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با تغذیه سالم در برابر 
كرونا  ایمن باشیم

گزارش

صفحه 7

نقش دولت
در اجرای طرح های 

اشتغالزایی

اقتصادي

* دوگانگي سالمت و آموزش نادرست است
* رعاي�ت دقيق اصول بهداش�تي و فاصله گ�ذاري اجتماعي 

براي دانش آموزان ضروري است
* كس�ي ك�ه معتق�د اس�ت آموزش باي�د تعطيل ش�ود يعني 

پيشرفت، رشد و تعالي كشور متوقف شود
* سؤال مهر امسال؛ براي مقابله با ويروس كرونا چگونه بايد 

به خانواده و همكالسي هاي خود كمك كنيد؟
 * باي�د نگ�ران�ي خان�واده ه�ا و وال�دي�ن دانش آم��وزان را 

رفع كنيم
* امروز كسب و كارها 70 درصد و در ادارات و بانك ها حدود 

80 درصد دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند
* توليد كشور در دوران كرونا به بهترين وجه انجام گرفت

* محس�ن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش: مدرسه 
فقط يك ساختمان نيست، بلكه جايگاه شكل گيري شخصيت، 
هويت دانش آموزان و توس�عه مناس�بات اجتماعي و كس�ب 

مهارت هاي اجتماعي است
* با حضور وزير آموزش و پرورش و رئيس س�ازمان صدا 
و س�يما در ش�بكه آموزش، زنگ مدرس�ه تلويزيوني ايران 

همزمان با بازگشايي مدارس نواخته شد
* تلويزيون، روزانه 22 س�اعت برنامه هاي آموزش�ي براي 

دانش آموزان پخش مي كند

صفحه16صفحه4

وزیر اقتصاد: مداخالت سیاسي موجب
تنش در بازار سرمایه مي شود

رهبرحماس: به موشك هایي با توانایي 
هدف گیري تل آویو دست یافته  ایم

* دژپس�ند: مناف�ع ب�ورس به همه قواي حكومت و جناح هاي سياس�ي و فع�االن خرد و كالن 
اقتصادي خواهد رسيد 

* بازار سرمايه بايد حرفه اي اداره و از مداخالت و اظهارنظرهاي سياسي پرهيز شود 

* اس�ماعيل هنيه: تصميم ما براي مجازات دش�مني كه جنايت صبرا و شتيال را مرتكب شده، 
به قوت خود باقي است 

* به صهيونيست ها مي گويم كه آينده اي در فلسطين نخواهيد داشت 

اول سالمت دانش آموزان، دوم آموزش
س�ازمان  رئي�س  ظفرقن�دي،  محمدرض�ا  دكت�ر   *
نظام پزش�كي: عل�ت بازگش�ايي حض�وري م�دارس 
هر چه هست با شرايط خطير بيماري كرونا و سالمت 

دانش آموزان و خانواده هاي آنها سازگاري ندارد 
* در مدرسه ها، به خصوص پايه دبستان، امكان عملي 
و مطمئن رعايت اصول سه گانه محافظتي و بهداشتي 

ميسر نيست 
اپيدميول�وژي و بهداش�ت، در ش�رايط  از نظ�ر   *
همه گيري بيماري هاي واگير، اولين محل هايي كه بايد 
تعطيل شوند مدارس و آخرين محل هايي كه بازگشايي 

مي شوند، مدارس هستند 
* محمدرضا هاشميان،  فوق تخصص ICU بيمارستان مسيح دانشوري: اگر دانش آموزان به كرونا 

مبتال شوند ما خودمان را نمي بخشيم 
* اگر گرفتار ابتالي كودكان به كرونا شويم، كشوري نيستيم كه بتوانيم مقاومت كنيم 

* ما صحنه هاي بسيار فجيعي در زمينه مرگ و مير كرونا ديديم كه اگر مسئوالن اين صحنه ها را 
مي  ديدند اجازه بازگشايي مدارس را نمي دادند

انتقاد سازمان نظام پزشكي
از بازگشايي حضوري مدارس
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* معاون رئيس جمهوري: در دولت هاي نهم و دهم وزارت صنايع و معادن وقت قانون را تغيير داد 
و كاًل معادن را از حيطه محيط زيست خارج كرد و همان قانون حاكم است

 * چون معدنداران افراد  قوي هستند و از سويي قانون هم دست سازمان محيط زيست را بسته است
نمي توان كار شايسته اي براي نجات كوه ها و طبيعت انجام داد

* معدنداران براي مقرون به صرفه بودن سطح معدن را برداشت مي كنند و چون استخراج اليه هاي 
زيرين مستلزم هزينه بيشتري است آن را رها مي كنند

* تغيير قانون دست سودجويان را باز و سازمان محيط  زيست را از نظارت بر اين  عرصه ها كوتاه كرد
* وظيفه سازمان نظارت بر اجراي ضوابط زيست محيطي است و تصميم گير نيست كه كجا شهر 

يا سد ساخته بشود يا كجا نشود

دكتركالنتري: دست ما  در حفاظت
 از طبیعت بسته است

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
گفتگو با دكتر انشاء اهلل رحمتي

حكمت
تطبیقی

آموزشي

صفحه 11

منازعات فناورانه
در عرصه سایبری
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رئيس جمهوري در مراسم آغاز سال تحصيلي جدید اعالم كرد
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 اهمیت خانواده 
و جمعیت توانمند

صفحه 2
فتح اهلل آملي

يادداشت
راه

و بیراهه

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

https: //ble.ir/ettelat يا @ettelat  
@ ettelaatnewspaper
@ettelat

انفورماتيك روزنامه اطالعات

���� فضا� مجا�� ���نامه �طالعا�
قابل توجه خوانندگان محترم روزنامه اطالعات

www.ettelaat.com

  روزنامه اطالعات
از  سال  1305  تا  سال  1330 

از  سال  1340  تا  تير ماه  سال 1399 

قيمت هر DVD 70/000  ريال

فراخوان عمومى 
شناسايى پيمانكار و دعوت به مناقصه

( نوبت  ��� )
شركت پتروشيمى پرديس در نظر داردموضوعات ذيل را    از طريق مناقصه 
عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا  از كليه شركت هاى متقاضى 
ــبت به  دعوت مى گردد حداكثر از تاريخ درج آگهى لغايت1399/06/22نس
ثبت نام در سامانه برگزارى الكترونيك معامالت شركت پتروشيمى پرديس 
ــت نام كاربرى و رمز عبور  ــه آدرس https: //tender.paupc.ir و درياف ب
اقدام نمايند. دريافت فرم ارزيابى كيفى و تكميل فرم ها و ارائه كليه مستندات 

مورد نياز از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
الف) موضوع مناقصه :

ــتفاده از  ــول اوره و بارگيرى با اس ــرى محص ــه گي ــت كيس ــش ظرفي  1- افزاي
.99-PPC /609 دستگاه هاى متحرك مربوط به پتروشيمى پرديس به شماره

ب) نشـانى مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، 
محدوده طرح هاي پتروشيمي، مجتمع پتروشيمى پرديس.

الزم به توضيح اينكه پس از بررسى هاى الزم ، از متقاضيانى كه واجد شرايط 
شناخته شوند(كسب حداقل امتياز الزم از فرم ارزيابى كيفى پيمانكاران) 
ــناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال مدارك  جهت دريافت اس

هيچگونه حقى جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
ــتر با  ــب اطالعات بيش ــورت نياز به كس ــد درص ــى توانن ــان م  متقاضي
ــى و قراردادها و يا   ــن2-37295721-077 واحد امور حقوق ــماره تلف ش

8-07737323305 داخلى  2028 و2023 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومى

شركت پتروشيمى پرديس

ش�ركت پتر�ش�يمي پر�ي�س
Pardis Petrochemical co.

نوبت ���

نوبت ���نوبت ���
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1- 99/062
شركت ايران ترانسفو

�� نظر ���� سيم �فشا� 185*1 ��   �� طريق مناقصه عمومي 
خريد��� نمايد.

ــماره  ــتر با ش ــت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانند جه متقاضي
ــل  ــاس حاص ــاعت 17-9 تم ــن 33790599-024 از س تلف
ــبت  ــار آگهي نس نموده و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتش
ــخصات كامل از طريق مراجعه به سايت ــناد و مش  به دريافت اس

 www.iran-transfo.com و يا  اعزام نماينده خود به همراه 
معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.

شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

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

آگهي مزايده عمومي
شركت پااليش نفت بند�عبا� �� نظر ���� �نو�� كابل ها� ضايعاتي خو� �� 

به شر� جد�� �يل �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
مقد�� تقريبي (كيلوگر�)شر� كاالشما�� مز�يد�

700/000�نو�� كابل ها� ضايعاتي �� �ند��� ها� مختلف99/008

ــنبه مورخ 1399/06/26 از  ــنبه مورخ 1399/6/24 لغايت روز چهارش ــركت در مزايده مي توانند از روز دوش 1ـ  متقاضيان ش
 ساعت 9 صبح الي 11:30 براي كسب اطالعات بيشتر، خريد اسناد مزايده و بازديد از كابل هاي ضايعاتي به آدرس بندرعباسـ  
كيلومتر 25 جاده غرب شهرستان بندرعباسـ  پااليشگاه نفت بندرعباسـ  ساختمان مركزيـ  امور پيمان هاـ  اتاق شماره 134 

مراجعه نمايند. 
2ـ تاريخ و محل تحويل پاكات پيشنهاد مالي: حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 و محل تحويل 

ساختمان مركزيـ  كميسيون معامالت اتاق شماره 203 مي باشد. 
3ـ تاريخ و محل گشايش پاكات پيشنهاد مالي: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 و محل ساختمان مركزي 
پااليشگاهـ  كميسيون معامالتـ  اتاق شماره 203 مي باشد. جلسه گشايش پاكات مالي بدون حضور پيمانكاران برگزار مي گردد. 

4ـ ميزان سپرده شركت در مزايده فوق 10% (ده درصد) كل مبلغ پيشنهادي مي باشد. 
5ـ كليه كابل ها به صورت يكجا و كلي فروخته مي شود. 

6ـ ساير شرايط در اسناد مزايده درج گرديده است. 
7ـ خريدار عالوه بر پرداخت مبلغ كاال، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده آن به فروشنده مي باشد. 

8ـ اين شركت در رد يا قبول هر يك و تمامي پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود. 
9ـ تلفن هاي تماس: 32367152(076) و 32367157(076) و 32367160(076)

WWW.BAORCO.IR :سايت اينترنتي ما
روابط عمومي و بين الملل

نوبت ���

سـالم  بـر عـاشورا
(مجموعه رباعي عاشورايي)

سر��� �ضا  �سماعيلي 
قطع رقعي ، 94 صفحه، چاپ دوم  

ــاعر گرانمايه جناب آقاي رضا اسماعيلي كه از چهره هاي مطرح  ش
و موفق شعر مقاومت اند و در آفرينش آثار فاخر حماسي نيز دستي 
به تمام دارند، اين بار با مجموعه رباعي «سالم بر عاشورا» كه حاوي 
162 رباعي عاشورايي است، ابعاد حماسي و ارزشي فرهنگ عاشورا 
را به روايت نشسته، و مقوله هاي: اعتراض، بيداري، حماسه، رهايي 
ــيده اند، و با غيرتي  و پايداري را در نهايت هنرمندي به تصوير كش
ستودني به پيرايش متن متين عاشورا از آاليش هاي گزافه و خرافه 

و غلو و تحريف برخاسته و سوگواران محافل حسيني را با مفاهيم انسان ساز عاشورا آشنا ساخته اند.
فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

معرفي كتا� ها� �نتشا��� �طالعا�

آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي شماره 12-99-14

شركت عايق ها� �لكتريكي پا�� (سهامي عا�) ��نظر ���� جهت 
تأمين تخته � چها�تر�� مو�� نيا� خو� �� طريق مناقصه عمومي به صو�� 

يك مرحله �� �� فر�شندگا� ��جد شر�يط �عو� به  همكا�� نمايد.
مهل�ت ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه: �� تا�ي���خ 99/06/16 تا تا�يخ 

99/06/23
محل ��يافت �س�نا� مناقصه: �نجا� � ش���هر� صنعتي �ش���ر�� 
(شما�� يك) � خيابا� ���به 11 � پال�75 � شركت عايق ها� �لكتريكي 

پا�� �  ��حد با��گاني � خريد ��خلي 
تلفن تما�: 024-32221898

س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبل���غ 70,000,000 �يا� به صو�� 
���يز نقد� به حسا� ش���ما�� 919391 جا�� همر�� بانك �فا� شعبه 
�ير�� تر�نسفو �نجا� � يا ���ئه ضمانت نامه بانكي معتبر كه بايد به همر�� 

مد��� فني به ���� شركت ��سا� گر��.
شـرايط :

�  ساير شر�يط مناقصه �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.
� هزينه ��� �ين �گهي �� ���نامه برعهد� برند� مناقصه مي باشد.

� ش���ركت عايق ها� �لكتريكي پا�� �� �� كليه � يا قبو� هر يك �� 
پيشنها�ها مختا� �ست.

فراخوان ارسال مقاالت سمينار
بررسي چالش هاي مسكن در كشور 

و ارايه راه حل هاي راهبردي
رجوع شود به صفحه 7 

همكار ارجمند سركار خانم فاطمه زابلي
با اندوه بسيار درگذشت خواهر گراميتان سركار خانم ژاله زابلي 

را تسليت مي گوييم و خود را در غم شما شريك مي دانيم.
از ايزد يكتا مي خواهيم روان آن بانوي فرهيخته و پاكنهاد را غريق 
ــايش خود گرداند و به شما و ديگر  درياي بي كران رحمت و بخش

بازماندگان ياراي تحمل اين درد سنگين عنايت فرمايد.
ــما در اطالعات سياسيـ  اقتصادي كه  همكاران ديروز و امروز ش

فضايل اخالقي و شخصيت وااليتان همواره زبانزدشان است:
 جميلـه عاليـي اردكانـي ـ نصـراهللا سـرمدي

امير سـعيدالهيـ  رضا اسماعيليـ  منوچهر بيگدلي 
 حسـن رجبيـ  علـي رشـيديـ   مهدي بشـارت

سيد محمود دعايى

سال تحصيلي جديد سال نظم و انضباط دقيق تر براي دانش آموزان است
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رئیس جمهوری: اول سالمت دانش آموزان، دوم آموزش 
رئیس جمهوری سال تحصیلی 
جدید را سال نظم و انضباط دقیق تر 
برای دانش آموزان توصیف کرد و 
سوال مهر امسال را به پرسشی در 
رابطه با نحوه مقابله با ویروس کرونا 
اختصاص داد و گفت: دانش آموزان 
عزیز سراسر کشور و فرزندان من، 
برای مقابله با ویروس کرونا چگونه 
باید به خانواده و همکالس���ی های 

خود کمک و یاری کنیم؟ 
به گ���زارش پای���گاه طالع 
ریاست جمهوری،  حجت االسالم 
والمس���لمین دکتر حسن روحانی 
در ارتباط ویدیو کنفرانسی با آیین 
آغاز سال تحصیلی 1399-1400 در 
مدرسه »نوجوانان« واقع در منطقه 4با 
تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به 
دانش آموزان، معلمان و خانواده های 
آنان اظهار کرد: امس���ال رسالت و 
وظایف سخت تر و سنگین تری بر 
دوش فداکاران صحنه علم و دانش 
و پیشرفت و تعالی کشور قرار دارد. 

رئیس جمهوری با بیان اینکه 
امروز بعد از گذش���ت هفت ماه از 
تعطیلی مدارس سراسر کشور، آغاز 
سال تحصیلی جدید رنگ و بوی 
دیگری خواهد داشت، گفت: امسال 
معلمان، مدی���ران مدارس و همه 
مقامات مسوول در وزارت آموزش 
و پ���رورش در آزمون بزرگی قرار 
دارند تا وظای���ف خود را دقیق تر 
و سخت تر از سال های گذشته به 

انجام برسانند. 
 روحانی ب���ا تاکید بر اهمیت 
جریان داش���تن علم و  دانش و 
آموزش در کشور در کنار سالمت 
مردم و حیات جامعه، اظهار داشت: 
همانطور که در ماه های گذش���ته 
ثابت کردی���م دوگانگی نان و جان 
و سالمت و دیانت ناصحیح است، 
امروز هم ب���ه مدد همه خانواده ها، 
دانش آم���وزان و معلمان گرانقدر 
ثابت می کنیم که دوگانگی سالمت 
و آموزش هم نادرست است البته 
همواره و در طول س���الیان گذشته 
نیز یکی از دغدغه های اصلی نظام 
آموزش و پرورش کشور، سالمت 
دانش آموزان بوده اس���ت.  رئیس 
جمهوری با بیان اینکه آموزش و 
پرورش همواره به دنبال آن بود که با 
بهترین بیان کمک آموزشی و بهترین 
کتاب ها بتواند نوجوانان و جوانان 
کشور را به مقصد عالی در عرصه 
علم و دانش و فراگیری و مهارت 
برساند، گفت: امسال قطعا اهمیت 
این دغدغه ها بیشتر از گذشته خواهد 
بود و سالمت دانش آموزان به دلیل 
وجود دشمن طبیعی یعنی ویروس 
کرونا باید با دقت بیش���تری انجام 
ش���ود و این مسوولیت سنگین بر 
دوش والدین، دانش آموزان، مدیران 

و معلمان سرافراز کشور است . 
 روحانی با تاکید بر اینکه آغاز 
علم و دانش در کش���ور به معنای 
آن اس���ت که حتی در سخت ترین 
شرایط هم آموزش تعطیل نخواهد 
ش���د، گفت: در هشت سال جنگ 
تحمیلی و در بمباران ش���هرها هم 
آموزش دانش آموزان تعطیل نشد و 
دانش آموزان علیرغم سختی ها روند 
تحصیل و آم���وزش را در مدارس 

آموختند. 
وی با تاکید بر اینکه آموزش 
توقف ناپذیر است، تصریح کرد: هر 
کسی که معتقد است آموزش باید 
تعطیل شود یعنی پیشرفت، رشد و 

تعالی کشور متوقف شود. 
رئیس جمهوری وظیفه  معلمان 
را رفع اضطراب و نگرانی از دانش 
آموزان و خانواده آنان دانس���ت و 
گفت: وجود اضطراب در خانواده ها 
و در ذهن دانش آم���وزان مانع از 
آن می شود که دانش آموزان بتوانند 
کالس ه���ای درس را با قدرت، 
آرامش و دقت پیگیری کنند لذا از 
همه معلمان می خواهم که به دانش 

آموزان آرامش بدهند. 
 روحانی گفت: هنر ما این است 
که همه دانش آموزان همه روزه به 
صورت فیزیکی یا از طریق فضای 
مجازی در کالس حضور داش���ته 
باش���ند لذا از آنجا  که امسال سال 
ویژه ای در نحوه آموزش برای دانش 
آموزان است باید وسایل و امکانات 
الزم فراهم شود تا آموزش از طریق 
فضای مجازی و صدا و سیما نیز به 

بهترین شکل انجام شود. 
رئیس جمهوری ب���ا تاکید 
مجدد بر اولویت س���المت دانش 
آموزان و توجه معلمین و مدیران 

 مدارس به این موضوع اظهار داشت: 
بی تردید اگر ش���بهه ای بر سالمت 
دانش آموزان وجود داشته باشد باید 
آنان را به من���زل برگردانند و اگر 
اعضای خان���واده به ویروس مبتال 
شده اند حق ندارند فرزند خود را 
به مدرسه بفرستند.  وی گفت: سال 
تحصیلی جدید با تمامی سال های 
یک قرن گذش���ته متفاوت است و 
باید با دقت، فداکاری، ایثار و نظم و 

انضباط بیشتر همراه باشد. 
 روحانی گفت: امس���ال سال 
انضباط دقیق دانش آموزان اس���ت؛ 
چیزی شبیه پادگان های آموزشی 
نیروهای مسلح، همیشه در کالس ها 
و مدرسه انضباط یک اصل بوده، اما 

امسال اصل مهم است.  
رئیس جمهوری افزود: سوال 
مهر امس���ال  از دانش آموزان این 
است،   برای مقابله با ویروس کرونا، 
چگونه باید به خانواده خودتان و 

همکالس���ی های خودتان کمک و 
یاری کنید؟ 

س��خنان وزیر آم��وزش و 
پرورش 

محسن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش هم در این مراسم 
در سخنانی گفت: مدرسه فقط یک 
ساختمان نیست، بلکه مدرسه جایگاه 
شکل گیری ش���خصیت، هویت 
دانش آموزان و توس���عه مناسبات 
اجتماعی و کس���ب مهارت های 
اجتماعی اس���ت و تاثیرات تربیتی 

عمیقی در آموزش دارد. 
وی یادآور شد: نرفتن به مدرسه 
به مراحل رشد و تکوین شخصیت 
دانش آموزان آس���یب می رساند، 

بنابراین باید مدرسه جان بگیرد. 
وزیر آموزش و پرورش تاکید 
کرد: باید همه در میدان باش���ند، 
نگرانی خانواده ها را درک می کنیم، 
اما به ظرفیت های باال در جامعه نیز 

می توان اتکا کرد. 
حاجی میرزای���ی اظهار کرد: 
جامعه زنده نباید در برابر پدیده های 

نوظهور در استیصال قرار گیرد. 
وی با اشاره به این که وزارت 
آموزش و پرورش ب���ه دنبال این 
اس���ت که همه مردم در مدرسه 
سازی شریک شوند، خاطر نشان 
کرد: طرح مشارکت عمومی برای 
ساخت مدرس���ه تنها یک طرح 
برای تامین اعتبار مدرس���ه سازی 
نیس���ت، چرا که با وجود کمبود 
منابع، افزایش توجه دولت و بیش 
از ۶برابر شدن اعتبارات و افزایش 
3هزار و 300میلیاردی سهم خیرین، 
باعث شده تعهدات خیرین هرساله 

افزایش پیدا کند.  
همچنین در ادامه این مراسم 
عبدالرض���ا فوالدون���د، مدیرکل 
آموزش و پرورش ش���هر تهران 
درباره پروژه مهر اظهار کرد: پروژه 
مهر و بازگشایی مدارس از بهمن 
ماه 9۸کلید خورد و کارگروه های 
۶گانه، مدیریت این پروژه را برعهده 
گرفتند. وی افزود: همچنین کارگروه 
نظارت، انتصاب مدیران جدید را 
انجام دادند. کارگروه سالمت نیز در 
راستای تامین سالمت دانش آموزان 

گام های موثری را برداشته است . 
گفتنی است، همچنین در این 
مراسم مدرسه خیرساز »نوجوانان« 

نیز افتتاح شد. 
 جلس��ه س��تاد ملي مقابله 

با كرونا
رئیس جمه���وری دیروز در 

جلسه ستاد ملي مقابله با کرونا هم 
با بیان این که تولید کشور در دوران 
کرونا به بهترین وجه انجام گرفت، 
گفت: دشمنان به دنبال این بودند که 
ما در مقابله با ویروس کرونا کشور 
را تعطیل کنیم و می خواستند کشور 

را به هم بریزند.
وي گف���ت: از همه بزرگان و 
مراجع به ویژه مقام معظم رهبری که 
هم با زبان و هم با عمل، راهنمایی 
و ارش���اد کردند، تشکر می کنم. 
عزاداری شکوهمند توام با رعایت 
پروتکل های بهداشتی انجام شد. در 
سراسر کشورها پروتکل ها عملی 
و اجرایی ش���د. از فضای مجازی، 
صداوسیما و رسانه ها تشکر می کنیم 
که ع���زاداری را به همه خانه ها و 

ذهن ها منتقل کردند. 
روحانی با اشاره به برگزاری 
کنکور در هفته های گذشته، تصریح 
کرد: کنکور در سراس���ر کشور به 

خوبی عملیاتی ش���د. در گزارش 
وزارت بهداشت 90 درصد و حتی 
بیشتر از آن، پروتکل ها رعایت شد. 
امروز هم آم���وزش و پرورش و 

دانشگاه ها آغاز به کار کردند. 
روحاني با بی���ان این که در 
مواردی که آم���وزش حضوری 
امکانپذیر است، باید حضوری باشد، 
خاطرنشان کرد: دانشگاه ها مسائل 
متفاوتی نس���بت به مدارس دارند. 
آنهایی که به موطن شان می آیند، در 
شهرهای دیگر تحصیل می کنند و در 
خوابگاه باید باشند، باید برای حل 
مسائل آنها طراحی کرد. نکته ای که 
باید امروز تاکید کنم این است که 
امروز فقط شروع مدارس نیست، 

بلکه شروع دانشگاه ها هم هست.
وي گفت: به نظر من دولت و 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
آموزش عالی یک مسئولیت سنگین 
را بر دوش گرفته اند؛ راحت ترین 
راه چیست. مانند این است که فردی 
نتواند نماز را ایستاده بخواند بگوید 
که نماز نمی خوان���م در حالی که 
باید نماز را نشسته خواند و نماز را 
تعطیل نکند؛ این موضوعات همه 
مق���ررات و چارچوب های خاص 

خود را دارد.
 رئیس جمه���وری افزود: هر 
قدمی که برمی داریم و رس���انه های 
بیگانه که ضد کش���ور و ضد ملت 
ما هستند و نمی خواهند کارها به 
روال معمول انجام شود هر روز یک 
بهانه و داس���تان را در همه مراحل 
درست می کنند؛ ما و ملت ما از روز 
اول که این ویروس آمد و متوجه 
شدند که این ویروس وارد کشور 
شده اس���ت- از اواخر بهمن سال 
گذشته - شعار مردم این بود که با 
این وی���روس مقابله و با آن مبارزه 
می کنیم و به مدد الهی ویروس را 
شکست می دهیم، بعضی ها مخالف 
بودند و می گفتند که این ویروس 
باید پیروز شود چرا می خواهید این 
ویروس را شکست دهید، ویروس 

باید کار خود را انجام دهد.
روحانی ادامه داد: شکس���ت 
دادن ویروس به چه معناس���ت؟ 
شکست ویروس را این گونه معنا 
می کنیم که از ویروس بتوانیم فرار 
کنیم؛ فرار از ویروس و تعطیلی همه 
کارها وظیفه ما است و یک وظیفه 
داریم؛ این چیزی است که دشمن به 
دنبال آن بوده و می خواست کشور 
ایران را به این بهانه ها تعطیل کند و 
می گفتند کارخانه ها را تعطیل کنید 

و خطرناک است. کارخانه ها فعال 
نباشند یعنی لوازم بهداشتی و غذایی 
در فروشگاه ها نباشد، راننده نباید 
پشت فرمان بنشیند؛ دنبال این بودند 

که کشور را به هم بریزند.
  تولی��د ب��ه بهتری��ن وجه 

انجام گرفت
وي با بیان این که ما از روز اول 
در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کردیم که تمام فعالیت ها، بنگاه های 
تولیدی باید با رعایت پروتکل های 
بهداش���تی فعالیت خود را ادامه 
دهند، ادامه داد: اتفاقاً در هفته های 
بعد و در ماه های بعد در کارگاه ها 
و کارخانجات ما حتی کارخانجات 
بزرگ ما که ۷ هزار نفر یا 10 هزار 
نفر کارگر در آنها فعال هس���تند به 
س���المت کار خود را انجام دادند. 
ممکن بود فردی از بیرون ویروس 
می گرفت و می گفتند که در خانه 
بماند و استراحت کند؛ تولید ما به 

بهترین وجه انجام گرفت.
 رئیس جمهوری افزود: این کار 
عظیم و بزرگی بود که رسانه های 
بیگانه می خواستند که همه چیز را 
تعطیل کنند و می گفتند که خطر دارد 
و دولت به فکر جان مردم نیست؛ 
خطاب ما به آنها نیس���ت زیرا آنها 
خود را تعمدا ب���ه خواب زده اند، 
اما به بعضی ها که تحت تاثیر قرار 
می گیرند باید گفته شود که نان و 
جان از هم جدا نیست و این ها کنار 

هم هستند.
 رئیس جمهوری گفت: روز 
جمعه در باره بازگشایی مدارس در 
رسانه های خارجی چه بلوایی ایجاد 
کرده بودند ک���ه متخصصین همه 
با بازشدن مدارس مخالفند، وزیر 
آموزش پرورش می خواهد مدارس 
را باز کند همه مخالف هستند، در 
حالی که این گونه نیست برعکس 
همه موافق هستند و کسی مخالف 
نیست، مگر کسی مخالف این است 

که بچه ها درس بخوانند؟
روحاني با تاکی���د بر این که 
مشکل ما فقط یک ویروس نیست، 
گفت: بعضی ها فکر می کنند همه 
مشکالت عالم تمام شده است و 
ما با یک ویروس مواجه هستیم که 

چگونه آن را از بین ببریم. 
مس���اله فقط ویروس نیست 
مساله سالمت است. سالمت یعنی 
سالمت جسم، روح، زندگی و حتی 
معنویت مردم اس���ت و همه باید 

سرجای خود باشد.
وي افزود: اگر امسال بگویید 
مدارس تعطیل باشد و همه در خانه 
بمانند، ممکن است که البته من روی 
آن هم بحث دارم و قبول ندارم اما 
بگوییم نسبت به کرونا قدمی مثبت 
است اما نسبت به سالمت قدم منفی 
اس���ت چرا که سالمت فقط بحث 
کرونا نیست. اکنون هفت ماه است 
که بچه ها را در خانه نگه داش���تیم 
در حالی که ماندن بچه ها در خانه 
افسردگی و مش���کالت روحی و 

روانی ایجاد می کند.
روحاني با بیان این که جریان 
بسیار زیبای رابطه خانه و مدرسه 
برای حرکت و تعالی فرزندان جامعه 
امر بسیار مهمی بود، گفت: این هفت 
ماه که مدارس تعطیل ش���د مردم 
متوجه شدند که کنار خانه مدرسه 
نباشد چه مشکالتی پیش می آید. 
بنابراین ما دنبال س���المت هستیم. 
بعضی ها فکر می کنند ما دنبال مبارزه 
با یک ویروس هس���تیم؛ ما دنبال 

مبارزه با انواع مشکالتی هستیم که 
سالمت را تهدید می کند.

رئیس جمهوری با بیان این که 
مدرسه از مهمترین مکان هایی است 
که می توان به دانش آموز آموزش داد 
که چگونه با ویروس کرونا مبارزه 
کند، تاکید کرد: این که چگونگی 
مقابله با کرونا ب���ه دانش آموزان 
گفته شود خود یک درس است و 
امیدواریم مدارس کشور به بهترین 
وجه این موضوع را جلو ببرند؛ البته 
ممکن است خانواده ها در این باره 
نگرانی داش���ته باشند که باید ما و 
مسئوالن بهداشتی نگرانی آنها را رفع 
کنیم. صدا و سیما می تواند با نشان 
دادن شس���ت و شو و ضدعفونی 
کردن کالس ه���ا، رعایت فاصله 
اجتماعی،  معلم و نظافت، واقعیت 
را نش���ان دهد تا مردم اطمینان و 
اعتماد پیدا کنند، زیرا ما نمی خواهیم 

خانواده ها در اضطراب باشند.

رئیس دول���ت تدبیر و امید 
درباره بعض���ی از خانواده هایی که 
نمی خواهند امس���ال فرزند آنها 
تحصیل کند، اظهار داش���ت: این 
موضوع به خود خانواده، نوجوان 
و جوان مربوط است که یک سال 
عقب می ماند و قرار نیست ما او را 
مجبوربه رفتن به مدرس���ه کنیم یا 

دست بند بزنیم.
سالمت دانش آموزان اولویت 

اول ما ست
رئیس دولت تدبیر و امید از 
وزیر آم���وزش و پرورش، مدیران 
کل و همه مدیران مدرسه و معلمان 
درخواست کرد که سالمت دانش 
آموزان را در اولویت قرار دهند و 
افزود: سالمت دانش آموزان اولویت 
اول ما  ست. البته اگر دانش آموزی 
سرماخوردگی و عالمتی دارد، حتما 

در خانه بماند و استراحت کند.
روحاني تاکید کرد: اگر یک 
خانواده نگرانی شدید پیدا کرد به 
نگرانی آن خانواده توجه کنیم، اگر 
یکی از اعضای خانواده مریض شد، 
 فرزند آن خانواده باید در خانه بماند. 
بنابراین اولویت ما سالمت دانش 
آموزان است ولی سالمتی که همراه 
آن آموزش، علم، تربیت، نش���اط، 
عدم اضطراب و عدم افس���ردگی 
دانش آموزان توام باشد و امیدوارم 
این کار به خوب���ی انجام بگیرد و 
نباید خانواده ها دغدغه داشته باشند، 
زیرا من می دان���م معلمان عزیز به 
اندازه پدرها و مادرها مراقب بچه ها 
هستند و خود را موظف می کنند که 

مشکلی ایجاد نشود.
رعایت پروتکل های بهداشتی 

در ادارات و كسب و كارها  
وي اف���زود: در مقطعی اعالم 
کردیم که کسب و کارها و بازار و 
مغازه ها به تدریج باز شود، البته در 
کسب وکار در یک زمان محدودی 
پروتکل ها کمتر رعایت می شد، اما 
در مجموع ام���روز ۷0 درصد در 
کسب وکارها دس���تورالعمل ها را 

رعایت می کنند.
 رئیس جمهوری گفت: برخی 
می گفتند که »ادارات باید تعطیل 
ش���ود و کارکنان اداره نیایند، اگر 
افراد اداره بیایند، اگر دانش آموزان 
به مدرسه رفتند، اگر افراد به مغازه 
و کارخانه بروند اصول بهداشتی 
رعایت نمی شود«، این افراد اشکال 
دارند و باید خودش���ان آن را رفع 

کنند.
روحانی به اشاره به گزارشات 

وزارت بهداش���ت گفت: امروز 
کس���ب و کارها ۷0 درصد و در 
ادارات و بانک ها حدود ۸0 درصد 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می کنند و امیدوارم که در چند هفته 
آینده گزارش از مدارس نشان دهد 
که بیش از ۸0درصد پروتکل ها به 
دقت رعایت شده است و بر همین 

مبنا حرکت کنیم.
رئیس دولت تدبیر وامید گفت: 
نکته ای را به مردم می گویم شاید 
دردناک باشد و خوشایند برخی هم 
نباشد، ما هفت ماه گذشته در روند 
مقابله با ویروس و سختی هایی که 
این ویروس برای کشور ایجاد کرد 
و در تحری���م بودیم هیچ کس به 
کمک ما نیام���د، آمریکا که ما را 
تحریم کرده اس���ت قسی القلب و 

شرورتر از این حرف ها است.
رئیس جمهوری اظهار داشت: 
آمریکایی ها حتی در شرایط کرونا 
حاضر نش���دند اگر یک روزی 
ما را تحریم کردن���د، اما به دلیل 
کرونا و تا زمانی که کرونا وجود 
دارد تحریم ها را بردارند، اگر آنها 
انسانیت داشتند، اگر یک جو عقل 
داشتند و برای خود و تاریخ آمریکا 
کاری می خواستند انجام دهند، حتما 
تحریم ها را لغو می کردند اما این کار 
را نکردند و برعکس در هفت ماه 
گذشته تحریم ها و فشارهای جدید 
را بر ما تحمی���ل کردند، بیش از 
این هم می خواستند انجام دهند که 

موفق نشدند و شکست خوردند.
روحانی ادامه داد:  آمریکایی ها 
که دشمن ما بودند، حتی یکی از 
کشورهای دوست ما هم نگفتند 
»اگر با ش���ما م���راوده بانکی و 
غیربانکی انجام دهیم آمریکا به ما 
فشار می آورد، اما چون در شرایط  
کرونا سختی قرار داریم در مقابل 
آمریکا می ایستیم دل به دریا می زنیم 
و برای انسانیت با شما کار می کنیم«؛ 
این اتفاق هم نیفتاد، این مساله بسیار 

مهمی است.
وي افزود: در این هفت ماه 
گذش���ته به این نقطه رسیدیم که 
باید تنهای تنها، خودمان دس���ت 
به دس���ت هم دهیم، کنار هم قرار 
بگیریم و توکل به خدا داش���ته 
باش���یم و برای اقتصاد و بهداشت 
و درمان و این که بیماران ما تخت 
بیمارستانی و مراقبت ویژه داشته 
باشند و به سالمت برگردند برای 
دارو و واکسن و ...، همه کارها را 
باید خودمان انجام دهیم، کار بسیار 

بزرگی بود که انجام دادیم.
كادر درم��ان ای��ران هرگز 

ناتوان نمی شود
روحانی گف���ت: مردم ایران 
ملت بزرگی است حتی در مقایسه 
با ملت های دیگر و کش���ورهای 
پیشرفته در درمان کرونا موفق تر 
عمل کرده است، اقدامات پزشکان 
و پرس���تاران ایران با پزش���کان 
کشورهای صنعتی آمریکا و اروپا 
قابل مقایسه شود، به کادر درمان 
کشور فشار آمده و باید کم شود 
که وزارتخان���ه این کار را خواهد 
کرد اما تعبی���ری که ضد انقالب 
درباره کادر درمان ایران می گوید که 
»خسته و فرسوده و ناتوان شده اند« 

دروغ است.
وي تاکید ک���رد: کادر درمان 
ایران هیچ گاه ناتوان نمی ش���ود 
و هر روز می ایس���تد، البته ممکن 
است مش���کالت زیادی وجود 
داشته باش���د که باید آن را کاهش 
دهیم؛ هفته قبل با وزیر بهداشت 
درباره کاهش فشار بر کادر درمان 
گفتگو کردم، اما تعابیری که ضد 
انقالب در رسانه ها انجام می دهد 
که »قدرت و توان کادر درمان ایران 
تمام شده است« دروغ است، کادر 
درمان ما هر روز س���ر کار خود 
هستند، فعالیت می کنند، البته دولت 
وظایفی دارد که باید انجام دهد، اما 
روحیه و شادابی آنها مهم است، آنها 
در مقاطع مختلف در ماه محرم و 
عاشورا در کنار بیماران انجام وظیفه 
می کنند و در عین حال برای نام امام 

حسین)ع( اشک هم می ریزند.
 رئیس جمهوري تاکید کرد: 
با توان کامل و بهتر از بس���یاری 
از کشورها با بیماری کرونا مقابله 
می کنیم و برای زندگی مردم هم 
همه تالش خود را به کار می گیریم 
و مردم هم علی رغم همه فشارها 
و تحریم ها، ایستادگی و مقاومت 

کردند و آن را ادامه خواهند داد.

تقدیر وزیر دفاع از خانواده شهدای سالمت
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اهدای لوح به خانواده شهدای 

سالمت  از زحمات و جانفشانی های آنها تقدیر به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ حاتمی با پاسداشت 
زحمات و تالش شهدای س���المت ایران اسالمی گفت: شهدای سالمت با 
ازخودگذش���تگی مثال زدنی و ایثار جان خود که بر گرفته از مکتب سرخ 
شهادت و راه ابا عبداهلل و یاران با وفایش است بوده جانانه و بدون کمترین 
درنگی به مقابله با ویروس منحوس کرونا شتافته و جلوی انتشار بیشتر آن را 

گرفتند تا مردم عزیزمان در رفاه و آسایش زندگی کنند.
امیر حاتمی با بیان این موضوع که ش���هدای سالمت با شهدای جنگ 
تحمیلی به سبب اجرای رس���الت خود تفاوتی ندارند، افزود: این عزیزان 
همچون شهدا و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس برای امنیت و آسایش این مرز و 

بوم فداکاری کردند و مردم ایران تا ابد قدردان این عزیزان خواهند بود.
در بخشی از متن این لوح آمده اس���ت: “یاد و خاطره عزیزانی که در 
س���ودای تأمین سالمت انسان ها همت خویش را به کار گرفته و در شرایط 
س���خت کنونی که ویروس منحوس کرونا بر جامعه سایه افکنده، مجدانه 
تا س���رحد جان، طبیبانی پاک نهاد و نیکو سرش���ت که عاشقانه به مردم 
 مهر می ورزیدند و با همت و تالش، س���عه ی صدر، حس نوع دوستی و 

حسن خلق، درد و رنج را ازجسم و روح دردمندان می زدودند.”

نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس 
مشخصات نمایندگان خود  را ثبت کنند 

يادداشت

اهميت خانواده و جمعيت توانمند

چهار سال از ابالغ سیاست هاي كلي خانواده در شهریورماه 
95 و 6 سال از سیاس��ت هاي جمعیتي در سال 93 توسط رهبر 
انقالب مي گذرد كه بر اس��اس آن با توجه به لزوم توجه به نهاد 
خانواده به عنوان مهم ترین ركن جامعه سالم و پویا رهنمودهایي 
ارائه شد تا ضمن تحکیم این نهاد، پیري جمعیت نیز گریبان نسل 
بعدي و آینده كش��ور را نگیرد و در سایه تدابیر قوانین و ساز و 
كارهایي، هم ازدواج جوانان تسهیل شود و هم فرزند آوري مورد 

تشویق قرار گیرد. 
اما با وجود همه تدابیر به كار گرفته شده، برنامه هاي ابالغي 
هم در مورد خانواده و هم در مورد جمعیت و سیاست هاي تشویقي 
و هزاران همایش و سخنراني و چاپ میلیون ها اعالن و پوستر و 
بن��ر و گزارش و مقاله و كتاب و ... آنچه كه در عمل اتفاق افتاده 
كاهش آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج و به تبع آن كاهش نرخ 

موالید است. 
گرچه ما هنوز به مرحله كاهش جمعیت س��االنه و یا حتي 
تثبیت جمعیت نرسیدیم و س��االنه نزدیك به نهصد هزار نفر به 
جمعیت كشور اضافه مي شود و بسیاري از جامعه شناسان این روند 
را فاجعه نمي دانند و تنها نگران كاهش نرخ جایگزیني جمعیتي 
هستند و نه بحران جمعیت اما به هر حال در دو سه دهه آینده همین 
كاهش نرخ جانشیني مي تواند به بحران بدل شود كه مي باید براي 

آن راهکارهاي علمي و درستي اندیشید. 
اما اگر بخواهیم به این راهکار و ساز و كار منطقي و عملي آن 
به درستي اندیشه داشته و برایش برنامه ریزي كنیم و اگر مي خواهیم 
به علل و ریشه هاي این مشکل نظر افکنیم قاعدتاً نیازمند تدبیر و 
درایت و بینش��ي جامع  نگرانه و به دور از قضاوت هاي نادرست 
و احساس��ي هستیم كه متاسفانه چندان شاهد آن نیستیم. مثل هر 
مباحث دیگر اقتصادي و حتي اجتماعي غلبه سیاست و بهتر بگوئیم 
سیاست بازي و جناح گرایي بر این حوزه جامعه و جمعیت شناسي 
سایه اي سترگ افکنده است و از جمله اینکه بگوئیم همه گناه بر 
گردن تفکر لیبرالي است كه غرب زده است و مخالف اندیشه هاي 
انقالبي و دیني و یا اینکه معتقد باشیم همه تقصیرها بر گردن دولت 
اس��ت كه چنین نگاهي دارد و گرنه تا به حال ما همان نرخ رشد 
باالي رشد جمعیت را مي داشتیم و ... الزم نیست در این مورد هم 
بحث را كاماًل سیاسي كنیم و بدون توجه به واقعیت هاي میداني و 
مشکالت ساختاري در برابر این سوال راحت ترین و دم دست ترین 

پاسخ را بدهیم و خالص ...
در همان سیاس��ت هاي كلي جمعیت كه در اردیبهشت 93 
یعني 6 سال پیش ابالغ شد نیز رفع موانع ازدواج، تسهیل و تشکیل 
خانواده و افزایش فرزند آوري و كاهش س��ن ازدواج و مهمتر از 
همه توانمند سازي جمعیت در سن كار، ارتقاي امید به زندگي و 
حفظ و جذب در روستاها و مناطق مرزي و كم  تراكم و باز توزیع 
فضایي و جغرافیایي جمعیت متناسب با ظرفیت زیستي با تاكید 
به تأمین آب با هدف توزیع متعادل و كاهش فشار جمعیتي مورد 
تأكید قرار گرفته بود. یعني افزایش جمعیت به هر روش��ي و در 
هر منطقه اي و بدون توجه به مولد یا سربار بودن آنان مطعمع نظر 
نیس��ت. باید این جمعیت، مولد و توانمند و مفید باشد تا به كار 

توسعه بیاید.
در این زمینه توجه به چند نکته مهم هم الزم است. از جمله 
توجه به روستاها و توانمندسازي روستائیان، دیگر آمایش جمعیتي 
سرزمین و توزیع مناسب آنان. حتماً توجه به زیر ساختها و ظرفیت 
جمعیت پذیري كشور ... اینکه به چه جمعیتي، در چه مناطقي، با 

چه ظرفیتي و به چه میزاني نیازمندیم. 
اینکه یکي بگوید ایران مي تواند براي دویست میلیون نفر آب 
و غذا تأمین كند و دیگري بگوید جمعیت باالي هشتاد میلیون نفر 
كشور را گرفتار بحران آب و غذا و خاك و پیشرفت مي كند و هر 

كدام هم دالیل و مستندات و آمارهایي ارائه بدهند. 
این كارشناس معتقد باشد كه جمعیت ایران باید دو برابر شود 
و دیگري بگوید همین میزان فعلي هم باید كم ش��ود چاره كار 
نیست و این دعواها و منازعات كه بیشتر بوي دعواهاي سیاسي 
و جناحي دارد تا مناقشه علمي و مسؤولیت شناسانه، راه به جایي 
نمي برد. حركت ها و تصمیمات شتابزده و احساسي هم چاره كار 

نیست. 
این بحث كاماًل علمي است كه بدون واهمه و ترس و حب 
و بغض در محیط هاي كاماًل كارشناس��ي باید به نتیجه و سپس 
به راهکار و مصوبه و اجرا برس��د ضمن اینکه با داغ و درفش و 
اجبار هم ره به جایي نمي برد و ش��اید اگر همین حال از بسیاري 
از خانواده ها بپرسید به راحتي به شما خواهند گفت از پس یکي 
دو بچه هم برنمي آئیم چه برسد به بیشتر ... و یا شاید خیلي ها هم 
بگویند ش��ما اول مسئله ازدواج را در این شرایط بیکاري و تورم 
و قیمت سرسام آور خرید و اجاره مسکن براي ما حل كن تا بعد 

شاید براي فرزند آوري فکري كردیم...
هم در مورد خانواده، ه��م در مورد جمعیت و هم در مورد 
تصویب قوانین و مقرراتي براي سامان دادن به این دو مولفه مهم 
قدرت و نیز رشد و توسعه فرهنگي، سالمت اجتماعي و اقتصادي 
هر جامعه اي به ویژه ایران نیازمند س��از و كاري كاماًل عالمانه و 
كارشناسانه و بدون هرگونه حب و بغض غیر اخالقي و جریاني 

و جناحي هستیم.

فتح اهلل آملی

معاون رئیس جمهوری گفت: 
متاسفانه با قانون تغییر یافته و تصویب 
ش���ده در دولت های  نهم و دهم ، 
معدنداران به صورت لجام گسیخته 
دارند به معادن و محیط پیرامونی آن 
حمله می کنند؛ قانون هم دست سازمان 

حفاظت محیط زیست را بسته است.
   دکتر عیسی کالنتری، رئیس 
س���ازمان حفاظت محیط زیست در 
گفتگو با »اطالعات« و در پاس���خ به 
س���ئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در 
دنی���ا از کوهها به عنوان برج های آبی 
یاد می شود که ۶0 تا ۸0 درصد منابع 
آب شیرین نقش دارند، چرا در ایران 
معدنکاری آن هم به صورت غیر اصولی 
تا این حد توس���عه یافته و کوههای 
ارزشمند کشور با توجیه معدنداری و 
اشتغالزایی محو و نابود می شوند، گفت: 
در دولت های نه���م ودهم    وزارت 
صنایع و مع���ادن وقت قانون را تغییر 
داد و کال مع���ادن را از حیطه محیط 
زیس���ت خارج کرد  و   همان قانون 

حاکم است.
وی افزود: تالش���ی که اکنون 
می کنیم این است که اینها وارد مناطق 
چهارگانه حفاظت شده محیط زیست 
که حدود 12 درصد اراضی کش���ور 
است، نشوند. این آقایان خودشان را از 
قانون محیط زیست مستثنی کرده اند.

 کالنتری خاطرنشان کرد: آنقدر 
افراط در این زمینه صورت می گیرد که 
نمایندگان نطنز در مجلس اخیرا پیش 

من آمدند و گالیه می کردند که حوزه 
تحت نمایندگی ما براثر آلودگی ناشی از 

معدنداران در حال نابودی است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: 
البته در همه جای دنیا از معادن استفاده 
می کنند و ما هم موافقیم اما نحوه استفاده 
مشخص است و اس���تاندارد دارد که 
چگونه باید کار و عمل  کنند. متاسفانه 
با قانون تصویب ش���ده در آن زمان  
معدنداران به صورت لجام گسیخته 
دارند به معادن حمله می کنند. قانون هم 
دست ما را بسته است و باید به دنبال 

اصالح قانون باشیم.
کالنتری با اشاره به اینکه مسئوالن 
بخش و بهره برداران هم طبق معمول 
اشتغال را بهانه می کنند، تصریح کرد:   
اصال مخالف بهره ب���رداری  از معادن 
نیس���تیم، منتهی طبق ضوابط زیست 
محیطی باید بهره برداری شود اما در 
ایران این ضوابط به هم ریخته است و 
چون معدنداران افراد قوی هستند و از 

سویی قانون هم دست سازمان محیط 
زیست را بس���ته است، نمی توان کار 
شایسته ای برای نجات کوهها و طبیعت 
انجام داد و امیدواریم که این مجلس 
به فریاد طبیعت کشور و رهایی آن از 
معدنداری  لجام گسیخته برسد. من هم 
به دوستان گفته ام که الیحه ای را تنظیم 
کنند تا به دولت ببریم بلکه معدنداری به 

شکل استاندارد دنیا انجام شود.
سوء استفاده معدنداران از طبیعت 
برای کس���ب منافع بیشتر و تخریب 
جدی منابع طبیعی دیگر معضلی است 
که معاون رئیس جمهوری به آن اشاره 
کرد و گفت: نحوه اس���تفاده از معادن 
در کشور مشخص نیست. معدنداران 
برای مقرون به صرفه بودن سطح معدن 
را برداشت می کنند و چون استخراج 
الیه های زیرین مستلزم هزینه بیشتری 
است آن را رها می کنند، در حالی که 
باید مثال تا عمق 200 یا 500 متری معدن 
پیش بروند و برداشت کنند و سپس 
س���راغ قطعه بعدی بروند اما می بینیم 
که ماجرای آنها برعکس است. سطح 
و کف معدن را برداشت و بقیه را رها 
می کنند و حتی حاضر نیستند نخاله ها 
را جمع کنند  لذا می بینیم   در معادن 
و حومه آن وضع بس���یار بدی حاکم 
است. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیس���ت ادامه داد: 10 سال پیش از 
معدنی در فرانکفورت بازدید می کردم 
و در آنجا معدندار تا عمق ۸00 متری 
زمین پیش رفته بود اما در اینجا برخی 

از معدنداران سودجو سطح معدن را 
برداشت و طبیعت را تخریب   و آن را 
به امان خدا رها می کنند و به سراغ معدن 

دیگری می روند.
وی تصریح کرد: تغییر قانون در 
زمان یادشده دست سودجویان را باز و 
سازمان محیط زیست را از نظارت بر 

این عرصه ها کوتاه کرد.
 معاون رئیس جمهوری همچنین 
در پاسخ به س���ئوال دیگری مبنی بر 
اینکه شهرداری های حومه استان تهران 
سرخوش از درآمدی که از صدور مجوز 
ساخت و ساز دارند، از رشد بی رویه 
استان تهران و حومه نگران نیستند اما آیا 
مسئوالن  نباید از این موضوع که یک 
چهارم جمعیت کشور در پایتخت و 
حومه آن مستقر شده است، نگران باشند 
و سیاس���تی برای مهار آن اتخاذ کنند، 
گفت: این معضل جای نگرانی دارد اما 
ما حق دخالت در جانمایی نداریم. ما 
فقط می توانیم بر رعایت ضوابط زیست 

محیطی نظارت کنیم.
وی افزود: اصوال در شهرسازی  
یک عضو از 15 عضو هس���تیم و در 
توسعه نمی توانیم دخالت کنیم. مثال در 
احداث بزرگراه   فقط می توانیم مانع از 
عبور آن از زیستگاه های سازمان محیط 
زیست باشیم. به عبارتی وظیفه سازمان 
نظارت بر اجرای ضوابط زیست محیطی 
است و تصمیم گیر نیست که کجا شهر 
یا سد ساخته بشود یا کجا نشود. یا مثال 

کجا آب منتقل بشود یا نشود.

وزیر دفاع انگلیس با تائید بدهی کشورش به 
ایران بر سر عدم تحویل تانک های چیفتن، گفت 

که در تالش است این بدهی پرداخت شود .
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، 
برای اولین بار در دولت انگلیس بن والس وزیر 
دفاع این کش���ور بدهی کشورش به ایران را  بر 
سر خرید تانک های چیفتن تائید کرد و با تالش 
برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن 
نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی 

در ایران، گفت که فعاالنه به دنبال پرداخت این 
بدهی به دولت ایران است و این موضوع می تواند 
به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو 
تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران 

کمک کند. 
والس به وکالی این خانواده ها اطمینان داد 
که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای 

پرداخت این بدهی است. 
تائید این بدهی در نامه ای به وکالی نازنین 

زاغری مطرح شده است. 
انگلیس  بر س���ر عدم تحویل تانک های 
چیفتن که در زمان حکومت محمدرضاش���اه 
پهلوی از سوی ایران س���فارش داده شده بود 

تقریبا 400میلیون پوند به ایران بدهکار است. 
ن���ه دولت انگلیس و نه دول���ت ایران به 
 طور رسمی تائید نکرده اند که آزادی شهروندان 
دو تابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند به 

عدم پرداخت این بدهی مرتبط است .

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پس���ماند ش���هرداری تهران 
از افتتاح مرک���ز مانیتورینگ 
مدیریت پس���ماند، نصب پنج 
پسماند  خوددریافت  دستگاه 
خشک در میادین میوه و تره بار 
و کلنگ زنی سومین کارخانه 
بازیافت نخاله های ساختمانی 

خبر داد.
روابط  گ���زارش  ب���ه 
عمومی سازمان مدیریت پسماند 
ش���هرداری تهران، صدرالدین 
علیپور، با اش���اره به ضرورت 
راه ان���دازی مرکز مانیتورینگ 
گف���ت: به منظور مدیریت هر 
چه بهتر پس���ماند در تهران، 
انجام برنامه های هوشمندسازی 
در زمینه مدیریت پس���ماند و 
در نهایت اجرای موفق طرح 
کاپ، از حدود هش���ت ماه 

گذشته موضوع راه اندازی مرکز 
مانیتورینگ مدیریت پسماند را 

در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: از آن جا که 
سازمان پسماند در حوزه های 
مختلف چون جمع آوری زباله، 
انتقال آنها به ایس���تگاه های 
میانی، دف���ع و دفن زباله به 
ویژه زباله های بیمارس���تانی و 
ساختمانی در سایت های مجزا، 
فعالیت کارخانه زباله س���وز 
و نحوه رفت و روب ش���هر 
مسئولیت اصلی را برعهده دارد، 
تصمیم گرفتیم تا با راه اندازی 
مرکز مانیتورینگ در ساختمان 
اصل���ی س���ازمان مدیریت 
پس���ماند به طور شبانه روزی 
تمامی موضوعات از جمله تعداد 
کارگران مستقر در نواحی، نحوه 
فعالیت خودروهای س���ازمان، 

چگونگی فعالیت ایستگاه های 
میانی، سایت های دفع و دفن 
 زباله، وضع کوره های مجتمع 
زبال���ه س���وز و نحوه توزین 
پسماندها در مراکز را به طور 

آنالین رصد کنیم.
علیپور ، به یکی دیگر از 
پروژه های پس���ماندی در این 
زمینه اشاره و بیان کرد: با وجود 
تمامی محدودیت های مالی، به 
تازگی توانس���تیم 5 دستگاه 
خوددریافت  RVM)دستگاه 
پسماند خشک( را خریداری 
و در میادی���ن میوه و تره بار 
دریاچه شهدای خلیج فارس، 
شهید لواسانی، سردار جنگل، 
صادقیه و ولنجک نصب کنیم. 
ش���هروندان نیز از همین هفته 
با تحویل پسماندهای خشک 
خود مانند شیشه و پالستیک 

به این دستگاه و دریافت قبض، 
ام���کان خرید به اندازه ارزش 
ریالی تعیین شده در قبض را 
در هم���ان بازار میوه و تره بار 

خواهندداشت.
وی سومین پروژه پسماندی 
ش���هرداری تهران را اجرای 
مراس���م کلنگ زنی سومین 
کارخان���ه بازیافت نخاله های 
ساختمانی بیان و تصریح کرد: 
از آن ج���ا ک���ه دفن این نوع 
پسماند آسیب های فراوانی به 
طبیعت می زند، تالش می کنیم 
تا با راه اندازی کارخانه بازیافت 
نخاله های ساختمانی تا پایان 
سال، نه تنها میزان نخاله های 
دفن ش���ده کاهش یابد، بلکه 
 بتوانیم ب���ه آمار تولید روزانه 
 11 هزار تن ش���ن و ماسه از 

این نخاله ها دست پیدا کنیم.

يادداشت

راه و بيراهه

سال تحصیلي جدید بر خالف هر سال، بدون تشریفات و شور 
و مجالس مرسوم، زیر پوشش اپیدمي كووید 19 آغاز شد. در واقع نه 
فقط مدارس و دانشگاه ها، بلکه سایر مراكز و نهادها و محل اجتماعات 
یا رجوع مردم نیز در سایة كرونا درنگ كنند و براي رسیدن به شرایط 
متعارف باید شکیبایي پیشه كنیم و بیندیشیم كه چگونه از آسیب هاي 
بیماري جان به در بریم و جامعه را به سالمت از این مرحله به شرایط 

عادي منتقل كنیم؟ 
دس��ت دولت در همه جاي میهن و اقتص��اد و زندگي و حتي 
فرهنگ و اجتماعات كوچکتر مردمي به وضوح دیده مي شود. دولت و 
حکومت در ایران مبسوط الید است و هر تصمیمي كه گرفته مي شود، 
كل جامعة هدف در آن تصمیم، درگیر اهداف و برنامه هاي دولتمردان 
خواهد شد. مثاًل چنین نیست كه اگر دولت دربارة باشگاه هاي فوتبال 
تصمیمي گرفت، باشگاه ها بتوانند در حریم بخش خصوصي و براي 
حفاظت از منافع سهامداران و مدیران و رضایت هواداران، با برنامه و 
ارادة حکومت مقابله كنند یا حتي آن را مورد نقد و داوري قرار دهند. 
این شرایط البته قدرت فزاینده اي به دولت و قواي سه گانه و بلکه كل 
نهادهاي حکومتي مي دهد، اما از سوي دیگر مسئولیت همة امور را هم 

بر عهدة ایشان قرار خواهد داد.
در موضوع بازگشایي مدارس هم ش��اهد دو نگرش در درون 
نهادهاي دولتي و صنفي اطبا و نظریه معتدل و بازهم متفاوتي در ستاد 
كرونا هستیم. دكتر نمکي و دكتر ظفرقندي در دولت و سازمان نظام 
پزشکي تهران بزرگ، نمایندگان دیدگاه منتقد دولت در زمینه بازگشایي 
مدارس و مراكز آموزش��ي هستند. از سوي دیگر رئیس جمهوري و 
معاونان و مشاورانش معتقدند تعطیلي نهادها نمي تواند راهکار مناسبي 
براي مقابله با وضع موجود و كنترل اپیدمي باشد. در واقع نه امکانات 
و بودجه هاي وافي وجود دارد و نه آمادگي اجتماعي و اقتصادي و زیر 
ساختهاي كافي براي حفاظت از جامعه و مردم در دسترس دولت قرار 
دارد تا با فراغ بال بتواند به كنترل فواصل اجتماعي و مدیریت مرحله اي 

در شرایط قرنطینه عمومي یا قرنطینه هاي محدود اقدام كند. 
با این وضع و حال، مردم هستند كه باید تصمیم نهایي را بگیرند، 
اما یك راه سوم در حاشیه همه وقایع مذكور وجود دارد و آن بحث و 
بررسي متخصصان و جویش و آموزش راهکارهاي كمتر دیده شده 
و كمتر تجربه ش��ده براي مهار كووید 19 یا الاقل كاهش آسیب هاي 
آن اس��ت. باید حداكثر تالش ها معطوف به كاهش آسیب در شرایط 
بومي ایران و متناسب با ویژگي هاي مناسبات اقلیمي و اجتماعي آن 

در نظر گرفته شود. 
شگفت آن كه  معدود رسانه هاي نوشتاري با گزارش و مصاحبه ها 
و یادداش��ت ها و خبررس��اني، حداكثر تالش را به كار مي  گیرند تا 
صداي متخصصان و دلس��وزان عرصه مدیریت در شرایط اپیدمي را 
به گوش مردم برس��انند، اما شبکه هاي اجتماعي درگیر جنگ بي امان 
ش��ایعه و اخبار جعلي، نظریات بي مبنا و غیر علمي، با اخبار درست 
و آمار صحیح و دیدگاه هاي علمي و دقیق اس��ت. گزینش سخت و 
مخاطبان آشفته اند؛ اما صدا و سیما كشورمان با شبکه هاي متعدد، فارغ 
از غم هاي دولت و دلسوزي متخصصان و مشکالت مدیران و مصایب 
جامعه، راهي دیگر را برگزیده و چنان غرق سنت هاي پاالیش نایافته 
است كه نمك و زیره را راه حل پیشگیري و درمان قلمداد مي كند و 
اغلب مصاحبه ها و خبرها و مشکالت، در مسیري دور دست و فارغ از 

مخاطبان واقعي مشغول گذر از این روزگار است...

سيد مسعود رضوي

نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین در توییتی 
نوشت :همکاری ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، کسانی را که 
به دنبال بحران ساختن از موضوع 
دسترسی به دو سایت مورد نظر در 

ایران بودند، ناامید کرد.
به گزارش   فارس، »میخائیل 
اولیانوف«،   نوشت: از گزارش های 
درزیافته آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مشخص شد که ایران )روند( 
دسترسی به مکان های تعیین شده 
از سوی آژانس را آغاز کرده است. 
کس���انی که به دنبال ترتیب دادن 
یک بحران درب���اره این موضوع 
بودند، احس���اس ناامیدی زیادی 
می کنند. روح همکاری بین آژانس 
بین المللی ان���رژی اتمی و تهران 

غالب شد.
وی پی���ش از ای���ن از درز 
سریع گزارش محرمانه این نهاد 
بین المللی به رسانه ها انتقاد کرده 
بود. اولیانوف در توییتر نوشت: 
»مانند همیشه، گزارش محرمانه 

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ب���اره ایران اندکی بعد از 
توزیع در میان اعضای ش���ورای 
حکام سریعاً به رسانه ها درز پیدا 
کرد. ش���رم آور است. وجه مثبت 
ماجرا آن است که همکاری خوب 
میان ایران و آژانس بار دیگر برای 

عموم تایید شد.«
آژانس بین الملل���ی انرژی 
اتمی در بخش���ی از جدیدترین 
گزارش خ���ود که روز جمعه در 
اختیار اعضای ش���ورای حکام 
قرار گرفت به مساله دسترسی به 
 دو س���ایت مورد تقاضا پرداخت  
و اع���الم کرد  که ای���ران اجازه 
دسترسی به یکی از این دو سایت 
برای نمونه برداری های محیطی را 
داده است.آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  اف���زود  بازرس های این 
سازمان در روزهای آینده در ماه 
سپتامبر و در تاریخی که بر سر آن 
با ایران توافق حاصل شده است، از 
سایت دیگر هم دیدن می کنند  و 

نمونه برداری انجام خواهند داد.

روسيه: همکاری ایران و آژانس 
فرصت طلبان را  نااميد کرد

وزیر دفاع انگليس بدهی کشورش به ایران را تائيد کرددکتر کالنتری: دست ما در حفاظت از طبيعت بسته است

مرکز مانيتورینگ مدیریت پسماند شهر تهران فردا  افتتاح مي شود

 بستری روزانه ۱۵۰ کرونایی 
در بيمارستان های تأمين اجتماعی 

مدیرکل درمان مس���تقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: روزانه به 
طور متوس���ط 150تا 200بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های تامین 

اجتماعی بستری می شوند.
ابوالفضل آفریده با بیان این که تا نیمه شهریورماه بیش از 43هزار 
و 500 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان 
س���ازمان تامین اجتماعی بس���تری شده اند به ایرنا گفت: اکنون هزار و 
150نفر در این بیمارستان ها بستری هستند که در این میان استان تهران 

با 340نفر بیمار کرونایی بستری پیشتاز است.
وی افزود: در استان اصفهان 140نفر، در استان های کرمان، آذربایجان 

شرقی و البرز نیز به ترتیب 95، ۸0و ۶0نفر بستری هستند.
آفریده با بیان این که برخی اس���تان ها همچون ایالم، س���منان و 
کهگیلوی���ه و بویراحمد فاقد بیمار بس���تری مبتال به کرونا در مراکز 
بهداشت و درمان تامین اجتماعی هستند، گفت: اکنون روزانه به طور 
متوس���ط 150تا 200نفر بیمار مبتال به کووید 19نیز از بیمارستان های 
تامین اجتماعی ترخیص می ش���وند و میانگین اقامت این بیماران برابر 

با 5.1۸درصد است.
به گفته مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، رعایت اصول 
بهداشتی به منظور مقابله با کرونا توسط شهروندان و همچنین برگزاری 
مراس���م عزاداری محرم در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی 

سبب مدیریت نسبی شیوع بیماری، روند ابتالء و بستری شد.
آفریده تصریح کرد: روزانه به طور متوسط 150تا 200نفر )بیمار 
مبتال به کرونا( در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری می شوند که این 
تعداد در بخش آی سی یو بیشتر و فارغ از تعداد مراجعان )مبتال به 
کووید 19( است. شماری از بیماران در قرنطینه خانگی، تحت نظارت 

و حمایت پزشکان با مصرف دارو معالجه می شوند.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات با صدور اطالعیه ای از نامزدهای 
مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی درخواست 
کرد که نسبت به ثبت مشخصات نمایندگان خود در شعب اخذ رأی اقدام 

کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی شورای نگهبان، در متن این اطالعیه 

آمده است:
ب���ه اطالع نامزدهای محترم مرحل���ه دوم انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی می رساند، در راستای اجرای ماده 55قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، ضروری است به »س���امانه ثبت نام نمایندگان 
نامزدهای انتخابات« به نشانی زیر مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن نام 
کاربری و رمز عبور خود و ورود به س���ایت، نسبت به ثبت مشخصات 
نمایندگان خود در شعب اخذ رأی تا پایان روز دوشنبه مورخ 1399/0۶/1۷ 

اقدام کنند.
نشانی سایت:  https://namayandeh.shora - gc.ir در ضمن 
به منظور دریافت نام کاربری و رمز ورود به سایت، الزم است نامزدهای 
محترم به دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان ها و شهرستان های مراکز 

حوزه انتخابیه، مراجعه کنند.



شركت مديريت طرحها� صنعتى �ير�� (IPMI) �� نظر ���� �� طريق �ين �گهى� خدما� خو���يى� � �مو� نقليه خو� �� پر��� فا�14 
پا�� جنوبي به ش���ر� جد�� �يل �� �� طريق مناقصه عمومى �� مرحله �� به مد� يكس���ا� به پيمانكا� ��جد شر�يط � �تبه بند� شد� كه 

����� گو�هينامه تشخيص صالحيت معتبر � تاييديه ها� ال��  بابت فعاليت �� منطقه كنگا� � عسلويه مى باشند ��گذ�� نمايد
تعد�� � مشخصا� خو��� ها� مو�� نيا�

تعدادنحوه بكارگيرىمدلنوع خودروتعدادنحوه بكارگيرىمدلنوع خودرو
96 به باالسمندLX / پژو405

باراننده

96 به باالمينى بوس ايسوزو17
باراننده

4
963 به باالاتوبوس(اسكانيا مارال)9611 به باالپژوپارس

2016 به باالسانتافه20163 به باالسوزوكى ويتارا

بدون راننده

4
20166 به باالسوزوكى ويتارا967 به باالوانت پيكاپ ريچ

20161 به باالفوتون963 به باالوانت مزدا دو كابين
967 به باالپارس961 به باالوانت مزدا تك كابين

965 به باالسمندLX/پژو20161405 به باالتويوتا هايس/ هيوندايى
20143 به باالتويوتا هايلوكس965 به باالمينى بوس مكسوس

1- ��شتن تاييديه صالحيت �يمنى پيمانكا��� �� منطقه �يژ�� گو�هى صالحيت �يمنى �� ����� كا� � �فا� �جتماعى� �لز�مى مى باشد.
2- مالكيت حد�قل 25% �سائل نقليه مى بايست متعلق به پيمانكا� بو�� � ���ئه �سنا� � مد��� �لز�مى �ست.

3- شركت ها� ��جد شر�يط مى تو�نند �� تا�يخ 99/06/12 لغايت 99/06/19  با ���ئه نامه �عال� �ما�گى به همر�� ���مه شركت به ���� : تهر�� –  سعا�� �با� - پايين تر 
�� ميد�� شهيد تهر�نى مقد� (كا�) - � شهيد حسين كيا� - پال� 6 -  طبقه ��� – �بيرخانه كميسيو� معامال� مر�جعه فرمايند.

4- پس �� ���يابى كيفى � مش���خص شد� ليست كوتا�� به شركتها� تاييد شد� ��خصو� نحو� خريد � تكميل �سنا� � ��سا� پاكت ها� (�لف� �� �) مند�� �� �سنا� 
مناقصه �طال� �سانى خو�هد شد .

5- مبلغ س���پر�� ش���ركت �� مناقصه 4,800,000,000 �يا� كه بايد به يكى �� �� صو��: ضمانت نامه بانكى يا چك بانكى �� �جه شركت مديريت طرحها� صنعتى 
�ير�� (IPMI)  باشد.

6- مناقصه گذ�� �� �� يا قبو� يك يا تمامى پيشنها�ها بنا به صرفه � صال� خو� مختا� مى باشد.
7- قيمت تر�� شد� با توجه به �متيا��� فنى ���ئه شد� توسط كميته فنى با��گانى محاسبه � مال� تعيين برند� خو�هد شد.

آگهى دعوت به مناقصه عمومى (دو مرحله اى)

 با حضور وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان صدا 
سیما در شبکه آموزش زنگ مدرسه تلویزیونی ایران همزمان 

با بازگشایی مدارس نواخته شد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش  و پرورش، به گفته وزیر آموزش  و پرورش مقررشده 
تا روزانه 22 ساعت مدرسه تلویزیونی ایران برنامه های آموزش 
تلویزیونی را برای دانش آموزان پخش کند. شبکه آموزش، 
شبکه چهار، شبکه قرآن، افق و شبکه دو؛ به طور هم زمان 
آموزش ه���ای تلویزیونی را پخش خواهند کرد و همچنین 
این برنامه ها در سامانه تلوبیون قرار خواهد گرفت و دانش 
آموزان در هرزمانی که امکان داشتند با رفتن به این سایت 

می توانند  این برنامه ها را مشاهده کنند. 
گفتنی است، همزمان با برنامه آغاز سال تحصیلی در 
تمامی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با حضور جمعی 

از مقامات کشوری و لشگری مراسمی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، در آئین آغاز س���ال تحصیلي 
جدید در مدرسه دخترانه متوسطه اول بهار آزادي منطقه 16، 
دکتر امیري، معاون پارلماني رئیس جمهوري با بیان اینکه سال 
تحصیلي امسال را نسبت به سنوات گذشته، متفاوت شروع 
کردیم، گفت: محدودیت هاي ناشي از تحریم هاي ظالمانه، 
بخش���ي از آثارش در اقتصاد و معیشت و اشتغال خانواده 
بروز و ظهور پیدا کرده است. امسال عالوه بر تحریم هاي 
ظالمانه با پدیده کرونا مواجه شدیم. ما ناچاریم خودمان را 
با شرایط کرونایي متناسب کنیم چون کرونا اقتصاد،  مسائل 

بهداشتي و سبك زندگي کشورها را تغییر داد. بخشي از این 
تغییرات هم در نظام آموزشي بروز پیدا کرد، اما خوشبختانه 
تجرب���ه انعطاف پذیري نظام تعلیم و تربیت ما یك قدمت 
طوالني دارد.  امیری گفت: براساس قانون اساسي، تعلیم همه 
بچه ه���ا فارغ از زبان و مذهب و قومیت، مورد تأکید قرار 
گرفته اس���ت. در طول 7 سال گذشته، یکي از دغدغه هاي 
دولت، توس���عه دولت الکترونیك و توسعه فضاي مجازي 

بود. در ش���یوع کرونا هم که جلوگیري از تجمعات مورد 
تأکید کارشناسان قرار گرفت، استفاده از فضاي مجازي به 
عنوان جایگزی���ن آموزش هاي حضوري مورد توجه قرار 
گرفت. البته هرگز نمي خواهیم نقش آموزش چهره به چهره 
و کارکردهاي مدرسه را نادیده بگیریم، اما واقعیت این است 
که شرایطي که کرونا بر ما تحمیل کرد، استفاده از آموزش 

در فضاي مجازي است. 

احمدي الشکي، معاون حقوقي وزیر آموزش و پرورش 
هم در سخنانی گفت: همه ما مقید و ملزم هستیم تصمیمات 
ستاد ملي مقابله با کرونا را رعایت کنیم، وزارت آموزش و 
پرورش هم بر همان مبنا حرکت می کند، اما آنچه باید بدانیم 
این است که سالمت،  محور همه چیز است، اما در کنار آن 

تعلیم و تربیت نباید دچار خدشه شود. 
وی افزود: در دنیا فقط 34 کشور، آموزش و پرورش را 
تعطیل کرده اند ولي بقیه کشورها، آموزش را شروع کرده اند. 
تمام پروتکل هاي بهداشتي در مدارس رعایت مي شود و حتمًا 
همه کالس ها دسته بندي مي شوند و زمان کالس ها هم بیشتر 
از 35 دقیقه نخواهد بود. ما امسال آموزش در بحران را داریم 

و به اولیاء بیشتر از سال هاي گذشته نیاز داریم . 
اتخاذ تمهیدات الزم برای تردد امن 

پیروز حناچی، ش���هردار تهران در آیین نواختن زنگ 
مدرس���ه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به صورت 
مجازی در مدرسه دخترانه مکتب الزهرا در منطقه 14 اعالم 
کرد که ش���هرداری تهران تمهی���دات الزم برای تردد امن 

دانش آموزان را فراهم خواهد کرد. 
وی با تاکید بر این که ما در شهرداری تهران تمهیدات 
الزم برای تردد امن در مسیر پیاده، سواره، تاکسی، اتوبوس ، 
مترو و غیره را به نحوه احس���نت اجرایی می کنیم، اظهار 
کرد: شهرداری تهران  در راستای ماموریت اجتماعی خود 
به مدارس تا حد امکان رسیدگی می کند و اقدامات الزم را 

انجام خواهد داد. 

3 اخبار داخلي
یکشنبه 16  شهریور 1399 - 17 محرم 1442 - 6 سپتامبر 2020 -  سال نودوپنجم - شماره 27647

حکمت نهج البالغهنواخته شدن زنگ مدرسه تلویزیونی  ایران

 از دوستی با تبهکار بپرهیز؛ زيرا تو را به اندک 
چیزی می فروشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
در نام���ه ای به وزی���ر آموزش و 
پرورش بازنگری در ابالغیه اخیر این 
وزارتخانه درباره بازگشایی حضوری 
مدارس را خواس���تار شد و بر لزوم 
اهتمام بیش���تر به استفاده از آموزش 
در فض���ای مجازی و از راه دور در 

شرایط کرونا تاکید کرد. 
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا 
ظفرقندی در نامه ای به وزیر آموزش 
و پرورش با اش���اره به شرایط قرمز 
و هش���دار استان ها و تاکید آموزش 
و پرورش بر بازگش���ایی حضوری 
مدارس در همه س���طوح و نگرانی 
خانواده ها و جامعه پزش���کی آورده 
است: علت این تصمیم غیرمنتظره هر 
چه هس���ت با شرایط خطیر بیماری 
کرونا و س���المت دانش آموزان و 
خانواده آن ها س���ازگاری ندارد و 
یقینا موجب تحمیل بیماران بیش���تر 
بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر 
درمان خواهد ش���د.  شما به خوبی 
واقفید که در ش���رایط حضور دانش 
آموزان در مدرسه ها به خصوص در 
پایه دبستان علیرغم ابالغ بخشنامه ها، 
امکان عملی و مطمئن رعایت اصول 
سه گانه محافظتی و بهداشتی )شفا( 
میسر نیست.« وی در بخش دیگری از 
این نامه آورده است: »موارد ذکر شده 
در بخشنامه ابالغی معاون جنابعالی 
ه���م از جهات متعدد غیر علمی و 
دارای تناقض است. اکثر موارد تسری 
بیماری در دوره بدون عالمت )کمون( 
است و لذا عدم حضور دانش آموزان 
در ایام عالمتدار حالل مشکل انتقال 

بیماری نیست. 
عدم حضور مراقب بهداشتی در 
بسیاری از مدارس و نیز عدم آمادگی 
خانواده ه���ا و مدارس برای تنظیم 
برنامه های ابالغی در مورد بازگشایی 
حضوری و رفت و آمد دانش آموزان  

و... نیز مزید برعلت است. 

الزم بذکر است اکثر کشورهایی 
که در کنترل این بیماری شرایط بسیار 
بهتری از ایران دارند و حتی مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در آن کشورها کمتر از 
یکصدم موارد در کشور ما است، هنوز 
در مورد بازگشایی حضوری مدارس 

تامل و احتیاط می کنند. « 
بنابر گزارش روابط عمومی نظام 
پزش���کی، در بخش دیگری از نامه 
ظفرقندی آمده اس���ت: »جناب اقای 
وزی���ر از نظر علوم اپیدمیولوژی و 
بهداشت در شرایط همه گیری بیماری 
های واگیر اولین محل هایی که باید 
تعطیل شوند مدارس و آخرین محل 
هایی که بازگشایی می شوند مدارس 

هستند. 
اینجانب به عنوان فردی که سال 
ها در مدارس کش���ور تدریس کرده 
و افتخار معلمی داش���ته و با شرایط 
واقعی مدارس و تجمع دانش آموزان 
آشنا هستم و امروز به عنوان نماینده 
جامعه خدوم پزش���کی کشور و به 
منظور حفظ سالمت مردم و عبور از 
شرایط بحرانی موجود، ضمن اعالم 
نگرانی و هشدار در مورد عواقب این 
تصمیم و مسئولیت ها و تبعات ناشی 
از آن، بطور جد درخواست بازنگری 
در ابالغیه اخیر و اهتمام بیش���تر به 
استفاده از آموزش در فضای مجازی 
و از راه دور  را دارم. امید است با در 
نظر گرفتن راهبرد اولویت سالمت 
دانش آموزان و مردم بر امور دیگر و 
شرایط خطیر پیش رو به خصوص 
در فصل پاییز تصمیم صحیح و مبتنی 
ب���ر تجربیات علمی مد نظر و عمل 

قرار گیرد.« 
۱۱۰ فوتی جدید کرونا 

دکتر سیماسادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت از شناسایی 1۸۹4 
مورد جدید کووید1۹ در کشور طی 
24 ساعت منتهی به پانزدهم شهریور 
خبر داد وگفت:متاسفانه در این مدت 

همچنین 11۰ بیمار کووید1۹ جان 
خود را از دس���ت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 22 هزار 

و 154 نفر رسید. 
به گفته وی، 37۰۸ نفر از بیماران 
مبتال به کووید1۹ در وضعیت شدید 
ای���ن بیماری تح���ت مراقبت قرار 

دارند. 
الری همچنین گفت: بر اساس 
آخرین اطالعات کرونا در کش���ور، 
استان های تهران، مازندران، گیالن، 
ق���م، اصفهان، خراس���ان رضوی، 
آذربایجان ش���رقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین 
در وضعیت قرمز، همچنین استان های 
آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، 
هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراس���ان 
جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و 
بختیاری، گلس���تان و خوزستان در 

وضعیت هشدار قرار دارند.   
س���خنگوی وزارت بهداشت 
همچنین نس���بت به کاهش پوشش 
واکسیناسیون کودکان در کشور تحت 
تاثیر ش���رایط کرونا هشدار داد و از 
خانواده ها خواس���ت با حضور در 
پایگاه های س���المت  یا خانه های 
بهداشت، نس���بت به واکسیناسیون 
فرزندان خود اقدام کنند.  وی گفت: 
میزان پوشش واکسیناسیون کودکان 
در کش���ورمان که در شرایط عادی 
همیشه باالی ۹5 درصد بود متاسفانه 
متاثر از ش���یوع بیماری کرونا برای 
اولین بار طی 25 س���ال گذشته به 
کمتر از ۹5 درصد رس���یده است. 
  وی اف���زود: مطمئنا تداوم این روند 
می تواند سالمت کودکان سرزمین مان 
را با خطر جدی و بازگش���ت مجدد 
بیماری هایی نظیر فلج اطفال، سرخك، 
دیفتیری یا سیاه س���رفه را به همراه 

داشته باشد. 
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يادداشت

پروفسور لطفی علی عسکر زاده، پدر منطق فازی 

پروفس���ور لطفی علی عسکرزاده 
)نامدار به پروفسور زاده(، پدر منطق فازی، 
در سال 12۹۹ ه.ش. در شهر باکو به دنیا 
آمد. پدر وی،میرزا رحیم، اهل اردبیل بود و 
مادروی، فائقه، تبار روسی_آذری داشت. 
میرزا رحیم به همراه خانواده اش در سال 
13۰۹به ایران بازمی گردد. لطفی که در آن 
موقع ده ساله بود، دورۀ دوم متوسطه را در 
دبیرستان )کالج( البرز تهران طی می کند و 
در سال 1317 دیپلم خود را اخذ می کند. 
در همان س���ال وارد دانشگاه تهران و در 

سال 1321از دانشکده فنی دانشگاه تهران )رشته مهندسی برق( فارغ التحصیل 
می شود. وی سپس به امریکا عزیمت می کند. کارشناسی ارشد مهندسی برق 
را در انستیتو تکنولوژی ماساچوست )MIT( به پایان می رساند. سپس با اخذ  
دکترا از دانشگاه کلمبیا ، در سال 132۸  با درجه استادیاری در این دانشگاه 
آغاز به کار می کند. در طول سال های 132۸ تا 133۸ نظریه های بدیعی در 
حوزه هایی مانند نظریه سیستم ها، نظریه مخابرات و نظریه کنترل مطرح و مقاالت 
متعدد علمی در این زمینه ها چاپ می کند. در س���ال 133۸ وی به دانش���گاه 
کالیفرنیا )برکلی( منتقل و از همان سال تا سال 1347 رییس گروه مهندسی برق 

دانشگاه کالیفرنیا می شود. 
   در سال مقاله ای بنیادین و بسیار تاثیرگذار با عنوان "مجموعه های 
فازی" )Fuzzy Sets(منتشر می کند. فازی به معنای مبهم، نادقیق، ناروشن و 
غیرواضح است. جان کالم مقاله این است که: ریاضیات کالسیك، که مبتنی بر 
منطق دوارزشی )صفر و یك( است، برای تحلیل های علمی کفایت نمی کند. 
بس���یاری از مفاهیم و پدیده های دنیای واقعی، مبهم و نادقیق هس���تند، لذا ما 
نیازمند ریاضیاتی هستیم که جهان را سیاه و سفید )صفر و یك( نبینیم، بلکه 
بتوانیم پدیده ها و مفاهیم نادقیق را مدل سازی نموده و از آنها در تحلیل های 
ریاضی و مهندسی و استنتاج های علمی و تصمیم گیری استفاده کنیم. زاده، 
در سال های بعد به تکمیل نظریه خود پرداخت و ساختارها و مفاهیم اصلی 
 منطق فازی و بویژه روش نوینی از اس���تدالل موس���وم به اس���تدالل تقریبی 
)Approximate Reasoning( را پایه گذاری کرد. امروز اساس بسیاری از 
سیستم ها و کنترل گرهای هوشمند براساس قواعد فازی و استدالل  تقریبی 
است. ده هاسال است که محصوالت جدید تکنولوژی، از ماشین لباسشویی، 
دوربین و پلوپز تا کنترل گرهای هلی کوپتر و قطار مبتنی بر منطق فازی به بازار 
آمده است. منطق فازی هم اکنون توسط شرکت های بزرگ مانند میتسوبیشی، 
سونی، کانن، توشیبا، جنرال الکتریك، جنرال موتورز، کداک و هوندا استفاده 
می شود و سودآوری بسیاری داشته است. کنترل بهینه، کنترل هموار و صرفه جویی 

در انرژی از مزیت های کنترل گرهای فازی است. 
از سوی دیگر، ریاضیات و منطق فازی در علوم انسانی نیز کاربردهای 
فراوان یافته است. نکته این است که در علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه 
شناسی و مدیریت، بیشتر مفاهیم نادقیق هستند، مانند: کودکان بیش فعال، جوانان 
مذهبی، جوامع توسعه یافته، مدیران موفق، رضایت شغلی، زوج های با سازگاری 
نسبتا خوب و ... . پروفسور زاده بیان می کند که برای مدل سازی و تحلیل 
رفتارهای فردی و خانوادگی و اجتماعی و سازمانی، منطق دودویی کالسیك 
پاسخگو نیست، بلکه نیازمند یك ریاضیات و منطق جدید هستیم که توانایی و 
ابزار الزم برای کار با مفاهیم مبهم و استدالل نادقیق داشته باشد. به سخن دیگر، 
 نظریه فازی، نظریه ای است که برای اقدام در شرائط نایقینی و عدم اطمینان 
) Uncertainty( مناس���ب است.  گفته می شود یکی از دالیل موفقیت زاده، 
ریشه های چندملیتی وی بوده است. وی ده سال نخست زندگی را )با پدری 
ایرانی و مادری آذری_روس���ی( در آذربایجان )شوروی سابق( گذراند. دوران 
نوجوانی و بخش���ی از جوانی را در ایران و دوران کاری را در امریکا. خود 
می گوید که فرهنگ های چهارگانه ایرانی ،روسی،آذری وآمریکایی در دانش و 
تفکر وی تاثیر داشته است. این ادعا در مجامع علمی مشهور شده است که تفکر 
شرقی )تفکر منعطف، سازگار و خاکستری، در برابر تفکر شکننده و دودویی 

ارسطویی غربی( در ابداع نظریه فازی چیره بوده است. 
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  تحقیق و تدوین:   سید محمود طاهری 
)استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران(

انتقاد سازمان نظام پزشکي از بازگشايي حضوري مدارس 

وزير علوم: نیازمند مأموريت گرايی و يکپارچه سازی آموزش عالی هستیم 

ستاد کرونا مسئولیت باز شدن مدارس را رسماً برعهده بگیرد 

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون

63۹۸66۰1۹22۸۹1۹3115۸۰331351637ایاالت متحده1
4۰۹1۸۰11255۸41۹2265۹۰212۸3۰23۰برزیل2
4۰6۹5227۰16۸2۹445113۸241۹165هند3
1۰2۰31۰1775۹6۹۹1122145۹45۸65روسیه4
676۸4۸2۹5542۰47۸۸۹433۰52721پرو5
65۰۰622۰۸۸۸1275241۰5۰۹7۹2۰۹کلمبیا6
635۰7۸1467۸1۰6۸42475۹44۰۸11آفریقای جنوبی7
623۰۹۰66۸514۸2451۸12۹173426مکزیك۸
5171332۹41۸11۰6۰62۹4675۸۰7۸اسپانیا۹
461۸۸2۹6۸51۰2۰32144526۹713آرژانتین1۰
42۰4341155121۹6۰6۰31۹1455۰1شیلی11
3۸466622154456۹263۸41۸2۸۰4ایران12
3441644154۹5۰6561167۹5۰227بریتانیا13
32356544471۹6127164۹۸13۰7بنگالدش14
31۹۹324۰4۹۹16511634۹۰۸۹۰7عربستان سعودی15
3۰۹1563۰7244734471652۹۹717فرانسه16
2۹۸۰25634۰13452۹221636262پاکستان17
276555656432737۸۸45۰۰1۹۹ترکیه1۸
27633۸3553445725۸۸6۰445551ایتالیا1۹
25671۹7422635۸1۸44۰377715عراق2۰

 آخرين آمار 20 کشور دارای بیشترين مبتال به کرونا

دکتررضا داوری اردکانی رئیس فرهنگس���تان علوم به 
مناسبت درگذش���ت استاد اسماعیل سعادت پیامی به این 

شرح صادر کرد. 
در این پیام آمده است:ادیب فرزانه و مترجم و محقق 
گرانمایه آقای اسماعیل سعادت عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی رخت از این جهان به سرای باقی کشید. رحمت 
خدا بر او باد که همه عمر پربرکت خود را در کار تحقیق و 

تألیف و ترجمه گذراند و آثار گرانبهایی پدید آورد که همه 
در حّد خود ممتازند.  این مصیبت بزرگ را به خانواده گرامی 
ایشان و به همه اهل ادب و فرهنگ کشور و بخصوص به 
جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و اعضاء عزیز و گرامی آن فرهنگستان تسلیت 
عرض می کنم و از خداوند برای ایشان رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگان صبر و سالمت مسألت دارم. 

پیام تسلیت رئیس فرهنگستان علوم به مناسبت درگذشت استاد اسماعیل سعادت 

همايش دو روزه »میراث علمی و 
فکری ابوريحان بیرونی« برگزار شد 

مرکز فرهنگی ش����هر کتاب به 
مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی، 
دانش����مند و فیلسوف برجسته  ایرانی، 
همایش مجازی دو روزه  »میراث علمی 
و فکری ابوریحان بیرونی« را برگزار 

کرد . 
 ب����ه گ����زارش روابط عمومی 
مرکز فرهنگی شهر کتاب، علی اصغر 
محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب، 
در آغاز این همایش اظهار کرد: ابوریحان 
بیرونی از اندیشمندان تراز اول جهان 
اسالم و جهان است. عصر او و ابن سینا 
زمانه  قدرت نمایی علم و اندیش����ه است. در 1352ش. هزاره  ابوریحان بیرونی 
با حضور دانشمندانی از ایران و چند کشور و دبیری ذبیح اله صفا برگزار شد 
که مجموعه  س����خنرانی های آن در »یادنامه  بیرونی« چاپ ش����د. در این چهل 
سال، حدود شصت عنوان کتاب از بیرونی و درباره  او منتشر شده است که 
نیمی از آنها شرح حال زندگی بیرونی به قلم افراد ناشناس یا غیرمتخصص 
برای کودک و نوجوان یا بسیار کم حجم است. به جز این، از کتاب های خود 
بیرونی در این دوره، »الصیدنه فی الطب« یك بار با ترجمه  ابوبکربن علی بن عثمان 
کاشانی و تصحیح منوچهر ستوده و ایرج افشار و بار دیگر، با تصحیح و مقدمه  
عباس زریاب خویی منتشر شده و فرهنگستان نیز آن را با ترجمه باقر مظفرزاده 
منتشر کرده است. همچنین، »التفهیم« با تصحیح جالل الدین همایی، »الجماهر 
فی الجواهر« با تصحیح یوسف هادی و به تازگی، »تحقیق ماللهند« با ترجمه 
منوچهر صدوقی س����ها و »آثار الباقیه« با ترجمه  و تعلیق پرویز اذکایی منتشر 
 شده است. پیش ازاین، نیز اذکایی تلخیص و ترجمه ای از »آثار الباقیه« منتشر 

کرده بود. 
همچنین در این همایش، حس����ین معصومی همدانی، عضور پیوس����ته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ابوریحان بیرونی در حوزه های بسیار متنوع 
نوشته دارد و یکی از علل آنکه نمی توان چندان درباره  او صحبت کرد، این است 
که عمده  آثارش ریاضیاتی است. راجع به ریاضیات هم خیلی نمی توان حرف 
زد، چراکه تا اصطالحی ناآشنا به کار ببرید، مخاطب چشم و گوش می بندد و 
به خواب می رود. موضوع صحبت من هم بیرونی در مقام مورخ علم است که 

تا حدودی به ریاضیات مربوط است. 
او درباره  رساله  »مقالید علم الهیئه« یا »کلیدهای دانش نجوم« گفت: این 
کتاب راجع به ماجرایی است که در تاریخ علم به آن کشف همزمان می گویند 
و به این اشاره دارد که یك قضیه یا مسأله یا نظریه را دو سه نفر در فاصله  
زمانی کوتاهی کشف کنند. از قدیم، کشف همزمان بیشتر اوقات منجر به دعوا 

 شده است. 
معصومی همدانی بیان کرد: »کلیدهای علم نجوم« بیرونی درباره  کش����ف 
همزمان یکی دو قضیه  ریاضی اس����ت. در علم نجوم قدیم و در نجوم کروی 
امروزی باور بر این است که همه ستاره بر روی یك کره آسمانی قرار دارند. 
بنابراین، فاصله  هر دو ستاره یا هر دو نقطه  قوسی از یك دایره است و آنچه 
ما می بینیم یك زاویه است که ما به ازای آن یك کمان روی آسمان است. برای 
حل یك مساله  نجومی باید شکلی در آسمان پیدا کنیم که معلوماتی از آن داشته 
باشیم تا از روی آن بتوانیم مجهوالتی را به دست بیاوریم. کلید اصلی این قضیه 
یك قضیه ریاضی به نام منالئوس بوده که رابطه ای بین شش کمیت است و 
برای به دست آوردن هر کمیت مجهول در آن باید پنج کمیت را دانست. در 
قرن چهارم و پنجم هجری، دو قضیه  ریاضی به نام های قضیه  سینوس ها در 
مثلثات کروی و قضیه  تانژانت ها در مثلثات کروی کشف می شود که جای قضیه  
منالئوس را می گیرد و چند نفر تصریحاً و تلویحاً مدعی کشف آنها می شوند. 
این کتاب ابوریحان هم برای داوری در این ادعاها است که در نوع خودش 

کاری بی نظیر است. 
او در پایان گفت: بیرونی پس از آنکه گزارشی را از معاصرانش در استفاده 
از شکل مغنی می آورد، به روشن کردن سهم ابونصرعراقی، بوزجانی، خجندی و 
کوشیار، در ابداع و معرفی قضیه های جدید می پردازد و میان آنها داوری می کند 

و در داوری نهایی، حق را به جانب ابونصر عراقی می دهد. 
کتاب »کورونا ويروس جهش يافته و 

بیماري هاي نوپديد ناشي از آن «منتشر شد 
کت����اب کورونا 
ویروس جهش یافته 
و بیماري هاي نوپدید 
ناش����ي از آن توسط 
انتش����ارات تیمورزاده 

چاپ و منتشر شد. 
این کت���اب با 
مقدمه دکتر علیرضا 
زالي، فرمانده عملیات 
مدیریت بیماري کورونا 
در کالن شهر تهران و به 
قلم استادان دانشگاه ها 
و متخصصان کشور، 
دکتر حمید اسحاقي، 
دکتر لیال افشار، دکتر 
ش���ریف ترکمن نژاد، 
دکتر سیروس جعفري، 
دکتر محمدحس���ین 
دکتر  حریرچی���ان، 
دکتر  دارابي،  رکسانا 
علي دباغ، دکتر احمد 
دلب���ري، دکتر پیمان 

سالمتي، دکتر شهرزاد شیخ حسني، دکتر حجت شیخ مطهرواحدي، دکتر 
آرمین عطاران زاده، دکتر سید موید علویان، دکتر پدیده قائمي، دکتر حسین 
قناعتي، دکتر امیر هومن کاظمي، دکتر ملیحه کدیور، دکتر زهره کشاورز، 
دکتر حسین گندم کار، دکتر سیدمنصور گتمیري، دکتر مریم مظاهریون، دکتر 
آسیه منصور، دکتر محمدرضا مهاجري تهراني، دکتر رامین مهرداد و دکتر 
احمد علي نورباال به زیور طبع آراس���ته شده است.  برخي از مطالب کتاب 
به این ش���رح اس���ت: با ویروس کووید � 1۹ آشنا شویم، بیماري ویروس 
کوروناي جدید چه نشانه هایي دارد، چگونه مي توان از آلودگي به ویروس 
کووید� 1۹ پیشگیري کرد، مشکالت تنفسي کووید�  1۹ و تنفس مصنوعي، 
آیا بیماري کووید - 1۹  قابل درمان اس���ت، کورونا در پیوند کلیه، دیالیز 
و فش���ارخون، کورونا و دس���تگاه گوارش و کبد، تشخیص کووید� 1۹ با 

روش هاي تصویربرداري و... است. 
دکتر علیرضا زالي هم در مقدمه این کتاب آورده است: اگرچه در فضاي 
ملتهب و سراسر تشویش و اضطراب ایام شیوع کورونا، اخبار ضد و نقیض، 
گاهي سبب کمرنگ شدن امیدها گردید و نوعاً باعث بروز رفتار شتابزده و 
نادرس����ت از روي وحش����ت از بیماري توسط عوام جامعه شد، اما به همت 
استادان مبرز و دلسوز و همچنین کارشناسان مجرب و زبده مطالبي راهبردي 
و راهگشا براي استفاده عموم تدوین و تحریر شد که به صورت مجموعه اي 

مختصر و کاربردي در این کتاب ارائه شده است. 
دکتر فرهاد تیمور زاده مس���ئول انتشارات تیمورزاده هم درباره چاپ این 
کتاب گفت: کتاب »کورونا، ویروس جهش یافته و بیماري نوپدید ناشي از آن« 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی 
14۰۰-13۹۹را به جامعه  دانشگاهی 

کشور تبریك گفت. 
به گ����زارش اداره کل روابط 
عمومی وزارت علوم، در بخش����ی 
از این پیام آمده اس����ت، نقش نهاد 
دانشگاه در سامان دهی به تولید دانش، 

تربیت نیروی انسانی کارآمد، افزایش 
س����رمایه اجتماعی و تعالی اخالقی 
جامعه بر کس����ی پوشیده نیست و 
امروزه، توس����عه هماهنگ و پایدار 
تنها از مسیر آموزش ها و پژوهش ها 
و نیازس����نجی های دقیق و روزآمد 

دانشگاهی به دست خواهد آمد. 
نظ����ام آموزش عالی تاکنون در 

تربیت دانش آموختگان موفق عمل 
کرده است، اما با توجه به تخصص های 
متنوع نیازمن����د به مأموریت گرایی، 
یکپارچه س����ازی و آمایش آموزش 
عالی به منظور تقویت کیفی زندگی 
دانشجویی، افزایش کارآفرینی، تقویت 
زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و 

تولید علم و فناوری هستیم. 

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی گفت: 
جمعه با وزیر بهداشت تماس گرفتم. در تشکیل کالس دخالت 
نمی کنیم و مسئولیت ستاد کروناست، اما رسما اعالم می کنیم 
از هرگون���ه اقدامی که باعث عدم امنیت برای معلم و دانش 
آموز و خانواده شود، عدول نمی کنیم. این کار شوخی نیست؛ 
اگر موج س���وم کرونا راه بیفتد مدیریت 15/5میلیون معلم و 
دانش آموز که در واقع نماینده 15/5 میلیون خانواده اند، کار 

سختی است. 
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی در یك برنامه 
تلویزیونی افزود: ستاد کرونا باید مسئولیت باز شدن مدارس 
را رسما برعهده بگیرد. اگر فردا مشکلی پیش آمد نگویند ما 
نبودیم و دیگری تصمیم گرفت. باید ستاد کرونا رسما اعالم 
کند. بچه کالس اول و دوم ابتدایی را در خانه هم نمی شود 
کنترل کرد و کار سختی است، حال اگر آموزش و پرورش 

می تواند، که دستشان را هم می بوسیم. معلم ها هم باید امنیت 
و سالمت شان تضمین شود و مدنظر باشد. 

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی نیز در سخنانی گفت: به نقل از وزیر جمله ای 
ش���نیدم که با روش های اروپا مدارس را بازگشایی می کنیم، 
این جمله فکر می کنم شایعه است ولی اگر مطرح هم شده 
باش���د باز هم ش���بیه شوخی است که مدارس را به ویژه در 
مناطق محروم با اروپا مقایسه کنیم.  شهریاری با اشاره به افتتاح 
سال تحصیلی جدید توسط رییس جمهور به صورت مجازی، 
از عدم حضور ایشان در جمع دانش آموزان برغم حضوری 
شدن مدارس انتقاد کرد.  وی با بیان اینکه نگران سالمت دانش 
آموزان هستیم، ادامه داد: اینکه فکر کنیم دانش آموزان مخصوصا 
مقاطع پایین را طوری مدرسه ببریم که پروتکل ها رارعایت 

کنند، بیشتر به یك شوخی شبیه است.  
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محمدعلی نجفی، کارگردان به 
عنوان رئیس هیات مدیره خانه سینما 

انتخاب شد. 
به گ���زارش ایرنا، علی قائم 
مقامی سخنگوی هیات مدیره خانه 
سینما اعالم کرد: نخستین نشست 
پانزدهمین هیات مدیره خانه سینما 
روز شنبه پانزدهم شهریور برگزار 
ش���د و پس از گفت وگو و تبادل 
نظ���ر در خصوص وظایف پیش 
روی هیات مدیره، انتخابات داخلی 
آقایان محمدعلی نجفی به عنوان ص���ورت پذیرفت که برمبنای آن 

رئیس، علیرضا نجف زاده به عنوان 
نایب رئیس، روانبخش صادقی به 
عن���وان دبیر و علی قائم مقامی به 
عنوان سخنگوی هیات مدیره خانه 

سینما برگزیده شدند. 
پیش از این و در پی استعفای 
سیدرضا میرکریمی در اسفند ماه 
13۹4 طب���ق تصمیم هیات مدیره 
س���ابق منوچهر شاهسواری از 2۸ 
تیر م���اه 13۹5 تا اکنون به عنوان 
مدیر عاملی خانه سینما مشغول به 

فعالیت بوده است.

محمدعلی نجفی رئیس خانه سینما شد  

در روز دوازده���م مرداد نود و نه � 
بین اعی���اد قربان و غدیر � از زیر 
چاپ درآمد و منتشر شد، درست 
اس���ت که هر آنچه داشتیم آبان ۹۸ 
در آتش سوخت و خاکستر شد، اما 
اعتماد جامعه پزشکي و کوله باري 
از 27 سال تجربه فعالیت در جهت 
انتشار صحیح علم و دانش مکتوب و 
اراده اي بر همیشه برخاستن و تالش 
به لطف الهي با ماس���ت.  این کتاب 
در این ش���رایط بحراني و نگراني 
مردمي ناش���ي از انبوهي اطالعات 
درست و نادرست، به قلم 25 استاد 
و متخصص برجسته کشور در 25 
فصل و 232 صفحه تمام رنگي، شاید 
آرامش را به خانه هاي مردم دردمندمان 
بازگرداند. انتشارات تیمورزاده تالش 
کرده تا وظیفه خود را به نیکوئي و با 
احساس مسئولیت انجام دهد. اکنون 
نوبت تصمیم گیرندگان هر دستگاه و 
سازمان دولتي و غیردولتي است که 
این کتاب وزین را تهیه کرده و به 
مردم و زیرمجموعه هاي خود هدیه 
دهند تا زنجیره این آگاهي بخش���ي 
تداوم داشته و به شکست کرونا این 

بیماري نوپدید مرموز بینجامد. 
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نتایج پژوهش های علمی پژوهشکده باید به گونه ای باشد که کاربردی و 
آثار آن در سیاستگذاری های بانک مرکزی برای مردم ملموس باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از 
تالش های آن مجموعه در مورد نقش این نهاد پژوهش���ی در سیاس���ت گذاری 
و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی باید از س���اختار س���نتی 
سیاستگذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت کرده، فاصله بگیرد و برای 
تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می تواند ایفا کند. اکنون شاهد تحوالت 
در بانکداری مرکزی در سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانک های مرکزی 
در بازارهای پولی دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر 
خود را اصالح کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطعاً پژوهشکده 
می توان���د در ای���ن زمینه بانک را یاری کن���د.وی افزود: در حال حاضر ما هم 
سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که 
به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم؛ از این رو همه ارکان 
کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده 

باید نقش تسهیلگری داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده 
پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در 
سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در 
این مدت بحث ها و پیش���نهادات مهمی داشته است و خوشبختانه این کمیته 
توانسته منشأ فعالیت ها و سیاست گذاری های مطلوبی باشد.به گفته وی، مسئولیت 
پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی هم به پژوهشکده 

محول شده است.
 همتی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت هم در دستور کار پژوهشکده 
است، اظهار داشت: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما 
نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه مدت غافل شد، چرا که بسیاری از گزارش 
های کوتاه مدت این نهاد علمی می تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر 
افتد. عالوه براین، گزارش های یاد شده می تواند ضمن هشدار به سیاستگذار پولی 

و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد. 
وی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط 
میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می تواند با همکاری پژوهشی میان 
بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی محقق شود.همچنین در این نشست، دکتر شاپور محمدی  رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی 
پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدف  گذاری های خود را 
براساس رهنمودهای رئیس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.

وی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی 
فعالیت های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این 
زمینه مش���ارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی تر می شود و قابلیت 

اجرای بهتری پیدا می کند. 

مراسم گرامیداشت آغاز شصت و نهمین سال 
فعالیت بانک صادرات ایران و رونمایی از س���امانه 
پیشخوان مجازی »شمس« و چهار محصول اعتباری 
ای���ن بانک با حضور وزی���ر امور اقتصادی دارایی 

برگزار شد.
ب���ه گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، دکتر 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این 
مراس���م گفت: بازار سرمایه باید حرفه ای اداره و از 
مداخالت و اظهار نظر های سیاسی پرهیز شود زیرا 
موجب تنش خواهد ش���د.وی با اشاره به ضرورت 

استفاده از فرصت طالیی بورس برای سیستم بانکی 
و واگ���ذاری دارایی های مازاد افزود: نباید با برخی 
اظهارنظر ها بازار سرمایه را خدشه دار کرد.این بازار 
در حال عمق یافتن و پایدار ش���دن و گاهی هم با 

اصالحاتی همراه است.
درپس���ند با اش���اره به اینکه در بازار سرمایه 
خویش���تن داری برای سهامداران ضروری است و 
کس���انی که وارد این بازار ش���ده اند باید نگاه میان  
مدت و بلندمدت داشته باشند،  افزود: سازمان بورس 
و اوراق بهادار متولی نظارت بر این بازار اس���ت و 
ش���ورای عالی بورس هم بر این س���ازمان نظارت 
می کند. وی گفت: همه مراحل پذیرش گروه مالی 
سپهر زیر مجموعه بانک صادرات در بورس انجام 
شده و ۶۳ درصد آن در بورس پذیرش خواهد شد 
و این نشان از برقراری پلی بین سیستم بانکی، بیمه 
و بورس برای تامین مالی است. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی همچنین در حاشیه رونمایی از چند طرح 
در بانک صادرات گفت: خوش���بختانه در یک سال 
اخی���ر یک راه جدید و بادوام برای تامین مالی در 
اقتصاد ش���کل گرفته و بازار سرمایه امروز عمق و 
نفوذ گسترده پیدا کرده است و امیدواریم اقدامات و 
برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که روز به روز پایداری 

و استحکام آن بیشتر شود.
وی با بیان اینکه البته ذات بازار س���رمایه این 
است که برخی مواقع با نوسان مواجه باشد، اما مهم 
این است که در دوره نوسان چگونه مدیریت شود، 
افزود: یک رکن این مدیریت مربوط به دستگاه ناظر 
است که باید دقت بیشتری اعمال کند که در همین 
راستا مدیریت سازمان بورس در هفته های اخیر با 

بهره گیری از نظر های اعضای شورای عالی بورس 
تصمیمات خوبی گرفت و مراقبت می کند که این 

تصمیمات به خوبی اجرا شود.
دژپسند گفت: یکی از این تصمیماتی که گرفته 
شد، این بود که نگرانی ها و دغدغه ها درباره نوع ورود 
حقوقی ها در عرصه عملیات بورس برطرف شود که 
جلسه خوبی پنجشنبه برگزار شد و تصمیمات خوبی 
گرفته شد.وی با بیان اینکه حقوقی ها در روز هایی با 
عرضه های اولیه و عرضه های تکمیلی منابع خوبی را 
از بازار سرمایه کسب کردند، گفت: پنجشنبه گذشته 

این بحث در جلسه ای با حقوقی ها مطرح شد و در 
این شرایط که گاهی نیاز به ورود آن ها برای افزایش 
تقاضا دارد باید واکنش مثبت نشان دهند تا بازار از 
شرایط با ثبات خارج نشود.وزیر اقتصاد افزود: اگر 
فعاالن بازار سرمایه با تدبیر و با خویشتن داری و 
نگاه میان مدت و بلند مدت در بازار حضور داش���ته 
باشد و سازمان ناظر بورس در حیطه سیاست گذاری 
و نظارت اعمال تدبیر کند می توانیم بازار پایدار و 
مس���تحکمی داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه هم 
دولت و س���ایر قوا باید بدانند که این بازار سرمایه 
هرچه استمرار و دوام بیشتری داشته باشد می تواند 
برای اقتصاد نقش کلیدی ایفا کند و اقتصاد را اداره 
کند، افزود: بورس می تواند امید آفرینی و تامین مالی 
داشته باشد به ویژه اگر بانک، بیمه و بورس بتوانند 
با هم پیوند داش���ته باش���ند. خیلی ها از منافع بازار 
سرمایه استفاده کردند و می دانند هرچه بازار سرمایه 
بالنده تر باش���د، منافع آن شامل همه خواهد شد و 
برای بهره مندی همه باید کامالً در محیط حرفه ای و 
با ابزار های حرفه ای و غیر سیاسی کردن مداخالت 

این کار را انجام دهیم.
دژپسند تاکید کرد: از رسانه ها هم انتظار ویژه 
داری���م به تعمیق دانش فع���االن بازار کمک کنند 
و در ش���رایطی که به هر دلیل���ی افراد، احزاب و 
شخصیت ها گاهی عالقه مند به اظهار نظر هستند، 
رسانه ها باید با آرام کردن قطب های پیرامونی کمک 
کنند تا اظهارنظر ها حرفه ای باشد و بازار را از تنش 
فاصله دهیم.وی با بیان اینکه منافع بورس به همه 
قوای حکومت و همه جناح های سیاسی و فعاالن 
اقتصادی و بنگاه های خرد و بزرگ خواهد رس���ید، 

گفت: بازار سرمایه باید حرفه ای اداره و از مداخالت 
و اظهار نظرهای سیاسی پرهیز شود.حجت اله صیدی 
مدیرعامل بانک صادرات ایران هم در این مراس���م 
گفت: در س���ال جدید، طرح رونق تولید را با نام 
»طراوت توسعه« رونمایی و آغاز کردیم و در طرح 
جدید »طراوت مسکن« هم به دنبال ایجاد اعتبار الزم 
برای رونق و حمایت از ساخت مسکن برای اقشار 

متوسط و کم درآمد هستیم.
وی ادامه داد: با افزایش س���رمایه بانک، موانع 
خدمت رس���انی به واحدهای تولیدی بزرگ کشور 
برداشته می شود. در عین حال که بانک صادرات ایران 
در اعتبارات کوچک مثل وام ازدواج، خود اشتغالی 
و س���ایر تسهیالت حمایتی به خصوص در بخش 
تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و... 

حضور پررنگ و فعالی داشته و دارد.
مدیرعامل بانک صادرات افزود: در طرح »همیان« 
به کمک واحدهای تولیدی رفته و تا سه ماه حقوق 
و مزایای کارکنانشان را به عنوان تسهیالت پرداخت 
کرده ایم اما در بخش حمایت از بنگاه های بزرگ به 
دلیل الزامات بانک مرکزی در بخش کفایت سرمایه، 
با موانعی روبه رو بودیم که با افزایش سرمایه بانک، 
ورود نقدینگی جدید و بهبود کفایت سرمایه می توانیم 
جایگاه خود را در بین بانک های کشور و منطقه ارتقا 
دهیم.وی با اشاره به حمایت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در تعیین تکلیف مسائل مربوط به موسسه 
»میزان« و گروه »پدیده شاندیز« گفت: اقدامات مناسب 
و هدایت صحیح مسئوالن این وزارتخانه در مشهد 
و تهران بس���یاری از مشکالت بانک صادرات ایران 
در این حوزه را برطرف و از زیان ها و آسیب های 
آن برای بانک جلوگیری کرد که کمک قابل توجهی 

به بانک در ایفای نقش صحیح  بود.
صیدی افزود: در مورد موسسه ثامن امیدواریم 
با تالش های مسئوالن، مطالبات بانک صادرات ایران 
به زودی تعیین تکلیف ش���ود. سررسیددار کردن 
مطالبات این بانک از دولت هم از اقدامات خوب 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در ماه های آینده 
به نتایج مناسبی در این زمینه دست خواهیم یافت.

وی همچنین اظهار داشت: طرح جامع بانکداری 
کشور در مجلس در حال بررسی است که امیدواریم 
با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و با دریافت نظرات مدیران و کارشناس���ان 
ارشد نظام بانکی شاهد روشمندسازی و تصویب و 
اجرای موفق این طرح باشیم.مدیرعامل بانک صادرات 
تصریح کرد: نظام بانکی کشور با وجود تمام مشکالت 
و چالش ها در حال حاضر به یک ثبات در فعالیت 
و آرامش رسیده است که الزم است با تدبیر دولت 
و مجلس در مسیر حفظ این آرامش و خدمت رسانی 
نظام بانکی کشور به واحدهای تولیدی و تحقق اهداف 

اقتصادی کشور تالش شود.
در این مراس���م، شعبه مجازی بانک صادرات 
ایران با عنوان پیش���خوان »شمس« با حضور وزیر 
ام���ور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل بانک صادرات 
ایران و حاجیه خانم محمدخانی مادر سه شهید از 
خان���واده بانک صادرات ایران راه اندازی و همزمان، 
امکان ارائه چهار خدمت جدید اعتباری به مشتریان 

بانک صادرات فراهم شد.

راهنمای نظ���ارت بر آموزش 
مج���ازی دانش آموزان از س���وی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

اعالم شد
مهندس محمدج���واد آذری 
جهرمی وزی���ر ارتباطات دیروز با 
آغاز سال تحصیلی جدید، در چند 
اس���توری راهکارهای درست برای 
نظ���ارت والدین بر آموزش مجازی 
و استفاده دانش آموزان از اینترنت را 
تشریح کرد.وی در صفحه شخصی 
خود در ش���بکه اینستاگرام نوشت: 
آغاز سال تحصیلی جدید فرا رسیده 
است، ممکن است شما هم مجبور 
باشید از آموزش مجازی استفاده کنید. 
تالش م���ی کنم اطالعات خالصه 
و مهمی را درباره نحوه اس���تفاده و 
هزینه ها تقدیم تان کنم.وزیر ارتباطات 
ب���ا تاکید بر نگرانی والدین از آفات 
فضای مجازی گف���ت: اگر فرزند 
شما از کامپیوتر یا لپ تاپ استفاده 
می کند، شما می توانید با استفاده از 
قابلیت family safty سیستم عامل 
ویندوز، مراقب حضور فرزنداتان در 
فضای مجازی باشید و دسترسی او 

را مدیریت کنید.
وی اضافه کرد: اگر فرزند شما 
از تبلت یا گوشی هوشمند اندروید 
استفاده می کند، ساده ترین کار برای 
مدیریت دسترسی و نظارت بر کودک 
در فضای مجازی، اس���تفاده از ابزار 

google family link است.
آذری جهرمی تشریح کرد: اگر 
هنوز ابزاری برای فرزند خود تهیه 
نکرده اید یا عالقمند به گره گشایی 
نیازمندان و خرید تبلت  برای آن ها 
هستید، توصیه می کنم از تبلت های 

ایرانی »انارستان« خرید کنید. »انارستان« 
تمام ابزارهای مدیریت والدین را دارد 
و مطابق فرهنگ ایرانی - اس���المی 
برای نیاز کودکان ساخته شده است. 
وی با بیان این که اگر فرصت 
کافی ب���رای کار کردن با ابزارهای 
گفت���ه ش���ده را ندارید و عالقمند 
هس���تید این کار را دولت برای شما 
انجام دهد، چند راهکار پیش روی 
شماست، افزود: اول اینکه اپراتورها 
سیمکارت های خاص کودکان را ارائه 
می دهند. مثال همراه اول سیمکارت 
انارس���تان را مدتها قبل ارائه کرده 
است و ایرانسل هم محصول مشابهی 
دارد. دسترس���ی به اینترنت در این 
س���یمکارت ها صرفاً بر اساس یک 

لیست سفید صورت می گیرد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: 
اگر فرزند شما از سیمکارت والدین 
برای آموزش مجازی استفاده می کند، 
ما دو راهکار را برای اجرا به اپراتورها 
ابالغ کردیم که باید س���ریعا آن ها 
را اجرایی و اطالع رسانی کنند. اول 
این که یک بس���ته اختصاصی شاد 
تعریف کنند. زمانی که این بس���ته 
روی سیمکارت فعال شود، دسترسی 
به اینترنت صرفاً برای یک سری از 

سایت های تایید شده توسط وزارت 
آموزش و پرورش امکان پذیر است.
همچنین اگر از گوشی، هم زمان هم 
کودک و هم والدین استفاده می کنند، 
اپراتورها موظف شده اند با تعریف 
یک کد دستوری ستاره مربع، امکان 
جا به جایی بس���ته فعال را فراهم 
کنند. به عبارتی تا گوشی در اختیار 
کودک است، بسته شاد و زمانی که 
در اختیار والدین است، بسته عادی 

فعال باشد.
وی در ادامه گفت: شرکت های 
اینترنت خانگی هم موظف شده اند، 
بس���ته ش���اد را تعریف و امکان 
فعال سازی یا غیر فعال سازی را فراهم 
کنند. بنابراین سیمکارتی تحت عنوان 
سیمکارت شاد توزیع نخواهد شد 
و مراقب سوء استفاده و تماس های 
تلفنی کالهب���رداران برای فروش 

سیمکارت، تحت این نام ها باشید.
این مقام مسئول درباره هزینه 
بسته های اینترنتی که توسط اپراتورها 
فراهم خواهد شد، گفت: در یک کار 
فشرده، تمام مدارس کشور به اینترنت 
پر سرعت و شبکه ملی اطالعات به 
صورت رایگان متصل شده  اند. بنابر 
این در زمان حضور در مدرس���ه، 
اس���تفاده از شبکه برای شما رایگان 
خواهد بود. البته ارائه بسته هایی شبیه 
آنچه در فروردین تقدیم کردیم هم 
در دستور کار است که اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به تمامی اپراتورها 
ابالغ کردیم که اس���تفاده از »شبکه 
دانش آموزش ش���اد« برای همه شما 
رایگان خواهد بود، اما ممکن است 
مدارس از سایر ابزارها هم برای یک 

آموزش مجازی بهره بگیرند. به زودی 
بسته ویژه دانش آموزان هم برای همه 
آن ه���ا تعریف و ارائه خواهیم کرد. 
علی الحساب »شاد« رایگان است. 

آذری جهرمی اضافه کرد: توصیه 
می کنم برای حفظ سالمت فرزندان در 
فضای مجازی، حتما خودتان نظارت 
داشته باشید و به برنامه های دولت 
کفایت نکنید. این را به تجربه پدرانه 

خود عرض می کنم.
وی ب���ا بیان ای���ن که وزارت 
ارتباطات در جریان معماری و مهندسی 
سامانه شاد نیست، تشریح کرد: تالش 
زیادی از سوی توسعه دهندگان این 
سامانه برای بهبود خدمات صورت 
گفته و خدمات بسیار خوبی به روی 
آن ها لحاظ ش���ده اس���ت. ما برای 
خدمت رسانی بهتر با تمام وجود در 
کنار همکاران مان در وزارت آموزش 
و پرورش هستیم و از امکانات خود 
برای مساعدت به آن ها در انجام این 

امر مهم بهره خواهیم گرفت.
وزیر ارتباط���ات افزود: اکنون 
در ذهن بسیاری، دوگانه سالمت-
تحصیل شکل گرفته و نگران های 
ج���دی برای والدین به وجود آمده 
است. آینده ما در گرو نسل سالم و 
تحصیل کرده و تربیت یافته است. من 
هم به عنوان یک پدر برای حضور 
فرزندانم در مدرسه نگرانی دارم. باید 
همه با هم همکاری و مساعدت کنیم 
تا رعایت دستورالعمل ها دقیق باشد و 
البته از ظرفیت عظیم آموزش مجازی 
ه���م بهره ببریم. به لطف الهی و با 
همدلی و البته مدیریت خود جامعه 
فرهنگی کشور، این چالش هم به نحو 

خوبی مدیریت خواهد شد.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات س����ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از تخلف ۱۳۴ میلیارد تومانی ۲۳ شرکت تولیدکننده فلز روی 
در بورس کاالی ایران خبر داد و گفت: ماه گذشته پرونده این شرکت های 
متخلف تش����کیل و برای صدور رای به س����ازمان تعزیرات حکومتی ارسال 

شده است. 
به گزارش ایرنا، سید مجتبی سجادی افزود: بررسی های انجام شده و 
اقدامات نظارتی سازمان حمایت در زمینه عملکرد شرکت های تولیدکننده 
روی در بورس کاالی ایران در بازه زمانی بهمن و اسفند ۹۸ باعث شد۲۳ 

شرکت متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شود.
وی همچنین در ارتباط با تخلف یک واحد تولیدکننده اقالم بهداشتی 
تاکید کرد: پس از بررسی های طوالنی و دقیق کارشناسان دفتر بررسی قیمت 
مشخص شد که یک شرکت فعال در حوزه لوازم بهداشتی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد 
تومان گرانفروشی کرده که این موضوع هم برای صدور رای محکومیت به 

تعزیرات حکومتی منعکس شد.

 کانال مالی سوییس به لحاظ فنی آماده اجرا است و این کانال از کانال مالی 
اینستکس و کانالی که کره جنوبی از آن حرف می زند، فعال تر است.

به گزارش فارس، شریف نظام مافی رئیس اتاق مشترک ایران و سوییس 
افزود: کانال مالی سوئیس به لحاظ فنی آماده اجراست؛ از طریق این کانال چند 
معامله مالی انجام شده و تمام اطالعات مورد نیاز شرکت های تجاری برای کار 

با این کانال اطالع رسانی شده است.
وي اظهارداشت: سفر وزیر خارجه سوییس به ایران در این مقطع زمانی 
به غیراز بعد سیاسی، از بعد مالی و تجاری هم بسیار حائز اهمیت است؛ شرکت های 
سوئیس����ی احتماالً خود را برای دوران پساترامپ و پسا فشار حداکثری آماده 
می کنند. از این جهت من فکر می کنم سوئیسی ها همیشه برای حضور در ایران 
پیش قدم بوده اند، این هم در دوره برجام و هم بعد از خروج آمریکا از برجام 
و بازگشت تحریم ها ادامه داشته است.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بیان 
داشت:  من این سفر را از بعد تجاری پر اهمیت می دانم؛ اگر تغییری در دولت 
آمریکا اتفاق بیفتد، امکان آزادسازی پول های بلوکه شده بانک مرکزی باالست و 
اگر این اتفاق رخ دهد،  تا قبل از مشخص شدن رویکردهای دولت جدید در 
آمریکا، این کانال مالی سوئیس هست که فعال است و می تواند بستری باشد 
برای بازگرداندن پول های بلوکه شده و همچنین محلی باشد تا پول های تزریق 

شده به آن مورد استفاده بهینه در حوزه دارو و غالت قرار گیرد.
وی درباره سناریوی آلترناتیو و راهکار جایگزین گفت: اگر دونالد ترامپ 
پیروز انتخابات باشد، باز هم باید گفت که کانال مالی سوییس برای حل مشکالت 
این دوره تأس����یس ش����ده است؛ این کانال کار خواهد کرد و می تواند نیازهای 
ایران به دارو، بخصوص داروهای تخصصی را برطرف کند. در صورت پیروزی 
مجدد ترامپ در انتخابات، حجم فعالیتی که انتظار می رود با پیروزی بایدن اتفاق 

بیفتد، ممکن نخواهد بود اما کانال همچنان فعال خواهد بود.
به گفته نظام مافی، توافق کانال مالی سوییس با دولت ترامپ انجام شده 
است و این کانال همچنان پابرجا خواهد بود. از طرفی این کانال محدودیت مالی 
FATFرا ندارد و بانک هایی مثل خاورمیانه و سامان در این حوزه بدون محدودیت 
فعالیت خواهند کرد.وی درباره جزئیات راهکارهای پیدا شده برای ادامه فعالیت 
کانال مالی سوئیس هم گفت: اتاق مشترک ایران و سوییس اطالعاتی از جزئیات 
مذاکره ندارد و این کار به عهده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ایران است؛ 
اما آنچه مشخص است اینکه کانال آینده درخشانی خواهد داشت. سال هاست 
که بانک های ایرانی نمی توانند ال سی باز کنند؛ در حالی که اخیراً با این کانال 

راه اندازی ال سی را داشتیم که می تواند خبر خوبی برای تجار باشد.
رئیس اتاق ایران و سوئیس درباره مشکالت احتمالی این کانال اظهار داشت:  
کانال مالی سوییس کار جدیدی است و راه اندازی آن مدت زیادی طول کشید. 
از طرف دیگر آماده سازی شرکت ها برای همکاری از این طریق پروسه زمان بری 
بود. شیوع ویروس کرونا هم روند اجرای کار را به تأخیر انداخت. همه این 
مشکالت وقفه غیر قابل پیش بینی ایجاد کرد ولی همچنان این کانال از اینستکس 

و کانالی که کره جنوبی از آن حرف می زند، خیلی جلوتر است.
وی دلیل راه اندازي وکارکرد کانال مالي س����وئیس را دید غیرسیاس����ی 
سوئیس����ی ها دانست و تصریح کرد: اینستکس هیچ وقت عملیاتی نشد ولی 
سوییس کانال مالی مجزایی را راه اندازی کرد. البته در ابتدا مشکالت فنی باعث 
تأخیر در کار شد اما االن مشکالت برطرف شده و انتظار داریم حجم مبادالت 

مالی و معامالت تجاری از این مسیر باالتر برود.

همتی: بانک مرکزی باید از ساختار 
سنتی سیاستگذاری پولی فاصله بگیرد 

راهنمای نظارت بر آموزش مجازی دانش آموزان اعالم شد وزیر اقتصاد: مداخالت سیاسي موجب تنش در بازار سرمایه مي شود 

تخلف ۱۳4 میلیاردتوماني ۲۳ شرکت 
تولید روی در بورس

حجم مبادالت درکانال مالي سوییس 
افزایش مي یابد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش فنی اجرای 
الگوی کش����ت آماده است، گفت: اگر بسته حمایتی در 
بخش قیمت گذاری، پشتیبانی های بیمه ای و تسهیالتی به 
درس����تی طراحی و انجام شود به طور حتم کشاورزان از 

این الگو استقبال می کنند.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایرنا 
درباره اجرای طرح الگوی کشت در بخش کشاورزی کشور 
افزود: الگوی کشت دو بخش اصلی »فنی« و »سیاستگذاری« 
دارد تا کشاورز ما بداند برای هر منطقه با توجه به اقلیم 
م����ورد نظر چه گیاهی را در چه زمانی بکارد تا حداکثر 

عملکرد و حداقل خسارت را داشته باشد.
وی اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته در چهار 
سال اخیر، بخش فنی الگوی کشت براساس منابع خاک، 
تحوالت اقلیمی ۵۰ س����ال گذشته و مورفولوژی گیاهان 

موجود در ایران آماده شده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: فاز اول اجرای الگوی 
کشت برای کشت پاییزه آماده شده به طوری که تمامی 
اطالعات در اختیار ما قرار دارد، اما باید سیاس����ت ها و 
حمایت های دولت به گونه ای باشد که کشاورز ما که 
امروز گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی می کارد با انگیزه 
درآمدی باال به دنبال تولید گیاهانی همچون دانه های روغنی 
و چغندر قند که محصول نهایی آنها وارداتی است، باشد.

وی اظهار امیدواری کرد این طرح هر چه س����ریعتر 
آماده و به دولت ارایه ش����ود تا برای کشت پاییزه امسال 
اجرایی شود و در ادامه درباره استقبال و آمادگی کشاورزان 
از اجرای طرح الگوی کشت  گفت: اگر بسته حمایتی در 
بخش قیمت گذاری، پشتیبانی های بیمه ای و تسهیالتی 
به درستی طراحی و انجام شود به طور حتم کشاورزان از 

این الگو استقبال می کنند.
خاوازی افزود: حمایت و سیاست گذاری دولت در 
قیمت گذاری و خرید باید انگیزه الزم را برای افزایش تولید 
و کسب درآمد کشاورزان جهت مشارکت افزایش دهد. 
وی همچنین درباره زیرساخت های بخش کشاورزی 
آب و خاک و مکانیزاسیون در هفت سال گذشته تصریح 
ک����رد: دولت تدبی����ر و امید توجه ویژه ای به بخش آب 
کشاورزی داشته،  به طوری که سه پروژه ملی در استان های 
خوزستان و ایالم، دشت سیستان و غرب و شمال غرب 

کشور دنبال شده است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: از پروژه ۵۵۰ هزار 
هکتاری استان خوزستان ۲۹۵ هزار هکتار آن در فاز اول 
به اتمام رسیده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که 

باعث افزایش درآمد کشاورزان شده است.
وی اضافه کرد: بخشی از این اراضی دارای زمین های 
شور و قلیایی بوده که امکان تولید نداشتیم، گاهی تولید در 
این اراضی حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم گندم در هکتار داشت، 
اما اکنون اتفاقات خوبی برای کشاورزان این مناطق افتاده 

و تولیداتشان افزایش یافته است.
این مقام مس����ئول تصریح کرد: فاز دوم این پروژه 
۲۵۰ هزار هکتار است که منتظر تامین منابع مالی هستیم 
و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در صورت تامین 
مالی همین امسال با توجه به فرصت پیش رو تا  ۱۵ هزار 
هکتار را آماده سازی و تحویل دهد که البته فاز دوم طیف 
وسیع تری از شهرستان هایی که به طور عمده از لحاظ 

معیشتی کم برخوردار هستند را پوشش می دهد.
وی گف����ت: امیدواریم ب����ا عنایت ویژه مقام معظم 
رهبری، رئیس جمهوری و پیگیری سازمان برنامه و بودجه 
بتوانیم به اهداف این پروژه ملی در بخش کش����اورزی 

دست پیدا کنیم.
خاوازی پروژه ملی دوم را پروژه  ۴۶ هزار هکتاری 
دشت سیستان برشمرد و اظهارداشت: در استان سیستان 
وبلوچس����تان با اجرای این طرح آبرس����انی، تجهیزات و 
تاسیسات مهندسی معکوس پمپ ها و انتقال آب، زمینه 

برای توسعه بخش کشاورزی فراهم شده است.
وی پروژه سوم را پروژه  ۲۲۷ هزار هکتاری توسعه 
منابع آب و خاک غرب و شمال غرب کشور عنوان کرد 
و گفت: از این پروژه ۷۷ هزار هکتار در اختیار بهره برداران 
قرار گرفته که در حال بهره برداری از آن هستند. با دستور 
رئیس جمهوری برای تامین اعتبار این پروژه، وزارت جهاد 
کشاورزی آمادگی دارد تا پایان سال ۵۰ هزار هکتار دیگر 

به این طرح بیفزاید.
وزیر جهاد کش����اورزی افزود: مجموع این عملیات 
که شامل تسطیح، زهکشی و سایر عملیات فنی می شود، 
باعث شده راندمان آبیاری از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد و 
میزان بهره وری ما از هر مترمکعب آب از ۹۲۰ گرم به 
۱۴۵۰ گرم برس����د که اتفاق خوبی در بخش کشاورزی 

کشور است. 
وی اظهارداشت: در بخش توسعه سیستم های نوین 
آبیاری، پوش����ش آن در دولت تدبیر و امید به رش����د ۸۵ 
درصدی رسید. یعنی از ۱/۳میلیون هکتار به ۲/۴ میلیون 
هکتار رسیده ایم که امیدواریم این اقدام مبنایی برای افزایش 
تولید، رش����د درآمد کشاورزان و تثبیت شغل کشاورزی 

در آینده باشد.

خاوازی درباره سیاست کشاورزی قراردادی هم گفت: 
اکنون کش����اورزی قراردادی، قلب توسعه کشاورزی ایران 
است و ما هر چه بتوانیم تولید با برنامه و دارای مشتری 
داشته باشیم از بسیاری از کمبودها جلوگیری خواهیم کرد. 
به طور مثال سال گذشته در بخش تولید گندم دوروم برای 
کارخانجات ماکارونی حدود  ۲۰۰ هزار هکتار اراضی را 

زیر پوشش داشتیم که در حال افزایش است
وی تصریح کرد: در بخش های دیگر همچون روغن 
با کارخانجات تفاهم شده که محصوالت دانه های روغنی را 
کارخانجات روغن کشی و دست اندرکاران تجارت روغن 
به کشاورزان سفارش دهند و کشاورزان این محصوالت 
را تولی����د کنند که این امر عالوه بر کاهش نقش دولت، 
حمایت های بخش دولتی از بخش خصوصی و کشاورزان 

را در پی دارد.
وزیر جهاد کش����اورزی از دیگر مزایای کشاورزی 
قراردادی را پش����تیبانی های به موقع بخش خصوصی از 
کش����اورزان دانس����ت و افزود: به طور حتم در این روش 
عملکرد کشاورزان به دلیل آموزش ها و تامین به موقع 
نهاده ه����ا افزایش می یابد به ط����وری که اکنون چنین 
قراردادهای����ی داریم. به ط����ور مثال بخش خصوصی با 
کشاورزان ما در کرمانشاه با بیش از ۵ هزار کشاورز قرارداد 

بسته تا محصولشان را خریداری کند.
وی گفت: در کش����اورزی قراردادی دیگر کشاورزان 
نگران����ی برای فروش محصول خود و بخش خصوصی 
نگرانی برای عرضه محصول به بازار داخلی و صادرات 

نخواهد داشت.
خاوازی با تاکید براینک����ه اولویت این وزارتخانه، 
کشاورزی قراردادی برای کشت گیاهان استراتژیک است، 
گفت: این وزارتخانه از بیمه بخش کش����اورزی حمایت 
می کند و تالش دارد پوشش بیمه ای را به سمتی سوق 

دهد تا صندوق بیمه حداکثر توان خود را بکار گیرد.
درهمین حال ،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از خرید بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم تا 
۱۱ ش����هریور خبر داد که نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته افزایش دارد.
به گزارش شاتا، یزدان سیف گفت: دولت با تمام توان 
در ش����رایط سخت نقدینگی، پول گندمکاران را پرداخت 
ک����رده و تاکنون ۹۰ درصد از پول گندم های تحویلی به 
مراکز خرید به میزان بیش از ۱۸ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان 

تسویه شده است.
وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم امسال در مقایسه 

با ۱۱شهریور سال گذشته رشد هفت درصدی در کشور 
دارد و اکنون مراکز خرید در استان ها برای تحویل گرفتن 
گندم کشاورزان آمادگی دارند. ارزش کل خرید تضمینی 

گندم به ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل ش����رکت بازرگانی دولتی ایران همچنین 
تصریح کرد: دانه روغنی کلزا به مقدار ۲۶۵ هزار تن به 
ارزش بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خریداری و ۱۰۰ 

درصد پول آن به کلزاکاران پرداخت شده است.
سیف با بیان اینکه تاکنون در دو استان خوزستان و 
کرمان ۴۶۰ تن دانه آفتابگردان زمان خریداری شده است، 
گفت: ۱۱ تن دانه روغنی گلرنگ هم در فارس و کرمانشاه 

تحویل مراکز خرید شده است.
از سوي دیگر، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران از تعیین قیمت پایه خرید حمایتی سیب صنعتی به 
ارزش هرکیلو گرم یک هزارو ۲۵۰ تومان و قیمت گوجه 

فرنگی یک هزار تومان برای امسال خبر داد. 
به گزارش ایرنا، محمد علی طهماسبی افزود: استان 
آذربایجان غربی از قطب های مهم تولید سیب درختی و 
گوجه فرنگی در کشور است که در سال های گذشته در 
چارچوب حمایت از کش����اورزان سیب صنعتی و گوجه 

فرنگی به صورت حمایتی خریداری شده است. 
وی با اشاره به اینکه امسال چنانچه این دو محصول 
قیمت پایینی داش����ته باشند، شیوه های الزم برای خرید 
حمایتی پیش بینی شده است،تصریح کرد: با توجه به افزایش 
قیمت تمام شده محصول و همچنین مشکالت موجود 
در کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی و بحث های 
کارشناسی متعدد در جلسات قیمت گذاری و پیگیری های 
استاندار آذربایجان غربی، قیمت پایه محصول های یاد شده، 
تعیین و قرار است دستگاه های نظارتی هم بر روند اجرایی 

خرید این محصوالت نظارت الزم را داشته باشند. 
طهماسبی از کشاورزان درخواست کرد تا محصوالت 
خ����ود را به مراکز جمع آوری دارای مجوز تحویل داده 
و از فروش محصوالت به قیمت پایین و به واس����طه ها 
خودداری کنند و  اضافه کرد: همچنین به منظور حمایت 
از کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی استان، تسهیالت 
بانکی بصورت سرمایه در گردش دراختیار صنایع تبدیلی 

قرارمی گیرد.
طهماسبی افزود: چنانچه قیمت های اعالم شده پایین 
بود یا مشکالت احتمالی در خرید این محصوالت وجود 
داشت، خرید حمایتی این محصوالت با نرخ باالتر دردستور 

کار قرار می گیرد.

نفت ، طال ، سكه و ارزآمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای فاز اول الگوی کشت در پاییز 
 

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

39/77 دالر 
42/66 دالر 
43/36 دالر    
40/52 دالر    
1933/90 دالر

 11014000 تومان
11400000 تومان
5660000 تومان
3208000  تومان
1756000 تومان
1102000 تومان

4200 تومان 
22520/9 تومان
22442 تومان
24300 تومان
4972/2 تومان
26869 تومان
26652 تومان
28000 تومان
5577/2 تومان
30318/9 تومان
32768  تومان
33200  تومان
1143/7  تومان
6246/6  تومان
6717  تومان
6750  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(

با �ستو� مديرعامل
شو��� ��هبر�� منابع �نسانى بيمه �لبر� تشكيل شد

بر �سا� �س���تو� مديرعامل بيمه �لبر� ش���و��� ��هبر�� منابع �نسانى �� �ين شركت 
تشكيل شد.

به گز��� ���بط عمومى بيمه �لبر�� بر�س���ا� حكم محس���ن پو�كيانى�  مديرعامل �ين 
 شركت� مجيد نا���� قائم مقا� مديرعامل � معا�� توسعه منابع � پشتيبانى به عنو�� �ئيس �
�مير��سال� �فر�سيابى� مدير سرمايه �نس���انى به عنو�� �بير � غالمحسين �قاخانى� معا�� 
 با���يابى � فر��� س���يد مهد� ميرحس���ينى � حامد عابدينى� مدي���ر �فتر مديرعامل � 

هيا� مدير� به عنو�� �عضا� شو��� ��هبر�� منابع �نسانى بيمه �لبر� �نتخا� شدند.

1�  نا� مز�يد� گز��: شهر���� شا�ند 
2� موضو� مز�ي�د�: فر�� تعد�� 7 �ستگا� 
ماشين �ال� س���بك � سنگين شامل (ميني بو� 
هيوند� � كاميو� تانكر 12000 ليتر� � سو���...) 
�� طري���ق مز�يد� حضو�� (ح���ر��) با مو�فقت 
شو��� �سالمي شهر شا�ند طي بند 6 صو�تجلسه ش���ما�� 13 مو�� 1399/4/16 بر�سا� قيمت پايه كا�شناسي 

به عمل �مد�.
3� �ما� ��يافت �سنا�: �� تا�يخ 1399/6/16 لغايت 1399/6/29 توسط متقاضيا� 

4� ���� محل ��يافت �سنا�: شا�ند خيابا� شهيد بهشتي � ��حد �مو� مالي 
5� مد��� مو�� نيا� جهت تحويل �س�نا�: كا�� شناسايي � فيش ���يز� مبلغ 500/000 �يا� به حسا� 

جا�� شما�� 6905518400 نز� بانك ملت شعبه شا�ند جهت خريد �سنا� � مد��� مز�يد� 
6� �ما� � محل برگز��� حضو�� (حر��) ��� ساعت 10 صبح مو�� 1399/6/31 �� شا�ند خيابا� طالقاني جنب 
 �تش نشاني شهر���� شا�ند پا�� موتو�� شهر���� شا�ند �� حضو� شهر��� � �عضا� كميسيو� معامال� شهر���� شا�ند
 7� ضمانت  جهت ش���ركت �� مز�يد� ���يز� 5% قيمت پايه كا�شناس���ي بر�س���ا� ليس���ت به حسا� سپر�� 

شما�� 6905518828 نز� بانك ملت شعبه شا�ند به نفع شهر���� شا�ند 
 8� ش���هر���� �� �� يا قبو� كليه پيشنها�ها� ���� شد� مختا� مي باش���د � به پيشنها�ها� مشر�� ترتيب �ثر 
نخو�هد ��� � سپر�� ها� نفر�� ��� � ��� � سو� تا تا�يخ تحويل مو�� برند� شد� نز� شهر���� باقي خو�هد ماند � �� 

صو�� �نصر�� �� تحويل سپر�� به نفع شهر���� ضبط خو�هد شد.
9� برند� مز�يد� موظف �ست ظر� مد� 72 ساعت پس �� تا�يخ مز�يد� نسبت به تحويل مو�� برند� � پر��خت بها� 
�ق���د�� � �� صو�� عد� تحويل ����نه مبلغ 1/500/000 �يا� جهت نگهد��� �� برند� �خذ خو�هد ش���د ضمنا� كليه 
هزينه ها� كا�شناسي � نقل � �نتقا� � هزينه 9% ���� �فز��� حاصل �� فر�� مو�� مز�يد� به عهد� برند� مي باشد.

بهمن ���يس پو� 
�ئيس كميسيو� معامال� شهر���� شا�ند 

نوبت اول مزايده�گهي 

�گهي برگز��� مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� شركت سپيد� جا� تو� 

(سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 16741 � شناسه ملي 10380323273
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت سپيد� جا� 
تو� (سهامي خا�) �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� س���اعت 10:30 صبح 
��� يكش���نبه 1399/06/30 �� محل كا�خانه ��قع �� مشهد� 
ش���هر� صنعتي تو� فا� يك جنب چيني مقصو� كدپستي 

9185176348 تشكيل مي گر��� شركت فرمايند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني 
2� بر�سي � تصويب حسابها� تر��نامه � سو� � �يا� ���� مالي 

منتهي به پايا� سا� 1398
3� �نتخا� با��� � حسابر� جهت سا� مالي 1399

4� تعيين �عضا� هيئت مدير� 
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

 6� س���اير م���و��� قابل ط���ر� �� مجمع عموم���ي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� 

هيئت مدير� شركت 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� شركت مخمل �لبر�
 با مسئوليت محد�� به شما�� ثبت 442

� شناسه ملي 10861410394
بدينوس���يله �� كلي���ه ش���ركا� محتر� ش���ركت فو� 
 �ع���و� مي گر�� ت���ا �� جلس���ه مجمع عموم���ي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� �� ��� جمعه مو�� 1399/06/28 س���اعت 
15 �� ���� قز�ين شهر صنعتي �لبر� حكمت هشتم شركت 
 مخمل �لب���ر� كدپس���تي: 3431957371 برگز�� مي گر�� 

حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني 
2� بر�سي � تصويب حس���ابها� تر��نامه � سو� � �يا� ���� 

مالي منتهي به پايا� سا� 1398
3� �نتخا� با��� � حسابر� جهت سا� مالي 1399

4� تعيين �عضا� هيئت مدير� 
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

 6� س���اير م���و��� قابل ط���ر� �� مجم���ع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� 

هيئت مدير� شركت 

�گهي برگز��� مجمع عمومي عا��
به طو� فو� �لعا�� شركت مجتمع توليد� 

چيني مقصو� (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت 91539 � شناسه ملي 10101358680

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت مجتمع توليد� 
چيني مقصو� (سهامي خا�) �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� س���اعت 10:30 
صبح ��� شنبه 1399/06/29 �� محل كا�خانه ��قع �� مشهد� 
شهر� صنعتي تو� فا� يك ميد�� ��� بلو�� كوشش شمالي 

تشكيل مي گر��� شركت فرمايند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني 
2� بر�سي � تصويب حسابها� تر��نامه � سو� � �يا� ���� مالي 

منتهي به پايا� سا� 1398
3� �نتخا� با��� � حسابر� جهت سا� مالي 1399

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
 5� س���اير م���و��� قابل ط���ر� �� مجمع عموم���ي عا�� 

به طو� فو� �لعا�� 
هيئت مدير� شركت 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت توليد� 
ياسين جوجه مر� ما�� سي هز�� قطعه �� سو�� كو� سهامي خا� 

ثبت شد� به شما�� 1632 � شناسه ملي 14004949431 
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه 
��� س���اعت 16:00مو�� 1399/06/30 �� ����: ما�ند���� شهرپل سفيد� سالن پذير�يي عليپو� � كدپستي 

4791713470 تلفن: 09111240266 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. 
 �ستو�جلس�ه:  1� �نتخ���ا� �عضا� هيا� مدير�  2� �نتخا� با��س���ين  3� �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا�  

4� ساير مو��� 
هيا� مدير� شركت 

�گهي مز�يد� عمومي 
شما�� 2�2�111� 99

شركت كش�ت � صنعت �ما� خميني(��) �� نظر ���� �قال� ضايعاتي به شر� 
جد�� �يل �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند� لذ� متقاضيا� مي تو�نند �� 
صو�� تمايل جهت ��يافت �سنا� مز�يد� � ���ئه پيشنها� قيمت حد�كثر ظر� مد� 
10 ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به نشاني: شوشتر � كشت � صنعت �ما� خميني(��) 
مديريت با��گاني � ����� قر�����ها � �مو� پيمانكا�� مر�جعه � يا با ش���ما�� تلفن ها� 

95 �لي 33137094�061 � نمابر 33137097�061 تما� حاصل نمايند.
ضمنا� هزينه چا� �گهي �� ���نامه به عهد� برندگا� مز�يد� خو�هد بو�.

واحدمقدارشرح كاالرديف

كيلوگرم150,000آهن آالت ضايعاتي1

كيلوگرم1,000آلومينيوم ضايعاتي2

كيلوگرم250,000ضايعات لوله هيدروفلوم3

ليتر90,000روغن سوخته4

عدد1,500بشكه خالي5

حلقه1,800انواع الستيك ضايعاتي6

كيلوگرم2,000نوار دور رينگ و تيوب7

عدد1مخزن هوايي آب 8000 ليتري8

عدد57درب و پنجره آلومينيومي9

كيلوگرم3,000كيسه ضايعاتي10

ليتر22,520روغن تاريخ مصرف گذشته11

شركت كشت � صنعت �ما� خميني(��) 

�گهي تجديد مناقصه عمومي (مرحله ��� � نوبت ���)
به موجب �بال� شما�� 493 مو�� 99/5/15 شو��� محتر� �سالمي شهر مهريز� شهر���� مهريز �� 
نظر ���� جهت تأمين نير� (كنتر� ���� � خر�� ش���هر����� تخلفا�� تأمين مصالح� خدما� �نجا� 
فعاليت ها� عمر�ني �...) به صو�� مديريت پيما� �� طريق برگز��� مناقصه �قد�� نمايد. لذ� شركتها 
� پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند �� تا�يخ �خرين چا� �گهي به مد� 10 ��� � حد�كثر تا تا�يخ 
 Mehriz.ir 99/7/1 جهت كسب �طالعا� بيشتر � ��يافت � تحويل �سنا� مناقصه به ���� �ينترنتي 

مر�جعه نمايند. �خرين �ما� تحويل �سنا� به �بيرخانه شهر���� 99/7/1 مي باشد.
1� شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

2� تمامي شركت كنندگا� بايد مد��� � گو�هينامه � صالحيت �� �شته مربوطه �� ���� باشند.
3�  هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

4� ���يز مبلغ 500/000 �يا� به حس���ا� جا�� 2026113965 بانك تجا�� شعبه مهريز بابت 
خريد �سنا� مناقصه

5� ضمانت نامه ش���ركت �� مناقصه 1/150/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي � يا ���يز 
به حسا� سپر�� 2026114007 بانك تجا�� شعبه مهريز 

6�  پيمانكا� بايد �� اليحه قانون���ي ��جع به منع مد�خله ���� � نمايندگا� مجلس � كا�مند�� ��لت 
�� معامال� ��لتي مصو� 37/10/22 علم � �طال� ��شته باشد.

7� ساير شر�يط �� �سنا� مناقصه �كر گر�يد� �ست.
�مير حمز� ���عز��� 
شهر��� مهريز 



با شيوع بيماري كرونا، رعايت اصول تغذيه سالم 
يكي از اركان مهم و اساســـي در تأمين سالمت و نيز 
كوتاهتر كردن دوران اين بيماري اســـت. واكسني هم 
تاكنون براي ايمني در برابر كرونا كشـــف نشده است 
لذا در حال حاضركاري كه ميتوانيم براي مقابله با اين 
ويروس انجام دهيم اين است كه سيستم ايمني بدن را 

تقويت كنيم. 
كارشناســـان تغذيه معتقدند، يـــك رژيم غذايي 
مناسب بايد متنوع بوده و شامل انواع گروههاي غذايي 
نيز باشد. زيرا كه مواد غذايي 85 درصد نيازهاي بدن را 

تأمين ميكند. 
آنان ميگويند، مصرف سبزي و ميوه در همه روزها 
و از جمله در بحران كنوني كرونا بسيار ضروري است. 
از اينرو مردم پس از ضد عفوني كردن بايد اين مواد رادر 
رژيم غذايي خود قرار دهند. دفتر بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطالب مفيدي را در 
مورد تغذيه مناسب در ايام كرونا منتشر كرده است كه 

در پي ميآيد: 

مصرف مناسب ويتامينها 
دكتر محمدرضا وفاـ  متخصص تغذيه ميگويد: آنتي 
اكسيدانها از عوامل مهم تغذيهاي هستند كه نقش مهمي 
در عملكرد سيستم ايمني ما دارند. اين مواد، راديكالهاي 
آزادي را كه ناشي از مصرف انرژي ميباشد را از بدن پاك 
ميكنند. اگر راديكالهاي آزاد شده در بدن باقي بمانند 
ميتوانند به جدار سلولها آسيب برسانند و باعث مرگ 
سلولي بشوند. آنتي اكسيدانها محيط را از سمومي كه 

ناشي از مصرف انرژي در سلولها است پاك ميكنند.

وي با بيان اين مطلب كه مهمترين آنتي اكسيدانهاي 
تغذيهاي در خوراكيهايي كه مصرف ميكنيم به ترتيب 
ويتامينهاي E و C هستند، ميافزايد: ويتامين E عمدتًا
در روغنهاي مايع گياهي فرابكر وجود دارد. مثًال روغن 
زيتوني كه بوگيري نشده است ويتامين E بيشتري دارد. هر 
چقدر روغنهاي مايع بكرتر و طبيعي باشند مقدار ويتامين 
E آنها به طور قابل توجهي بيشتر است. غالت و مغز دانهها 
و جوانه غالت هم از منابع خيلي خوب ويتامين E هستند.

اين متخصص تغذيه تأكيد ميكند: ويتامين C در 
ميوهها و ســـبزيها و صيفيهاي تازه وجود دارد. اين 
ويتامين بسيار ناپايدار است و ناپايدارترين ويتامين شناخته 
شده در طبيعت است. ويتامين C در مقابل اكسيژن هوا، 
نور، حرارت و اكسيداسيون از بين ميرود. اگر پرتقال از 
دست شما بيافتد مقداري از ويتامين C آن از بين ميرود. 
اگر آن را با چاقوي كند برش بزنيد ويتامين C بيشتري از 
بين خواهد رفت. همچنين اين ويتامين در مقابل اكسيژن 
هوا به سرعت از بين ميرود. به همين دليل هر چقدر 

ويتامين C از طريق سبزيها و ميوههاي تازه به دست ما 
برسد عملكرد بهتري در بدن ما خواهد داشت. سازمان 
جهاني بهداشت و بسياري از مراجع معتبر توصيه ميكنند 
كه همه ما حتي اگر ممكن باشد در آپارتمان محل زندگي 
مان باغچهاي داشـــته باشيم و سبزي كاري انجام دهيم. 
هر اندازه سبزي تازهتر باشد هم ويتامين C و هم ساير 
تركيبات آنتي اكسيداني مثل كاروتنوئيدها را بهتر دريافت 
ميكنيم. مصرف منابع غذايي اين تركيبات به شكل تازه 

بهرهوري بيشتري خواهد داشت.
اين استاد تغذيه در مورد ساير تركيبات آنتي اكسيداني 
عنوان ميكند: ويتامين A و D هم ميتوانند خاصيت 
آنتي اكسيداني داشته باشند. تركيبات رنگي كاروتنوئيدي 
كه عمدتاً در سبزي و ميوه و صيفي جات وجود دارند، 
پيش ساز ويتامين A هستند و خاصيت آنتي اكسيداني 
دارند. تركيبات فالونوئيدي كه رنگ دانههاي مختلف 
در ميوههاي رنگي اعـــم از ميوههاي قرمز، زرد رنگ و 
سبزيهاي سبز هستند نيز خاصيت آنتي اكسيداني دارند. 
توصيه دپارتمانها و دانشگاههاي تغذيهاي معتبر اين است 
كه تا جايي كه ميتوانيد تنوع در انتخاب سبزي و ميوه 
تازه داشته باشيد. چون بخش عمدهاي از اين تركيبات 
رنگي از رنگهاي مختلفي كه در طبيعت در سبزيها 
و صيفيها وجود دارند تأمين ميشود. به عنوان مثال در 
گوجه فرنگي كه قرمز است ليكوپن وجود دارد كه به جز 
خواص آنتي اكسيداني خواص فرا ويژه دارد كه در علم 
تغذيه به آن تركيبات فراسودمند گفته ميشود. مصرف 
اين ماده براي پيشـــگيري از بروز بيماريهاي خاص و 
تكثير سلولي بي رويه در بافتهايي كه سرطانهاي آنها 

شايع است توصيه ميشود.

وي با اشـــاره به اين مطلب كـــه از جمله مواد 
آنتياكسيدان ديگر اســـيدهاي چرب امگا 3 هستند كه 
متأسفانه دسترسي به آنها براي مردم سخت است ميگويد: 
چون منابع غذايي اصلي آنها مواد غذايي حيواني دريايي 
اســـت. غذاهاي دريايي كه در آبهاي آزاد مثل درياي 
عمان و خليج فارس پرورش پيدا ميكنند منابع اصلي 
امگا 3 هستند. ميزان اسيدهاي چرب امگا 3 اين ماهيها 
خيلي باالست. اما ميشود گفت در ماهيهاي پرورشي 
كه در رودخانه و درياچههـــا پروش پيدا ميكنند امگا 
3 وجود ندارد. خواص فوقالعـــاده اين ماده عالوه بر 
پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عملكرد بهتر سيستم 

مغزي، شنوايي و بينايي، خاصيت آنتي اكسيداني است.
ماده ديگر ويتامين B2 يا ريبوفالوين است كه در علم 
تغذيه، شاخص كيفيت غذا ناميده ميشود. اگر ميزان اين 
ويتامين در غذاي روزانه يك فرد كافي باشد به احتمال زياد 
B2 بقيه مواد غذايي را به اندازه دريافت كرده است. ويتامين
عمدتاً در شير تازه وجود دارد. به طور كلي هرچقدر غذا 

تازهتر باشد مقدار آنتي اكسيدانها بيشتر است.
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در 
مورد امالحي كه خاصيت آنتي اكسيداني دارند يادآوري 
ميكند: روي، آهن و سلنيوم سه ماده معدني مهم هستند 
كه خاصيت آنتي اكسيداني دارند و با هم كار ميكنند. 
متأسفانه از ديرباز مقدار روي در برنامه غذايي كم بوده 
است. آهن كوفاكتور آنزيمهاي آنتي اكسيدان است ومثل 
كاتاليزر عمل ميكند، در خانمهايي كه در دوران بارداري 
و شيردهي كمبود آهن شايع است پتانسيل آنتي اكسيدني 
كاهش پيدا ميكند. سلنيوم هم در خواركيهاي دريايي و 

برخي غالت و غذاها ميتواند وجود داشته باشد.
دكتر وفا، مصرف روغنهاي مايع گياهي، شـــير 
تازه، ســـبزي و ميوه تازه و غذاهاي دريايي را توصيه 
ميكند و ميگويد: اگر اين مـــواد به صورت متنوع در 

برنامه غذايي وجود داشته باشند به بهترين شكل ممكن 
آنتي اكسيدانهاي مورد نيازمان را از طريق غذا دريافت 
ميكنيم. رفتارهاي نامناســـب و انتخابهاي نامناسب 
غذايي شانس آسيب رساني اكسيداتيو را زياد ميكند. 
افرادي كه در يك وعده پرخوري ميكنند ميزان كالري 
زيادي دريافت ميكنند. دريافت كالري زياد منجر به توليد 
راديكالهاي آزاد و كار بيشتر براي دفاع آنتياكسيداني 
بدن ميشود. همچنين مصرف زياد غذاهاي پرچرب و 
چربيهاي اشباع شده به معني كاهش پتانسيل بدن براي 
توليد آنتي اكسيدانها است. در شرايط فعلي توصيه شده 
است كه از مصرف غذاهاي پرچرب و قند و شكر اجتناب 
شود. افرادي كه از اين مواد غذايي استفاده ميكنند خود 
را در معرض راديكالهاي آزاد قرار ميدهند. همچنين 
غذاهاي آماده و فراوري شده حاوي تركيبات شيميايي 
هستند كه استرس اكسيداتيو را در بدن زياد ميكنند. به 

همين دليل تمام غذاها بايد تا جايي كه ممكن است تازه 
باشند. گاهي انتخابهاي نادرست به مايعات برميگردد. 
به عنوان مثال پر مصرفترين نوشيدنيها پس از آب، 
چاي، قهوه، نســـكافه و دمنوشهاي گياهي هستند كه 
متأسفانه بعضيها به صورت بي رويه اين مواد را مصرف 
ميكنند. به جز آب ساير اين نوشيدنيها مدر يا ادرار آور 
هستند. مصرف چاي و قهوه زياد عمًال باعث ميشود 
باالنس يا موازنه آب و امـــالح به هم بخورد. هر گونه 
به هم خوردن باالنس آب و امالح اســـترس اكسيداتيو 
را در بدن افزايـــش ميدهد. تئوفيلين چاي، كافئيني كه 
در قهوه وجود دارد اگر به ميزان زياد مصرف شـــود به 
شدت آسيب رساني را افزايش ميدهد. همچنين مصرف 
نوشيدنيهاي گازدار كه قند باال و اسيد فسفريك و كافئين 

دارند ميتوانند آسيب پذيري را بيشتر كنند.

دكتر وفا ميافزايد: مردم تا جايي كه ممكن است از 
مصرف اين خوراكيها به اين شيوه پرهيز كنند و اجازه 
بدهند بدن كار خود را به درســـتي انجام دهد. سيستم 
ايمني بدن ما بســـيار هوشمند است و اگر ما درست از 
آن مراقبت كنيم و مـــواد غذايي كه نياز دارد را از طريق 
خوراكيها و مواد غذايي در وعدهها و ميان وعدههاي 
منظم و به طور صحيح تأميـــن كنيم به بدن مان كمك 
كردهايم كه حداكثر دفاع طبيعي را در مقابل آسيبهايي 

كه وجود دارد ايجاد كند.

پرهيز از مصرف مواد قندي 
دكتر ناصر كالنتريـ  متخصص تغذيه هم ميگويد: 
در دوران كرونا از خوراندن نوشـــابههاي شـــيرين به 
خصوص گازدارها، فست فودها، تنقالت، انواع كيكها، 
كلوچهها، شكالتهاي مختلف و همه موادي كه عمدتًا

داراي قند ساده هستند، به فرزندان خودداري شود. قند 
ساده عارضه بيماري را براي بچه بيشتر ميكند.

وي با بيان اينكه در دوران كرونا، ميوه و سبزيجات 
را بايد بيشتر از قبل مصرف كرد وضروري است كه به 
كودكان در اين مورد توجه داشته باشيم، ميافزايد: اينكه 
فقط با ليموشيرين و ليموترش ويتامين C دريافت ميكنيم، 

كافي نيست همه ميوهها از ويتامين C برخوردارند.
مدير تغذيه جامعه دانشكده تغذيه دانشگاه شهيد 
بهشتي ادامه ميدهد: كودكان زير 2 سال بايد مكملها را 
طبق پروتكل خود دريافت و از تولد تا 2 سالگي، روزي 
1500 واحد ويتامين A و 400 واحد ويتامين D مصرف 
كنند. كودكان از دو سالگي به طور معمول نياز به مكمل 
خاصي ندارند مگر اينكه كمبود آن اثبات شده باشد. تنها 
مكملي كه در پروتكل كشوري تأكيد شده است، دريافت 

ويتامين D اســـت كه روزي 800 واحد براي كودكان 
باالي 2 سال تا 60 سال ضروري است تا كمبود آن در 

جامعه رخ ندهد.
وي در خصوص ابتالء به كوويد19 در ســـنين 
مختلف اظهار مـــيدارد: امكان كرونا در همه گروههاي 
ســـني وجود دارد به طوري كه در ابتداي شيوع كرونا، 
نوزاد 48 ساعته و نوزاد 15 روزه مبتال به كرونا در جهان 
داشتيم و به ايران مرتبط نبود. اما نكتهاي كه در مورد كرونا 
و كودكان اهميت دارد، اين است كه بيماريهاي زمينهاي 
بخصوص ديابت، فشـــارخون، بيماري قلبي و عروقي، 
خودايمنيها، اختالالت كبدي، كليوي، ريوي و انسداد 
ريوي در كودكان ميتواند ابتال به كرونا را سختتر كند.

مدير تغذيه جامعه دانشكده تغذيه دانشگاه شهيد 
بهشتي با بيان اين مطلب كه بيماري كرونا بيماريهاي 
زمينهاي را شديدتر ميكند تا جايي كه ميتواند منجر به 

فوت افراد شود، خاطر نشان ميكند: شيوع كرونا در بين 
كودكان و بزرگساالن تقريباً مساوي است. اما هنوز در 
كل جهان گزارش مرگ ناشي از كرونا كودكان زير 12

سال را نداشتيم.
وي با بيان اينكه گاهـــي خانوادهها متوجه ابتالي 
كودك به كرونا نميشوند ميگويد: كوويد19 اغلب در 
كودكان به شكل سرماخوردگي ساده خود را نشان ميدهد 
و خانوادهها متوجه ابتالي كودك به كرونا نميشوند. البته 
اين بي توجهي از يك نظر خوب اســـت كه استرس 
نميگيرند و فكر ميكنند فرزندشان سرما خورده است. 
اما بهتر است كودكان در دوران سرماخوردگي نيز به مدت 
دو هفته قرنطينه شوند و با بزرگترها ديدار نداشته باشند.

دكتر كالنتري ميافزايد: همه كودكاني كه در دوره 
پاندمي كوويد19 قرار دارند، امكان دارد عالئم ســـرفه، 
سرماخوردگي، تب، بيحالي و اسهال پيدا ميكنند كه در 
اين دوران بايد به رفتارهاي اجتماعي و فاصله گذاري 

اجتماعي رعايت شود.

اهميت وعدههاي غذايي 
آرزو حقيقيانـ  متخصص تغذيه هم درباره اهميت 
وعدههاي غذايي ميگويـــد: مصرف وعدههاي غذايي 
بســـيار اهميت دارد و تا حد ممكن نبايد حذف شوند. 
چرا كه گاهي به داليل مختلف عجله داشتن براي رسيدن 
به كار، استرس و عدم زمان كافي، وعده صبحانه حذف 
ميشود. در صورتي كه شروع روز با وعده صبحانه است 
كه از مهمترين وعدههاي غذايي محسوب ميشود و بهتر 

است يك صبحانه كامل صرف كنيم.

وي ميافزايد: البته زمان صرف وعدههاي غذايي 
نكته مهمي است كه بايد سعي كنيم به صورت منظم، 
برنامهاي براي صرف آن داشته باشيم. يعني در ساعات 
مشخصي از روز سعي كنيم غذاي خود را مصرف كنيم و 
اگر در محل كار نميتوانيم وعده كامل غذايي را مصرف 
كنيم، به همراه داشتن يك لقمه كوچك ميتواند به ما 

كمك كند.
مدير اجرايي آموزش دانشكده علوم تغذيه و صنايع 
غذايي اظهـــار ميدارد: در شـــرايط كرونا كه ديگر در 
محيطهاي كاري رستورانها فعال نيستند، بهتر است حتمًا

غذاي خانگي همراه داشته باشيم. و همچنين در شرايط 
خاص كنوني به مصرف بسياري ويتامينها، امالح و ميان 

وعدهها توجه كنيم.
حقيقيان يادآوري ميكند: حدود 30 درصد انرژي 
روزانه را بايد از صبحانـــه، 40 درصد از ناهار و ميزان 
كمتري از شام دريافت كنيم. بنابراين حذف يك وعده 
غذايي باعث ميشود تا با افت قند خون مواجه شويم و 
حجم غذاي مصرفي در وعده غذايي بعدي افزايش يابد.

وي در ادامه درباره ميان وعدههاي غذايي ميگويد: 
ضروري است كه ميان وعدههاي غذايي به صورت روزانه 
در برنامه غذايي خود بگنجانيم چــــرا كه اهميت ميان 

وعدههاي غذايي كمتر از ساير وعدههاي غذايي نيست.
مدير اجرايي آموزش دانشكده علوم تغذيه و صنايع
غذايي با بيان اينكه مصرف ميان وعدهها براي كودكان و
ورزشكاران اهميت دارد ميگويد: ميان وعدههاي غذايي
فرصت خوبي براي تأمين انـــرژي مورد نياز كودكان و
ورزشكاران هستند و ميتوانند بخشي از انرژي روزانه
اين گروهها را فراهم نمايند. در مورد كودكان چون حجم
معده كوچكي دارند و همچنين سالمندان، ترجيح داده
ميشود در 6 وعده، ميان وعدهها تقسيم شود. اما در مورد
ورزشـــكاران چون مقدار انرژي زيادي نياز دارند ميان

وعده بسيار مهم ميشود.
وي در ادامه به مصرف نوشـــيدن آب اشاره كرده
و ميافزايد: توصيه ميشـــود آب به همراه غذا نوشيده
نشود و بهتر اســـت 45 دقيقه قبل از غذا و نيم ساعت
تا 45 دقيقه بعد از غذا نوشيده شود. توصيه ميشود به
دليل ممانعت از استقرار ويروس كرونا در دهان و گلو،
از خشك شدن دهان جلوگيري و مصرف آب در طول

شبانه روز صورت گيرد.
دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشـــت در مطلبي در
خصوص مراقبتهاي تغذيهاي مادران باردار و شيرده در
اعالم كرده است: مادران باردار و كوويد19 دوران بيماري
بايد آب بدن آنها اند كه به بيماري كرونا مبتال شده شيردهاي
به مقدار كافي تأمين شود و مصرف مايعاتي چون سوپها
مثل ســـوپ مرغ و آب ميوهها را افزايش دهند. وعدههاي
غذايي كم حجم با دفعات زياد استفاده شود همچنين در
صورت بروز اسهال، از وعدههاي غذايي سبك و كم حجم
استفاده شود و از غذاهاي خيلي داغ و خيلي سرد و پرچرب

پرهيز شـــود. در صورت عدم تحمل شير از مصرف آن
خودداري شود. ميوههايي همچون سيب و موز مفيد است
ولي ميوههايي مثل هلو و انجير مصرف نشود. وعدههاي
غذايي كوچك و حاوي مقادير باالي مواد مغذي شـــامل
پروتئين با كيفيت بـــاال، ويتامينها و مواد معدني مصرف
شود. از مواد غذايي غني از ويتامين و امالح بخصوص انواع

ميوهها و سبزيهاي تازه و فصل بيشتر استفاده شود.

مراقبتهاي تغذيهاي مادران باردار و شيرده
در مورد تغذيه مادران باردار و يا شيرده موارد زير به
خصوص در دوران اپيدمي ويروس كرونا توصيه مىشود: 
ارائه وعدههاي غذايي كوچـــك در طول روز ـ
حاوي مـــواد مغذي از جمله پروتئيـــن با كيفيت باال،
ويتامينها و مواد معدنـــيـ  افزايش دفعات وعدههاي
غذاييـ  تأمين آب بدن با استفاده از آب آشاميدني سالم
و مصرف مايعاتي چون سوپها و آب ميوههاي طبيعي
آلو، زرد ـ اســـتفاده از انواع ميوههاي در دسترس (موز،
آلو، طالبي، كيوي، پرتقال) و ســـبزيها و صيفي جات
(اسفناج، جعفري، هويج، كدو حلوايي، گوجه فرنگي و

سيب زميني) در برنامه غذايي روزانه.
بيتا مهدوي
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* دكتر محمدرضا وفا ـ متخصص تغذيه: سازمان جهاني بهداشت و 
بسياري از مراجع معتبر توصيه ميكنند كه همه ما حتي اگر ممكن باشد در 
آپارتمان محل زندگي مان باغچهاي داشته باشيم و سبزي مصرفي خود را 

بكاريم
كالنتريـ  متخصص تغذيه: در دوران كرونا از خوراندن  * دكتر ناصر
نوشابههاي شيرين به خصوص گازدارها، فست فودها، تنقالت، انواع 
كيكها، كلوچهها، شكالتهاي مختلف و همه موادي كه عمدتاً قند ساده 

هستند، به فرزندان خودداري شود

* همهكودكاني كه در دوره اپيدمي كوويد19 قرار دارند، امكان دارد عالئم سرفه، 
سرماخوردگي، تب، بيحالي و اسهال پيدا ميكنند كه در اين دوران بايد فاصله 

گذاري اجتماعي رعايت شود
* آرزو حقيقيانـ  متخصص تغذيه: ميان وعدههاي غذايي براي تأمين انرژي 
مورد نياز كودكان و ورزشكاران است و ميتواند بخشي از انرژي روزانه اين 

گروهها را فراهم كند 

با تغذيه سالم در برابر كرونا  ايمن باشيم

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
شركت فاضالب تهران

www setadiran ir

http ts tpww ir www setadiran ir http iets mporg ir

شركت فاضالب تهران
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شركت معدنى آهك كاوه قلعه گنج
تمديد مناقصه عمومى 

خريد كمپرسورهاى تامين هواى فشرده 

www sksco ir

 – –

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه بهطور فوقالعاده 
شركت رايان تدبير بهورز (سهامي خاص) 

شماره ثبت 193951 شماره شناسه ملي: 10102358648

شركت معدنى آهك كاوه قلعه گنج
تمديد مناقصه عمومى

 تامين و حمل فن هاى خنك كننده ديواره كوره

www sksco ir

 – –

آگهي دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 اتاق بازرگانى ايران و استراليا 

به شماره ثبت8411 و شناسه ملى 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت صنايع خمير و كاغذ اترك (سهامي خاص)

شماره ثبت 168086 و شناسه ملي 10102106106

هيأتمديره

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
موسسه صندوق رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران

به شماره ثبت 19674 و شناسهملي 10861819763

هيات مديره صندوق رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده    نوبت اول
شركت تعاوني مسكن درجهداران بازنشسته نيروهاي مسلح به شماره ثبت: 29876

هيات مديره شركت تعاوني مسكن
درجهداران بازنشسته نيروهاي مسلح

شركت كارگزارى بانك مسكن
UPS

Interberg

آگهي مزايده
 به شماره 541ـ1ـ99
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سريال تلويزيوني «تكوما» (به 
عبري: «تجديد حيات») بهروشني، 
برخوردي انتقادي با اســـرائيل پس 
از جنگ ژوئن سال 1967 دارد؛ اما 
اين نوع انتقاد بهراحتي در دام عوامل 
مشروعيت گفتمان صهيونيستي گرفتار 
ميآيد. بدينجهت اين بخشـــها، با 
وجود تحريكآميز بودنشان، توجه 
كمتري را بـــه عنوان مثالهايي از 
پساصهيونيســـم برانگيخت. گرچه 
تصويـــر تاريخي از اتفاقات قبل از 
ســـال 1967، به لحاظ ويژگيها و 
خصوصياتش، خيلي صهيونيستي 
بود، با وجود اين، سريال شكافها 
و انشقاقهاي حائز اهميتي را در اين ديدگاه حماسي آشكار كرد. در 
واقع اين تصوير تاريخي خيلي صهيونيستي، دوره پيش از جنگ سال 
1967 را محبوب و گرامي ميداشت و خطاكاري و اشتباهات اسرائيل 
را به اشـــغالگري در جنگ ســـال 1967 معطوف ميدانست و به آن 
نســـبت ميداد؛ اما سريال در مجموع ميگفت كه عملكرد اسرائيل در 
1948، به لحاظ اخالقي، كارنامهاي غيراخالقيتر از آنچه  سالهاي 49ـ
ادعا ميشود، داشته است. اين رژيم رفتاري تبعيضآميز و اهانتبار با 
اعراب و شهروندان يهودي مهاجر از شمال آفريقا، و برخوردي تهاجمي 
با همســـايگان خود داشـــته است و هر زمان كه امكاني براي صلح در 
منطقه بهوجود آمده، از خود سرســـختي و انعطافناپذيري بروز داده 
است. فصلهاي تاريخي پساجنگ سال 1967، بهروشني نشان ميدهند 
كه چگونه عملكرد گذشـــته، روش و رفتار حال را توضيح ميدهد و 
تفسير ميكند و چگونه اين ويژگيهاي اوليه، در لفافههاي مختلف، تا 

سالهاي 1990 هم تداوم يافتهاند. 
در سريال، داليل پيش پاافتاده و معموليتري هم براي رويكردهاي 
مختلف در مراحل مختلف تاريخي، ديده ميشد. اين سريال گرچه يك 
نويسنده عمومي داشت، اما هر بخش آن را يك گروه متفاوت و جداگانه 
مينوشت، كارگرداني و توليد ميكرد. در همان حال كه كميتهاي متشكل 
از پنج مورخ سرشناس و خبره، در نوشتن متن مجموعه سريال به لحاظ 
تاريخي مشورت ميداد، كارگردانان بخشهاي مختلف آن تمايل داشتند 
انتقادات پساصهيونيستي بيشتري در كار خود داشته باشند، تا اينكه فقط 

به نظرات مشورتي مشاوران تاريخي خود گوش بسپارند. 
ســـريال «تكوما» بيشـــتر به پنجاه سال تاريخ موجوديت اسرائيل 
اختصـــاص دارد و به آن ميپردازد، تا به تاريخ صهيونيســـم. در اين 
سريال از ريشهها و ذات صهيونيسم بسيار اندك گفته ميشود و آنچه 
به سالهاي قبل از سال 1948 برميگردد، همه بهخوبي و به طور كامل 
بر روايت رسمي صهيونيستي انطباق دارند. بدين قرار، با نپرداختن به 
جوهره صهيونيســـم، براي مثال، با تحليل نكردن صهيونيسم به عنوان 
يك پروژه اســـتعماري، پيام كلي و عمومي سريال نسبت به پيامي كه 
از كارهاي دانشـــگاهيان و محققان پساصهيونيست در سالهاي 1990
برميآمد و شنيده ميشد، اساسا و در ويژگي متفاوت بود. دو بخشي 
كه به ســـال 1948 اختصاص يافته بود، از اين جهت اهميت بســـيار 
داشتند كه به عنوان پيشدرآمد سريال انتخاب و تعيين شده بودند. يكي 
از مشـــاوران اين دو بخش، بني موريس بود. او گرچه رئيس مشاوران 
نبود و عضوي از كميته مشاوران بود، اما نام و حضورش، به اين كميته 
1947 را  اعتبار ميبخشـــيد. برخي از بخشهاي سريال كه سالهاي 48ـ
در بر ميگرفت، بر عباراتي از كتاب او، به نام «تولد مســـأله آوارگان 

1947»، انطباق داشتند.  فلسطيني، 49ـ
مهمترين تأثير ناشـــي از حضور و فعاليت بني موريس در كميته 
مشاوران اين سريال، محوري شدن نسبي مسأله آوارگان فلسطيني در 
بحث تاريخي جنگ 1948 بود. سابق بر اين، مسأله آوارگان فقط جايي 
حاشيهاي در تصوير كلي مورخان رسمي اسرائيلي داشت؛ اما اكنون در 
اين سريال، موضوع آوارگان نه فقط از اهميت بيشتري برخوردار شده 
بود، بلكه بحث مرتبط با چرايي و چگونگي ترك خانه و كاشانه آنان 
نيز، به ميان كشيده شده بود. با وجود اين، پاسخ به اين پرسش از نوع 
صهيونيستي آبكي و مخصوص موريس بود: «نيمي از جمعيت فلسطيني 
فرار كرد و نيمي ديگر به اجبار رانده و آواره شـــد!» اين بخشـــهاي 
سريال، اشاره و تكيهاي بر توضيح و تفسير سنتي اسرائيلي نداشت كه 
ادعا ميكرد: «يك فرمان عمومي عربي از فلســـطينيان ميخواست كه 

موطنشان را ترك كنند».
سريال، مدارك شاهدان عيني فاجعه نكبت سال 1948 و آثار و نتايج 
آوارهســـاز پيامد آن را ارائه ميداد. در اين كار، هيچ مورخي مشاركت 
نداشت؛ آنچه بود، فقط شاهدان عيني بودند. چند نفري از اين شاهدان 
فلسطيني، اشاره كردند كه در آن زمان بر اين باور بودهاند كه اگر خانه 
خود را ترك كنند، مورد حمايت جهان عرب قرار خواهند گرفت و در 
امنيت خواهند بود؛ اما هيچ يك از آنان نگفت كه در اين كار فرمان يا 
فراخواني براي ترك موطنشان وجود داشته است. بيشتر آنها قصه رانده 
شدن و آوارگي فوري و ريشهكن شدن درجا را نقل ميكردند. اين بخشها 
با طول و تفصيل نسبي بيشتري، به مسأله كشتارها و قتلعامها پرداخت. 
در بيان اين واقعيت تلخ و وحشتناك، معلوم و تصديق شد كه رخداد 
سهمگين «دير ياسين»، رخدادي منحصربهفرد نبوده است. همه كشتارها 
و قتلعامها، در عبارات و روايت معمولي و عمومي نقل ميشـــدند، 
فقط رخداد و كشـــتار روســـتاي بلد الشيخ با ذكر نام نقل شد. در اين 
كشتار كه در آخرين شبهاي سال 1947 روي داد، نيروهاي نظامي يهود، 
همه مردمان اين روستا را كه در ناحيه شرقي شهر حيفا قرار داشت، به 
تالفي حملهاي كه به كارگران يهودي شاغل در پااليشگاه نزديك آنجا 
روي داده بود، قتلعام كردند. نحوه نقل اين روايات حتي با نوشتههاي 
احتياطآميز موريس از بسياري از كشتارها و قتلعامهاي ديگر هم فاصله 
داشت و متفاوت بود، چه برسد به اينكه با نوشته وليد خالدي در كتاب 
«همه آنچه باقي ميماند»: روستاهاي فلسطيني اشغال گشت و از سكنه 

خالي شده توسط اسرائيل در 1948، قابل مقايسه باشد. 
كار ســـريال در اين زمينه حتي پايينتر از كارهاي معتبر شناخته 
شده با تهمايه صهيونيستي بود. با وجود اين، در اين سريال، نسبت به 
قساوتها و بيرحميهاي صورت گرفته در گذشته اعتراف شد. يك 
افســـر ارشـــد اسرائيلي جملهاي گفت كه از زمان شنيدنش همواره به 
ذهنم خطور ميكند. وقتي از او پيرامون پاكي و خلوص ارتش سؤال 
شد، او با بيتوجهي شانه باال انداخت و با چهرهاي درهم كشيده گفت: 
«البته، وقتي جنگ با جمعيت غيرنظامي در جريان اســـت، نميتوان 
از اســـرائيليها توقع و انتظار داشـــت نسبت به پاكي و خلوص ارتش 
وفادار بمانند.» او ادامه داد: «هر روســـتا يك هدف ميشـــد و همه آنها 
در آتشبازيهاي بزرگ بهكلي سوزانده ميشدند.» او حتي اين شرح و 
توصيف وحشتناك را تكرار ميكند: «همه روستاها مثل آتشبازيهاي 
بزرگ، ســـوزانده ميشدند، مثل آتشبازيهاي بزرگ!» اين افسر ارشد 
اسرائيلي اقرار ميكند كه در آن آتشبازيهاي بزرگ، بيگناهان در كنار 

جنگجويان، يكسان نابود ميشدند. 
همانگونه كه سريال بهروشني نشان ميداد، تا ماه مي سال 1948، 
جنگجويان طرف فلسطيني عربي اندك بودند. در بخشي از سريال كه 
درباره شهر حيفا نقل روايت، آن هم غالبا بر پايه اظهارات و روايات 
شاهدان عيني ميشد، رويكرد سريال به موضوع، انتقاديتر از نوشتههاي 
موريس در اين زمينه بود. موريس اعتقاد داشـــت كه در ســـال 1948، 
فلســـطينيان به دلخواه خود مهاجرت كرده بودند؛ پس رانده و آواره 
نشـــده بودند؛ اما روايات شـــاهدان عيني، به همراه قطعات كوتاهي از 
مستندسازي فيلم، راندن و آواره ساختن فلسطينيان در حيفا را مستند 
به اسناد ميكرد. آنچه از ديدار گلدا ماير از شهر حيفا در آن زمان، در 
تاريخ به جاي مانده است، حكايت از آن دارد كه او با مشاهده آنچه بر 
سر شهر و جمعيت فلسطيني آن آمده بود، به نحوي غيرمعمول دچار 
بهت و حيرت شده بود. شوك وارد شده بر گلدا ماير، خود بهخوبي 
گواه و شاهد روشني است بر ددمنشي و خشونت رخداد سقوط حيفا 
به دست سربازان يهود. ظاهراً اين واقعه گلدا ماير را، ولو براي لحظاتي 
كوتاه، متوجه درد و رنج فلســـطينيان، بهويژه نقشي كه صهيونيستها 
در بهوجود آوردن آن داشته بودند، كرده است؛ اما اين تكان روحي و 
رواني چندان دوام نياورد و تغييري در مواضع ضد فلسطيني نخستوزير 

آينده اسرائيل ايجاد نكرد! 
سر آخر، بخشهايي از سريال كه وقايع جنگ سال 1948 را نقل 
ميكرد، نشـــان داد كه چگونه بالفاصله پس از راندن و آواره ســـاختن 
جمعيت روستايي فلسطيني، يا مهاجرت آنان، مهاجران يهودي خانهها و 
اموال آنان را مصادره و غصب و تصاحب ميكردند. معذلك سرگذشت 
فلسطين روستايي، در سريال، بياشاره باقي ميماند. اين نكته، موضوع 
اصلي نومورخان اسرائيلي بوده است؛ موضوعي كه مورخان فلسطيني 
نيز پيرامون آن اسناد و مدارك بسياري جمع آوردهاند و همواره دستمايه 
رماننويسي و شعرسرايي فلسطينيان بوده است. سريال «تكوما» به مسأله 
مهم محو و نابودي متجاوز از پانصد روســـتاي فلسطيني و تصرف و 
تصاحب اراضي زراعي وابســـته به آنها نميپردازد كه مهاجرنشينهاي 
موجود يهودي، يا مهاجرنشينهايي كه بر ويرانههاي آنها احداث و ايجاد 
شدند، عاملش بودند. يادمان باشد مهاجرنشينهاي جديد يهودي كه بر 
ويرانههاي روستاهاي فلسطيني ساخته شدند، تقريبا همگي نامي عبري 

به جاي نام اصيل و اصلي عربي خود، يافتهاند. 
ادامه دارد

اشاره: سخن به اينجا رسيد كه آنچه براي كربن موضوع تجديد حيات
بحث است، پديدارهاى معنوى و ظهورات عالم است، از 
آن جهت كه از ماوراي خود خبر مىدهند كه غيب عالم 
است. اين پديدارشناسى به دنبال جهان غيب و غيب جهان 

است. اينك ادامه گفتگو:
بــا عنايــت به نظرگاه كربن در توجه به حكمت الهى به 
عنوان فلسفه همراه با شهود و از جمله اهداف معرفتى او در 
طرح معنويت ناظر به اديان، آيا مى  توان ديدگاه او را بيشــتر 
معنويت تطبيقى دانست تا فلسفه تطبيقى و از عنوان حكمت 

تطبيقى براى انديشه او استفاده نمود؟
شايد بهترين تعبيرى كه مىشود براى كار او استفاده كرد، 
همين عنوان «حكمت تطبيقى» است كه دكتر سيدحسين 
نصر به كار مىبرد و او خود اين اصطالح را وامدار كربن 
اســـت. به اين معنا كربن وقتى مىخواهد فلسفه و تفكر 
اسالمى ايرانى را به جهان معرفى كند به دنبال اصطالحى 
اســـت كه بتواند گوياى اين نوع تفكر باشد. چيزى كه به 
نظرم براى كربن مشكلآفرين بود و بهسختى مىخواست 
آن را جا بيندازد، اصطالح «حكمت» است كه البته معادل 
Wisdom نيســـت. امـــروزه در جهان غرب هنگامى كه 
صحبت از Wisdom مىشود، بيشتر نوعي «حكمت عملى» 
فهميده مىشود نه نظرى. در حقيقت «حكمت نظرى» در 
جهان امروز مغفول است و به فراموشى سپرده شده است؛ 
به همين دليل وقتى كربن مىخواهد نشان دهد منظور از 
حكمت، Wisdom نيســـت، بلكه چيز ديگرى است، با 
اســـتفاده از اصطالحى كه در دوران قرون وسطى معمول 
بوده و در زبان التين به كار مىرفته، يعنى «تئوســـوفيا»  
(theosophia)، اين مطلب را بيان مىكند؛ اين واژه دقيقًا
بيانگر مقصود فيلســـوفان ماست و ترجمه تحتاللفظى 

«حكمت الهى» است. 
حكمت الهى نوعى خداشناسى است كه تعبدى نيست 
و از طرف ديگر خداشناســـى فلسفى محض هم نيست. 
به اين معناكه صرفاً شـــناخت استداللى و تحليلى از خدا 
و الهيات باشـــد، بلكه نوعى شناخت خداوند يا به تعبير 
ديگر شناخت عالم الهى است؛ نه صرفاً خداوند به   عنوان 
موجود واحد، بلكه عالمى كه عالم خداست، عالم فرشتگان 
است، عالم ملكوتى است و منظور از «حكمت»، شناخت 
اين عالم است. اين نوع شناخت، همانطور كه مخصوصًا
سهروردى بهخوبى توضيح مىدهد، به لحاظ معرفتشناسى 
دو وجه دارد: يك وجه بحثى، تعقلى و استداللى، و يك
وجه تألّهى، به اين معنا كه صرفا آموختن مفاهيم در ساحت 
ذهن نيست. بنابراين آنچه كربن زير عنوان تئوسوفيا معرفى 

مىكند، مى  توان گفت جمع فلسفه و عرفان است. 
يعنى نه فلسفه محض به معناى علوم بحثى و نه عرفان 
به معناى معارف ذوقى و شخصى، بلكه نوعى درك شهودى 

از عالم.
بله، درك مكاشـــفهاى كه به مدد اســـتدالل به زبان 
مىآيد و ســـعى مىشود صاحب آن ذوق از آن دفاع كند. 
به همين دليل شايد بهترين راهى كه مىشود براى توضيح 
اين مطلب برگزيد، عباراتى اســـت كه كربن از سهروردى 
نقل مىكند. ســـهروردى درباره كتاب «حكمهاالشراق» كه 
به يك معنا شـــاهكار وى و يك متن دورانساز در زمينه 
حكمت اسالمى است، مىگويد كسى كه اين كتاب را به 
دست مىگيرد، ابتدا بايد مبانى حكمت مّشايى را به نيكى 
فراگرفته باشد، يعنى فلسفه بحثى و استداللى را خوب درك 
كرده باشـــد و اين البته چيزى نيست كه عرفان محض به 
آن توصيه كند؛ ولى سهروردى دقت دارد كه بايد نخست 
منطق را آنگونه كه مشـــائيان تعليم دادهاند و وجوه عقلى 

حكمت را فرا گرفت. 
اما اين نيمى از ماجراى حكمت است. نيمه ديگر آن اين 
است كه خوانندة حكمت اشراق بايد انساني معنوى و اهل 
سلوك باشد، اهل تألّه يعنى خداگونه شدن. به همين دليل 
روست كه در بسيارى از مباحثى كه در حكمت ما مطرح 
مىشود، شرط فهميده شدن را ذوق تأله مىدانند و حكيمان 
ما را «حكيم متأله» معرفى مىكنند، يعنى حكيمى كه تأله و 
تعقل را جمع كرده و از اين هر دو برخوردار است. گاهى 
كربن راه صحيح فلسفه را با تعبير قرآنى «صراط مستقيم» 
يا با تعبير «شاهراه» در كتاب مقدس معرفى مىكند و معتقد 
اســـت «شاهراه حكمت» يا «صراط مستقيم حكمت»، آن 

چيزى است كه ميان تعقل و تأله جمع مىكند. 

ايــن تصور براى دنياى ما قدرى نامأنوس و بهخصوص 
براى جهان غرب بهكلى نامأنوس است.

به خاطر اينكه اگر از حكمت سخنى به ميان مىآيد، 
اين حكمت را در حد ويزُدم مىفهمند كه مى  شود گفت 
«حكمت عملى» را از آن مراد مىكنند؛ اما كربن تأكيد دارد 
مقصود من «تئوسوفيا»ست و خودش به اين اصطالح پايبند 
اســـت. در عين حال توجه دارد كه اين اصطالح، بهويژه 
در زمان او، در جهان غرب معناى مذمومى پيدا كرده بود 
و نوعى باطنگرايـــى، نهانبينى و گرايشهايى را تداعى 
مىكرد كه مىشـــود آنها را ذيل «عرفانهاى نوظهور» قرار 
داد. او به اين نكته توجه دارد، ولى خود را ناگزير مىداند 
كه از تئوسوفيا استفاده كند و در عين حال با تأكيد زياد، 
راهش را از جريانهايى كه در غرب با اين نام باب شده 

بود، جدا مىكند. 
 شايد نكتهاى را كه دكتر مهدى حائرى در نقد كربن بيان 

كرده، در اينجا بتوان بهتر فهميد. 
مرحوم دكتر حائرى مىگويد: «كربن فلسفه ما را ذيل 
عنوان تئوسوفى در غرب مطرح مىكند كه معناى مذمومى 
دارد و براى كسانى كه با فلسفه اسالمى مواجه مىشوند، 
طنين بدى دارد؛ زيرا فكر مىكنند فلســـفه اسالمى نوعى 
رمالى و از اين قبيل چيزهاست!» ولى بايد توجه داشت كه 

مخاطبان كربن افرادى جدى و دقيقالنظرند و قطعا به صرف 
اصطالح اكتفا نمى كنند و به نوشتههاى او مراجعه مىكنند و 
در نوشتههاى او، شما هرگز سوءتفسيرى از فلسفه اسالمى 
نمىبينيد. به اعتقاد او حكمت، گمشدة مؤمن و جهان ماست 
و بشر امروزى به اين نوع حكمت و خردورزى كه همراه 
با تأله اســـت، نياز دارد؛ لذا مىخواهد اين گمشدة جهان 
امروز را كه مىشود گفت ارزشمندترين چيز جهان ماست 

و به فراموشى سپرده شده است، يادآورى كند. 
كربن براى اينكه اين امر فراموششده را به ياد بشر 
امـــروزى بياورد، ابتدا در ايران معاصر نمونههاى زندة اين 
حكمت را در شـــخصيتهايى كه با آنها مواجه بوده، در 
عالمه طباطبايى، سيدجالل آشتيانى و استادان و شاگردان آنها 
و مجموعههايى كه در دانشـــگاهها و حوزههاى علميه در 
آن زمان داير بوده اســـت، پيدا مىكند و البته اين براى او 
مغتنم و ارزشمند است؛ زيرا صرفاً نه در البالى صفحات 
كتابها در گذشته تاريخى، بلكه در متن واقعيت زندگى 
ايران معاصر، اين حكمت را حى و حاضر مىبيند. اما براى 
اينكه اين حكمت را به بشر امروز يادآورى كند، به اين اكتفا 

نمىكند كه بحثهايى را كه فيلسوفان ما تقرير كردهاند بازگو 
و ترجمه كند، بلكه يك شيوه تطبيقى در پيش مىگيرد، به 
همان معنا كه قبال عرض كردم. در اين شيوه تطبيقى نشان 
مىدهد آنچه در سنت ايرانى و بهخصوص «اسالم ايرانى» 
يا «اسالم شيعى» با آن مواجه مىشويم، خاص اسالم شيعى 
نيســـت، بلكه اين چيزى است كه تعلق به اديان ابراهيمى 
دارد؛ سنت ابراهيمى كه مىشود گفت همان «دين حنيف» و 
دين ازلى خداست و به يك معنا از تمايزات ظاهرى اديان 
مختلف مبراست. سنت ابراهيمى سه شاخه دارد: يهوديت، 
مسيحيت و اسالم. اينجاست كه به نوعى «معنويت تطبيقى» 
به معناى دقيق كلمه رو مىآورد و مىكوشد كه اين يادآورى 
حكمـــت را با روش حكمت تطبيقى خودش انجام دهد؛ 
بنابراين مىتوان گفت هدف كربن، حكمت تطبيقى نيست، 
بلكه يادآورى حكمت است. ولى براى يادآورى حكمت، 

از روش حكمت تطبيقى استفاده مىكند.
مباحث كربن و سير او از هايدگر تا سهروردى و تأكيد 
بر كليد هرمنوتيك هايدگرى، آيا چنانكه برخى گفتهاند، گوياى 
آن اســت كه او همچنان ذيل سنت شرقشناسى اروپايى و با 

نگاه غرب به فهم شرق پرداخته است؟
كربن در كتاب «از هايدگر تا سهروردى» كه به يك 
معنا مىشود گفت زندگينامة فكرى اوست، نسبت خودش 
را با هايدگر در قالب همين هرمنوتيك توضيح مىدهد. وقتى 
سؤال مىشود: «آيا شما متفكر هايدگرى هستيد و خود را 
پيرو او مىدانيد؟» كربن مىگويد: «من كليد هرمنوتيك را از 
هايدگر گرفتم؛ ولى با اين كليد موفق به گشودن درهايى 
شدم كه هايدگر نتوانسته بود آنها را باز كند، يا به تعبيرى 
مىشود گفت كه اساساً استفاده از اين كليد براى باز كردن 
آن درها، به فكر هايدگر خطور نكرده بود.» در اينجا بهروشنى 

نسبت خودش را با هايدگر توضيح مىدهد. 
به نظرم در نگرش كربن دو اتفاق مىافتد: يكى اينكه 
اين كليد در دســـت او تغيير مىكند، هرمنوتيك هايدگر 
تبديل به «تأويل» مىشـــود؛ يعنى با هرمنوتيك كه نوعى 
«تفسير عرضى» است، شروع مىكند و به تأويل در سنت 
شيعى و سنت عرفان اسالمى مى  رسد. خود او اين تأويل 
را «به اصل بردن» يا «به اول بردن بر اســـاس ريشه اصلى 
كلمه» ترجمه مىكند. پس مىتوان گفت اين كليد يك نوع 
تعالى پيدا مىكنـــد و آنچه صرف هرمنوتيك عرضى به 

معناى معمول در جهان غرب است، ارتقا مىيابد و تبديل 
به هرمنوتيك طولى مىشود. 

Spiritual) «كربـــن تأويـــل را «تأويل روحانـــى
Hermeneutics) ترجمه مىكند؛ هرمنوتيك هايدگرى، 
تأويل روحانى نيست. او با تعاليى كه در اين روش ايجاد 
مىكنـــد و تغييرى كه در اين كليد مىدهد، درهايى را باز 
مىكند كه هايدگر موفق نشده بود و منظورش از آن درها، 
«ابواب حكمت اســـالمى» با تمام گستردگى آن است. به 
هر دليل هايدگر اصال متعرض اين حكمت نشده است. نه
تنها در سنت اسالمى، بلكه در خود سنت غربى، هايدگر 
چنيـــن كارى را انجام نمىدهد و در حقيقت هرمنوتيك 
هايدگر هرمنوتيك دينى نيســـت و هايدگر بسيار تحاشى 
دارد كـــه هرمنوتيك خودش را به يك ابزار يا يك روش 
دينى تبديل كند. هايدگر سعى دارد فيلسوف بماند و به هر 
حال متعرض الهيات نمىشود. حاال اين را حسن بدانيم يا 

نه، بحث ديگرى است. 
بخش دوم پرســش، نســبت كربن با سنت شرقشناسى 

اروپا بود. 

ببينيد كربن دقيقاً خاستگاهى يا جاى پايى در سنت 
فلســـفى اروپا دارد. در اين سنت از خيلىها تأثير پذيرفته 
ولى كانونىترين ســـخصيت در آن ميان، هايدگر اســـت 
كه در قالب تشـــبيه فوق، نسبت خودش را با او توضيح
 مىدهد؛ اما كربن فقط متأثر از سنت فلسفى اروپا يا سنت 
فلسفى مغربزمين نيست، بلكه متأثر از سنت شرقشناسى 
مغربزمين نيز هســـت.  بسياري افراد ديگر اسالمشناسى 
و ايرانشناســـى كردهاند و وي نيز در ادامة آنهاست. كربن 
از جهتى نسب به فيلسوفان مغربزمين مىبرد و از جهتى 
به شرقشناســـان مغربزمين. خـــود او وقتى مىخواهد 
جايگاهش را تعريف كند، مىگويد: فيلسوف شرقشناس 
اســـت؛ نه فيلسوف محض است، نه شرقشناس محض. 
در عين حالى كه خود را فيلســـوف معرفى مىكند، اين 
نوع فيلسوف با فيلسوفى كه حتى در هايدگر هم مىبينيم، 
متفاوت اســـت. در عين حالى كه خودش را شرقشناس 
معرفى مىكند، شرقشناســـى او با شرقشناسى اسالفش 
و به طور كلى با جريان اصلى شرقشناســـى مغربزمين 

متفاوت است.
چرا؟

چون شرقشناســـى اوال و بالذات يك پروژة تاريخى 
است. بدين معنا كه مثال وقتى موضوعى را دنبال مىكنند، 
آن را بر اســـاس روشـــهاى تحليلى تاريخى و بر اساس 
اســـناد و مدارك دنبال مىكنند. نگاه شرقشناسانه به اين 
صورت اســـت كه شـــرق را ســـوژه و موضوع تحقيق 
قرار مىدهند. به اين معنا كه شـــرق را از باب شـــناخت 
بيشـــتر، يك «غير» در نظر مىگيرند؛ يعنى شـــرق را يك 
غيـــر براى غرب در نظر مىگيرند و مشـــرقزمين يك 
«ديگرى» براى مغربزمين اســـت كـــه بايد آن ديگرى 
را شـــناخت. وقتى به موضوع تحقيق، به چشم ديگرى و 
غير، نگاه كرديم هميشه آن را در بيرون از خودمان جستجو 
مىكنيم، چيزى نيست كه جزئى از انديشه ما باشد و جزئى از 
حقيقتى كه ما به دنبالش هستيم. حقيقت از نظرشرقشناسان، 
همان چيزى است كه در مغربزمين است؛ ولى بايد بدانيم 

كه در مشرقزمين هم چه مىگذشته است. 
كربـــن اين نـــگاه شرقشناســـانه را نقد مىكند و 
اساســـاً نمىتواند بپذيرد. به دليل اينكه روش او، روش 
تاريخى نيســـت، بلكه روش پديدارشناســـانه است به 

همـــان معنايـــى كه عرض كردم. به همين رو مىشـــود 
گفت شرقشـــناس بودن او بيشـــتر از نوع شرقشناسى 
سهروردى است: او مى  خواهد «شرق معنوى» را بشناسد، نه

«شرق جغرافيايى» را. به دنبال شناخت مشرِق وجود آدمى 
اســـت، يا به تعبير ديگر مىشـــود گفت به دنبال شناخت 
«مشرِق جان» است نه مشرق جهان و البته آنهايى كه اهل 
مشـــرق جان بودهاند، بيشـــتر در مشرق جهان هم ساكن 
هستند؛ يعنى آن مشرقيان معنوى خاستگاهشان در مشرق 
جغرافيايى بوده است. به همين دليل اگر كربن مشرق جهان 
را بررسى مىكند و به دنبال شناخت مشرق جهان است، 
اين مشـــرق جهان موضوع اصلى تحقيق نيست، موضوع 
اصلى تحقيق او مشـــرق جان است و گاهى هم اين طنز 
و تعريض را به شرقشناسان دارد و مىگويد: «از عجايب 
روزگار ما اين است كه عنوان شرقشناس در باره كسانى 
به كار مى  رود كه هيچ نســـبتى با مشـــرق ندارند. اينها كه 
در مغرِب وجود زندگى مىكنند، چگونه مىتوانند مشرق 
وجود را بشناسند؟» به همين دليل اگر بخواهيم بين كربن و 
كسانى كه با عنوان شرقشناس معروفند، فرق بگذاريم، بهتر 
است كسانى را كه نگاه 
تاريخى و سوژهمحور به 
شرق دارند، «خاورشناس» 
بناميم. شـــرق و مشرق، 
مخصوصاً براى سنتى كه 
كربن در آن قلم مىزند 
و تفكر مىكند، مترادف

با خاور نيست.
آيا در خوانش كربن 
از افالطونيــان پــارس، 
حكمت ســهروردى يك 
مصداق كالسيك از فلسفه 

تطبيقى است؟
 بله، كارى كه كربن انجام مىدهد، اگر بخواهيم يك 
نمونـــه تاريخى برايش پيدا كنيم و نزديكترين نمونه را به 
نمونه كربن ذكر كنيم، ســـهروردى است. منظور كربن از 
«افالطونيان پارس»، «حكماى َفهلوي (پهلوى)» اســـت كه 
در متون فلســـفه اســـالمى به كار رفته است. چون به هر 
حال اصطالح «ايران»، اصطالح جديدى اســـت و چيزى 
كه ما امروز ايران مىگوييم، با اصطالح «پرشـــيا» (پارس) 
در زبانهاى اروپايى شناخته مىشود. كربن براى متفكران 
ايرانى، اصطالح «افالطونيان پارس» را به كار مىبرد. اينان 
افالطونىاند، نه اينكه پيرو افالطون تاريخى باشـــند، بلكه 
منظور اين اســـت كه نگاه افالطونى به جهان دارند؛ چون 
غربيان نگرش اين حكيمان را تحت نگاه افالطون مىشناسند، 
يا مىشود گفت افالطون يكى از بزرگترين نمايندگان اين 
نوع نگرش در سنت فلسفه جهان غرب است. نگاه افالطونى 
به يك ساحت مثالى و ربالنوعى براى عالم قائل است و 
هميشه در ميان بشر، نمايندگان برجستهاى داشته و برترين 
و برجســـتهترين نمايندگانش در سنت ايرانى بودهاند، هم 
در ايران پيش از اســـالم و هم ايران پس از اســـالم. كربن 
حتى عنوان فرعى جلد دوم اسالم ايرانى را «سهروردى و 

افالطونيان پارس» گذاشته است. 
جايگاه سهروردى بهخصوص به لحاظ فلسفة تطبيقى يا 

حكمت تطبيقى در نظر كربن چيست؟
سهروردى عبارتى دارد كه به اصطالح پارادوكسيكال 
اســـت. مىگويد: «من اولين كسى هستم كه حكمت ايران 
باستان را احيا كردهام و هيچكس بر من فضل تقدم ندارد.» 
اينجا وقتى او از يك سنت صحبت مىكند، گويى كه بايد 
اسالفى داشته باشد و كسانى قبل از وى اين سنت را تشريح 
و بيان كرده باشـــند و به دست سهروردى رسانده باشند؛ 
اما سهروردى مى  گويد «من اولين كسى هستم»، گويى اين 
سنت هم يك پيوستگى تاريخى داشته و هم اين سنت با 
سهروردى آغاز مىشود. سهروردى طرفدار حكمت ايرانى 
است و صراحتاً مىگويد هدفم تشريح و احياى حكمت 
ايران باســـتان است؛ اما همين سهروردى را در قالب يك 
حكيم افالطونى مىشناسيم و همه نتايجى را كه در حكمت 
اشـــراق بيان كرده است، تحت عنوان نظريات افالطونى 
مىشناســـيم. اينكه خود حكمت ايران باستان با حكمت 
يونان و بهخصوص در آن تقرير افالطونى حكمت يونان، 
تطبيق مىشود، نوعى حكمت تطبيقى است. سهروردى وقتى 
اين شخصيتها را در سنت ايرانى و يونانى با هم نسبت 
مىدهد، «مقايســـه» به معناى امروزى كلمه نمىكند، بلكه 
آنها را بر هم «تطبيق» مىكند. اما نكته ديگر كه به لحاظ 
روش كار ســـهروردى براى كربن حائز اهميت است، اين 
است كه چه عنوانى به او بدهيم: آيا سهروردى را حكيم 
مؤسس بدانيم يا محيى؟ آيا سهروردى مكتب نوى به نام 
حكمت اشراقى يا مكتب اشراقى آورده يا نه، يك حكمت 

و تفكر را احيا كرده است؟ 
از نظر كربن، اصالت كار ســـهروردى در احياگرى 
اوست؛ منتهى «احياگرى» را بايد به دو معنا در نظر گرفت: 
وقتى كسى صحبت از احيا مىكند، گويى تفكر يا جريانى 
را كه به فراموشى سپرده شده و مردم به آن توجه ندارند 
و معتقدند به تاريخ پيوســـته است، آمده كارآمدىهاى آن 
را نشان ميدهد، زنده ميكند، ترويج و معرفى ميكند. ما 
معمـــوال احيا را به اين معنا يعنى يك نوع احياى ظاهرى 
مىدانيم؛ اما معناى ديگر احيا اين است كه يك حكمت، 
يك تفكر نه در بيرون از من، بلكه در درون من زنده شود؛ 

يعنى در حقيقت، من آن حكمت را زيست كنم.
اگر كربن به ســـهروردى مىگويد «حكيم محيى» و 
خود سهروردى ادعا دارد «من حكمت ايران باستان را احيا 
كردهام»، به اين معناســـت كه آن حكمت در ســـهروردى 
حياتى دوباره يافته است؛ يعنى شخص سهروردى حيات 
حكمت اســـت. به همين معناست كه مىتواند بگويد اگر 
من حيات حكمت هستم، اين حيات و اين نحوه حيات، 
بىســـابقه است. اين بدين معنا نيست كه در ديگران احيا 
نشـــده؛ ممكن است در طول تاريخ، در ديگران احيا شده 
يا به اصطالح حضور داشـــته است؛ ولى چون اين حيات 
يافتن، امرى «انفسى» است و صرفاً «آفاقى» نيست، بنابراين 
هر گاه حكمتى به اين معنا در كسى حيات يابد، مى  توان 
گفت كه آن حكمت، براى اولين بار احيا مىشـــود و اين 

البته منافاتى با سنت و سابقه تاريخى آن ندارد.

به نظر ميرســد مواجهة كربن با حكمت اســالمى و
روش تطبيقى، دقيقا عين سهروردى باشد و بحث وى درباره
مانند متقكرانى همچون ابنسينا، سهروردى، مالصدرا يا عرفايى
عالءالدوله ســمنانى يا سيدحيدر آملى يا روزبهان شيرازى را

بايد از اين منظر نگريست. 
بله، او گزينشـــى برخورد مىكند؛ چون افراد خاصى
جذابيت براى او داشـــتهاند و وقتى انتخاب مىكند، صرفًا
هم هدفش روايتگرى نيســـت، روايت نمىكند؛ مىخواهد
احياگرى بهمعناى دقيق كلمة انفسى را درباره آنها اجرا كند.
حتى در خصوص متنهايى هم كه براى ترجمه و شـــرح،
انتخاب مىكند، اينگونه اســـت. هر كســـى كه آثار كربن
را خوانده باشـــد، مىبيند كه حتى ترجمة او از متن، زنده
است، چه برسد به توضيحش. هرگز مواجههاش با يك متن،
تاريخى نيست. كافى است به ترجمه و شرح او از متونى
چون تمثيلهاى ابن سينا، المشاعر مالصدرا، عبهرالعاشقين
روزبهان و... نظرى بيندازيم. در همه اينها با متنى مواجهيم
كه زنده است، امروزى است، تاريخى نيست. حتى مقايسه
و تطبيقهايى كه مىكند، گزينشهايى كه از برخى شاعران
يا رماننويسان غربى دارد، حيات داشتن و احياگرى در آن
ديده مىشود. با توجه به اين احياگرى كه نمونه قبلىاش
را به عيان در خود سهروردى مىشود ديد، در هر متنى كه
انتخاب مىكند، چنان است كه به تعبير سهروردى مىتواند
بگويد: «فأنا فى هذه القصه: پس من در اين داستان بودم».
اين به مدد همان احياگرى انفسى است كه كربن به تأسى

از سهروردى انجام مىدهد.

آيــا پررنگى عرفــان و عوالم معنوى، بهويژه عالم مثال
و ناكجاآباد معنوى، مكان و زمان قدســى و فراتاريخ، زمان
و مــكان عرفــى و تعينات فرهنگى و تاريخى در نظرگاه او را

مغفول نگذاشته است؟
بلـــه، در كربن اين وجه فرازمانى و فرامكانى بحث،
پررنگ است. درباره اهميت عالم مثال و ناكجاآباد كه كربن
بدان پرداخته است، در مقام ديگرى، بايد به تفصيل بحث
كرد. در اينجا يكى دو نكته را اشاره مىكنم: كربن هم به
زمانمندى عالم مثال توجه دارد و هم به مكانمندى عالم
مثال؛ يعنى معتقد اســـت عالوه بر زمان مادِى جهان ما يا
به تعبيرى مىشود گفت زمان آفاقى، يك زمان انفسى هم
وجود دارد كه زمان عالم مثال اســـت. و عالوه بر مكان
جسمانى عالم ما، يك مكان المكان هم وجود دارد. عالوه
بر جا و جهت دنياى ما، يك ناكجا آباد هم وجود دارد كه
البته به معنى «جايى كه جايى نباشد»، نيست، بلكه جايى
است كه متفاوت با عالم ماست؛ به همين دليل با استفاده
از اصطالح دقيق ســـهروردى، تعبير «ناكجاآباد» را به كار
مىبرد. درست است كه ناكجاست، در جا و جهت جهان
ما نيست، اما در عين حال ويران نيست، آباد است. در آنجا

آبادى و حيات وجود دارد.
خـــود اعتقاد بـــه عالم مثال و ناكجا آباد، در اين كار
تطبيقى كربن بســـيار تعيينكننده است. وقتى كه مىگوييم
مقايسه يا تطبيقى صورت مىگيرد كه در زمان و مكان عالم
ما نيست، نبايد اينطور استفاده كرد كه هيچ زمان و مكانى
ندارد، بلكه زمان و مكان خاص خودش را دارد و بنابراين
مىشود گفت كار مقايسه او به طوركلى فارغ از زمان و مكان
نيست. به اعتقاد وى نمىتوان زمان را مساوى با تاريخ در
نظر گرفت؛ يعنى اينگونه است كه اگر چيزى تاريخ ندارد،
زمان هم ندارد. ممكن است چيزى تاريخ نداشته باشد، اما
زمان داشـــته باشد. بسيارى از قصص قرآن در زمان اتفاق
مىافتند، «اصحاب كهف» در زمان به خواب مىروند، ولى
زمانشـــان زمان دنياى ما نيست. بهشت و دوزخ در مكان

قرار دارند، ولى مكانشان دنياى ما نيست.
كســـى مثل ايزوتسو در مقام فلسفه تطبيقى، بيشترين
استفاده را از اين مبانى كه كربن تأسيس كرده، مىبرد و خود
به صراحت مىگويد: من اگر كتاب «تصوف و آيين تائو»
را مىنويســـم و مىتوانم بين اين دو كه در زمان و مكان
عالم ما نسبتى بين آنها برقرار نشده، نسبت برقرار كنم و
اينها را مقايسه كنم، اين مقايسه را وامدار روش فراتاريخى
كربن هستم. «فراتاريخى» به معناى بى زمان و مكان بودن
نيست؛ چون عالم مثال كه كربن از آن ياد مىكند، زمانمندى

و مكانمندى خاص خودش را دارد.
كربن به هيچ وجه از تاريخ غافل نيســـت. يعنى در
نوشتههاى او تا آنجايى كه تاريخ مىتواند به فهم مطلب
كمك كند و حقيقت مطلب را روشن سازد، بحثهاى تاريخى
را مطرح مىكند و با دقت يك مورخ به آنها مىپردازد و
حتى مىبينيم كه مثال وقتى مىخواهد راجع به نويسنده  اى
اظهار نظر كند يا مطلبى را بنويسد، مىرود ابتدا متنهاى او
را از كتابخانههاى مختلف، به دست مىآورد، نسخهشناسى
مى  كنـــد. در مقدمه  هايى كه بر تصحيح  هاى خود از متون
فيلسوفان و عارفان ما نوشته است، كامال نگاه تاريخى مدرن
را مىبينيم؛ مثال نسخهها را با دقت تمام مىبيند، بهترينها را
انتخاب مىكند، نسخهبدلها را مىآورد، نسبتهاى تاريخى
را توضيح مى  دهد و زمينههاى تاريخى و جغرافيايى متن
را بيان مىكند؛ اما به اين نكته توجه دارد كه براى كشف
حقيقت مطلب، بهخصوص كشف حقيقت (به همان معنايى
كه عرض كردم: اين نوشـــته در ما حيات پيدا كند، در ما
احيا شود)، به روش تاريخى محض نمىتوان پيش رفت.
همواره متذكر مىشود كه مبادا مرا به بىاعتنايى به تاريخ
متهم كنند. كســـى كه به تاريخ بىاعتنا باشد، به يك معنا
دچار فراموشى مىشود. بايد تاريخ را دقيق مطالعه كنيم؛ ولى
نكته اصلى اين است كه معموال تصور مىشود كه تاريخ
كفايت مى  كند. كربن مىخواهد بگويد تاريخ بهخصوص
با توجه به هدفى كه او دارد، كفايت نمىكند.                 
ادامه دارد

سه ترجمه از سيد حميدرضا مهاجرانى
چنين كنند بلند همتان

دكتر حمد بن عبدالعزيز الكوارى
انتشارات روزنه
چاپ اول: 1399

284صـ 
 اين كتاب به قلم شخصيتى است كه عمرش 
را در عرصههاى فرهنگى و سياسى سپرى كرده 
و در اين نوشتار، كولهبارى سرشار از تجربيات 
ارزشمند در عرصة فرهنگى و بين المللى را به 

خوانندگان عرضه مىدارد. 
وى ضمن پرداختـــن به تعريف ماهيت 
فرهنگ و ادب و نقش سازندهاش در توسعه و 
ترقى تمدن با استناد به نطقهاى برندگان جايزة
نوبل ادبى، به هويت و دمكراســـى و پرهيز از 
نژادگرايى به عنوان مهمترين عامل توسعة انديشة

سياسى و فرهنگى عنايت ويژه نموده و به شكل 
عميقى آن را مورد واكاوى قرار داده است. وى 
در بخشـــى از كتاب مىگويد: «به نظر مىرسد 
عموم مردمى كه در جوامع غير دمكراتيك زندگى 
مىكنند، حكايت حالشان درست مثل آدمهايى 
اســـت كه در تونلى تاريك و ســـياه اسيرند و 
وسايل ارتباطجمعى آنچنان كارسازى در اختيار 
ندارنـــد. اين جور مردمى فقط تحليل مىروند 
و مهـــر بر دهـــان دارند و به تعبير ضربالمثل 
فرانســـوى حالشان اينگونه است: «زيبا باش و 
جانب سكوت را رعايت كن!» ولى برعكس در 
جوامع دمكراتيك «آراي عمومى» خود به تنهايى 

نقش يك سلطه را ايفا مىكند كه مقابل قدرتها 
ايستاده و به شكلى پويا بروزدهندة انديشههاى 

مردم است.» 
كـــوارى در خصـــوص عنايت به هويت 
مىگويد: «اگر انسان از چنان استعداد و توانايى 
برخوردار است كه مىتواند در آسمان پرواز كند، 
پس خيلى راحت مىتواند به سرزمين «آدميت» 
برســـد. ما همگى بر مركبى واحد و در زمينى 
واحد زندگى مىكنيم، زمينى به نام «ســـرزمين 
بشـــرى». ما همگى بدون استثنا شهروندان يك 

سياره و يك كوكبيم.»

اين كتاب براى كارشناسان و رايزنان فرهنگى، 
دانشجويان روابط بينالملل، سفرا و تمامى كسانى 
كه در عرصة فعاليتهاى فرهنگى در سطح جهاني 
نقش و حضور دارند، راهگشاست. اين كتاب با 
بيانى رسا و كالمى بليغ و نزديك به ذهن، مقولة

فرهنگ، ديپلماســـى فرهنگى، صنايع نوآورى و 
فرهنگى، ماهيت فرهنگ، گفتگوهاى فرهنگى، 
مذاكرات فرهنگى، ديپلماسى هدايا، جستار در 
زيبايىهاى جهان و معيارهاى فرهنگستيزى را 
به وضوح روشـــن كرده و مورد بررســـى قرار 

داده است.

خيال حالج
مقبول العلوي
نشر ثالث

چاپ اول: 1399
55هزار تومان 300صـ 

حالج يكي از نامدارترين شـــخصيتهاي 
يك  عرفان و تصوف اســـت. اين كتاب قصة
دانشجوى دورة دكترى است كه چون پاياننامهاش 
را در باره زندگى و انديشـــههاى حالج انتخاب 
كرده، مدرك دكترى را از او دريغ مىكنند و عالوه 
بر اخراج از دانشگاه، با شكايت مؤديان ديندارى 
به بهانة حفظ اذهان دانشگاهيان از تشويش، سر 
از دادگاه در ميآورد و جلسة دفاع از پاياننامه، 

به جلسة دفاع در دادگاه ختم مىشود. 
نويســـنده باظرافت تمـــام آن دادگاه را با 
دادگاهـــى كه حالج را در آن محكوم به اعدام 
كرد، مقايســـه مىكند و بهويژه در بخشـــى كه 
هيأت داوران در جلسة دفاع از دانشجوى دورة
دكترى مىخواهد كه توبهنامه بنويســـد، درست 
مثل همان رفتارى كه قاضيان حالج با او كردند. 

دانشجو در رؤياى خود حالج را مىبيند كه به 
او مىگويد: «مرا حدود هزار و صد ســـال پيش 
بـــه جرم كفر و زندقه و الحاد محكوم به اعدام 
كردند واقعا درشـــگفتم كه از هزار و صد سال 
پيش تا كنون انديشـــة اين انسانها هنوز همان 

است كه بوده!» 
ارتباط دانشـــجو با روح حالج و مجموعه 
گفتارها و سخنانشـــان در واقع نقدى است بر 
افرادى كه ســـكانهاى علمى و پژوهشى را در 
دســـت گرفتهاند و علم را در پاى كاخ جادويى 

قدرت ذبح مىكنند. 

پست شبانه»
هدى بركات
نشر ثالث

چاپ دوم: 1399
245000 ريال 162صـ 

كتاب بركات، نويسندة لبنانىتبار و نامآشناي 
جهان عرب، روايتى است تلخ از ويرانى سوريه 
كه در كانون جهل مقدس از يك سو و برخى 
سياستمداران فرو رفت و ميليونها آواره و پناهنده 
سرگردان شـــدند.  اين كتاب حكايت مردمى 
نجيب و ريشهدار در تمدن و تاريخ است كه با 
آنچه بر سرشان آمد، حتي  از نامه نگاري براى 
يكديگر محـــروم بودند. و نام كتاب به همين 
جهت اشـــاره دارد: «بريـــد الليل» كه به خاطر 
ويژگى هاى نابش در ســـال 2019 برندة جايزة

بوكر شد. 
مؤلف در مقدمهاش مينويسد: گمان مىكنم 
آن زمان هفده ســـاله بودم كه با حميد بعلبكى، 
نقـــاش لبنانىتبار، مالقات كردم. وقتى مرا ديد، 
نگاهى از سر دقت به چهرهام انداخت و با لبخندى 
دوســـتانه گفت: «با توجه به بارقههاى چهرهتان 
ترديد ندارم كه اصالتاً ايرانى هســـتيد.» در واقع 
بارقههاى صورت من ميراثدار آن دسته از نياكانم 
هستند كه از ايران به مرتفعترين نقاط سوريه و 
لبنان هجرت كردهاند. بسيار شگفتزده شدم كه 
چطور توانســـت در نگاه اول چنين واقعيتى را 
كشـــف كند. وقتى به عنوان خبرنگار در راديو 
فرانسه مشغول به كار شدم كه گروههاى مختلفى 
داشت و اخبار را به زبانهاى گوناگونى پخش 
مىكرد، از جملة آنها بخش فارســـى زبان بود. 
هر وقت همكاران فارســـىزبان با من برخورد 
مىكردند، به فارسى با من حرف مىزدند؛ فكر 

مىكردند مثل خودشان ايرانى هستم... 
ايرانى انگاشتنم و فارسى حرف زدنشان با من
خيلى برايم رؤيايى بود و همواره خياِل خوب زبان
فارسى را در سرم مىپروراند. شادمانىام وقتى به
اوج رسيد كه استاد حميدرضا مهاجرانى با من
تماس گرفت و ترجمة كتابم را به من پيشنهاد
داد... اكنون اين منم و رؤياى شـــيرين سفر به
ايران كه همواره آن را در سر مىپرورانم و اميد
دارم در آيندة نزديك به اين كشور پر گهر سفر
كنم و از نزديك با خوانندگان ايرانى و فرهنگ

بديع ايران آشنا شوم.» 

*بشـر امروزى به حكمِت همـراه با تأّله نياز دارد 
كه به فراموشى سپرده شده. كربن براى اينكه آن 
را بـه ياد بشـر امروزى بيـاورد، نمونههاى زندة 
ايـن حكمت را در كسـانى چون عالمـه طباطبايى 
و آشـتيانى نشـان مىدهـد و ميگويـد اين خاِص

تشيع نيست، بلكه همان «دين حنيف» است

* كربن مى  خواهد شـرق معنوى را بشناسـد، نه
شـرق جغرافيايـى را. به دنبال شـناخت مشـرِق  
جان است و نه مشرق جهان و مىگويد: از عجايب 
روزگار مـا اين اسـت كـه عنوان شرقشـناس در 
بـاره كسـانى به كار مـىرود كه هيچ نسـبتى با 
مشرق ندارند و در مغرِب وجود زندگى مىكنند!

حكمت تطبيقى
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هر چند دولت روحانى با چالش هايى 
همچون شيوع بيمارى كرونا، كسرى بودجه، 
تشـــديد تحريم ها و كاهش صادرات نفت 
دست وپنجه نرم مى كند، با اين حال از اجراى 
طرح هاى مختلف در حوزه اشتغالزايى غافل 

نشده است.
دولت تدبير و اميد در طول سال هاى 
گذشـــته طرح هاى متعـــددى را در زمينه 
اشتغال زايى و رونق كار و توليد اجرايى كرده 
است. با اين حال هيچ دولتى تاكنون به اندازه 
دولت روحانى شوك عظيم بيكارى را كه 
در طى شيوع كرونا شاهد آن بوديم،تحمل 

نكرده است.
چه پيش از اين شـــوك و چه بعد از 
آن، دولت با طرح ريزى برنامه هاى تقويت 
اشتغال و ارائه تسهيالت ويژه به بنگاه هاى 
اقتصادى دست به اقداماتى با ضرب االجل 

براى نجات بازار كار زده است.
گـــزارش مركز پژوهش هاى مجلس 
نشان مى دهد، بين 2ميليون و 870تا 6ميليون 
و 431هـــزار نفر از شـــاغالن تحت تأثير 
صدمات شيوع كرونا بيكار شده اند. با اين 
حال فقط در تهران، دولت حدود 949ميليارد 
و 800ميليون تومان تســـهيالت بانكى به 
واحدهاى توليدى استان تخصيص داده و 
در كل كشور هم 197ميليارد تومان توسط 
سيستم بانكى مصوب و تاكنون 50ميليارد 
تومان با عنوان تســـهيالت كرونا پرداخت 

شده است.
سياســـت دولت در تسهيالت دهى به 
توليدكنندگان در دوران كرونايى، حفظ سطح 
اشتغال كارگاه ها بود و بر اين اساس، اين 
تسهيالت به بنگاه هاى اقتصادى پرداخت 
مى شود كه نسبت به اخراج كارگران خود 
اقـــدام نكرده اند و همان تعداد كارگر بيمه 
شـــده اى را كه در دى و بهمن سال گذشته 
در اختيار داشـــته اند، دوباره به كارگيرى 

كرده باشند.
البته درباره چنـــد و چون موفقيت 
طرح هاى اشـــتغال زايى دولت از اشتغال 
فراگير، طرح توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روســـتايى و عشـــايرى، طرح 
رونـــق توليد و... بايد به آمار مراجعه كرد، 
اما اســـحاق جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهورى ارديبهشت  امسال درباره عملكرد 
دولت تدبير و اميد در بخش اشـــتغال زايى 
به روند كاهشى تعداد بيكاران اشاره كرده 
و گفته بود: به طور متوســـط ساالنه 600تا 
700هزار فرصت شـــغلى در دولت ايجاد 
شـــده كه كمترين مورد آن مربوط به سال 
98اســـت كه 430هزار فرصت شغلى در 

كشور ايجاد شد. 
با مجموع اين اقدامات تعداد بيكاران 
از 3ميليـــون و 200هزار نفر به 2ميليون و 
800هزار نفر كاهش يافته و شـــاهد پايين 
آمدن نرخ بيكارى در كشـــور بوده ايم و 
نرخ بيكارى در ســـال 98به 10/2كاهش 

يافته است.
در واقـــع، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در سال 98با سه رويكرد تثبيت 
اشتغال، ايجاد اشـــتغال جديد و اشتغال 

حمايتى، اشتغالزايى را در دستور كار قرار 
داد. دولـــت حدود 25هزار ميليارد تومان 
تســـهيالت را براى ايجاد يك ميليون و 
90هـــزار فرصت شـــغلى در نظر گرفت 
و 2هـــزار و 500ميليـــارد تومان منابع را 
از محـــل بودجه عمومى براى برنامه ها و 
اقدامات حوزه اشـــتغال اختصاص داد. با 
وجود مشـــكالت بودجه اى فراوان دولت، 
تزريق منابع مورد نياز براى حفظ اشـــتغال 

مولد در دستور كار قرار گرفت.
در طـــرح رونق توليد بيشـــتر از هر 
چيزى، استمرار توليد در بنگاه هايى كه دچار 
مشـــكل شده بودند، در نظر بود. در طرح 
اشـــتغال فراگير ملى هم ايجاد اشتغال در 
سطح گسترده هدف گيرى شده بود كه افراد 

جوياى شغل را شناسايى مى كرد.
همچنين درطرح اشـــتغال پايدار در 
مناطق روســـتايى و عشايرى آنچه مورد 
توجه قرار گرفت، ايجاد اشتغال در مناطق 

كم برخوردار روســـتايى بود. اين طرح به 
نوعى يك طرح توسعه اى با هدف كاستن 

از مهاجرت روستا به شهر هم بود.
يكى از سياســـت هاى دولت تبيين و 
تجهيز امكانات مادى براى افزايش ســـهم 
مولد حتى در مشـــاغل خدماتى بوده و بر 
اين اساس، بخش خدمات در توليد ارزش 

افزوده كشور افزايش يافته است.
عيســـى منصورى معاون توســـعه 
كارآفرينى واشـــتغال وزير كار با يادآورى 
ســـهم بيش از 70درصدى بخش خدمات 
در اشتغالزايى مى گويد: وقتى بخش قابل 
توجهى از اشتغال كشور متمركز بر بخش 
خدمات اســـت، بنابراين اگر سياست هاى 
بازار كار را معطوف به اين بخش از اقتصاد 
نكنيم، فعاليت هاى اقتصادى بخش خدمات 
از جنس توزيعى مى شـــود. در نتيجه بايد 

اشـــتغال معطوف به بخش خدمات مولد 
باشد زيرا خدمات غيرمولد نمى تواند ارزش 

افزوده ايجاد كند. 
رشـــد روز افزون تجارت در بخش 
خدمات نسبت به تجارت كاال سريع تر انجام 
مى شـــود و عالوه بر اين، بيشترين نيروى 
كار در اين بخش شاغل هستند كه مى توان 
به اشتغال 48درصدى از اشتغال كل ايران 
در اين بخش اشـــاره كرد. بايد به سمتى 
پيش برويم كه اشتغال ايجاد شده در بخش 

خدمات مولد و ارزش آفرين باشد.
على ربيعى سخنگوى دولت پيش از 
اين گفته بود: سهم خدمات مولد از اشتغال 
تقريباً از ســـال 1392به بعد افزايش يافته 
است؛ هر چند در برخى از بخش ها مانند 
صنعت و كشاورزى اين سهم كمتر شده، 
اما در جاى ديگرى باالتر آمده است. اين 
امور نشـــان مى دهد در خدمات زمينه هاى 
شغلى زيادى وجود دارد و بايد براى ايجاد 

اشتغال به روستاها برويم. ما رشد متوسط 
5 تا 6درصدى را دنبال كرده ايم و اين رشد 

مداوم خود به ايجاد شغل كمك مى كند.
بسيارى از كشورهاى پرجمعيت جهان 
از جمله هند هم از طريق افزايش ســـهم 
فناورى اطالعات ( IT) و مشاغل خدماتى 
توانسته اند تا حد زيادى بر مشكل بيكارى 
فائق آيند. بازار كار در قرن حاضر به سرعت 
درحال تحول است. به وجود آمدن اينترنت 
و بســـترهاى مجازى اكنون تحولى بزرگ 
در ايجاد ارزش افزوده شـــركت ها ايجاد 
كرده اســـت. امروزه شركت هاى پيشرو در 
جهان آن هايى هستند كه بر پايه تجارت و 
كسب وكار اينترنتى فعاليت خود را گسترش 

مى دهند.
 استفاده از اين ظرفيت در عين حال با 
توسعه اشتغال روستايى هم رابطه نزديكى 

دارد. چنانكـــه در دولت روحانى هم طرح 
توسعه اشتغال روستايى يكى از مهم ترين 
راهكارهاى دولتى براى حل معضل بيكارى 

بود.
30درصد از جمعيت ايران در روستاها 
ساكن هستند. و اين عدد نشان دهنده ظرفيت 
عظيمى اســـت كه در صورت برنامه ريزى 
درست در روستاها، مى تواند بالفعل شود.

عيسى منصورى معاون توسعه كارآفرينى 
و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
همچنين در گزارشـــى از مقايسه جمعيت 
شاغل و بيكار در مناطق روستايى در دوره 
پيش و بعد از اجراى قانون اشتغال روستايى 
و عشـــايرى گفته بود:در حال حاضر سهم 
مناطق روستايى از فرصت هاى شغلى جديد 
ســـاالنه از 3به 29/2درصد رسيده است. 
پس از انقالب اســـالمى ميزان مهاجرت 
از روســـتاها 64درصد بوده كه اين عدد به 
21درصد رسيده است.همچنين در سال هاى 

اخير با توسعه بوم گردى در روستاها، تعداد 
واحدهاى بوم گردى 10برابر افزايش يافته 
و تاكنـــون منابع زيادى به اين طرح تزريق 

شده است.
معاون اول رئيس جمهورى هم درباره 
ميزان منابع تزريق شـــده در برنامه اشتغال 
پايدار روســـتايى و عشايرى تصريح كرده 
بـــود: در اين طرح تاكنون 12هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت شده كه وزارت 
جهاد كشاورزى سهم عمده اى از اين منابع 
را به خود اختصاص داده و ديگر بخش ها 
همچون صنعت، گردشـــگرى و نهادهاى 
حمايتى به ويژه كميته امداد هم اســـتفاده 
مناسبى از اين منابع در جهت اشتغال زايى 

روستايى داشته اند.
وى با يـــادآورى فراهم بودن 7هزار 
ميليارد تومان تسهيالت آماده تخصيص در 

سال 99به طرح هاى اشتغال زايى روستايى 
و عشايرى اظهار داشت: اين تسهيالت قرار 
اســـت با نرخ هاى سود 4، 6و 10درصدى 

باشد.
از ســـوى ديگر،دولت براى اشتغال 
مناطـــق محروم هم برنامه جداگانه اى دارد 
كه اولويت اين برنامه بر پروژه هاى نيمه تمام 
بوده است. در واقع دولت با در نظر گرفتن 
ســـه درصد يارانه در ارائه تســـهيالت به 
توليدكنندگان و چهار درصد يارانه در مناطق 
محروم كمك كرد تا گروه هاى مربوطه به 
جاى زمين گير شـــدن در شرايط سخت 
اقتصادى تحريمى، فرصت هاى شغلى 

جديدترى بسازند.
دولـــت بـــراى اشـــتغال جوانان و 
فارغ التحصيالن هم راه هايى در نظر گرفته 
اســـت. «طرح كارورزى دانش آموختگان 
دانشگاهى» يكى از تدابير دولت براى مهار 
بيكارى و افزايش فرصت هاى شـــغلى در 

كشور است.
دولت پيش بينى كرده بود با اجراى اين 
طـــرح، 135هزار كارورز جذب بنگاه هاى 
توليدى مى شوند، اما در سال 97و با توجه 
به كمبود منابع مالى، فقط 12هزار و 400نفر 
در اين بنگاه ها جذب شدند. همچنين آمارها 
نشـــان مى دهند كه در حال حاضر زمينه 
جذب 58هزار نفر در قالب طرح كارورزى 
فراهم است و هزينه هاى اجرايى اين طرح 

از منابع وزارت كار تأمين مى شود.
در حال حاضر در كشور 4700شركت 
نوپـــا، نوآور و دانش بنيان وجود دارد كه 
600هزار نفر به صورت مســـتقيم در اين 
كســـب وكارها فعال هستند؛ اين شركت ها 
ظرفيت ايجاد 3 تا 4ميليون اشتغال را دارند 
كه نشـــان از ظرفيت باالى اين طرح براى 

اشتغال زايى دارد.
طرح اشتغال فراگير دولت روحانى يكى 
ديگر از برنامه ها براى دســـتيابى به اهداف 
اشتغال زايى در برنامه ششم توسعه بود كه 
بـــه گفته فريبا آيت الهى مدير كارآفرينى و 
اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان يزد، در اين طرح پيش بينى شده كه 
970هزار شـــغل ايجاد شود. از اين تعداد 
650هزار شغل از طريق رسته هاى منتخب 
و 228هزار شغل از طريق كارورزى، طرح 
رونق روستا-تعاون، طرح مشوق هاى بيمه 
ســـهم كارفرمايى، طرح مهارت آموزى در 
محيط كار واقعى و طرح معافيت كارگاه هاى 
زير پنج نفر از شمول قانون تأمين اجتماعى 
ايجاد مى شود. در واقع 200هزار ميليارد ريال 
براى اجراى طرح اشتغال فراگير در كشور 
در نظر گرفته شده است.همه اين طرح ها 
تالش دولت براى كاهش نرخ بيكارى بوده 
است. در حالى نرخ بيكارى به 10/2درصد 
رســـيده كه در دولت پيشـــين، در سال 
1389نرخ بيكارى به 12/5درصد و در سال 
1388نرخ بيكارى به 11/9درصد رسيده بود. 
بايد ديد كه دولت تا پايان دوره تا چه حد 
مى تواند در امتداد برنامه هاى اشتغال زايى از 

مشكالت بيكارى در كشور بكاهد.
ايرناپالس

از «بانكدارى ديجيتالى» و خدمات نوينى 
كه در شبكه بانكى كشور ارائه مى شود چه 
مى دانيد؟ آيا افتتاح حساب غيرحضورى را 
تجربه كرده ايد؟ از اين پس بانك ها براى ارائه 

خدمت به سراغ شما مى آيند.
ســـريال «بدون شـــرح» را به خاطر 
داريد؟ همان كه اوايل دهه 1380شمســـى 
سر شـــب بسيارى از خانواده هاى ايرانى را 
مفرح مى كرد. در آن سريال فتحعلى اويسى 
كه مديرمســـئول (يا سردبير) هفته نامه «شهر 
قشنگ» بود در پاسخ به بيژن بنفشه خواه كه 
نقش عكاس هفته نامـــه را بازى مى كرد و  
درخواست هاى مكررى براى خريد دوربين 
ديجيتال داشـــت، مى گفت: «ديجيتالم كو؟». 
اين ديالوگ تا مدت ها ورد زبان برخى افراد

 بود.
آن ســـال ها هنوز فناورى آنالوگ كامًال 
از مدار خارج نشـــده بود و تازه صحبت از 
ديجيتالى شدن به ميان آمده بود. آنالوگ يعنى 
صفحه گرامافون و نوار كاست، آنالوگ يعنى 
يك شبكه تلويزيون را صاف تماشا كنى و 
ديگرى را برفكى، آنالوگ يعنى فيلم 36تايى 

دوربين عكاسى و... .
عصر ديجيتال با دادن قدرت ثبت و تكثير 
اطالعات در سطحى گسترده، سطح زندگى 
همـــه را تغيير داد. ديجيتال با همه تحوالتى 
كه ايجاد كرده، همچنان پيش مى تازد. با اين 
حال يكى از حوزه هايى كه ديجيتالى شـــدن 
بيشـــتر به چشم مى آيد، فناورى هاى مالى و 

بانكى است.
دهه 1380شمسى استفاده از كارت هاى 
بانكـــى در كشـــور فراگير شـــد و برخى 
عمليات هـــاى بانكى و پرداختى هم به طور 
الكترونيـــك و با اين ابزار قابليت انجام پيدا 
كـــرد.  دريافت پـــول و انتقال آن (عمليات 

ATM كارت به كارت) با استفاده از دستگاه
يا خودپرداز اصلى ترين عمليات هاى بانكى 
بودند كه مردم را از مراجعه به شعبه بى نياز 

مى كردند.
پس از آن، عمليات هايى مانند خريد شارژ 
براى تلفن همراه و پرداخت قبوض مختلف با 
اين ابزارها به تدريج در جامعه جاى خود را 
باز كرد و به موازات آن پرداخت الكترونيك 
هم با كارت هاى مغناطيسى ترويج شد تا آنجا 
كه در برخى مغازه ها چند دستگاه كارتخوان 
روى پيشخوان قرار گرفت. همه اين ابزارها 
و خدمات ذيل مفهوم «بانكدارى الكترونيك» 

تعريف شدند.
اكنون سخن از «بانكدارى ديجيتالى» به 
ميان مى آيد. شـــايد بتوان يكى از اصلى ترين 
تفاوت هاى بانكدارى ديجيتالى و الكترونيك 
را در شـــيوه نيازسنجى مشتريان و نوع ارائه 
خدمت دانســـت. براى نمونه در بانكدارى 
الكترونيك به اين توجه مى شـــد كه صدور 
كارت هديه با ماشـــين هاى مخصوص و با 
انتخاب طرح و پيام كارت از سوى مشترى 
انجام شود، اما در بانكدارى ديجيتالى بحث 
ارســـال كارت هديه از طريق پيامك مطرح 

مى شود.
اين خدمتى است كه اكنون حداقل دو 
بانك كشور آن را ارائه مى كنند. يكى از اين 
بانك ها پيش از اين نسبت به ارسال كارت 

هديه به محل مورد نظر مشترى اقدام مى كرد، 
اما راهكارى كه اكنون ارائه مى شود، يك گام 

به پيش است.
به يك معنا مى توان گفت در بانكدارى 
ديجيتالـــى ديگر مانند بانكدارى الكترونيك 
مشترى به شعبه يا محل استقرار ماشين بانكى 

مراجعه نمى كند، بلكه سعى بر اين است كه 
خدمات بانكى در محل حضور مشترى ارائه 
شود. به همين سبب هم ارائه خدمات بانكى 
از طريق دســـتگاه هاى در اختيار مشترى در 
اولويت قرار مى گيرد. به همين سبب يكى از 
ويژگى هاى بانكدارى ديجيتالى را دسترسى 
مشترى به خدمات بانكى در هر زمان و هر 

مكان مى دانند.
احـــراز هويت غيرحضورى ســـجام 
در ماه هـــاى اخير نشـــان داد ارائه خدمات 
غيرحضورى (و نـــه فقط الكترونيك) چه 
اهميتى دارد. در روزگارى كه ســـعى بر اين 
اســـت رفت وآمدها به حداقل برسد، ِصرف 
ارائه خدمات الكترونيك نمى تواند راهگشا 

باشد.
اكنون در بخش احراز هويت الكترونيك 
وب سايت سجام حداقل نام سه بانك و چند 
كارگزارى به چشم مى خورد. اگر اين خدمت 
ارائه نمى شد، همچنان با صف هاى طوالنى 
در دفاتر پيشـــخوان دولت براى انجام احراز 
هويـــت روبرو بوديم. موضوع احراز هويت 
غيرحضورى به قدرى اهميت داشته كه يكى 
از رويدادهاى حوزه فناورى مالى، دوره آتى 
خود را به بررســـى اين موضوع اختصاص 

داده است.
يكى ديگر از خدماتى كه اكنون در شبكه 
بانكى كشـــور ارائه مى شود، افتتاح حساب 
آنالين اســـت. در اين خدمت كه دست كم 
از ســـوى 6بانك ارائه مى شـــود، متقاضى 
مراحل افتتاح حســـاب را بدون مراجعه به 
شـــعبه طى كرده و حداقل از ســـوى يكى 
از بانك هـــا، كارت بانكى هم به مكان مورد 
نظر وى اعم از منزل يا محل كار ارســـال 

مى شود.
درخواست تسهيالت يكى از اصلى ترين 
خدماتى است كه مراجعه مشترى به شعب 

بانكـــى را گريزناپذيـــر مى كند. با اين همه 
دست كم سه بانك اين امكان را ايجاد كرده اند 
كه تقاضاى تسهيالت به صورت غيرحضورى 
ارائه شـــود. بر اين اســـاس براى دريافت 
تسهيالت، فرد تنها يك بار براى ارائه تضامين 

به شعبه بانك مراجعه مى كند.

پيش از اين مديران بسيارى از سازمان ها 
و بانك ها بر چابك ســـازى ستاد و گسترش 
صف تأكيد مى كردند. اكنون به نظر مى رسد 
به حداقل رسيدن نياز براى مراجعه به شعب 
بانكى باعث شـــود، عكس اين رويه را در 
شـــبكه بانكى شاهد باشيم. آيا شعب بانكى 
در هم ادغام يا تعطيل شده و نيروهاى آن ها 
در بخش هـــاى فناورى محور به كار گرفته 

مى شوند؟
بحث ها از تحول شعب به بانكدارى بدون 
شعبه رسيده؛ چيزى كه در برداشت نخست 
برايمان عجيب اســـت. استقرار متخصصان 
بانكى و تجارى در يك مركز و ايجاد ارتباط 
بين آن ها و مشتريان از طريق ارتباطات مبتنى 

بر فناورى، آينده بانكدارى است.
در بانكدارى ديجيتالى، مشترى ضمن 
بهبود خدمات دريافتى و از طريق تلفن همراه، 
رايانه شخصى يا كيوسك شعبه به خدمات 
بانكى دسترسى دارد. پويايى بانكدارى ديجيتال 
و پيشنهاد ارائه خدمات مختلف به مشترى 
بر اســـاس نيازهايش يكـــى از اصلى ترين 
وجوه تمايز آن بـــا بانكدارى الكترونيكى

 است.
آن طور كه گفته شد، اكنون بيش از آنكه 
ارائه صرفاً الكترونيك خدمات بانكى راهگشا 
باشد، ارائه خدمات غيرحضورى اهميت يافته 
اســـت. اين مهم را مى توان نقطه عطفى در 
سير ديجيتالى شدن بانكدارى دانست. اكنون 
بيش از آنكه مشتريان براى دريافت خدمت 
به بانك مراجعه كنند، اين بانك اســـت كه 
براى ارائه خدمت بايد به سراغ مشترى برود. 
بايد منتظر راهكارهاى جديدى باشـــيم؟ آيا 
بانكدارى ايران خدمات هيجان انگيزترى را 

برايمان تدارك ديده است؟
حامد حيدرى
ايرناپالس

بانكدارى ديجيتالى و تحوالت پيش رو  نقش دولت در اجراى طرح هاى اشتغالزايى نقش دولت در اجراى طرح هاى اشتغالزايى 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت پزشكي 
درمانگران آتيه غرب (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 451036 
با شناسه ملي 14003931318 با سرمايه 10/000/000/000 ريال 

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت كه رأس ســـاعت 15 روز شنبه مورخ 99/6/29 
در محل تهرانـ  شـــهرك غربـ  بيمارستان آتيه طبقه هفتم سالن دكتر هنرمند 

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

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس قانوني شركت در خصوص 
سال مالي 1398.

2ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1398.
3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و بازرس علي البدل.

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
5ـ ساير مواردي كه تصويب آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد. 

هيئت مديره شركت پزشكي درمانگران آتيه غرب 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام)

به شماره ثبت 5541 و شناسه ملي 10100277750
بدينوسيله از سهامداران محترم شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده كه در روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 رأس ســـاعت 9 صبح در محل قانوني شركت واقع در خيابان شهيد رجائي خيابان امامزاده 

ابوالحسنـ  شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
با عنايت به شيوع بيماري ناشي از ويروس كرونا و مصوبه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا، برگزاري مجمع 
در شرايطي امكانپذير است كه حداكثر 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي در مجمع حضور يابند. از اين رو با توجه به الزام حضور اركان مجمع شامل: 
هيأت رئيسه مجمع، نماينده سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانوني شركت، از سهامداران محترم تقاضا مي گردد با مشاهده همزمان مجمع 

از طريق لينك http://www.iphco.com هيأت مديره شركت را در برگزاري مجمع ياري رسانند.
از سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنها كه به صورت حضوري در مجمع شركت خواهند نمود درخواست مي گردد تمام اصول بهداشتي الزم 
را در راســـتاي حفظ سالمتي خود و ديگر شركت كنندگان در طول برگزاري مجمع رعايت نمايند. همچنين الزم به يادآوري است به علت رعايت 

شرايط بهداشتي از ارائه پك تبليغاتي، هدايا و پذيرايي رايج در مجامع خودداري خواهد شد. 
كليه سهامداران بايستي كارت ملي و نمايندگان اشخاص حقوقي بايستي كارت ملي خود و معرفي نامه معتبر و وكالي اشخاص حقيقي بايستي 

وكالتنامه رسمي (محضري) معتبر عالوه بر كارت ملي خود و موكل ارائه نمايند. 
دستور جلسه:

1ـ تعيين جانشين عضو مستعفي هيأت مديره 
هيأت مديره2ـ ساير مواردي كه در حدود اختيارات مجمع مذكور باشد. 

شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام)
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آگهى دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران(سهامى عام)

 به شماره ثبت 11670 و شناسه ملى10861629011
براي سال مالي منتهي به 1399/03/31

پيرو آگهى لغو برگزارى مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/06/05 در روزنامه اطالعات به شماره 27640 و روزنامه دنياى  اقتصاد به شماره 4970 بدين وسيله از كليه 
صاحبان سهام شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران (ســـهامى عام) يا نمايندگان قانونى آن ها دعوت مى  شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام كه 
در ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 به نشانى: تهران، خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم، پالك 1 برگزار 

مى  گردد، حضور به هم  رسانند.
ضمناً با توجه به شيوع ويروس كرونا و شرايط مندرج در نامه شماره104/31 مورخ1398/12/20 ستاد ملى مبارزه با بيمارى كرونا و نامه شماره440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 
مديريت نظارت بر ناشــــران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنى بر كاهش حضور سهامداران و بهره  گيرى از امكانات ويدئو كنفرانس، سايت و ساير روش هاى الكترونيكى در رفع مخاطرات 

از تجمعات عمومى، لينك مشاهده آنالين جلسه از طريق سايت شركت به آدرس WWW.IRISL.NET در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت.
همچنين سهامداران محترم مى  توانند سؤاالت خود را تا تاريخ 1399/06/25به سامانه پيامكى30002384جهت طرح در مجمع مذكور ارسال فرمايند.

دستور جلسه:
* استماع گزارش فعاليت هيئت مديره براي سال مالى منتهي به 1399/03/31؛

* استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به1399/03/31؛
* بررسي و تصويب صورت هاى مالي در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به1399/03/31؛

* انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به1400/03/31؛
* انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت؛

* ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى  باشد.
يادآوري:

 با توجه به الزامات قانوني ابالغي از ســـوي اداره ثبت شركت ها همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي براي اشـــخاص حقيقي و نامه نمايندگي و كپي كارت ملي و شناسنامه براي 
نمايندگان اشخاص حقوقي جهت حضور در مجمع الزامي است. ضمناً صاحبان سهام مي توانند از ده روز قبل از برگزاري مجمع در خصوص اطالعات مالي به سايت بورس مراجعه 

هيئت مديرهنمايند.

آگهي دعوت از سهامداران شركت ابطحى طب (سهامي خاص) 
به شماره ثبت  405444

بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان در شركت فوق الذكر دعوت به عمل 
مي آيد كه در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  كه در تاريخ 99/6/29 ساعت 10 

صبح  در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1-انتخاب و تعيين سمت اعضاى هيئت مديره. 2-تعيين دارندگان حق امضاى 

مجاز. 3-انتخاب بازرسين اصلى و على البدل. 4- تصويب ترازنامه حساب سود و زيان شركت
هيئت مديره

آگهى تغييرات 
شركت فن آوريهاى نوين دارويى آتيه سهامى خاص

 به شماره ثبت 430281 و شناسه ملى 10320821947 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : به موضوع فعاليت شــــركت عبارت«توليد و واردات فرآورده هاى طبيعى 
سنتى و مكمل و شير خشك رژيمى و غذاهاى ويژه و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز 

از مراجع ذيصالح»الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910838)

**********************
آگهى تغييرات شركت نوين خودرو باختر شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 207571 و شناسه ملى 10102491758 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/04/26 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - آقاى مســـعود ريخته گران اصفهانى به سمت رئيس هيئت مديره 
با كدملـــى 0070729492 - آقاى مهرداد ميرزابيگى فينى به ســـمت نايب 
رئيـــس هيئت مديره و مديرعامل با كدملـــى 0071868909 - آقاى مجتبى 
ريخته گران اصفهانى به ســـمت عضو هيئت مديره با كدملى 1287650961 
تعيين گرديدند.  حق امضاء كليه اســـناد و اوراق تعهدآور با امضاء رئيس هيئت 
مديره باتفاق يكـــى از اعضاء هيئت مديره و در غيـــاب رئيس هيئت مديره با 
امضاء مديرعامل باتفاق يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر 
 مى باشد. - مركز اصلى شـــركت به نشانى شركت : استان تهران - شهر تهران-
 سه راه آذرى-خيابان امام زاده عبداله-خيابان شهيد رضا جعفرى گركانى(جرجانى)-پالك 40 

طبقه همكف- كدپستى :1351943113 تغيير يافت .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910839)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  شركت تجهيزات تهويه 
سيرجان (با مسئوليت محدود)  به شماره ثبت 807 و شناسه ملي 10860525341 
بدينوســـيله از صاحبان سهام شـــركت تجهيزات تهويه سيرجان (با مســـئوليت محدود) و 
نمايندگان آنان دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه 
راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 در تهرانـ  خيابان خردمند شمالي، كوچه 

چهارمـ  پالك 24 طبقه دوم برگزار مي گردد حضور به هم رسانند. 
دستورجلسـه:  1ـ انتخاب اعضاء هيأت مديره. 2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 

هيئت مديره عادي به طور فوق العاده مي باشد.

فراخوان ارسال مقاالت سمينار 
«بررسي چالش هاي مسكن در كشور و ارائه راه حل هاي راهبردي» 

از اساتيد و دانشجويان و فرهيختگان و دست  اندركاران مسكن درخواست مي شود 
مقاالت علمي خود در زمينه سـمينار اشـاره شـده را تهيه و تا تاريـخ 1399/7/20 به 
دبيرخانه كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران به آدرس تهران، خيابان شهيددستگردي 
 (ظفـر سـابق)، نبـش خيابـان فريـد افشـار، پـالك 185، تلفـن: 23851ـ  22260688ـ  23852242 

ارسال فرماييد. 
به مقاالت برگزيده پاداش مناسب پرداخت خواهد گرديد. 

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت KARSHENASAN.IR مراجعه فرماييد. 
آقاي احمد دانيالي مدير روابط عمومي و مدير اجرائي سمينار: 23852310ـ  09124058601 

توضيح و تصحيح 
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت صنعتي جام دارو (سهامي عام) 
ثبت شده به شماره (8508) و شناسه ملي به شماره (10100365410) 

با سرمايه ثبت شده به مبلغ 120/000/000/000 ريال كه تمامًا پرداخت شده است  (نوبت دوم) 
بدينوسيله به اطالع كليه ســـهامداران محترم مي رســـاند پيرو چاپ آگهي منتشره در روزنامه هاي 
اطالعات شماره 27646 و دنياي اقتصاد شماره 4976 مورخ 1399/06/15 تاريخ مجمع روز يكشنبه 

1399/06/23 صحيح مي باشد كه بدينوسيله اصالح مي گردد. 
هيئت مديره شركت صنعتي جام دارو (سهامي عام) 

شركت صنعتى جام دارو
(سهامى عام)
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با توجه به اينكه صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى 
و جسورانه مورد توجه مديران نهادهاى مالى قرار گرفته اند، 
در حـــال حاضـــر قريب به 10 صنـــدوق خصوصى و 
جســـورانه در صف پذيره نويسى هستند كه در آينده با 
تكميل مدارك و مســـتندات شاهد پذيره نويسى آن ها در 
بازار فرابورس خواهيم بود.به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، عارف عليقلى پور سرپرست نهادهاى مالى 
و نوآورى فرابورس ايران در باره پذيره نويسى صندوق ها 

در بورس گفت:
پذيره نويسى يك مفهوم مشترك نسبت به هر ورقه 
بهادار دارد براى هر ورقه بهادارى كه در زمان تأسيس يا 
ايجاد آن بخواهند از طريق عموم مردم سرمايه جذب كنند 
مفهوم يا عبارت پذيره نويســـى استفاده مى شود هم براى 
صندوق ها، هم براى سهام و هم براى اوراق مالى اسالمى 

از عبارت پذيره نويسى استفاده مى شود. 
به گفته وى در صندوق ها و سهام شركت ها به دليل 
آورده اوليه موسسين اقداماتى از قبل توسط موسسين انجام 
مى شود و ميزان منابع مالى تعهد شده خود را وارد اوراق 
بهادار مى كنند (تأديه) سپس بقيه منابع مورد نياز كه براى 
عرضه به عموم در نظر گرفته شده است را از طريق بازار 

سرمايه جمع آورى مى كنند.
وى افـــزود: تفاوت چندانى در مدل پذيره نويســـى 
وجود ندارد و گاها فرايندهاى متفاوتى را طى مى كنند؛ به 
عنوان نمونه ممكن است زمان بازگشايى صندوق ها بعد 

از پذيره نويســـى با بازگشايى سهام شركت هاى در شرف 
تأسيس متفاوت باشد.سرپرست نهادهاى مالى و نوآورى 
فرابورس ايران در باره مزاياى پذيره نويســـى صندوق هاى 
ســـرمايه گذارى از طريق بازار سهام گفت: صندوق هاى 
ســـرمايه گذارى به دو طريق مى توانند اقدام به جمع آورى 
منابع كنند. روش نخســـت كه تاكنون يك روش متداول 
بوده، صدور و ابطال واحدهاى ســـرمايه گذارى از طريق 
مدير ثبت صندوق هاست و روش دوم فروش واحدهاى 
سرمايه گذارى در قالب نمادهاى معامالتى از طريق مكانيزم 
سامانه معامالتى است. روش دوم كه همان پذيره نويسى 
صندوق هاى سرمايه گذارى از طريق بازار سرمايه است در 
واقع مديريت حســـاب واحد را براى سرمايه گذاران بازار 
سرمايه قائل مى شود. امكان مشاركت در خريد واحدهاى 
ســـرمايه گذارى صندوق ها از طريق بازار سرمايه بيشتر از 

روش اول يا همان صدور و ابطال خواهد بود. 
همچنين مهمترين عامل در پذيره نويسى صندوق هاى 
سرمايه گذارى، نقدشوندگى بيشتر اين نوع صندوق ها در 

قبال صندوق هاى صدور و ابطالى است.
وى در پاســـخ به اينكه طى دو ســـال گذشته چند 
مورد پذيره نويســـى صندوق ها از طريق فرابورس انجام 
شده استگفت: طى دو سال گذشته، قريب به 10 صندوق 
سرمايه گذارى قابل معامله در فرابورس مورد پذيره نويسى 
قرار گرفته و يك صندوق سرمايه گذارى صدور و ابطالى 
هم تبديل به صندوق قابل معامله در بازار فرابورس ايران 

شده است البته اين صندوق ها شامل انواع صندوق اعم از 
سهامى، با درآمد ثابت، خصوصى و جسورانه بوده اند.

سرپرســـت نهادهاى مالى و نوآورى فرابورس ايران 
در باره

ميزان بازدهى براى افرادى كه در اين امر مشاركت 
كرده اند گفت: مقايسه بازدهى همه صندوق هاى پذيره نويسى 
امكان پذير نيست به دليل اينكه ماهيت و نوع صندوق هاى 

سرمايه گذارى پذيره نويسى شده متفاوت از هم هستند. 
به عنوان مثال براى صندوق هاى خصوصى و جسورانه 
بازدهى كوتاه مدت مد نظر نيست چراكه در بازه كوتاه مدت 

اين نوع صندوق ها بازدهى آن چنانى نخواهند داشت. 
از طرفـــى بازدهى صندوق هاى با درآمد ثابت كه به 
صورت دوره اى سود توزيع كرده اند، قابل جمع پذيرى با 
صندوق  هاى سهامى نيست همچنين به دليل نبود تطابق 
زمانى بين صندوق ها در ورود به بازار ســـرمايه، تجميع 
عملكرد صندوق ها با يكديگر داراى انحراف خواهد بود 
امـــا براى مثال يكى از صندوق هاى ســـرمايه گذارى در 
ســـهام كه در سال 94 به قيمت اسمى هر واحد يكهزار 
تومان پذيره نويسى كرده بود، اكنون بازدهى حدود 3000 

درصدى داشته است.
سرپرســـت نهادهاى مالى و نوآورى فرابورس ايران 
در بـــاره اينكه چه صندوق ها و شـــركت هايى در صف 
پذيره نويسى از طريق شركت فرابورس قرار دارند؟ پاسخ 
داد: با توجه به اينكه صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى 

و جسورانه مورد توجه مديران نهادهاى مالى قرار گرفته اند، 
در حال حاضر تعداد 10 صندوق خصوصى و جسورانه 
در صف پذيره نويسى هستند كه در آينده با تكميل مدارك 
و مســـتندات شاهد پذيره نويسى آن ها در بازار فرابورس 
خواهيم بود. همچنين صندوق هاى قابل معامله (ETF) در 
سهامى و صندوق هاى با درآمد ثابت، درخواست هايى ارائه 
كرده اند كه در حال بررسى آن ها به منظور پذيره نويسى يا 
پذيرش هستيم.خبر ديگر اينكه پذيره نويسى نهمين صندوق 
جسورانه فرابورسى به نام صندوق ستاره برتر با سرمايه 
100 ميليارد تومانى و حوزه فعاليِت «صنايع فناورى هاى 
مالى (فين تك)» و « فناورى اطالعات» از پانزدهم شهريور 
در بازار ابزارهاى نوين مالى فرابورس آغاز  شـــده و تا 

بيست وششم شهريور ادامه خواهد داشت.
به گزارش پايگاه خبرى مديريت ارتباطات فرابورس 
ايران، دوره فعاليت اين صندوق پنج سال و قيمت مبناى 
هر واحد سرمايه گذارى صد هزار تومان است كه 20 درصد 
از مبلغ هر واحد در زمان پذيره نويسى و مابقى آن در طول 
دوره سرمايه گذارى و پيرو فراخوان هاى مدير صندوق بايد 
ظرف مهلت تعيين شده بر اساس اميدنامه پرداخت شود.
شركت در اين پذيره نويسى از طريق كارگزارى هاى عضو 
فرابورس ايران فراهم شـــده كه حداقل تعداد واحد قابل 
خريدارى توسط هر كد معامالتى حقيقى و حقوقى يك 
هزار واحد و حداكثر آن 400 هزار واحد ســـرمايه گذارى 

در نظر گرفته شده است.

صف پذيره نويسى 10 صندوق در فرابورس  سهامداران حقيقى60 درصدى
نائب رئيس هيئت مديره بورس، گفت: 60 درصد معامالت بورس در 
اختيار سهامداران حقيقى است.به گزارش خبرگزارى صدا و سيما؛ محمودرضا 
خواجه نصير در گفتگوى راديويى اضافه كرد: به طور كلى نقش اشخاص 
حقيقى طى سال جارى در بازار سرمايه بيش از حقوقى ها بوده است.نائب 
رئيس هيئت مديره بورس اضافه كرد: در همه بازارهاى سرمايه متمركز بين 
20 تا 30 درصد ســـهام شـــناور آزاد شركت ها در دست مردم است و بازار 
سرمايه ايران هم از اين قاعده مستثنى نيست.خواجه نصير گفت: بازار سرمايه 
در اثر ورود نقدينگى اشـــخاص كه پيشـــران روند بازار سرمايه بوده قيمت 
گذارى و رشد كرده است.وى افزود: اصل اساسى كه وجود دارد اين است 
كه در بازار ســـرمايه قيمت ها را عرضه و تقاضا تعيين مى كند.نائب رئيس 
هيئت مديره بورس ادامه داد: نرخ تورم در اقتصاد كشور طى سال 98 بسيار 
باال بود و نمود اين رشد چه در قيمت ارز، مسكن و در ساير موارد وجود 
داشته و طبيعتاً مردم به سمت مامنى بودند كه بتوانند با سرمايه گذارى هاى 
مناسب كاهش ارزش پول خود را پوشش دهند.وى گفت: از سهم 30 تا 40 
درصدى افراد حقيقى طى سال هاى گذشته در معامالت بازار سرمايه، اكنون 
به 60 تا 70 درصد ارزش معامالت چه در ســـمت خريد و چه در ســـمت 
فروش رسيده است.خواجه نصير افزود: بخش زيادى از سهامى كه در اختيار 
حقوقى ها است جنبه مديريتى دارد در معامالت جارى روزانه بازار اصًال 
ورود پيدا نمى كند.وى گفت: تعريف سهام شناور آزاد در بازارهاى سرمايه 
و بورس سهامى كه قابليت معامله و گردش دارد بقيه سهام به نوعى قفل 
شده و غير قابل معامله است.نائب رئيس هيئت مديره بورس افزود: بخش 
تعيين كننده بازار همان 20 درصد سهام شناور آزاد است كه در آن گردش 
معامالت اشخاص حقيقى از ابتداى سال جارى تا پايان مرداد گذشته 60 تا 
70 درصد بوده است.وى افزود: گفته مى شود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگى 
وارد بازار سرمايه شده كه اين همان نقدينگى است كه حقيقى ها وارد بازار 
كرده اند.از سوى ديگر برخى كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه بهتر است 
براى ايجاد تعادل در معامالت بازار سهام، هر چه زودتر سقف دامنه نوسان 
بورس حذف شود يا افزايش يابد.در هفته گذشته در فضاى مجازى خبرى 
مبنى بر افزايش دامنه نوسان نمادهاى بزرگ به 10 درصد براى ايجاد تعادل 
در بازار منتشر و اعالم شد اين موضوع در دستور كار شوراى عالى بورس 
قرار دارد.برخى اعضاى شوراى عالى بورس و مسئوالن حاضر در سازمان 
بورس تا قبل از برگزارى جلســـه شـــوراى عالى بورس در گفتگو با ايرنا 
نســـبت به چنين خبرى اظهار بى اطالعى كردند.روح اهللا حسينى مقدم يكى 
از اعضاى شوراى عالى بورس اظهار كرد: افزايش دامنه نوسان شركت هاى 
بزرگ به 10 درصد در دســـتور كار شوراى عالى بورس نيست اما احتمال 
دارد اين مورد مربوط به پيشـــنهاد ســـازمان بورس براى تغييراتى در قواعد 
مقرراتى باشـــد كه در كميسيون جلسه شوراى عالى بورس بررسى خواهد 
شد.گرچه اين بحث در جلسه اخير شوراى عالى بورس مورد بحث قرار 
نگرفت و تصميمى براى آن اتخاذ نشد اما كارشناسان بازار سرمايه با توجه 
به وضع فعلى در بازار سهام، موافق اين تصميم  هستند و معتقدند كه بهتر 
اســـت براى ايجاد تعادل در معامالت بورس چنين اقدامى در دســـتور كار 
مســـئوالن قرار گيرد و هر چه زودتر آن را به مرحله اجرا برســـانند.در اين 
رابطه احمد اشتياقى كارشناس بازار سرمايه گفت: افزايش دامنه نوسان، الزمه 
ايجاد تعادل در معامالت بورس اســـت، يكى از معضالت كنونى در بازار 
سهام وجود صف هاى طوالنى خريد و فروش است در حالى كه بازار بايد 
از اين چالش رها شود تا معامالت براساس تحليل هاى منطقى انجام گرفته 
و مانع از ايجاد حباب در قيمت برخى از سهام شود.يك كارشناس ديگر 
بازار ســـرمايه هم گفت: افزايش دامنه نوسان اقدامى مثبت به نظر مى رسد 
كه حتى بهتر است تصميماتى جهت دامنه نوسان بدون محدوديت در نظر 
گرفته شود.بهزاد احمدى نسب اظهار داشت: با افزايش دامنه نوسان، اكثر سهام 
به ارزش ذاتى خود دســـت پيدا مى كنند و شـــفافيت در معامالت اين بازار 
افزايش مى يابد.احمدى نسب با بيان اينكه بايد روند جلوگيرى از دستكارى 
قيمت ها در بازار در دستور كار قرار گيرد، افزود: سازمان بورس بايد ضمن 
اتخاذ تدابير الزم براى كنترل برخى از اتفاقات غيرقابل پيش بينى شده نظارت 
دقيقى را بر روى معامالت برخى از سهام داشته باشد.كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: در وضع كنونى افرادى وارد بازار شده اند كه اطالعات و دانش 
كافى نسبت به اين بازار ندارند، سرمايه گذارى كه ديد بلندمدت نسبت به 
بازار داشته باشد از تصميمات هيجانى در اين بازار جلوگيرى مى كند.افراد 
حاضر در بورس كه اقدام به سرمايه گذارى در اين بازار مى كنند مهم هستند 
و افراد دالل جايى در اين بازار ندارند؛ به همين دليل بايد اقدامى صورت 
گيرد تا بازارى خالص براى سرمايه گذارى وجود داشته باشد.احمدى نسب با 
بيان اينكه بازار هميشه با روند اصالحى همراه بوده است، گفت: سهامداران 
نبايد از وضع فعلى بازار ترس داشـــته باشند و براى كسب سودهاى كالن 

در اين بازار صبر كنند.

ورود معادن به بورس كاال 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار، با عرضه معادن در بورس موافقت كرده است.به گزارش 
مهر، سعيد زرندى افزود: در رابطه با تاكيد رئيس جمهور مبنى بر ورود معادن 
به بورس، جلسات متعددى در وزارت صمت برگزار شده و زمينه هاى آن در 
حال فراهم شدن است.وى در جلسه اى كه به اين منظور با حضور مديران 
سازمان بورس و مديران معدنى برگزار شد، افزود: طبق تبصره سه ماده 10 
قانون معادن، پروانه بهره بردارى ســـندى رسمى، الزم االجراء، قابل معامله، 
تمديد و توثيق است، لذا موضوع واگذارى و انجام معامالت حق امتياز به 
صورت يكجا و يا عرضه خرد قابل انجام است.زرندى گفت: همچنين در زمينه 
بالتكليف، تعطيل و يا سلب صالحيت شده (مطابق ماده 20 قانون معادن) 
موضوع تشكيل شركت سهامى عام پروژه با ورود چندين معدن و يا عرضه 
يكجا و حراج هريك از معادن در تابلوى بورس كاالى ايران هم قابليت اجرايى 
شـــدن دارد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با 
توجه به وجود 5500 معدن در مورد روش هاى واگذارى اين معادن به بخش 
خصوصى به صورت جزئى و يا در قالب شركت سهامى عام پروژه، مى توان 
اقدام كرد و سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس كاالى ايران آمادگى خود 
را براى حمايت از اين بخش اعالم كرده اند.زرندى تاكيد كرد: واگذارى معادن 
در بورس مى تواند عالوه بر ايجاد تحرك و پويايى بخش معدن، شفافيت و 
ســـرعت عمل در اين حوزه را هم افزايش دهد.از ســـوى ديگر عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگانى تهران گفت: با توجه به لزوم تامين مواد اوليه مورد 
نياز صنايع قطعه سازى از طريق بورس، اين صنايع براى تامين به موقع مواد 
اوليه با مشكل مواجه شده اند.محمدرضا نجفى منش در گفتگو با فارس با 
اشاره به مشكالت تامين مواد اوليه صنايع قطعه سازى خودرو، گفت: براى 
تهيه مواد اوليه مورد نياز، صنايع قطعه سازى بايد از طريق بورس اقدام كنند 
و اين موضوع مشكالتى را براى تامين مواد اوليه بوجود آورده است. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران با بيان اينكه پيش از اين صنايع قطعه 
سازى براى تهيه مواد اوليه صنايع مثل فوالد از سهمى به صورت مچينگ 
برخوردار بودند، افزود: البته اين سهم به همان قيمت بورس به آنها عرضه 
مى شد اما فايده اين نوع عرضه آن بود كه نياز صنايع به موقع و به اندازه 
تامين مى شد. رئيس انجمن صنايع همگن و قطعه سازى كشور با بيان اينكه 
قطعه سازان براى تامين مواد اوليه در بورس با مشكل مواجه هستند، گفت: 
با توجه به شـــرايط فعلى، قطعه ســـازان براى تهيه ماده اوليه مورد نياز توليد 
در بورس بايد در انتظار عرضه بمانند در حالى كه معلوم نيست چه ميزان 
از كاالى مورد نياز و تقاضاى آنها در اين بازار عرضه شود.  نجفى منش با 
بيان اينكه اين شرايط مشكالتى را براى ايفاى تعهدات بوجود مى آورد، بيان 
داشـــت: در حالى كه قطعه سازان بايد پاسخگوى سفارش و تعهدات خود 
باشند اما معلوم نيست كه بتوانند چه ميزان از مواد اوليه مورد نياز خود را در 
بورس تهيه كنند. خبر ديگر اينكه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 
پايان معامالت روز چهارشنبه هفته گذشته به عدد يك ميليون و 631 هزار 
واحد رسيد كه در مقايسه با پايان هفته اول شهريور بيش از پنج درصد افت 
را تجربه كرد.شاخص بورس در معامالت هفته گذشته 87 هزار واحد كاهش 
داشت؛ شاخص كل در پايان روز پنجم شهريور با عدد يك ميليون و 718 
هزار واحد به معامالت پايان داد كه اين رقم در روز چهارشنبه 12 شهريور 
به عدد يك ميليون و 631 هزار واحد رسيد.همچنين شاخص كل (هم وزن) 
466 هزار و 959 واحد بود كه در هفته گذشـــته اين عدد به 449 هزار و 
374 واحد و شـــاخص قيمت (هم وزن) از 306 هزار و 332 واحد به عدد 
294 هزار و 645 واحد رسيد.در سه روز معامالتى هفته گذشته بورس تهران، 
نمادهاى ملى صنايع مس ايران، ســـرمايه گذارى غدير، بانك صادرات ايران، 
فوالد مباركه اصفهان و پااليش نفت بندرعباس در گروه نمادهاى پربيننده قرار 
داشتند، ساير واسطه گرى هاى مالى و كانى غيرفلزى با باالترين درصد بازدهى 
همراه بودند و در مقابل، بيمه و بازنشستگى، فلزات اساسى، واسطه گرى هاى 
مالى و پولى، خرده فروشى، قند و شكر، كاشى و سراميك، هتل و رستوران،   
وسايل ارتباطى، ماشين آالت و تجهيزات، محصوالت چوبى، استخراج ذغال 
سنگ، محصوالت چرمى،   پيمانكارى صنعتى، عرضه برق، گاز، بخار و آب 
گرم، فعاليت هاى كمكى به نهادهاى مالى واسط، فعاليت هاى هنرى، سرگرمى 
و خالقانه، الستيك و پالستيك، دارويى، محصوالت كامپيوترى، الكترونيكى 
و نورى، چاپ، دستگاه هاى برقى، استخراج ساير معادن، منسوجات، بانك ها 
و موسسات اعتبارى، محصوالت فلزى، سرمايه گذارى ها، ساير حمل و نقل، 
شيميايى، اطالعات و ارتباطات، فرآورده هاى نفتى، استخراج نفت و گاز به جز 
اكتشافات، زراعت و خدمات وابسته، انبوه سازى امالك و مستغالت، استخراج 
كانه هاى فلزى، حمل و نقل انباردارى و ارتباطات، رايانه،   صنايع غذايى به جز 
قند و شكر، سيمان، آهك و گچ، خودرو و قطعات، محصوالت كاغذى، چند 
رشته اى صنعتى، فنى و مهندسى، عمده فروشى و مخابرات از جمله نمادهايى 

بودند كه بازدهى منفى را با خود در بازار به همراه داشتند.

يك كارشـــناس بازار سرمايه 
معتقد است: كاهش نرخ سود بانكى 
يكى از مهمترين داليل ورود نقدينگى 
به بورس و پررنگ شدن نقش بازار 
ســـرمايه در اقتصاد كشور محسوب 
مى شود كه با انجام آن، امكان بازگشت 
دوباره رشـــد به بازار سرمايه وجود 
خواهد شد.به گزارش ايرنا، بورس 
تهران هفته دوم شهريور را برخالف 
تصور فعاالن بازار كه گمان مى كردند 
به دليل حمايت حقوقى ها معامالت 
آن صعودى خواهد ماند كار خود را 
با فشار فروش آغاز كرد كه تا پايان 
معامالت روز چهارشنبه گذشته در 
همين مسير باقى ماند و با افت پنج 
درصدى به معامالت خود پايان داد.

وجود عرضـــه و صف هاى 
فروش سنگين در برخى از صنايع، 
نگرانى سهامداران حاضر در بازار را 
چند برابر كرد و به وضوح شـــاهد 
ســـلطه ترس در بازار و فروش هاى 

هيجانى اين بازار بوديم.
با وجود نوسان هاى سنگينى كه 
بورس در چند هفته گذشـــته تجربه 
كرده بود، بازارهاى موازى مانند طال، 
ارز و سكه بعد از مدت ها گوى سبقت 
را به لحاظ كسب بازدهى از اين بازار 
ربوده اند و شاهد رشد نرخ دالر، طال 

و سكه در بازار هستيم.
پا برجا بودن متغيرهاى تاثيرگذار 
بر روند معامالت بورس مانند نرخ 
ارز در سامانه نيما مى تواند پايانى بر 
سرخى شاخص بورس باشند اما در 
اين ميان وجود رفتارهاى هيجانى از 
سوى سهامداران كه ترس از دست 

دادن سرمايه هاى خود را دارند اجازه 
بازگشـــت معامالت بورس به مدار 
اصلى خود نمى دهد و بازار را درگير 
رفتارهاى خود كـــرده كه ادامه آن 
مى تواند ضربه ســـنگينى را به چهار 

ستون اصلى اين بازار وارد كند.
اميرعلى اميرباقرى كارشـــناس 
بازار ســـرمايه، تداوم روند اصالحى 
بازار ســـهام در معامالت بورس را 

يادآور شـــد و افزود: بســـيارى از 
فعاالن بازار ســـرمايه انتظار داشتند 
تا معامالت بورس از طريق حمايت 
دستورى حقوقى ها به وضع طبيعى 
خـــود بازگردد و دوباره وارد فضاى 

صعودى شود.
وى اضافه كرد: در حالى كه اين 
اتفاق رخ نداد و پيش بينى ها اشتباه از 
آب در آمد، از روز دوشـــنبه گذشته 

كه نخستين روز معامالتى هفته بود 
عرضه هـــا در بازار افزايش پيدا كرد 
و بازار در معامالت روز سه شـــنبه 
و چهارشـــنبه با فشار فروش افسار 

گسيخته  اى روبرو شد.
اميرباقرى روند معامالت بورس 
در چند وقت اخير را ناشى از برخى 
اتفاق هاى مختلف دانست و افزود: 
نخســـتين موضوع اين بود كه بازار 

در كوتاه ترين زمان ممكن رشـــد 
چشـــمگيرى را كسب كرد و اكثر 
فعاالن بازار  سودهاى قابل توجهى 
را به دســـت آورده بودند، همين امر 
باعث شـــد تا سهامداران به محض 
ورود روند معامالتى بازار ســـهام به 
فاز نزولـــى، در هر قيمتى اقدام به 
شناسايى سود كنند و سعى در خروج 
از اين بازار و محافظت از سودهاى 

خود را داشتند.كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشـــان كرد: نكته دوم اينكه در 
بسيارى از سهام و صنايع رشد قيمت 
بدون هيچگونه تناسبى با بنياد صنعت 
اتفاق افتاد؛ بنابراين طبيعى بود صنايعى 
كه دچار حباب قيمتى شدند بعد از 
مدتى حباب آنها بتركد و قسمتى از 
سود و سرمايه سرمايه گذاران از بين 
برود.وى به ناكارآمدى نسبى در كليت 

بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت: بعد 
از ورود برخـــى از صنايع ليدر بازار 
به فاز اصالحى باقى بازار هم همگام 
با آنها وارد فاز اصالحى شـــدند كه 
ايـــن موضوع چندان تحليلى ندارد، 
همين امر گواهى بر ناكارآمدى نسبى 
بازار است كه سرمايه گذاران تفكيكى 
بين صنايع، سهام و كليت بازار قائل 
نيستند و انتظار مى رود تا در ميان مدت 

و بلندمـــدت اين بى قانونى در بازار 
برطرف شود.

اميرباقرى به حمايت حقوقى ها 
از بازار اشاره كرد و افزود: بسيارى از 
فعاالن بازار سرمايه در شرايط فعلى از 
حقوقى ها انتظار دارند تا در هر قيمتى 
مبادرت به جمع آورى سهام كنند و 
روند بازار را تغيير دهند، در حالى كه 
سهامداران عمده بازار به دنبال انتفاع 
شخصى خود اقدام به سرمايه گذارى 
در بازار مى كنند و ممكن اســـت هر 
قيمتى براى آنها جهت سرمايه گذارى 

توجيه پذير نباشد.
كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه صرفا خريد ســـهام و ورود 
نقدينگى به بازار از طرف حقوقى ها 
به بازار سرمايه راهكار مناسبى نيست 
و در گذشته هم با نتيجه مثبتى همراه 
نبوده است، گفت: حمايت حقوقى ها 
از معامالت بورس نتوانست چندان 
تاثيرى در روند بازار داشـــته باشد 
زيـــرا در ميان  مدت و بلند مدت با 
اتمام سرمايه حقوقى ها و نبود صرفه 
سرمايه گذارى براى اين افراد، كماكان 
روند اصالحى ادامه  دار مى شـــود و 
اصالح قيمتى كه مى توانست در زمان 
كوتاهى به تعادل برســـد با اصالح 
زمانى همگام شده و بازار را وارد يك 

روند فرسايشى خواهد كرد.
وى افزود: برطرف شدن مشكل 
بازار سهام در شرايط كنونى وابسته 
به بازار پول مى باشـــد و بهتر است 
شرايط بنيادى بازار به سمتى حركت 
كند كه خريد سهام براى فعاالن بازار 
سرمايه صرفه اقتصادى داشته باشد 

در حالى كه اكنون شاهد واگرايى بين 
واقعيت هاى اقتصادى و عملكرد بازار 

سرمايه هستيم.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
بـــه اينكه نكته مهم ديگر نرخ بازده 
مورد انتظار بدون ريسك است، گفت: 
يكى از مهمترين داليل ورود نقدينگى 
به بورس و پررنگ شدن نقش بازار 
سرمايه در اقتصاد، كاهش نرخ سود 
بانكى بود، پيشنهاد مى شود در چنين 
وضعى نرخ بهره بدون ريســـك، 
مديريت شـــود كه در اين صورت 
دوباره بازار سرمايه با جذابيت سرمايه  

گذارى همراه خواهد شد.
وى با بيان اينكه به نظر نمى رسد 
حقوقى ها در سهامى كه قيمت مطلوب 
در آنها وجود ندارد حجم ســـنگينى 
از سرمايه خود را درگير كنند، گفت: 
تجربه نشان داده بازار سرمايه زمانى 
در فاز صعودى قرار گرفته كه واقعيات 
و چشم انداز اقتصادى همگام با صعود 
باشد و صرفا دستور و دخالت به بازار 

سرمايه جهت نمى دهد.
به گفته اميرباقرى، سرمايه گذاران 
به وسيله صندوق سرمايه گذارى اقدام 
به ســـرمايه گذارى در بورس كنند و 
ســـرمايه خود را در معرض ريسك 
و خطـــر قرار ندهند و نســـبت به 
شـــرايط فعلى بازار حساس باشند.

كارشناس بازار سرمايه گفت: وضع 
فعلى بازار سرمايه به گونه اى نيست 
كه سرمايه گذاران بدون دانش اقدام به 
سرمايه گذارى در اين بازار كنند زيرا 
در چنين شرايطى با ضرر و زيان هاى 

هنگفت مواجه خواهند شد.

راهكارى براى جذب نقدينگى در بورس

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

agahi.ettelaat@yahoo.comايميل پذيرش آگهي ها:
sazeman@ostan.org

ذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه  94 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي
 (ميرداماد)
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66935043آزادي509123198085-77136720نارمك
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كارت كيشوند اينجانب اميررضا 
صالحي به شماره 169535/06 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

مدرك گواهي موقت هاجر احمدي شماره ملي 6179964572 
شماره دانشجوئي 898544572 دانشگاه آزاد مالير مقطع 
كارشناسي ناپيوسته رشته حسابداري علمي كاربردي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد.   مالير 

كارت كيشوند اينجانب امير 
برزگر به شماره 129839/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو پرشيا به شماره انتظامي 
186ج24 ايران15 به شماره موتور 22828007559 و شماره 

شاسي 80807255 به نام محمود حميدي تازه كند مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني، برگ سبز، كارت شناسايي و كليه اسناد و بنچاق 
رنو ال 90 مدل 1391 به شماره پالك 99ـ162ي85 و شماره 

موتور 124MA690D189833 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (ساري)

كارنامه تاكسي راني به نام 
رسول مهرابي پژو 405 

شماره 883ت15 ايران 11 
مفقود و فاقد اعتبار است. 

اصل سند كمپاني سواري هاچ بك 206 مدل 89 به شماره 
پالك 934هـ65 ايران91 موتور 141189034012 

شاسي 137595 به نام پيمان حبيب زاده جبه دار مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

دفترچه وكالت پايه يك متعلق به اكرم فاطمي 
دستجردي به شماره 20/36033 حوزه قضايي 

استان اصفهان شهرستان دولت آباد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  اصفهان 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو LX 405 نقره اي 
 124K0739623 مدل 1394 پالك 24ـ335ج89 ش موتور
ش شاسي NAAM11VE8FK733041 به نام سعيد يعقوب 

فرحاني مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

كارت دانشجويي دانشگاه نهاوند 
به شماره 9512961040 به 

نام پروانه هليل موگوئي مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني Hnew MVM315 به شماره موتور 
MVM477FJAG049738 و شماره شاسي 

NATFBAMD7G1038461 به شماره پالك ايران82ـ  374م47 به 
نام سروش رحيمي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني سواري پرايد هاچ بك 111SE مدل 1398 
 M13/6404908 پالك 214د19 ايران37 موتور
شاسي NAS431100K1078923 مفقود فاقد 

اعتبار است. 

اصل سند كمپاني مادر و برگ سبز سواري پرايد صبا 
مدل 79 به شماره پالك 321هـ52 ايران91 موتور 

00163580 شاسي S1412279665450 مفقود از 
درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

اصل سند تنظيمي به شماره 40437 مورخه 
98/11/1 دفترخانه 163 اردبيل مربوط به 

ششدانگ وانت نيسان به شماره پالك 222و63 
ايران91 مفقود از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت دانشجويي اينجانب سپيده حمزه لو بياتاني 
داراي شماره 911362045 صادر شده مؤسسه 

آموزش عالي عالمه قزويني مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (قزوين)

اصل سند كمپاني مادر و برگ سبز و اسناد دفتري وانت 
نيسان مدل 89 به شماره پالك 844هـ63 ايران91 موتور 
Z24512478Z شاسي 001373 به نام ابوالفضل جاويد 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

آگهي مفقودي  كارت هوشمند ناوگان ميني بوس بنز مدل 1363 و به شماره انتظامي 
228ع66 ايران17 و به شماره موتور 33491110092018 و به شماره شاسي 
37930250605043 و به شماره كارت 7103118 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. مياندوآب 

برگ سبز سواري پرايد مدل 
1388 به شماره پالك 65ـ  
554 ص 52 با شماره موتور 
3009259 و شماره شاسي 

 S1412288287509
به نام ابوذر سعيدي گراغاني 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
سمند مدل 1388 به شماره 

پالك 45ـ  213 س 32 با شماره 
موتور 12488301378 

و شماره شاسي 
 NAACA1CB0AF216097
به نام قاسم فروزان فر مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري پرايد مدل 
1388 به شماره پالك 45ـ  
867 د 87 با شماره موتور 

2820261 و شماره شاسي 
 S1412288936816

به نام ناهيد شجاعي باغيني 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري كياـ  كار 

به شماره انتظامي
 45ـ  452 ب 87 شماره شاسي 
 KNAPC812DE7463683

شماره موتور 
G4KEDH413498 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
(كرمان) 

سند كمپاني سواري رنو تيپ مگان 
مدل 1390 به شماره انتظامي 
112 ي 77 ايران 93 به شماره 
 F4R1771C123242 موتور

و شماره شاسي 
 NAPLM050E01015035

به نام مجيد خازن مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(شيراز) 

آگهي مفقودي 
برگ سبز خودرو وانت دوكابين سيستم 
مزدا مدل 1388 به رنگ نقره ايـ  آبيـ  

متاليك به شماره انتظامي 54ـ  449 ل 39 
و به شماره موتور FE126608 و به شماره 

 NAGCPX2PN12G08745 شاسي
متعلق به علي مودت مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
«يزد» 

سند كمپاني خودرو پژو 206 
هاچ بك مدل 1394 رنگ قرمز 

متاليك به شماره انتظامي 
18ـ243ص25 به شماره 

شاسي 19845013 شماره 
موتور 1013084000063 
به نام روح اله خدائي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

همدان 

مجوز حمل سالح شكاري 
ته پر دولول ساچمه زني 
مدل كوسه كاليبر 12 
ساخت تركيه به شماره 

سالح 189562 به 
نام جواد اماني نژاد 

درويشي به شماره ملي 
279954238 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

كليه اسناد شامل برگ سبز، سند 
كمپاني، تأييديه نقل و انتقال و 

ساير اسناد مالكيت خودرو سواري 
هيونداي سوناتا مدل 2014 به شماره 

پالك 51ـ845ج69 و شماره موتور 
G4KEDA375396 و شماره شاسي 
KMHEC41CBEA628630 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اروميهـ  فواد محمدي 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
405 مدل 1391 به شماره 
پالك 17ـ499ق64 و شماره 

موتور 13991008832 
و شماره شاسي 

 NAAM31FC4CK365270
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  ميثم جعفرصادقي 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي (نوبت دوم)
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مصطفي رضايي كيوي 

فرزند سيف اهللا به شماره شناسنامه 0013505386 
صادره از تهران در مقطع كارداني پيوسته رشته 

حسابداري صادره از واحد دانشگاهي سما تهرانسر با 
شماره 21/4042/50/98 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
صندوق پستي 1381148143 دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد سما تهرانسر ارسال نمايد. 

آگهي مفقودي 
 MVM530 سند كمپاني خودرو سواري

مدل 1394 به رنگ سفيد به شماره 
انتظامي 95ـ277س58 و به شماره 
 MVM484FFFE029920 موتور

و به شماره شاسي 
NATGCAVF3E1029977 متعلق 
به درسا بارك زايي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 

1381 به شماره پالك 45ـ  
671 ج 73 با شماره موتور 

22568115644 و شماره 
شاسي 81013617 به نام 
آتوسا آزاريان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز و اصل سند 
كمپاني پژو 405 به 
شماره انتظامي 45ـ  

632 ج 15 شماره شاسي 
81002359 شماره 

موتور 22568102206 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
(كرمان) 

برگ سبز و اصل سند كمپاني پژو 
405 به شماره انتظامي

 95ـ  629 ص 21 شماره شاسي 
 NAAM01CA8CE216572
شماره موتور 12490216573 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است. 

(كرمان) 

برگ سبز و اصل سند كمپاني 
پرايد سواري به شماره انتظامي 
45ـ  422 د 94 شماره شاسي 

S1412288264366 شماره 
موتور 2939576 به نام مهديه 

زماني ده يعقوبي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(كرمان) 

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت خودرو سواري رنو 

لوگان L90 به شماره شاسي 
 NAPLSRALD91093422

و به شماره موتور: 
K4MA690W052057 با 

شماره پالك: 44 ايران 165ط41 
به نام سيدمحسن مرتضوي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي «نوبت دوم»
مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني مدل دو لول 

كوسه كاليبر 12 به شماره 
بدنه 3459 ساخت كشور 

تركيه متعلق به حسين 
پورآزاد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. «يزد»

سند كمپاني (فاكتور فروش) خودرو 
 SQR7201A2F-530 سواري ام وي ام

مدل 1394 به شماره پالك ايران 
13ـ758ب45 به شماره موتور 

MVM484FFFF031228 به شماره 
شاسي NATGCAVF3F1031245 به 
نام مريم خليل زاده مفقود گرديده است و 

از درجه اعتبار ساقط است. اصفهان 

آگهي مفقودي 
سند و برگ سبز خودرو سواري هاچ بك پژو 

206 مدل 1395 به رنگ خاكستريـ  متاليك 
به شماره انتظامي 54ـ 768ق39 و به شماره 
موتور 165A0081467 و به شماره شاسي 
NAAP03EE3GJ845135 متعلق به طيب 
اكبري يزدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
«يزد»

برگ سبز پرايد مدل 
87 به رنگ نقره اي 

متاليك شماره شهرباني 
643و41 ايران44 و 

شماره موتور 2584162 
و شماره شاسي 

 S1412287832486
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ سبز (سند مالكيت) و سند كمپاني 
(فاكتور فروش) خودرو سواري ام وي ام 

110 مدل 1391 به شماره پالك 
ايران 13ـ361و63 به شماره موتور 

MVM372FGA026409 به شماره 
شاسي NATEBACA3A1006100 به 
نام زينب همت يار مفقود گرديده است و از 

درجه اعتبار ساقط است.
 اصفهان 

آگهي مفقودي 
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 
1386 به رنگ نوك مداديـ  متاليك 
به شماره انتظامي 54ـ612ج44 و به 
شماره موتور 1842098 و به شماره 

 S1412286299136 شاسي
متعلق به مرضيه غالبي كذابي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. «يزد»

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پژو 405 رنگ 

خاكستريـ  متاليك شماره موتور 
124K0768182 شماره شاسي 
 NAAM01CXFH256180

شماره پالك 57ـ839ج85 به نام 
خانم مهسا اعظمي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشند.

آگهي فقدان 
گواهي موقت پايان دوره كارشناسي اينجانب 
علي باقرزاده فرزند حسن ش ش 124 صادره 
از قائمشهر مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته 

عمرانـ  عمران صادره از واحد دانشگاهي 
چالوس با شماره 128715802642 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.  از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد چالوس ارسال نمايد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد 
جي ال ايكس آي به شماره 

 S1412284580140 شاسي
و شماره موتور 01197853 

با شماره پالك 78 ايران 
819م55 به نام كيهان 

ميرعلم زاده محمودآباد مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سمند SE مدل 1391 به شماره 
انتظامي 336ط81 ايران93 به 

 124K0032231 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAACN1CM6CF210777
به نام هادي جعفري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند و شناسنامه و جفت پالك 
كاميون جرثقيل دوكابين تادانو 

TL150D ميتسوبيشي آبي 
نفتي معمولي مدل 1989 
شماره موتور 044456 

شاسي K2015216 پالك 
83ـ976ع18 مالك خيرالنسا 
هرمي مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. الرستان 

كليه اسناد و مدارك سواري 
هاچ بك سايپا تيبا2 مدل 
1396 به شماره انتظامي 

267ب93 ايران89 با شماره 
 8391598/M15 موتور

و شماره شاسي 
 NAS821100H1085134
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري پرايد سايپا 141 آي 
مدل 1385 به شماره پالك 

ايران43ـ  956ب11 به شماره 
موتور 1610423 به شماره 

 S1482285166248 شاسي
به نام مهدي احمدي مفقود 

گرديده است و از درجه اعتبار 
ساقط است. اصفهان 

سند كمپاني و فاكتور فروش، برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت)، اسناد محضري و 
دفترخانه اي و برگ تأييد نقل وانتقال 
خودرو سواري هاچ بك پژو 206 رنگ 
خاكستري متاليك مدل 1385 شماره 

پالك 14ـ976ن81 شماره موتور 
FSS15246031 شماره شاسي 

10813562 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

پروانه وكالت پايه يك به 
شماره پروانه 12098 

به نام فاطمه عليپور 
به شماره شناسنامه 

20405 و شماره ملي 
0058317058 كانون 
وكالي دادگستري مركز 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

كارت هوشمند ميني بوس به شماره 
شهرباني 926ع44 ايران73 

شماره كارت 3032352 شماره 
شاسي 0022007 شماره 

 VIN موتور 655877 شماره
 IRN30804Q07U002207
به نام محمدابراهيم بيگي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. ني ريز 

اصل سند و فاكتور فروش خودرو 
سواري جك J4 مدل 98 به رنگ سفيد 

به شماره پالك 94ـ247ب94 به شماره 
 HFC4GB23DK0000014 موتور

و شماره شاسي 
NAKNFVS28KB101821 به 
نام ميالد احمدي كيا مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس) 

سند كمپاني و فاكتور فروش، برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت)، كارت شناسايي خودرو، 

اوراق محضري و دفترخانه اي و تأييديه 
نقل وانتقال و بيمه نامه شخص ثالث خودرو 

سواري كيا سورنتو cc2400 مدل 2016 رنگ 
سفيد صدفي شماره پالك 14ـ791هـ91 
شماره موتور G4KJFA652310 شماره 

شاسي KNAPH813DG5085930 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت تردد فرودگاهي 
ـ اپرونـ  ايرسايد به 

شماره 5379723438 
به نام ماشااله دهقاني 

از مورخ 99/6/6 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري سايپا تيبا مدل 95 به 

رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره 
پالك 45ـ512ق34 شماره موتور 

8247042 و شماره شاسي 
 NAS811100F5873868

به نام سهراب اميري پاك مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (بندرعباس) 

آگهي مفقودي 
اصل سند كمپاني خودرو سواري هاچ بك سيستم پژو تيپ 206 
به رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره انتظامي 83ـ761هـ69 مدل 
1384 به شـــماره موتور 1013084011246 و به شماره شاسي 
10813661 متعلق به اينجانب سميه سليمي كوچي فرزند بهنام 
متولد 1374/12/23 جهرم و به شماره ملي 2560332175 مفقود 
(فســا) و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.   

آگهي مفقودي 
اصل ســـند كمپانـــي موتورســـيكلت سيســـتم كبيـــر تيپ 
KM200 بـــه رنگ آبـــي به شـــماره پـــالك 695ـ96692 مدل 
1394 به شـــماره موتور 0198NCV174447 و به شـــماره تنه 
NCV***200R9434688 متعلق به اينجانب محمدحســـين 
اماميان فرزند ياسين به ش ش 280 متولد خرمشهر و به شماره ملي 
(فســا)  1829005677 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  

آگهي مفقودي 
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري سيستم سمند 
تيپ ال ايكس به رنگ خاكســـتريـ  متاليك به شماره انتظامي 
73ـ869 س16 مدل 1385 به شماره موتور 12485205947 و 
به شماره شاســـي 17644672 متعلق به اينجانب علي خورشيد 
فرزنـــد عزيزاله به ش ش 120 متولد فســـا و به شـــماره ملي 
2571664972 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  (فسا) 

اينجانب محمدرضا سليماني فرد 
مالك خودرو 206 تيپ 5 به شماره 

انتظامي ايران 28ـ  296 ل 16 و شماره 
بدنه 11800567 و شماره موتور 

10FX5V2233839 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 

دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سحر مرادي فرزند 
محمود به شماره شناسنامه 0520730161 

صادره از اراك در مقطع كارشناسي رشته مترجمي 
زبان انگليسي صادره از واحد دانشگاهي اراكـ  
به شماره ثبت سازمان مركزي 38251 به تاريخ 
1396/1/26 صادر گرديده است فاقد اعتبار 

مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك به نشاني 

ذيل ارسال نمايد. 
اراك: ميدان امام خميني(ره)ـ  بلوار 
امام خميني(ره)ـ  شهرك دانشگاهي 

دانشگاه آزاد اسالمي اراك 
صندوق پستي 38135/567 

اداره فارغ التحصيالن

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
چاپ آگهي نوبت سوم 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حيدر مغني فرزند 
حسينعلي به كدملي 0941936181 و شماره 

شناسنامه 1028 صادره از مشهد در مقطع 
كارشناسي رشته مهندسي برقـ  الكترونيك به 

شماره 43400 تاريخ 1391/08/16 صادره از 
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به نشاني 

تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، 
كدپستي 16314 ارسال نمايد. 

آگهي فقدان 
كارت شناسايي صادره از 
كانون وكالي دادگستري 
مركز متعلق به اينجانب 
پدرام بهين شاد وكيل 
پايه يك دادگستري 
فرزند جمشيد متولد 

1355/6/14 به شماره 
شناسنامه 2899 صادره 
از تهران مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده 
است.

برگ سبز و سند كمپاني وانت مزدا به شماره 
 E2K3A2157 323ط49 ايران 67 موتور

شاسي 2PC31JA505312 به نام زهرا سادات 
رضا زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز بنز سواري به شماره 454 ص 
74 ايران 53 شاسي 327402 موتور 

1348651 به نام مصطفي غفاري مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت پژو پارس نقره اي مدل 86 شماره 
موتور 12486042321 شاسي 50314476 پالك 
559ج42 ايران76 به نام رحمت اله متين فر مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه گمركي و سند كمپاني و كليه اسناد و تسلسل 
اسناد هيوندا آزرا 3300 مدل 2008 پالك 714م81 

ايران46 موتور G6DB8A166658 به نام رقيه 
هندواني مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت اسكان خوابگاه محمدحسين ميرشكاري 
سليماني به شماره دانشجويي 951139204 
رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه زابل 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت اسكان خوابگاه نيما شهدادي 
رشته حقوق شماره دانشجويي 

951104903 دانشگاه زابل مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه مالكيت وانت پيكان به شماره شاسي 
NAAA36AAX9G844846 و شماره پالك 
65 ايران 756 ص 49 به مالكيت روح اهللا پور 

رئيسي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت سواري دنا به شماره شاسي 
NAAW21HU7HE485621  و شماره پالك 

45 ايران 445 ق38 به مالكيت مهدي ذوالفقاري 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت پيكان به ش ش 
NAAA36AA89G840472 و ش م 11488014172 و 
شماره پالك 65 ايران 947 ص 91 به مالكيت مهدي محمدي 

ساردو مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پژو 405 به شماره شاسي 
NAAM01CA2FK503956 و شماره 

پالك 75 ايران 463د 45 به مالكيت سميه 
سهرابي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

استخدام فو رى 10 نفر
در بخش اداري بازرگاني 
5م ثابت+ پورسانت+ ناهار

4 4 2 0 6 3 9 6

فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

ن و كرج
بومى تهرا



ســـرويس شهرستان ها: اين 
روزها انگشت اتهام شيوع كرونا، 
مردمى را نشـــانه گرفته است كه 
بى توجه به هشدارها، اين ويروس 
را در سراسر كشور منتشر مى كنند. 
وزير بهداشـــت پيش از فرارسيدن 
تاســـوعا و عاشـــورا كه آخرين 
تعطيالت نيمه بلند تابستانى بود، به 
مردم هشدار داد، «بار سفر را نبنديد 
و عامل اوج گرفتن دوباره ويروس 
كرونا نشويد.» سعيد نمكى گفت: 
«برخى اظهارنظرها را مى شنوم كه 
مى گويند ســـفر در اشاعه بيمارى، 
نقش نداشـــته است. اگر سفر در 
انتقال بيمارى نقش نداشت، ويروس 
ووهـــان چين در نيوزيلند چه كار 
مى كـــرد؟ چطور به آنجا رفت؟ به 
دورترين نقاط كشور از چه راهى 
رفت؟ چه كسى به جز مسافر، اين 
ويروس را منتقل كرد؟»ستاد كرونا 
از اواخر اسفندماه براى جلوگيرى 
از شـــيوع ويروس كرونا در كشور 
دســـتور تعطيلى بسيارى از اماكن 
گردشـــگرى را صادر كرد، بيشتر 
مجموعه هاى رفاهى و رستوران ها 
بسته شدند، هتل ها و اقامتگاه هاى 
محلى به خاطر نداشـــتن مسافر 
تعطيل شدند و آژانس هاى هوايى و 
جهانگردى مسافرانشان را از دست 
دادند. اما ســـفر متوقف نشد، بلكه 
رفتار مسافران تغيير كرد.آمارها نشان 
مى دهد در تعطيالت نوروز ســـال 
99حدود 2ميليون و 700هزار خودرو 
در جاده ها تردد داشتند كه اين عدد 
در 15روز خردادمـــاه، پس از آن كه 
محدوديت هاى تـــردد در جاده ها 
برداشته شـــد، با حدود 12درصد 
افزايش به 3ميليـــون و 300هزار 
خودرو رســـيد. بر پايه اطالعات 
اداره راه ها و حمل  و  نقل جاده اى 
در سه استان كشور و چهار محور 
پرتردد منتهى به قزوين، زنجان، قم 
و مركزى، نزديك به چهار ميليون 
خودرو فقط در تعطيالت تاسوعا 
و عاشـــورا جابه جا شده اند. با اين 
وجود دست اندركاران گردشگرى 
مى گويند اين حجم از ســـفر هيچ 
تاثيرى در كسب و كار آن ها نداشته 
است و همچنان در دوران تعطيلى 

به سر مى برند.

 جمشـــيد حمزه زاده رئيس 
جامعه هتلداران ايران گفته است كه 
اين روزها بيشتر مردم به استان هاى 
شـــمالى كشور سفر مى كنند. آن ها 
مسافران هتل رو نيستند. بيشتر اين 
افراد بـــه ويالهايى مى روند كه يا 
متعلق به خودشان است، يا اجاره 
مى كنند. برخى هم ترجيح مى دهند 
كمپ بزنند و در چادر اقامت كنند. 

او افزود كه درصد اشـــغال هتل ها 
در كل كشـــور به 5 درصد رسيده 

است.
از سوى ديگر، تعطيل كردن 
برخى مراكز گردشگرى در شهرها 
و مناطق قرمز ظاهراً كمك چندان به 
توقف سفرهاى غيرضرورى نكرده 
است. در محدوده درياچه اُوان در 
اســـتان قرمز شده قزوين، با آن كه 
شركت تعاونى روستا به دستور ستاد 
اســـتانى كرونا، در ورودى درياچه 
خاكريز ايجاد كرده بود، اما مسافران 
همچنـــان بدون توجه به اين مانع 
راه خود را براى رسيدن به درياچه 
اُوان پيـــدا مى كردند.  به گزارش 
ايسنا اهالى روستا مى گويند مسافران 
شـــبانه خاكريز را خراب كرده اند 
و ماشين هايشـــان را تا كنار تاالب 
برده اند. در شرايط عادى هر خودرو 
براى ورود به محدوده درياچه بايد 
5هزار تومان  بدهد كه اين روزها 
گيت فروش بليت بســـته است، 
درهاى سرويس بهداشتى هم قفل 
شده و چايخانه مستقر در محدوده 

درياچه هم تعطيل شده است، در 
روســـتاهاى اطراف هم خانه اى به 
مسافران كرايه داده نمى شود. همه 
اين كارها را انجام داده اند تا مسافر 
پشيمان شود و برگردد. اما برعكس 

اين قضيه اتفاق افتاده است.
خاكريزهــا مانع مســافران

 نمى شود 
اهالى روستاى اوان كه سهامدار 

اين شركت تعاونى هستند، مى گويند 
اين تعطيلى ها و خاكريز ساختن ها 
مانع مســـافران نشده است. آن ها 
مى آيند و كنار درياچه چادر مى زنند. 
هـــر روز هم چند نفـــر از اهالى 
مى آيند و خاكريزى را كه شـــب 
گذشته خراب شده است را دوباره 
مى سازند. يكى از مردان جوان روستا 
مى گويد كه به دهيار و شـــركت 
تعاونى گفته ايم قفل كردن سرويس 
بهداشتى يا متوقف كردن خدمات 
رسانى، نه فقط راه عالج نيست، كه 
سبب آلودگى  بيشتر شده است، اما 
آن ها توجهى ندارند و ابالغيه ستاد 
كرونا را بهانه مى كنند. ما مى بينيم 
كه فضوالت انسانى و زباله ها در 
اطراف درياچه بعد از هر تعطيلى و 
حتى آخر هفته ها بيشتر مى شود. اين 
آلودگى ها به درياچه نفوذ مى كند.

به نظر مى رسد نسخه هاى ورود 
ممنوع در همه مناطق كارآمد نيست 
و راه حل ها و مراقبت هاى ديگرى را 
مى طلبد. مصداق مشابه، قله دماوند 
است. با آن كه فدراسيون كوهنوردى 

چندين بـــار صعود به اين قله را 
ممنوع كرد اما كوهنوردان همچنان 
راه دماوند را پيش گرفتند. تصاويرى 
از انباشت زباله در ارتفاعات باالى 
4هزار متر منتشر شده است. از طرفى 
حجم كوهنـــوردان به حدى زياد 
بوده كه نگرانى ها از بابت خطرات 
فاضالب انســـانى براى روستاهاى 
پايين دســـت را بيشتر كرده است. 

ممنوعيت بخشنامه اى در قله دماوند 
و از مـــدار خارج كردن خدمات 
در شـــرايط حساس كرونا نه تنها 
راهگشا نبوده كه حجم آلودگى را 

بيشتر كرده است.
وضع مشابه در روستاها

در نزديكى روستاى اَرنگه در 
جاده پرتردد چالوس آبشـــارى به 
نام «هفت چشـــمه» وجود دارد كه 
به نوعى پاتوق مسافران آخر هفته 
است. در مسير آبشار بنرى نصب 
شده است كه نشان مى دهد ورود به 
اين منطقه ممنوع ، اما حوالى آبشار 
مملو از مسافر است. روستانشينان 
منطقه چندان دل خوشى از مسافران 
ندارند و ترجيح شان بر اين است كه 

خدماتى به آن ها ندهند.
 يكى از مســـافران كه تازگى 
به اين آبشـــار رفته است مى گويد: 
« روســـتايى ها مسير چشمه را به 
مسافران نشان نمى دادند. پليس هم 
بود اما جلو مسافران را نمى گرفت 
ولى توصيه مى كرد ســـمت روستا 

نرويم.»

روستاى آهار، حوالى تهران كه 
پياده روى از آن تا روســـتاى بعدى 
(شكرآب) در برنامه هاى تابستانة 
بيشتر تورهاى گردشگرى قرار دارد، 
در اين روزها كه كرونا اوج گرفته ، 
همواره شاهد حضور طبيعتگردان و 
گردشگران است. نه از پليس خبرى 
است و نه مانعى در ورودى روستا 
ايجاد شـــده، بنر اطالع رسانى هم 
نصب نشده است، اما رستوران ها و 
كافه هاى روستا اغلب تعطيل شده اند، 
يكى از روستاهايى مى گويد تا چند 
وقت پيش هيچ موردى از ابتال به 
كرونا نداشتيم اما از آنجا كه روستا 
نزديك تهران است و رفت و آمد هم 
زياد، تازگى ها چند نفر مبتال شده اند. 
چند هفته پيش در اين روستا مسابقه 
اسكاى رانينگ (دوى كوهستان) هم 

برگزار شده بود.
نگرانــى از ســفر به مناطق 

روستايى 
از خيلى قبل تـــر نگرانى ها 
از بابت تردد مســـافران به مناطق 
روســـتايى ابراز شده بود. محمد 
جماليان رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
اراك  چندمـــاه قبل در مصاحبه اى 
گفته بود: «براساس رصدهاى انجام 
گرفته، مســـافران مقصد خود را از 
شهرها به روستاها تغيير داده اند و 
به خيال اين كه روســـتاها به دليل 
اقليم و شـــرايط آب و هوايى پاك 
و عارى از هر گونه آلودگى هستند 
در اين مناطق حضور پيدا مى كنند». 
غافل از اين كه اقدام مسافران تبعات 
خطرناكى دارد.در اغلب روستاها تنها 
زيرساخت درمانى، خانه بهداشت 
اســـت. برخى از مناطق روستايى 
حتى مجهز به چنين امكانى نيستند. 
فاصله روســـتاها به ويژه در مناطق 
مركزى و جنوبى ايران تا شهر و يا 
بيمارستانى مجهز، زياد است از اين 
رو دسترسى به امكانات درمانى براى 
روستايى ها دشوارتر است و هزينه 
بيشـــترى هم دارد، در نتيجه براى 
سفر به مناطق روستايى به مديريت 
هوشمندانه ترى نيازمند است و فقط 
با ابالغ يك بخشنامه استانى، ايجاد 
خاكريز و يا نصب بنر، ســـفر و 
شيوع اين ويروس را نمى توان كنترل 

كرد.

99 اخبار شهرستان ها

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پژوهشكده رانشگرهاي 
فضايي تبريز گفت: ايستگاه زميني رصد ماهواره هاي ناهيد 2 
و پارس 1 كه در تبريز در حال راه اندازي و تكميل است تا 

10 روز ديگر به بهره برداري مي رسد.
حسن رضايي حقيقت، افزود: محققان پژوهشگاه فضايي 
ايران با اســـتقرار در اين ايستگاه به هنگام عبور ماهواره هاي 
ناهيد 2 و پارس 1 از منطقه شـــمال غرب كشـــور، آن ها را 
رصد و اين ماهواره ها را به لحاظ مختصات تعيين وضعيت 
مي كنند.وي اظهار داشت: هم اكنون اجزا و آنتن هاي فرستنده 
و گيرنده براي رصد اين ماهواره ها از پژوهشـــگاه فضايي به 

اين پژوهشكده ارسال شده و در حال نصب و انجام اقدامات 
نهايي است.

رئيس پژوهشـــكده رانشـــگرهاي فضايي تبريز گفت: 
مأموريت  هاي پروژه ناهيد با هدف دستيابي به فناوري طراحي 
و ساخت ماهواره مخابراتي زمين آهنگ، براي نخستين بار در 

كشور مطرح و در اين ماهواره پياده  سازي شده است.
رضايـــي حقيقت، ادامه داد: ماهواره ناهيد 2 دومين گام 
از برنامه راهبردي ماهواره هاي مخابراتي زمين  آهنگ است كه 
در آن  تالش مي شـــود تعدادي از گلوگاه هاي فني شناسايي 
و رفع شود. پروژه پارس 1 نيز با هدف طراحي، ساخت و 

بهره  برداري در مدار يك ماهواره سنجشي با رويكرد كاربردي 
در پژوهشگاه فضايي ايران در دست اجرا است. پژوهشكده 
رانشگرهاي فضايي تبريز وابسته به پژوهشگاه فضايي ايران، 
داراي ســـايت پژوهشي آزمايشگاهي با زيربناي يك هزار و 
200 متر مربع و مجتمع شـــهيد دهقان به مســـاحت بيش از 
34 هـــزار مترمربع با برخورداري از 4 هزار و 385 مترمربع 
فضاي كارگاهي و 800 مترمربع ســـاختمان اداري است. در 
اين پژوهشكده بيش از 60 نفر از جمله متخصصان مجرب 
و توانمند در رشته هاي مهندسي هوافضا، مكانيك، برق، مواد 

و صنايع فعاليت مي كنند. 

ايستگاه زميني رصد ماهواره هاي ناهيد2 و پارس 1 در تبريز راه اندازي مي شود

ايجاد خاكريز براى جلوگيرى از ورود مسافران به درياچه اوان، قزوين

اعالم طرح هاى حمايتى آستان قدس رضوى 
از اقشار كم برخوردار 4 استان كشور

مشهد - خبرنگار اطالعات: مديرعامل بنياد كرامت رضوى جزئيات 
اجراى طرح ها و برنامه هاى حمايتى اين بنياد از اقشار كم برخوردار را در 
زمينه هاى عمرانى، اشتغالزايى، كشاورزى و دامدارى در استانهاى گلستان، 

لرستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان اعالم كرد. 
محمدحســـين اســـتادآقا گفت: تا دهه كرامت 600 واحد جايگاه 
نگهدارى دام با مبلغى حدود هركدام 10 ميليون تومان ســـاخته و به 
سيل زدگان شهرهاى استان گلستان تحويل داده شد كه به تدريج تا آماده 

شدن 900 واحِد تعهد شده، اين كار ادامه خواهد يافت.
وى افزود: به منظور ايجاد اشـــتغال در مناطق آســـيب ديده از سيل 
استان گلستان، مبلغ 70 ميليون تومان وام در اختيار سيل زدگان گذاشته 
مى شود تا نسبت به تهيه دام پرورشى اصيل و باكيفيت آستان قدس رضوى 

باقيمت مناسب اقدام كنند. 
استادآقا با اشاره به ساخت و تحويل 34 واحد مسكونى به سيل زدگان 
شهرســـتان پل دختر استان لرستان، افزود: تاكنون 35 ميليارد تومان وام 
اشتغال در مناطق سيل زده اين استان پرداخت شده و همچنين حدود يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان بابت احيا انجيرستان هاى سيل زده پل دختر 

هزينه شده است.
وى از توزيع بســـته هاى مواد غذايى و نيازهاى ضرورى به ميزان 

4 ميليارد تومان در استان سيستان و بلوچستان خبر داد .
 مديرعامل بنياد كرامت رضوى گفت: تاكنون چاه هاى آب شرب 
70 روســـتا در اين منطقه احياشده كه احياى چاه هاى آب 30 روستاى 
ديگر در حال پيگيرى اســـت كه تا احياى 100 پروژه چاه آب شـــرب 

متعهد شده را تا پايان شهريورماه عملى كنيم.
به گفته وى، در مناطق سيل زده استان خوزستان هم تا مبلغ 5 ميليارد 
تومان وام اشـــتغال پرداخت شـــده است و اجراى تعهدات در اين زمينه 

همچنان ادامه دارد.
نقاط حادثه خيز جاده هاى يزد اصالح مى شوند

يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اســـتان يزد با اشـــاره به در دست اقدام بودن اصالح و بهسازي 2 راه 
شرياني اصلي اين استان، اعالم كرد: جاده هاي مواصالتي استان يزد به 
لحاظ كيفيت نســـبت به كشـــور در ترازي خوب و جزو 5 استان باالي 
كشـــور قرار دارد و 2 مورد از محورهاي شرياني اصلي نيز در اولويت 
قرار گرفته اند كه شـــامل محورهاي نايينـ  انار و يزدـ  شـــيراز است و 
تاكنون برخي از قطعات آنها اصالح شده و قطعات ديگر نيز امسال در 

حال بهسازي و اصالح است.
علي عليخاني در جمع خبرنگاران ضمن گراميداشت هفته دولت، 
با اشاره به حوزه راهداري به عنوان زيرساخت حمل و نقل، گفت: در 
حال حاضر بالغ بر 8400 كيلومتر انواع راه هاي مواصالتي تحت پوشش 
قرار دارد كه اين معاونت هر ساله در قالب طرح هاي مختلف از جمله 
طرح نوروزي و طرح هاي تابستاني و زمستاني، به صورت شبانه روزي 

خدمات متناسب را به عموم مردم عرضه مي كند.
عليخاني، ادامه داد:در حوزه ناوگان حمل مسافر به دليل شيوع كرونا 
و تاكيد بر پرهيز از ســـفرهاي غيرضروري همچنان رونق به اين حوزه 
بازنگشته است، به طوري كه در سال گذشته يك ميليون و 500 هزار 
مسافر از مبدا استان در قالب 108 هزار سفر از طريق اين ناوگان جابجا 
شدند كه اين رقم در 5 ماهه نخست امسال فقط 186 هزار نفر بوده است 

كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 60 درصد كاهش دارد.
وي گفت: در حال حاضر ناوگان عمومي حمل مســـافر در استان 
يزد شامل 328 دستگاه اتوبوس، 192 دستگاه ميني بوس و 125 دستگاه 
سواري كرايه اي است كه به همت يك هزار و 374راننده داراي كارت 

هوشمند فعاليت دارند و از اين اداره خدمات دريافت مي كنند. 
عليخاني متوســـط عمر ناوگان اتوبوس بين شـــهري استان را 12 
سال، ميني بوس 16 سال و سواري كرايه را 11سال عنوان كرد و افزود: 
فروش اينترنتي بليط و نصب وب كيوسك ها در پايانه غدير يزد براي 
جلوگيري از مراجعه حضوري به شـــركت هاي حمل و نقل از جمله 
اقدامات انجام شده در حوزه جابجايي مسافر جهت تسهيل ارائه خدمات

 بوده است.
وي افزود: در استان يزد از طريق ديدارهاي ميداني، جاده هاي داراي 
خرابي و راه هاي حادثه خيز شناسايي شده و براساس اولويت براي اصالح 
آنها برنامه ريزي شده است، ولي در مجموع جاده هاي مواصالتي استان 
به لحاظ كيفيت جزو نسبت به كشور در تراز خوبي قرار گرفته و جزو 

5 استان باالي كشور است. 
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سرويس شهرستان ها: سال تحصيلى جديد حوزه هاى 
علميه با پيام تصويرى آيت اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى 
از مراجع تقليد در مدرسه دارالشفاء قم با شعار« نقش حوزه 
علميه در فضاى مجازى» با تحصيل 50 هزار طلبه در بيش 

از 1000 مدرسه علميه در سراسر كشور آغاز شد.
به گزارش ايرنا، مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور در 
اين مراسم، گفت:با توجه به شرايط شيوع كرونا، آموزش هاى 
حوزه علميه به  طور مجازى و يا تركيبى از آموزش هاى 

حضورى و غيرحضورى خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمين على رضا اعرافى به آسيب هاى 
آموزش مجازى اشاره كرد و گفت: اختالل در فرآيند عمق 
يادگيرى، مباحثه، روابط استاد و شاگردى، ضعف در فرآيند 
اخالق و تهذيب نفس از مشكالت اين شكل از آموزش 
است.به گفته وى، كم رنگ شدن سنت هاى ديرينه حوزه و 
كمبود كاستى هاى فرآيندهاى فرهنگى و اجتماعى از ديگر 

معضالت آموزش مجازى حوزه هاى علميه است.
اعرافى تاكيد كرد: شكل حضورى با رعايت قوانين 
و ضوابط بهداشتى نبايد درسال تحصيلى جديد فراموش 
شود، همچنين درآموزش هاى مجازى هم بايد فرآيندهاى 

اصيل حوزوى نهادينه شود.
به گفته وى، بيش از 70 درصد دروس ســـال قبل 

حوزه به صورت آنالين برگزار و امتحانات سال قبل حوزه با 
حضور بيش از 100 هزار طلبه به  طور برخط انجام شد.

مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور با بيان اين كه 
گستره وسيعى از تبليغ در فضاى مجازى در طول 7 ماه 
گذشـــته رشد كرده است، ادامه داد: بايد از فرصت فضاى 
مجازى براى گســـترش مباحث علمى، اخالقى و تبليغى 

استفاده بيشترى شود.
وى همچنين با اشاره به يكصدمين سالگرد بازتاسيس 
و احياى حوزه علميه قم، گفت: دبيرخانه اى براى استخراج 
و عرضه فعاليت هاى يك صدسال گذشته حوزه علميه قم 
با نگاه آسيب شناسانه و افق هاى آينده نگرانه تشكيل شده 
است.مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور دربخش ديگرى 
از سخنان خود ، به توهين يكى از نشريات غربى به قرآن 
كريم اشاره كرد و گفت: غربى كه مدعى آزادى بيان است 
در بسيارى از امور مانند«هلوكاست» و نقد نژادى عميق در 
آمريكا، در مقابل آزادى بيان ايستاده است.  غربى ها چگونه 
به خود اجازه مى دهند به مقدسات 2 ميليارد مسلمان توهين 

و از كنار آن به سادگى عبور كنند.
امام جمعه قم همچنين تاكيد كرد: هيچ كس نمى تواند 
نقش پررنگ حوزه هاى علميه را در رشد و پيشرفت دانش 

و تمدن نوين جهانى منكر شود.

تبريزـ  خبرنـــگار اطالعات: نماينده ولي فقيه در 
آذربايجان شرقي گفت: ارتقاء امنيت پايدار مرزهاي هوايي 
با نقش راهبردي پدافند هوايي در اجراي مأموريت نيروهاي 

مسلح محقق شده است.
حجت االسالم والمسلمين سيد محمدعلي آل هاشم در 
ديدار فرماندهان، كاركنان و پيشكسوتان يگان هاي نمونه 
مستقر ارتش در تبريز با گراميداشت دهم شهريور ماه روز 
تشكيل قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء(ص) گفت: پدافند 
هوايي در ايجاد آسمان امن و حفظ و تقويت بازدارندگي 
و توانمندي دفاعي كشور نقش حساس و حياتي دارد و 
صرفاً در عمليات والفجر 8 بيش از 70 فروند هواپيماي 

عراقي را ساقط كردند.
وي اضافه كرد: پدافند هوايي در زمان 8 سال دفاع 
مقـــدس 24 هـــزار  و 863 مورد حمله هوايي به مناطق 
جنگي و عملياتي را خنثي و 600 فروند هواپيماي عراقي 
را منهدم كرده است.امام جمعه تبريز با بيان اينكه پدافند 
چشم بيدار نيروهاي مسلح است، گفت: پدافند هوايي نقش 
راهبردي و تأثير بسيار باال در اجراي موفق مأموريت هاي 
نيروهاي مسلح دارد و با هوشمندي و هوشياري در برابر 
هرگونه تجاوز و تحركات هوايي دشمنان با به كارگيري 
سامانه هاي پيشرفته و تجهيزات و تاكتيك هاي نوين توانسته 
است در مدت زمان كوتاهي به پيشرفت ها و دستاوردهاي 

خيره كننده نائل شود. نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي 
با اشاره به عملياتي  همچون دستگيري عبدالمالك ريگي و 
فرونشاندن هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي و انگليسي 
و دستگيري ملوان هاي آمريكايي گفت: انجام اموريت هاي 
حســـاس و غرور آفرين و رصد و رهگيري لحظه به 
لحظه هرگونه تحركات هوايي غيرمجاز در آسمان كشور 
و اخطارهـــاي به موقع و تاثيرگذار به بيگانگان، حاصل 
هماهنگي، تعامل و هم افزايي كامل نيروهاي مسلح از جمله 

پدافند هوايي يكپارچه و نفوذناپذير كشور است.
امام جمعه تبريز ادامه داد: روند رو به رشد دستيابي 
به فناوري هاي خيره كننده بومي در سامانه هاي پدافندي 
متناسب با جغرافياي كشور و ماهيت تهديدهاي دشمن و 
طراحي و اجراي طرح هاي جامع پدافند هوايي و دستيابي 
به توان دفاعي يكپارچه از سوي اين نيروي راهبردي در 
راستاي تحقق فرامين و تدابير فرمانده معظم كل قوا حضرت 

آيت اهللا العظمي امام خامنه اي مدظله العالي است.
وي گفت: رهبر فرزانه انقالب پدافند را اولويت اول 
كشور مي دانند و از اين رو در سايه منويات معظم له، جان 
بر كفان اين عرصه با احاطه بر معابر نفوذي و تاكتيك ها 
و روش هاي نفوذ دشمن، تهديدهاي آنان در فضاي كشور 
را بـــا چالش و موانع جدي و غيرقابل پيش بيني مواجه 

ساخته اند. 

شكل حضورى دروس با رعايت ضوابط بهداشتى
 نبايد فراموش شود

پدافند هوايي نقش راهبردي در امنيت پايدار دارد

مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور:

آگهي دعوت سهامداران 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 شركت جراحي محدود و سرپائي آريا قائمشهر سهامي خاص
 ثبت شده به شماره 2251 و شناسه ملي 10760242751

بدينوسيله از كليه ســــهامداران يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا 
در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت جراحي محدود و 
سرپائي آريا قائمشهر ســــهامي خاص كه در ساعت 21 روز سه شنبه مورخ 
99/7/8 به نشاني: استان مازندران، شهرستان قائمشهر، بخش مركزي، شهر 
قائمشهر، خيابان بابل، روبروي كوچه صداقت، كدپستي 4765935538 
حضور به هم رسانند.  دسـتور جلسـه:  1ـ مشخص شدن سهام شركت   
2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره   3ـ انتخاب بازرســــان   4ـ انتخاب روزنامه 

كثيراالنتشار   5ـ گزارش امور مالي 
هيأت مديره شركت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت صنعتي صافياد (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 12583 و شماره شناسه ملي 10100485606
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت صنعتي صافياد (سهامي خاص) و يا نماينده 
قانوني آنان دعوت مي گردد در جلســـه مجمع عمومي عادي ساالنه كه رأس ساعت 10 صبح 
روز دوشـــنبه مورخ 99/6/31 در محل دفتر مركزي شركت واقع در خيابان انقالب اسالمي، 
كوچه شـــهيد جواد براتي، خيابان غزالي، پالك9، ســـاختمان ياد، طبقـــه 1ـ  واحد غربي 
كدپستي: 47615ـ11318 تشـــكيل مي گردد، شركت فرمايند.  دستور جلسه عبارت 
اسـت از:  1ـ ارائه گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ســـاالنه براي ســـال مالي 
1398     2ـ ارائه گزارش بازرس قانوني براي ســـال مالي 1398    3ـ  بررســـي عملكرد هيئت 
مديره و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي ســـال 1398     4ـ بررســـي و اتخاذ تصميم 
در مورد راهبرد اجرايي شركت در ســـال 1399    5ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي 
ســـال مالي 1399    6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار   7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع 

هيئت مديره عمومي عادي ساالنه باشد.

آگهي دعوت مجمع همگاني عادي
 به طور فوق العاده

 انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران (نوبت دوم)
به دليل به حد نصاب نرســـيدن مجمع همگاني عادي به طور فوق العاده 
نوبت اول انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران مورخ 1399/06/15 
و به استناد ماده 8 اساسنامه از هموندان انجمن دعوت مي نمايد در مجمع 
همگاني عادي به طور فوق العاده نوبت دوم كه رأس ساعت ده (10) بامداد 
روز ارديبهشت امشاســـپند برابر با آدينه 1399/06/28 در محل انجمن 
به نشـــاني خيابان كريم خان زندـ  خيابان خردمند شماليـ  كوچه شهيد 
اعرابي 3 شماره 15 برگزار مي شـــود شركت نمايند. همراه داشتن كارت 

شناسايي انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران الزامي است.
دستور جلسه:

ـ  شـــنيدن گزارش بيالن و عملكـــرد هيأت مديره در ســـال 1398 و
 تصويب آن 

ـ شنيدن گزارش بازرسان و تصويب آن 
ـ انتخاب بازرسان (دو نفر اصلي و يك نفر علي البدل)

هيأت مديره انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران 

آگهي مزايده 
فروش حدود 13 هكتار محصول خرمالو

شـركت كشـاورزي و دامپـروري ران در نظـــر دارد، محصول خرمالو 
توليدي باغات خود را در ســـال 1399 واقع در اســـتان گلستان، شهرستان 
گنبدكاووس در سطح حدود 13 هكتار در قالب مزايده عمومي (در صورت لزوم 

حضوري) به فروش برساند.
(به شرح اطالعات تكميلي در متن اسناد مزايده)

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اســـناد مزايده به سايت شركت به آدرس 
www.agri-ran.ir، و يا به دفتر مركزي شـــركت به آدرس ذيل مراجعه 

فرمايند.
شماره هاي تماس: 09111564138ـ  09111787213ـ  6ـ32328095ـ017
مهلت واريز سپرده و ارائه پيشـنهاد قيمت: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 

1399/06/24
تاريـخ و زمـان برگـزاري مزايـده: ســـاعت 12 روز دوشـــنبه مورخ 

1399/06/24
محل برگزاري مزايده: گرگانـ  خيابان مالقاتيـ  بلوار شـــهيد شكاريـ  

جنب اداره كل شيالتـ  دفتر مركزي شركت.
(شركت كشاورزي و دامپروري ران) 

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت بنيان توسعه صنعت پارس (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 201186 و شناسه ملي 10102429340
بدينوسيله به اطالع كليه ســـهامداران محترم مي رساند جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت در ساعت 16 روز شنبه مورخه 
1399/6/29 در محل باشگاه سواركاري آزمون واقع در كيلومتر 5 اتوبان 
كرج، بلوار شرقي اســـتاديوم آزادي، جنب پاركينگ شركت واحد برگزار 
مي گردد. لذا از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا دارد در 

جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
ضمناً دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره 
2ـ قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانوني 

3ـ تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1398/12/29
4ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 

5ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

مي باشد.
هيأت مديره 

آگهي مناقصه
 پيمانكاري سورت سيب زميني (نوبت دوم) 

شـركت كشـاورزي و دامپـروري ران در نظر دارد عمليات سورت 
حدود 1600 تن محصول سيب زميني توليدي خود در منطقه فيروزكوه 

در قالب مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت كســـب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و فرم 
شرايط شـــركت در مناقصه به آدرس محل برگزاري مناقصه و يا به سايت 

شركت به آدرس www.agri-ran.ir، مراجعه فرمايند.
و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرمايند.

09111564138ـ  6ـ32328095ـ017ـ  09111552593
 آخرين مهلت واريز سپرده و ارائه پاكت پيشنهاد قيمت: ساعت 9 صبح 

روز دوشنبه مورخ 1399/06/24
تاريـخ و زمان برگزاري مناقصه: ســـاعت 10 روز دوشـــنبه مورخ 

1399/06/24
محل برگزاري مناقصه: گرگانـ  خيابان مالقاتيـ  بلوار شهيد شكاري 

ـ جنب اداره كل شيالتـ  دفتر مركزي شركت.
شركت كشاورزي و دامپروري ران

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
و مجمع عمومي عادي ساالنه

 اعضاي پيوسته انجمن اپتيك و فوتونيك ايران 
بدينوســـيله از همه اعضاي پيوسته انجمن دعوت مي شود در 
جلســـه مجمع عمومي فوق العاده انجمن كه ساعت 10 صبح 
روز پنج شنبه 1399/7/10 و مجمع عمومي عادي ساالنه كه 
ســـاعت 11 صبح همان روز در دفتر انجمن تشكيل مي شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1ـ تغيير اساسنامه 
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه:

1ـ استماع گزارش مالي براي دوره مالي منتهي به سال 98
2ـ استماع گزارش بازرس قانوني 

3ـ بررســـي و تصويـــب ترازنامه و صورت حســـاب درآمد و 
هزينه هاي سال مالي مذكور 
4ـ تعيين ميزان حق عضويت 

5ـ تصويب برنامه 5 ساله انجمن 
6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق است.

هيئت مديره انجمن اپتيك و فوتونيك ايران 

آگهى تغييرات
 شركت كاوشگران كاسپين قزوين شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 14209 و شناسه ملى 14006069035 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/17 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى سروش كشاورز قاسمى كد ملى 4310359183 
وآقاى محمدرضا كشاورز قاسمى كد ملى 4322683614 وآقاى بهنام يعقوب 
خانى غياثوند كد ملى 4310341675 بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت 

2 سال انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى قزوين 
(912895)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت كاوشگران كاسپين قزوين (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 14209 و شناسه ملى 14006069035 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/09/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : آقاى سروش كشاورز قاسمى با كد ملى 4310359183به سمت 
مدير عامل و عضوهيات مديره  آقاى محمدرضا كشـــاورز قاســـمى با كد ملى 
4322683614 به سمت رئيس هيات مديره خانم سميرا كشاورز قاسمى با كد 
ملى 4310186351 به سمت نايب رييس هيات مديره انتخاب گرديدند. كليه 
اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك سفته بروات شركت به امضاى مديرعامل يا رئيس 
هيات مديره منفردا همراه با مهر شركت و اسناد و اوراق عادى شركت به امضاى 

مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى قزوين 
(912897)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت كاوشگران كاسپين قزوين شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 14209 و شناسه ملى 14006069035 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- آقاى ســـروش كشـــاورز قاسمى كد ملى 
4310359183 وآقاى محمدرضا كشاورز قاسمى كد ملى 4322683614 
و خانم سميرا كشـــاورز قاسمى كد ملى 4310186351 بعنوان اعضاء هيئت 
مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند. 2- آقاى حسين حيدر ى تبار كد 
ملى 4310334997 به ســـمت بازرس اصلى و خانم رقيه چناسى با كد ملى 
4323330154 به عنوان بازرس على البدل به مدت يكســـال مالى انتخاب 

گرديدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى قزوين 
(912898)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت طراحى و ساخت قطعات صنايع ايران (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 149 و شناسه ملى 10861433645 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/04/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- ترازنامه شـــركت براى سال مالى منتهى به 
1398/12/29 به تصويب رســـيد. 2- موسســـه حسابرســـى دايارهيافت 
(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10380076460 به عنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى فاطر (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100188574 
به عنوان بازرس على البدل براى ســـال مالى منتهى به 1399/12/29 انتخاب 
گرديد . 3- روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت براى 

سال مالى منتهى به 1399/12/29 تعيين گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهرستان 
البرز-قزوين (912910)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت كارخانجات قند قزوين شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 11 و شناسه ملى 10861402562 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/04/05 و 
تائيديه شماره 122/664491 مورخ 1399/04/09 سازمان بورس و اوراق بهادار 
(مديريت نظارت بر ناشـــران بورسى) تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- صورتهاى 
مالى براى ســـال مالى منتهى به 1398/12/29 به تصويب رسيد. 2- موسسه 
حسابرسى و خدمات مديريت سامان پندار با شناسه ملى 10100525069 و 
موسسه حسابرســـى بهبود سيستم هاى مديريت حسابرسين با شناسه ملى 
10100316991 به ترتيب بعنوان بازرس قانونى اصلى و على البدل براى سال 
مالى 1399 تعيين گرديدند. 3- روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج 
آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 4- آقاى مرتضى عليجانى 4321995361 - 
شركت بازرگانى پوياگستر دنيا سهامى خاص 10102819053 - آقاى جواد 
يزدى پور  4321972493 - آقاى مجيد كاشانى زاده 4323300786 و آقاى 
فرزاد عليجانى 4324210802 بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال 

انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبيك 
(912937)

آگهى تغييرات شركت كارخانجات قند قزوين (سهامى عام)
 به شماره ثبت 11 و شناسه ملى 10861402562 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آدرس محل شركت از آبيك (نشانى سابق) به آدرس جديد: استان قزوين 
شهرستان آبيك بخش بشاريات روستاى يزبر كدپستى 3448144396 تغيير 

يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آبيك 
(912936)

**********************
آگهى تغييرات شركت سيمان مازندران

 سهامى عام به شماره ثبت 9 و شناسه ملى 10100665220 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/02/03 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- صورتهاى مالى وتقسيم سود سال مالى منتهى 
به 1398/09/30مورد تصويب قرارگرفـــت. 2- اعضاء هيئت مديره تاتاريخ 
1401/02/03 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: شـــركت سرمايه گذارى و توسعه 
صنايع سيمان( ســـهامى عام) به شناسه ملى 10102593454 گروه صنايع 
سيمان كرمان(شركت سهامى عام) به شناسه ملى 10630019476 شركت 
سيمان شمال(سهامى عام)به شناسه ملى 10100246682 شركت سهامى عام 
ســـيمان فارس و خوزستان به شناسه ملى 10100235615 شركت توليدى 
سيمان فيروزكوه ( سهامى عام) به شناسه ملى 10100040154 3- روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 4-حسابرس 
مستقل و بازرس قانونى سازمان حسابرسى به شماره ثبت 68692 و شناسه ملى 
10101136332 بعنوان حســـابرس مستقل و بازرس قانونى براى سال مالى 

منتهى به پايان آذر ماه 1399 انتخاب گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نكا 
(913277)

********************** 
آگهى تغييرات شركت سايپا پلوس سهامى خاص

 به شماره ثبت 503 و شناسه ملى 10860081100 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/05/22 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: كليه اسناد و اوراق بهادار با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود و در غياب مديرعامل با امضا دونفر از اعضاى 
هيئت مديره و با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و كليه مكاتبات عادى و ادارى با 
امضاى مديرعامل و در غياب مديرعامل با امضاى يكى از اعضاى هيئت مديره با 

مهر شركت داراى اعتبار مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گلپايگان 
(913496)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت فرآورى ذغال سنگ پروده طبس سهامى عام
 به شماره ثبت 16771 و شناسه ملى 10260377008 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/04/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: - صورتهاى مالى شركت شامل ترازنامه، سود و زيان 
و گردش وجوه نقد براى ســـال مالى منتهى بـــه 1398/12/29 مورد تصويب 
قرار گرفت. - مؤسسه حسابرســـى رايمند و همكاران (حسابداران رسمى) به 
شناسه ملى 10100505999 بعنوان بازرس اصلى و مؤسسه حسابرسى رازدار 
(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100129086 بعنوان بازرس على البدل 
شركت براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. - روزنامه هاى كثيراالنتشار دنياى 

اقتصاد و اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى اصفهان 
(913667)

********************** 
آگهى تغييرات شركت آذر سپيد دانه اردبيل سهامى خاص

 به شماره ثبت 7566 و شناسه ملى 10861174892 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/06/15 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : تغيير محل شركت مورد بحث و بررسى قرار گرفت در نتيجه محل شركت 
در واحد ثبتى اردبيل به آدرس جديد: استان اردبيل ، شهرستان اردبيل ، بخش مركزى 
، شهر اردبيل، محله شهرك سبالن فاز2 ، كوچه ((سليم خليلى)) ، خيابان جيحون ، 
پالك 0 ،  ساختمان خورشيد ، طبقه سوم ، واحد 34 كد پستى 5619857669تغيير 

يافت و ماده4اساسنامه مربوطه به شرح مذكوراصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى اردبيل 
(913799)

********************** 
آگهى تغييرات شركت رهام سبحان پيشگام سهامى خاص

 به شماره ثبت 9466 و شناسه ملى 10780129869 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس:استان مركزى 
،بخش مركزى ،  شـــهر اراك، محله سبحانى ، كوچه گلشن 3 ،كوچه گلشن ، 
پالك 34 ، طبقه همكف-كدپستى3815999456 انتقال يافت و ماده مربوط 

در اساسنامه اصالح شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى اراك 
(913903)

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333 

 بقيه از صفحه 8

آگهي مفقودي مجوز به شماره 
206/7604 مورخ 91/05/14 
مجموعه ورزشي شهيد عماد مغنيه 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري سمند مدل 1391 به 
 NAAC91CCXDF625776 :شماره شاسي

به شماره پالك: 88 ايران 667 و 23 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

مهر مسجد امام رضا (ع) به شماره 
سريال 001/019/035/الف 
در تاريخ 99/06/01 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز و كارت خودرو رانا به شماره 
 NAAU01FE6GT145443 :شاسي
به شماره پالك: 10 ايران 885 ب 41 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز پژو پارس ش پ 57ـ  373 ل 37 
 NAAN01CA4FH174050 ش شاسي
ش موتور 124K0612594 مفقود شده و 

فاقد اعتبار است. 

سند مالكيت راهور موتورسيكلت به شماره 
پالك 63157 ايران 134 و شماره شاسي 

N2G***110W9591568 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند سبز مالكيت راهور موتورسيكلت به 
شماره پالك 63157 ايران 134 و شماره 

شاسي N2G***110W9591568 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كارخانه، تسلسل اسناد و برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 91 به شماره پالك 268 س 34ـ  ايران 66 و موتور 

 NAAN01CA3CK800069 12491027101 و شاسي
به نام زهرا رسول پور مفقود و فاقد اعتبار است.  (بناب) 

كارت كيشوند اينجانب 
سوگل كوباسي به شماره 

145965/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت سايپا 
مدل 95 به شماره پالك 
659 ل 71ـ  ايران 25 و 

موتور 5377707 و شاسي 
 NAS451100F4937705
به نام ابراهيم نصيريان آذر 

بناب مفقود و فاقد اعتبار است. 
(بناب) 

سند كارخانه، تسلسل 
اسناد، كارت موتور و برگ 
سبز موتورسيكلت هوندا 
125 مدل 94 به شماره 
پالك 49645ـ  ايران 

129 و موتور 9402063 
و تنه 1460993 مفقود 

و فاقد اعتبار است. 
(بناب) 

پروانه بهره برداري يك حلقه چاه 
كشاورزي به شماره بهره برداري 
54/3/3681/877 و شماره 
اشتراك 111515025217 
به نام اللهويردي شاكري واقع 
در اراضي زراعي آغاجري بناب 

مفقود و فاقد اعتبار است. 
(بناب) 

كارت ماشين و كارت سوخت 
و سند كمپاني خودرو سواري 

پژو 206 نقره اي متاليك 
مدل: 1383 به شماره شاسي: 
83648517 به شماره پالك: 
66 ايران 188 و 79 به شماره 
 10FSS14845756 :موتور

گيتي امير فلسفي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند و شناسنامه و كارت خودرو 
سواري پرايد 141DLX1 رنگ 

نقره اي مدل 1386 شماره 
موتور 1482286225290 

شماره شاسي 2119361 
شماره پالك ايران 83 

ـ122ن73 بنام فاطمه حسن پور 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

است. گناوه: خالقي 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
405 مدل 1396 به شماره 
پالك 969 ج31 ايران 96 به 

 164B0120118 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAM31FE2HK613649
مفقود گرديده و از اعتبار ساقط 

مي باشد. شاهرود

اينجانب زهرا رسول پور مالك خودرو 
پژو پارس مدل 91 به شماره شهرباني 

268 س 34ـ  ايران 66 و شماره شاسي 
NAAN01CA3CK800069 و شماره 

موتور 12491027101 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده ام. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 

14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 
پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

(بناب)

برگ سبز سايپا 131 مدل 1393 به 
شماره پالك 62ـ  534د18 و شماره 
موتور 5099520 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (ساري) 

برگ سبز سايپا 131 مدل 1393 به 
شماره پالك 62ـ  535د18 و شماره 
موتور 5105844 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (ساري) 

دفترچه كمكي سواري پژو روا به شماره 
و پروانه تاكسي 3132/الف/97 به نام 
ابوالفضل رضا دوخت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.  قائم شهر 

سند كمپاني پژو 206 مدل 1384 به شماره پالك 
72ـ  841 م 67 و شماره موتور FSS14794841 و 
شماره شاسي 83642383 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.  (ساري) 

اصل سند كمپاني و برگ سبز 206 رنگ سفيد مدل 
 182A0002969 96 پالك 75ـ  989 ب 14 موتور

شاسي NAAP03EE0HJ084422 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز وانت پيكان مدل 88 رنگ سفيد پالك 
65ـ  426 د 59 شماره موتور 11488034671 
شاسي NAAA36AA39G857681 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ كمپاني خودرو سواري سمند ال ايكس سفيد 
 NAACR1HE5FF608913 :به شماره شاسي

به شماره موتور: 147H0160739 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني سواري سمند مدل 1392 به شماره هاي 
پالك 92ـ  873 ب 44 موتور 147H0032764 شاسي 
NAACJ1JC2DF137612 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.  ( آمل) 

برگ سبز و كارت و پالك 
اطاق و پالك انتظامي متعلق 
به كاميون كشنده بنز مدل 

1982 رنگ سبز پالك 
15ـ  651 ع47  موتور 
10287257 شاسي 

 000000014960095
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 

شناسنامه (برگ سبز) خودرو سواري 
پرايد تيپ جي تي ايكس آي رنگ 

سفيد روغني مدل 1386 به شماره 
پالك ايران  73ـ  233 ص52 به 

شماره موتور 2003890 به شماره 
شاسي s1412286112757 به 
مالكيت حجت اهللا رمضاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
ممسني احمدي 

پروانه ساختماني به شماره 
88010930 و تاريخ صدور 
1390/01/29 به نشاني 
بلوار پيروزي كوچه جوي 

مويدي قطعه شماره 1 واقع 
در بخش 2 ثبتي و منطقه 4 

شهري به نام احمد ابراهيمي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.  كرمان 

برگ سبز سواري پرايد صبا جي تي 
ايكس به مالكيت: زري معصومي 
كاهه كدملي: 5729957246 

رنگ: سبز يشمي متاليك 
مدل: 1380 شماره موتور 

00209214 شماره شاسي: 
S1412278618566 به شماره 
پالك: 812 ل 55 ايرن 21 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز كاميون مدل 
1397 به شماره شاسي: 

 N5T6CA425JDT01765
به شماره موتور: 

 CA6DM242E452962922
به شماره پالك: 48 ايران 333 ع 
42 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

سند مالكيت و برگ كمپاني وانت 
رنو تندر 90 رنگ سفيد شيريـ  
روغني مدل 1394 شماره موتور 

100016375RR105679 شماره 
شاسي NAAUSRBYVFA701370 به 
شماره پالك 88ـ  832 ط 79 به نام سازمان 
شركت آذين مديران پرچم آرين مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

خمين 

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) پژو 405 جي ال 

ايكس XU7 مدل 1396 رنگ 
خاكستري متاليك شماره پالك 

859 م 74 ايران 19 شماره موتور 
124K1125251 شماره شاسي 
 NAAM11VE0HK012974

به نام اميرعلي رحيمي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

نظر به اينكه پروانه بهره برداري 
معدن مس كت كالغ به شماره 

15704 مورخ 1395/04/19 
به نام آقاي حميد كالنتري مفقود 
گرديده است لذا بدينوسيله به 
اطالع مي رساند كليه مفاد پروانه 

مزبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه 
بهره برداري مذكور هيچ گونه ارزش 

و اعتبار قانوني ندارد.  كرمان 

سند كمپاني موتورسيكلت ساوين 
مدل 1389 به شماره پالك

 817ـ  58874 با شماره موتور 
NDR125*020107392* 

و شماره شاسي 
NCR***125E8936693 به نام 

محمد رضائي گزكي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز خودرو پژو 206 
مدل 1398 به شماره پالك 

77 ايران 468ي43 و شماره 
 167B0071347 موتور

و شماره شاسي 
 NAAP13FE1KJ353403
به نام سميه موسيوند مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

اينجانب سميرا چاله چاله مالك خودرو وانت 
آريسان مدل 1396 به شماره انتظامي 129 

 118J5007360 ل96 ايران 19 شماره موتور
 NAAB66PE8HC402718 شماره بدنه
به علت فقدان اسناد فروش سند تقاضاي 

رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده ام لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف 10 روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 

پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.  بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد. همچنين شناسنامه 

مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت مشخصات آن 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند ناوگان 
شماره 42322566 
مربوط به كاميون بنز 

2635 به شماره انتظامي 
787 ع 22 ايران 33 
داراي شماره شاسي 

6611497 متعلق به 
شركت حمل و نقل و 

خدمات دريايي آبادان 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند ناوگان 
شماره 4232551 
مربوط به كاميون بنز 

2635 به شماره انتظامي 
127 ع 22 ايران 33 
داراي شماره شاسي 

6611520 متعلق به 
شركت حمل و نقل و 

خدمات دريايي آبادان 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
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ســـرويس شهرستان ها: سال 
تحصيلى جديد با برپايى مراسم نمادين 
در مدارس سراسر كشور ديروز رسما 
آغاز شد و خانواده ها  فرزندان خود را 
به اميد رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى هاى اجتماعى، روانه 
مدرسه كردند اما شواهد موجود از 
بى توجهى به سالمت دانش آموزان 
در برخى مدارس شهرســـتان هاى 

مختلف حكايت دارد.
ديروز حال و هواى بازگشايى 
مدارس به دليل شيوع ويروس كرونا 
مانند ســـال هاى قبل نبود. شمار 
زيادى از دانـــش آموزان از طريق 
فضاى مجـــازى در كالس درس 
حاضر شـــدند و شمار ديگرى هم  
با حضور در مدرســـه ، سال جديد 
تحصيلى را آغاز كردند . در شرايط 
فعلى خانواده ها با دل هاى نگران ، 
فرزندانشان را روانه مدرسه كرده اند 
و اميدوارند پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى هـــاى اجتماعى در 
مـــدارس مورد توجه قرار گيرد اما 
عكس هاى منتشر شده از نخستين 
روز ســـال تحصيلى جديد، از كم 
توجهى نســـبت به رعايت نكات 

بهداشتى حكايت دارد.
به طور حتم غفلت حتى در يك 
مدرسه هم مى تواند پيامد هاى خطرناك 
و جبران ناپذيرى به جا بگذارد ، لذا 
الزم است نظارت مسئوالن در اين 
حوزه تقويت شـــود و در صورت 
نبود امكانات الزم و ضعف بسترهاى 
اجراى ضوابط بهداشتى، از حضور 
فيزيكى دانـــش آموزان در مدارس 
مورد نظر جلوگيرى به عمل  آيد تا 
از وقوع فاجعه شيوع كرونا در ميان 

دانش آموزان جلوگيرى شود.
بـــه گزارش خبرنـــگار ما از 
شهرستان فريمان، دانش آموزان اين 
منطقه از كشورمان ديروز مانند ديگر 
محصالن سراسر كشور، با تصميم 
جديد و آنى مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش، راهى مدارس شدند اما 
صحنه هاى عجيب و بى تدبيرى ها، 
اولياى دانش آموزان را دچار حيرت 
و نگرانى كرده اســـت.عدم رعايت 
فاصلـــه گذارى اجتماعى و حضور 
پرتعداد دانش آموزان در كالس درس 
از جملـــه موارد بى توجهى مديران 
مدارس است كه تداوم اين وضع ، 
احتمال ابتالى دانش آموزان به كرونا 

را افزايش خواهد داد.
اما عالوه بر اين شهرســـتان، 
والدين در مناطق مختلف كشورمان 
به دليل ازدحام زياد دانش آموزان در 
مدارس و بى توجهى مديران، نسبت 
به ميزان ايمنى فرزندانشان در مدارس 
دچار شك و شبهه شده اند و خواستار 
توجه مسئوالن عالى وزارت آموزش 

و پرورش به اين موضوع هستند.
با همه اين احوال سال تحصيلى 
شـــروع شده است و نظام آموزشى 
كشـــور بايد در انتظـــار روزهاى 

پردغدغه باشد ولى بيش از هرچيزى 
ابتدا سالمت و سپس كيفيت آموزش 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
به نگراني و سؤاالت والدين 

پاسخ داده شود 
فرزانه آقامحمدي، مادر كودكان 
2 قلوي زنجاني اســـت كه امسال 
فرزندانـــش وارد پايه اول ابتدايي 
مي شوند، او  در اين باره به خبرنگار 
ايرنا گفت: به نظـــرم بايد در اين 
اوضاع و احوال كرونايي و قرمز شدن 
وضعيت استان زنجان تمامي مدارس 
غيرحضوري برگزار شود. وي اضافه 
كرد: پروتكل هاي بهداشتي به صورت 
دقيق در مـــدارس اجرايي نخواهد 

شد و به اين دليل معلمان نمي توانند 
تمام وقت و جز به جز  پروتكل ها 
را رعايت كنند و به عبارتي مواظب 
دانش آموزان و به ويژه كالس اولي ها 

باشند. 
ليال اميني ديگر شهروند داراي 
دانش آمـــوز ابتدايي زنجاني با ابراز 
نگراني از بازگشايي مدارس و آموزش 
حضوري ادامه داد: مشكلي كه وجود 
دارد، اين است كه دانش آموزان مقطع 
ابتدايي نمي توانند آنگونه كه بايد و 
شايد بهداشت لوازم تحرير و ديگر 
وســـايل همراه خود را حفظ كنند 
و از ضدعفوني كردن دســـت ها و 
وسيله هاي خود چندان آگاهي ندارند 
و اين براي سالمت آنها مشكل ساز 

خواهد شد. 
وي اضافه كرد: از طرفي حفظ 
فاصله دانش آموزان كه به طور معمول 
در زنگ تفريح با يكديگر در حياط 
مدرسه و ســـالن ها برخورد دارند، 

دشوار و گاه غيرممكن است.
حفظ ســالمت دانش آموزان 

باالترين اولويت است
اســـتاندار خراسان رضوى در 
آيين بازگشايى مدارس در هنرستان 
كار و دانش جمليه متقيان ميالنى با 
تبريك آغاز سال تحصيلى، سياست 

استان در فرآيند بازگشايى مدارس 
را مبتنى بر سياســـت هاى ستاد ملى 
كرونا و وزارت آموزش و پرورش 
اعالم كرد و گفت: نشســـت امروز 
نمادين اســـت و كالس ها بر اساس 
تصميم هاى نظام آموزشى كشور برپا 

خواهد شد.
عليرضا رزم حسينى با بيان اين 
كه بر اساس پروتكل هاى بهداشتى 
جلسات بايد به طور مختصر برگزار 
شود، تأكيد كرد: حفظ سالمت مردم 
و دانش آمـــوزان باالترين اولويت 

است.
وى حضور فرماندهان نظامى و 
انتظامى در اين مراسم نمادين را نشان 

از اهميت آموزش، پرورش و سالمت 
دانست و ادامه داد: براى اجراى هر 
طرحى درباره نظام آموزشى در سطح 

استان آمادگى كامل داريم.
همچنين مديـــركل ارزيابي و 
عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
وزارت آموزش و پرورش در آيين 
آغاز ســـال تحصيلي 1400ـ1399 
در استان سمنان گفت: سال جديد 
تحصيلي بر بستر سامانه شاد، مدرسه 
مجازي و آموزش تلفيقي حضوري و 

مجازي برنامه ريزي شده است. 
زهرا مظفر در دبيرستان دخترانه 
دور اول پيامبر اعظم(ص) ســـمنان 
افزود: نظام آموزشـــي سال قبل با 
آموزش هـــاي مجازي چندان پيوند 
نخورده بود، اما امسال با بستر سامانه 
شاد، مدرسه مجازي و آموزش تلفيقي 
حضـــوري و مجازي مي توان براي 

تحصيل دانش آموزان اقدام كرد. 
مظفر يادآور شـــد: بيش از 15 
ميليون دانش آموز در سال تحصيلي 
جاري در نقاط شـــهري، روستايي 
و عشـــايري كشور تحصيل خود را 

آغاز كرده اند. 
 شــرايط براي حفظ سالمت 

دانش آموزان مهيا است
حق شناس، استاندار گلستان هم 

در آيين بازگشايي مدارس اين استان 
گفت: شـــرايط براي حفظ سالمت 
دانش آمـــوزان در مدارس با اجراي 
كامـــل و دقيق دســـتورالعمل ها و 

پروتكل هاي بهداشتي مهيا است. 
احمد گودرزيان سرپرســـت 
فرمانداري بروجـــرد هم در آيين 
بازگشايي مدارس در مدرسه ابتدايي 
پسرانه شهيد كالهدوز بروجرد گفت: 
مهارت آموزي سالمت در سال جديد 
تحصيلي در اولويت كاري معلمان و 

مديران مدارس قرار بگيرد. 
زنگ سال جديد تحصيلي با 

ياد شهيد سردار سليماني
 زنگ سال جديد تحصيلي در 

2873 مدرســـه استان البرز با شعار 
«مهر با نشاط در بستر شاد و لبيك 
يا حسين(ع)» و به ياد شهيد مقاومت 
ســـردار  حاج  قاسم سليماني   با 
هـــدف ترويج فرهنگ غني ايثار و 
شـــهادت در ميان دانش آموزان به 

صدا درآمد.
  ساالر قاسمي، مديركل آموزش 
و پرورش اســـتان البـــرز درآيين 
بازگشـــايي مدارس در دبيرستان 
دخترانه شهيد محمد زارع آموزش 
و پرورش ناحيه  3 كرج با اشاره به 
اينكه مهمترين دغدغه سال جديد 
تحصيلي حفظ سالمت دانش آموزان 
است، افزود: از اولياي دانش آموزان 
هم درخواســـت مي كنيم مراقب 
فرزندانشـــان دراين شرايط خاص 

كرونايي باشند.
   اجباري وجود ندارد

رئيس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان دماوند گفت: همزمان با 
آغاز سال تحصيلي هيچگونه اجباري 
براي حضور دانش آموزان در مدارس 
شهرستان وجود ندارد و اوليا در اين 

خصوص مختار هستند. 
مهرداد پورفتحي با اشـــاره به 
آخرين تمهيدات و اقدامات صورت 
گرفته در سطح مدارس دماوند به منظور 

بازگشايي و حضور دانش آموزان در 
مدارس اظهار داشت: تمامي مدارس 
اين شهرستان آمادگي هاي الزم براي 
بازگشايي بر اساس سياست هاي ستاد 

ملي مبارزه با كرونا را دارد. 
بازگشايى مدارس در استان هاي 

اردبيل و مازندران
 251 هزار دانش آموز مقاطع و 
پايه هاي تحصيلي استان اردبيل   با 
برگزاري آيين زنگ بازگشايي مدارس 
و با رعايت و كنترل الزامات بهداشتي 
مربوط به شـــيوع كرونا سال جديد 

تحصيلي را آغاز كردند.
احمد حسين زادگان استاندار 
مازندران هم در آيين زنگ نمادين 
بازگشــــايي مدارس مازندران در 
مدرسه مرحوم شهابي سيمرغ، عبور 
از شرايط كرونا را از طريق همدلي 
دانســــت و افزود: موج اول و دوم 
شيوع كرونا ناشي از جدي نگرفتن 
و عادي انگاري شرايط در مازندران 
بود، اما امروز بايد همگي عزم خود 
را جزم كنيم تا به ســــالمت از اين 
بحران بگذريم. در عرصه آموزش و 
پرورش نيز امسال تالش شده است 
از ظرفيت خود دانش آموزان مدارس 
كمك بگيرند و همه دانش آموزان به 
عنوان هميار سالمت، مراقب سالمت 

خود و معلمان باشند.  
 زنگ آغاز سال تحصيلي در 

خوزستان و اصفهان
 زنگ آغاز سال جديد تحصيلي 
در استان خوزستان همزمان با سراسر 
كشور در دبســــتان امام  هادي(ع) 
شهرك طالقاني شهرستان ماهشهر 

به صدا در آمد.
كوروش مودت مديركل آموزش 
و پرورش خوزستان در آيين نواختن 
زنگ بازگشايي مدارس گفت: امسال 
به دليل شيوع كرونا سالي متفاوت و 
استثنايي را براي بازگشايي مدارس 
داريم و الزم است كه اوليا، معلمان 
ومديــــران مدارس نهايت همكاري 
را براي ســــپري كردن سال جديد 

تحصيلي داشته باشند. 
همچنين مدارس استان اصفهان 
بــــه جز شهرســــتان هاي اصفهان، 
فالورجان، خميني شهر و نجف آباد 
با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
همزمان با سراسر كشور صبح ديروز 

بازگشايي شد. 
  فريــــدون همتي اســــتاندار 
هرمزگان هم در آيين آغاز ســــال 
تحصيلي مدارس اســــتان گفت: 
وضعيت مدارس اســــتان به لحاظ 
احتمال شيوع كرونا لحظه به لحظه 
از سوي دانشگاه علوم پزشكي رصد 
مي شــــود تا خانواده ها از اين بابت 

نگراني نداشته باشند. 
خبر ديگر اين كه سال جديد 
تحصيلي در بندرگناوه استان بوشهر 
با حضور 20 هزار و 500 دانش آموز 
با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي 

آغاز شد.

افزايش 31 درصد ي صادرات غير نفتيسايه روشن وضع سالمت دانش آموزان پس از بازگشايى مدارس
 در بنادر غرب هرمزگان 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:مدير بنادر و دريانوردي غرب هرمزگان 
از جابجايي حجمي نزديك به 2 ميليون تن انواع كاال و جهش صعودي 
662 درصدي تخليه و بارگيري كانتينر و پهلوگيري بيش از 6 هزار فروند 

شناور در 5 ماهه نخست سال جاري خبر داد. 
قاســـم عسكري نسب با تشريح عملكرد 5 ماهه بنادر غرب استان 
اظهار داشت: در اين دوره زماني در مجموع يك ميليون و 779 هزار و 
777 تن انواع كاال در بنادر غرب هرمزگان تخليه و بارگيري شد كه از 
اين ميزان، 860 هزار و 985 تن كه رشـــد 10 درصدي را نشـــان مي دهد 
مربوط به كاالهاي غير نفتي و 921 هزار و 70 تن ديگر به فرآورده هاي 

نفتي اختصاص دارد. 
عســـكري نســـب ميزان صادرات كاالهاي غيرنفتي در بنادر غرب 
هرمزگان را 429 هزار و 83 تن اعالم كرد و افزود: عمده اين محموله هاي 
صادراتي شامل ميوه و تره بار، خشكبار، مواد معدني و مصالح ساختماني 
بوده است كه در اين بخش از عمليات، افزايش 31 درصدي را نسبت به 

مدت مشابه سال قبل شاهد بوديم. 
عسكري نسب با اشاره به افزايش فعاليتهاي كابوتاژي بيان كرد: از 
مجموع صادرات غير نفتي انجام شده، 371 هزار و 369 تن به صورت 
رويه كابوتاژ (كران بري) در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد كه رشد 29 
درصدي داشـــته است. وي افزود: حجم صادرات محصوالت كشاورزي، 
دامي و احشام به 129 هزار و 614 تن رسيد كه نشانگر رشد 22 درصدي 
است. عسكري نسب با اشاره به حجم 37 هزار و 257 تن ترانزيت كاالهاي 
غيرنفتي در بنادر غرب هرمزگان در 5 ماهه نخســـت سال 99 كه عمده 
آن محموله خودرو بوده است، اظهار كرد: بندرلنگه با توجه به موقعيت 
استراتژيك جغرافيايي و داشتن كمترين فاصله دريايي با بنادر كانوني منطقه 
و از جمله بنادر امارات متحده عربي، در زمره بنادر فعال ترانزيتي كشور 
محسوب مي شود؛ به طوري كه اين بندر با تخليه 17 هزار و 770 دستگاه 
خودرو ترانزيتي در 5 ماهه ســـال جاري همچنان بيشـــرو در ترانزيت به 

لحاظ تعداد و باال بودن سرعت تخليه بوده است. 
پيش بيني برداشت 25 هزار تن پسته

 از باغ هاي دامغان 
  دامغانـ  خبرنگاراطالعات:رئيس جهاد كشاورزي شهرستان دامغان 
از پيش بيني برداشت 25 هزار تن پسته از باغ هاي دامغان درسال جاري 
به عنوان قطب اين محصول در سطح استان خبر داد و گفت: اين ميزان 
محصول از 13 هزار هكتار باغ هاي مثمر شهرستان دامغان برداشت خواهد 
شد. سيدمحسن طباطبائيان افزود:دامغان 5 هزار و 500 بهره بردار بخش 
پســـته دارد.   وي خاطرنشان كرد: مجموع باغ هاي شهرستان دامغان بيش 
از 16 هزار و 500 هكتار است كه از اين ميزان 13 هزار هكتار مثمر و 

مابقي در دست ايجاد و محصول دهي و يا نهال است. 
بخشدار قلعه نو:مراكز نگهدارى ضايعات 

جمع آورى مى شوند
شـــهرريـ  خبرنگار اطالعات: بخشدار قلعه نو ازآغاز مرحله دوم 
نظارت وگشت مشترك دربخش قلعه نو با حضور نمايندگان بخشداري و 
كارشناس محيط زيست شهرستان ري خبر داد. عليرضا صادقي خاطرنشان 
كرد: كســـاني كه در اين مراكز به جمـــع آوري ضايعات مي پردازند، در 
معرض انواع بيماري هاي عفوني ويروســـي قرار دارند و محل نگهداري 
ضايعات و زباله ها در داخل روستا و اطراف آن، مي تواند موجب شيوع 

انواع بيماري ها شود.
صادقي بر ضرورت جمع آوري اين مراكز ضايعاتي و زباله در بخش 
قلعه نو از ســـوي دســـتگاه هاي مربوطه تاكيد كرد. در آيين اجراي طرح 
ياد شـــده عابدي كارشناس محيط زيست شهرستان ري نيز بر ضرورت 

جمع آوري مراكز تفكيك و دپوي ضايعات تاكيد كرد.
*تجهيز اداره برق شهرستان ري به باالبر 17 متري  

اداره برق شهرستان ري به  خودرو باالبر 17 متري مجهز شد.معاون 
مديرعامل و سرپرست منطقه برق شهرستان ري در حاشيه نمايشگاه دستاوردها 
و خدمات اداره برق در محل فرمانداري ري اظهار داشت: با تالش مجموعه 
اداره برق شهرستان ري در حال حاضر 40 پروژه با هدف تامين برق پايدار 
با اعتباري بالغ بر 8 ميليارد تومان در حال اجرا است.داود رحيمي افزود: به 
دليل محدوديت در تامين خودروي باالبر، برخي ماموريت هاي اداره برق 
شهرستان ري با مشكل روبرو بود كه با پيگيري فرماندار ويژه شهرستان ري 
يكدستگاه خودروي باالبر 17 متري به منظور پيشبرد ماموريت ها به اداره 

برق شهرستان اختصاص يافت. 

سرويس شهرستان ها: معاون عمران و توسعه امور 
شـــهري روستايي وزير كشور گفت: 15 هزار ميليارد 
ريال از ابتداي امســـال تاكنون از سوي اين سازمان به 
شـــهرداري  هاي شهرهاي با زير 50 هزار نفر جمعيت 

كشور پرداخت شده است. 
مهدي جمالي نژاد در ايالم اظهار داشت: با اينكه 
تحريم ها بر منابع درآمدي تأثير گذاشته و شيوع كرونا 
نيـــز بر اين موضوع دامن زده، اما دولت تالش كرده 
است شهرداري ها بويژه در مناطقي كه كمتر از 50 هزار 
نفر جمعيت دارند، از كمك هاي مالي و تسهيالتي بي 

نصيب نمانند. 
رئيس سازمان و شهرداري ها و دهياري ها افزود: هر 
سال از محل عوارض سوخت مبالغي در اختيار سازمان 
همياري شهرداري ها قرار مي گيرد كه در 6 ماه نخست 
امســـال 15 هزار ميليارد ريال در اختيار شهرداري هاي 

زير 50 هزار نفر جمعيت قرار گرفت. 
معاون وزير كشور از پرداخت كمك هاي بالعوض 
و تســـهيالت به شهرداري هاي سراسر كشور در قالب 

ماده 58 خبر داد. 
جمالي نژاد به پروژه هاي هفته دولت در سراســـر 
كشور اشاره كرد و يادآور شد: 18 هزار پروژه با حجم 

سرمايه گذاري 500 هزار ميليارد ريال همزمان با هفته 
دولت در ايران اسالمي به بهره برداري رسبد. 

وي تأكيد كرد: شيوع كرونا باعث وقفه و خللي در 
اجراي پروژه هاي زيربنايي نشد، به طوري كه در ديدار 
از استان هاي كرمانشاه و ايالم پروژه هاي متعددي افتتاح 
شد، در كرمانشاه 810 پروژه با هزينه 40 هزار ميليارد 
ريال و در ايالم 233 پروژه با سرمايه گذاري 37 هزار 

ميليارد ريال هفته دولت به بهره برداري رسيد. 
جمالـــي نژاد از وجود بيـــش از 80 هزار پروژه 
نيمه تمام در كشـــور خبر داد و گفت: پروژه هايي در 
اولويت اجرا قرار دارند كه بيش از 80 درصد پيشرفت 
داشـــته و حالوت، شيريني و تأثيرگذاري بيشتري در 
زندگي و معيشت مردم داشته باشند، دولت اعتقادي به 
كلنگ زني پروژه هايي كه منابع مالي براي اجراي آنها 
پيش بيني نشـــده است، ندارد و در هفته دولت امسال 
نيز فقط يك هزار و 800 پروژه جديد كلنگ زني شده 
است. معاون وزير كشور تأكيد كرد: سازمان شهرداري ها 
نيز بنا بر تأكيد مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري بر 
مبنـــاي الگوي 3 ضرب در 100 + 65 تالش خود را 
به كار گرفته است در مدت باقيمانده از دولت پروژه هاي 

اولويت دار را به سرانجام برساند.  

قزوين ـ خبرنگار اطالعات: 
استاندار قزوين براي حل مشكل 
پساب خروجي واحد هاي فرآوري 
كشـــمش در استان قزوين مهلت 

3 ماهه تعيين كرد. 
هدايـــت اهللا جمالي پور در 
مصاحبه با خبرنگار ما با اشـــاره 
به صـــادرات 500 ميليون دالري 
كشـــمش از اين استان، بر تعهد 
واحد هاي توليد كننده كشـــمش 
نسبت به تصفيه پساب خروجي 
حاصل از شستشـــوي اوليه اين 
محصول ارزشـــمند استان تاكيد 
كرد و افزود: شستشـــو و فرآوري 
كشمش هاي تيزابي آاليندگي هاي 
زيادي در محيط زيست استان ايجاد 
مي كنـــد. به رغم اينكه واحد هاي 
توليـــد كننده اين محصول متعهد 
به تصفيه پســـاب خروجي ناشي 
از شستشـــوي كشمش بوده اند اما 
تا كنون بـــه تعهدات خود عمل 

نكرده اند. 

او بـــر لـــزوم احـــداث 
تصفيه خانه هـــاي كوچك مقياس 
براي واحد هاي فرآوري كشمش 
تاكيد كرد و افزود: سازمان محيط 
زيست استان پيشنهاد مناسبي براي 
اين واحد ها ارائه كرده اســـت و 
بر اين اســـاس هر واحد توليدي 
كشمش با هزينه 500 ميليون تومان 
مي توانـــد به تصفيه خانه كوچك 

مجهز شود. 
جمالي پور خاطر نشان كرد: 
تا 3 ماه آينده مســـئله تصفيه خانه 
واحد هاي كشـــمش استان بايد بر 
طرف شود و در صورت تخطي از 
زمان تعيين شده با واحد مربوطه 
برخورد خواهد شد. استاندار قزوين 
همچنين در مورد تخريب محيط 
زيســـت استان ناشـــي از پساب 
خروجي واحد هـــاي صنعتي در 
محدوده خارج از شـــهرك هاي 
صنعتي استان گفت: در سطح استان 
قزوين با يك پهنه صنعتي مواجه 

هستيم كه بخشـــي از واحد هاي 
توليـــدي خارج از شـــهرك هاي 
صنعتـــي ؛ به دليل هزينه بر بودن 
ساخت تصفيه خانه ها مشكالت 
زيادي را براي استان ايجاد كرده اند، 
كه اين مسئله به دليل سياست هاي 
غلط توســـعه صنعتي در گذشته 
در اســـتان به وجود آمده است و 
هر چند احداث واحدهاي آالينده 
در شـــهرك هاي صنعتي استان به 
شدت كنترل مي شود اما واحد هاي 
آالينده خارج از شهرك هاي صنعتي 
مشكالت زيست محيطي زيادي را 

براي استان به وجود آورده اند. 
وي از سازمان محيط زيست 
اســـتان قزوين خواست تا مسائل 
زيست محيطي واحد هاي توليدي 
قبـــل از معرفي بـــه دادگاه ؛ در 
قالب كميته اي متشـــكل از نمايند 
گان دادستاني استان، اداره اطالعات، 
محيط زيســـت و معاونت امور 

عمراني استانداري بررسي شود. 

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت 
شـــهرك هاي صنعتي چهارمحال و بختياري گفت: با 
امضاي يك تفاهم نامه  همكاري ســـه جانبه؛ پرديس 
نوآوري و صنعتي در شـــهرك صنعتي شهركرد ايجاد 

مي شود. 
حميدرضا فالح افزود: بر اساس مفاد اين تفاهم نامه 
به منظور اســـتقرارِ واحدهاي دانش بنيان و فنّ آور ؛ 
استانداري، شركت شهرك هاي صنعتي و پارك علم و 
فـــن آوري چهارمحال و بختياري براي ايجاد يك فاز 
تحت عنوان «پرديس نوآوري و صنعتي» در شـــهرك 
صنعتي شهركرد مشاركت مي كنند كه در اين زمينه از 
سوي شركت شهرك هاي صنعتي چهارمحال و بختياري 

زميني با مساحتي افزون بر 4هكتار در فاز 3 شهرك 
صنعتي شـــهركرد اختصاص يافت كه با معّرفي پارك 
علم و فن آوري استان،به تدريج به واحدهاي دانش بنيان 

واگذار مي شود.  
وي با اشاره به اهميّت استقرار واحدهاي دانش بنيان 
در شهرك ها و نواحي صنعتي، گفت: از ديرباز همواره 
موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت در شمار دغدغه هاي 
اقتصادي در ابعاد مّلي و منطقه اي بوده است كه عملياتي 
كردن مفاد اين تفاهم نامه ؛ عالوه بر بازتعريِف توسعه  
صنعتـــي بر مبناي فـــن آوري، مي تواند به اقدام هايي 
عملي براي پيونِد اين 2 نهاد مؤثر در توســـعه  پايدار 

تعبير شود. 

معاون وزير كشور: 15 هزار ميليارد ريال كمك به 
شهرداري هاي زير 50 هزار نفر جمعيت پرداخت شد

مهلت 3 ماهه براي ساخت تصفيه خانه واحد هاي 
فرآوري كشمش در قزوين  

ايجاد پرديس نوآوري و صنعتي در شهرك صنعتي شهركرد  

عدم رعايت فاصله گذارى اجتماعى در مدرسه 17 شهريور  فريمان و افزايش احتمال ابتال به كرونا

شركت عمران شهر جديد هشـــتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيئت مديره نسبت 
به برگزارى دو فراخوان عمومى يك مرحله اى به منظـــور تهيه، حمل، نصب، راه اندازى و 
آموزش بهره بردارى آسانسورهاى پروژه هاى مسكن مهر شـــهر جديد هشتگرد با مبلغ 
برآورد اوليه هر فراخوان معادل 48,000,000,000 ريال و به حروف چهل و هشت ميليارد 

ريال بر اساس قانون برگزارى مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.
نحوه خريد اسناد مناقصه: 

    ازكليه تامين كنندگان با داشتن گواهى و صالحيت هاى الزم اعم از ايمنى و ... دعوت 
به عمل مى آيد براى دريافت اسناد شـــركت در فراخوان ها از تاريخ 99/6/17 لغايت 
 https://setadiran.ir 99/6/26 به ســـامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى
مراجعه نمايند. آخرين مهلت بارگذارى اســـناد مناقصه در ســـايت مذكور تا ساعت 
16:00 روز  سه شـــنبه مورخ 99/7/8 مى باشد. اسناد هر دو فراخوان در ساعت 11 روز 
چهارشنبه مورخ 99/7/9 در سالن جلسات از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت 

بازگشايى مى شود. 
- مبلغ فروش اســـناد هر مناقصه 2,000,000 ريال به حروف دو ميليون ريال و قابل 

پرداخت از طريق سايت مى باشد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

- اصل فيش يا تضمين شـــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2,400,000,000 ريال را به 
 IR940100004001036906374199)  4001036906374199 حساب شماره
شبا) بانك ملى به نام شـــركت عمران شهر جديد هشتگرد واريز و در سايت بارگذارى شود. 
در صورت عدم امكان دريافت يا بارگذارى اســـناد در سايت با ارائه پرينت خطاى اعالم شده 
به اداره پيمان و رسيدگى شركت مراجعه فرمائيد. ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرآيند 
ارجاع كار، تا يك ســـاعت قبل از بازگشـــايى به دفتر اداره پيمان و رسيدگى شركت (به 
آدرس:شهر جديد هشـــتگرد فاز 2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صالحى، 

پالك 49) الزامى است. 
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان مى باشد.

ضمنا ارائه شناســـه مالـــى و كد اقتصـــادى شـــركت ، جهت دريافت اســـناد 
 الزامى مى باشـــد. آگهـــى اين مناقصـــه در پايـــگاه اينترنتى ملـــى مناقصات
  (https://iets.mporg.ir/) و پايـــگاه اينترنتـــى شـــركت عمـــران به آدرس
 www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و ســـامانه تـــداركات الكترونيك دولت 

(https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده مى باشد.

آگهى فراخوان عمومى يك مرحله اى
 به شماره 32 و 31-5-99/م

 (نوبت اول)

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه به عهده برنده يا برندگان مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

http://iets.mporg.ir :سايت پايگاه ملى مناقصات  www.tavanir.org.ir:نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :  سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير
http://moamelat.tbtb.ir: روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران 
بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اسناد: جهت شركت در مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر 

ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و     برنامه ريزي) الزامى مى باشد. 

- داشتن گواهينامه صالحيت ايمنى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراي عمليات توسعه ، اصالح و بهينه سازى شبكه هاى توزيع نيروى برق  در محدوده  عملياتى منطقه برق بهمن خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اى  (نوبت اول)

بهمن نام منطقه برق
991710368 شماره مناقصات
اجراي عمليات توسعه ،  اصالح و  بهينه سازى شبكه هاى توزيع نيروى برقموضوع مناقصه

6,550,727,425مبلغ برآورد انجام كار (ريال)
553,000,000مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از روز دوشنبه تاريخ 99/06/17 لغايت روز شنبه تاريخ  99/06/22مهلت فروش اسناد
تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/02تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/02تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه
تهران – ميدان بهمن – ابتداى خيابان دارابى منطقه برق بهمن اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه محل تحويل و بازگشايي اسناد

آگهى فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى مشاور
(نوبت اول)

 معاونــت عمرانى و زيربنايى ســازمان منطقــه آزاد كيــش در نظر دارد
 به منظور شناسايى و ارزيابى مشاوران ذى صالح در زمينه هاى ذيل اقدام نمايد.

1- گروه معمارى و شهرسازى
2- گروه انرژى

3- گروه كشاورزى
4- گروه مهندسى آب
5- گروه راه و ترابرى

6- گروه تخصص هاى مشترك
لذا از مهندسان مشاور داراى گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره از سازمان برنامه وبودجه در زمينه هاى 
 http://omrani.kish.ir فوق، دعوت به عمل مى آيد به سامانه ارزيابى مشاوران به آدرس الكترونيكى 
 مراجعه و نســـبت به تكميل مدارك درخواســـتى جهـــت ارزيابى حداكثر تا تاريـــخ 1399/07/15 

اقدام نمايند.

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى ساختمان ايران سهامى عام
 به شماره ثبت 122539 و شناسه ملى 10101660410

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/02/28 ( نوبت دوم )
 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى فاطر(حسابداران رسمى) به شماره 
شناســـه 10100188574 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى آگاه نگر 
(حسابداران رسمى) به شماره شناســـه ملى10100515993 به عنوان بازرس 
على البدل براى يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
شركت جهت درج آگهى هاى تعيين گرديد تراز نامه وحساب سود وزيان منتهى به 

1398/6/31 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910824)

**********************
آگهى تغييرات شركت توسعه پليمر هوپاد سهامى خاص

 به شماره ثبت 474489 و شناسه ملى 14005031252 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/09/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به1397/12/29 به تصويب رسيد . 
موسسسه حسابرسى رايمند و همكاران به شناسه ملى 10100505999 به عنوان 
بازرس اصلى و موسسه حسابرسى صالح انديشان حسابداران رسمى به شناسه ملى 
10100523660 به عنوان بازرسى على البدل براى مدت يك سال انتخاب شدند . 

روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج اگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910825)

**********************
آگهى تغييرات شركت سوژميران سهامى خاص

 به شماره ثبت 7893 و شناسه ملى 10100347145
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/03/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: رضا طاهر خانى با كد ملى 4391406772 نماينده شـــركت صنعتى آراســـته معدن 
به شناســـه ملى 10101885990 به عنوان نائب رئيس هيئت مديره - على احمدى 
نيرى با كد ملى 0079030882 نماينده شـــركت گروه صنعتى و معدنى امير به شناسه 
ملـــى 10100747077 به عنوان رئيس هيئت مديـــره - محمدرضا آزادى با كد ملى 
0452331374 نماينده شـــركت باما به شناسه ملى 10260293195 به عنوان عضو 
هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند. تمامى قراردادها، اوراق و اســـناد تعهد آور از 
جمله چك و سفته به امضاء متفق و مشترك مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره و در 

غياب ايشان با امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره و مهر شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910826)

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى صباى هما سهامى خاص
 به شماره ثبت 205895 و شناسه ملى 10102475315 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/01 
به استناد مجوز شـــماره 6607 مورخ 1399/02/22سازمان هواپيمايى كشورى و 
مجوز شماره 992303/6261 مورخ 1399/04/02 وزارت ميراث فرهنگى صنايع 
دســـتى تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى 

به 1396/12/29به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910827)

**********************
آگهى تغييرات شركت ترابرى بين المللى تهران سهامى خاص

 به شماره ثبت 4491 و شناسه ملى 10862037537
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/02/02 و مجوز 
شماره 11/16886مورخه 99/04/08 اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب ســـود وزيان سال مالى منتهى 
به 98/10/30 مورد تصويب مجمع قرار گرفت . موسســـه حسابرسى مفيد راهبر به 
شناسه ملى 10861836531 به سمت بازرس قانونى شركت انتخاب گرديد . روزنامه 
اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910828)

**********************
آگهى تغييرات شركت بازرگانى تداركات كارآمد پويا ابريشم سهامى خاص

 به شماره ثبت 379467 و شناسه ملى 10320285935 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/03/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان ســـال مالى منتهى به تاريـــخ 1398/12/29 
مورد تصويب قرار گرفت . موسســـه حسابرســـى ســـامان پندار به شناسه ملى 
10100525069 به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى فاطر به شناسه 
ملى 10100188574 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب 
گرديدند . اعضاى هيأت مديره براى مدت 2 ســـال به شرح ذيل انتخاب گرديدند 
: شـــركت گروه بهمن به شناســـه ملى 10100231402 شركت سرمايه گذارى 
كيامهستان به شناســـه ملى 10103138768 شركت سرمايه گذارى پوياهمگام 
به شناســـه ملى 10102699874 روزنامه اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

براى سال مالى منتهى به 1399/12/29 تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910829)

آگهى تغييرات 
شركت روانكاران صنعت تورنگ با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 463715 و شناسه ملى 14004555285 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/10/06 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : فاطمه جهان گشت شال به شماره ملى 0079181661 با پرداخت 
مبلغ 5000000 ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت. سرمايه شركت 
ازمبلغ 10000000ريال به مبلـــغ 15000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه 
دراساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. فهرست شركاء و ميزان سهم الشركه هريك 
پس از افزايش به شرح ذيل است : سعيد شاه محمدى به شماره ملى 1282731866 
داراى 5000000 ريال سهم الشركه نادر جهانگيرى به شماره ملى 0058049428 
داراى 5000000 ريال ســـهم الشـــركه فاطمه جهانگشت شـــال به شماره ملى 

0079181661 داراى 5000000 ريال سهم الشركه 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(910832)

**********************
آگهى تغييرات

شركت خدمات بازرگانى آينده نگر مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 294201 و شناسه ملى 10380265959 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/03/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند: شركت سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان (سهامى خاص) 
 به شناسه ملى 10101471388 - شركت گروه مالى مهر اقتصاد (سهامى عام)

 به شناسه ملى 10101863528 - شركت نگين ساحل رويال(سهامى خاص) 
به شناســـه ملى 10103589144 - افق نيلى خليج فارس (سهامى خاص) 
به شناسه ملى 10320637769 - شـــركت يادمان برديا (سهامى خاص) به 
شناســـه ملى 10101455627 - موسسه حسابرسى سامان پندار به شناسه 
ملى 10100525069 بعنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى و خدمات 
مالى كوشـــا منش به شناسه ملى 10100434110 بعنوان بازرس على البدل 
به مدت يك ســـال مالى انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 
براى سال مالى 1398 به تصويب رســـيد . - روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 

كثيراالنتشار شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (910830)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توليدي و صنعتي ايمني ايران 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 13365 و شناسه ملي 10100508759

بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام شركت دعوت مي شـــود در جلســـه مجمع عمومي عادي 
ســـاليانه كه رأس ســـاعت 18:15 روز يكشـــنبه مورخ 1399/06/30 در محل تهران، بلوار نلسون 
 ماندال، خيابان ناهيد غربي، پالك 15 تشـــكيل مي گردد، حضور به هم رســـانند. دسـتور جلسـه 
عبـارت اسـت از: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره قانوني و بازرس قانوني براي ســـال منتهي به 
1398/12/29. 2ـ تصويب ترازنامه و سود و زيان براي سال مالي منتهي به 1389/12/29. 3ـ انتخاب 
هيات مديره و بازرسان اصلي و علي البدل براي سال مالي منتهي به 1399/12/29. 4ـ تعيين روزنامه 

هيئت مديرهكثيراالنتشار. 5ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت توليدي و صنعتي شيشه گيالن 
(سهامي عام) ثبت شده به شماره 45778 و شناسه ملي 10100910221

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه رأس 
ساعت 17:15 روز يكشـــنبه مورخ 1399/06/30 در محل تهران، خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، 
خيابان ديباجي شمالي، نرســـيده به بزرگراه صدر، نبش كوچه نوريان در مجتمع مذهبي و فرهنگي 

مسجد الرضا تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه عبـارت اسـت از: 1ـ اتخاذ تصميم مبني بر افزايش سرمايه شركت و اصالح ماده 5 

هيئت مديرهاساسنامه. 2ـ اصالح ماده 5 اساسنامه شركت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توليدي و صنعتي شيشه گيالن 
(سهامي عام) ثبت شده به شماره 45778 و شناسه ملي 10100910221

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت دعوت مي شود در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه كه رأس 
ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 1399/06/30 در محل تهران، خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، خيابان ديباجي 
شـــمالي، نرســـيده به بزرگراه صدر، نبش كوچه نوريان در مجتمع مذهبي و فرهنگي مسجد الرضا تشكيل 
مي گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسـه عبـارت اسـت از: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره قانوني و 
بازرس قانوني براي ســـال مالي منتهي به 1398/12/29. 2ـ تصويب ترازنامه و ســـود و زيان براي سال مالي 
 منتهي به 1389/12/29. 3ـ انتخاب بازرســـان اصلي و علي البدل براي سال مالي منتهي به 1399/12/29. 

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار. 5ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توليدي و صنعتي ايمني شمال 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 44265 و شناسه ملي 10100896153

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت دعوت مي شود در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه 
كه رأس ساعت 11:30 صبح روز يكشـــنبه مورخ 1399/06/30 در محل تهران، بلوار نلسون  ماندال، 

خيابان ناهيد غربي، پالك 15 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه عبـارت اسـت از: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره قانوني و بازرس قانوني براي 
ســـال مالي منتهي به 1398/12/29. 2ـ تصويب ترازنامه و ســـود و زيان براي سال مالي منتهي به 
1389/12/29. 3ـ انتخاب هيات مديره و بازرسان. 4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار. 5ـ اتخاذ تصميم 

هيئت مديرهنسبت به ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.



 بيش از يك سال اســــت كه جامعه جهانى شاهد تشديد 
تنشهاى سخت در روابط آمريكا با چين است. در همين چند ماه 
اخير فشار آمريكا به همپيمانان خود (به طور مشخص در ائتالف 
پنج چشم شامل كانادا، انگليس، استراليا، نيوزيلند و آمريكا) براى 
تحريم و قطع همكارى با كمپانى فناورى «هوآوى» به اوج خود 
رسيد، دهها دانشمند چينى در آمريكا بازداشت يا اخراج شدند، 
كنسولگرى چين در «هيوســــتون» به بهانه جاسوسى سايبرى و 
سرقت اطالعات بسته شد و فعاليت شبكههاى اجتماعى «تيك 
تاك» و «وى چت» در آمريكا ممنوع و در ليست سياه قرار گرفت. 
اين تنشها پس از فراز و نشيبهاى فراوان، در نهايت به جايى 
رسيد كه ماه گذشته ميالدى (ژوئية 2020) مايك پومپئو، وزير 
خارجة اياالت متحده امريكا، با محكوم كردن حزب كمونيست 
چين به ديكتاتورى و نقض حقوق بشــــر رسماً اعالم كرد كه 
استراتژى «تعامل كوركورانه» با چين شكست خورده است و اين 
كشور ديگر نمىتواند اختالفات ايدئولوژيك خود با حكومت 

چين را ناديده بگيرد!
واقعيت اين اســــت آنچه از منظر سياســــى «اختالفات 
ايدئولوژيك» نامگذارى شده، در تاريخ روابط دو كشور موضوع 
جديدى نيســــت. قدمت اين اختالفات به بيش از شش دهه 
مىرسد و همواره نيز از سوى آمريكا در قالب تهديدات كالسيك 
بيان شده است. حتى آمريكا در سال 2012 به همين بهانه، سياست 
شيفت به شرق آسيا براى مهار چين را در پيش گرفت. با اين حال 
در اوج تنشهاى كالسيك، آمريكا فقط اقدام به برگزارى مانور 
نظامى كرد، تحريمهاى مختلف اعمال كرد، سالح نظامى به تايوان 
فروخت يا تعرفه حداكثر تا سقف 200 الى 500 ميليارد دالر به 
كالهاى چينى بست، اما هيچگاه تنشها به اين درجه از اقدامات 
خصمانه و آشكار نرسيده بود كه يك طرف، يعنى آمريكا، رسما 

اعالم شكست در مديريت روابط دو كشور كند.
مسأله مهمى كه در تنشهاى اخير دو كشور وجود دارد، اين 
است كه سنخيتى بين اختالفات سياسى و ايدئولوژيك كالسيك 
آمريكا با چين و جنس اقداماتى كه عليه چين اتخاذ شده، وجود 
ندارد. اين اقدامات نه ارتباطى با دعوا و منازعه كالسيك آمريكا با 
چين در حوزه موضوعات سياسى (از جمله حقوق بشر، آزادى 
بيان، آزادى جريان اينترنت و ...) دارد و نه ارتباطى با توسعهطلبى 
چين در منطقه شرق آسيا (اختالفات در درياى جنوبى چين، مسأله 
تايوان و هنگ كنگ و ...)، اما يك ويژگى مشترك دارند؛ اينكه 

همگى در حوزه فناورى و عرصه سايبرى اتفاق افتادهاند.
 لذا سؤال اصلى اين است كه ريشه اصلى تشديد اين منازعه 
در ماههاى اخير چيســــت؟ آمريكا در كجا احساس خطر كرده 
اســــت و چرا به رغم روايت كالسيك از اختالفات سياسى دو 
كشور، آمريكا در عرصه سايبرى دست به اقدام عملياتى عليه چين 
مىزند؟پاسخ به اين سؤاالت را بايد در يك نبرد حساس فناورانه 
در عرصه سايبرى جستجو كرد كه تا آستانه گذار پارادايمى مهم در 
الگوى حاكم بر روابط بينالمللى نيز پيش رفته است. برخى از ابعاد 

اين نبرد فناورانه عبارتند از:
از اواخر ســــال 2017 دنيا در حال گــــذار مهم در حوزه 
زيرساختهاى مهم اطالعاتى و ارتباطى از فناورى نسل چهارم 
به فناورى نســــل پنج(G5) است. به اعتقاد تحليلگران، فناورى 
«وايرلس» نســــل پنج، انقالبى در زيرساختهاى كليدى جهان 
محسوب شده و درســــت همانند ديگر مقاطع حساس تاريخ 
(همچون اختراع صنعت چاپ، اختراع راديو و تلويزيون، اختراع 
ماهواره و اختراع اينترنت)، تحولى شگرف و بنيادين در نظم و 

الگوى حاكم بر روابط بينالملل ايجاد خواهد كرد.
اشرافيت راهبردى در حوزه فناورى نسل پنج و به اين اعتبار 
تضمين قدرت و نفوذ جهانى، از آن كشـــورى است كه بتواند در 
اين زمينه استاندارد سازى كند، پروتكلهاى اطالعاتى و امنيتى اين 
فناورى را توسعه دهد و به جامعه جهانى تحميل كند، درست همان 

كارى كه آمريكا چند دهه پيش از طريـــق آيكان(ICANN) و 
آيانا(IANA) در زمينه اينترنت و در سالهاى 2010 و 2011 در زمينه 
فناورى نسل چهار با جامعه جهانى انجام داد. به عبارت ديگر همانطور 
كه ماهواره، اينترنت و فناورى نسل چهار تسلط آمريكا بر جهان را 
براى چند دهه تضمين كرد، امروزه توسعه فناورى نسل پنج تضمين 
كننده قدرت، نفوذ و سلطه جهانى كشورها در چند دهه آينده است.

برخالف اينترنت و فناورى نسل چهار كه استانداردها و 
پروتكل هاى امنيتى آن همگى در اختيار اياالت متحده بود، در 
فناورى نسل پنج- تا زمان حاضر- چين پيشگام بوده است. بين 
غولهاى فناورى جهان، هــــوآوى بزرگترين كمپانى آىتى و 
تجهيزات مخابراتى چين، در تنظيم پروتكلها و استانداردهاى 
فناورى نسل پنج پيشگام است.    بر اساس برآوردهاى جهانى از بين 
پنج شركت بزرگ آىتى جهان، كمپانى هوآوى با اختالف بسيار 
زيادى بيشترين تعداد استاندارد و پروتكل امنيتى مربوط به فناورى 
نسل پنج را توسعه داده است. پس از آن به ترتيب شركتهاى 
«اريكسون»، «نوكيا»، «كوالكام» و «چاينا موبايل» در ردههاى بعدى 
قرار دارند. جالب آنكه در بين پنج كمپانى برتر، دو كمپانى چينى 
اسناد رسمى چين درباره فناورى نسل پنج حكايت از  هستند.[1]
سرمايهگذارى عظيم 1000 ميليارد دالرى همراه با نيروى كار 
9,5 ميليون نفرى در اين كشـــور تا سال 2035 دارد. اين ميزان 
در آمريكا 719 ميليارد دالر همراه با نيروى كار 3,4 ميليون نفرى 
است. با توجه به نقشه راه سرمايهگذارى چين در فناورى نسل 
پنج، اين كشور پا به پاى احياى «جاده ابريشم» كالسيك، به طور 
جدى نقشه «جاده ابريشم اطالعاتى[2] » از طريق پروژه  هاى كابل 
نورى زيردريايى بين قاره  اى و ارتباطات فضايى (ماهوارهاى) را 
نيز در دست توسعه دارد كه كرانههاى آن آمريكا، اروپا، آسيا و 
آفريقا را نيز شامل مىشود. در دسامبر 2016، چين از يك برنامة 
بلند مدت در زمينة ساخت و بروزرسانى شبكه  هاى مخابراتى در 
     آفريقا، آسيا، آمريكاى التين و حتى اروپا رونمايى كرد كه سرماية 
مورد نياز آن روى هم رفته معادل 173,73 ميليارد دالر تخمين 
زده شده است[3]. در بخشـــى از اين پروژه بلند مدت، شركت 
«چاينا كام سرويس»[4]، يكى از شركتهاى تابعة «چاينا تلكام»، 
ساخت مشترك ابر بزرگراه اطالعاتى      آفريقا بين چين و آفريقا[5]

را با سرمايه    گذارى 15 ميليارد دالرى و يك كابل نورى 150هزار 
كيلومترى كه 48 كشور      آفريقايى را تحت پوشش قرار مى  دهد، 
آغاز كرده است. همچنين «چاينا يونيكام» در حال كابلكشى فيبر 

نورى براى اتصال آسياى ميانه، آسياى جنوب شرقى و      آمريكاى 
جنوبى است[6] . مشابه همين برنامه را نيز چين در كشورهاى 
اروپاى شـــرقى از جمله تركيه (خريد شركت مخابراتى نتسا)، 

. لهستان، چك و ... دنبال مىكند[7]
صرف نظر از مزيتهاى فناورانه نسبت به نسل چهار، 
فناورى نسل پنج در اقتصاد سياسى قرن 21، دو معنا و داللت 
مهم دارد:  الف- دهها تريليون دالر درآمد براى كشــــورهاى 
صاحب ايــــن فناورى در چند دهه آينده. بايد دانســــت كه 
فناورى نسل پنج نه فقط حوزه تلكام و اپراتورهاى مخابراتى، 
بلكه تمامى حوزهها اعم از ســــالمت، كشاورزى، اقتصادى، 
گردشــــگرى، فرهنگ، بانكدارى، امنيت، بيمه، و ... كشورها 
را متحول خواهد ســــاخت. قابل ذكر است كه گردش مالى 
فناورى نسل 5 فقط در حوزه ســــالمت تا سال 2025،  1,3
تريليون دالر پيشبينى شده است[8].  ب- ايجادوابستگى جهانى 
و تضمين سلطه و دسترسى راهبردى به تمامى زيرساختهاى 
كليدى جهان (بهويژه كشورهاى مصرفكننده اين فناورى) 
در آينده. در حال حاضر، رقابت بسيار سنگين و نزديكى بين 
چين و آمريكا براى دسترسى به اين منبع عظيم درآمد و نيز 
ايجاد وابستگى جهانى به خود در حوزه فناورى نسل پنج در 
جريان است. كشورهاى ژاپن، آلمان، انگليس با اختالفات بسيار 

فاحش در ردههاى بعدى قرار دارند.
براين اساس، به نظر مىرســــد در پَس اين تهديدات 
كالسيك و سنتى از اختالفات آمريكا با چين، روايت و واقعيت 
كامال متفاوتى وجود دارد. به رغم ادعاى اين اختالفات در قالب 
روايتهاى سنتى، نبرد واقعى در حوزه فناورى و در عرصه 
سايبرى بين دو كشور در جريان است. براساس ارزيابىهاى  
فعلى، چين به پشتوانه قدرت و رشد اقتصادى و آمريكا به 
پشتوانه قدرت سياسى و هژمونى تاريخى، هريك به نوعى 
براى حفظ برترى و ترســــيم خطوط آينده اين فناورى و در 
نتيجه اثرگذارى بيشتر بر آينده زيرساختهاى كليدى كشورها 
و جامعه جهانى تالش مىكنند.  پيش افتادگى نسبى چين در 
حوزه فناورى نسل 5، هرچند به دليل پيچيدگى موضوع هنوز 
چشمانداز روشــــنى براى آن وجود ندارد، مىتواند به معناى 
پايان حاكميت و اشرافيت راهبردى امريكا در دنياى فناورى 
اطالعات و ارتباطات و درنتيجه پايان هژمونى اين كشــــور 
در جهان تعبير شود. پس از حدود سه دهه رقابت مستقيم، 

عقابها نه در زمين، دريا و فضا، بلكه در عرصه سايبرى گرفتار 
اژدها شدهاند.

*عباس قنبرى باغستان، عضو هيأت علمى دانشگاه تهران و 
عضو گروه مطالعات بينالملل پژوهشگاه فضاى مجازى

منابع
Perez, Bien, “China’s ZTE Takes 

OverNetas for $101m, Eyes Expansion in 
Turkey”, South China Morning Post, De-
cember 6, 2016,  https://www.scmp.com/
tech/china-tech/article/2052271/chinas-
zte-takes-over-netas-101m-eyes-expan-
sion-turkey  .

Guang Yang, “Who Are the Leading 
Players in 5G Standardization? An Assess-
ment for 3GPP 5G Activities”, Strategy 
Analytics, March 16, 2020,  https://www.
strategyanalytics.com/access-services/
service-providers/networks-and-service-
platforms/reports/report-detail/who-are-
the-leading-players-in-5g-standardization-
an-assessment-for-3gpp-5g-activities  .

Global Health Care Outlook Shaping 
the Future, (2019). Deloitte

 Centre for Health Solution (Report).
[1] Guang Yang, 2020
[2]. Information Silk Road
[3]. Global Times, March 13, 2017
[4]. China Comservice
[5]. Africa’s Information Superhighway
[6]. China Go Abroad, September 2016
[7]. Bien P., 2016
[8] Global Health Care Outlook Shaping 

the Future, (2019)

يكشنبه 16 شهريور1399ـ  17 محرم1442ـ   6 سپتامبر2020ـ  سال نود و پنجمـ  شماره 27647

عباس قنبرى*

 چالشهاى رشـــتههاى فنى و حرفهاى 
در هنرستانها با وجود شعار«هر دانشآموز، 
يك مهارت» توســـط آموزش و پرورش، 
كم نيســـت؛ خصوصا در ايـــن روزهاى 

كرونايى.
ترويج مهارت آموزى از شعارهاى اصلى 
آموزش و پرورش اســـت. در تمامى سطوح 
مهارتى اين روزها حرف از اين اســـت كه 
مهارت آموزى يكـــى از پايههاى مهمش در 
آموزش و پرورش است؛ به عبارت ديگر جايى 
كه آيندگان كشور به مهارت آموزى تشويق 
و ترغيب مىشوند، يكى از رشتههاى مهارتى 
را مىتوانند به عنوان شغل آينده خود انتخاب 
كنند و به عنوان يك شهروند مىتوانند مجهز 
به مهارتى شوند. شايد شعار «هر دانشآموز، 
يك مهارت» نيز از همين انتظارات شـــكل 
گرفته است كه چند سالى است در آموزش 
و پرورش بيان مىشود. حتى طبق سندهاى 
باالدســـتى در آموزش و پرورش، در هدايت 
تحصيلى بايد قريب به 50درصد دانش آموزان 
به سمت رشتههاى فنى و حرفهاى و كاردانش 
ســـوق پيدا كنند. عددى كه در حال حاضر، 
15درصد با برنامه هدفگذارى شـــده فاصله 
قرار دارد و همين هدايت 35درصدى دانش 
آموزان به سمت رشتههاى مهارتى نيز خالى 
از مشكالت ساختارى، نبود فضا و تجهيزات 
نيست و نياز به بازنگرى در ركنهاى مهارت 

آموزى دارد.
 بر اساس هدايت تحصيلى، قرار است 
بچهها ترغيب و تشـــويق شوند و به سمت 
بيش از دهها رشـــته مهارتى سوق پيدا كنند؛ 
از الكترونيك تا ورزش، از رشتههاى هنرى 
تا خدماتى و كشـــاورزى. قرار بود در طول 
سالهاى قبل از رســـيدن دانش آموزان به 
پايه دهم، استعدادهايشان نيز در شاخههاى 
مهارتى شناسايى شود، اما در عمل مشاهده 
مىكنيـــم كه همچنان انتخاب رشـــتههاى 
هنرستانى براى بســـيارى از دانش آموزان 
و خانوادههايشـــان يك اجبار اســـت و نه

 يك انتخاب!
همچنان زيرســـاختهاى الزم براى 
رشد و توسعه مهارت آموزشى در آموزش و 
پرورش دچار چالشهاى اساسى است و در 
نهايت اينكه هنوز نمىتوان با اطمينان گفت در 
تمامى رشتههاى فنى و حرفهاى و كاردانش 
هر فارغالتحصيلى با چه ميزانى از مهارت وارد 
بازار كار مىشود. اينها همه در حالى در جريان 
اســـت كه با توجه به عدم ظرفيت رشتههاى 
دانشگاهى براى شاخههاى غيرمهارتى و نياز 
جامعه به اشتغال و باال بردن مهارت در ميان 
نيروى انسانى شاغل و درمان كردن زيربنايى 
پيوند خروجى آموزش و پرورش با شـــبكه 
اشتغال، نياز به توسعه شاخههاى مهارتى امرى 
ضرورى است، اما در همين ماههاى كرونايى 
كه پشت سر گذاشتيم و آموزش مجازى كه 
سرلوحه كار آموزش و پرورش قرار گرفت نيز 
تجربه شد كه در عمل چالشهاى هنرستانىها 
در متوسطه دوم، از ديگر دانش آموزان بيشتر 
بود. چالشهايى كه شـــايد حتى براى سال 
تحصيلى تازه آغاز شده نيز كمتر براى رفع آنها 

چاره انديشى اساسى شده است.
عليرضا احمدى مدير هنرستان شهيد 
كاظمى كه يك هنرستان تربيت بدنى است، 

در گفتگو با مهر درباره چالش ها و مشكالت 
روزهــــاى كرونايى براى دانــــش آموزان 
هنرستان ها مى گويد: در هنرستان بچه ها 
درس هاى عملــــى و كارگاهى دارند، ما در 
دروســــى مثل رياضى و تئورى ها هم دچار 
مشكل شديم چه برسد به دروس عملى. شبكه 
شاد دير باز شد و برخى دروس ساماندهى 
درستى نداشتند. معلمها براى پيوستن به اين 
شبكه مشكل داشتند. ما دانش آموزان را در 
شبكه شاد اضافه مى كرديم و صبح كه به روز 
رسانى مى شد آنها در سامانه نبودند! دروس 
عملى در شــــاد تعريف نشده و شايد اصًال

نشــــود دروس كارگاهى را در بستر مجازى 
بازتعريف كرد. از 27ارديبهشت تا 27مرداد 
هم قرار شــــد دروس كارگاهى و عملى در 
مدارس برگزار شود كه عمًال نيمى از دانش 
آموزان هــــم نيامدند و به خاطر كرونا ما هم 
فشــــارى به خانواده ها نياورديم و گذاشتيم 
براى شهريور كه شــــايد فضا بهتر شود، اما 
حاال با بازگشايى زودهنگام مدارس در نيمه 
شهريور هم نمى دانيم آنهايى كه دروسشان را 

افتاده اند بايد كى امتحان بدهند.

وى ادامه مى دهد: در اين مدرســـه كه 
رشـــتههايى چون شـــنا، بدمينتون، هندبال، 
ژيمناستيك، و كشتى، دارت، فوتبال، فوتسال، 
پينت بال، كاراته و تيراندازى تدريس مىشود، 
برخى ورزشها اساســـاً در شـــرايط كرونا 
مشكلساز هستند. مثًال درس عملى كشتى را 
نمىشود در اين شرايط برگزار كرد. ما حتى به 
آموزش و پـــرورش نامه زديم كه به ما بگويند 
دروس عملى چنين رشتهاى را چه كار كنيم. مثًال
به مـــا بگويند به دانش آموزان نمره بدهيد و از 
روى آن رد شويد، اما جواب نامه را هم ندادند.

اين مدير هنرستان با اشاره به چالش هاى 
هدايت تحصيلى مى گويد: مشكل اين است 
كه بچهها درست راهنمايى نمىشوند. يك 
امر ظاهرى در هدايت تحصيلى رخ مىدهد. 
70 نفر از دانشآموزان به يك رشته هنرستانى 
وارد مىشوند و در پايه يازدهم مىشوند 50نفر 
و به سمت رشته ديگر هنرستان مىروند چون 
مىگويند ما تصورمان از اين رشته اينگونه نبود. 
ما دانشآموز داريم كه در پايه يازدهم از رشته 
الكترونيك آمده تربيت بدنى چون تصورش 
از رشـــته الكترونيك آن نبوده است. واقعًا
80درصد هدايت تحصيلى چالش است. در 

دوره متوسطه اول بايد بچهها مشاوره بگيرند، 
اما خود مشاوران هم عموماً درباره رشتههاى 
هنرستان اطالعات ندارند. مثًال نمىدانند يك 
نفر كه مىخواهد برود رشـــته برق بايد چه 
درسهايى را آنجا بخواند. فقط مىپرسند تو 
به برق عالقه دارى پس برو رشـــته برق! يا 
مىگويند تو فوتباليست هستى بيا برو هنرستان 
تربيت بدنى! در حالى كه يك صدم كار كسى 
كه مىآيد رشـــته تربيت بدنى، فوتبال است. 
مشاور هنوز نمىداند كه درس رياضى كسى 
كه شاخه فنى و حرفهاى مىآيد اندازه كسى كه 
رشته رياضى مىرود سخت است چون پايه 

دروس فنى و حرفهاى مهندسى است.
البته مهم اين است كه بچههايى كه هنرستان 
درس مىخوانند راحت مىتوانند جذب بازار 
كار شوند. من دانشآموز پايه دوازدهم رشته 
كامپيوتر ســـراغ دارم كه براى كارآموزى به 
سراى محله رفت و آنقدر كارش خوب بود 
كه همانجا مشغول به كار شد. يا دانش آموز 
خودمان يك ترم دانشگاه رفت و براى مربيگرى 
فوتبال يك زمين چمن كرايه كرد و كارش را

 شروع كرد.

متاســـفانه آموزش و پرورش كمكى به 
هنرستانها نمىكند. ما تقريباً مدرسهاى هستيم 
كه سال هاى زيادى از فعاليت مان نمىگذرد و 
وسايل و تجهيزاتمان نو است، اما هنرستانى 
مىشناســـم كه تعمير خودرو دارد و بچهها 
روى وانتى كه متعلق به ســـال 1340است، 
هنوز كار عملـــى را تمرين مىكنند. آنچه ما 
براى هنرســـتانمان خريدارى كرديم از پول 
مردم اســـت. 140ميليون هزينه كرديم براى 
سالن كشتى و از پول مردم اين كار را كرديم 
يا 40ميليون تومان سال قبل براى رنگآميزى 

مدرسه هزينه كرديم.
شـــايد آموزش و پـــرورش بگويد 
بايد توجه به رشـــتههاى فنـــى و حرفهاى 
زيـــاد شـــود امـــا در عمـــل كار جدى

 نمىكند. 
متاسفانه آنها فقط يك ساختمان مىسازند 
و دســـت مدير مىدهند و مىگويند آن را 
آباد كن! مديـــران وظيفه ندارند دنبال پول از 
طرف مردم بدونـــد و صدجور حرف هم از 
مردم بشوند و در نهايت هم وقتى مديران از 
مدرسه بازديد مىكنند بگويند ميزان جذب 

مشاركتهاى شما پايين است.

چالشهاى رشتههاى مهارتى

منازعات فناورانه در عرصه سايبرى

–

 فاطمه زهرا 
پرواز 

بيمارسـتان مهديه تهـران

 –

Assembly Detail

آگهى تغييرات شركت كنام هژبر پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 459043 و شناسه ملى 14004329871
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 مخالفت اخير رئيس دورهاى شــــوراى 
امنيت با فعالســــازى سازوكار حل اختالف 
برجام در كنار واكنش منفى تقريبا همه اعضاى 
اين شورا به خواستههاى كاخ سفيد روزهاى 
سختى را براى «دونالد ترامپ» رقم مى زند. به 
همين دليل تحليلگران پيشبينى مىكنند نشست 
ماه آينده مجمع عمومى سازمان ملل تنشآلود 
باشد. «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا 
در موضــــوع تقابل با ايران گرفتار مخمصهاى 
پيچيده شده است كه با هيچ ترفندى قادر به 
رهايى از آن نيست. هر اقدامى كه كاخ سفيد 
براى شكســــت تهران و افزايش تحريمها در 
پيش مىگيرد نه تنها راه به جايى نمىبرد بلكه 
شكســــتى سختتر را براى واشنگتن موجب 
مىشــــود كه نتيجه آن انزواى جهانى و شرم 
بينالمللى بيشــــتر است. در هفتههاى گذشته 
متن پيشــــنهاد كاخ سفيد براى تمديد تحريم 
تسليحاتى عليه ايران در كنار فعالسازى سازوكار 
رفع اختالف برجام (مكانيسم ماشه) دو تيرى 
بود كه ترامپ در شوراى امنيت به سوى ايران 
رها كرد. اين بار اما تيرها در تاريكى مورد نظر 
مقامهاى واشنگتن حركت نكردند بلكه خط 
مشىهاى شفاف جمهورى اسالمى و ديپلماسى 
روشــــنگر دولت موجب شد تا  13عضو اين 
نهاد مهم ســــازمان ملل به هر دو اقدام آمريكا 

بتازند و آن را ناكارآمد كنند. 
ســومين شرمسارى واشنگتن در شوراى 

امنيت
به تازگى ضربه ديگرى به ديپلماسى كاخ 
سفيد در نيويورك وارد شد و رئيس دورهاى 
شوراى امنيت به دليل گستردگى مخالفتها و 
نبود اجماع در اين نهاد با درخواســــت اياالت 
متحده آمريكا براى فعالسازى مكانيسم ماشه 
و بازگرداندن همه تحريمهاى پيشين سازمان 
ملــــل عليه ايران مخالفت كرد. «ديان ديجانى» 
ســــفير اندونزى كه كشورش رياست دورهاى 
شــــوراى امنيت سازمان ملل متحد را برعهده 
دارد، در پاســــخ به درخواست مشترك روسيه 
و چين براى اعالم نظر كلى شوراى امنيت در 
مــــورد اقدامات آمريكا تصريح كرد باتوجه به 
نبود اجماع ميان اعضا، اقدامات بيشترى انجام 
نخواهد شد و شورا به دليل مخالفت 13عضو 
خود در موقعيتى نيست كه با خواسته آمريكا 
در زمينه تجديد تحريمهاى بينالمللى عليه ايران 
موافقت كند. اعالم نظر صريح رئيس شوراى 
امنيت خشــــم مقامهاى آمريكايى را كه پيش 
از اين مدعى بودند براى پيشبرد اهداف خود 
نيازى به دريافت مجوز از هيچ نهادى ندارند، 
به همراه داشت. «كلى كرافت» نماينده آمريكا 
در سازمان ملل با تكرار  دروغهاى هميشگى 
كاخ سفيد عليه ايران مدعى شد كشورش هرگز 
اجازه نمىدهد تهران به عنوان «حامى تروريسم 
در جهان» توانايى خريد و فروش آزادانه سالح 
را به دست بياورد. نشريه آمريكايى «فوربس» 
اظهارات اخير رئيس شــــوراى امنيت در كنار 
مخالفت كلى اعضاى اين شــــورا با برقرارى 
دوباره تحريمها را يك شكســــت ديگر براى 
اياالت متحده ارزيابى كرد. نكته دردناك براى 
آمريكا اينجا است كه پس از پايان دوره يك 
ماهه رياست اندونزى، نماينده كشور نيجر از 
ابتداى ســــپتامبر (11شهريور) رياست شوراى 
امنيت را بر عهده مىگيرد. اين كشــــور نيز به 
متن قطعنامه پيشنهادى آمريكا در مورد تمديد 
تحريم تســــليحاتى ايران راى ممتنع داده بود 
و اكنون هم به صورت رســــمى با مكانيسم 
ماشــــه مخالفت كرده است. پس از نيجر قرار 
است روسيه رياست شورا را بر عهده گيرد. به 
عبــــارت ديگر در ماه اكتبر و همزمان با دوره 

رفع تحريم تســــليحاتى ايران (هجدهم اكتبر 
مقارن با 27مهر ماه) يكى از دو مخالف اصلى 
سياستهاى يكجانبه آمريكا رياست شوراى 
امنيت را برعهده مىگيرد. دولت آمريكا به شدت 
تالش مىكرد تا قبل از آغاز رياســــت دورهاى 
روسيه بر شوراى امنيت موضوع تحريم ايران 

را به سرانجام برساند.
احتمال سرايت تنش در مجمع عمومى 

تحليلگران نظر قاطع رياســــت شوراى 
امنيت در كنار مخالفت 13عضو از 15كشــــور 
حاضر در شــــورا امنيت با درخواست آمريكا 
را چالشى جدى براى دونالد ترامپ مىدانند. 
تصميم اندونزى مىتواند مانع آيين نامهاى مهمى 
را در مسير عملى شدن خواست آمريكا ايجاد 
كنــــد، به ويژه آنكه نيجر هم با ديدگاه آمريكا 
مخالف است. از طرف ديگر متحدان اروپايى 
اياالت متحده نيز با قدرت تاكيد مىكنند نبايد 
هيچ اقدامى در مسير خواست آمريكا در شورا 
انجام شود. رسانههاى آمريكايى سياستهاى 
ترامپ را مايه سرافكندگى و شكستهاى پى 
درپى واشنگتن مىدانند. نشريه «بلومبرگ» عنوان 
داشت سياست ترامپ در مورد ايران موجب 
تشديد ســــرزنش و مخالفت متحدان اياالت 
متحده شده است. مخالفان و موافقان ترامپ، 
بازگرداندن تحريمهــــاى ايران را حد اعالى 
سياست «نخست آمريكاى» دولت وى مىدانند 
كه ويژگىهايى اندك از ديپلماسى را به همراه 
داشــــت و بدون در نظر گرفتن پيامدهاى آن، 
هزينههاى بسيارى را بر آمريكا تحميل كرد. به 
نوشته بلومبرگ از ديدگاه برخى ناظران اقدام 
منفعت جويانه ترامپ حاشيه ديگرى هم دارد. 
وى در حالى به يك توافق حمله كرد كه هيچ 

گزينه جايگزينى براى آن نداشت. 
مشــــابه همين موضوع در عرصه داخلى 
آمريكا هم اتفــــاق افتاد؛ دولت ترامپ قانون 
مراقبتهاى درمانى پيشين را برچيد اما هيچگاه 
طرح جايگزين مناسبى را براى آن ارائه نكرد. 
در مورد ايران هم براى بسيارى از تحليلگران 
در آمريكا مخالفت چين و روسيه قابل پيشبينى 
بــــود اما وقتى بريتانيا، فرانســــه و آلمان نيز 
بيانيه مشــــتركى عليه اقدامات ترامپ مىدهند 
در واقــــع به دكترين نخســــت آمريكاى وى 
مىتازند. روزنامه «نيويورك تايمز» آورده است 
رد درخواست آمريكا از سوى رياست شوراى 
امنيت موجب واكنش غضبآلود سفير آمريكا 
در سازمان ملل شد. دولت ترامپ بدون هيچ 
حامى اصرار مىكند تحريمها عليه ايران برقرار 
شــــود تا محدوديتهاى تسليحاتى ايران لغو 
نشــــود. نشريه «فارين پالسى» هم اعتراف كرد 
واشــــنگتن هيچ حقى را در زمينه بازگرداندن 
تحريمهاى ايــــران ندارد زيرا به عنوان عضو 
مشــــاركت كننده در توافق هستهاى شناخته 
نمىشود. ترامپ نمىتواند هم كيك (برجام) را 
بخورد و همزمان مدعى شود آن را در دست 
دارد. بــــه همين دليل بود كه اندك زمانى بعد 
از اقدام وزير امور خارجه آمريكا در ســــازمان 
ملل، 13عضو شــــوراى امنيت ضمن مخالفت 
با خواسته آمريكا، اين كشور را به هيچ عنوان 
صاحب حق در توافق برجام ندانســــتند .اين 
نشريه معتبر آمريكايى با ابراز تعجب از نحوه 
رفتار ترامپ عنوان داشت: به سختى مىتوان 
باور كرد دولت آمريكا تصميم براى برقرارى 
دوبــــاره تحريمها عليه ايران را بر پايه چنين 
استداللهايى سست با پشتوانه ضعيف حقوقى 
پايهريزى كرده اســــت. به اعتقاد تحليلگران، 
رويارويــــى ترامپ با قدرتهاى جهان، حس 
انزواى اياالت متحده در سازمان ملل در دوره 
رياســــت جمهورى ترامپ را عميقتر كرده 

اســــت. رئيس جمهورى آمريكا پيشتر هم از 
تعدادى نهاد و توافق زيرمجموعه سازمان ملل 
خارج شــــده بود. روزنامه نيويورك تايمز  با 
اشــــاره به رفتارهاى گذشته ترامپ به صورت 
تلويحــــى تهديد كرد با توجه به اينكه هنوز 
آمريكا مهمترين تامينكننده هزينه سازمان ملل 
است، تشديد تنش مىتواند به درگيرى بيشتر 
ميان اياالت متحده و ديگر اعضا در نشســــت 
ساالنه سازمان ملل كه ماه آينده برگزار مىشود، 

منجر شود .
چــرا آمريــكا قادر به چكاندن ماشــه 

نيست؟
پس از شكست آمريكا در شوراى امنيت 
در تمديد تحريمهاى تسليحاتى عليه جمهورى 
اسالمى ايران و حمايت جامعه جهانى از برجام، 
ترامپ درحالى گام بعدى خود در سياست فشار 
حداكثرى و اعمال مكانيسم ماشه را برداشته كه 
ســــماجت وى و اطرافيانش مىتواند افزون بر 

لطمهزدن بيشتر به اعتبار آمريكا، اعتبار شوراى 
امنيت سازمان ملل را هم با ترديدهايى همراه 
سازد. بامداد شنبه 25مرداد قطعنامه پيشنهادى 
واشنگتن براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران 
در شوراى امنيت تنها با دو راى مثبت آمريكا 
و جمهورى دومينيكن همراه شد. 11كشور از 
جمله اعضاى اروپايى شــــوراى امنيت به اين 
قطعنامه راى ممتنع و چين و روسيه به آن راى 
مخالف دادند. پس از اين شكســــت سنگين، 

مقامــــات آمريكا بدون اين كه حق و حقوقى 
داشــــته باشند بالفاصله از تالش جهت فعال 
كردن مكانيسم ماشه خبر دادند. «مايك پمپئو» 
وزير امور خارجه آمريكا پس از شكســــت 
قطعنامه، بيانيهاى صادر كرد و گفت اين كشور به 
تالش خود براى تمديد تحريمهاى تسليحاتى 

ايران ادامه خواهد داد.
پايان يكهتازى واشــنگتن با شكست در 

شوراى امنيت

قطعنامه پيشـــنهادى و غيرقانونى آمريكا 
براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران نتوانست 
از سد شوراى امنيت سازمان ملل متحد بگذرد 
و شكســـتى ديگر را براى واشنگتن در عرصه 
جهانى به ثبت رساند. به موجب قطعنامه 2231
كه متعاقب برجام به تصويب شـــوراى امنيت 
رسيد، ممنوعيت تسليحاتى ايران پس از 13سال 
در 27مهرماه امســـال به پايان مىرسد. روزنامه 
«الشرق االوسط» عربستان در گزارشى به قلم 

«حمد الماجد» نوشت با مخالفت اعضاى شوراى 
امنيت با پيشنهاد آمريكا براى تمديد تحريمهاى 
تسليحاتى ايران كه در اكتبر (مهرماه) آينده به 
پايان خواهد رسيد ايران يكى از نبردهاى شوراى 
امنيت را با پيروزى به ســـود خود پشت سر 
گذاشت. تنها آمريكا به عنوان صاحب قطعنامه 
پيشنهادى و جمهوري دومينيكن از طرح تمديد 
تسليحاتى ايران استقبال كردند. نكته قابل توجه 
اين است كه همپيمانان اروپايى آمريكا هم در 
شوراى امنيت به قطعنامه پيشنهادى آمريكا راى 
مثبت ندادند. موضوعى كه برخى از دشـــمنان 
ايران هم آن را درك نمىكنند اين اســـت كه 
ايران با قدرت سياسى خود توانست با اقتدار از 
تناقضها در منطقه، كشورهاى عربى و عرصه 
بينالمللى به ســـود خود استفاده كند. ايران در 
عرصه بينالمللى ائتالفسازى خود را با دشمنان 
و رقباى آمريكا از جمله چين و روسيه تقويت 
كرده اســـت. اين كشور از شرايط بغرنجى كه 
پس از راهيابى ترامپ به كاخ سفيد در روابط 
ميان آمريكا و همپيمانان اروپايى حاكم شـــده 
اســـتفاده كرده است. روزنامه «الراى» اردن در 
گزارشى به قلم «محمد خروب» آورد: با شكست 
آمريكا در سازمان ملل امكان موفقيت آمريكا 

در اعمال تحريمها عليه ايران و فعالســـازى 
مكانيسم ماشه مبهم است. واشنگتن و تلآويو 
از عقد قراردادهاى تسليحاتى پيشرفته ايران با 
مسكو و پكن نگرانند. اين قراردادها مىتواند 
مقاومت ايران را برابر فشارهاى آمريكا و رژيم 
اســـرائيل افزايش دهد و فرصتى را براى ايران 
ايجاد كند. اين موفقيت مىتواند آغازگر مرحله 
تازهاى باشـــد كه در آن معادالتى را كه آمريكا 
و رژيم صهيونيستى براى تحميل آن بر منطقه 

تالش مىكنند، از بين ببرد. به نوشته تارنماى 
«الجزيره»، «دنيس راس» دســـتيار ويژه «باراك 
اوباما» رئيس جمهورى پيشـــين آمريكا معتقد 
اســـت تصميم شـــوراى امنيت نشان داده كه 
آمريكا از نظر سياسى منزوى شده است. «كريس 
مورفى» ســـناتور دموكرات هم شكست طرح 
آمريكا در تحريم ايران را شكست ناگوارى به 
شمار آورده است. از بين اعضاى شوراى امنيت 
تنها جمهورى دومينيكن با آمريكا همراه بود و 
اين نشان داد كه آمريكا به طور شگفتآورى 

ضعيف شده است. 
به نوشته تارنماى «النشره» لبنان، مخالفت 
با طرح آمريــــكا در عرصه بينالملل تحولى 
مهم و داراى پيامها و پيامدهايى در روابط و 
معادالت بينالمللى است. اهميت اين موضوع 
در اين است كه در شرايط كنونى تنها روسيه 
و چين با تصميمهاى آمريكا مخالفت نمىكنند، 
بلكه حتى همپيمانان آمريكا از جمله فرانسه و 
انگليس هم مخالف طرحهاى آمريكا به شمار 
مى آيند. اين موضوع بدون ترديد تحول بزرگى 
است و ضربه دردناكى را به ترامپ وارد كرد. 
سياستهاى نسنجيده ترامپ كه با قلدرمابى و 
عقب نشينى از توافقنامههاى بينالمللى و دامن 

زدن به جنگهاى اقتصادى و حمله به رهبران 
برخى از كشــــورهاى جهان همراه بوده سبب 
شده است كه همپيمانان آمريكا هم از اين كشور 
فاصله بگيرند. اين نشــــان دهنده كاهش نقش 

آمريكا در عرصه بينالملل است .
 آمريكا حق اســتفاده از مكانيزم ماشــه 

را ندارد
پس از رد قطعنامه ضدايرانى آمريكا در 
شـــوراى امنيت، پمپئو وزير امور خارجه اين 

كشـــور با متهم كردن ايران به پايبند نبودن 
به توافق هســـتهاى، شوراى امنيت سازمان 
ملل را از خواســـت خود براى فعال كردن 
«مكانيسم ماشه» عليه جمهورى اسالمى آگاه 
كرد. دولت آمريكا درحالى روى اين خواسته 
خود پافشارى مىكند كه از هيچگونه حمايتى 
در سطح بينالمللى برخوردار نيست. درباره 
اســـتفاده آمريكا از مكانيسم ماشه بايد گفت 
كه آمريكا به لحاظ حقوقى حق اســـتفاده از 
اين ســـازوكار را ندارد. زيرا اين كشـــور در 
18ارديبهشت سال 1397از برجام خارج شده 
و ديگر عضوى از برجام نيست. اگرچه آمريكا 
اينگونه اســـتدالل مىكند كه عضو شوراى 
امنيت اســـت و برجام نيز ضميمه قطعنامه 
2231 است بنابراين مىتواند كليه تحريمهاى 
سازمان ملل را برگرداند اما اين استدالل كامال 
مخدوش اســـت. زيرا اين كشـــور قطعنامه 
2231را نقض كرد اســـت. قطعنامه 2231 را 
نمىتوان موجوديتى مســـتقل از برجام تلقى 
كرد. با توجه به نقض قطعنامه اكنون واشنگتن 
نمىتواند از مفاد قطعنامه بهرهبردارى كند. در 
واقع قطعنامه تاييدكننده برجام است و مكانيزم 
ماشـــه هم در برجام تعريف شده است. در 
بند 36و 37برجام تاكيد شده كه اگر يكى از 
طرفهاى برجام نسبت بهطرف ديگر شاكى 
شود مىتواند از راهكار مكانيسم ماشه استفاده 
كند اما اكنون كه آمريكا ديگر عضوى از برجام 

نيست كه از اين ابزار بهره ببرد. 
شبكه خبرى «الجزيره» قطر در گزارشى به 
قلم «محمد المنشاوى» آورد: مخالفت اعضاى 
شــــوراى امنيت با طرح آمريكا براى تمديد 
تحريمهاى تسليحاتى ايران سبب شده است 
كه ترامپ تهديد به استفاده از مكانيسم ماشه 
و اعمــــال تحريمهاى ضدايرانى كند. اين در 
شــــرايطى اســــت كه خروج آمريكا از توافق 

هســــتهاى ترديدهايى را در توانايى واشنگتن
درباره اعمال تحريمهاى يكجانبه به همراه دارد
و همپيمانان آمريكا هم پناه بردن واشنگتن به
مكانيســــم ماشه را به معناى عقبنشينى ايران
از توافق هســــتهاى و نابودى برجام مىدانند.
به نوشــــته «الجزيره»، «اريك براون» كارشناس
انديشكده سياسى و راهبردى «واشنگتن» هم
معتقد است كه تصميم آمريكا براى پناه بردن
به مكانيسم ماشه يك اشتباه راهبردى بزرگ و
هزينهبرداري است كه مجموعهاى از پيامدهاى
ناگوار را به دنبال خواهد داشت. او مى گويد
كه فعالسازى مكانيسم ماشه مىتواند ايران را
به عقب نشينى از توافق هستهاى سوق دهد و
اين موضوع سبب مىشود ايران هم مانند كره
شمالى به يك قدرت هستهاى تبديل شود. 
«محمد صادق الحسينى» تحليلگر مسائل

ايران هم در تشريح مكانيسم ماشه به تارنماى
«العهــــد» لبنان گفته هيچ يك از اعضاى گروه
1+5  نمىتوانند اين مكانيسم را عليه ايران به كار
گيرند. مگر اينكه كميسيون مشترك كشورهاى
امضا كننده توافق هستهاى از نظر حقوقى ثابت
كند كه ايران به توافق هستهاى پاببند نبوده است.
آمريكا در اين زمينه با دو چالش روبرو است؛
نخست اينكه هيچ گونه اجماع بين كشورهاى
امضا كننده توافق هستهاى مبنى بر اينكه ايران
به تعهدات خود در برجام عمل نكرده، وجود
ندارد. دوم اينكه آمريكا كه تهديد به استفاده از
مكانيسم ماشه مىكند پس از خروج از توافق
هســــتهاى اكنون عضوى از اين توافق نيست.
از اين رو، اين كشــــور هيچ حق قانونى براى

استفاده از اين مكانيسم ندارد. 
مكانيســم ماشــه و آينده اعتبار شوراى

امنيت
تحليلگــــران معتقدند يكى از پيامدهاى
مخاطــــره آميز تالش آمريكا براى فعال كردن
مكانيزم ماشه تضعيف شديد نهاد شوراى امنيت
است. خسارتى كه اين كنش آمريكا مىتواند به
شوراى امنيت وارد كند بسيار فراتر از پرونده
ايران است و اين اقدام مىتواند موقعيت غرب
و نهادهاى بين المللى را در كليت خود تضعيف
كند. روزنامه «عربى 21» مصر نوشت ترديدى
نيســــت كه پناه بردن واشنگتن به فعالسازى
مكانيسم ماشه، سازمان ملل متحد را در برابر
يك چالش حقوقى بىسابقه قرار خواهد داد.
پيامدهاى فعال سازى مكانيسم ماشه فراتر از
آينده توافق هستهاى خواهد بود و اين موضوع
سوالهاى بســــيارى را درباره آينده شوراى
امنيت و جايگاه آن به عنوان يكى از نهادهاى
سازمان ملل مطرح كرده و مسيرى را كه اين
شــــورا از زمان تاسيس در پيش گرفته است

نابود خواهد كرد.

 جدال ترامپ با سازمان ملل بر سر ايران
*متن پيشنهاد كاخ سفيد براى تمديد تحريم تسليحاتى عليه ايران در كنار فعالسازى 
سـازوكار رفع اختالف برجام (مكانيسـم ماشـه) دو تيرى بود كه ترامپ در شـوراى 
امنيـت بـه سـوى ايران رهـا كرد. اينبـار اما تيرهـا در تاريكى مورد نظـر مقامهاى 
واشـنگتن حركت نكردند بلكه خط مشـىهاى شـفاف جمهورى اسالمى و ديپلماسى 
روشنگر دولت موجب شد تا  13عضو اين نهاد مهم سازمان ملل به هر دو اقدام آمريكا 

بتازند و آن را ناكارآمد كنند.
*فارين پالسـى: به سـختى مىتـوان باور كرد دولت آمريكا تصميـم براى برقرارى 
دوباره تحريمها عليه ايران را بر پايه چنين استداللهايى سست با پشتوانه ضعيف 

حقوقى پايهريزى كرده است.

*مخالفت اخير رئيس دورهاى شـوراى امنيت با فعالسـازى سـازوكار حل اختالف 
برجام در كنار واكنش منفى تقريبا همه اعضاى اين شورا به خواستههاى كاخ سفيد 

روزهاى سختى را براى «دونالد ترامپ» رقم مى زند
* نشـريه آمريكايى «فوربس» اظهارات اخير رئيس شـوراى امنيت در كنار مخالفت 
كلى اعضاى اين شورا با برقرارى دوباره تحريمها را يك شكست ديگر براى اياالت 

متحده ارزيابى كرد

اطالعيه

آگهى تغييرات
 شركت خدمات بازرگانى آينده نگر مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 294201 و شناسه ملى 10380265959

**********************
آگهى تغييرات شركت غذايى مدرن به طعم رويان كاوه سهامى خاص

 به شماره ثبت 427947 و شناسه ملى 10320809696

آگهى تغييرات شركت پرداخت الكترونيك سپهر سهامى خاص
آگهى تغييرات به شماره ثبت 315076 و شناسه ملى 10103550142

 شركت روانكاران صنعت تورنگ با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 463715 و شناسه ملى 14004555285

آگهى تغييرات
 شركت غذايى مدرن به طعم رويان كاوه سهامى خاص

 به شماره ثبت 427947 و شناسه ملى 10320809696

آگهى تغييرات شركت رهساز بناى چم چم با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 2650 و شناسه ملى 14006897739



 سرویس خبر: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به ماجرای محبوس 
کردن 10 کودک کار توسط کارکنان متخلف بهزیستی شاهین شهر در یک زیرزمین، 

از تعلیق متخلفان خبر داد.
ماجرا از آنجا ش����روع شد که شامگاه پنجشنبه گذشته شماری از شهروندان 
شاهین شهر متوجه فریادها و درخواست کمک کودکان از زیر زمین اداره بهزیستی 

این شهر شدند.
شهروندان شاهین شهر سپس با پلیس و سازمان آتش نشانی تماس گرفتند 
و زمانی که مأموران توانستند وارد زیر زمین اداره بهزیستی شوند با صحنه عجیبی 
مواجه ش����دند. ش����ماری از کودکان کار و خیابانی که ساعاتی قبل از سطح شهر 
جمع آوری ش����ده بودند، در زیرزمین این اداره محبوس شده بودند و درخواست 

کمک می کردند!
 10 ک����ودک و نوج����وان محب����وس ش����ده در زیرزمین اداره بهزیس����تی 
 ش����اهین ش����هر، کودکان س����ر چه����ار راه ها بودن����د که توس����ط مأموران 
جمع آوری شده و تحویل این اداره شده بودند، اما اداره بهزیستی شاهین شهر آنها 

را بدون مراقب و کوچکترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده بود.
با متخلفان برخورد می کنیم

مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در گفتگو با ایسنا، با بیان این 
که این موضوع در دست بررسی است، افزود: تیم بازرسی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان اکنون در آن اداره مستقر شده است تا ابعاد موضوع را بررسی کند و در 

صورت اثبات، براساس قانون به آن رسیدگی شود.

وی با عذرخواهی از مردم و کودکانی که این اتفاق برای آنها افتاده است، ادامه داد: 
این قول را به مردم می دهم که با متخلف یا متخلفان به طور جدی برخورد کنیم،بر 

همین اساس در نخستین اقدام ، خاطیان این ماجرا از مسئولیت تعلیق شدند. 
 همچنین امین عسگری مدیر اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه ، با اشاره به 
مصوبات کارگروه ساماندهی تکدی گری در شاهین شهر، گفت: چندی قبل و بر 
اساس مصوبات کارگروه ساماندهی تکدی گری، نیروی انتظامی و شهرداری  موظف 
به جمع آوری کودکان و نوجوانان متکدی که عمدتاً از اتباع خارجه هستند در معابر 
و اماکن عمومی شاهین شهر شدند، همچنین اداره بهزیستی شهرستان موظف شد 
به مدت ۲ تا ۳ ساعت پذیرای این کودکان باشد و نیروی انتظامی هم با استقرار 
مامور در محل اداره بهزیستی، کودکان را به والدینشان در مقابل دریافت گذرنامه، 

اوراق هویتی و کارت اقامت آنها تحویل دهد.
وی با تائید این که پنجشنبه شب گذشته، 10 کودک و نوجوان از اتباع خارجه 
توس����ط نیروی انتظامی تحویل اداره بهزیستی شدند، افزود: در خبر کذب منتشر 
شده در فضای مجازی گفته شده: » ماموران بهزیستی کودکان کار را در زیرزمینی 
متروک محبوس کرده و برای گذراندن تعطیالت آخر هفته آنان را به حال خود 
رها و اداره را ترک کرده اند«، این در حالی است که طرح جمع آوری متکدیان از 
ساعت ۲۳ شب پنجشنبه آغاز شد و تا حدود ساعت ۲۴ ادامه داشت، در تمام این 
مدت بنده در اداره حضور داشتم، همچنین تا صبح روز جمعه از اداره بهزیستی 
خارج نشدم و فیلم ضبط شده دوربین های مدار بسته اداره بهزیستی شاهین شهر 
گواه کافی و مستند بر تائید صحبت هایم است. مدیر اداره بهزیستی شاهین شهر و 
میمه در گفتگو با خبرنگار ما در شاهین شهر گفت: این 10 نفر فاقد تابعیت ایران 
هستند و ساکن شاهین شهر نبودند بلکه به طور سازمان یافته از اصفهان و دولت آباد 

به شاهین شهر وارد می شوند.
پوشاندن درِ  ورودی پناهگاه با خودرو!

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما در شاهین شهر، صبح دیروز یک دستگاه خودرو 
متعلق به بهزیستی روی درِ ورودی زیرزمین اداره بهزیستی این شهر که زمانی از 
آن به عنوان پناهگاه استفاده می شد، توقف کرد و دیگر این محل را ترک نکرد و 
به این ترتیب امکان مشاهده محل نگهداری 10 کودک کار توسط خبرنگارانی که 

برای تهیه گزارش و عکس به این محل رفته بودند، از بین رفت.
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تشكر از كاركنان زحمتكش سازمان بهشت زهرا)س(
بعد از فوت پدرم که جزو جانبازان دفاع مقدس بودند، در شرایط بیماري 
کرونا دچار اضطراب و نگراني خاص براي برگزاري مراسم تدفین و قطعه دفن 
مدنظرمان داش���تم که در پي تماس با روابط عمومي س���ازمان بهشت زهرا)س( 
و گفتگو،با هماهنگي هاي الزم و مس���اعدت روابط عمومي محترم این سازمان 
به آرامش دس���ت یافتم که بدون هیچ گونه مش���کلي در مورد قطعه مورد نظر 
اقدام ش���د. جا دارد از مدیران و کارکنان زحمتکش و کوش���اي سازمان بهشت 
زهرا)س( و برخورد و پیگیري هاي به موقع و بسیار مودبانه روابط عمومي این 
سازمان مردمي تشکر و قدرداني کنم، امیدوارم با تشویق کارکنان فعال و دلسوز 
این سازمان باعث خدمات دهي بهتر و بیشتر در تمامي سازمان ها و ارگان هاي 

شهرداري تهران باشیم.
سالمت بخشـ  فرزند جانباز متوفاي دفاع مقدس

پروتكل هاي بهداشتي در اغلب هيأت هاي عزاداري رعايت شده است
علیرغم تصور برخي از مس���ئوالن وزارت بهداش���ت و درمان کشور و از 
جمله پزشکان که از سر دلسوزي به رئیس محترم جمهوري هشدار داده بودند 
که امکان رعایت پروتکل هاي بهداشتي در مراسم عزاداري ساالر شهیدان، امام 
حس���ین)ع(، وجود ندارد، براساس اخبار منتشره در این روزها مراسم عزاداري 
امس���ال باشکوه وصف ناپذیر و با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتي در اغلب 
هیات ها برگزار شد، با این حال نمي توان انتظار داشت که پروتکل هاي بهداشتي 
در حین عزاداري بدون استثناء در تمامي هیات ها به خوبي رعایت شده باشد. 
امیدواریم س���هل انگاري برخي از سوگواران باعث تشدید دوباره ابتال به کرونا 
در کشور نشود؛ البته از پیامدهاي سفرهاي غیرضروري برخي از هموطنان هم 

نباید چشم پوشي کرد!
از عزاداران حسیني

چرا مراكز بهداشت، داروهاي مكمل رشد نوزادان را توزيع نمي كنند؟
چندین س���ال بود که در تمامي مراکز بهداش���ت در محله هاي تهران براي 
نوزادان تا حدود ۲ س���الگي آنان قطره هاي ویتامین آ و آهن به صورت رایگان 
در اختیار خانواده ها قرار مي گرفت؛ اما از سال 98 تاکنون این روند قطع شده 
است و والدین مجبور به تهیه قطره هاي مکمل رشد کودکان خود به قیمت آزاد 
شده اند. به نظر مي رسد که این تصمیم وزارت بهداشت و درمان با طرح تشویق 

جوانان به ازدواج و فرزندآوري مغایرت دارد.
پدر يك نوزاد از تهران

دريافت جريمه از زمين خواران مشكل طبيعت را حل نمي كند
اي مس���ئوالن عزیز و به ویژه متولیان محیط زیس���ت و مراتع کشاورزي، 
خواهش مي کنم به داد این خاک مملکت برسید! در روستاهاي شهرستان مراغه 
مثل روستاهاي علویان به راحتي و با پرداخت هزینه بسیار اندک اراضي زراعي 
را تغییر کاربري مي دهند و در آن ها ساختمان مي سازند. در روستاي »کرج آباد« 
کوه ها را مي تراشند و درختان سیب مي کارند و در این بي آبي مملکت چاه هاي 
آب ۴00 الي 500 متري مي زنند. چرا هیچکس به داد این کوه ها که سرمایه ملي 
و طبیعي کشورمان است، نمي رسد؟ چرا به جاي برخورد قاطع و قانوني صرفًا 
به دریافت جریمه از متخلفان اکتفا مي شود؟ امید است مسئوالن مربوطه نسبت 

به پیگیري زمین خواري در جاي جاي ایران اقدام کنند.
شهروندي از مراغه )آذربايجان شرقي(

  ضرورت تسريع در تصويب اليحه تأمين امنيت زنان 
شنیدن خبر تکمیل بررسي الیحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در 
برابر خش���ونت از س���وي دولت و ارجاع آن براي تصویب به مجلس شوراي 
اسالمي، در شرایطي که سال ها است شاهد برخي خشونت ها و تبعیض ها علیه 
زنان و دختران کش���ورمان بوده ایم، بسیار خوشحال کننده است. براي تسریع در 
تصویب الیحه و به رسمیت شناخته شدن آن در سطح بین الملل باید به ۲ طرح 
من���ع تبعیض علیه زنان و من���ع کودک آزاري و ممانعت از ازدواج کودکان، به 
کنوانسیون هاي جهاني ملحق شویم و براي کاهش خشونت علیه زنان و رضایت 
کامل بانوان از این طرح نیز باید قانون دیه در کشور براي تمامي جرایم عمد و 

غیرعمد در مورد زنان و مردان یکسان اجرا شود. 
خانم حقوقدان 

مسئوالن مشكالت ساكنان شهرك ابريشم را حل كنند
حدود 10 س���ال از س���اخت 8 هزار و ۲00 واحد مسکوني با هدف تأمین 
مسکن ارزان قیمت براي خانواده هاي کم درآمد و ضعیف کشور در اراضي چهارباغ 
شهرس���تان ساوجبالغ با نام »شهرک ابریش���م« کیانمهر مي گذرد، اما عدم ارائه 
تسهیالت ابتدایي سکونت باعث شده است که فقط در یک هزار واحد مسکوني 
آن خانوارها س���کونت داشته باشند. وجود منطقه اي به عنوان مرکز جمع آوري 
زباله ش���هر کرج با بوي تعفن در نزدیکي ش���هرک ابریشم و پراکندگي زباله در 
حاشیه آن به هنگام انتقال زباله ها به وسیله کامیون ها نیز چهره زشتي را براي 
ساکنان شهرک ترسیم کرده است. همچنین تعداد سطل هاي زباله شهرک بسیار 
کم است و شستشوي دوره اي آن ها انجام نمي شود، عالوه بر آن نبود امکانات 
تفریحي، ورزشي، آموزشي و زیرساخت هاي اولیه و شرایط نامناسب محیطي، 
زندگي را براي خانوارهاي ساکن در این شهرک دشوار کرده است. از شهرداري، 
فرمانداري و اداره راه و شهرسازي ساوجبالغ تقاضاي همکاري و اقدامات الزم 

براي رفع مشکالت بیشمار این شهرک را داریم.
ايمیل به خط ارتباطي از شهرك ابريشم

براي كاهش نرخ حق الوكاله وكالي دادگستري اقدام شود
حق الوکاله بیش از اندازه برخي از وکالي دادگستري تحت عنوان قراردادهاي 
توافقي باعث اجحاف در حق و حقوق بسیاري از مردم ضعیف و ناتوان مي شود، 
در واقع قبول این حق الوکاله ها به دلیل ناچاري و مظلومیت موکلین است و با 
روش حاضر وکالي یاد ش���ده عمال در خدمت توانگران هس���تند و کاري براي 

مظلومان مستحق انجام نمي گیرد.
اسرافیلـ  شهرستان بیله سوار )استان اردبیل(

سخني با رئيس محترم جمهوري!
آقاي رئیس جمهوري! مردم با این امید که تمام قد در مقابل »تمامیت خواهان« 
شجاعانه و با اقتدار بایستید ۲ بار به شما راي دادند و در این سال ها پي برده اند 
کساني که در برابر شما قد علم کرده اند، هیچگاه با منطق و گفتگو و تدبیر و 
قانون و منافع ملي و مصالح نظام و نظایر آن ها کاري نداشته اند و ندارند و از 
اینرو با مسامحه و مصالحه و رعایت اصول اخالقي و نصیحت و سخنراني ها 
فرصتي را که ملت براي شما بزرگواران ایجاد کرده است ،تباه نکنید! فشارهاي 
اقتصادي و برقراري دوباره تحریم ها و افزایش تورم  و مشکالت اقتصادي کشور؛ 
حکایت از ظلم و جفاي بي پایان دشمنان علیه کشورمان دارد، شما به کمک مردم 
امیدوار کشورمان برنامه هاي تان را باقدرت و موفقیت پیش ببرید و از تهدیدها و 

کارشکني هاي تمامیت خواهان نترسید!
ايمیل به خط ارتباطي

پيشنهاد تعيين سقف مصرف رايگان برق
افزایش قیمت حامل هاي انرژي و به ویژه برق باعث شده است که اغلب 
مشترکین به عنوان پرمصرف شناخته شوند و هشدارهاي شرکت برق را دریافت 
کنند، حال آن که اجراي طرح »برق امید« از سوي وزارت نیرو به منظور تخفیف 
100درصدي مش���ترکان کم مصرف و رایگان ش���دن برق براي ۳0 میلیون نفر از 
مشترکین در این شرایط عادالنه نیست و بهتر است دولت به جاي دریافت پول 
بیشتر از مشترکان پرمصرف، براي همگان سقف مصرف رایگان برق را تعیین 

کند و از مازاد بر این مصرف، پول بیشتري دریافت دارد.
مشترك برق خانگي

دولت به فكر سالمت و معيشت مردمان شمال كشور باشد
به دلیل عدم برخورد قاطع دولت و ستاد ملي مقابله با کرونا دوباره شاهد 
پیک سفر به شهرهاي شمالي کشور و متعاقب آن، افزایش روند شیوع این بیماري 
در شهرها و روستاهاي گیالن، مازندران و گلستان هستیم . متاسفانه گرایش فراوان 
عده اي به خرید ملک و سفر به شهرهاي شمالي عالوه بر به خطر انداختن سالمت 
ساکنان آن ها، بر روي اقتصاد این شهرها و افزایش گراني کاالها و امالک در این  
مناطق اثر گذاش���ته و تامین مایحتاج زندگي بخصوص در شهرهاي کوچک و 
روستاها را براي افراد بومي دشوار کرده است که امیدواریم مسئوالن براي مقابله 

با ساخت و سازهاي بیرویه در این شهرها تدابیر موثري را بیندیشند.
نیكنامـ  چالوس )مازندران(

افزايش حق مسكن كارگران چه زماني اعمال مي شود؟
علیرغم گذش���ت حدود ۲ ماه از تصویب افزایش ۲00 هزار توماني حق 
مس���کن کارگران در هیات دولت، تاکنون زمان اجراي این مصوبه اعالم نش���ده 
است. در شرایطي که مشکل مسکن اقشار کارگر الینحل است و شاهد افزایش 
بیرویه کرایه خانه ها هستیم، انتظار مي رود که دولت براي اجرایي شدن مصوبه یاد 
شده در اسرع وقت اقدام کند. تا حداقل بخش ناچیزي از مشکالت این قشر 

از افراد جامعه حل شود.
هموطن کارگرـ  سنندج

درباره سكه هاي مكشوفه به مسلمانان جهان اطالع رساني شود
به تازگي خبري درباره کشف تعداد زیادي سکه هاي طال متعلق به دوران 
خلفاي عباسي در سرزمین هاي اشغالي پخش شده است از آنجا که این سکه ها 
جزو اموال مسلمانان محسوب مي شود، باید به مردم فلسطین تعلق گیرد. انتظار 
مي رود که در این رابطه با تمامي هموطنان مسلمان و همچنین مسلمانان جهان 

اطالع رساني شود تا سکه هاي مکشوفه را به صاحبان اصلي آن ها بازگردانند.
خواننده روزنامه اطالعات

ایمیل خط ارتباطي :

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 .
* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

تلفن 22226090 سرویس حوادث: دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اس���تان ایالم با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در پی 
انفجار خودرو حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی به 
عراق، گفت: جزئیات این حادثه هنوز مشخص نشده، 

اما راننده خودرو دستگیر شده است.
به گزارش قوه قضائیه، افش���ار خسروی زاد از 
تش���کیل پرونده قضایی در پی حادثه انفجار خودرو 
حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی به عراق در روستای 
زنجیره علیا واقع در شهرستان چرداول استان ایالم خبر 
داد و گفت: علت وقوع این حادثه در دست بررسی و 

جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.
وی اف���زود: این خودرو از مبدا تبریز به مقصد 
عراق در حرکت بود و برای رسیدن به مقصد باید از 
مرز مهران می گذشت؛ راننده در این مسیر، در یکی از 
روستاهای ایالم توقف کرد که مشخص نیست به چه 

دلیل یکی از کپسول ها دچار انفجار شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ایالم، گفت: 
در پی این حادثه شماری از هموطنانمان مسموم و برخی 
هم که بیماری زمینه ای داشتند به بیمارستان منتقل شدند. 
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم 
گفت: در پی این حادثه، ۲۳0 نفر دچار مسمومیت شدند 
که پس از انجام اقدامات درمانی توس���ط تکنسین های 
اورژانس 115 به مراکز درمانی انتقال داده شدند. 1۲ نفر 
از مسمومان با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان انتقال 
داده شدند که حال عمومی همه افراد به جز ۲ نفر که 
سابقه بیماری آسم دارند مساعد گزارش شده و یک نفر 

هم در بخش مراقبت های ویژه بستری است. 
  علت حادثه در دست بررسی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایالم 

گفت: موارد فنی و دالیل ایجاد انفجار کپس���ول در 
روس���تای زنجیره چرداول توسط کارشناسان در دست 

بررسی است. 
به گزارش ایرنا، محمد نوذری در نشس���ت ستاد 
بحران اس���تان ایالم در چرداول افزود: این حادثه پس 
از توقف تریلر حامل کپسول های گاز کلر در روستای 
زنجیره علیا شهرستان چرداول اتفاق افتادو فقط یکی از 
این کپسول ها منفجر شد که بالفاصله مراحل ایمن سازی 
کپس���ول های دیگر توسط کارشناسان مرتبط در دست 

بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایالم 
تاکید کرد: راننده خودرو از س���اکنان همین روستا بود 
و دالیل انفجار توس���ط کارشناسان مرتبط در دست 

بررسی است .
بازداشت راننده 

الیاس فتاحی فرماندار چرداول  هم گفت: راننده 
خاطی به علت سهل انگاری بازداشت و تحت بازجویی 
قرار دارد و بررس���ی های الزم درباره چگونگی وقوع 
این انفجار به دس���تور مقامات قضایی در حال انجام 
اس���ت و نمایندگان شرکت صادرکننده هم به استان 

فراخوانده شده اند.
وی تاکید کرد: باتوجه به این که مرز مهران دارای 
پارکینگ استاندارد برای توقف خودروهای حامل مواد 
س���وختی و شیمیایی است راننده باید بالفاصه بعد از 
حرکت از مبدا و بدون توقف در حاشیه مناطق مسکونی 

خودرو را به پارکینگ پایانه مرزی می رساند.

ورود دستگاه قضا به پرونده مسمومیت 230نفر در ایالم     شهادت 2مدافع سالمت در اصفهان  

اصفهان - خبرنگار اطالعات: دکتر سید محمود نوریان جراح مغز و اعصاب 
بیمارستان آیت اهلل کاشانی و احمد طالبی پرستار بیمارستان امین اصفهان به دلیل 

ابتال به کرونا به جمع شهدای مدافع سالمت پیوستند.
مراسم تشییع احمد طالبی دیروز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مقابل 
بیمارستان امین برگزار و پیکر وی در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. 
دکتر نوریان هم دیروز پس از مدت ها تحمل رنج ناشی از بیماری کرونا به جمع 

شهدای مدافع سالمت پیوست.
این پزشک نجف آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود 

که در بیمارستان آیت اهلل کاشانی خدمات زیادی به بیماران ارائه کرده است.
تشییع پیكر نخستین شهید مدافع سالمت مراغه

همچنین پیکر نخستین شهید مدافع سالمت مراغه تشییع و در گلزار شهدای 
این شهر به خاک سپرده شد.

 دکت���ر یوس���ف رهبری 5۴س���اله متخصص بیهوش���ی بیمارس���تان
  امیر المومنین )ع( مراغه بر اثر ابتال به بیماری کرونا به شهدای سالمت کشور 
پیوست. امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: این شهید، انسانی وارسته، مومن، 

متدین  بود که همه عمر خود را صرف خدمت به مردم کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمد تقی پور محمدی افزود: دکتر رهبری در 

دوران دفاع مقدس و در جبهه دفاع از سالمت مردم ایثار گری کرد.

دکتر یوسف رهبریدکتر سید محمود نوریان

توقف خودرو   روی  در ِ  ورودی  زیرزمین  اداره  بهزیستی شاهین شهر

 تعليق كاركنان متخلف بهزيستی
 شاهين شهر در پرونده حبس  10 كودك 

سارق خودرو شهرداری خرمشهر، رئيس آتش نشانی بود!

سرویس خبر: رئیس شورای شهر خرمشهر از سرقت خودرو پراید 
شهرداری این شهرستان و دستگیری سارق خودرو خبرداد.

به گزارش باش���گاه خبرنگاران جوان از آبادان، موسی مطور جزیره 
رئیس شورای شهر خرمشهر با بیان این که  پس از سرقت خودرو پراید 
ش���هرداری ، شناس���ایی سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت ، افزود: 
بعد از گذش���ت یک هفته با بررس���ی کارشناسان و کشف سرنخ هایی، 

سارق دستگیر شد.
وی ادامه داد: س���ارق این خودرو رئیس آتش نش���انی شهرداری 
خرمشهر بود که خودرو را در یک منطقه دورافتاده مخفی و آن را اوراق 

کرده بود.
رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: انتظار ما این است که با هر کس 

که بخواهد به بیت المال دست درازی کند برخورد قاطع شود.
بازگشايی مدارس تأثيری در حجم ترافيک تهران نگذاشت!

س���رویس حوادث:  بازگشایی مدارس برای نخستین بار تأثیری در 
حجم ترافیک تهران نگذاش���ت و فقط س���بب شد با تعجیل کارمندان 
ب���رای حض���ور در محل کار خود، بار ترافیکی ۳0 دقیقه زودتر از دیگر 

روز ها شکل بگیرد.
سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در این باره گفت: با اعالم 
بازگشایی مدارس، دیروز بار ترافیکی از ساعت 5 و ۴5 دقیقه ابتدا در 

بزرگراه نواب سپس در بزرگراه های همت، حکیمیه و بزرگراه تهران - 
کرج شکل گرفت. ساعت ۷صبح بار ترافیکی افزایش یافت، اما به مرور 
زمان تا ساعت 8صبح بار ترافیکی همانند روز های گذشته عادی شد.

سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات پلیس راهور فاتب  هم درباره 
ترافیک روز اول بازگش���ایی مدارس در شهر تهران گفت : در نخستین  
روز بازگشایی مدارس پلیس راهور فاتب بر اساس وظیفه خود در تمامی 
معابر و خیابان های ش���هر تهران به طور 100 درصدی حضور داش���ت 
.سال قبل روز بازگشایی مدارس در اوج زمان ترافیک طول ترافیک به 
180کیلومتر می رسید اما دیروز نهایت طول ترافیک ، 90کیلومتر بود که 
میزان ترافیک دیروز که روز بازگش���ایی مدارس بود نسبت به اول مهر 

سال قبل اصاًل قابل مقایسه نبود.
رازقی ادامه داد: دلیل این که ترافیک نیم ساعت زودتر شروع شد، 
این بود که کارمندان به دلیل این که درگیر ترافیک بازگش���ایی مدارس 
نشوند زودتر از خانه هایشان خارج شدند. درگیری ترافیکی هم تا ساعت 
8صبح ادامه داشت و بعد از ساعت 8صبح ترافیک عادی صبحگاهی در 

بزرگراه های پایتخت در جریان بود.
برخورد پليس با مجرمان تهاجمی است

س���رویس خبر: فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره وضع امنیت در 
تهران گفت: پلیس تهران بزرگ با اجرای طرح های مختلف در برخورد 

با مجرمان حالتی تهاجمی دارد.
سردار حسین رحیمی افزود: پلیس خدمتگزار آحاد مردم است و با 
مهربانی و رأفت انجام وظیفه می کند، اگر کسی بخواهد نظم و امنیت را 

دچار خدشه کند به شدت با او برخورد می شود.
وي ادامه داد: با برنامه ریزی ها انجام گرفته، طرح های مختلف برای 
برخورد با مجرمان، س���ارقان، اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر 

در حال اجراست.
رحیمی با بیان این که طرح »اقتدار« برای برخورد با اراذل و اوباش 
در تهران اجرا می ش���ود، افزود: درباره مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، 
خرده فروش���ان و جمع آوری معتادان متجاهر طرح ظفر اجرا می شود و 
وضع فعلی تهران قابل قیاس با گذشته نیست و تالش های خوبی برای 

تأمین امنیت انجام گرفته است.
كودك گمشده در جنگل گلستان پيدا شد

سرویس حوادث: سرپرست جمعیت هالل احمر گلستان از پیدا شدن 

کودک چهار ساله گمشده در پارک ملی گلستان خبرداد.
فرهاد میقانی گفت: بعد از ساعت ها جستجو، پسر چهار ساله گمشده 
در جنگل گلستان توسط نیرو های امدادی هالل احمر و نیرو های مردمی پیدا 

و به آغوش خانواده اش بازگشت.
وی افزود: این حادثه س���اعت 1۷و 50دقیقه جمعه به مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیات هالل احمر اس���تان اعالم ش���ده بود که نیرو های 
امداد و نجات و س���گ زنده یاب به محل اعزام ش���دند. جستجو برای 
یافتن این کودک گمش���ده تا س���اعت ۳ بامداد دیروز ادامه یافت و 
مجدد نیرو ها از س���اعت ۷ صبح جس���تجو را آغاز کردند که در نهایت 
 س���اعت 11و ۳0دقیقه دیروز این کودک چهار س���اله ترکمن پیدا و به 

خانواده اش تحویل داده شد.
  جريمه گردشگر فرانسوی به خاطر سرقِت شن از   ايتاليا

ایتالیا: یک گردش���گر فرانس���وی پس از آن که پلیس محلی در 
جزیره ساردینیای ایتالیا، دو کیلوگرم شن و ماسه در چمدانش پیداکرد، 

1000یورو جریمه شد.
شن و ماسه سفید رنگ سواحل بکر ساردینیا با ارزش هستند و یکی 

از منابع حفاظت شده در خاک ایتالیا به حساب می آیند.
پیش تر هم در ماه اوت سال گذشته میالدی یک زوج فرانسوی در 
حالی که قصد س���وار ش���دن به کشتی از ساردینیا به مقصد تولون، شهر 

جنوبی فرانسه را داشتند با ۴0کیلوگرم شن و ماسه دستگیر شدند.
به گزارش یورونیوز، دو س���ال بعد قانونی تصویب و تجارت شن 
و ماس���ه و سنگریزه های جزیره ساردینیا جرم محسوب و برای سارقان 

شن و ماسه، مجازات ۳000یورویی تعیین شد.
انفجار لوله گاز درمسجدي در بنگالدش 11قربانی گرفت

 بنگالدش  : انفجار لوله گاز در مس���جد جامع بیت الصالت در 
محله » نارایان گنج« در حومه پایتخت این کش���ور، به مرگ 11نفر نفر 

منجر شد.
زای���د العال���م رئیس پلیس داکا درباره این حادثه گفت: این انفجار 
عصرجمع���ه هنگامی که نمازگزاران مش���غول برپایی نماز بودند اتفاق 
افتاد که ۴0نفر در بیمارستان ها بستری شده اند که حال بسیاری از آن ها 

وخیم است.
بر اس���اس اعالم پلیس، نش���ت گاز دلیل این انفجار بوده است که 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اخبارکوتاه

(�گهي �بال� �جر�ئيه) 
به �ستنا� ما�� 18 �ئين نامه �جر�� مفا� �سنا� �سمي

بدينوسيله مستند به پر�ند� �جر�يي كالس���ه 9802120 � �� �جر�� ما�� 18 � 
�ئين نامه �جر�� مفا� �سنا� �سمي ال�� �الجر� به �قايا� قنبر �فشا� طويناني فر�ند 
�كو� به ش���ما�� شناسنامه 29 � �حما� �فش���ا� فر�ند �كو� به شما�� شناسنامه 
425 � خانم ها �هر� �فشا� طويناني فر�ند �نا� به شما�� شناسنامه 723 � محبوبه 
�فشا�طويناني فر�ند �نا� به شما�� شناسنامه 475 � نجابت نو���� فر�ند حمز� 
علي به ش���ما�� ملي 1530550181 (همگي ���� مرحو� صفد� �فشا� طوينا�) 
به نشاني ��س���تا� طونيا� طا�� سفلي كه بر�بر �عال� مأمو� پست �� ���� فو� 
شناسايي نشد� �يد �بال� مي گر��� حسب تقاضا� خانم نجابت نو���� بابت سند 
نكاحيه ش���ما�� 8274 مو�خه 1374/02/23 مبلغ 57/443/112� � 5% حقو� 
�جر�يي متعلقه بدهكا� مي باش���يد. لذ� طبق ما�� فو� �لذكر مي تو�نيد ظر� �� ��� 
�� تا�يخ �نتشا� �گهي نسبت به پر��خت بدهي خو� �قد�� نماييد. �� غير �ينصو�� 
پس �� سپر� شد� مد� مقر�� عمليا� �جر�يي عليه شما تا �صو� تمامي مطالبا� 

خانم نجابت نو���� � حقو� �جر�يي جريا� خو�هد يافت.
�ئيس ����� �جر�� �سنا� �سمي قز�ين حسن كيائي 

�گهي سو� سها� شركت مخمل � �بريشم كاشا�
(سهامي عا�) شما�� ثبت: 38 شناسه ملي: 10260012385

بدينوسيله به �طال� س���هامد���� محتر� حقيقي � حقوقي شركت مخمل � �بريشم كاشا� 
(سهامي عا�) مي �ساند� پر��خت سو� سها� سا� مالي منتهي به 1398/12/29 شركت� �� 
�جر�� مصوبه مجمع عمومي عا�� ساليانه مو�� 1399/03/07 به ���� هر سهم 14 �يا�� به 

شر� �يل به حسا� سهامد���� ���يز خو�هد شد:
پر��خت سو� به سهامد���� حقيقي� �� طريق ���يز به حسا� بانكي �نا� صو�� مي پذير� � لذ� 
�� سهامد���� ��خو�ست مي گر��� شما�� شبا� خو� �� با �كر نا� بانك� كد ملي� شما�� همر�� 

� ���� كامل پستي به ��حد �مو� سهامد���� به شما�� �يل ��سا� نمايند.
 پر��خت س���و� به س���هامد���� حقوقي� با ���ئه ��خو�س���ت كتبي � ��� شما�� حسا� 

� شما�� شبا صو�� خو�هد پذيرفت.
نكا� مهم:

1� شما�� حسا� مي بايست به نا� خو� سهامد�� باشد.
2� به ��خو�ست ها� فاقد �طالعا� صحيح � كامل ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

3� شما�� ��تسا� شركت 09921606274 � ����: كاشا� ميد�� �ما� علي مجتمع صنايع 
كا�گاهي �ميركبير كا�خانجا� مخمل � �بريشم كاشا� كدپستي: 8716944676

هيئت مدير� كا�خانجا� مخمل � �بريشم كاشا� (سهامي عا�) 

�گهي مناقصه شما�� 05�1399/� � (نوبت ���)
شركت سيما� س���فيد ني �يز �� نظر ���� �نجا� عمليا� تسطيح� �پوسا��� با�گير� 
� جابجايي مو�� (س���نگ گچ� كلينكر� كائولن� فلو�ين� پو��س���نگ (R3) نخاله ها� 
ساختماني� ضايعا� نسو�كا��� كوتينگ �...) �� محد��� سايت كا�خانه سيما� سفيد 
ني �يز بوس���يله يك �س���تگا� لو�� L120 (يا معا�� ��) �� به شر� مند�� �� �سنا� 
مناقصه به مد� يك سا� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
لذ� �� �فر�� حقيق���ي � حقوقي ����� تأييد صالحيت ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي 
�عو� به عمل مي �ي���د. ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مناقصه به 
سايت WWW.NEYRIZCEMENT.COM يا �مو� با��گاني شركت �� محل 

كا�خانه مر�جعه نمايند.
�خرين مهلت تحويل پيش���نها�ها پايا� �قت ����� ��� پنج ش���نبه مو�� 99/06/27 

مي باشد.
ساير شر�يط �� �س���نا� مناقصه ��� گر�يد� �ست � �� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر 
با ش���ما�� تلفن ها� 8�53830006�071 ��خلي ه���ا� 237 � 296 تما� حاصل 

فرماييد.
�مو� با��گاني شركت سيما� سفيد ني �يز 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت ��مپزشكا� نو�نديش طبرستا� 

به شما�� ثبت 12673 � شناسه ملي 14004092937 
بدينوسيله به �طال� س���هامد���� محتر� شركت ��مپزش���كا� نو�نديش طبرستا� 
مي �س���اند مجمع عمومي عا�� ساليانه سا� مالي منتهي به 98/12/29 شركت ��� 
ساعت 19 ��� ��شنبه مو�� 99/6/31 �� محل شهر قائم شهر تاال� شهريا� ��قع �� جا�� 

بابل � قائم شهر برگز�� مي گر��.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� شركت 
2� تصويب تر��نامه � صو�تجلسه سو� � �يا� سا� منتهي به پايا� �سفند 98

3� �خذ تصميم �� مو�� تقسيم سو� 
4� �نتخا� با��� قانوني بر�� سا� مالي بعد 

5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي 
6� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 

7� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد.
�� سهامد���� محتر� تقاضا مي شو� �� جلسه مجمع عمومي ساالنه شركت فرمايند.

هيئت مدير� 

�گهي �صالحيه �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
مو�� 99/6/25

پير� �گهي منتشر� �� صفحه 13 ���نامه �طالعا� به شما�� 27644 مو�� 99/6/12 
�� ��تبا� با �گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� س���اليانه مو�� 99/6/25 به �طال� 
سهامد���� محتر� شركت گر�� پزشكي �مير ما�ند��ني سهامي خا� به شما�� ثبت 
1185 با شناسه ملي 10760166378 مي �ساند تا�يخ برگز��� مجمع عمومي عا�� 

ساليانه كه 98/6/25 ��� شد� �ست �شتبا� بو�� � صحيح �� 99/6/25 مي باشد.
هيئت مدير� شركت گر�� پزشكي �مير ما�ند��ني 

�عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شو��� �نجمن ها� علمي �ير�� 

شما�� ثبت: 16089 � شناسنامه ملي 10100584669 
بدينوسيله به �گاهي �عضا� پيوسته شو��� �نجمن ها� علمي �ير�� مي �ساند� مجمع 
عمومي عا�� ساليانه شو��� �نجمن ها� علمي �ير�� ��� ساعت 16:30 ��� يكشنبه 
مو�� 1399/06/30 �� محل ��نشگا� خاتم به نشاني: تهر��� خيابا� مالصد��� خيابا� 
شير�� شمالي� خيابا� حكيم �عظم� پال� 30 تشكيل مي گر��. �� �عضا� محتر�� �كال 
يا نمايندگا� محتر� قانوني� �عو� به عمل مي �يد با �� �ست ��شتن معرفي نامه معتبر 

�� �ين مجمع شركت فرمايند. 
�ستو�جلسه: 

1� �ستما� گز��� عملكر� هيأ� مدير� �� خصو� سا� 1398 
2� �ستما� گز��� با��� قانوني 

3� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1398/12/29 
4� �نتخا� با��� قانوني 

5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها 
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد. 

هيأ� مدير� شو��� �نجمن ها� علمي �ير�� 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
صاحبا� سها� شركت مهندسين مشا�� جامع بهر� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 179275 � شناسه ملي 10102215066 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو�  �لعا�� 
شركت كه �� س���اعت 9 صبح ��� شنبه مو�� 1399/06/29 �� محل قانوني شركت به ����: تهر�� بز�گر�� 

شهيد سليماني � ���شت � يعقوبي شرقي (72) پال� يك تشكيل مي گر�� حضو� يابند. 
�ستو�جلس�ه:  1. �س���يدگي به حسا� ها� س���ا� مالي منتهي به 1398/12/29  2. تعيين با��� 
قانوني بر�� س���ا� مالي �يند�  3. تعيين ���نامه كثير�النتش���ا�  4. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع 

هيئت مدير� فو� �لذكر باشد. 

�قا� معين مر��� فر�ند علي 
با �س���تنا� به ���نامه شما�� 9809972551501536 صا��� �� ش���عبه پنجم ���گا� عمومي 
حقوقي (خانو���) س���ا�� � ���نامه ش���ما��  9909978616800435 صا��� �� شعبه 3 ���گا� 
تجديد نظر ���گستر� �ستا� مركز� في مابين ش���ما � خانم مهشا� تمجيد� شا� كه �� تا�يخ 
99/5/14 به مرحله قطعيت �س���يد� �ند حد�كثر ظر� مد� يك هفته پس �� تا�يخ نش���ر �گهي 
جهت �جر�� صيغه طال� به �فتر طال� ش���ما�� يك سا�� ��قع �� خيابا� �ستقال� بين �ستقال� 
8 � 10 مر�جعه فرماييد ال�� به �كر �س���ت �� صو�� عد� حضو� شما صيغه طال� �كالتا� جا�� 

� ثبت خو�هد شد. 
سر�فتر طال� يك سا�� - سيد نصير پرپنچي 

�قا� ساسا� نظر� فر�ند �صغر
بدينوسيله به �طال� مي �ساند با �ستنا� به ���نامه شما�� 9909978635300048 
مو�� 99/1/31 صا��� �� ش���عبه ��� ���گا� عموم���ي (حقوقي) ��نديه كه �� تا�يخ 
99/4/4 به مرحله قطعيت �سيد� �ست طي ثبت شما�� 3370 مو�� 99/6/10 صيغه 
طال� في  مابين ش���ما � خانم سمير� سعا�تي �� �فتر طال� شما�� يك سا�� ��قع �� 

خيابا� �ستقال� بين �ستقال� 8 � 10 جا�� � ثبت گر�يد.
سر �فتر طال� يك سا��- سيد نصير پرپنچي

فر�خو�� شناسايي � ���يابي كيفي 
شركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� شهر� صنعتي خرمشهر  

�� نظر ���� به منظو� شناسايي � ���يابي كيفي شركت ها� 
تأمين كنند�  لوله ��جد��� كا��گيت كه ����� تجربه� ��نش 
فني ش���ر�يط ال�� � تو�� مديريتي� عملياتي � مالي مناس���ب باشند جهت 
تأمين كاال� مو�� ني���ا� خو� �عو� به عمل ���� لذ� �� كليه توليد كنندگا� 
� فر�ش���ندگا� ��جد شر�يط كه مايل به همكا�� مي باشند �عو� مي گر�� 
حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� پنجش���نبه مو�� 99/6/20 نسبت به ��سا� 
تقاضانامه به همر�� �س���نا� � مد��� ثبتي شركت به صو�� فايل PDF به 

���� �يميل COMERCIAL@AJS.CO.IR ��سا� نمايند. 
جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما �� 

تما� باشيد. 
تلف���ن تم���ا�: 53512371 � 061 ��خلي 0612 خان���م لطفي فكس: 

 061 � 53512419
WWW.AJS.CO.IR

�گهي �عو� به مجمع عمومي به طو� فو� �لعا�� 
شركت فر����� ها� غذ�ئي � قند تربت جا� (سهامي عا�) 

به شما�� ثبت 1303 � شناسه ملي 10380025768
بدينوسيله �� كليه صاحبا� محتر� سها� شركت فر����� ها� غذ�ئي 
� قند تربت جا� (س���هامي عا�) �عو� مي نمايد كه با توجه به �خذ 
مجو� �فز�يش سرمايه �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� 
نقد� �� سا�ما� بو�� � ����� بها��� به شما�� 994/606081/090 
مو�� 99/6/12 �� جلس���ه مجمع عمومي به طو� فو� �لعا�� كه �� 
��� يكش���نبه 99/6/30 ساعت 15 �� محل سالن �جتماعا� �نجمن 
صنفي كا�خانه ها� قند � ش���كر �ير�� ��قع �� تهر�� � ميد�� �كتر 
فاطمي � خيابا� شهيد گمنا� � ش���ما�� 14 � طبقه چها�� برگز�� 

مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت پير�مو� 
�فز�يش سرمايه

2� تصويب �فز�يش س���رمايه �� مبل���غ 312000 ميليو� �يا� به 
650000 ميليو� �يا�.

3� طر� � �تخا� تصميم �� خصو� ساير موضوعاتي كه �� صالحيت 
مجمع عمومي به طو� فو� �لعا�� باشد.

هيئت مدير�
شركت فر����� ها� غذ�ئي � قند تربت جا� 
(سهامي عا�)

�گهي تغيير�� 
صند�� سرمايه گذ��� ��� ملت 

به شما�� ثبت 29484 � شناسه ملي 10320795207 
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع مو�� 1399/05/20 تصميم �يل 

�تخا� شد.
1. بند 2 _ 3 �ميد نامه صند�� �صال� گر�يد. 

به �طال� مي �ساند به �ستنا� مصوبة مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت شيشه � گا� سهامي عا�� مو�� 99/05/13 � مجو� شما�� 60 � 994/628566 مو�� 1399/04/30 
 س���ا�ما� بو�� � ����� بها���� مقر� گر�يد س���رماية ش���ركت �� طريق صد�� س���ها� جديد �� مبلغ 450/000/000/000 �يا� به مبلغ 850/000/000/000 �يا� 

منقسم به 850/000/000 سهم 1/000 �يالي به شر� �ير �فز�يش يابد: 
1. سرمايه فعلي شركت: 450/000/000/000 �يا� 
2. مبلغ �فز�يش سرمايه: 400/000/000/000 �يا� 

3. مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 850/000/000/000 �يا� 
4. ���� �سمي هر سهم: 1/000 �يا� 

5. تعد�� سها� عرضه شد�: 400/000/000 سهم 
6. نو� سهم: عا�� با نا� 

7. محل �فز�يش سرمايه: �فز�يش سرمايه شركت �� محل � به تفكيك �ير �نجا� خو�هد شد:  
* 400/000/000/000 �يا� �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� نقد� 

8. موضو� �فز�يش سرمايه: 
تامين مالي بخشي �� طر� ها� توسعه �� شركت 

9. به هر صاحب س���هم� �� ���� هر 100 سهم متعلقه �� تا�يخ 1399/05/13 تعد�� 88 حق تقد� خريد سهم جديد تعلق مي گير�. بديهي �ست تعد�� �قيق سها� � حق 
تقد� ها� متعلقه هر سهم �� گو�هينامة حق تقد� محاسبه � به سهامد���� �عال� خو�هد شد. 

10. سهامد���ني كه ظر� مد� هفت ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي به علت تغيير ���� � يا به هر �ليل� گو�هينامة حق تقد� خو� �� ��يافت ننمايند� مي تو�نند جهت ��يافت 
گو�هينامة مربوطه به ���� مند�� �� بند 12 �ين �گهي مر�جعه نمايند. 

11. مهلت �ستفا�� �� حق تقد� �� خريد سها� جديد� 60 ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي مي باشد.
12. سهامد���� محترمي كه تمايل به �ستفا�� �� حق تقد� خو� ���ند� حسب مو�� بايد بر �سا� مو��� بيا� شد� �ير �قد�� نمايند: 

* سهامد���ني كه به موجب گو�هي حق تقد� خريد سها� جديد� فاقد مطالبا� بو�� � يا مطالبا� �نا�� بها� سها� جديد �� تأمين نمي كند� مي بايست ظر� مهلت مقر� 
بها� سها� يا مابه �لتفا�� �� �� به حسا� شما�� 17785038161321 �ين شركت نز� بانك �قتصا� نوين شعبة شهر� صنعتي چها���نگه كد 177 ���يز � �سيد بانكي 
مربوطه �� به �نضما� گو�هينامة حق تقد� خريد سها� جديد� ظر� مهلت �ستفا�� �� حق تقد�� با پست سفا�شي به نشاني �توبا� تهر�� قم شهر� صنعتي شمس �با� بلو�� 

سر�ستا� گلسر� 12 ��سا� نمو�� � يا مد��� �� به ���� �توبا� تهر�� قم شهر� صنعتي شمس �با� بلو�� سر�ستا� گلسر� 12 تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
* سهامد���ني كه به موجب گو�هينامة حق تقد� خريد سها� جديد� ����� مطالبا� به ميز�� بها� سها� جديد مي باشند� مي بايست ظر� مهلت مقر� ضمن تكميل گو�هي 
حق تقد�� مبني بر �عال� مو�فقت با تبديل مطالبا� به سرمايه� مر�تب �� با پست سفا�شي به نشاني �توبا� تهر�� قم شهر� صنعتي شمس �با� بلو�� سر�ستا� گلسر� 12 

��سا� نمو�� � يا مد��� �� به ���� �توبا� تهر�� قم شهر� صنعتي شمس �با� بلو�� سر�ستا� گلسر� 12 تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
تذكر: عد� ��سا� مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمي� به منزله عد� �ستفا�� �� حق تقد� مي باشد. 

13. �� صو�� عد� تمايل به مشا�كت �� �فز�يش سرمايه� سهامد���� مي تو�نند �� مهلت تعيين شد� بر�� پذير� نويسي نسبت به ��گذ��� حق تقد� خو� �� طريق بو�� 
����� بها��� تهر�� �قد�� نمايند. با توجه به قابليت معاملة مكر� حق تقد� خريد س���ها� ش���ركت� خريد���� نهايي مي بايست قبل �� پايا� مهلت پذير� نويسي نسبت به 
���يز بها� س���ها� جديد � ��س���ا� مستند�� به شر� بند 12 �قد�� نمايند. بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمي� سها� جديد به 

�نها تعلق نخو�هد گرفت. 
14. حق تقد� سهامد���ني كه �� مهلت مقر� �� حق تقد� خو� �ستفا�� ننمو�� �ند � همچنين پا�� سهم ها� �يجا� شد�� توسط شركت �� طريق بو�� ����� بها��� تهر�� 

عرضه � مبلغ حاصل �� فر�� پس �� كسر هزينه ها � كا�مز� متعلقه به حسا� بستانكا�� سهامد���� منظو� خو�هد شد. 
نكا� مهم: 

* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �گهي پذير� نويسي بر عهد� ناشر �ست.
* ناش���ر� شركت تأمين سرمايه� حسابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقي ناشر�  مسئو� جبر�� خسا�� ����� به سرمايه گذ���ني هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � 

يا به �ليل ���ئه �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه كه ناشي �� فعل يا تر� فعل �نها باشد� متضر� گر�يد� �ند. 
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانوني � مصوبا� سا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتي بو�� 

� به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو� ���� � يا توصيه � سفا�شي �� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمي باشد. 
* با توجه به �ما� برگز��� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت� �ين �فز�يش سرمايه تا تا�يخ برگز��� مجمع نز� مرجع ثبت شركت ها به ثبت خو�هد �سيد 

* ساير �فر��� كه تمايل به خريد حق تقد� عرضه شد� �� بو�� ����� بها��� تهر�� �� ���ند جهت كسب �طالعا� بيشتر �� خصو� فعاليت شركت� مي تو�نند به سايت 
�ينترنتي شركت به ���� shoga.shoga.ir مر�جعه � يا با شما�� تلفن 02156236602 تما� حاصل نمايند. 

* گز��� توجيهي هيئت مدير� �� خصو� �فز�يش س���رمايه� گز��� با��� قانوني �� �ين خصو� � همچنين بيانيه ثبت س���ها� جديد �� سايت �ينترنتي شركت به 
���� shoga.shoga.ir � سيستم جامع �طال� �ساني ناشر�� به ���� www.Codal.ir �� �ستر� مي باشد. 

هيئت مدير� 

�گهي پذير�  نويسي �فز�يش سرمايه شركت شيشه � گا� (سهامي عا�) 
ثبت شد� به شما�� 7296 � شناسه ملي 10100889278 



حضور ۴ سرخآبی در نظرسنجی بهترین گل لیگ قهرمانان

نظرسنجی انتخاب برترین گل لیگ قهرمانان در یک دهه اخیر در حالی 
با اعالم کنفدراس���یون فوتبال آس���یا آغاز شد که 2 گل از استقالل و2 گل از 

پرسپولیس در بین 10 گل برتر قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، گل  مهدی ترابی  به السد و گل  شجاع خلیل زاده  به 
االهلی در س���ال 201۹ از پرس���پولیس و گل  آندرانیک تیموریان  به بوریرام 
تایلند در س���ال 201۳ و گل  مامه بابا تیام  به ذوب آهن در س���ال 201۸ با 
لباس استقالل در این نظرسنجی دیده می شوند.عبدالعزیز الدوساری و وسلی از 
الهالل، محمود خمیس از النصر امارات، عبدالمجید از التعاون، سافاوی رشید از 
دارالتعظیم، رومارینو از االتحاد عربستان دیگر بازیکنانی هستند که  در مرحله 

فینال این نظرسنجی قرار دارند.
اردوی تیم های ملی كشتي برگزار نمی شود

به منظور بررسی برنامه تیم های ملی کشتی جلسه کادر فنی با متولیان 
فدراسیون برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موارد این جلسه، موضوع 
برگزاری اردوهای مقطعی و هدفمند تیم های ملی بر اساس برنامه های اتحادیه 
جهانی کشتی بود که با توجه به تماس تلفنی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون با 
اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و تأکید اللوویچ بر این موضوع که در 
روز 10 مهرماه به صورت قطعی برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات جهانی در 
سال 2020 اعالم مي شود، مقرر شد به درخواست و با نظر سرمربیان تیم های 
ملی، برگزاري اردوهای ۴ روزه با هدف همدلی، همفکری، ارزیابی وضعیت 
جسمانی، روحی و روانی کشتی گیران ، لغو شده و پس از تصمیم گیري 10 
مهرماه اتحادیه جهاني کشتي،در مورد اردوهاي تیم ملي تصمیم گیري شود .

پرونده مربی ایرانی براي تیم ملي والیبال بسته شد
کمیته فنی فدراسیون والیبال تصمیم 
گرفت هدایت تیم ملی را به یک مربی 

خارجی بسپارد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به 
نقل از س���ایت فدراسیون والیبال، پیرو 
تصمیم هیات رئیسه، نخستین نشست 
کمیته فنی و ات���اق فکر برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی،  با حضور تعدادی از 
پیشکسوتان و کارشناسان صاحب نظر در 
والیبال برگزار  شد که کمیته فنی انتخاب 
س���رمربی تیم ملی والیبال در نخستین 

نشست خود مصوب کرد از مربی طراز اول جهانی برای هدایت تیم ایران در 
لیگ ملت هاي 2021 و بازی های المپیک توکیو استفاده شود.

تقدیر از عملکرد فدراسیون تنیس روی میز   ایران
رئیس و دبیر فدراس���یون جهانی و آسیایی تنیس روی میز در نامه هایی 
جداگانه ، عملکرد تنیس روی میز کشورمان از سال 201۶ میالدی تا به امروز 

را مورد تقدیر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطالع رس���انی فدراسیون 
تنیس روی میز، »توماس ویکرد« رئیس فدراس���یون جهانی در نامه خود به 
موفقیت های تنیس روی میز ایران از جمله صعود تیم بانوان به دس���ته دو 
جهان، کس���ب ۳ سهمیه المپیک ریو، کسب دو مدال جهانی هوپس، صعود 
تیم ملی بزرگساالن آقایان به دسته یک جهان، دو مدال برنز بازیهای آسیایی 
جاکارتا و قهرمانی جوانان پسر آسیا، دو مدال طالی تیمی و دونفره نوجوانان 
جهان و رنکینگ یک زیر 21 سال، دوم جوانان و پنجم نوجوانان جهان توسط 
بازیکنان جهان اشاره کرده است.»تونی یو« دبیرکل کنفدراسیون آسیا نیزاز کسب 
موفقیت های بازیکنان ایران در میادین بین المللی به عنوان یک کشور آسیایی 
تشکر و قدردانی کرد. وی در این نامه به برگزاری دوره های سطح یک و دو 
مربیگری و کالس های بین المللی داوری در ایران اشاره و از ارتقای مربیان 

و داوران ایرانی ابراز خشنودی کرد.

مسی در كمپ ورزشی بارسلونا حاضر نشد
مهاجم بارس���لونا به سیوتات 
اس���پورتیووا نرفت تا تست کرونا 

دهد.
به گزارش ایس���نا و به نقل از 
آس، لیونل مسی دیروز به سیوتات 
اسپورتیووا )کمپ ورزشی بارسلونا( 
نرف���ت  در حالی که رس���انه های 
تصویری در انتظار بازگشت ستاره 
آرژانتینی ب���ه فعالیت خود در تیم 
کاتاالن���ی بودند تا تصاویری را از او 

به ثبت برسانند.
هم تیمی های مسی هفته گذشته تست دادند اما بازیکن آرژانتینی 
این کار را انجام نداد چون می خواست بارسا را ترک کند.مهاجم آبی 
اناری ها اکنون که اعالم کرده است می ماند باید تست مي داد که احتماال 
در خانه اش این کار را انجام داده و سپس به تیم ملحق خواهد شد.تیم 
بارسلونا امروز استراحت دارد و انتظار می رود مسی فردا زیر نظر رونالد 

کومان تمرینات پیش فصل خود را شروع کند.
لیگ قهرمانان آسیا لغو نمی شود

دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کرد که مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا در سال 2020 لغو نخواهد شد و 

این مسابقات به پایان می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر و به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، »داتو ویندسور 
ج���ان« با بیان اینکه رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا در این فصل به پایان 
خواهد رس���ید، گفت: برای به اتمام 
رساندن این مسابقات در سال 2020 
متعهد و مطمئن هستیم.ما با کارشناسان 
و متخصصان پزشکی خود بهترین 

اقدامات پزشکی را انجام داده ایم تا خطرات را کاهش دهیم.
وی همچنین تاکید کرد که فناوری کمک داور ویدئویی از مرحله یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بدون مشکل استفاده خواهد شد.
درخشش ابراهیمی در هفته اول لیگ ستارگان قطر

الوطن پس از درخشش 
ابراهیم���ی در بازی اول لیگ 
ستارگان قطر به تمجید از او 

پرداخت.
خبرگزاری  گزارش  به 
ف���ارس، در چارچوب اولین 
هفته لیگ س���تارگان قطر در 
فص���ل 2020-2021 االهلی 
مقابل الوکره به برتری رسید.
در این بازی امید ابراهیمی ۹0 
دقیقه برای االهلی بازی کرد و 

یک گل را نیز به ثمر رساند.به همین بهانه الوطن به تمجید از ابراهیمی و 
شروع قدرتمند االهلی پرداخت .الوطن اعالم کرد که در این بازي، امید 
ابراهیمی موتور باشگاه االهلی بود و توانست گل تساوی این تیم را در 

دقیقه ۳۸ بازی با شوتی غیرقابل مهار وارد دروازه حریف  کند.
واكسن كرونا پیش شرط برگزاری المپیک توكیو نیست

»توشیرو موتو«، مدیر اجرایی کمیته برگزاری توکیو 2020، تهیه و تولید 
واکس���ن کرونا را به عنوان ش���رط اصلی برای برگزاری بازی های المپیک ، 

رد کرد.
به گزارش ایرنا، موتو پس از نشس���ت کارگروه عملیاتی در خصوص 
برگزاری بازی های المپیک توکیو، اعالم کرد که تولید واکسن کرونا هرچند تا 
حد زیادی نگرانی ها را از شیوع و تسریع انتقال ویروس کاهش می دهد اما 
نمی تواند به عنوان شرط و الزمه برگزاری این رویداد مورد استناد قرار گیرد.
ویبا تاکید بر انجام مذاکرات مفصل بین کمیته بین المللی المپیک و سازمان 
بهداشت جهانی،  اعالم کرد که مقرر شده  نتایج تصمیمات کارگروه عملیاتی 
ژاپن تا پایان س���ال جاری میالدی در قالب بخش���نامه های مرتبط با اقدامات 

مقابله ای انتشار یابد.

شركت سهامي بيمه �ير�� �� نظر ���� تعد�� 87 �ستگا� خو��� ����قي فاقد پال� �نتظامي خو� �� 
به صو�� يكجا �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي صرفا� به مر�كز �سقا� خو��� به فر�� برساند.

متقاضيا� مر�كز �سقا� خو��� مي بايس���ت جهت ��يافت بر� شر�يط شركت �� مز�يد� حد�كثر تا 
��� چها�شنبه مو�� 99/06/26 به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) مر�جعه � حد�كثر 
تا ساعت 13 ��� ش���نبه مو�� 99/06/29 نسبت به با�گذ��� پيشنها� قيمت خو� �� سامانه مذكو� 

�قد�� نمايند.
جلسه كميسيو� مز�يد� ��� ساعت 10 صبح ��� يكش���نبه مو�� 99/06/30 �� مكا� مذكو� به 

صو�� غيرعلني تشكيل مي گر��.
ضمنا� سپر�� شركت �� مز�يد� مبلغ 180/000/000 �يا� مي باشد.

شما�� مز�يد� ثبت شد� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت: 1099001038000001
�بيرخانه كميسيو� معامال� 

�گه���ي 
مز�ي��د� 
م��ي  عمو

(نوبت ���) شركت پتر�شيمي شا�ند(س��هامي عا�) �� نظر ����موضو� فو� �لذكر�� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي � طبق شر�يط خصوصى ��لز�ما� �مشخصا� تعيين شد� �به پيمانكا� ��جد شر�يط 
��گذ�� نمايد.لذ�  �� ش���ركت ها� �يصال� كه �ما�گى �تو�نايى �نجا� موضو� مناقصه �� ��شته � ����� س���ابقه �تجربه مفيد � مرتبط مى باشند�عو� مى گر���� تا�يخ ��� �گهى تا مو��99/06/25 
(به غير�� ���ها� تعطيل ) � ضمن معرفى نمايند� مطلع � �گا� باهمر�� ��شتن كليه مد��� مو�� نيا� �� بند( �)جهت تحويل مد��� � خريد �سنا� مناقصه �تكميل فر� تقاضابه نشانى ����� كيلومتر 

22 جا�� بر�جر�� مجتمع پتر�شيمى شا�ند � �فتر �مو� پيمانها � بر���� مر�جعه � �� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 65- 32633163-086تما� حاصل نمايند.
�لف )شر� كا� 

ساخت سيلو� 100m³ �لومينيومى جهت �خير� � همو�ناسيو� Pellet طبق نقشه ها � مشخصا� فنى � شر�يط خصوصى پيما�
�)مد��� مو�� نيا�:

1-تصا�ير �ساسنامه��گهى تأسيس�ثبت شركت � �خرين تصميما� � تغيير�� مند�� �� ���نامه �سمى .
2-فهرست سو�بق كا�ها� �نجا� شد� يا ��حا� �نجا� �يامشابه موضو� مناقصه با ���ئه گو�هى ��ضايت نامه �� كا� فرما يا� قبلى.
3-تصوير گو�هى نامه ثبت نا� مؤ�يا� مالياتى (كد �قتصا��) � شناسه ملى �نشانى �كد پستى � شما�� تلفن(فاكس) تما�.

4- ���ئه گر�� مالى شركت � مفاصا حسا� قر�����ها� �نجا� شد� � گو�هى ���� �فز��� �كپى ضمانت نامه ها� �خذ شد� طى يكسا� گذشته 
5-تصوير شناسنامه � كا�� ملى (پشت � �� )صاحبا� �مضا� مجا� شركت.

6- گو�هى صالحيت �يمنى پيمانكا� با �عتبا� �مانى � مرتبط �� ����� كا���فا� ��مو� �جتماعى.
7- ساير مد��� �گو�هى ها� معتبر � مرتبط با موضو� مناقصه كه �� ���يابى تو�نمند� � تأييد صالحيت متقاضى موثر باشد.

توجه: �� صو�� نقص � عد� تكميل مد��� مذكو� ���يابى متقاضيا� قابل بر�س���ى نخو�هد بو�. همچنين ���ئه مد��� � عد� تأييد صالحيت � هيچ گونه حقى �� بر�� متقاضيا� 
�يجا� نخو�هد كر�. به پيش���نها�ها� مشر�� � مبهم � پيشنها�هايى كه با شر�يط مند�� �� �گهى �ختال� ��شته � يا بعد �� مد� مقر� �� �گهى برسد مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد 

شد. همچنين �ين شركت �� �� يا قبو� هر يك يا تما� پيشنها�ها بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل باشد مختا� �ست .
 �) ساير شر�يط مناقصه:

1- ��گذ��� �سنا� مناقصه : پس �� ���ئه مد��� مند�� �� بند � �� مقابل ���يز مبلغ  500/000 �يا� به حسا� جا�� شما�� 0105763780000 به نا� شركت پتر�شيمى شا�ند 
نز� بانك ملى شعبه پتر�شيمى تحويل شركت كنندگا� خو�هد شد يا���� مى شو� مبلغ مذكو� �� صو�� عد� تأييد پيمانكا� مستر� نخو�هد شد.

2- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه : 5% مبلغ كل پيش���نها�� قابل ���يز به صو�� نقد� به حسا� صد� �الشا�� � يا ���ئه چك تضمينى بانكى � يا ضمانت نامه بانكى ثبت شد� �� 
سامانه پيا� �سانى �لكتر�نيكى مالى بانك مركز� ( سپا� ) با �عتبا� سه ما� به نا� شركت پتر�شيمى شا�ند. 

3- پيمانكا� بايد ����� ش���خصيت حقوقى � تو�� فنى مناس���ب با برنامه �يز� � تو�نايى مالى ال�� جهت ���ئه ضمانت نامه ها� مو�� نيا�شركت ��مناقصه � يا عقد قر������� طبق 
مقر��� � ضو�بط �ين شركت ��شته باشد .

4- پر��خت هزينه ��� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد. 
���بط عمومي � �مو� بين �لملل
شركت پتر�شيمي شا�ند

�گهي مناقصه عمومي شما�� 99-134

PP حد�� TK-1002C 100 �لومينيومىm³ �موضو�:ساخت سيلو

�گهي تشكيل مجمع عمومي
 عا�� ساليانه صاحبا� سها�
 شركت تكا�� (سهامي عا�)

ثبت شد� به شما�� 7818 � شناسه ملي 10260289240
بدينوس���يله به �طال� س���هامد���� محتر� ش���ركت تكا�� 
(سهامي عا�) مي �ساند جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
صاحبا� سها� �ين شركت �� ��� پنجشنبه مو�� 1399/6/27 ��� ساعت 10 صبح 
�� محل �صفها� - خيابا� هز�� جريب - ��بر�� ��� شرقى ��نشگا� �صفها� - نبش 
كوچه چها�� - س���الن �جتماعا� شركت تكا�� برگز�� مي گر��. �� كليه سهامد���� 

محتر� يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� مي شو� �� جلسه مزبو� شركت نمايند. 
خاطر نشا� مى س���ا�� �� �نجايى كه �بالغيه شما�� 104/31 مو�� 1398/12/20 
ستا� ملى مبا��� با كر�نا � �بالغيه ش���ما�� 440/50/�/98 مو�� 1398/12/26 
س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� �عال� مى ���� كه «تا �طال� ثانو� برگز��� مجامع 
عمومى شركتها صرفا� �� شر�يطى كه حد�كثر با حضو� 15 سهامد�� حقيقى � حقوقى 
تشكيل گر�� �مكا� پذير مى باشد.» بر �ين �سا� ضمن تشكر �� همر�هى سهامد���� 
محتر�� به منظو� جلوگير� �� ش���يو� بيما�� كر�نا �مكا� مشاهد� همزما� مجمع 
�� طري���ق پيون���د  https://www.aparat.com/TAKADO/live � طر� 
سؤ�ال� س���هامد���� محتر� فر�هم مى باش���د. بر� ���� به جلسه بر�� 15 نفر �� 
س���هامد���� �عم �� حقيقى � حقوقى �� محل مجمع �� ساعت9 �لى 10 صبح هما� 

��� صا�� خو�هد شد. 
�ستو� جلسه: 

1-  �ستما� گز��شها� هيأ� مدير� � با��� قانوني � حسابر� مستقل. 
2-  بر�س���ي � تصويب تر��نامه � صو�� حسا� س���و� � �يا� سا� مالي منتهي به 

1399/3/31 � نحو� تخصيص سو�.
3-  �نتخا� حسابر� مس���تقل � با��� قانوني � علي �لبد� بر�� سا� مالي منتهي 

به 1400/3/31
4-  تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيأ� مدير�.

5-  تعيين حق �لزحمه با��� قانوني � حسابر� مستقل.
6-  طر� � تصويب معامال� مشمو� ما�� 129 �صالحيه قانو� تجا��.

7-  �نتخا� ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها � �عو� نامه ها� شركت 
بر�� سا� مالي منتهي به 1400/3/31

8-  ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.

هيأ� مدير� شركت تكا��

شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:
99/9028 (تجديد)شما�� مناقصه

�نجا� خدما� با��سي فني پااليشگا� ها� نهم � �هم شركت مجتمع گا� پا�� جنوبيشر� مختصر خدما� ��خو�ستي
مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� 

پس �� �تما� مرحله ���يابي صالحيت مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به ميز�� 3/404/000/000 �يا� مي باشدكا�

نو� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� 
كا�

تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به صو�� يكي �� تضامين قابل قبو� �فق �يين نامه تضمين شما�� 1234202/�50659 ه� مو�� 
94/09/22 هيا� ��ير�� مي باشد.

تبصر� �� صو�� ���ئه تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به صو�� �جه نقد مبلغ نقد� مي بايست به شما�� حسا� 0111112626009 بانك 
ملي �ير�� شعبه مركز� كنگا� به نا� پااليشگا� نهم شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي ���يز � فيش ���يز� ���ئه گر��.

68/073/659/438 �يا�مبلغ بر���� ��ليه مناقصه
تا�يخ مهلت تكميل � با�گذ��� 

�طالعا� �� سايت شركت مجتمع گا� 
پا�� جنوبي

99/07/21تا�يخ تحويل �سنا� به ��جدين شر�يط99/06/23

99/08/12تا�يخ با�گشايي پاكتها� مالي99/08/11�خرين مهلت ���يه پيشنها�ها

�ستا� بوشهر � گنگا� � منطقه �يژ� �قتصا�� �نر�� پا�� � شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي پااليشگا� نهم (فا� 12) ساختما� ����� �تا� ���� � تلفن مناقصه گز��
شما�� 10 � �فتر �مو� حقوقي � پيمانها � 07731463850 � 07731463797

مناقصه گر�� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مر�جعه � يا با شما�� تلفن 07731463797 تما� حاصل فرمايند.
http://tender-SPGC. IR توجه: مناقصه گر�� مي بايست �� طريق سايت

«سامانه برگز��� معامال� � بانك �طالعا� منابع شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي»
نسبت به ثبت نا� �قد�� � سپس كليه فر� ها� ���يابي صالحيت مختص �ين مناقصه �� به �قت مطالعه� بر�سي � تا قبل �� �تما� مقر� تكميل نمايند. بر�سي ���يابي كيفي مناقصه گر�� 

به صو�� غيرحضو��� صرفا� �� طريق سامانه مذكو� صو�� خو�هد پذيرفت.
���بط عمومي شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

�گهي فر�خو��
مناقصه  عمومي يك مرحله ��  

مجو� شما��: 1399/2924

شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي
شركت ملى گا�  �ير��
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اخبار کوتاه  خارجی تغيير در كمين نيمکت برخي از ليگ برتري ها براي فصل  پيش رواخبار کوتاه  داخلی
با وجود زمان کم تا ش����روع فصل جدید لیگ برتر 
فوتبال، برخی از تیم ها هنوز تکلیف س����رمربی خود را 
روش����ن نکرده اند و البته مربیاني هم بیرون مانده اند که 

احتمال دارد در این فصل،صاحب تیم شوند.
به گزارش خبرگزاري ایلنا، لیگ نوزدهم و جام حذفی 
این فصل از رقابت های فوتبال ایران به پایان رسید وحاال 
تیم ها تمام تمرکز خود را روی نقل و انتقاالت و جابجایی 
بازیکنان و مربیان گذاشته اند تا با قدرتی مضاعف وارد 
فصل جدید رقابت ها شوند. در این میان برخی تیم ها تکلیف 
نیمکت مربیگری شان مشخص است ولی برخی هنوز از 
این بابت در بالتکلیفی به سر می برند و باید طی روزهای 

اندک باقی مانده، فکری برای وضعیتشان بکنند.
 ثبات درپرسپولیس

پرسپولیس در هفته گذشته با استعفای سرمربی خودش 
روبرو شد که با مخالفت باشگاه همراه بود. شایعاتی پیرامون 
جدایی یحیی و مذاکره با تیم های دیگر مطرح شده بود 
ولی به هر حال سرمربی پرسپولیس در فصل جدید هم 
روی نیمکت این تیم خواهد نشست و باشگاه بر اساس 
فهرست مورد نظر او مشغول خرید بازیکن است و ثبات 
روی نیمکت سرخپوشان برای فصل جدید اتفاق خوبی 

برای آنها می تواند باشد.
 وضعیت بغرنج استقالل

در آستانه شروع دور جدید رقابت های لیگ برتر و 
البته در پیش بودن رقابت های حس����اس آسیایی، استقالل 
وضعیت به ش����دت بغرنج و پیچیده ای دارد و اختالفات 
ش����دید میان سعادتمند و مجیدی و اعالم رسمی باشگاه 
مبنی بر تالش برای بازگرداندن استراماچونی باعث شده در 
انتظار تغییر و تحوالتی در نیمکت آبی ها باشیم. مجیدی 
با بازیکنانش خداحافظی کرده و فدراسیون هم بر تصمیم 
خود مبنی بر ممنوعیت ورود مربی و بازیکن خارجی مصر 
است و اگر تغییری در این شرایط رخ ندهد باید شاهد 
اتفاقات عجیب و غریبی روی نیمکت آبی ها باش����یم که 
صحبت از سرمربیان ایرانی و سابق این تیم برای بازگشت 

مطرح شده است.
گزينه هاي سپاهان

بعد از قطع همکاری با قلعه نویی همچنان میگوئل 
تکسیرای پرتغالی، طالیی پوشان را تمرین می دهد و خبری 

از معرفی سرمربی جدید نیست.
 در روزه����ای اخیر گزینه هایی نزدیک به نیمکت 
س����پاهان مطرح شدند که بیش از همه نام محرم نویدکیا 
به میان آمد ولی تا این لحظه س����رمربی طالیی پوش����ان 
معرفی نش����ده اس����ت و از علی دایی و جواد نکونام هم 
به عنوان س����ایر گزینه ها یاد می شود. سپاهان بازی های 
 آس����یایی را در پی����ش دارد و این وضعیت به ضرر آنها 

خواهد بود.

نكونام با فوالد خوزستان
با وجود اینکه باش����گاه اعالم کرده نکونام در فصل 
جدید هم سرمربی این تیم باقی خواهد ماند ولی ظاهراً 
قراردادی به صورت رسمی امضا نشده تا تکلیف روشن 
شود و نکونام هم مستقیم و غیر مستقیم از برخی مشکالت 
باشگاه گالیه مند است و از سویی نامش به عنوان گزینه 
نیمکت استقالل و سپاهان هم مطرح شده. با این وجود 

خبرها از تمدید قرارداد او با فوالد حکایت دارد.
 قول و قرارتراکتوربا الهامي

 از گوشه و کنار در این روزها و هفته ها خبر از برنامه 
خواستن مدیران باشگاه تراکتور از 2 سرمربی سرشناس 
ایرانی مطرح بود ولی هیچگاه از س����وی باشگاه به طور 
رسمی تایید نشد و حاال با توجه به عملکرد خوب ساکت 
الهامی و قهرمانی در جام حذفی، طبق قول و قرار قبلی 
میان او و باشگاه به نظر می رسد تغییری روی نیمکت این 
تیم شاهد نباشیم و سرخپوشان تبریزی فصل جدید را هم 

با سرمربی ایرانی خود شروع خواهند کرد.
آزمايش رحمتي درشهرخودرو

در انتخابی عجیب، دور از انتظار و پر سروصدا مهدی 
رحمتی، گلر شهر خودرو هدایت این تیم در فصل جدید 
را بر عهده گرفته و شاهد ورود یک چهره جوان دیگر به 
عرصه مربیگری در این فصل خواهیم بود. حضور رحمتی 
روی نیمکت تیم مشهدی چالشی جدی برای او خواهد 
بود و می تواند در موقعیتی حساس و دشوار خودش را 

در امر مربیگری به بوته آزمایش بسپارد.

 وضعیت نامشخص صنعت نفت آبادان
بع����د از جدایی اس����کوچیچ و کوچش به نیمکت 
مربیگری تیم ملی، وضعیت نیمکت صنعت نفت هم کمی 
عجیب و غریب ش����د ولی بهنام سراج این سمت را بر 
عهده گرفت و توانست عملکرد نسبتاً خوبی هم داشته 
باشد با این وجود تکلیف این تیم و نیمکتش برای لیگ 

بیستم هنوز به طور قطع مشخص نیست.
بالتكلیفي نفت مسجد سلیمان

بع����د از خداحافظی تارتار با نیمکت این تیم هنوز 
سرمربی فصل جدید مشخص نیست. با توجه به اینکه 
وزارت نفت قصد دارد تیم هایش را به بخش خصوصی 
واگذار کند این بالتکلیفی برای این مجموعه و نیمکت 
مربیگری اش ادامه دار خواهد بود و مشخص نیست چه 

سرنوشتی در انتظار این تیم است.
فكري با نساجی مازندران

 عملکرد فوق العاده محمود فکری روی نیمکت تیم 
مازندران در هفته های پایانی لیگ نوزدهم باعث ش����د او 
مشتریان زیادی داشته باشد و نامش نزدیک نیمکت چند 
تیم باالنشین جدول مطرح شود ولی تا این لحظه اتفاقی 
میان آنها رخ نداده و فکری همچنان هدایت نساجی را بر 
عهده دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد فصل بیستم را 

هم با این تیم آغاز خواهد کرد.
 گل گهر سیرجان با قلعه نويي

تیم سیرجانی پس از بقا در اولین فصل حضور در 
لیگ برتر به ظاهر اهداف بلند پروازانه ای برای فصل دوم 

حضورش در س����طح اول فوتبال ایران دارد و در اولین 
گام هم به سراغ امیر قلعه نویی رفته و با سپردن نیمکت 
مربیگری به این مربی پرافتخار و سرشناس، نشان داده چشم 

به رتبه های باالی جدول در فصل جدید دارد.
 ادامه همكاري ويسي با پیكان

هن����وز وضعیت فصل آین����ده این تیم صد در صد 
مشخص نیست ولی صحبت هایی برای ادامه همکاری با 
عبداهلل ویس����ی صورت گرفته است و باید دید برای این 
موضوع به توافق می رسند یا این تیم هم با تغییر سرمربی 

فصل جدید را شروع خواهد کرد.
  توافق ذوب آهن اصفهان با رضايي

 بالتکلیفی باش����گاه منجر به خروج تعداد زیادی از 
مهره های کلیدی شد ولی در نهایت رحمان رضایی سرمربی 
جدید ذوبی ها شد و کارش را با این تیم سبزپوش اصفهانی 
شروع کرد تا کار سختی در فصل نقل و انتقاالت پیش 

رو داشته باشد.
 احتمال تغییرات در سايپا

پروژه جوانگرایی نارنجی پوشان در نهایت به بقا در 
لیگ نوزدهم منتج شد و صادقی و شاگردانش توانستند 
از پس این ماموریت به خوبی بر بیایند ولی با تغییراتی 
که در س����طح مدیریت باش����گاه رخ داده به نظر می رسد 
جاه طلبی هایشان با گذشته تفاوت دارد و شاید این موضوع 

منجر به تغییراتی در سطح مربیگری این باشگاه شود.
 آلومینیوم اراک و مس رفسنجان با مربیان قبلي

دو باشگاه تازه لیگ برتری شده هم ترجیح دادند با 
سرمربیانی که باعث صعود آنها به سطح اول فوتبال ایران 
شدند ادامه همکاری دهند بنابراین در لیگ بیستم شاهد 

حضور آنها روی نیمکت تیم سابقشان هستیم.
جدايي افاضلي ازماشین سازی تبريز

ماش����ین سازي پس از یک فصل پر فراز و نشیب 
توانست در نهایت در لیگ برتر باقی بماند و در هفته های 
پایانی با هدایت هومن افاضلی به این مهم دست پیدا کرد 
اما از تبریز خبر رس����یده که وحید بیاتلو سرمربی جدید 

این تیم شده است.
 چهره های بیرون مانده

اگرچه تیم هایی وضعیت سرمربی شان مشخص نیست 
اما مربیان نامداری هم هستند که هنوز تیم جدیدشان معلوم 
نشده و شاید فصل جدید را بیرون بنشینند و نقش آلترناتیو 
را بازی کنند. نفراتی مثل علیرضا منصوریان، فیروز کریمی، 
علی دایی، مجید جاللی، حس����ین فرکی، فرهاد مجیدی، 
مجتبی حسینی، سیروس پورموسوی، مهدی تارتار، پرویز 
مظلومی، مجتبی سرآس����یایی و... هنوزدر تیمی مشغول 
نشده اند و باید منتظر ماند و دیدکه در ادامه ،تیمي به آنها 

می رسد یا نه؟

بقیه از صفحه 3
گفتنی است که، پروفسور زاده، استاد راهنمای حدود 
پنجاه دانش����جوی دکترا بوده است که از جمله بجاست 
به مرحوم دکتر ولی ا... طحانی )اس����تاد دانشگاه صنعتی 
اصفهان( اشاره کرد.به دلیل تالش های پروفسور زاده در 
گس����ترش و تعمیق علم و فناوری، حدود سی دانشگاه 
معتبر به وی مدرک دکترای افتخاری داده اند. از جمله 
دانش����گاه تهران، در اسفند 1۳۹۴ ضمن برگزاری کنگره 
بزرگداشت پروفسور زاده، دکترای افتخاری این دانشگاه 
را به وی که از نخستین دانش آموختگان این دانشگاه در 
حوزه فنی-مهندسی بود ، اعطاکرد. پروفسورزاده، به خاطر 
دستاوردهای علمی و فناورانه، مفتخر به دریافت چندین 
جایزه و نش����ان علمی شده است از جمله: جایزه اوکاوا 
)ژاپن(، جایزه هوندا )ژاپن(، نشان همینگ IEEE، نشان 
افتخار IEEE، جایزه بنیامین فرانکلین، جایزه بنیاد پیشبرد 

مرزهای دانش )اروپا(. 
ش����ایان یادآوری است که نظریه فازی )از هر دو 
جنب����ه نظری و کاربردی( در بین پژوهش����گران ایرانی 
گس����ترش بسیاری یافته است.به جز پژوهشگران ایرانی 
مقیم خارج، هم اکنون صدها پژوهشگر در ایران در حال 
تحقیق در زمینه های مختلف این علم هس����تند. تاکنون 
چندین کتاب به زبان فارس����ی در نظریه و کاربردهای 
ریاضیات و منطق فازی نگاش����ته شده و چند کتاب نیز 
ترجمه شده است. تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در 
زمینه سیس����تم های فازی گسترش بسیار یافته است به 
طوری که در بین کش����ورهای جهان، در سال گذشته، 
از لح����اظ کّمی، رتبه چهارم را دارا بودیم. همچنین، در 
س����ال 1۳۸۶ انجمن سیستم های فازی ایران و انجمن 
سیستم های هوشمند ایران، با هدف معرفی و گسترش 
سیستم های فازی و هوشمند تاسیس شدند. افزون بر این 
 که  مجله پژوهشی انجمن سیستم های فازی ایران با عنوان
 Iranian Journal of Fuzzy Systems)مجله ایرانی 

سیستم های فازی( بیش از یک دهه است که به طور منظم 
منتشر می شود و در فهرست های معتبر  نمایه می شود. 
 انجمن سیستم های هوشمند ایران نیز مجله پژوهشی با عنوان

 Journal of Intelligent and Cognitive  
Computing  )مجله محاس����بات هوشمند و شناختی( 
راه اندازی کرده اس����ت که به زودی نخستین شماره آن 
منتشر خواهد شد. البته در زمینه کاربرد سیستم های فازی 
در ایران فاصله زیاد با سطح مطلوب داریم. افزون براین 
که متاسفانه این نظریه به طور شایسته، دقیق و رسا به 
جامعه معرفی نشده است. بیشتر مجامع علمی و دانشگاهِی 
علوم انسانی در ایران با این نظریه و توانایی های آن آشنا 
نیستند. هنوز رسانه ها، به طور شایسته به معرفی پروفسور 
زاده که دانش����مندی ایرانی تبار است نپرداخته اند. هنوز 
هیچ خیابان یا میدان، پارک، کتابخانه یا مرکز پژوهشی 
به نام این دانشمند گذاشته نشده است. همچنین بجاست 
صدا و س����یما با برنامه های علمی-ترویجی در معرفی 
نظریه فازی و کاربردهای آن و معرفی مبدع ایرانی تبار 

این نظریه گام بردارد. 
در پایان اشاره می شود که پروفسور زاده افزون بر 
ابداع و معرفی ریاضیات و منطق فازی، چندین نظریه علمی 
دیگر معرفی کرده است که هر یک از آنها، یک شاخه علمی 
نوین شده و از جنبه های نظری و کاربردی گسترش یافته 

است. مهم ترین این نظریه ها عبارت اند از: 
نظریه ام����کان )Possibility Theory(، نظریه 

 ) Soft Computing( محاسبات نَرم
Perception-(نظریۀ استدالل احتماالتِی ادراک –محور
 )BasedTheory of Probabilistic Reasoning

نظریه محاسبه با واژه ها به¬جای محاسبه مبتنی بر 
 From Computing with Numbers to( اع����داد

 )Computing with Words
 پروفس����ور لطفی علی عسکرزاده در 15 شهریور 

1۳۹۶ درگذشت. 

پروفسور لطفی علی عسکر زاده، پدر منطق فازی  انتقاد سازمان نظام پزشکي از بازگشایي حضوري مدارس 

پیش بینی ۱۰۰ روز اردو برای كمانداران
بنا بر اعالم رئیس فدراس���یون تیروکمان، ملی پوشان این رشته در هر 
دو بخش ریکرو و کامپوند تا پایان س���ال جاری ۸0 تا 100 روز اردوی 

آماده سازی خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی 
تیروکمان در هر دو بخش ریکرو و کامپوند مردان و بانوان دیروز با حضور 
در محل س���ایت آزادی تس���ت PCR دادند تا از امروز در کیش و قزوین 

تمرینات خود را آغاز کنند.
غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان در حاشیه این برنامه 
که در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا انجام شد با ابراز 
امیدواری از بهبود شرایط کلی جامعه از حیث بحران کرونا و گسترده تر 
شدن فعالیت های ورزشی وهمچنین تیروکمان، گفت: طبق برنامه، کمانداران 
ریکرو در کیش و کماندارن کامپوند در آبیک قزوین تمریناتشان را تا 2۷ 
شهریورماه دنبال خواهند کرد.رئیس فدراسیون تیروکمان از پیش بینی این 
فدراسیون برای اردوی ماهانه ملی پوشان خبر داد و گفت: هفت ماه تا پایان 
سال باقی مانده و قرار است ماهانه یک اردوی 10 روزه برای ملی پوشان 
داش���ته باش���یم. در واقع ۸0 روز اردو تا پایان سال پیش بینی شده که البته 

شاید هم بتوانیم آن را به 100 روز برسانیم.

از زمانی که مهدی طارمی به پورتو پیوسته ، 
تعداد دنبال کننده های این باشگاه پرتغالی تاکنون 

به طور چشمگیری افزایش داشته است.
sapo به گزارش ایسنا و به نقل از سایت

پرتغال، از زمان پیوستن طارمی به پورتو ،چندین 
هزار نفربه تعداد دنبال کننده های این باش���گاه 
اضافه شده  وفقط در عرض 2۴ ساعت، حساب 
اینس���تاگرام پورتو بیش از ۳0 هزار دنبال کننده 
جدید به دست آورده است. مسئول این افزایش 
دنبال کننده هم مهدی طارمی، مهاجمی اس���ت 
که از ریو آوه به پورتو آمده و تا س���ال 202۴ 
قرارداد دارد و بند فسخ قرارداد او نیز ۶0 میلیون 

یورو است.
ورود این مهاجم ایرانی نویدبخش رش���د 
عالقه مندان به پورتو در کش���ورش است چون 
مهدی طارمی بیش از 2.۴ میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرام دارد که از پورتو بیشتر است و حاال 

بعد از 2۴ ساعت از انتقال طارمی ۳0 هزار دنبال 
کننده به باش���گاه پورتو اضافه شده که اکثریت 

قریب به اتفاق این ۳0 هزار نفر،  ایرانی هستند.
اگرچه ورود کاس���یاس به پورتو تأثیر زیادی در 
رسانه ها در سراسر جهان داشت اما در مقایسه 
با خرید مهدی طارمی در شبکه های اجتماعی 

به طور چشمگیر منعکس نشد.
این سایت در ادامه مي نویسد:ایران کشوری 
ریش���ه دار در فوتبال است که ارتباطات زیادی 
با پرتغال دارد. کارلوس کی روش ۹ سال هدایت 
تیم ملی ایران را بر عهده داشت، نلو وینگادا و 
مانوئل ژوزه پیش از این در مقاطعی قهرمان چهار 
دوره اخیر ایران یعنی پرسپولیس را هدایت کردند، 
آگوس���تو ایناس���یو در فوالد و تونی در تراکتور 
بودند اما مسیر اکنون معکوس شده و ایرانی ها 
به پرتغال رس���یده اند. فصل گذشته ۳ ایرانی در 
فوتبال پرتغال حضور داشتند. مهدی طارمی، امیر 
عابدزاده، دروازه بان ماریتیمو و مهرداد محمدی 

مهاجم آوس.

بقیه از صفحه ۳
واکسیناسیون سپر اصلی دفاعی برای حفط سالمت کودکان در 
برابر بیماری های عفونی است و تقویت سیستم ایمنی بدن، موجب 
محافظت نسبی کودکان در مقابل بیماری کرونا نیز خواهد شد. 

خودمان را نمی بخشیم 
محمد رضا هاش���میان فوق تخصص ICU بیمارستان 
مسیح دانشوری، گفت: اگر دانش آموزان به کرونا مبتال شوند ما 
خودمان را نمی بخشیم .  به گزارش مهر، وی در پیام تصویری، 
اظهار داشت: اگر گرفتار ابتالی کودکان به کرونا شویم کشوری 
نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم.  وی با اشاره به اینکه این تصور 
که بچه ها مبتال به کرونا نمی شوند غلط است گفت: کودکانی که 
جثه بزرگ تری دارند و در سن بلوغ هستند وقتی مدارس باز 
شود ممکن است گرفتاری ابتالء به کرونا برای آنها ایجاد شود. 

ICU در این صورت ما خودمان را نمی بخشیم.  فوق تخصص
بیمارستان مسیح دانشوری تاکید کرد: ما صحنه های بسیار بسیار 
فجیعی را در زمینه مرگ و میر کرونا دیدیم، که اگر این صحنه ها 
را مسئوالن می دیدند اجازه بازگشایی مدارس را نمی دادند.  وی 
گفت: صحنه های بس���یار بسیار بدی را در این کرونا دیدم که 
صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتم و توان دیدن بدتر از 
این ها را ندارم بنابراین هشدار من در مورد بازگشایی مدارس 
یک هشدار خاص است و نباید باز شود.  هاشمیان افزود: وقتی 
تعداد مرگ و میر باال در روز داریم، کشور صاحب نظری در 
درمان کرونا نیستیم.  به گفته وی، بیمارستان ها و آی سی یو های 

ما امکانات و متخصصان کافی برای کودکان ندارند. 
 واکسن موثر در نیمه دوم سال آينده میالدی 

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ) WHO( اعالم کرد: تزریق 
واکسن بیماری کووید-1۹ پیش از آنکه ایمنی و اثربخشی آن مورد 

تایید قرار گیرد، توصیه نمی شود. 
به گزارش ایسنا، تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت تاکید کرد: عموم مردم اطمینان داشته باشند که 
سازمان جهانی بهداشت واکسنی را که ایمن و موثر نباشد مورد 
تایید قرار نخواهد داد.  همچنین رئیس سازمان جهانی بهداشت از 
افراد مخالف با واکسیناسیون درخواست کرد تا در این خصوص 

تحقیقات بیشتری انجام دهند. 
مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت هم اظهار 
داشت: از نظر جدول زمانی واقع بینانه، ما واقعاً انتظار نداریم تا 

اواسط سال آینده میالدی شاهد واکسیناسیون گسترده باشیم. 
آسیب به قلب کودکان 

محققان دانشگاه تگزاس در آمریکا بین یک سندرم التهابی 
و کووید 1۹ ارتباطی را شناسایی کردند که موجب آسیب جدی 

به قلب کودکان می شود. 
به گزارش روز ش���نبه پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، در 
این تحقیقات اطالعات مربوط به ۶۶2 کودک مبتال به س���ندرم 
موسوم به Multisystem inflammatory syndromeیا به 
اختصار MISبین یکم تا 25 ژوییه امسال مورد مطالعه و تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد ۷1 درصد از این کودکان 
در بخش آی سی یو بستری شده اند. در جریان درمان ۶0 درصد 
از این کودکان از شوک الکتریکی استفاده شد و کودکان به طور 

میانگین ۷.۹ روز در بیمارستان بستری شده اند. 
تمام این کودکان دچار تب بوده اند و ۷۳.۷ درصد از آن ها 
دچار اس���هال یا درد شکم شده اند و ۶۸.۳ درصد نیز استفراغ 
داش���تند. از بین این کودکان ۹0 درصد تست اکوکاردیوگرام 
انجام دادند و در 5۴ درصد از آن ها نتایج غیرطبیعی بود. عالوه 
بر این، 22.2 درصد از کودکان برای تنفس نیاز به اس���تفاده از 
تجهیزات مکانیکی داشتند و ۴.۴ درصد از آن ها در مراقبت های 
ویژه، اکسیژناسیون غشایی برون پیکری ) ECMO( دریافت 
کردن���د که نوعی حمایت حیاتی قلب و ریه از خارج بدن با 
هدف احیای قلبی- تنفسی است. از بین این کودکان، 11 نفر 

جان خود را از دست دادند. 
بر اساس این تحقیقات سندرم MIS می تواند کودکانی را 
که به نظر سالم هستند در طول چهار هفته بعد از بروز عالیم 
کووید 1۹، مبتال کند. آسیب های ناشی از این سندرم به قدری 
ش���دید است که شخص مبتال به این سندرم نیازمند نظارت و 
کمک رسانی در تمام عمر خود خواهد بود. به گفته محققان حتی 
کودکانی که به کووید 1۹ مبتال شده، اما فاقد عالیم تنفسی متداول 

آن هستند نیز ممکن است به  این سندرم مبتال شوند.

سایت پرتغالی:  تأثیر خرید طارمی از كاسیاس بیشتر بود

وزیر خارجه سوییس سفر به ایران را با دیدن آثار تاریخی اصفهان آغاز كرد
سرویس خبر: »ایگنازیو کاسیس« وزیر امور 
خارجه سوییس درنخستین روز از سفر سه روزه 
خود به کشورمان  وارد اصفهان شد و پس از 
بازدی���د از آثار تاریخی و میراث فرهنگی این 
ش���هر با جمعی از مسئوالن و استادان دانشگاه 

استان دیدارکرد.
وزیر امور خارجه سوییس طبق برنامه ریزی 
قبلی بامداد دیروز وارد ایران ش���د و در ابتدا 
س���فر یک روزه به اصفهان داشت.کاسیس از 
آثار تاریخی اصفهان از جمله میدان امام )نقش 
جهان( و جاذبه های گردشگری و صنایع دستی 
این شهر دیدن کرد وسپس دیداری با استادان 
دانش���گاه صنعتی اصفهان در محل هتل عباسی 
اصفهان داش���تند و به گفتگو و تبادل نظر برای 
 گسترش تعامالت علمی، فرهنگی و فن آوری 
پرداختند. وزیر خارجه س���وییس همچنین از 
کلیسای وانک اصفهان دیدن و با اسقف سپیان 
کاشچیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب 

ایران دیدار کرد.
دیدار و گفتگو با عباس رضایی اس���تاندار 
اصفهان از دیگر برنامه های  سفر وزیر خارجه 

سوییس به اصفهان  بود.
وزی���ر ام���ور خارجه س���وییس پس 

از اصفه���ان ب���ه تهران رف���ت و برنامه های 
رس���می اش  آغاز شد که مهمترین آن جلسه 

 یکصدمین س���الگرد آغاز روابط دو کش���ور
 است.
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همكار محترم جناب آقاي مسعود اماني
نماينده روزنامه اطالعات در غرق آباد

ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و 
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مي نمائيم و براي 
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
امور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتان هاـ  
حمل و نقلـ  امور مشـتركينـ  آبونمانـ  شبكه 
اطالع رسـانيـ  امور توزيع و فروش كتابـ  انبار 
كتـابـ  مراكز فروش كتابـ  سـاعت كنترلـ  
تهران و حومهـ  تعميرگاهـ  سازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي

همكار محترم جناب آقاي حسن دوست
نماينده روزنامه اطالعات در بندر كياشهر

ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و 
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مي نمائيم و براي 
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
امور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتان هاـ  
حمل و نقلـ  امور مشـتركينـ  آبونمانـ  شبكه 
 اطالع رسـانيـ  امور توزيع و فروش كتابـ  انبار 
كتـابـ  مراكز فروش كتابـ  سـاعت كنترلـ  
تهران و حومهـ  تعميرگاهـ  سازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي

اناهلل و انا اليه راجعون 
با نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت جناب آقاي دكتر 
ناصر مجردي پيشكس��وت و مدي��ر دپارتمان زنان و 
زايمان بيمارس��تان توس را به خانواده محترم ايش��ان 
تس��ليت عرض نموده از درگاه خداوند متعال براي آن 
مرحوم رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومنديم. 
دكتـر حسـين كاشـانيـ  دكتـر سـيد ريحان 
ميرداماديـ  دكتر اصغر قاصديانـ  دكتر فيروز 
صاحبدلـ  دكتر مه سيما فردوسيـ  دكتر مهناز 
جعفـريـ  دكتر نسـيم سـنجريـ  دكتر مريم 
السـادات حجازيانـ  دكتر سيما صادقيـ  دكتر 

آزاده اكبري 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت جناب آقاي دكتر 
ناصـر مجـردي را تس��ليت ع��رض نموده ب��راي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومنديم. 
هيأت مديرهـ  مديرعامل و پزشكان

 بيمارستان توس 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم. 

گروه بيهوشي بيمارستان توس 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با نهايت تأسف مصيبت وارده را تسليت عرض مي نمائيم. 

دكتر شكوه يوسفيـ  دكتر محمديها 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوئيم. 
پرسنل داروخانه بيمارستان توس 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 

مي گوئيم. 
دكتر مرشدزاده نائيني و بانو 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوئيم. 

دكتر محمد علي زرگر و بانو 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با نهايت تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوييم. 

دكتر شكيبي و بانو

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
ما را در غم خود شريك بدانيد

دكتـر رحماني دكتـر )محمدرضـاـ  كيانوشـ  
مهرنوش( نيشابوريـ  دكتر راستي 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت 

مي گوئيم. 
دكتر هاشم مخير ايراني و بانو 

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي 
با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت مي گوئيم. 

دكتر عطاردي و بانو 

همكاران گرامي
 جناب آقاي اخالق نجات و سركار خانم نقبائي

با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تسليت عرض كرده، براي آن مرحوم غفران 

الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
سازمان آگهي ها

همكاران گرامي
 جناب آقاي اخالق نجات و سركار خانم نقبائي

با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تسليت عرض نموده براي آن مرحوم غفران 

الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبائي آرزومنديم.
آرشيو و كتابخانه موسسه اطالعات

خانواده محترم  دكتر اخوين 
درگذش��ت ناگهاني جراح پيشكس��وت جناب آقاي 
دكتر عبدالمجيد اخوين را به شما و جامعه پزشكي 

گرگان تسليت مي گوييم. 
گرگانـ  دكتر ناطقيـ  دكتر حداد 

جناب حاج سعيد مال فارسيجاني 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در بزرگوارتان را 

صميمانه تسليت عرض مي نمايم. 
نمايندگي روزنامه اطالعات غرب تهران: باقريان 

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سالمین
 به شماره ثبت 353 و شناسه ملی 10861393382 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/04 و به موجب 
مجوز ش���ماره 999/607154/013 مورخ 1399/2/9 س���ازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : س���رمایه شرکت از مبلغ 300.000.000.000 ریال به مبلغ 
4.484.000.000.000 ریال منقسم به 4.484.000.000 سهم 1.000 ریالی با نام که 
تماما پرداخت ش���ده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مطابق با گزارش شماره 
252م-س2- مورخ 1398/10/21 و 98-592-378 و 98-592-377 و -376-592

98 و 98-592-375 و 98-592-374 و 98-592-373 م���ورخ 1398/9/30 هیئت 
کارشناسان رسمی دادگستری تامین گردیده ، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء 

گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه )913904(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دستکش گیالن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 641 و شناسه ملی 10720084857 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1-حساب سود و زیان و ترازنامه مالی منتهی به97/12/29 
تصویب گردید. 2-موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا با شناسه ملی 10260705320 
بعنوان بازرس اصلی و آقای حس���ین دقتی رودسری با کد ملی 2691600807 بعنوان 

بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت )914008( 

********************** 
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5127 و شناسه ملی 10240081187 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : 1 -مجمع عمومی پس ازاستماع گزارش فعالیت هیئت مدیره وگزارش حسابرس 
مس���تقل وبازرس قانونی ،صورتهای مالی سال 1397ش���رکت شامل ترازنامه،صورت 
سود وزیان، وصورت جریان وجوه نقد شرکت رامورد تصویب قرارداد. 2 -مجمع عمومی 
سازمان حسابرسی رابه عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی1398انتخاب نمود  3 

-روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های رسمی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل )914012(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت آرد مغان سهامی خاص

 به شماره ثبت 2589 و شناسه ملی 10980275579 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:  – اقای محمد رضا حری���ری اردبیلی با کد ملی 1465647015به عنوان رئیس هیئت 
مدی���ره – آقای جلیل زرکش با کد مل���ی 1466021713 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره – آقای سعید غفران نیا به کد ملی 1381029892 به عنوان عضو هیئت مدیره - 
آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی با کد ملی 2850373923 به عنوان مدیرعامل برای 
مدت دوس���ال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک واوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر 
عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر ش���رکت واسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری پارس آباد )914080(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت آرد مغان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2589 و شناسه ملی 10980275579 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : محمد رضا حریری اردبیلی ب���ا کد ملی 1465647015 
آق���ای جلیل زرکش با کد ملی 1466021713 –آقای س���عید غف���ران نیا به کد ملی 
1381029892 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. . موسسه 
حسابرسی پارس به شناسه ملی 1010230177 به عنوان بازرس اصلی و آقای محرمعلی 

عظیمی فر به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )914081(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2311 و شناسه ملی 10184003431 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

1 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914252(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 32246 و شناسه ملی 10320641734 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
2 - س���رمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 1000000 
ریالی به 5000000000 ریال منقس���م به 5000 سهم با نام 1000000 ریالی از محل 

مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914264(

**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران تالش سپهر شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 2801 و شناسه ملی 14003735678 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -آقایان ابوالحسن نوروزی به شماره ملی 0046434399 و 
حمیدرضا نوروزی به ش���ماره ملی 0081062370 و محمود وزیری زاده به شماره ملی 

3130825452 برای مدت دو سال در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914268(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 2800 و شناسه ملی 14003735532
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 -آقای حمیدرضا نوروزی با شماره ملی 0081062370 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل 2  -آقای ابوالحس���ن نوروزی با شماره ملی 0046434399 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3 -آقای محمود وزیری زاده با شماره ملی 3130825452 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و 
نام���ه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه 

با مهرشرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914270(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 2800 و شناسه ملی 14003735532 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقایان حمیدرضا نوروزی به شماره ملی 0081062370 و 
ابوالحسن نوروزی به ش���ماره ملی 0046434399 و محمود وزیری زاده به شماره ملی 
3130825452 برای مدت دو سال در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914274(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2943 و شناسه ملی 10101562211 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - نوع ش���رکت از سهامی خاص به س���هامی عام تبدیل گردید. -اساسنامه 
شرکت مش���تمل بر 56ماده و11تبصره به تصویب رس���ید.وجایگزین اساسنامه قبلی 
گردید -اعالمیه تبدیل ش���رکت از سهامی خاص به س���هامی عام مشتمل بر نکات ذیل 
می باشد نام شرکت:کشاورزی و دامپروری مالرد شیر)سهامی عام( -شماره ثبت:2943 
-موضوع ش���رکت و نوع فعالیت آن:موضوع فعالیت شرکت طبق ماده2 اساسنامه عبارت 
است از انجام فعالیت های کش���اورزی،دامداری،باغداری،پرورش طیور و زنبورعسل و 
ماهی و هرگونه حیوان دیگر و اس���تفاده از فرآورده ه���ای حیوانی و پروتئین گیاهی-
صادرات و واردات انواع نهاده های دامی و هرنوع دام و مواد اولیه و ماش���ین آالت و لوازم 
مورد نیاز ش���رکت و هرگونه فعالیت بازرگانی-تولید ،ف���روش و صادرات انواع کاالها و 
خدمات شامل)شیر،فرآورده های لبنی،ژله خوراکی،فرآورده های ژنتیکی،دوغ گازدار 
و انواع ماست،)مواد لبنی(کره،پنیر،مایه،ماست،ش���یر غلیظ شده،آبلیمو برای مقاصد 
آشپزی،قوام دهنده لبنیات،شیر طعم دار،نوشیدنی بر پایه لبنیات،ژله بر پایه لبنیات،دوغ 
بدون گاز،پودر ژله و دس���ر،کره حیوانی و گیاهی،کش���ک آبغوره،پنیر پیتزا،دسر بر پایه 
مواد لبنی،شیر خشک صنعتی،بستنی،س���رکه،عرقیات گیاهی،خامه قنادی،معجون 
بستنی،بس���تنی زمستانی -تبلیغات و فروش ،بس���ته بندی کاال و پخش کاالها و پخش 
و مبادرت به هرگونه عملیات و معامالت مجاز که بطور مس���تقیم و غیر مس���تقیم برای 
انجام فعالیت های مذکور که در اساس���نامه ضروری و مفید می باشد-س���رمایه گذاری 
و مشارکت در س���ایر شرکت ها از طریق مشارکت در تاس���یس یا خرید سهام شرکتها 
-مرکز اصلی شرکت:اس���تان البرز-جاده قدیم هشتگرد-سه راه سهیلیه-بعد از شهرک 
زعفرانیه-نرسیده به شهرک کوروش-انتهای خیابان حکمت کدپستی3334119162 
-مدت ش���رکت:نامحدود -سرمایه شرکت :300میلیارد ریال منقسم به 300000000 
سهم یک هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد -سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام 
ممتاز می باش���د -شرکت کشت و دام گلدش���ت نمونه اصفهان )سهامی عام( به شماره 
ثبت 16233 و شناس���ه ملی 10260371718 به نمایندگی آقای حسین معصومی نام 
پدر : قربانعلی ش ش : 164 ت ت : 1352/01/13 ش ملی : 0057686629به س���مت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ش���رکت کشت و دامداری فکا )سهامی عام( به شماره 
ثبت 1374 و شناسه ملی 10100648962 به نمایندگی آقای بهزاد رفیعی سامانی نام 
پدر : ذبیح اهلل ش ش 71 ت ت 1349/01/28 ش ملی : 1818248301 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و شرکت س���رمایه گذاری صنایع عمومی تامین )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 217159 و شناس���ه ملی 10102585130 به نمایندگی آقای مهدی محمدی نام 
پدر: اس���ماعیل ش ش : 332 ت ت 1351/06/25 ش ملی : 2181161720 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره وش���رکت سرمایه گذاری هامون شمال )سهامی عام( به شماره 
ثبت 256038 و شناسه ملی 10102963232 به نمایندگی آقای حنیف نعمتی نام پدر 
:  عباس���علی ش ش : 214 ت ت : 1349/06/20 ش ملی : 2259436412 به سمت عضو 
هیئت مدیره و کارگزاری رس���می بیمه تامین آینده به شماره ثبت 330712 و شناسه 
ملی 10103696503 به نمایندگی آقای رضا ایمانی نام پدر : حس���ن ش ش : 63 ت ت 
:  1359/01/05 ش ملی : 007723161 به سمت عضو هیئت مدیره میباشند -شرایط 
حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی،صاحبان سهام 
می تواند ش���خصاً،یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی،و نماینده یا نمایندگان 
ش���خص حقوقی،صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی 
حضور به هم رسانند هر سهامدار،برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت -تبصره:در 
صورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه 
مجمع را خواهد داش���ت اعالمیه خرید س���هام،گواهی نامه انتقال و سپرده سهام،اصل 
ورقه سهام،تاییدیه سهامداری صادر ش���ده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس���ویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی -مقررات اساس���نامه راجع به تقسیم 
سود،تش���کیل اندوخته و تقس���یم دارایی بعد از تصفیه -تقسیم سود و اندوخته:تقسیم 
س���ود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود 
و در صورت وجود منافع تقس���یم ده درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است 
-اندخته قانونی:وضع اندوخته قانونی از س���ود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام 
می شود به پیش���نهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی 
از س���ود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود -انحالل شرکت:مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت ،به پیشنهاد هئیت مدیره می تواند رای به انحالل شرکت بدهد 
گزارش پیشنهادی هئیت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره 
به استناد آن،پیشنهاد انحالل ش���رکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در 
مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم 
گیری  در خصوص پیش���نهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان 
پذیر نمی باش���د مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحالل اختیاری شرکت با حضور 
حداقل 75درصد از دارندگان سهام رس���میت خواهد یافت تصفیه: هرگاه شرکت طبق 
مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل 
خواهد آمد -مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالت مطابق با صورتهای 
مالی منتهی به31 شهریور1398که توسط شرکت تضمین شده است -بدهی های کوتاه 
مدت370766میلیون ریال ،بدهی های بلندمدت15334میلیون ریال،مبلغ تضمین 
های  اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالت:ندارد،بدهی های احتمالی:مبلغ بدهی 
های احتمالی ش���رکت بالغ بر25میلیارد ریال می باشد -روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914275(

**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران تالش سپهر

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2801 و شناسه ملی 14003735678 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 -آقای ابوالحس���ن نوروزی به ش���ماره ملی 0046434399 به سمت رئیس هیئت 
مدیره  2 - آقای حمیدرضا نوروزی به شماره ملی 0081062370 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره  3 -آقای محمود وزیری زاده به شماره ملی 3130825452 به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر 
می باش���د و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهرشرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914280(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 32246 و شناسه ملی 10320641734 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا 
به ش���ماره ثبت 30888 ش م 10320849506 به نمایندگی آقای علی اصغر جعفرزاده 
هنجنی فرزند علی اکبر ش م 0452829356 ش ش 1419 بس���مت بازرس اصلی آقای 
قاس���م نعلبندی مهربانی ش ملی:0047113243 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914308(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهجو یدک طوس شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 27831 و شناسه ملی 10101945069 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - س���رمایه ش���رکت مقرر گردید از مبلغ 1/100/000/000ریال 
منقسم به110/000س���هم با نام 10/000 ریالی به11/000/000/000ریال منقسم 
به1/100/000 یهم با نام10/000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش 

یابدو ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914316(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهجو یدک طوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27831 و شناسه ملی 10101945069 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : 1 - آق���ای محمدرضا میران موس���وی به ک���د ملی0930636597به 
س���مت مدیرعامل و رئیس هیئ���ت مدیره 2 - خانم الهام غیاث آب���ادی فراهانی به کد ملی 
0054796687به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 -خانم شادی غیاث آبادی فراهانی به کد 
ملی0071314921 به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت  2 
سال انتخاب شدند. -. خانم نازنین وریج کاظمی به کد ملی 2190059526به سمت بازرس 
اصلی آقای شهاب اعظمی به کد ملی 0061328367 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند . - حق امضا مجاز شرکت کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک،سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفرداً ونامه های  عادی 

و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا” همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914324(

**********************
آگهی تغییرات شرکت سرامیک صنعت رباط شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 265 و شناسه ملی 10102501428 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - آقای سعید سرخیل با کدملی 0048796107 و آقای ابوالفضل نجفی با کدملی 
0056641575 و خانم مریم بیاتی با کدمل���ی 0039367150 به عنوان اعضا هیئت 
مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. - آقای محمدحس���ن میرزائی به شماره 
ملی 1672441757 به س���مت ب���ازرس اصلی و آقای علیرضا مفاخر به ش���ماره ملی 

1754250947 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد )914330(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت سرامیک صنعت رباط 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 265 و شناسه ملی 10102501428 
به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  - آقای 
سعید س���رخیل با کدملی 0048796107 به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای 
ابوالفضل نجفی با کدملی 0056641575 ب���ه عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و خانم مریم 
بیاتی با کدملی 0039367150 به عنوان عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای سعید سرخیل 

به عنوان مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد )914331(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 270 و شناسه ملی 10100220692 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان تهران – منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
تهران ، محله آرژانتین– س���اعی، خیابان سام ، کوچه شانزدهم شرقی ،  پالک 28 ، طبقه همکف کد 

پستی : 1515674411 واقع است تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )914341(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 18260 و شناسه ملی 10700029110 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  
1 - آقای حس���ن جلیلی به ش���ماره ملی 2292099306 طی حکم شماره 1596 مورخ 
1399/03/13 نماینده ش���رکت س���رمایه گذاری البرز ) س���هامی عام( به شناسه ملی 
10100443908 بعن���وان رئیس هیأت مدیره . 2 -  آقای علیرضا خوز به ش���ماره ملی 
0054682355 طی حکم ش���ماره 1972 مورخ 1399/03/27 نماینده شرکت گروه 
دارویی س���بحان ) سهامی عام( به شناس���ه ملی 10100711350 بعنوان نائب رئیس 
هیأت مدیره . 3 - آقای محمد رضا حس���ین پور به شماره ملی 0491792190 طی حکم 
شماره 1594 مورخ 1399/03/13 نماینده شرکت سبحان دارو ) سهامی عام( به شناسه 
ملی 10102402553 بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره. 4 - آقای ارس���الن 
کریمی به ش���ماره ملی 0071409173 طی حکم شماره 1597 مورخ 1399/03/13 
نماینده ش���رکت گروه دارویی برکت ) س���هامی عام( به شناسه ملی 10320275643 
بعنوان عضو موظف هیأت مدیره . 5 - آقای س���ید محمد صادق موسویان فر به شماره ملی 
0940958058 طی حکم ش���ماره 1599 مورخ 1399/03/13 نماینده شرکت سرمایه 
گذاری  اعتالء البرز ) س���هامی عام( به شناسه ملی 10101156935 بعنوان عضو موظف 
هیأت مدی���ره . اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . – اختیارات مدیرعامل 
: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورخ 1399/03/31 هیات مدیره ، به مدیر عامل 
تفویض و مورد تصویب قرار گرفت . - نمایندگی ش���رکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات 
دولتی و موسسات خصوصی. - پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیأت 
مدیره. - پیش���نهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از 
ایران. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام 
و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی 
و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای 
اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت مدیره. - پیشنهاد افتتاح حساب 
و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت 
دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فس���خ و اقاله آن 
در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معامالت 
مذکور تا س���قف های مقرر در آئین نامه معامالت مصوب هیأت مدیره شرکت . - مبادرت 
به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری پس از تصویب هیأت مدیره. - پیش���نهاد 
تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض. - اقامه هرگونه دعوی 
و دفاع از هرگونه دعوی یا تس���لیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض. - اقامه هرگونه 
دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی ، مراجعه 
به امر دادرس���ی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناش���یه از قانون داوری 
تعیین وکیل برای دادرس���ی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولوکراراً تعیین مصدق 
و کارش���ناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًل قاطع دعوی باشد دعوی 
خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین 
مدعی به تقاضای توقیف اش���خاص و اموال از دادگاه ها  درخواست صدور برگ اجرائی و 
تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اس���ناد. 
- تعیین میزان اس���تهالک ها. - تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه 
یکبار و دادن آن به بازرس���ی شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای 
سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده 232 الیحه 
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین 
دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره. – امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه 
اس���ناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد. مکاتبات 

عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914376(

**********************
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

 شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17791 و شناسه ملی 10100441828
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای مرتضی پهلوان زاده با شماره ملی 1261724453 )عضو موظف هیأت مدیره( 
به عنوان ش���خص حقیقی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند  
2 - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمناً هیأت مدیره به اتفاق آراء بندهای 1، 7، 8، 
10، 12، 14 )باستثناء حق صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف 
ناش���یه از قانون داوری( و 16 ماده 37 اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر 
عامل  تفویض نمود تا بر اس���اس صرفه و صالح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت 
اق���دام نماید. 3 - کلیه قراردادها و اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر عامل 
ش���رکت آقای مرتضی پهلوان زاده با شماره ملی 1261724453 و یکی از اعضای هیأت 
مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای عضو دیگری از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر 
ش���رکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضای یکی از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914349(

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18260 و شناسه ملی 10700029110 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - ش���رکت های گ���روه دارویی برکت )س���هامی عام( به 
شناس���ه ملی 10320275643، گروه س���رمایه گذاری البرز )سهامی عام( به شناسه 
ملی 10100443908 ،س���رمایه گذاری اعتالء البرز )س���هامی عام( به شناسه ملی 
10101156935، گروه دارویی سبحان )سهامی عام( به شناسه ملی 10100711350 
و س���بحان دارو )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10102402553 بعنوان اعضای هیات 

مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج )914405(

********************** 
آگهی تغییرات نظم آفرینان امین موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 581 و شناسه ملی 14004062860 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/23 و باستناد نامه 
3845/7/99/1/5 مورخ 99/02/22 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان همدان 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 - مدت فعالیت موسسه از تاریخ 1399/02/27 به مدت دو 

سال تمدید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری همدان )914516(

**********************
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 10880 و شناسه ملی 10720238369
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:  - آقای ابراهیم محبی به ش���ماره ملی 5169738862 به نمایندگی شرکت بازرگانی 
صنایع شیر ایران )س���هامی خاص( به شناس���ه ملی 10102656324 و شماره ثبت 
224418 به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم مریم کاظمی ایمن آبادی به ش���ماره 
ملّی 2594563714 به نمایندگی ش���رکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان)سهامی خاص( 
به شناسه ملّی 10460088025 و ش���ماره ثبت 5557 به عنوان رئیس هیأت مدیره و 
آقای احمد حس���ین غالمی به شماره ملّی 0054364493 به نمایندگی شرکت صنایع 
ش���یر ایران )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10100834933 و شماره ثبت 38074 
به عن���وان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید 2-کلیه قراردادها و اس���ناد و 
اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر عامل آقای احمد حس���ین غالمی به شماره ملّی 
0054364493 و یکی از اعضای هیأت مدی���ره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت 
مدیره به همراه مهر ش���رکت و س���ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و 
در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر ش���رکت معتبر می 
باش���د. 3- هیأت مدیره بندهای 1 و 4 و 7 و 8 و10و13و15 ماده 40 اساسنامه شرکت را 

به مدیر عامل تفویض نمود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت )914675(

**********************
آگهی تغییرات شرکت مام جوجه سهامی خاص

 به شماره ثبت 525 و شناسه ملی 10480031297 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- ترازمالی شرکت منتهی به 1398.12.29 مورد بررسی و تصویب قرار 
گرفت. 2 - اقای مجید مقدم کدملی6159299255 به سمت بازرس اصلی و خانم نگین 
پاینده کدملی0071728570 به س���مت بازرس علی البدل به مدت یکسال برگزیده 
شدند. 3 - روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی انتخاب شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود )914782(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سریع رو سالم سهامی خاص 

به شماره ثبت 946 و شناسه ملی 10240038157 
به اس���تناد نامه ش���ماره91/1240 مورخ99/01/20 اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای اس���تان اردبیل وبرابر صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق العاده 
مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : .آقایان علیرضا نامجوی به ش���ماره 
ملی1460920457 و عیس���ی باغ پرور به شماره ملی 1460939591 و خانم حکمه باغ 
پرور به شماره ملی1465728864 اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
و آقای ظاهر ذبیحی بشماره ملی بش���ماره1462307574 و منصور نجاتی بشماره ملی 
1467247081 به ترتیب به س���مت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب وروزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل )914925(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سریع رو سالم سهامی خاص

 به شماره ثبت 946 و شناسه ملی 10240038157 
به استناد نامه ش���ماره91/1240 مورخ99/01/20 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان اردبیل وبرابر صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د :آقای علیرضا نامجوی بشماره ملی1460920457 به سمت رئیس هیآت مدیره و مدیر 
عامل وآقای عیس���ی باغ پرور بشماره1460939591 به سمت نائب رئیس و.خانم حکمه باغ 
پرور بشماره ملی 1465728864 به سمت اعضاء اصلی هیآت مدیره به مدت دو سال انتخاب 
ش���دند. .هیات مدیره اختیارات زیر را به مدیر عامل شرکت تفویض و به ایشان اختیار و اجازه 
داده ش���د تا در خصوص موارد مذکور راسآاقدام نماید. اختیارات تفویضی به مدیر عامل: الف.

ش���رکت در مناقصات و مزایدات و عقد هرگونه قراردادو پیمان با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و 
حقوقی. ب.تحصیل اعتبار از بانکها و ش���رکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر 
مبلغ و به هر مدتی و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه ش���رایط که مقتضی باشد. ج.اقامه 
هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری 
با داش���تن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه.تعیین وکیل 
.س���ازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار مبلغ و 
بطور کلی اس���تفاده از حقوق کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و 
غیره با یا بدون حق و توکیل وکیل در توکیل ولوکرارآ .تعیین مصدق و کارش���ناس و طرح هر 
گونه دعاوی در کلیه مراجع ومحاکم قضایی و ارگانهای حقوقی و کیفری و هم چنین درخوست 
ص���دور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و 
دفاتر ثبت اسناد .مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک.سفته بروات و غیره 
ب���ا امضاء ثابت آقای علیرضا نامجوی )رئیس هیآت مدیره و مدیر عامل(و یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل )914926(

**********************
آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت افالک الکتریک خراسان

 از نیشابور به مشهد به شناسه ملی 10380179376 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتی نیشابور به آدرس خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
،  بخش مرکزی ، ش���هر مشهد، محله سناباد ، خیابان اسرار شرقی ]دانشگاه 21[ ، خیابان 
دانش���گاه ، پالک 0 ، س���اختمان آلتون ، طبقه 19 ، واحد 4 کد پستی 9138831969 

منتقل گردید ومراتب ذیل شماره 72855 ثبت گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد )915079(

********************** 
آگهی تغییرات شرکت روینده شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 7777 و شناسه ملی 10720210951 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : 1 - س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولی به کد ملی 
0045285659 به سمت رئیس هیات مدیره وآقای مجتبی رسولی به کد ملی 0043198988 به 
س���مت نایب رئیس هیات مدیره وآقای نجی اله رسولی به کد ملی 4839592810 به سمت عضو 
هیات مدیره و آقای ایرج یوس���فیان به شماره ملی 2739194110 خارج از اعضاء هیات مدیره به 
عنوان مدیر عامل به مدت دو سال تاتاریخ 1401/2/20تعیین شدند.  2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور ش���رکت به امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
. 3 - آقای مسعود اژدری به ش���ماره ملی 2594441041 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا صابر 
مرخالی به شماره ملی 2594487961 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین 

گردیدند . 4 � روزنامه اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت )915131(

آگهی اصالحی
 پیروآگهی ش���ماره مکانی���زه 139930406185002338 م���ورخ 1399/02/20 
درخصوص ش���رکت کارگزاری پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23913 و 
شناسه ملی 10380393510در سطر پنجم از عبارت موسسه حسابرسی ایران مشهود 
) حسابداران رسمی ( به شناس���ه ملی 10100322973 صحیح است که بدین وسیله 

اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد )915087(

**********************
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 10346 و شناسه ملی 10101258929 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی 0056393741 به نمایندگی از شرکت سهامی 
عام س���یمان فارس و خوزستان طبق معرفی نامه شماره 1/1319 مورخ 1399/02/23 
، به س���مت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد غفران خلقی با ش���ماره 
ملی 3731954771 به نمایندگی از ش���رکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام( طبق 
معرفی نامه شماره 1/1322 مورخ 1399/02/23 به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره 
و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 1829340174 
به نمایندگی از ش���رکت سیمان فارس ) سهامی عام ( طبق معرفی نامه شماره 1/1320 
مورخ 1399/02/23 به س���مت عضو موظف هیئت مدیره و مدی���ر عامل و آقای بهنام 
خوشکالم با ش���ماره ملی 1828983462 به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس  ) 
س���هامی خاص ( طبق معرفی نامه شماره 1/1323 مورخ 1399/02/23 به سمت عضو 
هیئت مدیره غیر موظف و آقای س���ید حس���ن آصفی با شماره ملی 2228956104 به 
نمایندگی از ش���رکت سیمان بهبهان ) سهامی خاص ( طبق معرفی نامه شماره 1/1321 
مورخ 1399/02/23 به س���مت عضو هیئت مدیره غیر موظف برای مدت باقیمانده دوره 
تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . - چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هئیت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و مدیر امور 
مالی ش���رکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال و بعالوه 
پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان و خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات 
عملکرد و ارزش افزوده و حقوق ، بیمه و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت 
سقف مجاز مشخص ش���ده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کاال، 
صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط 
با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر ش���رکت معتبر 
خواهد بود و س���ایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر 
عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو 
نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - براساس ماده 44 اساسنامه مصوب 1389/12/29 
شرکت قس���متی از اختیارات هئیت مدیره به شرکت به شرح ذیل به آقای احمد شریفی 
خیرآبادی مدیرعامل ش���رکت تفویض گردید: - انجام امور جاری شرکت. - نمایندگی 
شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، مراجع قضایی و سایر 
س���ازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. - عزل و نصب کارگران و 
کارمندان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره . - تعیین و پرداخت حقوق و 
مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت 
مدیره - تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط 
جاری ش���رکت . - تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت 
مدیره جهت تصویب. - وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - انجام تشریفات مربوط 
به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسس���ات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره . - افتتاح هر 
نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور. - نمایندگی 
ش���رکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق 
قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی 
و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواس���ت تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و 
مزاحمت و درخواس���ت ضرر و زیان صدور دستور الزم االجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل 
وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و س���ایر اقدامات مرتبط - خرید هر نوع مواد، قطعات و 
کاالی مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و 
انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معامالت 
و س���ایر آیین نامه های مصوب هئیت مدیره. - تاس���یس و انحالل نمایندگی ها یا شعب 
در هر نقطه ای���ران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره . - عقد هر نوع قرارداد خرید و 
فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معامالت و مصوبات هئیت مدیره 
. - فروش محصوالت شرکت براس���اس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره - اجاره و 
اس���تیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام 
مراحل و با توجه به صرفه و صالح شرکت. - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه 
و تجارت ) سرقفلی ( با هماهنگی قبلی هیئت مدیره . - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، 
فروش، پرس���نلی، مالی و سایر اطالعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارائه به هیئت 
مدیره. - تهیه و تنظیم خالصه صورت دارائیها و قروض ش���رکت هر شش ماه یکبار جهت 
ارائه آن به بازرس قانونی - تهیه و تنظیم بودجه س���الیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس 
قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. - 
تهیه و تنظیم صورتهای مالی ) ترازنامه، سود و زیان، و ...( در مقاطع سه ماهه و شش ماهه 
و س���االنه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب . - تقاضا و اقدام 
برای ثبت هر گونه عالمت و نام تجاری ش���رکت . - تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه 
اختراع و یا نام، نش���ان و تصویر و عالیم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و 
تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط 
به آنها . - به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و 
بانکها و استرداد آنها. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در 
چارچوب مصوبات هیئت مدیره . - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول 

و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هئیت مدیره.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شیراز )915203(

**********************
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان شرکت

 سهامی خاص به شماره ثبت 1954 و شناسه ملی 10101335577 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:  - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: -آقای علیرضا رنجبر به شماره 
ملی 0452462959 به نمایندگی از ش���رکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران توانیر به ش���ماره ثبت 13224 و شناس���ه ملی 10100504584 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و سرپرست - آقای مصطفی طبیبی گشوئیه به شماره ملی 4699396119 
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای س���یدمجید حیدری یزدی به شماره ملی 
3421772649 به نمایندگی از ش���رکت توزیع نیروی برق اهواز به شماره ثبت 3338 و 
شناس���ه ملی 10860672255 به عنوان عضوهیئت مدیره. - کلیه اوراق ، اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل کلیه چک های صادره ازحساب شرکت،سفته و بروات باامضای 
آقای علیرضا رنجبر رئیس هیئت مدیره وآقای حس���ن قاسمی زاده بندرعباسی پور مدیر 
امور مالی شرکت و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -در مورد قراردادها و عقود اسالمی 
با امضای آقای علیرضا رنجبر رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی طبیبی گش���وئیه نایب 
رئیس هیئت مدیره مبادله خواهد ش���د. - کلیه اوراق اداری با امضای آقای علیرضا رنجبر 
رئیس هیئت مدیره و سرپرس���ت شرکت و با مهر شرکت معتبر می باشد . - هیئت مدیره 
کلیه وظابف و اختیارات خود را مندرج در بندهای 2 و 3 و 4 و 10 ماده 45 اساس���نامه به 

سرپرست تفویض نمود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بندرعباس )915224(

********************** 
آگهی تغییرات

شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2400 و شناسه ملی 10320376032 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 15تبصره ،تصویب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان )915324(



 سرویس خارجی: ارتش عراق 
با پشتیبانی نیروی هوایی در استان های 
مختلف این کشور چندین عملیات 
نظامی علیه گروه تروریستی داعش 

را اجرایی کرد.
فرماندهی عملیات استان دیاله 
توانست دو تن از نیروهای مهم داعش 
را در این استان بازداشت کند. یکی 
از این تروریس���ت ها مسئول اداری 
داع���ش در دیاله و دیگری فرمانده 
گروههای شناسایی در همین استان 
بود .همزمان مرکز رسانه امنیتی عراق 
اعالم کرد جنگنده های ارتش عراق 
ضمن حمایت و پشتیبانی از نیروهای 
امنیتی در منطقه الحویجات در رود 
دجله توانستند مقر گروه تروریستی 
داع���ش را تخریب کنند. همچنین 
جنگنده های سوخوی عراق دو هدف 
را در جری���ان عملیات صالح الدین 
هدف گرفتند.طبق اطالعات نظامی به 
دست آمده، جنگنده های عراق پنج 
هدف داع���ش را در حومه جلوالء 
هدف گرفته و خس���ارت هایی به 
نیروهای داعش وارد کردند.در استان 
االنبار هم نیروهای مش���ترک تیپ 
یکم در فرماندهی عملیات االنبار از 
دو مح���ور در مناطق بیابانی جنوب 
الرطبه دست به عملیات نظامی پیش 
دس���تانه زدند و توانستند تعدادی از 
مقرهای تروریست ها را شناسایی و 
منفج���ر کنند.همچنین جنگنده های 
اف۱۶ع���راق در فرماندهی عملیات 
صالح الدین، اهداف از پیش تعیین 
شده را در رشته کوههای حمرین از 
جمله غارهای مورد استفاده داعش 

هدف قرار داده و منهدم کردند.
در این حال الحش���د الشعبی 
از پایان آنچه به تش���کیالت »مفتی 
ش���رعی« داعش موسوم است، خبر 
داد و گفت: این امر در فروپاش���ی 
۹۷درصد تشکیالت نظامی داعش در 
سراسر عراق نقش داشته است.هاشم 
الحسینی، سخنگوی رسانه ای الحشد 
الشعبی اعالم کرد، گروه تروریستی 
داعش و س���ازمان القاعده آنچه به 
تشکیالت »مفتی شرعی« موسوم است 

را ب���رای اغفال اذهان و نیز جذب 
افراد به منظور پیوستن به سازمان های 
تروریستی تحت عناوین  ساختگی 
»جهاد« پایه گذاری کردند.وی تاکید 
کرد، نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی 
از طریق عملیات امنیتی و اطالعاتی 
توانس���تند به این خرافات مربوط به 
مفتی شرعی پایان ببخشند.خبر دیگر 
اینکه فرماندهی عملیات بغداد از آغاز 
عملی���ات امنیتی بزرگ و ویژه برای 
خلع س���الح ساکنان بصره و برخی 

مناطق در پایتخت عراق خبر داد. 
یک عملی���ات امنیتی ویژه در 
بصره در پی ترورهای مش���کوک 
اخیر و برخی مناطق بغداد پایتخت 
عراق که اخیرا ش���اهد درگیری های 
بزرگ عشیره ای بود با هدف خلع 
سالح ساکنان این مناطق آغاز شد. 
فرماندهی عملیات مش���ترک عراق 
طی بیانی���ه ای اعالم کرد که منطقه 
»الحس���ینیه المعامل« در شرق بغداد 
شاهد استفاده خطرناک از سالح های 

سبک و نیمه سنگین در درگیری هایی 
بوده که موجب ریخته ش���دن خون 
افراد بی گناه و بی احترامی به امنیت 
شهروندان و احساسات آنها شده و 
خانواده های ساکن این منطقه از نظر 
روحی به شدت به هراس افتاده اند. 
در ادامه این بیانیه  آمده است: دولت 
و سرویس های امنیتی در مقابل این 
اقدام آش���کار علیه حاکمیت قانون، 
س���اکت نخواهند ماند به ویژه که 
حمایت از شهروندان و حفط امنیت 

و منافع آنه���ا وظایف اصلی آنان 
است. پیش تر، سرتیپ »اکرم صدام« 
فرماندهی عملیات بصره از آغاز این 
عملیات با هدف پاکسازی این شهر 
از س���الح هایی که علیه شهروندان 
استفاده می شود، خبر داده بود.خبر 
دیگر اینک���ه وزیر دارایی عراق در 
دیدار با سفیر ایران تاکید کرد که در 
آینده نزدیک برای اجرای توافقات 
نخست وزیر این کشور به تهران سفر 

خواهد کرد. 
س���فیر ایران در بغداد از سفر 
قری���ب الوقوع وزیر دارایی عراق به 
تهران خبر داد. »ایرج مس���جدی« با 
»علی عبداالمیر عالوی« وزیر دارایی 
عراق در بغداد دیدار کرد و با او درباره 
نتایج سفر اخیر »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر عراق و هیات همراهش 
به ته���ران و توافقنامه های دوجانبه 
حاصل این س���فر گفت وگو کرد. 
سفیر ایران بر لزوم نهایی کردن این 
توافقات و حرکت رو به جلو برای 
عملی شدن آن تاکید کرد. مسجدی 
و عالوی در این دیدار بر ضرورت 
جلوگی���ری از مالیات مضاعف و 
تقویت همکاری های گمرکی بین دو 
کشور تأکید کردند. طرفین همچنین 
به موضوع توافقنامه تشویق و حمایت 
از سرمایه گذاری متقابل بین دو کشور 
و همچنین تس���ویه فروش گاز و 
برق ایران به عراق از س���وی دولت 
عراق پرداختند.سفیر ایران همچنین بر 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای 
خرید مازاد جو و محصوالت گندم 

عراق تاکید کرد.

زاويه

خبرگزاری آناتولی به نقل از تحلیلگران سیاسی و متخصصان امور 
غرب آس���یا نوشت اقدام تل آویو و ابوظبی در ایجاد پایگاه جاسوسی 
مشترک در یمن با این هدف است که از آنجا علیه ایران، چین و پاکستان 
اقدام کنند. بعد از س���فر دو هیأت صهیونیستی و آمریکایی به امارات 
عربی متحده برای پیشبرد توافق عادی سازی روابط، اکنون گفته می شود 
تل آویو و ابوظبی به دنبال همکاری علیه ایران، چین و پاکستان هستند.
خبرگزاری »آناتولی« به نقل از تحلیلگران و متخصصان سیاسی و امور 
بین الملل نوشت که امارات و اسرائیل به دنبال تاسیس پایگاه جاسوسی 
در جزیره »س���قطری« واقع در یمن هس���تند تا از طریق آن اقداماتی را 

علیه ایران، چین و پاکستان انجام دهند.
بر این اس���اس، دکتر »ابراهیم فریحات« استاد مؤسسه تحصیالت 
تکمیلی دوحه به این خبرگزاری گفت: »پایگاه جاسوسی اماراتی- اسرائیلی 
ب���ا هدف نظارت بر فعالیت های ایران در خلیج عدن و محدود کردن 
روابط تهران با حوثی ها است«. پیش از این، وبگاه »ِجی فوروم« متعلق به 
جامعه یهودیان فرانسه در پاریس، افشا کرده بود که امارات عربی متحده 
و رژیم صهیونیستی در حال همکاری برای تاسیس پایگاه جاسوسی در 
جزیره سقطری هستند. آناتولی به نقل از فریحات نوشت: تاسیس این 
پایگاه، نشانه دیگری از آن است که توافق امارات- اسرائیل با هدف ایجاد 
اتحاد محکم و همه جانبه بین دو طرف بود، نه فقط عادی سازی روابط.

وی همچنین معتقد است که پایگاه جاسوسی اماراتی ها و صهیونیست ها 
در سقطری از سوی دیگر قصد دارد فعالیت های اقتصادی چین را نیز 

زیر نظر بگیرد.
ای���ن تحلیلگر قطری در این باره توضیح داد: این پایگاه می تواند 
خدمات امنیتی حیاتی درخصوص فعالیت های اقتصادی چین، مخصوصا 
تج���ارت آن ب���ا اروپا، در اختیار آمریکا قرار دهد. دونالد ترامپ درگیر 
جنگ تجاری با چین است و به نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی 
چین نیاز دارد. »سید محمد مرندی« استاد دانشگاه تهران نیز به خبرگزاری 
آناتولی گفت: ایران هم اکنون با پایگاه های آمریکایی متعددی در منطقه 
محاصره شده است. اسرائیل اما هیچ توانایی برای حمله به ایران ندارد 
حتی اگر پایگاه نظامی مشترکی با امارات در یمن داشته باشد. مرندی 
با اشاره به همکاری های مخفی چندین ساله ابوظبی با تل آویو، تصریح 
کرد: »امارات می داند که توافقش با اسرائیل، به وجهه آن در منطقه آسیب 
می زند اما ترامپ آنها را مجبور کرده که این کار را انجام دهند تا به او 

در رقابت انتخاباتی نوامبر کمک شود.
به نوشته آناتولی، »حیدر عباس« تحلیلگر هندی نیز معتقد است 
که پایگاه جاسوسی اسرائیل و امارات در جزیره سقطری یمن می تواند 
برای رصد پاکستان نیز استفاده شود. عباس در این باره توضیح داد: »از 
هم اکنون به بعد، جزیره سقطری دیگر نه متعلق به حوثی ها خواهد بود، 
نه امارات نه یمن، بلکه حاکمیت کامل آن متعلق به اسرائیل می شود که 
البته یعنی همان آمریکا«. وی طی یادداشتی که اخیراً منتشر کرده، نوشت: 
»این سناریوی به  سرعت متغیر، در حال دگرگون کردن وضعیت جهان 
به شیوه ای بی سابقه است و پاکستان که در واقع یعنی همان چین زیر 
نظر رادارهای اسرائیلی خواهد بود. اگر قرار باشد خرابکاری در گوادر 
صورت بگیرد، روابط پاکستان با کشورهای خلیج  فارس  برای همیشه 

مخدوش می شود«.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از پروفسور »سید قندیل عباس« استاد 
دانشگاه قائد اعظم واقع در اسالم آباد نوشت: اگر مثلث هند- امارات-
اسرائیل شکل بگیرد، وضعیت جنوب آسیا را نیز تغییر می دهد. مقابله با 
نفوذ ایران در آن منطقه اولین هدف بزرگ آن خواهد بود. این تحلیلگر 
پاکس���تانی با بیان اینکه پاکستان در حال حاضر از پیامدهای همکاری 
هند و رژیم صهیونیستی آسیب دیده، گفت: تجهیزات نظامی اسرائیل 
و کماندوهای آن هم اکنون در منطقه اشغالی کشمیر مستقر هستند. اگر 
توافق اسرائیل- امارات شامل هند نیز بشود، این مثلث می تواند تهدید 
جدی برای پاکستان به عنوان تنها کشور اتمی در جهان اسالم باشد. وی 
همچنین افزود که پایگاه مشترک اسرائیلی ها و اماراتی در سقطری برای 
نظارت بر تحرکات نیروی دریایی ایران در منطقه نیز خواهد بود. پیش 
از این، یک وبگاه یمنی گزارش داده بود، فعالیت رژیم صهیونیستی در 
دو جزیره یمن و ایجاد پایگاه های نظامی در آن با اطالع دولت مستعفی 
و حمایت ائتالف سعودی- اماراتی انجام شده است. چند هفته قبل بود 
که واشنگتن، ابوظبی و تل آویو طی بیانیه ای مشترک اعالم کردند که با 
وساطت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، »محمد بن زاید« ولی عهد 
ابوظبی و »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل به توافق رسیدند که از 

این به بعد همکاری و روابط مشترک داشته باشند .
* فارس

 چرا رژیم صهیونیستی در »سقطری«
پایگاه جاسوسی تاسیس کرد؟
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 مذاکرات ترکیه و یونان برای  
کاهش تنش ها در »مدیترانه«

سرویس خارجی: دبیرکل ناتو اعالم کرد:ترکیه و یونان  مذاکره برای 
کاهش  تنش و خطر درگیری نظامی  در دریای مدیترانه را آغاز کردند.

ینس استولتنبرگ، گفت: ترکیه و یونان  گفتگو برای کاهش خطر درگیری 
نظامی یا وقوع حادثه ای ناخواسته بین نیروهای دو کشور را آغاز کردند .به 
گفته دبیرکل سازمان ناتو آتن و آنکارا پس از مذاکره در سطح مقامات نظامی 
به توافقی دست نیافته اند.دبیرکل ناتو تاکید کرد: گفتگوهای کنونی کامال با 
تالش ها برای دستیابی به راه حلی دراز مدت برای بحران کنونی بین آتن و 
آنکارا تفاوت دارد.درچنین شرایطی،وزیر دفاع ترکیه گفت: آنکارا از ابتکارعمل 

مذاکرات بین مقام های نظامی این کشور با یونان حمایت می کند.
»خلوصی آکار« در پی دیدار بین رئیس جمهوری ترکیه و دبیرکل ناتو 
اعالم کرد: پس از این دیدار بین ینس استولتنبرگ و رجب طیب اردوغان 
این ابتکارعمل برای آغاز مذاکرات درباره دریای مدیترانه بین مقام های نظامی 
ترکیه و یونان مطرح ش���د که مورد حمایت آنکارا قرار گرفت.وزیر دفاع 
ترکیه  همچنین در جریان سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان 
دانش���گاه دفاع ملی در استانبول به شدت سیاست های فرانسه در مدیترانه 
ش���رقی را به باد انتقاد گرفت و گفت: فرانس���ه هیچ ارتباطی به این منطقه 

نداشته و هیچ مرزی ندارد. 
وی گفت: فرانسه  هیچ نماینده ای در توافقنامه های منعقد شده  دراین 
منطقه نداشته و هیچ صالحیتی برای نمایندگی ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد.وی 
افزود: فرانسه از مسافت هزاران کیلومتری آمده تا در مورد اصول و مسائل 
مختلف حرف بزند. این کشور به بهانه کاهش تنش تجهیزات نظامی خود را به 
منطقه آورده و در رزمایش های مختلف شرکت کرده است. در حالی که کامال 
برعکس است و تنش را بیشتر می کند. فرانسوی ها می دانند که کارشان غلط 
است. اظهارات آنها، زبان و ادبیات و مواضعشان درست نبوده و در خدمت 
گفتگو و صلح نیست.آکار گفت: فرانسه گمان می کند نه تنها در مدیترانه شرقی 
می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد بلکه از عراق هم اظهارنظرمی 
کند. این درحالی است که وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد:  کشورش از امروز 
یکشنبه  به مدت پنج روز مانور مشترک با بخش شمالی قبرس )ترک نشین(  

موسوم به »طوفان مدیترانه« را در این دریا برگزار می کند.

مؤسسه مطالعاتی واشنگتن:»بن سلمان« از 
توطئه علیه خود وحشت دارد 

سرویس خارجی:موسسه مطالعاتی واشنگتن در آمریکا درگزارشی اعالم 
کرد: ولیعهد عربستان نسبت به توطئه چینی ها علیه خود در خاندان حاکم 

این کشور بسیار نگران است و از آن  بیم و وحشت دارد.
»موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک« در گزارشی اعالم کرد: 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان حاکم فعلی این کشور به شمار می رود 
اما همیش���ه نگران اس���ت.در این گزارش آمده است: بن سلمان همواره از 
توطئه های احتمالی علیه خود که مانع به دست گرفتن قدرت به صورت 
رسمی شود بیم دارد. اخیرا گزارش هایی در خصوص برکناری فهد بن ترکی 
بن عبدالعزیز فرمانده نیروهای مشترک عربستان منتشر شده  است و بعید 
نیست که این اقدامات در راستای رقابت بر سر به دست گرفتن قدرت در 
این کشور انجام شده باشد.بر اساس این گزارش، متهم کردن این فرمانده 
س���عودی به فس���اد مالی شایعاتی را در خصوص این که عامل اصلی این 
برکناری مس���اله دیگری بوده، مطرح کرده است چرا که برکناری مسئوالن 
برجس���ته سعودی از پست های دولتی امری نادر است.موسسه واشنگتن با 
اشاره به این که فهد بن ترکی یکی از فرماندهان ارشد سعودی در تجاوز 
به یمن به شمار می رود، نوشت: جنگ یمن برای عربستان بسیار پر هزینه 
بوده به طوری که هر ماه یک میلیارد دالر برای ریاض هزینه داشته است. 
این در حالی اس���ت که نیروهای انصاراهلل هنوز بخش های مهم یمن را به 

دست دارند و نفوذ ایران در یمن در حال افزایش است.
در ادامه این گزارش نوشته شده است: ارتش عربستان سعودی بی کفایتی 
خود را در جنگ یمن نشان داده به طوری که حمالت موشکی غیر دقیق 
علیه اهداف یمنی، باعث کشته شدن  شمار زیادی از غیر نظامیان در این 

کشور شده است.

آغاز عملیات ارتش عراق علیه داعش در دیاله، صالح الدین و االنبار

رئیس جمهوری فرانسه: کفرگویی جزو آزادی بیان است!
فارس: رئیس جمهوری فرانس���ه از اقدام 
هتاکانه نش���ریه فرانسوی »ش���ارلی ابدو« در 
بازنشر تصاویر موهن به ساحت نورانی پیامبر 
اسالم)ص( دفاع کرد و آن را بخشی از آزادی 
بیان دانست. »امانوئل مکرون« همچنین کسانی 
را که می خواهند ب���دون پذیرفتن آزاد بودن 
کفرگویی و توهین به مقدسات، شهروند فرانسه 
باشند را مورد انتقاد قرار داد. مکرون گفت: شما 
نمی توانید یک بخش از فرانسه را انتخاب کنید و وقتی فرانسه را انتخاب 
می کنید اجازه ماجرا جویی های تبعیض آمیز را ندارید. او افزود: آزادی در 
فرانسه، آزادی برای اعتقاد داشتن یا نداشتن را هم شامل می شود، اما این 
را نمی توان از آزادی که حق کفرگویی را هم شامل می شود جدا کرد. در 
این حال وزیر دفاع ترکیه ضمن انتقاد از رئیس جمهوری فرانسه، گفت: 
مکرون اهانت به پیامبر اسالم را آزادی بیان می داند اما نمی تواند سوال 

یک روزنامه نگار بی گناه را تحمل کند.
 لغو کمک ۲۴۴ میلیون دالری بانک جهانی برای ساخت سد 

در لبنان
ایسنا: بانک جهانی از لغو کمک مالی ۲۴۴ میلیون دالری خود برای 
در لبنان  ساخت یک سد در لبنان خبر داد. طرح احداث سد "بسری" 
خشم فعاالن محیط زیست را برانگیخته است و آنها می گویند احداث 
این سد منجر به نابودی تاریخ و مشکالت کشاورزی و آبی می شود. به 
همین دلیل بانک جهانی اعالم کرد کمک مالی خود برای ساخت این 
سد را لغو کرده است. در بیانیه این بانک آمده که پیش از این به دولت 
لبنان درباره خروج از توافق میان دو طرف به دلیل محقق نشدن شروط 

اولیه آغاز روند احداث سد هشدار داده بود.
 ترامپ: مدرکی از مسموم شدن مخالف پوتین به دستور 

کرملین نداریم
فارس: رئیس جمهوری آمریکا گفت، کاخ 
سفید شواهدی درخصوص مسمومیت مخالف 
رئیس جمهوری روسیه ندارد اما آن را مورد 
بررس���ی قرار خواهد داد.دونالد ترامپ درباره 
شبهات پیرامون مسمومیت »الکسی ناوالنی« 
رهبر مخالفان دولت روسیه گفت: فکر می کنم 
باید به صورت خیلی جدی آن را بررسی کنیم. 
وی افزود: نمی دانم دقیقاً چه اتفاقی افتاده اما 

تاکنون هیچ مدرکی برایش نداشته ایم. الکسی آناتولیویچ ناوالنی، سیاستمدار 
مخالف دولت روسیه روز ۲۰ آگوست هنگام پرواز از شهر »تومسک« 
در روسیه به سمت مسکو، عالئم بیماری از خود نشان داد و پس از آن 

گفته شد با یک ماده سمی مسموم شده است.
 توافق وزرای دفاع چین و هند برای کاهش تنش مرزی

ف���ارس: وزارت دف���اع هند اعالم کرد با طرف چینی درخصوص 
کاهش تنش در مناطق مرزی به توافق رسیده است. این وزارتخانه پس 
از دیدار وزرای دفاع هند و چین در بیانیه ای اعالم کرد دو طرف بر سر 
این که هیچ کدام نباید اقدام دیگری انجام دهند که به پیچیده شدن اوضاع 
یا افزایش تنش در نواحی مرزی منجر شود، به توافق رسیدند. از آنجا 
که دو کشور هند و چین، مرز مشخص ندارند و تنها یک خط کنترل 
واقعی برای جداسازی دو قلمرو دارند که در سال ۱۹۶۲ بعد از جنگ 
میان دو کشور ایجاد شد، به همین دلیل در دهه های اخیر، درگیری های 

مرزی زیادی بین دو کشور رخ داده است.
 گوترش: یمن، کنگو، نیجریه و سودان در معرض قحطی هستند

فارس: »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل هشدار داد که کشور های جنگ زده یمن، 
کنگ���و، نیجریه و س���ودان در معرض خطر 
گرس���نگی و قحطی قرار دارند. گوترش در 
اظهاراتی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت 
که این چهار کش���ور بزرگترین بحران غذایی 
در جهان را دارند. وی گفت که بودجه رسانی 
به منظور کمک به این کشور ها بسیار کم شده 
است. دبیرکل سازمان ملل افزود: همین حاال باید اقدامی صورت گیرد. 
گوترش گفت کشور های جنگ زده دیگر از جمله سومالی، بورکینافاسو 
و افغانس���تان نیز به طور مشابهی شاهد چنین بحرانی خواهند بود.وی 
همچنین گفت که قحطی و گرسنگی در این کشور ها با فجایع طبیعی، 
افت اقتصادی و بحران بهداشت عمومی وخیم تر شده و بیماری کووید-۱۹ 

نیز به بدتر شدن این وضعیت کمک می کند.
 مجازات مقام های کره شمالی به خاطر طوفان!

ایسنا: کره شمالی ده ها تن از مقام های محلی را به دلیل ناکارآمدی در 
حفاظت از ساکنان مناطق طوفان زده مجازات می کند. طوفان "مایساک" 
که باعث بارش های شدید در نواحی مختلف کره شمالی شده، بسیاری از 
خانه ها و زمین ها را تخریب کرد و تلفات زیادی بر جا گذاشت. روزنامه 
رودونگ چاپ کره ش���مالی گزارش داد که رهبران این کشور تصمیم 
گرفته اند مقام های شهری و استانی را به دلیل ناکارآمدیشان در مواجهه 
با این طوفان مجازات کنند. این روزنامه نوشت: این مقام ها نتوانستند به 
سرعت پروژه ای را برای ارزیابی ساختمان های در معرض خطر سیالب 
و طوفان ارائه و تمامی س���اکنان را تخلیه کنند با اینکه دس���تور از سوی 

حزب حاکم برای انجام این کار صادر شده بود.
 افشای عالقه وافر نخست وزیر انگلیس به ترامپ

فارس: سفیر سابق انگلیس در واشنگتن 
فاش کرد که نخس���ت وزیر انگلیس به شدت 
مجذوب همت���ای آمریکایی خود بود. »کیم 
داروش« در کت���اب خود نوش���ت: »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس همواره مجذوب 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. این 
دیپلمات انگلیس���ی افزود، جانسون زمانی که 
وزیر امور خارجه بود در سفرهایش به واشنگتن 

مجذوب ش���خصیت ترامپ شد و به نحوه حرف زدن او توجه زیادی 
می کرد. داروش این طرز بیان را شامل دایره واژگان محدود، سادگی در 
انتقال پیام، بی توجهی به درستی بیانات از لحاظ سیاسی و گاهاً همراه با 
توصیفات آتش افروزانه و در بهترین حالت، تطابق گاه و بیگاه با حقایق 

و واقعیت ها توصیف کرد.
 صربستان و کوزوو با میانجیگری آمریکا توافقنامه اقتصادی 

امضا کردند
ایرنا: »الکساندر ووچیچ« رئیس جمهوری صربستان و »عبداهلل خوتی« 
نخست وزیر کوزوو توافقنامه ای را با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در زمینه روابط اقتصادی امضا کردند. این درحالی است 
که هنوز صربس���تان استقالل کوزوو را به عنوان یک کشور به رسمیت 
نشناخته است. رییس جمهوری صربستان گفت: به رغم اختالفات زیادی 
که بین بلگراد و پریش���تینا در موضوعات سیاس���ی وجود دارد، امضای 
توافقنامه عادی سازی روابط اقتصادی، گامی بزرگ و رو به جلو است. 
این توافقنامه فقط در خصوص عادی سازی روابط اقتصادی بین بلگراد 
و پریشتینا است و در آن به رسمیت شناختن استقالل کوزوو از سوی 

صربستان اشاره نشده است. 

تقویم اطالعاتكوتاه از سراسر جهان
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غروب آفتاب
اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
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13 و 03 دقیقه
19 و 24 دقیقه 
19 و 43 دقیقه
00 و 20 دقیقه
5 و 15  دقیقه
6 و 41 دقیقه

 س���رویس خارجی: مسئوالن 
برگ���زار کننده انتخابات ریاس���ت 
جمهوری آمریکا در ایالت کارولینای 
شمالی با ایمیل کردن برگه های رأی 
برای متقاضیان، انتخابات ریاس���ت 
جمه���وری ۲۰۲۰را رس���ماً آغاز 

کردند.
ب���ا وجودی که ۶۰روز تا زمان 
برگزاری انتخابات سراسری ریاست 
جمهوری آمریکا زمان باقی مانده اما 
مقامات کارولینای ش���مالی با ایمیل 
کردن برگه های رای برای متقاضیان، 
رای گیری پستی انتخابات را رسمًا 
آغاز کردند. بیش از ۶۰۰هزار نفر از 
رای دهندگان در کارولینای شمالی 
خواستار آن شده اند که بصورت پستی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 
جاری شرکت کنند و به همین دلیل 
برگه های رای برای آنها ایمیل شد. 
تعداد افرادی که در کارولینالی شمالی 
خواستار ش���رکت در انتخابات به 
صورت پس���تی شده اند در مقایسه 
ب���ا انتخابات س���ال ۲۰۱۶میالدی 
۱۶درصد رش���د داش���ته است. 
رای گیری پس���تی انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰آمریکا به دلیل شیوع 

گسترده کرونا در این کشور مد نظر 
برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفته و 
این در حالی است که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ایاالت متحده، شدیداً 

به آن اعتراض دارد. 
در ای���ن حال نامزد دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ب���ه اظهارات ترامپ مبنی بر دو بار 
رای دادن واکنش نشان داد و ترامپ 
را به تالش برای تضعیف انتخابات 
متهم کرد. »جو بایدن« با بیان اینکه 
دو بار رای دادن جرم اس���ت، گفت: 

ترامپ با دع���وت از رأی دهندگان 
ب���رای حضور در پای صندوق رأی 
بعد از رأی دادن پس���تی، به دنبال 
آن است انتخابات را تضعیف کند. 
از طرفی برنی س���ندرز نامزد پیشین 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هم به شهروندان این کشور هشدار 
داد نس���بت به کارشکنی انتخاباتی 
ترامپ و احتمال امتناع او از خروج 
از قدرت در صورت شکس���ت در 
انتخابات آماده باشند. همزمان »مایکل 
کوهن« وکیل س���ابق رئیس جمهور 

آمریکا نیز گفت ترامپ برای ابقای 
خود در قدرت، حاضر است به هر 
کاری از جمله دس���تکاری در آرا و 
حتی به راه انداختن جنگ دس���ت 
بزند. در چنین شرایطی واشنگتن باز 
هم ایران، روسیه و چین را به تالش 
برای دخالت در انتخابات متهم کرد. 
»رابرت اوبراین« مشاور امنیت ملی 
آمریکا گفت واشنگتن این موضوع 
را برای روسیه، چین و ایران شفاف 
ساخته که مداخله در انتخابات آمریکا 
پیامدهایی به همراه خواهد داشت.

آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با  رای گیری پستی در کارولینای شمالی

سرویس خارجی:  شماری از 
مردم یمن با برگزاری تظاهراتی در 
اس���تان سقطری،مخالفت خود را با 
هرگونه حضور اسرائیل در این جزیره 
که از موقعیت استراتژیکی در اقیانوس 
هند برخوردار است،  اعالم کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع 
اعتراضی که در منطقه »قبهاتن« واقع 
در غرب جزیره سقطری برگزارشد،  
ضمن اش���اره  ضمنی به امارات، هر 
طرفی را که در راس���تای وارد کردن 
اسرائیل به سقطری و سهولت بخشیدن 
به حضور آن در جزیره تالش می کند، 
مس���ؤل کامل این وضع دانس���تند. 
معترض���ان یمنی در منطقه »قبتهن« 
واقع در غرب جزیره سقطری با در 
دست داشتن پالکاردهایی، نسبت به 
اقدامات برخی گروه های یمنی برای 
تسهیل حضور رژیم صهیونیستی در 
این منطقه هشدار دادند. تظاهر کنندگان 
یمنی اقدام امارات در ایجاد پایگاه های 
نظامی در استان سقطری را محکوم 
کردند و خواستار برچیده شدن این 
پایگاه ها شدند.آنها همچنین خواستار 
پایان دادن به حضور رژیم صهیونیستی 
و حامیان عربی آنها در استان اهالی 

سقطری شدند.
معترضان  همچنین بازگشت 
حاکمیت محلی به استان  سقطری 

را که  اکنون تحت کنترل نیروهای 
شورای انتقالی است و نیز گسترش 
کنترل کشور بر تمامی نهادهای نظامی، 
امنیتی و مدنی را خواستار شدند و 
مخالفت خود را با اس���تمرار کنترل 
نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت 
حمایت امارات بر اس���تان سقطری 

اعالم کردند.
از سویی،»طارق سالم« استاندار 
عدن یم���ن، حمالت تجاوز کارانه 
و رفتار وحشیانه نیروهای اشغالگر 
و م���زدوران آنها برای غارت اموال 
م���ردم عدن و ب���اج خواهی و نیز 
کوچ دادن اجباری اهالی استان های 

ش���مالی را محکوم کرد.وی گفت: 
کوچ دادن اجباری مردم، حمالت و 
دستگیری اهالی استان های شمالی به 
ویژه مناطق شیخ عثمان و المنصوره 
از سوی اشغالگران و مزدوران آنها 
عملی بزدالنه و غیر قابل قبول است 

و نباید در برابر آن سکوت کرد.
خبردیگر این که وزارت خارجه 
دولت نجات ملی یمن در بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن انتشار کاریکاتور 
موهن به ساحت پیامبر اکرم )ص( 
در نش���ریه فرانسوی »شارلی ابدو« 
تأکی���د کرد که این اقدام اهانت آمیز 
احساس���ات میلیون ها مسلمان در 

سراسر جهان را جریحه  دار می کند.
در ای���ن بیانیه آمده اس���ت: اهانت 
به ادی���ان و چهره های دینی باعث 
گس���ترش نفرت و افراطی گری و 
نابودی تمامی ارزش های انسانی و 
تالش های صورت گرفته برای تقویت 
ارزش های برابری و همزیستی بین 
ملت های جهان می شود.این وزارتخانه  
گفت:این اهانت هرگز از عظمت و 
منزلت پیامبر اکرم )ص( نمی کاهد 
بلکه از جایگاه تمامی اهانت کنندگان 
و حامیان این اهانت ها و کسانی که 
در برابر آن سکوت اختیار کرده اند، 

کاسته می شود.

تظاهرات یمنی ها علیه حضور اسرائیل درجزیره »سقطری«

س���رویس خارجی: رئیس دفتر سیاس���ی 
جنبش حماس با بیان اینکه گزینه اس���تراتژیک 
در برابر دش���من صهیونیستی، مقاومت است، 
گفت: برد موشک های ما ۱۵کیلومتر بود اما اکنون 
موش���ک هایمان به تل آویو و دورتر از تل آویو 

هم می رسد.
اسماعیل هنیه گفت: تصمیم ما برای مجازات 
دش���منی که مرتکب جنایت صبرا و ش���تیال و 
دیگر جنایت ها ش���ده به قوت خود باقی است 
و انتقام ما از دش���من، تنها با بازگشت مردممان 
به خاک خود و بیرون راندن اشغالگران از تمام 
خاک فلس���طین تکمیل خواهد شد. وی گفت: 
ما از حق بازگشت کوتاه نمی آییم؛ ما نه از یک 
وجب از خاک خود کوتاه می آییم و نه اسرائیل 
را به رسمیت می شناسیم و در این مرحله برای 
آزادی غ���زه و کران���ه باختری با بقیه گروه های 
فلسطینی تالش می کنیم بدون اینکه اسرائیل را به 
رسمیت بشناسیم. وی تأکید کرد: مقاومت گزینه 

استراتژیکی برای آزادی است و هیچ قدرتی در 
جهان نمی تواند ما را از بازگش���ت به قدس منع 
کند.هنیه گفت صهیونیست ها باید فلسطین را ترک 
کنند و به دش���من می گویم که شما در فلسطین 
آینده ای نخواهید داش���ت. در این حال یکی از 
اعضای دفتر سیاس���ی حماس نیز عادی کنندگان 
روابط با رژیم صهیونیستی را غیرمسلمان خواند و 
اعالم کرد، »صهیونیسم عربی« اکنون پدیدار شده 
و برای مشروعیت بخشی به موجودیت دشمن 
تالش می کند. »محمود الزهار« گفت: کس���انی 
که به عادی س���ازی روابط با دشمن صهیونیستی 
پرداخته اند بر اس���اس نص )متن( قرآن، »یهود« 
و خارج از اس���الم هستند. از سویی سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشس���ت 
اخیر گروه های فلسطینی در بیروت استقبال کرد 
و آن را نش���انه هوشمندی رهبران فلسطینی در 
مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان و همدستان 

این رژیم دانست. 

»س���عید خطیب زاده« با تاکید بر اتحاد و 
انسجام همه جریان های فلسطینی گفت: مقاومت 
در مقابل رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی 
تنها راه آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف 
اس���ت. وی افزود: ملت مقاوم فلسطین در طول 
دهه های گذش���ته ثابت کرده که به رغم سال ها 
اشغال، کشتار و سرکوبی که رژیم اشغالگر قدس 
علیه مردم فلسطین به کار گرفته است و همچنین 
طرح های سازش برخی دول خیانتکار عرب، از 
عزم خود بر ایستادگی در مقابل غاصبان فلسطین 
کوتاه نخواهد آمد. در خبری دیگر رئیس جمهور 
آمری���کا از توافق کوزوو و رژیم صهیونیس���تی 
برای عادی سازی روابط خبر داد و آن را "روز 
جدی���د بزرگ" برای خاورمیانه خواند! همزمان 
صربستان نیز با انتقال سفارت خود در اسرائیل به 
بیت المقدس موافقت کرد. در این حال هندوراس 
هم از انتقال قریب الوقوع سفارت خود از تل آویو 

به قدس خبر داد.

رهبر حماس: به موشک هایی با توانایی هدف گیري تل آویو   دست یافته ایم

شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا در سوریه 
هزاران دانش آموز را از تحصیل محروم کردند

سرویس خارجی: شبه نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا در سوریه با 
تصرف ده ها مدرس���ه در استان الحسکه مانع حضور دانش آموزان و کادر 

آموزش و پرورش وابسته به دولت سوریه به آنجا شدند.
گروه نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به »قسد« که تحت حمایت 
نظامیان اش���غالگر آمریکایی هستند در مناطق تحت کنترل خود در استان 
الحسکه در شمال شرق سوریه  به سختگیری ها و تحریم های نظام مند خود 
علیه ساکنان به خصوص در شهر القامشلی و حومه آن ادامه می دهند.این شبه 
نظامیان ُکرد، بیشتر مدارس دولتی را به زور سالح به تصرف خود درآورده 
و اقدام به اخراج کادر آموزشی و محروم کردن دانش آموزان و دانشجویان 
از حق تحصیل کرده اند.از جمله تخلفات ش���به نظامیانی که سیاست های 
آمریکای اشغالگر را اجرا می کنند، این است که اخیراً ۱۳۷مدرسه دولتی از 
۲۱۳مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی را به تصرف خود درآورده و با نادیده 
گرفتن حق کودکان و نوجوانان از تحصیل، درصددند از طریق برنامه های 

درسی، افکار تجزیه طلبی را در اذهان دانش آموزان پرورش دهند.

سرویس خارجی:رئیس ش����ورای عالی مصالحه 
افغانستان اعالم کرد: قانون اساسی این کشور درصورت 
نیاز در مذاکرات صلح بین دولت کابل و طالبان تعدیل 
خواهد شد.»عبداهلل عبداهلل« درباره احتمال تعدیل قانون 
اساس����ی در مذاکرات بین االفغانی گفت که احتمال آن 
وجود دارد.عبداهلل اظهارداشت: مطابق با قانون اساسی از 
لحاظ قانونی احتمال آن وجود دارد و درصورت نیاز، راه 
و س����ازوکاری برای آن تعبیه شده است.وی با اشاره به 
قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح نیز گفت:تعدیل قانون 
اساسی یکی از مفاد آن بود که اگر نیازی برای تعدیل باشد 
ما باید برای آن آماده باشیم.رئیس شورای عالی مصالحه 
افغانستان افزود: همواره خواستار تعدیل برخی قسمت های 
قانون اساسی و مفاد آن است اما این اقدام باید از طریق 

مشروع و مطابق با قانون اساسی صورت گیرد.
از سوی دیگر،دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کرد: 
تیم فنی این گروه تاکنون آزادی همه زندانیان توسط دولت 

افغانستان را تایید نکرده و هر زمانی که این موضوع تایید 
ش����د، تاریخ آغاز گفتگوهای بین االفغانی اعالم می شود.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم 
کرد: معاون سیاس����ی این گروه برای آغاز مذاکرات بین 
االفغانی وارد قطر شده است و به زودی تاریخی برای 

آغاز گفتگوها اعالم خواهد شد. 
این در حالی است که رسانه های افغانستان به نقل از 
»فارن پالیسی« نوشتند: بررسی ها حاکی از آن است که  ۶۰ 
درصد از اعضای آزاد شده گروه طالبان از زندان های دولتی، 
دوباره به میدان جنگ برگشته اند.در چنین شرایطی،نشریه 
آمریکایی  وال اس���تریت ژورنال به نقل از منابعی اعالم 
کرد: دولت افغانستان و طالبان نخستین گفتگوی مستقیم 
با یکدیگر را  فردا دوشنبه به میزبانی قطر آغاز می کنند.
از سویی »دبورا لیونز« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
برای افغانستان تاکید کرد:مساله برقراری آتش بس باید از 

نخستین موضوعات در مذاکرات بین االفغانی باشد.

عبداهلل از امکان تعدیل قانون اساسی  افغانستان سخن گفت

خارطوم:آمریکا  از سودان گروکشی می کند
سرویس خارجی:وزیرخارجه سودان در سخنانی فاش کرد که واشنگتن 
با گروکشی از خارطوم، حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی 
تروریسم را مشروط به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده است. 
»عمر قمر الدین«  اعالم کرد: مایک پمپئووزیر خارجه آمریکا در جریان سفر 
اخیرش به خارطوم دو بند اصلی را مطرح کرد و آنها را با یکدیگر مرتبط 
دانس���ت. این دو بند عادی س���ازی روابط با اسرائیل و حذف نام سودان از  

فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا هستند.
وی افزود: موضع دولت سودان در این زمینه واضح است؛ ما دولت 
غیر منتخب هستیم و سند قانون اساسی در این باره واضح است و تا زمان 
تکمیل نهادهای دولت انتقالی برخی سوال های بزرگ همچنان باقی می ماند 
که مسئولیت پاسخ دادن به آنها ازجمله مأموریت های دولت انتقالی نیست.
قمر الدین ادامه داد: پمپئو حذف نام سودان از  فهرست مذکور را پیشنهاد 
کرد و از سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ آمریکایی خواست که در سودان 
سرمایه گذاری کنند. وی تأکید کرد: نام سودان چه با عادی سازی روابط با 
اسرائیل و چه بدون آن از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد 
شد.وزیر خارجه سودان همچنین تصریح کرد: از زمان بازگشت پمپئو تماس ها 

با آمریکا ادامه دارد و گمان نمی کنیم که موضع سودان تغییر کند.

سرویس خارجی: مشاور ارشد 
نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی 
و س���رمایه گذاری با اعالم سفر آتی 
خود به جمهوری اسالمی ایران برای 
ش���رکت در نهمین نشست کمیته 
مشترک تجاری، اعالم کرد: تجارت 
اس���الم آباد با  تهران را به باالترین 

سطح می رسانیم.
»عبدالرزاق داود« گفت: تمامی 
مقدمات و برنامه ها برای بررس���ی و 
رفع موانع در مسیر همکاری ها میان 
دو کش���ور را نهایی کرده و ما عزم 
راسخی برای رساندن مناسبات تجاری 
با ایران به باالترین س���طح داریم.وی 
افزود: پاکستان نگاه رو به جلو نسبت 
به دور آتی کمیته مشترک تجاری با 

جمهوری اسالمی ایران دارد.این مقام 
ارش���د بازرگانی پاکستان تاکید کرد: 
ما ایده هایی را برای توس���عه تجاری 
با کش���ور دوست و برادر جمهوری 
اس���المی ایران و رسیدگی به موانع 
موجود در مس���یر همکاری ها داریم 
که در نشس���ت آتی کمیته مشترک 
تجاری با دوستان ایرانی خود مطرح 

خواهیم کرد.
عبدال���رزاق داود ب���ا بیان این 
که پاکس���تان هرگز تجارت محدود 
با کش���ور همسایه ایران را نمی پذیرد 
گفت: شخصاً تمایل به افزایش بیش از 
پیش تجارت و همکاری های بازرگانی 
میان دو کشور دارم. وی اظهار داشت: 
پاکستان درصدد واردات بیشتر کاالهای 

ایرانی است و متعاقباً تمایل داریم تا 
میزان صادرات خود به کشور همسایه 
را نی���ز افزایش دهیم. ما معتقدیم که 
پیوند اقتصادی میان دو کش���ور برادر 
ایران و پاکستان باید برقرار شود. مشاور 
ارش���د  نخست وزیر پاکستان گفت: 
این کش���ور هیچ مانعی برای افزایش 
تجارت با جمهوری اسالمی ایران را 
نمی بیند بلکه مصمم به توس���عه این 
مناس���بات و رساندن حجم تجارت 
دوجانبه به باالترین سطح است. وی 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران یک 
بازار بزرگ برای پاکس���تان محسوب 
می ش���ود و ما کشور همسایه خود را 
یک منبع مهم و موثر برای دسترسی به 

دیگر بازارهای منطقه می دانیم.

اسالم آباد:تجارت با ایران را به باالترین سطح می رسانیم

درخواست شرکت نفت لیبی برای خروج 
نظامیان از میادین نفتی

سرویس خارجی: شرکت نفت لیبی پس از تیراندازی گروهی نظامی 
در بن���در راس النوف،ای���ن اقدام را محکوم کرد و پایان فوری و بدون قید 
و ش���رط حضور نظامیان درمیادین  و زیر س���اخت های نفتی این کشور را 
خواس���تار شد.ش���رکت نفت لیبی در بیانیه ای اعالم کرد: شماری نظامی با 
اس���تفاده از گلوله واقعی و س���الح سنگین در بندر راس النوف تیراندازی 
کردند.در این بیانیه آمده است: حضور نیروها از جمله مزدورانی که فاقد 
هرگونه نظم و مقرراتی هستند، تهدید جدی را برای کارگران شرکت ملی 

نفت و زیرساخت های آن در سراسر لیبی ایجاد می کنند.
این شرکت، همه طرف ها و نیز جامعه جهانی را به خلع سالح فوری 
در تمامی زیرساخت های سوختی لیبی و جایگزینی گارد تاسیسات نفتی 
دعوت و بر لزوم عقب نش���ینی ف���وری تمامی گروه های نظامی به ویژه 
مزدوران خارجی از این زیرساخت ها تاکید کرد.شرکت ملی نفت لیبی در 
ادامه بیانیه خود اعالم کرد: گارد تاسیسات نفتی بار دیگر نشان داد که کامال 

غیر حرفه ای بوده و فاقد هرگونه حاکمیت قانون است.
»مصطفی صنع اهلل« رئیس ش���ورای مدیریتی ش���رکت ملی نفت لیبی  
نیزاظهارداشت: این اتفاق جدیدترین تحول در سریال ناکامی های نیروهای 
موسوم به گارد تاسیسات نفتی است، آنها بار دیگر نشان دادند که کامال غیر 
حرفه ای بوده و حاکمیت قانون را نادیده می گیرند.صنع اهلل تاکید کرد: این 
نوع عملکرد غیرقابل قبول می توانست منجر به یک فاجعه انسانی و زیست 
محیطی ش���ود.وی در ادامه همه طرف ها و جامعه جهانی را به حمایت از 
پایان فوری حضور نظامی در تمامی زیرس���اخت های لیبی دعوت کرد و 
جایگزینی گارد شکس���ت خورده تاسیسات نفتی و عقب نشینی فوری از 

زیرساخت های نفتی را خواستار شد.

سرویس خارجی: مرکز مطالعات بین المللی 
و راهبردی آمریکا ادعا کرد که کره ش���مالی در 
تدارک آزمایش موشک بالستیک میان برد  جدید 
قابل حمل در زیردریایی اس���ت تا در آس���تانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ناکامی ترامپ 

در مذاکره با کره شمالی را به رخ بکشد.
مرک���ز مطالعات بین الملل���ی و راهبردی 
آمریکا با استناد به تصاویر ماهواره ای مدعی شد 
فعالیت های در حال انجام در کارخانه کشتی سازی 
»س���ینپو«، حاکی از آماده شدن کره شمالی برای 
انجام آزمایش موشکی زیرسطح به سطح است 
ک���ه در آن از یک زیردریایی به عنوان پرتابگر 

استفاده خواهد شد.

این مرکزمدعی شد تصاویری از آماده باش  
تعدادی ش���ناور به دست آورده که یکی از آنها 
شبیه یدک کش هایی است که پیشتر برای جابجایی 
موشک های قابل حمل بر روی زیردریایی استفاده 
شده است.مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی 
آمریکا همچنین  گفت:اگرچه نمی توان قاطعانه در 
این باره نظر داد، اما ظاهراً پیونگ یانگ در تدارک 
آزمایش موشک میان برد »پوک گوک سانگ ۳« با 

قابلیت حمل بر روی زیردریایی است.
 در خبر دیگری،»مون چانگ-این« مشاور 
ویژه مسائل دیپلماتیک و امنیتی  رئیس جمهوری 
کره  جنوبی پیشنهاد احیای مذاکرات شش جانبه 
درباره برنامه تس���لیحاتی کره شمالی در قالب 

نشست شش  جانبه را مطرح کرد و گفت: این 
مسأله تنها بین واشنگتن و پیونگ یانگ نیست.

وی اظهارداشت: ما نیازمند احیای مذاکرات 
شش جانبه که قباًل در آن شکست خوردیم، هستیم 
و باید یک نشست امنیتی شش جانبه برگزار کنیم 
که رهبران در آن بتوانند مساله امنیت را به بحث 
بگذارند و به توافقی در امنیت مشترک برسند.

مون چانگ این افزود: از این طریق می توانیم 
مساله هسته ای کره شمالی را حل کنیم و امنیت 
مشترک را محقق کنیم.وی اذعان کرد که مساله 
هس���ته ای پیونگ یانگ نمی تواند به سادگی و 
آن طور که پیونگ یانگ ادعا کرده است از طریق 

بهبود روابط آمریکا و کره شمالی حل شود.

مرکز مطالعات آمریکایی: کره شمالی در تدارک آزمایش موشک بالستیک جدید است 
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ــت مغتنمى براى ديدن  ــتان فرص ــمان تابس آس
ــت.  ــانه ها و خيال اس ــفر در افس ــب و س ــمان ش آس
نمادهايى كهن كه به روايت داستان هاى اساطيرى مى-

پردازد. برخى از آنها به آفرينش دنيا مي پردازند و برخى 
روايتى از داستان  هاى تمثيلى از گذشته هستند. از ديد 
بسيارى از مردم نمادها و اسطوره ها خيال و به دور از 
واقعيت هستند. نمادهايى خيالى كه براى باورپذيرى 
آنان داستان  هاى افسانه  اى تعريف شده است. ولى در 
ــت اين داستان هاى اساطيرى سرگذشتى ماورائى  پش
ــا پديده  اى طبيعى را  ــه عقايد مختلف ي ــود دارد ك وج
ــرح مى دهد. در حدى كه حداقل يك بخش از آنها  ش
با عقايد دينى و آيين ها همخوانى دارد. شايد به همين 
علت يونانيان باستان اين اسطوره ها را در آسمان جاى 
ــند و فراموش  ــان باش مى دادند تا در مقابل چشمانش
ــت آمده است به نظر  ــوند. آن چه كه تاكنون به دس نش
ــد جهان ما از نقطه  اى با انفجارى بزرگ زاده  مى  رس
شد و اين نكته مهم يعنى زايش در افسانه ها و نمادهاى 

ملل مختلف وجود دارد.
ــطوره و واقعيت»  ــا الياد»در كتاب «اس «ميرچ
ــا روايتى از بنيان  ــانه ها نه تنه چنين مى نويسد:"افس
ــتارگان است، بلكه از  ــان ها، حيوانات و س جهان، انس
ــتينى سخن مى  گويد كه بر انسان فانى،  حوادث نخس
ــته است و آن  ــيت  دار، اجتماعى و پرتالش گذش جنس
ــان بر اثر  ــت. به وجود آمدن انس را به وجود آورده اس
اعمال قدرت و خلق موجودات ماورائى در آغاز خلقت 
ــت. اما پس از آفرينش جهان حوادث ديگرى  بوده اس
نيز رخ داد كه به صورت كنونى انسان بر اثر آن حوادث 

شكل گرفته است."
در حقيقت اسطوره  ها فانى بودن انسان را به دليل 
اتفاقى كه در ابتدايى ترين زمان جهان روى داده است، 
مى دانند. در تصور اسطوره  اى اگر آن اتفاق نمى افتاد، 
انسان مانند تخته سنگ  ها يا به شكل مارها كه پوست 
ــد و  مى  اندازند، از گونه  اى به گونه ديگر تبديل مى ش

بارها مي توانست زندگى كند و جاودانه شود!
ــش  بدون ترديد بزرگ  ترين و قديمى  ترين پرس
بشر اين است كه آغاز جهان چگونه روى داده است؟ 
ــطوره ها به چند نوع آغاز  ــت در ميان اين اس  جالب اس
بر مى خوريم. يكى از آنها پيدايش انسان يا به عبارتى 
ــان روى زمين است. دومين  ــتين انس گام نهادن نخس
ــكل  گيرى زمين مى پردازد و مهم تر ــتر به ش  آن، بيش

 و جالب تر از آن در زمانى است كه هيچ چيز در جهان 
ــيد و  ــان در تصور آنها تنها زمين و خورش ــود و جه نب

ــكل  ــا ثوابت بودند كه ش ــتارگان ي ــد س اجرامى مانن
ــكل اساطيرى آن مانند موجودات  گرفتند. هر چند ش
ــب پيكر يا جهان زيرين كه جهان پس  ــانه  اى اس افس
ــايد  ــر خدايان بود. در حالى كه ش ــراى غي ــرگ ب از م
هيچ گاه واقعى بودنشان اثبات نشود اما برخى از آنها را 
مى  توان نمادهايى از واقعيت دانست. هر چند كه قصد 
ــتى و تطبيق اسطوره  ها با واقعيت ندارم  در اثبات درس
ــتان  ها و افسانه ها،  اما در صورت عدم تطبيق اين داس
ــت، عالقه نوع  ــخص اس ــيار مش نكاتى كه در آن بس
ــر از روزگاران بسيار دور بر شناخت شكل گيرى و  بش

پيدايش عالم است.
 آفرينش در افسانه هاى يونان

 يكى از معروف ترين اين افسانه ها در اسطوره  هاى
ــت كه به داستانى جالب از تولد زمين اشاره   يونانى اس
ــدا از خائوس يا هرج  ــن يا گايا كه در ابت ــد. زمي مى كن
ــد. خائوس يك  ــان ابتدايى بود، متولد ش ــرج جه و م
هيوال يا به توده  اى بى نظم تشبيه شده است و مانند 
ــده  ــى تصور ش توده متراكم در ابر اوليه منظومه شمس
ــتان ها خائوس به صورت انسان  ــمتى از داس اما در قس
تشبيه مى  شود. بعد از تولد گايا، اورانوس يا آسمان كه 
ــود و  ــر او مى ش ــت همس خود يكى از فرزندان گايا اس
ــان ها از آن  ــر گايا از جمله زئوس و انس ــدان ديگ فرزن
ــكل مى گيرد. اما در اين ميان گايا از اورانوس جدا  ش

ــمان يا  ــاس نظرات يونانيان ابتدا آس ــود و بر اس مى ش
ــتند.  همان اورانوس را به زمين يا گايا متصل مى  دانس
ــان  ــر اختالفاتى كه به خاطر فرزندانش ــه خاط ــا ب آنه
ــد كه در  ــوند. به نظر مى رس بود از يكديگر جدا مى ش
تمامى داستان هاى يونانيان ازدواج هاى خارج از عرف 
ــت و برخى به  اجتماعى امروز ما به معناى ازدواج نيس
صورت تمثيل و براى قابل فهم كردن بعضى مطالب 

علمى به شكل تمثيل تفسير شده  اند.
ــاوش يا پرسئوس، پادشاه  ــتان تولد برس در داس

ــر داشت  ــيوس «آرگاس»، آرزوى فرزندى پس آركيس
ــگويان رفت به او وعده دادند كه  و زمانى كه نزد پيش
ــرى خواهد آورد.  دخترش «دانائه» براى او فرزند پس
اما همين فرزند، پدربزرگش يعنى خوِد «آركيسيوس» 
را خواهد كشت. بنابراين آركيسيوس، دانائه را در يك 
ــياه چال زندانى كرد تا نتواند ازدواج كند. اما چون  س
زئوس عاشق دانائه بود، خود را مانند باران يا به عبارت 
برخى منابع رعدى از طال از ديوارهاى سياه چال قصر 

به دانائه رساند و باعث تولد برساوش شد. 
ــليم  ــتان براى هيچ عقلى س هر چند كه اين داس
ــت، اما برخى مفسران براى اين موضوع  باورپذير نيس
ــير بسيار زيبايى از رسيدن نور طالگون خورشيد  تفس
ــاوش را همچون رويش  به يك دانه گياه و تولد برس
ــانه ها  ــان مى  دانند.پس هر چند تمامى اين افس گياه
ــاى تمثيل وار ــتند ولى نماده ــراى ما قابل باور نيس  ب

زيبايى در پس آن پنهان است.
ــادى به نظر  ــيار زي ــال  هاى بس ــر چند كه س  ه
ــيارى زئوس را  ــان و رم بس ــردم يون ــه م ــد ك  مى رس
مى پرستيدند و مجسمه خدايان اين دوران در بسيارى 
ــتند، اما تفكر  از موزه  ها و بناهاى تاريخى موجود هس
ــورد آنها در بين  ــب در م ــى جال ــش و نظريات در آفرين
ــت كه برخى را بررسى  ــيارى از اقوام ديگر بوده اس بس

مى كنيم.

آفرينش در افسانه هاى چين
در يكى از افسانه هاى چين باستان كه مربوط به 
ــال پيش از ميالد است، آفريدگار جهان «فان  600 س
ــد و  ــر بيرون آورد و پس از رش كو» از يك دانه گياه س
ــى، رودها و كوه ها را در چهره   نمو با ابزار چوب تراش
ــيد، ماه و ستارگان را  ــپس خورش زمين خلق كرد و س
ــان زمان پس از پايان كار خلقت  ــه وجود آورد و هم ب
درگذشت و جمجمه اش تبديل به گنبد آسمان شد و 
خون و گوشتش به خاك زمين تبديل شد. تحقيقاتى 

ــطوره شناسى وجود دارد كه اغلب مكاتب  در كتب اس
ــان نظريه  هايى  ــورد آغاز و پايان جه ــب در م و مذاه
ــم عبادى در آوازها و َمتل ها از آن  ــتند و در مراس داش

سخن مى گفتند.
ــت به  ــم كه در تبت وجود داش يكى از اين مراس
پيدايش جهان اين گونه اشاره مى كند و آغاز جهان را 

از يك تخم مرغ مى  داند!
"از جوهر پنج عنصر آغازين تخم مرغ بزرگ به 
وجود آمد. هجده تخم مرغ از زرده آن تخم مرغ بزرگ 
به وجود آمد، تخم مرغ نرم پوستى از ميان آن هجده 
ــد و  ــاخته ش ــد و از آن اندام ها س تخم مرغ انتخاب ش
حواس پنج گانه شكل گرفت. سپس پسر بسيار زيبايى 
شكل گرفت كه نامش شاه يس مون بود". و در ادامه 

به ازدواج و سير دودمان آن گروه مى پردازد.
ــانه چينى ديگر در آغاز هيچ چيز  طبق يك افس
ــِت ابتدايى، غير قابل  ــت و جهان در حال ــود نداش وج
ــكل بود. اين حالت  توصيف، بدون ويژگى و بدون ش
ــك تخم كيهانى  ــال در ي ــه در حدود 18هزار س اولي
جمع شد. درون آن تخم شكل كامًال مخالف «يين» 
ــد و «پانكو» از تخم بيرون آمد  و «يانگ» متعادل ش
يا بيدار شد. پانكو معموًال به عنوان يك غول بدوى و 
ــان داده مى  شود كه شاخ  هايى روى سر خود  مودار نش
دارد و خز مى پوشد. پانكو با تكان دادن تبِر غول پيكِر 
ــرد و زمين (يين تيره) و  ــن را از يانگ جدا ك ــود، يي خ
آسمان (يانگ پاك) را ايجاد كرد. براى جدا كردن آنها 
پانكو ميان آنها ايستاد و آسمان را به پرواز در آورد. هر 
روز آسمان را سه متر باالتر و زمين را سه متر ضخيم 
ــد. اين كار 18هزار سال  ــه متر بلند تر ش تر و پانكو س
طول كشيد. در اين كار جانوارانى چون ققنوس، الك 
ــانه اى)  به او  ــت، اژدها و قيلين (نوعى موجود افس پش

كمك مى كنند.
ــال فانكو درگذشت.  ــت 18هزار س پس از گذش
ــد. صداى او، رعد و برق،  نفس او باد، غبار و ابرها ش
چشم چپ او خورشيد، چشم راست او ماه، سر او كوه ها، 
ــن حاصلخيز،  ــا، عضالت او زمي ــون او رودخانه  ه خ
ــيرى، خزى كه بر  ــتاره  ها و راه ش موهاى صورت او س
تنش بود بوته و جنگل، استخوان هاى او، مواد معدنى 
با ارزش، مغز استخوان او جواهرات گران  بها، َعَرِق او 
باران و َكك هاى خز او كه توسط باد حمل مى شدند، 

حيوانات شدند.
در يكى ديگر از اسطوره  هاى چينى به نام «تائو 
ــت،  ــال پيش از ميالد اس ته چينگ» كه حدود 400 س

آفرينش جهان را اين گونه بيان مى كند:
ــاده اى  ــن م ــمان و زمي ــش آس ــل از آفرين "" قب
ــكل، در  ــد آمد. آن ماده بى ش ــل پدي ــكل و كام بى ش
ــت. و چون  ــكوت و تنهايى، بدون تغيير وجود داش س
ــام آن را نمى دانيم او را «ِوى» خطاب مى كنيم. وى  ن
يگانگى را خلق كرد و يگانگى از دوگانگى متولد شد. 
ــه گانگى  ــه گانگى را به وجود آورد و س دوگانگى، س
ــرد. و آن آفريده هاى  ــادى را خلق ك ــاى زي  آفريده ه
ــت و يانگ را در آغوش گرفتند.  ــمار يين را بر پش بى ش
ــى گر تضاد و در نتيجه پديد آورندگان توازن  ــا خنث آنه

و هارمونى هستند ."
ادامه دارد...

*سارا توده زارع
منجم آماتور و پژوهشگر

1- اسطوره شناس و دين پژوه اهل رومانى

اسطوره  ها و آفرينش از خيال تا واقعيت

ميرچا ايلياد دين پژوه و  اسطوره شناس رومانيايى

نقاشى ونسالوس هوالر اهل جمهورى چك از خائوس كه به عنوان نماد هرج و مرج پيش از آغاز خلقت است و شباهت 
بسيارى به دوران شكل گيرى منظومه شمسى دارد

بخش نخست
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ــيله اى براى تبديل انرژى الكتريكى  آنتن وس
به امواج راديويى و برعكس است كه به طور معمول 
همراه با يك گيرنده يا فرستنده راديويى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
ــكات مهم در طراحى آنتن ها مد نظر  ــى از ن يك
ــتن فرايندى به نام «تطبيق امپدانس» است كه  داش
ــتگاه راديويى زمانى كه در  كمك مى كند تا يك دس
وضعيت فرستنده قرار دارد برق را با كم ترين ميزان 
ــى كه در وضعيت  ــواج منتقل كند و زمان ــاب ام بازت
گيرنده قرار مى گيرد برق را به گونه اى دريافت كند 
كه به خوبى با تمامى فركانس هاى راديويى در پهناى 

باند مورد استفاده همخوانى داشته باشد.
ــيل  به مقدار مقاومتى كه در اثر اختالف پتانس
در مقابل جريان الكتريكى قرار مى گيرد «امپدانس» 
ــود. تكنيك هاى متداول كه براى تطبيق  گفته مى ش
ــتفاده از اجزايى مانند  ــس به كار مى روند با اس امپدان
ــوند و يك  ــام مى ش ــازن انج ــر و خ ــت، القاگ مقاوم
ــناخته  محدوديت دارند كه با نام حد «چوـ  ويلر» ش
مى شود. به طور كلى، آنتن هاى بسامد پايين از لحاظ 
ــتند و نمونه هاى كوچك  ــدازه ظاهرى بزرگ هس ان
ــيار محدودى  ــاى باند و كارايى بس ــا داراى پهن آنه
ــترى  ــود كه برق بيش ــبب مى ش ــتند. اين امر س هس

مصرف شود.
ــكاالت در آنتن هاى فعلى،  ــاهده اين اش با مش
ــگاه پژوهشى ارتش و دانشگاه  پژوهشگران آزمايش
ــكار تازه اى ابداع  ــاالت متحده راه ــيگان در اي ميش
ــد كه هم پهناى باند و هم كارايى آنتن هاى  ــرده ان ك
ــامد پايين را بهتر مى كند، بدون اين كه نياز باشد  بس
ــزاى آن را تغيير  ــن يا طرز قرار گرفتن اج ــدازه آنت ان
دهند. آنتن جديد مينياتورى آنها به دليل برخوردارى 
از پهناى باند ارتقاء يافته كمك مى كند تا روبات هاى 
ــوار، شبكه ارتباطى  ــرايط دش ــيار در محيط ها و ش س
منسجمى با يكديگر تشكيل دهند و عملكرد بهترى 

داشته باشند.      
ــه تطبيق امپدانس را  ــنهادى ك در رويكرد پيش
ــرار داده يك مدار فعال ماژوالر به يك آنتن  ــدف ق ه
ــيار كوچك و با راندمان باال متصل  ــبك وزن، بس س
مى شود. بدين ترتيب، اشكالى كه حد چوـ  ويلر براى 
آنتن به وجود مى آورد برطرف مى شود. با كمك اين 
آنتن مينياتورى مى توان سيستم هاى راديويى بسامد 
پايين و كم مصرف را روى ماشين هاى روباتيك سيار 
ــايل نقليه زمينى و هوايى خودران  كوچك مانند وس
نصب كرد. اين رويكرد مى تواند فرصت هاى جديدى 
ــبكه اى در محيط هاى  ــات ش ــرارى ارتباط را در برق

نظامى و ارتش ايجاد كند.
ــامد پايين  ــتم هاى راديويى بس ــام سيس انضم
ــرق كمى دارند، امكان  ــدازه، وزن و مصرف ب ــه ان  ك
بهره بردارى از اين فركانس باند كه جزئى از پارادايم 
ــبكه خودران ناهمگون به حساب مى آيد را فراهم  ش
مى آورد. فركانس هاى پايين براى برقرارى ارتباط در 
ــر هستند  محيط هايى كه امواج راديويى زيادى منتش
ــت  كارايى خوبى دارند، چون قدرت نفوذ آنها باال اس

و در مسيرهاى مختلف منشعب نمى شوند.
ــيار  در طراحى اين آنتن، آنها ابتدا يك مدل بس
ــس را در يك آنتن  ــاختند تا اختالف امپدان ــق س  دقي
ــده امواج ثبت كنند.  ــديد كنن فوق العاده كوچك تش
ــدار فعال تطبيق  ــاس اين مدل يك م ــپس بر اس س
ــان پهناى باند و  ــاختند كه به طور همزم ــده س دهن

كارايى آنتن را باال مى برد.
ــگران آنتن ابداعى خود را روى وسايل  پژوهش
نقليه خودران زمينى نصب كرده و مشاهده كردند كه 
ــر ويديويى به خوبى و در زمان بى درنگ بين  تصاوي
ماشين هاى خودران زمينى دريافت و ارسال مى شود. 

ــتم هاى  ــى تا پيش از اين در چنين سيس ــن تواناي اي
ــده بود  ــامد پايينى حاصل نش ــرده و بس راديويى فش
ــين هاى روباتيك  ــاورى جديد، ماش ــا با وجود فن ام
ــاى منحصر به فرد  ــى با قابليت ه ــد تيم هاي مى توانن
ــبكه ارتباطى ايمن بين  ــكيل دهند. ايجاد يك ش تش
ــرد يكى از اين  ــك در ميدان نب ــين هاى روباتي ماش

قابليت ها به شمار مى رود. 

انتظار مى رود تا سال 2050، بيش از 80 درصد 
از جمعيت جهان در فضاهاى شهرى فشرده و متراكم 
 زندگى كنند. بنابراين توانمندى در ارتباطات شبكه اى
ــازگارى  ــه منظور ايجاد نظم و س ــش نظامى ب  در بخ
ــرورى خواهد بود. نبود  ــده ض ــا جهانى دگرگون ش ب
زيرساخت هاى ثابت و نياز بيشتر به برترى يافتن بر 
ــمنان متخاصم يك كشور چالش هاى ارتباطات  دش

شبكه اى بخش نظامى را بيشتر مى كنند.
 اگرچه در پژوهش هاى آزمايشى گذشته نشان 
داده شد كه مى توان پهناى باند را در يك آنتن كوچك 
ــيم فلزى  ــديد (براى مثال يك س بدون قابليت تش
ــى كه هم پهناى  ــاه) ارتقاء داد، تا كنون پژوهش كوت
ــم راندمان بازتاب امواج راديويى را افزايش  ــد و ه بان
ــد انجام نگرفته بود اما آنتن مينياتورى جديد اين  ده
قابليت را دارد. نمونه اوليه اين آنتن با طول 15 سانتى 
متر ساخته شده است و سازندگان آن ثابت كرده اند 
ــق امپدانس، اين  ــيوه جديد در تطبي ــه با اعمال ش ك
ــه برابر پهناى  ــه با آنتن هاى ديگر س آنتن در مقايس
باند بيشترى پيدا كرده است. به عالوه، ميزان انتقال 
ــه با آنتن هاى متداوِل هم اندازه  امواج نيز در مقايس

آنها 10 برابر شده است.
ــن در ميدان نبرد يك مزيت  ــك بودن آنت كوچ
محسوب مى شود. پژوهشگران در طول دهه ها تالش 
كرده اند در حوزه نظامى از امواج راديويى بسامد پايين 
استفاده بيشترى كنند. طول موج هاى بلند و خاصيت 
ــا 300 مگاهرتز  ــواج راديويى با دامنه 3 ت ــار ام انتش
ــكان پذير مى كند.  ــاط از راه دور را ام ــرارى ارتب برق
اين امواج مى توانند از ميان اجسام طبيعى عبور كنند 
ــيارى از  ــد. به همين دليل در بس ــا را دور بزنن ــا آنه ي

سيستم هاى ارتباطى نظامى كاربرد دارند.
ــد كه هر چه طول  ــون فيزيك حكم مى كن قان
ــرى بايد مورد  ــود، آنتن بزرگ ت ــر مى ش ــوج بلندت م
استفاده قرار گيرد. اگر براى مثال طول موج بين 10 
تا 100 متر باشد، اندازه آنتن بيش از حد بزرگ مى شود 
ــوان آن را در ابزار الكترونيكى جنگى  ــر نمى ت و ديگ
ــگاه  ــين رايانه و الكترونيك دانش به كار برد. مهندس
ــن» در اياالت متحده براى  ــينـ  مديس «ويسكانس
حل مشكل اندازه آنتن به فكر ساختن آنتنى پرتوان 
ــك حمله  ــد در ي ــه بتوان ــد ك ــرده افتادن و فش
ــيگنال ها را با وجود تراكم زياد ارسال  الكترونيكى س
ــه طول يك متر  ــاختن آنتنى ب ــد. آنها در حال س كن
ــيگنال هاى پرقدرت با  ــتند كه قابليت ارسال س هس

بسامد پايين (3 مگاهرتز) را داشته باشد.

آنتن هاى كوچك در روبات ها و ماشين هاى جنگى
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ــن شد كه  ــيوع پاندمى كوويد-19 براى همه روش از همان آغاز ش
ــى كه در همين رده  ــتر از زنان ــن و پير بيش ــردان، به ويژه مردان مس م
ــتند در معرض خطر مرگ قرار دارند. هنوز علت اين موضوع  ــنى هس س
ــخص نيست، اما دانشمندان «دانشگاه يِيل» در اياالت  ــتى مش به درس
متحده به تازگى در حال انجام مطالعه اى هستند كه به بررسى ميزان 
پاسخ ايمنى دو جنس مؤنث و مذكر نسبت به ويروس كرونا مى پردازد 

تا شايد به دليل روشنى برسند.
بر اساس اين پژوهش كه در ژورنال Natureمنتشر شد در سطح 
جهانى 60 درصد از افرادى كه در اثر ابتال به كوويد-19 جان خود را از 
دست مى دهند مردان هستند. ممكن است حل اين معما در تفاوت در 

پاسخ ايمنى بدن نهفته باشد. 
مردان و زنان در مواجهه با كوويد-19 هر كدام پاسخ هاى ايمنى 
ــيب  ــان مى دهند. اين تفاوت ها مى توانند زمينه آس متفاوتى از خود نش
پذيرى بيشتر مردان به اين بيمارى باشد. پژوهشگران نمونه هاى خون، 
ــده و نيز افراد مبتاليى كه در  بزاق دهان و مخاط بينى افراد مبتال نش
ــگاه يِيل درمان شده بودند را  ــته به دانش ــتان نيو ِهيِون» وابس «بيمارس
ــخ ايمنى  ــپس بيماران را تحت نظر گرفتند تا پاس جمع آورى كردند. س

آنها را مورد بررسى قرار دهند.
ــخ ايمنى نيرومندتر و  ــان داد كه زنان پاس ــى نش نتيجه اين بررس
بهترى در برابر ويروس كرونا بروز مى دهند. براى مثال، لنفوسيت هاى 
Tكه يكى از انواع سلول هاى ايمنى بدن هستند و وظيفه آنها شناسايى 
و حذف ويروس ها است در زنان شدت عمل بيشترى دارند و سرسختانه 
ــن و  ــا اين ويروس زيرك مى جنگند. اين مزيت حتى در زنان مس ــر ب ت

پير هم وجود دارد.
ــفيد  ــلول هاى س ــن فعاليت س على رغم آنها، در مردان پير و مس
ــد، واكنش ايمنى  ــتر باش ــن مردان بيش ــت؛ هر چه س Tضعيف تر اس
لنفوسيت هاى Tآنها ضعيف تر است. نكته ديگر اين است كه در مجموع 
ــيتوكين ها پروتئين هاى  ــترى توليد مى كنند. س ــيتوكين بيش مردان س
ــى طبيعى بدن را  ــتم دفاع ــتند كه بخش ديگرى از سيس ــى هس التهاب

تشكيل مى دهند.
ــه پديده اى به نام  ــديد به كوويد-19 مربوط ب ــالى ش ــوارد ابت م
طوفان سيتوكين است و اين زمانى رخ مى دهد كه دستگاه ايمنى بيش 
ــتگاه ايمنى بسيار مضر  ــود. عملكرد بيش از حد دس از اندازه فعال مى ش

است و مرگ را به دنبال دارد.
در مطالعه انجام شده، شدت بيمارى مبتاليان نيز ريشه يابى شد. 
مردانى كه در ابتداى بيمارى، تراكم بااليى از پروتئين هاى سيتوكين در 
بدن خود داشتند به درجه شديدتر كوويد-19 مبتال شده بودند. در مردانى 
ــلول هاى  ــخ ايمنى س كه وضعيت بيمارى آنها پايدار بود، مانند زنان پاس
ــلول هاى T آنها به خوبى واكنش نشان  ــديد بود، اما مردانى كه س Tش
ندادند بايد به بخش مراقبت هاى ويژه منتقل مى شدند يا براى تنفس از 
دستگاه ونتيالتور استفاده مى كردند. تعدادى از زنان نيز در اين وضعيت 
قرار گرفتند، اما به دليل ديگرى: بدن آنها توان تحت كنترل در آوردن 

پروتئين هاى سيتوكين را نداشت.
ــت واكنش لنفوسيت هاى Tدر مردان با كمك  بنابراين، الزم اس
واكسن ها تقويت شود، در حالى كه به زنان بايد دارويى داد كه عملكرد 
ــاره دارد كه  ــيتوكين ها را تعديل كند. اين امر به اين واقعيت اش زياد س
ــى متفاوت از يكديگر نياز  ــردان به روش ها و داروهاى درمان ــان و م زن

دارند و نبايد آنها را به طور يكسان تحت درمان قرار داد.
ــتگاه ايمنى به طور كلى به دو زيرمجموعه يا دو خط دفاعى  دس
ــتگاه ايمنى ذاتى و دستگاه ايمنى تطبيقى.  ــيم بندى مى شود: دس تقس
ــايى عامل  ــتگاه ايمنى ذاتى كه به محض شناس ــف دس ــى از وظاي يك
ــازى خط دفاعى دوم،  ــان مى دهد فعال س مهاجم بالفاصله واكنش نش
ــت. به هنگام ابتال به  ــتگاه ايمنى تطبيقى در وهله بعدى اس يعنى دس
ــتگاه ايمنى  ــى تطبيقى زنان قوى تر از دس ــتگاه ايمن ــد-19، دس كووي
مردان عمل مى كند. از آنجا كه پيشرفت واكنش دستگاه ايمنى تطبيقى 
ــود كه  ــترى ايجاد مى ش ــت، التهاب بيش مردان كندتر و كم تأثيرتر اس
بسيار آسيب رسان است.زمانى كه يك عفونت ويروسى شروع مى شود، 
ــتگاه ايمنى ذاتى به سرعت به محرك پاسخ  ــتين خط دفاعى، دس نخس
ــده آژير خطر را به صدا در مى آورند و از  ــلول هاى آلوده ش مى دهد. س
خود پروتئين هاى سيتوكين بيرون مى دهند تا سلول هاى ايمنى را براى 
مبارزه با عفونت فرابخوانند. اين فرايند، على رغم اين كه ضرورى است، 
در صورت افسار گسيختگى طوفان سيتوكين را موجب مى شود كه در 
مورد كوويد-19 خطر مرگ را به دنبال دارد. چند روز بعد، خط دفاعى 
ــخ ثانويه  ــتگاه ايمنى تطبيقى به ميدان مى آيد. اين پاس دوم يعنى دس
ــده دقيق و به موقع كار خود را شروع مى كند،  ــاعت كوك ش كه مثل س
ــمن را  ــلول هاى Tو Bرا اعزام مى كند تا دش ــربازهاى خود يعنى س س

شناسايى و آن را منهدم كنند. 
ــلول هاى Tمقابله كننده با  ــت كه تعداد س ــى درياف ــم پژوهش تي
ويروس در بيماران مؤنث بيشتر است، در عوض مردها سيتوكين هاى 
ــتين خط  ــترى دارند، پس مى توان گفت كه نخس ــده بيش ــب كنن ملته
ــب باز مى ماند و اين  ــخ مناس ــتگاه ايمنى مردها از دادن پاس دفاعى دس
عدم توانايى مانع از درست فعال شدن خط دفاعى دوم يا همان دستگاه 
ايمنى تطبيقى مى شود. در نتيجه سيستم دفاعى بيشتر هدف تهاجم قرار 

مى گيرد و التهاب باال مى رود. 
ــوان كانديدى نيرومند در  ــتگاه ايمنى بدن را به عن ــت، دس طبيع
ــت. بسيارى از عفونت هاى ويروسى  مقابل ويروس ها انتخاب كرده اس
ثابت كرده اند كه اين دستگاه در زنان و مردان تفاوت هايى دارد، چه از 
ــبت به  ــاختن بيمارى ها و چه از لحاظ ايجاد واكنش نس لحاظ نمايان س
ــان مى دهند كه  ــت آمده نش محرك خارجى.  در مجموع، نتايج به دس
زنان به دليل فعاليت باالى لنفوسيت هاى Tكم تر از بيمارى كوويد-19 
صدمه ديده و در خطر مرگ قرار مى گيرند. در مردان با باال رفتن سن از 
تعداد سلول هاى Tكاسته مى شود، اما در زنان اين سلول ها تا سن 90 
سالگى همچنان به تعداد كافى و با توان باال به كار خود ادامه مى دهند. 
T با اين وصف، بيماران مذكر بايد طورى درمان شوند كه سلول هاى

آنها تقويت شود.    
با اين كه مطالعه انجام شده به مسير ناشناخته غلبه بر كوويد-19 
نور بيشترى تابانده است، محدوديت هايى نيز داشته است. نخست اين 
كه تعداد نمونه ها كم بود؛ در مجموع فقط از 98 بيمار نمونه گرفته شد. 

دوم اين كه متوسط سن بيماران باال بود، حدوداً 60 سال. سوم اين كه 
به دليل تفاوت در سن و نيز شاخص توده بدنى (BMI)بيماران، نتيجه با 
اندكى ناهمگونى همراه بود. شاخص توده بدنى براى اندازه گيرى ميزان 
چربى موجود در بدن محاسبه مى شود. نكته مهمى كه دانشمندان به آن 
پى بردند اين بود كه اگر چه متوسط پاسخ ايمنى زنان و مردان متفاوت از 
يكديگر است، دامنه بيشتر محاسبات در هر دو جنس يكديگر را پوشش 
ــخ هايى مشاهده شد  ــيارى از زنان پاس مى دادند. به عبارتى ديگر، در بس

كه از پاسخ هاى ايمنى مردان قابل تشخيص نبودند.    
ــروس SARS-CoV-2 عامل بيمارى  ــا توجه به اين كه وي ب
ــانى  ــهر ووهان چين روى خود را به دنياى انس زاى كوويد-19 در ش
نشان داد، ثابت شده است كه در گزينش ميزبان هاى خود تبعيض قائل 
مى شود. به بيانى واضح تر، گروه هاى خاصى از جمعيت هاى انسانى را 
ــانى كه  ــتر تهديد مى كند و هدف حمله قرار مى دهد؛ افراد پير، كس بيش
دچار اختالالت يا بيمارى هاى زمينه اى خاصى هستند و آمريكايى هاى 
آفريقايى تبار از آن جمله اند. گزارش هاى اوليه از ووهان حاكى از اين 
ــتر از زنان از پا در  ــى نوظهور مردان را بيش بودند كه اين عفونت ويروس
ــاير نقاط جهان  مى آورد، رفتارى كه مدتى بعد گزارش ها و مطالعات س

نيز آن را تأييد كردند.
ــل SARS-CoV-2بين زنان  ــدت عم ــزان اختالف در ش مي
ــگيرى  ــت. طبق داده هايى كه «مركز كنترل و پيش و مردان متغير اس
ــه داد، 54 درصد از  ــاه ژوئن 2020 ارائ ــل م ــارى» (CDC)در اواي بيم
ــى از بيمارى كوويد-19 متعلق به مردان بود. اين  مرگ و ميرهاى ناش

ــت آمده از بيش از  ــاس تحليل داده هاى به دس در حالى بود كه بر اس
1000 بيمار چينى، تعداد مردان فوت شده 2/4 برابر بيشتر از زنان بود. 
ــتند؛  ــناس ها، عوامل زيادى در اين نابرابرى دخيل هس به عقيده كارش
هورمون هاى جنسى مردانه، توجه كمتر به بهداشت و سالمت در بين 
ــلول هاى  ــدار مولكول هايى كه ويروس براى هجوم به س ــردان و مق م

ميزبان نياز دارد از آن جمله اند.
درست است كه بدن زنان بهتر مى تواند ويروس هاى كوويد-19 
ــد بر مرگ غلبه كنند، اما زمانى  ــع كند و آنها بهتر مى توانن ــع و قم را قل
كه پاسخ تست كروناى يك زن باردار مثبت اعالم شده يا احتمال داده 
ــت ديگر نمى توان از مصونيت  ــود كه او به اين ويروس آلوده اس مى ش
ــأله باردارى، حفظ ايمنى  ــتر زنان صحبت كرد. عالوه بر خود مس بيش
مادر، بچه، پزشكان و پرستاران تا باالترين ميزان ممكن، عامل نگران 
ــتن اقداماتى كه خطر را به حداقل  ــت. پس به كار بس كننده ديگرى اس

مى رسانند بايد در اولويت امور قرار گيرد.
پژوهشگران «دانشگاه ايالتى نيويورك» با همكارى پژوهشگران 
ديگرى از ايالت كاليفرنيا و كشورهاى ايتاليا و اسپانيا بهترين راهكارها 
ــان در چنين وضعيتى قرار گرفته اند  را براى تولد نوزادانى كه مادرانش

اعالم كرده اند.
ــت احتمال ابتال به  ــار نظر CDCهنوز نمى توان گف ــق اظه طب
ــورت ابتال، به نوع  ــود يا در ص ــتر مى ش ــد-19 در زنان باردار بيش كووي
شديد آن دچار مى شوند و ديگر اين كه يك مادر مبتال مى تواند بيمارى 
ــيب  را به جنين خود منتقل كند. با همه اين ها زنان باردار به مراتب آس

پذيرتر هستند.
در هر صورت، نوزادى كه مادرش مبتال به كوويد-19 بوده و نيز 
كادر پزشكى كه مادر را تا پس از تولد نوزاد تحت مراقبت قرار داده اند 
هر دو در معرض ابتال هستند. در اوايل شيوع اين بيمارى در مقايسه با 
اكنون، منابع و اطالعات كمى به منظور برقرارى بهترين پروتكل هاى 

ممكن براى پزشكان و پرستاران اتاق زايمان موجود بود.
ــش محفاظت كننده شخصى در اتاق  ــتفاده از تجهيزات و پوش اس
عمل به هنگام زايمان يك زن باردار و تصميم گيرى جمعى مهم ترين 
جوانبى است كه بايد در دوران شيوع كوويد-19 مد نظر قرار گيرند. هم 
ــنى از شرايط موجود داشته  ــكان بايد درك روش والدين نوزاد و هم پزش
باشند و به قدر كافى احتياط كنند تا از انتقال اين بيمارى از مادر به نوزاد 

و نيز به تيم اتاق زايمان جلوگيرى شود.
اين پژوهشگران به چهار نكته كليدى اشاره مى كنند: خطر انتقال 
ــت. انتقال بيمارى از  ــادر به نوزاد همچنان نامعلوم اس ــد-19 از م كووي
ــتاران اتاق زايمان به نوزادان ممكن  ــكان و پرس اعضاى خانواده و پزش
ــتفاده از تجهيزات و پوشش حفاظتى كامل براى پزشكان و  ــت. اس اس
پرستاران اتاق عمل به منظور جلوگيرى از سرايت بيمارى اجتناب ناپذير 
است. والدين بايد در همه تصميم گيرى ها براى مراقبت از نوزاد با هم 
همكارى كنند. براى مثال در اين كه نوزاد را در چه فضايى از خانه قرار 
دهند، در تماس مستقيم و فيزيكى با نوزاد و در شيردهى مادر به نوزاد. 
ــا و نگرانى ها و بهينه كردن راهبردها به منظور كاهش  ــش ترس ه كاه
ــكان و پرستاران  ــده و پزش ــرايت كوويد-19 به نوزادان تازه متولد ش س

يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
ــى از  ــات دريافت ــا و اطالع ــاس بازخورده ــر اس ــگران ب پژوهش
ــناس) هاى سراسر دنيا از جمله چين، استراليا،  ــت (نوزادش نئوناتولوژيس
نيوزيلند، هند، اسپانيا و ايتاليا سه راهكار را تدبير كردند كه گزينه هايى 

هم شامل حال بخش مديريت بيمارستان مى شوند.
اين سه راهكار در سه سطح مراقبتى پيش از تولد، در طول زايمان 
و پس از تولد هستند و در سه درجه سخت گيرانه، ميانه رو و ماليم اجرا 
ــه ماسك روى صورت داشته  ــوند. اطمينان از اين كه مادر هميش مى ش
ــش محافظتى الزم و كافى تمامى مدت در اختيار  ــد، وسايل و پوش باش
ــتاران قرار مى گيرد و اطمينان از انتقال نوزاد درون  ــكى و پرس كادر پزش

ايزولت از جمله موارد اين سه راهكار هستند.
يكى از پروتكل هاى پيشنهادى آنها اين است كه هر بيمارستان 
يا كلينيك بايد يك تيم پزشكى اختصاصى براى مراقبت از زنان باردار 
ــند. همچنين افزودن  ــته باش مبتال به كوويد-19 يا مظنون به ابتال داش
اتاق هاى زايمان و پرسنل بيشتر را بسيار تأثيرگذار مى دانند. به عالوه، 
پيشنهاد مى كنند كه زايمان هاى شبيه سازى شده اى را انجام دهند تا 
ــش  ــروى كار، كاربرد ابزار و پوش براى همه مراحل از جمله روند و پيش
ــوزادان يا بخش  ــى از اتاق زايمان به بخش ن ــا به جاي ــى و ج محافظت
مراقبت هاى ويژه نوزادان از پيش آماده شوند. اما از نگاه پژوهشگران، 
ــت كه از  ــش براى اين زنان و نوزادان آنها زمانى اس ــن چال ــزرگ تري ب
بيمارستان مرخص مى شوند، چون در معرض افراد ديگر و محيط هايى 

كه شايد داراى ويروس باشند قرار مى گيرند.

ــيوع بيمارى ها  وظايف زنان و دخترانى را كه مسؤوليت  ش
ــواده و نيز خواهر و  ــار خان ــالخورده و بيم ــراد س ــدارى از اف نگه
برادرهاى كوچك خود را بر عهده دارند، بيشتر مى كند. دختران 
ــهرها زندگى مى كنند و  ــيه ش به ويژه آنهايى كه در مناطق حاش
آنهايى كه معلوليت دارند عالوه بر خطر خود بيمارى كوويد-19، 

از اثرات ثانويه آن نيز در امان نيستند.
فشار اقتصادى بر خانواده ها به دليل شيوع پاندمى كوويد-

ــران را بيش از پيش در  ــواده به ويژه دخت ــر خان ــاى ه 19 بچه ه
ــتفاده، كار كشيدن (بيگارى) و خشونت جنسى  ــوء اس معرض س
ــت. بنابراين، تمهيدات قرنطينه بايد با حمايت مالى  قرار داده اس
ــد. دولت ها بايد در پاسخ به  ــيب پذير همراه باش خانواده هاى آس
ــونت  بيمارى كوويد-19 تمهيداتى را اتخاذ كنند كه جلوى خش
ــود و از كودكان محافظت و حمايت  عليه جنس مؤنث گرفته ش
ــاتى كه به نفع دختران و زنان فعاليت مى  ــود. افراد و مؤسس ش
ــد كه با كمك آنها  ــازمان دهى كنن ــد بايد برنامه هايى را س كنن
ــونت را برآورد و روند انتشار آن  ــيوع خش بتوانند خطر و ميزان ش

در جامعه را پايش كنند.
ــواهد اپيدمى هاى گذشته نشان مى دهند كه ارائه منابع  ش
ــير  ــيوع يك بيمارى همه گير از خط س و خدمات در هنگام ش

ــى بسيارى از  ــود. در نتيجه دسترس ــگى خود خارج مى ش هميش
زنان و دختران به لوازم و امكانات بهداشتى و زنانه بيش از پيش 
ــانى به مادران و نوزادان از جمله  ــود. كمك رس محدود مى ش

خدماتى هستند كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
ــد بهانه اى براى محدود  ــارى دنياگير كوويد-19 نباي بيم
ــايل و خدمات بهداشتى  ــى دختران و زنان به وس كردن دسترس
مختص زنان يا دريغ كردن امكانات از آنها باشد. اين خدمات و 
امكانات همچنان بايد در اولويت باشند و به عنوان غريق نجات 

زندگى اين قشر از افراد جوامع به رسميت شناخته شوند.
چالش هاى اقتصادى به دنبال شيوع اين بيمارى تهديدى 
ــتر آنها را در  ــمار مى آيند و بيش ــاغل به ش جدى براى زنان ش
معرض سوء استفاده قرار مى دهند. زنان و دخترانى كه با شوك 
ــديد مواجه مى شوند مجبورند به خاطر دوام آوردن  اقتصادى ش

در زندگى كارهايى با ريسك باال را قبول كنند.
ــيوع كوويد-19 بايد از حق انتخاب و قدرت  ــخ به ش در پاس
ــرد و از تحميل وظايف  ــتيبانى ك ــادى زنان و دختران پش اقتص
ــدم پرداخت حقوق به آنها جلوگيرى  ــش از اندازه و ع ــى بي خانگ
كرد. هسته اصلى اين پشتيبانى تأمين رفاه اقتصادى و سالمت 

جسم و روان آنها است.

تأثير شيوع كوويد-19 بر دختران و زنان

بيمارى كوويد-19 در زنان
کووید-١٩کووید-١٩
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ــكونى كردن  ــان به مدار زمين، مس خودروهاى برقى، پرتاب انس
ــكل ترافيك  ــاخت تونل هاى زيرزمينى براى حل مش ــياره مريخ و س س
ــال موتورز و  ــركت هاى پِى پل، تِس ــك، بنيان گذار ش هنوز ايالن ماس
اسپيس ايكس را راضى نكرده اند. او هدف ديگرى نيز در سر دارد و آن 

ورود به مغز انسان است.
شركت نوپا يا استارت آپ او كه «نورالينك» نام دارد در صدد است 
ــان ايمپلنت (درون  ــه هاى (چيپ) رايانه اى را درون مغز انس روزى تراش
ــه اى براى درمان اختالالت  ــت كه تراش ــت) كند. او در اين فكر اس كاش
ــه ممكن است يك روز به قدرى قدرتمند شود  ــازد. اين تراش عصبى بس
كه راه را براى ساخت رايانه هاى فوق هوشمند آينده هموار كند، هر چند 

فاصله زيادى تا آن زمان در پيش است.
ــت،  ــكه بزرگ اس ــه كه به اندازه يك س ــتين اين تراش نمونه نخس
ــان ايمپلنت  ــر يك انس ــه س ــده كه بتوان آن را در كاس طورى طراحى ش
كرد. سيم هاى فوق العاده نازكى از آن خارج شده كه به طور مستقيم به 
مغز متصل مى شوند. البته نسخه اوليه آن مانند سمعك در پشت گوش 

قرار خواهد گرفت.
تا وقتى كه اين تراشه تبديل به يك محصول تجارى شود مراحل 
ــانى  ــوند كه دو مورد از آنها انجام كارآزمايى هاى انس زيادى بايد طى ش
ــازمان غذا و داروى اياالت  ــط «س ــيدن آن توس پيچيده و به تصويب رس
متحده» (FDA)است. اين تراشه تا كنون در جمجمه يك خوك درون 

كاشت شده است.
 artificial) ــى  مصنوع ــوش  ه ــه  ك ــدى  تهدي از  ــك  ماس
intelligence or AI)براى نژاد بشر به دنبال دارد صحبت مى كند. 
به عقيده او و منتقدين هم رأى، رشد و توسعه توانايى هاى ادراكى هوش 
مصنوعى ممكن است به ظهور ماشين هايى بيانجامد كه در فكر كردن 
ــوند؛ انسان هايى كه احتماًال  ــان ها بلند ش ــت انس و عمل كردن روى دس
وجوه مشترك انگشت شمارى با آنها خواهند داشت. پس پيشنهاد ماسك 
چيست؟ متصل كردن رايانه ها به مغزهاى ما تا از اين طريق بتوانيم پا به 

پاى رايانه ها پيش برويم و عقب نمانيم.

ــكان در  ــت. پزش ــرق پديده تازه اى نيس ــز به ب ــردن مغ ــل ك وص
ــد رفتار مغز را در  ــرود ايمپلنت مى كنند تا بتوانن ــاران خود الكت ــز بيم مغ
بيمارى هايى مثل پاركينسون، صرع و هنگام بروز دردهاى مزمن شبيه 
ــده، حسگرهاى ايمپلنت شده به  ــازى كنند. در آزمايش هاى انجام ش س
افراد فلج كمك كرده اند تا از سيگنال هاى مغز خود براى به كار انداختن 
رايانه ها استفاده كنند و بازوهاى روباتيك را به حركت در آورند. در سال 
ــد با وجود يك  ــگران گزارش دادند كه مردى موفق ش 2016، پژوهش

ايمپلنت مغزى تا حدى توانايى حركتى دست خودش را بازيابد.   
ــتارت آپ نورالينك  ــت. اس ــك فراتر از اين هاس ــنهاد ماس اما پيش
ــى بيافزايد و روى عمل هاى  ــايل درمانى كنون ــد چيزى به وس مى خواه
جراحى اى كار كند كه انجام آنها روزى سبب عملكرد بهتر قوه ادراكى 

انسان ها شود.
ــت كه رابط هاى مغزىـ  رايانه اى كاربردهاى بى حد و  ــكى نيس ش
حصر و عجيب و غريبى دارند، اما نورالينك قصد دارد تراشه مغزى خود 
را در سر افرادى كه دچار آسيب ديدگى شديد طناب نخاعى هستند نصب 
كند تا با كمك آن بتوانند تكلم كرده، روى صفحه كليد كلمات را تايپ 
كنند و حتى با بهره گيرى از امواج مغزى راه بروند. او ايمان دارد كه در 
دراز مدت مى توان حركات كامل بدن افراد معلول را به آنها باز گرداند.

ــركتى نيست كه روى هوش مصنوعى مغزى كار  نورالينك تنها ش
مى كند. فرد ديگرى به نام «برايان جانسون» نيز در سال 2016 شركتى 
به نام «ِكرنل» را راه اندازى كرده است كه به طور اختصاصى در زمينه 
ــد و هدف آن درمان  ــرفته فعاليت مى كن ــاخت رابط هاى عصبى پيش س

بيمارى و توسعه ادراك و شناخت است.
ــبكه اجتماعى  ــرگ» برنامه نويس و بنيان گذار ش ــارك زاكرب «م
ــت.  فيس بوك نيز به مبحث رابط هاى مغزىـ  رايانه اى عالقه مند اس
فيس بوك در سال 2019 آزمايشگاهCTRL  را خريدارى كرد، شركتى 
ــگاه  ــپس آن را با آزمايش ــازد. س كه رابط هاى مغزى غير تهاجمى مى س
Realityخود ادغام كرد. هدف اين آزمايشگاه ايجاد يك تغيير اساسى 
ــايد اين رابط از تراشه  ــت. ش ــيله ها و ابزارها اس ــيوه تعامل ما با وس در ش

ــد. فقط الزم است افراد دريافت كننده  ــان تر به فروش برس نورالينك آس
ــيله يك روبات جراح، در  ــيله، احتماًال به وس آن موافقت كنند تا اين وس

مغزشان درون كاشت شود.      
ــت به  ــب پژوهان فناورى نورالينك و ِكرنِل ممكن اس ــد عص از دي
ــالى كه ماسك  ــيار ديرتر از چهار يا پنج س ــد، اما اين اتفاق بس تأييد برس
ــت، ممكن  پيش بينى كرده رخ خواهد داد. جراحى مغز كار پرخطرى اس
ــده تغيير مكان دهد كه اين طول عمر آن را  ــيله ايمپلنت ش ــت وس اس
ــده  ــان الكترود ايمپلنت ش كوتاه مى كند. همچنين بيمارانى كه در مغزش
ــطح يادگيرى  ــتفاده از آن تغييرى ناگهانى را در س با يادگرفتن طرز اس

خود تجربه خواهند كرد.
ــيدن به چنين روزى  ــتند كه تا رس عصب پژوهان بر اين باور هس
ــت و يكم به  ــت، اما اين اتفاق قطعًا در قرن بيس چند دهه وقت الزم اس

وقوع خواهد پيوست.
اظهارات شركت نورالينك درباره اين فناورى در واقع بخشى از يك 
پروژه  بزرگ تر در زمينه ساخت رابط انسانـ  ماشين است كه از يك دهه 
ــت و در «دانشگاه واشينگتن» و «دانشگاه دوك» در  ــده اس پيش آغاز ش

اياالت متحده و چند مركز علمى ديگر به اجرا درآمده است.
ــركت نورالينك  ــر و صداى زيادى كه ش عده اى نيز معتقدند كه س
به راه انداخته ممكن است منجر به ركود سرمايه گذارى در زمينه هوش 

مصنوعى شود. 
ــرد افتاد كه به دنبال آن  ــال هاى جنگ س چنين اتفاقى در طول س
تأمين پشتوانه مالى براى پروژه هاى علمى كاهش چشمگيرى پيدا كرد، 
چرا كه وعده هاى بزرگ و دستاوردهايى كه قولشان داده شده بود هرگز 

تحقق پيدا نكردند.
ــتاوردى اين چنينى حرف زده  ــيدن به دس اين كه درباره توانايى رس
ــت، اما مشكل در اين است كه در صورت عدم موفقيت و  ــود خوب اس ش
ديده نشدن اين وسايل هوشمند حيرت انگيز و راهكارهاى نوين پزشكى، 
سرمايه گذارها اشتياق و عالقه خود را از دست مى دهند، پول خود را از 

پروژه بيرون مى كشند و در جاى ديگرى سرمايه گذارى مى كنند.

اتصال مغز انسان به رايانه
يك رابط مغزىـ  رايانه اى به پيشنهاد ايالن ماسك
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ــا CO2  كه مقصرترين  ــيد ي كربن دى اكس
ــر برخى از  ــت در نظ ــش جهانى اس ــل گرماي عام
ــدار و خوش  ــيار پاي ــمندان يك مولكول بس دانش
ــت. به سختى مى شود از مقدار اين گاز در  اقبال اس
هوا كاست، به همين دليل است كه چندين دهه در 

اتمسفر زمين به زندگى خود ادامه مى دهد.
ــيد در  ــه افزايش كربن دى اكس ــم رو ب تراك
ــفر زمين يكى از ضرورى ترين مسائلى است  اتمس
كه براى جلوگيرى از وقوع يك فاجعه آب و هوايى 
ــورهاى جهان، به ويژه  ــورد توجه همه كش ــد م باي

كشورهاى صنعتى قرار گيرد.
ــالب صنعتى رخ داد تا امروز  ــى كه انق از زمان
ــوخت هاى فسيلى و ايجاد  ــان ها با سوزاندن س انس
 CO2 ــزان 45 درصد ــر به مي ــاى ديگ آلودگى ه
ــفر را افزايش داده اند. نتيجه اين بى مباالتى  اتمس
انسانى اين شد كه دماى سياره ما در سطح جهانى در 
مقايسه با پيش از انقالب صنعتى قرن هجدهم دو 
درجه سلسيوس باالتر رفته است. متأسفانه گرماى 
ــود گازهاى گلخانه اى از جمله  ــن به خاطر وج زمي
ــيد، در اتمسفر به دام افتاده و همان  كربن دى اكس
ــياره  ــدن س ــبب گرم ش جا راكد مى ماند كه اين س

آبى ما مى شود. 
با اين حال، پژوهشگران «دانشگاه كاليفرنياى 
ــى» راهى يافته اند تا CO2را تجزيه كرده و  جنوب
اين گاز گلخانه اى را به مواد سودمندى مثل سوخت 
ــا محصوالت مصرفى تبديل كنند، از انواع داروها  ي

گرفته تا پليمرها.
ــيار  ــت كه اين فرايند به مقدار بس ــلم اس مس
ــگران به دنبال  ــادى انرژى نياز دارد، اما پژوهش زي
ــوع خود بى نظير  ــباتى كه در ن ــه اى محاس مطالع
است يك متحد چاره ساز و پايدارتر از خود اين گاز 

برايش پيدا كرده اند: نور خورشيد.
(UV) ــور فرابنفش ــان دادند كه ن ــا نش آنه
ــول ارگانيك به نام  ــردن يك مولك ــك ك در تحري
ــت. اين مولكول با  ــيار توانا اس «اوليگوفنيلين» بس
ــرى در معرض نور فرابنفش تبديل به يونى  قرارگي
با بار منفى مى شود كه به راحتى مى تواند الكترون ها 
ــول در اطراف خود، مثًال  ــه نزديك ترين مولك را ب
ــول CO2  با دريافت  ــد. مولك ــل كن CO2منتق

ــت در  ــه حالت انفعالى در مى آيد و درس ــرون ب الكت
ــت كه مى توان اين عنصر  ــى اس اين حالت واكنش
ــتيك، مواد  ــيائى مثل پالس را تجزيه كرد و از آن اش

دارويى و حتى اثاث منزل ساخت.
ــتجوى  ــيارى در جس ــى بس تيم هاى پژوهش
ــه ماده اى مفيد  ــيوه هايى براى تبديل CO2 ب ش
ــگاه  ــگران «دانش ــتند. به عنوان مثال پژوهش هس
ــى براى  براون» در اياالت متحده از كاتاليزور مس
ــريع در انجام واكنش و توليد هيدروكربن هاى  تس
ــتفاده  ــه نام فراورده هاى C2-plus اس مركب ب
ــازى  ــرده اند. آنها براى اين كار مس را ميزان س ك
ــب كردند. اين كاتاليزور مى تواند تركيبات   و متناس
ــر 72 درصد راندمان توليد  ــا حداكث C2-plusرا ب

كند. 
ــال هاى اخير گام هاى بزرگى در توليد   در س
ــى برداشته شده اند. براى مثال،  كاتاليزورهاى مس
ــى ساخته شد كه  ــگاه يك فوم مس در همين دانش

قابليت توليد اسيد فرميك را دارد.
كاتاليزور مسى به بازيافت CO 2  در مقياس 
گسترده  كمك زيادى مى كند. هدف طراحان آن اين 
ــت كه كربن دى اكسيد خارج شده از تأسيسات  اس
صنعتى مانند نيروگاه هاى برق و كارخانه جات توليد 
سيمان را جذب كنند يا مستقيمًا آن را از هوا بگيرند 

ــودمند تبديل  ــپس به ديگر تركيبات كربنى س و س
ــت كه  ــتلزم كاتاليزورى مؤثر اس كنند. اين كار مس
ــود و پرهزينه نباشد تا بتوان در  ــاخته ش به راحتى س
مقياس صنعتى از آن استفاده كرد. مس از نگاه آنها 

گزينه مناسبى است.  
در روش هاى مرسوم تجزيه CO2 ، گرما يا 
ــك كاتاليزور به كار گرفته  ــيته به همراه ي الكتريس
ــود تا سرعت تبديل گاز به محصوالت بعدى  مى ش
باال برود. اما بسيارى از اين روش ها مستلزم صرف 
مقدار زيادى انرژى هستند كه اين براى فرايندى كه 
به قصد كاهش آسيب هاى زيست محيطى صورت 
ــت. در عوض،  ــى نيس ــوب و منطق ــرد مطل مى گي
ــتفاده از نور خورشيد به عنوان منبع انرژى مورد  اس
نياز بسيار جالب توجه است زيرا هم انرژى به شكلى 
بهينه مورد استفاده قرار مى گيرد و هم روشى پايدار 
است، چون منبع آن به اين زودى ها تمام نمى شود 
و هيچ گونه آلودگى و تهديد زيست محيطى ايجاد 

نمى كند.
ــه CO2   از مواد  ــاى ديگر تجزي در روش ه
ــتفاده  ــيميايى حاوى فلز به عنوان كاتاليزور اس ش
مى شود و فلزات به كار رفته نيز در زمره فلزات خاكى 
كمياب هستند. آنها عالوه بر گران قيمت بودن، به 

سختى يافت مى شوند و مى توانند سمى باشند.

ــت كه به جاى آنها،  ــن راه حل اين اس بنابراي
ــوند  كاتاليزورهاى ارگانيك كربنى به كار گرفته ش
ــى به بهترين  ــد تبديل با حضور نور طبيع ــا فراين ت
ــيوه نيز موانع خاص  ــود. البته اين ش نحو انجام ش
ــى درصدد مرتفع  ــه تيم پژوهش ــودش را دارد ك خ
كردن آنها هستند. آنها با كمك شبيه سازى هايى در 
حوزه شيمى كوانتومى مى خواهند بدانند الكترون ها 
ــن كاتاليزور و  CO2حركت مى كنند تا  ــه بي چگون
بدين طريق بتوانند بهترين كاتاليزور ممكن را براى 

اين واكنش پيدا كنند.
ــتين مطالعه محاسباتى در نوع خود  اين نخس
است، از آن جهت كه تا پيش از اين مكانيسم هايى 
ــك مولكول  ــى الكترون ها از ي ــا به جاي ــه در ج ك
ــيد  ــك مانند اوليگوفنيلين به كربن دى اكس ارگاني
ــرار نگرفته بودند. آنها  ــى ق ــش دارند مورد بررس نق
ــزور خود، يعنى  ــد به كاتالي ــه مى توانن ــد ك دريافتن
ــتماتيك بدهند. براى  اوليگوفنيلين تغييراتى سيس
ــت گروه هايى از اتم ها كه هنگام  اين كار كافى اس
ــان  ــد با مولكول ها خواص ويژه اى از خود نش پيون
مى دهند را به آن اضافه كنند. اين ويژگى ها كارى 
ــمت مركز كاتاليزور  ــد كه الكترون ها به س مى كنن

رانده شوند و در نتيجه واكنش سرعت بگيرد.
يكى از چالش هاى موجود اين است كه گرچه 
ــيار كمى از  مى توان تابش ها را مهار  كرد، مقدار بس
ــتند؛ پس براى  ــا در ناحيه قابل رويت هس تابش ه
ــود يك المپ UVمورد  اين كه واكنش انجام ش

نياز است.     
ــيمى كوانتومى و  ــگران اكنون با كمك ش پژوهش
ــتجوى راهبردهايى  الگوريتم هاى ژنتيكى در حال جس
ــرعت  ــتند كه نه فقط س براى طراحى كاتاليزورى هس
ــه كارى كند تا مولكول ها در  ــش را باال ببرد، بلك واكن

نور مرئى نيز تحريك شوند.
ــهم بزرگى در برقرارى  ــن پروژه تحقيقاتى س اي
ــتى پايدارتر خواهد داشت. تصور رايج  اين  محيط زيس
ــگاه شروع شده و در آنجا  ــت كه پژوهش از آزمايش اس
ــگران بايد لباس  ــه پژوهش ــد، جايى ك ــعه مى ياب توس
ــيميايى  ــند و با مواد ش ــگاهى بپوش مخصوص آزمايش
ــا اين پژوهش ماهيتى متفاوت  ــاك كار كنند، ام خطرن

دارد و در آن از مواد شيميايى اجتناب شده است.

تبديل آالينده ها به ماده اى سودمند با نور خورشيد



مجلس، بحث در مورد كابينه را آغاز كرد
دكتر ابوالحســـن بني صدر رئيس جمهوري 
كشورمان طي نامه اي 14 تن از اعضاء كابينه محمدعلي 
رجائي را به مجلس شوراي اسالمي ايران معرفي كرد. 
رئيس جمهوري در ايـــن نامه خطاب به نمايندگان 
مجلس اعالم كرد كه نســـبت به وزراي معرفي شده 

آقاي رجائي در اين ليست مخالفتي ندارد.
اســـامي 14 تن وزرائي كه به مجلس شوراي 

اسالمي معرفي شده اند بشرح زير است:
دكتر حسن عارفي وزير فرهنگ و آموزش عاليـ  
عباس دوزدوزاني وزير ارشاد، دكتر هادي منافي وزير 
بهداري، دكتر محمدعلي فياض بخش وزير بهزيستي، 
دكتر محمود قندي وزير پســـت و تلگراف و تلفن، 
سرهنگ خلبان جواد فكوري وزير دفاع ملي، موسي 

كالنتري و ... 
رئيس جمهوري و نخست وزير به تفاهم رسيده اند

حجت االسالم فضل  اهللا محالتي ديروز در پايان 
مالقاتش بـــا رئيس جمهوري در گفتگوئي در مورد 
مطالبي كه در اين مالقات مورد مذاكره قرار گرفت 
گفت: معموالً در اين روزها بخاطر حساسيت موقع با 

آقاي بني صدر رئيس جمهوري در تماس هستم.
محالتي افزود: در مورد مسائل كابينه اين جانب 
هيچگونه نمايندگي از طرف مجلس نداشتم و بعنوان 
شخص خودم در اين مذاكرات شركت داشتم. وي در 
پاسخ به اين سئوال كه نظر شما در مورد اين مذاكرات 
چيســـت و محيط را چگونه يافتيد؟ گفت: آنچه كه 
مي توانم بگويم تا موجب شادي امام و امت باشد، اين 
است كه هم آقاي رئيس جمهوري و هم آقاي رجائي 
در يك محيط تفاهم در مورد كابينه تبادل نظر ميكردند 
و ســـعي داشتند تا امر امام و خواست ملت را جامعه 

عمل بپوشانند.
مجلس در تشكيل كابينه دخالت نكرده است

حجت االسالم هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در مصاحبه اي با خبرگزاري پارس، 
دخالت مجلس در انتخاب كابينه و خبر منتشـــره از 
سوي راديو تلويزيون، در مورد تشكيل جلسه مشترك 
رئيس جمهوري و رئيس مجلس و اعضاي بررسي 
صالحيت اعضاي كابينـــه را تكذيب كرد و اظهار 

داشت:
همكاري مجلس با رياست جمهوري در زمينه 
تشكيل كابينه از اول اقدامي بود صرفاً براي تسريع كار 
و رفع مشكالت كه به پيشنهاد خود رياست جمهوري 
انجام شد. ولي متاسفانه رفته رفته تفسيرها و بياناتي در 
جامعه مطرح شد كه نمايندگان مجلس احساس كردند 
اين روش صحيح نيست و براي اينكه در آينده ادعا 
نشود كه مجلس در اين كار دخالت كرده، نمايندگان 
 خواســـتار اتخاذ موضع بيطرفي از سوي مجلس

 شدند.
بعضي گروهها شروع به «ترور شخصيت »ها كرده اند

آقاي رجائي نخست  وزير در زمينه معرفي كابينه 
ـ مسئوليت جوانانـ  تالش براي جلوگيري از ايجاد 
اختالف نقش فعال روحانيـــت در انقالب و نقش 
مخرب شايعه در ترور شخصيت ها براي اهالي شهرك 

دولت آباد سخن گفت. 
نخست وزير كه بدعوت اهالي شهرك دولت آباد 
ديشب در اجتماع آنها شركت كرده بود گفت: آقاي 
رئيس جمهوري بهنگام معرفي وزرا برايشان گفته اند 
به غير از وزيران دفاع و كشـــور با ديگر وزرا كاري 
ندارند، اما بعد از معرفي كابينه آقاي رئيس جمهوري 
در ارتباط با چند وزير نظراتي داشـــته اند كه بعد از 
 اظهارنظر ايشـــان كابينه را به مجلس معرفي خواهم

 كرد.
آقاي رجائي گفت: اكنون كه جمهوري اسالمي 
پيروز شده، گروههايي مانند «فرقان» شروع به ترور 
شخصيت ها كرده اند. البته نه ترور فردي بلكه ترور 
اجتماعي. ميگويند فالن شخصيت فئودال است. فالن 

شخصيت سرمايه دار است.
آخرين اخطار به مسئوالن سينماها در مورد آدم فروشي 

و توزيع مواد مخدر
دايره مبارزه با منكرات، بنياد هنري مستضعفان و 
كميته منطقه 9 ديروز در مورد بعضي عمليات خالف 
اخالق اجتماعي و شـــرافت انساني كه هنوز هم در 
برخي سينماهاي تهران و احيانا شهرستان ها صورت 
مي گيرد. به مسئوالن سينماهاي تهران شديدا اخطار 
كردند كه هرچه زودتر از تخريب شـــرف انساني و 
لكه دار كردن اخالق اجتماعي دست بردارند و محيط 
سينما را پاك نگهدارند. چون طبق گزارش هاي موثق، 
در داخل سالن بعضي سينماها قاچاقچيان حرفه اي به 
خريد و فروش كودكان مبادرت كرده و مواد مخدر 

توزيع ميكنند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 16 شهريورماه 1359 
(برابر با 27 شوال 1400، 7 سپتامبر 1980) نقل شده است.

يكشنبه 16 شهريور 1399- سال نود وپنجمـ    شماره  27647

تصرف تبريز توسط سلطان سليم عثمانى
هفتم سپتامبر ســـال 1514 (16 شهريور)، نظاميان 
عثماني وارد تبريز شـــدند و آنجـــا را به تصرف خود 
درآوردند. اين يگان ها به فرماندهي مســـتقيم سليم اول 
سلطان عثماني، 23 آگوست در دشت چالدران نيروهاي 
شاه اسماعيل صفوي را شكست داده بودند. سلطان سليم 
و نظاميانش بر اثر حمالت چريكي نيروهاي شاه اسماعيل 
و مقاومت مردم تبريز نتوانستند مدت طوالني در اين شهر 

بمانند و بيرون رفتند. 
جنگ چالداران بزرگترين و آخرين جنگ بزرگ 
توپ و تفنگ در برابر شمشـــير و كمان بود و مورخان 
معاصر بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاكي در نيمه اول 
آگوست 1945را با آن مقايسه مي كنند كه جنگ اتمي در 

برابر اسلحه متعارف بود.
 درخواست به تعويق انداختن قرارداد سن پترزبورگ

 16شهريور 1294، وثوق الدوله، رئيس الوزراء وقت 
كه به هواداري از انگلستان مشـــهور بود، از دو دولت 
انگلستان و روسيه كه ســـرگرم تكميل اجراي قرارداد 
سن پترز بورگ (تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ) بوده و 
خواسته بودند ماليه و ارتش ايران را زير كنترل بگيرند، 
خواست فعال اين كار را به تعويق اندازند. گفته شده است 
كه وثوق الدوله به اشـــاره لندن اين درخواست را مطرح 
كرده بود زيرا لندن مطمئن بود روسيه در جنگ جهاني 
اول پيشرفتي نخواهد داشت و قدرت سابق را از دست 
خواهد داد و درنتيجه، انگلستان ديكته گر اصلي در ايران 

خواهد بود.
آموزش تاريخ و ايران شناسى به سربازان

نيمه شهريور 1331، محمد مصدق، نخست وزير 
وقت و وزير دفاع ملى، ترتيب تـــازه اى براى آموزش 
سربازان نظام وظيفه  در پادگان ها داد. طبق اين دستور العمل، 
يك سرباز وظيفه بايد در ســـاعات روز در پادگان ها و 
اردوگاه ها آموزش رزم و در ســـاعات اوايل شب درس 
تاريخ، ايران شناسى، شجاعت و فداكارى براى صيانت 
مرز و بوم داده مى شد تا جوان ايرانى بداند كه بر روى چه 
خاكى زندگى مى كند و در طول تاريخ دو هزار و پانصد 
ساله، چه مردانى و چگونه از آن دفاع كردند و جان دادند 

تا باقى و آزاد بماند.
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م

ت

قاب امروز

 سرايه

مطرب عشـــق عجب ساز و نوايى دارد
نقـــش هر نغمه كه زد راه به جايى دارد

عالـــم از نالـــه عشـــاق مبـــادا خالى
كه خوش آهنگ و فرح بخش هوايى دارد

پير دردى كش ما گر چه ندارد زر و زور
خوش عطابخش و خطاپوش خدايى دارد

محترم دار دلم كاين مگس قندپرســـت
تـــا هواخواه تو شـــد فـــر همايى دارد

از عدالت نبود دور گرش پرســـد حال
پادشـــاهى كه به همســـايه گدايى دارد

اشـــك خونين بنمودم به طبيبان گفتند
درد عشـــق است و جگرسوز دوايى دارد

ستم از غمزه مياموز كه در مذهب عشق
هـــر عمل اجرى و هر كرده جزايى دارد

نغز گفت آن بت ترســـابچه باده پرست
شـــادى روى كسى خور كه صفايى دارد

خســـروا حافظ درگاه نشين فاتحه خواند
وز زبـــان تـــو تمنـــاى دعايـــى دارد
حافظ

رهاورد  جديد گردشگران براي طبيعت سبز شمال! /عكس از:احسان فضلى اصانلو
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