
 بر��ج��ا�� ��مان��گا� ��گز� ��مان��گا� جم� ��مانگا� خ��و��� ��مانگا� �ش��تي � ��مانگا� فريما� �� پ��ر��� ها� تكليفى � مأمو�يتى س��ا�ما� 

تأمين �جتماعى� �قد�� نمايد. 
مشخصات مناقصات:

1- مناقصه گز��: شركت سرمايه گذ��� خانه سا�� �ير�� 
2- موضو� مناقصا�: خريد� حمل� نصب� ��� �ند��� � �مو�� تجهيز�� پزش���كى� هتلينگ � چها�گانه مو�� نيا� مر�كز ��مانى� طبق مشخصا� مند�� �� �سنا� 

مناقصه� قابل �سترسى �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)
3- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (فر�يند ��جا� كا�): طبق جد�� شر�يط عمومى � �ختصاصى مناقصا�� پيوست �گهى منتشر� �� سامانه "ستا�" �� نو� 

(�لف) � يا (�) � يا (�) ما�� (4) �يين نامه تضمين معامال� ��لتى مصو� سا� 1394 
4-شما�� فر�خو�� مناقصه (�گهي) �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت (ستا�)� بر�� تجهيز�� مربو� به شر� �ير �ست.

لذ� �� كليه تأمين كنندگا� ����� صالحيت كه �� تجربه� تو�نايي � صالحيت كافي برخو���� هس���تند� �عو� مي گر�� با مر�جعه به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
(س���تا�) نسبت به خريد � ��يافت �س���نا� مناقصه به مبلغ 2,500,000 (�� ميليو� � پانصد هز��) �يا� به منظو� تهيه � تكميل �قد�� نمو�� � �سنا� مربو� �� طبق برنامه 

�ما� بند� مناقصه به شر� �يل �� طريق "ستا�" ���ئه نمايند.
برنامه زمان بندى مناقصات:

1-�ما� تو�يع �سنا�: �� تا�يخ 1399/09/15 مطابق �ما� بند� مناقصه � منحصر�� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) 
2-مهلت تسليم پيشنها�ها (با�گذ��� �� ستا�): حد�كثر تا ساعت 14:00 مطابق �ما� بند� هر مناقصه �� طريق ستا�

3-مهلت تس��ليم فيزيكى پاكت ها�  (�لف): حد�كثر تا س���اعت 14:00 ��� قبل �� �فتتا� پاكت ها� �لف/�� مطابق �ما� بند� هر مناقصه (�� طريق ستا�) � 
به ����  مناقصه گز��

4-�ما� گش��ايش پاكت ها� (�لف)�(�): ساعت 10:00  مطابق �ما� بند� هر مناقصه �� طريق ستا� (بنا به تعد�� پيشنها�ها� مناقصه گر�� � ���� "ستا�" 
�ين جلسه مي تو�ند بيش �� يك ��� به صو�� متو�لي ���مه يابد.)

5-�ما� گشايش پاكت ها� (�): �� جلسه گشايش پاكت ها� (�لف) � (�) تعيين مي گر��.
6-مد� �عتبا� پيشنها�ها: حد�قل سه ما� �� تا�يخ �فتتا� پيشنها�ها

توجه:
1-كليه مر�حل مناقصه �� ��يافت � تحويل �س���نا� مناقصه تا گشايش پاكت ها �� طريق سامانه ستا� (setadiran.ir) �نجا� مي شو�. لذ� �� هرگونه مر�جعه حضو�� 

به محل شركت جهت خريد �سنا� مناقصه� �طال� �� شر�يط مناقصه يا سو�ال� مطر�� �كيد� خو����� گر��.
2-�عايت قانو� "حد�كثر �ستفا�� �� تو�� توليد� � خدماتى كشو� � حمايت �� كاال� �ير�نى" �� طر� مناقصه گر�� �لز�مى �ست.

3-مناقصه گز�� �� �� يا قبو� هر يك � يا همه پيشنها�ها� ��صله بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل باشد مختا� �ست � ���ئه پيشنها�ها حقى بر�� شركت كنند� �� مناقصه 
� يا تكليفى بر�� مناقصه گز�� جهت �نعقا� قر����� با پيشنها� �هند� �يجا� نمى نمايد.

4-�� صو�� ��شتن هرگونه سو��� با شما�� ها� 88650905-021 �لى 29� ��خلى 2346� ��حد با��گانى تما� حاصل نماييد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت مواد ويژه ليا (سهامي عام) به شماره ثبت 

116518 و شناسه ملي 10101601243
بدينوسيله �� كليه س���هامد����� �عو� مي گر�� جهت شركت �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت كه �� س���اعت :11:00 ��� پنجشنبه مو�� 
1399/09/27 �� محل خيابا� نلسو� ماندال� كوچه گلفا� پال�5 ��حد8 برگز�� 

مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� تصويب صو�� ها� مالي سا� مالي منتهي به 1399/05/31
2� �نتخا� � تعيين حسابر� � با��� قانوني

3� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
5� تعيين پا��� هيئت مدير�

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه باشد.
هيئت مدير� شركت مو�� �يژ� ليا (سهامي عا�)

آگهى تغييرات 
شركت فرا بنيان الكترون نوين كهكشان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 475650 و شناسه ملى 14005086741
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/18 
تصميما� �يل �تخا� شد : ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� 
گر�يد � س���يدعلى صالحى �مير� به ش���ما�� ملى 2063423113 � 
حمي���د نصر�لهى ��لقى به كد ملى 2851488627 � محمو� عبد�للهى 
نمي���ن به كد ملى 0040499121 به عن���و�� مدير�� تصفيه �نتخا� 
گر�يدند . نشانى محل تصفيه به ���� تهر�� بلو�� مير��ما� پال� 210 

طبقه همكف كدپستى 1549753711 مى باشد.
 سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(1019530)



سرویس خبر: طی روزهای اخیر 
بارش برف و باران و همچنین وزش 
 باد بس���یاری از مناطق کشورمان را 
فرا گرفته و سبب وقوع سیل، آبگرفتگی 
معابر ش���هری و انسداد برخی جاده 
ها ش���ده است و این در حالی است 
ک���ه مردم اکثر نقاط کش���ورمان این 
روزها به دلیل اعمال محدودیت های 
 کرونایی به ش���دت در مضیقه قرار 

گرفته اند. 
تغییرات جوی در حالی اکثر نقاط 
کشورمان را فرا گرفته است که مردم 
برای اجرای پروتکل های بهداش���تی 
وعمل ب���ه محدودیت های کرونایی  
سردرگم ش���ده اند و برای نجات از 
سیل و آبگرفتگی خانه هایشان، ترجیح 
می دهند نسبت به ضوابط بهداشتی و 
محدودیت ها بی تفاوت باش���ند و از 

کنار آن به سادگی بگذرند.
سامانه بارش���ی که از روزهای 
گذش���ته در مناطقی از جنوب کشور 
به ویژه جنوب غربی فعال شده است، 
آبگرفتگی و مسدود شدن راه های برخی 
از شهرهای استان بوشهر و خوزستان 
 را به دنبال داش���ته است و پیش بینی 
می ش���ود این بارش ها همچنان ادامه 
داشته باشد و گستره فعالیت خود را به 
مناطق مرکزی از جمله قزوین، تهران 

و البرز توسعه دهد. 
بارش باران از روزهای گذشته در 
بیشتر مناطق استان خوزستان آغاز شده 
و هندیجان با ۶۴میلیمتر بارش در صدر 

جدول میزان بارندگی استان است.
 میزان بارندگی در خوزستان به 
حدی ب���ود که راه های ارتباطی بین 
استان های بوش���هر و خوزستان در 
پی بارندگی های شنبه شب و طغیان 
رودخانه ه���ای فصلی، تا اطالع ثانوی 

بسته است.
صبح دیروز س���یالب س���بب 
آبگرفتگی مسیرهای دیلم - بهبهان و 
دیلم - هندیجان شد که با تالش عوامل 
راهداری، جاده هندیجان - دیلم حوالی 
بازگشایی و ارتباط زمینی خوزستان به 

استان بوشهر هم برقرار شد.

شدت بارش ها در بوشهر و بسته 
شدن راه ها

خبرها حاکی از آن اس���ت که 
بارش ها در اس���تان بوشهر و راه های 
ارتباطی آن ، س���ایر نقاط همجوار را 
تحت تاثیر قرار داده است که از جمله 
آنه���ا می توان به ریزش کوه در جاده 

برازجان - کنارتخته اش���اره کرد که 
سبب انسداد مسیر اصلی ارتباط استان 

با شیراز شد.
جهانگیر دهقانی مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری بوشهر گفت: چندین 
محور روس���تایی در شهرستان گناوه 
هم مسدود ش���دند؛ البته آبگرفتگی 
محورهای روس���تایی به طور موقت 
اس���ت و انتظار می رود با فرونشستن 
آب، این راه های روس���تایی باز شوند. 
وی افزود: همچنین قسمتی از بخش 

های شبانکاره، سعدآباد، آبپخش و شهر 
وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان 
به علت طغیان رودخانه های باالدست 
دچار آبگرفتگی معابر و برخی از خانه ها 
شدندکه اکیپ های امدادی به حال امداد 
رسانی در این مناطق پرداختند. همچنین 
باد ش���دید منجر به قطعی برق گناوه 

شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
اس���تانداری بوشهر، آبگرفتگی معابر، 
خیابان ها و خانه ها از دیگر پیامد های 
وقوع سیل بود. از سویی دیگر جاری 
شدن سیل سبب غوطه ور شدن چند 
دس���تگاه خودرو در سیالب برازجان 

بوشهر شد.
خبر دیگر این که ۲ زن بر اثر سیل 
و ریزش کوه در شهرستان دشتستان 

جان خود را از دست دادند.

آبگرفتگی در معابر ش��هری و 
اخالل در پروازهای شیراز

گزارش از استان فارس هم حاکی 
از این است که با شدت گرفتن بارش 
باران در استان ، برخی معابر در نقاط 
مختلف اس���تان از جمله شیراز دچار 
آبگرفتگی ش���دند. همچنین با شدت 

گرفتن بارش ها و نامساعد شدن شرایط 
جوی، پروازها در فرودگاه بین المللی 
شیراز که تا صبح دیروز بدون مشکل 
در حال انجام بود، دچار اختالل ش���د 
به طوری که مه گرفتگی و ش���دت 
بارش ها سبب لغو پرواز شیراز به مقصد 

خارک شد .
لغزندگی جاده ها و آبگرفتگی در 

برخی استان هان
گزارش ها از اس���تان کرمان که 
سومین استان متاثر از بارش های جنوب 

کشور به شمار می رود، حاکی است 
محورهای کوهستانی در جنوب این 
استان با وجود بارش های پراکنده باران، 
ب���از و تردد خودروها در جریان ولی 

جاده ها لغزنده شده اند.
در استان اصفهان هم جاری شدن 
سیالب در برخی از رودخانه های فصلی 
جنوب و شرق اصفهان گزارش شده 
است که خوشبختانه تاکنون خسارتی 
به جا نگذاش���ته است. از سویی دیگر 
محورهای غربی و جنوبی نجف آباد 
- داران، سمیرم - شهرضا، سمیرم - 
یاس���وج، چادگان - چلگرد، چادگان 
- داران، چ���ادگان - نجف آباد، داران 
- بویین، بویین - الیگودرز، خوانسار - 
دامنه، خوانسار - گلپایگان، فریدونشهر 
 - داران، فریدونش���هر - پش���تکوه، 
دهاقان - س���میرم و زرین ش���هر - 

شهرکرد شاهد بارش برف بودند.
در چهارمحال و بختیاری بارش 
برف راه های ارتباطی ۱۵روس���تای 
دهس���تان موگویی و 7 روس���تای 
بخش بازفت شهرس���تان کوهرنگ را 
مس���دود کرد. هواشناسی قم هم با 
اعالم وضعیت هشدار سطح نارنجی 
درباره بارندگی های اخیر از شهروندان 
خواس���ت تا از ت���ردد و توقف در 
مسیر رودخانه ها اجتناب کنند؛ دمای 
هوا در این اس���تان حدود ۱0 درجه 
کاهش یافته است و وقوع مخاطراتی 
همچون آبگرفتگی معابر،  سیالبی شدن 
مسیل ها، لغزندگی  جاده ها،  سرما زدگی 
محصوالت کشاورزی در مناطق مرتفع 
اس���تان و کاه���ش دید افقی به دلیل 

مه آلودگی قابل پیش بینی است.
در استان کردستان هم بارش برف 
و باران همه مسیرهای اصلی و فرعی 
این اس���تان کردستان را فرا گرفت و 

موجب لغزندگی سطح جاده ها شد.
استان یزد هم درپی ورود سامانه 
قوی بارشی،دیروز با بارش شدید باران 
مواجه ش���د به نحوی که جاری شدن 
 آب در معابر ش���هر یزد، آبگرفتگی 
تع���دادي از خانه ه���ا و مغازه ها را 

درپی داشت.
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سیل   ، محدودیت های کرونایی را با خود بُرد 
ایمیل خط ارتباطي :

تشكر از كاركنان ميدان ميوه و تره بار خرم رودي
جا دارد از برخورد بس���یار خوب مدیر و کارکنان میدان میوه 
و تره بار خرم رودي خیابان مرزداران تش���کر و قدرداني کنم، به دلیل 
مدیریت و نظارت الزم بر عملکرد فروش���ندگان این مرکز، در اسرع 
وقت به گالیه و شکایت هاي مراجعان رسیدگي و در صورت اثبات 

تخلف، با فرد متخلف برخورد مي شود.
ابوالقاسم كیاني

راهنمايي و رانندگي مشكل ترافيك خروجي بزرگراه را حل كند
صبحها مس���دود ش���دن رمپ خروجي بزرگراه شهید حقاني به 
بزرگراه ش���هید مدرس موجب ترافیك بس���یار سنگیني در این محل 
مي شود و در نتیجه مدت زمان طي این مسیر تا میدان ونك به جاي 
۵ دقیقه به نیم ساعت هم مي رسد. از راهنمایي و رانندگي منطقه 3 
تقاضا داریم ضمن اعالم دلیل ایجاد این راهبندان س���نگین، در مورد 
حل مش���کل رانندگان و سرنش���ینان خودروها بخصوص در حوالي 

ساعت 9 صبح اقدام کنند. 
احمد � راننده تاكسي هاي خطي سیدخندان

اين روش توزيع گوشت مرغ اصولي نيست
با توزیع گوش���ت مرغ به قیمت ارزان، برخي از خانواده هایي 
ک���ه توان خرید مرغ گران قیمت را ندارند؛ هر روز در صف هاي 
طویل و اغلب به مدت چند ساعت معطل مي شوند تا بتوانند آن 
را تهیه کنند. من هم براي خرید این کاال از س���اعت 8 صبح در 
ص���ف طویل ب���ازار میوه و تره بار منتظر ماندم، ولي به دلیل تمام 
شدن گوشت مرغ به نرخ دولتی موفق به تهیه آن نشدم.  آیا این 
روش ه���ا براي توزیع اقالم خوراکي و ضروري مردم توجیه پذیر 
اس���ت؟ به دلیل عدم مدیریت اصولي و نظارت مس���تمر بر بازار؛ 
مردم و به ویژه افراد ضعیف و کم درآمد جامعه تاوان گزافي براي 

آن باید بپردازند.
متقاضي گوشت مرغ به نرخ دولتي 

تشكر از يادداشت دكتر شهيدي مودب و يك تذكر
جا دارد از یادداشت »درس هایي از یك ترور« دکتر شهیدي مودب 
در روزنامه اطالعات تشکر کنم که با یادآوري شماري از ترورهاي 
اجرا شده در دنیا، در مورد ضرورت شناخت بیشتر مردم و مسئوالن 
از عامالن ترورها و توطئه هاي دشمنان کشور نکات مهمي را مطرح 
کرده بودند، اما متأسفانه چند مورد غلط هاي چاپي در یادداشت وجود 
داش���ت که امیدواریم در آینده تکرار نشود، به عنوان مثال کلمه هاي 
»کالح« و »تأسري« غلط است و درست آنها »کاله« و »تأثري« است. 
ضرورت دارد از این گونه اشتباه ها در بخش ویراستاري روزنامه وزین 

اطالعات پیشگیري شود.
خواننده روزنامه اطالعات 

تأثيرگذاري اين شعر بر سالمت مردم!
در شرایط همه گیري شیوع بیماري کرونا و به خطر افتادن جان 
هزاران هموطن عزیزمان، به نظر من عمل به این ۲ بیت ش���عرم در 

حفظ سالمت مردم مي تواند تا حدي مؤثر باشد:
برون از خانه و کاشانه رفتن 

بود مرز سالمت را شکستن 
بود شرط معیشت با سالمت 

دهان خود از غیر خلق بستن!
خواننده روزنامه اطالعات  

پيشنهادي به معاون كل وزارت بهداشت و درمان!
ش���ماري از کارخانه هاي دارویي با سوء استفاده از تحریم ها به 
ش���دت بر قیمت محصوالت ش���ان افزوده اند و دولت هم با توجه به 
محدودیت ه���اي واردات دارو، به تولیدکنندگان براي افزایش قیمت 
فرآورده هایشان کمك کرده است. ایکاش جناب آقاي حریرچي معاون 
کل وزارت بهداش���ت و درمان با همان روحیه ش���اد و مردمي خود 
ک���ه براي اجراي طرح تعطیلي در کش���ور اقدام کرده اند، در مقابل 
داروخانه ه���ا و به وی���ژه داروخانه هاي مرکزي هالل احمر و ۱3 آبان 
حضور یابند و مستقیماً شنونده درد دل هاي آزاردهنده بیماراني باشند 
ک���ه یا داروهاي خ���ود را نمي یابند و یا به دلیل قیمت گزاف آن ها، 

مستأصل و درمانده مي شوند.
بیمار مراجعه كننده به داروخانه هاي دولتي

شهرداري فرديس درختان فرسوده را هرس كند
از ساکنان شهرک ناز فردیس کرج هستم، در حالي که بارها به 
شهرداري و شرکت برق منطقه براي قطع درختان فرسوده و قدیمي 
ش���هرک که در کنار کابل هاي برق قرار دارند، مراجعه  کرده ایم و با 
خط ارتباطي مردم با روزنامه اطالعات تماس گرفته ایم، ش���هرداري 
فردیس فقط تعداد کمي از درختان را هرس کرده است و هنوز خطر 
آتش سوزي درختان فرسوده در صورت وزش بادهاي تند و رعد و 
برق براي ساکنان محل وجود دارد. از شهرداري فردیس درخواست 
مي ش���ود که یا مجوز قطع درختان را براي سازمان آتش نشاني صادر 

و یا براي هرس مابقي درختان اقدام کنند.
از ساكنان شهرك ناز 

ضرورت بهبود روابط با كشورهاي همسايه
در ش���رایط حس���اس فعلي به نظر من در یك گفتمان ملي بهتر 
است از آرا و نظرات تمامي شخصیت هاي سیاسي معتقد به نظام و 
قانون اساسي و نیز اقتصاددانان و حقوق دانان باتجربه استفاده شود و 
با ایجاد میزگردهایي در صداوس���یما به ارائه راهکارهایي براي بهبود 
روابط با کش���ورهاي منطقه پرداخته شود. به نظر مي رسد نمایندگان 
محترم مجلس با ارائه طرح عبور از تحریم ها و تقویت صنعت هسته اي، 
پاس���خ مقتدرانه اي به توطئه هاي اسرائیل و آمریکا نخواهند داد و از 
اینرو در مقابل جامعه جهاني و آژانس بین المللي انرژي اتمي جا دارد 
مسئوالن نظام با درایت و هشیاري مانع از اجراي طرح ارائه شده و 

حفظ منافع ملي شوند.
تلفن به خط ارتباطي 

تشكر از پژوهشگاه قوه قضائيه
جا دارد از پژوهش����گاه قوه قضائیه که از وکال، کارشناس����ان و 
اس����اتید حقوق دعوت به عمل آورده است تا مقاالت و تحلیل هاي 
مفید و کارشناسي شده خود را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند و 
این مرکز نیز براي اطالع رس����اني به مردم، آن ها را چاپ کند، تشکر 
و قدرداني کنم، در ضمن از روزنامه اطالعات به دلیل چاپ مقاالت 
کارشناسان و اندیشمندان کشور در صفحه حقوقي تشکر مي کنم، البته 
تمام����ي مقاالت ادبي، هنري، حقوقي و اجتماعي روزنامه اطالعات 
مانند گنجینه اي گرانبها است که در اختیار عالقه مندان و خوانندگان 

قرار مي گیرد.
فرهنگي بازنشسته 

مطالبات معلمان حق التدريس را بپردازند
از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش هستم که از فروردین 
ماه امس���ال، موفق به دریافت مطالبات خود نش���ده ام. از وزیر محترم 
آموزش و پرورش درخواس���ت داریم براي پرداخت به موقع حقوق 
این قش���ر از آموزگاران زحمتک���ش و اعالم جزئیات امتیازبندي و 

استخدام آنان اقدام کنند.
معلم  حق التدريس � اصفهان 

ضرورت بازسازي و تجهيز بيمارستان هاي قديمي
براي انجام تس���ت و اکو قلب به بیمارس���تان آموزشي درماني 
آیت اهلل طالقاني مراجعه کردم که جا دارد از برخورد بسیار مؤدبانه 
و با حوصله کادر درمان این مرکز پزش���کي تشکر و قدرداني کنم، 
اما متأسفانه نکات بهداشتي در محیط بیمارستان، آسانسورها و بخش 
درمانگاه آن رعایت نمي ش���ود و گویا هیچ نظارتي بر نظافت و یا 
مرمت و بازسازي این بیمارستان صورت نمي گیرد. از وزارت بهداشت 
و درمان انتظار مي رود که براي بازس���ازي و تجهیز بیمارستان هاي 

قدیمي اقدام کند.
از مراجعان بیمارستان آيت اهلل طالقاني 

لزوم برخورد قاطع با مافياي خودرو در كشور
انتشار اخبار کاهش قیمت برخي از خودروهاي پرطرفدار داخلي 
در رسانه ها براي افرادي که توان مالي خرید خودروهاي ارزان قیمت را 
دارند، خوشحال کننده است، اما امیدواریم این تصمیمات بدون دخالت 
مافیاي خودرو تا رس���یدن به قیمت هاي متعادل و واقعي خودروهاي 
تولید کش���ور ادامه یابد. به نظر مي رس���د یکي از دالیل اصلي گراني 
خودروها خرید و فروش مس���تمر آن ها توسط غیرمصرف کنندگان 
اس���ت که نتیجه اي به جز س���ود رساندن به سرمایه گذاران این بازار 
را ندارد و متأس���فانه هیچ مرجعي هم با آنان برخورد قاطع نمي کند. 
ش���یوه  فروش محصوالت ۲ شرکت عمده خودروسازي به صورت 
قرعه کشي نیز یکي دیگر از راه هاي کمك به سودجویان بازار خودرو 

در کشور است.
متقاضي خودروهاي داخلي 

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .
با تشکر� سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

�گهي �عو� شركت بين �لمللي فر����� ها� غذ�يي خو� طعم 
سهامي خا� به شما�� ثبت 166926 � شناسه ملي 10102094550

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت � يا �كال� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا 
�� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� ساعت 9 صبح مو�� 1399/9/30 �� محل 

�فتر مركز� شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

� كاهش سرمايه �� �جر�� ما�� 141 قانو� �صال� قسمتي �� قانو� تجا��
هيئت مدير�

�گهى مز�يد�
�ين ش���ركت �� نظر ���� يك ��حد ���پا�تمانها� مس���كونى كليد نخو��� خو� �� به متر�� 123 
مترمربع (�� خو�به)��قع �� تهر��� نيا����� خيابا� صا�قى قمى� خيابا� بوكا�� خيابا� كوهستا�� 
خيابا� كوهس���ا��پال�  28 �� �� طريق مز�يد� عمومى به فر�� برساند.�س���نا� مز�يد� �� ����� 
فر�� ش���ركت جهت �سترس���ى عمو� قر�� ���� � مهلت تحويل پيشنها�ها �� پاكت ها� مهر � 
مو� شد� به �بيرخانه شركت حد�كثر تا ساعت 14:00 مو��99/09/24مى باشد.هزينه ها� ��� 
�گهى � كا�شناس���ى به عهد� برندگا� مز�يد� خو�هد بو�.شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها 

مختا� �ست.
شركت ساختمانى � شهرسا�� ����� تلفن: 021-88655049 � 021-88655038
����: تهر��� بلو�� �فريقا� پايين تر �� �ستگر��� خيابا� بنيسى� پال� 46� طبقه ���

بدينوسيله �� كليه شركا� شركت ساختمانى شهر ��� سهامى خا�  
( �� حا� تصفيه ) به شما�� ثبت  5866

 شناس���ه ملى   10100287318 �عو�  بعمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� 
فو� �لعا�� ش���ركت �� ساعت 10 صبح مو��  1399/09/28 كه  �� محل شركت برگز�� مى گر��� 

حضو� به هم �سانند .
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومى عا�� به طو� ف�و� �لعا�� م�و�� 1399/09/28 

ساعت 10صبح: 1: �نتخا� مدير تصفيه  شركت 2:تغيير  ���� محل تصفيه
 مرجع �عو� : مدير تصفيه شركت ساختمانى شهر��� 
(�� حا� تصفيه ) �قا� سيد  مهد� گلشنى

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا��
 شركت توليد� كشبا� صفا با مسئوليت محد�� 

به شما�� ثبت 12262 � شناسه ملي 10100476090
بدينوس���يله �� كليه شركا� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد تا ��� ساعت 10 صبح ��� پنج شنبه 
1399/9/27 �� مح���ل كا�خانه ��قع �� جا�� مخصو� كر� بعد �� بز�گر�� ����گا�� خيابا� �كتر 

عبيد� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:

�نتخا� هيئت مدير� � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.
هيئت مدير�

  �گهى مز�يد� �مال�(نوبت ���) 
شركت ملى ساختما� �� نظر ���� �مال� مشر�حه �ير �� �� طريق مز�يد� كتبى �� تا�يخ 1399/09/24 به فر�� �ساند :

1- �خذ پاكت پيشنها�� به همر�� �صل چك بانكى �� �جه شركت ملى ساختما� به شما�� شناسه ملى 10100305734 به ميز�� پنج ��صد قيمت 
پايه ملك مو�� نظر به صو�� چك ��� يا نقد � يا به صو�� بلوكه كر�� مطالبا� (جهت پيمانكا���) طبق فر� ش���ر�يط ش���ركت �� مز�يد� همه ���� 

بجز �يا� تعطيل �� ساعا� تعيين شد� قابل �نجا� �ست.
2- پيش���نها�ها� فاقد سپر�� يا ����� س���پر�� كمتر �� ميز�� مقر� �مخد�� � مبهم � مشر�� � پيشنها�هايى كه با شر�يط مند�� �� �گهى �  بر� 

شر�يط مز�يد� �ختال� ��شته يا بعد �� مد� مقر� ��صل گر���مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
3- �� تا�يخ �نتش���ا� �گهى�حد�كثرتا ساعت 09:00 تا�يخ 1399/09/24 يا تا پايا� �قت ����� �عال� شد� ��فر� شر�يط شركت �� مز�يد� متقاضيا� 

مى تو�نند پاكت ها� پيشنها�� خو� �� تحويل �بير خانه شركت نمايند.
 4- با�گش���ايى پاكت ها� پيش���نها�� �� محل �فتر مركز� شركت ملى س���اختما� تا�يخ 1399/09/24 (س���اعت 11:00) به نشانى: تهر��� 

ميد�� صنعت� خيابا� �ير�� �مين� خيابا� گلستا�� پال� هفت� طبق �ما� �عال� شد� �� فر� شر�يط شركت �� مز�يد� مى باشد.
5- شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ��صله مختا� مى باشد.

6- يك ��صد �قم پيشنها�� به عنو�� هزينه مز�يد� �� برندگا� ��يافت مى گر��.
7- جهت شركت �� مز�يد� � �خذ �طالعا� فر�� �مال� �� ساعت 9:30 �لى 12:30 با شما�� 88086051 ��خلى 503 تما� حاصل فرمايد.

آدرسقيمت پايه (ريال)متراژ (مترمربع)واحدنوع كاربرىشرحرديف

اصفهان، چهار راه هفتم محرم،ضلع غربى 2028,758,693,281,250تجارىپارك شهراصفهان1
خيابان آيت ا... كاشانى، مجتمع پارك شهر

اصفهان، چهار راه هفتم محرم،ضلع غربى 2132,49,796,950,000تجارىپارك شهراصفهان2
خيابان آيت ا... كاشانى، مجتمع پارك شهر

اصفهان، چهار راه هفتم محرم،ضلع غربى 3435,3911,335,859,375تجارىپارك شهراصفهان3
خيابان آيت ا... كاشانى، مجتمع پارك شهر

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادى، 2539,7451,083,882,350تجارىمجتمع سينا4
بعد از مسجد، طبقه همكف

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادى، 5126,8131,176,343,625تجارىمجتمع سينا5
بعد از مسجد، طبقه اول

تهران، شهرك غرب،ضلع شمالى،21S93,53119,835,312,500تجارىمجتمع پالتين6
 بلوارشهيد فرحزادى طبقه همكف

تهران شهرك غرب ضلع شمالى354S37,3626,805,800,000تجارىمجتمع پالتين7
 بلوار شهيد فرحزادى طبقه سوم

  �گهى مز�يد� �مال�(نوبت ���) 
شركت ملى ساختما� �� نظر ���� �مال� مشر�حه �ير �� �� طريق مز�يد� كتبى �� تا�يخ 1399/09/25 به فر�� �ساند :

1- �خذ پاكت پيشنها�� به همر�� �صل چك بانكى �� �جه شركت ملى ساختما� به شما�� شناسه ملى 10100305734 به ميز�� پنج ��صد 
قيمت پايه ملك مو�� نظر به صو�� چك ��� يا نقد � يا به صو�� بلوكه كر�� مطالبا� (جهت پيمانكا���) طبق فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 

همه ���� بجز �يا� تعطيل �� ساعا� تعيين شد� قابل �نجا� �ست.
2- پيشنها�ها� فاقد سپر�� يا ����� سپر�� كمتر �� ميز�� مقر� �مخد�� � مبهم � مشر�� � پيشنها�هايى كه با شر�يط مند�� �� �گهى �  بر� 

شر�يط مز�يد� �ختال� ��شته يا بعد �� مد� مقر� ��صل گر�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد..
3- �� تا�يخ �نتشا� �گهى� حد�كثر تا ساعت 09:00 تا�يخ 1399/09/25 ياتا پايا� �قت ����� �عال� شد� ��فر� شر�يط شركت �� مز�يد� متقاضيا� 

مى تو�نند پاكت ها� پيشنها�� خو� �� تحويل �بيرخانه شركت نمايند.
 4- با�گش���ايى پاكت ها� پيش���نها�� �� محل �فتر مركز� شركت ملى ساختما� تا�يخ 1399/09/25 (س���اعت 11:00) به نشانى: تهر�� 

ميد�� صنعت� خيابا� �ير�� �مين� خيابا� گلستا�� پال� هفت� طبق �ما� �عال� شد� �� فر� شر�يط شركت �� مز�يد� مى باشد.
5- شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ��صله مختا� مى باشد.

6- يك ��صد �قم پيشنها�� به عنو�� هزينه مز�يد� �� برندگا� ��يافت مى گر��.
7- جهت شركت �� مز�يد� � �خذ �طالعا� فر�� �مال� �� ساعت 9:30 �لى 12:30 با شما�� 88086051 ��خلى 503 تما� حاصل فرمايد.

آدرسقيمت پايه (ريال)مترمربعبلوكشماره يا موقعيت واحدطبقهرديف

 شمال شرقىاول1
 A677/812,028,499,957

اسالمشهر، ميدان الغدير، 

بعد از خروجى قائميه،

پروژه 800 واحدى

 ونك پارك اسالمشهر(واوان)

 جنوب غربىچهارم2
 A658/9810,692,000,015

 شمال شرقىچهارم3
 A677/8012,985,499,970

 جنوب غربىدهم4
 A658/9811,682,000,016

 شمال شرقىدهم5
 A677/8014,190,000,022

 شرقىدهم6
 A693/7416,400,999,959

 غربىيازدهم7
 A680/8814,734,500,031

 جنوبىيازدهم8
 A6181/4131,432,499,899

16/23,629,991,260-71 ، 72اول9

اسالمشهر، بلوار الغدير، 

شهرك امام خمينى، 

مجتمع تجارى وليعصر

224,900,500,000-48اول10

224,677,750,000-50اول11

225,082,000,000-57اول12

224,719,000,000-،58،59،60،61،70،77اول13

224,537,500,000-78 ، 79 اول14

206/747,850,016,500-(83و46)اول15

 رئيس قوه قضائيه  : بين اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستيم 

  سرویس خبر:رئیس قوه قضائیه گفت: در رسیدگی 
به پرونده های حوادث آبان 98 بین اعتراض و اغتشاش در 

»عمل«، فرق قائل شده ایم.
 آیت اهلل ابراهیم رئیس���ی در جلسه دیدار نمایندگان 
تش���کل های دانشجویی که به مناسبت روز دانشجو برگزار 
شد،افزود: کمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث 
آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری 
و رسیدگی به قصور و تقصیرهاست که عدم اعالم در این 

زمینه به معنای عدم اقدام نیست.
وی در ادامه گفت: آمریکای سال 3۲، امروز به مراتب 
ضعیف تر شده است. رسوایی که امروز آمریکایی ها در غرب 
به بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمی شود 

و این رسوایی روز به روز بیشتر می شود .
رئیس قوه قضائیه افزود: در این شرایط نشان ذوق زدگی 
برای مذاکره با آمریکا امری سخت نادرست و خطاست و 
بزک کردن آمریکا به عنوان آمریکای خوب و بد، امر خطایی 
است .ظلم و خوی استکباری، جمهوری خواه و دموکرات 
نمی شناسد و جمهوری اسالمی امروز بیش از هر زمانی در 

منطقه و کشور از قدرت برخوردار است.

رئیسی تاکید کرد: تنها راه برخورد با استکبار را نسخه 
رهبر معظم انقالب یعنی ایران قوی می دانیم و آنچه آمریکا 
را مایوس می کند این قوت ایران اسالمی است.امروز با توجه 
به داشتن مولفه هایمان در جایگاه عزت و اقتدار قرار داریم 

که این عزت باید حفظ شود. 
 وی با بیان این که آنچه پالس ملت و جنبش دانشجویی 
ماس���ت پالس مقاومت و ایستادگی و دفاع از مردم است، 
ادامه داد: موضع ش���هید فخری زاده ها و شهید سلیمانی ها 
پالس ملت ایران است و اگر بخواهیم از شهید فخری زاده 
 ترجمانی کنیم باید بگوید چهره و نماد خنثی سازی تهدید ها و

 تحریم هاست .  رئیسی تاکید کرد: ضدیت با استکبار و 
استعمار، رمز عزت ماست. در شرایط فعلی، هر نوع ذوق 
زدگی برای رابطه با آمریکا خطاست. آمریکای امروز به مراتب 
ضعیف تر از ۱۶آذر سال 3۲و یا ۴سال پیش است و  آنچه 
دشمن را به عقب نشینی وادار می کند، قوی شدن ایران اسالمی 
است. وی  در ادامه گفت:پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در 
ده ونك را به وزارت دادگستری واگذار کردیم، یك طرف 
موضوع، دولت و فرصتی تعیین شده است تا دولت مساله 

را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری می کنیم.

   رئی���س قوه قضائیه در پی وقوع حوادث ناگوار 
ناشی از آبگرفتگی معابر شهر های مختلف استان خوزستان 
در پی بارندگی های اخیر، به رئیس سازمان بازرسی کل 
کش���ور ماموریت داد تا با بررسی ابعاد موضوع، اقدامات 

الزم را در این زمینه انجام دهد. 
در بخش���ی از متن  دستور آیت اهلل رئیسی خطاب 
به حجت االسالم والمسلین جناب آقای حسن درویشیان   
آمده اس���ت: با توجه به تکرار حوادث ناگوار ناش���ی از 
آبگرفتگی معابر در ش���هر های مختلف استان خوزستان 
و بروز مش���کالت جدی و غیر قابل تحمل برای مردم 

شریف آن منطقه که حکایت از تعلل و قصور مسئوالن 
در ساماندهی آب و فاضالب استان دارد و با عنایت به 
گزارش و بررسی های مقدماتی انجام شده از ناحیه مقامات 
قضایی و بازرس���ی اس���تان، بدین وسیله به جناب عالی 
ماموریت داده می شود که در اسرع وقت شخصا به همراه 
تیمی از کارشناسان مجرب به استان خوزستان عزیمت، 
تمامی زمینه ها و ابعاد بروز این وضعیت را بررسی، قصور 
و تقصیر هر یك از مقامات ملی و استانی را مشخص و 
مراتب را برای رسیدگی قضایی به مقامات ذیربط منعکس 

و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

دستور ويژه رئيس قوه قضائيه برای پيگيری علت آبگرفتگی ها 

ضرب االجل 15 روزه دستگاه قضا برای عرضه خودروهای پاركينگی به بازار
س���رویس خبر: نشست بررسی 
مشکالت نگهداری خودروهای ناقص 
و تجاری در پارکینگ خودروسازان با 
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
و نمایندگان دستگاه های متولی برگزار 
و قرار ش���د خودروهای دارای کسری 
قطعات و تجاری شده تا آخر آذر جاری 

به متقاضیان تحویل شود.
حجت االس���الم و المسلمین 
درویش���یان گفت: باید تالش کنیم تا 
التهاب بازار خودرو کاهش یابد.این تلقی 
در جامعه وجود دارد که می خواهند عمداً 
خودروها را کف پارکینگ ها نگه دارند 
تا افزایش قیمت پیدا کند و یا شورای 
رقابت را مجبور به افزایش قیمت کنند 
که این مساله منجر به بدبینی در جامعه 
شده است. وی درباره  قطعات وارداتی 
صنعت خودرو با طرح این سئوال که 
آی���ا امکان تولید این قطعات در داخل 
وجود ندارد تا وابستگی به خارج کمتر 
و قطع شود، تاکید  کرد: اگر توانسته ایم 
باالی 90درص���د از قطعات را داخل 
کشور تولید کنیم، چگونه با وجود ۵هزار 
شرکت دانش بنیان، بخشی از این قطعات 

وارداتی قابل تولید در داخل نیستند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
درباره افزایش تقاضای خودرو در کشور، 

گفت: اگر تولید باشد و عرضه هم به 
موقع صورت بگیرد، جو روانی حاکم 
در جامعه در تقاضا کاهش پیدا خواهد 
کرد. درویش���یان، هدف از این نشست 
را بررس���ی علل وجود خودروهای 
ناقص در کف پارکینگ، عدم تحویل 
خودروهای تجاری س���ازی ش���ده به 
متقاضیان و همچنین بررسی مشکالت 
خودروسازها در این زمینه برشمرد و 
گفت: طبق آمار یکی از خودروسازان 
حدود 3۱هزار خودرو آماده تحویل به 
مش���تریان دارد و به نظر می رسد چون 
ناوگان حمل و نقل مش���کل دارد، این 

امر انجام نمی گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
با طرح این س���ئوال که مشکل نیروی 
انتظامی در شماره گذاری چیست، اظهار 
داشت: حدود ۲0هزار خودرو تولیدی 

توس���ط دو خودروساز کشور، معطل 
پالک و شماره گذاری هستند.

همچنین اش���کان میرمحمدی 
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی 
کل کشور با ارائه گزارش و بیان آماری 
از وضع خودروهای تولید شده ناقص 
در کارخانه مربوط به خودروسازان، به 
تعداد خودروهای شماره گذاری نشده به 
 رغم فاکتور ش���دن، خودروهایی که به 
واسطه مشکالت حمل هنوز به متقاضیان 
تحویل نش���ده اند، اهم قطعات کسری 
خودروهای تولیدی و سهم هر یك از 

قطعه سازان در این باره اشاره کرد.
 مدیران ۲شرکت خودروسازی 
کشور، وابس���تگی به برخی قطعات 
وارداتی، مشکل در تأمین ثبت سفارش 
ارز، افزای���ش هزین���ه حمل و برخی 
مش���کالت در حوزه زیست محیطی و 

گمرک را دلیل اصلی مشکالت و عدم 
به موقع عرضه خودرو اعالم کردند.

فرش���اد مقیم���ی مدیرعامل 
ایران خ���ودرو با بیان اینکه اخیراً مجوز 
گم���رک اختصاصی ایران خودرو اخذ 
ش���ده و به شکل حمل ونقل ریلی هم 
خودروها حمل خواهند شد افزود: تا 
آخر آذر خودروها از پارکینگ فروش 

خارج می شوند.
سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا 
هم نیز با تاکید بر ضرورت اس���تفاده 
از کفی ه���ای مخصوص حمل و نقل 
خودرو در کشور، به مشکالت مطرح 
ش���ده از سوی سازمان محیط زیست 
در خصوص ساندروهای تولیدی که 
از قطعات منفصله مس���تقر در گمرک 

صورت پذیرفته بود، اشاره کرد.
س���رهنگ علی محمدی رئیس 

مرکز شماره گذاری و تعویض پالک 
پلیس راهور ناجا هم تاکید کرد: فرایند 
ش���ماره گذاری به صورت سیستمی و 
پلیس راهور قادر است روزانه ۲0هزار 

دستگاه خودرو را شماره گذاری کند.
وی با بیان این که شبرنگ پالک 
خودروها وارداتی است، بر این موضوع 
تاکید کرد که چنانچه شرکت های دانش 
بنیان در این عرصه با پلیس همکاری 
کنند، برخی از مشکالت در این مقوله 
هم رفع خواهد شد.  در پایان درویشیان 
خطاب به خودروس���ازان گفت: طی 
دو هفته همه خودروهای مس���تقر در 
پارکینگ ها که مشکالتشان در جلسه 
مطرح ش���د، در جهت ایفای تعهدات 
خودروسازان باید به متقاضیان عرضه 
شده و نتیجه آن به سازمان بازرسی کل 

کشور گزارش شود.

اجرای حكم اعدام شهروند دوتابعيتی به تعويق افتاد

آلمان برای رفع ابهام های ترور شهيد سپهبد قاسم سليمانی 
با ايران همكاری كند

س����رویس خبر: وکی����ل مدافع 
احمدرضا جاللی،دوتابعیتی محکوم به 
اع����دام با تکذیب خبر انتقال موکلش 
ب����ه زندان رجایی ش����هر تاکید کرد : 
اوهمچن����ان در قرنطینه بند ۲09زندان 

اوین است.
به گزارش ایلنا، هالله موس����ویان 
افزود : اعالم شد که روز سه شنبه قرار 

بود این فرد به زندان رجایی شهر منتقل 
ش����ود اما ظاهراً خوشبختانه به دالیلی 
تصمیم گرفته اند که اجرای حکم را برای 

چند روز به تعویق بیندازند.
وی ادام����ه داد: از آنجایی که این 
پرونده به غیر از وجهه قضایی زوایای 
دیگری هم دارد و همچنین با توجه  به 
این که موکلم تبعه کشور سوئد هم است 

به نظر می رسد که مذاکرات دیپلماتیك 
توسط کشور متبوع ایشان در به تعویق 

افتادن اجرای حکم مؤثر بوده است.
احمدرضا جالل����ی که تابعیت 
سوئد را هم دارد، در سال 9۵بازداشت 
و به اتهام جاسوسی و همکاری با دول 
متخاصم محاکمه و به اعدام محکوم 

شد.

 س���رویس خبر: دبیرس���تاد حقوق بشر ومعاون امور
 بین الملل قوه قضائیه در دیدار س���فیر آلمان در تهران از 
وی درخواست کرد برای تکمیل پرونده ترور شهید سپهبد 
قاس���م سلیمانی و رفع ابهام ها درباره عامالن این جنایت با 

ایران همکاری کند.
علی باقری کنی در دیدار با  هانس اودو موتِس���ل، 
سفیر آلمان در تهران افزود:موضع جمهوری اسالمی درباره 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای و توان موشکی ریشه و مبنای 
حقوق بشری دارد، چراکه ملت ایران حق دارد از توانمندی های 
خود برای ارتقای توان علمی، فن آوری و صنعتی کش���ور 
استفاده کند تا قادر باشد از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود 

دفاع و پیشرفت کشور و رفاه ملی را تأمین کند.
معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی 
فضاسازی های سیاس���ی و رسانه ای درباره دستگیری و یا 
مجازات افراد با تابعیت دوگانه اظهار داشت: در میان میلیون ها 

ایرانی که در خارج کشور زندگی می کنند و تابعیت دوگانه 
دارند، حدود ۴0نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضائیه سر 
و کار داشتند که مجرم شناخته و مجازات شده اند. تابعیت 
دوگانه نه موجب می شود که امتیازی برای فرد ایجاد شود و 

نه موجب می شود که حقوق او تضییع شود.
وی با اشاره به انتشار اخباری درباره استفاده از ظرفیت 
یکی از پایگاه های آمریکا در آلمان )رامشتاین( در ترور شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی ، از طرف آلمانی درخواست کرد تا 
برای تکمیل پرونده و رفع ابهام ها درباره عامالن و معاونان 
جنایت ترور این ش���هید بزرگوار با دس���تگاه قضایی ایران 

همکاری کنند .
در این دیدار هانس اودو موتسل سفیر آلمان در تهران، 
ضمن ارائه دیدگاه های کشورش درباره موضوعات مختلف 
حقوق بش���ری تاکید کرد: باید تالش کنیم تا با تبادل نظر، 

مسایل حقوق بشری را بهتر متوجه شویم.

جريمه ۳۴۲هزار و ۳۶۰خودرو در طرح محدوديت تردد شبانه
س���رویس خبر: معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا از 
جریمه 3۴۲هزار و 3۶0 دستگاه خودرو در طرح محدودیت 

تردد شبانه  در ۲ هفته اخیر خبر داد.
س���ردار مهدی حاجیان گفت: در دو هفته اخیر و در 
اجرای مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا؛ یك میلیون و 
۴8۲هزار و 7۱۶مورد تذکر لسانی به رانندگان خودرو ها داده 
شد و آمار خودرو های برگشتی هم ۵87هزار و ۵9۱دستگاه 

بوده است. وی  تاکید کرد: آمار ها بیانگر کاهش 3۵درصدی 
تردد خودرو ها در مدت زمانی اشاره شده در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل است.
حاجیان درباره صنوف افزود : آمار بازدید ها، 7۱۵هزار 
و ۲۱9مورد بوده و   ۲۵هزار و ۶۱3مورد پلمب انجام گرفته 
است؛ البته در این مدت بیش از 90درصد واحد های صنفی در 

اجرای طرح محدودیت ها همکاری و مشارکت کردند.



ديدار مقامات ورزشی قطر با مسئوالن ورزش ايران
  ایرنا- هیاتی از مس���ئوالن ورزش 
قطر دیروز ب���ا مقامات ورزش ایران به 
منظور ارائه برنامه هایشان در باره بازی های 

آسیایی ۲۰۳۰ دیدار و گفتگو کردند.
  این دیدار با حضور هیات قطری 
و مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش 
قهرمانی و حرف���ه ای وزارت ورزش و 
جوانان در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک قطر و هیات 
همراه بعد از ظهر دیروز در نشس���تی با 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک کشورمان به منظور ارائه برنامه هایشان در باره بازی های آسیایی 

۲۰۳۰ به بحث و تبادل نظر نشستند. 
بعد از این نشست، هیات ورزشی کشور قطر با حضور در کمیته ملی 

المپیک با سید رضا صالحی امیری رئیس این کمیته دیدار کرد.
دعوت ۱۷ بوکسور به اردوی تیم جوانان

 ب���ا تصمیم رض���ا مهدی پور، 
۱۷ بوکسور به دور جدید اردوهای تیم 
ملی جوانان دعوت شدند.به گزارش 
ایس���نا، با تصمیم کادرفنی تیم ملی 
بوکس جوانان، اس���امی ۱۷ بوکسور 
برای حض���ور در دور دوم اردوهای 
 این تیم معرفی شدند که باید از روز 
۲۱ آذر در اس���تان قم تمرینات خود 
را آغاز کنند. هدایت بوکس���ورهای 
جوان ایران را رضا مهدی پور به عنوان 

سرمربی بر عهده دارد.
نزدیكتری���ن مس���ابقاتی که 

بوکسورهای جوان ایران باید در آن شرکت کنند، مسابقات جهانی لهستان است 
که در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

سهراب مرادی در انديشه قهرماني آسیا
  غیبت »سهراب مرادی« در لیگ 
برتر وزنه برداری و رکوردگیری نشان از 
آن دارد ک���ه دارنده مدال طال بازی های 
آس���یایی به دنبال حضور قدرتمند در 

مسابقات قهرمانی آسیا است.
به گزارش ایرن���ا، اردو تیم ملی 
وزنه بردرای مردان ایران از دهم آبان ماه  
آغاز ش���د و روز شنبه با رکوردگیری 
وزنه برداران به پایان رسید. در این اردو 
که به مدت ۴۰ روز در سالن وزنه برداری 
مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، اوت 
کردن کیانوش رستمی، غیبت سهراب 
مرادی و رسیدن علی داودی به ۲۰۵ کیلوگرم در یک ضرب مهمترین اتفاقات 
رکورد گیری بود.   سهراب مرادی که خردادماه سال ۱۳۹۸ در اردو آماده سازی 
تیم ملی از ناحیه کتف مصدوم شده بود پس از چند دوره مداوا در بی خبری 
تمرینات خود را دنبال می کند و حتی در گزینشی المپیک هم شرکت کرد تا با 
زدن وزنه های سبک بتواند امتیاز این تورنمنت را کسب کند. هر چند که اخبار 
دقیقی از میزان آمادگی او اطالعی در دست نیست اما بی ترید مرادی در حال 

آماده سازی خود برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو است.
سپاهان و ذوب آهن حريف نفت و شهرخودرو نشدند

تیم هاي نفت مسجدسلیمان و شهر خودرو در هفته پنجم لیگ برتر 
باشگاه هاي کشور در برابر دو تیم اصفهاني به پیروزي رسیدند.  

  دو تیم نفت مسجدس���لیمان و س���پاهان با قضاوت محمدحسین 
زاهدی فر به دیدار هم رفتند که در نهایت بازي ۳ بر یک به سود نفتی ها 

به پایان رسید.
گل هاي این دیدار را ساس���ان حسینی، سجاد جعفری و مصطفی 
ناییج پور براي نفت به ثمر رساندند و تک گل سپاهان را سجاد شهباززاده 
وارد دروازه حریف کرد.    در دومین بازي دیروز،ش���هرخودرو خراسان 
هم با دو گل ذوب آهن را شكست داد. هر دو گل تیم برنده هم توسط 

امین قاسمی نژاد وارد دروازه ذوبي هاي کرونازده شد.

(نوبت ���)آگهي تجديد فراخوان ارزيابى كيفى 

شـركت فاضالب تهران �� نظر ���� تجديد ���يابى كيفى جهت مناقصا� عمومى به شر� �ير �� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� 
�� � فاضال� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) 
به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد ش���د � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� 

�لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  
1. نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 

 02188409194
2. موضو� مناقصا�: 

شماره فراخوان ستاد ايراننوع مناقصهموضوع ارزيابى كيفى
 EPC 2099005420000075دو مرحله اىاجراى سيستم اسكاداى شركت فاضالب تهران به صورت

3. مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18 ��� �� شنبه  مو�� 99/9/24
4. مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 10 ��� چها�شنبه مو�� 99/10/10
5. تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11 ��� چها�شنبه مو�� 99/10/10

6. صالحيت ها � پيمانكا��� ��جد شر�يط: 
1- حسابرسى شد� �� سا� جا�� � سا� گذشته

2- ����� گو�هى صالحيت �يمنى پيمانكا��� �� ����� كا� � �مو� �جتماعى 
3- مو�� تائيد �فتر مركز� حر�ست �ستگا� مناقصه گز�� جهت �نجا� موضو� مناقصه. 

4- ���� بو�� گو�هينامه ها� صالحيت �� يكى �� حالت ها� �ير جهت شركت �� مناقصه �لز�مى �ست:
  گو�هى صالحيت طر� � س���اخت EPC حد�قل �� نو� �� – �شته �توماسيو� صنعتى� �ش���ته پيمانكا�� صنعت � معد�� �ير شاخه �توماسيو� صنعتى � تخصص 

مشا��� �� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه س���ه پيمانكا�� – �شته �توماسيو� صنعتى� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � فاضال� يا 

گر�� ها� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه �� پيمانكا�� – �شته تاسيسا� � تجهيز��� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � فاضال� يا 

گر�� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 گو�هى صالحيت پايه س���ه پيمانكا�� – �شته ��تباطا� � فن ���� �طالعا�� به همر�� مشا�� همكا� ����� حد�قل گو�هى صالحيت پايه �� �� �شته تاسيسا� �� � 

فاضال� يا گر�� ها� تخصص ها� مشتر� �توماسيو� صنعتى يا �يسپاچينگ � مخابر�� نير�  �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�. 
 

(( به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.)) 

(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))
����������������������������������������������������������������������

http://ts.tpww.ir  , www.setadiran.ir �  http://iets.mporg.ir جهت كسب �طالعا� بيشتر به ���� �ينترنتى
 مر�جعه نمايند.

شركت فاضالب تهران

آگهي تجديد فراخوان مناقصات عمومي 
(به همراه ارزيابى كيفى)

(نوبت ���)

شركت فاضالب تهران �� نظر ���� تجديد مناقصا� عمومى به شر� �ير �� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� �� � فاضال� �� طريق سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� 
www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت 

شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  
1 نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: شركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 02188409194 

2 موضو� مناقصا�: 

مبلغ تضمين شركت در نوع مناقصهموضوع مناقصه
شماره مناقصه ستاد ايرانمناقصه (ريال)

تجديد مناقصه خريد تجهيزات و قطعات يدكى الكترومكانيكال، 
برق، كنترل و ابزار دقيق اضطرارى يك ساله مورد نياز مدول هاى

  1   الى 4 تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران 
2,803,000,0002099005420000073يك مرحله اى

تجديد مناقصه خريد پلى الكتروليت مورد نياز مدول 1 الى 6 
6,213,000,0002099005420000074دو مرحله اىتصفيه خانه فاضالب جنوب تهران براى نياز يك سال

3 مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18 ��� �� شنبه  مو�� 99/9/24
4 مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 10 ��� �� شنبه مو�� 99/10/8
5 تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11 ��� �� شنبه مو�� 99/10/8

6 تضمين شركت �� مناقصه : شركت كنند� مى  بايستى تضمين شركت �� مناقصه خو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى � يا به صو�� فيش نقد� �� �جه شركت فاضال� تهر�� 
به شما�� حسا� 1229948072 نز� بانك ملت شعبه شريعتى كد 68296 ���يز نمايد � بايستى �صل تضمين(پاكت �لف) �� پاكت ��بسته �� مهلت مقر� به �بيرخانه شركت 

فاضال� تهر�� تسليم گر��.
 (( به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.)) 

(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))
�������������������������������������������������������������������

http://ts.tpww.ir  , www.setadiran.ir �  http://iets.mporg.ir جهت كسب �طالعا� بيشتر به ���� �ينترنتى
 مر�جعه نمايند.

شركت فاضالب تهران

آگهي مزايده عمومي شماره 09ـ99
شركت پا�� توس��عه فاتح (سهامي خا�) ��نظر ���� �قال� ما��� نيا� 
خو� كه شامل تجهيز�� حفا��� قطعا� يدكي(��تا�� � شير�ال� صنعتي)� 
تجهيز�� �بز�� �قيق� �تصاال� فش���ا� باال � غير� مي باشد �� �� طريق مز�يد� 
عمومي به فر�� برساند. �� متقاضيا� �عو� مي گر�� جهت ��يافت �سنا� 
مز�يد� با �� �ست ��ش���تن �عال� �ما�گي � معرفي نامه � �سنا� شركتي شامل 
�ساسنامه� �گهي تأس���يس� �گهي ثبت � �خرين تغيير�� به ����: تهر��� 
باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� خد�مي� خيابا� �فتا�� پال�32 مر�جعه نمايند.

مبلغ پايه: 250/000/000/000 (��يست � پنجا� ميليا��) �يا�
مبلغ تضمين شركت �� مز�يد�: 1/000/000/000 (يك ميليا��) �يا�

تا�يخ ��يافت �سنا�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي تا 1399/09/30
ش���ركت كنندگا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن 

43955124 � 021 تما� حاصل فرمايند.
شركت پا�� توسعه فاتح

  آگهى  مزايده 99-11
ش�ركت نف�ت به�ر�� �� نظر ����� �ق���ال� ضايعاتى 
پااليشگا� خو� �� ش���امل �نو�� ��� حلب چا� خو��� 
� خا� � كنا��� ظر� 1000 ليتر�� ظر�� پالس���تيكى� 
ظر�� فلز�� كا�تن ضايعاتى� �ه���ن �ال� �... �� طريق 
مز�يد� عمومى به فر�� برس���اند. لذ� �� كليه متقاضيا� 
محتر� �عو� مى ش���و� �� تا�يخ ��� �گهى به مد� �� 
��� �� ساعت 8  �لى14 به منظو� ��يافت �سنا� شركت �� 
مز�يد� به نشانى: تهر��� خيابا� �كتر شريعتى� خيابا� 
شهيد �حيد �س���تگر�� (ظفر)� نبش كوچه شريفى� 
 پال�2� طبقه پنجم� ��حد تد��كا� � يا به نشانى تا�نما�:

 http://www.behranoil.co/fa/tender.htmlÓ
مر�جعه نمايند.

شركت نفت بهران

10 ورزشي دوشنبه  17 آذر  1399ـ  21 ربیع الثانی 1442ـ  7  دسامبر2020ـ   سال نود و پنجمـ   شماره 27721

اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  داخلی

ایرنا- پرسپولیس باید در تاریخ ۲۹ آذرماه در فینال 
لیگ قهرمانان آس���یا به مصاف نماینده ای از شرق قاره 

کهن برود.
  تیم فوتبال پرس���پولیس ۱۲ روز دیگر باید در 
چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آس���یا و در دیدار 
پایانی به مصاف یكی از نمایندگان ش���رق قاره کهن 
برود و برای رسیدن به اولین قهرمانی در این مسابقات 

تالش کند.
ش���اگردان یحیی گل محمدی در چهار هفته ای که 
در فصل جدید و در لیگ برتر پش���ت سر گذاشته اند 
به هشت امتیاز دست پیدا کرده اند و تنها تیمی هستند 
ک���ه گلی را دریافت نكرده اند. ش���اید در ظاهر همه 
چیز برای دیدار فینال آماده و مهیا باش���د اما نیاز است 
که یحیی و ش���اگردانش به دو نكته بسیار مهم توجه 
داشته باشند چرا که رفع و رجوع نكردن هر کدام در 
 بازی فینال می تواند به قیمت از دست رفتن جام تمام 

شود.
پرسپولیس در این چهار بازی هیچ گلی را دریافت 
نكرده است. با این وجود آنها بعضا در برابر تیم هایی 
قرار گرفته اند که هدفشان کسب یک امتیاز بوده و میل و 
اشتیاق چندانی برای حمله کردن از خود نشان نداده اند. 
با این وجود می توان در این چند بازی به وضوح دید 
که خصوصا در سمتی که سید جالل حسینی به جای 
شجاع خلیل زاده بازی می کند امكان ضربه خوردن روی 

حرکات سرعتی وجود دارد. 
حسینی در آستانه ۳۹ سالگی به سر می برد و طبیعی 
است که چابكی سابق را نداشته باشد. در سوی مقابل 
تیم های شرق آسیایی کارهایشان مبتنی بر سرعت است 
و همین مساله می تواند کار را کمی دشوار کند. یحیی 
در این چند روز باقی مانده باید راهكاری را برای دفع 

این خطر پیدا کند تا تیمش آسیب نبیند.
دیگر مساله ای که کمی نگران کننده بوده فرصت سوزی 
سرخپوشان در این چند بازی اخیر است. پرسپولیس در 
برابر سایپا چندین موقعیت را به هدر داد. این اتفاق مقابل 
نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو هم رخ داد و شاهد 

بودیم که فرصت های ایده آلی از کف می رفت.

حتی این فرصت سوزی ها در همین لیگ برتر باعث 
شد تا پرسپولیس چهار امتیاز را از دست بدهد اما در 
دیدار مقابل شهرخودرو فرصت های دیگری خلق شد 
و تیم به گل دس���ت پیدا کرد و برنده ش���د اما آیا در 
بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا هم پرسپولیس صاحب 

چند موقعیت مسلم گلزنی می شود؟ 
طبیعتا خیر. مهاجمان پرس���پولیس باید با دقت 
بیشتری در فینال از اندک موقعیت های خود بهره ببرند. 
یادمان نمی رود که علی علیپور چه فرصت طالیی را 
در ابتدای بازی فینال سال ۲۰۱۸ در ژاپن از دست داد. 
اگر آن توپ گل می شد همه چیز تغییر می کرد و شاید 
سرخپوشان تهرانی حاال باید برای کسب دومین عنوان 

قهرمانی تالش می کردند.
یحیی گل محمدی در این روزها با دلمش���غولی 
بیش���تری باید بازی های منطقه شرق را دنبال کند. تیم 
او برای تاریخ س���ازی ۱۲ روز دیگر فرصت دارد. ۱۲ 
روزی که اهمیتش از روز بازی و خود بازی اگر بیشتر 

نباشد کمتر نیست.
برنامه پرسپولیس تا فینال لیگ قهرمانان آسیا

  اردوی تیم پرسپولیس برای قرنطینه بازیكنان پیش 

از سفر به قطر و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا از 
روز چهارشنبه این هفته مجددا آغاز خواهد شد.

  اردوی دو روزه شاگردان یحیی گل محمدی پس 
از تمرین دیروز به پایان  رسید. همچنین با نظر کادر فنی 
تمرین امروز تیم تعطیل خواهد بود تا بازیكنان استراحت 
کنند و بعد از تمرینات سنگین به ریكاوری بپردازند. 

گفتنی است، اردوی تیم پرسپولیس برای قرنطینه 
بازیكنان پیش از سفر به قطر از روز چهارشنبه مجددا 
آغاز خواهد شد و تا روز اعزام به دوحه ادامه خواهد 

داشت.
رسن به تمرینات گروهی باز می گردد

  هافبک عراقی تیم فوتبال پرس���پولیس که دچار 
مصدومی���ت جزئی از ناحی���ه زانو بود این روزها زیر 
 نظر کادر پزش���كی برنامه ه���ای درمانی خود را دنبال 

می کند.
 علیرضا حقیقت پزشک تیم پرسپولیس در تشریح 
وضعیت مصدومیت این بازیكن اظهار داشت: بشار رسن 
این روزها همراه با کادر پزشكی تمرین می کند اما به 
دلی���ل التهابی که در زانوی او وجود دارد در تمرینات 
گروهی شرکت نكرد. این بازیكن را در سریعترین زمان 

ممكن در اختیار کادر فنی قرار خواهیم داد تا بتواند در 
تمرینات حاضر شود.

تیم فوتبال پرس���پولیس که فینال رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا را در روز ۲۹ آذر پیش رو دارد، در هفته 
شش���م لیگ برتر قرار است شنبه هفته آتی از ساعت 

۱۶:۱۵ دقیقه به مصاف ذوب آهن اصفهان برود.
انصاری مسافر قطر و آل کثیر غایب است

 مدافع تیم فوتبال پرسپولیس این تیم را در سفر 
به قطر همراهی می کند.

به گزارش فارس، کاروان پرس���پولیس هفته آینده 
برای حضور در دیدار فینال لیگ قهرمانان آس���یا که 
۲۹ آذر در ورزشگاه الجنوب برگزار می شود، به قطر 

می رود.
با تالش  باشگاه پرسپولیس در نهایت محمد انصاری 
هم که پس از رفع دوران آسیب دیدگی به تازگی در 
تمرینات گروهی سرخ پوشان شرکت می کند، در این سفر 
همراه کاروان این تیم خواهد بود تا در صورت صالحدید 

کادرفنی در این بازی مهم حضور داشته باشد.
البته نفراتی مانند مهدی مهدیخانی، محمد شریفی 
و همچنین برخی نفراتی که به تازگی از تیم های پایه 
به تمرینات پرسپولیس اضافه شده اند با وجود این که 
در فهرست آسیایی این تیم نیستند طبق هماهنگی های 

همراه تیم به دوحه می روند.
با توجه به این که پرس���پولیس بالفاصله پس از 
برگزاری دیدار فینال مقابل نماینده شرق آسیا باید دو 
مسابقه حساس لیگ برتر را با سپاهان و استقالل برگزار 
کن���د، یحیی گل محمدی برای حفظ هماهنگی تیمش 
به باشگاه اعالم کرده است این نفرات هم باید همراه 
تیم در قطر باش���ند؛ البته برای این نفرات کارت بازی 
صادر نخواهد ش���د و آنها نمی توانند در مسابقه فینال 

به زمین بروند.
البته در این میان عیسی آل کثیر که نقش ویژه ای 
در صعود پرسپولیس به دیدار نهایی لیگ قهرمانان داشت 
به دلیل محرومیت از تمامي فعالیت های فوتبالی و این 
که حق حضور در تمرینات را هم ندارد، در س���فر به 

قطر غایب خواهد بود.

پرسپوليس برای تاریخ سازی ۱2 روز فرصت دارد

 »ستارگان پارسی« و » همه برای ايران« نام و شعار
 کاروان ايران در المپیك

برنامه دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد
 دور برگشت بیستمین دوره لیگ 
برتر کش���تی آزاد جام یادگار امام و 
گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی در گروه ب روزهای 
۱۹ و ۲۰ آذر ماه در خانه کشتی شهید 

ابراهیم هادی برگزار می شود.
برنامه و اسامی داوران و ناظران 

این رقابت ها به شرح زیر است:
سرپرست مس���ابقات: عزیزاهلل 
اطاعتی، سرپرست فنی: سعید عباسی 

S۱ قم( داور درجه(
سرپرست کمیس���یون داوران: 

محمد مصالیی  پور
داوران درج���ه یک بین المللی: 
اردوان صاحب )خوزس���تان(، اکبر 
نصیری )زنجان(، غالمرضا طاهرخانی 
)قزوین(، رضا علی اصغری )گیالن(، 
مزدک گیتی )همدان(، غالمرضا بهارلو 
)چهارمح���ال و بختیاری(، ذبیح اهلل 
کوهستانی )البرز(، محسن  جلیل وند 
)اروند(، جدول نویس���ان: علیرضا 
وحیدیان پور- حبیب اس���تحمامی 

)تهران(
برنامه مسابقات:

*چهارشنبه ۱۹ آذرماه:

  اترک خراس���ان شمالی- پاس 
ساری)۹:۳۰(

 چس���ب رازی – هیأت کشتی 
قائمشهر)۹:۳۰(

 بازار بزرگ ایران- اترک خراسان 
شمالی)ساعت۱۱(

پ���اس   چس���ب رازی – 
ساری)ساعت ۱۱(

بازار   هیات کشتی قائمشهر – 
بزرگ ایران)ساعت۱۵(  

 هیأت کشتی خراسان شمالی- 
چسب رازی)ساعت ۱۷:۳۰(
*پنجشنبه ۲۰ آذرماه:

 بازار بزرگ ایران- پاس ساری 
)ساعت ۱۰(  

اترک  هیات کشتی قائمشهر – 
خراسان شمالی )ساعت ۱۱:۳۰(  

بازار بزرگ ایران- چسب رازی 
)ساعت ۱۶(

پاس س���اری- هیات کشتی 
قائمشهر )ساعت ۱۸(  

وزن کشی مسابقات ساعت ۱۸ تا 
۱۹ روز ۱۸ آذرماه در محل خانه کشتی 
شهید ابراهیم هادی برگزار می شود.

کلینیک داوران: رأس ساعت ۱۰ 
صبح روز ۱۸ آذرماه برگزار می شود.

کلینیک مربیان: راس س���اعت 
۱۹:۳۰ روز ۱۸ آذرماه برگزار می شود 
و حض���ور مربیان در کلینیک الزامی 

است.

  ایرنا- نام ، نماد و شعار کاروان ایران به بازی های 
المپیک توکیو در نشست فوق العاده ستادعالی بازی ها 

و فرهنگی المپیک انتخاب و اعالم شد.
نشست ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک 
و با محوریت »ستاد فرهنگی المپیک توکیو« به میزبانی 
وزی���ر ورزش و جوانان دیروز برگزار و ش���عار، نماد 
و رنگ کاروان ایران در بازی های توکیو هم بررس���ی 
شد.»ستارگان پارسی« نام کاروان و شعار کاروان »همه 

برای ایران« برگزیده شد.
همچنین جام ارجان ) ارجان یک ش���هر باستانی 
ایران در اس���تان کهگلویه و بویر احمد است( به معنی 
نم���اد کاروان و رنگ فیروزه ای به عنوان رنگ کاروان 

اعالم شد.
در این نشس���ت درباره لب���اس کاروان ایران به 
بازی ه���ای ۲۰۲۰  بحث و گفتگو و از بین ۱۰۰ طرح 

ارائه شده ۱۰ نمونه بازبینی شد.
قرار است نظر نهایی لباس کاروان پس از بررسی 

نهایی توسط یک هیات چند نفره اعالم شود.
نخستین نشست ستاد فرهنگی بازی های المپیک 
۲۰۲۰ توکیو مهرماه س���ال گذشته به ریاست سیدرضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار و این 
س���تاد با توجه به اهمیت بازی ها و با هدف کمک به 
تقویت انسجام و همبستگی ملی در حمایت از کاروان 

ایران راه اندازی شد.

این ستاد برنامه های خود را در سه محور فعالیت های 
فرهنگی هنری، تبلیغات و ساماندهی هواداران طراحی و 
برنامه ریزی کرده که تفاهمنامه ای بین کمیته ملی المپیک و 
مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر وابسته به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به امضا رسیده است. 
بر مبنای تفاهمنامه مبادله شده، برنامه های فرهنگی 
هنری، تبلیغاتی و هواداری پس از طراحی در س���تاد 
فرهنگی به تصویب ستاد بازی ها و هیات اجرایی کمیته 

ملی المپیک خواهد رسید.
بازی های المپیک توکیو به دلیل شیوع و پاندمی 

کرونا ویروس خرداد سال آینده برگزار می شود.

فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار از صبح روز پنجشنبه بیستم آذرماه  مورد 
بهره برداری آزمایشی قرار خواهد گرفت. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی 
و عمرانی شهرداری تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران ضمن اعالم این خبر  افزود: فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار شامل 
مسیرهای تندرو حدفاصل پل تقاطع خیابان شهید مزینانی تا بزرگراه امام رضا)ع( 
به طول ۴۷۰۰ متر از صبح روز پنجشنبه به صورت آزمایشی برای تردد خودروها 
گشوده خواهد شد تا بهره مندی شهروندان از منافع ترافیكی این پروژه معطل 

بهره برداری رسمی از آن نشود. 
وی با بیان آن که تصمیم برای گش���ایش ترافیكی فاز دوم بزرگراه ش���هید 
نجفی رستگار، متعاقب بازدید مشترک مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
و رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از این مسیر ۶ ،۷ کیلومتری اتخاذ شد، افزود: 
تمام تمهیدات عمرانی و ترافیكی الزم برای بهره برداری آزمایشی از این پروژه 
بزرگراهی اندیشیده شده است و انشاهلل از صبح روز پنجشنبه عملكردهای ترافیكی 
بزرگراه شهید نجفی رستگار در بخش مسیرهای تندرو تكمیل خواهد شد. به گفته 
معاون فنی و عمرانی ، کاهش بار ترافیک در بزرگراه و میدان بسیج و همچنین 
بخش ش���رقی بزرگراه آزادگان از مهمترین نتایج این بهره برداری خواهد بود. 
تكمیل رینگ خارجی شبكه بزرگراهی شهر تهران و ساماندهی ترافیک ورودی به 
جنوب شرق پایتخت از دیگر دستاوردهای تكمیل مسیرهای تندرو بزرگراه شهید 
نجفی رستگار به شمار می آید. گفتنی است، بزرگراه شهید نجفی رستگار در 
نگاهی کلی شامل ۶ ، ۷کیلومتر مسیر بزرگراهی حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا 
تقاطع ثامن است. فاز نخست بزرگراه شهید نجفی رستگار شامل بخش حدفاصل 
بزرگراه آزادگان تا پل شهید مزینانی به طول حدود ۲ کیلومتر، در آذر ماه سال 

۱۳۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفت.

 بهره برداری از پروژه بزرگراه 
شهید نجفی رستگار در جنوب تهران

بقیه از صفحه 4
اژدرکش تصری���ح کرد: قیمت ها با وجود 
کاهش قیمت ارز وقتي پایین مي آید که به بازار 
ثابت شود در نرخ هاي پایین، بازار هست و این 

ثابت شدن از ثبات قیمت ارز مي گذرد.
وي درب���اره این که چرا تولیدکننده یا وارد 
کننده جنس ارزان خریداري ش���ده اش، را ارزان  
نمي فروش���د و بعد جنس گران خریده شده را 

گرانتر بفروشد تا شناوري قیمت ها را رعایت شود، 
گفت: چون او نقدینگي و توان مالي و به اصطالح 
»وزن« ندارد. یعني او قادر نیست نقدینگي براي 
جنسي گران شده را مدام تأمین کند و این ناتواني 

باعث کاهش سرمایه او مي شود.
وي افزود: مثاَل شما حاضرید ماشینتان را که 
پنج س���ال قبل ۲۰ میلیون تومان خریده اید را به 
قیمت قبل بفروشید؟ خیر. چرا؟ چون جایگزیني 

هم���ان خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان پول جدید 
نیاز دارد و آن رقم را ندارید، مشكل ما این است 
که کاالهاي مصرفي را به عنوان سرمایه یک بنگاه 
نمي بینیم.این کارشناس تصریح کرد: لذا تنها راه 
کاه���ش قیمت مواد غذایي و اثرگذاري  کاهش 
قیمت ارز برآن، ثبات قیمت ارز و افزایش ارزش 

پول ملي است.
سیدعلي دوستي موسوي

مقاومت بازار مواد غذايي در برابر کاهش قیمت ها

امام جمعه موقت تهران با بیان 
اینكه شهید محسن فخری زاده بدیل 
شهید سلیمانی در عرصه علمی بود 
و جایگزینی ندارد، گفت: این شهید 
همه عمر خود را برای پیشرفت عرصه 

دفاعی صرف کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت دف���اع، حجت االس���الم 
والمسلمین کاظم صدیقی در مراسم 
بزرگداشت شهید محسن فخری زاده 
که با حضور سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت 
االسالم والمسلمین سیدضیاءالدین 
آقاجانپور رییس س���ازمان عقیدتی 
سیاسی وزارت دفاع، معاون هماهنگ 
کننده وزارت دفاع و خانواده ش���هید 
محسن فخری زاده برگزار شد افزود: 
اگر کرونا و ابتالی همه گیر آن نبود 
مجاهدت شهید فخری زاده در ساختن 
کیت کرونا برجس���ته نمی شد و اگر 
هشت سال جنگ نبود مجاهدت های 
دفاعی او نشان داده نمی شد. مرگ را 
هم خدا آفریده که پرواز و پوس���ت 

انداختن آدمی اس���ت. از سوی دیگر 
مرگ راحت���ی از آالم و خالصی از 

بندهای این عالم است.
صدیقی گف���ت: دنیا همچون 
مسابقه ای اس���ت که خداوند آن را 
ترتیب داده تا نتیجه اعمال انس���ان ها 
مشخص شود. خداوند عالم را جبهه 

مشخص کرده است.  
وی ادامه داد: آدم بدبخت خود را 
می فروشد و دست به اعمال ضدانسانی 
می زند. آیا ارزش دارد که فردی جان 

شریف ترین و خدمتگزارترین افراد را 
با گرفتن پول بگیرد؟ 

امام جمعه موقت تهران با بیان 
اینكه دو جهاد داریم که جهاد با قلم  
بسیار با ارزش تر از سایر انواع جهاد 
اس���ت، اظهار  داشت:   باید در تمام 
عمر رزمنده باشیم و عمر خود را در 
جهاد صرف کنیم. ما باید برای خدا 
خدمت و کار کنیم و اگر غیر از خدا 
برای فرد دیگری کار کنیم ارزش کار 

ما پایین می آید.

صدیقی افزود: شهید فخری زاده 
را خدا انتخاب کرد و این کاال برای 
عرش خدا با ارزش است و هر چه 
دارد ب���ا خدا معامله می کند و همه 
کارهای او الهی اس���ت. ما نباید به 
استكبار اجازه دهیم که کسی را به قتل 
برساند، چون همواره قدرت و اقتدار 
در کشته شدن نیست؛ بلكه در کشتن 

نیز اقتدار وجود دارد .
وی ادام���ه داد: آنچه در زندگی 
شهید ما مایه افتخار است این است 
که چشمه افتخار بود و تمام عمر خود 
را برای پیشرفت عرصه دفاعی صرف 
کرد و عاش���قانه به میدان آمد. شهید 
فخری زاده جزو بهترین دانشمندان 
دنیا بود و نام آن جزو ۱۰۰دانش���مند 
برتر جهان مطرح شده است. او بدیل 
شهید سلیمانی در عرصه علمی بود. 
او در جبهه علمی خود شهید سلیمانی 
است و جایگزینی ندارد. البته راه شهید 
رهروان���ی هم دارد که راه او را ادامه 
می دهند، اما هیچ فردی جایگزین فرد 

دیگری نمی شود. 

امام جمعه موقت تهران:شهید فخری زاده، سلیمانِی عرصه علم بود

آزمون در مسیر تکرار آقای گلی روسیه
مهاج���م ایرانی بار دیگر در 
صدر جدول گلزنان لیگ روسیه 

قرار گرفته است.
ب���ه گزارش تایمز، زنیت به 
لطف هت تریک س���ردار آزمون 
توانست اورال را با نتیجه ۵ بر یک 
شكست دهد. گل سوم او از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسید تا زنیت 
سن پترزبورگ به صدر جدول لیگ 

روسیه برسد.
آق���ای گل فصل قبل لیگ 
روس���یه که چند بازی را به دلیل 

مصدومیت از دست داده بود، نشان داد که به اوج آمادگی خود برگشته است. 
آزمون در حال حاضر با ۹ گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ فوتبال روسیه 

قرار دارد و می تواند رکورد فصل قبل خود را تكرار کند.
کلوپ: چلسی مدعی جدی قهرمانی است

س���رمربی لیورپول عقیده دارد که 
چلسی رقیب جدی تیم او برای قهرمانی 

در لیگ برتر است.
به گزارش ساکرنت، یورگن کلوپ 
س���رمربی لیورپول در آستانه بازی هفته 
یازدهم لیگ برتر با ولورهمپتون در مورد 
مدعیان رقابت های قهرمانی صحبت کرد. 
وي گفت: "اکنون به نظر نمی رسد که ما 
در حال تعقیب تیمی هستیم یا تیمی در 
حال تعقیب ماست. وقتی فوتبال تماشا 
می کنم، می بینم که تاتنهام عملكرد خوبی 
دارد و به نظر می رسد چلسی در حال 
حاضر مدعی قهرمانی فصل است. چلسی االن تیم بزرگ، بازیكنان عالی و 

سرمربی خوبی را در اختیار دارد. 
واکنش پاری سن ژرمن به جذب مسی و جدايی امباپه

مدیر ورزش���ی باشگاه پاری سن ژرمن به احتمال جذب لیونل مسی و 
جدایی امباپه واکنش نشان داد.

به گزارش کانال پالس، صحبت های نیمار بعد از پیروزی برابر منچستر 
یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا باعث شد تا گمانه زنی های زیادی درباره پیوستن 

مسی به پاری سن ژرمن به گوش برسد.
لئوناردو، مدیر ورزش���ی باش���گاه پاری سن ژرمن درباره عالقه نیمار به 
همبازی شدن با مسی گفت: من هم دوست دارم که دوباره به فوتبال برگردم 
تا در کنار مسی در پاری سن ژرمن بازی کنم. باید ما یک سال در کنار هم 

بازی کنیم)باخنده(.
او ادامه داد: اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در این زمینه نیست.. 
لئوناردو درباره جدایی امباپه هم گفت: ما می خواهیم با امباپه صحبت کنیم 
و او هم دوست دارد که تكلیفش مشخص شود. اکنون زمان آن رسیده است 

که همه چیز روشن شود. 
خیز بلند اتلتیکو مادريد براي قهرماني در اللیگا

اتلتیكومادرید با توجه به امتیازاتی 
که از ۱۰ بازي کسب کرده است می تواند 
ب���ا ادامه این روند در پایان فصل جام 

قهرمانی را در اللیگا باالی سر ببرد.
به گزارش آس، اتلتیكومادرید حق 
دارد رویا پردازی کند البته نباید دست از 
تفكر بازی به بازی بردارد. شاگردان دیگو 
پابلو سیمئونه از شروع فصل تهاجمی تر 
ب���ازی می کنند که این موضوع باعث 
شده است نتایج مورد نظرشان را کسب 

کنند.
شاید در ابتدا برنامه سرمربی اتلتیكو 

جواب نداد و حضور بازیكن شماره ۱۴ نفس تازه ای به تیم داد اما لمار در 
پست جدید بهترین سطح خود را نشان داد و پس از یک سال و نیم گلزنی 
کرد. بازیكنان اتلتیكو نسبت به فصل قبل عملكرد بهتری داشته اند و در برابر 
وایادولید با دو گل به پیروزي رس���یدند و هم اکنون از ۱۰ بازي و ۳۰ امتیاز 

ممكن ۲۶ امتیاز را به دست آورده اند.

 رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: از سال 
 آینده پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش
 ۲۵ درص���د افزایش خواهد یافت که با توجه به 

هزینه های روزمره بسیار کم است.
سید مرتضی بختیاری در گفتگو با ایرنا افزود:  
براساس آمار و اطالعات موجود، ۲۱۹ هزار خانوار 
مددجو بدون هرگونه مسكن مناسب برای گذران 
زندگی هس���تند. وی با بیان اینكه کمیته امداد از 
هیچ کوشش���ی برای رفع مشكالت مددجویان و 
محرومان جامعه دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: 
توانمند سازی مددجویان تحت پوشش و نیازمندان 
جامعه از مهمترین دغدغه های کارکنان کمیته امداد 

است.
وی با اشاره به ۱۴ اسفند سالروز تاسیس کمیته 
امداد به فرمان حضرت امام خمینی)ره( گفت: پس 
از ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان رسیدگی 
به موضوع مس���كن محرومان تحت پوشش برای 
س���ال آینده از دیگ���ر ماموریت های اصلی ما به 

شمار می رود.
بختیاری با تاکید بر اینكه اکنون ۴۸ هزار و ۹۰۰ 
واحد مس���كونی مددجویان کمیته امداد که عمدتا 
مربوط به مناطق روستایی است فاقد لوله کشی گاز 
منازل هستند، تصریح کرد: ۳۹ هزار واحد مسكونی 

هم در همین مناطق فاقد سرویس بهداشتی مناسب 
هس���تند. رئیس کمیته امداد اظهار داشت: در این 
زمینه ۳۴ هزار واحد مسكونی مناطق روستایی هم 
فاقد حمام هستند که با رایزنی های انجام گرفته با 
مسئوالن استانداری در استان های مختلف کشور 
قرار بر این ش���د که برای رفع مشكالت موجود 
واحدهای مس���كونی ۵۰ درصد هزینه های جاری 
این واحد ها را آنها متقبل شوند و بقیه هم از محل 

کمیته امداد و خیرین تامین شود.
بختیاری همچنین با قدردانی از اصحاب رسانه 
و خبرگزاری جمهوری اس���المی که یاری رسان 
محرومان هستند، آنان را خیرین رسانه ای دانست 
و گفت: صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در 
یک مرحله مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحسنه برای کمک به نیازمندان واریز کرده است 

که جای قدردانی دارد.
وی با بیان اینكه سازمان اقتصاد اسالمی هم قصد 
دارد بخشی از هزینه های موجود را تقبل کند، افزود: 
بخش عمده کمک هزینه ساخت و تعمیرات مسكن 
محرومان از سوی خیرین نیكوکار تامین می شود.                                                                                                                              
بختیاری با تاکید بر اینكه مددجویان تحت پوشش 
کمیته و بهزیس���تی بر اساس مصوبات قانونی از 
پرداخت هزینه انش���عاب آب، برق، گاز و صدور 

پروانه ساخت و هرگونه عوارض شهرداری برای 
یک بار معاف هس���تند، ادامه داد: از س���ال آینده 
پرداخت مس���تمری مددجویان تحت پوشش ۲۵ 
درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به هزینه های 

روزمره بسیار کم است.
 حمای��ت کمیت��ه ام��داد از ۸4 ه��زار 

دانشجوی نیازمند
خبر دیگری حاکیست: معاون امور فرهنگی 
کمیته امداد با اش���اره به حمایت این نهاد از ۸۴ 
هزار دانش���جو در سراس���ر کشور، گفت: ۱۳۶۰ 
دانشجوی نخبه و استعداد برتر از خدمات کمیته 

امداد برخوردار هستند .
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی کمیته امداد، 
حجت االس���الم علی جعفری با تشریح خدمات 
کمیته امداد به دانش���جویان نیازمند افزود: اکنون 
بیش از ۸۰ هزار دانشجو در کل کشور از خدمات 
فرهنگی و تحصیلی کمیته امداد بهره مند هس���تند 
که از این تعداد ۵۸ هزار نفر دانش���جوی دختر و 
۲۶ هزار نفر پسر هستند.وی ادامه داد: حدود ۱۸ 
هزار نفر از این دانشجویان در مقطع کاردانی، ۵۹ 
هزار نفر کارشناس���ی، ۶۷۰۰ نفر کارشناسی ارشد 
 و ۱۲۴۴ نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل

هستند.

رئیس کمیته امداد: میزان افزايش مستمری مددجويان تناسبي باهزينه های روزمره ندارد
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همكاران گرامي برادران افضلي

با كمال تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمت��ان از صميم قلب تس��ليت ع��رض نموده و از 
درگاه اي��زد منان براي آن مرح��وم غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
سيد علي محمد هاشميـ  سيد محمد ويژگانـ  
احمد سـليمانيـ  محمد سليمانيـ  اكبر كريمي 
ـ محمدرضـا عطاييـ  قياس مشـهديـ  وحيد 
حيدريـ  ابراهيم يزدانيـ  سـيد حيدر تقويـ  
مصطفي بشـيريـ  جواد مقدسـيـ  اميد بذلي 
ـ سـيد اميرمحمد شـهابيـ  مهدي سليمانيـ  
علـي اصغري نژادـ  محمـد بهراميـ  نويد نوري 
ـ محمدرضـا پورموسـيـ  فرهـاد عباسـيـ  
عبـاس حاجيليـ  رضا خان احمدلوـ  محمدرضا 
 شـريفيـ  جـواد حيـدريـ  عـادل رضايـيـ  

حسين رشيدي 
خانمها: مكرميـ  شعبانيـ  حيدرزادهـ  حيدري 
ـ بيگـيـ  مقدم نژادـ  ميرخانيـ  وليـ  ملكيـ  

آذرنيا 

همكاران گرامي برادران افضلي 
ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و 
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مي نمائيم و براي 
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
حمل ونقلـ  امور مشـتركينـ  آبونمانـ  شبكه 
اطالع رسـانيـ  امور توزيع و فروش كتابـ  انبار 
كتـابـ  مراكز فروش كتابـ  سـاعت كنترلـ  
ـ  انبار  تهران و حومهـ  تعميرگاهـ  سازمان پخش 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي 

جناب آقاي دكتر بيگدلي 
مصيب��ت وارده را به ش��ما و خانواده محترم تس��ليت 
ع��رض نم��وده، از خداون��د متعال ب��راي آن مرحومه 
 رحم��ت الهي و براي جنابعالي و خانواده محترم صبر و

شكيبايي آرزومنديم.
دكتر محمدحسن كريمي نژاد و خانواده    

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي مهندس مهدي رامجردي 

مديريت محترم شركت پخش سبزداروي سپاهان 
شعبه استان فارس

ب��ا اندوه ف��راوان عروج ملكوتي پدر همس��رتان )دايي 
گراميتان( مرحوم منوچهـر يزداني را صميمانه به 
جنابعالي و ساير بازماندگان تسليت عرض نموده و صبر 

و شكيبايي شما را از پروردگار متعال خواستارم.
يوسف شيرازي

استاد ارجمند
 سركار خانم دكتر شهربانو نخعي

درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض نموده از خداوند 
متع��ال براي روح پ��اك آن مرحومه علو درجات و مغفرت 
الهي و براي خانواده محترم صبر و شكيبايي آرزومنديم.
هيئت مديره، مشاورين علمي و كارمندان
انجمن علمي ترويج تغذيه با شير مادر ايران

همكار گرامي
جناب آقاي دكتر محمد طالب پور

با نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت مادر گراميتان را به 
شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه 
خداون��د منان ب��راي آن مرحومه عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مديرعاملـ  هيئت مديرهـ  پزشكان و همكاران 
بيمارستان الله

اناهلل و انا اليه راجعون
بلند آسمان جايگاه من است
استاد خلبان جالل پورگان

از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار هنر پرواز و اخالق هزاران بيش
مراسم خاكسپاري اين استاد 
فرزانه روز دوشنبه 99/9/17 
 در آرامستان بهشت زهرا )س(

 از س��اعت 10 صبح در قطعه 
320 ردي��ف 17 ش��ماره 60 

برگزار مي شود.
روز پنجش��نبه 99/09/20 
مراس��م يادبودي از ساعت 
18 الي 19 در فضاي مجازي 
)وب س��ايت اينستاگرام( به 
ص��ورت برخط برگ��زار خواهد گرديد. ب��ه جهت رعايت 
دستور العمل هاي بهداشتي و سالمت ياران و همرزمانش 

مراسم بدون حضور شما عزيزان برگزار مي شود.
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي
)NGO(كانون خلبانان ايران
خانواده پورگان

اناهلل و انا اليه راجعون 
پدرم در سوگ تو دلهاي ما پيوسته مي گريد

سراپاهمچو شمعي بي فروغ آهسته مي گريد
تويي در خاطر نا شاد ما تا آخرين لحظه 

به يادت چشم چون ساغر بشكسته مي گريد

هفتمين روز درگذشت مرحوم جناب آقاي مهندس 
عبدالعلـي غفـاري پور جهرمي پ��در راه وراه آهن 
ايران را تسليت گفته و از درگاه ايزد منان رحمت الهي 

و غفران را خواستاريم .
 از خ��دا مي خواهي��م او را در س��ايه رحمت  جاويدانش 

قرار دهد  .
 ب��ا توجه به  عدم اجازه برگزاري مراس��م ختم توس��ط 
تصميم گيري س��تاد كرونا هزينه ها صرف امور خيريه 

خواهد شد  .
 در منزل پذيراي مهمانان عزيز خواهيم بود  . 

 روحش شاد و يادش گرامي باد  . 
از طرف فرزندان داغدار دكتر مهرناز و مهندس مهسا

و دكتر مهرنوش غفاري پور جهرمي

يامن ودود
عزيز به جاودانگيها پيوستهء ما: استاد دانش و 

هنر و فرهنگ: سيد مرتضي فيروزه چيان!
هفدهم آذرماه در چهارمين 
ي��اد روز فراق جانكاه تو، به 
س��وگ نشس��ته ايم و ذكر 
يادمان ه��اي ماناي��ت را بر 
تس��بيح ارادت مي آريم و 
ترا چون روز اول دوس��تت 

مي داريم.
همسر هميشه داغدارت: فرزانه ياورزاده

فرزندان قدردانت: فيروزه فيروزه چيان، فرحناز 
فيروزه چيان و محمود دهقاني فيروزآبادي.

ان اهلل مع الصابرين

18 آذرماه مصادف است با سالروز عروج ملكوتي، نادره 
م��ردي از تب��ار نيك نامان، همس��ري ارجمند و پدري 
بي نظير، فقيد س��عيد فردوس و س��اده  عليين جايگاه 
اس��تاد جليل القدر، جناب آقاي دكتر حسـينعلي 
رجائـي اعلـي اهلل مقام الشـريف، ب��زرگ خاندان 
رجائي، معاون اس��بق وزارت ام��ور اقتصادي و دارائي، 
اس��تاد دانشگاه، از حقوق دانان نامي و از صاحب نظران 
بنام مالياتي كشور كه به جرأت مي توان ايشان را يكي از 
چهره هاي ماندگار مالياتي دانست، زحمات و مطالعات 
ايشان در تدوين قوانين مالياتي برهيچ يك از همكاران 
محترم ايش��ان پوش��يده نيس��ت. زنده ياد سال ها در 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارائ��ي صادقانه خدمت نمود 
و خدمات ارزش��مند اين اديب واالمق��ام زبانزد خاص 
و عام اس��ت كه از اهم مش��اغل اين اسطوره نيك نامي 
و پ��اك دامني مي توان از دادس��تان انتظامي مالياتي، 
مديركل فني مالياتي، رياس��ت ش��وراي عالي مالياتي 
را ن��ام برد. از جمله خصائص اين بزرگوار، كارگش��ائي، 
تواض��ع، فروتني و برخ��ورد محبت آميز با ارباب رجوع 
بود و در امور خيريه هميشه پيش قدم مي بود. از درگاه 
ايزدمنان، علو درجات و رحمت واس��عه براي آن فاضل 

ارجمند مسئلت مي نمائيم.
در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز

چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود
همسر: پريرخ مترجمي

فرزنـدان: يوسـفـ  دكتر كامرانـ  رخسـاره  و 
مهندس ستاره رجائي
عروس: پاني خواجيان

دامادهـا: مهندس سـيامك بريـريـ  مهندس 
همايون شاه آبادي

نوه ها: مريم بريريـ  سامان شاه آبادي

به ياد فيروزه گلشن بزرگ)نقوي(
چو زديده دور رفتي، رفت ديده در پيت

جان پي ديده بمانده، خون چكان بگريسته
)موالنا(

 ي��ازده س��ال از ش��انزدهم آذر 1388 مي گ��ذرد كه ما 
در ناباوري كامل شاهد عروج تو گشتيم. اگر چه زمانه، 
وجود انساني واال، همسر و مادري از خود گذشته، همراه 
و دوستي بي آاليش را، به صورت از نگاه ما محجوب كرد، 
ولي ياد و نگرش��ش بر جه��ان، همچنان براي ما، چراغ 

راه آينده است. 
همسر: كاوه نقوي

فرزندان: نگار نقوي)فلوري(
حسين نقوي

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
خوشا آنان كه با عزت ز گيتي

بساط خويش برچيدند و رفتند 
ز كاالي اين آشفته بازار

محبت را پسنديدند و رفتند
اينك كه خواس��ت و اراده الهي اينگونه رقم خورد تا ما 
س��وگوار مادري باتقوي و مهربان باش��يم، سر تعظيم و 

تسليم به درگاه الهي فرود آورده و شكرگذاريم.
لذا بدين وسيله از همه عزيزاني كه با ابراز همدردي بصورت 
حضوري و تلفني و پيام تسليت و ارسال گل و بنر ما را در 
تحمل اين مصيبت همراهي نموده اند، سپاس��گزاريم و از 
خداوند قادر متعال براي همه شما عزيزان سالمتي، طول 

عمر و عاقبت بخيري مسئلت داريم.
با تشكر از طرف خانواده صابرزاد

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
درگذشت استاد فرهيخته 
و عاليق��در، پدری دلس��وز و 
همسری مهربان ، شادروان 
 دكتـر بـرات زنجانـی

 استاد پيشكسوت دانشگاه 
ته��ران را به اطالع كليه ی 
دوس��تان، اقوام، آشنايان، 
 ، هم��كاران  اس��اتيد، 
دانشجويان و ساير سروران 

گرامی می رسانيم. 
با توجه به ش��رايط بحرانی بهداش��تی ناش��ی از شيوع 
ويروس كرونا كه منجر به محدوديت برگزاری مراس��م 
در مس��جد و منزل گرديده است ، ضمن تقدير و تشكر 
از اظهار لطف و تسليت دوستان به استحضار می رساند 
مراسم تدفين آن مرحوم ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 
99/9/18 در قطعه ی نام آوران بهشت زهرا )س( برگزار 

می گردد.
كلي��ه مخارج ترحي��م آن بزرگوار ص��رف امور خيريه 

خواهد گرديد. 
از طرف خانواده های:

زنجانی- اميدی - دهشيری- شيوخ- مستجابی- 
پرنده- شـيروانی- عطائـی- مدنی- نصيری- 

تدين- علوی- رجائی- ناشر- عموئی.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 49917 و شناسه ملی 10100950876 

به اس����تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناس����ه ملی 10101443110بانمایندگی 
آقای سیدحسین تقوی به ش����ماره ملی4579270800 به س����مت مدیر عامل و عضو 
هیأت مدیره و شرکت تولید رینگ س����ایپا به شناسه ملی 10420093634 با نمایندگی 
آقای بهروز حمزه زاده به ش����ماره ملی 0052072363 به س����مت رئیس هیأت مدیره و 
شرکت ایرانی تولید اتومبیل س����هامی عام به شناسه ملی 10100448712با نمایندگی 
آقای منوچهر سلطانی به ش����ماره ملی0321395761به سمت نائب رئیس هیأت مدیره 
انتخاب گردیدند . اختیارات مدیر عامل به ش����رح ذیل می باش����د : 1 -نمایندگی شرکت 
 دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 -تصویب آیین نامه های 
داخلی ش����رکت 3 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد 
و حقوق و پاداش و ترفیع و تش����ویق و تنبیه و تعیین سایر ش����رایط استخدام و معافیت و 
خروج آنها از خدمت بازنشس����تگی و مستمری وراث آنان 4 -تصویب برنامه و بودجه جاری 
5 - افتتاح حس����اب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات 6 - دریافت مطالبات 
ش����رکت و پرداخت دیون آن از اصل سود و تضمین ش����ده ،کارمزد و اعتبارات خارجی و 
متفرعات 7 - تعهد –ظهر نویسی – قبولی – پرداخت و واخواست اوراق تجاری 8 -عقد هر 
نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش ،معاوضه اموال منقول 
و غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزءموضوع شرکت باشد و از جمله 
انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 اساسنامه 9 -واگذاری و یا تحصیل هرگونه 
حق کسب پیش����ه و تجارت )سرقفلی ( 10 -مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه 
اخت����راع و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری و اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه 
حقوق و اختیارات مربوط به آنها 11 -مبادرت به تقاضا و اقدام برای هرگونه عالمت تجاری 
12 - اجاره و اس����تجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع 
تقاض����ا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مس����تاجره و تقاضای تجدید نظر در رای 
صادره و یا اجرای آن 13 -به امانت گذاردن هر نوع اس����ناد و مدارک ووجوه در صندوقهای 
دولتی و خصوصی و استرداد آنها 14 -تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع 
اس����تقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان کارمزد و س����ود تضمین شده 
و یا هرگونه ش����رایطی که مقتضی باشد . 15 - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا 
غیر منقول و فک آن ولو کراراً 16 - خرید و احداث هرگونه س����اختمانی که مورد نیاز شرکت 
باشد به پیش����نهاد مدیر عامل 17 - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به 
طرفیت اش����خاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در 
کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش – فرجام – مصالحه – تعیین وکیل – سازش 
– ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند – استرداد دعوی و استرداد 
دادخواس����ت ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ب����ا یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با 
یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل – تعیین مصدق و کارش����ناس اقرار ،خواه در 
ماهیت دعوی ،خواه در امری که کامال قاطع دعوی باش����د – دعوی خسارات – دعوی جلب 
ثالث و ورورد ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور – تامین مدعی به تقاضای توقیف 
اش����خاص و اموال از مراجع اداری و قضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت 
– درخواس����ت صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در 
دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 18 - تنظیم خالصه صورت دارایی و بدهی شرکت 
هر ش����ش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس به شرکت 19 -تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت 
پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت 
طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قس����متی از قانون تجارت 20 -دعوت مجامع عمومی 
عادی و فوق العاده و تعیین دس����تور جلسه آنها 21 -پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج 
درصد اندوخته موضوع مواد 140و 238 الیحه قانونی اصالح قس����متی از قانون تجارت 22 
-پیشنهاد تقسیم س����ود بین صاحبان سهام 23 -پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که 
مفید تش����خیص داده شود . 24 -تعیین میزان استهالک تعیین دارندگان حق امضاء کلیه 
اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت ودر 
غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق 

عادی و اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019528(

**********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آویژه مهر سهامی خاص 

به شماره ثبت 156217 و شناسه ملی 10101989529 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
آقای احمد اس���معیلی نژاد به شماره ملی 2062692201 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
ابوالفضل علیمراد به ش���ماره ملی 0073329134 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
س���ال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت 

آویژه مهر انتخاب شد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019529(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه سهامی عام
 به شماره ثبت 8170 و شناسه ملی 10100355357 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
مهدی طاهری با کد ملی 5129774523 به س���مت رئیس هیات مدیره . آقای وحید 
صرامی با کد ملی 1286868882 به س���مت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره و 
آقای مصطفی سعید نوران با کد ملی 0320114112 به سمت عضو هیات مدیره و آقای 
محمود ش���عبانی با کد ملی 0047752580 به سمت عضو هیات مدیره . آقای رحمن 
عرب ش���یبانی با کد ملی 2411380526 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اس���ناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیلمی باشد: نمایندگی شرکت 
در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - ایجاد 
و حذف نمایندگی ها یا ش���عب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران با تصویب هیات 
مدیره.- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد 
پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و 
مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون 
شرکت و متفرعاتش - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس 
از تصویب هیات مدیره.- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد 
خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه 
عملیات و معامالت مذکور در ماده )3( اساسنامه اما در مورد اموال غیر منقول با تصویب 
هیات مدیره.- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کس���ب و پیشه و تجارت )سرقفلی( - 
تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و عالئم تجاری 
و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق 
و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت و نام تجاری - عقد 
هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای 
تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مس���تاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و 
وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره.- 
تحصیل تسهیالت از بانکها و شرکتها و موسسات رس���می و درخواست و اخذ هر نوع 
اس���تقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی 
که مقتضی باش���د با تصویب هیات مدیره و رعایت مقررات ماده )2( اساسنامه حاضر، 
استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد 
بود.- رهن گذاردن اموال ش���رکت اعم از منقول و فک رهن ولو کراراً- احداث هر گونه 
ساختمان مورد نیاز شرکت - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای 
حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی 
یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ..... شرکت و سهامدارانش 
و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی 
و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور 
با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و اس���تیفای کلیه اختیارات 
مورد نیاز در دادرس���ی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلس���ات، اعالم اراده و نظر، 
درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و 
دادخواس���ت و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و با حق امضای 
قراردادهای حاوی ش���رط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و 
تعیین گزینش داور منتخب – ب���ا حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهائی و قطعی 
داور و درخواست دستور الزم االجرا )اجرائیه( و مهدی طاهری وحید صرامی مصطفی 
سعید نوران محمود شعبانی رحمن عرب شیبانی تعقیب آنها و معرفی بدهکار و 0000 
و کارشناس و اموال بدهکار و درخواس���ت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار 
در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل 
مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین 
خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل 
آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهالکها با توجه به قوانین جاری کشور- افتتاح هر نوع 
حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری، قرض الحسنه و 
سایر موسسات قانونی دیگر. تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه 
یکبار و دادن آن به بازرس شرکت- تنظیم خالصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از 
انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023811(

**********************
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا سهامی خاص 

به شماره ثبت 497126 و شناسه ملی 14006103160
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به سال 1398 
مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرس���ی رهنمود ارقام پارس به شناس���ه ملی 
14005560530 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی اندیشمند تدبیر به 
شناسه ملی 10100608069 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیر االنتش���ار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019531(

آگهی تغییرات شرکت ورسک سهامی خاص 
به شماره ثبت 3890 و شناسه ملی 10100229969 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : منطقه 19 ، شهرستان شمیرانات 
، بخش مرکزی ، ش���هر تجری���ش، محله تجریش ، خیابان الهیه ، خیابان شهیدس���ید 
محمدش���ریفی منش ، پالک 3 ، طبقه همکف ، واحد 1 کد پستی 1914813599 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019532(

**********************
آگهی افزایش سرمایه شرکت بازرگانی آرین کادک سهامی خاص 

به شماره ثبت 299599 و شناسه ملی 10103364171
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/17 و تفویض اختیار مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/12سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
4000000000 ریال منقس���م به 4000000 سهم 1000 ریالی بانام از محل مطالبات 
حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل 

ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019533(

**********************
آگهی تغییرات موسسه دانش بنیان برکت

 به شماره ثبت 38594 و شناسه ملی 14005828941 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/04/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 به 
تصویب رسید. مؤسسه حسابرس���ی مفید راهبر بعنوان بازرس مؤسسه برای سال مالی 
منتهی به 1399/12/29 انتخاب گردید روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتش���ار 

مؤسسه انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019534(

**********************
آگهی تغییرات شرکت گروه هتلها و مجتمع های تفریحی پردیس در حال 

تصفیه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 242754 و شناسه ملی 10102834592

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین 
به شناسه ملی10100316991 به سمت ناظر تصفیه به مدت یکسال انتخاب گردیدند 

ترازنامه و عملکرد مالی مدیر تصفیه برای سال مالی 1398 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1019535(

**********************
آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص

 به شماره ثبت 423753 و شناسه ملی 10320760889 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حس���اب سود و زیان شرکت برای سال مالی 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرس���ی فاطر به شناسه ملی 10100188574 
به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس���علی شریفی به شماره ملی 1263269095 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023818(

********************
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص

 به شماره ثبت 424339 و شناسه ملی 10320763537 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 
تصویب شد. مؤسسه حسابرس���ی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به عنوان 
بازرس اصلی و عباسعلی شریفی به ش���ماره ملی 1263269095 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023819(

آگهی تغییرات موسسه محب سالمت مهدی
 به شماره ثبت 39940 و شناسه ملی 14006257878

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 
1398/12/29 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول 
به شناسه ملی 10320323100 بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند . روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراال نتش���ار جهت درج آگهی های 

موسسه انتخاب گردید
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023820(

********************
آگهی تغییرات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص

 به شماره ثبت 9915 و شناسه ملی 10100407124
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: منطقه 19، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلس���ون ماندال، خیابان گلفام، پالک 10-، 

طبقه چهارم، واحد 12 کد پستی 1915674785 تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023821(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 241530 و شناسه ملی 10102822786

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29تصویب 
شد موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت س���یاق نوین جهان به شناسه ملی 
10103361485 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آرمان آروین پارس 
به شناس���ه ملی 10103538953 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.  
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023822(

********************
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان سرمایه ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 419931 و شناسه ملی 10320716161 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/18 و نامه شماره 
122/69594 مورخ 1399/5/26 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سرمایه شرکت از مبلغ 20.000.000.000 ریال به مبلغ 40.000.000.000 
ریال منقسم به 40.000.000 س���هم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما از محل 
سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده 

است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023823(

********************
آگهی تغییرات شرکت رسان ریل پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 541950 و شناسه ملی 14008370825 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: محل شرکت به اس���تان تهران-منطقه 15پس���تی- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی-ش���هر تهران-محله ش���هید قندی - نیلوفر خیابان مرغاب 
خیابان خرمشهر پالک 60 س���اختمان خرمشهر طبقه پنجم واحد شرقی کدپستی 

1553954133تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023824(

********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارس ماشین سهامی خاص

 به شماره ثبت 1543 و شناسه ملی 10101338263 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- مهوش مستشاری به کد ملی 3255683750 به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما 
شمسی زاده به کد ملی 0063506327 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلیل 
شمس���ی زاده به کد ملی 3256538193 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره 
با امضاء مدیرعامل ش���رکت و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )1023825(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی ارس ماشین سهامی خاص

 به شماره ثبت 1543 و شناسه ملی 10101338263
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حسین میس���ائی به شماره ملی 6219288440 به سمت بازرس 
اصلی و مهدی چلبی به ش���ماره ملی 3251729152 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهی های ش���رکت انتخاب گردید.- -ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 
1398 به تصویب رسید. - مهوش مستشاری به شماره ملی 3255683750 و نیما 
شمسی زاده به ش���ماره ملی 0063506327 و جلیل شمسی زاده به شماره ملی 

3256538193 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )1023826(

********************
آگهی تغییرات شرکت ساویر سهامی خاص

 به شماره ثبت 43255 و شناسه ملی 10100886182 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ30000000000 ریال به مبلغ40000000000 
ریال منقسم به40000 س���هم 1000000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساس���نامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023827(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت هور مهر انرژی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 517198 و شناسه ملی 14007145720 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/15 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 98/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000 ریال به مبلغ 100 میلیارد ریال منقسم به 100 میلیون سهم 1000 
ریالی با نام که تماما از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل امضا گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023828(

********************
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان زمان سهامی خاص

 به شماره ثبت 393238 و شناسه ملی 10320429438 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا س���اختیانچی 
بش���ماره ملی 0940276951 نماینده شرکت آس���فالت طوس )سهامی خاص( 
بشناسه ملی 10861678539 بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضا 
امیریان بش���ماره ملی 3256661033 نماینده شرکت معدنی آهن آجین)سهامی 
خاص( بشناس���ه ملی 10861117602 بس���مت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی خطیبی بش���ماره ملی 2091941034 نماینده ش���رکت راهسازی و معدنی 
مبین)سهامی خاص( بشناس���ه ملی 10101555740 بعنوان عضو هیئت مدیره 
- آقای کیهان گوهرین بش���ماره ملی0052856488 نماینده ش���رکت توسعه و 
فرآوری مس مسکنی)س���هامی خاص( بشناس���ه ملی 14003059281 بعنوان 
عضو هیئت مدیره ش���رکت - آقای محمد مجتهدزاده بشماره ملی 3110875217 
نماینده ش���رکت معدنجو)سهامی خاص( بشناس���ه ملی10100433692 بعنوان 
عضو هیئت مدیره - آقای حسین قنواتی بش���ماره ملی 1755932626 )خارج از 
سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره( بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره 
تصدی انتخاب گردیدند - کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با 
امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک دو نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء 

مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023829(
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ارتش یمن: به تسلیحاتی دست یافتیم 
که تنها در اختیار ابرقدرت هاست

س���رویس خارجی: فرمانده منطقه نظامی پنجم ارتش یمن اعالم 
کرد:تجاوز ائتالف سعودی به یمن، به نیروهای مسلح این کشور آموخت 
که توانمندی ها و تجهیزات نظامی خود را پیش���رفته کنند و اکنون، از 
تخصص و تسلیحاتی برخورداریم که تنها در اختیار ابرقدرت ها است.

س���رتیپ »یوسف حسن المدانی«گفت: نیروهای مسلح یمنی به 
لطف الهی، از تجربه، تخصص و صنعت نظامی الزم برای ساخت انواع 

سالح هایی که تنها ابرقدرت ها در اختیار دارند، برخوردارند.
وی تصریح کرد: که با وجود تداوم تجاوز و محاصره یمن، روند 
آموزش و تقویت فرماندهان تیپ ها و گردان های نیروهای مسلح یمن ادامه 
دارد و این امر بیانگر عزم و پافشاری ما بر تحقق پیروزی بوده و این 
نعمتی الهی است که ما شکرگزار آن هستیم. وی افزود: همه ما می دانیم 
که در آغاز حمله به یمن چگونه بودیم و در چه شرایطی قرار داشتیم؛ 
نه پهپادی در اختیار داشتیم و نه موشک بالستیک. اما امروز وضعیت فرق 
کرده است. ما ارتشی قوی و آموزش دیده داریم و تخصص و تجربه 
زیادی در جنگ های مدرن در تمامی س���طوح در اختیار داریم.المدانی 
تاکید کرد: دشمن در آغاز حمله به یمن، هر منطقه ای را می گرفت بر آن 
مسلط می شد، اما امروز این معادله تغییر یافته است و این ما هستیم که 
اغلب مناطق را از اشغالگران باز پس می گیریم و کنترل آنها را به دست 
می گیریم.وی تصریح کرد: به فضل الهی، پیروزی های بزرگی کسب کردیم 
و به مراحل پیشرفته ای در میدان رسیده ایم و ارتش ما نه برای دفاع که  
برای تحقق پیروزی ها عمل می کند.  دراین حال »یحیی سریع« سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد: متجاوزان سعودی پس از شکست های 
پی در پی به دست قهرمانان ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه های 

مختلف جنگ ، آخرین مراحل حیات خود را سپری می کنند.

تقویم اطالعات
دوشنبه 17 آذر  1399

21  ربيع الثاني 1442-7 دسامبر  2020
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 56 دقيقه
16 و 51 دقيقه 
17 و 11 دقيقه
23 و 11 دقيقه
5 و 32  دقيقه
7 و 02 دقيقه

س���رویس خارجی: روزنامه 
واشنگتن پست اعالم کرد که فقط 
26 عض���و جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان و س���نای کنگره، نامزد 
حزب دموکرات را پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری می دانند. این در 
حالی اس���ت که ترامپ از مراجعه 
ب���ه دیوان عالی آمریکا برای اثبات 
آنچه او تقلب در انتخابات خوانده، 
خب���ر داد. در حالی که یک ماه از 
اعالم پی���روزی »جو بایدن« نامزد 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمهوری توسط رسانه های این کشور 
می گذرد روزنامه واشنگتن پست در 
گزارشی اعالم کرد که فقط 26 نفر 
از جمهوری خواهان کنگره بایدن را 
پیروز انتخابات می دانند. در این بین 
2 نف���ر از جمهوری خواهان کنگره 
نیز »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
کنونی را پیروز انتخابات دانسته اند 
همچنین 221 جمهوری خواه دیگر 
در مجلس نمایندگان و سنا که تقریباً 
90 درصد از کل جمهوری خواهان 
کنگره را ش���امل می شود چیزی در 
این باره که چه کس���ی انتخابات را 

پیروز شده نگفته اند.
در همی���ن رابطه،رئی���س 
جمهوری مستقر در کاخ سفید در 
پیامی توییتری به گزارش روزنامه 
واشنگتن پس���ت درباره اذعان 26 
نماین���ده جمهوری خواه گنگره به 
پیروزی بایدن واکنش نش���ان داد.

ترامپ در این پیام توییتری نوشت: 
»25 نفر، من شگفت زده شدم آنها 
خیلی زیاد هس���تند! ما تازه مبارزه 
را آغاز کرده ایم. لطفا لیس���ت این 
25 نماینده جمهوری خواه کنگره را 
برای من ارس���ال کنید. من رسانه 
جعلی واشنگتن پست را در کمترین 
حد ممکن خواندم.نکته قابل توجه 
این است که در گزارش واشنگتن 
پس���ت اعالم ش���ده که 26 عضو 
جمهوری خواه کنگره پیروزی بایدن 
را پذیرفته اند اما ترامپ در توییت 

خود به عدد 25 اشاره کرده است.
در همین حال،رئیس جمهوری 
آمری���کا با بیان اینکه به زودی در 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری 
به دیوان عالی خواهد رفت، گفت 
اگر شکست خورده بود اقرار می کرد 
اما این کار را نمی کند چون تقلب 

ش���ده است. ترامپ طی سخنرانی 
در ایالت جورجیا، گفت: انتخابات 
ریاست جمهوری تقلبی بود، ولی ما 
آن را پیروز می ش���ویم و به زودی 
به دیوان عالی می رویم.به نوش���ته 
رسانه های آمریکایی، وی با ادعای 
اینک���ه تالش هایی نیز برای تقلب 
در انتخابات مجلس سنا در ایالت 
جورجیا رخ داده، اظهار داشت: دو 
کرس���ی سنای ایالت جورجیا نباید 

با تقلب همراه شود.رئیس جمهور 
آمریکا درباره شکست خوردن در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز ادعا 
کرد: اگر شکس���ت خورده باشم، 
بازنده ای بسیار رئوف خواهم بود! 
اگر شکست خورده باشم، می گویم 
ک���ه باختم و به فلوریدا می روم و 

استراحت می کنم. 
رئیس جمهور آمریکا همچنین 
در پیام���ی در توییتر از فرماندار و 
وزیر ام���ور داخلی ایالت جورجیا 
خواستار راستی آزمایی امضای آرا 
در این ایالت ش���د.از طرفی،معاون 
رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
قطعی نیست و از جمهوریخواهان 
ایالت جورجی���ا که تا چند وقت 

دیگر ش���اهد دور دوم انتخابات بر 
س���ر کرسی های کنگره خواهد بود 
خواست "تردیدهای" مشترک را در 
مورد اینکه آن رقابت چقدر عادالنه 
برگزار شد کنار بگذارند و در دور 
دوم انتخابات مربوط به سنا شرکت 
کنند.پنس گفت: در مبارزه بمانید. در 

مبارزه برای تمامیت انتخابات ما باقی 
بمانید.در چنین ش���رایطی،فرماندار 
جورجیا ضمن تایید صحت نتیجه 
آرای این ایالت در انتخابات 2020، 
درخواس���ت رئیس جمهور آمریکا 

برای ابطال نتایج را رد کرد.
خبر دیگر اینکه،سرپرس���ت 
وزارت دف���اع آمریکا اعالم کرد که 
وزارتخانه تحت کنترلش با تیم انتقالی 
رئیس جمهور احتمالی بعدی آمریکا 

همکاری خواهد کرد.»کریستوفر میلر« 
سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعالم 
کرد که این وزارت با تیم انتقالی »جو 
بایدن« رئیس جمهور احتمالی بعدی 
آمریکا همکاری خواهد کرد.وی در 
ادامه س���خنانش گفت که پنتاگون 
امنیت ملی آمریکا را در راس تمامی 

کشمکش ها قرار می دهد و برخی 
گزارش ها در این باره که پنتاگون با 
تیم انتقالی بایدن همکاری نمی کند 

صحت ندارد.
خبر دیگر اینکه،جو بایدن به 
توضیح درخصوص اینکه چرا در 
زمان معاونتش در دولت باراک اوباما 
به این رئیس جمهور سابق آمریکا 
قبل از دستور به انجام حمله برای 
کش���تن اسامه بن الدن در پاکستان 

توصیه به صبر بیش���تر کرده بود، 
پرداخت.جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا در مصاحبه ای که با 
یک مستند جدید شبکه سی.ان.ان 
داشته توضیح داد، این توصیه را که 
از سوی رئیس جمهور سابق عملی 
نش���د، به جهت "فضا دادن به او" 
مطرح کرده است.این مستند تحت 
نام "رئیس جمهور در انتظار" حاوی 
مطالب���ی از جانب همه پنج معاون 
زنده روس���ای اسبق رئیس جمهور 
ش���امل بایدن، دیک چنی، ال گور، 
دن کویل و والتر موندیل است .به 
نوشته گاردین، بایدن در این مستند 
گفت: رئیس جمهور دور اتاق راه 
رفت.من فکر می کنم دور میز 1۷ نفر 
بودند؛ مشاور امنیت ملی، وزیر امور 
خارجه، سیا، رئیس ستاد مشترک، 
همین طور بگیرید تا وزیر دفاع و 
غیره. سه نفر با او حرف زدند. شما 
فکر می کنید ما باید چه کار کنیم؟ 
وضعیت در اتاق به نحوی بود که 
انگار درصد مخالفان و موافقان 60 
به ۴0 یا ۴9 به 51 اس���ت. دو نفر 
گفتند که برویم و یک نفر گفت که 
نرویم. و من شخص آخر بودم.بایدن 
گفت که احساس می کرد هنوز یک 
گزینه دیگر هم مطرح است.او ادامه 
داد: شما می توانستید یک پرواز دیگر 
در ارتفاع خیلی پایین انجام بدهید 
و از محل جاسوسی کنید تا تعیین 
کنید آیا این بن الدن است، زیرا بار 
دیگر اطمینانی وجود نداشت .این 
معاون رئیس جمهور سابق دراین 
مستند بیان کرد، همچنان که نگاهی 
ب���ه اطراف اتاق انداخت نظرش را 
به جهت اینکه به باراک اوباما "فضا" 
بدهد، مطرح کرد .او اظهار کرد: من 
گفتم آقای رئیس جمهور من فکر 
می کنم شما باید صبر کنید. و یک 
گش���ت دیگر بزنید. در حالی که 
می دانس���تم اگر شما گشت ارتفاع 
پایین تر را بزنید آنها ممکن است آن 

را ببینند و او فرار کند.  

فقط 26 جمهوريخواه کنگره بايدن را پيروز می دانند؛ترامپ به ديوان عالی می رود

كوتاه از سراسر جهان

رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان: عادی سازی روابط با دشمن 
اسرائیلی حرام است
فارس:رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را شرعا 
حرام خواند و از ملت ها خواست در برابر آن 
بایستند. »عبداالمیر قبالن« رئیس مجلس اعالی 
شیعیان لبنان گفت: توافق عادی سازی روابط با 
دشمن اسرائیلی شرعا حرام است و راه را برای 
اجرای طرح موس���وم به »معامله قرن« با هدف 
نابودی مسأله فلسطین هموار می کند.وی ضمن 

درخواست از ملت های عرب برای بی اثر کردن توافق های مذکور، بر ضرورت 
تحریم کاالهای صهیونیستی و مقابله با هر تالشی برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.شیخ قبالن در ادامه تالش یک صهیونیست 
برای آتش   زدن کلیسای »الجثمانیه« در قدس شرقی را محکوم کرد و گفت، 
این اقدام تروریستی نشان دهنده کینه صهیونیستی نسبت به تمام مقدسات 
است و در چارچوب اقدامات سازماندهی شده برای یهودی سازی قدس 

در راستای خدمت به پروژه رژیم صهیونیستی انجام می شود.
ادعای تایوان در خصوص رهگیری 2 هواپیمای نظامی چین

فارس:وزارت دفاع تایوان مدعی رهگیری و اس���تقرار سامانه پدافند 
موشکی خود برای تقابل با هواپیماهای نظامی چین شد .وزارت دفاع تایوان 
مدعی ش���د که یک فروند هواپیمای نظامی چین  از نوع »وای -8« ویژه 
شکار زیردریایی و یک فروند هواپیمای تجسسی دیگر این کشور وارد منطقه 
شناسایی و واکنش پدافند هوایی تایوان در جنوب غربی این جزیره شدند.
وزارت دفاع تایوان از پرواز رهگیری، استقرار سامانه دفاع موشکی و ارسال 
پیام رادیویی برای هواپیماهای چینی خبر داد و ادعا کرد این چهارمین مورد 

از نقض هوایی از سوی چین طی یک هفته اخیر بوده است.
خشم مقام صهیونیست از تصاویر شهید سلیمانی در خیابان های لبنان

فارس:تصاویر س���ردار ش���هید حاج 
قاس���م سلیمانی در یکی از خیابان های لبنان، 
عصبانیت سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی را 
برانگیخت. »آویخای ادرعی« سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی به تصاویر سردار حاج قاسم 
سلیمانی در یکی از خیابان های لبنان واکنش 
نشان داد.ادرعی در حساب توئیتر خود مدعی 
شد: وقتی وابستگی به ایران در لبنان بیشتر از 
وابستگی خود ایرانی ها می شود. سرنوشت لبنان در بوته آزمایش است و 

این پرسش مطرح می شود که لبنان به کجا می رود؟
نشنال اینترست: سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورده است

فارس:یکی از کارکنان پیش���ین »سیا« طی یادداشتی در روزنامه ای 
آمریکایی تصریح کرد که جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ در 
قبال ایران نه تنها دستاوردی نداشت بلکه از همه جهات شکست خورده 
است. پایگاه آمریکایی »نشنال اینترست« طی یادداشتی به قلم »پائول پیالر« 
سیاست »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسالمی 
ایران را شکست خورده توصیف کرد. نویسنده در مقدمه این گزارش تأکید 
کرد که آنچه که ترامپ را به اتخاذ چنین سیاستی در قبال ایران تحریک 
کرد، تنها تکیه بر اصل مخالفت با تمامی سیاس���ت های »باراک اوباما« 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا بوده است و به همین دلیل جای تعجب 
نیست که هیچ محاسباتی در پیشبرد این سیاست صورت نگرفته است و 

این سیاست هم بد پیش رفته است و پایان بدی داشته است.
مادورو: نتیجه انتخابات پارلمانی ونزوئال بر جهان تأثیر خواهد گذاشت

فارس:رئیس جمه���وری ونزوئال ضمن 
استقبال از حضور ناظران بین المللی از جمله 
ناظران کش���ورهای ایران، روس���یه و ترکیه 
در کش���ورش تأکید کرد که نتیجه انتخابات 
پارلمانی ونزوئال بر جهان تأثیر خواهد گذاشت. 
»نی���کالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال از 
حضور هیأت ناظران از کش���ورهای روسیه، 
ایران و ترکیه و کشورهای دیگر برای حضور 

در این کشور برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی کشورش استقبال 
کرد.این در حالی است که مردم ونزوئال در حالی پای صندوق های رای 
گیری برای انتخابات پارلمانی این کش���ور می روند که اپوزیس���یون این 

انتخابات را بایکوت کرده و آن را متقلبانه توصیف می کند.
هشدار »گوردون براون« درباره جنگ اقتصادی انگلیس با 

اروپا و آمریکا 
فارس:»گوردون براون« نخست وزیر اسبق 
بریتانیا هش���دار داده در صورتی که کشورش 
به توافقی در مذاکرات برگزیت دست نیابد، با 
آمریکا و اروپا جنگی اقتصادی را تجربه خواهد 
کرد. »گوردون براون« نخست وزیر اسبق بریتانیا 
در مصاحبه ای با شبکه خبری »اسکای نیوز«، 
در خصوص عدم دستیابی به توافق نهایی میان 
انگلیس و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت 
هشدار داد. براون در اظهارات خود هشدار داد در صورتی که »بوریس 
جانسون«، نخست وزیر انگلیس نتواند در این مذاکرات به توافقی دست 

یابد با آمریکا و اروپا »جنگ اقتصادی« را تجربه خواهد کرد.
رزمایش ژاپن، فرانسه و آمریکا با هدف مقابله با چین

فارس:س���ه کش���ور ژاپن، فرانسه و آمریکا قصد دارند برای اولین 
بار تمرین های نظامی مش���ترک در خش���کی و دریا با هدف ارسال پیام 
به چین برگزار کنند.بنابر گزارش ها، ژاپن، فرانسه و آمریکا قصد دارند 
برای اولین بار تمرین های نظامی مشترک در خشکی و دریا در ماه مه 
2021 برگزار کنند. این تمرینات قرار است در یکی از جزایر دورافتاده 
و خالی از س���کنه ژاپن برگزار ش���ود و تمرکز آن بر امدادرسانی هنگام 
بروز بالیای طبیعی خواهد بود اما بخشی از آن به تمرین دفاع در مقابل 

حمله اختصاص خواهد یافت. 
وزیر خارجه کوبا: آمریکا همواره در پی اقدامات خصمانه است

فارس: وزی���ر خارجه کوبا با انتقاد از 
رئیس جمهور آمریکا و شورای امنیت ملی این 
کش���ور نسبت به حمایت واشنگتن از برخی 
گروه های مخالف دولت کوبا هش���دار داد.

وزیرخارجه کوبا اقدامات شورای امنیت ملی 
ایاالت متحده به ویژه تحت ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« را به عنوان ابزاری برای تجاوز 
به کوب���ا خواند و آن را محکوم کرد.»برونو 

رودریگز« رئیس دس���تگاه دیپلماس���ی کوبا در توییتی نوشت که دولت 
آمریکا و شورای امنیت ملی این کشور هرگز از کوبا حمایت نکرده اند. 
وی اف���زود که خصومت  دولت کنونی آمریکا بر منطقه آمریکای التین  
متمرکز است. رودریگز در این توییت نوشت: »دولت آمریکا و شورای 
امنیت ملی این کشور هرگز از مردم کوبا حمایت نکرده اند به ویژه در 
دولت دونالد ترامپ، ش���ورای امنیت ملی آمریکا ابزاری برای تجاوز به 

کوبا و آمریکای التین بوده است.« 

در تجمع اعتراضی موافقان و مخالفان ترامپ در ایالت واش���نگتن، 
حامیان رئیس جمهور آمریکا با چوب به مخالفان حمله ور شدند و گلوله هایی 
را نیز شلیک کردند .تجمع اعتراضی حامیان و مخالفان »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا در مقابل کنگره ایالتی واشنگتن در  به خشونت و 

درگیری ش���دید کشیده شد. کلیپ های ویدئویی در فضای مجازی قرار 
گرفته است که نشان می دهد، حامیان و مخالفان ترامپ در ایالت واشنگتن 
به ش���دت با یکدیگر درگیر ش���ده اند و آنطور که تصاویر نشان می دهد، 

ظاهراً گلوله هایی نیز در این اعتراضات شلیک شده است. 

 حامیان ترامپ در واشنگتن به مخالفان حمله کردند

س���رویس خارجی:تظاهرات 
هزاران نفری مردم فرانسه در پایتخت 
علیه الیحه امنیتی و سیاس���ت های 
ماکرون با ورود پلیس به خش���ونت 
کشیده شد و خیابان های پاریس به 
صحنه آشوب تبدیل شد.تظاهرات 
هزاران نفری مردم فرانسه در پاریس 
علی���ه پیش نویس الیحه امنیتی این 
کشور به خشونت کشیده شد و در 
حالیکه گروهی از معترضان خودروها 
را به آتش کش���یدند، شیش���ه های 
فروشگاهها و ساختمان های اطراف 
را در هم خرد کردند، نیروهای پلیس 

نیز با گاز اشک آور پاسخ دادند.
بنا بر گزارش ش���بکه روسی 
»راشاتودی«، هزاران نفر از معترضان 
فرانس���وی از مت���روی پاریس در 
حاشیه شمال شرقی پایتخت فرانسه 
راهپیمای���ی اعتراضی خود را آغاز 
کردند و به س���مت میدان »پالس 
دوال ریپابلیک« در مرکز شهر پاریس 
حرکت کردند.معترضان فرانسوی با 
برگزاری راهپیمایی در تالش برای 
ابراز نارضایتی خود به خشونت پلیس 
و طرح های سیاست امنیتی »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه بودند. 
معترضان پارچه نوشته هایی را با خود 
حمل می کردند که بر روی آن نوشته 
شده بود: »فرانسه، سرزمین حقوق 
پلیس ها« و »انصراف از قانون امنیتی«.

در حالی که راهپیمایی های اعتراضی 

در پاری���س در ابت���دا به صورت 
مسالمت آمیز و آرام برگزار شده بود، 
پس از مدتی به خشونت کشیده شد و 
گروههایی از معترضین سیاهپوش که 
صورت های خود را پوشانده بودند، 
شروع به شکستن شیشه ها و آتش  
زدن خودروه���ا کردند و خیلی زود 
خیابان های شرق پاریس به صحنه 
آشوب تبدیل شد و معترضان شروع 
ب���ه ایجاد موان���ع و آتش زدن آن 

کردند .
طبق این گ���زارش، معترضان 
شعارهایی علیه رفتارهای خشونت  آمیز 
پلیس فرانس���ه سرمی دادند و فریاد 
می زدند: »همه از پلیس نفرت دارند« 
و »ضدسرمایه داران«. تصاویری که 

از اعتراضات در پاریس منتشر شده 
است، برخی را در حالی نشان می دهد 
که در حال شکستن شیشه های چندین 
ساختمان از جمله یک سوپرمارکت، 
یک آژانس امالک و مستغالت، یک 
بانک و سوزاندن خودروها از جمله 
یک کامیونت می باشند. از طرف دیگر 
تصاویر ویدئویی منتشر شده است 
که برخی را در حال خسارت وارد 
آوردن به دوربین های مداربسته در 
امتداد مسیر و پرتاب مواد آتش زا و 
مواد منفجره به سمت نیروهای پلیس 
نشان می دهد. از سوی دیگر، نیروهای 
امنیتی فرانسه نیز با گاز اشک آور به 
س���مت معترضان حمله کردند و با 
توس���ل به زور تالش می کردند که 

جمعی���ت معترضان را متفرق کنند.
تصاویر ویدئویی منتش���ر شده در 
ش���بکه های اجتماعی، خیابان های 
پاری���س را در دود غلی���ظ و آتش 
نمای���ش می دهد و خودروهایی در 
س���طح خیابان ها دیده می شوند که 
کاماًل در آتش سوخته  و چیزی جز 
یک الشه از آنها باقی نمانده است.
بر اس���اس گزارش راشاتودی، بیش 
از 90 تجمع اعتراضی در سراس���ر 
فرانس���ه از جمله شهرهای بزرگی 
جون »مارسی«، »لیون« و »رنز« برگزار 
شد که اکثر آنها آرام و مسالمت آمیز 

بود.
* آلمان

پلیس آلمان با حمله به جمعیت 

گسترده معترضان به محدودیت های 
کرونایی در شهر »برِمِن«، سعی کرد 
این تجمع غیرقانونی را متفرق کند.
در پی ممنوع اعالم ش���دن هرگونه 
تظاه���رات علی���ه محدودیت های 
بهداش���تی برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر ویروس »کووید19« در آلمان 
توسط دیوان عالی این کشور، پلیس 
برای متف���رق کردن معترضان وارد 
عمل شد.صدها نفر در شهر »برِمِن« 
تجمع کردند که عده ای از آنها مخالف 
محدودیت ه���ای کرونایی و عده ای 
دیگر موافق آن بودند.پلیس آلمان نیز 
در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که 
نیروهای امنیتی این شهر ضمن تالش 
برای جدا نگه داشتن این دو گروه و 
جلوگیری از وقوع درگیری بین آنها، 
سعی داشت این تجمع غیرقانونی را 
متفرق کند .مخالفان محدودیت های 
کرونایی در آلمان معتقدند که تداوم 
ای���ن اقدامات نه تنها حقوق مدنی 
ش���هروندان این کشور را به خطر 
می اندازد بلکه معیشت آنها را نیز با 
تعطیلی بسیاری از مشاغل تحت تاثیر 

قرار داده است.
از طرفی،صده���ا تن از مردم 
آلمان در اعتراض به افزایش بودجه 
نظامی این کش���ور با تشکیل زنجیر 
انس���انی از مقاب���ل پارلمان تا دفتر 
صدراعظم آلمان شعار "صلح، نه به 

تسلیحات" سر دادند .

آشوب در پاریس؛درگیری شدید معترضان و نیروهای امنیتی

 ضرب االجل مردم ارمنستان 
به نخست وزیر برای استعفا

سرویس خارجی:دهها هزار تن از حامیان اپوزیسیون ارمنستان در ایروان، 
پایتخت دست به راهپیمایی اعتراضی زده و خواستار استعفای نخست وزیر 
بابت امضای توافق صلح با جمهوری آذربایجان شدند.شش هفته درگیری 
بی امان بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنس���تان با توافق صلح 10 
نوامبر با میانجی گری روس���یه پایان یافت.احزاب اپوزیسیون ارمنستان به 
نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور هشدار داده اند که اگر از سمتش 
تا اواس���ط روز س���ه شنبه کناره گیری نکند، یک نافرمانی مدنی در سراسر 
کشور به وجود می آید. پاشینیان اما از کناره گیری امتناع کرده و از توافق 
صلح با دولت باکو دفاع می کند.بیش از 20 هزار معترض در ایروان دست 
به اعتراض زده و فریاد "نیکول، تو خائنی" و "نیکول، باید بروی" سر دادند 

و سپس به محل اقامت وی روان شدند.
آرتور وانتسیان، رهبر حزب اپوزیسیون "سرزمین" و رئیس سابق سرویس 
امنیت ملی ارمنستان گفت: کرسی نخست وزیری ارمنستان اکنون به دست 
یک جسد سیاسی اشغال شده است.چند تن از کشیش های کلیسای ارمنستان 
هم به جمع معترضان پیوسته و پاشینیان را بابت اینکه به جمهوری آذربایجان 
اجازه داده تا به برخی از مکان های مقدس ارامنه کنترل داشته باشد، مورد 
انتقاد قرار دادند. اپوزیس���یون ارمنستان، نخست وزیر را مسئول ناکامی در 
مذاکراتی می داند که می توانست به نفع ارمنستان تمام شود. آنها همچنین 
تأکید کرده اند که مخالفان برای لغو توافق صلح فشار نمی آوردند. در این 
حال،وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد: جمهوری آذربایجان با کمک سیستم های 
تسلیحاتی ملی و بومی ما ظرف تنها ۴۴ روز به اشغال ۳0 ساله شهرهایش 

توسط ارمنستان پایان داد و آنها را آزاد کرد.

س���رویس خارجی:رسانه های 
عبری از برگزاری اعتراضات در قدس 
اشغالی برای بیست و چهارمین هفته 
متوال���ی علیه بنیامین نتانیاهو خبر و 
گزارش دادن���د در این اعتراضات، 
یک معترض 80ساله کشته و 20تن 
دیگر بازداشت شدند.روزنامه عبری 
یدیوت آهارونوت نوش���ت که یک 
معترض در ش���هر کریات اونو  پس 
از آنکه از سوی اتومبیلی که توسط 
یک دختر 20س���اله هدایت می شد، 
مورد اصابت قرار گرفت و کش���ته 
شد. همچنین شاهدان عینی گفتند که 
این تظاهرکننده هشتاد ساله همیشه 
در تظاهرات علیه نتانیاهو ش���رکت 
داشته است.همچنین در قدس غربی، 
نزدیک محل اقامت رسمی نتانیاهو ، 
درگیری هایی بین پلیس و معترضان 
به وقوع پیوس���ت که با دستگیری 
20تظاهرکننده به پایان رسید.بسیاری 
از ش���هرهای اراضی اشغالی شاهد 
تظاهرات در هفته 2۴اعتراضات بودند.

معترضان خواستار استعفای نخست 
وزیر هستند و می گویند وی عالوه 
بر اتهام در ۳پرونده فس���اد مالی که 
دادگاه برررسی آن را در ماه مه گذشته 
آغاز کرد، مدیریت درستی در برخورد 
با پیامدهای اقتصادی کرونا نداشته 
اس���ت. در این حال، نخست وزیر 
دوره ای رژیم صهیونیس���تی و وزیر 
جنگ ای���ن رژیم اعالم کرد، تقریبا 
اطمینان دارد که کنس���ت به زودی 
منحل خواهد شد و انتخابات پارلمانی 

جدیدی برگزار می شود.
بنی گانتس، نخس���ت وزیر 
دوره ای و وزی���ر جن���گ رژیم 
صهیونیس���تی از بنیامین نتانیاهو، 
نخس���ت وزیر این رژیم به شدت 
انتقاد کرد که منافع شخصی خود 
را ب���ر منافع رژیم مقدم می دارد و 
حزب آبی سفید را از امور دولت و 
اداره آن دور نگه می دارد و طوری 
رفتار می کند که گویی دولت فقط 
توسط حزب لیکود وابسته به نتانیاهو 

اداره می شود و نه از طریق ائتالف.
گانتس گفت: نتانیاهو شش ماه از 
اعتماد م���ردم را هدر داد و ما به 
سمت برگزاری انتخابات جدیدی 
حرکت می کنیم زیرا نتانیاهو زمانی 
که مشکالتش را بر منافع اسرائیل 
مقدم کرد، انتخاب کرد که در این 
مس���یر حرکت کنیم.وی نتانیاهو 
را به بازیچه ق���رار دادن و دروغ 
متهم کرد و گفت، اراضی اشغالی 
نیازی به انتخابات مجدد ندارد اما 
نتانیاه���و کاری برای جلوگیری از 
برگ���زاری انتخابات جدید نکرد.
همچنین نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیس���تی در سخنانی به دلیل 
بحران سیاسی در اراضی اشغالی، از 
بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد کرد. 
ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی در سخنانی در 
انتقاد از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
کنونی دولت ای���ن رژیم، وی را 

دروغگو و فریبکار خواند.

تظاهرات هزاران مخالف نتانیاهو در قدس

سرویس خارجی:رئیس سازمان الحشد الشعبی ضمن 
تاکید بر اینکه رزمندگان این سازمان، مدافع ملت عراق 
و مطالبات برحق آنها می مانند، درباره ادامه توطئه ها برای 
تخریب چهره این سازمان هشدار داد.»فالح الفیاض« طی 
نطقی در مراسم سالروز شهادت یک عکاس اداره رسانه 
س���ازمان الحشد الشعبی، نیروهای مبارز این سازمان را 
»نگهبانان ملت عراق و وفاداران به آنها« توصیف کرد و 
گفت: »احمد المهنه عکاس الحشد الشعبی هم در حال 
پوشش مطالبات مشروع ملت عراق در میادین اعتراضات 
به شهادت رسید«.وی افزود:برخی می خواهند که الحشد 
الش���عبی را مخالف معترضان نشان دهند؛ اما این خیالی 
باطل است، زیرا الحشد الشعبی مدافع واقعی ملت عراق 
و بیان کننده واقعی خواسته های آنها خواهد بود.الفیاض 
تاکید کرد: الحشد الشعبی برخاسته از ملت عراق است و 
برای همیشه وفادار به ملت عراق و صاحبان خواسته های 
برحق آنها خواهد ماند. الحشد الشعبی ابزار سرکوبگری 
یا ابزاری در دست یک ظالم یا فاسد نیست؛ بلکه ابزار 
گس���ترش آرامش و ثبات در کشور است.رئیس سازمان 
الحشد الشعبی با هشدار درباره توطئه ها برای تخریب چهره 

این سازمان افزود: رزمندگان الحشد الشعبی نگهبانان ملت 
عراق هستند و وفادار آنها باقی خواهند ماند و با کسانی 
که می خواهند کشور را سرنگون کنند، مبارزه خواهند کرد.

وی جوانان را سالح و رکن اصلی سازمان الحشد الشعبی 
دانست و گفت: برگزاری نشست ها و کنفرانس ها توسط 
اداره رسانه الحشد الشعبی می تواند جوانان را درباره اهداف 

و خط مشی الحشد الشعبی روشن تر کند.
در این حال،یک نماینده ائتالف دولت قانون عراق 
گفت:امکان تش���کیل دوباره ائتالف بزرگ شیعیان به نام 
»التحالف الوطنی« وجود دارد.»حس���ین المالکی« نماینده 
ائتالف دولت قانون به رهبری »نوری المالکی« در خصوص 
احتمال احیای ائتالف بزرگ و جامع »التحالف الوطنی« 
سخن گفت.او به وبگاه البغداد الیوم گفت که گروههای 
هفتگانه شیعه )سائرون، بدر، دولت قانون، النصر، الحکمه، 
الفضیله و صادقون( دو ماه پیش توافق کردند نشس���ت 
کمیته هفتگانه را که مدت ها برگزار نشده بود را از سر 
گیرند. او هدف اصلی این کمیته را از بین بردن اختالفات 
و دوری از حمالت رسانه ای به یکدیگر پیش از برگزاری 

انتخابات پارلمانی عنوان کرد. 

فالح الفیاض: الحشد الشعبی عراق در معرض توطئه هاست

سرویس خارجی: دولت کویت به دنبال مشخص 
ش���دن نتایج انتخابات مجلس ملی این کشور که روز 

شنبه برگزار شده بود ، استعفا کرد.
پایگاه خبری »القبس« اعالم کرد: در پی شمارش 
آرا و مش���خص شدن نتیجه انتخابات مجلس کویت، 
دولت این کش���ور نامه اس���تعفای خود را تسلیم  امیر 
کویت کرد و ش���یخ »نواف االحمد الجابر الصباح« در 
حکمی با استعفای قانونی دولت موافقت کرد. در حکم 
امیر کویت آمده است: با بررسی قانون اساسی و فرمان 
امیری صادر شده در 22 ربیع االول 1۴۴1 )19 نوامبر 

2019(، درباره انتخاب نخست  وزیر و بر اساس فرمان 
شماره 290 مربوط به سال 2019 در خصوص تشکیل 
دولت و دیگر دستورهای اصالحی و نیز نامه استعفای 
ارس���الی از سوی شیخ »صباح الخالد االحمد الصباح« 
نخست وزیر دستورهای زیر صادر می شود:اول این که 
استعفای شیخ صباح الخالد االحمد الصباح نخست وزیر 
و وزیران کابینه پذیرفته می ش���ود  و دولت کنونی تا 
زمان تشکیل دولت جدید در سمت پیشبرد امور باقی 
خواهد ماند. دوم  این که این فرمان از زمان صدور و 

انتشار در روزنامه رسمی کشور الزم االجراست.

دولت کویت به دنبال اعالم نتایج انتخابات پارلمانی استعفا کرد

کابل:صلح با طالبان باعث تمرکز افغانستان 
بر مبارزه با داعش می  شود 

 س���رویس خارجی: مش���اور امنیت ملی افغانستان اعالم کرد: روند 
موفقیت آمیز صلح با طالبان به دولت این کشور اجازه می دهد منابعش را 
بر مقابله با داعش و حمالت این گروه متمرکز کند.»حمداهلل محب«  اظهار 
داش���ت: یکی از دالیلی که بر این روند صلح با طالبان متمرکز هس���تیم، 
آن اس���ت که اگر به صلح با طالبان دس���ت پیدا کنیم، نیروهای امنیتی ما 
ظرفیت های خود را به سمت گروه های تروریستی نظیر داعش سوق می دهند 
و بعد می توانیم بسیار راحت تر با آنها مقابله کنیم. وی گفت: گرچه داعش 
از قلمروی تحت کنترل خود جابه جا و منابع بودجه آن مختل ش���ده، این 
گروه همچنان شبکه ای از ترور را حفظ کرده است. محب اظهارداشت: با 
تهدیدات بس���یاری مواجه هستیم، بنابراین منابع ما گسترده است.در چنین 
شرایطی،»امین احمدی« عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان اعالم کرد: 
دولت کابل مبنا قرار گرفتن توافقنامه قطر در دستور کار مذاکرات بین االفغانی  

با طالبان را پذیرفته است.

آگهي تغييرات 
شركت پااليش نفت آبادان 

(سهامي عام) 
به شماره ثبت 1690 و شناسه ملي 14003570909 

به موجب صو�تجلس���ه مجمع عمومي ع���ا�� به طو� 
فو� �لع���ا�� م���و�� 1398/04/31 ��صله ب���ه تا�يخ 

1399/09/12 تصميما� �يل �تخا� گر�يد: 
1� صو�� ها� مالي ش���ركت منتهي به سا� مالي 1397 

مو�� تصويب قر�� گرفت. 
2� س���ا�ما� حسابرسي به عنو�� حس���ابر� مستقل � 
با��� قانوني شركت بر�� س���ا� مالي منتهي به 1398 

�نتخا� شد. 
3� ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهي ها� 

شركت �نتخا� گر�يد. 
عبد�لرضا مقدمي 
�ئيس ����� ثبت شركت ها 
س�ا�ما� منطقه ���� ���ن�د � ��حد ثبت ش�ركت ها � 
مالكيت ها� صنعتي � معنو� 

به موجب صو�تجلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مو�� 1397/09/06 � هيأ� مدير� مو�� 1397/10/12 شركت 
��صله به تا�يخ 1399/09/12� تصميما� �يل �تخا� گر�يد: 

1� �قا� س���يد علي �كبر ميرقا��� به نمايندگي �� شركت ملي پااليش � پخش فر����� ها� نفتي �ير��� �قا� ��� �له محمد� به 
نمايندگي �� ش���ركت ملي پخش فر����� ها� نفتي �ير��� �قا� �يما� قاضي ���� �حسائي به نمايندگي �� شركت ملي مهندسي � 
ساختما� نفت �ير��� �قا� فريد�� جانكي به نمايندگي �� شركت خطو� لوله � مخابر�� نفت �ير�� � �قا� صيد محمد جمشيد� (����� سها� �ثيقه) به عنو�� �عضا� �صلي 

� �قايا� فر�ين ��شد� (����� سها� �ثيقه) � جمشيد خليفه (����� سها� �ثيقه) به عنو�� �عضا� علي �لبد� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند. 
2� �قا� صيد محمد جمشيد� به ش���ما�� ملي 4539719548 به عنو�� عضو �صلي � �ئيس هيئت مدير�� �قا� سيد علي �كبر ميرقا��� به شما�� ملي 1971272663 
به نمايندگي �� ش���ركت ملي پااليش � پخش فر����� ها� نفتي �ير�� به عنو�� عضو �صلي � نائب �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل� �قا� �يما� قاضي ���� �حسائي به شما�� 
ملي 2991701250 به نمايندگي �� ش���ركت ملي مهندسي � ساختما� نفت �ير�� به عنو�� عضو �صلي� �قا� ��� �له محمد� به شما�� ملي 2297836899 به نمايندگي 
�� ش���ركت ملي پخش فر����� ها� نفتي �ير�� به عنو�� عضو �صلي� �قا� فريد�� جانكي به شما�� ملي 1818924226 به نمايندگي �� شركت خطو� لوله � مخابر�� نفت 
�ير�� به عنو�� عضو �صلي � �قايا� فر�ين ��شد� به شما�� ملي 1950777960 (����� سها� �ثيقه)� � جمشيد خليفه به شما�� ملي 2432170180 (����� سها� �ثيقه) 

به عنو�� �عضا� علي �لبد� تعيين گر�يدند.
كليه� ������ قر�����ها � �سنا� تعهد ��� شركت با �مضا� مشتر� توسط گر�� (�لف) به شر� صيد محمد جمشيد� يا سيد علي �كبر مير قا��� يا فريد�� جانكي � گر�� (�) 
�قا� �يما� قاضي ���� �حسائي � �� غيا� �يشا� با �مضا� �قا� ���يو� �ست مر� به صو�� يك نفر �� گر�� (�لف) � يك نفر �� گر�� (�) همر�� با مهر شركت معتبر �ست. 

3� بخشي �� �ختيا��� � �ظائف هيئت مدير� مند�� �� ما�� 37 �ساسنامه مستند�� به ما�� 42 �ساسنامه� به شر� �يل مديرعامل تفويض گر�يد: 
نمايندگي شركت �� بر�بر كليه ������ ��لتي � غير��لتي� موسسا� عمومي� مر�جع قضايي � ساير �شخا� حقيقي � حقوقي. مديرعامل مي تو�ند تما� يا قسمتي �� �ختيا��� 
خو� �� به تشخيص � مسئوليت خو� به هر يك �� �عضا� هيا� مدير� � كا�مند�� شركت تفويض كند. صد��� ظهرنويسي� قبولي� پر��خت � ��خو�ست ����� تجا��� �نعقا� هر 
نو� قر������ تغيير� تبديل� فس���خ � يا �قاله �� �� مو�� �مو�� منقو� � غيرمنقو� كه مرتبط با موضو� شركت باشد � �نجا� كليه عمليا� � معامال� مذكو� �� ما�� 2 �ساسنامه 
� �تخا� تصميم �� مو�� كليه �يقاعا�� با �عايت قانو� برگز��� مناقصا� � ساير قو�نين � مقر��� مربوطه� فر��� �جا�� � ��گذ��� �مو�� غيرمنقو� تحت هر عنو�� منو� به 
تصويب هيا� مدير� � �خذ مجو�ها� ال�� مي باشد. �قامه هر گونه �عو�� حقوقي � كيفر� � �فا� �� هر �عو�� حقوقي � كيفر� �قامه شد�� �� هر يك �� ���گا� ها� ���سر�ها� 
مر�جع قضايي يا غيرقضايي �ختصاصي يا عمومي � �يو�� عد�لت ������ �� طر� ش���ركت� �فا� �� شركت �� مقابل هر �عو�� �قامه شد� عليه شركت چه كيفر� � چه حقوقي 
�� هر يك �� مر�جع قضايي يا غيرقضايي يا عمومي � �يو�� عد�لت ������ با حق حضو� � مر�جعه به مقاما� �نتظامي � �س���تيفا� كليه �ختيا��� مو�� نيا� �� ����سي �� �غا� 
تا �تما�� �� جمله حضو� �� جلسا�� �عتر�� به ���� ��خو�ست تجديد نظر� فرجا�� ��خو�هي � �عا�� ����سي� مصالحه � سا��� �ستر��� �سنا� يا ���خو�ست يا �عو�� ��عا� 
جعل يا �نكا� � تر�يد نس���بت به سند طر� � �ستر��� سند� تعيين جاعل� حق �مضا� قر�����ها� حا�� ش���ر� ����� يا تو�فق نامه ����� � ��جا� �عو� به ����� � تعيين � 
گزينش ���� منتخب (با حق صلح يا بد�� ��)� �جر�� حكم نهايي � قطعي ����� ��خو�ست صد�� بر� �جر�يي � تعقيب عمليا�  �� �خذ محكو� به �جو� �يد�عي � تعقيب �نها� 
تعيين مصد� � كا�شنا�� �نتخا� � عز� �كيل � نمايند� با حق توكيل مكر�� �قر�� �� ماهيت �عو�� جلب ثالث � �فا� �� �عو�� ثالث� �عو�� متقابل � �فا� �� مقابل �نها� ���� 

شخص ثالث � �فا� �� �عو�� ���� شخص ثالث� قبو� يا �� سوگند� تامين خو�سته� تامين ضر� � �يا� ناشي �� جر�ئم � �مو� مشابه �يگر 
عبد�لرضا مقدمي  - �ئيس ����� ثبت شركت ها 
سا�ما� منطقه ���� ���ند � ��حد ثبت شركت ها � مالكيت ها� صنعتي � معنو�

آگهي تغييرات شركت پااليش نفت آبادان    (سهامي عام) 
به شماره ثبت 1690 و شناسه ملي 14003570909 

به موجب صو�تجلسه هيأ� مدير� مو�� 1398/08/14 شركت ��صله به تا�يخ 1399/09/12� تصميما� �يل �تخا� 
گر�يد: 

1�  �قا� عليرضا �مين به شما�� ملي 6549531071 به جا� �قا� سيد علي �كبر مير قا��� به نمايندگي �� شركت 
ملي پااليش � پخش فر����� ها� نفتي �ير�� به عنو�� عضو �صلي� نائب �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل شركت بر�� 

باقيماند� مد� تصد� �نتخا� شدند. 
2� كليه ������ قر�����ها � �س���نا� تعهد ��� شركت با �مضا� مشتر� توسط گر�� (�لف) به شر� صيد محمد جمشيد� يا عليرضا �مين يا فريد�� جانكي � 
گر�� (�) �قا� �يما� قاضي ���� �حس���ائي � �� غيا� �يشا� با �مضا� �قا� بهر�� جمالي به صو�� يك نفر �� گر�� (�لف) � يك نفر �� گر�� (�) همر�� با مهر 

شركت معتبر �ست. 
3� بخشي �� �ختيا��� � �ظائف هيئت مدير� مند�� �� ما�� 37 �ساسنامه مستند�� به ما�� 42 �ساسنامه� به شر� �يل به مديرعامل تفويض گر�يد: 

نمايندگي شركت �� بر�بر كليه ������ ��لتي � غير��لتي� موسس���ا� عمومي� مر�جع قضايي � ساير �شخا� حقيقي � حقوقي� مديرعامل مي تو�ند تما� 
يا قسمتي �� �ختيا��� خو� �� به تشخيص � مس���ئوليت خو� به هر يك �� �عضا� هيا� مدير� � كا�مند�� شركت تفويض كند. صد��� ظهرنويسي� قبولي� 
پر��خت � ��خو�ست ����� تجا��. �نعقا� هر نو� قر������ تغيير� تبديل� فس���خ � يا �قاله �� �� مو�� �مو�� منقو� � غيرمنقو� كه مرتبط با موضو� شركت 
باش���د � �نجا� كليه عمليا� � معامال� مذكو� �� ما�� 2 �ساسنامه � �تخا� تصميم �� مو�� كليه �يقاعا�� با �عايت قانو� برگز��� مناقصا� � ساير قو�نين � 

مقر��� مربوطه. 
فر��� �جا�� � ��گذ��� �مو�� غيرمنقو� تحت هر عنو�� منو� به تصويب هيا� مدير� � �خذ مجو�ها� ال�� مي باشد. �قامه هر گونه �عو�� حقوقي � كيفر� 
� �فا� �� هر �عو�� حقوقي � كيفر� �قامه ش���د�� �� هر يك �� ���گا� ها� ���سر�ها� مر�جع قضايي يا غيرقضايي �ختصاصي يا عمومي � �يو�� عد�لت ������ 
�� طر� شركت� �فا� �� شركت �� مقابل هر �عو�� �قامه شد� عليه ش���ركت چه كيفر� � چه حقوقي �� هر يك �� مر�جع قضايي يا غيرقضايي يا عمومي � 
�يو�� عد�لت ������ با حق حضو� � مر�جعه به مقاما� �نتظامي � �س���تيفا� كليه �ختيا��� مو�� نيا� �� ����سي �� �غا� تا �تما�� ��جمله حضو� �� جلسا�� 
�عتر�� به ���� ��خو�ست تجديد نظر� فرجا�� ��خو�هي � �عا�� ����سي. مصالحه � سا��� �ستر��� �سنا� يا ���خو�ست يا �عو�� ��عا� جعل يا �نكا� � تر�يد 
نسبت به سند طر� � �ستر��� سند� تعيين جاعل� حق �مضا� قر�����ها� حا�� شر� ����� يا تو�فق نامه ����� � ��جا� �عو� به ����� � تعيين � گزينش 
���� منتخب (با حق صلح يا بد�� ��)� �جر�� حكم نهايي � قطعي ���� � ��خو�س���ت صد�� بر� �جر�يي � تعقيب عمليا� �� �خذ محكو� به �جو� �يد�عي � 
تعقيب �نها� تعيين مصد� � كا�ش���نا�� �نتخا� � عز� �كيل � نمايند� با حق توكيل مكر�� �قر�� �� ماهيت �عو�� جلب ثالث � �فا� �� �عو�� ثالث� �عو�� 
متقابل � �فا� �� مقابل �نها� ���� ش���خص ثالث � �فا� �� �عو�� ���� شخص ثالث� قبو� يا �� سوگند� تامين خو�سته� تامين ضر� � �يا� ناشي �� جر�ئم � 

�مو� مشابه �يگر 
عبد�لرضا مقدمي  - �ئيس ����� ثبت شركت ها 
سا�ما� منطقه ���� ���ند � ��حد ثبت شركت ها � مالكيت ها� صنعتي � معنو� 

آگهي تغييرات شركت پااليش نفت آبادان    (سهامي عام) 
به شماره ثبت 1690 و شناسه ملي 14003570909 
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ای گنبد گیتی ای دماوند!



میدان مشق
زیرگذر اینترنت

لیال یعنی عاشق
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شهروند

خیابان 

جایی در نزدیکی مرز پاکستان و چین، در 
ارتفاع 7650 متری از زمین، بین دو شیب یخی 
در کوه گاش��ربروم 2، پیکر زنی عاش��ق تا ابد 
به چش��م انداز زیبای کوهستان قراقوروم چشم 
دوخته اس��ت؛ جایی ک��ه تابه حال 21 کوهنورد 
دیگ��ر از ملیت ه��ای دیگر هم ج��ان باخته اند، 
کوهنوردانی از ژاپن، آمریکا، اس��پانیا، فرانسه، 

اتریش، آلمان، بلژیک و سوییس.
بعض��ی آدم ها اس��امی رازآلودی دارند که 
انگار از پیش، سرنوشتش��ان را نش��ان می دهد. 
لیال اس��فندیاری مثل 
لیلی عاشق بود و مثل 
اس��فندیار از راه همین 
ی��ک نقطه ضعف هم 
کش��ته شد. او در عمر 
قله ه��ای  کوتاه��ش 
بس��یاری را فت��ح کرد 
و غارهای بس��یاری را 
پیمود. ای��ن کوهنورد 
ایرانی، چنان به کوهس��تان ها عشق می ورزید 
ک��ه برای تأمی��ن هزینه های آخرین صعودش، 

خانه خود را فروخت.
بای��د حس بی نظیری باش��د از آن باالها 
ب��ه زمین زیرپایت نگاه کردن و دنیا و هر آن چه 
در آن اس��ت را ریز دیدن، که لیال همیش��ه به 
هم تیمی اش، س��امان نعمت��ی غبطه می خورد 
که وقتی به قله نانگاپاربات هیمالیا )مشهور به 
کوهس��تان قاتل( صعود می کردند، از گروه جدا 
و پنهان شد تا برای رسیدن به قله تالش کند، 
اما ناکام ماند و در گیرودار توفان، جان شیرینش 
را از دس��ت داد. کوه باید رازهای ش��گفت آوری 
داشته باشد که عاشقش بودن، به مرگ بیرزد.

ای��ن زن چهل س��اله بلندپ��رواز هم آرزو 
داشت در کوه یا غار بمیرد. برای همین همیشه 
به اطرافیانش می گفت اگر در کوه جان خود را از 
دست دادم، بگذارید همان جا بمانم، نمی خواهم 
دیگران به خاطر من جانشان را به خطر بیندازند، 

می خواهم بام جهان آرامگاه ابدی ام باشد.
خدا آرزوی لیال را شنید. 31تیرماه 1390 
لیال در یک تیم هفت  نفره، قله گاش��ربروم 2 را 
فتح کرد اما در راه بازگش��ت به دلیل خس��تگی، 
در یک مس��یر دش��وار یخی تعادلش را از دست 
داد و 300متر س��قوط کرد. جایی بین دو ش��یب 
یخی متوقف ش��د، ولی هنوز 7650 متر باالتر 
از دنیای کوچکی قرار داش��ت که به لذت های 

دیگرش پشت پا زده بود.
وقت��ی خواس��تم ب��ه  بهان��ه روز جهانی 
کوهس��تان، از رابطه انسان با طبیعت بنویسم، 

عاشقانه تر از این نیافتم. 
به زنی فکر کردم که رویاهایش را زندگی 
ک��رد و جه��ان را همان ط��وری ترک گفت که 

خودش می خواست. 

ای گنبد گیتی ای دماوند!

سه قاب از یک درخت

مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به دنبال بزرگداش��ت سال بین المللی کوه ها در 
سال 2002، روز 11 دسامبر )20 آذر( را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین کرد. در 
فضای مجازی، به  جز کوهنوردان حرفه ای، کس��ان دیگری هم هس��تند که درباره کوه 
و کوهس��تان نوش��ته و لزوم توجه به حفظ این بخش از طبیعت را یادآور ش��ده  باش��ند. 
صفحه »مدرسه پرتو« نوشته: »کوهستان ها آب آشامیدنی بیش از نیمی از مردم کره 

زمین را تأمین می کنند و ما باید در محافظت از این سرمایه بزرگ بکوشیم.«
»جنگجوی کوهس��تان« عکس 
زیبای��ی از کوه را ک��ه خودش گرفته 

به اشتراک گذاشته است.
کارب��ری با نام مس��تعار »ممنتو 
موری« قدری شاعرانه تر به سوژه نگاه 
کرده: »از بطن زمین در کوهستان ها 
قله ها توانس��تند از زمین فارغ ش��وند 
و چش��م به س��تارگان بدوزند و از آن 
زمان کوهس��تان، میعادگاه کس��انی 
ش��د که انگار چی��زی ورای زندگی را 
جس��تجو می کنند و آن ها هم از زمین 
فارغ ش��دند و رها. کوهنوردی، شوق 

رهایی و تجربه لذت صعود است.«
»ان��درو ف��وگل« ی��ک ج��وان 
آمریکایی است که به زبان فارسی می نویسد و دنبال کنندگان بسیاری از میان ایرانیان 
در داخل و خارج از کش��ور دارد. او با اصطالحات و مثل های فارس��ی به خوبی آشناست 
و تسلط او بر زبان فارسی و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران عجیب است. او 
نوشته: »رفتم کوهستان غرب ویرجینیا. بعد از سه روز فاصله گرفتن از توییتر و  خوردن 
س��بزیجات محلی، وس��ط آن همه آرامش طبیعی به ذهنم رس��ید که دیگر بازی های 
سیاس��ی و حتی کرونا را هم نباید زیاد جدی گرفت، چون دنیا در اثر تغییرات اقلیمی، 

راهی انهدام است. کمی بیشتر شعر بخوانیم، وقت زیاد نداریم!«
بعضی ها از نگرانی هایش��ان برای کوه ها می نویس��ند. »جالل زارع« گفته: »تعداد 
زیادی موتور کراس یا تریل وارد کشور شده که بدون پالک در کوهستان ها می چرخند 
و به شدت پوشش گیاهی ضعیف ارتفاعات را تخریب می کنند. تعداد افراد عالقه مند به این 
فعالیت روزافزون است و سازمان های مدعی طبیعت همچنان آن را نادیده می گیرند.«

طبیعی اس��ت که بیش ترین نگرانی ها مربوط به مرتفع ترین کوه کش��ورمان باشد، 
همان دیو س��پید پای در بند که مدتی پیش ش��ایعاتی درباره وقف بخش��ی از آن بر سر 

زبان ها افتاد. 
صفحه »ایران گلوبال« نوشته: »سازمان اوقاف کماکان مدعی وقف اراضی کوه 
دماوند اس��ت. در حالی که مردادماه امس��ال، س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفته 
بود س��ند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب ش��رقی اس��ت هم 
به نام دولت صادر ش��د، یک مقام س��ازمان جنگل های ایران گفته اس��ت پرونده وقف 

بخشی از اراضی این کوه کماکان باز است.«
کاربر دیگری با اش��اره به این خبر یادآوری کرده: »کوه دماوند در اس��طوره های 
ایرانی به ویژه در حماسه های شاهنامه فردوسی، مکان به بندآوردن ضحاک تازی توسط 

فریدون و پیوسته مورداحترام ویژه ایرانیان بوده است.«

»حسین عبیری گلپایگانی«، فعال محیط زیست، با به اشتراک گذاشتن گزارشی 
از خبرگزاری ایرنا که در آن با خود او هم مصاحبه شده، درباره خطر نابودی دشت های 
شقایق دامنه های کوه دماوند که یکی از بی نظیرترین دشت های طبیعی گل در جهان 
اس��ت، خبر داده و گفته: »از س��ال 13۸4 جمعی از دوس��تداران محیط زیس��ت، برنامه 
حفاظت از دشت های شقایق دماوند را با هدف حفاظت از این گونه ارزشمند پایه گذاری 
کردند و مطابق آن هرساله در ماه های خرداد و تیر که این شقایق ها سر از خاک بیرون 

می آورند، گروه هایی از فعاالن محیط زیستی به منطقه رینه می روند.«
»نیلوفر زاهدی« با به اش��تراک گذاشتن این عکس 
نوش��ته: »در جدیدتری��ن تصاویر منتش��ر ش��ده توس��ط 
دوس��تداران طبعی��ت و کوهنوردان، ش��اهد صحنه های 
دلخ��راش و زش��تی ب��ر روی مرتفع تری��ن ک��وه ای��ران 
هس��تیم. دپ��وی زباله ه��ا در کاف��ردره در جبه��ه جنوبی 
ک��وه دماوند ]و س��وزاندن بخش��ی ازآن ها[ باعث ش��ده 
 ک��ه ای��ن می��راث ملی با خط��ر نابودی زیس��ت محیطی

مواجه شود.« 
»مین��ا قربان��ی« ب��ا انتش��ار این 
تصوی��ر نوش��ته: »هیچ ک��س مطلق��ا 
واکنش��ی در قب��ال س��اخت و س��از و 
برپای��ی ایگل��و در ارتف��اع 4200 قل��ه 
دماوند نش��ان ن��داد، ت��ازه تفاهم نامه 
گس��ترش گردشگری هم با فدراسیون 
کوهنوردی که مجری چنین فاجعه ای 
بود امضا کردند! اما عهدی هس��ت که 

من با خودم بر سر دماوند بستم که این ایگلوها را از آن جا تخلیه کنم. دماوند اثر ملی 
طبیعی ا س��ت و هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع اس��ت؛ کوهس��تانی که جوالنگاه 
معدن کاوی، چرای بی رویه  دام، جاده س��ازی، گردش��گری بی ضابطه، وقف دامنه ها و 

یال ها و ساخت  وساز در ارتفاعاتش بوده.«
»مورگان ریچمن« طعنه زده: »روز جهانی کوهستان را به تمامی هموطنان عزیزم 
که ساعت شش صبح جمعه قرار بوده بروند کوه و ساعت 12 با سروصدا از زیر لحاف 

برمی خیزند تبریک عرض می کنم.«
»گل نرگس��ی« ام��ا از یک 
بعد خیلی تلخ به کوهس��تان نگاه  
کرده و با به اش��تراک گذاش��تن 
ای��ن عک��س مع��روف از پیک��ر 
»فره��اد خس��روی«، نوج��وان 
14ساله  کولبر که سه روز پس از 
گم ش��دن در بهمن در کوه های 
اورامانات، کمی بعد از پیکر برادر 
بزرگ ترش آزاد، کشف شده بود، 
درددل کولبر دیگری را نقل قول کرده: »او 27س��اله اس��ت اما امیدی به آینده خودش 
ن��دارد. می گوی��د کولب��ری می کنم تا جایی که من هم مثل آزاد و فرهاد یک روز در این 

کوهستان بمیرم.«
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از مطالب، پیشنهادها و انتقادات شما استقبال می کنیم.
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3چکاوک کوچه

ضمیمه
 جامعه

به فرماِن هوس بازی، مرنجان نیمه جانم را

ما در یک روز دل انگیِز پاییزی صاحب کامپیوتری شدیم که فقط دوهفته 
مهمانمان بود. ماجرا از این قرار بود که سال ها پیش، یکی از بستگاِن سببی 
ما که معلِم دبیرستان بود و زندگی ساده و آرامی داشت، از آموزش و پرورش 
اس��تعفا داد. خانه و زندگِی نقلی اش را به پول تبدیل کرد و یک آموزش��گاه 
علوم کامپیوتری راه انداخت. اما بعد از چند ماه کار و بارش چنان س��که ش��د 
که فروش کامپیوتر و لوازم جانبی را جایگزیِن آموزش کرد. امتیازش هم این 
بود که فروِش اقس��اطی داش��ت و به همین خاطر ما و عدۀ زیادی از اعضای 
فامیل به اولین مش��تری های او بدل ش��دیم. بقیۀ ماجرا خیلی زود اتفاق افتاد. 
دس��تگاه و تش��کیالتش را آوردند. راه انداختند و روش��ن کردند و رفتند. یک 
هفته ای هم با اشتیاق فراوان با آن کار کردیم. اما در یک روز تاریخی، ناگهان 
از کار افتاد و روشن نشد که نشد. به صاحب شرکت و مسئوِل مربوطه زنگ 
زدیم. نبود. به س��فری دوماهه رفته بود. این بود که از خیاباِن مقابِل خانه رد 
شدیم. به آن سو رفتیم و قدم در مغازۀ برادران ظفر گذاشتیم. آن ها کامپیوتر و 
متعلقاتش را کالبدشکافی کردند و درمقابِل چشمان ما، قطعاِت کهنه و خراِب 
آن را بیرون آوردند. بقیۀ فامیل را نمی دانم اما ما در کمال س��کوت کامپیوتر 

را پشت در گذاشتیم و اقساط آن را تا آخر پرداخت کردیم.

***

رض��ا و منص��ور مهندس بودند. تخصص یکی نرم افزار بود و دیگری، 
س��خت افزار. بخش��ی از پارکینگ خانۀ پدری را به مغازه تبدیل کرده بودند 
و به امورات کامپیوترِی تمام اهل محل رس��یدگی می کردند. همه به آن ها 
اعتماد داش��تند. هم علم داش��تند، هم تجربه، هم ادب، هم انصاف. کارشان 
خوب بود. همیشه سرشان شلوغ بود و هیچ وقت هم تعطیل نبودند. این بود 
ک��ه م��ا هم بعد از ماجرای نقره داغ ش��دنمان ب��ه آن ها رجوع کردیم و بعد از 
چندماه پیوند دوستی بینمان برقرار شد. گاهی که کامپیوترمان دچار مشکل 
می ش��د،  تلفن��ی راهنمای��ی می کردند یا آخِر وقت ب��ه خانه مان می آمدند و 
زحمت ما را کم می کردند. کار و کاس��بی برادراِن ظفر رونق زیادی داش��ت. 
حتی یکی دو بار اش��اره کردند که قصد گس��ترش کارش��ان را دارند و دنبال 

مغازۀ بزرگ تری هستند.
دوس��ه س��الی از آش��نایی ما با برادران ظفر گذشته بود که شنیدیم رضا 
-برادر بزرگ تر- قصد ازدواج دارد. خبرش را منصور به ما داد اما وقتی شادی و 
هیجان ما را دید، با لب های آویزان گفت: پدر عروس به رسم و رسوم عجیبی 

اعتقاد دارد و به رضا هم چندماهی فرصت داده که این رسوم را اجرا کند.

 مرضیه سلیمانی

به  مناسبت 27 اکتبر، ششم آبان، روز جهانی میراث سمعی و بصری

از آن روز به بعد ما رضا را کمتر می دیدیم. جمعه ها کال نبود و منصور 
دست تنها مغازه را می چرخاند. اعتراضی نمی کرد اما از صحبت هایش معلوم 
بود دلخور اس��ت. انگار با ازدواج رضا مخالف بود. ما البته همۀ این ها را به 
حس��اب خس��تگی و وابستگی او می گذاشتیم تا این که یک روز وسط هفته 
که برای ش��ارژ کارتریج پرینتر به مغازه رفته بودیم، ناغافل برادران ظفر را 
دیدیم که با هم یکی  به دو می کردند. منصور می گفت: تو این کاره نیستی. 
نکن. آخر و عاقبت ندارد. و رضا جواب داد: آخر و عاقبتش را می بینی. بعد 
یک تفنگ دراز از زیِر دخل درآورد و با عصبانیت از آن جا خارج شد. آمدیم 
س��الم و علیک کنیم که درب صندوق عقب ماش��ینش را باز کرد. چش��مم 
به صندوق افتاد. یک مش��ت خرت و پرت عجیب و غریب را جابه جا کرد؛ 
چیزهایی مثل سبد حصیری، طناب، چند تا آهن نوک تیز و یک تله موش 

خیلی بزرگ. 
آن روز بی س��روصدا از راِه رفته برگش��تیم. اما چندروز بعد که به آن جا 
رفتیم، همه چیز عادی و منصور مشغول کار بود. ساکت و سر به زیر کارمان را 
انجام داد. اما انگار در چهره و رفتارش غم یا ترسی نهفته بود که نمی خواست 
درب��اره اش ح��رف بزند. فورا یاد آن تفن��گ دراز افتادم و بفهمی نفهمی من 

هم ترسیدم.

***

وقتی در محل، اس��باب س��ور و س��اِت عروس��ی راه افتاد، دانستیم که 
رضا ش��رط و ش��روط پدر عروس را با موفقیت و سربلندی انجام داده است. 
یکی دو نفر از همسایه ها صبح زوِد فردای عروسی رضا را دیده بودند که با 
ماشیِن گل زده، به اتفاق پدرزنش و چند مرد دیگر عازم جایی بودند. مغازه 
دو روز تعطیل بود و بعد از آن برادران ظفر، سرحال و پر انرژی به کارشان 
ادام��ه دادن��د. ظاهرا همه چیز آرام بود اما انگار بین رضا و منصور ش��کرآب 
ش��ده ب��ود. کمتر با هم حرف می زدند. گاهی ه��م زیرلبی متلک حوالۀ هم 
می کردند. دیگر به ندرت با هم دیده می ش��دند و هر از گاهی هم که با هم 
بودند، ُعُنقش��ان ُمنکِس��ر بود. باالخره یک روز رضا را دیدیم که در بنگاه 
 امالک فرهنگ با آقای علیجانی مشغول صحبت است و دنبال مغازۀ خالی

 می گردد.
آقای علیجانی مثل همیشه مشکل گشا بود. خیلی زود یک مغازۀ بزرگ 
دونبش پیدا کرد. رضا و منصور ازهم جدا ش��دند. رضا به این س��وی خیابان 
آمد و به ما نزدیک تر ش��د. ما خوش��حال بودیم اما رضا مغازه را نصفه ونیمه 
باز می کرد. وقتی کارش داش��تیم، نبود. وقتی هم بود، هوش و حواس��ش 
جای دیگری بود. انگار دیگر آن رضایی که ما می ش��ناختیم، نبود. همیش��ه 
عجله داشت و اگر مشتری ها گالیه یا اعتراض می کردند، با گوشه و کنایه 
جواب می داد. من اولش فکر کردم عش��ق و عاش��قِی اول زندگی گرفتارش 
کرده، بعد احساس کردم دچار مشکل شده و از زندگی اش راضی نیست. دلم 
می خواست موضوع را با منصور در میان بگذارم. یکی دو بار هم به بهانه ای 

به سراغش رفتم. اما نشد یعنی نتوانستم چیزی بگویم. 

تا این جای کار، ماجرای دو برادرچندان دخلی به زندگی من نداش��ت، 
ام��ا از روزی ک��ه رض��ا تصمیم گرفت خان��ه و زندگی اش را به محل کارش 
نزدیک کند، پای من و خانواده ام به این قضیه باز ش��د. آپارتماِن روبه رویی 
ما خالی بود. آقای علیجانی، آن جا را به رضا و همس��رش نش��ان داد و آن ها 
به ساختمان ما آمدند. روز اسباب کشی، یکی دو باری به آن ها سر زدیم. آب 
خنک و چای و شیرینی بردیم و تبریک گفتیم. بهتر از این نمی شد. مخصوصا 
وقتی فهمیدیم که همسر رضا هم مهندس است و قرار است با همدیگر مغازه 
را بچرخانند. اما وقتی عصر یک روز سه شنبه زنگ خانه مان به صدا درآمد و ما 
در صفحۀ ال سی دِی آیفون چهرۀ غمگین منصور را دیدیم، چند لحظه ای 

تعجب کردیم. بعد هول شدیم و دست و پایمان را گم کردیم. 
منصور پاورچین اما سریع از پله ها باال آمد و تقریبا خودش را پرت کرد 
داخل خانه. آب و چای آوردیم اما لب نزد. چند جملۀ بی  سر و ته تحویلمان 
داد.  بعد از ما خواست به اصطالح آماِر برادرش را به او بدهیم و رفت. من 
گیج و ترس خورده، تالش کردم از حرف ها و رفتار عجیب منصور س��ردر 
بیاورم. منظورش از بازِی دوسرباخت چه بود؟ رضا قرار بود تقاص چه کاری 

را پس بدهد؟ منصور اصرار داشت جلوی چه چیزی را بگیرد؟...

چندروزی گذشت و من با وجودی که فکرم مشغول برادران ظفر بود، 
س��عی می کردم از آن ها و حاشیه هایش��ان دور بمانم. آخر هفته بود، دقیقا 
جمعه صبح زود. خانم رحمتی، همسایه سالمنِد طبقۀ پاییِن خانۀ رضا، نگران 
و آشفته به سراغمان آمد. می گفت سقف خانه شان چکه کرده و لکۀ زردی 
روی سقف ایجاد شده است. یک هفته بیش تر از نقاشی و بازسازی خانه اش 
نگذشته و حاال هم به سراغ مدیر ساختمان- یعنی همسر من- آمده بود. 

***

 وقتی به خانۀ رضا و زنش رفتیم، اولش عجیب بود. بعد تلخ ش��د 
و آخر س��ر ما را به فکر فرو بُرد. به محض این که  پا به درون گذاش��تیم، 
دو تفنگ دراز ش��کاری، ش��بیه همان ها که در دست رضا دیده بودیم، به 
چشممان خورد که زیر هم روی دیوار آویزان بود. کف زمین تکۀ کوچکی 
از پوست پلنگ انداخته بودند. می خواستم لمسش کنم. چندشم شد. چند 
پوست سفید و قهوه ای بزرگ هم روی مبل ها پهن کرده بودند که انگار 
مال بز یا گوزن بود و وقتی شاخ های گوزن را باالی تلویزیون روی دیوار 
دیدم، معلومم شد که درست حدس زده ام. یک روباِه صورتِی کوچک روی 
میز عسلی، نگاهمان می کرد. انگار می خواست چیزی بپرسد. چند تا دِم 

قطع شده هم به عنوان کوسن گوشه و کنار مبل ها گذاشته بودند. 
با دس��ت و دل لرزان، آرام قدم برمی داش��تم. می ترس��یدم کسی یا 
چیزی زیر پایم باشد و من لَِهش کنم. خانم رحمتِی بینوا هم دست کمی 
از من نداشت. انگار سقف خانۀ نازنینش را فراموش کرده بود. یک  دفعه 
صدایی از اتاق به گوش رس��ید. صدا برایم ناآش��نا بود اما انگار خبر بدی 
ش��نیده باش��م، درجا خش��کم زد. رنگم پریده بود. این زن و شوهِر جوان، 
هنرمند، ظریف و زیبا... نه. امکان ندارد. دلم را به دریا زدم و پرسیدم: همه 
را خودتان ش��کار کرده اید؟ زن جوان خندید و محجوبانه س��رش را پایین 
انداخ��ت. رضا به جای هردویش��ان گف��ت: همه اش که نه. فقط آن روباه 
صورتی و آن خانم خوشگله که در اتاق است. این ها جزو اولین شکارهای 
پدرخانمم اس��ت. طبق رس��م شکارچی ها اگر خواستگار دختر، از امتحان 
ش��کار و تله گذاری موفق بیرون بیاید، عالوه بر دختر، نش��انه های اولین 
ش��کارش را هم به عروس می دهد. فردای عروس��ی هم می  روند ش��کار 
و داماد رس��ما وارد گروه ش��کارچی ها می شود. این ها میراث خانم است. 

آبروی ماست. قیمت ندارد.
ب��دون این ک��ه حرف��ی بزنم، آب دهانم را به س��ختی قورت دادم و 
ناخ��ودآگاه به س��مت اتاق راه افتادم. در ب��از بود. پرنده ای آزادانه در اتاق 
می گش��ت. قدش بلند بود و تندتند راه می رفت. کمی ش��بیه بوقلمون بود 
و معلوم بود ترس��یده. صدایی از پش��ت سرم گفت: این شاهکار رضاست. 

می خواهد هدیه بدهد به پدرم.
خوشحال از این که با این کار، پرنده زنده می مانَد، گفتم چه خوب. و 
سؤال بی ربطی به زبانم آمد: جوجه کشی می کنند؟ گفت: نه، می فروشد. 
آخر این ها در کشورهای عربی خیلی مشتری دارد. آن جا بازهایشان را با 
این هوبره ها تربیت می کنند. دوباره گفتم: چه خوب. پس زنده می مانند؟ 
خندید و گفت: معلوم اس��ت که نه. بازها این ها را ش��کار می کنند تا شکار 

کردن را یاد بگیرند. 25میلیون تومان بابتش پول می دهند. 
رضا که به حرف های ما گوش می داد، گفت: کو گوش شنوا؟ کاش 
منصور هم کمی گوش می داد. تا شکار نکنی، نمی فهمی. هم لذت است، 

هم پول، هم تفریح.
همسرم با رادیاتوری ور می رفت که علت نشتی آب به طبقه پایین 
بود. چش��مانم س��یاهی رفت. خانم رحمتی دس��تم را گرفت و روی مبلی 
نشاند. همسر رضا لیوانی آب به دستم داد. آمدم گلویی تر کنم که نگاهم 

با نگاه روباه کوچک تالقی کرد. انگار می خواست چیزی بپرسد. 

***

رض��ا و زن��ش چندماه بعد از آن جا رفتند. ش��نیدم یک خانۀ ویالیی 
ب��زرگ و ش��یک خریده اند. ام��ور کامپیوتری ما را همچنان منصور انجام 
می داد، اما هرروز خس��ته تر و غمگین تر از قبل. جرأت نمی کردم چیزی 
بپرس��م اما از آقای علیجانی ش��نیدم  در یکی از س��فرهایی که رضا برای 
شکار رفته، چاشنی تفنگ ترکیده و خرج گلوله چشمش را از حدقه درآورده 
است. زنش هم او را ترک کرده و با میراث بی قیمتش به خانۀ پدرش رفته 

تا از او که از کوه افتاده و قطع نخاع شده، پرستاری کند.

* عنوان مطلب برگرفته از شعری است از مهدی سهیلی



پیش��رفت های بش��ر از ابت��دای خلقت تاکن��ون صرفا محدود 
به دس��تاوردهای فنی و علمی نبوده اس��ت. بش��ر در زمینه اخالق 
هم همواره مس��یر رش��د را پیموده، به این معنی که س��طح امیال و 
دلبس��تگی  هایش ارتقا یافته، باورهای��ش همواره در معرض اصالح 
و نوش��دگی بوده اند، در کس��ب فضایل و سجایای اخالقی موفق تر 
عمل کرده و در نهایت حساسیت اخالقی اش به میزان قابل توجهی 

باالتر رفته است. 
نگرانی های اخالقی انس��ان امروز برای بش��ر اعصار گذش��ته 
نه  تنها دغدغه نبود، چه بس��ا امری پسندیده و پذیرفته شده به حساب 
می آمد. بشر امروز نسبت به تبعیض نژادی بسیار حساس است و هر 
عملی که بیانگر نقض حقوق یک نژاد خاص باشد را مذموم می  داند. 
زمانی افراد به خاطر رنگ پوستشان به بردگی گرفته می شدند و نه  تنها 
حقوق، بلکه هویت انسانیش��ان هم نادیده گرفته می ش��د ولی امروز 
کدام سفیدپوس��تی اس��ت که بدون واهمه بتواند از برده داری حمایت 
کند؟ روزگاری زنان جزو اموال مردان به حس��اب می آمدند اما امروز 

هویت و حقوق مستقل خود را دارند. 
همین ماجرا درباره حیوانات هم صادق اس��ت. ما از ارس��طو، 
فیلسوف یونان باستان که انسان را برتر از سایر مخلوقات می دانست 
رسیدیم به کانت، فیلسوف بزرگ قرن هجدهم، که علی رغم آن که 
حیوانات را صاحب حقوق نمی داند ولی معتقد است نحوه رفتار ما با 
حیوانات، آیینه ای است که چگونگی برخوردمان با انسان را منعکس 
می کند. در نگاه او کس��ی که با حیوانات مهربان اس��ت، نمی تواند با 
انس��ان بدرفتاری کند و در جمله معروفی گفته اس��ت که »می توانیم 

قلب یک انسان را از رفتارش با حیوانات داوری کنیم«. 
رشد اخالقی بشر او را به جایی رساند که در قرن بیستم، افرادی 
چ��ون »پیتر س��ینگر« و »تامس ری��گان«، به تبیین حقوق حیوانات 
پرداخته و به شدت از تولید صنعتی گوشت، چرم و سایر مواد آرایشی 

و بهداشتی به دست آمده از حیوانات انتقاد کردند. 
رشد گیاهخواری، مبارزه با حیوان آزاری، شکل گیری گروه  های 
حامی حیوانات و افزایش چش��مگیر همزیس��تی انس��ان با حیوانات 
خانگی و به تبع آن، افزایش تولید غذای صنعتی و سایر ملزومات برای 
حیوانات خانگی، ظهور کلینیک ها و بیمارستان های مختص حیوانات 
و همچنین پت شاپ های متعدد در محله ها و شکل گیری روش های 
جدید درمان افسردگی با بهره گیری از حیوانات )انیمال  تراپی(، همه 
حکای��ت از آن دارند که انس��ان امروز، ن��ه تنها حیوانات را موجوداتی 
باارزش و شایسته همزیستی و برخورداری از مراقبت و محبت انسانی 
م��ی دان��د، بلکه برای گذران زندگی و تحمل نامالیمات، به حضور و 

کمک آن ها نیازمند است. 
درباره نگهداری از حیوانات خانگی و سودمندی ها و معضالت 

احتمالی آن با دکتر احمد محسنیان، دامپزشک و متخصص دام های 
کوچک به گفتگو نشستیم.  

حی�وان خانگ�ی به چه حیوانی گفته می ش�ود؟ ویژگی 
حیوانات خانگی چیست؟

حی��وان خانگ��ی به حیوانی گفته می ش��ود که از طریق زندگی در 
کن��ار انس��ان و در خان��ه مش��ترک، بتواند به همه یا بخ��ش بزرگی از 
نیازهای خود دسترس��ی پیدا کند و این همزیس��تی برای او و همچنین 
برای انس��ان، نوعی س��ودمندی عاطفی به همراه داش��ته باشد و گاهی 
ه��م برخ��ی از نیازهای فرد یا اف��رادی را در منزل برآورده کند. در واقع 
یک رابطه دوطرفه میان انسان و حیوان خانگی وجود دارد و به همین 
دلیل، ضروری اس��ت که آن حیوان برای انس��ان هیچ خطری نداش��ته 
باشد )و برعکس( و همچنین این همزیستی، مخاطرات زیست محیطی 

هم درپی نداشته باشد. 
توانند در طبیعت و بدون انسان  آیا حیوانات خانگی می 

زندگی کنند یا سرشت آن ها وابسته به انسان است؟
در کش��ورهای دیگر هم این مس��أله مطرح است. گاهی حیوانات 
 در طبیع��ت آس��یب می بینن��د، مث��ال توله حیوانی، مادرش را از دس��ت 

می دهد و وارد حریم انسانی می  شود و انسان ها هم بدون این که بخواهند 
آن موج��ود را ب��ه یک حی��وان خانگی تبدیل کنند، از او مراقبت کرده و 
رس��یدگی  ه��ای الزم را انج��ام می دهند تا او به حدی از رش��د و قدرت 
برسد که بتواند به طبیعت بازگردد. ولی وقتی ما حیواناتی مثل گربه ها 
را خانگی کرده و از بچگی کنار خودمان نگه داش��ته و بزرگ می کنیم، 
آن ه��ا خیل��ی از مه��ارت هایی را که مادر در طبیعت ب��ه او می آموزد، از 
جمله ش��کار کردن و عمل بر اس��اس غریزه به غذا رس��یدن را به دست 
نم��ی آورد. ب��ه همی��ن علت رها کردن یک حی��وان خانگی در طبیعت، 
عالوه بر این که به محیط زیس��ت ما آس��یب می رس��اند، به خود حیوان 
هم آسیب های جدی وارد می کند، زیرا این حیوان مهارت های الزم را 
برای زنده ماندن و تغذیه خود کسب نکرده است و نمی تواند از خودش 

در طبیعت محافظت کند. 
یک س�ری باوره�ای عمومی درب�اره حیوانات خانگی 
وج�ود دارن�د ک�ه چندان علمی به نظر نمی رس�ند؛ از جمله 
گویند موی گربه نازایی می آورد . آیا این باورها  این ک�ه م�ی 

از نظر علمی تأیید می شوند؟
خیلی از کس��انی که دوس��ت دارند سرپرستی گربه ای را به عهده 
بگیرند نگران این هستند که موی گربه باعث نازایی فرزندانشان  شود. 
بسیاری از پدر و مادرها همیشه این سؤال را از ما می پرسند و جواب ما 
به همه آن ها همیشه یک چیز است: همه این ماجراها به یک بیماری 
به اس��م توکسوپالس��موز برمی گردد که در گربه ها مطرح اس��ت. گربه  
در حالت��ی به توکسوپالس��موز آلوده می ش��ود که ی��ک موش آلوده به 
توکسوپالسموز یا غذاهای پخته نشده آلوده به این انگل را خورده باشد. 
این ماجرا برای گربه های خانگی که قطعا خوراکش��ان موش نیس��ت و 
غذای پخته یا غذاهای تجاری مصرف می کنند، اصال مطرح نیست. 

مس��أله بعدی انتقال توکسوپالس��موز به انسان است. انسان تنها 
در صورتی به این انگل آلوده می ش��ود که با مدفوع گربه مبتال، تماس 
مستقیم داشته باشد و مدفوع باید توسط انسان بلعیده شود که البته جزو 
محاالت است. جالب است بدانیم که دانشمندان، انگل توکسوپالسموز 
در گربه را جزو عوامل خطرناک برای انس��ان طبقه بندی نکرده اند و به 

همین علت این انگل را مانعی برای نگهداری از گربه نمی دانند. 
ای��ن ماج��رای نازای��ی ه��م کامال بی اس��اس اس��ت و ما اصال 
 هی��چ بیم��اری مش��ترکی بین گربه و انس��ان نداریم ک��ه بتواند باعث 

نازایی شود.
 انگل توکسوپالس��موز اگر با همان ش��رایطی که در باال تش��ریح 
کردم به انس��ان منتقل ش��ود، با درصد بسیار کمی می تواند باعث سقط 
جنین بش��ود اما موی گربه، به هیچ وجه باعث بروز بیماری در انس��ان 
نمی ش��ود. موی گربه مثل موی خودمان اس��ت؛ در زندگی عادی هم 
ای��ن ام��کان وجود دارد که ما ناآگاهانه موی خودمان را ببلعیم و همان 

آلودگی  هایی که در موی ما وجود دارد، در موی گربه هم هس��ت ولی 
این که موی گربه عاملی برای نازایی باشد، از پایه غلط است. 

نی�ازه��ای اساس��ی حیوان�ات خانگ�ی کدامند؟ آیا 
عالوه بر غذا و س�رپناه امن، به محبت انس�ان هم محتاج 

هستند؟
م��ا متأس��فانه در همین بخ��ش غذا و س��رپناه حیواناتی که وارد 
خان��ه  هایم��ان می کنیم، درمانده  ایم. به قاطعی��ت می گویم که خیلی از 
اف��رادی ک��ه در خانه هایش��ان از حیوان خانگی نگه��داری می  کنند، از 
نیازهای غذایی این حیوانات اطالعاتی ندارند و این جای تعجب بسیار 
دارد که این ها اصال نمی دانند حیوان چه چیزهایی را نباید اصال استفاده 
کند و چه چیزهایی باعث آس��یب می ش��وند، بنابراین همان مواد غذایی 

مضر را وارد چرخه غذایی حیوان می کنند. 
نکته دیگر این که اطالعات درس��تی هم به مردم داده نمی ش��ود 
و م��ردم ب��رای آگاهی یافتن از نیازهای غذایی حیوان به جس��تجوهای 
اینترنت��ی روی م��ی آورند و اغلب اطالعات درس��تی دریافت نخواهند 
ک��رد. ب��ه این ترتی��ب، حیوان با همین محدودیت ه��ای غذایی و رژیم 
غذایی غلط بزرگ می ش��ود، آس��یب های جدی می بیند و در نهایت هم 

تلف می شود. 
نکت��ه اول درب��اره نیازهای حیوان خانگی این اس��ت که حتی اگر 
منظور ما از نیاز، تأمین غذا و س��رپناه حیوان اس��ت، باید این کار اصولی 
انج��ام ش��ود و صاحب حی��وان باید بداند که از چ��ه غذاهایی می تواند 
استفاده کند و مصرف کدام مواد غذایی برای حیوان ممنوع است. یک 
مث��ال کوچ��ک در این زمینه، ماجرای ش��یر )گاو( اس��ت. خیلی از افراد 
فکر می  کنند ش��یر برای بچه گربه بس��یار مفید اس��ت و می توان بدون 

هیچ نگرانی به بچه گربه ها ش��یر خوراند. متأس��فانه خیلی از همکاران 
ما هم به اش��تباه مصرف ش��یر را برای آن ها توصیه می کنند، درحالی 
که اصال ش��یر برای بچه گربه مناس��ب نیست. ما روزانه موارد زیادی از 
بچه گربه  هایی داریم که بر اثر مصرف ش��یر دچار مش��کالت گوارش��ی 

و دل درد می شوند. 
 بحث دیگر این اس��ت که ش��ما وقتی حیوان خانگی را وارد خانه 
می کنی��د، بای��د بپذیرید او هم عضوی از آن خانه و خانواده اس��ت؛ پس 
هم��ان  ط��ور که ش��ما به عنوان ف��ردی در آن خانواده ب��ه یک فضای 
اختصاصی برای خودتان نیاز دارید تا بتوانید در آن استراحت و مطالعه 
کنید و کارهای شخصی دیگرتان را انجام دهید، آن حیوان هم همین 
نیازها را دارد و باید سعی کنید فضایی را در خانه به او اختصاص دهید 
که او در آن مکان بتواند آرامش داشته باشد و شرایط، وسایل و ابزار مورد 

نیاز او را فراهم کنید تا او بتواند به راحتی از آن ها استفاده کند. 
عالوه بر این، ما موضوع ورزش را داریم که برای حیوان خانگی 
بس��یار مهم اس��ت. به  ویژه در ش��هر شلوغی مثل تهران که در آن افراد 
خان��ه، ه��م خانم و هم آقا، ش��اغل ب��وده و مدت زمان زیادی را خارج از 
منزل س��پری می کنند، از موضوع ورزش حیوان کال غافل می ش��وند. 

ورزش همان طور که در س��المت و روحیه ما انس��ان ها بس��یار اهمیت 
دارد، برای حیوانات هم بس��یار مهم اس��ت ولی دوس��تان متأسفانه آن 

را نادیده می گیرند. 
مس��أله دیگری که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد آن اس��ت که 
بای��د بدانی��م حیوانات در طبیعت به صورت غریزی اجتماعی هس��تند، 
رواب��ط برق��رار می کنند، بازی  می کنند، دع��وا می کنند و خالصه باهم 
معاش��رت دارند. وقتی ش��ما حیوانی را وارد خانه خودتان می کنید تعداد 
موجوداتی که با او در ارتباط هستند، کم می شود ولی  نیاز به معاشرت 
او کاه��ش پی��دا نم��ی کند و به همین دلیل اس��ت که باید برای او وقت 
کاف��ی بگذاری��م و این نیاز را تأمین کنیم، زیرا این حیوان نیازمند روابط 

عاطفی و محبت است. 
جال��ب این ک��ه هر حیوان خانگی به ش��یوه خودش دوس��ت دارد 
معاشرت کند و از محبت برخوردار شود. حیوانات خانگی از نظر رفتاری 
ش��بیه هم نیس��تند و هرکدام نیازهای عاطفی خاص خودشان را دارند. 
ف��ردی ک��ه می خواهد حی��وان خانگی را وارد خان��ه اش کند، باید بداند 
نیازهای این حیوان تنها غذا و سرپناه نیستند و نگهداری از این موجود 
زیبا، اقتضائات بسیار دیگری هم دارد و او باید آمادگی داشته باشد که 
هر آن چه این حیوان نیاز دارد، برایش فراهم کند؛ درست مثل نوزادی 
که پا به خانه کس��ی می گذارد و نیازهای مختلفی دارد که باید توس��ط 
والدین تأمین شوند، زندگی با حیوان خانگی هم مستلزم صرف انرژی 

و زمان بسیار برای این موجود زیباست. 
ب�ه ب�اور برخی، رابطه انس�ان و حیوانات خانگی، مثال 
پرنده یا گربه، یک رابطه یک سویه است؛ به این معنی که 
آن ها صرفا از انسان  خدمات می گیرند ولی سودی برای او 

ندارن�د. آی�ا این ادع�ا را قبول دارید؟ زندگی با یک گربه یا 
کند؟ پرنده کدام نیاز انسان را برطرف می 

 اول بای��د ب��ه چند نکته اش��اره کنم: اگ��ر در ماجرای نگهداری از 
حیوان خانگی، نگاه ش��ما نگاه س��ود و زیان یا به دس��ت آوردن س��ود و 
منفعت از حیوان باش��د، به جایی نمی رس��ید. اصال در ماجرای حیوانات 
خانگ��ی و انس��ان، بحث س��ود و زیانی وجود ن��دارد؛ این نگاه مختص 
کس��انی اس��ت که خودش��ان حیوان خانگی ندارند، چون اگر گربه یا هر 
حیوان خانگی دیگری داش��ته باش��ند، این گونه به قضیه نگاه نمی کنند 

و به دنبال کسب سود نیستند. 
یک بحث قدیمی وجود دارد که می گویند گربه قدرنشناس است 
و تنها به فکر غذا گرفتن بوده و وقتی به غذا رس��ید، حتی ممکن اس��ت 
به شما آسیب هم برساند! اما اخیرا مطالعات بسیار زیادی در این زمینه 
انجام ش��ده و روابط عاطفی میان انس��ان و گربه را بررس��ی کرده اند و 
 ثابت ش��ده گربه موجود بس��یار حساس��ی اس��ت و سرپرست خودش را 
می  شناس��د، با او ارتباط برقرار می کند و از نبودنش اذیت می ش��ود. ولی 
باید این را بپذیریم که همان طور که هر کدام از ما آدم ها سبک و سیاق 
خودم��ان را در اب��راز عالق��ه داریم و یکی با حرف ابراز عالقه می کند و 

یکی با رفتار، گربه  ها هم هرکدام روش خودش��ان را برای ابراز عالقه 
دارند و نباید آن ها را باهم مقایسه کرد. 

اخی�را دی�ده ش�ده که افراد بر اث�ر هیجانات زودگذر، 
سرپرستی حیوان خانگی را قبول می کنند ولی خیلی زود، از 
نگهداری آن ها خسته شده و در خیابان رهایشان می  کنند. 
زندگ�ی ای�ن حیوانات رهاش�ده از آن به بعد به چه صورت 

خواهد بود؟
متأسفانه این اتفاق بسیار دیده می شود. اتفاق ناخوشایند دیگری 
که این روزها رایج ش��ده آن اس��ت که افراد برای تولد یا مناس��بت های 
دیگ��ر، به عزیزانش��ان حی��وان خانگی هدیه می دهند! این کار بس��یار 
آسیب زاس��ت. کسی که می  خواهد سرپرستی حیوان خانگی را به عهده 
بگیرد، در درجه اول باید قبل از قبول مس��ئولیت، تحقیقات گس��ترده  ای 
انجام داده و آمادگی پذیرش این موجود را کنار خودش داشته باشد. او 
قبل از هرچیز باید بررسی کند که آیا شرایط خانوادگی اش اجازه می  دهد 
که یک حیوان کوچک را وارد خانه کند؟ آیا در خانه کس��ی به حیوان 
آلرژی ندارد )مثال خیلی از افراد به موی گربه حساس��یت دارند(؟ آیا از 
نظ��ر مال��ی می تواند از عهده هزینه های نگهداری برآید؟ و خیلی موارد 
دیگر که طرف باید به آن ها فکر کرده و بعد از س��نجیدن همه جوانب 

تصمیم بگیرد که آیا یک موجود تازه را وارد خانه کند یا نه. 
اگ��ر ای��ن اتفاق نیفتد و افراد صرفا از س��ر کنجکاوی یا هیجانات 
زودگذر، حیوانات خانگی را وارد خانه کنند، قطعا بعد از مدتی از حضور 
این موجودات در خانه خس��ته ش��ده و آن ها را رها می کنند و حیوان بعد 

از رهاسازی آسیب بسیار جدی می بیند. 
ب�ه طور کلی کس�ی ک�ه قصد دارد سرپرس�تی حیوان 

خانگ�ی را قب�ول کن�د، چ�ه اقدامات�ی بای�د انج�ام دهد؟ 
های او در قبال حیوان چیست؟ مسئولیت  

کسی که می خواهد سرپرستی یک حیوان خانگی را قبول کند، باید 
همه جوانب امر را بسنجد؛ به این معنی که در درجه اول باید به مسائل 
مال��ی فک��ر کند. نگهداری از یک حیوان خانگی، درس��ت مثل کودک 
انس��ان که تأمین نیازهای اولیه اش مس��تلزم هزینه های بعضا سنگین 
اس��ت، کاری پرهزینه خواهد بود. این هزینه ها ش��امل واکسیناسیون، 
مخارج مربوط به درمان بیماری های احتمالی، خرید غذا و خیلی موارد 

دیگر می شود. 
نکته دوم آن است که فرد باید نسبت به این حیوان کوچک، خود 
را متعه��د بداند؛ درس��ت مثل خان��م و آقایی که وقتی تصمیم می  گیرند 
بچ��ه ای به دنی��ا بیاورن��د، از لحظ��ه ورود آن بچه به دنیا نس��بت به او 
مس��ئول هس��تند و نمی توانند بعد از مدتی بگویند که از نگهداری اش 
خس��ته شده  اند، مش��کل خانوادگی دارند، از پس هزینه ها برنمی آیند و 

هزار و یک بهانه دیگر. 
کس��ی که حیوان کوچکی را وارد خانه اش می کند باید بر اس��اس 
طول عمر متوس��ط آن حیوان، مثال برای گربه متوس��ط پانزده تا نهایت 

بیست سال، بداند که در این سال ها مسئول مراقبت و نگهداری از آن 
موج��ود اس��ت و باید از خود بپرس��د که آیا در تم��ام این مدت می تواند 

مراقب او باشد و همیشه در کنارش بماند یا خیر. 
نکته دیگر این که قبل از وارد کردن حیوان به خانه، باید تحقیقات 
گسترده ای درباره شرایط الزم برای زندگی باکیفیت او انجام دهد. مثال 
بای��د بدان��د این حیوان چه نوع غذای��ی نیاز دارد؟ میزان غذای موردنیاز 
روزانه  اش چقدر است؟ روزانه چقدر آب باید بنوشد؟ نحوه شستشو و تمیز 
کردن او به چه صورت است؟ به چه شکل باید موهایش را شانه کرد؟ 
ناخن هایش کی و چگونه باید کوتاه شوند؟ دندان  هایش را چگونه باید 
مسواک زد؟ چطور باید از چشم و گوش او مراقبت کرد؟ و خیلی موارد 
دیگر که فرد باید به عنوان یک سرپرس��ت، اول آن ها را یاد بگیرد، بعد 

حیوان را وارد خانه کند. 
من توصیه می کنم هر کس��ی که دوس��ت دارد سرپرستی حیوانی 

را ب��ه عه��ده بگیرد، اول به دوس��تان و اقوام��ی که حیوان خانگی دارند 
رجوع کرده و با نحوه مراقبت از آن حیوان از نزدیک آش��نا ش��ود. مثال 
اگ��ر م��ی  خواهید گربه بیاورید با کس��ی که  گرب��ه دارد تماس بگیرید و 
به منزلش بروید. قبل از هرچیز ش��اید متوجه ش��دید که اصال نسبت به 
گرب��ه آل��رژی دارید و بع��د از  ورود به جایی که گرب��ه زندگی می کند، 
دچ��ار آبریزش بین��ی، تنگ��ی نفس یا عالئم دیگر ش��ده اید. اگر آلرژی 
نداشتید، سعی کنید جلسات متعددی از نزدیک با نحوه زندگی با گربه 
و مراقبت از او آش��نا ش��وید و بررس��ی کنید که آیا این مدل زندگی با 
آن زندگ��ی مطلوب ش��ما همخوانی دارد ی��ا نه. در نهایت اگر زندگی با 
حیوانات خانگي و مراقبت دائم از آنها را از هر نظر مطلوب یافتید، برای 

سرپرستی اقدام کنید.
اخی�را اف�راد زیادی تحت عنوان حامی به حیوانات در 
خیاب�ان غ�ذا می دهن�د و آن ها را درم�ان می کنند. ارزیابی 
شما از این اقدامات چیست؟ برای کمک بهتر به حیوانات 
خیابان�ی و مهیا کردن ش�رایط بهت�ر زندگی برای آن ها چه 

پیشنهادی دارید؟
ماجرای حمایت از حیوانات اتفاق تازه ای نیس��ت؛ س��الیان زیادی 
است که افراد زیادی حامی حیوانات بوده اند اما این ماجرا در سال های 
اخیر ش��دت گرفته اس��ت. البته در گذش��ته این ماجرا خیلی زیباتر و با 
مدیریت بهتری انجام می شد، زیرا افرادی که وارد این وادی می  شدند، 
آگاه تر بودند. االن دوستان خیلی مواقع آگاهی کامل ندارند و علی رغم 

این که می خواهند کمک کنند، به حیوان آسیب می زنند. 
حامیان، در درجه اول باید س��عی کنند به گروه هایی وصل ش��وند 
که کارهای اصولی و درست انجام می دهند. درجات مختلفی از حامیان 
وجود دارند؛ متأس��فانه برخی از آن ها س��ودجو بوده و به حیوانات آسیب 
می  رس��انند اما برخی دیگر هم هس��تند که بس��یار زحمت می کش��ند و 
کارهای بزرگی انجام می دهند. باید یک س��ازمان دهی درس��ت برای 
حامیان به وجود بیاید تا افراد س��ودجو نتوانند با سوء اس��تفاده هایی که 
دارند، اعتماد مردم را به روند امدادرسانی به حیوانات مخدوش کنند. 

حامیان زیادی داریم که گربه های آس��یب دیده را امداد می کنند، 
هزینه های درمان آن ها را پرداخت می-کنند و در نهایت بعد از بهبودی، 
آن ها را به طبیعت برمی گردانند. نکته مهم درباره حامیان این است که 
خیلی از آن ها از آگاهی کافی برای کمک به حیوان برخوردار نیس��تند. 
مث��ال افراد زیادی هس��تند که برای س��یر کردن گرب��ه های خیابانی به 
آن ه��ا جگ��ر خام می دهند اما نمی دانند که میزان مصرف باالی همین 
جگر خام بسیار آسیب زاست. ما موارد زیادی داشتیم مثال از گربه  های 
ی��ک پ��ارک خاص که آس��یب های��ی دیده بودند و تع��دادی از آن ها بر 
اثر ضایعات اس��تخوانی، قادر به حرکت هم نبودند. بعد از بررس��ی های 
منطقه  ای متوجه ش��دیم حامیانی در آن منطقه بوده اند که به زعم خود 
در حال کمک به گربه ها بودند و هزینه هم می کردند ولی چون آگاهی 

کافی نداشتند، در واقع به گربه ها آسیب جدی زدند. 

کم��ک ک��ردن به حیوان نیازمند دانش اس��ت و حامی��ان باید از 
کس��انی ک��ه از دانش کافی در این زمین��ه برخوردارند کمک بگیرند تا 
نوعی یکپارچگی ایجاد ش��ود و همه بر اس��اس ضوابط علمی اقدامات 
حامیانه خود را پیش ببرند. حامیان نباید رقیب یکدیگر باشند، وحدت و 
یکپارچگی آن هاست که می تواند به سالمت حیوانات کمک کند. باید 
همه توانمندی ها و تجربه های خود را باهم س��هیم ش��ویم تا درنهایت 
بتوانیم قدمی برای سالمت و بهداشت این موجودات نازنین برداریم. 

آیا حیوان آزاری در کش�ور ما جرم اس�ت؟ آیا قانونی 
برای حمایت از حیوانات داریم؟

حی��وان آزاری قطعا جرم اس��ت و هیچ ک��س نمی تواند از کنار آن 
آسان بگذرد. در ایران قوانینی برای حمایت از حیوانات داریم اما به نظر 
 من این قوانین خیلی قدرتمند نیستند. اگر وضعیت کنونی را با سال های
 قب��ل مقایس��ه کنیم می بینیم ش��رایط خیلی بهتر ش��ده، م��ردم آگاه تر 
ش��ده اند و فضای مجازی هم بس��یار کمک کرده که افراد حیوان آزار 
به سرعت شناسایی شوند و مراجع قضایی هم اقداماتی انجام می دهند 
 اما از نظر من حکمی که برای حیوان آزار صادر می ش��ود با میزان جرم 
)حتی جنایتی( که او مرتکب شده تناسب ندارد و قانون ما در این زمینه 
نیازمند تجدیدنظر اس��ت. باید س��خت گیری ها بیشتر شود تا به سمتی 
برویم که تناوب این اتفاقات مش��مئزکننده کمتر ش��ود. من به  واسطه 
شغلم در مرکز این ماجراها هستم و روزانه با موارد بسیار هولناکی مواجه 
می شوم که قلب هر کسی را به  درد می آورد. بنابراین الزم است بحث 

حمایت قانونی از حیوانات به صورت جدی تر دنبال شود. 
حرف آخر؟

در پایان به کسانی که به محیط زیست عالقه دارند، حیوان دوست 
هستند و تمایل دارند سرپرستی حیوانی را به عهده بگیرند عرض می کنم 
که متأس��فانه در کش��ور ما س��رانه مطالعه بسیار پایین است و ما دوست 
داریم به جای مطالعه منابع علمی، به افراد مراجعه کرده و اطالعات مورد 
نیازمان را از آ ن ها بپرس��یم و در این تبادل اطالعات، بعضا اش��تباهات 
فاح��ش رخ م��ی دهد. افرادی اظهارنظر می کنند که از پش��توانه علمی 
الزم برخوردار نیس��تند و تنها بر اثر تجربه به یافته هایی رس��یده اند که 

اغلب موارد اشتباه هستند. 
علم روز، علم آزمون و خطا نیست، پزشکی حیوانات خانگی، علمی 
اس��ت که بس��یار پیش��رفت کرده و ما روز به روز شاهد اتفاقات اساسی 
در این زمینه هس��تیم. متأس��فانه دوستانی که حیوان خانگی دارند اصال 
نمی دانند متوسط عمر این کوچولوها چقدر است، حجم غذایی که باید 
روزانه مصرف کنند چقدر باید باشد، درباره کبد و کلیه حیوان، سالمت 
پوس��ت و مو و چش��م و گوش آن ها چیزی نمی دانند و به همین روش 
غلط، سالیان سال این حیوان کوچک را در خانه نگه می دارند و زمانی 

متوجه اشتباهاتشان می شوند که دیگر دیر شده است. 
االن یکی از مس��ائلی که ش��خصا در حیوانات خانگی بس��یار زیاد 
می بینم، مسأله افسردگی آن هاست. قطعا سرپرست این حیوان و سایر 
افراد در منزل نمی خواهند باعث افس��ردگی او ش��وند ولی چون آگاهی 
کافی ندارند، یک سری اتفاقات به صورت ناخواسته در منزل رخ می دهد 
که در نهایت به افسردگی حیوان می انجامد. ما امروز با معضل بدرفتاری 
و کج رفتاری های حیوانات مواجه هستیم. علت رفتارهای بد حیوان آن 

اس��ت که افراد در منزل نتوانس��ته اند با حیوان خانگیشان رابطه سالمی 
برقرار کنند و بعد از مدتی، از کج-رفتاری های حیوان ش��کایت می کنند 
در حالی که عامل اصلی این کج رفتاری، خودش��ان هس��تند. این گونه 
مسائل بسیار زیاد هستند. چیزی که کمک می کند بتوانیم چرخه سالمی 
از رابطه انسان و حیوان خانگی ایجاد کنیم، مطالعه است. آگاهی بیشتر 
و اطالعات درست گرفتن از منابع درست می تواند به سالمت و شادابی 
حیوان کمک کند و ش��ما هم از این که می بینید این کوچولوی نازنین 

شاد و سالمت است، خوشحال تر خواهید بود. 
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خانگی  های دوست  داشتنی 



پیش��رفت های بش��ر از ابت��دای خلقت تاکن��ون صرفا محدود 
به دس��تاوردهای فنی و علمی نبوده اس��ت. بش��ر در زمینه اخالق 
هم همواره مس��یر رش��د را پیموده، به این معنی که س��طح امیال و 
دلبس��تگی  هایش ارتقا یافته، باورهای��ش همواره در معرض اصالح 
و نوش��دگی بوده اند، در کس��ب فضایل و سجایای اخالقی موفق تر 
عمل کرده و در نهایت حساسیت اخالقی اش به میزان قابل توجهی 

باالتر رفته است. 
نگرانی های اخالقی انس��ان امروز برای بش��ر اعصار گذش��ته 
نه  تنها دغدغه نبود، چه بس��ا امری پسندیده و پذیرفته شده به حساب 
می آمد. بشر امروز نسبت به تبعیض نژادی بسیار حساس است و هر 
عملی که بیانگر نقض حقوق یک نژاد خاص باشد را مذموم می  داند. 
زمانی افراد به خاطر رنگ پوستشان به بردگی گرفته می شدند و نه  تنها 
حقوق، بلکه هویت انسانیش��ان هم نادیده گرفته می ش��د ولی امروز 
کدام سفیدپوس��تی اس��ت که بدون واهمه بتواند از برده داری حمایت 
کند؟ روزگاری زنان جزو اموال مردان به حس��اب می آمدند اما امروز 

هویت و حقوق مستقل خود را دارند. 
همین ماجرا درباره حیوانات هم صادق اس��ت. ما از ارس��طو، 
فیلسوف یونان باستان که انسان را برتر از سایر مخلوقات می دانست 
رسیدیم به کانت، فیلسوف بزرگ قرن هجدهم، که علی رغم آن که 
حیوانات را صاحب حقوق نمی داند ولی معتقد است نحوه رفتار ما با 
حیوانات، آیینه ای است که چگونگی برخوردمان با انسان را منعکس 
می کند. در نگاه او کس��ی که با حیوانات مهربان اس��ت، نمی تواند با 
انس��ان بدرفتاری کند و در جمله معروفی گفته اس��ت که »می توانیم 

قلب یک انسان را از رفتارش با حیوانات داوری کنیم«. 
رشد اخالقی بشر او را به جایی رساند که در قرن بیستم، افرادی 
چ��ون »پیتر س��ینگر« و »تامس ری��گان«، به تبیین حقوق حیوانات 
پرداخته و به شدت از تولید صنعتی گوشت، چرم و سایر مواد آرایشی 

و بهداشتی به دست آمده از حیوانات انتقاد کردند. 
رشد گیاهخواری، مبارزه با حیوان آزاری، شکل گیری گروه  های 
حامی حیوانات و افزایش چش��مگیر همزیس��تی انس��ان با حیوانات 
خانگی و به تبع آن، افزایش تولید غذای صنعتی و سایر ملزومات برای 
حیوانات خانگی، ظهور کلینیک ها و بیمارستان های مختص حیوانات 
و همچنین پت شاپ های متعدد در محله ها و شکل گیری روش های 
جدید درمان افسردگی با بهره گیری از حیوانات )انیمال  تراپی(، همه 
حکای��ت از آن دارند که انس��ان امروز، ن��ه تنها حیوانات را موجوداتی 
باارزش و شایسته همزیستی و برخورداری از مراقبت و محبت انسانی 
م��ی دان��د، بلکه برای گذران زندگی و تحمل نامالیمات، به حضور و 

کمک آن ها نیازمند است. 
درباره نگهداری از حیوانات خانگی و سودمندی ها و معضالت 

احتمالی آن با دکتر احمد محسنیان، دامپزشک و متخصص دام های 
کوچک به گفتگو نشستیم.  

حی�وان خانگ�ی به چه حیوانی گفته می ش�ود؟ ویژگی 
حیوانات خانگی چیست؟

حی��وان خانگ��ی به حیوانی گفته می ش��ود که از طریق زندگی در 
کن��ار انس��ان و در خان��ه مش��ترک، بتواند به همه یا بخ��ش بزرگی از 
نیازهای خود دسترس��ی پیدا کند و این همزیس��تی برای او و همچنین 
برای انس��ان، نوعی س��ودمندی عاطفی به همراه داش��ته باشد و گاهی 
ه��م برخ��ی از نیازهای فرد یا اف��رادی را در منزل برآورده کند. در واقع 
یک رابطه دوطرفه میان انسان و حیوان خانگی وجود دارد و به همین 
دلیل، ضروری اس��ت که آن حیوان برای انس��ان هیچ خطری نداش��ته 
باشد )و برعکس( و همچنین این همزیستی، مخاطرات زیست محیطی 

هم درپی نداشته باشد. 
توانند در طبیعت و بدون انسان  آیا حیوانات خانگی می 

زندگی کنند یا سرشت آن ها وابسته به انسان است؟
در کش��ورهای دیگر هم این مس��أله مطرح است. گاهی حیوانات 
 در طبیع��ت آس��یب می بینن��د، مث��ال توله حیوانی، مادرش را از دس��ت 

می دهد و وارد حریم انسانی می  شود و انسان ها هم بدون این که بخواهند 
آن موج��ود را ب��ه یک حی��وان خانگی تبدیل کنند، از او مراقبت کرده و 
رس��یدگی  ه��ای الزم را انج��ام می دهند تا او به حدی از رش��د و قدرت 
برسد که بتواند به طبیعت بازگردد. ولی وقتی ما حیواناتی مثل گربه ها 
را خانگی کرده و از بچگی کنار خودمان نگه داش��ته و بزرگ می کنیم، 
آن ه��ا خیل��ی از مه��ارت هایی را که مادر در طبیعت ب��ه او می آموزد، از 
جمله ش��کار کردن و عمل بر اس��اس غریزه به غذا رس��یدن را به دست 
نم��ی آورد. ب��ه همی��ن علت رها کردن یک حی��وان خانگی در طبیعت، 
عالوه بر این که به محیط زیس��ت ما آس��یب می رس��اند، به خود حیوان 
هم آسیب های جدی وارد می کند، زیرا این حیوان مهارت های الزم را 
برای زنده ماندن و تغذیه خود کسب نکرده است و نمی تواند از خودش 

در طبیعت محافظت کند. 
یک س�ری باوره�ای عمومی درب�اره حیوانات خانگی 
وج�ود دارن�د ک�ه چندان علمی به نظر نمی رس�ند؛ از جمله 
گویند موی گربه نازایی می آورد . آیا این باورها  این ک�ه م�ی 

از نظر علمی تأیید می شوند؟
خیلی از کس��انی که دوس��ت دارند سرپرستی گربه ای را به عهده 
بگیرند نگران این هستند که موی گربه باعث نازایی فرزندانشان  شود. 
بسیاری از پدر و مادرها همیشه این سؤال را از ما می پرسند و جواب ما 
به همه آن ها همیشه یک چیز است: همه این ماجراها به یک بیماری 
به اس��م توکسوپالس��موز برمی گردد که در گربه ها مطرح اس��ت. گربه  
در حالت��ی به توکسوپالس��موز آلوده می ش��ود که ی��ک موش آلوده به 
توکسوپالسموز یا غذاهای پخته نشده آلوده به این انگل را خورده باشد. 
این ماجرا برای گربه های خانگی که قطعا خوراکش��ان موش نیس��ت و 
غذای پخته یا غذاهای تجاری مصرف می کنند، اصال مطرح نیست. 

مس��أله بعدی انتقال توکسوپالس��موز به انسان است. انسان تنها 
در صورتی به این انگل آلوده می ش��ود که با مدفوع گربه مبتال، تماس 
مستقیم داشته باشد و مدفوع باید توسط انسان بلعیده شود که البته جزو 
محاالت است. جالب است بدانیم که دانشمندان، انگل توکسوپالسموز 
در گربه را جزو عوامل خطرناک برای انس��ان طبقه بندی نکرده اند و به 

همین علت این انگل را مانعی برای نگهداری از گربه نمی دانند. 
ای��ن ماج��رای نازای��ی ه��م کامال بی اس��اس اس��ت و ما اصال 
 هی��چ بیم��اری مش��ترکی بین گربه و انس��ان نداریم ک��ه بتواند باعث 

نازایی شود.
 انگل توکسوپالس��موز اگر با همان ش��رایطی که در باال تش��ریح 
کردم به انس��ان منتقل ش��ود، با درصد بسیار کمی می تواند باعث سقط 
جنین بش��ود اما موی گربه، به هیچ وجه باعث بروز بیماری در انس��ان 
نمی ش��ود. موی گربه مثل موی خودمان اس��ت؛ در زندگی عادی هم 
ای��ن ام��کان وجود دارد که ما ناآگاهانه موی خودمان را ببلعیم و همان 

آلودگی  هایی که در موی ما وجود دارد، در موی گربه هم هس��ت ولی 
این که موی گربه عاملی برای نازایی باشد، از پایه غلط است. 

نی�ازه��ای اساس��ی حیوان�ات خانگ�ی کدامند؟ آیا 
عالوه بر غذا و س�رپناه امن، به محبت انس�ان هم محتاج 

هستند؟
م��ا متأس��فانه در همین بخ��ش غذا و س��رپناه حیواناتی که وارد 
خان��ه  هایم��ان می کنیم، درمانده  ایم. به قاطعی��ت می گویم که خیلی از 
اف��رادی ک��ه در خانه هایش��ان از حیوان خانگی نگه��داری می  کنند، از 
نیازهای غذایی این حیوانات اطالعاتی ندارند و این جای تعجب بسیار 
دارد که این ها اصال نمی دانند حیوان چه چیزهایی را نباید اصال استفاده 
کند و چه چیزهایی باعث آس��یب می ش��وند، بنابراین همان مواد غذایی 

مضر را وارد چرخه غذایی حیوان می کنند. 
نکته دیگر این که اطالعات درس��تی هم به مردم داده نمی ش��ود 
و م��ردم ب��رای آگاهی یافتن از نیازهای غذایی حیوان به جس��تجوهای 
اینترنت��ی روی م��ی آورند و اغلب اطالعات درس��تی دریافت نخواهند 
ک��رد. ب��ه این ترتی��ب، حیوان با همین محدودیت ه��ای غذایی و رژیم 
غذایی غلط بزرگ می ش��ود، آس��یب های جدی می بیند و در نهایت هم 

تلف می شود. 
نکت��ه اول درب��اره نیازهای حیوان خانگی این اس��ت که حتی اگر 
منظور ما از نیاز، تأمین غذا و س��رپناه حیوان اس��ت، باید این کار اصولی 
انج��ام ش��ود و صاحب حی��وان باید بداند که از چ��ه غذاهایی می تواند 
استفاده کند و مصرف کدام مواد غذایی برای حیوان ممنوع است. یک 
مث��ال کوچ��ک در این زمینه، ماجرای ش��یر )گاو( اس��ت. خیلی از افراد 
فکر می  کنند ش��یر برای بچه گربه بس��یار مفید اس��ت و می توان بدون 

هیچ نگرانی به بچه گربه ها ش��یر خوراند. متأس��فانه خیلی از همکاران 
ما هم به اش��تباه مصرف ش��یر را برای آن ها توصیه می کنند، درحالی 
که اصال ش��یر برای بچه گربه مناس��ب نیست. ما روزانه موارد زیادی از 
بچه گربه  هایی داریم که بر اثر مصرف ش��یر دچار مش��کالت گوارش��ی 

و دل درد می شوند. 
 بحث دیگر این اس��ت که ش��ما وقتی حیوان خانگی را وارد خانه 
می کنی��د، بای��د بپذیرید او هم عضوی از آن خانه و خانواده اس��ت؛ پس 
هم��ان  ط��ور که ش��ما به عنوان ف��ردی در آن خانواده ب��ه یک فضای 
اختصاصی برای خودتان نیاز دارید تا بتوانید در آن استراحت و مطالعه 
کنید و کارهای شخصی دیگرتان را انجام دهید، آن حیوان هم همین 
نیازها را دارد و باید سعی کنید فضایی را در خانه به او اختصاص دهید 
که او در آن مکان بتواند آرامش داشته باشد و شرایط، وسایل و ابزار مورد 

نیاز او را فراهم کنید تا او بتواند به راحتی از آن ها استفاده کند. 
عالوه بر این، ما موضوع ورزش را داریم که برای حیوان خانگی 
بس��یار مهم اس��ت. به  ویژه در ش��هر شلوغی مثل تهران که در آن افراد 
خان��ه، ه��م خانم و هم آقا، ش��اغل ب��وده و مدت زمان زیادی را خارج از 
منزل س��پری می کنند، از موضوع ورزش حیوان کال غافل می ش��وند. 

ورزش همان طور که در س��المت و روحیه ما انس��ان ها بس��یار اهمیت 
دارد، برای حیوانات هم بس��یار مهم اس��ت ولی دوس��تان متأسفانه آن 

را نادیده می گیرند. 
مس��أله دیگری که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد آن اس��ت که 
بای��د بدانی��م حیوانات در طبیعت به صورت غریزی اجتماعی هس��تند، 
رواب��ط برق��رار می کنند، بازی  می کنند، دع��وا می کنند و خالصه باهم 
معاش��رت دارند. وقتی ش��ما حیوانی را وارد خانه خودتان می کنید تعداد 
موجوداتی که با او در ارتباط هستند، کم می شود ولی  نیاز به معاشرت 
او کاه��ش پی��دا نم��ی کند و به همین دلیل اس��ت که باید برای او وقت 
کاف��ی بگذاری��م و این نیاز را تأمین کنیم، زیرا این حیوان نیازمند روابط 

عاطفی و محبت است. 
جال��ب این ک��ه هر حیوان خانگی به ش��یوه خودش دوس��ت دارد 
معاشرت کند و از محبت برخوردار شود. حیوانات خانگی از نظر رفتاری 
ش��بیه هم نیس��تند و هرکدام نیازهای عاطفی خاص خودشان را دارند. 
ف��ردی ک��ه می خواهد حی��وان خانگی را وارد خان��ه اش کند، باید بداند 
نیازهای این حیوان تنها غذا و سرپناه نیستند و نگهداری از این موجود 
زیبا، اقتضائات بسیار دیگری هم دارد و او باید آمادگی داشته باشد که 
هر آن چه این حیوان نیاز دارد، برایش فراهم کند؛ درست مثل نوزادی 
که پا به خانه کس��ی می گذارد و نیازهای مختلفی دارد که باید توس��ط 
والدین تأمین شوند، زندگی با حیوان خانگی هم مستلزم صرف انرژی 

و زمان بسیار برای این موجود زیباست. 
ب�ه ب�اور برخی، رابطه انس�ان و حیوانات خانگی، مثال 
پرنده یا گربه، یک رابطه یک سویه است؛ به این معنی که 
آن ها صرفا از انسان  خدمات می گیرند ولی سودی برای او 

ندارن�د. آی�ا این ادع�ا را قبول دارید؟ زندگی با یک گربه یا 
کند؟ پرنده کدام نیاز انسان را برطرف می 

 اول بای��د ب��ه چند نکته اش��اره کنم: اگ��ر در ماجرای نگهداری از 
حیوان خانگی، نگاه ش��ما نگاه س��ود و زیان یا به دس��ت آوردن س��ود و 
منفعت از حیوان باش��د، به جایی نمی رس��ید. اصال در ماجرای حیوانات 
خانگ��ی و انس��ان، بحث س��ود و زیانی وجود ن��دارد؛ این نگاه مختص 
کس��انی اس��ت که خودش��ان حیوان خانگی ندارند، چون اگر گربه یا هر 
حیوان خانگی دیگری داش��ته باش��ند، این گونه به قضیه نگاه نمی کنند 

و به دنبال کسب سود نیستند. 
یک بحث قدیمی وجود دارد که می گویند گربه قدرنشناس است 
و تنها به فکر غذا گرفتن بوده و وقتی به غذا رس��ید، حتی ممکن اس��ت 
به شما آسیب هم برساند! اما اخیرا مطالعات بسیار زیادی در این زمینه 
انجام ش��ده و روابط عاطفی میان انس��ان و گربه را بررس��ی کرده اند و 
 ثابت ش��ده گربه موجود بس��یار حساس��ی اس��ت و سرپرست خودش را 
می  شناس��د، با او ارتباط برقرار می کند و از نبودنش اذیت می ش��ود. ولی 
باید این را بپذیریم که همان طور که هر کدام از ما آدم ها سبک و سیاق 
خودم��ان را در اب��راز عالق��ه داریم و یکی با حرف ابراز عالقه می کند و 

یکی با رفتار، گربه  ها هم هرکدام روش خودش��ان را برای ابراز عالقه 
دارند و نباید آن ها را باهم مقایسه کرد. 

اخی�را دی�ده ش�ده که افراد بر اث�ر هیجانات زودگذر، 
سرپرستی حیوان خانگی را قبول می کنند ولی خیلی زود، از 
نگهداری آن ها خسته شده و در خیابان رهایشان می  کنند. 
زندگ�ی ای�ن حیوانات رهاش�ده از آن به بعد به چه صورت 

خواهد بود؟
متأسفانه این اتفاق بسیار دیده می شود. اتفاق ناخوشایند دیگری 
که این روزها رایج ش��ده آن اس��ت که افراد برای تولد یا مناس��بت های 
دیگ��ر، به عزیزانش��ان حی��وان خانگی هدیه می دهند! این کار بس��یار 
آسیب زاس��ت. کسی که می  خواهد سرپرستی حیوان خانگی را به عهده 
بگیرد، در درجه اول باید قبل از قبول مس��ئولیت، تحقیقات گس��ترده  ای 
انجام داده و آمادگی پذیرش این موجود را کنار خودش داشته باشد. او 
قبل از هرچیز باید بررسی کند که آیا شرایط خانوادگی اش اجازه می  دهد 
که یک حیوان کوچک را وارد خانه کند؟ آیا در خانه کس��ی به حیوان 
آلرژی ندارد )مثال خیلی از افراد به موی گربه حساس��یت دارند(؟ آیا از 
نظ��ر مال��ی می تواند از عهده هزینه های نگهداری برآید؟ و خیلی موارد 
دیگر که طرف باید به آن ها فکر کرده و بعد از س��نجیدن همه جوانب 

تصمیم بگیرد که آیا یک موجود تازه را وارد خانه کند یا نه. 
اگ��ر ای��ن اتفاق نیفتد و افراد صرفا از س��ر کنجکاوی یا هیجانات 
زودگذر، حیوانات خانگی را وارد خانه کنند، قطعا بعد از مدتی از حضور 
این موجودات در خانه خس��ته ش��ده و آن ها را رها می کنند و حیوان بعد 

از رهاسازی آسیب بسیار جدی می بیند. 
ب�ه طور کلی کس�ی ک�ه قصد دارد سرپرس�تی حیوان 

خانگ�ی را قب�ول کن�د، چ�ه اقدامات�ی بای�د انج�ام دهد؟ 
های او در قبال حیوان چیست؟ مسئولیت  

کسی که می خواهد سرپرستی یک حیوان خانگی را قبول کند، باید 
همه جوانب امر را بسنجد؛ به این معنی که در درجه اول باید به مسائل 
مال��ی فک��ر کند. نگهداری از یک حیوان خانگی، درس��ت مثل کودک 
انس��ان که تأمین نیازهای اولیه اش مس��تلزم هزینه های بعضا سنگین 
اس��ت، کاری پرهزینه خواهد بود. این هزینه ها ش��امل واکسیناسیون، 
مخارج مربوط به درمان بیماری های احتمالی، خرید غذا و خیلی موارد 

دیگر می شود. 
نکته دوم آن است که فرد باید نسبت به این حیوان کوچک، خود 
را متعه��د بداند؛ درس��ت مثل خان��م و آقایی که وقتی تصمیم می  گیرند 
بچ��ه ای به دنی��ا بیاورن��د، از لحظ��ه ورود آن بچه به دنیا نس��بت به او 
مس��ئول هس��تند و نمی توانند بعد از مدتی بگویند که از نگهداری اش 
خس��ته شده  اند، مش��کل خانوادگی دارند، از پس هزینه ها برنمی آیند و 

هزار و یک بهانه دیگر. 
کس��ی که حیوان کوچکی را وارد خانه اش می کند باید بر اس��اس 
طول عمر متوس��ط آن حیوان، مثال برای گربه متوس��ط پانزده تا نهایت 

بیست سال، بداند که در این سال ها مسئول مراقبت و نگهداری از آن 
موج��ود اس��ت و باید از خود بپرس��د که آیا در تم��ام این مدت می تواند 

مراقب او باشد و همیشه در کنارش بماند یا خیر. 
نکته دیگر این که قبل از وارد کردن حیوان به خانه، باید تحقیقات 
گسترده ای درباره شرایط الزم برای زندگی باکیفیت او انجام دهد. مثال 
بای��د بدان��د این حیوان چه نوع غذای��ی نیاز دارد؟ میزان غذای موردنیاز 
روزانه  اش چقدر است؟ روزانه چقدر آب باید بنوشد؟ نحوه شستشو و تمیز 
کردن او به چه صورت است؟ به چه شکل باید موهایش را شانه کرد؟ 
ناخن هایش کی و چگونه باید کوتاه شوند؟ دندان  هایش را چگونه باید 
مسواک زد؟ چطور باید از چشم و گوش او مراقبت کرد؟ و خیلی موارد 
دیگر که فرد باید به عنوان یک سرپرس��ت، اول آن ها را یاد بگیرد، بعد 

حیوان را وارد خانه کند. 
من توصیه می کنم هر کس��ی که دوس��ت دارد سرپرستی حیوانی 

را ب��ه عه��ده بگیرد، اول به دوس��تان و اقوام��ی که حیوان خانگی دارند 
رجوع کرده و با نحوه مراقبت از آن حیوان از نزدیک آش��نا ش��ود. مثال 
اگ��ر م��ی  خواهید گربه بیاورید با کس��ی که  گرب��ه دارد تماس بگیرید و 
به منزلش بروید. قبل از هرچیز ش��اید متوجه ش��دید که اصال نسبت به 
گرب��ه آل��رژی دارید و بع��د از  ورود به جایی که گرب��ه زندگی می کند، 
دچ��ار آبریزش بین��ی، تنگ��ی نفس یا عالئم دیگر ش��ده اید. اگر آلرژی 
نداشتید، سعی کنید جلسات متعددی از نزدیک با نحوه زندگی با گربه 
و مراقبت از او آش��نا ش��وید و بررس��ی کنید که آیا این مدل زندگی با 
آن زندگ��ی مطلوب ش��ما همخوانی دارد ی��ا نه. در نهایت اگر زندگی با 
حیوانات خانگي و مراقبت دائم از آنها را از هر نظر مطلوب یافتید، برای 

سرپرستی اقدام کنید.
اخی�را اف�راد زیادی تحت عنوان حامی به حیوانات در 
خیاب�ان غ�ذا می دهن�د و آن ها را درم�ان می کنند. ارزیابی 
شما از این اقدامات چیست؟ برای کمک بهتر به حیوانات 
خیابان�ی و مهیا کردن ش�رایط بهت�ر زندگی برای آن ها چه 

پیشنهادی دارید؟
ماجرای حمایت از حیوانات اتفاق تازه ای نیس��ت؛ س��الیان زیادی 
است که افراد زیادی حامی حیوانات بوده اند اما این ماجرا در سال های 
اخیر ش��دت گرفته اس��ت. البته در گذش��ته این ماجرا خیلی زیباتر و با 
مدیریت بهتری انجام می شد، زیرا افرادی که وارد این وادی می  شدند، 
آگاه تر بودند. االن دوستان خیلی مواقع آگاهی کامل ندارند و علی رغم 

این که می خواهند کمک کنند، به حیوان آسیب می زنند. 
حامیان، در درجه اول باید س��عی کنند به گروه هایی وصل ش��وند 
که کارهای اصولی و درست انجام می دهند. درجات مختلفی از حامیان 
وجود دارند؛ متأس��فانه برخی از آن ها س��ودجو بوده و به حیوانات آسیب 
می  رس��انند اما برخی دیگر هم هس��تند که بس��یار زحمت می کش��ند و 
کارهای بزرگی انجام می دهند. باید یک س��ازمان دهی درس��ت برای 
حامیان به وجود بیاید تا افراد س��ودجو نتوانند با سوء اس��تفاده هایی که 
دارند، اعتماد مردم را به روند امدادرسانی به حیوانات مخدوش کنند. 

حامیان زیادی داریم که گربه های آس��یب دیده را امداد می کنند، 
هزینه های درمان آن ها را پرداخت می-کنند و در نهایت بعد از بهبودی، 
آن ها را به طبیعت برمی گردانند. نکته مهم درباره حامیان این است که 
خیلی از آن ها از آگاهی کافی برای کمک به حیوان برخوردار نیس��تند. 
مث��ال افراد زیادی هس��تند که برای س��یر کردن گرب��ه های خیابانی به 
آن ه��ا جگ��ر خام می دهند اما نمی دانند که میزان مصرف باالی همین 
جگر خام بسیار آسیب زاست. ما موارد زیادی داشتیم مثال از گربه  های 
ی��ک پ��ارک خاص که آس��یب های��ی دیده بودند و تع��دادی از آن ها بر 
اثر ضایعات اس��تخوانی، قادر به حرکت هم نبودند. بعد از بررس��ی های 
منطقه  ای متوجه ش��دیم حامیانی در آن منطقه بوده اند که به زعم خود 
در حال کمک به گربه ها بودند و هزینه هم می کردند ولی چون آگاهی 

کافی نداشتند، در واقع به گربه ها آسیب جدی زدند. 

کم��ک ک��ردن به حیوان نیازمند دانش اس��ت و حامی��ان باید از 
کس��انی ک��ه از دانش کافی در این زمین��ه برخوردارند کمک بگیرند تا 
نوعی یکپارچگی ایجاد ش��ود و همه بر اس��اس ضوابط علمی اقدامات 
حامیانه خود را پیش ببرند. حامیان نباید رقیب یکدیگر باشند، وحدت و 
یکپارچگی آن هاست که می تواند به سالمت حیوانات کمک کند. باید 
همه توانمندی ها و تجربه های خود را باهم س��هیم ش��ویم تا درنهایت 
بتوانیم قدمی برای سالمت و بهداشت این موجودات نازنین برداریم. 

آیا حیوان آزاری در کش�ور ما جرم اس�ت؟ آیا قانونی 
برای حمایت از حیوانات داریم؟

حی��وان آزاری قطعا جرم اس��ت و هیچ ک��س نمی تواند از کنار آن 
آسان بگذرد. در ایران قوانینی برای حمایت از حیوانات داریم اما به نظر 
 من این قوانین خیلی قدرتمند نیستند. اگر وضعیت کنونی را با سال های
 قب��ل مقایس��ه کنیم می بینیم ش��رایط خیلی بهتر ش��ده، م��ردم آگاه تر 
ش��ده اند و فضای مجازی هم بس��یار کمک کرده که افراد حیوان آزار 
به سرعت شناسایی شوند و مراجع قضایی هم اقداماتی انجام می دهند 
 اما از نظر من حکمی که برای حیوان آزار صادر می ش��ود با میزان جرم 
)حتی جنایتی( که او مرتکب شده تناسب ندارد و قانون ما در این زمینه 
نیازمند تجدیدنظر اس��ت. باید س��خت گیری ها بیشتر شود تا به سمتی 
برویم که تناوب این اتفاقات مش��مئزکننده کمتر ش��ود. من به  واسطه 
شغلم در مرکز این ماجراها هستم و روزانه با موارد بسیار هولناکی مواجه 
می شوم که قلب هر کسی را به  درد می آورد. بنابراین الزم است بحث 

حمایت قانونی از حیوانات به صورت جدی تر دنبال شود. 
حرف آخر؟

در پایان به کسانی که به محیط زیست عالقه دارند، حیوان دوست 
هستند و تمایل دارند سرپرستی حیوانی را به عهده بگیرند عرض می کنم 
که متأس��فانه در کش��ور ما س��رانه مطالعه بسیار پایین است و ما دوست 
داریم به جای مطالعه منابع علمی، به افراد مراجعه کرده و اطالعات مورد 
نیازمان را از آ ن ها بپرس��یم و در این تبادل اطالعات، بعضا اش��تباهات 
فاح��ش رخ م��ی دهد. افرادی اظهارنظر می کنند که از پش��توانه علمی 
الزم برخوردار نیس��تند و تنها بر اثر تجربه به یافته هایی رس��یده اند که 

اغلب موارد اشتباه هستند. 
علم روز، علم آزمون و خطا نیست، پزشکی حیوانات خانگی، علمی 
اس��ت که بس��یار پیش��رفت کرده و ما روز به روز شاهد اتفاقات اساسی 
در این زمینه هس��تیم. متأس��فانه دوستانی که حیوان خانگی دارند اصال 
نمی دانند متوسط عمر این کوچولوها چقدر است، حجم غذایی که باید 
روزانه مصرف کنند چقدر باید باشد، درباره کبد و کلیه حیوان، سالمت 
پوس��ت و مو و چش��م و گوش آن ها چیزی نمی دانند و به همین روش 
غلط، سالیان سال این حیوان کوچک را در خانه نگه می دارند و زمانی 

متوجه اشتباهاتشان می شوند که دیگر دیر شده است. 
االن یکی از مس��ائلی که ش��خصا در حیوانات خانگی بس��یار زیاد 
می بینم، مسأله افسردگی آن هاست. قطعا سرپرست این حیوان و سایر 
افراد در منزل نمی خواهند باعث افس��ردگی او ش��وند ولی چون آگاهی 
کافی ندارند، یک سری اتفاقات به صورت ناخواسته در منزل رخ می دهد 
که در نهایت به افسردگی حیوان می انجامد. ما امروز با معضل بدرفتاری 
و کج رفتاری های حیوانات مواجه هستیم. علت رفتارهای بد حیوان آن 

اس��ت که افراد در منزل نتوانس��ته اند با حیوان خانگیشان رابطه سالمی 
برقرار کنند و بعد از مدتی، از کج-رفتاری های حیوان ش��کایت می کنند 
در حالی که عامل اصلی این کج رفتاری، خودش��ان هس��تند. این گونه 
مسائل بسیار زیاد هستند. چیزی که کمک می کند بتوانیم چرخه سالمی 
از رابطه انسان و حیوان خانگی ایجاد کنیم، مطالعه است. آگاهی بیشتر 
و اطالعات درست گرفتن از منابع درست می تواند به سالمت و شادابی 
حیوان کمک کند و ش��ما هم از این که می بینید این کوچولوی نازنین 

شاد و سالمت است، خوشحال تر خواهید بود. 
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در دنیای سینما آثاری ساخته شده و می شوند که حتی یک بار هم ارزش 
تماشا ندارند، آثاری نیز برای یک بار دیده شدن ساخته شده اند و در اوج، آثاری 

برای تماشا تا انتهای عمر نه انتهای فیلم!
 درسو اوزاال )Dersu Uzala ( اثری برای همه انسان ها، همه نژادها 
و همه رویکردها به سینما، فرهنگ و مخصوصا طبیعت است. درسو اوزاال فراتر 
از دانش، پش��تکار، دقت و غریزه در خود دارد؛ حاصل همه این ویژگی هاس��ت 

اما برآمده از نبوغ.
سال 1975 میالدی است و آکیرا کووروساوا در سن 65سالگی کار بزرگی 
را آغ��از می کن��د که در کمال حیرت، امروز -نزدیک به 50س��ال بعد-تعجب 

تماشاگران و عالقه مندان او را بیش تر از زمانه ای که 
درس��و اوزاال ساخته شد برمی انگیزد و به راستی چرا؟ 
چرا درسو اوزاال برای ابد، روایتی دیدنی و ستودنی از 

طبیعت، تاریخ، فرهنگ و خود انسان است؟
س��ال های ده��ه 70 می��الدی، س��الیان پربار 
س��ینمای فخیم اس��ت. جالب آن جاس��ت که نه تنها 
بزرگانی چون برسون، هیچکاک، برگمان و کوبریک 
در آن س��ال ها آث��ار مهمی را ب��ه عرصه می آورند یا 
اسکورس��یزی به عنوان یک فیلم ساز آینده دار معرفی 
می ش��ود، حت��ی ایران نیز از هم��ان ابتدای دهه 70، 
بزرگ کارگردانانی مثل بهرام بیضایی با رگبار، کالغ 
و چریک��ه ت��ارا، داریوش مهرجویی با گاو، آقای هالو 
و دایره مینا، ناصر تقوایی و عباس کیارس��تمی را به 

شکلی استثنایی به نظاره نشسته است.
ده��ه هفت��اد نه تنها دوران پای��ان جنبش ها و 
ایدئولوژی های��ی در هنر، سیاس��ت، مدنیت، جنگ و 
طبیعت، بلکه حاوی ظهور یک جنبش پرکش��ش و 
بس��یار خطرناک نیز بود؛ ایدئولوژی چپ نو که نگاه 
فراگیر روشنفکرانه از قلب پاریس و نیویورک تا آسیا 
به ش��مار می رفت. ش��عارهایی چون مارکس- مائو-

مارکوزه، از نفوذ غیرقابل وصف اندیشه چپ در تمام 
جهان برآمده بود و از این حیث، به سراغ اثری خواهیم رفت که بسیار فراتر از 

فضای جهان متأثر از چپ بود.
 فیل��م ب��ا تصویری از جنگل های انبوه روس��یه تزاری، بدون فوت وقت 
داس��تان خود را آغاز می کند. افس��ری به نام آرس��نیف در دهکده ای در میان 
جنگل از  مردی س��ؤالی دارد، س��ؤالی در مورد یک قبر؛ جس��تجویی بی حاصل 
اما عالی برای داس��تان بی نظیری که پادش��اهی چون کوروس��اوا قرار است آن 

را برای ما روایت کند.
آغاز قرن بیس��تم اس��ت، دوران واپسین تزار روس��یه. نظامیانی از ارتش 
بزرگ روس��یه تزاری درحال کش��ف و ثبت نقشه جغرافیایی پهناور کشورشان 
هس��تند، به هدف مش��خص ش��دن مرزها و حفظ امنیت آن ها. افسر آرسنیف 
فرمان��ده این گروه کوچک اس��ت که تصمی��م می گیرند در محلی اقامت کنند 

تا صبح ادامه بدهند.
آرس��نیف در کنار آتش مش��غول یادداشت است و نور قرمزرنگ آتش بر 
درخت��ان می تاب��د. این توازن و دقت در رنگ و س��کوتی که فقط صدای آتش 
به ظرافت آن را تلطیف می کند آرسنیف را به این جمله  می رساند: این مکان 

برای من یادآور نقاشی جادوگر شهر سابات است. 
دقایقی بعد ش��خصیت درس��و اوزاال از راه می رسد، غریبه ای که سربازان 
متعجب را از دور با جمله »شلیک نکن، من آدمم، یه آدم!« به خودشان می آورد. 

او نزدیک می شود و آرام می گوید سالم کاپیتان!
از این لحظه جادوی کوروساوا دور سر درسو اوزاالی شکارچی می گردد؛ 
مثل نور صحنه تئاتر که چشمان بیننده را به مرکز داستان راهنمایی می کند.

کاپیتان از او می خواهد اگر مایل است با آن ها همراه شود و درسو می گوید 
باید فکر کنم. فردا صبح درسو جلو می رود و گروه پشت سر او .کاپیتان آرسنیف 
با بازی یوری س��ولومین، قدم به قدم رفتار و خصال درس��و )با بازی ماکس��یم 
مون��ژوک( را مش��اهده و کاوش می کن��د و این جمله را به زبان می آورد: »این 
پیرمرد چقدر می دانست! چقدر دانا بود، به اندازه یک عمر زندگی در طبیعت... و 

چقدر سخاوتمند. به کسانی کمک می کند که حتی آن ها را ندیده و نمی شناسد 
و احتماال هرگز نیز آن ها را دوباره نخواهد دید«

مانند سکانس��ی که درس��و از کاپیتان مقداری برنج خام، نمک و کبریت 
می خواه��د و می گوی��د این را البه الی چوب در ای��ن کلبه می گذاریم و وقتی 

رهگذری به این جا برسد با همین مقدار غذا زنده خواهد ماند.
درس��و تمام آن چه ما فقط می بینیم را مش��اهده می کند و این از سر صبر 
و حوصله و مهم تر از آن ماهیت زندگی اوست. زندگی برای او همان روزها و 
شب هاست اما طلوع و غروب خورشید را با چشمان موجودی می بیند که فکر 
می کند اگر خورشید نباشد، زندگی در کار نیست. با همین رویکرد است که در 
جایی به س��ربازان می گوید: »خورش��ید شخص مهمی است، اگر روزی نباشد 
ما همه می میریم. آب و آتش و باد اشخاص خیلی مهمی هستند، اگر ناراحت 

بشوند آتش و توفان و گردباد و... همه ما را نابود می کنند.«

این نگاه درس��و درحقیقت نگاهی بس��یار کهن در میان تمام س��نت ها 
و ادیان مغوالن، س��اکنان س��یبری و پیروان آیین ش��منی نیز بوده که نوعی 
جانمندان��گاری ب��ر تمامی تفکر و اعمال آن ها حاکم بود و پیوندی نزدیک بین 
هم��ه اجزا جهان هس��تی در پیکره ای واح��د قائل بودند؛ تفکری که طبیعت و 
حتی وحشی ترین اجزای آن و جانوران را یک تن واحد می دید و از اصول آن 
تخط��ی نمی ک��رد و با احترام به جان��وران و گیاهان خو گرفته بود، زیرا خود را 

بخشی از آن کلیت می دید.
درس��و اوزاال درحقیقت یکی از ش��کارچیان منطقه ش��رقی دور روسیه و 
از س��اکنان مرزی منچوری اس��ت که بخش��ی از آن در چین و بخشی دیگر در 
روسیه قرار داشت؛ منطقه ای بسیار سرد و بسیار خشن ولی غنی. درسو همسر 
و فرزندی ندارد، چون همه را در یک اپیدمی آبله سال ها قبل از دست داده و 

به قول خودش »فقط درسو زنده ماند کاپیتان«.
اما درس��و ک��ه چنین بر 
ذهن این گ��روه و مخصوصا 
می گ��ذارد  تأثی��ر  کاپیت��ان 
ی��ک حقیق��ت اس��ت نه یک 
افسانه. درسو اوزاال و کاپیتان 
آرس��نیف، هردو هفتادس��ال 
قبل از س��اخته شدن فیلم در 
هم��ان س��رزمین ها پابه پای 
یکدیگ��ر ای��ن مس��یر را طی 
کرده بودند و شرح این روایت 
ج��ذاب اندک��ی بعد توس��ط 
کاپیتان ارتش روسیه تزاری، 

آرسنیف، نوشته شده بود.
روس ها در س��ال 1961 نس��خه اولی از درسو تهیه کرده بودند و 14سال 

بعد، کوروساوا موسوم به امپراتور، ساخت این اثر شگرف را در طبیعت سرسخت 
و رام نش��دنی س��یبری در س��ن 65 سالگی هدایت کرد. فیلم عمال در دو بخش 
ای درسو اوزاال 

هفتاد دقیقه ای س��اخته ش��د که در کنار هم داستان 140دقیقه 
را رقم می زنند.

بیننده، چه دیروز و چه امروز، از ابهت و شگرفی النگ شات های کوروساوا 
در طبیعت روسیه متحیر می شود؛ یخ های عظیم یخچال های درحال آب شدن، 
بازیگران و اسبانی که تا زانو در گل حرکت می کنند، بلندای کوه های سبزپوش 
و کف یخ زده خاک تندراهای روس��یه ش��وروی در فیلمی که جز معدودی از 

سکانس هایش، تماما در دل طبیعت ساخته و تدوین شد.
درس��و اوزاال از تمدن و مدرنیته چیزی نمی داند اما هنگامی که کاپیتان 
و درس��و درس��ت قب��ل از غروب آفتاب گم می ش��وند و بدون هی��چ امکاناتی 
در دل س��ردترین خاک های ش��رق روس��یه باید راه نجاتی بیابند، نگاه درست 
درسو به سه پایه چوبی دوربین کاپیتان می افتد و آن 
را به عن��وان خیم��ه یک پناه��گاه می بیند و با حجم 
عظیمی گیاه خودرو روی آن، جان کاپیتان و خودش 

را در بوران هولناک شب سیبری نجات می دهد.
موقع نخس��تین جداشدن آن ها، درسو فقط از 
کاپیتان تعدادی فش��نگ می خواه��د، چون به پول 
نی��از ن��دارد. در دنی��ای او ابدا پول کارب��ردی ندارد. 
دومی��ن بار وقتی حدود پنج س��ال بعد باز یکدیگر را 
مالقات می کنند، لحظه رس��یدن درسو و کاپیتان با 
هر متر و معیاری در تاریخ س��ینمای جهان به یکی 
از جاودان ترین لحظات در گس��تره هنر هفتم مبدل 

شده است.
درسو و کاپیتان در حالی که اسم یکدیگر را صدا 
می کنند و به سمت هم می دوند، بدون کمک گرفتن 
از احساس��ات بی جا و اغراق گونه یا موس��یقی های 
س��طحی، یک درخش��ش ابدی و کامال قابل فهم از 
مناس��بات انسان با انسان و انسان به عنوان وجودی 

طبیعی را رقم می زنند.
 در ای��ن دومی��ن دیدار ک��ه تا پایان اثر به درازا 
می کش��د بخش شگرفی از نگاه طبیعت بنیان درسو 
را ش��اهدیم و درد و رنج ش��کارچی را می بینیم که 
شلیک غیرعمدی اش به ببر را نمی تواند مانند مردم معاصر خود، یک موضوع 

ساده و بی اهمیت بداند! 
ضعف بینایی برای پیرمردی در دل طبیعت، دردی بزرگ خواهد بود. او 
فرجامی دارد که خودش از آن باخبر است و آن را چون چرخه ای قطعی از تولد 
و مرگ در طبیعت می پذیرد.کاپیتان، رفیق و ش��یفته درسوس��ت و او را به خانه 

می برد، خانه ای در شهر؛ جایی که درسو آن را نمی فهمد، چون نمی شناسد.
او از گرفتن پول توس��ط فروش��نده آب تعجب کرده و عصبانی می ش��ود، 
چون حق تملک و فروش آب برایش قابل تصور نیست. چه مالکیتی بر آب؟! 
در خان��ه کاپیت��ان می ماند اما منزوی، دردمند و س��اکت، تا آن روز که تصمیم 
می گیرد به رفتن. کاپیتان قبل از رفتن، تفنگ جدید و زیبایی به درسو می بخشد 

و همان تفنگ سبب می شود او را از دست بدهد.
درس��و اوزاال، پیرمردی بود که دقت کوروس��اوا او را برای جهان محبوب 
کرد. موس��یقی ایزاک ش��وارتز، آهنگس��از اوکراینی، بسیار دقیق و هماهنگ با 
خواس��ت کوروس��اوا همسو و منجسم از کار درآمده است؛ ارکستری منجسم و 
کامال متأثر از فضای آهنگس��ازی روس��یه شوروی که در آثار »شوستاکوویچ« 

نیز می توان آن را دریافت.
درسو اوزاال دو ویژگی منحصر به فرد دارد و این جدا از جوایزی است که 
این فیلم طی سه سال در اقصی نقاط دنیا از آن خود کرده بود، از بهترین فیلم 

خارجی در امریکا تا جوایز شوروی، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ترکیه.
نکته برجسته فیلم، میزان تلذذ و ارتباط بیننده در میان تمام فرهنگ ها 

و خاص وعام با شاهکار کوروساواست.
نکته دوم این است که بدون تردید اگر بنا باشد یک اثر سینمایی را اسم ببریم 
که در آن فرآیند دوبله، آن هم با امکانات بیش از 40سال قبل، توانسته از صدای 
اصلی فیلم تأثیرگذارتر و درعین حال کامال منطبق با صدای اصلی بازیگران درآید، 
درسو اوزاال و مخصوصا منوچهر اسماعیلی است. کار جناب اسماعیلی در برآوردن 

کلمات فارسی از زبان درسو اوزاال، حرف آخر دوبله به عنوان هنر است.

درسو اوزاال
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بی ش��ک یک��ی از معض��الت محیط��ی نس��ل های آینده ما، 
مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی خواهد بود. این موضوع 

تاکنون دستمایه تألیفات و ترجمه های زیادی  شده است.
جاناتان نیل، اکولوژیست، در اثری 
ب��ا عنوان »جهانی دیگر با پایان دادن به 
گرمایش جهان« به فجایع و سیاست های 
حاک��م و تأثیرگذار در گرمایش جهانی و 
ارائ��ه راهکارهایی ب��رای پایان دادن به 
آن پرداخت��ه و معتقد اس��ت اگر اقدامی 
نکنی��م جهانی پ��ر از پناه ج��و، قحطی، 
جنگ، درد و رنج در انتظار ماس��ت. عده 
زیادی معتقدند مشکل حاد است و مردم 

در معرض خطر هستند. درست است که مشکل حاد و جدی است، 
ام��ا بای��د واقع بین ب��ود. درحقیقت افرادی که در رأس کار هس��تند 

نمی توانند و نمی خواهند مشکل را حل کنند.
 پروانه قاس��میان، مترجم این اثر و مدافع 
محیط زیس��ت، می گوید: این کتاب با نام اصلی 
 Stop Global Warming Change the World
در انگلس��تان به چاپ رس��یده و من در دانشگاه 
منچس��تر در مراسم رونمایی آن شرکت داشتم 
که جاناتان نیل، نویسنده آن هم حضور داشت. 
در مراس��م رونمای��ی کتاب به فاجع��ه  گرمایش زمین بیش از پیش 
پی بردم و به شدت وحشت کردم. نظر به اهمیت موضوع، کتاب را 
خری��دم و به قصد انتقال دانش ارزش��مند آن، فکر کردم ترجمه اش 
قطعا می تواند برای عالقه مندان و حتی پژوهشگران راهی بگشاید. 
نویس��نده این کتاب از فعاالن و س��ازمان دهندگان مبارزات محیط 
زیستی است و علیه اَبَرشرکت های نفتی و صنعتی که دشمنان کره 

زمینند، مبارزه می کند.
 در بخشی از کتاب نویسنده به برخی مخاطرات طبیعی زیانبار 
حاصل از گرمایش جهانی اش��اره می کند. وی معتقد اس��ت برخی 
رخداد های طبیعی به قدری تأثیر مخربی داش��تند که تاکنون دیده 
نش��ده اس��ت. برای مثال اثرات توفان کاترینا و لوئیزیانا را به خاطر 
بیاورید یا توفانی که در س��ال 1970 در بنگالدش 300 هزار نفر را 
کشت یا خشکسالی چهل ساله ساحل آفریقا از اتیوپی تا مالی. این ها 
تنها بخشی از آسیب هایی است که انسان به چرخه طبیعی کره زمین 

وارد و پاسخش را هم دریافت کرده است.
قاس��میان بر این باور است گرمایش زمین، نام پدیده ای است 
که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و س��طح اقیانوس ها ش��ده  
اس��ت. طی 100س��ال گذش��ته، کره زمین به طور غیرطبیعی حدود 
0/74 درجه سلس��یوس گرم تر ش��ده که این موضوع دانشمندان را 
نگران کرده است، زیرا هم موجب  ایجاد تغییرات در شرایط زیست 
جانداران )تک س��لولی، گیاه، جانور و انس��ان( می شود و هم یخ های 
قطبی را ذوب می کند که عالوه بر تأثیر بر جانداران قطب ها، موجب 
ب��روز تأثی��رات مخربی بر تمامی پنج قاره و به  زیر آب رفتن هزاران 

شهر خواهد شد.
از نظر قاس��میان، نویس��نده بر این باور اس��ت که نظام  حاکم 
بر جهان عمدتا س��ودمحور اس��ت و قادر به حل مش��کل نیس��ت و 
جنبش های اجتماعی ضدسرمایه می توانند به بسیاری از مشکالت 

از جمله مسائل آب و هوا پایان دهند. 
جنبش های متعددی طی چنددهه گذشته شکل گرفته است، 
ازجمل��ه »جنبش ضد گرمایش زمین«، »جنبش دوس��تان زمین«، 
»جنبش زمین برای فروش نیس��ت«، »جنبش یک زمین بیش��تر 
نداریم«، »جنبش دیگر کافی اس��ت« با اش��اره به تولید و مصرف 
بیش ت��ر و »جنب��ش قول دادن کافی اس��ت« ک��ه این جنبش ها در 
صورت گسترش می توانند با تغییر مقوله هایی چون تولید و مصرف 
و س��ود، به بس��یاری از مشکالت از جمله گرمایش زمین و تغییرات 

ناگهانی اقلیمی پایان دهند.
 کت��اب »جهانی دیگر ب��ا پایان دادن به گرمایش جهانی« در 
3۸2 صفحه، به ش��مارگان یک هزار نس��خه از سوی انتشارات نشر 

اختران منتشر شده است.

دونال��د ترام��پ، اندک��ی پ��س از رییس جمهور ش��دن، در یکی از آن 
توییت های معروفش نوش��ت: »بیرون یخبندان اس��ت، پس این گرمایش 
جهانی المصب کجاست؟« حرف ترامپ اگرچه مسخره بازی به نظر می آید، 
اما جمع شومی از دانشمندان برجستۀ راست گرا، با حمایت مالی شرکت های 
بزرگ انرژی، سال هاس��ت به طور سیس��تماتیک مخاطرات زیست محیطی 
را با تردیدافکنی بی اهمیت جلوه می دهند. کتاب »تاجران تردید« برخی از 

الیه های این پروپاگاندای عظیم را کاویده است.
 

»ریچ��ل کارس��ون« را عموما یک قهرمان در عرصۀ محیط زیس��ت 
می دانند، کارزارگری شجاع که با کتاب بهار ساکت دربارۀ استفادۀ بی ضابطه 
از آفت ُکش ها به جهان هشدار داد. ماجرای او، یک اتفاق موفق بود؛ داستان 
زنی که مسأله ای جدی را برجسته ساخته )این که آفت کِش د.د.ت در زنجیرۀ 
غذایی جمع ش��ده و میلیون ها پرنده و حیوان را می کش��ت( و به ممنوعیِت 

جهانی استفاده از این مادۀ شیمیایی کمک کرد.
برداشت مرسوم از کارسون چنین است، اما امروزه با جستجوی مختصر 
اسم او در اینترنت به نتیجه ای غیرمنتظره می رسیم. بنا به روایت بسیاری از 
وب س��ایت ها، کارس��ون )که بنا به گفتۀ همه خانمی دلپذیر و دوست داشتنی 
اس��ت( مرتکب قتل عام ش��ده و بیشتر از نازی ها آدم کشته است. این ادعای 
شگرف به خاطِر کارزار او علیه د.د.ت است که ادعا می شود به مرگ بی شمار 

آفریقایی در اثر ماالریا منجر شده است.
وب سایتی که »مؤسسۀ کارآفرینی رقابتی« آن را راه اندازی کرده است 
می گوی��د: »میلیون ها نفر در سراس��ر دنی��ا از اثرات دردناک و اغلب مرگ بار 
ماالریا رنج می برند، چون یک فرد زنگ خطر نادرستی را به صدا درآورد.«

وب س��ایت دیگری از این هم جلوتر می رود: »آن فرد، ریچل کارس��ون 
اس��ت. پنجاه میلیون ُمرده.« وب س��ایت س��وم مدعی است: »تلفات بیشتری 
 نیز محتمل اس��ت.« دیگران هم کارس��ون را با هیتلر یا اس��تالین مقایس��ه

 می کنند.
اگ��ر بن��ا ب��ه ارزیاب��ی 
دس��تاوردهای کارسون باشد، 
تاریخ��ی  تجدیدنظ��ر  ای��ن 
به واق��ع ش��وکه کننده اس��ت 
و چنان ک��ه مؤلف��ان تاجران 
تردی��د نوش��ته اند، خط��ا نیز 
هس��ت. علت ممنوع س��ازی 
د.د.ت فق��ط آن نب��ود که در 
زنجیرۀ غذایی انباشته می شد، 
بلکه پش��ه ها نیز داشتند به آن 
مقاوم می شدند. این آفت ُکش 
مدت ها پیش از آن که از تولید 
تجاری خارج ش��ود، داش��ت 

فایده اش را از دست می داد.
پس این اهریمن س��ازی عصبی چه دلیلی دارد؟ چرا ناگهان این همه 
از کارس��ون بدگویی می ش��ود؟ پاس��خی که »اوِرسکیز« و »کانوی« در این 
گزارشگری تحقیقی بسیار دقیق اما درعین حال جذاب می دهند، ساده است. 
راست افراطی در آمریکا، در تالش خود برای تضمین ابدی بازار آزاد، اکنون 

مصمم است که آرمان محیط زیست گرایی را نابود کند.
بنا به این جهان بینی مخدوش، محیط زیست گرایان، هندوانه هایی اند 
با صورت سبز و دل قرمز که می خواهند مقررات تنظیمی )یا همان »شیب 
لغزنده به سمت سوسیالیسم«( را بر استفاده از دخانیات، مواد شیمیایی مخرب 
اُُزن و گازهای گلخانه ای تحمیل کنند. و اوِرس��کیز و کانوی می گویند که 
در ماجرای اهریمن سازی از ریچل کارسون، هواداران بازار آزاد دریافتند که 
اگ��ر بتوانی��د مردم را متقاع��د کنید که یکی از مصداق های مقررات تنظیمی 
موفق حکومت به واقع موفق نبوده است )یعنی در حقیقت اشتباه بوده است(، 

می توانید استدالل علیه مقررات تنظیمی را به طور کلی تقویت کنید.
اوِرس��کیز و کانوی می گویند هیوالس��ازی از اعتبار و شهرت کارسون 
نیز از همین جا ناش��ی می ش��ود: نوعی اطالع رس��انی نادرس��ت عامدانه که 
عیار گروهی از مؤسس��ات راس��ت افراطی ش��ده است که از کسب وکارها و 
صندوق های محافظه کار بودجه می گیرند و محفلی از دانشمندان راست گرا 
حامیشان هستند، دانشمندانی که معتقدند تهدید اقلیمی، ساخته و پرداختۀ 
پژوهش��گران چپ گ��را و جزئ��ی از یک طرح بزرگ برای گس��ترش کنترل 

حاکمیت روی زندگی های ماست.
 این ها تبهکاران روایت تاجران تردید هستند؛ کتابی که در صفحاتش 
اس��امی ثابتی دائما مطرح می ش��وند: دانش��مندانی از قبیل فرد سیتز، رابرت 
جس��ترو و بیل نیرنبرگ، همراه با مؤسس��اتی که این افراد و امثال آن ها از 
طریقش��ان خدم��ات خ��ود را تقدیم مجموعه ای از صندوق ها و مؤسس��ات 
راست گرا و هوادار بازار آزاد کرده اند، مثل همان مؤسسۀ کارآفرینی رقابتی که 
منبع همان زخم زبان ضد کارسون بود که پیش تر نقل کردم. این خروجی ها 
وقتی هم از صنعت دخانیات پول نگیرند، از حمایت شرکت های سوخت های 

فسیلی مانند اکسون بهره مند می شوند.
در این کارزارها، یک استراتژی مشترک را می شود آشکارا دید: بی اعتبار 
کردن علم، گس��ترش س��ردرگمی و ترویج شک؛ یعنی همان تاکتیک هایی 
ک��ه ب��رای مبارزه با طرح های محدودس��ازی دخانیات در دهۀ 1970 مطرح 
ش��دند )که در آن زمان پیوند دخانیات با س��رطان داش��ت بدیهی می شد( و 
در نبردهای مقابله با باران اس��یدی، نازک ش��دن الیۀ ازن و انتشار گازهای 

گلخانه ای نیز اصالح و استفاده شده اند.
علم واقعی با برچسب »بنجل« رد می شود و به جای آن بازنمایی های 
نادرست عرضه می شوند. به این ترتیب، استدالل می شد که نه فقط دخانیات، 
بلکه عوامل متعددی عامل س��رطانند )گرچه در آن زمان صنعت دخانیات، 
به صورت خصوصی، تصدیق می کرد یک پیوند قاطع بین مصرف دخانیات 
و بیماری ه��ای ج��دی وجود دارد(. به همین صورت، تقصیر باران اس��یدی 
هم گردن علت واقعی اش انداخته نمی ش��ود )باران اس��یدی حاصل جانبی 
س��وزاندن سوخت های فسیلی اس��ت(، بلکه به فوران های آتش فشانی ربط 
 داده می ش��ود که همچنین گفته می ش��ود علت نازک شدن الیۀ اوزون هم 

هستند.
در ه��ر مورد، کارشناس��ان جلس��ات توجیهی ب��رای روزنامه نگاران و 
سیاس��ت مداران می گذاش��تند و ادعاهایشان هم بدون پشتوانۀ علمی توسط 
رسانه های خوش و خرمی پذیرفته می شد که با کمال میل می خواستند این 
ای��ده را ج��ا بیندازند که تفرقه ای واقعی در جریان اصلی دانش��مندان وجود 
دارد، در حالی که چنین تفرقه ای 

در کار نبود.
به ط��ور خالصه، ما به این 
سمت هدایت شدیم که در کمال 
خونسردی، حرف های درآمده از 
دهان یک گروه کوچک و مصمم 
از پروپاگاندیست های راست گرا 
را بپذیریم ک��ه می دیدند نیازی 
نیس��ت فش��اری بیاورن��د تا در 
برایش��ان ب��از ش��ود. چنان ک��ه 
اوِرس��کیز و کانوی خاطرنش��ان 
می کنند: »بعید است کسی میان 
ما باش��د که دنیایی را نپسندد که 
در آن باران اسیدی مسألۀ مهمی 
نیست، سوراخ الیۀ ازن وجود ندارد و گرمایش جهانی بی اهمیت است. چنین 
دنیایی به مراتب خوش��ایندتر از دنیایی اس��ت که واقعا در آن به سر می بریم. 
ش��اید حت��ی دروغ ه��ای دلگرم کننده را به حقیقت های��ی ترجیح بدهیم که 
چرتمان را پاره می کنند. و حقیقت هایی که قهرمانان روایت ما انکار می کنند 

فقط چرتمان را پاره نمی کنند. این حقیقت ها از بیخ و بُن هولناکند.«
ل��ذا تاکتیک ه��ای یک گ��روه کوچک از ایدئولوگ های جنگ س��رد 
)گس��ترش ش��ک و س��ردرگمی(، در سراسر آمریکا جواب داده اند و اکنون از 
اقیانوس اطلس هم گذشته اند؛ چنان که مردم در هر دو جامعۀ ایاالت متحده 
و بریتانیا بیش از همیشه دربارۀ حقیقت یک سلسله از مسائل علمی کلیدی 
)به ویژه گرمایش جهانی( سردرگمند، در حالی که دانشمندان بیش از پیش، 

به دقت پژوهش هایشان اطمینان پیدا کرده اند.
هضم این پیام از جهات مختلف، دش��وار اس��ت ولی تردیدی نیس��ت 
ک��ه اوِرس��کیز و کان��وی برای این کتاب برجسته ش��ان و افش��ای نفوذ این 
ایدئولوگ ه��ای تیرگ��ی و تاریکی، الیق تقدی��ر فراوانند. تاجران تردید )که 
یادداش��ت های مفصلی دربارۀ همۀ منابعش دارد( هم صورت بندی روش��ن 
و تمی��ز و ه��م ضرباهن��گ دقیقی دارد و به نظرم مدعی جدی آن اس��ت که 

بهترین کتاب علمی سال شود.

* این مطلب را رابین مک کی، دبیر بخش علم و تکنولوژی در گاردین،  نوشته 
و وب سایتترجمان  آن را با ترجمۀ محمد معماریان منتشر کرده است.
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گیالن به دست مغوالن افتاد
85  س���ال پس آغاز حمل���ه چنگيزخان مغول به 
ايران، گيالن هم هشتم دس���امبر سال 1306 ميالدي به 
دس���ت ايلخان وقت افتاد و آسيب فراوان ديد. مغوالن 
هم مانند اع���راب قادر به عبور از كوه هاي البرز و حمله 
به گيالن و مازندران پوشيده از جنگل نبودند كه مردمي 
عميقا ميهن دوست و وفادار به ايران داشته اند. گيالن در 
زمان سلطان محمد خدابنده كه سلطانيه زنجان، پايتخت 
او، فاصله زيادي از گيالن نداشت، تصرف و غارت شد. 
مغوالن در چند منقطه گيالن نيز دس���ت به كشتار مردم 

زدند.
 زادروز ملک الشعراء بهار

17 آذر س���ال 1265، زادروز محمدتق���ی بهار 
)ملک الشعراء( است كه در مشهد چشم به جهان گشود و 
67 سال عمر كرد. وی از بيماری سل در تهران درگذشت. 
بهار كه در كابينه قوام، وزير فرهنگ بود از 8 سالگی شعر 

می گفت. وی در جوانی معمم بود.
 بهار كه پس از تأسيس دانشگاه تهران، استاد ادبيات 
اين دانشگاه بود در جوانی يک قصيده جالب سرود و برای 
مظفرالدين شاه به تهران فرستاد و شاه وقت كه مجذوب 
شعر او ش���ده بود وی را به تهران دعوت كرد و ماندگار 
ش���د.بهار در عين حال يک مرد سياسی بود، در انقالب 

مشروطيت فعاالنه شركت داشت.
 وی كه در مشهد نشريه »خراسان« را منتشر می كرد، 

در تهران به انتشار مجله دانشکده دست زد.
شورش مردم تهران بر سر دغدغه نان

هفدهم آذر س���ال 1321، در پی تورم پول ناشي از 
چاپ بي رويه اس���کناس، ارسال غله محصول ايران به 
شوروي جنگ زده و سودجويي چند معامله گر با احتکار 
خوارب���ار مورد نياز مردم و افزودن موادي ديگر به آرد و 
نامرغوب شدن نان مصرفي، تهران گرفتار يک شورش 
بزرگ شد كه طی آن مردم به خانه احمد قوام، نخست وزير 

وقت يورش بردند. 
قوام كه چنين ديد، اميراحمدي را فرماندار نظامي 
تهران كرد و همه روزنامه هاي پايتخت را بست تا از انتشار 
اين واقعه جلوگيري كرده باشد.  اميراحمدي ظرف دو 
روز با خشونت تمام عصيان تهراني ها را سركوب كرد كه 

ضمن آن شماري هم كشته، زخمي و دستگير شدند.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

منابع گاز و نفت دشمن در مناطق فكه و البكر بمباران شد 
اطالعيه شماره 330 ستاد مشترك ارتش جمهوري 

اسالمي ايران به شرح زير انتشار يافت:... 
6� قهرمانان نيروي هوائ���ي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران تعدادي كاميون و نفربر دشمن، 2 منبع 
گاز دش���من در 32 كيلومتري »فکه« و سکوي نفتي 
»البکر« را مورد حمله قرار دادند و خس���اراتي به آنها 

وارد ساختند. 
7� درگيري نيروي هاي خودي با دش���من در 
ارتفاعات »كاني سخت« ادامه داشت و تلفات سنگيني 
به متجاوزان وارد آمد. ضمنا از پرسنل خودي نيز دو 

نفر شهيد و 4 نفر مجروح شدند. 
شهادت خلبان شجاع هوانیروز

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ديروز 
با صدور اطالعيه اي شهادت خلبان شجاع هوانيروز 
سرگرد خلبان احمد كشوري را به پيشگاه امام امت، 
ملت مسلمان ايران و خانواده آن شهيد شجاع تبريک و 

تسليت گفت. متن اطالعيه به شرح زير است:...
س���رگرد خلبان »احمد كش���وري« در قلب 
آسمان هاي وطن عزيزمان نداي حق را لبيک گفت: و 
... روز گذشته هلي كوپتر اين فرزند راستين اسالم در 
منطقه غرب كشور مورد حمله دو فروند از ميگ هاي 
متجاوز عراقي قرار گرفت و سرنگون شد كه همزمان 
يکي از ميگ هاي عراقي نيز مورد اصابت آتش پدافند 
هوايي واقع و سقوط كرد. تلفات و ضايعاتي كه سرگرد 
شهيد احمد كشوري در عمليات ديروز خود بر دشمن 

وارد ساخت به اين شرح است: 
انهدام دو دس���تگاه تانک، دو دستگاه خودرو و 
يک قبضه توپ خمسه خمسه و تعدادي از سنگرهاي 

دشمن. 
عراق از طرف دريا در محاصره نظاميـ  اقتصادي

 ايران است 
در پي پيروزي  هاي حماسه آفرين جانبازان قهرمان 
نيروي دريايي ايران كه در مصاف هاي عظيم دريايي 
با نيروهاي بعثي بر پهنه آب هاي نيلگون خليج فارس 
با جانفش���اني هاي خود حماسه هاي جاودانه از ايثار 
و شهادت و رش���ادت خلق كردند، به دنبال تسخير 
سکوهاي نفتي البکر و االميه عراق توسط اين رزمندگان 
جانباز با ناخدا يکم مدني  نژاد، جانشين فرمانده نيروي 
دريائي جمهوري اس���المي ايران و فرمانده عمليات 
جنگي در منطقه با گفتگو نشستم.  در اين گفتگو ناخدا 
مدني نژاد اعالم كرد كه عراق براي ده سال آينده نيروي 
دريايي نخواهد داشت زيرا با انهدام ناوها و ناوچه هاي 
دشمن نيروي دريائي ايران در آب هاي دشمن مشغول 
به فعاليت مي باش���د و با انهدام سکوهاي نفتي عراق 
توس���ط نيروي دريائي ايران عراق براي 5 سال آينده 

نمي تواند از خليج فارس نفت صادر كند. 
جمعیت تهران از مرز 6 میلیون نفر گذشت 

بر اساس آمارگيري هاي نسبي كه از سوي سازمان 
برنامه ريزي شهر تهران صورت گرفته است، هم اكنون 
جمعيت تهران از مرز ش���ش ميليون نفر هم گذشته 
است: مهندس توسلي ش���هردار تهران در گفتگوئي 
ضمن اظهار مطلب فوق گفت: اصوالً افزايش بي رويه 
جمعيت از روز انقالب به اصطالح شاه و ملت و تمركز 
سرمايه گذاري هاي آمريکائي در تهران صورت گرفت، 
چرا كه همه امکانات مالي، رفاهي و بهزيس���تي را در 
تهران متمركز ساختند، بازار كار را در تهران بي حساب 
توسعه و گسترش دادند و در شهرها نيز روستانشينان 
را تشويق كردند تا براي اشتغال و زندگي راحت، راهي 

پايتخت شوند. 
انقالب ايران بزرگترين خدمت را به انقالب فلسطین 

كرده است 
ياسر عرفات رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين 
در مصاحبه اي با مجله لبناني النهار عربي و بين المللي 
چاپ پاريس گفت كه انقالب اسالمي با سرنگون كردن 
رژيم ش���اه كه بزرگترين پايگاه امپرياليسم در منطقه 
مهمترين خدمت را به انقالب فلسطين كرده است. 
عرفات افزود آنان كه مي گويند انقالب ايران باعث به 
وجود آمدن مشکالت مذهبي در جهان عرب شده و 
در يکپارچگي تصميم اعراب تاثير گذاشته، مي خواهند 
با اين سخنان بين ما و ايراني ها تفرقه بيندازند. انقالب 
ايران يک كودتاي نظامي نيست، بلکه يک انقالب كامل 

به مفهوم كلمه است. 

تمامي مطال�ب از روزنامه اطالعات روز دوش�نبه 17 آذرماه 1359 
)برابر با 29 محرم 1401، 8 دسامبر 1980( نقل شده است.

قاب امروزچهل سال پيش در همين روز 

طبیعت پاییزی اصفهان  / عکس  از:      محمدرضا شریف - میزان
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دلم ز عشق تبرا نمی تواند كرد
صبوری از رخ زيبا نمی تواند كرد

غم از درون دل من برون نمی آيد
كه ترك مسکن و مأوی نمی تواند كرد

به روی خوب مرا ديده روشنست ولی
به هيچ وجه مهيا نمی تواند كرد

برفت دوش خيالش ز چشم من چه كند
مقام بر لب دريا نمی تواند كرد

به صبر كام توان يافتن وليک چه سود
چو صبر در دل ما جا نمی تواند كرد

عبيد گه گهی از بهر مصلحت می گفت
كه توبه می كند اما نمی تواند كرد
عبید زاکانی

 سرایه
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