
صفحه 5

در جست وجوی 

جهانی بهتر

در داستان ها

گزارش

صفحه 7

مدیریت مصرف

راهکار پایداری

انرژی

اقتصادي

چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 24 رجب 1444 - 15 فوریه 2023 -  سال نودوهفتم - شماره 28332 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 5000 تومان

* هم�كاري در زمينه مديريت بحران، گردش�گري، ارتباطات 
و فناوري اطالعات، محيط زيست، تجارت بين الملل، مالكيت 
معن�وي، كش�اورزي، صادرات، بهداش�ت و درمان، رس�انه، 

ورزش و ميراث فرهنگي از جمله اسناد امضا شده است 
* رئيس جمهوري در ديدار »لي كه چيانگ« نخست  وزير چين 
س�ند جامع مش�اركت راهبردي را نمادي از اراده دو كش�ور 

براي توسعه روابط دانست 
* رئيس جمهوري بر اهميت تقويت همكاري  هاي ايران و چين 

در سازمان هاي بين  المللي و منطقه اي تأكيد كرد 
 * نخس�ت وزير چي�ن: مذاكرات س�ازنده اي ميان دو كش�ور

در جه�ت توس�عه رواب�ط در موضوعات مختل�ف در جريان 
است 

* ل�ي ك�ه چيانگ بر تمايل پكن براي اجراي كامل س�ند جامع 
 مش�اركت راهب�ردي و تقويت هم�كاري و هماهنگي با تهران

در استمرار روند توسعه مناسبات دو كشور تأكيد كرد 
* نخس�ت وزير چين بر ض�رورت همكاري و هماهنگي ميان 
دو كشور براي توسعه امنيت در جهت تأمين منافع دو كشور 

تأكيد كرد 
* رئيس�ي در دي�دار رئيس كنگره ملي خل�ق چين بر اهميت 
نق�ش همكاري هاي پارلماني بر روند توس�عه همكاري  هاي 

دوجانبه تأكيد كرد 
 * رئيس جمه�وري چي�ن دي�روز در مح�ل كنگ�ره مل�ي خلق
 ب�ه ص�ورت رس�مي از رئيس جمه�وري اس�المي اي�ران

استقبال كرد

صفحه16صفحه4

زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت 

اعالم شد

تظاهرات سراسري بحریني ها عليه رژیم آل خليفه

در سالروز انقالب14فوریه

* رئيس كل سازمان خصوصي سازي: مرحله دوم سود سهام عدالت مشموالن تا پايان سال 
واريز مي شود 

* سهام تودلي ايران خودرو و سايپا به صورت بلوكي و از طريق بورس تا پايان سال واگذار می شود

 * م�ردم معت�رض بحري�ن در دوازدهمين س�الروز انقالب »14 فوريه«، در ش�هرهاي مختلف
به خيابان ها آمدند و عليه شاه اين كشور شعار دادند 

* نيروهاي امنيتي بحرين اقدام به شليك گاز اشك آور و بازداشت شماري از معترضان كردند 

امضاي20 سند همکاري
با حضور رؤساي جمهوري ایران و چين

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

دکتر حسن بلخاری

الهيات

زیبایی

حماسه پايداری

صفحه 11

خلبانی که یک تنه

با  ۶  هواپيمای دشمن 

جنگيد

معاون اول رئيس جمهوري:

* مخب�ر در اولي�ن رويداد »مديريت بحران ايران ق�وي 1401«: برنامه ريزي براي اقدامات 
پيشگيرانه در حوادث طبيعي الزمه مقابله با بحران است 

* باي�د م�ردم و مس�ئوالن ب�ه ص�ورت مس�تمر و طب�ق آخري�ن دان�ش جهان�ي آموزش 
 داده ش�وند و آخرين فناوري هاي روز دنيا در زمينه سيس�تم هاي هشداردهنده و امدادي

 استفاده شود 
* اگر دنبال يك كش�ور پيش�رفته و قوي هس�تيم بايد س�رمايه گذاري مناس�ب در زمينه 

مديريت بحران انجام پذيرد

نهضت مقاوم سازي بناها
بايد دركشور راه اندازي شود

صفحه2

صفحه4

صفحه2

* بر پايه مطالعات اخير سازمان زمين شناسي آمريكا، ايران 
و چين در 123 سال گذشته هر كدام 15 بار زلزله اي با قدرت 

بيش از 5/7 ريشتر داشته اند 
* زلزله ه�اي 123 س�ال گذش�ته در چين منجر ب�ه مرگ 823 

هزار نفر و در ايران باعث فوت 156 هزار نفر شده است 
* تركيه با 13 زلزله مهيب در 123 سال گذشته در رتبه سوم 

جهاني قرار دارد 

* رئي�س دولت ه�اي يازدهم و 

دوازدهم: حل مشكالت اقتصادي 

ايران مس�تلزم رفع تحريم ها و 

پاي�ان دادن به تصديگري دولت 

و خصولتي ها است

ایران رتبه نخست شدیدترین 
زلزله هاي123سال گذشته جهان 

را کسب کرد

روحاني: وظيفه ملي و شرعي ما 
کمک به دولت است

ضميمه روزنامه امروز

به ياد شاهرخ مسكوب
درد مشترک ما با آنان چيست؟

دکتر مهری بهفر

نسبت عشق و زيبايی
یادداشتهای دکتر اصغر دادبه

مفتون زيبايي  های شاعرانه
سيد مسعود رضوي

از روح به ارواح
منوچهر دین پرست

آيي�ن كش�ورداري از ديدگاه 
سعدي

حميد یزدان پرست

سفر رسمي رئيس جمهوري 
به چين

صفحه2

صفحه2

نوبت اول
آگهي فراخوان تجديدمناقصه عمومي 

همراه با ارزيابي كيفي
(تجديدمناقصه عمومي و  دو مرحله اي 

شماره  53135913) 
شركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد لوله فوالدي مورد نياز  خود جهت اجراى پروژه هاى گازرسانى استان سيستان 
ــتان را به شرح  ذيل و با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران  و بلوچس
ــي فني شركت گاز استان خراسان جنوبي از بين سازندگان و  (IGS-M-PL-001-2(1) - Jun. 2016 ) و مورد تأييد بازرس

ــركتهاي سازنده و يا تأمين كننده كه توانايي تأمين اقالم فوق  يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه ش
ــركت در فراخوان به سامانه تداركات الكترونيكى  ــركت در فرآيند ارجاع كار را دارند دعوت مي نمايد جهت ش و تهيه تضمين ش
ــماره فراخوان (2001091444000162) مراجعه و اسناد مناقصه را  ــتاد) به آدرس (www.setadiran.ir) به ش دولت (س

دريافت نمايند.
ــده نبوده ، در غير  ــخاص حقوقى ديگر به عنوان نماين ــد كنندگان مجاز به معرفى اش تذكـر : هيچ يك از تولي

اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفى شده خواهد بود. 
ــهامي خاص)- بيرجند- سايت  ــتان خراسان جنوبي (س نام و نشـاني دسـتگاه مناقصه گزار : شركت گاز اس
ــهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي-  اداري- بلوار پيامبر اعظم (ص)- ابتداي خيابان ش
ــر قراردادها :   ــن :  32392000-056 ، نماب ــتى : 9719866838 - تلف ــور قراردادها- كدپس ــه اول- ام طبق

056-32400523
ــده قانون بودجه-طرحهاي  ــرمايه اي (منابع بند ق تبصره 2 ماده واح محل تأميـن اعتبار پيمان : اعتبارات س

غيرعمراني) شركت گاز استان سيستان  و بلوچستان
ــت 0,172 اينچ (تقاضاي  ــوالدي 6 اينچ GRB با ضخام ــد 43500 متر  لوله ف ــوع تجديد مناقصه : خري موض

شماره 132019) 
نوع و مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت 
دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين 10,400,000,000 ريال ( ده 

ميليارد و چهارصد ميليون ريال) 
شرايط مناقصه گران :

داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح
توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما

داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد
توانايى رعايت استانداردهاى شركت ملى گاز ايران

ــات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران  ــي شده سال 1400  توسط مؤسس ارائه صورت هاي مالي حسابرس
الزامي است .

ارائه ايران كد كاال الزامي است.
ــور و حمايت از كاالى  ــوان توليدى و خدماتى كش ــتفاده از ت تذكـر  : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداكثر اس
ــات و شركت هاى ايرانى ثبت شده در فهرست توانمنديهاى مندرج در سامانه  ايرانى، ارجاع كار صرفاً به موسس

توانيران مجاز است .
برنامه زماني مناقصه :

مهلت دريافت اسـناد مناقصه و اسناد ارزيابى كيفى: از تاريخ 1401/11/26 لغايت ساعت 10:00روز 
دوشنبه مورخ 1401/12/01

آخرين مهلت بارگذاري اسـناد مناقصه و اسناد ارزيابى كيفى بر روي سامانه ستاد : ساعت 10:00 
روز دوشنبه مورخ 1401/12/15

اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1401/12/16 
ــايي پاكات الف و ب: ساعت 10:00 روز شـنبه مورخ 1401/12/20- سالن جلسات  زمان و مكان بازگش

شركت گاز استان خراسان جنوبي
ــنهادها ، پاكت هاى مالى شركتهاى  زمان و مكان بازگشـايي پاكات ج : پس از ارزيابى فنى بازرگانى پيش
ــتان خراسان جنوبي گشايش  ــالن جلسات شركت گاز اس ــرايط در تاريخ 1401/12/23 ، در محل س واجد ش
خواهد يافت.  الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده جهت گشايش پاكات مالي قطعي نبوده و با توجه به روند 
ــنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از  ارزيابي فني بازرگاني پيش

مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي اقدام خواهد نمود.
ــنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از  ــناد تا ارائه پيش با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اس
ــتاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ،  هر  طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (س
ــناد را تا آخرين مهلت ذكر شده در آگهى از  ــتى اس ــناد مناقصه ، بايس يك از مناقصه گران جهت دريافت و عودت اس

طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذارى نمايند . 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت تا قبل از  ــناد مناقصه را پس از بارگذاري در س ــت اس مناقصه گران مي بايس
ــيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت  شروع جلسه كميس

گاز استان خراسان جنوبي نمايند .
 www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http: //iets.mporg.ir ــايت هاي ــي در س ــن آگه  اي

و www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي  شناسه آگهى:1455288

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خراسان جنوبي

(سهامى خاص)

آگهى فراخوان تجديد ارزيابى كيفى 
مناقصه عمومى يك مرحله اى 

به شماره 183/1401/22
(نوبت دوم)

ــخت افزارى و نرم افزارى 360  بانك سـپه در نظر دارد خدمات نگهدارى و پشتيبانى س
ــور با تامين قطعه به مدت 2 سال را  ــتگاه خودپرداز برند  Edge منصوبه در سراسر كش دس
ــماره  ــق مناقصه عمومى يك مرحله اى، ( با ش ــام فرآيند ارزيابى كيفى از طري پس از انج
ــت  ــرايط واگذار نمايد . الزم به ذكر اس ــركت واجد ش ــه ش 2001001036000082 ) ب
ــنهاد  ــناد تا ارائه پيش كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى و مناقصه از دريافت اس
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
ــد و الزم است  ــتاد) به آدرس الكترونيكى (www.setadiran.ir) انجام خواهد ش (س
ــامانه مذكور و دريافت  ــران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در س مناقصه گ

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد 

به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.
* تاريخ فراخوان و انتشار اسناد در سامانه: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/11/25.

* آخرين مهلت دريافت اسـناد ارزيابى كيفى از سامانه: ساعت 15:00 روز پنج شنبه 
مورخ 1401/12/04.

ــاعت  * آخرين مهلت بارگذارى و تحويل اسـناد ارزيابى كيفى توسـط مناقصه گر: س
15:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/18.
اطالعات تماس دستگاه  مناقصه گزار:

ــان 33– پالك 54 – طبقه  ــدان آرژانتين – خيابان الوند – نبش خياب ــران – مي آدرس : ته
ششم – اداره كل تامين و پشتيبانى – دايره مناقصات  تلفن : 35911530 - 35911531

بانك سپهـ   اداره كل تامين و پشتيبانى 
شناسه �گهى :1455451                   � �لف :4529

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با  اخـذ سپـرده

RHP-0022105004-T29 :درخواست شماره
موضوع آگهي : ساخت  

AIR    COOLER    BUNDLE   A-03002

 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت ايـن شـركت
 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.

روابط عمومي و امور بين الملل

آگهى مناقصه يك مرحله اى 
همراه با  ارزيابى كيفى  

نگهدارى و پشتيبانى از شبكه رايانه اى
شماره مناقصه 1401/15  

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2001004340000038)

ــادى صنايع معدنى و  ــركت منطقه ويژه اقتص 1- نام دسـتگاه مناقصه گزار: ش
فلزى خليج فارس

ــهيد  2- نشـانى دسـتگاه مناقصه گزار: بندر عباس – كيلومتر 13 بزرگراه ش
رجائى جنب پاسگاه نيروى انتظامى خونسرخ - تلفن  33592201-10  (076)

3  - موضوع  مناقصه :  نگهدارى و پشتيبانى از شبكه رايانه ايى
4- مبلغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: مبلغ 2،750،000،000ريال كه به 

صورت فيش واريزى يا ضمانت نامه بانكى به نفع  مناقصه گزار 
5- قيمت اسناد و شماره حساب: مبلغ1،500،000ريال  به شماره حسابى كه در 

سامانه ستاد قيد شده است واريز گردد.
ــت  ــان وق ــت پاي ــخ 1401/11/26 لغاي 6- مهلـت فـروش اسـناد:  از تاري

ادارى1401/12/3
ــر تا پايان وقت  ــناد حداكث 7- مهلت تحويل اسـناد :  مهلت تكميل و تحويل اس

ادارى مورخ1401/12/21
ــاعت 10/00  ــايى پاكات راس س 8- زمـان و محل بازگشـايى پاكات: بازگش
ــادى صنايع معدنى و  ــالن كنفرانس منطقه ويژه اقتص مورخ1401/12/22در س

فلزى خليج فارس صورت خواهد پذيرفت.
ــال  ــناد مناقصه تا ارس ــه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل اس 9-كلي
دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
ــت  ــد.الزم اس ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش دولت (س
ــايت مذكور و  ــورت عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در س مناقصه گران در ص
ــازند.  ــركت در مناقصه محقق س ــت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش درياف
ــامانه تاريخ 1401/11/26مى باشد.اطالعات و اسناد  تاريخ انتشار فراخوان در س
ــتاد به مناقصه گران ارسال  ــال دعوتنامه از طريق سامانه س مناقصه عمومى و ارس

خواهد شد.
www.PGSEZ.ir    :10- نشانى سايت شركت

روابط عمومى منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس 

(نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي  دو مرحله اى (نوبت اول)

ــورت  ضمانت نامه  نوع تضمين شـركت در مناقصـه (فرآيند ارجاع كار): بص
ــماره  ــاب جارى ش ــز وجه بحس ــا واري ــده بانكي  ي ــك تضمين ش ــا چ ــي  و ي بانك
ــران بزرگ بانك صادرات  ــركت توزيع نيروى برق ته 0101801171004 بنام ش
شعبه مالصدرا و يا بلوكه از حساب مطالبات  تاييد شده نزد شركت توزيع نيروى برق 

تهران بزرگ ارائه نمايند.
ــپرده هاي كمتر از ميزان  ــپرده ، سپرده هاي مخدوش ، س ــنهادهاي فاقد س به پيش

مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ــركت در مناقصه ، مبلغ 1,500,000ريال بصورت  مبلغ فروش اسـناد: جهت ش
ــامانه تداركات  ــايت س ــق درگاه پرداخت اينترنتي س ــاً  از طري ــي  صرف الكترونيك
ــاني  www.setadiran.ir  - اقدام به خريد اسناد نمايند  الكترونيكى دولت به نش
ــنهاد  ــناد مناقصه تا ارائه پيش ــزارى مناقصه از دريافت اس ــه مراحل برگ ضمنا كلي
ــايى پاكت ها و اعالم و قبول برنده  از طريق همين درگاه انجام  مناقصه گران ،  بازگش
ــد و مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت  خواهدش

ــركت در مناقصه محقق  ــاى الكترونيكى را جهت ش ــور و دريافت گواهى امض مذك
سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/11/27 مى باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت 
مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه بعهده برنده مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  
 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات

http://www.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ  (سهامى خاص)

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خريد انواع كليد فيوز فشار ضعيف معمولى و گردان  مورد نياز خود از توليد كنندگان داخلى واجد شرايط  اقدام نمايد. 
شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال):

خريد كليد فيوز فشار ضعيف گردان خريد كليد فيوز فشار ضعيف معمولىشرح
20010927340000822001092734000081شماره مناقصه

011010379011010376شماره مرجع مناقصه

شرح مختصري از كاال
(نوع ، كميت وكيفيت كاال):

تعدادواحدنوعتعدادواحدنوع
عدد1000كليد فيوز فشار ضعيف گردان 250 آمپر بدون فيوزعدد2000كليد فيوز فشار ضعيف معمولى 250 آمپر بدون فيوز
عدد300كليد فيوز فشار ضعيف گردان 400 آمپر بدون فيوزعدد500كليد فيوز فشار ضعيف معمولى 400 آمپر بدون فيوز

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار 
1,597,000,000ريال1,902,000,000 ريال(تضمين شركت در مناقصه)( ريال )

از  روز پنجشنبه  تاريخ 1401/11/27   لغايت روز چهار شنبه  تاريخ 1401/12/03 مهلت فروش اسناد
تا ساعت 9 صبح روز شنبه   تاريخ 1401/12/20مهلت   تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 11صبح روز يكشنبه تاريخ 1401/12/21ساعت 9 صبح  روز يكشنبه   تاريخ 1401/12/21تاريخ بازگشائي
داردارزيابى كيفى

مناقصه گر مي بايست توليد كننده داخلي كليدفيوز بوده و پروانه بهره بردارى به همراه گواهى ظرفيت توليد ساليانه ارائه گردد.صالحيت و گواهينامه الزم  
تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ  اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  محل بازگشائى: سالن جلساتمحل تحويل و بازگشايي اسناد

www.day24.ir

 شـركت آب منطقه اى اسـتان كرمان در نظر دارد، طرح شـيرين سـازى و انتقال آب از درياى عمان به اسـتان كرمان

ــاركت عمومى و خصوصى به سـرمايه گذار  ــارى و در قالب قراردادهاى مش ــنامه هاى ج ــت قوانين و مقررات و بخش ــا رعاي  را ب
ــيله از اشـخاص حقيقى يا حقوقى عالقمند به سـرمايه گـذارى در اين زمينه ــذار نمايد. لذا بدينوس  بخش خصوصى واگ

 دعوت به عمل مي آيد.
تاريخ و زمان تهيه اسناد ارزيابى كيفى : از 1401/11/20 لغايت مورخ 12/6/ 1401 از ساعت 8 الى 14 

ــانى كرمان  ــركت آب منطقه اى با نش ــى هاى اقتصادى ش   محـل تهيه اسـنادارزيابى كيفى : دفتر تحقيقات، برنامه ريزى و بررس

خيابان پاسداران، ساختمان شماره 2  (4-32224482-034 داخلى 390 ) 
تاريخ تحويل اسناد ارزيابى: تا ساعت 14 وقت ادارى مورخ 1401/12/20 

ــاختمان  ــداران، س ــانى كرمان، خيابان پاس ــركت آب منطقه اى كرمان به نش ــت ش  محـل تحويل اسـناد ارزيابى : دفتر حراس

شماره 1، طبقه دوم .
شناسه آگهى :1457221 

شركت �� منطقه �� كرما�

آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار

فرآيند شماره 33/س/401
نوبت اول

پشت صحنه 101 رويـداد  تاريخـي
ناگفته هايي از حوادث تأثيرگذار بر اقتصاد و سياست ايران

نوشتـه  احمـد خـادم المله
قطع �قعي � 312 صفحه � چا� ���

براي كساني كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي سري در اخبار و تحوالت 
رسانه اي ايران دارند،  «احمد خادم المله» نامي آشناست. وي از ابتداي پيروزي 
انقالب اسالمي در اكثر تحوالت مهم ايران، از پيروزي انقالب اسالمي گرفته 
تا جنگ تحميلي عراق، پذيرش قطعنامه 598، انواع كودتاها و توطئه هاي 
آمريكايي تا تحريم ها و مذاكرات مهم، همواره در كنار مديران ارشد كشور، در 

مسئوليت هاي مختلف حضور داشته ودر انعكاس رسانه اي رويدادها و پشت 
صحنه آنها به عنوان خبرنگار، دبير، سردبير، مديرعامل ايرنا، مدير روابط عمومي 
و ارتباطات، مدير مسئول روزنامه و مشاور رسانه اي مقام هاي كشور در داخل و 

خارج از كشور نقش ايفا كرده است.
مهمترين ويژگي خادم المله اين است كه با همه دولت هاي پس از پيروزي 
انقالب اسالمي از نزديك همكاري داشته و هرگز عضو گروه و حزب خاصي نبوده 

و همين امر باعث شده وي به رويدادهاي ايران نگاهي ملي داشته باشد.
اثر حاضر مجموعه از سرمقاله هاي وي در سالهاي 94/93 است كه به قلم وي 
به رشته تحرير در آمده و در همه آن ها تالش كرده با همان نگاه ملي به پشت 

صحنه رويدادهاي كشور نگاه كند.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

آگهي مناقصه 
(نوبت دوم)

ــاخت و خريد يك دستگاه خودرو  شهرداري ساوه در نظر دارد جهت س
ــق مناقصه عمومي  ــاني 56 متري را  از طري ــان هيدروليكي آتش نش نردب
ــرايط مي توانند از تاريخ 1401/11/26  اقدام نمايد. لذا داوطلبان واجد ش
ــيون معامالت  ــرايط مناقصه از دبير كميس تا 1401/12/8، ضمن اخذ ش
ــا تاريخ  ــته ت ــده سربس ــنهاد خود را در پاكت ممهور ش ــهرداري پيش ش

1401/12/9 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
1ـ  قيمت برآورد اوليه مبلغ 675/000/000/000 (ششصد و هفتاد و پنج 

ميليارد) ريال مي باشد.
ــه  ــه 33/750/000/000 (سي وس ــركت در مناقص ــپرده ش 2ـ  مبلغ س
ــاب شماره  ــت كه بايد به حس ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون) ريال اس
0111711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي ساوه واريز يا ضمانتنامه 
ــد. (اصل فيش يا ضمانتنامه پيوست  ــاوه باش بانكي در وجه شهرداري س

پيشنهاد الزامي است.)
ــيده روز 1401/12/10 و  ــايي و قرائت پيشنهادهاي رس 3ـ   تاريخ بازگش
ــيون معامالت شهرداري  ــاعت 13 ظهر در محل دبيرخانه كميس رأس س

خواهد بود.
ــر به انعقاد  ــه به ترتيب هرگاه حاض ــوم مناقص 4ـ  برندگان اول و دوم و س

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5ـ   شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است.

ــناد مناقصه مندرج است و در  ــاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اس 6ـ   س
صورت نياز متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 42222820ـ086 تماس 

حاصل نمايند.
ــت شرايط اسناد و مدارك فني در سامانه ستاد بارگذاري  * الزم به ذكر اس

يوسفيان ـ   شهردار ساوه خواهد شد.
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مراسم امضای ۲۰سند همکاری و یادداشت تفاهم 
می���ان  ایران و چین ت  در حضور حجت االس���ام 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ روسای 

جمهوری دوکشور برگزار شد.
تفاهم های هم���کاری در زمینه مدیریت بحران، 
گردشگری، ارتباطات و فناوری اطاعات، محیط زیست، 
تجارت بین الملل ، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، 
بهداشت و درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی از 
جمله اسناد امضا ش���ده میان مقام های   ایران و چین 

است.
   سید ابراهیم رئیسی در دیدار با »شی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین با بیان این که ایران و چین دوستان 
روزهای سخت هستند و دوستی در روزهای سخت، 
تسریع و تسهیل کننده پیوندها در ایام دیگر است، اظهار 
داشت: تحکیم این پیوندها و دوستی ها در امنیت منطقه 

و جهان موثر است.
 رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت گس���ترش 
مناسبات دو کش���ور در زمینه های مختلف اقتصادی، 
تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی، اجرای سند جامع 
مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در 

جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست.
وی سفر هیات های اقتصادی و سیاسی دو کشور 
به پایتخت های یکدیگر و مذاکرات صورت گرفته بین 
طرفین را در گسترش مناسبات مهم و موثر توصیف کرد 
و افزود: با وجود مخالفت دشمنان جمهوری اسامی و 
چین با تحکیم و گسترش روابط دو کشور، این روابط 
با مدیریت مطلوب طرفین گام های بلندی را طی کرده 

است.
  رئیس جمهوری همچنی���ن با بیان این که ایران 
و چین دوس���تان روزهای سخت هستند و دوستی در 
روزهای سخت، تسریع و تسهیل کننده پیوندها در ایام 
دیگر است، افزود: تحکیم این پیوندها و دوستی ها در 

امنیت منطقه و جهان موثر است.
رئیسی در ادامه با استقبال از تاکید رئیس جمهوری 
چین بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسامی ایران 
و همچنین مقابله با یکجانبه گرایی در نظام بین الملل، بر 
لزوم مقابله با دخالت بیگانگان در نقاط مختلف جهان 

تاکید کرد.
وی همچنین با قدردانی از نقش مثبت و سازنده چین 
در گفتگوهای رفع تحریم، به پیمان شکنی آمریکایی ها و 
بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات اشاره 
کرد و گفت: غربی ها یک بار دیگر در مورد ایران گرفتار 
محاسبه غلط شدند غافل از این که ایران اسامی و ملت 
رشید آن بالنده تر و مطمئن تر از هر زمان دیگری در مسیر 

توسعه و پیشرفت قرار دارند.
رئیس جمهوری با اشاره به این که ایران مصمم به 
گسترش روابط دو کشور با رویکرد احترام متقابل است، 

تصریح کرد: توسعه روابط ایران و چین رو به جلو بوده 
است، اما آنچه انجام شده با آنچه که باید انجام می پذیرفته 
فاصله دارد و برای جبران این عقب ماندگی باید گام های 

بلندتری برداشت.
 رئیس جمهوری همچنین ضمن استقبال از ابتکار 
رئیس جمهوری چین در ارائه ط���رح »کمربند- راه« 
آمادگی ایران را برای اجرایی شدن این طرح اعام کرد.

تاکید بر گسترش همکاری های دو کشور در حوزه 
کشاورزی،  خودرو سازی، معدن، گردشگری و همچنین 
فعالتر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی، از دیگر 
محورهای س���خنان رئیس جمهوری در دیدار با رئیس 

جمهوری چین بود.
 رئیس���ی در پایان ضمن تمجید از همکاری چین 
در مقابله با همه گیری کرونا پیش از تولید واکس���ن در 
ایران گفت : خوشبختانه امروز جمهوری اسامی با تولید 
۶واکسن کرونا نه تنها به خودکفایی در این زمینه رسیده 
بلکه به یکی از معدود صادرکنندگان آن هم تبدیل شده 

است.
در این دیدار رئیس جمهوری چین هم با اشاره به 
روند رو به توسعه روابط ایران چین، اجرای سند جامع 
مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش 
روابط دو کشور بسیار موثر دانست و گفت: چین قاطعانه 

معتقد به توسعه روابط با ایران است.
 ش���ی جین پین���گ در ادامه با انتق���اد از اعمال 
یکجانبه گرایی و رفتارهای زورمدارانه کشورهای غربی 
در صحنه بین الملل افزود: متاسفانه این کشورها همچنان 
بر رویکرد غلط دوران جنگ سرد اصرار دارند و همین 
موجب آس���یب دیدن هنجارهای بین المللی و صلح و 

امنیت جهانی شده است.

وی ضمن حمای���ت از تمامیت ارضی جمهوری 
اسامی ایران، بر لزوم مقابله با یکجانبه گرایی، دخالت 
بیگانگان و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان تاکید 

کرد.
رئیس جمه���وری چین در بخ���ش دیگری از 
س���خنان خود در این دیدار از اع���ام آمادگی دولت 
چین ب���رای حمایت از ش���رکت هایی ک���ه تمایل 
به س���رمایه گذاری در ایران دارن���د، خبر داد و گفت: 
دولت چین همچنین برای توسعه همکاری ها در زمینه 
 تجارت و ترانزیت و مناسبات فرهنگی با ایران آمادگی

کامل دارد.
ش���ی جین پینگ در ادامه با قدردانی از مواضع و 
اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تروریسم، بر ضرورت 
اجرایی ش���دن هر چه سریعتر توافق هسته ای به عنوان 
یکی از دستاوردهای چند جانبه گرایی برای حل و فصل 

اختافات تاکید کرد.
رئیس جمهوری س���پس در دیدار»لی که چیانگ« 
نخست وزیر چین   سند جامع مشارکت راهبردی میان  
ایران و چین را نمادی از اراده دو کش���ور برای توسعه 
روابط دانس���ت و بر ضرورت تاش دو کشور برای 

اجرای کامل آن تاکید کرد.
  رئیسی که به دعوت رسمی رئیس جمهوری چین 
در رأس هیات عالیرتبه اقتصادی و سیاسی به چین سفر 
کرده است، در این دیدار   با اشاره به پیشینه همکاری های 
تاریخی و ارزش���مند دو تمدن بزرگ ایران و چین و 
همچنین توافق های مهم دو کشور در زمینه های مختلف 
اقتصادی و تجاری، بر گس���ترش هر چه بیشتر روابط 

دوجانبه تاکید کرد.
 رئیس جمهوری با مهم دانس���تن رویکرد چند 

جانبه گرایی به عنوان محور مشترک در مواضع بین المللی 
دو کشور، بر اهمیت تقویت همکاری های ایران و چین 

در سازمان های بین المللی و منطقه ای تاکید کرد.
 نخست وزیر چین هم در این دیداربا اشاره به سابقه 
تاریخی روابط و وحدت نظر دو کشور در رویکرد چند 
جانبه گرایی در جهان گفت: مذاکرات سازنده ای میان دو 
کشور در جهت توسعه روابط در موضوعات مختلف 

در جریان است.
 لی که چیانگ در ادامه، س���ند جامع مش���ارکت 
راهبردی میان دو کشور را از جمله دستاوردهای حاصل 
از توافق های فی مابین دانس���ت و بر تمایل پکن برای 
اجرای کامل آن و همچنین تقویت همکاری و هماهنگی 
با تهران در جهت اس���تمرار روند توسعه مناسبات دو 

کشور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار ایران  
در منطقه، بر ض���رورت همکاری و هماهنگی میان دو 
کشور برای توسعه امنیت در جهت تامین منافع دو کشور 

تاکید کرد. 
رئیسی در دیدار»لی جان شو«رئیس کنگره ملی خلق 
چین هم با تاکید بر اهمیت نقش همکاری های پارلمانی 
بر روند توسعه همکاری های دوجانبه، از حمایت های 
سازنده کنگره ملی خلق چین در جهت پیشبرد روابط 

راهبردی دو کشور قدردانی کرد.
وی با اشاره به سطح مناس���ب روابط دوستانه و 
قرابت های تاریخی دو کشور، از ایران و چین به عنوان 
دوستان دوران س���خت یاد کرد و   استمرار و تقویت 
مش���ارکت جامع راهبردی ایران و چین راموردتاکید 

قرارداد.
در این دیدار ضرورت اس���تفاده از ظرفیت ساز و 
کارهای منطقه ای و فرا منطقه ای مورد تاکید قرار گرفت. 
 گفتنی اس���ت که رئیس جمهوری چین دیروزدر 
محل کنگره ملی خلق چین به صورت رسمی از رئیس 

جمهوری اسامی ایران استقبال کرد. 
در این مراسم همچنین به افتخار رئیس جمهوری 
ایران و هیات عالیرتبه همراه ۲۱گلوله توپ ش���لیک 
 ش���د و هنگام ورود رئیسی به ساختمان کنگره  مارش 
خوشامد گویی توس���ط سه نفر از اعضای گارد احترام 
نواخته شد. در مراس���م استقبال رسمی، پس از گرفتن 
عکس یادگاری روسای جمهوری ایران و چین، اعضای 

هیات های عالیرتبه دو کشور معرفی شدند.
در ادامه پس از قرار گرفتن رئیس���ی و شی جین 
پینگ در جایگاه رسمی، سرود ملی دو کشور نواخته شد 
و سپس روسای جمهوری دو کشور از یگان تشریفات 

حاضر در مراسم سان دیدند.
با استقرار مجدد سران دو کشور در جایگاه رسمی 
همچنین گارد احترام از مقابل رئیسی و شی جی پینگ 

رژه رفت .

علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دول����ت دیروزاع����ام کرد:طبق 
آماررکورداشتغال هم درحوزه صنعت 
شکسته شده است که نشان می دهد 
سیاس����ت دولت برای رشد صنعت 
وجلوگیری ازراکد سازی وتعطیل و 
نیمه تعطیل شدن صنعت موفق بوده 

است.
به گزارش خبرنگار ما، وی بیان 
کرد: در حوزه جهاد کش����اورزی به 
دنبال افزایش حجم فضای گلخانه ای 
هس����تیم.همچنین کاهش ضایعات 
 محصوالت کش����اورزی و افزایش 
بهره وری در محصوالت س����یفی و 

سبزی راداشته ایم.
بهادری جهرمی در پاسخ به این 
سئوال  که آیا میزان اماک وزارتخانه ها 
برای مولد سازی مشخص شده است، 
بیان کرد: وزارتخانه های آموزش و 
پرورش و بهداشت و درمان اولین 
وزارتخانه های پیشگام برای معرفی 
اموال راکد خود بودند. لیست جزئی 
اموال هم اکنون در س����امانه مربوطه 
طرح مولد سازی به تفکیک استان و 
موردی قابل مشاهده عموم  است. 
این طرح   در اتاق شیش����ه ای   در 
حال اجر اس����ت. در باره وزارت 
آم����وزش و پ����رورش و وزارت 
بهداشت ۱۰۰درصد منابع حاصل از 
این مولد س����ازی برای بازسازی و 
بهسازی در اختیار وزارتخانه ها قرار 
می گیرد و در مورد سایر وزارتخانه ها 

این میزان ۵۰درصد است.
جلو قاچاق دارو گرفته شده است

بهادری جهرمی در پاسخ سئوال 
خبرنگار ما مبنی بر این که به گفته 
رئیس دفتر رئیس جمهوری از سال 
آینده درمان در بیمارستان های دولتی 
رایگان خواهد بود و با توجه به این که 
دولت در بودجه سال آینده اعتبارات 

بخش دارو را ۶۰ هزار میلیارد تومان 
کاهش داده اس����ت،بنابراین چگونه 
می توان با بودجه وزارت بهداشت 
بیماران را رایگان درمان کرد  گفت: 
اعتبارات بخ����ش دارویي در بودجه 

۱4۰۲ کاهش نداشته است و عاوه 
بر آن در طول ۱/۵ س����ال فعالیت 
دولت، اقدامات متعددي در حوزه 
بهداشت و درمان   هم براي تأمین 
زیرس����اخت هاي الزم و هم تأمین 
قابلیت هاي اجرایي خدمات رساني 
بهتر به مردم   صورت گرفته است.   
دولت با توس����عه پوشش خدمات 
بیمه اي مثًا با زیر پوشش قراردادن 
بس����یاري از داروها یا بیماري هاي 
خاص در حوزه ناباروري و زایمان ، 
9۰ درصد خدمات آنهارا زیر پوشش 
بیمه قرار داده است و بخش زیادي 
از هزینه هاي خدمات درماني آنها هم 
به بخش بیمه منتقل مي شود که کمک 

کننده  برای کاهش هزینه ها  ست.
وي افزود: با اج����راي طرح 

دارویار و تکمیل طرح الکترونیکي 
شدن نسخه ها که به بیش از 98درصد 
رسیده اس����ت؛ جلو هرگونه قاچاق 
دارو را گرفته ا یم و به نوعي موضوع 
ساماندهي شده اس����ت. بنابراین، با 

افزایش گس����تره افراد تحت شمول 
بیمه، بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر از شهروندان ایراني در یک سال 
گذش����ته، تحت پوشش بیمه درمان 
قرار گرفته اند که عموم این افراد از 
پوشش بیمه اي رایگان برخوردارند. 
یعني تمام کساني که جزو دهک هاي 
پایین جامعه ق����رار دارند، به طور 
رایگان زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند 
و امروز کسي در کشور وجود ندارد 
که از بیمه خدمات درماني برخوردار 
نباشد ،مگر آن که مورد شناسایي قرار 

نگرفته باشد.
بنابراین تقریباً تمام شهرونداني 
که مورد شناسایي قرار گرفته اند زیر 
پوشش درمان رایگان قرار دارند یعني 
این که بخش زیادي از مسیر حرکت 

به سمت رایگان س����ازي یا کاهش 
هزینه هاي این ط����رح قرار گرفته 

است.
سخنگوي دولت افزود: طرحي 
که وزارت بهداشت در صدد اجراي 

آن است و شما هم به سخنان رئیس 
دفتر رئیس جمهوري اشاره کردید، 
طرحي است که بتوان این ۱۰درصد 
باقیمانده از فرانش����یز را که بیماران 
در زمینه بستري مي پردازند آن را به 

تدریج حذف کرد.
ام����روز که با ش����ما صحبت 
مي کنم، در ش����هرهاي کوچک زیر 
۲۰ ه����زار نفر این طرح به   اجرا در 
آمده است؛ البته طرح در قالب اجراي 
نظام خانواده است، یعني کسي که در 
مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع 
بستري مي شود  هزینه اي را نخواهد 
پرداخت. این ط����رح به تدریج در 
مناطق محروم  در شهرهاي کوچک 

آغاز شده است.
برنامه ریزي وزارت بهداشت 

همان گونه ک����ه رئیس دفتر رئیس 
جمهوري اعام کرده   این اس����ت 
که طرح در س����ال آینده توسعه پیدا 
کند و تمام شهرها و در سطح کشور 

اجرا شود .
بهادري جهرمي گفت: همین 
منابعي که در الیحه بودجه پیش بیني 
شده اس����ت با درنظر گرفتن منابع 
الزم براي اجراي این طرح اس����ت، 
ان شاء اهلل مجلس هم همکاري الزم 
را در تصویب نهائي بودجه داش����ته 
باشد و در بودجه نهائي شود. در آن 
صورت طرح هم قابلیت اجرا پیدا 

خواهد کرد. 
افزایش قیمت با تصویب ستاد 

تنظیم بازار 
سخنگوی دولت در رابطه با ثابت 
نگاهداشتن قیمت کاالهای اساسی 
نزدیک به ای����ام نوروز به خصوص 
در خرده فروش����ی ها تصریح کرد: 
ستاد تنظیم بازار جایگاه های نظارتی 
ویژه ای را برای خرده فروشی ایجاد 
کرده است تا گشت های بازرسی از 
پیش از ایام نوروز تقویت شوند و 
برای جلوگیری از افزایش غیر منطقی 
قیمت ها، هر گونه افزایش قیمتی باید 
به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. 
طرحی در فروشگاه های زنجیره ای 
از ابتدای دهه فجر آغاز شده است 
و تا عید فطر ادامه خواهد داش����ت 
تا کاالهای اساس����ی مورد نیاز مردم 
تا تخفیف های حدود ۳۰درصدی 
ارائه شود.وی در باره جزئیات بسته 
وحدت آفرین به وی����ژه در حوزه 
ایرانیان خارج از کش����ور، بیان کرد: 
در امتداد مسیر ترسیمی مقام معظم 
رهبری در حوزه عفوهای قضائی، 
دولت هم تصمیم ب����ه ادامه امتداد 
گرفت. در این بسته در مورد ایرانیان 
خارج از کشور که اشتباهاتی داشتند 

یا در حوزه تخلفات در امتداد جرائم 
حوزه های عمومی و با همان نگاه با 
این تفکیک که حوزه های سازماندهی 
ش����ده با حوزه هایی که دچار سهو 
شدند متفاوت هستند، بسته ای آماده 
شده اس����ت که جزئیات آن توسط 

وزرای مربوطه ارائه خواهد شد.
     به����ادری جهرمی در باره 
واگذاری بدون ضابطه خودرو گفت: 
وزارت صنعت گزارش اولیه ای در 
این زمینه ارائه کرد و بازرسی ریاست 
جمهوری برای بررسی مواردی آن 
را ارج����اع داد و در همان گزارش 
ابتدایی تصمیمات اولیه اتخاذ شده 
است. هیچ یک از توافق ها قانونی 
نیست و دولت رسمیتی به آن اعطا 
 نمی کند و این موارد متوقف شد تا 
تصمیم گیری نهایی در باره متخلفین 
و روش پیشگیری از این اقدام اتخاذ 
شود. وی در رابطه با علت زیان دهی 
در صنعت خودرو طبق ادعای رئیس 
خصوصی سازی، گفت: سهم جدی 
ای از افزایش رشد اقتصادی به حوزه 
بهره وری اختصاص داده ش����ده و 
دولت به منظور اصاح این مشکل 
تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده است. 
مصوبه اخیر هیات دولت در صدور 
مجوز واردات خودروهای موجود در 
مناطق آزاد کشور کمک کننده همین 
مسیر خواهد بود و حجم گسترده ای 
از خودروها از این مسیر وارد خواهد 
شد و رقابت در ساخت خودروهای 
داخلی افزای����ش پیدا می کند. ما هم 
نباید بازار کاذب برای تولید خودرو 
ایجاد کنیم و هم تدابیری اتخاذ شود تا 
قیمت های مصرف کننده واقعی شود. 
نگاه دولت این است که با افزایش 
تولید و صدور مجوز واردات بتوان 
تعادلی در عرض����ه و تولید خودرو 

ایجاد کرد.

امضاي20 سند همكاري با حضور رؤساي جمهوري ايران و چين

سخنگوی دولت : نیمی ازدرآمد مولدسازی دراختیاروزارتخانه ها قرارمی گیرد

 سفر رسمي رئيس جمهوري به چين
 با دعوت رس��مي رئیس جمهوري چین، رئیس جمهوري ایران 
دیدار سه روزه از چین را آغاز كرد. با انتشار رسانه اي این خبر، بررسي، 
نقد و تحلیل درباره آن در رسانه هاي داخل كشور و همچنین در خارج 
از ایران كلید زده ش��د كه به طور عمده مي توان مجموعه انعكاس هاي 

خبري �  رسانه اي آن را چنین شمارش كرد: 
1� از چند ماه گذشته تاكنون رسانه هاي معاند فارسي زبان در اروپا 
و آمریكا با س��رمایه گذاري و هزینه پردازي میلیون ها دالر به خصوص 
از س��وي برخي از دولت ها در منطقه و ث��روت دالرهاي نفتي آنها 
همچنین از سوي دولت آمریكا و س��ه كشور اصلي اروپایي )آلمان، 
فرانسه و انگلیس( پرچم جنگ رواني خبري و تبلیغاتي علیه جمهوري 
اسالمي برافراشتند. این جنگ رسانه اي با محورهاي گوناگون همچنان 
ادامه دارد. از ش��اخص هاي عمده و محوري آن یكي هم این است كه 
جمهوري اسالمي ایران نه فقط در منطقه كه در صحنه روابط بین المللي 
به سوي انزواي كامل رفته است؛ در حالي كه واقعیت ها در صحنه تنظیم 
روابط دو و چند جانبه به خصوص در روابط اقتصادي همچنان خالف 
تصورسازي هاي تخریبي ناش��ي از جنگ رواني �  رسانه هاي معاند 
فارسي زبان و بنگاه هاي خبرساز صهیونیستي در غرب را نشان مي دهد. 
كلید خوردن سفر س��ه روزه و دیدار رسمي رئیس جمهوري اسالمي 
ایران از چین، شوك تخریبي براي ادامه جنگ رواني �  بنگاه هاي خبري 
� رسانه اي بیگانه علیه ایران شده است. محور اصلي در شرح و بسط 
خبري � تفس��یري دیدار رسمي رئیس جمهوري ایران از چین شوك 
بزرگي است كه بر محور »جمهوري اسالمي در انزواي بین المللي« قرار 
گرفته است و تا آنجا پیش رفته اند كه دولت چین را »دولتي فریبكار« 
در صحنه آرایي و براي امتداد جنگ رواني خود مدام تبلیغ و ش��رح و 
بسط مي دهند و تا آنجا كه بتوانند دیدار رئیس جمهوري ایران و هیأت 
همراه او را بي اهمیت و از پیش شكس��ت خورده ترسیم مي كنند و به 
خورد مخاطبان رس��انه اي خود مي دهند؛ آن هم از چند ماه گذشته با 

خبرسازي ها با شعار محوري »فاصله گرفتن پكن از تهران«.
2� »ژویونگ بیائو« مدیرعامل مركز تحقیقاتي در دانشگاه »النژو« 
چین با اش��اره به اهمیت دیدار آقاي رئیسي و هیأت همراه او از چین 
مي گوید: »همكاري در چارچ��وب ابتكار یك كمربند �  یك جاده و 
سازمان همكاري شانگهاي فضاي بیشتري براي همكاري چین و ایران 
فراهم مي كند و مي توان پیش بیني كرد پس از این دیدار روابط چین و 

ایران وارد مرحله جدید و باالتري شود.« 
در محاس��به و ارزیابي روابط چین و ایران بسیاري به گذشته هاي 
طوالني و تاریخي دو كشور اشاره كرده اند و آن را به صورت »اهرمي« 
كه همواره دو مل��ت بزرگ ایران � چی��ن و دولت هاي آنها در نظر 
دارند، تأكید كرده اند. در مقاله  اي كه از سوي رئیس جمهوري ایران در 
رسانه هاي چین در آستانه ورود آقاي رئیسي به پكن انتشار یافته است، 
آقاي رئیس��ي بر گذر تاریخي طوالني و عمیق دو ملت ایران و چین 
تأكید كرده اند. از سوي دیگر دولت چین، ایران را در غرب آسیا و حوزه 
خلیج فارس كشور و دولتي مهم و داراي قدرت استراتژیكي مي شمارد 
كه در روابط چین در آس��یا جایگاه خاص، ویژه و بس��یار مهم دارد. 
دولت هاي ایران و چین باور دارند كه نوس��ان ها در تنظیم روابط امري 
عادي و البته قابل پیش بیني است، اما اراده دولت ها در تهران و پكن نه 
تنها بر ادامه روابط دوجانبه مطلوب استوار است كه تأثیرگذار بر معادالت 

تجاري، سیاسي و فرهنگي در دو حوزه منطقه اي و بین المللي است.
3� در اغلب نقد كارشناس��ان اعم از سیاس��ي یا اقتصادي یكي 
از نكات برجس��ته،  محور »تجارت دوجانبه« چی��ن و ایران و اجراي 
پروژه هاي اقتصاد محور است. روابط تجارتي بین دولت ها قاعده و رسم 
معین و مشخص دارد و این نكته را به طور مشترك هم صاحب نظران 
اقتصادي و سیاسي دو كشور نظرپردازي مي كنند كه »روابط تجاري« 
بر محور »س��ود« و محاسبه آن استوار است و در چرخه روابط تجاري 
كشورها، نگاه هاي دیگر یا تأكید بر محورهاي فراتر از »سود و زیان« هر 
قرارداد تجاري، امري ثانوي اس��ت، یا چندان مؤثر نیست. چین امروز 
از قدرت هاي تعیین كننده در روابط اقتصادي جهان، به  ویژه در تنظیم 
روابط دو و چند جانبه تجاري و خدماتي اس��ت. روابط تهران � پكن 
در توافق هاي تجاري و خدماتي عنصري مهم است كه تحول مفید و 
الزم را براي بهینه سازي زیرساخت هاي اقتصادي و تجاري فراهم خواهد 

آورد.
دیگر كشورها چه صنعتي اروپایي )آلمان، فرانسه و انگلیس( یا 
آمریكا و روسیه و نیز اغلب كشورها در منطقه آمریكاي التین واقعیت 
مه��م و تعیین كننده چین امروز را به خص��وص در بخش هاي مالي �  
تجاري و ش��اید مهمتر از آن تكنولوژي، خدماتي و اجراي پروژه هاي 
سنگین فني � مهندسي به رسمیت شناخته اند و باور دارند، تا آنجا كه 
در ارزیابي سه قدرت بزرگ و برتر جهاني، از چین، روسیه و آمریكا نام 
مي برند. ظرفیت هاي بالقوه جهش روابط دو جانبه تهران �  پكن شناخته 
شده است كه در صورت اجراي بهینه قراردادها از هر دو طرف، تحول 
بزرگي را نه فقط در سطوح منطقه اي كه در صحنه بین المللي رقم خواهد 
زد؛ به  ویژه كه دولت چین همواره در گذر طوالني گفتگوهاي برجام با 

مواضع معقول از حامیان اصلي دولت ایران بوده و هست.
دیدار رئیس جمهوري كش��ورمان به همراه هیأت��ي از وزراي 
اقتصادي، صنعتي و مالي از چین را مي توان نقطه عطفي در مجموعه 

كنش ها و واكنش ها  در روابط منطقه اي و بین المللي ارزیابي كرد.  

معاون اول رئیس جمهوری:نهضت مقاوم سازي بناها
حس���ن روحان���ی رئیس بايد دركشور راه اندازي شود

دولت های یازده���م و دوازدهم 
گفت: امروز ه���م وظیفه ملی و 
شرعی ماست که هر نظر و فکری 
داریم به دولت منتقل کنیم. فارغ از 
این که فکر کنیم اثر دارد یا نه. باید 
به دولت کمک کرد که پروژه های 
نیمه تمام عمرانی مثل چند طرح 
بیمارس���تانی و ط���رح دریاچه 
ارومیه که در دولت قبل 9۷درصد 
پیشرفت داشته است را تکمیل کند 

و به بهره برداری برساند.
ب���ه گ���زارش جم���اران، 
حسن  حجت االسام والمسلمین 
روحانی، رئیس جمهوری س���ابق 
ایران در ادامه جلسات دوره ای خود 
با وزیران و معاونان رئیس جمهوری 
دولت های یازده���م و دوازدهم 
گفت: حل مشکات اقتصادی ایران 
مستلزم رفع تحریم ها و پایان دادن 
به تصدیگری دولت و خصولتی ها 
است. بدون سیاست خارجی فعال 
و حل مسائل با دنیا نمی توان انتظار 
بهبود شرایط اقتصادی را داشت. 
مردم باید به آینده اقتصاد کش���ور 

امیدوار شوند.
وی ب���ا قدردان���ی از مردم 
به خاطر ش���رکت باش���کوه در 
راهپیمایی ۲۲بهم���ن تاکید کرد: 
باید قدر این مردم را دانس���ت که 
علی رغم آن که گایه هایی دارند، به 
اصل نظام اعتقاد دارند و پای این 
نظام ایستاده اند. این موضوع را باید 
مغتنم دانست و آن را مقدمه یک 
راهبرد برای ترمیم سرمایه اجتماعی 

نظام بدانیم.
 رئیس جمه���وری س���ابق 
کشورمان با اشاره به این که گفتمان 
دولت های یازدهم و دوازدهم توسعه 
کشور از راه حل مساله تحریم ها 
و تشویق مردم برای سرمایه گذاری 
بود، تاکید کرد: با حرکت در این 

مس���یر کارهای بزرگ سیاسی و 
اقتصادی انجام شد. قبل از دولت 
یازدهم ما در آستانه حمله نظامی 
بودیم؛ یکی از رؤسای جمهوری 
غربی عضو۱+ ۵ به طور رس���می 
در مصاحبه مطبوعاتی اعام کرد 
در سال ۲۰۱۳برای حمله نظامی 
به ایران تصمی���م گرفته بودیم. ما 
نه تنها توانس���تیم از تهدید نظامی 

عبور کنی���م که حتی قطعنامه های 
تحریمی ک���ه ذیل فصل هفتم در 
شورای امنیت تصویب شده بود 
را بدون حتی یک روز اجرا، ملغی 
کردیم. امید م���ردم در آغاز دوره 
یازدهم در ایج���اد ثبات و بهبود 
ش���رایط اقتصادی مؤثر بود و ما 
می توانستیم در اسفند ۱۳99با رفع 
تحریم ها، این امید را احیا کنیم و 
حتی ش���روط ما برای رفع برخی 
تحریم های غیرهسته ای هم پذیرفته 
شده بود اما تصویب مصوبه اقدام 

راهبردی مجلس مانع آن شد.

 روحانی افزود: دولت   تدبیر 
و امید با س���ه فاجعه روبرو بود 
که ش���اید در قرن گذشته بی نظیر 
باشد؛ یکی شیوع کرونا که شرایط 
بس���یار خاصی ایجاد کرد. سه ماه 
روابط تجاری خارجی تعطیل شد. 
برای اولین بار در تاریخ، بهای نفت 
منفی ش���د، یعنی به قیمت کمتر 
از هزینه حمل می فروختند. پدیده 

دوم داع���ش بود که به عنوان یک 
جریان تروریستی گسترده  درصدد 
بود دو دولت همسایه ما را ساقط 
کند و تهدیدات امنیتی آن متوجه 
دنیا، منطقه و همچنین ایران می شد. 
س���ومین پدیده، روی کار آمدن 
ترام���پ در آمریکا بود که نه فقط 
از برجام ک���ه از دیگر معاهدات 
و قراردادهای مهم بین المللی هم 
خارج شد و جنگ اقتصادی را با 
ایران آغاز کرد. با این وجود ایران 
توانست دو بار آمریکا را در شورای 
امنیت س���ازمان ملل و سه بار در 

دادگاه الهه شکست بدهد.
وی، مقاومت مردم، هدایت 
رهبر معظم انقاب و تاش دولت 
به عنوان خدمتگ���زاران ملت را 
در عبور کش���ور از این سه پدیده 
منحصربه فرد قرن موثر دانست و 
اظهار داشت: در دوره اوج کرونا، 
رئیس دولت یکی از کش���ورهای 
همس���ایه تماس گرفت و گفت 

همیشه در فکر شما هستم که چطور 
تحت تحریم هستید و کرونا را اداره 
می کنید؟ ما از شرایط سخت کرونا 
عبور کردی���م؛ زمانی که در اروپا 
ماسک و وسایل ضدعفونی کننده 
و تخت بیمارستانی کمبود وجود 
داشت، در ایران مشکلی نداشتیم. 
امکانات و زیرساخت های ما قابل 
قبول بود و کادر پزشکی فداکاری 
کرد. رئیس جمهوری سابق اظهار 
داش���ت: در م���واردی که الزم 
می دانستم با مسئوالن دولت فعلی 
صحبت کردم؛ حت���ی در زمینه 

ح���ذف ارز 4۲۰۰تومانی گفتم 
ما ۲۵قلم کاال را از فهرس���ت ارز 
4۲۰۰تومانی خارج کردیم اما تاثیر 
منفی بر اقتصاد نداشت. در ابتدای 
دولت یازدهم، ارز کاالهای اساسی 
را از ۱۲۲۶توم���ان به ۲488تومان 
رس���اندیم اما تورم زا نبود. قیمت 
بنزین را در س���ال 9۳از 4۰۰به 
۷۰۰تومان رس���اندیم و با وجود 
هشدارهایی که درباره ایجاد تورم 
4۰یا ۲۵درص���دی می دادند، ولی 
تورم را افزایش نداد. همه این ها به 
دلیل این بود که مردم به آینده امید 
داشتند و امیدوار بودند که مسائل 
اقتصادی حل می شود. توفیق در 
تک نرخی کردن ارز شرایطی دارد 
که آرامش و امی���د در جامعه از 

الزمه های آن است.
رئیس دولت های یازدهم و 
دوازدهم گفت: امروز هم وظیفه 
ملی و شرعی ماست که هر نظر و 
فکری داریم به دولت منتقل کنیم. 
فارغ از این که فکر کنیم اثر دارد 
یا نه. باید ب���ه دولت کمک کرد 
که پروژه ه���ای نیمه تمام عمرانی 
مثل چند طرح بیمارستانی و طرح 
دریاچ���ه ارومیه که در دولت قبل 
9۷درصد پیشرفت داشته را تکمیل 

کند و به بهره برداری برساند.
روحانی عاوه بر بهبود رابطه 
با دنیا، عامل مهم رفع مش���کات 
را توجه به مسائل داخلی و احیاء 
اعتماد در مردم دانس���ت و افزود: 
اس���اس انقاب ما، مردمساالری 
دینی اس���ت؛ یکی از ملزومات 
اساس���ی مردمس���االری دینی، 
انتخابات است و روح انتخابات، 
رقابت واقعی اس���ت. با انتخابات 
بدون رقابت واقع���ی، رضایت 
مردم جلب نمی شود. بدون جلب 
رضایت مردم و حمایت آن ها هم 

هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس پژوهشکده این 
نهاد گفت: متاس���فانه همچنان بدنه های کارشناسی با مراجع 
قانونگذاری ما ارتباط وثیقی پیدا نکرده اند و مهمتر از آن اینکه 
نظرات مردم را در شکل گیری قوانین و مقررات کمتر می بینیم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در مراسم اختتامیه 
رویداد رقابت ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات 
 در نظام جمهوری اس���امی ایران گفت: متاس���فانه همچنان
 بدنه های کارشناسی به مراجع قانونگذاری ما ارتباط وثیقی پیدا 
نکرده اند و مهمتر از آن اینکه نظرات مردم را در ش���کل گیری 

قوانین و مقررات کمتر می بینیم.
رئیس پژوهشکده ش���ورای نگهبان در ادامه گفت: برای 

تدوین قوانین به ویژه قوانینی که مستقیما با حقوق مردم سروکار 
دارد نظامات مختلف برنامه های ویژه تری دارند و به صورت 
منظم نظرات مردم را دریافت می کنند و بعد نسبت به آن اقدام به 
قانونگذاری می کنند. لذا از این جهت باید فعال تر اقدام کنیم.

 این عضو ش���ورای نگهبان گفت: باید توجه ش���ود که 
ایده هایی که در چنین رویدادهایی ارائه می  شود واقعا قابلیت 
اجرا داشته باشند. آرمان ها در قانون اساسی در قالب اصول آن 
بیان شده و ما باید پایین تر از قانون اساسی و روی زمین نظر و 
ایده ای که می دهیم با توجه به شرایطی که در کشورمان وجود 

دارد، قابلیت اجرا هم داشته باشد.
کدخدایی گفت: طبیعتا اینها می تواند برای آینده کشور و 

عبور از بسیاری از مشکات امروزمان که در قانونگذاری و در 
سطح باالتر در بحث حکمرانی با آن مواجه هستیم، موثر باشد.

در ادامه سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 
نودم قانون اساسی مجلس شورای اسامی گفت: از زمان انقاب 
مشروطه موضوع اعتراضات و تجمعات سیاسی وجود داشت 
و تاکنون نتوانس���تیم چارچوب روشنی برای آن داشته باشیم. 
چارچوب های تجمعات و اعتراضات نسبت مستقیمی با تعیین 
تکلیف وضع گروه ها و احزاب و جمعیت های سیاسی دارد. 
در کشورهایی که این رویکرد روشن شده تکلیفشان با بحث 
اعتراضات و تجمعات روش���ن است چرا که چارچوب هایی 

شکل گرفته است که مسئولیت را برعهده بگیرند.

روحانی :وظیفه ملی و شرعی ما كمک به دولت است

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان: نظرات مردم را در شکل گیری قوانین كمتر می بینیم

 سخنگوی قوه قضائیه: 

بررسی ابعاد مسمومیت دانش آموزان 
قمی توسط نهادهای اطالعاتی و پزشکی 
س���خنگوی قوه قضائیه درباره مسمومیت دانش آموزان در شهر قم 
گفت: برای ش���رایطی که  از آذرماه در تع���دادی از مدارس دخترانه قم 
ایجاد شده، متأسف هس���تیم. در برخی مدارس قم دانش آموزانی دچار 
مسمومیت ش���دند و ۳۰تن از اولیای دانش آموزان  شکایتی را مطرح 
کردند. دادستان قم با همکاری ضابطان و مساعدت آموزش و پرورش 
قم در حالی بررس���ی ابعاد موضوع هستند وارگان های مختلف از جمله 
نهادهای اطاعاتی وحتی پزش���کی قانونی جلساتی برای شناسایی علل 

حادثه برگزار کرده اند  وبه جد موضوع را تعقیب می کنیم.
مسعودستایشی در نوزدهمین نشست خبری با رسانه هادر پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه »چرا دستگاه قضائی تاکنون برخوردی با فیلیمو با 
وجود گزارش ساترا نداشته است؟« اظهار داشت : موضوع در دادسرای 
عمومی و انقاب تهران مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات 
متخذه متعاقباً اعام می شود. نسبت به موضوع مطروحه اگر در مقررات 
قانونی مورد بحث، فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته باش���د و وصف 
مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً تصمیم الزم اتخاذ 

خواهد شد.
ستایشی درباره فرآیند عفو گسترده اخیر گفت:با استفاده از ظرفیت 
قضات باتجربه و ظرفیت رؤس���ای زندان ها در سریعترین بازه زمانی و 
اوقات خارج از وقت اداری حتی روزهای تعطیل کار تطبیق مصادیق با 
معیارها پیگیری  و نتایج نهایی به معاونت قضائی قوه قضائیه اعام می 
ش���ود. پرونده هایی که مربوط به بخش اول دستور العمل بوده است اعم 
از محکومان و متهمان حوادث اخیر، نسبت به پرونده های بخش دوم از 
نظر تقدم در رسیدگی ،در اولویت قرار دارند و تأکید شده است در تنظیم 
این معیارها دامنه ش���مول این عفو را تا جایی که مخالف قانون نباشد، 

بیشتر کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تعداد عفو شدگان    قابل توجه  است 
و تا زمانی که معیارها  پرونده به پرونده تطبیق داده نش���ود اعام آمار 
درست نیست و بعضی ها گفتند  ده ها هزار نفر ولی  اجازه دهید متعاقبا 

اعام می شود.
وی در باره اینکه آیا شماربازداشت شدگان حوادث اخیر مشخص 

است گفت: خیر، فعا بحث عفو مطرح است.
وی درباره دادگاه حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت:این پرونده 
۵ متهم دارد که اتباع بیگانه هستند  و دردادگاه کیفری شیراز جلسه اول 
۱8 بهمن و جلس���ه دوم هم ۲4 بهمن تشکیل شد ومنتظر اعام نتیجه 

نهایی هستیم .
سخنگوی دستگاه قضا  درباره عدم توزیع خودرو واحتکار آن  گفت: 
نسبت به مساله خودرو،  شورای رقابت، صمت و سازمان بورس و سایر 
مبادی نهادی و نظارتی مانند دادستانی کل و سازمان بازرسی ورود دارند  
اما اینکه عدم فروش، احتکار محسوب می شود یا نه باید از سوی سازمان 
دارای صاحیت که قانون آن را انتخاب کرده اس���ت، اعام شود که اگر 
احتکار محسوب ش���ود در صاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است 
و اگر در حوزه جرائم باش���د، به اقتضای موضوع باید در مراجع قضائی 

رسیدگی شود.
ستایشی درباره گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فوالد 
مبارکه گفت: کسانی که تریبون دارند نسبت به مسائلی که مطرح می کنند 
بیش���تر دقت کنند.عناوین باید پس از اثبات در مرحله تحقیقات به ویژه 
در مرحله دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و صاحبان تریبون از اظهارنظر 
خودداری کنند و ما در قوه قضائیه درباره  مس���ائل، اطاع رسانی شفاف 

خواهیم داشت .
وی درپاس���خ به سئوال خبرنگار ما درباره پرونده حمله به سفارت 
جمهوری آذربایجان  ونظریه پزش���کی قانونی درباره سامت متهم این 
پرونده با اظهار تأسف از حادثه رخ داده، با بیان اینکه تحقیقات این پرونده 
تخصصی اس���ت، گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و واجد 
محرمانگی اس���ت و پس از ادامه فرآیند رسیدگی و اتخاذ بعدی، موارد 

اطاع رسانی خواهد شد.
ستایشی درباره پرونده خبرنگاران بازداشتی و شرایط عفو آنها گفت: 
عفو، معیاری است و پرونده  تمامی محکومان و متهمان با معیارها تطبیق 
قرار داده می شود و در صورتی که منطبق با معیارها باشند، عفو می شوند. 
همه این بازداشتی ها تا روزهای آینده مورد بررسی قرار می گیرند و در 

صورت انطباق با معیارها به زودی آزاد می شوند.
وی درباره تخلفات در سازمان دامپزشکی گفت:یکی از سازمان های 
دولتی بر اس���اس گزارش های مردمی به ناحیه ۲8 دادسرای عمومی و 
انقاب تهران اعام جرم کرده و پرونده ای در این باره  تشکیل شده است 

که در مرحله تحقیقات قرار دارد.
وی درباره کاهش اطاله دادرسی گفت: برای کاهش اطاله دادرسی ، 
سامانه های هوشمند از جمله اباغ الکترونیکی ایجاد شده و موضوعات  با 
پیامک به اطاع طرفین پرونده می رسد. در حال حاضر 9۳ درصد اباغ ها 
به صورت الکترونیک و هوشمند صورت می گیرد و با امکان ثبت نام اتباع 
بیگانه، این شیوه افزایش می یابد.اکنون روزانه بیش از 9۰۰ هزار ورود با 
سامانه اباغ الکترونیک داریم و 8۰ درصد جلسات دادرسی الکترونیکی 

برگزار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش دیوان محاسبات درباره  ۲۶۰۰ 
حساب متفرقه دانشگاه علوم  پزشکی گفت:سازمان بازرسی کل کشور 
نامه های هشداری و اخطاریه هایی به دانشگاه علوم پزشکی ارسال کرده 
که برخی دانش���گاه ها نسبت به مسدودسازی حساب ها اقدام کرده اند و 

برخی دانشگاه ها هم در حال اقدام برای انسداد این حساب ها هستند.
 وی درباره عدم شفافیت عملکرد کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه در عرضه اینترنت گفت: کارگروه ۱۲ عضو دولتی و حاکمیتی 
دارد و رئیس آن دادس���تان کل کشور است. این کارگروه بر اساس ماده 
۵۷۰ قانون مجازات اسامی ش���کل گرفته و برخی مصوبات آن واجد 
طبقه بندی حفاظتی است و قابل انتشار نیست، اما مواردی که قانون اجازه 

دهد، گزارش های مصوبات آن اطاع رسانی می شود.

مع���اون اول رئیس جمهوری برنام���ه ریزی برای 
اقدامات پیش���گیرانه در حوادث طبیعی را الزمه مقابله با 
بحران برشمرد و گفت: باید برنامه ریزی ها طوری انجام 
شود که مردم در کاهش آسیب ناشی از حوادث و بایای 

طبیعی بسیج شوند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، محمد مخبر 
در اولین رویداد »مدیریت بحران ایران قوی ۱4۰۱« استفاده 
از آخرین فناوری های روز دنیا و بهره گیری از تجهیزات 
پیش���رفته را امری مهم برای پیشگیری و کاهش آسیب 
حوادث طبیعی برش���مرد و گفت:  باید مردم و مسئوالن 
به صورت مس���تمر و طبق آخرین دانش جهانی نسبت 
 به این حوادث آموزش داده ش���وند و همچنین آخرین 
فناوری های روز دنیا در زمینه سیستم های هشداردهنده و 

امدادی استفاده شود.
وی ادامه داد:  اگر از تجهیزات روز دنیا در مقابله با 
حوادث طبیعی استفاده نشود تلفات و خسارات با چندین 
برابر هزینه تحمیل می شود که به هیچ عنوان برای دولت 

و مسئوالن قابل قبول نیست.
مخبر در این مراسم که در مرکز همایش های موزه 
دفاع مقدس برگزار ش���د، افزود: سازمان مدیریت بحران 
 و دس���تگاه های مربوطه باید قبل از وقوع چنین حوادثی
 پیش بینی های الزم را انجام دهند و در حادثه ای مانند 
زلزله که عمدتاً گسل ها مشخص و قابل رصد است، باید 
نهضت مقاوم سازی بناها در کشور راه بیفتد و خود مردم 

با کمک مسئوالن عهده دار این مهم شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه   ایران در یک منطقه 

حادثه خیز قرار دارد به ارتب���اط بین مدیریت بحران و 
توسعه پایدار اشاره و تصریح کرد: در بین تمام مولفه های 
توسعه پایدار، مدیریت بحران جایگاه ویژه ای دارد و اگر 
برنامه ریزی مناسب در این زمینه انجام نشود توسعه پایدار 

در هیچ کشوری نمی تواند شکل بگیرد.
معاون اول رئیس جمه���وری گفت: اگر دنبال یک 
کشور پیشرفته و قوی هستیم باید سرمایه گذاری مناسب 

در زمینه مدیریت بحران انجام پذیرد.
وی همچنین با ابراز تأسف عمیق و همدردی دولت 
و ملت   ایران با حادثه دیدگان زلزله اخیر در کشورهای 
ترکیه و سوریه تاکید کرد: این زلزله مهیب دل هر انسان 
دردمن���دی را آزرده می کند و جمهوری اس���امی ایران 
آمادگی هر گونه ارائه کمک به مردم و دولت این کشورها 
را دارد و هم اکنون نیز با تمام قوت پای کار آمده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور هم در این مراسم با اشاره به 
اهمیت مدیریت بحران به ویژه در کشوری  مانند ایران و 
با اشاره به زلزله های خوی و   ترکیه و سوریه گفت: این 
وقایع هشداری است که باید آمادگی های خود را بیش از 
گذشته حفظ کنیم و مقابله با حوادث طبیعی نیازمند   نگاه 
به روز و نه سنتی است و باید ابعاد این حوادث با کمک 
مهارت های مدیریتی، انس���انی، نرم افزاری و تجهیزاتی 

کنترل شود.
گفتنی اس���ت: اولین رویداد مدیریت بحران ایران 
قوی ۱4۰۱تافردا در بخش های مختلف با همت وزارت 
 کشور، س���تاد مدیریت بحران و دستگاه های امدادی و 

خدمت رسان برگزار می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی 
مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، چاه های کشاورزی، سند مالکیت 
زمین های کشاورزی، ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین 
بازپرداخت تسهیات کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک ها را 

فراهم کند .
رحیم زارع در توضیح نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲،افزود: به موجب 
مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت 
نیرو ظرف مدت ۶ماه از اباغ این قانون، روستاهای باالی ۲۰خانوار کشور را که 
دارای تنش کمی   یا کیفی در تامین آب شرب یا بدون تاسیسات آبرسانی هستند 
شناسایی و به طرح آبرسانی تک روستاها و تکمیل مجتمع اولویت دار اضافه کند. 
منابع کل مبلغ این بند ۲هزار 4۰۰میلیارد تومان است که ۲۰درصد از این مبلغ برای 

روستاهای جدید هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجهاضافه کرد:طبق مصوبه کمیسیون، 
درآمد حاصل از افزایش عوارض صادرات محصوالت کش���اورزی آب بر برای 

اجرای الگوی کشت هزینه می شود.
زارع گفت: کمیسیون مصوب کرد کاشت زمین های کشاورزی مورد اختاف 
کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد، 
تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته های رفع تداخات جهاد سازندگی از جانب 
کشاورزان بامانع است.وی ادامه داد: طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف 
است امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاههای کشاورزی، سند مالکیت اراضی 
کشاورزی، ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت 
تسهیات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی 

و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.
وی در بخش دیگر س���خنان خود افزود:کمیسیون مصوب کرد فرماندهی 
انتظامی مکلف اس���ت از ابتدای سال ۱4۰۲سامانه تعویض پاک انواع خودرو و 
موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت 
برخط انجام گیردو مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت 

خودرو و فک و نصب پاک باشد. 
وی اظهار داشت: براساس تصمیم کمیسیون، تخلفات و جریمه های رانندگی 
بر اساس اعام پلیس راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی در سال آینده از طریق 

پیامک به مالکان خودرو اعام می شود.
زارع ادامه داد: به وزارت راه و شهرس���ازی اجازه داده شد حسب ضرورت، 
زمین ها و اماک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از 
شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه شهرها اختصاص دهد.

  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس:

 سندزمین های كشاورزی 
وثیقه بازپرداخت وام می شود
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به عنو�� عضو �صلى � �قا� جمشيد خليفه به عنو�� عضو على �لبد� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند. 
3� كليه ������ قر�����ها � �س���نا� تعهد��� شركت با �مضا� مشتر� توسط گر�� (�لف) به شر� �قايا� صيد محمد جمشيد� يا عليرضا �مين يا جمشيد خليفه � گر�� 
(�) �قا� �يما� قاضى ���� �حسائى (مديرمالى) � �� غيا� �يشا� �قا� بهر�� جمالى (سرپرست حسابد��� عمومى) به صو�� يك نفر �� گر�� (�لف) � يك نفر �� گر�� 

(�) همر�� با مهر شركت معتبر �ست. 
4� بخشى �� �ختيا��� � �ظائف هيئت مدير� مستند�� به ما�� 42 �ساسنامه� به شر� �يل به مديرعامل تفويض گر�يد: 

1� نمايندگى شركت �� بر�بر كليه ������ ��لتى � غير��لتى� موسسا� عمومى� مر�جع قضايى � ساير �شخا� حقيقى � حقوقى. مديرعامل مى تو�ند تما� يا قسمتى 
 �� �ختيا��� خو� �� به تش���خيص � مس���ئوليت خو� به هر يك �� �عضا� هيا� مدير� � كا�مند�� ش���ركت تفويض كند. 2� ��يافت مطالبا� � پر��خت �يو� شركت
3� صد��� ظهرنويس���ى� قبولى� پر��خت � ��خو�س���ت ����� تجا��. 4� �نعقا� هر نو� قر������ تغيير� تبديل� فسخ � يا �قاله �� �� مو�� �مو�� منقو� � غيرمنقو� كه 
مرتبط با موضو� ش���ركت باشد � �نجا� كليه عمليا� � معامال� مذكو� �� ما�� 2 �ساسنامه � �تخا� تصميم �� مو�� كليه �يقاعا�� با �عايت قانو� برگز��� مناقصا� � 
ساير قو�نين � مقر��� مربوطه. فر��� �جا�� � ��گذ��� �مو�� غيرمنقو� تحت هر عنو�� منو� به تصويب هيا� مدير� � �خذ مجو�ها� ال�� مى باشد. 5� �قامه هرگونه 
�عو�� حقوقى � كيفر� � �فا� �� هر �عو�� حقوقى � كيفر� �قامه ش���د�� �� هر يك �� ���گا� ها� ���سر�ها� مر�جع قضايى يا غيرقضايى �ختصاصى يا عمومى � �يو�� 
عد�لت ������ �� طر� شركت� �فا� �� شركت �� مقابل هر �عو�� �قامه شد� عليه شركت چه كيفر� � چه حقوقى �� هر يك �� مر�جع قضايى يا غيرقضايى يا عمومى � 
�يو�� عد�لت ������ با حق حضو� � مر�جعه به مقاما� �نتظامى � �ستيفا� كليه �ختيا��� مو�� نيا� �� ����سى �� �غا� تا �تما�� �� جمله حضو� �� جلسا�� �عتر�� به 
���� ��خو�ست تجديدنظر� فرجا�� ��خو�هى � �عا�� ����سى� مصالحه � سا��� �ستر��� �سنا� يا ���خو�ست يا �عو�� ��عا� جعل يا �نكا� � تر�يد نسبت به سند طر� � 
�ستر��� سند� تعيين جاعل� حق �مضا� قر�����ها� حا�� شر� ����� يا تو�فق نامه ����� � ��جا� �عو� به ����� � تعيين � گزينش ���� منتخب(با حق صلح يا بد�� 
��)� �جر�� حكم نهايى � قطعى ����� ��خو�س���ت صد�� بر� �جر�يى � تعقيب عمليا� ��� �خذ محكو� به � �جو� �يد�عى � تعقيب �نها� تعيين مصد� � كا�شناس���ى� 
�نتخا� � عز� �كيل � نمايند� با حق توكيل مكر�� �قر�� �� ماهيت �عو�� جلب ثالث � �فا� �� �عو�� ثالث� �عو�� متقابل � �فا� �� مقابل �نها� ���� شخص ثالث � �فا� 

�� �عو�� ���� شخص ثالث� قبو� يا �� سوگند� تامين خو�سته� تامين ضر� � �يا� ناشى �� جر�ئم � �مو� مشابه �يگر. 
عارف شرفى  - رئيس اداره ثبت شركت ها  شناسه �گهى: 1453501

آگهى تغييرات شركت پااليش نفت آبادان(سهامى عام) 
به شماره ثبت 1690 و شناسه ملى 14003570909

بانك رفاه كارگران

آگهى شناسايى خريدار سهام
به اطالع عموم مى رساند:

بانك �فا� كا�گر�� �� نظر ���� نسبت به 
��گذ��� بخشى �� سها� خو� �� شركت 
 پااليش نفت �ما� خمينى(��) ش���ا�ند
( س���هامى عا� ) بر�سا� ���� هر سهم 
به قيمت پاي���ه 23,398�يا� � با حد�قل 
خريد هر متقاضى به مبلغ 5,000 ميليا�� 
 �يا�� با شر�يط مناس���ب به متقاضيا� 

��جد شر�يط �قد�� نمايد. 
متقاضي���ا� مى تو�نند جهت كس���ب 
�طالعا� بيش���تر �� جزئي���ا� ��گذ��� 
 مزبو� با ش���ما�� تلفن ها� 41373302 
� 41373310 تما� حاصل فرمايند.  

آگهى مناقصه
شـركت شهرسـازى و خانه سازى 

باغميشه �� نظر ���� تا �مو�:
�لف- نگهبانى �فات���ر مركز�� �مو� �جر�يى� �مو� فر��� 
محل با���ها� مسقف � محصو� � ��با�� پا�كينگ ها� 
موتو��� برخى �� ��حد ها� مسكونى �� شهر� �شديه 
تبريز � هر جا� �يگر� �� مح���د��� فعاليت خو� �� 
تبريز � شهر س���رعين � تاسيسا� متعلق به شركت �� 

شهر ���ميه
�- تنظيف ساختما� ها� �فتر مركز�� �فتر فر�� � 
�مو� �جر�يى ��قع �� شهر تبريز � نگهد��� � �بيا�� فضا� 
سبز ساختما� ها� مذكو� �� �� طريق فر�خو�� عمومى � 
برگز��� مناقصه فيمابين شركت ها� حقوقى �يصال� 

به پيما� ��گذ�� نمايد.
لذ� �� �ندس���ته متقاضيا� حقوقى ����� شركت معتبر � 
مو�� تاييد مر�جع �يصال� كه ����� حد�قل 5 سا� سابقه 
مفيد �� �ين �مينه مى باش���ند جهت شركت �� مناقصه 

�عو� بعمل مى �يد.
 مق���ر� فرمايي���د �� �يا� هفت���ه (بغي���ر �� ���ها� 
پنج ش���نبه � تعطيل �سمى) � �� ساعا� ����� �� تا�يخ 
1401/11/30 لغايت 1401/12/6 با مر�جعه حضو�� 
 به �فتر مركز� �ين ش���ركت يا سايت �ينترنتى شركت 
به ���� www.baghmisheh.com بخش �خبا�- 
 مناقصا� مر�جعه � نس���بت به ��يافت �سنا� مناقصه 

�قد�� نمايند.

مناقصه عمومي يك مرحله اي
فراخوان مناقصه

شهر���� �صفها� ��نظر���� نسبت به �نتخا� 
پيمانكا� �يصال� جهت خريد تجهيز�� س���امانه 
نظا�� تصوير� ش���هر �صفها�� نسبت به برگز��� مناقصه عمومي 
� �نتخا� پيمانكا��� �يصال� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 

��لت جهت مناقصه ها� �يل �� �قد�� نمايد:

عنوان مناقصه
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 

(ريال)

1
پروژه خريد تجهيزات سامانه نظارت 

تصويري شهر اصفهان
3/500/000/000

كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� �� ��يافت � تحويل �س���نا� فر�خو�� 
تا با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 

��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.
متقاضيا� ش���ركت �� فر�خو�� �� صو�� عد� عضويت �� سامانه� 
نس���بت به ثبت نا� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (به صو�� 
برخط) بر�� كليه صاحبا� �مضا� مجا� � مهر س���ا�ماني �قد�� ال�� 

�� به عمل ���ند.
مو�عد �ماني:

� تا�يخ �نتشا� فر�خو��: 1401/11/25
� مهلت ��يافت �سنا� فر�خو��: 1401/12/9

� مهلت ��سا� پيشنها���: 1401/12/20
� �ما� با�گشايي پاكت ها: 1401/12/23

�طالعا� تما� � ���� �س��تگا�: �صفها�� بز�گر�� ش���هيد 
چمر��� �بتد�� خيابا� �ش���ر�� شمالي� جنب س���اختما� نظا� 
 مهندسي� مقابل (شهر���� منطقه7)� معا�نت حمل � نقل � تر�فيك� 

كدپستي: 8193614873
شما�� تما�: 34593737 � 031� ��خلي 215

روش واگذارىنام شركترديف
سرمايه شركت تعداد سهام قابل عرضه

(ميليون 
ريال)

ارزش پايه 
هر سهم 
(ريال)

ارزش پايه كل سهام
 عرضه شده  (ريال)

سپرده نقدى 
شركت در 

مزايده
موضوع فعاليت شركتشرايط فروش

درصد كلسهام قابل واگذارى 

1
شركت 

پتروشيمى 
شازند اراك

بصورت بلوكى، يكجا 
نقد و  يا نقد و اقساط 
به باالترين قيمت 

پيشنهادى (مزايده)

 4,067,426,721% 50,448,064,00084,540343,860,254,993,340
معادل %10 
قيمت پايه 

مورد مزايده 

يكجا نقد و يا نقد و اقساط
 به صورت

50% نقد 50% اقساط 
48 ماهه با 6 ماه تنفس و نرخ سود 

23% اقساط

احداث مجتمع پتروشيمى به منظور فعاليت در برخى 
رشته هاى پتروشيمى، شيميايى و صنايع وابسته به آن و تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاى 

پتروشيمى از قبيل اتيلن، پروپيلن، هيدروكربورهاى چهاركربنه، هيدروژن، نفت كوره(سى اى او)، 
هيدروكربورهاى هيدروژنه شده، بوتادين پلى بوتادين، بوتن يك، پلى اتيلن پلى پروپيلن، دواتيل 
هگزانول، اسيد استيك، وينيل استات، اتيلن كاليكول ها، انيلن اكسايد تركيبات آبى نيتروژن دار، 

اتوكسيالت ها و غيره. موضوعات فرعى شامل تشكيل انواع شركت ها و يا اخذ نمايندگى و ايجاد شعبه و 
 انجام هرگونه عمليات صنعتى، تجارى، توليدى، خدماتى، مالى، اعتبارى و بازرگانى 

كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براى تحقق اهداف و يا در جهت
 اجراى موضوع شركت ضرورت دارد.

قيمت فو�� قيمت پايه بر�� عرضه مى  باشد � بديهى �ست كه باالترين قيمت پيشنها�� مبنا� ثمن معامله خو�هد بو�.
 كليه قو�نين � مقر��� موضو� مز�يد� �� �طالعيه عرضه منتش���ر ش���د� توس���ط ش���ركت بو�� ����� بها��� تهر�� به ش���ما�� 181/125552 مو�� 1401/11/24 با�گذ��� شد� �� سايت ش���ركت بو�� ����� بها��� تهر��(www.tse.ir) ����� شد� 

� متقاضيا� شركت �� مز�يد� موظف به �عايت تمامى مفا� منتشر� �� �طالعيه عرضه مذكو� مى باشند.

آگهى عرضه سهام توسط شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى (سهامى عام)
بدينوسيله به �طال� عمو� مى �ساند شركت سرمايه گذ��� گر�� توسعه ملى (سهامى عا�) �� نظر ���� 50,44 % �� سها� تحت تملك خو� �� شركت پتر�شيمى شا�ند (سهامى عا�) با نما� شا��� �� بو�� ����� بها��� تهر�� �� با مشخصا� 

� شر�يط �يل� با شيو� مز�يد� به صو�� بلوكى يكجا نقد � يا نقد � �قسا� (50 % نقد � 50 % �قسا�) �� طريق بو�� ����� بها��� تهر�� عرضه نمايد.

3 اخبار داخلي

    تصویر خیره کننده »هابل«
   از برخورد سه کهکشان

 تلس���کوپ فضایی »هابل« تصویر خیره کننده ای از برخورد 
س���ه کهکش���ان در حال ادغام در یک صورت فلکی موسوم به 

»بوتس«)Bootes( ثبت کرد.
 به گزارش ایرنا از تارنمای سای تِک دیلی، این سه کهکشان 
در یک مسیر برخورد قرار گرفته اند و در نهایت به یک کهکشان 
واحد بزرگ تبدیل می ش���وند که در این فرآیند ساختار مارپیچی 

یکدیگر را از طریق تراکنش های گرانشی متقابل تغییر می دهند.
 در پیش زمینه این تصویر، کهکشانی دیده می شود که به آرامی 
در کنار مسیر برخورد در جریان است و در پس زمینه نیز شکل های 

تار مبهم شده ای از کهکشان های دورتری مشاهده می شوند.
 این سه کهکشان برخوردکننده که ستاره شناسان آن را با نام
SDSSCGB ۱۰۱۸۹می شناسند یک ترکیب به نسبت نادر از سه 
کهکشان بزرگ ستاره ساز است که در فاصله تنها حدود ۵۰هزار 
سال نوری از یکدیگر قرار دارند. هر چند این فاصله )که نور در 
مدت ۵۰هزار سال آن را طی می کند( ممکن است فاصله خوب 
و ایمنی به نظر برس���د اما در مقیاس نجومی این کهکش���ان ها در 

واقع همسایه های بسیار نزدیک یکدیگر هستند.
 همس���ایگان کهکش���انی منظومه خورش���یدی )کهکشان 
راه ش���یری( در فاصله دورتری هس���تند. برای مثال کهکش���ان 
آندرومدا)Andromeda( که نزدیک ترین کهکشان بزرگ نزدیک 
به کهکشان »راه شیری« محسوب می شود بیش از ۲.۵میلیون سال 

نوری با زمین فاصله دارد.
 انتظار می رود رصد این تالقی س���ه گانه کهکش���انی به 
ستاره شناس���ان در شناخت منش���اء بزرگ ترین و پرجرم ترین در 
کیهان یاری برساند. این کهکشان های بی نهایت بزرگ موسوم به 
»روشن ترین کهکشان های خوشه ای«)BCGs( هستند و چنانکه 
از نامشان پیداست به عنوان روشن ترین کهکشان ها در هر خوشه 

کهکشانی تعریف می شوند.
 ستاره شناسان تصور می کنند که این روشن ترین کهکشان های 
خوشه ای از طریق ادغام کهکشان های بزرگ و غنی از گاز همانند 

موارد مشهود در این تصویر شکل می گیرند.
 آنها از دوربین میدان گس���ترده )واید فیلد( هابلWFC۳و 
دوربین تحقیقاتی پیش���رفته)ACS( برای تحقیق در باره سه گانه 
کهکشانی استفاده کردند و امیدوار هستند که از این طریق نحوه 
شکل گیری پر جرم ترین کهکشان های موجود در کیهان را روشن 

کنند.
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حکمت نهج البالغه
15ـ از خدا پروا کنید، پروای خردمندی که توشۀ آخرت 
را پیش مي فرسـتد، و به خاطر بیم از دسـت دادن فرصت، 
در کار نیک پیشی مي جوید و براي اعمال خیر مي شتابد. 

امروز به فکر فردایش هست و آینده را در نظر دارد.

 معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردش���گری و صنایع دستی از حضور دبیرکل 
شورای جهانی صنایع دستی در هفتمین جشنواره 
بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر 
خبر داد و گفت: این جشنواره با عنوان سرو 
سیمین ۷از ۲۶بهمن تا ۴اسفندماه امسال در محل 

موزه ملی ایران برگزار می شود.
 به گزارش میراث آریا، مریم جاللی معاون 
صنایع دستی وزارت میراث، در تشریح برنامه های 
هفتمین جش���نواره بین المللی صنایع دستی و 
هنرهای س���نتی فجر که در محل سالن فجر 
این وزارتخانه برگزار ش���د، با اعالم این خبر 
اظهار کرد: ایران کشور جشنواره هاست اما تمام 
تالش م���ن و همکارانم این بوده که در این 
جشنواره تالش ها به ثمر برسد و به نتایج خوبی 
منجر شود. امسال هفتمین سال برگزاری این 
جشنواره است که با داوران و اعضای شورای 
جهانی صنایع دستی رایزنی شده و تعدادی از 
آن ها با سفر به تهران در این جشنواره حضور 

خواهند یافت.
 او گف���ت: تحق���ق اقتصاد  هویت بنیان 
چش���م انداز اصلی این دوره از جشنواره است 
و امید داریم بتوانیم نوآوری های خوبی در این 
حوزه داش���ته باشیم. تقویت توجه و تقویت 
زنجیره ارزش را دنبال می کنیم و هشت استراتژی 
مهم را برای این جشنواره برنامه ریزی کرده ایم.

 جاللی ادام���ه داد: با رونمایی از تمبر، 
هفتمین دوره جشنواره آغاز خواهد شد و در 
روز افتتاحیه بازدید میدانی از بخش های مختلف 
به عمل خواه���د آمد و نزدیک به ۱۵بخش 
جانبی برای این دوره از جشنواره تدارک دیده 
شده که یکی از مهمترین بخش های جانبی این 

جش���نواره، کاشت نمادین درخت سرو است. 
ضمن این که رادیو سرو سیمین نیز با تولید و 
پخش روزانه تا سه ساعت برنامه به معرفی این 

جشنواره می پردازد.
 جاللی خاطرنش���ان کرد: این در حالی 
است که سینما سرو سیمین ۷نیز به مناسبت 
برگزاری این دوره از جش���نواره تدارک دیده 

ش���ده و فیلم های مرتبط با حوزه صنایع دستی 
هم زمان با برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر پخش خواهد 

شد.
 او اف���زود: این جش���نواره محلی برای 
گفت وگو و تعامل هرچه بیشتر هنرمندان است. 
برای هر روز برگزاری این جشنواره یک رئیس 

افتخاری از میان پیشکسوتان حوزه صنایع دستی 
انتخاب شده و در هر روز کارگاه های تخصصی 
به ریاست رئیس افتخاری برگزار خواهد شد.

 معاون صنایع دس���تی وزارت میراث  در 
ادامه این نشست خبری اظهار کرد: با رایزن های 
فرهنگی کشورهای مختلف نیز مکاتبه و رایزنی 
شده و از آن ها برای حضور در جشنواره و بازدید 

از نمایشگاه آثار جشنواره دعوت شده است.
 ویدا توحدی، مدیرکل دفتر حمایت از 
آموزش و ترویج صنایع دس���تی نیز گفت: در 
این دوره از جش���نواره توجه ویژه ای به بانوان 
ش���ده است و به منظور معرفی اقوام مختلف 
کشور، اقوام با لباس ها و پوشش محلی خود 

شرکت می کنند.
 او افزود: همچنین مدرس���ان درجه یک 
برای کارگاه های تخصصی این دوره از جشنواره 
دعوت شده اند و داوران شناخته شده از جمله 
مهدی کش���اورز افشار، محمدتقی عاشوری، 
یوس���ف صمدی بهرامی، مهدی محمدی از 
ایران و ایتی سینگ و آسیف شیخ از هندوستان 
و ژوزف لو از سنگاپور به عنوان داور خارجی 

در این دوره از جشنواره حضور دارند. 
 به گفته وی هند، عمان، سنگاپور، فلسطین، 
کویت و ...  از جمله کشورهای شرکت کننده  
در این دوره از جشنواره هستند و ۵۰اثر خارجی 
از کشورهای گوناگون به دست ما رسیده است. 
ضمن این که بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده شش نس���ل از یک خانواده کالش باف 
از اس���تان کردستان در این جشنواره حضور 
خواهند داشت. مس���ن ترین کالش باف این 
خانواده ۱۰۷س���ال و کوچکترین آن ها ۱۳سال 

سن دارد.
 نادر زینالی رئیس کمیته استان های این 
جش���نواره نیز در این نشست خبری گفت: از 
گروه های هنری استان های مختلف برای حضور 
در این دوره از جش���نواره و اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری دعوت شده است. ضمن این 
که از هر استان ۲۰هنرمند صنایع دستی در این 

دوره از جشنواره حضور خواهند یافت. 

آغاز به کار هفتمین جشنواره صنایع دستی فجر در موزه ملی ایران 

آغاز هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی ایران در 
ترکمنستان، با اشاره به نزدیکی و خویشاوندی دو ملت گفت: هنرمندان ایرانی پیام آور 

دوستی بین دو کشور هستند.
به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارش���اد اس���المی، محمدمهدی 
اسماعیلی روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه در مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگی 
و نمایشگاه صنایع دستی ایران در ترکمنستان که با حضور مقامات عالی رتبه ترکمنستان 
و هنرمندان دو کشور در موزه هنرهای زیبای عشق آباد برگزار شد، بیشترین ظهور و 
بروز خویشاوندی دو کشور را در حوزه روابط فرهنگی دانست و گفت: اشتراکات 
فرهنگی دو کشور به قدری وسیع است که دل های مردمان ایران و ترکمنستان را به 

یکدیگر نزدیک کرده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه به همراه هنرمندان ایرانی حاضر در هفته فرهنگی 
ترکمنستان، پیام آور دوستی و مودت بین دو کشور هستیم، خاطرنشان کرد: چهار سال 
پیش نیز هفته فرهنگی ترکمنستان در شهر زیبای تهران برگزار شد، همچنین امیدواریم 
این رفت و آمدهای فرهنگی با وسعت بیشتری ادامه پیدا کند و ایران از آمادگی الزم 

برای برپایی هفته فرهنگی ترکمنستان در تهران برخوردار است.
وزیر ارشاد در ادامه خاطرنشان کرد: جغرافیای دو کشور از اورگنج، ابیورد و 
میهنه گرفته تا نیشابور، اصفهان و شیراز همواره در فرهنگسازی برای جهان نقش 
مهمی ایفا کرده است. از سویی هر دو کشور روزگاری قلب جاده ابریشم و محل 
تردد اقوام و فرهنگ های مختلف بوده اند و تحت هر شرایطی استقالل فرهنگی خود 
را حفظ کرده  و نه تنها به فرهنگ بیگانه اجازه نفوذ در فرهنگ بومی خود را نداده اند، 

بلکه مشاهیر بزرگی را نیز به جهان معرفی کرده اند.
دیدار با معاون رئیس جمهوری ترکمنستان

وزیر ارشاد همچنین عصر دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه با خانم مایسا 
مرادوف باز محمود اوا معاون رئیس جمهوری ترکمنستان در امور فرهنگ و رسانه 

دیدار و گفتگو کرد .
اسماعیلی در این دیدار با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس جمهوری ترکمنستان، 
تفاهم نامه های مشترک بین دو کشور به امضا رسید، تصریح کرد: اهتمام به مفاد این 
تفاهم نامه ها در تحکیم روابط دو کشور اهمیت بسزایی دارد و وزارت فرهنگ دولت 
جمهوری اسالمی به اجرای مفاد فرهنگی و هنری این تفاهم نامه پایبند خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در تمامی جشنواره های هنری، آمادگی میزبانی از هنرمندان 
ترکمنستانی را داریم، خاطرنشان کرد: برگزاری آیین نوروزی در یکی از شهرهای 
مرزی، تولید فیلم سینمایی با حوزه تمدنی مشترک و تولید آثار در حوزه کودک و 

نوجوان بخشی از توافقات کارگروه مشترک این تفاهم نامه به شمار می رود.
وزیر ارشاد در ادامه به حوزه وسیع همکاری های دو کشور در حوزه های فرهنگ، 
هنر و رسانه اشاره کرد و گفت: آماده توسعه همکاری های رسانه ای دو کشور و برپایی 

دوره های آموزش روزنامه نگاری برای اهالی رسانه ترکمنستان هستیم .
وی افزود: در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز عالقمندیم که کشور ترکمنستان 

به عنوان میهمان ویژه در این نمایشگاه حضور داشته باشد.
همچنین خانم مایسا مرادوف باز محمود اوا معاون رئیس جمهوری ترکمنستان در 
امور فرهنگ و رسانه در این دیدار از حضور چشمگیر هنرمندان ایرانی در برنامه های 
هفته فرهنگی ایران قدردانی کرد و گفت: با حمایت های ویژه رؤسای جمهوری دو 
کشور، هیأت های فرهنگی در حال تبادل نظر  هستند تا راهکارهای مختلفی برای 

گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکمنستان را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین شاهمرادف وزیر فرهنگ ترکمنستان در حاشیه این دیدار ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره جزئیات هفته فرهنگی ایران در ترکمنس���تان و نمایشگاه صنایع 
دستی هنرمندان ایرانی در عشق آباد گفت: وزارت فرهنگ ترکمنستان از اراده کافی 
 برای تولیدات مشترک و اجرای برنامه های مشترک با وزارت فرهنگ ایران برخوردار

 

است .  
  دیدار با وزیر امور خارجه

 همچنین اسماعیلی دیروز در ادامه برنامه های سفر خود با رشید اوز گلدیج 
مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

 وی در این دیدار گفت: به دنبال توسعه همه جانبه روابط دو کشور بیش از 
ایام گذشته هستیم.جمهوری اسالمی ایران همواره از توسعه همکاری های منطقه ای 

برای گسترش روابط استقبال می کند.
 وزیر خارجه ترکمنس���تان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اس���المی ایران 
برای برگزاری هفته فرهنگی در این کشور گفت: حضور پرشور مردم ترکمن در 
مراسم هفته فرهنگی ایران نشان داد که ترکمن ها به آداب، فرهنگ و تاریخ ایران 
تمایل دارند و در ۳۱س���ال گذش���ته ۲  کشور دوست و برادر برای همکاری های 
متقابل کارهای خوبی انجام دادند و خواهند داد و برای این فعالیت ها از دولت 

ایران تشکر می کنم.
 رشید اوز گلدیج مردوف به پیشرفت های صورت گرفته در تعمیق همکاری ها 
میان کش���ورهای حوزه دریای خزر هم اش���اره نموده و گسترش همکاری های 
چندجانبه و فراهم آوردن نشست مشترک در سطح کشورها در حوزه های فرهنگی 

را مورد تاکید قرار داد. 
 گفتنی است، روزهای فرهنگی ایران و نمایشگاه صنایع دستی ایران در ترکمنستان 
با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، غالمعباس ارباب 
خالص س���فیر جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان، سیدمحمود اسالمی معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ، محمدرضا بهمنی معاون همکاری های علمی 
و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مقامات عالی رتبه ترکمنستان بطور 

رسمی گشایش یافت.
بنا بر این گزارش بیش از ۵۰نفر از هنرمندان حوزه های مختلف فرهنگی هنری 
اعم از موسیقی، صنایع دستی تجسمی، نقاشی، بازی های رایانه ای و .. از سوی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برای حضور در هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان 
اعزام شده اند و قرار است در قالب هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان برنامه هایی چون 
نمایش فیلم های سینمایی ایرانی با ترجمه زبان ترکمنی، اجرای موسیقی هنرمندان دو 

کشور، صنایع دستی، جشنواره غذاهای ملی ایرانی و ... برگزار شود .
   گفتنی اس���ت، روزهای فرهنگی ایران و نمایش���گاه صنایع دستی ایران در 
ترکمنستان با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، غالمعباس 
ارباب خالص سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان، سیدمحمود اسالمی معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ، محمدرضا بهمنی معاون همکاری های علمی 
و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مقامات عالی رتبه ترکمنستان بطور 

رسمی گشایش یافت.     

كوتاه آموزشي-بهداشتی

توسعه »پزشک خانواده« به شهرها از اردیبهشت 1۴۰۲
 رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برنامه 
پزشک خانواده برای شهرهای باالی ۲۰هزار نفر جمعیت از اردیبهشت 
سال آتی اجرایی خواهد شد،گفت: امسال تصمیم بر این شد که برنامه 
پزشکی خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر را که از 
سال ها قبل شکل گرفته بود، تکمیل کرده و نظام ارجاع آن را با برطرف 

کردن ضعف ها، تقویت کنیم.
 دکتر مصطفی رضایی در گفتگو با ایس���نا افزود: هدف نهایی این 
است که پوشش برنامه پزشکی خانواده برای همه جمعیت شهری باالی 

۲۰هزار نفر )یعنی بیش از ۵۵میلیون نفر ( محقق شود.
 وی درباره تعداد پزش���کان مورد نیاز برای گسترش طرح پزشکی 
خانواده، توضیح داد: در قالب این برنامه قرار شده است که به ازای هر 
۳۰۰۰نفر یک پزش���ک عمومی و دو مراقب به کار بگیریم و این یعنی 
۱۹هزار پزشک برای اجرای طرح نیاز داریم که بخشی از این تعداد در 

بخش دولتی وجود دارد.
 او تأکید کرد: اما تعداد قابل توجهی را باید از طریق عقد قرارداد با 

پزشکان عمومِی بخش خصوصی فراهم کنیم.
  آموزش و پرورش: در سال جاری۲۰۰ آموزشگاه غیرمجاز تعطیل شده اند

 رئیس س����ازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از 
تعطیلی ۲۰۰آموزشگاه علمی غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و 
تأکید کرد که همه آموزشگاه های علمی که داوطلب زیر ۲۰سال سن می پذیرند، 

باید از آموزش و پرورش مجوز داشته باشند .
 احمد محمودزاده در گفتگو با ایسنا،در این باره اظهار کرد: آموزشگاه های 

غیرمجاز یا باید مجوز اخذ کنند یا بسته شوند.
 وی افزود: از ابتدای سال جاری ۲۰۰آموزشگاه غیرمجاز بسته شده اند و به 

شدت پیگیر ساماندهی آموزشگاه ها هستیم .
 رئیس س����ازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با 
تأکید براینکه اجازه فعالیت به آموزشگاه های غیرمجاز چه در فضای حقیقی و 
چه در فضای مجازی را نخواهیم داد، گفت: یک آموزش����گاه هرچقدر هم که 
خوب باشد، اگر مجوز فعالیت نداشته باشد نمی تواند ادامه بدهد. اولین اقدام باید 
این باشد که آموزشگاه های علمی برای زیر ۲۰ساله ها باید از آموزش و پرورش 

مجوز دریافت کنند.
 ۸۳درصد خوابگاه های علوم پزشکی نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند 
 مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت خوابگاه های دانشجویی گفت: ۱۷درصد از 
خوابگاه های ملکی دانشگاه های وزارت بهداشت از منظر فنی، شرایط قابل قبول 

را دارند و ۸۳درصد باقیمانده نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند.
 دکتر حمیدرضا اشراقی در گفتگو با ایسنا، درباره بودجه مورد نیاز برای 
بهس����ازی و خرید تجهیزات خوابگاه های دانشجویی گفت: تجهیز و بهسازی 
خوابگاه های دانشجویی مجردی در سال آینده به ۱۷۰۰میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد. حدود ۳۴هزار دانشجوی متأهل هم در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول 

به تحصیل هستند.
 مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه این انتظار وجود دارد که دانشگاه های وزارت بهداشت 
همانند دانشگاه های وزارت علوم در مبحث تغذیه دارای بودجه »نشان دار« شوند، 
گفت: برمبنای کارشناسی های مورد نظر سازمان برنامه  و بودجه، برای تأمین تغذیه 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، حداقل به مبلغ ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان 
یارانه در کنار درآمد اختصاصی دانشگاه ها نیاز داریم و این انتظار وجود دارد که 

این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.  
جذب محققان پسادکتری در حوزه تحقیقات کاربردی و علوم بنیادی

معاون دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از جذب محققان 
پسادکتری در حوزه های تحقیقات کاربردی، علوم بنیادی و پروژه های صنعتی 

در سال ۱۴۰۲خبر داد. 
 مهدی پاکزاد در گفتگو با مهر از ابالغ آئین نامه جدید محققان پسادکتری 
به دانشگاه ها تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: اجرای دوره های پسادکتری در 
حال حاضر در دانشگاه ها در حال برگزاری است اما گسترده نیست و بنا داریم 
به صورت سازماندهی شده آن را در سال ۱۴۰۲پیگیری کنیم.  پاکزاد با اشاره به 
اینکه در آئین نامه جدید، جذب محققان پسادکتری در ۴بخش صورت می گیرد، 
خاطرنشان کرد: نوع اول پسادکتری در بخش علوم بنیادی و پژوهش های بنیادی 

است که خروجی آن دانش، نگارش مقاله و ثبت اختراع است.
وزارت بهداشت: به دنبال حذف مراکز تحقیقاتی نیستیم

 معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با بیان اینکه ما به دنبال حذف 
مراکز تحقیقاتی نیستیم؛ گفت: حذف این مراکز برای ما هزینه دارد. اگر در نشست 
معاونان تحقیقات و فناوری کل کشور، مراکز تحقیقاتی با امتیاز منفی هیچ توجیهی 

برای کند بودنشان نداشته باشند، قطعاْ ما آن ها را سر و سامان می دهیم.
 دکتر یونس پناهی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که مراکز تحقیقاتی کشور 
پیش از این، برنامه های آینده خود را معطوف به تعداد مقاله، استنادات، اعضای 
هیأت علمی و مقاالت Q۱و  Q۲می کردند، خاطر نش����ان کرد: همه اینها الزم 
هستند؛ ولی ما به دنبال این هستیم که اثرگذاری اجتماعی داشته باشیم.   پناهی 
به شاخص دیگری اشاره کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی باید به ما نشان دهند که 

مقاالت و تولیداتشان چقدر در داخل خریدار داشته است.
 معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا مراکز 
تحقیقاتی وجود دارند که حد نصاب مورد نظر شما را کسب نکرده باشند و لغو 
مجوز شوند، گفت: در ارزشیابی سال گذشته تعداد سه مرکز بود که به آن ها نامه 

نوشتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد، مجوز آن ها لغو می شود.
 وی گفت: کم تر از ۱۰درصد مراکز تحقیقاتی ما Z scoreمنفی دارند. در 
گذشته مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز ما راه اندازی نشدند. برای مثال یک دانشگاه 
۵مرکز تحقیقات هم اسم دارد. این معنی ندارد. ما این ها را سروسامان خواهیم داد. 
حتی به دنبال این هستیم که مراکز تحقیقاتی که زمانی برای ما مسأله بوده و االن 

از اولویت وزارت بهداشت خارج شده اند را سروسامان دهیم.

مرکز آکادمی تئاتر کشور سال  آینده 
تأسیس می شود

 کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در جلسه معارفه چهار نفر از مدیران 
کانون های نمایشی انجمن هنرهای نمایشی ایران از راه اندازی مرکز آکادمی تئاتر 

در سال ۱۴۰۲خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، جلسه معارفه مدیران 
کانون های خیابانی، عروسکی، آیینی- سنتی و دانشگاهی انجمن هنرهای نمایشی 
ایران با حضور کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایش���ی در اداره کل هنرهای 

نمایشی برگزار شد.
 در این جلسه با حکم اسرافیل فرج الهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی 
ایران، امیرحسین حریری به عنوان مدیر کانون تئاتر دانشگاهی، مهدی صفاری نژاد 
به عنوان مدیر کانون تئاتر آیینی- سنتی، شهرام نوشیر به عنوان مدیر کانون خیابانی 

و عباس شاه محمدزاده به عنوان مدیر کانون تئاتر عروسکی منصوب شدند.
 مدیرکل اداره هنرهای نمایشی در ابتدای این مراسم گفت: مدیران مسلط و 
مناسبی برای حوزه های کانون نمایش خیابانی، نمایش عروسکی، نمایش آیینی- 
سنتی و دانشگاهی منصوب شده اند.  وی ادامه داد: ایران کشوری با سالیق مختلف، 
فرهنگ و آداب  و رسوم متفاوت است و کانون ها باید در کیفیت تولیدات نمایشی 
کشور بسیار تأثیرگذار باشند. کانون ها باید بستری برای فعالیت استان های کشور 
باشند و صمیمیت، رفاقت، هم افزایی و توسعه تئاتر کشور را تأمین کنند. چشم انداز 
اصلی ما وقوع اتفاقات زیبا برای تئاتر کشور در سال ۱۴۰۲است. هنرمندان تئاتر 
خیابانی در مناسبت های مختلف کشور حضور پررنگی دارند و می توان توسط 

کانون ها بودجه  خوبی برای ادامه فعالیت هنری آنها فراهم کرد. 
 در ادامه اسرافیل فرج اللهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور عنوان 
کرد: ما نماینده کل ایران هستیم و باید حامی تمام هنرمندان کشور باشیم و سعی 

کنیم برای همه افراد به ویژه افرادی که محدودیت امکانات دارند، تالش کنیم.
 در بخش دیگری از این مراسم نظری با اشاره به مؤثر بودن بخش کانون 
دانشگاهی بیان کرد: ما در تالش برای راه اندازی مرکز آکادمی تئاتر هستیم و این 
مرکز تخصصی نهادی برای ایجاد بورس تحصیلی است. این آکادمی در جذب 
نیرو توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بسیار مؤثر است، بنابراین دانشگاه ها 
باید درگیر شوند و جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی در کانون شکل بگیرد .

هشدار درباره آمار باالی سرطان های زنان در ایران
 دبیر اجرایی دهمین کنگره بین المللی سرطان های 
زنان، نس����بت به آمار باالی این س����رطان ها در ایران 

هشدار داد.
 به گزارش مهر، حمیدرضا دهقان منش����ادی، با 
اش����اره به آمار باالی ابتالی زنان به سرطان در ایران 
نسبت به آمار جهانی، گفت: متأسفانه ما نسبت به آمار 
جهانی افزایش باالتری از میزان مبتالیان به کانسرهای 
زنان را شاهد هستیم و حتی درصد ابتالء به سرطان 
نیز افزایش����ی اس����ت و همین امر در سال های آینده 
باعث افزایش بیشتر این اختالف نسبت به آمار جهانی 

خواهد بود.

 دهقان منشادی افزود: طبیعتاً با بهبود روش های 
درمان����ی، میزان بهبودی و امید به زندگی در بیماران 
س����رطانی افزایش پیدا کرده و این نکته بسیار مثبت 
و دس����تاورد بزرگی است که در جامعه جهانی اتفاق 
افتاده ولی همچنان ما در این زمینه، هم از نظر دارویی 
و هم از نظر اس����تفاده از تکنولوژی های روز فاصله 
داریم و عقب هستیم که امیدواریم به زودی با تالش 
مس����ئولین و همکاران جامعه پزشکی این فاصله به 

کمترین حد برسد.
 وی بی����ان کرد: یک����ی از دالیلی که ما میزان 
خیلی باالتری مبتال به کانسر دهانه رحم داریم، نبود 

واکس����ن های hpvدر کشور است. در حقیقت این 
واکس����ن که در کشورهای غربی به صورت واکسن 
اجباری برای دختران استفاده می شود، از بیماری هایی 
که باعث ایجاد کانسر دهانه رحم می شود جلوگیری 
می کن����د.  این متخصص رادیوتراپی انکولوژی افزود: 
واکس����ن hpvتنها واکسنی است که برای جلوگیری 
از سرطان استفاده می شود و هیچ یک از سرطان های 
دیگر دارای واکس����ن نبوده و امیدواریم که به زودی 
با برنامه ریزی های وزارت بهداشت و مسئولین، طرح 
واکسیناسیون خانم ها در سراسر کشور با واکسن فوق 

تحقق یابد و اجرایی شود. 

آمادگی جهاد دانشگاهی برای حمایت از طرح های برتر پژوهشی دانش آموزان 
 رئیس جهاددانشگاهی از اولین نمایشگاه دستاوردها و طرح های 
پژوهش���ی برتر دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول و دوم سمپاد 
بازدی���د ک���رد و از آمادگی این نهاد برای حمایت از این دانش آموزان 
به منظور به ثمر رس���اندن طرح هایش���ان و فراهم کردن زمینه بازدید 
آنها از دستاوردها و فناوری های پیشرفته در مجموعه جهاددانشگاهی 

سخن گفت.
 به گزارش ایسنا،دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاددانشگاهی، 
با همراهی دکتر الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
س���ازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و برخی از مدیران ارشد 
این وزارتخانه با حضور در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 
از اولین نمایشگاه دستاوردها و طرح های پژوهشی برتر دانش آموزان 

مدارس متوسطه دوره اول و دوم سمپاد بازدید کرد.
 مس���لمی نائینی در این بازدید با برخی از دانش آموزان دارای 
طرح های پژوهشی برتر در نمایشگاه به گفتگو نشست و گفت: آماده ایم 
تا زمینه بازدید این دانش آموزان از دستاوردها و فناوری های پیشرفته 

در مجموعه جهاد دانشگاهی را فراهم کنیم.
 وی با تقدیر از طرح های پژوهشی ارائه شده در این نمایشگاه از 

آمادگی برای تأمین زیرساخت های الزم برای به ثمر رساندن این طرح ها 
با همکاری پژوهشگران و استفاده از ظرفیت پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، 
مراکز علمی و دانش���گاهی و واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی خبر 

داد.
 اولین نمایشگاه دس�تاوردها و طرح های پژوهشی برتر دانش آموزان 
مدارس متوسطه دوره اول و دوم سمپاد کشور به منظور توس��عه، تعمیق 
و ترویج فرهنگ پژوهش، مطالعه و نوآوری، ش��ناس���ایی و معرفی 
اس��تعدادهای دانش آموزان مدارس س��مپاد در زمینه های مختلف علمی 
و فناوری، ب�ا همک�اری اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران به عنوان 

دبیرخانه کشوری برگزار شد.
 دانش آموزان در رشته های برق و الکترونیک، کشاورزی و منابع 
طبیعی، کامپیوتر، فیزیک و نجوم، مکاترونیک، شیمی، مکانیک، علوم 
اجتماعی و روان شناس���ی، عمران و معماری، ریاضی، علوم زیستی و 
پزشکی، هنر، علوم دینی و قرآن پژوهی، سلول های بنیادی، فناوری نانو، 
زبان و ادبیات فارسی، علوم شناختی، زبان انگلیسی، فناوری هسته ای 
و نظامی، هوش مصنوعی، علوم انس���انی و فلس���فه و کسب وکار آثار 

خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.  



بزرگترین پروژه تأمین مالی در توسعه ناوگان حمل 
و نقل درون شهری ایران با همکاری دولت، بانک مرکزی 

و شهرداری تهران به مرحله اجرا درمی آید. 
علیرضا زاکانی ش���هردار ته���ران در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار اطالعات ضمن تشریح جزئیات 
برنامه توسعه ناوگان مترو پایتخت گفت: قرارداد خرید 
630 دستگاه واگن مترو از جمهوری خلق چین به دلیل 
عدم تأمین 15 درصد منابع مالی و توقف گشایش اعتبار 
ارزی از س���ال 1395 راکد مانده بود که خوشبختانه با 
هماهنگی دولت، بانک مرکزی و شهرداری تهران این 

مشکل برطرف شد.
شهردار تهران گفت: اعتبار ارزی الزم برای خرید 
این تعداد واگن مترو تأمین ش���ده است و به محض 
پرداخت آن به سازنده چینی، ظرف یک سال آینده اولین 
رام از این قطارها وارد کشور می شود و بتدریج تا 5 
سال آینده تمامی واگن ها وارد خواهند شد. همچنین 
به موازات این خرید خارجی، بزودی قرارداد ساخت 
113 دس���تگاه واگن تولید ملی میان شهرداری تهران، 

جهاددانشگاهی و گروه صنعتی مپنا منعقد می شود.
وی با اشاره به اینکه دولت برای تأمین قطعات و 
ساخت این واگن ها که از تکنولوژی بسیار باالیی بهره 
مند هستند،77 میلیون یورو تخصیص داده است، افزود: 
اولین رام از این سری قطارها قبال ساخته شده و حتی 
فعالیت آزمایش���ی خود را در برخی خطوط بصورت 

محدود آغاز کرده است.
زاکانی گفت: البته برنامه توسعه ناوگان مترو تهران 
تنها محدود به ساخت این واگن ها نیست و به دنبال 
نوسازی و تجهیز ناوگان موجود هم هستیم. درهمین 
قالب ش���رکت واگن پارس با همکاری گروه صنعتی 

مپنا یک رام قطار با قابلیت های قطارهایی که قبال در 
ناوگان مترو فعال بود، تولید کرده و قرار شده است در 
نیمه اول سال آینده این قطار به ناوگان مترو پایتخت 
بپیوندد تا در ادامه از همین مسیر واگن های دیگر را 

تامین کنیم.
وی گف���ت: بالغ بر 80 درص���د از ناوگان 300 

دستگاهی واگن های دی.سی مترو تهران به دلیل کمبود 
قطعه قابلیت خدمت رسانی منظم ندارند. این نوع قطارها 
قدیمی هستند و برخی قطعات آنها دیگر در کشورهای 
خارجی تولید نمی شود. به همین دلیل به دنبال بازسازی 
واحدهای موجود هستیم تا ظرفیت 20 درصد فعلی را 

به حداقل 80 درصد افزایش دهیم.
ش���هردار تهران افزود: اعتبار 800 میلیارد تومانی 
الزم برای تأمین زیرس���اخت ها و به روز رسانی این 
واگن ها از سوی شهرداری تهران و بانک شهر فراهم 
ش���ده تا عملیات تعمیر، تکمیل و به روز رسانی آنها 
ظرف 3 س���ال آینده انجام شود.همچنین برای واگن 

های ای.سی ناوگان مترو پایتخت هم که مشکل تأمین 
قطعه دارند، اعتبار الزم فراهم شده و کار بازسازی آنها 

آغاز شده است.
همچنین س���ید جعفرهاش���می تشکری رئیس 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در 

گفتگوی دیگری با خبرنگار ما از خودکفایی حدود 85 
درصدی کشور در تولید واگن های مترو و قطعات آن 
خبر داد و گفت: نوسازی و به روزرسانی تجهیزات دو 

سوم قطارهای مترو تهران یک ضرورت است.
به گفته وی، خوش���بختانه در تولید شاسی، اتاق، 
تزئینات، بخش هایی از قوای محرکه و تجهیزات داخل 
واگن ها به خودکفایی رس���یده ایم و بدون هزینه های 
س���نگین ارزی می توانیم همه نیاز داخلی را خودمان 

تأمین کنیم.
تشکری هاشمی با اشاره به سابقه 10 ساله شرکت 
واگن سازی تهران در تولید بخش اعظم واگن های مترو 
گفت: این شرکت از همان ابتدای فعالیت خود تولید 
واگن های دوطبقه و واگن های یک طبقه خودکششی 
مترو را آغاز کرد و با پیشرفتی که تاکنون به دست آمده 
است، می توان گفت اکنون حدود 60 تا 70 درصد از 
واگن های دوطبقه خط 5 مترو و حدود 50 تا 60 درصد 
واگن های یک طبقه مترو در داخل کشور بومی سازی 
می ش���وند؛ البته هنوز به فناوری تولید لکوموتیو مترو 
در کارخانجات واگن س���ازی داخل کشور دست پیدا 
نکرده ایم، اما  کنسرس���یومی که با همکاری شهرداری 
تهران، جهاد دانش���گاهی و گروه صنعتی مپنا تشکیل 
ش���ده، گام بزرگ خود را برای ساخت لکوموتیوهای 

داخلی شروع کرده است. 
 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران ادامه داد: هرگونه سرمایه گذاری در این چرخه 
صنعتی، بس���یار سودآور و ضروری است؛ زیرا عالوه 
بر تهران، مجموعه ناوگان مترو در سایر کالنشهرهای 
ایران ظرف 10 س���ال آین���ده به 9 هزار واگن جدید 

احتیاج دارد.

4 اخبار اقتصادی
چهارشنبه 26  بهمن 1401- 24 رجب 1444 - 15 فوریه 2023-  سال نود و هفتم-  شماره 28332

نفت ، طال ، سكه و ارزخرید و ساخت 743 دستگاه واگن برای مترو تهران 

 

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

78/15 دالر 

84/85 دالر 

83/56 دالر

80/24 دالر 

1859/34دالر

 25521000 تومان

23930000 تومان

14530000 تومان

9420000  تومان

5010000 تومان

2141500 تومان

28500 تومان

43415 تومان

 46100  تومان

30537 تومان

49260 تومان

49500 تومان

34581 تومان

55800  تومان

56200 تومان

7760 تومان

12500 تومان

12900 تومان

سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

سكه طال طرح قديم )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 نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

دالر آمريكا)نرخ صرافی هاي مجاز(

دالر آمريكا)بازار آزاد(

يورو)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

يورو )نرخ صرافی هاي مجاز(

يورو)بازار آزاد(

پوند انگلستان)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

پوند انگلستان )نرخ صرافی هاي مجاز(

پوند انگلستان)بازار آزاد(

درهم امارات)نرخ نیما - معامالت صادراتي در فضاي غیر بانكي(

درهم امارات)نرخ صرافی هاي مجاز(

درهم امارات )بازار آزاد(

رابطه ایران و چین طی چند هزاره گذشته هیچ نقطه تاریک و پرتالطمی 
را شاهد نبوده و دو ملت متمدن و کهن همواره در دوره های مختلف تاریخی 
مسیرها و راهبردهای برد- برد را برای بهره مندی مضاعف از ظرفیت های 

توسعه ای هر یک از دو کشور یافته و طراحی کرده اند.
این رابطه متمدنانه یک روز در مسیری تجاری همانند جاده ابریشم شکل 
گرفته و روزی دیگر از طریق پوشش نیازهای مکمل اقتصادی و راهبردی. 
هر یک از طرفین توسط طرف دیگر رابطه ای که نه فقط منافع دو کشور را 
تأمین کرده بلکه با ایجاد ظرفیت ها و بسترهای جدید خدمتی قابل تحسین 

به رشد و توسعه جامعه بین المللی کرده است.
چین در سال های اخیر به  تدریج با کمک رشد و توسعه اقتصادی سریع 
خود به یک قدرت در تراز جهانی تبدیل می شود و ایران در جایگاه یک 
قدرت ثبات ساز و مسالمت جو متکی بر موقعیت جغرافیایی و مزیت های 
اقتصادی بالفعل و بالقوه خود بتدریج به پنجره ای بین چین و آسیای جنوب 

غربی و حتی اروپا تبدیل شده است.
دو کشور حتی با اوجگیری عملیات تخریبی رقبا و دشمنان خود به 
صورتی کامالً طبیعی به متحدینی بالقوه تبدیل شده اند که می توانند با به کارگیری 
ابزارهای متعدد در اختیار خود در حوزه های مختلف به صورت بالفعل نه 
فقط هزینه های توسعه یکدیگر را کاهش دهند، بلکه با ایجاد الگوی موفقی از 
همکاری، هسته اولیه همکاری گسترده تر در حوزه اوراسیا و ایجاد زنجیره های 

پرسود ارزش بین شرق و غرب این پهنه جغرافیایی را ایجاد کنند. 
ابتکار کمربند راه چین با راهبرد توسعه روابط همه جانبه با کشورهای 
همس���ایه و همسوی دولت سیزدهم نقاط تالقی متعددی داشته و دارد که 
می تواند با اتکا به ظرفیت های موجود به ایجاد گش���ایش های جدی در 

حوزه های مختلف اقتصادی دو کشور بینجامد.
رئیس جمهوری کشورمان در سفر به چین درصدد است با به کارگیری 
همه توان دولت و ملت های دو کشور این ظرفیت عظیم بالقوه را به صورت 

عملی و اجرایی در خدمت رشد و بالندگی دو ملت درآورد.
حوزه هایی همچون به کارگیری ابتکارات نوین در توسعه روابط پولی 
و مالی دو کشور، تولید و تأمین و انتقال امن انرژی مورد نیاز برای ایجاد 
زنجیره های ارزش در سطح منطقه، استفاده از ظرفیت بنادر و اتصاالت ریلی 
و زمینی راهبردی دو کشور، تأمین حداکثری نیازهای اساسی دو کشور بدون 
اتکا به طرف های رقیب ثالث، افزایش سطح صلح و ثبات منطقه ای با تعریف 
جدی همکاری های تجاری و سرمایه گذاری مورد عالقه طرفین در سطح دو 
و چند جانبه و مقابله مشترک با زیاده خواهی ها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه 

و غیره، مهمترین عرضه های همکاری طرفین محسوب می شود.
سال گذشته سند همکاری 25 ساله دو کشور به طور رسمی وارد مرحله 
اجرایی شد و با اقداماتی که دو طرف در برنامه های مشترک همکاری اقتصادی 
خود در دستور کار قرار داده اند، به زودی ثمرات اقتصادی این همکاری ها 

در عرضه دو جانبه و منطقه ای خود را نشان خواهد داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور، هماهنگی عالی روابط اقتصادی بین نهادهای اقتصادی 
طرفین را بر عهده دارد و به زودی با رفع موانع ناشی از اپیدمی کووید 19 
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین برگزار خواهد شد و  امیدواریم کمیسیون مذکور با ایفای نقشی سازنده 
موجبات سرعت گرفتن اجرای برنامه های مشترک همکاری دو کشور در 

زمینه های مختلف را فراهم کند.

آینده روابط با چین 

يادداشت اقتصادی

*سید احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی

در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده 
اس���ت 106 هزار میلیارد تومان درآمد از محل 

مولدسازی دارایی های دولت به دست آید.
هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس 
وزی���ر اقتصاد در گفتگو با فارس ضمن اعالم 
ای���ن مطلب درباره آخرین وضع الیحه بودجه 
1402 کل کش���ور اظهار داشت:  بررسی الیحه 
بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد و 
بندهای درآمدی الیحه بودجه به پایان رس���یده 
است و  هم اکنون در مرحله رسیدگی به بندها و 
تبصره های هزینه ای قرار دارد و به احتمال زیاد تا 
فردا بررسی الیحه بودجه در این کمیسیون تمام 
می شود و از روز یکشنبه هفته آینده به صحن 
مجلس ارائه می شود و نمایندگان هم چند روز 
فرصت خواهند داشت که گزارش نهایی تلفیق 
را مطالعه و بررس���ی کنند و در صحن مجلس 

تصویب کنند.
وی گفت: به نظر می رسد از حدود ششم 
اسفند مجلس به صورت سه شیفت به بررسی 

و تصویب الیحه بودجه سال 1402 بپردازد، باید 
تا آخر سال قانون بودجه تصویب شود که اگر 
در این مدت تمام نش���ود، مجبور خواهیم شد 

الیحه چند دوازدهم ارائه بدهیم.
قوامی در مورد پیشنهاد نمایندگان مجلس 
مبنی بر اس���تخدام کارکنان شرکتی دستگاه های 
دولتی گفت:  این پیش���نهاد بار مالی بر دوش 
دول���ت قرار می دهد، اما از یک طرف باید بین 
کارکن���ان دولتی و ش���رکتی یک هم جهتی به 
وجود آید. چون نیروهای ش���رکتی در هر سال 
حق سنوات نمی گیرند و یک حقوق ثابت دارند 
که به تناسب تورم رشد می کند و از سایر مزایا 
برخوردار نیستند و به تدریج انگیزه خود را از 
دس���ت می دهند؛ بنابراین باید نیروهای شرکتی 

تعیین تکلیف شوند.
وی گفت:  از طرفی تعیین تکلیف نیروهای 
ش���رکتی منابع می خواهد که مهمترین چالش 
آن منابع اس���ت و این کار س���ختی است که از 
طرفی بار مالی دارد و از طرفی باید عدالت بین 

کارمندان برقرار شود و سازمان برنامه و بودجه 
و س���ازمان اداری استخدامی در این زمینه باید 

تصمیم گیری کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد 
با اشاره به اینکه اگر ساماندهی نیروهای شرکتی 
تصویب شود سقف هزینه های دولت یک مقدار 
افزایش پیدا می کند،  گفت:  کمیس���یون تلفیق 
مجلس در حال حاضر بندهای هزینه ای الیحه 
بودجه را بررسی می کند و بخش درآمدی الیحه 

تمام شده است.
وی در م���ورد صرفه جویی در هزینه های 
جاری برای غلبه بر کمبود منابع درآمدی گفت: 
دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده اس���ت 
حقوق کارمندان دولت کمتر از تورم رشد کند. 
این یک نوع صرفه جویی اس���ت، به گونه ای که 
تورم در حال حاضر بیش از 40 درصد اس���ت، 
اما پیش بینی شده است حقوق کارمندان دولت 
20 درصد رشد کند و این یک سیاست انقباضی 

در زمینه هزینه ها به شمار می رود.

پیش بینی کسب 106 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی دارایی ها

فروش���گاه های زنجیره ای سراسر کش���ور 34 قلم کاالی اساسی رابا 
تخفیفات ویژه به فروش می رسانند. 

به گزارش ایرنا، منصور عالی پور  رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای با تأکید بر اینکه فروش فوق العاده از دهه فجر آغاز شده و تا 
عید سعید فطر ادامه می یابد، افزود: این طرح برای تقویت توان خرید و 
بهبود سبد معیشت هموطنان برنامه ریزی شده و اعضای اتحادیه کشوری 
فروشگاه های زنجیره ای با هماهنگی تأمین کنندگان کاالهای اساسی تخفیفات 

12 تا 30 درصدی انواع کاالهای تنظیم بازار را تدارک دیده اند.
وی با اشاره به اینکه هدف از فروش کاالها با تخفیفات ویژه، تالش 
برای ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه برای تأمین مایحتاج اساس���ی در 
آس���تانه س���ال نو و ماه مبارک رمضان است، اظهار داشت: در طرح ویژه 
ف���روش »از فج���ر تا فطر« 34 نوع کاال از جمله انواع برنج خارجی، مرغ 
گرم و منجمد و گوشت منجمد تنظیم بازار با تخفیفات ویژه و به صورت 

فروش فوق العاده عرضه می شود. 
رئیس اتحادیه کش���وری فروشگاه های زنجیره ای بیان داشت: اعضای 
اتحادیه در گروه پوش���اک، کیف و کفش و همچنین ش���یرینی و شکالت 
برای شب عید تدارک خوبی دیده اند تا در کنار محصوالت غذایی و دیگر 
ملزوم���ات مورد نیاز هموطنان، این محصوالت با ارائه تخفیفات ویژه در 

دسترس عموم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بازرسی و کنترل بازار برای نظارت بهتر و بیشتر بر 
کیفیت و قیمت کاالهای عرضه ش���ده در فروشگاه های زنجیره ای در ایام 

پایانی سال تشدید می شود.
فروشگاه های زنجیره ای با 9 هزار و 500 واحد فروشگاهی در سراسر 
کشور کاالهای اساسی و سایر ملزومات مردم را عرضه و توزیع می کنند.

عرضه ۳4 قلم کاالی اساسی تخفیف دار 
در فروشگاه های زنجیره ای 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
از واریز مبلغ 30 هزار میلیارد تومان 
سود سهام عدالت تا پایان سال جاری 
در مرحله دوم به حساب سهامداران 

خبر داد.
حسین قربان زاده در گفتگو با 
فارس اظهار داش����ت: مجموع سود 
سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 
1400 به مبلغ حدود 60 هزار میلیارد 
تومان بود که در مرحله اول حدود 30 
هزار میلیارد تومان سود به سهامداران 
عدالت در اوایل پاییز پرداخت شد و 
در مرحله دوم هم به همین میزان تا 
پایان سال جاری به حساب سهامداران 

عدالت واریز خواهد شد.
وی  مسؤولیت اصلی جمع آوری 
و توزیع سود را با شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه دانست و در 
پاس����خ به اینکه سهام عدالت برای 
بازماندگان از دو دهک پایین درآمدی 
به چه مرحله ای رسیده است؟ گفت: 
بر اس����اس بند )الف( تبصره قانون 
بودجه سال جاری قرار بر این است 
سهام عدالت به جاماندگان مشمول 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره(  و سازمان بهزیستی اختصاص 
یاب����د که در فاز اول 3/5 میلیون نفر 
شناسایی ش����ده است و آن را طی 
نامه ای در 22 خرداد س����ال جاری به 

دولت اعالم کردیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
گفت: دولت هم پیش نویس����ی تهیه 
ک����رده و در هیأت وزیران تصویب 
ش����د و این مصوبه رفت و برگشتی 
با معاونت حقوقی دولت داش����ت و 
در ماه های اخیر به تصویب رس����ید، 
ام����ا هیأت تطبیق مصوبات دولت با 
قوانین مجلس، دو ایراد به این مصوبه 

گرفت که یکی قابل رفع بود.اما ایراد 
دوم هیأت تطبیق مقررات مهم بود. 
این هیأت اعالم کرده بود که مصوبه 
دولت برای اختصاص س����هام به دو 
دهک کم درآمد باید در  شورای عالی 
سیاست های کلی اصل 44 مصوب 
شود که این شورا هم باید به ریاست 
رئیس جمهوری تشکیل شود و بعید 
است تا آخر سال جلسات این شورا 

برگزار شود. 
وی افزود:  رئیس شورای اصل 
44 رئیس جمهوری است و اعضای 
سه قوه در این شورا حضور دارند و 
باید در مورد اختصاص سهام عدالت 
به افراد کم درآمد تصمیم گیری کنند.

قربان زاده همچنین گفت: مطابق 
تفاهم نامه با وزارت صنعت، س����هام 
تودلی ایران خودرو و س����ایپا باید به 
صورت بلوکی و از طریق بورس تا 

پایان سال واگذار  شود.
وی گفت:  دولت در س����ایپا 5 
درصد و در ایران خودرو 17 درصد 
س����هام دارد و آنچه که مدنظر است، 
سهام تو دلی دولت در شرکت های 

زیرمجموعه این دو خودروساز است 
که باید تا آخر سال مطابق تفاهمنامه با 
وزارت صنعت، این سهام به صورت 
بلوک����ی و یکجا و از طریق بورس 

واگذار  شود.
شرکت سپرده گذاری مرکزی 
هم اعالم کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
سود س����نواتی 31 میلیون سهامدار 
که بی����ش از 6 هزار و 566 میلیارد 
تومان بوده با استفاده از سامانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( پرداخت 

شده است.
جزئیات واریز مطالبات جاری 
س����هامداران نشان می دهد که تا 19 
بهمن س����ال جاری 460 ناشر سود 
جاری 56 میلیون و 716 هزار و 480 
سهامدار را که شامل 64 هزار و 363 
میلیارد و 813 میلیون تومان می شود 
از طریق اطالعات س����امانه سجام 
توسط سمات واریز کرده اند.همچنین 
از ابتدای امسال تاکنون سود سنواتی 
31 میلیون سهامدار که شامل 6 هزار 
و 566 میلیارد و 474 میلیون تومان 

می شود، پرداخت شده است.

زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت اعالم شد 

صرافی های تضامنی با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طالی ایران، امکان 
معامالت حوالجات خرد ارزی را پیدا خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، امیر هامونی مشاور رئیس کل 
بانک مرکزی با اعالم این مطلب گفت: در فاز اول راه اندازی این مرکز، با 
استقرار دستگاه های دولتی از سامانه تامین ارز خدماتی سرفصل های مصوب 
بانک مرکزی رونمایی می شود و متقاضیان ارز خدماتی می توانند از بستر 

این مرکز ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه فاز دوم توسعه مرکز مبادله ایران مربوط به راه اندازی 
تابلوی حوالجات خرد ارزی است، اضافه کرد: تابلو حوالجات خرد ارزی 
با تمرکز بر صرافی های تضامنی فعال خواهد شد و صرافی های تضامنی در 
این تابلو نقش پررنگی خواهند داشت و امیدواریم که در آینده نزدیک این 
تابلو فعال شود.هامونی در مورد حوالجات ارزی کاال های اساسی تصریح کرد: 
عملیات صرافی، خرید و فروش، تسویه و جابه جایی صرفا ارز کاال های 

اساسی از طریق بانک ها و صرافی  های بانکی صورت خواهد گرفت.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی همچنین از عرضه ربع سکه در مرکز 
مبادل���ه ارز و ط���الی ایران خبر داد و اضافه کرد: از هفته آینده و بعد از 
تشریفات قانونی، عرضه ربع سکه از سوی بانک مرکزی و در مرکز مبادله 

ارز و طالی ایران آغاز خواهد شد.

امکان انجام معامالت حوالجات خرد 
ارزی توسط صرافی های تضامنی 

112 طرح بزرگ صنعت آب و برق تا پایان س���ال با حضور رئیس 
جمهوری در نقاط مختلف کشور به بهره برداری می رسد. 

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو دیروز در آیین اختتامیه »جشنواره ارزیابی 
روابط عمومی های صنعت آب و برق« با اعالم این مطلب گفت: در آغاز 
س���ال 1400 با ناترازی 16 هزار مگاواتی روبرو بودیم که با رش���د 5 تا 6 
درصدی مصرف برق در سال اخیر، وجود ناترازی به 20 هزار مگاوات در 
تابستان 1401 رسید؛ با این حال مدیریت مصرف و به کارگیری ظرفیت 

مدیریت مانع از خاموشی در دوران پیک شد. 
وی با بیان اینکه با بهره مندی از روش های نوین، فناوری، تکنولوژی 
و غیره می توان مردم را در عرصه مدیریت مصرف آب و برق همراه کرد، 
خاطرنشان کرد: فعاالن عرصه روابط عمومی  در صنعت آب و برق باید 
افکار عمومی 85 میلیون هموطن ایرانی را درباره اقداماتی که انجام شده 
و در حال پیشرفت است، آگاه کنند و مقوله مدیریت مصرف را همراستا 
با این امر پیش ببرند؛ این اقدام به لحاظ حجم و نحوه برقراری ارتباط بی  

تردید دشوار خواهد بود.
وزیر نیرو بیان داش���ت: در نیمه اول سال آبی جاری شاهد مدیریت 
مصرف نسبتا مناسب حوزه آب و برق بودیم که این امر مرهون تالش و 
خدمات، تدابیر و برنامه ریزی همگرای فعاالن و مس���ئوالن روابط عمومی 

وزارت نیرو در اقصی نقاط کشور است.
وی با اشاره به تعیین هدف به منظور مدیریت مصرف در سال پیش رو، 
افزود: در این هدف گذاری، برنامه ریزی های دقیقی همراه با اعداد و ارقام 
در بخش های مختلف خانگی، تجاری، اداری و غیره صورت گرفته است 
که در جلسات تخصصی شرکت های مربوطه و مادرتخصصی این برنامه ها 

به تفصیل بیان می شود. 
محرابیان در ادامه از خبر خوش به مشترکان آب و برق سخن به میان 
 آورد و گفت: برای تابستان سال آینده در بخش آب و برق در کنار اجرا و 
پیشبرد طرح های بسیار موثر و به مراتب بهتر؛ مشوق های بهتری به منظور 

مدیریت مصرف برای مشترکان برنامه ریزی شده است.

 افتتاح 11۲ طرح بزرگ صنعت آب
 و برق تا پایان سال

برخورد قضایی رئیس جمهوری ترکیه با پیمانکاران خاطی سازنده 
مجتمع های تخریب ش���ده در زلزله اخیر، قادر به اقناع افکارعمومی 
نشده واعتراض رسانه های این کشور را نسبت به فرافکنی قوای حاکمه 
از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی 

در پی داشته است.
زلزله 7/8 ریش���تری هفته قبل که بخش های وسیعی از جنوب 
ترکیه و شمال سوریه را ویران کرد، تاکنون بالغ بر 42 هزار کشته و 
200 هزار زخمی بر جا گذاشته و موجب ویرانی هزاران مجتمع عظیم 

مسکونی در این مناطق شده است.
اینک بازماندگان عزادار و مالباخته نواحی تخریب شده بازداشت 
متهمان و ُمقصران ویرانی واحد مسکونی خود را بی نتیجه، دیرهنگام 
و عوام فریبانه می دانند و معتقدند که چنین واکنش های حکومتی به 
مثابه » نوشداروی پس از مرگ سهراب« هرگز مرهمی بر آالم فاجعه 

اخیر نیست.
از سوی دیگر زلزله اخیر و بی توجهی پیمانکاران ترکیه به رعایت 
اصول مهندسی ثابت کرد که هیاهوی تبلیغاتی برای جذب سرمایه های 
خارجی به توس���عه صنعت س���اخت و ساز در این کشور، صرفاً یک 
س���ودجویی بزرگ بوده و برای صدها میلیارد دالر دارایی هزینه شده 

مهاجران ترکیه، پشتوانه محکمی محسوب نمی شود.
با این وجود آنچه که برای مردم ما از زلزله ترکیه اهمیت دارد، 
عبرتی است  که مسئوالن ایران از رفتار حاکمیتی ترکیه با زلزله باید 
بگیرن���د. زی���را ایران هم همانند ترکیه روی نواری از ناحیه زلزله خیز 
جهان با هزاران گسل فعال و نیمه فعال مستقر شده که هر لحظه مستعد 

بروز یک زمین لرزه سنگین یا سایر سوانح طبیعی است.
گزارش جدید سازمان زمین شناسی آمریکا از زلزله های سهمگین 
120 س���ال گذش���ته در نقاط مختلف جهان ثابت می کند ایران با 15 
زمین لرزه قوی تر از 5/7 ریش���تر که در مجموع منجر به مرگ 156 
هزار نفر شده است، در رتبه نخست زلزله های مرگبار دنیا قرار دارد.  
عالوه بر این در سال های اخیر سوانح دیگری در ایران رخ داده که 

خطرات آنها کمتر از زلزله های ویرانگر نبوده است. 
بررسی پرونده سوانحی نظیر زلزله کرمانشاه،آتش سوزی ساختمان 
پالسکو در تهران، برخورد قطار با بیل مکانیکی در طبس، سیل دروازه 
قرآن شیراز، آتش سوزی مدارس زاهدان و شین آباد، ریزش مجتمع 
تجاری متروپل آبادان و صدها تصادف مرگبار جاده ای در سال های 
اخیر نشان می دهد که برای دستگاه های حاکمیتی ما شاید ساده ترین 
و تنها واکنش به این قبیل سوانح بازداشت متهمان نزدیک و دم دست 
بوده و هیچگاه اقدامی جدی برای خشک کردن ریشه این قبیل وقایع 

صورت نگرفته است.
اگر قرار اس���ت همانند برخورد نظام حاکمه ترکیه با پیمانکاران 
مجتمع های مسکونی تخریب شده در زلزله اخیر، پس از بروز هر سانحه 
عده ای را به اتهام اهمال در بروز فاجعه دستگیر کنیم و مسئولیت خود 
را در پیشگیری از وقوع سوانح بزرگ نادیده بگیریم، هرگز نمی توان 

به عدم تکرار فجایع مرگبار و بحران های بزرگ امیدوار بود.
اکنون خطراتی نظیر بروز یک زلزله س���همگین یا حوادثی دیگر 
اغلب کالنش���هرهای ایران و به خصوص تهران 12 میلیون نفری را 
تهدید می کند. بافت فرسوده محالت مسکونی و تجاری این شهرها 
هنگام بروز سوانح بزرگ هرگز توانایی مقاومت ندارد و مستعد تشدید 
ابعاد سوانح هستند.پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت بروز 
زلزله ای با بزرگای 6/5 ریشتر یا بیشتر در تهران ، حداقل 1/5 میلیون 
نفر از سکنه بافت فرسوده زیر آوار ساختمان های بلند جان خود را 

از دست خواهند داد.   
البته درست است که قادر به جلوگیری از بروز سوانح طبیعی نیستیم، 

اما توان افزایش مقاومت ابنیه شهرها در مقابل این سوانح را داریم.
شهرداری تهران) که در 20 سال اخیر برای حداقل یک میلیون واحد 
غیر مهندسی ساز پایتخت مجوز ساختمانی صادر کرده است( اخیراً لیستی 
از ساختمان های غیرایمن پایتخت را که مدت ها قبل توسط سازمان 
آتش نشانی تهیه شده، به دادستانی کل کشور داده و به دنبال شانه خالی 

کردن از مسئولیت خود در قبال ایمن سازی شهر است. 
ش���هرداری سایر کالنش���هرهای ایران هم در سه سال اخیر نظیر 
چنین لیست هایی را تهیه و به مقامات قضایی داده اند تا در صورت 
بروز سوانح احتمالی، مسئول تبعات سوانح نباشند؛ دادستانی هم مطابق 
وظایف قانونی خود مادامی که شکایتی از ساختمان های مذکور صورت 
نگرفته، نمی تواند اقدامی برای تخریب واحد های خطرساز و ترغیب 

مالکان به نوسازی و مقاوم سازی ابنیه مذکور بکند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بار مسئولیت میلیون ها واحد 
مسکونی و مجتمع های تجاری فرسوده در نقاط مختلف کشور را به دلیل 
عدم دخالت مهندسان در فرآیند ساخت آنها به دوش نمی گیرد و صرفًا 

به صدور هشدار در مورد مخاطرات این ابنیه بسنده کرده است.
گویا همه دس���تگاه های مس���ئول در دوره آرامش قبل از طوفان 
کمین کرده اند تا در سوانح آینده به سرعت سراغ مقصران نزدیک و 
دم دست بروند و بار همه مسئولیت ها را به دوش آنها بگذارند. در 
حالی که از همین امروز می توان با نظارت دقیق و قاطع بر ساخت و 
سازها و برخورد بدون مماشات با متخلفین، جلوی احداث ابنیه ناایمن 
را پیش از بهره برداری و بارگذاری جمعیت گرفت. همچنین با تسهیل 
فرآیندهای صدور مجوز و اعطای تسهیالت بانکی با نرخ ترجیحی، 
مالکان و ساکنان واحدهای فرسوده را می توان به تخریب و نوسازی 

ابنیه خود ترغیب کرد. 
دادستانی هم به عنوان مدعی العموم می تواند با مقاومت کنندگان 
در برابر برنامه نوس���ازی بافت های فرسوده به عنوان تهدیدکنندگان 
امنیت عمومی برخورد کند و موانع اداری برای تسریع در طرح های 

ایمن سازی شهرها را مرتفع سازد.

نوشدارو، قبل از مرگ سهراب!

يادداشت

کامران نرجه

میزان بارش ها کمتر از وضعیت 
نرمال است و بر اساس آمار وزارت 
نیرو همچنان 10 درصد نس���بت به 

وضعیت نرمال فاصله داریم.
فیروز قاس���م زاده سخنگوی 
صنعت آب کشور ضمن اعالم این 
مطلب، با بیان اینکه سومین سال متوالی 
خشک را شاهد هستیم، گفت: ظاهراً 
چنین انتظار می رود که ش���رایط آبی 
کشور با بارش های اخیر به وضعیت 
نرمال برگش���ته باشد، در حالی که 
همواره گفته ایم در سومین سال متوالی 
خش���ک هستیم.وی ادامه داد: حجم 
بارش ها در کشور کماکان زیر نرمال 
اس���ت و بر اساس آماری که وزارت 
نیرو ارائه می کند، باوجود بارش های 
خوب���ی که در دی و بهمن دریافت 
کردیم، همچنان10درصد نسبت به 
وضعیت نرمال فاصله داریم و حتی 
میزان بارش سال گذشته هم تحقق 
پیدا نکرده و نس���بت به آن فاصله 
داریم.سخنگوی صنعت آب با اشاره 
به این که بارش های برف بس���یار 
امیدوارکننده است و در حال حاضر 
20 درصد کشور حدوداً پوشش برفی 
دارد، خاطرنش���ان کرد: باید بتوانیم 
عقب ماندگی هایی که در میزان بارش 
در پاییز داشتیم را جبران کنیم. وقتی 
که به عدد متوسط بارش برف نگاه 

می کنیم، در آب معادلی که می تواند 
این برف داشته باشد، ما نسبت به سال 
گذش���ته همچنان 20 درصد کاهش 
داریم و نس���بت به متوسط 21 سال 
آماری که از پایگاه داده های ماهواره ای 
استخراج می شود، حدود 32 درصد و 
به عبارت دیگر بیش از 30 درصد با 

کاهش حجم بارش روبرو هستیم.
وی گفت: این نش���ان می دهد 
که همچنان باید مراقبت ها در بخش 
مصارف را داش���ته باشیم و همچنان 
بدانیم که کشور ما باوجود اینکه در 
کالن یک کشور خشک و نیمه خشک 
است، در خشکسالی هایی که اخیراً 
اتفاق افتاده، در ش���رایط مطلوبی به 

لحاظ منابع آبی قرار ندارد.
قاس���م زاده افزود: آماری که از 
مصارف وجود دارد 70 تا 80 لیتر برای 
هر نفر در خانواده را نشان می دهد و 
این حاکی از این است که ما هنوز در 
خانوار نتوانستیم فرهنگ سازی درست 
را انجام دهیم. از طرفی مصرف هم 
به صورت مسئوالنه دنبال نمی شود و 
بسیار نگران ایام عید هستیم.وی ادامه 
داد: قطعاً در اسفند مصارف در بخش 
شرب بسیار باال می رود، بنابراین از هم 
اکنون از مردم درخواست داریم که در 
اسفند در مصارف خود مراقبت های 

الزم را داشته باشند.

حجم بارش ها همچنان با وضعیت 
طبیعی فاصله دارد 

در مس���یر رقابت ه���ای انتخاباتی هر اقدام 
ناپسندی به ویژه نگاه های انحصارطلبانه، ظلم به 
کشور، بخش خصوصی و نهاد اتاق های بازرگانی 

خواهد بود.
به گ���زارش روابط عمومی ات���اق ایران، 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به همه فعاالن 
بخش خصوصی که قرار اس���ت اسفند به عنوان 
رای دهنده یا کاندیدا در انتخابات اتاق های بازرگانی 
شرکت کنند، ضمن اعالم این مطلب توصیه کرد: 
از هر اقدامی که به چهره و منافع بخش خصوصی 

خدشه وارد کند، پرهیز کنند.
وی در ای���ن پیام تاکید کرده اس���ت: اتاق 
ایران به عنوان قدیمی ترین تش���کل بخش اقتصاد 
و نهاد مدنی کشور با قدمتی نزدیک به 140سال، 
میراث گران بهایی است که در گذر ایام به همت 
انسان های بزرگ، شرافتمند و میهن پرست دوام و 
قوام داش���ته تا امروز که به ما سپرده شده است، 
 یکای���ک اعضاء اتاق در حفظ این میراث بزرگ 
مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. به همین استناد 
هم هیچ کدام از ما حق نداریم به عنوان رأی دهنده 
ی���ا نامزد یا عضو ائتالف های انتخاباتی اقداماتی 
را انجام دهیم که نتیجه آن خدشه وارد آمدن به 
چهره و منافع بخش خصوصی و مولد کش���ور 
باشد. زیرا همه این ها در چارچوب منافع ملی قرار 
می گیرد و معنا پیدا می کند. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: در مسیر رقابت های انتخاباتی، هر 
اقدام ناپسندی به ویژه نگاه های انحصارطلبانه که 
موجب کم رغبتی بزرگان اقتصاد کشور یا تنگ 
ش���دن عرصه بر انتخابات آنان برای حضور در 
ارکان اتاق شود، ظلم به کشور، بخش خصوصی و 

نهاد اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران خواهد بود؛ آمارهای رسمی گواهی می دهند 
ک���ه حدود 70درصد ارزش افزوده بخش صنعت 
در کشور )در کارگاه های 10نفر کارکن به باالتر( 
توسط بنگاه های عضو اتاق ایران تولید می شود. با 
این اوصاف حضور کسانی که هیچ اثر معناداری 
درحرکت اقتصادی کشور ندارند، در ترکیب هیات 
نمایندگان اتاق های کشور شایسته جایگاه و هویت 
پارلمان بخش خصوصی نیس���ت. ما مسئولیم تا 
اس���تقالل اتاق و جایگاه بخش خصوصی را در 

اقتصاد کشور ارتقاء ببخشیم.
وی تصریح ک���رد: رفتار و کنش های بخش 
خصوص���ی در فرآیند انتخابات اتاق به طور قطع 
می توان���د به عنوان الگوی اخالق مداری، توجه به 
عقاید مختلف و احترام به حق انتخاب، ترویج و 
نهادینه شود .در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران گف���ت: برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی 
تهران از 10 اس���فند به 20 اس���فند سال جاری 

موکول شد.
به گزارش فارس، مسعود خوانساری دیروز 
در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران اظهار داشت: دوره چهارساله اتاق 
بازرگانی تهران در حال پایان است و این چهار 
سال سخت ترین سال های اقتصاد کشور و شاید 
سخت ترین سال های اقتصاد کشور پس از جنگ 

برای کشور و  برای فعاالن اقتصادی بود.
وی بیان داشت: متاسفانه در سال های گذشته 
شاهد بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز، تورم 
باال و خروج نخبه ها و شدیدتر شدن تحریم ها 
بودیم اما با این وجود اتاق بازرگانی توانست تا 

اندازه ای رسالت خود را انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: فارغ از اینکه 
دولت ها در چه جناح سیاسی بودند اما ما به موقع 
هشدارهای الزم را در باره مسائل اقتصادی ارائه 
دادیم و تا آنجا که در توان بخش خصوصی بود، 
از منابع بخش خصوصی دفاع کردیم و مشکالت 

را بامسئوالن در میان گذاشتیم. 
وی به برخی اقدامات اتاق بازرگانی تهران 
طی 8 سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال 94 
در مجموع 14 هزار عضو داشتیم اما اکنون اتاق 
بازرگان���ی تهران نزدیک به 30 هزار عضو دارد 
و این در حالی اس���ت که 8 س���ال اخیر دوران 
س���خت اقتصادی بود.خوانساری افزود: افزایش 
اعضای اتاق بازرگانی تهران ناشی از شفاف سازی، 
پاسخگو بودن و برقراری ارتباط خوب با اعضا 
بوده اس���ت. اگرچه هدف گذاری ما رسیدن به 
50 هزار عضو بوده است اما این نتیجه هم مثبت 

ارزیابی می شود.
وی با بیان اینکه طی این مدت 30 تشکل در 
اتاق بازرگانی تهران تشکیل و خانه ای با عنوان 
تشکل ها ایجاد شد، ادامه داد: ایجاد تشکل ها برای 
توسعه کشور موثر است و به این ایده عمل کردیم 

و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به زمان 
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد 
و گف���ت: قرار بود انتخابات اتاق بازرگانی تهران 
در 10 اسفند امسال برگزار شود ولی برگزاری این 
انتخابات به تعویق افتاده و در 20 اسفند برگزار 
می ش���ود.وی دلیل تعویق در برگزاری انتخابات 
را ابهامات آئین نامه جدید انتخاباتی اتاق عنوان 
کرد و افزود: با توجه به این مس���اله انتخابات به 

تاخیر افتاده است.

شافعی:در رقابت های انتخاباتی اتاق بازرگانی هر اقدام ناپسندی ظلم به بخش خصوصی است

ایران مقام نخست شدیدترین زلزله های 123 سال گذشته جهان را کسب 
کرد.

شبکه یورونیوز به نقل از گزارش اخیر سازمان زمین شناسی ایاالت متحده 
آمریکا اعالم کرد: از سال 1900 میالدی تاکنون جهان شاهد 112 زمین لرزه با 
تلفات بیش از 1000 نفر در هر مورد بوده که شامل زمین لرزه هایی با قدرت 
باالتر از 5/7 ریش���تر می ش���ود. بر پایه داده های سازمان زمین شناسی ایاالت 
متحده آمریکا در 123 سال گذشته ایران و چین )هرکدام با مورد زلزله سنگین( 
بیشترین تعداد زمین لرزه های شدید جهان را به خود اختصاص داده اند که 
ای���ن زمی���ن لرزه ها در چین منجر به 823 هزار نفر تلفات و در ایران به 156 

هزار کشته شده است.
این گزارش می افزاید: ترکیه هم از سال 1900 تاکنون شاهد رخداد 13 زلزله 
مرگبار بوده که در نتیجه آن بیش از 104 هزار نفر جان باخته اند. اما از نظر تعداد 
مرگ و میر ناشی از زلزله پس از جمهوری خلق چین، کشور هائیتی  با 318 

هزار نفر و اندونزی با 312 هزار نفر در رتبه دوم و سوم جهان قرار دارند.
طی همین دوره زمانی، هند، افغانستان و پاکستان هم به ترتیب شاهد 7 و 
4 و 3 زلزله مرگبار بوده اند که در نتیجه وقوع آنها مجموعاً 209 هزار نفر جان 
خود را از دست داده اند. بر اساس این گزارش، در میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپایی هم ایتالیا بیشترین تعداد زلزله های مرگبار را در 123 سال گذشته تجربه 

کرده که بر اثر 5 مورد از آنها 123 هزار نفر در این کشور کشته شده اند.

ایران رتبه نخست شدیدترین 
زلزله هاي1۲۳سال گذشته جهان را کسب کرد

نرخ س���ود تسهیالت تا پیش 
از ای���ن 18 درصد بود که با توجه 
ب���ه افزایش نرخ س���ود بانکی در 
قرارداد های جدید که از هفته گذشته 
ابالغ شده است، نرخ سود تسهیالت 
نهضت ملی مسکن 23 درصد اعمال 

می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک مس���کن، علی عس���گری 
سرپرس���ت بانک مسکن در مراسم 
افتتاح یک پروژه 235 واحد مسکونی 
ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت: 
این پروژه یکی از پروژه هایی است 
که از طریق ایجاد صندوق مس���کن 
و ساختمان با آورده مردم ظرف پنج 

سال به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه تاکنون سه پروژه 
به نام های نسیم، نارون و نگین با این 
روش به بهره برداری رسیده است، 
گفت: این روش تامین مالی مسکن 

از طریق صندوق ها باید گسترش پیدا 
کند تا بتواند راهگش���ای مشکالت 
حوزه مسکن باشد و واحد ها با تکیه 
کمتر به منابع بانکی و منابع دولت 

ساخته شود.
عسگری با اشاره به اینکه تاکنون 
 tem در بانک مسکن از طریق سامانه
وزارت راه 842 هزار نفراز متقاضیان 
طرح نهضت ملی مس���کن ثبت نام 
کرده اند که 250 هزار نفر آنها هنوز 
نس���بت به واریز آورده اولیه اقدام 
نکرده اند.همچنین حدود 450 هزار 
نفر آورده اولیه خود را واریز کردند 
که از این تعداد 210 هزار نفر انعقاد 
قرارداد شده و مابقی هم در مرحله 

تشکیل پرونده قرار دارند.
وی اف���زود: تاکنون حدود 71 
هزار میلی���ارد تومان قرارداد منعقد 
شده که از آورده متقاضیان و همچنین 
سهم الش���رکه بانک 50 هزار میلیارد 

تومان به پیمانکاران پرداخت ش���ده 
است.سرپرست بانک مسکن با بیان 
اینکه پروژه ها متناسب با پیشرفت 
صورت وضعیت به بانک ارجاع شده 
و از محل آورد ه ها و س���هم بانک 
پرداخت به پروژه ها صورت می گیرد، 
گفت: از این حیث بانک مس���کن 
عملکرد خوبی داشته و 100 درصد 
تعهدات در س���ال اول انجام شد و 
در س���ال دوم هم متناسب با اهداف 

اقدام می کنیم.
وی یادآور شد: 200 هزار واحد 
مسکن مهر هنوز تکمیل نشده که 171 
هزار واحد در شهرک های جدید و 
مابقی روس����تایی است که قرار شده 
پروژه ه����ای دارای باالی 70 درصد 
پیشرفت در اولویت قرار گیرند و در 
قالب طرح نهضت ملی مسکن تامین 
مالی شوند.همچنین 94 هزار و 400 
واحد از پروژه های شهری باالی 75 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با 
تزری����ق منابع مالی در کمتر از 6 ماه 

می توانند به مرحله تحویل برسند.
عسگری درباره سود تسهیالت 
نهضت ملی گفت: نرخ سود تسهیالت 
ت����ا پیش از این 18 درصد بود که با 
توجه به افزایش نرخ سود بانکی در 
قرارداد های جدید که از هفته گذشته 
ابالغ شده است نرخ تسهیالت 23 
درصد اعمال می شود. البته بحث های 
مقدماتی در وزارت راه مطرح شده که 
این مابه التفاوت را دولت پرداخت کند 

که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی اف����زود: ط����ول م����دت 
بازپرداخت کماکان مانند س����ابق 20 
سال است که سه سال دوره ساخت 
و 17 س���ال دوره پرداخت اقساط 
خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ 
سود قرارداد های جدید، میزان اقساط 

آن هم تغییر خواهد کرد.

نرخ سود تسهیالت مسکن ملی ۲۳ درصد شد 

�� نشست خبر� مديرعامل سا�ما� �قتصا�� كوثر  �عال� شد :
برگزارى رويداد نمايشگاهى 

مسئله محور در اسفند 

�كتر فخا�� �� نشست خبر� با �صحا� �س���انه �� برگز��� ��يد�� نمايشگاهى 
مسئله محو� با تأكيد بر �قتصا� ��نش بنيا� �� ��� تا پنجم �سفند � كلنگ �نى ماهانه 

حد�قل يك پر��� �� طريق مولدسا�� خبر ���.
به گز��� ���بط عمومى س���ا�ما� �قتصا�� كوثر� �كتر ناصر فخا�� مديرعامل 
سا�ما� �قتصا�� كوثر �� نشست خبر� كه با حضو� خبرنگا��� � �صحا� �سانه �� 
محل �ين سا�ما� برگز�� شد� �� خصو� چالش ها� صاحبا� �يد� � لو��� پيشرفت 
گفت: �� ش���ر�يطى كه �نيا �� حا� توسعه �س���ت � ما �� حا� پيشرفته تر شد� 
هستيم� جو�نا� � نخبگا� ما بر�� تحقق �ين موضو� نيا� به بستر هايى ���ند � ما بايد 
چالش ها� �� ها �� �فع كنيم� ��لين چالش عد� شناخت � عد� �سترسى ند�شتن 
به با��� �ست� يكى �� �اليل هميشگى مهاجر� ها �ين �ست كه نخبه ما مى بيند كسى 
�� علم �� �ستفا�� نمى كند. �لبته معضل �شتغا� هم هست� �ما �ين موضو� متفا�� 
�ست� گاهى نخبه ما ش���غل ����� �ما �� �� شغل �� علم �� �ستفا�� نمى شو� كه �ين 

موضو� هم باعث نا�ميد� �� مى شو�.
�كتر فخا�� �فز��: مشكل بعد� نخبگا� مسئله سرمايه گذ��� �ست� همچنين 
گاهى ��قا� نه تنها بر�� علم نخبگا� س���رمايه گذ��� نمى شو�� بلكه حتى كسى 
علم � �يد� �� ها �� نمى بيند � بس���يا�� �� �فر�� به ��� ها� سنتى عا�� كر�� �ند � 
به �نبا� بكا�گير� ��� ها� جديدتر � تحو� نيستند.  �� �� همين �مينه ���مه 
���: معضل بعد� صاحبا� فكر � �يد� مس���ير پيچيد� �سيد� �� �يد� تا محصو� � 

بر�كر�سى ها � �يو�� ساال�� هايى �ست كه بر سر ��� �� ها قر�� ����. 
 برگز��� ��يد�� نمايشگاهى مسئله محو� �� �سفند

 مديرعامل س����ا�ما� �قتصا�� كوثر با �ش����ا�� به ��يد�� نمايشگاهى مسئله محو� �ين 
سا�ما� تصريح كر�: �� ش����ر�يطى كه �ين 4 معضل بر سر ��� صاحبا� فكر � �يد� �جو� 
����� س����ا�ما� �قتصا�� كوثر به عنو�� يك مجموعه بز�� � كم نظير �� كش����و� كه 
حو�� ها� كشا����� صنعتى� ساختما� سا�� �... فعاليت ����� ظرفيت بز�گى بر�� 
نخبگا� محسو� مى ش����و� تا �� �يد� ها� �� ها �ستفا�� ش����و�. بر �ين �سا� �� تا�يخ 
��� تا پنجم �س����فند به مد� 4 ��� ��يد�� نمايشگاهى مسئله محو� با تأكيد بر �قتصا� 
��نش بنيا� �� محل ��ئمى نمايشگا� ها� بين �لمللى تهر�� برگز�� مى شو�.  �� ���مه 
���: �� �ين ��يد�� نو����نه 124 مسئله كه نيا� ها� نو����نه � فنا���نه 37 شركت تابعه 
سا�ما� �قتصا�� كوثر �ست عرضه مى شو� � صاحبا� �يد�� شركت ها� ��نش بنيا� � 

��نشگاهيا� مى تو�نند �� �ين �مينه ها با ما همكا�� ��شته باشند.
 �كتر فخا�� �فز��: ما به �سيله طر� �ين مس���ئله ها به �نبا� حل مسائل �ساسى 
مجموعه ها� خو� � �فز�يش بهر� ��� � سو����� هستيم� �ين �مر همچنين بر�� 
صاحبا� �يد�� �شد كسب �كا� � به ثمر نشستن �يد� �� به همر�� ����. معموال� �ين طو� 
�ست كه صاحبا� �يد� �� نمايشگا� ها تو�نايى ها� خو� �� عرضه مى كنند تا �يگر�� 
تو�نايى ها� �� ها �� شناسايى كنند � �� �� ها �عو� به همكا�� كنند� بنابر�ين �� ها 
مسير سختى �� مى پيمايند� �ما �� �ين ��يد�� نو����نه ما نيا� ها � مسئله ها� خو� �� 

مطر� مى كنيم تا صاحبا� �يد� �گر بر�� �� ها ��� حلى ���ند� با ما همكا�� كنند.



همه ما از بچگى با قصه آشنا شده ايم. 
برخـــى، اين بخت و اقبال را داشـــته ايم 
كـــه مادربزرگ هايمان برايمان قصه بگويند، 
برخى هم آن قدر خوشـــبخت بوده ايم كه 
همه شب هاى كودكيمان را با قصه هايى كه 
مـــادر يا پدرمان برايمان تعريف مى كردند، 

خوابمان برده است. 
ادبيات فارســـى با بيش از 2500 سال 
و نثر فارسى با 1500 سال پيشينه تاريخى، 
مملو است از قصه ها و متل ها و حكايت ها 
اما داستان  به شيوه اى كه از قرن هفدهم در 
غرب متداول شـــد، از اواخر قرن نوزدهم 
و اوايل قرن بيستم ميالدى مقارن با دوران 
مشروطه در ايران شروع شده است. طى اين 
يك قرن و اندى ســـال، بى شمار كتاب هاى 
داستان از نويســـندگان ايرانى متولد شده، 
برخى درخشـــيده و بسيارى خوانده نشده به 

باد فراموشى سپرده شده است.
مى توان حدس زد شـــما كه روزنامه 
بـــه دســـت گرفته ايد، اهل ســـر زدن به 

كتاب فروشى ها هم باشيد.

 حتمـــا دقت كرده ايد كه قفســـه هايى 
با عناوينى همچون ادبيات، رمان، داســـتان 
ايرانى و داستان خارجى در همه فروشگاه ها 
وجود دارد و از قضا پررونق ترين بخش ها 
يـــا يكى از پررونق ترين ها هســـتند اما آيا 
آن ســـابقه 1500 ساله نثر فارسى و وجود 
بى شمار كتاب در قفسه كتاب فروشى ها نشان 
مى دهد كه مردم ايران داستان خوان هستند؟ 
شـــواهدى كه از تيراژ كتاب ها وجود دارد، 
متأســـفانه اين گزاره را تأييد نمى كند. چرا 
داســـتان نمى خوانيم؟ و يا اصال چرا بايد 

داستان بخوانيم؟

رمان نخوان هاى ايرانى

محمدرضا ذوالعلى، داستان نويس اهل 
كرمان در پاســـخ به اين پرسش اظهارنظر 
مى كنـــد. از او تاكنـــون رمان هاى «بلوار 
پاراديـــس»، «افغانى كِشـــى»، «نامه هايى به 
پيشـــى»، «مختومـــه»، «مهاجر مرجوعى» و 
«خون تشـــنگى» و مجموعه داســـتان كوتاه 
«با كافه هاى بى تو درگيرم» منتشـــر شـــده 

است. 
ذوالعلى در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
بايد داستان بخوانيم مى گويد: «بايدى ندارد. 
وقتى جامعه به حدى از پيشرفت برسد، به 
طور طبيعى مردم شـــروع به خواندن رمان 
و داســـتان مى كنند. اگر اولين رمان را «دن 
كيشـــوت» در نظر بگيريم كه حدود ســـال 
1640 نوشـــته شـــد، دقيقا بعد از رنسانس 
و زمانـــى بود كه مفهـــوم رفرم مذهبى يا 
اومانيسم مطرح شد. مى توان گفت كه رمان 
همزمـــان يا الاقل بعـــد از اين دو تحول، 
متولد شـــد؛ يعنى جامعه اروپا به رشـــدى 
رسيده بود كه از قصه، حكايت و پند عبور 
كرد و به رمان و داســـتان رسيد. اين نكته 
را مدنظر داشـــته باشيم كه قصه و داستان 
با يكديگر تفاوت هاى ماهوى دارند. جامعه 
ما اما هنوز به آن مرحله نرســـيده و ماقبل 
رنسانس و اومانيته اى هستيم كه كشورهاى 

اروپايى به آن رســـيده اند و رمان مى خوانند 
و تـــا به آن مرحله هم نرســـيم جامعه ما 

رمان خوان نمى شود.»
وى مى افزايد: «85 ميليون ايرانى در داخل 
كشور و حدود 10 ميليون نفر بيرون از كشور 
هستند. رمان هاى ما امروز تيراژ 1000 و 2000 
عددى دارد و اين نشان مى دهد نه كسانى كه 
داخل و نه آن ها كه بيرون از كشـــور هستند، 
رمان نمى خوانند. ذهنيت ما هنوز پيشارنسانس 
است. اگر در اين ذهنيت تغييرى ايجاد شود، 

حتما رمان مى خوانيم.»

بى توجهى به رمان

ذوالعلى، نويسنده كرمانى مى گويد: «مدتى 
پيش «برادران كارامازوف» اثر داستايوفســـكى 

را براى چندمين بار مى خواندم. اين كتاب در 
ســـال هاى حدود 1850 تا 1860 نوشته شده 
است و تقريبا ريشه بسيارى از مباحث مهم 
فلســـفى 150-100 سال بعد را در اين كتاب 
مى بينيم. ميالن كوندرا، نويســـنده اهل چك، 
جايـــى به طور ضمنى ادعا كرده كه برخالف 
آن چه مى گويند رمان نويســـان از روى دست 
فالســـفه رونويسى نمى كنند، بلكه فالسفه از 
رمان نويســـان ايده مى گيرند. بسيارى از آن چه 
كه نيچه گفت، در همين رمان داستايوفسكى 
هست، آن چه كه اگزيستانسياليست ها گفتند در 

اين كتاب هست.»
او تأكيد مى كند: «با وجود اين اهميت 
و ارزشـــى كه رمان دارد، در جامعه ما به 
آن اصال توجهى نشان داده نمى شود. رمان 
يك شـــاخه از علوم انسانى است و به طور 
كلى در جامعه ما به علوم انســـانى اهميتى 
داده نمى شـــود و اگر هم داده مى شود، در 
حد چند واحد درســـى فلسفه است كه آن 
هم به نظر من، بازگويى فلســـفه هاى قديم 
اســـت و رمان اصال مورد توجه نيســـت؛ 
همان طور كه روان شناسى و علوم  اجتماعى 
و باستان شناســـى و زبان شناسى هم مورد 

توجه نيست.»

داستان خوانى و مدرنيته

ذوالعلـــى با بيان اين كه فكر مى كنيم با 
پزشكى و مهندسى كار ما راه مى افتد، ادامه 
مى دهد: «اين كه در پزشكى پيشرفت زيادى 
داشـــته باشيم، كافى نيست. هندوستان هم 
پزشكى پيشرفته اى دارد اما كشور پيشرفته اى 

نيست.»
وى مى افزايـــد: «خواندن رمان يكى از 
شاخصه هاى مدرنيته و جامعه اى پيشرو است 
و چون جامعه ما عقب  مانده، در آن رمان 
خوانده نمى شـــود. مى پرسيد چرا بايد رمان 
و داســـتان بخوانيم؟ به همين دليل كه اگر 
مى خواهيم مدرن بشويم بايد رمان بخوانيم 

و علوم انسانى ما بايد رشد كند.»

اين نويســـنده كرمانى يادآور مى شود: 
«رمان، ساده كردن حرف هاى پيچيده ديگر 

شاخه هاى علوم انسانى است.»

روند تاريخى

آيـــا رمان خوب، معيار و شـــاخصى 
معلـــوم دارد؟ ذوالعلى در پاســـخ به اين 
پرســـش مى گويد: «به نظر من، براى رمان 
خواندن از هر جا كه شـــروع كنيم خوب 
اســـت. كسى كه رمان هاى زرد سطح پايين 
مى خواند، صدبرابر جلوتر از كســـى است 
كـــه هيچ رمانـــى نمى خواند. با اين ديدگاه 
اســـت كه مى گويم از هرجا شـــروع شود 
خوب اســـت ولى كسى قاعدتا نمى تواند با 
داستايوفسكى شروع كند. پيشنهاد خودم به 
كســـانى كه عالقه مند هســـتند، از آن جا كه 
افراد عالقه مند، حتما اســـتعدادى هم دارند، 
اين اســـت كه براساس روند تاريخى رمان 
بخوانند، يعنى از دن كيشـــوت شروع كنند. 
بهترين شيوه خواندن همين است ولى كار 

بسيار سختى است.»
او مى افزايد: «كارهاى شـــاخصى مثل 
رمان هـــاى مـــادام بوارى يـــا برخى آثار 
داستايوفسكى و آثار همينگوى را هم براى 
شـــروع مى توان انتخاب كرد. به طور كلى 
رمان هاى آنگلوساكســـون ها قابل خواندن 

است.»
اين نويســـنده كرمانى درباره رمان هاى 
مدرنى كه در دنيا پرفروش هســـتند، اظهار 
مى كنـــد: «من خـــودم عالقه اى به خواندن 
ايـــن رمان ها ندارم. انگار از 1970 به بعد 
نويســـنده اى متولد نشـــد. براى كسى كه 
قصـــد دارد با خواندن رمان، كيفيت زندگى 

روزمره اش را افزايش دهد، آثار نويسندگان 
قرن 19 را پيشنهاد مى كنم.»

فصل مشترك تجربه ها

حامـــد حســـينى پناه كرمانى، از ديگر 
نويســـندگان كرمانى اســـت كه در اين باره 
اظهارنظـــر مى كنـــد. از او تاكنون مجموعه 
داســـتان «ســـيلى» و دو رمان «بى كسان» و 
«شـــهر شيشـــه اى» و سه جلد از 10 جلد 
مجموعه پژوهشـــى «دال داستان كرمان» كه 
پژوهشـــى بر داســـتان استان كرمان است، 

منتشر شده است.
او در پاســـخ به اين پرسش گزارشگر 
روزنامه اطالعات كه چرا بايد داستان بخوانيم 
مى گويد: «براى پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد 
مشـــخص كنيم كه آيا ادبيات در زندگى ما 

نقشى دارد و بايد بدانيم ادبيات چيست.»
نويســـنده رمان «شهر شيشه اى» سپس 
توضيح مى دهد: «در يك تعريف كلى، ادبيات 
را فصل مشترك همه تجربيات بشرى مى دانند. 
يعنى وقتى شعرى مى خوانيم كه شاعر درباره 
زيبايى محبوب و گيسو و ابروى يار صحبت 
كرده يا وقتى شـــاعران نوگراتر، پديده هاى 
سياسى و اجتماعى را در شعر مطرح مى كنند، 
اين مى تواند فصل مشـــترك زندگى خيلى 
از آدميانى باشـــد كه آن شـــعر را مى خوانند 
يا مى شـــنوند. يا وقتى داستان نويسى درباره 
تولد، مرگ، فقر، عشـــق، بيمارى و بسيارى 
از رخدادهـــاى سياســـى و اجتماعى چيزى 
مى نويسد، ما آن را يا شخصا تجربه كرده ايم 
يا در اطرافمان اين رخدادها تجربه شده است 
و تجربه شخصى خودمان را از زبان ديگرى 

خواندن يا شنيدن، لذتى ايجاد مى كند.»

غنابخشى به زندگانى

حامد حسينى پناه كرمانى مى گويد: «البته 
داستان به وجود نيامده تا تنها يك محدوده 
واحد از تجربيات انســـانى را مطرح كند 
بلكه دليل وجودى داستان، غنابخشى به كل 

زندگى انسان است. 
كسى كه مخاطب ادبيات به ويژه ادبيات 
داستانى است، به بسيارى از چيزهاى زندگى 
روزمره خود خرســـند و راضى نيســـت و 
بـــه همه چيز به ديد انتقادى نگاه مى كند و 
همين باعث مى شود مخاطب عام و خاص 
ادبيات غالبا از جهان پيرامون خود ناخرسند 
باشـــند، چون در ذهن، جهانى رويايى را 
تصور مى كنند كه با آن چه در پيرامون آن ها 

مى گذرد فاصله دارد.»
نويسنده رمان «بى كسان» ادامه مى دهد: 
«در غياب ادبيات داستانى، انتقادى به هيچ 
چيز وجود ندارد و زندگى به امرى روزمره 
تبديل مى شـــود كه جز دلزدگى و خستگى 
چيـــزى برجاى نمى گذارد. در دنيايى كه از 
ادبيـــات بى بهره اســـت، حتى لذت هاى ما 

واقعى نيست.
ادبيـــات داســـتانى خـــوب و اصيل، 
بنيـــان زندگـــى روزمـــره و معمولى ما را 
كـــه درگير خســـتگى هاى مفرط اســـت 
ويران مى كند و كل هســـتى را به چالش 

مى كشد.
اگر بخواهيم شـــهروندانى خوب داشته 
باشيم كه اهل نقد بوده و بازيچه پديده هاى 
روزمره و مسئوالن نشوند و از تحرك روحى 
و تخيل سرشـــارى برخوردار باشند، بهترين 
راه اين است كه كارى كنيم تا مردم ادبيات 

داستانى بخوانند.»

ادبياِت اغواگر

ادبيات داستانى خوب چه ويژگى هايى 
دارد؟ حســـينى پناه در پاسخ به اين پرسش 
مى گويد: «ادبيات خوب اغواگر است، چون 
آگاهـــى خواننـــده را در برابـــر كژى ها و 
كاســـتى هاى زندگى روزمره بيشتر و بيشتر 
مى كند و او را يارى مى رســـاند تا جهانى 
فراتر از جهانى كه در آن هست را تجربه 
كنـــد. انبوهـــى از مطالب ادبى وجود دارد 
كه هركدام از ما براســـاس ذائقه خودمان 
مى توانيم به آن ها نزديك شـــويم. به عقيده 
بنده، كشف ادبيات با توصيه نمى شود، چون 

هركس سليقه ادبى متفاوتى دارد.» 
وى ادامه مى دهد: «به تعداد انسان هاى 
روى زمين ذائقه ها متفاوت است و نمى توان 
نسخه واحدى براى خواندن داستان خوب 
پيچيد، اما نام هاى بزرگى از قرن 17 به بعد 
در ادبيـــات دنيا وجود دارد و ادبيات ايران 
هم وام دار داستان هايى است كه در ادبيات 
جهـــان وجود دارد. بايد آثارى از غول هاى 
ادبيـــات جهان مطالعه كنيم. اگر اين كار را 
انجام دهيـــم، ذائقه ما آرام  آرام به خواندن 
ادبيـــات خوب عادت مى كند و از خواندن 

آثار نازل فاصله مى گيرد.»

نياز به  دانستن و روياپرورى

د. الف، نويســـنده نيز در گفت وگو با 
گزارشـــگر روزنامه اطالعات و در پاسخ به 
اين پرســـش كه چرا بايد داســـتان بخوانيم 
مى گويـــد: «اول اين را بگويم، هنگامى كه 
از كتـــاب گپ مى زنيـــم دقيقا از چه چيز 
گـــپ مى زنيم؟ بى گمان مراد ما كتاب هاى 
شـــنيدارى نيست، بلكه كتاب هاى خواندنى 

است؛ تفاوتى هم ندارد كه كاغذى باشد يا 
نسخه الكترونيكى. هردوشان، افزون بر اين 
كه احساس و نيروى انديشگى و تخيل ما 
را مى انگيزد، حس هاى بينايى و بساوايى و 

شنيدارى ما را نيز هوشيار مى سازد.
اگـــر كتاب خوانـــى در آمريكا از نيمه 
اول ســـده بيست با چاپ كتاب هاى جيبى 
بســـيار همه گير شد، در ايران دوران كوويد 
وخانه نشينى سبب شد كه جوانان به خواندن 
كتاب هاى كاغذى روى بياورند. هم اكنون و 
در دوران ديجيتاليزم و هزاره ســـوم، هنوز 
هم تب خواندن كتاب در غرب گرم اســـت 
اما در سده 19 و 20 بود كه در آمريكا و 
فرانســـه و انگليس و روسيه و سپس ژاپن، 

مد كتاب خوانى بسيار داغ  شد.»

وى به ســـخنانش مى افزايد: «بى گمان، 
احســـاس نياز به دانســـتن و روياپرورى و 
بازبينى خود و جغرافياى زيست خويش و 
شناخت مردمان ناشناخته سرزمين هاى ديگر، 
سبب مى شد به هركس كه بر مى خورى، يك 
كتاب در جيب داشته باشد. سخت خوان بودن 
جيمز جويس و روشن انديش بودن ويرجينيا 
وولـــف و ترسناك نويســـى ادگار آلن پو و 
روان كاوى والديمير داستايوسكى و رازآميزى 
داســـتان هاى كوتاه  خورخه لوييس بورخس، 
ســـبب مى شد كه مردم فقط كتاب هاى زرد 
نخوانند، بلكه آنان همه چيز مى خواندند. در 
پايان ســـده بيست، كتاب خوانى كمى كند 
شـــده بود تا اين كه با نوبل گرفتن ماركز، 
مردم جهان، آمريكاى التين را دوباره كشف 
كردند و آغاز كردند كتاب هاى نويسندگان آن 

خشكاد (قاره) را مانند نان خريدن.»
اين نويســـنده مى گويد: «اگر آسان ياب 
و ســـطحى باشيم، پس از يكى دو ساعت، 
البته از تئاتر آنتوان چخوف، خشنود بيرون 
خواهيم آمد، اما اگر ژرف انديش باشيم، به 
اليه هاى زيرين انديشـــه او نيز پى خواهيم 
برد. هنوز هم شكسپيرين ها (شكسپيرشناس) 
درباره جنبه هاى زيباشناسانه، درون مايه هاى 
نمايشـــنامه ها و چيستى روان شخصيت هاى 
شكســـپير سخن مى گويند و كالين مك كين 
فلسفه پرداز از ماهيت فلسفى آثارش مى گويد. 
خواندن رمان و داستان و شعرهاى مثال فروغ 
و نيما و گروس (عبدالملكيان)، به ورزدادن 
انديشـــه و مكاشـــفه و سپس گواهى دادن 

حقيقت زندگى، كمك مى رساند.»

همزيستى با داستان ها

درباره فوايد خواندن داستان و رمان تاكنون 
بســـيار گفته شده است. داستان خواندن ما را از 
زمان و مكان جدا مى كند و زيستن در زمانى ديگر 

و مكانى ديگر را برايمان فراهم مى سازد. 
هر داســـتان، ما را با شـــخصيت هايى 

آشـــنا مى كند كه اگر صد ســـال ديگر هم
زنده باشـــيم، شايد يك بار هم سر راهمان
 نيايند. غم ها، شـــادى ها، ترس ها، نفرت ها،
دغدغه هـــا، روياها، آرزوها و اميدهايى را
نثارمان مى كند كه در اغلب مواقع، بى مانند
است. اى بسا براى همه ما پيش آمده باشد
كه وقتى داســـتانى را تمام مى كنيم، چنان
تحت تأثير قرار بگيريم كه تا روزها و حتى
هفته ها و ســـال ها با يكى از شخصيت هاى
آن داستان زندگى كنيم، به يادش باشيم و
حتى اگر گرفتار مشكلى بوده باشد، دلمان

بخواهد به او كمك بكنيم.
زهـــره كه به گفتـــه خودش تا كنون
بيش از 20 داســـتان كوتاه و بلند خوانده،
از ايـــن تجربه اش مى گويد: «من هرگاه كه
به داروخانه مى روم ياد برشـــى از داســـتان
رستاخيز تولستوى مى افتم كه دخترك زندانى
با وجود نيازى كه داشـــت داروى خود را

به ديگرى بخشيد.»
محمدمهدى هم بسيار اهل داستان خواندن
است. او مى گويد: «بعد از خواندن «پيرمرد و

دريا» اثر ارنست همينگوى، هربار كه به ساحل
دريـــا مى روم يا در رودخانه اى ماهى مى بينم،
از فضاى اطرافم جدا مى شـــوم و تمام قصه
در ذهنم به جوالن در مى آيد و حســـى شـــبيه
خلســـه پيدا مى كنم و اين تجربه تاكنون بارها

و بارها برايم تكرار شده است.»
او درباره نقش داســـتان ها در زندگى
روزمره اش اظهار مى كند: «اين كه مى گويند
تشخيص افرادى كه داستان نمى خوانند آسان
است را من هم قبول دارم، زيرا ديدگاه آن ها
نســـبت به زندگى محدودتر و كمتر تخيلى
به نظر مى رسد و برايشان سخت است كه

خود را جاى ديگران بگذارند.
داستان به ما اجازه مى دهد در زندگيمان
مكث كنيم، به عقب و حتى به آينده برويم،
چيزى را بزرگ نمايى يا كوچك نمايى كنيم و
همه اين ها تنها با چرخاندن چشم و ورق

زدن صفحات كاغذ امكان پذير است.» 

همدلى بيشتر

برخى تحقيقات نشـــان داده است كه
خواندن رمـــان، مهارت هاى اجتماعى ما
را شـــكل داده و تقويـــت مى كند. گفته
مى شـــود افرادى كه داســـتان مى خوانند،
همدلى بيشـــترى از خود نشان مى دهند،
چرا كه به نظر مى رســـد خواندن داستان
ايـــن امكان را فراهم مى كند كه ما بتوانيم

در ذهن ديگران زندگى كنيم. 
ايجاد روابط بهتر، افزايش مهارت هاى
همكارى، افزايش هوش هيجانى، دسترسى
به يك ســـرگرمى عالى و ارزان و درك
بيشتر شـــخصيت موجودى به نام انسان
از ديگر مزاياى خواندن داستان هاســـت.
خواندن داستان در فرآيندهاى شناختى ما
دخالت مى كند و حتى مى تواند شخصيتمان
را تغييـــر دهد. مى گويند: وقتى كتاب را
زميـــن مى گذاريد، براى دنيايى بهتر آماده

مى شويد. 

55چهارشنبه 26  بهمن 1401- 24 رجب 1444 - 15 فوريه 2023-  سال نود و هفتم-  شماره 28332 گزارش

* محمدرضا ذوالعلى- داستان نويس: وقتى جامعه به حدى از پيشرفت 

برسد، به طور طبيعى مردم شروع به خواندن رمان و داستان مى كنند

داستان،  دليل وجودى  داستان نويس:  * حامد حسينى پناه كرمانى- 

غنابخشى به كل زندگى انسان است

در جست وجوى جهانى بهتر در داستان ها
اسما پورزنگى آبادى

24722جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 
  1 - لقبــى كه هندى ها به گاندى داده بودند - غذاى 

رشته فرنگى
 2 - كفش زمستانى - سرپرست هنرپيشگان در تئاتر

 3 - سنگريزه - رغبت - قاتل - آب شرعى
 4 - رخصت دادن - اشتباهى - جدا و منفك

 5 - نشــان داده شــده - داراى تماس - پيشگوى 
مصر باستان

 6 - معصيت - يك و يك - حواس پرت
  7 - مــوى گــردن اســب – جانورى از راســته

 گربه سانان - باز شده
8 - نصف شانس - كنايه از احوالپرسى - مادر عرب

 9 - پايتخت قرقيزستان - منسوب به تاريخ هجرت 
پيامبر ( ص ) - نام قديمى رودخانه جيحون
 10 - گروهى از مردم - بى پرده - زندان

 11 - از خنده مى روند - پارچه پر سوراخ - نااميد
 12 - دلدار - پسوند نوشابه اى - ماه ها ، جمع قمر 

13 - نامطبوع - غذا - دريوزه - كمربند طبى 
14 - شهرى در ايتاليا - گوشواره

 15 - كارگاه نقاشى - رودى در افغانستان
عـمـودى:

 1 - شيوه رفتار - زينت انگشترى - يقه
 2 - ناجور - حافظه

  3 - حرف هشتم التين - كيسه يا گونى نسبتا بزرگ -
از صحابه - لنگه

 4 - قانونى در امتحانات دانش آموزان تجديدى - از 
كوهسار جدا مى شود - نيكوكار

  5 - مشــخص كننــده - محتوى نامه - مســابقه 
دوچرخه سوارى

 6 - جمــع هالل - كمدين ســيرك - كتاب دينى 
يهوديان

 7 - همدم - لقب مولوى 
8 - آيين هاى ســنتى - شكوه و شكايت - پستاندار 

كوچك درختزى
 9 - ضحاك مار دوش - قهوه اى مايل به سرخ

 10 - توده غذاى نيمه مايع كه تا حدى هضم شــده 
است - اداره مرزى - مطلع 

11 - ورزش برفــى - نگهبان معموال مســلح براى 
محافظت - ممكن

 12 - اســلوب - ميــوه اى به انــدازه تخم مرغ - 
قابلگى

 13 - پر حرفى - سجده كننده - زنده كردن - طال
 14 - مظهر استوارى - بزرگ ترين بندر آلمان

15 - سوبسيد - بانى - پارچه ماليدنى

«آگهى مناقصه خريد لوازم ورزشى» 
نوبت دوم 

شركت سيمان ساوه(سهامى عام) در نظر 
دارد خريد تجهيزات ورزشى ساخت داخل(صادراتى) جهت 
سالن ورزشى خود را از طريق مناقصه عمومى تامين نمايد. 
از متقاضيان واجد شـــرايط دعوت به عمل مى آيد تا ضمن 
مراجعه به دبيرخانه كارخانه ســـيمان خاكسترى ساوه و با 
دريافت اســـناد مناقصه (دريافت از طريق سايت شركت)، 
حداكثر تا تاريخ 1401/12/01 نســـبت به ارائه پيشنهاد 
خود به نشانى: تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير، 
خيابان هفدهم (شهيد بهزاد شفق) پالك 21 اقدام نمايند. 

شركت سيمان ساوه(سهامى عام) 

«آگهي مناقصه عمومي خريد پاكت سيمان»
شركت سيمان ساوه (سهامي عام) درنظر دارد خريد 
پاكت ســـيمان مورد نياز كارخانه سيمان خاكستري و 
سفيد خود را به شـــرح ذيل از طريق مناقصه عمومي 

خريداري نمايد.
1ـ  پاكت 50PP كيلويـــي AD*STAR به تعداد 5/000/000 

پاكت
2ـ  پاكت 40PP كيلويي AD*STAR به تعداد 500/000 پاكت

از متقاضيان واجد شـــرايط دعوت بعمل مي آيد تا ضمن مراجعه به 
دبيرخانه كارخانه سيمان خاكستري ساوه و با دريافت اسناد مناقصه 
(دريافت از طريق ســـايت شـــركت)، حداكثر تا روز شـــنبه مورخ 
1401/12/06 نسبت به ارائه پيشنهاد خود به نشاني: تهران ميدان 
آرژانتين خيابان احمد قصير، خيابان هفدهم (شـــهيد بهزاد شفق) 

پالك 21 اقدام نمايند.
شركت سيمان ساوه (سهامي عام)

آگهى فراخوان مناقصه
 شركت سرمايه گذاري توسعه سـاختمان سپهر تهران 
در نظـــر دارد عمليات طراحى تكميلى، آماده ســـازى، تهيه 

مصالح و اجراى نما يكى از پروژه هاى خود واقع در ايزدشهربا 

كاربرى هتل چهار ستاره (ساختمان پنج طبقه با زيربنا 6600 

مترمربع) را با شرايط ذيل به پيمانكار ذى صالح واگذار نمايد. 

نما طراحى شـــده تلفيقى از كرتين وال و صفحات بتن اليافى 

 پيش ســـاخته اســـت. مدت زمان انجام خدمات فوق برابر با

سه ماه و تضمين شركت در مناقصه مبلغ پانزده ميليارد ريال 

ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى است.

شرايط تحويل اسناد: نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه 

در صـــورت تمايل ميتوانند با به همراه داشـــتن معرفى نامه 

كتبى و اصل فيش واريزى خريد اسناد به مبلغ 5,000,000 

ريال به شماره حســـاب 0112543136003 به نام شركت 

ســـرمايه گذارى توسعه ساختمان ســـپهر تهران نزد بانك 

صادرات شعبه ســـپهبد قرنى از تاريخ 1401/11/30 لغايت 

1401/12/03  به آدرس: تهران – خيابان نلسون ماندال، بلوار 

صبا، شماره 37 – واحد دبيرخانه (شماره تلفن 22018210)  

مراجعه نمايند. 

شــركت آب و فاضالب منطقه چهار شــهر تهران درنظر دارد انجام خدمات حراستي و 
 حفاظت فيزيكي در محدوده عملياتي خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار

واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف مدت دو سال شمسي از تاريخ 1402/1/1 لغايت 1403/12/30 در 

محدوده عملياتي شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
2ـ مبلغ برآوردي مناقصه: 227,764,684,254 (دويســـت و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و 

شصت و چهار ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و دويست و پنجاه و چهار) ريال
3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ  مهلت و محل دريافت اســـناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز 
چهارشنبه مورخ 1401/11/26 حداكثر تا ســـاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
5ـ  مهلـــت و محل تحويل اســـناد ارزيابي كيفي و اســـناد مناقصه: متقاضيان شـــركت در 
مناقصـــه مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پـــاكات (الف، ب، ج) و اســـناد ارزيابي كيفي را 
 حداكثر تا ســـاعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13 در ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت

به آدرس www.setadiran.ir بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/03/13 مي باشد.

 6ـ  تاريخ بازگشايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفى ساعت 10 صبح
روز يكشنبه مورخ 1401/12/14 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) در همان روز مي باشد.

7ـ  مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 5,377,646,843 (پنج ميليارد و سيصد و هفتاد و هفت 
ميليون و ششصد و چهل و شش هزار و هشتصد و چهل و سه) ريال مي باشد كه شركت كنندگان 
 در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريزي نقدي ويا ضمانت نامه بانكى به شـــماره حســـاب
 IR 100700001000223156116004 4ـ  3156116ـ  10 نزد بانك رسالت با شناسه شباي
در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت 
آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات 
الكترونيك دولت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايد و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ســـاعت 
15 روز شـــنبه مورخ 1401/12/13 به دبيرخانه اين شركت تسليم نمايد و به پيشنهادهايي كه 
فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، ســـپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ به پيشـــنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي 

واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/11/26 و نوبت دوم 1401/11/30
برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

 http://t4ww.tppww.ir سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات
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شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران

(سهامي خاص)

آگهي تجديد مناقصه عمومي 1401/25
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول)

شماره فراخوان 2001093543000050

 شــركت آب و فاضالب منطقه چهار شــهر تهــران درنظر دارد انجـــام پذيرش خدمات
امور مشـــتركين و خدمات درآمدي و فروش و وصول مطالبات معوقـــه آب بهاء و تعهدات(آب و 
فاضالب) در محدوده عملياتي خود را با شـــرايط ذيل از طريـــق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد.
1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف مدت يكسال شمسي از تاريخ نخستين ارجاع دستور كار نسبت به انجام 

تمام عمليات در محدوده عملياتي شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
2ـ مبلغ برآوردي مناقصه: 112,283,975,765 (يكصد و دوازده ميليارد و دويست و هشتاد و سه 

ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و پنج) ريال
3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ  مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:  شركت كنندگان در مناقصه مي توانند جهت دريافت اسناد 
مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26  لغايت ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
5ـ مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست 
كليـــه مدارك مربوط به پاكات (الف، ب، ج) و اســـناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ســـاعت 15 روز 
  www.setadiran.ir شنبه مورخ 1401/12/13 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/03/13 مي باشد.

6ـ  تاريخ بازگشـــايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شـــاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفى 
ســـاعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/12/14 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) در همان 

روز مي باشد.
7ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه 4,222,839,758 (چهارميليارد و دويست و بيست و دو ميليون 
و هشتصد و سي و نه هزار و هفتصد و پنجاه و هشت) ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه 
مي توانند به صورت فيش واريزي نقدي ويا ضمانت نامه بانكى به شماره حساب 4ـ  3156116ـ  10 
نزد بانك رسالت با شناسه شباي IR 100700001000223156116004 در وجه شركت آب و 
فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار 
شهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) 
بارگذاري و ثبت نمايند و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13 به 
دبيرخانه اين شركت تسليم نمايند و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي 

كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل 

شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/11/26 و نوبت دوم 1401/11/30
برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

 http://t4ww.tppww.ir سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات
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شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران

(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي 1401/28
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول)

شماره فراخوان 2001093543000049

شركت دماوند انرژي عسلويه
(سهامى خاص)

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي
به شماره 766ـ  1/4ـ  401 (نوبت اول)

 شــركت دماوند انرژي عســلويه (به عنوان كارفرما) درنظر دارد انجام خدمات 
تأمين و راهبري خودرو خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با شـــرايط زير به 

پيمانكار ذيصالح واگذار نمايد.
شرايط پروژه:

1ـ محل اجراي كار: استان بوشهرـ  عسلويه
2ـ  مدت زمان انجام كار: 12 ماه شمسي

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

2ـ  توانائي ارائه تضمين شركت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانكي
3ـ  داشتن گواهينامه تائيد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

از كليه اشـــخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد نسبت به دريافت اسناد ارزيابي 
 كيفي بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر تا تاريخ 1401/12/04 اقدام نمايند.
شـــايان ذكر اســـت تحويل اســـناد مناقصه منوط به ارائه اصل و كپي كليه مدارك و 

گواهينامه مندرج در بند 3 شرايط متقاضي مي باشد.
متقاضيان شـــركت در مناقصـــه مي توانند جهت دريافت اســـناد مذكور ضمن ارائه 
تقاضاي كتبي و فيش واريزي به مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ريال به حســـاب شماره 
(2643041483) نزد بانك تجارت شـــعبه پارس عسلويه به نام شركت دماوند انرژي 
عســـلويه، به آدرس: بوشهر، شهرستان عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز 
دو پتروشيمي، سه راه پتروشيمي، كيلومتر5 جاده شيرينو، سمت چپ، شركت دماوند 
انرژي عســـلويه، امور پيمانها مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 07737295558 تماس 

حاصل نمايند.
ساير توضيحات:

*آخرين مهلت ارسال پاكات اسناد ارزيابي كيفي تا ساعت 15 مورخ 1401/12/14 مي باشد.

آگهي مناقصه
شــركت عمران و مسكن شمال درنظر دارد تا از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري عمليات تأمين نيروي انساني به اشخاص 
حقوقي واجد شرايط براي يك دوره يك ساله اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند با توجه به توضيحات مشروحه ذيل همه روزه به جز ايام 
تعطيل در ساعات اداري جهت دريافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مركزي اين شركت واقع در چالوس شهرك توريستي نمك آبرود، 

شركت عمران و مسكن شمال مراجعه يا براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 23ـ  01152188120 تماس حاصل نمايند.
ـ متقاضيان مي بايســــت نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. بدين منظور متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 10/000/000 
ريال به شماره حساب 28481602058793004 به نام شركت عمران و مسكن شمال نزد بانك سينا شعبه چالوس و اخذ تائيديه از امور مالي، با تحويل 

فيش واريزي به امور اداري شركت، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 ـ  پاكت هاي قيمت پيشنهادي مناقصه مربوطه در ساعت 10 صبح روز يك شنبه تاريخ 1401/12/7 بازگشايي خواهد شد و در همين راستا پيشنهاد دهندگان

حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ 1401/12/6 مهلت دارند تا نسبت به تحويل پاكتهاي پيشنهادي (الف، ب، ج) اقدام نمايند.
ـ بعد از بازگشــــايي پاكت ها افرادي كه داراي صالحيت الزم بودند، نتيجه نهايي پس از طي تشــــريفات قانوني (بررسي كميسيون و تأييد هيأت مديره) 

حداكثر ظرف مدت 10 روز اعالم خواهد شد.
ـ پيشــــنهاد دهندگان مي بايست براي شركت در مناقصه مبلغ 9/500/000/000 ريال را به صورت نقدي به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 
اعالم شــــده در اسناد مناقصه به نام شركت عمران و مسكن شمال واريز نموده يا معادل آن ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي يا در صورتيكه 

مطالباتي از شركت دارند با ارائه گواهي كسر از مطالبات نسبت به تأمين سپرده اقدام نمايند.
ـ ارسال چك شخصي به عنوان سپرده شركت در مناقصه به هيچ عنوان مورد قبول نيست.

ـ به پيشنهادهاي مبهم، فاقد تضمين و آنهايي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ـ شركت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم كار مناقصه مربوطه را كسر يا اضافه نمايد.

ـ به هنگام انعقاد قرارداد براي برنده مناقصه مربوطه پيش پرداختي درنظر گرفته نمي شود.
ـ پرداخت كليه كسورات قانوني شامل بيمه و ماليات به عهده پيشنهاددهندگان مي باشد.

ـ شركت عمران و مسكن شمال در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد مختار است.
ـ ساير شرايط مناقصه كه بايد مورد توجه متقاضيان قرار گيرد در اسناد مناقصه مربوطه قيد گرديده است.

شركت عمران و مسكن شمال(سهامي خاص)

شــركت نفت ايرانول در نظر دارد تاميـــن، نصب و راه اندازى 

پكيج Rotary Liguid Aing Vaccum Pump  را از طريق 
مناقصه عمومى به شركت داراى توانمندى واگذار نمايد.لذا از كليه 
متقاضان دعوت به عمل مى  آيد به منظور دريافت اســـناد مناقصه 
شامل ديتا شيت و شرايط عمومى شركت در مناقصه به آدرس: 
 تهران – خيابان شهيد رجايى جنوب، بعد از سه راه خير آباد،

بلوار پااليشــگاه تهران، پااليشــگاه نفت ايرانول واحد 

تداركات داخلى – آقــاى كاظمى(2332-55225524) 

مراجعه نموده و تــا 10 روز كارى پس از درج آخرين نوبت 

آگهى نسبت به ارسال پيشنهاد فنى و مالى اقدام نماييد.

آگهى مناقصه عمومى  
(نوبت دوم )

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص نياك
 به شناسه ملى 10700080177 و به شماره ثبت 1412 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/10/29 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد:ســـرمايه شـــركت از مبلغ 81.000.000.000 ريال (منقســـم به 
8.100.000ســـهم ده هزار ريالى) به مبلغ 1.093.732.400.000 ريال (منقسم به 
109.373.240 ســـهم ده هزار ريالى) از محل مازاد تجديد ارزيابى دارايى هاى ثابت 

مشهود شركت افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (1447696)



 

«حزب ايران نوين» عالوه بر مركزى براى دسترسى 
به پست هاى دولتى، كاركردهاى ديگرى نيز براى مقاماتش 
داشـــت و برخى افراد به اهداف ديگرى نيز دســـت پيدا 
مى كردند. در گزارش ســـاواك به تاريخ 23 آبان 1350 
درباره سوء استفاده رئيس روابط عمومى حزب ايران نوين 
از دخترانى كه در مدرسه عالى حزب ثبت نام كرده بودند، 
خبر مى دهد (مركز بررســـى اسناد تاريخى، 1384ـ ج4: 305). 
گزارش 19آذر همان ســـال ساواك حاكي از عضويت در 
حزب به  منظور «كسب موقعيت» است (مركز بررسى اسناد 
تاريخى، همان:333). در ذيل گزارش 9 تير 1350، نظرات 
گزارشگر ساواك، رهبر عمليات و رئيس اداره مربوطه درباره 
اين حزب نشان مي دهد كه عملكرد حزب و نفوذش در 
ميان مردم منفى است. در اظهار نظر رئيس اداره مربوطه مى خوانيم: «حزب ايران نوين 
نتوانسته است توجه اكثريت مردم را و حتى اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حزبى را نسبت 
به كارهاى انجام يافته جلب و جذب نمايد و مردم به  طور اعم نسبت به مسئولين حزب 

ايران نوين اعتقاد الزم را نداشته...» (مركز بررسى اسناد تاريخى، پيشين: 211).
البته بي توجهى مردم به اين حزب مربوط به سالهاى پايانى عمر آن نبود. در سال 
1345يعنى سه سال بعد از تأسيس نيز همين بى عالقگى در ميان مردم نسبت به آن 
وجود داشت. مأمور ساواك مي نويسد: «حزب ايران نوين اثر وجودى خود را در بين 
طبقات مختلف مردم و بين كارمندان دولت كامال از دســـت داده و مردم اين حزب 
را سازمانى مى شناسند كه فقط در روزهاى معين تلگراف تبريكى به حضور ملوكانه 
مخابره كرده، جواب آن را دريافت نموده، در روزنامه ها درج مى نمايد.» (مركز بررسى 

اسناد تاريخى، 1384ـ ج2: 92). 
به گزارش تحليلگر سفارت آمريكا در تهران: «حزب ايران نوين خود را حزبى پيشرو 
معرفى كرده و از برنامه اصالحاتى انقالب سفيد شاه استقبال كرد. اين حزب به سرعت به 
 صورت پاره اى از دستگاه حكومت درآمد و از ساواك و دفتر نخست وزيرى كمك هاى 
مالى دريافت مى داشت... تا سال 1974 حزب ايران نوين به  صورت يك شبكه پيشرفته 
براى در برگيرى نهادها درآمده و تقريباً نود درصد اتحاديه هاى كارگرى وتعاونى هاى 
روستايى را كنترل مى كرد... 67 روزنامه و مجله منتشر كرده... داراى دويست هزار عضو 
بود كه حق عضويت مى پرداختند... به  هر حال اين حزب نيز مانند حزب پيشـــتر از 
خود، از هيچ گونه مشروعيت همگانى برخوردار نبود و نهادى مردمى به شمار نمى آمد.» 

(گزارش سفارت آمريكا در تهران به نقل از گازيروفسكى، 1371: 331).
داريوش همايون وضعيت نظام حزبى ايران پيش از تشكيل حزب رستاخيز را چنين 
توصيف مي كند: «سيستم حزبى ايران مضحكه شده بود و من يك مقاله اى نوشتم به نام 
نقش ديوار. به اين حزبها عنوانى داده بودم كه اينها نقش ديوارند، اصال نقشى نداشتند. 
وجود نداشتند، [فقط] اسم بود. ماشين سياسى حزب ايران بود و دبيران حزب مردم را 
هم نخست وزير تعيين مى كرد. آن وقت ها مى گفتند حزب ايران نوين، "حزب آرى قربان" 
است و حزب مردم "حزب البته قربان"!  اين چه نظامى بود؟ چه سيستم حزبى بود؟ 

مردم هم اصال كارى به اين حزبها نداشتند.» (دهباشى، داريوش همايون 1393:121ـ120).
اين احزاب عمال به قول همايون نقش ديوار بودند و همه اقداماتشـــان زير  نظر 
شاه قرار داشت و در صورت انجام عملى بدون اجازه ملوكانه توبيخ مى شدند. در سال 
1353 هنگامى كه حزب ايران نوين از نمايندگان احزاب سياسى كشورهاى مختلف 
براى شركت در كنگره ساليانه خود دعوت كرد، به نوشته اسداهللا علم: «يكدفعه به آنها 
گفته شد: فضولى موقوف!» (علم، سال 53: ص395) و بدين ترتيب برنامه كنگره تغيير 
 كرد! علم در تشريح عملكرد اين حزب مى نويسد: «به بالتكليفى مردم هم خاتمه دادند 
و همچنين به خردوانى هاى حزب اكثريت كه باعث ناراحتي و عقده زيادي از مردم 

شده بود» (علم، سال 53: 396).
وقتى حزب اكثريت كه دبيركلش 13 سال نخست وزير بود، اين قدر آزادى عمل 
نداشت، ديگر تكليف حزب اقليت خودساخته هم مشخص بود. دبيركل «حزب مردم» 
تا ســـال 1350 پروفســـور عدل بود. بعد از او، على نقى كنى و سپس ناصر عامرى به 
دبيركلى آن منصوب شدند. حزب مردم عمال براى اينكه نگويند مملكت تك حزبى 
اســـت، پديد آمده بود و در برخوردارى از امكانات نيز همواره در مرتبه بعد قرار 
داشت. به نوشته علم: «قدري هم درباره اقليت كه در وضع بسيار بدي گرفتار شده، 
عرض كردم كه: زبان و قلم آنها بسته، در تقسيم مشاغل هم كه سهمي ندارند. پس 
اشخاصي كه به آنجا مى روند، بايد به عشق عمر در ته چاه، مار بگيرند! هيچ نفرمودند.» 

(علم، سال 53: 77).
داريوش همايون مى گويد: «حزب مردم هر سال يك دبيركل از دست مى داد؛ زيرا 
رهبران حزب نمى دانستند به  عنوان مخالف وفادار، چه وظيفه اى دارند. هر انتقاد آنها 
از حكومت و حزب حاكم، حمله و توهينى به شـــاه تلقى مى شـــد!» (دهباشى، همايون 
121). به همين خاطر بود كه اسداهللا علم آن را به قتلگاه تشبيه كرده است: «شاهنشاه 
يك عده جوان بدبخت را كه به فرمايش خودشان به قتلگاه سياسي به  عنوان حزب 

مخالف مى فرستادند...» (علم، سال53: 396).
از جمله مواردى كه شـــاه به شـــدت برافروخته شد، زمانى بود كه دبيركل حزب 
مردم در گرگان گفت تحصيالت و درمان بايد مجانى باشد. شاه سخت عصبانى شد 
و دستور حذف نامزد حزب مزبور را از مجلس شورا بود. به نوشته علم: «صبح زود 
ناصر عامري دبيركل حزب مردم با ســـبيل هاى آويزان پيشـــم آمد كه از نطق من در 
گرگان شاهنشـــاه عصباني شـــده اند. بعد هم كانديداي ما را... به  عنوان اين كه طرفدار 
مصدق بوده (ساواك) خط  زده اند و گفته اند يكي ديگر را انتخاب كنيم... حاال هم اجازه 
شرفيابي خواسته ام، به من نمى دهند. چه خاكي به سرم بريزم؟ در دلم خيلي خنديدم. 
گفتم: «حاال چه مي گوييد؟» گفت: «ترتيبي بده كه شرفياب شوم...» در دلم گفتم: ولي 
شما بايد در ته چاه به عشق عمر مار بگيريد، كجايش را خوانده اى؟ به اين صورت 
حكومت دوحزبي محال است. (علم، سال 52: 244)... عرض كردم: «حاال تكليف اين 
بيچاره چيست؟» فرمودند: «نمى دانم، هر غلطى مى خواهد، بكند!» عرض كردم: «اگر 
نظر مبارك اين اســـت كه به كلى اين حزب از بين برود، مطلب ديگري اســـت وگرنه 
اين طور كه نمى شود.» باالخره آنقدر اصرار كردم كه تكليفي براي او روشن شد؛ يعني 
برود در آذربايجان بگويد: «من گه خوردم، در گرگان اشتباه كرده بودم! (همان: 248)... 
نطـــق دبيـــركل حزب مردم را دادم مالحظه فرمودند كه تقريباً گفته بود در گرگان گه 

خوردم، فرمودند: «خوب است!» (همان: 257)        
     ادامه دارد

تفسير قاضى سعيد قمى از اثولوجيا 
«اثولوجيا» يا «تاســـوعات» (يا التســـاعات، 
Enneades)، اثـــر «فلوطين»، در تاريخ فلســـفه 

سرگذشت غريبى دارد؛ از يك سو امروزه روشن 
و قطعى شـــده است فرفوريوس شاگرد محبوب 
فلوطين مجموعه گفتارهاى استاد خود را جمع آورى 
و پس از تأييد او، مكتوب و در شـــش «انئاد» (و 
هر انئاد نه رســـاله، جمعا 54 رساله) تدوين نمود 
كه مشهور به همان انئادها يا «نه گانه» ها (تاسوعات) 
شد، و از سوى ديگر ابن ناعمة حمصى كتابى را با 
عنوان اثولوجيا ارسطاطاليس  منسوب به ارسطو در 
جهان اسالم ترجمه كرد كه در اصل برداشتى آزاد 
از همان گفتارهاى فلوطين بود و به غلط «تفسير 
فرفوريوس بر آراى ارسطو» و در اصل اثرى از خود 
ارسطو قلمداد گرديد. در جهان اسالم تفاسيرى بر 
اين متن نگاشته شد، از  جمله به دست ابن سينا و 
مهمتر، قاضى سعيد قمى، حكيم عصر صفوى. در 
اين مقاله با روش تحليلى تفســـيرى و با رويكرد 
تاريخى، ضمن بررسى سرگذشت اثولوجيا، شرح 
قاضى با تأكيد بر تبيين مفهوم زيبايى مورد توجه 
قرار گرفته  است. اين تحقيق نشان مى دهد چگونه 
حكماى مسلمان هر آنچه از حكمت يونانى، منطبق 
با مبانى اســـالمى مى يافتند، با اســـتناد به آيات و 

روايات، تقرير و تأييد مى نمودند. 
***

عبدالمسيح بن عبداهللا بن ناعمه الحمصى كتابى 
با عنوان اثولوجيا ارسطاطاليس را از يونانى به عربى 
برگرداند و ابويوســـف كندى1 آن را براى معتصم 
خليفه عباسى آراست و تقديمش كرد. در ابتداى 
«ميمر»2 اول آمده: اين كتاب از ارسطوى فيلسوف 
است كه در زبان يونانى اثولوجيا ناميده مى شود و 
در باب الهيات اســـت.3 مبتنى بر آنچه در ادامه با 
عنوان ميمر اول اثولوجيا آمده، اين كتاب در اصل 
تفسير فرفوريوس صورى4 (معرب پورفوريوس) بر 
آراى ارسطوست كه عبدالمسيح بن عبداهللا بن ناعمه 

الحمصى به عربى ترجمه كرده است.
بنابراين ده ميمر اثولوجيا (جمع آنها ميامر)، به 
عنوان كتابى بسيار مهم و جذاب و با نام ارسطو در 
جهان اسالم نمايانده شد. كتابى كه توجه حكماى 
مسلمان را برانگيخت و شايد نخستين تأمالت در 
ايجاد وحدت ميان آراى افالطون و ارسطو در جهان 
اسالم بود؛ زيرا در عبارت نخست آن، از يك  سو 
نام ارسطو به چشم مى خورد (و كفايت مى كرد كه 
تمامى كتاب مطلقا به او نسبت داده شود) و از سوى 
ديگر فرفوريوس بود شاگرد محبوب فلوطين (رهبر 
بلندآوازة نوافالطونيان كه به دنبال احياى آراى او پس 
از ششصد سال بودند). فرفوريوس گفته هاى استاد 
را جمـــع آورى و بعد از تأييد فلوطين، به صورت 
كتاب تدوين نمود كه بعدها تاسوعات (نه گانه ها) 
ناميده شد. در هر انئاد از شش انئاد اين كتاب، نه 
رساله وجود داشت، يعنى 54 رساله كه عدد مقدس 
فيثاغوريان محسوب مى شد و هر كس با آراى ايشان 
و فيثاغوريان مسلمان يعنى اخوان الصفا آشنا باشد، 
به سرعت به شباهت فوق العاده آراى فيثاغوريان و 
نوافالطونيان و اخوان الصفا مى رســـد. آنچه تحت 
عنوان اثولوجياى ارسطو يا ميامير مشهور شد و در 
اين تحقيق مدنظر و مورد شـــرح است، نه تمامى 
54 رساله، بلكه گزيده اى از آنهاست، به ويژه آنچه 

در باب زيبايى است. 
منابـــع اصلى در اين تحقيق، كتاب «اثولوجيا: 
افلوطين عند العرب»5 با مقدمه فاضالنه عبدالرحمن 
بدوى و دو نسخه از ترجمه ناعمه حمصى است كه 
يكى از آنها را با چهار ميمر، مرحوم سيدجالل الدين 

آشتيانى در «منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران» 
(جلد ســـوم) آورده و ديگرى به صورت كامل و 
حاوى ده ميمر با عنوان اثولوجيا (ترجمه عربى ابن 
ناعمه) با شـــرح و ترجمه دكتر حسن ملكشاهى 
است، و مهمتر شرح و نقدى است كه قاضى سعيد 
قمى از ميمر چهارم اثولوجيا دارد؛ بنابراين محور 
اين مقاله شـــرحى است از زيبايى در اثولوجيا به 

روايت حكيم مسلمان، قاضى سعيد قمى.6 
در جهان اســـالم دو شرح از اين ميامر مورد 
توجه است: يكى شرح مختصر ابن سينا در باقيماندة 
كتاب «االنصاف»7 و ديگرى شرح تفصيلى قاضى 

سعيد. 
شرح قاضى سعيد در باب زيبايى

قاضى سعيد قمى (1043ـ  1103ق) يكى از 
حكماى بلندمرتبه عصر صفوى است با آثارى چون 
شرح توحيد الصدوق، اربعينيات، اسرار العبادات و 
دو اثر فارسى كليد بهشت و اسرار الصنايع. وى كه 
شاگردى مالمحسن فيض كاشانى و رجبعلى تبريزى 
را در حيات پربارش داشـــت، در آثار خود تطبيق 

شريعت، عرفان و حكمت را پى مى گرفت.
مرحوم جالل الدين آشتيانى در كتاب «منتخباتى 
از آثـــار حكماى الهى ايران» (از عصر ميرداماد و 
ميرفندرسكى تا زمان حاضر)، بخشى را به شرح و 
بيان يكى از آثار مهم قاضى سعيد يعنى شرح او بر 
ميامر يا اثولوجيا اختصاص داده است. وى ضمن 

مقدمه اى تفصيلى، به شرح و تحليل آثار و احوال 
قاضى پرداخته و وى را در باب مباحث مربوط به 
نفس و عقل و نحوه ارتباط بين عقول و نفوس، 
صاحب عالى ترين مباحث به ويژه در تعليقاتش بر 

اثولوجيا دانسته است.8
قاضى همچون تمامى حكماى مســـلمان تا 
صد و اندى ســـال پيش، اثولوجيا را از آن ارسطو 
مى دانست؛9 زيرا در همان آغاز تعليقاتش مى گويد: 
«الميمر االول من كتاب ارسطو طاليس الفيلسوف 
المســـمى باليونانيه اثولوجيا...، تفسير فرفريوس 
الصورى» (آشـــتيانى، 1378، ج3: 80)؛ بنابراين وى 
همـــان ترجمة ابن ناعمه را مبنا قرار داده و برخى 
از ميامر را براى شرح برگزيده كه شايد بتوان آن 
را مهمترين شـــرح حكماى مسلمان بر تاسوعات 
دانســـت. آشتيانى در پاورقى مى آورد: «براى آنكه 
مطالعه كننده بتواند كامال از اين تعليقات اســـتفاده 
نمايد، اصل كتاب اثولوجيا را... قبل از اين تعليقات 
قرار دادم» (همان: 149). آن مرحوم مشخص ننموده 
اين نســـخه را از كجا اخذ كرده و فقط گفته در 
مقام تصحيح اثولوجيا، از چند نسخة خطى استفاده 

نموده است (همان: 74).
يكى از نكات بسيار ارجمند مصنف اثولوجيا 
در ميمر چهارم، تعريف «صناعت» است، يكى از 
لغات رايج فرهنگ اســـالمىـ  ايرانى در باب هنر 
(همچون صنايع دستى، هنرهاى صناعى يا صنايع 
مستظرفه). اين ميمر در تعريف صناعت، نكته بسيار 
دقيقى دارد كه دقيقا تعريف امروزى هنر نيز است: 
«الصناعه عباره عن وجود صوره المصنوع فى النفس 
على وجه يكون ملكه راسخه يصدر بها من النفس 
صورته الخارجيه متى شـــاء من غير كلفه» (همان: 
137). اين دقيقا همان تبديل ايده به فرم در فلسفه 

هنر امروز است.

از ديـــدگاه مصنف اثولوجيا، صورتى كه در 
نفس و جان صانع يا عاقل است، افضل و احسن 
از صورتى اســـت كه در مصنوع ظاهر مى  شود. به 
عبارتى صـــورت معقول در تنزيل خود به قالب 
محســـوس، دچار نوعى نقصان و كاهش حسن و 
فضل مى شـــود. «از اين رو كه هر فاعلى افضل از 
مفعول اســـت، الجرم هر مثالى افضل از صورت 
ممثول مســـتفاد آن [صورت محسوس آن] است؛ 
همچنان كه هر نوازنده به هنگام نواختن موسيقى، 
صورتى كه از آن در ذهن دارد، اعلى و افضل از 
صورتى است كه در نواختن با ابزار موسيقى اظهار 
مى شود. اين صورت عقلى كه ماقبل صورت طبيعى 
قرار دارد، اولى و افضل از صورت طبيعى است و 
اين دقيقا به دليل افضيلت صورت عقليه از صورت 

حسيه است»(همان).
مصنف در اين قلمرو، سه ساحت وجودى قائل 
مى شود: صورت معقول، صورت طبيعى و صورت 
مصنوع. ورود به بحثى كه در فلســـفه هنر يونانى 
با عنوان mimesis شناخته مى شود و در فرهنگ 
اسالمى با تعبير «محاكات» يا «تشبّه»، ورود به شرح 
يكى از معانى مهم هنر اســـالمى است. به تعبير 
اثولوجيا، صورت محســـوس يا صناعت محاكات 
و تشـــبه آن به صورت طبيعى و تشـــبه صورت 
طبيعى به صورت عقلى اســـت. و صورت عقلى 
بـــر صورت طبيعى و صورت طبيعى بر صورت 

مصنوع، افضيلت دارد. (همان: 138).
شرح قاضى بر ميمر چهارم

عنوان ميمر چهارم، «فى شرف عالم العقل و 
حسنه» (در شرافت جهان عقل و زيبايى آن) است، 
عنوانى كه با عنوان يكى از رســـائل تاسوعات در 
باب زيبايى متشـــابه و نزديك است (رسالة هشتم 
از انئاد پنجم با عنوان زيبايى معقول). شرح ميمر 
رابع، ورود قاضى ســـعيد به بحث زيبايى شناسى 
اســـت كه با تبيين عبارت «فيرى حسنه و بهائه»10 
آغاز مى شود و به ذكر مراتب ظهور عالم در انديشه 
نوافالطونى مي پردازد كه از احد به عقل و از عقل 
به نفس، ترتيب ظهور دارد. بر اين بنياد، او تمامى 
زيبايى هاى عالم را ظاهرشده از نفسى مى داند كه 
خود بهره مند از ذات عقل اســـت و عقل نيز از 
«نوراالنوار» مســـتفيض مى شود، به تعبير مصنف 
اثولوجيا از احد. بنابراين نخســـتين نكته قاضى در 
بيان زيبايى، تأكيد بر اين معناست كه حسن مطلقا 
خاســـتگاه مادى يا محسوس ندارد، در ماده ظهور 

مى يابد، اما منشأ مادى ندارد.
شرح بعدى قاضى در باب مالزمت ذاتى ميان 
هستى معقول و هستى محسوس است كه با اين 

جملـــه نغز ايراد مى گردد: ظاهر چيزى، جز ظاهر 
باطن آن چيز يا ملكوت آن نيست. قاضي در شرح 
اثولوجيا، رويكردى قرآنى و روايى دارد و به عبارتى 
ردپاى عميق آيات و روايات در شرحش كامال نمود 
دارد. بنابراين با تفسيرى قرآنى از حكمت يونانى در 
باب زيبايى مواجهيم. به تعبير قاضى، هر باطنى نوعى 
تجلى دارد و ظهور و اعتقاد به چنين معنايى، همان 
اعتقاد و ايمان به غيب است: «لكل باطن ظهور و 
تجلى و هذا هو االيمان بالغيب ردأ على من اعتقد 
ان عالم الوجود هو المحسوس فقط» (همان: 263). 
انبيا و حكما مأمورند كه مردمان را به اين هستى 
غيبى هدايت كنند و اين هدايت به سوى خداوند، 
هدايت عالم غيب و شهادت است، خداوندى كه 

خلق و امر از آن اوست (همان).
متـــن  در 
تاسوعات، فلوطين 
ميان دو سنگ تفاوت 
مى نهد: سنگى كه به 
دست هنرمند به اثر 
زيبايى تبديل شده و 
سنگى كه بر خود 
نپذيرفته.  نقشـــى 
او ســـنگ منقوش 
را ناشـــى از ظهور 
زيبايـــى معقول در 
متن سنگ به دست 
هنرمند مى داند و نه 
از خود سنگ؛ اما قاضى همين سخن را مبناى بيان 
كيفيت دو عالم محسوس و معقول يا عالمى كه در 
ذهن هنرمند است و عالمى كه در متن يك صناعت 
ظهور مى يابد، قرار مى دهد. در متن مورد اســـتناد 
شيخ از اثولوجيا، دو عالم محسوس و معقول به دو 
حجر تشبيه شده است. قاضى شرح مى دهد علت 
تشبه دو عالم به دو حجر (زر و سيم)، محتمل آن 
اســـت كه هر دو در نفس وجود خويش، قابل و 
محل ظهور خيرات و فضائل و حسن و بها يا در 
حقيقت انوار الوهيه هستند. به بيان ديگر دو عالم 
همچون سنگهايى هستند كه محل نقش بستن و 
تجلى حقايق و كماالت الهيه بر خويش اند. هر دو 
از ديدگاه قاضى در قابليت و پذيرش فيض الهى، 

تسليم مطلق هستند و جمود كامل دارند.
در بخش فـــوق، آيه «أال له الخلق و األمر»11 
مرجع و منتهاى شـــرح قاضى بود و در اين پاره، 
آيه شريفة «اهللا نور السماوات و االرض...».12 اما چرا 
و چگونـــه؟ قاضى ميان دو حجر (كه در متون به 
زر و سيم تعبير شده) يا عالم معقول و محسوس، 
تفـــاوت مى گذارد و اين تفاوت، هم تفاوت قرب 
اســـت و هم بعد: قرب ظهور و بعد ظهور. عالم 
معقـــول به دليل صفا و خلوص، به حقيقت قرب 
نزديكتر  است و عالم محسوس از آن دورتر. شرح 

اين قرب و بعد با آيه نور توجيه مى شود. 
ادامه دارد

پي نوشت ها:
1. ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندى مكنى به ابوالحكماء 
(801 ـ873م، 185ـ 256ق)، رياضيدان، منجم و فيلسوف 
و نخستين حكيم اسالمى است كه به آثار حكماى يونان 
دســـت يافت و به ترجمه آثار ارســـطو و تفسير و بيان 

آنها پرداخت.
2. ميمر در زبان ُسريانى به معناى محاوره و گفتگو و نيز 

پند و تذكر است. كتاب شامل ده ميمر است. 
3. اثولوجيا همان تئولوجياست، به معني خداشناسى يا به 

تعبير حكماى مسلمان: معرفه  الربوبى.
4. فرفوريـــوس Porphyry (233ـ  304م) فيلســـوف 
نوافالطونى و از شاگردان فلوطين، در گسترش آموزه هاى 
فلسفه نوافالطونى و انديشه هاى فلوطين نقش زيادى داشت. 
او مفسر آثار ارسطو و صاحب مدخل منطقى ارسطو با 
نام ايساغوجى است. وى را از فيلسوفانى دانسته اند كه به 

وحدت آراى افالطون و ارسطو معتقد بود.
5.  اثولوجيا، افلوطين عند العرب، عبدالرحمن بدوى، بيدار، 

چاپ سوم، قم، 1413ق.
6. مصنف اثولوجيا سه نام بر خود دارد: ارسطو، فلوطين و 
فرفوريوس و ضرورى است به دليل اجتناب از اشتباه، به 
جاى نام هر يك از آنها، لفظ مصنف را به كار ببريم. 

7. االنصاف شامل سه رساله است: «مقاله الالم» و شرح 
«أثولوجيا» و «التعليقات على حواشى كتاب النفس». ر.ك. 

االنصاف، وكاله المطبوعات، بى تا، قاهره، مصر.
8. مرحوم محمدعلى روضاتى كتاب تعليقات بر اثولوجيا 
را اثر ميرزا محمدســـعيد حكيم مى داند نه قاضي سعيد. 
دومين دو گفتار، مؤسسه فرهنگى مطالعاتى الزهراء(ع)، قم، 

1386، ص10. 
9. والنتين روزه (Valentine Rosé) پژوهشگر فرانسوى، 
در قرن 19 روشن ساخت اثولوجياى منسوب به ارسطو در 
اصل ترجمه آزادى از انئادهاى چهارم تا ششم تاسوعات 

فلوطين است.
10. اثولوجيا، النص، ص56.

11. آگاه باشيد كه ملك آفرينش خاص خداست و حكم 
نافذ فرمان اوست. (اعراف، 54).

12. خدا نور آسمان ها و زمين است. (نور، 35).
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الهيات زيبايى
دكتر حسن بلخارى                                                بخش اول
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*قاضي سـعيد قمـي در شـرح اثولوجيا، 
بـه  و  دارد  روايـى  و  قرآنـى  رويكـردى 
عبارتـى ردپـاى عميـق آيـات و روايـات 
در شـرحش كامال نمـود دارد. بنابراين با 
تفسـيرى قرآنى از حكمت يونانى در باب 

زيبايى مواجهيم

 

    اهميــت  عرفان  نظري  در دوران  
كنوني 

امروزه  جهان  اســـالم تا حد زيادي  
نسبت  به  سنت  فكري  خويش  بي توجه  
اســـت  و در عين  حال  برخي  فيلسوفان  
مسلمان  تجددطلب، به  خصوص  در جهان  
عرب  و تا حدي  در تركيه ، فلسفه  اسالمي  
دوره  اخير را دقيقاً به  دليل  ارتباط  آن  با 
عرفان ، مردود مي دانند؛ چه، آنها عرفان  را 
به  عنوان  صرف  mysticism (عرفان  در 
سنت  غربي) به  صورتي  تحقيرآميز مورد 
انتقاد قرار مي دهند. در سوي  ديگر طيف  

مخالفان  فلسفه  اسالمي  متأخر، كساني  قرار دارند كه  آنها را «بنيادگرا» 
مي خوانند؛ اين  افراد هم  با عقل  و هم  با عرفان  مخالفند و به  ســـنت  
فكري  اســـالمي كه  عرفان  در قلب  آن  قرار دارد، پشـــت  مي كنند و به  
عالوه  به  بهانه  تالش  براي  نجات  اسالم، اين  سنت  فكري  را مورد انتقاد 
قرار مي دهند. آنها نمي دانند كه  در حقيقت  براي  مواجهه  با چالش هاي  
دنياي  جديد كه  در درجه  اول  چالش هايي  فكري  است، امروزه  اسالم  

بيشتر از هر چيز نيازمند همين  ساحت  فكري  است.
برخي  از بزرگ ترين  مسائلي  كه  امروزه  در حوزه  فكر و نظر، فرا 

روي  اسالم  قرار دارد، به  شرح  زير است: 
ـ هجوم  جهان بيني  سكوالريستي  (دنياگرا) و فلسفه  سكوالر؛ 

ـ گسترش  علم  و فنّاوري  مبتني  بر ديدگاه  سكوالر درباره  طبيعت  
و نيز درباره  شناخت  طبيعت؛ 

ـ بحران  زيســـت  محيطي كه  كامًال مرتبط  با گســـترش  فنّاوري  
جديد است؛ 

ـ كثرت گرايي  ديني  و نياز به  فهم  عميق  از اديان  ديگر؛ 
ـ نياز به  دفاع  از خود دين  در برابر همه حمالت  سكوالريستي  
يا حمالت  انحصارطلبانة  مسيحيت  عليه  آن، حمالتي  كه  در درجه  اول  

از غرب  سرچشمه  مي گيرد؛ 
ـ نياز به  فهم  مباني  هنر و معماري  اسالمي  و به  كار بستن  اين  

مباني  براي  خلق  هنر و معماري  اصيل  اسالمي  در زمان  معاصر؛ 
ـ ارائه  پاسخي  اسالمي  به  پرسش  مربوط  به  نسبت  دين  و علم؛ 
ـ تدوين  علم النفس  يا روان شناسي  اسالمي و تأسيس  بنيادي  استوار 

براي  هماهنگي  ايمان  و عقل. 
ســـهم  عرفان  براي  حل  اين  مسائل، سهمي  محوري  است. اصل  
متحدكنندة  «ايمان»  و «عقل»  را فقط  در عرفان  مي توان  يافت. اگر فقط  
عرفان  را بفهميم، اهميت  شايان  آن  را نيز براي  مسلمانان  امروز درك  
خواهيم  كرد. به  عالوه  عرفان  در دام  استدالل  قياسي  صرف  به  صورتي  
كه  در برخي  از مكاتب  فلســـفه  اسالمي آمده  است ، گرفتار نمي شود. 
بنابراين  شگفت  اينجاست  كه  به  يك  معنا عرفان  براي  افراد برخوردار 
از شهود عقلي، سهل الوصول تر از مكاتب  سنتي  فلسفه  اسالمي  است؛ 
هرچند كه  البته  اين  مكاتب  نيز مي تواند و در واقع  مي بايد سهم  مهمي  

در حيات  فكري  جهان  اسالم  در دوران  معاصر داشته  باشد.
در جهان  اسالم  سنتي، برخي  فقها، متكلمان  و فيلسوفان، ولي  يقينًا 
نه  همة آنها، با عرفان  نظري  مخالف  بوده اند. به  عالوه  صوفياني  هم  
كه  معتقد بودند عرفان  نتيجه اي  است  كه  از طريق  حاالت  معنوي  و 
نه  از طريق  خواندن  كتب  عرفاني، حاصل  مي شود، با عرفان  مخالفت  
كرده اند. تيتوس  بوركهارت  روزي  به  راقم  اين  سطور گفت  كه  وقتي  در 
جواني  براي  نخستين  بار به  فاس  (مراكش) رفته  بودم، كتاب  فصوص  
را برداشتم  و نزد استادي  رفتم  تا اين  متن  اساسي  معرفت  يا عرفان  را 
نزد او فراگيرم؛ استاد لبخندي  زد و گفت: «كساني  كه  آنقدر باهوش  
هستند كه  فصوص  را بفهمند، نيازي  به  فراگيري  آن  ندارند و كساني  
كه  آنقدر باهوش  نيستند كه  آن  را بفهمند، صالحيت  فراگيري  آن  را 
به  هر حال  ندارند!» با اين  حال  آن  استاد فصوص  را به  ابراهيم  جوان  
(تيتوس  بوركهارت) تعليم  داد؛ ولي  با اين  سخن  مي خواست  اهميت  
عرفان  تحقق  يافته  در وجود آدمي  و نه  صرف  فهم  نظري  آن  را يادآور 
شـــود؛ يعني  اهميت  عرفان  به  عنوان  دانشـــي  كه  همين  كه  در وجود 
آدمي  تحقق  يافت، او را از قيد جهل  آزاد مي ســـازد، دانشـــي  كه  ذاتًا 

نجات بخش  است...
بديهي  است  كه  آدمي  با صرف  مطالعة  متون  عرفاني  يا حتي  فهم  
آنها صرفا در ساحت  ذهن، عارف  نمي شود. بايد حقايق  آن  متون  را 
در وجود خويش  متحقق  ساخت  و عين  علم  و شناخت  به  اين  حقايق 
«بود» . با اين  حال  مجموعه  معارفي  كه  در متون  عرفان  نظري  و تصوف  
علمي  آمده  است، ارجمندترين  علم  است  و مسلمانان  بايد آن  را به  
عنوان  هديه اي  آسماني، عزيز بدارند. اين  مجموعه  مكتوبات  وسيع  از 
ابن عربي  و قونوي  تا آقا محمدرضا قمشـــه اي  و امير عبدالقادر و در 
دوران  معاصر از موالنا ثانوي، محمدعلي  شاه آبادي  و آيت اهللا  خميني  تا 
سيد جالل الدين  آشتياني  و حسن زاده  آملي،  حاوي  دانشي  بسيار غني  
است؛ دانشي  كه  به  تنهايي  مي تواند عميق ترين  پاسخ ها را براي  مسائل  
مبرم  فكري، معنوي  و حتي  عملي  فراهم  سازد؛ ولي  باالتر از همه،  فقط  
همين  سنت  مي تواند براي  مسلماناني  كه  توانايي  فهم  و استغراق  در آن  
را دارند، دانش  برين  درباره  حق  مطلق  و علمي  را كه  متحقق شدن  به  

آن  غايت  قصواي  وجود انساني  است، فراهم  سازد.
* اطالعات حكمت و معرفت

دكتر سيد حسين نصر   
ترجمه دكتر انشاءاهللا رحمتي بخش دوم و پاياني

عرفان و سياست

آگهى مزايده عمومى(كتبى) 
شركتى واقع در شـــهر صنعتى رشـــت در نظر دارد نسبت به 
 CFL,LED فروش مقدار تقريبى 90 تن از المپ هاى ضايعاتى
(شامل كاور، درايور، هيت سينك، چيپ، گاز تيوب، بيس و كيس 
و باالســـت و...) از طريق برگزارى مزايده عمومى (كتبى) اقدام 
نمايد. لذا متقاضيان محترم مى توانند جهت كســـب اطالعات 
بيشتر، ضمن بازديد و دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهى 
به مدت 10 روز كارى از ســـاعت 8 صبـــح لغايت 14 و تا مورخ 
1401/12/08 به آدرس انبار اين شركت واقع در استان گيالنـ  
آستانه اشرفيهـ  كيلومتر 12 جاده بندركياشهرـ  شهرك صنعتى 
نقره دهـ  بعد از ميدان كاجـ  روبروى خيابان ششمـ  شركت پارس 
شهاب نقره و يا با شـــماره تلفن هاى 09912749194ـ 8 الى 
01333884501 داخلى (104ـ106) تماس حاصل نمايند. 

آگهي مزايده ى عمومى فروش چوب درختان حذفى باغهاى 
مركبات در سال 1401 شركت كشت و صنعت جيرفت

 (سهامى خاص)  
1- مزايده گزار: شـــركت كشـــت و صنعت جيرفت(ســـهامى خاص)  به 
آدرس : جيرفـــت خيابان مالك اشـــتر – واحد بازرگانـــى تلفن هاى تماس 

03443263856 -09133484032
 2- موضوع مزايده: چوب درختان حذفى باغ هاى مركبات واقع در بخش هاى

 1،3 ، 4 قطره اى و باغ 137 زاهدى (لردخران) جمعاً حدود 33,5 هكتار
3- محل دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات : دفتر مركزى شركت 

كشـــت و صنعت جيرفت (سهامى خاص) واقع در جيرفت ، خيابان مالك اشتر، 
كارگر شرقى، حوزه ى معاونت بازرگانى.

4- نحوه ى دريافت اســناد مزايده : متقاضيان مى توانند جهت دريافت 

اسناد مزايده از روز چهارشـــنبه  مورخ 1401/11/26 لغايت روز شنبه مورخ 
1401/12/06، قبل از اتمام مهلت تحويل پيشـــنهادات به آدرس شركت واقع 

در جيرفت مراجعه نمايند.
5- مهلت تحويل پيشــنهادات: حداكثر تا پايان وقت ادارى  روز شـــنبه 

مورخ 1401/12/06
6- تاريخ و محل گشــايش پاكتها : ســـاعت 10 صبح روز  يكشنبه مورخ 

1401/12/07، درمحل: دفتر مركزى شركت واقع در جيرفت. 
حضور پيشنهاد دهندگان در جلســـه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى بالمانع 

مى باشد.
7- مدت قرارداد :  در اسناد مزايده و قرارداد فى مابين قيد شده است.

8- ميزان تضمين فرايند اجراى كار : برابر 10% مبلغ پيشـــنهادى بصورت 
ضمانتنامه بانكى معتبر و يا واريز بحســـاب شركت در بانك كشاورزى به شماره 

840650984
9-  ميزان تضمين حسن اجراى تعهدات : 10% مبلغ كل پيشنهاد قيمت

10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه ى پيشنهادات مختار و مجاز است.
11-  به پيشـــنهادات مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد ســـپرده ى قانونى و 
پيشـــنهادات بعد از انقضاى مهلت مقرر در بنـــد(5) اين آگهى ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
12- هزينه هاى آگهى و كارشناسى بعهده ى شركت مى باشد.           
تلفن هاى تماس:  03443263856 -09133484032- 09132480914
  معاونت بازرگانى
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامى خاص)

 آگهي مزايده ى عمومى فروش محصول خرماى توليدى سال 
1402 شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامى خاص)  

1- مزايده گزار: شـــركت كشـــت و صنعت جيرفت(ســـهامى خاص)  به 
آدرس : جيرفـــت خيابان مالك اشـــتر – واحد بازرگانـــى تلفن هاى تماس 

03443263856 -09133484032
2- موضوع مزايده: فـــروش محصول خرماى باغ هـــاى على آباد درينى، 
على آباد امام، باغ احمدآباد(قطعات A6-A5-A4-A3-A2-A1) ، بخش پنج 

قطره اى،137 زاهدى(لردخران) ومحصول نخيالت  باغ كريم آباد.
3-محل دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات : دفتر مركزى شركت 

كشـــت و صنعت جيرفت (سهامى خاص) واقع در جيرفت ، خيابان مالك اشتر، 
كارگر شرقى، حوزه ى معاونت بازرگانى.

4- نحوه ى دريافت اســناد مزايده : متقاضيان مى توانند جهت دريافت 

اسناد مزايده از روز چهارشـــنبه  مورخ 1401/11/26 لغايت روز شنبه مورخ 
1401/12/06، قبل از اتمام مهلت تحويل پيشـــنهادات به آدرس شركت واقع 

در جيرفت مراجعه نمايند.
5- مهلت تحويل پيشــنهادات: حداكثر تا پايان وقت ادارى  روز شـــنبه 

مورخ 1401/12/06
6- تاريخ و محل گشــايش پاكتها : ســـاعت 11 صبح روز  يكشنبه مورخ 

1401/12/07، درمحل: دفتر مركزى شركت واقع در جيرفت. 
حضور پيشنهاد دهندگان در جلســـه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى بالمانع 

مى باشد.
7- مدت قرارداد :  در اسناد مزايده و قرارداد فى مابين قيد شده است.

8- ميزان تضمين فرايند اجراى كار : برابر 10% مبلغ پيشـــنهادى بصورت 
ضمانتنامه بانكى معتبر و يا واريز بحســـاب شركت در بانك كشاورزى به شماره 

840650984
9- ميزان تضمين حسن اجراى تعهدات : 10% مبلغ كل پيشنهاد قيمت.
10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه ى پيشنهادات مختار و مجاز است.

11-  به پيشـــنهادات مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد ســـپرده ى قانونى و 
پيشـــنهادات بعد از انقضاى مهلت مقرر در بنـــد(5) اين آگهى ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
12-  هزينه هاى آگهى و كارشناسى بعهده ى شركت مى باشد.           
تلفن هاى تماس:09133484032-03443263856- 09132480914
معاونت بازرگانى                                                                                       
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامى خاص)

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

( نوبت دوم )

شـــركت بهنوش ايران در نظر دارد پيمانكارى امور تخليه و بارگيرى 
بوســـيله ليفتراك را از طريق مناقصه عمومى با مشخصات اختصاصى 
 مندرج در اســـناد مناقصه ،  به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
متقاضيان مى توانند در مدت 10 روز از تاريخ انتشـــار آگهى ، جهت 
دريافت اســـناد مناقصه به دبيرخانه شـــركت بهنـــوش ايران واقع 
 در كيلومتر 9 جاده مخصوص ( شـــهيد لشـــگرى ) – خيابان شهيد 

محمود پورى – پالك 5 مراجعه كنند .
- آخرين مهلت تحويل پاكت ها تا ســـاعت 16 روز  پنج شنبه مورخ 

1401/12/04 است .
- جلسه نخست مناقصه ســـاعت 14 روز شنبه 1401/12/06 برگزار 
مى شـــود. پاكت هاى  پيشـــنهاد قيمت ســـاعت 14 روز يك شنبه 

1401/12/07 بازگشايى مى شود .

شركت سيمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد، انجام عمليات حمل مواد نفتى خود را با برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد. متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر و شركت در مناقصه به آدرس سايت شركت به نشانى: http://www.sepahancement.com يا 
به محل شركت واقع در كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن، جاده اختصاصى سيمان سپاهان، واحد قراردادها و سفارش داخلى، مراجعه فرمايند. 

1ـ مهلت زمانى دريافت اســـناد مناقصه و بازديد از موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 الى دوشنبه مورخ 1401/12/1 روزهاى كارى از 
ساعت 7 تا ساعت 15 مى باشد. 

2ـ مهلت زمان ارايه پيشنهاد روز سه شنبه مورخ 1401/12/2 و حداكثر تا ساعت 14 مى باشد. 
3ـ زمان بازگشـــايى پاكات و برگزارى مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/12/3 ساعت 10 صبح در محل شركت سيمان سپاهان مى باشد. بديهى است 

بازگشايى پاكات توسط اعضاء كميته تعيين شده شركت سيمان سپاهان صورت مى پذيرد. 
4ـ مبلغ ســـپرده شركت در مناقصه به شرح جدول زير مى باشد كه مى بايست به صورت چك تضمين شده بانكى، فيش واريزى وجه نقد و يا ضمانتنامه 

بانكى به حساب شركت سيمان سپاهان ارائه گردد. 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه/ريالموضوع مناقصه 

3,000,000,000حمل مواد نفتى

ـ ساير شرايط به شرح شرايط مندرج در اوراق مشاركت در مناقصه مى باشد. بديهى است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد 
مناقصه و آيين نامه معامالت شـــركت سيمان سپاهان بوده و شركت ســـيمان سپاهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات ارائه شده مختار است و كليه 

هزينه هاى مربوط به چاپ آگهى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
بازرگانى شركت سيمان سپاهان متقاضيان قبل از ارائه پيشنهاد قيمت حتما و با دقت برگ شرايط شركت در مناقصه را مطالعه نمايند. 

«آگهى مناقصه» 
«پرونده 7444ـ  د»

ت اول
نوب آگهى مزايده

 شماره 5001005043000005 

اجاره تابلو تبليغاتى سه وجهى 

واقع در ميدان شهيد صدوقى 
شـــهردار مهريز در نظر دارد اجاره تابلو تبليغاتى ســـه وجهى را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با 
بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 5001005043000005 به 

صورت الكترونيكى واگذار نمايد. 

زمان انتشار در سايت: ساعت 10 روز چهارشنبه  
تاريخ 1401/11/26 

مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 19 
روز چهارشنبه تاريخ 1401/12/03 

تاريخ بازديد: 1401/12/03 تا 1401/12/13
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 19 

روز شنبه تاريخ 1401/12/13 

زمان بازگشايى: ساعت 10 روز يكشنبه 
تاريخ 1401/12/14

زمان اعالم به برنده: 1401/12/14 

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است: 
1ـ برگزارى مزايده صرفا از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشـــد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت 
اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از 

اين طريق امكان پذير مى باشد. 
2ـ كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسى 

و انتخاب مى باشد. 
3ـ عالقه مندان به شـــركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس 

حاصل فرمايند: 
www.) مركز پشـــتيبانى و راهبرى ســـامانه: 02141934ـ  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســـتان ها، در سايت سامانه

setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفايل مزايده گر" موجود است. 
مزايده گران مى بايســـت مبلغ 54,000,000 ريال بابت ضمانت شركت در مزايده به حســـاب سپرده شهردارى به شماره 

IR 360170000003100007478005 نزد بانك ملى ايران واريز و يا ارائه ضمانت نامه بانكى اقدام نمايند. 
مدت اجاره شش ماه از تاريخ ابالغ قرارداد مى باشد. هزينه آگهى بر عهده برنده مزايده است. در صورتى كه برندگان اول و دوم و 
سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در 

اسناد مزايده مندرج است. شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشـــتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت هاى الف: آدرس: 

يزد، مهريز، ميدان شهيد صدوقى و تلفن: 03532522040
عليرضا عرشيان 
شهردار مهريز

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادى بطور فوق العاده (نوبت دوم)
 براى سال مالى منتهى به 1400/09/30 

 شركت مارگارين (سهامي عام)
به شماره ثبت 4204 و شناسه ملي 10100239199

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانوني (بيش از 50 درصد صاحبان ســـهام) در جلسه 
نوبـــت اول مجمع عمومي عادى بطور فوق العاده دعوت شـــده به تاريخ 1401/10/10 
درج شـــده در روزنامه اطالعات به شماره 28285،  بدينوسيله از كليه سهامداران شركت 
مارگارين (ســـهامي عام) يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت كه رأس ساعت 8 صبح روز يكشنبه 
مورخ 1401/12/07 در محل ســـالن ورزشـــي آفتاب واقع در تهران، شهرري، كيلومتر 
3 جاده ورامين، خيابان راهبر، پالك 8 شـــركت ماگارين (سهامي عام) برگزار مي شود 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى در خصوص عملكرد سال مالي 
منتهي به 1400/09/30 و اتخاذ تصميم در رابطه با آن.

2- بررسي و تصويب صورتهاى مالى شـــركت شامل صورت سود و زيان براي سال مالى 
منتهى به 1400/09/30 و صورت وضعيت مالي شركت به تاريخ 1400/09/30 

3- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود سال مالي منتهي به 1400/09/30.
4- ساير مواردي كه در صالحديد مجمع باشد.

نحوه دريافت برگه حضور در جلسه:
برگه ورود به جلســـه از ساعت 8 صبح روز برگزارى مجمع در محل برگزارى قابل دريافت 
خواهد بود. تأكيد مى گردد سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مى بايست حتماً 
كارت شناســـايي معتبر ( اصل كارت ملى) به همراه داشته باشند. همچنين در رابطه با 
نمايندگان اشـــخاص حقوقى عالوه بر كارت ملى، ارائه اصل معرفى نامه شخص حقوقى 

الزامى است.
هيئت مديره شركت مارگارين (سهامي عام )

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت ريل سير كوثر (سهامى عام)

  به شماره ثبت 215037 و شناسه ملى 10102564183 
به استناد مجوز افزايش ســـرمايه شماره 014/980274-207  
مورخ 1401/11/19 ســـازمان بورس اوراق بهادار، بدينوسيله 
از  كليه ســـهامداران محترم دعوت به عمل مى  آيد تا در جلسه 
 مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شركت ريل سير كوثر 
(سهامى عام ) كه رأس ساعت 9  صبح روز شنبه مورخ 1401/12/06 
در محل اقامتگاه قانونى شـــركت به نشـــانى تهران بلوار آفريقا 
 نبش خيابان والى نژاد پالك 78 مجتمع كوشـــيار طبقه سوم 

واحد 14تشكيل مى  گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :1.اســـتماع گزارش هيات مديره حسابرس و 
بازرس قانونى شـــركت در خصوص پيشنهاد افزايش سرمايه  2. 
اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شركت 3. اصالح ماده 
(5) اساسنامه مرتبط باميزان سرمايه و تعداد سهام شركت ضمناً 
سهامداران محترم و يا وكال و نمايندگان قانونى آنها مى  توانند در 
ســـاعات ادارى روز چهارشنبه 1401/12/03 به دفتر امور سهام 
شـــركت مراجعه و با ارايه كارت ملى معتبر كارت ورود به جلسه 

را دريافت نمايند. 
هيأت مديره شركت ريل سير كوثر (سهامى عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
 شركت مارگارين (سهامي عام)

به شماره ثبت 4204 و شناسه ملي 10100239199
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مارگارين (سهامي عام) يا نمايندگان 
 قانوني ايشان دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
صاحبان ســـهام شركت كه رأس ســـاعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 
1401/12/07 در محل ســـالن ورزشي آفتاب واقع در تهران، شهرري، 
كيلومتـــر 3 جاده ورامين، خيابان راهبر، پالك 8، شـــركت مارگارين 

(سهامي عام) برگزار مي شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تغيير برخى از مفاد اساسنامه (الحاق يك بند به موضوع اساسنامه)
2- ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي فوق العاده

نحوه دريافت برگه حضور در جلسه:
برگه ورود به جلســـه از ســـاعت 8 صبح روز برگزارى مجمع در محل 
برگزارى قابل دريافت خواهد بود. تأكيد مى گردد سهامداران محترم به 
جهت حضور در جلســـه مى بايست حتماً كارت شناسايي معتبر ( اصل 
كارت ملى) به همراه داشته باشـــند. همچنين در رابطه با نمايندگان 
اشـــخاص حقوقى عالوه بر كارت ملى، ارائه اصل معرفى نامه شخص 

حقوقى الزامى است.
هيئت مديره شركت مارگارين (سهامي عام )



آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به توليد 
و مصــرف گاز و ضرورت هاى بهينه ســازى 
مصرف اين حامل انرژى كه بخش اول آن را در 
روز يكشنبه مالحظه كرديد و اينك بخش دوم و 

پايانى را مى خوانيد
بـــراى مديريت مصرف بهينه انرژى با توجه 
به اينكه در فصل سرما زيربناهاى زيادى گرم نگه 
داشته مى شـــوند، مى توان از گرم كردن اتاق ها يا 
فضاهاى ساختمان كه ضرورتى براى گرم نگه داشتن 
آنها وجود ندارد، خوددارى كنيم. اين كار ســـبب 
صرفه جويى و جلوگيرى از اتالف انرژى مى شود. 
در واقع در فصل هاى سرد وسايل گرمايشى مانند 
بخارى، شومينه و ساير وسايل به طور ميانگين روزانه 
15ســـاعت روشن هستند، بنابراين كاهش ساعت 
روشـــن بودن وسايل گرمايشى در فصل سرما از 
15ساعت به 14ساعت يا كمتر به مديريت مصرف 
بهينه انرژى در كشـــور كمك مى كند..  از نكات 
مهـــم در مديريت مصرف بهينه انرژى، امكانات و 
تجهيزات گرمايشـــى است. امكانات و تجهيزات 
گرمايشى مورد استفاده شامل بخارى، پكيج، شوفاژ 
و فن كوئل اســـت. بررسى ها نشان مى دهد حدود 
75درصد خانواده هاى شهرى براى گرم كردن فضا 
از بخارى و 9درصد از پكيج و 7درصد از شوفاژ 
و برخـــى خانواده هـــا از تركيبى از اين تجهيزات 
استفاده مى كنند.البته در آمارهاى مربوط به روستاها، 
مشاهدات ميدانى نشان مى دهد سهم بخارى به عنوان 

وسيله گرمايشى، منازل بيشتر است.
توجه به رعايت موارد مبحث 19مقررات ملى 
ســـاختمان هم به مديريت مصرف بهينه انرژى در 
خانواده ها مى انجامد. در مبحث 19مقررات ساختمان 
به مواردى شامل استفاده از درزگير در فصل سرد، 
استفاده از پنجره هاى دو يا چند جداره، عايق لوله هاى 
تأسيسات و سيســـتم توليد آب گرم، عايق كارى 
ديوارهاى خارجى ســـاختمان، سيستم كنترل كننده 
موضعى مانند شيرهاى ترموستاتيك روى رادياتور 
و فن كوئل و عايق حرارتى خارجى بام يا ســـقف 

تأكيد شده است.
آنچه مسلم است اينكه مديريت مصرف بهينه 
انرژى از طريق فرهنگ سازى از منظر علم بخشى و 
آگاهى افزايى، فرصت هاى مناسبى در اختيار اقتصاد 
قرار مى دهد كه از دل آن منافع زيادى براى عموم 
جامعه ايجاد مى شود. منافع حاصل از مصرف بهينه 
انرژى در كل سبب مى شود عرضه و تقاضاى انرژى 

در اوج مصرف داخلى به تعادل نزديك شود.
على اكبر ميدانشـــاهى مديرعامل شركت گاز 
اســـتان فارس در اين زمينه مى گويد:مصرف در 
بخـــش خانگى، تجـــارى و صنعتى به دو بخش 
مصرف ثابت و مصرف متغير تعريف مى شـــود. 
مصرف ثابت مصرفى است كه به سردى و گرمى 

هوا بستگى ندارد

وى مى افزايد: مى توان مصرف ثابت خانگى، 
تجـــارى و صنعت را به صورت روزانه 160ميليون 
مترمكعـــب تخمين زد. مصـــرف كل روزانه در 
بيشترين روزهاى سال حدود 580ميليون مترمكعب 
برآورد مى شـــود. با اين حال اگر مصرف ثابت را 
از مصـــرف كل كم كنيم چيزى حدود 420ميليون 
مترمكعب مصرف متغير اســـت. به عبارتى كشور 
بايد براى فصل ســـرما، روزانه حدود 420ميليون 

مترمكعب گاز توليد كند.
 مديرعامل شركت گاز استان فارس تصريح 

مى كند: همچنين يكى ازتامين كنندگان برق مورد نياز 
كشور، نيروگاه هاى گازى هستند كه بخش بزرگى از 
اين نياز را توليد مى كنند. در صورتى كه گاز مورد 
نياز اين نيروگاه ها بدون محدوديت تأمين شـــود، 
ميـــزان گاز مصرفى آنها روزانه حدود 265ميليون 
مترمكعب اســـت. در فصل ســـرد با    افزايش 
مصـــرف گاز خانواده ها ، نيروگاه ها روزانه به طور 
متوسط حدود 100ميليون مترمكعب گاز مصرف 
مى كننـــد، بنابراين نيروگاه ها روزانه به 265ميليون 
مترمكعب گاز نياز دارند و در فصل سرد تنها روزانه 
100ميليون مكعب آن تأمين مى شـــود. در واقع در 
مورد نيروگاه ها مصرف كل مساوى مصرف ثابت 
است و سوخت مورد نياز توسط شركت پااليش  

و پخش فرآورده هاى نفتى بايد تأمين شود.
 وى ادامه مى دهد:صنايع عمده مانند پااليشگاه، 
پتروشيمى، فوالد، آلومينيوم و كارخانه هاى سيمان 
هم روزانه به حدود 135ميليون مترمكعب گاز نياز 
دارنـــد كه در صورت محدوديت تأمين، گاز مورد 
نيـــاز آنها تا 100ميليون مترمكعب در روز كاهش 
مى يابد. دامنه تغييرات مصرف اين صنايع 35ميليون 
مترمكعب و ناشـــى از محدوديت تأمين است. در 
مـــورد صنايع عمده هم مصرف كل برابر مصرف 

ثابت است.
به طور كلى بايد گفت، شركت ملى گاز ايران 
براى پاسخگوى به تقاضاى گاز با دو نوع تقاضاى 
ثابت و متغير روبه رو است. تقاضاى ثابت از مجموع 
تقاضاى ثابت بخش خانگى و همچنين نيروگاه ها 
و صنايع عمده با حداكثر توليد به دســـت مى آيد. 
در اين صورت تقاضاى ثابت ماهانه برابر خواهد 
بود با مجمـــوع 160ميليون مترمكعب در بخش 
خانگى، تجارى و صنعتى، 265ميليون مترمكعب 
در بخـــش نيروگاه ها و 135ميليون مترمكعب در 
بخش صنايع عمده كه برابر با 560ميليون مترمكعب 

در روز است.
بديـــن ترتيب ميزان توليد در كمترين حالت 
650و در بهترين حالت كه در روزهاى فصل سرد 

سال اتفاق مى افتد، 830ميليون مترمكعب است كه در 
روزهاى گرم كه مصرف متغير صفر است، مصرف 
كل برابر با 560ميليون مترمكعب و در روزهاى سرد 
بـــا اضافه كردن مصرف متغير به ميزان 420ميليون 

مترمكعب، حدود 980ميليون مترمكعب است.
ميـــزان مصارف بخش هاى مختلف نشـــان 
مى دهد: كشـــور در پنج ماه از سال روزانه به طور 
متوســـط با مصرف متغير 420ميليون مترمكعب 
مواجه است و صنعت گاز كشور در صورت توليد 
بـــه ميزان 830ميليون مترمكعب در روز، به توليد 
150ميليون مترمكعب نياز دارد كه البته براى جبران 
اين وضعيت، راهبردهايى كه طرف عرضه و طرف 
تقاضا را در نظر مى گيرد و راهبرد سومى كه توأمان 
از مديريت مصرف و توليد با هم استفاده مى كند، 

وجود دارد.

مديريت مصرف بهينه
على اكبر ميدانشـــاهى در اين زمينه مى گويد: 
در سال هاى اخير شركت ملى گاز ايران دو طرح 
توسعه را با هم دنبال مى كند، يكى توسعه گازرسانى 
و دوم توسعه توليد، فرآورش و انتقال گاز. توسعه 
گازرســـانى با پوشش حدود 95درصد در مراحل 
پايانى است و سرمايه و ظرفيت ها در اختيار توسعه 

توليد، فرآورش و انتقال قرار مى گيرد.
وى تصريـــح مى كند: نكتـــه  مهم در اينجا 
مديريت مصرف بهينه است كه سرمايه گذارى در 
اين زمينه الزم و ضرورى اســـت. براى مديريت 
مصرف بهينه راهكار استفاده از يافته هاى علمى در 
كاهش شدت انرژى بخش هاى مختلف انرژى بر و 
راهكار فرهنگ سازى مصرف بهينه با كمك پويش 
انرژى در جامعه و اســـتفاده از توان آينده سازان و 

دانش آموزان بسيار اثربخش است.
شـــركت ملى گاز ايران اكنون، تأمين مصرف 
بخش خانگى را در اولويت دارد و از اين رو براى 
ديگر بخش ها ايجاد محدوديت اجتناب ناپذير است. 
واقعيت هاى موجود نشان مى دهد كه مصرف كنندگان 

گاز چگونه مى توانند مصرف متغير روزانه 150ميليون 
مترمكعب ناترازى در فصل سرما را از طريق مصرف 
بهينه كاهـــش دهند. اين موضوع در حال حاضر 
به عنوان يك موضوع مهم در سطح كشور به عنوان 
يك ضرورت ويژه و نياز به تصميم سازى اساسى 

و اقدامات اجرايى دارد.

سرمايه گذارى و مديريت توليد 
مديرعامل شـــركت گاز استان فارس  اضافه 
مى كند: از ســـوى ديگر،همچنين سرمايه گذارى و 
مديريت توليد از طريق ايجاد مخازن ذخيره سازى و 
تقويت ظرفيت خطوط لوله و احداث پااليشگاه هاى 
جديد گازى متناســـب بـــا برنامه ريزى ها و توان 
كشـــور از ديگر راهبردهايى اســـت كه توسط 
شـــركت ملى گاز ايران دنبال مى شود. سرمايه بر 
بودن ايـــن پروژه ها و نگرانى از مصرف بى رويه 
گاز و هزينه هاى زياد توليد، طرح توســـعه توليد 
را با ســـختى ها و دشـــوارى هاى زيادى روبه رو 

مى كند.
ناگفته نماند: اكنون پااليشـــگاه گاز پارسيان 
به عنوان سومين پااليشـــگاه گازى كشور روزانه 
به طور متوسط حدود 54ميليون مترمكعب گاز توليد 
مى كنـــد كه براى توليد 150ميليون مترمكعب گاز 
بيشتر در روز نياز به حدود 3پااليشگاه گاز در اين 

مقياس است. 
همچنيـــن براى انتقال اين حجم گاز نياز به 
احداث خطوط لوله جديد و تأسيســـات مربوطه 
است. اگر هزينه هاى احداث پااليشگاه گاز، خطوط 
انتقال گاز و ذخيره سازى را در كنار مشكالت فنى 
و مهندســـى و مسائل حقوقى و حل پيوست هاى 
محيط زيستى قرار دهيم، زمان بر بودن اين پروژه ها 
بهتر نمايان مى شود؛ بنابراين در طرح جبران ناترازى 
راهبرد مديريت توليد در افق بلندمدت مؤثر است 
و تالش براى مديريت بهينه مصرف در كوتاه مدت، 
فرصت بيشترى به بخش توليد براى كاهش ناترازى 

مى دهد.

راهبرد مشترك مصرف بهينه و مديريت 
توليد

على اكبر ميدانشـــاهى با اشاره به اينكه راهبرد 
مشـــترك مصرف بهينه و مديريت توليد، توسعه 
توليد و مديريت مصرف را با هم در نظر مى گيرد، 
مـــى گويد: آمارها نشـــان مى دهد كه توان انجام 
كار در شـــركت گاز به دليل برخوردارى از نعمت 
سرمايه عظيم انسانى و امكانات موجود و توانمندى 
بخش هاى مختلف در تأمين نيازهاى فنى و مهندسى 
بسيار باالست و جوابگوى نياز كشور است و توانايى 

نقش آفرينى در سطح باال را دارد.  
وى مى افزايد: بخش مصرف بهينه و توسعه 
توليد براى غلبه بر 150ميليون مترمكعب ناترازى 
گاز، متكى به ابداع و ابتكارات فنى و فرهنگ سازى 
بهينه مصرف گاز و مديريت و توسعه توليد است 
و در اين ميان شـــركت هاى دانش بنيان براى ارائه 
فناورى هـــاى مصرف بهينه در صنايع انرژى بر و 
نهادهاى فرهنگى براى كمك به مصرف بهينه انرژى 
بازوان توانمند صنعت گاز در جهت صيانت از اين 

منبع عظيم و نعمت بزرگ الهى هستند.
اين راهبرد بر اين نكته تكيه دارد كه همچنان كه 
برنامه هاى توسعه در دستور كار قرار دارد و آزادسازى 
انرژى بخش توســـعه گازرسانى به سود بخش توليد 
اســـت، ضرورى است راهبردهاى مديريت مصرف 

انرژى از طريق ظرفيت موجود دنبال شود.

جمع بندى

شـــدت مصرف انرژى در ايران سال هاست 
به عنوان يك مســـاله و معضل از ســـوى محافل 
تصميم گيرى و كارشناسى مورد توجه قرار گرفته و 
در اين زمينه برنامه ها و سياست هاى متعددى هم 
طراحى و اجرا شـــده است اما به نظر مى رسد با 
توجه به تداوم شدت مصرف انرژى و حتى تشديد 
آن، برنامه ها و اقدامات صورت گرفته نتوانسته به 

نتايج مطلوب و موثرى برسد.
جـــداى از ضرورت اصالح روندها، برنامه ها 
و اقدامات در حوزه هاى سياســـت گذارى، فنى و 
مهندسى و اقتصادى، آنچه در اين مقوله به آن توجه 
جدى بايد داشت، ايجاد ذهنيت در نزد شهروندان 
ناظر بر شيوه هاى صحيح و درست مصرف است 
كه بر محور اطالع رسانى و تبليغات هدفمند و موثر 

متكى است.
فرهنگ سازى و افزايش سطح آگاهى عموم 
مردم به ويژه مشتركان پرمصرف نسبت به ارزش 
واقعى گاز و امكان كسب ارزش افزوده باال از اين 
ثروت ملى در بخش هاى صنعتى از جمله پتروشيمى 
و معرفى تالش هاى فراوان و ذكر مبالغ قابل توجه 
صرف شده در فرآيند استخراج، توليد، پااليش، انتقال 
و توزيـــع گاز طبيعى در قالب برنامه هاى مختلف 
از طريق رسانه هاى گروهى از جمله اقدامات مهم 
در جهـــت اصالح الگوى مصرف گاز طبيعى به 

شمار مى آيد.
ميـــزان توليد نفت و گاز در كشـــور با لحاظ 
جمعيت، با استانداردهاى جهانى منطبق است؛ به اين 
معنا كه توليد كنونى نفت و گاز به خوبى و بيش از 
حد، نيازهاى عمومى كشور را تامين مى كند،اما مساله 
و چالش اصلى، ساختار مصرف معيوب، غيراقتصادى 
و نامتعادل است كه هزينه هاى سنگينى را به كشور و 

اقتصاد وارد مى سازد.

77 چهارشنبه  26   بهمن   1401 - 24   رجب   1444 - 15  فوريه   2023 -  سال نود و هفتم - شماره 28332
  اقتصادى

نگاهى به توليد و مصرف گاز در ايران و جهان

فصلى نو در صنعت نفت ايران
صنعـــت نفـــت ايران پس از گـــذر از فزاز و 
نشيب هاى متعدد در سال هاى گذشته اكنون به شرايط 
نسبتا مطلوبى دست يافته تا جايى كه طبق گفته  وزير 
نفت، فروش نفت سبك ايران بيشتر از توليد است و 
آنطور كه كارشناسان مى گويند مى توان به آينده اين 

صنعت اميدوار بود.
به گزارش ايســـنا، درآمدهاى حاصل از فروش 
نفت، ميعانات گازى، خالص گاز صادراتى و فروش 
فرآورده هاى نفتى در طى 10ماهه گذشته در مقايسه 
با 10ماهه سال قبل 40درصد افزايش داشته است. در 
حوزه ميعانات گازى هم بيش از 70ميليون بشكه در 
ايـــن مدت  فروش و وصول درآمد  صورت گرفته 
و با توجه به ارقام فروش نفت و ميعانات گازى و 
خالص گاز صادراتى پيش بينى شده از اين محل در 

بودجه سال 1401تا پايان سال تحقق مى يابد.
آنطور كه اعالم شـــده صادرات نفت خام ايران 
در نوامبر ســـال 2022ميالدى به حدود يك ميليون 
و 300هزار بشـــكه و در ماه دسامبر هم به باالترين 
سطح در 4سال گذشته رسيده و اكنون ظرفيت توليد 
نفت كشور 3/8 ميليون بشكه است كه مدتى مى تواند 
ادامه داشته باشد.البته بخشى از اين افزايش توليد از 
محل احياى چاه هاى كم بازده و بخشى ديگر مربوط 
به توسعه ميادين جديد و بخشى مربوط به استفاده 
از روش هاى ازدياد برداشت است و آنطور كه حسن 
خجسته مهر مديرعامل شركت ملى نفت اعالم كرده،  
هشت سال آينده قادريم به توليد 5/7 ميليون بشكه 

نفت برسيم.
وى  با بيان اينكه در مسير افزايش توليد مراحلى 
قرار دارد كه حلقه اول اكتشاف، حلقه دوم حفارى، 
حلقه سوم توليد و بهره بردارى و حلقه چهارم فرآورش 
است كه چالش ها در هر حلقه شناسايى شده است، 
گفت: 16مخزن عميق در مناطق نفتخيز جنوب با فشار 

باال داريم كه تا كنون توسعه پيدا نكرده است.
در شش ماهه نخست فعاليت دولت،  ظرفيت 
توليد يك ميليون بشكه  افزايش يافت و به ظرفيت 
توليد قبل از تحريم ها رسيديم كه هزينه 500ميليون 
دالرى را در برداشـــت. اين ســـرمايه گذارى رشد 
60درصدى متراژ حفارى در اين دوره را در پى داشت 
و موفق به افزايش 80درصدى سرعت حفارى شديم 
و سرعت حفارى از 10/5متر در روز به 18/2متر در 
روز رسيده است و از 147هزار متر حفارى در سال 

99به 235هزار متر در سال 1400رسيديم.
در شرايط كنونى شركت ملى نفت ايران در بخش 
نفت 158ميليارد بشكه معادل نفت خام و 182ميليارد 
بشكه معادل نفت خام، ذخاير گاز در اختيار دارد كه 
در مجموع 340ميليارد بشكه معادل نفت خام مى شود 

و مقام نخست در جهان به حساب مى آيد.
  ايـــران همچنين در توليد نفت و گاز در بين 

شركت هاى نفتى ملى و بين المللى رتبه سوم جهان را 
در اختيار دارد و 410مخزن نفت و گاز را مديريت 

مى كند.
طبق آخرين خبرها امسال 200هزار بشكه توليد 
نفت سبك ايران افزايش يافته و آنطور كه جواد اوجى 
وزير نفت خبر داده است، مشتريان زيادى براى نفت 
خام سبك ايران داريم به طورى  كه از اين نوع نفت 

براى عرضه كم داريم.
وى در هفته هـــاى گذشـــته هم اعالم كرد كه 
اكنون در كانال توليد روزانه 3ميليون بشـــكه نفت 
قرار گرفته ايم، ضمن آنكه ظرفيت توليد نفت سبك 
كشور با ابتكار همكارانم در شركت ملى نفت ايران 
و پژوهشـــگاه اين صنعت روزانه 200 هزار بشكه 

افزايش يافته است.
افزايش توليد نفت و آمار و ارقام موجود در اين 
حوزه بيانگر فصلى نو در صنعت نفت ايران است، 
در همين رابطه نرسى قربان كارشناس حوزه انرژى 
در خصوص ظرفيت هاى موجود در صنعت نفت به 
ايسنا گفت: ايران در حدود 150 ميليارد بشكه ذخيره 
نفت دارد كه اين ذخاير در حوزه هاى مختلف قرار 
گرفته اند. توسعه ميادين به دو دليل قابل اهميت است، 
اول اينكه ميزان توليد افزايش يابد و دليل دوم جبران 

كاهش منابع ديگر است.
وى با بيان اينكه امكان افزايش منابع قطعا وجود 
دارد و اين ظرفيت و پتانسيل را هم داريم كه بتوانيم 
ميزان توليد را توســـعه دهيم، اظهار داشت: ظرفيت 
افزايش توليد در نفت سبك و سنگين بستگى به ميزان 
اكتشافات دارد و هرچه ميزان اكتشافات بيشتر باشد 

مى توانيم به منابع جديدى دست يابيم.
اين كارشناس حوزه انرژى در خصوص جذب 
مشـــترى در حوزه نفت گفت: بزرگترين مشكل در 
اين حوزه تحريم ها اســـت. هميشه در حوزه نفت و 
گاز مشتريانى از اروپا، ژاپن، چين، هند و كشورهاى 
آفريقايى و غيره وجود داشت اما اينكه چطورمى توانيم 
مشتريان جديد پيدا كنيم بستگى به اين دارد كه روابط 
ما با كشورها و مساله تحريم چگونه حل شود. اگر 
اين مشـــكالت حل شود، نفت ايران قطعا مشتريان 

زيادى خواهد داشت.
قربان با اشـــاره به پتانسيل هاى افزايش ظرفيت 
توليد گفت: افزايش ظرفيت توليد بستگى زيادى به 
ميزان سرمايه گذارى انجام شده در صنعت نفت دارد 
و باتوجه به اينكه در حال حاضر به دليل مســـائل 
مختلف نمى توانيم سرمايه گذارى زيادى  در حوزه هاى 
نفتى داشته باشيم، افزايش توليد هم محدود خواهد 
بود اما اگر شـــركت هاى بين المللى انرژى با ايران 
قرارداد ببندند و وارد توليد نفت شوند امكان افزايش 
توليد نفت ايران تا 5 ميليون بشكه در روز به راحتى 

وجود دارد.     

مديريت مصرف؛ راهكار پايدارى انرژى 

سرويس اقتصادى

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
يك مؤسسـه عمرانى در نظر دارد برونسپارى هاى زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا بدين وسيله از كليه 

پيمانكاراني كه داراي سـوابق مرتبط مي باشـند دعوت به عمل مي آيد ضمن واريز مبلغ 1,000,000 ريال (براى هر مناقصه) در وجه بانك سپه 

شـعبه بلوار دريا به شـماره حساب 5154878108011  در سـاعت ادارى از تاريخ چاپ آگهى الى تاريخ 1401/11/30 با در دست داشتن معرفى 

نامه رسمى و اصل فيش واريزى به آدرس مندرج در آگهى مراجعه و نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند :

مبلغ شركت در مناقصهموضوع مناقصه پروژه قطعه سوم راه  آهن چابهارـ   زاهدانرديف

10,000,000,000 ريالكليه عمليات خاكبردارى ترانشه (كيلومتراژ 142 الى 208) با هرنوع طبقه بندى1

2,380,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى شامل پل خاص كيلومتراژ 2202+798

3,125,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى شامل ساخت و تكميل پل هاى آبرو و ديوار هدايت ها در بازه 31

3,125,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى شامل ساخت و تكميل پل هاى آبرو و ديوار هدايت ها در بازه 42

1,480,000,000 ريالاجراى الينينگ تونل و گالرى تونل شماره 6 (مهبان)5

3,500,000,000 ريالاجراى الينينگ گالرى ترانشه  ها6

9,000,000,000 ريالكليه عمليات خاكريزى بازه 2 (شامل بارگيرى، حمل، پخش و ميكس، كمپكت)7

1,530,000,000 ريالاجراى حمل و نصب تيرهاى پيش ساخته 30 مترى پل هاى خاص8

7,700,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى (شامل پل  هاى خاص، تقاطع، آبرو، ديوارهدايت و ...) بازه 142 الى 9208

2,720,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى شامل پل هاى خاص كيلومتراژ 10203+960

1,530,000,000 ريالاجراى عمليات ابنيه فنى شامل ساخت تيرهاى 30 مترى پل  هاى خاص11

7,590,000,000 ريالعمليات بارگيرى و حمل از معدن قرضه تا فاصله حمل 3 كيلومتر12

8,690,000,000 ريالعمليات تهيه مواد اوليه، طبخ و پخش غذا پرسنل كارگاه13

شـرايط: مناقصه گزارحق دارد هر يك از پيشـــنهادها را قبول يا رد كند يا بنا برتشخيص خود در هر زمان، حتي در آخرين مراحل، فرآيند مناقصه را لغو 
نمايد و از اين بابت هيچ مسئوليت و تعهدي در برابر مناقصه گران نخواهد داشت.

1- تهران، ميدان صنعت، بلوار فرحزادى، خيابان مهدى عباسى انارى پالك 104 مراجعه و نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. شماره تلفن جهت 
كسب اطالعات بيشتر: 02188698183

2- سيستان بلوچستان، چابهار، نيك شهر، روستاى مهبان، شماره تماس 8375-671-0919 مسئول فنى كارگاه
تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه  03/ 1401/12 اسناد مربوطه 

را در پاكت الك و مهر شده به نشانى مناقصه گزار تحويل دهند.
هزينه چاپ هر دو نوبت آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

((آگهى مناقصه عمومى نوبت اول))
شركت سيمان ايالم(ســـهامي عام) در نظر دارد قرارداد خريد مقدار 180,000 (يكصد و هشتاد 
هزار) تن ســـنگ سيليس از معادن اســـتان ايالم را به صورت دانه بندى شده از طريق برگزاري 
مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط و مرتبط با كار مربوطه واگذار نمايد، لذا اشخاص حقيقى 
و حقوقى كه داراى مجوزهاى قانونى و شرايط شركت در مناقصه بوده و توانايى انجام كار را دارند، 

مى توانند جهت كسب اطالع از شرايط و دريافت فرم شركت در مناقصه، از روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 به 
سايت اينترنتى شركت سيمان ايالم به آدرس www.ilamcement.com   يا به واحد بازرگانى شركت سيمان 
ايالم مراجعه و جهت ارائه و تحويل مدارك و قيمت پيشـــنهادى تا روز شنبه مورخ 1401/12/06  از طريق آدرس 

هاى ذيل اقدام نمايند:
 1- تهران، خيابان فردوسى،خيابان تقوى، كوچه انوشيروانى، پالك5، دبيرخانه محرمانه حراست شركت سيمان تهران.

2- ايالم، شهرستان سيروان، بخش كارزان، حراست كارخانه سيمان ايالم.
 -  شركت سيمان ايالم در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات در هر مرحله از مناقصه بدون هيچگونه توضيحى مختار است. 

- هزينه درج آگهى ها بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
 - سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا عقد قرارداد به مدت يكماه يا بيشتر نزد شركت سيمان ايالم باقى خواهد ماند.

- ساير شرايط، در فرم شرايط مناقصه درج گرديده است، لذا مطالعه و مهر و امضاى فرم شرايط و ارائه آن به همراه 
ديگر اسناد مناقصه ضرورى مى باشد.

شركت سيمان ايالم(سهامى عام)

 
 

آگهى مناقصه 
شركت سيمان الرستان (سهامى عام) در 
نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط 
جهت استخراج، دپو، بارگيرى و حمل 350 هزار 
تن ســـنگ آهك از معدن خود كه در مجاورت 
كارخانه واقع در اســـتان فارس، شهرستان الر، 

كيلومتر 18 جاده الر به جهرم اقدام نمايد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت به 

آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 
 WWW.Larestancement.com

تأسيس1370

1401 آگهي تجديد مناقصه 22ـ 
مناقصه گزار: شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس (سهامي عام)

موضوع مناقصه: انجام عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي سازه سرريز سد مخزني خرم رود طبق برنامه هاي ارائه شده از طرف كارفرما 
مطابق نقشه ها، شرايط فني خصوصي پيوست

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1/750/000/000 ريال
محل خريد اسناد و تحويل پيشنهادها:

1ـ كرج، ابتداي جاده محمدشهر، شهرك مهندسي زراعي، انتهاي بلوار گلها، شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس، تلفن 8ـ  36703551(026)
2ـ استان همدان، شهرستان تويسركان، بخش مركزي، دهستان خرم رود، روستاي اشتران پروژه سد مخزني خرم رود (مهندس سيامك جعفري 09143030658)

خريد اســناد و ســاعات بازديد: متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي لغايت موعد ذكر شده در روزهاي كاري با واريز مبلغ 1/000/000 (يك ميليون) 
ريال به حســــاب سيبا بانك ملي شعبه مركزي كرج به شماره 0191309130006 شبا IR 91017000000 (كد شعبه 2621) به نام اين شركت به آدرسهاي 

فوق مراجعه و با ارايه فيش مربوطه اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
زمان و محل تحويل پيشنهادات:

آدرس رديف1: حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز يكشنبه مورخ 1401/12/07 به دبيرخانه دفتر مركزي
آدرس رديف2: حداكثر تا ساعت 12ظهر روز پنج شنبه مورخ 1401/12/04 به فرد قيد شده در پروژه

جلسه بازگشايي پاكتها: روز يكشنبه مورخ 1401/12/07 رأس ساعت 14:00 در محل دفتر مركزي شركت به آدرس رديف(1) برگزار خواهد شد.

شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 
2دستگاه تريلركمپرسى سه محور مستعمل نسل قديم ومازاد خـودرا 
ازطريق مزايده عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان مى توانند ازتاريخ 
چـــاپ اگهى تا حداكثر ده روز پس از آن جهت خريد اســـناد و بازديد 
به نشانى ذيل مراجعه و نســـبت به تحويل پاكات الف( سپرده شركت 
درمزايده) و پاكات ب ( پيشنهاد قيمت) خود بصورت دربسته  و ممهور 
فقط به دفتر حـراست اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد 
احمد متوســـليان) – كيلومتر5 جاده قديم تهران كرج بعداز فتح 29 
نرسيده به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.

آدرس محل بازديد:
تهران- بزرگراه آيت ا... ســـعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسالمشهر- 
خيابان سوســـنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تاالرباغ زندگى 
 جنب بســـتنى ميهن شـــركت حمل ونقل وخدمـــات دريايى آبادان 

(پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16             

 جلســه بازگشــائى پاكات  : راس ســـاعت 10 صبح روز يكشنبه 
مورخ 1401/12/07 

سپرده شركت درمزايده :  5%  قيمت پايه   
 شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   

شركت حمل ونقل و خدمات دريائى آبادان 
 (سهامى خاص ) 

آگهى مزايده فروش تعداد 2دستگاه 
تريلركمپرسى سه محور مستعمل نسل قديم

كد مزايده 401/010

شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 8 
دستگاه تريلربغلدار مستعمل نسل قديم ومازاد خـودرا ازطريق مزايده 
عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان ميتوانند ازتاريخ چاپ آگهى تا 
حداكثر ده روز پس از آن جهت خريد اســـناد و بازديد به نشـــانى ذيل 
مراجعه و نســـبت به تحويل پاكات الف( ســـپرده شركت درمزايده) و 
پاكات ب ( پيشـــنهاد قيمت) خود بصورت دربســـته  و ممهور فقط به 
دفتر حـراســـت اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد احمد 
متوسليان) – كيلومتر5 جاده قديم تهران كرج بعداز فتح 29 نرسيده به 

پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.
آدرس محل بازديد:

تهران- بزرگراه آيت ا... ســـعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسالمشهر- 
خيابان سوســـنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تاالرباغ زندگى 
 جنب بســـتنى ميهن شـــركت حمل ونقل وخدمـــات دريايى آبادان 

(پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16             
 جلســه بازگشــائى پاكات  : راس ســـاعت 10 صبح روز يكشنبه

مورخ 1401/12/07 
سپرده شركت درمزايده :   5% قيمت پايه   

 شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   
شركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان 
(سهامى خاص ) 

آگهى مزايده فروش تعداد 8دستگاه 
تريلربغلدارمستعمل نسل قديم

كد مزايده 401/006

 شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد
3 دستگاه تريلرتانكر مستعمل نسل قديم ومازاد خـودرا ازطريق مزايده 
عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان مى توانند ازتاريخ چاپ آگهى تا 
حداكثرده روز پس از آن  جهت خريد اســـناد و بازديد به نشـــانى ذيل 
مراجعه و نســـبت به تحويل  پاكات الف ( ســـپرده شركت درمزايده) و 
پاكات ب ( پيشـــنهاد قيمت) خود بصورت دربســـته  و ممهور فقط به 
دفتر حـراســـت اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد احمد 
متوسليان) – كيلومتر5 جاده قديم تهران – كرج بعداز فتح 29 نرسيده 

به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.
آدرس محل بازديد:

تهران- بزرگراه آيت ا... ســـعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسالمشهر- 
خيابان سوســـنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تاالرباغ زندگى 
 جنب بســـتنى ميهن شـــركت حمل ونقل وخدمـــات دريايى آبادان 

(پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16             

 جلســه بازگشــائى پاكات  : راس ســـاعت 10 صبح روزيكشنبه 
مورخ 1401/12/07 

سپرده شركت درمزايده :  5% قيمت پايه     
شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   

شركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان 
(سهامى خاص ) 

آگهى مزايده فروش تعداد 3 دستگاه 
تريلرتانكر مستعمل نسل قديم

كد مزايده 401/007
شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 
3دستگاه تريلركفى و3 دستگاه اتاق بار كفى  مستعمل نسل قديم ومازاد 
خـودرا ازطريق مزايده عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان مى توانند 
ازتاريخ چاپ اگهى تا حداكثرده روز پس از آن  جهت خريد اسناد و بازديد 
به نشانى ذيل مراجعه و نســـبت به تحويل پاكات الف( سپرده شركت 
درمزايده) و پاكات ب ( پيشنهاد قيمت) خود بصورت دربسته  و ممهور 
فقط به دفتر حـراست اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد 
احمد متوســـليان) كيلومتر5 جاده قديم تهران –كرج، بعداز فتح 29 
نرسيده به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.

آدرس محل بازديد:
تهران- بزرگراه آيت ا... ســـعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسالمشهر- 
خيابان سوســـنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تاالرباغ زندگى 
 جنب بســـتنى ميهن -شـــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان 

(پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16             

 جلســه بازگشــايى پاكات  : راس ســـاعت 10 صبح روز يكشنبه 
مورخ 1401/12/07 

سپرده شركت درمزايده :   5% قيمت پايه   
 شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   

شركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان 
(سهامى خاص ) 

آگهى مزايده فروش تعداد 3 دستگاه تريلركفى 
و3 دستگاه كفى اتاق بار( مستعمل نسل قديم)

كد مزايده 401/009

شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 
4 دستگاه تريلر كانتين  مستعمل نســـل قديم ومازاد خـودرا ازطريق 
مزايده عمومى به فروش برســـاند، متقاضيان مى توانند ازتاريخ چاپ 
اگهى تا حداكثرده روز پس از آن  جهت خريد اســـناد و بازديد به نشانى 
ذيل مراجعه و نســـبت به تحويل پاكات الف ( سپرده شركت درمزايده) 
و پاكات ب ( پيشـــنهاد قيمت) خود بصورت دربسته  و ممهور فقط به 
دفتر حـراســـت اين شـركت واقع در تهران ، بزرگراه فتح (شهيد احمد 
متوسليان) – كيلومتر5 جاده قديم تهران – كرج بعداز فتح 29 نرسيده 

به پل كن پايانه شماره يك (مركزى) اقدام و رسيد اخذ نمايند.
آدرس محل بازديد:

تهران- بزرگراه آيت ا... ســـعيدى – نرسيده به ميدان نمازاسالمشهر- 
خيابان سوســـنگرد (شـــهيد فخرى زاده)- روبروى تاالرباغ زندگى 
 جنب بســـتنى ميهن شـــركت حمل ونقل وخدمـــات دريايى آبادان 

(پايانه اسالمشهر)  
ساعات بازديد: شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8 الى 16             

 جلســه بازگشــائى پاكات  : راس ســـاعت 10 صبح روز يكشنبه 
مورخ 1401/12/07 

سپرده شركت درمزايده :   5%قيمت پايه     
شماره تماس جهت هماهنگى : 021-56690515   

شركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان 
(سهامى خاص ) 

آگهى مزايده فروش تعداد 4دستگاه تريلر 
كانتين مستعمل نسل قديم

كد مزايده 401/008

آگهي دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت كربن صنعتي پارسيان آند (سهامي خاص)  به شماره ثبت 2519 و شناسه ملي 10590019221

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كربن صنعتي پارسيان آند و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه به شرح ذيل برگزار مي گردد 

حضور به هم رسانند:
ـ زمان: روز دوشنبه مورخ 1401/12/08ـ  رأس ساعت 10:00 صبح 

ـ مكان: مازندران، شهرســـتان بهشهر، بخش مركزي، دهستان ميان كاله، آبادي شهرك صنعتي بهشهر 
فاز 1 و 2، شـــهرك صنعتي، خيابان اصلي، خيابان شـــهرك صنعتي فاز2، پـــالك E5، طبقه همكف با 

كدپستي 4865173795
دستور جلسه: ـ  انتخاب بازرسان 

هيئت مديره

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت دوم  
روز چهارشنبه 1401/11/26

فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار
شركت پتروشــيمي مارون درنظردارد عمليات 
احداث نيروگاه برقـ  نصـــب و راه اندازي درايو جديد 
الكتروموتور پروپان واحد بازيابـــي اتان اهواز خود را 
بصورت EPC از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد.
از كليه شـــركت هاي متقاضي دعوت مي گردد از تاريخ 
انتشـــار اين آگهي به مدت 10 روز نســـبت به ارسال 
تقاضاي شـــركت در مناقصه و ســـوابق كاري خود به 

آدرس ايميل tenders@mpc.ir اقدام نمايند.
مزيد اطالع الزم است متقاضيان قبل از ارسال سوابق 
كاري نســـبت به دريافت فرم ارزيابي از واحد حقوقي و 
قراردادها اقدام نمايند. پيمانكاران واجد شرايط پس از 
ارزيابي و احراز حد نصاب الزم به مناقصه دعوت خواهند 
شد. شركت پتروشيمي مارون در انتخاب پيمانكاران 
واجد شـــرايط مختار اســـت. مدارك دريافتي عودت 

نمي گردد.
ضمناً شـــماره تماس 02186759341 براي كسب 

اطالعات بيشتر درنظر گرفته شده است.
روابط عمومي و امور بين الملل پتروشيمي مارون
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ثبت 300 شركت بورسى در سامانه ارسال صورتحساب مالياتى توجه و حمايت دولت از بورس16 محصول جديد در بورس كاال 
بـــورس كاالى ايران از پذيرش 16 كاال و محصول متعلق به 13 
شركت در بازار اصلى و فرعى خبر داد كه برآورد مى شود با پذيرش هاى 

صورت گرفته، عرضه هاى جديدى در بورس كاال شكل گيرد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه ايران (سنا) به نقل از كاالخبر، 
براساس اطالعيه مديريت پذيرش بورس كاالى ايران، چهار كاالى قير، 
عايق رطوبتى، ميلگرد فوالدى و شمش فوالدى متعلق به چهار شركت 

براى عرضه در بازار اصلى پذيرش شد.
پذيرش كاالها و محصول هاى مذكور پس از بررســـى مدارك و 
مستندات در سيصد و هفتادمين جلسه كميته عرضه در 18 بهمن به 

تصويب رسيد.
به اين ترتيب، قير شركت صباى دليجان راهى بازار اصلى بورس 
كاالى ايران مى شود،همچنين عايق رطوبتى شركت عايق سازان پليمر 

اروميه در بازار اصلى بورس كاال پذيرش شد.
عالوه بر اين، ميلگرد فوالدى شـــركت كيان فوالد ابهر و شمش 
فوالدى شـــركت فوالد تابان كوير براى عرضه در بورس كاال پذيرش 

شدند.
مديريت پذيرش بورس كاالى ايران همچنين از پذيرش ضايعات 
فوالدى، MDF خام، كنسانتره مس، تسمه فوالدى، گلوله آلومينايى، 
تسمه و نوار مسى، كنسانتره روى، ضايعات بشكه پالستيكى، ضايعات 
باطرى، ضايعات شيشه خودرو، ضايعات مونتاژى خودرو و ضايعات 
بدنه اى خودرو متعلق به 9 شـــركت در بازار فرعى بورس كاال خبر 
داد. پذيرش كاالهاى مذكور پس از بررســـى مدارك و مســـتندات در 
سيصد و هفتادمين جلسه كميته عرضه در تاريخ 18 بهمن امسال به 

تصويب رسيد.
به اين ترتيب 20 هزار تن ضايعات فوالدى شركت اقتصاد بنيان 
شـــريف و 40 هزار مترمكعب MDF خام شركت صنعت فيبر وينا 

راهى بازار فرعى بورس كاال مى شود.
همچنين دو هزار تن كنسانتره مس شركت كومه معدن پارس و 10 
هزار تن تسمه فوالدى شركت نورد آريان فوالد و 10 هزار تن تسمه 
فوالدى شـــركت ذوب آهن آريان بويين زهرا در بازار فرعى پذيرش 
شد. عالوه بر اين، مقدار دو هزار و 500 تن گلوله آلومينايى شركت 
سراميك صنعتى اردكان، سه هزار تن تسمه و نوار مسى شركت صنايع 
مس شهيد باهنر و چهار هزار تن كنسانتره روى شركت كانه آرايى آريا 

براى عرضه در بازار فرعى آماده مى شوند.
بازار فرعى همچنين شـــاهد پذيرش 10 هزار عدد بشكه خالى 
پالســـتيكى، معادل 30 هزار عدد ضايعـــات باطرى، حدود 30 عدد 
ضايعات شيشه خودرو، مقدار 200 هزار عدد ضايعات مونتاژى خودرو 
و بيش از 20 هزار عدد ضايعات بدنه اى خودرو متعلق به شـــركت 

ايران خودرو شد.
خبـــر ديگر اينكه تاالر صادراتى بورس كاالى ايران در يك روز 
ميزبان عرضه 40 هزار و 898 تن قير،حدود 40 هزار و 350 تن تختال 
فوالد خوزستان،مقدار 24 هزار تن كنسانتره سنگ آهن توسعه معدنى 

و صنعتى صبانور و دو هزار تن مس كاتد بود.
در تاالر محصوالت صنعتى و معدنى هم 231 هزار تن خاك روى، 
مقدار 167 هزار و 441 تن ميلگرد، حدود 14 هزار و 652 تن تيرآهن، 

مقدار دو هزار و 376 تن نبشى و 744 تن ناودانى عرضه شد.
همچنين تاالر پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى هم عرضه 19 هزار 

و 901 تن مواد پليمرى و شيميايى را تجربه كرد.
تاالر حراج باز هم شاهد عرضه 10 هزار تن وكيوم باتوم، حدود 
چهار هزار و 440 تن اســـتايرن منومر، يكهزار و 380 تن دى اتيل 
هگزانول، مقدار 500 تن منومر وينيل استات، حدود 300 تن تولوئن 
دى ايزو سيانات و بيش از 144 تن متيلن دى فنيل دى ايزوسيانات 

خالص بود.
در اين ميان در بازار فرعى بورس كاال هم مقدار يكهزار تن تسمه 
فوالدى، حدود 504 تن اتيل بنزن،مقدار 191 تن بيلت برنجى،بيش از 
110 تن سبد پروفيل فوالدى،حدود 100 تن دودسيل بنزن،مقدار 50 
تن كاالى سپرى،بيش از 46 تن ورق برنجى، حدود 36 تن تسمه و 
نوار برنجى، افزون بر 29 تن لوله مسى،مقدار 24 تن كامپاند پليمرى 
به همراه 20 تن ضايعات شيشه، مقدار 11 تن ورق مسى و حدود پنج 

تن ضايعات فلزى عرضه شد. 
در ايـــن بـــازار همچنين چهار هزار و 77 عدد ضايعات مونتاژى 

خودرو و 160 عدد ضايعات صندوق چوبى عرضه گرديد.
در تاالر سيمان 971 هزار و 88 تن انواع سيمان روى تابلو رفت، 
تاالر پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى هم شاهد عرضه 13 هزار و 58 

تن مواد پليمرى و شيميايى بود.

كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: در شرايطى كه بخش عمده اى 
از مردم ســـهامدار شركت هاى مختلف هستند، سياست گذار نمى تواند 
بدون هيچ تبعاتى دست به تصميم گيرى هاى خاص و آنى بزند زيرا با 

واكنش بازارها و فعاالن آن مواجه خواهد شد.
 به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه ايران (سنا)، مهدى رباطى 
با بيان اينكه از سال 99 تاكنون افراد بسيار زيادى با سرمايه گذارى در 
بورس تهران آشنا شده اند افزود: خوشبختانه تعداد بيشترى از عموم مردم 
از آگاهى بيشترى در حوزه اقتصاد و مباحث مالى برخوردار شده اند.

وى گفت: در چنين شرايطى كه بخش عمده اى از مردم سهامدار 
شركت هاى مختلف هستند، سياست گذار نمى تواند بدون هيچ تبعاتى 
دست به تصميم گيرى هاى خاص و آنى بزند زيرا با واكنش بازارها و 

فعاالن آن مواجه خواهد شد.
رباطى همچنين درباره جدال موافقان و مخالفان عرضه خودرو در 
بورس كاال تاكيد كرد: نگرش گرانفروشى شركت هاى خودروساز در 
بورس كاال، يك اشتباه شناختى است، زيرا قيمت كارخانه خودروهاى 
توليد شده در كشور نسبت به هزينه توليد آن ها بسيار كمتر است و تنها 

دليل آن هم سياست گذارى نادرست قيمت گذارى دستورى است.
به گفته وى: اين موضوع طى ساليان گذشته مشكالت بسيارى را 
براى توليدكنندگان و سهامداران آن ها ايجاد كرده است؛ بنابراين عرضه 
خودرو در بورس كاال صرفا به دليل شـــفافيت موجود آن بوده و در 

حال حاضر نمى توان بازار شفاف ترى از آن پيشنهاد داد.
رباطى در ادامه به اهميت چنين شـــوك هايى براى بورس تهران 
پرداخت و با تاكيد بر اينكه بازدهى بورس نسبت به ديگر بازارها در 
بلندمدت قابل قياس نيســـت، افزود: شرايط سياست گذارى در اقتصاد 
كشور سال هاست با مشكالت بسيارى مواجه بوده و كمبودهاى بزرگى 
دارد و ســـرمايه گذاران در بورس تهران يا هر بازار ديگرى بايد حين 
سرمايه گذارى خود، بپذيرند كه چنين شوك ها و ريسك هايى در ادامه 

مسير نيز وجود خواهد داشت.
كارشناس بازار سرمايه همچنين درباره رفتار دولت ها نسبت به بازار 
سرمايه صحبت كرد و اعتقاد داشت كه دولت ها در تمام دنيا نقش يك 
انحصارگر و كنترل گر را دارند و اين موضوع به خودى خود با ماهيت 
بازار سرمايه به عنوان يك بازار كامال آزاد و شفاف در تضاد است. 

در ايران اين موضوع با شدت بيشترى اتفاق مى افتد، زيرا همواره 
شـــاهد كنترل و قيمت گذارى دســـتورى در كاالهاى مختلف بوده ايم 
و به نظر مى رســـد كه عدم دخالت، مى تواند فقط حمايت دولت از 

بورس باشد.
از سوى ديگر سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1402 
گفت: هرگونه نقل و انتقال دارايى از شـــركت هاى سهامى عام طرح 
(پروژه)، صندوق هاى ســـرمايه گذارى غيرمستقيم و زمين و ساختمان، 

امالك و مستغالت مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
رحيم زارع، اضلفه كرد: براساس تصميم كميسيون تلفيق، هرگونه 
نقل و انتقال دارايى از شركت هاى سهامى عام طرح (پروژه)، صندوق هاى 
سرمايه گذارى غيرمستقيم و زمين و ساختمان، امالك و مستغالت مشمول 

ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
وى افزود: همچنين براســـاس تصميم كميسيون تلفيق، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مكلف اســـت با معرفى بنياد شـــهيد و امور 
ايثارگران به جانبازان باالى هفتاد درصد كه در ســـنوات گذشـــته از 
تســـهيالت ماده (45) قانون جامع ايثارگران استفاده ننموده اند، مجوز 
واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضع جانبازى ايثارگر با رعايت 

قوانين و مقررات ارائه نمايد. 
 در مورد ساير مشمولين ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيالت 
قرض الحسنه  تبصره (16) اين قانون براى خريد خودرو داخلى اقدام 
مى گردد. زارع بيان كرد: همچنين براساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت 
موظف اســـت سهم پانزده درصدى حقوق دولتى معادن را هر سه ماه 

يك بار به خزانه معين استان واريز كند.
وى تاكيد كرد: كميسيون تلفيق مصوب كرد كه حقوق ورودى رويه 
تجارى واردات گوشى هاى تلفن همراه خارجى باالى ششصد دالر برابر 
پانزده درصد تعيين شود، واردات گوشى درساير رويه ها به  مأخذ دو 
برابر محاسبه و دريافت خواهد شد، واردات اين كاالها از طريق مناطق 

آزاد تجارى و صنعتى هم مشمول اين حكم مى شود.  
همچنين عضو كميسيون انرژى مجلس با بيان اينكه نقصى بر بورس 
وارد نيســـت، اظهار كرد: اينكه در بورس كاال قيمت كااليى مشخص 
مى شود و در بازارهاى ديگر اتفاقات ديگرى رقم مى خورد، ارتباطى به 
بورس كاال ندارد. بورس كاال نقصى ندارد و با توجه به شفاف سازى و 

مديريتى كه در بحث كاال انجام مى دهد، مثبت ارزيابى مى شود.

رئيس كل ســـازمان امـــور مالياتى گفت: به تمامى 
شـــركت هاى بورسى كه فراخوان مى شوند موكدا توصيه 
مى كنيم هر چه سريعتر به سامانه وصل شوند و اطالعات 

خود را ارسال كنند.
بـــه گزارش مهر، داوود منظور درباره آخرين وضع 
اجراى قانون پايانه هاى فروشـــگاهى و ســـامانه موديان 
در كشـــور اظهار كرد: در زمينه اجراى قانون پايانه هاى 
فروشگاهى در چند هفته گذشته شتاب خوبى داشته ايم، 
در حال حاضر حدود 300 شركت بورسى صورتحساب 

خود را ارسال كرده اند.
وى افزود: صورتحســـاب ها از طريق شركت هاى 
بورسى از زمان اعالم فراخوان، به دست سازمان مالياتى 
رسيده از اين رو بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان ماليات بر 

ارزش افزوده در اين بخش ابراز شده است.
رئيس كل ســـازمان امور مالياتى كشور با بيان اينكه 
براى حدود 35 هزار شركت به عنوان خريدار كاالى بورسى 
صورتحساب صادر شده است، گفت: ما عمًال اطالعات 
مربوط به خريداران اين كاالها را هم دريافت كرده ايم؛ يعنى 
ما زنجيره كل خريد و فروش را به تدريج شفاف مى كنيم 

و در سامانه، اطالعات آنها را به دست مى آوريم.
وى با بيان اينكه در زمينه شركت هاى دولتى اخيراً 
فراخوان شـــده است، گفت: اين شركت ها از تاريخ يكم 
دى كار را شروع كرده اند و ما با اين شركت ها جلساتى 
داشته ايم و موارد را توجيه مى كنيم، همچنين دستورالعمل ها 
به آنها آموزش داده مى شود لذا آنها مى بايست نرم افزارهاى 
حسابدارى خود را متناسب با دستورالعمل سازمان تنظيم 
كنند تا بتوانند در قالبى كه ما مى خواهيم صورتحساب ها 
را ارسال كنند. داود منظور تاكيد كرد: كسانى كه فراخوان 
مى شوند و صورتحساب ارسال نمى كنند 10 درصد ميزان 
فروشى كه انجام مى دهند، مشمول جريمه مى شود و اين 

جريمه ها قطعاً قابل توجه است.
وى با بيان اينكه اظهارنامه ارزش افزوده ســـه ماهه 
ســـوم سال 1401 دريافت و بارگذارى شده است، گفت: 
همچنيـــن ما در اين بخش اداراتمان را مكلف كرده ايم 
كه تا آخر بهمن ما رسيدگى به اظهارنامه هاى شركت هاى 

بورسى را انجام دهند.
داود منظور تاكيد كرد: همچنين آن گروه از شركت هاى 
بورســـى كه تاكنون اطالعاتشان را ابراز نكرده اند، ضمن 
اينكه ماليات بر ارزش افزوده شأن را مورد رسيدگى قرار 
مى دهيم، جريمه موضوع ماده 22 پايانه هاى فروشـــگاهى 
كه همان 10 درصد ميزان فروش است براى آنها اعمال 

خواهد شد.
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور گفت: به تمامى 
شركت هايى كه فراخوان مى شوند موكدا توصيه مى كنيم 
بدون فوت وقت به ســـامانه وصل شـــوند و اطالعات 

خودشان را ارسال كنند. 
بر اساس قانون پايانه هاى فروشگاهى سازمان مالياتى 
فقـــط مى تواند 50 درصد ميزان جريمه را حداكثر مورد 
بخشودگى قرار دهد، بنابراين شركت هايى كه مشمول اين 
موضوع مى شوند، گرفتار جريمه سنگينى خواهند شد كه 

قابل بخشودگى هم نخواهد بود.
وى تاكيد كرد: اجراى قانون پايانه هاى فروشـــگاهى 
به خوبى پيش مى رود لذا ما براى ابتداى سال آينده ساير 
اشخاص حقوقى را هم فراخوان كرده ايم در حال حاضر 
از طريق اداراتمان در سراسر كشور با شركت ها در استان ها 
جلسه مى گذاريم و آنها را آماده مى كنيم تا بتوانند از ابتداى 

سال آينده به سامانه وصل شوند.
از ســـوى ديگـــر رئيس اداره امور شـــركت هاى 
سرمايه گذارى و هلدينگ سازمان بورس گفت: براساس 
مصوبه اخير هيات مديره سازمان بورس در ابالغيه مورخ 
19 بهمن 1401 به  منظور تسهيل در فرآيند تأمين مالى، 
مقرر شـــده اســـت عالوه بر شركت هاى تأمين سرمايه، 
شركت هاى گروه خدمات بازار سرمايه با حداقل سرمايه 
پنج هزار ميليارد ريال هم بتوانند به عنوان مدير سنديكا 

ايفاى نقش كنند. 
پيش از اين، براى اوراق مالى اسالمى كه بر اساس 
احكام بودجه ساالنه منتشر مى شود، امكان مشاركت در 
قالب سنديكا با حضور حداقل سه صندوق سرمايه گذارى 
(و بدون مشـــاركت شركت تأمين سرمايه به عنوان مدير 
اصلى سنديكا جهت پذيرش سمت متعهد پذيره نويس)، 
امكان پذير و در مورد ساير اوراق بهادار در صورت تشكيل 
سنديكا، حضور شركت تأمين سرمايه به عنوان مدير اصلى 

سنديكا الزامى شده بود.
امين رضايى مقدم، در گفتگو با پايگاه خبرى بازار 
سرمايه ايران (سنا)، اظهار كرد: شركت هاى گروه خدمات 
بازار سرمايه به استناد دستورالعمل تأسيس و فعاليت آن ها 
(موضوع بند 22 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و ماده 
(4) آيين نامه اجرايى قانون بازار اوراق بهادار) از مصاديق 
شركت هاى مادر (هلدينگ) هستند كه با سرمايه گذارى در 
سهام، سهم الشركه يا واحدهاى سرمايه گذارى ساير نهادهاى 
مالى، به تنهايى يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود، 
در واحد سرمايه پذير نفوذ قابل مالحظه يافته يا كنترل آن 

واحد را بدست مى آورند.
اين مقام مسئول بيان كرد: از زمان ابالغ دستورالعمل 
ياد شده تا كنون هفت شركت گروه خدمات بازار سرمايه 
موفق به اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس شده اند. 

وى افزود: اخيراً هم هيات مديره سازمان با صدور 
موافقت اصولى دو شـــركت گروه خدمات بازار سرمايه 
ديگر موافقت كرده است و درخواست هاى جديد هم در 
صورت احراز شـــرايط مندرج در دستورالعمل مذكور و 
ابالغيه هاى مرتبط، بررسى و مجوز فعاليت آن ها صادر 

خواهد شد.
رضايى مقدم اضافه كرد: شـــركت هاى مزبور مطابق 
موضوع فعاليت مندرج در اساســـنامه با رعايت قوانين و 
مقررات، امكان مشاركت در فرآيند تعهد پذيره نويسى را دارا 
هستند. رئيس امور شركت هاى سرمايه گذارى و هلدينگ 
سازمان بورس همچنين گفت: پيش از اين مطابق با ابالغيه 
مديريت نظارت بر نهادهاى مالى مورخ 22 مرداد 1398 

براى اوراق مالى اسالمى كه بر اساس احكام بودجه ساالنه 
و با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور (متعلق به دولت 
جمهورى اسالمى ايران) منتشر مى شد، امكان مشاركت در 
قالب سنديكا با حضور حداقل سه صندوق سرمايه گذارى 
و بدون مشـــاركت شركت تأمين سرمايه به عنوان مدير 
اصلى ســـنديكا جهت پذيرش سمت متعهد پذيره نويس، 
مشـــروط به رعايت مقررات مربوطه از قبيل اساسنامه و 
اميدنامه امكان پذير بود و در خصوص ساير اوراق بهادار 
در صورت تشكيل سنديكا حضور شركت تأمين سرمايه 

به عنوان مدير اصلى سنديكا الزامى شده بود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر شـــرايط پيشـــين 
دستخوش تغييراتى شده است؛ اضافه كرد: براساس مصوبه 
اخير هيات مديره سازمان بورس در ابالغيه مورخ 19 بهمن 
1401 به  منظور تسهيل در فرآيند تأمين مالى، مقرر شده 
است عالوه بر شركت هاى تأمين سرمايه، شركت هاى گروه 
خدمات بازار سرمايه با حداقل سرمايه پنج هزار ميليارد ريال 
نيز بتوانند به عنوان مدير سنديكا ايفاى نقش كنند، بديهى 
است كه امكان ياد شده با رعايت ساير قوانين و مقررات 

از جمله الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه است.
رضايى در ادامه مقدم گفت: مصوبه ياد شـــده نقش 
مهمى در فرآيند تأمين مالى و استفاده از ظرفيت هاى موجود 
در شـــركت هاى گروه خدمات بازار سرمايه دارد چراكه 
ضمن فراهم شدن فضاى رقابتى بهتر در فرايند تأمين مالى، 

موجب كاهش هزينه هاى تأمين مالى خواهد شد.
همچنين مشـــاور رئيـــس كل بيمه مركزى گفت: 
خصوصى سازى، آزادسازى تعرفه ها و همچنين توسعه 
شبكه توزيع بيمه در صنعت بيمه نقش مهمى در افزايش 

ضريب نفوذ بيمه پس از انقالب داشته است.
خسروشاهى در گفتگو با خبرگزارى صداوسيما در باره 
افزايش ضريب نفوذ بيمه گفت: افزايش ضريب نفوذ بيمه 
در سى و پنج سال اخير متاثر از دو دسته عامل بود عوامل  
اقتصادى مثل  توسعه شهرى كه باعث شده ضريب استفاد 

از خودرو افزايش پيدا كند.
وى افزود: بخش مهم ديگر توســـعه بخش انرژى 

بوده كه متاثر از تبديل نفت خام و فراورده هاى نفتى به 
خصوص پتروشيمى بوده است كه در توسعه ضريب نفوذ 

بيمه نقش مهمى در اين چند دهه اخير داشته است.
وى در مورد عوامل درونى صنعت بيمه و تاثير گذار 
در رشـــد ضريب نفوذ ادامه داد: خصوصى سازى كه از 
اوايل دهه هشـــتاد اتفاق افتاد و امكان تاسيس شركتهاى 
بيمه خصوصى فراهم شد و برخى از اواخر دهه هشتاد 
آزادسازى تعرفه ها و همچنين توسعه شبكه توزيع بيمه 
در صنعت بيمه اتفاق افتاد كه بخاطر آزادسازيها گسترش 

قابل مالحظه اى پيدا كرد.
خسروشاهى تصريح كرد: افزايش بيمه درمان و زندگى 
كه نقش مهمى در افزايش ضريب نفوذ بيمه داشته است 
همچنين گسترش شبكه هاى ارتباطى توسعه فرهنگ بيمه 

در اين افزايش موثر بوده است.
از ســـوى ديگر مرتضى كاظمى پژوهشگر اقتصادى 
گفت: ادامه وضع دستورى و مداخله ها در اقتصاد نتيجه اى 
جز كاهش رشد اقتصادى، افزايش نابرابرى و فقر، توزيع 

رانت ميان اقشار خاص و ... ندارد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، مرتضى 
كاظمى،  با اشاره به اقتصاد دستورى و اينكه راه حل خروج 
از اقتصاد دستورى چيست به بورسان گفت: مسير خروج 
از اقتصاد دســـتورى مسير شناخته شده اى نه فقط براى 
ايران بلكه براى همه كشورهاى دنيا اين مسير توسط علم 

اقتصاد شناسايى شده است.
وى با اشاره به 50 سال گذشته اقتصاد ايران از نظر 
وضع اقتصاد دســـتورى و مقايسه آن با دنيا بيان كرد كه 
خارج شدن از اقتصاد دستورى يعنى استقبال كردن از رشد 

و افزايش رفاه عمومى، كاهش فقر، كاهش نابرابرى.
به گفته اين پژوهشـــگر؛ خوشبختانه در بسيارى از 
كشـــورهاى دنيا اين مسير طى شده و برخى از كشورها 

توانسته اند بسيار خوب اين مسير را طى كنند.
كاظمى در ادامه با بيان اينكه ايران يگانه كشـــورى 
نيســـت كه گرفتار اقتصاد دستورى است بلكه كشورهاى 
ديگر دنيا هم گرفتار چنين اقتتصادى هستند، اظهار كرد: 
حاكميت اقتصاد دستورى در ايران سابقه اى طوالنى دارد 
و بعد از انقالب همواره دولت هاى مختلف با اين چالش 
مواجه بوده اند و به دنبال راهكارى براى پايان دادن به اين 
غده بدخيم اقتصادى بوده اند اما اين پروسه بدون اصالحات 
اساسى، بين دولت هاى مختلف دست به دست شده است. 
وى تاكيد كرد: ادامه وضع دستورى و مداخله دولت در 
اقتصاد نتيجه اى جز كاهش رشد اقتصادى، افزايش نابرابرى 

وفقر، توزيع رانت ميان اقشار خاص و ... ندارد.
اين پژوهشگر اقتصاد افزود: در كشورهاى با اقتصاد 
غير دستورى، افراد حق بنيادين دارند كه از نيروى كار و 
آنچه در مالكيت خود دارند به درستى استفاده كنند و براى 
كار كردن، توليد، مصرف و سرمايه گذارى كنترل نمى شوند. 
كاظمى در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توان از وضع 
اقتصاد دستورى خارج شد، گفت: اگر كشورها و جوامع 
خواهان خروج از اقتصاد دستورى هستند بايد بتوانند به 
مواردى چون حاكميت قانون (حقوق مالكيت، اثربخشى 
قضايى و دولت قابل اعتماد)، اندازه دولت( ماليات تحميلى، 
مخارج دولت و ســـالمت مالى)، اثربخشى قانون گذارى  
(آزادى كسب و كار، ازادى نيروى كار و آزادى پولى) و 
بازار باز (آزادى تجارت، آزادى ســـرمايه گذارى و آزادى 
مالـــى) بيش از پيش توجه كرده و آنها را مورد بحث و 
بررسى قرار دهند كه تا چه اندازه توانسته اند در اين موارد 

اقتصاد دستورى را از روى آنها بردارند.
همچنين مديرعامل شـــركت مشاور سرمايه گذارى 
خط ارزش گفت: مصوبه عدم الزام شـــركت هاى مشاور 
ســـرمايه گذارى به رعايت سرمايه حداقل هشت ميليارد 
تومانـــى، مى تواند آثار مثبتى داشـــته و منجر به افزايش 
تعداد متقاضيان تاسيس نهادهاى مالى تحت عنوان «مشاور 
سرمايه گذارى» شود كه تقويت فرهنگ سرمايه گذارى را 

در پى خواهد داشت.

 * * رئيس كل سازمان امور مالياتى: به تمامى شركت هاى بورسى كه فراخوان مى شوند موكدا 

توصيه مى كنم هر چه سريعتر به سامانه وصل شوند و اطالعات خود را ارسال كنند

*داود منظور: در زمينه اجراى قانون پايانه هاى فروشگاهى در چند هفته گذشته شتاب خوبى 

داشته ايم و در حال حاضر حدود 300 شركت بورسى صورتحساب خود را ارسال كرده اند

* تا كنون بيش از 20 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در بخش شركت هاى بورسى 

ابراز شده است

* براى حدود 35 هزار شركت هم به عنوان خريدار كاالى بورسى صورتحساب مالياتى صادر 

شده است

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

برگ سبز خودرو ساينا مدل 1401 به ش موتور 
 NAS851100N5764716 ش شاسي M15/9792758
ش پالك ايران 78ـ  151ل36 به نام احمد رضا فتحي مفقود 

و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودروي سواري MVMX22 شماره 
شاسي NATFBABU3N1011836 شماره موتور 

MVME3T10AHN013121 شماره پالك 11م631 ايران 
56 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. لنگرود 

پايان كار ساختماني به شماره 8388 به تاريخ 
1400/9/28 به آدرس پلدختر كوي بسيجيان 

خيابان 14 متري هخامنش1 به نام آقاجاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

برگ سبز نيسان مدل 86 رنگ 
آبي پالك 73ـ  586د22 موتور 

376120 شاسي J057843 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني كاميون باري چوبي ايسوزو مدل 1386 رنگ سفيد 
روغني به شماره پالك 482ع49ـ  ايران 24 و شماره موتور 

444179 شماره شاسي NAG086NPRF04380 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند كمپاني پرايد هاچ بك 111 مدل 
95 به رنگ سفيد پالك: 75ـ  393م64 موتور: 

 NAS431100F5848508 5505361 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز امـ  ويـ  ام مدل 1401 رنگ سفيد پالك 75 
 MVME3T10AHN005368 ـ 182م48 موتور

شاسي NATFBABU2N1004554 مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

گواهي مي شود فاكتور شماره 14011145941 مربوط به بلوك سيلندر 
پا اتاق كامل به شماره شاسي (بدنه) AA222222 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد و هرگونه مسئوليت در خصوص مفقودي 

فاكتور قبلي بر عهده اينجانب مي باشد. (ساري) 

 125CC برگه سبز سواري موتورسيكلت تكتاز
با شماره پالك 596/18756 و شماره موتور: 
971422 و شماره شاسي: 8904491 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو تيپ 2 
ش پ 31ـ  554ص84 

ش ش NJ316660 به نام پريسا 
محمدزاده مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
پرايد ش پ 76ـ  116د22 ش 

ش S1412285773471  ش م 
1419734 مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو تيگو 8 ش پ 30 
 N1005289 ـ 764ب73 ش ش

ش م AHN004934 مفقود 
اعتبار ندارد.

كارت خودرو جك J4 شماره شاسي: 
NAKNF7521NB113491 شماره 

پالك: 22 ايران 958ن75 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت و بيمه ثالث خودرو پرايد 
ش پ 38ـ  948م13 ش ش 01282444 

ش م 1412284639575 كبري 
خدابنده مفقود اعتبار ندارد.

كارت خودرو سمند تاكسي ش پ 
 NF182129 11ـ  995ت55 ش ش

ش م 147H0653352 مفقود 
اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو سمند LX ش پ 38 
 BF843445 ـ 278هـ72 ش ش
ش م 12489270414 مفقود 

اعتبار ندارد.

سند كمپاني موتورسيكلت احسان مدل 1393 
 N2N***125E9310075 :شماره شاسي
شماره موتور: 0125N2N306000 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد ش پ 68 
 J3473921 ـ 919ط23 ش ش
ش م M13/6189437 مفقود 

اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو فيدليتي ش پ 50 
 N1012038 ـ 747د68 ش ش
به نام شهرام خسروشاهي بناب 

مفقود اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو پارس سال ش شاسي: 
NH409895 ش پالك: 27 ايران 

 125K0051975 :214ن46 ش موتور
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت راهور خودرو سواري پرايد سايپا 141 
آي مدل 1383 با شماره پالك: 88 ايران 942ج26 

و ش شاسي: S1482283108346 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني وانت پيكان ش شاسي: 
 NAAA36AA19G806633

ش موتور: 11487056183 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب نيايش حسيني فراهاني دانشجوي 
رشته مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد بهشتي به شماره 
دانشجويي 98236032 در مقطع كارشناسي از تاريخ 
1401/10/20 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد شماره شاسي: 
S1412285867292 شماره پالك: 
66 ايران 297و48 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب مرتضي فرنك 
دانشجوي دكتري رشته مديريت آموزش عالي 
دانشگاه شهيد بهشتي، به شماره دانشجويي 

96518015 مفقود شده است.

برگ سبز موتورسيكلت وكو 110 سي سي 
N2G***110W9512175 ش پالك: 

142/65211 مفقود و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگ سبز وانت پيكان شماره شاسي: 
NAAA36AA8EG640153 شماره موتور: 

118P0039659 شماره پالك: 69 ايران 
257ل14 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز وانت نيسان آبي مدل 1389 
ش پالك: 30 ايران 226و54 ش شاسي: 
NAZPL140TBN267038 ش موتور: 

552982 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز كوييك اتومات شماره شاسي: 
NAS841200N1150629 شماره 

پالك: 23 ايران 656ب51 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پژو 405 جي.ال.ايكس 
به رنگ سبز يشميـ  متاليك مدل 
1381 بنزيني به شماره شهرباني 
ايران 25ـ  335س61 و شماره 

موتور 22568114744 و شماره 
شاسي 0081012955 مفوقد 

شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
خسروشاهـ  ميرحسيني 

برگ سبز و سند موتورسيكلت 
زيگما 125 سي سي 

مدل1395 به شماره موتور 
0125N1D205140 و شماره 
تنه N1D9503297125A و 
پالك 131 ايران 94892 متعلق 
به موسسه حفاظتي ديده بانان 
ميهن مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز اتومبيل وانت 
سايپا 151 با شماره پالك 84 
ايران 539ص72 و موتور 

M13/5829240 و شاسي 
 NAS451100H4965252

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

ميبد 

سند كمپاني، برگ سبز و كارت انتظامي 
موتورسيكلت پارسا مدل 1389 
به رنگ مشكي به شماره انتظامي 
763/47993 و شماره موتور 

*220FMM*87999987 و شماره 
 *NCA***220D8900590* تنه
متعلق به قربانعلي زماني جهان آباد 

مفقود و فاقد اعتبار است.
اسفراين 

سند و شناسنامه مالكيت 
پرايد هاچ بك مدل 1396 به 
شماره انتظامي 563ص59 
ايران 71 و شماره موتور 

 M13/5958912
و شماره شاسي 

 NAS431100H5729533
مفقود گرديده اعتبار ندارند. 

شهركرد 

آگهي مفقودي 
كليه اسناد و مدارك خودرو سواري 
سمند مدل 1388 به شماره پالك 
64ـ  699ص25 و به شماره موتور 
14788001540 و شماره شاسي 

NAAV1VC5AF252796 متعلق به 
ابوالفضل خراساني گرده كوهي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

«يزد» 

اصل برگ سبز (شناسنامه 
مالكيت) خودرو سواري دنا 

پالس مدل 1401 رنگ سفيد 
به شماره پالك 429هـ21 
ـ ايران 38 و شماره موتور 

147H0668801 شماره شاسي 
 NAAW21HU3NE527732
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز اتومبيل سواري 
هاچ بك ام وي ام با شماره پالك    

42 ايران 719ق55 و موتور 
 MVM477FJAE018844

و شاسي 
 NATFBAMDXE1015833

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
ميبد 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو پارس مدل 1401 به شماره 

پالكـ  75ـ  972ـ  قـ  48 با 
 125K0036929 شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAANA15E3NK849718
به نام فاطمه برسم پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان 

سند كمپاني و برگ سبز (سند مالكيت) 
سواري پژو 405GLX-XU7 مدل 
1395 رنگ خاكستريـ  متاليك به 
شماره پالك 34ـ  635ج49 شماره 
موتور 124K0853876 شماره 

 NAAM11VE8GR663632 شاسي
به نام خانم سعيده عبادي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بانه 

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) سواري سايپا 131 
مدل 1393 به ش پالك 

ايران 85ـ  944ط21 ش 
موتور 5174077 ش شاسي 
 NAS411100E3676605
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
زابلـ  حميد رضا قزاق 

 PARS XU7 برگ سبز پژو پارس
P مدل 1401 رنگ مشكي شماره 
موتور 125K0091831 شاسي 
 NAANA15E3NH815632
پالك ايران 95ـ  676د82 مالك 

سكينه لعل هان زهي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است.
الرستان 

سند كمپاني سواري پژو 
405GLX-XU7 مدل 1394 
رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره 

پالك 61ـ  376د12 شماره موتور 
124K0739470 شماره شاسي 
 NAAM01CE0FR226504

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
بانه 

كارت دانشجويي اينجانب 
رضا مرادي احمدآبادي فرزند 
شيرزاد به شماره دانشجويي 

991180013 رشته 
هوشبري در مقطع كارشناسي 
از دانشگاه علوم پزشكي زابل 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
زابلـ  رضا مرادي 

سند كمپاني و برگ سبز 
تراكتور كشاورزي 285 ام اف 
مدل 1388 به شماره انتظامي 
515ك11 ايران 79 با شماره 

موتور LFW06954V و 
 H05955 شماره شاسي
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
(قزوين) 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و كارت خودرو وانت پيكان تيپ 
1600 مدل 1385 به شماره 

پالك ايران 94ـ  382ط27 شماره 
موتور 11285036478 شماره 

شاسي 22102007 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است.
زابلـ  عبدالمنان صادقي 

فاكتور فروش كارخانه (سند 
كمپاني) ميني بوس بنز تيپ 

309 مدل 1362 به شماره پالك 
483ع95 ايران 85 شماره موتور 

3349110078899 شماره 
شاسي 37939150414384 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
زابلـ  شهداد خالقداد 

فاكتور بلوك سيلندر به شماره 
951662857 خودرو سواري پژو 
پارس نام مالك: سوفيا سيد عباسي 
مدل: 1385 رنگ: نقره ايي متاليك 
كدملي: 0452001927 شماره 
موتور: 12485071740 شماره 
شاسي (تنه): 19358696 شماره 
پالك: ايران 68ـ  221ج96 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت سبز، سند كمپاني، 
كارت بيمه و كارت سوخت 
موتورسيكلت باجاج 125 
ش پ 123ـ  97668 ش 

 NE0125C9029240 ش
 JAMBRD36438 ش م

شناسه 901391029240 
مفقود اعتبار ندارد.

سند سبز پژو 206 مدل 

1401 شماره شاسي 

 NAAP03EE6NJ315982

موتور 165A0216306 پالك 

381ن11 ايران 27 به نام 

شفيع يوسفي مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند خودرو و برگ 

سبز سمند مدل 

1391 شماره شاسي: 

 NAACS1HE4CF762089

شماره پالك: 11 ايران 

564ل39 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

كليه مدارك خودرو (برگ سبز و برگ 
كمپاني و سند قطعي و كارت خودرو) و 

شناسنامه اينجانب سيد محمد موسوي 
دولت آبادي با كدملي 0312637306 

خودرو پرايد 132 شماره شاسي: 
S1422290290773 شماره موتور: 

4239936 شماره پالك: 21 ايران 
564ص19 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو 
كوئيك اتومات مدل 

1401 شماره شاسي: 
 NAPX212ABN1138381

شماره موتور: 
159767131 شماره 

پالك: 78 ايران 776س82 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز خودرو 

سمند شماره شاسي: 

70310985 شماره 

موتور: 1248615824 

شماره پالك: 79 ايران 

541ق81 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت ماشين 206 
دنده اي شماره شاسي 

 NAAP03ED8AJ143957
شماره موتور 

14189040232 پالك 
774ب65 ايران 66 

به نام ربابه تقوي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

است.

كليه مدارك (سند كمپاني 
و كارت و بنچاق و برگ 

سبز) خودرو ماتيز مدل 
1380 شماره شاسي: 
 IR80155034033

شماره موتور: 887677 
شماره پالك: 10 ايران 

399د17 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني 
و كارت پژو 405 مدل 
1388 شماره شاسي: 

 NAAM01CA69K935096
شماره موتور: 12487266674 
شماره پالك: 11 ايران 669ج35 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگ سبز و كارت 
خودرو پژو پارس مدل 
1399 شماره شاسي: 

 NAAN01CE5LH260864
شماره موتور: 

124K1487760 شماره 
پالك: 30 ايران 379س99 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

كليه اســـناد و مدارك شامل ســـند كمپاني، برگ 

سبز، كارت ماشـــين و بيمه نامه خودرو سواري آريو 

مدل 1396 به شـــماره پـــالك 17ـ  383ل92 و 

شـــماره موتـــور TNN4G16AG0051794 و 

شماره شاسي NAS321200H4906537 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ســـاقط مي باشد. (اروميه) 

اينجانب سيد محمد ميرابوطالبي ركن  آبادي مالك اتومبيل وانت پيكان 
با شماره پالك 64 ايران 669د76 و با شماره موتور 11488035412 
و شاسي NAAA46AA69G078692  به علت فقدان اسناد فروش 
و برگ ســـبز تقاضاي رونوشت (المثني) اســـناد مذكور را نموده است 
چنانچه هر كس ادعايـــي در مورد خودروي مذكـــور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقي ســـازمان فروش شـــركت ايران خـــودرو واقع در 
كيلومتـــر 14 جاده مخصوص كرجـ  تهرانـ  شـــهرك پيكانشـــهرـ  
ســـاختمان ســـمندـ  طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي اســـت پس از 
انقضاي مهلت مذكور طبـــق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـــد. ميبد 

اينجانب احمد بابايي سگازي مالك خودرو 
پژو 405 جي ال ايكس مدل 1389 شماره 
انتظامي 472س84ـ  ايران 19 با شماره 
موتور 12489093906 شماره شاسي 

NAAM11CA8AE021559 به علت فقدان 
اسناد فروش (سند كمپاني) تقاضاي رونوشت 

(المثني)  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي 
مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

همچنين شناسنامه مالكيت (برگ سبز) آن نيز 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 برگ سبز كوئيك به رنگ سفيد 
قرمز    شماره پالك   61 ايران 655 ط 
 AAN1153939  52شماره شاسى
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

مدرك فارغ التحصيلى رويا اميرى فر  فرزند 
حسين به  شماره شناسنامه 1283 صادره از 
يزد مقطع كارشناسى رشته تكنولوژى معمارى 
صادره از واحد دانشگاه آزاد قشم   به شماره 

تاييدسازمان مركزى1591217002856    
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد قشم  به نشانى: قشم ـ  دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد قشم ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب امين خدارحمى فرزند على 
مردان به شماره شناسنامه 3240402483 صادره از 

كرمانشاه در مقطع كارشناسى رشته مهندسى تكنولوژى نرم 
افزار كامپيوتر به شماره 2573441 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمانشاه به نشانى كرمانشاهـ  

ميدان فردوسىـ  شهرك متخصصينـ  انتهاى بلوار فرهيختگان 
ـ دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمانشاه (مجتمع امام خمينى 

(ره) ) ارسال نمايند.

برگه پيشگام قرارداد 162538 
مربوط به پروژه چيتگر برج 

پامچال يك واحد 402 طرف اول 
قرارداد:شركت عمران توسعه گران 

پيشگام به شماره ثبت162538 
طرف دوم قرارداد: خانم مريم باقرى 
به شماره شناسنامه 37445 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك موقت كاردانى 
اينجانب امين خليقى فرزند 

مختارازدانشگاه شهيد 
محسن مهاراصفهان دررشته 
تحصيلى كاردانى حسابدارى 

(بازرگانى)مقطع تحصيلى 
كاردانى(فوق ديپلم) 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سارا همتي زاده 
فرزند علي جعفر به شماره شناسنامه 3672 به 
شماره ملي 4073506846 صادره از خرم آباد 

در مقطع كارداني پيوسته رشته تربيت بدني 
صادره از واحد دانشگاهي اراك به شماره ثبت 
سازمان مركزي 148412103472 به تاريخ 

86/12/06 به شماره سريال 0444731 صادر 
گرديده است فاقد اعتبار مي باشد لذا از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك دانشنامه را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اراك به نشاني ذيل ارسال 

نماييد: اراك ميدان امام خميني بلوار امام خميني 
شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اراك كدپستي 

 567/38135
اداره فارغ التحصيالن

برگ سبز و سند كمپاني پرايد به شماره 
925ل14 ايران 14 به نام علي عرب زاده موتور 

 S1412286301882 1852534 شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني پژو پارس 862ن39 
ايران 67 موتور 124K1056540 شاسي 

8HH829486 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني وانت پرايد به نام 
فرزانه خاني 359ي71 ايران 53 شاسي 
 M136340958 موتور K4997492

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگـهـي مـزايـده
شركت توسـعه حمل و نقل ريلي پارسيان درنظر دارد نسبت 

به فروش 710 عدد بانداژ مســـتعمل به وزن تقريبي 96 تن، 
داغي كفش ترمز به وزن تقريبي 50 تن و حدود 85تن قطعات 
مختلف اسقاطي واقع در شهرهاي تهران، اراك، زرند كرمان، 
تزرج بندرعباس، اصفهان، تبريز و زنجان از طريق مزايده اقدام 
نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي به مدت 10 

روز پيشنهاد خود را ارائه نمايند.
متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد شركت در 
مزايده به آدرس اينترنتي شركت www.prtdc.ir مراجعه 

نمايند.

 ادامه در صفحه 15

مشخصات و شماره تلفن نمايندگي هاي 

روزنامه اطالعات در استان اصفهان
شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن نمايندگيكدنام و نام خانوادگيرديف

اصفهان0313222400109131170572پرويز فروزاني1
اردستان0315424724309131629902عباسعلي صنعتي2
باغبهادران0315250470609133357142سعيد سلمان آبادي3
تيران0313322229909131310910پرويز دادخواه4
زيارجرقويه0313867445509133283664محمود احمديان5
چادگان0315772376609131714346مجتبي صفري6
خميني شهر0313363440009139659255غالمحسين لطفي7
خوانسار0315777458009139710445حسينعلي مهدي8
درچه0313376091009132279684علي كريمي9
دولت آباد0314582560009139066632ابوالقاسم طاهري10
دهاقان0315333500309133215076محمدعلي نبيان11
دهق0314227303009132148266احمد دمابي12
زرين شهر0315222843109131341193محمد مهديان13
زواره0315437333709137093537عباس تركيان14
سميرم0315366562809137535628محمدامين صابري15
شاهين شهر0314522444509132184768خليل حاجيان16
شهرضا0315322666309133226092يداله شاهچراغي17
علويجه0314241279209136457936عباس براتي18
فريدن داران0315722646909133719101مصطفي فاتحي19
فالورجان0315742717709133203247محمدحسين شريعت20
فوالدشهر0315262206609132373897امراهللا شريفي21
كوي امام0313668382909131185483احمد پور مظاهريان22
گلپايگان0315742208609137510012مرتضي اعظمي23
مباركه0315240552409131358683مصطفي كياني24
ميمه0314542752009132864984عباسعلي عسگري25
نائين0314625231409131230020حسين فرزانيان26
نجف آباد0314262438309135526931بهنام لنديان27
شهرك قدس0313324168609133001469غالمرضا عامري28
كاشان0315544446809131639574مرتضي نعمتيان29
كليشاد0313742535709133946141محمدعلي محمدي30
بادرود0315434288009377354797حميد شاهرخي31
گوگد09132728188ــمحمود صبائي32
ورزنه0314648269409133128292نعمت اله نامدار33
كرون0314222207709133320187عبدالرضا مظاهري34
گلدشت0314223592009137174340مجتبي هاشم زاده35
ورنامخواست0315225222509133369184محمود كرمي36
بويين و مياندشت0315752528609133725136ذبيح اهللا اكبري37
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اخبار شهرستان ها

سرويس شهرستان ها: وزير آموزش و پرورش 
بـــا بيان اين كه دولت ســـيزدهم توجه خاصى به 
ورزش دارد، افزود: درصدد تقويت ديپلماسى ورزش 
دانش آموزى با برگزارى مسابقات مختلف با كشورهاى 

همسايه و منطقه هستيم.
 به گزارش ايرنا، يوســـف نورى در آيين افتتاح 
مسابقات فوتبال دانش آموزى در آبادان تاكيد كرد: در 
جهت ارتباطات جمهورى اسالمى با ساير كشورهاى 
جهان به ويژه كشورهاى همسايه، منطقه و جهان سعى 

در برگزارى مسابقات مشترك ورزشى داريم.
 وى افزود: دولت سيزدهم درهدف گذارى خود 
ورزش را مورد توجه قرار داده اســـت و در بحث 
ديپلماســـى ورزشى دانش آموزى درصدد گسترش 
همكارى ورزشـــى با كشورهاى همسايه، منطقه و 
جهان هســـتيم. به بركت خون شهدا شاهد پيشرفت 
هاى علمى و فرهنگى در كشـــور هستيم و در كنار 
ورزش، در فن آورى هاى مختلف همه مراتب باالتر 

رسيديم.
 نورى به برگزارى مسابقات مختلف ورزشى و 
فرهنگى در سراسر كشور با حضور بيش از پنج هزار 
دانش آموز دوره دوم متوســـطه اشاره كرد و افزود: 
شـــركت كنندگان در اين مسابقات از ميان 2ميليون 

دانش آموز سراسر كشور انتخاب شدند.
 وزير آموزش و پرورش در ادامه درباره افزايش 
ساعت كالس ورزش در مدارس گفت: يكى از ساعت 
هاى تربيتى در سند بنيادين، ساعت زيستى تربيتى است 
و آموزش و پرورش به ورزش از جنبه اعتقادى، نشاط 

و سالمت ارزش آفرين نگاه مى كند.
 نـــورى افزود: ايـــن دانش آموزان همچنين در 
اردوهاى پيشـــرفت شركت مى كنند تا همه بدانند 
ايرانيان نه فقط در رتبه هاى ورزشـــى در دنيا حرفى 
براى گفتن دارند بلكه در موضوعات علمى و حرفه اى 

هم از جايگاه برخورداند.
 وزير آموزش و پرورش  همچنين با بيان اين كه 
ورزش ارزش آفرين يكى از راهبردهاى اصلى دولت 
ســـيزدهم در حوزه فرهنگى است، ادامه داد: ورزش 

دانش آموزى با مهيا كردن بســـتر الزم براى حضور 
دانش آموزان در جامعه به شـــكل گيرى شخصيت 
اجتماعى دانش آموزان و همچنين سالمت جسمى و 

فكرى آنان كمك مى كند.

نورى با اشـــاره به اهميت ورزش ارزش آفرين 

در ايجاد گفتمان فرهنگى منســـجم در سطح كشور، 
گفـــت: از هـــر جنبه اى به ورزش نگاه كنيم ارزش 
آفرين است. از منظر جنبه اعتقادى بزرگان مى گويند 
ورزش واجب است، زيرا براى انجام عبادت فردى و 
اجتماعى فرد نياز به سالمت جسم دارد و اين امر از 

طريق ورزش ميسر و ممكن مى شود.
در بخـــش اقتصادى هـــم مى توان با قاطعيت 
گفت كه افراد ورزشـــكار به توليد ناخالص داخلى 
كشور كمك مى كنند چرا كه به ندرت دچار بيمارى 

مى شوند در نتيجه مصرف دارو كمتر خواهد شد و 
عمر فرد هم بيشتر مى شود؛ در پايان هم كارآمدى ، 
بازدهى كشور ودر مجموع توليد ناخالص ملى افزايش 

پيدا مى كند.
 لطمه زياد تعطيلى مكرر مدارس 

 وزير آموزش و پرورش همچنين در ســـفر به 

خرمشهر گفت: تعطيلى هاى مكرر مدارس لطمه هاى 
زيادى به جريان آموزش و پرورش وارد كرده است؛ 
در اين باره تعطيلى مدارس بايد به عنوان آخرين راه 
حل در نظر گرفته شود زيرا جريان تعليم و تربيت 

متوقف ناشدنى است.
 نورى اظهارداشت: مدارس مناطق مرزى ظرفيت 
بااليى براى توسعه ديپلماسى آموزشى و فرهنگى در 
سطح كشور دارند كه اين امر بايد به عنوان يك ظرفيت 
عملكردى در دستور كار متوليان تعليم و تربيت اين 

اســـتان ها قرار بگيرد و وزارت آموزش و پرورش با 
برگزارى المپياد علمى دانش آموزى با حضور 42كشور 
از جهان و به طور مجازى گامى مهم در جهت تحقق 

اين مهم برداشته است.
 وى با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در 
حوزه فرهنگ كشور، افزود: امروز آموزش و پرورش 
با نقش آفرينى فعال خود در حوزه فرهنگى گام هاى 

موثرى را برداشته است. 
بى شـــك آنچه انقالب را حفظ كرده و حافظ 
ارزش ها بوده ، ايمان مردم ايران  بوده است  كه در اين 
ميان دشمن هم اين فرهنگ ناب و ارزش مدار مردم را 
نشانه گرفته  كه نشان از جايگاه آموزش و پرورش در 

حوزه مداخله اثربخش فرهنگى تربيتى است.
  نـــورى ادامه داد: امروز در دنيا دانش آموزان ما 
رتبه چهارم المپياد جهانى را كســـب مى كنند و اين 
نشات گرفته از باور انقالبى و اسالمى اين دانش آموزان 
است، اين در حاليست كه كشور آمريكا بعد از ايران 

رتبه پنجم را كسب كرده است. 
بر اين اساس آنچه كه ضامن پيشرفت و موفقيت 
بوده، ايمان و عقيده و باور قلبى به توانمندى است.

  وى در ادامه ســـخنانش با اشاره به ضرورت 
عدم تعطيلى مكـــرر و ادامه دار مدارس،  تاكيدكرد: 
تعطيلى هاى مكرر مدارس لطمه هاى زيادى به جريان 
آموزش و پرورش وارد كرده است در اين باره تعطيلى 
مدارس بايد به عنوان آخرين راه حل در نظر گرفته شود 

زيرا جريان تعليم و تربيت متوقف ناشدنى است.
 وزير آموزش و پرورش  همچنين در حاشـــيه 
افتتاح يك مدرســـه خيرساز در خرمشهر در جمع 
خبرنگاران بر لزوم نوسازى زيرساخت هاى مدارس 
حاشيه اى خرمشهر تاكيد كرد  و گفت: در مذاكره اى 
با معاون اقتصادى رئيس جمهورى، تالش زيادى براى 
اينگونه مناطق انجام شـــده است و اميدواريم زودتر 

نتيجه بگيريم.
 بنـــا به اين گـــزارش، با حضور وزير آموزش 
و پرورش، هنرســـتان خيرساز كار و دانش شهداى 
شمخانى در روستاى سرحانيه 2خرمشهر افتتاح شد.

وزير آموزش و پرورش: ديپلماسى ورزش دانش آموزى را تقويت مى كنيم   افتتاح نخستين سايت هوشمند 
زمينى بارورسازى ابر  در بيرجند

بيرجندـ  خبرنگار اطالعات: اولين سايت هوشمند زمينى بارورسازى 
ابرهاى كشور در مراسمى به همت نخبگان و پژوهشگران خراسان جنوبى 

در بيرجند افتتاح شد.
مســـئول ســـازمان بسيج سازندگى كشور در اين مراسم با بيان اين 
كـــه يكى از ابعاد خدمت موثر با نگاه آينده پژوهى، عرصه دانش بنيان و 
فناورى است گفت: آينده از آن كسانى است كه از كارگران علمى سود 
مي برند و كارگر علمى كسى است كه جسارت استفاده از علم خود را 
داشته باشد و از اين رو در كشور با توجه به تعدد مراكز دانشگاهى به 

چنين نيروهايى نياز داريم.
ســـردار محمد زهرائى افزود: گزارش طرح ايجاد سايت هوشمند 
بارورسازى ابرها نزد رهبر معظم انقالب هم ارائه شده است و بايد از 

دست اندركاران و حاميان اين طرح قدردانى كرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى هم در اين مراسم گفت: 
افتتاح اولين ايستگاه زمينى هوشمند بارورسازى ابرها در خراسان جنوبى 

نمونه كوچكى از حركت هاي علمى در استان است.
سردار محمد رضا مهدوى افزود: به كمك مركز علمى پژوهشى سپاه 
انصارالرضا (ع) و با هماهنگى محققان دانشگاه و شركت دانش بنيان براى 
اولين بار در سطح كشور در اين نقطه سايتى در اختيار دانشمندان جوان 
گذاشته شد تا آموخته هاى خود را در ميدان عمل به نمايش بگذارند.و 
مردم اين منطقه به واسطه خشكسالى هاى مكرر و كمبود نزوالت آسمانى 

به اين دانش نياز ويژه داشتند.
مســـئول سازمان بسيج علمى، پژوهشى و فناورى سپاه انصارالرضا 
(ع) خراسان جنوبى نيز گفت: مطالعات ايجاد اين سايت از سال 1396 
در خراسان جنوبى آغاز شد و اكنون به كمك بخش دانشگاهى استان به 
مرحله بهره بردارى رسيده است. هادى ايمانى افزود: با توجه به وضعيت 
اقليمى خراســـان جنوبى به 35 ســـايت ديگر براى افزايش بارندگى در 
استان نياز است كه مكان يابى اوليه آن ها انجام شده، اما اجراى آن نيازمند 
تامين اعتبار و حمايت دستگاه هاى متولى است.با ايجاد اين تعداد سايت 
شاهد افزايش 25 تا 30 درصدي بارندگى در استان خواهيم بود كه در 
صورت تحقق آن، كمك شايانى به حل مشكل كم آبى مى كند و ثمرات 

آن به بخش كشاورزى و دامپرورى هم خواهد رسيد.
 ايمانى افزود:حدود 2 ميليارد ريال اعتبار صرف راه اندازى اولين سايت 
هوشمند زمينى بارورسازى ابرها شده است ولى اگر سايت هاى ديگر به 

صورت انبوه ساخته شود، هزينه هاى آن كمتر خواهد بود.

افتتاح 310 طرح اشتغالزايي خرد و خانگي بنياد بركت در ايالم 
ايالمـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، 
استان ايالم، گفت: 310 طرح اشتغالزايي خرد و خانگي زودبازده بنياد بركت در 

شهرستان ايالم به بهره برداري رسيده است .
 محمدزارع، در مراسم افتتاح طرح هاي توليدي بنياد بركت در شهرستان ايالم 
گفت: هدف اصلي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، راه اندازي 
كارگاه هاي توليدي خرد و زودبازده است و در اين زمينه 310 طرح به مناسبت 

دهه فجر در شهرستان ايالم به بهره برداري رسيده است . 
 وي، بـــا بيـــان اين كه براي اجراي اين طرح ها بيش از 20 ميليارد تومان 
تسهيالت قرض الحسنه از سوي بنياد بركت در اختيار متقاضيان قرار گرفته است، 
افزود: با اجراي اين طرح ها براي 450 نفر به صورت مستقيم ايجاد شغل شده 
است   . زارع، پرورش قارچ، كشت زعفران، توليد پوشاك، راه اندازي مهد كودك، 
صنايع دســـتي و خياطي را از جمله طرح هاي افتتاح شـــده خرد و زود بازده 

 دانست  .
پسماندهاى عفونى بيمارستان هاي دامغان جداسازى و بى خطر مى شود
دامغانـ  خبرنگاراطالعات: رئيس اداره حفاظت محيط زيست دامغان در 
جمع خبرنگاران گفت:  پســـماندهاى عفونى بيمارستان ها و بخش خصوصى 

جداسازى و بى خطر مى شود.
على آذرپور افزود:در ســـال جارى 82 مورد پايش از مراكز دفع پســـماند 
انجام شده است و جمع آورى و دفع زباله و پسماندهاى عفونى بطور دوره اى 
رصد خواهد شـــد همچنين231مورد بازديد از مراكز صنعتي، معدني، توليدي 
و خدماتي صورت گرفته و 42 مورد اخطار براي واحدهاي صنعتي در 10ماه 

گذشته صادر شده است.
آذرپور در مورد وضعيت كارخانه فروسيليس دامغان  اظهارداشت: خروجى 
آاليندگى اين كارخانه در حد استاندارد و حتى پايين تر است و در بازديدهاى 
انجام شده هيچگونه آاليندگى نداشته و  سيستم كنترلى فروسيليس دامغان چندبرابر 
ظرفيت توليدى اين كارخانه است و ضمن سختگيرانه ترين تعهدات بزودى مجهز 
به سيستم پايش آنالين هم خواهد شد. اين كارخانه مجهز به فيلترهاى سيليكون 

است و از اينرو ذرات ريز و درشت كامًال جمع مى شوند.
 واكسيناسيون 70 هزار نفر از اتباع غيرايرانى در سيستان و بلوچستان 

عليه سرخك
زاهدانـ   خبرنگار اطالعات:معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى زاهدان گفت: واكسيناسيون تكميلى سرخك، سرخجه و فلج 
اطفال حدود 70 هزار نفر از اتباع غيرايرانى در سيســـتان و بلوچســـتان از سوي 

اين دانشگاه انجام شده است.
مهدى زنگنه   اظهارداشت: برنامه تكميلى واكسيناسيون فلج اطفال، سرخك 
و سرخجه اتباع غيرايرانى در افراد زير 15 سال و غربالگرى بيمارى سل در اتباع 
خارجى باالى 12 سال و همچنين تكميل واكسيناسيون كوويد-19 در گروه هاى 
هدف از ابتداى دى ماه امســـال در مناطق زير پوشـــش دانشگاه علوم پزشكى 
زاهدان همزمان با 27 دانشگاه ديگر كشور آغازشد و در بهمن ماه جارى به پايان 
رسيد. وى ادامه داد: واكسيناسيون تكميلى سرخك و پوليو اتباع غيرايرانى زير 
15 سال در تمامى مراكز خدمات جامع سالمت، پايگاه هاى سالمت و خانه هاى 
بهداشت شبكه بهداشت و درمان سيستان و بلوچستان توسط تيم هاى سيار در 

نقاط مختلف شهرستان هاى اين استان انجام شد.
 راه اندازى مجمع خيرين اهداي خون  در استان يزد

يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديركل انتقال خون يزد از راه اندازى مجمع خيرين 
اهداي خون در اين استان خبر داد و گفت: ظرفيت هاى مختلف سازمان انتقال 

خون استان يزد نياز به افزايش 2/5 برابرى دارد.
ســـيدمحمد آقايى ميبدى در جمع خبرنگاران، سازمان انتقال خون يزد را 
يكى از مراكز شاخص كشورى دانست و افزود: يزد در زمينه اهداي خون بين 
3 استان اول كشور، در زمينه اهدا خون مستمر جزو برترين هاى كشور، از لحاظ 
پوشش اهداي خون به نسبت مساحت استان جزو استان هاى نسبتاً خوب و از 

نظر فنى جزو استان هاى خوب لحاظ مى شود.
 بهره برداري از 2 طرح زيست محيطي در مالير  

ماليرـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با دهه فجر، 2 طرح محيط زيست شامل 
تصفيه خانه فاضالب صنعتي كشت و صنعت و سالن پرورش تليسه شركت پگاه 
همدان با حضور جمعي از مسئوالن استان همدان و محلي در ماليربه بهره برداري 
رسيد  . رئيس اداره حفاظت محيط زيست مالير در آيين افتتاح اين طرح ها اظهار 
داشت: تصفيه خانه شركت پگاه روزانه 150 مترمكعب فاضالب را تصفيه مي كند .  
 عباس نجاري با بيان اين كه اين تصفيه خانه براي 500 مترمكعب فاضالب در 
روز طراحي شده است، افزود: 60 ميليارد ريال اعتبار براي احداث و راه اندازي 

اين تصفيه خانه هزينه شده است  .

اخباركوتاهاخباركوتاه

راه اندازي پليس فتا در شهرستان 
آشتيان استان مركزي 

اراكـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان مركزي 
با اعالم راه اندازي پليس فتا در فرماندهي انتظامي شهرستان آشتيان، از پوشش 

كامل شهرستان ها زير چتر امنيت سايبري پليس فتا خبر داد .
 سرهنگ احسان آنقي گفت: با توجه به لزوم ارائه هرچه بهتر و سريع تر 
خدمــــات به مردم اختصــــاص نيروهاي متخصص و فني پليس فتا به تمامي 
شهرســــتان ها، از مهمترين دغدغه هاي اين پليس بوده اســــت و تا كنون در 
شهرستان هاي ساوه، شازند، خمين، دليجان، محالت، خنداب، تفرش، زرنديه، 
كميجان و فراهان كارشناسان اين پليس تخصصي آمادگي دريافت گزارش ها 

و ارائه مشاوره و خدمات را دارند  .
 وي با اشــــاره به افتتاح پليس فتا در شهرســــتان آشتيان افزود: با هدف 
بهره مندي از پليس هوشــــمند و متخصص در ســــريع ترين زمان ممكن و در 
دسترس، از بهمن ماه سال جاري با اختصاص كارشناسان خبره و متخصص 
در فرماندهي انتظامي شهرستان آشتيان، ارائه خدمات انتظامي در حوزه فضاي 
سايبري در شهرستان آشتيان بيش از پيش شده است  . آنقي ضمن ارائه گزارشي 
از مجموعه پليس فتا اســــتان مركزي و عودت حدود 50 ميليارد ريال وجوه 
سرقت شده از شاكيان از ابتداي سال جاري تا كنون افزود: آمار وقوع جرائم 
ســــايبري استان نسبت به مدت مشابه ســــال گذشته در حدود 21 درصد و 
كشفيات جرائم سايبري 15 درصد افزايش داشته است و در تحليل هاي انجام 
شده مشاهده مي شود كه روند رشد جرائم سايبري به سمت كالهبرداري هاي 

اينترنتي در حال افزايش است  .
  خبر ديگر اين كه جمشيد اميدى مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســــتان مركزى گفت: كوچكترين و جزيى ترين واحدهاى فروشگاهى در هر 
منطقه اين اســــتان با دســــتگاه كارتخوان خود مى توانند به شبكه ملى كاالبرگ 

الكترونيكى وصل شوند.  

افزايش يك ميليون و 500 هزار بشكه اي ذخاير 
پااليشگاه نفت بندرعباس

60درصد جمعيت استان مازندران زير پوشش
 بيمه  تامين اجتماعى هستند

پرداخت خسارت ناشى از تاخير توزيع مرسوالت پستى
 در چهارمحال و بختيارى

بندرعبـــاسـ  خبرنگاراطالعـــات طي 
مراسمي  4 طرح صنعتى - عمرانى در شركت 
پااليشـــگاه نفت بندرعبـــاس به بهره بردارى 

رسيد.
 مهدي دوستي استاندار هرمزگان در اين 
مراسم گفت: 6 مخزن جديد فرآورده هاى نفتى 
بـــا اعتبار 4 هزار و 540 ميليارد ريال يكى از 

اين طرح ها است.
 اين مخازن به ظرفيت هر كدام 250 هزار 
بشكه، در مدت 33 ماه ساخته شده است و با 
بهره بردارى از آن ها يك ميليون و 500 هزار 
بشـــكه به ذخائر نفت، گاز و بنزين پااليشگاه 
افزوده مى شود و حجم ذخيره سازى به مدت 

10 روز افزايش مى يابد.
مدير عامل شركت پااليش نفت بندرعباس 
هم گفت: بهره بردارى از يك دســـتگاه بويلر 
كمكـــى با هـــدف تامين بخار مـــورد نياز 
واحد هـــاى عملياتى يكى ديگر از اين طرح ها

 است.
هاشـــم نامور افزود: اين بويلر با ظرفيت 
175 تن در ساعت، بخار فشار 42 بار و دماى 
380 درجه ســـانتى گراد، با اعتبار 5 ميليون و 
پانصد هزار يورو راه اندازى شـــده و خطوط 

لوله 30اينچ نفت خام و فرآورده هاى صادراتى 
هم با اعتبار هزار و 323 ميليارد ريال به بهره 

بردارى رسيده است.
* بهــره بردارى از طرح پرورش ماهى 

در قفس
  خبـــر ديگر اين كه با حضور مشـــاور 
رئيس جمهورى، بخش نخســـت بزرگ ترين 
طـــرح پرورش ماهى در قفس ايران در جزيره 

قشم به بهره بردارى رسيد.
 رئيـــس هيـــات مديـــره و مديرعامل 
ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم گفت: بخش 
نخســـت اين طرح در روستاى گامبرون بندر 
ســـلخ جزيره قشـــم واقع است و با 8 قفس، 
ظرفيـــت پـــرورش 1000 تن ماهى در قفس 

را دارد.
افشـــار فتح الهى افزود: ظرفيت اين طرح 
در بخـــش نهايى با 40 قفس به 5 هزار تن و 
در چشم انداز آينده به 10 هزار تن مى رسد و  
2گونه ماهى سى باس و سيبريم در اين طرح 

پرورش داده خواهند شد.
وى گفت: بـــراى بهره بردارى از بخش 
نخســـت اين طرح 300 ميليارد ريال به اضافه 

870 هزار يورو هزينه شده است.

بابلسرـ  خبرنگار اطالعات: مدير درمان تامين اجتماعى 
مازندران گفت: ارائه خدمات با كيفيت و شايسته به جامعه 

هدف در استان مازندران اولويت كارى ماست.
سيدرضا كاظمى نيا در  نشست خبرى در بابلسر با بيان 
اين كه مديريت درمان سازمان تامين اجتماعى به عنوان يك 
نهاد عمومى غيردولتى با هدف ارائه خدمات درمانى رايگان 
به جامعه هدف اســـت كه عمدتا از قشـــر كارگرى جامعه  
هستند، افزود: بخش درمان سازمان تامين اجتماعى در حقيقت 
بزرگترين خريدار خدمت و دومين ارائه كننده خدمات درمانى 

در ســـطح كشور شناخته مى شود. وى اظهارداشت: حدود 
60درصـــد از جمعيت 3 ميليون و 283 هزار و 582 نفرى 
استان مازندران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى هستند. 
كاظمى نيا تاكيد كرد: بخش درمان سازمان تامين اجتماعى 
در 2 حوزه درمان مستقيم در مراكز ملكى و معاونت خريد 
راهبردى و درمان غيرمستقيم از طريق خريد خدمت، با بيش 
از 2400 مركـــز طرف قرارداد و همچنين خريد خدمت از 
مراكز غيرطرف قرارداد، از طريق پرداخت خسارت هاي متفرقه 

به ارائه خدمات به جامعه هدف مى پردازد.  

شهركردـ خبرنگار اطالعات:مديركل پست چهارمحال و 
بختيارى گفت: اگر تاخير در توزيع مرسوالت پستى مشكلى 
براى بسته هاى ارسالى ايجاد كرده است،صاحبان آن ها مى توانند 

با مراجعه به بازرسى خسارت خود را دريافت كنند.
اسماعيل اعرابى اظهارداشت: هفته گذشته به دليل بارش 
برف در روزهاى  گذشــــته توزيع بسته هاي پستي مشكالتى 
بروز كرد كه مى توان دليل آن را ارسال بسته ها با موتورسيكلت 
دانســــت. وى بيان داشت: روزهاى پنجشنبه، جمعه و شنبه 
گذشته عليرغم تعطيلى، همكاران ما سر كارهايشان حضور 
داشــــتند و مرسوالت پستى را توزيع كردند واگر تأخير در 
توزيع مرســــوالت پستى مشكلى براى بسته هاى مردم ايجاد 

كرده است،مى توانند با مراجعه به بازرسى خسارت خود را 
دريافت كنند.  وى تاكيدكرد: تالش پست استان چهارمحال 
و بختيارى و مجموعه مديريت و همه همكاران  ما بر اين 
است كه عليرغم شرايط ويژه زمستان امسال بتوانند بسته ها 
را سريع تر در اختيار مردم قرار دهند. اعرابى  گفت: وجود 
برف در كوچه ها سبب مى شود كه عبور و مرور پستچى ها با 
موتورسيكلت يا خودروسخت شود و مأمور پست به اجبار 
بايد بســــته را با پاى پياده به دســــت مردم برساند و همين 
موضوع اثرات منفى بر كيفيت توزيع مرســــوالت دارد و به 
همين دليل اكثر همكاران ما روزهاى تعطيل را نيز به روزهاى 

كارى خود اضافه كردند.  

آگهى مناقصه عمومى انتخاب پيمانكار خودرو 
سوارى و وانت استيجارى (نوبت اول)

شركت زراعى دشت ناز(سهامى خاص) در نظر دارد، اجاره خودروى سوارى 
و وانت را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شـــرايط واگذار نمايد. 
لذا متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرايط 
مناقصه با شماره هاى قيد شده در آگهى تماس و يا به واحد بازرگانى شركت 

زراعى دشت ناز به آدرس زير مراجعه نمايند. 
تلفن تماس جهت هماهنگى: 09125175010 و 09372148582

شماره تماس شركت: 33726400ـ  01133726842 
ســاعت و تاريخ تحويل پيشــنهادات و واريز سپرده شركت در 

مناقصه: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 
ساعت و تاريخ برگزارى مناقصه: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 
مكان برگزارى مناقصه: مازندران، سارى، جاده گهرباران، شركت زراعى 

دشت ناز

آگهى مناقصه عمومى انتخاب پيمانكار
 اجراى سيستم اطفاى حريق دستى(فايرباكس)

شركت زراعى دشت ناز(سهامى خاص) در نظر دارد، اجراى سيستم اطفاى حريق 
دستى (فايرباكس) خود را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه 
به واحد بازرگانى شركت زراعى دشت ناز به آدرس زير مراجعه و يا با شماره هاى زير 

تماس حاصل نمايند. 
تلفن تماس جهت هماهنگى: آقاى خادميان 09125175010 

شماره تماس شركت: 33726400ـ  01133726842 

ســاعت و تاريخ تحويل پيشــنهادات: ســـاعت 15 روز دوشـــنبه مورخ 

 1401/12/08
ساعت و تاريخ برگزارى مناقصه: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 

مكان برگزارى مناقصه: مازندران، ســـارى، جاده گهرباران، شـــركت زراعى 
دشت ناز

آگهى مزايده عمومى فروش محصول كيوى ريزو دوپهن (نوبت اول)
شركت زراعى دشت ناز(سهامى خاص) در نظر دارد حدود 50 تن محصول كيوى ريز 
و دو پهن واقع در سرد خانه خود را به صورت كيلويى از طريق مزايده عمومى به فروش 
برساند. لذا متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ شرايط شركت 
 www.Dashtnazco.ir :در مزايده به سايت شركت زراعى دشت ناز به آدرس
مراجعه و يا با شماره هاى قيد شده در آگهى تماس و يا به واحد بازرگانى شركت زراعى 

دشت ناز به آدرس زير مراجعه نمايند. 
شماره تلفن: 33726400ـ  01133726842 

تلفن تماس جهت هماهنگى: آقاى خادميـــان 09125175010 و دادخواه 
09376371099

ساعت و تاريخ تحويل پيشنهادات و واريز ســپرده شركت در مزايده: تا 
ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 
مكان تحويل پاكت پيشنهاد قيمت: 

ـ مازندران، سارى، جاده گهرباران، شركت زراعى دشت ناز
ساعت و تاريخ برگزارى مزايده: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 

مكان مزايده: مازندران، سارى، جاده گهرباران، شركت زراعى دشت ناز

شركت كارخانجات داروپخش (سهامى عام) در نظر دارد، 3,990 كيلوگرم گوشت 
گوسفندى با مشخصات (3 كيلوگرم گوشـــت گوسفندى بره نر سبك، (وزن بره زنده كمتر 
از 45 كيلوگرم باشد)، شـــامل دو بسته يك و نيم كيلويى يك و نيم كيلو ران گوسفند بره نر با 
ماهيچه بدون چربى و ممتاز و يك و نيم كيلوگرم سردســـت گوسفند بره نر ممتاز با ماهيچه 
و بدون چربى و بدون پارويى، در ظروف بســـته بندى بى رنگ با كيفيت درجه يك و داخل 
نايلكس دسته دار كه كليه فرآيند از ابتداى كشتار و بســـته بندى با حضور نمايندگان اين 
شركت بوده و تحويل قطعى از نظر كيفيت و وزن، درب انبار شركت كارخانجات داروپخش 
مى باشد.) را از اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت خريدارى نمايد. كليه متقاضيان 
مى توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه، از روز چهارشـــنبه مورخ 1401/11/26 لغايت 
پايان وقت ادارى روز ســـه شـــنبه مورخ 1401/12/02 به واحد كميسيون معامالت واقع 
در كيلومتر 18 اتوبان تهران كرجـ  خيابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اســـناد مناقصه 
را دريافت و پس از تكميل، پيشـــنهادهاى خود را تا پايان وقت ادارى روز يكشـــنبه مورخ 
1401/12/07 به اين شركت تســـليم نمايند. گشايش پاكت هاى پيشنهادى روز دوشنبه 
مورخ 1401/12/08 در محل شركت انجام خواهد شد. هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه 

مى باشد. ساير شرايط در اسناد مناقصه درج خواهد شد. 
تلفن تماس واحد كميسيون معامالت: (4298) 44986815 

مبلغ ضمانت نامه: 200,000,000 ريال 
هزينه اسناد مناقصه: 500,000 ريال  

شركت كارخانجات داروپخش

آگهى صورت طبقه بندى بستانكاران 
صـــورت طبقه بندى بســـتانكاران شـــركت آمل فوالدين به شـــماره ثبت 532 و شناســـه ملى 
10760095579 تهيـــه و تنظيم گرديد و در اداره تصفيه امور ورشكســـتگى اســـتان مازندران به 
نشانى: مازندران، سارى، خيابان مازيار، نبش خيابان اميركبير، ساختمان شماره 2 دادگسترى استان 
مازندران، طبقه اول، واحد يك موجود اســـت. اين صورت طبقه بندى بستانكاران به استناد ماده 36 
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگى، ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهى قابل اعتراض در دادگاه 
صادركننده حكم ورشكستگى(شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آمل) مى باشد. بديهى 

است پس از انقضاء مدت مذكور تصميم اين اداره قطعى محسوب مى گردد. 
دكتر امين فالح  -معاون قضائى رئيس كل و رئيس اداره تصفيه امور ورشكستگى 
دادگسترى استان مازندران

آگهى دعوت سهامداران جهت تشكيل همزمان، مجمع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده 
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت ساختمانى حايل به شماره ثبت 161 و شناسه ملى 10780013045 دعوت به عمل 
مى آيد تا در مجمع عمومى فوق العاده كه در ســـاعت 8 و جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده كه در ساعت 11:00 

صبح مورخ 1401/12/11 واقع در محل شركت تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

1ـ  نقل و انتقال سهام و ساير موارد 
بـ  دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 

1ـ انتخاب مديران و ساير موارد 
2ـ روزنامه كثيراالنتشار 

3ـ انتخاب بازرسين 
هيئت مديره شركت ساختمانى حايل (سهامى خاص)

«اصالحيه» 
پيرو آگهى منتشره در روزنامه اطالعات شماره 28326 مورخه 1401/11/18 شركت تعاونى 
منحله اعتبار كاركنان صنايع فوالد اهواز (در حـــال تصفيه) در رابطه با آگهى دعوت مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم در روز يكشـــنبه مورخه 1401/11/30 در محل 
شركت با دستور جلسه ذكر شده مندرج در آگهى، عنوان رئيس هيئت تصفيه صحيح بوده كه 

به اشتباه رئيس هيئت مديره درج شده كه بدينوسيله تصحيح و اصالح مى گردد. 
رئيس هيئت تصفيه شركت تعاونى منحله اعتبار كاركنان صنايع فوالد اهواز 
سيد محمدرضا بينا 

آگهى دعوت سهامداران شركت توسعه صنعتى رسن گستر
 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 878 و شناسه ملى 10100911995 

جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده 
بدينوسيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
در آدرس قانونى شـــركت واقع در قمـ  بلوار غدير انتهاى كوچه 43 شـــركت رسن گستر در 

ساعت 8 صبح تاريخ 1401/12/10 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 
ـ انحالل شركت

هيئت مديره شركت 

«آگهى مناقصه عمومى» نوبت اول
( يك مرحله اى-دونوبته )

شـــهردارى منطقه 4قزوين درنظردارد نســـبت به انتخاب پيمانكارجهت اجراى پروژه آماده 
ســـازى ســـطح شـــهردارى منطقه 4 با مبلغ برآورد اوليه 16/585/157/316ريال در مدت 
12 ماه (دوازده مـــاه ) وبه ميزان 830/000/000 ريال ،بعنوان تضمين شـــركت درمناقصه 
بصورت ضمانتنامه بانكى يا وجه نقدبه شـــرح جزييات مندرج دراسنادمناقصه وبا بهره  گيرى 
ازســـامانه تداركات الكترونيكـــى دولت(www.setadiran.ir)وازطريق برگزارى مناقصه 
عمومي باشـــركت هاى داراى صالحيت  حداقل رتبه 5 دررشته ابنيه ياراه اقدام نمايد.متقاضيان 
مى توانندپس ازانتشـــارآگهى مرحله دوم(يك هفته پس ازانتشـــارآگهى اول) جهت آگاهى 

ودريافت اسنادمناقصه به آدرس اينترنتى فوق مراجعه نمايند. 
برگزارى مناقصه صرفاازطريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشـــدوكليه مراحل 
فرآيندمناقصه شـــامل دريافت اسنادمناقصه،پرداخت تضمين شـــركت درمناقصه،انصراف 
ازشركت درمناقصه،ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، پذيرش برنده بودن، 

پرداخت تعرفه سامانه و... در بستر سامانه مى  باشد.  
پاكات"الف"و"ب"و"ج"ميبايســـت درســـامانه بارگـــذارى واصـــل تضميـــن شـــركت 
 درمناقصه(پاكت"الف") مندرج دراســـناد به دبيرخانه شـــهردارى  منطقـــه4 قزوين-واقع

 شهرك عارف –بلوارارتباطات كيميا 9 تحويل گردد.
هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى  باشد. تلفن تماس: 02833885401 

داريوش قاسمى- مديريت شهردارى منطقه 4شناسه آگهى : 1454817

 فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى حفاظت و نگهبانى 
اماكن تحت پوشش

 شركت سفيدرود بصورت حجمى   ( نوبت دوم )
شـــركت سهامى كشاورزى ودامپرورى سفيدرود در نظر دارد مناقصه عمومى پيمانكارى حفاظت و نگهبانى اماكن تحت پوشش خود به شماره 
فراخوان 2001001220000005 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار و بصورت حجمى به شركتهاى واجد صالحيت كه داراى 

مجوز فعاليت حفاظتى و مراقبتى تحت نظارت پليس پيشگيرى ناجا در سال 1401 مى باشند به مدت يكسال واگذار نمايد.
1- مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :

مبلغ سپرده : 1/800/000/000  ريال بوده و به يكى از دو روش زير قابل پرداخت مى باشد .
الف – به صورت ضمانتنامه بانكى معتبر 3 ماهه بدون قيد وشرط و قابل تمديد تا سه ماه ديگر 

ب- وجه واريز شـــده به حســـاب IR 220100004001040006376476 بانك مركزى جمهورى اســـالمى ايران به شناسه واريز 
 987201000100000000000000000002

2- محل دريافت اسناد :  
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشـــايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت ( ستاد) به آدرس  (  www. setadiran . ir  ) انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى جهت 
ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ( توكن ) با   شـــماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند . مركز پشـــتيبانى و راهبردى سامانه 1456 ، 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه (www. setadiran . ir  ) بخش ثبت نام – پروفايل مناقصه گر موجود است .
3- زمان دريافت – تحويل و بازگشايى اسناد مناقصه :  

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 17 مورخ  1401/11/26 
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 17 مورخ 1401/12/04

مهلت زمانى ارايه پيشنهاد : تا ساعت 17 مورخ 1401/12/14
زمان بازگشايى پاكتها : ساعت 10 صبح مورخ   1401/12/15

ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
اطالعات تماس و آدرس مناقصه گزار : رشـــت : جنب ميدان گيل - شـــركت سهامى كشاورزى ودامپرورى سفيدرود شماره تماس 

013-33605664  -  013-33663091
شناسه آگهى : 1453899 

«  شركت سهامى كشاورزى و دامپرورى سفيدرود »

شركت شهرك هاى كشاورزى
شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيدرود 

شركت تعاونى توسعه اعتبارى آتى(در حال تصفيه)
آگهى دعوت تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده – نوبت اول

به موجب دعوت مديران تصفيه شـــركت تعاونى توسعه اعتبارى آتى منحله در حال تصفيه به شماره ثبت 15 
و شناســـه ملى 10530006235 بدينوسيله از اعضاء تعاونى به عنوان صاحبان سهام دعوت  مى گردد رأس 
ساعت 10 صبح روز دوشـــنبه مورخ 1401/12/08 در محل شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان 
الوند،خيابان سى و يكم ، پالك10 طبقه پنجم كد پستى 1516643611جهت تشكيل جلسه مجمع عمومى 
عـــادى به طور فوق العاده به منظور اتخاذ تصميم بابت ابقاء يا عزل يا انتخاب مديران و ناظرين هيئت تصفيه تا 
اتمام امر تصفيه و ســـاير مواردى كه در اختيار هيات تصفيه مى باشد؛ با در دست داشتن مدرك مؤيد عضويت 
در سهم الشركه و كارت شناسايى معتبر شخصاً يا از طريق معرفى رسمى نماينده تام االختيار مطابق اساسنامه 

و مقررات حاكم بر تعاونى ها حضور به هم رسانند.
هيات تصفيه شركت

آگهى مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت گروه فرآيند مديريت نگين
 ( سهامى خاص) به شماره ثبت 448417 و شناسه ملى 14003842452

از كليه ســـهامداران محترم  و يا  وكالى قانونى آنان دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده اين شـــركت كه در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه  

مورخ 1401/12/10 در محل قانونى شركت برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
* دستورجلسه مجمع:

- تعيين يك عضو هيئت مديره براى باقى مانده دوره تصدى هيئت مديره .
هيئت مديره 

آگهى مناقصه عمومى
شركت ســـيمان خزر در نظر دارد نسبت به خريد 1/000/000 تخته 
كيســـه پروپيلن (P.P) 25 كيلوگرمـــى AD*STAR به ابعاد 10 
*40*50 بر اساس كليشـــه هاى موجود با دو رنگ و دورو چاپ مورد 
نياز خود را از طريق مناقصه عمومـــى اقدام نمايد. لذا از كليه واجدين 
شرايط دعوت به عمل مى آيد حداكثر از تاريخ چاپ آگهى به مدت 7 روز 
پيشنهاد خود را با قيد زمان تحويل و ساير شرايط ديگر به صورت پاكت 
دربسته و الك و مهر شده در بازه زمانى اعالم گرديده به نشانى كارخانه: 
لوشـــان، كيلومتر 80 جاده قزوين – رشت كد پستى 4453147198 
واحد حراست تحويل و يا به شماره فاكس 34604317-013 دبيرخانه 

حراست كارخانه ارسال فرمايند.
- پيشنهادات قيمت با متغيرهاى مالى و زمانى بررسى و تصميم گيرى 

مى شود.
- هزينه درج آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
- شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

- با توجه به زمان بر بودن بررسى اســـتعالم ها و اعالم برنده مناقصه، 
مقتضى اســـت اعتبار پيشـــنهاد قيمت پس از پايان مهلت مناقصه 

(استعالم) حداقل براى بازه زمانى 10 روزه درج گردد.
- در صورت نياز بـــه اطالعات فنى و بازرگانى مربـــوط به مناقصه با 
 شـــماره تلفن هاى 5-34603501-013 داخلى 214 واحد توليد -  
داخلـــى هـــاى  300 و 386  واحد بازرگانى شـــركت تماس حاصل 

فرمايند.  
شركت سيمان خزر (سهامى عام)

نوبت اول
آگهـى مزايـده عمومـى 

حوزه نظارت گمركات اســـتان سيســـتان و بلوچستان در 
نظر دارد عطف بـــه مجوز شـــماره 1401/7451 اداره كل 
امور اقتصادى و دارايى اســـتان، اموال منقـــول، تجهيزات 
مستعمل، اســـقاطى و از رده خارج متعلق به خود را به شماره 
مزايده 1001003604000003 را صرفا از طريق ســـامانه 
تـــداركات الكترونيكى دولـــت (setadiran.ir) به فروش 
برســـاند. متقاضيان مى توانند جهت اطالع و بازديد از تاريخ 
1401/11/23 لغايت 1401/12/14 به حوزه نظارت گمركات 
استان سيســـتان و بلوچســـتان واقع در زاهدان بلوار شهيد 
مطهرى روبروى بيمارســـتان نبى اكرم مراجعه و در صورت 
نياز با شـــماره تلفن 7ـ05433229495 داخلى 252 تماس 

حاصل نمايند. 
1ـ برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيك 
دولت مى باشـــد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 
دريافت اســـناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده 
(سپرده)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى پاكت هاى اعالم 

برنده، واريز وجه مزايده در بستر سامانه امكان پذير است. 
2ـ عالقمندان جهت شـــركت در مزايده مى بايســـت جهت 
ثبت نام، دريافت آگهـــى و امضا الكترونيكى (توكن) به آدرس 
اينترنتى setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه اطالعات اموال 
شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در سامانه مزايده اموال 

منقول قابل مشاهده و بررسى و انتخاب مى باشد. 
م. الف 1207 شناسه آگهى 1455302   

آگهى فراخوان 
مرحله دوم فراخوان شناسايى سرمايه گذار براى احداث سوله  هاى كارگاهى و توليدى در منطقه ويژه اقتصادى پيام منتشر شد.

منطقه ويژه اقتصادى و فرودگاه بين المللى پيام در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات جارى كشور و رعايت اصل رقابت بين سرمايه گذاران خصوصى واجد شرايط 
كه از توانمندى فنى، اجرايى و مالى الزم مطابق ضوابط مقرر در ارزيابى كيفى و فنى برخوردار باشـــند، احداث سوله هاى كارگاهى و توليدى را با بهره مندى از يكى از 

روش هاى خانواده مشاركت عمومى- خصوصى (PPP) و يا اجاره عرصه به سرمايه گذاران واگذار نمايد.
متقاضيان مى بايســـت حداكثر تا پايان وقت ادارى 4 اســـفندماه 1401 مدارك خود را از جمله تصوير اساسنامه، رزومه كارى شركت، اظهارنامه مالياتى 2 سال مالى 
آخر، ارائه مســـتندات مبنى بر توان مالى شركت از بانك، ارائه نامه رسمى دال بر نحوه تمايل به ســـرمايه گذارى (اجاره يا مشاركت) و تشريح نحوه تامين مالى را در 
 پاكت در بسته به دبيرخانه كميسيون معامالت منطقه ويژه اقتصادى و فرودگاه بين المللى پيام تحويل دهند. الزم به ذكر است متقاضيان براى كسب اطالعات بيشتر 

مى توانند به آدرس www.payamaviation.ir مراجعه و شرح خدمات سرمايه گذارى در اين منطقه را دريافت و مالحظه نمايند.
گفتى اســـت  اين اقدام، مرحله دوم فراخوان شناسايى سرمايه گذار براى احداث سوله در منطقه است و پيشتر در تيرماه سالجارى نيز فراخوان مرحله اول با موفقيت 
منتشـــر شده و جذب سرمايه نموده است. با پايان مهلت ارسال مدارك، پس از بررسى مدارك دريافتى از طريق متقاضيان و ارزيابى نهايى در صورت احراز صالحديد 

نسبت به دعوت از متقاضيان سرمايه گذار ذيصالح اقدام الزم صورت مى گيرد.
عالقمندان همچنين براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن 02633266135 تماس حاصل نمايند. 

شناسه آگهى : 1455033

آگهى فراخوان مناقصه عمومى
 يك مرحله اى نوبت دوم

شــركت خدمات هوايي پســت و مخابرات (پيام) در نظر دارد، خريد تجهيزات نرم افزارى و 
ســـخت افزارى ، نصب و راه اندازى، آموزش و مســـتند ســـازى جهت اجراى پروژه سامانه يكپارچه 
مديريت تردد پيام(كاركنان، ارباب رجوع و وســـايل نقليه)فرودگاه و منطقه ويژه اقتصادى پيام را به 

پيمانكارواجدشرايط واگذار نمايد.
تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 740,000,000 (هفتصد و چهل ميليون) ريال مطابق آيين نامه 

تضمين معامالت دولتى ياواريزنقدى 
مهلت و نحوه خريد اسناد:از روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 الى 1401/12/04

 www.setadiran.ir محل دريافت اسناد:از طريق مراجعه به سامانه تداركات دولت به نشانى
مهلت تحويل پيشنهادات: تا روز سه شنبه مورخ 1401/12/16
محل تحويل پيشنهادات: از طريق بارگذارى در سامانه مذكور

زمان بازگشايى پاكات: ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/12/20
* تامين اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات طرح هاى عمرانى (نقدى)مى باشـــد كه توســـط شركت 

خدمات هوايى پست و مخابرات(پيام) تأمين مالى گرديده است.
*اطالعات تكميلى در شرايط مناقصه لحاظ گرديده است.

آدرس: كرج-مهرشهر-جاده ماهدشت-فرودگاه بين المللى پيام شماره تماس:  33266135 -026
شناسه آگهى : 1454066

آگهى تمديد مدت مناقصه عمومى 
خريد سنگ گچ 

پيرو آگهى مناقصه عمومى روز يكشنبه مورخ 1401/11/09 در 
ارتباط با خريد 50,000 تن سنگ گچ(تحويل در محل كارخانه) 
مدت تحويل اسناد به مدت 5 روز تا تاريخ 1401/11/30 تمديد 
مى گردد. لذا، از اشـــخاص حقوقى محتـــرم كه داراى مجوز از 
ســـازمان صنعت، معدن و تجارت و صالحيـــت و امكانات الزم 
مى باشـــند تقاضا مى شـــود جهت دريافت فرم شرايط شركت 
در مناقصه به دفتر تداركات كرمان يـــا تهران مراجعه و قيمت 
پيشـــنهادى خود را در پاكت دربسته به واحد تداركات كرمان يا 

تهران تحويل نمايند. 
آدرس كارخانـــه: كرمـــان كيلومتر 17 جاده تهـــرانـ  تلفن 

 (034)31341501
آدرس دفتر تهـــران: بلوار آفريقا كوچه فرزان شـــرقىـ  تلفن 

88774726

گروه صنايع سيمان كـرمـان (سهامي عام)
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اخبار شهرستان ها

سرويس شهرستان ها: تأمين سوخت، 
قصه پر غصه اى براى مردمان شهرى 
و روستايى سيستان و بلوچستان شده 
است تا كه براى دريافت يك سليندر 
گاز مايع و تامين ســـوخت خودروها 
در صف هاى  2كيلومترى و در بعضى 
از شـــهرهاى استان، شب را به صبح 
برســـانند، زن و مـــرد و پير وجوان، 
همه وهمه در ســـحرگاهان با غلتاندن 
كپسول گاز بر روى زمين، و آسفالت 
گـــوش فلك را كر مـــى كنند و با 
سرعت هرچه تمامتر به  سوي صف ها 
مى شـــتابند تا نوبـــت دريافت كنند، 
عمده ترين مشكالت كمبود گاز هاي 
مايع و ســـوخت در شهرهاى مرزى و 
به خصوص شـــمال استان و همچنين 
در شـــهرهاى سرباز و سراوان، بدليل 
هم  مرز بودن با دو كشـــور افغانستان 
و پاكســـتان، بيشتر به چشم مى خورد، 
زيرا هر سيلندر گازمايع اعم از پرسى 
و ايرانـــگاز، 200 هزار تومان در بازار 
آزاد خريد و فروش مى شود، به راستى 
اگر جايگاه ها با كمبود گاز مايع روبرو 
هســـتند پـــس گاز آزاد از كجا تهيه 

مى شود.
 فاطمه راشكى، شهروند زاهدانى 50 
ساله درحالى كه بچه 2 ساله اي را در 
بغل دارد و كپســـول گاز را به سمت 
خودروى توزيع گاز پرســـى كه در 
ايستگاه مستقر است هدايت مى كند، 
در گفتگو با خبرنگار ما مى گويد: يك 
هفته اســـت كه گاز براى پخت و پز 
نـــدارم، به نمايندگى هم زنگ مى زنم 
متأســـفانه جواب من را نمى دهند در 
حالى كه بخش اعظم كپسول هاى گاز 
در اختيار اتباع خارجى قرار دارند كه 
اگر وضعيت آنان ساماندهى شود،شاهد 

چنين صف هايي نخواهيم بود.
 غالمحيدر نارويى، ديگر شـــهروند 
زاهدان  تاكيد مى كند: از ســـاعت 6 
صبح در نوبت 2عدد كپسول گاز قرار 
دارم االن كه عقربه ســـاعت 5 بعد از 

ظهر را نشـــان مى دهد هنوز موفق به 
دريافت گاز مايع نشده ام او علت كمبود 
گاز مايع را فرسودگى ناوگان حمل و 
نقل زمينى، برف و كوالك و نيز اسكان 
صدها هزار نفر اتباع خارجى مى داند 
كه چنين مشـــكالتى را براى مردم به 

وجود آورده اند.
  اظهارات مدير عامل شــركت گاز 

سيستان و بلوچستان
ميرشـــكار مدير عامل شـــركت گاز 
سيستان و بلوچســـتان در گفتگو با 
خبرنگار ما اظهار مي دارد: طرح ضربتى 
گازرســـانى از اواخر سال 97به تمامي 
شهرها و روستاهاى استان با همكارى 
ســـه استان خراسان رضوى، گيالن  و 
فارس بعنوان استان هاي معين در دستور 
كار قرار گرفته است كه در حال اجرا 
است، و موفق شده ايم طى اين مدت 
4 هزارو 137 كيلومتر شـــبكه اجرا و 
87هزار 427 علمك نصب كنيم و در 
نتيجه 7 شهرستان و 25روستاي استان 
گازدار و مجموعاً بيش از 124هزار و 
500 مشترك از نعمت گاز طبيعى بهره 

مند شده اند.
وى مـــى افزايد: در زاهدان نيز 1411 
كيلومتر شـــبكه و 62 هـــزارو 498 
انشـــعاب اجرا شده است و 101 هزار 
و526مشـــترك از نعمت گاز بهره مند 

شده اند.
مدير  عامل شـــركت گاز سيستان و 
بلوچســـتان مى گويد: در شهرستان 
خـــاش عالوه بـــر گازدار كردن 15 
هزار خانوار شهرى،گازرساني به 120 
روســـتاى اطراف آن هم 100 در صد  
اجرايى شـــده اســـت و مابقى آن كه 
شامل ميرجاوه و روستاهاى اطراف اين 
شهرستان هم هست، تا پايان سال آينده 
به بهره بردارى خواهد رسيد. ميرشكار 
به اجراى طرح ضربتى گازرســـانى به 
سيستان اشاره مى كند و ادامه مى دهد: 
به متظور گازدار شدن زابل، خط انتقال 
گاز زاهـــدان ـ   زابـــل به طول 217 

كيلومتر اجرا و به همت دولت سيزدهم 
به بهره بردارى رسيده و اين در حالى 
اســـت كه پيش از اين 673مشترك در 
شهر زابل از نعمت گاز طبيعى به روش 

«سى ان جى» برخوردار بوده اند.
وى ادامه مى دهد: 96 درصد شـــبكه 
مورد نياز شـــهرهاى اديمى، دوست 
محمـــد، محمد آبـــاد، و زهك در 
اجراســـت و در ديگر شهرهاى استان 
شامل چابهار، ايرانشهر كنارك، زرآباد 
و دشتيارى در جنوب استان هم اجراى 
خط انتقال گاز بزودى شروع مى شود 
و براى شهرهاى جنوبى شامل راسك، 
ســـرباز، نيكشهر، و فنوج نيز در حال 

برنامه ريزى است.
 صف هاي طويل

  صف هـــاى طوالنى پمپ بنزين هاى 
استان از ديگر مشكالت مردم سيستان 
و بلوچســـتان است و انگار صف هاى 
بنزين پايان نخواهد يافت و از سويى 
ديگر  شـــمارى از مردم اين خطه به 
دليل نداشتن شغل به قاچاق سوخت 

روى آورده اند.
ســـود كالن قاچاق سوخت بسيارى 
از فرصت طلبان داخلى و همسايگان 
افغانســـتانى و پاكســـتانى را به خود 

جلب كرده است، از يك طرف مردم 
روستايى و مرزنشين بيكار بودند و از 
سوى ديگر سرمايه اى براى استفاده از 
آن را نداشتند و به همين سبب زمينه 
براى ســـودجويان فراهم شد و دست 
به كار شـــدند و بسيارى از افراد را به 
كار گرفتند، تا ســـرمايه ملى ما را به 
ازاى دريافت مبلغى اندك به آنسوى 

مرز منتقل كنند.
تشـــكيل صف هاى طوالنى در مقابل 
جايگاه هاى سوخت، مشكالت بسياري 
را براى شـــهروندان ايجاد كرده است 
كـــه به گفته برخـــى رانندگان، براى 
ســـوختگيرى به ناچـــار بايد 3 تا 4 
ساعت وقتشـــان را در اين صف ها 
ســـپرى كنند و اين در حالى اســـت 
كه بازار قاچاق سوخت رونق زيادى 
گرفته اســـت و قاچاقچيان سوخت و 

سودجويان به شدت به تكاپو افتاده اند 
و عده اي هم به فروش سهميه هاى نفت 

و بنزين خودروي آورده اند.
تشـــكيل صف هاى طوالنى سوخت 

در جايگاه ها ســـاعت ها انتظار در اين 
محل ها براى مردم سيستان و بلوچستان 
معضل جديدى نيست؛ چرا كه گهگاه 
با افزايش اختالف قيمت ســـوخت 
در ميـــان ايران و پاكســـتان، با توجه 
به هم مرزى سيســـتان و بلوچستان با 
اين كشور و حجم قابل توجه قاچاق 
سوخت از مرزهاى منطقه بلوچستان 
واقع در جنوب اســـتان به پاكستان، 
مشـــكالت تشديد مى شود و پس از 
مدتى با كاهش اختالف قيمت، صف ها 

پايان مي يابد.
ناگفته نماند كه انتقال موادسوختى نه 
فقط براى سرمايه دارانى كه هر كدام 
چندين دستگاه وانت خريده اند و در 
اختيار برخـــى از جوانان بيكار قرار 
داده اند تا براى آنان ســـوخت حمل 
كنند سود سرشـــارى دارد، بلكه هر 

فردى كه از طريق انتقال موادسوختى 
مشـــغول به كاراست هم از اين سود 

بي نصيب نمي ماند.
بســـيارى از افرادى كه حتي يك روز 
درآمد بخور و نميرى نداشتند، با ورود 
به قاچاق سوخت به يك سال نرسيده 
داراى ثروت و مكنتى شـــده اند خيلى 
از جوانان بيكار را به فعاليت در قاچاق 

سوخت تشويق كرده است.
اميدواري مردم به اجراى  دستور ويژه 

رئيس جمهورى
تأمين سوخت در سيستان و بلوچستان 
مشكالتى را  براى مردم اين استان به 
وجود آورده و سبب شده است برخى 
از شهروندان در زمينه كمبود جايگاه 
عرضه مواد سوختى و همچنين كمبود 
شـــديد جايگاه «سى ان جى» گله مند 
شوند همچنين سرماى بي سابقه و نياز 
به مواد ســـوختى مردم اين ديار سبب 
شد تا رئيس جمهورى به معاون اول 
و وزير نفت  دســـتور دهد مشكالت 
ســـوخت مردم را كه ناشى از قاچاق 
ســـوخت و همچنين به علت سرماى 
بى سابقه بود، به صورت ميدانى و از 

تزديك بررسى كنند.
  مخبر در سفر اخير خود به سيستان  
با اشـــاره به مشكل تامين سوخت در 
سيستان و بلوچستان گفت كه به منظور 
تامين سوخت مورد نياز در اين استان، 
افزايش تعداد جايگاه هاى ســـوخت 
بررســـي و در اين باره تصميم گيري 

مي شود.
معاون اول رئيـــس جمهورى كه در 
جلســـه شوراى برنامه ريزى و توسعه 
سيســـتان و بلوچستان كه با حضور 
وزراى نفت و نيرو و مجمع نمايندگان 
اين اســـتان برگزار شد، گفته بود: 71 
جايگاه سوخت در سيستان و بلوچستان 
به منظـــور رونق ترانزيت كاال و حل 
مشـــكل كاهش صف ها در اين استان 

ساخته خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهورى همچنين 

تاكيد كرده بود كه با اقدامات ارزشمند 
دولت سيزدهم عمليات گازرسانى به 
منازل و ســـاير بخش ها در سيستان و 
بلوچستان به 64 درصد رسيده است.

كاميونداران چه مي گويند؟
جمــــع زيادى از كاميونداران در بلوار 
خليج فارس در انتظار دريافت گازوئيل 
بودند، به خبرنگار ما اظهارداشــــتند 
قريب به اتفاق كاميون ها از عســــلويه 
گاز به پاكستان حمل مى كنند و ما براى 
دريافت 300 ليتر گازوئيل 2 روز در 
نوبت هستيم، چرا جايگاه هاي سوخت 
را افزايــــش نمى دهند تا در اين هواى 
سرد مجبور نباشيم دو الى سه روز در 

نوبت قرار بگيريم؟
محمد حســــن براهويــــى، يكي از 
كاميونداران اظهار داشــــت، بعضى ها 
ادعا مى كنند كه سهميه سوخت خود 
را قاچاق مى كنيــــم، در صورتى كه 
ايــــن موضوع اطالع صحت ندارد، از 
زاهــــدان كه ســــهميه خود را ذخيره 
مى كنيم تــــا بندرعباس ديگر ذخيره 
سوخت را نداريم، معطلى كاميونداران 
به جز ضــــرر اقتصادى چيز ديگرى 
عايد كشــــور نمى كند و اگر ناوگان 
حمــــل و نقل بخوابد، قطعاً به اقتصاد 
و مايحتاج عمومى مردم صدمه وارد 
مى شود. استاندار سيستان و بلوچستان 
هم با اشاره به افزايش تعداد تانكرهاى 
حمل ســــوخت در استان مى گويد: 
بايد خط انتقال فرآورده هاى نفتى وارد 

استان شود.
محمد كرمى مى افزايد: تقويت اراده ها 
اهميت فراوانــــى دارد، چرا كه اگر 
مديران امكانات فراوانى داشته باشيد. 
اما اراده هايشان سست باشد، محكوم به 
شكست هستند. امروز مسئوليت اصلى 
ما حل مشكالت مردم است، چراكه 
ما مسئوليت گرفتيم تا به مردم خدمت 

كنيم و ما به سراغ آن ها برويم.
حيدرعلى حسينى 
خبرنگار اطالعات در زاهدان

طرح جهش توليد در ديمزارهاى كشور اجرا مى شودوعده مسئوالن و  اميدواري مردم سيستان و  بلوچستان به بهبود شرايط توزيع سوخت
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: معاون امور زراعت وزارت جهاد 
كشـــاورزى گفت: طرح جهش توليد در 9 ميليون هكتار از 
ديمزارهاى كشـــور با هدف افزايش عملكرد در واحد سطح 

اجرا مى شود.
عليرضا مهاجردر آيين افتتاح همزمان 57 طرح كشاورزى استان 
قزوين افزود: در اجراي تاكيد مقام معظم رهبرى و  به منظور 
افزايش توليد در سطح ديمزارها، برنامه يكپارچه سازى اراضى 

كشاورزى در دستور قرار گرفته است.
وى بـــا بيـــان اين كه تا كنون 70 درصد از اراضى وســـيع  
كشاورزى كشور تجزيه شده و به زير 5 هكتار كاهش يافته 
است گفت: با تجزيه اراضى در بخش كشاورزى به بن بست 
خواهيم رسيد و از اين رو برنامه جهش توليد در ديمزارها در 
دستور كار وزارتخانه قرار گرفته است و به دنبال آن هستيم 
كه آخرين دســـتاوردهاى مراكز تحقيقاتى كشاورزى داخل و 
خارج از كشور را با همكارى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام 
(ره) و وزارت جهاد كشاورزى به دست روستاييان برسانيم، 
كه بر اين اساس تامين ادوات الزم ، تغذيه مخصوص اراضى 
كشت ديم  واجراى طرح هاي مبارزه با آفات و بيمارى ها و 

روش هاى كشت، داشت و برداشت در اراضى كشاورزى در
برنامه قرار دارد.

مهاجر در رابطه با اجراى برنامه كشت قرار دادى گفت: در
كشت قراردادى به دنبال آن هستيم كه بتوانيم منابع مالى مورد
نياز براى بيمه محصوالت و كود را در اختيار كشاورزان قرار
دهيم و هزينه آن را در زمان برداشت محصول دريافت كنيم.
 وى در رابطه با بيمه محصوالت كشاورزى درچارچوب اجراى
الگوى كشت  توضيح داد: اين طرح از سال گذشته در دستور
كار وزارتخانه قرار گرفته است و مى تواند تحول بزرگى براى

كشاورزان و به ويژه كشاورزان خرده پا ايجاد كند.
مهاجـــر از اجـــراى طرح بهره ورى حداكثرى آب در بخش
كشـــاورزى خبر داد و اظهار داشت:يكى ديگر از برنامه هاى
وزارت جهاد كشـــاورزي براى همه كشور و به ويژه دشت
قزوين  افزايش بهره ورى آب از طريق استفاده از روش هاى
نوين آبيارى و از جمله آبيارى هاى زير سطحى و تيپ است
و همچنين كشت ارقام مقاوم به شورى و كم آبى، زمينه هاي
منابع آبى زير زمينى،  افزايش توليد ، افزايش درآمد كشاورزان

و حفظ دشت هاى وسيع كشاورزى را  فراهم  مى كند.

فعاليت 9 خوشه صنعتى در استان همدان
همدانـ  خبرنـــگار اطالعات: مدير 
عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان 
همدان گفت كه در اين استان 9 خوشه 

صنعتى فعال هستند.
مصطفى حقيقى در جمع خبرنگاران 
اظهارداشـــت: از سال هاى گذشته 6 
خوشه صنعتى در همدان فعال بودند 
كه امســـال 3خوشه به آن اضافه شده 
اســـت و 9 خوشه صنعتى در استان 

فعاليت مى كنند.
وى با اشـــاره به ايـــن كه در دولت 
سيزدهم توجه ويژه به احياى واحدهاى 
راكد انجام شـــده است، افزود: حدود 
80درصـــد از واحدهـــاى راكد در 
شـــهرك هاى صنعتى قرار دارد، با اين 
وجود تعهد كرده ايم تا 3ماه نخســـت 
سال 1402 بسياري از آن ها به چرخه 

توليد بازگردند.
حقيقى با اشـــاره به اين كه شـــركت 
شـــهرك هاى صنعتى امكانات را براى 
توسعه اقتصادى فراهم مى كنند و بيشتر 
نقش حمايتى دارنـــد  تاكيدكرد: در 
حمايت از واحدهاى توليدى به منظور 

ارتقـــاي فناورى هاى نوين، آموزش و 
توسعه واحدهاى توليدى اين شركت 
طى يك سال گذشته 5 ميليارد تومان 

هزينه كرده است.
وى با بيان اين كه 32 شهرك و ناحيه 
صنعتى در استان همدان وجود دارند 
گفت: طى 6 ماه گذشـــته قراردادهاي 
واگـــذارى 170 قطعه زمين انجام و 
تاكنـــون 166 طرح بـــه بهره بردارى 

رسيده است.
حقيقى با اشاره به اين كه 255 ميليارد 
تومان در حوزه عمرانى از سوي شركت 
شـــهرك هاى صنعتى همدان طى يك 
ســـال گذشته هزينه شده است،افزود: 
از محل اعتبارات عمرانى اســـتان 40 
ميليارد تومان و از محل اعتبارات سفر 
رئيس جمهوري به همدان 380 ميليارد 
تومان اعتبار به شهرك هاى صنعتى استان 

همدان اختصاص داده شده است.
وى بـــا بيان اين كه عمده منابع درآمد 
شـــركت شهرك هاى صنعتى از محل 
فروش اراضى است كه هزينه و درآمد 
اين شـــركت به يك ميزان اســـت و 

سودرســـانى ندارد، تاكيد كرد: اراضى
بلوكه شده از معضالت اصلى شركت
شهرك هاى صنعتى استان همدان است
و در حـــال حاضر يك هزار و 297
طرح در شـــهرك ها و نواحى صنعتى
استان وجود دارد كه هنوز به بهره بردارى

نرسيده اند.
حقيقـــى ادامه داد: در اســـتان همدان
بـــراي يك هزار و 354 واحد، پروانه
بهره بردارى اخذ شـــده است كه 50
درصد آن ها با ظرفيت 100 در صدى

به فعاليت دارند.
وى گفت: در ســـال هاى گذشته 35
هكتار از اراضى به افراد ناكارآمد واگذار
شـــده بود كه فسخ شده است و طى
سال جارى نيز 200 هكتار از اين اراضى
توسط شركت فسخ قرار داده شده اند.
خبر ديگر اين كه حسن پيمانى  مديركل
اقتصادى ودارايى استان همدان گفت:
از سال 98 در خصوص فروش اموال
مـــازاد دولتى در اســـتان همدان 117
ميليارد تومان درآمد از اين محل محقق

شده است.  

پيشگيري از  سرطان روده بزرگ سبب  
جلوگيرى از مرگ 2 هزار نفر در سال مي شود

اصفهان - خبرنگار اطالعات: رئيس مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد ســـالمت 
 ، (DALY)  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با بيان اين كه بر اساس شاخص آماري
ساالنه 160هزار سال عمر مردم ايران به دليل مرگ هاي زود رس ناشي از ابتال به 
سرطان روده بزرگ كاهش مي يابد گفت: با پيشگيري از ابتال به اين سرطان مي توان 

از مرگ 2 هزار نفر در كشور با متوسط عمر 80 سال پيشگيري كرد .
 بر اساس شاخص  (DALY)  يك سال سالم از دست  رفته زندگي انسان به دليل 

ناتواني يا مرگ  و مير زودرس او مشخص مي شود .
 دكتر محمد رضا رضايتمند به مقايســـه آماري ســـرطان روده بزرگ در اصفهان با 
ميانگين كشوري پرداخت و افزود: شيوع ابتال به سرطان روده بزرگ در اصفهان از 
متوسط كشوري باالتر است، به نحوي كه ساالنه  12 مورد جديد ابتال به سرطان 
روده بزرگ در هر 100 هزار نفر در كشور گزارش مي شود كه اين آمار در اصفهان 
حدود 14 نفر است. همچنين ساالنه از هر 100 هزار نفر جمعيت 7 نفر مبتال به 
سرطان روده بزرگ در كشور فوت مي كنند كه اين آمار در اصفهان 8 نفر است .

 وي با بيان اين كه در كشور از هر 100 هزار نفر حدود 57 نفر مبتال به سرطان روده 
بزرگ هستند كه اين آمار در اصفهان 66 نفر است گفت:  با غربالگري به موقع كه با 
هزينه بسيار اندكي نيز انجام مي شود، مي توان از ابتال به سرطان روده بزرگ پيشگيري 

كرد و هزينه غربالگري هر فرد در مراكز دولتي حدود 110 هزار تومان است  .

قلعه فلك االفالك خرم آباد سال آينده آزاد سا زى مى شود
خرم آبادـ  خبرنگار اطالعات: نماينده مردم خرم آباد و چگنى  در مجلس شوراى 
اســـالمى  گفت:قلعه تاريخى فلك  االفالك خرم آباد با تاكيد مقام معظم رهبرى   

سال آينده آزاد سازى ميشود.
مرتضى محمودوند افزود: آزاد سازى قلعه تاريخى فلك االفالك  بيش از 3 دهه  

ادامه دارد،اما  تا كنون به سر انجام نرسيده است.
وى با ابراز تاسف از عدم ثبت جهانى اين اثر تاريخى گفت: اصلى ترين مطالبه 
مردم لرستان و به ويژه خرم آباد، آزاد سازى كامل اين قلعه است و از وزير ميراث 
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى  انتظار مى رود  كه هرچه زودتر زمينه هاى فراهم 

شده آزاد سازى قلعه فلك االفالك را به صورت جدى پيگيرى و اجرايى كند.
 بررسى 10 اثر منقول هرمزگان براى ثبت در فهرست آثار ملى

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
هرمزگان از بررســـى 10 پرونده اثر منقول اســـتان براى ثبت در فهرست آثار ملى 

كشور خبر داد.
محمد محسنى گفت: پرونده اين آثار پس از تائيد در استان براى بررسى به دفتر 
شوراى ثبت معاونت ميراث فرهنگى كشور ارسال مى شود و پس از  تصويب شورا 
در فهرســـت آثار ملى به ثبت خواهند رســـيد.  وى با بيان اين كه براى هر يك از 

اين آثار  مستندسازى، كارشناسى و تحقيقات ميدانى شده است، تأكيد كرد: با ثبت 
آثار فرهنگى و تاريخى و معرفى هر چه بهتر آن ها گام هاى ارزنده اى در راه حفظ و 
احياى اين مواريث ارزشمند فرهنگي برداشته مى شود. محسنى تأكيد كرد: 391 اثر 
از هرمزگان در فهرســـت آثار ملى كشـــور به ثبت رسيده كه از اين تعداد 283 اثر 

غيرمنقول، 16 اثر منقول، 25 اثر طبيعى و  67 اثر ناملموس است.

عوارض آاليندگى به شهردارى  زرين شهر پرداخت نشده است
زرين شـــهرـ  خبرنگار اطالعات: شـــهردار زرين شهر استان اصفهان گفت: با تغيير 
نحوه توزيع عوارض يكى از منابع مهم درآمدى شـــهردارى ها از جمله شـــهردارى 
زرين شهر تحت تأثير قرار گرفته و با توجه به مشكالت اقتصادى حاكم بر مديريت 
شـــهرى نياز اســـت براى اين مساله چاره انديشى شود تا فشار مضاعفى بر شهر و 

شهروندان وارد نيايد.
وى با اشاره به اثرگذارى تغييرات نحوه توزيع ماليات بر ارزش افزوده و آاليندگى بر 
درآمدهاى شهردارى شهرهاي  كوچك، افزود: طى سال هاى گذشته عوارض و ماليات 
بر ارزش افزوده بر اساس مواد 7، 26، 27 و 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين 
شده بود و توسعه فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ايران بر اساس بند2 ماده 
6 قانون توسعه پنجساله ششم، ميان شهردارى ها تقسيم مى شد، اما اين قانون پارسال 
تغيير كرد. حســـين اســـماعيلى احمدى با بيان اين كه  امسال عوارض آاليندگى به 
شهردارى ها پرداخت نشده است،  تاكيدكرد: شهردارى زرين شهر تا مهرماه پارسال  
بالغ بر 13 ميليارد عوارض آاليندگى دريافت كرده بود كه پس از آن و تا به امروز 

اين عوارض پرداخت نشده و علت آن ابالغ قانون جديد ارزش افزوده و تبصره ذيل 
ماده 27 اعالم شده است.نحوه توزيع ماليات ارزش افزوده و آاليندگى بر درآمدهاى 

شهردارى هاى كوچك تاثيرات بسيارى داشته است.
   خبر ديگر اين كه آزمون سراســـرى مياندوره خوشنويســـى با حضور شمارى از 

هنرجويان در شهرستان لنجان استان اصفهان برگزار شد.
تجهيزات آتش نشانى كرج استاندارد نيست

كرج  - خبرنگار اطالعات:رئيس كميســـيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر 
كرج با تأكيد بر اين كه تجهيزات سازمان آتش  نشانى كرج به استانداردها نزديك 
شود، گفت: كارهاي آتش نشانان از امور مهم در جامعه به شمار مى رود در اين زمينه 

امكانات و تجهيزات آتش نشانى كالنشهر كرج در حد استاندارد نيست.
 مريم قهرمانى صارم در جلسه بررسى بودجه پيشنهادى سال 1402 سازمان آتش 
نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اظهارداشت: با بودجه تعريف شده، قطعا ايده آل ها 
اتفاق نخواهد افتاد.  وى تاكيدكرد: بايد در نظر داشته باشيم كه بحران خبر نمى كند 
و با توجه به اينكه تجهيزات ما با استانداردها فاصله بسيارى دارند، بايد فكرى به حال 
اين موضوع كنيم. قهرمانى  اظهارداشت: با توجه به اين كه كرج، مركز استان البرز و 
كالنشهرى در همجوارى پايتخت است و مورد مراجعه شهرهاى پيراموني است، رئيس 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى كرج بايد پيگيرى هاى الزم را در اين 
زمينه صورت دهد و تجهيزات وسيع تر و كلى تري ديده شوند و از سوى شهردارى 

مركز نيز اين اراده وجود داشته باشد كه حداقل به استانداردها نزديك شويم.
 االفالك را به صورت جدى پيگيرى و اجرايى كند.

  بهره بردارى از 108 پروژه عمرانى و اقتصادى در زرنديه
زرنديهـ   خبرنگار اطالعات: همزمان با ايام دهه فجر و با حضور استاندار استان 
مركزي، نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس فرماندار و برخى از مسئوالن استان و 
شهرستان 108 پروژه عمرانى و اقتصادى در شهرستان زرنديه به بهره بردارى رسيد.

استاندار استان مركزى در آيين افتتاح اين پروژه ها گفت: در اين ايام 97 طرح عمرانى 
و اقتصادى در شهرستان زرنديه به بهره بردارى رسيد و همچنين عمليات اجرايى 
11 طرح نيز آغاز شده است. فرزاد مخلص االئمه اظهارداشت: افتتاح اين پروژه ها با 
صرف اعتبارى بالغ بر 332 ميليارد تومان، مجموعا براى 1038 نفر به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم اشتغالزايى به همراه داشت.
  توليد 40 هزار و 182 تن كنسانتره آهن در معدن فسفات آسفوردى بافق

بافق ـ   خبرنگار اطالعات: مدير مجتمع فسفات آسفوردى بافق از افزايش توليد 
كنسانتره آهن فسفات از ابتداى فروردين تا پايان آذرماه امسال خبر داد و گفت: اين 
مجتمع در 9 ماهه امســـال موفق به توليد 40 هزار و 182 تن كنســـانتره آهن شده 
است. حميد رحيمى افزود: همچنين توليد فسفات مجتمع مذكور در اين مدت  به 
50 هزار و 794 تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيانگر رشد 13 
درصدى است. در همين بازه زمانى همچنين موفق به فروش بيش از 4هزار و 300 

تن فسفات شديم، در حالى كه در سال گذشته فروش فسفات نداشتيم.
رحيمى با اشاره به يكى از طرح هاى توسعه اى مجتمع فسفات  بافق اظهارداشت: پس 
از واگذارى احداث كارخانه، توليد كود سوپر فسفات تريپل به 20 هزار تن در سال 

و ظرفيت توليد ساالنه دى كلسيم فسفات به 6 هزار تن رسيده است. 

اخبار كوتاهاخبار كوتاه
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 بخش مركزى، شـــهر تهران، محله سعادت آباد، خيابان گلستان، خيابان باغســـتان، پالك 2، طبقه دوم، واحد جنوب شرقى

كد پستى 1998635820 تشكيل مى گردد، حضور بهم رسانند:
دستورجلسه:

1) انتخاب اعضاى هيأت مديره
2) تصميم گيرى در خصوص ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت مى باشد.

همچنين، از كليه ســـهامداران محترم و نمايندگان قانونى آنان درخواســـت مى گردد جهت دريافت برگه ورود به مجمع در روز 
شنبه مورخ 1401/12/06 از ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت ملى، وكالتنامه يا مدرك نمايندگى معتبر به نشانى استان 
تهران، منطقه 19، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، محله سعادت آباد، خيابان گلستان، خيابان باغستان، پالك 2، 
طبقه دوم، واحد جنوب شـــرقى كد پستى 1998635820 مراجعه نمايند. همچنين، آن دسته از سهامداران محترم كه امكان 

حضور در مجمع را ندارند، مى توانند مجمع مذكور را به صورت آنالين از طريق لينك زير مشاهده نمايند:
https://majma.stream1.ir/tapsi :لينك مشاهده مجمع

هيأت مديره شركت پيشگامان فن آورى و دانش آراميس (سهامى عام)

آگهى دعوت از سهامداران براى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

شركت پيشگامان فن آورى و دانش آراميس (سهامى عام) 
به شماره ثبت 489872 و شناسه ملى 14005751499

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ( نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن مهر 4 منطقه 13 (در حال تصفيه ) با شماره ثبت 327903

مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شـــركت تعاونى مسكن مهر4منطقه13 درساعت 17 
روز دوشـــنبه مورخ 1401/12/8 واقع در مســـجدعلى ابن ابيطالب به آدرس تهران خيابان پيروزى، 
خيابان ششـــم نيروهوايى، كوچه 34/6 برگزارمى گردد. از اعضاء دعوت مى شود شخصا يا وكالتا جهت 
اتخاذ تصميم نســـبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانيد. ضمنا تعداد آراء وكالتى هر 
 عضو حداكثر 3 رأى و هرشـــخص غيرعضوتنها يك رأى خواهدبود. اعضاى متقاضى اعطاى نمايندگى 
مى بايســـت به همراه نماينده خود حداكثر تـــا تاريخ1401/12/3 ســـاعت ادارى در دفترتعاونى 
حاضرشـــوند.(حضوروكيل و موكل با ارائه كارت شناسايى الزامى است). ضمنا داوطلبين سمت هيئت 
تصفيه حداكثر 5 روز از تاريخ  انتشـــار آگهى فرصت دارندجهت كانديدا شـــدن در سمت مذكور با در 
دست داشتن مدارك شناسايى و مدارك عضويت و فرم تكميل شده كانديداتورى سمت هيئت تصفيه 

به دفترتعاونى مراجعه نمايند.
دسـتور جلسـه: 1- قرائت گزارش هيئت تصفيه 2-   طرح و تصميـــم گيرى درخصوص تصويب 
صورتهاى مالى منتهى به ســـال هاى 1397، 1398، 1399 و 1400 3- تمديدمدت تصفيه و انتخاب 
اعضـــاى هيئت تصفيه 4-  طرح و تصميم گيرى در خصوص اخـــراج و جايگزينى اعضايى كه دين و 
 تعهدات مالى خود را بر اساس اعالم شركت تعاونى با رعايت مقررات 15 و 17 اساسنامه انجام نداده اند.

5-  طـــرح و تصميم گيرى درخصوص دريافت ميزان دير كرد بدهى عضوى كه واريزى خود را به موقع 
انجام نداده اســـت . 6- طرح و تصميم گيرى درخصوص تعدادى از واحدهاى تعيين تكليف نشـــده 
شـــركت تعاونى مستقر در پروژه 7- طرح و تصميم گيرى و تعيين تكليف و ارزيابى رسمى واحدهايى 
كه آماده تحويل مى باشـــند وليكن عضو تصفيه حســـاب ننموده است . 8- طرح و تصميم گيرى در 
مورداضافـــه يا حذف يا جايگزينى تعدادى از آيتم هاى واحدهاى مســـكونى بر طبق قرارداد به دليل 

هيئت تصفيه شركت تعاونوجود تورم مشكالت اقتصادى

بدينوســـيله به اطالع كليه اعضاى محترم شركت تعاونى خدمات 
آموزشى كاركنان سازمان ســـنجش آموزش كشور مى رساند كه 
جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت 
با دستور جلسه ذيل در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 
در ساختمان دانشگاه خوارزمى تهران واقع در خيابان مفتح جنوبى 
 پايين تر از چهارراه ســـميه ســـالن اجتماعات 17 شهريور برگزار
مى گردد. از تمامى اعضاى محترم دعوت مى گردد تا در اين جلسه 

حضور به هم رسانند. 
الزم به ذكر اســـت هر عضو مى تواند حداكثر وكالت سه عضو ديگر 
را براى حضور در جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده بر 
عهده داشته باشد و منحصراً با ارائه فرم مخصوص وكالت در جلسه 

شركت نمايد. 
ضمناً اعضايى كه امكان شـــركت در مجمع فـــوق الذكر را ندارند، 
مى توانند با به همراه داشتن مدارك الزم جهت دريافت برگه وكالت 
به دفتر شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان سازمان سنجش 

آموزش كشور مراجعه نمايند. 
لذا يادآور مى شود اين مجمع با تعداد اكثريت اعضاى شركت تعاونى 
رسميت مى يابد و تصميماتى كه در اين مجمع اتخاذ مى شود براى 
كليه اعضاء نافذ و معتبر خواهـــد بود و راى گيرى به صورت كتبى 

انجام خواهد شد. 
دستور جلسه:

ـ آيين نامه ارزيابى سهام، چگونگى تخصيص ارزش روز به سهامداران 
و نحوه تسويه حساب با اعضاى لغو عضويت شده.

هيات مديره شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان
 سازمان سنجش آموزش كشور 

تاريخ انتشار: 1401/11/26 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  
شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان 

سازمان سنجش آموزش كشور  
(نوبت اول) 

شركت تعاونى خدمات آموزشى كاركنان
 سازمان سنجش آموزش كشور

آگهي حق تقدم سهامداران درخصوص افزايش سرمايه
شركت كارآفرينان سيمان سفيد فرداد ساوه (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 559457 و شناسه ملي 14009198824

به اطالع كليه ســـهامداران كارآفرينان ســـيمان سفيد قرارداد ساوه (سهامي خاص) مي رســـاند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان ســـهام مورخ 1401/11/16 و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش ســـرمايه به هيأت مديره و نظر به اينكه مقرر 
است سرمايه شركت از مبلغ 2/146/516/000/000 ريال به مبلغ 3/348/564/960/000 ريال منقسم به 3/348/564/960 سهم 
با نام يكهزار ريالي از محل مطالبات حال شـــده سهامداران و يا واريز نقدي افزايش يابد، بدين طريق هر سهامدار به ازاي هر 25 سهم 

خود حق تقدم خريد 14 سهم را خواهد داشت.
لذا در اجراي ماده 169 قانون تجارت مراتب جهت اطالع كليه ســـهامداران آگهي و ســـهامداران مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي 
حداكثر ظرف مدت 60 روز نســـبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام و وجوه افزايش سهام خود را به شماره حساب 9222619555 

نزد بانك ملت شعبه سرو سعادت آباد واريز و فيش آن را به واحد امور سهام شركت تسليم نمايند.
چنانچه هر يك از سهامداران مايل به استفاده از حق تقدم خود نباشند هيئت مديره مي تواند حق تقدم آنها را به ساير اشخاص حقيقي 

و حقوقي وفق مصوبه مجمع تفويض نمايد.
هيأت مديره شركت كارآفرينان سيمان سفيد فرداد ساوه

آگهي مزايده عمومي  شماره 1401/6
شركت صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) درنظردارد نسبت به فروش مقدار 1/032/070 كيلوگرم خمير گرافت 
از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيـــان محترم مي توانند از تاريخ 1401/11/26 لغايت پايان وقت 
اداري روز چهارشـــنبه مورخ 1401/12/03 در روزهاي كاري، ضمن دريافت اسناد مزايده، از خميرها بازديد نموده و 
اسناد تكميل شـــده مزايده را در پاكت سربسته به يكي از آدرس هاي ذيل واحد دبيرخانه تحويل نمايند و در صورت 
لزوم جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن: 09113821779 آقاي سلماني تماس حاصل نماييد. مبلغ سپرده شركت 
در مزايده معادل 5درصد كل مبلغ پيشـــنهادي بوده كه بايد به صورت ضمانت نامه بانكي و يا چك تضمين شـــده بانكي به نام شركت  

چوكا ارائه گردد.
 آدرس كارخانـــه: گيـــالنـ  كيلومتر 35 جـــاده انزلي به تالـــشـ  كدپســـتي 4386199531 تلفـــن: 4ـ 01343608001 

فاكس 01344608809
 آدرس دفتـــر مركـــزي: تهـــرانـ  خيابـــان آزاديـ  بين شـــادمان و يادگار امـــام ـ  پـــالك 415ـ  طبقه ســـومـ  واحد6ـ  

كدپستي: 1456614646
صنايع چوب و كاغذ ايران چوكا تلفكس: 02166091756

سهامى خاص

شماره ثبت :18

آگهي مزايده فروش درخت كبوده
شــوراي اسالمي روســتاي طره نطنز با توجه به مجوز 

شـــماره 9016/591/67000 مورخ 1401/8/18 دادستان 

شهرســـتان نطنز  و نامه شـــماره 1/1/1987-1 206 مورخ 

1401/8/1 بخشـــداري مركزي نطنز در نظردارد تعداد 543 

اصله درخت كبوده(542 اصله كبـــوده و يك اصله صنوبر) 

موجود در كف و حاشيه رودخانه روستاي طره نطنز را از طريق 

مزايده عمومي به فروش برساند.

داوطلبين شركت در مزايده مي توانند از تاريخ 1401/12/6 

لغايت 1401/12/18 به مدت 12 روز كاري در ساعات اداري 

به دفتر شوراي روســـتاي طره واقع در روستاي طره، جنب 

حسينيه شهداي روستا مراجعه و نســـبت به دريافت اوراق 

مزايده از جمله شـــرايط مزايده مراجعه و با راهنمايي اعضاء 

شورا نســـبت به بازديد از محل و درختان مورد فروش اقدام 

نموده و طبق شرايط اعالمي در مزايده شركت نمايند.

هزينه هاي كارشناســـي و هزينه چاپ آگهي برعهده برنده 

مزايده خواهد بود.

شوراي اسالمي روستاي طره

كميته انضباط كار كاركنان بانك رفاه كارگران ـ 

آگهي دعوت
آقاي سيد شهاب نبوي فرزند عمر به شماره شناسنامه 

2860019820 نظر به اينكه پرونده اتهامي شما در كميته 
انضباط كار كاركنان بانك رفاه كارگران مطرح رســـيدگي 
است لذا با عنايت به مفاد ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
و در اجراي مواد يك و بيســـت و ســـه آئين نامه انضباط كار 
كاركنان بانك بدينوســـيله از جنابعالي دعوت بعمل مي آيد 
در جلســـه اي كه به منظور رســـيدگي به اتهام شما رأس 
ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 به نشاني 
تهران، خيابان وليعصر، بلوار كشـــاورز، روبروي بيمارستان 
پارس، جنب شعبه بلوار بانك رفاه، طبقه چهارم، دفتر كميته 

انضباط كار كاركنان بانك حضور به هم رسانيد.
بديهي اســـت عدم حضور جنابعالي در جلسه مذكور، مانع 

رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
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نيروى هوايى ارتش از زمان پيروزى انقالب اسالمى تا آغاز 
دفاع مقدس نقش پر رنگى در دفاع از كشورمان به ويژه در مقابله با 

ضد انقالب در كردستان و مناطق عملياتى غرب داشت.
در هنگام تهاجم رژيم بعث به ايران در 31 شهريور 1359، 
نيروى هوايى ارتش به عنوان يك نيروى واكنش ســـريع وارد 
عمل شد و امير سرلشكر خلبان شهيد فكورى فرمانده وقت اين 
نيرو با طراحى عمليات 140 فروندى، نخستين پاسخ به تجاوز 

ارتش بعثى را به صدام داد.
اين نيرو از نخســـتين روزهاى پيروزى انقالب اسالمى 
و بعدها در طول دفاع مقـــدس عالوه بر عمليات هاى مهمى 
همچون حمله به الوليد يا اچ 3، حمله به اوسيراك، كمان 99، 
بمباران شهر كوت و بسيارى ديگر از عمليات ها نقش مهمى 
در نابودى توان نظامى ارتش بعثى داشت و در اين راه شهداى 

بسيارى را هم به انقالب و كشورمان تقديم كرده است.
نخبگان نيروى هوايى ارتش توانستند عمليات هاى بسيارى 
را عليه دشـــمن بعثى طراحى و اجرا كنند كه تا آن زمان شايد 
نظير آن در دنيا وجود نداشت. در واقع بايد گفت كه طى همين 

عمليات ها بود كه دشمن مجبور به پذيرش شكست شد.
خلبانان نيروى هوايى ارتش جزو شجاع ترين و بهترين 
خلبانان ايران بودند؛ خلبانانى از جمله شهيد فريدون ذوالفقارى، 
شهيد عليرضا ياسينى، شهيد حسين خلعتبرى، فرج اهللا براتپور، 
شهيد مصطفى اردستانى و هوشـــنگ آغاسى بيگ. جنگنده 
هاى F5 و F4 ايرانى هم ســـتون هاى زرهى رژيم بعث را در 
دشت خوزستان به گونه اى مورد هدف قرار دادند كه دشمن 
نتوانست به هدف خود براى تصرف جنوب خوزستان و دزفول 
دست پيداكند. بايد توجه كنيم كه خلبانان ايرانى باعث شدند 
تا صادرات نفت عراق از حدود دو ميليون بشكه به 800 هزار 

بشكه در روز كاهش يافت.
نبردهاى هوايى خلبانان ايران اســـالمى عليه رژيم بعثى 
عراق هم بخشى جذاب از جنگ است كه كمتر به آن پرداخته 
شده است. F14 هاى ايران در دست خلبانانى همچون اميران؛ 
يداهللا خليلى، اسداهللا عادلى، حسين خليلى، جليل زندى، فضل اله 
جاويدنيا و ده ها مرد بزرگ ديگر، نه فقط هشت سال مانع تسلط 
هوايى دشمن بر آســـمان ايران شدند، بلكه بين 130پيروزى 
هوايى ثبت شـــده تا 190 پيروزى غيررسمى را كسب كردند. 
در حالى كه دشمن فقط توانســـت پنج فروند اف14 ايران را 

ساقط كند.
نيروى هوايى ارتـــش در دفاع مقدس به طور كلى چهار 
وظيفه اصلى را انجام مى داد كه عبارتند از؛ شناســـايى هوايى، 
ترابرى هوايى تاكتيكى، انهدام زيرساخت هاى اقتصادى و نظامى 

عراق و دفاع از تاسيسات زيربنايى كشور.
در اين بين، اما يكى از مهم ترين وظايف اين نيرو در دفاع 
مقدس، انهدام و نابودى مقرهاى دشمن بعثى بود. يعنى همان 
نقاطى كه بايد منهدم مى شدند تا در موج حمالت دشمن عليه 
كشورمان وقفه ايجاد شود. در اين ميان نقش جنگنده هاى تايگر 

يا F5 و خلبانان آن در اجراى اين وظيفه بسيار حياتى بود.
 از اوكالهما تا شمال موصل

امير سرلشـــكر خلبان شهيد پرويز ذبيحى اترگله يكى از 
خلبانان شـــهيد نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
است كه پنجم اسفند سال 1322 در شهرستان جويبار از توابع 

استان مازندران چشم به جهان گشود.
پدرش برارگل كشاورز بود و از اين راه روزى خانواده  اش 
را به دست مى آورد و پرويز هم در اوقات فراغت و تابستان به 

پدرش كمك مى كرد.
دوران تحصيل ابتدايى و دبيرستان را در زادگاهش گذراند 
و ديپلم خود را در رشـــته علوم تجربى دريافت كرد. پس از 
آن بـــود كه به علت عالقه به پرواز و خلبانى، با شـــركت در 
آزمون دانشكده خلبانى توانست در 15 آذرماه سال 1350 وارد 
نيروى هوايى ارتش شود. دوران تمرينات نظامى، فراگيرى زبان 
انگليســـى و پروازهاى مقدماتى را در ايران طى كرد و جهت 
گذراندن دوره هاى تكميلى به پايگاه اوكالهما در آمريكا اعزام 

شد.  
پس از اعزام به آمريكا، دوران آموزش پيشرفته خود را با 
هواپيماهاى T37 و T41 سپرى كرد و توانست در ميان همه 
دانشـــجويان با نمرات عالى نشان يا وينگ خلبانى را دريافت 
كند. در سال 1354 كه به ايران بازگشت، بنابر امريه ستاد نيروى 

هوايى به جمع خلبانان جنگنده تايگر F5 ملحق و در پايگاه هاى 
تهران، دزفول، بوشهر وسپس تبريز مشغول به كار شد. در دوران 
مبارزات مردمى عليه رژيم ستمشاهى هم فعال بود و با حضور 

در مبارزات نقش موثرى در پيروزى انقالب اسالمى ايفا كرد. 
با پيـــروزى انقالب و صدور پيام امـــام خمينى (ره) و 
سخنرانى آيت اهللا شهيد بهشتى در سالن اجتماعات پايگاه تبريز، 
در عمليات پاكسازى كردستان از اشرار و افراد خائن به اسالم 
و ايران، فعاليت هاى گسترده اى انجام داد. پس از حمله عراق 
به كشورمان  از همان روز نخست با حضور در عمليات هاى 
مختلف همچون عمليات كمـــان 99 يا 140 فروندى مواضع 

دشمن بعثى را منهدم كرد.  
مقابل 6 جنگنده دشمن

اينگونه نقل اســـت كه صبح يكـــى از روزهاى ابتدايى 
دفاع مقـــدس دوازده فروند از هواپيماهاى عراقى براى جبران 
عمليات هاى خلبانان ايران به پايگاه هوايى تبريز حمله مى كنند. 
6 فروند از آن ها در آسمان مانور مى دادند و 6 فروند ديگر به 

پايگاه دوم شكارى تبريز حمله مى كنند. 
در زمـــان عمليات و هدفگيرى آنان به ســـمت پايگاه، 
هواپيماى پرويز در هنگام پـــرواز بر روى باند فرودگاه مورد 

اصابت تركش راكت يك فرونـــد هواپيماى ميگ بعثى قرار 
گرفته و با برخورد به كابين هواپيماى شكارى F5 وى،  آن را 

شكست و قسمتى از ناحيه سر او را زخمى كرد.
وى با مشاهده چنين وضعى به خلبانان هم تيمى خود اطالع 
داد كه پروازشان را متوقف كنند، اما خود به تنهايى پروازش را 
ادامه داد و با انجام عمليات تاكتيكى هر 6 فروند هواپيما دشمن 
را به آسمان درياچه اروميه هدايت كرد. با اينكه جنگنده هاى 
بعثى به بمب هاى ناپالم مجهز بودنـــد، اما پرويز با مهارتش 
آنها را وادار به تخليه بمب ها بر روى درياچه كرد و ســـپس با 
هدف گيرى آنها دو فروند را در درياچه ساقط كرد و چهار فروند 

ديگر چاره اى غير از فرار پيدا نكردند.
پس از اجراى موفق عمليات به علت كم بودن بنزين در 
فرودگاه اروميه به زمين نشست و پس از ارتباط تلفنى با پايگاه 
تبريز و اطمينان از وضع پايگاه با بنزين گيرى مجدد به پايگاه 
تبريز برگشت. شهيد ذبيحى پس از آن به خاطر فعاليت هايش 
تشويق شد و 2 درجه تشويقى دريافت كرد. اما آن را نپذيرفت. 
در اين مدت همچنان به فعاليت هـــاى درون و برون مرزى 
ادامه داد و به گردان عملياتى خود اعالم كرد كه 24 ساعته در 
آماده باش است.طبق اعالم نيروى هوايى ارتش در دفاع مقدس، 
پرويز از آغاز جنگ تحميلى به مدت 52 روز در 76 مأموريت 
پروازى شركت كرد و در همه آنها توانست ماموريت هاى محول 
شده را با موفقيت اجرا كند. 22 آبان سال 1359 اما آخرين روز 
پروازش بود و قرار شد تا در يك عمليات برون مرزى به منطقه 
شمال شـــرق موصل عراق پرواز كند. پس از پرواز و اجراى 
عمليات، جنگنده اش مورد اصابت سامانه هاى پدافندى دشمن 

قرار گرفته و به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
بازگشت سيمرغ به آشيانه پس از 22 سال

پس از گذشت 22 سال از وقوع سانحه براى امير شهيد 
سرلشكر خلبان پرويز ذبيحى، نيروى هوايى ارتش اعالم كرد كه 
پيكر پاك اين شهيد به همراه پيكرهاى تعداد ديگرى از خلبانان 
نيروى هوايى ارتش به كشـــورمان بازگشته است. طبق اعالم 
نيروى هوايى ارتش پيكر اين شهيد در همان محل شهادتش 

يعنى شمال موصل تفحص شده بود.
غالمرضا جمالى از خلبانان F5 و ميگ 29 اســـت كه 
سال 1332 متولد شد و سال 54 براى آموزش به آمريكا رفت. 
جمالى ســـال 56 به ايران بازگشت و با انتخاب براى پرواز با 
F5 به پايگاه دزفول منتقل شـــد. در روزهاى انقالب در پايگاه 
دزفول بود كه يك روز پيش از ورود امام خمينى (ره) به ايران، 
خود را به تهران رساند و در بازگشت، مورد مواخذه مسئولين 
وقت قرار گرفت. با پيروزى انقالب، به دليل كمبود سرباز وظيفه، 

شب ها در آشيانه و نقاط حساس پايگاه دزفول تفنگ به دوش 
از هواپيماها و دارايى هاى پايگاه پاسدارى مى كرد. او در سال 
69 با به خدمت گرفتن ميگ 29 توســـط نهاجا، براى خلبانى 
اين هواپيما انتخاب شد و جز اولين كسانى بود كه آموزش ديگر 

خلبانان نهاجا را روى اين هواپيما انجام داد. جمالى پس از 33 
ســـال خدمت، بازنشسته شد و يكى از خاطراتش از سال هاى 
جنگ، درباره ريختن آخريـــن بمب هاى ايران روى نيروهاى 
دشمن است: «ما آخرين بمب هاى سال هاى دفاع مقدس را روى 

نيروهاى دشمن در منطقه فاو ريختيم.»
محمدرضا عطايى متولد سال 1324 است كه سال 44 پس 
از گرفتن ديپلم، قصد داشت خلبان شود اما به دليل ضعف بينائى 
نتوانست از سد معاينات پزشكى عبور كند. به همين دليل سال 
44 به عنوان دانشجوى فنى وارد نيروى هوايى شد كه پس از 
فارغ التحصيلى با رتبه شاگرد اولى به پايگاه يكم شكارى منتقل و 

در پست رياست حسابدارى فنى فعال شد.
چهار سال بعد در پس يك اتفاق، چشم پزشك متوجه شد 
ديد چشم او عالى است. به همين دليل دوباره براى دانشجويى 
خلبانى اقدام كرد و اين بار، اواسط سال 48 وارد دانشكده خلبانى 

شد. 
عطايى اواخر سال 48 براى تكميل دوره به آمريكا اعزام 
شـــد و آموزش پرواز با هواپيماهاى T41 و T37 و T38 را 
پشت ســـر گذاشـــت. به اين ترتيب پس از 17 ماه به ايران 
بازگشت و پس از ديدن آموزش هاى زمينى هواپيماى A F5 و 
B در پايگاه مهرآباد، پرواز رزمى اين هواپيما را در پايگاه دزفول 

شروع كرد.
سپس به اين پايگاه منتقل شد و با آمدن هواپيماى مدرن 
تـــر  F5 اى و اف با آنها هم پرواز كرد. او در مجموع حدود 2 

هزار ساعت با شكارى F5 پرواز كرد. پس از تحويل هواپيماى 
F14 به نيروى هوايى، چـــون در كابين عقب اين پرنده، فرامين 
پرواز وجود نداشت، خلبان هاى آن فقط بايد با دستگاه شبيه ساز 
اولين آموزش ها را مى ديدند. سپس اولين خلبان هاى انتخابى از 

پروازى هاى باتجربه F5 و F4 انتخاب شدند.
عطايى و شـــمارى از خلبان هاى ديگر مثل بهرام هشيار، 
على دهنادى، محمدهاشـــم آل آقا و حسين طاقديس در سال 
56 به پايگاه دريايى اوشيانا در ايالت ويرجينياى آمريكا اعزام 
شدند و دوره معلم خلبانىF14 تامكت را ديدند. سپس به ايران 
برگشتند و به پايگاه هشتم شكارى اصفهان منتقل شدند. پس از 
انقالب، اولين گروه خلبان هاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
توســـط عطايى آموزش پرواز ديدند كه محمدباقر قاليباف در 

زمره آن ها بود. 
عطايى يكى از طراحان عمليات F14 عليه هواپيماهاى 
متجاوز عراقى بود و خود اولين سرنگون كننده هواپيماى دشمن 
در 19 شهريور 59 و در مجموع شكارچى 13 فروند هواپيماى 

دشمن در طول جنگ است. 
او در سوم خرداد 69 مدال فتح 2 را از دست رهبر معظم 
انقالب دريافت كرد. عطايى تا سال 76 مسئوليت هاى زيادى را 
عهده دار بود كه در اين سال، با درجه سرتيپ دومى بازنشسته 

شد . او در مجموع حدود 6 هزار ساعت پرواز با هواپيماهاى 
مختلف را در كارنامه دارد. يكـــى از خاطرات او از روز 19 
شهريور 59 مربوط به گشت هوايى دوفروندى F14 است كه 
بنا بود همراه با كابين عقب خود بهروز پاشاپور و شماره دوى 
پرواز سرگرد شهرام رستمى و كابين عقبش امنيت فانتوم ها را 

در آسمان تأمين كند. 
عطايى كه تا آن زمان هنوز موشك فونيكس شليك نكرده 
بود، در اين ماموريت پشـــتيبانى با يك تير موشك فونيكس، 
يك هواپيماى متجاوز ســـوخو 22 عراقى را ســـرنگون كرد. 
اين واقعه، شليك اولين موشك فونيكس در ايران را به نام او و 

پاشاپور ثبت كرد و نتايج مثبتى هم در بر داشت.
 او در مأموريتى ديگر هنگام اسكورت نفكتش هاى خودى، 
وقتى هواپيماى دشمن را هدف قرار داد، متوجه شليك موشك 
آن هواپيما شد كه در نهايت در كمتر از دومايلى تامكت ايرانى، 
موشك فونيكس او، موشك دشمن را نزديك سطح آب خليج 

فارس منفجر كرد و مانع از رسيدنش به F14 شد.
گريز از چنگال موشك ها

سيدحسن ابراهيمى اين خلبان متولد سال 1329 است كه 
اول مهر 48 لباس دانشجوى خلبانى به تن كرد و سپس براى 

تكميل آموزش به آمريكا اعزام شد. در آمريكا آموزش پرواز
با هواپيماهاى T41 و T37 و T38 را گذراند. اواخر سال 51
وينگ خلبانى گرفت و به ايران بازگشت و براى پرواز با فانتوم
انتخاب و به گردان 11 شكارى پايگاه يكم مهرآباد منتقل شد. او
دوره رزمى فانتوم را سال 53 با اساتيدى چون فريدون صمدى

و رضا فريدونى گذراند. 
فرماندهان گردان هاى F14 در ارديبهشت 57 براى تكميل
كادر خود بـــه تعدادى خلبان جوان نياز داشـــتند كه از بين
خلبان هاى F4 و F5 دســـت به انتخاب زدند و به اين ترتيب،
ابراهيمى گزينش و به پايگاه هشتم شكارى اصفهان منتقل شد.
او در گردان 11 شكارى مهرآباد، گردان 31 شكارى تاكتيكى
همدان و گردان تاكتيكى 82 اصفهان خدمت كرد و سال 67 در
حالى كه مشغول خدمت بود با تعجب با درجه سرهنگ دومى
بازخريد شـــد و مشغول پرواز در شركت هاى مسافربرى شد.
ازجمله خاطرات او در جنگ مربوط به پروازهاى F14 در سال
63 است؛ زمانى كه موشك مرگبار SAM2 دشمن به سمت
جنگنده وى شليك شد اما با وجود سامانه حمله الكترونيك
هواپيماى ابراهيمى، منحرف  شد و نتوانست آسيبى به تامكت

ايرانى بزند.
جاويد دل انور متولد سال 1331 است و در 28 مهر 61
با خلبان شماره 2 عمليات برون مرزى، فاضل بهمنى، از پايگاه
تبريز برخاست و حين انجام مأموريت، مورد اصابت موشك
زمين به هواى دشـــمن قرار گرفت و ناچار به اجكت شد. او
اواخر سال 67 پس از خاتمه جنگ با درجه سرگردى و اصرار

خود تقاضاى بازخريدى كرد. 
ازجمله خاطرات مهم وى مربوط به 13 مهر 59 است كه
براى جلوگيرى از پيشروى دشمن قرار شد 8 فروند F5 پايگاه
تبريز در قالب چهاردسته دو فروندى به خط مقدم رفته و ادوات
زرهى دشمن را بمباران كنند. دل انور مى گويد «متأسفانه در اين

روز تلخ، من به صورت تك فروندى به پايگاه برگشتم!»
تقى آرياپور متولد 1329 است كه پس از گذراندن دوره
آموزشى در آمريكا به ايران آمد و از خلبانان F5 پايگاه دزفول
شـــد. در تب و تاب روزهاى انقـــالب در تظاهرات مردمى
انديمشك حضور پيدا كرد و طى سال هاى جنگ 50 سورتى
پرواز برون مرزى و 350 سورتى پرواز گشت رزمى و پوشش
هوايى و يك بار اجكت را در كارنامه خود ثبت كرد. او در طول
جنگ دعاى ايمنى از تيرهاى دشمن را از دست آيت اهللا خامنه اى
رئيس جمهورى وقت دريافت كرد كه همسرش آن را در يك
پارچه سبز جلد كرد و هميشه آن را در جيب روى بازوى چپ

لباس پروازش به همراه داشت. 
آرياپور مى گويد باور دارد اين دعا در عدم اصابت هزاران
گلوله و موشك دشمن مؤثر بوده است. اين خلبان در عمليات
بمباران كركوك، همراه با منوچهر شـــريعتى و رضا زعيم از
پايگاه تبريز پرواز كرد كه همزمان با رهاكردن بمب ها، آرياپور
احساس كرد مورد اصابت موشك قرار گرفته اما پس از نشست
در پايگاه متوجه شد تركش بمب هاى هواپيماى خودى باعث
پاره شـــدن بدنه هواپيمايش در زير صندلى خلبان شده و «اگر
اين تركش يكى دو ســـانت جابه جا مى خورد، به احتمال قوى
صندلى پران روى هدف عمل مى كرد و او در بهترين شرايط
اسير دشمن مى شد. آرياپور در مأموريتى ديگر موفق شد همراه
با محمدرضا ســـرتيپى، ساختمان محل نگه دارى موشك هاى
اگزوست فرانسوى را كه مورد استفاده هواپيماهاى ميراژ بود،

منهدم كند.
عباس علمى از ديگر خلبانان نيروى هوايى ارتش است
و بيش از 4 ســـال از زندگى خود را در اسارت گذرانده است.
يكى از عمليات هاى مهم جنگى او، تأمين پوشـــش هوايى از
يكى از تانكرهاى سوخت رسان عمليات حمله به پايگاه هوايى

H3 عراق است. 
او روز 11 تير 65 در عمليات كربالى يك براى پشتيبانى
از نيروهاى سطحى خودى، پرواز كرد كه مورد اصابت پدافند
دشمن قرار گرفت و به اسارت درآمد. در نتيجه، 2 سال ابتداى
اسارت را همراه با شـــكنجه هاى روحى و جسمى در سلول
انفرادى گذراند كه در اين مـــدت اجازه پيدا نكرد حتى براى
هواخورى از سلول خود خارج شود. علمى 26 شهريور 69 آزاد

شد و به ميهن بازگشت.
*باشگاه خبرنگاران جوان

حماسه پايدارى

خاطراتى از رشادت هاى امير سرلشكر شهيد خلبان پرويز ذبيحى

خلبانى كه يك تنه با  6  هواپيماى دشمن جنگيد

* صبح يكى از روزهاى ابتدايى دفاع مقدس 

با حمله 6 فروند ازجنگنده هاى دشـمن به پايگاه 

دوم شـكارى تبريـز، شـهيد پرويـز ذبيحـى به 

تنهايى بـا انجام عمليـات تاكتيكى هـر 6 فروند 

هواپيماى دشـمن را به آسـمان درياچـه اروميه 

هدايت و با مهارتش آنها را وادار به تخليه بمب ها 

بر روى درياچه كرد و سـپس با هدفگيرى آنها 2 

فروند را در درياچه سـاقط كـرد و 4 فروند ديگر 

چاره اى غير از فرار پيدا نكردند

*امير سرتيپ عطايى  كه از طراحان عمليات 

F14 عليـه هواپيماهـاى متجاوز عراقـى بود در 

شهريور 59 طى يك عمليات پشتيبانى با موشك 

فونيكس، يك فروند  هواپيماى متجاوز سـوخو 

22 عراقى را سرنگون كرد 
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول تعاوني مسكن
شركت تعاوني مسكن شركت فرهنگي ورزشي شهر سالم

جلســـه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني مســـكن ((كاركنان شركت فرهنگي 
ورزشي شهر سالم تهران)) رأس ســـاعت 11 صبح روز جمعه مورخ 1401/12/19 در محل 
سالن استاد شهريار واقع: تهرانـ  اتوبان شهيد نواب صفويـ  اتوبان تندگويانـ  بوستان واليتـ  
تشكيل مي گردد. از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود با در دست داشتن دفترچه عضويت و يا 

كارت ملي رأس ساعت و در محل مذكور حضور به هم رسانيد.
توجه: اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي و وكالت مي بايســـت به همراه نماينده خود و با در 
دست داشـــتن دفترچه عضويت و كارت ملي حداكثر تا تاريخ 1401/12/18 (يك روز قبل از 
برگزاري مجمع) در محل دفتر شركت تعاوني حاضر، تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت، برگه 

ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش مديرعامل، هيئت مديره و بازرس
2ـ  طرح و تصويب صورتهاي مالي سال هاي 1399 و 1400

3ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
4ـ  تعيين تكليف ملك پالك ثبتي 118/6 پروژه شمس (فروش، عدم فروش، دريافت جواز، تهاتر ملك)

توجه: كانديداهاي ســـمت بازرسي بايد درخواســـت خود را (مطابق فرم موجود در تعاوني) 
حداكثر ظرف مدت پنج روز اداري از تاريخ انتشـــار اين آگهي دريافت و پس از تكميل به همراه 

مدارك زير به دفتر شركت تعاوني تحويل و رسيد دريافت نمايند.
مدارك الزم:

1ـ تكميل فرم كانديداتوري
2ـ  دو قطعه عكس پرسنلي

3ـ  كپي شناسنامه و كارت ملي
4ـ  كپي پايان خدمت نظام وظيفه(آقايان)

5ـ  گواهي عدم سوء پيشينه
6ـ  كپي مدارك تحصيلي(كارداني يا باالتر در يكي از رشـــته هاي مالي حســـابداري حقوقي 

مديريتي مهندسي)
هيئت مديره تعاوني

 آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول 
بدينوسيله از كليه اعضاى شركت تعاونى مسكن شـــماره دوكاركنان نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاهها به شـــماره ثبت 589855 وشناسه ملى 14010682594 دعوت مى شود 
در مجمع عمومى عادى ســـاليانه نوبت اول كه در ساعت 13 روز  چهارشنبه    مورخ  10/12/1401 
كه در نشـــانى: تهران خيابان زرتشت غربى پالك 106 نمازخانه نهاد تشكيل مى گردد ، حضور بهم 
رســـانند. اگر عضوى نتواند در مجمع عمومى حضور يابد، مى تواند استفاده از حق خود در مجمع 
را به نماينده تام االختيار واگذار كند. تعداد آراء وكالتى هر عضو ســـه راى و هر شخص غير عضو يك 
راى است.تاييد نمايندگى با آقاى حسين قويدل معروفى عضو هيات مديره مى باشد.عضو متقاضى 
اعطاى نمايندگى بايد تا روز ما قبل برگزارى مجمع با نماينده خود در دفتر تعاونى حاضر تا نمايندگى 
تائيد و ورقه ورود به مجمع صادر گردد. شايان ذكراست متقاضيان كانديداى سمت بازرسى مكلف 
هستندتا5 روز بعداز انتشارآگهى نسبت به ثبت نام وتكميل مدارك مربوطه دردفترتعاونى به نشانى 

تهران خيابان زرتشت غربى پالك 100 طبقه سوم اقدام نمايند. 
دستور جلسه :

1. استماع گزارش مديرعامل ، هيات مديره و بازرس
2. انتخاب يك نفر بازرس اصلى و يك نفر بازرس على البدل

3. رسيدگى و تصويب صورتهاى مالى سال 1400 و بودجه بندى 1401
4. طرح و تصويب آيين نامه معامالتى تعاونى مسكن

هيات مديره شركت تعاونى مسكن شماره دو
كاركنان نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها

آگهى دعوت توليدى رنگين نخ سمنان(سهامى خاص)
 به شماره ثبت 81291 و شناسه ملى 10101259516 

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در تاريخ 
1401/12/8 راس ساعت 09:00 و جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه در تاريخ 1401/12/8 راس 
ساعت 10:00 و جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در تاريخ 1401/12/8 راس ساعت 11:00 به نشانى مركز اصلى 

شركت تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9: نقل و انتقال سهام 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ســاعت 10: انتخاب و تعيين سمت اعضاى هيئت مديره، تعيين بازرس، تعيين 
وضعيت حق امضا، مجمع عمومى فوق العاده ســـاعت 11: تغيير آدرس: الله زار نوـ  چهار راه مهنا (تقوى)ـ  ساختمان البرز 1ـ 

هيئت مديرهطبقه دومـ  واحد 10 

آگهى دعوت توليدى كيميا نخ سمنان(سهامى خاص)
 به شماره ثبت 89555 و شناسه ملى 10101339304 

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در تاريخ 
1401/12/8 راس ساعت 09:00 و جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه در تاريخ 1401/12/8 راس 
ساعت 10:00، جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در تاريخ 1401/12/8 راس ساعت 11:00 به نشانى مركز اصلى 

شركت تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9: نقل و انتقال سهام 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ســاعت 10: انتخاب و تعيين سمت اعضاى هيئت مديره، تعيين بازرس، تعيين 
وضعيت حق امضا، مجمع عمومى فوق العاده ســـاعت 11: تغيير آدرس: الله زار نوـ  چهار راه مهنا (تقوى)ـ  ساختمان البرز 1ـ 

هيئت مديرهطبقه دومـ  واحد 10 

مناقصه عمومى 

خريد يك دستگاه موتور ژنراتور 600 كيلووات  (نوبت اول) 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين (سهامى خاص)

شركت كشـــت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين(ســـهامى خاص) در نظر دارد نسبت به 
برگزارى مناقصه عمومى خريد يك دســـتگاه موتور ژنراتور 600 كيلووات (نوبت اول) اقدام 
نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت كســـب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرايط مناقصه، با 
شماره هاى قيد شده در آگهى تماس و يا به واحد بازرگانى شركت دشت آذرنگين به آدرس زير 

مراجعه نمايند. 
تلفن تماس جهت هماهنگى: آقاى واحد 09141553597 

شماره تماس شركت: 18ـ04132431417 داخلى 115 

تاريخ فروش اسناد: از تاريخ 1401/11/26 الى 1401/12/07 

ساعت و تاريخ تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1401/12/07 

ساعت و تاريخ برگزارى مناقصه: ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 

مكان برگزارى مناقصه: تبريز، خسروشاه، دهستان تازه كند، روستاى ساتللو، شركت كشت 
و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين

مناقصه عمومى

 خريد دو دستگاه تانكر حمل شير 27 تنى با تيغه حمل (نوبت اول) 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين (سهامى خاص) 

شركت كشـــت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين(ســـهامى خاص) در نظر دارد نسبت به 
برگزارى مناقصه عمومى خريد دو دســـتگاه تانكر حمل شير 27 تنى با تيغه حمل (نوبت اول) 
اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرايط مناقصه، 
با شماره هاى قيد شـــده در آگهى تماس و يا به واحد بازرگانى شركت دشت آذرنگين به آدرس 

زير مراجعه نمايند. 
تلفن تماس جهت هماهنگى: آقاى واحد 09141553597 

شماره تماس شركت: 18ـ04132431417 داخلى 115 

تاريخ فروش اسناد: از تاريخ 1401/11/26 الى 1401/12/07 

ساعت و تاريخ تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1401/12/07 

ساعت و تاريخ برگزارى مناقصه: ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 

مكان برگزارى مناقصه: تبريز، خسروشاه، دهستان تازه كند، روستاى ساتللو، شركت كشت 
و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى دشت آذرنگين

آگـهـي مـزايـده عمـومـي
شركت سردخانه هاي دنا (سهامي خاص) درنظر دارد نزديك به 500 عدد باكس پالت 
فلـــزي (گالوانيزه) مازاد بر نياز خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برســـاند 
متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري 1401/12/03 
جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد به محل شركت سردخانه هاي دنا واقع در تهرانـ  بزرگراه 

فتحـ  بعد از شير پاستوريزهـ  كيلومتر4ـ  خيابان سردخانهـ  پالك2 مراجعه نمايند.
زمان تسليم پيشنهادات مزايده فوق حداكثر تا تاريخ 1401/12/04 ساعت 12 مي باشد.

تلفن تماس: 09121168237ـ  66801451

كارفرما: شركت معادن زغالسنگ كرمان
موضوع فراخوان: ارزيابى كيفى جهت تهيه ليســـت 
كوتاه در رابطه با ارائه خدمات مشـــاوره در زمينه طرح 
جايگزينى سيســـتم پيچ ســـنگ ( راك بولت) بجاى 
قاب هاى فوالدى در معادن زغالســـنگ كرمان( معدن 
اسدآباد) و همچنين با توجه به شرايط خاص نظارت بر 

اجراي طرح مذكور.
شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي در سامانه 
ستاد:2001095511000094مورخ 1401/11/26

نام كارفرما : شركت معادن زغالسنگ كرمان
مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سامانه :از 

مورخ 1401/11/26 لغايت 1401/12/06
آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطالعات مورد 
نياز جهت ارزيابي كيفي به صورتpdf در سامانه: 

تا ساعت 19 مورخ 1401/12/22
زمان بازگشــايى پاكت هــا : ارزيابي كيفي مورخ 

1401/12/23
تلفن تماس كارفرما: 03432117726

آگهي تجديد فراخوان 
ارزيابى كيفى جهت 

اجراى طرح راك بولت

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
شــركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان درنظر دارد خريد، توزيع و سرو غذاي پرسنل خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي با شرايط ذيل به 

شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد:
1)مدت قرارداد: يك ســـال از زمان امضاي قرارداد 2) محل اجراي قرارداد: شـــركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان واقع در كيلومتر 35 جاده اهواز ـ  

آبادان  3)تعداد غذا: 296/475 پرس 4) ضمانتنامه شركت در مناقصه: 8/500/000/000 ريال.
5) شرايط عمومي شركت در مناقصه: الف) داشتن سوابق و مدارك مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه ب) داشتن حداقل توان مالي براي تهيه تجهيزات كافي و مرتبط با موضوع 
مناقصه به مدت 2 ماه (ارائه پرينت موجودي حساب شركت الزاميست. ج) داشتن گواهي تاييد صالحيت پيمانكاري (كليه گواهي ها و مدارك ارائه شده نياز به تاييد و ممهور نمودن 

كپي برابر با اصل از مراجع قانوني دارد.) د) داشتن گواهي صالحيت ايمني شركت.
لذا از كليه شـــركت هاي متقاضي دعوت مي گردد كه اعالم آمادگي كتبي خود را همراه با اساســـنامه و آخرين تغييرات شركت و همچنين مدارك ذكر شده در بند 5، جهت ارزيابي و 

بررسي صالحيت در ارتباط با موضوع مناقصه تا يك هفته پس از تاريخ چاپ اين آگهي به اداره قراردادهاي مديريت بازرگاني شركت تحويل نمايند.
ضمناً با توجه به فرآيند مناقصه و لزوم توان سنجي و بررسي صالحيت شركت هايي كه اعالم آمادگي مي نمايند محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها، در 

زمان تحويل اسناد مناقصه به اطالع مناقصه گران تاييد شده رسانده خواهد شد.
ـ جهت اطالع، آگاهي و هماهنگي هاي الزم با تلفن هاي 06133135092 و 06133135094 اداره قراردادها تماس گرفته شود.

ـ شركت در تعيين صالحيت متقاضيان، رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار است.
مديريت بازرگانيـ هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مي باشد.

شركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان شناسه آگهى: 1457764



كمتر از شش ماه ديگر مهم ترين انتخابات 
پارلمانى و رياســـت جمهورى تاريخ تركيه 
معاصر برگزار مى شـــود. اگرچه كارزارهاى 
انتخاباتى رسما آغاز نشده است،اما فضاى 
سياسى با نزديك شدن ژوئن تپش بيشترى 
مى يابد.به گزارش ايســـنا، به نقل از پايگاه 
خبرى دويچه وله، اگر دولت تركيه تصميم 
ديگـــرى اتخاذ نكند، انتخابات عمومى در 
ژوئن 2023 برگزار خواهد شـــد. هر چند 
نظرســـنجى هاى چند ماه پيش حاكى از آن 
بـــود كه حزب حاكم در حال از دســـت 
دادن قدرت است، اما آخرين نظرسنجى هاى 
منتشرشـــده نشـــان مى دهد كه سرعت از 
دست دادن محبوبيت رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهورى كنونى تركيه در ماه هاى اخير 

كاهش يافته است.
نظرســـنجى متروپل كه در پايان اكتبر 
سال گذشته منتشر شد، نشان داد كه تاكنون 
طرفداران رجب طيب اردوغان از حدود 39 
درصد به 47.6 درصد افزايش يافته اند.اردوغان 
در اين انتخابات به روى ســـرمايه گذارى ها 

و سپرده هاى بانكى امارات متحده عربى و 
عربستان سعودى و همچنين روى وعده هاى 
والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه براى 
تبديـــل تركيه به مركز صادرات گاز طبيعى 
روســـيه حساب باز كرده است. او مرتبا در 
مـــورد ذخاير گاز طبيعى در درياى ســـياه 
صحبت مى كند و در ســـال جديد ميالدى 
نيز حداقل دستمزد كارگران در تركيه را 55 
درصد افزايش داده است. اين تاكتيك هاى 
اردوغان در انتخابات سال هاى گذشته، براى 
اخـــذ رأى از مردم تاثيرگذار بوده اســـت.

اردوغان قدرتمندترين رئيس جمهورى تركيه 
از زمان آتاتورك تاكنون اســـت، اما به نظر 
مى رسد ناآشـــنايى او با اقتصاد و دخالت 
در سياســـت هاى بانك مركزى اين كشور، 
بزرگ ترين ضعف او در ســـال هاى گذشته 
بوده است.تيم اقتصادى دولت اردوغان پس از 
جدايى على  باباجان كه پيش تر وزير اقتصاد 
تركيه بود، عمال در جا زده است و اين در 
حالى است كه تورم 60 درصدى اين كشور 
، از نگرانى هاى اصلى شهروندان تركيه است 

و راى دهندگان نيز نگران حضور بيش از 3 
ميليون پناهجوى سورى هستند كه به طور 
فزاينده اى از سوى شهروندان به عنوان رقيب 
شغلى و عامل افزايش جرايم قلمداد مى شوند.
اگر چه اردوغان در تالش براى حل مشكل 
پناهندگان ســـورى و مذاكره جدى با بشار 
اسد است، طيف قابل توجهى در تركيه اما 
قصـــد دارند در انتخابات آتى عليه اردوغان 
راى دهند. البته تصميم نهايى شهروندانى كه 
براى شركت در انتخابات تركيه مردد هستند 
نيز نقشـــى قابل مالحظه در برد يا باخت 

اردوغان در انتخابات خواهند داشت.
راى اولى هاى تركيه چه مى خواهند؟

شمار دانشجويان تركيه در سال جارى 
ميالدى حدود 8 ميليون نفر اســـت كه 2.5 
ميليون نفر از آنها براى اولين بار در زندگى 
خود راى خواهند داد؛ رقمى كه معادل 3 تا 
4 درصد راى دهندگان را تشـــكيل مى دهد.
نظرســـنجى شركت تحقيقاتى "او آر سى" 
نشان مى دهد كه اكثريت نسل جديد كه به 
شناخته مى شوند، بر عليه  عنوان نسل "زد" 
حزب عدالت  و توســـعه راى خواهند داد.

مطابق اين گزارش كه در فاصله 22 تا 27 
دســـامبر گذشته از ميان 1550 جوان نسل 
جديد تهيه شـــده، نشان مى دهد كه 21.7 
درصـــد آنان به حزب مردم جمهورى خواه، 
17.1 درصد بـــه حزب نيك و تنها 13.9 
درصدشـــان به حزب عدالت و توسعه راى 

مى دهند.
ائتالف شش گانه عليه اردوغان

شـــش تن از رهبران احزاب مخالف 
اردوغان تصميم گرفته اند در ماراتن انتخابات 
بـــا كمك هم، به اقتدار اردوغان پايان دهند 

و دوباره حكومت تركيه را به نظام پارلمانى 
بازگردانند.كمال قليچداراوغلو رهبر حزب 
مردم جمهوريخواه، مرال آكشنر رهبر حزب 
نيك، تمل كارامالاوغلو رهبر حزب سعادت، 
گلتكين اويسال رهبر حزب دموكرات، على 
باباجان رهبر حزب جهش و دموكراســـى 
و احمـــد داوداوغلو رهبر حزب آينده، از 
اعضاى اين ائتالف هستند.ائتالف شش حزب 
مخالف دولت اردوغان، اولين ائتالف طيف 
گسترده اپوزيسيون تركيه به شمار مى رود.
هـــر يك از اين احزاب شـــش گانه داراى 
ايدئولوژى هاى متفاوتى از جمله، سكوالريسم 
آتاتوركى، ناسيوناليسم و راست محافظه كار 
هستند. از اين ائتالف در رسانه ها به عنوان 
"ائتالف شـــش گانه" يا "ميز شش نفره" ياد 
مى شود.با اين حال، ائتالف اپوزيسيون هنوز 
نامزد واحدى را براى انتخابات رياســـت 
جمهورى آتى معرفى نكرده است، اما رهبران 
هر شش حزب با تصميم دادگاه در خصوص 
اكرم امام اوغلو، شهردار استانبول، مخالف اند 

و همچنـــان نامزدى او را به عنوان يكى از 
گزينه هاى رياست جمهورى محتمل مى دانند.
بسيارى از تحليلگران سياسى معتقدند، اگر 
چه ائتالف شش گانه گامى مهم در راستاى 
پايان اقتدار اســـالمگرايان در تركيه است، 
اما هنوز هـــم هيچ يك از رهبران احزاب، 
ويژگى هاى رهبـــرى قوى براى به چالش 
كشيدن اردوغان را ندارند.در همين راستا نيز 
روزنامه مليت، حامى دولت تركيه، با استفاده 
از اين فرصت گزارش داد كه «احزاب ائتالف 
مخالف قادر به غلبه بر اختالفات خود در 

زمينه مسائل اساسى نيستند.»
ناديده گرفتن كردها از ســوى ائتالف 

شش گانه
با وجود اينكه كردهاى تركيه مى توانند 
راى قابل توجهى براى اپوزيســـيون تركيه 
داشته باشند، ائتالف شش گانه از مذاكره با 
حزب دموكراتيك خلق ها كه حامى حقوق 
اقليت ُكرد و ارمنى در تركيه اســـت، امتناع 
كرده است.حزب دموكراتيك خلق ها دومين 
حزب بزرگ مخالف اردوغان به شـــمار 
مى رود. و بايد در نظر داشت كه در انتخابات 
شهردارى ها، كردها از راى دهندگان اصلى به 
اكرم امام اوغلو، شهردار كنونى استانبول بودند. 
اكنون نيز كردها مى خواهند در كنار نامزدى 
قرار گيرند كه پيروز انتخابات باشد.در حالى 
كه مرال آكشنر، رئيس حزب نيك تركيه كه 
داراى ديدگاه راست افراطى ناسيوناليستى و 
از اعضاى ائتالف رهبران احزاب شش گانه 
است، به وضوح اعالم كرد، هرگز با حزب 

دموكراتيك خلق ها بر سر يك ميز نخواهد 
نشست، اين احتمال وجود دارد كه كردهاى 
محافظه كار به جـــاى راى دادن به حزب 
دموكراتيك خلق هـــا، اردوغان را انتخاب 
كنند و ســـاير كردهاى مخالف اردوغان نيز 
انتخابات را تحريم كنند.با اين تفاسير، به نظر 
مى رسد ميز شش نفره اى كه احزاب مخالف 
حكومت عليه اردوغان تشـــكيل داده اند، به 
سرنوشت مجارستان دچار شود كه در آنجا 
نيـــز، احزاب مخالف ويكتور اوربان به رغم 
متحد شدن، در انتخابات شكست خوردند.
بـــا اين حال نبايد فراموش كرد كه تمامى 
احزاب تركيه، از جمله حزب كمونيســـت، 
گرايش هاى ناسيوناليستى دارند و واقعيت 
اين اســـت كه حتى اگر اپوزيسيون در اين 
كشـــور پيروز شود، سياست خارجى تركيه 
تغييـــر چندانى نخواهد كرد؛ همان طور كه 
سياســـت خارجى اين كشور در طول 100 

سال گذشته تغييرى نكرده است.
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زمان بندى براى اپوزيسيون از هم پاشيده تركيه آن هم تا برگزارى 
انتخابات در ژوئن 2023 به منظور پايان دادن به تسلط دو دهه اى رجب 
طيب اردوغان بر قدرت، نمى تواند براى آنها راهگشا باشد.به گزارش 
ايسنا، خبرگزارى فرانسه در گزارشى مى نويسد: تورم افزايش يافته، ميزان 
رضايتمندى از رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه كاهش داشته 
است و مردم در استفاده حزب حاكم اين كشور از دادگاه ها براى پيگرد 
مخالفان خشمگين و ناراحت هستند و رقباى سياسى در تركيه به حاشيه 
رانده شده اند.اينها همه به كنار، شش حزب اپوزيسيون كه ديگر زمانى 
ندارند، از هر درى چه سياستگذارى و چه استراتژى براى كانديداتورى 
به منظور مقابله با اردوغان 68 ساله سخن مى گويند.يك ديپلمات غربى 
كه خواســـت نامش فاش نشود، گفت: به نظر مى رسد كه اپوزيسيون 
تركيه بسيار بى نظم هستند. برنامه آنها چيست؟كمال كريسچى از موسسه 
بروكينگز مستقر در واشنگتن با اين ايده موافق است بطوريكه در ماه 
گذشته ميالدى نوشت: كارزار اپوزيسيون تركيه براى راى دهندگان اين 
كشـــور به ويژه در كشورى كه رسانه ها به شدت توسط دولت كنترل 

مى شود، انتزاعى و دور از دسترس مى نمايد.
فرمول پيروزى

فرمول اردوغان براى موفقيت، در توانايى او در گردآورى عناصر 
جامعه چندوجهى تركيه شامل سكوالر يا مذهبى، ترك يا كرد، ملى گرا 
يا ليبرال آن هم براى حفظ پيروزى در انتخابات خالصه مى شود.در اين 
ميان، اقتصاد رشد يافته در نخستين دهه حكمرانى او بر تركيه نيز يكى 
ديگر از اين عوامل است.اما خشم مردم در سركوب هاى گسترده پس 
از كودتـــاى نافرجام 2016 و همچنين بحران هاى پى در پى اقتصادى 

باعث شكست حكومت اردوغان شده است.
بى برنامگى 

در ســـال 2019 اپوزيسيون اختالفات خود را كنار گذاشت و در 
يك وظيفه كه خلع كرسى از متحدان اردوغان در انتخابات شهردارى ها 
در آن سال بود، متحد عمل كرد.اين احزاب در انتخابات شهردارى ها در 
سه شهر اصلى يعنى استانبول، آنكارا و ازمير پيروز شدند كه ضربه اى 
بر شكســـت ناپذيرى اردوغان محسوب مى شود.حاال اين اپوزيسيون 
اميدوارند كه يكبار ديگر تمامى اين كار را انجام دهند.«آرون اشتاين»، 
تحليلگر سياســـتگذارى خارجى آمريكايى با اشاره به اين شش رهبر 
اپوزيسيون مى گويد: اين گروه شش نفرى براى يك چيز متحد شدن 
و آن، مخالفت با اردوغان است.او ادامه داد: اگر بيشتر دقت كنيد، اين 
گروه شـــش نفرى متفاوت هستند. در اصل آنها درباره سياستگذارى 
صحبت نمى كنند. بجايش كارزار آنها مى تواند بر روى ابتذالى كه در 

حقيقت پوششى بر تفاوت هاست، تمركز كند.
رقابت هاى شخصى

سرنوشت آشفته شهردار محبوب استانبول، اكرم امام اوغلو، يكى 
از شناخته شده ترين رقباى اردوغان در سطح بين المللى، وضع اسفناك 
مخالفان را به يادآور مى شود.دادگاهى در تركيه او را ماه گذشته ميالدى 
بابت مطرح شدن يك سرى اتهامات به پرونده اى مربوط به پيروزى اش 
در 2019 كه در ابتدا باطل شد، به ممنوعيت از حضور در عرصه سياست 
محكوم كرده است.امام اوغلو مى تواند تا زمانيكه اين روند در دادگاه هاى 
تركيه به سرانجام برسد، در سمتش به عنوان شهردار استانبول باقى بماند.
اما تحقيقات جداگانه وزارت كشور عليه دفتر وى به اتهام "تروريسم" 
وجود دارد كه تهديد مى كند وى زودتر از اينها از سمت سياسى خود 
بايد كناره گيرى كند.اين دو پرونده، وضعيت كانديداتورى امام اوغلو را 
براى اپوزيسيون به شدت خطرناك مى كند اگرچه نظرسنجى ها نشان 
مى دهد كه او مى تواند اردوغان را در يك رقابت تن به تن شكســـت 
دهد."آرون اشتاين"، تحليلگر سياستگذارى خارجى آمريكايى نيز در اين 
باره گفت: پرونده هاى كيفرى عليه امام اوغلو نشان مى دهد كه اردوغان تا 
چه حد براى اينكه در انتخابات شكست نخورد، خودش را آماده كرده 
و پيش رفته است.كمال قيليچداراوغلو، رهبر حزب اپوزيسيون جمهورى 
خلق تركيه در برلين بود و سعى مى كرد تا حمايت غرب را براى نامزدى 
خود جلب كند كه خبر صدور حكم عليه امام اوغلو را دريافت كرد.

قليچداراوغلو كه نسبت به امام اوغلو جذابيت كمترى دارد، براى تضمين 
حمايت پنج رهبر اپوزيسيون ديگر كه به دنبال كانديداتورى امام اوغلو 
بودند، به تالش و تكاپو افتاده اســـت.مهمترين آنها رهبر حزب ملى 
گراى "خوب" تركيه يعنى مرال آكشنر است كه از غيبت قليچداراوغلو 
به طور كامل استفاده كرده است.آكشنر براى نشان دادن همبستگى خود 

با امام اوغلو به سرعت به استانبول رفت، در جريان راهپيمايى اعتراضى 
او را بغل كرد و دست او را به نشانه پيروزى باال برد.قليچداراوغلو در 
برلين بود اما سفرش را كوتاه كرد و براى شركت در دومين گردهم آيى 
كه در آن رهبران اپوزيسيون با هم و نخستين بار بر روى صحنه ظاهر 

شدند، به تركيه برگشت.
پيام مفقوده

برك اشن، اســـتاديار دانشگاه سابانجى استانبول مى گويد: حكم 
صادر شده عليه امام اوغلو به صورت مختصر به اپوزيسيون انرژى داد 
اما اين روند دوام نداشـــت.حمايت آكشنر از امام اوغلو باعث نگرانى 
قليچداراوغلو شد و او ضيافت شامش را با رهبر حزب خوب دو هفته 
پس از تالش براى جلب حمايت، بهم زد.همچنين تالش هاى آكشنر 
براى كانديداتورى امام اوغلو هم به نظر متوقف شـــده باشد.برك اشن، 
اســـتاديار دانشگاه سابانجى استانبول ادامه مى دهد: اپوزيسيون با تعليق 
اعالم يك كانديداى مشترك وقت طاليى خود را از دست داد.شايعاتى 

نيز مطرح شد كه اردوغان شايد در اواخر آوريل يا اوايل مه انتخابات 
را برگزار كند و همين مساله زمان كمى به اپوزيسيون براى آماده شدن 
مى دهد.رهبر حزب جمهورى خلق تركيه نيز مى گويد كه اين شـــش 
حزب زمانى كانديداى مشترك خود را اعالم مى كنند كه تاريخ انتخابات 
اعالم شود.«انيس بربراوغلو»، از قانونگذاران حزب جمهورى خلق تركيه 
و نماينده اســـتانبول ترديد دارد كه اپوزيســـيون زمان كافى براى اعالم 
كانديداى مورد نظر و مشـــترك خود داشته باشند.او با اشاره به كنترل 
شديد دولت بر رسانه ها ادامه مى دهد: متاسفانه، فقط جزئيات معدودى كه 
ما مى گوييم، به دست مردم مى رسد. ما فقط مى توانيم از طريق كانال هاى 

معدودى با مردم ارتباط داشته باشيم. همه اش همين است. 

احزاب مخالف اردوغان هيچ برنامه اى مسير دشوار اپوزيسيون تركيه براى شكست اردوغان در انتخابات آتى

براى انتخابات ندارند

 *بـا تـورم افزايش يافته، ميزان رضايتمنـدى از رجب طيب 
اردوغان رئيس جمهورى تركيه كاهش داشـته اسـت و مردم 
در اسـتفاده حـزب حاكم اين كشـور از دادگاه هـا براى پيگرد 
مخالفان خشـمگين و ناراحت هسـتند و رقباى سياسـى در 

تركيه به حاشيه رانده شده اند

* فرمول اردوغان براى موفقيت، در توانايى او در گردآورى 
عناصـر جامعه چندوجهى تركيه شـامل سـكوالر يا مذهبى، 
تـرك يـا كرد، ملى گرا يا ليبـرال آن هم براى حفظ پيروزى در 

انتخابات خالصه مى شود

* خشـم مـردم در سـركوب هاى گسـترده پـس از كودتـاى 
نافرجـام 2016 و همچنيـن بحران هـاى پـى در پى اقتصادى 

باعث شكست حكومت اردوغان شده است

* اپوزيسـيون بـا تعليـق اعالم يك كانديداى مشـترك وقت 
طاليى خود را از دست داد

 *نظرسنجى متروپل كه در پايان اكتبر سال گذشته منتشر شد، نشان داد كه تاكنون 
طرفداران رجب طيب اردوغان از حدود 39 درصد به 47.6 درصد افزايش يافته اند

*اردوغان در اين انتخابات به روى سـرمايه گذارى ها و سـپرده هاى بانكى امارات 
متحـده عربى و عربسـتان سـعودى و همچنين روى وعده هـاى والديمير پوتين، 
رئيس جمهورى روسـيه براى تبديل تركيه به مركز صادرات گاز طبيعى روسـيه 

حساب باز كرده است

 *بسـيارى از تحليلگران سياسـى معتقدند، اگر چه ائتالف شش گانه گامى مهم در 
راسـتاى پايان اقتدار اسـالمگرايان در تركيه است، اما هنوز هم هيچ يك از رهبران 

احزاب، ويژگى هاى رهبرى قوى براى به چالش كشيدن اردوغان را ندارند

* با وجود اينكه كردهاى تركيه مى توانند راى قابل توجهى براى اپوزيسيون تركيه 
داشـته باشـند، ائتالف شـش گانه از مذاكره با حزب دموكراتيك خلق ها كه حامى 

حقوق اقليت ُكرد و ارمنى در تركيه است، امتناع كرده است

آگـهـي مزايـده
شركت صنايع سرام آرا قصد دارد مقدارى كاشي ضايعاتي

تزئيني (طرح دار) پخت سوم در سايزهاي مختلف را از طريق
مزايده واگذار نمايد. متقاضيان گرامي مي توانند جهت كسب
اطالعات بيشـــتر و بازديد و دريافت اســـناد مزايده از تاريخ
1401/11/26 لغايت 1401/12/08 به آدرس شركت واقع در
شهر صنعتي البرز، خيابان ابن سيناي جنوبي رو به روي شركت

تكتاز موتور مراجعه نمايند.
تلفن جهت كســـب اطالعات بيشـــتر: 32229911ـ  028

داخلي 158
هزينه چاپ آگهي برعهده برنده مزايده مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت مهندسين مشاورگونه شناسي بنا (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 98034 و شناسه ملي 10101420711
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم دعوت مي شود كه در 
جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده روز يكشنبه مورخ 
1401/12/7 ســـاعت 3/30 بعدازظهر در محل قانوني شـــركت 

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

1ـ تصويب تراز سود و زيان سال مالي 1400
2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل

3ـ انتخاب بازرس و علي البدل
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار و ساير امور

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت آذين كارتن اروميه (سهامي خاص)

به شماره ثبت 5476 و شناسه ملي 10220093350
از كليه صاحبان سهام و وكيل يا قائم مقام قانوني آنان دعوت مي شود تا در 
جلســـه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت كه ساعت 11 صبح 
روز سه شـــنبه مورخ 1401/12/16 در تهران، ميدان ياسر به سمت شرق، 
كوچه آغاسي(زيبا ســـابق) پالك222 ساختمان آرش، طبقه سوم واحد 

306 برگزار مي شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيئت مديره
2ـ  تعيين دارندگان حق امضا

3ـ  ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مي باشد.

هيئت مديره شركت آذين كارتن اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
 شركت الميران (سهامي عام) 

شماره ثبت 14347 و شناسه ملي 10100537713
به استناد مجوز افزايش سرمايه شماره 212ـ  014/980223 مورخ 1401/11/24 سازمان 
بورس و اوراق بهادار به اطالع كليه سهامداران شركت الميران (سهامي عام) مي رساند مجمع 
عمومي فوق العاده شركت رأس ساعت 9:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/12/7 به نشاني 
تهرانـ   بلوار نلســـون ماندال (جردن)ـ  خيابان يزدان پناهـ  پالك35 ـ  طبقه ســـوم تشكيل 
مي گردد. بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي گردد در جلسه 

مذكور حضور به هم رسانند.
سهامداران محترم حقيقي و حقوقي مي توانند با مشاهده همزمان مجمع از طريق اپليكيشن 
روبيكا در قسمت سرويس روبيتو با شناســـه كاربري Lamiranco@ مجمع را مالحظه 

نمايند.
دستور جلسه:

1ـ اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سرمايه شركت
2ـ  اصالح ماده 5 اساسنامه (بابت افزايش سرمايه شركت)

3ـ  اصالح ماده 19 اساسنامه (شرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي گيري)
4ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيئت مديره شركت الميران (سهامي عام)

آگهى خريد دستگاه مخصوص مولتى هد 
(نوبت اول)

شركت طراحى مهندسى و ساخت تجهيزات 
و ابزار آالت سايپا(سمتكو) در نظر دارد يك 
دستگاه مولتى هد را از طريق مناقصه خريدارى 
نمايد. لذا عالقه مندان مى توانند از تاريخ انتشار 
اين آگهى تا پايان وقـــت ادارى 1401/12/10 
اسناد مناقصه خريد را با مراجعه حضورى به آدرس 
كارخانه : تبريز ، منطقه صنعتى قراملك (شماره 

تماس: 09143092452) دريافت نمايند.
( كليه هزينه هاى برگزارى مناقصه بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود)

شـركت پايورانديـش در نظر دارد يك دســـتگاه 
مولـــد برق ديزل ژنراتور به تـــوان  2MVA را از طريق 
برگزارى مناقصه خريدارى نمايد. لذا از عالقمندان دعوت 
مى شودپيشنهادهاى خود را شـــامل فيش واريزى به 
حساب شماره 0102903043000بانك صادرات شعبه 
ديزل آباد تبريز به عنوان تضمين شركت در مناقصه (پاكت 
الف) ، مستندات و رزومه شـــركت پاكت (ب) و قيمت 
پيشـــنهادى پاكت (ج) را به ادرس تبريز - جاده آذر شهر 
–شهرك صنعتى شهيدسليمى- چهل و پنج مترى دوم 

– بين سى مترى اول و دوم ارسال نمايند. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ يك ميلياردريال به 
صورت ضمانت نامه بدون قيد و شرط و ياواريز به حساب 

خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال مدارك1401/11/30. متقاضيان 
 در صورت داشـــتن هر گونه سوال با شماره تلفن داخلى

105-04134328327 تماس حاصل نمايند. 
شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.

شـركت كشت و صنعت شاهدان سبز در نظر دارد نســـبت به فروش 5 قطعه از اراضى خود واقع در 
استان آذربايجان شرقى، شهرســـتان جلفا، منطقه آزاد تجارى- صنعتى ارس از طريق مزايده عمومى 
اقدام نمايد. متقاضيان جهت شـــركت در مزايده و دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات از تاريخ درج آگهى 
تا پايان وقت ادارى روز سه شـــنبه 1401/12/02 به  آدرس: تهران، خيابان فاطمى، بين كاج و وزارت 
كشـــور، پالك 87 طبقه چهارم شركت كشت و صنعت شاهدان سبز، تلفن تماس 88974352-021 و 
88994623-021، كدپســـتى:  1414777415 و يا آذربايجان شرقى، تبريز، شهرستان جلفا، جاده 
كليســـاى سنت استپانوس، جنب ايســـتگاه راديويى جلفا، روبروى هتل امپريال ارس جلفا، پروژه باغ 
وياليى آراز سبز، تلفن و 42110385-041 و 42110384-041،  كد پستى: 5441819810 مراجعه 

نمايند. 
1-  مهلت تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 مى باشد.

2-  بازگشايى پاكات ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 راس ساعت 11:00 در محل دفتر 
شركت كشت و صنعت شاهدان سبز (آدرس فوق) انجام خواهد شد.

 3-  متقاضيـــان مـــى بايســـت 5 درصد قيمت پايـــه قطعات مورد تقاضا را به حســـاب ســـپرده
 1-3953894-40-807 يا به شماره شبا  IR240560080704003953894001 نزد بانك سامان 
شعبه فلكه اول صادقيه بنام شركت كشت و صنعت شاهدان سبز واريز و به همراه پاكت قيمت پيشنهادى 
به صورت قطعات جداگانه مندرج در برگ پيشنهاد قيمت  و فرم شرايط مزايده به آدرس هاى فوق تحويل 

و رسيد نمايند.
4-  متقاضيان جهت تهيه اســـناد مزايده مى بايســـت مبلغ5/000/000  ريال را به حســـاب سپرده  
1-3953894-40-807 يا به شماره شبا  IR240560080704003953894001 نزد بانك سامان 
شـــعبه فلكه اول صادقيه بنام شركت كشت و صنعت شـــاهدان سبز واريز نمايند و جهت تهيه اسناد به 

آدرس هاى مندرج در اين آگهى مراجعه و رسيد واريز وجه تهيه اسناد را تحويل نمايند.
مشخصات قطعات 

قيمت كل پايه (ريال)قيمت پايه هر متر مربع(ريال)مساحت تقريبى قطعه (متر مربع)نام قطعهرديف

1G-16601/2559/000/00035/473/750/000

2H-02578/0054/000/00031/212/000/000

3I-06576/0057/500/00033/120/000/000

4K-02465/2853/000/00024/659/840/000

5J-05576/0056/000/00032/256/000/000

*  هزينه درج آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد.

نوبت دوم آگـهـى مـزايـده
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 

شركت ترانسفورماتورسازى كوشكن (سهامى عام)
 شماره ثبت:4620 شناسه ملى: 10460078760

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم يا نماينده قانونى آنان دعوت مى شود 
تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه اين شركت كه روز چهارشنبه مورخ 
1401/12/10 راس ساعت 10 صبح در محل شركت به نشانى: زنجان، شهرك 
صنعتى اشراق، خيابان سهروردى يك برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى. 

2ـ بررســـى، تصويب ترازنامه و سود و زيان عملكرد ســـال مالى منتهى به 
 .1401/10/30

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت. 
4ـ انتخاب بازرسان اصلى و على البدل. 

5ـ ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت باشد. 
هيات مديره 
شركت ترانسفورماتورسازى كوشكن 

آگـهـي

 منـاقصـه عمومـي 063/اق
شـــركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه درنظر دارد تهيه و تأمين سم توفوردي را 
از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. در همين راستا 
از پيمانكاران داراي ســـوابق كافي در اين زمينه دعوت مي گردد از تاريخ سه شنبه 
1401/11/25 لغايت پايان وقت اداري روز شـــنبه 1401/12/06 جهت دريافت 
اســـناد مناقصه با به همراه داشتن رزومه كاري به نشاني: شوش كيلومتر 10 جاده 
اهواز شـــركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، مديريت بازرگانيـ امور قراردادها 
مراجعه يا جهت كســـب اطالعات بيشتر با شماره هاي تماس 06142865134ـ  
06142865355 يا نمابر 06142865902 تمـــاس حاصل نمايند. الزم بذكر 
اســـت مهلت تحويل پاكات تا پايان وقت اداري روز شنبه 1401/12/06 و تاريخ 
بازگشايي پاكات روز يكشنبه 1401/12/07 مي باشد. همچنين هزينه درج آگهي 

برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه

آگهـي منـاقصـه عمومـي

 شمـاره 35/الف/1401
اين شـــركت درنظر دارد خريد 4 دستگاه ســـوئيچ Cisco با پارت نامبر 
C9200L-48T-4G-E مورد نياز خـــود را از طريق مناقصه عمومي 

خريـــداري نمايد. لذا از كليه فروشـــندگان ذيصالح در اين زمينه دعوت 
مي شـــود از تاريخ درج آگهي تا مورخه 1401/12/01 جهت دريافت فايل 
اسناد شرايط به سايت سيمان اروميه www.urmiacement.com و 

يا براي دريافت برگ شرايط به دو نشاني ذيل مراجعه نمايند:
اروميه: كيلومتر35 جاده اروميهـ  مهابادـ  كارخانه ســـيمان اروميهـ  امور 

قراردادها( شماره تماس 09143417709)
تهرانـ  ميـــدان آرژانتينـ  خيابان احمد قصير(بخارســـت)ـ  كوچه17 

پالك21ـ  طبقه دوم دفتر شركت سيمان اروميه
شركت سهامي عام سيمان اروميه


