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تیر خالص
معدن هاي ویران
بر طبیعت ایران

گزارش

* آمريكايي ها تاكنون نتوانسته اند ايران را در شوراي امنيت 
 س�ازمان مل�ل محك�وم كنند ي�ا قطعنامه هاي�ي را عليه ايران

در اين شورا به تصويب برسانند 
* عل�ت نگران�ي صهيونيس�ت ها و آمريكايي ه�ا از امض�اي 

برجام اين بود كه تهديد امنيتي ايران را از بين برد 
* مقام معظم رهبري نس�بت به عملك�رد آمريكايي ها بدبين 
هس�تند و كس�ي هم ترديد ندارد و همه معتقدند آمريكايي ها 

روي حرف خود نمي ايستند 
* دوستاني كه مخالف برجام بودند، بدانند مذاكرات مسقط 

قبل از دولت روحاني شروع شده بود 
* آمري�كا در فش�ار حداكث�ري به مردم ايران بس�يار اجحاف 
كرده اس�ت؛ ولي نتوانس�ته كاري انجام دهد و در اين مسأله 

بازنده است، اما ما هم برنده نيستيم 
* برخي از كش�ورها منتقد سياس�ت هاي آمريكا هستند، اما 

بدون ايجاد تنش به پيشرفت نيز مي رسند 
* م�ا اس�رائيل را ب�ه رس�ميت نخواهي�م ش�ناخت، ام�ا اگ�ر 
 فلس�طينيان بخواهن�د ب�ا اس�رائيل ب�ه تواف�ق برس�ند

مشكلي نداريم 
* با بيش از 45 س�ال فعاليت ديپلماس�ي تأكيد مي كنم بدون 

رضايت مردم امكان پيگيري روابط خارجي وجود ندارد 
* وزي�ر خارج�ه در پاس�خ ب�ه اظه�ارات مداخله  جويان�ه 
رئيس جمه�وري تركيه: به اردوغان نگفته بودند ش�عري كه 
به غلط در باكو خواند مربوط به جدايي قهري مناطق شمالي 

ارس از سرزمين مادريشان ايران است! 
* سفير تركيه در تهران در واكنش به اظهارات مداخله جويانه 

و غير قابل قبول اردوغان به وزارت خارجه احضار شد
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استفاده پلیس راه از پهپهادها
براي كنترل جاده ها

سازش چهارمین رژیم عربي با رژیم صهیونیستي
دركمتر از3 ماه

 * جانش�ين فرمان�ده نيروي انتظامي: امس�ال عالوه بر بالگرده�ا و خودروها، از پهپادها هم
براي طرح هاي ترافيكي جاده هاي كشور بهره خواهيم گرفت

* رئيس پليس راهور : 4۰هزار نيرو  در رزمايش ترافيكی زمستانه پليس  حضور خواهند داشت

* ترام�پ از تواف�ق مغ�رب و رژيم صهيونيس�تي براي عادي س�ازي روابط خب�رداد و آن را 
دستاوردي تاريخي خواند 

* آمريكا به پاس اين خوش خدمتي مغرب، 4 پهپاد پيشرفته به اين كشور مي دهد

ظریف: آمریكا موظف به بازگشت به برجام است 
هیچ كس نمي تواند درباره آذربایجان عزیز ما حرف بزند

مهندس رزم حسيني وزير صمت در اصفهان :

 * وزي�ر صم�ت: روزان�ه 45۰۰ دس�تگاه خ�ودرو
در كشور توليد مي شود

 * تولي�د ف�والد از آغ�از س�ال تاكن�ون به نس�بت
به مدت مشابه پارسال 9 درصد افزايش يافته است 
* وزارت صمت در چند ماه اخير 1۰۰ هزار ميليارد 

تومان طرح به بازار بورس معرفي كرده است 
* ه�ر قدر توليد داخل افزايش يابد كاالها به قيمت 

مناسب تري به مصرف كننده مي رسد 
* از 8 ميليون و 4۰۰هزار ُتن كاالی رسوب شده در 

گمركات كشور، تاكنون نزديک به 5 ميليون ُتن آن ترخيص شده است
* طی 8 ماه گذشته صادرات به 15كشور همسايه 5۰درصد افزايش يافته است

* رزم حسينی در سفر به اصفهان 5 طرح  صنعتی را افتتاح كرد

توليد خودرو تا پايان سال
50 درصد افزايش مي يابد
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 * دكت�ر س�يما س�ادات الري، س�خنگوي وزارت بهداش�ت: باي�د از برگ�زاري دورهم�ي
و مهماني خانوادگي به ويژه در شب يلدا خودداري شود 

* دكت�ر مس�عود مردان�ي، عضو كميته علمي س�تاد مقابل�ه با كرونا: اگر ب�ه همين منوال 
بازگشايي ها انجام شود، مجدداً موارد جديد بيماري افزايش خواهند يافت 

 * س�يد عب�اس متولي�ان، اپيدميولوژيس�ت: جمعي�ت اي�ران  ي�ک  درصد جمعي�ت دنيا را
 تش�كيل مي ده�د، ام�ا 3/3 ده�م درص�د م�رگ و مي�ر كرونايي را ب�ه خود اختص�اص داده

و اين نشان مي دهد ميزان مرگ و مير كرونا در ايران از ميانگين دنيا بيشتر است

دورهمي ها، نگراني اصلي بازگشت كرونا
در روزهاي آتي

مع�ارف
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    استاد محمدرضا حكيمي

كالم جاودانة
علي)ع(

روابط بين الملل
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روایت ظریف از 
كنشگری فعال و موفق 
ایران در عرصه جهانی
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یادداشت سردبیر
دولت وهزینه های تصمیم

عليرضا خاني

حتی خوش بين ترین آدم ها هم نمی گویند و نمی توانند بگویند 
وضع اقتصاد کشور و بویژه وضع معيشت مردم خوب است. قطعًا 
مردم با سختی ها و تنگناهای معيشتی شدیدی دست و پنجه نرم 
می کنند و شخص ریيس جمهوری نيز در نشستی که چندی پيش 
با مدیران رسانه ها داشت اذعان کرد که این وضعيت شایسته مردم 
ایران نيس��ت. فراموش نکنيم این تنگناها تا هميشه قابليت تداوم 
ندارد و ایمان برباد ده است. همان طور که طی ماه های اخير ده ها 
بار مقامات قضایی و انتظامی گفته اند که آمار جرائم با س��قوط 

ارزش پول ، گرانی ها و بيکاری رابطه مستقيم دارد .
اما توضيح  و توجيه مسئوالن معموالً بر این ترجيع بند استوار 
اس��ت و تکرار می ش��ود که : چه می توان کرد. تحریم و کرونا 
دست به دست هم داده و بحران بزرگ اقتصادی خلق کرده است. 
پرس��ش این اس��ت که آیا این همه ی حقيقت است؟ به عبارت 
دیگر آیا همه مس��ائل و مصائب اقتصادی و معيش��تی که داریم 
از پدر تحریم و و مادر کرونا متولد ش��ده اند؟ به عبارت بهتر آیا 
نمی شد به رغم وجود تحریم و کرونا ، کشور را بهتر از این اداره 
و اقتصاد را بهتر از این مدیریت کرد؟ آیا غير از تحریم و کرونا 
هيچ عامل دیگری دروضع فعلی دخالت ندارد؟ می پرس��يد کدام 
عوامل؟ فی المثل: س��وء مدیریت ، تصميمات غلط، فساد ، رانت، 
اولوی��ت منافع فردی بر مناف��ع ملی ، اولویت دعوای جناحی بر 

مصالح ملی و ...
حتمًا این عوامل هر کدام سهمی در وضع فعلی دارند اما چون 
کسی سهم هر کدام را محاسبه نکرده و چه بسا اساساً محاسبه پذیر 
هم نباش��د ، طبعًا کس��ی از آنها سخن به ميان نمی آورد. به زبان 
س��اده تر مس��ئوالن ، تحریم و کرونا را بهترین توجيه یافته اند و 

چندان ميلی به برشمردن سایر عوامل ندارند.
از آغاز تحریم ، تصميمات اقتصادی متعددی گرفته شد. یکی 
از این تصميمات تخصيص ارز 4200 تومانی بود که در ماه های 
نخست ، به خاطر عادی نشان دادن شرایط، بدون محدودیت برای 
واردات تخصيص می یافت. به گواهی مسئوالن دولتی، بخشی از 
این پول ها بازنگشت و این در اوضاعی بود که کشور در تنگنای 
ش��دید ارزی بود و هس��ت. آیا نمی شد تصميم بهتری گرفت که 
ضمن اینکه فوائدی داشته باشد ضررهای اینگونه به اقتصاد تحت 
تحریم نزند؟ آیا نمی شد وقتی که چنين رانت و فسادی آشکار 
شد ، از این تصميم برگشت؟ به عبارت بهتر، اذعان به اشتباه بودن 
یک تصميم هزینه سياسی اش برای مسئوالن بيشتر است یا ماندن 
برآن ، هزینه اقتصادی اش برای مردم؟ می ش��ود این پرسش را به 
شکل دیگری هم طرح کرد: آیا چنانچه در هر کشور دیگری چنين 
ش��رایطی- عيناً-بوجود می آمد، آنها هم - عيناً همين تصميم را 
می گرفتند؟ اگر نه ، چه تصميمی می گرفتند و آیا ما به اندازه کافی با 
اقتصاددانان و صاحبنظران - چه داخلی و چه حتی خارجی - برای 

اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمندانه مشورت کرده بودیم ؟
یک تصميم کالن، تاثيرات زنجيره ای و سلس��له واری دارد که 
آثار مثبت یا منفی اش تا سالها می تواند بر جا بماند. چنين کارهایی 
بغایت دش��وار اس��ت وشجاعت می خواهد اما شجاعت بيشتر را 
پذیرش اشتباه و تغيير مسير الزم دارد. امروز بسياری از کارشناسان 
و حتی مس��ئوالن اقتصادی معترفند که نرخ دوگانه ارز حتی در 
شرایط اضطراری باعث ایجاد رانت و فساد می شود و برخی آمار 
داده ان��د ک��ه ارز 4200 تومانی رانت 98 هزار ميليارد تومانی در 
اقتصاد ایجاد کرده و به جيب یک عده خاص رفته است. معنایش 
این است که مردم به همين ميزان فقيرتر شده اند. اما دولت اصرار 

دارد این نرخ ارز تا پایان سال حفظ شود. 
در شرایط غيرطبيعی اقتصاد ، تصميمات باید هر آینه در معرض 
تصحيح و اصالح باشند. دولت نباید از تغيير تصميمات بترسد. 
این ترس فی نفس��ه سياسی اس��ت چون این نگرانی را دارد که 
بهانه به دس��ت مخالفان و رقيبان بدهد. بدون تردید دولت باید 
این ظرفيت ، ش��جاعت و انعطاف را در خود ایجاد کند که هر 
وقت الزم بود ، بدون تأخير از تصميمات نادرس��ت و پرعارضه 
عقب نشينی کند. به شرط اینکه برای تصميم گيری جدید ، قبل 

از بُریدن هفت بار متر کند!

درخت
دوستی...
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شركت پتروشيمي دماوند (سهامى خاص)

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي 
به شماره 99-1/4-567

شركت پتروشيمي دماوند (به عنوان كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات 
اياب و ذهاب خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير 

به پيمانكار ذيصالح واگذار نمايد.
شرايط پروژه:

1ـ محل اجراي كار: استان بوشهر، شهرستان عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس، فاز دو پتروشيمي، سه راه پتروشيمي، كيلومتر 5 جاده شيرينو، سمت چپ 

ـ شركت پتروشيمي دماوند 
2ـ مدت زمان انجام كار: 12 ماه 

شرايط متقاضي:
1ـ داشتن تجربه كافي مرتبط با موضوع مناقصه 

2ـ توانائي ارائه تضمين شركت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانكي 
3ـ  گواهي نامه صالحيت در رشته حمل ونقل از وزارت كار و امور اجتماعي 

4ـ مجوز كار از اداره كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
ــتغال سازمان  5ـ  گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از خدمات اش

منطقه ويژه اقتصادي 
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد نسبت به دريافت اسناد ارزيابي 

كيفي بالفاصله پس از چاپ آگهي حداكثر تا تاريخ 99/09/29 اقدام نمايند.
شايان ذكر است تحويل اسناد ارزيابي كيفي منوط به ارائه اصل و كپي كليه مدارك 

و گواهينامه هاي مندرج در بندهاي 5، 4، 3 شرايط متقاضي مي باشد.
ــناد مذكور ضمن ارائه  ــركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت اس متقاضيان ش
تقاضاي كتبي، مدارك فوق و فيش واريزي به مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ريال 
ــماره (2643041483) نزد بانك تجارت شعبه پتروشيمي منطقه  ــاب ش به حس
ــلويه به آدرس: بوشهر، شهرستان عسلويه،  ــركت دماوند انرژي عس پارس به نام ش
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز دو پتروشيمي، سه راه پتروشيمي، كيلومتر 
5 جاده شيرينو، سمت چپ، پتروشيمي دماوند، امور پيمانها، مراجعه نموده يا با 

شماره تلفن 07737295558 تماس حاصل نمايند.
ساير توضيحات:

ــاعت 15 مورخ  ــناد ارزيابي كيفي تا س ــال پاكت هاي اس * آخرين مهلت ارس
99/10/08 مي باشد.

ــتان بوشهر، شهرستان عسلويه،  ــناد ارزيابي كيفي اس * ضمناً محل تحويل اس
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز دو پتروشيمي، سه راه پتروشيمي، كيلومتر 

5 جاده شيرينو، سمت چپ، پتروشيمي دماوند، امور پيمان ها مي باشد.

شركت پتروشيمي دماوند

هـو 121
الَسالُم َعَليك يا َمرِضي َاؤِلياَء اهللا 

سالگرد ارتحال قطب  العارفين الهادي الي الشريعة و الطريقة 
ــي في الفقرو الفناء مرضي اؤلياء اهللا موالنا و مقتدانا   و المنته
حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوب عليشاه 
ُه الَعزيز را به عموم عالقه مندان و ارادتمندان ايشان و  َس ِسـرُّ ُقِدّ
ــليت عرض نموده و از خالق قادر متعال  خصوصاً اخوان ايماني تس
حضرت رّب ذوالجالل مسئلت دارم كه روح پرفتوح آن خلدآشيان را 
از فقراي سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي و از اين فقير خدمتگزار، 

همواره راضي و خوشنود بدارد.
حاج مهندس سيدعليرضا جذبي ثابت عليشاه 

هـو 121
الَسالُم َعَليك يا َمرِضي َاؤِلياءاهللا 

ــوه آزادگي ، حضـرت آقاي حاج دكتر  ــالگرد ارتحال اس س
نورعلي تابنده مجذوب  عليشاه رحمة اهللا عليه پيشواي فقيد 
ــدان مكّرم و معّزز  ــله جليله نعمت اللهي گنابادي را به خان سلس
ــان آقايان  ــيره مكرمه و اخوان ارجمند ايش تابنده، خصوصًا همش
دكتر نصراهللا تابنده، مهندس شكراهللا تابنده، دكتر محمود تابنده، 
بويژه فرزند برومندشان آقاي دكتر حسينعلي تابنده و برادرزاده 
ــان آقاي حاج محمد تابنده، تسليت عرض نموده؛ و  بزرگوار ايش
ــه روح تابناك آن جّنت مكان در جوار ارواح  ــاء واثق دارم ك رج
ــاه  ــدرش، خصوصًا حضرت آقاي صالح عليش ــه آباء گرانق طيب

رحمةاهللا عليه مستفيض مقام راضية مرضيه قرار دارد.
حاج مهندس سيد علي رضا جذبي ثابت عليشاه

هـو 121
بشنو اين ني چون شكايت مي كند            از جدايي ها حكايت مي كند 

ــت كه در فراق موال و بزرگ خانواده ، حضرت آقاي  ــال اس اكنون يك س
ــّره الشريف  حاج دكتر نورعلي تابنده (مجذوب عليشـاه) قّدس س
ــوگ نشسته ايم. آن بزرگوار در حرم بارگاه قدس خوش نشست،  به س
ليكن به غم نشاند دل ما را از حسرت ديدارش. بار ديگر از عموم فقراي 
ــين منصوص ايشان حضرت آقاي  نعمت اللهي گنابادي خصوصًا جانش
ــيدعليرضا جذبي (ثابت عليشاه) و دوستان و آشناياني  حاج مهندس س
ــّكر مي كنيم و از اين كه  كه در اين مدت اظهار همدردي كرده اند، تش
ــتي در اين ايام بحراني نمي توانيم  ــتورات بهداش به جهت رعايت دس
ــان برگزار كنيم پوزش  ــال رحلت ايش ــبت اولين س ــمي به مناس مراس

مي طلبيم . رحمة اهللا عليه رحمة واسعه.
فرزند: دكتر حسينعلي تابنده 

برادران: دكتر نصراهللا تابنده ـ   مهندس شكراهللا تابنده ـ   دكتر محمود تابنده 
خواهر: زيبا بانو بيچاره (سلطاني) 

حاج محمد تابنده ـ   دكتر رضا تابنده ـ   دكتر رحمت اله تابنده

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 351 

( نوبت ��� )
ــي ارتش جمهوري  ــتيباني مركز نيروي زمين فرماندهي آمادوپش
ــزاري مناقصه عمومي  ــق برگ ــر دارد، از طري ــالمي ايران در نظ اس
ــجويي  ــلوار دانش ــت كت و ش ــد تعداد 1600 دس ــبت به خري  نس
ــذ ا از كليه  ــدام نمايد. ل ــكت و آرم و عالئم) اق ــراه كاله كاس (به هم
ــل مي آيد از تاريخ  ــركت ها و توليدكنندگان عمده دعوت به عم ش
ــتن مدارك  ــت داش 99/09/20 لغايت مورخه 99/09/29 با در دس
ــخصات  ــرايط و مش ــروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ ش مش

مربوطه را اخذ  نمايند.
ـ   فيش واريز مبلغ 300/000 ريال به حسـاب جاري طالئي شماره  1
6158800178505 به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آما و 

پش نزاجا نزد بانك سپه 
2ـ    ارائه معرفي نامه كتبي

آدرس : تهرانـ   اقدسـيهـ   ابتـداي بزرگراه ارتشـ  پـادگان فرماندهي 
آماد و پشـتيباني مركز نزاجا (پيروان واليـت)ـ    مديريت خريد و پيمان.

تلفن : 22292414

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

ــعه و  ــازمان توس شـركت تهيـه و توليد مواد معدنـي ايران به نمايندگي از س
ــازي معدن و صنايع معدني ايران در نظر دارد فراخوان عمومي « فراخوان جذب  نوس
ــوبي (PCC) به ظرفيت   15  سرمايه گذار جهت احداث كارخانه كربنات كلسيم رس
هزار تن در شهرستان اليگودرز استان لرستان «را با جزئيات مندرج در اسناد فراخوان 
برگزار نمايد. لذا بدينوسيله از عالقمندان دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات 
ــاعت 16 مورخ  ــخ 99/09/18 و حداكثر تا س ــناد فراخوان از تاري ــتر و تهيه اس بيش
ــتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500/000  99/09/29 با در دست داش
ــاب جاري 4001053404028367 با عنوان  ــماره حس ريال (پانصد هزار ريال) ش
ــركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به شماره  ــركت هاي دولتيـ   ش تمركز وجوه ش
شبا IR 350100004001053404028367 و شناسه واريز      30  رقمي به شماره 
ــزد         بانك مركزي جمهوري  388053482230170711010276247198 ن
اسالمي ايران، به آدرس: تهران باالتر از ميدان وليعصر روبروي سينما استقالل شماره 
1713 برج جنوبيـ  طبقه نهم ـ  امور حقوقي و قراردادها مراجعه نمايند. ضمناً مهلت 

ارائه پيشنهادها حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه 99/10/13 تعيين مي گردد.

فراخوان عمومي 
شماره 108-99/9 ت 

(نوبت دوم)

  نوبت دوم

�مال� تجا�� �� �صفها� � چها� ��� �فايى�  مجتمع تجا�� پا�� �     شهر
شركت �حد�� � بهر� بر���� ������� تهر�� �  شما�

رجوع به صفحه12 

آگهـى   مزايـده      امـالك
ويــژه با شـرايط  
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 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات ، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.
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جامعه شناسي حقوقي
نوشته �كتر حسن حبيبي

قطع رقعي،355 صفحه ،چاپ دوم 
اثر حاضر پژوهشي جامعه شناسانه و مردم شناختي از پاره اي اسناد 
قديمي و عمدتاً محضري مربوط به دوره ناصري و مظفري است كه به 
يمن آگاهي نويسنده از حقوق، جامعه شناسي و ادبيات، توانسته معبري 
پيش روي دانشجويان و پژوهشگران اين رشته ها بگشايد و زمينه را براي 

بررسي هاي تازه تر و ژرف تر فراهم آورد.
در واقع نويسنده كوشيده است از تعدادي سند معمولي و نه چندان قابل 
توجه، به مدد دقت و روح پژوهش به نتايجي دست يابد كه ارزش فراواني 
به لحاظ زبان شناسي، مردم شناسي و نظاير آن بر آنها مترتب است و از 

چندين حيث مي تواند براي اهل تحقيق مفيد و موثر واقع شود.
اين تحقيق عالوه بر ارائه درست و منطقي داده ها در قالب جديد جامعه 

شناسي، از نظر تحليل  منطقي اختصاصي جامعه شناسي و شيوه استدالل علمي و نتيجه گيري جامعه شناسي نيز 
شايان دقت و بهره برداري است. اين كتاب داراي سه بخش است: بخش اول: كلياتي درباره مجموعه اسناد حقوقي 
مورد بحث از 1312 ق با 1362 ق، بخش دوم: توصيف و تحليل اسناد ازدواج و طالق از 1313ق تا 1324، بخش 

سوم: درباره عقود و قراردادهاي مندرج در اسناد يكي از محضرهاي تهران مورخ 1332ق.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

صفحه2
افتتاح راه آهن خوافـ  هرات با دستور رؤساي جمهوري ايران و افغانستان

صفحه2
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افتتاح راه آهن خوافـ  هرات با دستور رؤساي جمهوري ايران و افغانستان

ظريف: آمريكا موظف به بازگشت به برجام است؛ هيچ كس نمي تواند درباره آذربايجان عزيز ما حرف بزند

در سی و شش���مین هفته از 
افتتاح طرح ه���ای ملی و زیربنایی 
کشور با ش���عار تدبیر و امید برای 
جهش تولید- قطعات یک، دو و 
سه راه آهن خواف – هرات با دستور 
روسای جمهوری اسالمی ایران و 

افغانستان به بهره برداری رسید.
 اجرای قطعات یک، دو و سه 
راه آهن خ���واف – هرات به طول 
140 کیلومتر،یکهزار و 800 میلیارد 
تومان هزینه داشته است .این خط 
 آهن 225 کیلومت���ر طول دارد که 
عملیات اجرایی آن در 4 قطعه اجرا 

می شود .
قطعات ی���ک و دو به طول 
78 کیلومتر در خ���اک ایران و از 
شهرس���تان خواف تا مرز شمتیق 
خراس���ان رضوی است و قطعات 
3 و 4 ای���ن خط آه���ن به طول 
147 کیلومتر در خاک افغانس���تان 
از ش���متیق تا روزنک به طول 62 
کیلومتر و از روزنک تا شهر هرات 
85 کیلومتر است که 140 کیلومتر از 

آن افتتاح شد.
توس���عه و تقوی���ت روابط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 
و افغانستان با تسهیل صادرات و 
واردات کاال و مسافر بین دو کشور، 
دسترسی مناس���ب ریلی کشور 
افغانستان از طریق جمهوری اسالمی 
ایران به دیگر مناطق بین المللی اعم 
از آب های آزاد جنوب، منطقه قفقاز، 
ترکیه، ع���راق و اروپا و همچنین 
امکان توسعه و ایجاد کریدور ریلی 
از هرات به مزار شریف در شمال 
شرق افغانستان از اهداف اجرای این 

طرح ملی است.
پوشش خدمات ترابری ریلی 
ب���رای حدود    5 /1    میلیون نفر 
از مردم کشور افغانستان در منطقه 
هرات، خروج از انزوای جغرافیایی 
منطقه سنگان در خاک ایران و شهر 
هرات در افغانس���تان، شکوفایی 
فعالیت ه���ای عمرانی و اقتصادی 
منطقه ش���مال غرب افغانستان، 
کاهش هزینه نس���بی حمل و نقل 
و همچنین رفع انحصار حمل کاال 
از حمل و نقل ج���اده ای، کاهش 
مصرف سوخت در مقایسه با حمل 
و نقل جاده ای و افزایش ایمنی در 
ترابری منطقه از دیگر اهداف این 

طرح است.
رئیس جمهوری کشورمان، 
روز پنجشنبه در آیین بهره برداری 
از راه آهن خواف – هرات توسعه 

و ثبات افغانستان را توسعه و ثبات 
ایران و همه منطقه دانست و تاکید 
کرد که فرهن���گ و تاریخ ایران و 
افغانستان در هم تنیده است و به 
همان نسبت باید بازار و اقتصادمان 
هم در هم تنیده ش���ود و الزمه آن 

تامین زیرساخت ها است.
حجت االسالم و المسلمین  
روحانی  با بیان اینکه بهره برداری 
از این خط آهن ب���ه عنوان یکی 
از تعهدات توس���عه ای  ما بود که 
امروز به ثمر رساندیم، گفت: اراده 
دولت و ملت ایران، بهره برداری و 
استفاده از همه نعمات ممکن به نفع 
همدیگر است. رئیس جمهوری با 
اشاره به وجود بیش از 900 کیلومتر 

مرز مش���ترک ایران و افغانستان، 
گفت: سخن گفتن از مرز به نوعی 
س���خن گفتن از فاصله است ولی 
وقتی از راه، پل و رودخانه سخن 
می گوییم، از یگانگی و همبستگی 
حرف می زنیم؛ همبستگی که باعث 
رونق بیشتر زندگی مردم سختکوش 

و زجردیده افغانستان خواهد شد.
   روحانی با بیان اینکه ایران 
همیش���ه در کنار افغانستان بوده 
اس���ت، گفت:   افتخار داریم در 
طول این چهل وچند سال گذشته 
میزبان میلیون ها نفر از مردم افغان 
در سرزمین خود بوده ایم. میزبانی 
که با آم���وزش رایگان برای بیش 
از 400 ه���زار دانش آموز افغانی و 
همچنین بهداشت و درمان رایگان 
در ماجرای همه گیری ویروس کرونا 

همراه بوده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه 
معتقدیم فرهنگ و تاریخ ما در هم 
تنیده است و به همان نسبت باید 

اقتصاد و بازار ما هم در هم تنیده 
باشد، گفت: برای رساندن ارتباطات 
تجاری و اقتصادی به حد مطلوب 
اولین گام توسعه زیرساخت ها و 

توسعه راه هاست .
روحانی در ادامه با اش���اره به 
افتتاح راه آهن چابهار از روز افتتاح 
این پروژه بزرگ ب���ه عنوان روز 
تاریخی ایران و افغانستان و هند نام 
برد و گف���ت: امروز افتتاح راه آهن 
خواف – ه���رات به عنوان دومین 
پروژه راه آهن شرقی کشور بعد از 
میرجاوه است که ما را به پاکستان 
متصل کرد و شاهد یک روز تاریخی 

دیگر هستیم. 
رئیس جمه���وری در ادامه 

با اش���اره به مرزهای ریلی کشور 
از ش���مال به راه آهن س���رخس، 
اینچه برون در جلفا، رازی در غرب، 
گفت: در آین���ده نزدیک اتصال از 
کرمانشاه به خانقین و خرمشهر به 
بصره توس���ط راه آهن از شرق به 

غرب انجام خواهد شد.
 روحانی با ابراز امیدواری به 
اینکه قطعه 4 خط آهن خواف – 
هرات از روزنک  به هرات به زودی 
تکمیل و به هرات برسد از آمادگی 
شرکت های ایرانی برای کمک به 
پیشرفت این پروژه و همچنین در 
ادامه اتصال راه آهن هرات به مزار 
ش���ریف خبر داد و گفت: با این 
اتصال مردم افغانس���تان می توانند 
میلیون ها ت���ن کاال جابجا کنند و 
صدها هزار مسافر جابجا شود و 
با افتتاح قطع���ه 4 این خط آهن 
مردم هرات می توانند به راحتی به 
مشهدالرضا)ع( متصل شوندو بارگاه 

ملکوتی این امام  را زیارت کنند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه  این 
راه آهن را به عنوان یکی از تعهدات 
توس���عه ای خود به ثمر رساندیم، 
گفت: زمان���ی به تعهد خود عمل 
کردیم که در شرایط تحریم ظالمانه 
آمریکا قرار داریم و آنها به عنوان 
تروریست اقتصادی می خواستند 
مسیرهای حرکت توسعه کشور ما 
را ببندند که البته در این راه شکست 
خوردند و ط���راح این طرح غلط 
سرنگون شد.امیدواریم در آینده این 
اشتباهات توسط حاکمان بعدی کاخ 

سفید جبران شود.
روحانی افزود: در ش���رایط 
جنگ اقتصادی هم���ه تعهدات 
اقتصادی خ���ود را انجام داده ایم و 

پنجشنبه هر هفته افتتاح های ملی 
را انجام داده ایم که این هفته، هفته 
سی و ششم افتتاح هاست که ویژگی 

خاصی برای دو ملت دارد.
رئیس جمهوری کاهش هزینه 
حمل و نقل، کاهش ترافیک مرزی 
و تس���هیل در حمل و نقل کاال و 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی را 
از مزایای راه آهن خواف – هرات 
دانس���ت و گفت: این خط آهن 
مس���یر ترانزیت کاال را برای مردم 
افغانستان هموار می کند.روحانی 
خاطرنش���ان کرد: همچنان برای 
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه 
مدت و بلندمدت برای عزیزان در 
وزارت فواید عامه افغانستان برای 
بهره برداری بهتر از راه آهن متعهد 
هس���تیم.روحانی در این مراسم 
خطاب به "مردم عزیز افغانستان" 
گفت: امروز روز س���الم، رحمت 
و گش���ایش برای دو ملت بزرگ 
افغانستان و ایران است؛ دو ملتی که 

از یک ریشه، تاریخ، فرهنگ و از 
یک منطقه در طول تاریخ، برادری و 
همسایگی خود را به عنوان بهترین 

یاران یکدیگر حفظ کرده اند.
رئیس جمهوری اظهارداشت: 
اتصال و پیوند ما همیشه از طریق 
دلها، اندیشه ها، فرهنگ ها، رفتارها 
و تالش های مشترکمان بوده است 
و امروز ریل راه آهن این پیوند را 

مستحکم تر می کند.
 روحانی با بیان اینکه امروز روز 
شادمانی و فراموش نشدنی برای دو 
ملت ایران و افغانستان است، گفت: 
مایل بودم این مراس���م به صورت 
حضوری برگزار شود، اما به دلیل 
دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با 
بیماری کرونا ناچار شدیم از طریق 

ویدئو کنفرانس برگزار کنیم.
رئیس جمهوری از همه کسانی 
که در به بهره برداری رس���یدن این 
پروژه مهم در کشور تالش کردند 
از جمله وزارت راه و وزارت امور 
خارجه قدردانی کرد و یاد و خاطره 
کس���انی که در راه به ثمر رسیدن 
این پروژه مهم ج���ان خود را از 
دس���ت داده  یا مجروح شدند را 
گرامی داشت. روحانی تأکید کرد: 
روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
ایران و افغانستان برای همیشه برقرار 
خواهد بود و امیدوارم با تش���کیل 
هر چه سریع تر کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کش���ور همکاری ها 

تداوم یابد.
تقدیر از هدیه گرانبهای ایران 

به افغانستان
اشرف غنی رئیس جمهوری 
افغانس���تان هم   از افتتاح راه آهن 
خواف – هرات به عنوان یک روز 
تاریخی در روابط دو کشور نام برد 
و گفت: امروز شاهد افتتاح پروژه ای 
هستیم که با اراده مشترک دو کشور 
برای بهره برداری مشترک و توسعه 
همکاری های تجاری محقق شد. 

وی راه آه���ن را مفید ترین، 
س���ریع ترین و ارزان ترین راه حمل 
و نقل تجارت و ترانزیت کاال بیان 
کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران 
نخستین کش���وری بود که از طرح 
توسعه راه آهن افغانستان استقبال و 
با ما همکاری کرد و مردم ما همواره 
قدردان این تصمیم تاریخی کشور 

دوست و همسایه ایران هستند.
اشرف غنی با اشاره به اهمیت 
توسعه خط آهن و شبکه ریلی در 
افغانستان و اقدامات انجام شده در 

این زمینه گف���ت: افتتاح خط آهن 
خواف – هرات و اتصال دو کشور 
ایران و افغانستان از طریق شبکه ریلی 
در حالی اس���ت که قاره آسیا امروز 
شاهد بزرگترین تحول اقتصادی در 
جهان است و توسعه تجارت در بین 
کشورهای آسیایی را شاهد هستیم. 

رئیس جمهوری افغانس���تان 
تأکید کرد: امروز با ش���رایط حاکم 
بر جهان ناشی از ویروس کووید 19 
ضرورت دارد که کشورهای منطقه 
با دیدگاه مشترک و اقدام هماهنگ 
برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و 

امکانات منطقه خود تالش کنند.
اشرف غنی تأکید کرد: افغانستان 
خواستار توس���عه سرمایه گذاری و 
تجارت با همس���ایگان، کشورهای 
منطقه و جهان است و دوستی با دوام 
با این کشورها سیاست ماست که در 
این میان کشور دوست و همسایه 
ایران از جای���گاه ویژه ای برخوردار 

است .
رئیس جمهوری افغانستان با 
قدردانی از حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران از این کشور در مقاطع 
مختلف، گف����ت: از هدیه گرانبهای 
دولت و ملت ایران به افغانستان تشکر 
و قدردانی می کنم و از همه کسانی 
که براي به ثمر رسیدن این پروژه ملی 

تالش کردند سپاسگزارم.
 رئیس جمهوری افغانس���تان   
بهره برداری از پ���روژه تاریخی و 
حیاتی خط آه���ن خواف – هرات 
را نتیجه تالش های خستگی ناپذیر 
هر دو کشور در عرصه اتصال منطقه 
و رس���یدن به رفاه اقتصادی آینده 
دانست و گفت: آرزو داشتم که در 
افتتاح این پروژه بزرگ به صورت 
حضوری حضور داش���ته باشم اما 
محدودیت ناشی از ویروس کرونا 
باعث شد تا این پروژه حیاتی را به 
صورت غیرحضوری از طریق ویدئو 

کنفرانس افتتاح نماییم.
اش���رف غنی اظهارداش���ت: 
تکمیل این پ���روژه مهم با وجود 
محدودیت های ناشی از گسترش 
ویروس کرونا، نشانه بارز اراده ملی 
هر دو کش���ور و محصول زحمات 
ش���بانه روزی و جانفش���انی های 
مسئوالن، مهندس���ان و کارگران و 
دست اندرکاران این پروژه مهم است.

وی تصریح کرد: افتتاح این پروژه 
تاریخی بی تردید گام مهمی برای 
جهش همکاری های اقتصادی دو 

کشور خواهد بود.

وزیر امور خارجه گفت: آمریکا موظف 
به بازگشت برجام است و اینکه عضو برجام 
شود باید برای کسب شرایط عضویت تالش 
کند و ما هم آمادگی داریم آمریکا به برجام 
باز گردد اما واشنگتن باید با اجرای تعهدات 
خود امتیاز بازگشت به برجام را به دست 

آورد.
به گزارش   ایرنا،»محمد جواد ظریف«   
با حضور در برنامه اینترنتی "عصر حیرت"در 
گفتگو با موسسه فرهنگی آرمان مدیا که از 
کانال یوتیوپی آن پخش شد،  اظهار داشت: 
در فصل هفتم منش���ور ملل امریکایی ها به 
دنبال این بودند که ایران را به عنوان نقض و 
تهدید کننده صلح و متجاوز معرفی تا بتوانند 
اقدامات تنبیهی را علیه ایران عملیاتی کنند.

 وزیر امور خارجه با اش���اره به اینکه 
امریکا پس از پیروزی انقالب سه بار تالش 
کرد ایران را به عنوان تهدید صلح و امنیت 
بین الملل���ی معرفی و در قالب فصل هفتم 
منشور ملل قطعنامه ای را در شورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران تصویب کند اما موفق 
 نشد،تاکید کرد: آمریکایی ها تاکنون نتوانسته اند
 ایران را در ش���ورای امنیت سازمان ملل 
محکوم کنند یا قطعنامه هایی را علیه ایران در 

این شورا به تصویب برسانند.
ظریف اظهار داشت: در دوره اول برجام 
اجماع امنیتی جهانی علیه ایران شکس���ت 
خورد و علت اصلی نگرانی صهیونیست ها و 
آمریکایی ها در بر جام از بین رفتن این اجماع 
جهانی بود، زیرا آنها برای امنیت سازی ایران 
تالش زیادی انج���ام داده بودند ولی موفق 

نشده بودند.
وی گفت: علت نگرانی صهیونیست ها 
و آمریکایی ها از امضای برجام این بود که 
برجام تهدید امنیت���ی ایران را از بین برد و 
شش قطعنامه شورای امنیت  هم بدون اینکه 

علیه ایران اجرا شود از بین رفت.
وزیر ام���ور خارجه افزود: برجام یک 
توافق حقوقی بین شش کشور که اختیار از 
شورای امنیت داشتند، بود و 104صفحه سند 
برجام آنقدر قوی تدوین شده بود که چهار 
سال ترامپ نتوانست ایران را در سازمان ملل 

یا شورای امنیت محکوم کند.
ظریف گفت : برداشت اکثر متخصصان 
از برجام این بود که دستاورد بزرگی برای ایران 

است زیرا امریکا و اسرائیل همواره به دنبال 
ظرفیت سازی امنیتی ایران بودند و از ابتدای 
پیروزی انقالب همواره تالش می کردند که 
ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی 
کنند و این تالش نیز با  گروگانگیری شروع 
ش���د و در آن زمان قطعنامه ای ذیل فصل 
هفتم منشور ملل به شورای امنیت بردند اما 

شوروی مانع آن شد.
به گفت���ه وی ، مرحله دوم در جنگ 
ایران و ع���راق بود که آمریکایی ها به دنبال 
تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای 
امنیت بودند که در آن زمان که در سال 66با 
طراحی هایی که انجام شد از این موضوع نیز 

ممانعت به عمل آمد.
وزیر امورخارجه افزود : آمریکایی ها 
در س���ال 83، قبل از توافق پاریس باز هم 
خیز برداشتند که موضوع هسته ای ایران را 
به شورای امنیت ببرند اما در این مورد نیز 

نتوانستند موفقیتی به دست آورند.
ظریف گفت : مقام معظم رهبری نسبت 
به عملکرد آمریکایی ها بدبین هستند و کسی 
هم تردید ندارد و همه معتقدند آمریکایی ها 
روی حرف خود نمی ایستند و زیاده خواهی 

نگرش آمریکایی هاست.
وزیر امور خارجه   افزود: ایران به تمام 
تعهدات خود در برج���ام متعهد مانده   و 
تاکنون کسی نگفته است که تهران از برجام 
خارج شده اس���ت و دوستانی که مخالف 
برجام بودند، بدانند مذاکرات مسقط قبل از 

دولت روحانی شروع شده بود.
وی اظهار داش���ت : در مسقط فاصله 
مذاکرات اول و دوم بیش از یک سال طول 

کشید و دوستان کاری کردند که مذاکرات دو 
طرف بسیار طوالنی شود.

ظریف با اش���اره به انتخاب بایدن به 
عنوان رئیس جمهوری آمریکا گفت : اینکه 
آقای بایدن هم می خواهد چه کند باید منتظر 
بمانیم زیرا افراد آقای بایدن می دانند باید به 

بر جام بر گردند.
به گفته ظریف، آمریکا از برجام خارج 
شد و   اکنون عضو برجام نیست و تاکنون 
نیز نتوانسته است در باز گرداندن قطعنامه ها 
علیه ایران استفاده کند، لذا آمریکا حضور 
خود را در برج���ام متوقف کرد. اما آمریکا 
عضو سازمان ملل متحد است و به استناد 
اصل 25منشور ملل نباید مانع اجرای برجام 

شود.
وی بیان کرد: آمریکا موظف به بازگشت 
به برجام است و اینکه عضو برجام شود باید 
تالش کند شرایط عضویت را در برجام به 
دست آورد، ضمن اینکه افراد دولت بایدن 
هم می دانند که برای بازگش���ت به برجام 
برخی مسائل از جمله موشک قابل بحث 
نیس���ت زیرا در زمان مذاکرات برجام این 
مسائل مطرح شده است و فعال قابل طرح 

نیست.
ظریف اظهار داشت: آنها به دنبال ارفاق 
بیشتر به ایران نیس���تند بلکه به این نتیجه 
رسیدند که نمی توانند ما را در باره مسائل 
دفاعی محدود کنند .س���ال گذشته آمریکا، 
فرانسه و انگلیس 67میلیارد دالر به عربستان 
سالح فروختند   یا 22 میلیارد دالر از جمله 
هواپیماهای اف 35 به امارات متحده عربی 

فروخته شده است.
وی افزود: آنها در سیاست های منطقه ای 
خود بدهکار مردم ایران هستند ضمن اینکه 
در زمینه زمانبندی برجام تا روز آخر کلمه 
به کلمه با یکدیگر مذاکره کرده ایم تا پس از 
تکمیل مذاکرات برجام به امضا رسیده است، 
ضمن اینکه ما پذیرفتیم که مثاًل پنج س���ال 
برخی از محدودیت ها را حفظ کنیم که آن 

هم  اکنون به پایان رسیده است.
وزیرامورخارجه   تاکید کرد:   آمادگی 
داریم که آمریکا به برجام  بر گردد اما   باید 
با اجرای تعهدات خود امتیاز باز گشت به 

برجام رابه دست آورد.
ظریف اظهارداش���ت: به آینده بدبین 

نیستیم. آمریکا در فشار حداکثری به مردم 
ایران بسیار اجحاف کرده است ولی نتوانسته 
کاری انجام دهد و در این مساله بازنده است، 
اما ما هم برنده نیستیم چون مردم تحت فشار 
بودند و این بازی می تواند به یک بازی برد 

- برد تبدیل شود.
وزیر خارجه تاکید کرد : برجام باعث 
قدرت ما ش���د و نباید فراموش کنیم که 
برخی از کشورها منتقد سیاست های آمریکا 
هستند اما بدون ایجاد تنش به پیشرفت نیز 

می رسند.
به گفته وی ، به عن���وان مثال اکنون 
فرانس���ه، مالزی، ترکی���ه و آلمان مخالف 
سیاس���ت های آمریکا هستند، اما با آمریکا 
هم تنش ندارند و در برابر آن استقالل نسبی 

خود را حفظ کرده اند.
ظریف خاطر نش���ان کرد: به همراه 
دوستان در حال آماده سازی کتابی هستیم 
به نام" نظام بین الملل در جهان پسا برجام" 
و این را نباید فراموش کنیم که معتقدیم در 
دنیا اتفاقی در حال شکل گیری است و مرکز 
قدرت دنیا از اروپا و آمریکا به این سمت در 
حال تغییر است و آمریکایی ها به دنبال این 

هستند در برابر این اقدام مقاومت کنند.
وی بیان کرد: منابع قدرت در جهان هم 
متعدد شده اند و در اکنون منابع دیگر قدرت 
نظامی، اقتصادی نیست بلکه تسخیر قلب ها 
و الهام بخشی است که می تواند به شما توان 
رقابت در جه���ان را بدهد و ایران با خود 
باوری به دنبال این مساله مهم جهانی است.

وی گفت: تعامل با کشورهای دنیا یکی 
از سیاست های دیپلماسی ما ست و در این 
زمینه برای توسعه روابط  با کشورهای روسیه 
و چین اقدامات مهمی انجام شده است به 
طوری که در طول 7سال گذشته 30 سفر به 
روسیه انجام داده ام و تعداد سفرهای من به 
چین نیز قابل توجه بوده است و در همه این 
سفرها بحث اقتصادی در کنار بحث سیاسی 

مطرح شده است.
ظریف با اش���اره به عدم رس���میت 
شناختن اسرائیل گفت: در چارچوب روابط 
بین المللی برای من قابل تصور نیست که ما 
اسرائیل را به رسمیت بشناسیم، هرچند که 
در سال 1948اسرائیل عضو سازمان ملل شد 
اما در آن زمان نیز ایران با عضویت اسرائیل 

در سازمان ملل مخالف بود و این موضعی 
که ما در برابر اس���رائیل داریم یک موضع 

منفرد در برابر رژیم صهیونیستی است.
وی گفت: با سیاس���ت هایی که رژیم 
صهیونیستی در پیش گرفته است،  به طرف 
اضمحالل پیش می رود و ما هم اسرائیل را به 
رسمیت نخواهیم شناخت، اما اگر فلسطینیان 
بخواهند با اسرائیل به توافق برسند مشکلی 

نداریم.
به عنوان کشوری که آرمان های فلسطین 
را می شناسیم تحلیل ما این است که این کار 
رژیم صهیونیستی به نهایت نمی رسد چون 
ماهیت تجاوزگری اس���رائیل یک واقعیت 
انکار ناپذیری است که از ابتدا وجود داشته 

است.
ظریف گفت: تنها راه حل فلس���طین   
دموکراتیک اس���ت که شبیه آن در آفریقای 
جنوبی اتفاق افتاد به طوری که نژاد پرستان 
می گفتند که با قدرت اکثریت سیاهپوستان 
اقلیت سفیدپوس���تان از بین خواهند رفت 
در حالی که چنی���ن اتفاقی نیفتاد و اکنون 
سفیدپوستان در این کشور قدرت اقتصادی 

بیشتری در اختیار دارند.
وزیر امور خارجه بیان کرد: به عنوان یک 
دیپلمات تاکید می کنم که باید کنوانسیون های 
حقوقی در مسائل بین المللی رعایت شود 
و نباید کشورها از این مساله سوء استفاده 
کنند در حالی که آمریکا بر خالف تعهدات 
بین المللی از سال 1332  عمل کرد و پس 
پیروزی انقالب اسالمی سفارت آمریکا مرکز 

جاسوسی شد.
ظریف تاکید کرد: با بیش از 45س���ال 
فعالیت دیپلماس���ی تاکی���د می کنم بدون 
رضایت مردم امکان پیگیری روابط خارجی 
وجود ندارد و ما مش���روعیت خود را نه از 
سالح   یا قدرت نظامی   یا قدرت خارجی 
می گیریم بلکه مبنای مشروعیت جمهوری 

اسالمی   از مردم است.
وزیر امور خارجه   اظهار داشت: تنها 
ابزار قدرت ما در جهان مردم ایران هستند 
و رعایت حقوق بشر برای   ایران یک نظام 
اخالقی   یا دینی نیس���ت، بلکه یک نظام 
حیاتی است و این  بر خالف دین و اخالق 

نیست.
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مرجع تقلید ش���یعیان گفتند: 
دشمنان تصور نکنند که با شهادت 
شهید فخری زاده سستی در کشور 
ایجاد می شود چراکه او شاگردان 
فراوانی تربیت کرد ک���ه راه او را 

به خوبی ادامه می دهند.
آی���ت اهلل العظمی حس���ین 
نوری همدانی در دیدار با خانواده 
شهید فخری زاده که در دفتر ایشان 
برگزار ش���د، با اشاره به ایستادگی 
ملت ایران در برابر دش���من اظهار 
داشتند: مردم ایران روزبه روز مقاومتر 
می شوند و در برابر چنین حوادثی 

سست نمی شوند.
مرجع تقلید شیعیان جایگاه 
و ارزش ش���هادت در اس���الم را 
موردتوجه قراردادن���د و افزودند: 
شهید فخری زاده زحمات فراوانی 
برای پیشرفت کش���ور کشید و 
شهادت پاداش زحمات فراوان و 
خدمات وی به انقالب اسالمی بود.

استاد س���طوح عالی حوزه 
علمیه خاطرنشان کردند: دشمنان 
تصور نکنند که با ش���هادت شهید 
فخری زاده سستی در کشور ایجاد 
می شود چراکه او شاگردان فراوانی 
تربیت کرد که راه او را به خوبی ادامه 

می دهند.
فرزندان ش���هدای شاخص 

انقالب اس���المی و دفاع مقدس با 
حضور در منزل شهید فخری زاده 
 ضمن دیدار با خانواده فخری زاده ،
 با آرمان های این شهید و دانشمند 

برجسته تجدید میثاق کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت 
دفاع؛ در این دیدار فرزندان شهید 
همت، اندرزگو، همدانی، نامجوی، 
یزدانی، دستواره، جوالیی، حنیف 

حضور داشتند.
فرزندان ش���هید در این دیدار 
یکی از آثار هنری اثر استاد بدرالسما 

را به خانواده شهید تقدیم کردند.
گفتنی است در این دیدار مدیر 
عامل و رئیس اداره عقیدتی سیاسی 
بنیاد تعاون وزارت دفاع به همراه 
تعدادی از معاونین این سازمان هم 

حضور داشتند.
س��ردار س��امی: رژی��م 

صهیونیستی تاوان خواهد داد
 سرلشکرس���المی با تاکید بر 
اینکه رژیم صهیونیستی و اذنابش 
قطعاً تاوان جنایت ترور ش���هید 
فخ���ری زاده را پرداخت خواهند 
کرد، گفت: مل���ت ایران در موعد 
مناسب انتقام  سخت خود را از آنان 

خواهد گرفت.
به گزارش سپاه نیوز؛  فرمانده 
کل سپاه پاس���داران  با حضور در 

منزل شهید دکتر فخری زاده دانشمند 
هسته ای و دفاعی ایران اسالمی با 
خانواده شهید دیدار و گفتگو کرد.

 بنابراین گزارش، سرلش���کر 
سالمی در این دیدار، گفت: جنایت 

تروریس���ت های ددمنش، افتخار 
بزرگی را برای شهید دکتر فخری 
زاده خلق کرد و این دانش���مند را 
همچون سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی که حین حیات، بارها انتقام 
خ���ود را از آمریکایی ها گرفته بود 
مطرح کرد به گونه ای که دشمنان 

کینه ش���هید را از سال ها قبل در 
دل داش���تند.وی افزود: فرزندان 
بزرگ این ملت که توسط شیطان 
بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی 
 به صورت مظلومانه ترور می شوند ،

افتخ���ار بزرگی را ب���رای ایران 
اسالمی به ارمغان می آورند. فرمانده 
کل سپاه خاطرنشان کرد: شهید دکتر 
فخری زاده دانشمند متخصص و 
متعهدی بود که سال ها در گمنامی و 
مظلومیت به میهن اسالمی و مردم 
خود خدمت کرد اما خداوند متعال 

این چهره درخش���ان و سرفراز را 
همچون خورشیدی درخشان به 
عالمیان معرفی کرد و نامش برای 
همیش���ه تاریخ در آسمان اقتدار و 

عزت ایران اسالمی ماندگار شد.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: 
شهید دکتر فخری زاده به آرزوی 
 دیرینه خود که همانا ش���هادت 
فی سبیل اهلل بود رسید و این در واقع 

باالترین فوز عظیم است.
سرلشکر سالمی گفت: ساخت 
شخصیت مصمم ، با وقار، با اراده 

و با صالبت ش���هید دکتر فخری 
زاده نمون���ه ب���ارزی از فرزندان 
ایران اسالمی اس���ت که دشمنان 
ایران اسالمی هیچگاه تاب تحمل 
این چنین م���ردان مومن و متعهد 
و دانشمندی را ندارند، هرچند از 
دس���ت دادن این شخصیت های 
بزرگ  برای کشور دردناک است، 
اما  سند مظلومیت این کشور و ملت 

عظیم الشان ایران هستند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
 چراغ راهی که شهیدان برافروخته اند
 هرگز فراموش نخواهد شد، تاکید 
کرد: بی تردید، مس���یر پر تاللو 
شهیدان به ویژه شهید فخری زاده 
پر فروغ تر از گذشته ادامه خواهد 

یافت.
سرلشکر سالمی در پایان با بیان 
اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی 
با این اقدامات ناجوانمردانه، خود 
را به سمت س���قوط و سرنگونی 
نزدیکتر ک���رد و این خون های به 
ناحق ریخته شده هیمنه نظام سلطه 
را فرو خواهد ریخت، تصریح کرد: 
رژیم صهیونیستی و اذنابش قطعا 
تاوان این جنایت های ددمنشانه را 
می پردازند و ملت بزرگ ایران در 
موعد مناسب انتقام سخت خود را 

از آنان خواهد گرفت.

احضار سفير تركيه در تهران به وزارت خارجه
سعید خطیب زاده س���خنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه  از احضار 
سفیر ترکیه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه و غیرقابل قبول »رجب طیب 
اردوغان«   خبر داد و افزود: سفیر ترکیه در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل 
اورآسیا به وزارت امور خارجه احضار و  ضمن ابالغ مراتب اعتراض شدید، به 

سفیر تاکید شد ایران خواستار توضیح فوری دولت ترکیه در این باره است.
به گزارش اداره کل اطالع رس���انی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،    
وی   افزود: در جریان این احضار به س���فیر ترکیه ابالغ شد که دوران ادعاهای 
ارضی و امپراتوری های جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست که سپری شده 

است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: به سفیر ترکیه تاکید 
شد ایران به هیچ کس اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود را نمی دهد و 
همان طور که تاریخ پرافتخارش گواه است، در باره امنیت ملی خود حتی ذره ای 

کوتاه نمی آید.
 خطیب زاده  روز جمعه در صفحه شخصی خود در توییتر درباره محتوای 
احضار سفیر ترکیه در تهران نوشت: به سفیر ترکیه گفته شد بنا کردن سیاست 
خارجی  بر خیاالت، خردمندانه نیست. بسیارند در ترکیه  که تاریخ را نیک می دانند. 
الزم است پیش از خوانش شعرها، ریشه اصلی سرایش آن را به دولتمردان خود 

یادآوری کنند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: آذربایجان غیور، پاره تن ایران 

عزیز، همواره دژ مستحکم وطن بوده است.

سطح هوشياری آيت اهلل مصباح يزدی 
بحمداهلل مطلوب است

مسئول دفتر آیت اهلل مصباح 
یزدی گفت که ش���رایط ایشان 
نسبت به چند روز گذشته تغییر 
نکرده  ، البته س���طح هوشیاری 
عالمه مطلوب است و درمان در 

منزل ادامه دارد .
به گ���زارش فارس آیت اهلل 
محمدتقی مصباح یزدی مدتی 
است که به دلیل بیماری گوارشی 
در بستر بیماری است و این روز ها 
اخبار مختلفی درباره ش���رایط 
جسمانی ایشان در فضای مجازی 

دست به دست می شود.
حجت االسالم مهدی اسالمی مسئول دفتر آقای مصباح یزدی در گفتگو 
با فارس درباره آخرین وضع ایشان گفت: آیت اهلل مصباح یزدی مدتی است 
که به دلیل ضعف جس���مانی ناشی از بیماری گوارشی در منزل تحت مداوا 
هس���تند و وضع ایشان در روز های اخیر نسبت به روز های نخست تغییری 

نکرده است .
وی درباره سطح هوشیاری آیت اهلل مصباح گفت: خوشبختانه هوشیاری 
ایشان در سطح مطلوبی است و تثبیت شده است اما ضعف شدید جسمانی 

هنوز باقی است.
اسالمی درباره روند ادامه درمان گفت: تیم پزشکی در منزل کار درمان 
را پیگیری می کند و تشخیصشان این است که با شرایط کنونی نیاز به بستری 

شدن در بیمارستان نیست.

يادداشت

درخت دوستي... 

سرانجام قطار شرق، که ایران و افغانستان را در مسیري همپیوند و 
داراي منافع متعدد قرار مي دهد به راه افتاد و با سخنراني حسن روحاني 
و محمد اشرف غني، رؤساي جمهوري ایران و افغانستان افتتاح شد. البته 
هنوز خط آهن کامل نشده و امیدواریم از خواف تا هرات، راهي امن و 
آبرومند و سرش��ار از رفت و آمد قانوني و تجارت و سامت و صلح 
ایجاد شود و پروژه توسعه شرق کلید بخورد. براي ایران و افغانستان این 

پیوندي مستحکم و روزي مبارک است. 
توجه و توسعه شرق ایران، از سواحل فیروزه اي دریاي عمان که 
مستقیماً ما را وارد اقیانوس هند و آبهاي آزاد مي کند تا شمال خراسان 
و اتصال شاهراه هاي جاده اي و راه آهن دوخطه و مدرن برقي و چندین 
فرودگاه مناسب براي بنادر پیشرفته و پر رونق در کناره عمان مي تواند 
تمام مشکات و حصرها و گرفتاري هاي جمعیتي و شغلي و اقتصادي 

ایران را از تورم و رکود به توسعه و رونق و ثروت بدل کند.  
طبیعي اس��ت که چنین پروژه هایي بس��یار دشمن و رقیب دارد. 
عربستان و مستعمراتش به همراه اسرائیل و سرانجام جناحي از راست 
گرایان وابسته به وهابیان و تندروهاي پاکستان که وجود رقیب براي بندر 
گواتر خوش نمي دارند و مي خواهند آن بندر را با ارعاب به منطقه آزاد و 
قلب اقتصاد منطقه بدل کنند از هیچ کوششي براي ناپایداري و تخریب 
این منطقه طایي دریغ نمي کنند. ولي اشتباه مي کنند، زیرا اگر کل منطقه 
توسعه نیابد رقابت سالم نباشد و همه سود و ثروت به دست نیاورند، 
امنیتي براي گواتر یا گوادر هم نخواهد بود این خوابها را عربس��تان به 
این جماعات تلقین مي کند. در این باره مجموعه تحقیقات و تأماتي به 
زودي تقدیم خواهد شد تا دانسته شود که اگر این منطقه با مدیریت و 

امنیت باال رونق گیرد شاید سومین قدرت اقتصاد جهان ظهور کند.  
در دوران پسا ترامپ، مهم ترین مسئله براي ما بهره وري اقتصادي 
است و باید کمبودها را جبران کنیم. رقابت و ناهمدلي و بستن راه دولت 
که با الیحه اخیر و غیر ضروري مجلس رخ داد مي تواند یک صدمه به 
کل کشور باشد. اسرائیل و عربستان بزرگترین دشمنان برجامند. ترور 
ش��هید فخري زاده قطعا براي همین هدف و سخت کردن راه برجام 

طراحي شد. نباید آنان به کام دل برسند.  
از موضوع اصلي دور شدیم. قطار خواف به هرات یک مجموعه 
مسیرهاي تازه براي اشتغال و توسعه را در اختیار ما و برادران افغانستاني 
قرار مي دهد. این را دست کم نگیریم. به نظرم باید این راه آهن در چند 
مسیر، به ویژه از جنوب به شمال و با اشتغالزایي باال را در نهایت دنبال 
کند. هندوستان و حتي اروپایي ها و در صورت حل برخي مشکات غیر 
ضروري بانکي، چین و ژاپن هم مي توانند سرمایه گذاري کنند و قطعا از 

راه کوتاه و امن و به صرفه استقبال مي کنند. 
  این مسیر طایي است و تمام بن بست هاي ما را رفع مي کند. انرژي 
در دس��ترس و نیروي کار فراوان و مناسب، از متخصصین تا کارگران 
ساده در ایران و افغانستان به تسهیل این پروژه ها کمک بزرگي خواهد 
کرد. شهرهاي جدید، بنادر مدرن و کارآمد و اشتغال کافي در جایي که 
آب و ارتباط طبیعي با جهان و اقیانوسها وجود دارد، دریاي عمان را از 
مدیترانه پر رونق تر خواهد کرد. البته راهي آسان نیست ولي قطعا شدني 

است و همت مي خواهد و امنیت و برنامه... 
افتتاح راه آهن خواف هرات را به فال نیک مي گیریم هر چند این 
نهال باید چندین دهه قبل کاشته مي شد و اینک درختي تناور مي بود. 
ولي جنگ و ناامني در افغانستان و تحریم هاي ظالمانه و غیر انساني بر 
علیه ایران کارها را سخت کرده. سختي نه در مقاومت مردم و شکیب و 
همکاري آنان، بلکه در سوءاستفاده مافیاي قاچاق و کاسباني است که 
به جاي مقاومت و مشارکت در این نبرد سخت به باستي هیلز رفته اند و 
نسل ثانوي را هم راهي فرنگستان کرده و پورشه سواري مي کنند. این 
زخمها مردم را مي رنجاند و مي پرسند این عفونتها از کجا آمده و چطور 

درمانش کنیم؟ 
دوستي ما با افغانستان دوستي و معاهدات معمول میان دو کشور 
نیست. یک امر و رابطه طبیعي میان دو ملت هم کیش و هم زبان و هم 
فرهنگ است که میلیون ها تن از زنان و مردانش سالهاست با هم زیست 
مي کنند و کار و همکاري دارند. شاید وقت بازبیني برخي قوانین سخت 
گیرانه درباره مهاجران عزیز و کوشاي افغانستاني رسیده باشد. دیر هم 
شده اس��ت. در تحصیل و اقامت موقت و ازدواج و برخي تسهیات 
بانکي و مدارک قانوني، با همکاري مراجع و اطاعات قانوني از سوي 
دولت و وزارتخانه هاي افغانستان مي توان سختي ها را به گشایش بدل 

کرد.  
درهاي گشوده و بازارهاي آزاد و مشترک شغل ایجاد مي کند و از 

قاچاق و بزه مي کاهد. به قول حافظ شاعر بزرگ دري: 
درخت دوستي بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمني برکن که رنج بي شمار آرد

سیدمسعود رضوی

دستپاچگي همسايگان ما!
دولت هاي عربي حاکم در همس��ایگي ما بخصوص سه حاکم 
عربس��تان، امارات و بحرین، رفتارهاي خ��ود در روابط با ایران و 
سیاس��ت هاي منطقه اي در چهارسال گذش��ته را براساس تمکین به 
خواسته هاي ترامپ و نظرهاي او که از سوي پمپئو وزیر خارجه اش، 
همچنین نتانیاهو به آنها اباغ مي شد، تنظیم و اجرا مي کردند. اکنون 
حاصل آن، غارت میلیارد ها دالر نفتي بخصوص از بن سلمان ولیعهد 
سعودي تا کسري بودجه هشدار دهنده، شده است. بخش عمده اي از 
این دالرهاي نفتي براي خرید تسلیحات پیچیده نظامي پرداخت شده 
است که باید براي استفاده از آن کارشناسان و بخصوص خلبان هاي 

آمریکایي � اسرائیلي را استخدام کنند!
نتانیاهو در این چهارس��ال به خوبي مأموریت هاي خود را براي 
اجراي سیاس��ت هاي ترامپ در منطقه انجام داد و از فرصت حضور 
ترامپ در کاخ س��فید بیشترین بهره  را به دست آورد. براي انجام این 
مأموریت با همکاري »گش��نر« صهیونیست و عضو برجسته »اِپک« 
)سازمان مشهور یهودي � صهیونیستي در نیویورک( که داماد ترامپ 
است و همچنین مشاوران و همراهان ترامپ در تبیین و اجراي سیاست 
خارجي، از وزیر خارجه تا »جان بولتن« مشاور امنیتي سابق که ترامپ 
بعد از اخراج او از کاخ س��فید، او را »دیوانه کامل« نامید؛ تا »هوک« 
مسئول میز ایران در وزارت خارجه تا »آبراهام« صهیونیست مشهور، 
مشاور امنیت در کاخ سفید و رئیس س��ازمان امنیت آمریکا، )سیا( 
بهره گرفت. در چهار سال گذشته بر اساس محاصره کامل جمهوري 
اس��امي ایران و  اضمحال آن، استراتژي تحریم همه جانبه و مسیر 
اجرایي »فشار حداکثري« انجام گرفت. اگر چه محورهاي این سیاست 
بسیار گسترده و پیچیده است، اما رژیم صهیونیستي با مدیریت نتانیاهو، 
چند محور اصلي و عمده را در دستور کار قرار داد. که عبارتند: 1� 
تشدید تضاد دولت هاي عربي همسایه ایران در حوزه خلیج فارس و 
در سراس��ر خاورمیانه با جمهوري اسامي ایران و اشاعه وحشت از 
خطر ایران اتمي و قدرت تخریبي و ضد امنیتي آن در منطقه بخصوص 
براي س��ه کشور عربستان، امارات و بحرین و وحشت زدگي از خطر 

»معاهده برجام« و حمایت از اقدام ترامپ در خارج شدن از آن.
2� ایران خطر اصلي و مشترک براي دولت هاي عربي و اسرائیل 
اس��ت. منطقه نیاز به گشودن چتر قدرتمند امنیتي � نظامي آمریکا با 

فرماندهي ترامپ دارد.
3� برقراري روابط رسمي دیپلماتیک اسرائیل با دولت هاي عربي 

همسایه ایران و اعام علني آن.
4� فراهم آوردن زمینه هاي گوناگون همکاري براي محاصره همه 
جانبه  اقتصادي، سیاسي تا تحقق انزواي جمهوري اسامي ایران در 

سطح منطقه اي و بین المللي.
این محورها و بخصوص جبهه و جریان سازي رسانه اي، خبري 
و تبلیغي علیه ایران با هزینه س��نگین از دالرهاي نفتي در چهارسال 
گذشته استمرار یافت. محاسبه  همسایگان ما از دولت هاي عربي حاکم 
در حاشیه جنوبي خلیج فارس، بخصوص عربستان سعودي، امارات و 
بحرین ادامه ریاست جمهوري ترامپ براي چهارسال آینده و پیروزي 

او در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا بود.
این محاس��به و آینده نگري در ایام مبارزات انتخاباتي ریاست 
جمهوري آمریکا چندان هم نادر و به دور از محاسبه و ارزیابي بسیاري 
نبود، اما اکنون نتیجه انتخابات ریاست جمهوري آمریکا، بسیاري از 
دولت ها، حتي در اروپا و بخصوص در منطقه ما را شگفت زده کرده 
است. در همسایگي ما حاکمان مستقر در حاشیه جنوبي خلیج فارس 
عاوه بر شگفت زدگي، دستپاچه نیز شده اند، زیرا »بایدن« مي خواهد 
به برجام برگردد و به دنبال حل مشکات با ایران از مسیر دیپلماتیک 
اس��ت. نه تنها درباره ایران که سیاس��ت ورزي بایدن در مجموعه 
خاورمیانه و بخصوص درباره اسرائیل نیز و واقعیت بحران فلسطین 
با قلدري و نظامیگري ترامپ و سپردن کلید آینده خاورمیانه به دست 
نتانیاهو و رسمیت بخشیدن به هژموني رژیم صهیونیستي در منطقه، 
متفاوت خواهد بود و مس��یر جدیدي را باز خواهد کرد. شعار اصلي 
بایدن که قبل از اداي س��وگند ریاست جمهوري آمریکا، علني کرده 
اس��ت، این است که »من مي خواهم آمریکا را باز پس بگیرم«. به نظر 
مي آی��د مفهوم این جمله و به اصطاح »لگو« دو اصل اس��ت. اول، 
روش و مسیر سیاستگذاري و اجرایي دوران ترامپ هم در برنامه هاي 
داخلي و هم در تنظیم روابط خارجي پایان یافته و تغییر مي یابد. دوم 
بایدن خواهان تغییر استراتژیکي است و تنها به ترمیم یا تغییر تاکتیک ها 
بخصوص در روابط خارجي بس��نده نخواهد کرد. در ایام  مبارزات 
انتخاباتي آمریکا، در محک نوشته شد که اگر ترامپ پیروز و نتانیاهو 
همچنان نخست وزیر رژیم صهیونیستي باقي بماند، انتظار جنگ در 
منطقه و بخصوص ورود به فاز نظامي علیه ایران، چندان دور از ذهن 
و غیرواقعي نیست؛  اما اکنون ترامپ آخرین ماه از حضورش در کاخ 
س��فید را سپري مي کند و نتانیاهو نیز اگر چه با عجله و خیلي زود و 
به دور از انتظ��ار ترامپ و همراهانش، پیروزي بایدن را به او تبریک 
گفت و اظهار کرد که بایدن از دوستان قدیمي او است، اما همانگونه 
ک��ه »کوپن قدرت« ترامپ زوال یافته، نتانیاهو نیز باید صحنه قدرت 
نخست وزیري رژیم صهیونیستي را ترک کند. کوپن قدرت سیاسي این 
دو )ترامپ و نتانیاهو( سوخته و پایان گرفته است. الجرم همسایگان 
حاکم در حوزه خلیج فارس، بخصوص در امارات، عربستان و بحرین 

دستپاچه شده اند!

ديدار آيت اهلل العظمی نوری همدانی با خانواده شهيد فخری زاده  برگزاري مراسم بزرگداشت آيت اهلل 
محمد يزدی درحرم حضرت معصومه )س(

 دبیر شورای عالی حوزه های
 علمی���ه آی���ت اهلل ی���زدی را 
عالمی مجاه���د توصیف کرد که 
همه زندگ���ی و عمر و مال خود 
را وقف انق���الب و دین و راه 
امام کرده است و گفت:آیت اهلل 
یزدی همیشه نگران بود که نکند 
که نفوذی های دش���من همه آن 
زحماتی که برای انقالب کشیده 

شده بود را مصادره کند.
به گزارش خبرگزاری حوزه، 
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری  
 دیشب در مراس���م بزرگداشت 
آیت اهلل محمد ی���زدی درحرم 
حضرت معصومه ، ب���ا ذکر این 
مطلب که آن مرحوم شخصیتی 
پارسا و مسئولیت پذیر بود گفت: 
اعالم تسلیت مقام معظم رهبری 
در باره ایشان که فرمودند : »ایشان 
ایمانی راسخ به مبانی انقالب و 
اس���تقامت در این راه داشت و 
دارای غیرت دینی و انقالبی بود« 

یک تابلو به تمام معنا ست.
امام جمعه قم، گفت: ایشان 
عالمی دارای موضع و نقش آفرین 
بود. در حوزه خدمات اجتماعی 
بسیار فعال بود. زمانی که از حوزه 
اصفهان وارد حوزه علمیه قم شد 

و امام)ره( را ش���ناخت تا پایان 
در راه امام ایستاد.  می گفت امام 
راحل شروع سال تحصیلی را با 
درس اخالق آغاز می کرد و پایان 
درس نیز با اخالق بود و طالب 
در درس ایشان از اوج جذابیت 
س���خن و گیرایی مباحث گریه 

می کردند. 
وی گفت: باید قدر الگوهای 
خود را بدانی���م. آیت اهلل یزدی 
ش���خصیتی بود که برای نسل 
امروز حوزه ما یک الگوی تمام 
عیار است. اگر الگوهای خود را 
نشناسیم و مسیر  الگوهایمان را 

طی نکنیم باخته ایم .
آیت اهلل حس���ینی بوشهری 
افزود:این میدان میدان اس���تقامت 
اس���ت. در کنار امام و رهبری به 
همراه ساده زیستی بسیار مهم است 
زیرا این مقامات هیچگاه ایش���ان 
را از جایگاه طلبگی خارج نکرد 
و این نش���انه بزرگی یک انسان 
است. می گفت که این ایام می آید 
و می رود ولی بای���د در راه خدا 
مستحکم بود . ایشان خانه و کتاب 
خود را وقف حوزه کرده اس���ت. 
همسر ایشان هم سه دانگ منزل 

خود را به حوزه وقف کرد .

ديدار فرزندان شاخص شهداي انقالب و دفاع  مقدس با خانواده شهید

معاون سياسی وزير كشور: احزاب وارد موضوع 
انتخابات۱۴۰۰شوند

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات و حضور مردم، ضامن 
اقتدار و ثبات کشور است، گفت: انتظار داریم گروه های سیاسی برای رونق 

بخشی به انتخابات وارد فعالیت ها شوند.
به گزارش ایسنا، جمال عرف  در دومین نشست هم اندیشی دبیران کل 
احزاب و گروه های سیاسی کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد با 
اشاره به این که در آستانه برگزاری انتخابات سراسری 1400ریاست جمهوری 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا قرار داریم؛ گفت: انتخابات، بهار احزاب و 
گروه های سیاسی است و انتظار داریم گروه های سیاسی برای رونق بخشی به 

انتخابات وارد فعالیت ها شوند. 
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه امسال با پدیده کرونا در مساله 
انتخابات مواجه هستیم: افزود: طبق آخرین نظرات و دیدگاه های کارشناسان 
وزارت بهداشت، بیماری کرونا تا سال آینده هم وجود دارد ،بنابراین  وزارت 

کشور تمهیدات الزم را در دستور کار قرار داده است.
معاون سیاسی وزیر کش���ور در بخش دیگری از صحبت های خود به 
فراخوان مهم روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور در باره انتخابات 
1400در ش���رایط کرونا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تا کنون دیدگاه ها و 
نقطه نظرات خوبی راجع به برگزاری انتخابات 1400از دانشگاهیان، نخبگان 
و اندیش���ه ورزان این عرصه ش���اهد بودیم و تالش داریم با بهره گیری از 
نظرات نخبگان، شرایط مناسبی را برای برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات 
1400فراهم س���ازیم.معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به اهمیت 
مش���ارکت باالی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: رهبر معظم 
انقالب همواره بر مساله مشارکت و حضور پرشور مردمی در انتخابات تاکید 
دارند و امروز باید با فصل الخطاب قرار دادن دیدگاه های مقام معظم رهبری، 
همه تالش و حرکتمان معطوف به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات باشد. 

عرف در پایان خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید 
با هم افزایی ظرفیت ها به سمتی حرکت کنیم که در کشور آرامش، انسجام 
و ثبات بیشتر شود و در نظر داشته باشیم که مساله انتخابات و حضور مردم، 

ضامن اقتدار و ثبات کشور است .



نوع و مبلغ تضمينشماره فراخوانموضوع مناقصه رديف
توضيحات مدارك مورد نياز جهت شركت در فرآيند ارجاع كارمدت و محل اجرابرآورد هزينه اجراي كار شركت در فرآيند ارجاع كار

1
تجديد مناقصه عمومى �� مرحله �� تهيه� ساخت� 

حمل� تخليه � �جر�� پوشش سقف بد�� ��� 
خو� �يستا جهت سالن ���شى 4500 نفر� قم  

هشت ما� شمسى � 60/488/958/897 �يا�  3/025/000/000 �يا�  2099001091000052
�ستا� قم 

توليد كنند� يا ��شتن نمايندگي يا ليسانس �� شركت ها� توليد كنند� � ���ئه مد��� مستند ��� بر 
نمايندگي حقوقي قطعي �� سا�ند� �صلي � سابقه �نجا� كا� � ��شتن مصالح ��مكانا� �ماشين �ال�� 

نير�ها� متخصص مو�� نيا� � تجربه كافي مرتبط � تاييديه ها� �خذ شد� جهت پر��� ها� مشابه � 
همچنين ��شتن بيمه � يا گا��نتي به مد� 24 ما� � ���ئه خدما� پس �� فر�� به مد� 10 سا�

با�گشايي پاكت ها�
 مناقصه با هر تعد�� 

شركت كنند� �نجا� خو�هد شد    

2
مناقصه عمومى �� مرحله �� تهيه� حمل� تخليه� 

نصب � ��� �ند��� چلير ها � كند�نسو� ها� 
هو�يى جهت سالن 6000 نفر� سا��

75 ���  � 78/000/000/000 �يا� 3/900/000/000 �يا� 2099001091000053
�ستا� ما�ند��� 

توليدكنند� يا ��شتن نمايندگي يا ليسانس �� شركت ها� توليدكنند�� سابقه �نجا� � ��شتن 
مصالح��مكانا� �ماشين �ال� � مشخصا� نير�ها� متخصص مو�� نيا� مجر� � همچنين ��شتن 

با�گشايي پاكت ها� مناقصه بيمه � يا گا��نتي محصو� به مد� 18 ما� � ���ئه خدما� پس �� فر��
با حد�قل �� شركت � يا بيشتر 

�نجا� خو�هد شد
3

مناقصه عمومى �� مرحله �� تهيه� حمل� 
تخليه� نصب � ��� �ند��� يك �ستگا� �سانسو� 

هيد��ليكى جهت سالن 6000 نفر� سا��
�� ما� شمسى � 5/300/000/000 �يا� 265/000/000 �يا� 2099001091000054

�ستا� ما�ند��� 

توليدكنند� يا ��شتن نمايندگي يا ليسانس �� شركت ها� توليدكنند�� سابقه �نجا� � ��شتن 
مصالح��مكانا� �ماشين �ال� � مشخصا� نير�ها� متخصص مو�� نيا� مجر� � همچنين ��شتن 

بيمه � يا گا��نتي محصو� به مد� 24 ما� � ���ئه خدما� پس �� فر��

2-مهلت �ماني ��يافت �سنا�مناقصه �� سايت : �� ساعت ����� ( �� ساعت 8:00 �لي 19:00) تا�يخ  99/09/19 لغايت 99/09/26
3-مهلت �ماني ��سا� پيشنها� : ساعت 19:00 ��� پنجشنبه مو�� 99/10/11 مي باشد.

4-�ما� � محل با�گش�ايي پاكت ه�ا : به ترتيب �� ساعت 09:00 صبح ��� يكشنبه مو�� 99/10/14 ��كميسيو� مناقصه �� مجموعه ���شي �نقال�  
( تاال� نصر� ) پاكا� ���يابي كيفي � (�لف � � � � ) �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت  ( س���تا� ) به ���� www.setadiran.ir   با� � 

خو�ند� مي شو� .
5- �طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� :  شركت توسعه � نگهد��� �ماكن ���شى كشو� به ����: تهر�� � خيابا� �ليعصر (عج) – �بتد�� �توبا� �يت �له 

هاشمي �فسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ���شي �نقال� – ساختما� شركت توسعه � نگهد���  �ماكن ���شي كشو�
6-�طالع�ا� تم�ا� مناقص�ه گز�� جه�ت ��يافت �طالعا� بيش�تر �� خصو� �س�نا� مناقصه: ش���ما�� تما� معا�نت فني � مهندس���ي : 
4-22903592 �  ش���ما�� تما� �يحس���ابي طر� ها� عمر�ني : 23079155 � مهندس���ين مشا�� شا�ستا� �س���تگا� نظا�� سالن ���شى سا�� 
تلفن:88768535-88761034-88760441 مهندس���ين مش���ا�� ماهر � همكا��� �ستگا� نظا�� س���الن 4500 نفر� قم  : تلفن : 88782077-

  88878875-88785825

7-�ما� � محل ���ئه پاكت �لف : �صل ضمانتنامه معتبر شركت �� فر�يند ��جا� كا� تا ساعت 13:00 ��� شنبه مو�� 99/10/13 به �ستگا� مناقصه گز�� 
به ���� تهر�� � خيابا� �ليعصر (عج) – �بتد�� �توبا� �يت �له هاش���مي �فس���نجاني ( نيايش )– مجموعه ���شي �نقال� – ساختما� شركت توسعه � 

نگهد���  �ماكن ���شي �بيرخانه تسليم نمو�� � �سيد �� �� ��يافت نماييد.
 8-�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه : مركز تما� : 021-41934

9- �فتر ثبت نا� : 88969737 � 85193768  10- *هزينه �گهى بر عهد� برند� مناقصه �ست.
http://iets.mporg.ir  �11-*��� �ين �گهي هيچگونه تعهد� بر�� �ستگا� مناقصه گز�� �يجا� نمي نمايد.  12- * پايگا� ملي �طال� �ساني مناقصا 

                 www.setadiran.ir       (�ستا) 14-* سامانه تد��كاتي �لكتر�نيكي ��لت  www.tanavar.ir�13-  * شركت توسعه �نگهد��� � �ماكن ���شي كشو

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور - مدير امورپيمان ها و رسيدگى فنى
2807/ � �لف

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي  ( فشرده ) دو مرحله اي
1- ش�ركت توس�عه � نگهد��� �ماكن ���شى كش�و� �� نظر ���� مناقصا� عمومي همزما� با ���يابي كيفي ( فشر�� ) �� مرحله �� �يل  �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگز�� نمايد.كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت 
�سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكتها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت ( ستا� ) به ���� www.setadiran.ir   �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي � مر�حل ثبت نا� 

�� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند . تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 99/09/19 مي باشد .
شركت توسعه � نگهد��� �ماكن ���شي كشو�

(سهامى خا�)

�نتصا� شايسته شما به سمت 
معا�� ��ير صمت � �ئيس 

هيأ� عامل �يميد�� صميمانه 
تبريك عر� نمو�� � توفيقا� 
جنابعالي �� �� خد��ند تبا�� � 

تعالي مسألت ����.

جناب آقاي 
مهندس وجيه ا... جعفري 

هيأت مديره و
 كاركنان شركت احيا استيل فوالد بافت

تجديد آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى 
همراه با ارزيابي كيفي 

WSS-9650590 ��مناقصه شما 
 ش��ركت نف��ت � گا� پ��ا�� �� نظ����ر ���� خري����د 7 قل����م (140 ع����د�)
 P/F   ANTI   BIOFOULING   UNIT مو�� ني����ا� خو� �� با برگز��� مناقصه 
عمومى � �� مرحله �� طبق شر�يط �ير �� طريق يك شركت ��جد صالحيت تأمين نمايد.

شر�يط � مد��� ال�� جهت ��يافت �ستعال� ���يابي كيفي:
�لف) ��شتن تجربه كافي � مرتبط با موضو� كا�

�)  �ساسنامه� �ظها�نامه ثبت شركت � �خرين �گهي  تغيير�� (مند�� �� ���نامه �سمي)
�)  ���ئه كد �قتصا��� شناسه ملي

�� كليه �ش����خا� حقوقي ��جد ش����ر�يط �ع����و� مي گر�� بالفاصله پ����س �� چا� 
�گه����ي ��� � حد�كثر 3 (س����ه) ��� پس �� �نتش����ا� �گهي نوبت ��� تا پايا� س����اعت 
 ������ �� طريق س����امانه تد��كاتي �لكتر�نيكي ��لت (س����تا�) به نش����اني �ينترنتي

  WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصا� مر�جعه نمو�� � پس �� �خذ 
كد كا�بر� � �مز عبو� نسبت به ��يافت �سنا� �قد�� نمايند. كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� 

���يابي كيفي �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت �نجا� خو�هد شد.
ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� 

� ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
�طالعا� � �س���نا� مناقصه عمومي پس �� برگز��� فر�يند ���يابي كيفي � ��س���ا� 

�عوتنامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.
 نظر به �ينكه به �ستنا� بخشنامه معا�� محتر� مهندسى� پژ�هش � فنا��� ����� 
نفت� به شما�� 97/213943 مو�� 1397/5/10� كليه خريد ها� شركت ها� تابعه 

����� نفت �� تمامي سطو� معامله بايستي �� طريق سامانه تأمين �لكتر�نيكي كاال� 
صنعت نفت (EP) صو�� پذير�� �نعقا� قر����� � �نجا� خريد صرفا� با تأمين كنندگاني 
كه نا� �نها �� فهرس���ت بلند س���امانه مذكو� قر�� ����� �مكا� پذير �ست. بنابر�ين 
مناقصه گر موظف به �نجا� تشريفا� ال�� جهت قر��گرفتن �� فهرست سامانه مذكو� 
تا تا�يخ �نعقا� قر����� بو�� � هرگونه تبعا� ناشي �� عد� �عايت مقر��� فو�� متوجه 

مناقصه گر خو�هد بو�.
 �خرين مهلت ��سا� پاسخ �ستعال� ���يابي كيفي: تا �� هفته پس �� �خرين 

مهلت ��يافت �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي.
 تا�يخ � محل تحويل �سنا� مناقصه: متعاقبا� به �طال� ��جدين شر�يط خو�هد �سيد

 �خرين مهلت تحويل پيش��نها� � تا�يخ گش��ايش پيشنها�ها: طبق 
تا�يخ ها� مند�� �� �سنا� مناقصه.

 ال�� به �كر �ست پيشنها�ها� ���ئه شد� توسط مناقصه گر�� مى بايست حد�قل تا 
3 ما� �� تا�يخ تحويل پيشنها� مالي معتبر باشد.

 �� ص���و�� نيا� ب���ه �طالعا� بيش���تر� متقاضي���ا� مي تو�نند با ش���ما�� تلفن
 5 � 83762604-021 تما� حاصل نمايند.

�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:
مركز تما�: 41934-021                   �فتر ثبت نا�: 88969737 � 85193768

شركت نفت � گا� پا��
���بط عمومي

 شركت ملي نفت �ير��
 شركت نفت � گا� پا��

شما�� مجو�: 5178�1399
(نوبت ���)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
(به شماره فراخوان 2099003894000007 در سامانه ستاد ايران) 

بر�سا� ما�� 13 قانو� برگز��� مناقصا� عمليا� �جر�يي پر��� �يي به شر� 
�ير به صو�� مناقصه عمومي يك مرحله �� ��گذ�� مي گر��.

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت عمر�� شهر جديد ��مشا� 
2� شر� پر���: فا� يك �ما�� سا�� معابر ناحيه �� محله سه شهر جديد ��مشا� 
3�  س��ير مر�حل ��يافت �س��نا� � برگز��� فر�ين��د مناقصه: 
صرفا� �� طريق س���امانه ت���د��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به ����: 

 

http://www.setadiran.ir � مهلت ��يافت �س���نا� �� سامانه مذكو� �� 
تا�يخ 99/09/22 تا تا�يخ 99/09/27 ميسر خو�هد بو�.

تلفن پشتيباني سامانه: 02141934
4� محل تحويل پاكت ها� شركت �� مناقصه (صرفا� پاكت �لف): �ستا� 
سيستا� بلوچستا� ��هد�� � خيابا� جا� جم باالتر �� صد��سيما پال� 29 �فتر 
شركت عمر�� شهر جديد ��مشا� � حد�كثر تا ساعت 10 صبح مو�� 99/10/11 
� تا�يخ برگز��� جلسه مناقصه ساعت 11 صبح هما� ��� �� سالن جلسا� �ين 
شركت به ���� فو� مي باشد. بديهي �ست س���اير �سنا� صرفا� �� طريق سامانه 
س���تا� �ير�� مطابق برنامه �مانبند� فو� مال� عمل خو�هد بو�. مد� �عتبا� 

پيشنها�ها 170 ��� �� تا�يخ تحويل پيشنها�ها مي باشد.
5� بر����: بر�سا� فها�� پايه سا� 1399 به مبلغ 36/994/328/182 
�يا� (سي �شش ميليا�� � نهصد �نو� � چها� ميليو� � سيصد � بيست � هشت 

هز�� � يكصد � هشتا� � �� �يا�) به صو�� تجميع شد� 
* نحو� پر��خت به صو�� 75 ��صد نقد � 25 ��صد تهاتر با ���ضي � �مال� هر 

يك �� شهرها� جديد ��مشا� يا هشتگر� 
6� مبلغ تضمين ش����ركت �� فر�يند ��ج����ا� كا� 1/849/716/409 �يا� (يك 
ميليا�� � هشتصد � چهل � نه ميليو� � هفتصد � شانز�� هز�� � چها�صد� نه �يا�)

نو� تضمين:
�لف) ضمانتنامه �� بانك يا مؤسسا� �عتبا�� غيربانكي ����� مجو�� به نفع كا�فرما

�) �س���يد بانك���ي ���ي���ز نقد� �ج���ه مزبو� به حس���ا� ش���ما�� 
4001120406377132 نز� بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير�� به نا� 

شركت عمر�� شهر جديد ��مشا� 
7� شركت ها� مناقصه گر �لز�ما� بايد ����� گو�هينامه حد�قل پايه 5 �� �شته 

���� ��� �هن � باند فر��گا� باشد.
8� �ستگا� نظا�� پر���: �فتر فني � �جر�يي شركت عمر�� شهر جديد 

��مشا� 
ضمنا� �گهي مناقصه �� طريق پايگا� ملي �طال� �س���اني مناقصا� به نشاني 

http://iets.mporg.ir قابل �سترسي �ست.
�/ �لف: 706

شناسه �گهي: 1058846

(نوبت دوم)

1-نام ونشاني مزايده گزار ،محل تحويل اسناد و تشكيل جلسات : 
عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ، سايت مثلثي، شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد، دفتر امور حقوقى و پيمان ها 

contracts@pazargad.org :تلفن:4-3201 3732-077 داخلي 6214،6130 ، 6183 پست الكترونيكي 
نشاني سامانه الكترونيكي :  www.pazargad.org           قسمت مناقصه ها و مزايده ها

3- تاريخ نشر آگهي نوبت دوم : 21399/09/22-تاريخ  نشر آگهي نوبت اول : 1399/09/20
5-نوع تضمين : ضمانت نامه معتبر بانكي يا  واريز وجه نقدي به حساب شركت4 - مبلغ تضمين شركت در مزايده : 22/912/000/000ريال

6- قيمت پايه ملك موصوف به مبلغ 229/120/000/000 ريال مى باشد.
7-مشخصات ملك هاى  موضوع مزايده:

1-7- دو قطعه زمين با كاربرى مزروعى در روستاى پرك از توابع شهرستان كنگان به فاصله 41 كيلومترى جنوب شرقى بندركنگان به مشخصات ذيل: 
ــاحت  ــماره ثبت 17254 بخش 8 كنگان به مس ــماره ملك 10/398 و ش ــماره دفترچه مالكيت 379050 الف/83 و ش 1-1-7- قطعه اول : زمين مزروعى به ش

4750متر مربع .
2-1-7- قطعه دوم : زمين مزروعى به شماره دفترچه مالكيت 0154889 الف/16 و شماره ملك 10/793 و شماره ثبت 49555 بخش 8 كنگان به مساحت 

19140 متر مربع.
8-آدرس ملك موضوع مزايده: استان بوشهر- شهرستان كنگان – روستاى پرك  

9-شرايط شركت كنندگان در مزايده : 
9-1-داشتن توان مالى جهت خريد ، ارائه تضمين و ساير هزينه ها

9-2- به پيشنهاد قيمت مبهم، فاقد سپرده، مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9-3- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاى واصله بدون نياز به ذكر دليل مختار خواهد بود.

9-4- در صورتي كه برنده از پيشنهاد خود عدول نمايد سپرده ايشان به نفع شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد ضبط مي گردد.                                  
10-تاريخ درج اسناد مزايده در سامانه الكترونيكي شركت : 1399/09/20

11-تاريخ بازديد از محل و موضوع مزايده از تاريخ 1399/09/20 لغايت 1399/10/07 ساعت 9:00   الي  16:00 
12-آخرين مهلت  تحويل پيشنهادها ( پاكت هاي «الف» ، «ب» و «ج» ):  ساعت :  14:00 روز دو شنبه  1399/10/08 

محل تحويل پيشنهادها 1 :  تهران- خـيابان وزراء- كوچه 5 پالك 22- طبقه دوم – واحد 10 - دفتر شركت عمليات غير صنعتى پازارگاد 2: بوشهر – شهرستان 
عسلويه- مجتمع طرح هاى پتروشيمى – شركت عمليات غير صنعتى پازارگاد-دبيرخانه كميسيون معامالت

13-گشايش پاكت هاي تضمين ، اسناد و پيشنهاد قيمت «الف» ، «ب» و «ج»:  ساعت 15:00  روز سه شنبه 1399/10/09
14-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:4-3201 3732-077 داخلي 6214،6130  تماس يا به آدرس: www.pazargad.org    مراجعه فرمائيد.

« بسمه تعالى »

آگهي مزايده عمومي شماره  99-004
فر�� �� قطعه �مين با كا�بر� مز��عى به ش�ما�� ثبت 17254 � ش�ما�� ثبت 49555 بخش 8 كنگا�   

��قع �� ��ستا� پر�- شهرستا� كنگا� �� �مال�  شركت عمليا� غير صنعتى پا���گا� عسلويه

روابط عمومى شركت عمليات غير صنعتى پازارگاد

(نوبت دوم)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم توسعه 
صلح فراگیر از طریق ائتالف همه گروه های فعال 

و بازیگران منطقه غرب آسیا تأکید کرد. 
به گ����زارش مرکز رواب����ط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سید عباس صالحی در دومین همایش بین المللی 
آینده صلح و حقوق بشر در غرب آسیا که به 
همت بنیاد گفتگو و دوس����تی ملل برگزار شد، 
گفت: منطقه  غرب آسیا در طول تاریخ هزاران 
ساله خود، با صلح و همزیستی، پیوندی مستحکم 

و دیرین داشته است . 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: فرهنگ 
مس����تحکم صلح و همزیستی در منطقۀ غرب 
آسیا، مدیون چند عامل مهم بوده است. نخستین 
عامل، ادیان ابراهیمی اس����ت که از این منشأ 
جغرافیایی برخاسته اند و در نقاط مختلف جهان 

گسترش یافته اند. 
وی گفت: اصل دیگر، اصل وحدت خانوادۀ 
بشری اس����ت؛ این که تمامی انسان ها از یک 
ریشه اند و در یک خانوادۀ بزرگ انسانی تعریف 
می شوند. محور سوم، اصل گفتگو در ارتباطات 
انسانی است. این تعالیم و اصول دیگر، فرهنگ 
صلح را برای انسان های این منطقه و جهان به 

ارمغان آورده اند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 

ش����عری از سعدی شیرازی تصریح کرد: عامل 
دیگری که در فرهنگ صلح منطقه غرب آسیا 
نقش آفرین بود، هنر این اقلیم است. هنر قدسی 

در این پهنه گیتی، هنری وحدت گرا بود. 
صالح����ی گفت:  در ق����رن اخیر، عوامل 
متعددی را می بینیم که این زیست بوم فرهنگی 
را مختل کرده  و آب و خاک منطقه را مسموم 
ساخته اند. نخست نقش مداخالت خارجی است. 
در قرن اخیر، حضور رس����می و غیر رسمی، 
مداخالت آشکار و پنهان دولت های استعماری 
در منطقه، در به هم ریزی فرهنگ صلح منطقه، 

بسیار مؤثر و مخرب بود. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: در 
این میان، به ویژه حضور و مداخالت گس����ترده 
آمریکا، نقش بسیاری در این واگرایی منطقه ای 
داشته و دارد. نکته دیگری که در تضعیف فرهنگ 
صلح در منطقه مؤثر بوده است، میلیتاریسم و 
گسترش سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص 

داخلی کشورهای منطقه است. 
وی گفت: عامل س����ومی که در تخریب 
فرهنگ صلح، بسیار مؤثر بوده است، شکل گیری 
و تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی است. این 
رژیم از آغاز تأس����یس در سال ۱۹۴۸تاکنون، 
مبدأ بسیاری از ناآرامی ها، خشونت ها، جنگ ها 
و ترورهای رسمی و غیررسمی در منطقه بوده 
است. رخداد اخیر در ترور دانشمند ایرانی شهید 
فخری زاده و ترور دانش����مندان هسته ای قبل از 
این ش����هید، نمونه ای از این آتش افروزی های 

منطقه ای است. 
وی تأکید کرد: عامل مهم دیگر در تهدید 
فضای صلح در منطقه غرب آس����یا جریان های 
تکفیری هس����تند. القاعده، داعش و گروه های 
مش����ابه، با تفسیر نادرس����ت از اسالم، کینه و 
جن����گ را در منطقه رواج داده اند و ایدئولوژی 
خش����ونت و ستیز را به جای مکتب عدالت و 

صلح نشانده اند . 
وی با دعوت از همه دولت ها، سازمان ها 

و تشکل های منطقه به ضرورت ائتالف فراگیر 
صلح،گفت: این منطقه نیازمند بازگشت مجدد به 
اصول راستین صلح است. اصولی که سال های 
سال در این منطقه رواج داشت و از سرچشمه 
دین، عرفان و هنر، آن را می نوشید و میوه های 
ناب همزیستی و همگرایی را به ارمغان داشت. 
ما دوباره بایس����تی ب����ه آن اصول معرفتی باز 
گردیم؛ دوباره آن را بیاموزیم و به آن پایبندی 

نشان دهیم. 
صالح����ی اظهارکرد: همچنین بایس����تی 
زائده های����ی را که در قرن اخیر در کالبد منطقه 
برآمده اند، زدود. منطقه را از حضور و مداخله 
بیگانگان، پیراسته کرد و آن را در اختیار ساکنان 
تاریخی آن قرار داد. همچنین با کاهش س����هم 
خرید تسلیحاتی، منطقه را از زرادخانه های مهیب 

دور کرد . 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآورشد: 
نکته دیگر آن که حل عادالنه مسئلۀ فلسطین، 
گره گشای جدی صلح منطقه ای است. بدون آن 
هرگز نمی توان زیست صلح آمیز را انتظار داشت. 
و باالخره )باید( تصویرهای ناروا از دین را با 
روشنگری های نخبگان به انزوا کشاند و اسالم 
رحمت و گفتگو را به جای اس����الم خشونت 
و تکفیر در نسل حاضر و آیندۀ منطقه، نهادینه 

و تثبیت کرد . 
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حکمت نهج البالغهدکتر سیدعباس صالحی: کشورها و بازیگران منطقه برای صلح فراگیر ائتالف کنند 

 دو کس درباره من هالک شدند: دوست افراطی 
و  دشمن کینه توز.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: انتظار مدافعان 
سالمت کشور از مردم قدرشناس ایران اسالمی این است 
که از هر گونه اقدام نسبت به برگزاری دورهمی و مهمانی 
خانوادگی به ویژه در ش���ب یلدا به طور جدی خودداری 

کنند . 
به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری افزود: با اعمال 
محدودیت های مصوب طی هفته های گذشته و همکاری 
و همراهی خوب مردم با نهادهای متولی در اجرای هر چه 
مطلوب تر محدودیت ها، ش���اهد کاهش جدی در تعداد 
موارد بستری روزانه و به دنبال آن کاهش موارد مرگ و میر 

ناشی از کرونا در کشور بودیم . 
الری تاکید کرد: همکاران ما در مراکز بهداش���تی و 
درمانی ماه هاست که در جدال سخت و نفس گیر با ویروس 
کرونا، مش���غول خدمت رسانی به بیماران هستند و انتظار 
مدافعان س���المت کشور از مردم قدرشناس ایران اسالمی 
این است که با تداوم همکاری مسئوالنه خود در عمل به 
توصیه های بهداشتی، از هر گونه اقدام نسبت به برگزاری 
دورهمی و مهمانی خانوادگی به ویژه در شب یلدا به طور 
جدی خ���ودداری کنند.  وی همچنین با ارائه آمار روزانه 
گفت: در طول 2۴ س���اعت منتهی به 2۱آذر و بر اس���اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۹هزار و ۵۹۴بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۰۸تن 

از آنها بستری شدند. 
وی گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک 

میلیون و ۹2هزار و ۶۱۷تن رسید . 
به گفته الری، متاس���فانه در طول 2۴ساعت منتهی 
به ظهر دیروز 2۳2بیمار کووید۱۹جان خود را از دس���ت 
دادن���د و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۱هزار و 

۷2۸نفر رسید. 
وی گفت: در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، 
۳۴شهرس���تان در وضعیت قرمز، ۳۶شهرستان نارنجی و 

۱۵۴شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. 
احتیاط در بازگشت به کار 

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به روند 
کاهشی ورودی به بیمارستان ها پس از اعمال محدودیت ها، 
گفت: برای اینکه از دو هفته محدودیت اس���تفاده مطلوبی 
داش���ته باش���یم باید در بازگشت به کار و زندگی عادی با 

احتیاط عمل کنیم.  
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
بازگش���ایی های جدید صورت گرفته، گفت: اگر به همین 
منوال بازگشایی ها انجام شود، مجدداً موارد جدید بیماری 
افزای���ش خواهند یاف���ت. مردم باید بدانند این ویروس با 

هیچ کس شوخی ندارد. 
وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداش���تی، 
هشدار داد: از زمان آغاز واکسیناسیون تا ریشه کن شدن یا 

کنترل کووید۱۹بیش از یکسال زمان الزم است. 
میزان مرگ ها بیش از میانگین جهانی 

یک اپیدمیولوژیست، گفت: میزان مرگ و میر بیماران 
کرونایی در ایران بیشتر از میانگین جهانی است. 

به گزارش مهر، سید عباس متولیان، در گفتگو با شبکه 
خبر، اظهار کرد: جمعیت ایران یک درصد جمعیت دنیا را 
تشکیل می دهد، اما ۳.۳دهم درصد مرگ و میر کرونایی را به 

خود اختصاص داده که از میانگین دنیا بیشتر است. 
متولیان ادامه داد: کشور ما با کرونا عمیق تر مواجه شد 

که مراقبت های بیشتری را می طلبد. 

وی افزود: سرمای هوا و شب یلدای پیش رو نگران 
کننده است. 

این اپیدمیولوژیست گفت: انتقال بیماری کرونا فرد به 
فرد و پیش رونده است؛ باید این زنجیره را قطع کرد. 

تداوم محدودیت ها 
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
گفت: محدودیت های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی 

از جمله تهران ادامه خواهد داشت. 
محسن فرهادی، در گفتگو با شبکه خبر، تاکید کرد: 
وضعیت کرونایی در تهران همچنان نارنجی است و همان 
محدودیت های س���ه هفته پیش در هفته چهارم هم اعمال 
خواهد ش���د.   فرهادی گفت: میزان رعایت پروتکل ها در 
برخی مناطق کشور به ۹۰درصد رسید، اما در تهران کمتر 
از میانگین کشوری است. اجرای محدودیت ها در دو هفته 
اول و دوم خ���وب ب���ود، یعنی بیش از ۶۰درصد، اما هفته 

سوم به ۴۰درصد رسید. 
 وی افزود: در بررس���ی حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار 
واح���د صنفی، صنعتی و کارگاهی مجاز، تقریباً ۱۶۷هزار 
واحد بازرس���ی شد که ۱۵۰۰واحد پلمب و ۱۵هزار واحد 
هم اخطار گرفتند و در برخی مواقع هم برای آنها پرونده 

قضائی تشکیل شده است. 
نقش محوری زنان 

وزیر بهداش���ت در مراسم اهدای سمفونی شهرزاد 
ب���ه فداکاران عرصه مبارزه با کرونا که با حضور معصومه 
ابت���کار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در 
س���تاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در همه جهان 

زنان به عنوان اصلی ترین گروه برای ارتقای شاخص های 
تندرستی و سالمت مطرح هستند و اعتقاد داریم که زنان 
در بهداشت و سالمت اعضای خانواده از نظر خلق و خو 
و فضای روانی داخل خانواده و رعایت اصول س���المتی 

نقش محوری دارند .  
وی ادام���ه داد: در ح���ال حاضر برنامه »هرخانه یک 
پایگاه س���المت« در کشور توسعه پیدا می کند که محور 
سفیران سالمت در خانواده ها، زنان هستند و معتقدیم که 
اگر 2۰میلیون سفیر سالمت زن در کشور داشته باشیم و این 
زنان بتوانند به عنوان اصلی ترین حلقه اتصال ما در خانواده 
با مراکز بهداشتی و درمانی و نظام سالمت، نقش آفرینی کنند، 
هرگز نیاز نخواهیم داشت به اینکه توصیه های ویژه کنیم 
بلکه آنها به عنوان اصلی ترین نیروی ما در نظام سالمت، 
می گویند سفر برویم یا نرویم یا فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کنیم. 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده هم گفت: با وزارت بهداشت همکاری بسیار خوب 
بین بخشی داریم و در بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که 
اکنون اجرا می شود سهم زنان به خوبی دیده شده است. ما 
هم سعی کردیم با هم افزایی در شرایط همه گیری کرونا 

نقش زنان را در تقویت کنیم. 
فروش کیت های تاریخ مصرف گذشته 

ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ بیش از ۱۶۰۰کیت آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته 

کرونا را کشف و ضبط کردند. 
ب���ه دنبال اطالع پلیس از فروش و عرضه کیت های 

آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته کرونا از سوی متصدی 
یک انبار در محدوده بزرگراه حکیم در غرب تهران، رسیدگی 
به موضوع در دستور کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ قرار گرفت و ۱۶۵۶کیت 

آزمایشگاهی کرونا کشف و ضبط شد.  
گزارش CNN از تاثیر تحریم ها ایران 

شبکه خبری سی ان ان)CNN( در گزارشی از یک 
مرکز درمانی در ایران به مشکالتی که تحریم های آمریکا 
در مدیری���ت و درمان بیماری کووید ۱۹ برای بیماران و 

پزشکان به دنبال داشته، اشاره کرده است. 
در این گزارش آمده است: در هیچ کجای دیگری از 
جهان، کشورها با هیوالی کرونا در کنار تحریم های بیرحمانه 
که رئیس جمهوری ایاالت متحده - دونالد ترامپ، اعمال 

کرده دست به گریبان نیست. 
جنازه یک زن جوان که دقایقی پیش فوت کرده تنها 
نش���انه ای است که به محض ورود به بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان شهدای تجریش، به چشم می آید. بدن این زن 

جوان در یک بسته پالستیکی سیاه پوشانده شده است . 
در این بخش، پنج بیمار با کمک تجهیزاتی که از پس 
این ماه های طاقت فرسا، که بیش از ۷۵۰ نفر در این بخش 
درگذش���ته اند، به دشواری زنده نگه داشته شده اند. دکتر 
علیرضا فاطمی می گوید: »آزاردهنده ترین مسئله برای یک 
دکتر این است که بداند داروهایی )به وفور( در بخش های 

دیگری از جهان در دسترس است اما اینجا نه.« 
این همان واقعیتی است که موجب تفاوت ویروس کرونا 
در ایران می شود: هیچ کجای دیگری از جهان با هیوالی 
ویروس به همراه مصیبت تحریم های »فش���ارحداکثری« 
ترامپ دست به گریبان نیست، چیزی که به اذعان مقام های 
رسمی و پزشکان ایران، رویارویی با کووید۱۹ را با مشکالتی 

همراه کرده است.  
پزشکان می گویند که در اینجا، آمار قربانیان روزانه 
متفاوت است: مرگ دو نفر، یعنی روز خوبی است، چهار نفر، 
میانگین است و در بدترین روزها، ۹ نفر جان می دهند . 

در ادامه این گزارش آمده اس���ت: هرچند تحریم های 
اعمال شده دسترسی به مواد غذایی و امکانات دارویی و 
درمانی را مستثنی کرده، گزارش های حقوق بشری از ایران 
بارها تاکید کرده که تاثیر تحریم ها بر دسترسی به داروهای 
پایه و تجهیزات درمانی، از جمله دستگاه های کمک تنفسی 

و تجهیزات حفاظتی کادر درمان را دشوار کرده است. 
صنم وکیلی، یک کارش���ناس ایرانی در اندیش���کده 
بریتانیایی چتهام هاوس، اوایل امسال به سی ان ان گفت: 
ایران تحت تاثیر تحریم هایی اس���ت که این کش���ور را از 
دسترسی به ذخایر ارزی خارجی اش برای خرید تجهیزات 
ضروری پزش���کی، ماسک و هرچیزی که برای مراقبت از 

جمعیت کشور مورد نیاز است، باز می دارد. 
واکسن فایزر یک گام به تایید نزدیک شد 

کمیته مش���ورتی سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
با استفاده اضطراری از واکسن کرونای ساخته شده توسط 
شرکت فایزر/بیو ان تک موافقت کرد. هرچند این موافقت 
به معنای تایید واکسن کرونا نیست و قرار است تصمیم 

نهایی در آینده نزدیک اتخاذ شود. 
اگر سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده اضطراری از 
واکسن کرونا را تصویب کند، ایاالت متحده سومین کشور 
در جهان پس از انگلیس و کاناداست که مجاز به استفاده از 

واکسن شرکت فایزر/ بیو ان تک شده است . 

دورهمي ها، نگراني اصلي بازگشت کرونا در روزهاي آتي 

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون
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آخرین آمار 20 کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد: برگزاری 
هفته هنر افغانس���تان مجالی برای تجدید عهد و تقویت 
پیمان دوستی و مودت میان ما است که به راستی اعضای 

یک پیکریم. 
به گزارش ایس���نا، علی اکبر صالحی همزمان با هفته 
هنر افغانستان با عنوان »جان پدر کجاستی«، برگزاری این 
مراسم بزرگداشت را گرامی داشت و در بخش هایی از پیام 

خود آورد: 
»اینجانب در آغاز اجازه می خواهم تا به عنوان یکی از 
دلبستگان و عاشقان فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، سالم و 
درود بی پایان خود را به شما عزیزان در سراسر افغانستان 
اظهار کنم. به این نکته نیز باید اشاره کنم که تعامل و دوستی 
میان ایران و افغانستان یک تعامل ویژه است.  اینجانب مایلم تا 
از بیان استاد گرانقدر فرهنگ و ادب فارسی دکتر محمدرضا 
ش���فیعی کدکنی بهره بجویم و از تعبیر زیبای »هموطنان 

برون مرز« استفاده کنم. 
اگر چه به لحاظ سیاسی و تقسیمات جغرافیایی در 
عصر حاضر، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی 
افغانستان، دو واحد سیاسی مستقل هستند اما به لحاظ فرهنگی 
و تمدنی، میان ما خط فاصل و مرز حائل وجود ندارد، شما 

عزیزان به هیچ روی برای ما بیگانه و غریبه نیستید. 
شما برادران و خواهران عزیز از هر تیره و تباری و با 
هر مذهب و مسلکی هموطن ما هستید که از قضای روزگار 
و به واسطه بروز و ظهور تقسیمات سیاسی و جغرافیایی 

در آن سوی مرزهای ایران برای ساختن کشوری آباد و آزاد 
در تالش هستید.  برگزاری هفته هنر افغانستان مجالی است 
برای تجدید عهد و تقویت پیمان دوستی و مودت میان ما 
که به راستی اعضای یک پیکریم.  امیدوارم تا به یمن الطاف 
خداوندی و از رهگذر تعمیق و گسترش روزافزون تعامالت 
سیاسی و تبادالت فرهنگی، بیش از پیش، شاهد شکوفایی 
و ثمربخشی این همبستگی فرهنگی و تقویت وحدت و 

اخوت دینی، میان یکدیگر باشیم.« 
به گزارش روابط عمومی کمیس���یون ملی یونسکو، 
نمایشگاه »جان پدر کجاستی« که به صورت مجازی برگزاری 
می شود، با گفتگو با استادان برجسته در حوزه های مختلف 
هنری همراه است. مراسم افتتاحیه نمایشگاه امروز، 22آذر 
در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو- ایران به آدرس 
@unesco.iran برگزار می شود و دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو- ایران، سفیر کشور افغانستان در ایران، رئیس دانشگاه 
کابل و تنی چند از چهره های ادبی و هنری افغانستانی در 
این مراسم سخنرانی می کنند.  عالقه مندان برای بازدید از این  
نمایشگاه که به صورت مجازی تا 2۸آذر ادامه دارد، می توانند 
 به نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، به نشانی
 https://gallery.irunesco.org/ مراجعه و جلس���ات 
گفتگوهای تخصص���ی در طول هفته را از طریق آدرس 
 )unesco.iran@(اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو- ایران
به طور زنده، در زمان مقرر و به شکل ضبط شده در روزهای 

بعد دنبال کنند. 

دکتر علی اکبر صالحی: هفته هنر افغانستان، مجالی برای 
تقویت دوستی میان ماست 

رئیس دانشگاه امیرکبیر:  چرا با متقلبان 
پژوهشی برخورد نمی شود! 

رئیس دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه مسئوالن اگر بخواهند می توانند 
طی یک ماه با تخلفات علمی و پژوهشی برخورد کنند، گفت: اینکه چرا با 
این پدیده که زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست، برخورد نمی شود جای 

سؤال دارد و به نظر می رسد عده ای از این پدیده سود می برند. 
 دکتر سید احمد معتمدی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اهمیت اخالق در 
علم و پژوهش، اظهار کرد: اخالق در همه حوزه ها اعم از اقتصاد، سیاست، 
مدیریت، علم، پژوهش و ... اهمیت باالیی دارد. در حوزه علمی و تحقیقاتی 
فرهیختگان و استادان باید بیشتر پایبند به اخالق باشند و ما در کشور مشکلی 
از نظر اخالق در دانش���گاه ها نداریم و به ندرت ش���نیده می شود در دانشگاه 
مقاله ای کپی شده باشد، اما در خارج از دانشگاه وضع اخالق اصال خوب 
نیست. مجلس نیز سال گذشته مصوبه ای در این عرصه برای مقابله با تقلب 

علمی داشت. 
معتمدی تاکید کرد: نمی دانم چرا با تقلبات علمی و پژوهشی به طور قاطع 
برخورد نمی شود و این پدیده در روبروی دانشگاه تهران یا جاهای مختلف 
علناً اعالم می شود که مقاله یا مدرک فروشی می کنند و حتی گزارش هایی در 
خصوص مدرک فروشی در صدا و سیما پخش می شود اما اقدامی نمی شود. 
این جای تعجب است با اینکه برخورد با این مراکز و افراد ساده است و مکان 

و هویت آنها معلوم است، چرا با آنها برخورد نمی شود؟! 
رئیس دانشگاه امیرکبیر خاطر نشان کرد: البته وزارت علوم در این زمینه با 
جدیت ورود کرده و انتظار می رود قوه قضائیه نیز به طور جدی تر وارد شود. 
فکر می کنم در یک ماه بشود این مراکز را برای همیشه جمع کرد، اما اینکه 
هیچ اقدامی نمی شود جای سوال دارد و به نظر می رسد عده ای از این موضوع 
سود می برند و این برای جمهوری اسالمی ایران که هفدهمین کشور در شتاب 

علمی است، زیبنده نیست که علناً در آن مدرک فروشی صورت بگیرد. 
وی در ادامه صحبت های خود در تش���ریح اقدامات پژوهشی دانشگاه 
امیر کبیر، اظهار کرد: ما در برنامه راهبردی این دانشگاه دو محور اصلی که یکی 
از آنها مرتبط با فعالیت های پژوهشی است را پیگیری کردیم به طوری که در 
این برنامه پیش بینی کردیم تا سال ۱۴۰۴بتوانیم در رتبه بندی های جهانی جزو 
۱۰۰دانشگاه برتر از لحاظ رتبه بندی باشیم و حداقل یکی از رتبه بندی های دنیا 
را به دست بیاوریم و خوشبختانه با تالشی که صورت گرفت توفیقات خوبی 
در این زمینه داشتیم و در حال حاضر در تمامی رتبه بندی های برتر دنیا که 

مورد تایید وزارت علوم است قرار گرفته ایم. 

شورای عالی انقالب فرهنگی نیازمند 
بازسازی روندی و محتوایی است 

دبیر ش���ورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر اینکه این ش���ورا نیازمند 
بازسازی روندی و محتوایی است، گفت: ضرورت دارد نگاه و محور اساسی 

این بازمهندسی بر اساس نگاه و راهبردهای گام دوم باشد. 
به گزارش ایسنا؛ دکتر سعید رضا عاملی در جلسه ۱۴۰شورای ستاد راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز نیازمند گام دوم و یک بازسازی روندی و محتوایی است، گفت: مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، هدف محوری را دستیابی به تمدن نوین اسالمی 
عنوان کرده اند. در واقع متغیر مستقل علم و فرهنگ باید رسیدن به تمدن نوین 
اسالمی باشد و کانون اصلی این تمدن که مربوط به دوره ظهور است؛ استقرار 
عدالت، رفع تبعیض اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، ایجاد آرامش و امنیت مردم 
است.  استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: با نگاه کاریکاتوری به علم و 
فناوری ماهیت معطوف به منافع انسان و جامعه به دست نمی آید و بسیاری از 
بالیای طبیعی از جمله کرونا حاصل این نوع نگاه به علم و فناوری است.  دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی درمورد مصوبه اخیر این شورا درمورد نحوه جذب 
معلمان یادآور ش���د: بنیان اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منابع 
انسانی و معلم است و با توجه به ضرورت بازنگری در نحوه جذب معلمان ماده 
واحده »نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش 

و پرورش« در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد. 
در ادامه دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به برخی مخالفت ها در مجلس شورای اسالمی پیرامون مصوبه »نحوه 
جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی از منظر اینکه از اختیارات و شئونات ولی فقیه است و همچنین 
در این چهل سال گذشته شورای نگهبان هیچ گاه مغایرتی از مصوبات شورای 

عالی انقالب فرهنگی با قانون اساسی را اعالم نکرده است، کامالً اتقان دارد. 

رهنورد زریاب؛ نویسنده شهیر 
افغانستانی در ۷۷ سالگی دیده از جهان 

فرو بست. 
به گ���زارش ایبنا، محمداعظم 
رهنورد زریاب، نویس���نده مشهور 
زبان و فرهنگ فارس���ی که در حوزه 
کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان 
و تاجیکستان نیز شناخته شده بود، 

صبح دیروز چشم از جهان پوشید. 
رهنورد زریاب ده ها اثر ادبی خلق 
کرده بود و پرکارترین نویسنده از نظر 
تعداد آثار تولید شده در دهه های اخیر 

در افغانستان به شمار می رود. 
وی بیش از ۱۰۰داستان کوتاه و 
چندین رمان نوشته است که شماری 
از این داس���تان ها در مجموعه های 
مانن���د »آوازی از میان قرن ها«، »مرد 
کوهستان«، »دوستی از شهر دور« و 

»نقش ها و پندارها« چاپ شده است. 
ترجمه ها و مقاالت زریاب در 
کتاب های »پیراهن ها«، »حاشیه ها« و 

»گنگ خوابدیده« انتشار یافت. 
مقاالت تحقیقی زریاب درباره 
صادق هدای���ت و بزرگ علوی از 

کارهای مورد توجه ایرانیان است. 

نویسنده مشهور افغانستانی درگذشت 

رئیس اتحادی���ه چاپخانه داران 
تهران از شناس���ایی بیش از 2۰واحد 
صنفی بدون مجوز خبر داد و گفت: 
بی���ش از 2۵۰تا ۳۰۰چاپخانه بدون 
مج���وز اتحادیه چاپخانه داران تهران 
اکنون مشغول فعالیت هستند که در 

حال شناسایی آنها هستیم. 
به گزارش ایبنا، احمد ابوالحسنی 
با اشاره به اقدامات اتحادیه در شناسایی 
واحدهای چاپ بدون مجوز گفت:  
بازرس ه���ای اتحادیه اکنون در حال 
شناس���ایی و جمع آوری اطالعات 
واحدهای چاپی بدون مجوز هستند 
و تاکنون حدود 2۰واحد شناس���ایی 
ش���ده اند که برای آن ها اخطار پلمب 
ارس���ال شده و فرصت دادیم تا برای 
تکمیل پرونده خود و دریافت جواز 

اقدام کنند. 

وی افزود: عدم دریافت جواز 
کس���ب از سوی اتحادیه آسیب های 
زی���ادی به هم���راه دارد زیرا وقتی 
زیرمجموع���ه اتحادیه چاپخانه داران 
تهران نباشند به راحتی می توانند هر 
کاری خواستند انجام دهند و عالوه 
بر این، از پرداخت یک سری هزینه ها 
که چاپخانه های با مجوز می پردازند 

)مثل مالیات( فرار می کنند. 
ابوالحس���نی با بیان اینکه همه 
واحدهای صنفی و چاپخانه ها طبق 
قانون باید جواز داشته باشند، عنوان 
کرد: این واحدها در رقابتی ناعادالنه 
با چاپخانه های زیرپوشش اتحادیه به 
دلیل عدم پرداخت یکسری از هزینه ها، 
قیمت پایین تری به مشتریان می دهند 
و به اصطالح قیمت شکنی می کنند تا 
بتوانند کار بیشتری از مشتری بگیرند. 

چاپخانه های بدون مجوز شناسایی می شوند 

جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی 
کرواسی به »دشت خاموش« رسید 

تهیه کننده فیلم »دشت خاموش« از موفقیت این فیلم در کسب جایزه بهترین 
فیلم بخش مسابقه سیزدهمین دوره جشنواره سابورسیو کرواسی خبر داد. 

به گزارش ایرنا، س���عید بش���یری  با اعالم این خبر گفت: فیلم دشت 
خاموش موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم 
سابورسیو )Subversive(کرواسی شد.این فیلم پیش از این نیز در جشنواره ونیز 
موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بخش افق ها، شده بود. تندیس بهترین فیلم از  
انجمن بین المللی منتقدان جهان )فیپرشی( و جایزه اعتماد ملی ایتالیا از دیگر 

حضورهای موفق این فیلم بوده است. 



بانک مرکزی و شبکه بانکی 
به منظور اجرای قانون جدید، دسته 
چک  با مدت اعتبار حداکثر سه  سال 
از زمان دریافت و با درج شناس���ه 
یکتا و با قابلیت ثبت در س���امانه 

صیاد را منتشر می کند.
 به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی،  با استناد به ماده )6( قانون 
صدور چک مصوب مورخ 13 آبان  
1397 مجلس شورای اسالمی، دسته 
چک ه���ای جدید حداکثر با مدت 
اعتبار سه  سال از زمان دریافت چک 
و با درج شناس���ه یکتا در اختیار 
مشتریان قرار خواهد گرفت؛ بدین  
نحو ک���ه در متن هر برگه چک 
عالوه بر درج شناسه یکتا )16 رقم(، 
عبارت »تاریخ صدور این برگه چک 
حداکثر تا تاریخ ...  معتبر است« هم 

قید شده است. 
بر این اس���اس و در جهت 
اج���رای ماده )21( مکرر قانون یاد 
شده، صدور برگه چک  های جدید 
در وجه حامل ممنوع بوده و الزم 
اس���ت همه صادرکنندگان چک، 
چک های جدید را صرفاً در وجه 
گیرنده مشخص )شخص حقیقی/
حقوق���ی(  صادر کنند و گیرندگان 
چک ه���م از پذیرش چک های 
مذک���ور در وجه حامل خودداری 

کنند.
همچنی���ن صادرکننده چک 
مجاز به صدور چک به تاریخ بعد 
از تاری���خ اعتبار چک )تاریخ قید 
ش���ده در عبارت موصوف( نبوده 
و گیرن���دگان آن ملزم به کنترل 

تاریخ های یادشده خواهند بود.
چک های جدید که براساس 
ماده )6( قانون مذکور صادر می شوند، 
قابلیت ثبت در س���امانه صیاد را 
خواهند داش���ت و صادرکنندگان 
چک می توانند از طریق درگاه های 

بانکی یا برنامک های موبایلی فعال 
در حوزه پرداخت کشور، اطالعات 
ذی نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک 

را در سامانه صیاد ثبت کنند.
همچنین گیرندگان چک های 
جدید می توانند به طرق موصوف 
با اس���تعالم وضع چک ثبت شده 
برایشان، مراتب تایید دریافت چک 

را به سامانه صیاد اعالم کنند.
انتقال چک ه���ای جدید در 
سامانه صیاد میسر بوده و چنانچه 
گیرنده چک پس از تایید اطالعات 
آن متمایل به انتقال چک به شخص 
دیگری )شخص ثالث( باشد، این 
امکان در س���امانه یاد شده با ثبت 
مش���خصات ذینفع جدید )ثبت 
شناس���ه / کد ملی وی(  برای وی 

فراهم است.
در ص���ورت عدم ثبت انتقال 
چک در س���امانه صیاد، الزم است 
اطالعات مربوط به هویت گیرنده 
جدید )شامل نام و نام خانوادگی/
نام شرکت و شماره/شناسه ملی( در 

ظهر چک پشت نویسی  شود.
همچنی���ن همانگونه که در 
اطالعیه ش���ماره )1( قانون چک 
ا  عالم ش���ده است، نحوه دسترسی 
به س���امانه صیاد و اس���تفاده از 
برنامک های موبایلی به شرح زیر 

یادآوری می شود:
1- صادرکننده چک می تواند 
ب���ا مراجعه به بانک افتتاح کننده و 
نگهدارنده حس���اب جاری وی و 
دریافت دسترسی به درگاه های نوین 
بانکی )شامل اینترنت بانک و همراه 
بانک( و یا استفاده از برنامک های 
موبایل���ی فعال در حوزه پرداخت 
کش���ور به سامانه صیاد دسترسی 
داشته و نسبت به ثبت چک اقدام 

کند.
2- شناسایی صادرکننده چک 

و اطمینان از ثبت اطالعات چک 
توس���ط وی مستلزم انجام فرایند 
احراز هویت توسط بانک یا برنامک 
موبایلی است که احراز هویت در 
برنامک های موبایلی به صورت زیر 

انجام می شود:
الف - انطباق ش���ماره تلفن 

صادرکننده چک با  کد ملی وی.
ب - اس���تفاده از یک���ی از 
کارت های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده 
چک می تواند با به کارگیری یکی 
از کارت های بانکی خود که توسط 
بان���ک صادرکننده چک در اختیار 
وی ق���رار گرفته و با اس���تفاده از 
س���یمکارت ثبت شده به نام وی، 
اق���دام به ثبت اطالعات چک در 

سامانه صیاد کند.
3- گیرنده چک با مراجعه به 
شعب بانک های مورد تعامل خود 
)بانک های نگهدارنده حساب وی( 
و اخذ دسترسی به درگاه های نوین 
بانکی )شامل اینترنت بانک یا همراه 

بان���ک( یا مراجعه به برنامک های 
موبایلی پرداخت، امکان بررس���ی 
صحت اطالعات چک ثبت شده 
برای وی در سامانه صیاد را داشته 
و پس از حصول اطمینان از صحت 
آن می تواند مراتب تائید چک را به 
س���امانه اعالم یا در صورت انتقال 

به شخص ثالث، مشخصات ذینفع 
جدید )ثبت شناسه /کدملی وی( را 

در سامانه صیاد وارد کند.
امکان شناس��ایی درگاه های 

شرط بندی فراهم شد
خبر دیگری حاکیست: بانک 
مرکزی موضوع شناسایی درگاه هایی 
که مرتبط با قمار و ش���رط بندی 
فعالیت می کنند را به صورت مستمر 
پیگیری می کند و با همکاری پلیس 
فتا و دادس���تانی پروژه های مهمی 
ب���رای مبارزه با این مقوله طراحی 
کرده اس���ت که یکی از پروژه های 
عملیاتی شده، فراهم آمدن امکان 
شناسایی هوشمند درگاه های قمار 

و شرط بندی است.  

به گ���زارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، تش���کیل کارگروه 
تخصص���ی، همکاری با پلیس فتا 
و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت 
اقتصاد و معاونت فضای مجازي 
دادستانی به همراه تدوین آیین نامه 
مبارزه با سایت های شرط بندی و 

قمار از جمله سایر اقدامات بانک 
مرکزی در برخورد با سایت های 

شرط بندی است.
در این رابطه، مدیر ارش���د 
امنیت اطالع���ات بانک مرکزی 
گفت: در یک س���وی این مشکل، 
صاحبان و گردانندگان سایت های 
قمار و شرط بندی قرار دارند که با 
وعده هایی اغواکننده به سراغ کسب 
و کارهای موجود در فضای اینترنت 
می روند و درگاه این کسب و کارها 

را اجاره می کنند.
مهاج���ر افزود: متأس���فانه 
قمارخان���ه داران و گردانن���دگان 
سایت های ش���رط بندی با وعده 
کس���ب درآمد بیشتر و میلیونی به 

ش���هروندان به اجاره کارت بانکی 
و اعم���ال مجرمانه ای از این قبیل 

مبادرت می کنند.
وی در ادامه به سایر شگردهای 
صاحبان س���ایت های شرط بندی 
پرداخت و گفت: شگرد دیگر این 
اف���راد اجاره کارت های بانکی با 
وع���ده پرداخت وجه های کالن 
است که به نوعی باعث گمراهی 
و طمع صاحبان اصلی کارت های 

بانکی می شود.
این مقام مس���ئول در ادامه به 
گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره 
ک���رد و گفت: قماربازان با آگاهی 
کامل اقدام به کسب مال نامشروع 

در این زمینه می کنند.
مهاجر با اشاره به برنامه های 
بانک مرک���زی در باره برخورد با 
س���ایت های شرط بندی گفت: از 
اوایل سال جاری با همکاری بانک 
مرکزی، دادستانی و پلیس فتا، آیین  
نامه ای تدوین و به شبکه بانکی هم 
ابالغ ش���ده است که روند اجرایی 
ش���دن این آیین نامه به صورت 
مستمر توسط کارشناسان این بانک 

رصد و ارزیابی می شود.
این مقام مسئول نقش رسانه ها 
در آگاهی بخشی به عموم مردم در 
مورد خطرات سایت های شرط بندی 
را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه ها 
به عنوان چشم ناظر و نماینده افکار 
عمومی باید هم آگاهی بخشی به 
عم���وم افراد جامعه و هم به انتقال 
مشکالت به مسئوالن را در دستور 

کار خود قرار دهند.
وی در ادامه به ش���کل گیری 
کارگروه های تخصصی با همکاری 
پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته 
برخ���ی از این اقدامات به صورت 
محرمانه در حال انجام است و نتایج 
خوب���ی هم در مبارزه با این گروه 

سایت ها به دست آمده است.
این مقام مس���ئول در ادامه به 
همکاری با مرکز اطالعات مالی و 
مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد 
اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز 
اقدامات مناسبی انجام داده است اما 
انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را 

خواهانیم.
وی ب���ا بی���ان اینکه یکی از 
مهمترین نکات، متناس���ب نبودن 
مجازات با این فعل مجرمانه است، 
خواستار مطابقت مجازات با جرم 
سایت های ش���رط بندی شد و 
گفت: باید مجازات به گونه ای باشد 
که بازدارندگی داشته باشد؛ ضمن 
آنکه در حال حاضر بانک مرکزی 
نسبت به شناسایی و مسدودسازی 
درگاه های���ی که به قمارخانه داران 
ارای���ه خدمت می کنند، اقدام می 
کند اما قوانین موجود برای برخورد 
ب���ا این افراد بازدارنده نیس���ت و 
این افراد با اس���تفاده از درگاه های 
دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه 
می دهند؛ لذا ضروری است نهادهای 
قانونگذار و قضایی وارد عمل شده 
و ب���ا تعریف اهرم های بازدارنده، 
برخورد جدی تری با موضوع قمار 

و شرط بندی داشته باشند.
این مقام مسئول بانک مرکزی 
تأکی���د کرد: در چنین حالتی باید 
رس���انه ها و دستگاه ها تالش کنند 
هرچه بیش���تر در ب���اره تقبیح و 
جرم بودن این عمل به شهروندان 
هش���دارهای الزم را بدهند و در 
عین حال با اطالع رسانی هشدارها 
و مخاطرات این امر، دستگاه های 
اجرایی را ی���اری کنند چراکه با 
فرهنگ سازی و آموزش این قبیل 
موارد می توان از سوءاستفاده ها و 
مخاطرات احتمالی ناش���ی از آن 

جلوگیری کرد.
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رئیس سازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخیزداری کش���ور از آغاز اجرای 
طرح جهشی 3۰ هزار هکتار زراعت 
چوب همزمان ب���ا روز ملی خاک 

خبر داد.
مس���عود منصور در گفتگو با 
خبرگزاری صدا و س���یما با اشاره به 
این که متوسط زراعت چوب ساالنه 
سه تا چهار هزار هکتار است، گفت: 
امسال نهال کاری این اقدام جهشی 
شروع شده است و به موازات آن هم 
استحصال چوب که حاصل زراعت 
چوب در سال های قبل است به میزان 
یک میلیون متر مکعب انجام می شود.
وی با اشاره به این که زراعت چوب 
امسال نیاز چوب کشور در چهار تا پنج 
سال آینده را تامین خواهد کرد، افزود: 
در سال 9۵ قبل از توقف بهره برداری 
از چوب جنگل های هیرکانی شمال،به 
طور رس���می حداقل ۵۰۰ هزار متر 
مکعب چوب در سال برداشت می شد، 
اما امسال با زراعت چوب در سال های 
قبل یعنی بعد از توقف بهره برداری از 
جنگل های هیرکانی، یک میلیون متر 
مکعب برداشت در نظر گرفته شده 
است که به نوعی، این توقف برداشت 

را جبران می کند.
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخیزداری کش���ور گفت: توقف 
بهره برداری از جنگل های هیرکانی 
یک ضرورت بود که در ماده 3۸ قانون 
برنامه ششم توسعه به الزام قانونی آن 
اشاره شده است و این سازمان هم با 

قوت آن را اجرا می کند.وی تاکید کرد: 
به موازات اجرای توقف بهره برداری 
از جنگل های هیرکانی، چند کار دیگر 
هم باید انجام شود. حفاظت ما باید 
هدفمند و هوشمند باشد و با تقویت 

عوامل حفاظتی از جنگل های هیرکانی 
حفاظت کنیم تا بتوانیم با قاچاق چوب 
مبارزه کنیم.منصور افزود: کار دومی 
که ضروری اس���ت و در قانون هم 
به آن اشاره شده، توقف بهره برداری 
به معنای راهس���ازی جنگل نیست، 
چون جنگل اکوسیستم زنده است و 
فعالیت های���ی مانند مبارزه با آفات و 
کار های بهداشتی و حفظ حصار های 
موجود در آن باید انجام شود که در 

مجموع ای���ن کار ها به عنوان طرح 
جایگزین در کنار کار های مطالعاتی 

دیگری است که انجام می دهیم.
وی با اش���اره به این که بخشی 
از صنای���ع چوبی باید نیازش���ان از 

پوشش گیاهی به دست آید، گفت: 
بر این اس���اس باید زراعت چوب 
گسترش یابد و به همین دلیل شورای 
سیاست گذاری چوب تشکیل شده که 
در حال سیاستگذاری است و قسمتی 
از اراضی کشاورزی هم می تواند تبدیل 
به زراعت چوب ش���ود؛ یعنی تغییر 
الگوی کشت دهند و بخشی از اراضی 
ملی که مستعد هستند با کمک مرکز 
تحقیقات و مراتع شناسایی شده که 

این اراض���ی باید به زراعت چوب 
بپردازند.

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخیزداری کش���ور افزود: البته از 
محصوالتی مانند بازیافت نیشکر حتی 

سرش���اخه نخل هم می توان کاغذ و 
مواد سلولزی تولید کرد که ازاین مسئله 

نباید غفلت کنیم.
وی گف���ت: واردات چوب با 
پوست ممنوع است و چوب با شرایط 
چیپس وارد می ش���ود. در حالی که 
س���االنه باید یک تا دو میلیون متر 
مکعب واردات چوب داشته باشیم، اما 
با شرایط ارزی فعلی کشور، واردات 

چوب خیلی انجام نمی شود.

تاکنون بالغ بر 6 میلیون و 993 هزار و 3۸۰ سرپرست خانوار از تسهیالت 
یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براس���اس مصوبات س���تاد 
مل���ی مدیری���ت کرونا، بالغ بر 21 میلیون و ۵69 هزار و 1۵۵ نفر تاکنون از 
تسهیالت یک میلیون تومانی سیستم بانکی )طی پنج مرحله( بهره مند شده اند 
که مقرر شده اقساط تسهیالت پرداختی طی 31 قسط از حساب یارانه ای 

آن ها کسر شود.
همچنین در ادامه حمایت های ستاد ملی مدیریت کرونا و شبکه بانکی 
از یارانه بگیران در هفته گذش���ته، تعداد 4 میلیون و ۵13 هزار و 739 نفر 
سرپرست خانوار که یارانه معیشتی دریافت می کنند و فاقد درآمد ثابت هستند، 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( شناسایی و به نظام بانکی معرفی شدند که از تسهیالت 

مجدد یک میلیون تومانی بهره مند شدند. 
ضمن اینکه در مرحله جدید تا س���اعت 12 روز پنجش���نبه 2۰ آذر از 
تعداد 2 میلیون و 4۸1 هزار و 29۰ سرپرست خانوار یارانه بگیر معیشتی که 
از سوي سازمان هدفمندی به شبکه بانکی معرفی شده اند، تسهیالت مربوط 
به حس���اب 99/9 درصد از افراد یاد شده واریز شده است. همچنین امکان 
واریز تعداد 1649 فقره تسهیالت به دالیلی از جمله مسدودی حساب، فوت 

سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر نشده است.
بر این اساس در دو مرحله پرداخت تسهیالت به یارانه بگیران معیشتی، 
تاکنون بالغ بر 6 میلیون و 993 هزار و 3۸۰ سرپرست خانوار از تسهیالت 

یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.
بدیهی است: در صورت اخذ اطالعات افراد مشمول جدید در مراحل 
بعدی )یارانه بگیران معیش���تی فاقد درآمد ثابت( از سوی سازمان هدفمند 
س���ازی یارانه ها تسهیالت یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقبًا 

واریز خواهد شد. 

اعالم زمان واریز کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی   
 خبر دیگری حاکیست:رئیس روابط عمومی وزارت رفاه، زمان واریز 
سرانه 1۰۰هزار تومانی کمک معیشتی به حساب 29 میلیون و 7۰۰هزار نفر 

از افراد مشمول را اعالم کرد.
حامد شمس در گفتگو با تسنیم با اشاره به پرداخت وام یک میلیون 
تومانی کرونایی اظهار داشت: افراد شناسایی شده در این بخش توسط وزارت 
رفاه مشخص شدند و لیست آنها در دو مرحله به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال شد که در نهایت رقم وام یک میلیون تومانی توسط بانک مرکزی به 

حساب افراد سرپرست خانوار واریز شد.
وی گفت: در این بخش در مرحله اول، 4 میلیون و 6۰۰ هزار نفر و 
در مرحله دوم یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر توسط وزارت رفاه مشخص و 
لیست آنها برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و در نهایت وام یک میلیون 
تومانی خود را دریافت کردند و پرونده وام یک میلیونی به افراد مشمول بسته 
شده است. رئیس روابط عمومی وزارت رفاه با اشاره به مصوبه ستاد ملی 
کرونا مبنی بر پرداخت سرانه 1۰۰ هزار تومانی به هر یک اعضای خانوار در 
تا پایان سال خاطرنشان کرد: در این زمینه قرار است 11 میلیون سرپرست 
خانوار شامل 29 میلیون و 7۰۰ هزار نفر تسهیالت 1۰۰ هزار تومانی را در 

ماه های آذر، دی ، بهمن و اسفند دریافت کنند.
وی درباره فرآیند شناسایی خانواده های مشمول دریافت سرانه 1۰۰ هزار 
تومانی کمک معیشتی تصریح کرد: لیست این افراد در مرحله نهایی شدن قرار 

دارد و به زودی برای سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
ش���مس با اش���اره به اینکه افراد مشمول دریافت تسهیالت 1۰۰ هزار 
تومانی هم بر اس���اس مصوبه ستاد ملی کرونا شناسایی شده اند، درباه زمان 
واریز سرانه 1۰۰ هزار تومانی به حساب خانواده های مشمول گفت: بر اساس 
برنامه ریزی تا پایان آذر رقم اشاره شده به حساب 29 میلیون و 7۰۰ هزار 

نفر از افراد مشخص شده توسط وزارت رفاه واریز خواهد شد.

سازمان جنگل ها: طرح ۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب امسال آغاز می شود

پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی به 7 میلیون سرپرست خانوار

بانک مرکزی: دسته چک های  جدید با اعتبار ۳ ساله صادر می شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس���ازی با تاکید بر اتخاذ 
سیاس���ت های تفکیک بازار سرمایه 
از بازار مصرف در بخش مس���کن، 
از تدوین و تکمیل نظام اجاره داری 
حرف���ه ای و ارایه آن به دولت خبر 

داد.
محمود محمودزاده در گفتگو با 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
در م���ورد تصمی���م وزارت راه و 
شهرس���ازی برای ارایه آمار کشوری 
از میانگی���ن قیمت خرید و فروش 
هرمترمربع واحد مسکونی و همچنین 
بازار اجاره در استطاعت عموم مردم 
گفت: با توجه به آنکه آماری که قبال 
با برداش���ت از داده های مرکز آمار 

و بان���ک مرکزی از قیمت خرید و 
فروش هر متر مربع واحد مسکونی 
ارایه می شد، فقط مختص تهران بود و 
تعمیم آن به کل کشور سبب افزایش 
کاذب قیمت ها می شد، ارایه آمار به 

آن شیوه متوقف شده است.
وی ادام���ه داد: هم اکنون برای 
تمامی مراکز استان ها میانگین آمار 
خرید و فروش اس���تخراج شده و 

بزودی منتشر خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی 
افزود: در 27 مرکز اس���تان متوسط 
قیمت خرید و فروش مسکن برای 
هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از 
1۰ میلیون تومان اس���ت و در حدود 
9 استان هم متوسط قیمت خرید و 
فروش مسکن کمتر از ۵ میلیون تومان 
است. همچنین بررسی ها حاکی است 
که در س���ه استان قیمت هرمترمربع 
واحد مسکونی بین 1۰ تا 1۵ میلیون 

تومان خرید و فروش می شود.
به گفت���ه وی، فقط در تهران 
اس���ت که میانگین خرید و فروش 
یک مترمربع واحد مسکونی حدود 
2۵ میلیون تومان است؛ درعین حال 
در شهر تهران اگر مناطق یک و سه 
را ک���ه رقم های خرید و فروش در 
آنها غیرمنطقی است، در نظر نگیریم، 

میانگین قیمت هر مترمربع خرید و 
فروش واحدهای مسکونی 2۰ میلیون 

تومان برآورد می شود.
محمودزاده با تاکید بر اینکه نرخ 
دالر بر قیمت مس���کن تاثیر فراوانی 
داشته اس���ت، توضیح داد: برآوردها 
حاکی اس���ت حوزه زمین و مسکن 
یکی از مهمترین مرجع ها برای ذخیره 

سرمایه بوده است.
وی ادامه داد: به منظور جداکردن 
بازار سفته بازی از بازار مصرف، پروژه 
های مختلفی تعریف شده که یکی 
از آنها س���امانه امالک و اسکان بود. 
با توجه به موفقیت س���امانه از نظر 
زیرس���اخت و امکانات، در ماده ۵4 
اصالحیه مجلس توجه بیشتری به این 

سامانه شد و تمامی خانواده ها مکلف 
به ثبت اطالعات سکونتی در سامانه 
فوق شدند و این الزام، برنامه ریزی ها 
را در حوزه خرید و فروش و اجاره، 

شفاف می کند.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی 
همچنین از دیگ���ر راهکارها برای 
س���اماندهی و ایجاد ثبات قیمت ها 
در بخش مس���کن را افزایش تولید 
برش���مرد و گفت: اجرای طرح های 
تولید مسکن همچون طرح اقدام ملی 
مسکن و تفاهمنامه های همکاری در 
تولید مسکن با سایر وزارتخانه ها و 
تکمیل واحدهای مسکونی مهر در 

جهت تقویت بازار مصرف است.
وی تاکید کرد: پیش بینی می شود 
مجموعه سیاس���ت ها و اقدامات در 
بازار اجاره و خرید و فروش مسکن 
منجر به ایجاد ثبات در این بازار شود 

و نقش موثری در آن ایجاد کند.
از سوي دیگر  همچنین مدیرعامل 
بانک مسکن گفت: در هشت ماهه 
اول امس���ال بیش از 11 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در دو بخش ساخت 

و خرید مسکن پرداخت شد.
 محمود ش���ایان اظهار داشت: 
بانک مس���کن از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان گذش���ته معادل 11 هزار 

و 216 میلیارد تومان انواع تسهیالت 
ساخت و خرید مسکن پرداخت کرد 
که سه هزار و ۸۸2 میلیارد تومان آن 
به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن 
برای افزایش عرضه در سراسر کشور 
و 7 هزار و 334 میلیارد تومان دیگر 
هم به صورت تسهیالت خرید خانه 
به متقاضیان خرید واحد مس���کونی 

پرداخت شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن، وی با بیان اینکه سبد تسهیالت 
س���اخت و خرید مسکن قابل ارایه 
توسط بانک مسکن به لحاظ میزان 
س���قف ریالی و شرایط پرداخت و 
نحوه دریافت در شهرهای کشور و 
برای مشتریان مختلف متفاوت است، 

افزود: طی هشت ماهه اول امسال 16 
هزار و 2۸۸ فقره تسهیالت ساخت 
و 73 هزار و 2۵۵ فقره تس���هیالت 
خرید مس���کن به مشتریان پرداخت 

شده است.
شایان با مقایسه معنادار بین روند 
تغییرات در حجم پرداخت تسهیالت 
خرید مسکن و حجم معامالت خرید 
خانه به نقش محوری این تسهیالت 
در پشتیبانی گروهی از خریداران برای 
مان���دن در بازار و کمک به خانه دار 
شدن آنها اشاره کرد و گفت: در شهر 
ته���ران طی ماه آبان حجم معامالت 
خرید و فروش واحد مسکونی نسبت 
به مهر حدود 4۸ درصد کاهش پیدا 
کرد که به معنای نصف شدن معامالت 

مسکن در این فاصله زمانی است.
به گفته وی، هر چند اطالعات 
معامالت مسکن بقیه شهرهای کشور 
برای فصل پاییز اعالم نشده اما شواهد 
بیانگر رکود و کاهش خرید و فروش 
خانه و آپارتمان در دیگر ش���هرهای 
کشور است؛ با این حال میزان استفاده 
از تسهیالت خرید مسکن مربوط به 
این بانک در آبان امس���ال نسبت به 
مهر گذش���ته فقط 22 درصد کاهش 
پیدا ک���رد؛ بنابراین روند دریافت و 
استفاده از این تسهیالت نشانگر اتکا 

بخشی از جامعه متقاضی مسکن به 
تسهیالت بانکی برای صاحب خانه 

شدن است.
مدیر عامل بانک مسکن تصریح 
کرد: تس���هیالت س���اخت مسکن 
قابلیت انتقال به خریداران واحدهای 
مسکونی نوساز تحت شرایط و ضوابط 
مشخص بوده و همین قابلیت باعث 
شده گروهی از سازنده ها از تسهیالت 
س���اخت برای سرمایه گذاری های 

ساختمانی خود استفاده کنند.
طب���ق این گ���زارش، در ماه 
گذشته بانک مسکن از محل صندوق 
پس انداز مس���کن یک���م بیش از 7 
میلیارد تومان تس���هیالت ساخت به 
شکل انفرادی یا مجتمع سازی برای 
افزایش عرضه مس���کن در کشور به 

متقاضیان پرداخت کرد.
همچنین از مح���ل صندوق 
پس انداز مس���کن یکم، یک هزار و 
76۰ خانه اولی در سراس���ر کشور 
صاحب خانه شدند و ماه آبان نزدیک 
به 24۰ میلیارد تومان تسهیالت خرید 
مسکن به سپرده گذاران صندوق پس 

انداز مسکن یکم پرداخت شد.
وی همچنی���ن با بی���ان این 
ک���ه113299 نفر از متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن بیش از 44۰۰ میلیارد 
تومان وجوه اولیه اجرای طرح را واریز 
کرده اند، روند افتتاح حساب و واریز 
وجوه اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی 
مس���کن را تا 1۸ آذر اعالم کرد و 
گفت: تعداد 16۵ هزار و 2۵4 نفر در 
طرح اقدام ملی مسکن افتتاح حساب 
ک���رده اند که از این تعداد 113 هزار 
و 299 متقاضی واریز وجوه اولیه را 

انجام داده اند.
ش���ایان رقم واریز وجوه اولیه 
متقاضیانی که حساب افتتاح کرده اند 
را بی���ش از 44۰۰ میلیارد تومان بیان 
کرد و افزود: مبلغ پرداختی از محل 
آورده متقاضی���ان به پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن بیش از 216 میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی در ادام���ه تعداد پروژه های 
معرفی شده برای دریافت تسهیالت 
را هم 1۵2 پروژه ش���امل 11 هزار و 
447 واحد اعالم کرد و افزود: تعداد 
پروژه های معرفی ش���ده طرح اقدام 
ملی مسکن به دفترخانه ها برای انعقاد 
قرارداد 17 پروژه به تعداد 2۵26 واحد 
و همچنین تعداد پروژه هایی که انقعاد 
ق���رارداده کرده اند 19 پروژه به تعداد 

2۵31 واحد است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین 
مبلغ قرارداد منعقد شده را بیش از 2۵3 
میلیاردتومان تخمین زد و گفت: میزان 
مبلغ پرداخت شده از محل تسهیالت 
به پروژه ها 172/4 میلیارد ریال است.به 
گفته وی، سایر پروژه های طرح اقدام 
ملی مسکن در حال تشکیل پرونده و 

مراحل کارشناسی است.

ب���ا توجه به افزای���ش هزینه های تولید و 
همچنین قیمت گندم در کش���ور های همسایه، 

قیمت خرید تضمینی نیازمند بازبینی است.
اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم 
وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری 
صدا و س���یما اظهار داش���ت: قیمت در ایجاد 
انگیزه برای تولید گندم عامل بسیار موثری است 
که موجب می ش���ود کشاورز روی مزرعه خود 
سرمایه گذاری کند و با استفاده از بهترین نهاده ها 

تولید خود را افزایش دهد.
وی گف���ت: در حال حاضر قیمت خرید 
تضمینی گندم هر چند نسبت به گذشته بهبود 
یافت���ه، اما ب���ا توجه به قیمت این محصول در 
بازار های جهانی و افزایش هزینه تولید در کشور 

نیازمند تجدید نظر است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
افزود: برای این که گندم به مصرف انسانی برسد، 
قیمتش باید از محصوالت رقیبی همچون جو و 

ذرت بیشتر باشد، ولی درحال حاضر قیمت گندم 
از جو کمتر است ضمن این که در کشور های 
همس���ایه قیمت گندم و آرد 4۵ درصد از ایران 
گرانتر است که همین موضوع انگیزه قاچاق را 

فراهم می کند. 
وی با اشاره به این که رقم دقیقی از میزان 
قاچاق این محصول در دس���ت نیست، اظهار 
داشت: برای این که گندم وارد سیلو شود و به 
جای دیگر نرود و کش���اورز انگیزه تولید داشته 
باش���د، باید قیمت خرید تضمینی این محصول 
به گونه ای باش���د که نرخ تورم و دیگر مولفه ها 
در آن دیده شود و کاشت گندم برای کشاورزان 

به صرفه باشد. 
اسفندیاری پور با اشاره به این که سال 9۸ 
از کش���اورزان ۸ میلیون و 2۰۰ هزار تن خرید 
تضمین���ی و 31۰ هزار تن خرید توافقی گندم 
صورت گرفت، گفت: نیاز کش���ور برای تامین 
محصوالت وابسته به گندم همین میزان است و 

واردات صورت گرفته برای تامین ذخایر راهبردی 
بوده و اگر کشاورزان مورد حمایت قرار گیرند، 
همچنان نیاز کشور به گندم از داخل کشور تامین 
می شود و این امکان وجود دارد که عملکرد در 

واحد سطح هم افزایش یابد.
وی با بیان اینکه آخرین برآورد ها نش���ان 
می دهد که پارس���ال 13 میلیون و ۵۵۰ هزار تُن 
برداشت گندم صورت گرفته است، اظهار داشت: 
خوش���بین هستیم که سال زراعی پیش رو هم 
جزو سال های خوب باشد و تولید گندم نسبت 

به سال 9۸ افزایش یابد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
افزود: با توجه به اقدامات انجام ش���ده روند رو 
به رشد تولید گندم ادامه دارد و می توانیم بگوییم 
که در حال حاضر به پایداری تولید رسیده ایم، 
ولی حفظ این شرایط و اجرای برنامه خوداتکایی 
گن���دم نیاز به حمایت و تعیین قیمت تضمینی 

مناسب برای این محصول دارد.

 در دو ماه گذشته از سال آبی )99-14۰۰( تاکنون ورودی آب سد های 
کشور از ۵ میلیارد و 3۰۰ میلیون مترمکعب گذشته است.

محمد حاج رسولی ها قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان به اینکه حجم مفید مخازن کشور 
۵1 میلیارد متر مکعب است، افزود: هم اکنون 2۵ میلیارد و 4۰۰ میلیون 

مترمکعب آب در مخازن سد های کشور ذخیره شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ درصد ظرفیت مخازن سد های کشور 
پر شده است، گفت: با مدیریت انجام شده ما آمادگی مهار سیالب های 

احتمالی زمستانه را داریم.

 تا روز دوش���نبه با توجه به 
سکون  نس���بی جو و پایداری هوا، 
غلظت آالینده های جوی در کالن 
شهرها و شهرهای صنعتی به ویژه 
تهران، اراک، کرج و اصفهان پیش بینی 

می شود. 
محمد اصغری معاون پیش بینی 
و هشدار سازمان هواشناسی در گفتگو 
با فارس در تش���ریح آخرین وضع 
جوی کش���ور اظهار داشت: امروز 
در اس���تان های گیالن، مازندران و 
گلس���تان، بارش برف و باران و در 
خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان 
رضوی و ارتفاعات استان های واقع 
در دامنه های شمالی و جنوبی البرز 
شرقی، بارش برف و مه آلودگی پیش 
بینی  می شود.همچنین از اواخر وقت 
امروز بارش در استان های واقع در 

سواحل خزر کاسته می شود.وی با 
بیان اینکه فردا و دوش���نبه در اغلب 
نقاط کشور جو آرام است و ماندگاری 
هوای سرد راداریم، اظهار داشت: از 
فردا به تدریج سامانه بارشی از سمت 
غرب وارد کشور می شود و غرب و 
شمال غرب را در بر می گیرد. معاون 
پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی 
در تشریح وضع جوی پایتخت  گفت: 
آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی 
ابری پیش بینی می شود و بیشنه و 
کمینه دم���ا 9 درجه باالی صفر و 
یک درج���ه زیر صفر خواهد بود. 
همچنین امروز  بندرعباس با بیشینه 
دمای 27 درجه باالی صفر گرمترین 
مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 
شش درجه زیر صفر، سردترین مرکز 

استان است.

گمرک ایران بخشنامه مجاز بودن ترخیص کامیون های دست دوم وارداتی 
را با هماهنگی س���ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تمام گمرکات 

اجرایی کشور ابالغ کرد.
ب���ه گ���زارش مهر، پس از آنکه وزیر راه و شهرس���ازی طی نامه ای به 
رئیس جمهوری خواهان موافقت با ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم 
)زیر سه سال ساخت( اروپایی، کره ای و ژاپنی که در انبارهای گمرکات کشور 
دپو شده اند، شد، رئیس جمهوری هم بالفاصله با درخواست وی موافقت کرد 
و به وزیر صنعت دستور داد تا با ترخیص آنها موافقت کند.صدراهلل بمانا مشاور 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در امور نوسازی ناوگان عمومی حمل 
و نقل هم از موافقت رئیس جمهوری با درخواست وزیر راه برای ترخیص 

حدود 2۰۰۰ دستگاه کامیون مانده در انبارهای گمرک خبر داد.

وزارت راه و شهرسازی:  آیین نامه نظام اجاره داری مسکن تقدیم دولت شده است 

وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازبینی قیمت خرید تضمینی گندم شد

ورود 5/۳ میلیارد مترمکعب آب به سد ها پیش بینی سرمای یک درجه زیر صفر در تهران

 کامیون های وارداتی دست دوم مجاز 
به ترخیص شدند

اتاق اصناف ایران با توجه به ادامه داش���تن شیوع 
ویروس کرونا در کشور برنامه جدیدی برای فعالیت های 
صنفی تدوین کرده و به دنبال تصویب آن است تا اصناف 
بتوانند بدون نیاز به تعطیل کردن واحد خود، با کاهش 

دادن ریسک شیوع کرونا به فعالیت ادامه دهد.
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با 
ایرنا گفت: با توجه به اینکه زمان بهبود شرایط و رفع 
مشکل شیوع کرونا مشخص نیست، به دنبال تصویب 
مقرراتی برای مراکز تجاری و واحدهای صنفی هستیم 
تا بعد از تایید مقامات مسئول، میزان تعطیالت کاهش 

پیدا کند و در چارچوب مشخصی فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه عدم انتقال هوا زمینه انتشار 
ویروس کرونا را تقویت می کند، تصریح کرد: یکی از 
دالیل تعطیل کردن پاساژها بسته بودن فضای آن است 
ک���ه قصد داریم با انتخاب یک ناظر برای هر یک از 
این اماکن شرایط تردد مردم را تسهیل کنیم.رئیس اتاق 
اصناف ایران افزود: مس���ئول پاساژ با دسترسی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند از سالمت 
افراد یقین پیدا کند که یکی از راه های آن بررسی کارت 

ملی برای دریافت اجازه ورود به این اماکن است. بر 
همین اساس به افراد مبتال از جمله صاحبان کسب و کار 

و مردم اجازه ورود به پاساژها را نخواهند داد. 
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال تدوین 
مقرراتی هس���تیم در هر صنف بر اساس متراژ پذیرای 
مشتری باشند تا با رعایت این نکات، فعالیت مطمئنی 

را داشته باشند.
ممبینی با بیان اینکه از این طریق توقف فعالیت 
اصناف کمتر می ش���ود، اظهار داشت: برای جلوگیری 
از تشکیل صف های طوالنی، ناظران پاساژ باید میزان 
حضور را هم کنترل کنند تا با تراکم جمعیت مواجه 
نشویم.به گفته وی، در حال حاضر در فروشگاه های 
زنجی���ره ای تامین کننده کاالهای مورد نیاز با تجمع 
مواجه هستیم که بدون هیچ نظارت و کنترلی به فعالیت 

خود ادامه می دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح کاهش 
س���اعت فعالیت صنوف مختل���ف تاکید کرد: با این 
محدود کردن کسب و کارها تا ساعت مشخص شده 

)ساعت  1۸( مخالف هستیم.

 اتاق اصناف ایران درصدد تدوین برنامه ای برای 
فعالیت های صنفی است 

 مدیرکل جمعیت و نیروی کار مرکز آمار با بیان اینکه بازار کار در 
ایران به شرایط فصلی وابسته است، گفت: در تابستان امسال از 62 میلیون 
نفر جمعیت سن کار در ایران 41/۸ درصد در بازار کار فعال بودند، این 
در حالی است که در نرم جهانی باید 6۰ درصد جمعیت سن کاردر بازار 

کار فعال شوند. 
به گزارش مهر، علی اکبر محزون در گفتگوی تلویزیونی با ش���بکه 
خبر با بیان اینکه در تابستان امسال در مجموع 23 میلیون و ۵42 هزار در 
کشور ما شاغل بودند، افزود: از این تعداد 14 میلیون و 29۸ هزار نفر در 
هفته بیش از 44 ساعت کار کردند و 34 درصد هم از این افراد کمتر از 

44 ساعت مشغول کار در بازار بودند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری یک شاخص کالن اقتصادی در کشورها 
محسوب می شود، گفت: در مقایسه با تابستان پارسال، در فصل تابستان 

امسال شاغالن بازار یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر کمتر بودند.
مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ 
بیکاری در تابس���تان امسال 9/۵ درصد بود، گفت: این در حالی است که 
عدد متوسط نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان بین 6 تا 7 درصد 

است و این 9/۵ درصد عدد کمی نیست.
یک کارشناس اقتصادی هم در این گفتگو با تحلیل شاخص های بازار 
کار ایران در تابستان امسال اظهار داشت: 7۰ درصد بنگاه های تجاری در 
ایران کمتر از پنج نفر شاغل دارند و تحریم ها و شرایط اقتصادی و کرونا 

امسال را به شدت آسیب پذیر کرده است.
فاطمه عزیزخانی افزود: بررسی ها نشان می دهد که 6۰ درصد شاغالن 
در ایران غیر رس���می هس���تند و در استان های مرزی و محروم این رقم به 

7۰ درصد می رسد.
وی با بیان اینکه 37 درصد ش���اغالن در کش���ور ما به وجود آورنده 
شغل خود هستند، یادآور شد: این رقم در استان های مرزی و نقاط محروم 

کشور بیش از ۵۰ درصد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وضع بازار کار در ایران خوب 
نیست و وظیفه مراکز علمی و پژوهشی است نسبت به این شرایط حساسیت 
بیشتری نشان دهند تا تصمیم گیرندگان در مورد جمعیت غیر فعال پنهان 

و کاهش نرخ بیکاری در کشور تصمیم مناسبی بگیرند.

 نرخ بیکاری در تابستان امسال
 به 9/5 درصد رسید

 برنامه ریزی شده تا پرداخت 
الکترونیک هزینه های درمانی برای 
دارندگان بیمه های تکمیلی تا پایان 

سال عملیاتی شود.
غالمرضا سلیمانی رئیس کل 
بیمه مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا وسیما گفت: برای این منظور 
باید از طریق سامانه ای به وزارت 
بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، 
سازمان غذا و دارو، داروخانه ها و 

کلینیک ها متصل شویم.
وی گفت: نرم افزار خوبی از 
طرف وزارت بهداش���ت برای این 
هدف تهیه شده و در حال اتصال به 
آن ها هستیم تا به صورت منسجم و 
یکپارچه با همکاری نظام بهداشت 
و درمان بتوانیم در بحث پرداخت 
الکترونیک هزینه های درمانی برای 

بیمه های تکمیلی عمل کنیم.

رئیس کل بیم���ه مرکزی با 
بی���ان اینکه این پرداخت می تواند 
هزینه ویزیت پزشکان،  داروخانه ها 
و هزینه های بیمارستانی را شامل 
شود، گفت: حدود 1۵ میلیون نفر 
تحت پوشش بیمه های تکمیلی از 
این خدمات بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام 

ش���ده برای صدور بیمه نامه ها به 
صورت برخ���ط و غیرحضوری 
گفت: برای ص���دور بیمه نامه ها 
سیس���تم دیجیتالی پیاده شده و 
بیمه نامه همه 23 میلیون وس���ایل 
نقلیه که بیمه می شود به صورت 
الکترونیک صادر و در سیس���تم 
س���نهاب در قالب کد یکتا ثبت 

خواهد شد.
سلیمانی گفت: در مورد بیمه 
آتش س���وزی و حمل و نقل هم 
امس���ال کد یکتا پیاده شده است و 
امیدواریم تا پایان س���ال برای بیمه 
درمان و بیمه زندگی هم کد یکتا 
عملیاتی شود.وی افزود: در صورت 
اجرای این طرح افراد می توانند وضع 
بیمه خود را به صورت الکترونیک 
بررسی و همه دارایی های بیمه شده 

خود را کنترل کنند.

پرداخت الکترونیک هزینه  درمان بیمه های  تکمیلی تا پایان سال

وعده های تبلیغات برای برگزاری تورهای واکس���ن کرونا که از س���وی 
برخی تورگردان ها مطرح می شود، کامال غیرمعتبر است و مردم به این ادعاها 

توجهی نکنند.
شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با 
فارس تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان انجام پروازها به مقصد 
ترکیه برای تزریق واکسن کرونا را تایید نمی کند و مسئولیت تبلیغات در این 

زمینه فقط متوجه برگزار کنندگان این تورها است.
وی اضافه کرد: تولید واکسن کرونا به تازگی در جهان آغاز شده است و 

هر کشور برای تزریق واکسن، اتباع خود را در اولویت قرار می دهد.
آدم نژاد اظهار داشت: پروازهای فعلی به مقصد کشور ترکیه هم فقط برای 

جابه جایی مسافران با اهداف شخصی آنها انجام می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این تورها از  سوی شرکت های هواپیمایی 
داخلی برگزار شده است؟ گفت: خیر، برخی تورگردان ها با این وعده سعی 
در فریب مردم دارند.بنابراین گزارش، به تازگی برخی تورگردان ها با ادعای 
تزریق واکسن کرونا در کشور ترکیه  با راه اندازی تورهای تفریحی سعی در 

خالی کردن جیب مردم دارند.

مردم فریب تورهای »واکسن کرونا« را نخورند 
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����� كل غله �خدما� با��گانى �ستا� هرمزگا� به نمايندگى �� شركت ما�� تخصصى با��گانى ��لتى �ير�� با شناسه ملى 10100709826 � كد �قتصا�� 
411111119863 ��نظر ���� �� �جر�� ما�� (27) قانو� �لحا� برخى مو�� به قانو� تنظيم بخشى �� مقر��� مالى (2) نسبت به شناسايى سرمايه گذ���� 
 ��جد ش���ر�يط به منظو� �نجا� عمليا� تجهيز�تعمير�با�س���ا�� �نگهد����بهر� بر�����پر��خت �جا�� � �نتقا� به سرمايه پذير به ��� ROLT سر�خانه 

شهيد حقانى بند�عبا� ��قع �� بند�عبا� �بلو�� ��نشگا� �جنب ساختما� ����� غله � خدما� با��گانى �ستا� هرمزگا� �قد�� نمايد.
سرمايه گذ���� ��جد شر�يط مى تو�نند �� تا�يج ��� ��مين �گهى �� ���نامه ها� �سمى كشو� � محلى �ستانى به مد� 7 ��� كا�� تا تا�يخ 1399/9/30    
س���اعت 14/30  جهت ��يافت �سنا� ���يابى صالحيت � با��يد �� محل �� س���اعا� ����� به نشانى بند�عبا� �بلو�� ��نشگا�  ��بر�� ��نشگا� ���� �سالمى ����� كل غله � خدما� با��گانى 

�ستا� هرمزگا� ���حد طرحها� عمر�نى مر�جعه نمو�� � �سنا� ���يابى �� ��يافت نمايند.
شر� مختصر� �� عمليا� �جر�ئى:

1- �جر�� �بنيه شامل �صال� سقف�تعمير�� �يو��ها�ساخت ساختما� ها� جنبى � �������صال� سالن بر��تى� تونل �نجما�� كف سر�خانه �...
2- خريد � نصب تجهيز�� سرمايش���ى بر�� سالن ها� سر�خانه شامل كمپرسو�ها��پر�تو�ها� كند�نسو�ها��پر�تو�ها� پيش سر�كن��سايل �طفا� حريق�� لوله كشى ���سيستم بر� �سانى 

به همر�� تابلو بر��� كابل كشى ها� ال��
3- تعمير � بر�� �سانى تجهيز�� منصوبه �� سالن ها

�� تهيه طر� �تعمير � با�سا�� �عايت مو��� �يل توسط سرمايه گذ��ضر��� �ست
4- ���ئه طر� تجهيز� تعمير� با�سا�� � سر�خانه شهيد حقانى بند�عبا� بر �سا� ضو�بط �عال� شد� � شر� خدما� تهيه شد� پس �� كسب �متيا� ال��

5-كليه عمليا� با�سا�� � ساخت � سا�ها� جديد مى بايست بر �سا� ضو�بط � �ستاند���ها� حاكم بر پر��� ها� ملى باشد.
6- طر� نوسا�� سر�خانه مذكو� مى بايست به گونه �� باشد كه ساختما� ها� صنعتى � ����� � تجهيز�� منصوبه سر�خانه پس �� پايا� ���� بهر� بر���� به صو�� سالم � قابل بهر� بر���� تحويل گر��.

7- �خذ كليه مجو�ها� قانونى �عم �� شهر�����منابع طبيعى�محيط �يست�سا�ما� نظا� مهندسى �... به عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.
8- خريد � تكميل �نشعابا� بر� گا� تلفن �� � فاضال� �... مربو� به پر��� به عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.

9- بهسا�� معابر � فضاها� �سترسى محد��� طر� �عم �� محوطه سا�� جد�� كشى كانالها� هد�يت �� فضا� سبز � ��شنايى محوطه به عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.
10- تهيه مصالح مو�� كاال � تجهيز�تى كه بر�� �جر�� كامل پر��� مو�� نيا� باشد بر عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.

11- پر��خت كليه مالياتها عو��� � هزينه ها� نظاير �� به عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.
12- مهلت ��يافت �سنا� ���يابى:�� تا�يج 1399/9/23 لغايت 1399/9/30( تا ساعت 14/30)

13- محل � مهلت تحويل پاكت �س���نا� ���يابى: �� تا�يخ 1399/10/1 لغايت 10/11/ 1399 (تا ساعت 13/30)  به صو�� ال� � مهر شد� با ضر� مهر شركت با �كر �قيق موضو� فر�خو�� 
به نشانى فو� �لذكر

14- هزينه ��� �گهى به عهد� سرمايه گذ�� مى باشد.
15-ال�� به �كر �ست سايرشر�يط �جزئيا� ���سنا� فر�خو�� ��� شد� �ست .        

��حدحقوقى ����� كل غله �خدما� با��گانى �ستا� هرمزگا�     شناسه �گهى: 1054254

����� كل غله �خدما� با��گانى �ستا� هرمزگا�

�گهي مناقصه شما�� 07�1399/� � (نوبت ���)
ش�ركت س�يما� س�فيد ني �يز �� نظر ���� �نجا� خدما� تأمين 
غذ�� پرس���نل كا�خانه (تقريب���ا� 4500 � 3500 پر� ناها� يا ش���ا� 

 

�� هر ما�) �� به ش���ر� مند�� �� �سنا� مناقصه به مد� يك سا� �� طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� �فر�� حقوقي 
����� تأييد صالحيت ����� تع���ا��� كا� � �فا� �جتماعي �عو� به عمل 
مي �يد. ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند جهت ��يافت �سنا� مناقصه به سايت 
WWW.NEYRIZCEMENT.COM يا �مو� با��گاني شركت �� 

محل كا�خانه مر�جعه نمايند.
�خرين مهلت تحويل پيش���نها�ها پايا� �قت ����� ��� ش���نبه مو�� 

99/09/29 مي باشد.
ساير ش���ر�يط �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �س���ت � �� صو�� نيا� به 
�طالعا� بيشتر با شما�� تلفن ها� 8�53830006�071 ��خلي ها� 237 

� 296 تما� حاصل فرماييد.
�مو� با��گاني شركت سيما� سفيد ني �يز 



کشور کره جنوبي که توسعه را با ايران آغاز کرد 
در حالي از طريق تولي���د و صدور هر خودرو به طور 
متوسط 25 هزار دالر و همچنين شرکت هاي فناوري 
اطالعات مانند سامسونگ و ال جي با ساخت و فروش 
هر گوشي به طور متوسط 150 دالر درآمد ارزي عايد 
کشورشان مي کنند که در ايران به دليل ارتباط نامطلوب با 
دنيا و فقر تکنولوژيک براي ايجاد اشتغال، منابع طبيعي به 
شدت تحت سيطره فعاليت هاي مخرب همچون معدن، 
صنعت سيمان، فوالد و چراي بي رويه دام قرار دارند. 

به اين ترتيب زير فشار چنين صنايعي، پهنه هاي 
طبيعي ايران سال به سال در حال فرسوده شدن است و  
تاسف بار اينکه توسعه معادن آن هم به شکل غير اصولي 
در س���ال هاي اخير رشد بااليي داشته است. چنانکه به 
رغم اين شرايط خسارت بار، سال گذشته ميزان سرمايه 
گذاري در اين بخ���ش و صنايع معدني به 2.3 ميليارد 
دالر رسيد که در مقايسه با سال 97 رشد 60 درصدي 

را نشان مي دهد.
  براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شمار معادن فعال کش���ور بيش از 5600 معدن است 
که بطور متوس���ط 400 ميليون تن مواد معدني از آنها 
اس���تخراج مي ش���ود که 60 تا 65 درصد آنها مصالح 
ساختماني است که در اغلب آنها کوه ها  به کلي حذف و 

از صفحه سرزميني ايران محو مي شود! 

تخريب در جاي جاي کشور
بايد خاطرنش���ان کرد که کوه ها »برج هاي آبي« 
جهان محسوب مي شوند و بين 60 تا 80 درصد از منابع 

آب شيرين سياره ما را تأمين مي کنند.  
  به رغم اين مزيت، تقريباً در همه استان ها مي توان 
ردپاي معدن داري را آن هم به شکل غير اصولي و مخرب 
کوه ها و طبيعت مشاهده کرد. فعاليت اغلب معدن داران 
و ضعف نظارت دستگاه هاي متولي به گونه اي است که 
گويا معدن داران در کشور ديگري سرگرم استخراج اند که 

هيچ دلسوزي ديده نمي شود.

بلعيدن کوه کرکس  
مصداق ويرانگري در معدن ها را از جمله مي توان 
در منطقه نطنز مشاهده کرد. معادني که در حال محوکردن 
»کوه کرکس« در شهرستان نطنز هستند. دامنه کوه کرکس 
حداقل 69 معدن را در دل خود جاي داده است، شدت 
بهره برداري از اين معادن به قدري است که تا چند سال 

ديگر اثري از کوهستان کرکس باقي نخواهد ماند! 
 شهرستان نطنز، شهر چنارهاي کهن در دل کوير 
ايران از قديم االيام به سرزميني با چشمه ها، قنات ها و 
باغ هاي فراوان معروف بوده اس���ت. خاک منطقه نطنز 
روزگاري به قدري حاصلخيز ب���ود که ميوه هاي آن 
به تحفه نطنز شهرت داشتند. 400 رشته قنات در اين 
شهرستان و روستاهاي تابعه وجود داشت. اين شهرستان 
شامل روستاهاي بسياري اس���ت که هر کدام ويژگي 
خاص خود را دارد اما سه نقطه معدني مهم)کمجان و 
ابيانه( )اوره( و )طرق رود( به دليل مجاورت با کوه ها 
به منبعي پول س���از و اقتصادي براي معدنداران تبديل 

شده است. 
  پوشش گياهي اين منطقه به دليل وجود گياهان 
دارويي بي نظير اس���ت. بر اساس مطالعات انجام شده 
تعداد 290 گونه گياهي در منطقه کرکس وجود دارد. 
اما موضوعي که به مدت چندين دهه بالي جان مردم 

و حيات وحش اين منطقه شده، تعدد معادن استخراج 
سنگ در منطقه اس���ت. مجوز استخراج و بهره برداري 
از معادن منطقه از سال 1360 صادر شد و اکنون فقط 
در محدوده نطنز 69 معدن فعال است. در حالي که بر 
اساس قانون، معادن نبايد بيشتر از 25 سال استخراج و 
بهره برداري داشته باشند اما در همين منطقه کوچک 
معادني وجود دارد که بهره برداران با گذشت بيش از 25 
سال هنوز هم مشغول تکه تکه کردن کوهستان کرکس و 

انتقال آن به کارخانه هاي مربوطه هستند.
فرزاد عليزاده، فعال محيط زيست در اين زمينه با 
اشاره به اينکه روستاي اوره در دل منطقه ياد شده و در 
دامنه کوه کرکس حداقل 12 معدن را در دل خود جاي 
داده است، گفته است: شدت بهره برداري از اين معادن 
کوه خوار به نحوي است که تا چند سال ديگر اثري از 

کوهستان کرکس باقي نخواهند گذاشت!

نابودي تحفه نطنز
 فرزاد علي���زاده درباره کژروي ه���ا در معدن ها 
مي افزايد: اکثر قريب به اتفاق معدن کاوان منطقه تخلفات 
عديده اي را مرتکب ش���ده اند. از رعايت نکردن حريم 
روستا و رودخانه ها گرفته تا برداشت بيش از ظرفيت، 
ايجاد سروصدا و مزاحمت براي ساکنان و حيات وحش 
کم نظير منطقه، به طوري که اثري از حيات وحش در اين 

منطقه باقي نمانده است. گرد و خاک حاصل از برش 
سنگ ها، ريه هاي ساکنان روستاهاي اطراف را از تاب و 

توان انداخته است. 
گرد و خاک حاصل از برشکاري و انفجار، باغ هاي 
اطراف را هم آلوده و محصوالت کشاورزي روستاييان را 
از ميان برده است و ديگر از تحفه نطنز، آن گالبي آبدار 
خوشمزه که شهرت ملي داشت، خبري نيست. برگ هاي 
درختانش هم زير سطوح آغشته به سيليس مسدود شده 
و نفس درختان را به شماره انداخته است. سالهاست 
ساکنان اين مناطق تالش کرده اند تا صداي به حق خود 

را به گوش مسئوالن برسانند. 

داالنکوه زير توپخانه معدن داران  
از داالنکوه هم مي ت���وان به عنوان ديگر نمونه از 
معدنداري مخرب ياد کرد که برداشت سنگ از اين کوه، 
محيط زيست و ميراث فرهنگي اين منطقه را در معرض 

تخريب قرار داده است. 
داالنکوه، کوه هايي پيوس���ته با جذابيت بصري 
باال در نزديکي ش���هر داران در غرب اصفهان است. 
معدن داران براي برداشت س���نگ از اين کوه از مواد 
منفجره استفاده مي کنند که عالوه بر تخريب کوه، از بين 
بردن ارزش ميراثي اين کوه، حيات وحش منطقه را هم 

از زيستگاه شان فراري مي دهد. 
داالنکوه از سال 88 به عنوان منطقه حفاظت شده 
ثبت شده اس���ت. به گفته اداره محيط زيست اصفهان 
معدن داران از يک سال قبل يعني سال 87، براي فعاليت 
معدني در اين منطقه مجوز گرفته اند يعني همان موقع که 

اينجا منطقه شکارممنوع بوده است!

تخريب چشم اندازهاي بي بديل 
نکته تاسف بار ديگر در معدنداري اين است که 
در مناطق بياباني که به شدت نيازمند محيط کوهستاني 
هستند تا رحمت آسماني از طريق بارندگي نازل شود، 

اين کوهستان ها را در قالب معدن به نيستي مي فرستند و 
محو مي شوند.

در نمونه هاي ديگري از زخ���م معادن بر چهره 
طبيعت ايران »ميثم جاللي« از اهالي مشهد که دل پري 
از نابودي طبيعت به دست معدنداران دارد،  مي گويد: 
متأسفانه فجايع زيست محيطي که معدن کاران فرصت 
طلب باعث آن هستند، يکي دو مورد نيست. از جمله 
در جنوب مشهد رشته کوه سنگي زيبايي وجود دارد 

که يکپارچه از سنگ است و به قله اي با نام چين کالغ 
منتهي مي شود. از جاده پشت اين کوه � راه دسترسي به 
سد طرق � مي بينيم که معدن کاران چه باليي بر سر اين 
کوه زيبا آورده و قسمت هاي مختلف اين کوه را زخمي 
کرده اند. در حالي که اين رشته کوه مي توانست يکي از 

جاذبه هاي گردشگري طبيعي مشهد باشد.
 يک شهروند کاش���اني ديگر هم که نمي خواهد 
نامش فاش شود، درباره تخريب معدن ها به نام استخراج 
مي گويد: متأس���فانه اين اتفاق به طرز وحشتناکي در 
روستاهاي کاشان هم افتاده و زمين به دست معدنکاران 

به طرز دلخراشي مجروح شده است. 
کوه ها و تپه ها که چشم انداز هاي طبيعي بي بديلي 
ساخته بودند تکه تکه شده و از بين رفته است، باغ ها و 
مزارع زيادي به دليل غبار آهکي ناشي از برش سنگ ها 
خشک شده، از بين رفته و متروکه شده اند؛ چه کسي بايد 

از ميراث طبيعي اين کشور محافظت کند؟
يک شهروند مازندراني هم که دل پري از تخريب 
استانش به دست معدنکاران و بي نظارتي دستگاه هاي 
متولي دارد، خاطرنشان مي کند: متأسفانه در مازندران 
عالوه بر جنگل، کوه ها هم به افراد فرصت طلبي واگذار 
شده که مشخص نيست چگونه در روز روشن توانستند 

آن را به نام بهره برداري پايدار غارت کنند.

 آنها با سرعت مشغول تخريب و تخليه طبيعت 
هس���تند و اگر به همين ترتيب پيش برود تا چند سال 
ديگر مازندران هم به يک ناحيه بياباني تبديل خواهد 

شد.

تخريب کامل چهره کوهستان
وحيد اوصانل���و، مدرس دانش���گاه و از اهالي 
شهرستان خرمدره در اس���تان زنجان هم با دلي پر، از 

خسارت معادن بر پيکره شهرش مي گويد: تعدادي معدن 
سنگ گرانيت در کوهستان هاي شهرستان خرمدره وجود 
دارد اما هجوم معدنکاران و فعاليت مخرب آنها در دو 
دهه اخير به قدري باالست که با اين روند و در غياب  
نظارت کافي از طرف سازمان ها و دستگاه هاي متولي 
بايد در انتظار تخريب کامل چهره کوهستان اين منطقه و 

خسارت هاي زيست محيطي باشيم.
وي مي افزايد: متأس���فانه گويا معادن واگذار شده 
ارث پدري معدنکاران است و بي رحمانه آن را تاراج 
برده و خرابه اي به وسعت کيلومترها برجاي مي گذارند.

 اوصانلو اين را هم يادآور مي شود که به نظر بنده 
اگر اين حجم برداشت سنگ گرانيت از اين مناطق با 
اين روند استخراج شود تا دو دهه آينده تقريباً 70 تا 80 
درصد گرانيت قابل استحصال در اين منطقه رو به اتمام 
مي رود که نمونه بارز اين پديده را در کوههاي اطراف 
روستاي »خليفه لو« مي  توان مشاهده کرد. در نهايت اهالي 
مي مانند و کوههاي محو يا تخريب ش���ده! اين است 

مديريت صنعتي سرزمين به دست وزارتخانه متولي! 
وي به جمله نتايج مخربي که اين معادن سنگ در 

دهه هاي گذشته به بار آورده اند اشاره مي کند: 
تخريب پوشش گياهي: اين مناطق براثر تردد مکرر 
تريلرهاي حامل سنگ که  براثر احداث راههاي فراوان 

در دل دامنه کوهها بدون کارشناسي احداث شده اند،  
موجب تخريب کوهستان و از بين رفتن پوشش گياهي 
و سر آخر ايجاد سيالب هاي فراوان در فصول بهار و 
پاييز مي شوند که نمونه بارز اين مسأله به وجود آمدن 
سيالب هاي شديد در فصل بهار امسال و سال گذشته 

بود. 
 اس���تقرار دس���تگاه هاي برش و حفاري بزرگ 
معدنکاران باعث از بين رفتن زيبايي کوه هاي اين منطقه 

شده  است. متأسفانه کوه هايي که طعمه استخراج مصالح 
ساختماني مي شوند ظرف مدت چند سال به کلي محو 

مي شوند و اين گناه نابخشودني است.  
تغييرات اقليمي و کاهش بارش: به نظر بنده با اين 
روند  کاهش ارتفاع کوهها در استان و به ويژه در اين 
شهرس���تان در دراز مدت اقليم منطقه تأثير محسوسي 

خواهد يافت.

تهيه مصالح در حاشيه کوهها
از ديگر معضالت صنعت معدنداري، اس���تقرار 
ماشين آالت صنعتي در حاشيه کوه ها و آلوده شدن منابع 

آبي براثر فعاليت معدنداران است.
»مريم وريج کاظمي« پژوهشگر جغرافياي سياسي 
و ژئوپليتيک از بعد محيط زيستي به خصوص در خطه 
شمال کشور اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد و 
مي گويد: قرار گرفتن کارگاههاي تهيه مصالح ساختماني 
در حاشيه کوهها و تپه هاي مورد نظر با دخالت در تغيير 
جهت رودخانه هاي جاري در مس���ير طبيعي خود به 
منظور شستن شن و ماسه ناشي از خرد کردن سنگ ها 
مي تواند حيات زيس���تي رود ها و در کنارش درياي 
کاسپين)خزر( را دچار چالش کند؛ ضمن اينکه ورود 
شيرآبه هاي س���مي صنعتي ناشي از فعاليت هاي چنين 

کارگاههايي هم مي تواند تهديدي جدي براي منابع آبي 
ساکنان باريکه شمالي کشور و همينطور آلودگي مزارع 
و باغ ها پايين دست رودخانه شود؛ همچنين با بيشترين 
حجم از آالينده هاي ناشي از استخراج معادن در قسمت 
باالدستي رودخانه و س���رريز شدن پسآب هاي ناشي 
از آن، ساحل نشينان درياي کاسپين)خزر( مانند ايران، 
روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان را 
تحت تأثير قرار مي دهد و امنيت زيست محيطي منطقه 

را تهديد مي کند  . 
به گفته وي، کما اينکه احداث چنين کارگاه هايي 
به افزايش جاده هاي نامتعارف در نواحي داخلي جنگلها 
مي انجامد که زمينه هاي آسيب پذيري جنگل از جانب 
گردشگران و حتي بوميان را هم هموار مي کند. تاکنون 
ساخت جاده هايي که به س���وي معادن و کارگاههاي 
صنعتي مس���تقر در جنگل ها کشيده شده باعث از بين 
رفتن گونه هاي نادر گياهي � جانوري هيرکاني ش���ده 
است. ضمن اينکه افزايش س���طوح بتني، آسفالت و 
ساير سازه هاي انس���ان ساخت، موجب افزايش درجه 
حرارت در جنگلها و باال رفتن سطح تبخير مي شود و 
مقاومت درختان پهن برگ را که بيشترين گونه درختي 

هيرکاني ست کاهش مي دهد. 
الزم به ذکر اس���ت پهن برگهاي هيرکاني مقدار 
زيادي از آالينده هاي هوا را کاهش مي دهند. اين درختان 
در جلوگيري از فرس���ايش خاک، ايجاد غذا و پناهگاه 
براي جانوران، توليد اکس���يژن و جذب گاز کربنيک و 
ساير گازها سمي و ايجاد ميکروکليما براي تلطيف هواي 

جنگل نقش دارند.  

آلودگي رودخانه به لطف معدن! 
بايد خاطرنشان کرد که يکي ديگر از آسيب هاي 
معدنداري خسارت بار در ايران آلودن منابع آبي نزديک 
به معادن اس���ت. رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
چالوس نسبت به رهاسازي رسوب معادن شن و ماسه 
منطقه به داخل رودخانه چالوس و پيامدهاي زيست 
محيطي آن هش���دار داده و مي گويد: در بازديدي که 
به تازگي از تعدادي معادن شن و ماسه منطقه داشتيم 
تخلفاتي را مش���اهده کرديم از جمله رهاسازي شبانه 
رسوب ناشي از شست وشوي ماسه به داخل رودخانه 

چالوس است. 
سيداصغر مطهري در ادامه درباره آلودن زيستگاه 
آبزيان به سخنانش مي افزايد: متوليان اين معادن حجم 
انبوه رسوب ناشي از شست و شوي ماسه را در مکاني 
به نام استخر ترس���يب جمع کرده و شب هنگام مسير 
خروجي اين اس���تخرها را باز مي کنند و آلودگي وارد 
نهرهاي منتهي به رودخانه چالوس مي ش���ود در حالي 
که اين رسوبات نه فقط به زيستگاه انواع آبزيان آسيب 
مي رساند بلکه بخش کشاورزي را هم تحت تأثير قرار 

مي دهد. 
مطهري سپس به آلودن زنجره غذايي آزيان اشاره 
مي کند: دهانه رودخانه چالوس زيستگاه مهم آبزيان نظير 
ماهي آزاد و قزل آال اس���ت و رهاکردن رسوبات سبب 
مي ش���ود تا زنجيره غذايي اين گونه هاي ارزشمند و 
کمياب از ميان برود که نتيجه آن تلف شدن ماهيان است.

زخم معادن باريت بر پيکره طبيعت   
باريت يکي ديگ���ر از صدها نمونه ويرانگري 
اس���ت؛ اگرچه فعاليت هاي معدني باريت دهه 80 
با هدف توسعه اقتصادي و اش���تغالزايي در »راز و 
جرگالن« آغاز شد ولي به گفته مرزنشينان خراسان 
ش���مالي، اقدامات مزبور ره���اوردي جز تخريب 
عرصه هاي طبيعي بکر و دست نخورده اين شهرستان 

محروم نداشته است. 
 »باريت« از ذخاير معدني و دارايي هاي شهرستان 
محروم و مرزي راز و جرگالن است که چشم اميد 
س���اکنان اين خطه دورافتاده به آن دوخته شده و 
نظارت و بهره برداري صحيح از آن مي تواند، نقش 
ويژه اي در توسعه مشاغل روستايي و محروميت زدايي 

از اين خطه داشته باشد. 
کشف و استخراج اين ذخاير معدني به زمان 
قبل از تفکيک سه اس���تان خراسان در سال 82 بر 
مي گردد ولي با گذش���ت سال ها از فعاليت معدني 
در کانس���ارهاي باريت منطقه، از سخنان اهالي اين 
شهرس���تان مرزي چنين بر مي آيد که جز تخريب 
مراتع، خسارات زيست محيطي و عدم دريافت حقوق 

کارگران چيزي عايد اين منطقه محروم نشده است. 
برخي از اهال���ي راز و جرگالن مي گويند که 
اگر بر بلنداي تپه هاي روستاهاي جرگالن بايستي، 
برخالف انتظار، چش���م اندازي جز ويراني خاک و 
سنگ و رد پاي لودر و بيل مکانيکي نمي بيني و گويا 
حيات در حال رخت بستن از مراتع اين منطقه است! 

گمان نمي کرديم معدن هم تخريب گر باشد
يک کارگر جرگالني که سال ها در معادن باريت 
اين خطه مشغول فعاليت بوده است، مي گويد: طي 
سال هاي اخير استخراج سنگ را با کمترين امکانات 
و ايمني انجام مي داديم تا جايي که برخي از کارگران 
در حين انجام کار دچار حادثه شدند ولي چون بيمه 

نبودند، مبلغي هم دريافت نکردند. 
وي که نخواست خود را معرفي کند به سخنانش 
مي افزايد: من و خيلي از هم واليتي ها گمان نمي کرديم 
که معدن هم تخريب گر باشد و تصورمان آن بود که 
فقط باعث شکوفايي منطقه و اشتغالزايي خواهد شد 
ولي با وضعيت پيش آمده چاره کار براي اشتغال را 

دوباره در مهاجرت به تهران و کالنشهرها يافته ام. 
 »ارازگلدي نيازي« از معتمدان محلي اين منطقه 
مرزي هم درددل دارد: س���ال ها از آغاز استخراج و 
ارس���ال محموله هاي پي درپي سنگ باريت از اين 
منطقه مي گذرد ولي متأسفانه سهم جرگالني ها از 
فعاليت هاي معدني، کوه ها و مراتع زخمي و چاه هاي 

عميق است. 
وي مي افزايد: در واق���ع کوه   هاي زيادي براي 
فعاليت   هاي معدني در منطقه شکافته شده و خيلي از 
اهالي همين منطقه که خود تا چند   سال پيش در قالب 
نيروي کار با چکش و قلم در تونل   ها، عرق ريخته   اند، 
االن نه فقط بيکار شده اند بلکه براي چراي دام خود 

در مراتع هم با مشکل مواجه   اند. 
محمد داود بيگي
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 * کشور کره جنوبي از طريق توليد و صدور هر خودرو به طور متوسط 25 
هزار دالر و  هر گوشي به طور متوسط 150 دالر درآمد ارزي عايدش مي شود

* شدت بهره برداري از معادن »کوه کرکس« در شهرستان نطنز به قدري است 
 *    مريم وريج کاظمي پژوهشگر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک: ورود شيرآبه هاي که تا چند سال ديگر اثري از کوهستان کرکس باقي نخواهد ماند! 

سمي و صنعتي ناشي از فعاليت هاي کارگاههاي تهيه مصالح ساختماني مي تواند 
تهديدي جدي براي منابع آبي ساکنان باريکه شمالي کشور باشد 

 * وحيد اوصانلو، مدرس دانشگاه: با وجود هجوم معدنکاران و فعاليت مخرب 
آنها  به معدن سنگ گرانيت در کوهستان هاي شهرستان خرمدره در استان 

زنجان بايد در انتظار تخريب کامل چهره کوهستان اين منطقه باشيم 

چشم انداز برداشت ناپايدار از معادن)بخش نخست(  

تير خالص معدن هاي ويران بر طبيعت ايران
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آگهى برگزارى فراخوان عمومى 
مناقصه عمومى (ارزيابى كيفى)
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شركت گا� �ستا� هرمزگا� �� نظر ���� فر�خو�� ���يابى كيفى جهت برگز��� مناقصه 
عمومى تكميل � توسعه گا��سانى به ��س���تاها� بستك �� �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت به پيمانكا� ��جد شر�يط به شر� �يل ��گذ�� نمايد : 
1. موضو� مناقصه : تكميل � توسعه گا��سانى به ��ستاها� تد��ئيه� �� كند�� �� 
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پيشنها�� ����� نفت �ستفا�� مى گر��.
8. حد�قل �تبه قابل قبو� جهت شركت �� مناقصه : �تبه پنج نفت � گا� يا �تبه چها� 
تاسيسا� � تجهيز�� � ���ئه گو�هينامه صالحيت �يمنى �� ����� كا�� �فا� � �مو� �جتماعى. 

ضمنا� كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� ���يابى كيفى �� ��يافت � تحويل �سنا� �ستعال� 
���يابى كيفى تا ��سا� �عوتنامه جهت ساير مالحظه مر�حل مناقصه� �� طريق ��گا� 
س���امانه 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� �� 
س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� فر�خو�� محقق 
سا�ند. �طالعا� � �سنا� مناقصه عمومى پس �� برگز��� فر�يند ���يابى كيفى � ��سا� 

�عوتنامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.
شما�� مجو� : 1399,5078

���بط عمومى شركت گا� �ستا� هرمزگا�

شركت ملي گا� �ير�� 
شركت گا� �ستا� هرمزگا�

 (سهامى خا�)

ش�ركت ماشين س�ا�� پ�ا�� �� نظر ���� به منظو� تأمين �هن �ال� مو�� 
نيا� پر��� ها� جا�� خو� نسبت به شناسايي � ���يابى تأمين كنند�/ فر�شند� 
�هن �ال� (���� تير�هن� ميلگر�� نبش���ي� نا���ني �...) ����� سو�بق مرتبط � 

تو�� مالي كافي �قد�� نمايد.
لذ� ��جدين ش���ر�يط مي تو�نند حد�كثر ظر� مد� يك هفته �� تا�يخ �نتشا� 
�گهي� نسبت به �عال� �ما�گي � معرفي مكتو� خو� �قد�� نمو�� � ���مه كا�� 
به �نضما� تصا�ير مد��� ثبتي � مجو�ه���ا� فعاليت �قتصا�� � تجا�� خو� 
�� به ����: تهر��� 800 متر بعد �� سه ��� تهر�نپا�� (به سمت �بعلى)� تقاطع 
خيابا� �ما�ند � بلو�� ش���اهد(��بر�� جايگا� س���وخت)� پال�197 �  ��حد 

�بيرخانه شركت ماشين سا�� پا�� ��سا� نمايند.
(لطفا� جهت كس���ب هرگونه �طالعا� بيش���تر با تلفن 7�77707063�021 

��خلي 261 � 259 � 119 تما� حاصل فرماييد).

آگهي فراخوان شناسايي 
تأمين كننده آهن آالت

مزايده 99/1  نوبت دوم
�ين شركت �� نظر ���� يك ��حد �پا�تما� تجا�� به مساحت 187 مترمربع �� به ����: 
تهر�� � خيابا� فلس���طين � پايين تر �� ميد�� فلسطين � كوچه شهيد عسگر� � پال�6 � 
طبقه ��� � �� به باالترين پيشنها� ��گذ�� نمايد. متقاضيا� مي تو�نند جهت گرفتن �سنا� 
مز�يد� � با��يد �� ملك مذكو� تا يك هفته پس �� ��� �گهي با تلفن ها� 02188938632 

� 02188901168 � تلفن همر�� 09121884039 تما� حاصل نمايند.
�ما� با��يد با هماهنگي قبلي 14 �لي 17

شركت توسعه پيشتازان فناوري طال 

آگهي دعوت به مجمع (نوبت دوم) شركت مدار اعتماد ساري  (سهامي خاص)
 ثبت شده به شماره 8898 ساري به شماره شناسه ملي 10760363213

بدينوسيله به �طال� كليه س����هامد���� مي �ساند با توجه به حد نصا� نرس����يد� سهامد���� �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) مو�� 1399/09/17 بدينوس����يله �� كليه سهامد���� 
محتر� �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) �� ساعت 9 صبح 
مو�� 1399/10/04 �� ���� �س����تا� ما�ند��� � شهرستا� س����ا�� � بخش مركز� � شهر سا�� � 
محله خز� � كوچه ��يا پانز�هم (شهيد جمش����يد�) � بلو�� شهيد بهشتي � پال� 0 � طبقه سو� � ��حد 
6 كدپس����تي 4817795807 تش����كيل مي گر��� جهت �تخا� تصميم مو��� �يل حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ���: 1� �نتخا� مدير��. 2� �نتخا� 

هيأت مديره ���نامه كثير�النتشا�.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/10/03ـ   نوبت دوم
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام)

 شماره ثبت 1984 شناسه ملي 10240049946
به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مي �س���اند با توجه به �ينكه جلسه نوبت ��� مجمع عمومي عا�� 
ساليانه صاحبا� سها� بر�� بر�سي عملكر� سا� مالي منتهي به 1399/06/31 مو�� 1399/09/20 
به حد نصا� قانوني نرسيد� لذ� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� صاحبا� سها� �� ��� 
چها�شنبه مو�� 1399/10/03 ��� ساعت 10:00 صبح �� محل «مجتمع شهريا�» ��قع �� ���بيل 
� عبا� �با� � بلو�� �توبوسر�ني (مالك �شتر) � مجتمع ش���هريا� � بلو� A � سالن كنفر�نس � طبقه9 
برگز�� خو�هد شد. بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� � يا �كال � نمايندگا� قانوني �يشا� �عو� 
مي شو� كه بر�� �خذ تصميم �� مو�� موضوعا� جلسه فو� �لذكر� حضو� به هم �سانند. ��يافت برگه 
���� به مجمع با �� نظر گرفتن �بالغيه ش���ما�� 440/050 مو�� 1398/12/26 � محد��يت حضو� 
بيش �� 15 نفر� س���ا�ما� محتر� بو�� � ����� بها��� جهت سهامد���� �لز�مي مي باشد. بر� ���� به 
جلسه �� ساعت 9:00 صبح قبل �� شر�� مجمع �� محل برگز��� با ���ئه مد��� شناسايي معتبر ���ئه 
خو�هد شد. «���ئه تصوير كا�� ملي � شناسنامه س���هامد���� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي 

به �ليل نيا� به �طالعا� هويتي �نا� جهت ��� �� سامانه ثبت شركتها �لز�مي مي باشد».
�ستو� جلسه: 1� �س���تما� گز��� فعاليت هيئت مدير� � گز��� با��� قانوني شركت. 2� بر�سي 
� �تخا� تصميم نس���بت به تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� (صو�تها� مالي) س���ا� مالي منتهي به 
1399/06/31. 3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� � تعيين حق �لزحمه �يش���ا� بر�� س���ا� مالي 
 منتهي به 1400/06/31. 4� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� سا� مالي منتهي به 1400/06/31. 
5� ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �نها �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.

هيئت مديره شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) 

آگهي تمديد مهلت پذيره نويسي عمومي سهام شركت شوكوپارس (سهامي عام)

 ثبت شده به شماره 606 و شناسه ملي 10100359308

پير� �گهي منتشر� �� ���نامه ها� �طالعا�� �بر�� � �سالت مو�� 1399/08/26 بدينوسيله 

به �طال� مي �ساند كه مهلت پذير� نويسي عمومي حق تقد� ها� �ستفا�� نشد� �ين شركت 

كه �� تا�ي���خ 1399/09/26 پايا� مي پذير�� طبق ��خو�س���ت هيئت مدير� � مو�فقت 

سا�ما� بو�� � ����� بها��� طي نامه شما�� 030�998/610171 مو�� 1399/09/17 

به مد� 28 ��� � تا تا�يخ 1399/10/24 (�� تا�يخ 1399/09/27 تا تا�يخ 1399/10/24) 

تمديد گر�يد.
هيئت مديره شركت شوكوپارس (سهامي عام)

شر�يط مز�يد�:
1� ���� پايه معامله � شر�يط پر��خت معامله �� قالب �سنا� مز�يد� به �طال� متقاضيا� خو�هد �سيد.

2� متقاضيا� مي بايس���ت جهت ��يافت �سنا� مز�يد� هر ش���ركت� ضمن ���ئه �عالميه بانكي مبني بر ���يز مبلغ 50 ميليو� �يا� به حسا� سپر�� شما�� 0201850697006 نز� 
بانك �يند� شعبه جا� جم كد0308 به نا� شركت س���رمايه گذ��� صنعت نفت به نشاني �ين شركت ��قع �� تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� نيايش ��بر�� جا� جم� كوچه طاهر�� 

پال�81 مر�جعه نمايند.
3� مهلت ���ئه �سنا� مز�يد� �� تا�يخ ��� �گهي لغايت 1399/09/25 طي ���ها� ����� � �� ساعت 9 �لي 17 مي باشد.

4� �خرين مهلت تحويل پيشنها� تا ساعت 16 مو�� 1399/09/30 مي باشد.
5� پاكت ها� شركت �� مز�يد� ��� ساعت 17 مو�� 1399/10/01 �� محل شركت سرمايه گذ��� صنعت نفت مفتو� مي گر��.

6� ش���ركت س���رمايه گذ��� صنعت نفت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها� ��صله مختا� �ست � ش���ركت �� مز�يد� با �گاهي � قبو� �ين ش���ر�يط بو�� � هيچ گونه حقي بر�� 
شركت كنندگا� �� مز�يد� �يجا� نخو�هد كر�.

7� هزينه چا� �گهي � برگز��� مز�يد� به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.
متقاضيا� جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نند با شما�� تلفن 22651386 تما� حاصل نمايند.

آگهي مزايده
ش�ركت س�رمايه گذ��� صنعت نفت (س�هامي عا�) ��نظ�ر ���� 96 ��صد �� س�ها� خو� �� ش�ركت 

جو� گستر نفت �� با شر�يط �ير �� طريق مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد.

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمان خوارزمى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 295188 و شناسه ملى 10103323590 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/06/24 تصميما� �يل �تخا� شد: سمت 
�عضا� هيأ� مدير� تا پايا� ���� مديريت ش���ركت به ش���ر� �ير تعيين � تصويب شد: 
�قا� محمد�ضا سيفى به ش���ما�� ملى 1063345677 به سمت �ئيس هيأ� مدير� به 
نمايندگى �� شركت پاياپا� ملى (سهامى خا�) با شناسه ملى 10101788578 -�قا� 
محمد جامعى مقد� به ش���ما�� ملى 0062614053 به سمت نايب �ئيس هيأ� مدير� 
به نمايندگى �� ش���ركت توسعه مديريت سرمايه خو���مى (س���هامى خا�) با شناسه 
ملى 10101788787 - �قا� �حس���ا� باقرنيا خر�شاهى به شما�� ملى 0681742801 
به سمت عضو هيأ� مدير� به نمايندگى �� ش���ركت توسعه فنا��� �طالعا� خو���مى 
(س���هامى عا�) با شناسه ملى 10101788618 -�قا� س���عيد �حسانى به شما�� ملى 
0036769819 بعنو�� �حد� �� �عضا� هيأ� مدير� � مديرعامل به نمايندگى �� شركت 
كا�� �ير�� با شناسه ملى 10101789579 كليه �سنا� � ����� بها��� بانكى شامل چك� 
س���فته � غير� همچنين قر�����ها با �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيأ� مدير� � �� 
غيا� مديرعامل با �مضا� 2 نفر �� �عضا� هيأ� مدير� همر�� با م�هر شركت معتبر مى باشد. 
مكاتبا� عا�� ش���ركت با �مضا� مديرعامل شركت همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
بخش���ى ���ختيا��� هيأ� مدير� مند�� �� بنده���ا� 5� 7� 10� 11� 14� 16 ما�� 13 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور�ساسنامه به مديرعامل تفويض گر�يد.
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022157)



انسان ها بر دو گونه اند: هادى، هابط. انسان هادى كه »براى 
هدايت فرس���تاده شده است«، نفس مطهر و معصومى است 
كه صاحب نور هدايت است، و رمز هدايت و راز نجات در 
نزد اوست. و انسان هابط كه »در مغاك تاريك خاك درافتاده 
و به هبوط دچار گش���ته اس���ت«، همه بشريت سرگشته در 
وادى ضاللت و اوهام است؛ يعنى انبوه انبوه انسانى كه هر 
كس از آنان در دامن انس���ان هادى آويخت و هدايت او را 
شناخت و به تعاليم او عمل كرد، به رهايى رسيد و رستگار 

شد، و گرنه، نه...
پس انسان هادى، همان نفس قدسى معصوم است كه از 
سرادق عالم ربوبى، براى هدايت انسان، بدين جهان مى آيد و 
در واقع حقيقت كليه او مانند حقيقت كليه قرآن كريم نازل 
مى شود تا بتواند در دسترس بشر قرار گيرد و انسان ها را با 
تزكيه و تعليم، به هدايت اعظم و عبادت اكمل و قرب اتم 
راهبر گردد. روشن است كه الزمة قرب اتّم، حب كامل است بر 
حسب استعداد و مجاهدت هر فرد. و حقيقت ايمان در مرحله 
كمال، همان حب است: دوست داشتن، دوست داشتن خدا و 
دوست داش���تن خلق خدا. الزمة دوست داشتن خدا، »عبادت« 

است، و الزمه دوست داشتن خلق، »خدمت«.
در اسالم، انسان هادى، پس از نفس الوهى پيامبر اعظم 
و اكرم)ص(، همان كسانند كه در حديث نبوى و مسّلم »ثقلين« 
عدل و لنگه قرآن كريم قرار گرفته اند. حديث ثقلين از احاديث 
مسلم است. دانشمندان و حافظان حديث از اهل سنت نيز آن 
را با اسناد معتبر نقل كرده اند و سخنانى بسيار مهم درباره معنى 
و ش���رح و اهميت آن گفته اند، از اين گونه كه چون قرآن تا 
قيامت باقى است، پس هميشه از عترت نيز يك تن كه عدل 

قرآن باشد و مشكات هدايت، در جهان باقى خواهد بود.1
انسان هادى ناگزير »معصوم« است. علم صحيح، مالزم 
با عصمت است و عصمت مالزم با علم صحيح. قرآن كريم 
مجموع كلى »علم صامت« است، و انسان هادى مجموع كلى 
»علم ناطق«. او يا پيامبر است: »مدينة علم«، يا وصى پيامبر: 
»باب مدينه علم«. و على)ع( خود باب و در اين شهر، »جايگاه 

جامع« علم است: »انا مدينه العلم و علٌى بابها«.2
منم شهر علم و علي ام در است

درست اين سخن، گفت پيغمبر است
و هر چه از اين علم پس از آنچه از پيامبر اكرم)ص( رسيده 
است، به هر كس و به هر جاى برسد، از افاضه اين وصى 
خواهد بود و سپس ديگر اوصيا، چنان كه در احاديث نبوى 
بدان تصريح گش���ته است. پس علم صحيح3 و علم حقيقى 
و حقيقت علم، »شناخت درست همه حقيقت هاى عالم � از 
ثابت و زايل، در زمان و ماوراى زمان � به وجهى كه مستلزم 
قدرت نيز باشد«، در قرآن كريم است و در سينه معصوم، يعنى 

انسان هادى، انسان حامل نور هدايت. 
در اين جهان كه نش���ئة ظهور ظلمت اس���ت، و سراى 
طبيعت است، و مقطع تراكم حُجب »پرده ها و پوشش ها«ست، 
تنها نور اس���ت كه قدرت راهنمايى دارد و مى تواند هدايت 
كند، و آنچه از نور باشد. از اين روست كه هدايت حقه و 
راهنمايى راستين، تنها و تنها، در قرآن كريم است: »قد جاءكم 
م��ن اهلل ن��ور...« )مائده، 15( و در تعاليم معصوم »كالمكم نور« 
)زيارت جامعه( و از همين  جاست كه شرح و تفسير هدايت 
كلي���ة قرآنى، »تبيين خط قرآنى در علم و عمل، يعنى خط 
شناختى و خط سلوكى و اقدامى فردى و اجتماعى، تربيت 
فرد قرآنى و ساختن جامعه قرآنى«، جز از طريق معصوم و 
به دست او كه عدل قرآن است و واجد مجموع علم قرآنى 
)علم تنزيل، علم تأويل، علم حروف مقطعه و...( است، تحقق 
راس���تين نخواهد يافت، به نص قرآن كريم كه »فاسئلوا اهل 
الذكر« )نحل، 43؛ انبيا، 7(. روايت شده است از على)ع( كه فرمود: 
»نحن اهل الذكر: آن اهل ذكر و اهل قرآن كه بايد علم قرآنى 
را از آنان آموخت، ماييم«4 و به نص حديث ثقلين كه: »ما ان 

تمسّكتم بهما، لن تضّلوا«.
پس آن كسان كه مى پندارند از هدايت قرآنى بى داللت 
معصوم بهره ور گشته اند و به »قسطاس مستقيم« دست يافته اند 
و نيازى به معصوم ندارند، و با اين وصف، به حيات دينى 
رسيده اند، در درون تاريكستان روح مردة خويش، از حيات 
حقيقى محرومند تا چه رس���د به احياء، و در ظلمات اوهام 
خويش و معلومات و مصطلحات خويش »ظلماٌت بعضها فوق 
بعض« غرقند و غافل5 و از سر غفلت مغرور. حيات تن به 
آب است و هوا، و حيات روح به علم است و داللت. علم 
در واقع آن اس���ت كه تعلم مِن ذى علم )آموختن از دارندة 
علم حقيقى( باشد و به داللت او و تبيين او. در اين صورت 
است كه علم است و آثار علم صحيح از آن براى نفس عالم 
پديد مى آيد و از او به ديگران مى رس���د. در حقيقت متعلم 
بدين گونه، متعلم َعلى سبيل نجاه )رهيافته به رستگارى( خواهد 
بود. و عالم ربانى در اين مقام، همان انسان هادى است. علم 
در قرآن است و داللت به چگونگى اين علم و راه رسيدن 
به آن، در نزد معصوم. و هر چه جز اين باشد، تاريكى است 
و گمراهى، و ظلمت است و ضاللت، و عدم وصول است 
به توهم وصول، و گرفتارى در دام صنعت و اصطالح است 
به تصور علم، و تسويالت و آراسته هاى نفسانى است كه از 
خويگر شدن )تأنس( با آن صناعات و اصطالحات پديد مى آيد 
و غرور كاذب مى آفريند. و اينك سخنى درباره نهج البالغه، 
كالم جاودانه اى كه خود شمه اى است از تعاليم انسان هادى، 

و على لكل قوم هاد. 
خاموشى

سخن گفتن درباره سخن على نيز دشوار است، به همان 
اندازه كه سخن گفتن درباره خود على)ع(. اين كالم جاودانه را، 
جاودانه كالمى بايد تا آن را بشناساند و در سرايش عظمت هايش 
روزگار بگذارد. اينجا پهنه اى و ژرفايى و عظمتى است بيگانه با 
نهايت ها. چه بي شمار انديشمندان و فرزانگان و ژرف نگرانى كه 
خاموش ماندن را سخته تر دانستند و سكوت را گوياتر شمردند، 
و چه بسيار فرهيختگان و سخنوران و شاعران، كه قهرمانان 
بزرگ و پيروز پهنه هاى سخن و سخنورى بودند، ليكن در اين 

پهنة بيكران و عرصه سترگ نيارستند پوييد...

هنگامى كه به متنبّى � شاعر بزرگ عرب � مى گويند: »چرا 
در ثناگسترى على چيزى نمى سرايى؟« مى گويد: »و صفات ضوء 
الشمس تذهب باطال«: درباره خورشيد چه بگويم؟ خورشيد، 

يعنى خورشيد...
يكى از دوستان فاضل به مناسبتى از من خواست تا درباره 
نهج البالغه، كالم جاودانه على)ع( گفتارى تقرير كنم و سخنى 
بگويم و در اين مقوله مقاله اى بنگارم. و من هر بار به عذرى 
از كنار اين كار مى گذشتم. تا اينكه شبى در خالل سخن گفت: 
»ما تو را در رده شيفتگان على به شمار مى آوريم، پس چگونه 
در اين باره خاموشى؟« و من نمى دانستم چه بگويم و دردى كه 

جان متنبّى و همانندان متنبى را آكنده مى داشت، هم اكنون جان 
مرا آكنده مى دارد، چه سان در ميان نهم درد عجز و ناتوانى، 

در برابر عظمت ياد على و ياد سخن على؟!
من خود مى دانستم كه اين خاموشى از چيست؟ من كمتر 
از متنبى مات عظمت هاى على)ع( نيستم، بلكه آنچه من با واژه 
»عظمت« درباره على)ع( ياد مى كنم، از مقوله اى است جز آنچه 
متنبى و امثال متنبى را مبهوت ساخته است. آرى، من از سر 

عمد در اين سكوت مبهوت گون خويش غرق بودم:
و تركُت مدح���ى للوصى تُعّمدا

اذ كان فضال مس���تطيال ش���امال
و اذا اس���تطاَل الش���ئ قاَم بنفسه

و صفات ضوء الشمس تذهُب باطال
من از ذكر مدايح وصى پيامبر به عمد خاموش نشسته ام؛ 
چه، نمى توان جهانى را در بيانى گنجانيد. آن عظمت كه به 
ذات خويش قائم است، چه نيازى به مدح دارد؟ آيا بيهوده 

نيست معرفى آفتاب عالمتاب؟
اين واژه هاى سرشار از شور، سرشار از شعور، سرشار از 
عجز، سرشار از درد، سرشار از فروتني هاى به حق، و سرشار از 
شيفتگى و اعجاب، عذرنامة شاعر عرب است، متنبى. قطره اى 
كه به او گفته اند تا در ثناى اقيانوس سخن بگويد، و ذره اى كه 

از او خواسته اند تا فضايل خورشيد را بسرايد...
نه تنها شاعران، كه ديگر متفكران و عالمان و مفسران و 
محدثان و فيلسوفان و متكلمان و اديبان بزرگ نيز سخنانى 
در همين  مايه بر زبان آورده اند، از اين جمله يكى ابواسحاق 
نظام بصرى است. يكى از دوستان كتابفروش ابوعثمان جاحظ 
مى گويد: از جاحظ � از اديبان و نويسندگان بزرگ عرب و 
متكلم معتزلى معروف )م: 255ق( � شنيدم كه اين سخن را از 
استاد خويش ابواسحاق نظام نقل مى كرد: »على بن ابى طالب 
محنه على المتكلم: ان وفاه حقه غال، و ان بخسه حقه اساء: 
س���خن گفتن درباره على)ع( مايه گرفتارى گوينده است. اگر 
درباره او سنگ تمام بگذارد، به غلو افتد، و اگر حق او را كم 
گيرد، بى ادبى باشد!«6 و من نمى يارستم آفتاب جهانتاب سخن 
على)ع( را نيز معرفى كنم، كه سخن على)ع( بخشى است از 

شعاع كرانه ناپيداى وجود على.
شناخت مقام امام معصوم و وصى پيامبر اكرم)ص( و خليفه 
خدا در زمين، و انباز كتاب خدا )قرآن( و مربى راستين انسان، 
موضوعى است كه بايد آن را در ميان نهاد و تا آنجا كه مجال 
اس���ت، شناساند؛ يعنى تا آنجا كه گوينده و شنونده توانايى 
معلوماتى و استعداد ادراكى دارند. و چنان نيست كه برخى 
ساده بينان و سطحى نگران، يا ناآگاهان از اين گونه شناخت ها و 
معارف، يا شورزدگان هدايت جوانان بگويند، كالم على را و 
به طور كلى پيشوايان را و گفتار و كردار آنان را، چنان باال 
مبريد كه از دسترس دور باشند و دور مانند! ما باال نمى بريم، 

خود بااليند و واال، و واقعيت اين اس���ت: »بحيث النجم من 
يد المتناولين«، آنجا كه خوشه پروين آويخته است، كجاست 
و تو اى آدم خاكى، كجايى؟ آيا مى توان دس���ت دراز كرد و 
ستاره پروين را در دست گرفت، در اوج آسمان؟ و اين خود 
يك تمثيل اس���ت كه از پيشوايان رسيده است. امام رضا)ع( به 
هنگامى كه در مرو خراسان براى گروهى سخن از مقام امام 
مى گفتند، فرمودند: »... بحيث النجم من يد المتناولين و وصف 

الواصفين«.7
آرى، بايد به شناخت واقعيت رسيد و به مقام »معرفت« 
نزديك گشت، و آنان را كه حامالن نور هدايتند، بهتر شناخت. 
و اين خود درخور ژرف بينى اس���ت كه  انديش���يدن در اين 
شناخت و نزديك گشتن به اين معرفت، نه تنها به بهره گيرى 
و هدايت جويى از سرچش���مه هاى فيض و هدايت و علم و 
عمل و اقدام زيانى نمى رساند، بلكه به اين مقصد كمك نيز 
مى كن���د. پس ذكر وااليى مقام »هاديان«، به هيچ روى باعث 
نمى شود تا مردم نتوانند از آنان بهره مند گردند، بلكه به عكس، 
سبب مى گردد تا همگان با شور و شعورى افزون، و آمادگى 
و اس���تعدادى بيشتر، و عشق و اخالصى عميق تر، و دركى 
پژوهنده تر، و تقربى واالتر، به آن چشمه هاى خورشيد نزديك 
گردند، و هر چه بيشتر روشنى گيرند و فيض يابند. و تا مقاصد 
تعاليم آنان و مطاوى آن تعاليم هر چه بيشتر شناخته آيد، و 
فضاى القايى و تربيتى آن تعاليم هر چه خوب تر رخ نمايد، و 
در ساختن فرد و جامعه و شدن هاى انسانى و صيرورت هاى 
انقالبى هر چه ژرف تر مؤثر افتد، و به روى انسان ظلمت زده و 
بندى ظلمتكده، راه »نور« بگشايد، و به دور از »شعار صرف«، 

در ميدان اقدام كارساز باشد.
همچنين، باش���د كه آنان كه دور افتادند و دور گشتند، 
بلكه با اسباب و عوامل و زمينه سازي ها دورشان كردند، نيز 
با برگشت به فطرت خويش، و تأمل در اين گونه گفته ها و 
شناخت ها گامى پيش نهند، و از گمگشتگي ها برهند، و از 
سرگشتگي ها رهايى يابند، و از ظلمت ها و سقوط ها برآيند، و 

به سرچشمه توجه كنند نه به مدعيان.
خواستن و جستن

با اين اشارت ها، به اين نقطه مى رسيم كه: بايد خواست 
و كوش���يد، و جس���ت و جوشيد، و شناخت و خروشيد، و 
نيوشيد و نوشيد. بايد خويشتن از اين پندار كه آنچه مى دانى 
يا بايد بدانى، همين هاست و بس رها ساخت، و غرورهاى 
كاذب را دور ريخت، و گمان هاى واهى را از سر به در كرد، و 
دانستنَك هاى بدتر از ندانستن »علَمك هاى زيانبارتر از جهل« را 
زير پا افكند، و در آستانه »حق بزرگ« سر فرود آورد، و براى 
حضور در حريم خورشيد آماده گشت. بايد فروتنانه خواست 

و خواستارانه جست، و از اين دامها و دامك ها َجست...
و چون به طلب شناخت پاكان و سخن پاكان برآييم، بايد 
نخست آيين پاكى پيش 
گيريم و بكوشيم تا اوهام 
و خياالت و صناعات و 
اصطالحات، راه بر ما بر 
نبندند. بايد بيدار باشيم تا 
غرور دانسته هاى كاذب، 
ظرف وج���ود و ظرف 
استعداد و ظرف درك و 
دريافت ما را پر نسازد، كه 
ظرف پر را جاى چيزى 
ديگر نيست. بايد اين حقايق 
زالل و اين واژه هاى اثيرى 
و اين انوار سيمگون ازلى، 
در مجالى فطرت رخشان 
و در چارچوب مكتب پاكان، و در كليت القايى تعاليم على)ع( 
دانسته گردد، نه در تاريكستان هاى بستة ذهنى و محدودانديشى، 
و نه در سردس���ارهاى ارتجاع گرايى، و نه در پيچ و خمهاى 
ش���ب گرفتة اغراض و مطامع، و نه در غباركده هاى اوهام و 
اصطالحات. و تو چون وجدان خويش قاضى كنى، دريابى كه 
بى تحصيل مقدمات و معلومات الزم و آگاهي هاى وسيع و 
درخور، و بدون پيدا كردن اهليت ها و شايستگي هاى بايسته، و 
بى خداجويى و فطرت گرايى و انسان دوستى و فضيلت پرستى و 
عدل خواهى و دادطلبى و اقدام گرى و انقالبى انديشى، نمى توان 
به كالم انسان هادى رجوع كرد، و دستگاه جامع شناختى و 
علمى و تربيتى و اقدامى و انقالبى آن كالم را چنان كه بايد، 

شناخت و چنان كه شايد شناساند.
كارنامه خورشيد

من نمى خواهم راه را بر كسانى ببندم؛ زيرا همان گونه كه 
ممكن است در قلمرو گسترده حيات انسانى، همواره برخى 
از مضامين و حقايق علمى و انس���انى و اجتماعى و حياتى 
و انقالبى »نهج البالغه« هر چه بيشتر فاش گردد، نيز ممكن 
است كه كسانى و مستعدانى با ذهنهاى نيرومند و هوشهاى 
سرشار به هم برسند و بخواهند سخنان شورانگيز على)ع( را با 
تفسيرهاى شورانگيز عرضه كنند. من اين امر را تخطئه نمى كنم، 
ليكن تحصيل آنچه را ياد ش���د، در اين كار، براى جوان و 
پير و پرشور و عادى واجب مى دانم، و در عين اينكه خود، 
شورآورى و شورگسترى را خوش دارم، بلكه رجحان مى نهم 
و ركود فكرى و سرد ذهنى را طرد و محكوم مى كنم؛ اما لزوم 
اهليت هاى اساسى ياد شده را توأم با تقواى فكرى و تقواى 
دينى و تقواى برداش���تى و تقواى انقالبى، در هيچ موقعيتى 
ناديده نمى گيرم؛ زيرا كه ناديده گيرى آنها خيانت است به علم 

و دانايى، و دين و تشيع، و موازين و هدايات.
ما كتاب مظلوم، فكر مظلوم، و تعليم مظلوم، مانند انسان 
مظلوم، بسيار داريم كه مظلومند و مجهول القدر، و در آن ابعاد 
كه بايد و چنان كه بايد، شناخته نشده و تحليل نگشته اند، و 
چنان كه شايد مورد پيروى قرار نگرفته اند و تا آن هنگام كه 
شناختى درست و آگاهانه در ميان نباشد، چگونه پيرويى درست 
و آگاهانه پديد تواند آمد؟ همچون: نهج البالغه، خطب فاطميه، 
تعاليم عاشورا، صحيفه سجاديه، و بسيارى از حكمت ها و تعاليم 
امام بزرگ شكافت حقايق، و كانون عظيم گسترش تعاليم تابناك 
الهى، و آموزگار واالى ارزش هاى هماره جاودان در صيرورت 
انسانى، حضرت امام باقر)ع(... و بسيارى از حكمت ها و تعاليم 
پيشواى سترگ تربيت و شناخت، و فرمانرواى جاويد اقاليم 
رشد و آگاهى، و پرهيزآموز اباطيل دكه داران و مدعيان حقيقت 
و وصول، و نبض نيرومند حضور نور در لحظه هاى شدن و 
تكامل فطرى، حضرت امام صادق)ع(... و بسيارى از حكمت ها 
و تعاليم تجسم اعالى عقل آسمانى، و مرزبان بزرگ حقايق 
الهى، و قهرمان تسلط آفرين عرصه هاى احتجاجات كالمى، و 
طلوع گر فياض آفاق معارف قرآنى، و نگاهبان مرزهاى فرازمند 
اعتقادات حقه اس���المى، و كوبنده اوهام و اباطيل تفكرات 
بشرى، فروغ افزاى مطلع خورشيد، به طالع جاويد، خورآسا 
ساز خراسان، شمس الشموس آسمان علم و توحيد و ايمان، 
حض���رت امام رضا)ع(... و همين گونه ديگر امامان معصوم و 
هاديان مظلوم، كه هم مظلوم دشمنانند و هم مظلوم دوستان، 
هر كدام به گونه اى... آرى، آن هاديان و راهنمايان كه بيگانه 

كرد با آنان آنچه نبايد، و آشنا نكرد آنچه بايد!
و از اينجاست كه اين ناتوان گاه گاه گفته است امام جعفر 
صادق)ع( مظلوم تر اس���ت از امام حسين)ع(. اگر امام حسين)ع(، 
سيدالشهداى عرصه هاى حماسه و اقدام است، امام صادق)ع(، 
س���يدالمظلومين عرصه هاى شناخت و آگاهى است. آن همه 
برداشت هاى مايه تاسف از مذهب او، آن همه با ديدهاى بسته 
و منحط سخن گفتن از مكتب او، و آن همه مرتجعانه  انديشيدن 
درباره تعاليم او، آيا مظلوميتى بزرگ نيست؟ بايد به احياى »امر 
آل محمد)ص(« پرداخت، و تعاليم آنان را همان گونه درخشان 
شناخت، و همان گونه درخشان شناساند، و در سراسر گيتى به 
زبان هاى زنده و به صورت هاى مناسب نشر كرد، و بشريت 
محروم و نيازمند را بى نياز ساخت. آيا ديگران چه دادند به 
انس���ان و انسانيت؟ و چه چيز افزودند بر درخشش فجر و 

فوران سپيده و هنگامه خورشيد؟
بايد به احياى امر آل محمد)ص( پرداخت: »احياى شناختى 
و اقدامى«، كه احياى همه مواريث انبيا)ع( و اوصياست، احياى 
مجموع جهادها و ش���هادت هاى انسانى است، احياى كليت 
علمى و عملى قرآن كريم است، و احياى اسالم اصلى است 

و اصل اسالم. و نبايد درياى خروشان را چنان بركه اى نماياند، 
و خورشيد فروزان را چنان شمعى شناساند. بايد به يكسو نهاد 
گفته ها و برداشت هايى را كه نه از خون سيّال آن كلمات اثيرى 
رنگى دارند، و نه از شعله جّوال آن قبسات مقدس، پرتوى 
برگرفته اند. اين، كارنامه خورشيد است. كارنامه خورشيد، و 
حماسه انقالب؛ انقالب صدر اسالم كه »نهج البالغه«، حماسة 
آن است، و »خطب فاطميه« پيشگفتار آن حماسه، و »عاشورا« 
امضاى خونين آن. و تازيانه بيدارى، و كتاب شرف، و صوت 
عدالت، و مشعل قسط، و شمشير حق، و ستيغ بلند حمايت 
از محرومان و مظلومان، و تيغه آخته در برابر مس���تكبران و 
توانگران و بهره كشان و تكاثرطلبان، و سند هدايت فطرى و 
توحيد محض و نبوت متجلى و انسانيت كلى را... اين همه را، 
چونان كتابى معمولى و عادى، نبايد گشود و بست، و چنين 

نگشاييد و نبنديد!
در اثير بيكران

سرانجام اين چنين افتاد كه اين ذره خاكى، سر به آستان 
تجليات افالكى نهد، و اين تماشايى خيره، به فروغگاه انوار 
قاهر و چيره چش���م دوزد، و اين قطرة ظلمانى، س���خن از 
اقيانوس نور و نورانى گويد، و اين زندانى تاريكستان طبيعت، 
از كالم روشنان روشنى آفرين دم زند، و اين ناقص تر از هيوالى 
اولى، از سخن واالى معلم بزرگ عقل اعال ياد كند، و اين 
نوان ناتوان درباره كالم على »اسم بزرگ الهى، و روح بيكران 
هستى، و تأللؤ اعالى عقل جامع كائناتى، و تبلور حيثيت هاى 
واالى انسانى، و تجسم پرصالبت عدالت معيشتى و قضايى 
و اجتماعى«، سخن گويد. آرى، اين چنين قرار شد تا كلمه اى 
چند درباره نهج البالغه بگويد و خويشتن در فضاى اثيرى كالم 
على)ع( غرق كند و گفت و كرد. و با همه احساس ناتوانى 
كلمه اى چند بر زبان آورد. سپس حاصل آن لحظات را كه 
ضبط گشت و بعد به روى كاغذ آمد، بازنويس كرد، آنها را 
آراست و پيراست و افزود و كاست، تا به صورت اين مقاله 

درآمد، بدان اميد كه در دسترس عالقه مندى قرار گيرد.
براى آگاه گشتن از ابعاد عميق و آفاق وسيع و اعماق 
جليل نهج البالغه، بايد با چندين مرحله شناختى آشنا گشت. 
در واقع، با توجه به اين مرحله ها مى توان اين كالم ژرف و 
كتاب شگرف را تا اندازه اى شناخت. اين مرحله ها هر كدام 
نقطه آغازى است براى شناخت كالم جاودانه حضرت امام 

على بن ابيطالب)ع(.
از درخشان ترين نمونه هاى كالم »انسان هادى«، كالم امام 
على بن ابيطالب)ع( است. كالم على، پايين تر از كالم خدا و 
باالتر از كالم خلق خداست: »دون كالم الخلق و فوق كالم 
المخلوقين«8 تحليل درست اين سخن همان است كه ياد شد. 
اين تعبير، نبايد تنها يك وصف ادبى تلقى گردد، بلكه بايد 
عالوه بر آن، يك واقعيت مهم و يك شناخت بزرگ دانسته 
شود. كالم على)ع(، به يقين در مرتبه كالم وحى و كالم اهلل 
نيست، پايين تر از كالم خداى بزرگ است. و اين امر روشن 
است، ليكن باالتر از كالم انسان است؛ يعنى همة زمينيان، هر 
كالمى باشد و از هر كس باشد. هيچ كالمى و سخنى از كالم ها 
و سخنهاى موجود در روى زمين، با كالم على)ع( قابل قياس 
نيست، مگر كالمى كه از نظر ماهوى چونان كالم او باشد، 

يعنى كالم پيامبر اكرم)ص( كه در مرتبة افضل است.

با اين حساب، توجه مى كنيد كه در زمينه شناختى كالم 
على)ع( و ابعاد آن به چه نتيجه اى مى رسيم. على، ولى خداست 
و »انسان وجه اهلل« است، يعنى انسان ملكوتى حاضر در نشئة 
ملك. و كالم او نيز چنين است؛ يعنى كالمى است ملكوتى 
و تراويده از نفس ملكوتى، نهايت در صورت ملكى. على)ع( 
معصوم است، اسم اهلل است، جنب اهلل است، و ظرف علم 
الهى است، و كالم او از چنين نفسى تراويده است. على حجت 
خداست، و امين خدا در اقاليم هستى، و وصى صاحب قرآن، 
و خود صاحب علم قرآن، و باب مدينة علم قرآنى و اسرار 
لدنى، و واقف بر اسرار بسيار مهم »معراج«، و مأمور خدا در 
زمين براى تربيت و تعليم انس���ان، پس كالم او نور است و 

هدايت. و او انسان هادى است، هادى راستين.
*بخشي از مقدمه استاد در كتاب كالم جاودانه

 پي نوشت ها:
1� رجوع شود به مجلدات حديث ثقلين، از كتاب عظيم »عبقات االنوار«، 
تأليف عالمه مجاهد، مرزبان بزرگ حماسه جاويد، حضرت ميرحامد 

حسين هندى، متوفاي 1306ق.
2� براى ديدن مدارك بسيار اين حديث مسلم و مشهور، از طريق 
اهل سنت، رجوع شود به كتاب عظيم »الغدير«، ج6، ص61 � 77، 

از چاپ بيروت.
3� »علم صحيح« تعبيرى است كه از سخن حضرت امام محمدباقر)ع( 
گرفته شده است. همين  تعبير را در اين مقاله اصطالح قرار مى دهيم 
براى اشاره به علم واقعى و راستين، و خود تعبيرى بسيار غنى و 

گوياست.
4� تفسير مجمع البيان، ج7، ص40. نيز رك: تفسير برهان و تفسير  

نورالثقلين.
5� رك: بيان الفرقان، ج4، تأليف حضرت ش���يخ مجتبى قزوينى 

خراسانى 
6� امالى، شيخ طوسى، ج2، ص201

7� اص���ول كاف���ى، ج1، »كتاب الحجه«، باب نادر فى فضل االمام و 
صفاته.

8� شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، مقدمه. 
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*ذكر وااليى مقام هاديان، باعث نمى شود تا مردم 
نتوانند از آنان بهره مند گردند، بلكه سبب مى گردد 
همگان با شور و شعورى افزون، و آمادگى بيشتر 
خورشيد  چشمه هاى  آن  به  پژوهنده تر  دركى  و 
انسان  روى  به  و  يابند  فيض  و  گردند  نزديك 

ظلمت زده، راه نور گشاده شود
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»تفكر« بزرگترين عبادات است، 
بلكه مي توان گفت هيچ عبادتي برتر و 
هيچ عملي بزرگتر از آن نيست و هر 
عبادت و عملي متوقف بر آن است و 
انسان به هيچ مرتبه اي در پيشرفت هاي 
مادي و معنوي نمي رس���د جز با آن. 
در واقع تفكر حاصل انسانيت انسان 
اس���ت و با آن از ساير موجودات 

متمايز مي گردد. 
رواياتي درباره فضيلت تفكر

 پيامب���ر اكرم)ص( فرمود: »فكره 
ساعه خيٌر من عباده َسنه: يك ساعت 
تفكر از يك سال عبادت بهتر است. 
و ال ينال منزله التفكر اال من قد خّصُه اهلل بنور المعرفه و التوحيد:1 به درجه 
و منزلت تفكر دست نمي يابد مگر كسي كه خدا او را به نور معرفت و 

توحيد، به طور خاص، بهره مند گرداند.«
امام صادق)ع( فرمود: اميرالمؤمنين)ع( مي گويند: »نَبّه بالتّفكر قلبك: دلت را 
با انديشدن، بيدار كن. و جاف عن الليل جنبك: شب هنگام ]براي عبادت، از 
بستر[ برخيز. و اتِق اهلل ربك:2 و بترس از خدايي كه پروردگار توست.«

 حسن صيقل گويد: از امام صادق)ع( درباره اين جمله پرسيدم كه 
مردم روايت مي كنند: »تفكر ساعه خير من قيام ليله: يك ساعت انديشيدن، 
از يك ش���ب عبادت بهتر اس���ت.« آدمي چگونه بايد بينديشد؟ فرمود: 
»يمّر بالخربه او بالّدار، فيقول: أيَن ساكنوك: وقتي از كنار ويرانه يا خانه اي 
مي گذرد، بگويد: ساكنانت كجايند؟ و أيَن بانوك: كجايند سازندگان تو؟ ما 

لَك ال تتكلمين:3 تو را چه شده است كه سخن نمي گويي؟«
 امام صادق)ع( فرمود: »أفضل العباده ادمان التفكر في اهلل و في قدرته:4 

برترين عبادت، پيوسته انديشيدن درباره خدا و قدرت اوست.«
 ام���ام رضا)ع( فرمود: »ليس العباده كره الصاله و الصوم: عبادت زياد 
به نماز و روزة فراوان نيست، انّما العباده التفكر في االمر اهلل عزوجل: بلكه 

تفكر در امر خداي عزوجل، عبادت است.«5
 امام صادق)ع( فرمود: امير مؤمنان)ع( گفتند: » التفكر يدعوا الي البّر و 

العمل به: تفكر، به نيكي و عمل به آن دعوت مي كند.«6
 امام صادق)ع( فرمود: »كان اكثر عباده ابي ذر رحمه  اهلل، التفكر و االعتبار:7 

بيشترين عبادت ابوذر، تفكر و عبرت آموختن بود.«
 پيامبر خدا)ص( فرمود: »َعلي العاقل ان يكون له ثالث ساعات : خردمند 
بايد داراي سه وقت باشد: ساعه يُناجي فيها ربه عزوجل و ساعه يحاسب 
فيها نفس��ه: زماني با پروردگار خود راز و نياز كند و به محاس���بة نفس 
بپردازد، و ساعه يتفكر فيما صنع اهلل عزوجل اليه: زماني درباره آنچه خداوند 
عزوجل براي او انجام داده، بينديش���د، و س��اعه يخلو فيها بحّظ نفسه من 

الحالل: و زماني را به لذت حالل بگذارند.«8
  امير مؤمنان)ع( در وصيتش به امام حسن)ع( فرمود: »ال عباده كالتّفكر 
في صنعه اهلل عزوجل:9 هيچ عبادتي چون انديش���يدن در آفرينش خدا 

نيست.«
 رس���ول خدا)ص( فرمود: »اغفل الناس، من لم يَتّعظ بتّغير الدنيا من 
حال الي حال:10 غافل ترين مردم، كسي است كه از دگرگوني احوال دنيا 

پند نگيرد.«
 اسماعيل بن بشير روايت مي كند: هارون به امام موسي  بن  جعفر)ع( 
نامه نوشت: »مرا به سخني كوتاه موعظه كن.« امام نوشتند: »ما من شئ 
تَراه َعينَك اال و فيه موعظه:11 هيچ چيز نيست كه چشمت آن را ببيند و 

موعظه اي در آن نباشد.«
 امام حس���ن عسكري)ع( فرمود: »ليست العباده كثرَه الصيام و الصاله: 
عبادت به نماز و روزه بسيار نيست، و انّما العباده كثره التفكر في امر اهلل:12 

بلكه عبادت، انديشة بسيار در امر خداوند است.«
آياتي درباره تفكر در آفاق و انفس

قرآن كريم مي فرمايد: »اّن في خلق السماوات و االرض و اختالف اليل 
و النهار آليات الولي االلباب: همانا در آفرينش آسمان ها و زمين و رفت و 
آمد شب و روز، نشانه هايي براي خردمندان است. الذين يَذكرون اهلل قياما 
و قعوداً و َعلي جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات و االرض: همانان كه 
ايستاده و نشسته و خوابيده بر پهلويشان، خدا را ياد مي كند و در آفرينش 
آسمان ها و زمين مي انديشند و مي گويند: ربنا ما خلقَت هذا باطال سبحانك 
فقنا عذاب النار:اي پروردگار ما! تو اين ]آس���مان ها و زمين[ را بيهوده 

نيافريدي، پس ما را از عذاب جهنم نگاه  دار.« )آل عمران، 190�191(. 
� هو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه و النّهار ُمبصراً اّن في ذلك آليات 
لقوم يَسمعون: اوست خدايي كه شب را برايتان قرار داد تا در آن آرامش 
يابيد و روز را روش���ن گردانيد. همانا در اين، نش���انه هايي براي كساني 

است كه مي شنوند. )يونس، 67(.
� و هو الذي َمّد االرض: اوست خدايي كه زمين را گسترد. و جعل 
فيها رواسي و انهارا و من كل الثّمرات: و در آن، كوهها و رودها و از هر 
گونه ميوه اي قرار داد. جعل فيها زوجين اثنين: و هر چيز را جفت آفريد. 
يُغشي اليل النهار: و شب را به روز پوشاند. اّن في ذلك آليات لقوم يتفكرون: 
همانا در آن، نشانه هايي است براي مردمي كه مي انديشند. و في االرض 
قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقي 
بمآء واحد: و در زمين قطعاتي مجاور قرار دارد و تاكستان ها و كشتزارها 
و نخلستان هاي گوناگون را كه همه با يك آب، سيراب مي شوند. و نُفضّل 
بعضها َعلي بعض في االكل اّن في ذلك آليات لقوم يعقلون: و ما برخي را 
براي خوردن، بر برخي ديگر برتري مي دهيم. همانا در اين، نشانه هايي 

براي عاقالن است. )رعد، 3 � 4(
ادامه دارد

پي نوشت ها:
1. بحاراالنوار، ج71، ص326، ح20.
 2. همان، ص318، باب 80، ح1.

 3. همان، ج71، ، ص320، ح2.       4. همان، ص321، ح3.
 5. اصول كافي، ج2، ص45، باب تفكر، ح4.

 6. همان، ص45، ح5.
 7. بحاراالنوار، ج71، ص323، باب 80، ح6.

 8. همان، ص323، ح7.              9. همان، ص324، ح11.
 10. همان، ص324، ح12.           11. همان، ص324، ح14.

 12. همان، ص325، ح17.

فضيلت تفكر
آيت اهلل العظمي حسين مظاهري    

آگهى دعوت از بستانكاران شركت خدمات بازرگانى غدير سپهر 
(سهامى خاص- در حال تصفيه) (نوبت دوم) به شماره ثبت 248060 و شناسه ملى 10102886618 

موضوع: ماده 225 اليجه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت
بدينوسيله �� كليه بستانكا��� ش���ركت خدما� با��گانى غدير سپهر (سهامى خا�- ��حا� تصفيه) �عو� به 
عمل مى �يد جهت �ستيفا� حقو� خو� حد�كثر ظر� 6 ما� �� تا�يخ �نتشا� ��لين �گهى با تقديم مد��� مستد� 
جهت تصفيه حس���ا� به نمايند� مدير تصفيه شركت به ����: تهر�� بلو�� مير��ما� نبش سهيل تبريزيا� پال� 
1 طبقه 4 كد پس���تى 1911613111 مر�جعه نمايند �� غير �ين صو�� بر�بر مقر��� با �نها �فتا� خو�هد شد.�ين 

�گهى سه نوبت � هر نوبت به فاصله يك ما� �� ���نامه �سمى � كثير �النتشا� شركت ��� مى گر��.
على جعفر� به نمايندگى �� شركت تدبير�قتصا� مجد- مدير تصفيه شركت خدما� با��گانى غدير سپهر

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

شركت سرمايه گذ��� تامين �تيه كا�كنا� � با�نشستگا� صنعت �� � بر� 
(سهامى خا� ) شما�� ثبت 338631 � شناسه ملى 10103779668

 بدينوسيله به �طال� مى �س���اند مجمع فو� ��� ساعت 14 ��� شنبه مو�خه 99/10/6 �� محل 
قانونى شركت ��قع �� ����� نير� �تا� 106 تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند. 

�س�تو� جلس�ه : 1- �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با���  2-�نتخا� هيئت مدير� � با��� 
�صلى � على �لبد� 3-�نتخا� ���نامه �سمى 4-تصويب تر��نامه سا� مالى 98 

هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت تعا�نى مسكن خانه بتو� به شما�� ثبت 102953 

� شناسه ملى 10101468926 مو�� 1399/10/04
 جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت تعا�نى مس���كن خانه بتو� به ش���ما�� ثبت 102953 
� شناس���ه ملى 10101468926 ��� ساعت 10 ��� پنچ شنبه مو�� 1399/10/04 �� محل �عال� شد� �� سو� 

شركت به نشانى: تهر��� جا�� مخصو� كر�� كيلومتر 7 خيابا� كوهك� نسيم 2 تشكيل مي گر��.
لذ� �� كليه �عضا �عو� مي ش���و� با �� �ست ��شتن معرفى نامه �� شركت تعا�نى ��� ساعت مقر� �� محل مذكو� 

حضو� به هم �سانند.
 �س�تو� جلس�ه: 1- �نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيئت مدي���ر��  2- �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�� 

3-تعيين ���نامه كثير �النتشا�
 هيا� مدير� تعا�ني مسكن كا�كنا� شركت توليد� خانه بتو�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
 شركت سرمايه گذ��� ��هبر� ��يا (سهامي عا�) ثبت به شما�� 253411 

با سرمايه 120/000/000/000 �يا� � شناسه ملي 10102938290
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت سرمايه گذ��� ��هبر� ��يا (سهامي عا�) به شما�� ثبت 
253411 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه ��� 
 ساعت 10 صبح مو�� 1399/10/04 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�
با تشكر
هيئت مدير� شركت سرمايه گذ��� ��هبر� ��يا

شماره مناقصه
تاريخ بازگشايى پاكت هاتاريخ تحويل پاكت هامبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ پايه مناقصه(ريال)موضوع مناقصهشماره فراخوان در سامانه ستاد

990109
2099005221000086

بهينه سازى شبكه فشار ضعيف منطقه برق فرديس
99/10/899/10/9 ساعت 7,510,026,880601,000,00014:30(تبديل سيم مسى به كابل خودنگهدار) - دستمزدى

ساعت 13

1-  �ستگا� مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�
2-  شر�يط ال�� : شركتها� ����� �تبه بند� معتبر �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�(حد�قل �تبه 5 نير�) 

3- مهلت خريد � محل ��يافت �سنا� مناقصه: متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ  99/09/22 لغايت  99/09/26 با مر�جعه به ��گا�  www.setadiran.ir نسبت به خريد � ��نلو� �سنا� �قد�� نمايند . 
4- قيمت پايه مناقصه:  به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه � جد�� فو� مي باشد .

5- مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقصه : به ش���ر� مند�� �� �س���نا� مناقصه � جد�� فو� مى باشد كه  مناقصه گر�� بايستى س���پر�� مذكو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى يا فيش بانكى ���يز� به حسا� شما�� 
0102795126006 نز� بانك ملي شعبه �مو�� � پر��� كر� � يا چك بانكى تضمينى � يا ضبط �� حسا� مطالبا� تاييد شد� مناقصه گر نز� مناقصه گز�� ���ئه نمايند . 

6- محل تحويل پيشنها�ها : �بيرخانه �مو� تد��كا� ��قع �� كر� – بلو�� طالقانى شمالى – باالتر �� پل ����گا� – �بتد�� بلو�� �ما� �ضا (�) – طبقه ��� 
7- �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر�� : �� تا�يخ تحويل پيشنها� بمد� سه ما� 

* بديهى �ست به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر�� � مخد�� � يا پيشنها�هايى كه پس �� مهلت مقر� �� �ين فر�خو�� ��صل مى گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
* ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

* هزينه �گهى � كا�مز� سامانه ستا� بر عهد� برند� مناقصه مى باشد . 
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�
�گهى مناقصه عمومى يك مرحله �� ( نوبت ���)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� شركت با��گاني ميال� 
سهامي خا� به شما�� ثبت 89944 � شناسه ملي 10101343185

�� كليه صاحبا� سها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� 
 كه ��� ساعت 9 صبح ��� شنبه مو�� 1399/10/6 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ��خصو� عملكر� سا� مالي 1398

2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1398/12/29
3� �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� قانوني

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�
5� ساير �مو� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست.

هيئت مدير�

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
�تحا�يه توليدكنندگا� � صا��كنندگا� ��غن نباتي �ير��

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� �تحا�يه توليدكنندگا� � صا��كنندگا� 
��غن نباتي �ير�� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به 
طو� فو� �لعا�� �ين �تحا�يه كه �� ساعت 16 ��� سه شنبه مو�� 1399/10/09 
�� محل �تحا�يه به ���� خيابا� بهش���تي خيابا� پاكستا� كوچه چها��هم 

پال�4 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� عملكر� هيأ� مدير�� خز�نه ��� � با��� قانوني.
2� �س���يدگي � تصويب صو�تها� مال���ي� تر��نامه � عملك���ر� منتهي به 

.1398/12/29
3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�.
5� ساير مو���.

هيأ� مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� شركت با��گاني �بز�� 
نير� مقا�� سهامي خا� به شما�� ثبت 114342 � شناسه ملي 10101579835
 بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا��
 كه ��� س���اعت 14 ��� يكش���نبه مو�� 1399/10/7 �� محل قانوني شركت تش���كيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ��خصو� عملكر� سا� مالي 1398

2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1398/12/29
3� �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� قانوني

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مدير�5� ساير �مو� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� شركت با��گاني بهنا� �بز�� 
سهامي خا� به شما�� ثبت 94266 � شناسه ملي 10101383451

�� كليه صاحبا� سها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� 
كه ��� ساعت 14��� شنبه مو�� 1399/10/6 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ��خصو� عملكر� سا� مالي 1398

2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1398/12/29
3� �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� قانوني

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مدير�5� ساير �مو� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست.

 �گهي فقد�� سند مالكيت
نظر به �ينكه  ����� ��قا� � �مو� خيريه به �س���تنا� �� بر� �ستشها�يه گو�هي شد� 
منظم به تقاضا� كتبي جهت ��يافت س���ند مالكيت �لمثني نوبت ��� به �ين ����� 
مر�جعه كر�� � مدعي �ست سند مالكيت ششد�نگ پال� 7226 فرعي �� 2 �صلي 
��قع �� بخش 12 شهرس���تا� سبز��� كه متعلق به �� مي باشد به علت جا به جايي 
مفقو� شد� �ست با بر�س���ي �فتر �مال� معلو� شد مالكيت فو� �لذكر �يل �فتر 
355 صفحه 328 به ش���ما�� ثبت 44084 شش ��نگ بنا� �� ثبت � سند صا�� 
� تس���ليم شد� �س���ت �فتر �مال� بيش �� �ين حكايتي ند���. لذ� به �ستنا� ما�� 
120 �يين نامه قانو� ثبت مر�تب يك نوبت �گهي � متذكر مي گر�� هركس نسبت 
به ملك مو�� �گهي  معامله �� �نجا� ���� يا مدعي �جو� س���ند مالكيت نز� خو� 
باشد بايستي ظر� مد� �� ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي �عتر�� كتبي خو� �� به 
پيوس���ت �صل سند مالكيت يا سند معامله �سمي به �ين ����� تسليم نمايد. بديهي 
�س���ت �� صو�� عد� �صو� �عتر�� �� مهلت مقر� � يا �صو� �عتر�� بد�� ���ئه 
س���ند مالكيت يا سند معامله �سمي نسبت به صد�� سند مالكيت �لمثني � تسليم 

�� به متقاضي �قد�� خو�هد شد.
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� سبز��� علي �� با�يكي

تا�يخ �نتشا�: 1399/9/22  (� �لف 99/2157)

�گهي فقد�� سند مالكيت
نظر به �ينكه  ����� ��قا� � �مو� خيريه به �س���تنا� �� بر� �ستشها�يه گو�هي شد� 
منظم به تقاضا� كتبي جهت ��يافت س���ند مالكيت �لمثني نوبت ��� به �ين ����� 
مر�جعه كر�� � مدعي �ست سند مالكيت ششد�نگ پال� 7227 فرعي �� 2 �صلي 
��قع �� بخش 12 شهرس���تا� سبز��� كه متعلق به �� مي باشد به علت جا به جايي 
مفقو� شد� �ست با بر�سي �فتر �مال� معلو� شد مالكيت فو� �لذكر �يل �فتر 255 
صفحه 331 به شما�� ثبت 44084 شش ��نگ به نا� �� ثبت � سند صا�� � تسليم 
شد� �ست �فتر �مال� بيش �� �ين حكايتي ند���. لذ� به �ستنا� ما�� 120 �يين نامه 
قانو� ثبت مر�تب يك نوبت �گهي � متذكر مي گر�� هركس نس���بت به ملك مو�� 
�گهي  معامله �� �نجا� ���� يا مدعي �جو� س���ند مالكيت نز� خو� باشد بايستي 
ظر� مد� �� ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي �عتر�� كتبي خو� �� به پيوست �صل 
سند مالكيت يا سند معامله �سمي به �ين ����� تسليم نمايد. بديهي �ست �� صو�� 
عد� �صو� �عتر�� �� مهلت مقر� � يا �صو� �عتر�� بد�� ���ئه س���ند مالكيت يا 
س���ند معامله �سمي نسبت به صد�� سند مالكيت �لمثني � تسليم �� به متقاضي 

�قد�� خو�هد شد.
�ئيس ثبت �سنا� � �مال� سبز��� علي �� با�يكي

تا�يخ �نتشا�: 1399/9/22 (� �لف 99/2156)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت تعا�ني مسكن شهيد بهشتي (پليس قضايي سابق) (نوبت ���) 

به شما�� ثبت 44936 شناسه ملي 10100902744
بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�ني �عو� مي شو� تا �� مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه ��� ساعت 10 صبح ��� پنج شنبه مو�� 1399/10/18 
�� محل مس���جد چها��� معصو�(�) ��قع �� تهر�� ميد�� �لمپي���ك بلو�� �ميركبير 
 ��بر�� با��� تر� با� ش���هر���� كوچه گل پونه تش���كيل مي گر�� حضو� بهم �سانند.
توجه: �� صو�تيكه هر يك �� �عضا� نتو�نند �� مجمع عمومي فو� حضو� يابند مي تو�نند 
�س���تفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجم���ع عمومي به يك نمايند� 
تا� �الختيا� ��گذ�� كنند تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ���  � هر شخص غيرعضو 
تنها يك ��� خو�هد بو� ال�� به �كر �س���ت تائيد نماين���د� تا� �الختيا� با �قا� �بر�هيم 
 برخ���و�� با��� تعا�ني � �قا� مفيد محمد� عضو هيئ���ت مدير� تعا�ني خو�هد بو�. 
بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد حد�كثر ظر� 10 ��� �� �نتش���ا� �ين 
�گهي به همر�� نمايند� خو� � با �� �س���ت ��ش���تن مد�� مويد عضويت �� تعا�ني � 
كا�� شناسايي معتبر �� محل �فتر شركت تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين 
(عضويت متقاضي � �هليت نمايند�) برگه نمايندگي مربو� توسط مقا� مذكو� تاييد تا 

برگه ���� به مجمع عمومي بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمن�ا�: يا����� مي شو� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا� (نصف+1) �سميت مي يابد 
� تصميماتي كه �� �� �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا� (�عم �� غائب � مخالف � حاضر) 

نافذ � معتبر خو�هد بو�.
 �س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گ���ز��� هيئت مدي���ر� � با��� / با��س���ا� 
2� �سيدگي � �تخا� تصميم ��خصو� صو�تها� مالي منتهي به سا� 1398/12/29 � 

بو�جه سا� جا�� 3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� با��� 
توضيح �ينكه ���طلبا� تصد� س���متها� هيئت مدير� � با��سي به موجب ما�� (9) 
�ستو� �لعمل موظفند حد�كثر ظر� يك هفته �� �نتشا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� به 

همر�� مد��� شناسايي تكميل � تحويل �فتر تعا�ني نمايند.
هيأ� مدير� شركت تعا�ني مسكن شهيد بهشتي
 (پليس قضايي سابق)

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت �ير�� سا� (با مسئوليت محد��)

ثبت شد� به شما�� 104185 
� شناسه ملي 10101480795

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سهم �لش���ركه �ير�� سا� (با مسئوليت محد��) � 
يا �كال� قانوني �نها �عو� مي ش���و� كه �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه 
�� ��� ��شنبه مو�� 1399/10/8 ��� س���اعت 14 �� محل قانوني شركت 
 ��قع �� تهر��� خيابا� شهيد بهش���تي� خيابا� شهيد عبد�لمجيد صابونچي� 
 كوچه ش���هيد غالمرضا مبيني (يكم) پال�12 طبقه ��� تش���كيل مي گر��� 

حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:
1� �فز�يش سرمايه

2� ساير مو���يكه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.
هيئت مدير� شركت �ير�� سا�
(با مسئوليت محد��)

آگهى تغييرات شركت آژند فراور كيميا سهامى خاص
 به شماره ثبت 552002 و شناسه ملى 14008860286

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/05/01 تصميما� �يل �تخا� شد: 
مركز �صلى ش���ركت به نشانى: �س���تا� قم� شهرس���تا� قم� بخش مركز�� �هستا� قمر��� �با�� 
شهر� صنعتى شكوهيه� محله شر� صنعتى� خيابا� شهيد �ستغيب� كوچه 6 (�قاقيا)� پال� 114� 
P182,183� طبقه همكف � كد پس���تى 3738113168 �نتقا� يافت � ما�� مربوطه �� �ساس���نامه 

�صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022134)

********************
آگهى تغييرات شركت توسعه دامپرورى و كشاورزى امداد سهامى خاص

 به شماره ثبت 478434 و شناسه ملى 14005202423 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/05/25 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د: �عضا� حقوقى هيئت مدير� بشر� �ير بر�� مد� �� سا� �نتخابگر�يدند . 1- مجتمع �قتصا�� 
كميته �مد�� �ما� خمينى (��) با شناسه ملى 14003163370 2- شركت توسعه عمر�� � ساختما� 
�مد�� با شناس���ه ملى 14005180037 3- ش���ركت توس���عه � تجهيز معا�� �مد�� با شناسه ملى 
14005180436 4- ش���ركت توسعه تجا�� � سرمايه پايد�� �مد�� با شناسه ملى 14005128683 

5- شركت توسعه كشا���� ميثا� پايد�� شما� با شناسه ملى 10980088894 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022135)

********************
آگهى تغييرات شركت آريا جهش شرق سهامى خاص

 به شماره ثبت 484566 و شناسه ملى 10400008838
به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� م���و�� 1399/06/03 � �جا�� مجمع عموم���ى فو� �لعا�� 
1399/6/3 � مجو� ش���ما�� 992303/12703 مو�خه 1399/6/4 ����� كل حقوقى � �مال� ����� 
مير�� فرهنگى� گر�ش���گر� � صنايع �ستى تصميما� �يل �تخا� شد: س���رمايه شركت �� مبلغ 
105000000000 �يا� به مبلغ 636602500000 �يا� منقس���م به 63660250 سهم 10000 
�يالى با نا� �� محل تجديد ���يابى �فز�يش يافت. ما�� مربوطه �� �ساسنامه به شر� فو� �صال� � �يل 

ثبت �� لحا� �فز�يش سرمايه �� تا�يخ فو� �لذكر تكميل �مضا� گر�يد� �ست.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022136)
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كدرديف
 قطعه زمين

مساحت 
)مترمربع(

نوع 
كاربري

ارزش يك 
مترمربع

ارزش كل 
به ريال

ارزش 
يك مترمربع

ارزش كل 
نحوه پرداخت با شرايط به ريال

فروش نقدـ  اقساط
محل وقوع ملك

نقدـ  اقساطنقدـ   اقساطنقدنقد

11214B14550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/565/000/00062/700/0002/821/500/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

21214B25050%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 60/000/0003/000/000/00066/000/0003/300/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

31214B1851 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/949/750/00062/700/0003/244/725/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

41214B194650%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 62/000/0002/852/000/00068/200/0003/137/200/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

51214B204650%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 62/000/0002/852/000/00068/200/0003/137/200/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

61214B3751 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 60/000/0003/105/000/00066/000/0003/415/500/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

71214B3851 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 60/000/0003/105/000/00066/000/0003/415/500/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

81214B3951 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/949/750/00062/700/0003/244/725/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

91214B4042 ,0050%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/394/000/00062/700/0002/633/400/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

101214B414250%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/394/000/00062/700/0002/633/400/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

111214B424250%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 57/000/0002/394/000/00062/700/0002/633/400/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

121214B4342 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/479/500/00063/800/0002/727/450/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

131214B4442 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/479/500/00063/800/0002/727/450/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

141214B45120 ,7550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 50/000/0006/037/500/00055/000/0006/641/250/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

151214B464550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 60/000/0002/700/000/00066/000/0002/970/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

161214B474550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/610/000/00063/800/0002/871/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

171214B484550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/610/000/00063/800/0002/871/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

181214B494550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/610/000/00063/800/0002/871/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

191214B504550%نقدـ  الباقي اقساط 24 ماهه 58/000/0002/610/000/00063/800/0002/871/000/000تجاري
محله4 ناحيه1 فاز2)4قسط 6ماهه(

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد سهند

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين
شركت عمران شهر جديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازي   درنظر دارد امالك مشروحه ذيل را در كاربري هاي 
تجاري با شـرايط »نقدـ  و نقد و اقسـاط« از طريق فراخوان عمومي به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت 
كسـب اطالعات الزم و آگاهي از شـرايط فراخوان و نحوه شـركت در فراخـوان عمومي از تاريـخ 1399/09/18 لغايت 
1399/10/09 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني: WWW.SETADIRAN.IR و يا به امور واگذاری شركت 
عمران شـهر جديد سهند واقع در شهر جديد سـهندـ  فاز دومـ   باالتر از ساختمان شركت عمران شهر جديد سهندـ   

طبقه همكفـ   اتاق شماره 109 مراجعه فرمايند )تلفن تماس CNG 33437701 -4 جايگاه داخلي 215 و 216(.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شركت نوانديشان دنيای اقتصاد )سهامی خاص(
به شماره ثبت 220514 و شناسه ملی 10102618161

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود 
تا در جلس���ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 10:00 
روز سه ش���نبه مورخ 1399/10/02 واقع در تهران، خیابان نیاوران، 
خیابان باهنر، بعد از چهار راه مژده، نبش کوچه صالحی، س���اختمان 

مهدیار، طبقه پنجم، برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل و انتقال سهام
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هيأت مديره شركت نوانديشان دنيای اقتصاد)سهامی خاص(

تكميل اطالعات سهامداري 
شركت توزيع داروپخش )سهامي عام(

به اطالع س���هامداران گرامي مي رساند با توجه به مهلت استفاده 
از حق تقدم خرید س���هام، خواهشمند است اطالعات ارتباطي و 
هویتي خود و همچنین فیش واریزي را از طریق راه هاي ارتباطي 

زیر ارسال نمایید:
bourse.ondpline.com :1� پورتال سهام شرکت

2� واتس  اپ به شماره همراه: 09390993566
bourse@ondpline.com :3� ایمیل

4� شماره فكس: 02188791413
5� شماره تلفن: 02188790555 داخلي 310

ضمناً واریز وجه همراه با کد شناسایي )کدملي( انجام شود و فیش 
واریز و برگه حق تقدم به آدرس شرکت: تهران � خیابان ولیعصر 
�  باالتر از وحیدي دستگردي )ظفر( �  خیابان شهید بابك بهرامي 

پالك88 کدپستي: 1968643784 پست گردد.
هيئت مديره شركت توزيع داروپخش )سهامي عام( 

ش�ركت پتروشيمي زاگرس )س�هامي عام( در نظر دارد انجام عملیات 
سویل و س���ازه یكي از پروژه هاي خود واقع در عسلویه را پس از شناسایي و 
ارزیابي پیمانكاران واجد صالحیت، از طری���ق مناقصه واگذار نماید. لذا از 
کلیه پیمانكاران واجد شرایط که داراي رزومه کاري مرتبط با موضوع مذکور 
مي باش���ند دعوت مي ش���ود؛ ضمن مراجعه به بخش مناقصات وب سایت 
رس���مي ش���رکت به آدرس www.zpcir.com و آگاهي از جزئیات و 
چگونگي ارسال رزومه، تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1399/10/06 
مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي را به آدرس مندرج در فایل جزئیات تسلیم 

نمایند.
روابط عمومي شركت پتروشيمي زاگرس 

فراخوان شناسايي پيمانكار
ZPC 99/به شماره 030م 

)نوبت اول(

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه
شركت توزيع داروپخش )سهامي عام(

ثبت شده به شماره 129209 
و شناسه ملي 10101725582

به اطالع مي رسـاند به اسـتناد مصوبه مجمـع عمومي فوق العاده شـركت 
توزيـع داروپخـش )سـهامي عـام(، مـورخ 1399/09/15 و مجوز شـماره 
149ـ994/672846 مورخ 1399/09/02 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر 
گرديد سرمايه شـركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 600,000,000,000 
ريال به مبلغ 1,200,000,000,000 ريال، منقسـم به 1,200,000,000 سـهم 1,000 

ريالي به شرح زير افزايش يابد:
1ـ  سرمايه فعلي شركت: 600.000.000.000 ريال 
2ـ   مبلغ افزايش سرمايه: 600.000.000.000 ريال

3ـ   مبلغ سرمايه پس از افزايش: 1.200.000.000.000 ريال 
4ـ   ارزش اسمي هر سهم: 1.000 ريال 

5ـ  تعداد سهام عرضه شده: 600.000.000 سهم 
6ـ   نوع سهم: عادي با نام 

7ـ  محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شركت از محل و به تفكيك زير انجام خواهد شد:
1ـ7( 600.000.000.000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 

8ـ  موضوع افزايش سرمايه: اصالح ساختار مالي و تأمين سرمايه در گردش 
ــهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1399/09/15 تعداد 100 حق  9ـ  به هر صاحب س
تقدم خريد سهم جديد تعلق مي گيرد. بديهي است تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر 

سهم در گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.
ــار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به  ــهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتش 10ـ  س
ــل، گواهينامه حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مي توانند جهت دريافت گواهينامه  هر دلي

مربوط به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.
11ـ    مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي باشد.

ــتفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد  ــهامداران محترمي كه تمايل به اس 12ـ   س
براساس موارد بيان شده زير اقدام نمايند:

ــهام جديد، فاقد مطالبات بوده و  ــهامداراني كه به موجب گواهي حق تقدم خريد س الفـ  س
ــت ظرف مهلت مقرر بهاي  ــهام جديد را تأمين نمي كند، مي بايس يا مطالبات آنان، بهاي س
ــماره 100610810707071042 اين شركت  ــاب ش ــهام يا مابه التفاوت آن را به حس س
ــيد بانكي مربوطه را به انضمام  ــعبه سعادت آباد كد 1006 واريز و رس نزد بانك خاورميانه ش
گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشي به 
نشاني تهران، خيابان وليعصر، باالتر از وحيد دستگردي )ظفر(، خيابان شهيد بابك بهرامي، 
ــال نموده و يا مدارك را به آدرس تهران، خيابان  ــتي 1968643784 ارس پالك 88، كدپس
ــتگردي)ظفر(، خيابان شهيد بابك بهرامي، پالك 88 كدپستي  وليعصر، باالتر از وحيد دس

1968643784 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ــهام جديد، داراي مطالبات به  ــهامداراني كه به موجب گواهينامه حق تقدم خريد س بـ  س
ــهام جديد مي باشند، مي بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل گواهي حق  ميزان بهاي س
ــي به  ــت سفارش ــرمايه، مراتب را با پس تقدم، مبني بر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به س
نشاني تهران، خيابان وليعصر، باالتر از وحيد دستگردي )ظفر(، خيابان شهيد بابك بهرامي، 
ــال نموده و يا مدارك را به آدرس تهران، خيابان  ــتي 1968643784 ارس پالك88، كدپس
ــتگردي )ظفر(، خيابان شهيد بابك بهرامي، پالك88 كدپستي  وليعصر، باالتر از وحيد دس

1968643784 تحويل و رسيد دريافت نمايند.
* تذكر: عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي، به منزله عدم استفاده از حق 

تقدم مي باشد.
ــاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مي توانند در مهلت  13ـ  در صورت عدم تمايل به مش
ــبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق فرابورس ايران  ــده براي پذيره نويسي نس تعيين ش
اقدام نمايند. با توجه به قابليت معامله مكرر حق تقدم خريد سهام شركت، خريداران نهايي 
ــهام جديد و ارسال  ــبت به واريز بهاي س ــي نس ــت قبل از پايان مهلت پذيره نويس مي بايس
مستندات به شرح بند 12 اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده 

يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14ـ  حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين 
پاره سهم هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق فرابورس ايران عرضه و مبلغ حاصل از فروش 

پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران منظور خواهد شد.
نـكات  مهـم:

* مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات آگهي پذيره نويسي بر عهده ناشر است.
ــاوران حقوقي ناشر، مسئول  ــابرس، ارزش يابان و مش ــر، شركت تأمين سرمايه، حس * ناش
ــارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل  جبران خس
ــد،  ــي از فعل يا ترك فعل آن ها باش ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناش

متضرر گرديده اند.
ــور حصول اطمينان از رعايت  ــازمان بورس و اوراق بهادار، به منظ * ثبت اوراق بهادار نزد س
ــازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزله  مقررات قانوني و مصوبات س
تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط با 

اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.
* با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ 

برگزاري مجمع نزد مجمع ثبت شركت ها به ثبت خواهد رسيد.
ــده در فرابورس ايران را دارند، جهت  ــاير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه ش * س
ــركت، مي توانند به سايت اينترنتي شركت به  كسب اطالعات بيشتر درخصوص فعاليت ش
ــماره تلفن 88790555-021 تماس  آدرس www.ondpline.com مراجعه و يا با ش

حاصل نمايند. 
ــازرس قانوني  ــرمايه، گزارش ب ــره درخصوص افزايش س ــزارش توجيهي هيئت مدي * گ
ــركت به آدرس ــايت اينترنتي ش ــهام جديد در س  در اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت س
ــه آدرس ب ــران  ــاني ناش ــع اطالع رس ــتم جام "www.ondpline.com و سيس

 www.codal.ir در دسترس مي باشد.

هيئت مديره شركت توزيع داروپخش )سهامي عام(

آگهی تغييرات شركت تهيه 
وتوليد مواد نسوز كشور شركت 

سهامی خاص
 به شماره ثبت 27263 و 

شناسه ملی 10100727308 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع 
عموم���ی عادی بطور ف���وق العاده 
م���ورخ 1399/05/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب 
س���ود و زیان و عملكرد سال مالی 
1398 ش���رکت م���ورد تصویب 
قرار گرفت . موسس���ه حسابرسی 
و بهب���ود سیس���تم های مدیریت 
حسابرسین به شماره شناسه ملی 
10100316991 بعن���وان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت 
حساب تهران به شماره شناسه ملی 
10100474104 بعنوان بازرس 
علی البدل برای یكسال مالی انتخاب 
ش���دند .روزنامه اطالعات بعنوان 
روزنامه کثیر االنتش���ار جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سـازمان ثبت اسـنادوامالک 
كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجاری تهران )1022149(

*****
آگهی تغييرات موسسه
 ره آورد آباد مسكن

 به شماره ثبت 31408 و 
شناسه ملی 10320863149

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع 
عموم���ی ف���وق الع���اده مورخ 
1398/12/24 و مجوز ش���ماره 
122/69327 مورخ 1399/05/20 
س���ازمان ب���ورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- بند 
زیر به ماده 40 اساسنامه موضوع 
وظایف مدیر به اساسنامه صندوق 
اضافه گردی���د: » پرداخت ذخیره 
ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم 
شده به حساب س���رمایه گذاران 
حداکثر ظ���رف 10 روز پس از 
پایان س���ال مالی صندوق و ارائه 
گزارشی از پرداخت های مزبور به 
همراه تاییدی���ه بانك به متولی و 
س���ازمان « 2 - بند زیر به ماده 
44 اساس���نامه موضوع وظایف 
متولی به اساسنامه صندوق اضافه 
گردید: »اطمینان کافی از صحت 
پرداخت های ص���ورت گرفته از 
محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش 
سهام به حساب سرمایه گذاران به 
نس���بت حضور آنها در صندوق« 
3 - بند زیر به ماده 58 اساسنامه 
موضوع اطالع رسانی به اساسنامه 
صندوق اضاف���ه گردید: »اطالع 
رسانی کافی درخصوص مبلغ قابل 
پرداخت، زم���ان و نحوه پرداخت 
ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام 
در صورت وجود بالفاصله پس از 
محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر 
س���رمایه گذار در پایان سال مالی 

صندوق« 
سـازمان ثبت اسـنادوامالک 
كشور
و  شـركت ها  ثبـت  اداره   
تهران  غيرتجاری  موسسـات 
 )1022150(

آگهی تغييرات شركت مهندسان مشاور تهران رايمند سهامی خاص
 به شماره ثبت 88259 و شناسه ملی 10101326670 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرسی آریان محاس���ب پویا به شناسه ملی 10980002869 به سمت 
بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به کد ملی 0052247023 به س���مت بازرس 

علی البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022153(

********************
آگهی تغييرات شركت بانك سينا سهامی عام

 به شماره ثبت 535178 و شناسه ملی 10860246171 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 و مجوز به ش���ماره 
99/195467 مورخ 99/06/24 بانك مرکزی جمهوری اس���المی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران - منطقه 
15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان 
ش���هید دکتر مفتح، خیابان شهید اس���تاد مطهری، پالك 187، طبقه همكف کد 

پستی 1587998411 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022154(

آگهی تغييرات موسسه فرهنگی وورزشی كوثر ورزش
 به شماره ثبت 10184 و شناسه ملی 10100415112 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت صندوق پس انداز قرض الحس���نه غیرانتفاعی المهدی 
صاحب الزمان ) عج ( به شناس���ه ملی 10100388700 که دارای 2.500.000 ریال س���هم 
الشرکه می باشد به موجب سند صلح به ش���ماره 36571 مورخ 1399.06.18 صادره از دفتر 
اسناد رسمی 579 تهران مبلغ سهم الش���رکه مذکور به موسسه علمی فرهنگی تهذیب اندیشه 
به شناس���ه ملی 10861904338 واگذار و از موسسه خارج گردید اس���امی شرکاء و میزان 
سهم الش���رکه هر یك پس از انتقال بشرح ذیل می باش���د: - مؤسسه خدمات علمی،فرهنگی 
و هنری ثامن الحجج)ع(به شناس���ه ملی 10100395545 دارای 45000000ریال س���هم 
الشرکه -مؤسس���ه علمی و فرهنگی تهذیب اندیشه به شناس���ه ملی 10861904338 دارای 
2500000ریال سهم الش���رکه -مؤسسه خدمات درمانی و بهداش���تی غیرانتفاعی فاطمه ام 

االئمه)ع(به شناسه ملی 10100392620 دارای 2500000ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022155(

********************
آگهی تغييرات شركت الميران سهامی عام

 به شماره ثبت 14347 و شناسه ملی 10100537713 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای 
مس���عود باقرپس���ندی به عنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای مرتضی سامی به شماره ملی 
1219835234 برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. آقای حس���ن رسولیان به 
عنوان رئیس هیأت مدیره به ش���ماره ملی 0041064666 و آقای حسن صباغیان بیدگلی به 
عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به ش���ماره مل���ی 6199478819 و آقای محمدعلی پروانه به 
عنوان عضو هیأت مدیره به ش���ماره ملی 2279694591 و آقای مسعود باقرپسندی به عنوان 
عضو هیأت مدیره به ش���ماره ملی 2217991566 و آقای کوروش رادمند به عنوان عضو هیأت 
مدیره به شماره ملی 4170053370 و آقای محمد شمس امانی) خارج از اعضاء هیات مدیره( 
به عنوان مدیرعامل به ش���ماره ملی 0052094911 انتخاب گردیدند . اوراق و اسناد تعهدآور، 
قراردادها، چك ها، س���فته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یكی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یكی از اعضاء هیأت مدیره 
و اوراق عادی و نامه های اداری ب���ا امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت 
مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غی���اب آنها با امضاء یكی از اعضاء هیأت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022156(

آگهی تغييرات شركت رنگ سازی ارژنگ سپيدار شركت سهامی خاص
 به شماره ثبت 402702 و شناسه ملی 10320530479 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن غیاثی به شماره ملی 5199073729 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای احداله میرزائی بابایلو به ش���ماره ملی 5199180134 
به س���مت مدیرعامل - آقای امین قهرمان به شماره ملی 5198024430 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
وتعهدآور شرکت از قبیل چك، س���فته،بروات،عقد قرارداد وعقود اسالمی متفقاً با 
امضاء دونفرازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و سایر اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یكی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش���د. آقای حس���ین امیدی گرده زایلو به کد ملی 5198351970 به 
س���مت بازرس اصلی و آقای حس���ین احمدی به کد مل���ی 0078627141 به 
س���مت بازرس علی البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه کثیر 
االنتشاراطالعات برای درج آگهی های ش���رکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود 

وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرارگرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022151(

********************
آگهی تغييرات شركت گلچين رسانه هوشمند سهامی خاص

 به شماره ثبت 224510 و شناسه ملی 10102657247
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ابوالفضل اخوی راد به شماره ملی 0044284314 به 
سمت بازرس اصلی و حامد غفوری به شماره ملی 0072845775 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1022152(



 شنبه  22 آذر  1399ـ  26 ربیع الثانی 1442ـ  12 دسامبر2020ـ   سال نود و پنجمـ   شماره 1127725اخبارشهرستان ها

اصفه���ان –خبرنگار اطالعات : وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  درمراس���م بهره برداری از5 طرح 
صنعتی در مجموعه تولیدی اسنوا  دراصفهان گفت: 
هر اندازه تولیدات داخلی را افزایش دهیم و کاالها 
به قیمت های  مناس���ب در بازار عرضه ش���ود ،از 

قاچاق کاال پیشگیری خواهد شد.
علیرضا رزم حسینی افزود: قاچاق کاال مربوط 
به س���تاد مبارزه با کاالی قاچاق است و از این رو 
در وزارت صم���ت به دنبال افزایش تولید داخل و 

تعیین عوارض هستیم.
وی ب���ا بیان اینکه ل���وزم خانگی از کاالهای 
ضروری مردم اس���ت، افزود: براس���اس گزارش 
مدیرعامل مجموعه اس���نوا نسبت به قبل از تحریم 
8 برابر تولید آن افزایش پیدا کرده است وهمچنین  
س���اخت داخل تا 85درصد افزایش داردکه نشان 
می دهد اگر تحریم ها فش���ارهایی بر اقتصاد کالن 
کشور تحمیل  کرده، اما در افزایش تولید برخی از 

محصوالت موثر بوده است.
رزم حسینی گفت: محصولی که در داخل ساخته 
می شود مجوز واردات را اخذ نخواهد کرد از این رو 
برای تقویت صنایع داخلی اقدام خواهیم کرد.  

 گفتنی  است که  پس از ۱۳سال وقفه پروژه  
احیای واحد صنعتی غیرفعال مهیا گاز  در مجموعه 
اس���نوا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
جمعی از مس���ئوالن استانی و فعاالن اقتصادی به 

بهره برداری رسید. 
با حض���ور وزیر صم���ت  همچنین پروژه 
هوشمندس���ازی فرآیندهای تولید در این مجموعه 
افتتاح ش���د، افزایش قابل توجه رضایت مشتریان، 
ایجاد تمایز در سرویس دهی، جلب اعتماد و اطمینان 
بیش���تر از جمله دستاوردهای این پروژه اعالم شده 
اس���ت . عالوه برآن طرح تعمیق ساخت داخل و 
افزایش ظرفیت تولید تلویزیون هم به بهره برداری 
رس���ید، ظرفیت قبلی این طرح 5۳۰هزار دستگاه 
بود که با افتتاح این طرح ۴۷۰هزار دستگاه به  آن 
افزوده ش���د و مجموع ظرفیت آن س���االنه به یک 

میلیون دستگاه رسیده است .
افتت��اح طرح افزایش ظرفیت تولید ماش��ین 

لباسشویی
توسعه کیفی و استحکام بدنه لباسشویی، کاهش 
اس���تفاده از نیروی انسانی، کاهش چشمگیر درصد 
خطای انسانی در روند تولید قطعات و بهبود زنجیره 
ارزش از اه���داف افتتاح این طرح اس���ت.مجموع 
ظرفیت ساالنه این طرح یک میلیون و 5۷۶هزار و 
8۰۰محصول است و حدود ۳۲۲میلیارد ریال برای 

این طرح سرمایه گذاری شده است.
 افتتاح پروژه تکنول���وژیIot در یخچال های 
س���اید بای ساید هوشمند از دیگر طرح های افتتاح 

شده توسط وزیر صمت در مجموعه اسنوا بود.
معرف��ی  ۱۰۰هزار میلی��ارد تومان طرح به 

بازار سرمایه   
وزی���ر صنعت، معدن و تجارت پس از دیدار 
از طرح های توس���عه شرکت فوالد مبارکه در جمع 
مدیران این ش���رکت گفت: این وزارتخانه در چند 
ماه گذش���ته بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان طرح 
برای تامین نقدینگی بازار سرمایه و بورس، معرفی 

کرده است.
رزم حس���ینی ، یکی از برنامه های جدید این 
وزارتخانه را تامین نقدینگی بازار سرمایه اعالم کرد 
و افزود: برنامه وزارت صمت برای س���اماندهی و 
جمع آوری بخشی از نقدینگی سرگردان کشور این 
است که بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان طرح کامل 
اقتص���ادی و کارآم���دو از جمله طرح یک میلیارد 
دالری فوالد مبارکه یا ۳۰هزار میلیارد ریالی و دیگر 
بخش ها از جمل���ه صنعت خودرو، فلزات رنگی، 
نساجی و لوازم خانگی را برای جذب مالی در بازار 

سرمایه، تهیه کرده است.
وی اظهار داش���ت: امروز میزان نقدینگی در 
بازار به۳ میلیون و ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و 
پول های سرگردان در بازارهای غیرکارآمد در حال 
چرخش است وازاینروظیفه دولت و سیاستگذاران 
عرصه پول و ارز این اس���ت که این نقدینگی را 
به س���مت افزایش تولید و  برنامه های تولیدمحور 

سوق دهند.
رزم حس���ینی  گفت: اگر فوالد، پتروشیمی و 

صنایع وابس���ته به آنهاوجود نداشت، امکان تحمل 
تحریم ها نبود و فوالد تنها صنعتی است که همزمان 
با کاهش فروش نفت، بار تامین کاالهای اساسی و 

ضروری را بر عهده گرفت.
 وی ادامه داد:  ۹8۰میلیارد تومان منابع بانکی  
سال گذش���ته نصیب۱۰درصد از آحاد جامعه  شد 
 ک���ه به مفهوم توزیع ناعادالنه ثروت در کش���ور 

است.
وزیر صمت اظهار داشت: بانک مرکزی  همراه با 
تجارت و صنعت و تولید کشور است و حرکت های 
اخیر در راستای صادرات و واردات کاالهای ضروری 
و مواد اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس���ت 
و ام���روز صادرکننده بجای اینکه در دادگاه پرونده 
قضای���ی پیدا کند در راه  تامین کاالی ضروری و 

مواد اولیه کارخانه ها گام برمی دارد.
وی گف���ت: از 8 میلیون و ۴۰۰هزار تُن کاالی 
رس���وب شده در گمرکات کشور تاکنون نزدیک به 
5 میلیون تُن آن ترخیص ش���ده و بقیه نیز به طور 

مرتب در حال ترخیص است.
 رشد ۵۰ درصدی صادرات ایران به ۱۵کشور 

همسایه 
وزیر صنعت، مع���دن و تجارت گفت: در 8 
ماه گذشته صادرات به ۱5کشور همسایه 5۰درصد 
افزایش یافته اس���ت که نشان می دهد این کشورها 
زمینه خوبی برای تحقق افزایش صادرات  هستند.

رزم حس���ینی در دیدار با فعاالن اقتصادی  در 
سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در 

این فرآیند  ماه های آینده و تا پایان سال هم افزایش 
صادرات را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در مورد خودرو و فوالد باید نوعی 
مدیری���ت صورت گیرد تا قیمت ها متعادل ش���ود 
وفاصل���ه مصرف کننده و تولید کننده باید کاهش 

یابد تا پای دالالن از آن کوتاه شود .
 وی اضاف���ه کرد: در راس���تای جهش تولید 
5۰ هزار میلیارد تومان در ش���ورای پول و اعتبار 
برای س���رمایه در گردش مصوب شد که  فعاالن 
 اقتص���ادی و ات���اق بازرگان���ی می توانند از آن 

استفاده کنند.
رزم حس���ینی با بیان اینکه صنعت و معدن در 
8 ماه گذش���ته رش���د خوبی داشته است ، اضافه  
کرد:  ۱۷قلم صنعتی رشد داشته است که امیدواریم 
ب���ه کمک فع���االن اقتصادی و بخش خصوصی و 
تولیدکنندگان ،ثروت کش���ور را به جایگاه اصلی 

خود برسانیم.
 افزایش ۵۰درصدی تولیدخودرو درکشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:مشکالت 
واحدهای تولید قطعات خودرو و خودرو در جلسه  
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان بررسی 

و حل شده است.
  رزم حسینی ، کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولی���د را یکی از مهم ترین کارگروه های اقتصادی 
کش���ور دانست  و افزود: این کارگروه در استان ها 
 به ریاست اس���تاندار تشکیل می شود و امروز هم 
۳ جلسه در حوزه خودرو و قطعات خودرو داشتیم 

که مشکالتشان برطرف شده است.
 وی تاکی���د  کرد : در برنامه جهش تولید در 
حوزه خودرو تا پایان امس���ال 5۰ درصد افزایش 

تولید خواهیم داشت .
در زم���ان حاضر برنامه افزایش تولید خودرو 
آغازشده اس���ت و روزانه تا۴ هزار و 5۰۰دستگاه 

خودرو در کارخانه ها تولید می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
اکثر ش���اخص های تولیدی شاخص ها مثبت بوده 
اس���ت ، اضافه کرد: براساس آمار، رشد تولید برق 
صنعتی در استان اصفهان نسبت به سال گذشته را 
 شاهد هستیم که نشان از افزایش تولید در سال جهش 

تولید است .
رزم حسینی افزود: امسال تاکنون ۹درصد افزایش 
تولید فوالد در کش���ور را شاهد بودیم و امیدواریم 

تا پایان امسال این افزایش ادامه یابد.
 وی افزود: اصفهان با پیشینه طوالنی در حوزه 
صنعت نساجی فعالیت می کند و از این رو مختصر 
مش���کلی در خصوص مواد اولیه در کارخانه های 
نس���اجی اصفهان وجود داش���ت که برطرف شده 

است.

تولید خودرو   تاپایان سال    ۵۰درصد افزایش می یابد 
  شهر دستکند 200 هکتاری تفرش، بزرگترین بنای زیر زمینی ایران 

سرویس شهرستان ها: تیر ماه 
سال ۹۲بود که نمایندگی میراث 
فرهنگی تفرش با همکاری اداره 
میراث فرهنگی استان، فرمانداری 
و ش����ورای ش����هر تفرش برآن 
 شدند که صحت و سقم آنچه را 
قدیمی های تفرش به طور داستان 
از وجود ش����هری زیر زمینی در 
تفرش نقل می کردند را بررسی 
 کنن����د. این پروژه ک����ه ابتدا با 
بودجه های ش����خصی آغاز شده 
ب����ود ، امروز به یکی از مهمترین 
کاوش های باستان شناسی کشور 

بدل شده است.
همان دوره، کسانی که موفق 
 ش����ده بودند به داخل این شهر 
زی����ر زمینی از طریق چاه بروند، 
خبر از س����ه طبقه بودن این شهر 
زیر زمینی، وجود بازار، جان پناه 

و وسیع بودن این شهر زیر زمینی 
دادند.

اگرچ����ه وج����ود چاه های 
فاضالب خانه ها در این ش����هر 
زیر زمینی سبب دشواری کار و 
کندی پیشرفت این پروژه شده و 
هزینه های زیادی را در بر داشته 
اس����ت، اما این مسائل نتوانست 
مکتش����فان این شهر زیر زمینی 
را از ادامه مس����یرباز دارد. با این 
حال در آذرماه ۹۳نماینده میراث 
فرهنگی تفرش از توقف اکتشاف 
این شهر زیر زمینی به دلیل نبود 

اعتبارات خبر داد.
 عبدالناص����ر ذوالفقاری از 
کاوشگران این طرح گردشگری 
در آن زم����ان گفته بود: از اواخر 
آذر ۹۳با نظارت میراث فرهنگی 
چاه های ورودی این ش����هر زیر 

زمینی بسته شده است .
وی با اش����اره ب����ه این که 
تاکن����ون بیش از ۱5میلیون تومان 
در اکتش����اف این شهر زیر زمینی 
هزینه شده است، اظهار داشته بود: 
مساحت داخل این شهر زیر زمینی 
بسیار وسیع است و کارگران باید 
خاک را از عمق زمین به س����طح 

زمین بیاورند که این امر سبب می 
شود تا کار به کندی پیش برود.

ذوالفقاری افزوده بود: به دلیل 
وجود چاه های فاضالب خانه ها 
در راه های این شهر زیر زمینی، 
قس����مت هایی از این شهر خاک 
ریخته و پر ش����ده است که ادامه 
کاوش در این شهر زیر زمینی را 

با مشکل مواجه کرده است.
وی در ادامه س����خنانش در 
آذرماه ۹۳ تاکید کرده بود: این طرح 
نیازمند دریافت اعتبارات اس����ت 
 و در ص����ورت دریافت اعتبارت 
می توان فاز نخس����ت آن را آماده 
سازی و افتتاح کرد .در دیدارهایی 
که از ش����هر زیر زمینی نوش آباد 
کاشان داشته ایم، شهر زیر زمینی 
تفرش بسیار بزرگتر از آنجا است 
.  شهر زیر زمینی تفرش مساحتی 

ح����دود ۳تا ۴کیلومتر دارد که ما 
طی مدت ۲ سال توانستیم با حفر 
۳حلق����ه چاه در جاهای مختلف 

۴۰۰متر آن را کشف کنیم.
کشف ش��هر دستکند 2۰۰ 

هکتاری!
بعد از گذش����ت چند سال، 
ب����ه خاطر اهمیتی که کاوش این 
ش����هر داشت با تالش شماری از 
کاوش����گران و پیگیری های آنها 
از سال گذش����ته دوباره کاوش 
این ش����هر زیر زمینی در قالب 
طرحی مجزا کلید خورد. بر این 
اساس نظر به اهمیت فوق العاده 
این دستکندها، تفاهم نامه همکاری 
مش����ترکی بین اداره کل میراث 
فرهنگی این اس����تان و شهرداری 
تف����رش منعقد و فاز نخس����ت 
پژوهش و کاوش دس����تکندهای 
تاریخ����ی محله ترخوران در این 
شهرآغاز شد. مجری این پروژه 
دکتر مهدی موسوی نیا از اعضای 
هیات علمی گروه باستان شناسی 

دانشگاه نیشابور است.
حاال بعد از یک س����ال مدیر 
کل میراث فرهنگی، گردش����گری 
و صنایع دس����تی استان مرکزی 

از کش����ف آثار جدیدی در شهر 
زیرزمینی تفرش در کاوش های 

یک هفته اخیر خبر داده است.
به گ����زارش خبرنگار ما در 
اراک، مصطفی مرزبان گفت: شهر 
دستکند زیرزمینی تفرش در زیر 
بافت امروزی همین ش����هر واقع 
ش����ده و با ۲۰۰ هکتار وسعت 
یکی از وس����یع ترین محوطه های 
زیرزمین����ی در ایران و خاورمیانه 

است.
وی اظهار داش����ت: به گفته 
دکتر موسوی نیا، سرپرست برنامه 
کاوش باستان شناس����ی دستکند 
زیرزمین����ی تفرش با اس����تناد به 
داده های باستان شناسی این دستکند 
در دوره سلجوقی ساخته شده و 
تا دوره صفوی مورد استفاده قرار 
گرفته است.با استناد به مطالعات 

مردم شناسی، این محوطه با حدود 
۲۰۰هکتار وس����عت، وسیع ترین 
محوطه زیرزمینی است که تاکنون 
از کاوش های باستان شناس����ی در 

ایران گزارش شده است.
مرزبان ب����ا بیان این که در 
نخستین فصل کاوش باستان شناسی 
محوطه، س����ه طبقه از مجموع 
طبقات محوطه شناسایی و مورد 
کاوش باستان شناسی قرار گرفته، 
اف����زود: تاکنون یک فصل کاوش 
باستان شناسی در تابستان ۱۳۹8 در 
این محوطه انجام گرفته و دومین 
فص����ل کاوش آن اکنون درحال 

انجام است.
مدی����ر کل میراث  فرهنگی 
اس����تان مرکزی گفت: با استناد 
به داده های باستان شناس����ی، این 
محوطه در دوره سلجوقی مورد 
اس����تفاده قرار می گرفته است و 
پس از این دوره برای همیش����ه 
مس����دود شده است، البته کشف 
شواهدی از دوره ایلخانی تا قاجار 
در طبقات فوقانی محوطه نشان 
می دهد احتماال فضاهای فوقانی 
ب����ه طور مح����دود در این ادوار 
مورد استفاده های گوناگونی قرار 

می گرفته است.
مرزبان به افتتاح همزمان دو 
بخ����ش عمومی و اختصاصی از 
دیگ����ر اقدامات در حال انجام در 
دستکند زیرزمینی تفرش  اشاره 
کرد و گف����ت: در فاز عمومی، 
با دسترس����ی راحت، بخشی از 
محوط����ه به منظور بازدید عموم 
افتت����اح خواهد ش����د و در فاز 
اختصاصی بخشی از محوطه به 
منظور بازدید تخصصی تر فضاها و 
چالش زیست در فضاهای دستکند 

افتتاح می شود .
وی تاکید کرد: وسعت محوطه 
و منطبق بودن فضاهای معماری 
که ساخت آن نیاز به نیروی کار 
فراوانی داشته است، نشان دهنده 
کاربری ویژه این ش����هردر دوره 

سلجوقی بوده است.
مرزبان در ادامه با بیان این که 
دومین فصل کاوش باستان شناسی 
در شهر زیرزمینی تفرش با هدف 
کش����ف طبقات اصلی محوطه 
و فهم س����اختار معماری آن در 
کنار کشف شواهدی از کاربری 
محوطه در پاییز ۱۳۹۹ آغاز شده 
است،افزود: در نتیجه بررسی ها و 
کاوش های فصل جاری، شواهدی 
از طبق����ات اصلی محوطه یافت 
ش����د که شامل فضاهای معماری 
مس����کونی با اتاق هایی به ابعاد 
میانگی����ن ۳ در ۴ متر، چاه ها و 
دسترسی فضایی به طبقات زیرین، 
 شواهدی از قنات قدیمی شهر و یک 
آب انب����ار از مهمترین یافته های 
فصل دوم کاوش در دس����تکند 

زیرزمینی تفرش است.
وی با اشاره به کشف قطعه 
سفال هایی از دوره سلجوقی در 
بافت اصلی محوطه گفت: این آثار 
نشان می دهد این دستکند در این 
دوره اس����تفاده شده و با استناد به 
پرشدگی های پیشین در این دوره 

مسدود شده است.
بنا به این گزارش شهرهای 
زیرزمین����ی نمونه های کم نظیری 
از نب����وغ مردمان در حوزه دفاعی 
و پدافن����د غیرعامل هس����تند و 
این بخ����ش از معماری کهن با 
داالن های تودرت����و و رازآلود و 
معماری ماهرانه و عجیب از جاذبه 
باالیی برای رونق گردش����گری 
برخوردار اس����ت. دستکندها با 
هدف ایجاد سرپناه مردمان شهرها 
در نامالیم����ات محیطی و خطر 
حمله دش����منان ایجاد می شد و 
ویژگی بارز آنها این است که بدون 
 استفاده از هیچ گونه مصالح ساخته 
می ش����د و فقط با اس����تفاده از 
ابزارهای دستی ایجاد شده اند که 
با گذر زمان همچنان مس����تحکم 
هستند و حرف های زیادی برای 

گفتن دارند.

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سفر به اصفهان:

نهاوندیان :پیام بودجه 1400 احیاي مسیر ثبات و رشد اقتصاد ایران است
سرویس شهرستان ها: معاون اقتصادي رئیس جمهوري  در جلسه 
»س���تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي« در سالن کرامت استانداري قم با 
اشاره به بودجه تقدیمي سال آینده دولت به مجلس گفت: پیام بودجه 
۱۴۰۰ احیاي مسیر ثبات و رشد اقتصاد ایران است و تاکید مي کنیم که 
مي توانیم گسترش زیرساخت ها، افزایش سرمایه اجتماعي و حمایت 

از اقشار آسیب پذیر را در این بودجه دنبال کنیم .
 محمد نهاوندیان افزود: اقتصاد کشور مسیر رو به رشد و پیشرفتي 
را طي مي کند و در سال جهش تولید در سطح ملي و استاني شاهد 
موفقیت  در اجراي طرح هاي متنوع و گس���ترده اي بودیم که با وجود 
فشارهاي اقتصادي ناشي از تحریم هاي ظالمانه و شرایط متاثر از شیوع 

ویروس کرونا، دستاورد مهمي به شمار مي آید . 

   معاون اقتصادي رئیس جمهوري در حاش���یه دیدار از شهرک 
صنعتي ش���کوهیه قم گف���ت: با ادامه روند کنوني ش���اخص هاي 
اقتص���ادي کش���ور به رغ���م تالش هاي تحریم کنن���دگان و نزول 
 اقتص���ادي جهان���ي تا منفي ۴ درصد به دلیل ش���یوع کرونا، مثبت

 خواهد بود .
 وي اظهار داش���ت: در س���فر به قم از یکي از ۲۲ واحد راکد 
صنعتي که امس���ال احیا و به چرخه تولید بازگشته است دیدن کردم  
و همچنین  از یک واحد تولید کننده قطعات خودرو بازدید میداني 
ش���د که در ۳سال گذشته و با وجود تحریم بخش خودرویي کشور 
موفق ش���ده اس���ت بخشي از نیازهاي این صنعت را داخلي سازي و 
تامین کند. درسفرم به قم  از یک واحد تولید کننده چسب صنعتي 

نیز دیدن  شد که با تولیدات خود تا ۹۰ درصد نیاز کشور به واردات 
محصوالت مشابه را از میان برده است . 

    معاون اقتصادي رئیس جمهوري در پایان جلسه ستاد فرماندهي 
اقتص���اد مقاومت���ي قم گفت: قم در جذب اعتبارهایي که براي آن در 
نظر گرفته شده، جزو استان هاي پیشتاز بوده و این نشان دهنده تالش 

جدي براي رونق تولید و تجارت در این استان است .
 نهاوندیان اظهار داش���ت: طبق گزارش اعالم شده در این جلسه 
۲۲ واحد تولیدي استان احیا شده اند و به چرخه تولید بازگشته اند که 
بسیار خوشحال کننده است. همچنین در رابطه با آب صنعتي استان، 
صنعت کفش و مسائل مربوط به تامین اجتماعي پیشنهادها و نکته هاي 

خوبي ارائه شد که دنبال مي شود .  

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

پذير� فو �� 4 نفر
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فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

ن و كرج
ى تهرا

بوم

كا�� هوشمند ��نند� با�� به شما�� 1354467 
متعلق به �قا� فريد�� پو���� فر�ند عقيل به 
شما�� ملي 2279418614 صا��� �� ��مسر 

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

�فترچه كا� �توبو� متعلق به �قا� فريد�� 
پو���� فر�ند عقيل تولد 1339 به شما�� ملي 
2279418614 صا��� �� ��مسر ما�ند��� 

مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � كا�� ماشين خو��� 
سو��� سيتر�ئن ��نتيا مد� 
1384 به شما�� پال� 17 � 
627�64 � شما�� موتو� 

00505620 � شما�� شاسي 
S1512284130687 مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. ���ميه � فر�ين 
قر�� پو� مو�نه

سند كمپاني � بر� سبز 
خو��� سو��� پژ� 206 
مد� 1383 به شما�� 

پال� 579�42�ير��96 
به شما�� موتو� 

FSM84720767 � شما�� 
شاسي 83626415 مفقو� 

گر�يد� � �� �عتبا� ساقط 
مي باشد. شاهر��

بر� سبز � كا�� موتو� �يگما 
مد� 1394 به شما�� پال� 

129 �ير��51587 به شما�� 
 0125N1D313215 �موتو

� شما�� تنه 
 N1D125A9404359

به نا� سهر�� صدقي خاتو� 
�با� مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني � بر� سبز سو��� 
تويوتا لندكر�� مد� 2010 
به شما�� �نتظامي 278�56 

�ير��30 به شما�� موتو� 
1GRA066182 � شما�� شاسي 

 JTMHU09JXA5030565
به نا� محمد طاهر �ميني مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

(تجديد چا�)

بر� سبز 131 سفيد � موتو� 
 � � 8813/6438965

L1177216 پال� 121/40�28 
مفقو�  �عتبا� ند���.

بر� كمپاني تيپ2 شما�� موتو� 
 LJ037570 182 � شاسيA0118610

پال� 198/40�86 به نا� محمد�ضا 
كريميا� مفر� مفقو� � �عتبا� ند���.

سند كمپاني � بر� سبز 
سو��� پژ�206 مد�: 

1387 به شما�� شاسي: 
 NAAP03EDX8J010191

به شما�� موتو�: 
14187012437 به شما�� 
پال�: 10 �ير��672�35 به 
نا� ميثم سرتيپ ���� مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب 
سبا قطبي فر�ند علي �كبر به 

� شناسنامه 96811 صا��� 
�� تهر�� �� مقطع كا�شناسي 
��شد �شته عمر�� (گر�يش 
محيط �يست) صا��� �� ��حد 
��نشگاهي صنعتي شريف به 

شما�� ��نشجويي 91701283 
مفقو� گر�يد� �ست � فاقد 
�عتبا� مي باشد. �� يابند� 

تقاضا مي شو� �صل مد�� �� 
به ��نشگا� صنعتي شريف به 
نشاني خيابا� ����� خيابا� 

تيمو�� ��سا� نمايند.

�گهي مفقو��
بر� سبز سو��� سايپا تيبا به شما�� 

پال� �ير��29 � 198�43 شما�� موتو� 
M15/8347830 شما�� شاسي 

NAS811100G5719045 �نگ 
سفيد � ��غني مد� 1395 به نا� �ينجانب 
سعيد �حيمي چشمه حيد�� شما�� ملي 

4969898804 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. صحنه � سميعيا�

كا�� مشخصا� � بيمه نامه � 
معاينه فني سايپا 141 �نژكتو�� 

پر�يد مد� 1385 �نگ 
نقر� �� متاليك شما�� شاسي 

S1482284136526 شما�� 
موتو� 01384553 شما�� �نتظامي 

944�21  �ير��19 به نا� �قا� 
حميد�ضا عبد�لملكي مفقو� گر�يد� 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشند.

مجو� تأسيس ��حد تز�يفا� � پانسما� �� محل 
مطب به شما�� 100/93/47551 � 99/11/25 
�ينجانب �يحا� مد�� فوال� فر�ند محب علي مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. (خر� �با�)

مفقو��
سند كمپاني� بر� سبز � كا�� 
ماشين سو��� سيستم نيسا� 
مد� 2009 به شما�� �نتظامي 

434�83�ير��99 به شما�� موتو� 
VQ25513730A شما�� شاسي 

JN1BBUJ32U0008691 مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كا�خانه (فاكتو� فر��) 
خو��� سو��� پژ� 405 جي �� 

�يكس مد� 1388 به شما�� پال� 
35 �ير��329�12 شما�� موتو�: 
12488154540 شما�� شاسي: 
 NAAM01CA1AE115706
به نا� محمو� عبد�لهي مفقو� شد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

چا���يما�

بر� سبز سو��� پژ� 405 
GLX XU7مد� 1398 موتو� 

124K1401987 شاسي 
 NAAM01CE3KK246507
پال� �ير��83 � 771�87 مالك 
عمر�� عبد� مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. 
ال�ستا�

بر� سبز� سند كمپاني سو��� پژ� ROA مد� 
1388 به شما�� ها� پال�72 � 184�87 موتو� 

 NAAB31AA29H06895 11687049912 شاسي
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (�مل)

مفقو��
بر� سبز خو��� مز��3 به 

شما�� شهرباني 99 � 268�24 
مد�1386 به شما�� موتو� 

LF10208580 � به شما�� شاسي 
NAGASX7CC11A00122 به 

نا� فضل �هللا ��ير� مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

�ينجانب مجيد �هقاني 
فير�� �با�� مالك �تومبيل 
��نت پيكا� 1600 با شما�� 

پال� 64 �ير��247�17 
� با شما�� موتو� 

11538207207 � شاسي 
82907654 به علت فقد�� 

�سنا� فر�� � بر� سبز 
تقاضا� ��نوشت (�لمثني) 
�سنا� مذكو� �� نمو�� ��. 
لذ� چنانچه هركس ��عايي 

�� مو�� خو��� مذكو� ���� 
ظر� �� ��� به �فتر حقوقي 

سا�ما� فر�� شركت �ير�� 
خو��� ��قع �� كيلومتر 14 
جا�� مخصو� كر� � تهر�� � 
شهر� پيكانشهر � ساختما� 

سمند طبقه يك مر�جعه نمايد. 
بديهي �ست پس �� �نقضا� 

مهلت مذكو� طبق ضو�بط مقر� 
�قد�� خو�هد شد.

�����������������������������������������
سند مالكيت � بر� سبز 
�تومبيل ��نت نيسا� 
مد� ��ميا� با شما�� 

پال�23 �ير��521�39 
� با شما�� موتو� 

166459 � شاسي 
034272 متعلق به 

�فعت ���لفقا�� مفقو� 
شد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

سند � كا�� ماشين � بيمه نامه 
�ير�� �سيله نقليه پژ� 206 مد� 

1381 سفيد صدفي به شما�� 
پال� 183�44 �ير��66 شما�� 
 � 10FSE33756112 �موتو
شما�� شاسي 81600972 

به نا� خانم مرجا� فيض �با�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط � ست.

يك جلد سند مالكيت 
6 ��نگ ملك صنعتي 

�� جا�� مخصو� كر� 
به شما�� پال� ثبتي 

3/2056 به نا� شركت 
بهمن موتو� مفقو� � فاقد 

�عتبا� مي باشد.

مفقو�� سند كمپاني خو��� سو��� �يكس7 مد� 
1382 به شما�� شاسي 0082211318 � موتو� 

32908211556 � شما�� پال� 63 �ير��697�38 به 
نا� مژگا� يز��ني مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

�����������������������������������������
مفقو�� بر� سبز خو��� كاميونت �� نيسا� مد� 

1386 به شما�� شاسي J051748 � موتو� 
365146 � شما�� پال� 73�ير��548�57 به نا� 
غال� عبا� چيستا� مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت كابل آيسكو ايران (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 42433

بدينوسيله �� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� س���اعت 10 صبح ��� چها�شنبه 
مو�� 1399/10/03 �� محل قانوني ش���ركت ��قع �� بز�گر�� �فريقا � بلو�� ناهيد شرقي � 

شما�� 2 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� � تصويب گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني
2� تصويب تر��نامه � سو� � �يا� � ساير صو�تها� مالي مربو� به سا� 1398

3�  �نتخا� با��سين � �عضا� هيئت مدير�
هيئت مدير� شركت كابل �يسكو �ير�� (سهامي خا�)

سند كا�خانه � بر� سبز كاميو� 
با�� قلز� فوتو� مد� 96 سفيد 
��غني پال� 42 � 922�56 شما�� 

 isF38S414189917900 �موتو
شما�� شاسي 

NADV4PBB1HJ089166 به 
نا� �ينب شيرين فريماني شما�� 
ملي 0840037961 مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. گرگا�

بر� سبز � بر� كمپاني � بنچا� 
محضر� خو��� پژ� پا�� 

مد�: 1387 به شما�� شاسي: 
 NAAN01CA49E743534

به شما�� موتو�: 
12487172434 به شما�� 
پال�: 83�ير��664�26 
مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� 

مي باشد.

كا�� ماشين � بر� سبز 
خو���� �� �� �� 110 
مشكي شما�� پال�: 44 

�ير��527 �73 � شما�� 
 IR86211004593 :شاسي

شما�� موتو�: 
MVM372FG6004570 به 
نا� بهمن فر� ��� مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز خو��� �يو �� �� 1500 مد�: 1385 
به شما�� شاسي: NAS61002261113572 به 
شما�� پال�: 63�ير��965�95 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

سندكا�خانه � بر� سبز سو��� 
پر�يد جي تي �يكس �� نقر� �� 
متاليك مد� 1385 پال�59 � 

745�17 شما�� موتو� 
1461401 شما�� شاسي 
S1412285798166 به 
نا� يوسف عباسي كدملي 

2121893717 مفقو� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست. گرگا�

بر� كمپاني � سند مالكيت سو��� 
پژ�405 جي �� �يكس مد� 

1384 �نگ نقر� �� متاليك شما�� 
شاسي 13214008 شما�� 

موتو� 12484214622 شما�� 
پال�: 57 � 268�72 به نا� خانم 
مريم �ضو�ني مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
 خمين

بر� سبز � كا�� ماشين 
سو��� پر�يد مد� 

1386 شما�� شاسي 
  S1412286128773
شما�� موتو� 2011864 

شما�� پال� 41 � 229�27 
به نا� علي بياتيا� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. خمين

بر� سبز ��نت پيكا� ��گانه سو� به شما�� شهرباني 
667�37�ير��25 به شما�� موتو� 11487018435 � 

شاسي NAAA46AA48G016562 به نا� حسينعلي مالئي 
حاجي كر� مفقو� گر�يد� �� �عتبا� ساقط �ست. (مر�غه)

بر� سبز � كا�� خو��� پژ� 405 
مد�: 1392 به شما�� شاسي: 

 NAAM01CA6DK626060
به شما�� پال�: 

21�ير��961�56 به شما�� 
موتو�: 124K0244653 به نا� 
مهتا� شريفيا� مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

سند قطعي به شما�� 14417 مو�� 1387/10/7 
تنظيمي �فترخانه 149 �شت مربو� به خو��� ��نت 

پيكا� مد� 1383 به شما�� �نتظامي 389�78�ير��46 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

كليه �سنا� � مد��� سو��� 
پر�يد مد� 1391 به شما�� 

�نتظامي 351�69�ير��56 
به شما�� موتو� 

4815783 � شما�� شاسي 
 NAS411100C3485993
به نا� جمشيد طهماسبي �يزگا� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. «تالش»

سند قطعي به شما�� 283185 مو�� 92/2/25 
مربو� به سو��� پر�يد ��گانه سو� به شما�� 

�نتظامي 341�49�ير��46 به نا� �جبعلي غمز� 
سقالكسا�� مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

�ينجانب حسينعلي مالئي حاجي كر� مالك 
خو��� ��نت پيگا� ��گانه سو� به شما�� 

شهرباني 667�37�ير��25 � شما�� شاسي 
NAAA46AA48G016562 � شما�� 
موتو� 11487018435 به علت فقد�� 

�سنا� فر�� تقاضا� ��نوشت �لمثني �سنا� 
مذكو� �� نمو�� �� . لذ� چنانچه هركس ��عائي 
�� مو�� خو���� مذكو� ���� ظر� مد� �� 

��� به �فتر حقوقي شركت �ير�� خو��� 
� �قع �� كيلومتر 14 مخصو� تهر�� كر� 
شهر� پيكا � شهر ساختما� سمند طبقه1 

مر�جعه نمايند. بديهي �ست پس �� �نقضا� 
مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر� �قد�� خو�هد 

شد. (مر�غه)

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� سمند LX-EF7 مد� 

1390 به شما�� پال �17 � 
596�19 � شما�� موتو� 

14790020031 � شما�� شاسي 
 NAACRLHS5BF714105

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

���ميه � مرضيه خسر��

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
��نت مز�� بي 2000 �� مد� 

1389 به شما�� پال� 17 � 
736�55 � شما�� موتو� 

FE128091 � شما�� شاسي 
 NAGCPX2PC18D24829
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. ���ميه � 
محمد�ضا صالحي ترمني

بر� كمپاني � بر� سبز 
��هو� موتو�سيكلت باجا� 
پالس 150NS به شما�� 
پال� 774�ير��53619 

� شما�� موتو� 
JEZCFJ77431 � شما�� تنه 
N5P***150H9540732 به 
نا� جو�� خالقي مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز تيبا2 سفيد مد� 99 
شما�� پال�40 �ير��27�372 � 
شما�� شاسي L1287733 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند كمپاني كاميو� �يسو�� 
مد� 1395 به شما�� 

�نتظامي 124�58�ير��71 
� شما�� موتو� 443219 

� شما�� شاسي 
 NAGNLR75TGT001587

مفقو� گر�يد� �عتبا� ند���. 
(شهركر�)

سند كا�خانه سو��� پر�يد 
جي تي �يكس �� مشكي 

��غني مد�85 پال�16 � 
935�44 شما�� موتو� 

1570669 شما�� شاسي 
S1412285877431 به نا� 
مهد� حسين پو� شما�� ملي 
0386129436 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست. گرگا�

�گهي مفقو��
سند كمپاني خو��� سو��� ها� بك 

� چر� (تيكو5) به �نگ قهو� �� � 
متاليك مد� 1395 به شما�� �نتظامي 

74 � 959�23 � شما�� موتو� 
MVM484FTAG004282 � شما�� 
 NATGBATL9G1003897 شاسي

به نا� سيد� طاهر� محد� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز خو���� سو��� 
كيا پيكانتو به شما�� شاسي: 

 KNABX5124DT377689
� شما�� موتو�: 

G4LACP069698 به شما�� 
پال�: 36�ير��894�22 به 

نا� ند� ��مخو�� مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز ��نت پيكا� مد� 1388موتو� 11487097242 
شاسي NAAA36AA59G833575 پال� 49 � 455�26 

به نا� هيبت �هللا بر�تي فر� مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. �هدشت

�گهي مفقو��
كا�� هوشمند به شما�� 

2137149 مربو� 
به كاميو� ��نگ فنگ 
مد� 1388 به شما�� 

29�ير��191�16 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
 صحنه � سميعيا�

�گهي مفقو��
كليه مد��� موتو� سيكلت ليند� تيپ CDI125 مد� 1384 �نگ نقر� �� 
به شما�� موتو� 22903 � شما�� شاسي 8415945 به نا� فرها� قديمي 

مفقو� شد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. ها�� شهر

�گهي مفقو��
قبض �نبا� به شما�� 277022 مو�� 
99/9/2 مفقو� شد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. ها�� شهر

سند كمپاني � شناسنامه 
مالكيت پژ�206 مد� 
1394 به شما�� پال� 

99 � 637�17 � شما�� 
 165A0028472 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAP03EE7FJ218680
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. (سا��)

سند كمپاني � بر� سبز 
خو��� ��ميا� Z24NIB مد� 

1389 به شما�� پال� 17 � 
869�13 � شما�� موتو� 
593213 � شما�� شاسي 

 NAZPL140TBO305283
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. ���ميه � يعقو� 
صبو��

آگهى تغييرات
 شركت آريا جهش شرق سهامى خاص

 به شماره ثبت 484566 و شناسه ملى 10400008838 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/03 � 
مجو� ش���ما�� 992303/12703 مو�خه 1399/6/4 ����� كل حقوقى � 
�مال� ����� مير�� فرهنگى� گر�ش���گر� � صنايع �س���تى تصميما� 
�يل �تخا� ش���د: محل شركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� �ستا� تهر��� 
منطقه 14� شهرس���تا� تهر��� بخش مركز�� شهر تهر��� محله شهر� 
قد� (غر�)� كوچه (پاس���ا� ش���هر� غر�)� بلو�� شهيد محمد مهد� 
فرحز���� س���اختما� ����� � تجا�� سينا(ستين سنتر)� طبقه 7 ��حد 
60 با كد پس���تى 1466813128 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه 

�صال� گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022137)

********************
آگهى تغييرات 

شركت سامان تجارت مجد سهامى خاص
 به شماره ثبت 434137 و شناسه ملى 10320846459 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� 
گر�يد � �قايا� محمد گلش���ن به كد ملى 2410972543 � عباس���على 
ش���ريفى به كد ملى 1263269095 به عنو�� مدي���ر�� تصفيه به مد� 
2 س���ا� �نتخا� گر�يدند . نشانى محل تصفيه: تهر��- سعا�� �با�- بلو�� 
فرهنگ- � 18 شرقى- پال� 47 طبقه سو� كدپستى 1997857989مى 
باشد. كليه ����� � �س���نا� تعهد��� �� قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� 
�سالمى به �مضا� مش���تر� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير 
����� عا�� � غيرتعهد��� ب���ه �مضا� يكى �� مدير�� تصفيه به همر�� مهر 

شركت معتبر  باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022139) 

آگهى تغييرات شركت آزاد راه تهران پرديس سهامى خاص
 به شماره ثبت 171755 و شناسه ملى 10102142075 

به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/04/31 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: صو�تها� مالى ش���امل تر��نامه صو�� سو� 
� �يا� س���ا� مالى منتهى به 1398/12/29به تصويب �س���يد. سا�ما� 
حسابرس���ى به شناس���ه ملى10101136332به عنو�� با��� قانونى 
شركت بر�� س���ا� مالى منتهى به 1399/12/30 �نتخا� گر�يد. ���نامه 

كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين شد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022138)

********************
آگهى تغييرات 

شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 287328 و شناسه ملى 10103232317 

به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/02/08 
تصميما� �يل �تخا� ش���د تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى 
به 1398/12/29 تصويب شد موسس���ه حسابرسى مختا� � همكا��� به 
شما�� ثبت 1375 � شناسه ملى 10100142093 به عنو�� با��� �صلى 
� مؤسس���ه حسابرسى صالح �نديشا� به شما�� ثبت 13873 � شناسه ملى 
10100523660 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� يكس���ا� (سا� 
مالى 1399) �نتخا� گر�يد � - ���نامه كثير �النتشا� �طالعا�� بر�� ��� 

�گهى ها� شركت �نتخا� شد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022140)

********************
آگهى انحالل شركت مهر گستر يمين پارس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 373116 و شناسه ملى 10320224050
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� شد: شركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد 
� �قايا� محمدحسين برخو����� به كدملى 0065164288 � عباسعلى 
ش���ريفى به كد ملى 1263269095 به عنو�� مدي���ر�� تصفيه به مد� 
2 س���ا� �نتخا� گر�يدند � نشانى محل تصفيه: تهر��- سعا�� �با�- بلو�� 
فرهنگ- � 18 ش���رقى- پال� 47 طبقه سو� كدپستى 1997857989 
مى باشد. كليه ����� � �سنا� تعهد��� �� قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� 
�سالمى به �مضا� مشتر� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير ����� 
عا�� � غيرتعهد��� به �مضا� يكى �� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت 
معتبر  باشد. �قا� س���هر�� تقى پو� �هنگر به كد ملى 2060701163 به 

عنو�� ناظر تصفيه تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022141)

********************
آگهى تغييرات شركت نگين انديشه البرز سهامى خاص
 به شماره ثبت 389592 و شناسه ملى 10320399471

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� شد: شركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد 
� �قا� �س���ماعيل گو���� به كد ملى 0532983793 � خانم نفيس���ه 
���كى به ك���د ملى 0493404384 به عنو�� مدي���ر�� تصفيه به مد� 
2 س���ا� �نتخا� گر�يدند � نشانى محل تصفيه: تهر��- سعا�� �با�- بلو�� 
فرهنگ- � 18 ش���رقى- پال� 47 طبقه سو� كدپستى 1997857989 
مى باشد كليه ����� � �سنا� تعهد��� �� قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� 
�س���المى با �مضا� مش���تر� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير 
����� عا�� � غيرتعهد��� ب���ه �مضا� يكى �� مدير�� تصفيه به همر�� مهر 

شركت معتبر  باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022142)

********************
آگهى انحالل شركت گيتى گستر ليو سهامى خاص

 به شماره ثبت 423475 و شناسه ملى 10320760004
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: �لف- شركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� 
� �قا� س���يدمهد� ميرمحمد� به كد مل���ى 0036743070 � خانم 
نفيس���ه ���كى به كد ملى 0493404384 ب���ه عنو�� مدير�� تصفيه به 
مد� 2 س���ا� �نتخا� گر�يدند . �- نشانى محل تصفيه شركت به ���� 
تهر��- س���عا�� �با�- بلو�� فرهنگ- � 18 شرقى- پال� 47 طبقه سو� 
كدپستى 1997857989 مى باشد. �-كليه ����� � �سنا� تعهد��� �� قبيل 
چك� بر��� قر�����ها � عقو� �سالمى به �مضا� مشتر� مدير�� تصفيه به 
همر�� مهر شركت � ساير ����� عا�� � غيرتعهد��� به �مضا� يكى �� مدير�� 
تصفيه به همر�� مهر شركت معتبر  باشد. �- �قا� سهر�� تقى پو� �هنگر به 

كد ملى 2060701163 به عنو�� ناظر ����� تصفيه تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022143)

آگهى انحالل شركت توسعه بهسان بهرامن سهامى خاص
 به شماره ثبت 423144 و شناسه ملى 10320744051 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� شد: شركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد 
�محمد گلش���ن به كد ملى 2410972543 � عباس���على شريفى به كد 
ملى 1263269095 به عنو�� مدير�� تصفيه �نتخا� گر�يدند �نش���انى 
محل تصفيه ش���ركت به ���� تهر��- سعا�� �با�- بلو�� فرهنگ- � 18 
شرقى- پال� 47 طبقه سو� كدپستى 1997857989 تعيين گر�يدند � 
مقر� گر�يد كليه ����� � �سنا� تعهد��� �� قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� 
�سالمى به �مضا� مشتر� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير ����� 
عا�� � غيرتعهد��� به �مضا� يكى �� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت 
معتبر  باش���د. سهر�� تقى پو� �هنگر به كد ملى 2060701163 به عنو�� 

ناظر ����� تصفيه تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022144)

********************
آگهى تغييرات شركت بنيان گستر كاوا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 423479 و شناسه ملى 10320760023 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� 
گر�يد �. �قايا� مصطفى على پو� به كد ملى 2279522632 � عباس���على 
شريفى به كد ملى 1263269095 به عنو�� مدير�� تصفيه به مد� 2 سا� 
�نتخا� گر�يدند � محل تصفيه: تهر��- س���عا�� �با�- بلو�� فرهنگ- � 
18 شرقى- پال� 47 طبقه سو� كدپس���تى 1997857989 مى باشد. 
كليه ����� � �س���نا� تعهد��� �� قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� �سالمى 
به �مضا� مشتر� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير ����� عا�� 
� غيرتعهد��� به �مضا� يكى �� مدير�� تصفيه به همر�� مهر شركت معتبر 
 باشد. �قا� س���هر�� تقى پو� �هنگر به كد ملى 2060701163 به عنو�� 

ناظر تصفيه تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022145)

********************
آگهى انحالل شركت شهريار مهستان سهامى عام

 به شماره ثبت 269489 و شناسه ملى 10103045588
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/03 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: ش���ركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� � 
�قايا� مصطفى على پو� به كد ملى 2279522632� �حيد عامريا� به كد 
ملى 4591191931 � عباس���على شريفى به كد ملى 1263269095 به 
عنو�� مدير�� تصفيه بر�� مد� 2 س���ا� �نتخا� گر�يدند. نشانى محل 
تصفيه تهر��- سعا�� �با� - بلو�� فرهنگ - � 18 شرقى - پال� 47 طبقه 
سو� كدپس���تى 1997857989 مى باشد. كليه ����� � �سنا� تعهد��� �� 
قبيل چك� بر��� قر�����ها � عقو� �س���المى به �مضا� مشتر� مدير�� 
تصفيه به همر�� مهر شركت � ساير ����� عا�� � غيرتعهد��� به �مضا� يكى 
�� مدير�� تصفيه به همر�� مهر ش���ركت معتبر  باشد. �قا� سهر�� تقى پو� 

�هنگر به كد ملى 2060701163 به عنو�� ناظر تصفيه تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022146)

********************
آگهى تغييرات شركت بازارگان كاال شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 177832 و شناسه ملى 10102201486 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� ف���و� �لعا�� مو�� 
1398/09/26 تصميما� �يل �تخا� شد: �شخا� �يل به مد� �� سا� به 
عنو�� �عضا� هيئت مدير� شركت �نتخا� شدند: - �قا� �مير فير�� �قوقى 
�صفهانى با كد ملى ش���ما�� 1284676501 شركت يونيفر� هولدينگ 
به ش���ما�� � كد فر�گير 3002664062 با نمايندگى �قا� ميشا� ���� 
با ش���ما�� كد فر�گير 123039265 -�قا� ���طا� برخو����� با كد ملى 

شما�� 0040483770
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022147)

********************
آگهى تغييرات شركت بازارگان كاال شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 177832 و شناسه ملى 10102201486

به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/02/01 
تصميما� �يل �تخا� شد: - تر��نامه � صو�تحسابها� مالى شركت منتهى 
به1398/10/10 به تصويب �س���يد. - ���نامه �طالعا� بعنو�� ���نامه 
كثير�النتشا� ش���ركت بر�� ��� �گهى � �عو� نامه تعيين شد. - مؤسسه 
حسابرسى سپند تدبير نيكا� شناس���ه ملى 10320564987 به عنو�� 
با��� �صلى � حس���ابر� � خان���م تالين ��هانجانيا� به ش���ما�� ملى 
0064674436 به عنو�� با��� على �لبد� ش���ركت بر�� مد� يك سا� 

مالى �نتخا� شدند
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022148)
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ظریف در مورد بحث خود با وزیر خارجه 
سابق آمریکا در دوران نیکسون می گوید: بحثی 
که من با آقای کیسینجر داشتم -که مدارکشم هم 
هس���ت- در همین باره است. کیسینجر همیشه 
استدالل می کند که ایران باید بین دولت بودن و 
آرمان بودن انتخاب کند. در یک جلسه حضوری 
با حضور بعضی شاگردان کیسینجر من به آقای 
کیسینجر گفتم هر وقت شما بین دولت بودن و 
آرمان بودن یکی را انتخاب کردید از ما هم توقع 
داشته باشید این کار را بکنیم. البته از دوره سفارتم در 
سازمان ملل متحد این دعوا را داشتم به خاطر همین 
برای من نوشته »دشمن قابل احترام«. به گزارش 
جم���اران، ظریف در این گفت وگو به چند نکته 
اشاره کرده که دریچه جدیدی برای شناخت راه و 
رأی او باز می کند؛ همراه با ناگفته ای از دیدارش با 
هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده.

این گفت وگویی است که روز ۱۱شهریور با دکتر 
محمدجواد ظریف در مرکز مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه انجام شد. آگاهی نو 
از دیاکو حسینی، کارشناس ارشد سیاست خارجی 
و روابط بین الملل در مرکز بررسی های استراتژیک 
نهاد ریاس���ت جمهوری درخواست کرد که این 

گفت وگو را انجام دهد. 
از روابط خارجی ایران به س���طح جهانی 
برگردیم. وقتی از گذار صحبت می کنیم در یک 
مدل ساده سازی ش���ده این گذار دو چهره اصلی 
دارد. اول اف���ول تدریجی نفوذ و کنترل آمریکا و 
دوم بازخیزی چین و هر دو مس���تقیم حداقل از 
چهار جنبه به ما مربوط می شود. جنبه اول احتمال 
جنگ بین چین و آمریکاس���ت؛ چه جنگ سرد، 
ی���ا جنگ محدود نظامی یا حتی جنگ تمام عیار 
گرم و هس���ته ای. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به 
دلیل از بین رفتن بخش بزرگی از اقتصاد جهانی 
و از بین رفتن شالوده های امنیت جهانی، می تواند 
نیروهایی را آزاد کند که تا به امروز به دلیل توازن 
قدرت جهانی کنترل می شد و اگر آزاد شود برای 
ما خطرناک اس���ت. یا اینکه حتی بدتر ایران را 
ناخواسته وارد جنگی کند که هیچ منافع حیاتی 
در آن ندارد. در جنبه دوم افول تدریجی نفوذ و 
ق���درت کنترل آمریکا همانطور که بحث کردیم 
باعث شده بعضی از کشورها که عادت کرده اند 
امنیتش���ان را در وابستگی به آمریکا تامین کنند 
احساس خطر کرده و تقال می کنند امنیتشان را به 
ش���یوه تازه  ای، چه از طریق تقویت قوای نظامی 
یا ورود به صف بندی های جدید بین المللی تامین 
کنند و این پویایی هایی را ایجاد می کند که می تواند 
برای ما خطرناک باشد. اما درباره ظهور چین ما 
تا امروز چین را در موازنه قدرت در برابر آمریکا 
دیده ایم؛ یا استفاده از مزایای اقتصادی ظهور چین. 
اما ظهور چین می تواند خطرناک باش���د. چرا که 
برخالف آمریکا که برای اعزام نیرو به خلیج فارس 
باید هزاران کیلومتر را دریانوردی کند، چینی ها به 
راحتی می توانند از طریق نیروی زمینی این کار را 
انجام بدهند؛ به کمک تاسیساتی که تا به امروز 
ساخته اند؛ جاده ابریشم، راه آهن سراسری پاکستان 
و... همه تاسیس���ات الزم را دارند. منظورم این 
نیست که چین یک خطر بالفعل است اما می تواند 
در آینده تبدیل به یک خطر بالقوه شود و مهم تر 
اینکه چین برای رسیدن به اروپا از آسیای مرکزی 
ایران را سر راه خودش می بیند و همینطور به نفت 

خلیج فارس وابسته است.
�  خیلی ه��ا انتقاد می کنند که ما داریم توازن 
قدرت را از دس��ت می دهیم. آنقدر در دامن 
چین افتاده ایم که همه اهرم ها را در برابرش از 
دست داده ایم. چینی که می تواند روزی برای ما 
خطرناک باشد. این تلقی هست که اگر آمریکا 
نف��وذش را در منطقه ما کاهش دهد یا روزی 
منطقه را ترک کند، چینی ها انگیزه زیادی دارند 

که جای آمریکا را بگیرند و همان کاری را انجام 
بدهند که آمریکا انجام داد. چه جوابی برای این 

حرف ها دارید؟
* ببینید مشکل این است که مبنای این تحلیل 
همان پارادایم قدیمی است یعنی شما فکر می کنید 
از همان مسیری که آمریکا شکست خورد، چین 
می تواند پیروز شود. در صورتی که اگر چین که در 
واقع هزینه نظامی  اش یک سوم آمریکاست بخواهد 
از مسیر آمریکا که توان نظامی  اش قوی تر از چین 
اس���ت، وارد شود حتماً بدتر از آمریکا شکست 
می خورد. اعتقاد من این اس���ت که اصوالً این 

روش منقضی شده است. یعنی اینکه شما بتوانید 
از طریق قدرت نظامی بر دنیا تسلط پیدا کنید، این 
بازی تمام شده است.برای همین است که آمریکا 
نمی تواند. اگر آمریکا بتواند از قدرت نظامی  اش 
استفاده می کند. البته اگر بشود عقالنیتی برای دولت 
فعل���ی آمریکا)دولت ترامپ( در نظر گرفت. این 
را من نمی گویم آقای بیل برنز مقاله  ای در مجله 
آتالنتیک نوشته و همین حرف ها را زده، اعتقاد 
دارد که این دولت خیلی عقالنی عمل نمی کند. 
بنابراین واقعیت امر این است که اگر چین بخواهد 
آن مس���یر را برود، حتماً بدتر از آمریکا شکست 
می خورد و من فکر می کنم بازی های دوره آینده با 
بازی های دوره گذشته الزاماً یکی نیست. نمی توانم 
بگویم حتماً متفاوت اس���ت اما باید عوامل بازی 
جدیدی را برای آینده در نظر بگیریم. اما چینی ها 
هم دارند انتخاب هایشان را گسترده می کنند و هر 
بازیگ���ر عقالنی باید این کار را بکند. ما هم به 
عنوان یک بازیگر عقالنی باید این کار را بکنیم. 
رابطه ما با چین باید برای رابطه با چین باشد نه 

برای مقابله با کس دیگری.
-در حال حاضر این طور است؟

*باید اینگونه باش���د. البته ممکن اس���ت 
مولفه هایی از برداش���ت دیگر را نیز داشته باشد. 
در علم سیاست شما یک بحث ندارید. شما یک 
آمریکا و یک ایران ندارید. در ایران ممکن است 
۱0 نفر یک جور فکر کنند، ۱0 نفر جور دیگری 
فکر کنند. دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه با 
چین وجود دارد؛ از کسانی که معتقدند رابطه با 
چین برای ایران خطرناک اس���ت تا افرادی مثل 
بنده که معتقدم رابطه با چین همانقدر مهم است 
که رابطه با روسیه یا رابطه با اروپا مهم است. ما 
نیازمند یک رابطه همه جانبه هستیم نه اینکه از یک 
کشور علیه کشور دیگری استفاده کنیم. در دنیای 
کنونی نیازمند همه جانبه نگری هستیم، نه نگاه به 
ش���رق و نه نگاه به غرب. معلوم اس���ت که اگر 
همه نگاه ش���ما به یک کشور باشد حاال چه نام 
این کشور آمریکا باشد، چه چین یا آلمان، حتمًا 
نمی توانید همه منافعتان را از آن طریق به دست 
آورید. اما اینجا ما باید به یک نکته توجه کنیم. 
همه کشورهای دنیا به چین نگاه دارند، نه فقط 
کشورهای شرقی بلکه کشورهای غربی. یعنی نگاه 
به ش���رق از اروپا شروع شد، نه از ایران. اصوالً 
عنوان نگاه به شرق عنوان اروپایی است نه عنوان 

ایرانی یا منطقه ای .
آنها هم معتقدند که آمریکا وارد حوزه مقابله 
با چین شده است و می خواهد این حوزه را امنیتی 
کند گرچه دارد زیاده روی می کند. به خصوص اگر 
تحریم  هایی که آمریکا علیه ایران اعمال می کند اگر 
علیه چین هم اعمال کند قطعاً با آن مقابله خواهند 
کرد. البته همانطور که گفتم هیچ چیز محتوم نیست. 

آمریکا در حوزه  ای وارد می شود که بتواند اروپا و 
دیگران را همراه خود کند و آن هم امنیتی سازی 
است. در حوزه امنیتی سازی چین، احتماالً اروپا 
دنبال���ه رو آمریکا خواهد بود. اما در حوزه رقابت 
اقتصادی الزاماً اروپا دنباله رو آمریکا نخواهد بود. 
بنابراین ما باید تمام این بازی ها را تشخیص بدهیم. 
البته یک فرد عاقل باید تمام نگرانی هایی را که شما 
گفتید مدنظر داشته باشد اما براساس واقعیات، نه 

براساس حساسیت ها.
- نگاهی به برجام بیندازیم. دیدگاه های مختلفی 
در مورد عدم موفقیت برجام وجود دارد. یکی 

آن است که آمریکای ترامپ متوجه شد برجام 
بیش��تر به س��ود ایران است تا آمریکا و همین 
اف��راد معتقدند حتی اگر خانم کلینتون هم در 
انتخابات ۲۰۱۶پیروز می شد به سمت نقض یا 
نابودی تدریجی برجام قدم برمی داشت. دومین 
ن��گاه اعتقاد دارد خروج آمریکا از برجام فقط 
نشات گرفته از اختالفات داخلی آمریکا و بیزاری 
ترامپ از میراث اوباماس��ت. اما سومین نگاه 
معتقد است که ناکامی برجام به دلیل نارضایتی 
کش��ورهای منطقه از برجام است. کشورهایی 
ک��ه از ابتدا هم با برجام مخالف بودند و همه 
سعی ش��ان را کردند تا در دولت ترامپ این 
اتفاق بیفتد. این نگاه سوم نشان می دهد برخالف 
تص��ورات قبلی راه صل��ح و امنیت منطقه از 
واش��نگتن نمی گذرد بلکه راه توافق با آمریکا 
از منطقه می گذرد، به نظر ش��ما به این نگاه 

نزدیک شدیم؟
*تصور من در مورد برجام کمی با ش���ما 
فرق می کند. هدف اصلی برجام پایان امنیتی سازی 
ایران بود. کما اینکه هدف اصلی پرونده هسته  ای، 
امنیتی  سازی ایران بود. اگر کسی فکر کند دلیل طرح 
پرونده هسته  ای نگرانی از فعالیت  های هسته ای ایران 
بود باید به این س���وال پاسخ دهد که چرا وقتی 
برجام منعقد شد، اسرائیل که مدعی بود بیشترین 
نگرانی را از برنامه هسته ای ایران دارد و کشورهای 
منطقه با برجام مخالفت کردند. نتانیاهو از س���ال 
۱۹۹۲چه وقتی نخست وزیر بود، چه در سمت های 
دیگر ، در کنگره گفته اس���ت ایران ظرف مدت 

ش���ش ماه تا یک سال بمب اتم خواهد داشت. 
می گویند حرف مرد یکی است حاال او که نامرد 
است. ولی حرفش را تکرار کرد. اگر ایشان واقعًا 
فکر می کرد ایران با بمب شش ماه یا یک سال یا 
وقتی مذاکرات شروع شد دو ماه فاصله دارد، چرا 
وقتی که فاصله ایران با بمب به ادعای خودشان 
می شود ۱۵سال و نظارت کامل آژانس هم هست، 
با برجام مخالفت کردند؟ علتش این اس���ت که 
اظهار نگرانی آنها از فعالیت هسته  ای ایران برای 
امنیتی س���ازی ایران و ایجاد اجماع بین المللی در 
مورد خطر امنیتی ایران بود. خب این را با قطعنامه 

۲۲۳۱از دست دادند.
قطعنامه ۲۲۳۱می گوید تحول اساسی در رابطه 
ایران با شورای امنیت رخ داده است؛ یعنی ایران 
از موضوع تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی 
خارج می ش���ود. این مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱است: 
»تایید می کند که نهایی ش���دن و حصول توافق 
طرح جامع مشترک اقدام به معنای تغییری بنیادین 
در توجه آن به این مسئله ]برنامه هسته ای[ است 
و تمایل خود را به ایجاد روابطی جدید با ایران 
که با اجرای طرح جامع مش���ترک اقدام تقویت 
می ش���ود، بیان می کند«؛ ای���ن یعنی نابود کردن 
۴0سال تالش تندروهای آمریکایی. برای همین 
هم هس���ت که آقای جان بولتون می فهمیده دارد 
چه کار می کند. بقیه به نظر من نمی دانستند چه 
کار می کنند اما بولتون که می دانست حاضر نشد 
از مکانیسم های داخلی برجام برای خروج آمریکا 
استفاده کند.بسیاری معتقدند که اسنپ بک -که 
اصالً چنین اصطالحی در برجام وجود ندارد- به 
نفع آمریکا بوده است ولی بولتون در مقاله اخیرش 
تصری���ح می کند که از نظر او یکی از ایرادهای 
اصلی برجام همان به اصطالح اسنپ بک است 
چرا که یکی از س���ازوکارهای اساسی مورد نیاز 
آمریکا یعنی حق وتو را تضعیف می کند. یعنی در 
برجام در صورتی که کشوری بخواهد از اسنپ 
بک استفاده کند، باید به صورت مضحکی از حق 
وتو استفاده کند که این خود به تضعیف و نابودی 
حق وتو می انجامد یعنی خودشان باید قطعنامه  ای 
بدهند یا سفارش کنند عضو دیگری قطعنامه بدهد 

که خودشان بخواهند وتویش کنند و بولتون این 
را می فهمد. بولتون دو مقاله در این باره نوش���ته 
است. روز خروج ترامپ از برجام هم که بولتون 
آنقدر جشن گرفت و تابلوی امضای ترامپ برای 
خ���روج از برجام را در اتاقش نصب کرد، همان 
روز خودش گفت ما از برجام خارج شدیم از این 
رو حق اسنپ بک نداریم. او با اصل اسنپ بک 
مخالف بود چون با اصل بازی پایان امنیتی سازی 
ایران مخالف بود. این یک نکته است که ما درباره 
برجام باید توجه کنیم. اما چرا آقای ترامپ خارج 
ش���د؟ شاید همه آنهایی که گفتید درست باشد 

یعنی هم احساس کرد که برجام آن آورده ای که 
ادعا می کردند می تواند داش���ته باشد ندارد چون 
پرونده امنیتی سازی ایران را بست. االن چرا اعضا 
در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا رای نمی دهند؟ 
اینها که ادعاهایشان را این طور پیش می برند. چرا 
این اتفاق می افتد؟ چون پرونده امنیتی سازی ایران 
بس���ته شده است. قطعنامه ۱۹۲۹یکی از بدترین 
قطعنامه های تاریخ سازمان ملل متحد است که علیه 
ایران صادر شد. چرا روسیه و چین هم به آن رای 
مثبت دادند؟ اگر می خواستند وتو نکنند حداقل 
می توانستند به آن رای ممتنع بدهند. به خاطر اینکه 
آنچنان فضای امنیتی علیه ایران شکل گرفته بود 
ک���ه برای آنها هم همراهی با ایران هزینه فراوان 
داشت لذا حتی این کشورها هم با قطعنامه ۱۹۲۹ 
همراهی کردند. این دستاورد بزرگ یعنی اجماع 
امنیت جهانی علیه ایران را آمریکا و اس���رائیل از 
دست دادند و احساس ضرر بزرگی کردند. آقای 
ترام���پ می گوید ۱۵0میلیارد دالر به ایران دادیم. 
کدام ۱۵0میلیارد دالر؟ آنها که همواره کارشکنی 
کردند. از روزی که دولت آقای ترامپ بر سر کار 
آمد هر روز داشت کارشکنی می کرد. حتی جلوی 
فروش هواپیماها را گرفت که بعضی ها می گویند 
چون ما با آمریکا معامله نکردیم، آنها کارشکنی 
کردند. ما که بوئینگ را داشتیم از آمریکا می خریدیم 
پس چرا جلوی آنها را گرفت؟ به خاطر این بود 
که احساس کرد آن آورده اصلی شان در مذاکرات 
هسته  ای که امنیتی سازی ایران بوده از دست رفته 
و این را اگر ما درست کنیم قابل بازسازی نیست. 

این را اگر بتواند بازسازی کند یعنی شرایط را به 
حالت اولیه برگردانده است. این معادله است که 
ما در داخل خیلی به آن توجه نکردیم که برجام 
آورده  اش به کشور چه بوده است؟ آورده آنها به 
مذاکرات برجام امنیتی شدن ایران بود و آورده ما 
از مذاک���رات برجام خارج کردن ایران از پروژه 
امنیتی سازی است. به نظر من برجام در این حوزه 
کام���اًل موفق عمل کرد و روز تصویب قطعنامه 
۲۲۳۱شورای امنیت این موفقیت به دست آمد و 
این موفقیت مگر با یک اشتباه کامالً غلط محاسباتی 
قابل از دست رفتن نیست. حوزه های دیگر هم 

مهم بوده و نشان داده آمریکا عهدشکن است و 
نمی ش���ود به آن اعتماد کرد که اینها هم مزایایی 

است که ما از برجام به دست آوردیم
- شما در سخنرانی اخیرتان در جلسه مجازی 
شورای امنیت به نطق دکتر مصدق اشاره کردید. 
آیا هدف شما یادآوری تز موازنه منفی است؟ آیا 
قائل به تکرار الگوهای سیاست خارجی هستید 
در صورتی که شرایط داخلی و خارجی نسبت 

به آن زمان تغییر ماهوی کرده است؟
*بله، شرایط امروز که حتماً با شرایط دوره 
مرحوم دکتر مصدق تفاوت کرده و نوع سیاستی 
که امروز کار می کند الزاماً نمی تواند براساس مدل 
قدیمی باشد. حتماً مدل سیاست باید متناسب با 
شرایط جدید هر روز متحول شود. اصالً گرفتار 
ش���دن در قالب های قدیمی در سیاست خارجی 
خسران واقعی است. علت اینکه من با سخنرانی 
مرحوم دکتر مصدق صحبتم را شروع کردم و با 
سخنرانی مرحوم مصدق صحبتم را تمام کردم این 
بود که یادآوری بزرگی برای آمریکا و ش���ورای 
امنیت بکنم که ش���ما کس���انی هستید که اینجا 
می خواس���تید ایران را به خاطر ملی کردن نفت 
تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کنید. 
این بیش از اینکه راجع به سیاست ما باشد راجع 
به سیاست آنها در شورای امنیت بود. صحبت هایی 
که از مرحوم مصدق استفاده کردم همین بود که 
ش���ما باید این واقعیات را بفهمید. آن صحبت ها 
همانطور که در س���ال ۱۹۵۱درست بود در سال 

۲0۲0هم درست است.
- با این صورت بندی که شما در این مصاحبه 
کردی��د من فک��ر می کنم اتفاقی که افتاده این 
اس��ت که صورت مس��اله دنیا خیلی عوض 
نش��ده. قدرت هایی هستند که شیوه امپراتوری 
را می خواهن��د در دنیا به وجود بیاورند. زمانی 
انگلیس ب��وده، زمانی آمریکا و زمانی ممکن 
است چین باشد یا روسیه و این ایرانی است که 
قدرتش در همین موازنه به قول مرحوم مدرس 
عدمی و به قول مرحوم مصدق منفی اس��ت. 
اشاره کردید که با وجود حمایت از بازیگران 
جدید در عرصه روابط بین الملل بازیگر اصلی 
همچنان دولت- ملت اس��ت. آن روز که شما 
این نطق را با اشاره به دکتر مصدق انجام دادید 
ف��ارغ از مابه ازاهای داخلی آن که محل بحث 
ما نیست نشانه نوعی ناسیونالیسم مثبت بود که 
ش��کل می گیرد. وضعیت ضد هژمونی که به 
قول شما دارد شکل می گیرد یا همه  جانبه  گرایی 
ک��ه راجع به آن صحبت می کنید و ما باید به 
هم��ه قدرت ها فکر کنیم، آیا این تکامل همان 
ایده موازنه منفی است؟ چون ایران همیشه در 
این موقعیت است که نمی تواند در یک سمت 
قرار بگیرد. آیا ایران همچنان پل پیروزی برای 

کش��ورهای دیگر است یا پل آشتی یا ارتباط 
کشورهای دیگر می تواند باشد؟

* من معتقدم ما باید ایران را یک کنشگر 
ببینیم نه یک موضوع. ایراد ما معموالً این است 
که دیگران را کنشگر می بینیم و خودمان را حداکثر 
در بهترین ش���رایط در حالت واکنش می بینیم. 
در صورتی که ش���رایط سیال حتی به کشورهای 
کوچک تر از ایران هم اجازه کنشگری می دهد. به 
بازیگران و کنشگران غیردولتی هم اجازه کنشگری 
داده از این رو ایران باید خودش را به عنوان یک 
کنشگر ببیند. بنابراین ما نباید بگوییم آمریکا هرچه 
بخواهد می ش���ود و اگر آمریکا به برجام پیوسته 

چون می خواسته به آن بپیوندد.
-این تلقی ش��ما نیس��ت، تلق��ی مخالفان 

شماست.
*بله، چون خودش���ان این تلقی را دارند. 
آنها فکر می کنند اگر آمریکا از برجام خارج شده 
چون از روز اول می خواس���ته خارج شود. کارت 
بازی آمریکا امنیتی س���ازی ایران بودکه به خاطر 
اشتباهات ما این کارت را در سال ۱۳8۴ به دست 
آورد. دوستان ما مثل اینکه تاریخ سازمان ملل را 
نخوانده اند که چنین حرف هایی می زنند. امریکا 
سه دور قبل از قطعنامه ۱۶۹۶تالش کرد ایران را 

وارد سیکل تحریمی شورای امنیت کند. 
- آقای دکتر این امنیتی سازی با پیروزی انقالب 

اتفاق افتاد یا قبل از آن هم بوده؟
*قبل از انقالب در س���ال ۱۹۵۱انگلیسی ها 
موضوع ملی کردن صنعت نفت را به ش���ورای 
امنیت کشاندند. من زمانی که نماینده دائم ایران 
در س���ازمان ملل متحد بودم در سخنرانی هنگام 
تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت گفتم یک 
روزی شما ملی کردن صنعت نفت ما را تهدید 
علیه صلح و امنیت بین الملل خواندید. یک روز 
ساختن ذوب آهن در ایران را تهدید صلح و امنیت 
بین المللی دانستید. آن سخنرانی من ۳۴فوت نوت 
)پاورقی( داشت و سند هر چه در آن جلسه گفتم 
را دارم. بولتون آنجا نشسته بود خون خونش را 
می خورد. رفتند بیرون با واشنگتن تماس گرفتند 
بپرسند ما از حق جواب استفاده کنیم که گفتند نه 

بدتر جوابتان را می دهد.
 - شما خودتان البته استاد حق جوابید!

*من کارم این است ولی البته بعضی وقت ها 
حق جواب به ضرر من تمام شده است. برای همین 
به بولتون گفتند این حماقت را نکن. من جواب 
می دادم و گرفتار می شد. من آن زمان گفتم شما 
دستیابی ایران به ذوب آهن را تهدید علیه صلح 
و امنیت بین المللی می دانستید. اما بعد از انقالب 
س���ه بار برای این کار تالش کردند. یک بار بعد 
از قضیه النه جاسوسی، دومی در ماجرای جنگ 
ای���ران و عراق بعد از قطعنامه ۵۹8که در فوریه 
۱۹88می خواستند قطعنامه دوم را برای تحریم ایران 
تصویب کنند که با طرحی که حضرت امام قبول 
کردند از آن جلوگیری شد. یک بار هم در سال 
۲00۴که بولتون نماینده دائم آمریکا در س���ازمان 
ملل متحد بود، یادداشتی بین همه کشورهای عضو 
شورای امنیت پخش کرد که باید ایران را از شورای 
حکام آژانس به ش���ورای امنیت آورد. هر سه بار 

شکست خوردند.
- منتقدان شما البته می گویند که ما هیچ وقت 

ذیل فصل هفت منشور ملل متحد نبودیم.
* آنها حرف  هایی می  زنند.
- شما جواب نه می  گویید. 

* م���اده ۴۱یعنی فصل ۷. ماده ۴۱در فصل 
۵است یا ۶؟ مواد ۳۹تا ۵۱منشور ملل متحد در 
فصل ۷است. این مواد نشان می دهد وقتی یک 
موضوعی تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل باشد 
چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اگر قطعنامه  ای 
تحت ماده ۳۹باش���د فصل ۷اس���ت. مواد ۴0و 

۴۱باشد فصل ۷است. وقتی ماده ۴۲است مجوز 
اقدام نظامی است. آنها خیال می کنند فصل ۷یعنی 
فقط اقدام نظامی. اینطور نیس���ت. فصل ۷شامل 
تعدادی مقررات است، عنوانش اقدام نظامی نیست، 
عنوان���ش تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی 
 ۷actions with respect to است. عنوان فصل
 threats to the peace breaches of the

peace and acts of aggression است.
- یعنی آنها با سایه جنگ می جنگند؟

* آنها خیال می کنند فقط ماده ۴۲ذیل فصل 
۷اس���ت در صورتی که فصل ۷از ماده ۳۹هست 
 Regionalتا ۵۱. چون فص���ل 8تحت عنوان
Arrangements از ماده ۵۲ش���روع می شود. 
اینها واقعیت است اما آنها می گویند چون ننوشته 
فصل ۷یعنی اینکه فصل ۷نیست. مهم ترین پیروزی 
که دکتر مصدق به دس���ت آورد عدم صالحیت 
دیوان الهه یعنی خارج کردن موضوع بود وگرنه 
آنها به نفع ما که رای ندادند.ما االن یک موفقیت 
به دست آورده ایم که دادگاه الهه در مرحله اول 
اقدامات موقتی را اعمال کرده البته هنوز صالحیت 

خود را نپذیرفته است. 
مبن���ای ارجاع آمریکا به دیوان الهه قرارداد 
مودت بین ایران و آمریکاست که شرایط با ارجاع 
انگلی���س در دوره مرحوم مصدق فرق می کند. 
آنها قصد داش���تند در آن زمان ما را در شورای 
امنیت برای مل���ی کردن نفت به عنوان تهدید 
صلح و امنیت بین المللی مطرح کنند. اگر شما به 
قطعنامه های هسته  ای نگاه کنید نمی گوید برنامه 
هس���ته  ای ایران تهدید صلح و امنیت بین المللی 
است. می گوید شرایطی را ایجاد می کند که تهدید 
علیه صلح و امنیت بین المللی است. برای اینکه 
تحت فصل ۷عمل کنند باید شرایط تهدید علیه 
صلح و امنیت بین الملل احراز ش���ود یعنی یک 
کشور را امنیتی سازی کنند.و این فرآیندی است 
که از اول انقالب دنبالش بودند. سه دور دنبالش 
بودند و هر س���ه دور شکست خوردند. آخرش 
به خاطر اشتباهات ما این اتفاقات افتاد. من همان 
موقع نوش���تم که کدام اشتباهات ما باعث این 
شرایط شده است. قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد. 
به خاطر اش���تباه محاسبه ما توانستند این کار را 
بکنند. ببینید مهندسی یک علم است. من دوست 
دارم نقشه ساختمان بکشم. اما اگر نقشه  ای را که 
کشیده ام بدهم به یک بنا اجرا کند حتماً ساختمان 
فرو می ریزد. نقش���ه زیبایی است اما ساختمان 
می ریزد. من باید نقش���ه ای را که کشیده ام بدهم 
به یک مهندس و بگویم این را چگونه می شود 
بتون ریزی کرد که این ساختمان نریزد. سیاست 
را علم نمی دانند.سیاست هم همین است. روابط 

بین الملل هم همین است. علم است. 
-یک مسئله در جواب های حضرتعالی بود. 
اشاره کردید که ما در منطقه برای دوستانمان هزینه 
می کنیم بدون اینکه انتظار داش���ته باشیم. این در 
یک نگاه دموکراتیک شاید خیلی زیبا باشد ولی 
ممکن است عده  ای از همین منظر بپرسند خب 
چرا هزینه می کنید؟ چون غیر از نیروهای ارزشی 
که از نفوذ منطقه  ای ایران حمایت می کنند نیروهای 
ملی هم می گویند ما باید به دریای مدیترانه برسیم 
و امپراتوری ایران یک خواست هژمونیک درون 
گفتمان ملی است. اینجا سوال می شود که شما 

چرا هزینه می کنید اما استفاده نمی کنید؟
*شما این را از منظر صرف منافع ملی نگاه 
می کنید اما من نگاه ملی و آرمانی را در امتداد هم 
می بینم، نه در تضاد با هم. بحثی که من با آقای 
کیس���ینجر داشتم -که مدارکشم هم هست- در 
همین باره است. کیسینجر همیشه استدالل می کند 
ک���ه ایران باید بین دول���ت بودن و آرمان بودن 

انتخاب کند .
بقیه در صفحه ۱۴

روایت ظریف از کنشگری فعال و موفق ایران در عرصه جهانی

  نوبت دوم

ش�ركت �حد�� � به�ر� بر���� ������� تهر�� ش�ما� �� نظر ���� تعد��� ملك با كا�بر� تجا�� �� �صفها�� چها� ��� �فايى� نبش خيابا� كاش���انى � 
صمديه� مجتمع تجا�� پا�� � ش���هر �� �� طريق مز�يد� عمومى با ش���ر�يط �يژ� (به صو�� �قس���ا� بلند مد� � بد�� كا�مز�) ��گذ�� نمايد متقاضيا� محتر� 
مى تو�نند �� تا�يخ 99/9/15 لغايت 99/10/01 همه ���� بجز �يا� تعطيال� �� س���اعت 8:00 �لى 16:00 جهت �خذ �طالعا� � هماهنگى با��يد �� محل � ��يافت 
فر� شركت �� مز�يد� � ���ئه پيش���نها�ها� خو� به �فتر �مال� شركت ������� به ���� تهر��: شهر� غر�� فا�5� خيابا� سيما� �ير�� � پال� 41 � يا به ���� 

مجتمع تجا�� پا�� � شهر ��حد 43  مر�جعه فرمايند .
1- پاكت پيش���نها�� به همر�� �صل چك بانكى � يا ضمانت نامه بانكى �� �جه ش���ركت �حد�� � بهر� بر���� ������� تهر�� � ش���ما� به ميز�� 5% قيمت پايه 

ملك مو�� نظر طبق فر� شر�يط شركت �� مز�يد� همه ���� �� ساعت تعيين شد� قابل ��يافت �ست. 
2- با�گشايى پاكت ها� پيشنها�� �� ��� سه شنبه مو�� 99/10/02 �نجا� خو�هد شد.

3- پيش���نها�ها� فاقد سپر�� � يا مخد�� � مبهم � مشر�� �� ��جه �عتبا� ساقط � �عايت مفا� شر�يط شركت �� مز�يد� كه �� طريق �فتر �مال� ���ئه مى گر�� 
�لز�مى مى باشد. ضمنا" �مضا� پشت � ��� فر� تقاضا ضر��� �ست. 

4- هزينه محضر (حق �لثبت � حق �لتحرير) بالمناصفه به عهد� طرفين مى باشد .
5- شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد .

6- ش���ركت �� مز�يد� � �خذ �طالعا� فر�� �مال�  �� محل �فتر ش���ركت �مكا� پذير �ست .(ش���ما�� ها� تما� 09192488215 -09186739572- 
 (021 -88089326�29

7- �خذ �طالعا� �� �فتر �مال� � با��يد �� �مال� ضر��� مى باشد. بديهى �ست �� صو�� عد� با��يد � �خذ �طالعا� ال�� مسئوليتى متوجه �ين شركت نخو�هد بو� .
8-  1% (يك ��صد) �قم پيشنها�� �� برندگا� مز�يد� به عنو�� هزينه ها� برگز��� مز�يد�  ��يافت مى گر��.

9- شر�يط فر�� �مال�  مند�� ��ليست مز�يد� به صو�� جد�� �يرخو�هد بو�. 
��صد 

پر��خت نقد�
��صد پر��خت 

��صد �ما� ��صد پر��خت قسطى (باقيماند�)�ما� تحويل
��صد تخفيف ��صو�� پر��خت ���� �قسا�(ما�)تنظيم سند

نقد� نسبت به 45% باقيماند�

40104552410

مبلغ پايه مز�يد�(�يا�)���� مساحت (متر مربع)مشخصا� ملك بلو�/طبقه/��حد/قطعهكا�بر���يف

طبقه همكف قطعه17 به شما�� �نبا��24 تجا��1
�صفها� �چها� ��� �فايى � نبش خيابا� كاشانى 33/6� پال� ثبتى 12/8988/9079

10/432/800/000� صمديه� مجتمع تجا�� پا�� � شهر

طبقه همكف قطعه24 به شما�� �نبا��23 تجا��2
�صفها� �چها� ��� �فايى � نبش خيابا� كاشانى 60/57� پال� ثبتى 12/8988/9086

20/896/650/000� صمديه� مجتمع تجا�� پا�� � شهر

طبقه همكف  قطعه 29 به شما�� تجا��3
�صفها� �چها� ��� �فايى � نبش خيابا� كاشانى 34/37�نبا��14 �  پال� ثبتى12/8988/9091

13/438/670/000� صمديه�مجتمع تجا�� پا�� � شهر

طبقه همكف قطعه43  به شما�� �نبا��4 تجا��4
�صفها� �چها� ��� �فايى � نبش خيابا� كاشانى 31/68�  پال� ثبتى12/8988/9105

12/022/560/000� صمديه� مجتمع تجا�� پا�� � شهر

آگهـى مزايـده امـالك

آگـهي فـروش (نوبت دوم)
حو�� هنر� س���ا�ما� تبليغا� �سالمي �� نظر 
���� تعد�� شش �ستگا� �س���يله نقليه خو� �� 
به فر�� برساند. متقاضيا� مي بايستي جهت 
��يافت �س���نا� � پيشنها�ها تا پايا� �قت ����� 
��� 99/9/30 به س���ايت تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت به نشاني: www.setadiran.ir مر�جعه 

نمايند.
تلفن: 84172154 

آگهى مزايده
يك ش�ركت فع�ا� �� �مينه خدم�ا� پس �� ف�ر�� خو��� 
��نظر ���� �قال� مش�ر�حه �يل �� �� طريق برگز��� مز�يد� 
عمومي به ف�ر�� برس�اند � �� متقاضيا� �عو� بعمل مى �يد جهت 
��يافت فر� شر�يط شركت �� مز�يد� � هماهنگي  جهت با��يد �� �قال� 
مو�� مز�يد� �� تا�يخ ��� �گهى به مد� يك هفته با ش���ما�� تلفن ها�  
47972452 - 47972556 تما� حاصل نمايند.ال�� به توضيح  �ست 
شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ��صله بد�� �كر �ليل  مختا� �ست.  

-  يكدستگا� �يز� �نر�تو� بر� ما� 45KW ( كا�كر�� )
-  مخا�� گا� �� ��� خا�� ش�د� ( �سكر� شد� ) �توبو� ها� 

گا�سو�
 -  مي�ز – صندل�ي ����� ( چوب�ي – فل�ز� � گ�ر��� ) كم�د � 

فايل مستعمل 

آگهي ابطال مناقصه عمومي خريد
  SAMSON" THREE WAY DIVERTING VALVE 

مجتمع پتروشيمي جم
بدينوس���يله ش���ركت پتر�ش���يمى ج���م �بطا� 
 مناقص���ه برگ���ز�� ش���د� تح���ت عن���و�� تأمين
       SAMSON"    THREE    WAY    DIVERTING    VALVE 

به شما�� PJS-981588-99  �� �عال� مى ����.
روابط عمومي شركت پتروشيمي جم

ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� توس���عه � �حد�� � �صال� � بهينه سا�� ش���بكه ها� تو�يع نير�� بر� تامين بر� �� محد���  عملياتى مناطق بر� 
��نشگا� – ���كى �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد .

شر� مختصر� �� كا�:
���كى(تجديد مناقصه)��نشگا���نشگا�(تجديد مناقصه)نا� منطقه بر�
990910691990910647990410696 990910690شما�� مناقصه

توسعه � �حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر�موضو� مناقصه
5,223,050,6674,530,833,0436,994,853,09011,411,244,807مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

مبلغ ضمانتنامه
487,000,000452,000,000575,000,000793,000,000 شركت �� مناقصه  ( �يا� )

�� ��� يكشنبه 99/09/23 لغايت پنجشنبه 99/09/27مهلت فر�� �سنا�
تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه

تا ساعت 9:30صبح ���  تا ساعت 9:30 صبح ��� ��شنبه مو�� 99/10/08 �� مناقصه گر��
تا ساعت 10 ���سه شنبه تا�يخ  99/10/09چها�شنبه مو�� 99/10/10

تا�يخ با�گشايي
 �سنا� مناقصه

ساعت 11 صبح ���  ��شنبه 
مو�� 99/10/08

ساعت 12 ظهر ���  ��شنبه
 مو�� 99/10/08

ساعت 11 صبح ���چها�شنبه
 مو�� 99/10/10

ساعت 11 ���
 سه شنبه  تا�يخ  99/10/09

محل تحويل
 � با�گشايي �سنا�

تهر�� –  فلكه ���  صا�قيه – بلو�� �يت �له كاشانى – �يستگا� با صفا- منطقه بر� ��نشگا�
(ساختما� شما�� 2) طبقه چها��  ����� �بيرخانه � محل گشايش �  سالن جلسا� منطقه

تهر�� –خيابا� قز�ين-خيابا� �يت �له سعيد�-
نبش خيابا� جرجانى منطقه بر� ���كى ����� 
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  
يا ���يز �جه بحسا� جا�� شما�� 0101801171004 بنا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 
بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع 

نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد س���پر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك 

شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبل�غ ف�ر�� �س�نا�: جهت ش���ركت ��ه���ر  مناقص���ه � مبل���غ 1,500,000 �يا� 
بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نش���اني

 

  http://moamelat.tbtb.ir - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 

��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه :
- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� 
��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت � برنامه �يز�) � گو�هينامه صالحيت �يمنى �� 

����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعى �لز�مى مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه بعهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نش�اني ها� كس�ب �طالعا� بيش�تر :  س���ايت شبكه �طال� �س���اني معامال� شركت 

http://iets.mporg.ir :�سايت پايگا� ملى مناقصا  www.tavanir.org.ir:تو�نير
http://moamelat.tbtb.ir: ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

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

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اى  (نوبت اول)

شما�� مناقصه  سامانه ستا�  2099092734000010   شما�� مناقصه  مرجع 991010701
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� خريد سر�� به همر�� تجهيز�� خو� �� �� تامين كنندگا� ��جد  شر�يط  تامين نمايد.

شر� مختصر� �� كا�:
تعد�� سه �ستگا� سر�� به همر�� تجهيز�� 

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه ( فر�يند ��ج�ا� كا�): مبلغ تضمين شركت �� مناقصه   1,035,000,000 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� مي بايست  مبلغ 
تضمين ��  به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه بحسا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� 

بانك صا���� شعبه مالصد�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مهلت � محل � مبلغ فر�� �سنا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� يكشنبه مو��  1399/09/23    لغايت ��� پنجشنبه مو��  1399/09/27  به مد� 5 ���كا�� 
 جهت ش���ركت �� مناقصه � مبل���غ 1,500,000بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت به نش���اني
  www.setadiran.ir  - �قد�� به خريد �س���نا� نمايند ضمنا كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها 
��طريق همين ��گا� �نجا� خو�هد ش���د � مناقصه گر�� ��صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت 

�� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه مو�� 1399/05/13 مى باشد.
مهلت � محل تحويل �با�گش�ايي �س�نا� مناقصه: مهلت تحويل �سنا� مناقصه تا ساعت  9 صبح ���  ��شنبه  مو�� 1399/10/08  � �ما� با�گشائى  ساعت  10 صبح   

هما� ��� مى باشد. 
تهر�� �  خيابا� شيخ بهايي جنوبي � شهر� ��لفجر � �نتها� خيابا� سو� � شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� - ����� �بيرخانه . محل با�گشايي سالن جلسا� ساختما� 

شيخ بهايي 
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت معتبر �� شو��� عالي �نفو�ماتيك يا عضويت �� سا�ما� نظا� صنفى ��يانه �� �لز�مى �ست.

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

http://iets.mporg.ir :�سايت پايگا� ملى مناقصا  www.tavanir.org.ir:نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :  سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير
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س���رویس خبر: شیوع کرونا طی 10ماهه گذشته در 
کش���ورمان عالوه بر قربانی کردن بیش از 50 هزارنفر از 
هموطنانمان ، سبب افزایش برخی ناهنجاری اجتماعی از 
جمله س���رقت های »ُخرد« ش���ده است. سرقت هایی که 
 برخ���الف عنوان آن ، هم احس���اس امنیت را در جامعه 
خدش���ه دار می کند و به ش���دت کاهش می دهد و هم 

مالباختگان را به زحمت می اندازد.
در ماه های گذش���ته ش���رایط س���خت اقتصادی و 
بیکاری،آمارجرائم خرد از قبیل س���رقت تجهیزات و لوازم 
داخل خودرو, جیب بری، موبایل دزدی و کیف قاپی  را افزایش 
داده است . از سویی دیگر عدم امکان قرنطینه شهرهای با 
وضعیت قرمز شیوع کرونا و تعطیل نکردن کسب و کارها 
به دلیل وضع نامناسب اقتصادی و معیشت مردم،سبب شده 
است امکان خانه نشینی ها میسر نشود و آمار کرونا همچنان 

روند صعودی داشته باشد.
آمارهای رس���می نشان می دهد که از ابتدای امسال 
تا پایان مردادماه نس���بت به مدت مش���ابه سال قبل در بین 
سرقت های مهم، س���رقت اماکن ۲۹درصد، سرقت مغازه 
۲۶درصد، سرقت موتورسیکلت 1۴درصد، سرقت خودرو 
10درصد، کیف قاپی 10درصد و سرقت خانه 5درصد افزایش 
یافته است. البته به گفته فرماندهان ناجا ،  کشفیات مجموع 
سرقت ها هم در این بازه زمانی پنج  ماهه با رشد 1۴درصدی 

همراه بوده و آمار جرائم خرد افزایش یافته است.
یکی از س���رقت هایی که این روزها به ش���دت روند 
صعودی به خود گرفته ، موبایل  قاپی است، موضوعی که 
بس���یاری از مردم یا شاهد وقوع چنین جرمی در شهر ها 
بوده اند یا ش���نیده اند که برخی دوستان، اقوام و آشنایانشان 
گرفتار این سارقان شده اند.البته در این میان پلیس هم دست 
به اقداماتی نظیر راه اندازی گشت های موتوری ویژه مبارزه 
با موبایل قاپی زده است اما افزایش روزافزون این سرقت 
نش���ان می دهد این تدبیر پلیس موفقیت چندانی به دنبال 
نداشته و همچنان شمار زیادی از مردم، موبایل قاپ ها را در 
کمین خود می بینند و در هراز چندگاهی در تله آنها گرفتار 
هم می ش���وند،  اما براستی چند درصد از این سرقت های 

موبایلی ثبت می شود؟
این روزها افزایش آمار موبایل قاپی و ناامیدی مالباختگان 
برای یافتن گوشی همراه سرقت شده شان سبب شده است 
که اگر فردی طعمه موبایل قاپان قرار گیرد، باید روش دیگری 

به غیر از مراجعه به پلیس انتخاب کند!
 به طور مثال اگر مالباخته ای برای ثبت ش���کایت به 
منظور سرقت گوشی همراهش به  کالنتری محل وقوع جرم 
مراجعه کند، بالفاصله مامور پلیس وی را به سایت همیاب 
۲۴راهنمایی می کند تا در صورت ثبت ردیابی و بعد از مدت 
نامعلومی اگر گوشی سرقت شده ردیابی شود، ثبت شکایت 

در کالنتری انجام می شود،  موضوعی که به نظر می رسد در 
ثبت آمار شکایات و سرقت موبایل بی تاثیر نیست.

زورگیری یکی دیگر از جرائمی است که این روزها 
در نقاط مختلف شهر اتفاق می افتد ؛ زورگیرها بدون توجه 
به سن و سال طرف مقابل و بدون هیچ ترسی با ضرب و 
جرح فرد مالباخته اموال شان را به سرقت می برند.درتازه ترین 
فیلمی که در کرمانشاه  منتشر شده است دزدان با ضرب و 
جرح طعمه شان ، اموال او را می دزدند. دادستان این استان 
هم اعالم کرده است که مجازات شدیدی را برای این نوع 

سرقت و زورگیران اعمال خواهد کرد.

در این میان قطعا شرایط اقتصادی در وقوع این نوع 
جرایم بی تاثیر نیست اما پلیس باید خود را دراین شرایط 

آماده تر کند.
تسامح نمی کنیم

سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
درباره واکنش پلیس به حوادثی خشن که در فضای مجازی 
ه���م بازتاب می یابد ، در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: 
ناجا درقبال وقوع جرائم دو نقش دارد، نخست کشف جرم 
و دیگری پیشگیری ازآن است. نقش مردم در کشف جرم 
کلیدی است و آنها می توانند با اطالع رسانی به موقع به 

سامانه 110 ، ماموران را به واکنش وادارند.
وی تاکید می کند: سیاست ناجا تسامح صفر است یعنی 
هر جرمی که  درباره مردم و اموالشان  رخ بدهد و جان و 
مال آنها را به خطر بیندازد ، پلیس ورود و اعمال قانون می 

کند و مجرمان را هم تحت تعقیب قرار می دهد.

حاجیان می افزاید: آمار جرائمی نظیر زورگیری خیلی 
زیاد نیست ولی وقتی در فضای مجازی منعکس می شود، 
بازتاب های زیادی دارد . مردم مطمئن باش���ند که پلیس 
بیش از 80 درصد از این نوع جرائم را کش���ف می کند و 
قرار است ازاین پس دستگیری های پلیس هم در فضای 
مجازی منعکس شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که پلیس 

پیگیر بوده است .
وی می گوید: چندی قبل هم دراستان قزوین چنین 
اتفاقی افتاده بود که مجرمان آن بالفاصله با همکاری مردم 

دستگیری شدند و تحویل مراجع قضایی شدند.

حاجیان ادامه می دهد: پلیس در بهترین شرایط از لحاظ 
هوشمندسازی و تجهیزات قرار دارد و به محض اطالع از 
وقوع حادثه ای سعی می کند در کمترین زمان ممکن درمحل 
حاضر شود  که اکنون میانگین حضور واحدهای عملیاتی 

پلیس 110 در محل حادثه، بین 5 تا 15 دقیقه است.
سرکشی مستمر به کالنتری ها

سرگرد علی صباحی مسئول اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ هم در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هیچ نوع کم کاری از سوی 
مجموع���ه های تحت ام���رش را تحمل نمی کند. تهران 
شهری با تنوع جرائم است و برای این که سطح امنیت و 
نظم درآن به خاطر برخی جرائم و شرارت ها زیر سئوال 
نرود ، سردار رحیمی )فرمانده انتظامی تهران بزرگ( خود 
مستمرا  اقدام به سرکشی به کالنتری ها می کند و پیگیر 

آمار عملکرد آنهاست.

وی ب���ا بیان این که فرمان���ده انتظامی تهران  به 11 
سرکالنتری تهران دستور داده است  که در طرح محله محور 
همه حوزه استحفاظی خود را پایش کند و مکررطرح های 
دستگیری و عملیاتی اجرا کنند و با مجرمان برخورد جدی 
داشته باشند، می افزاید : درباره اموال مکشوفه هم دستور 
تعیین تکلیف سریع آنها داده شده است تا مالباخته بیشتر 

دچار خسارت نشود.
مسئول اطالع رسانی پلیس تهران دغدغه اصلی پلیس 
در شرایط  شیوع کرونا را کاهش سرقت های خرد وشرارت  
می داند وادامه می دهد : اجرای طرح های کاشف ، رعد و 
ظفر در هرهفته در سطح  پلیس های تخصصی ، نشانگر اراده 
پلیس برای مقابله با هرنوع جرم و بزهکاری در سطح شهر 
است و دستاوردهای خوبی هم این طرح ها داشته است .

 ب���ه گفت���ه صباحی در درچند م���اه اخیر و  اعمال 
محدودیت های کرونا ، گش���ت های موتوری و سواری  

درسطح محالت و معابر افزایش یافته است.
 مناطق پر خطر کجاست؟

یکی از مسائل بسیار مهم برای جلوگیری از وقوع یک 
جرم در شهر شناختن نقاطی است که دارای خأل امنیتی است 
و بیشتر مستعد وقوع انواع جرائم و آسیب اجتماعی به نسبت 
دیگر نقاط شهر هستند؛ نتایج یک پژوهش درباره سرقت، 
زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی نشان 
داده است که در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب 
مناط���ق 15، 1۲، 18، 1۷، 1۹، ۲1، 1۶، 11، 1۳، 10، ۹، 8، 
۷، 5و ۴بیشترین آسیب های اجتماعی را دارند. موضوعی که 
می تواند مشخص کند که احتمال وقوع  یک جرم در کدام 

نقطه پایتخت بیشتر است.
معضل بیکاری  

 ناگفته پیدا اس���ت که افزایش بیکاری های ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تشدید مشکالت معیشتی مردم در 
کنار گرانی های افس���ار گریخته انواع و اقس���ام کاالها ، از 
جمله دالیل افزایش آمار س���رقت ها در ماه های اخیر بوده 
و این مضوع منحص ربه پایتخت نمی شود، اما آیا با این 
اوضاع می توان فقط پلیس را مقصر افزایش سرقت های 
ُخرد دانس���ت؟ سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ دراین باره می گوید:  یقینا مشکالت مختلف 
به ویژه مشکالت اقتصادی در حوزه جرائم تاثیرگذار بوده 
و یک سری سرقت های خرد مانند سرقت  قطعات و لوازم 
خودرو و موبایل قاپی افزایش داشته است. وی بر این نکته 
هم تاکید می کند که بیش از 50درصد سارقان دستگیرشده 
در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر در تهران، برای نخستین 
دفعه مرتکب جرم ش���ده اند و این نش���ان می دهد که این 

اتفاقات بی تاثیر از شرایط روز نیست.
فاطمه یارمحمدی

  شیوع کرونا  و افزایش آمار جرائم ُخرد   
ایمیل خط ارتباطي :

همسويي دشمنان داناي خارجي و دوستان دلسوز داخلي!
ترام���پ »برجام« را بدترین توافقنامه  آمریکا مي خواند و به زیان 
کشورش مي داند و از آن بیرون مي آید و اسرائیل و کشورهاي مرتجع 
منطقه از کار او اس���تقبال مي کنند. با قطعي ش���دن شکست ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوري آمریکا، اسرائیل دانشمند هسته اي ایران را به 
شهادت مي رساند و دوست و دشمن متفقاً مي گویند یکي از  اهداف این 
کار، تضعیف احتمال گفتگو و سازش »بایدن« با ایران است که پیشتر 
وعده داده بود به برجام بر مي گردد. دوباره کشورهاي مرتجع منطقه از 
امکان بازگشت آمریکا به برجام اظهار نگراني مي کنند و رئیس اتحادیه 
عرب »بازگشت به برجام را تهدید کشورهاي منطقه« مي خواند! مخالفان 
داخلي برجام همه این ها را مي شنوند و مي گویند آنها این حرف ها را 
مي زنند تا ما را فریب دهند که فکر کنیم برجام توافقنامه موفقي بوده، 
در حالي که برجام به جز شکس���ت و تضعیف ایران نتیجه اي نداش���ته 
است! این همسویي دشمنان داناي خارجي و دوستان دلسوز داخلي از 
کجا ریشه مي گیرد و به کجا مي انجامد؟ اگر براي ما موفقیت داشته، چرا 
قدرت دیپلماتیک خودمان را ناچیز مي ش���ماریم و اگر براي ما توفیقي 

نداشته است، چرا دشمنانمان یک صدا با آن مخالفند؟
یك هموطن

 ضرورت نظارت بر عملكرد مراكز طب سنتي
مدتي است که به دلیل اوجگیري دوباره بیماري کرونا و ناشناخته 
ب���ودن عالئ���م و راه هاي درمان این بیماري واگیردار در چند ماه اخیر، 
تبلیغات تجویز و فروش داروهاي سنتي مداواي این بیماري داغ شده 
است و علیرغم هشدار مداوم معاونان و سخنگوي وزارت بهداشت و 
درمان درباره عدم استفاده از داروهاي ناشناخته گیاهي همچنان برخي 
مراکز غیرمجاز طب س���نتي در فضاي مجازي مش���غول فعالیت و پول 
درآوردن هستند که جا دارد وزارت بهداشت و درمان با نظارت بیشتر بر 
عملکرد مراکز طب سنتي و اطالعیه هاي متعدد مردم را از عوارض مصرف 

این گونه داروهاي تقلبي از طریق رسانه ملي و روزنامه ها آگاه کند.
تلفن به خط ارتباطی
توزيع عادالنه امكانات و فرصت هاي برابر  شغلي در تمامي نقاط كشور

گاهي افرادي از ش���هرهاي کوچک براي خرید یک قطعه جزئي 
من باب مثال قطعه یخچال یا تعمیرکاران فني به مرکز استان ها مراجعه 
مي کنند و در برخي موارد به دلیل فاصله زیاد راه تا مرکز اس���تان به 
ش���هرهاي نزدیک یا بزرگتر که امکانات بیشتري دارند مي روند که در 
نهایت اغلب آنان نمي توانند قطعات اصل را پیدا کنند، بنابراین شایسته 
است مسئوالن ذي ربط کشوري و استاني نسبت به توزیع امکانات مورد 
نیاز مناسب شهروندان اقدام کنند و همچنین فرصت هاي شغلي برابر را 
در تمامي نقاط کشور فراهم آورند که در این ارتباط ساماندهي کسب 
وکارها از نظر معتبر و واجد صالحیت بودن، عدم تراکم شغلي و ایجاد 

سامانه هاي الکترونیکي بسیار راهگشا خواهد بود.
سیداکبر رضويـ  قزوین

پيشنهادي براي جلوگيري از ضرر و زيان سهامداران بورس
هرج و مرج بازار بورس وکاهش ارزش بعضي از س���هام  در این 
بازار، بسیاري از افراد تازه وارد به بازار سهام را نگران کرده و دولت 
براي کاهش این نگراني راهکارهاي گوناگوني از قبیل تزریق نقدینگي 
به بورس براي رونق آن را اجرا کرده که متأسفانه این آزمون و خطاها 
نتیجه بخش نبوده است به عنوان فردي فعال و پرسابقه در بازار بورس 
براي س���ودآوري س���هامداران وکاهش خسارت هاي وارد شده به تازه 
واردهاي بورس، اس���تفاده از حق تقدم شرکت هاي بورسي را پیشنهاد 
مي کنم، نمایندگان مجلس نیز با تصویب واگذاري تعدادي از سهام حق 

تقدم به افراد حقیقي مي توانند مانع زیاندهي سهامداران جز شوند.
از سهامداران شرکت هاي بورسي

وعده متناسب سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي عملي نشد
براس���اس وعده هاي مسئوالن سازمان تأمین اجتماعي و اظهارات 
اعضاي هی���أت مدیره کانون هاي بازنشس���تگي، قرار بود اصالحات 
همسان س���ازي حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعي از اول آذرماه اعمال 
شود، اما این وعده این ماه هم به مرحله اجرا نرسید از آنجا که درنظر 
گرفتن اضافات متناسب سازي در پایه حقوق بازنشستگان براي سال هاي 
بعد هم بس���یار با اهمیت اس���ت، از دولت و سازمان تأمین اجتماعي 

تقاضاي اجراي به موقع آن را داریم.
تلفن هایي از بازنشستگان تأمین اجتماعي به خط ارتباطي

از ديدن اين صحنه ها متأسف و متأثر مي شوم!
از فروشندگان مواد پروتئیني هستم که به دلیل افزایش قیمت مواد 
پروتئیني و کاهش توان خرید مشتریان؛ هر روز از تعداد و مقدار خرید 
آنان کاسته مي شود که متأسف مي شوم و در عین حال از ساخت برخي 
از س���ریال ها و برنامه هاي سرگرم کننده در صداوسیما و یا شبکه هاي 
خانگي، که نشاندهنده زندگي هاي لوکس و مصرف غذاهاي گران قیمت و 
خاص بدون هیچ گونه دغدغه و نگراني، خاطر است، بسیار متأثر مي شوم. 
اي کاش در ساخت تیزرهاي تبلیغاتي و نمایش زندگي هاي الکچري در 

برنامه هاي تلویزیوني دقت و درایت بیشتري اعمال شود.
فروشنده مواد پروتئیني

از احكام دادگاه دادسراي پاكدشت گاليه دارم!
از مراجعان به دادس���راي پاکدش���ت استان تهران هستم و از نحوه 
برخورد و اجراي احکام در این دادگاه گله مندم! در این دادس���را بدون 
توجه به ضرورت حبس زدایي و کاهش جمعیت کیفري زندان ها از سوي 
دستگاه قضا، احکام سنگین براي زندانیان صادر مي کنند که انتظار مي رود 

بر عملکرد دادسراهاي حومه تهران نیز نظارت بیشتري اعمال کنند.
اکبري-تلفن به خط ارتباطی

سرنوشت كشور را نبايد به بايدن پيوند زد!
پهل���وي اول درخاطرات اش تأکید کرده ک���ه )کودتا( ۲8 مرداد 
1۳۳۲ نور مشیّت الهي بوده که به قلب ملت ایران درخشیده است! اما 
دکتر محمد مصدق در کتاب »خاطرات و ئألمات« یادآورش���ده که این 
تصمیم دولت آمریکا بوده که تصاحب ۴0 درصد از سهام کنسرسیوم 
نفت ایران را به منافع ایرانیان ترجیح داده اس���ت. از تاریخ باید درس 
 گرفت و براي حفظ منافع ملت و جمهوري اسالمي نباید منتظر بایدن، 
رئیس جمهوري جدید آمریکا ماند و سرنوشت کشور را به تصمیمات 

و عملکرد او گره زد.
هموطن

بازار ميوه و تره بار 17 شهريور را توسعه دهند
محوطه بازار میوه و تره بار 1۷ شهریور در منطقه1۲ شهرداري تهران 
خیلي کوچک و محدود اس���ت و در این مکان چندین غرفه و س���وپر 
مارکت وجود دارد و ازدحام مراجعان خطر ابتالي آنان به کرونا را به 
همراه دارد و این در شرایطي است که در اطراف این محل زمین هاي 
خالي بدون استفاده وجود دارد که مي تواند به بازار فعلي اضافه شود و 

براي ساخت بازار جدید مورد استفاده قرار گیرد.
از مراجعان بازار میوه و تره بار

توسعه ويالسازي ها در برابر كمبود خوراك دام و طيور
در شرایطي که براي تبدیل اراضي کشاورزي و جنگل ها به ویالهاي 
آنچناني در مناطقي از مازندران مانند کالردش���ت مبالغ هنگفتي هزینه 
مي ش���ود، مرغداران و دامداران این اس���تان از نظر تأمین خوراك دام و 
طیور به شدت در مضیقه اند و براي رفع مشکل آنان باید چاره اندیشي 
ش���ود که یکي از راهکارهاي آن، هدایت س���رمایه گذاري ها به احداث 

کارخانه هاي خوراك دام و طیور است.
هموطني از مازندران

صداوسيما براي كمك به بينوايان شماره حساب اعالم كند!
صداوسیما که شب و روز از مشکالت اقتصادي و معیشتي مردم 
آمریکا و اروپا فیلم و گزارش و مصاحبه پخش مي کند، لطفاً براي کمک 
به این بینوایان ش���ماره حس���ابي را در یکي از بانک ها اعالم کنند تا ما 
یارانه هاي ۴5 و 100 هزار توماني خود را به حساب آنان واریز کنیم!
شفیعيـ  بیننده برنامه هاي صداوسیما

چين برادري اش با ما را ثابت كند!
حال که مي گویند چین با یک و نیم میلیارد نفر جمعیت کرونا را 
ریشه کن کرده است، بهتر است فرمول واکسن آن را در اختیار کشورمان 

بگذارد تا دوستي و برادري اش را بیش از پیش ثابت کند!
هموطن

مستمري ما الاقل به حقوق سربازان عزيز برسد!
با 11 س���ال سابقه پرداخت حق بیمه 1۴ سال است که بازنشسته 
شده ام و از سازمان تأمین اجتماعي ماهانه فقط ۹55 هزار تومان مستمري 
مي گیرم، در شرایطي که قرار است حقوق سربازان عزیز وظیفه به یک 
میلیون و ۳50 هزار تومان درماه افزایش یابد، حقوق امثال ما بازنشستگان 
تأمین اجتماعي آیا باید در همین حد باقي بماند؟! با 100 هزار تومان 
کمک معیش���تي دولت هم که بیش از ۳ کیلوگرم برنج یا گوشت مرغ 

نمي توان خرید!
بازنشسته حداقل بگیر تأمین اجتماعي

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 تشکرـ سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

�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.

�گهي مز�يد� فر�� پسته خشك   ( نوبت ���)
 ش�ركت كش�ا���� � ��مپ�ر��� فج�ر �صفه�ا� 
( س�هامى خا� ) �� نظر ���� نسبت به فر�� حد�� 130 تن 
پس���ته خشك  ( فندقى � كله قوچى ) توليد� سا� 99 �� طريق 
مز�ي���د� عمومي �قد�� نمايد.متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � 

�خذ فر� شر�يط مز�يد� به ���� �يل مر�جعه نمايند . 
���� محل با��يد �  برگز��� مز�يد�:  شهرس���تا� 
 نطنز � كيلومتر 15 جا�� قديم نطنز – �صفها� � ��ستا� �حمت �با�

تلفن : 54335314- 031 فاكس : 54335313- 031
 تا�ي�خ برگ�ز��� مز�يد�  : 1399/09/30 ��� س���اعت 

10 صبح 
مهلت ���ئه پيشنها� : �� تا�يخ �نتشا� �گهى تا ساعت 9 صبح 

مو��  1399/09/30  

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت ���)
شركت كشت �صنعت پيا��(سهامي عا�)

به شما�� ثبت 392 خسر�شا� به شناسه ملى 10861349161
با عنايت به �ينكه �� جلسه نوبت ��� مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�خه 1399/09/19 حد نصا� ال�� جهت �سميت جلسه حاصل 
 نگر�يد بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت كشت � صنعت پيا�� (سهامى عا�) �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه نوبت ���
 مجمع عمومى فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 11��� چها�ش���نبه 1399/10/03 �� محل قانونى شركت به نشانى : 24 كيلومتر� 

جنو� غربى تبريز- جا�� ���شهر- بعد �� پليس ��� خسر�شا�- جا�� تا�� كند تشكيل مى گر�� � حضو� به هم �سانند .
ب���ا توجه به �بالغيه ش���ما�� 440/050�/98 مو�� 1398/12/26 س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� �� خصو� مصوبه س���تا� 
مب���ا��� با بيما�� كر�نا كه مقر� نم���و�� تا �طال� ثانو� برگز��� مجامع عمومى ش���ركت ها صرف���ا� �� صو�تى كه با حضو� 
 حد�كثر 15 س���هامد�� حقيقى يا حقوقى برگز�� ش���و�� �مكا� حضو� مجا�� س���هامد���� �� طريق مر�جعه همزما� به ���� 
�ينترنتى/ http://www.iranforum.co/piazarفر�هم شد� �ست لذ� سهامد���� محترمى كه تمايل ���ند به صو�� �نالين �� 
مجمع شركت نمايند � مى تو�نند با مر�جعه به ���� �ينترنتى مزبو� � ���� كر�� �طالعا� خو�سته شد� به صو�� �نالين �� مجمع 

شركت نمايند .
همچنين ضر��� �ست سهامد���� محتر� يا نمايند� قانونى �نها كه مايل به حضو� �� جلسه مذكو� مى باشند مى تو�نند 48 ساعت 
قبل �� تشكيل مجمع به شركت مر�جعه � با �� �ست ��شتن كا�� ملى� �كالت نامه معتبر � يا معرفى نامه �سمى بر�� سهامد���� 
حقوقى بر�� ��يافت كا�� ���� به جلسه �قد�� نمايند . ضمنا� ���ئه �صل � ��نوشت كا�� ملى � شناسنامه �� ��� مجمع �لز�مى مى باشد . 

 

�ستو�جلسه : 
1- تصميم گير� �� خصو� �فز�يش سرمايه شركت . 

هيئت مدير� شركت كشت � صنعت پيا��( سهامى عا� )

واحدتعدادمشخصات فني CNC Boring Machineرديف

1

TOS VARNSDORF-TYpe:WHN 110 MC
 Machine Type: Table Type Boring Machine

Machine Dimension L × W×H: 8400 ×5000×4200 {mm}
X-travel:2000mm, Y-travel:1400mm,z-travel:1250mm

W-axis:710mm,spindle Diameter:110mm
Manufacture: TOS VARNSDORF

Type: WHN110 MC
    New in:1995 & Above

دستگاه1

2

CNC Boring Machine: TOS VARNSDORF
WHO 13 CNC – Machine Type: Table Type Boring Machine

Machine Dimension L × W×H: 8310 ×6960×5040 {mm}
X-travel:3500mm, Y-travel:2500mm,z-travel:1250mm

W-axis:800mm,spindle Diameter:130mm
Control Monitor: SIEMENS-SINUMERIK-TOS VARNSDORF

TOS VARNSDORE a.s. 407 47 Varnsdorf Type: PLC/2
 New in:2015 & Above

دستگاه1

���� �فتر مركز�: تهر��� مير��ما�� نرس���يد� به تقاطع �ليعصر� بر�C �س���كا� (بر� سو� 
�سكا�)� طبقهT (طبقه ���)� تلفن: 14 � 88654810�021

���� كا�خان���ه: تبريز� منطق���ه صنعتي غر�� قر�ملك� پس �� ميد�� ماشين س���ا�� بلو�� 
 پمپير��� ش���ركت صنايع پمپير��� �م���و� تأمين � تد��كا�� تلف���ن: 32870277� 041� 

فاكس: 32890721 � 041
كا�شنا� تد��كا�: يوسف �با��

�مو� تأمين � تد��كا� شركت صنايع پمپير��

شركت شير پاستو�يز� پگا� كرما� (سهامي خا�)
ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , OHSAS 18001���ند� گو�هينامه ها�

 �گهي مناقصه عمومي
شركت شير پاس���تو�يز� پگا� كرما� ��نظر ���� تعد�� 40 عد� 
فيلتر RO جه���ت تغليظ �� پنير �� طري���ق مناقصه عمومي 
خريد��� نماي���د. متقاضيا� محتر� مي تو�نند جهت كس���ب 
�طالعا� بيشتر � ��يافت بر� ش���ر�يط مناقصه �� تا�يخ چا� 
�گهي به مد� 10 ��� با شما�� تلفن 33221811�034 تما� � 
يا به نشاني كرما� � كيلومتر ��� بز�گر�� هفت با� علو� شركت 

شيرپاستو�يز� پگا� كرما� ��حد با��گاني مر�جعه نمايند.
شركت شير پاستو�يز� پگا� كرما�
مديريت با��گاني

CNC �فر�خو�� شناسنايي تأمين كنندگا� ماشين �ال
شركت صنايع پمپير�� ��نظر ���� ماش���ين �ال� CNC �يل �� خريد��� 
نمايند� لذ� �� تأمين كنندگا� محتر� خو�هش���مند �س���ت� پيشنها�ها� 
 فني � مالي خ���و� �� تا تا�يخ 1399/09/27 به �م���و� تأمين � تد��كا� �ين 

شركت تحويل نمايند.

 آيت اهلل رئيسی: در برخورد
 با اخاللگران ارزی خط قرمزی نداريم

سرویس خبر:رئیس قوه قضائیه گفت: در برخورد با اخاللگران ارزی خط 
قرمزی وجود ندارد.

آیت اهلل  ابراهیم رئیس���ی افزود: در پرونده هایی که تاکنون رسیدگی شده 
است، هر دو طرف مورد توجه قرار گرفته اند و باز هم مورد توجه قرار خواهند 
گرفت. هم کسانی که تخلف ارزی داشته اند و هم کسانی که دست این افراد 
را در اخالل ارزی باز گذاشته و ارز را در اختیار آن ها قرار داده اند باید مورد 

پیگیرد قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا گفت: این روند مورد تاکید ما به دادسرا ها و دادگاه ها بوده 
است و باز هم خواهد بود و در بسیاری از پرونده ها جای پای این اخاللگران 
دیده می ش���ود که باید مورد پیگیر قرار گیرند. البته برخی دادگاهی ش���ده اند و 

محاکمه برخی هم بزودی برگزار می شود.

 ارسال نيابت قضايی به ۶ كشور
 در پرونده ترور شهيد سپهبد قاسم سليمانی

سرویس خبر: بازپرس ویژه پرونده ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی از ارسال 
نیابت قضایی به ۶کشور در جریان پیگیری این پرونده خبر داد.

سید اشرفی گفت: در جریان روند پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی، 
مشخصات ۴5نفر از متهمان آمریکایی که در این امر نقش داشتند ارائه شد و 
نسبت به صدور حکم بازداشت بین المللی متهمان از طریق سازمان پلیس بین الملل 
اقدام الزم انجام گرفت؛ اما متأسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم از صدور حکم 
بازداشت بین المللی متهمان امتناع کردند، ولی با این حال تحقیقات روند خود 
را طی کرد. وی افزود: در جریان پیگیری پرونده ترور این شهید توسط رژیم 
آمریکا در خاك عراق، نیابت قضایی به ۶ کشوری که پایگاه های آمریکایی در 
آنجا مستقر هستند، تنظیم و ارسال شد و دولت عراق پاسخ این نیابت را آماده 

کرده و در مسیر دیپلماتیک در حال ارسال است.
بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور شهید سپهبد سلیمانی تاکید کرد: 
اکنون در صدد تنظیم نیابت قضایی خطاب به دستگاه قضایی آمریکا هستیم و 
قصد داریم آنها را در معرض امتحان قرار دهیم تا ببینیم به رسیدگی به اتهامات 
متهمان می پردازند یا خیر. به گفته سید اشرفی مرحله تحقیقات در این  پرونده رو 

به پایان است و قرار نهایی و کیفرخواست مربوطه بزودی صادر می شود.

رئیس سازمان بازرسی: 

صنايع بزرگ خوزستان نان مصرفی شان 
را هم از تهران تهيه می كنند! 

س���رویس خبر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تاسف از 
آنچه که در جریان بازدیدش از مناطق مختلف  استان خوزستان دیده بود، 
گفت: در بررسی های انجام شده متوجه شدیم بسیاری از صنایع بزرگ 

حتی خریدهای روزمره مثل نانشان را  هم از تهران تهیه می کنند!
حجت االسالم و المسلمین حسن درویشیان در  پایان سفرش به آبادان 
و خرمشهر در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: سازمان بازرسی در این دوره 
یکی از اولویت ها و ماموریت هایش مبارزه جدی با فساد اعم از فعل های 
خسارت آور و هم ترك فعل هایی که چه بسا از فعل های خالف خسارت 
بیشتری به کشور وارد می کنند، است. نگاه ما آن است که باید با دستگاه ها 
و مسئوالنی که وظایفی را بر عهده داشتند ولو در گذشته و این وظایف 
را از روی بی توجهی )چه رس���د به عمد که بحث آن جداس���ت( انجام 
ندادند و سبب بروز نا بسامانی و مشکل در کشور شدند، باید برخورد 

جدی و قانونی شود.
وی تاکید کرد: ماموریتی که رئیس قوه قضائیه به بنده و همکارانم 
دادند بررسی دالیل آبگرفتگی ناشی از باران در خوزستان و مسائلی همچون 
 فاضالب و خس���ارت های ناش���ی از آبگرفتگی به این استان بود که در 
این باره بررسی ها انجام شد و در زمینه  قصورها و خدماتی که باید ارائه 

می شد اما چنین نشد هم مواردی در اهواز و ماهشهر شناسایی شد.
 درویش���یان همچنین از بیکاری به عنوان یکی از مشکالت مردم 
خوزستان یاد کرد و گفت: در مورد بیکاری باید لیستی از نیروهای شاغل 
در صنایعی همچون پتروشیمی و منطقه آزاد اروند و دیگر صنایع تهیه 
شود و میزان بکارگیری نیروهای بومی و غیربومی مشخص شود، وقتی 
امکان بکارگیری نیروی بومی وجود دارد ورود افراد غیربومی معنایی ندارد 
مگر آن که تخصص مورد نیاز در آن منطقه نباشد ،درغیر این صورت 

آبدارچی را که نباید از خارج منطقه آورد و مشغول به کار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در بررسی های انجام 
شده متوجه شدیم بسیاری از صنایع بزرگ حتی خریدهای روزمره مثل 
نانشان را از تهران تهیه می کنند و این جای بسی تاسف دارد، این خریدها 
حتما باید در منطقه انجام شود. خبر دیگر این که خدارحم امیری زاده 
رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان از خسارت ۲۶۷0 میلیارد ریالی 

به کشاورزی استان بر اثر بارندگی های هفته گذشته خبر داد.

تشكيل ساالنه 13 هزار پرونده مرتبط با ماده 1۰۰شهرداری در ديوان عدالت اداری
سرویس خبر: رئیس دیوان عدالت اداری 
گفت: س���االنه 1۲تا 1۳هزار پرونده شکایت 
از کمیس���یون ماده 100ش���هرداری به دیوان 
عدالت اداری ارسال می شود که وقت زیادی 

را می گیرد.
حجت االسالم والمسلمین محمدکاظم 
بهرام���ی افزود: برخی قوانین به دلیل نواقصی 
که دارد تخلف زا هس���تند و اجازه تخلف 
می دهند . برای نمونه ماده 100ش���هرداری ها 
به گونه ای تصویب ش���ده است که به افراد 
اج���ازه تخلف می دهد و در قبال آن جریمه 
دریافت می  ش���ود که این موضوع از نظر ما 

قابل قبول نیست.
رئیس دیوان عدال���ت اداری ادامه داد : 
درباره ماده 100ش���هرداری چند سالی است 
ک���ه پیگیری می کنی���م و قطعا به خاطر این 
ماده تخلفات بسیار زیادی در ساخت و ساز 
انجام می ش���ود و پرونده ها به کمیسیون ماده 
100ارجاع و آن جا رسیدگی می شود و برخی 
افراد از آراء این کمیسیون ها شکایت می کنند 
که شکایتشان به دیوان می آید که در این باره 
ساالنه با حدود 1۳هزار شکایت مواجهیم که 

چون در ۲ مرحله بدوی و تجدیدنظر موضوع 
بررس���ی می شود، در مجموع حدود ۲۶هزار 

پرونده برای ما تشکیل می شود
 بهرامی با طرح این سئوال که چرا قانون 
و قانونگ���ذار اجازه تخل���ف می دهد؟ ادامه 
اداد: چرا در ماده 100قانون ش���هرداری آمده 
اس���ت که شهرداری می تواند از وقوع تخلف 
جلوگیری کند؛ چ���را قانون این موضوع را 
تکلیف نکرده است؟ . به خاطر همین نقص 
قانون مشکالت زیادی برای مردم ایجاد شده 
است و فرد دانسته یا ندانسته تخلف می کنند 
و پرونده در کمیس���یون م���اده 100و دیوان 
رس���یدگی می شود .در برخی موارد با حکم 
تخریب مواجه می شویم که این حکم نقل و 
انتقال و گرفتن پایان کار را برای افراد مشکل 
می کند و خیلی از سازندگان ساختمان ها از این 
بابت دچار مشکل می شوند و گاهی اوقات 
چندین دهه یک پرونده، مش���کالتی را برای 

افراد ایجاد می کند.
رئی���س دیوان عدالت اداری افزود: طبق 
آمار نقل ش���ده از وزارت کشور، ۲50هزار 
حکم تخریب داریم که اجرا نش���ده اس���ت 

و ام���کان اجرای آن هم وجود ندارد و همه 
این ها به خاطر ماده 100قانون شهرداری است 
که مشکالتی را برای کشور، مردم و دستگاه 

قضایی به وجود آورده است .
 تامین اجتماعی قوانین نارســایش را 

اصالح کند
وی  همچنین درباره این که بیش���ترین 
شکایات از چه سازمان هایی به دیوان عدالت 
ارس���ال می ش���ود، گفت: نزدیک به نیمی از 
پرونده ه���ای ما مربوط ب���ه موضوع تامین 
اجتماعی و کار و رفاه اجتماعی اس���ت .البته 
تامی���ن اجتماعی حدود ۴0میلیون عائله دارد 
و خدمات قاب���ل توجهی هم ارائه می دهد 
که ش���کایات فراوانی هم از آن ها می شود.لذا  
از تامین اجتماعی درخواس���ت کرده ایم که 
اگر قوانین شان نارساست اقدام اساسی برای 
اصالح آن انجام دهند و جایی هم که قانون 
مشخص است طبق قانون عمل کنند تا افراد 
مجبور نباشند برای احقاق حقوق خود به دیوان 
عدالت اداری مراجعه و ش���کایت کنند. وقتی 
قانون مشخص است، چرا تامین اجتماعی عمل 

و چرا دولت تامین اعتبار نمی کند؟

  پرونده جديد فساد 1۰۰۰ميلياردی 
در پتروشيمی 

سرویس خبر: رئیس شعبه 
س���وم دادگاه ویژه رس���یدگی 
به اتهام���ات اخاللگران ارزی 
و مفس���دان اقتص���ادی گفت: 
رسیدگی به پرونده جدید فساد 
1000میلیاردی در پتروش���یمی، 

بزودی آغاز می شود.
  مس���عودی مقام  افزود: 
ای���ن پرونده مربوط به تخلفات 
گس���ترده در خری���د و فروش 
محصوالت پتروشیمی است که  
متهم ی���اوری در این پرونده با 
تاسیس شرکت های صوری اقدام 
به خرید محصوالت پتروشیمی 
کرده اس���ت.پرونده این فساد 
1000میلیاردی به ش���عبه سوم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخاللگران ارزی و مفس���دان 
اقتصادی ارجاع ش���ده است و 
بزودی رسیدگی ها آغاز می شود.
وی در پاسخ به این سئوال 

که رسیدگی به پرونده سیدمحمد 
امامی از متهمان بانک سرمایه در 
چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: 
تاکن���ون همه متهمان دیگر این 
پرونده در بخش تخلفات مرتبط 
با س���یدمحمد امامی محاکمه 
ش���ده اند و بخشی از دفاعیات 
امامی باقی مانده اس���ت که در 
جلس���ات بعدی اخذ می شود و 
بعد از پای���ان دفاعیات امامی، 
 دفاع آخ���ر همه متهمان گرفته 

خواهد شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه 
رس���یدگی به جرائم اخاللگران 
ارزی و مفس���دان اقتصادی به 
آخرین وضعی���ت صدور رای 
پرون���ده تخلفات در ش���رکت 
بازرگانی پتروش���یمی هم اشاره 
ک���رد و گفت: صدور رای این 
پرونده در مراحل نهایی است و 

دی ماه منتشر می شود.
 استفاده پليس راه از پهپهادها 

براي كنترل جاده ها 
سرویس خبر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی از آغاز طرح رزمایش ترافیکی 
زمستانه پلیس راهور خبر داد و گفت: امسال در رزمایش طرح ترافیکی زمستان 

عالوه بر بکارگیری بالگردها و خودروها از پهپادها هم استفاده خواهیم کرد.
سردار قاسم رضایی با بیان این که برگزاری این رزمایش به این معناست 
که تمامی دستگاه های متولی و نیروی انتظامی با تمام توان و ظرفیت خود و 
همچنین با همدلی برای خدمت به مردم حضور موثر خواهند داشت، ادامه داد: 
خوشبختانه جمهوری اسالمی در تمامی موارد از امنیت و آرامش کاملی برخوردار 
است اما به جهت شرایط آب و هوایی و زمستان سرد تجربه نشان می دهد که 
الزم است خطرات احتمالی را پیش بینی و از وقوع آن پیشگیری کنیم تا جان 

مردم در معرض خطر قرار نگیرد.
وی ادامه داد: البته الزم اس���ت در برخی ش���هرها فرهنگ سازی صورت 
بگیرد. نیروی انتظامی در کنترل ترددها از ساعت ۹شب تا ۴صبح عملکرد مطلوبی 
داشته و اگر هم اعمال قانونی انجام گرفته ، فقط به مصوبات ستاد ملی مقابله با 

کرونا عمل کرده است.
همچنین س���ردار هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور در مراسم آغاز طرح 
رزمایش ترافیکی زمستانه پلیس راهور اظهار داشت: در این طرح ۴0هزار نیرو در 

تمامی راه های کشور و گردنه های برف خیز حضور خواهند داشت .  

  آتش سوزی باغی در بزرگراه آزادگان ۶ قربانی گرفت
سرویس حوادث: سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران از مرگ ۶ نفر براثر آتش س���وزی در باغی در 

خیابان صفا بزرگراه آزادگان خبر داد.
ج���الل ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: 
با اعالم گزارش وقوع آتش س���وزی و مشاهده دود 
در ی���ک باغ واقع در حوالی  بزرگراه آزادگان خیابان 

صفا به سامانه 1۲5، آتش نشانان به باغی حدود ۳00تا 
۳50متر وارد شدند که درآن  دو اتاق ۲0 - ۳0متری 
به طور سوئیتی کوچک وجود داشت که به طور کامل 
ش���عله ور شده بود. ملکی افزود: آتش نشانان پس از 
اطفای حریق در محل حادثه با پیکر  ۶مرد مواجه شدند 
که دو نفر ازآنها سوختگی شدید داشتند و چهار نفر 

دیگر س���وختگی کمتری داشتند  که با تائید ماموران 
اورژانس مشخص شد هر  ۶نفر آنها جان خود را از 
دست داده اند. وی با بیان این که  آثار سوختگی در 
این دو اتاق نشان از این داشت که شدت حرارت در 
دقایق اولیه بسیار باال بوده است، علت وقوع حادثه در 

دست بررسی است.

دستگيری اخاللگر نظام ارزی در تهران
سرویس حوادث: جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری اخاللگر 
نظام ارزی توس����ط ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تخلفی به ارزش 1۳۲میلیارد 

تومان خبر داد . 
سردارحمید هداوندگفت: نماینده حقوقی یکی از بانک های تهران چندی قبل به پلیس 
امنیت اقتصادی مراجعه کرد و با ارائه دستور قضایی خواستار دستگیری متهم یک پرونده 
شد.براساس این پرونده  مدیر عامل شرکتی تجاری در بین سال های ۹۴تا ۹۶حواله های 
ارزی را  به منظور وارد کردن چوب از سایر کشور ها از بانک دریافت کرده است اما با 
گذشت چند سال از زمان ایفای تعهد ، به تعهدات بانکی خود عمل نکرده و موجب 
اخالل در نظام ارزی به ارزش 1۳۲میلیارد تومان شده است. وی با اشاره به شناسایی و 

دستگیری متهم در جریان تحقیقات پلیس،افزود: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

   پزشكان متخلف،مكلف
 به ويزيت رايگان بيماران می شوند 

سرویس حوادث: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون گفت: 
دو پزشک به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات در حوزه مدیریت پسماندهای 
پزشکی، به ویزیت رایگان بیماران محروم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و بهزیستی شهرستان کارون به مدت ۲ سال محکوم شدند.
عباس ظاهری ش���هماروندی افزود:   بر اس���اس این حکم، هر یک از این 
پزشکان به ویزیت رایگان ۴00نفر بیمار به مدت دو سال محکوم شدند که این 
بیماران از افراد محروم و مددجویان تحت کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی 

شهرستان هستند.

 پزشك  گرمساری پس از خروج
 از اتاق عمل جان باخت

سرویس خبر: دکتر چگینی رئیس بیمارستان گرمسار و از ایثارگران مبارزه 
با ویروس کرونا، به طور ناگهانی بر اثر سکته قلبی در گذشت.

دکتر چگینی سال ها ریاست بیمارستان معتمدی، تنها بیمارستان گرمسار را 
بر عهده داشت. گفته می شود این پزشک حاذق بعد از یک عمل جراحی از 
اتاق عمل خارج و یک باره احساس تنگی نفس و درد در قفسه سینه کرد و 

جان خود را از دست داد.
او متخصص جراحی عمومی بود  و سال ها در گرمسار به مردم این شهر 
خدمات ماندگاری ارائه کرد.  فرماندار و ش���هردار گرمس���ار با صدور پیام هایی 

درگذشت این پزشک را تسلیت گفتند.



تیم ملی فوتبال ایران همچنان  در رده 29 جهان
فدراسیون جهانی فوتبال رده بندی 
جدید خود را در ماه دسامبر اعالم کرد 
که تیم ملی کشورمان با کسب 1496 
امتی���از بدون هیچ تغییری در رده 29 

جهان و دوم آسیا ایستاد.
5 تیم برتر آس���یا به ترتیب زیر 
است: ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا 
و قطر. 10 تیم برتر دنیا در رده بندی 

جدید فیفا به شرح زیر است:
1-بلژیک، 2-فرانسه، 3-برزیل، 
4-انگلیس، 5-پرتغال، 6-اس���پانیا، 

7-آرژانتین، 8-اروگوئه، 9-مکزیک، 10- ایتالیا
بخشودگي محرومیت شهربانو و سهیال منصوریان

کمیته اس���تیناف 
فدراس���یون ووش���و 
پس از درخواس���ت 
تجدیدنظرخواهی سهیال 
منصوریان  و شهربانو 
نس���بت به رای کمیته 
انضباطی این فدراسیون، 
محرومیت باقی مانده  شان 

را مورد بخشش قرار داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، کمیته 
استیناف فدراسیون ووشو پس از درخواست تجدیدنظرخواهی خانم »سهیال 
منصوریان« نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون ووشوی ایران، مطابق با 
ماده 9 آیین نامه انضباطی و تقاضای حاکی از تعهد برای عدم تکرار خطای 
گذشته، نگاه حمایتی فدراسیون ووشو نسبت به قهرمانان و همچنین فقدان سابقه 
محکومیت قطعی در رکن قضایی ووشو، محرومیت باقی مانده وی را مورد 
بخشش قرار داد.همچنین در باره تجدید نظرخواهی خانم »شهربانو منصوریان« 
نسبت به رای کمیته انضباطی، با توجه به تقاضای حاکی از تعهد برای عدم 
تکرار خطای گذشته، نگاه حمایتی نسبت به قهرمانان و افتخارآفرینان ووشو و 
فقدان سابقه محکویت قطعی در رکن قضایی ووشو، محرومیت باقی مانده وی 

به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
پنجره سوم انتخابی بسکتبال کاپ آسیا متمرکز شد

با تصمیم فیبا پنجره سوم انتخابی بسکتبال کاپ آسیا 2021 هم متمرکز 
برگزار می شود و میزبانان این رقابت ها معرفی شدند. به گزارش ایسنا، با توجه 
به میزبانی موفق کشورهایی چون قطر از پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا 2021 که 
به صورت متمرکز برگزار شد، فدراسیون جهانی بسکتبال تصمیم گرفت پنجره 
سوم )آخرین مرحله( این رقابت ها را نیز به صورت متمرکز برگزار کند که به 
همین منظور میزبانان این پنجره را هم مشخص کرد. به این ترتیب با تصمیم 
FIBA، میزبانان پنجره س���وم برای گروه های مختلف به این ش���رح اعالم شد: 
 D ژاپن( - گروه های( توکیو :B گروه - )کالرک )فیلیپین :C و A گروه های

و F: منامه )بحرین( - گروه E: دوحه )قطر( 
طبق تصمیم فیبا، پنجره س���وم انتخابی کاپ آسیا 2021 از تاریخ 18 تا 
22 فوریه 2021 برگزار می شود که تیم ملی ایران باید در این پنجره با تیم های 
عربستان و قطر دیدار کند.تیم ملی بسکتبال ایران در گروه E این رقابت ها با 
تیم های قطر، عربستان و سوریه هم گروه بوده و هم اکنون با سه برد و یک 

باخت صدرنشین است.
مهدی خدابخشی؛ قهرمان اروپا

ملی پ���وش س���ابق و عنواندار 
تکواندوی ایران یک سال پس از تغییر 
تابعیت موفق شد مدال طالی اروپا را 

برای صربستان به دست بیاورد.
ب���ه گ���زارش ایس���نا، مهدی 
خدابخش���ی پس از ازدواج با یکی از 
تکواندوکاران تیم ملی زنان صربستان، 
سال گذشته با تغییر تابعیت به عضویت 
تیم ملی صربستان درآمد. خدابخشی 
که مدال های طالی جهان، آس���یا و 
بازی های آسیایی را برای تیم ملی 
ایران به دس���ت آورده بود، این بار و پس از تغییر تابعیت موفق ش���د با 

اقتدار مدال طالی اروپا را برای صربستان کسب کند.
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اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  ورزشي

با اتمام مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به بررسی 
مهمترین آمار این بازی ها در فصل 2020-2021 بپردازیم و 
جالب اینجاست با اینکه بارسلونا خوب بازی نمی کند ولی 
مسی در 3 موضوع بهترین بازیکن این رقابت شده است.

به گزارش فارس، مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
در فصل 2020-2021 نیز به اتمام رسید و 16 تیم به مرحله 

پایانی راه یافتند.
کشورهای آلمان و اسپانیا توانستند با 4 نماینده بیشترین 
تعداد را در جمع 16 تیم داشته باشند. کشورهای انگلیس و 
ایتالیا با 3 نماینده و پرتغال )پورتو و طارمی( و فرانسه با یک 

نماینده در این مرحله پایانی حضور خواهند داشت.
از آلمان، بایرن مونیخ، دورتموند، مونش���ن گالدباخ 
و الیپزیگ، از اس���پانیا رئال مادرید، سویا، اتلتیکومادرید و 
بارس���لونا، از انگلیس منچسترسیتی، چلسی و لیورپول، از 
ایتالیا یوونتوس، آتاالنتا و التزیو، از پرتغال پورتو و از فرانسه 

پاری سن ژرمن در جمع 16 تیم حضور دارند.
در زیر می خواهیم به بررسی آمارهای برتر لیگ قهرمانان 
اروپا در مرحله گروهی بپردازیم. جایی که لئو مسی با اینکه 
تیمش نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به جا بگذارد ولی در 

3 موضوع بهترین آمار را کسب کرده است.
آقای گل: ارلینگ هالند )دورتموند( – 6 گل

بیشترین پاس گل: کوادرادو )یوونتوس( – 5 پاس گل
بیشترین شوت: لئو مسی )بارسلونا( – 28 شوت

بیش���ترین پاس کلیدی: لئو مس���ی )بارسلونا( – 16 پاس 
کلیدی

بیشترین دریبل: لئو مسی )بارسلونا( – 23 پاس کلیدی
بیشترین تکل – رافائل )باشاک شهیر( – 21 تکل

بیش���ترین قطع توپ : کریس���تین رومرو ) آتاالنتا( – 24 
قطع توپ

بیشترین سیو: مانوئل نویر – 27 سیو
این آمارها از سایت معتبر »هواسکورد« استخراج شده است.

اولین حضور بیرانوند
همان طورکه درباال اشاره شد،مرحله گروهی لیگ اروپا 
به پایان رسید و تیم های راه یافته به مرحله حذفی مشخص 
شدند که در یکی از دیدارها تاتنهام در حالی که هری کین 
و سون هیونگ مین را در ترکیب اصلی نداشت، به دیدار 

آنتورپ رفت و با دو گل به برتری رسید.
پیش از ش���روع یک دیدار به خاطر درگذشت پائولو 

روسی یک دقیقه سکوت در ورزشگاه لحاظ شد.
علیرض���ا بیرانوند اولین بازی خود را در فوتبال اروپا 
تجرب���ه کرد. او در دقیقه 32 اولین واکنش جدی خود را 
نش���ان داد و ضربه جیوانی لوسلسو آرژانتینی را دفع کرد. 

در ادامه نفوذ گرت بیل نزدیک بود خطرس���از شود که با 
هوشیاری دروازه بان تیم ملی ایران این صحنه نیز دفع شد. 
بیرانوند یک بار دیگر در  دقیقه 43 ناجی دروازه خود شد 
و ضربه وینیسیوس را دفع کرد تا چهره شاخص این دیدار 

در نیمه نخست باشد.
در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی باالخره قفل دروازه 
بیرانوند باز شد. کاشته زیبای گرت بیل را بیرانوند به سختی 
از زیر چارچوب دروازه بیرون کش���ید ولی در بازگشت 
وینیسیوس توانست از غفلت مدافعان آنتورپ نهایت بهره را 

ببرد و دروازه خالی را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
دقیقه 66 بیرانوند دو بار ش���وت سون هیونگ مین 
تعویض ش���ده را دفع کرد و دروازه تیمش را نجات داد. 
دقیقه 71 جیوانی لوسلسو توانست روی پاس هری کین 

تعویضی گل دوم را به ثمر برساند و در موقعیت تک به 
تک دروازه بیرانوند را باز کند تا این دیدار با برتری دو بر 

صفر تاتنهام به پایان برسد.
لسترسیتی نیز به دیدار تیم از پیش حذف شده آ.اک آتن 
رفت که کریم انصاری فرد را از ابتدا در ترکیب خود داشت 

و این دیدار با برتری 2 بر صفر لستر به پایان رسید.
آرسنال نیز توانست ششمین برد پیاپی خود را در لیگ 
اروپا به دس���ت آورد و 4 بر 2 داندالک را شکس���ت داد تا 

نتایج ضعیف خود را در لیگ برتر پوشش دهد.
رم ایتالیا نیز در دیداری تشریفاتی برابر زسکاصوفیه 

بلغارستان با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.
بیرانوند در تیم منتخب لیگ اروپا

دروازه بان ایرانی آنتورپ در تیم منتخب لیگ فوتبال 
اروپا از نگاه هواسکورد قرار گرفت.

به گزارش فارس، بیرانوند در دیدار مقابل ش���اگردان 
مورینیو عملکرد درخشانی داشت و 8 دفع توپ انجام داد، 

اگرچه در نهایت تیمش با دو گل شکست خورد.
به بهانه برگزاری پایان مرحله گروهی لیگ فوتبال اروپا، 
ترکیب تیم منتخب هفته از سوی سایت امتیازدهی هواسکورد  

اعالم شد و بیرانوند درون دروازه این تیم ایستاد.
هواسکورد نمره 7/9 را برای سنگربان ایرانی اختصاص داده و 
به عنوان برترین دروازه هفته لیگ اروپا معرفی شده است.

تیم منتخب به شرح زیر است:
دروازه بان: علیرضا بیراوند )آنتورپ(

مدافعان: بوامگارتنر )ولفس���برگر(، ویسینگر)الس���ک( ، 
کامورا)کلوژ( و دامفریس )آیندهوون(

هافبک ها: اوندر )لس���تر س���یتی(، لوسلسو )تاتنهام(، بیر 
)هوفن هایم(، کاستراتی )دیناموزاگرب(

مهاجمان: پیروئه )آیندهوون( و ایتن )رنجرز(

راهیابی 16 تیم به مرحله پایانی لیگ قهرمانان اروپا 

آزادکاران و فرنگی کاران مدعی   برای حضور 
در بازی ه���ای المپیک 2021 توکیو، به طور حتم 
بعد از گذر از فیلتر پیکارهای انتخابی مش���خص 

خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه اتحادیه 
جهانی کشتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم 
استقبال برخی از کشورها تصمیم بر لغو رقابتهای 
جهانی 2020 صربس���تان گرفت، نتایج پیکارهای 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان هم 

در هاله ای از ابهام فرو رفت.
نفرات برتر این رقابتها که با امید و انگیزه فراوان 
توانس���ته بودند پس از پیروزی بر رقبا، دوبنده تیم 
ملی را از آن خود کنند، با لغو رقابتهای جهانی با اما 
و اگرهای فراوانی همراه شدند. آزاد و فرنگی کاران 
برت���ر رقابتهای انتخابی این دغدغه را دارند که آیا 
برتری آنها در پیکارهای انتخابی همچنان برای اعزام 
به رویدادهای پیش رو از جمله قهرمانی آسیا و حتی 

المپیک، معتبر و تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
هرچند برخی از اعضای کادر فنی تیم های ملی 
کش���تی آزاد و فرنگی کشورمان بارها به این نکته 
اشاره کردند که تالش و موفقیت نفرات برتر انتخابی 

به هیچ عنوان نادیده گرفته نمی شود و این نفرات 
در اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا هستند، 
اما انگار داستان حضور در بازی های المپیک کاماًل 

متفاوت است.
اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی معتقدند 
روند انتخاب ملی پوشان اعزامی به رقابتهای کسب 
سهمیه المپیک و سپس بازی های المپیک 2021 توکیو، 
کامالً مستثنی و متفاوت است و مدعیان کسب دوبنده 
تیم ملی برای حضور در المپیک باید حتماً در مصاف 

انتخابی حضور یابند.
اظهارات اخیر محس���ن کاوه مدیر فنی تیم 
ملی کشتی آزاد هم گواه این موضوع است، چراکه 
وی صراحتاً اعالم کردمس���ابقات انتخابی که روز 
15 آبان ماه، ش���اهد برگزاری آن بودیم با توجه به 
برنامه ه���ای مدون کادر فنی، فقط با هدف گزینش 
مسافران اعزامی به مسابقات جهانی 2020 صربستان 

برگزار شد.
به گفته مدیر فنی تیم ملی کش���تی آزاد قطعًا 
برای انتخاب نفرات اعزامی به المپیک 2021 توکیو، 
یک دوره مسابقات انتخابی در نظر گرفته خواهد شد 
تا مسافران این آوردگاه بزرگ جهانی از این طریق 

مشخص و انتخاب شوند.
مس���ابقات قهرمانی کشتی آسیا طی روزهای 
28 بهمن تا سوم اسفندماه به میزبانی شهر آلماتی 
قزاقس���تان برگزار خواهد شد. همچنین پیکارهای 
گزینش���ی المپیک طی فروردین و اردیبهشت سال 
آینده برگزار می شود که کشتی ایران باید برای کسب 
6 سهمیه باقیمانده در کشتی آزاد و فرنگی در این 

میادین حضور یابد.
نتایج  لیگ کشتی آزاد

در پایان دور برگشت مسابقات لیگ برتر کشتی 
آزاد تیم های بازار بزرگ ایران و هیات کشتی قائمشهر 

از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
به گزارش ایرنا، دور برگش���ت بیستمین دوره 
لیگ برتر کش���تی آزاد جام ی���ادگار امام )ره( و 
گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
در گ���روه دوم روزه���ای 19 و 20 آذرماه در خانه 

کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم های بازار بزرگ ایران 
و هیأت کشتی قائمشهر به عنوان تیم های اول و دوم 

گروه ب به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
رده بندی تیمی این مسابقات در دورهای رفت 

و برگشت به شرح زیر است:
1- بازار بزرگ ایران

2- هیأت کشتی قائمشهر
3- پاس ستارگان ساری

4- چسب رازی
5- اترک خراسان رضوی

نتایج دیدارهای دور برگش���ت به شرح زیر 
است:

رده بندی تیمی: 1- بازار بزرگ ایران 2- پاس 
ستارگان ساری 3- هیأت کشتی قائمشهر 4- چسب 

رازی 5- اترک خراسان شمالی

نش���ریه کیکر در حالی خبر از 
تمایل به همکاری باش���گاه اورتون 
انگلیس با علی دایی داده که تاکنون 
کمتر ایرانی ای توانسته در سطح اول 
فوتبال دنیا در سمتی به غیر از بازیکن 
حضور داشته باشد. آیا دایی که همیشه 
نشان داده مرد روزهای سخت است، 
در مسیر احتمالی جدیدش می تواند 
موفقیت چشمگیری برای ایران کسب 
کند یا نه؟. به گزارش ایسنا، لژیونرها در 
فوتبال ایران همیشه از جایگاه ویژه ای 
برخوردار هس���تند و حتی سرمربیان 
تیم ملی در برخی موارد آمارهای خوب 
داخلی را نادیده می گیرند و فرصت بازی 
در تیم ملی را به بازیکن هم پستی که در 
اروپا بازی می کند، می دهد. لژیونرها 
معموال توانسته اند توانایی هایشان را در 
فوتبال ایران به اثبات برسانند و برای 
بازی در لیگی باکیفیت تر و کس���ب 
تجارب بیشتر به کشوری دیگر رفته اند؛ 

البته این موضوع تنها برای مواردی که 
به کشورهای صاحب فوتبال رفته اند، 
صدق می کند. فوتبال ایران در برهه های 
زمانی مختلف بازیکنان لژیونری داشته 
که با کیفیتش���ان توانسته اند به سطح 
باالیی از فوتبال برسند، مانند علی دایی، 
مهدی مهدوی کیا، آندرانیک تیموریان، 
جواد نکونام، وحید هاشمیان، علیرضا 
جهانبخش و .... با این حال هیچوقت 
مربیان ایرانی نتوانستند به اندازه بازیکنان، 
لژیونرهای خوبی باشند و باید به سختی 
در بین آنها موارد استثنا پیدا کرد. در 
این بین اما نام علی دایی از س���وی 
نشریه معتبر کیکر آلمان برای همکاری 
با باشگاه اورتون، یکی از باشگاه های 
متمول و حاضر در لیگ برتر انگلیس 
مطرح شده است؛ همکاری  که هنوز 
ابعادش مشخص نیست اما در صورت 
تحقق، اتفاق بزرگی برای فوتبال ایران 

محسوب می شود.

 کیکر: باشگاه اورتون انگلیس تمایل
 به همکاری با علی دایی دارد

کاوه: مصاف انتخابی برای کشتی گیران المپیکی قطعی است

ظریف: آمریکا موظف به بازگشت به 
برجام است ؛ هیچ کس نمي تواند ...

بقیه از صفحه 2
ظریف در پایان تصریح کرد:   به عنوان یک دولتمرد باید در دنیا حرفی 

برای گفتن داشته باشیم و باید بدانیم که ما بدون مردم هیچ هستیم.
حمایت دموکرات های  آمریکا از بازگشت به برجام  

خبردیگراین که جمعی از اعضای ارشد دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا از رئیس جمهوری منتخب خود خواس���تند تا بدون پیش ش���رط 

به برجام بازگردد.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، تعدادی از اعضای 
تاثیرگ���ذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به 
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب کشورشان از وعده انتخاباتی او برای 
بازگش���ت به توافق هس���ته ای با ایران حمایت و تاکید کردند که بایدن 
بدون هر گونه پیش شرط مجدداً به این توافق بپیوندد.در این نامه که به 
دس���ت آژانس خبری جوییش تلگراف رسیده و  در حال گردش است، 

این قانونگذاران دموکرات در نامه خود از دیدگاه بایدن پیرامون بازگشت 
ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام، بازگشت آمریکا به این توافق 

و همچنین مذاکرات بعدی حمایت کرده اند.
بنابر این گزارش، این نامه توس���ط سه نماینده دموکرات که پیشتر 
حمایت همکاران خود را برای پش���تیبانی از توافق هس���ته ای با ایران در 
س���ال 2015جلب کرده بودند در حال گردش است. آنها عبارتند از یان 
 اسکاووس���کی از ایالت ایلینوی، دیوید پرایس از کارولینای ش���مالی و

باربارا   لی از کالیفرنیا .
ه���دف از این نامه که این قانونگ���ذاران امیدوارند حمایت اغلب 
دموکرات ها را به دس���ت آورد، دادن اطمینان به جو بایدن اس���ت که می 
تواند بدون ترس از مخالفت با بازگش���ت به برجام، دس���ت کم از سوی 
مجلس نمایندگان مجدداً به این توافق بپیوندد. به نوش���ته این روزنامه 
صهیونیستی، نامه این قانونگذاران تاکنون به امضای چند عضو دیگر مجلس 
نمایندگان رسیده است که سابقه حمایت از رژیم صهیونیستی را نیز در 
کارنامه خود دارند؛ ازجمله، برد شرمن نماینده دموکرات از کالیفرنیا که 
از دیرباز با جامعه راست میانه طرفدار رژیم صهیونیستی ارتباط دارد و 
در ایجاد پروژه اسرائیل در دهه 2000کمک کرد. همچنین ابیگل اسپانبرگر 

عض���و دموکرات جنگ طلب از ویرجینیا، گرگوری میکس رئیس جدید 
کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان از نیویورک و خواکین کاسترو یک 

نماینده ترقی خواه از تگزاس. 
جو بایدن هفته گذشته اعالم کرد که آماده است تا برای کنترل برنامه 
هس���ته ای در حال پیشرفت ایران، بدون پیش شرط  به برجام بازگردد، 
توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا در س���ال 2018 
به طور یکجانبه از آن خارج شد و سپس تحریم های سخت علیه ایران 

را بازگرداند.
نگرانی مدیرکل آژانس از افزایش تنش ها

درای���ن حال،مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی 
از تش���دید تنش ها پس از ترور ش���هید محسن فخری زاده، در اظهاراتی 
مداخله جویانه گفت که ایران نباید تصمیم خود را برای افزایش غنی سازی 

اجرا کند.
به گزارش ایس���نا، رافائل گروسی در اولین اظهار نظر خود پس از 
ترور جنایتکارانه محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان در حوزه 
دفاعی و هس���ته ای در گفتگو با ش���بکه اسکای نیوز نسبت به افزایش 
تنش ها پس از این ترور هش���دار داد. گروس���ی با بیان اینکه "ایران نباید 

تهدیدات خود برای افزایش غنی س���ازی و اخراج بازرس���ان آژانس را 
مدعی ش���د: اگر این اقدامات عملی شود، انحراف بیشتر از  عملی کند" 
تعهداتی محسوب می شود که ایران در زمان پیوستن به توافق هسته ای 
پذیرفته است.وی ادامه داد: نمی توانم تصور کنم که چه کسی در چنین 
ش���رایطی پیروز خواهد ش���د. اگر محدودیتی برای بازرسان آژانس در 
 نتیجه این یا هر وضع دیگری اتفاق بیفتد، کار آنها با مش���کل مواجه 

می  شود.
مدیرکل آژانس خاطر نشان کرد: به طور کامال شفاف   باید در این 
باره اطالع رسانی کنیم.   باید درباره چیزی که در حال رخ دادن است 
با جهان کامال ش���فاف باش���یم و این خود، به هیچ کسی ازجمله ایران 

کمکی نمی کند.
وی درباره ترور ش���هید محس���ن فخری زاده گفت:   امیدوار بودم 
که چنین اتفاقاتی نه در گذش���ته رخ داده بود و نه در آینده پیش آید. 
این کامال مشخص است. من رئیس یک سازمان بین المللی هستم که با 
صلح، امنیت و عدم اش���اعه س���ر و کار دارد  بنابراین امیدوارم که دیگر 

تنشی وجود نداشته باشد.
گروسی همچنین افزود: امیدوارم که  بتوانیم به کار خود، آن گونه 

ک���ه باید ادام���ه دهیم. مدیرکل آژانس درباره ادعاها مبنی بر وجود مواد 
آغش���ته به رادیواکتیو در منطقه تورغوزآباد گفت که الزم اس���ت در این 

باره توضیح داده شود.
وی در ادامه مدعی شد: پاسخ های درستی دریافت نمی کنیم بنابراین 
اصرار داریم که یک پاس���خ مطلوب به دس���ت آوریم. اماسفیر و نماینده 
دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: ارائه هرگونه ارزیابی 
و تحلیل، خارج از ماموریت محوله به آژانس انرژی اتمی تحت برجام 

است.
غریب آب���ادی در صفحه ش���خصی خ���ود در توییتر در واکنش به 
اظه���ارات    مدی���رکل آژانس بین المللی ان���رژی اتمی مبنی بر اینکه 
»ای���ران نبای���د تهدیدات خود در مورد افزایش غنی س���ازی و کاهش 
بازرس���ی ها را عملی کند چرا که این اقدامات، انحراف بیش���تر ایران 
از تعهدات خود تحت برجام اس���ت«، گف���ت: ارائه هرگونه ارزیابی و 
تحلیل، خارج از ماموریت محوله به این س���ازمان تحت توافق هسته ای 
اس���ت.وی افزود: تنها نقش آژانس در برجام، نظارت و راس���تی آزمایی 
 اقدامات مرتبط هس���ته ای و ارائه گزارش های به روز ش���ده در این مورد 

است.

بقیه از صفحه 12
- نامه نگاری کردید؟

*نه به صورت حضوری بود. در یک جلسه حضوری با حضور بعضی 
شاگردان کیسینجر من به آقای کیسینجر گفتم هر وقت شما بین دولت بودن 
و آرمان بودن یکی را انتخاب کردید از ما هم توقع داش���ته باش���ید این کار 
را بکنیم و یکی از آن شاگردان کیسینجر برای من ای میل زد و گفت اولین 
باری بود که من با اس���تادم اختالف پیدا کردم. آن ش���اگردش 10 سال از من 

بزرگ تر است البته.
- چه سالی بوده این دیدار؟

*زمانی که وزیر بودم. البته از دوره سفارتم در سازمان ملل متحد این 
دعوا را داشتم به خاطر همین برای من نوشته »دشمن قابل احترام«. ایده های 
ایشان قابل توجه است.کیسینجر البته مدعی سیاست واقع گرایانه است.ولی آنها 
حتماً آرمان و ایده ها را کنار نمی گذارند. ممکن است دروغ بگویند اما ایده را 
مطرح می کنند می گویند ما طرفدار دموکراسی هستیم. ما برای دموکراسی هزینه 
می کنیم چرا این حرف را می زنند به خاطر اینکه می دانند این قدرت می آفریند. 
حتماً خالفش را عمل می کنند و دروغ می گویند اما همین ادعا قدرت آفرین 
است.ما هم در منطقه داریم همین کار را می کنیم .لذا قدرت معنایی مهم است. 
اگر با نگاه صرفاً ملی بخواهید نگاه کنید نمی توانید ترکیه امروز را به خوبی 
توضیح دهید. ترکیه ای که بعد ایده و آرمان به قدرت آن اضافه شده است. البته 
حتماً این قدرتمند شدن هزینه مند هم هست. البته زمانی که همین سیاست بعد 
هژمونیک و کشورگشایی به خود بگیرد محکوم به شکست خواهد بود. مبنای 
آن هم عمق راهبردی است .شما اسم های مختلفی می توانید روی آن بگذارید. 
این سیاست که شما خودتان را در چیزهایی محصور کنید که به اشتباه به آنها 
منافع ملی می گویید یا به صورت حساب شده و صحیح منابع دیگری داشته 
باشید که برای شما در راستای همان منافع ملی ایجاد قدرت کند. هر قدرتی 

هزینه  مند است. هیچ قدرتی بی هزینه به دست نمی آید. 
-یعنی ما سود معنوی به دست می  آوریم؟

*نه، س���ود واقعی می بریم. ایران به عنوان یک کنشگر جدی در منطقه 
شناخته می شود. کنشگری که توانایی کنشگری  اش خیلی بیشتر از جغرافیای 
آن اس���ت. این به ایران هم می تواند امنیت دهد اما ما نرفتیم هزینه کنیم که 
بخواهی���م برای خودمان مزدور بخریم.اگر آمریکا و دیگران به فکر حمله به 
ایران نمی افتند، نگرانی اصلی آنها از این است که مردم تحمل حمله خارجی 

را نمی کنند.
 -یعنی به یک معنا ما سرباز داریم؟

*ایجاد وضعیتی کردیم که نفوذ و تاثیرگذاری داش���ته باش���یم. یکی از 
عنوان های اصلی س���ند چشم انداز  ، الهام بخشی است. بعضی ها خیال می کنند 
الهام بخشی یک هدف آرمانی است. نه، الهام بخشی یک مبنای قدرت ایران است 
و اگر ما خوب از این مبنای قدرتمان استفاده کنیم این می شود اصل قدرت 
معنوی ایران. البته ما کمبود زیاد داریم، مشکالت داخلی ما مانع الهام بخشی 
می ش���ود، مشکالت دیگری داریم، بعضی وقت ها رفتارهای غلطی داریم. در 
اینجا باید تاکید کنم که بزرگ ترین عامل قدرت ایران مردم ایران هستند. ما 
هر زمان فراموش کنیم که این عامل اصلی قدرت است و فکر کنیم چیزهای 
دیگری می تواند جایگزین این عامل قدرت ما باشد آن زمان است که مبانی 
قدرت خودمان را از دست می دهیم. اگر آمریکا و دیگران به فکر حمله به 
ایران نمی افتند، من نمی گویم از سالح ما نگران نیستند، بلکه نگرانی اصلی آنها 
از این است که این مردم تحمل حمله خارجی را نمی کنند. کمااینکه درباره 
صدام این کار را کردند. به حرف من باور نمی کنید، بروید تحلیل هایی را که 
در هر زمان که آمریکا خواسته به ایران حمله کند و در خود آمریکا نوشته 
شده بخوانید. مبنایش این بوده که ما نمی توانیم با این مردم دربیفتیم. بنابراین 
اگر خود ما این مردم را از دس���ت بدهیم یعنی مهم ترین عامل بازدارندگی 

خودمان را از دست داده ایم.  

روایت ظریف از کنشگری فعال ...

بیرانوند با درخشش در جدال آنتورپ و تاتنهام ، در تیم منتخب لیگ اروپا جا گرفت

 مرگ پائولو روسی اسطوره فوتبال ایتالیا   
روزنامه های ایتالیایی  دیروز صفحه 
اول خود را به مرگ اسطوره فوتبال این 

کشور اختصاص دادند. 
به گزارش فارس، جام جهانی 1982 
در اسپانیا مکانی شد تا »پائولو روسی« به 
اسطوره ایتالیایی ها بدل شود و این تیم 
بتواند با هنرنمایی مهاجم خود به سومین 

قهرمانی دنیا دست یابد.
پائولو روسی در جام جهانی 1982 
توانست 6 گل به ثمر رساند و بهترین 

بازیکن جام جهانی لقب گیرد.
او در تیم ایتالیا طی 48 بازی توانس���ت 20 گل به ثمربرس���اند و یک 
قهرمانی دنیا را به دست آورد. در کارنامه باشگاهی اش  4 فصل در یوونتوس 
بازی کرد و توانست در 135 بازی 44 گل به ثبت برساند و 2 بار اسکودتو 
را باالی سر ببرد. او در کنار پالتینی جزو گلزنان اصلی یووه در فصل 1983-
1984 بود. پائولو روسی در 64 سالگی چشم از جهان فروبست تا رسانه های 

ایتالیا به سوگواری بپردازند.
رئال مادرید در آستانه جذب رایگان ستاره بایرن مونیخ

مارکای اسپانیا   مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد به صورت رایگان 
ستاره اتریشی بایرن مونیخ را به برنابئو آورد.به گزارش  فارس، موضوع تمدید 
قرارداد »دیوید آالبا« با بایرن مونیخ همچنان در هاله ای از ابهام است و مشخص 
نیست این بازیکن در جمع باواریایی ها می ماند یا تابستان به صورت رایگان 
تیم را ترک می کند. باشگاه بایرن مونیخ 2 ماه پیش   در بیانیه ای اعالم کرده 
بودکه با دیوید آالبا تمدید نخواهد کرد و به احتمال فراوان ستاره اتریشی فصل 

آینده در بایرن توپ نخواهد زد.
میالد ارزشمندترین بازیکن شد

ملی پوش والیبال ایران در 
دیدار دو تیم اسکرا بلچاتوف و 
فنرباغچ���ه در دور رفت مرحله 
مقدماتی لی���گ قهرمانان اروپا 
درخش���ید. به گزارش فارس، 
دور رفت مرحله مقدماتی لیگ 
قهرمانان اروپا، در 5 گروه پیگیری 

می شود.
در گروه A پنج شنبه شب دو تیم اسکرا بلچاتوف لهستان و فنرباغچه 
ترکیه به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده لهستان با درخشش میالد عبادی پور 

دریافت کننده ملی پوش ایرانی خود، 3 بر یک به پیروزی رسید.
ویسل کوبه ژاپن به فینال شرق رسید

تیم فوتبال ویسل 
کوبه ژاپن موفق شد به 
دیدار پایانی منطقه شرق 
آس���یای لیگ قهرمانان 

برسد.
به گزارش فارس، 
یک دیدار دیگر از مرحله 
نیمه نهایی منطقه شرق 
آسیا لیگ قهرمانان میان 
ویسل کوبه ژاپن و سوون 

سامسونگ کره جنوبی برگزار شد. این رقابت در پایان 90 دقیقه، با تساوی 
یک بر یک به اتمام رسید. 

این بازی در پایان وقت های اضافی گلی در برنداشت تا در ضربات 
پنالتی، نماینده ژاپنی به برتری رسید و به دیدار نهایی این منطقه صعود کند. 

وسیل کوبه در دور بعد، با اولسان هیوندای کره جنوبی رقابت می کند.
حمایت ژاپن از کمیته بین المللی المپیک برای واکسیناسیون ورزشکاران

دولت ژاپن از پیشنهاد کمیته بین المللی المپیک )IOC( برای واکسیناسیون 
و کمک به ورزشکاران در بازی های المپیک سال آینده حمایت کرد. 

توم���اس ب���اخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ماه گذش���ته در تاکید 
 کرده بودکه واکسیناس���یون ورزش���کاران در بازی های توکیو بسیار ضروری 
خواهد بود. ژاپن برای برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو نزدیک 
به 13 میلیارد دالر هزینه کرده که این بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا 

یک سال به تعویق افتاده است .
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همكار گرامي
 سركار خانم گيتي بين

باقلب��ي آكن��ده از درد و ان��دوه درگذش��ت دوس��ت و 
همكارمان فقيد س��عيد عليرضا س�ليمان زاده پس 
از تحمل درد و رنج ناش��ي از بيماري را به ش��ما همسر 
گرانقدرش و فرزند دلبندش سپهر عزيز تسليت عرض 

نموده و خود را در غمتان شريك مي دانيم.
غالمحسين علي زاده و خانواده

به اطالع مي رس��انيم كه جناب دكتر مهدي ديانت 
دار فان��ي را وداع گفت��ه و ما فارغ التحصيالن پزش��كي 
سال 50 دانشگاه تهران به خانواده و بازماندگان ايشان 

تسليت عرض مي نمائيم.
فارغ التحصيالن دانشگاه تهران

همكار گرامي سركار خانم گيتي بين
 ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همس��ر گراميتان 
آق�اي عليرضا س�ليمان زاده را به ش��ما و خانواده 
محترمتان تس��ليت ع��رض نموده، ب��راي آن مرحوم 
آمرزش الهي و براي سركار و كليه بازماندگان سالمتي 

و صبر و بردباري از ايزدمنان خواستاريم.
سرپرستي و كاركنان دفتر يوسف آباد

همكار گرامي 
سركار خانم گيتي بين

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همس��ر گراميتان 
مرح�وم مغفور عليرضا س�ليمان زاده را تس��ليت 
ع��رض ك��رده، از درگاه خداوند متعال ب��راي آن فقيد 
س��عيد آمرزش و رحمت و براي شما و ديگر وابستگان 

صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
خدمات مؤسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ

 همكار ارجمند سركار خانم گيتي بين
با نهايت تأسف و تألم درگذشت همسر گراميتان و همكار 
گرانقدرمان مرحوم مغفور عليرضا سليمان زاده را 
تس��ليت عرض نموده و از درگاه احديت براي آن فقيد 
سعيد رحمت و غفران الهي و براي شما و فرزند دلبندش 

صبر و شكيبايي خواهانيم.
رهبري � فش�مي � رمضاني � ايپكچي � پاشايي 
� بابوي�ي � غفاري�ان � ناص�ر رئيس�ي � بهن�ام 

بني الحسيني و علي زاده

همكار گرامي سركار خانم گيتي بين
ب��ا نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت همس��ر گراميتان 
آقاي عليرضا سليمان زاده را خدمت شما و خانواده 
محت��رم مرحوم س��ليمان زاده از صميم قلب تس��ليت 

عرض مي نمائيم.
علي محمود آبادي � رويا هوشمند

همكار بسيار گرامي سركار خانم گيتي بين
 ب��ا نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت همس��ر گراميتان 
آق�اي عليرضا س�ليمان زاده كه هم��كاري خوب 
و مهرب��ان ب��راي ما هم بودند را خدمت ش��ما، خانواده 
محترم مرحوم سليمان زاده و بازماندگان عزيز صميمانه 
تس��ليت عرض مي نمائيم. از درگاه خداوند متعال براي 
آن مرح��وم علو درجات و براي بازماندگان محترم صبر 

و شكيبايي آرزو مي نمائيم.
همكاران شما در واحد طراحی ، حروفچيني ، 
صفحه آرايي  و ليتوگرافي

خانواده محترم استاد دكتر محمد اماميه
درگذشت غم انگيز استاد را خدمت شما تسليت عرض 
 نموده ش��ادي روح آن مرح��وم و آرامش بازماندگان را

از درگاه حضرت حق آرزومنديم.
 دكت�ر اصغر ميرعم�ادي � دكتر حس�ن بهناز �

 دكتر مهنوش تبريزي � دكتر محمد بهناز

آگهى تغييرات شركت سيلو و آرد آذرآبادگان سهامى خاص
 به شماره ثبت 6983 و شناسه ملى 10220111191 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/08/17 تصميما� �يل �تخا� شد : 
1- �قا� جو�� �جاللى كدملى 2909452271 بسمت عضو � �ئيس هيئت مدير� � خانم 
طاهر� خو� چهر� كدملى 2595515330 بس���مت عضو � نايب �ئيس هيئت مدير� 
� خانم �حيد� �جاللى كدملى 2909101101 بس���مت عضو هيئت مدير� � مديرعامل 
بمد� �� سا� تعيين � �نتخا� شدند. 2- �مضا� كليه �سنا� مالى � چكها � قر�����ها � �سنا� 
تعهد��� � مكاتبا� عا�� � ����� به تنهائى با �قا� جو�� �جاللى �ئيس هيئت مدير� همر�� 

با مهر شركت معتبر خو�هد بو�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بايجا� غربى 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���ميه (1049414)

********************** 
آگهى تغييرات شركت مسافربرى رويال سفر ايرانيان بابلسرسهامى خاص

 به شماره ثبت 458 و شناسه ملى 10760086313
 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/12/22 تصميما� �يل �تخا� 
 شد : 1 - محل شركت �� ��حد ثبتى بابلسر �� ���� بابلسر – ميد�� شهد�� بيت �لمقد� 
به ���� : �س���تا� ما�ند��� - شهرستا� بابلس���ر - بخش مركز� - �هستا� بابلر�� - 
 �با�� مياندش���ت - كوچه �ما� خمينى 49 - بلو�� �ما� خمينى - پال� 0 - طبقه همكف 

كد پستى 4741131449 تغيير يافت � ما�� مربوطه به شر� فو� �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند���
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� بابلسر (1049441)

********************** 
آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق زنجان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 8516 و شناسه ملى 10860190590 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/09/16 تصميما� �يل �تخا� شد : 
* �قا� محمد�ضا ش���ريفى به شما�� ملى 0055281631 به نمايندگى �� طر� شركت 
مهندسى � ساخت تو�بين مپنا (س���هامى خا�) به شناسه ملى 10101949043 به 
س���مت �ييس هيئت مدير� * �قا� مرتضى �عتما�� به شما�� ملى 0079147747به 
نمايندگى �� طر� ش���ركت توليد نير�� مركز� صبا (س���هامى خا�) به شناسه ملى 
10320823592 به س���مت نايب �ييس هيئت مدي���ر� � مديرعامل *�قا� هد�يت 
شير��� به ش���ما�� ملى به نمايندگى �� طر� ش���ركت بهر� بر���� � تعمير�تى مپنا 
(سهامى خا�) به شناس���ه ملى 10102582805 به سمت عضو هيئت مدير� تا تا�يخ 
1400/9/10�نتخا� گر�يدند. * كليه �س���نا� � ����� بها��� شركت �� قبيل چك� سفته� 
بر���� قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا متفق مديرعامل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� � �� 
غيا� �يشا� با �مضا� متفق �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� ممهو� به مهر شركت� � همچنين 

مكاتبا� عا�� به تنهايى با �مضا� مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا� ����� ثبت شركت ها � 
موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049561)

********************** 
آگهى تغييرات شركت غله و خدمات و بازرگانى منطقه چهارده شركت 

سهامى خاص به شماره ثبت 5463 و شناسه ملى 10460087096 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/03/24 
تصميما� �يل �تخا� شد : 1. سا�ما� حسابرسى به عنو�� ناظرتصفيه شركت بر�� سا� 
مالى منتهى به 1398/12/29 �نتخا� ش���د. - صو�تها� مالى منتهى به 1398/05/31 

مو��بر�سى � صو�تها� مالى مو�� تصويب قر�� گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049579)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت پاكت سازى كيوج شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 755 و شناسه ملى 10460031960 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/11 
تصميما� �يل �تخا� شد : *�عضا� هيئت مدير� بر�� مد� نامحد��عبا�تند ��: 1 - �قا� 
غالمحس���ن �ثو� با كدملى 4284744356 به سمت عضو هيأ� مدير�- عضو �صلى � 
�ئيس هيأ� مدير� 2 - خانم مهتا� بها��� شجاعى با كدملى 6149817563 به سمت 
عضو هيأ� مدير�- عضو �صلى � نايب �ئيس هيأ� مدير� � مديرعامل *كليه ����� � �سنا� 
بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها� عقو� �سالمى � همچنين 
كليه نامه ها� عا�� � ����� با �مضا� �قا� غالمحس���ن �ثو� با سمت �ئيس هيأ� مدير� 

همر�� با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049585)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت ساختمانى كمياب آذين شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3023 و شناسه ملى 10460063590 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/20 
تصميما� �يل �تخا� شد : 1 - �قا� محمد�ضا عزيز� �نجانى با كدملى 4280902631 
به س���مت عضو هيأ� مدير�- عضو �صلى � �ئيس هيأ� مدير� 2 - �قا� �حسا� ضرغامى 
با كدملى 4285585911 به س���مت عضو هيأ� مدير�- عضو �صلى � نايب �ئيس هيأ� 
مدي���ر� 3 - �قا� غالمرضا �مانى نژ�� با كدملى 4284912658 به س���مت عضو هيأ� 
مدير�- عضو �صلى � مدير عامل بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� شدند. - كليه ����� � �سنا� 
بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها� عقو� �سالمى � همچنين 
كليه نامه ها� عا�� � ����� با �مضا� �قا� غالمرضا �مانى نژ�� با سمت مديرعامل همر�� 
با مهر ش���ركت ����� �عتبا� مى باشد - خانم فاطمه نبطيه با كدملى 4284044966 به 
سمت با��� �صلى � خانم عصمت محمد� با كدملى 4280370249 به سمت با��� 

على �لبد� بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049596)

**********************
 آگهى تغييرات شركت برق افشان مهديس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 7649 و شناسه ملى 10460109672 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1398/11/14 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : خانم فاطمه حسنى با كد ملى 4270359137 به سمت با��� �صلى � 
خانم معصومه صا�قى با كد ملى 4282514280 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� 

يك سا� مالى �نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049597)

********************** 
آگهى تغييرات شركت پاك اويل زنجان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 5989 و شناسه ملى 10460092290
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/03/25 
تصميما� �يل �تخا� شد : *�عضا� هيئت مدير� بر�� مد� ��سا� عبا�تند ��: 1 - �قا� 
مهد� ش���جاعى به سمت عضو � �ئيس هيأ� مدير� 2 - �قا� حسن مظلوميا� به سمت 
عضو � نائب �ئيس هيا� مدير� 3 - �قا� �مير مظفر منشو�يا� به سمت عضو هيا� مدير� 
4 - �قا� حسن طر� �نگيز به س���مت مدير عامل * كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد ��� 
ش���ركت �� جمله چك سفته بر��� قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا� مدير عامل � �ييس 
هيأ� مدير� متفقا� همر�� با مهر شركت � كليه ����� عا�� � مكاتبا� ����� با �مضا� مدير 
عامل يا �ييس هيأ� مدير� هر يك به تنهايى همر�� با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049608)

********************** 
آگهى تغييرات شركت گاز استان زنجان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 5910 و شناسه ملى 10460091534 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/04/18 تصميما� �يل 
�تخا� شد : - صو�� ها� مالى شركت منتهى به 29 �سفند ما� سا� 1398� مو�� تصويب 
قر�� گرفت. - سا�ما� حسابرسى به عنو�� حس���ابر� مستقل � با��� قانونى شركت 
 بر�� مد� يكسا� �نتخا� ش���د. -���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت نشر �گهى ها� 

شركت �نتخا� شد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049611)

********************** 
آگهى تغييرات شركت توليدى آميزه هاى پليمرى ابهر

شركت سهامى خاص به شماره ثبت 534 و شناسه ملى 10862031244 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/04/31 تصميما� �يل 
�تخا� شد : * �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� عبا�تند �� : 1� �قا� عليرضا كالهى 
صمد� به نمايندگى �� ش���ركت كابل �بز�� �قيق �بهربا كدملى 0063962187 2� �قا� 
سير�� شر�فت به نمايندگى �� شركت توليد� گر�نو� قز�ين با كدملى 3050942551 
3� �قا� �سو� كيو�� ��� به نمايندگى �� شركت صا���� توليد�� صنعتى �ير�� با كدملى 
1291349146 * موسسه حسابرسى بهبو� ��قا� به شناسه ملى 10100580568 به 
سمت با��� �صلى � �قا� محمد گل گونه به شما�� ملى 0053435133 به سمت با��� 
على �لبد� بر�� مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. * ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� 
جهت نش���ر �گهى ها� شركت �نتخا� گر�يد. *حسا� ها � تر��نامه صو�� سو� � �يا� 

سا� منتهى به 98/12/29مو�� تصويب قر��گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �بهر (1049632)

آگهى تغييرات
 شركت گسترش صنايع روى ايرانيان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 6138 و شناسه ملى 10460093783 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لع���ا�� مو�� 1399/06/22�نامه ش���ما�� 
122/71937مو�خه 99/7/7س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� تصميما� �يل �تخا� شد : *به 
موضو� ش���ركت مو��� �يل �لحا� گر�يد:خريد � فر�� ����� بها�����صو�� ضر��� قانونى 
پس ���خذمجو�ها� ال�� �ما�� مربوطه ���ساسنامه �صال� گر�يد.ثبت فعاليت مذكو�به منزله 
�خذ � صد��پر��نه فعاليت نمى باشد. * نو� شركت ��سهامى خا� به سهامى عا� تغيير يافت . 
* �ساسنامه جديد مطابق با �ساسنامه تيپ شركتها� پذيرفته شد� �� با��� سرمايه �� 56 ما�� 
� 11تبصر� تصويب گر�يد. *�عالميه تبديل ش���ركت ��سهامى خا� به عا� به شر� �يل مى 
باش���د: فر� �عالميه تبديل شركت �� سهامى خا� به عا� شركت گستر� صنايع ��� �ير�نيا� 
(سهامى خا�) ثبت شد� به شما�� 6138 1) نا� � شما�� ثبت شركت: شركت گستر� صنايع 
��� �ير�نيا� به ش���ما�� ثبت 6138 2) موضو� شركت � نو� فعاليت ها� ��: موضو� شركت 
عبا�تس���ت ��: 1 - توليد �نو�� ش���مش ��� 2 - توليد �نو�� كاتد � �ند � �نو�� مقاطع مسى 3 - 
با�يافت مس� ���� سر�� نيكل � كا�ميو� 4 - توليد �نو�� �كسيد ���� سولفا� ���� سولفا� 
مس � �كسيد مس 5 - توليد �ليا�ها� ���� مس � سر� 6 - توليد �نو�� پو�� ���� مس � سر� 
7 - �كتشا� ��ستخر�� �بهر� بر���� �� معا�� 8 - توليد � فر���� مو�� معدنى (كانى ها� فلز� 
�غيرفلز�) 9 - خر��يش� شستش���و� ��نه بند� �كانه ���ئى � تغليظ� تصفيه � تكليس � ��� 
مو�� معدنى �� نقا� مناسب كشو� 10 - تاسيس كا�خانجا� مربو� به فلوتاسيو� مو�� معدنى 
� توليد مو�� ش���يميايى � تركيبا� ��مال� معدنى 11 - س���رمايه گذ��� مستقيم يا مشا�كت 
�� �يجا�� توس���عه � ��� �ند��� طرحها� تولي���د� مختلف 12 - ������ � صا����� مو�� ��ليه� 
تجهيز�� �ماشين �ال�� � كليه كاالها� مجا� 13 - �خذ � �عطا� نمايندگى �� شركتها� ��خلى 
� خا�جى 14 - فر�� � صا���� �نو�� توليد�� شركت ��نجا� كليه �مو� با��گانى 15 - تشكيل 
�نو�� شركتها � يا مش���ا�كت (حقوقى �حقيقى) با شركت ها� �يگر �� ��خل � خا�� ��كشو�. 
16 - مبا��� به ش���ركت �� �نو�� مز�يد� � مناقصه ها� ��لتى �خصوصى� مشا��� � ساخت� 
� معامال� با��گانى ��خلى �خا�جى. 17 - �س���تفا�� �� تسهيال� مالى ��عتبا�� �يالى ����� 
بانكها �مؤسس���ا� �عتبا�� ��خلى �خا�جى �� خصو� موضو� شركت. 18 - خريد � فر�� 
سها� ش���ركت ها� توليد� � خدماتى. 19 - سرمايه گذ��� مس���تقيم با مشا�كت �� �يجا� 
توس���عه � ��� �ند��� طر� توليد� 20 - خريد � فر�� ����� بها��� 3) مركز �صلى � نش���انى 
شعب شركت � كدپستى: شهر �نجا�-كيلومتر 5 جا�� بيجا�-شهر� صنعتى ��� خيابا� بهر� 
���9 – كد پس���تى 4535153479 مى باشد 4) مد� شركت: نامحد�� 5) سرمايه شركت � 
 مبلغ پر��خت شد�: 500000000000 �يا� 6) سها� ممتا�: شركت فاقد سها� ممتا� مى باشد. 
7) هوي���ت كامل �ئيس � �عضا� عيئت مدير� � مديرعامل ش���ركت: �ق���ا� �ضا محبى به 
ش���ما�� ملى 0064793583 به نمايندگى �� ش���ركت صنعتى � معدن���ى كيميا� �نجا� 
 گستر�� (س���هامى عا� )به شناسه ملى 10460103128 به س���مت �ئيس هيئت مدير� �

�قا� صمد عليپو� به ش���ما�� ملى 4280413282 به نمايندگى �� ش���ركت سرمايه گذ��� 
صنعت � معد� �عتما� �ير�نيا� (سهامى خا�) به شناسه ملى 10460055409به سمت نايب 
�ئيس هيئت مدير� � مديرعامل� �قا� سيد س���عيد حسينى به شما�� ملى 4284610015 
به نمايندگى �� شركت ��ين معد� �سيا (س���هامى عا�) به شناسه ملى 10460095240 به 
س���مت عضو هيئت مدير�� �قا� �بو�لفضل �مير� به شما�� ملى 4371030191 به نمايندگى 
�� ش���ركت ��بگر�� �نگين فلز (سهامى خا�) به شناس���ه ملى 10460113711 به سمت 
عضو هيئت مدير�� �قا� �بر�هيم جميلى به ش���ما�� مل���ى 4284159828 به نمايندگى �� 
بنيا� نيكوكا�� جميلى (مؤسس���ه) به شناس���ه ملى 10460018724 به عنو�� عضو هيئت 
مدير�� تعيين گر�يدند. 8) ش���ر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� س���ها� �� مجامع عمومى: �� 
كليه مجامع عمومى� صاحبا� س���ها� مى تو�نند ش���خصا�� يا �كيل يا قائم مقا� يا �كيل يا قائم 
مقا� قانونى �ش���خا� حقيقى� � نمايند� يا نمايندگا� ش���خص حقوقى� صر� نظر �� تعد�� 
سها� خو� به ش���ر� ���ئه مد�� �كالت يا نمايندگى حضو� به هم �سانند. هر سهامد��� بر�� 
هريك س���هم فقط يك ��� خو�هد ��ش���ت. تبصر� : �� صو�� نقل � �نتقا� سها�� سهامد�� 
جديد با ���يه يكى �� مد��� �ير حق حضو� �� جلس���ه مجمع ��خو�هد ��شت: �عالميه خريد 
سها�� گو�هى نامه نقل � �نتقا� � سپر�� سها�� �صل ��قه سها�� تأييديه سهامد��� صا��شد� 
توسط شركت س���پر�� گذ��� مركز� ����� بها��� � تسويه �جو� به صو�� �نفر��� � جمعى 
9) مقر��� �ساس���نامه ��جع به تقسيم سو�� تش���كيل �ند�خته � تقسيم ����يى بعد �� تصفيه: 
- طبق ما�� 90 قانو� تجا��: تقس���يم سو� � �ند�خته بين صاحبا� سها� فقط پس �� تصويب 
مجمع عمومى جايز خو�هد بو� � �� صو�� �جو� منافع تقس���يم 10 ��صد �� سو� �يژ� ساالنه 
بين صاحبا� سها� �لز�مى �س���ت. -�ضع �ند�خته قانونى �� سو� خالص شركت مطابق قانو� 
تجا�� �نجا� مى شو�. به پيش���نها� هيئت مدير� � تصويب مجمع عمومى عا��� ممكن �ست 
قسمتى �� سو� خالص بر�� تشكيل س���اير �ند�خته ها كنا� گذ�شته  شو�. هرگا� شركت طبق 
مند�جا� ما�� 52 �ساس���نامه منحل گر��� تصفية �مو� �� با متابع���ت �� قو�نين � مقر��� 
مربوطه به عمل خو�هد �مد. 10) مبلغ �يو� ش���ركت � همچنين مبلغ �يو� �ش���خا� ثالث 
طبق �خرين صو�� مالى حسابرس���ى ش���د� كه توسط ش���ركت تضمين شد� �ست: - طبق 
�خرين صو�تها� مالى حسابرسى ش���د� (صو�تها� مالى ساالنه منتهى به 29/12/1398) 
 مجمو� بدهى ها� ش���ركت مبلغ 832�705 ميليو� �يا� كه �� �ين مبلغ 645�3 ميليو� �يا�

 بدهى ه���ا� غيرجا�� � مبل���غ 187�702 ميليو� �يا� بدهى ها� بلندمد� مى باش���د. 
همچنين طبق �خرين صو�تها� مالى حسابرس���ى ش���د� (صو�تها� مالى س���االنه منتهى 
 به 29/12/1398) بدهى ها� �حتمالى ش���ركت به مبلغ 613�88 ميليو� �يا� مى باش���د.

 11) ���نامه كثير�النتش���ا� شركت: ���نامه �طالعا� �ساسنامه شركت � �� تر��نامه � حسا� 
سو� � �يا� �� مربو� به �� سا� قبل �� �تخا� تصميم به تبديل شركت � همچنين صو�� ����يى 
ش���ركت � �مو�� منقو� � غير منقو� �� �� مرجع ثبت شركتها � �� مركز شركت بر�� مر�جعه 

عالقه مند�� �ما�� مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049615)

**********************
آگهى تغييرات شركت نگين ارتباطات آوا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 11484 و شناسه ملى 14006277824
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/07/14 تصميما� �يل �تخا� ش���د : 
* ش���ركت نگين تجا�� �پامه به شناس���ه ملى 10320318227 با نمايندگى �قا� سامع 
 �مير� به ش���ما�� ملى 0066340195 به س���مت �ئيس هيأ� مدير�� شركت خانه �يد� ��

 ��يا� سفيد با نمايندگى �قا� على كا�سى به شما�� ملى 4889735380 به سمت نايب �ئيس 
هيأ� مدير�� ش���ركت بين �لمللى سرمايه گذ��� توس���عه تجا�� هيرمند با نمايندگى �قا� 
سعيد جهانشاهلو به شما�� ملى 4282002948 به سمت مديرعامل � عضو هيأ� مدير� بر�� 
مد� باقيماند� تعيين گر�يدند. *كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت با �مضا� مديرعامل 
� يكى �� �عضا� هيأ� مدير� همر�� با مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل �� نفر �� �عضا� هيأ� 
مدير� با مهر شركت � س���اير ����� عا�� � ����� شركت به �مضا� مديرعامل يا يكى �� �عضا� 

هيأ� مدير� همر�� با مهر شركت ����� �عتبا� خو�هد بو�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049642)

********************** 
آگهى تغييرات شركت نگين ارتباطات آوا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 11484 و شناسه ملى 14006277824 
به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/31 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : *تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� � صو�� ها� مالى مربو� به عملكر� سا� مالى 
منتهى به 29 �سفند 1398 به تصويب �سيد. * موسسه حسابرسى � خدما� مديريت ��مو�� 
كا��� به شما�� ثبت 12005 � شناس���ه ملى 10100468600 به عنو�� حسابر� � با��� 
�صلى شركت � موسسه توسعه حسابرسى بهر�� مش���ا� به شما�� ثبت 13898 � شناسه ملى 
10840017999 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� س���ا� مالى منتهى به 99/12/29�نتخا� 

گر�يدند. * ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت �نتخا� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049648)

**********************
آگهى تغييرات شركت ره كاو معدن شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 7738 و شناسه ملى 10460110590 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/11 تصميما� �يل �تخا� شد : 1.�قا� 
ناصر ���گشسب به ش���ما�� ملى4284191624 به سمت �ئيس هيا� مدير� 2.�قا� �حيد 
���گشسب به شما�� ملى4285686252 به س���مت نايب �ئيس 3.�قا� �حيد ���گشسب 
به ش���ما�� ملى4285686252 به س���مت مدير عامل 4.خانم مريم ���گشس���ب به شما�� 
ملى4285028451 به سمت عضو هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند. *كليه �سنا� � ����� بها��� � 
تعهد ��� ش���ركت �� قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها � عقو� �سالمى يا بانكى با �مضا� �قا� 

ناصر ���گشسب � �حيد ���گشسب متفقا� همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049660)

********************** 
آگهى تغييرات شركت زرين معدن آسيا شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 6285 و شناسه ملى 10460095240 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/06/27 تصميما� �يل �تخا� شد : - �قا� 
حسين سليمى به ش���ما�� ملى1239817681 به نمايندگى �� بنيا� نيكوكا�� جميلى 
به س���مت �ييس هيا� مدير� - �قا� على �كبر �لى پو� به شما�� ملى 4284108549 به 
نمايندگى �� ش���ركت سرمايه گذ��� صنعت � معد� �عتما� �ير�نيا� به سمت نايب �ييس 
هيا� مدير� -�قا� ش���هر�� كدخد�يى به ش���ما�� ملى 4130547781 به نمايندگى �� 
ش���ركت توليد � توسعه س���ر� � ��� �ير�نيا� به عنو�� عضو هيا� مدير� � مدير عامل - 
�قا� عبد�لمجيد قند�يز به ش���ما�� ملى 1754000193 به نمايندگى �� شركت توسعه 
تج���ا�� �ميد �ير�نيا� به عنو�� عضو هيا� مدير� - �قا� بابك �حيميا� به ش���ما�� ملى 
0451495391 به نمايندگى �� ش���ركت صنعتى � معدنى كيميا� �نجا� گس���تر�� به 
عنو�� عضو هيا� مدير� بر�� مد� باقيماند� �نتخا� ش���دند. - �مضا� كليه ����� � �سنا� 
تعهد��� �� جمله چك� س���فته� بر��� � غير�� ب���ا �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيا� 
مدير� همر�� با مهر شركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيا� مدير� همر�� 
با مهر شركت � نامه ها� عا�� با �مضا� مدير عامل � يا يك نفر �� �عضا� هيا� مدير� همر�� 

با مهر شركت معتبرمى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا� ����� ثبت شركت ها � 
موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049664)

********************** 
آگهى تغييرات شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپرورى

 و مرغدارى دشت خرمدره شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 32 و شناسه ملى 10460003837 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/29 
تصميما� �يل �تخا� شد : *سا�ما� حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 بعنو�� 
حسابر� مستقل � با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى منتهى به تا�يخ 1399/12/30 

�نتخا� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� خرمد�� (1049666)

********************** 
آگهى تغييرات شركت سيمين معدن قزلجا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 9830 و شناسه ملى 10460132821
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/29 
تصميما� �يل �تخا� شد : * موسسه حسابرسى � خدما� مديريت نو�نديشا� به شناسه 
ملى 10100200524 به عنو�� با��� �صلى � موسس���ه حسابرسى شاهد�� به شناسه 

ملى 10100182550 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� يكسا� �نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا� (1049668)

********************** 
آگهى تغييرات شركت آلياژ صنعت ابهر شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2226 و شناسه ملى 14004297286 
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/07/09 تصميما� �يل �تخا� شد :
 * 1 - �قا� مصطفى باقر���� خو�س���ند� به ش���ما�� ملى 0039825728 به سمت 
�ئيس هيئت مدير� � عضو هيئت مدير� 2 - �قا� على باقر���� خو�س���ند� به ش���ما�� 
ملى 0062219677 به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� � عضو هيئت مدير� 3 - خانم 
نيلوفر پرتو� به ش���ما�� ملى 0040642151 به سمت عضو هيئت مدير� 4 -خانم بها�� 
عزيز� به ش���ما�� ملى 1288272111 به س���مت مدير عامل (خا�� �� �عضا� هيئت 
 مدير�) �نتخا� شدند. *كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك � سفته � 
بر��� � قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا �قا� مصطفى باقر���� خو�سند�(�ئيس هيئت 
مدير�) يا على باقر���� خو�سند�(نايب �ئيس هيئت مدير�) منفر��� به همر�� مهر شركت 

معتبر مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �بهر (1049677)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت صنايع شيميايى فارس شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 6926 و شناسه ملى 10530194416 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/22 تصميما� �يل �تخا� شد : كليه 
�سنا� � مد��� تعهد ��� شركت �� جمله چك ها � بر��� با �مضا� متفق مدير عامل � �ئيس 
 هيئ���ت مدير� � يا �مضا� متفق �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� � همچنين با �مضا� متفق 
ي���ك نفر �� �عضا� هيئ���ت مدير� � �مضا� يك���ى �� �قايا� ميال� نكوئ���ى با كد ملى 
0078909554 يا سيا�� هند� ���� با كد ملى 0010309489 همر�� با مهر شركت 
معتبر خو�هد بو�. ����� عا�� با �مضا� مدير عامل � �� غيا� �يشا� � يكى �� �عضا� هيئت 

مدير� همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد.
. ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا��
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� شير�� (1049790)

**********************
آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق فارس شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 43764 و شناسه ملى 14005687789
 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/05/25 �مجو� شما�� 
17834 مو�� 99/7/14 سا�ما� خصوصى سا�� تصميما� �يل �تخا� شد : - ما�� (5) 
�ساس���نامه به شر� : متعلق به شركت توليد نير�� بر� منطقه مركز� ( سهامى عا� ) مى 
باش���د �صال� گر�يد . - ما�� (48) �ساسنامه به شر� : عبا�� ( سه ��صد ) جايگزين ( پنج 
��صد ) ش���و� �صال� گر�يد. - متن �يل به عنو�� بند 11 به تبصر� ما�� 53 �ساس���نامه 
�ضافه �ما�� مذكو� �صال� ش���د : 11 -�قامه هرگونه �عو�� حقوقى � جز�يى � �فا� �� هر 
�عو�� حقوقى � جز�يى �قامه شد� �� طر� شركت � به نا� شركت �� هريك �� ���گاهها� 
�ختصاصى يا عمومى �� جهت �س���تيفا� يكايك حقو� ��قعى يا متصو� شركت � �فا� �� 
ش���ركت � به نا� شركت �� مقابل هرگونه �عو�� حقوقى � جز�يى �قامه شد� عليه شركت 
�� هريك �� مر�جع �ختصاصى يا عمومى �� جهت �س���تيفا� حقو� مذكو� با حق حضو� 
� مر�جعه به مقاما� �نتظامى � قضا� تحقيق � �س���تيفا� �ختيا��� مو�� نيا� �� ����سى 
�� �غا� تا �تما� �� جمله حضو� �� جلس���ا� � �عال� ����� � نظر � ��خو�ست پژ�هش � فرجا� 
��خو�هى � ����س���ى � مصالحه � سا�� � �ستر��� �س���نا� � ���خو�ست � �عو� � �نكا� � 
تكذيب �س���نا� � �عال� جعل � تعيين جاعل � با حق �مضا� قر�����ها� حا�� ش���ر�يط 
����� جد�گان���ه � ��جا� به ����� � تعيين � گزينش ���� منتخب – با حق صلح يا بد�� 
�� – � �جر�� حكم نهايى � قطعى ���� � ��خو�ست تخليه � خلع يد � �فع تصر� عد��نى 
� مز�حمت � ��خو�س���ت ضر� � �يا� � صد�� �ستو� ال�� �الجر� ( �جر�ييه ) �تعقيب �نها � 
معرفى بدهكا� � كا�شنا� �مو�� بدهكا� � ��خو�ست توقيف مظنو� � متهم � قبو� �مو�� 
بدهكا� �� جلس���ا� مز�يد� �� مقابل طلب شركت � �نتخا� � عز� �كيل � نمايند� با حق 
توكيل مكر� � �قر�� �� ماهيت �عو� � جلب ثالت � �عو�� متقابل ��فا� �� مقابل �نها � تامين 
خو�سته � تامين ضر� � �يا� ناشى �� جر�يم � �خذ محكو� به � �مو� مشابه �يگر . �عما� �ين 

�ختيا� توسط مدير عامل ��فع مسئوليت هيا� مدير� نخو�هد بو� .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا��
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� شير�� (1049786)

**********************  
آگهى تغييرات شركت پخش گلديران جنوب شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 39857 و شناسه ملى 14004153765 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/01/23 
تصميما� �يل �تخا� شد : - �قا� محمد حسنى گا���� به شما�� ملى 0652596819 به 
س���مت مدير تصفيه �نتخا� مى گر�ند � ���� مدير تصفيه �محل تصفيه �ستا� تهر�� 
خيابا� گاند� خيابا� ش���هيد على شها� (يا��هم) پال� 1 كد پستى 1517755113 

مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا��
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� شير�� (1049796)

********************** 
آگهى تغييرات شركت نيرو گستر سيرجان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2709 و شناسه ملى 10861839173 
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/05/07 تصميما� �يل �تخا� شد :
 �لف- تعيين س���مت مدير�� بر�� مد� باقيماند� : �قا� محمد مالكى با ش���ما�� ملى 
0651637351به نمايندگى �� ش���ركت گس���تر� �نر�� پاسا�گا�(سهامى خا�) با 
شناسه ملى 10103597356 به س���مت �ئيس هيأ� مدير� �قا� عليرضا صد��با�� 
حقيقى با ش���ما�� ملى 0933813570 به نمايندگى �� شركت توليد �نر�� بر� شمس 
پاسا�گا�(س���هامى خا�) با شناسه ملى 10320634859به سمت نائب �ئيس هيأ� 
مدير� �قا� �مير مير��يى با ش���ما�� ملى 2992291196 به نمايندگى �� شركت گر�� 
توسعه �يند� كرما�(سهامى عا�) با شناسه ملى 14006854208 به سمت عضو هيأ� 
مدير� �قا� ما�يا� ظهير� هاشمى با شما�� ملى 0063150034 خا�� �� �عضا� هيأ� 
مدير�� به عنو�� مديرعامل �-كليه �سنا� � ����� بها��� بانكى � تعهد��� شركت با �مضا� 
مديرعامل � يكى �� �عضا� هيأ� مدير� همر�� با مهر شركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� 
�� نفر �� �عضا� هيأ� مدير� متفقا همر�� با مهر ش���ركت معتبرمى باشد � ����� عا�� � 

مكاتبا� با �مضا� مديرعامل به تنهايى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� كرما� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سيرجا� (1049808)

********************** 
آگهى تغييرات شركت پايانه ها ومخازن پتروشيمى شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2104 و شناسه ملى 10101917164 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/05 
تصميما� �يل �تخا� شد : 1 - �عضا� هيئت مدير� به قر�� �يل : 1 - شركت صنايع پتر�شيمى 
خليج فا�� 10101336301 -2 -شركت سرمايه گذ��� نفت � گا� � پتر�شيمى تامين 
10420205695 -3 -شركت مهندسى حمل � نقل پتر�شيمى 10101337205 4 - 
 شركت گر�� گستر� نفت � گا� پا�سيا� 10103389006 5 - شركت سرمايه گذ���
  صند�� با�نشس���تگى كش���و�� 10101154437 -6 -شركت س���رمايه گذ���
  تامين �جتماعى نير�ها� مس���لح 10103653560 --7 ش���ركت س���رمايه گذ���

 هامو� سپاها� 10102886958 بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� بوشهر 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كنگا� (1049822)

********************** 
آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محيا 

(سهامى خاص) به شماره ثبت 988 و شناسه ملى 10861595334 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/25 
تصميما� �يل �تخا� شد : 1. سا�ما� حسابرسى شناسه ملى 10101136332 به عنو�� 
با��� �صلى بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� گر�يد. 2. ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� 
جهت ��� �گهى ها� ش���ركت تعيين گر�يد. 3. تر��نامه � صو�تها� مالى سا� 1398 به 

تصويب مجمع �سيد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� قز�ين 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �بيك (1049870)

آگهى تغييرات شركت ماموت خودرو شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3025 و شناسه ملى 14004708727

  به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/24 تصميما� �يل �تخا� شد :
 - محل شعبه ش���ركت به ����: ”تهر�� خيابا� مير��ما� كوچه ��� بلو�� مير��ما� پال� 
370 ��حد 1 كد پستى 1549943411 به مديريت �قا� شهر�� شريفيا� به شما�� ملى 

0453524036 ” تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بدين شر� �صال� گر�يد 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049909)

********************** 
آگهى تغييرات شركت ماموت خودرو شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3025 و شناسه ملى 14004708727
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لع���ا�� مو�� 1399/07/14 
تصميما� �يل �تخا� شد : - ”موسس���ه حسابرسى � خدما� مديريت �هبين“ به شما�� 
ثبت 8977 � شناس���ه ملى 10100379311 به س���مت با��� �صلى � ”خانم �فسو� 
بشير����“ به كدملى 0057276145 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� مالى 
 �نتخا� شدند. - تر��نامه � حسا� سو� � �يا� شركت منتهى به �سفندما� سا� مالى 1398 

مو�� تصويب قر�� گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049910)

********************** 
آگهى تغييرات شركت صنايع پالستيك ماديران شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3980 و شناسه ملى 10320891782 
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/07/12 تصميما� �يل �تخا� شد : 
- �قا� �مير مس���عو� �مير� به شما�� ملى 0053224833 به سمت �ئيس هيئت مدير� 
� �قا� بابك ثقفى به ش���ما�� ملى 4322771203 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� � 
�قا� عبا� پا�سا سير� به شما�ملى 1757419047 به سمت مدير عامل � عضو هيئت 
مدير� � �قا� محمو� قها�� به ش���ما�� ملى 2218133784 به سمت عضو هيئت مدير� 
� �قا� مهد� جهانفر به ش���ما�� ملى 0065848675 به سمت عضو هيئت مدير� بر�� 
مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. - كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك 
� سفته � بر��� � قر�����ها � عقو��سالمى با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر 

شركت معتبر مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049917)

********************** 
آگهى تغييرات شركت صنايع پالستيك ماديران شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3980 و شناسه ملى 10320891782
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لع���ا�� مو�� 1399/07/12 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : - �قا� �ميرمسعو� �مير� به كدملى 0053224833 � �قا� 
بابك ثقفى به كدملى 4322771203 � �قا� محمو� قها�� به كد ملى 2218133784� 
�قا� عبا� پا�سا س���ير� به كد ملى 1757419047 � �قا� مهد� جهانفر به كد ملى 

0065848675 به عنو�� �عضا� هيئت مدير� به مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049923)

********************** 
آگهى تغييرات شركت سپهردانش وانديشه پارس ايرانيان 

موسسه غير تجارى به شماره ثبت 2958 و شناسه ملى 14005434489 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/18 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : - �قا� ���� �س���كوئى ���� نو��� فر�ند پر�يز به كدملى 0013916211 با 
پر��خت مبلغ 500000 �يا� به صند�� موسس���ه ���� � �� ��يف ش���ركا�قر�� گرفت � 
سرمايه موسس���ه �� مبلغ 2000000�يا� به مبلغ 2500000�يا� �فز�يش يافت � ما�� 
مربوطه �� �ساسنامه به ش���ر� فو� �صال� گر�يد. - ليست شركا� بعد �� �فز�يش سرمايه: 
 �قا� محمد س���رحد� ���ند� مبلغ 800000�يا� س���هم �لشركه خانم كيانا حسن ����

 ���ند� مبلغ 200000�يا� س���هم �لش���ركه �ق���ا� �حمد على هر�ت���ى ���ند� مبلغ 
 500000�يا� س���هم �لش���ركه �قا� �بو�� لو�گى پو�با ���ند� مبل���غ 500000�يا�

 سهم �لشركه �قا� ���� �سكوئى ���� نو��� ���ند� مبلغ 500000�يا� سهم �لشركه.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� ����� 
ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049933)

********************** 
آگهى تغييرات شركت سپهردانش وانديشه پارس ايرانيان

 موسسه غير تجارى به شماره ثبت 2958 و شناسه ملى 14005434489 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� م���و�� 1399/06/18 
تصميما� �يل �تخا� شد : - �قا� محمد سرحد� باكدملى 0321362942 ��قا� �حمد 
على هر�تى باكدملى 2219343847 ��قا� ���� �س���كوئى ���� نو��� با كدملى ش���ما�� 
0013916211 به س���مت �عضا� �صلى هيئت مدير� �خانم كيانا حسن ���� باكدملى 
0321973941به س���مت عضو على �لبد� هيئت مدير� ��قا� حس���ن قنبرهر�تى با 
كدملى ش���ما�� 2210141699 به سمت عضوعلى �لبد� هيئت مدير�(خا�� �� شركا�) 
بر�� مد� 2 س���ا� �نتخا� گر�يدند. - �قا� محمد سرحد� باكدملى 0321362942به 
سمت مديرعامل � �ئيس هيئت مدير� ��قا� �حمد على هر�تى باكدملى 2219343847 
به س���مت عضو �صلى هيئت مدير� � منش���ى هيئت مدير� ��قا� ���� �سكوئى ���� نو��� 
با كدملى شما�� 0013916211 به س���مت نائب �ئيس هيئت مدير� �خانم كيانا حسن 
���� باكدملى 0321973941به س���مت عضو على �لبد� هيئت مدير� ��قا� حس���ن 
قنبرهر�تى با كدملى شما�� 2210141699 به سمت عضوعلى �لبد� هيئت مدير�(خا�� 
�� شركا�) بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يدند. - كليه ����� بها����تعهد��� موسسه �� قبيل 
چك�سفته�بر��� �قر�����ها � عقو��سالمى ������ عا�� � ����� با �مضا�مديرعامل � نائب 

�ئيس هيئت مدير� متفقا� همر�� بامهرموسسه معتبرخو�هد بو�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049937)

**********************
آگهى تغييرات شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 154 و شناسه ملى 10100236012
 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/23 تصميما� �يل 
�تخا� شد : - سرمايه شركت �� مبلغ 55.000.000.000�يا� به مبلغ 209.469.000.000 
�يا� �� محل تجديد ���يابى ����ئيها (طبقه �مين) مو�� تاييد مجمع قر�� گرفت. �� نتيجه 
سرمايه شركت مبلغ 209.468.000.000 �يا�� منقسم به 209.468.000 سهم 1000 

�يالى با نا� مى باشد � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049945)

********************** 
آگهى تغييرات شركت شيب شكن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2562 و شناسه ملى 10980042263

 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/08/28 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : - محل ش���ركت �� ���� قبلى به ���� �ستا� �لبر� � شهرستا� سا�جبال� � 
 بخش مركز� � شهر گلسا�� محله سيف �با�بز�� � خيابا� (مالك �شترنخعى 2-شرقى ) � 
خيابا� خليج فا�� � پال� 20 � طبقه همكف كد پستى 3361143576 تغيير يافت � ما�� 

مربوطه �ساسنامه �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� (1049952)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت مهندسين مبتكران تامين نيروى البرز شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 28451 و شناسه ملى 14005013050 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� م���و�� 1399/06/12 
تصميما� �يل �تخا� شد : - موسسه حسابرسى �صال� گستر�� �مين(حسابد���� �سمى) 
به شناسه ملى 10103751788 به س���مت با��� �صلى � حسابر� � �قا� سيد �حمد 
س���بزپو� سا��� به شما�� ملى 2181711151 به س���مت با��� على �لبد� شركت 
بر�� سا� مالى 1399 �نتخا� گر�يدند. - صو�� ها� مالى سا� منتهى به 1398/12/29 

به تصويب �سيد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049953)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت پارس درمان نيك جو شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 22107 و شناسه ملى 10190035700 

 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/04/29 تصميما� �يل �تخا� شد : 
- خانم �فس���انه �سمعيلى به ش���ما�� ملى 4322075630 به سمت مدير عامل به مد� 
يك س���ا� � �قا� سيد محمو� خد�پرست شريفى به شما�� ملى 2592666907 به سمت 
�ئيس هيئت مدير� ��قا� مهد� تقدير� به ش���ما�� ملى 0793690560 به سمت نائب 
�ئيس هيئت مدير� به مد� ��سا� �نتخا� گر�يدند. - كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� 
ش���ركت �� قبيل چك � س���فته � بر��� � قر�����ها � عقو��سالمى با �مضا� �� �مضا� �� سه 
�مضا� �قايا� مسعو� توسلى , مهد� نيك جو � خانم �فسانه �سمعيلى همر�� با مهر شركت 

معتبر مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049957)

 آگهى تغييرات
 شركت مجموعه هاى پرسى توسعه صنايع خودرو شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 22066 و شناسه ملى 10102088754 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/05/15 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : - ش���ركت �ير�نى توليد �تومبيل(سايپا)سهامى عا� به 
شما�� ثبت 11331 � شناس���ه ملى 10100448712 � مركز تحقيقا� �نو���� 
صنايع خو��� س���ايپا (شركت سهامى خا�) به شما�� ثبت 100331 � شناسه ملى 
10101443110 � شركت توس���عه صنايع خو��� (سهامى خا�) به شما�� ثبت 
56320 � شناس���ه ملى 10101014164 به سمت �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� 

�� سا� �نتخا� گر�يدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� ����� ثبت شركت ها � 
موسسا� غيرتجا�� كر� (1049959)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 154 و شناسه ملى 10100236012 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/08/26 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د : - �گهى �صالحى پير� �گهى شما�� مكانيز�139930431228001204به 
تا�يخ25/08/1399 �� سطر چها�� مبلغ209469000000�يا� صحيح مى باشد 

كه بدين �سيله �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� 
(1049960)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت مديريت بهره بردارى و نگهدارى صنعت نيروگاهى 
مبتكران شركت سهامى خاص به شماره ثبت 17353 و شناسه ملى 

 14000034360
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/25 
تصميما� �يل �تخا� شد : - صو�� ها� مالى سا� مالى منتهى به 29/12/98 مو�� 

تصويب قر�� گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049970)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت مجموعه هاى پرسى توسعه صنايع خودرو شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 22066 و شناسه ملى 10102088754

 به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/26 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د : - �قا� محس���ن �ضائى به ش���ما�� ملى 0061298891 به موجب حكم 
ش���ما��99/197194مو�� 99/06/15 به نمايندگى �� ش���ركت مركز تحقيقا� 
� نو���� صنايع خو��� سايپا(س���هامى خا�) به شناسه ملى 10101443110 
ب���ه صو�� موظف به س���مت �ئيس هيئ���ت مدير� 2. �قا� �حس���ا� �له تاجيك 
�سمعيلى به شما�� ملى 0420945776 به موجب حكم شما��99/197194مو�� 
99/06/15 به نمايندگى �� ش���ركت توس���عه صنايع خو���(س���هامى خا�) به 
شناس���ه مل���ى 10101014164 به صو�� موظف به س���مت نائب �ئيس هيئت 
مدير� 3. �قا� حس���ن صالحوند به ش���ما�� ملى 1840084111 به موجب حكم 
شما��99/197194مو�� 99/06/15 به نمايندگى �� شركت �ير�نى توليد �تومبيل 
(سايپا)(س���هامى عا�) به شناسه ملى 10100448712 به سمت عضو هيا� مدير� 
�مديرعامل بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� شدند -كليه ����� ��سنا� تعهد��� ��جمله 
چك� س���فته� بر��� � قر�����ها با�مضا� مديرعام���ل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� � 
��غيا� مديرعامل با�مضا� �ئيس هيئت مدير� �يك نفر �� �عضا� هيئت مدير� همر�� 
بامهرشركت � ����� عا�� � ����� با�مضا� مديرعامل همر�� بامهر شركت معتبر مى 
باشد. - بندها� �يل �� �ختيا��� خو� �� طبق ما�� 40 �ساسنامه به مديرعامل به شر� 

صو�تجلسه تفويض نمو� .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (1049962)

**********************  
آگهى تغييرات

 شركت شيميائى و صنعتى كاوه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 97 و شناسه ملى 10101167658 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/08/06 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : مركز �صلى شركت �� نشانى قبلى به �ستا� مركز� � شهرستا� ��نديه � 
بخش مركز� � ش���هر مامونيه� محله سرجا�� � بلو�� �ليعصر � كوچه صنعت 2 � پال� 
4701 � طبقه همكف -كدپس���تى 3941714701 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� 

�ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� مركز� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ��نديه (1050042)

********************** 
آگهى تغييرات شركت شيميائى و صنعتى كاوه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 97 و شناسه ملى 10101167658 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/08/06 
تصميما� �يل �تخا� شد : موسس���ه حسابرسى معين مشا�� مجر� به شناسه ملى 
10320404190 به س���مت با��� �صلى � س���يد حامد ��با� فلك به شما�� ملى 
0079434517 به س���مت با��� على �لبد� ش���ركت بر�� يكسا� مالى �نتخا� 

گر�يدند
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� مركز�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ��نديه (1050043)

********************** 
آگهى تغييرات شركت كانى كربن طبس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 1171 و شناسه ملى 14005146604 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/14 تصميما� �يل �تخا� شد : 1 
- شركت باما (سهامى عا�) با شناسه ملى 10260293195 با نمايندگى �قا� حسن 
�س���المى قانع با كد ملى 0047172738 به سمت �ئيس هيا� مدير� � �قا� نصر�له 
كيانى ��� با كد ملى 3256987605 به عنو�� نايب �ئيس هيا� مدير� � شركت ��� 
��� �صفها�(س���هامى عا�) با شناسه ملى 10260124447 با نمايندگى �قا� �ضا 
طاهرخانى با كد ملى 4391406772 به عنو�� عضو هيا� مدير� �نتخا� گر�يدند 
. 2 - �قا� �س���ماعيل حاجيا� نژ�� باكد ملى 4579857119 به عنو�� مديرعامل 
جهت باقيماند� مد� تصد� هيا� مدير� �نتخا� گر�يد . 3 - كليه �س���نا� � ����� 
بها��� بانكى �� قبيل چك � سفته � بر��� � عقو� قر�����ها� �سالمى با �مضا� مشتر� 
مديرعامل � يكى �� �عضا� هيا� مدير� به همر�� مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل 
ب���ا �مضا� �� نفر �� �عض���ا� هيا� مدير� همر�� با مهر ش���ركت معتبر خو�هد بو� . 
ضمنا� هيا� مدي���ر� به �قا� �ضا حويز��� با كد ملى 1757351728 جهت �مضا� 
�سنا� � ����� بها��� (شامل چك � سفته) به همر�� مدير عامل يا يكى �� �عضا� هيا� 
� با �مضا�  مدير� � مهر ش���ركت تفويض نمو� . س���اير نامه ها � مكاتبا� ����� منفر��
مديرعامل با مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� يكى �� �عضا� هيا� مدير� 
با مهر ش���ركت معتبر مى باشد . 4 - �ختيا��� تفويض شد� هيا� مدير� به مديرعامل 

به قو� خو� باقى �ست .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� جنوبى
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� طبس (1050105)

********************** 
آگهى تغييرات موسسه غير تجارى وكالت و مشاوره حقوقى هادى 

رحمتى به شماره ثبت 111 و شناسه ملى 14006190284 
به �ستنا� صو�تجلسه ��خو�ست مدير موسسه حقوقى (موضو� ما�� 187 برنامه سو� 
توسعه) مو�� 1399/08/17 � به موجب مجو� شما�� 99/1516 مو�� 1399/07/16 
مركز �كال� قو� قضائيه ما�ند��� � پر��نه �كالت شما�� 50214 مو�� 1399/05/05 
 مركز �كال� كا�شناسا� �سمى � مشا���� خانو��� قو� قضائيه تصميما� �يل �تخا� شد : 
1- پر��ن���ه �كالت �� پايه 2 به پايه 1 ��تقا يافت �� نتيجه مد� �عتبا� موسس���ه �� �� 
س���ا� به مد� نامحد�� تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساس���نامه �صال� گر�يد. 2- 
مد� تصد� مدير موسسه �� �� س���ا� به مد� نامحد�� تغيير يافت � ما�� مربوطه 
�� �ساسنامه �صال� گر�يد. ��نوش���ت به: 1- �ئيس محتر� مركز �كال� قو� قضائيه 
ما�ند��� با�گش���ت به نامه شما�� 99/1516 مو�� 1399/07/16 جهت �طال�. 2- 
�ئيس محتر� مركز �كال� كا�شناسا� �سمى � مشا���� خانو��� قو� قضائيه با�گشت 

به پر��نه �كالت شما�� 50214 مو�� 1399/05/05 جهت �طال�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند���
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سو��كو� (1050191)
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 حکیم: فتوای مرجعیت، پیروزی 
بر تروریسم در عراق را رقم زد

سرویس خارجی: رهبر جریان حکمت ملی و ائتالف عراقیون در 
عراق در پیامی به مناسبت سومین سالروز پیروزی بر گروه تروریستی 
داعش تصریح کرد که جوانان عراقی با لبیک به فتوای مرجعیت عالی 

دینی عراق حماسه پیروزی بر تروریسم را رقم زدند.
»سید عمار حکیم« گفت: در دهم دسامبر هر سال، جشن بزرگ 
ملی عراق در پیروزی بر تروریسم و در هم شکستن آن با دستان پرتوان 
جوانانی برگزار می شود که با لبیک به فتوای مرجعیت عالی دینی، به 
ندای میهن پاسخ دادند و برای حماسه آفرینی رهسپار شدند و بدون 
توجه به دشواریها، مواضع شجاعانه ای را رقم زدند تا اینکه اراده الهی 

وعده خود را با دست آنها تحقق بخشید.
وی افزود: به همین مناسبت، ما مسئولیت پاسداری از پیروزی را 
از طریق جلوگیری از بازگشت تروریسم و تشدید طرح های امنیتی و 
خشکاندن منابع فکری و مالی آن را مسئولیت همگان می دانیم.همزمان 
رئیس جمهوری عراق در سومین سالگرد پیروزی این کشور بر داعش 
تاکید کرد که موضع عراق، دوری از تنش های منطقه ای اس���ت. »برهم 
صالح« طی بیانیه ای بر ضرورت حفظ پیروزی های محقق شده و عدم 
هدر دادن آن در وفا به فداکاری ها و خون های پاک ریخته شده در مسیر 
آزادسازی عراق تاکید کرد و خواستار بستن راه بر روی بقایای تروریسم 
با تداوم مقابله با تروریس���م و عدم کوچک ش���مردن آن شد.»مصطفی 
الکاظمی«، نخس���ت وزیر عراق نیز در جمع فرماندهان امنیتی و نظامی 
گفت: پیروزی بر داعش، تنها یک پیروزی نظامی نیست بلکه پیروزی 
تمدن مقابل عقب ماندگی، پیشرفت مقابل عقب گرد، انسانیت مقابل توحش 

و عراق واحد و یکپارچه مقابل تجزیه و تقسیم بود. 
در این حال سخنگوی رسمی و شورای سیاسی جنبش نَُجباء عراق 
هم در پیام هایی جداگانه به مناس���بت سالگرد شکست گروه تروریستی 
داعش، بر ادامه مس���یر ش���هادت و ایثارگری تأکید و از کمک های 
جمهوری اس���المی ایران قدردانی کردند. سخنگوی مقاومت اسالمی 
سالگرد پیروزی بر داعش،  نَُجباء به مناس���بت فرا رسیدن "یوم النصر" 
این افتخار را مرهون خون پاک فرماندهان پیروزی ]شهیدان سلیمانی 
و المهندس[، شهدا، جانبازان و خانواده های ایثارگران دانست. از سویی 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با تبریک 
سومین سالگرد پیروزی دولت و ملت عراق بر گروه ترویستی داعش، 
این پیروزی را نتیجه اراده راسخ و مجاهدت یکپارچه دولت، ملت و 
تمامی نیروهای های نظامی و امنیتی عراق با الهام از مرجعیت دینی این 
کشور دانست.در خبری دیگر از عراق، با کشته شدن یک تظاهرات کننده 
دیگر در ناحیه »عربت« استان سلیمانیه عراق، شمار قربانیان تظاهرات ها 
به هفت کش���ته رس���ید. تظاهرات در اعتراض به فساد، بحران مالی و 
تأخیر در پرداخت حقوق در مناطق مختلف استان سلیمانیه در منطقه 

کردستان عراق ادامه دارد.
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غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 58 دقيقه
16 و 51 دقيقه 
17 و 12 دقيقه
23 و 14 دقيقه
5 و 36  دقيقه
7 و 05 دقيقه

س���رویس خارجی: »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا از 
توافق مغرب و رژیم صهیونیس���تی 
برای عادی س���ازی روابط خبر داد 
و آن را دستاوردی تاریخی توصیف 

کرد .
ترامپ در توئیتی نوش����ت: 
»موفقیت تاریخی دیگر؛ اسرائیل و 
پادشاهی مغرب توافق کردند که روابط 
کامل دیپلماتیک برقرار کنند. پیشرفتی 
عظیم برای صل����ح خاورمیانه!«او 
همچنین نوشت که ایاالت متحده 
حاکمیت مغرب بر منطقه صحرای 
غربی را به رس����میت می شناسد؛ 
جایی که مغرب دهه هاست با جبهه 
پولیساریو بر سر آن اختالف دارد.
یک مقام ارشد آمریکایی هم گفت 
که ترامپ روز پنجشنبه گذشته در 
تماس تلفنی با محمد ششم، پادشاه 
مغرب به توافق رسید.روابط مغرب 
و رژیم صهیونیستی پس از ۲۰سال از 
سر گرفته می شود و مغرب چهارمین 
کشوری است که ظرف سه ماه اخیر 
به دعوت آمریکا اقدام به عادی سازی 
روابط با ت����ل آویو می کند. روابط 
س����طح پایین میان مغرب و رژیم 
صهیونیستی در سال ۲۰۰۰و در پی 
سرکوب فلسطینیان از سوی ارتش 
اسرائیل قطع شد اما حاال قرار است 
دو طرف سفارت های خود در تل آویو 
و رباط را باز کنند و خطوط هوایی 
هم میان آنها برقرار شود.مغرب در 
ازای قبول پیشنهاد آمریکا برای رابطه 
با اسرائیل، کاخ سفید را مجاب کرده 
که حاکمیت این کش����ور بر اراضی 
صحرای غربی را به رسمیت بشناسد. 
مغرب این اراضی را بعد از خروج 
اسپانیا از صحرای غربی و در جریان 
درگیری ها میان جبهه پولیساریو با 
مغ����رب و موریتانی تصاحب کرده 
اس����ت.پس از ام����ارات، بحرین و 
سودان، مغرب چهارمین کشور جهان 
عرب اس����ت که ظرف سه ماه اخیر 
اسرائیل را به رسمیت می شناسد و 

روابط دیپلماتیک با آن برقرار می کند.
از سویی مغرب هم رسماً از سرگیری 
روابط با رژیم صهیونیستی را تایید 
کرد. دربار پادش����اهی مغرب اعالم 
کرد ایاالت متحده یک کنسولگری 
در صح����رای غربی در چارچوب 

توافق مغرب با اسرائیل راه اندازی 
خواهد کرد. پادشاه مغرب در تالش 
برای توجیه این خیانت مدعی شد 
اعتراف واشنگتن به حاکمیت مغرب 
بر صحرای غربی یک موضع تاریخی 
است. دربار پادشاهی مغرب اعالم 
کرد محمد شش����م پادشاه مغرب 
تصمیم تسهیل راه اندازی پروازهای 
مستقیم برای گردشگران اسرائیلی 
را به اطالع ترامپ رس����انده است. 
در چنین ش����رایطی پس از اعالم 
توافق عادی سازی روابط میان مغرب 

با رژیم صهیونیس����تی، منابع مطلع 
آمریکایی ف����اش کردند که ایاالت 
متحده در ح����ال مذاکره در مورد 
فروش هواپیماهای بدون سرنشین 
پیشرفته MQ-9 B به پادشاهی مغرب 
است. دراین حال نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی از توافق عادی سازی 
روابط میان این رژیم و پادش����اهی 
مغرب ابراز خرسندی کرد. بنیامین 
نتانیاهو با خوشحالی از این توافق 
گفت تواف����ق با مغرب یک توافق 
تاریخی و نور شعله بزرگ دیگری 
از صلح اس����ت!»بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس هم در دیدار 
با »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد 
ابوظبی در لندن، از عادی سازی روابط 
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
حمایت کرد.جانسون و بن زاید در 

بیانیه ای مدعی ش����دند که »توافق 
ابراهیم« میان امارات و اسرائیل دارای 

اهمیت تاریخی است.
این درحالی است که اتحادیه 
جهانی علمای مسلمان اقدام مغرب 
در ع���ادی س���ازی روابط با رژیم 

صهیونیستی را محکوم و بر مواضع 
ثابت خود پیرامون سازش با این رژیم 
اش���غالگر تاکید کرد. این اتحادیه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد، این اقدام 
قانونی نبوده و با جایگاه مغرب که 
ریاست کمیته قدس را برعهده دارد، 
نه تنها همخوانی ندارد بلکه با مواضع 
مل���ت مغرب هم که همواره حامی 
مساله فلسطین است، مغایرت دارد. 
گروه های فلسطینی هم عادی سازی 
روابط میان رژیم صهیونیس���تی و 
مغرب را محک���وم کردند و آن را 

گامی در مسیر مشروعیت بخشیدن به 
این رژیم برای اشغال اراضی فلسطین 
دانستند.سخنگوی حماس گفت: رژیم 
صهیونیستی از عادی سازی روابط برای 
افزایش سیاست خصمانه و بیرحمانه 
خود علیه مردم فلسطین و گسترش 

شهرک س���ازی بهره برداری می کند. 
جنبش فتح هم این توافق را محکوم 
کرد و گفت: ما با هرگونه عادی سازی 
رواب���ط مخالفی���م و آن را محکوم 
می کنیم. داوود ش���هاب، از رهبران 
جنبش جهاد اس���المی فلسطین نیز 
گفت، اقدام مغرب شکست جدیدی 
برای نظام ش���کننده عربی است که 
به دنبال تحکیم پایه های حکومت 
اس���تبدادی آمریکا و اسرائیل است. 
نبیل شعث، نماینده شخصی محمود 
عباس رئیس تشکیالت خودگردان 

فلس���طین هم از عادی سازی روابط 
میان رژیم صهیونیستی و مغرب ابراز 
تأسف کرد و گفت: اسرائیل قوانین 
بی���ن المللی و طرح صلح عربی را 
نقض می کند. از س���وی دیگر وزیر 
خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با 
همتای مغربی خود تأکید کرد که این 
توافق نباید به ضرر مسئله فلسطین 
باش���د. در چنین شرایطی مصر و 
امارات از نتانیاهو برای سفر به این 
دو کشور عربی دعوت کردند.همزمان 
مجلس سنای آمریکا با تالش مجلس 
نمایندگان برای متوقف کردن فروش 
تسلیحات نظامی به امارات مخالفت 
کرد. از طرفی داماد و مش���اور ارشد 
رئیس جمهور آمریکا عادی س���ازی 
روابط میان رژیم صهیونیستی و رژیم 

سعودی را قطعی دانست.
در خبری دیگر منابع ترکیه ای و 
صهیونیستی با اشاره به مسیر تغییراتی 
که منطقه غرب آسیا در حال طی کردن 
آن اس���ت، از احتمال امضای توافق 
سازش بین آنکارا و تل آویو علیه ایران 
سخن گفتند. »مسعود حقی جاشین« 
مدرس نظامی آکادمی نیروی هوایی 
و دانشگاه دفاع ملی ترکیه، و »عامی 
آیالون« رئیس پیشین سازمان امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( و 
فرمانده سابق نیروی هوایی این رژیم 
ادعا می کنند که س���ازش بین ترکیه 
و اسرائیل غیرممکن نیست. جاشین 
مدعی شد: اسرائیل در نهایت با ایران 
وارد جنگ می شود و مجبور می شود 
از ترکیه کمک بخواهد و اسرائیلی ها 
بای���د این تصمیم را بگیرند که اگر 
می خواهند در این جغرافیا زندگی 
کنند، یا باید با ایران همراه شوند یا با 
ترکیه؛ اگر من بودم، ترکیه را ترجیح 
می دادم. او گفت: شما فکر می کنید 
چرا اسرائیل در حال کمک نظامی به 
جمهوری آذربایجان است؟ چون با 
ایران دشمن است و این یک قانون 
است که دشمن دشمن من، دوست 

من است.

سازش چهارمين رژيم عربی با رژيم صهيونيستی در کمتر از 3 ماه

كوتاه از سراسر جهان

فرمانده آمریکایی: هدف ایران اخراج ما از منطقه است
فارس: »کنث مک کنزی«، فرمانده نیروهای 
آمریکا در منطقه غرب آسیا گفت هدف نهایی 
ایران اخراج آمریکا و نیروهای این کشور از عراق 
و منطقه است. مک کنزی ادعا کرد: ایران، عراق 
را به میدان نبرد نیابتی علیه ایاالت متحده تبدیل 
کرده و هدف نهایی اش اخراج ایاالت متحده و 
نیروهای ما از عراق و در س���طحی وسیع تر از 
خاورمیانه اس���ت. او درباره پاسخ ایران به ترور 

»محسن فخری زاده« دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشورمان نیز گفت: 
فکر می کنم ایرانی ها دنبال راهی هستند که به اسرائیل پاسخ بدهند.

 پولیتیکو: آمریکا از بیم انتقام ایران نیروهای خود را کاهش می دهد 
ایسنا: نشریه آمریکایی پولیتیکو به از نقل یک مقام مطلع آمریکایی 
نوش���ت که پنتاگون از بیم انتقام نظامی ایران در زمان تحوالت ریاست 
جمهوری آمریکا، ش���مار نظامیان خود در عراق و افغانستان را کاهش 
می دهد. یک مقام نظامی مطلع به پولیتیکو گفت که ارتش آمریکا در حالت 
آماده باش بوده و از بیم پاس���خ به حمله احتمالی ایران ش���مار نیروهای 

خود در خاورمیانه را کاهش می دهد.
 رئیس جمهوری لبنان کابینه پیشنهادی حریری را رد کرد

فارس: یک روزنامه لبنانی مدعی شد که 
رئیس جمهوری این کشور وزرایی را که سعد 
حریری مأمور تشکیل کابینه، پیشنهاد داده بود، 
نپذیرفته و آن را رد کرده اس���ت. الجمهوریه 
مدعی شد که کابینه پیشنهادی حریری که شامل 
افرادی از گروه ها و مذاهب مختلف این کشور 
بود، مورد پذیرش »میشل عون« رئیس جمهوری 
این کش���ور واقع نشد. خبر دیگر اینکه دادگاه 
بین المللی ویژه لبنان حکم نهایی »سلیم جمیل عیاش« که به دست داشتن 
در ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان محکوم شده بود را صادر 

کرد و عیاش را به پنج بار حبس ابد محکوم کرد.
 انفجار انتحاری مقابل دفتر محلی سازمان امنیت فدرال روسیه

مهر: یک فرد انتحاری خود را مقابل دفتر محلی سازمان امنیت فدرال 
روسیه در شمال قفقاز منفجر کرد که بر اثر این حادثه شش نفر زخمی 
شدند. به گزارش »رویترز«، حدس و گمان ها حاکی از این است که این 
انفجار توس���ط یک عامل انتحاری انجام شد که در صحنه جان باخت. 
عامل انتحاری س���وار بر خودرو وارد محل حادثه ش���د و پس از ترک 
خودرو، وارد محوطه این ساختمان شد و با یورش به سمت مأموران، 

جلیقه انفجاری خود را فعال کرد.
 »بایدن و هریس« چهره سال نشریه تایم شدند

ایرنا: نشریه تایم، جو بایدن رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا و معاونش کاماال هریس را به 
عنوان چهره سال ۲۰۲۰ برگزید. بایدن و هریس 
توانس����تند در رقابتی تاریخ ساز دونالد ترامپ 
را شکس����ت داده و او را روانه جمع روسای 
جمهوری تک دوره ای کنند. عالوه بر این، برای 
نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن به سمت 

معاونت رئیس جمهوری انتخاب شده است.
 یورش معترضان به دفتر نخست وزیر ارمنستان

فارس: مخالفان »نیکول پاش���ینیان« نخست وزیر ارمنستان در ادامه 
اعتراضات با هدف برکناری وی، تالش کردند وارد دفتر نخس���ت وزیر 
شوند. اعتراضات گسترده در ارمنستان با هدف اعمال فشار بر پاشینیان به 
منظور استعفا از نخست وزیری همچنان ادامه دارد. معترضان در ارمنستان، 
به اقدام پاشینیان در امضای توافق با جمهوری آذربایجان برای پایان دادن 

به جنگ قره باغ اعتراض دارند.  
دستگاه قضایی مصر محاکمه رهبر موقت »اخوان المسلمین« 

را آغاز کرد
ایرنا: دستگاه قضایی مصر محاکمه»محمود عزت« رهبر موقت گروه 
اخوان المسلمین این کشور را آغاز کرد. یک منبع قضایی مصر اعالم کرد: 
جلسه محاکمه محمود عزت، از رهبران اصلی گروه اخوان المسلمین و 
قائم مقام آن در دادگاه زندان طره برگزار شد و قرار است جلسه بعدی 
چهارم ژانویه برگزار شود.گفتنی است که در جلسه محاکمه، عزت به 
نظارت بر ترور نیروهای نظامی و مس���ئوالن کش���وری از جمله »هشام 
برکات« دادستانی کل سابق مصر، دست داشتن در انفجار خونین سال 
۲۰۱۹ و فرماندهی نیروهای سایبری متهم شد.عزت اواخر ماه اوت در 

قاهره پس از هفت سال تعقیب بازداشت شد.

انجمن ها و فعاالن حقوقی در »کارگروه ملی مغرب برای پش���تیبانی 
از مبارزه ملت فلس���طین« پس از اعالم خبر س���ازش با رژیم صهیونیستی، 
تجمع���ی اعتراضی برگزار و این اقدام را محکوم کردند. »احمد ویحمان« 

رئی���س دیدبان مبارزه با عادی س���ازی مغرب گفت ک���ه این کارگروه، با 
 هرگونه عادی س���ازی روابط با رژیم صهیونیس���تی، مخالفت قاطع خود را 

اعالم می کند.

 اعتراض فعاالن حقوقی مغرب به توافق سازش با اسرائیل

 حمایت بیش از ۱۰۰ قانونگذار آمریکایی از ابطال 
نتایج انتخابات در تگزاس

آمریکا  5 تن از رهبران انصاراهلل یمن 
را تحریم  کرد

سرویس خارجی: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی علیه  پنج تن 
از رهبران امنیتی و اطالعاتی انصاراهلل یمن اعمال کرد.

اداره نظ���ارت بر درآمدهای خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در 
بیانیه ای مدعی شد که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی انصاراهلل یمن مرتکب 
نقض خطرناک حقوق بشر شده و در بازداشت ظالمانه و شکنجه شهروندان 
نقش دارند.تحریم های آمریکا علیه »سلطان زابن« مدیر کنونی اداره تحقیقات 
جنایی در صنعا، »عبدالحکیم الخیوانی« مدیر دس���تگاه امنیت و اطالعات، 
»عبدالرب جرفان« رئیس س���ابق دستگاه امنیت ملی، »مطلق عامر المرانی« 
معاون وی و »عبدالقادر الشامی« معاون مدیر دستگاه امنیت و اطالعات سابق 

در دستگاه امنیت سیاسی اعمال شده است.
در این راستا»محمدعلی الحوثی« عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن  
این اقدام آمریکا را محکوم کرد و آن را غیرقانونی دانست. این درحالی است 
که وزارت امورخارجه جمهوری اس���المی ایران با تاکید بر نقش محوری 
»کریستوفر هنزل« سفیر آمریکا در وقوع بحران انسانی در یمن، نام وی را در 
فهرست تحریم های کشورمان قرار داد.خبر دیگر این که دولت آلمان تحریم 

تسلیحاتی عربستان سعودی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
س���رویس خارجی:سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اس���المی ایران در سازمان ملل ضمن تأکید بر این که 
نباید صلح پایدار در افغانستان از خارج تحمیل شود، از 
بازیگران و کشورهای خارجی خواست که از دخالت 

در مذاکرات صلح  این کشورخودداری کنند.
مجید تخت روانچی در هفتادو پنجمین جلس���ه 
مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع افغانستان، خواستار 
تقویت حمایت بین المللی برای س���اختن آینده ای بهتر 
برای ش���هروندان این کشور شد. وی با تأکید بر نقش 
دولت و مردم افغانستان در رفع درگیری های فعلی در 

این کشورگفت: تنها یک روند صلح فراگیر که تحت 
رهبری افغانس���تان بوده و متعلق به آن است، می تواند 
درگیری  فعلی در این کش���وررابرطرف کند. وی گفت: 
از این منظر ما از درخواست مجمع سازمان ملل برای 
حفظ قانون اساسی افغانستان و همچنین رد احیای امارت 
اس���المی استقبال می کنیم.وی بر آمادگی ایران بر ایفای 
نقشی فعالتر در موفقیت  مذاکرات افغانستان تأکید کرد.
دراین حال، خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان گفت: با افتخاردرکنارمردم و دولت افغانستان 

درمسیر ثبات و توسعه این کشور ایستاده ایم.

ایران ، کشورهای خارجی را از دخالت درمذاکرات صلح 
افغانستان برحذرداشت 

س���رویس خارجی: چندین 
دیپلمات مستقر در قطر به نقل از 
یک مقام بلندپایه این کش���ور خبر 
دادند که عربس���تان سعودی برای 
کسب امتیاز مثبت در دولت جدید 
آمریکا تمایل زیادی به اعالم توافق 
با قطر در دوره ریاست جمهوری  

ترامپ ندارد.
چند دیپلمات مستقر در قطر 
به نقل از یک منبع بلندپایه قطری 
خبر دادند که بر س���ر توافق نهایی 

»توافق اولیه« صورت گرفته است؛ 
اما این توافق محدود اس���ت.این 
دیپلمات ها گفتند: ریاض به احتمال 
زیاد تمایلی به اعالم توافق در زمان 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« 
ندارد زیرا می خواهد در دولت »جو 
بایدن« امتیازی مثبت به نفع خود 

به ثبت برساند.
همچنین برخی منابع آگاه از 
مذاکرات حل بحران قطر درگفتگو با 
خبرگزاری فرانسه جزئیات جدیدی 

از آن را ف���اش کردند.خبرگزاری 
فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک 
به دولت سعودی در این خصوص 
گزارش داد که ریاض در صورتی 
ک���ه دوحه از تأمین مالی مخالفان 
سیاسی این کشور دست بردارد و 
اجازه ندهد که رسانه های وابسته به 
خود علیه عربستان سعودی صحبتی 
کنند، حاضر اس���ت حریم هوایی 
خ���ود را به روی هواپیمای قطری 

بگشاید.

منابع دیپلماتیک:عربستان تمایلی به توافق با قطر در دوره ترامپ ندارد
ش�ركت توس�عه� عمر�� � مديريت منطق�ه گل گه�ر �� نظر ���� �بيا�� � نگهد��� فضا� سبز 
��قع �� منطقه معدني � صنعتي گل گهر �� به شركت ها� ����� صالحيت ����� �فا�� تعا��� كا� � �مو� 
�جتماعي �� �شته نگهد��� � خدما� فضا� س���بز كه حد�قل ����� �� كا� مرتبط مي باشند ��گذ�� 
نمايد. لذ� �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد جهت �خذ �سنا� مناقصه �� تا�يخ 1399/09/17 به سايت 

�ين شركت به ���� www.geg-area.com مر�جعه نمايند. 
1� �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيشنها�ها: ساعت 13:30 مو�� 1399/10/01 

2� شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها مختا� �ست. 
3� سپر�� شركت �� مناقصه 2/996/500/622 �يا� 
4� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 

5� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست. 
6� محل تحويل �س���نا� � پيشنها�ها: س���يرجا� � كيلومتر 50 جا�� محو� سيرجا� � شير��� شركت 
معدني � صنعتي گل گهر ساختما� ها� هلدينگ مس���تقر بر تپه� بلو� 5 (شركت توسعه� عمر�� � 

مديريت منطقه گل گهر) 
7� تلفن جهت هر نو� هماهنگي: 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل) 

مديريت امور حقوقي و قراردادها 

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

آگهي مناقصه عمومي
 آبياري و نگهداري فضاي سبز 
منطقه معدني و صنعتي گل گهر 

پير� �گهي مناقصه عمومي تهيه� حمل � �جر�� عمليا� لوله گذ��� با لوله پلي �تيلن به قطر 500ميلي متر 
طر� خط �نتقا� �� �نش���عا� مخز� 45000 متر مكعبي خليج فا�� به كا�خانه جديد هماتيت به �طال� 
مي �ساند �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيش���نها�ها مو�� 1399/10/01 ساعت 13:30 مي باشد. لذ� �� 
شركت ها� پيمانكا�� ����� گريد حد�قل 3 �� �عو� به عمل مي �يد جهت �خذ �سنا� مناقصه �� تا�يخ 

1399/09/17 به سايت �ين شركت به ���� www.geg-area.com مر�جعه نمايند. 
1� شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها مختا� �ست. 

2� سپر�� شركت �� مناقصه 8/059/190/289 �يا�. 
3� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 

4� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست. 
5� تا�يخ با��يد �� پر���: ساعت 10:00 مو�� 1399/09/22 

6� محل تحويل �س���نا� � پيشنها�ها: س���يرجا� � كيلومتر 50 جا�� محو� سيرجا� � شير��� شركت 
معدني � صنعتي گل گهر ساختما� ها� هلدينگ مس���تقر بر تپه� بلو� 5 (شركت توسعه� عمر�� � 

مديريت منطقه گل گهر) 
7� تلفن جهت هر نو� هماهنگي: 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل) 

مديريت امور حقوقي و قراردادها 

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

آگهي تمديد مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه عمومي 
تهيه، حمل و اجراي عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن 
به قطر 500 ميلي متر طرح خط انتقال از انشعاب مخزن 

45000 متر مكعبي خليج فارس به كارخانه جديد هماتيت 

ش�ركت توس�عه عمر�� � مديريت منطقه گل گهر �� نظر ���� �حد�� مس���جد بين ��هي منطقه 
گل گهر س���يرجا� �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي به شركت ها� پيمانكا�� �� صال� ����� �شته 
�بنيه با حد�قل گريد2 � تأسيس���ا� با حد�قل گريد4 ��گذ�� نمايد� لذ� �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد 
 www.geg-area.com ���� جهت �خذ �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 99/9/17 به سايت ش���ركت به

مر�جعه نمايند.
1� �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيشنها�ها ساعت 13:30 مو�� 99/10/01

2� شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.
3� سپر�� شركت �� مناقصه: 7/107/770/424 �يا� 

4� هزينه ��� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
5� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست.

6� محل تحويل �س���نا�� پيشنها�ها: سيرجا� كيلومتر 50 محو� س���يرجا� - شير�� شركت معدني 
� صنعتي گل گهر ساختما� ها� هلدينگ مس���تقر بر تپه بلو�5 (شركت توسعه عمر�� � مديريت 

منطقه گل گهر) 
7� تلفن جهت هرگونه هماهنگي: 03441423895 � 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
احداث مسجد بين راهي گل گهر 

شركت توس�عه� عمر�� � مديريت منطقه گل گهر �� نظر ���� بهسا�� فا� ��� جا�� ها� شرقي 
منطقه گل گهر (جا�� چا� ����) �� به ش���ركت ها� پيمانكا�� ����� حد�قل �تبه 3 �س���ته ��� � باند 

مي باشند ��گذ�� نمايد. 
لذ� �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد جهت �خذ �سنا� مناقصه �� تا�يخ 99/9/17 به سايت �ين شركت 

به ���� www.geg-area.com مر�جعه نمايند.
1� �خرين �ما� ���ئه پاكت ها � پيشنها�ها: ساعت 13:30 مو�� 99/10/01

2� شركت �� قبو� يا �� پيشنها�ها مختا� �ست.
3� سپر�� شركت �� مناقصه: 11/880/379/154 �يا� 

4� هزينه ��� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
5� كليه مشخصا� ال�� �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست.

6� محل تحويل �سنا� � پيشنها�ها: سيرجا� كيلومتر 50 جا�� محو� سيرجا� � شير��� شركت معدني � صنعتي 
گل گهر� ساختما� ها� هلدينگ مستقر بر تپه� بلو�5 (شركت توسعه عمر�� � مديريت منطقه گل گهر) 

7� تلفن جهت هر نو� هماهنگي:
 09131420642 �قا� بلو��� (به غير �� �يا� تعطيل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

شركت
توسعه عمر��

� مديريت منطقه
گل گهر

مناقصه عمومي 
بهسازي فاز اول جاده هاي شرقي 
منطقه گل گهر  (جاده چاه دراز) 

 س���رویس خارجی: بیش از 
۱۰۰نف���ر از قانونگذاران مجلس 
نمایندگان آمریکا از شکوائیه ای که 
دادس���تان کل ایالت تگزاس تنظیم 
کرده و خواستار به چالش کشیدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا است حمایت کردند.
۱۰۶ عض���و جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان با امضای س���ند 
»دادگاه یار«، ضمن اشاره به ادعاها 
در خصوص بروز تخلفات گسترده 
در انتخابات س���وم نوامبر، حمایت 
خود را از شکایت  تنظیم شده توسط 
دادستان کل تگزاس نزد دیوان عالی 
آمریکا اعالم و نظرات مش���ورتی 
خ���ود را در این خصوص مطرح 
کردن���د. »دادگاه یار« یا »دوس���ت 
دادگاه«، شخصی است که تحلیل ها 
و اطالعات حقوقی خود درباره یک 
دع���وی حقوقی را که می تواند به 
رأی دادگاه کمک کند در اختیار آن 
دادگاه قرار می دهد. این سند به ابتکار 
»مایک جانس���ون«،  نماینده ایالت 
لس آنجلس تدوین شده و او با ارسال 

ایمیلی به همکارانش نوشته »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا شخصًا 
از او خواس���ته حامیان شکایت نامه 
تنظیم شده در ایالت تگزاس را بسیج 
کند. ش���کایت ارسال شده از سوی 
دادس���تان کل تگزاس برای دیوان 
عالی آمریکا خواستار به تأخیر افتادن 
انتخاب »الکتورها« در چهار ایالت 
کلیدی شده که »جو بایدن« در آنها 

پیروز شده است. 
این چه���ار ایالت عبارتند از: 
میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و 
جورجیا. »الکتورها« یا »گزیننده های 
رئیس جمهور« افرادی هس���تند که 
در روز برگزاری جلس���ه »مجمع 
گزینندگان« با رأی خودشان رسمًا 
رئیس جمهور ایاالت متحده را انتخاب 
می کنند. تعداد الکتورهای هر ایالت به 
میزان جمعیت آن ایالت بستگی دارد. 
برای همه ایالت های آمریکا مجموعًا 

 

۵۳۸ الکت���ور انتخ���اب و معرفی 
می ش���وند و نام���زدی که در روز 
برگزاری جلسه مجمع گزینندگان 
بتواند ۲۷۰رأی این الکتورها را به 

دس���ت بیاورد، پیروز انتخابات و 
ساکن بعدی کاخ سفید محسوب 
می شود. در این حال رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه اظهارات خود علیه 
صحت و سالمت انتخابات آمریکا 
تأکید کرد که داده های موجود نشان 
می دهد امکان شکس���ت وی در 
انتخابات وجود نداشته است، مگر 

اینکه نتیجه ساختگی باشد. 
دونالد ترامپ بار دیگر در پیامی 
توئیتری نتیجه انتخابات ریاس���ت 
جمهوری این کش���ور که البته در 
برخی ایالت ها هنوز به طور رسمی 
تأیید نشده است را به کلی زیر سؤال 
برد و نوشت: ما به زودی درس های 
تازه ای درباره واژه »جرأت« و نجات 
دادن کش���ورمان خواهیم آموخت؛ 
م���ن در ایالت های کلیدی صدها 
هزار رأی قانونی بیش از رقیبم به 
دس���ت آورده ام. در چنین شرایطی 
پسر رئیس جمهور احتمالی آمریکا 
می گوید که مأموران »اف بی آی« در 
حال تحقیقات از او درباره مسائل 

مالیاتی هستند. 

موافقت اتحادیه اروپا با اعمال 
تحریم های جدید علیه ترکیه

سرویس خارجی:سران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل موافقت 
خود را با اعمال تحریم های جدید علیه ترکیه اعالم کردند.

 سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل که از روز 
پنج شنبه آغاز شده بود با اعمال تحریم های بیشتر علیه ترکیه موافقت کردند. 
در همین رابطه منابع دیپلماتیک اروپایی می گویند که افزایش تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه آنکارا، مربوط به عملیات حفاری است که ترکیه در شرق 

مدیترانه انجام می دهد.
در این حال ،»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه در این  نشست 
که یکی از محورهای اصلی آن بررس���ی روابط با ترکیه  بود، با اش���اره به 
تحریم های اروپا علیه آنکارا تاکید کرد: اتحادیه اروپا هیچ اقدام بی ثبات کننده ای 
را نمی پذیرد.درهمین حال وزارت خارجه ترکیه با متهم کردن اتحادیه اروپا 
به داشتن موضع جانبدارانه در تنش های شرق مدیترانه، گفت: از نظر آنکارا 

این تحریم ها غیرقانونی هستند.
درچنین شرایطی،رئیس جمهوری ترکیه  هم گفت: کشورهای معقول 
در اتحادیه اروپا تالش ها علیه کشورش را در نشست اخیرشان دفع کردند 
و نشست بعدی رهبران  این اتحادیه در ماه مارس منجر به نتیجه ای که 
به آنکارا آسیب بزند نخواهد شد.وی همچنین با توهین آمیز خواندن تصمیم 
آمریکا برای توسل به قانون »کاتسا« برای تحریم ترکیه، گفت:آنکارا فعال صبر 

می کند تا ببیند انتقال قدرت در واشنگتن چگونه رقم خواهد خورد.



تغذيه  مناسب کودکان
ونا  در دوران کر

خورش گل کلم
  پیشنهاد سر آشپز:

چطور به کودک 
منظم بودن را ياد   بدهیم؟
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گزارش2

روزهاي کوتاه پاييز و ش���ب هاي 
بلندش، بهترين فرصت براي کتابخواني 
خانوادگي هستند. به خصوص که اين 
روزها با سرماي هوا و محدوديت هاي 
کرونايي امکان تفريح در س���طح شهر 
وجود ندارد. بنابراين ش���ما و فرزندانتان 
را به سه پيش���نهاد ويژه براي مطالعه 
دعوت مي کنيم که اميدواريم به مذاقتان 

خوش بيايند. 

. . .کتاب کودک

اين روزها که شستن دست ها، شرط سالمتي 
اس���ت، آموزش دادن در اين باره به بچه ها ممکن 
اس���ت کار دشواري باشد. بنابراين اگر فرزند سه تا 
6 ساله داريد پيشنهاد مي کنيم کتاب »دست هايت 
را بشوي« اثر توني راس را براي او تهيه کنيد. اين 
کتاب با زبان و تصويرهاي طنزآميز در قالب داستاني 

کوتاه، کودک را با اهميت رعايت بهداشت، ميکروب ها و زيان آن ها براي سالمتي آشنا مي کند. کتاب ماجراي 
ش���اهزاده کوچولويي است که دوست ندارد دست هايش را بشويد. ملکه، آشپز، پادشاه، خانم خدمتکار، همه، 
بارها به او  مي گويند دست هايت را بشوي، اما او هر بار به بهانه اي از شستن دست هايش شانه خالي مي کند. 
تا اين که يک روز از وجود ميکروب، کثافت و س���اير چيزهاي وحشتناک باخبر مي شود و از آن پس نه تنها 
دس���ت هاي خودش را هر وقت الزم باشد، مي شويد، بلکه حواسش به ديگران هم هست که دست هايشان 
را بش���ويند. کتاب را نرگس عالئيني ترجمه کرده و انتشارات نردبان با قيمت 7 هزار تومان منتشر و روانه 

کتابفروشي ها کرده است. 

خدايا
از تو سرنوش���ت نيکى را که در گذشته براى من رقم زده 
شده مى خواهم، و به تو پناه مى آورم از سرنوشت بدى که براى 
من رقم زده ش���ده. از تو مى خواهم خوف و خشيت عابدان را 
به من ارزانى دارى و عبادت خاشعان را و يقين متوکالن را و 

توکل مؤمنان را. 
خدايا مرا برانگيز که بدان رغبت از تو چيزى خواهم که 
اولياى  تو از تو مى خواهند، و از تو چنان ترسم که اولياى تو از تو 
مى ترسند. مرا در راه رضاى خود چنان به کار دار که چيزى از 

وظايف دينى تو را از بيم  هيچ يک از آفريدگانت فرونگذارم.  

دعاي پنجاه و چهارم صحيفه سجاديه

يک تکه آسمان

کرونا همچنان مهمترين موضوع روز جهان و مهمترين نگراني مردم 
جهان است. در کنار اخبار مبتاليان و کشته هاي دنيا البته خبرهاي خوبي 
هم از توليد واکسن اين بيماري منتشر مي شود که کمي همه را اميدوار کرده 
است. به خصوص واکسن هاي آکسفورد و فايزر که با موفقيت همه مراحل 
را گذرانده اند و به زودي تزريق مي شوند اما سر راه واکسن هم مشکالتي 
وجود دارد و سوال اصلي مردم جهان در مواجهه با واکسن اين است که آيا 

به زندگي عادي بازمي گرديم؟

زندگي خيلي هم عادي نمي شود
در کشور انگليس از هفته گذشته تزريق اولين دوزهاي واکسن آغاز 
ش���ده و کادر درمان، افراد مسن و گروه هاي آسيب پذير در صدر فهرست 
گيرندگان واکسن بودند. بسياري از کشورهاي دنيا هم واکسن ها را پيش 
خريد کرده اند و منتظرش هستند و حتي بسياري از آنها اعالم کرده اند که به 

صورت رايگان اين واکسن در اختيار مردم قرار مي گيرد .
گفته مي شود که واکسن کرونا در دو دوز و با فاصله 21 روز از يکديگر 
بايد تزريق شود و به گفته يکي از متخصصان بيماري هاي عفوني در کالج 
امپريال لندن احتماال 10 تا 14 روز پس از تزريق دوز دوم بدن افراد در مقابل 
کرونا ايمن مي شود. هرچند که اين ايمني باز هم صد در صد نيست اما بهتر 

از شرايطي است که اکنون در آن به سر مي بريم.  
اما اينکه چقدر پس از اين واکس���ن به زندگي عادي بازمي گرديم 
مسأله اي است که خيلي ها تشنه شنيدن آن هستند. پروفسور جيک باوم 
زيست شناس سلولي و متخصص بيماري هاي عفوني کالج امپريال لندن 
مي گويد: »اس���تفاده از واکسن به معناي رفع سريع بيماري نخواهد بود و 

فقط مي توانيم قيدها را تا حدودي کنار بگذاريم اما در مجموع دانشمندان و 
سياستمداران دنيا اين هشدار را داده اند که تا زماني اکثريت مردم واکسينه 
نشوند و تعداد موارد مبتال به کوويد�19 بسيار کمتر نباشد، اقدامات بهداشتي 
و رعايت فاصله اجتماعي همچنان بايد ثابت باقي بماند. واکسن کوويد هم 
اکنون يک واقعيت است اما به معناي بازگشت فوري به زندگي عادي و آن 
طوري که فکر مي کنيم نخواهد بود و قطعاً اين بازگشت به عوامل مختلفي 
و جانبي زيادي بس���تگي دارد. در ابتداي کار هستيم و قطعاً راه اين سفر 
بازگشت به زندگي عادي کمي طوالني خواهد بود اما به نظر مي رسد فرآيند 

بازگشت به زندگي قبل از کرونايي از پايان بهار 2021 آغاز شود «. 
حتي هنوز مشخص نيست که واکسن مي تواند اين بيماري را متوقف 
کند يا نه و به گفته متخصصان پس از واکسينه شدن ميليون ها نفر در جهان 

مي شود درباره اين مسأله اظهارنظر کرد  . 

چه کساني واکسن بزنند و چه کساني نزنند؟
براي دريافت واکس���ن کرونا همه متخصصان بر اين تاکيد دارند که 
گروه هايي بايد در اولويت دريافت واکسن باشند. سازمان جهاني بهداشت 
اولويت اول را کادر درمان و کارکنان مراکز مراقبت هاي بهداش���تي در نظر 
گرفته و گروه بعدي افراد باالي 65 س���ال هستند و پس از آن بزرگساالن 
باالي 30 س���ال  که بيماري هاي قلبي- عروقي، سرطان، ديابت، چاقي يا 

بيماري تنفسي دارند . 
از طرف ديگر محققان مي گويند بهتر است کودکان پيش از بزرگساالن 
که در برابر واکس���ن حساس و آسيب پذير هستند، واکسينه شوند. يکي از 
محققان دانشگاه آکسفورد معتقد است گرچه کارکنان مراکز درماني و افراد 
مسن بايد در اولويت دريافت واکسن قرار بگيرند، شايد بهترين ترفند، واکسينه 
کردن کودکان باشد. سيستم ايمني بدن کودکان به واکسيناسيون واکنش 

بهتري نشان مي دهد. به اين ترتيب مي توان شانس ايجاد ايمني جمعي در 
جامعه را باال برد  . 

اما کساني هم هستند که گفته مي شود بهتر است واکسن نزنند. يعني 
زنان باردار و افراد داراي سيستم ايمني ضعيف. جيک باوم مي گويد: »کميته 
مشترک واکسيناسيون و ايمن س���ازي توصيه کرده است که زنان باردار 
نبايد واکسن بزنند زيرا هنوز اطالعاتي در مورد ايمني واکسن کوويد�19 در 
بارداري وجود ندارد ضمن آنکه همين راهنمايي ها در مورد زناني که فکر 
مي کنند ممکن است باردار باشند يا قصد دارند بارداري را طي سه ماه از اولين 
دوز واکسن را انجام دهند، اعمال خواهد شد. به برخي از افراد فاقد سيستم 
ايمني بدن هم نمي توان واکس���ن زد.آنها ممکن است سيستم ايمني بدن 
نداشته باشند زيرا داروهاي سرکوب کننده سيستم ايمني مصرف مي کنند يا 
نقص ايمني دارند و واکسن ها در افرادي که داراي سيستم ايمني عملکردي 

هستند، تأثير مي گذارد «. 
و اين افراد کساني هستند که پس از شروع واکسيناسيون هم تا مدت ها 

بايد پروتکل هاي بهداشتي ويژه کرونا را رعايت کنند.

مخالفان واکسن کرونا
از ابتداي انتشار اخبار درباره واکسن کرونا مخالفان تزريق واکسن در 
سراسر جهان به طور جدي کارشان را شروع کرده اند و هرروز با استدالل هاي 
مختلف تبليغ مي کنند که نبايد اين واکسن را بزنيم. تبليغاتي که متخصصان 
نگرانند اثرگذار باشد و چهره هايي مانند باراک اوباما، بيل کلينتون و جرج بوش 
به همين دليل قرار است به عنوان اولين نفرات جلوي دوربين واکسن بزنند تا 
کمي اين تبليغات را بي اثر کنند. بسياري از کساني که مخالف تزريق واکسن 
هستند طرفدار نظريه توطئه هستند و حتما در اين مدت حرف هايي را درباره 
اينکه قرار است با اين واکسن ميکروچيپ در بدن ها قرار داده شود و همه 

مردم جهان رديابي شوند شنيده اند  . 
غير از اينها کساني هم هستند که عوارض واکسن کرونا مي گويند و 
اينکه بيماري هاي بيشتر و عجيب و غريب تري ايجاد مي کنند. در صورتي 
که به گفته سازمان جهاني بهداشت واکسن ها بسيار کم خطرند و ساالنه جان 
دو تا سه ميليون نفر را در جهان نجات مي دهند هرچند که هيچ واکسني 
هم کاماًل بي خطر نيست، اما ريسکي که از تزريق آن ها متحمل مي شويم در 
مقابل منافعي که به همراه دارند بسيار ناچيز است و البته احتمال آسيب ديدن 
فرد از خود بيماري بسيار بيشتر از آسيب ديدنش بر اثر تزريق واکسن بيماري 
است. ضمن اينکه واکسن هاي کرونا مراحل ختلف و تاييد شده را گذرانده اند 

تا ثابت شود مشکالت اساسي براي افراد ايجاد نمي کنند  . 
بايد به اين نکته توجه داش���ته باشيم که اگر در برنامه واکسيناسيون 
عليه کرونا ش���رکت نکنيم همه عزيزان مان را به خطر  مي اندازيم. دکتر 
ساژني وايتيلکا پزش���ک و متخصص بيماري هاي عفوني درباره اهميت 
تزريق واکسن مي گويد: »بعد از دريافت واکسن، بدن فرد در برابر بيماري 
بخصوصي ايمن )مقاوم( مي شود. اين ايمني، نه تنها خود فرد را در مقابل 
بيمار شدن محافظت مي کند بلکه در عين حال به محافظت از بقيه افراد 
هم کمک مي کند، چيزي که از آن تحت عنوان ايمني جمعي يا اثر گله اي 
ياد مي شود. اگر اکثر جمعيت جامعه عليه بيماري هاي جدي واکسينه شوند، 
حتي کساني که واکسن را دريافت نکرده اند هم احتمال کمتري از تماس با 
ويروس را خواهند داشت. واکسينه شدن مسئله مهمي است چون واکسنها 
ما و اطرافيان م���ان را در برابر بيماري ها محافظت مي کنند. آنها به ايجاد 
 ايمني کمک مي کنند که در واقع همان شيوه طبيعي بدن براي پيشگيري از

 بيماري است «. 

  یگانه خدامی

اميدهايي که واکسن کرونا   ايجاد کرده است

دست هایت را بشوي

شاید از بهار به زندگي عادي بازگردیم
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ضمیمه خانواده روزنامه اطالعاتشنبه 22 آذر 1399- سال نودوپنجم - شماره 27725

3

. . . کتاب بزرگسال

رمان »تاوان« نوشته کانائه ميناتو به  تازگي با 
ترجمه آزاده سلحشور توسط انتشارات جهان کتاب 

منتشر و راهي بازار نشر شده است.
 نويس����نده ژاپني اين کتاب، با داس����تان هاي 
جنايي اش شناخته مي شود. »تاوان« در شهري کوچک 
مي گذرد و مراس����مي که خانواده ها طبق يک سنت 

هزارساله در آن گرد هم جمع مي ش����وند. در اين  روز تعطيل، پنج دختربچه به زمين بازي مدرسه مي روند تا 
بازي کنند. داس����تان، روايت 4 دختر از آن پنج  دختر است که بنا است فاجعه اي را تعريف کنند. چون در روزي 
که آن ها براي بازي به زمين بازي دبس����تان رفتند، مردي با لباس کار نزدشان آمد و براي تعمير هواکش هاي 
اس����تخر کمک خواست.... در اين داستان هر يک از دخترها ماجرا را از زاويه ديد خودش تعريف مي کند. رمان 
»تاوان«، 6 فصل دارد که عبارت اند از: »عروسک فرانسوي«، »جلسه پيش بيني  نشده اوليا و مربيان«، »خواهر 
و برادر خرس«، »ده ماه و ده روز«، »تاوان« و »فصل آخر«. اين کتاب با 250 صفحه و قيمت 45 هزار تومان 

منتشر شده است. 

. . . کتاب نوجوان

پيشنهاد اين هفته ما براي فرزندان 10�12 ساله 
شما کتاب »من، من هستم« نوشته ماري لوئيس 
فيتز پاتريک است که با ترجمه نسرين وکيلي منتشر 
شده است. »من من هستم« داستاني تصويري است 
درباره عاقبت خودخواهي انسان ها و تأثير واژه هايي 

که به کار مي بريم. 
اين کتاب داستان دو پسرک در دو سوي يک رود را روايت مي کند که هر يک خود را مالک همه چيز 
مي دانند. آن ها در مقابل هم مي ايستند و بر سر هم فرياد مي زنند. جمله ها تبديل به سيم هاي خاردار مي شوند 
و ميان آن ها مي خزند، رود باريک طغيان مي کند و سيل به راه مي افتد و آن ها را در بر مي گيرد و در دنياي 

کوچکشان زنداني مي کند. 
هنگامي که آنها فرياد مي زنند که از هم متنفرند، واژه ها به هيواليي تبديل مي شوند که با آتش دهانش 
همه چيز را مي س���وزاند. با از بين رفتن چيزهاي زيبا، آن ها به کوچکي خود اعتراف مي کنند و جهان از نو 

ساخته مي شود. 

مريم الک را از روي ميز ثريا برداشت و در کيفش گذاشت همزمان 
که وسايل ديگرش را در کيف مي گذاش���ت رو به ثريا گفت: حاال امروز 
که حسن زاده زود رفته... به نظرم از خر شيطون بيا پايين... اين دفعه مثل 

دفعه هاي قبل نيست ها!!! اشاره کني تمومه... 
ثريا تقريبا پريد وسط حرف مريم:  مري باورت نمي شه اين دمنوش 
الغري جديد معجزه کرده، اين مانتو رو مي بيني دو سه سالي بود که تنم 

نمي رفت، امروز صبح پوشيدم و اندازه  ام شد.
مريم در حالي که با غيظ به ثريا نگاه مي کرد و سعي مي کرد خونسرد به 
نظر برسد گفت: از من گفتن بود... حداقل به اين فکر کن پول اين علف هاي 

الغري و قرص هاي چربي سوز رو از کجا مي خواي بياري؟
کمي مکث کرد. ثريا حتي سرش را هم باال نياورد...

-  من رفتم خداحافظ. من رو بي خبر نگذار....
 ثريا همانجور که داشت به الک ناخنش فوت مي کرد تا خشک شود 
نفسي تازه کرد: باشه من هم اين فايل ها رو ثبت کنم ديگه کم کم مي رم...

کشوي اول ميز را بازکرد، نامه اي که نوشته بود را روي ميز گذاشت. 
متن نامه را دوباره خواند و بدون مکث گوشه سمت چپ پايين را امضا کرد. 
از روي صندلي بلند ش���د با خودش فکر کرد: اين سه کيلو وزن کم کردن 

باعث شده فرزتر بشم.
خودش جواب خودش را داد: حاال اين سه کيلو تو صد و خرده اي کيلو 

کجا خودش رو نشون مي ده؟ بايد دوباره رژيمم رو شروع کنم...  
  بعد ياد رژيم هاي شروع شده و پايان نيافته افتاده. استامپ  قرمز را از 
روي ميز مريم برداشت و اثر انگشت سبابه دست راست را کنار امضايش 
مهرکرد. کاغذ را با دقت سه تا کرد و در پاکت گذاشت. در پاکت را بست و 
براي محکم کاري آن را با يک تکه نوار چسب چسباند. دوباره پشت ميزش 
نشس���ت وکار را از سر گرفت. هم زمان دمنوش را مي نوشيد و فايل هايش 
را يکي يکي در سيس���تم ثبت مي کرد. همکاران واحدهاي ديگر يکي يکي 
اداره را ترک مي کردند و فضا کم کم آرام مي ش���د. کارش که تمام شد با 
چند کليک کامپيوترش را خاموش کرد. بلند شد و کيفش را برداشت چند 
لحظه پشت ميز مسئول مستقيمش ايستاد و در سکوت وهم آور ساختمان 
نامه را بدون ترديد، روي ميز او گذاشت. چشم هايش را براي آخرين بار در 

دفتر چرخاند...

- آه، نزديک بود مجله رو فراموش کنم.
 مجله روي ميز بود نگاهش به اسمش روي مجله افتاد: »با شعرهايي 

از ثريا ميرزايي«. 
قند توي دلش آب شد. پله ها را آرام آرام پايين  رفت. صفحه سي و دو را 
باز و شروع به خواندن شعرش کرد.گويي براي اولين بار شعري ناب از يک 

شاعر ملي مي خواند.
با آقا يوسف نگهبان اداره خداحافظي گرمي کرد و از ساختمان خارج 
شد. نگاهي به سرتاسر کوچه انداخت و از فکر اينکه آخرين باري ست که از 
اين کوچه رد مي شود شعفي همراه با آسودگي تمام وجودش را در برگرفت.

- اگر کالهمم بيفته ديگه پام رو تو اين کوچه نمي ذارم.
 نگاهش به صفحه مجله افتاد. اسمش را که درکنار عکس کوچک دو 
در دو در باالي صفحه با خطي متمايز تايپ شده بود، چند بار تکرار کرد: ثريا 

ميرزايي، ثريا ميرزايي،...
به انتهاي کوچه نزديک شد. با لرزش موبايل در جيب مانتو به خودش 

آمد. شماره آشنابود!
- اَه از مطب دکتر صالحيه. حتما منشي  سمجش براي فيکس کردن 

وقتم داره زنگ مي زنه. حوصله اين يکي رو ديگه ندارم. 
آخرين حرف هاي مشاور در جلسه قبلي در سرش پيچيد: ثريا اصلي ترين 

توصيه من بهت اينه که از تصميم گيري هيجاني پرهيز کني. 
يکي از ويژگي هاي تو هيجان هاي بي اندازه و بي جاس���ت که باعث 

مي شه نتوني تمام ابعاد يک موقعيت رو بسنجي و فقط روي يک بعد متمرکز 
بشي و...

راهش را به سمت ايستگاه اتوبوس ادامه داد. در ايستگاه اتوبوس انتهاي 
کوچه ياد حرف هاي مريم افتاد:

- حداقل به اين فکر کن که کي  مي خواد پول اين علف هاي الغري 
و قرص هاي ال و بل ت رو بده؟

  با خودش تکرار کرد: راستي ثريا کي مي خواد اجاره خونه ا ت  رو بده...  
پول جلسه هاي مشاوره... شهريه کالس داستان نويسي... هزينه چاپ کتاب.... 

مگر براي همه اين سؤال ها جوابي نداشت؟
 - داشتم! داشتم؟ ولي االن...

نفسي عميق کشيد. دم...يک... دو... سه...
 قدم هايش را تندتر کرد. تندتر و تندتر... به خودش که آمد ديد دم در 
اداره ايستاده. درها هنوز باز بودند. پله ها را دو تا  يکي باال رفت نفس نفس زنان 
کنار ميز حسن زاده ايستاد و چند ثانيه به پاکت نامه استعفا که روي ميز بود 
خيره  شد. با ترديد، کاماًل با ترديد نامه را برداشت و درکيفش گذاشت و زيپ 

کيفش را که گير کرده بود به زور بست.
- اَه الکم خراب شد... لعنت به اين زيپ...

از دفتر خارج شد. به آرامي از پله ها پايين  رفت. موبايلش لرزيد. جواب 
 داد:

- مري فردا تو اداره مي بينمت.

استعفا

    نوشته:  مهسا فرهادي

تاوانمن من هستم
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مواد الزم:
 پودر قند  1 پيمانه

روغن جامد  1 و يک چهارم پيمانه
دو سوم  پيمانه آرد نخودچي 

آرد سفيد  يک سوم پيمانه
پودر کاکائو  1 قاشق چاي خوري
دارچين   1 قاشق چاي خوري

شکالت تلخ  50 گرم
5 ورق  نان ميکادو 

 
طرز تهيه: 

آرد س����فيد و آرد نخودچي را ترکيب کرده و روي حرارت بگذاريد تا رنگ آن شکالتي شود. سپس از روي 
حرارت برداريد تا خنک ش����ود. پودر قند، روغن، کاکائو و دارچين را با همزن برقي خوب بزنيد تا حالت پوک پيدا 
کند. آرد را به اين مخلوط اضافه کرده و ترکيب کنيد. نان ميکادو را که از فروشگاه هاي لوازم قنادي تهيه کرده ايد 

روي سطح صافي قرار داده و کمي از 
مواد را به صورت اليه نارکي روي آن 
پهن کنيد. س����پس نان دوم را گذاشته 
و به همين ترتيب ادامه دهيد تا 5 نان 
روي هم قرار گيرد، روي اليه آخر را با 
شکالت آب شده بپوشانيد و در يخچال 
بگذاريد تا س����رد و سفت شود. سپس 
ميکادو را ب����ا چاقويي تيز برش داده و 

سرو کنيد. 
در صورت تمايل مي توانيد از پودر 
پسته يا بادام و يا حتي شکالت آب شده 
سفيد براي تزيين ميکادوها استفاده کنيد. 

 مواد الزم:
يک عدد    گل کلم     

سينه مرغ   400 گرم
دو عدد   گوجه فرنگي    

دو قاشق غذاخوري رب     
دو عدد پياز   

به مقدار الزم نمک، فلفل و زردچوبه 
دو  قاشق غذاخوري آب ليمو  

به مقدار الزم روغن     
زعفران دم کرده                                      يک قاشق غذاخوري

  طرز تهيه: 
پيازها را به صورت نگيني خرد کرده و سرخ کنيد. حاال نيمي از پيازها را 
از قابلمه خارج کرده و کنار بگذاريد. سپس مقداري نمک و فلفل و زردچوبه 

به پياز باقيمانده اضافه کنيد و تفت دهيد. 

سينه مرغ را خرد کرده و با پياز تفت دهيد. گوجه فرنگي ها را رنده کنيد 
و به مرغ بيفزاييد و صبر کنيد تا آب گوجه ها بخار شود. حاال رب گوجه فرنگي 

را اضافه کنيد و نمک و فلفل را بيفزاييد. 
دو ليوان آب در قابلمه بريزيد و صبر کنيد تا خورش با شعله کم بپزد. 

گل کلم هاي شسته شده را خرد کنيد.

 در روغن تفت دهيد و آب ليمو، نمک و فلفل را به آن ها اضافه کنيد. 
نيم ساعت قبل از خاموش کردن خورش گل کلم هاي سرخ شده را به آن 

اضافه کنيد و کمي صبر کنيد تا خورش جا بيفتد. 
در نهايت زعفران دم کرده را به خورش اضافه کرده و غذا را با سبزيجات 

تازه تزئين و سرو کنيد. 

مواد الزم: 
 سيب زميني   3    عدد بزرگ   

   گوشت چرخ کرده    300    گرم
پياز       1عدد بزرگ

250 گرم     قارچ    
به مقدار الزم فلفل دلمه    
به مقدار الزم پنير پيتزا   
به مقدار الزم رب       
به مقدار الزم نمک، آويشن و فلفل   

مواد الزم براي سس:
آرد    1.5 قاشق 

کره    50 گرم
يک ليوان شير   
خامه    3 قاشق 

طرز تهيه: 
سيب زميني را بپزيد و پوره کنيد. نمک، فلفل 
و آويشن را به آن اضافه کنيد. پياز را خرد کرده و 
تفت دهيد. سپس گوشت را به آن بيفزاييد. وقتي 

گوشت تفت داده شد، رب گوجه فرنگي را اضافه کنيد. سپس کمي آب بيفزاييد تا گوشت کاماًل بپزد. قارچ 
درشت خرد شده را با فلفل دلمه تفت دهيد و سرخ کنيد. حاال داخل ظرف دلخواه اليه اول گوشت اليه بعد 

قارچ و فلفل دلمه و بعد يک اليه پنير و در اليه آخر سيب زميني بريزيد.  
حاال سس بشامل تهيه کرده و براي اين کار آرد را تفت دهيد، کره را به آن اضافه کنيد و وقتي آرد کمي 
سرخ شد، شير را به آن بيفزاييد تا سس غليظ شود. در نهايت خامه را اضافه کرده و شعله را خاموش کنيد. 
اين سس را روي اليه سيب زميني ريخته و روي ظرف را بپوشانيد و آن را به مدت 10 دقيقه در فر با دماي 
200 درجه سانتيگراد حرارت دهيد. بعد از آن در پوش ظرف را برداريد و به مدت 5 دقيقه شعله گريل را روشن 

کنيد تا روي پاي طاليي شود. بعد از خنک شدن، پاي را سرو کنيد.    

ميکادوپاي چوپان

خانه و آشپزخانه

خورش گل کلم

...دنيايشيرين...آشپزيآسان

321

...پيشنهادسرآشپز

خورش گل کلم عالوه بر طع���م بي نظير و رژيمي بودنش به دليل 
برخورداري از خواص فراوان گل کلم يک غذاي س���الم و عالي به حساب 
مي آيد. گل کلم ضد سرطان است، خطر ابتال به روماتيسم را کاهش مي دهد، 
فيبر بااليي دارد و به روده ها کمک مي کند و در نهايت در کنار مرغ، يک 

غذاي سرشار از پروتئين و ويتامين ب را پيشکش شما مي کند. 

پاي چوپان يا شپرد پاي غذايي کامل و خوشمزه است که مي تواند يک شام عالي باشد. اين غذا را مي توانيد 
ميکادو يک ش���يريني خوشمزه است که به سادگي تهيه مي شود و نيازي هم به فر ندارد. استفاده از اين بدون گوشت هم تهيه کنيد.

شيريني اگرچه بين ما ايراني ها در مراسم عزاداري باب شده است اما در واقع ميکادو يک شيريني مناسب عصرانه 
است که اصليتش به ارمنستان مي رسد. اين شيريني را در خانه تهيه کرده و از عطر آن لذت ببريد. 
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محققان دريافته اند افرادي که هفت تا هشت 
ساعت در شب مي خوابند، خر و پف نمي کنند و در 
طول روز هم احساس خستگي شديدي ندارند، کمتر 

احتمال دارد به نارسايي قلبي دچار شوند. 
دانش���مندان در اين مطالعه 408 هزار و 802 نفر 
از افراد سالم 27 تا 73 ساله را بين سال هاي 2006 و 
2010 مورد مطالعه قرار دادند و الگوهاي خواب آنها را 
بررسي کردند. هر يک از اين افراد براساس چندين فاکتور 
رتبه گرفتند از جمله: س���حرخيز بودن، هفت تا هشت 
ساعت خواب در شب، خر و پف نکردن، ابتال نبودن به 

بيخوابي و احساس خواب آلودگي در طول روز. 
به گفته محققان به طور ميانگين در يک دوره 

10 س����اله، 5221 مورد نارسايي قلبي ثبت شد. در 
مقايسه با افرادي که در اين ارزيابي رتبه صفر يا يک 

گرفتند، افرادي که رتبه دو بدست آوردند 15 درصد 
کمتر در معرض نارسايي قلبي بودند. همچنين افرادي 
که رتبه سه کسب کردند 28 درصد کمتر در معرض 
خطر بودند و اين رقم در افرادي که رتبه چهار بدست 
آوردند 38 درصد پايين تر بوده است. همچنين افرادي 
که موفق به کسب امتياز پنج شدند 42 درصد کمتر در 

معرض ابتال به نارسايي قلبي بوده اند. 
در اين بررسي محققان فاکتورهايي مثل استعمال 
سيگار، مصرف الکل، فعاليت بدني، ديابت، فشار خون 

باال و عوامل ديگر را در نظر گرفتند. 

هم راه رفتن و هم دويدن مي توانند به شما در کاهش وزن کمک 
کنند، اما دويدن ممکن است انتخاب بهتري باشد. محققان مي گويند که 
پياده روي صرف، مقادير متوسطي از وزن را کاهش مي دهند. در حالي که 
بخش قابل توجهي از وزن با دويدن کم مي شود. البته نتيجه واقعاً به ميزان 

انرژي شما در طي راه رفتن و دويدن بستگي دارد. 
راه رفتن و دويدن مي توانند س���المت قلب را بهبود بخشند. يک 
مطالعه در سال 2013 نشان داد که هم راه رفتن و هم دويدن خطر ابتال 
به فش���ار خون باال، کلسترول باال و ديابت را کاهش مي دهند. در سال 
2017 هم يک مطالعه نشان داد که افزايش اندک در تعداد قدم هاي مردم 
در روز و شدت فعاليت آنها باعث کاهش خطر کارديومتابوليک آنها مانند 
ديابت و بيماري هاي قلبي مي شود. همچنين افرادي که روزانه قدم هاي 
بيش���تري برمي دارند، دور کمر کمتري دارند، وزن کمتري دارند و سطح 

انسولين آنها بهبود مي يابد. 
اگرچه به طور کلي دويدن براي بهبود س���المت قلب شناخته شده 
است، اما برخي تحقيقات نشان مي دهد دويدن بيش از حد )در حد ماراتن( 
مي تواند مضر باشد. از آنجا که دويدن يک فعاليت با تأثير باالتر از پياده 
روي است، دويدن خطر آسيب ديدگي بيشتري دارد. در حقيقت، پياده روي 
کمتر از يک سوم خطر آسيب دويدن را دارد. هنگام دويدن، ممکن است 
زمين بخوريد يا مچ پايتان بپيچد، اما اين آس���يب ها در راه رفتن احتمال 
کمتري دارد زيرا با سرعت نسبي کندتري نسبت به دويدن راه مي رويد. 

عالوه بر اين، در افراد چاق، پياده روي بيشتر از دويدن توصيه مي شود، زيرا 
بار و استرس کمتري در زانو و مچ پا دارند. 

به طور کلي، هر دو راه رفتن و دويدن مي توانند به شما در رسيدن 
به ميزان توصيه شده ورزش هفتگي کمک کنند. اگر يک فعاليت با شدت 
متوسط انجام مي دهيد بايد بين 150 تا 300 دقيقه در هفته ورزش کنيد 

يا اگر با شدت ورزش مي کنيد 75 تا 150 دقيقه. 

تندرستی

براي الغر شدن بدويم يا راه برويم؟

ارتباط عادات خواب خوب با رفع خطر نارسايي قلبي

کرونا س���بک زندگي ما را دستخوش تغييرات 
زيادي کرده اس���ت. کم شدن فعاليت بدني و حضور 
طوالني مدت در خانه باعث ش���ده بچه ها هم مثل 
بزرگترها در معرض مش���کالتي مثل چاقي و کم 
تحرکي ق���رار بگيرند. اگر کودک يا نوجواني در خانه 
داريد توصيه مي کنيم اين نکات تغذيه اي را در دوران 

کرونا رعايت کنيد. 
مصرف ميوه و سبزيجات تازه

هر زمان که امکان دارد بايد ميوه و سبزيجات 
تازه را در رژيم غذاي���ي کودکان جاي دهيد. ميوه و 
سبزيجات فريز شده هم بخش قابل توجهي از مواد 
مغذي و طعم خود را حفظ مي کنند و مي توان از اين 
روش براي نگهداري ميوه و س���بزيجات براي مدت 

طوالني استفاده کرد. 
مصرف ميان وعده هاي سالم

ک���ودکان در طول روز به يک يا دو ميان وعده 
نياز دارند. به جاي مصرف شيريني و چيپس و پفک 
مي توان گزينه هاي سالم مانند آجيل، ماست ميوه  اي، 
ميوه هاي خش���ک، تخم مرغ آب پز، پنير و... را در 
دسترس کودکان قرار داد. اين مواد مغذي عالوه بر 
سير کردن کودکان، بسيار مفيد هستند و عادات غذايي 

سالم را ايجاد مي کنند. 
محدود کردن مصرف موادغذايي فرآوري شده

گوشت هاي فرآوري شده، دسرها و ميان وعده هاي بسته بندي شده، 
کيک و بيسکويت هاي کارخانه اي، معموال حاوي مقادير زيادي از قند، 
نمک و چربي هاي اش���باع شده هستند. بهتر است خريد اين خوراکي ها 
را محدود کنيد. از خريد آبميوه هاي غيرطبيعي و کارخانه اي هم اجتناب 

کنيد و يا آبميوه طبيعي به کودک بدهيد يا براي طعم دار کردن آب از ميوه ها 
و سبزيجاتي مانند ليمو، خيار يا سيب استفاده کنيد. 

ساعات غذا خوردن منظم داشته باشيد
تاحد امکان وعده هاي غذايي را در س���اعات مشخص و به صورت 
خانوادگي صرف کنيد. اين رويه موجب کاهش اضطراب کودکان مي شود. 

تغذيه  مناسب کودکان  در دوران کرونا
کدو تنبل فقط خوشمزه و لذيذ نيست، پر از خاصيت هم هست. 
اين صيفي محبوب پاييزي هم کم کالري اس���ت و هم سرشار از مواد 
مغذي مانند ويتامين  A  و آنتي اکسيدان ها. در اينجا چند نمونه از فوايد 

کدو تنبل را به شما معرفي مي کنيم: 
تقويت بينايي: بتاکاروتن موجود در کدو تنبل، يک کاروتنوئيد 
است که توسط بدن به ويتامين  A  تبديل مي شود و ويتامين  A  هم 
  A  که براي حفظ بينايي و شفافيت پوست شما ضروري است. ويتامين
همچنين براي حساسيت چشم به نور و تاريکي بسيار مهم است. عالوه 
بر اين، ويتامين  A  از سالمت قرنيه و شبکيه چشم پشتيباني مي کند. 

کاه�ش وزن: کدو تنبل منبع خوبي از فيبر است که مي تواند 
به شما کمک کند تا براي مدت طوالني تري سير باشيد و ميان وعده 
هاي کمتري استفاده کنيد. تخمه کدو هم يک ميان وعده غذايي بسيار 
مغذي براي کاهش وزن اس���ت؛ سرشار از فيبر، پروتئين، چربي هاي 
مفيد و ريز مغذي ها که باعث مي شوند معده شما مدت طوالني تري 

احساس سيري کند. 

سالمت قلب: کدو تنبل سرشار از پتاسيم است، ماده اي مغذي 
که مي تواند به تنظيم فشار خون کمک کند، در نتيجه خطر حمله قلبي و 
سکته مغزي را کاهش مي دهد. يک فنجان کدو تنبل حاوي 490 ميلي 

گرم پتاسيم است که حدود 16% مقدار توصيه شده روزانه است. 
محافظت از پوست: بتاکاروتن موجود در کدو تنبل ممکن است 
از اثرات پيري جلوگيري کرده و باعث افزايش قدرت دفاعي پوست در 

برابر اشعه ماورا بنفش خورشيد شود. 
کاهش خط�ر س�رطان:  کدو تنبل و دانه هاي آن سرشار از 
آنتي اکس���يدان هستند. آنتي اکسيدان ها مي توانند از آسيب ناشي از 
راديکال  هاي آزاد جلوگيري کنند و بد نيست بدانيد که راديکال هاي آزاد 
در اثر آلودگي هاي محيطي، استرس و حتي فعاليت هاي عادي سلول ها 
ايجاد مي شوند و مي توانند به  DNA  سلول هاي سالم آسيب برساند. 
آنتي  اکس���يدان هايي مانند بتاکاروتن خطر ابتال به سرطان لوزالمعده، 

سرطان معده و سرطان سينه را کاهش مي دهند. 
تقويت سيستم ايمني: کدو تنبل حاوي ويتامين  A، ويتامين  هاي 
گروه  B، ويتامين  C، ويتامين  E  است که براي حمايت از سيستم ايمني 
بدن بسيار عالي هستند. همچنين آنتي اکسيدان هاي موجود در کدو تنبل 

هم مي توانند به يک سيستم ايمني سالم کمک کنند. 

کدو تنبل و اين همه خاصيت! 
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چندي پيش خبري خواندم مبني بر افزايش همسر آزاري رواني در 
ايام قرنطينه. در ايام شيوع ويروس کرونا، گزارش همسر آزاري رواني و 
جسماني ، جزو دومين گروه پرتکرار گزارش هاي اورژانس اجتماعي است. 
ش���ايد علت اين امر را مي توان اين طور توجيه کرد که کم شدن تحمل 
افراد و آسيب پذير شدن جامعه در ايام کرونا منجر به اين اتفاق و افزايش 

خشونت هاي خانگي شده است .
 اما سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که »همسر آزاري« به 

چه معناست؟
براي اينکه بگوييم کسي مورد آزار از جانب همسرش قرار گرفته 
است، الزم نيست کتک خورده باشد يا همسرش با چماق و کمربند باالي 
سرش بايستد. گاهي انجام رفتارهاي ساده اي که خودتان هم از کودکي با 
آنها بزرگ شده ايد يا در ميان آدم هاي دور و برتان ديده ايد، مي تواند جزو 
رفتارهاي خشونت آميز تلقي شود. مي خواهيد از قالب هاي کليشه اي که 

خيلي از زوج ها براساس آن رفتار مي کنند بيرون بياييد و سالمت زندگي 
مش���ترک تان را باالتر ببريد؟ پس کافي است که از انواع همسر آزاري و 

خشونت هاي خانگي آگاهي داشته باشيد .

 گذاشتن اسم هاي تحقيرآميز
گذاشتن اسم به دليل تحقير يا نسبت دادن يک ويژگي ناپسند روي 
شريک زندگي تان، مي تواند يکي از نشانه هاي آزار رواني باشد. گاهي برخي 
از روانشناسان و زوج درمانگران توصيه مي کنند در يک رابطه عاشقانه، 
يک اسم لطيف و عاشقانه را براي همسرتان انتخاب کنيد و هرازگاهي 
با آن واژه صدايش کنيد اما اسم هاي تحقير کننده هرگز در اين گروه جا 
نمي گيرد. عاشق هايي که خشونت کالمي را در رفتارشان بروز مي دهند 
به  جاي انتقاد از همسرشان ويژگي هاي او را به شکلي تحقير کننده بيان 
مي کنند و مثل يک برچس���ب آن را روي همسرشان مي چسبانند. مهم 
نيست که اين واژه ها با آرامش و خنده به زبان بيايد يا با يک لحن تند. 
اين صفت ها در هر شرايطي که ادا شوند، به ارتباط شما آسيب مي رسانند. 
اگر مي خواهيد دست از اين خشونت برداريد در مورد ويژگي هاي منفي 
همسرتان با او صحبت کنيد و به جاي اسم گذاري روي او، با هم براي محو 

کردن اين ويژگي ها تالش کنيد .

 فشار زندگي بر دوش يک شانه
يکي ديگر از مصاديق خشونت خانگي و آزار رواني در روابط همسران 
اين است که يکي از طرفين همسرش را به عنوان ماشين پولسازي مي بيند 
و ت����ا زماني به او و توانايي هايش اطمينان دارد که رفاهي که انتظارش را 
دارد، برايش فراهم شود. برعکس اين اتفاق هم زياد مي افتد. به اين صورت 
که وقتي کس����ي خرج زندگي را مي دهد، انتظار دارد طرف مقابلش تمام 
کارهاي خانه را بدون کم و کاست انجام دهد. وقتي در يک زندگي زناشويي 
قانون هاي سفت و سختي مي گذاريد و آن قوانين را با عنوان »وظيفه« به 

يکديگر تحميل مي کنيد اين هم به نوعي خودش همسر آزاري است .

 محدود کردن روابط ديگر
اگر دور همسرتان حصار مي کش���يد، پس شما يک آزارگر رواني 
هستيد. شما تعيين مي کنيد که همسرتان با چه کساني رفت و آمد داشته 
باش���د؟ يا حتي زماني که دوستان يا خانواده تان مي خواهند به خانه شما 
بيايند، با کمال ميل و بدون اطالع او پذيرايشان مي شويد اما حق دعوت 

کردن مهمان را به همسرتان نمي دهيد؟
ايزوله کردن همس���رتان و دور کردن او از کساني که دوست شان 
دارد و در کنارشان حالش خوب است، به نوعي در رفتارهاي آزارگري قرار 
مي گيرد. اگر انتظار داريد همسرتان تمام گذشته و عزيزانش را کنار بگذارد 

و جزئي از دوستان و خانواده شما شود، شما يک همسرآزار هستيد .

 رئيس بازي در آوردن !
 اين گزينه را زياد در اطرافمان ديده ايم که مثال زوجي به دليل اينکه اتومبيل 
يا خانه به نام خودش باشد يا پس اندازي در حساب چه کسي برود، با همسرش 
بحث مي کند. برخي افراد دوست دارند کنترل تمام دارايي ها يا تصميم گيري هاي 
زندگي مشترک دردست خودشان باشد. آنها هستند که تصميم گيرنده برنامه 
روزانه، برنامه ها و خرج سفر، مهماني گرفتن و ... هستند. به نوعي آنها خودشان 
را رئيس زندگي مي دانند  . اگر شما به مشترک بودن اين زندگي اعتقادي نداريد 
و گمان مي کنيد همسرتان با دادن تمام اختيارات و دارايي ها به شما، عشقش 
را نشان مي دهد، خشونت رفتاري اساس زندگي مشترک شماست. زندگي با 
چاشني خشونت رفتاري، اقتدار شما را در اين رابطه بيشتر نمي کند بلکه قدرت 
کاذبي را برايتان مي س����ازد که ممکن است با ساده ترين اتفاق از دست برود. 

فراموش نکنيد يک رابطه عاشقانه، ميدان قدرت نمايي نيست .

 تهديد کردن
مدام براي همسرتان خط و نشان مي کشيد و جمالتي از اين قبيل را 
همراه با چاشني تهديد به زبان مي آوريد؟ »اگر تا اين ساعت خانه نباشي«، 
»اگر فالن خرج را براي خانه نکني«، »اگر امروز به اين مهماني نرويم«، 
»اگر با فالني صميمي شوي« و ... . هميشه بيان اين جمله ها با تحکم 
و اخم نيست. گاهي ممکن است اين تهديدها به شوخي بيان شود اما به 

هرحال لحن شوخ آن از بار تهديدآميز بودنش کم نمي کند .
 هر نوع تهديدي که به تغيير رفتار همسرتان تبديل شود، گرچه شما 
را به خواسته تان مي رساند، اما در نهايت به زيان ارتباط تان تمام مي شود. 
شما حق نداريد براي تغيير دادن رفتار او به مقابله به مثل تهديدش کنيد يا 

او را از برخوردي که با خانواده اش خواهيد کرد، بترسانيد . 

زنـدگی

. . . توصيه عاشقانه

خيلي وقت ها مشکل اصلي زوج ها، رفتار آنها 
نيست، بلکه تفسير طرف مقابل از يک رفتار است. 
مثال ممکن اس���ت نگران شدن در رابطه يک زوج 
نشانه عشق باش���د ولي زوج ديگر همين رفتار را 

کنترلگري تصور کند. با اين حساب چه بايد کرد؟ سعي کنيد در وهله اول با نگاه مثبت به رفتار همسرتان 
بنگريد و فرض را بر اين بگذاريد که او حسن نيت دارد. به هر حال زندگي ميدان جنگ نيست و شريک شما 
دشمنتان نيست. اما اگر رفتار او آزارتان مي دهد و با مثبت انديشي هم نمي توانيد آن را حل و فصل کنيد، با او 
صحبت کنيد. بگوييد که نسبت به رفتارش چه حسي داريد و برداشتتان چيست. توضيحات او را بشنويد. شايد 
همين مکالمه به تعديل رفتار همسرتان منجر شود. خيلي وقت ها زوج ها به خاطر نوع تربيت يا جهان بيني 
متفاوتشان متوجه تفاوت در برداشت ها نمي شوند. بنابراين مهم است که اين تفسيرها را با هم در ميان بگذاريد 

و به يک نقطه مشترک برسيد.

. . . يافته هاي روانشناسي

يک مطالعه جديد نشان مي دهد که 29 دقيقه 
بيشتر خوابيدن در شب براي بهبود سالمت روان مهم 
است. محققان دانشگاه فلوريداي جنوبي کشف کردند 
که خواب بهتر باعث بهبود ذهن آگاهي در روز بعد 

مي شود و مزاياي قابل توجهي براي سالمت روان دارد. اين تيم براي مطالعه بر روي پرستاران متمرکز شد، زيرا 
آنها گروهي هستند که به خواب مطلوب شبانه نياز دارند و مشکالت خواب در ميان آنها شايع است. محققان 
61 پرستار را به مدت دو هفته زير نظر گرفته و سالمت خواب آنها را تجزيه و تحليل کردند. آنها دريافتند 
هنگامي پرستاران نيم ساعت خواب اضافي داشتند هوشياريشان در هنگام کار بيشتر و بهتر بود. همچنين 
کساني که ذهن آگاهي بهتري داشتند 66 درصد کمتر عالئم بي خوابي را تجربه کرده بودند. محققان مي گويند 
توجه آگاهانه فراتر از بيدار بودن است. فرد مي تواند بيدار باشد، اما لزوماً هوشيار نيست. اين نشان دهنده کنترل 

توجه و خودتنظيمي است که حساسيت و سازگاري را با نشانه هاي محيطي و داخلي تسهيل مي کند. 

آشنايي با  انواع همسرآزاري رواني
    عطیه میرزا امیری

کارشناس ارشد روانشناسی

ب�ا ه�م  برداش�تتان را 
درمیان بگذاريد 

 29 دقیقه خواب اضافي
کلید سالمت روان



ضمیمه خانواده روزنامه اطالعاتشنبه 22 آذر 1399- سال نودوپنجم - شماره 27725

7 والدین و فرزندان

. . . اشتباه های رايج

بچه ها آنقدر به نوازش جسمي و روحي از سوي 
والدينشان محتاج اند که اگر اين نوازش را به صورت 
مثبت )محبت و عش���ق کالمي و آغوش( دريافت 
نکنند، ممکن است بخواهند نوازش منفي بگيرند. 
نوازش منفي يعني هر نوع توجهي که با سرکوب، 

دعوا، خشم و توجه منفي شما همراه است. براي همين است که وقتي چند ساعتي از فرزندتان غافل مي شويد 
او شروع به پرخاشگري، بهانه گيري و بدقلقي مي کند. کودک با اين رفتارها سعي در جلب توجه شما دارد؛ 

حتي اگر اين جلب توجه منفي است. 
بنابراين، بار ديگر که کودکتان بهانه گيري کرد، به جاي جر و بحث با او فقط او را در آغوش بگيريد و 
ببوسيد. چند دقيقه وقت گذراندن با کودک بيقراري هاي او را خاتمه مي دهد و بهترين درمان بدخلقي هاي او 
است. اجازه بدهيد کودک تا زماني که مي خواهد در آغوش شما بماند. يادتان باشد اين نوع از محبت ها سن و 

سال نمي شناسد و حتي نوجوان ها هم به آغوش پدر و مادرشان محتاج هستند. 

نتايج پژوهش هاي يک تيم تحقيقاتي نشان 
داد شرايط استرس زا در دوران کودکي باعث تغييراتي 
در سازه هاي اصلي مغز مي شود.  اين در حالي است 
که مطالعات قبلي نشان داده  بودند که تجربه هاي 
استرس زا در دوران کودکي پيامدهايي مانند اضطراب، 

افسردگي، بيماري هاي قلبي و سرطان در زندگي بزرگسالي کودک دارند. 
يک تيم تحقيقاتي از دانش���گاه ويسکانسين مديسون دريافتند حوادث استرس زا در دوران کودکي در 
رشد مغزي ارتباط مستقيم دارد. محققان آزمايشي بر روي 460 کودک 12 ساله که بين سنين 2 تا 4 سال با 
خشونت هاي جسمي و رواني، غفلت، فقر و محروميت مواجه بود انجام داده و مغز آنها را اسکن کردند. نتايج 
نشان داد دو ساختار هيپوکامپ و آميگدال در دوران کودکي اين افراد کمتر توسعه يافته اند؛ اين مناطق مرتبط با 
عملکردهايي مانند يادگيري، حافظه، کنترل رفتار و مديريت احساسات در ارتباط هستند و مي تواند باعث برخي 

از مشکالت در دوران نوجواني و بزرگسالي شود. 

. . . بچه ها و يافته ها

يکي از چيزهايي که مادران در مورد کودکشان نسبت به آن گله مند 
هستند، بي نظمي فرزندشان است. اينکه کودک در سني که راه مي افتد 
تازه شلوغ کاري هايش در خانه شروع مي شود، چون کشف کردن را آغاز 
کرده است. کشف کردن هم هميشه همراه با يک سري بريز و بپاش 
است. بدني صورت که کودک از اسباب بازي هاي خودش گرفته تا تمام 
وس���ايلي را که در کابينت هاي آشپزخانه است، بيرون مي آورد و همان 
وسط س���الن مي اندازد. آن وقت است که خانه تبديل به ميدان جنگ 
مي شود و والد در مقابل خانه بهم ريخته نمي داند چه واکنشي نشان دهد. 
براي آموزش نظم و انضباط مثبت مي توانيد از سني که کودک مسائل را 
درک مي کند شروع کنيد، معمواًل کودکان از سن يک سالگي مي توانند 
مسائل را درک کنند. زماني که کودک کوچک شما اسباب بازي هايش را 
رها کرده و شروع به گريه مي کند به آرامي به او بگوييد که دست از گريه 

کردن بکشد و اسباب بازي هايش را جمع کند. اين کار به او ياد مي دهد 
که به جاي اين که به کسي وابسته باشد و تسليم احساسات خود شود، 

به تنهايي مسئوليت کارهايش را به عهده بگيرد. 
سوالي که االن پيش مي آيد اين است که چطور به کودک نظم و 
انضباط را آموزش دهيم به طوري که نه سخت گيري زيادي کرده باشيم 
و کودک را به سمت وسواسي بودن ببريم و نه اينکه آن قدر غفلت کنيم 
که او گمان کند مسئول جمع کردن وسايلش هرکسي جز خودش است. 

در زير چند روش مثبت را به شما آموزش مي دهيم.

1( توبيخ رفتار نه توبيخ شخصيت
اگر کودک ش���ما کاري را به اشتباه انجام داد و يا رفتار نامناسبي 
داشت به جاي اين که به او بگوييد امروز بچه بد و شيطوني بودي، در 
کمال آرامش به او بگوييد که امروز رفتارهاي اشتباه زيادي داشتي. سعي 
کنيد در اين مواقع کل شخصيت او را زير سوال نبريد و فقط رفتارش 
را توبيخ کنيد. مثال به او بگوييد: »نبايد هر وسيله اي را يک جا بيندازي 
و اين طور همه جا را ش���لوغ کني. بهتر است بعد از تمام شدن کارت 
هرچيزي را سر جايش بگذاري.« به اين ترتيب کودک شما مي آموزد که 

بايد تغييراتي در رفتار خود ايجاد کند. 

2( از  سيستم پاداش و تقويت استفاده کنيد
پاداش داراي چند نوع است:

پ�اداش غيرم�ادي: پاداش غيرمادي مانن���د توجه به رفتار 
مثبت با نگاه، لبخند زدن، در آغ���وش گرفتن کودک، نوازش کردن، 
 پاداش کالمي و تحس���ين کردن همگ���ي در تقويت رفتار مطلوب

 مؤثر است.
پ�اداش م�ادي: مي توانيد در مقاب���ل رفتارهاي مثبت کودک 
جايزه هايي مانند خوراکي هايي که کودک دوس���ت دارد، مثل آبنبات، 
شکالت، و پاستيل، اسباب بازي هاي مورد عالقه کودک براي او در نظر 

بگيريد تا رفتار مثبت او را تقويت کنيد.
پ�اداش موقعيت�ي: اي���ن نوع پاداش ش���امل فراهم کردن 
فرصت هايي است که کودک دوست دارد. مثل پارک بردن، بازي کردن، 

گردش خانوادگي و رفتن به جايي که کودک عالقه دارد. 
در به کار بردن هر سه اين پاداش ها بايد چند نکته را در نظر بگيريد: 
اول اينکه کودک بايد علت پاداشش را بداند و به صورت مبهم از پاداش 
دهي استفاده نکنيد. نکته مهم بعدي اين است که  به کودک باج ندهيد. 
فرق باج دادن با پاداش دهي اين است که در باج دادن قبل از انجام رفتار 

به خواست کودک چيزي که مي خواهد داده مي شود. 

3( تميزکاري همراه با شادي و سرگرمي
روند تميز کردن را به سرگرمي مفرح براي کودک تبديل کنيد و 
هنگام مرتب کردن اطراف خانه آواز بخوانيد تا کودک به مشارکت در اين 
کار ترغيب شود. شما مي توانيد جمع کردن اسباب بازي ها از روي زمين 

را به يک بازي سرگرم کننده تبديل کنيد. 

4( آموزش  به صورت معکوس
براي کاهش رفتار منفي و بي نظمي مي توان از روش هاي مختلفي 
شامل ناديده گرفتن، ايجاد محدوديت و سکوت استفاده کرد. اين روش ها 
بس���ته به نوع رفتار متفاوت اس���ت. براي آموزش نظم به کودکان از 

روش هاي معکوس زير استفاده نماييد: 
 � رفتار مطلوب را به کودک نگوييد بلکه رفتار منفي را شناسايي 
کنيد و رفتارهايي که مي خواهيد اصالح شود را جايي ثبت کنيد و کودک 

را از رفتار نامطوب آگاه کنيد.
� براي کودک قانون مشخص بگذاريد و در مورد دليل اشتباه بودن 

رفتار توضيح منطقي دهيد.
� رفتارهايي که صرفا براي جلب توجه ديگران اس���ت و آسيبي 
به خود کودک يا ديگران نمي رس���اند را کامل ناديده بگيريد و حتي 

بازخوردهاي منفي مثل نگاه، اخم، دعوا کردن و.. نداشته باشيد.
� در واکنش به برخي رفتارهاي منفي کودک براي او پيامدهاي 
منفي مش���خص ايجاد کنيد. کودک بايد بداند همواره در مقابل چنين 

رفتاري، چنين پيامدي دريافت مي کند.
� معموال در مورد رفتارهايي که کمتر قابل کنترل هس����تند و 
براي ديگران آسيب زننده اند، روش زمان سکوت به کار مي رود. صبر 
کنيد تا آرام ش����ود و دوباره کاري که مي خواهيد انجام دهد را از او 

درخواست نماييد. 

    عطیه میرزا امیری

کارشناس ارشد روانشناسی

چطور به کودک،  منظم بودن را ياد   بدهیم؟

معج�زه در آغ�وش گرفتن تأثیر استرس بر مغز کودکان
کودک
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نخستین قانون استخدام در کشور تصویب شد
22 آذر 1301، ايران داراي نخستين قانون استخدام 
شد. اين قانون ويژه مؤسسات دولتي بود و به رغم ادامه 
انتقادها و به وجود آوردن يك طبقه »پشت ميز نشين«، 
يك بوروكراسي پيچيده و در بعضي ادوار فساد اداري، 
پايه قوانين بعدي و از جمله قانون استخدام سال 1345 
قرار گرفته است. عيب بزرگ اين قانون منحصر به فرد در 
دنيا كه در كشورهاي ديگر نظير آن يافت نمي شود دادن 
عنوان استخدام رسمي به يك طبقه از كارمندان )در برابر 
پيماني، روزمزد و دستمزدي و جدا كردن كارمند از كارگر( 
و سپس ترفيع خودكار س���نواتي و دادن گروه و پايه و 

امتيازات ديگر است.
ابوریحان بیرونی از دنیا رفت

ابوريحان محمد بيروني، دانشمند بزرگ ايراني، 13 
دسامبر سال 1048 ميالدي )22 آذر( در شهر غزنه از دنيا 
رفت. وی در رياضيات، هيأت، فيزيك، زمين شناسي و 
جغرافيا سرآمد دانشمندان عصر خود بود. دائرة المعارف 
علوم چاپ مس���كو ابوريحان را دانشمند همه قرون و 
اعصار خوانده است. در بسياري از كشورها نام بيروني را 
بر دانشگاه ها، دانشكده ها و تاالر كتابخانه ها نهاده و به او 

لقب » استاد جاويد « داده اند.
ورود آیزنهاور به تهران

22آذر1338 ، ژنرال آيزنهاور، رئيس جمهوري وقت 
آمريكا در جريان ديدار از 11 كشور در سه قاره وارد تهران 
شد و پنج ساعت در اين شهر توقف داشت و با سران ايران 
گفتگو كرد. در پی اين ديدار و به اشاره شاه، خيابان كرج 
)خيابان آزادی( به خيابان آيزنهاور تغيير نام داده شد و اين نام 

تا انقالب و تغيير نظام حكومتی باقی بود.
تشویق زنان به فرزندآوری در دولت نازی ها

هاينري���ك هيملر،از س���ران حزب ناس���يونال 
سوسياليست آلمان، مؤسس سازمان SS، رئيس گشتاپو، 
رئيس پليس، وزير داخله آلمان و از مشاوران نزديك به 
هيتلر از 12 دسامبر 1935 برنامه ای را در آلمان اجرا كرد كه 
به موجب آن بانوان بدون شوهر در آلمان تشويق می شدند 
با مردان سالم ازدواج كرده و بچه دار شوند.بعدهادر آلمان 
برنامه حداقل چهار فرزند داشتن به اجرا درآمد كه طبق آن، 
به زن و شوهر هزار مارک وام داده می شد و با آوردن هر 

فرزند، يك چهارم وام بخشوده می شد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

فرماندهان سپاه پاسداران با امام مالقات کردند 
فرماندهان سپاه پاسداران تهران و شهرستان هاي 
مختلف كش���ور كه از چند روز قبل براي شركت در 
سمينار س���ه روزه به تهران آمده بودند پس از پايان 
س���مينار، صبح امروز با امام امت مالقات كردند. در 
سمينار س���ه روزه فرماندهان سپاه پاسداران تهران و 
شهرستان ها وضع كلي هر يك از مناطق سپاه پاسداران 
مطرح گرديد و مورد بررس���ي و مذاكره قرار گرفت. 
صبح امروز در شرفيابي فرماندهان سپاه پاسداران به 
حضور امام امت در حسينيه جماران قطعنامه صادره در 
آخرين جلسه سمينار قرائت شد و گزارش كاملي از 

وضع جبهه هاي جنگ به عرض امام امت رسيد. 
اتوبان تهرانـ  قم افتتاح شد 

مقارن ظهر روز پنجشنبه 20 آذرماه جاري مصادف 
با ميالد با سعادت امام پنجم شيعيان جهان اتوبان تهران 
� ق���م با حضور وزير راه و ترابري و نمايندگان قم در 
مجلس شوراي اسالمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار 
گرفت. اتوبان تهران قم به طول 63 كيلومتر از كيلومتر 
77 تهران با س���ه باند در رفت و سه باند در برگشت 
احداث شده است. اين اتوبان با هزينه اي حدود شش 

ميليارد و سيصد ميليون ريال احداث شده است. 
موجودي برنج، تخم مرغ و روغن کافي است 

حس���ين كاظم پور اردبيلي مديرعامل شركت 
سهامي  گسترش خدمات بازرگاني طي گفتگويي اعالم 
كرد: در مورد برنج كمبودي وجود ندارد و مرتبا وارد 
مي شود و در انبارها هم به اندازه ي كافي موجود است 

كه مقدار آن را به دليل جنگ نمي توانيم بگوئيم. 
اما تخم مرغ به علت كمب���ود خوراک طيور و 
مشكالت ديگر مرغداران داخلي كم شده و ما مجبور 
ش���ديم بيش از دو برابر پارسال براي ورود تخم  مرغ 
برنامه ريزي كنيم يعني پارس���ال 8 هزار تن تخم مرغ 
وارد كرديم اما امس���ال پيش بيني ورود  18 هزار تن 
تخم مرغ ش���ده اس���ت مرتب وارد مي شود كه مابه 
قيمت رس���مي كيلويي 132 ريال توزيع مي كنيم كه 

فروشندگان بايد كيلويي 45 ريال بفروشند. 
حمایت انجمن اسالمي آمریكا و کانادا از روحانیت 

انجمن اسالمي دانشجويان در آمريكا و كانادا، طي 
پيامي ضمن اعالم حمايت خويش از روحانيت مبارز 
متعهد، توطئه هايي را كه از جانب امپرياليسم آمريكا و ايادي 

داخليشان عليه آنان صورت مي گيرد محكوم كرده اند.
نماینده امام براي رسیدگي به شایعه شكنجه انتخاب شد 
دفتر امام با صدور اطالعيه اي حجت االس���الم 
محم���د منتظري را به عنوان نماين���ده امام در هيات 

رسيدگي به امور زندان ها معرفي كرد. 
متن اطالعيه دفتر امام به شرح زير است: 

بس���م اهلل الرحمن الرحيم � از آنجا كه قرار بود 
نماينده اي از طرف امام خميني رهبر انقالب اسالمي 
انتخاب شود تا به اتفاق هياتي براي رسيدگي به امور 
زندان ها، وضع زندان هاي سراسر ايران را به صورت 
دقيق بررسي كرده و براي حضرت امام گزارش كنند، 
جناب حجت االسالم آقاي محمد منتظري دامه افاضاته، 
به نمايندگي از طرف رهبر انقالب انتخاب مي شوند تا 
در صورت اثبات شكنجه  بدون كوچكترين اغماض و 
گذشت، شكنجه گر را به حضرت امام معرفي نموده تا 

به مجازات شرعي و قانوني برسند. 
امام دو میلیون ریال به نام شهداي نیروي هوایي واریز کردند 
فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران طي اطالعيه اي از همس���ران آندسته از دالوران 
نيروي هوائي كه به درجه شهادت نايل آمده اند يا در 
حال اسارت به سر مي برند، خواست تا روز دوشنبه 
59/9/24 در ساعت 14 جهت رسيدگي به مشكالت 
ايشان در محل باشگاه س���ابق افسران نيروي هوائي 
جمهوري اس���المي ايران حضور به هم رسانند. در 
اين اطالعيه هم چنين آمده اس���ت كه نيروي هوايي 
جمهوري اسالمي ايران وظيفه شرعي خود مي داند 
تا از خانواده هاي شهداي اين نيرو نهايت حمايت و 
سرپرستي را بنمايد. كه از جمله افتتاح حساب ويژه اي 
به نام شهداي نيروي هوائي در بانك سپه شعبه پيروزي 
اس���ت. در همين اطالعيه آمده است كه امام امت با 
پرداخت مبلغ دو ميليون ريال حساب فوق را به جريان 
انداخته اند و از س���وي روحانيت مبارز، ارگان هاي 
انقالب و مردم قهرمان و مسلمان ايران نيز مبالغ قابل 

توجهي تا به حال به اين حساب واريز شده است. 

تمام�ي مطال�ب از روزنام�ه اطالعات روز ش�نبه 22 آذرم�اه 1359 
)برابر با 5 صفر 1401، 13 دسامبر 1980( نقل شده است.

قاب امروزچهل سال پيش در همين روز 
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ح�ل 2901        

ا

ا

ظ

3476
2
8932
324

463
259

1827
3

6852

ح�ل جد�� 
5414

جان بی جمال جانان ميل جهان ندارد
هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد

با هيچ كس نشانی زان دلستان نديدم
يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

هر شبنمی در اين ره صد بحر آتشين است
دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن
ای ساروان فروكش كاين ره كران ندارد

چنگ خميده قامت می خواندت به عشرت
بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد

ای دل طريق رندی از محتسب بياموز
مست است و در حق او كس اين گمان ندارد

احوال گنج قارون كايام داد بر باد
در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
گر خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشان

كان شوخ سربريده بند زبان ندارد
كس در جهان ندارد يك بنده همچو حافظ

زيرا كه چون تو شاهی كس در جهان ندارد

حافظ

 سرایه
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