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قالیباف: 
باید علت فوت مهسا امینی بصورت رسمی و روشن اعالم شود

متاسفانه شاهد  اتمی گفت:  انرژی  رئیس سازمان  و  رئیس جمهور  معاون 
هستیم دشمنان به شدت موضوع فناوری هسته ای در ایران را مورد تهاجم 
و  ناروا  اتهامات  هستند.  ایران  در  فناوری  این  مخالف وجود  و  داده  قرار 
بی اساسی که علیه برنامه ها و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مطرح و 
بهانه کرده اند تا تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی را اعمال کنند.

به گزارش ایسنا، محمد اسالمی دیروز )جمعه( در ششمین جشنواره ملی 
پسته رفسنجان با بیان این مطلب که شهدای کرمان زبان زد هستند، گفت: سردار 

دل ها نگین درخشان تالش و ایثار فرهنگ جهاد و شهادت است.
او با مردم بودن و خسته نشدن از مردم، مقاوم بودن و در همه عرصه 
در صف اول بودن و... را از جمله ویژگی های سردار حاج قاسم سلیمانی 
برشمرد و در ادامه گفت: امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق درک مسائل 
را داده تا در انجام وظایف خود کوشا و فرصت ها را هرگز از دست ندهیم.
در  نوین  فناوری های  تاثیرات  اتمی،  انرژی  سازمان  رئیس  اعتقاد  به 
زندگی مردم، جامعه و اقتصاد را باید بکارگیری و معرفی کرد و به سهم 

خود آن را مستقر کنیم.
تحقیقات  وظایف  از  یکی  را  مشکالت  شناسایی  و  مسائل  یافتن  او 
هستیم  شاهد  متاسفانه  افزود:  و  کرد  تلقی  اتمی  انرژی  سازمان  نتیجه گرا 
قرار  تهاجم  مورد  را  ایران  در  فناوری هسته ای  به شدت موضوع  دشمنان 

داده و مخالف وجود این فناوری در ایران هستند. اتهامات ناروا و بی اساسی 
که مطرح و بهانه کرده اند تا تحریم های ظالمانه علیه ایران را اعمال کنند و 

از تهمت و افترا هم خسته نمی شوند.
اسالمی از تاثیر فناوری هسته ای در همه حوزه ها سخن به میان آورد و 
بیان کرد: فناوری انرژی هسته ای نه تنها در حوزه سالمت و پزشکی بلکه 
در بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست و آب و خاک نیز موثر است 

که در کشور از این فناوری بسیار استفاده شده است.
رییس سازمان انرژی اتمی با بیان این مطلب که یکی از ماموریت های 
سازمان انرژی اتمی توجه به حوزه کشاورزی است، اظهار کرد: استان کرمان 
در زمینه های مختلف کشاورزی از جمله پسته، خرما و مرکبات در کشور زبانزد 
بوده و کرمان یکی از استان های شاخص برای فعال و بکارگیری فناوری های 

هسته ای برای خدمت به مردم و فعاالن حوزه کشاورزی است.
انرژی اتمی در مدت  ادامه می دهد: همکاران ما در سازمان  اسالمی 
کمتر از ۱۰ ماه توانستند سیستم صنعتی نتیجه تحقیقات استفاده از فناوری 
پالسما را به ثمربرساندند که ۲۰ فروردین امسال از آن رونمایی شد و تولید 
با مشارکت مردم و کمک  امیدواریم  اقدام است و  صنعتی آن در دست 

مسئوالن این سیستم در یکی از مناطق رفسنجان نصب شود.
بروز  موجب  آفت  این  کرد:  تشریح  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 

ضایعاتی بر روی محصول شده و همچنین تاثیرات منفی در صادرات پسته 
در خطوط  سامانه هایی طراحی شده که  این طرح  اساس  بر  است،  داشته 
استقرار آنها می توان سم زدایی  با  تولید و فرآوری پسته مستقر می شود و 
محصول را انجام داد. این سامانه می تواند آفت پذیری پسته را از بین برده و 

همچنین بر ماندگاری و ظرفیت نگهداری این محصول بیافزاید. 
به گفته او، فناوری پالسما عامل مهمی برای دفع آفت سم آفالتوکسین از 
محصول پسته است و از این فناوری می تواند ۹۷درصد آفت پسیل را دفع کند.

اینکه کشور را به ۱۲قطب تبدیل کرده و  استان  به  با اشاره  اسالمی 
کرمان یکی از قطب هایی است که در طراحی ۱۲منطقه ای که قرار است از 
فناوری هسته ای بهره مند شود، در نظر گرفته شده است و در این استان چند 
نقطه کانونی پیش بینی خواهد شد، اظهار کرد: سامانه پرتودهی گاما کامال 
به خارج از کشور وابسته بود، اما هم اکنون داخلی سازی شده و در حال 
حاضر نیز نمونه های سوم و چهارم آن در دست ساخت است که امیدواریم 
بین  از  را  پرتودهی، آفات محصوالت کشاورزی  با  بتوانیم  با خودکفایی 

ببریم که در همین راستا نیز محصول خرما در اولویت قرار دارد.
بیان اینکه بر اساس آمار وزارت جهاد  با  رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشاورزی محصوالت کشاورزی و باغی کشور بیش از ۳۰درصد ضایعات 
را کاهش داد  این ضایعات  به کمک فرآوری هسته ای می توان  دارد که 
و در شرق استان کرمان نیز محصول خرما را داریم که باید دفع آفات از 
این باغات انجام شود، ادامه داد: مشکالت کشاورزان استان کرمان به نظر 

رئیس جمهور خواهد رسید.
او استفاده از تکنولوژی های به روز در بحث های ژئوفیزیک هوابرد برای 

شناسایی معادن و بهره برداری را از دیگر اولویت های این سازمان خواند.

صفحه 2

سرلشکر باقـری:

فقط با تجزیه طلب های تروریست 
برخورد می کنیم

به  نسبت  آمریکایی ها  اگر  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
پهپادهای ایرانی اقدامی داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران به این اقدام خصمانه پاسخ خواهند داد.
خصوص  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
ادعای انهدام یک فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در اقلیم 
شمال عراق گفت: اگر آمریکایی ها نسبت به پهپاد ایرانی اقدام داشته 
باشند نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به این اقدام خصمانه پاسخ 

خواهند داد و این حق مقابله و انتقام را برای خود محفوظ می دانیم.
باقری با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی اطالعات 
کامل و دقیقی نسبت به پایگاه های حریر، اربیل و دهوک در عراق دارند 
در  تروریست  تجزیه طلب های  با  تنها  مقطع  این  در  ما  کرد:  خاطرنشان 
حال برخورد سخت نظامی هستیم و هیچ اقدامی در این مقطع نسبت به 
آمریکایی ها نداریم و آنها بدانند انتقام این حرکت برای نیروهای مسلح ما 

محفوظ است و به جای خود و مناسب با آن برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: این ادعای آمریکایی ها درباره انهدام  پهپاد رزمی 
جمهوری اسالمی ایران ثابت می کند آمریکا با تروریست ها و تجزیه طلب ها 
همدست است و در حال همکاری با این گروه های تجزیه طلب و تروریست ها 
پایگاه های  که  همسایه  کشورهای  به  توصیه  با  ادامه  در  باقری  می باشند. 
آمریکایی و صهیونیستی در آن ها مستقر است، گفت: اگر اقدام خصمانه ای 
علیه جمهوری اسالمی ایران، امنیت ملی و منافع ملی از پایگاه های آمریکایی 

در کشورهای همسایه اتفاق بیفتد حتماً با آن پایگاه ها جواب خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه دوستی کشور ایران با کشورهای همسایه یک 
رسم و رسومی دارد و اگر این رسم و رسوم رعایت نشود باید انتظار 
پاسخ منطقی و متقابل ما را داشته باشند گفت: مقابله با هرگونه اقدام 
دشمنی را حق قانونی خود می دانیم و در همه دنیا این حق وجود دارد و 

ما از این حق به موقع استفاده خواهیم کرد.
شنبه هفته گذشته نیز نیروی زمینی سپاه طی اطالعیه ای از آغاز عملیات 
انهدام مواضع و محل استقرار گروهک های تروریستی و ضد ایرانی در 
اقلیم شمال عراق خبر داد و اعالم کرده بود که عملیات رزمندگان اسالم در 
راستای تضمین امنیت پایدار مرزی و تنبیه تروریست های جنایتکار متجاوز 
و مسئولیت پذیر کردن مقامات اقلیم در قبال مقررات بین المللی و وظایف 

قانونی خود ادامه خواهد داشت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد:

شلیک۷۳ موشک بالستیک به مواضع تروریست ها در کردستان عراق

هیات جمهوری اسالمی ایران در هفتاد و هفتمین نشست عالی رتبه مجمع 
عمومی سازمان ملل، در انتهای این نشست و در فرصت حق پاسخ دهی، 
به ادعای »ریم هاشمی« وزیر امور همکاری های بین المللی امارات متحده 

عربی در خصوص جزایر ایرانی،  قاطعانه پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، در سخنرانی نماینده کشورمان که توسط دبیردوم 
مجمع  صحن  در  نیویورک  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگی 
تکرار  و  اماراتی  مقام  این  ادعاهای  است:  آمده  شد،  قرائت  عمومی 
ادعاهای بی اساس در خصوص جزایر ایرانی در خلیج فارس، هجمه به 

ایران است. تمامیت ارضی 
مداخله  را  بی اساس  ادعای  و  غیرمسئوالنه  بیانیه  چنین  ما   
بین الملل  حقوق  بنیادین  اصول  ناقض  و  ایران  داخلی  امور  در 
داخلی  امور  در  مداخله  عدم  و  همجواری  حسن  اصول  جمله  از 

نیم.  می دا دولت ها  سایر 
جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس 
جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بوده و هستند و ایران بر حاکمیت خود بر 
این جزایر تاکید می کند. هرگونه ادعای خالف آن، قاطعانه مردود است.

الزم به تصریح است که هرگونه تصمیم و اقدامات مقامات ایرانی در 
خصوص جزایر مذکور، همواره بر اساس اصل حاکمیت و تمامیت ارضی 

جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شده است.
حسن  و  دوستی  سیاست  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
مایل  و  کرده  دنبال  خود  همسایه  کشورهای  همه  با  را  همجواری 
امارات  با  دوجانبه  روابط  تحکیم  و  حفظ  برای  خود  عزم  بر  است 
تمامیت  که  است  بدیهی  وجود  این  با  کند.  تاکید  عربی  متحده 
قابل  فوق  جزایر  بر  آن  حاکمیت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارضی 

نیست. مذاکره 
از  قبل  سالها  که  تاریخی  حقایق  اساس  بر  که  است  تاکید  به  الزم 
تاسیس امارات متحده عربی ایجاد شده است، این جزایر ایرانی بوده، ایرانی 

است و ایرانی باقی خواهند ماند.
 ۵۰۰ از  فارس«  »خلیج  واژه  که  است  یادآوری  به  الزم  همچنین 
بین  در  واقع  آبی  پهنه  برای  بکاررفته  نام  تنها  مسیح  میالد  از  پیش  سال 
به همین  ابد  تا  آبی  پهنه  این  و  بوده  ایران  و فالت  شبه جزیره عربستان 

باقی خواهد ماند. نام 

پاسخ قاطعانه ایران به ادعای امارات در خصوص جزایر سه گانه 

سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 
گروههای  ظهور  و  تروریسم  متحد  ملل  سازمان  نزد 
افغانستان،  برای  جدی  تهدید  یک  را  تروریستی 
همسایگان افغانستان، منطقه و جامعه بین المللی دانست.
معاون  و  سفیر  ارشادی  زهرا  ایسنا،  گزارش  به 
نمایندگی ایران که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد با موضوع افغانستان سخن می گفت، گزارشها در 
در  داعش  با  مرتبط  تروریستی  مورد ظهور گروههای 
افغانستان را نگران کننده خوان دو تاکید کرد، مقامات 
هیات حاکمه سرپرستی افغانستان باید متعهد به مبارزه 
با تروریسم، تضمین همه گامهای مناسب برای حمایت 
از اماکن دیپلماتیک و کنسولی علیه هرگونه صدمه و 

جلوگیری از حمالت به اماکن، ماموران دیپلماتیک و 
کارمندان کنسولی باشند. افغانستان نباید دیگر به محل 

امنی برای گروه های داعش و القاعده تبدیل گردد.
ارشادی توجه ها را به گزارش اخیر سازمان ملل در مورد 
افغانستان جلب کرد که در آن آمده است: افغانستان با یک 
بحران انسانی فزاینده، سقوط اقتصادی و چالش ها در مورد 
ایجاد یک دولت فراگیر روبرو است و حقوق  اساسی زنان 
و دختران از جمله دسترسی به آموزش نادیده گرفته می شود .
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان تصریح کرد، جامعه 
بین المللی باید به کمک به افغانستان ادامه دهد. دیگر  درگیریها 
نباید توجه ها را از شرایط  افغانستان منحرف کند. کمک های 
توسعه ای و انسانی برای اینکه مردم افغانستان زنده بمانند، 

ضروری است. البته اینها راه حل طوالنی مدت نیستند و باید 
با توسعه اقتصادی تکمیل گردد.

ارشادی اضافه کرد: تحریم ها علیه برخی افراد و 
مجموعه ها در افغانستان نباید مانعی در برابر همکاری ها 
با  توسعه ای  یا  و  اقتصادی  انسانی،  زمینه های  در 
افغانستان باشد. تحریم ها نباید تاثیری بر روی تالش ها 
برای احیای اقتصاد افغانستان داشته باشد.همانگونه که 
اقدامات  خواستار  مکرر  بطور  ملل  سازمان  دبیرکل 

درجهت فرصت دادن به اقتصاد افغانستان شده است .
سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان به مقامات 
به  کرد،  یادآوری  افغانستان  سرپرستی  حاکمه  هیات 
مکرر  درخواستهای  ویژه  به  خود  المللی  بین  تعهدات 

برای تشکیل یک حکومت فراگیر که منعکس کننده 
جامعه چند قومیتی افعانستان باشد، عمل کنند.

وی تاکید کرد، فقط یک حکومت متشکل از همه 
افغان ها می تواند حقوق آنها را تضمین و از آن محافظت نماید.

وی با اشاره به هزینه های مادی و معنوی جمهوری 
اسالمی ایران در راه  مبارزه مواد مخدر و همچنین میزبانی 
از میلیونها آواره افغانی افزود: به عنوان یکی از همسایه های 
افغانستان ،ایران از ظرفیت ها و منابع خود برای کمک به 
مردم افعانستان جهت غلبه بر چالش هائی که با آن مواجهند 
استقاده کرده است، اما ایران و دیگر همسایگان نباید احساس 
کنند که همه بار پذیرش آوارگان افغانی بر دوش آنها است. 

دیگر کشورها نیز باید پذیرای آوارگان افغانی شوند.

هشدار ایران نسبت به ظهور گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان

رئیس سازمان انرژی اتمی:

اتهامات درباره فناوری هسته ای ایران بهانه ای برای اعمال تحریم هاست
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رابرت مالی: 

نمی توانیم تضمین بدهیم 
دولـت آینـده آمریـکا 
از برجام خارج نمی شود

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: با توجه به 
توان و اقتدار نیروهای دریایی کشور در محدوده خلیج 
مناطق  تا  تا مدار ۲۲درجه و  اقیانوس هند  فارس، شمال 
ماموریتی در تنگه باب المندب، خلیج عدن و دریای سرخ، 

دشمن اجازه ورود به آبهای کشور را ندارد.
کاویانی  علی  حمزه  دریاردار  ایرنا،  گزارش  به 
ماموریت  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
از  و  است  زیاد  خیلی  ارتش  دریایی  نیروی  سازمانی 
اقیانوس  شمال  تا  فارس  خلیج  ورودی  و  هرمز  تنگه 

هند، تنگه باب المندب و کانال سوئز می باشد.
فضای  در  ارتش  دریایی  نیروی  داد:  ادامه  وی 
بسیار گسترده بین المللی در حال انجام عملیات است، 
بسیاری از اقدام های نیروی دریایی جزء مجاهدت های 

خاموش کارکنان نیروی دریایی است.
زمینه  در  اخیر  سال های  طی  ما  داشت:  بیان  وی 
مستندسازی و نشان دادن اقدامات نیروی دریایی، کارهایی 
انجام داده ایم، اما از همه کسانی که با همکاری اداره عقیدتی 
سیاسی، اقدام به تولید مستند راجع به کارکنان، تجهیزات و 

خانواده های مظلوم نیروی دریایی کنند نیز استقبال می کنیم.
کاویانی در ادامه تاکید کرد: دشمن  اجازه ورود به 
آب های کشور را ندارد، توان و اقتدار نیروهای دریایی ما 

اعم از سپاه پاسداران که در محدوده خلیج فارس ماموریتش 
را انجام  می دهد، همچنین نیروی دریایی ارتش در شمال 
اقیانوس هند تا مدار ۲۲درجه و تا مناطق ماموریتی در تنگه 

باب المندب، خلیج عدن و دریای سرخ است.
وی گفت: محدوده ای که در آن شناورها، نفتکش ها 
و کشتی ها برای ترانزیت و تبادل کاال به مقصد جمهوری 
اسالمی و یا از طرف جمهوری اسالمی به مقصد کشور 
ثالث حرکت می کنند، جز قلمرو آبی ما محسوب می شود، 

و در دفاع از آنها هرگز لحظه ای کوتاهی نخواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان با ذکر این مطلب که 
نیروی دریایی را باید نیروی دریایی انقالب بدانیم خاطرنشان 
در  فقط  مستشار  و ۶۰۰  شد،یکهزار  انقالب  وقتی  کرد: 
کارخانه های نیروی دریایی در بندرعباس داشتیم، اما نیروی 
دریایی مستحکم و جوان از نیروی دریایی انقالب نشات 
گرفته است، جوانان انقالبی پای کار آمدند، تجهیزات به 
کار گرفتند، در دفاع مقدس حماسه آفریدند، و طی ۶۹ روز 
نیروی دریایی دشمن که یک نیروی دریایی چابک و مجهز 
به انواع موشک ها و شناورهای تندروی سیستم شرقی و غربی 

با پشتیبانی بالگردهای فرانسوی بود، را نابود کرد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین  گفت: 
هم اکنون تکنولوژی کامل زیردریایی در اختیار جوانان، 

دانشمندان و صنعتگران ایران اسالمی و نیروی دریایی است.
کاویانی همچنین اقتدار ناوگان شمال نیروی دریایی 
ارتش را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: از شرقی ترین پایگاه 
در امیرآباد و نکا تا غربی ترین پایگاه در آستارا دارای یک 
قدرت دریایی تاثیرگذار هستیم، که حرف برای گفتن داریم.

پیکان  کالس  شناورهای  از  انواعی  داد:  ادامه  وی 
همچنین ناوشکن دماوند که سه سال پیش دچار سانحه 
آذرماه  هفتم  در  که  شد،  ساخته  کال  تازگی  به  شد، 
سالجاری فعال و ناوشکن پیشرفته و بومی ایران و انقالب 

اسالمی در دریای خزر ماموریت انجام خواهد داد.
با  همچنین  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده   جانشین 
تاکید بر اینکه آمریکا رو به افول است گفت: حاج قاسم 
سلیمانی پنج ارتش در فراتر از مرزها برای دفاع از انقالب 
نیروی  نیز  آن  موازات  به  ایجاد کرده،  اسالم  و  اسالمی 
خلیج  از  دریایی  و  زمینی  مقاومت  محور  یک  دریایی 
فارس، تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز 

و دریای مدیرترانه تا اسرائیل غاصب ایجاد کرده است.
در  ارتش  دریایی  نیروی  حضور  داشت:  بیان  وی 
ورودی و خروجی معابر اسرائیلی ها، حضور دائمی است و 
ناوشکن ها در دریای سرخ به صورت دائم در انجام ماموریت 

هستند و رصد و اشراف اطالعاتی در آن منطقه داریم.

از  بخشی  در  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  جانشین 
سخنان خود با بیان اینکه قم معبر و گذرگاه جبهه های نبرد 
بوده است گفت:  قم، ۶۰۹۰ شهید تقدیم اسالم و انقالب 
کرده  که  ۵۶۵ شهید مربوط به ارتش و ۶ شهید نیز مختص 

نیروی دریایی ارتش است.
کاویانی با اشاره به این مطلب که قبل از شیوع کرونا از 
سوی فرمانده کل ارتش مقرر شده بود، یادواره های شهدای 
ارتش برگزار شود افزود: به دلیل شیوع کرونا این یادواره ها 
به تاخیر افتاد، ولی امسال با فروکش کردن این ویروس، این 
یادواره ها برگزار شده، و آخرین آن به میزبانی نیروی دریایی 
راهبردی ارتش است، که آیین پایانی آن ساعت ۱۸ دوازدهم 
مهرماه در تاالر قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( قم 
با سخنرانی فرمانده نیروی دریایی برگزار خواهد شد.  وی بیان 
اینکه در این یادواره، برنامه های متنوعی توسط اداره عقیدتی، 
سیاسی نیروی دریایی ارتش پیش بینی شده گفت: سرکشی 
دانشگاه  دانشجویان  اعزام  شهیدان،  معظم  خانواده های  به 
حضرت امام)ره( به قم و بازدید از اماکن مقدس این استان، 
انجام غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان، گفت وگوی زنده 
دریادار فرمانده نیروی دریایی ارتش با صداوسیمای قم، آیین 
تشییع شهید گمنام، تولید مستندهای مختلف در حوزه دفاع 

مقدس و رونمایی از کتاب شهدای قم از جمله آن است.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با 
تالش برای مقصر جلوه دادن ایران در بی نتیجه ماندن 
تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام، گفت: دولت 
بایدن نمی تواند به ایران تضمین دهد که دولت آینده 

آمریکا از برجام خارج نخواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه ُورلد، رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگو با این 
برنامه رادویی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات 
ما  گفت:  نه،  با  است  رسیده  بن بست  به  برجام  احیای 
یک ماه پیش تصور می کردیم به توافق نزدیک هستیم 
پرسید،  از آن ها  باید  به دالیلی که  ایران  از آن  بعد  و 
شروع به طرح مسئله ای کرد که هیچ ارتباطی با توافق 
انرژی  بین المللی  آژانس  تحقیقات  به  مربوط  و  ندارد 
ذرات  و وجود  ایران  فعالیت های گذشته  درباره  اتمی 

اورانیوم در چند محل است.
بخواهم  که  این  بدون  بنابراین،  شد:  مدعی  مالی 
وارد جزئیات شوم، می گویم چیزی که ایران خواسته 
اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  یعنی  ما،  که  است  این 
روی آژانس فشار اعمال کنیم تا پرونده این تحقیقات 

بسته شود. این مسئله هیچ ارتباطی با توافق ندارد. از این 
گذشته، ما هم این کار را انجام نخواهیم داد.

مالی درباره موضوع تحقیقات آژانس  ادعای  این 
در  مذاکرات وین  با روند  بودن آن  مرتبط  و  ایران  در 
حالی مطرح می شود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران پیش تر در گفت وگویی با وبگاه المانیتور 
مشکلی  هیچ  آژانس  با  همکاری  مورد  در  بود:  گفته 
ما  همکاری های  پادمان  چارچوب  در  اکنون  نداریم. 
دارد. دوربین های آژانس نصب هستند  ادامه  با آژانس 
ولی  می دهند.  انجام  را  خود  مانیتورینگ  عملیات  و 
اقدامات داوطلبانه و بیشتری که انجام داده بودیم از جمله 
مدار  از  بود،  شده  نصب  داوطلبانه  که  را  دوربین هایی 
خارج کردیم. در اقدام متقابل، بخاطر قطعنامه ای که در 
آژانس چهار ماه پیش صادر شد. آمریکا و سه کشور 
در  حالی که  در  دادند؛  انجام  را  اشتباهی  کار  اروپایی، 
وسط مذاکره بودیم، قطعنامه را در آژانس ارائه کردند. 

ما به همکاریمان با آژانس ادامه می دهیم.
در  ایران  تضمین خواهی  موضوه  درباره  مالی 
توافقی  انجام  صورت  در  گفت:  نیز  وین  مذاکرات 

واشنگتن  برجام،  به  آمریکا  بازگشت  برای  وین  در 
نمی تواند تضمین بدهد دولت بعدی این کشور از این 

توافق خارج نخواهد شد.
درک  می توانم  من  کرد:  مطرح  باره  این  در  او   
کنم چرا آنها این تضمین را می خواهند اما ما از لحظه 
شروع این مذاکرات، در حدود یک سال و نیم پیش، 
اگر  نمی کند.  کار  شکل  این  به  ما  سیستم  که  گفتیم 
به  و  حساب نشده  اقدامی  طی  آینده  رئیس جمهور 
با وجود کارآمد  صورت یک جانبه تصمیم بگیرد که 
بودن توافق از آن خارج شود، ما هیچ کاری نمی توانیم 

برای متوقف کردن آن انجام دهیم.
وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی یاد شده 

درباره موضوع تضمین ها گفته بود:
وقتی از تضمین صحبت می کنیم به رفتار آمریکا در 
توافق سال ۲۰۱۵ نگاه می کنیم. خروج ترامپ از برجام 
یک اقدام مغایر مقررات بین المللی بود. االن نیز با وضعیتی 
مواجه هستیم که طرف های مذاکره کننده آمریکایی به 
ما می گویند هیچ تضمینی برای دولت بعدی نمی دهیم. 
باالخره در عرف و رویه های بین الملل وقتی توافقی امضا 

می شود، این قرارداد، توافق پایدار میان نظامهای سیاسی و 
حکومتها است و نه دولتهایی که می آیند و می روند.

مالی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
مصمم به ساخت سالح است، بیان کرد:  بدون استناد به 
آن چه جامعه اطالعاتی در این خصوص خواهد گفت، 
به  فعلی  ما فکر می کنیم در مقطع  می توانم بگویم که 
سالح  به  دستیابی  برای  تصمیمی  ایران  نمی رسد  نظر 

هسته ای گرفته باشد.
اذعان این مقام آمریکایی به صلح آمیز بودن ماهیت 
ایران،  مقامات  که  است  حالی  در  ایران  هسته ای  برنامه 
خود بارها تاکید کرده اند تولید و به کارگیری تسلیحات 

هسته ای، جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد.
به  پاسخ  در  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
سوالی درباره اظهارات و اقدامات مداخله جویانه دولت 
آمریکا درباره اتفاقات اخیر ایران، مدعی شد: سیاست 
دولت بایدن تالش برای دامن زدن به بی ثباتی در ایران 
یا تغییر حکومت نیست، بلکه فقط تالش می کند نسبت 
به باورهای ایاالت متحده مبنی بر اینکه مردم حق دارند 

از آزادی های اولیه استفاده کنند، صادق باشد.

پیام تسلیت رهبر انقالب درپی 
درگذشت آقای حاج محسن لّبانی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت 
عبد صالح و مؤمن بصیر، آقای حاج محسن لبّانی را تسلیت گفتند.

انقالب  پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر  از  نقل  به  ایرنا  به گزارش 
اسالمی، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عبد صالح و مؤمن بصیر، مرحوم آقای حاج محسن لبّانی را 
به خاندان و بازماندگان و نیز دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض 

میکنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسألت می نمایم.
سیّدعلی خامنه ای
۸  مهر ۱۴۰۱

از  امام و رهبری و  یار دیرین  لبانی،  ایرنا، حاج محسن  به گزارش 
از یک عمر  ماه پس  مهر  پنجم  بود که  اسالمی  انقالب  نهضت  فعاالن 
مجاهدت دعوت حق را لبیک گفت. آن مرحوم سوابق مبارزه با رژیم 
ستمشاهی را در کارنامه داشت و پیش از پیروزی انقالب اسالمی نماینده 
حضرت امام خمینی )ره( در بازار بود و در جریانات قبل از انقالب به 

کمک اعتصاب کنندگان اصناف و کارکنان شرکت نفت شتافت.
مرحوم  و  انواری  اهلل  آیت  مرحوم  همراه  به  انقالب  از  بعد  وی 
شهید محالتی به عضویت شورای عالی حج در آمد و همچنین نماینده 
حضرت امام در سرپرستی صندوق تعاون صنفی به همراه شهید محالتی 

و مرحوم حبیب اهلل عسکر اوالدی بود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد:

شلیک ۷۳ موشک بالستیک به 
مواضع تروریست ها در کردستان عراق

مواضع  دقیق  انهدام  به  اشاره  با  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
یگان های  توسط  اقلیم شمال عراق  در عمق  تروریست های ضدایرانی 
نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: تا خلع سالح کامل  پهپادی و موشکی 

گروهک های تروریستی ضد ایرانی و تجزیه طلب حمالت ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مرکز هدایت عملیات ضد تروریست های 
ضدایرانی مستقر در اقلیم شمال عراق با اشاره به عملیات روز چهارشنبه 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( گفت: در این عملیات که در 
فروند   ۷۳ تاکنون  گرفت  قرار  اصابت  مورد  عراق  شمال  اقلیم  عمق 
موشک بالستیک زمین به زمین و ده ها فروند پهباد انهدامی به طور دقیق 
به مواضع و اهداف مورد نظر در محل استقرار و فعالیت تروریست ها 

اصابت و منجر به انهدام کامل آن ها شده است .
افزود: در مرحله جدید عملیات این اهداف که در ۴۲ نقطه  وی 
بطور  داشته اند  فاصله  ۴۰۰کیلومتر  همدیگر  از  مواردی  در  و  پراکنده 

قطعی متعلق به گروهک های تروریستی ضدایرانی بوده است.
تصمیم گیری  لزوم  به  اشاره  با  پایان  در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
مقامات اقلیم شمال عراق برای جمع آوری بساط گروهک های تروریستی 
ضدانقالب و توطئه گر علیه جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد: عملیات 
رزمندگان اسالم تا خلع سالح کامل گروهک های ضدانقالب و تروریستی 

تجزیه طلب النه کرده در اقلیم شمال عراق ادامه دارد.

کاردار سفارت فرانسه 
به وزارت امور خارجه احضار شد

وزارت امور خارجه اعالم کرد که کاردار سفارت فرانسه در نبود سفیر 
این کشور، توسط رئیس اداره دوم اروپای غربی به وزارت امور خارجه 

احضار شد.
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه اعالم کرد: در واکنش به بیانیه 
مداخله جویانه وزارت امور خارجه فرانسه، شرکت سه تن از وزرای مشاور 
دولت فرانسه در اعتراضاتی در پاریس و اقدام سخیف نشریه شارلی ابدو، 
کاردار سفارت فرانسه در نبود سفیر این کشور، توسط رئیس اداره دوم 

اروپای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این دیدار تاکید شد: جمهوری اسالمی ایران دخالت وزارت 
خارجه فرانسه و برخی مقامات فرانسوی در امور داخلی ایران با استفاده 

از تعبیرهای جعلی را مردود دانسته و قویا محکوم می کند.
است  درصدد  فرانسه  خارجه  وزارت  بیانیه  شد  گفته  کاردار  به 
اغتشاشگرانی که هدفی جز تخریب اموال عمومی و جان و مال مردم 

نداشته اند، را تطهیر کند.
رئیس اداره دوم اروپای غربی گفت: مقامات فرانسوی بازی دوگانه ای 
را دنبال می کنند، زیرا از سویی میزبان گروهک هایی هستند که طی سالها و 
نیز در ایجاد اغتشاشات اخیر در ایران مستقیما دست دارند و از سوی دیگر 
نیروهای انتظامی ایران را برای برخورد با همین آشوبگران محکوم می کند.

نحوه  فرانسوی  مقامات  شاید  ساخت:  خاطرنشان  کشورمان  مقام 
و  نظم  که  را  زردها  جلیقه  با  کشور  این  پلیس  نیروهای  شدید  مقابله 

امنیت در این کشور را مختل کرده بودند، فراموش کرده اند.
رئیس اداره دوم اروپای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در 
کشور،  این  اینکه  بر  مبنی  فرانسوی  طرف  بیانیه  از  بخشی  به  واکنش 
به  را در واکنش  تمامی گزینه های ممکن  اروپا و سایر شرکا،  اتحادیه 
داد، خاطرنشان ساخت جمهوری  قرار خواهند  نظر  مد  اخیر  تحوالت 
اسالمی ایران تحت هیچ شرایطی دخالت در امور داخلی خود را تحمل 
و  به هنگام  اقدام  بیگانگان،  و تحرکات  مواضع  دقیق  با رصد  و  نکرده 

مقتضی را در دستورکار خواهد داشت.

تحریم های جدید آمریکا 
علیه صادرات نفت ایران

وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه صادرات نفت 
ایران خبر داد.

آمریکا  خزانه داری  وزارت  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
روز پنج شنبه)۷مهر( از اعمال تحریم علیه شرکت های واقع در چین و 
امارات خبر داد که متهم به دست داشتن در صادرات نفت ایران هستند.

که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
برای جلوگیری از فرار از تحریم ها توسط ایران، خزانه داری آمریکا دو 
شرکت حمل ونقل و انبار ژانگو و کشتی رانی دبلیو اس واقع در چین را 

به لیست تحریم های خود اضافه کرده است.
اقدام،  این  که  است  آمده  آمریکا  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
شرکت های دالل و صوری ایران در امارات، هنگ کنگ و هند را نیز 

هدف قرار داده است.
زمانی  در  است:  بیانیه خود آورده  ادامه  در  آمریکا  وزیر خارجه 
به تسریع اعمال  برنامه هسته ای خود است، ما  ایران درحال تسریع  که 
تحریم ها علیه نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران که ذیل برجام 

برداشته شده بودند، ادامه می دهیم.
وی ادامه داد: این اقدامات با هدف محدود کردن شدید صادرات 

نفت و محصوالت پتروشیمی به طور منظم ادامه خواهند یافت.
هدف  نمی خواهند  دیگران  اگر  که  داد  هشدار  ادامه  در  بلینکن 
تحریم های آمریکا قرار بگیرند، باید فورا به این گونه تبادالت خاتمه بدهند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

هیچ نیروی خارجی اجازه ورود به آب های کشور را ندارد

کنفرانس  یک  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
خبری با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران به سوالی درباره حمله سپاه 

پاسداران به مواضع تروریست ها در اقلیم شمال عراق پاسخ داد.
امور  وزارت  سخنگوی  معاون  پاتل،  ودانت  ایسنا،  گزارش  به 
خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  است،  شده  منتشر  آمریکا  خارجه  امور 
و  تروریستی  های  گروهک  استقرار  محل  و  مواضع  انهدام  عملیات 
پاسداران،  نیروی زمینی سپاه  اقلیم شمال عراق توسط  ایرانی در  ضد 
با مطرح کردن ادعاهایی گفت: مایلم تکرار کنم که ما نقض استقالل 
و تمامیت ارضی عراق توسط ایران را محکوم می کنیم. تایید می کنیم 
به  موشکی  حمله ای  نتیجه  در  دیروز  آمریکایی،  شهروند  یک  که 
نمی توانم  مالحظاتی  خاطر  به  اما  است،  شده  کشته  عراق  کردستان 

جزئیات بیشتری ارائه بدهم.
او در بخش دیگری از اظهاراتش در این باره گفت: ابزارها و خط 
ثبات زدایش  اقدامات  به خاطر  ایران  پاسخگو کردن  برای  مشی هایی 
در منطقه پیش روی آمریکا قرار دارد که ما این خط مشی را دنبال 
خواهیم کرد. از اینجا چیزی را تشریح نمی کنم، اما این گزینه ها روی 

میز قرار دارند.
مطرح  این  پی  در  خارجه  امور  وزارت  مقام  این  ادعاهای 
نیروی  عمومی  روابط  نوشت؛  شنبه  روز  نیوز  سپاه  که  می شود 
قرارگاه  های  یگان  عملیات  آغاز  از  ای  اطالعیه  در  سپاه  زمینی 
های  گروهک  مواضع  انهدام  برای  نیرو  این  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
شمال  اقلیم  در  جهانی  استکبار  به  وابسته  ایرانی  ضد  و  تروریستی 
اسالمی  جمهوری  مرزهای  از  عبور  با  اخیر  روزهای  در  که  عراق 
را  مرزی کشورمان  پایگاه های  برخی  ایران در شمال غرب کشور 

مورد حمله قرار داده اند، خبر داد .
گذشته  روزهای  تعرضات  پی  در  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
استکبار  به  وابسته  ضدانقالب  و  تروریستی  های  گروهک  عوامل 
مرزهای  از  عبور  بر  مبنی  عراق  شمال  اقلیم  در  کرده  النه  و  جهانی 
پایگاه های  برخی  دادن  قرار  حمله  مورد  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
برجا  با  و  همراه  اسالم  رزمندگان  قاطع  پاسخ  با  که  مرزی کشورمان 

گذاردن تلفات، منجر به فرار تروریست های مهاجم شده است.
به  به رغم تذکرات و هشدار های متعدد  این اطالعیه می افزاید: 
مقامات اقلیم در خصوص جلوگیری از استقرار و فعالیت گروهک ها 
جمهوری  علیه  انقالب  ضد  شده  اجیر  و  مزدور  تروریست های  و 
و  خور  در  اقدامات  به  نسبت  آنان  توجهی  بی  و  قصور  و  اسالمی 
پیشگیرانه؛ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با به کارگیری 
انهدام  )شنبه(  امروز  قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(  یگان های عملیاتی 
مقرها و مراکز استقرار، طراحی و توطئه چینی گروهک های متجاوز 
تروریستی و ضد انقالب در آن سوی مرزهای کشور در اقلیم شمال 

عراق را با عملیات آتشباری و حمالت توپخانه ای آغاز کردند.

واکنش آمریکا به حمله 
موشکی سپاه به مواضع 

تروریست ها در کردستان عراق رییس مجلس شورای اسالمی گفت: این اتفاقی که برای مهسا امینی و فرزندی 
از فرزندان این سرزمین رخ داد یک حادثه تلخ بود و همه ما ناراحت شدیم و با 
صراحت اعالم کردیم حتما این موضوع را رسیدگی خواهیم کرد و باید علت 

حادثه بطور رسمی و روشن اعالم شود.
پیشکسوتان  از  تجلیل  آیین  در  قالیباف  ایرنا، محمدباقر  به گزارش 
دفاع مقدس شهرستان طرقبه شاندیز افزود: این خواست دشمن است تا 
مردم را مقابل هم قرار دهد. اساس نظام، مردم هستند؛ دشمن هم انسجام 
و سرمایه اجتماعی را هدف گرفته است، هر کس که کمک کند مردم را 

مقابل هم قرار دهد اشتباه بزرگی کرده است.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قراین و شواهد نشان می دهد بعد از 
حادثه فوت مهسا امینی که اتفاق افتاد، دشمن با یک آمادگی بر بستر این موضوع 
سوار شد و به میدان آمد و هم علیه تمامیت نظام و امنیت مردم اقدام کرد. کسانی 

که به قصد براندازی به میدان آمدند غصه هیچکس را نمی خورند.
وی گفت:  آنها به دنبال اهداف دشمن هستند و طبیعی است که باید با چنین 
رفتارهایی مقتدرانه برخورد شود. هیچ چیز نباید امنیت مردم و موجودیت نظام را 

لطمه بزند. خواست دشمن در لطمه به نظام است.
قالیباف با بیان اینکه باور ما این است که مردم بتوانند نقد آزادانه داشته باشند 
و اعتراض کنند، افزود: رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگران اعالم کردند که 
حرف و اعتراض خود را بیان کرده در عین حال صف خود را از دشمن جدا کنید. 

مسووالن هم باید به اعتراض کارگران رسیدگی کنند و این کار نیز انجام شد.
وی اظهار داشت: می توان اعتراض کرد، اما باید صف خود را از بدخواهان 
نظام و مردم جدا کرد. امروز حفظ نظام جمهوری اسالمی الویت دارد و وحدت 
مردم و یکپارچگی و انسجام، فلسفه پیروزی و شکل گیری انقالب و دفاع 
مقدس است. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: جامعه نباید اجازه دهد که 

دوقطبی های ساختگی دشمنان، مردم را به این سمت و سو سوق دهد.
وی گفت: قدرت نظام اسالمی به مردم و باور مردم است که تولید قدرت 
برای جمهوری اسالمی می کند، اگر همه چیز داشته باشیم اما مردم را نداشته 
باشیم چیزی نداریم. رضایت مردم تبلور رضایت عینی خداوند است و هیچ چیز 

نمی تواند جایگزین مردم در تولید قدرت شود.
عنصر  ترین  اساسی  و  مهمترین  کرد:  نشان  خاطر  مقننه  قوه  رییس 
و  کردند  تولید  را  قدرت  این  که  بودند  مردم  الهی،  سنت های  از  بعد 
باور کردند و امروز این جزیره امن و صلح آرامش را در کشور برقرار 

کرده اند؛ باید بدانیم هیچ حکمرانی بدون مردم امکان پذیر نیست.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس بیان 
کرد: انقالب نوپای اسالمی در همان آغاز راه با یک جنگ همه جانبه و تهدایدات 
مختلف داخلی و خارجی مواجه شد، اما دشمن به اهداف خود نرسید و ما به همه 

موفقیت هایی که مدنظر انقالب، نظام، مردم و امام)ره( بود، رسیدیم.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در دفاع مقدس از اندیشه ها 
و باورهایی دفاع می کردیم که ریشه در مکتب قرآن و اهل بیت)ع( داشت، 
آن  در  همیشه  که  کردیم  می  دفاع  سرزمینی  و  کشور  هویت  از  افزود: 
وحدانیت، توحید و مکتب اهل بیت)ع( بوده است. از عزت مسلمین دفاع 
کردیم و باعث احیای مجدد اسالم و مبانی دین شدیم و سنت های الهی را در 
این مقطع زمانی زنده کردیم. دشمن گمان میکرد این نظام در یک هفته و یا 

یک ماه فرو بپاشد اما روزبه روز مستحکم تر شد.

وی ادامه داد: دفاع مقدس تنها یک پدیده تاریخی نیست بلکه باید باور کنیم 
که یک فرهنگ است. انقالب اسالمی را فرهنگ دفاع مقدس در کشور عمر 
بخشید و تداوم داد سرمایه و همبستگی اجتماعی ما ریشه در فرهنگ در دفاع 

مقدس دارد. این فرهنگ قابل اشاعه و انتقال و باعث رشد و بالندگی است.
قالیباف بیان کرد: اگر جبهه مقاومت را می بینیم و هژمونی نظام استکباری 
و رژیم نامشروع صهیونیست را به خطر انداخته و این رژیم کودک کش را به 

رسمیت نشناخته و نمی شناسد ناشی از انتقال فرهنگ دفاع مقدس است.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر دفاع مقدس نبود ارتش آزموده و 
فرهنگ بسیج و سپاه نداشتیم. در دفاع مقدس بهترین بهره وری در استفاده از منابع 

را داشتیم و فرهنگ قناعت در جامعه ما شکل گرفت که با قناعت زندگی کنیم.
وی افزود: در دفاع مقدس همه خوش بین بودیم و همه به امید آینده بودیم و 
مطمئن بودیم که پیروزی در یک قدمی ما است و هیچ موقع ناامید نشدیم؛ ناامیدی 

را فرهنگ شیطانی و امید را فرهنگ الهی و برخاسته از قرآن می دانستیم.
قالیباف گفت: همین فرهنگ است که ما را در شمار ۱۰ کشور برتر 
دنیا در حوزه قدرت تکنیک و تاکتیک نظامی و بازدارندگی در مقابل 
قدرت های بزرگ قرار داده است، اینها سرمایه اجتماعی ما است و آثار 

مهمی است که ما را به موفقیت می رساند.
وی با بیان اینکه امروز کشورهای مختلف آسیای غربی و اوراسیا درگیر 
جنگ و ناامنی است، اما ایران اسالمی جزیره ثبات، آرامش و صلح است. صلح 
فقط در سایه قدرت امکان پذیر است. اگر قدرت نباشد صلح و آرامش نیست 
و قدرت است که صلح و آرامش را برای کشور به ارمغان آورده است. امروز 

موشکهایی ساختیم که بیش از ۵ ماخ سرعت دارد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: این قدرت محصول رهبری داهیانه رهبر 
معظم انقالب و امام)ره( است. این ملت و مردم با هر گرایش و سلیقه ای که دارند 
در روزهای سخت پای کار بوده اند و همراهی کردند. کنش گری خالقانه داشتیم 

که این قدرت تولید شد.
وی با بیان اینکه منکر معضالت سخت اقتصادی که داریم نیستیم، افزود: اگر 

با فرهنگ دفاع مقدس به میدان آمده بودیم، امروز دچار این مشکالت نبودیم.
قالیباف ادامه داد: اگر در حوزه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دچار 
چالش هستیم به این دلیل است که از فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ انقالب و 

سنت های الهی و اعتماد به مردم فاصله گرفته ایم که دچار این چالش شده ایم.
به کار می گیریم مردمی  باید هم سازوکارهایی که  ادامه داد:  وی 
باشد و هم خروجی های آن سازوکار به نفع مردم باشد، اگر ساز و کاری 
ایجاد کنیم که مردمی نباشد، هر آنچه خروجی بدهد که به نفع مردم نباشد 

هرگز قدرت، امنیت، آسایش و آرامش برای کشور برقرار نخواهد کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: این فرهنگ دفاع مقدس و آرمان های 
شهدا و خواست مردم و رهبری و رابطه بین امام)ره( و امت است. هر تعبیر دیگری 
جز این نسبتی با افکار امام و خواسته رهبری و مردم ندارد. به سمت ابزار می رویم، 
اما تکیه گاه اصلی ما ابزارها نیستند، تکیه گاه اصلی ما سنت های الهی و مردم است.

وی ادامه داد: باید در مقابل فتنه هایی که با نگاه از هم پاشیدگی و مبارزه 
با اساس انقالب می کنند، بایستیم و به معنای واقعی در خدمت مردم باشیم. 
دسته بندی های بیخود نکنیم و دوگانگی های بیخود نسازیم. به گونه ای عمل کنیم 
که همه در سایه نظام جمهوری اسالمی قانونمند و آزادانه حرکت کنند و همه در 

بُعد مادی و معنوی به پیش برویم و بر مشکالت فائق شویم.

قالیباف: 
باید علت فوت مهسا امینی بصورت رسمی و روشن اعالم شود
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۱۲ مهر، آخرین مهلت شرکت در مزایده  
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

از  تهران  شهرداری  تره بار  و  میوه  میادین  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
برگزاری بزرگترین مزایده این سازمان در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، ایوب فصاحت درباره جزئیات بزرگترین مزایده 
به جهت  را  سازمان  مزایده  بزرگترین  آگهی  کرد:  اظهار  سازمان  این 
از  خود  اماکن  و  فروشگاه ها  موقت  واگذاری  در  هموطنان  مشارکت 
۲۹شهریورماه منتشر کرده ایم  و تا ۱۲مهرماه نیز فرصت برای شرکت در 

این مزایده وجود دارد.
بهره  حق  واگذاری  گفت:  واگذاری ها  این  جزئیات  درباره  وی 
شده)بازرگانی(،  فرآوری  عرضه محصوالت  اماکن  از  موقت  برداری 
واگذاری حق بهره برداری موقت از محل های ارائه خدمات حمل و 
نقل، واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه گوشت قرمز 
نمونه بسته بندی در محل و محصوالت آماده طبخ آن، واگذاری حق 
و  گانه   ۲۲ میادین  در  پروتئینی  فروشگاه های  از  موقت  برداری  بهره 
بازارهای تابعه و واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه)میوه 
و سبزیجات( نمونه دستچین و بسته بندی واماکن نمونه بسته بندی در 
آماده  منجمد  و  تازه  برگی  غیر  سبزیجات  و  مخصوص)میوه  ظروف 
مصرف دارای پروانه ساخت( وجود دارد و افراد می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به آدرس mayadinonline.tehran.ir  مراجعه کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
بیان کرد: این مزایده به صورت آنالین برگزار می شود و افراد جهت 
تکمیل فرآیند شرکت در مزایده، فرم پیشنهاد قیمت از سامانه و چاپ و 

تکمیل آن؛ حداکثر تا پایان مورخ ۱۲مهرماه مهلت ارسال دارند.
براساس گزارش پایگاه خبری شهر، فصاحت ادامه داد: در گذشته 
حال  در  اما  بود،  محدودتر  مزایده ها  برگزاری  زمینه  در  رسانی  اطالع 
حاضر با اطالع رسانی وسیع تر سعی داریم شهروندان بیشتری را در این 

امر مشارکت دهیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران خبر داد

اجرای نظامنامه مشارکت 
محلی شهروندان در آینده نزدیک

مصوبه  اجرای  جهت  ریزی  برنامه  از  تهران  شهر  شورای  رئیس  نایب 
نظامنامه مشارکت محلی در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.

به گزارش ایسنا، پرویز سروری در حاشیه جلسه کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر تهران که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مصوبه  سریعتر  هرچه  اجرای  برای  ریزی  برنامه  از  شد  برگزار  تهران 

شورای شهر تهران در خصوص نظامنامه مشارکت محلی خبر داد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهارکرد: در اجرای این 
مصوبه، شورای شهر و شهرداری تهران دارای نقش هستند که وظایف 
هر کدام با جدول زمان بندی تعیین شد تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان 

ممکن شاهد تحقق این موضوع باشیم.
بنا براعالم روابط عمومی شورای اسالمی شهر تهران، نایب رئیس 
مدیران  خوداظهاری  گزارش  استماع  از  همچنین  تهران  شهر  شورای 
محالت در خصوص سرای محالت خبر داد و گفت: در این گزارش 
همچون  موضوعاتی  آن  در  که  شد  استماع  محله   ۳۵۳ اظهاری  خود 
نواقص، بدهی ها، مطالبات ، نقاط ضعف و نقاط قوت سرای محالت 

ارائه شده بود.

اورهال فوری ۱۰ رام قطار مترو 
در انتظار منابع مالی

اورهال ۱۰  از ضرورت  تهران  متروی  برداری  بهره  مدیرعامل شرکت 
رام قطار خبر داد و گفت: این قطارها هم مربوط به خط ۵ و هم برای 

سایر خطوط شهری هستند که باید منابع مالی آن تأمین شود.
عباسی نامی در گفت وگو با ایسنا، در مورد اورهال قطارهای مترو 
تعمیرات  و  اورهال  به  قطارها  حرکت  سرفاصله  کاهش  اینکه  بیان  با 
قطارها بستگی دارد، گفت: هر چقدر منابع مالی در اختیار شرکت بهره 
بتوانیم قطارهایمان را تعمیرات و نگهداری  برداری مترو قرار گیرد تا 

کنیم، سرفاصله کاهش می یابد.
ادامه  شوند،  اورهال  قطارها  باید  حتما  اینکه  بیان  با  وی 
می رود؛  پیش  کند  به صورت  اما  شده؛  آغاز  قطارها  اورهال  داد: 
نیز  قطعات  تامین  برای  و  هستیم  قطعات  تامین  نیازمند  چراکه 
و  شهرداری  دولت،  است  الزم  که  هستیم  مالی  تامین  نیازمند 
تا  دهند  قرار  ما  اختیار  در  منابع  مصوبات،  طبق  شهر  شورای 

دهیم. انجام  را  اورهال  بتوانیم 
نامی با بیان اینکه تاکنون ۲ رام قطار مترو اورهالشان تمام شده و 
آماده حرکت هستند، افزود: الزام اورهال قطارهای مترو، تامین قطعات 
باید اعتبارات و منابع مالی تزریق شود  نیز  است و برای تامین قطعات 
که دوستانمان در شهرداری در تالش هستند تا در این وضعیت مالی، 

اعتبارات مورد نیاز را تامین کنند.
اساس  بر  افزود:  تهران  متروی  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
بررسی های صورت گرفته به صورت فوری، ۱۰ رام قطار مترو نیازمند 
اورهال اساسی است که این قطارها هم مربوط به خط ۵ و هم برای سایر 

خطوط شهری هستند که باید منابع مالی آن تأمین شود.
وی در مورد قرارداد ۸۰۰میلیاردی با بانک شهر برای تامین منابع 
مالی خرید قطعات نیز گفت: سازمان بازرسی ایراداتی به بندهای این 

قرارداد گرفته و باید این ایرادات قانونی رفع شود.

افتتاح یک ایستگاه جدید آتش نشانی در تهران

آغاز فعالیت ۱۶ آتش نشان زن
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از افتتاح ایستگاه 

آتش نشانی قیطریه همزمان با هفتم مهرماه و روز آتش نشان خبر داد.
به  گفت:   این باره  در  محمدی  قدرت اله  ایسنا،  گزارش  به 
قیطریه  آتش نشانی  ایستگاه  آتش نشان  روز  و  مهرماه  هفتم  مناسب 
شهر  در  آتش نشانی  ایستگاه های  شمار  اساس  این  بر  و  شد  افتتاح 

تهران به ۱۳۴ مورد رسید.
افتتاح این ایستگاه در یکی از مناطقی انجام شد  وی ادامه داد:  
که نیاز به یک ایستگاه آتش نشانی در آن وجود داشت و امیدواریم 
محل  در  آتش نشانان  حضور  زمان  مدت  ایستگاه  این  افتتاح  با  که 
حوادث کمتر از این بشود. البته ما طبق برنامه ریزی های انجام شده 
شهر  در  نیز  را  دیگر  ایستگاه  آتش نشانی  سه   ۱۴۰۱ سال  پایان  تا 
در  فعال  ایستگاه های آتش نشانی  تا شمار  افتتاح خواهیم کرد  تهران 

ایستگاه برسد.  به ۱۳۷  تهران 
و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  شهر،  سایت  اعالم  اساس  بر 
خدمات ایمنی شهر تهران  با بیان اینکه همزمان با روز آتش نشان از 
۱۸ دستگاه سنگین آتش نشانی نیز رونمایی شد، گفت:  عالوه بر این 
آتش نشانان زن نیز با حضور ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز 
کردند. در حال حاضر ۱۶ آتش نشان زن فعالیت خود را در پایتخت 
آتش نشان  بانوان  برای جذب  روند  بررسی  از  پس  و  آغاز کرده اند 

بعدی تصمیم گیری خواهد شد. در مرحله 

اجتماعی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با 
کالنشهر  در  ایمنی  ارتقای  ضرورت  بر  تأکید 
گود   ۲۵۱ تعداد   ۱۴۰۰ سال  در  گفت:  تهران 
رهاشده داشتیم که با پیگیری های به عمل آمده 
تاکنون ۵۸ گود رفع خطر یا مجدد فعال شدند.

معاونت  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
تهران،  شهرداری  معماری  و  شهرسازی 
در  ایمنی  ارتقای  درباره  صارمی  حمیدرضا 
افزود:  شهری  تاب آوری  و  ساخت وسازها 
دارای  زنده،  موجود  یک  به عنوان  شهر 
است  مختلفی  و  متنوع  ابعاد  و  جریانات 
عواقب  آنها،  از  یک  هر  به  بی توجهی  که 

جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
ابعاد  این  ادامه داد: یکی از مهم ترین  وی 
مسئله  داشت،  ویژه ای  توجه  آن  به  باید  که 
شهرها  آسیب پذیری  کاهش  و  شهری  ایمنی 
از  حفاظت  و  احتمالی  خطرات  با  مقابله  در 
جان شهروندان است. وجود گسل های فعال در 
از  مواردی  و  فرونشست ها   خطر  تهران،  شهر 
ارتقای سطح  به  قبیل ضرورت توجه ویژه  این 
ایمنی شهری را صد چندان کرده است؛ بنابراین 
کاهش ریسک از وضع موجود شهر با تمرکز 
و  بحران ها  و  حوادث  وقوع  از  پیشگیری  بر 
ایمن سازی ساختمان ها از مهم ترین اولویت های 

مدیریت شهری تهران در این دوره است.
معاون شهردار تهران با تأکید بر ضرورت 
پیشگیری از وقوع حادثه برای تأمین ایمنی شهر 
اظهارداشت: اگرچه وقوع برخی حوادث مانند 
با  اما  است  اجتناب ناپذیر  و  طبیعی  امری  زلزله 
حد  تا  می توان  مدیریت صحیح  و  برنامه ریزی 

زیادی آسیب های ناشی از آن را کاهش داد.
صارمی با اشاره به توجه مضاعف مدیریت 

ایمنی  موضوع  به  دوره  این  در  تهران  شهری 
بناها  ایمنی  حوزه  در  ما  افزود:  ساختمان ها 
ساختمان ها  از  گروه  چند  با  تهران  شهر  در 
بافت  در  واقع  ساختمان های  هستیم؛  مواجه 
گسل ها،  مجاورت  در  ساختمان های  فرسوده، 
بدون  گذشته  سالیان  طی  که  ساختمان هایی 
ایمنی  و  شهرسازی  مقررات  و  اصول  به  توجه 
احداث شده اند و آن دسته از ساختمان هایی که 

قرار است، ساخته شوند.
بافت  نوسازی  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
افزایش  جمله  از  خوبی  اقدامات  فرسوده 
محدوده بافت فرسوده، افزایش تراکم تشویقی، 
ارائه تسهیالت و بسته های تشویقی به مالکان و 
سرمایه گذاران برای نوسازی بافت های فرسوده 
همچنین انعقاد تفاهم نامه های مختلف با نهادها 
و سایر سازمان ها برای نوسازی بافت فرسوده را 
در دستور کار قراردادیم که خوشبختانه اکنون 
بافت  محالت  در  نوسازی  روند  تسریع  شاهد 

فرسوده هستیم.
به  اشاره  با  تهران  شهردار  معاون 
گسل ها  حریم  و  گسل  روی  ساخت وسازهای 
گفت: با توجه به اهمیت ویژه و لزوم پرداختن 
به ساخت وسازهای روی گسل و حریم گسل ها 
و ضرورت انجام مالحظات الزم در طراحی و 
از  ممانعت  گاهی  و  طرح ها  قبیل  این  ساخت 
علت  به  آن ها  در  ساخت وساز  هرگونه  انجام 
وجود پدیده هایی همچون اثرات جهت پذیری 
 Near( نزدیک  حوزه  و   )Directivity( زلزله 
field(، ضرورت داشت تا ضمن تدقیق در نقشه 
قالب  در  نقشه ها  این  تهران،  شهر  گسل های 
شود  بارگذاری  و  طراحی  تفصیلی  طرح  الیه 
تبیین  و  ملک  هر  وضعیت  شناسایی  امکان  تا 

ضرورت ها و استانداردهای الزم در مورد آن ها 
فراهم گردد؛ اکنون این امکان با عنوان الیه ای 
قرار  دسترس  در  تهران  تفصیلی شهر  در طرح 

گرفته است.
برای  انجام شده  اقدامات  درباره  صارمی 
امکان  که  قدیمی  ساختمان های  ایمن سازی 
ازآنجایی   گفت:  ندارند،  نوسازی  و  تخریب 
تهران  در  زلزله  بالقوه  خطرات  همواره  که 
ساختمان های  برای  زیاد  آسیب پذیری  و 
قبیل  این  ایمنی سازی  دارد،  وجود  قدیمی 
نسبی  بهسازی  مجوز  ارائه  با  را  ساختمان ها 

در دستور کار قرار دادیم.
اقدامات  دیگر  مورد  در  صارمی 
گفت:  ساخت وسازها  ایمنی  افزایش  برای 
مصالح  کیفیت  ارتقای  به  مضاعف  توجه 
تغییر  سبک،  مصالح  از  استفاده  ساختمانی، 
به  از دیگر مواردی است که  فناوری ساخت 

آن توجه ویژه ای شده است.
یکی  به  اشاره  با  تهران  شهردار  معاون 
این  اقدامات مدیریت شهری در  از مهم ترین 
کالبدی  ایمنی  »قرارگاه  تشکیل  گفت:  دوره 
تهران  شهردار  دستور  به  تهران«  کالنشهر 
برای  شهری  مدیریت  بودن  مصمم  بیانگر 
با  قرارگاه  این  است؛  شهری  ایمنی  ارتقای 
بحران ها  از وقوع حوادث و  پیشگیری  هدف 
کاهش  آن  اصلی  کارکرد  و  تشکیل شده 
از وضع موجود شهر و حوزه شمول  ریسک 
آن در حوزه ابنیه، بافت شهری و شریان های 
معاونت  میان،  این  در  که  است  حیاتی 
ارکان  از  به عنوان یکی  شهرسازی و معماری 
را در  قرارگاه موضوعات مختلفی  این  اصلی 

دستور کار خود قرار داده است.

مقامات پاکستان روز پنجشنبه اعالم کردند: به دلیل خسارات جدی که 
سیالب های ویرانگر و مرگبار اخیر در این کشور به بسیاری از مدارس 
وارد کرده، حدود سه میلیون کودک ممکن است دست کم یک نیم 

سال تحصیلی را از دست داده و از ادامه تحصیل جا بمانند.
شدید  باران های  پی  در  می گویند  مقامات  ایسنا،  گزارش  به 
موسمی و سیل های وسیع ناشی از آن که احتماال به دلیل تغییرات آب 
پاکستانی ممکن است  از کودکان  بسیاری  بدتر شده است،  و هوایی 
حداقل یک ترم تحصیلی خود را به دلیل خسارات جدی که به مدارس 

وارد شده از دست بدهند.
بالیای  مدیریت  ملی  اداره  و  ریزی  برنامه  »کمیسیون  مقامات 
ایجاد کرده که  این نگرانی را  پاکستان گفته اند: شرایط فوق  طبیعی« 
نیم  است یک  ممکن  در سراسر کشور  ۲.۸میلیون کودک  دست کم 

سال تحصیلی را از دست بدهند و نتوانند به مدرسه بروند.
سایر  و  یونیسف  پاکستان،  که  کردند  نشان  خاطر  همچنین  آنها 

آژانس ها تاکنون تعداد زیادی مراکز آموزشی موقت ایجاد کرده اند.
مناطق سیل زده  را در  نیز مراکز آموزشی موقتی  مقامات محلی 
ایجاد کرده اند تا کودکان بتوانند به تحصیل ادامه دهند با این حال آنها 

تاکید دارند که این اقدامات با توجه به مقیاس تخریب، کافی نیست.
نفر را در  از ۳۳میلیون  بیش  تاکنون  اواسط ژوئن  از  سیل بی سابقه 
مناطقی از این کشور تحت تأثیر قرار داده، میلیون ها هکتار زمین را زیر 

آب برده و زیرساخت ها از جمله امکانات آموزشی را ویران کرده است.
بنابر اعالم اداره آموزش محلی، در استان جنوبی سند، منطقه ای 
۱۵هزار  حدود  به  سیل  دیده،  پاکستان  در  را  خسارت  بیشترین  که 
مدرسه آسیب رسانده که ۲.۴میلیون کودک در آنها ثبت نام کرده اند.
کشته   ۱۶۶۶ تاکنون  پاکستان  سیل  آسوشیتدپرس،  گزارش  بنابر 
برجای گذاشته و به ۶۴۳ مدرسه در بلوچستان، ۱۰۹ مدرسه در پنجاب 
و ۲۸۷ مدرسه در استان های خیبر پختونخوا خسارت وارد کرده است.

اداره ملی  بر اساس داده هایی که روز چهارشنبه توسط  همچنین 
مدیریت بالیای طبیعی منتشر شد، اکثر کشته شدگان یا آسیب دیدگان 

این فاجعه زنان و کودکان هستند.

معاون شهردار تهـران: 

۵۸ گـود رهـاشده تعیین تکلیف شد
۳ میلیـون کـودک 

در نواحی سیل زده پاکستان 
از تحصیل جـا می مانند

 مدیرکل منابع طبیعی استان تهران ضمن اشاره به آخرین وضعیت ایجاد 
اراضی ملی  اتمام کاداستر حدود ۹۱ درصد  از  بوستان های روستایی، 

تهران خبر داد.
 به گزارش ایسنا، طی دو سال گذشته طرح ایجاد بوستان روستایی 
ایجاد فضای سبز در دستور کار  منظور  به  قالب مشارکت مردمی   در 
دهیاران  و  فرمانداران  به  سبز  ستاد فضای  در  این طرح  و  قرار گرفت 
تا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶  استان تهران اعالم عمومی شد. 
درخواست برای احداث بوستان روستایی به مساحت ۹۸هکتار به دست 
ماه  تیر  تا ۲۶  و  تهران رسید  استان  و آبخیزداری  منابع طبیعی  سازمان 
تصویب  زمین  هکتار  برای هشت   ، درخواست   ۹ سال گذشته حدود 
و  حفاظت  ملی  اراضی  از  تا  شد  تصویب  که  اقداماتی  دیگر  از  شد. 
طرح  این  در  که  بود  کاداستر  طرح  شود،  جلوگیری  زمین خواری  از 
نابودی  و  زمین خواری  از  ملی  اراضی  برای  برگ  اسناد تک  ایجاد  با 

اراضی ملی به طور چشمگیری کاسته می شود.
انجام  اقدامات  خصوص  در  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  بیانی  رضا 
از  در سال گذشته  اظهار کرد:  بوستان های روستایی  ایجاد  برای  شده 
بوستان های روستایی حدود  ایجاد  برای  ۵۶ محدوده درخواست شده 
احداث  حاضر  حال  در  رسیدند.  سرانجام  به  درخواستی  محدوده   ۹
در  ۱۱ شهرستان که مساحت هر کدام حدود یک  بوستان روستایی 
هکتاراست، در دستور کار قرار گرفته است و باقی نقاطی که طی سال 

گذشته مشخص شده بودند نیز در سال جاری انجام خواهد شد.
وی درباره گونه های گیاهی که در این بوستان ها کشت می شوند، 
گفت: با توجه به نوع پوشش گیاهی منطقه، نوع اقلیم، میزان بارندگی 
آبی کمتری  نیاز  که  بومی  از گونه های  آن محدوده،  و خاک  منطقه 
برای رشد دارند، استفاده می کنیم. از جمله این گونه ها به بادام، گردو 
و در بعضی مناطق نیز به زالزالک و سنجد می توان اشاره کرد. نهال های 
و  دهیاری ها  اختیار  در  رایگان  به صورت  را  درختی  گونه های  این 
به  بوستان ها  این  با رشد درختان،  قرار می دهیم.  شورایاری های روستا 

روستا تبدیل می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
بیانی درباره کاداستر اراضی ملی استان تهران اظهارکرد: محدوده هایی که 
در آن ها کاداستر انجام شده، طی سال گذشته شناسایی شده بودند ولی امسال 

تالش ما این است که این اقدامات را بتوانیم در تمام شهرستان ها تکمیل کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی استان تهران افزود: در استان تهران حدود 
۹۱درصد کاداستر به اتمام رسیده است. این اقدامات چه در مرحله سند 
تک برگ و در مراحل اصالحات هندسی انجام شده و در اختیار ثبت 

قرار گرفته ودر حال صدور سند است.
بیانی در پایان تصریح کرد: ما تالش می کنیم که تا پایان مهرماه 
کل کاداستر تهران به جز پرونده ها و پالک هایی که بحث قضایی دارند 

را به اتمام برسانیم.

مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
و  آموزشی  شاخص های  براساس  غیردولتی  مدارس  رتبه بندی  گفت: 
پرورشی انجام می شود و تعیین شهریه این مدارس هم به رتبه بندی گره 

زده شده است.
احمد محمود زاده در گفت و گو با ایرنا درباره رتبه بندی مدارس 
غیردولتی اظهار کرد: ۴۳ شاخص در اسناد باالدستی از جمله مصوبات 
شورای عالی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین داریم که براین 

اساس شاخص های آموزشی و پرورشی مشخص شده است.
این  شاخص ها در حوزه آموزش و پرورش  افزود: مجموعه  وی 
این  با  متناسب  مدرسه  هر  و  می شود  بارگذاری  مشارکت  سامانه  در 
مشخصه ها، عددی را به خود اختصاص می دهد که براساس آن عدد 
مدارس در رتبه های مختلف از جمله رتبه یک، دو  و سه قرار می گیرند.

بارگذاری  حال  در  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
این  توسط  غیردولتی  مدارس  پایش  و  رصد  تا  هستیم  شاخص ها 
به مدرسه ای که حوزه  رتبه بندی،  این  براساس  انجام شود.  شاخص ها 
آموزش و پرورش فعالیت مناسبی نداشته باشد از مدیر منطقه یا استان 
خواهان بهبود عملکرد مدرسه براساس شاخص های آموزشی، پرورشی 

و فرهنگی می شویم.
محمودزاده خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه مدیریتی هم شهریه 
مدارس غیردولتی به شاخص های درنظر گرفته شده و رتبه بندی ها گره 
رتبه  به  غیردولتی  مدارس  شهریه  کاهش  و  افزایش  و  می شود  زده 

مدارس بستگی پیدا می کند.
وی ادامه داد: برخی از برخورد و حمایت های سازمان از مدارس 
هم بواسطه این رتبه بندی انجام می شود، اگر مدرسه ای متناسب با آیین 

و شاخص ها حرکت می کند، رتبه را افزایش می دهیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اقدامات مدیریتی برای مد 
نظر قرار گرفتن شاخص های آموزشی و پرورشی انجام می شود، یادآورشد: 
اگر آموزش این دانش آموزان را به عنوان یک محصول از ما حساب کنید، 
به دنبال این هستیم که این محصول بخشی مربوط به حوزه آموزش از جمله 
میانگین نمرات، حضور در المپیادها و کنکور بحث جشنواره ها و بخشی 

مربوط به مسابقات قرآنی و حافظان قرآنی باشد.
محمودزاده با بیان اینکه مدرسه باید به حرکت به سمت پیشرفت 
پیشرفت  سمت  به  هم  شاخص ها  که  است  این  نگاه  گفت:  درآید، 
کمک  پرورش  و  آموزش  کیفیت  به  هم  اتفاق  این  با  کند،  حرکت 
می شود و هم تربیت دانش آموز در تراز انقالب اسالمی میسر می شود.

به گزارش ایرنا، براساس اعالم محمودزاده،  حدود ۱۲.۱۳درصد 
معادل ۲میلیون دانش آموز کشور در ۱۷هزار مدرسه غیردولتی کشور 
تحصیل می کنند و ۲۰هزار مرکز آموزشی شامل آموزشگاه های زبان، 

کالس های کنکور، تقویتی و غیره در کشور وجود دارد.

به مدت دو سال، راهنمایی های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
باید  ایاالت متحده )CDC( پیشنهاد می کرد که مبتالیان به کووید-۱۹ 

به مدت ۱۰روز قرنطینه شوند اما اکنون، این توصیه تغییر کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از هلث، اخیراً مرکز کنترل و پیشگیری از 
ایاالت متحده دستورالعمل جدیدی صادر کرده که دوره  بیماری های 
قرنطینه  مدت  کاهش  علت  و  داده  تغییر  روز  پنج  به  فقط  را  قرنطینه 
پیشرفت تحقیقات در مورد چگونگی انتقال بیماری کووید عنوان شده 

است.
با این حال، همه کارشناسان بهداشت موافق کاهش مدت قرنطینه 
بیانیه ای   )NNU( متحد  پرستاران  ملی  اتحادیه  مثال،  عنوان  به  نیستند. 
مطبوعاتی منتشر کرد که در آن نارضایتی شدید خود را از دستورالعمل 
را  قرنطینه شیوع  اعالم می کند و گفته است که دوره کوتاه تر  جدید 

سریع تر گسترش می دهد.
و  کنترل  مرکز  توسط  شده  ارائه  تحقیقات  نتایج  حال،  این  با 
پیشگیری از بیماری ها نشان می دهد که عفونت کم و بیش قبل از شروع 
آنتی ژن  آزمایش  یک  که  معنی  این  به  می رسد،  خود  اوج  به  عالئم 
منفی می تواند شاخصی برای پایان عفونت باشد. با این نظرات متفاوت، 
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا در صورت ابتال به 

کووید-۱۹، قرنطینه پنج روزه ایمن است یا خیر.
دستورالعمل جدید نشان می دهد که مبتالیان به کووید-۱۹ باید به 
مدت پنج روز قرنطینه شوند. این مرکز توضیح می دهد که اگر عالئم 
در حال برطرف شدن هستند )نداشتن تب به مدت ۲۴ ساعت( می توانید 
دیگران  اطراف  در  روز  پنج  مدت  به  بیمار  فرد  و  متوقف  را  قرنطینه 
از ماسک استفاده کند. این توصیه بر اساس بررسی سال ۲۰۲۰ منتشر 
شده در مجله پزشکی نیوانگلند است که بیش از ۱۰۰ مطالعه را بررسی 

کرده است.
افراد  بودن  به طور کلی، مسری  نتیجه رسیدند که  این  به  محققان 
بین دو تا سه روز قبل از شروع عالئم و هشت روز پس از ظهور عالئم 

متغیر است.
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  توصیه  از  که  دیگری  تحقیقات 
نشریه  در  منتشرشده   ۲۰۲۲ سال  تحقیق  می کند  پشتیبانی  بیماری ها 
بیماری های عفونی بالینی است که دانش آموزان مبتال به کووید مثبت 
را ردیابی کرد و به آنها آموزش داده شد تا روزانه به مدت ۱۰ روز 

نمونه برداری و غربالگری عالئم را انجام دهند.
محققان دریافتند که اکثریت دانش آموزان بعد از پنج روز دیگر 
کاماًل  آنان  همه  اما  بودند  مثبت  هنوز  اگرچه ۱۷درصد  نشدند،  مثبت 
از پنج روز  به ۹۲ دانش آموزی که پس  با توجه  واکسینه شده بودند. 
مثبت باقی ماندند، گروه تحقیقاتی پوششی را برای این نتایج بسیار مهم 

تلقی کرد.

سنددار شدن ۹۱ درصد 
»اراضی ملی« تهران تا پایان مهر
احداث بوستان روستایی در ۱۱ شهرستان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و مشارکت های مردمی:

تعیین شهریه مدارس غیردولتی 
به رتبه بندی گره زده شده است

قرنطیـنه کوویـد 
به کمتر از یک هفته رسید
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مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در حال 
در  کشور  زیستی  تنوع  از  ۳۰درصد  از  بیش  حاضر 

لرستان وجود دارد.
 ۷ رهاسازی  از  ساالروند  علی  ایسنا،  گزارش  به 
پرنده شامل ۴ پرنده شکاری و ۳ کبک خبر داد و افزود: 
محیط  نگهداری  مرکز  در  تیمار  از  پس  پرندگان  این 

زیست لرستان  و حلقه گذاری به پرواز در می آمدند.
نگهداری  مرکز  چند  کشف  از  همچنین  وی 
شامل  تاکسیدرمی  صورت  به  وحش  حیات  غیرمجاز 
و  داد  خبر  کبک  و  وحشی  بز  روباه،  بز،  کل،  تروفه، 
با تخریب کنندگان حیات وحش  به شدت  عنوان کرد: 

و محیط زیست برخورد می شود.
با  گفت:  لرستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
حلقه گذاری پرندگان می توان عالوه بر مسیر مهاجرت 
پرندگان، رفتار، طول عمر و وضعیت گونه آن ها را نیز 

بررسی کرد.
ساالروند بیان کرد: لرستان با ۲۵۰ گونه پرنده ۳۰درصد 

تنوع زیستی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

وجود ۳۰ درصد 
تنوع زیستی کشور 

در لرستان
بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
مخاطرات وضع هوا از رگبار و رعد و برق در برخی 
شنبه  از  کشور  نوارشمالی  در  دما  کاهش  و  استان ها 

)امروز( خبر داد.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ضیاییان  صادق 
روز  چهار  طی  کرد:  اظهار  کشور  جوی  شرایط 
در  شب  اوایل  و  بعدازظهر  ساعات  در  آینده 
بلوچستان  و  سیستان  جنوب  هرمزگان،  نقاط  برخی 
و  رگبار  گاهی  ابر،  افزایش  کرمان  جنوب  و 
و  موقت  شدید  باد  وزش  پراکنده،  رعدوبرق 

بینی می شود. پیش  گردوخاک 
تا روز دوشنبه )۱۱مهر( در  افزود: همچنین  وی 
باران،  بارش  ساعات  برخی  در  گلستان  و  مازندران 

رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
وضعیت  این  داد:  ادامه  هوا  وضع  مخاطرات 
در  مهرماه(   ۱۰ و   ۹( یکشنبه  و  شنبه  روزهای 
و  تهران  استان های  ارتفاعات  شمالی،  خراسان 

می شود. پیش بینی  نیز  سمنان 
یکشنبه  و  شنبه  روزهای  ضیاییان،  گفته  به 
)۹و۱۰ مهرماه( در شرق کشور و استان های واقع 
باد  وزش  مرکزی  البرز  جنوبی  دامنه های  در 

دریای  و  می شود  پیش بینی  گردوخاک  و  شدید 
است. مواج  شنبه  روز  خزر 

بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
تهران  جوی  وضعیت  درباره  هوا  وضع  مخاطرات 

مهرماه(   ۹( شنبه  روز  تهران  آسمان  کرد:  اظهار 
با  ابر  افزایش  از ظهر  بعد  از  ابری و  تا قسمتی  صاف 
حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد 

پیش بینی می شود.

کاهش دما در نوار شمالی کشور از امروز
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            )آگهی فراخوان جهت مناقصه خرید کاال(
            )مناقصه شماره 401310219/181(

شركت حفاري شمال در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. 

الف: شرح مختصر خرید:

ب( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان:
1- جهت شركت در اين مناقصه نیاز به ضمانت نامه نمی باشد.

2- توانايي تهیه و ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شدن معادل 
5% مبلغ اولیه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 

3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافی و معتبر وتوانايي مالي و نیروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری و يا كارفرمايان 

نفتی.
4- تصوير آگهی تأسیس و اساسنامه شركت و آگهی آخرين تغییرات روزنامه رسمی و 
گزارش بازرس قانونی طی سه سال اخیر )در رابطه با اشخاص حقوقي( و همچنین حجم 

مالی فروش كاالی مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری.
متقاضیانی كه دارای شرايط مذكور در بخش »ب« فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند حداكثر يک هفته پس از درج آگهی با مدارک مندرج 
در بند 3 و 4 فوق، به آدرس ذيل مراجعه و پس از تحويل مدارک مذكور اسناد مناقصه 

را دريافت نمائید.
افروز-پالک  دل  كوچه  بهشتی-نبش  شهید  از  ولیعصر-باالتر  تهران-خیابان  آدرس: 

–تلفن:021-48613434  303 سوم-واحد  2127-طبقه 
الزم به ذكر است كه همزمان با دريافت اسناد مناقصه توضیحات الزم در خصوص ادامه 

روند مناقصه ارائه خواهد شد.
توضیح اينكه: ارائه اسناد مندرج در بند 3 و 4 و دريافت اسناد مناقصه هیچگونه حقی را 
برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و شركت حفاری شمال در رد 

يا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
اين آگهی از طريق دسترسی به نشانی اينترنتی www.ndco.ir  قابل دريافت می باشد.

ضمنًا هزينه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت حفاری شمال

            )آگهی فراخوان جهت مناقصه خرید کاال( 
         )مناقصه شماره 401310252/182(

شركت حفاري شمال در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. 

الف: شرح مختصر خرید:

ب( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان:
1- جهت شركت دراين مناقصه نیاز به ضمانت نامه نمی باشد.

2- توانايي تهیه و ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شدن معادل 
5% مبلغ اولیه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 

3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافی و معتبر وتوانايي مالي و نیروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری و يا كارفرمايان 

نفتی.
4- تصوير آگهی تأسیس و اساسنامه شركت و آگهی آخرين تغییرات روزنامه رسمی و 
گزارش بازرس قانونی طی سه سال اخیر )در رابطه با اشخاص حقوقي( و همچنین حجم 

مالی فروش كاالی مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری.
متقاضیانی كه دارای شرايط مذكور در بخش »ب« فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند حداكثر يک هفته پس از درج آگهی با مدارک مندرج 
در بند 3 و 4 فوق، به آدرس ذيل مراجعه و پس از تكمیل مدارک مذكور اسناد مناقصه 

را دريافت نمائید.
افروز-پالک  دل  كوچه  بهشتی-نبش  شهید  از  ولیعصر-باالتر  تهران-خیابان  آدرس: 

303-تلفن:021-48613434 سوم-واحد  2127-طبقه 
الزم به ذكر است كه همزمان با دريافت اسناد مناقصه توضیحات الزم در خصوص ادامه 

روند مناقصه ارائه خواهد شد.
توضیح اينكه: ارائه اسناد مندرج در بند 3 و 4 و دريافت اسناد مناقصه هیچگونه حقی را 
برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و شركت حفاری شمال در رد 

يا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
اين آگهی از طريق دسترسی به نشانی اينترنتی www.ndco.irقابل دريافت می باشد.

ضمنًا هزينه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت حفاری شمال  

خودرو  عرضه  در  گفت:  ایران  کاالی  بورس  مدیره  هیئت  رئیس 
زمان  در  خودرو  تحویل  به  متعهد  خودروساز  کاال،  بورس  طریق  از 
شفافیت  و  بورس  قوانین  براساس  معامالت  انجام  دلیل  به  و  است  مقرر 
جبران  خریداران  به  جریمه  پرداخت  با  تاخیری  گونه  هر  معامالت، 
خاطر  اطمینان  با  نیز  خریداران  معامالت،  سالمت  بر  عالوه  تا  می شود 

اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  مالمیر،  حمزه  امیر 
ایران در مورد مزیت های خرید خودرو از بورس کاال اظهار داشت: 
دو  وجود  دلیل  به  که  قیمتی  رانت  کاال،  بورس  در  خودرو  عرضه  با 
و  می رود  بین  از  بود،  شده  ایجاد  بازار  در  آزاد  و  دستوری  نرخ 
نیز  بازار  قیمتی  رفتار  و  بورس  در  عرضه چند محصول خودروسازان 

می دهد. نشان  را  اتفاق  همین 
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کاال یک نقطه ی عطف در حوزه 
هم  و  نهایی  مصرف کننده  به  هم  آن  منافع  که  است  معامالتی  شفافیت 
را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نیز  دولت  از طرفی،  و  می رسد  به خودروساز 

مناسب تر اخذ می کند.
سوی  از  خودرو  فروش  قیمت  که  مادامی   افزود:  مالمیر 
خواهد  وجود  رانت  باشد،  داشته  فاصله  بازار  قیمت  با  تولیدکننده 
برای  ملی  کد  اجاره ی  جمله  از  راهی  هر  از  واسطه گرها  و  داشت 
شفافیت  با  آن که  حال  کرد،  خواهند  اقدام  رانت  این  دریافت 
کشف  منصفانه  قیمت  حراج،  طریق  از  و  بورس  در  معامالت 
و  خودروساز  به  آزاد  بازار  و  دستوری  قیمت  تفاوت  و  شد  خواهد 

رسید. خواهد  آن  سهامداران 
مدیرعامل سبدگردان سرآمد بازار یکی از مزیت های عرضه خودرو 
و  دانست  تعهداتش  به  دقیق  عمل  به  خودروساز  الزام  را  کاال  بورس  در 
گفت: در عرضه خودرو از طریق بورس کاال، خودروساز متعهد به تحویل 
خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معامالت براساس قوانین بورس 
خریداران  به  جریمه  پرداخت  با  تاخیری  گونه  هر  معامالت،  شفافیت  و 
جبران می شود تا عالوه بر سالمت معامالت، خریداران نیز با اطمینان خاطر 

اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
به گفته این فعال بازار سرمایه، وقتی مصرف کننده بتواند با دریافت کد 
معامالتی و مشارکت در حراج از طریق بورس و به شیوه ای کامال شفاف 
به خرید خودرو اقدام کند به دلیل نبود رانت در این معامالت، واسطه ها از 
روند معامالت حذف می شود و به همین دلیل می توان به کاهش تدریجی 

قیمت ها امیدوار بود که عرضه های انجام شده و رفتار قیمتی بازار تاکنون بر 
این موضوع صحه گذاشته است.

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران در پایان گفت: عمق بخشیدن 
به معامالت خودرو در بورس کاال از جمله فرهنگ سازی و آموزش در 
پهنه ی جغرافیایی ایران و امکان استفاده عموم مردم برای ارسال سفارشات 

خرید از طریق شعب بانکی عالوه بر شعب کارگزاری و از طرفی عرضه 
خودرو به میزان کافی و به صورت منظم و مداوم از طریق خودروسازان 
بلندمدت ، می تواند  در  از جمله گواهی سپرده  ابزارهای جدید  تعریف  و 
عالوه بر تعادل بخشی به بازار، چهره صنعت خودرو و تولید در این بخش 

را دگرگون کند.

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران خبر داد:

جریمه بورس کاال برای تاخیر تحویل خودرو به خریدار 

بازار سرمایه کسل شد 
و نیاز به صبر دارد

این  باور است که  این  بر  بازار سرمایه  تحلیلگر  یک 
دارد، سیاست  پیش رو  ابهاماتی که  به  توجه  با  بازار 

صبر را در پیش گرفته است.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  هالالت  ولید 
چشم  اساسی  متغیرهای  روی  که  زمانی  هر  اینکه 
سرمایه   بازار  باشد  داشته  وجود  مبهمی  انداز 

سیاست صبر را در پیش می گیرد، اظهار کرد: اخیرا 
بودیم،  بازار  برگشتی  و  رفت  حرکت های   شاهد 
حرکت  شفافیت  اساسی  ابهامات  که  زمانی  زیرا 
نمی کنند، تمایل به سمت پایین در بازار بیشتر است. 
مهمی  بسیار  موضوع  که  سیاسی  توافق  مثال  برای 
مبهم  همچنان  می شود؛  محسوب  صنایع  همه  برای 
است زیرا روی سیاست های دولت در بودجه نویسی 
از طرف دیگر رشد  تاثیر خواهد گذاشت.  بعد  سال 
شاهد  دلیل  همین  به  و  است  کند شده  دنیا  اقتصادی 
حال  در  مرکزی  بانک های  که  هستیم  موضوع  این 

بهره هستند. نرخ  افزایش 

شرایط  در  سرمایه  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
می کند،  پیدا  میل  اصالح  و  قیمت  کاهش  به  مبهم 
شرکت های  در  نوسان  دامنه  دیگر  طرف  از  گفت: 
 ۷ به  و  کرده  رشد  باالتر  بازار  ارزش  با  و  بزرگ 
شرکت های  که  حالی  در  است،  رسیده  درصد 
سه  تا  دو  نوسان  دامنه  پایه  بازار  در  کوچک تر 
منابع  است  شده  باعث  موضوع  این  دارند.  درصدی 
سمت  به  متوسط  و  بزرگ  شرکت های  سمت  از 
در حال حاضر  کنند.  پایه حرکت  بازار  شرکت های 
به  متوسط  و  بزرگ  معامالت شرکت های  ارزش  نیز 
و  پشتوانه  بدون  توجه  و  کرده  پیدا  کاهش  شدت 

بنیادی روی شرکت های بازار پایه است. دلیل 
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه برای اینکه بازار از 
این وضعیت خالص شود و شاخص کل تکلیف خود را 
بداند، رویکرد دولت به مساله سیاست خارجی و ارتباطی 

که در بودجه با صنایع خواهد داشت مهم است.
سرمایه  بازار  فضای  اینکه  بر  تاکید  با  هالالت 
عنوان  است،  نکرده  تغییری  قبل  ماه  چند  به  نسبت 
حالت  بازار  که  است  طبیعی  شرایط  این  در  کرد: 
جمله  از  موازی  بازارهای  باشد.  داشته  کننده  کسل 
که  است  طبیعی  و  داشته اند  بازدهی  مسکن  و  سکه 

سرمایه به این سمت نمی آید.

مشاور وزیر اقتصاد مطرح کرد:

بورس کاال ؛ ضربه گیر اثرات مخرب 
قیمت گذاری دستوری بر صنایع 

اقتصاد  در  دولت  تصدی گری  گونه  هر  گفت:  فوالدگر  حمیدرضا 
منجر به بروز اخالل در بازارها و نیز ایجاد رانت خواهد شد. با پذیرش 
محصوالتی که امکان عرضه آن ها در بورس کاال وجود دارد، می توان 
تا حد زیادی از اثر مخرب قیمت گذاری دستوری بر حیات صنایع را 

خنثی کرد.
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور  فوالدگر،  حمیدرضا 
فروش  مزایای  و  اهمیت  به  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  با  گفت وگو 
اشاره کرد و  بورس کاال  بورسی در  تولیدی شرکت های  محصوالت 
گفت: بورس کاال بازاری شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا است که در 
آن تولیدکننده و مصرف کننده واقعی، کاالیی مشخص را بدون واسطه 

مورد مبادله و معامله قرار می دهند.
اینکه این مبادله تحت نظارت ناظر  با توجه به  وی اظهار داشت: 
می شود؛  انجام  خریداران  رقابت  و  پایه  قیمت  مبنای  بر  کاال،  بورس 
از هر گونه رانت و فساد  به دور  بازار  این  انجام معامالت در  بنابراین 
خواهد بود و معامله گران می توانند نسبت به صحت معامله و نیز وجود 

شفافیت در تعیین قیمت ها اطمینان خاطر داشته باشند.
به  کاال  بورس  در  همگن  کاالهای  معامله  اینکه  بیان  با  فوالدگر 
واسطه گری  و  رانت  حذف  برای  ممکن  روش  شفاف ترین  عنوان 
ما طی  معامالت در کشور  نوع  این  اظهار داشت:  محسوب می شود، 
در  آن  مثبت  نتایج  و  یافته  توسعه  ای  ویژه  به صورت  اخیر  دهه  یک 
زنجیره معامله فلزات اساسی، سیمان، محصوالت پتروشیمی و خودرو 

قابل مشاهده است.
شدن  کمرنگ  به  ادامه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 
نقش قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تالش های صورت 
گرفته مبنی بر حذف آن اشاره کرد و گفت: نقش دولت ها در اقتصاد 
باید به نقش سیاست گذار و تسهیل گر محدود شود و تجربه نشان داده 
در  اخالل  بروز  به  منجر  اقتصاد  در  دولت  تصدی گری  گونه  هر  که 

بازارها و نیز ایجاد رانت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز بر مبنای کاهش 
تصدی گری دولت تنظیم و ابالغ شد، اظهار داشت: کاهش مداخالت 
دولت در اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم بهبود فضای کسب 
و کار تلقی می شود که قیمت گذاری دستوری نیز از مصادیق مهم آن 

محسوب خواهد شد.
عرضه  امکان  که  محصوالتی  پذیرش  با  است؛  معتقد  فوالدگر 
آن ها در بورس کاال وجود دارد، می توان تا حد زیادی از اثر مخرب 

قیمت گذاری دستوری بر حیات صنایع را خنثی کرد.
نیز  مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ذکر این نکته 
و  نداشته  را   بورس  در  معامله  امکان  کاالها  همه  که  است  ضروری 

عوامل مهمی باید در این زمینه مورد توجه مسووالن قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زمان عرضه محصوالت 
انگیزه در تولید فرا نرسیده است؟  ایجاد  کشاورزی در بورس کاال و 
کاهش  منظور  به  کاالیی  سپرده  گواهی  اوراق  انتشار  اکنون  گفت: 
ریسک نوسان قیمت محصوالت کشاورزی در دستور کار بوده که در 

حوزه زعفران و پسته نیز تجربه موفقی در این زمینه کسب شد.
می توان  ابزارها  این  از  استفاده  با  کرد:  خاطرنشان  فوالدگر 
قیمت  نوسان  ریسک  و  داد  انجام  خوبی  به  را  کشاورزان  مالی  تامین 

محصوالت کشاورزی در فصول برداشت را به خوبی مدیریت کرد.



5 حوادث

پاکسازی اطراف مدارس از فروشندگان موادمخدر و معتادان
اشاره  با  فراجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
گفت:  مدارس  اطراف  پاکسازی  طرح  اجرای  به 
اعتیاد،  مظاهر  از  آموزشی  های  محیط  پاکسازی 

است. و همگانی  ملی  مسئولیتی 
به گزارش ایسنا، سردار مجید کریمی با تبریک 
و  تعلیم  اصحاب  تمامی  به  تحصیلی  سال  شروع 
زحمتکش،  و  دلسوز  معلمان  اساتید،  ویژه  به  تربیت 
طرح  اجرای  به  پرتالش  دانش آموزان  و  دانشجویان 
اطراف  نامحسوس  و  محسوس  کنترل  و  پاکسازی 
موادمخدر  فروشندگان  با  مقابله  راستای  در  مدارس 
گفت:  و  کرد  اشاره  مدارس،  بازگشایی  آستانه  در 
آغاز  با  همزمان  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح های 
اطراف  ۵۰۰متری  شعاع  در  جدید،  تحصیلی  سال 
مراکز آموزشی و تحصیلی با جدیت و با بهره گیری 
از تمام ظرفیت های بالقوه موجود در تمام استان های 

کشور در حال اجراست.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه 
مدارس  اطراف  پاک سازی  طرح  جزئیات  تشریح  به 
و  کنندگان  مصرف  لوث  از  آموزشی  محیط های  و 
در  کرد:  اضافه  و  پرداخت  مخدر  مواد  فروشندگان 
همکاران  ناپذیر  خستگی  و  بی امان  مبارزه  راستای 
و  تاثیرگذار  اقدامات  از  یکی  حوزه،   این  در  بنده 
در  فراجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  توجه  قابل 
کشور  کرونایی  شرایط  از  قبل  و  گذشته  های  سال 
طرح های  اجرای  تحصیلی،  سال  آغاز  با  همزمان 
ویژه  به  آموزشی  محیط های  پیرامون  پاکسازی  ویژه 
از طریق  توزیع کننده مواد مخدر  از عناصر  مدارس 
ضربت  یگان های  و  گشتی  واحدهای  اندازی  راه 
این  و  است  کشور  سراسر  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 

شدن  حضوری  با  و  جدید  تحصیلی  سال  در  اقدام 
برنامه های  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  مدارس، 

پلیس همچون سنوات گذشته در حال اجرا است.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از  پیش  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  اینکه 
اجرای طرح های پاکسازی اقدام به شناسایی مدارس 
خاطر  کرده اند،  نشین  حاشیه  و  آلوده  نقاط  در  واقع 
مجاورت  در  که  مدارسی  مثال  عنوان  به  کرد:  نشان 
یا  دارند  حضور  آن  در  متجاهر  معتادان  که  مناطقی 

گذشته  در  که  حاشیه نشین  مناطق  در  واقع  مدارس 
یا  شده  گزارش  آن  در  معتادان  حضور  از  مواردی 
کرده اند،  فعالیت  آن  در  موادمخدر  فروشان  خرده 
تحت رصد و پوشش انتظامی پلیس قرار گرفته است 
در  مخدر  مواد  فروشان  خرده  با  قاطعیت  با  پلیس  و 

برخورد می کند. نقاط  این 
از  پیشگیری  ضرورت  به  ادامه  در  کریمی 
مصرف  و  اعتیاد  سمت  به  آموزان  دانش  گرایش 
مبارزه  پلیس  کرد:  تصریح  و  اشاره  مخدر  مواد 

کشور  سراسر  مدارس  تمامی  برای  موادمخدر  با 
اقدامات  آلوده  مناطق  در  واقع  مدارس  ویژه  به 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  ویژه   آموزشی 
فرهنگی  اقدامات  انجام  طریق  از  و  است  داده 
گروه  مشاوران،   پرورشی،  معلمان  همراهی  با 
حوزه  در  سازی  فرهنگ  به  اقدام  و...  هنری  های 
نظیر  هایی  توانایی  ارتقاء  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
»تاب آوری«  و  گفتن  »نه«  مهارت های  فراگیری 

است. آموزان کرده  دانش  بین  در 
پلیس  رئیس  پلیس،  سایت  اعالم  اساس  بر 
ضرورت  به  همچنین  فراجا  مخدر  مواد  با  مبارزه 
ارگان های  و  نهادها  همه  مشترک  همکاری 
پیشگیری  حوزه  در  پلیس  با  غیردولتی  و  دولتی 
دستگاه های  نقش  اظهارکرد:  و  اشاره  اعتیاد  از 
صدا  تبلیغی،  دستگاه های  جمله  از  مسئولیت دار  
مواد  با  مبارزه  ستاد  بهزیستی،  شهرداری،  سیما،  و 
نهاد  مردم  سازمان های  جمهوری،   ریاست  مخدر 
آموزش  و  پیشگیری  جمله  از  مراحل  تمام  در  و... 
پاک سازی  شک  بی  و  است  مهم  بسیار  عمومی 
کاهش  برای  اعتیاد  مظاهر  از  آموزشی  محیط های 
همگانی  و  ملی  مسئولیتی  خانواده  و  جامعه  نگرانی 

است.
با  برخورد  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  کریمی   
جزو  مخدر  مواد  فروشان  خرده  و  متجاهر  معتادان 
اظهارکرد:  است،  پلیس  اولویت های  و  دغدغه ها 
پلیس  با  گذشته  همچون  داریم  تقاضا  شهروندان  از 
از  را  مشکوک  موارد  هرگونه  و  کرده  همکاری 
اطالع   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  با  تماس  طریق 

کنند. رسانی 

دستگیری دزدان گوسفند در شهرری
کشف ۲۰۰ راس گوسفند

و  احشام  حرفه ای  سارق  ازدستگیری  ری  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف ۲۰۰ راس گوسفند از این فرد خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ دوستعلی جلیلیان درتشریح جزئیات این 
خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در محدوده شهرری، 
پلیس  کارآگاهان  دستورکار  در  ویژه  به  صورت  موضوع  به  رسیدگی 
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی 

اظهارات مالباخته و سرنخ های موجود، تحقیقات خود را آغاز کردند.
دو  سرانجام  شده،  انجام  تحقیقات  جریان  در  اینکه  بیان  با  وی 
شناسایی  مورد  بودند  همسایه  کشورهای  از  یکی  اتباع  از  که  سارق 
قرار گرفتند، گفت:در ادامه و با کسب این اطالعات هماهنگی با مقام 
قضائی انجام و مجوز عملیات دریافت شد. در پی دریافت مجوز متهمان 

در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی ویژه شهر ری با بیان اینکه ماموران در بازدید از 
محل دستگیری این افراد، ۲۰۰ راس گوسفند را کشف کردند، گفت:  
سارقان که از اتباع خارجی بودند در مقر انتظامی تحت بازجویی قرار 
گرفته و اعتراف کردند که دامداری هایی را که از کارگران اتباع برای 
دادن  با  و  شناسایی کرده  بودند،  استفاده کرده  از گوسفندان  نگهبانی 
مقادیری پول آنان را اغفال کرده و هنگامی که مالک گوسفندان در 

محل حضور نداشت اقدام به سرقت گوسفند از دامداری کرده بودند.
وی افزود: برای هر دو متهم دستگیر شده پرونده ای تشکیل شد و 

این افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. 

سیل و بارش های شدید موسمی در تایلند
بیش از 5۰۰۰ نفر در جستجوی سرپناه

حاشیه  محله های  از  برخی  در  بی وقفه  و  شدید  موسمی  بارندگی های 
رودخانه و مناطق دیگر تایلند، منجر به باال آمدن سطح آب در مسیل ها، 

جاری شدن سیل در معابر و حتی سقوط درختان شد.
حجم  بیشترین  کردند:  اعالم  محلی  مقامات  ایسنا،  گزارش  به 
»اوبون  استان  به  مربوط  ۲۴ساعت،  ظرف  ۲۲سانتی متر  حدود  بارش ها 
از  بیش  استان  این  در  و  بوده  کشور  این  شرق  شمال  در  راتچاتانی« 

۵۰۰۰نفر به پناهگاه های امن در مناطق مرتفع تر منتقل شدند.
همچنین بر اثر سقوط درختان در استان »سیساکت« یک نفر کشته و دو 
نفر دیگر زخمی شدند. توفان استوایی »نورو« که مناطقی از فیلیپین را طی چند 
روز گذشته درنورید و دست کم هشت قربانی در این کشور برجای گذاشت، 
در ادامه به سمت مناطقی از جنوب شرق آسیا حرکت و پس از عبور از نواحی 
مرکزِی ویتنام، یک شبه به سمت تایلند پیشروی کرد و این کشور نیز باعث 
قطعی برق در برخی نواحی، تخریب سقف خانه ها و سقوط تابلوهای تبلیغاتی 
شد. با این حال در ویتنام گزارش فوری از تلفات ناشی از این توفان منتشر نشده 
است. این درحالیست که وزارت پیشگیری و کاهش بالیای تایلند اعالم کرد 
که در این کشور بیش از ۱۰هزار خانوار تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند. نیروهای 
امدادی تایلند در میان سیل و بارندگی همچنان تالش می کنند تا بسته های غذایی 
و مراقبتی را بین افرادی که در داخل خانه هایشان گرفتار شده بودند، توزیع کنند. 
به گزارش شبکه خبری ای بی سی، اداره هواشناسی تایلند اعالم کرد توفان »نورو« 
در حال ضعیف شدن است اما همچنین هشدار داد که باران های موسمی فصلی 
ادامه خواهد داشت و به وضعیت آبگرفتگی در بیشتر مناطق کشور خواهد افزود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر از جانباختن چهار تن در پی وقوع دو تصادف 

خبر داد.
مرتضی مرادی پور در گفت و گو با ایسنا در این 
باره اظهار کرد: ساعت ۱۵دقیقه بامداد دیروز )جمعه( 
یک مورد حادثه تصادف بین دو دستگاه خودرو سواری 
در یکی از محور های استان ایالم به سامانه فوریت های 

۱۱۲ جمعیت هالل احمر اطالع داده شد.
وی ادامه داد: بالفاصله پس از اعالم امدادگران 
ایالم،  در  واقعا  حادثه  محل  به  احمر  هالل  جمعیت 
حمیل  به  شباب  محور  کیلومتر۱۶  شباب،  چرداول، 
حضور  از  پس  و  شدند  اعزام  قیر  تنگه  محدوده  در 
خودرو  دستگاه  دو  که  کردند  مشاهده  محل  در 
در  و  کرده  برخورد  یکدیگر  با  تیبا  و  پراید  سواری 

این تصادف پنج نفر دچار حادثه شدند.

الزم  اقدامات  بالفاصله  امدادگران  افزود:  وی 
را آغاز کردند تا به شرایط حادثه دیدگان رسیدگی 
از  این حادثه دو تن جان خود را  کنند. متاسفانه در 

دست دادند.
مرادی پور با اشاره به وقوع حادثه دیگری در استان 
مورد  روز جمعه یک  نیز گفت: ساعت ۲٣:٩  زنجان 
تصادف بین یک دستگاه پراید و یک دستگاه کامیون 
به امدادگران جمعیت هالل احمر اطالع داده شد که 

بالفاصله پس از آن به محل حادثه اعزام شدند.
زنجان،  استان  در  واقع  حادثه  محل  گفت:  وی 

کیلومتر۱۱۰ آزادراه زنجان-قزوین بود.
نجات جمعیت  و  امداد  سازمان  عملیات  معاون 
حادثه  نفر  چهار  تصادف  این  داد:  ادامه  احمر  هالل 
دیده داشت که متاسفانه دو نفر طی آن جان خود را 

از دست دادند.

فرماندار ایالت فلوریدا در آمریکا گفته است که شهر 
»ایان« در  توفند  مایرز« در پی شدت گرفتن  »فورت 

این ایالت ویران شده است.
خطرناک ترین  از  یکی  این  ایسنا،  گزارش  به 
توفندهایی است که آمریکا در سال های اخیر به خود 
دیده است. توفند »ایان« در عین حال ۲.۴میلیون خانه 
و کسب وکار را در فلوریدا بدون برق گذاشته است.

»ران دسنتیس« فرماندار ایالت فلوریدا، این توفند را 
رویدادی خواند که هر ۵۰۰سال یک بار اتفاق می افتد.

به  بی سابقه  آسیب های  به  نسبت  همچنین  وی 
سواحل مرکزی غربی هشدار داد و گفت که ارتباط 

با بسیاری از مراکز قطع شده است.
برای  تالش  در  نجات  و  جستجو  های  تیم 
تعداد  و  هستند  خطر  معرض  در  افراد  به  دسترسی 

تلفات هنوز مشخص نیست.

توفند به سمت دریا حرکت کرده است اما پیش 
خشکی  به  جنوبی  کارولینای  در  دوباره  شده  بینی 
این  ساحلی  امتداد خط  در  توفند  هشدار  و  می رسد 

ایالت صادر شده است.
این توفند تاکنون خسارات فراوانی به ویژه در فلوریدا 
به بار آورده و گزارش های محلی حاکی از احتمال برجای 
ماندن تلفات است. تا کنون مرگ یک مرد ۷۴ساله در 

حادثه ای مرتبط با این توفند تائید شده است.
»ایان« اکنون به یک طوفان گرمسیری تنزل یافته، 
با این حال به مردم هشدار داده می شود که همچنان به 
پناه گرفتن در جاهای امن ادامه دهند چون باد و باران 

شدید در سراسر ایالت در حال چرخش است.
به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه شرکت های 
از  بیش  و  کردند  لغو  را  ۲۰۰۰پرواز  هواپیمایی، 

۱۰۰۰پرواز نیز برای روز جمعه لغو شده  است.

یک شهر فلوریدا در توفند ویران شدمرگ چهار تن در دو تصادف در محورهای دو استان
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سردار مجيد کریمی - رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت کارخانه نوآوری هم آوا ) سهامی خاص(

به شماره ثبت 161۲ و شناسه ملی 14۰۰74۰۰67۲
ایشان  قانونی  نمایندگان  یا  و  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله 
العاده شرکت  تا در جلسه مجمع عمومی فوق  بعمل می آید  دعوت 
کارخانه نوآوری هم آوا )سهامی خاص( که راس ساعت 12:30 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/07/20 در محل قانونی شرکت به نشانی: 
بزرگراه  دو(،  )بیمه  نیا  آزمون  مسعود  خیابان  بیمه،  محله  تهران، 
پالک31،  کرج(  مخصوص  اتوبان   1/5 )کیلومتر  لشگری   شهید 

کد پستی 1391955413 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
الزم به ذکر است به همراه داشتن اصل معرفی نامه معتبر برای 

است. ضروری  قانونی  نمایندگان 
دستور جلسه: 1. استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص 
مورد  در  قانونی  بازرس  گزارش  استماع   .2 سرمایه؛   افزایش 
افزایش سرمایه؛ 3. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و 
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه؛ 4. سایر اموری که اتخاذ تصمیم 

العاده می باشد. در خصوص آن در صالحیت مجمع عمومی فوق 
هیئت مدیره شرکت کارخانه نوآوری هم آوا

آگهی دعوت سهامداران شرکت ژرف اندیشان نوید سالمت )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 46۰7۲۲ و شناسه ملی 14۰۰44۰94۲7 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
خیابان  تهران-  آدرس  در   1401/07/20 مورخ   10 ساعت  در  که  العاده   فوق 
تلفن   1416613675 کدپستی   415 پالک  نادری-  خیابان  نبش   - غربی  طالقانی 

رسانند. بهم  حضور  گردد  می  تشکیل   88962981
مفاد  افزایش سرمایه شرکت.   2- اصالح  و تصویب  بررسی   -1 : دستور جلسه 

سرمایه. افزایش  با  مرتبط  اساسنامه 
هیات مدیره

آگهی دعوت سهامداران موسسه رویش بوستان ازگل
ثبت شده به شماره 176۰9 و شناسه ملی 1۰1۰۰61476۰ 

جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (
بدینوسیله از کلیه سهامداران موسسه دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 15:00 روز پنجشنبه 1401/07/21 

در محل قانونی موسسه حضور بهم رسانند
دستور جلسه : 1- انتخاب بازرسین 2- تصویب صورتهای مالی و ترازنامه 
منتهی به تاریخ 1400/12/29   3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع 

باشد
هیئت مدیره موسسه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 کانون سراسری انجمن های صنفی

 کارفرمائی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی
بدینوسیله از اعضا محترم کانون دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 14 
 ، تهران  نشانی  در   1401/  7 مورخ 30/  شنبه   روز 
میدان فتح ، 45 متری زرند ، خیابان بهار جنوبی ، بلوار 
فاخری، مجتمع بارمان ، پالک 28تشکیل می شود حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه: 1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره  
به  منتهی  مالی  های  صورت  تصویب  و  بررسی   -2
1400/12/29  3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل 
هیأت مدیره  4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل  

االنتشار  کثیر  روزنامه  انتخاب   -5
هیأت مدیره

آگهي دعوت شرکت شیشه ایران فلوت )سهامي خاص(

 ثبت شده به شماره 84۰۰۲  و شناسه ملي: 1۰1۰1۲8597۲
فلوت ایران  شیشه  شرکت  سهامداران  کلیه   از 
شود  مي  دعوت    84002 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامي 
مورخ العاده   فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  در   تا 

به  شرکت  محل  در  که  صبح   10 ساعت   1401/07/20
نشاني: تهران میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگري - خیابان 
کدپستي:1694619541    -10 پالک   - تیموري  شهید 

رسانند. هم  به  حضور  میگردد  تشکیل 
 دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه : 1- انتخاب بازرسان 

اصلي و علي البدل و حسابرس 2- تصویب ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالي 1400

هیئت مدیره 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بسته پرداز آویژه )سهامی خاصی(_ نوبت اول
 به شماره ثبت 495۲39 و شناسه ملی 14۰۰6۰۰5716

 در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت بسته پرداز آویژه  
در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 495239 و شناسه ملی 14006005716 
مورخ   21329 شماره  به  کشور  رسمی  روزنامه   27 صفحه  در  آن  انحالل  آگهی  که 
1397/03/13 درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه  مهدی چناری 
به شماره همراه 09906796903 مستقر در آدرس تهران،خیابان جمهوری اسالمی میدان 
استقالل پالک 2 طبقه 7 کد پستی  1143817818 مراجعه نمایند.بدیهی است شرکت و 
مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد 

مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت بسته پرداز آویژه )سهامی خاص( در حال تصفیه_ مهدی چناری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت آذر پارس هگمتان )سهامی خاص(

بشماره ثبت ۲5۰55۰ و به شناسه ملی  1۰1۰۲91۰353
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت  فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی 

فوق العاده ساعت 9 صبح  مورخ 1401/07/25 حضور به عمل برسانند.
دستور جلسه : انحالل شرکت و سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد .

محل تشکیل جلسه :  استان تهران - منطقه 11، شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر 
تهران، سرچشمه ، خیابان ملت، کوچه آذرطوس، پالک 4، آذرطوس، طبقه 2، واحد 8    

کدپستی   1141635557  
هیئت مدیره

آگهی  دعوت از بستانکاران
 شرکت  گشایش  گستران فنون برق در حال تسویه  )با مسئولیت  محدود( 

 به  شماره ثبت ۲5796 و شناسه  ملی  1۰3۲۰774868)نوبت اول(
در اجرای  ماده 215 قانون تجارت از کلیه  بستانکاران شرکت  گشایش  گستران فنون 
ملی   شناسه   و   25796 ثبت   شماره  به  محدود(  مسئولیت   )با  تسویه   حال  در  برق 
شماره 21654  به   کشور  رسمی   روزنامه   در  آن  انحالل  آگهی   که    10320774868
تا ظرف مدت حداکثر یک  سال از  مورخ 1398/4/29 است  دعوت به  عمل  می  آید 
تاریخ  انتشار آگهی  نوبت  اول به  ارائه  مدارک مثبته  ادعای  خود به  محل  تسویه  شرکت  
ماندال کوچه  گلگشت  پالک 48 طبقه  همکف  کدپستی   نلسون  تهران خیابان  واقع  در 
1915718161 مراجعه  فرمایند. بدیهی  است  شرکت  در مورد هرگونه  ادعای  احتمالی  

خارج از مهلت  فوق که  به  شرکت  منعکس  گردد مسئولیتی  نخواهد داشت . 
 مدیر تسویه  شرکت  گشایش  گستران فنون برق در حال تسویه  )با مسئولیت  محدود(ـ  میثم  عسگری 

آگهی دعوت شرکت فرا مانه افراز  سهامی خاص 
به شماره ثبت 447533 و شناسه ملی  14۰۰38۰5۰58)نوبت اول(

افراز  مانه  فرا  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
ملی   شناسه  و   447533 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
عمومي  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   14003805058 
فوق العاده که در تاریخ 1401/7/20  ساعت 10  صبح و مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده که در همان تاریخ، ساعت 12 و مجمع 
عمومی فوق العاده در همان تاریخ، ساعت 14 در محل اصلی شرکت 

تشکیل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- اصالح ماده اساسنامه در 

خصوص تعداد اعضای هیئت مدیره  2- تغییر نشانی شرکت
انتخاب   -1 العاده:  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  دستور 
بازرسین  2- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره 3- تعیین 

امضا حق  دارندگان 
افزایش  تصویب   -1 العاده:  فوق  عمومی   مجمع  جلسه  دستور 
عمومی  مجمع  صالحیت  در  که  تصمیمی  هر    -2 شرکت   سرمایه 

هیئت مدیرهفوق العاده باشد.

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 

از کلیه اعضای پیوسته انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، موسسه غیرتجاری به شماره 
ثبت 18543 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ساعت 17 
الی 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 به صورت حضوری برگزار میشود در محل 

»تبریز- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان « برگزار می شود شرکت فرمایند.
بازرس و  انجمن - گزارش  دستور جلسه: تالوت کالم اهلل مجید - گزارش رئیس 
تصویب تراز مالی انجمن-تعیین حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی- ثبت نام نامزدها 

- برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت مدیره
هیات مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نور باران شفق - سهامی خاص - به شماره ثبت 
مجمع   جلسه  در  تا  آید  می  بعمل  دعوت  ملی 10102720049  و شناسه   230951
عمومی عادی بطور فوق العاده که در  تاریخ 1401/07/24 راس ساعت 10:00 صبح 
در محل واقع در تهران - محله چهار راه بعثت-خیابان فدائیان اسالم – کوچه هجدهم 

پالک 9 طبقه دوم تشکیل میگردد ، حضور    بهم رسانند . 
دستور جلسه : 1. تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سال 1400   2. انتخاب بازرس 
های شرکت  آگهی  نشر  جهت  روزنامه  انتخاب  البدل شرکت 3.  علی  بازرس  و   اصلی 

4. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد
هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت کشاورزی و دامداری دژمیر)درحال تصفیه(
)با مسئولیت محدود به شماره ثبت79887 )نوبت دوم(

در اجرای ماده 215 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت کشاورزی و دامداری 
دژمیر)مسئولیت محدود(به شماره ثبت 79887و شناسه ملی 10101245960که آگهی 
انحالل ان در صفحه 15 روزنامه رسمی کشور به شماره 13988مورخ1371/12/20درج 
گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ انتشار اگهی 
نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه اقای علی صدارت به شماره 
همراه 09121331822مستقر در ادرس تهران خیابان ایت اهلل کاشانی بلوار تعاون بلوار 
الله خیابان اسیا پنجم پالک 4 واحد 15 به کد پستی 148767673396مراجعه نماید 
.بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق 

به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت کشاورزی و دامداری دژمیر)مسئولیت محدود(در حال تصفیه-اقای علی صدارت

آگهی دعوت سهامداران شرکت سالمت گستر نانو مقیاس)با مسئولیت محدود( 
ثبت شده به شماره 57973۲ به شناسه ملي 14۰1۰113855 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
فوق العاده که در روز شنبه مورخ 1401/07/23 ساعت 10 صبح در آدرس: استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش آفتاب ، دهستان آفتاب ، آبادي مرقدمطهرامام خمیني، 
کدپستي  همکف  طبقه   ،  15 پالک   ، حرم  خیابان   ، قم  بزرگراه   ،  ) امام  )مرقد  محله 

1815163111  تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : - انحالل شرکت

 هیأت مدیره شرکت



6 آینه هنر
علی مزیـنانی:

»عقـاب ها« را امروز 
کسی نمی تواند بسازد

تهیه کننده فیلم »عقاب ها« می گوید: سال ها قبل قصد داشته، فیلمی را درباره 
ناوچه ایرانی که در زمان جنگ مورد اصابت قرار گرفت به کارگردانی محمد 
بزرگ نیا بسازد که هیچ گاه شرایط آن فراهم نشد و امروز هم فیلمسازی به 
قدری سخت شده که بسیاری از همان فیلم های قدیمی را هم نمی توان ساخت.

علی مزینانی حدود یک ماه قبل در بیمارستان بستری بود و آن روزها 
با انتقاد از اینکه هیچ کسی سراغش را نگرفته می گفت، گاهی با خودش 
فکر می کند اگر در این همه سال به جای سینما در کار دیگری بود االن 
بازنشستگی  و  بیمه  بدون  سال ها،  از  بعد  و  بود  رسیده  جایی  به  حداقل 
نمی ماند؟! او با ترخیص از بیمارستان حالش بهتر شده و در روزهای گذشته 

به بهانه هفته دفاع مقدس شاهد اکران فیلم »عقاب ها« در موزه سینما بود.

»عقاب ها« به عنوان نخستین فیلم جدی سینمای ایران در موضوع جنگ ایران و 
عراق و نیز پرمخاطب ترین فیلم با هشت میلیون نفر تماشاگر شناخته می شود.

مزینانی در گفت وگویی با ایسنا درباره این فیلم می گوید: االن دیگر 
کسی نمی تواند »عقاب ها« را بسازد و حتی امکان تولید دوباره ی فیلم هایی 
که در سال های گذشته در این حوزه ساخته شده اند مثل »دوئل« احمدرضا 
که  زمانی  ما  باشید.  داشته  فراوانی  پول  آنکه  مگر  ندارد  وجود  درویش 
می خواستیم »عقاب ها« را بسازیم به هر شکلی به دنبال ساخت آن بودیم و 
البته کلی مشکل هم داشتیم از جمله برای در اختیار گرفتن تجهیزات که 

اگر در این بخش راحت تر بودیم، فیلم های دیگری را هم می شد ساخت.
او ادامه می دهد: من در آن زمان می خواستم از بسیاری اتفاق های زمان جنگ 
عراق و ایران فیلم بسازم و سناریوی جداگانه ای به اسم »ناوچه پیکان« داشتم که 
مربوط می شد به همان زمانی که در جنگ، ناوچه ایران را زدند. قرار بود این فیلم 
به کارگردانی محمد بزرگ نیا ساخته شود ولی برای ساختش به ناوچه و فانتوم 
احتیاج بود که به راحتی نمی شد آن ها را در اختیار گرفت. ضمن اینکه فکر کردیم 
وقتی برای فشنگ مشقی، هفت هزار تومان پول می گیرند چطور می شود یک فیلم 
جنگی ساخت که در آن تیربار ببندیم و فانتوم بگیریم؟ حتی پول بنزین فانتوم را هم 
نمی توانستیم بدهیم. آن روزها فیلم جنگی را اصوال دولت حمایت می کرد و ما فقط 
پول هنرپیشه ها را می دادیم و تمام  تجهیزات جنگی از سوی دولت تامین می شد 

چون اصال این نوع فیلم ها را برای دولت می ساختیم.
وی درباره اینکه آیا از سوی چهره های نظامی آن دوران همراهی خاصی برای 
ساخت »عقاب ها« صورت گرفت یا خیر؟ می گوید:  بله افرادی کمک کردند که 
االن دیگر بازنشسته شده اند، البته سختی هایی هم داشتیم که حضور برادرم منصور 
مزینانی به عنوان مدیر تولید خیلی کمک کننده بود. یادم می آید قبل از هر چیز نام 
تمام عوامل را بررسی کردند که در فهرست سیاه نباشیم. بعد هم وزارت ارشاد و 
فارابی نامه دادند که البته آن موقع نامه آن ها خریدار داشت. ما با آن نامه ها به پایگاه 
یکم شکاری رفتیم و بخش عقیدتی آنجا ابتدا خیلی همکاری خوبی نداشتند و مثال 
یک مسئولی آنجا می گفت رادار را خودتان بسازید، من هم گفتم اگر می توانستم 
رادار بسازم که به سینما نمی آمدم. کال شرایط ساخت فیلم جنگی آنقدر سخت بود 
که گاهی با خودم فکر می کنم موقع ساخت »عقاب ها« انگار متوجه نبودم که چه 

می کنم. آنقدر جوان بودم که در دهان شیر هم می رفتم ولی االن دیگر توان جسمی 
برای کار ندارم و به جای آن تجربه ای دارم . هرچند بابت همان هم افسوس می خورم 
که چرا دفتر فیلمسازی ام بسته شده است و هیچ حمایتی نشدم؛ همانطور که در تمام 

این 10 سال یک نفر حال مرا نپرسید که چه می کنم.
گله  خیلی ها  االن  اینکه  و  فیلم  تولید  به سختی های  اشاره  با  مزینانی 
می کنند که چرا بیشتر فیلمسازان سراغ ساخت فیلم کمدی می روند؟ بیان 
می کند:  به نظر من فیلمسازی دیگر کنار رفته، چون وقتی یک بازیگر پنج 
میلیارد تومان پول می گیرد، فیلِم ساخته شده باید حداقل 25 میلیارد تومان 
بفروشد تا پول همان یک نفر را دربیاورد. حال اگر سه هنرپیشه خوب بازی 
به فروش  باید  فیلم  را هم محاسبه کنیم، یک   کنند و هزینه های ساخت 
100 میلیاردی برسد تا آنچه خرج شده برگردد. من این ها را از تجربه 60 
سال کار در سینما می گویم وگرنه کسانی که به راحتی فیلم می سازند و به 
فروش هم نمی رسد، معموال پول دولت را میگیرند یا از رانتی برخوردارند.
این تهیه کننده و فیلمبردار سینما سابقه ساخت فیلم های مطرحی را در 
او چندی قبل  از جمله »خواستگاری« و »دو همسفر«.  ایران دارد  سینمای 
در صحبتی با محمدرضا شریفی نیا برنامه ریزی های اولیه ای را برای ساخت 
نسخه دوم فیلم »دنیا« انجام داده بود که در دهه 70 با بازی هدیه تهرانی، 

محمدرضا شریفی نیا و گوهر خیراندیش ساخته شد.
البته مزینانی در گذشته چندان تمایلی به ساخت ادامه فیلم هایش نداشته و 
پیش تر هم گفته بود: وقتی فیلم »عقاب ها« را ساختم می توانستم با پولی که از فروش 
آن به دست آمد یک برج بخرم اما ایستادم و گفتم می خواهم »عقاب ها«ی 2 و ۳ را 
بسازم ولی بعد نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم کاری را که خوب شده ادامه ندهم، 
به همین دلیل سراغ ساخت »خواستگاری« رفتم و بعد »دنیا« اما شریفی نیا که پیشنهاد 

داد »دنیا 2« را بسازیم و برای اولین بار می خواستم چنین کاری انجام دهم.
»دست نوشته ها«،  »فرار«،  »رهایی«،  »انفجار«،  »خونبارش«،  فیلم های   
»شنگول و منگول«، »خواستگاری«، »دو همسفر«، »حماسه قهرمانان«، »دنیا« 
و »قفس طالیی« از جمله آثاری است که مزینانی مدیر فیلمبرداری آن ها 
بوده و از میانشان تهیه کنندگی »دو همسفر«، »خواستگاری«، »قفس طالیی«، 

»قربانی«، »شب بخیر غریبه« و »دزد و نویسنده« را نیز برعهده داشته است.

داریوش ُخنجـی و ایناریتـو 
در رقابت اسکار خارجی

جدیدترین ساخته »الخاندرو گونزالز ایناریو« به عنوان نماینده سینمای 
مکزیک در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 202۳ انتخاب شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، »باردو« یا »وقایع نگاری اشتباه 
 27 از  شد،  رونمایی  ونیز  فیلم  در جشنواره  امسال  که  حقیقت«  مُشتی 
اکتبر در مکزیک و از ۴ نوامبر در آمریکا اکران عمومی می شود و از 

16 دسامبر نیز در سامانه نمایش نتفلیکس عرضه خواهد شد.
فیلم اسپانیایی زبان »باردو« که شخصی ترین فیلم »ایناریتو« محسوب 
می شود، نخستین ساخته این کارگردان مکزیکی پس از  فیلم  »بازگشته« در 
سال 2015 محسوب می شود و همچنین اولین فیلم کامال مکزیکی زبان وی، 

پس از فیلم »عشق سگی« در سال 2000 محسوب می شود. 
»باردو« یک کمدی نوستالژیک درباره یک روزنامه نگار و مستندساز 
مشهور مکزیکی که برای مواجهه با گذشته خودش و واقعیت کنونی کشورش 
به مکزیک بازمی گردد. فیلمبرداری این فیلم پائیز سال گذشته به پایان رسید و 

مدیریت فیلمبرداری آن را داریوش خنجی بر عهده داشته است. 
اسکار  جایزه  نامزد  ایرانی-فرانسوی  فیلمبردار  خنجی  داریوش 
که سابقه کار با فیلمسازان بزرگی چون »دیوید فینچر«، »وودی آلن«، 
در کارنامه  را  هانکه«  »میشائیل  و  پوالک«  »سیدنی  »وونگ کاروای«، 
دارد برای نخستین بار با »ایناریتو« در فیلم »باردو« همکاری کرده است. 
»ایناریتو« هم تاکنون برنده پنج جایزه اسکار شده است؛ دو بار برای بهترین 
کارگردانی )بازگشته، 2016؛ بردمن، 2015(، دو بار برای بهترین فیلم )بازگشته، 

2016؛ مرد پرنده، 2015(، و یک بار برای بهترین فیلمنامه )مرد پرنده، 2015(.
آخرین مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی اسکار 202۳، تا سوم اکتبر 2022 )11 مهر ماه 1۴01( 
است. فهرست نامزدهای اولیه شاخه شامل 15 فیلم در تاریخ 21 دسامبر 
2022 )۳0 آذر( و 5 نامزدهای نهایی نیز روز 2۴ ژانویه 202۳ )۴ بهمن( 
معرفی می شوند. مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز 12 

مارس 202۳ )21 اسفند( در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار می شود.

خواننده برنده جایزه ِگرمی درگذشت
»کولیو« خواننده معروف آمریکایی سبک رپ که سابقه بازی در چند 

سریال و فیلم سینمایی را نیز داشت در سن 5۹ سالگی درگذشت.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، او بیشتر برای قطعه موسیقی »بهشت 
گانگسترها« به شهرت رسیدی، قطعه ای که در سال 1۹۹5 به یک موفقیت بزرگ 
تبدیل شد و جایزه بهترین تک آهنگ َرپ در جوایز گرمی را از آن خود کرد. 
موسیقی »بهشت گانگسترها« که »کولیو« برای فیلم »ذهن های خطرناک« با بازی 
»میشل فایفر« ساخت به سرعت به یکی از مشهورترین آثار موسیقی رپ در تمام 
ادوار تبدیل شد و سه هفته در صدر فهرست 100 آهنگ بیلبورد قرار داشت و 
در انتهای سال در رتبه نخست قرار گرفت. »کولیو« در ادامه دهه ۹0 میالدی دو 
آلبوم دیگر پس از آلبوم موفق »بهشت گانگسترها« منتشر کرد که به موفقیت 
اولین آلبوم تو دست نیافتند. در دهه نخست قرن جدید هم 5 آلبوم موسیقی دیگر 
روانه بازار کرد که آخرین آن به سال 200۹ بازمی گردد. »کولیو« که یک بازیگر 
با استعداد نیز بود در طول دوران حرفه ای خود در ده ها فیلم و سریال تلویزیونی 
ظاهر شد. نخستین بار در نقش خودش در سریال »مارتین« )1۹۹5( حضور یافت 
و در ادامه در نسخه تلویزیونی »ذهن خطرناک« )1۹۹6( و فیلم های »سابرینا 
جادوگر نوجوان« )1۹۹6(، »بتمن و رابین« )1۹۹7(، »دایه« )1۹۹۸(، »تایرون« 
)1۹۹۹(، »عشای نیمه شب« )1۹۹۹(، »جذاب« )2002(، »ستارگان« )200۹(، 

»فوتوراما« )2001، 2010( و »آبشار جاذبه« )2012( ظاهر شد.

آیا می دانید کاپ جام جهانی فوتبال که از سال 1۹7۴ تا سال 
201۸ میالدی، بالغ بر 10 بار دست به دست شده است، یک 
اثر هنری است که عالوه بر قیمت طالی باالی به کار رفته در 
آن و جایگاه واالی فوتبالی اش، طراحی و تفکر منحصربفرد 

هنرمند سازنده اش، بر قیمت آن افزوده است؟
فاصله کوتاه باقیمانده تا جام جهانی قطر، سبب شد 
تا خبرنگار ایسنا این بار به مشخصات کاپ جام جهانی 
بیندازد؛ کاپی که به گفته جیانی  از منظر هنری نگاهی 
تمامی  برای  اسطوره ای  شی  یک  فیفا  رئیس  اینفانتینو، 
بازیکنان فوتبال در سراسر جهان محسوب می شود و همه 

عالقمندان به فوتبال همین حس را به این کاپ دارند.
کاپ جام جهانی فیفا که هر چهار سال یک بار به 
برندگان جام جهانی تعلق می گیرد، ارزنده ترین شی  در فوتبال 
جهان است و از بدو پیدایش، هدف اصلی هر تیم ملی فوتبالی 

است که این جام را حداقل چهار سال با خود به خانه ببرد.
در تمام دوره های برگزاری جام جهانی که مدت 
زمان آن به ۹2 سال می رسد، تنها دو جام متفاوت برای 

این بازی ها وجود داشته است:
جام »ژول ریمه« که از سال 1۹۳0 تا 1۹70 به تیم 
اهدا می شد، توسط یک مجسمه ساز فرانسوی  قهرمان 
به نام »آبِل الفلور« ساخته شده بود و طبق توافق اعضای 
فیفا تصمیم گرفته شد، هر تیمی که سه بار برنده جام 

شود، مالک همیشگی آن شود.

سال  در  و  کرد  عمر  سال   7۸ نهایت  در  الفلور 
1۹5۳ میالدی در فرانسه درگذشت.

او در طراحی این جام از نقره استرلینگ با روکش 
طال استفاده کرده و پایه آبی کاپ از سنگ نیمه قیمتی 
چهار  پایه  طرف  چهار  در  بود.  شده  ساخته  )الجورد( 
صفحه طال وجود داشت که روی آنها نام برندگان جام 
نوشته شده بود. این مجسمه با الهام از الهه پیروزی ساخته 
که  بود  ضلعی  هشت  عمق  کم  جام  شامل  و  بود  شده 
بازوهای بلند شده ای اطرافش را گرفته. الفلور آگاهانه در 

طراحی جام به ظاهر الهه پیروزی وفادار نبود.
این جام را ابتدا ویکتوری )Victory( می نامیدند اما 
در سال 1۹۴6 فیفا تصمیم گرفت که در راستای ادای 
دین به شخصیت »ژول ریمه« نام این جام را تغییر دهد.
سفر جام جهانی فوتبال با ژول ریمه، سومین رئیس 
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آغاز شد. او برنامه های جام 
جهانی فوتبال را در سال 1۹2۸ ارائه کرد و پس از یک 

سال، رأی به برگزاری اولین دوره در اروگوئه داد.
در طول جنگ جهانی دوم، جام درون یک جعبه در 
ـ اتورینو باراسی ـ  زیر تختی در منزل رئیس آن زمان فیفا 
مخفی شده بود تا از تاراج نازی های  در امان بماند، غافل 

از اینکه سرنوشتی عجیب در انتظار این جام بود؛ چراکه در 
طول برگزاری یک نمایشگاه عمومی در لندن و درست سه 
ماه پیش از آغاز مسابقات جام جهانی 1۹66 انگلستان این 
جام ربوده شد. البته سارق در نهایت به طرز عجیبی توسط 
یک سگ دستگیر شد تا انگلستان با خیالی آسوده برای 
برگزاری مسابقات مهیا شود اما جام دیگر بار دزدیده شد تا 
در حال حاضر فقط نسخه بدلی آن در موزه ای در انگلیس 
استفاده  آن  از  امروزه  که  دیگر  جام  اما  شود.  نگهداری 
می شود، از سال 1۹7۴ هر چهار سال یک بار به برنده تحویل 
داده خواهد شد. اوایل دهه 1۹70 نسخه جدیدی از جام 
قهرمانی توسط سیلویو گازانیگا، هنرمند ایتالیایی طراحی 
شد. این طرح از بین 5۳ طرح ارسالی از هفت کشور مختلف 
انتخاب و با ارتفاع ۳6.5 سانتی متر و وزن 6.175 کیلوگرم 
ساخته شد. سیلویو گازانیگا یک مجسمه ساز ایتالیایی بود. 
به »آقای جام ها« شهرت داشت. خودش درباره کاپی  او 
که طراحی کرده گفته است: »من از دو نگاره پایه ای الهام 

گرفته ام؛ نگاره یک ورزشکار پیروز و جهان.«
او می خواسته یک نمایش پویا از پیروزی ایجاد کند که 

می تواند هماهنگی، سادگی و صلح را همزمان نشان دهد.
به اعتقاد گازانیگا این اثر باید دارای خطوط جسورانه 

افتخار فوتبالیست  و روشنی می بود که منعکس کننده 
برنده باشد و ادامه داده است: »این قهرمان ورزشی که دنیا 
را به آغوش کشیده، روزبه روز قوام الزم برای فداکاری 
را در کنار هم تیمی هایش و چهره جهانی ورزش، از جمله 

تعهد و آزادی را به نمایش می گذارد.«
دو  پیکر  نمایانگر  فعلی  کاپ  توصیفی  چنین  با 
دارند که  به دست  را  فوتبالی  ورزشکار است که توپ 
همزمان می تواند استعاره ای از کره زمین هم باشد. بر پایه 
این جام عبارت جام جهانی فیفا حک شده است. قبل تر 
صفحه ای به پایین جام متصل بود که نام کشورهای برنده 
به شکل عمودی بر آن حک شده بود اما با گذشت زمان، 
نام ها به صورت مارپیچی تنظیم شدند تا برندگان بیشتری 
را در خود جای دهد. این جام را برخالف جام ژول ریمه، 
به طور کامل نمی توان به دست آورد و هر چهار سال یک 

بار به برنده مسابقات تحویل داده می شود.
سیلویو گازانیگا، طراح کاپ جام جهانی پنج سال 
قبل زمانی که ۹5 سال سن داشت، در منزل مسکونی خود 

در شهر میالن و هنگامی که در خواب بود درگذشت.
جام فعلی که چند ماه دیگر انتظار برنده ای جدید را می 
کشد، در جام جهانی آلمان غربی رونمایی شد. مجموع وزن 
این جام 6 کیلو و 175 گرم و میزان طالی به کار رفته در آن ۴ 
کیلو ۹27 گرم است؛ ضمن اینکه طالی آن 1۸ عیار است. اما 
طالی خالص به کار رفته در آن ۳ کیلو و 6۹5.25 گرم است.

کاپ جام جهانی فقط ارزش فوتبالی ندارد!
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          )آگهی فراخوان جهت مناقصه خرید کاال(
          )مناقصه شماره 184/ 401270008(

شركت حفاري شمال در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. 

الف: شرح مختصر خرید:

ب( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان:

1- جهت شركت در اين مناقصه نیاز به ضمانت نامه نمی باشد.
2- توانايي تهیه و ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شدن معادل 

5% مبلغ اولیه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 
3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافی و معتبر وتوانايي مالي و نیروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری و يا كارفرمايان 

نفتی.
4- تصوير آگهی تأسیس و اساسنامه شركت و آگهی آخرين تغییرات روزنامه رسمی و 
گزارش بازرس قانونی طی سه سال اخیر )در رابطه با اشخاص حقوقي( و همچنین حجم 

مالی فروش كاالی مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری.
متقاضیانی كه دارای شرايط مذكور در بخش »ب« فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند حداكثر يک هفته پس از درج آگهی با مدارک مندرج 
در بند 3 و 4 فوق، به آدرس ذيل مراجعه و پس از تحويل مدارک مذكور اسناد مناقصه 

را دريافت نمائید.
افروز-پالک  دل  كوچه  بهشتی-نبش  شهید  از  ولیعصر-باالتر  تهران-خیابان  آدرس: 

–تلفن:021-48613434  303 سوم-واحد  2127-طبقه 
الزم به ذكر است كه همزمان با دريافت اسناد مناقصه توضیحات الزم در خصوص ادامه 

روند مناقصه ارائه خواهد شد.
توضیح اينكه: ارائه اسناد مندرج در بند 3 و 4 و دريافت اسناد مناقصه هیچگونه حقی را 
برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و شركت حفاری شمال در رد 

يا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
اين آگهی از طريق دسترسی به نشانی اينترنتی www.ndco.ir  قابل دريافت می باشد.

ضمنًا هزينه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت حفاری شمال 

         )آگهی فراخوان جهت مناقصه خرید کاال(
        )مناقصه شماره 401310200/183(

شركت حفاري شمال در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با مشخصات و شرايط كلي ذيل از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. 

الف: شرح مختصر خرید:

ب( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان:
1- جهت شركت در اين مناقصه نیاز به ضمانت نامه نمی باشد.

2- توانايي تهیه و ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد، در صورت برنده شدن معادل 
5% مبلغ اولیه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر/سپرده نقدي. 

3-دارا بودن حسن سابقه كار و تجربه كافی و معتبر وتوانايي مالي و نیروي انساني با تجربه 
و ارائه تصوير قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری و يا كارفرمايان 

نفتی.
4- تصوير آگهی تأسیس و اساسنامه شركت و آگهی آخرين تغییرات روزنامه رسمی و 
گزارش بازرس قانونی طی سه سال اخیر )در رابطه با اشخاص حقوقي( و همچنین حجم 

مالی فروش كاالی مرتبط با موضوع مناقصه با شركتهای حفاری.
متقاضیانی كه دارای شرايط مذكور در بخش »ب« فوق بوده و توانايي و آمادگي اجراي 
كارها و خدمات را دارند، مي توانند حداكثر يک هفته پس از درج آگهی با مدارک مندرج 
در بند 3 و 4 فوق، به آدرس ذيل مراجعه و پس از تحويل مدارک مذكور اسناد مناقصه 

را دريافت نمائید.
افروز-پالک  دل  كوچه  بهشتی-نبش  شهید  از  ولیعصر-باالتر  تهران-خیابان  آدرس: 

–تلفن:021-48613434  303 سوم-واحد  2127-طبقه 
الزم به ذكر است كه همزمان با دريافت اسناد مناقصه توضیحات الزم در خصوص ادامه 

روند مناقصه ارائه خواهد شد.
توضیح اينكه: ارائه اسناد مندرج در بند 3 و 4 و دريافت اسناد مناقصه هیچگونه حقی را 
برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و شركت حفاری شمال در رد 

يا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
اين آگهی از طريق دسترسی به نشانی اينترنتی www.ndco.ir  قابل دريافت می باشد.

ضمنًا هزينه های مربوط به چاپ فراخوان به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت حفاری شمال 



7 ورزشی

کرد  تأکید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  دروازه بان 
فلسلفه بازی تیم ملی در دیدار با سنگال منطقی بود.

یک-یک  تساوی  درباره  پاشازاده  مهدی 
دومین  در  سنگال  مقابل  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
داشت:  اظهار  اتریش،  کشور  در  تدارکاتی  دیدار 
کرد  عمل  باهوش  گذاشت،  که  ترکیبی  با  کی روش 
و نمی خواهد دستش برای رقیبان ایران در جام جهانی 
باز شود. او با تغییراتی که داده بود، آنالیز کردن ایران 
کردن مان  بازی  دفاعی  بعدی،  نکته  کرد.  سخت  را 
برابر سنگال بود، تیمی که از ترکیب اصلی اش مقابل 
نداریم  قصد  ما  نکنیم  فراموش  کرد.  استفاده  ایران 

بگذاریم  فشار  تحت  را  حریف  انگلیس  با  بازی  در 
که  است  این  اصلی مان  فلسفه  کنیم.  بازی  هجومی  و 
چنین  در  که  شانس هایی  تک  و  موقعیت ها  تک  از 
بازی هایی بدست می آوریم، استفاده کنیم.وی افزود: 
شاید برخی ها با این صحبت های من موافق نباشند اما 
باید منطقی باشیم. در جام جهانی خیلی مهم است که 
بخواهیم  اینکه  بگیرید.  نتیجه  دارید،  که  فلسفه ای  با 
انگلیس، ولز و آمریکا را در جام جهانی تحت فشار 
بگذاریم و هجومی بازی کنیم، شدنی نیست. بنابراین، 
چون  بردم،  لذت  سنگال  مقابل  ایران  بازی  سبک  از 
ملی  تیم  پیشین  چیست.مدافع  هدف مان  می دانستیم 

در  بازیکنان  چه  اینکه  خصوص  در  ایران  فوتبال 
سیدحسین  گفت:  کردند،  سوپرایز  را  او  بازی  این 
کرد.  سورپرایزم  عملکردش  با  دروازه  درون  حسینی 
به  شدن  نزدیک  حال  در  داد  نشان  سیدمجید حسینی 
پورعلی گنجی  مرتضی  است.  دنیا  روز  استانداردهای 
او  بود.  دور  بازی ها  از  زیادی  مدت  و  نیست  آماده 

آماده  زودتر  امیدوارم  و  است  باتجربه ای  بازیکن 
شود. در تیم ملی استقالل و پرسپولیس معنایی ندارد 
سنگال  با  بازی  در  پورعلی گنجی  برای  که  اتفاقی  و 
)گل به خودی( افتاد، برای هر بازیکنی پیش می آید. 
او قصد داشت با تکل زدن توپ را دفع کند که اقدام 

او درست بود اما از بدشانسی وارد دروازه شد.

پاشـازاده: 

از سبک بازی ایران 
مقابل سنگال لذت بردم!

 حسینی سورپرایزم کرد

پیشکسوت فوتبال ایران اعتقاد دارد، تیم ملی در جام جهانی تنها نباید اتکا به اجرای 
تاکتیک های تدافعی داشته باشد.

ابراهیم قاسمپور درباره عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در دو بازی دوستانه برابر اروگوئه 
و سنگال اظهار داشت: تیم ملی بعد از مدت ها دو بازی دوستانه خوب انجام داد. ای کاش 
اینگونه بازی ها در گذشته هم برای تیم ملی فراهم می شد. تیم ملی در بازی اول نمایش بهتری 
داشت و سعی می کرد با ارائه یک فوتبال تدافعی به اروگوئه موقعیت ندهد و اتفاقاً از اندک 
فرصت ها هم نهایت استفاده را برد و پیروزی روحیه بخشی را به دست آورد. در بازی دوم 
اما تیم ما نمایش خوبی نداشت و فکر می کنم فقط یک کرنر زد و بیشتر دنبال دفاع کردن 
بود.وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بازی های دوستانه نتیجه چندان مهم نیست و مهم این 
است که کادر فنی به اهداف تاکتیکی اش برسد. نکته مهم در مورد تیم ملی ما این است که 
بازیکنان به خودباوری خوبی رسیده اند و دیگر حتی از تیم های مطرح دنیا هم نمی ترسند، 
ولی امیدوارم کی روش روی نقاط ضعف تیم هم کار کند. ما در بازی با سنگال موقعیت های 
زیادی به حریف دادیم که در جام جهانی نباید شاهد این اتفاق باشیم، از طرفی در فاز تهاجمی 
بازیکنان بسیار خوبی داریم و کی روش باید روی تاکتیک تهاجمی تیم هم کار کند.ملی پوش 
پیشین فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که »آیا تیم ملی شانسی برای صعود به مرحله 
حذفی جام جهانی دارد؟«، گفت: ما از لحاظ فنی پتانسیل صعود را داریم، ولی مهم این است 
که روی تاکتیک تهاجمی هم کار کنیم و فقط دنبال دفاع کردن نباشیم. سبک کی روش 
تدافعی و استفاده از حداقل موقعیت ها یا اتفاقات فوتبال است، ولی قرار نیست این سبک همیشه 
نتیجه بدهد.عضو سابق کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پایان تصریح کرد: هر چند من مخالف 
کی روش هستم، ولی باید بگویم که او از لحاظ فنی و دیسیپلین باالتر از اسکوچیچ است و در 
حال حاضر هم نظم خوبی را در تیم ایجاد کرده است که در دوران اسکوچیچ این را نمی دیدیم. 
امیدوارم کی روش در برخی رفتارهایش تجدیدنظر کند و نگاه باال به پایین به فوتبال ما نداشته 

باشد. همچنین با تالش این مربی و بازیکنان، در جام جهانی نتایج خوبی بگیریم.

قاسمـپور: 

نظم تیِم کی روش را 
در زمان اسکوچیچ نمی دیدیم

 نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال گفت: 
همبستگی خوبی  و  منظم  ملی  تیم  اردوی 
هدف  بنابراین  داشت،  وجود  بچه ها  بین 

رسانه های معاند را بهتر از من می دانید.
اتمام  درباره  نبی  محمد  مهدی 
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  اردوی 
 ۱۲ اردوی  ما  داشت:  اظهار  اتریش، 
بچه ها  و  داشتیم  وین  در  را  ای  روزه 
را  خود  تمرینات  ظهر  از  بعد  و  صبح 
کارلوس  اینکه  از  جدا  کردند.  برگزار 
تیم های  آنالیز  فنی  جلسات  در  کی روش 
رقیب را داشت، اردو از نظم خیلی خوبی 
که  است  جایی  ملی  تیم  بود.  برخوردار 
انضباط،  نظم،  حرفه ای،  اخالق  باید 
تمرین و انگیزه برای مسابقه در آن حاکم 
دو  این  در  خوشبختانه  افزود:  باشد.وی 
آوردیم .  دست  به  خوبی  نتیجه  هم  بازی 
نایب قهرمان آمریکای جنوبی که قهرمان 
دو دوره جام جهانی است یعنی اروگوئه 
دیدار  البته  دادیم.  شکست  راحتی  به  را 
می توانست  هم  آفریقا  قهرمان  سنگال،  با 
اما تمرکز مقداری کمتر  باشد  بهتر  خیلی 
بازی  بسیار خوب  بچه ها  بود. معهذا  شده 

گرفتند.نایب  هم  خوبی  نتیجه  و  کرده 
درمورد  فوتبال  فدراسیون  اول  رئیس 
اینکه آیا تیم ملی باز هم بازی تدارکاتی 
برگزار  از جام جهانی  قبل  قوی  و  خوب 
روسیه  با  دیدار  گفت:   کرد،  خواهد 
اعزام  قطر  به  آبان   ۲۵ ما  تیم  شد.  منتفی 
خواهیم  نوامبر   ۱۲ می خواهیم  می شود. 
با  که  کنیم  برگزار  دوستانه  دیدار  یک 
که  صحبتی  طبق  میالدی  تاریخ  به  توجه 
دیدار  می خواهیم  ایم  کرده  کی روش  با 
اعزام  از  قبل  تهران  در  را  ای  دوستانه 
از  قبل  روز   ۵ تیم  بدهیم.  انجام  قطر  به 

مسابقات به قطر اعزام می شود.
هستیم  تالش  در  کرد:  تصریح  نبی 
 ۲۰ یا   ۱۹ تاریخ  در  تدارکاتی  بازی  یک 
آبان و ۵ روز قبل از اعزام به قطر با تیمی 
از حاشیه خلیج فارس هماهنگ کنیم. در 
که  کمی  هفته  چند  به  توجه  با  مسیر  این 
فنی اش  تقویم  طبق  کی روش  مانده  باقی 
نقطه نظرات خودش را دارد . امیدوارم در 
این مدت طبق تعاملی که با باشگاه ها شده 
به جام  اعزام  از  قبل  تا  را  تمرینات خوبی 
جهانی داشته باشیم. وی درخصوص زمان 

داد:  توضیح  ایران  به  کی روش  بازگشت 
آخر هفته آینده در تهران است.نایب رئیس 
حواشی  درمورد  فوتبال  فدراسیون  اول 
اردوی  در  تیم  این  سرپرست  به  مربوط 
اتریش و اینکه حمیرا اسدی در بازی اول 
به عنوان مدیر تیم معرفی شده بود، گفت: 
نایب رئیس  )باخنده(  نباشید.  دنبال حاشیه 
اول فدراسیون فوتبال درخصوص انتخاب 
رسانه ای  مدیر  عنوان  به  معتمدکیا  محسن 
تیم ملی به صورت موقت، گفت: من هم 
شنیده ام او به عنوان مدیر رسانه ای انتخاب 

شده است.
برخی  فعالیت های  درمورد  نبی 
حاشیه  ایجاد  برای  نظام  معاند  رسانه های 
هیچ  کرد:  عنوان  ملی،  تیم  اردوی  در 
نداشت.  وجود  ملی  تیم  در  حاشیه ای 
چه  ملی  تیم  دیدید  اما  شد  عنوان  مطالبی 
خوبی  نتایج  و  داشت  خوبی  فنی  شرایط 
گرفت. بازی های بسیار خوبی انجام دادیم 
و در کنار همه این ها اردوی ما منظم بود و 
همبستگی خوبی بین بچه ها وجود داشت. 
هدف این رسانه ها را خودتان بهتر از من 

می دانید.

نبـی: 

هیچ حاشیه ای در تیم ملی وجود نداشت!
امیدوارم تمرینات خوبی تا قبل از اعزام به جام جهانی داشته باشیم

قطـر میزبان مسابقات انتخابی 
فوتبال المپیـک ۲۰۲۴ شد

 رد درخواست ایران و عربستان

کشور قطر میزبانی مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۲۴ 
را بر عهده گرفت.

با  که  اعالم کرد   )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت رسمی 
میزبان  به  عنوان  قطر  این کنفدراسیون، کشور  تصمیم کمیته مسابقات 
مسابقات فوتبال قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در سال ۲۰۲۴ انتخاب شده 
است.AFC نوشت؛ پس از فرایند جامع بررسی پیشنهادهای فدراسیون ها 
و نیز ارزیابی خطرها،  میزبانی رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال قهرمانی 
آسیا به میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ سپرده شد و با درخواست کشورهای 
این  از  میزبانی  برای  ازبکستان  و  امارات  سعودی،  عربستان  ایران، 
 ،۲۰۲۴ آسیا  سال   ۲۳ زیر  قهرمانی  شد.رقابت های  مخالفت  مسابقات 
مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس خواهد بود و تیم امید کشورمان 
برای شکستن طلسم صعود به المپیک که به نیم  قرن رسیده، در قطر با 

حریفان رقابت می کنند.

ازبکستان در حضور ناظمی برنده شد

قضاوت داور بانـوی ایرانی 
در جام ملت های آسیـا 

قضاوت دیدار دو  تیم ازبکستان و تاجیکستان در جام ملت های فوتسال 
آسیا بر عهده گالره ناظمی از ایران بود.

چند روزی است که جام ملت های فوتسال آسیا در کویت آغاز 
شده و قدرت های آسیا برای ایستادن بر بام قاره کهن تالش می کنند.اما 
اتفاق مهم برای فوتبال ایران قضاوت گالره ناظمی در بازی ازبکستان و 
تاجیکستان بود. این داور بین المللی فوتسال ایران که سابقه قضاوت در 
جام جهانی هم در کارنامه دارد، اولین مسابقه خود در کویت را پشت 
سر گذاشت که با برتری ازبک ها همراه بود.در صورت صعود نکردن 
ایران به مراحل نهایی، ناظمی حتی شانس قضاوت در فینال و نیمه نهایی 

را دارد و باید دید در ادامه چه سرنوشتی برای او رقم می خورد. 

شجاع مصدوم به قطر برگشت
خلیل زاده  شجاع  مصدومیت  از  االهلی  باشگاه  به  نزدیک  منبع  یک 

خبر داد.
ایران  تیم ملی  اخیر و در دیدار  فیفادی  تبار در  ایرانی  این مدافع 
مصدوم  آن  از  قبال  که  شده  ناحیه ای  از  درد  دچار  اروگوئه  مقابل 
شده و بنابراین در ترکیب این هفته تیمش نیز حضور نخواهد داشت.

خلیل زاده در دیدار ایران مقابل اروگوئه نمایش قابل توجهی داشت و 
نامدار  ستاره های  متوقف کردن  در  ملی  تیم  بازیکنان  بهترین  از  یکی 
حریف بود اما به دلیل مصدومیت، در دومین دیدار تیم ملی که مقابل 
سنگال برگزار شد، به میدان نرفت.خلیل زاده از مهره های ثابت دراگان 
اسکوچیچ در مسیر صعود به جام جهانی بود که با تغییر کادرفنی تیم 
ملی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. را دارد و باید دید در 

ادامه چه سرنوشتی برای او رقم می خورد.
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مهدی پاشازاده

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت اسکان امروز رهجو )شرکت با مسئولیت محدود( در حال تصفیه

 به شماره ثبت ۴9956۰ و شناسه ملی 1۴۰۰6۲۲6869)نوبت دوم(
کلیه  از  بدینوسیله  تجارت،  قانون  اصالحیه   215 ماده  اجرای  در 
)با مسئولیت محدود( درحال  امروز رهجو  بستانکاران شرکت اسکان 
 ،14006226869 ملی  شناسه  و   499560 ثبت  شماره  به  تصفیه، 
روزنامه  در صفحه 52  تاریخ 1400/09/22  در  آن  انحالل  آگهی  که 
رسمی کشور به شماره 22353 تهران، درج گردیده است، دعوت به 
عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول، با ارائه مدارک مثبته ادعای خود، به مدیر تصفیه شرکت، خانم 
سمیه اکبرشاهی، به شماره همراه 09126308065، مستقر در آدرس 
غربی،  واحد 2  پالک 6،  ارغوان،  کوچه  الله،  کوی  ارتش،  بلوار  تهران، 
کد پستی 1955893613، مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر 
تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت. 
خانم سمیه اکبرشاهی 
مدیر تصفیه شرکت اسکان امروز رهجو )شرکت با مسئولیت محدود(- در حال تصفیه

 آگهی دعوت از بستانکاران شرکت  منحله رابین فرهان سپنتا با مسئولیت محدود  
) در حال تصفیه (بشماره ثبت 5637۲5  و شناسه ملی  1۴۰۰9377198)نوبت دوم(

) پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی بشماره 22134  مورخ  99/12/19 ( و 
) پیرو آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی بشماره 22509  مورخ  1401/4/8 ( 
در اجرای مفاد ماده 215 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی که ادعایی نسبت به این شرکت  دارند دعوت می شود ظرف مدت یک 
سال از تاریخ درج اولین آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی : استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله شهیدقندي- نیلوفر ، خیابان 
مرجان ، خیابان سرمد ، پالک 2 ، طبقه سوم ، واحد 10 ، کدپستی :  1553933922   
مراجعه نمایند . بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته 

  مدیر تصفیه – اشکان محمدی نمی شود .

آگهی دعوت از بستانکاران  شرکت فرازگستر آزاد اندیشان ایرانیان ) مسئولیت محدود(  
به شماره ثبت 585۴69  و شناسه ملی 1۴۰1۰۴5۰۲8۰)نوبت دوم(

فرازگستر  بستانکاران شرکت شرکت  کلیه  از  تجارت  قانون  ماده 215 اصالحیه  اجرای  در 
و    585469 ثبت  شماره  به  محدود(  )مسئولیت  تصفیه  حال  در  ایرانیان  اندیشان  آزاد 
شناسه ملی 14010450280 در صفحه 29 روزنامه رسمی کشور به شماره 22529 مورخ 
1401/4/28 درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای مهدی 
جعفری اسپلی به شماره همراه  09127769913مستقر در آدرس تهران خیابان ظفر ، بعد 
از خیابان کازرون ، پالک 128 کدپستی1919943769 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت 
و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد 

آقای مهدی جعفری اسپلی مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت آقای مهدی جعفری اسپلی )مسئولیت محدود( در حال تصفیهـ  

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت آروین آروند فاطر فرتاک )مسئولیت محدود( 

به شماره ثبت 58۰9۰9 و شناسه ملی 1۴۰1۰161311  )نوبت دوم(
بستانکاران  کلیه  از  تجارت  قانون  اصالحیه   215 ماده  اجرای  در 
شرکت آروین آروند فاطر فرتاک در حال تصفیه )مسئولیت محدود( 
به شماره ثبت 580909 و شناسه ملی 14010161311 که آگهی 
شماره  به  ابرار  االنتشار  کثیر  روزنامه   16 صفحه  در  آن  انحالل 
عمل  به  دعوت  است  گردیده  درج   1401/04/21 مورخ   9496
می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای مهدی 
ندیم به شماره همراه 09124389520 مستقر در آدرس تهران 
محله چیذر کوچه شهید طاهر ساالری بن بست شهید طاهر ساالری 
پالک 14 طبقه اول واحد غربی کد پستی 1937645453 مراجعه 
نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای 
احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

داشت.    نخواهند 
مدیر تصفیه شرکت آروین آروند فاطر فرتاک  - مهدی ندیم

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله پژواک پارسیان معیار  سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴97۰91 و شناسه ملی 1۴۰۰61۰1835  در حال تصفیه نوبت دوم

بستانکاران  کلیه  از  وسیله  بدین  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   225 ماده  اجرای  در 
شرکت منحله پژواک پارسیان معیار  سهامی خاص به شماره ثبت 497091 و شناسه 
ملی 14006101835در حال تصفیه  درخواست می شود در صورت داشتن طلب از 
اولین  انتشار  از  ماه  معتبر ظرف مدت شش  اسناد  داشتن  در دست  با  فوق  شرکت 
آگهی به اینجانب حمیدرضا چابک به کدملی 0450105563 مدیر تصفیه شرکت فوق  
تهران،  شهر  مرکزي،  بخش  تهران،  شهرستان   ،14 منطقه   - تهران  استان  نشانی  به 
ستارخان، خیابان ستارخان، خیابان شهید امیر جهاني نسب، پالک B ،1 1، طبقه 1واحد 

نمایند. مراجعه  حساب  تسویه  12کدپستی 1454813113جهت 
حمیدرضا چابک  - مدیر تصفیه

 فوتبال دفاعی همیشه نتیجه 
نمی دهد
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روزنامه صبح ایران 
سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی

صاحب امتياز و مدیر مسئول :
سيد محمد صفی زاده

خيابان پيروزی ، بين اول و دوم نيروی 
هوایی ، پالک 219 ، واحد 8

تلفن :77989015
ليتوگرافی و چاپ : زیتون نگار

کالم نور :

ارمنستان ۲۴۵ میلیون دالر سالح 
از هند سفارش داده است

یک روزنامه هندی گزارش داد، ارمنستان در ماه سپتامبر تسلیحات سنگینی به 
ارزش ۲۴۵ میلیون دالر از هند خریداری کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه اکونومیک تایمز هند نوشت، تسلیحاتی 
مهمات  و  راکت  موشک،  شامل  داده  سفارش  هند  از  ارمنستان  که 
دیگر می شود؛ تسلیحاتی که در بحبوحه تشدید تنش ها بین ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ خریداری شده اند.
روزنامه اکونومیک تایمز هند به نقل از چند منبع نوشت، به موجب 
این سفارش، هند قرار است برای نخستین بار راکت انداز »پیناکا« که یک 
سالح با قابلیت پرتاب چندین راکت و از تسلیحات مورد استفاده ارتش هند 
است را به همراه راکت های ضد تانک و مجموعه ای از مهمات صادر کند.

به نوشته روزنامه »ینی شفق«، هند در سال ۲۰۲۰ چهار رادار هندی »سواتی« 
را در بحبوحه جنگ ایروان و باکو بر سر منطقه قره باغ به ارمنستان داده بود.

فرستاده سازمان ملل به یمن هشدار داد 
ممکن است چنین فرصتی برای 

تمدید آتش بس را دیگر نداشته باشیم
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن دیروز )جمعه( با تاکید بر اینکه 
انسانی و  تمدید آتش بس کنونی در یمن و گسترش آن یک ضرورت 
سیاسی است، نسبت به از دست رفتن فرصت به وجود آمده با آتش بس 

جهت تحقق صلح در یمن هشدار داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از  اسپوتنیک، دفتر هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل به یمن در توییتر در پایان سفرش به صنعاء اعالم کرد که او طی این 
سفر، رایزنی های فشرده ای درمورد مسائل مربوط به پرداخت حقوق کارمندان خدمات 

مدنی و مسائل مربوط به بنادر، فرودگاه و حفظ آرامش  جبهه های مقدم داشت.
گروندبرگ عنوان داشت: تمدید و گسترش آتش بس یک ضرورت 
انسانی و یک ضرورت سیاسی است. همچنین یک فرصتی است که نباید 
آن را از دست بدهیم. فرستاده سازمان ملل تصریح کرد: آتش بس تاثیر 
ملموسی را بر زندگی یمنی ها گذاشته است. ما فرصت استفاده از این مزایا 
و گسترش آن را داریم. تالش برای تحقق صلح بر جنگ، می طلبد که 

شجاعت و راهبری از سوی تمامی طرف ها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر بازگشتی به جنگ وجود داشته باشد، ممکن است 
ما از این دست فرصت ها برای بار دیگر طی مدت طوالنی برخوردار نشویم.

کره شمالی برای دومین روز متوالی 
موشک  شلیک کرد

خبرگزاری یونهاپ کره به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش داد، کره شمالی 
پنج شنبه برای دومین روز متوالی در بحبوحه مانورهای دریایی واشنگتن – 

سئول، یک موشک دیگر شلیک کرد.
مشترک  ستاد  رئیس  یونهاپ،  گزارش  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
نیروهای مسلح کره جنوبی گفت که پیونگ یانگ یک موشک که نوع 
آن مشخص نیست، به سمت دریای ژاپن شلیک کرده که بیرون از منطقه 

انحصاری اقتصادی ژاپن افتاده و فعال هم خسارتی گزارش نشده است.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی، از شلیک یک موشک  بالستیک به دست کره شمالی به سمت 
انجام  در شرایطی  داد. موشک پراکنی کره شمالی  ساحل شرقی اش خبر 
می شود که صبح پنجشنبه کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا از 
طریق ژاپن وارد سئول شد و با یون سوک یول، رئیس جمهوری کره جنوبی 
محکوم  را  کره شمالی  تسلیحاتی  آزمایش های  طرف  دو  کرد.  مالقات 
کردند. همچنین کاماال هریس در جریان بازدید از منطقه غیرنظامی شده 
میان دو کره، گفت کره شمالی کشوری با یک »دیکتاتوری وحشیانه«، یک 

»برنامه  تسلیحاتی غیرقانونی« و »نقض های حقوق بشری وسیع« است.
سفر کاماال هریس در شرایطی انجام شد که روز چهارشنبه کره شمالی دو 
موشک کوتاه برد به سمت ساحل شرقی اش پرتاب کرد که دومین مورد از روز 
یکشنبه به شمار می رفت. همچنین این در حالیست که کره جنوبی و آمریکا در 

حال برگزاری مانورهای دریایی مشترک با حضور یک ناو هواپیمابر هستند.

ناتـو خرابکاری را عامل نشت در 
خطوط لوله نورد استریم می داند

زیرساخت های حیاتی خود  به  به هرگونه حمله عمدی  داد  ناتو وعده 
پاسخی متحد و محکم خواهد داد، زیرا خرابکاری را عامل نشت در 

خطوط لوله نورد استریم می داند.
شمالی،  آتالنتیک  شورای  آناتولی،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
به  وارده  به خسارات  نسبت  بیانیه ای  در  ناتو،  نهاد تصمیم گیر  باالترین 
خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ که از زیر دریای بالتیک عبور می کند، 

ابراز نگرانی کرد.
اقدامات  »نتیجه  گاز  نشت  این  موجود،  اطالعات  اساس  بر 
خرابکارانه عمدی، بی پروا و غیرمسئوالنه« است. شورا متعهد شد هر 
گونه حمله عمدی علیه زیرساخت های حیاتی ائتالف با پاسخی متحد 
و مصمم مواجه خواهد شد. ناتو آماده دفاع و اقدامات بازدارنده علیه 
استفاده از انرژی و دیگر تاکتیک های ترکیبی توسط بازیگران دولتی 

و غیردولتی است.
و  اقلیمی  اقدام  برای  اروپا  کمیسیون  سخنگوی  فی،  مک  تیم   
انرژی  گفت، اتحادیه اروپا تاثیرات زیست محیطی احتمالی نشت گاز 
از خطوط لوله نورد استریم و میزان گاز منتشر شده در جو را ارزیابی 

خواهد کرد.
مک فی در یک جلسه توجیهی گفت: ما به شدت به اثرات زیست 
محیطی و آب و هوایی توجه داریم و همچنین با کشورهای عضو در 
تماس هستیم، اکنون چالشی که داریم شناسایی حجم گازی است که 
در آن خطوط لوله بوده و از آنها نشت می کند. پس باید به عواقب آن 

نیز توجه کرد که چه مقدار از آن به جو نشت می کند.
دانا اسپینانت، معاون سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که 
این اتحادیه پس از دریافت نتایج تحقیقات، در مورد اقداماتی در پاسخ 

به انفجارهای نورد استریم تصمیم خواهد گرفت.
این مقام گفت: اوال، اتحادیه باید دقیقا بداند چه اتفاقی افتاده، چه 
چیزی باعث آن شده است و چه کسی مسئول آن است. ما منتظر بررسی 
تحقیقات در مورد آنچه برای خطوط لوله نورد استریم رخ داده است، و 
اجازه دهید منتظر نتیجه تست استرس باشیم تا بتوانیم بهترین تصمیم را 

بگیریم که با نورد استریم ۱ و ۲ چه کاری می توان انجام داد.«
نیتا هیپر، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور داخلی، مهاجرت و 
امنیت داخلی گفت: اتحادیه اروپا قرار است انعطاف پذیری زیرساخت های 
حیاتی خود را در برابر اقدامات »تروریستی و خرابکاری« پس از انفجار و 

نشت خطوط لوله نورد استریم آزمایش کند.

بایـدن: 

ادعای ارضی روسیه در اوکراین را 
هرگز به رسمیت نخواهیم شناخت

روسیه استقالل مناطق زاپوریژیا و خرسون اوکراین را به رسمیت شناخت

رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که این کشور هرگز ادعای مسکو بر قلمرو 
حاکمیتی اوکراین را به رسمیت نشناخته و در صورت الحاق مناطق جدیدی 

از اوکراین به خاک روسیه، واشنگتن تحریم های جدیدی وضع خواهد کرد.
بایدن،  جو  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
کشورهای  نمایندگان  حضور  با  نشستی  در  آمریکا  رییس جمهوری 
جزیره ای اقیانوس آرام، همه پرسی را که توسط نیروهای طرفدار روسیه در 
مناطقی از اوکراین برگزار شد، محکوم کرده و مدعی شد: نتایج این همه 

پرسی توسط روسیه دستکاری شده است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه الحاق چهار منطقه از اوکراین 
را دیروز )جمعه( آغاز کرد. آمریکا در حال همکاری با متحدانش برای 

وضع تحریم های جدیدی علیه روسیه در پاسخ به این اقدام است.
هرگز،  هرگز،  آمریکا  بگویم،  شفاف  می خواهم  گفت:  بایدن 
رسمیت  به  را  اوکراین  قلمرو حاکمیتی  در  روسیه  ارضی  ادعای  هرگز 

شناخت. نخواهد 
این  می رود  انتظار  کرد:  اعالم  چهارشنبه  روز  در  سفید  کاخ  پیشتر 

تحریم ها افراد و نهادهایی درون و خارج از روسیه را هدف قرار دهد که 
از این الحاق حمایت می کنند.

اهداف  با  اوکراین  به  روسیه  حمله  گفت:  آمریکا  جمهوری  رئیس 
»تمامیت  اساسی  اصول  و  ملل  سازمان  منشور  آشکار  نقض  استعماری 

ارضی« و »حق حاکمیت« است.
از سوی دیگر روسیه به دنبال امضای فرمانی از سوی والدیمیر پوتین، 
به  مستقل  کشورهای  عنوان  به  را  اوکراین  زاپوریژیای  و  خرسون  مناطق 

رسمیت شناخت.
اینترنتی شبکه تی.آر.تی، رسانه ها  پایگاه  از  به نقل  ایسنا،  به گزارش 
در  رئیس جمهور روسیه  پوتین،  فرمان هایی که والدیمیر  دادند،  گزارش 
کرد،  امضا  اوکراین  منطقه  دو  این  استقالل  شناختن  رسمیت  به  راستای 

گامی در راستای الحاق رسمی این مناطق به روسیه محسوب می شود.
پوتین در متن این احکام تصریح داشت: دستور به رسمیت شناختن 
به  اوکراین  جنوب  در  خرسون  و  زاپوریژیا  مناطق  استقالل  و  حاکمیت 

عنوان کشور را صادر می کنم.
دو  این  الحاق  تا  است  تدارک  در  روسیه  داده اند  گزارش  رسانه ها 
خاک  به  اوکراین  لوهانسک  و  دونتسک  جمهوری های  همراه  به  منطقه 

خود را رسمی کند.
پوتین گفت که این احکام فورا اجرایی خواهد شد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت قرار است 
الحاق این چهار منطقه اوکراین به روسیه در مراسمی که در آن پوتین یک 

سخنرانی »مهم« ایراد می کند رسمیت یابد.
مناطق  این  حاکمان  مراسم،  این  طی  است  قرار  گفت،  پسکوف 

قراردادهای الحاق به روسیه را در تاالر سنت جورج کرملین امضا کنند.

اوکراین  رئیس جمهور  زلنسکی،  ولودیمیر  اقدام،  این  به  واکنش  در 
اوکراین  ملی  دفاع  و  امنیت  اضطراری شورای  نشست  برگزاری  فراخوان 

طی را داده است.
از سوی دیگر دبیرکل سازمان ملل در واکنش به همه پرسی های برگزار 
شده در چهار منطقه اوکراین بر سر الحاق به روسیه، این همه پرسی ها را 

»تشدید خطرناک تنش« خواند.
به گزارش ایسنا، به نقل از  پایگاه خبری شبکه الجزیره،  آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به برگزاری همه پرسی بر سر الحاق چهار منطقه 
دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون اوکراین به روسیه گفت، طرح روسیه 
برای الحاق این چهار منطقه اوکراین به خاکش به منزله »تشدید خطرناک تنش« 

در جنگ در اوکراین است که چشم انداز صلح را به خطر می اندازد.
گوترش به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: »هر گونه 
تصمیم در راستای پیشبرد طرح الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و 

زاپوریژیای اوکراین ارزش قانونی ندارد و مستحق محکوم شدن است.«
بیش از هفت ماه پس از حمله روسیه به اوکراین و در پی برگزاری 
و  اوکراین  دولت  که  اوکراین  منطقه  چهار  این  در  اخیر  همه پرسی های 
متحدان غربی اش آن را غیرقانونی خواندند، مسکو خود را برای برگزاری 

مراسم رسمی الحاق این چهار منطقه اوکراین به خاکش آماده می کند.
گفت:  همه پرسی ها  این  به  واکنش  در  اظهاراتش  ادامه  در  گوترش 
»می خواهم تاکید کنم این به اصطالح همه پرسی ها، در جریان درگیری های 
فعال مسلحانه در مناطق تحت اشغال روسیه و خارج از چارچوب قانونی و 

اساسی اوکراین اجرا شد. آنها را نمی توان بیان واقعی اراده مردم خواند.«
جهان  در  »جایی  روسیه  به  مناطق  این  الحاق  طرح  گفت،  گوترش 

مدرن ندارد.«

بیانیه ای خواستار گفت وگوی  انگلیس در  آمریکا و 
سازنده و فراگیر در عراق شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز،  آمریکا 
همزمان  کردند،  اعالم  مشترکی  بیانیه  در  انگلیس  و 
اکتبر  اعتراضات  سالگرد  سومین  شدن  نزدیک  با 
۲۰۱۹ عراق و پس از نزدیک به یک سال از گذشت 
انتخابات زودهنگام و عدم تشکیل دولت، همبستگی 
آنها  تالش های  از  حمایت  و  عراق  ملت  با  را  خود 

برای انجام اصالحات دموکراتیک اعالم می دارند.
در این بیانیه آمده است: ما نگران این هستیم که پس 
از چندین ماه مذاکرات داخلی، عراق هنوز دولتی ندارد 
اقتصادی و حکومتی رسیدگی  بتواند به آشفتگی  که 
کند که به نوبه خود باعث شعله ور شدن اعتراضات اکتبر 

و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
نمی توان  است:  شده  ذکر  همچنین  بیانیه  این  در 
با خشونت مسیر اصالحات را هموار کرد و نمی توان 
اجازه داد اقدامات خشونت آمیزی که در ۲۹ و ۳۰ اوت 
شاهد بودیم تکرار شود. تنها روش قانونی برای تحقق 
اصالحات و تشکیل دولتی که پاسخگوی نیازهای مردم 

باشد، گفت وگوی سازنده و فراگیر است.
آمریکا و انگلیس همه طرف ها را به ورود به فرایند 
مسالمت آمیز و قانونی و فراگیر با هدف تشکیل دولتی 
تام االختیار فراخواندند که قادر باشد خدمات را بهبود 

داده و اشتغال زایی  و وحدت ملی را تقویت کند.
بن بست  از  نحوه خروج  است:  آمده  بیانیه  این  در 

سیاسی به عهده عراقی ها است. اما ما به عنوان دوست، همه 
طرف های عراقی را به احترام به نهادهای دولتی، اجازه به آنها 
برای فعالیت مسالمت آمیز و اصالح نظام به شکلی که در 

مقابل ملت عراق به طور کامل مسئول باشد، فرا می خوانیم.
اعالم کرد  عراق  پارلمان  رئیس  دیگر  از سوی 

که ثبات کشورش دیگر اولویت آمریکا نیست.
رئیس  الحلبوسی،  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
پارلمان عراق در مصاحبه ای با شبکه العربیه عربستان 
اعالم کرد: حمایت های واشنگتن از عراق طی مقطع 
اخیر بیشتر از آنکه واقعی باشد، رسانه ای بوده است. 

ثبات عراق در حال حاضر اولویت واشنگتن نیست.
وی گفت: با خروج مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
از پارلمان، کار ائتالف سه گانه )متشکل از ائتالف حاکمیت 
وابسته به الحلبوسی و فراکسیون حزب دموکرات کردستان 

به رهبری مسعود بارزانی و جریان صدر( پایان گرفت.
رئیس پارلمان عراق با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند 
جریان صدر را نادیده بگیرد، تاکید کرد که باید پارلمان 

به انجام فعالیت ها و ماموریت هایش بازگردد.
تصمیم  یک  استعفایش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت  نیست،  تفسیر  و  تاویل  قابل  که  بود  شخصی 
فراکسیون  یک  و  حاکم  فراکسیون  یک  باید  که 

اپوزیسیون در کشور وجود داشته باشد.
الحلبوسی عنوان داشت که همگان باید گفتگو 
را بدون پیش شرط آغاز کنند و اختالفات سیاسی را 

به خارج از صحن پارلمان انتقال ندهند.

یک مقام حقوقی گفت، دادگاه میانمار روز پنجشنبه 
آنگ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در یک 
و  استرالیایی  اقتصاددان  ترنل،  شان  و  جنایی  پرونده 
رسمی  اسرار  قانون  نقض  دلیل  به  را  سوچی  مشاور 

میانمار به سه سال زندان محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از فیگارو، این مقام که 
خواست نامش فاش نشود، گفت که سوچی پس از 
محکوم شدن به همراه ترنل بر اساس قانون اسرار، به 

سه سال حبس محکوم شد.
سه نفر از اعضای کابینه او نیز مجرم شناخته شدند و 

هر کدام به سه سال محکومیت محکوم شدند.
ترنل، ۵۸ ساله، دانشیار اقتصاد در دانشگاه مک 
کواری سیدنی، به عنوان مشاور سوچی خدمت کرده 
به  بازداشت  ماه است که در  به ۲۰  نزدیک  او  بود.. 
سر می برد. هنوز مشخص نیست که آیا این مدت از 

مجازات وی کسر می شود یا خیر.
ترنل پنج روز پس از تسلط ارتش در هتلی در یانگون، 
بزرگترین شهر کشور، دستگیر شد. او کمتر از یک ماه قبل 
از آن از استرالیا به میانمار بازگشته بود تا در سمت جدیدی 
به عنوان مشاور ویژه سوچی فعالیت کند. اگرچه تلویزیون 
دولتی سال گذشته گفت که ترنل به »اطالعات مالی مخفی 
دولتی« دسترسی داشته و سعی کرده از کشور فرار کند. 
ترنل و سوچی وقتی در دادگاه در ماه اوت در دفاع از خود 

شهادت دادند، این ادعاها را رد کردند.
ترنل همچنین به نقض قانون مهاجرت متهم شد، 

برای آن  او چه حکمی  نیست که  اما هنوز مشخص 
دریافت کرده است.

قانون اسرار رسمی دوران استعمار میانمار، داشتن، 
جمع آوری، ضبط، انتشار یا به اشتراک گذاری اطالعات 
دولتی را که »مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید است« 

جرم  می داند. این اتهام حداکثر ۱۴ سال زندان دارد.
این محاکمه، مانند سایر محاکمه های مربوط به 
سوچی، در یک دادگاه زندان برگزار شد و به روی 
صدور  با  مدافع  وکالی  بود.  بسته  مردم  و  رسانه ها 

حکمی از افشای جزئیات رسیدگی منع شدند.
پرونده های جنایی متعدد علیه سوچی ۷۷ ساله به 
و  او  بدنام کردن  برای  تالشی  عنوان  به  طور گسترده 
جلوگیری از بازگشت او به سیاست تلقی می شود. او 
پیش از این نیز پس از محکومیت به واردات غیرقانونی و 
داشتن دستگاه های واکی تاکی، نقض محدودیت های 
کرونا، فتنه، تقلب در انتخابات و پنج اتهام فساد، به ۲۰ 
سال حبس تعزیری محکوم شده بود. سوچی بر اساس 
این کشور همچنان در هفت  فساد در  با  مبارزه  قانون 
مورد محاکمه می شود که مجازات هر یک از آنها تا ۱۵ 
سال زندان و جریمه نقدی است. انتظار می رود وکالی 
مدافع در روزهای آینده برای ترنل، سوچی و سه وزیر 
سابق: سو وین و کیاو وین، هر دو وزیر سابق برنامه ریزی 
و دارایی، و ست آنگ، معاون وزیر در همان وزارتخانه، 
درخواست  محرمانه  پرونده  برای  آینده  روزهای  در 

تجدید نظر کنند.

دعوت آمریکا و انگلیس 
برای گفت وگوی فراگیر در عراق

حکم سه سال زندان دیگر 
برای آنگ سان سوچی

وزیر دفاع ترکیه: 

پایگاه های پ.ک.ک را در ۱۴۰ کیلومتری مرز عراق هدف قرار دادیم

وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد، این کشور طی روزهای اخیر پایگاه های حزب کارگران 
کردستان را در ۱۴۰ کیلومتری مرز عراق هدف قرار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری روسیا الیوم، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفت: ما دوشنبه عملیات هوایی را 
در شمال عراق در منطقه »اسوس« در ۱۴۰ کیلومتری مرزها انجام دادیم و یک پایگاه 
فرماندهی حزب کارگران کردستان »پ.ک.ک«  را هدف قرار دادیم و ۱۶ مخفیگاه 
را منهدم کردیم. ارتش ترکیه از اواسط آوریل عملیاتی را علیه پایگاه های پ.ک.ک 
در شمال عراق آغاز کرده است و تهدید کرده که حمله گسترده ای را علیه نیروهای این 

حزب در شمال سوریه برای ایجاد منطقه امنیتی در طول مرزهای جنوبی انجام می دهد.

اذان ظهر :                      11:54
غروب آفتاب :                17:48
اذان مغرب :                   18:07
نيمه شب :                     23:12
اذان صبح فردا :            04:36
طلوع آفتاب فردا :          06:00

در پی وقوع انفجار انتحاری که یک مرکز آموزشی را در غرب کابل، 
نفر   ۴۰ و  نفر کشته   ۳۰ داد، دست کم  قرار  افغانستان هدف  پایتخت 

دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی اعالم کردند 

که این انفجار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رخ داد.
انتحاری  عامل  یک  توسط  انفجار  این  که  کردند  اعالم  رسانه ها 

صورت گرفت.
خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان به نقل از یک مسئول دولتی اعالم کرد 
که ده ها دانش آموز در پی انفجار انتحاری که آنها را در هنگام برگزاری 

امتحانات در یکی از مدارس غرب پایتخت هدف قرار داد، زخمی شدند.
یک منبع دولتی تاکید کرد که در پی این انفجار، ۳۰ نفر کشته و 

۴۰ نفر زخمی شدند.
از سوی دیگر، خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل وقوع این انفجار را 

تایید کرد و گفت که پلیس اطالعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.
مسئول  را  طالبان  دولت  عراق  صدر  جریان  رهبر  دیگر  سوی  از 
حمله به شیعیان در این کشور دانست و از عربستان خواست برای حل 

اوضاع افغانستان مداخله کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر 
انتقاد کرده و  به شدت  از گروه طالبان  توئیتی  جریان صدر عراق در 
گفت: این گروه مسلمانان را می ترساند. من مسئولیت کامل انفجارهایی 
طالبان  بر عهده دولت  قرار می دهد  را هدف  افغانستان  که شیعیان در 
می گذارم. این حمالت احتماالً در آینده سنی هایی را که روش طالبان 
از آنچه که  نیز مورد هدف قرار دهد. این دولت اگر  را قبول ندارند 
نزدیک  اختیار کند  برابر آن سکوت  در  و  باشد  اتفاق می افتد راضی 
به تروریسم و دور از میانه روی است و اگر در حمایت از ملت خود 
کوتاهی کند یک دولت بی لیاقت است و جامعه بین المللی باید برای 

پایان دادن به رنج و مشکالت ملت افغانستان مداخله کند.
وی گفت: ما از عربستان می خواهیم درباره حوادث افغانستان وارد 
عمل شود. این وظیفه شرعی عربستان در مقابل خداوند است. همچنین 
از شیعیان افغانستان می خواهیم برای پایان یافتن مشکالتشان متحد شوند 

و در بیان خواسته هایشان بر خداوند توکل داشته باشند.

زیرا  رئیس جمهور شکست خورد.  انتخاب  در  پنجشنبه  لبنان  پارلمان 
هیچ نامزدی نتوانست دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز،  هیچ یک از اسامی ارائه شده 
توسط نمایندگان نتوانست ۸۶ رای به دست آورد، این تعداد رای، برای هر 

نامزدی جهت ورود به کاخ بعبدا در مرحله اول مورد نیاز است.
در دور اول رای گیری، تعداد برگه های رای سفید به ۶۴ عدد رسید. 
میشل معوض، نماینده لبنانی ۳۶ رای  و سلیم اده، نامزد ریاست جمهوری 

نیز ۱۱ رای به دست آورد. همچنین ۱۲ برگ شامل عبارات دیگری بود.
جلسه پارلمان صبح پنجشنبه به ریاست نبیه بری، رئیس پارلمان و با 
حضور ۱۲۲ نماینده از مجموع ۱۲۸ نماینده برگزار شد. حد نصاب مورد نیاز 

برای این امر ۸۶ نماینده است. در حالی که برخی نمایندگان غایب بودند.
قرار بود دور دوم رای گیری برگزار شود اما بعد از خروج تعداد 
زیادی از نمایندگان از سالن در پایان دور اول رای گیری، جلسه به حد 

نصاب قانونی نرسید و نبیه بری جلسه پنجشنبه را لغو کرد.
وی درباره تاریخ برگزاری جلسه دوم برای انتخاب رئیس جمهور گفت: 

هر وقت ببینم توافقی وجود دارد، برای برگزاری جلسه دعوت خواهم کرد.
اول  از  لبنان  جدید  جمهور  رئیس  انتخاب  برای  قانونی  مهلت 
بسیاری  داشت.  خواهد  ادامه   ۲۰۲۲ اکتبر   ۳۱ تا  و  شد  آغاز  سپتامبر 
برای  توافق سیاسی  نتیجه عدم وجود  در  لبنان  بینی می کنند که  پیش 
مرحله  وارد   ، قانونی  مقرر  مهلت  پایان  از  قبل  رئیس جمهور  انتخاب 

خالء ریاست جمهوری خواهد شد.
به موجب قانون، انتخاب رئیس جمهور با اکثریت دو سوم مجموع 
اعضای پارلمان متشکل از ۱۲۸ نماینده یعنی ۸۶ نماینده و در دور دوم 

با اکثریت مطلق یعنی ۶۵ نماینده انجام خواهد شد.
پیشتر رئیس پارلمان لبنان در سخنانی اظهار کرد که تشکیل دولت 
از یک ضرورت  فراتر  انتخاب رئیس جمهور  اما  بوده  یک ضرورت 
است تا از این طریق، راه به روی کسانی که چشم به بروز خالء در نهاد 

ریاست جمهوری دارند، بسته شود.
 وی گفت: ما خواهان تشکیل دولت در سریع ترین زمان ممکن 
میشل عون،  نتایج نشست آتی  از  نمی خواهیم  این وجود  با  اما  هستیم 
رئیس جمهور و نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان پیشی بگیریم.

به دنبال تشدید تنش ها در شبه جزیره کره بر سر پرتاب موشک از سوی 
کره شمالی، نیروی دریایی ارتش های کره جنوبی، آمریکا و ژاپن برای 
نخستین بار در پنج سال گذشته دیروز )جمعه( رزمایش سه جانبه ضد 

زیردریایی برگزار کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این رزمایش سه جانبه 
در آب های بین المللی نزدیک به ساحل شرقی شبه جزیره کره یک روز 
پس از آن برگزار شد که کره شمالی دست به پرتاب دو موشک بالستیک 
از سمت ساحل شرقی خود همزمان با بازدید کاماال هریس، معاون رئیس 

جمهور آمریکا از منطقه غیرنظامی شده مرز دو کره زد.
پرتاب های موشکی آزمایشی کره شمالی در روز پنجشنبه سومین 
گذشته  روز  پنج  در  کشور  این  توسط  پرتاب هایی  چنین  از  مورد 

محسوب می شود.
تعداد  میالدی  جاری  سال  از  گذشته  مدت  در  شمالی  کره 

بی سابقه ای آزمایش موشکی انجام داده است.
این  از  هدف  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  جنوبی  کره  دریایی  نیروی 
فزاینده  تهدیدهای  به  پاسخگویی  برای  نیروها  توانایی  بهبود  رزمایش 
بالستیک  موشک های  زمینه  در  جمله  از  شمالی،  کره  زیردریایی های 
پرتابی از زیردریایی )SLBM( همزمان با ادامه تهدیدات هسته ای و موشکی 

پیونگ یانگ از طریق پرتاب های آزمایشی موشک های بالستیک است.
نیروی دریایی آمریکا نیز اعالم کرد، این رزمایش باعث ارتقای قابلیت 
عملیات مشترک و هماهنگی تاکتیکی و فنی بین این سه کشور خواهد شد.

همچنین نیروی دریایی ارتش های آمریکا و ژاپن اعالم کردند، انتظار 
می رود این رزمایش ها همزمان با تنش بر سر اقدامات چین در تنگه تایوان 

باعث حمایت از »یک منطقه هند-اقیانوسیه آزاد و باز« شود.
یک چنین مانورهای ضد زیردریایی از سال ۲۰۱۷ به دلیل رویکرد 
دولت سابق کره جنوبی در پیگیری بهبود روابط بین دو کره و تسهیل 
واشنگتن  و  یانگ  پیونگ  میان  هسته ای  سالح  خلع  سر  بر  مذاکرات 

برگزار نشدند.
یون سوک یول، رئیس جمهور جدید کره جنوبی که در ماه مه به 
قدرت رسید، قول داد همکاری امنیتی سه جانبه با آمریکا و ژاپن را برای 

مقابله بهتر با تهدیدات تسلیحاتی در حال تحول کره شمالی تقویت کند.

در حمله  به یک مرکز آموزشی بیش 
از 30 دانش آموز افغان کشته شدند  

پارلمان لبنان در انتخاب 
رئیس جمهور شکست خورد

رزمایش ضدزیردریایی 
آمریکا، کره جنوبی و ژاپن

جو بایدن - ریيس جمهوِری آمریکا

 پيامبر اکرم)ص( :

اثنان یعجلهما اهلل فی الدنيا البغی وعقوق الوالدین.

دو چيز را خداوند در این جهان کيفر می دهد: 
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

کنزالعمال، ج 16، ص 462، ح 45458
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده
گروس  کیمیای  و سهامداران شرکت سهامی  کلیه ی شرکاء  از  بدینوسیله 
 10320129861 ملی  شناسه  و   367531 ثبت  شماره  به  ارغوان 
شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
تشکیل  شرکت  محل  در   1401/7/23 مورخ  صبح   11 ساعت  در   که 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور مجمع عمومی فوق العاده :  نقل و انتقال سهام شرکت

هیات مدیره 

آگهی دعوت 
آگرین  نوین  صنعت  آلومینیوم  شرکت  سهامداران  شرکاء/  کلیه  از  بدینوسیله 
به  14005829771دعوت  ملی  شناسه   2339 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
در  که  شرکت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل 
ساعت10:00 صبح مورخ1401/7/20  در محل شرکت تشکیل می شود حضور 

رسانند. بهم 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: 1. انتخاب وتعیین سمت هیات 

مدیره   2- انتخاب و تعیین بازرسان    3-تعیین وضعیت دارندگان حق امضا
هیئت مدیره

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ناردانه پاسارگاد سهامی خاص
)در حال تصفیه( به شماره ثبت 733و شناسه ملی 10320776568

پاسارگاد  ناردانه  شرکت  بستانکاران  کلیه  از  تجارت  قانون   225 ماده  اجرای   در 
)در حال تصفیه( به شماره ثبت 733 که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی به شماره 
21649 مورخ 98/4/23 منتشر گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 
6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه 
خانم زهره محبی جزال  به آدرس زنجان خ خرمشهر چهار راه معلم پ 111 طبقه اول کد 
پستی 4516733376مراجعه نمایند. بدیهی است که شرکت در مورد هرگونه ادعای 

احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه زهره محبی جزال

آگهی دعوت شرکت تجهیزات دانیال روژ با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 407397 و شناسه ملی 10320590379

با  روژ  دانیال  تجهیزات  شرکت  شرکای  کلیه  از  بدینوسیله 

ملی  شناسه  و   407397 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت 

10320590379  دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومي 

فوق العاده که در تاریخ  1401/7/21   ساعت  10 صبح  و 

مجمع عمومی فوق العاده که در همان تاریخ، ساعت 12  در 

محل اصلی شرکت تشکیل مي گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: کاهش سرمایه شرکت 

از طریق خروج شریک

از  سرمایه  افزایش  العاده:  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  دستور 

شرکا الشرکه  سهم  افزایش  طریق 
هیئت مدیره

بررسی بازار مسکن 50 متری در تهران
بررسی بازار مسکن تهران حاکی از آن است که یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۸ 

بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد تومان بسته به امکانات آن قیمت گذاری شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران حاکی از 
آن است که یک واحد 46 مترمربعی ۲۳ ساله بدون پارکینگ با قیمت ۲ 
میلیارد تومان برای فروش،  قیمت گذاری شده است. در واقع هر مترمربع این 

آپارتمان 4۳ میلیون و 47۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
یک واحد ۵۰ متری ۲۳ ساله بدون پارکینگ با قیمت ۱.9 میلیارد تومان، 
آپارتمان ۵۰ متری ۱۸ سال ساخت با پارکینگ و انباری و بدون آسانسور با 
قیمت ۲.۲ میلیارد تومان، واحد مسکونی ۵۰ مترمربعی )در سبالن( با قیمت 
یک میلیارد و ۸9۰ میلیون تومان )هر مترمربع ۳7.۸ میلیون تومان( و آپارتمان 
۵۰ متری 7 سال ساخت با قیمت یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومانی بعنی به ازای 

هر مترمربع ۳۰.6 میلیون تومان در فایل فروش قرار داده شده است.
همچنین واحد ۵۰ متری واقع در گلبرگ غربی ۳ سال ساخت با 
پارکینگ، انباری و آسانسور ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شده است. یک دستگاه آپارتمان ۵۰ متری بدون پارکینگ با عمر ۳ سال 
دارای انباری و آسانسور یک میلیارد و ۲9۰ میلیارد تومان قیمت گذاری 

شده است، یعنی هر مترمربع ۲۵.۸ میلیون تومان.

ایران در ابوموسی اسکله
 تفریحی - تجاری می سازد

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در زمان حاضر ۵ جزیره استان در حوزه دریایی 
و بندری زیرکاربری رفته است، گفت:  برای سایر بنادر استان هم به ویژه جزیره 

استراتژیک ابوموسی اسکله های تفریحی و تجاری ساخته می شود.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای 
تفاهمنامه با وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: به جهت وجود کریدورهای 
ریلی و آزادراهی شمال – جنوب و نیز شرق – غرب، ایران می تواند محور 
ترانزیت کاال در منطقه و حتی جهان باشد. وی افزود:  ظرفیت جابه جایی بار 
در منطقه قفقاز و آسیای میانه حدود ۲۰۰ میلیون تن برآورد می شود که در 
صورت جذب تنها ۲۰ درصد از این میزان توسط کشورمان، درآمد سرشاری 
)به اندازه درآمد نفتی کشور( نصیب ایران خواهد شد. وی از اخذ مجوز پس 
از تالش یکساله در هیئت دولت در راستای برطرف کردن موانع حمل و نقل 
هوایی، دریایی و ریلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با کمک وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زمینه حضور تعداد زیادی توریست و 
گردشگر خارجی در ایام برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ میالدی قطر در بنادر 
جنوبی کشورمان به ویژه کیش فراهم شود. دوستی، استاندار هرمزگان نیز با 
اشاره به وجود ۱۵ جزیره در این استان و اینکه در زمان حاضر تنها ۵ جزیره 
در حوزه دریایی و بندری زیر کاربری رفته است، گفت: برای سایر بنادر 
استان هم به ویژه جزیره استراتژیک ابوموسی اسکله های تفریحی و تجاری 
ساخته می شود. اسالمی معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم با اشاره 
به خدمت رسانی به ۲۲ میلیون گردشگر دریایی تا پیش از شیوع کرونا، استان 
هرمزگان را هاب گردشگری دریایی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد با 
توجه دوباره به این حوزه مهم، بندر عباس، نخل خدا و جزیره هرمز به زودی 

به پایگاه اصلی توسعه گردشگری دریایی تبدیل شوند.

انتقاد مجلس
از وضعیت ایرالین ها
تاخیرهای متعدد و خدمات رسانی بدون 

کیفیت ایرالین ها پذیرفتنی نیست

گفت:  ایرالین ها  وضعیت  از  انتقاد  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
بدون  و  کم  رسانی  خدمات  و  مبنا  بدون  متعدد،  قیمت های  تاخیرهای 

کیفیت ایرالین ها پذیرفتنی نیست.
ناوگان  از وضعیت  ارزیابی  ایسنا در  با  یوسفی در گفت وگو  مجتبی 
بودن  رها  و  یله  بی برنامگی،  گسیختگی،   لجام  گفت:  کشور  هواپیمایی 
گرفتن  نادیده  معنای  به  این  البته  که  شاهدیم  را  کشور  هوایی  صنعت 

عملکرد متخصصان نیست.
می دهد  انجام  را  خود  تالش  هواپیمایی  سازمان  داد:  ادامه  وی 
مورد  باید  که  است  موضوعی  پروازها  شدن  چارتری  و  شدن  کم  اما 
اندازه ای  به  قدرت  که  می دهد  رخ  زمانی  چارتر  گیرد.  قرار  رسیدگی 
باشد که از بین ۲۰ پرواز یکی را انتخاب کنیم نه اینکه فقط یک پرواز 
نیاز  از  سوءاستفاده  معنای  به  این  شود؛  چارتر  پرواز  همان  بعد  باشد 

مردم است.

که  حرف  این  کرد:  خاطرنشان  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
هواپیما فقط مخصوص افراد مرفه است،  درست نیست؛ بیماران و کسانی 

که کار اداری هم دارند از هواپیما استفاده می کنند.
است،   توسعه کشور دسترسی آسان  زیرساخت  اینکه  بیان  با  یوسفی 
داشته  محرومی  منطقه  در  سرمایه گذاری  قصد  فردی  است  ممکن  افزود: 

باشد و قطعا باید از هواپیما استفاده کند.
تاخیرهای  نیست؛  پذیرفتنی  ایرالین ها  وضعیت  گفت:  همچنین  وی 
را  کیفیت  بدون  و  کم  رسانی  خدمات  و  مبنا  بدون  قیمت های  متعدد،  
شاهدیم که اگر وضعیت بهبود پیدا نکند، باید از ابزارهای نظارتی مان برای 

بهبود شرایط استفاده کنیم.

کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس  پیشتر  درحالی 
افزایش ۳۰ درصدی بلیت هواپیما را رد کرده بود که 
یا  برای رد  قیمت مطرح شد.  افزایش  بار دیگر زمزمه 
انجمن  و  هواپیمایی  سازمان  مسئوالن  با  ماجرا  تایید 
هیچکدام  که  شده  گرفته  تماس  هواپیمایی  شرکتهای 

پاسخگو نبودند.
رئیس  امسال  مردادماه  اواسط  تسنیم،  گزارش  به 
 ۳۰ افزایش  از  اینکه"  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون 
جلوگیری  داخلی  پروازهای  بلیت  قیمت  درصدی 
حال  در  عمدا  ایرالین ها  برخی  گفت:  کرده ایم" 

زمین گیر کردن هواپیماها هستند.
مصوبه  به  اشاره  با  کوچی  رضایی  محمدرضا 
قیمت  درصدی   ۳۰ افزایش  برای  پیش  ماه  سه 
عالی  شورای  توسط  داخلی  پروازهای  بلیت 
کار  این  که  است  ماه  سه  کرد:  اظهار  هواپیمایی، 

کرده ایم. متوقف  را 
شرکت  های  برخی  بین  این  در  داد:  ادامه  وی 
را  خود  هواپیماهای  غیرمستقیم  به طور  هواپیمایی 

زمین گیر می کنند.
دلیل  همین  به  داد:  توضیح  باره  این  در  وی 
زمان  در  می شود.  تهیه  سختی  به  پرواز  بلیت  نیز 
مسافری  ناوگان  از  فروند   ۱۱۵ حدود  حاضر 
ناوگان  که  است  حالی  در  این  است.  فعال  کشور 

فروند   4۰۰ حدود  دارای  کشور  مسافربری  هوایی 
پیماست. هوا

این  به  پاسخ  در  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
پرسش که آیا برخی شرکت های هواپیمایی عمدا در 
جهت  فشار  برای  خود  ناوگان  کردن  زمین گیر  حال 
شدن  زمین گیر  دلیل  گفت:  هستند،  قیمت ها  افزایش 
هواپیماها ترکیبی از اقدامات عمدی و غیرعمدی است. 
به عبارت دیگر ایرالین ها از یک طرف می گویند قطعه 
نداریم و قطعات معیوب شده است. هم این که  به دنبال 

افزایش قیمت بلیت پروازها هستند.
رضایی کوچی در پاسخ به این پرسش که مجلس 
بلیت  قیمت  افزایش  برابر  در  می تواند  زمانی  چه  تا 
 ۳۰ افزایش  این  کرد:  اضافه  کنند،  مقاومت  پروازها 
و  شده  تصویب  هواپیمایی  عالی  شورای  در  درصدی 

ایرالین ها در انتظار ابالغ آن هستند.
وی با یادآوری این که ایرالین ها برای یک ساعت 
پرواز حدود 9۳۰ هزار تومان دریافت می کنند، تصریح 
به  پرواز  ساعت  یک  درصدی   ۳۰ افزایش  با  کرد: 
این در  البته  افزایش می یابد،  حدود ۱.۲ میلیون تومان 

صورتی است که شرکت ها تخلف نکنند.
 انکار سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس سازمان  بعد،  هفته  بود که ۲  این در حالی 
افزایش  امسال  این که  بیان  با  کشوری  هواپیمایی 

قیمت ها را در همه حوزه ها داشته ایم، گفت: دیماه سال 
در  و  دادیم  را کاهش  بلیت  قیمت  گذشته ۱۵ درصد 

سایت ایرالین ها آنرا همچنان کنترل می کنیم.
شرکت های  افزود:  محمدی بخش  محمد 
در  داده  روی  اتفاقات  تمام  به  توجه  با  هواپیمایی 
قیمت ها که در صنعت  افزایش  و  حوزه های مختلف 
قیمت  افزایش  درخواست  دارد،  وجود  هوانوردی 

داشته اند. را  هواپیما  بلیت 
شد:  یادآور  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
مطرح  هواپیمایی  عالی  شورای  در  درخواست  این 
اطالع رسانی  آنرا  شدن  نهایی  صورت  در  که  شده 

کرد. خواهیم 
محمد ی بخش در پاسخ به این پرسش که افزایش 
می کنید،  تایید  را  هواپیما  بلیت  قیمت  درصدی   ۳۰

گفت: این عدد را تایید نمی کنیم.
طی روزهای اخیر اتفاقاتی در بخش حمل ونقل 
شدن  عملیاتی  شائبه  که  داده  روی  کشور  هوایی 
افزایش  را  هواپیما  بلیت  قیمت  درصدی   ۳۰ افزایش 

داده است.
هواپیمایی  شرکت های  انجمن  آن که  یکی 
خود  سایت  از  را  داخلی  پروازهای  قیمت  لیست 
پیش  انجمن  این  معمول  به طور  است.  کرده  حذف 
فایل  جدید  لیست  بارگذاری  برای  نرخ،  افزایش  از 

نشانی  به  سایت  بلیت  نرخ  آیکون  از  را  قیمت ها 
پاسخگوی  عدم  دیگر  نکته  می کند.  حذف   aira.ir
است.  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر  و  رئیس 
این  با دبیر و رئیس  تماس های مکرر خبرنگار تسنیم 
بر  در  نتیجه ای  گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا  انجمن 

است. نداشته 
هواپیمایی  سازمان  مسئوالن  دیگر  سوی  از   
رفته اند.  به سفر  با همدیگر  هستند که گویا  کشوری 
سازمان  این  مسئوالن  از  هیچکدام  همراه  تلفن 
در  سخنگو  و  هوانوردی  معاون  رئیس،  جمله  از 

نیست. دسترس 
هواپیمایی  شرکت های  انجمن  قبل  چندی 
بود.  شده  هواپیما  بلیت  قیمت  آزادسازی  خواستار 
دستور  با   94 سال  آذرماه  که  است  حالی  در  این 
قیمت  شهرسازی  و  راه  اسبق  وزیر  آخوندی  عباس 

بود. بلیت هواپیما آزادسازی شده 
از  دولت  حمایت های  قانون  اجرای  با  بود  قرار 
تحویل  یعنی  آنها  مهم ترین  و  هواپیمایی  شرکت های 
سوخت یارانه ای نسیه به ایرالین  ها قطع شود، اما طی 7 
سال اخیر نه تنها از حمایت های دولت کاسته نشده که 
بیشتر هم شده است. نمونه بارز این اتفاق، دوران شیوع 
قیمت  افزایش  و  وام  پرداخت  با  بود که دولت  کرونا 

بلیت شرکت های هواپیمایی را حمایت کرد.

اخبار متناقض درباره افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما 
مسئوالن هواپیمایی پاسخگو نیستند
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