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پهپا� تيزشامه مجهز
 به شاخك ها�  بيد

سنجش پاسخ �يمنى
به بيما�� كو�يد-19

2
ماهيت � عملكر� خو�شيد
�� منظومه شمسى
6
��با� – جا��برقى جاسو�

ویژه دانش ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

پدیده معدن
ویرانگرِکوه ها

و تغییردهنده اقلیم

گزارش

صفحه 7

کودکان
و یادگیری مجازی

آموزشي

* از مواض�ع كش�ورهايي كه مي خواهن�د عالوه بر موضوع 
هسته اي مسائل ديگر را وارد برجام كنند، حمايت نمي كنيم 

* برجام نبايد مورد بازنگري قرار گيرد و در آن مسائل جانبي 
مطرح شود 

* موضع ايران سنجيده است و از آن حمايت مي كنيم 
* وضع به وجوه آمده براي برجام بر اثر خروج آمريكا از اين 

توافق و تحريم هايي است كه واشنگتن وضع كرده است 
* الوروف: ايران و روسيه دو بازيگر قدرتمند جهاني هستند 
 و اي�ن دو ق�درت مي توانن�د نق�ش خ�ود را در نظ�ام جهان�ي

ايفا  كنند 
* در آمري�كا نيروهاي�ي وج�ود دارند ك�ه مي خواهند برجام 

نابود شود 
 * باي�د از ظرفيت هاي برجام اس�تفاده ك�رد و توازن تعهدات

و منافع ايران در اين توافق بين المللي بايد رعايت شود 
 * برجام يك دس�تاورد بزرگ اس�ت و به حل مس�ائل مربوط

به عدم انتشار سالح كشتار جمعي كمك كرد 
* ب�ه رغم اقدامات تحريك آميز آمريكا، ايران به تعهدات خود 
در برج�ام عم�ل و پروتكل الحاق�ي و توافقنام�ه پادمان هاي 

آژانس بين المللي انرژي اتمي را اجرا مي كند 
* ترور محس�ن فخري زاده را يك دسيس�ه مي دانيم كه براي 

بي ثبات كردن اوضاع منطقه انجام گرفت

صفحه12صفحه4

نوبخت: تخصیص ارز4200 توماني براي تأمین
کاالهاي اساسي تداوم مي یابد

 عملیات ضربتي انصاراهلل در خاك عربستان
چند پایگاه ارتش سعودي تصرف شد

* رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه: دولت درآمد نفت�ي را در قال�ب ارز 4200 توماني براي 
كاالهاي اساسي اختصاص مي دهد 

* سال آينده 10 هزار تخت جديد در بيمارستان ها تجهيز مي شود 

* منابع يمني از عمليات ضربتي ارتش و كميته هاي مردمي در »جيزان« خبر دادند 
* ارتش و كميته هاي مردمي يمن، نيروهاي ائتالف متجاوز سعودي و مزدورانشان را در كوه 

جحفان و تيه  الدفاع در جيزان عربستان غافلگير كردند

روسیه: برجام نباید بازنگري شود
 * بياني�ه  نماين�دگان ولي فقيه در آذربايجان ش�رقي، آذربايجان غرب�ي، زنجان و اردبيل: آمریكا مسبب وضع فعلي است

حسن همجواري و همكاري با همسايگان و بلكه با تمامي ملت هاي مسلمان از اصول خطير 
انقالب اسالمي است  

 * شايسته است محققين تاريخ كشور، اشعار حسرت را جمع آوري و به رئيس جمهوري 
تركيه ارسال كنند تا متوجه شود كه تنظيم كنندگان خطابه چه خيانت بزرگي به او كرده 

و براي او مايه آبروريزي بزرگ درست كرده اند   
 * باالتر ازاش�عار حس�رت نامه هاي جانگداز و جانس�وز ايرانيان جدا شده از وطن مادري 

است كه بعد از عقد قرارداد گلستان به مراجع عظام نوشته و استمداد طلبيده اند
 * ياد خير مي كنيم از جناب حيدر علي اف كه وقتي از ايشان درباره الحاق سئوال كردند، 
 گف�ت: كس�اني ك�ه آن را مط�رح مي كنن�د ديوانه اند! چون دس�ت بايد به بدن ملحق ش�ود،

نه بالعكس ! 
  * دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام: اگر آقاي اردوغان از خواندن شعر ارس منظورش
 ايران بزرگ است درست است؛ زيرا آذربايجان درقلب ملت ايران و دركنار برادران ديگرش 

از قوم لر و كرد و بلوچ و عرب قرار دارد

 بيانيه نمايندگان ولي فقيه در استان هاي 
شمال غرب عليه اظهارات اردوغان

صفحه9صفحه3

* رئيس جمهوري: اميدوارم مردم تا زمان توزيع گسترده واكسن 
با رعايت دس�تورالعمل هاي بهداش�تي مانع از اوجگيري دوباره 

كرونا بشوند 
* با اقداماتي كه در آبان و آذر انجام گرفت، روند ش�يوع بيماري 

در بيشتر استان ها، كاهشي و اميدواركننده است 
* دس�تور دادم واكس�ن هايي كه وزارت بهداش�ت و درمان مؤثر 

مي داند خريداري شود 
بهداش�ت:  وزارت  س�خنگوي  الري،  س�ادات  س�يما  دكت�ر   * 
در 24 ساعت منتهي به 22 آذر، 8 هزار و 201 مورد جديد كوويد � 19 

شناسايي شد و 221 نفر ديگر جان باختند 

* حك�م گردانن�ده كان�ال 
تلگرام�ي »آمد ني�وز« ب�ه 
اته�ام افس�اد ف�ي االرض 
صب�ح دي�روز در ته�ران 

اجرا شد

هشدار مسئوالن به مردم؛ آسان گیري 
کرونا موج جدید به دنبال دارد

روح اهلل زم
به دار مجازات 

آويخته شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

شادروان دكتر محمدابراهيم 
باستاني پاريزي

اژدهاي
جاده ابریشم

اخبار شهرستان ها

صفحه 8

تله کرونا
در تفرجگاه های

»گلستان«
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خدا کند
اشتباه شده باشد

صفحه 2
فتح اهلل آملي

يادداشت

فراخوان عمومي يك مرحله اي   نوبت اول
شركت آلوميناي ايران

شركت آلوميناي ايران در نظر دارد مناقصه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
 از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت كه مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و 
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

شماره مناقصه در سامانه نوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
الكترونيكي دولت

راهبري نيروهاي تكنسين، اپراتور و خدماتي در واحد توليد شمش 1
آلومينيوم شاغل در شركت آلوميناي ايران در منطقه جاجرم

يك مرحله اي با ارزيابي كيفي 
2099001491000045(فشرده)

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از مورخ 1399/09/25 لغايت مورخ 1399/10/02 مي باشد.
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: مورخ 1399/10/16 مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/23 مي باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: استان خراسان شماليـ  شهرستان 
 Info@iranAlumina.ir جاجرمـ  مجتمع توليد آلومينا، به شماره: تلفن 32603067-058 و فكس 32272487-058 پست الكترونيك
آدرس اينترنتي WWW.IranAlumina.ir اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 021-41934 

روابط عمومي شركت آلوميناي ايران دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021 

  روزنـامه اطالعـات
از  سـال  1305  تـا  
آبـان سـال  1399 

قيمت هر DVD 70/000  ريال

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
99/23003 

1-نام و نشاني مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، 
به نشاني تهران، سعادت آباد ، باالتراز كوي فراز ، بلوار برق تهران ، شركت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال 

شرقي، امور تداركات و قراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومى يك مرحله اي به شرح ذيل : 

شماره مناقصه
(مرجع)

شماره فراخوان 
در سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت

مبلغ برآوردي موضوع مناقصه
(ريال)

ميزان تضمين (سپرده)
شركت در فرآيند ارجاع كار 

(ريال)
زمان گشايش 

پيشنهادها

افزايش ظرفيت پست سيار 99/230032099001008000072
230/63/2013,392,809,350669,640,46710:00 كيلوولت شكوهيه

3- زمان ، مهلت ، مبلغ ومحل دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند از تاريخ 99/09/25 لغايت 99/09/29 ، به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به 
آدرس www. setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 000’500 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 
(شماره شبا IR 890100004001050904005655) به نام شركت برق منطقه اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي 

0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.
4-مدت اعتبار پيشنهادها : اعتبار پيشنهادها از زمان افتتاح پاكت ها شش ماه مي باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به 
حساب 4001050906372822 (شماره شبا IR 740100004001050906372822) تمركز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد .

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند يك
7-زمان و محل تحويل پيشنهادها : پيشنهاد دهندگان مي بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكت هاى (الف ، ب ، ج) در سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/10/11 ، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت الك 
ومهر شده تا ساعت 14:00 روز شنبه  مورخ 99/10/13 به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي 

فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي پذيرد.
8-گشايش پيشنهادها: پيشنهادهاى ارائه شده در سامانه درروز يكشنبه مورخ 99/10/14ساعت 10 صبح درسالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم 

ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران گشايش خواهد يافت .
9- ساير شرايط :

*  ارائه آخرين پايه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته نيرو پايه 5
*  ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

* ارائه حداقل  2 مورد قرارداد تعويض و يانصب ترانس فوق توزيع و يا انتقال در محيط برقدار همراه با رضايت نامه از كارفرما
عالقمندان به شركت در مناقصه مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 

85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.
www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت 

http: //iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
http: //tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانير

www.trec.co.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت برق منطقه اي تهران

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران
«   �ستفا�� ��ست � منطقي �� بر� � بيانگر تعهد � عالقمند� شما به سا�ندگي كشو� �ست »

شركت سهامي بر� منطقه �� تهر��

ف
  م ال

/28
78

آگهى مزايده عمومى  شماره 03 /99/ات 
شـركت پشـتيبانى امور دام اسـتان تهـران  در نظر دارد اجـاره مجتمع فروشـگاهى على آبـاد  را از طريق 
 مزايـده عمومـى و با جزئيات مندرج در اسـناد مزايده، با بهره گيرى از سـامانه تـداركات الكترونيكى دولت

(Setadiran.ir) و با شماره مزايده 5099001014000007  به صورت الكترونيكى واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت : 1399/09/22 ساعت :10/00        

 مهلت دريافت اسناد مزايده: روز سه شنبه تاريخ 02/ 1399/10 تا ساعت :16/00 
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: روز سه شنبه  1399/10/02 تا ساعت :19/00

زمان بازگشايى: روز چهارشنبه تاريخ 1399/10/03 ساعت 11/00
زمان اعالم به برنده: تاريخ 1399/10/03 ساعت 11/05

ــبا   IR900100004001039806370564 بانك مركزى بنام  ــاب ش 1- نوع و مبلغ تضمين شـركت در مزايده : فيش واريزى وجه نقد به حس
پشتيبانى امور دام كشور با شناسه 30 رقمى( 952203974100000000000000000004) و يا ضمانت نامه بانكى از تمامى بانك ها (به استثناء 

بانك سرمايه ، بانك دى ،بانك شهر، بانك تجارت و بانك ايران زمين ) به نام مزايده گر .
2- قيمت پايه كارشناسى ماهيانه: مبلغ به عدد(425,000,000 ريال) به حروف چهارصد و بيست و پنج ميليون ريال

3- مبلغ تضمين شركت در مزايده: ( 270,000,000 ريال  ) به حروف دويست و هفتاد ميليون ريال
4- خريد اسناد : مزايده گران درصورت تمايل به شركت در مزايده مى  توانند در تاريخ مهلت خريد اسناد به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ، به 

آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه واسناد مزايده را ازطريق سامانه مزبور دريافت نمايند.

ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامى است:
ــناد مزايده  ــامل خريد و دريافت اس ــد و كليه مراحل فرايند مزايده ش ــامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باش 1- برگزارى مزايده صرفاً از طريق س
(درصورت وجود هزينه مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اسنادمربوط به پاكت ب (اسناد و مدارك مربوط 

به مزايده گران ) و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد. 
ــامانه: ــتيبانى و راهبرى س ــماره مركز پش ــت جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با ش ــركت در مزايده مى بايس  2- عالقمندان به ش

 41934-021 تماس حاصل نمايند.
3- شركت در مزايده به منزله قبول اسناد و شرايط مزايده از سوى مزايده گزار مى باشد .

4- اطالعات تماس دستگاه مزايده  گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده وارائه پاكت الف
5- نشانى : ميدان ونك –خيابان مالصدرا –خيابان خوارزمى پالك 10 و12كد پستى : 1435933151 تلفن88216961- داخلى 145

6- نكته: مدت اعتبار ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار حداقل سه ماه از آخرين تاريخ ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد ( سه ماه از زمان مندرج در 
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شركت پشتيبانى �مو� ��� 
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فراخوان عمومي 
سازمان بورس و اوراق بهادار

رجوع به صفحه 12 

آگهي فراخوان مزايده عمومي
(نوبت ���)

نام سازمان مزايده گزار: پشتيباني منطقه يكم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
موضوع مزايده: فروش اقالم اسقاط ، مازاد  و خارج از رده به شرح ذيل:

اقالم اسقاط سال 97 آماد فني   162رديف
145 رديف اقالم اسقاط سال 98 آماد فني   
اقالم اسقاط سال 97 آماد همگاني  239 رديف
اقالم اسقاط سال 98 آماد همگاني  449 رديف
564 رديف اقالم اسقاط سال 98 مهندسي   
118 رديف اقالم مازاد سال 98 مهندسي   
اقالم اسقاط سال 98 ماشين  آالت مهندسي(تراكتور)  4 رديف
اقالم اسقاط سال 98 فاوا( مخابراتي) (فاقد طبقه بندي)  723 رديف
اقالم اسقاط سال 98 فاوا(مخابراتي) (دارايي طبقه بندي)  144 رديف
اقالم داغي سال 98 ترابري (قطعات يدكي)  109 رديف
اقالم اسقاط سال 98 ترابري (ابزار آالت)  65 رديف
اقالم مازاد سال 98 ترابري (ابزار آالت)   39 رديف
اقالم خارج از رده سال 98 ترابري (قطعات يدكي اتوبوس 302)  419 رديف
اقالم خارج از رده سال 98 ترابري (قطعات يدكي ميني بوس 309)  299 رديف
اقالم خارج از رده سال 98 ترابري (قطعات يدكي انواع بنز)  357 رديف

ـ    بشكه خالي 220 ليتري
ـ    ضايعات فلزي  (سرب)

آدرس سازمان مزايده گزار: بندرعباسـ    بلوار اسلكه شهيد باهنرـ    نرسيده به فلكه قائم (عج) 
ـ  پشتيباني منطقه يكم نداجا

مهلت دريافت اسناد: از روز پنج شنبه مورخه 1399/09/20 تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 
مورخه 1399/09/30

ــنبه مورخه 1399/09/20 تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه  زمان بازديد: از روز پنج ش
1399/10/09

مهلت تحويل اسناد به صندوق: پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1399/10/09
ــاعت 09:00  ــايي پاكت رأس س  زمان مزايـده و محل قرائت پيشـنهادها: زمان بازگش

روز چهارشنبه مورخه 1399/10/10 در نشاني مندرج در محل دريافت اسناد مي باشد.
نوع تضمين شـركت در مزايده: واريز به حساب شماره 5151575456008 به نام سپرده 

پيمانكاران نزد بانك سپه و يا ضمانت نامه بانكي در وجه منطقه يكم امامت نداجا.
مبلغ تضمين شركت در مزايده: 10درصد قيمت پيشنهادي

ـ   هزينه درج آگهي برعهده برنده مزايده مي باشد.
ـ    براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 07633542228 تماس حاصل فرمائيد.

ـ    نداجا در راستاي صرفه و صالح خود در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها، به هر عنوان كه صالح 
بداند مختار است.

ـ    ساير اطالعات در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
فرماندهي پشتيباني منطقه يكم امامت نداجا

فرهنگ اصطالحات انگليسي ـ    فارسي
تأليف: دكتر محبوبه وفايي(خانباغي)

قطع رقعي، چاپ اول، 576 صفحه
ــي دارد و از اهميت ويژه اي  ــگاه خاص ــات در هر زباني جاي ــگ اصطالح فرهن
برخوردار است و اصل زبان در تدوين و گسترش آن سعي فراوان مي كنند. هر 
چه فرهنگ غني تر، اصطالحات متداول در آن بيشتر و عميق تر است. آموزش 
ــي نيز كه امروزه كاربرد وسيعي در جهان يافته، مستلزم  زبان و ادبيات انگليس

فراگيري اصطالحات رايج در آن است.
ــي و  فرهنگ حاضر كه حاصل تحقيق و تدريس مؤلف در دوره هاي كارشناس
ــد است ، تالشي است براي رفع اين نياز، كوشش نگارنده برآن  كارشناسي ارش

بوده است كه اصطالحات و تعبيرات رايج در زبان را به كار ببرد و در انتخاب آن 
ميان آنچه محاوره اي يا عاميانه و فصيح يا ادبي خوانده مي شود، تفاوتي نگذارد. 
اصطالحات اين كتاب به ترتيب الفبايي انگليسي ارائه شده و شامل حدود5200 
مدخل است كه با حروف سياه، براساس مهمترين كليد واژه در هر اصطالح با 
ــت. براي درك صحيح هر اصطالح كوشش شده  ــده اس ترتيب خاص آورده ش
است تا معادل انگليسي آن در زبان فارسي به دست آيد و هرجا كه به اصطالح 

فارسي دسترسي پيدا نشده، معني اصطالح در داخل پرانتز درج شده است.
اين فرهنگ تنها يك كار ترجمه اي نيست، بلكه كاري پرداخته و پژوهشي نيز 
هست و سعي شده حتي االمكان برگردان و معادل فارسي اصطالحات با استفاده 

از آثار بزرگان ادب فارسي گزينش شود.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 
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إِنَّ الُْمتَِّقيـَن فِي َجنَّاٍت َونََهٍر فِي َمْقَعِد ِصـْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر
شـيخ بزرگوار سلسـله نعمت اللهي گنابادي ، سـالله السادات 
جناب آقاي حاج سيد احمد شريعت (درويش فيضعلي)
نداي ارجعي الي ربك را لبيك گفت و به مواليش پيوست و همه ارادتمندان 

ايشان از فيض ديدار ظاهري محروم مانده، به سوگ نشستند.
ايشان عمري را با صدق و صفا و مهر و وفا، عليرغم همه مصائب و شدائد 
روزگار، همواره باب فيض براي طالبان و سالكان راه هدي بود. رحلت آن 
ــليت عرض  ــتگان تس مرحوم را به عموم فقرا و ارادتمندان و خانواده و بس
ــاد و با اولياء و اجداد طيبه و  ــان قلبي دارم كه روحش ش ــوده و اطمين نم

طاهره اش محشور است.
ــتورات  ــفانه با توجه به وضعيت مخاطره آميز كنوني كه رعايت دس متأس

بهداشتي از اهم امور است، برگزاري مجلس ترحيم ميسر نمي باشد.
حاج مهندس سيدعليرضا جذبي ثابت عليشاه

صفحه3
تجليل از دانش آموزان پژوهشگر با حضور وزرای علوم وآموزش و پرورش 

صفحه2

صفحه2



2اخبار داخلی يكشنبه 23 آذر  1399ـ 27  ربيع الثاني 1442ـ 13 دسامبر 2020ـ سال نودوپنجمـ   شماره 27726

 کمیسیون مشترک برجام 
چهارشنبه برگزار می شود

نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت 
خارجه های ایران و گروه 1+۴ ، روزچهارشنبه به شکل ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، در این نشست که به ریاست هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا  برگزار می شود سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 

خارجه، ریاست هیأت کشورمان   را برعهده خواهد داشت.
نشست قبلی کمیسیون مشترک برجام یازدهم شهریور در هتل کوبورگ وین 
اتریش برگزار شد و عراقچی با برخی از رؤسای هیات های شرکت کننده در نشست، 
دیدارهای دوجانبه داشت. همچنین نشست های کارشناسی اعضای برجام      به تازگی 
برگزار شد.عراقچی پس از نشست کمیسیون مشترک برجام، در گفتگویی در باره این 
نشست اعالم کرده بود که موضوع مورد اتفاق در  نشست کمیسیون، ضرورت حفظ 
برجام و انجام اقدامات الزم در این زمینه از جمله از طریق اجرای کامل و موثر تعهدات 
تمامی طرف ها بوده است.ازسوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا به طرح اقدام راهبردی 

برای لغو تحریم ها - مصوب مجلس شورای اسالمی- واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، در بیانیه ای اعالم کرد: ایاالت متحده قانونی را 
که   توس���ط مجلس ایران و شورای نگهبان به تصویب رسیده است و چیزی بیش 
از حقه جدید نظام برای اس���تفاده از برنامه هسته ای خود برای نهیب زدن به جامعه 
بین المللی نیست ،محکوم می کند. این قانون اگر اجرا شود غنی سازی اورانیوم ایران را 
به سطح خطرناک ۲۰درصد می رساند؛ درحالی که ایران همین حاال نیز از حدود سطح 
غنی سازی برجام فراتر رفته و همچنین ذخایر اورانیوم خود را توسعه داده و در حال 

تحقیق، تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است.
وی ادامه داد: جامعه بین الملل نباید تخلفات ایران از قوانین بازی را با مماشات 
اقتصادی جایزه دهد. اگر نظام ایران به دنبال رهایی از تحریم ها و فرصت های 
اقتصادی است، اول باید نشان دهد که برای تغییر اساسی رفتارهایش با توقف 
اخاذی هسته ای و مذاکره بر سر توافقی جامع که به توسعه موشک های بالستیک، 
 حمایت از تروریسم و دیگر فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه رسیدگی می کند، 

جدی است.

 دبیر کل مجم���ع جهانی بیداری اس���المی در پیامی 
»عادی سازی روابط مراکش با رژیم صهیونیستی« را خیانت به 

جهان اسالم دانست و این اقدام را محکوم کرد.
 متن پیام علی اکبر والیتی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مراکش ۴۲س���ال قبل در زمان ملک حسن دوم و به 
دنبال پیمان صلح ننگین کمپ دیوید میان مصر و اس���رائیل 
برای برقراری روابط کامل با اسرائیل اعالم آمادگی کرد و دو 
سال بعد از توافق رژیم صهیونیستی با سازمان آزادی بخش 
فلسطین، در سال 1۹۹۵میالدی نیز مناسبات کامل خود را با 
این رژیم برقرار کرد تا این که در س���ال ۲۰۰۰و بعد از آغاز 
انتفاضه بزرگ مقاومت فلسطینی ها مجبور شد ارتباط خود رابا 
رژیم اشغالگر قدس را قطع نماید.اما متاسفانه طی دهه های 
گذشته مراکش میزبان شماری از زمامداران این رژیم همچون 
اسحاق رابین و شیمون پرز بوده و به صورت آشکار و پنهان 
روابط نزدیکی را برقرار ک���رد و در این میان دولت مغرب 

پروازهای اسرائیل به مراکش را محدود نکرده و ساالنه ده ها 
هزار اسرائیلی به مراکش سفر نمودند و لذا عادی سازی اخیر 

روابط مراکش با صهیونیست ها موضوع تازه ای نیست.
در این میان دولت مغرب از اولین کشورهای مرتجع و 
وابسته عربی بود که تابوی روابط و مناسبات با این رژیم را به 
دستور اربابان خود شکست و به دلیل فشار افکار عمومی داخل 
و منطقه مجبور به قطع آن شد اما غیررسمی و پنهانی روابطش 
را با این رژیم حفظ کرد.نکته جدید در اعالم عادی سازی و 
برقراری رابطه تازه، در واقع معامله ای اس���ت که میان مثلث 
آمریکا، مراکش و رژیم صهیونیستی صورت گرفت و در این 
معامله و در برابر خیانت مراکش به اس���الم، آرمان فلسطین، 
خنجر زدن به قلب فلسطینی ها و فروختن عزت مسلمانان به 
صهیونیزم بین الملل، به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر 

صحرای عربی توسط آمریکا صورت گرفت.
در واقع پس از شکست استراتژی های آمریکا در منطقه که 
هدف اصلی آن تامین و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی بود، نه 

تنها هیچگونه امنیتی  برای این رژیم به دست نیامد بلکه امنیت 
آن از زمان اشغال در سال 1۹۴۸میالدی تاکنون را نیز بیش از 
همیشه پر مخاطره تر و شکننده تر کردند و عالوه بر آن با بحران 
ناکارآمدی های اخیر در حوزه اقتصادی، بحران کرونا، بیکاری 
و رکود، تظاهرات گسترده شهروندان علیه نتانیاهو، عدم ثبات 
سیاسی، فقدان تشکیل دولت منسجم و... نیز مواجه گردیدند.

از س���وی دیگر اجرای طرح معامله قرن، دولتمردان 
آمریکایی را بر آن داشته است تا با جایگزین کردن استراتژی 
و اجماع غربی، عبری وعربی، آن را در مقابل جبهه مقاومت 
منطقه  س���ازماندهی نمایند و برقراری چنین روابط ننگین و 
شرم آوری برگرفته از سیاست های مزبور است غافل از اینکه 
برقراری روابط در ظاهر فرصت هایی را برای تحقق اهداف 
و راهبردهای صهیونیزم بین الملل ایجاد می کند در حالی که 
چهره های وابسته، سرسپرده، مستبد و دست نشانده استعمار 
 نوین برای ملت های مسلمان را نیز بر مال می سازد و در آینده ای
 نه چندان دور ش���اهد خیزش های مردم���ی از نوع بیداری 

اسالمی خواهیم بود که همچون خیانتکاران گذشته به آرمان 
فلسطین مانند انور سادات، حسنی مبارک، شاه مخلوع ایران، 
طرح ها و اس���تراتژی های آمریکا را به شکست می کشاند و 
روز به  روز نهضت مقاومت اسالمی و بیداری ملت ها شکوفا 
می شود.مجمع جهانی بیداری اسالمی ضمن محکوم کردن 
این خیانت ها از سوی پادشاهی مراکش، امارات، بحرین و 
سودان تاکید می کند که همه رهبران، شخصیت ها، نخبگان، 
علماء، اندیشمندان، فرهیختگان، دانشگاهیان، اقشار و صنوف 
جهان اسالم باید ضمن محکومیت به رسمیت شناختن غده 
سرطانی در قلب جهان اسالم و قبله اول مسلمین از هیچ تالش 
و کوشش���ی دریغ نورزیده و با اقدامات سیاسی، اجتماعی، 
رسانه ای و تحریم کاالهای ساخت اسرائیل غاصب، به مقابله 
با این خیانت برخیزند که اق���دام مراکش و برخی دیگر از 
کشورهای مرتجع، خیانت به جهان اسالم و آرمان های فلسطین 

است.
علی اکبر والیتی/ دبیرکل کل مجمع جهانی بیداری اسالمی

رئیس جمهوری با قدردانی از همکاری مردم در 
پیشبرد برنامه های مقابله با کرونا گفت: به رقم افزایش 
ابتال و مرگ و میر ناش���ی از کرونا در ماه های اخیر، با 
اقداماتی که در آبان و آذر انجام گرفت، روند ش���یوع 
بیماری در بیشتر اس���تان ها، به جز موارد معدودی، 
کاهشی و امیدوار کننده است و اکنون فقط 1۲ شهرستان 

در وضع  قرمز هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین  روحانی دیروزدر جلسه 
س���تاد ملی مقابله با کرونا، با بی���ان این که همه این 
موفقیت ها در قدم اول مرهون مس���ئولیت پذیری و 
همچنین اعتماد مردم به تصمیمات ستاد ملی است، 
گفت: خیلی ها خواستند در این زمینه با ایجاد اخالل، 
مردم را ناامی���د، مأیوس و دچار تردید کنند اما موفق 
نشدند. اساس امر اعتماد است و اگر مردم به ستاد ملی 
به عنوان مسئول مقابله با کرونا در کشور اعتماد داشته 
باشند، کار بزرگی انجام خواهد شد و مشکالت غیر 

قابل حل و فصل نخواهیم داشت.
وی افزود: در کنار مردم، اقدامات بموقع قرارگاه 
عملیاتی نیروی انتظامی، سازمان بسیج، اتحادیه های 
صنفی، مؤسسات مردم نهاد و هالل احمر، همه دست 
به دس���ت هم دادند و اقدامات بسیار گسترده ای  در 

هفته های اخیر انجام گرفت.
رئیس جمهوری با اشاره به این که پیش از این  به 
مرز ۵۰۰ نفر فوتی در روز رسیده بودیم گفت: امروز 
بحمداهلل به کانال ۲۰۰ فوتی برگشتیم که امیدواریم با 
تالش مردم و همه مسئوالن و دست اندرکاران این رقم 

باز هم در هفته های آینده کاهشی باشد.
روحانی با تاکید بر ضرورت توجه همگان به خطر 
عادی ان���گاری در موضوع کرونا گفت: یک موضوع 
بس���یار مهم که باید همواره مورد تأکید صدا و سیما 
و رسانه ها باش���د، خطر عادی انگاری است. هر زمان  
حس کنیم مسأله تمام شده و مشکل و خطری نیست 
و از  کرونا عبور کرده ایم، بالفاصله در هفته های بعد 
پیک بیماری و بع���د از آن  افزایش آمار فوتی ها آغاز 

می شود.
رئیس جمهوری حفظ  س���المت مردم را در 
اولویت نخست برنامه ها دانست و گفت: کرونا نه فقط 

س���المت که اقتصاد، فرهنگ، زندگی مردم و مسائل 
اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار داده است و باید همه 

برای مهار این بیماری کمک کنند.
رئیس دولت ادامه داد: بیماری کرونا باعث شده 
است به طور متوسط رشد اقتصادی دنیا منفی 3 درصد 
باشد و ضربه بسیار شدیدی هم به اشتغال وارد شده 
اس���ت. به ویژه بعضی امور مثل گردشگری، ورزش، 
مسائل فرهنگی و آموزشی و...  صدمه دیده اند. شیوع 
کرونا یک حادثه بسیار عجیب و بی نظیر حتی در یک 

قرن اخیر بود. بنابراین همه باید مراقبت کنیم.
روحانی با بیان این که در ایران هیچ وقت بیماری 
کرونا انکار نشد گفت: از روز اول با پذیرش مسأله و 
بالفاصله پاسخ بهنگام با این بیماری مواجه شدیم؛ بر 
خالف برخی کشورها مثل آمریکا که چند هفته ای 
هم رئیس جمهوری آن ادعا می کرد خبری نیس���ت. 
اما در ایران به محض این که چهارشنبه 3۰ بهمن وزیر 
بهداشت و درمان وجود بیماری را اعالم کرد، همانجا 
و با این که تقریباً شب انتخابات بود، گفتیم که بالفاصله 

به مردم اطالع دهید.
رئیس جمهوری با بی���ان این که انکار وجود و 
ش���یوع بیماری کرونا در آغاز همه گیری جهانی آن، 
ضربات و لطمات بزرگی به برخی کشورها وارد کرد، 
گفت: خود این انکار بزرگترین سنگ اندازی و مانع در 
برابر مواجهه صحیح و بموقع در برابر بیماری بود، اما  
ایران بالفاصله پس از شناسایی اولین مورد ابتال، موضوع 
را رسماً اعالم کرد و برای جلوگیری از ناهماهنگی در 
سیاست های مقابله ای هم خیلی سریع با نظر مساعد 
مقام معظم رهبری، ستاد ملی مقابله با کرونا را تشکیل 
داد و همه توان مدیریتی و اجرایی را از همان ابتدا پای 

کار مقابله و کنترل بیماری آورد.
روحانی اضافه کرد: اعتماد سیاسی و اجتماعی 
در جمهوری اسالمی ایران به خوبی حفظ شد و مردم 
در همکاری و همراهی با توصیه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا و رعایت دس���تورالعمل های بهداشتی تردید 

نکردند.
 وی با اشاره به تغییر و به روز رسانی پروتکل های

 بهداشتی در 1۰ ماه اخیر گفت:قبال دستکش پوشیدن در 
پروتکل وجود داشت، اما بعدتر به دالیلی در دنیا گفته 

شد که شستن دست بهتر از استفاده از دستکش است، 
ولی ماس���ک، فاصله اجتماعی و عدم تجمع و تردد، 
اصولی است که دنیا به آن رسید و تغییر نکرده است و 

ما هم آن را ادامه می دهیم.
روحانی با بیان این که  مبنای ما از اول علم گرایی 
بود، گفت: هیچ وقت دنبال پندارگرایی و حرف هایی 
که کنار و گوشه زده می شد، نبودیم. حرکت دولت و 
وزارت بهداشت همیشه بر مبنای اصول علمی بود و 
متخصصان ما به روشنی ضوابط را اعالم کردند. البته 
نظر متخصصان ما با متخصصان دنیا و بهداشت جهانی 
در کنار هم و همسان بود. پس ما پندارگرایی نکردیم و 

با علم گرایی حرکت کردیم.
رئیس جمهوری با تشکر از زحمات و تالش های 
کادر درمانی، تولیدکنندگان و به ویژه فعاالن بنگاه های 
تولیدی دانش بنیان، نیروهای مسلح و همه کسانی که 
در 1۰ ماه گذشته در میدان مقابله با ویروس کووید 1۹ 
حضور داشتند، خواستار رعایت جدی تر پروتکل های 
بهداشتی در مراکزی مثل پادگان ها و مراکز نگهداری از 
سالمندان و معلولین که تجمع افراد در آنها بیشتر است، 
شد.وی تأکید کرد: همه باید بدانیم که رعایت فقط یکی 
از دستورالعمل های بهداشتی نظیر ماسک زدن،   فاصله 
اجتماعی   یا شستن دست ها به تنهایی کافی نیست 
و باید همه دستورالعمل های بهداشتی بخصوص در 
فصل پیش رو که فصل سرما ست و مردم به طور طبیعی 
بیشتر اوقات خود را در فضاهای سربسته و دربسته 

می گذرانند، مراعات شود.
وی با اشاره به در پیش بودن شب یلدا گفت:  با 
تالش و زحمت و مجاهدت کادر درمانی کشور و دیگر 
افراد حاضر در میدان مقابله با بیماری کرونا، خوشبختانه 
سیر ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا نزولی 
شده و شایسته است مردم همچنان به طور جدی همه 
دستورالعمل های بهداشتی را اجرا کنند و خدای ناکرده 
به خاطر یک ساعت دور همی در شب یلدا ،این همه 

زحمت و مجاهدت کادر درمانی را به هدر ندهیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: قرار اس���ت قرارگاه 
عملیاتی  برای شب یلدا فکر کنند و تصمیماتی بگیرند 
و صدا و س���یما  برنامه های خوبی را برای این شب 
یلدا تهیه کند؛ اما از مردم خواهش می کنم برای شب 

یلدا مراقبت  و این دورهمی را به صورت سایبری در 
فضای مجازی و الکترونیکی برگزار کنند؛ بدون اینکه 
همدیگر را از نزدیک ببینند.روحانی با بیان این که باید 
هم به یاد ش���ب یلدا باشیم و هم حال همدیگر را به 
صورت غیرحضوری بپرسیم گفت: در بقیه مراسم هایی 
 که پیش رو داریم هم باید همین اصل رعایت ش���ود.
 کم کم به سمت ایام  فاطمیه می رویم و ایام عز است. 
پس از آن روزهای ش���ادی در ماه رجب و شعبان را 
داریم و ممکن است مراسم عروسی  و جشن باشد؛ 
بنابراین باید همه جا این دستورالعمل را مراعات کنیم تا    

به واکسن مطمئن و شرایط مطمئن تر برسیم.
رئیس جمهوری درباره تهیه واکسن کرونا هم 
گفت: با وجود این که هنوز سازمان جهانی بهداشت 
واکسنی را رس���ماً تائید نکرده، دولت هر اقدامی را 
که الزم بوده برای خرید واکس���ن انجام داده است و 
امیدوارم مردم تا زمان توزیع گسترده واکسن با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مانع از اوجگیری دوباره 

کرونا بشوند.
او ادامه داد: دستور دادم واکسن هایی که وزارت 
بهداشت و درمان مؤثر می داند خریداری شود. بانک 
مرکزی هم هماهنگ اس���ت و مشکلی نداریم و این 
واکسن ها را وارد می کنیم تا اشخاصی را که جزو کادر 
درمان و یا در گروه پرریسک  هستند، واکسینه کنیم تا 
بعدها که شرایط بهتری فراهم  شد ، واکسن های بیشتری 

در اختیار قرار  گیرد.
روحانی درباره تولید واکسن داخلی هم گفت: 
برای ساخت واکس���ن در داخل همه تالش ها انجام 
می ش���ود و دولت آماده است هر کمکی را نسبت به 
شرکت های دانش بنیان انجام دهد تا به واکسن برسیم.

سخنگوی ستاد ملی:"یلدا" مجازی برگزار شود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین وضع 
کووید-1۹در شهرهای کشور را تشریح کرد و گفت: 
اکنون در سطح کشور 1۲شهر در وضع قرمز، ۲31شهر 
در وضع نارنجی و ۲۰۵شهر در وضع زرد این بیماری 

قرار دارند .
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به 
جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: خوشبختانه 
گزارش های خوبی در س���تاد داده شد. از پنجم آبان 

اقداماتی را آغاز کرده بودیم و از یکم آذر محدودیت ها 
تشدید شد و بر همین اساس خوشبختانه میزان رعایت 
پروتکل ها به باالی ۹۰درصد در سطح کشور رسیده که 
باعث شد ه است که شاهد روند نزولی بیماری هم در 

حوزه ابتال و هم در فوت در سطح کشور باشیم.
۱۲شهر در وضع قرمز کرونایی

وی با بیان این که هفته گذشته 3۴ شهر در کشور و 
چهار استان اردبیل، گلستان، گیالن و مازندران دروضع  
قرمز بودند، افزود: درآغاز  این هفته بر اساس آخرین 
اطالعات فقط   گیالن و مازندران در وضع  قرمز قرار 
دارند و از 3۴شهرقرمزقبلی، فقط 1۲شهردروضع قرمز 
باقی مانده اند.رئیسی درباره این 1۲شهر قرمز گفت: از 
فردا-یکشنبه- شهرهایی که در این لیست نیستند، از 
وضع  قرمز خارج خواهند شد. در گیالن چهار شهر 
آستارا، بندر انزلی، رودسر و تالش قرمز و در مازندران 
پنج شهر آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و نکا قرمز هستند. 
زرین دشت در فارس، بافت در کرمان و گمیشان در 
گلس���تان هم در وضع  قرمز به سر می برند که هنوز 
روند نزولی نداشتند و مردم و مسئوالن این شهرها باید 

بیشترین دقت را داشته باشند.
۵ شهر در وضع بحرانی 

وی همچنین گف���ت: در عین حال در بین این 
1۲شهر، پنج شهر   وضع  بحرانی دارند. این شهرها در 
گیالن شامل   شهر آستارا و تالش و در مازندران آمل، 

گلوگاه و نور هستند. 
رئیسی ادامه داد: به دنبال اقدامات انجام شده در 
هفته های اخیر، آخرین وضع  کشور به این صورت 
است که در سطح کشور ۲31شهر نارنجی و ۲۰۵شهر 

در وضع زرد بیماری کرونا قرار دارند. 
وی افزود: این خبر خوبی است و نشاندهنده روند 
رو به کاهش بیماری در کش���ور است، اما الزم است 
هشدار و تذکر بسیار جدی هم داشته باشیم که ویروس 
نشان داد  غفلت از آن باعث می شود بیماری سریعا 
بازگردد، شعله ور شود و به تدریج شهرها، استان ها و 
نهایتا سطح کشور را قرمز کند و کشور را در معرض 
میزان باالی ابتال و مرگ و میر باال قرار دهد؛ بنابراین به 

هیچ وجه نباید از این بیماری غفلت کرد.
رئیس���ی تاکید کرد: اگر اکنون تغییر رنگی در 

وضع شهرها صورت گرفته به دلیل رعایت پروتکل ها، 
زحمات مردم و مسئوالن و تعطیلی مشاغلی است که 
البته فشار زیادی هم به لحاظ اقتصادی به آنها وارد شد. 

این روند کاهشی نتیجه این همه زحمات است.
دورهمی عامل ۵۱ درصد انتقال کرونا

معاون وزیر بهداش���ت با تاکید ب���ر این که 
۵1درصد ابتال در موارد بیمارس���تانی و بستری ناشی 
از دورهمی های خانوادگی است، گفت: خواهشم آن 
است که مردم خیلی این موضوع را جدی بگیرند به 
ویژه در شب های منتهی به شب یلدا الزم است به این 
موضوع بسیار توجه شود. اگر غفلتی صورت گیرد تمام 

دستاوردها را از بین می برد .
وی تاکید کرد: دورهمی ها به هیچ وجه نباید انجام 
شوند و مردم می توانند به شکل های دیگر آن را انجام 

دهند و با اقوام به صورت مجازی در ارتباط باشند.
سخنگوی س���تاد ملی مقابله با کرونا در ادامه 
صحبت هایش در زمین���ه محدودیت هاهم گفت: در 
این مدت تردد خودروها در جاده های بین ش���هری 
به میزان 31درصد کاهش پیدا کرده که بس���یار قابل 
توجه است و بر همین اساس هم تصادفات خسارتی 
۴۶درص���د، تصادفات جرحی 3۰درصد و تصادفات 

فوتی ۴۲درصد کاهش یافته است. 
جریمه ۶۰هزار خودرو در شهرهای قرمز

رئیس���ی درباره جریمه هایی که به دلیل نقض 
ممنوعیت تردد از ۹شب تا ۴صبح انجام شده است، 
گفت: تاکنون ۶۰۰هزارمورد جریمه انجام و در زمینه   
تردد خودروها در شهرهای قرمز ۶۰هزار موردجریمه 
و ش���هرهای نارنجی ۵۲هزارمورد جریمه انجام شده 
است. در زمینه خودروها و مسافرت های بین جاده ای 
۷۷۲هزار خودرو برگشت داده شدند و دو میلیون تذکر 

به خودروها داده شد.
وی افزود: در زمین���ه تخلفات اصناف تاکنون 
۲3هزارمورد پلمب انجام شده است. در نهایت روند 
کلی کشور خوب است، اما یادمان باشد که کوچکترین 
غفلت از کرونا می تواند بیماری را برگرداند و همه را 
گرفتار کند. امیدواری���م که در آینده بتوانیم این روند 
کاهشی را ادامه دهیم تا به کمترین میزان ابتال و مرگ در 

سطح کشور برسیم.

نمایندگان ول����ي فقیه در اس����تان هاي 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، زنجان و اردبیل 
در پي اظه����ارات اخیراردوغان رئیس جمهوري 
ترکیه در بیانیه اي  تأکید کردند: حسن همجواري 
و همکاري با همسایگان و بلکه با تمامي ملت هاي 
مسلمان از اصول خطیرانقالب اسالمي است و 
این موضوع همیشه مورد تأکید مقام معظم رهبري 
بوده اس����ت از این رو ما از تمامي مسلمان ها 
مخصوصاً در ایران، آذربایجان و ترکیه مي خواهیم 
درشرائط حساس منطقه بسیار هوشیار باشند و 
ابزار توطئه هاي پیچیده اختالف افکن دشمنان 
قرارنگیرند وکریمه »هموا بما لم ینالوا«  را محقق 

سازند  .
 متن بیانیه به این شرح است : 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
َوإَِذا ُقْلتُْم َفاْعِدلُوا َولَْو َکاَن َذا ُقْربَی 1 َوبَِعْهِد 
ُروَن )سوره  اُکْم بِهِ لََعَلُّکْم تََذَکّ ِ أَْوُفوا َذ الُِکْم َوَصّ اهلَلّ

انعام آیه 1۵۲( 
در روزگاري که امت اسالمي به خاطر انواع 
عقب ماندگي هاي مفرط در موضوعات صنعتي، 
اقتصادي، تکنولوژي و... در محاصره دش����منان 
کینه توز و انتقام ج����ور قرار دارد، ایجاد هرگونه 
تنش، اختالف، بدبیني، تدابر و تنافر بین کشور ها و 

ملت هاي اسالمي گناه نابخشودني است  .  
امروز بر آحاد امت اس����المي در تمامي 
کشور هاي اسالمي مخصوصاً بر صاحب منصبان 
واجب شرعي اس����ت که از هرگونه رفتار ها و 
گفتار هاي تفرق����ه افکن و از هر آنچه که باعث 
مي شود امت مرحومه مبتلي به تقطع و تفرق شده 

و به آحاد متفرق تبدیل گردد، اجتناب نمایند.
همه میدانیم که منطقه راهبردي غرب آسیا 
هماره مطمع دشمنان اسالم و شوکت مسلمین 
بوده است و اکنون نیز استراتژي ثابت استکبار 
وصهیونیسم همین است. اندک هوشمندي کافي 
است تا با درک عمیق از توطئه هاي دشمن، هرگونه 
اظهار نظر ازسوي مسوالن و زمامداران کشور هاي 
غرب آسیا با سنجیدگي و پختگي همراه باشد  
 .متاسفانه در رژه پیروزي کشور آذربایجان در باکو 
اشعار و سخناني بر زبان جاري شد که سیادت و 
وحدت اراضي کشور ما را هدف گرفته بود و از 
سوء حظ گوینده اینکه آن اشعار توسط ایرانیان 
جدا ش����ده از وطن مادري سروده شده است. 
۲۰۰ سال است که ایرانیان ساکن در 1۷ والیت 
قفقاز که توسط دولت شوروي از وطن مادري، 
)بابا توپراقي( و وطن تاریخي جدا شده اند، اشعار 
حسرت مي سرایند و با اشعار حسرت زندگي 
مي کنند، چقدر شایسته است محققین تاریخ کشور 

عزیزمان ایران، اشعار حسرت را جمع آوري و به 
رئیس جمهور ترکیه ارسال نمایند تا متوجه شود 
که تنظیم کنندگان خطابه چه خیانت بزرگي به 
او کرده و براي او مایه آبروریزي بزرگ درست 

کرده اند .  
باالتر از اشعار حسرت نامه هاي جانگداز و 
جانسوز ایرانیان جدا شده از وطن مادري است 
که بعد از عقد قرار داد گلستان در منطقه گلستان 

قره باغ به مراجع عظام نوشته و از ظلم و ستم و از 
تعدیات ناموسي اشغالگران ناله ها کرده و از مراجع 

استمداد طلبیده اند.
در تاریخ زندگي بشر روي کره خاکي اشعار 
حسرت زیادي س����روده شده، اما دو نوع اشعار 
حسرت سرآمدتر و جانس����وز تر از همه اشعار 
حسرت است. اول اشعار حسرت ایرانیاني است 
که از وطن مادري و تاریخي خود توسط دولت 
شوروي طي عهدنامه گلستان و ترکمنچاي جدا 

شده اند و دوم اشعار حسرت ۲۵ میلیون علوي 
آناتولي است که در فراق شاه اسماعیل ختایي 
آن ها را س����روده اند، و عجیب این است که با 
گذشت حدود ۴۵۰ سال از حیات شاه اسماعیل 
االن نیز اشعار حسرت در جم خانه هاي ترکیه 

قرائت مي شود.
حادثه 1۹ ژانویه در آستانه فروپاشي دولت 
شوروي و سرازیر شدن سیل آذري ها به طرف 

وطن مادري چهره اي بسیار مقاوم، ریشه دار، اصیل 
و غیور از آذري هاي جهان به تماشا گذاشت و 
معلوم شد هنوز شعله هاي عشق و عالقه به وطن 
مادري در دل هاي آن ها شعله ور است  .  آن ها با 
اقدام خود ثابت کردند هرچه فراموش شود مادر و 

تعلق به اهل بیت فراموش نمي شود.
سخن آخر اینکه فن خطابه و اصول سیاست 
اقتضاء مي کند که خطیب مطالبه خود را بعد از 
امکان سنجي دقیق بر زبان بیاورد تا وزن علمي، 

سیاسي و اجتماعي او تنزل نکند. کمترین محققي 
مي داند که مقصد گوینده آن اشعار ذره اي امکان 
تحقق ندارد. یاد خیر مي کنیم از جناب حیدر علي 
اف که وقتي از ایشان در خصوص الحاق سؤال 
کردند، گفت: کس����اني که آن را مطرح مي کنند 
دیوانه اند! چون دست باید به بدن ملحق شود، 

نه بالعکس !  
همه باید بدانند که حس����ن همجواري و 
همکاري با همسایگان و بلکه با تمام ملت هاي 
مس����لمان از اصول خطیرانقالب اسالمي است 
و این موضوع همیش����ه مورد تاکید مقام معظم 
رهبري بوده است ازاین رو ما از تمامي مسلمان ها 
مخصوصاً در ایران، آذربایجان و ترکیه مي خواهیم 
درشرائط حس����اس منطقه بسیار هوشیار باشند 
و ابزار توطئه هاي پیچیده اختالف افکن دشمن 
قرارنگیرند وکریمه »هموا بما لم ینالوا« را محقق 

سازند .
 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

سید محمدعلي آل هاشم )نماینده ولي فقیه 
در آذربایجان شرقي( 

سید مهدي قریشي )نماینده ولي فقیه در 
آذربایجان غربي( 

علي خاتمي )نماینده ولي فقیه در استان 
زنجان( 

سیدحسن عاملي )نماینده ولي فقیه در استان 
اردبیل(  

 ۲۲     آذر ۹۹،  ۲۶ربیع الثاني 
امیر عبداللهیان: اردوغان تاریخ ایران را 

یکبار مرور کند
دستیار رئیس مجلس شورای اسالمی در 
امور بین الملل هم به رئیس جمهوری ترکیه توصیه 

کرد یک بار تاریخ ایران را به دقت مرور کند.
به گزارش ایرنا، »حسین امیر عبداللهیان« در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اظهارات 
آقای رجب طیب اردوغان مایه تعجب شد. من 
فکر می کنم رئیس جمهور ترکیه خود نمی داند 
چه گفته است. آقای رئیس جمهور اردوغان! فرق 
است بین همسایگی و چشمداشت کشورگشایی. 
لطفا یکبار تاریخ ایران و بویژه جمهوری اسالمی 

ایران را بدقت مرور کنید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در 
واکنش به سخنان رئیس جمهوری ترکیه گفت: 
اگر آقای اردوغان از خواندن شعر ارس منظورش 
ایران بزرگ است درست است؛ زیرا آذربایجان 
درقلب ملت ایران و درکنار برادران دیگرش از 

قوم، لر و کرد و بلوچ و عرب قرار دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،  »محسن 

رضایی« روز جمعه در پاسخ به سخنان »رجب 
طیب اردوغان«  در توییتر نوشت: اگر نظرش تکرار 
تجربه شکست خورده داعش درسوریه است، 

حرف غلطی است.
معاون سیاسی وزیر کشورهم با تاکید بر 
اینکه تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی   ایران 
تحت هیچ شرایطی خدشه پذیر نیست، گفت: 
اگر انسجام و همبستگی ملی خود را حفظ کنیم، 
هیچ شیطنتی علیه تمامیت ارضی و یکپارچگی 

سرزمینی کشور مجال بروز نمی یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رس����انی وزارت 
کشور، جمال عرف بیان کرد: این روزها برخی 
شیطنت ها و اظهارنظرهای ناصواب و نادرست 
علیه تمامیت و یکپارچگی کشور عزیزمان مطرح 
می شود، اما باید توجه داشت که تمامیت ارضی 
و یکپارچگی سرزمینی ایران تحت هیچ شرایطی 

خدشه پذیر نیست.
وی با اشاره به این که کشور عزیز ما چون 
یک فرش ایرانی زیبا و چشم نواز است که اقوام 
گوناگون، تار و پود این فرش زیبا را تش����کیل 
داده اند و با تاریخی بسیار غنی و فرهنگی دیرپا، 
در قالب پیکره ای منسجم و یکپارچه به نام ایران، 
به آن زیبایی و قوام و هویت بخشیده اند، افزود: 
همه کسانی که با انگیزه ها و دالیل مختلف، علیه 
این تمامیت حرفی می زنند دچار توهم هستند و بر 

اساس همین توهم، گزافه می بافند.
رئیس کمیسیون اقوام شورای امنیت کشور 
همچنین با تاکید بر ضرورت هوشیاری و دقت 
نظر در باره توطئه هایی که علیه کشور در زمینه ها و 
حوزه های گوناگون در جریان است، اظهار داشت: 
به نظر می رسد جریانی مرموز با نیات پلید و تفرقه 
افکنانه در حزب حاکم ترکیه، به دنبال تنش زایی و 

بحران آفرینی در روابط دوکشور است.
عرف در بخشی دیگر از سخنان خود، با 
اشاره به این نکته که بارها تاکید کرده ایم، اولویت 
اصلی کشور در شرایط هجمه های گسترده در 
حوزه های مختلف علیه آرامش و ثبات نظام و 
مردم، فقط انسجام ملی و همبستگی است، ادامه 
داد: حفظ منافع و امنیت ملی کشور، فصل مشترک 

همه جناح ها و گروه های سیاسی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: طبیعی است که در 
شرایط افزایش اختالفات داخلی،  دشمن طمع 

می کند و متوهم می شود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
به تازگی شعری را درباره رودخانه ارس در باکو، 
پایتخت جمهوری آذربایجان خواند که مضمون 

مداخله جویانه در امور کشورمان داشت.

شرایط صدور مجوز فرمانداری برای 
تردد ضروری در مناطق نارنجی اعالم شد

مدیر رواب���ط عمومی فرمانداری تهران با تاکید بر لزوم خ���ودداری از تردد 
 غیرضروری شهروندان در شرایط ش���یوع کرونا گفت: در موارد ضروری توصیه 
می کنیم از حمل و نقل عمومی استفاده شود، اما در موارد خاص مثل وجود بیماری یا 
اسباب کشی که ضرورت تردد بین شهرستانی و استانی با خودروی شخصی وجود 
دارد، فرمانداری شهرس���تان مربوطه در مناطق نارنجی با بررسی مدارک ارائه شده 

می تواند مجوز یک بار تردد را صادر کند.
ایمان قربانی در گفتگو با ایسنا، گفت: در فرمانداری مستندات فرد در مجموعه 
ای ویژه همین ترددها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تائید مستندات به 

فرد تنها برای یک بار مجوز تردد داده خواهد شد.
وی تاکی���د کرد: با ه���دف رعایت پروتکل های بهداش���تی و قطع زنجیره 
 ش���یوع کرونا باید از ترددهای غیر ضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت از 
حمل و نقل عمومی استفاده کنیم. در حال حاضر اکثر مأموریت ها هم از سوی دولت 
لغو شده است و اگر مواردی باشد، اشخاص می توانند از حمل و نقل عمومی استفاده 
کنند.مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با 
تاکید بر این که بخش زیادی از مشکالت در شیوع کرونا برگزاری دورهمی ها است، 
افزود: باید برای حفظ جان خود و دیگران امسال از برگزاری دورهمی ها و مراسم 
شب یلدا خودداری کنیم. باید همه در این شب در خانه بمانیم و با استفاده از فضای 
مجازی و تماس تلفنی از اقوام با خبر شویم تا شب یلدای سال آینده را با سالمت در 

کنار یکدیگر برگزار کنیم.

وزیرامورخارجه روسیه با بیان اینکه ایران و 
روسیه دو بازیگر قدرتمند جهانی هستند و این دو 
قدرت می توانند نقش خود را در نظام جهانی ایفا 
کنند از موضع ایران در برجام حمایت کرد و گفت: 
از مواضع کش���ورهایی که می خواهند عالوه بر 
موضوع هسته ای مسائل دیگر را وارد برجام کنند، 
حمایت نمی کنیم. برجام نباید مورد بازنگری قرار 

گیرد و در آن مسائل جانبی مطرح شود.
 »سرگئی الوروف« در گفتگوی وبیناری با 
خبرنگاران ایرنا و صدا و سیما، آمریکا را مسبب 
وضع فعلی دانست و افزود: موضع ایران سنجیده 

است و از آن حمایت می کنیم.  
 ما اتفاق نظر داریم که وضع  به وجود آمده 
بر ای جام  بر اثر خ���روج آمریکا از این توافق و 
تحریم هایی است که واشنگتن وضع کرده است.

 وزیر خارجه روسیه گفت:آمریکا   ایران را 
به خاطر اینکه واشنگتن خود از تعهدات سرباز زد 
مجازات کرده است.  معتقدیم  موضع آمریکا در 
برجام غیرسازنده است. منظورم افرادی در دستگاه 
سیاسی آمریکا ست که از نابودی برجام حمایت 
می کنند و معتقدند   باید از هرگونه توافق با ایران 
خودداری کرد. در آمریکا نیروهایی وجود دارند که 

می خواهند برجام نابود شود.
 وی ادام���ه داد: باید از ظرفیت های برجام 
استفاده کرد و توازن تعهدات و منافع ایران در این 
توافق بین المللی باید رعایت شود. برجام یک 

دستاورد بزرگ است و به حل مسائل مربوط به 
عدم انتشار سالح کشتار جمعی کمک کرد  لذا 

متهم کردن ایران در برجام به نفع ما نیست.
 ایران به تعهدات خود  عمل می کند

 الوروف بابیان این که ب���ه رغم اقدامات 
تحریک آمی���ز آمریکا، ایران ب���ه تعهدات خود 
در برجام عمل و پروت���کل الحاقی و توافقنامه 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجرا 
می کند  افزود: در زمینه امکان بازگشت آمریکا به 
برجام   نمی توانم تخیل پردازی کنم . واشنگتن باید 
خود به این سئوال پاسخ دهد. ما با تالش ها برای 
تحریم های یکجانبه به ویژه تحریم های فراملیتی 
و زمانی که آمریکا در ماه می سال ۲۰1۸از برجام 
خارج شد، مقابله   و موضع خود را در این زمینه 

اعالم کرده ایم.

 وزیرخارجه روسیه ادامه داد: ما تحریم های 
یکجانبه غرب را نمی پذیریم و با اقدامات مشخص 
از   ایران حمایت می کنیم. این اقدامات را در اینجا 
برنمی شمرم زیرا حساس است؛ ولی در تهران این 

را می دانند.   
الوروف گفت:   با دیگر ش���رکا در گروه 
بریکس و س���ازمان همکاری شانگهای گفتگو 
می کنیم تا باشگاه کشورهای تحریمی شکل بگیرد و 

نقش فعال بازی کند.
 وی ادامه داد: در اینجا دو مس���اله وجود 
دارد؛ اول   تاثیر منفی تحریم های یکجانبه آمریکا 
 و اتحادیه اروپا و متحدان آنها و مساله دوم قوانین 
بین المللی و غیرقانونی بودن اقدامات آنها  ست که 
باید در سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد و برای 

این منظور تالش شود.
 الوروف خاطرنشان کرد : اعتماد به کشورهای 

غربی مجاز نیست و نباید آنها را باور کرد.
  وزیر خارجه روسیه در توضیح مساله قوانین 
بین المللی درباره تحریم های غرب گفت: باید در 
سازمان ملل کارزاری برای محکومیت این اقدامات 
و تحریم ها انجام گی���رد و   همه تالش ها برای 
پایان دادن به این اقدامات به کار گرفته شود. ما با 
اکثریت کشورهای سازمان ملل قطعنامه ای را برای 
محکومیت تحریم های کوبا به تصویب رساندیم.

وی ادامه داد: باید همه از سازمان ملل و مفاد 
منشور آن حمایت کنیم. ما بر موضع اصولی خود 

تاکید می کنیم و هیچکس را مجبور به پذیرش 
موضع خود نمی کنیم.

 الوروف در پاسخ به اینکه چرا طرح ایران 
در حل مساله قره باغ مورد استقبال قرار نگرفت 
و  مانند روند مذاکرات آس���تانه از مشارکت آن 
استفاده نشد، اظهار داشت: در گذشته نگفتیم که 
ایران و روسیه و ترکیه باید همه مسائل منطقه را 

حل کنند.
 زمانی که این سه کشور امکان تاثیرگذاری 
برای حل مساله ای را داشته باشند همکاری آنها 
 نمونه خوبی برای حل مس���ائل است. در مساله 
قره باغ تالش های ما برای پایان دادن به جنگ بین 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود.
 وی افزود: در توافقنامه ۹نوامبر صلح قره باغ 
که به امضای روسای جمهوری روسیه و  آذربایجان 
و نخست وزیر ارمنس���تان رسید بخش هایی از 
طرح ایران مورد توجه قرار گرفت. انتخاب فرمت 
مذاکرات از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان 

انجام گرفت.
 وی تصریح کرد : درباره مناقش���ه قره باغ  
خواس���تار توقف خونریزی بودیم و طرف های 
مناقشه عالقه مند بودند که این کار را با میانجیگری 
 روسیه انجام بدهند. در اینجا هیچ فکر پشت پرده ای
 وجود ندارد. ضمن���ا بگویم   طرح ایران در اوج 

مناقشه قره باغ مطرح شد.
الوورف اظهار داشت: این بدین معنی نیست 

که ما منافع ای���ران را نادیده می گیریم، به نحوی 
که عادی س���ازی روابط ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان روی منافع ترانزیت ایران تأثیر می گذارد، 
به خصوص در شرایطی که آمریکایی ها علیه شما 
تحریم وضع کرده و همچنان به وضع تحریم ها 
ادامه می دهند اجازه نمی دهیم وضع  منافع ترانزیتی 

وخیم تر شود .
 الوروف اظهار داش���ت:  از سوی دیگر 
نمی ش���د از این اصل  اساسی چشم پوشی کرد 
که نتیجه نهایی باید عادی س���ازی روابط باشد. 
در توافقنامه نهم نوامبر بین روس���یه، جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، حوزه هایی اصلی وجود 
دارد که در طرح ایران هم   مطرح ش���د. اکنون 
نباید به این فکر کرد که چه کسی توانست به حل 
و فصل مناقشه کمک کند و چه کسی نتوانست. 
انتخاب شکل و شیوه بر عهده جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان بود و هیچ تالشی برای انجام این کار به 

هزینه ایران یا ترکیه وجود نداشت.   
ترور فخری زاده دسیسه بود

 وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان با بیان 
اینکه روس���یه در مبارزه با تروریسم بین المللی 
مش���ارکت دارد، اظهار داشت: از منشور سازمان 
ملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت 
س���ازمان ملل در مبارزه با تروریسم بین المللی 

پیروی می کنیم .
 وی افزود: در این اس���ناد بر مبارزه بی امان 

با تروریسم بین المللی تاکید شده است. متاسفانه 
شاهد سودجویی از این مساله و استفاده از تروریسم 
برای اهداف سیاسی در سوریه، افغانستان و برخی 
کشورهای دیگر هستیم.   معتقدیم   برای مبارزه 
واقعی با تروریسم صرف نظر از اینکه چه روابطی 
بین کشورها به وجود آمده است، باید اقدام کرد.

 متأسفانه تالش برای سیاسی کردن و حتی 
بدتر از آن، استفاده از تروریسم برای دستیابی به 
اهداف ژئوپلتیک توسط برخی کشورها ادامه دارد 
و   امروز  می بینیم که چنین اقداماتی  از جمله در 
سوریه، افغانستان و مناطق دیگر در جریان است. 
به همین دلیل   همچنان مبنا را بر این قرار می دهیم 
که برای مبارزه واقعی با تروریسم بین المللی، همه 
کشورها باید متحد شوند، صرفنظر از اینکه چه نوع 
روابط سیاسی و دیپلماتیکی بین آنها برقرار است.

 الوروف گفت: در تراژدی ترور محس���ن 
فخری زاده، این حادثه تروریستی را محکوم کردیم. 
این ترور را یک دسیسه می دانیم که برای بی ثبات 
کردن اوضاع منطقه انجام گرفت که بدون آن هم 
 مسائل زیاد دارد که از سالها پیش براثر مداخله جویی

 برخی کشورها بروز کرده است.
 وی تصریح کرد: ما این ترور را یک تحریک 
و در چارچوب بی ثب���ات کردن منطقه ارزیابی 
می کنیم، در منطقه ای که همین حاال هم مملو از 
 مشکالت و تضادهای گوناگون است، منطقه ای
 که برای س���الها در معرض تالش قدرت های 

خارجی برای دخالت در آن بوده است. ما همچنین 
ارزیابی دقیق و کاملی از ترور فرمانده سپاه قدس 
سردار سلیمانی در ژانویه امس���ال ارائه و آن را 
محکوم کردیم. همانطور که شما هم اشاره کردید 
آمریکایی ها مسئولیت را به عهده گرفتند.   معتقدم   
این موضع غیرقابل قبولی برای هر کشوری است. 
من شنیدم که در ایران اعالم شده است که نتایج 
تحقیقات درباره ترور آقای فخری زاده به دست 
آمده است. فکر می کنم   زمانی که ایران تشخیص 
بدهد که امکان انتشار نتایج تحقیقات میسر است، 
این برای همه کشورها مهم خواهد بود که از این 

نتایج آن مطلع شوند.
الوروف سپس با اشاره به این که پیام هایی 
که از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم نشانگر این 
واقعیت است که اتحادیه اروپا نمی تواند مستقل 
باشد افزود:  اگر این طور باشد اروپا نمی تواند به 
عنوان قطب مس���تقل در نظام چندقطبی جهانی 

درنظر گرفته شود.
  مبادالت بازرگانی ایران و روسیه

 وی دربخش دیگری ازاین گفتگو ، با اشاره 
به افزایش همکاری ه���ای اقتصادی و بازرگانی 
ایران و روس���یه، افزود: حجم مبادالت بازرگانی 
ایران و روسیه س���ال گذشته ۲۰درصد افزایش 
یافت و در دوره شیوع ویروس   کرونا هم حجم 
مبادالت دو کشور هشت درصد رشد داشته   که با 

هیچ کشوری چنین نبوده است.

 الوروف همچنین به افزایش صادرات ایران 
به روسیه در سال گذشته اشاره کرد که به گفته وی 

رشد قابل توجهی یافته است.
  وزیر خارجه روس���یه  خاطرنشان کرد: 
توافقنامه تجارت ترجیحی یک سال است که بین 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس���یا اجرا می شود. 
در این مدت حجم مبادالت بازرگانی بین ایران 
و این اتحادیه 1۵درصد افزایش یافته اس���ت. 
حجم صادرات ایران به بازارهای اتحادیه اوراسیا 

3۰درصد افزایش یافت.
  وی گفت:   عمال با هیچ کشوری چنین 
شاخص هایی از همکاری را نداریم. در شرایط همه 
گیری کرونا مبادله کاال افزایش یافته و واردات ما 
از ایران به مراتب سریعتر از صادرات ما به   ایران 
رشد کرده است. در سال ۲۰1۹ توافقنامه موقت 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا الزم االجرا 
شد که در اصل شرایطی را فراهم می کند تا بازار 
بزرگ کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به روی 
کشور شما باز شود  به همین خاطر الزم است به 
شهروندان  ایرانی درباره روابط اقتصادی و تجاری 

ما اطالع رسانی شود.
 الوروف ب���ا تاکی���د بر لزوم گس���ترش 
همکاری ه���ای اقتص���ادی ای���ران و روس���یه 
افزود:   ظرفیت های اقتص���ادی داریم که می تواند 
 گس���ترش  یابد. همکاری های دو کشور در عرصه 

فنی- نظامی را از یاد نبریم که می تواند توسعه  یابد .

يادداشت بيانيه نمایندگان ولي فقيه در استان هاي شمال غرب عليه اظهارات اردوغان

خدا كند اشتباه شده باشد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوري ترکیه، در مراس��م جشن 
آزادي قره باغ در باکو سخنان نسنجیده و غیر قابل قبولي بر زبان رانده 
که احساس��ات ملي ایرانیان آزاده و وطن پرست را جریحه دار کرده 
است. دکتر ظریف که کمتر عصباني مي شود و دیپلمات هوشمند و 
خودداري هم هست، این بار نتوانست و نمي بایست سکوت مي کرد 
و نکرد و به رئیس جمهوري متوهم ترکیه یاد آوري کرد که بد نیست 
تاریخ را به درستي بخواند و مرور کند و نمایندگان آذري مجلس هم 
از این اظهارات نادرست برآشفتند و پاسخ هایي به این سخنان دادند.  
وزارت امور خارجه هم س��فیر ترکیه را فراخواند و اعتراض شدید 
جمهوري اسالمي ایران را نسبت به این اظهارات به سفیر ابالغ کرد و 
عجیب اینکه وزارت خارجه ترکیه هم به جاي عذرخواهي، دست به 

اقدام متقابل زد! 
مسأله این است که ایران بر خالف ترکیه در ماجراي قره باغ، ضمن 
تأکید بر حق آذربایجان براي دس��ت یابي به مناطق اشغال شد ه اش، 
از دخالت مستقیم در این جنگ پرهیز کرد و لزوم پایان دادن به آن و 
نشس��تن پاي میز مذاکره و بحث  هاي دیپلماتیك را پیشنهاد داد و در 
این جریان به گونه اي عمل کرد که حتي مقامات جمهوري آذربایجان 
از موضع ایران تقدیر کردند. با اینکه ایران با وجود چندین بار تعرض 
اتفاقي و ناخواسته و حمالت موشکي و خمپاره اي به روستاهاي مناطق 
مرزي مي توانس��ت واکنش هاي تندتر و مداخله مستقیم تري صورت 
دهد چرا که برخالف ترکیه، این درگیري درست در مرزهاي ایران در 
حال کشتار و تخریب بود و این تنش و آتش آن براي ما هم کم خطر 
نبود، اما ترکیه این حد از خویش��تنداري را نیز نش��ان نداد و به جو 
ناسیونالیستي و پان ترکیسم دامن زد و حال نیز مي خواهد خود را در 
نقش قیم جمهوري آذربایجان جابزند تا به رویاهاي نو عثماني خود 
بیشتر نزدیك شود. اما حداقل از اردوغان به عنوان رهبر کشور همسایه 
این انتظار بود که قدري نمك شناس باشد و همسایه داري را از همسایه 

قدرتمند خود یاد بگیرد. 
ممکن است رئیس جمهوري ترکیه در باکو احساساتي شده باشد 
و نادانسته و جوگیر، شعر پرت و بي ربطي خوانده باشد که اگر چنین 
باشد راه حل آن عذرخواهي و توضیح رسمي است ولي اگر با اهداف 
و نیاتي ازجمله تیره کردن روابط جمهوري آذربایجان با ایران )که اخیراً 
میزبان وزیر امور خارجه اش بود که براي تقدیر از موضعگیري حکیمانه 
ایران در بحران قره باغ و تقویت روابط اقتصادي و سیاس��ي بین دو 
کشور به تهران آمده بود( و با علم و اطالع کافي به چنین اقدامي دست 
زده است، شایسته است که به روشني به او یاد آوري شود که دوران 
امپراتوري هاي قرن هفدهمي و هجدهمي و نوزدهمي گذش��ته است 
و حال زمان همس��ایه داري و همسایه پروري و حفظ روابط حسنه و 
مبتني بر احترام متقابل و پرهیز از منازعات قبیله اي و قومي است و اگر 
خداي ناکرده گمان مي  کند که مي تواند روي تحریکات تجزیه طلبانه و 
قوم گرایي براي ایجاد شکاف در وحدت ملي و سرزمیني ایران عزیز 
حسابي باز کند، سخت در اشتباه است؛ چرا که براي پاسخگویي به 
چنین توهماتي همان مناطق ترك نشین ایران براي بر سر جا نشاندن هر 
شیطنت تجزیه طلبانه اي کفایت مي کند و این غیور مردان آذربایجان 
ایران، اگر از هر قوم و طایفه اي ایراني تر نباشند کمتر از آنان نسبت به 
این سرزمین بزرگ که زماني بخش اعظمي از همسایگان فعلي را نیز 

شامل مي شد، تعصب و غیرت ندارند و چه بسا بیشتر دارند. 
نکته مهم اینکه روابط ایران و ترکیه در یکصد سال اخیر و به ویژه 
در طول چهار دهه اخیر همواره روابط حس��نه و خوبي بوده و شاید 
بیشتر از ایران، ترکیه از این حسن روابط بهره مند شده است؛ از جنبه 
اقتصادي اما این دو کشور همسایه البته رقابت هایي با هم براي تسخیر 
بازارهاي منطقه داشته اند که البته س��هم ترکیه از این بازار بیشتر از 
ایران بوده و حال شاید اردوغان که بلندپروازي هاي آشکاري هم در 
سال هاي اخیر داشته درصدد گل آلود کردن روابط ایران و آذربایجان 
و تس��خیر کامل بازار این کشور است تا نقش و سهم بیشتري داشته 
باشد. شاید هم گمان مي کند حال که ایران درگیر بدترین تحریم هاي 
آمریکا و دشمني هاي صهیونیستي اس��ت و مشکالت اقتصادي هم 
دارد، خداي ناکرده در موضع ضعف است و مي تواند به نفع آمریکا و 
اسرائیل و رفقاي منطقه اي اش خودي نشان بدهد و عرض اندامي بکند 
و یا شاید هم هیچکدام از اینها نیست و او به عنوان رهبر حزب عدالت 
و توس��عه که درگیر مشکالت شدید اقتصادي و تنش هاي سیاسي و 
کاهش محبوبیت حزبي است، براي فرار از این مشکالت خواسته تا 
 جبهه جدیدي براي فرافکني بگشاید و محبوبیتي در داخل براي خود 
دست و پا کند. هر چه که هست بهتر است اهمیت حفظ روابط حسنه با 
همسایه قدرتمند خود را دریابد و در مقام جبران برآید. نکته دیگر اینکه 
مسایلي از این دس��ت که البته نمي شود به آن نام بحران داد، حداقل 
این حسن را دارد که به ما گوشزد کند بیش از پیش به وحدت ملي و 
سرزمیني خود توجه کنیم و اجازه کوچك ترین اختالفي را که ممکن 
است براي غریبه ها توهم بیافریند ندهیم و وحدت و اتحاد بي نظیر ترك 
و ک��رد و لرد و بلوچ و عرب و ... ایران را که همواره نقطه قوت قوام 

این سرزمین خدایي بوده، قدر بدانیم.

فتح اهلل آملی

والیتی: عادی سازی روابط مراكش با رژیم  صهيونيستی، خيانت به جهان اسالم است

هشدار مسئوالن به مردم؛ آسان گيري كرونا موج جدید به دنبال دارد

روسيه: برجام نباید بازنگري شود / آمریكا مسبب وضع فعلي است

وزیر خارجه تركيه : اردوغان از حساسيت های 
شعری كه خواند اطالع نداشت

اولين تست انسانی واكسن ایرانی كرونا  
هفته اول دی   انجام می شود

رئیس س���تاد اجرایی فرمان امام )ره(، از نخستین تزریق تست انسانی 
واکسن کرونا در هفته اول دی ماه خبر داد.

به گزارش مهر، محمد مخبر با بیان این که آزمایش انسانی واکسن در سه 
 مرحله انجام می شود، گفت: بنده و همه همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
 آمادگی تزریق این واکسن را داریم و ما این واکسن را تزریق خواهیم کرد.

وی افزود: اقدامات خوبی در رابطه با تولید واکس���ن کرونا در کشور 
صورت گرفته اس���ت و ما بهترین و مطمئن ترین واکسن را در کشور تولید 
خواهیم کرد.مخبر با بیان این که خط تولید واکسن آماده است و مشکلی در 
تولید واکسن و تزریق سرم نخواهیم داشت گفت: با توجه به اجازه وزارت 
بهداشت، آزمایش انسانی واکسن کرونا هفته اول دی ماه تزریق می شود و این 
واکسن با کمترین تبعات تولید و از ویروس ضعیف شده استفاده شده است.

به گفته وی، در مرحله اول آزمایش انسانی واکسن کرونا، این واکسن به 
۵۶نفر با جنسیت و سن متفاوت تزریق می شود و بعد از ۲۸روز و مشخص 
شدن نتایج بررسی، مرحله دوم با تزریق به ۵۰۰نفر آغاز می شود. بعد از ۲۸روز 
از تزریق دوم و بررسی نتایج، مرحله سوم بدون محدودیت با تولید انبوه و 

عرضه گسترده آغاز خواهد شد.
رئیس س���تاد اجرایی فرمان امام )ره(، با بیان این که مردم کشورمان از 
واکسن ایرانی اطمینان دارند گفت: ما برای تزریق واکسن با متقاضیان زیادی 
روبرو ش���دیم و باید گفت که 3 تا ۴ماه بعد از آزمایش انسانی، به نقطه ای 

خواهیم رسید که کشور از واردات این واکسن بی نیاز می شود. 
نخستین واکس���ن کرونا تولید محققان ایرانی که موفق به دریافت کد 
اخالق و کارآزمایی انس���انی از وزارت بهداشت شد در شرکت شفا فارمد 
وابسته به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تولید شده است. این در 
حالی است که سه واکسن دیگر کرونا هم که از سوی محققان شرکت های 

ایرانی تولید شده، در مرحله دریافت مجوز کارآزمایی بالینی هستند.

 مولود چاوش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه در تماس  تلفنی دیشب 
خودبا محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان با تاکید بر روابط نزدیک 
و دوستانه میان دوکشورو سیاست قطعی 
حسن همجواری آنکارا، اطمینان داد که 
رئیس جمهوری ترکیه به حاکمیت ملی 
و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام 
کامل گذاشته و نسبت به حساسیت های 
پیرامون شعر قرائت شده هم مطلع نبوده 

است و آن را صرفا در ارتباط الچین و 
قره باغ می دانسته، به همین دلیل آن را 
در مراسم باکو خوانده است.ظریف هم 
در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت 
روابط دوس���تانه و حاکی از احترام دو 
کشور و همچنین روابط صمیمانه میان 
رئیس جمهوری ترکیه و مقامات عالیه   
ایران، ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه 
در بس���تر اعتماد متقابل بیش از پیش 

گسترش یابد.

تجمع اعتراضي مردم تبريز در مقابل كنسولگري تركيه

امام جمعه زنجانامام جمعه اروميهامام جمعه تبريزامام جمعه اردبيل



�گهي فر�خو�� مناقصه عمومى 
(به همر�� ���يابى كيفى) 

(نوبت ���)

شركت فاضال� تهر�� �� نظر ���� مناقصه عمومى به شر� �ير �� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� �� 
� فاضال� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل 

ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.  
1. نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��: ش���ركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش �نديشه ششم � تلفن: 

02188435961 �  فكس: 02188409194 
2. موضو� مناقصه: 

شما�� مناقصه ستا� �ير��تضمين شركت �� مناقصهنو� مناقصهموضو� ���يابى كيفى
1,440,000,0002099005420000076�� مرحله ��خريد 25 تن پلى �لكتر�ليت مو�� نيا� مد�� 1 �لى 4 تصفيه خانه فاضال� جنو� تهر��

3. مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18 ��� يكشنبه  مو�� 99/9/30
4. مهلت تحويل پيشنها�ها: تا ساعت 10 ��� سه شنبه مو�� 99/10/16
5. تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11  ��� سه شنبه مو�� 99/10/16

 (( به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مشر��� مخد�� � پيش���نها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� 
نخو�هد شد.)) 

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

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

  مر�جعه نمايند.
شركت فاضال� تهر��

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 � 99/112
شركت �ير�� تر�نسفو

��نظر ���� 9000 كيلوگر� سيم جو� ��گو� با مشخصا� فني 
DIN EN ISO 14341(2008-08) 0.8 SG2 �� �� طري���ق 

مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن 
6 � 33790761 � 024 ��خل���ي 2386 �� س���اعت 17 � 9 تما� 
حاصل نمو�� � حد�كثر ظر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نسبت به ��يافت �سنا� � مشخصا� كامل �� طريق مر�جعه به سايت
 www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به همر�� 

معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.
شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � شركت �ير�� 
تر�نسفو (خريد ��خلي)

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 � 99/111
شركت �ير�� تر�نسفو

��نظر ���� 6000 عد� پولك شير ���ياتو� مطابق مشخصا� فني 
��خو�ستي� مو�� نيا� �� تر�نس���فو�ماتو�ها� توليد� �� �� طريق 

مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن 
33791315 � 024 �� س���اعت 17 � 9 تم���ا� حاص���ل نمو�� 
� حد�كث���ر ظر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي نس���بت به 
 ��يافت �س���نا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه به سايت

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

شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � 
شركت �ير�� تر�نسفو(خريد ��خلي)

(�گهي مز�يد�)
شما��: 994292 � 22

شركت توسعه پست ها� �ير�� تر�نسفو
��نظر ���� �قال� ما��� �يل �لذكر خ���و� �� �� طريق مز�يد� به فر�� 

برساند:
1) فن كويل (12�ستگا�)
2) هيتر 510 (1�ستگا�)

ل���ذ� متقاضيا� مي تو�نند حد�كثر ظر� مد� 2 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� 
�گهي جهت با��يد � �خذ ليس���ت �قال� � ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 
�� س���اعت 9 �لي 14 به ���� �يل مر�جعه نمايند. ش���ركت توسعه 

پست ها� �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.
����: �نجا� � شهر� صنعتي شما�� يك (�شر��)� �نتها� 
بلو�� پرفسو� ثبوتي� خيابا� �� جنوبي� شركت توسعه 

پست ها� �ير�� تر�نسفو�
 تلفن: 32223001�024 (سهر�بي � ��خلي 222)
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شركت حفا�� شما� �� نظر ���� � مناقصا� �يل �لذكر �� با مشخصا� � شر�يط كلي به صو�� عمومى به تأمين كنندگا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
�لف: شر� مختصر خدما�:

مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (به �يا�)مد� خدما�شر� مختصر خدما�شما�� مناقصه��يف
644/400/000  (ششصد � چهل � چها� ميليو� � چها�صد هز�� ) �يا��� سا��جا��18 �ستگا� جرثقيل  25 تن 99/059 � � � �1
271/935/000  (��يست � هفتا� � يك ميليو� � نهصد � سى � پنج هز�� �يا�)�� سا��جا�� 9 �ستگا� �مبوالنس99/060 � � � �2

�جا�� 10 �ستگا� ليفتر�� 5تن �99/061 � � � �3
416/803/500  (چها�صد � شانز�� ميليو� � هشتصد � سه هز�� � پانصد �يا�)�� سا� 3 �ستگا� ليفتر�� 10 تن

113/850/000  (يكصد � سيز�� ميليو� � هشتصد � پنجا� هز���يا�)�� سا��جا�� 9 �ستگا� مينى بو�99/062 � � � �4
271/935/000  (��يست � هفتا� � يك ميليو� � نهصد � سى � پنج هز�� �يا�)�� سا��جا�� 9 �ستگا� تانكر �برسانى99/063 � � � �5
124/650/000  (يكصد � بيست � چها� ميليو� � ششصد � پنجا� هز�� �يا�)�� سا��جا�� 9 �ستگا� كاميونت 5 تن99/064 � � � �6
203/000/000  (��يست � سه ميليو� �يا�)�� سا��جا�� 5 �ستگا�  �سب كشند�99/065 � � � �7

�جا��31 �ستگا� ��نت �� كابين �99/066 � � � �8
417/000/000  (چها�صد � هفد� ميليو� �يا�)�� سا� 3 �ستگا� سو��كى �يتا��

94/950/000  (نو� � چها� ميليو� � نهصد � پنجا� هز�� �يا�)�� سا��جا�� 6 �ستگا� خو��� تخليه سپتيك99/067 � � � �9
�) مد��� � ش��ر�يط ��ليه متقاضيا�:  1- تو�نايى تهيه � ���ئه تضمين شركت �� هريك �� مناقصا� مند�� �� جد�� فو� .  2- تو�نايي تهيه � ���ئه تضمين �نجا� تعهد�� قر������ 
�� صو�� برند� شد� �� هر يك �� مناقصا� معا�� 5% مبلغ ��ليه قر����� بصو�� ضمانتنامه بانكي معتبر/سپر�� نقد�.   3-���� بو�� حسن سابقه كا� � تجربه كافى � معتبر �تو�نايي 
مالي � نير�� �نس���اني با تجربه � ���ئه تصوير قر�����ها� مرتبط با موضو� هريك �� مناقصا�.  4- تصوير �گهى تأس���يس � �ساسنامه شركت � �گهى �خرين تغيير�� ���نامه �سمى 
.  متقاضيانى كه ����� ش���ر�يط مذكو� ��مو��� فو� مى باش���ند � تو�نايي � �ما�گي �جر�� هريك �� مناقصا� جد�� فو� �� ���� مى باشند, مي تو�نند فر� ها� �ستعال� ���يابي كيفي 
مناقصه گر�� �� �� طريق مر�جعه به پايگا� �طال� �ساني شركت به نشانيwww.ndco.ir��يافت نمو�� � �� فر� ها �� پس �� تكميل به همر�� مد��� مؤيد � تقاضا� كتبي �� خصو� 
 مناقصه مذكو�� حد�كثر ظر� مد� پانز��(15) ���كا�� �� تا�يخ ��� �گهي بر�� ���يابي به نش���اني تهر��� خيابا� �ليعصر باالتر �� خيابا� ش���هيد بهشتي�  نبش كوچه �� �فر�� �

 پال� 2127  با كدپستى 1511714315 به كميته فني � با��گاني �ين شركت تسليم نمايند.  توضيح �ينكه: �سنا� مناقصه پس �� بر�سى مد��� � �طالعا� ��يافتى بين متقاضيا� 
��جد شر�يط كه به تش���خيص كا�فرما �نتخا� خو�هند شد تو�يع خو�هد گر�يد. بديهى �س���ت ���ئه مد��� مذكو� هيچگونه حقى �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هد كر� � شركت حفا�� شما� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد. مضافا� �ينكه �� صو�� عد� ���ئه مد��� ��خو�ستى �� مهلت مقر� به تقاضا� شركت �� مناقصه ترتيب 
�ثر ���� نخو�هد ش���د.  �ين �گهى �� طريق �سترسى به نشانى �ينترنتىwww.ndco.ir قابل ��يافت مى باش���د.  متقاضيا� مى تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر �� �ين �مينه با 
تلفن48614283-021 �48613711-021 � ���� �يميل T&C.committe@ndco.ir تما� حاصل نمايند. ضمنا� هزينه ها� مربو� به چا� فر�خو�� به عهد� برند� هريك 

�� مناقصا� مى باشد.
���بط عمومى شركت حفا�� شما�

�گهى فر�خو�� جهت شناسايى پيمانكا�
موضو�: مناقصا� عمومي يك مرحله �� �� خصو� �جا�� ماشين �ال� سبك � سنگين 

ش�ركت نفت � گا� پا�� �� نظر ���� خريد سه قلم نش���انگر گا� مو�� نيا� خو� �� با برگز��� مناقصه عمومى � �� مرحله �� طبق شر�يط �ير �� طريق يك شركت ��جد 
صالحيت تأمين نمايد.  ش��ر�يط � مد��� ال�� جهت ��يافت �ستعال� ���يابي كيفي:  �لف) ��شتن تجربه كافي � مرتبط با موضو� كا�  �)  �ساسنامه� �ظها�نامه ثبت 
ش���ركت � �خرين �گهي  تغيير�� (مند�� �� ���نامه �سمي)  �)  ���ئه كد �قتصا��� شناس���ه ملي  �) صو�� ها� مالي حسابرسي شد� مربو� به حد�كثر سه سا� گذشته   
�� كليه �شخا� حقوقي ��جد ش���ر�يط �عو� مي گر�� بالفاصله پس �� چا� �گهي ��� � حد�كثر 3 (سه) ��� پس �� �نتشا� �گهي نوبت ��� تا پايا� ساعت ������ �� طريق 
سامانه تد��كاتي �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به نشاني �ينترنتي  WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصا� مر�جعه نمو�� � پس �� �خذ كد كا�بر� � �مز عبو� 
نسبت به ��يافت �سنا� �قد�� نمايند.  ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت 
ش���ركت �� مناقصه محقق سا�ند.      كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� ���يابي كيفي �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت �نجا� خو�هد شد.      �طالعا� � �سنا� 
مناقصه عمومي پس �� برگز��� فر�يند ���يابي كيفي � ��سا� �عو� نامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.      نظر به �ينكه به �ستنا� بخشنامه معا�� 
محتر� مهندسي� پژ�هش � فنا��� ����� نفت� به شما�� 97/213943 مو�� 1397/5/10� كليه خريد ها� شركت ها� تابعه ����� نفت �� تمامي سطو� معامله بايستي 
�� طريق س���امانه تأمين �لكتر�نيكي كاال� صنعت نفت (EP) صو�� پذير�� �نعقا� قر����� � �نجا� خريد صرفا� با تأمين كنندگاني كه نا� �� ها �� فهرست بلند سامانه 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 پيشنها� � تا�يخ گشايش پيشنها�ها: 
طبق تا�يخ ها� مند�� �� �س���نا� 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.  �� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر� متقاضيا� مي تو�نند با شما�� 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 نفت � گا� پا��

شما�� مجو�:5252�1399

تجديد�گهي مناقصه عمومى ��مرحله �� همر�� با ���يابى كيفي 
 مناقصه شما��   WSS-9851784 (نوبت ���)

�گ�هي م�ز�يد�
شركت مهندسى � ساختما� صنايع نفت �� نظر ���� ضايعا� 
پر��� �� خو� �� شهرستا� عسلويه �� به شر� �ير به  فر�� برساند:

ضايعا�� حد���� 50 تن 
متقاضيا� مى تو�نند �� ��� ��ش����نبه 99/9/24 تا جمعه 99/9/28  با ���ئه 
�صل �كپى (پش����ت � ���) كا�� ملى � پر��خت 000�500 �يا�� �سنا� 
مز�يد� �� با مر�جعه به ���� ها� �ير تهيه كر�� � �� محل �س����تقر�� �قال� 
مذكو� �� عسلويه با��يد به عمل ���ند � �� صو�� تمايل� �سنا� مربوطه �� 
تكميل � پاكت پيشنها� قيمت خو� �� تا ��� سه شنبه 99/10/02 به يكى �� 

���� ها� �عال� شد� �� تهر�� يا عسلويه تحويل �هند.
تهر��: خيابا� كامر�نيه جنوبى� كو� پير���  پال� 2�  ش���ركت 
مهندسى � س���اختما� صنايع نفت� مديريت پشتيبانى پر��� ها� 
��حد �نبا�ها � �مو��. تلف���ن: 22214018 � ��خلى 2474 (�قا� 

ملكى) � 2855 (�قا� ���شى)
عس���لويه:  فلكه گا�� بلو�� پر���� ��بر�� فر��گا� قديم ش���ركت 

مهندسى � ساختما� صنايع نفت.
 تلفن تما�: 09399515807 (�قا� ملكى) 

شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� ��گر� (سهامي عا�) به ش���ما�� ثبت 2586 به �ستنا� مصوبه هيأ� مدير� �� نظر 
���� پر��� س���اختما� تجا��� خدماتي � مسكوني ��گر� ��قع �� شهركر� � گو��� چش���مه � خيابا� 20 متر� ��� به مساحت 
3540/80 متر مربع عرصه � �عيا� � با كا�بر� مس���كوني� تجا�� � خدماتي به شما�� پال� ثبتي 501 به شما�� ثبت 19736 صفحه 307 �فتر 184 به شما�� 
��قه 759205 ثبت �سنا� � �مال� ش���هركر� � ����� مجو� ساخت �� شهر���� شهركر� � بر�سا� نظريه هيأ� كا�شناسي �سمي ���گستر� با قيمت پايه 

928 ميليا�� �يا� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� �ساند.
�� �ين ��س���تا �� متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد جهت با��يد �� پر��� � با �� �س���ت ��ش���تن فيش ���يز� به مبلغ 5,000,000 �يا� به ش���ما�� حسا� 
0100970841001 بانك صا���� به نا� شركت سرمايه گذ��� توس���عه � عمر�� ��گر� (سهامي عا�) (بابت خريد �����) �� تا�يخ 1399/09/23 تا پايا� 

�قت ����� 1399/09/27 (به مد� 5 ���) به ��حد �بيرخانه شركت مر�جعه نمايند.
� شركت �� �� يا قبو� پيشنها��هندگا� مز�يد� مختا� �ست.

� هزينه �گهي مز�يد� � ���يابي ملك فو� به عهد� برند� مز�يد� مي باشد.
هيئت مدير� شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� ��گر� (سهامي عا�) 

شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� ��گر�
چها�محا� � بختيا�� (سهامي عا�)

«�گ�هي م�ز�يد� ن�وبت ���»

مراس���م تجلیل از دانش آموزان 
پژوهشگر و فناوران برگزیده با حضور 
وزرای عل���وم و آموزش و پرورش 

برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، منصور غالمی 
وزی���ر علوم، تحقیقات و فناوری در 
این مراسم گفت: هسته اولیه پژوهش 
در مدارس شکل می گیرد و در واقع 
معلمان، اندیشمندی و توانمندی را 

می کارند. 
وی افزود: پژوهش���گران همان 
درختی را به بار می آورند که بذر آن 
توسط معلمان در تک تک کالس های 
کشور ایران اسالمی کاشته می شود. 
هفته پژوهش برای یادآوری در موضوع 
پژوهش است و حرکت این جریان 
به س���مت رشد و ارتقا قابل ستایش 

است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
ادامه داد: تربیت نسل آینده در تمامی 
سطوح جزو دستاوردهایی است که 
در دوران پس از انقالب اسالمی ایران 
مورد توجه قرار گرفته است. امروزه 
کشور به واس���طه این دستاوردهای 
پژوهشگران توانسته تمامی نیازهای 
تخصص���ی خ���ود را تأمین کند و 
پژوهشگران ایرانی اکنون برای تمامی 

دنیا اثرات مفید داشته اند. 
غالمی تأکید کرد: باید قدردان 
معلمانی بود که این نهال پژوهش و 
علم را کاش���ته اند. به واسطه تالش 
و زحم���ات این معلمان اس���ت که 
دس���تاوردهای علمی و پژوهشی در 

کشور حاصل می شوند. 
وی اف���زود: در بحث پژوهش، 
نگاه پژوهش���گر و خودباوری فرد 
اهمیت بسیاری دارد. خود باوری باید 
در پژوهشگر تقویت شود تا به سمت 
جلو و پیش���رفت های بیشتر حرکت 
کند. خودباوری را باید در نسل جدید 
تقویت کرد و این خودباوری، انرژی 
اصلی برای حرکت کش���ور ایران در 

دنیا است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
یادآور شد: در همین دوره یک ساله پس 

از شیوع ویروس کرونا تعداد زیادی 
از ش���رکت های دانش بنیان در یک 
اقدام بی سابقه توانستند به نیازمندی های 
جامعه پاسخ دهند. بنابراین، این نوید 
وجود دارد که جریان پژوهش به سمت 
خوبی پیش می رود و پیشرفت های 
بیشتری در این زمینه حاصل می شود. 

محس���ن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش هم در س���خنانی 
گفت: بیش از ۶۰۰معلم و دانش آموز 

پژوهش���گر در سطح کشور مشغول 
فعالیت هستند. وقتی دانش آموزان به 
انجام پژوهش مسلط شوند، می توانند 
گام های مؤثرتری برای آینده کشور 
بردارن���د .  وی اظهار کرد: آموزش و 
پرورش نخستین سنگ پژوهش را بنا 
می گذارد، چرا که دانش آموزان را در 
بهترین دوره یادگیری در اختیار دارد. 

حاجی میرزای���ی با بیان اینکه 
استمرار کارکرد انسانی حل مسأله به 
عهده نظام یادگیری است، افزود: نظام 
یادگیری کمک می کند تا افراد نقش 
خود را به درستی ایفا کنند. زیرا همه 
افراد جامعه در جستجوی اهداف و در 

تالش برای حل مسأله هستند.  
وزیر آموزش و پرورش تصریح 

ک���رد: پژوهش جزو الینفک زندگی 
انس���انی و به معنای فهم دقیق روابط 
میان پدیده ها، روشن شدن مجهوالت 
و توانمندی مرتب کردن مجهوالت و 

بهره مندی از ظرفیت هاست. 
همچنین پژوهش، نیاز واقعی هر 
جامعه ای است و یک حکمرانی شایسته 
باید توانایی حل مسأله به صورت پایدار 
را داشته باشد. در این راستا پژوهش در 
گرو راهبردی ترین مأموریت هایی است 

که توس���ط جامعه دنبال می شود.  وی 
ادامه داد: دانش آموزان پژوهشگر، در 
آینده دانشجویان توانمندی خواهند شد 
که کس���ب و کار حرفه ای تری دارند 
و با شکل دادن روابط اجتماعی بهتر، 
توانایی حل مسأله را در جامعه افزایش 
می دهند. زیر ا مسائلی در جامعه حل 
می شوند که درک مشترکی از حل آنها 
وجود داشته باشد و با ایجاد تفاهم در 
سطح ملی برای حل مسأله، توانایی 

جامعه افزایش می یابد . 
غالمحس���ین رحیمی، معاون 
پژوهش���ی و فن���اوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری هم در این مراسم 
اظه���ار کرد: ایران در یک دهه اخیر 
توانست از نظر تولید مقاله در جهان 

رتبه ۱۵و امس���ال رتبه ۱۴رابه دست 
آورد. همچنین میزان ارجاع به مقاالت 
دانش���مندان ایرانی در جهان افزایش 

یافته است. 
وی همزمان با آغاز هفته پژوهش 
گفت: ما 3۰ س���ال است کار شروع 
را کرده ایم و در این مدت کسی فکر 
نمی کرد که ما دوره دکتری داشته باشیم 
و حتی کس���ی فکر تبادل دانشجوی 
دکتری را هم نمی کرد. همچنین کسی 

به ذهنش خطور نمی کرد که ایران در 
توسعه جهانی مشارکت کند. 

رحیمی افزود: ساختارهای فناوری 
در یک دهه گذش���ته در کشور فعال 
شدند، هرچند هنوز در سطح بین المللی 
محسوس نیستند اما اگر حرکت توسعه 
فناوری دانش بنیان به همین سرعت و 
پرشتاب باشد، در سال های نزدیک در 
حوزه فناوری های نو و پیش���رفته به 
جایگاه مناسب بین المللی نیز می رسد.  
کریمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش نیز سخنانی بدین 
ش���رح بیان کرد: مراس���م تجلیل از 
دانش آموزان پژوهش���گر به منظور 
قدرشناس���ی از زحمات آنها است، 
چراکه مدرس���ه بهترین جایگاه برای 

پرورش است. امسال برای سومین سال 
متوالی از دانش آموزان فعال در دوره 
اول ابتدایی که در حوزه داستان نویسی 

برتری داشتند، تقدیر می شود. 
وی افزود: جش���نواره تجلیل 
از پژوهش���گران همراه با ۱۵کمیته 
برای بررس���ی آثار بیش از ۵میلیون 
شرکت کننده در جشنواره هفته پژوهش 
با بیش از هزاران ساعت ارزیابی روز 

دوشنبه ۲۴آذرماه برگزار می شود . 
گفتنی اس���ت، در این مراسم 
با حضور خانواده ش���هید محسن 
فخری زاده، دانشمند برگزیده هسته ای و 
دفاعی کشور، از »برنامه کشوری معلم 
پژوهنده؛ دانشمند شهید فخری زاده« 
رونمایی شد. همچنین سه دانش آموز 
پژوهشگر برگزیده به صورت نمادین 

مورد تجلیل قرار گرفتند . 
پرونده کنکور نظام قدیم بسته 

شد 
وزیر علوم همچنین در حاشیه 
این آیین درباره وضعیت کنکوری های 
نظام قدیم در سال ۱۴۰۰گفت: پرونده 
این موضوع بسته شده است و دیگر 

ادامه ندارد. 
منص���ور غالمی درباره  حذف 
کنکور توضیح داد: ش���ورای عالی 
انقالب فرهنگی به طور جدی پیگیر 
تدبیری برای جایگزینی کنکور فعلی 
است و امیدواریم نتیجه خوب و قابل 
اعتمادی از لحاظ ارزیابی و انتخاب 
دانش آموزان برای دانشگاه ها به دست 

بیاید. 
وی افزود: ش���اخص اصلی ما 
در حال حاضر نمره آزمون سراسری 
اس���ت. اگر بخواهیم این شاخص را 
جایگزین کنیم، باید یک انتخاب علمی 
انجام دهیم. انتخاب علمی را قاعدتا 
در یک سال تحصیلی نمی شود انجام 
داد و باید چندس���ال متوالی را با یک 
سیستم ثابت و همه گیر از نظر سطح 

ملی ارزیابی کنیم. 
وزیر عل���وم پیش بینی کرد در 
س���ال ۱۴۰۰قبل از ثبت نام کنکور 

۱۴۰۱،تصمیم نهایی اعالم شود. 
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حکمت نهج البالغهتجلیل از دانش آموزان پژوهشگر با حضور وزرای علوم وآموزش و پرورش 

دنیا همچون مار سّمی است که پوستش نرم است و 
درونش زهر کشنده است. فریب خوردۀ نادان بدان 

می گراید و خردمند دانا از آن می پرهیزد.

وزیر فرهنگ و ارش���اد اسالمی در پیامی درگذشت 
رهنورد زریاب، از چهره های ادبی کش���ور افغانس���تان را 

تسلیت گفت. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در متن پیام سیدعباس صالحی 
آمده است:»درگذشت چهره برجسته ادبی و فرهیخته فقید 
مرحوم رهنورد زریاب را به ملت شریف کشور دوست و 

همسایه افغانستان صمیمانه تسلیت می گویم. 
آوازه نام استاد زریاب فراتر از حوزه جغرافیایی زادگاه آن 
مرحوم، در گستره وسیع فارسی زبانان، زبانزد اهالی فرهنگ و 
هنر بود و آثار و تألیفات او به ویژه در عرصه ادبیات داستانی، 
شهرتی جهانی یافتند که برای عالقه مندان زبان فارسی به 

عنوان میراثی ارزشمند به یادگار باقی خواهند ماند . 
محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز در پیامی به این شرح درگذشت رهنورد زریاب را 
تسلیت گفت: »نویسنده صاحب نام افغانستان با آثاری سرشار 

از مهرورزی و انسان دوستی رخ در نقاب خاک کشید. 

استاد محمداعظم رهنورد زریاب، در نهمین جایزه ادبی 
جالل آل احمد با کتاب ارزشمند »چارگرد قال گشتم« مهمان 
و برنده بخش ویژه این رویداد ادب فارسی بود. او همواره 
گنجینه س���ترگ تمدن فارسی را در قالب واژگان نوین به 

مخاطبان هدیه می کرد  . 
محمداعظم رهنورد زریاب، نویسنده اهل افغانستان 
در س���ال ۱3۲3متولد شد. او در رشته خبرنگاری دانشگاه 
کابل تحصیل کرد و مدتی بعد از پایان تحصیل با استفاده 
از یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و مدرک کارشناسی 
ارشد گرفت. رهنورد زریاب به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نویسندگان افغانستان در این سال ها مطرح بوده است. از آثار او 
می توان به »هذیان های دور غربت)طنزها(«، »آزادی اندیشه و 
گفتار)مجموعه مقاله های پژوهشی(«، »درویش پنجم)رمان(«، 
»گلنار و آیینه)رمان(«، »داس���تان ها )مجموعه شش جلدی 
داستان های کوتاه(«، »زیبای زیر خاک خفته)گزیده داستان های 
کوت���اه(« و ... اش���اره کرد.  محمداعظم رهنورد زریاب در 

۲۱آذرماه ۹۹در ۷۶سالگی در کابل درگذشت. 

معاون���ت درمان وزارت بهداش���ت اعالم کرد: در 
چهارچوب تشدید نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص 
پزشکی، در هفته گذشته فعالیت یک آزمایشگاه در حوزه 
نظارتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که بدون اخذ مجوز 
اقدام به پذیرش و انجام آزمایش تش���خیص مولکولی 

کووید۱۹کرده بود، متوقف شد. 
به گزارش ایسنا، همچنین مجوز دو آزمایشگاه مجاز 
به انجام این آزمایش که در ثبت نتایج آزمایشگاهی در 
سامانه پرونده الکترونیک سطح یک سهل انگاری و تأخیر 
کرده بودند و یک آزمایشگاه به دلیل کسب نتایج نامطلوب 
در مهارت آزمایی، به دس���تور معاون درمان دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی تعلیق شدند.  
بر مبنای ابالغ وزارت بهداشت، تمامی آزمایشگاه های 
تش���خیص پزشکی دولتی و خصوصی برای پذیرش و 
انجام آزمایش تش���خیص مولکولی کووید۱۹ باید تأیید 
معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی در ارتباط 
با رعایت استانداردهای تضمین کیفیت و امنیت و ایمنی 
زیس���تی را دریافت کرده باش���ند و صالحیت فنی آنها 
به وس���یله آزمایشگاه مرجع کشوری کووید۱۹در انستیتو 

پاستور ایران احراز شود. 
۲۲۱ فوتی جدید 

دکتر سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
از شناس���ایی ۸۲۰۱مورد جدید کووید۱۹در کشور طی 
۲۴س���اعت منتهی به ۲۲آذرخب���ر داد و گفت: مجموع 
بیماران کووید۱۹در کش���ور به یک میلیون و ۱۰۰هزار و 

۸۱۸نفر رسید . 
وی افزود: متأس���فانه در این م���دت، ۲۲۱بیمار 
کووید۱۹جان خود را از دس���ت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری ۵۱هزار و ۹۴۹نفر شده است. 
سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد: شرایط کنونی 
بیماری در کشور به رغم بهبود نسبت به هفته های گذشته، 
همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و نباید تحت 

هیچ شرایطی وضعیت را مطلوب فرض کنیم. 
خطر استفاده از داروهای گیاهی 

علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه 
ایران گفت: اگر منتظر بمانیم که بایدن بر سر کار بیاید و با 

پول های بلوکه شده واکسن تهیه کنیم، هموطنان بیشتری را 
از دست خواهیم داد و تا تیرماه سال آینده باید همین روند 
مرگ و میر باال را شاهد باشیم. حداقل مردم در این شرایط 
و این روند تصمیم گیری ها، پروتکل ها را با دقت بیشتری 

رعایت کنند تا بتوانند جان خود را حفظ کنند . 
به گزارش ایلنا سوادکوهی با بیان اینکه تست و مهم تر 
از آن، تمامی خدمات بیمارستانی  در بسیاری از نقاط دنیا 
رایگان است، تأکید کرد: در ایران هم رئیس جمهوری اعالم 
می کند که تمامی مراحل رایگان است اما در بیمارستان ها 
هزینه تمامی خدمات از بیماران دریافت می شود و دولت 

یارانه ای نمی پردازد. 
همچنین ادعای رایگان بودن خدمات، حکایت همان 
واکسنی است که وزیر بهداشت می گوید رزرو کرده اما 
رئیس بانک مرکزی مدعی است که چنین اعتباری نداریم 
و تحریم اجازه خرید واکسن را نمی دهد. این در حالی 
اس���ت که فعاالن و واردکنندگان دارو می گویند واردات 
واکسن ارتباطی به تحریم ها ندارد. همین االن اگر اعتبار را 
در اختیار این افراد قرار دهند می توانند  برای واردات اقدام 
کنند.  وی گفت: اگر سفارشی برای واردات واکسن کرونا 
داده اند، چرا برگه سفارشی وجود ندارد؟ تمامی کشورها 
خرید و رزرو واردات واکسن را اطالع رسانی می کنند و 
کشور و شرکت مقابل هم سفارشاتی که دریافت کرده، 
مبدا و میزان سفارش���ات را در رسانه ها مطرح می کند؛ 
بنابراین اگر ایران سفارشی برای خرید واکسن کرونا داده 
بود، اعالم می شد و چطور است که ایران در هیچ لیستی 

از سفارشات هیچ کشوری قرار ندارد؟ 
وی درباره میزان اثرگذاری داروهای گیاهی در کنترل 
ویروس کرونا و بهبود بیمار کرونایی توضیح داد: درمان 
گیاه���ی را تا حدی می توان پذیرفت اما نه برای بیماری 
کرونا. در مبارزه با ویروس کرونا سرعت عمل و قدرت 
داروی���ی حرف اول و آخر را می زند. ویروس کرونا این 
وقت را به افراد نمی دهد که عرق رازیانه بخورند و در 
چن���د روزی که افراد این درمان ها را امتحان کنند کرونا 
کار را تمام می کند؛ چراکه س���رعت عمل آن بسیار زیاد 
اس���ت و دقیقا می داند که چه برنامه ای دارد و باید چه 

کاری انجام دهد. 

هشدار مسئوالن به مردم؛ آسان گیري کرونا موج جدید به دنبال دارد
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سیدعباس صالحی: گام نخست انقالب 
نقطه درخشانی در حیات قرآنی است 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم 
کرد: جریان قرآنی در گام نخست انقالب 
یکی از نقطه هایی اس���ت که می توان به 
آن بالید. وقتی تاریخ ایران زمین را با این 
۴۰سال مقایسه می کنیم مشهود است که 
گام های شتابنده ای را در انس ظاهری و 

معرفتی با قرآن پیموده ایم. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و 
اطالع رس���انی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، س���یدعباس صالحی شامگاه 
جمع���ه، ۲۱آذر در آیین پایانی چهل و 
سومین دوره مسابقات سراسری قرآن 

کریم جمهوری اسالمی ایران گفت: بخش قابل توجهی از توفیقات قرآنی در 
ایران را در این دوره ۴۰ساله می بینیم. 

ش���اید هیچ دوره تاریخی ایران با این دوره ۴۰ساله قابل قیاس نباشد و 
کامال مشهود است در این بازه زمانی اتفاقات بسیار شتابنده ای داشته ایم و این 
محفل )مسابقات قرآنی( نمایه ای از این اتفاقات مثبت و اساسی است.  وی تأکید 
کرد: در حوزه رسانه های قرآنی هم در ۴۰سال گام نخست انقالب، اتفاقات 
قابل توجهی رقم خورده اند. راه اندازی رادیو قرآن، ش���بکه ترتیل، شبکه قرآن 
سیما و ... در حوزه رسانه ملی، همچنین حدود ۲۰نشریه علمی و پژوهشی 
قرآنی و بیش از همین تعداد نشریات علمی ترویجی و خبرگزاری های قرآنی 

از جمله فعالیت های این حوزه در ۴۰سال گذشته اند.  
صالح���ی اف���زود: در حوزه پژوهش ها و مطالعات قرآنی هم جریان در 
این ۴۰س���ال قابل مقایس���ه با دوره های پیش نبوده و انتشار دایره المعارف ها، 
دانش نامه ها و حدود ۴۰هزار جلد کتاب قرآنی پس از انقالب اس���المی از 

جمله این مواردند.
  در حوزه ترجمه و تفسیر هم شاهد اتفاقات بسیار اساسی و غیرقابل قیاس 
در دوره نخست ۴۰ساله به عنوان گام اول انقالب بوده ایم. قبل از انقالب تعداد 
معدودی ترجمه  در اختیار بود اما در این ۴۰سال تقریبا ۹۰ترجمه قابل استناد 
و با ادبیات قابل استفاده، عرضه شده اند. همچنین در حوزه تفسیر موضوعی 
و ترتیبی شاهد اتفاقات بسیار خوبی بوده ایم که یکی از این آثار تفسیر تسنیم 
آیت اهلل جوادی آملی است که تاکنون بیش از ۵۰جلد آن منتشر شده است.  وزیر 
فرهنگ و ارش���اد اس���المی گفت: یکی از نقطه هایی که در گام اول انقالب 
می توان به آن بالید، جریان قرآنی این ۴۰ساله است. وقتی تاریخ ایران زمین را 
با این ۴۰سال مقایسه می کنیم مشهود است که گام های شتابنده ای را در انس 

ظاهری و معرفتی با قرآن پیموده ایم. 
صالحی افزود: اکنون در گام دوم انقالب قرار داریم و باید نسبت حرکت های 
قرآنی با گام دوم انقالب اسالمی بازتعریف خود را پیدا کند. در گام دوم انقالب 
اسالمی، منشوری که رهبر معظم انقالب تفسیر و ترسیم کردند، حرکت انقالب 
به طرف تمدن سازی اسالمی است. ایشان در این منشور نکات قابل توجهی را 

به عنوان موتور پیشران تمدن اسالمی بیان کردند. 

راه اندازی بخش پت سی تی بیمارستان 
قلب شهید رجایی

چهار نفر عضو افتخاری فرهنگستان زبان شدند 

بخش پت سی تی بیمارستان قلب شهید رجایی با کمک هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران برای ارائه خدمات ویژه به آنان راه اندازی   شد. 

به گزارش ایرنا و به گفته مسؤوالن بیمارستان قلب شهید رجایی، تجهیز بخش 
پت سی تی امکانات تشخیصی پیشرفته ای را با استفاده از سیستم تصویربرداری 
پت در اختیار پزشک قرار می دهد که شامل حدود 3۰تا ۴۰درصد از بیماران در 
زمینه نوکلئوآرکاردیولوژی می شود. همچنین با امکانات موجود، تخمین زده می شود 
که ساالنه حدود ۲۰۰۰بیمار از این دستگاه بهره مند  شوند.  روش تصویربرداری با 
پت س���ی تی اطالعات بس���یار ارزشمندی از وضعیت اولیه تومورهای بدخیم و 
میزان گسترش موضعی یا دوردست آنها در بدن فراهم می کند که راهنمای بسیار 
مفید پزشک معالج برای انتخاب مناسب ترین روش درمانی است.   همچنین برای 
ارزیابی وضعیت بیماری در حین درمان یا پس از ختم درمان، نسبت به روش های 
مرسوم تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی بسیار دقیق تر است. از دیگر 
کاربردهای پت در پزشکی می توان به تصویربرداری وضعیت حیاتی بافت قلب 
قبل از انجام جراحی قلب باز و تصویربرداری مغز )برای تعیین کانون ایجاد تشنج 

و بررسی اختالالت حافظه مانند آلزایمر و نظایر آن(  اشاره کرد. 

چهار نفر از استادان دریافت کننده 
حکم عضویت افتخاری فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی معرفی شدند. 
به گزارش ایسنا، به مناسبت هفته 
پژوه���ش، احکام عضویت افتخاری 
چهار نفر از اس���تادان زبان فارسی در 

هند به آنان اعطا شد. 
آذرمیدخت صف���وی، رئیس 
موسسه تحقیقات زبان فارسی علیگر، 
ریحانه خاتون، اس���تاد زبان و ادب 
فارسی، شریف حسین قاسمی، استاد 

زب���ان و ادبیات فارس���ی و اردو در 
دانشگاه دهلی، و چندرشیکهر، استاد 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی، 
چهار عضو افتخاری فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی هستند که احکام آنان 
با حضور سفیر ایران در هند، معاون 
سفیر و رایزن فرهنگی تاجیکستان و 
تعداد دیگری از چهره های فرهنگی و 
ادبی و استادان زبان و ادبیات فارسی 
هند، در خانه فرهنگ ایران در دهلی 

نو به آن ها اعطا شد.

پیام تسلیت وزیر  ارشاد  به مناسبت درگذشت رهنورد زریاب 

»چشم انداز سینمای ایران« میزبان 
فیلمسازان زن ایرانی شد 

آثار فیلمسازان زن در جشنواره فیلم های ایرانی کلن،»چشم انداز سینمای ایران«، 
به نمایش در می آید. 

به گزارش سایت هنروتجربه، در این جشنواره سیزده فیلم مستند، داستانی، 
انیمیشن و تجربی به انتخاب قصیده گلمکانی و امین فرزانه فر )دبیر جشنواره( در 
دو سانس مجزا از یازدهم تا سیزدهم دسامبر)۲۱تا ۲3آذر( نمایش داده می شوند. 

فیلم ها به ترتیب الفبا عبارتند از: »امتحان« )سونیا حداد(، »ایکی« )پرستو کاردگر(، 
»اینجا شهر من بود« )تینا پاکروان(، »بابابزرگ عاشق پیشه بود« )مریم مهاجر(، »تستری 
که در آن زندگی می کردم« )روژین شفیعی(، »حلق آویز«  )رقیه توکلی(، »رورانس« 
)سوگل رضوانی(، »زخم غایب« )مریم تفکری(، »سرمه ای« )قصیده گلمکانی(، 
»کالف« )ملیحه غالمزاده(، »گاو آمریکایی« )فاطمه طوس���ی(، »مالقات« )آزاده 
موسوی( و »نقش« )فرنوش صمدی(.  هفتمین دوره از جشنواره فیلم های ایرانی کلن 
»چشم انداز سینمای ایران« که امسال مانند اغلب وقایع فرهنگی به صورت آنالین 

برگزار شد، به دلیل استقبال مخاطبان تا شانزدهم دسامبر تمدید شد. 

 رونمایی از »برنامه کشوری معلم پژوهنده ؛ دانشمند شهید فخری زاده« در آیین تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر 
با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش



بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیس���یون اقتصادی 
مجلس، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های 

بیمه در محل بیمه مرکزی ایران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، بررسی عملکرد 
و نقش شرکت های بیمه در توسعه اقتصادی همه جانبه و 
پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی و هم اندیشی پیرامون 
نحوه تعامل بهتر شرکت های بیمه با بخش های اقتصادی 
مهمترین دستور کار این همایش است که امسال به صورت 

غیرحضوری و برخط برگزار شد.
وزی���ر امور اقتصادی و دارایی در این همایش اظهار 
داش���ت: در تعریف رش���ته ها و بسته های جدید بیمه ای، 
هوشمندس���ازی و توسعه خدمات و گشودن باب جدید 
در تامین مالی اقتصاد باید سه رویکرد جدید صنعت بیمه 

باشد.
دکتر فرهاد دژپسند گفت: صنعت بیمه باید به جنگ 
شکاف ها برود و با توجه به ماهیت ریسکی و خطر پذیری 
این صنعت، خطرپذیری بیشتری در سرمایه گذاری و ورود 

به عرصه ها و خدمات جدید بیمه ای داشته باشد.
وی افزود: بر اساس برنامه توسعه، باید ضریب نفوذ 
بیمه از 2/6 درصد کنونی به ۷درصد برسد که تحقق این 
هدف با اقدامات عادی و ساده ممکن نیست. هم دولت و 
هم بخش بیمه های خصوصی باید در این زمینه فعال تر از 
گذشته به عرصه بیایند.وزیر اقتصاد تامین مالی در صنعت 
و به ویژه صنایع زودبازده را یکی از عرصه هایی دانس���ت 
که صنعت بیمه می تواند بخشی از منابع مالی خود را در 
آن سرمایه گذاری کند و افزود: صنایع صادراتی، معدنی و 
پتروشیمی به دلیل مزیت نسبی، رقابتی، زودبازدهی باال و 
نقدشوندگی، عرصه های مناسبی برای سرمایه گذاری صنعت 
بیمه هستند که نمی توانند بخش زیادی از منابع خود را با توجه 
به ماهیت ریسک باالی صنعت خود، سرمایه گذاری کند.

وی با اشاره به اینکه حضور صنعت بیمه در صنعت، 
عالوه بر بیمه گذاری باید در قالب تامین مالی و سرمایه گذاری 
بخشی از منابع مالی آن باشد که این امر با هوشمند سازی 
محقق خواهد شد، افزود: هوشمند سازی می تواند بخش 
مهمی از هزینه های کنونی صنعت بیمه را کاهش دهد و 
منابع این ش���رکت ها را آزاد کند و تنوع، ایجاد ابزار ها و 
رشته های بیمه ای جدید می تواند بیمه ای نوین، نوگرا و پویا 

را ایجاد کند.
دژپسند تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را یکی 

از اقدامات موثر نظام بیمه ای کش���ور دانست و افزود: در 
رویداد های طبیعی نظیر سیل و زلزله فشار زیادی به دولت 
برای جبران خسارت وارد می شود و در سانحه ای مثل سیل 
بهار سال ۱۳۹۸همه دیدند که وسعت سیالب چقدر خسارت 
ب���ه مردم وارد کرد، درحالیکه چنین صندوقی می تواند بار 
سنگین مالی وارد شده به دولت را تعدیل و نوعی آسودگی 

خاطر را برای افراد جامعه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه تشکیل چنین صندوقی نشان از تعهد 
بیمه ها به مشکالت جامعه دارد؛ چراکه بیمه ها می توانستند 
گوشه عافیت گزیده و بار را به دوش دولت بیاندازند، بیمه 
کرونا را یکی از نماد های توجه بیمه ها به عرصه  های مختلف 

و ایجاد رشته های جدید بیمه ای دانست.
رئی���س کل بیمه مرکزی هم در این همایش گفت: 
در حالی که نرخ رش���د اقتصاد کش���ور ۳/4 درصد است، 
نرخ رش���د صنعت بیمه بیش از ۸ درصد است که نشان 
از اقبال و توجه مردم و بخش های مختلف اقتصادی به 

این صنعت دارد.
غالمرضا سلیمانی افزود: پارسال ۸۱ میلیون بیمه نامه 
صادر و 24میلیون مورد خسارت پرداخت شد که نشان از 

پویایی این صنعت در کشور دارد.
وی صدور بیمه نامه را درآمد خوبی برای شرکت های 
بیمه ای دانست و گفت: اگر این شاخص کاهش پیدا کند، 

نشان می دهد وضع اقتصادی و معیشتی مردم نابسامان است.
س���لیمانی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه ای باید در 
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات سرمایه گذاری بیشتری 
صورت انجام دهند، تصریح کرد: وقتی اطالعات بیمه ها به 
عنوان »بیگ دیتا« به بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور 
متصل شده و به درد آنها هم می خورد، باید به موضوع 

فناوری اطالعات توجه بیشتری شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ضریب نفوذ اکثر بیمه ها در 
کشور را مطلوب دانست و گفت: این ضریب از کشورهای 
منطقه و حتی در برخی موارد از ضریب متوسط کشورهای 
توسعه یافته باالتر است و فقط عقب ماندگی ما در بخش 

بیمه های زندگی است.
وی افزود: بیمه های زندگی 46 تا 50 درصد درآمد 
بیمه های جهان هستند اما در کشور ما این ضریب فقط 
5/۱4 درصد است که اگر بتوانیم به کمک سرمابه گذاری و 
اطالع رسانی و تبلیغات مناسب این ضریب را باال ببریم به 
هدف مجلس و دولت در برنامه ششم توسعه که رساندن 
ضریب نفوذ بیمه به حدود ۷ درصد است، خواهیم رسید.

سلیمانی افزود: برای رساندن ضریب نفوذ بیمه زندگی به 
متوسط جهانی باید مردم را از مزیت های این نوع بیمه آگاه 
کرد که این امر هم نیاز به تبلیغات و اطالع رسانی گسترده تر 
به ویژه در فضای مجازی و به کمک فناوری اطالعات دارد. 

ضمن اینکه باید هزینه های اداری ما به شدت به سمت 
بهره گیری از این فناوری جهت گیری شود.

وی تغییرات اقلیمی و چالش های زیس���ت محیطی 
را روی صنعت بیمه تاثیر گذار دانست و گفت: در آینده 
نزدیک بسیاری از این فعالیت ها و ریسک ها باید تحت 
پوش���ش قرار گیرند و از امروز باید صنعت بیمه به دنبال 

مطالعه و شناسایی چالش های آینده باشد. 
رئی���س کل بیمه مرکزی ب���ا اعالم اینکه هم اکنون 
ریس���ک های موجود در کش���ور در داخل پوشش داده 
می شود، افزود: با این وجود اعتقاد داریم که باید بیمه های 
اتکایی به صنعت بیمه ما کمک بیشتری کنند چراکه گردش 
مالی بیمه های اتکایی جهان بس���یار باالتر از گردش مالی 
شرکت های بیمه ای است و باید بیمه های ما در این زمینه 
تقویت شوند و بیمه مرکزی هم باید روی کار اصلی خود 

یعنی سیاستگذاری در بخش بیمه متمرکز شود.
وی اف���زود: یکی دیگ���ر از اقدامات الزم و موثر در 
توس���عه صنعت بیمه، ساماندهی بیمه های شخص ثالث 
موتورسیکلت ها با کمک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی است.
سلیمانی در مورد توسعه صنعت بیمه در جهان گفت: 
در س���ال 20۱۹کل پرتفوی بیمه جهان حدود 6 هزار و 
۳00میلیارد دالر بود که 2/۷درصد از کل تولید ناخالص جهان 
را به خود اختصاص می داد اما در کشور ما پورتفوی صنعت 

بیمه در سال ۹۸حدود 60هزار میلیارد ریال شده بود.
وی افزود: نرخ رش���د واقع���ی اقتصاد ایران حدود 
۳/4درصد است، اما رشد نرخ اقتصادی صنعت بیمه حدود 
4/۸درصد اس���ت که این امر نشان دهنده رشد دو برابری 

صنعت بیمه نسبت به رشد اقتصادی کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در حاشیه این همایش 
گفت: با تصویب الیحه دولت در مجلس،  بیمه های درمان 
و زندگی از مالیات معاف هستند و امیدواریم با تایید این 

الیحه در شورای نگهبان، بزودی این امر ابالغ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غالمرضا سلیمانی 
در خصوص بیمه موتورسیکلت ها اظهارداشت: هم اکنون 
تعداد زیادی موتورسیکلت در پارکینگ ها توقیف هستند که 
تعدادی از آن ها به دلیل نداشتن بیمه نامه معتبر است و باید 
برای ترخیص، بیمه نامه دریافت کنند، اما برخی از آن ها 
به حدی مستهلک شده اند که طبق قانون نباید بیمه نامه 
دریافت کنند چراکه این استهالک می تواند به خطر جدی 

برای راکبان منجر شود.
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تفاهمنام���ه طرح جهش تولید 
دیمزارهای کش���ور با حضور کاظم 
خاوازی وزیر جهاد کش���اورزی و 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( در سالن اجتماعات وزارت 

جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت جهاد کشاورزی،در این مراسم 
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با 
تشکر از ستاد اجرایی فرمان امام)ره( به 
خاطر ورود به بخش کشاورزی و رفع 
محرومیت زدایی، در رابطه با اهداف 
این وزارتخانه برای استفاده از دیمزارها 
اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی 
برای اس���تفاده حداکثری از ظرفیت 

دیمزارها برنامه ریزی کرده است.
وی با اشاره به میزان عرصه های 
طبیعی قابل کش���ت در کش���ور 
خاطرنشان کرد: حدود ۱۸/5میلیون 
هکتار عرصه طبیعی در کشور داریم 
ک���ه از این میزان ۳/5 میلیون هکتار 
تحت نام آیش، قابلیت کشت و آب 
برای کشاورزی ندارند و قابل استفاده 
نیستند.همچنین ۱5 میلیون هکتار از 
این اراضی، زراعی و باغی هستند که 
۸ میلیون هکتار اراضی آبی و ۷ میلیون 

هکتار دیم محسوب می شوند.
خاوازی درباره مزایای کش���ت 
دیم گف���ت: دیمزاره���ا از میزان 
فرسایش باالیی برخوردار هستند و 
هرچه پوشش گیاهی این اراضی را 
غنی سازی کنیم، فرسایش کاهش یافته 
و نفوذ آب در خاک بیشتر می شود؛ 
ضمن آن که روان آب ها و س���یل را 

کنترل خواهیم کرد.
وی افزود: با توسعه دیمزارها، 
درآمد کشاورزان افزایش می یابد و شاهد 
گسترش کشت گیاهان علوفه ای مانند 
ماشک، دانه  های روغنی مانند کاملینا، 
گیاهان دارویی و انواع حبوب خواهیم 
بود.وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: 
برای انجام این کار، ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( به عنوان یک پشتوانه بزرگ 

به کمک وزارت جهاد کشاورزی آمد 
ک���ه در این رابط���ه از عنایات مقام 
معظم رهب���ری و حمایت های این 
س���تاد تشکر می کنم.وی با اشاره به 
حضور شرکت های دانش بنیان در ستاد 
اجرای���ی فرمان امام )ره( برای کمک 
به بخش تحقیقات کشاورزی گفت: 
حضور شرکت های دانش بنیان در ستاد 
اجرای���ی فرمان امام )ره( می تواند به 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی برای پیشبرد اهداف خود 
در خصوص تولید بذر هیبرید کمک 
کند.خ���اوازی ادامه داد: ما در تولید 
ب���ذر بیش از ۹5 درصد خوداتکایی 
داریم اما یک عقب ماندگی تاریخی در 
تولید بذور سبزی و صیفی داریم که 
امیدواریم با همت ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تا پایان ۱400 شاهد 

خودکفایی در این زمینه باشیم.
وی ب���ا بیان این که این طرح 
موجب ایجاد تنوع در گیاهان تولید 
شده خواهد ش���د، گفت: تنوع در 
حبوب و تولید گیاهان روغنی موجب 

تقویت خاک  می شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
مساعدت های بالعوض برای کشت 
در دیمزارها افزود: مس���اعدت های 
بالعوضی را برای کش���اورزان در 
دیمزارها در نظر گرفته ایم که شامل 
نهاده های کش���اورزی، تامین بذر، 
ماشین آالت و پوشش بیمه ای است.

خاوازی در رابطه با تامین گوشت 
قرمز خاطرنشان کرد: ما می توانستیم 
از طریق واردات گوش���ت مورد نیاز 

کشور را تأمین کنیم اما در جلساتی که 
پشتیبانی امور دام و ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( داشتند، مقرر شد، ظرفیت های 
پنهان در روستاها را در قالب کشاورزی 
قراردادی فعال کنیم و تولید آن میزان از 
گوشتی که فاصله نیاز کشور تا واردات 

است را از داخل تأمین کنیم.
در ادامه این مراسم، محمد مخبر 
رئیس س���تاد اجرایی فرمان امام)ره( 
اظهار داشت: با تأسیس بنیاد برکت 
و ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سوی مقام معظم رهبری در سال 
۹2 یک تغییر نگرشی بوجود آمد که 
بای���د با تفکر مثبت مردم را پای کار 
می آوردیم.وی با بیان اینکه برای طرح 

وزارت جهاد کش���اورزی یک سال 
مطالعه انجام ش���ده و این طرح به 
تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، 
در رابطه با میزان سرمایه گذاری برای 
طرح های وزارت جهاد کش���اورزی 
خاطرنشان کرد: 2۱۷ میلیارد تومان به 
صورت بالعوض در راستای یارانه 
بذر، آموزش و تجهیزات هزینه شده 
است. همچنین ۱۱00 میلیارد تومان در 
این بخش سرمایه گذاری شده است 

و مابقی شامل تسهیالت پرداختی و 
آورده کشاورزان می شود.رئیس ستاد 
اجرای���ی فرمان امام)ره( درباره تولید 
گوش���ت در کشور گفت: در 6 ماه 
آخر سال گذشته ۱0 هزار طرح تولید 
گوشت قرمز در سیستان و بلوچستان 
اجرایی ش���د.به طوری که از ابتدای 
سال تاکنون ۱6 هزار تن گوشت قرمز 
تولید شده است و این گوشت ها تا 
جای ممکن برای رفع نیاز کشور مورد 
استفاده قرار می گیرند و مابقی آن ها بین 

نیازمندان توزیع می شود.
وی همچنین با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 
سال حدود 4۸ هزار تن انواع گوشت 

قرمز و مرغ تولید خواهیم کرد، افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سه 
بخش، حمایت از دامداری های خرد و 
کوچک، تهاتر و ساماندهی تولیدات 
کشور، تا پایان سال تولیدات گوشت 

قرمز را افزایش خواهیم داد.
رئی���س س���تاد اجرایی فرمان 
امام )ره( درخصوص تولید گوشت 
مرغ هم گف���ت: برای واردات مواد 
اولیه تولید مرغ به کشور های مختلف 
رفته ایم تا بتوانیم دان مرغ را تهیه کنیم 
و تاکنون حدود 20 هزار تن خوراک 
مرغ وارد کرده ایم و این مقدار به 50 

هزار تن خواهد رسید.
وی افزود: گوشت مرغ تولید 
ش���ده را به بخش توزیعی کشور 
تحویل می دهیم و در قیمت گذاری 
آن ه���م دخالتی نمی کنیم.همچنین 
اقدام���ات خوبی هم ب���رای بیمه 
کشاورزان انجام خواهد شد.در پایان 
این مراسم، تفاهمنامه طرح جهش 
تولید دیمزارهای کشور توسط جواد 
وفابخش معاون امور زراعت وزارت 
جهاد کش���اورزی و سید هاشمی 
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، تفاهمنامه بیمه دیمزارهای 
کشور توسط محمدابراهیم حسن نژاد 
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و 
همتی مدیرعامل شرکت پردیس ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره(، تفاهمنامه تامین 
و تولید نهاده های دامی و گوش���ت 
توسط محمدرضا طالیی مدیرعامل 
ش���رکت پشتیبانی امور دام کشور و 
بزرگ���ی مدیرعامل هلدینگ صنایع 
غذایی و کش���اورزی ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( و تفاهمنامه عملیات 
تولید و تکثیر بذر هیبرید سبزی و 
صیفی توسط کامبیز بازرگان معاون 
وزیر و رئیس س���ازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی و بزرگی 
مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی و 
کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

امضا شد.

براساس آمارهای منتشر شده 
توس���ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در این بخش در 
هش���ت ماهه امسال یک میلیارد و 
22 میلیون دالر به ثبت رس���ید که 
در مقایس���ه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۷۱/2 درصدی را نشان 

می دهد. 
به گزارش ایرنا، از ابتدای امسال 
تا پایان آبان ۷5 فقره سرمایه گذاری 
خارجی در طرح های صنعتی، معدنی 
و تج���اری به ارزش یک میلیارد و 
22 میلیون دالر به ثبت رسید. این 

آمار در مقایسه با رقم 5۹۷ میلیون 
دالری هشت ماهه ابتدایی پارسال 
رشد ۷۱/2درصدی دارد.همچنین 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در 
بخش صنعت، معدن و تجارت در 
هشت ماهه امسال نسبت به مدت 
مش���ابه پارسال از نظر تعداد به 55 
فقره رسید که رشد ۳6/4 درصدی 

را نشان می دهد.
سرمایه گذاری خارجی مصوب 
ش���امل همه درخواست  ها اعم از 
سرمایه گذاری برای ایجاد طرح های 
جدید، خرید س���هام شرکت های 
موجود و همچنین سرمایه گذاری های 

خارجی در قالب ترتیبات قراردادی 
است.همچنین تا پایان مهر امسال 
بیشترین حجم س���رمایه گذاری 
خارجی در گروه های ساخت کک، 
فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، 
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، 
ساخت محصوالت از الستیک و 
پالستیک و ساخت فلزات اساسی 
بود.در هفت ماهه امسال آلمان، چین، 
ترکیه و هند چهار کشور نخست از 
لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی 
مصوب بودند. هرچند بیش���ترین 
تعداد سرمایه گذاری ها توسط کشور 

افغانستان با 22 فقره انجام شد.

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار از افزایش هزینه سبد معیشت 
کارگران به باالی ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت از برگزاری جلس���ه 
کمیته مزد برای بازنگری دس���تمزد ۹۹ استنکاف می کند؛اما اگر مجلس نگران 

است، واقعا کاری کند.
فرامرز توفیقی در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 
جلسه ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است، گفت: هر سال وزارت کار در 
وقت پایانی جلساتی را برگزار می کند و ابزار پشیمانی می کند که امسال جلسات 
را دیر برگزار کردیم و در حال حاضر هم جلسه ای برای کمیته دستمزد تعیین 
نشده است .وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده 
اس���ت و در این زمینه از س���ال 6۹ تا کنون قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای 

اصالح ماده ۷ و ماده 4۱ قانون کار نکرده اند. 
رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار اظهارداشت: عالوه بر اینکه جلسه 
کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است، متأسفانه شاهد این هستیم که مسئوالن با 
برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه ای برای کارگران هستند و تاکنون 2 
تا ۳ جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه ای تشکیل شده 
است.وی گفت: مزد منطقه ای یا صنفی لباس خوب و زیبایی است که بر تن 
بهره کشی از کارگران پوشانده اند؛ هدف از این ادعاها و تالش ها فقط سرکوب 
مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از 
کارفرمایان سودجو و انجمن های به ظاهر خیریه حامی چنین راهکارهای بهره کشانه 
بودند و به همین طریق، گروه های آسیب پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی 

که سابقه زندان داشته اند را با کمتر از مزد حداقلی استثمار کرده اند.
توفیقی ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره کشی است و من از 
مسئوالن وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم و 
آن اینکه شما که مدافع مزد منطقه ای و صنفی هستید، آیا می توانید لیست قیمت 
تمام شده کاالها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثال می دانید قیمت 
تمام شده کاال در یک کارگاه ریخته گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا 
از زنجیره تامین کاال و نقشه راه ها و مواصالتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی دانید 
قیمت تمام شده کاالها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در 
کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطالعات در دسترس 
نیست و زیرساخت های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه ای یا شاخه ای دفاع 
می کنید؟!وی بیان کرد:مطابق گزارش های تورم نقطه به نقطه ای که طی ماه های 
اخیر در استان های محروم و کمتر برخوردار مانند ایالم، خراسان جنوی, سیستان 
و بلوچستان و.... ارائه شد، واقعًا مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می توانند 

با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امور خود را بگذرانند؟! 
وی با تأکید بر اینکه پرونده مزد ۹۹ با گذشت ۹ ماه از سال هنوز بسته 
نشده است، گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعالم شده بود که دستمزد 
بازنگری خواهد شد. همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعالم کرده 
بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ 

اما خبری از هیچ کدام نیست.
این مقام مسئول گفت: از ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش های 
زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت ها 
را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی توانستند ترمز قیمت ها را بکشند؟ معیشت 
کارگران مهم ترین موضوع است زیرا 6۳درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد 
و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 6۳درصد 

جمعیت کشور در معرض تهدید است.

بانک مرکزی اعالم کرد: باتوجه 
به کاهش نوسانات در بازار های ارز، 
خودرو و مسکن پیش بینی می شود 
در م���اه های آینده، روند انتظارات 

تورمی تعدیل شود. 
به گزارش مه���ر به نقل از 
بانک مرکزی، این بانک در گزارش 
تحوالت اقتصاد کالن یادآور شده 
اس���ت: در ادامه آثار و تبعات افت 
درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی 
ایجاد شده از محل نحوه تأمین مالی 
کس���ری بودجه دولت، نرخ تورم 
ماهانه که از اردیبهشت  سال جاری 
روندی فزآینده در پیش گرفته بود، 
در آبان  هم تداوم یافت؛ در این ماه 
گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
نقش غالب را در تورم ماهانه داشته 

است.

همچنین در این گزارش آمده 
است: با این حال، باتوجه به عواملی 
نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش 
نس���بی التهابات در بازار ارز، افت 
قابل توجه قیمت خودرو، کاهش 
سرعت رشد قیمت مسکن در آبان 
و همچنین بهبود رش���د شاخص 
تولید صنعتی در این ماه نسبت به 
مهر، انتظار می رود روند انتظارات 
تورمی تعدیل یابد و امید می رود 
در صورت استمرار چنین شرایطی 
طی ماه های پیش رو، تورم ماهانه 

ارقام کمتری را تجربه کند.
در بخش دیگری از گزارش 
بانک مرکزی آمده است: هم راستا 
و هم جهت با رشد متغیرهای عمده 
پولی در چند ماه گذشته، براساس 
ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه 

پولی در هشت ماهه امسال به ترتیب 
به 22/۷ و ۱2/۸درصد رس���ید که 
نس���بت به رشد این دو متغیر در 
دوره مش���ابه سال قبل ) ۷/ ۱۷ و 
۱6/5 درص���د( به ترتیب 5 واحد 
درصد افزایش و ۳/۷ واحد درصد 
کاهش نشان می دهد. همچنین رشد 
دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و 
پایه پول���ی در پایان آبان  ۱۳۹۹به 
ترتی���ب مع���ادل ۳۷/۱،   ۷۹/۳ و 

2۸/6 درصد بوده است.
بانک مرکزی همچنین گفته 
اس���ت: ارز مورد نیاز واردات به 
میزان 22میلیارد دالر در هشت ماهه 
نخست امسال تامین شده است که 
از ای���ن میزان 6/۷ میلیارد دالر آن 
مربوط به کاالهای اساسی، دارو و 

تجهیزات پزشکی بوده است.

تفاهمنامه طرح جهش تولید دیمزارهای کشور امضا شد

رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت ،معدن و تجارت

 هزینه سبد معیشت کارگران
 ۸ میلیون تومان است

  بانک مرکزی: انتظارات تورمی در ماه های آینده 
تعدیل می شود

نفت ، طال ، سكه و ارزامکان سرمایه گذاری بیمه برای تأمین مالی بخش صنعت
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگین ايران
هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

46/57 دالر 
49/97 دالر 
48/87 دالر    
47/46 دالر    
1839/60 دالر

 11644000 تومان
12250000 تومان
6420000 تومان
4408000  تومان
2446000 تومان
1134700 تومان

4200 تومان 
25806 تومان
 26020  تومان
 26050 تومان
5086/6 تومان
31330/2 تومان
31528 تومان
31600 تومان
5555/4 تومان
33479/4 تومان
34627  تومان
34700  تومان
1143/7  تومان
7139/9  تومان
7155  تومان
7180  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

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

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

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

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

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

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

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

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

در اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل 
از تاریخ 20 دی امسال و در دسته چک های جدید ممنوع بوده و کارسازی 
برگه ها ی چک  که پیش از این تاریخ به مشتریان ارایه  شده است، به روال 

سابق صورت می گیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو اطالعیه های قبلی، به آگاهی 
می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد »قانون اصالح قانون صدور چک 
مصوب سال ۱۳۹۷«، اقداماتي که در این زمینه الزم است توسط بانک ها و 
مؤسسات اعتباري غیربانکي صورت پذیرد، از سوي بانک مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران ابالغ شد.
در این رابطه، ضروری است هم میهنان از چگونگی اجرای قانون اطالع 
حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن 
کسب آگاهی  های الزم در مورد قواعد جدید چک، اقدامات الزم برای صدور، 

انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید اتخاذ کنند.
همانگونه که در اطالعیه شماره )4( قید شده بود، دسته  چک هایی که از 
تاریخ ۹۹/۱0/20به مشتریان تحویل داده می شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. 
به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته چک خود 
استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه های 
دسته چک با عبارت »صدور این برگه  چک حداکثر تا مورخ .....مجاز است« 
مشخص می شود، دسته چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به 
بانک تعویض شود، لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست 

و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
همچنی���ن ب���ه موجب قانون اصالح قانون ص���دور چک، صدور و 
پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه 
صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود. لذا، همانگونه که پیش از این و به 
دفعات اعالم شد، از تاریخ ۹۹/۱0/20 صدور چک در وجه حامل مربوط به 
دسته چک های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد 
شد لیکن برگه چک های مربوط به دسته چک های جدید همچنان تا اطالع 

ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
خبر دیگری حاکیس���ت: مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با 
بیان اینکه ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد فعال اختیاری است، گفت: 

چک های قدیمی شامل قوانین جدید نمی شوند.
به گزارش ایرنا، داود محمدبیگی در یک نشست خبری اظهار داشت: 
در اصالح قانون، سامانه و سیستم های جدیدی برای ثبت اطالعات پیش بینی 
شده و بر تعامالت بین دستگاهی بانک مرکزی و قوه قضائیه برای رسیدگی 
به شکایات تاکید و محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سخت گیرانه تر 

شده است.
وی تصریح کرد: چک های قدیمی مش���مول فرآیند فعلی نمی شود 
بلکه چک های جدیدی که از 20 دی ماه در اختیار مشتریان قرار می گیرد 

به مرور باید وارد چرخه اصالحات می شوند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه تغییر طرح 
و رنگ چک ها هم در دست بررسی است تا تفکیک چک قدیم و جدید 
برای مردم امکان پذیر شود، در خصوص افرادی که نمی توانند به سامانه 
صیاد دسترسی داشته باشند، گفت: یک راه صدور چک به صورت حضوری 
در شعبه است و ارسال پیامک تایید و ثبت چک هم مسیر دیگری است که 

صادر کنندگان و دریافت کنندگان چک می توانند از آن بهره مند شوند.
وی خاطرنش���ان کرد: ثبت اطالعات چک در س���امانه این امکان را به 
مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ چک های برگشتی صادرکننده اطالع دقیق 
پیدا کنند. این مزیت در پیامک به صورت تعیین رنگ، اعتبار ش���خص را 

نشان می دهد.
به گفته محمد بیگی، بعد از الزام قانون ثبت اطالعات در سامانه صیاد، 
در صورتی که این روند انجام نشود چک فاقد اعتبار پرداخت خواهد بود.

همچنی���ن محبوب صادقی مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی با 
بیان اینکه در سیستم جدید چک، کد رهگیری برای ثبت صادر می شود، 
خاطرنش���ان کرد: این کد ارتباط سیستمی با قضات برای تخلفات چک را 

تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضائیه فراهم می کند.
وی با بیان اینکه در صورت برگشت خوردن چک، تمام محدودیت های 
الزم برای صادرکننده اعمال می شود، تصریح کرد: اگر پرداخت نشدن چک 
یک ش���رکت اخاللی در وضعیت اقتصادی کش���ور به وجود آورد، شورای 
تامین بانک مرکزی می تواند آیین نامه ای را مصوب کند تاشخص حقوقی 
بتواند از سه امکان دریافت تسهیالت، ضمانت نامه بانکی و افتتاح حساب 

استفاده کند.

صدور چک در وجه حامل از 20 دی 
ممنوع است 

معاون وزیر صنعت گفت: گران شدن لوازم خانگی مربوط به تولید نیست 
و این گرانی در بازار اتفاق افتاده است. 

به گزارش مهر، مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با شبکه یک سیما با اشاره 
به افزایش تولید در صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: تولید تلویزیون در مقایسه با 
۸ ماهه پارسال 5۹ درصد، ماشین لباسشویی 5۸ درصد و یخچال فریزر 2۸ درصد 

افزایش داشته است، اما در کولر آبی منفی 6 درصد کاهش داشتیم.
وی گفت: این میزان تولید در مقایس���ه با مدت مش���ابه سال ۹6 که بیشتر 
برندهای بین المللی در کشور حضور داشتند، افزایش داشته به طوری که میزان 
تولید تلویزیون ۸ درصد، لباسشویی ۱۹ درصد، یخچال فریزر 45 درصد و کولر 
آبی 6 درصد رشد داشت. نکته ای که در حوزه تولید لوازم خانگی در مقایسه با 
سال ۹6 و۹۷ حائز اهمیت به شمار می رود، افزایش عمق ساخت داخل در این 
صنعت است. هم اکنون میزان عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی بزرگ 
۷0 درصد بوده و تولید داخل پاسخگوی ۱00 درصد نیاز داخلی است. معاون امور 
صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست های وزارت صنعت برای 
توسعه صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: امسال برای تولید ۱2 میلیون دستگاه لوازم 
خانگی بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده ایم و سال گذشته هم ۹ میلیون دستگاه 
تولید کردیم.وی افزود: تولید لوازم خانگی حدود یک میلیارد دالر ارزبری دارد، 
اما حدود ۸ میلیارد دالر کاالی تولید داخل جایگزین آن می کنیم که اگر این کاالها 
در داخل تولید نمی شد، باید ۸ میلیارد دالر ارز از کشور خارج می کردیم.صادقی 
نیارکی گفت: با توجه به رشد ۱00 درصدی نرخ ارز، ۳0 درصد واردات مربوط به 
لوازم خانگی از این افزایش تأثیر مستقیم گرفته است، اما گران شدن لوازم خانگی 

مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بازار این اتفاق افتاده است.

وزارت صنعت: گرانی لوازم خانگی 
ناشي از کمبود تولید نیست  

تخصی���ص ارز 4200 تومانی برای تامین کاالهای 
اساسی در سال آینده ادامه می یابد.

دکت���ر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تالش ما این 
است تا بخشی از نیازهایی که حسب شرایط کرونایی وجود 
داشت، در بودجه دیده شود، گفت: بودجه وزارت بهداشت 
و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی در الیحه بودجه سال 
آینده حدود ۱5۳ درصد رشد داشته این در حالی است 

که رشد متوسط ما حدود 40 درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی س���ازمان برنامه و بودجه، 
وی ادامه داد: این رش���د به این دلیل بوده که برای سال 
آین���ده پیش بینی کردیم در بخش درمان حداقل 5۳ هزار 
نفر اس���تخدام داشته باشیم و فوق العاده ویژه ای که برای 
کادر درمان ارائه می دهند را در بودجه سال آینده دیدیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سال آینده ۱0 
هزار تخت جدید در بیمارستان ها تجهیز می شود که برای 

آن بودجه اختصاص داده ایم...
وی همچنین درب���اره وصول درآمدهای مالیاتی و 
پیش بینی آن برای سال آینده گفت: تا به امروز در سال 
جاری ۱00 درصد اعداد و ارقام پیش بینی شده برای مالیات 

حاصل شده است.
نوبخت افزود: برای س���ال آینده، درآمدهای مالیاتی 
باالیی در نظر نگرفتیم به طوری که مالیات امسال ۱۸0 
تا ۱۹0 هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای بودجه 
۱400 حدود 225 هزار میلیارد تومان اس���ت یعنی حتی 
کمتر از نرخ تورم بوده است. وی با تاکید بر اینکه ارز 
4200 تومانی ادامه خواهد داش���ت، اظهار داشت: برای 
عام���ه مردم، دولت همچنان هرچه که از صادرات نفت 
درآمد ارزی حاصل کند، تمام آن را با ارز 4200 تومانی 
دیده است که برای تامین کاالهای اساسی در اختیار مردم 

قرار می دهیم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: اگر بنا به هر دلیلی 
اطمینان حاصل شود که با تغییر این نرخ می توان جلوی 
فشار هزینه ای را گرفت، ۱00 درصد آن مشابه آنچه که 
از افزایش قیمت بنزین در سال گذشته انجام شد به مردم 
برمی گردد و احتماالً یارانه معیشتی 2 تا ۳ برابر افزایش 
می یابد.نوبخت درباره پرداخت مالیات از س���وی برخی 
از نهادهای حاکمیتی بیان داشت: نهادهای حاکمیتی باید 
مالیات در نظر گرفته شده را بپردازند. قبالً برخی از نهادها 
معاف از مالیات بودند اما در حال حاضر همه نهادهای 
حاکمیتی مالیات می دهند. تنها در بخش کشاورزی یکسری 

معافیت های مالیاتی اعمال شده است.
  نوبخ���ت افزود: رتبه بندی فرهنگیان همان طور که 
در س���ال قبل و امس���ال به اجرا رسید در سال آینده هم 
اجرایی خواهد ش���د. همچنین دولت برای کارکنان خود 
اعم از شاغل و بازنشسته افزایش 25 درصدی حقوق را 
در نظر گرفته و همچنین همسان سازی ها در سال آینده 

ادامه خواهد داشت.

۳۵ درصد منابع هدفمندی یارانه ها امسال محقق نشد
 از س���وي دیگر همچنین سخنگوی ستاد بودجه 
۱400 گفت: حدود ۳5 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها 
در هش���ت ماهه اول سال جاری محقق نشد به همین 
دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی از طریق انتشار اوراق مالی اسالمی 

تامین کرد.
مژگان خانلو در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه چرا 
در تبصره ۱4 الیحه بودجه به سازمان هدفمندی یارانه ها 
اجازه انتشار اوراق در صورت کسری منابع داده شده است، 
گفت: در ش���ش ماهه اول امسال به دلیل کاهش درآمد 
فرآورده های صادراتی، کاهش مصرف بنزین داخلی در 
ماه های ابتدای سال به دلیل کرونا و بعضاً کاهش سفرها، 
بخشی از منابع هدفمندی محقق نشد که با اجازه شورای 
عال���ی هماهنگی اقتصادی و به منظور اجتناب از تأخیر 
در پرداخت های یارانه ای اجتناب ناپذیر نسبت به انتشار 
اوراق مالی اسالمی اقدام شده است.از این رو برای سال 
آتی این اجازه برای سازمان هدفمندی گرفته شده است 
که در صورت کسری منابع خود آن شرکت اوراق را با 

تضمین خودش منتشر کند.
وی در پاسخ به اینکه کف و سقف انتشار اوراق در 
بودجه ۱400 چه میزان است، بیان داشت: انتشار اوراق 
مالی و اسالمی طبق جدول شماره )4( قانون برنامه ششم 
توس���عه است. در این قانون میزان اوراق در سال ۱400 
معادل 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بنابراین در 

بودجه ۱400 هم همین رقم قرار داده شده است.
س���خنگوی س���تاد بودجه ۱400 با بیان اینکه اگر 
می خواستیم در بودجه بیش از این مقدار برای اوراق در 
نظ���ر بگیریم باید اجازه جداگانه ای دریافت می کردیم، 
گفت: عدد انتش���ار اوراق در سال آتی 55 هزار میلیارد 
تومان است که جزئیات آن در در بند »ب«، »ح« و »ه« 
تبصره )5( مش���خص شده است و این رقم برای سال 
ج���اری ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که اجازه آن گرفته 
شده بود.وی ادامه داد: دولت ۷0 هزار میلیارد تومان برای 
اوراق س���لف پیش بینی کرده، بنابراین انتشار اوراق در 
حدی که مربوط به دولت است، بیشتر از ۱25 هزار میلیارد 
تومان نیست اما شرکت های دولتی می توانند با تضمین 
و بازپرداخت خودشان اوراق منتشر کنند.سخنگوی ستاد 
بودجه ۱400درباره نرخ تسعیر صندوق توسعه ملی در 
بودجه ۱400 گفت: تمام درآمدهای نفتی بودجه با نرخ 
ETSمحاسبه شده، بنابراین برداشت ها از صندوق توسعه 
ملی به نرخ ETS اس���ت که این رقم بین ۱۱ تا ۱۱/5 

هزار تومان است.
وی درباره ارز 4200 تومانی خاطرنش���ان کرد: ارز 
4200 فع���اًل در مفروضات وجود دارد اما باید دید چه 
تصیمی گرفته خواهد ش���د و این موضوع مانند فروش 
نفت انعطاف پذیر است و امکان حذف آن یا امکان حذف 

نشدن آن وجود دارد.

نوبخت: تخصیص ارز4200 توماني براي تأمین
کاالهاي اساسي تداوم مي یابد

�طالعيه بانك �يند� �� خصو� مز�يد� فر�� سها� 
شركت توسعه بين �لملل �ير�� ما�

 ���بط عمومى بانك �يند� با صد�� �طالعيه �� �� خصو� مز�يد� فر�� سها� شركت 
توسعه بين �لملل �ير�� ما� �عال� كر�:

  بر �س���ا� «�س���تو��لعمل نحو� ��گذ��� �مو�� ما��� مؤسسا� �عتبا��» كه يكى �� 
بندها� �� «�لز�� به ��گذ��� �مو�� ما��� مؤسس���ا� �عتب���ا��� صرفا� �� طريق برگز��� 
مز�يد�» �س���ت� بانك �يند� نيز به ��� بيست �سومين �گهى مز�يد� �قد�� كر� كه �� ��� 

فر�� «تا صد��صد» سها� شركت توسعه بين �لملل �ير�� ما�� �طال� �سانى شد.
 �ين �گهى �� فضا� �سانه �� با�تا� گس���تر�� يافت� �ينك بر�� تنوير �فكا� عمومى� 

شفا� سا�� � تبين كم �كيف �تخا� �ين تصميم به �طال� هموطنا� عزيز مى �ساند:
 1- �ين تصميم پس �� �� �تخا� شد كه �� بندها� 16 � 17 «قانو� �فع مو�نع توليد»� همه بانك ها� 
كش���و�� ملز� به ��گذ��� �مو�� ما��� خو� شد� �ند� بنابر�ين� �ين تصميم  �� ��ستا� سياست ها� نظا� 

بانكى بر�� تمركز بيش تر بر بانكد��� حرفه �� � تضمين بيش تر حقو� سپر�� گذ���� �ست.
 2- �گهى مز�يد� مند�� �� �س���انه ها به هيچ �جه به معنا� توقف تال� بر�� عرضه 
�ير�� ما� �� با��� ب���و�� نخو�هد بو�� بلكه �قد�ما� �ين بانك بر�� عرضه �ير�� ما� ��با��� 

بو��� طى ���� قانونى� ���مه خو�هد ��شت.
 3- با �جو� �ير�� برخى شبها� �� سو� �فر�� نا�گا�� بانك �يند� با �فتخا� به �طال� عمو� 
مى �س���اند كه �ين بانك� نه تنها �ير�� ما� �� يكى �� پر��� ها� موفق خو� �� مسير ��تقا� 
���� �فز��� مى ��ند� بلكه ����يى ها� ���ند� �يگر� �� �� �ختيا� ���� كه پشتو�نه محكمى 

بر�� تضمين سو� سپر�� گذ���� � حفظ �عتما� مر�� مى ��ند.
 4- ��ند �فز�يش���ى سپر�� � نيز �فتتا� حس���ا� �� �ين بانك -بيش �� هفت ميليو�-
نشا� �هند� �عتما� فز�يند� سپر�� گذ���� � مر�� �ست كه �� صد� سرمايه ها� بانك �يند� 

� گو�هى بر سستى شبها� �لقا�شد� �� فضا� �سانه �� �ست.
5- عملكر� حرفه �� �ين بانك �� �مر بانكد��� � �جر�� مسئوليت ها� �جتماعى� �يجا� 
هز���� شغل � تأس���يس نقاهتگا� بيما��� كر�نايى �� �ير�� ما�� چنا� برجسته بو�� �ست 
كه �خير�� همچو� سه سا� گذشته� �� سو� مؤسسه بين �لمللى بنكر به عنو�� «بانك سا� 
جمهو�� �س���المى �ير��» معرفى شد� � �ين �مر به نوبه خو� پشتو�نه معنو� ما �� جلب � 

پايد��� �عتما� بيش تر مر�� عزيزما� خو�هد بو�.

��� �ند��� سامانه «پا�لما� مجا�� �ير��»
با مشا�كت همر�� ���

س���امانه يكپا�چه س���ا�� ��تباطا� مر�� با نمايندگا� مجلس با همكا�� � 
مشا�كت همر�� ��� ��نمايى شد.

به گز��� ����� كل ��تباطا� شركت ��تباطا� سيا� �ير��� سامانه «پا�لما� 
مجا�� �ير��» �� مر�س���مى با حضو� محمدباقر قاليبا� �ئيس مجلس شو��� 
�س���المى �ير��� مهد� غيناقى عضو هيا� مدير� همر�� ��� � حسين طهر�نى 
 مديرعام���ل مبين نت � جمع���ى �� نمايندگا� مجلس � مدي���ر�� همر�� ���

��نمايى شد.
�� س���امانه تعاملى پا�لما� مجا�� �ير��� نمايندگا� مجلس شو��� �سالمى 
مى تو�نند ��با�� مهمترين طر� ها � لو�يح با مر�� مش���و�� � نظر�� � پيا� ها� 

مر�مى �� ��يافت كنند.
هر نمايند� �� پا�لما� مج���ا�� �ير�� �فتر مجا�� ���� � مر�� مى تو�نند به 

جا� صر� �قت � هزينه� مر�جعا� خو� �� �� طريق �فتر مجا�� �نجا� �هند.
�� �ين پس� �سالت يكپا�چه سا�� ��تباطا� مر�� با تمامى نمايندگا� مجلس 
شو��� �س���المى� با �ين سامانه � ��هبر� مديريت مركز تما�� پيامك� �يميل � 

مو��� ��تباطى �يگر �� جمله خدما� پا�لما� مجا�� �ير�� خو�هد بو�.
«پا�لما� مجا�� �ير��» با همكا�� � مش���ا�كت «همر�� ��� كسب �كا�» �� 

مجلس شو��� �سالمى �ير�� پيا�� سا�� � �جر� شد� �ست.
ش���ركت ��تباطا� سيا� �ير�� پيش �� �ين � �� طو� ����� شيو� كر�نا� بستر 
ش���بكه �من � �ختصاصى خو� �� �� �ختيا� س���ا�ما� ها � ��گا� ها� حاكميتى � 
��لتى نظير ش���و��� نگهبا�� ����� كش���و� � ���گا� ها قر�� ���� بو� تا شر�يط 

���كا�� � برگز��� جلسا� �نالين �� بر�� �ين نها�ها تسهيل كند.

شناسايي ترخيص كا�
ش�ركت ����س�ا�� ش�هيد قاضي �� نظر ���� 
�نجا� �مو��� گمركي خو� �� به يك شركت ترخيص كا�� 
��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد� لذ� �� كلي���ه پيمانكا��� يا 
ش���ركت ها� فعا� �� �مينه �نجا� �م���و��� گمركي � 
ترخيص كا�� كه �ش���نا به صنعت ���� � ����سا�� بو�� 
� ����� س���ابقه فعاليت مي باشند� �عو� به عمل مي �يد 
ظ���ر� مد� �� هفته �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي� كليه 
�سنا� � س���و�بق كا�� خو� �� به ���� �فتر تهر��� بلو�� 
مر������� نرس���يد� به پل يا�گا� �ما�� خيابا� فرشتگا�� 
پال� 3 � يا محل كا�خانه ��قع �� كيلومتر 10 جا�� تبريز 
به طر� تهر��� باالتر �� پاس���گا� پليس ���� ��بر�� مركز 
�مو�� جها� كشا����� خيابا� سر� ����� ��حد تد��كا� 

شركت ���ئه نمايند.
ضمن���ا� �گهي مزبو� �� س���ايت �ينترنتي ش���ركت به 
���� www.sgco-infusion.com قابل مشاهد� 

مي باشد.

�عطا� باالترين نشا� به �� پيشكسو� 
جامعه ���بط عمومى �ير��

نشا� �لما�� به عنو�� باالترين نشا� ���بط عمومى �ير�� به ���� 
���عيا� � ���� نعمتى �نا�كى� �� نفر �� پيشكسوتا� � پيشگاما� ���بط 

عمومى حرفه �� كشو�� �عطا شد.
بنا بر گز��� �بيرخانه �نجمن ���بط عمومى �ير��� به ��سطه سالها 
تال� بى �قفه ���� ���عي���ا� � ���� نعمتى �نا�كى� �� جهت تعالى 
نه���ا� ���بط عمومى �ير�� � تر�يج ��نش كا�بر�� � به �س���تنا� بند 
1 ما�� 8 �يين نامه سنجش � ���شيابى فعاال� حقيقى� نشا� �لما� 

به �يشا� �عطا شد.
خسر� �فيعى� �ئيس �نجمن ���بط عمومى �ير�� �� �يين �عطا� 
�ين نش���ا� ها گفت: يكى �� مهمترين مأمو�يت ها� �ين تش���كل 
حرفه ��� ���ئه �لگوها� موفق �جر�يى � علمى به جامعه ���بط عمومى 
كشو� �س���ت � طبيعتا� مدير�� برجسته � ����� سو�بق ��خشا� كه 
�� طى سا� ها� مسئوليت تو�نسته �ند با بهر� گير� �� تو�� ��نش � 
تجربه� سا�ما� خو� �� به باالترين ��جا� �فتخا� برسانند� بهترين �لگو 

بر�� ساير همكا��� جو�� تلقى مى شوند.
�حمد پاكز��� �ئيس كميته عضويت � ���شيابى �نجمن هم با �شا�� 
به ��يكر� كميته �� �نجا� مأمو�يت محوله گفت:توسعه ���بط عمومى 
���ير�� مستلز� ��تقا� تو�نمند� فعاال� �� �ست � به همين منظو� �� 
يك طر� تال� مى شو� بر مبنا� مقر��� �يين نامه �بالغى� مر�تب 
سنجش � ���شيابى �عضا� با �قت �يا� به �نجا� برسد � �� طر� �يگر با 
برجسته سا�� مدير�� موفق ���بط عمومى� مد� مناسبى �� �ختيا� 

همكا��� ���بط عمومى كشو� قر�� گير�.
���� ���عيا�� �� �ين مر�سم با �بر�� خرسند� �� �نتخا� خو� بر�� 
 ��يافت �ين نش���ا�� گفت: «�مر��� ني���ا� ���بط عمومى به نير�ها� 
حرفه �� بيش �� گذشته �ست � نقش تشكل ها� حرفه �� � صنفى �� 
هد�يت � ��هنمايى فعاال� ���بط عمومى بسيا� مهم � مؤثر �ست. �� �ين 
�� �ق���د�� جديد �نجمن ���بط عمومى �ير�� �� جهت �يجا� يك نظا� 
سنجش مها�� جا� تقدير ��ش���ته � بى شك مو�� حمايت تمامى 

�لسو��� �ين نها� قر�� ����.
����� نعمتى �نا�كى هم گفت:تمامى كس���انى كه �� جامعه ���بط 
عمومى حضو� ���ند � بر�� حفظ ش���أ� � جايگا� جامعه صنفى خو�� 
متعهد هستند. �ما ��يافت نشا� �لما�� مسئوليت ���ند� �� �� �فز�� 

مى كند.
ال�� به �كر �ست �� �ين مر�سم� س���اير �عضا� كميته عضويت� 
 حميد شكر� خانقا�� عبد�هللا �سكويى شير��� � �ضا محبى طالقانى 

هم حضو� ��شتند.



کوه ها جايگاه عظيمي در تنوع زيستي و همچنين 
پايه اي دارند. اکوسيستم هاي کوهستاني از موثرترين و 
بي نظيرترين پديده هايي ست که روي زمين خودنمايي 
مي کند و بر اقليم تأثير شگرفي دارد. ميزان فراوان 
نزوالت جوي که امروز در ايران نقش حياتي دارد 
هم به حيات کوهستان وابسته است. حتي در دنيا 
از کوهها به عنوان برج هاي آبي ياد مي شود که در 
60 تا 80 درصد منابع آب شيرين نقش دارند. اين 
بخش ارزشمند از اکوسيستم در ايران اما رسما فداي 

معدنداري غير اصولي شده است.

توجيه معدن کاري براي ويرانگري    
دکتر عيسي کالنتري، معاون رئيس جمهوري 
و رئيس س���ازمان حفاظت محيط زيست از جمله 
منتقدان معدن داري غير اصولي است که خسارت 
بسياري را بر محيط زيس���ت و منابع طبيعي ايران 

تحميل مي کند.
وي در گفتگو با روزنامه اطالعات و در پاسخ 
به اين سؤال گزارشگر ما که چرا در ايران معدنکاري 
تا اين حد توسعه يافته و کوههاي ارزشمند کشور با 
توجيه معدنداري و اشتغالزايي نابود مي شود، مي گويد: 
در دوران احمدي نژاد وزارت صنايع و معادن وقت، 
قانون را تغيي���ر داد و کاًل معادن را از حيطه محيط 
زيست خارج کرد و اينک همان قانون حاکم است. 

وي مي افزايد: ما يگانه تالشي که مي کنيم اين 
است که معدنکاران وارد مناطق چهارگانه حفاظت 
شده محيط زيست نشود که حدود 12 درصد اراضي 

کشور است. گرچه اين آقايان خودشان را از قانون 
محيط زيست مستثني کرده اند.

 کالنتري يادآور مي ش���ود: نمايندگان نطنز در 
مجلس چندي پيش نزد من آم���ده بودند و گاليه 
کردند که حوزه تحت نمايندگي شان براثر آلودگي 

ناشي از معدنداري در حال نابودي است.
معاون رئيس جمهوري ادامه مي دهد: در همه 
دنيا از معدن ها استفاده مي کنند و ما هم موافقيم اما 
نحوه استفاده مشخص است و استاندارد دارد که چه 
کار بايد کرد. متأسفانه با قانون تصويب شده در زمان 
احمدي نژاد معدنداران به صورت لجام گسيخته دارند 
به کوه ها حمله مي کنند. قانون هم دست ما را بسته 
است و بايد به دنبال اصالح قانون باشيم. مسئوالن 
بخش و بهره بردارن هم طبق معمول اشتغال را بهانه 

مي کنند.
کالنتري ضوابط را مالک قرا مي دهد: ما اصال 
مخالف بهره برداري از معادن نيس���تيم منتهي بايد 
طبق ضوابط زيست محيطي بهره برداري شود. ولي 
در ايران اين ضوابط به هم ريخته اس���ت و چون 
معدنداران افراد قوي اي هس���تند قانون هم دست 
سازمان محيط زيست را بسته است و نمي توان کار 

شايسته اي براي نجات کوهها و طبيعت انجام داد. 
اميدواريم که اين مجلس به فرياد طبيعت کشور و 

رهايي آن از معدنداري  لجام گسيخته برسد. 
من هم به دوستان گفته ام که اليحه اي را تنظيم 
کنند تا به دولت ببريم بلکه معدنداري به ش���کل 

استاندارد دنيا انجام شود.
سوء استفاده معدنداران از طبيعت براي کسب 
منافع بيش���تر و تخريب جدي منابع طبيعي ديگر 
معضلي است که معاون رئيس جمهوري به آن اشاره 
دارد: نحوه استفاده از معادن در کشور مشخص نيست. 
معدنداران براي مقرون به صرفه بودن، سطح معدن 
را برداشت مي کنند و چون استخراج اليه هاي زيرين 
مستلزم هزينه بيشتري است آن را رها مي سازند. در 
حالي که بايد مثاًل تا عمق 200 يا 500 متري معدن 
برداشت کنند و سپس سراغ قطعه بعدي بروند؛ اما 
مي بينيم که ماجراي آنها برعکس است سطح و کف 
معدن را برداشت کرده و کاري به بقيه ندارند و حتي 

حاضر نيستند باطله و نخاله ها را جمع کنند.
رئيس س���ازمان حفاظت محيط زيست ادامه 
مي دهد: 10 س���ال پيش از معدني در فرانکفورت 
بازي���د مي کردم و در آنجا معدن���دار تا عمق 800 
متري زمين پيش رفته بود ام���ا در اينجا برخي از 
معدنداران سودجو تنها سطح معدن را برداشت کرده 
 و طبيعت را تخريب مي کنند و به سراغ معدن بعدي 

مي روند.
توسعه پايدار در صنعت معدن ايران کجاست

توسعه پايدار يعني همزمان با انجام فعاليت هاي 

صنعتي، کشاورزي و خدمات عمراني، منابع طبيعي 
آن کشور نيز حفظ شود، برنامه اي که در ايران جاي 
آن همچنان خالي است. در کشورهاي توسعه يافته 
اين توازن برقرار اس���ت اما در کشورهاي در حال 
توسعه از جمله ايران هنوز تعادل الزم در اين زمينه 

مشاهده نمي شود.
پديده غم انگيز محو کوه هاي ايران از صفحه 
س���رزميني و تاريخ کشور به نام تهيه »سنگ نما« و 

»سيمان« است.
اين پديده را با امير مسعود جاللي، مديرکل دفتر 
حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل ها در 
ميان مي گذارم و وي چنين مي گويد: هر فعاليتي از 
جمله معدن، راهسازي، شهرسازي و غيره در تقابل 
با منابع طبيعي است، منتهي همه کشورها احتياج به 
توس���عه پايدار دارند؛ توسعه پايدار يعني هم منابع 
طبيعي مان را حفظ کنيم و هم صنعت، کشاورزي و 

خدمات عمراني مان را توامان رشد دهيم.
 اگر قرار باش���د يک بخش فداي بخش ديگر 
شود اين توسعه ناپايدار اس���ت. همه اينها بايد با 

همديگر رشد کنند.
وي به سخنانش مي افزايد: در کشورهاي توسعه 

يافته اين توازن برقرار است اما در کشورهاي در حال 
توس���عه از جمله ايران هنوز به تعادل الزم در اين 
زمينه نرسيده ايم و بايد تالش کنيم به تعامل با ديگر 

دستگاه ها برسيم تا تعادل ايجاد شود.
 جاللي يادآوري مي کند که سازمان جنگل ها 
و سازمان محيط زيس���ت در مقابل معدنداري قرار 
ندارد: ما درپي توقف بهره برداري از معادن نيستيم 
سازمان محيط زيست هم چنين سياستي ندارد. در 
مجموع ما سه دسته عرصه داريم که يک سري مناطق 
مانند جنگل ها که بهره برداري از آن ها کاماًل ممنوع 

اس���ت. در عرصه هاي »مجاز مشروط« با شروطي 
اجازه بهره ب���رداري مي دهيم و در عرصه هاي ديگر 

محدوديت نداريم و »مجاز« است.
وي به »جهش توليد« اشاره مي کند که در آن 
بر ظرفيت بهره برداري معادن هم تاکيد شده است 
اما اين که در کجاها و چگونه بهره برداري ش���ود 
بايد با وزارت صنعت و معدن به توافق رس���يد. 
به گفته اين مس���ئول البته از چن���د جهت توافق 
 انجام ش���ده اما ناهماهنگي  قوانين مشکل ايجاد 

کرده است. 
جاللي مي گويد: ما نياز ب���ه قانون داريم که 
همه جانبه باشد. البته در قالب هماهنگي که دو دستگاه 
بايد داشته باش���ند تفاهم نامه اي بين رئيس سازمان 
جنگل ها و معاون معدني وزارت صمت امضا شده 
است که شيوه نامه اي براي بهره برداري است که در 

قالب آن نظام پاسخگويي هم مشخص شده است.
 عرصه هاي جنگلي مطلق���اً ممنوع هم در آن 
به شمار آمده و از وزارت صمت خواسته ايم که براي 
عرصه هاي جنگلي از سازمان جنگل ها حتي استعالم 
هم نکنند. براي هماهنگي بيشتر يک کارگروه تعامل 

استاني هم در هر استان راه اندازي کرده ايم.  
 جاللي به فش���ار از س���وي بهره ب���رداران 
مي پردازد: متأس���فانه توقعات در اين حوزه زياد 
اس���ت. باالخره س���رمايه گذاران زيادي به کشور 
مي آيند و به دنبال بهره برداري هستند که به نوعي 
فشارهاي مختلف بر سازمان و وزارت صمت وارد 
مي ش���ود و اتفاقاً يکي از موضوعات اين کارگروه 
 به تعادل رس���اندن بهره برداري ها و متقاعد کردن

 بهره برداران است.
جاللي ب���ه کمبود بودجه اش���اره دارد: ما در 

قال���ب حقوق دولت���ي که معدنکاران هر س���اله 
به حس���اب دولت واريز مي کنند 27 درصد براي 
احيا و بازسازي عرصه هاي آس���يب ديده در نظر 
مي گيريم. گرچه متأسفانه برگشت اعتبارات خوب 
نيست و حق سازمان جنگل ها براي احيا عرصه ها 
به درستي پرداخت نمي شود و اگر داده شود ما هم 
 مي توانيم کارمان را براي احيا و بازسازي عرصه ها 

انجام دهيم.
او خواهان همکاري معدن کاران است:  البته ما 
به دنبال راهکارهاي ديگر براي اين مشکل هستيم 
تا بتوانيم عرصه هاي معدني رها شده را با مشارکت 
خود معدن کاران يا افراد ديگري مثاًل براي کاربري 

تفريحي و تفرجگاه احيا کنيم.
 حت���ي پيش بيني کرده اي���م در برخي از اين 
عرصه ها زراعت چوب داشته باشيم. از طرفي براي 
اينکه کارهايمان به صورت علمي باشد، يک مطالعه 
آسيب شناس���ي هم تدوين کرده ايم که از خروجي 
آن مطالعات داريم بررسي مي کنيم که نحوه احيا و 

شيوه هاي همکاري چگونه باشد.
 به عنوان پايلوت در هر اس���تاني هم يکي دو 

منطقه را مش���خص کرده ايم  و در مجموع در دو 
سه سال گذش���ته نزديک به 60 هزار هکتار احياي 
عرصه هاي معدني هم صورت گرفته است. در اين 
مدت بحث احيا و بازسازي در سازمان بسيار قوت 

گرفته و پيگيري مي شود. 
جاللي در برابر اين سؤال که چرا اجازه مي دهيد 
برج هاي آبي کشور)کوه ها( با توجيه ساخت سنگ نما 
و توليد سيمان نابود شود مي گويد: اين گفته شما 
يک واقعيت است و کوه ها دارند تخريب مي شوند و 
تبعاتي به همراه خواهد داشت. فرسايش و تخريب 

آبريزها، تغيير اقليم و آب و هواي منطقه و دگرديسي 
منظره ها از جمله عوارض معدنداري اس���ت؛ منتها 
ما سياستگذار نيستيم. اينجاست که مي گويم قوانين 

کشور ناهماهنگي دارد.
 کل مجموعه مديريتي کش���ور ما را مجاب 
کرده که بايد از عرصه ها حفاظت ش���ود؛ در مقابل 
براي وزارت صمت هم تکليف ايجاد ش���ده است 
که بايد بهره برداري انجام ش���ود. نکته اي که شما 
اشاره داشتيد بايد به س���طح باالي مديريتي کشور 
گفته ش���ود تا بهره برداري از معادن سنگ تزئيني 
يا معادن طبقه 2 در کشور ممنوع شود. اين نياز به 
 يک قانون دارد که وزارت صمت هم تکليف خود

 را بداند.   
جاللي خبر خوبي هم مي دهد: اگر سابق از کنار 
جاده هراز عبور مي کرديد به کرات معادن مختلف 
را مي ديديد ام���ا اکنون با هماهنگي وزارت صمت 
ديگر مجوز بهره ب���رداري در آنجا را به هيچ وجه 
نمي دهيم. تا جايي هم که مي توانيم سعي مي کنيم 
 به مناطقي مجوز دهيم که کمترين آس���يب ها وارد

 شود.

تا قبل از سال 1391 از منابع طبيعي و محيط 
زيست اصال استعالمي صورت نمي گرفت. بعد از 
آن با اصالح قوانين اس���تعالم از دو دستگاه الزامي 
شد. يکي از مشکالتي که االن داريم وجود معادني 
است که بدون نظرخواهي از منابع طبيعي و محيط 
زيست پيش از سال 91 شروع به فعاليت کرده اند؛ 
 اما اکنون ديگر به هيچ وج���ه در جنگل ها مجوز

 نمي دهيم.
در مناطقي ديده مي ش���ود که کل کوه يا يک 
جنگل تراشيده يا محو شده است. جاللي در برابر اين 
پرسش که با توجه به ارزش بي پايان مناطق جنگلي 
چه توجيهي وجود دارد که مجوز اس���تخراج داده 
شود پاسخ مي دهد: چنين معادني متعلق به سال هاي 
پيش از سال 1391 اس���ت که بدون استعالم از ما 

مجوز و پروانه بهره برداري دريافت کرده بودند. 
او در برابر اين سؤال که چرا پروانه معادن زيانبار 
را باطل نمي کنيد پاسخ مي دهد: ناچاريم تا پايان مدت 
پروانه کار اينگونه معادن صبر کنيم و زماني که براي 
تمديد پروانه کار به وزارت صمت مراجعه مي کنند 
وزارتخانه ملزم به استعالم از سازمان جنگل هاست 
و در اينجاست که س���ازمان ديگر پروانه ادامه کار 
نمي دهد؛ در مناطق جنگلي چه در شمال چه خارج 
از شمال و در پنج ناحيه رويشگاهي، جنگل جزو 
مناطق ممنوعه اس���ت و اين قانون و مصوبه هيات 
وزيران است. حتي اگر ما مجوز صادر کنيم خالف 

قانون عمل کرده ايم. 

باطله ريزي ها دردي بزرگتر از محو کوه ها
جاللي به چالش هاي ديگري اش���اره مي کند: 
يکي از مشکالتي که وجود دارد و منابع طبيعي را 
آزار مي دهد، باطله ريزي هاي معادن است. معدنداران 
محتويات معدن را بر مي دارند و سپس باطله ها را 
در اطراف کوه مي ريزند که خسارتش از بهره برداري 

معادن بيشتر است. 
خود دوس���تان وزارت صمت هم مي گويند 
که شرايط نامناس���بي وجود دارد و بايد مديريت 
شود. اينک هم دنبال ساماندهي اين چالش هستيم 
زيرا همان گونه که گفته ش���د خسارتش بيشتر از 

کوهي ست که شما نگران تخريب اش هستيد.
 در اي���ن ش���رايط کوهي حذف مي ش���ود 
و تا چندين کيلومتر اطراف ک���وه مواد باطله ديده 
مي شود که آس���يب اش دامن محيط زيست، چهره 
 منطقه، دام و معيش���ت اهالي و پوشش گياهي را 

مي گيرد. 
جاللي به اين پرسش که چرا مجوز استخراج 
شن و ماس���ه داده مي ش���ود به روزنامه اطالعات 
مي گويد: البته خوش���بختانه خود دوستان وزارت 
صمت هم در جلساتي که داريم مطرح مي کنند که 
ديگر سياست شان اين نيست که مانند سابق فقط 

مجوز صادر کنند.
 اکنون مجوز دادن به معدن ش���ن و ماسه و 
سنگ هاي تزئيني ديگر در اولويت نيست. خوشبختانه 
آنها دارند به س���متي مي روند که فقط به معادني 
که ارزش بهره برداري دارد و ارزآور اس���ت مجوز 
برداشت بدهند و اين سياست ارزشمندي است. ما 
هم ناچار نخواهيم شد در هر منطقه براي بهره وري 

چند مترمکعب سنگ مجوز دهيم. 
جاللي با اميدواري مي گويد: اميد که اين تغيير 
رويه که در وزارت صنعت و معدن ايجاد شده، بپايد. 
در آن صورت ما هم مي توانيم بيشتر کمک شان کنيم. 
اگر  هر متقاضي بيايد براي مثاًل توليد سنگ مجوز 
بگيرد، ديگر رمقي براي طبيعت باقي نخواهد ماند. 
شما به آسيبي اش���اره کرديد و اين دغدغه سازمان 
جنگل ها هم هست زيرا ارزش منابع طبيعي اصاًل 

قابل محاسبه نيست.
 از بنياد چگونه مي توان بر ارزش طبيعت قيمت 
گذاشت؟ با چنين ويرانگري زيستگاه ها از بين مي رود 
و ريزگرد پديد مي آيد و مشکالت متعدد اقتصادي و 
اجتماعي پديد مي آورد. اين خسارت ها را نمي شود 
با به دست آوردن ريال جبران کرد؛ تنها راه، مديريت 
منسجم و دقيق تر براي ره باني از طبيعت است تا کم کم 
 به اين نتيجه برسيم که براي حفظ طبيعت از معدن ها 

صرفنظر کرد. 
جاللي نوي���د رهايي از فش���ارها را مي دهد: 
خوشبختانه کل ساختار سازمان جنگل ها پيگير اين 
اس���ت تا به دور از هرگونه فشار و حاشيه اي نظر 

کارشناسي بدهد، همه پيکره سازمان جنگل ها مخالف 
برپايي معدن و بهره برداري از منطقه است. بيشترين 
تالش براي ندادن مجوز است و اين که تا جايي که 
امکانش است خسارت ها کاهش يابد. خوشبختانه 
نگاه به منابع طبيعي به خصوص در بين مردم خيلي 
بهتر شده است و مطالبات مردمي از مسئوالن، پشتوانه 

سازمان جنگل هاست و ما آن را نعمت مي دانيم.
 حتي در جايي اگر ما غفلت کنيم گزارش هاي 
مردمي تلنگري براي ما اس���ت و رسانه ها هم بايد 
کمک کنند اين مساله به يک ديدگاه ملي تبديل شود 

که منابع طبيعي جزو اولويت هاي اول کشور باشد.
جاللي ارزش را در طبيعت مي جويد و مي گويد: 
وقتي کشور آب و خاک نداشته باشد هر چقدر هم 
پول داشته باش���د ارزش ندارد لذا بايد قدردان اين 
نعمت الهي باش���يم و از نابودي آن دست برداريم. 
در همين راستا در بس���ياري از استان  هامان براي 
ايجاد معدن و بهره برداي تنها نزديک به 10 درصد 
درخواست ها موافقت مي کنيم. ميزان استعالم ساالنه 
تا 10 هزار مورد اس���ت و ما براي کمتر از 1000 
مورد مجوز مي دهيم آن هم براي مناطقي که مشکلي 

نداشته باشد. 
محمد داود بيگي

5 گزارش
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  * دکتر عيس�ي کالنتري، معاون رئيس جمهوري و رئيس س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت: در 
دوران احمدي ن�ژاد وزارت صناي�ع و معادن وق�ت قانون را تغيي�ر داد و کاًل مع�ادن را از حيطه 

محيط زيست خارج کرد و االن هم متأسفانه همان قانون حاکم است  
 * معدنداران به صورت لجام گسيخته دارند به معادن حمله مي کنند، قانون هم دست ما را بسته 

است و بايد به دنبال اصالح قانون باشيم
 * قرار اس�ت اليح�ه اي تنظيم کنيم تا ب�ه دولت ببريم بلکه معدنداري به ش�کل اس�تاندارد دنيا 

انجام شود 
* اميدواريم که  مجلس به فرياد طبيعت کشور و رهايي آن از معدنداري  لجام گسيخته برسد 

* امير مسعود جاللي، مديرکل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل ها: فرسايش، 
تخريب آبريزها، تأثير روي شرايط اقليمي و آب و هوايي منطقه و تغيير منظره منطقه از جمله 

عوارض معدنداري است

 * قوانين کشور در بخش معدن ناهماهنگي دارد
 *  کل مجموع�ه مديريتي کش�ور ما را مجاب کرده اس�ت که بايد از عرصه ه�ا حفاظت کنيد، در 

مقابل براي وزارت صمت هم تکليف ايجاد شده است که بايد بهره برداري کنيد!!
* يکي از مش�کالتي که دارد به ش�دت مناب�ع طبيع�ي را آزار مي دهد، بحث باطل�ه ريزي هاي 

معادن است 
* حقوق دولتي که معدنکاران هر س�اله به حس�اب دولت واريز مي کنن�د و 27 درصد آن بايد 
ب�راي احيا و بازس�ازي عرصه هاي آس�يب ديده به »س�ازمان جنگل ها« اختص�اص يابد، به 

درستي پرداخت نمي شود
 * از وزارت صمت خواس�ته ايم که در بخش معدن در عرصه هاي جنگلي از س�ازمان جنگل ها 

حتي استعالم هم نکنند 

چشم انداز برداشت ناپايدار از معادن)بخش دوم(

پديده معدن؛ ويرانگِر کوه ها و تغييردهنده اقليم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم
(شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و 

دريانوردي به شناسه ملي 10320594811 و شماره ثبت 408315)
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه ��� س���اعت 11 ��� شنبه 
مو�� 1399/10/06 �� محل سا�ما� بنا�� � ��يانو��� تشكيل مي گر��� حضو� 

به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
�� صو�تي كه هر يك �� �عضا� نتو�ند �� مجمع عمومي ش���ركت نمايد مي تو�ند �� 
تا�يخ ها� 99/10/02 � 99/10/03 �� ساعا� ����� به �فتر شركت تعا�ني �عتبا� 
��قع �� طبقه همكف س���ا�ما� بنا�� � ��يان���و��� مر�جعه � حق ��� خو� �� به 
نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� نمايد. تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � 

هر شخص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�.
هيئت مدير� شركت تعا�ني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت مارستان (سهامي خاص) 

بدين �سيله �� كليه سهامد���� شركت ما�ستا� به شما�� ثبت 50982 � شما�� ملي 10100961415 
�عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �� ��� يكشنبه مو�� 1399/10/07 
ساعت 12:30 به ����: تهر�� �  خيابا� مير��ما� � شما�� 193 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد. 

�ستو�جلس�ه:  1� �نتخا� �عضا� هيا� مدير�.  2� ساير تصميماتي كه �� صالحيت مجمع فو� �لذكر 
مي باشد. 

هيئت مدير� شركت ما�ستا� 

آگهي دعوت به مجمع عمومي
 فوق  العاده شركت نوين كاوش مامطير  (سهامي خاص) 

�� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت نوين كا�� مامطير (سهامي خا�) به شما�� ثبت 150666 �عو� 
مي شو� �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� ش���ركت كه �� تا�يخ 1399/10/04 ساعت 10 �� نشاني� 
تهر��� كيلومتر 19 بز�گر�� فتح� باند كند��� خيابا� لطيف جبا��� پال�5� س���اختما� ����� مجتمع 
محيا���� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.  �ستو�جلس�ه:  1. �تخا� تصميم �� خصو� �نحال� 
شركت� نحو� � ش���ر�يط � كليه �مو� مرتبط با ��.  2. س���اير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �� �� 

صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد. 
هيأ� مدير� شركت نوين كا�� مامطير (سهامي خا�) 
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افقي :
  1 - �� �ستا� ها� جنو� شرقى

 2 - ��خل شد� - مجموعه �بها� سطحى �مين
 3 - ضمير غايب - ��ك��ش لبا� - تكر�� حر� 

سى �� - تجويز پزشك
 4 - ����� �نگ - معما� تحصيلكر�� - قو� �تيال

5 - پر�� �� - تخته تير �ند���  - كشتا�گا�
 6 - هيجا� � جو� - ��لتيماتو� - نا� مر��نه فرنگى
 7 - نصف نسيم - خرقه - �� �حا�يث نبو� - شنا�

 8 - ��ساخت - ��نه ��نه 
9 - هاتف - �� بز�� - شيو� �فتا� - بر��� �با��نى 
10 - بله �نگليس��ى - ��س��تانى �� هرما� ملويل 

(موبى �يك ) - نى تو خالى
 11 - كر� ك��د� - با�كش ش��هر� - باال پو� 

چوپانا�
 12 - نا� قديمى ���خانه جيحو� - ماشين حمل 

مايعا� - �ستا� جنوبى
 13 - فيلم��ى �� نيكى كريم��ى - ��يحه - قبل �� 

�هگا� - نصف �شمن
 14 - �ثر� �� عطا� - ��ختچه �� �� مناطق گرمسير
 15 - ستا�� �� بد�خشيد � ما� مجلس شد � �� �ميد� ....

عمودي :
 1 - نجو� - ���ها

 2 - تيم ��نالد� �� �يتاليا - شهر� �� شهرستا� بهشهر
 3 - كله - �يس��تگا� ��� �هن - �مر �فتن - شهر� 

�� ما�ند���
 4 - جد� كر�� �� يا چند چيز �� يكديگر - نو� - �مر 

به �مد� 
5 - �� گا�ها� �لى - �موخته لقما� - گر� �نگليسى 

- پيشوند نفى
 6 - گهو��� پا�چه �� - گرفتن ��بى - ما� پاييز�

 7 - كهنه � پوس��يد� - ��نش مطالعه �ضعيت كا� 
بر�� �فز�يش با���

 8 - ميو� مربايى - فر� سر - تا� گل - �خرين نا�� 
9 - گلز� ����نتينى با�سلونا  - نوعى تخت 

10 - بس��يا� مهربا� - تو�� تصميم گير� مستقل 
��شتن � حكومت - عيش مطلو�

 11 - نغمه - بسيا� �صر�� كنند� - عد�� مجهو� - 
پايتخت جمهو�� ���بايجا�

 12 - نفع  - حمد � ثنا - مانند � مثل
  13 - سهل �نگا�� � سستى كر�� - تر�يد - شهد - 

چاشنى ساال�
 14 - ��شن كر�� - �� قصر ها� مجموعه تخت 

جمشيد ( كا� خشايا�شا� )
 15 - �مپر�طو� �يو�نه ��� باستا� - نامى بر�� ���بيل 

آگهى تغييرات 
شركت گروه بهمن سهامى عام

 به شماره ثبت 3939 
و شناسه ملى 10100231402

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� 
م���و�� 1399/06/22 � به �س���تنا� 
مج���و� ش���ما�� 122/71456 مو�� 
1399/06/30 س���ا�ما� ب���و�� 
� ����� به���ا��� تصميم���ا� �ي���ل 
�تخا� ش���د: �قا� منص���و� پو���ين 
باكدملى0040704300 به نمايندگى 
��شركت �يسمن موتو� به شناسه ملى 
14004459721 به س���مت �ئيس 
هيئت مدير� � �قا� حميد�ضا منجى با 
كدملى 4323353251 به نمايندگى 
�� شركت سرمايه گذ��� كيا مهستا� 
به شناس���ه ملى 10103138768 به 
س���مت نائب �ئي���س هيئت مدير� 
� �ق���ا� محمد محم���د� باكدملى 
نمايندگ���ى  0040806065ب���ه 
��شركت س���رمايه گذ��� پوياهمگا� 
به شناس���ه ملى 10102699874به 
سمت عضو هيئت مدير� � �قا� كاميا� 
عطايى باكدمل���ى 0046367055به 
نمايندگى ��ش���ركت با��گانى تجا�� 
����با�گا� ما� پا�� ��� به شناس���ه 
مل���ى 14004106351 به س���مت 
عضوهيئت مدير� � �قا� يوس���ف �لهى 
ش���كيب باكدملى 0050919121به 
نمايندگى �� شركت با��گانى عصربهمن 
به شناس���ه ملى10101997272 به 
س���مت عضوهيئت مدير� �مديرعامل 
�نتخا� گر�يدند كليه ����� � �س���نا� 
تعهد��� ش���ركت �� قبي���ل چك ها� 
س���فته ها� ب���ر���� قر�����ها � عقو� 
�س���المى با �مضا� مديرعامل � �ئيس 
هيئت مدير� همر�� با مهر ش���ركت � 
�� غيا� مديرعام���ل با �مضا� �ئيس 
�يكى �� �عضا� هيئت مدير� ���غيا� 
�ئيس هيئت مدير� با �مضا� نائب �ئيس 
هيئت مدير� �يك���ى �� �عضا� همر�� با 
مهرشركت معتبر مى باشد � مكاتبا� 
� ����� ع���ا�� � ����� ب���ا �مضا� 
مديرعامل � مهر ش���ركت معتبر �ست. 
هيئت مدير� �ختيا��� حاصله �� ما�� 
41 �ساس���نامه به شر� �يل �� به مدير 
عامل تفويض نمو�: نمايندگى شركت �� 
بر�بر صاحبا� سها��كليه ������ ��لتى 
�غير ��لتى�موسسا� عمومى�مر�جع 
قضايى �س���اير �ش���خا� حقيقى 
�حقوقى � ��يافت مطالبا� �پر��خت 
�يو� ش���ركت با �طال� هيئت مدير� 
�صد���ظهرنويس���ى�قبولى�پر��خت 
���خو�ست ����� تجا�� �� به مديرعامل 

تفويض نمو� 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى تهران (1022164)

*****
آگهى تغييرات 

شركت فراز انرژى پيشرو 
سهامى خاص

 به شماره ثبت 423289 
و شناسه ملى 10320757861

ب���ه �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع 
عمومى عا�� بط���و� فو� �لعا�� مو�� 
1399/07/05 تصميما� �يل �تخا� 
شد: �عضا� هيأ� مدير� شركت بر�� 
مد� 2 س���ا� به ش���ر� �يل �نتخا� 
گر�يدند: ش���ركت پلى �تيلن گستر�� 
�لبر� (س���هامى خا�) به شناسه ملى 
10104102234 ش���ركت حفا�� 
�س���تو�� كيش(س���هامى خ���ا�) 
به شناس���ه مل���ى 14000024648 
ش���ركت خدما� مهندس���ى پژ��� 
�نر��(س���هامى خا�) به شناسه ملى 

 10102612337
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شـركت ها و موسسات 
غيرتجارى تهران (1022165)



براي گنج بردم رنج بسيار
فتاد آخر مرا با اژدها كار

از آن روز كه من اژدها را ديدم، بيش از نيم قرن مي گذرد. 
من در »هنگو« نزديك پاريز، به همراه پدرم براي عقدبندان 
دختر و پسري دهاتي رفته بوديم. من خردسال بودم. طرفهاي 
عصر با بچه هاي دهكده به نزديك چشمه رفتيم، در همان 
لحظه دو دختر تازه سال به آنجا آمدند و دو تا شمع كه در 
دست داشتند، در داخل دو سوراخ كوچك كه باالي چشمه 
بود، روشن كردند و رفتند. بچه هاي ده بعداً به من توضيح 
دادند كه اين دو س���وراخ، محل سوراخ هاي دماغ اژدهايي 
است كه در باالي اين چشمه، سنگ شده است، و بعد اين 

داستان را اضافه كردند:
� قرنها و قرنها پيش، مردم اين قريه، آنها كه ش���بها از 
كوه هيزم مي آوردند، ديده بودند حيواني سهمناك را كه در 
دل شب آهسته بر كنار كوه مي غلتد و براي آب خوردن بر 
سر چشمه مي آيد. البته صبحگاهان كه مردم بر سر چشمه 
مي رفتند، اثري از آن حيوان نبود. پيرمردان قوم آهسته با خود 
نجوا مي كردند و حدس مي زدند كه حيواني مخوف همسايه 

آنها شده است و پنهاني گه گاه به زبان مي آوردند كه: 
� برين بوم ما، بر، يكي اژدهاست!

آنها شنيده بودند كه اژدها حيواني سهمناك است و آتش 
از دهان او بيرون مي زند و به نيروي نفس و جاذبه دهان خود، 

ممكن است آدميزادها را به خود بكشد و ببلعد.
نشاني هايي كه هيزم شكن ها مي دادند، حكايت از وجود 
اژدهايي س���همگين بر دامنه كوهستان داشت، توصيفي كه 
دخت���ران قريه از اي���ن اژدها مي كردند، چنان بود كه گويي 
فردوس���ي، همين رواي���ت را از زبان آنها در وصف اژدها 

آورده بود:
گرف��ته ن�شي�من ش��كاوند كوه

ه�مي دارد از رن�ج، گي�تي ستوه
بر آن پشته بر، پشت سايان به كين

ز پ�يچ�يدنش ج�نبش ان�در زمين
چو تاريك غاري دهن كرده باز

دو يشكش1 چو شاخ گوزنان دراز
به دود و نفس در دو چشمش ز نور

درخشان چو در شب ستاره ز دور
گره در گره خم دم تا به پش�ت

همه سرش چون خار، موي درشت
پش�يزه پش�يزه تن از رن�گ ني�ل

ازو ه�ر پ��شيزي مه از گوش پيل
چو بر كوه سودي تن سنگ رنگ

به فرسنگ رفتي چكاچاك سنگ2
دختران با زبان ساده دهاتي مي گفتند:

ش���بي، مادري پير كه بيمار بود، از فرزندان خود آب 
خواست. دو دختر او متوجه شدند كه در كوزه آب نيست؛ 
زيرا آن روز فراموش كرده بودند از چشمه آب بياورند. دختر 
بزرگ و كوچك، با وجود مخالفت مادر بيمار، هراس���ان و 

لرزان عازم چشمه شدند.
همان طور كه حدس مي زدند، اژدها در كنار چشمه حلقه 
زده بود. از دهان و چش���م او آتش مي باريد، بي امان دهان 
گشود و هر دو را به خود كشيد. دختران معصوم، بي اختيار 
فرياد زدند: »ياعلي!« نيروي غيبي مدد كرد، موال با ذوالفقار سر 
رسيد و بي امان شمشير را حواله اژدها كرد. غرشي سهمگين 
برخاست. اژدها بي درنگ دو نيم و بالفاصله به سنگ تبديل 
شد. همان لحظه حلقه اي از سنگ بر دامه كوه جاي گرفت. 
مردمان ده سراسيمه بيرون پريدند و دختران را كه در دهان 
اژدهاي سنگ شده محبوس مانده بودند، از سوراخ بيني او 

بيرون كشيدند.3
از آن روزگار باز، مردم اين دهكده، مخصوصاً دختران 
دم بخت، براي آنكه آرزوهايش���ان برآورده شود، به شگون 
همت موال، در اين س���وراخ هاي سنگي كه حدس مي زنند 

بيني اژدهاست، شمع روشن مي كنند!
س���الها بعد، وقتي من به »س���وگلو« � جايي كه باغي 
داشتم � مي رفتم و از اين راه مي گذشتم، در كناره راه، از آن 
دوردس���ت، يك برآمدگي طوالني سنگي به چشم مي ديدم 
كه درست مثل اژدها بر دامنه كوه خوابيده بود و از قسمت 
خاك باال و پايين كوه كاماًل ممتاز بود. اين دنباله همان اژدها 
بود كه حدود يك فرسنگ طول داشت، بريدگي جاي جاي 
اين اليه س���نگي، مي گفتند كه جاي ضربات ذوالفقار است. 
يك ساعت طول مي كشيد تا از سر اژدها مي گذشتيم و به 

دم او مي رسيديم!
چنين داستاني در مازندران نيز هست. ابن اسفنديار در 
حكايت اژدهاي س���ام نريمان كه جد رس���تم بود، و شاعر 

طبري گويد:
ت��نه ه�ش�تر ب��رب�وم

ب�ه دل�ي�ري اي س��وم
]يعني از دليري اين سام، تنه اژدر بر زمين است[

»... چنان بود كه به ش���هر ياره كوه اژدهايي پديد آمده 
بود كه پنجاه گز بود، و آن نواحي تا به دريا و صحرا و كوه، 
وحوش از بيم  او گذر نتوانستند كرد و واليت باز گذاشتند، 
و او تا به ساري بيامدي. مردم طبرستان پيش سام شدند و 
حال عرضه داشتند. سام بيامد، اژدها را از دور بديد. گفت: 
بدين سالح با او به هيچ به دست ندارم. سالحي بساخت 
و اژده���ا آن وق���ت به ديه االرس نزديك دريا بود. او را به 
جايگاهي كه »كاوه كالده« مي گويند، دريافت. اژدها سام را 
بديد، حمله آورد. سام عمودي بر سر اژدها زد كه فرو شد، 
و بانگي كرد كه هركس كه با سام بودند از هول آن بانگ 
بيفتادند، و دم خويش گرد مي كرد تا سام را در ميان گيرد. 
چهل گام س���ام بازپس جست. اژدها تا سه روز مي جنبيد، 
بعد از آن هالك شد. هنوز بدان موضع سبزه البته نمي رويد 

و اثر برقرار است!«4

***

ازين هفت سر، اژدر عمر خوار
بپرهيزد آن كو بود ه�وشيار
)لبيبي(

اين رؤياي هيجان انگيز سالها در خيال من خلجان داشت. 
از معلمان جغرافيا و طبيعي خود گله دارم كه كم كم مرا از آن 
تخيالت شيرين پايين كشيدند و تقريباً به من ثابت كردند كه 
اين رشته طوالني سنگي، نيست مگر اليه و طبقه اي كه از طبقه 
خاكي نرم زير و باالي خود سخت تر است و باد و بارندگي 
و عوارض جوي، خاك پايين و باالي آن را شسته و برده و 
تنها نوار اژدها برجسته باقيمانده. رسم عبادت هم مربوط به 
پيش از اسالم و آناهيتاست و دختران، و چشمه آب، مظهِر 

آناهيتاست، فرشته انوثت و آب و باران و زايمان.5
اين اژدهاي رؤياخيز، البته هنوز هم در ذهن ساده كودكان 
اين كوهستان چنين خاطره هايي ثبت مي كند؛ اما متأسفانه بايد 
عرض كنم كه يك اژدهاي س���همگين تر هم اكنون دهن باز 

كرده است كه اين اژدهاي اساطيري را طبعاً خواهد بلعيد، و 
آن كورة آتش افشان ذوب مس )= مس گدازي( است كه در 
كوههاي سرچشمه )كنار پاريز( به كار گذاشته شده و نه تنها 
رشته كوه اژدها، بلكه همة كوههاي آن سرزمين، مثل تنگ 
»َمْوردان« و دهنة »دالْدان« و تپه هاي »راه َزن« و »بُن درپران« و 
همه آن برآمدگي ها را در شكم بي امان خود ذوب خواهد كرد، 
و افسانه اژدهاي »ِهنْگو« را نيز، به دنبال طراوت و سادگي 
كوهستان پاريز و عطر بنفشه هاي شاداب كنار جويبارهاي آن، 

به صفحات اساطير و تاريخ خواهد سپرد.
مس سرچش���مه از س���الها قبل، يعني از هفتاد هشتاد 
س���ال پيش انگليسي ها شناخته بودند، در بيست سي سال 
اخير تأسيس���اتي به عنوان شركت مس سرچشمه پديد آمد 
كه انگليس ها در آن دست اندركار بودند.6 به خاطر دارم كه 
پنجاه سال پيش، وقتي با چارپا از پاريز راه افتادم و از گردنه 
»كاديج« گذش���تم، دمادم غروب، بيم دزدان حوالي رودخانه 
شور و سپس »اوراف« ما را در بيم و هراس داشت. بيست 

سي سال پيش هم سري به همان حدود زدم.
كمپ مهندسان انگليسي جايگزين ُكتوك هاي سرچشمه 
ش���ده بود، مهندس توماس7 انگليسي � كه گويا قباًل رئيس 
معادن مس رودزيا بوده � سرپرس���تي داشت. او گفت: تمام 
اين كوهس���تان از آخرين سنگ تا قعر زمين در كورة ذوب 

مس خواهد رفت!
سرچش���مه 2500 متر از سطح دريا ارتفاع دارد،  و در 
واقع سرچشمة رودخانه راه زن آنجاست. بعد از خلع يد از 
شركت انگليسي و تغيير و تبديالت بعد از انقالب، به كمك 
ش���ركت كروپ آلماني و يك كنسرسيوم بلژيكي، مهندسان 
ايراني تأسيسات مس سرچشمه را راه انداختند و هم اكنون 
س���اليانه 17 هزار تن مس خالص حاصل مي شود. كارخانه 
130 ميليون ماركي آن با 300 ميليون مخارج، در واقع اژدهاي 
هفت س���ري است كه دهان باز كرده تا يك كوهستان عظيم 
را ببلعد و دود آن را از دودكش بي امان دماغه هاي خود به 
آسمان بفرستد.  اين روزها سرچشمه اي ها ديگر به پاريزي ها 
اعتنائي ندارند، و ساكنان آن ديار به قول قديمي ها ديگر »... ز 
هيچ كس را به ريششان جا نمي دهند«، ولي چنان مي نمايد كه 
دود اين كارخانه كم كم به چشم مردم و طبيعت پاريز خواهد 

رفت، چنان كه هم اكنون درخت هاي دهنة محمد سلماني � كه 
نزديك آنجاست � شروع به خشك شدن كرده اند، و »گزدر« 
تيتو � كه معدن شيريني و حالوت بود، دود هوا شد؛8 ولي البته 
اين نتيجه هم شد كه خيلي از پاريزي ها، هم ماشين رختشوئي 
به دست آوردند و هم يخچال و هم فريزر، بگذريم از اينكه 
در همان فريزر به جاي شلغم هاي حاصله از همين ِهنْگو و 

ده شيَرك، كره هلندي را نگاهداري مي كنند!
من يك جا نوش���ته بودم كه ش���ركت ذوب مس، يك 
امپراتوري جديدالتأسيس است كه به زودي خاك كوهستان 
پاريز � خصوصاً سرچشمه را � به توبره خواهد كشيد. البد در 
برابر سالي 700 ميليون مارك درآمد مس تغليظ شده، درخت 
كه هيچ، آدم هم ارزش آن ندارد كه به حساب آيد. امروز كار 

مس سرچشمه به آنجا رسيده كه به قول ناصرخسرو:
ور بري، زي او، به رشوت، اژدهاي هفت سر

گويد اين فربي يكي ياري است، باهلل مار نيست 
حاال مردم سرچش���مه كوهستان پاريز و آنها كه قرنها 
گرسنگي خوردند و مثل مار بر سر اين گنج خوابيدند، كو 

كله شان را خر بكند:
ما نيز مردمانيم، ني كم ز سنگ كانيم

بي زخمهاي مي تين،9 پيدا نكرده زر را
زان روز ما و ياران در راه عهد كرديم

پنهان كنيم سّر را، پيش افكنيم سر را
ديوار گوش دارد، آهسته تر س�خن گ�و

اي عقل، بام بر رو، اي سر بگير در را 
***

سالها مظاهر ذوق و ادب و فرهنگ انساني را از طريق 
چشم و گوش و دل مي ديدم و مي شنيدم و حس مي كردم. 
شعر و موسيقي و نقاشي و مجسمه سازي را از مظاهر تعالي 
روح آدمي مي دانستم، محبت و لطف و عاطفة پدر و مادري 
و مهمان دوس���تي و همسايه نوازي و غريب پروري را نشانة 
برتري روح آدمي و تربيت قوم مي دانس���تم. خدا لعنت كند 
فرويد را كه وقتي عقده هاي آدمي را شكافت، اعالم داشت 
هر چه هس���ت، نتيجه فعاليت روح بهيمي آدمي و غريزة 
جنس���ي اوست؛ به آدمي كه هيچ، به حيوان هم ابقا نكرد، و 
حتي ترانه س���رايي بلبل را نيز نتيجة عشق او به زيبايي گل 
سرخ � كه اسكار وايلد آن را از خون بلبل رنگين مي پندارد 
� ندانس���ت و حاصل جفت جويي و شكم بارگي آن مرغك 

نازنين به حساب آورد.10
بفهمي نفهمي تأييد كردند و نفس اماره را مس���لط بر 
آدميزاد دانستند كه اژدهافش همه در تحرك و تپش است و 
همه چيز را مي بلعد. اژدهايي است هفت سر كه در كودكي، 
محل فعاليت آن پاي است و در جواني كمرگاه و در پيري 
دهان: توپ بازي و عش���ق بازي و زبان بازي! و تظاهر آن 
در خارج به صورت خش���ونت ها و بدرسمي ها يا بالعكس 
هنرهاي ظريفه و مظاهر ذوق آشكار مي شود. حتي مهر فرزند 
و فرزند پروري مادر و پدر را هم، اين فرويد عليه ما عليه، 
نتيجه همان غريزه مي داند. اين غريزه همان اژدهاي هفت سر 

نْفِس آدمي موالناست:
نفس اژَدْرهاست، او كي مرده است؟

از غ��ِم ب��ي آل��ت�ي اف�س�رده اس�ت
اژدهاي هفت سر، دوزخ بود

حرص تو دانه است و دوزخ َفّخ بود

اژدهاي جديد
از قديم مي گفتند كه بر گنجها هميش���ه اژدهايي خفته 
است و اين ضرب المثل بود كه اژدها بر روي  »هفت ُخم 
ُخسروي« حلقه مي زند. البته ضحاك يا اژدهاك و آژيدهاك 
و به قول فردوسي آدمِ »دوْش اژدها« هم داشتيم كه در تاريخ 
راه پيدا كرده بود؛ ولي اين داستان ها مربوط به اساطير بود. 
امان از روزگاري كه تاريخ و تاريخ نويسي به معناي علمي 
نضج گرفت و اين كفر در بعضي از مورخان پيش آمد كه 
طال، يعني ثروت و اقتصاد، پايه گذار اصلي و الاقل يكي از 
پايه گذاران اصلي تاريخ، و به قوِل ماتِرياليس���ت ها، »زيرسازِ 

جامعه« است! به قول فردوسي:
جهان چون يكي هفت سر اژدهاست

كسي نيست كز چنگ و نايش رهاست
در واقع امروز ما حدس مي زنيم كه اژدها، نه برگرد هفت 
ُخم خسروي خفته بود، بلكه اژدهاي بزرگ، خودِ آن هفت 
خِم خسروي بود: اژدهايي معلمان روان شناسي و اخالق هم، 
خواهي نخواهي، حرفهاي او را كه كّلة بسياري از قهرماناِن 
تاريخ را خورد، و بسياري 
از جنگه���ا و خونريزيهاي 
تاري���خ به خاطرِ همو بود. 
پس ث���روت و اقتصاد، در 
تاريخ، همان اژدهاي هفت 
س���ري است كه در جوامع 
»وول« مي خوَرد و ملتها را 
مي بلعد و سرزمين ها را در 
مي نوردد و زير و رو مي كند. 
افسوس كه علماي تاريخ 
اين عصر، بيشتر � خصوصًا 
آنها كه چپ فكر مي كنند � 
بسياري از نشانه هاي برتري 
فك���ري آدميزاد را معلول ماده مي دانند و به ناحق، آنچه را 
كه در ُعرف تاريخ قرنها و س���الها، به صورت ميهن دوستي 
و وطن پرس���تي و عش���ق به زادبوم و تعالي و ترقي ملتها و 
برتري نژادها تجلي مي كرد، بهانه اي براي برتري و تس���لط 
م���ادي تصور كردند و حتي دين و مذهب را كه عالي ترين 
پديده عالم انس���اني است و امانت باري تعالي در سرزمين 
خاكي ماست، اسير پديده هاي مادي و عامل استثمار و افيون 
جامعه مي دانستند. واقعاً اگر چنين باشد، آيا نه اين است كه 
در سرنوشت و سرگذشت عالم، يعني در طول تاريخ، اين 
اژدهاي هفت س���ر � كه ماده و ثروت نام دارد � همه چيز 
را بلعيده و محو كرده اس���ت؟ و مگر نه اين است كه همه 
اين چنگها و زد و خوردها براي ضبط سرزمين ها و راههاي 
ارتباطي تاريخي عالم � مثل راه ابريش���م و راه ادويه )= راه 
فلفل( و امثال آن پديد آمده است؟ در اين صورت بايد قول 

كاتبي نيشابوري را صحيح دانست كه فرمود:
به چشِم عقل، اقاليم َسبْعه، گنِج زر است

ولي چو درنگري، اژدهاي هفت سر است
افس���وس كه اژدهاهاي هفت سرِ قرون جديد، بسياري 
از ارزش هاي انس���اني را تحِت عنوان »شناخت هاي علمي«، 
بلعيده و فرو برده اند. همان باليي كه اژدهاي كارخانه ذوب 
مس سرچش���مه بر سرِ رؤياي سحرانگيز  اژدهاي »ِهنْگون« 
آورده است، درست ُمشابه باليي است كه اژدهاي هفت سِر 
تحقيقات روان شناسي جديِد فرويْد و پيروانش به جان عوالم 
روحاني و عشق و عاطفه خانوادگي آدميزاد انداخته، و همان 
مصيبتي است كه اصوِل »ماترياليسم ديالكتيك« كارل ماركس 
و  انگلس بر قوانين تاريخ و سرگذشت روزگار نازل كرده 
است: اژدهاهاي هفت سرِ قرن اتم... اژدهاهاي قرن اتم يكي 
دو تا نيستند، اين مائو كه با هفتصد ميليون جمعيت چين11، 
مي گويد :»هر هفت سال يك بار، يك انقالب بايد در چين 
صورت بگيرد«، خود يك اژدهاي هفت سر است! و آن موشِك 
هفت كالهِك شوروي كه مي تواند هفت هديه گرانقدر »بمب 
اتمي« را در بربگيرد و همان طوري كه از روسيه راه مي افتد، 
يكي را در پكن و يكي را در توكيو و يكي را در هائيتي و 
يكي را در سانفرانسيسكو فرو ريزد و يك دور دور دنيا طواف 

كند،  چيزي از يك اژدهاي هفت سر كم ندارد.
آيا اين اژدها باالخره روس���ها را به آرزويي كه وصيت 
كاترين يا پتر بزرگ بود، نخواهد رساند تا اسپان خود را در 

كنار درياي گرم آب دهند؟ ياد موالنا به خير كه مي گفت:
اژده�ا را دار در ب�رِف ف�راق

هين مكش او را به خورشيِد عراق
� فعال كه دوهزار مهندس روسي، چكمه هاي گل آلود 

خود را در آبهاي گرم بوشهر شست وشو مي دهند!
كتاب »اژدهاي هفت س���ر« هم، مثل ساير كتاب هايم 
مجموعه چند مقاله است، و بعد از هر مقاله كه شايد سنگين 
و خش���ونت بار باشد، قطعه شعري نيز از خود گذاشته ام، و 
اين براي خودنمايي در شعر و ادب نيست، بلكه براي رفع 
خستگي و در واقع تغيير ذائقه خواننده است و همان كاري 

را مي كن���د كه معموالً قطعات كوچك پيه و چربي و پياز، 
در ميان تكه هاي گوشت يك سيخ كباب مي كنند! كتاب و 

سيخ كباب؟
 اين كتاب را به حساب اينكه دو مقاله اصلي آن »جاده 
ابريش���م« يا »راه ابريش���م« و مقاله »راه فلفل« يا »راه ادويه« 
است، »اژدهاي هفت سر« نام داده ام، بدان دليل كه اژدها نشانه 
سرزمين چين است، و راه ابريشم از چين سرچشمه مي گرفت، 
و هفت شاخه فرعي داشت كه از هند به آن مي پيوست و 

يك روزي، كل اقتصاد عالم را مي بلعيد.
شك نيس���ت كه مقاالت من، هنوز تا جزء تحقيقات 
اصيل تاريخي درآيد، فرسنگ ها فاصله دارد. اينها همه نقل 
قول ديگران است، و خود هنوز اجتهاد و ابداعي ندارم. نقل 
»قال« است نه بيان »حال«. هنوز فرسنگ ها فاصله است تا 

مصداق قول شمس تبريزي شويم كه فرمود:
 »چ�ند از دي�گ�ران بازگ�وئي؟

آن چنان باش كه از تو بازگويند«!
تحقيقاِت امثاِل ُمخلص، در برابرِ تحقيقات تاريخ نويساني 
مثل ويل دورانت و توين بي و پطروشفسكي كه اژدهاها و 
دانياس���ورها و به تعبير ديگر من: »چهل گزي«هاي اين پهن 
دشت هستند، و مارها خورده تا افعي شده اند � امروزه، مثل 
شير تعزيه تبريز،12 در برابر شير نگهبان كاخ هايالسيالسي، 
يا مثل سپر شمر تعزيه نصرت آباد13، در پيش سپر موشك 
شكاف جنگ قضائي آمريكاست. و در واقع در برابر چنان 
اژدهايي، از حد همان كرمِ قْز و پيله ابريش���م كوچك هم 
بي ارزترم. با همه اينها در برابر امكاناتي كه داشته ام، چيزكي 
هس���ت و شايد هم نخستين تحقيق در زبان فارسي به اين 
تفصيل درباره راه ابريشم باشد. بدان اميد كه آيندگان بدان به 

ديده اعتنا نگردند. به قول نظامي:
چو كِرم قز ُشدم، از كردة خويش

بريشم بخشم ار برگي كنم ريش
پس صدسال اگر گوئي كه: ها! هو!

ز ه�ربي�تي ن�دا آي�د كه: ه�ا! او!
پي نوشت ها:

1� يش���ك )با كسر ياء و سكون سين( به معني پنجه 
و ناخن بلند. در محل ما ويش���ك گويند و وشگون گرفتن 
)پنجروك( ماليدن گوشت پا و دست بچه هاست به طوري 

كه دردآور باشد.
2� ش���عرها از اسدي و فردوسي تخليط شده است در 

گرشاسب نامه.
3� چنين افس���انه اي در جاهاي ديگر هم هست: شش 
دهم سكنه آرناوستان )آلباني( بكتاشي هستند. مركز طريقت 
در آقچه حصار نزديك تيرانا مي باشد. مشهور است كه يكي 
از كوچك ابدال هاي حاجي بكتاش ولي، اژدهايي را كه در 
آن حوالي بذر دهقانان را خراب مي كرده كشته است، تمامي 
سكنه ناحيه، سالي يك مرتبه براي زيارت قبرش، در غاري 
كه مشرف به آقچه حصار است، مي روند. يادبودهاي سفارت 

استانبول، خان ملك ساساني، ص 179.
4� تاريخ طبرستان، تصحيح مرحوم اقبال، ص 89.

5. همين دختراني هم كه آن روز عصر براي شمع روشن 
كردن آمده بودند، ديگر ترس���ي از اژدها نداشتند، و احتماالً 
افسانه او را هم به طنز مي گفتند. ولي به هر حال، شمع روشن 
كردن آنها واقعيت داشت، زيرا همان روز، يكي از همساالن آنها 
به خانه بخت رفته بود و ما در مراسم عقدبندان او شركت 
كرده بوديم. البد آنها براي تس���ريع سرنوشت خودشان، به 
ياد اژدها افتاده، از او كمك مي طلبيدند. چش���مة هنگو آب 
هميش���گي دارد. بركت همه اين گونه چشمه ها را به آناهيتا، 

خداي آب و باران، نسبت مي دهند. 
6. ]متن مربوط به دهه 60 خورشيدي است[.

7. توماس صورت فرنگي همان طهماس���ب خودمان 
است.

8. ش���وانزي، مركز ذوب مس انگلس���تان، كه در 36 
كيلومتري لندن قرار دارد، يكي از زيباترين نقاط توريستي عالم 
بود و جنگل هاي سرسبز آن توريست ها را به خود مي كشيد. 
بعد از توس���عه صنايع ذوب مس، بر اثر ابرهاي اسيدي كه 
از كارخانه متصاعد مي شود و هميشه در هوا پراكنده است، 
درخت ها ش���روع به خشك شدن كرده اند؛ زيرا، فضاي دره 
و بخار آب و شبنم آن با دود اسيد مخلوط شده و هميشه 

فضا را پوشانده است. 
9. مي تين: كلنگ و ميله آهنين كه سنگ تراش���ان بدان 

سنگ كنند و تراشند. )ناظم االطباء(
10. منتهي نگفت كه اين همه سر و صدا را بلبل چرا 
توي بوته پرخار گلي سرخ مي زند و روي درخت گردو و 
سنجد نمي زند و چرا تنها در فصل بهار و موقع گل سرخ 

مي زند، نه ساير فصول سال!
11� امروز البته يك ميليارد و دويست ميليون تن.

12�مرحوم دكتر شفق مي گفت، شير تعزيه تبريز، مردي 
ش����وخ بود كه وقتي در پوست شير مي رفت، گاهي با مردم 
ش����وخي هم مي كرد، و مهمتر از آن، ظهر عاشورا كه كاماًل 
خسته مي ش����د، وسط جمعيت، برفراز كجاوه، در حالي كه 
مي بايست نعشها را جمع و محافظت كند، يكباره ُدمي تكان 
مي داد، و چپقي كه برايش چاق كرده بودند به دست مي گرفت 
و مشغول چپق كشيدن مي شد. شعر آوردِن مياِن بحِث تاريخِي 

مخلص نيز، دست كمي از چپق آن شير ندارد!
13� نصرت آباد سيرجان از دهاتي بود كه حتي تا اواخر 
روزگار پهلوي اول نيز تعزيه خواني را كنار نگذاشت. ما محصل 
بوديم در سيرجان و گاهي به آن تعزيه مي رفتيم)چهارفرسنگ 
فاصل���ه بود � كاميون ها بچه ها را بار مي كردند و يك قران 
مي گرفتند و مي بردند و باز مي گرداندند(. يك وقت معلوم 
شد سپر گران قيمت پوست كرگدن شمر تعزيه شكسته و 
از ميان رفته است، آن روز، شمر نصرت آباد، از يك قالپاِق 

ماشين، به جاي سپر استفاده كرد!
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اژدهاي جاده ابريشم
شادروان دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي

از ط���رف ديگ���ر اگر يك 
كارگر ماهی هزار دالر بگيرد، آن 
نخبه ای كه های تِك انجام می دهد، 
ماهی 50هزار دالر می خواهد كه 
پرداختش در توان بخشهای عادی 
نيست؛ لذا به طور طبيعی سرمايه 
متكاثف می ش���ود. در اين شرايط 
كسی كه كار معمولي و پايين انجام 
می دهد، باالخره كاري پيدا می كند؛ 
اگر در كارخانه كار نكند، می رود 
نظافت می كند. نشد، به سراغ تعمير 
ماشين می رود؛ ولی طبقه  متوسطی 
كه نه نخبه است و نه كارگر سطح پايين چه كند؟ اين جامعه دچار خأل 
می شود؛ يعنی مرتب طبقه  متوسطش هم كم می شود، هم فقير می شود. 
تكنولوژی جديد برای خودش شرايط جديدی ايجاد كرده است. سودی 
كه بابت اين فراورده ها می برد، كالن است. بر اساس آمارهای جهانی، 
در طی اين يك سال كرونايی، حدود 20 تا 22تريليون دالر به اقتصاد 
دنيا صدمه وارد شده است؛ ولی ثروتمندان دنيا در همين مدت ثروتشان 
تقريبا تا 40درصد افزايش پيدا كرده اس���ت! اين افزايش به دليل نوع 
فنّاوری و روابط اقتصادی و شرايط جديدی است كه تكنولوژی های تِك 

دارد. اين ديگر صنعت نيست، فراصنعت است. 
برگردم به موضوع اونجليكال ها. اين نوع تكنولوژی در جامعه  امريكا 
و جوامع صنعتی ديگر، با افكار و ايده های راستگرايان هماهنگی دارد؛ زيرا 
بخشهای دمكرات و ليبرال كه مخالف راستگرايي هستند، نمی توانند اين 
نوع روابط اقتصادی و صنعتی را كه منجر به چنين جرياناتی در جامعه 
می شود، بپذيرند؛ ولی راست  ها از خدايشان است. در نتيجه روند تحوالت 
در داخل جوامع صنعتی و به ويژه در جامعه امريكا به نوعی است كه به 
طور طبيعی به نفع راست گرايی قرار دارد. فرض كنيد مجموعه آمازون 
س���ودش احيانا بيش از 300درصد است. حال آنكه در تكنولوژی های 
بعد از جنگ جهاني دوم، سود چيزی بين 10 و 15درصد بوده است. 

اين وضعيت عمال  به نفع راستگرايی دينی هم هست. 
همان گونه كه گفتم، اونجليكال ها كاًل تهاجمی و پررو هستند، نيز 
متحرك و به دنبال تغيير به نفع خويش. ديگران چنين نيستند، يا الاقل تا 
اين حد نيستند؛ لذا به معنی درست كلمه »ايدئولوژيك« است، مثل چپهای 
دهه  60 در جهان سوم، دنبال  تغيير همه چيزند و با هر نهاد تاريخی 
مثل »كليسای كاتوليك« يا هر نوع نهاد مزاحمی مثل »اتحاديه  اروپا« و 
با هر نوع فكر مزاحمی مثل »اسالم«، كامال خصومت دارند. البته چنين 
نيست كه متناسب با خوی تهاجمی شان، جلو هم بروند؛ مثال ماجراي 
جرج فلويد كه پيش آمد و بيش از يك ماه طول كشيد، چالش بزرگی 
برايشان بود. مشكالت بسياری پيش رويشان هست، گرچه ايده آليست اند 
و فكر می كنند هر كاری می توانند بكنند؛ اما سيستم سال 2020، غير از 

سيستم دهه های هشتاد و نود قرن گذشته است. 
اگر اينها بیشتر منافع اسرائیل را دنبال می کنند، اين خود امريکا را تحت 
تأثیر قرار نمی دهد؟ اگر قرار است اينها برای اسرائیل اينقدر جانفشانی کنند، 

تکلیف کشور خودشان چه می شود؟ چه نفعی پشت اين امر هست؟ 
 اصال مسئله  نفع نيست، اعتقاد است. اين كه گفتم سيستم پيچيده 
است، به همين معناست. اينها درصدی كوچك و اقليتي رو به افزايش 
هستند؛ ولی اين اقليت بسيار متحّرك و منسجم است و خيلی با همديگر 
مرتبط هس���تند و ابزارهای زيادی هم دارند، مثل »های تِك« و غيره كه 
بخش مهمی از آن دست اينهاست؛ ولی از آن سو اكثريت خاموشی نيز 
وجود دارد كه مهم برايشان اين است كه وقتی بچه اش كرونا گرفت، 
بيمارس���تان او را بپذيرد. يا وقتی بيكار ش���د، امكانی برای گرفتن بيمه 
بيكاری داشته باشد و به همين ترتيب چيزهاي ديگر. اينها در سطح توده  
مردم است و قسمت هايی هم در سطح آكادميك است؛ می گويد امريكا 
به عنوان كشور من، در ده سال آينده اين نوع منافع و مصالح را دارد 
و ما نبايد همه  منافع و مصالح مان را فدای يك آرمان خاص بكنيم. از 
نظر آن اكثريت، اسرائيل يك »متحد مهم« است؛ ولی از نظر اين اقليت، 
اسرائيل »نماد آرمان ها«ست كه بايد به او خدمت كرد و تقويتش نمود. 
دو تا موضوع است. اين است كه انتخابات آينده، خيلی عجيب و غريب 
خواهد بود. نه فقط در سطح آمريكا، بلكه در سطح همه نظام هايی كه 
انتخابات دارند. هر طرف كه پيروز شود، مشكالتش فوق العاده زياد است. 
قدرت در عين حالی كه مهم است، برای خودش محدوديت های طبيعی 
نيز دارد؛ اين گونه نيست كه تا بی نهايت جلو برود، چون سيستم است. 
موقعی كه شما سيستم پيچيده ای داريد، قدرت در درون آن سيستم عمل 
می كند. لذا متناس���ب با آن آرمان گرايی و مطلق انديشی نمی تواند پيش 

برود و دچار مشكل می شود. 
آيا البی »آی پَک« يهودی ها خیلی تأثیرگذار و مهم نیستند؟

نه. يك موقعی خيلی مهم بود به دليل اينكه اينها به لحاظ اتحاد 
با اسرائيل، دوستدار اسرائيل بودند، نه به لحاظ درخدمت ايدئولوژيك 
اسرائيل بودن؛ لذا هم اكنون آی پَك ديگر آن ارزش و ُقرب قبلی را ندارد؛ 
زيرا جريان اونجليكال روی دست آنها هستند. آی پك می گويد بايد به 
اسرائيل كمك كرد، چون متحد ماست و كشور سكان دار خاورميانه و 
تنها دمكراس���ی منطقه است و از اين حرفها؛ ولی انجيلی ها می گويند: 
»اسرائيل اصال مطلوب تاريخی و آرمانی ماست.« تغييراتی كه اين جريان 
ايجاد كرده، بسيار بيش از آنی است كه در يك صحبت مفصل بشود 

رئوسش را نيز بيان كرد. 
اين اونجلیکال ها و راستگرايان برای نفوذ درکشورهای مختلف جهان 
از چه ابزارهايی استفاده می کنند. من مدتی است که در عرصه چین فعالیت 

می کنم اين عالقه را بین آنها می بینیم، بهترين ابزارشان چی است؟ 
ابزارهايشان متناسب با واقعيت هايی است كه در آنجا عمل می كنند؛ 
يعنی كاری كه در چين می كند غير از كاری است كه فرض كنيد در 
ايران انجام می دهد. يا در ايران انجام می دهد فرق می كند با كاری در 

شيلی انجام می دهد. 
ادامه دارد

دكتر محمد مسجدجامعی                      بخش پنجم

راستگرایی دینی

* افسوس كه اژدهاهاي هفت سِر قرون جديد، بسياري 
از ارزش ه�اي انس�اني را تحِت عنوان »ش�ناخت هاي 
علمي«، بلعيده و فرو برده اند. همان باليي كه اژدهاي 
كارخانه ذوب مس سرچشمه بر سِر رؤياي سحرانگيز  
اژدهاي »ِهْنگون« آورده اس�ت، درس�ت ُمشابه باليي 
اس�ت كه اژده�اي هفت س�ِر تحقيقات روان شناس�ي 
جدي�دِ فروْي�د و پيروان�ش به جان عوال�م روحاني و 

عشق و عاطفه خانوادگي آدميزاد انداخته است

فر� خو�� مز�يد� عمومى يك مرحله ��
شركت معدنى �مال� �ير��

ش���ركت معدنى �مال� �ير�� (سهامى عا�) �� نظر ���� نسبت به فر�� يك �ستگا� خو���� ��نت 
مز�� تك كابين� يك �س���تگا� خو���� سو��� تيبا� يك �س���تگا� خو���� پا�� � يك �ستگا� 

موتو�سيكلت تكتا� �� طريق مز�يد� عمومى يك مرحله �� به شر� �يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مز�يد� : به ���� هر �ستگا� خو��� (مبلغ 000�000�100 �يا� "صد ميليو� �يا�" به 
صو�� ضمانت نامه بانكى معتبر قابل تمديد با حد�قل سه ما� �عتبا� � يا چك بانكى طر� صيا� � يا ���يز �جه نقد نز� 
حسا� شركت معدنى �مال� �ير�� سهامى عا�) � به ���� يك �ستگا� موتو�سيكلت (مبلغ 000�000�50 �يا� "پنجا� 
ميليو� �يا�" به صو�� ضمانت نامه بانكى معتبر قابل تمديد با حد�قل س���ه ما� �عتبا� � يا چك بانكى طر� صيا� � يا 

���يز �جه نقد نز� حسا� شركت معدنى �مال� �ير�� سهامى عا�)
2- مهلت ��يافت �سنا� مز�يد� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� يكشنبه مو�� 1399/10/07

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها�شنبه مو�� 1399/10/10
4- �ما� گشايش پاكت ها ��� شنبه مو�� 1399/10/13

5- محل ��يافت �سنا� مز�يد�: ���� كمربند� شمالى� كيلومتر 8 جا�� ��ستا� طرمز�� مجتمع توليد� ����� تلفن 
08633688115 ��خلى 282 �قا� ��نش � يا كيلومتر 35 جا�� گرمسا� به سمنا�� مجتمع توليد� گرمسا�� شركت 

معدنى �مال� �ير��� تلفن 02331433000 ��خلى 151 خانم حسين ز���
6-محل تحويل پاكت ها: ���� كمربند� ش���مالى� كيلومتر 8 جا�� ��س���تا� طرمز�� مجتمع توليد� ���� تلفن 

08633688115 ��خلى 282 �قا� ��نش
7- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.

8-شركت ��قبو� � يا �� پيشنها�ها مختا� �ست.
9-��يافت �سنا� به صو�� �لكتر�نيكى �مكانپذير �ست.

10-�� صو�تى كه برند� مز�يد� يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نش���و� سپر�� �نها به 
شركت معدنى �مال� �ير��نفع شركت ضبط خو�هد شد.

 �گهي مز�يد� � عمومى فر�� محصو� مركبا�  
توليد� سا�1399 شركت كشت � صنعت 

جيرفت(سهامى خا�) 
1- مز�يد� گز�� : شركت كشت � صنعت جيرفت(سهامى خا�)

 به �ستنا� مجو� مو�خه � 99/9/20 هيا� مدير� � محتر� شركت كشت � 
صنعت جيرفت(سهامى خا�) 

 به ���� : جيرفت خيابا� مالك �شتر –معا�نت با��گانى-  تلفن ها� تما� 
03443263856 -09133484032

2- موضو� مز�يد� : فر�� محصو� مركبا� توليد� سا� 1399 بخش 
موسو� به سه قطر� �� .

3- محل ��يافت �سنا� مز�يد� � ���ئه پيشنها�ها : شركت كشت 
� صنعت جيرفت (سهامى خا�) معا�نت با��گانى.

4- نح�و� � ��ياف�ت �س�نا� مز�ي�د� : متقاضيا� مى تو�نند جهت 
��يافت �سنا� مز�يد� �� ��� يكش���نبه مو�� 99/9/23 لغايت ��� سه شنبه 
مو�� 99/10/02  قبل �� �تما� مهلت تحويل پيشنها�ها به ���� شركت ��قع 

�� جيرفت مر�جعه نمايند.
 5- مهلت تحويل پيشنها�ها : حد�كثر تا پايا� ��� سه شنبه مو�� 99/10/02.
6- تا�يخ � محل گش�ايش پاكتها : س���اعت 11 صبح ��� چها�شنبه 

مو�� 99/10/03 �� محل: �فترمركز� شركت ��قع �� جيرفت . 
حضو� پيشنها��هندگا� �� جلسه بالمانع مى باشد.(با �عايت پر�تكل ها� 

بهد�شتى ��خصو� بيما� � كر�نا)
7- مد� قر����� : �� �سنا� مز�يد� � قر����� فيمابين قيد شد� �ست.

8- مي�ز�� تضمين فر�يند �جر�� كا� : بر�بر 10% مبلغ پيش���نها�� 
بصو�� ضمانتنامه بانكى معتبر � يا ���يز بحسا� شركت �� بانك كشا���� 

به شما�� 840650984
 9- ميز�� تضمين حسن �جر�� تعهد�� : 10% مبلغ كل پيشنها� قيمت.
10-   شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه � پيشنها�ها مختا� � مجا� �ست.

11-   به پيشنها�ها� مبهم� مش���ر��� مخد�� � فاقد سپر�� � قانونى � 
پيشنها�ها� بعد �� �نقضا� مهلت مقر� �� بند(5) �ين �گهى ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد.
12- هزينه ها� �گهى � كا�شناسى بعهد� � برند� � مز�يد� مى باشد.

معا�نت با��گانى
شركت كشت � صنعت جيرفت (سهامى خا�)

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به صو�� فو� �لعا��
شركت ساسا� (سهامى خا�)

شما�� ثبت 4811 تهر�� شناسه ملى 10100550906
بدينوس���يله �� سهامد���� محتر� شركت ساسا� (س���هامى خا�) �عو� به عمل 
مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به صو�� فو� �لعا�� ش���ركت �� ساعت 
8 صبح ��� پنجش���نبه م���و�� 1399/10/04 �� ���� تهر��- كيلومتر 4 بز�گر�� 
فتح - �يستگا� سر�سيا� مهر�با� - شركت ساسا� با �ستو� جلسه �ير برگز�� مى گر�� 

شركت فرمايند:
1- بر�سى � تصويب صو�� ها� مالى ���� منتهى به 1398/09/30

2- بر�سى � تصويب بو�جه سا� مالى منتهى به 1399/09/30
3- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد� � حسابر�

4- تعيين ���نامه كثير �النتشا�
5- بر�سى � تصميم گير� �� خصو� تغيير�� هيأ� مدير�

6- ���ئه گز��� هيأ� مدير� � تصميم گي���ر� �� خصو� تجديد ���يابى ����يى � 
�صال� ساختا� مالى

7- س���اير مو���� كه �� �ختيا� مجمع عمومى عا�� به صو�� فو� �لعا�� صاحبا� 
هيأ� مدير� شركت ساسا�سها� مى باشد.

�گهي �عو� �� شركا� جهت تشكيل مجمع عمومي 
فو� �لعا�� � مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��

شركت كربن صنعتي پا�سيا� گر�فيت (مسئوليت محد��) 
به شما�� ثبت 2649 � شناسه ملي 14002922060 

بدينوس���يله �� كليه ش���ركا� محتر� شركت كربن صنعتي پا�س���يا� گر�فيت � يا 
نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
 � مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه به ش���ر� �يل برگز�� مي گر�� 

حضو� به هم �سانند. 
* �م���ا�: ��� چها�ش���نبه م���و�� 1399/10/03 � مكا�: ما�ند���� شهرس���تا� 
 بهش���هر� ش���هر� صنعتي بهش���هر� فا�2� قطعه E11� �� محل قانوني ش���ركت 
* مجمع عمومي فو� �لعا�� ��� س���اعت 14 با �س���تو� جلس���ه: �لف: نقل � �نتقا� 

سهم �لشركه 
�: تغيير � �صال� ما�� 7 �ساسنامه 

* مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ��� س���اعت 15 با �س���تو� جلسه: �نتخا� 
مدير�� 

�عو� كنند�: هيئت مدير� 

�گهي �عو� سهامد���� شركت پيشر��� سالمت خو�� �ير�نيا� 
(سهامي خا�) به شما�� 439213 � شناسه ملي 10320783810 

جهت تشكيل مجمع عمومى فو� �لعا��
بدينوس���يله  �� كليه سهامد���� �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت كه �� ساعت 14 
 ��� پنج ش���نبه مو�� 99/10/04 كه �� ���� : بلو�� �شرفي �صفهاني –خيابا� ناطق نو�� – سه ��� ثامن �لحجج

پال� 42 كد پستي 1473146763 تشكيل مي گر���حضو� بهم �سانند. 
�ستو� جلسه:
1- �فز�يش سرمايه

2- هرگونه تصميمي كه �� حيطه �ظايف مجمع عمومى فو� �لعا�� باشد.
هيا� مدير� پيشر��� سالمت خو�� �ير�نيا�

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� بطو�فو� �لعا�� 
شركت نپتو� صيد(سهامى خا�)

به شما�� ثبت 3392 �شناسه ملى 10101236780
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها�  �يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل مى �يد تا ��جلسه 
مجمع عمومى عا�� بطو�فو� �لعا��  ش���ركت كه  س���اعت 11 صبح ��� شنبه مو��1399/10/6 
�� نشانى:تهر�� ميد�� ما��(محسنى) خيابا� شاهنظر� پاسا� مير��ما� طبقه سو� ��حد20 برگز��  

مى گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو�جلسه: 1-�نتخا� �عضا� هيئت مدير�. 2-�نتخا� با��سين قانونى. 3-تعيين ���نامه كثير�النتشا�.

هيئت مدير�  

آگهى تغييرات شركت ايران سفينه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 98885 و شناسه ملى 10101428909 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/01 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د: - �فر�� �يل به عنو�� �عضا هيئت مدير� بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يدند: 
�قا� كا�� ��ال�� كال�يجانى به ش���ما�� ملى 2259439284 به سمت �ئيس هيئت مدير� 
خانم ��له كريمى به ش���ما�� ملى 0038683415 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� �قا� 
على شريفى قز�ينى به ش���ما�� ملى 0061784532به سمت عضو هيئت مدير� خانم ��له 
صد�قتى منو� به ش���ما�� ملى 2648586393 مدير عامل خا�� �� �عضا � سهامد���� �مضا� 
كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد ��� �� قبيل چك�سفته� � بر��� � عقو� �سالمى � قر����� ها 
ب���ا �مضا �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� متفقا همر�� با مهر ش���ركت معتبر مى باش���د. �قا� 
محمدحسين ��قى به شما�� ملى 0046827171 به سمت با��� �صلى � �قا� محمد�ضا 
�بر�هيمى به شما�� ملى 0056496338 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� 1 سا� مالى 

�نتخا� گر�يدند. تر��نامه � صو�� ها� مالى شركت بر�� سا� مالى 1398 تصويب شد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022158)

********************
آگهى تغييرات شركت نمايندگى بيمه آتيه انديش مهر اعتماد سهامى خاص

 به شماره ثبت 520965 و شناسه ملى 14007322356
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/03/31 تصميما� �يل 
�تخا� شد: محل شركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ����:�ستا� تهر�� - منطقه 14� شهرستا� 
تهر��� بخش مركز�� ش���هر تهر��� محله پونك� بز�گر�� ش���هيد �يت �له �شرفى �صفهانى� 
خيابا� شهيد ���� �مضانى(يكم)� پال� 26� طبقه پنجم� ��حد 9 كد پستى:1469653151 

تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022159)

********************
آگهى تغييرات شركت معدن جويان بابك سهامى خاص

 به شماره ثبت 276673 و شناسه ملى 10861737861 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/01 تصميما� �يل �تخا� شد: �قا� على 
مر��� با كد ملى 2259885799 به جا� �قا� سهر�� ��سنجانى با كد ملى 0077086600 

به عنو�� مدير عامل ( خا�� �� �عضا� ) تعيين گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022160) 
********************

آگهى تغييرات شركت الى سالمت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 504381 و شناسه ملى 14006510440

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/28 تصميما� �يل �تخا� 
شد: مو��� �يل به موضو� شركت �لحا� � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد: صا���� � 
������ � خريد � فر�� تهيه � توليد � تو�يع � پخش � بسته بند� � تكثير �نو�� مو�� غذ�يى 
� خا�يا� � محصوال� خا�يا�� �� جمله عصا�� خا�يا� � پو�� خا�يا� � خا�يا� خش���ك شد� � 
��غن خا�يا�� � پنير خا�يا� � گوشت �نو�� ماهى � تن ماهى � محصوال� ��يايى. �� صو�� 

ضر��� قانونى �نجا� موضوعا� پس �� �خذ مجو�ها� ال��
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022161)

آگهى تغييرات شركت آريا پالست سنندج سهامى خاص
 به شماره ثبت 500008 و شناسه ملى 14006249554 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/05/11 تصميما� �يل �تخا� شد: محل 
ش���ركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� �س���تا� تهر�� - منطقه 14� شهرستا� تهر��� بخش 
مركز�� شهر تهر��� محله پونك� بز�گر�� شهيد �يت �له �شرفى �صفهانى� بلو�� شهيدنعمت �له 
فال� ���� (هميال)� پال� 40� طبقه چها��� ��حد 12 كد پستى 1469643852 تغيير يافت � 

ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022163)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت مجتمع صنايع �نگ سحر (سهامي خا�) 

ثبت شد� به شما�� 2183 � شناسه ملي 10100181183
 بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� شركت مجتمع صنايع �نگ س���حر (سهامي خا�) 
ثبت شد� به ش���ما�� 2183 � شناسه ملي 10100181183 مي �س���اند كه �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �� ��� ��ش���نبه به تا�يخ 1399/10/08 ��� ساعت 08:00 �� 
محل قانوني شركت� ��قع �� كر�� عظيميه خيابا� شهيد جليل حسيني (نستر�) بلو�� طالقاني 
شمالي� بر� ميال� طبقه 10 ��حد 4 كدپس���تي 3155618843 تشكيل مي گر��� شخصا� يا با 
�كيل قانوني خو� �� جلس���ه حضو� به هم �س���انند. ���ئه �كالت نامه �سمي (محضر�) �� مو�� 

�كيل قانوني �لز�مي �ست.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� مدير�� � تعيين سمت مدير�� 
2� معرفي ���ندگا� مجا� حق �مضا 

3� �نتخا� با��سين 
4� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني 

5� �سيدگي به تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � تصويب صو�تها� مالي سا� 1398/12/29
6� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

 7� بر�س���ي � �تخا� تصميم �� س���اير مو��� مطر�حه كه �� صالحي���ت مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� مي باشد.

هيئت مدير� 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت تعا�ني 
توليد� � تو�يعي ��نشگاهيا� علم � صنعت �ير�� (نوبت ���)

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� تعا�ني توليد� � تو�يعي ��نشگاهيا� علم � صنعت 
�ير�� به شما�� ثبت 105063 � شناسه ملي 10101489550 �عو� مي شو� تا �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� ساعت 12 ظهر ��� ��شنبه 
 99/10/15 كه �� محل �مفي تئاتر ��نش���كد� مو�� � متالو��� ��قع �� ��نش���گا� 
علم � صنعت �ير�� تش���كيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. ضمنا� �� صو�تي كه هر 
يك �� �عضا� نتو�نند �� مجمع حضو� يابند� �س���تفا�� �� حق ��� خو� �� بر�� حضو� 
� �عم���ا� ��� �� مجمع عمومي به يك نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� نمايند� تعد�� ���� 
�كالتي هر عضو س���ه ��� � غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�. تأييد نمايندگي ها با 
�عضا� هيأ� مدير� مي باشد� لذ� كليه �كالتنامه ها بايستي حد�كثر 24 ساعت قبل �� 

مجمع به �فتر تعا�ني ��صل گر��.
�ستو� جلسه مجمع:

� تصويب صو�� ها� مالي ساالنه منتهي به 1397/12/29 � 1398/12/29
�  �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير� 

� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 
� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

هيئت مدير� 

يك شركت معتبر پيمانكا�� جهت تكميل كا�� پرسنلي خو� �� 
�فر�� ��جد شر�يط �يل �عو� به همكا�� مي نمايد.

* يك نفر (�قا/خانم)
� مسلط به حسابد��� صنعتي � بو�جه � گز��شا� 

� ����� مد�� كا�شناسي � باالتر 
� ����� حد�قل 6 سا� سابقه كا� 

* يك نفر (�قا/خانم)
� مس���لط به حسابد��� مالي � كنتر� �سنا� � قو�نين مالياتي � 

تأمين �جتماعي 
� ����� مد�� كا�شناسي � باالتر 
� ����� حد�قل 6 سا� سابقه كا� 

لطفا� ���مه � خو� �� به ���� �يل �يميل فرماييد:
Asadl.e@POA.co.ir



یادگیری مجازی این روزها دیگر رویدادی بی سابقه 
نیس����ت. وضعیت همه گیری جهانی کرونا از نیمسال 
آموزشی گذش����ته تا کنون باعث شده است تا ما هم در 
مورد عوامل تأثیرگذار بر یادگیری آموزش مجازی کودکان 

تجربیاتی کسب کنیم.
در آموزش حضوری، کودکان مقطع پیش دبستانی و 
دبستان، پیوسته به کمک والدین و بزرگترها نیاز داشته اند. 
البته، در سال های پایانی دبستان، میزان این نیاز رفته رفته، 
کمتر می شود. اما، در حال حاضر یادگیری مجازی کودکان، 
بار مسؤولیت سنگین تر بی سابقه ای را بر دوش پدر و مادر 
گذاشته است که با آموزش حضوری قابل مقایسه نیست. 
پدر و مادرها و سایرکس����انی که به جای آنها مسؤولیت 
کمک به کودکان را به عهده گرفته اند، برای موفق شدن، 
نیاز به حمایت دارند. در این مورد باید با اولیاء همدلی 
کرد. پدر و مادرها معلمان آموزش دیده نیس����تند و حتی 
معلمان آموزش دیده نیز برای کودکان خود معلم موفقی 
نمی توانند باشند. موقعیت کنونی همچنین نشان داده که 
نقش معلمان تا چه میزان در امر یاددهی- یادگیری مهم 
است. برای مؤثرتر بودن نقش و نظارت اولیاء در یادگیری 
مجازی فرزندشان، راهکارهای ذیل پیشنهاد می شوند تا 
اولیاء میزان عالقمندی کودکان را نسبت به یادگیری و 
انجام تکالیف بیشتر کنند و در مسیر این فعالیت ها آنها را 
همچنان عالقمند نگهدارند. عالوه بر آن به کارگرفتن این 

راهکارها موجب تقویت تمرکز کودکان می شود.
پیش به سوی موفقیت

فضای یادگیری
اگر کودک ش����ما اطاق مخصوص به خود ندارد، 
مح����دوده ای از فضای خانه را ب����ه یادگیری و کارهای 
خالقانه و مطالعه کودک اختصاص دهید. برای آماده سازی 
این مکان از او کمک بگیرید. حتی اگر فقط این کمک، 
آوردن مدادرنگی هایش و گذاش����تن آنها در کنار سایر 
وسائلش باشد. آماده کردن مکان و توضیح درباره آن، او را 

برای یادگیری آماده می کند.
تدارک برنامه منظم

کودکان در مقاطع پایین تر دوران ابتدایی به ساماندهی 
و برنامه ریزی مفصل تر نیاز دارند؛ بنابر این مطمئن شوید 
که آنها به درستی می دانند چه انتظاری باید داشته باشند 
و شما از آنها چه انتظاری دارید. می توانید برای آنها یک 
برنامه تصویری درست کنید که طبق آن کار کنند. کودکان 
سال های باالتر مقاطع ابتدایی، ممکن است ترجیح دهند 
برای برنامه  ریزی و سایر فعالیت های خود از تقویم، تخته 
کوچک، برنامه ریزهای الکترونیکی و سایر ابزار دیجیتالی 
جیبی استفاده کنند که مخصوص نوشتن اطالعات مهم و 
کارهای روزانه هستند. از کودکان بخواهید از برنامه منظمی 
پیروی کنند؛ درست مثل اینکه می خواهند به مدرسه بروند. 
به جای آن که با لباس خواب در رختخواب دراز بکشند 
-که موجب کاهش یادگیری است- لباس مرتب بپوشند، 

موها را شانه بزنند و دندان مسواک کنند و امثال آن.
داشتن زنگ تفریح، به ویژه برای کودکانی که مشکل 
یادگیری و توجه دارند، بس����یار مهم است. توجه داشته 
باش����ید که یادگیری و انجام تکالیف را به بخش های 
کوچک تر تقسیم کنید و بین آنها زمان هایی را برای تفریح 

در نظر بگیرید.

مرور کردن انتظارات
آنچه مدرسه و معلمان در آموزش مجازی از کودک 
انتظار دارند را با او مرور کنید. برای کودکان مقاطع پایین تر 
ابتدایی الزام و تعهد به یادگیری دیجیتال را به طور روشن 
توضیح دهید. با همفکری خود کودک دبس����تانی، یک 
توافقنامه مشترک برای یادگیری ابداع کنید؛ این به او کمک 
می کند تا بتواند بهتر در جریان آموزش مجازی قرارگیرد.

بعضی از انتظاراتی که خودتان از کودک دارید را نیز 
برایش مشخص کنید. برای مثال، زمانی که او می تواند با شما 
باشد کی است؟ چه موقع باید مزاحم شما نشود؟ زمانی که 
با شما نیست چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ با تشریک 
مساعی، فهرس���تی از کارهایی را که »باید« انجام دهد و 
»می تواند« به میل خود انجام دهد تهیه کنید که شامل وظایف 
اصلی و فعالیت هایی که اختیار انجامش را دارد، باشد. اگر 
در خانه دو دانش آموز با سنین مختلف دارید که هر دو باید 
از یک وسیله آموزشی استفاده کنند، زمان استفاده هر کدام 

آنها از آن وسیله را به دقت برایشان مشخص کنید.
کمک به داشتن تمرکز

بودن در کنارشان
هنگامی که کودک تمرک����ز کافی ندارد در کنارش 
بمانید و سعی کنید توجهش را جلب کنید. اگر احساس 
می کند مطلب را فراموش کرده است، با زبان بدن، دادن 
یک عالمت یا با دادن یک کلمه کلیدی، مطلب را به او 

یادآوری و توجه او را به موضوع جلب کنید.
شرایط شما ممکن است به گونه ای باشد که نتوانید 
او را تمام مدت زیر نظر بگیرید؛ اما به یاد داش����ته باشید 
کودک سال های اول دبستان اگر کامل به حال خود رها 
شود، تمرکز روی مطالب برایش مشکل تر خواهد بود. 
پس سعی کنید خودتان یا فرد دیگری از افراد خانواده، تا 

آنجا که امکان دارد، ناظر بر انجام تکالیفش باشد.
تشویق به خودتنظیمی

با زبان کودکانه و قابل فهم برای کودک توضیح دهید 
که بین تن و مغز ارتباط برقرار است. به او بگویید هنگامی 
که احس����اس ناامیدی می کند یا هیجان زده و غصه دار 
می شود، در بدنش چه اتفاقی می افتد؛ مثال اینکه سیستم 
دفاعی بدنش ضعیف می ش����ود و پیامد آن چه می تواند 
باشد. این توضیح باعث می شود او عواطف و احساسات 

خود را بشناسد و مدیریت کند.
اگر در مکانی که به مطالع���ه او اختصاص داده اید 
وسایل اضافی وجود دارد، در صورت امکان آنها را به مکان 
دیگری منتقل کنید که جلو چشم او نباشد. در دسترس بودن 
تلفن و امثال آن، کودک را  وسوس���ه می کند که از آنها 

استفاده کند و از انجام تکالیف و یادگیری غافل شود.
 نمایش بازی

در مواقعی که کودک بیکار اس���ت ممکن است از 
»ایفای نقش« استقبال کند. می توان به او نقش هم آموز )یک 
همکالسی که با هم درس می خوانند(، معلم یا پژوهشگر را 
پیشنهاد کرد. البته شما هم در مقابل او یکی از این نقش ها 
را به عهده بگیرید. این نوع نمایش ها باعث می شود او به 

انجام تکالیفش رغبت بیشتری نشان دهد.
اگر چه کودک در سال های آخر دبستان به ایفای نقش 
رغبت چندانی نشان نمی دهد ولی او چون بزرگ تر شده و 
تا حدودی به بلوغ فکری رسیده، یک گفتگوی صمیمانه 
و صادقانه با او بهترجواب می دهد؛ گفتگویی پیرامون اینکه 
در انجام تکالیف و خودتنظیمی، بیشتر مسئولیت پذیر باشد. 
شما شگفت زده خواهید شد وقتی ببینید در پاسخ به این 

گفتگو، او چگونه به سعی و تالشش می افزاید.
تقویت احساس تعلق و کوشش

استفاده از عالیق آنها و درونداد مثبت
چنانچه در بین روزهای برگزاری کالس های مدرسه 
کودک شما فاصله وجود دارد، به خاطر داشته باشید که 

در این روزها، از عالئق او مانند دوست داشتن حیوانات، 
بازی های ویدیویی، ش����عبده بازی و امثال آن به عنوان 
ابزاری برای یاددهی اس����تفاده کنید. با او کتاب بخوانید 
یا آزمایش های ابتکاری علمی و عملیات ریاضی  مورد 
عالقه اش را انجام دهید. ش����ما با چنین مدرسه آزاد و 
گسترده ای که برای او تدارک دیده اید، می توانید با جلب 
نظر و مشارکت و همچنین پیشنهاد خود کودک، گزینه های 

عالی دیگری نیز داشته باشید!
وقتی برنامه روز را تنظیم می کنید درباره عالیقش از 
او نظرخواهی کنید و در حد امکان گزینه های او را نیز در 
برنامه بگنجانید. برای مثال اگر ریاضی برایش دشوارترین 
موضوع درسی است، دوست دارد در اول برنامه یا در آخر 
به آن بپردازد؟ چرا؟ به طور منظم پیشرفت او را در یادگیری 
مجازی، بررسی کنید. با معلم کودکتان در تماس باشید. هر 
دو را تشویق کنید خواست هایشان را با هم مطرح کنند. مهم 
است که سرلوحه ارتباط شما با او، در طول روز، در نظر 
گرفتن نکات مثبت، تالش ها و عطوفت نسبت به او باشد.

نمایش کارها
اجازه دهید کودک نقاشی ها، دستخط و نوشته ها و 
پروژه هایش را در خانه نصب کند. این به کودک نشان 
می دهد که به دستاوردهای او افتخار می کنید و به او کمک 

می کند به یادگیری اش بهای بیشتری دهد.
حتی کودک سال های باالتر دبستان نیز وقتی می بیند 
شما آنقدر به کارش افتخار می کنید که حاصل کوشش و 
تالشش را برای دیگران نیز می فرستید و در معرض دید 
آنها قرار می دهید، لذت می برد، اما به یاد داشته باشید نظر 

او را قبل از اقدام به این عمل بپرسید.
تشویق جزئیات

به جای کلی  گویی و گفت����ن »آفرین، کارت خوب 
است«، سعی کنید به طور دقیق جزئیات تحسین کردنی 
کارش را بیان کنید. اگر او برای انجام آن کار تالش زیادی 
به خرج داده است، تالش او را تحسین کنید تا به او نشان 
دهید که متوجه آن شده اید. اگر در انجام کاری پیشرفت 
داشته یا از یک تکنیک جدید استفاده کرده است، باید از 

شما بشنود که این از دید شما پنهان نمانده و اعتقاد دارید 
که کارش هوشمندانه، زیبا یا از روی درایت بوده است. 
همچنین رشد طرز فکر او را تشویق کنید. این به کودک 
می آموزد که مسأله خوب یا بد بودن در انجام کارها مطرح 
نیس����ت، بلکه اصل مهم این است که شخص حداکثر 

تالشش را برای بهتر شدن انجام دهد.
مدیریت انگیزه

با نقاط قوت شروع کنید
بین موضوع های درس����ی که کودکتان دوست دارد 
و آنهایی که دوست ندارد، ارتباط برقرار کنید. اگر او به 
ورزش عالقمند است ولی خواندن را دوست ندارد، کتابی 
جذاب همراه با تصویرهای جالب درباره ورزش مورد 
عالقه او، مثال فوتبال، برایش بخرید. این رفته رفته عالقه به 
خواندن را در او ایجاد می کند. اگر با معلم کودکتان تماس 
بگیرید و اطالعاتی درباره این مشکل به او بدهید، می تواند 

در این مورد راهنمایی های ارزشمندی به شما بکند.
نحوه ارائه و معرفی یک تکلیف به کودک توسط 
شما، ممکن است در او احساس های متفاوتی نسبت به 
آن به وجود بیاورد. برای کودک سال های پایین دبستان تا 
آنجا که ممکن است باید مطلب جدید را در قالب بازی 
و تفریح ارائه کرد. برای مثال لباس ها را برای شستن از 
نظر رنگ دسته بندی کنید. می توانید درباره این که هرکس 
یک تکه لباس شستنی را به گروه خودش بیندازد با کودک 
مسابقه سرعت بگذارید؛ یا برای انجام یک محاسبه ریاضی 
از تکه های خوراکی مورد عالقه اش استفاده کنید و اجازه 

دهید در پایان آن را بخورد.
گاهی اوقات دانش آموزان سال های آخر دبستان و 
حتی نوجوانان دوره اول دبیرستان، احساسات ناخوشایندی 
مانند ناامنی، دلزدگی و اضطراب از خود نشان می دهند. 
البته آنها اغلب انتظار دارند- حتی اگر به نظر برسد که این 
در توان ما نباشد- در برون رفت از این حالت به آنها کمک 
کنیم. در چنین مواردی آرامش خود را حفظ کنید و مسأله 
را شخصی نکنید؛ حتی کمی شوخ طبعی و طنز می تواند 

شرایط را بهبود بخشد.

در نظر داشتن نتیجه عمل
ممکن است وسوسه ش���وید تماشای یک برنامه 
تلویزیونی یا یک بازی ویدیویی و امثال آن را به عنوان 
جایزه برای کودک تعیین کنید، اما با معین کردن چنین 
جایزه هایی، شما به او این ذهنیت را القاء می کنید که اینها 
چیزهای بسیار با ارزش و مهمی هستند. به جای آن بهتر 
است درباره این مطلب، بعد زمان را پررنگ کنید. برای 
مثال به او بگویید »ما امشب برای انجام تکالیف 3 ساعت 
وقت داریم. اگر تو سعی کنی کارت زودتر تمام شود، 

وقت برای بازی ویدیویی هم خواهی داشت«.
اگر ایجاد انگیزه درونی در کودک دش���وار است، 
به طریقه های دیگری که برای او معنادار هس���تند، برای 
پیش���رفت و تالش در او ایجاد انگیزه کنید. با کودکتان 
مراحلی را مورد بحث قرار دهید که با عبور از آنها به هدف 
نهایی در یک ماده درسی می رسد. سپس گام هایی را که 
باید برای رسیدن از مرحله ای به مرحله دیگر بردارد برایش 
مشخص کنید. هرگاه خود را با موفقیت از مرحله پایین تر 

به مرحله باالتر رساند او را مورد تشویق قرار دهید.
زمانی برای تفریح
برای خود دوست خوبی باشید

هرگاه کودک شما درباره خودش منفی بافی کرد، 
او را به مهربانی با خود تشویق کنید و از او بپرسید اگر 

دوستت در چنین حالتی بود، تو به او چه می گفتی؟
حتی در مورد خود شما هم این موضوع صدق 
می کند. ما به عنوان والد اغلب خودمان را س����رزنش 
می کنیم و از خودمان گله مند می ش����ویم. در چنین 
موقعیتی یک دوست به شما چه خواهد گفت و شما 

چه پاسخ خواهید داد؟
سعی کنید با کودکتان، یک فهرست قدردانی از 

هم ابداع کنید تا به شما تمرکز و دید تازه دهد.
هرگاه نیاز بود کمک بگیرید

شما چگونگی کمک به کودک، در همه موارد را 
نمی دانید؛ پس به کسانی بیندیشید که بتوانند در پر کردن 
این جای خالی به شما کمک کنند و برای آن در میان 

خانواده، دوستان، معلمان و سایر افراد بگردید. گاهی 
فرد دیگری را عهده دار این کار کنید. این اقدام به جدال 
انرژی گیر بین فرزند و والد بر س����ر یادگیری و انجام 
تکالیف خاتمه می دهد و شما فرصت پیدا می کنید که 
فقط یک والد باشید. با مدرسه در تماس باشید و آنها را 
در جریان پیشرفت برنامه قرار دهید. ابتدا با نقاط قوت 
شروع کنید. همه درحال انجام حداکثر تالش هستند. 
برای معلمان مهم است بدانند در مورد کودک شما چه 
چیزهایی مؤثرند و چه چیزهایی نیستند. اطالعاتی که 
شما، به طور دقیق، در اختیار معلم قرار می دهید، باعث 
می ش����ود او بتواند کمک مورد نیاز کودک شما را در 

اختیارش بگذارد.
تحرک و شوخی را فراموش نکنید

گاهی ما نیاز داریم فقط به بدنمان حرکتی بدهیم. 
فعالیت بدنی روحیه را باال می برد و موجب تازه شدن 
مغز برای یادگیری می شود. برای کسب نیروی جدید 
یک پیاده روی کوتاه، چند حرکت توأم با موسیقی، هم 
به کودک و هم به والد، کمک می کند تا برای بقیه روز 

انرژی، ذخیره و تجدید قوا کنند.
در هنگام کار با کودک وقتی احس����اس می کنید 
خسته ش����ده و توان تمرکز ندارد ولی در عین حال 
دادن زمانی برای تفریح زود است، جو را تغییر دهید. 
به یاد داش����ته باشید گاهی برای حفظ شادابی محیط، 
شوخ طبعی و بذله گویی نیاز است و این کار را برای 
جذاب تر کردن هرموقعیتی، از جمله یادگیری در نظر 
داشته باش����ید. خودتان را به ندانستن، حواس پرتی و 
گیجی بزنید. جواب های خنده دار به سؤاالت کودک 
بدهید تا او، آن جواب ها را اصالح کند. به طور خالصه 
هرکاری را که باعث تفریح و خنده می شود انجام دهید 

و برای ادامه یادگیری محیطی شاد به وجود بیاورید.
سخن پایانی

در پایان تأکید مج����دد بر چند نکته ضروری به 
نظر می رسد. اول اینکه صاحبنظران بر این باورند که 
در بهترین شرایط، یک فرد بالغ فقط در 20 تا حداکثر 
30 دقیقه اول یادگیری می تواند 100در صد تمرکزش 
را حفظ کند. ولی بعد از این زمان، به تدریج، شخص 
دچار افت تمرکز می شود. با توجه به اینکه توان کودک 
برای تمرکز با بزرگساالن قابل مقایسه نیست، پس نباید 
از کودکان انتظار تمرکز طوالنی داشته باشیم. اگرچه 
ممکن است متوسل شدن به زور، اجبار، سرزنش و 
تنبیه تأثیری کوتاه مدت و موقت داش����ته باشد، ولی 
پیامدی جز دلزدگی و بی عالقگی کودک نس����بت به 

یادگیری نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه نگاه مداوم و طوالنی مدت کودک 
به صفحه مانیتور، سبب آسیب های چشمی از قبیل 
قرمزی و خستگی چشم و همچنین سردرد او می شود. 
اما مطلب آخر این که کودکان برای رشد اجتماعی نیاز 
به تعامل با کودکان دیگر دارند که آموزش مجازی این 

فرصت را از آنان گرفته است.
پیشنهاد می شود مسؤوالن آموزشی، در صورت 
امکان، در طراحی آم����وزش برخط ) online( برای 
کودکان، کالس های کوتاه مدت تری تدارک ببینند؛ تا هم 
با تمرکز بیشتر درس ها را دنبال کنند و هم بین کالس ها 

چشمشان مدتی استراحت کند. 
همچنین به منظور کمک به رش����د اجتماعی 
کودکان، زمانی را، قبل از آغاز رسمی کالس درس، به 
صحبت مجازی کودکان باهم اختصاص دهند تا آنها 
بتوانند با همکالسی های خود، حتی برای چند دقیقه، 

تعامل داشته باشند.
امید آنکه این آگاهی ها باعث انعطاف پذیری و 

همدلی بیشتر والدین با کودک شود.

کودکان و یادگیری مجازی
7 آموزشي
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عضو هیأت علمی دانش���گاه علوم پزشکی ایران  منیژه مشیری
درباره نقش مردم در مقابله با روانشناس���ی شبه علمی 
می گوید: مردم باید درجه ای از س���واد رس���انه ای و 
تفکر نقادانه را داشته باش���ند که اگر با سخنی مواجه 
ش���دند بتوانند تش���خیص دهند آیا این سخن برای 
کسب منافع شخصی بیان شده اس���ت یا فرد گوینده 
صرفا بدون غرض اطالعاتی مفی���د را مطرح می کند. 
این فقط به حوزه روانشناس���ی مربوط نمی شود و با 
 گسترش فضای مجازی، الزم است مردم سواد رسانه ای

 داشته باشند.
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید در گفتگو با ایسنا 
با بیان این که »برای خود روانشناس���ان نیز تشخیص 
روانشناسی علمی از روانشناسی شبه علمی چندان راحت 
نیست« ادامه می دهد: صرف استفاده از عبارت »از نظر 
روانشناسی...« نباید باعث شود مردم حرف افراد مختلف 
را بپذیرند و مطلب علمی را باید از رسانه معتبر دریافت 

کرد.
در این راس���تا لزوم تفکر نقادانه در موضوعات 
علوم انس���انی اهمیت بیش���تری دارد، چرا که مرز 
 بی���ن علم و ش���به علم یا عل���م و خراف���ه چندان 

روشن نیست.
مثال کتابی با عنوان »راز« وجود دارد که در آن گفته 
شده است اگر هر روز با خود تکرار کنی »من میلیاردر 
خواهم شد« این اتفاق می افتد؛ اما واقعیت این است که 
برای انجام هر کاری ابتدا باید طرح و نقشه  آن را داشت 
و سپس طرح را اجرا کرد. با »گفتن و خواستن« رسیدن 
به هدف ممکن نمی شود، بلکه با »عمل کردن« موفقیت 

رخ می دهد.
او به پرسشی درباره  تأثیر واحدهای درسی اخالق 
حرفه ای در برنامه درس���ی دانش���جویان روانشناسی 
برای جلوگیری از روی آوردن آن ها به روانشناس���ی 
شبه علمی، پاس���خ می دهد: هر دانشجویی باید درس 
اخالق حرفه ای را بگذراند اما دانس���تن تأثیری ندارد؛ 
بلکه عمل کردن دانش آموخت���گان به این دروس مهم 
است. باید سیستم نظارتی مستحکمی برای نظارت بر 
ترویج روانشناس���ی زرد وجود داشته باشد. اگر کسی 
حرفی بزند که موجب آسیب به زندگی افراد شود، باید 
محکمه و سازو کاری  وجود داشته باشد که این موضوع 
را پیگیری کند و پس از جریمه فرد متخلف به همه  افراد 
 حوزه اطالع دهد تا همه متوجه شوند اقداماتشان چه 

پیامدهایی دارد.
اگر س���ازمان نظام روانشناس���ی به کسی پروانه 
اش���تغال دهد، از او یک تعهد اخالقی هم می گیرد تا 
چارچوب هایی را رعایت کند. مثال از لحاظ قانون نظام 
پزشکی، تبلیغ فعالیت های پزشکی جرم است؛ اما می بینیم 
هر روز تبلیغ دندانپزش���کی و خدمات پوست و مو به 
منازل ارسال می شود. الزام به نظارت و کنترل مهم است 

و افراد باید بدانند بر عملکردشان نظارت می شود.
همچنین اگر فارغ التحصیل رش���ته روانشناسی از 
مقطع ارشد و دکتری باشید و بخواهید از مدرک خود 
کسب درآمد کنید، به این سادگی نیست؛ زیرا تعرفه های 
مشخص شده از سوی س���ازمان نظام روانشناسی با 
هزینه های تأسیس یک مطب و افرادی که می توانید به 
آن ها خدمات ارائه دهید، قابل مقایسه نیست. بنابراین 
ممکن است افراد با توس���ل به روش های غیراخالقی 

درآمد کسب کنند.

سواد رسانه ای برای مقابله با 
روانشناسی شبه علمی) بخش سوم(

 * دکترای زبان شناسی و 
عضو سابق هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

بر� سبز خو��� سو��� پيكا� مد� 1377 به 
شما�� پال� �ير��63 � 511�28 به شما�� موتو� 
11127739582 به شما�� شاسي 77442184 

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

بر� سبز سو��� سايپا مد� 1395 به شما�� 
پال� 62�684�93 � شما�� موتو� 5510136 
 NAS411100F1185600 شما�� شاسي �
مفقو� � ��  ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (سا��)

بر� سبز � سند كمپاني سو��� پر�يد جي تي �يكس 
�� مد� 1384 � موتو� 01098373 � شاسي 

S1412284537685 پال� 63 �ير�� 131�22 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. ��ند كرما� 

بر� سبز سو��� سايپا ��يو AT مد� 1397 به شما�� پال� 
 TNN4G16AH0090507 �714�42 �ير��37 شما�� موتو

شما�� شاسي NAS321200J4915171 مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست. (بوكا�)

بر� سبز پر�يد 111 مد� 1389 � موتو� 
 S5430089039462 3868316 � شاسي

پال� 84 �ير�� 929�14 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. ��ند كرما� 

بر� سبز خو��� تيبا 2 مد� 99 سفيد به 
 NAS821100L1274051 :شاسي �
به � پال�: 40 �ير�� 141�43 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

بر� سبز موتو�سيكلت پالس NS150 به 
� شاسي: N5P***150H9540081 به 
� پال�: 42139/138 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد. 

كا��� سند� بر� سبز موتو�سيكلت سي جي 125 قرمز 
95 شما�� موتو� 0124NBE074003 � شما�� شاسي 
7558036300 شما�� �نتظامي 817 �ير�� 14777 

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت سي جي 125 
گوجه �� 87 شما�� موتو� 200768029 � شما�� 

تنه 8703851 � شما�� �نتظامي 836 �ير�� 
39212 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�تومبيل پژ� پا�� مد� 1399 سفيد 
��غني به شما�� پال� 337�95 
�ير��93 �� منقطه چيذ� �� تا�يخ 

99/9/9 به سرقت �فته �ست.

مد��� �صلي �ينجانب سيدسر�� �لدين ميرفضلي فر�ند 
سيدبرها� �لدين به شما�� ملي 2630064409 شامل 

كا�� ماشين� گو�هينامه موتو� � ماشين� كا�� پايا� 
خدمت � �يثا�گر� مفقو� � فاقد �عتبا� �ست. 

 RTR150 بر� كمپاني موتو�سيكلت �پاچي تيپ
مد� 1395 به � پال� 83132 �ير�� 137 

� � شاسي N2G***150J9514373 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كا�� كيشوند �ينجانب 
�حال� سعيد� به شما�� 

172167/01 مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

يك عد� سال� 2 لو� ساچمه �ني توپر كاليبر12 شما�� 
سال� 082200091 مد� كوسه ساخت �ير�� شناسه 
0132190851504 شما�� ملي 2709615045 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. لنگر��

سند كمپاني موتو�سيكلت پالس 180 
بشما�� شهرباني 24717�ير��125 � 
بدنه 9019974 مشكي مفقو� گر�يد� 

� فاقد �عتبا� �ست.

كا�� كيشوند �ينجانب 
كيومر� بهبو�� به شما�� 

134486/01 مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز تيپ2 به شما�� پال�: 
�ير��40�338�86 � شما�� موتو�: 

182A0116359 � شما�� شاسي: Lj36667 به 
نا� مريم غالمي مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست.

بر� سبز تيبا2 مد� 99 به � پال� 
40�ير��462�27 � � شاسي 

NAS821100L1283995 مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

كا�� ��نشجويي �ينجانب محمد�ضا محر� ���� 
به شما�� ��نشجويي 9111138 �� مقطع �كتر� 
شيمي تجزيه صا��� �� سا�ما� پژ�هشها� علمي � 

صنعتي �ير�� مفقو� شد� � فاقد �عتبا� �ست.

كا�� ��نشجويي �ينجانب �كر� فال� به شما�� 
9311180 �� �شته شيمي �لي مقطع �كتر� 
صا��� �� سا�ما� پژ�هشها� علمي � صنعتي 

�ير�� مفقو� گر�يد� � فاقد �عتبا� �ست.

سند كمپاني� بر� سبز سو��� مز�� 323 مد� 
1380 به شما�� ها� ZM361732 شاسي 

BGBASDZM800147 مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي گر��. (�مل)

شناسنامه سبز خو��� پژ� 206 تيپ 
2 به � شاسي: LJ037900 به � 
پال�: 30�ير��928�34 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

سند كمپاني موتو�سيكلت تند� سوپر مد� 
1392 به � موتو�: 124NEH007435 به 
� تنه: NEH***125T9231688 مفقو� 

گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

�صل سند كمپاني � بر� سبز پژ� ���� مد� 
82 �نگ يشمي پال� 65�534�32 موتو� 
11782014227 شاسي 82141439 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

شناسنامه سبز خو��� پژ� 206 تيپ 
2 به � شاسي: LJ037625 به � 

پال�: 40�ير��396�19 مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني ��نت پيكا� مد� 1392 به پال� 
 36AA9DG601425 81�623�57 شما�� شاسي

شما�� موتو� 114F0057146 مفقو� گر�يد� � �عتبا�� 
ند���. لر�گا�

سند كمپاني موتو�سيكلت �گو 110 مد� 
 AG4LF1018958 :�1395 به شما�� موتو

 N2G***110W9511972 :شما�� تنه �
مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز خو��� سو��� پر�يد جي تي �يكس �� 
 S1412287870115 :مد� 1387 به � شاسي
به � پال�: 11�ير��784ه�16 مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

كليه مد��� خو��� پر�يد 
1384 �نگ نو� مد��� 

متاليك به مالكيت �سماعيل 
قديمي به شما�� موتو�:  

01315600 به شما�� شاسي 
S1412284690730 به 
شما�� پال� 38 � 893�56 
مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. 

سند كمپاني(فاكتو� فر��) 
خو��� سو��� ��� سي يلو مد� 
1381 به شما�� پال� �ير��13 
� 483�24 به شما�� موتو� 
G15MF8884H به شما�� 
 IR81165052921 شاسي
به نا� كبر� ��نش بها مفقو� 

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

فاكتو� �تا� به شما�� 981495559 
� شما�� ��خو�ست 9801790066 
خو��� سو��� پژ� 405 مد� 1384 

به شما�� 115�67�ير��95 � شما�� 
موتو� 12484157087 � شما�� 
شاسي 14257652 به نا� جو�� 

لك ��ئي فر� مفقو� گر�يد� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.

��بل � جو�� لك ��ئي فر�

نوبت سو�
گو�هي موقت پايا� تحصيال� �ينجانب ���� 

گر� فر�ند شيرعلي به شما�� شناسنامه 202 
صا��� �� ��بل متولد 1366 به شما�� ملي 

3674429837 �� �شته �مو�� � پر��� 
�بتد�يي �� مقطع كا���ني ناپيوسته �� ��نشگا� 

���� ��حد ��هد�� به شما�� گو�هينامه 
28494�1�11�14 مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست. ��بل � ���� گر�

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) 
� كا�� موتو�سيكلت هد� 
125 سي سي مد� 1389 
به �نگ قرمز بشما�� �ير�� 

819�58242 � شما�� موتو� 
10K12642 � شما�� تنه 

8900231 به نا� علي گر� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. ��بل � علي گر�

�صل سند كمپاني ��نتيا تيپ �� 
�يكس 2000 به �نگ سفيد شير� 
��غني مد� 1385 به شما�� شاسي 

S1512285141336 موتو� 
530950 شما�� �نتظامي 574�13 
�ير��25 به نا� �ضا موسويا� مفقو� 
شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

ملكا� � عينالو 

سند كمپاني � بر� سبز پژ� 
GLX 405 �نگ نقر� �� � متاليك 

مد� 1389 شما�� موتو� 
13989003017 شما�� شاسي 
 NAAM31FC6BK257666
شما�� پال� 212�79 �ير��73 
به نا� شكر�له حسن پو� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. (مر��شت)

پر��نه تر�� سو��� كا� هيوند�� 
سانتافه مد� 2013 �نگ سفيد 

خاكستر� ��غني شما�� پال� 
33�31272 � ���ند شما�� موتو� 

G6D4CA922040 شما�� 
شاسي

 KMHSU81E3DU039665 
به نا� صال� بوعذ�� مفقو� � فاقد 

�عتبا� مي باشد. 

بر� سبز (شناسنامه) ��نت ��كابين 
تويوتا هايلوكس 2700 مد� 

2012 به شما�� �نتظامي 152�51 
� �ير�� 58 به شما�� موتو� 

2TR7161440 � شما�� شاسي 
MR0FX22G4C1332681 به 
نا� عليرضا گلگو� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

(شير��)

سند كمپاني سو��� پژ� پا�� 
مد� 1392 به شما�� �نتظامي 

264ه� 64 � �ير�� 83 به شما�� 
 124K0204185 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAN01CA2DR648424
به نا� حمير� باقر� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

�گهي مفقو�� 
سند � بر� سبز خو��� سو��� پژ� 
پا�� به �نگ سفيد ��غني مد� 

1390 ��گانه سو� به شما�� �نتظامي 
54 �271 �29 � به شما�� موتو� 

12490142245 � به شما�� شاسي 
NAAN21CAXBK125782 متعلق 
به محمد �نو�� پو� يز�� مفقو� گر�يد� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. «يز�»

سند كمپاني 
موتو�سيكلت �ينو 125 

مد� 1395 به شما�� 
�نتظامي 697 � 63667 � 
شما�� موتو� 716289 � 
شما�� بدنه 9513096 
به نا� محمد�ضا محمد� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. 

�گهي مفقو�� 
سند � بر� سبز كاميونت 
�� نيسا� مد� 1387 به 
�نگ �بي ��غني به شما�� 

�نتظامي 54 �672�71 � به 
شما�� موتو� 426747 � به 
 K138227 شما�� شاسي
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. «يز�»

سند كمپاني � بر� 
سبز خو��� سو��� 

پيكا� مد� 1380 به 
شما�� پال� 441�51 

�ير��96 به شما�� موتو� 
11128003006 � شما�� 
شاسي 80417928 مفقو� 

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

بر� سبز � سند كمپاني 
سو��� ��نتيا مد� 

1388 به شما�� پال� 
23�562�31 با شما�� موتو� 

92533 � شما�� شاسي 
S1512288179403 به نا� 
كاظم قاسمي سپر� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما� 

بر� سبز سو��� پر�يد 
مد� 1396 به شما�� پال� 

45�377�45 با شما�� 
 M13/6045677 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAS411100J3417889
به نا� �سما� خاند�� مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
كرما� 

بر� سبز سو��� پر�يد 
مد� 1383 به شما�� پال� 

45�352�17 با شما�� 
موتو� 00705404 

� شما�� شاسي 
 S1412283234904
به نا� محمد جزيني ���� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. كرما� 

 B2000 ��بر� سبز ��نت مز
مد� 1390 به شما�� پال� 

45�339�81 با شما�� موتو� 
FE149240 � شما�� شاسي 

 NAGPXPE11B2068019
به نا� حجت نعمتي مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما� 

بر� سبز سو��� پژ� 405 
SLX-TU5 مد� 1391 

مشكي متاليك شما�� موتو� 
139B0000759 شاسي 

 NAAM31FC4CK369822
پال� 53�946�57 مالك حامد 

عسگرپو� نجف �با�� مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. ال�ستا� 

بر� سبز سو��� پر�يد 
مد� 1388 به شما�� 
پال� 24�939�32 با 

شما�� موتو� 3041017 
� شما�� شاسي 

 S1412288017612
به نا� حميد� مطو�� نژ�� 
�حمد� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. كرما� 

بر� سبز ��نت ��يسا� 
مد� 1397 به �نگ 

سفيد به شما�� پال� 63 
�945�14 � به شما�� شاسي 

 � NAAB66PE4JC477261
 118J5017484 �به شما�� موتو
به نا� سيد�بوتر�� ميرسليماني 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 

بر� سبز � سند كمپاني سو��� 
�نو L90 مد� 1389 به شما�� 
پال� 45�964�35 با شما�� 

 K4MA690W026139 �موتو
� شما�� شاسي 

NAPLSRALDA1062066 به 
نا� محمد شيخ �لرئيس مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. كرما� 

كا�� هوشمند نا�گا� به 
شما�� 2372454 مربو� به 
كاميونت مسقف مشبك فلز� 

به شما�� پال� 511�56 
�ير�� 59 شما�� موتو� 

D4DBA420492 شما�� 
شاسي 37911789013574 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 

بر� سبز � سند كمپاني سو��� 
�� �� �� X33 مد� 1393 به 

شما�� پال� 45�454�37 با شما�� 
 MVM484FD025312 �موتو

� شما�� شاسي 
NATGBAXKXD1025386 به 
نا� طاهر� گوهر�يز ماهاني مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. كرما� 

بر� سبز كاميونت �� 
نيسا� مد� 1386 به 
�نگ �بي به شما�� پال� 

73�357ه�22 � به شما�� 
شاسي K101222 � به 

شما�� موتو� 387228 به 
نا� خليل قر� خاني مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. 

سند كمپاني � سند �كالت خو��� 
سو��� پژ� SLX405 مد� 1391 

به شما�� پال� 17�636�32 � 
شما�� موتو� 13990010597 

� شما�� شاسي 
 NAAM31FC1CK359703
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
 ���ميه � محبو� صبو�� 

بر� سبز سو��� پر�يد سايپا 
تيپ 131 مد� 97 سفيد ��غني 
به پال� 67�246�27 � شما�� 

 M13/6074226 �موتو
� شما�� شاسي 

 NAS411100J1094152
متعلق به �هر� هما� مفقو� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
چا�گا�

بر� سبز سو��� 
سمند مد� 1395 
پال� 54�487�35 

شما�� موتو� 
 � 147H0180475

شما�� شاسي 305648 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.
مهريز

بر� سبز خو��� سو��� ها� بك 
پژ� TU3206 مد� 97 به �نگ 

سفيد � ��غني به شما�� پلك 
94�347�11 شما�� موتو� 

182A0020412 � شما�� شاسي 
NAAP03EE9JJ532713 به نا� 
خير� نظر� مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. (بند�عبا�)

سند � فاكتو� فر�� � �سنا� 
محضر� � شناسنامه مالكيت 

(بر� سبز) خو��� جيپ سو��� 
�ستيشن �هو مد� 1363 �نگ 
�بي ��غني به شما�� �نتظامي 

465�87�ير��31 به شما�� 
شاسي 1301464 � شما�� 
10E013 مفقو� گر�يد� �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

�صل سند كمپاني ما�� � 
بر� تائيد سو��� ليفا� 

X60 مد� 94 به شما�� پال� 
798�83�ير��91 موتو� 
 LFB47Q141201786

شاسي 
 NAKSG4317FB130057

به نا� مريم ��مي مفقو� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
سو��� پيكا� مد� 1382 به �نگ 

سفيد � سفيد � ��غني به شما�� 
شهرباني 73�ير��856�75 به 

شما�� موتو�: 11158279846 � 
شما�� پال�: 82480209 به نا� 

حميد�ضا حاتمي مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

حسيني � �با��

بر� سبز خو��� كاميونت 
�� نيسا� مد� 1386 به 

�نگ �بي به شما�� شهرباني 
73�ير��629�22 به شما�� 

موتو�: 385458 � شما�� 
شاسي: J009824 به نا� 

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

حسيني � �با��

برگه سبز خو���� سو��� 
پژ� 206 مد� 1383 شما�� 
موتو� FSM84696671 به 
شما�� شاسي 83623435 

به شما�� پال� 65�967�16 
�� خانم فاطمه حاجي حسيني 

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

�نا�

كا��� بر� سبز � سند 
كمپاني ��نت پيكا� مد� 

1384 به شما�� پال� 
45�378�75 با شما�� موتو� 
11284072352 � شما�� 
شاسي 12148267 به نا� 

صغر� پويند� ����� مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

كرما�

كا�� � بر� سبز سو��� 
پيكا� مد� 1379 به شما�� 
پال� 45�144�49 با شما�� 
موتو� 11127976044 � 
شما�� شاسي 79480105 

به نا� �مير قا��� باغيني 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.
كرما�

سند كمپاني سو��� پژ� 
206 مد� 1395 به شما�� 

پال� 45�797�54 با شما�� 
 165A0058727 �موتو

� شما�� شاسي 
 NAAP03EEXGJ823116
بنا� مهسا موال���� كا�گر مفقو� 
� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

كرما�

�گهي مفقو��
بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت 

همتا� مد� 1395 به شما�� 
�نتظامي 642�51587 � به 
شما�� موتو� 219146 � به 

 200W9514675 شما�� تنه
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
«يز�»

مجو� حمل سال� 
2 لو� ��� هم ته پر 

ساچمه �ني كاليبر12 مد� 
كوسه به شما�� سال� 

KSH4845817 ساخت 
�ير�� به نا� عبد�لحميد �مير 

تيمو�� مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد.

كرما�

سند مالكيت خو��� (بر� سبز) 
بر� كمپاني � بنچا� قطعي خو��� 

سو��� 
سيتر�ئن ��نتيا سوپرلوكس 
مد� 1381 به شما�� موتو�: 

02003000 به شما�� شاسي 
 S1512281104322

به � پال�: 99�ير��398�58 مفقو� 
گر�يد� � فاقد �عتبا� مي باشد.

بر� سبز � كا�� موتو�سيكلت 
هوند� 150 مد� GY 92 شما�� 

پال� 125�35592 شما�� 
 0149NCW200353 �موتو

شما�� تنه 
 NSWW***150K9310061
به نا� محمد خديو� مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشند.
بوئين �هر�

بر� سبز ��نت نيسا� 
تيپ 2400 مد� 1387 
�نگ �بي � ��غني شما�� 
موتو� 442285 شما�� 

شاسي L153480 شما�� 
پال� 57�754�29 به نا� 
محمو� بر�تي مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

خمين

آگهي مفقودي
�صل شناسنامه مالكيت (بر� س���بز) خو��� سو��� سيستم �نو 
تيپ پ���ا�� تند� به �نگ س���فيد � ��غني به ش���ما�� �نتظامي 
 K4MA690W201972 �83�898�12 مد� 1397 به شما�� موتو
� به ش���ما�� شاس���ي NAPLSRALDJ1361322 متعلق به 
�ينجانب صغر� ش���اكر فر�ند عبد�لحميد متولد فس���ا به شما�� 
ملي 2570315729 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. (فسا)

�ينجانب �حمد نو��ني مالك خو��� سمند 
LX-EF7-1700 مد� 1388 شما�� 

�نتظامي 499�67�ير��19 شما�� بدنه 
NAACJ1JC3AF256698 شما�� موتو� 

14788005414 به علت فقد�� �سنا� فر�� 
سند كمپاني تقاضا� ��نوشت �سنا� �� نمو�� ��� 
لذ� هركس ��عايي �� مو�� �ين خو��� ���� ظر� 

10 ��� �� نشر �گهي به �فتر حقوقي سا�ما� 
فر�� شركت �ير�� خو��� �� پيكا� شهر� 

ساختما� سمند مر�جعه نمايد. پس �� گذشت 
مهلت مزبو� طبق مقر��� �قد�� مي شو�. همچنين 

شناسنامه مالكيت خو��� (بر� سبز) � 
�سنا� محضو�� �� نيز مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشند.

�گهي فقد�� مد�� تحصيلي
�ينجانب سحر مجيد� فر�ند 
عز� �له به شما�� شناسنامه 

3490039688 صا��� �� بوشهر 
�� مقطع كا���ني (پيوسته) صا��� 
�� ��حد ��نشگاهي: ��نشگا� ���� 

قز�ين به شما�� 138921402526 
مو�� 89/12/17 مفقو� گر�يد� � 
فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� تقاضا 

مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� ���� 
�سالمي (با��جين) به نشاني: قز�ين 
بلو�� نخبگا� باالتر �� پونك ��نشگا� 

���� �سالمي قز�ين � كدپستي 
15195�34199 ��سا� نمايد.

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب 
فهيمه �حتشامي فر�ند �صغر به 

� � 6428 صا��� �� تهر�� �� 
مقطع كا�شناسي �شته ���� شناسي 

باليني صا��� �� ��حد ��نشگاهي 
تهر�� مركز� با شما�� 246646 
� تا�يخ 1384/12/03 مفقو� 
گر�يد� �ست. �� يابند� تقاضا 

مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� 
���� �سالمي ��حد تهر�� مركز� 

به نشاني:  تهر�� � سوهانك � بلو�� 
��تش � ميد�� قائم � خيابا� خند�� � 

خيابا� سلما� ��سا� فرمايد.

�گهي فقد�� مد�� تحصيلي 
(نوبت سو�)

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب مريم 
�بوحسيني ���� فر�ند حسنعلي به شما�� 

شناسنامه 220 صا��� �� بابل �� مقطع 
كا�شناسي �شته ���� شناسي باليني صا��� 

�� ��نشگا� ���� �سالمي ��حد ���هن با شما�� 
129011300813 مفقو� گر�يد� �ست � 
فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� تقاضا مي شو� 

�صل مد�� �� به ��نشگا� ���� �سالمي 
��حد ���هن به نشاني: ���هن � مجتمع 

��نشگاهي � صند�� پستي: 189 كدپستي: 
3973188981 تلفن: 76505891�021 

��سا� نمايد.

پذيرش فو رى 4 نفر

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

4 4 2 0 6 3 9 6

فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

ن و كرج
ى تهرا

بوم

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

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

سند كمپاني � بر� سبز خو���� سو��� پر�يد مد� 1384 � 
موتو� 01235752 � شاسي S1412284587788 پال� 
95�ير�� � 248�53 مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. ��ند كرما�

بر� سبز پر�يد 86 سفيد شما�� پال� 
912�99�ير��32 � شما�� موتو� 1950584 � 
شما�� شاسي S1412286329494 مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � سند كمپاني پر�يد مد� 1388 
پال� 79 � 677�48 موتو� 3067432 
شاسي S1412288313897 مفقو� 

�عتبا� ند���.

بر� سبز � سند كمپاني پژ� 405 سفيد 96 
شما�� موتو� 164B0107645 شما�� شاسي 

NAAM31FE7HK607717 شما�� پال� 814 
� 72 �ير��69 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز كاميو� كمپرسي بنز تيپ �� كا 40/1921 مد� 
1362 به شما�� پال� �ير��13�956�54 به شما�� موتو� 

10035848 به شما�� شاسي 34932314936985 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

سند � بر� سبز خو��� پر�يد با شما�� شهرباني 
 � M13/6430758 �16�547�59 به شما�� موتو

شما�� شاسي NAS411100L3593981 مالك �شكا� 
جاللي مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا��� 

سند � بر� سبز خو��� پر�يد با شما�� شهرباني 43�819�38 
به شما�� موتو� M13/6445365 � شما�� شاسي 

NAS411100L3604073 مالك مصطفي �ميني �سفيد��جاني 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا��� 

سند � بر� سبز خو��� با شما�� شهرباني 16�974�71 
به شما�� موتو� M13/6472839 � شما�� شاسي 

NAS411100L1192795 مالك سما كريمي مفقو� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا��� 

بر� سبز خو��� سو��� پژ� 405 مد� 1385 به 
شما�� پال� �ير�� 41�565�23 به شما�� موتو� 

12485063331 به شما�� شاسي 24216062 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

بر� سبز � سند � كا�� � كا�� 
سوخت � مرحله ��� خو��� 

پيكا� i1600 مد� 82 به شما�� 
�نتظامي 773 �73 �ير��63 به 
شما�� موتو� 11158296295 

به شما�� شاسي 0082484015 
به نا� شيرمحمد سهر�بي �كبر �با�� 

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

بر� سبز � سند كمپاني خو��� 
پر�يد مد� 132 به شما�� 

 S5420090033248 شاسي
� شما�� موتو� 3948572 � 

شما�� پال� 56�ير��233�87 
به نا� خانم �ير�� �� �سماعيل 

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

بر� سبز � سند كمپاني كاميو� 
تانكر �� بنز �نگ �بي ��غني 
مد� 1973 به شما�� پال� 

�ير��21 � 751�17 � شما�� 
موتو� 10318818 � شما�� 

شاسي 36000310963112 
به نا� محمد طوطي كر�� مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

سند كمپاني � شناسنامه 
مالكيت پر�يد مد� 

1388 به شما�� �نتظامي 
743�25�ير��71 � 

شما�� موتو� 3219679 
� شما�� شاسي 

 S1412288087721
مفقو� گر�يد� �عتبا� 

ند��ند. (شهركر�)

بر� سبز سو��� ها� بك 
SE111 مد� 1394 �نگ سفيد 

شما�� پال�
 986�13� �ير��93 شما�� 

موتو� 5381331 شما�� شاسي 
NAS431100F5828401 به 
نا� محسن �بير� مفقو� گر�يد� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.
(مر��شت)

فاكتو� فر�� كا�خانه (سند كمپاني) 
� شناسنامه مالكيت (بر� سبز) � 

كا�� خو��� سو��� پژ� 405 مد� 
1388 به شما�� 541�74�ير��95 
� شما�� موتو� 12488039018 � 

شما�� شاسي 945852 به نا� سمير� 
سا��ني مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست.
��بل � سمير� سا��ني

نوبت سو�
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب مطهر� 
مسعو�پنا� فر�ند گل حسين به شما�� 

ملي 3660674168 صا��� �� ��بل �� 
مقطع كا���ني �� �شته �با� �نگليسي 
�� ��نشگا� ���� ��حد ��بل به ���� 

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

��بل � مطهر� مسعو�پنا�

نوبت سو�
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب نجمه �سماعيلي 

فر�ند محمدحسين به شما�� ملي 3673580418 
� شما�� شناسنامه 1091 مو�ليد صا��� �� ��بل 

�� مقطع كا���ني �شته ��بيا� فا�سي �� ��نشگا� 
���� ��حد ��بل به ���� جا�� بنجا� بشما�� مد�� 

1/8800859�12�14 مفقو� گر�يد� �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.

��بل � نجمه �سماعيلي

كليه مد��� خو��� پژ� 206 
به نا� سركا� خانم �ينب محمد� 
فر�ند پر�يز به شما�� شناسنامه 

2760 صا��� �� گرگا� � 
خو��� به شما�� شهرباني 96� 
�ير��548�28 شما�� موتو� 

165A0096679 شما�� شاسي 
NAAP03EE1HG064213 مفقو� 

� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

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

سمند تيپ LX XU7 شما�� موتو�: 
124K0744467 شما�� شاسي: 

NAAC91CE7FF042924 شما�� 
پال�: 94�236�45 به نا� خليل 

�يمر به شما�� ملي 3489439163 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. بستك 

مفقو�� مد�� تحصيلي (نوبت ���)
مد�� فا�� �لتحصيلي (گو�هينامه 
موقت پايا� تحصيال�) �ين جانب: 
مهشيد نو���� فر�ند: مر��علي با 
كد ملي: 4510138709 صا���: 

�� �هلر�� �� مقطع كا�شناسي 
ناپيوسته مهندسي تكنولو�� صا��� 

�� ��حد ��نشگاهي �يو�� غر� با 
شما�� 2882728 مفقو� گر�يد� 

�ست � فاقد �عتبا� مي باشد� �� 
يابند� تقاضا مي شو� �صل مد�� 
�� به ��نشگا� ���� �سالمي ��حد 
�هلر�� به نشاني �هلر�� بلو�� 

فتح �لمبين ��سا� نمايد.



 اراک - خبرن���گار اطالعات: معاون علمی و
 فن آوری رئیس جمهوری تاکید کرد: نوآوری های 
نوین در واحدهای صنعتی بزرگ برای توسعه فن 
آوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد.
سورنا ستاری در آیین رونمایی از شیر ۴۲اینچ 
دروازه ای در شرکت گداخته اراک، افزود: اگر نوآوری 
در صنعت محقق نشود، تنوع محصوالت، کیفیت 
در روش تولید و امکان رقابت پذیری در بازار اتفاق 
نمی افتد و این مهم سبب بروز مشکالت و مسایل 
کارگری در واحدهای صنعتی بزرگ می شود، بنابراین 

نگاه نوآورانه در صنعت باید نهادینه شود.
معاون علم���ی و فن آوری رئیس جمهوری 
بهره گیری از استارتاپ های جدید را بهترین راه برای 
جذب نوآوری اعالم کرد و گفت: واحدهای تولیدی 

گداختار و ماشین سازی اراک با تولید شیر ۴۲اینچ 
نمونه موفقی از کار مشارکتی در توسعه کسب و کار 
محسوب می شوند و این اقدام شایسته باید در تمامی 
واحدهای تولیدی مرتبط در کشور مورد توجه قرار 
گیرد. ستاری همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به 
شرایط تحریم های ناجوانمردانه دشمن گفت: تالش 
می کنیم یک اکوسیستم جدیدی را در صنعت کشور 
ایجاد کنیم که بر این اس���اس بتوانیم از جوان های 
بسیار با استعداد خصوصا جوانان دانشگاه به خوبی 
استفاده کنیم و محصوالت تحریمی را داخل کشور 
بس���ازیم. وی افزود: اتفاقی که نمونه آن همکاری 
خیلی خوب شرکت قدیمی مثل ماشین سازی اراک 
با یک شرکت خصوصی قدیمی مثل گداختار اتفاق 
افتاده و توانسته است یکی از محصوالت تحریمی 

کشور را داخلی سازی کند.

س���تاری گفت : حمایت از شرکت های دانش 
بنیان به ویژه در زمان تحریم بس���یار مهم اس���ت.
اکنون بیش از 5500 ش���رکت دانش بنیان در داخل 
کش���ور فعالند که عمدتاً متخصص هستند و بیش 
از ۳00هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند.در استان 
مرکزی همکاری خیلی نزدیک بین شرکت های دانش 
بنیان نوپا با شرکت های بزرگ و قدیمی وجود دارد 
که س���بب می شود نوآوری به شرکت های قدیمی 
تزریق شود. ستاری همچنین از شرکت آونگان اراک 
و نمایشگاه محصوالت فن آورانه و دانش بنیان و 
هسته های مستقر دیدن کرد. افتتاح ستاد مرکزی بازار 
نوآوری، س���رای نوآوری فن آوری نساجی و مرکز 
رش���د فن آوری اطالعات و ارتباطات و  همچنین 
مرکز خدمات پرستاری در خانه از دیگر برنامه های 

سفر یک روزه ستاری به اراک بود.

زاهدان - خبرنگار اطالعات:معاون استاندار سیستان و بلوچستان و 
فرماندار شهرستان ویژه ایرانشهر گفت:  یازدهمین همایش خورشید والیت 
با رعایت پروتکل هاي بهداش���تي ۲7 آدزماه در دانشگاه والیت ایرانشهر 

برگزار مي شود. 
ابوذر کوثري  اظهارداشت: در این همایش عالوه بر میهمانان استاني 

از خارج از استان به صورت ویدئو کنفرانس شرکت دارند. 
وي بیان کرد: ایرانشهر از نعمت حضور رهبر معظم انقالب در دوران 
ستم شاهي در عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي بهره مند شده و مورد توجهات 
ملي قرار گرفته است. فرماندار ایرانشهر گفت: حضور  رهبر معظم انقالب 
در ایرانشهر خیرات و برکات فرواني در این منطقه داشته است و دارد به 
طوریکه مردم از این که روزگاري میزبان معظم له بودند و به عنوان مردمان 

شهر میزبانان والیت مطرح هستند، ابراز خوشحالي مي کنند. 
مبارزات حضرت آیت اهلل خامنه اي علیه رژیم ستم شاهي و ارسال 
پیام تسلیت شهادت شهید آیت اهلل سید مصطفي خمیني فرزند بزرگوار 
امام خمیني )ره( و برگزاري مراسم یادبود براي فرزند امام)ره( دستاویزي 
براي رژیم پهلوي شد تا در ۲۳ آذر 1۳56 ماموران رژیم با حمله به منزل، 
ایش���ان را بازداش���ت کنند و پنج روز بعد در تاریخ ۲8 آذر 56 کمیسیون 
حفظ امنیت اجتماعي خراس���ان معظم له را به ۳ سال اقامت اجباري در 

ایرانشهر محکوم کرد که بالفاصله به مرحله اجرا در آمد.
هدف از این تبعید قطع ارتباط ایشان با مردم بود که البته نه فقط محقق 

نشد، بلکه ارتباط بسیار نزدیک آیت اهلل خامنه اي با اهل تسنن و ارسال پیام 
انقالب به یکي از دوردست ترین مناطق ایران را نیز سبب شد.

وقوع سیلي ویرانگر در تیرماه 1۳57 در ایرانشهر اگرچه ویراني هاي 
بس���یاري به بار آورد، ولي نتایج بس���یار مثبتي به همراه داشت که به گفته  
مقام معظم رهبري پس از انقالب، از الطاف خفیه  الهي به شمار مي رفت. 
این اتفاق عالوه بر ایجاد وحدت اهل تس���نن و اهل تش���یع، شرایطي را 
فراهم کرد تا موجب ش���ناخت بیشتر مردم از رهبر انقالب و نیز آگاهي 
بیشتر مردم از مبارزات سیاسي و آشنایي با چهره  انقالب اسالمي شود.با 
توجه به تجربه اي که حضرت آیت اهلل خامنه اي از سیل شهرستان قوچان 
به دست آورده بودند، مدیریت تنها گروه امدادي را به دست گرفتند و با 
همکاري روحانیون دیگر شهرها، توانستند کمک هاي مردمي را به بهترین 
شکل ممکن در میان مردم سیل زده ایرانشهر تقسیم و بزرگ ترین پایگاه 
را براي حمایت و کمک به مردم س���یل  زده ایجاد کنند.رابطه گرم مردم 
با رهبر انقالب پس از این واقعه باعث شد تا رژیم در تاریخ ۲۲ مرداد 
1۳57 به ۲۳7روز حضور ایشان در ایرانشهر پایان دهد و آیت اهلل خامنه اي 
را براي گذراندن ادامه دوران تبعید به جیرفت کرمان انتقال دهد.منزلي که 
واقع شده، در سال  در خیابان والیت ایرانشهر معروف به "بیت رهبري" 
1۳56 محل سکونت مقام معظم رهبري بوده است. این ساختمان در سال 
1۳70 ب���ه عن���وان یاد بودي از دوران تبعید مقام معظم رهبري به میراث 

فرهنگي اهداء شده است. 

کرمانشاه - خبرنگار اطالعات: ۴ عنوان کتاب 
دفاع مقدس همزمان با س���الروز ش���روع عملیات 
غرورآفرین مطلع الفجر گیالنغرب با حضور هوشنگ 
بازوند استاندار کرمانشاه و جمعي از خانواده شهدا 
در سرس���راي همایش هاي بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش هاي دفاع مقدس استان رونمایي شد. 
در این مراس���م از کتاب »چریک« زندگینامه 
چریک جانباز حمید چابک، کتاب »ُس���کان دار« با 
موضوع شهداي دانش آموز، »کتاب یادها و خاطره ها« 
که به یادداشت ها و خاطرات خبرنگاران و نویسندگان 
دفاع مقدس مي پردازد و کتاب »کرمانشاه، ُمهر عروج« 
که به زندگینامه شهیده فاطمه غیاث آبادي اختصاص 
دارد، رونمایي شد. در این مراسم از خانواده شهید 
امنیت نورخدا موسوي، شهید مدافع حرم سردارحسین 
علیخاني، خانواده جانباز شهید حمید چابک و سردار 
شهید علي سوري یکي از فرماندهان سپاه کرمانشاه 
در عملیات مطلع الفجر نیز  با اهداي لوح، قدرداني 
شد و سردار رضا شاه ویسي یکي از پیشکسوتان دفاع 
مقدس و از فرماندهان سپاه در عملیات مطلع الفجر 
با ذکر خاطراتي از روند شکل گیري این عملیات در 
۲0 آذر سال 1۳60 یاد و خاطره شهداي این عملیات 

را گرامي داشت.
 *س��اماندهي خبرنگاران رسانه هاي رسمي 

در کرمانشاه  
  مدیرکل فرهنگ و ارش���اد اس���المي استان 

کرمانشاه گفت: ساماندهي خبرنگاران شاغل و فعال 
در رسانه هاي رسمي و مجوزدار در دستور کار این 

اداره کل قرار دارد.
بهرام فاضلي زاد افزود: این طرح از ۲ ماه قبل آغاز 
شده است و از همه خبرنگاران درخواست همکاري 
فع���ال براي اجراي این طرح را داریم در این زمینه 
فرمي تهیه شده و در اختیار دفاتر خبرگزاري ها قرار 
گرفته است و به تدریج در اختیار سایر رسانه ها نیز 
گذاشته مي شود که در آن مشخصات کامل خبرنگاران 
ش���امل بیوگرافي، سوابق کاري، مدارک تحصیلي و 
ش���ماره هاي تماس درج شده است و از این طریق 
خبرنگاران رسمي را شناسایي و معرفي مي کنیم و 

بعد از جمع آوري این اطالعات در قالب یک کتاب و 
همچنین از طریق پایگاه اطالع رساني اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و فضاي مجازي، اسامي خبرنگاران 
شاغل در رسانه هاي رسمي و مجوزدار را به ادارات، 
س���ازمان ها و همچنین مردم معرفي مي کنیم. وي با 
بیان اینکه ورود به هر شغلي تابع یکسري مقررات 
و ضوابط اس���ت، افزود: براي حفظ شانیت رسانه 
و اطالع رس���اني، افرادي که اقدام به کار اطالع رسان 
مي کنند نیز باید مجوز داشته باشند. فاضلي زاد ادامه 
داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي متولي و مجري 
حوزه رسانه است و رسانه هایي که در استان کرمانشاه 
فعالیت مي کنند باید مجوز فعالیت داشته باشند.  

 محروميت 278 روستاي خراسان رضوي از گاز طبيعي
مشهد � خبرنگار اطالعات: ۲78 روستا در خراسان رضوي از گاز 

طبیعي محرومند.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوي با بیان این  مطلب، افزود: در 
حال حاضر 9۲ درصد جمعیت روستایي واجد شرایط خراسان رضوي 

تحت پوشش گاز طبیعي قرار دارند.
حسن افتخاري افزود: همچنین ۲679 روستاي واجد شرایط بهره مندي 
از گاز طبیعي در خراس���ان رضوي وجود دارد که تاکنون ۲۳09 روس���تا 
گازدار شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر ۲78 روستا در خراسان 
رضوي از گاز طبیعي برخوردار نیستند که عملیات اجرایي گازرساني به 
آن ها در دس���ت اجرا اس���ت و به دلیل مواجهه با شیوع ویروس کرونا و 
کاهش ظرفیت نیروهاي شرکت هاي پیماني متأسفانه عملیات احداث شبکه 

گازرساني با مشکل مواجه شده است.
افتخاري افزود: عملیات گازرساني به 1۲۴ روستا را تا پایان سال 99 
در دست اجرا داریم و شرکت گاز استان مصمم است تا برنامه تدوین 
ش���ده گازرساني به ۲۲۴ روستا را که تاکنون 100 روستا گازرساني شده 

است، محقق کند.
   آزادسازي 150 هزار مترمربع از اراضي كشاورزي 

امين آباد فيروزكوه
فیروزکوه � خبرنگار اطالعات: به حکم عباس رضایي دادستان و 
مدعي العموم دادسراي عمومي و انقالب فیروزکوه 9۲ مورد ساخت و 
سازهاي غیرمجاز در منطقه امین آباد این شهرستان در پي گزارش جهاد 
کشاورزي فیروزکوه و در راستاي اجراي تبصره۲ احکام قانون حفظ 
کاربري اراضي زراعي و باغ ها تخریب شد که شامل بناهاي نیمه کاره 
مسکوني، آالچیق، دیوارکشي و فنس کشي غیرمجاز اراضي کشاورزي 

منطقه امین آباد از توابع بخش مرکزي فیروزکوه بود.
رضا فرازي، رئیس جهاد کش���اورزي فیروزکوه در این باره گفت: 
با تخریب بناهاي یادش���ده افزون ب���ر 150 هزار مترمربع از اراضي 
کش���اورزي امین آباد آزادس���ازي ش���د و به وضع سابق بازگشت، 
 ارزش بناها و زمین هاي آزاد ش���ده بیش از 90 میلیارد تومان برآورد 

شده است.

  برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اسالمي استان يزد
یزد � خبرنگار اطالعات: سیدمحمود میرابوالقاسمي با اکثریت آرا بار 

دیگر به ریاست شوراي اسالمي استان یزد انتخاب شد.
جلس���ه هیأت رئیس شوراي اسالمي استان یزد با حضور 9 نفر از 
اعضاي شورا در سالن کوثر استانداري برگزار شد و براساس این انتخابات 
سیدمحمود میرابوالقاسمي به عنوان رئیس و حمیدرضا آخوند زردیني به 
عنوان نایب رئیس شوراي اسالمي استان و علیرضا ابویي و محمد رنجبر 
نیز به ترتیب به عنوان منشي هاي اول و دوم شورا انتخاب شدند. در این 
نشست میرابوالقاسمي گزارشي از فعالیت هاي انجام شده شوراي استان در 
یک سال گذشته را ارائه داد و با بیان اینکه علي رغم شیوع کرونا با رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي 1۴ جلسه کاري را با مدیران ارشد و مسئوالن استاني 
با هدف حل مشکالت مردم برگزار شده است، از همراهي استاندار یزد، 
معاونان استاندار و مدیرکل دستگاه هاي اجرایي استان با شوراي اسالمي 

استان قدرداني کرد.
 تعيين تکليف موقوفه »ورنامخواست «

 زرین شهر � خبرنگار اطالعات: معاون امور حقوقي و ثبتي اداره 
کل اوق���اف و ام���ور خیریه اصفهان گفت: تعیین تکلیف موقوفه »بنان 
الشریعه« یا پالک 59 شهر ورنامخواست نیازمند ُمصوبه شوراي عالي 

ثبت است. 
حجت االسالم محمود نصراصفهاني در باره برگزاري جلسه اي با معاون 
امالک وزارت مسکن و شهرسازي در باره تعیین تکلیف وضعیت امالک 
ش���هر ورنامخواست افزود: این جلسه بدنبال پیگیري اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان، سازمان اوقاف و امور خیریه و دستور وزیر مسکن و 
شهرسازي برگزار شد. وي با بیان  اینکه کل مساحت شهر ورنامخواست 
و اراضي اطراف آن 18 هزار هکتار برآورد شده است، گفت: بخشي از 
این اراضي، موقوفه اس���ت، اما بدلیل مشاع بودن، اسناد آن ها باید امالک 
موقوفه و ملکي از یکدیگر تفکیک )افراز( شود تا شهروندان بتوانند اسناد 

مالکیتي خود را دریافت کنند.
ثبت ركورد توليد ماهانه تختال در فوالد هرمزگان 

بندرعباس � خبرنگار اطالعات:معاون بهره برداري ش���رکت فوالد 
هرمزگان گفت: شرکت فوالد هرمزگان توانست در آبان ماه با تولید1۳8  
ه���زار و ۲۲6 ت���ن تختال و صرفاً پ���س از ۲ماه رکورد جدیدي را ثبت 

کند.
سید اصغر مدني  افزود: دستیابي فوالد مردان فوالد هرمزگان به رکورد 

تولید آن هم به فاصله کمتر از ۲ماه از رکورد قبلي، نشان از عزم راسخ 
رسیدن به رکوردي جدید در تولید سالیانه و ثبت موفقیتي دیگر در این 
شرکت همزمان با سال جهش تولید است. وي اظهار کرد: رکوردشکني ها 
در حالي ثبت شده که نام فوالد هرمزگان در لیست تحریم هاي ظالمانه 
آمریکا قرار گرفته اس���ت و با همه گیري ویروس کرونا در جهش سوم 

خود محدودیت ها در سطح شرکت همچنان ادامه دارد.
گازرساني به واحد هاي صنعتي چهارمحال و بختياري

شهرکرد � خبرنگار اطالعات: مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال 
و بختیاري از گازرساني به ۴1 واحد صنعتي و تولیدي در استان از ابتداي 
سال جاري تاکنون خبر داد و گفت: تعهد حجم گاز جایگزین صنایع در 
سالجاري 10 هزار مترمکعب بر ساعت پیش بیني شده بود که تا پایان آبان 
ماه به 10 و 160مترمکعب برساعت افزایش یافته است. سیامک حیدري 
افزود: تمامي ۲5 شهرک و ناحیه صنعتي استان به طور کامل گازرساني و 
از نعمت گاز طبیعي بهره مند شده اند. وي با بیان اینکه زیرساخت هاي 
الزم براي گازرساني در سطح استان حتي در مناطق صعب العبور، جنگلي 
و سخت گذر استان فراهم شده است، گفت: گازرساني به روستاها، مناطق 
کم تر برخوردار و صنایع واقع در این مناطق مي تواند تاثیر بس���زایي در 
مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و همچنین زمینه هاي رشد، ارتقاء 

و تداوم صنعت را به همراه داشته باشد.
  گسترش فعاليت هاي معدني در آذربايجان غربي

 با سرمايه گذاري ايميدرو 
ارومیه � خبرنگار اطالعات: تفاهمنامه گسترش و سرمایه گذاري در 
فعالیت هاي معدن و صنایع معدني با حضور استاندار آذربایجان غربي و 
رئیس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران) ایمیدرو( 

استان در محل این سازمان به امضا رسید.
بر اس���اس این تفاهمنامه ایمیدرو در خصوص انجام فعالیت هاي 
اکتشافي، مشارکت در پروژه هاي معدني بزرگ مقیاس، اکتشاف سنگ هاي 
قیمتي و نیمه قیمتي، احداث راه هاي دسترس���ي و ش���بکه برق رساني به 
تعدادي از معادن، اجراي سنگبري هاي بزرگ مقیاس با فناوري هاي باال، 
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصي براي فاز ۲ طالي زرشوران، احیا 
و فعال س���ازي معادن کوچک مقیاس و توس���عه صندوق بیمه سرمایه 
 گذاري فعالیت هاي معدني مشارکت خواهد داشت.در مراسم امضاي این
تفاهم نامه رئیس مجمع نمایندگان استان، معاون امور اقتصادي استاندار و 

فعالین بخش معدني نیز حضور داشتند.    

س���رویس شهرس���تان ها: طی ماه های گذشته 
برگزاری مراس���م ازدواج وعزا در کنار حضور مردم 
در تفرجگاه ها و بازارهای محلی سبب افزایش شمار 
مبتالیان و قربانیان کرونا در استان گلستان شده ، به 
نحوی که وضعیت را در برخی مناطق تا مرز بحران 

هم پیش برده است.
 در چنین ش���رایطی اعالم مکرر هش���دارها و 
محدودیت ها و در خواست از عموم مردم هم سبب 
 نش���ده است تا جش���ن های عروسی در تاالر ها و 
باغ ها و... متوقف شود و بی توجهی نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی تا جایی در استان گلستان پیش 
رفته که دس���تگاه قضایی هم برای ترغیب مردم ، به 

این موضوع ورود کرده است.
  هفته گذشته مس���ئوالن قضایی استان وقتی با 
بی توجهی های پیاپی مردم در رعایت محدودیت ها 
مواجه شدند، ضمن جلوگیری از برگزاری چند مراسم 
عروسی، شماری از میهمانان حاضر در یک جشن را 

به همراه داماد بازداشت کردند.
هشدار مسئوالن درباره پیک سوم کرونا

  شهرستان های گرگان ، گنبد کاووس ، بندرگز، 
بندرترکمن ، علی آبادکتول ، کالله ، آق قال ، مراوه 
تپه و گمیشان از جمله مناطقی از استان گلستان هستند 
که این روزها با شیوع فزاینده کرونا مواجهند و بقیه 
ش���هرهای استان هم در شرایط خوبی بسر نمی برند 
و این در حالی است که اگر محدودیت ها از سوی 
همه مردم رعایت می شد و مسئوالن هم نظارت الزم 
را اعمال می کردند ، اکنون ش���اهد وضعیت قرمز و 

بحرانی شیوع کرونا نبودیم.

 به گفته مس���ئوالن علوم پزشکی گلستان آمار 
مبتالیان باال رفته اس���ت و اگر این شرایط ادامه پیدا 
کند و شاهد تداوم عادی انگاری مردم نسبت به این 
بیماری باش���یم اوج گیری در پیک سوم کرونا دور از 

انتظار نیست .
گزارش میدانی خبرنگار ما در ش���هر گرگان از 
رعایت محدودیت ها از س���وی اکثر صنوف حکایت 
دارد اما از سویی دیگر مردم همچنان با وجود بسته 
بودن ورودی برخی بوس���تان های جنگلی و اماکن 
تفریحی، هنوز آخر هفته ها با حضور در تفرجگاه ها و 
خیابان ها و همچنین  برپایی دورهمی های خانوادگی 

سبب ابتالی زنجیره وار کرونا بین اعضای خانواده ، 
دوستان و آشنایان می شوند که جای نگرانی  دارد.

10 درصد مردم رعایت نمی کنند
دکتر هادی حق ش���ناس استاندار گلستان در این 
 ب���اره می گوید : بیش از 90درصد مردم؛ کس���به و 
دس���تگاه های اجرایی دستورالعمل های بهداشتی را 
رعای���ت  می کنند ام���ا عدم رعایت 10درصد دیگر 

موجبات شیوع ویروس را فراهم  کرده است.
وی با هش���دار به مردم نس���بت به حضور در 
اجتماعات ، اماکنی تفریحی و بوستان های جنگلی ، 
به در پیش بودن ش���ب یلدا  اش���اره می کند از مردم 

می خواهد با پرهیز از دورهمی ها عالوه بر حفاظت 
از خود و خانواده هایشان در کم یا قطع شدن زنجیره 

کرونا نقش داشته باشند.
حق ش���ناس با اش���اره به طرح شهید سلیمانی 
تاکی���د می کند: این طرح  در جهت  مقابله با کرونا 
ب���ا هدف بیماریاب���ی و کمک به نیازمندان واقعی در 

حال اجراست .
همچنین دکتر عبدالرضا فاضل  رئیس دانش���گاه 
علوم پزشکی گلس���تان در جلسه ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا، وضعیت ش���یوع کرونا در بندرترکمن 
را بحران���ی اعالم می کند و ادامه می دهد : ۲9۲تیم 
نظارتی ، مراقبتی و حمایتی در طرح شهید سلیمانی 
در گلستان ساماندهی شده اند که ۳000نفر را شامل 

می شوند.
وی ب���ا تاکید بر ضرورت رعایت بیش از پیش 
پروتکل های بهداش���تی می گوید : به نظر می رسد 
وضعیت ش���یوع کرونا در برخی از شهرهای استان 
مثل گرگان ، گنبد کاووس ، مراوه تپه و گمیشان تا 
اواس���ط هفته بهتر شود اما وضعیت در مینودشت ، 
رامیان ، بندرگز و آق قال افزایشی بوده و بندرترکمن 
هم متاسفانه جزو 7شهر کشور است که شرایط آن از 

لحاظ کرونا  حتی باالتر از قرمز است.
وی همچنین با توجه به خستگی کادر درمان ، 
از مردم می خواهد با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ع���الوه بر حفاظت از جان خود ، از کادر درمان هم 

حمایت کنند.
 علی اکبر نوروزی
خبرنگار اطالعات در گرگان
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تله کرونا در تفرجگاه های»گلستان«
اخبار شهرستان ها

اخبار كوتاه  

ستاری: نگاه نوآورانه بايد در صنعت نهادينه شود

يازدهمين همايش خورشيد واليت در ايرانشهر برگزار مي شود

رونمايي  از 4 كتاب دفاع مقدس در كرمانشاه

آگهي عرضه سهام توسط شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى(سهامي عام)
ش�ركت سرمايه گذ��� گر�� توسعه ملى به ش�ما�� ثبت 89584 � شناسه ملى 10101339590  �� نظر ���� سها� ش�ركت  �ير�� پوپلين �� �صالتا� � �كالتا�  � به شر� � شر�يط �ير �� طريق 

مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد.

ف
�ي

�

��� نا� شركت
��گذ���

سرمايه شركتتعد�� سها� قابل عرضه
(ميليو� �يا�)

���� پايه 
هر سهم 
(�يا�)

���� پايه كل  
سها� عرضه شد� 

(ميليو� �يا�)

قيمت پايه �مال� متعلق 
به شركت سرمايه  گذ��� 

گر�� توسعه ملى
(ميليو� �يا�)

سپر�� نقد� 
شركت �� 

مز�يد�

شر�يط 
موضو�  فعاليت شركتتركيب سهامد����  شركتفر��

��صد كلسها� قابل ��گذ���

1
شركت �ير�� 

پوپلين
(نوبت ���)

مز�يد�
774�990442�3161,291�94920�70558,37108�594�63 �� مرحله  ��

معا�� 5 % 
قيمت پايه 
مو�� مز�يد�

نقد

سرمايه  گذ���
 گر�� توسعه ملى %44,99

توسعه 
كشت � صنعت ملى %13,38

ساير %41,63

تاسيس � ����� كا�خانجا� � نيز موسسا� بر�� 
تبديل �ليا� طبيعى � مصنوعى به نخ � توليد 

منسوجا� � محصوال� ��خته شد� � فر�� �نها 
�� با���ها� ��خلى � خا�جى � مشا�كت �� 

شركتها� �يربط فعاليت شركت �ير�� پوپلين � ...
1- �� كليه متقاضيا� خريد �عو� مي  ش���و� حد�كثر تا ��� يك شنبه مو�� 1399/10/07 �� ساعت 8 �لى 16 به جز ���ها� تعطيل �سنا� مز�يد� �� �� معا�نت �مو� شركت ها� شركت سرمايه  گذ��� گر�� توسعه ملى به نشانى تهر��- باالتر �� ميد�� �نك- خيابا� شهيد خد�مى- 

پال� 89- طبقه پنجم – تلفن:  85599527   با پر��خت مبلغ 1/000/000 �يا� خريد��� نمايند. متقاضيا� حقوقى جهت ��يافت �سنا� مز�يد� مي بايست نمايند� خو� �� كتبا� به معا�نت �مو� شركت ها مذكو� معرفي نمايند.
2- شركت كنندگا� �� مز�يد� بايد حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� شنبه مو�� 1399/10/13 مد��� مربوطه �� تكميل � پيشنها� قيمت خو� �� به صو�� ��شن � مشخص �� پاكت �� بسته تحويل ��حد معا�نت شركت ها نمو�� � �سيد ��يافت نمايند.

3- تا�يخ گشايش پاكت ها ���  يك شنبه مو��  1399/10/14 ��� ساعت 10 صبح  �� محل �فتر شركت سرمايه گذ��� گر�� توسعه ملى به نشانى فو� خو�هد بو�. حضو� شركت  كنندگا� � يا نمايندگا� تا� �الختيا� �نها با ���ئه معرفينامه �� جلسه با�گشايى پاكت ها بالمانع �ست.
4- به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد��� ناقص� كمتر �� قيمت پايه � پيشنها�هايي كه پس �� ساعت 16  تا�يخ 1399/10/13 ��صل گر��� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نمى شو�.

5- سپر�� تضمين شركت �� مز�يد�“ معا�� 5 % قيمت پايه مو�� مز�يد�“  فقط به صو�� چك بانكى تضمين شد� � يا پر��خت نقد� به شما�� حسا� 0220360361009 (شبا� IR380170000000220360361009  ) نز� بانك ملى �ير�� به نا� شركت سرمايه گذ��� 
گر�� توسعه ملى  قابل ���يز خو�هد بو�. به پيشنها�ها� فاقد سپر��� سپر�� ها� مخد��� سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك ها� شخصى � نظاير �نها ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 

6- مطالبا� شركت سرمايه  گذ��� گر�� توسعه ملى �� شركت �ير�� پوپلين �� �ما� معامله به ���� ��� محاسبه � �� خريد�� ��يافت مى  گر��.
7- متقاضيا� مى  تو�نند با هماهنگى معا�نت �مو� شركت ها� شركت سرمايه  گذ��� گر�� توسعه ملى �� شركت با��يد نمايند.

8- شركت �� مز�يد� � ���� پيشنها�� تحت هيچ شر�يطي حقي بر�� شركت كنند� �يجا� نخو�هد كر� � شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
9- برند� مز�يد� مى بايست ظر� 10 ��� پس �� �بال� نتيجه مز�يد� به منظو� پر��خت نقد� � ���ئه تضامين � �مضا� قر����� به محل شركت مر�جعه نمايد� �� غير �ينصو�� سپر�� شركت �� مز�يد� �� ضبط خو�هد شد.

10- ساير جزئيا� � �طالعا� �� �سنا� مز�يد� ��� شد� �ست . 

آگهى فراخوان عمومى يك مرحله اى
به شماره 48-8-99/م (نوبت اول) 

شركت عمر�� شهر جديد هشتگر� �� نظر ���� با �ستنا� به 
مصوبا� هيئت مدير� نس���بت به برگز��� فر�خو�� عمومي يك مرحله �� جهت 
�نتخا� پيمانكا� به منظو� خريد 20 ست ���شى بز�گساال� � 20 مجموعه با�� 
كو�كا� �� شهرجديد هش���تگر� با مبلغ به عد�: 12,547,297,760 �يا� � به 
حر��: ������ ميليا�� � پانصد � چهل � هفت ميليو� � ��يست � نو� � هفت هز�� � 
هفتصد � شصت �يا� بر �سا� قانو� برگز��� مناقصا� به شر� �يل �قد�� نمايد.

نحو� خريد �سنا� مناقصه: 
    ��كليه پيمانكا��� �عو� به عمل مى �يد بر�� ��يافت �سنا� شركت �� فر�خو�� 
�� تا�يخ 99/09/24 لغايت 99/10/6 به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به 
نشانى https://setadiran.ir مر�جعه نمايند. �خرين مهلت با�گذ��� �سنا� 
مناقصه �� سايت مذكو� تا ساعت 16:00 ��� يكشنبه مو�� 99/10/21 مى باشد. 
�سنا� ���يابى �� ساعت 12:00  ��� ��ش���نبه مو�� 99/10/22 �� محل سالن 

جلسا� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت با�گشايى مى شو�. 
- مبلغ فر�� �سنا� مناقصه 1,000,000�يا� به حر�� يك ميليو� �يا� � قابل 

پر��خت �� طريق سايت مى باشد.
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� :   

- �ص���ل في���ش ي���ا تضمي���ن ش���ركت �� فر�يند ��ج���ا� كا� ب���ه مبلغ  
627,364,888 �ي���ا� �� به حس���ا� ش���ما�� 4001036906374199  
(IR 940100004001036906374199 ش���با) بانك ملى به نا� ش���ركت 
عمر�� شهر جديد هشتگر� ���يز � �� سايت با�گذ��� شو�. �� صو�� عد� �مكا� 
��يافت يا با�گذ��� �سنا� �� س���ايت با پشتيبانى سامانه تما� حاصل فرماييد. 
���ئه �صل ضمانتنامه شركت �� فر�يند ��جا� كا�� تا يك ساعت قبل �� با�گشايى 
به ����� پيما� � �سيدگى ش���ركت (به ����:شهر جديد هشتگر� فا� 2 محله 4 

خيابا� نيايش خيابا� شهيد مسيح صالحى� پال� 49) �لز�مى �ست. 
- عد� ���ئه �صل ضمانتنامه تا تا�يخ فو� به منزله �نصر�� �� فر�خو�� مى باشد.
- كليه توليد كنندگا� � تامين كنندگا� با ��شتن ظرفيت كا�� � �يالى ����.

ضمنا ���ئه شناس���ه مال���ى � كد �قتصا�� ش���ركت � جهت ��يافت �س���نا� 
 �لز�مى مى باش���د. �گهى �ي���ن مناقصه �� پاي���گا� �ينترنتى مل���ى مناقصا�
  (https://iets.mporg.ir/) � پاي���گا� �ينترنتى ش���ركت عمر�� به ����
 www.hashtgerd-ntoir.gov.ir � س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت 

(https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهد� مى باشد.
تمديد مهلت مزايده عمومى ماشين آالت و تاسيسات 

شركت سوليران (درحال تصفيه)
پير� �گه���ى مز�يد� عمومى فر�� ماش���ين �ال� � تجهيز�� متعلق به 
شركت س��ولير��( منتش���ر� �� ���نامه ها� �طالعا� � همشهر� 
مو�� 3 ��� 99) جهت �قابت هرچه بيش���تر عالق���ه مند��� تا تا�يخ 29 
��� 99 ساعت 17 پاكت ها �� نش���انى: خيابا� �سد�با��� نبش خيابا� 
بيست � پنجم� پال� 219 طبق �سنا� مز�يد� منتشر� ��يافت مى شو� .  
پاكت ها ��� يكش���نبه مو�� 30 ��� 99 ساعت �� صبح �� نشانى: خيابا� 
 IGI ش���هيد مطهر�� بعد �� قائم مقا�� پال� 334 س���اختما� شركت

با�گشايى مى شو�.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
قر��گا� سا�ندگى خاتم �النبيا� (�) – موسسه ش��هيد �جايى� �� نظر ���� بخشى �� عمليا� 
حفا�� ماشينى ش���مع ها� خو� ��قع �� شهر �سالمشهر �� �� طريق مناقصه عمومى به پيمانكا��� ��جد 
شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� �يصال� �عو� به عمل مى �يد ضمن ���ئه ���مه مرتبط جهت 

��يافت �سنا� مناقصه  با شما�� تلفن 09125757663 تما� حاصل نماييد.
مهلت ��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ 99/09/23 لغايت 99/10/02 �� ساعت 8/00 �لى 16/00 مى باشد. 
تضمين ش���ركت �� مناقصه معا�� 000�000�720 �يا� مى باشد.نحو� پر��ختى 100 ��صد تهاتر� 

مى باشد.�� ضمن هزينه چا� �� نوبت �گهى بر عهد� برند� مناقصه مى باشد.

شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا) �� نظر ���� ماشين �ال� �ستو� � �بز�� �ال� 
بال�ستفا�� ��حد توليد� نئوپا� �سالم �� �� طريق مز�يد� عمومي به متقاضيا� ��جد شر�يط 
��گذ�� نمايد. فلذ� كليه متقاضي���ا� محتر� مي تو�نند �� تا�يخ 99/09/23 لغايت پايا� �قت 
����� 99/09/29 �� ���ها� كا��� جهت با��يد� ��يافت �س���نا� � مد��� ش���ركت �� 
مز�يد� به نش���اني: گيال� كيلومتر 60 جا�� �نزلي به تالش ��حد توليد� نئوپا� �سالم ��حد 
�بيرخانه مر�جعه � جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 44263201�013 ��خلي 
137 �مو� حقوقي � قر�����ها� ��حد �س���الم تما� حاصل نمو�� � پس �� تكميل �سنا� � 
مد��� موصو� تا پايا� �قت ����� 99/10/04 تحويل �بيرخانه ��حد توليد� نئوپا� �سالم 
نمايند. شركت �� قبو� � يا �� پيش���نها�ها� ��صله مختا� مي باشد. مقد�� سپر�� شركت 
�� مز�يد� معا�� �� ��صد كل مبلغ پيش���نها�� به صو�� چك تضمين ش���د� بانكي � يا 

ضمانت نامه معتبر بانكي به نا� شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا) مي باشد.
شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا) 

آگهي مزايده عمومي 
شماره 99/03

آگـهى مـزايده عـمومـى 
شماره 99/6

شركت سيما� قاين (سهامى عا�) �� نظر���� صا���� 
مقد��50,000 تن س���يما� پاكتى تي���پ 2 طى �� ما� 
(����نه 1000 تن) بصو�� تحوي���ل �� مر� ميل 78 (ماهير��) جهت صا���� به 
�فغانستا� � مقد�� 10,000 تن سيما� پاكتى تيپ 2 طى �� ما� (����نه 200 تن) 
به صو�� تحويل �� مر� ��غا��� جهت صا���� به �فغانستا� �� به فر�� برساند .

شر�يط شركت �� مز�يد� :
1- تضمين شركت �� مز�يد� بر�� مر� ميل 78 ( ماهير�� ) مبلغ 17,500,000,000 
�يا� � بر�� مر� ��غا��� مبلغ 3,500,000,000�يا� به سه صو�� ضمانت نامه بانكى � 
چك تضمين شد� بانكى � يا ���يز �جه سپر�� به حسا� شما�� 01056345598001 

به نا� شركت سيما� قاين نز� بانك ملى خو�هد بو� . 
2- مد��� ال�� :

پاكت �لف - شامل ضمانت نامه بانكى � چك تضمين شد� بانكى � يا فيش ���يز�جه 
كه به سه ��� �يل قابل تحويل مى باشد :

2-1 پاكت �لف به �مو� مالى كا�خانه سيما� قاين تحويل � �سيد ��يافت گر�� . 
2-2 پاكت �لف به ��حد تد��كا� �فتر مركز� س���يما� قاين به ����: تهر�� – 
خيابا� سهر���� شمالى � كوچه شهيد حميد قد� ( �نديشه 2 ) پال� 69 تحويل 

� �سيد ��يافت گر�� .
2-3 ��صو�تى كه ش���ركت كنند� ��مز�يد� سپر�� تضمين �� به صو�� نقد� ���يز نمايد 

بايستى فيش ���يز� �� به نمابر05632523403 ��سا� �تاييديه ��يافت نمايد .
پاكت � – ش���امل قيمت پيش���نها�� � فر� ش���ركت �� مز�يد� �مضا شد� كه 
مى بايست �� پاكت ��بسته تحويل حر�ست � يا به صو�� �لكتر�نيكى بر�� شركت 

�� طريق ���� �يميل �يل ��سا� گر�� . 
لذ� �� متقاضيا� ��جد ش���ر�يط �عو� به عمل مى �يد �� تا�يخ ��� �گهى نسبت به 
��يافت �سنا� مز�يد� �� طريق سايت سيما� قاين �قد�� � �سنا� مذكو� �� حد�كثر 
پس �� �� ��� كا�� �� �ما� چا� �گهى ( تا س���اعت 12 ظهر ���چها�شنبه مو�خه 
99/10/3 ) به ��حد حر�ست كا�خانه ��قع �� �ستا� خر�سا� جنوبى � شهرستا� 
قاين � كا�خانه سيما� قاين تحويل نمو�� � يا بصو�� ��سا� �لكتر�نيكى مد��� 

به ���� �يميل tender@qayencement.com �قد�� نمايند . 
�ما� با�گش���ايى پاكت ها يا با� كر�� �يميل �س���مى مز�يد� ساعت 11 صبح 

���شنبه مو�� 99/10/6 خو�هد بو� .   
شركت سيما� قاين (سهامى عا�)

آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله اى)شماره 99-11
 شركت پتر�شيمي فن ����� (سهامى عا�) به شناسه ملى 10101826594 �� نظر ���� 
�جر�� �نجا� پر��� مطالعاتى سبد بهينه توسعه بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك خو� 
�� �� طريق مناقصه عمومي (�� مرحله ��)� به شركتها� ��جد شر�يط � ���ند� مجو� ها� ال�� بر 

�سا� شر�يط �ير ��گذ�� نمايد:
ما�� 1) موضو� مناقصه:�ستفا�� �� خدما� پيمانكا� مشا�� �� �نجا� پر��� سبد بهينه توسعه 

بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك به شر� �ير مطابق با �سنا� مناقصه � شر� كا�
�لف : شناسايى � بر�سى �نجير� محصوال� پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك ( تا سطح اليه چها��)

�: شناسايى � پايش �ضعيت موجو� بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك �� كشو�
�: بر�سى � شناسايى تجا�� كشو�ها� منتخب �� توسعه بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك
�: عو�مل محيطى تاثير گذ�� بر توسعه بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك پتر�شيمى فن �����

�: �نتخا� محصوال� بخش پايين �ستى متانو� � �سيد �ستيك پتر�شيمى فن ����� مبتنى بر 
عو�مل محيطى � خا�جى 

�: ��لويت بند� محصوال� مبتنى بر مد� ها� تصميم گير�
�: �س���تخر�� نقا� قو� � ضعف � فرصتها � تهديد�� توس���عه محصوال� بخش پايين �ستى 

��لويت ��� متانو� � �سيد �ستيك بر�� پتر�شيمى فن �����
�: تهيه مستند�� تر�يجى �� �مينه توسعه محصوال� پايين �ستى ��لويت ��� �� متانو� � �سيد �ستيك
تبصر�: مو��� مند�� �� �سنا� مناقصه تا25% قابل �فز�يش يا كاهش �� سو� مناقصه  گز��( فر�شند�) مى  باشد.

ما�� 2) شر�يط پيمانكا�:
1-��شتن شخصيت حقوقي.

2-���� بو�� سابقه كا� مفيد� معتبر � مشابه با موضو� مناقصه � شر� مختصر كا�.
ما�� 3) �م��ا� � محل تحويل �س��نا� مناقصه:�س���نا� مناقصه با ���ئه ��خو�س���ت 
كتبي ب���ه متقاضي ���ئه مى  گر��. متقاضي���ا� مى  تو�نند �� ��� ��ش���نبه مو�� 24/ 99/09 
لغايت99/10/03س���اعت 9/30�لي 14/30بر�� تحويل �سنا� مناقصه به يكى �� �� نشانى �ير 

مر�جعه نمايند:

- منطقه �يژ� �قتصا�� پتر�ش���يمي بند� �ما� خميني (��)� س���ايت 3� شركت پتر�شيمي 
فن ������ �مو� حقوقى � پيمانها.

- تهر��� خيابا� گاند� جنوبي� خيابا� شهيد پاليز��ني (هفتم)� پال� 18 � �قا� عرفانى
ما�� 4) مهلت � محل تحويل پاكت ها:متقاضيا� مى  بايست پاكت ها� �لف� � � � �� حد�كثر 
تا ساعت 14 �����شنبه 99/10/08 �� قبا� ��يافت �سيد� تحويل �هند. �� خصو� محتويا� 

پاكتها � نحو� تنظيم �نها �� �سنا� به صو�� مفصل توضيح ���� شد� �ست. 
تبصر�:به تقاضاها � پيش���نها�ها� مغاي���ر يا غير منطبق با ش���ر�يط مناقصه� ناقص� مبهم� 
مشر��� مخد��� فاقد � يا ����� كسر� مبلغ چك/ �جه �لتز�� يا فاقد شر�يط – كه تشخيص �ين 
مو��� با كميسيو� معامال� شركت مناقصه گز�� �ست - � همچنين به پيشنها�هايى كه پس �� 

موعد مقر� تسليم گر��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
ما�� 5) �ما� � محل با�گش��ايى پاكتها:�� جلسه كميس���يو� معامال� � طبق برنامه 

�ما� بند� �بير كميسيو�� بد�� حق حضو� مناقصه  گر�� محتر�.
ما�� 6) سپر�� شركت �� مناقصه: سپر�� شركت �� مناقصه معا��220/000/000 �يا� 
(��يست � بيست ميليو� �يا� ) بصو�� ضمانت نامه بانكى با �عتبا� سه ماهه � قابل تمديد � بد�� 
قيد � شر� صا��� �� بانكها� ��لتى يا خصوصى به جز بانكها� �� شر� ��غا� � يا چك تضمين 

شد� بانكي �� �جه شركت پتر�شيمى فن ����� مى  باشد. 
ما�� 7) هزينه  ها� جنبى:چا� �گهي  ها � هزينه  ها� جنبى به عهد� برند�  � مناقصه مي  باشد.

ما�� 8) نصا� شركت �� مناقصه:حد�قل نصا� شركت �� مناقصه� �سيد� سه پيشنها� به 
مرحله با�گشايى پاكت � مى  باشد.

ما�� 9) ماهيت مناقصه �� لحا� حقوقى: پر�س���ه مناقصه به هيچ عنو�� �يجا� محسو� 
نمى ش���و� � تا قبل �� �نجا� تمامى مر�حل �كر شد� �� �س���نا� � �يين نامه شركت پتر�شيمي 
فن ������ هيچ تعهد� بر�� ش���ركت �يجا� نمى  گر�� � شركت �� قبو� � يا �� هر كد�� � يا كليه 

پيشنها�ها� ��صله بد�� ���ئه هيچگونه توضيحي مختا� مي  باشد.
���بط عمومي �  �مو� بين �لملل شركت پتر�شيمي فن �����

شركت پخش هجر� (س���هامي عا�) قصد ���� �� محد��� شهرستا� مشهد 
محلي �� جهت �س���تفا�� به عنو�� �نبا� ����يي �جا�� نمايد. لذ� مقتضي �ست 
مالكين محتر� كه ����� �مالكي با مش���خصا� �يل مي باش���ند �طالعا� � 
�س���نا� هويتي � نيز مالكيتي خو� �� به همر�� ش���ما�� تما� � ساير ��هها� 
��تباطي� حد�كثر تا تا�يخ 1399/09/28 به نش���اني تهر�� خيابا� طالقاني 
غربي بين �صا� � فلس���طين پال� 556 ش���ركت پخش هجر� �بيرخانه 
كميسيو� معامال� ش���ما�� تما� 2�66461091 ��خلي 525 كدپستي 

1416863975 ��سا� نمايند.
1� عرصه حد�� 5000 مترمربع 

2� سوله حد�قل به مساحت 1500 مترمربع با ��تفا� �ير فلنج حد�قل 5,5 متر 
� تا� 7 متر 

3� فضا� ����� مناسب 
4� سر�يس بهد�شتي مناسب 

5� �تا� نگهباني 
6� بر� 3 فا� حد�قل 150 �مپر 
7� �� � گا� شهر� مناسب 

8� خط تلفن شهر� به تعد�� كافي 
9� �مكا� �خذ مجو� �� مر�جع �� �بط جهت �ستفا�� به عنو�� �نبا� ����يي 

آگهي فراخوان
 اجاره انبار در مشهد

آگهي دعوت
�� كليه سهامد���� شركت بيما�س��تا� � ��يشگا� 
پاسا�گا� سهامي خا� ثبت شد� به شما�� 12896 � 
شناسه ملي 10100494861 �عو� به عمل مي �يد تا �� 
جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 99/10/08 
ساعت 20 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر�� حضو� 

به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �فز�يش سرمايه 
2�  كاهش تعد�� سها� كا�� شركت 

هيئت مدير� شركت 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول) 
شركت تجارت نهاده آدرين با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 12929 و شناسه ملي 14007362559
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� �� ساعت 10 صبح مو�� 99/10/6 �� ���� 
�ستا� چها�محا� � بختيا��� شهركر�� بخش مركز� شهركر�� بلو�� 
شريعتي� كوچه 24� پال� 243� طبقه ��� كدپستي 8815857859 

تشكيل مي  شو� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نحال� شركت 
2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع باشد.

مقا� �عو� كنند� 
هيئت مدير� 

آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اى)شماره 99-7

شركت پتر�شيمي فن ����� (سهامى عا�) به شناسه ملى 10101826594 �� نظر 
���� �جر�� طر� مطالعاتى بهينه سا�� سيستم �حتر�� �يفرمرها� ��حد متانو� خو� �� �� 
طريق مناقصه عمومي (�� مرحله ��)� به شركتها� ��جد شر�يط � ���ند� مجو� ها� ال�� بر 

�سا� شر�يط �ير ��گذ�� نمايد:
ما�� 1) موضو� مناقصه: �جر�� طر� مطالعاتى بهينه سا�� سيستم �حتر�� �يفرمرها� 

مطابق با �سنا� مناقصه � شر� كا�.
تبصر�: مو��� مند�� �� �س���نا� مناقصه تا25% قابل �فز�يش يا كاهش �� سو� مناقصه  گز�� 

( فر�شند�) مى  باشد.
ما�� 2) شر�يط پيمانكا�:
1-��شتن شخصيت حقوقي.

2-���� بو�� سابقه كا� مفيد� معتبر � مشابه با موضو� مناقصه � شر� مختصر كا�.
ما�� 3) �ما� � محل تحويل �سنا� مناقصه: �س���نا� مناقصه با ���ئه ��خو�ست كتبي 
به متقاضي ���ئه مى  گر��. متقاضيا� مى  تو�نند �� ��� ��ش���نبه مو�� 09/24 /99 لغايت 
99/10/03ساعت 9/30�لي 14/30بر�� تحويل �س���نا� مناقصه به يكى �� �� نشانى �ير 

مر�جعه نمايند:
- منطقه �يژ� �قتصا�� پتر�شيمي بند� �ما� خميني (��)� سايت 3� شركت پتر�شيمي فن 

������ �مو� حقوقى � پيمانها.
- تهر��� خيابا� گاند� جنوبي� خيابا� شهيد پاليز��ني (هفتم)�پال� 18 

ما�� 4) مهلت � محل تحويل پاكت ها:متقاضيا� مى  بايس���ت پاكت ها� �لف� � � � �� 
حد�كثر تا ساعت 14 �����ش���نبه مو�� 99/10/08�� قبا� ��يافت �سيد� تحويل ����� 
حر�ست �هند. �� خصو� محتويا� پاكت ها � نحو� تنظيم �نها �� �سنا� به صو�� مفصل 

توضيح ���� شد� �ست. 
تبصر�:به تقاضاها � پيشنها�ها� مغاير يا غير منطبق باشر�يط مناقصه� ناقص� مبهم� مشر��� 
مخد��� فاقد � يا ����� كس���ر� مبلغ چك/ �جه �لتز�� يا فاقد شر�يط – كه تشخيص �ين مو��� 
با كميسيو� معامال� ش���ركت مناقصه  گز�� �ست - � همچنين به پيشنها�هايى كه پس �� موعد 

مقر�تسليم گر��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
ما�� 5) �ما� � محل با�گشايى پاكتها:�� جلس���ه كميسيو� معامال� � طبق برنامه 

�مان بند� �بير كميسيو�� بد�� حق حضو� مناقصه  گر�� محتر�.
ما�� 6) سپر�� شركت �� مناقصه: سپر�� شركت �� مناقصه معا�� 280/000/000 
�يا� (به حر�� ��يست � هشتا� ميليو� �يا�) به صو�� ضمانت نامه بانكى با �عتبا� سه ماهه 
� قابل تمديد � بد�� قيد � شر� صا��� �� بانكها� ��لتى يا خصوصى به جز بانكها� �� شر� 

��غا� � يا چك تضمين شد� بانكي �� �جه شركت پتر�شيمى فن ����� مى  باشد.
ما�� 7) هزينه  ها� جنبى:چا� �گهي  ه���ا � هزينه  ها� جنبى به عهد� برند� � مناقصه 

مي  باشد.
ما�� 8) نصا� شركت �� مناقصه:حد�قل نصا� شركت �� مناقصه� �سيد� سه پيشنها� 

به مرحله با�گشايى پاكت � مى  باشد.
ما�� 9) ماهيت مناقصه �� لحا� حقوقى: پر�سه مناقصه به هيچ عنو�� �يجا� محسو� نمى-

 ش���و� � تا قبل �� �نجا� تمامى مر�حل �كر شد� �� �سنا� � �يين نامه شركت پتر�شيمي فن ������ 
هيچ تعهد� بر�� شركت �يجا� نمى  گر�� � شركت �� قبو� � يا �� هر كد�� � يا كليه پيشنها�ها� 

��صله بد�� ���ئه هيچگونه توضيحي مختا� مي  باشد.
���بط عمومي � �مو� بين �لملل شركت پتر�شيمي فن �����
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س����رویس خبر: از زمان ش����یوع 
ویروس کرونا در کشورمان تاکنون بارها 
موضعگیری مس����ئوالن درباره برگزاری 
حضوری ی����ا غیرحضوری کالس های 
مدارس و امتحانات درس����ی تغییرکرده 
اس����ت. در همین زمین����ه و در آخرین 
 اظه����ار نظربرای چگونگ����ی  برگزاری
 کالس ه����ای درس����ی وزیر آموزش و 
پرورش اعالم کرده است که مدارس باید 
بازگشایی شوند و دانش آموزان به طور 
حضوری آموزش ه����ای خود را دنبال 
کنند! این در شرایطی است که به اعتقاد 
بس����یاری از کارشناسان با توجه به شیوع 
کرونا ،اجرای محدودیت های س����خت 
 و در پی����ش بودن  ش����ب یلدا، به نظر 
می رس����د  بازگشایی حضوری مدارس 
خطری جدی برای سالمت دانش آموزان 
و حتی کل جامعه باش����د وتبعات جبران 

ناپذیری را به دنبال آورد.
4ماه قبل و پیش از آغاز سال تحصیلی 
جدید، مس����ئوالن حوزه آموزش اعم از 
وزیر آم����وزش و پرورش و نمایندگان 
مردم در کمیسیون آموزش مجلس به بیان 
اظهار نظرهایی درباره بازگشایی مدارس 
پرداختند. مقام عالی دولت در وزارتخانه 
آموزش و پرورش همواره بر این موضوع  
تاکید داشت که می توان با مجاب کردن 
محصالن حتی کالس اولی ها به رعایت 
پروتکل های بهداش����تی، مدارس را در 
شرایط شیوع فزاینده کرونا هم فعال کرد 
ولی از س����ویی دیگر برخی نمایندگان 
مجلس و اکثر کارشناسان معتقد بودند در 
شرایط فعلی)مهرماه( بازگشایی مدارس 
فقط سبب افزایش شیوع کرونا و ابتالی 
دانش آموزان به این ویروس می شود.

با فرارسیدن مهرماه و به رغم هشدار 

های مکرر کارشناس����ان، زنگ آغاز سال 
تحصیل����ی به طور مجازی به صدا درآمد 
و ب����ه این ترتیب برخی دانش آموزان به 
طور اختیاری یا اجباری!  در کالس های 
درس حضور یافتند اما پس از گذش����ت 
چند هفته و با انتش����ار اخباری مبنی بر 
ابتالی شماری از دانش آموزان به کرونا در 
نقاطی از کشورمان، حضور دانش آموزان 
در مدارس کمرنگ شد تا جایی که اکنون 
اکثر کالس ها به طور مجازی برگزار می 
ش����ود و فقط در برخی مدارس هفته ای 
چند ساعت کالس درس با حضور شمار 

اندکی از دانش آموز تشکیل می شود.
همچنی����ن برخی کارشناس����ان از 
بازگشایی مدارس به عنوان یکی از دالیل 
علل افزایش آم����ار کرونا یاد کنند. این 
اظهار نظرها و انتقاد ها نه فقط در مورد 
بازگش����ایی مدارس ، بلکه در مورد کل 
سیس����تم آموزش����ی به قدری باال گرفته 
که نهاده����ای نظارتی را هم به واکنش 

واداشته است.
 رئیس س����ازمان بازرسی کل کشور 
ب����ه عنوان یکی از همین مدیران، دیروز 
در جلس����ه شورای معاونان و مدیران کل 
استانی و مدیران مناطق وزارت و آموزش 
و پرورش که به طور ویدئو کنفرانس����ی 
برگزار ش����د، با تاکی����د بر این که پیش 
دبستانی ها و مهد کودک ها حتماً باید در 
اختی����ار وزارت آموزش و پرورش قرار 
بگیرن����د، گفت: مهمترین مرحله تعلیم و 
تربیت، دوره مهد کودک و پیش دبستانی 
است. بسیاری از ویژگی های شخصیتی 
کودک در این دوره ش����کل می گیرد.ما 
حاضری����م کمک کنی����م تا این حوزه به 
ط����ور کامل در اختیار وزارت آموزش و 

پرورش قرار گیرد.

حجت االسالم والمسلمین درویشیان 
با اشاره به فراگیری آموزش های مجازی 
و غیر حضوری در دوره ش����یوع بیماری 
کرونا، گفت: درست است که تأثیر آموزش 
حض����وری با آموزش غیر حضوری قابل 
مقایس����ه نیست اما بعد از گذر از بحران 
شیوع کرونا هم می توان از آموزش مجازی 

اس����تفاده کرد. البته پایین بودن سرعت 
اینترنت در برخی مناطق کشور مشکالتی 
را ب����رای معلمان و دانش آموزان ایجاد 
کرده  اس����ت که باید از طریق وزارت 
ارتباطات و فن آوری اطالعات پیگیری 
ش����ود. مشکل دیگر عدم دسترسی همه 
دانش آموزان به گوشی های هوشمند است 
ک����ه باید از طریق نهادهای حمایتی این 

موضوع رفع شود.
درویش����یان افزود: یکی از مواردی 
که آم����وزش و پرورش را رنج می دهد، 
وضعیت اقتصاد آن اس����ت. ۹۹درصد از 
اعتبارات آم����وزش و پرورش مختص 

هزینه های جاری و حقوق و مزایا است 
که یک آس����یب جدی است. معتقدیم 
باید راهکاره����ای دیگری برای افزایش 
درآمدی این وزارتخانه و همچنین بررسی 
راهکارهای کاهش هزینه ها شناس����ایی و 

دیده شود.
وی با اش����اره به مش����کالتی که 

خانواده ه����ا در زمان ثبت نام دانش آموزان 
با آن روبرو هس����تند، گفت: یکی دیگر 
ازاین مشکالت،الزام مدارس به پرداخت 
وجه هنگام ثبت نام اس����ت. همه ساله 
مس����ئوالن مرتبط اعالم می کنند پرداخت 
وجه اجباری نیست اما در عمل تعدادی 
از م����دارس تا وجهی را دریافت نکنند، 
دانش آموزان را ثبت نام نمی کنند. بنابراین 
بررس����ی جامعی در این زمینه باید انجام 

بگیرد.
می خواهیم مدارس باز شوند

پس از س����خنان درویش����ان ، وزیر 
آموزش و پرورش در اظهاراتی خواستار 

بازگشایی حضوری مدارس شد. محسن 
حاجی میرزایی با بیان این که به ستاد ملی 
کرونا هم اعالم کردیم متقاضی آموزش 
حضوری هستیم ، افزود: مطالعات جهانی 
موید آن نیس����ت که بازگشایی مدارس 
تأثیری در روند شیوع بیماری کرونا دارد. 
همچنی����ن در برخی از پایه ها مانند اول 
ابتدای����ی، آموزش غیر حضوری جوابگو 

نیست.
این اظهارات وزیر آموزش و پرورش 
در حالی مطرح می شود که پیش از این، 
وی در اظه����ار نظرهای مختلف خود با 
دفاع از برگزاری جلس����ات غیرحضوری 
بارها اعالم کرده بود که برگزاری مجازی 
کالس ه����ای درس ، تاثیری در کیفیت 

آموزش ها نخواهد داشت! 
وزیر آم���وزش وپرورش در ادامه  
س���امانه شاد را نخستین و تنها ظرفیت 
داخلی و مبتنی بر ظرفیت بومی دانست 
و گفت: اکنون بین همه ابزارهای ایرانی 
که مورد اس���تفاده قرار می گیرد، هیچ 
اب���زاری به این ان���دازه از حجم کاربر 
و میزان اس���تفاده برخوردار نیس���ت و 
حتی برخی ابزارهای خارجی را پشت 
 س���ر گذاشته ؛است بنابراین باید از آن 

حمایت کرد.
حاجی میرزایی افزود: س����امانه شاد 
فرص����ت طالیی برای ما ایجاد و بخش 
مهمی از مساله ما را حل کرد.این سامانه 
تقریباً ۶۵تا ۷۰درصد دانش آموزان را زیر 
 پوش����ش قرار داده است اما چون همه 
دانش آموزان نمی توانند از آن استفاده کنند 
و شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که 
همه افراد را مجبور کنیم سخت افزار آن 
را تهیه کنند ، برنامه های آموزشی از طریق 

صداوسیما را هم پیش بینی کردیم.

درخواست وزیر برای بازگشایی مدارس در بحبوحه  محدودیت های سخت کرونا 

پاسخ سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران درباره 
توزيع گوشت مرغ در ميادين

با س����الم و احترام، با توجه به درج پیامي در س����تون  پیام هاي 
مردم����ي روزنامه وزین اطالعات به تاریخ 13۹۹/۹/1۷ با عنوان »این 
روش توزیع گوشت مرغ اصولي نیست« که یکي از شهروندان محترم 
نس����بت به ش����یوه توزیع گوشت مرغ و ایجاد صف در مراکز توزیع 
اعتراض داشتند به استحضار مي رساند: اگرچه سازمان مدیریت میادین 
شهرداري تهران در زنجیره تأمین میوه و تره بار و محصوالت غذایي، 
با ایجاد بستر مناسب براي توزیع و حذف واسطه ها به تولیدکنندگان 
و مصرف کنن����دگان کمک مي کن����د و در حوزه تولید مواد غذایي از 
جمله گوش����ت مرغ هیچ گونه نقش و مداخله اي ندارد، اما به آگاهي 

این شهروند عزیز مي رساند که:
1� سازمان مدیریت میادین شهرداري تهران در راستاي کمک به 
دستگاه هاي مسئول و حمایت از شهروندان، براي عرضه محصوالت 
تنظیم بازار از جمله گوشت مرغ، همه امکانات و ظرفیت هاي خود 
را در اختیار نهادهاي ذي ربط قرار داده اس����ت و تا هر زمان که الزم 

باشد به این همکاري ادامه خواهد داد.
2� با تدابیر و تمهیدات سازمان مدیریت میادین شهرداري تهران 
و همراهي و همکاري دستگاه هاي مسئول، در حال حاضر گوشت مرغ 
با قیمت تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار در دسترس شهروندان 

قرار دارد و تقریباً صفي در این مراکز وجود ندارد.
3� از شهروندان عزیز درخواست مي شود براي نظارت هرچه بهتر 
و دقیق تر بر عملکرد میادین میوه و تره بار و رعایت بیش از پیش حقوق 
شهروندي، ناظران آگاه و چشمان بیناي این سازمان در رصد عملکرد 
این مراکز باش����ند و هرگونه پیش����نهاد یا انتقادي را با سامانه نظارت 

همگاني شهرداري تهران با شماره تلفن 1888 در میان گذارند.
 در خصوص پيام تشكر شهروند تهراني

با امتنان فراوان از پیام تشکر شهروند عزیز در روزنامه اطالعات 
مورخه ۹۹/۹/1۷ از عملکرد خوب رئیس و کارکنان بازار میوه و تره بار 

خرم رودي، به آگاهي ایشان و دیگر شهروندان محترم مي رساند:
1� خدمت بي منت به ش����هروندان، وظیفه بدیهي و ذاتي سازمان 
مدیریت میادین ش����هرداري تهران اس����ت که مجموعه همکاران این 
سازمان در مورد آن، اجماع و توافق دارند و تمامي توان خود را به 
کار گرفته اند تا این اصل اولیه و اساسي را در تمامي سطوح، سرلوحه 

کارهاي خود قرار دهند.
2� سازمان مدیریت میادین شهرداري تهران، رضایت شهروندان 
را بزرگترین سرمایه اجتماعي این سازمان و موجب دلگرمي کارکنان 

خود براي خدمت هرچه بهتر و بیشتر مي داند.
 شهرام جباري زادگانـ  مدير روابط عمومي و امور بین الملل

پاسخ مسؤوالن

ایمیل خط ارتباطي :

دست خدا به همراه ملت ايران است
ایادي آمریکا و اسرائیل که بهترین فرزندان ملت ایران و از جمله 
حاج قاسم سلیماني و دکتر فخري زاده را ناجوانمردانه به شهادت رساندند، 
این را بدانند که خداي متعال همواره پشت و پناه هموطنان ما است و 
انتقام خون شهیدان عزیز ما را از تروریست هاي خبیث و اربابان جنایتکار 
آن ها خواهد گرفت، این شهیدان از بهترین بندگان خدا در زمین بوده اند 
و شهادت آنان موجب مقاوم تر شدن ملت ایران در برابر تروریست هاي 

ایادي بیگانه مي شود.
حبیب محمد قلي هاـ  اسالمشهر

يادداشت هايي كه آسيب شناسي مسايل كشور است
تمامي یادداش���ت ها آن طور که از ظاهر آن ها بر مي آید، ورقه هاي 
کاغذي است که در آن ها مطالبي مي نویسند تا فراموش نشود، که متأسفانه 
گاهي فراموش مي شود! اما یادداشت هاي سردبیر محترم روزنامه اطالعات 
و معنا و باطن آن در واقع به نوعي آسیب شناس���ي مسایل کشور است 
که از جمله به یادداشت پانزدهم آذرماه ایشان، تحت عنوان ایران پاک 
مي توان اشاره کرد، مقاله اي که راه حل آسیب فسادها را هم نشان داده 
است و این که باید دیوارهاي آن شیشه اي، شفاف و دودزدایي شود! در 
این یادداشت شاخص ادراک فساد در ایران طي 2 سال متوالي 2۰1۹ و 
2۰2۰ میالدي و رسیدن رتبه کشورمان از 13۰ به 14۶ انصافاً به خوبي 
آسیب شناسي شده و راه درمان این بیماري هم نشان داده شده است، اما 
در این باره که مخاطبان یادداشت، چه نهادها یا نیروهایي هستند هم بهتر 

است که شفاف سازي بفرمایند!
حسین شهابيـ  رودسر )استان گیالن(

از نقد فيلم ها در ضميمه ادب و هنر اطالعات سپاسگزارم
از خوانندگان همیش���گي مطالب روزنامه و به ویژه ضمیمه هاي 
خواندني و مفید روزنامه اطالعات هستم و از معرفي و نقد بسیار روان و 
خواندني فیلم ها توسط آقایان منوچهر دین پرست و رضا صائمی تشکر و 
قدرداني مي کنم، در ضمن تاکنون اکثریت فیلم هایي را که معرفي شده اند، 

تهیه کرده ام و دیده ام.
خانم اصالنيـ  ورامین

  آيا بايد يارانه مرا براي خودروي مدل60 قطع كنند؟
رئیس محترم مجلس ش���وراي اسالمي در مصاحبه اي گفته است 
هر کسي که خودرو دارد، نباید از یارانه هاي نقدي دولت استفاده کند. 
شهروند 8۰ ساله اي با مالکیت خودروي پیکان مدل 13۶۰ هستم که به 
دلیل عدم استفاده از آن، مدت ها است که کنج پارکینگ منزلم افتاده است 
و خریداري هم ندارد، با این وصف آیا سزاوار است یارانه من و امثال 
م���را قط���ع کنند و آیا هرکس که به هر دلیلي خودرویي دارد، یارانه اش 

باید قطع شود؟
تلفن به خط ارتباطيـ  يزد

برخورد با كسبه اي كه مغازه هايشان نيمه باز بود
در وضعیت قرمز کرونایي تهران با این که بسیاري از صاحبان مغازه ها 
مجاز به فعالیت نبودند، بعضي هایشان کرکره هاي آن ها را تا نیمه باز گذاشته 
بودند و اجناس خود را مي فروختند که به نظر من چنین کارهایي ظلم به 

خود و دیگران است و با متخلفان باید به شدت برخورد شود.
شهروندي از تهران

پول پرداختم تا ثابت كنم مالك زمين نيستم!
در کمربندي لنگرود � الهیجان زمیني به مس���احت 1۵۰۰مترمربع 
دارم که یک نفر با تصرف 1۰۰مترمربع آن و بدون پروانه کسب و جواز 
س���اخت، قصد احداث مغازه اي را در آنجا دارد که علیرغم شکایت به 
دادگستري الهیجان و طي مراحل گوناگون، متأسفانه به شکایتم رسیدگي 
نشده است، به شعبه 4 دادگاه حقوقي الهیجان هم شکایت کردم و حدود 
یک میلیون تومان بابت هزینه کارشناس���ي پرداختم که بي نتیجه ماند و 
ملزم به معرفي کارشناس دیگري شدم که گفتند سند قدیمي زمین باید 
جدید و تک برگي شود که در نهایت آراي قبلي در شعبه ۶ تجدید نظر 
دادگستري استان تأیید شد و این در حالي است که براي احداث جاده 
کمربندي، حفر کانال آب و نصب پس���ت فش���ار قوي برق با مسئوالن 

همکاري داشته ام.
م،گیكـ  الهیجان

قوه قضائيه براي معرفي شاهدان جعلي چاره انديشي كند
از مسئوالن محترم قوه قضائیه تقاضا مي شود، براي جلوگیري از ازدحام 
بي م���ورد جمعیت در محاکم قضایي، در مورد ادعاهاي واهي و معرفي 
شاهدان جعلي و دروغین به دادگاه هاي کیفري چاره اي بیندیشند تا از اطاله 

دادرسي در محاکم و ضرر و زیان متهمان پیشگیري به عمل آید.
شهروندي از مجتمع مسكوني ايران سكني

حرمت مشتريان بازارهاي ميوه و تره بار را نگه دارند
یازده���م آذرم���اه یکي از کارگران بازار میوه و تره بار دروازه دولت 
جلوي شهروند محترمي را که مي گفت استاد بازنشسته دانشگاه است، 
گرفته و مدعي بود که او هنگام خروج از بازار کیسه نایلوني را بي اجازه 
برداشته است که موجب ناراحتي و عصبانیت آن شهروند سالمند شد و 
غائله سرانجام با دخالت مدیر و مشتریان بازار خاتمه یافت که امیدواریم 
منبعد چنین برخوردهاي زشت و زننده با شهروندان پیش نیاید و احترام 

آنان در میادین میوه و تره بار حفظ شود.
مشتري بازار میوه و تره بار دروازه دولت

از زمين كشاورزي پدر مرحومم رفع مصادره كنند
پدر مرحومم قاسم ایزدي سال 13۵4 دو قطعه زمین کشاورزي در 
شهرستان مالرد کرج قولنامه اي خرید و 4۵ سال روي این زمین ها کارکرد 
و حاال یکي از قطعات این اراضي به این عنوان که صاحب اصلي اش 
از اعضاي فرقه ضاله بوده، از سوي یکي از نهادها مصادره شده است 
که امیدوارم مسئوالن ذي ربط به این موضوع دقیق تر رسیدگي و از ورثه 

مرحوم پدرمان احقاق حق کنند.
ايزدي

چند نكته 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 تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

روح اهلل زم به دار مجازات آويخته شد
 س���رویس خبر: دادس���رای عمومی و انقالب تهران از اجرای حکم اعدام 

»روح اهلل زم« گرداننده کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد.
وی مهر ماه پارس���ال در عراق دس���تگیر ش���د. دادگاه بدوی رسیدگی 
 ب���ه اتهام���ات زم، 13مورد از عناوین وی را را توأم با هم، از مصادیق افس���اد 
فی االرض دانست و به این دلیل برای مشارالیه حکم اعدام صادر و همچنین 
برای چند مورد دیگر از اتهامات منتسب به زم که در زمره مصادیق افساد فی 
االرض نبود، مجازات حبس تعیین کرد. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، 
حکم اعدام این متهم تائید و به این ترتیب او دیروز به دار آویخته شد. آخرین 

دفاع زم در دادگاه این بود : »با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود.«

 آتش سوزی كارگاه تراشكاری  
جان كارگری را گرفت

سرویس حوادث: آتش سوزی یک کارگاه تراشکاری در جاده خاوران جان 
کارگر 32ساله ای را گرفت.

جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفت: این حادثه 
صبح دیروز در یک کارگاه تراشکاری واقع در جاده خاوران محدوده لپه زنک به 
وقوع پیوست و حجم زیادی از سیلندر های هیدرولیکی و سیلندر های اکسیژن که 

در آن وجود داشت، طعمه آتش شدند.
وی ادامه داد: انتهای این کارگاه محله استراحت نگهبان بود که به دلیل حجم 
باالی آتش، سازه های فلزی محل استراحت نگهبان تخریب و فرد مورد نظر کامال 
درگیر ش���عله های آتش ش���د که  به دلیل شدت حرارت و ریزش آهن های سازه 

فلزی این کارگر متأسفانه جان خود را از دست داد.

گروگانگيری مسلحانه آدمكش فراری در قم

سرویس حوادث: فرد مسلحی که با سابقه ارتکاب به 
قتل، ۶ شهروند قمی را در یک اتوبوس به گروگان گرفته 

بود با اقدام به موقع پلیس دسستگیر شد.
به گزارش ایرنا، فردی که پیش از این به اتهام بریدن 
گ���وش یک ک���ودک از خانواده دختر مورد عالقه اش و 
همچنین قتل تحت تعقیب قرار گرفته بود، ظهر دیروز چند 
نفر را در یک دس���تگاه اتوبوس در شهرک ولی عصر قم 

به گروگان گرفت.
مام���وران  پلیس پس از محاص���ره محل، اقدام به 
 مذاکره با این فرد کردند و توانس���تند با دستگیری متهم، 

گروگان ها را آزاد کنند.

حجت االس���الم والمسلمین  حسن غریب دادستان 
عمومی و انقالب قم با اشاره به دستگیری عامل گروگانگیری 
گفت: در بررسی ها مشخص شد که گروگانگیر مدتی قبل 
اقدام به قتل همسر برادر خود کرده بود و در تهران هم یک 
خانم را به قتل رس���انده بود و تاکنون متواری بوده است.

وی ظهر دیروز اقدام به گروگانگیری در یک اتوبوس با 
۶سرنشین کرد که در نهایت با انجام اقدام های الزم و تدابیر 

پیش بینی شده ، تسلیم و بازداشت شد.
وی با بیان این که فرد گروگانگیر مسلح بوده است،تاکید 
کرد: خوشبختانه هیچ یک از گروگان ها آسیب ندیدند که 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

 آغاز اجرای سرويس تطبيق اثر انگشت اصحاب سند
 در دفاتر اسناد رسمی 

سرویس خبر: سرویس تطبیق 
اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر 
اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت شده 
در کارت هوشمند ملی با حضور 
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور افتتاح شد.
ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان 
ثبت اس���نادو امالک کشور در این 
مراسم اظهار داشت: این سرویس 
با همکاری س���ازمان ثبت احوال 
راه اندازی شده که اجرای آن سبب 
جلوگیری از جعل و کالهبرداری 
می ش���ود همچنین افزایش اعتبار 

اسناد رسمی را به دنبال دارد.
 وی تاکی���د ک���رد: در 
آسیب شناسی های خود به مواردی 
برخورد کردیم که به نام افرادی سند 
تنظیم شده اما دیگری برای آن ها اثر 
انگشت زده است . هر چند تعداد 
گزارش های جعل و کالهبرداری 
کم بوده اس���ت، اما یک مورد هم 

قابل قبول نیست.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: 

با همکاری س���ازمان ثبت احوال، 
اثر انگشت کس���انی که به دفاتر 
اسناد رسمی مراجعه می کنند با اثر 
انگشت آن ها در کارت ملی تطبیق 
داده می شود و امکان این که کسی 
در دفاتر اسناد رسمی حضور یابد 
و به نام دیگری انگش���ت بزند، 

وجود ندارد.
رئیس س���ازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور اضافه کرد: اگر کسی 
با جعل اسناد بخواهد به نام دیگری 
سندی تنظیم کند بالفاصله شناسایی 
می شود و روش کار به این صورت 
اس���ت که شخصی که کارت ملی 
را ارائ���ه می ده���د این کارت در 
دستگاهی گذاشته و بالفاصله اثر 
انگشت تطبیق داده می شود و برای 
کس���انی که رمز کارت ملی خود 
را فراموش کرده باش���ند به کمک 
سازمان ثبت احوال این امکان فراهم 
شده است که در همان جا رمز خود 
را بازیابی کنند و به این ترتیب به 

کار سرعت داده شود .

رئیس س���ازمان ثبت احوال 
کش���ورهم دراین مراسم  گفت: 
طرح راه ان���دازی و بهره برداری 
از کارت ملی هوش���مند در بیش 
از ۶۰دس���تگاه آغاز شده است که 
مراح���ل مقدماتی را طی می کند و 
حدود 1۵دستگاه به مرحله اجرای 
آزمایش���ی رسیدند و در ۵ دستگاه 

بهره برداری می شود.
حمید درخشان نیا به ارتباط 
سازمان ثبت احوال با مجموعه های 
قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: ما با 
سازمان ثبت اسناد رابطه ویژه ای به 
ویژه در بخش آمار ازدواج و طالق 
داریم و آمار را به لحظه از سازمان 
ثبت اس���ناد دریافت می کنیم و در 
پایگاه اطالعات جمعیتی کش���ور 

ذخیره می  کنیم.
وی ادامه داد: ۵۰میلیون کارت 
هوشمند ملی در اختیار مردم قرار 
گرفته اس���ت که درصدد تحویل 
کارت به ۹میلیون درخواست کننده 

دیگر هستیم.

كشف عتيقه های  20 ميليارد تومانی در كرمانشاه
سرویس حوادث:فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی پلیس پیشگیری ناجا، از کشف ۵ قطعه شی عتیقه مربوط به دوره 

هخامنشی و سلوکیانبه ارزش بیش از 2۰۰میلیارد ریال خبر داد.
سردار امیر رحمت الهی گفت: با دریافت خبری مبنی بر این که غارتگران 
میراث فرهنگی قصد فروش تعدادی اشیاء تاریخی � فرهنگی در شهر کرمانشاه 
را دارند ،ماموران یگان حفاظت کرمانش���اه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی 
پس از اطمینان از  وجود اموال تاریخی و فرهنگی در محل انجام معامله، در 
بازرسی از خانه مورد نظر ۵ قطعه عتیقه تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان و 

سلوکیان کشف کردند.
وی درباره نوع عتیقه های کش���ف شده افزود: اشیای عتیقه کشف شده، 
شامل 2گوشواره طال به وزن 41گرم، 2عدد پیکرک با نقش فرشته بالدار به وزن 
3گرم  و 2عدد کتیبه به خط میخی از جنس طال است. رحمت الهی با بیان 
این که بر اساس اعالم نظر اولیه کارشناسان میراث فرهنگی ارزش ریالی اشیاء 
عتیقه کشف شده بیش از 2۰۰میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: متهمان 

دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

 جريمه روزانه 8  هزار خودرو
 در تهران در ساعات ممنوعه تردد

سرویس حوادث: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تهران گفت: به طور 
میانگین، روزانه ۷ تا 8هزار خودرو به دلیل تردد در بازه زمانی  21تا 4بامداد 

جریمه می شوند.
سرهنگ علی نصیرمال افزود: در راستای اجرای محدودیت هایی که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده بود، کد جریمه ای برای دوربین های ثبت تخلفات 
رانندگی در نظر گرفته شد که بر اساس آن همه خودرو هایی که از ساعت 21تا 
4بامداد در شهر تردد کنند، 2۰۰هزار تومان جریمه می شوند . همه دوربین های سطح 

شهر، این تخلفات را ثبت می کنند و افسران پلیس در این امر دخالتی ندارند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور پایتخت درباره بخشش جریمه ها تاکید 
کرد: پس از پایان طرح محدودیت ترددی، تصمیماتی درباره بخشش جریمه ها، 
اتخاذ خواهد شد.البته به شهروندان توصیه می کنم اگر برای دالیل خاص و به 
ضرورت از خانه خارج شده اند یا تصور می کنند به اشتباه جریمه شده اند یا 
دارای مجوز هستند، اما پیامک جریمه دریافت کرده اند، مستندات و مدارک خود 
را پس از پایان طرح به مرکز ما در تهران بزرگ ارائه دهند.  مراکز راهور که 
تحت عنوان واحدهای رسیدگی به تخلفات در مناطق 3، 8، 14، 11، 1۶، 2۰، 
21و 22  ایجاد شده اند، مستندات رانندگان را بررسی می کنند و در صورت 

تائید، جریمه آن ها حذف می شود.
وی گفت: جریمه تخلفاتی که دوربین ها ثبت می کنند، شامل دوبرابر شدن 
میزان جرائم نمی شود و فقط جرائمی که افسران پلیس حاضر در محل، به رانندگان 
تسلیم می کنند، دوبرابر می شوند.همچنین دریافت پیامک، به معنای جریمه قطعی 
نیست و به نحوی اطالع رسانی محسوب می شود. در بسیاری از موارد رانندگان 
پیامک دریافت نمی کنند، اما پس از دو هفته می توانند با گرفتن آخرین خالفی 

از مراکز پلیس+1۰، از وضع جرائم خودرو خود اطالع پیدا کنند.

 �گهى تجديد فر�خو�� شناسايى سرمايه گذ�� (نوبت ���)
����� 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 عمومي يك مرحله �� (مرحله ���)
ش�ركت عمر�� � مس�كن �صفها� �� نظر ���� مطابق مصوبه كميسيو� 
معامال� ش���ما�� 20�9909 مو�� 99/9/9 تأمي���ن مصالح� �جر� نا�� كا�� � 
نما� بلو� ها� B � A پر��� مجتمع تجا�� � مس���كوني بلو� 20 نقش جها� 
��قع �� ش���هر �صفها� خيابا� كا��� خيابا� فالطو�� نبش تقاطع خيابا� �شر�� 
� فالط���و�� با �يربنا� تقريبي 20,000 مترمرب���ع �� �� طريق مناقصه عمومي 
يك مرحله �� به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد متقاضيا� ��جد ش���ر�يط 
مي تو�نند �� ��� ��شنبه مو�� 99/09/24 لغايت ��� يكشنبه مو�� 99/09/30 
ب���ا معرفي نامه كتبي به ����: �صفها�� ميد�� فيض� �بتد�� خيابا� �پا��نا ���� 
��بر�� ����� پس���ت� بن بست قد�� �بيرخانه ش���ركت عمر�� � مسكن �صفها� 
(طبقه همكف) مر�جعه � نس���بت به خريد لو� فشر�� �س���نا� مناقصه �قد�� � 
پيش���نها� خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 14) ��� چها�شنبه مو�� 
99/10/10 به نشاني� �صفها�� ميد�� فيض� �بتد�� خيابا� �پا��نا ���� ��بر�� 
����� پست� بن بست قد�� �بيرخانه شركت عمر�� � مسكن �صفها� طبقه همكف 
��حد �بيرخانه كدپس���تي 8165875841 تحويل � يا �� طريق پست سفا�شي 

��سا� نمايند. تلفن 36622001�031 (��خلي 115)

�گهي مناقصه خريد ��� فوال��
ش���ركت كشت � صنعت � ��مپر��� صنايع شير �ير�� �� نظر 
���� نسبت به خريد 4000 مترمربع ��� حلب 0/50 �نگ شد� 
مو�� نيا� خو� �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي �قد�� نمايد. 
لذ� �� فر�ش���ندگا� � كا�خانجا� متقاضي ����� صالحيت 
�عو� مي گر��� جهت ��يافت �سنا� مناقصه � ���ئه پيشنها� 
قيمت خو� به �بيرخانه ش���ركت كشت � صنعت � ��مپر��� 
صنايع شير �ير�� مر�جعه يا با شما�� تما� 09115003034 
تما� حاصل فرمايند. مهلت ��يافت � تحويل �سنا� يكشنبه 

99/09/30 مي باشد.
شركت كشت � صنعت � ��مپر���
 صنايع شير �ير�� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت كاشي �ماتيس شهر بابك سهامي خا�

 به شما�� ثبت 1228 � شناسه ملي 10103485919
 بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها� شركت كاش���ي �ماتيس شهر بابك 
سهامي خا� به شما�� ثبت 1228 با شناسه ملي 10103485919 �عو� 
به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه 
ساعت 12 ��� ��شنبه مو�� 1399/10/08 �� محل كا�خانه ��قع �� �ستا� 
كرما�� شهربابك� شهر� صنعتي شما�� يك به كدپستي 7755198599 

تشكيل مي شو� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
2� �نتخا� با��� قانوني بر�� سا� مالي جديد 

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت 
4� س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 

هيأ� مدير� شركت كاشي �ماتيس شهربابك مي باشد.

ش�ركت كش�ت � صنع�ت كا��� �� نظر ���� نسبت به تأمين �قال� 
مو�� نيا� طبق شر� �يل �قد�� نمايد. متقاضيا� جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
� �طالعا� بيش���تر مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي به جز �يا� تعطيل به مركز 
شركت يا �فاتر تهر�� � �هو�� مر�جعه � پاكت پيشنها� قيمت خو� �� حد�كثر 
تا پايا� ساعت 14 ��� چها�شنبه مو�خه 99/10/3 منحصر�� به مركز شركت 
تحويل نمايند� كليه پيش���نها�ها ��� س���اعت 14/30 هما� ��� �� مركز 

شركت با�گشايي � قر�ئت خو�هد شد.
مبلغ ضمانت نامه بانكيشرح كاالرديف

200/000/000 (ريال)خريد يك دستگاه ديگ تراك ميكسر موتوردار1

هزينه ��� �گهي مناقصه �� ���نامه برعهد� برند� مناقصه مي باشد� شركت 
�� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

���� مركز شركت: شوشتر� كيلومتر 17 جا�� قديم ��فو� � شركت كشت 
� صنعت كا���� حو�� مديريت با��گاني (�مو� قر�����ها) 

تلفن: 2� 36222071�061 (��خلي 2218) فاكس: 36227306�061
�فتر �هو��: �مانيه� خيابا� س���قر��� بين عا�� � لقما�. تلفن: 33335850 � 

061�33338222
 �فتر تهر��: خيابا� كر�س���تا� شمالي� ش���ير�� جنوبي� بن بست موسو�� 

پال� يك. تلفن: 88036753�021
شركت كشت � صنعت كا��� 

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� 131�907�99�7

�گهى مناقصه عمومى ��مرحله ��
ش�ركت �لوميني�و� �لمهد� �� نظر ���� طبق ليس���ت پيوست� 
كليه عمليا� تر�بر� س���نگين خ���و� �� �� طريق مناقص���ه عمومى به 
�ش���خا� حقيقى يا حقوقى كه تو�نايى فنى � مالى تأمين تما� يا بخشى 
�� ماش���ين �ال� س���نگين �� ���ند ��گذ�� نمايد. لذ� بدينوسيله �� كليه 

 متقاضيا� ����� صالحيت �عو� مي ش���و� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه به �� سايت �لمهد� 
به ����www.almahdi.ir  مر�جعه � فايل مربوطه �� ��نلو� نمايند.

توضيحا�:
- �خرين مهلت ���ئه پيشنها�ها:  تا ساعت 12:00 ��� چها�شنبه مو�� 99/10/03  

- ضمانتنام�ه: تضمي���ن ش���ركت �� مناقص���ه ب���ه ���� ه���ر �س���تگا� مطاب���ق جد�� 
�يل ميباش���د كه متقاضى ش���ركت �� مناقصه ميبايس���ت با �� نظر گرفت���ن مبلغ تضمين 
� تع���د�� هر �س���تگا� كه ميخو�هند پيش���نها� قيمت �هن���د� جمعا� مبلغ ضمانت ش���ركت 
 �� مناقص���ه �� به ص���و�� ضمانت نامه بانكى حد�قل س���ه ماه���ه قابل تمدي���د ���ئه نمايند. 
* به عنو�� مثا� �گر خو�س���تا� ���ئه قيمت بر�� يك �س���تگا� ليفتر�� سه تن� يك �ستگا� بيل 
مكانيكى �نجير�� يك �س���تگا� بيل بكهو � يك �س���تگا� جرثقيل 25 تن مى باشند� مى بايست 
جمع كل مبلغ ضمانت كه معا�� 843,000,000 �يا� �ست (معا�� ���� تضمين هر �ستگا� به 

تعد�� مو�� نظر) پر��خت گر��.

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به ازاء هر دستگاه (ريال)نام دستگاهرديف
257,000,000ليفتراك 3 تن1
355,000,000ليفتراك 5 تن2
393,000,000ليفتراك 10 تن3
272,000,000لودر كوماتسو 4470
287,000,000بيل مكانيكى زنجيرى5
287,000,000بيل مكانيكى پاكتى6
141,000,000بيل بكهو7
158,000,000جرثقيل 25 تن8
136,000,000كمپرسى 14 تن ده چرخ9
211,000,000كشنده با كفى10
196,000,000كشنده بدون كفى11

- مح�ل تحويل پاكت ها� مناقصه: بند�عبا�� كيلومتر 18 جا�� �س���كله شهيد �جائي� 
بلو�� صنعت� شركت �لومينيو� �لمهد�� �بيرخانه ش���ركت. تلفن: 33595021-076  ���نگا�: 

076-33595550
- كليه پاكت ها� مناقصه مى بايس���ت به صو�� ��بس���ته� ممهو� � موضو� مناقصه ��� پاكت 
�كر گر��. ضمنا� ��س���ا� �س���نا� فني مناقصه بصو�� مهر � �مضا� شد� �� سو� شركت كنندگا� 

�لز�مي �ست.
- مضافا� �ينكه به پيشنها�ها� مشر��� مخد��� فاقد �مضا � پيشنها�هايي كه بعد �� مد� مقر� �� 

�گهي ��صل شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
- هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

شركت �لومينيو� �لمهد�

ALMAHDI ALUMINIUM CO.

 شركت شير پاستو�يز� پگا� خر�سا� �� نظر
����� تأمين كا�تن ها� پنير� ماست� كر� � كفي شير � 
خامه مو�� نيا� خو� �� �� طريق برگز��� تجديد مناقصه 
عمومي �� �شخا� حقيقي � حقوقي ��جد شر�يط به 
مد� يك سا� تأمين نمايد لذ� شركت كنندگا� �� 
مناقصه فو� مي تو�نند جهت ��يافت بر� ش���ر�يط 
� ��س���ا� پاكت ها� مناقصه� حد�كثر تا پايا� �قت 
����� ��� ��ش���نبه مو�� 1399/10/01 به ��حد 
�مو� قر�����ها� ش���ركت ��قع �� كيلومتر 13 جا�� 
مشهد قوچا� مر�جعه � يا به سايت �ينترنتي شركت 
به ����: www.khorasan.pegah.ir مر�جعه 

نمايند � تلفن تما�: 35420725�051

�گهي تجديد 
مناقصه عمومي

سا�ما� �تكا  �گهي مناقصه �� مرحله �� به شما�� 99/5 مجد�  
 ��گذ��� عمليا� حفاظت فيزيكي� 

�بيا�� � خدما� كشا����(نوبت ���) 
1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي ��بسته به سا�ما� �تكا. 

2� موض�و� � مي�ز�� مناقص�ه: ��گذ��� عمليا� حفاظت فيزيكي� �بيا�� � خدما� كش���ا���� 
 �� مناطق �يلم � بي س���ي� باغا� صفي �با�� س���بيلي � كمپ ها� �جر�يي � ����� ش���ركت �� �سعت 

پيش بيني شد�. 
 3� مبل�غ س�پر��: 7/000/000/000 �ي���ا� قابل ���يز به حس���ا� جا�� ج���ا� 1830913018 

نز� بانك ملت. 
4� مهلت � محل ��يافت �س�نا� مناقصه: �� ��� سه شنبه مو��: 1399/09/25 لغايت پايا� �قت 
����� 1399/09/26 به نش���اني ��فو� � پشت كو� سو� شعبا� � مقابل پا�گا� شهيد مصطفي خميني 

(��) � �فتر مركز� شركت شهيد بهشتي � كميسيو� معامال� � 6 � 42443802 (061).
5� مهلت تحويل �س�نا� به مناقصه گز��: �� ��� پنجشنبه مو��: 1399/09/27 لغايت پايا� �قت 

����� مو�� 1399/09/29 مي باشد. 
6� �ما� با�گش�ايي پاكت �لف� �� � � ���ياب�ي مناقصه گر��: پاكت ها� �لف � � �� تا�يخ: 
1399/09/30 با�گشايي � بر�س���ي مي گر�� � پاكت � مناقصه گر�� ��جد شر�يط �� تا�يخ: 99/10/01 

با�گشايي مي گر��. 
7� هزينه �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 

8� هزينه فر�� �سنا� مناقصه 500/000 �يا� مي باشد. 
معا�نت با��گاني شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي 

 ش�ركت س�يما� بهبه�ا� �� نظ���ر ���� �س���تخر�� � حمل
س���نگ گچ �� معد� گچ كا�خانه به ميز�� 100000 تن مطابق �ناليز 
�يل �� �� طري���ق مناقصه به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. 
متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طال� � خريد بر� شر�يط مناقصه 
به سايت ش���ركت س���يما� بهبها� www.behcco.ir مر�جعه 
نمايند. ضمنا� مهلت تحويل پاكت تا ساعت 14 مو�خه 99/10/03 به 

�بيرخانه ��حد حر�ست مي باشد. 
����: بهبها� � كيلومتر 10 جا�� س���يما� � صند�� پستي 143 � 

كدپستي: 6367156745 
تلفن تما�: 280 ��خلي 4 � 52723031 � 061.

ال�� به �كر �ست كه هزينه يك نوبت چا� �گهي � كسو��� قانوني با 
برند� مناقصه �ست � شركت سيما� بهبها� �� �� يا قبو� پيشنها�ها 

مختا� �ست. 
1� عيا� سنگ گچ تحويلي مي بايست SO3>38% باشد. 
2� ساير سنگ گچ تحويلي حد�كثر 40 سانتيمتر مي باشد. 

شركت سهامي عا� 
سيما� بهبها� 

شركت سهامي عا� سيما� بهبها� 

تجديد مناقصه
�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� 

شركت تهيه � توليد خا� نسو� �ستقال� �با�� 
(سهامي عا�) 

ثبت شد� به شما�� 525 � شناسه ملي 10530093613 
بدينوس���يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� مي �س���اند مجمع عمومي 
فو� �لعا�� ش���ركت تهيه � توليد خا� نسو� �س���تقال� �با�� (سهامي عا�) 
س���اعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1399/10/06 �� �ستا� فا�� شهرستا� 
 �با�� خياب���ا� �ما� خميني (��) تاال� ش���هر���� �با�� برگ���ز�� مي گر��. 
ضمنا� حسب �بالغيه ها� ش���ما�� 104/31 مو�� 1398/12/20 �بير ستا� 
مبا��� با بيما�� كر�نا � شما�� 440/050/�/98 مو�� 1398/12/26 سا�ما� 
بو�� � ����� بها��� �� خصو� شر�يط برگز��� مجامع با توجه به بيما�� كر�نا 
مجمع با حضو� حد�كثر 15 نفر �� سهامد���� حقيقي يا نمايندگا� سهامد���� 
حقوقي برگز�� مي گر��.     لذ� به منظو� برگز��� مجمع �� مهلت قانوني � �عايت 
 بهد�شت � سالمت سهامد���� محتر� شاهد �ين جلسه �� طريق لينك مربوطه
 بر ��� http://www.televion.ir.play/farsefarda/142 �مكا�  پذير

خو�هد بو�. 
�ستو�جلسه: 
1� �فز�يش سرمايه

2� ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
هيا� مدير� 
شركت تهيه � توليد خا� نسو� �ستقال� �با�� 

كشف 70 تن كاالهاي اساسي احتكار 
شده در آق قال 

گرگان � خبرنگار اطالعات: دادس���تان عمومي و انقالب آق قال از 
کش���ف و ضبط نزدیک به ۷۰ تن کاالهاي اساس���ي احتکار شده در این 

شهرستان خبر داد.
حس���ن نجفي افزود: این کاالها ش���امل 2۵ تن آرد، 3۰ تن برنج و 
14 تن قند و ش���کر اس���ت که در انبار فاقد شناسه نگهداري مي شد و با 
گزارش سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
تحت عنوان قرارگاه 1۷ ربیع االول شهرستان کشف و براي صاحب آن در 

تعزیرات پرونده تشکیل شد.
وي افزود: ارزش این کاالها، 8۵۰ میلیون تومان برآورد ش���ده است، 

کاالهاي کشف شده با قیمت مصوب به بازار عرضه مي شود. 



پتر چک خواستار تغییر قانون ضربات پنالتی شد
دروازه بان سابق چلسی و آرسنال 
خواس���تار تغییر قانون ضربات پنالتی 

شد.
به گزارش تلگراف، دروازه بان ها 
در قانون ضربات پنالتی باید روی خط 
باشند و نباید از خط دروازه عبور کنند. در 
صورتی که پای دروازه بان از خط خارج 

شود داور پنالتی را تکرار می دهد.
پتر چک با نادرست خواندن این 
قانون گفت: دروازه بان چطور می تواند 
بدون حرکت پاهای خود از ۷ متر و ۳۲ 
سانتیمتر طول دروازه مراقبت کند و جلو 

ضرباتی را بگیرد که بیش از ۱۱۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارند.
رقابت منچستري ها برای خرید پسر طالیی فوتبال

  دو رقیب س���نتی شهر منچستر 
ب���ا یکدیگر برای آوردن مهاجم نروژی 

دورتموند رقابت خواهند کرد.
به گزارش دیلی میل، تیم های فوتبال 
منچستریونایتد و منچسترسیتی عالقه مند 
هستند تا در تابستان سال آینده »ارلینگ 
هالند« که به تازگی جایزه پس���ر طالیی 
۲۰۲۰ را دریاف���ت کرده را به خدمت 

بگیرند.
تیم فوتبال دورتموند هم قصد دارد 
قبل از اجرای بند آزادس���ازی ۶۵ میلیون 
پوندی این مهاجم جوان، او را به فروش 

برساند و از او سود بیشتری به دست بیاورد. 
  از تیم رئال مادرید به عنوان یکی دیگر از مشتری های این مهاجم نروژی 

نام برده می شود. 
سخنان ریوالدو درباره بارسلونا و مارسلو

ستاره سابق آبی اناری ها براین باور 
است که کومان در صورت ادامه وضع 
کنونی از هدایت تیم اخراج خواهد شد. 

او توصیه ای به مارسلو هم داشت.
به گزارش اسپورت، ریوالدو درباره 
وضع بارس���لونا گفت: اگر وضع بهتر 
نشود کومان نخستین کسی خواهد بود 
که از تیم کنار گذاش���ته می شود. در 
فوتبال انتقاد و سرزنش نخست متوجه 
سرمربی تیم است. فشار در بارسلونا 
بسیار باال اس���ت. باشگاه در شرایط 
س���ختی به سر می برد و کومان واقعا 

زیر فشار است.
او ادامه داد: بارس���لونا برای نخس���تین بار در سال های اخیر این خطر را 
احساس می کند که حتی جزو چهار تیم نخست اللیگا هم قرار نگیرد.تیم 

خوب ظاهر نمی شود و دچار نوسانات زیادی است.
ریوالدو درباره مارسلو هم گفت: مارسلو در رئال مادرید تاریخ ساز شده 
است اما او اکنون جایگاه شایسته ای در تیم ندارد و رفتار خوبی با این بازیکن 

نمی شود. به نظرم زمان خداحافظی مارسلو از رئال فرارسیده است.  
بواتنگ: مسی برای ادای احترام به مارادونا به ناپولی برود

  هم تیمی فوق ستاره آرژانتینی تیم 
فوتبال بارسلونا معتقد است که »لیونل 
مسی« باید برای ادای احترام به »دیگو 

مارادونا« به ناپولی برود.
به گزارش س���ایت گل، »کوین 
پرینس بواتنگ« که دو س���ال پیش با 
مسی در بارسلونا هم تیمی بود، اظهار 
داش���ت: به مسی پیشنهاد می کنم که او 
پس از پایان قراردادش با بارس���ا برای 
ادای احترام بیشتر به اسطوره آرژانتین 

به ناپولی برود.

تیم ملی فوتبال از بحرین در تهران میزبانی می کند

  ایرنا- با اعالم رسانه عربی الکوره، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران 
و بحرین در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ به میزبانی تهران برگزار می شود.

  سایت الکوره خبر داد که فدراسیون فوتبال بحرین برنامه بازی های 
خود را در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت 

کرده است.
طبق این برنامه زمان و مکان دیدار بحرین و تیم ملی فوتبال کشورمان 
مشخص شده است. با اعالم AFCدیدار دوم بحرین با ایران ۱۷ خردادماه 

۱۴۰۰ در تهران برگزار خواهد شد.
رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به تعویق افتاده بود.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی ایران به شرح زیر است:

۵ فروردین: ایران - هنک کنگ در تهران
۱۰ فروردین: کامبوج - ایران در پنوم پن

۱۷ خرداد: ایران - بحرین در تهران
۲۵ خرداد: ایران - عراق در تهران

تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر با دو شکست برابر عراق و بحرین و دو پیروزی برابر هنگ کنگ و 

کامبوج با ۶ امتیاز در رده سوم گروه خود قرار دارد.
زمان نقل و انتقاالت لیگ کشتی آزاد اعالم شد

  ایرنا - سازمان لیگ کشتی 
در آستانه برگزاری فینال لیگ برتر 
کشتی آزاد زمان نقل و انتقاالت را 
اعالم کرد.   تیم های دانشگاه آزاد 
اسالمی، بازار بزرگ ایران، استقالل 
تهران و هیأت کش���تی قائمشهر 
به عنوان چه���ار تیم راه یافته به 
نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد از 
تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آذرماه مهلت دارند 
تا نس���بت به نقل و انتقاالت خود 
اقدام کنند. فینال لیگ برتر کشتی 
فرنگی روز سه شنبه ۲۵ آذرماه و 
مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ برتر 

کشتی آزاد روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه برگزار خواهد شد.
غفوری به مشهد نمی رود

کاپیتان تیم فوتبال استقالل برای 
بهبودی وضع جسمانی خود به طور 
اختصاصی تمرین می کند و در بازی 
مقابل ش���هرخودرو در هفته ششم 
رقابت های لیگ برتر که امروز برگزار 

مي شود حضور نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، وریا غفوری، 
کاپیتان تیم فوتبال اس���تقالل به دلیل 
وجود یک کیست در ناحیه مینیسک 
با درد مواجه است و بعد از معاینات 
انجام ش���ده مشخص شد که التهاب 
موجود در زانوی وریا غفوری کاهش 
پیدا کرده است و او می تواند همراه استقالل تمرینات خود را جلو ببرد.

این بازیکن برای بهبودی کامل تیم استقالل را در سفر به مشهد همراهی 
نخواهد کرد. او قرار است امروز به صورت اختصاصی به تمرینات خود 

ادامه دهد تا برای بازی بعدی استقالل مشکلی نداشته باشد.
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اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  داخلی

  هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور با انجام چهار 
بازي دنبال شد که تیم صنعت نفت آبادان با غلبه بر گل گهر 
سیرجان،جاي اورا در صدر جدول گرفت. همچنین فوالد 
خوزس���تان بر سایپا غلبه کرد،مس رفسنجان از سد نفت 
مسجد سلیمان گذشت و دو تیم پیکان و آلومینیوم اراك هم 

امتیازها را تقسیم کردند.
صدرنشیني صنعت نفت و دومین شکست گل گهر

  تی���م فوتبال صنعت نفت آبادان ب���ا برتری مقابل 
گل گهرسیرجان به صدر جدول رده بندی لیگ برتر رسید و 

به صدرنشینی شاگردان »امیر قلعه نویی« پایان داد.
  دیروز از هفته شش���م لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
ایران، صنعت نفت آبادان در خانه خود برابر گل گهرسیرجان 
قرار گرفت و در حالی که با یک گل عقب بود در نهایت 

به برتری دو بر یک رسید.
قضاوت این دیدار را بیژن حیدری با کمک های آرمان 

اسعدی و هیوا بهمن  برعهده داشت.
شاگردان امیر قلعه نویی که پس از شکست در دیدار 
قبلی مقابل پیکان، نیاز زیادي به برتری داشتند تا صدر را 

حفظ کنند از همان ابتدا حمالتی را طراحی کردند.
در دقیق���ه ۲۶ حمالت میهمان نتیجه داد و »گادوین 
منشا« با شوتی مهار نشدنی از داخل محوطه جریمه، گل 
نخست بازی را برای گل گهر به ثمر رساند. این ششمین گل 

منشا در فصل جاری لیگ برتر بود.
در نهایت نیمه نخست با همین گل به سود گل گهر 

همراه شد.
میزبان در نیمه دوم برای رهایی از شکست حمالتی 
را طراحی کرد و در دقیقه ۵۱ صاحب پنالتی شد تا »طالب 

ریکانی« گل تساوی را به ارمغان آورد.
در دقیقه ۶۶ رضا خالقی فر که تنها لحظاتی از حضورش 
در میدان می گذشت با ضربه سر تماشایی زننده دومین گل 
میزبان لقب گرفت تا تیم تحت هدایت  سیروس پورموسوی 

بازی باخته را با برتری عوض کند.
در دقیقه ۷۵ گل گهر در آستانه گل تساوی قرار گرفت 
که ضربه پیمان رنجبری را ابتدا حامد فالح زاده دفع کرد و 

توپ برگشتی را هم رنجبری به تیرك دروازه زد.
تالش میهمان ثمری نداشت تا دومین شکست متوالی 
گل گهر رقم خورده و این تیم با توقف در امتیاز ۱۰، صدر 

را از دست بدهد.
صنعت نفت هم با حفظ روند مناسب خود به امتیاز 

۱۱ رسید تا صدرنشین جدید لیگ لقب بگیرد.
  فوالد سایپا را دست خالی بدرقه کرد

  فوالد خوزستان با نتیجه سه بر صفر از سد سایپا 
گذشت تا نخستین باخت تیم پایتخت نشین رقم بخورد و 
دومین پیروزی شاگردان جواد نکونام باز هم مقابل یک تیم 

تهرانی به دست بیاید.
  تیم های فوالد خوزستان و سایپای تهران در چارچوب 
هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵ در 
ورزشگاه فوالد آرِنا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان 

موفق شد با سه گل از حریف تهرانی خود بگذرد.
شاگردان جواد نکونام از ابتدا برای کسب دومین برد 
وارد میدان ش���ده بودند و روی دروازه میهمان خود فشار 
آوردند. س���رانجام در دقیقه ۳۳ اهوازی ها به هدف خود 
رسیدند. فرشاد احمدزاده با یک حرکت انفرادی در عرض 
فرصت خوبی را برای خودش فراهم آورد و با یک شوت 
غیر قابل مهار از پشت محوطه جریمه به زیبایی تیمش را 
پی���ش انداخت؛ البته که این پایان کار نبود و در دقیقه ۸۷ 
فاصله دوبرابر شد. صالح حردانی، مدافع راست پیش تاخته 
فوالد از اش���تباه مدافعین سایپا استفاده کرد و در موقعیتی 
تک به تک، محمدحس���ین اکبرمنادی را مغلوب و پیروزی 

تیمش را قطعی کرد. سرانجام در دقیقه ۹۱، موسی کولیبالی 
با یک ضربه دقیق از روی ارسال سانتر به داخل محوطه 
جریمه، گل سوم را به ثمر رساند تا نشان دهد از شم گلزنی 

باالیی برخوردار است.
این دومین برد فوالد در این فصل بود که بازهم در 
خانه و مقابل یک تیم تهرانی)پیروزی قبلی برابر استقالل در 
هفته دوم( رقم خورد. در سوی مقابل، سایپا برای اولین بار 
در این فصل شکست خورد تا تیم ابراهیم صادقی در امتیاز 
هفت باقی بماند. فوالد هم با این سه امتیاز ارزشمند ۱۰ 

امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.
مس رفسنجان سرانجام گل زد و پیروز شد

  تیم فوتبال مس رفسنجان هم موفق شد برابر نفت 
مسجد سلیمان اولین برد فصل خود را به دست آورد.

  تیم فوتبال مس رفسنجان از ساعت ۱۵ دیروز در 
ورزشگاه شهدای صنعت مس به مصاف تیم فوتبال نفت 
مسجد سلیمان رفت که موفق شد در این دیدار اولین برد 

فصل خود را به دست آورده و دو بر صفر برنده شود.
مسي ها که در هفته های گذشته لیگ برتر با بحران 
گلزنی مواجه شده و نتوانسته بودند گلی را در لیگ بیستم 
به ثمر برسانند، در این دیدار به عنوان میزبان قصد داشتند 
از بحران خارج شوند،لذا بازی هجومی را در پیش گرفتند 
و موفق ش���دند توسط قائم اسالمی خواه روی یک ضربه 

ایس���تگاهی به گل برسند تا این بازی در نیمه نخست با 
همین نتیجه خاتمه یابد.

در نیم���ه دوم هم دو تیم بازی پایاپایی را ارائه دادند 
اما در دقایق پایانی باز هم میزبان به گل رس���ید. حس���ین 
کریم زاده که به عنوان بازیکن جایگزین در ترکیب مس به 
میدان رفته بود، توانست با ضربه ای محکم ، دروازه احمد 

گوهری را باز کند.
این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر صفر ش���اگردان 
محمد ربیعی خاتمه یافت تا مس رفس���نجان عالوه بر به 
ثمر رساندن اولین گل های تیمش در لیگ بیستم، اولین برد 

را هم کسب کند.
مس با این نتیجه ۵ امتیازی شد و به رده چهاردهم 
جدول صعود کرد. نفت مسجد سلیمان ۶ امتیازی هم به 

رده سیزدهم جدول رفت.
توقف پیکان با درخشش دروازه بان آلومینیوم

  تیم  های پیکان و آلومینیوم اراك هم در هفته ششم لیگ 
برتر باشگاه های ایران به تساوی بدون گل رضایت دادند.

دو تیم پیکان و آلومینیوم اراك دیروز با قضاوت حسین 
زمانی و کمک های حمید س���بحانی و حامد صفایی در 

ورزشگاه شهدای قدس روبروی یکدیگر قرار گرفتند.
پیکان که در بازی گذشته خود پیروزی با ارزشی را 
مقابل گل گهر سیرجان در خانه حریف به دست آورده بود 
تیمش را با ترکیب هجومی به زمین فرستاد تا نهایت استفاده 

را از میزبانی ببرد.
آلومینیوم اراك هم که هفته پیش به اولین برد خود در 
تاریخ مسابقات لیگ برتر دست یافته بود، به دنبال امتیاز 
مقابل شاگردان رسول خطیبی بود تا دست خالی تهران را 
ترك نکند. مهمترین اتفاق این مسابقه در دقیقه ۶۱ رخ داد؛ 
ضربه پنالتی امیر روستایی را حسین پورحمیدی مهار کرد 

تا دروازه تیمش بسته بماند.
محسن ربیع خواه در دقیقه چهار این مسابقه پس از 
برخورد با علیرضا کوشکی به شدت مصدوم و مجبور به 
خروج از زمین شد و ورزشگاه را با آمبوالنس به مقصد 

بیمارستان ترك کرد.
دیدار تیم هاي پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان که قرار 
بود دیروز برگزار شود به دلیل ابتالي چند بازیکن ذوب آهن 

به ویروس کرونا به زمان دیگري موکول شد.

صنعت نفت جاي گل گهر را در صدر جدول گرفت

 فوالد سیرجان به صدر لیگ برتر والیبال بازگشتهدیه ویژه رئیس جمهوري به پرسپولیس در صورت قهرمانی
 تیم فوالد سیرجان با برد 
دشواری که مقابل هورسان به 
دست آورد، به صدر جدول 
رده بن���دی لیگ برتر والیبال 

ایران بازگشت.
به گزارش ایسنا، در ادامه 
رقابت های لیگ برتر والیبال 
ایران که به صورت متمرکز 
در تهران پیگیری می شود، 
دیروز در جریان دیدارهای 

هفته چهاردهم نیم فصل اول، تیم فوالد سیرجان با برد دشواری که مقابل هورسان 
به دست آورد، به صدر جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران بازگشت.فوالد 
س���یرجان با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل هورس���ان رامسر پیروز شد. با این نتیجه فوالد 
سیرجان با ۱۰ برد و ۳۰ امتیاز از ۱۲ بازی، دوباره به صدر جدول رده بندی لیگ 
برتر بازگشت. شاگردان رضا تندروان در صورتی که دوشنبه در هفته پانزدهم 
مسابقات مقابل خاتم اردکان پیروز شوند، قهرمان نیم فصل خواهند شد. هورسان 
هم با ۶ برد و ۱۶ امتیاز همچنان در رده دوم قرار دارد.  هراز با نتیجه سه بر 
صفر از سد آذرباتری ارومیه گذشت و با ۹ برد و ۲۶ امتیاز به رتبه چهارم جدول 
صعود کرد. آذرباتری هم با یک برد و ۴ امتیاز همچنان قعرنشین لیگ برتر است. 
در ادامه بازی هاي دیروز تیم های مدعی شهرداری ارومیه و شهرداری ورامین 
به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان پیمان 
اکبری در تیم شهرداری ارومیه به پایان رسید تا باختی دیگر برای مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ رقم بخورد.در دیگر بازی دیروز هم، شاگردان مسعود آرمات در 

تیم شهرداری قزوین با نتیجه ۳ بر یک شهرداری گنبد را شکست دادند.

وزی����ر ورزش و جوانان گفت: 
حضور پرس����پولیس در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا برای دومین بارطی سه 
سال گذشته یک دستاورد بزرگ ملی 
است و این تیم در صورت قهرماني 
هدیه ویژه رئیس جمهوري را دریافت 

مي کند.
به گ����زارش وزارت ورزش و 
جوانان، مسعود سلطانی فر با حضور 
در محل اس����تقرار تیم پرسپولیس با 
بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی باشگاه 
دی����دار و گفتگو کرد. در این دیدار، 
مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی 
و حرفه ای و سمیعی مدیرعامل باشگاه 

هم حضور داشتند.
وی در ای����ن بازدید با تقدیر از 
زحمات مدیران، کادر فنی و بازیکنان 
باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: تشکر 
می کنم از تیم مدیریتی، هیات مدیره 
و کادر فنی و پش����تیبانی باشگاه که 
شرایط خوبی را فراهم کردند تا تیم 
پرس����پولیس بتواند در مسابقه فینال 
آسیا حضور پیدا کند. شرایط بسیار 
حساس است و تصور و باور ما بر 

این است  که با عزم و اراده می توان 
این بازی مهم را با پیروزی پش����ت 

 سر گذاشت.
سلطاني فر با اشاره به شرایط 
حساس کش����ور تصریح کرد: ما با 
تحریم ها و کمبودهای زیادی مواجه 
هس����تیم. اگرچه تالش شده بهترین 
امکانات فراهم و نیازها برطرف شود 
ولی حریفان ما و تیم های آس����یایی 
از شرایط بهتری برخوردار هستند. 
جنگ بین امکانات و تعصب و اراده 

بازیکنان است.
وزیر ورزش و جوانان خطاب 

به بازیکنان و پرسنل تیم پرسپولیس 
گفت: تا همین  مرحله هم که در فینال 
حاضر شدید یک پیروزی بزرگ برای 
شما محسوب می شود و یک دستاورد 
تاریخی و فراموش نشدنی است که 
تیم پرسپولیس توانسته طی چند سال 
گذشته دو بار به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا برسد.
سلطانی فر خاطرنشان کرد: امیدوار 
به موفقیت پرسپولیس در بازی فینال 
هستم و با عزم و اراده ای که در بین 
بازیکنان وجود دارد حتما می توانید 
فعل خواس����تن را صرف کنید و با 
دست پر برگردید. مسائل حاشیه ای 
همیشه در این شرایط سخت باشگاه 
را تهدید می کند و مهمترین کاری که 
باید انجام شود این است که باشگاه 
را از مسائل حاشیه ای دور نگه دارید 
و با تمرکز بیش����تر روی بازی فینال 

فکر کنید.
وي افزود: حریف در بازی فینال 
چه کره ای باشد و چه ژاپنی، تیمی 
که می خواهد در این بازی حساس به 
میدان برود باید این آمادگی را داشته 

باشد که با هر حریفی دیدار کند.
س����لطانی فر در ادام����ه گفت: 
در هفت����ه ای که گذش����ت خدمت 
رئیس جمهوري رسیدم و گزارشی از 
وضع بازی ها ارائه دادم و حساسیت 
لیگ قهرمانان آسیا و کار بزرگی که 
تیم پرسپولیس انجام داده است را به 
اطالع ایشان رساندم . دکتر روحاني 
گفتند که م����ن هم دعا می کنم که 
این تیم به موفقیت برسد و قهرمان 

آسیا شود.
وی در پایان افزود: رئیس جمهوري 
هدیه ای را برای تیم پرسپولیس در 
نظر گرفته است که با قهرمانی این تیم 
در لیگ قهرمانان آسیا به آنها تقدیم 
می شود. اکنون که چشم یک ملت و 
مجموعه دوستداران فوتبال به دنبال 
موفقیت پرسپولیس به عنوان نماینده 
فوتبال ایران است امیدواریم که با عزم 
و اراده بتوانید دل همه مردم کش����ور 
را شاد کنید. حدود ۲۷ سال است که 
قهرمان آسیا نشده ایم در حالی که در 
این مدت سه بار به فینال رسیدیم ولی 

دستمان از جام کوتاه ماند.

وزارت جهاد كشاورزى  شركت شهركهاى كشاورزى

وزارت جهاد كشاورزىفراخوان عمومى 9-99  دعوت از متقاضيان سرمايه گذارى در مجتمع ها/شهركهاى كشاورزى (گلخانه اى، دامپرورى و شيالتى)    (نوبت اول)
شركت شهركهاى كشاورزى

ش�ركت شهركها� كشا���� �� نظر ���� متناسب با موقعيت� مساحت� مستحدثا� 
� �ضعيت موجو� تعد��� �� مجتمع ها � ش���هركها� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � 

شيالتى) �� با شر�يط �ير به متقاضيا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
�لف-شر�يط عمومى:

1- به هر شخص حقيقى يا حقوقى متقاضى بخش���ى �� شهر� كشا���� (گلخانه ��� 
��مپر��� � شيالتى) ��گذ�� خو�هد شد.

2- ��گذ��� با ملحو� ��ش���تن �يرساخت ها � مس���تحدثا� �نجا� � �ضعيت موجو� 
به صو��  قر����� �جا�� به شر� تمليك � بر�بر مقر��� �نجا� خو�هد شد.

3- حق تفكيك � نحو� تفكيك شهر� كش���ا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) � 
قطعا� �� بر�� شركت شهركها� كشا���� محفو� �ست.

4- نر� ��گذ��� توسط كا�شناسا� �س���مى ���گستر� تعيين كه سى (30)  ��صد �� 
هنگا� �نعقا� قر����� � مابقى حد�كثر طى ش���ش  (6) قسط هر شش ما� يكبا� �� متقاضى 

��يافت مى شو�.
5- متقاضيا� بايستى عال�� بر تو�نايى فنى � مالى بر�� �يجا� �يرساخت ها� تو�نايى تأمين 
حد�قل بيس���ت (20) ��صد ����� � �ثايق ال�� بر�� �خذ تسهيال� بانكى به منظو� �يجا� 

سا�� ها �� ��شته باشند.
6- با��يد متقاضيا� �� محل  شهر� كش���ا���� � قطعا� مو�� تقاضا �لز�مى بو�� �ير� 

��گذ��� با �ضعيت موجو� بو�� � هيچگونه ��عايى پس �� �� قابل پذير� نمى باشد.
7- متقاضيا� مؤظف هس���تند برنامه �مانبند� �جر�� عمليا� تكميل �ير ساخت ها � 

سا�� ها �� �� قالب �مانبند� معين ���ئه � �جر�� �� �� �� مد� تعيين شد� تعهد نمايند.
8- متقاضى تعهد مى نمايد كه ���مه كا� � تكميل �يرس���اخت مربو� به قطعه يا قطعا� 

مو�� تقاضا �� شهر� �� بر�بر ضو�بط� طر�حى � نقشه مو�� تائيد شركت �نجا� �هد.
9- عرصه مو�� ��گذ��� � مس���تحدثا� �� منحصر�� جهت �حد�� ش���هر� كشا���� 
(گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) ��گذ�� مى گر�� �  متقاضيا� حق تغيير كا�بر� ���ضى 

مو�� ��گذ��� �� ند��ند. 
10- �� متقاضيا� �� �فترخانه �س���نا� �س���مى� �كالت �جر�� تعهد�� مند�� �� مفا� 

قر����� �جا�� به شر� تمليك � ضمائم �� كه به �مضا� طرفين �سيد� �خذ مى گر��.
11- صد�� سند به نا� سرمايه گذ�� منو� به �تما� � به بهر� بر���� �ساند� طر� �� �ما� 

تعيين شد� � تحقق ساير شر�� مند�� ��  قر����� مى باشد.
12- بر�س���ا� مفا� ما�� (6) �ساس���نامه موضو� بندها� (�لف� �� �� ه�� �) �ظايف 
هد�يت� ��هبر�� سياست گذ���� برنامه �يز� � نظا�� بر توسعه �يرساخت ها � ����� �مو� 
مجتمع ها � شهركها� كشا���� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) بر عهد� �ين شركت 

مى باشد.
13- شركت كنندگا� �� فر�خو�� مى بايست �ئين نامه ها� مربو� به معامال� ��لتى � 

نيز قانو� منع مد�خله كا�مند�� �� معامال� ��لتى �� مد نظر قر�� ���� � �عايت نمايند.
14- پس �� �نعقا� قر������ ش���ركت نسبت به معرفى مس���تاجرين جهت صد�� پر��نه 
تأس���يس مجتمع ها يا شهر� كشا���� به س���ا�ما� نظا� مهندسى كشا���� � منابع 

طبيعى �ستا� (گلخانه ��� ��مپر��� � شيالتى) �قد�� خو�هد نمو�.
15- �� شر�يط مسا�� ��لويت با متقاضيا� � سرمايه گذ���� بومى خو�هد بو�.

16- شركت �� �� يا قبو� تما� يا هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.
17- هزينه ��� �گهى �� ���نامه ها به نس���بت بر عهد� سرمايه گذ���� منتخب خو�هد 

بو�.
18- هزينه تعرفه كا�شناسا� �سمى ���گس���تر� قطعه يا قطعا� مو�� ��خو�ست  به 

نسبت برعهد� سرمايه گذ���� منتخب خو�هد بو�.
19- متقاضيا� بعد �� �نعقا� قر����� ضمن ���ئه برنامه �مانبند� مى بايس���ت ظر� مد� 
يك ما� عمليا� �جر�يى �� �غا� � نسبت به �جر�� �قيق پر��� مطابق برنامه �قد�� نمايند � 

�� صو�� �ستنكا� شركت حق فسخ قر����� بطو� يكجانبه �� خو�هد ��شت.  
�- شر�يط �ختصاصى :

1- ���� بو�� مد�� تحصيلى ��نشگاهى 
2- ���� �مو�شى گذ��ند� شد� (گو�هينامه �مو�شى مرتبط)

3- عد� بدهى سر�سيد شد� �� سيستم بانكى (كه متقاضى �� �� ��يافت تسهيال� منع 
نمايد) 

4- �حر�� تو�نايى مالى (���ئه صو�تحسا� � گو�هى �� موسسا� مالى � �عتبا�� � بانك ها)
5- سابقه فعاليت ها� سرمايه گذ���

6- مها�� فنى � تخصصى � �جر�يى تجربى مرتبط با موضو� فعاليت
7- بومى �ستا� بو��(ساكن �� �ستا�)

محل � مهلت ��يافت پاكت ها� ��خو�ست متقاضيا�:
متقاضيا� مى تو�نند �� ��� يكشنبه مو�� 1399/09/23 به مد� شش (6) ما�  با مر�جعه 
به سايت ش���ركت به ���� www.apcp.ir  فر� ثبت نا� �� ��يافت � پس �� تكميل با 
همر�� ��شتن مد��� مو�� نيا� به مديريت شعب شركت شهركها� كشا���� �� �ستا� 
مربوطه � يا به شركت شهركها� كشا���� به ���� تهر��� خيابا� شهيد �كتر عباسپو� 
(تو�نير)� نبش كوچه گيتا� پال� 8�  �فتر مديريت تملك � ��گذ��� � يا �بيرخانه شركت 
تحويل نمايند. ضمنا بر�� ��يافت فر� ثبت نا� به ���� س���ايت ش���ركت شهركها� 
كشا���� مر�جعه نمايند.ال�� به �كر �ست هر 15 ��� يكبا� ��خو�ستها� سرمايه گذ���� 

جمع بند� � پس �� تصويب هيا� مدير� شركت به متقاضيا� �بال� مى شو�.

تلفن: 88671116-17
شركت شهركهاى كشاورزى

جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهركهاى گلخانه اى فراخوان شماره 99-9
مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)عنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف

1

���بيل

20,000 ساميا����بيل
180,000 �سماعيل خا� مالد�شىبيله سو��2
200,000 خوجين خلخا�3
100,000 مغا� (فا� 1)پا�� �با�4
1,550,000 مغا� (فا� 4)5
200,000 ��منهفريد��صفها�6
30,000 صالح �با�مهر���يال�7
8

���بايجا� شرقى

240,000 �هر�هر
161,000 بنا�بنا�9

23,000 كليبركليبر10
179,000 هو��ندهو��ند11
12

���بايجا� غربى
1,610,000 مركز �مو��مياند���

360,000 مهلذ��خو�13
172,000 ��شكسلما�14
1,230,000 تنو��يلمبوشهر15
16,000 حصا�گلى���مينتهر��16
31,326 �� با�يككهنو�جنو� كرما�17
30,000 بلد�جىچها�محا� � بختيا��18
19

خر�سا� جنوبى

69,000 بشر�يهبشر�يه
200,000 غنى �با�20
21

بيرجند
30,116 خنگ (با�گا� ��شك) نو��

1,023,225 �شت بجد22
498,413 �شت چهكند (با�گا� ��شك)23
385,806 گلوندخوسف24
172,009 محمديه25
83,700 ��ميا���ميا�26
159,050 نوغا�(با�گا� ��شك)27
28

�يركو�

904,985 تجنو�
230,033 �يركو�29
123,394 �يركو� (با�گا� ��شك) �فين30
45,548 همايو�(با�گا� ��شك)31
400,000 �يسكسر�يا�32
400,000 سر�يا�33
34

سربيشه

40,657 �شت گلند� (با�گا� ��شك)
1,950,000 سد سياهو35
72,000 سربيشه36
320,000 سياهو(با�گا� ��شك)37
310,000 مرتع �شت38
116,000 فر���فر���39
40

قائن

60,000 �سفشا� (با�گا� ��شك)
35,492 چاهك(با�گا� ��شك)41
50,000 خونيك سفلى (با�گا� ��شك)42
125,000 قائن43
496,939 كالته قصا�44
208,581 �نديك (با�گا� ��شك) محمد�با� علم452
300,000 �حمد�با�نهبند��46
80,000 نهبند��47
290,000 ترشيز گلستا�كاشمرخر�سا� �ضو�48
200,000 �ما� �ضا(فا�3)مانه � سملقا�خر�سا� شمالى49
40,000 �ما� �ضا(فا�1�2)مانه � سملقا�50
20,000 نوتركى�يذ�خو�ستا�51
1,200,000 �ير��� (فا� ���)چابها�سيستا� � بلوچستا�52
53

فا��

130,000 �نجير� �يج�ستهبا�
400,000 فجر�يز�خو�ست��ين �شت54
165,000 چم گلممسنى55 56
320,000 چيل �با�����ئيهكرما�57

مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)عنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف
50,000 �� با�كه���نسركرمانشا�58
1,000,000 گندمبا�قصرشيرين59
60

كهگيلويه � بوير�حمد

230,000 فد� سر�بيزباشت
310,000   �شت ما�� طوليا�كهگيلويه 61
280,000 ماهو�گچسا���62
240,000 ناصر �با�63
64

لرستا�

400,000 چشمه سلطا���نا
100,000 تختا� ��شيا��ليگو���65
800,000 چغاگر��ليگو���66
420,000 چغا بهر�������67
271,000 شب ما�بر�جر�68
120,000 خند��خند��مركز�69
8,660,000 با��بشاگر�هرمزگا�70
71

همد��

400,000 بهر���سد�با�
45,000 بوعلى(فا�2)بها�72
2,300 فرسفجتويسركا�73
74

مالير
2,300 حر� �با�

520,000 پيما� �شت75
280,000 گنبد76
77

500,000 چاهكخاتميز�
64,000 مر�ست78
750,000 فد�ميبد79

33,431,874 79جمع

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهركهاى دامپرورى فراخوان شماره 99-9
مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)عنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف

1
���بيل

226,000 خوجين طولشخلخا�
100,000 �نگوتال�گرمى2
400,000 جغتا�مشكين شهر3
4

���بايجا� شرقى
1,580,000 مرندمرند

2,200,000 سر��سر��5
320,000 سريل �با�بوكا����بايجا� غربى6
7

خر�سا� جنوبى

210,000 ��سكبشر�يه
280,000 ما�كو�بيرجند8
9

سربيشه
182,594 سربيشه

600,000 سياهو10
160,000 قر�تكگيال� غر�كرمانشا�11
12

يز�

50,000 �سد�با��بركو�
500,000 حاجى �با��شكذ�13
500,000 خو�ميز��مهريز14
15

ميبد
480,000 بفر�ئيه

480,000 شهيديه16
8,268,594 16جمع

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهركهاى شيالتى فراخوان شماره 99-9
مساحت بر�� فر�خو��(مترمربع)عنو�� شهر�شهرستا��ستا���يف

7,000,000 ���شو�گنا��بوشهر1
550,000 سياهوسربيشهخر�سا� جنوبى2
4,500,000 هنديجا�هنديجا�خو�ستا�3
60,000,000 گميشا�بند�تركمنگلستا�4
5

هرمزگا�
80,000,000 مهرگا�بند� لنگه

6
بند�جاسك

13,910,000 سديج
10,800,000 يكد��غربى7

169,760,000 7جمع
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همكارگراميسركارخانمگيتيبين

باكمال تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمت��ان تس��ليت ع��رض مي نمائي��م و ب��راي آن 
مرح��وم آم��رزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
 سـازمانشهرسـتانهاـ امـورتوزيعوفروشـ
شبكه آبونمانـ امورمشـتركينـ حملونقلـ
انبار امورتوزيعوفروشكتابـ اطالعرسـانيـ
 سـاعتكنترلـ مراكزفروشكتابـ كتـابـ
انبار سازمانپخشـ تعميرگاهـ تهرانوحومهـ

توزيعداخلي تكفروشيـ برگشتيـ

همكارگراميسركارخانمگيتيبين
با نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت همس��ر گراميتان را 
خدمت شما و خانواده محترم آن مرحوم تسليت گفته 
براي شما و ديگر بازماندگان صبر و بردباري و براي آن 

مرحوم آمرزش و رحمت الهي مسئلت دارم.
حسيننوري

ُمردمازاينزندگي،كوَسرداِرفنا؟
بهشعراسراركرد،شعرامينابتنا
يكي ديگر از فرزندزادگان فيلسوف و عارف بزرگ، حاج 
مال هادي سبزواري، يعني استاددكترجمالالدين
حكيمي)پزشكمتخصصزنانوزايمانواستاد
مسـلمموسـيقي( از ميان ما رف��ت. آخرين خدمت

 با ارزش فرهنگي او، چاپ ديوان اشعار پدرش زنده ياد 
ضي��اء الحق حكيم��ي، متخلص و مش��هور به ضيايي 
س��بزواري، در س��ال 1398 بود كه به كوش��ش قابل 
ستايش دختر هنرمند ايشان پارميس حكيمي از سوي 
نشر متن در متن با مديريت خانم مهندس مهر عليزاده 

و با همكاري و مقدمه من منتشر شد. 
يادش گرامي و روحش شاد.

پروفسورسيدحسنامين

خانوادهمكرمحكيميسبزواري
با نهايت تأس��ف و تألم، درگذشت جنابآقايدكتر
جمالالدينحكيمي)نوةفيلسـوفشرقحكيم
سـبزواري(را تسليت عرض نموده، از خداوند متعال 
براي آن مرحوم، غفران الهي و براي بازماندگان ارجمند 

صبر و شكيبايي مسألت داريم. 
عندليبي سيادتيـ امينـ خانوادههاي:افقهيـ
فقيهسبزواري فقاحتيـ علويـ ـعليمحمديـ

نظامالعلماء ـفاضلهاشميـ

هوالباقي
فق��دان اندوه بار همكارمان جنابآقاياسـماعيل
روستازاده، رياست اسبق حسابداري كل بانك سپه، 
هم��ه آگاهان از خدمات آن نازنين م��رد را اندوهگين 
و عزادار نموده اس��ت. ضمن تس��ليت به خانواده معّزا، 
براي آن عزيز س��فر كرده، رحمت و غفران الهي و براي 

بازماندگان صبر و سالمتي آرزو داريم.
سيد پرويزعبدليرضاييـ سـيدمهديامينـ
عبداهللفتحالهي حبيبشلهچيـ جاللذاكريـ

گودرزخستو ـسيدحسينموسويمهرـ

همكارگراميسركارخانمگيتيبين
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت همسر گراميتان آقاي
عليرضاسـليمانزاده را به ش��ما و خانواده محترم 
مرحوم س��ليمان زاده تس��ليت عرض نم��وده براي آن 
مرح��وم علو درجات و براي س��ركار و كليه بازماندگان 

سالمتي، صبر و بردباري از ايزد منان خواستاريم.
كتابخانهوآرشيومؤسسهاطالعات

همكارمحترمسركارخانمگيتيبين
خانوادهارجمندمرحومسليمانزاده

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همكار گرانقدرمان 
مرحـومآقايعليرضاسـليمانزاده را به ش��ما، 
خان��واده محت��رم و س��اير بازماندگان تس��ليت عرض 
نم��وده، از درگاه ايزدمن��ان ب��راي آن عزيز از دس��ت 
 رفت��ه علو درجات و براي بازماندگان صبر و ش��كيبايي 

مسئلت داريم.
بودجـهو ادارهحسـابداريهاـ امـورمالـيـ
 سازمانوصولـ حقوقودستمزدـ گزارشاتـ
ادارهاموالوانبارهايمؤسسهاطالعاتوشركت

ايرانچاپ

سركارخانمگلنازگيتيبين
كارشناساموراداريروزنامهوزيناطالعات

 تسليت ما را بپذيريد.
سيدنظامالدينشفائينياكي عصمتـ

جنابآقايدكترنورالدينقاضي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت والده گراميتان را به 
ش��ما و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده براي آن 
مرحوم��ه رحمت الهي و براي بازماندگان صبر واس��عه 

مسئلت مي نمائيم.
كانونعلوماداريايران

همكارگراميسركارخانمگيتيبين
با نهايت تأسف و تألم درگذشت همسر گراميتان آقاي
عليرضاسليمانزاده را به شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن 
فقيد س��عيد رحمت و غفران الهي و براي ش��ما و كليه 

بازماندگان سالمتي و صبر و بردباري مسئلت داريم.
امورساختماني
مؤسسهاطالعاتوشركتايرانچاپ

همكارمحترمجنابآقايخسروجاللوند
با تأسف و تأثر، درگذشت برادر بزرگوارتان را به جنابعالي 
و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و برايتان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
هيئتمديرهوكاركنانشركتاسپنداننوآوربنا

هو
121

رحل��ت جانگ��داز ش��يخ جليل الق��در جنـابآقاي
حاجسـيداحمدشـريعت»درويشفيضعلي«
عليهالرحمـه̈الواسـعه را به محض��ر موالناالمعظم 
حضرت آقاي »ثابتعليش��اه« ارواحنافداه و كليه فقراي 
سلس��له جليله نعمت اللهي گنابادي، تس��ليت عرض 

مي نماييم. 
مديرانكتابخانهتصوفوعرفان

هو
121

ياأيتهاالنفسالمطمئنةارجعيإليربكراضيه̈مرضيه̈

شيخجليلالقدرسلسلهنعمتاللهيگنابادي،
سالله̈السادات

جنابآقايحاجسيداحمدشريعت)درويشفيضعلي(
در س��الگرد ارتحال م��والي خود حضرتآقايحاج
دكترنورعليتابندهمجذوبعليشاهقدسسره
العزيـز، ن��داي ارجعي الي رب��ك را لبيك گفت و همة 
اعض��اي خانواده و بس��تگان و آش��نايان و ارادتمندان، 
به خصوص فقراي سلس��له جليله نعمت اللهي گنابادي 
كه از فيض ديدارش محروم ماندند به سوگ نشستند.

ضم��ن عرض تس��ليت خدم��ت حضرت آق��اي حاج 
مهندس سيدعليرضا جذبي ثابت عليشاه و كلية اخوان 
ايمان��ي اع��الم مي داريم كه با توجه ب��ه لزوم پيروي از 
دس��تورات بهداشتي كه ضامن سالمت همگاني است. 
فعاًل از برگزاري مراسم معمول و هرگونه مجلس ترحيم 
معذوريم و از همه عالقه مندان و دوس��تداران آن عزيز 
از دس��ت رفته پوزش مي طلبيم و براي ايشان از درگاه 

احديت طلب رحمت واسعه مي نماييم.  
ازطرفخانوادهشريعت

هو
121

محضرمحترمحضرتآقايحاجمهندس
سيدعليرضاجذبيثابتعليشاهارواحنافداه
رحلت ش��يخ بزرگوار سـالله̈السـاداتجنابآقايحاج
سيداحمدشريعت)درويشفيضعلي( را خدمت حضرت 

عالي و خانواده محترم شريعت تسليت عرض مي كنيم.
ازطرففقرايششدهشاهرضااحمدي

هو
121

 رحلت ش��يخ بزرگوار سـالله̈الساداتجنابآقاي
حاجسـيداحمدشـريعت)درويشفيضعلي( 
را خدم��ت حضرت آقاي حاج مهندس س��يدعلي رضا 
جذب��ي ثابت عليش��اه ارواحنا فداه و خان��واده بزرگوار 

شريعت تسليت عرض مي كنيم.
حاجعبداهللصادقينژاد،حاجاصغرصادقينژاد،
دكتـرحميداهللبهـادر،مجيدوفـادار،مجتبي

وفادار،مرتضيرحيميششده
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عبدالمهدی: اتهامات علیه دولتم درباره 
شهادت سردار سلیمانی مردود است 

 س���رویس خارجی: نخست وزیر سابق عراق طی بیانیه ای اتهامات 
رس���انه ای مطرح ش���ده علیه دولتش درباره اطالع داشتن درباره عملیات 
هواپیماهای آمریکایی برای هدف قرار دادن سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
را تکذیب کرد. دفتر رسانه ای »عادل عبدالمهدی« طی بیانیه ای گزارش برخی 
رسانه ها در این باره که طرف های رسمی عراق به هواپیماهای آمریکایی 
برای هدف قرار دادن س���ردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
اجازه صادر کرده اند را رد کرد.در بیانیه نخست وزیر عراق تاکید شده که 
برخالف گزارش این رسانه ها، دولت وقت عراق سخت گیری های شدیدی 
درباره قوانین هرگونه تحرک، چه زمینی و چه هوایی داشته و با توجه به 
نقض هایی که هر از چندگاهی صورت می گرفت، این نقض ها ثبت شده 
و به طرف های مربوط گزارش داده می ش���د. گفتنی است »حید العبادی« 
نخست وزیر اسبق عراق دو روز قبل مدعی شده بود  هواپیمایی که اقدام به 
هدف قرار دادن سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه 
بغداد کردند، این اقدام را با موافقت دولت وقت عراق انجام دادند. خبر 
دیگر اینکه منابع آگاه از وقوع یک انفجار مشکوک در یک مدرسه نظامی 

در فرودگاه بغداد خبر دادند. 

خیز ترامپ برای فروش یک میلیارد دالر سالح 
به مغرب درپی عادی سازی روابط با اسرائیل

 سرویس خارجی: دولت آمریکا اطالعیه ای را به کنگره این کشور ارسال 
کرد که بر اس���اس آن از قصد خود برای فروش یک میلیارد دالر تس���لیحات 
شامل پهپاد و تسلیحات هدایت دقیق به مغرب خبر داد.به گزارش رویترز، 
از جمله تسلیحاتی که به مغرب فروخته خواهد شد شامل چهار فروند پهپاد 
»9B-MQ« و تس���لیحات هدایت دقیق ساخت شرکت های الکهید مارتین، 
ریتون و بوئینگ است. این اقدام دو روز پس از عادی سازی روابط میان مغرب 
و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا صورت گرفت. از سویی به دنبال 
عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی، منابع آگاه از وعده آمریکا 
برای سرمایه گذاری سه میلیارد دالری در مغرب خبر دادند. همزمان وزیر صنایع 
و بازرگانی مغرب از تماس های این وزارتخانه با سرمایه گذاران صهیونیست برای 
سرمایه گذاری در مغرب خبر داد. در چنین شرایطی تلویزیون رژیم صهیونیستی 
با اشاره به نقش عربستان در فراهم کردن زمینه عادی سازی روابط میان مغرب 
و رژیم صهیونیستی، از احتمال پیوستن ریاض به این روند در آینده نزدیک 
خبر داد و احتمال داد که اندونزی و عمان دو کشور بعدی باشند که به روند 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملحق خواهند شد.
 ادامه موج محکومیت

گروه اسالمی »العدل و االحسان« مغرب ضمن محکومیت اقدام پادشاهی 
این کشور در امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی، خواستار استفاده 
از تمامی س���ازوکارهای مس���المت آمیز موجود برای لغو این توافق شد. از 
س���ویی معاون وزیر خارجه روس���یه هم در واکنش به عادی سازی روابط 
میان مغرب و رژیم صهیونیستی اعالم کرد، این اقدام نباید به ضرر ملت 
فلسطین باشد. حزب اهلل لبنان هم اعالم کرد: آن هایی که به عادی سازی 
روابط با اسرائیل روی آورده اند به زودی می فهمند که از این کار چیزی جز 
ناکامی برداشت نکرده و کشورشان بر روی دشمن اسرائیلی و توطئه های 

خطرناکش گشوده می شود. 

تقویم اطالعات
 يكشنبه 23 آذر  1399

27  ربيع الثاني 1442-13 دسامبر  2020
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 59 دقيقه
16 و 52 دقيقه 
17 و 12 دقيقه
23 و 14 دقيقه
5 و 36  دقيقه
7 و 06 دقيقه

سرویس خارجی: دادگاه عالی 
آمریکا درخواست ایالت تگزاس و 
ستاد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا برای ابطال نتایج انتخابات در 

چهار ایالت این کشور را رد کرد.
هر سه قاضی که از سوی ترامپ 
در این دادگاه منصوب ش���ده اند نیز 
همراه با اکثریت قضات دادگاه عالی 
آمریکا این اقدام ایالت تگزاس و ستاد 
ترام���پ را رد کردند. ایالت تگزاس 
به همراه ستاد ترامپ در دادخواستی 
که به دیوان عالی آمریکا ارائه کردند 
خواس���تار ابطال نتیج���ه انتخابات 
در چهار ایال���ت کلیدی جورجیا، 
میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین 
ش���ده بودند که در تمامی این چهار 
ایالت کلیدی، بایدن پیروز انتخابات 

اعالم شده است. 
این دادخواس���ت توسط »کن 
پاکس���تون« دادستان کل تگزاس در 
روز 9 دسامبر )19 آذر( تنظیم شده 
بود. این حکم در حالی صادر می شود 
که اخیرا  1۰۶عضو جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان با امضای یک سند 
»دادگاه یار« )amicus brief(، ضمن 
اش���اره به ادعاها در خصوص بروز 
تخلفات گسترده در انتخابات سوم 
نوامبر، حمایت خود را از ش���کایت  
تنظیم شده توسط دادستان کل تگزاس 
نزد دیوان عالی آمریکا اعالم و نظرات 
مش���ورتی خود را در این خصوص 
مطرح کرده  بودند. این درحالی است 
که با وجود رد دادخواست تیم ترامپ 

در دیوان عالی آمریکا، وکیل شخصی 
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که 

ش���کایات تیم حقوقی ترامپ برای 
ابط���ال نتایج انتخابات باز هم ادامه 
خواه���د یافت. به دنبال رد آخرین 
ش���کایت جمهوری خواهان برای 

ابطال نتیجه انتخابات در چند ایالت 
کلیدی آمریکا، »رودی جولیانی« وکیل 

شخصی ترامپ گفت اقدامات حقوقی 
تیم رئیس جمهور آمریکا برای تغییر 
نتیجه انتخابات ریاس���ت جمهوری 
۲۰۲۰ادامه خواهد یافت.وی افزود: 

پرونده به طور کلی رد نش���ده است 
بنابراین رئیس جمهور می تواند در 

دادگاه های محلی دوباره آن را مطرح 
کند و هی���چ مانعی ما را از مطرح 
ک���ردن این پرونده ها در دادگاه های 
دیگر که در آنجا هنوز پرونده داریم 

باز نمی دارد.همزمان رئیس جمهور 
آمریکا در واکن���ش به رأی دادگاه 

عالی آمریکا در رد درخواست ابطال 
نتیجه انتخابات چهار ایالت آمریکا، 
این دیوان را فاقد خرد و ش���جاعت 
خوان���د. دونالدترامپ در پیامی در 

این خصوص نوش���ت: دیوان عالی 
واقع���اً ما را ناامید کرد، هیچ خرد و 
شجاعتی ندارد! وی بار دیگر خود 
را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا دانست و نوشت: بیشتر از هر 
رئیس جمه���ور فعلی در جهان رأی 
کسب کرده ام اما ظاهراً باخته ام. وی 
حکم دیوان عالی در خصوص ایالت 
تگ���زاس را یک بی آبرویی خواند و 
گفت: ما به هیچ دادگاهی نرسیده ایم 
که این رأی را به شایستگی قضاوت 
کند؛ این یک رس���وایی حقوقی و 
قانونی و یک شرم برای ایاالت متحده 

آمریکا است.
در چنین شرایطی افشاگر اسرار 
آل سعود موس���وم به »مجتهد«، از 
درخواست کمک مالی رئیس جمهور 
آمریکا از محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان خبر داد.وی گفت که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان پیام داده 
که در کاخ سفید ماندگار است و برای 
این کار نیاز به کمک مالی وی دارد.

وی افزود: ترامپ در پیام هایی که به 
محمد بن سلمان مخابره کرده گفته 
که قصد دارد از همه امکانات قانونی 
و غیرقانونی برای ماندن در کاخ سفید 
استفاده کند. به گفته وی،ترامپ هر 
روز از طریق دامادش کوشنر به بن 
س���لمان پیام می دهد وی کاخ سفید 
را ترک نخواهد کرد و همچنان راه 
چاره در اختیار دارد و فقط به کمک 

مالی بن سلمان نیازمند است. 

ديوان عالی آمريکا درخواست ستاد ترامپ برای ابطال انتخابات 4  ايالت را رد کرد

كوتاه از سراسر جهان

وزیر خارجه قطر: باید با قدرت در برابر گفتمان اسالم هراسی ایستاد 
ابنا: »محمد بن عبدالرحمان آل ثانی« با بیان 
اینکه دوحه خواهان دوری از سطحی نگری 
در پرداخت���ن به امور مربوط به تروریس���م 
است، گفت: نگاه واقع بینانه به افراط گرایی و 
خشونت نشان می دهد این موضوعات ارتباط 
با هیچ دینی ندارند و پیامبر اسالم )ص( نماد 
افراط گرایی نیست.وی با تأکید بر اینکه باید 
به بررسی و ریشه کن کردن عوامل افراط گرایی 

و تروریسم ازجمله عوامل اقتصادی و اجتماعی پرداخت، افزود: گفتمان 
اسالم هراسی مایه نگرانی ماست و باید با قدرت در برابر آن ایستاد.

 نشریه اشپیگل، ترامپ را »بازنده سال« معرفی کرد
فارس: نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
مستقر در کاخ سفید را شخصیت بازنده سال توصیف کرد و نوشت: در 
دوران وی هیچ چیزی شرایط عادی نداشته و ریاست جمهوری وی از زمانی 
که آغاز شد بدون هیچ نجابت و وقاری به پایان رسید. در گزارش اشپیگل 
 آمده است: ترامپ فردی است که هیچ دغدغه ای درباره کارهای مشترک 

ندارد و تنها یک چیز برایش مهم بوده و آن شخص خودش است.
 جنبالط: اسرائیل جنگ طلب است

فارس: »ولید جنبالط« سیاستمدار لبنانی 
نزدیک به غرب، گفت: جهانی که رئیس جمهور 
آمریکا نوید آن را می دهد به گونه ای است که 
رژیم اسرائیل با هدف تجزیه و تخریب بیشتر 
به هر نقطه از آن هجوم خواهد برد. جنبالط، 
رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان در 
توییتی به انتقاد از دونالد ترامپ و نیز  رژیم 
صهیونیستی پرداخت و نوشت: ترامپ حاکم 
فعلی آمریکا، نس���ل های آینده در جهان عرب از مغرب تا مشرق را به 
آینده ای سیاه نوید می دهد که نشانه های جنگ، درگیری قبیله ای، سیاسی 
و قومی در همه جای آن سایه افکنده است و اسرائیل به هر گوشه و 

منطقه آن برای تخریب و تجزیه بیشتر هجوم خواهد برد.
 حمله تروریستی به یک پاالیشگاه در ونزوئال خنثی شد

فارس: وزیر نفت ونزوئال گفت که نیروهای امنیتی این کشور توطئه 
حمله به یکی از پاالیشگاه های کلیدی این کشور را خنثی کردند. »طارق 
االیس���امی« گفت که نیروهای امنیتی، دو شهروند ونزوئالیی را دستگیر 
و مواد منفجره ای که آنها قصد داشتند در پاالیشگاه »ال پالیتو« جاسازی 
کنند را ضبط کردند. االیسامی از کارکنان بخش نفت ونزوئال خواست در 
بحبوحه تهدیدهای کشورهای دشمن مانند آمریکا و کلمبیا برای لطمه زدن 

به ونزوئال، هوشیار باشند.
 سوییس اموال »لوکاشنکو« را بلوکه کرد

ایسنا: کش���ور سوییس اموال الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس را به دنبال 
پیامدهای خشونت آمیز انتخابات در این کشور 
اروپای شرقی، مسدود کرد. طبق اعالم دولت 
سوییس، لوکاشنکو و پسرش ویکتور در میان 
1۵ نفری هس���تند که از ورود به سوییس یا 
سفر از طریق این کشور منع شده اند. به گفته 
دولت سوییس، ادعا می شود این افراد مسئول 

استفاده از خشونت و دستگیری های خودسرانه هستند. دولت سوییس 
همچنین خواستار آزادی افراد تحت بازداشت خودسرانه و تحقیق در مورد 

ادعاهای شکنجه و سوء رفتار نیروهای امنیتی بالروس شد.
 دولت گرجستان استعفا کرد

ایسنا: سرویس مطبوعاتی دولت گرجستان اعالم کرد که این دولت به 
دلیل تشکیل جلسه پارلمان جدید، طبق الزام قانون، کناره گیری کرد و از 
حاال به بعد نخست وزیر و همه کابینه به شکل )وزرای( موقت هستند. بر 
اساس قانون اساسی گرجستان، پارلمان دو هفته وقت دارد تا کابینه جدید 
را تایید کند و چنانچه در انجام آن شکست بخورد رئیس جمهور، پارلمان 
را منحل خواهد کرد و انتخابات پارلمانی زودهنگام اعالم خواهد کرد. 
پاکستان: هند اطالعات نادرست علیه اسالم آبادمنتشر می کند

فارس: پاکس���تان، دولت هند را به تامین مالی یک کمپین طوالنی 
مدت اطالع رس���انی نادرست علیه خود متهم  و اعالم کرد: این مساله 
را در نشست های جهانی مطرح می کند. وزیر خارجه پاکستان با اشاره 
به گزارش س���ازمان غیردولتی »EU Disinfo Lab « مبنی بر این که 
آژانس خبری هندی اخبار بین المللی آسیا موسوم به » ANI«تنها آژانس 
خبری اس���ت که اطالعات نادرست را پوشش می دهد،اعالم کرد: هند 
تالش کرده  است تا نهادهای بین المللی را از طریق وبسایت های اخبار 

جعلی فریب دهد. 

صد ها نفر از مردم ایالت اوهایو در پی اقدام پلیس این ایالت در قتل 
یک جوان سیاهپوست مقابل منزلش، دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. 

معترضان خواستار شفافیت و اجرای عدالت در بررسی چگونگی قتل این 
جوان سیاهپوست شدند و شعار »نه به نژادپرستی پلیس« سر دادند.

اعتراضات علیه قتل یک سیاهپوست دیگر به دست پلیس آمریکا

س���رویس خارجی:منابع یمنی از عملیات 
ضربتی ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته 
به انصاراهلل در عمق خاک عربستان در جیزان و 
تصرف تعدادی از پایگاه ها و مواضع ارتش سعودی 
در این منطقه خبر دادند.شبکه المسیره اعالم کرد: 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، نیروهای 
ائتالف متجاوز سعودی و مزدورانشان را در کوه 
جحفان و تپه الدفاع در جیزان غافلگیر کردند. به 
گفته المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن، مواضع و مقرهای متجاوزان در جحفان و 

تپه الدفاع را هدف حمالت س���نگین موشکی و 
توپخانه ای خود قرار دادند که خس���ارت ها و 
تلفاتی به ارتش متجاوز سعودی و مزدوران سودانی 
آن وارد کرد. نظامیان سعودی و مزدوران سودانی 
همچنین هدف عملیات تک تیراندازان یمنی قرار 
گرفته و غافلگیر ش���دند.از سویی،جنگنده های 
رژیم سعودی با شلیک چندین موشک مناطقی از 
شهرستان های مدغل و مجزر و صرواح  درخاک 
یم���ن را هدف قرار دادند. درچنین ش���رایطی، 
شهروندان یمن با برگزاری تظاهرات گسترده در 

استان »تعز«، مخالفت خود با حضور نظامی ائتالف 
س���عودی در کشورشان را اعالم کردند. ازطرفی 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اعالم کرد: آمریکا 
برای پوش���اندن جرایم خود مقامات کشورهای 
دیگر را در  فهرست تروریسم قرار می دهد.»محمد 
عل���ی الحوثی« در واکنش به تحریم چند نفر از 
مقامات دولت نجات ملی یمن از سوی آمریکا،در 
توئیتی نوشت: آمریکا با هدف پوشاندن جنایاتی 
که مرتکب شده، در راستای چسباندن برچسب 

تروریسم به دیگران کار می کند. 

عملیات ضربتي انصاراهلل در خاك عربستان؛ چند پایگاه ارتش سعودي تصرف شد

 س����رویس خارجی: »جیمز 
جفری« نماینده ویژه دولت آمریکا 
در ائت����الف به اصطالح ضد داعش 
اذعان کرد که دولت دونالد ترامپ از 
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی در 

سوریه حمایت کرده است.

جیمز جف����ری درباره نحوه 
شکل گیری سیاست دولت ترامپ 
در سوریه و نقش خودش و »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در این 
سیاست گفت: پمپئو و من افراد داخل 
دول����ت را درباره یک چیز مجاب 

کردی����م و آن اینکه باید به حضور 
ایران در سوریه رسیدگی شود. این 
مق����ام آمریکایی در ادامه اظهاراتش 
گفت: ما به این طریق سیاس����تمان 
در قبال س����وریه را یکپارچه کردیم 
و نتیجه کار، حصول موفقیت نسبی 

بوده چون با دریافت کمک های زیاد 
از ترکیه توانسته ایم اوضاع را باثبات 
کنیم. در این حال نماینده دائم سوریه 
در س����ازمان ملل گفت که سازمان 
منع تسلیحات شیمیایی به ابزاری در 

دست آمریکا تبدیل شده است.

واشنگتن: از حمالت هوایی اسرائیل به سوریه حمایت کردیم

اکونومیست: آشتی عربی میان کشورهای 
خلیج فارس ممکن نیست

سرویس خارجی:نشریه انگلیسی اکونومیست در گزارشی با اشاره به 
شاخص های بارز اختالف میان سران عربستان و امارات با امیر قطر، تحقق 
آش���تی عربی میان کش���ورهای خلیج فارس در این بازه زمانی را ناممکن 
توصیف کرد. اکونومیست اعالم کرد: آشتی عربی درزمان کنونی و درحالی 
که مساله به سطح درگیری شخصی میان کشورهای محاصره کننده قطر با 
امیر این کشور رسیده  است و امکان رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک را از 
میان برده ممکن نیست؛ به ویژه این که کشورهای محاصره کننده قطر باب 
ارتباط با اسرائیل را باز کرده و درها را بر روی قطری ها بستند. درگزارش 
اکونومیست آمده است: به نظر می رسد که دشمنی در میان کشورهای حوزه 

خلیج فارس تشدید شده است. 

شمارش معکوس برای آغاز تحریم های 
سنگین آمریکا علیه ترکیه

سرویس خارجی:همزمان با تصویب الیحه تحریم نظامی ترکیه درمجلس 
سنای آمریکا، شمارش معکوس برای آغاز  تحریم های سنگین   واشنگتن علیه 
آنکارا  به دلیل خرید س���امانه پدافند هوایی اس-4۰۰ روسی آغاز شد.سنای 
آمریکا نیز پس از مجلس نمایندگان، الیحه تحریم نظامی ترکیه را تصویب کرد.

تحریم ترکیه که چند روز پیش از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب 
رسیده بود از سوی مجلس سنای آمریکا نیز در قالب بودجه نظامی سال ۲۰۲1 
مورد تصویب قرار گرفت. این طرح با رأی موافق بیش از دو سوم اعضای 
مجلس سنا به تصویب رسید و به همین دلیل وتوی احتمالی ترامپ نیز بر آن 
اثری نخواهد داشت.در الیحه بودجه نظامی آمریکا طرح تحریم ترکیه به دلیل 

خرید و استفاده از سامانه موشکی اس 4۰۰ روسیه لحاظ شده است.

س���رویس خارج���ی: مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 
1۵ صفحه ای در حمایت از مذاکرات 

صلح در افغانستان تصویب کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با تصویب قطعنامه ای از پیش���رفت 
در مذاکرات صلح افغانستان استقبال 

کرد.13۰ کشور عضو مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در حمایت از این 
قطعنامه رای دادند. روسیه رای مخالف 
و کشورهای چین، پاکستان و بالروس 
رای ممتنع دادند. ۵9 کشور دیگر نیز 
از رای دادن خودداری کردند.قطعنامه 
سازمان ملل تحت عنوان »وضعیت 

افغانس���تان« شامل موضوعاتی چون 
صلح و آشتی، دموکراسی، حاکمیت 
قانون، حقوق بشر، مبارزه علیه مواد 
مخدر و همکاری منطقه ای می شود.
سازمان ملل با تصویب این قطعنامه 
خواستار توقف فوری خشونت ها شد 
و دولت افغانستان و طالبان را به کاهش 

خش���ونت ترغیب کرد.دراین حال 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران 
که به کابل سفر کرده است در دیدار با 
مشاورامنیت ملی افغانستان، بر حمایت 
تهران از دولت و روند صلح و قانون 

اساسی این کشور تاکید کرد.

تصویب قطعنامه حمایت از مذاکرات صلح افغانستان در  سازمان ملل

حمایت فرانسه از 
حفتر  شرم آور است

س���رویس خارجی:وزیر دفاع 
دولت وفاق  ملی لیبی  در مصاحبه ای، 
حمایت پاریس از ژنرال»خلیفه حفتر« 

را »شرم آور« خواند.
»صالح الدی���ن النمروش« در 
مصاحبه با ش���بکه »فرانس ۲4« به 
مواضع فرانسه تاخت و حمایت های 
فرانس���ه از خلیفه حفتر فرمانده 
نیروهای موس���وم به »ارتش ملی 
لیبی« را محکوم کرد.وی افزود: ما 
امیدواریم که فرانسه مواضعش را 
تغییر دهد البته این شرم آور است 
که  پاریس سال ها از حفتر حمایت 

کرده است.
النم���روش به دفاع از مواضع  
آن���کارا در لیب���ی  هم پرداخت و 
گفت:همکاری نظامی دولت وفاق 
مل���ی لیبی با ترکی���ه، کامال یک 
توافق علنی و اعالم ش���ده است و 
مانند اتحاد و ائتالف های حفتر با 
حامیانش، مخفی نیست.النمروش با 
بیان این که امکان مشروع شناختن 
حفتر در تحوالت لیبی وجود ندارد، 
افزود:  حفتر یک جنایتکار جنگی 
است.وی هشدار داد، اگر نیروهای 
وف���ادار به حفتر به نقض آتش بس 
در لیب���ی ادامه دهند در آن صورت 
دولت وفاق ملی از آتش بس خارج 
می شود و حمالت به نیروهای حفتر 

را از سر خواهد گرفت.

دولت  قانونی ليبی:

اتهام زنی تازه شورای 
امنیت به کره شمالی

سرویس خارجی:هفت کشور 
عضو شورای امنیت سازمان ملل، 
پیونگ یانگ را به استفاده از پاندمی 
کرونا برای سرکوب هر چه بیشتر 
حقوق بش���ر در کره شمالی متهم 

کردند.
کش���ورهای آلمان، انگلیس، 
فرانسه، بلژیک، استونی، آمریکا و 
جمهوری دومینیکن پس از مخالفت 
روس���یه و چین با برگزاری یک 
جلسه علنی درخصوص رسیدگی 
به نقض حقوق بشر در کره شمالی، 
این موضوع را در یک نشس���ت 
مجازی غیرعلن���ی مطرح کردند.

این هفت کش���ور در بیانیه ای که 
توسط »کریستوف هویسگن« سفیر 
آلمان در س���ازمان ملل قرائت شد، 
گفتند: نقض  حقوق بشر کره شمالی 
تهدیدی حتمی برای صلح و امنیت 
بین المللی است. دولت کره شمالی 
به جای ص���رف منابع برای مردم 
کش���ورش، آنها را برای برنامه های 
غیرقانونی اتمی و موشک بالستیک 

تخصیص می دهد. 
هویسگن گفت: تصمیم دولت 
پیونگ یانگ برای در اولویت قرار 
دادن برنامه های تسلیحاتی  خود به 
جای نیازهای مردم کش���ورش و 
انزوای آنها از جامعه بین الملل، بدون 
تردید تاثیرات پاندمی کرونا بر مردم 

کره شمالی را بدتر می کند. 

«�گ�هي من�اقصه ع�موم�ي»
شركت گستر� صنايع �يلي �ير�� (سهامي خا�) �� نظر ���� نسبت به خدما� خريد �ستگا� 
جوشكا�� مقا�متي سربه سر (Stationary Flash Butt Welding) �يل به تكه مركز� به همر�� 
كليه ملز�ما� �� يكي �� سا�ندگا� معتبر بين �لمللي �قد�� نمايد. لذ� تأمين كنندگا� ����� ���مه كا�� 

مرتبط� مي تو�نند با توجه به مو��� �يل نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه �قد�� نمايند.
موضو� مناقصه:

  Stationary Flash Butt Welding �نتخا� تأمين كنند� جهت خريد يك �ستگا� جو�) 
به همر�� كليه ملز�ما� مطابق مشخصا� مند�� �� �طالعا� فني ��خو�ست.

مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ 99/09/23 لغايت 99/10/03
�خرين مهلت جهت تسليم پيشنها�: ساعت 14:30 تا�يخ 99/10/03

���� محل ��يافت �سنا� � ���ئه پيشنها�ها: تهر��� خيابا� �صا� شير���� تقاطع خيابا� 
�يتاليا� پال� 66� ساختما� صند�� پس �ند�� كا�كنا� ��� �هن �.�.�� طبقه ���� �فتر شركت �يريد� 

��حد با��گاني خا�جي� 88995126�021
تضمين شركت �� مناقصه: 500,000,000 �يا� (پانصد ميليو� �يا�) به صو�� چك تضمين 

شد� بانكي متعلق به شركت كنند� � يا ضمانتنامه بانكي.
مد��� ال�� جهت ��يافت �سنا�: معرفي نامه معتبر.

���ئه ���مه كامل � �سنا� ثبتي �� طر� تأمين كنند� به همر�� پاكتها� پيشنها� قيمت �لز�مي مي باشد.
���يابي عمومي � �ختصاصي شركتها با توجه به شر�يط مو�� نظر شركت گستر� صنايع �يلي �ير�� 

�نجا� گرفته � شركت كنندگا� �� مناقصه حق �عتر�� به نو� � نحو� ���يابي نخو�هد ��شت.
��يافت �سنا� مناقصه � يا �مضا� �سنا� مناقصه هيچگونه حقي بر�� شركت كنند� �� مناقصه �يجا� 

ننمو�� � شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
(هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.)

�گهى مناقصه  عمومى يك مرحله ��
����� جها� كشا���� شما�� 99/14 (چا� نوبت ���)

شركت شهركها� كشا����

شركت ش��هركها� كشا���� ��بس���ته به ����� جها� كشا���� به ش���ما�� ثبت 49532 � شناس���ه ملى 10100947065 �� نظر ���� �� محل 
�عتبا��� عمر�نى (����� خز�نه �س���المى - با سر�سيد حد�كثر �� ساله � س���اير منابع �عتبا�� به تشخيص كا�فرما) مناقصه عمومى يك مرحله �� موضو� 
" �حد�� كانا� MCn �� كيلومتر 300+11 تا 870+12 مجتمع پر��� ميگو� 6000 هكتا�� گميش���ا� ��قع �� �س���تا� گلستا�" به شما�� فر�خو�� 
2099001536000106 �� �� طريق مناقصه عمومى س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س���تا�) برگز�� نمايد كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� طريق 

سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.
1) مبلغ بر���� پايه: 87007 ميليو� �يا�

2) مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 4351 ميليو� �يا� 
3) حد�قل �تبه � �شته مو�� نيا�: �تبه 5 �شته ��

4) مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ 1399/09/23 لغايت 1399/09/29 �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
5) مهلت ��سا� پاسخ �سنا� مناقصه: تا ساعت 16:00 تا�يخ 1399/10/09 (�� طريق سامانه مزبو�)  

6) �ما� با�گشايى پيشنها�ها: ساعت 10 قبل �� ظهر ��� چها�شنبه به تا�يخ 1399/10/10 به ���� بند 7
7) ���� مناقصه گز��: تهر��- خيابا� شهيد �كتر عباسپو� (تو�نير)- نبش كوچه گيتا- پال� 8

8) هزينه ��� �� نوبت �نتشا� �گهى �� ���نامه ها� �طالعا� (نوبت ���)� �ير�� (نوبت ���) � محلى �ستا� گلستا� به عهد� برند� مناقصه مى باشد.
9) به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر�� � مخد�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

10) ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
تلفن: 88671116-17 �بيرخانه كميسيو� معامال� 
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خورش��ید م��ا از س��تارگان نوع G اس��ت که به 
آنه��ا کوتول��ه زرد و س��تاره کوتوله Gنی��ز می گویند. 
خورش��ید 86/99 درصد از جرم منظومه شمس��ی را به 
خود اختصاص داده اس��ت و نور آن منبع اصلی انرژی 
س��یاره زمین به ش��مار می آید. هیدروژن و هلیوم مهم 
ترین عناصر تشکیل دهنده خورشید هستند و به ترتیب 
 9/74 درص��د و 8/23 درص��د از ج��رم آن را تش��کیل 
می دهند. علی رغم تصور عموم مردم، وقتی خورش��ید 
را از درون فضا نگاه می کنیم یا اگر در ارتفاع زیادی از 
آسمان باشیم، پی می بریم که بیشتر یک ستاره سفید 

رنگ است تا این که رنگی زرد داشته باشد.
خورشید یکی از ستارگان کهکشان راه شیری و 
تنها س��تاره منظومه خورشیدی به شمار می رود که در 
مرکز آن قرار دارد. این جس��م کیهانی یک کره کامل 
اس��ت که از پالس��مای داغ س��اخته شده و در میانه آن 

میدان مغناطیسی برقرار است.
خورشید گردترین جسم کیهانی است که تاکنون 
مورد مطالعه و اندازه  گیری قرار گرفته است. به طوری 
ک��ه تف��اوت می��ان عریض تری��ن و باریک ترین قطر 

خورشید کمتر از عرض یک تار موی انسان است.
خورش��ید س��طح جامدی ندارد و پیش تر تصور 
می شد که حرکت وضعی آن اندکی سطح جامد فراهم 
می کند، اما اندازه گیری های جدید نش��ان می دهد که 
این س��طح صاف حتی کوچک تر از چیزی اس��ت که 
پیش بینی ش��ده اس��ت. اگر خورش��ید را یک توپ به 
قطر یک متر در نظر بگیریم، اندازه خط اس��توایی آن 
17 هزار هزارم یک متر بزرگتر از اندازه قطب های آن 
خواهد بود. دانش��مندان ب��رای این پژوهش اطالعات 
رصدخانه دینامیک خورش��یدی را مورد بررس��ی قرار 
داده اند. آنها پیش تر تصور می کردند که شکل خورشید 
در چرخش ه��ای آن متفاوت اس��ت، اما پژوهش های 
جدید نش��ان می دهد که ش��کل تنها س��تاره منظومه 
شمسی کاماًل ثابت است. همچنین پژوهشگران تصور 
می کردند که خورشید اندکی مسطح باشد چرا که هیچ 
سطح جامدی ندارد. اکنون دانشمندان اعتقاد دارند در 
حالی که همه چیز در خورشید در گردش 11 ساله آن 
تغییر می کند، اما ش��کل آن بدون تغییر باقی می ماند. 
نیروهای خورش��یدی زیر س��طحی چون مغناطیسم و 

تالطم ممکن است در مقایسه با تصورات پیشین، تأثیر 
قدرتمند تری روی شکل خورشید بگذارد.

رش��ته  ها و ش��عله های خورش��یدي � رشته هاي 
خورش��یدي به ابرهاي خنک  تر ماده خورش��یدي گفته 
مي  ش��وند که در باالي س��طح خورش��ید با نیروهاي 
ناپایدار مغناطیس��ي متصل ش��ده  اند. ناس��ا تصویر و 
ویدئویی از رشته شالق مانند خورشیدی منتشر کرده 
که بیش از یک میلیون مایل باالی س��طح خورشیدی 
فوران کرده بود. این صحنه توسط رصدخانه دینامیک 

خورشیدی شکار شد.بر اساس اعالم ناسا، این رشته ها، 
ابرهای خنک تری از مواد خورشیدی هستند که توسط 
نیروهای مغناطیس��ی ناپایدار در باالی سطح خورشید 
ایجاد می ش��وند.این رش��ته که به مدت چند روز قابل 
مش��اهده بودند، حلقه های بزرگی از گازهای درخشان 
هستند که می توانستند به ارتفاع صدها هزار مایلی در 
باالی سطح خورشید برسند.این رشته ها ابرهای سردتر 
از مواد خورشیدی بودند که باالی سطح خورشید قرار 
داشتند و دارای نیروی مغناطیسی غیرثابتی بودند.این 
تصویر نمونه کالس��یک از برجستگی های خورشیدی 

بود، رش��ته بلند و درونی که از س��طح خورش��ید بیرون 
زده اس��ت.این برجس��تگی ها که به س��طح خورش��ید 
در فوتوس��فر متصل ش��ده و اتمس��فر داغ خورش��ید را 
تش��کیل داده به تاج خورش��ید نیز ش��هرت دارند. یک 
برجستگی خورشید در مقیاس زمانی یک روز تشکیل 
می ش��ود و برجس��تگی های ثابت ممکن است چندین 
ماه در تاج خورش��یدی بمانند یا حلقه هایی را به طول 
هزاران کیلومتر در فضا ایجاد کنند.این در حالی است 
ک��ه دانش��مندان در ح��ال حاضر چگونگ��ی و چرایی 

ش��کل گیری این برجستگی ها را مطالعه می کنند.این 
تصوی��رو ویدئوی باورنکردن��ی از رصدخانه دینامیک 
خورش��یدی نشان دهنده رش��ته شالق مانند خورشید 
در مرکز تصویر بود که طول آن به 800 هزار کیلومتر 

می رسید.
خورشید گاهی شعله های بزرگی را به سوی زمین 
پرتاب می کند که حامل میلیون ها تن ذرات خورشیدی 
هستند؛ ذراتی که ماهواره ها و سیستم های الکترونیکی 
زمینی را تحت تأثیر قرار می دهد. مدل های پژوهشی 
ناس��ا تخمی��ن زده این فوران توده تاج خورش��یدی با 

س��رعت 1,120 کیلومت��ر بر ثانیه حرک��ت کرده و به 
زمین می رسند.

»فوران توده تاج خورش��یدی«، شعله های نسبتًا 
کوچک خورش��یدی هس��تند که در کالس � Cطبقه 
بندی می ش��ود؛ یعنی از نظر قدرت پس از ش��عله های 

کالس Xو Mقرار دارند.
در گذش��ته فوران خورش��یدی مش��ابهی موجب 
شکل گیری شفق هایی نزدیکی قطب های زمین شده 
بود اما سیستم های مخابراتی را مختل نکرده یا به طور 
چشمگیری در سیستم های موقیعت یابی یا سیستم های 

مخابراتی بر پایه ماهواره دخالت نداشته اند.
رادیوتلسکوپ MWA � »آرایه رادیو تلسکوپی 
دید گسترده مورچیسون« )MWA( رادیوتلسکوپی 
برای رصد توفان های خورش��یدی اس��ت که می تواند 
دید زمینی ها را از خورش��ید بهبود بخش��یده و هش��دار 
اولیه ای را از توفان های مهیب خورشیدی اعالم کند. 
این رادیو تلسکوپ فرکانس پایین می تواند توفان های 
مهیب خورش��یدی را تش��خیص ده��د و نظارت کند. 
این توفان ها که ممکن اس��ت به ارتباطات ماهواره ها، 
شبکه های برق، سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای 
GPSآسیب وارد کنند در سال 1989 و در طول آخرین 
اوج چرخ��ه فعالیت خورش��ید، برق 6 میلیون نفر را در 

کانادا قطع کرد.
هدف شناس��ایی توفان های خورشیدی در چهار 
برابر دوره ای است که در حال حاضر توسط ماهواره های 
نزدیک به زمین فراهم می ش��ود. این تلس��کوپ فواید 
واقع��ی و ف��وری ب��رای کل جمعی��ت زمی��ن دارد و 
دس��تاورد فوق العاده ای است که می تواند از تجهیزات 
و فناوری ه��ای زمینی موجود در مدار و فضای اطراف 
محافظت کند. همچنین عالوه بر رصد خورش��ید، به 
دانشمندان کمک می کند نگاه و دید بی سابقه ای از کل 
تاریخ کائنات از جمله چگونگی ش��کل گیری نخستین 

ستاره ها و کهکشان ها داشته باشند.
این رادیو تلسکوپ نتیجه یک پروژه مشترک بین 
چند دانشگاه در سطح بین المللی است و برای ساخت 
آن که از س��ال 2007 تا س��ال 2012 به طول انجامید، 
اهداف متعددی وجود داش��ته اس��ت. مطالعه خورشید، 

هلیوسفر و یونوسفر زمین از آن جمله هستند.

ماهیت و عملکرد خورشید در منظومه شمسی
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حدود دو دهه پیش گروهی از نورون های مغزی 
به نام »یاخته های زمانی« در موش ها کش��ف ش��دند. 
این یاخته ها نقش منحصر به فردی در ثبت زمانی که 
وقای��ع در آن اتفاق می افتند ایفا می کنند. بدین ترتیب 
ب��ه مغ��ز این امکان را می دهند تا ترتیب وقوع اتفاقات 
را درست و منظم در حافظه رویدادی )اپیزودیک( فرد 

عالمت گذاری کند.
یاخته ه��ای زمان��ی در هیپوکمپوس )اَس��َبک( 
مغ��ز قرار دارن��د و هنگامی که موش ها در حال به رمز 
درآوردن و ی��ادآوری اتفاق��ات هس��تند نوعی الگوی 
فعالیت خاص از خود نشان می دهند. آنها با برانگیخته 
ش��دن در یک توالی قابل تکرار به مغز کمک می کنند 
 زمان رخ دادن اتفاقات را سازمان دهی کنند. زمان بندی
  برانگیختگ��ی ای��ن یاخته ه��ا بر عهده ام��واج مغزی 
5 هرتزی به نام نوس��انات »تتا« اس��ت و به این فرایند 

پیشروی )precession(گفته می شود.
پژوهش��گران »دانش��گاه تگزاس شعبه جنوب 
غرب��ی« اطالعات ت��ازه ای درباره نح��وه رمزگردانی 
زمان و مکان در مغز و تبدیل آنها به خاطرات به دست 
آورده ان��د. یافت��ه آنها عالوه ب��ر این که پژوهش های 
انجام شده روی حافظه را غنی تر می کند، روزی زمینه 
را برای روش های درمانی جدیدی که به منظور مقابله 
با از دس��ت رفتن حافظه به کار می روند فراهم خواهد 
کرد. افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند یا مبتال به 

آلزایمر هستند نفع زیادی از آن خواهند برد.
آنه��ا می خواس��تند بدانند آیا انس��ان ها نیز مانند 
موش ه��ا یاخته ه��ای زمانی دارند یا خیر، بنابراین یک 
آزم��ون حافظ��ه انج��ام دادند که مغز را وا می داش��ت 
در رابط��ه با اطالع��ات مربوط به زمان، پاس��خگوی 
مطالباتی باشد. پس از عده ای افراد داوطلب از »واحد 
پایش بیماری صرع« خواس��تند با آنها همکاری کنند. 
بیماران مبتال به صرع چند روز را در این انس��تیتو که 
وابس��ته به دانش��گاه تگزاس است س��پری می کنند تا 
 در روز مق��رر مغزش��ان برای خ��ارج کردن بخش های 
آسیب دیده در اثر حمله صرعی مورد عمل جراحی قرار 
گی��رد. الکترودهایی که در مغ��ز این بیماران ایمپلنت 
ش��ده اند به پزشکان جراح کمک می کنند محل دقیق 
ب��روز حمل��ه را در مغز شناس��ایی کنن��د، عالوه بر این 
ک��ه اطالع��ات مفیدی از عملکرد درون��ی مغز فراهم 

می کنند.
پژوهش��گران در مدت��ی که فعالی��ت الکتریکی 
هیپوکامپوس را در مغز 27 فرد داوطلب ثبت می کردند، 
از آنها خواستند زمانی را که باید در عرض 30 ثانیه 12  
کلمه را به یاد می آوردند و در حین انجام آن یک مسأله 
ریاض��ی کوت��اه را نیز حل می کردند به یاد بیاورند. حل 
مس��أله از این جهت به آنها محول ش��د که حواسشان 
منحرف شود و مجال به خاطر سپردن لیست کلمات را 
نداشته باشند. آنها می خواستند ببینند داوطلبین در 30 

ثانیه بعد، چند کلمه از آن 12 کلمه را به یاد می آورند. 
ای��ن کار نیازمن��د انطباق هر کلمه با یک مقطع از این 
زمان 30 ثانیه ای است. این امر به آنها فرصت می داد 
ت��ا به دنب��ال یاخته های زمانی بگردند. نتیجه آزمایش 
بس��یار جالب توجه بود: آنها نه فقط توانس��تند جمعیت 
زیادی از یاخته های زمانی را بیابند، بلکه با برانگیختگی 
این یاخته ها روشن شد افراد مورد آزمایش با چه کیفیتی 
توانس��تند کلمات را در طول زمان به هم پیوند دهند. 
 temporal( »به این پدیده »خوش��ه بن��دی زمانی

clustering(می گویند. باالخره لحظه ای فرا رسید 
که یاخته های زمانی پیش��روی مرحله ای را در انس��ان 

نیز از خود بروز دادند.
دانش��مندان ت��ا س��ال ها این فرضی��ه را مطرح 
می کردند که یاخته های زمانی مانند چس��ب هس��تند، 
یعن��ی خاطرات ناش��ی از رخداده��ای زندگی را به هم 
می چسبانند.  تا اینجا اطالعات به دست آمده مربوط به 
نخستین مطالعه، یعنی مطالعه روی یاخته های زمانی 
بود. در مطالعه دوم، یک تیم پژوهشی روی یاخته های 

مکان��ی کار کردند. یاخته ه��ای مکانی مجموعه ای از 
س��لول های هیپوکمپوس مغز هم در جانوران و هم در 
انسان ها هستند که محل وقوع اتفاقات را ثبت می کنند. 
پژوهش��گران از مدت ها پیش می دانس��تند زمانی که 
موش ها از مس��یری که قباًل طی کرده اند دوباره عبور 
می کنن��د، نورون های��ی که مس��ئول رمزگردانی نقاط 
مختلف در طول مس��یر هس��تند به ص��ورت متوالی و 
پش��ت سر هم برانگیخته می ش��وند، مانند یاخته های 
زمانی که به ترتیب زمان وقوع رخدادها دچار انگیزش 

می ش��دند. ب��ه عالوه، هنگامی که موش ه��ا با پویایی 
زی��اد در ح��ال کند و کاو در محل��ی بودند، یاخته های 
مکانی سازماندهی بیشتری پیدا می کردند و محل های 
مختلف را به صورت حرکتی رفت و برگشتی در پیش 
روی م��وش قرار می دادند. این رفت و برگش��ت های 
رادار مانند مکان ها در هر ثانیه حدود 8 تا 10 بار اتفاق 
می افتاد و تصور می شد ناشی از مکانیسم مغز در پیش 

بینی بالفاصله رویدادهای بعدی یا نتایج آنها باشد.
ب��رای تعیی��ن این که این خاط��رات رو به عقب 
و رو ب��ه جل��و چگونه با هم عم��ل می کنند و در تعامل 
هس��تند، پژوهشگران الکترودهایی را در هیپوکمپوس 
موش ه��ا قرار دادند و اجازه دادند موش ها در دو مکان 
مختل��ف ب��ه کاوش و تکاپو بپردازند: یک فضای مربع 
و یک مسیر مستقیم و طوالنی. برای تشویق موش ها 
به حرکت نیز در چند نقطه از این دو محل گودال هایی 
پر از شیر شکالت قرار دادند. سپس فعالیت یاخته های 
مکانی موش ها را بررسی کردند تا ببینند به چه میزان 

با مکان های تردد موش ها منطبق هستند.
گ��روه معین��ی از نورون ه��ا هنگامی برانگیخته 
ش��دند ک��ه موش ها در این فضاه��ا حرکت می کردند. 
نورون ه��ا اطالع��ات مکان��ی را رمزگردان��ی کردند. 
هم��ان نورون ه��ا در همان توال��ی و ترتیب در زمانی 
برانگیخته ش��دند که موش ها دوباره و دوباره از همان 
مس��یرها عبور می کردند و گاهی هم از لحاظ دوره ای 
معک��وس برانگیخته می ش��دند، چون موش ها قدم به 
نقاط متفاوتی از مس��یر خود می گذاشتند. پژوهشگران 
ب��ا ای��ن آزمایش به کش��ف تازه ای رس��یدند: در حین 
ای��ن ک��ه موش ه��ا در این فضاها حرک��ت می کردند، 
نورون هایش��ان ن��ه فقط توالی ه��ای رو به جلو و پیش 
بینی کننده را بروز دادند، بلکه توالی های رو به عقب و 
پس نگرانه ای را نیز نمایان کردند. هنگامی که موش ها 
ب��ه جل��و حرکت می کردند، مغ��ز آنها مدام بین این که 
انتظار رویداد بعدی را داش��ته باش��د و رویدادی را که 

اتفاق افتاده را  به یاد بیاورد در نوسان بود.
با مشاهده این واکنش ها در موش ها دانشمندان 
به این نتیجه رسیدند که فاصله بین اکتشافات مهم در 
زمینه جانوران و این که چطور می توانند به کشف های 
بیش��تر در مورد انس��ان ها کمک کنند اکنون بس��یار 

کوتاه تر شده است.

مغز چگونه مکان و زمان دقیق را به یاد می آورد؟
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پژوهشگران »دانشگاه سان فرانسیسکو، کالیفرنیا« در ایاالت 
متح��ده روش جدیدی را برای آزمای��ش بیماری کووید-19 تدبیر 
کرده ان��د ک��ه ب��ا کمک آن الگ��وی متفاوتی از بی��ان ژن ایمنی در 
افراد مبتال به این بیماری شناس��ایی می ش��ود. این نوع آزمایش 
می تواند به عنوان روش��ی برای بررس��ی خطاه��ای احتمالی که به 
دنبال آزمایش های اس��تاندارد ایجاد می ش��وند و به طور مس��تقیم 

ویروس کرونا را شناسایی می کنند به کار برده شود.
به عالوه، الگوهای بیان ژن مش��اهده ش��ده در بیماران مبتال 
به کووید-19 که در این پژوهش ش��رکت کردند نش��ان می دهند 
که ویروس کرونا علی رغم ویروس های تنفس��ی دیگر، می تواند 
واکنش ه��ای ایمن��ی را در همان مراحل آغازین بیماری س��رکوب 
کند و این سبب می شود که ویروس پیش از این که عالئم نمایان 

شوند منتشر شود.
پاسخ ایمنی بدن انسان به عفونت های تنفسی به میزان زیادی 
در بروز عالئمی مانند تب، گرفتگی بینی و سرفه نقش دارد. همین 
امر است که فرد را وا می دارد تا خود را از افراد سالم جدا کند و برای 
آزمای��ش دادن مصمم ش��ود. از آنجا ک��ه افراد مبتال به کووید-19 
در اوایل دوره بیماری به باالترین حد ممکن مس��ری هس��تند، این 
پاس��خ ایمنی سرکوب ش��ده در مراحل اولیه بیماری احتمال این را 
که افراد بیمار، دیگران را قبل از پی بردن به مبتال شدن خودشان 

آلوده کنند بیشتر می کند.
پژوهش��گران ای��ن مطالعه جدید، مقاله خ��ود را در 17 نوامبر 
در ژورنال Nature Communicationsمنتشر کردند. به 
عقی��ده آنه��ا اگرچه با این راهکار جدید ک��ه برای آزمایش بیماری 
تدبیر شده، مولکول های کاماًل متفاوتی مورد مطالعه قرار می گیرند 
)مولکول هایی که متعلق به فرد مبتال هستند نه متعلق به ویروسی 
که او را بیمار کرده است(، می توان این آزمایش را با استفاده از همان 
فن��اوری PCR )واکنش زنجیره ای پلیم��راز( که روی نمونه های 

گرفته شده از مخاط بینی اِعمال می شود نیز انجام داد. 
این شیوه می تواند به عنوان یک آزمایش استاندارد به کار رود 
یا در ترکیب با همان مراحلی که در تس��ت PCRبرای شناس��ایی 
ویروس طی می ش��وند به کار برده ش��ود. تلفیق دو یا چند فناوری، 
احتم��ال ای��ن که نتیجه آزمایش به اش��تباه منفی یا مثبت ش��ود را 

کاهش می دهد.
آزمایش های��ی که برای س��نجش تغیی��رات در بیان ژن های 
ایمن��ی انجام می ش��وند، حتی بدون این ک��ه لزومًا خود ویروس را 
شناس��ایی کنند می توانند تعیین کنند آیا کسی مبتال به کووید-19 

هست یا خیر. 
این پژوهش��گران س��ه نسخه مختلف از آزمایش جدید خود را 
ک��ه ب��رای اثب��ات این راهکار الزم بود پدید آوردند. یک نس��خه بر 
اساس بازخوانی فعالیت ژنی در سه ژن اصلی، یک نسخه بر اساس 
بازخوانی 10 ژن و یک نسخه بر اساس بازخوانی 27 ژن. با این سه 
آزمایش، عفونت ناش��ی از کووی��د-19 به طور جداگانه در بیماران 
بالینی تش��خیص داده ش��د و هر چه بر تعداد ژن ها افزوده می ش��د، 

حساسیت آزمایش نیز باالتر می رفت.
آنها قصد دارند یکی از این نس��خه های آزمایش فعال س��ازی 
ژن را هم به منظور مشخص کردن نتیجه آزمایش های PCRکه 
به اشتباه منفی شده اند )آزمایش هایی که در آنها شناسایی ویروس 
به طور مس��تقیم با شکس��ت همراه می شوند( و هم به منظور خارج 

کردن نتایجی که به اش��تباه مثبت ش��ده اند )نمونه هایی که در اثر 
تماس با نمونه های دیگر در آزمایش��گاه ویروس��ی ش��ده اند( به کار 
ببرند. نتایجی که به اشتباه مثبت شده اند زمانی مشکل ساز می شوند 
ک��ه در جمعیت های��ی با تعداد مبتالیان اندک به طور مداوم از افراد 
ب��دون عالئم آزمایش گرفته می ش��ود. حت��ی افزودن تنها چند ژن 
به آزمایش هایی که در حال حاضر برای شناس��ایی ویروس گرفته 

می شوند، می تواند دقت آزمایش را تا حد بسیار زیادی باال ببرد.
پژوهش��گران برای این که پی ببرند چه تغییراتی در فعالیت 
ژنی در عفونت ناشی از عملکرد ویروس متمایز و برجسته هستند، 
نخس��ت هم��ه ماده ژنتیکی موج��ود روی پنبه نمونه گیری را که از 
مجرای تنفس��ی فوقانی برداش��ته شده بود بررسی کردند تا بتوانند 

مهم ترین شاخص های پیش بینی عفونت را شناسایی کنند.
راهکار آنها در واقع فراژنی اس��ت، چرا که از هر نمونه تمامی 
اطالعات ژنتیکی را اس��تخراج کردند، هم اطالعات ژنتیکی بیمار 
و ه��م اطالع��ات ژنتیکی همه میکروب ه��ای موجود در نمونه. به 
عبارتی دیگر، هم میکروارگانیس��م ها مورد توجه قرار گرفتند و هم 

بیان ژن در بدن انسان.
نمونه های��ی که مورد مطالعه ق��رار گرفتند متعلق به بیمارانی 
بودند که عالئم تنفس��ی داش��تند و به این دلیل تس��ت کووید-19 
از آنه��ا گرفته ش��د که احتم��ال می رفت این بیماری توجیهی برای 
اختالل تنفس��ی آنها باش��د. آزمایش نش��ان داد که بیشتر بیماران 
تنفسی مبتال به کووید-19 بودند، اما معلوم شد که بعضی از آنها یا 
با ویروس های بسیار معمول تری مانند ویروس آنفلوآنزا بیمار شده 

بودند یا علت بیماری آنها غیر ویروسی بود.
در نمونه های گرفته شده از بیماران مبتال به کووید-19 انتظار 
می رفت ژن هایی که در تحریک مسیرهای التهابی دستگاه تنفسی 
نقش دارند به ش��دت فعال ش��وند، چون همه از رفتار بی محابای 
وی��روس جدی��د کرونا مطل��ع بودند. اما از این ک��ه دیدند نتیجه بر 
خالف انتظارش��ان ش��د تعجب کردند. واقعیت این بود که بعضی از 
مسیرهای التهابی که به وسیله ویروس های دیگر فعال شده بودند 
در اثر ابتالی فرد به کووید-19 غیر فعال مانده بودند و هیچ گونه 

واکنشی در آنها مشاهده نشد.
دانش��مندان با کمک الگوریتم های رایانه ای و بررس��ی مقدار 
زیادی داده موفق شدند الگوی متفاوتی از بیان ژن را که با سرکوب 
پاس��خ های ایمنی خاصی مرتبط بود و در اوایل آلوده ش��دن بدن به 
ویروس کرونای جدید اتفاق می افتاد را شناس��ایی کنند. تغییرات 
مش��اهده ش��ده متفاوت از تغییراتی بودند که در دیگر عفونت های 
ویروسی یا بیماری های تنفسی غیر  ویروسی دیگر دیده شده بودند. 
ش��ناختن این الگوی متفاوت، فرصت را برای تش��خیص بیماری 

کووید-19 در افراد فراهم می کند.
الگوی بیان ژن سرکوب گر دستگاه ایمنی که پژوهشگران در 
موارد ابتال به کووید-19 کشف کردند، نمایان گر ماهیت پنهان کار 
این ویروس به ش��دت مس��ری است. ویروس جدید کرونا بر خالف 
نخستین کروناویروسی که در سال 2002 در سطح جهانی اضطراب 
ایجاد کرد و صدها نفر قربانی گرفت، در روزهای آغاز ابتال، پیش از 
این که عالئم بیماری را نشان دهد یا هنگام ظاهر شدن نخستین 
عالئم، بیش��ترین خطر س��رایت را دارد. این ویژگی س��بب می شود 
افرادی که ناقل ویروس کرونا هستند پیش از آن که خودشان متوجه 

شوند بیمار شده اند ویروس را به دیگران منتقل کنند.

سنجش پاسخ ایمنی به بیماری کووید-19
کووید-19کووید-19

پیشگیری اختصاصی
در مقابل بعضی از بیماری ها مانند سرخک و آبله، 
کاربرد واکس��ن به تنهایی روش��ی راحت و قطعی برای 
پیش��گیری اس��ت. برای جلوگیری از ماالریا، به ویژه در 
مناطق ماالریاخیز که س��وش های خطرناک و مقاومی 
به سمپاشی در محیط وجود دارند، تجویز داروهایی برای 
مدت محدود و نیز کاربرد داروهایی برای پیش��گیری از 
مننژیت ضروری اس��ت. در فصولی که تراکم انس��انی 
بس��یار زیادی در زمان نس��بتًا محدودی به وجود می آید 
)مانن��د دوران حج( می ت��وان از تجویز داروهای خاصی 

برای مدت محدود استفاده کرد.
هرچند امید و اش��تیاق جوامع انسانی برای کشف 
و شناخت واکسن کووید-19 قابل تحسین است، نباید 
امید داشت که در کوتاه مدت یا میان مدت برای جمعیت 
8 میلیاردی س��یاره زمین واکس��نی تهیه ش��ود چرا که 
چن��دان منطقی و قابل دس��ترس نیس��ت، بلکه باید به 
کم اثر بودن یا عماًل بی اثر بودن واکس��ن نیز فکر کرد. 
برای مثال، واکسن ضد التور )ضد وبا( که ساخته شده، 
عماًل در جریان همه گیری ها نقش مثبِت محسوس��ی 

نداشته است.
واکسن کزاز نیز علی رغم این که بسیار مؤثر است، 
هر ده سال یک بار باید بار دیگر تزریق شود. انجام این 
کار برای یک جمعیت چند میلیاردی در مورد واکس��نی 

با تأثیر محدود بسیار مشکل است.

با کوش��ش هایی که انجام ش��ده، برای ویروس 
HIVک��ه ش��باهت هایی ب��ا کووی��د-19 دارد هنوز 
واکس��نی س��اخته نشده اس��ت. در مورد کرونا نیز الزم 

است به شواهد زیر توجه کنیم:
 - هر س��ال در پاییز بیماری هایی با نام غیر دقیق
 و غیر علم��ی س��رماخوردگی ب��ه وج��ود می آین��د که 
ویروس های بعضی از آنها از خانواده کرونا هس��تند. به 
نظر می آید که قدرت پیش��گیری و مصونیت خاصی در 
براب��ر این ویروس ه��ای کرونا که به هر حال از خانواده 

کووید-19 هستند به وجود نیامده است.
- در هم��ه گی��ری ووه��ان و ژاپ��ن، گ��زارش 
ش��ده ب��ود بعض��ی از افرادی که قباًل مبت��ال به بیماری 

 

کووید-19 تشخیص داده شده بودند، در مدت کوتاهی 
پ��س از مرخصی از بیمارس��تان دوب��اره به  کووید-19 

دچار شدند.
برای برخی از بیماری های تغذیه ای مانند مواردی 
از گواتر که به علت کمبود ید در رژیم غذایی به صورت 
همه گیری ه��ای س��بک و آندمی��ک در ناحیه ای ایجاد 
می شود و نیز در پیدایش شب کوری که به علت کمبود 
ویتامین Aپیدا می ش��ود، تجویز این ویتامین هم برای 

درم��ان و هم برای پیش��گیری اختصاص��ی تنها از این 
بیماری های خاص بسیار مؤثر و کارساز است.

برای پیش��گیری اختصاصی از بیماری کووید-19 
در سطح بین المللی، از انواع و اقسام داروهایی استفاده 
شد که به نقل قول از سازمان جهانی بهداشت و مراکز 
علم��ی معتب��ر نه فقط مؤثر نبودند، بلکه امکان داش��ت 

خطرناک هم بوده باشند.
 

پیشگیری نوع دوم
ای��ن نوع پیش��گیری به دنب��ال مراحل مختلفی از 
بیماری )شامل مرحله اول پیدایش بیماری، مرحله اول 

قابل تشخیص یا بیماری پیشرفته( انجام می شود. 
در م��ورد کرون��ا، در برخی م��وارد انجام آن چه در 
پیش��گیری نوع اول بیان شدند کارساز نیستند، بنابراین 
هرچند زودتر بایستی به مراقبت های پرستاری در سطح 
مناسب و تجویز داروهایی برای برخی از عالئم چشمگیر 
بیماری مانند داروهای ضد تب، ضد سرفه و در صورت 

نیاز به دادن اکسیژن و حتی تجویز کورتون پرداخت.
در پیش��گیری نوع دوم که پس از پیدایش عالئم 
بیماری انجام می گیرد، هدف اصلی جلوگیری از تلفات 

و ناتوانی و در نتیجه طوالنی تر کردن عمر افراد جامعه 
است.

در این مرحله از بیماری باید س��عی ش��ود از طریق 
آزمایش��گاه و رادیولوژی هر قدر که ممکن اس��ت زودتر 

به تشخیص قطعی بیماری رسید.
و در این شرایط اقدامات پرستاری و دارویی مؤثر 
را بر اس��اس پروتکل های درمانی، مثاًل راهنمایی های 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، به عمل آورد. در این مرحله 

دو نکته بسیار مهم وجود دارد:
در تش��خیص بیماری ه��ای عفونی، تش��خیص 
درس��ت و نهایی عبارت اس��ت از جدا کردن و مش��اهده 
عام��ل بیم��اری زا که در این جا عامل بیماری زا ویروس 
کرونا است. این کار نیاز به وجود میکروسکوپ الکترونی 
و وج��ود اف��رادی دارد ک��ه بتوانند ب��ا آن کار جدا کردن 
ویروس و مشاهده آن را انجام دهند  که به علل متعدد 

این کار بسیار وقت گیر است و امکان پذیر نیست. 
در زمان تش��خیص بیماری، بس��یاری از مقامات 
از جمله رئیس جمهور پیش��رفته ترین کشورهای جهان 
و بس��یاری از مقامات غیر پزش��ک، ولی بس��یار بانفوذ و 
قدرتمند به کادر درمانی فشار وارد می کنند که از تجویز 

داروها و روش هایی اس��تفاده کنند که با منطق پزشکی 
در تمامی موارد بی اثر و در برخی موارد حتی خطرناک و 
حتی احیانًا  مرگ آور هستند. در این مورد، فرمانده کمیته 
درمانی کرونا و اعضای این کمیته برای حفظ جان افراد 
جامعه، در مقابل تمامی این رهنمودها که به ندرت نیت 
خیرخواهی و در برخی موارد ریشه در توهمات این افراد 

غیر متخصص وجود دارد، مقاومت می کنند.
برنامه ه��ای بیماری یاب��ی هر قدر که گران قیمت 

باشند باید در این مرحله به کار گرفته شوند.
 

پیشگیری از نوع سوم
در این ج��ا ه��دف از پیش��گیری، درم��ان بیماری 
کرونا نیس��ت بلکه جلوگی��ری از ناتوانی کامل و دائمی 
اس��ت که در دوران بیماری کووید-19 ممکن اس��ت در 

قسمت های مختلف بدن ایجاد شده باشند.
ب��رای مث��ال، در جریان بس��یاری از موارد ابتال به 
بیماری کرونا، آس��یب هایی به ریه ها وارد می ش��ود که 
ممکن است به نارسایی تنفسی یا انواع اختالالت تنفسی 

دیگر بیانجامد. 
هدف مثبت در این نوع از پیش��گیری، برگش��تن 

به حالت طبیعی در افرادی اس��ت که در جریان بیماری 
دچار انواعی از ناتوانی ها در قسمت هایی از بدن شده اند. 
بنابراین در این نوع از پیش��گیری س��عی در این است که 
قس��متی از ای��ن ضایع��ات را اصالح یا جبران کرده یا از 

پیشرفت آنها پیشگیری کنیم.
در ای��ن ش��رایط ک��ه در اثر ابتال ب��ه کووید-19 
عوارضی جس��می یا روانی پیدا ش��ده، خدمات بازتوانی 
یا نوتوانی یا اس��تفاده از وس��ایلی مانند عینک، سمعک، 
انواع��ی از کفش ها، کمربندها و وس��ایل دیگری مورد 
نیاز هستند تا به فعالیت و حرکت اندام های بدن کمک 
کنند. بنابراین: هدف از پیش��گیری نوع سوم، مجموعه 
اقدامات و استفاده از وسایلی است که دست کم قسمتی 
از توانایی ها و مهارت هایی را که فرد در جریان بیماری 
از دست داده است، به او بازگردانده شود و او برای یک 

زندگی فعال تر آمادگی پیدا کند.
کالبدگش��ایی دقی��ق بیماران فوت ش��ده نش��ان 
می دهد که ضایعات عروقی و لخته ای منتش��ر ش��ده ای 
در جری��ان خ��ون این بیماران به وجود می آیند، بنابراین 
بس��یاری از عوارضی که تا به حال گزارش نش��ده اند، در 
آینده در کتاب های درس��ی مس��تند و مفصلی که منتشر 

می شوند به آنها اشاره یا تأکید می شوند.
ادامه دارد...
*تألیف: دکتر رضا جمالیان
متخصص تخصصی بیماری های عفونی

ـ 19  بخش یازدهم    معماهایی از بیماری کووید
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)robovac( »ب��ه یک جاروبرقی روباتیک به اختصار »روبوَوک
می گویند که ش��امل یک روبات خودکار، با برنامه نویس��ی هوش��مند و 
سیس��تم نظافت برقی محدود اس��ت. برخی از جاروبرقی های روباتیک 
نقش عمومی یک روبات خانگی را ایفا می کنند. بعضی از مدل ها دارای 
دوربین امنیتی و سیستم مخابراتی هستند. بعضی دیگر می توانند وظایف 
عم��ده ای که افراد خانه به وی��ژه خانم های خانه دار انتظار دارند را انجام 
دهن��د، مثل جا به جایی اش��یاء، آماده ک��ردن غذا و دیگر امور مربوط به 

نظافت غیر از جارو کشیدن. 
نخستین روبات نظافت کننده که به مرحله تولید رسید »تریلوبیت« 
نام داشت و ساخت شرکت لوازم خانگی سوئدی »الکترولوکس« بود. در 
سال 1997 یکی از نخستین نسخه های روبات - جاروبرقی تریلوبیت در 
برنامه ای علمی به نام »دنیای فردا« )Tomorrow’s World(به 
معرض نمایش گذاشته شد. در سال 2001 شرکت انگلیسی »دایسون« 
جاروبرقی روباتیک DC06را ساخت و یک سال بعد شرکت آی روبات، 
»رومبا« را عرضه کرد. در س��ال 2014 ش��رکت »دایسون«، جاروبرقی 
روباتی��ک ارتق��اء یافته ای به نام Eye 360 Dysonرا معرفی کرد که 
مجهز به دوربین 360 درجه بود و روبات با کمک آن بهتر می توانس��ت 

هنگام جاروکردن زمین جهت گیری کند.
وقتی جاروبرقی روباتیکی در خانه داریم که در گوشه ای کارش را 
انج��ام می ده��د، نباید حضور آن را نادیده بگیریم. افراد خانه باید مراقب  
باشند، چون روبات نظافت کننده آنها ممکن است عالوه بر زدودن گرد 

و غبار، مکالمات شخصی را نیز شنود کند.
دانشمندان علوم رایانه از »دانشگاه ملی سنگاپور« )NUS(نشان 
داده اند که می توان با استفاده از یک جاروبرقی روباتیک معمولی و یک 
حسگر لیدار نصب شده روی آن، به راحتی مانند یک جاسوس از مکالمات 

بین افراد سر در آورد.
ای��ن دانش��مندان با اس��تفاده از روش نوینی به ن��ام »لیدارفون« 
)LidarPhone( توانس��تند داده ه��ای گفتاری را با دقت فوق العاده 
ب��اال ارزیاب��ی کنند. لیدار یک فناوری حس��گری از راه دور اس��ت که با 
تاباندن لیزر به هدف فاصله آن را می سنجد. در این شیوه، فناوری لیدار 
تغییر کاربردی پیدا کرده؛ حس��گر لیداری که یک روبات جاروبرقی به 
طور معمول برای جهت یابی و رفت و آمد در نقاط مختلف خانه استفاده 
می کند به عنوان یک میکروفون لیزری برای اس��تراق س��مع مکالمات 

خصوصی افراد آن خانه به کار گرفته می شود.

زی��اد ش��دن وس��ایل الکترونیکی هوش��مند از جمل��ه بلندگوها و 
دوربین های امنیتی هوش��مند، دس��ت هکرها را در س��رک کش��یدن به 
لحظات خصوصی زندگی ما باز گذاشته است. این روش جدیِد جمع آوری

 

 داده نش��ان می دهد اکنون این امکان وجود دارد که فقط با اس��تفاده از 
یک وسیله کاماًل امن و بی ضرر، یعنی یک جاروبرقی خانگی داده های 
حس��اس را ضبط کرد. امکان انجام چنین کاری به این معنی اس��ت که 
نیاز مبرمی برای یافتن راه حال های عملی وجود دارد تا جلوی حمالت 

بداندیشانه هکرها گرفته شود.
 حملهبهمکالماتخصوصیچگونهصورتمیگیرد؟

  هسته اصلی شیوه استراق سمع با لیدارفون، حسگر آن است که 
نور لیزر پویش��گر و نامرئی خود را روانه کرده و از این طریق نقش��ه ای 
از پیرامونش ارائه می دهد. با منعکس ش��دن نور لیزر از س��طوحی مانند 
س��طل زبال��ه یا کیفی که نزدیک ب��ه بلندگوهای رایانه یا تلویزیون قرار 
دارد، ف��رد هک��ر می تواند اطالعات مربوط به صدای اصلی که باعث به 
ارتعاش در آمدن سطح آن شیء شده را به دست آورد. پردازش کاربردی 
سیگنال و الگوریتم های یادگیری عمیق ابزارهایی هستند که مکالمات 
را از داده های صوتی بازیابی می کنند و در نهایت از این طریق اطالعات 

حساسی در دسترس فرد مهاجم قرار می گیرد.
پژوهش��گران ب��رای انجام مطالعه خود از ی��ک روبات جاروبرقی 
معمولی و دو منبع صدا اس��تفاده کردند. یک منبع صدا متعلق به فردی 
بود که اعدادی را می خواند و صدایش از بلندگوی رایانه پخش می شد. 
منبع دیگر نیز کلیپ های موس��یقی پخش ش��ده از تلویزیون بودند که 

صدایشان از بلندگوی تلویزیون بیرون می آمد.
آنها بیش از 19 س��اعت فایل صوتی ضبط ش��ده جمع کرده و آنها 
را از الگوریتم های یادگیری عمیق عبور دادند. به این الگوریتم ها تعلیم 
داده شده بود تا یا خود را با صداهای انسانی منطبق کرده یا توالی های 
موس��یقی را شناس��ایی کنند. این سیس��تم قادر بود اعدادی را که آن 
فرد با صدای بلند می گفت را تش��خیص دهد؛ این اعداد می توانس��تند 
ش��ماره کارت اعتباری یا کارت بانکی فردی که اطالعاتش هک ش��ده 

بود باشند.
کلیپ های موس��یقی که از تلویزیون پخش می ش��دند به وضوح 
نمایانگ��ر س��لیقه ف��رد بیننده، اولویت ه��ای او در انتخ��اب برنامه های 
تلویزیونی و جهت گیری سیاس��ی او بودند. درصد دقت این سیس��تم در 
 طبقه بندی داده ها و بازیابی اعداد بیان شده 91 درصد و در طبقه بندی

 کلیپ ه��ای موس��یقی 90  ب��ود. این نتایج بس��یار باالت��ر از یک حدس 
تصادفی 10 درصدی بودند.

آزمای��ش دیگ��ر لیدارفون با اس��تفاده از دیگر اش��یاء و لوازم خانه 
صورت گرفت تا معلوم شود این اجسام چقدر می توانند پرتو لیزری لیدار 
را منعکس کنند. نتیجه به دس��ت آمده این بود که میزان دقت سیس��تم 
در بازیابی صداها در اجسام مختلف متغیر است. بهترین ماده ای که در 
این آزمایش توانس��ت پرتو لیزر را بازتاب بدهد یک کیف براق از جنس 

پلی پروپیلن و بدترین آنها یک مقوای گالسه بود.
 جلوگیریازحملههایهکرها

توصیه پژوهشگران به کاربرها برای جلوگیری از سوء استفاده ای 
که برخی ممکن است از فناوری لیدار بکنند این است که روبات جاروبرقی 
خود را به اینترنت وصل نکنند. توصیه دیگر آنها به سازندگان حسگرهای 
لیدار این است که مکانیسمی به کار ببرند که توسط سایرین قابل کنترل 
نباشد. بدین ترتیب، از گسیل شدن لیزر داخلی در زمانی که لیدار در حال 

چرخش نیست جلوگیری می شود.
در طوالن��ی م��دت، باید به ای��ن فکر کنیم که آیا دلمان می خواهد 
خانه های هوش��مندتری داش��ته باش��یم و آیا اصاًل برخورداری از چنین 
امکان��ی ارزش ای��ن را دارد که حریم خصوصی ما در معرض تهدید قرار 
بگیرد. باید بپذیریم که هر وسیله مجهز به حسگر و متصل به اینترنتی 
را که به وس��ایل خانه خود اضافه می کنیم، یک خطر احتمالی جدید را 
برای ما به همراه دارد. بنابراین باید آگاهانه و با دقت درباره انتخاب های 

خود تصمیم گیری کنیم. 
نگاهیبهآینده

تیم پژوهش��ی اکن��ون روی موضوعات مختلف��ی کار می کنند؛ از 
به کارگیری ایده هایی که از لیدارفون به دست آورده اند گرفته تا ایده های 
در مورد وسایل نقلیه خودران، چرا که خودروهای خودران نیز از حسگرهای 
لیدار برخوردار هستند. در مورد خودروها، حسگرهای لیدار ممکن است به 
منظور استراق سمع مکالمات افرادی که در خودروهای اطراف نشسته اند 
به کار روند. در این حالت، اطالعات گفتاری سرنشینان خودروی هدف از 

طریق ارتعاشات شیشه های پنجره خودرو دریافت می شوند.
مطل��ب دیگ��ری ک��ه توجه پژوهش��گران را به خ��ود جلب کرده 
آس��یب پذیری حس��گرهای لیزری فعال نصب ش��ده روی جدیدترین 
تلفن های هوشمند است که مشکالتی از نوع دیگر را در حفظ اطالعات 

شخصی افراد به وجود می آورند.

روبات – جاروبرقی جاسوس
جاروبرقی روباتیکی که داده جمع آوری می کند
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یکی از بزرگ ترین مزایای پهپادها این اس��ت که این روبات های 
کوچ��ک می توانن��د وارد جاهایی ش��وند که انس��ان ها نمی توانند به آنها 
دسترسی داشته باشند. فضاهایی نیز هستند که می توانند خطرناک باشند، 
مثل ساختمان های سست و در خطر ریزش بعد از وقوع بالیای طبیعی یا 

مناطقی که در آنها مین یا مواد منفجره فعال نشده وجود دارد.
پژوهش��گران به س��اختن وسایلی عالقه مند هس��تند که بتوانند با 
کمک آنها وارد چنین فضاهایی بش��وند و با بو کش��یدن مواد ش��یمیایی 
موجود در هوا موقعیت بازماندگان یک حادثه، محل نشت گاز، محل مواد 

انفجاری کارگذاشته شده و مواردی از این دست را پیدا کنند.
بیش��تر حس��گرهایی که با فناوری انسانی ساخته می شوند به قدر 
کافی حساس و سریع نیستند که بتوانند هنگام پرواز در میان انبوه ابری 
ک��ه مواد ش��یمیایی و منفجره تولید می کنن��د بوهای خاص را ردیابی و 

پردازش کنند.
اما تیمی از پژوهش��گران »دانش��گاه واشینگتن« در ایاالت متحده 
بالگرد تیزشامه ای به نام »اسِملی کاپتر« ساخته اند که این توانایی را در 
خود دارد. اسِملی کاپتر یک پهپاد خودران است که شاخک بید زنده به 
آن متصل ش��ده اس��ت تا از طریق بوها جهت یابی و موقعیت یابی کند. 
اِسملی کاپتر همچنین توانایی حس کردن و پرهیز از برخورد با موانع را 

هنگام پیمودن مسیر در هوا دارد.
طبیعت به گروهی از موجودات قدرتی خارق العاده در تش��خیص 
و به کارگیری بوها داده اس��ت. حس��گرهای س��نجش بو ساخت بشر در 
مقابل ش��اخک های طبیعی حش��رات حرفی برای گفتن ندارند. به این 
خاطر اس��ت که پژوهش��گران تصمیم گرفتند روی بالگرد تیزشامه خود 
شاخک یک بید واقعی را کار بگذارند. بدین ترتیب توانسته اند از دو سو 
بهره ببرند: حساس��یت یک موجود زنده روی س��کوی روباتیکی که از 

طریق آن بتوان حرکت پهپاد را هدایت کرد.
بید از شاخک خود برای حس کردن مواد شیمیایی پراکنده در هوا و 
نیز برای حرکت به سمت منبع غذا یا جفت احتمالی خود استفاده می کند. 

سلول های شاخک های بید سیگنال های شیمیایی را تقویت می کنند. بید 
کار خود را واقعًا ماهرانه انجام می دهد؛ هم سریع است و هم دقیق.

ش��اخک اس��تفاده ش��ده در این ابداع متعلق به گونه ای بید با نام 
علمی Manduca sextaاس��ت. پژوهش��گران بیدها را در یخچال 
گذاشتند تا پیش از جدا کردن شاخک آنها بیهوش شوند. شاخک ها پس 
از جدا شدن از بدن بید زنده، به مدت چهار ساعت هم از لحاظ زیستی و 
هم از لحاظ شیمیایی فعال باقی می مانند. امکان افزایش این مدت زمان 

وجود دارد؛ کافی است شاخک ها را در یخچال بگذارند.
آنها با افزودن سیم های کوچک به دو انتهای شاخک توانستند آن 
را به یک مدار متصل کنند و متوسط سیگنال همه سلول های شاخک را 
اندازه گیری کردند. سپس شاخک طبیعی تغییر یافته را با حسگر ساخت 
بشر مقایسه کردند. برای این کار هر دو شاخک را در انتهای یک تونل 
باد و در معرض بوهای جریان یافته در هوا قرار دادند به طوری که هر دو، 
هم شاخک و هم حسگر بتوانند به آنها واکنش نشان دهند. بوها شامل 
رایحه گل و بوی اتانول بود. شاخک در مقایسه با حسگر سریع تر واکنش 

نشان داد و در مدت زمان کمتری به حالت اولیه خود بازگشت.
س��ازندگان بالگرد تیزش��امه، ش��اخک هیبریدی خود را به سکوی 
پهپادی آن، یعنی یک کوادکوپتر دس��تی برخوردار از نرم افزار متن باز 
)open source(که در بازار نیز موجود است متصل کردند. با استفاده 
از این س��کو، امکان افزودن ویژگی های دیگر به آن فراهم می ش��ود. 
بنابراین، آنها دو پره پالس��تیکی به قس��مت پشتی پهپاد اضافه کردند تا 
نیروی کشش��ی یا دَرگ )drag( ایجاد کنند. این نیرو س��بب می ش��ود 

پهپاد پیوسته در خالف جهت باد حرکت کند.
از دیدگاه علم روباتیک، این یک دس��تاورد ناب اس��ت. در رویکرد 
کالسیک روباتیک، می توان حسگرهای بیشتری به پهپاد اضافه کرد یا 
ش��اید الگوریتمی برایش س��اخت یا این که با استفاده از یادگیری ماشین 
قابلیت برآورد جهت باد را به آن داد. در آخر آن چه کمبودش احس��اس 

می شد وجود پره بود.

اِس��ملی کاپتر برای جس��تجوی بوها هیچ نیازی به دخالت انسان 
ندارد. این پهپاد می تواند نحوه جستجوی بو در بیدها را عینًا تقلید کند. 
اِس��ملی کاپتر جس��تجوی خود را با حرکت به چپ تا فاصله معینی آغاز 
می کند. سپس، تغییر جهت می دهد و همان مسافت را رو به راست طی 
می کند. هنگامی که بویی را تشخیص دهد، الگوی پروازی خود را تغییر 

می دهد تا سریع به سوی بو برود و خود را به منبع آن برساند.
قابلی��ت دیگ��ر بالگرد تیزش��امه اجتناب از برخورد با موانع اس��ت. 
چهار حس��گر مادون قرمز به آن کمک می کنند در هر یک ثانیه 10 بار 
 تمامی آن چه در اطرافش است را تشخیص دهد. وقتی چیزی در فاصله 
20 س��انتی متری پهپ��اد ق��رار می گیرد، ب��ه طور خودکار تغییر مس��یر 

می دهد.
برای مثال اگر پهپاد در جهت چپ در حال حرکت باشد و ناگهان 
متوجه مانعی در همان جهت شود، به سمت راست تغییر مسیر می دهد. 
همچنین در صورتی که بویی را حس کند اما در مسیر خود به سوی آن بو 
مانعی وجود داشته باشد، آن قدر به چپ و راست تغییر جهت می دهد تا در 
نهایت مانع را پشت سر بگذارد و سد راهی برایش وجود نداشته باشد.

یک��ی دیگ��ر از ویژگی ه��ای بارز اِس��ملی کاپتر این اس��ت که به 
GPSنی��از ن��دارد. در عوض، برای بررس��ی پیرامون��ش از یک دوربین 
بهره می گیرد، درست همان طور که حشرات برای دیدن اطراف خود از 
چشم هایش��ان استفاده می کنند. این ویژگی سبب می شود اِسملی کاپتر 
برای فضاهای سرپوشیده و زیرزمینی گزینه بسیار مناسبی باشد، مانند 

معادن و لوله های زیر زمین.
پهپاد تیزشامه در آزمایشگاه طوری تنظیم شد تا به سمت بوهایی مانند 
رایحه گل ها که برای بیدها جالب هستند پرواز کند. پژوهشگران امید دارند 
در آینده پهپاد ش��اخک بیدی خود را طوری طراحی کنند که بتواند غیر از 
رایحه گل ها بوهای دیگر را نیز تشخیص دهد. کربن دی اکسید خروجی 
از دهان فردی که زیر آوار به دام افتاده یا بوی ناش��ی از یک ماده منفجره 

مثل بمبی که عمل نکرده است از آن جمله هستند.

پهپاد تیزشامه مجهز به شاخک های بید
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خلیفه عباسی آیین های ایرانی را اجرا کرد
»منصور«، دومين خليفه عباسيان، 14 دسامبر سال 
770 ميالدي اعالم ک���رد از آن پس، آیين های نوروز و 
مهرگان به همان گونه که شاهان ساساني برپا مي داشتند 
برگزار خواهد شد.عباسيان از همان اوایل کار، در مدیریت 
و مشاوره از دانش ایرانيان استفاده می کردند. این اقدام در 
زمان هارون الرشيد و پسرش مأمون به اوج خود رسيد و 
درحقيقت، این ایرانيان بودند که امپراتوري وسيع عباسيان 

را اداره مي کردند.
تصویب قرارداد 1921 در پارلمان ایران

23 آذر 1300 خورش���يدي پارلمان ایران قرارداد 
ایران و روسيه شوروي معروف به قرارداد سال 1921 را به 
تصویب رسانيد که به موجب آن درصورت ورود نيروی 
نظامی بيگانه به خاک ایران و در معرض تهدید قرارگرفتن 
قلمرو دولت مس���كو از این رهگذر، آن دولت خواهد 
توانست نيروي نظامي به ایران بفرستد. طبق این قرارداد، 
روسيه بار دیگر ابطال دعاوي دولت و اتباع آن کشور و 
مطالبات از ایران و امتيازات مكتسبه را مورد تاکيد قرار 
داده است. این قرارداد به صورت یكجانبه، از سوي دولت 
موقت مهدي بازرگان لغو شد ولي دولت مسكو ظاهرا 

هنوز بر آن تصميم صحه نگذارده است.
ایران با ژاپن پیمان دوستی امضا کرد

دولت وقت ایران که مناسبات خود را با آلمان نازی 
نزدیک و صميمانه کرده بود و سعی داشت خود را از زیر 
نفود انگلستان خارج سازد، 14 دسامبر 1939 با امپراتوري 
ژاپن � دوست و هم پيمان آلمان و دشمن انگلستان � پيمان 
دوستي امضاء کرد. امضاي این پيمان، باعث انتقاد شدید 
مطبوعات لندن شد و از همان زمان خط و نشان کشيدن 

نسبت به دولت وقت تهران آغاز شد.
استقرار واحدهاي ارتش در سراسر آذربایجان

23 آذر 1325 خورشيدي، دو روز پس از فرو پاشي 
دستگاهي که به اراده و حمایت استالين در آذربایجان به 
وجود آمده بود واحدهاي ارتش در سراسر این سرزمين 
هميشه ایراني مستقر شدند. این واحدها دو روز پيش از آن 
وارد تبریز شده بودند. یک روز پيش از ورود واحدهاي 
ارتش به تبریز، جعفر پيشه وري و جمعي از همدستانش 
به خاک شوروي فرار کرده بودند. بقيه اطرافيان پيشه وري 

بازداشت شده بودند.

امروز در تاریخ

www.iranianshistoryonthisday.com

امام: اینطور نباشد که ما دعوت به اتحاد بكنیم
 و عملمان برخالف باشد 

همانگونه که دیروز به اطالع خوانندگان گرامي 
رسيد، س���اعت ده دیروز فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي سراسر کشور در حسينيه جماران یا 
امام خميني رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ایران مالقات کردند. در این دیدار رهبر انقالب بياناتي 
در زمينه وحدت بين همه قشرها و نهادهاي انقالب به 

شرح زیر بيان داشتند: 
... وقتي که شما یک عمل صالحي انجام دادید 
دیگران هم که مي بينند در آنها تاثير مي کند. اگر خداي 
نخواسته شما کاري بكنيد که براي اسالم ضرر داشته 
باش���د و یا یک ظلمي بكنيد و یک خالفي بكنيد، 
شماها مس���ئوليد، و همه ملت مسئول هستند. همه 
باید جلوگيري بكنند، همه رعيت هستيد � همه راعي 
هستيد، و همه مسئول. مبادا اینطور بشود که اسلحه 
را که از ظالم گرفته اید خودتان ظلم کنيد. رژیم سابق 
براي کارهایش سرنگون شد. آن رژیم منفور ملعون 
براي خرابكاریش سرنگون شد، نه براي شخص که 
آن شخص که بود و پسر بود. عمل، اسباب این شد که 
مردم را از او منحرف کرد و با انحراف مردم نتوانست 
دوام بياورد. اینطور نباشد و نكنيم. اینطور نباشد که ما 
دعوت به اتحاد بكنيم و عملمان برخالف باشد. اینطور 
نباشد که ما در روزنامه هایمان دعوت به اتحاد بكنيم 
و عملمان غير از آن باشد. معني منافق همين است که 

چيزي مي گوید و خودش عمل نمي کند. 
روز وحدت روحاني و دانشجو برگزار مي شود 

اطالعيه زیر از سوي دفتر تحكيم وحدت طالب 
و دانشجو به مناسبت فرارسيدن 27 آذر در قم منتشر 

شده است:...
بنا به پيشنهاد حضرت آیت اهلل منتظري نسبت 
به نام گذاري بيست و هفت آذر به عنوان روز وحدت 
روحاني و دانشگاهي که مصادف با سالگرد شهادت 
حضرت آیت اهلل دکتر محمد مفتح اس���ت با یک دنيا 
تواضع از علماي اعالم بالد و دانش���گاهيان محترم 
مي خواهيم که با برگزاري مراس���م مشترک وحدت 

دشمن شكن خویش را تحكيم بخشند. 
قصر 20 میلیوني کتابخانه شد 

بنا به گزارش مندرج در خبرنامه بنياد مستضعفان، 
طي هفته گذشته قراردادي بين اداره کل فرهنگ استان 
یزد و بنياد مستضعفان این استان منعقد شد که به موجب 
این قرارداد، قصر آئينه مصادره ش���ده از رضا صراف 
یزدي که بيست ميليون تومان ثروت مردم مستضعف 
و کارگر کارخانه جنوب بنا ش���ده بود، جهت ایجاد 
کتابخانه عمومي موزه در اختيار اداره کل فرهنگ استان 

قرار گرفت. 
کارگران ایراني »ژیان روستا« مي سازند 

چند تن از اعضاي انجمن اسالمي کارخانه شرکت 
»سایپا« در یک جلسه خصوصي مشكالت خود را با 
یكي از نمایندگان مجلس در ميان گذاشتند. شرکت 
»سایپا« که چندي است به علت محاصره اقتصادي و 
عدم ارسال لوازم یدکي و قطعات ماشين هاي »رنو« 
و »ژیان« به ایران، در شرف تعطيلي قرار گرفته است 
مسائل و نارس���ائي هاي فراواني دارد. ازجمله این 
مشكالت تحمل بيش از 20 ميليون ریال ضرر است 
که تقریبا این کمپاني به حالت ورشكسته درآمده است 
اخيرا چند تن از دانشجویان»دانش���گاه کار« که براي 
جبران کمبود نيروهاي متخصص و فعال به این کمپاني 
رفته اند طرحي در ارتباط تغيير سيس���تم توليدي این 
کمپاني ارائه دادند که از نظر سياست کشاورزي و کمک 
به زراعت کشور بسيار موثر باشد.  بر اساس این طرح 
توليد این کمپاني به اتومبيل هاي »رنو« ماشين هاي حمل 

و نقل یا »ژیان روستا« تبدیل خواهد شد. 
نتیجه مذاکرات در مورد گروگان ها به زودي 

اعالم مي شود 
احمد عزیزي مسئوليت نخست وزیري در امور 
رس���يدگي به مسئله گروگان ها دیروز در یک گفتگو 
اظهارداشت: مذاکرات هيات مسئول بررسي مسئله 
گروگان ها و هيئت الجزایري همچنان ادامه دارد. وي 
ضمن اعالم اینكه پاس���خ و موضع آمریكا در مورد 
شرایط مجلس شوراي اسالمي عمدتا مثبت بوده است، 
گفت: نتایج این مذاکرات به زودي در پایان ماموریت 

هيات الجزایري در ایران اعالم خواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنام�ه اطالعات روز يكش�نبه 23 آذرماه 1359 
)برابر با 6 صفر 1401، 14 دسامبر 1980( نقل شده است.

قاب امروزچهل سال پيش در همين روز 
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جام می غم ز دل تنگ نيارد بيرون
صيقل این آینه از زنگ نيارد بيرون

نشود در نظرش زشتی دنيا روشن
تا کسی آینه از زنگ نيارد بيرون
چه کند زخم زبان با دل سختی که تو راست؟

نيشتر خون ز رگ سنگ نيارد بيرون

شب اميد مرا صبح نگردد طالع
تا عذارش خط شبرنگ نيارد بيرون

لذت درد حرام است بر آن بی توفيق
که ز گلزار دل تنگ نيارد بيرون

نشود عالم افسرده گلستان صائب
تا سر از خم می گلرنگ نيارد بيرون
صائب تبریزی
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