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اوقات شرعی به افق تهران
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اشغال ايران توسط متفقين در جريان جنگ جهاني دوم )1320ش(   عمليات اورامانات در شرق اورامانات توسط سپاه )1360ش(    آغاز نخستين دوره مذاكرات صلح بين ايران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد )1367ش(    ارتحال عالمه محقق محمد جواد نجفی صاحب امروز در تاریخ
تفسير آسان )1377ش(  سپيده دم امروز قواي شوروي از شمال و مشرق و قواي انگلستان از جنوب، كشور ايران را مورد حمله زميني، هوائي و دريائي قرار دادند.)1320 ش(   رحلت محدث بزرگ آيت اهلل حاج  شيخ عباس قمي  صاحب مفاتيح الجنان)1359 ق(

گزارش


رسولاكرم)ص(:

 اگركسی گنهکار را سرزنش كند به آن مبتال می  شود، اگر از او غيبت كند 
گنهکار شود و اگر به گناه او راضی باشد، شريك وی است.

» آگهی کاهش اختیاری سرمایه «
شرکت : پیشتازان صنعت فوالد کویر  )سهامی خاص(

  شماره ثبت  : 7996   سرمایه ثبت شده :  120.000.000.000
 )یکصد و بیست میلیارد ریال(  شناسه ملی : 14004130058

از آنجائیک�ه هیئ�ت مدیره ش�رکت تصمیم به کاهش س�رمایه از مبلغ 
120.000.000.000ری�ال ب�ه مبل�غ 12.000.000.000ری�ال دارد 
به کلیه س�هامداران و بس�تانکاران اعالم میگردد ، چنانچه نس�بت به 
کاه�ش س�رمایه اعالم ش�ده اعتراض دارن�د برابر م�اده 192 قانون 
تجارت می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ نش�ر این آگهی اعتراض 
خود را نس�بت به کاهش سرمایه به دادگاه عمومی شهرستان سمنان 
تقدی�م نمایند و گواهی مش�عر ب�ر تقدیم دادخواس�ت را به واحد ثبت 

شرکتهای اداره ثبت اسناد و امالک سمنان تحویل نمایند.

رئیس هیئت مدیره:
پالیزا رضاپور جدیدی

   نائب رئیس هیئت مدیره :
  مژگان علوی 

عضو هیئت مدیره:  
دینا توکلی طرقی

تجدید آگهى مناقصه
(ارزیابى کیفى)   (1398/3247)

روابط عمومى شرکت گاز خراسان رضوى

ول
ت ا
نوب

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: مناقصه اصالح و  تقویت  ایستگاهها و شبکه تغذیه و توزیع ناحیه گازرسانى کاشمر

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط:
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى

ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى
5- مهلت اعالم آمادگى: از تاریخ 98/06/03 لغایت آخر وقت ادارى 98/06/10

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/06/24
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى : دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر 

آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبى نگین، امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن میباشد. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى،کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات 
بیشتربا تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/6/3            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/6/4

آگهى اصالحیه

مهدى ناصرى مقبل -سرپرست شهردارى کمال شهر

شهردارى کمال شهر

در آگهى مناقصه عمومى منتشره در روزنامه سیاست روز 
موضوع  با  شهر  کمال  شهردارى   1398 مرداد   30 مورخه 
ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده جهت نصب پله برقى 
که  گردیده  درج  کرج  شهردارى  اشتباه  به  شهردارى  آرم 

بدینوسیله اصالح مى گردد.
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

برخالف تبليغات محافل رسانه ای غربی كه ترويج كننده پوشش 
به س��بك غربی يا همان ولنگاری پوشش��ی هستند، نتايج يك 
نظرس��نجی اتحاديه اروپا نشان می دهد كه اكثر مردم ساكن در 
محدوده جغرافيايی اين اتحاديه »آزادی پوش��ش« را باعث آزار 

جنسی می دانند.
 دهها س��ال اس��ت كه دولت های اروپايی و رسانه های غربی در 
گوش مردم خود می خوانند كه پوشش هركس به خودش مربوط 

است و كاًل زنان هرچه برهنه تر باشند، مسئله عادی تر می شود.
جالب اينکه تالش دارند همين طرز فکر را به كش��ورهای ديگر 
هم صادر كنند كه هرچه برهنگی بيشتر شود، مسئله عادی تر و 
تجاوز جنسی كمتر می شود. اكنون يك نظرسنجی گسترده در 
س��طح اروپا، نش��ان می دهد به رغم تمام اين تالش های چند ده 
س��اله، مردم س��اكن در اتحاديه اروپا معتقدند طبيعی است اگر 
زنی با لباس نامناس��ب در خيابان حضور پيدا كند، تجاوز به وی 

"طبيعتاً" احتمال زيادی دارد.

آمار تجاوز جنسی به زنان سوئیسی 
س��ازمان عفو بين الملل در گزارش��ی از ميزان قابل توجه آزار و 

اذيت های جنسی در كشور سوئيس خبر می دهد.
يکی از معضالتی كه زنان كش��ور توس��عه يافته  سوئيس را هدف 
ق��رار داده، آمار و ميزان  قابل تام��ل آزار و اذيت عليه زنان اين 
كشور است؛ بسياری از زنان اين كشور مورد سوءقصد و آزارهای 
جنسی قرار می گيرند. يکی از داليلی كه باعث اعتصاب و اعتراض 
زنان در 14 ژوئن 2019 در سوئيس شد، ميزان آزار و اذيتی بود 
كه توس��ط مردان بر عليه زنان انجام می شد. قانون سوئيس در 

مقابل بسياری از اين خشونت ها سکوت می كند!
به گ��زارش اينديپندنت،  يك مطالعه جديد نش��ان می دهد در 
سوئيس ميزان تجاوز و خش��ونت جنسی به طرز حيرت انگيزی 
باال اس��ت و اين مس��ئله از نظر عادی در اين كش��ور رواج دارد؛  
براساس نظرسنجی سازمان عفو بين الملل ، در مصاحبه با 4هزار 
و 495 زن و دختر 16 س��اله به باال ، ميزان قابل توجهی از زنان 
بر اثر خشونت های جنسی و عدم پشتيبانی قانون از آنها، زندگی 

خود را از دست می دهند. 
بر اس��اس نظرسنجی اين سازمان ، 22درصد از زنان 16 سال به 
باال در سوئيس در معرض خش��ونت های جنسی قرار گرفته اند 
و 59 درص��د از آنان در مع��رض آزار و اذيت  به صورت لمس و 
تماس جسمی نزديك هستند؛ اين گزارش حاكی از آن است كه 

از هر 5 زن مورد بررس��ی، يك نفر در معرض خش��ونت جنسی 
قرار می گيرد و 20 درصد از زنان مورد بررس��ی، مورد تجاوز قرار 
گرفته اند؛ در طی 10 س��ال گذشته، ساالنه به طور متوسط 25 
نفر به دليل خشونت های جنس��ی در سوئيس كشته می شوند؛ 
75درصد قربانيان زن يا دختر هستند. "مانون شيك" مديرعامل 
عفو س��وئيس، در اين رابطه می گويد: »اين نظر س��نجی نه تنها 
ميزان تجاوز جنس��ی و خش��ونت جنسی عليه زنان را نشان می 
دهد، بلکه ميزان گزارش��گری را نيز به طرز ش��گفت آور نش��ان 

می دهد.« 
"مانون شيك" با معيوب خواندن سيستم عدالت اين كشور ادامه 
 می دهد: ننگ اجتماعی و عدم اعتماد به سيستم عدالت ، به اين 
معنی است كه زنان و دختران در گزارش حمالت ناكام هستند و 
بسياری از آنان هنگام مراجعه با شکست رو به رو می شوند؛ تنها 8 

درصد از زنان مورد بررسی اين حمله را به پليس گزارش دادند.
براساس كنوانسيون استانبول ، كه در سال 2017 توسط سوئيس 
تصويب شده ، تجاوز جنسی و ساير اقدامات غيرقابل اجتناب از 
سنخ جنس��ی بايد به عنوان جرايم جنايی طبقه بندی شوند؛ با 
اين حال ، قانون س��وئيس هنوز تجاوز را بر اس��اس عدم رضايت 
تعيين نمی كند؛ در عوض، از تعاريفی استفاده می كند كه مبتنی 
بر خشونت جسمی ، تهديد يا اجبار است. بسياری از مردم كشور 
سوئيس به قانون منسوخ اين كشور اعتراض دارند؛ آنان خواهان 

رسيدگی به اينگونه جرايم هستند. 
براساس نتايج يك نظرس��نجی اتحاديه اروپا،  اكثر مردم ساكن 
در محدوده جغرافيايی اين اتحاديه »آزادی پوشش« را باعث آزار 
جنسی می دانند؛ اين نظرسنجی نشان می دهد به رغم تمام اين 
تالش های چند ده س��اله، مردم ساكن در اتحاديه اروپا معتقدند 
كه طبيعی است اگر زنی با لباس نامناسب در خيابان حضور پيدا 
كن��د، مورد تجاوز قرار گيرد؛ برخی از كارشناس��ان به اين نکته 

اذعان می كنند كه برهنگی، جامعه ی اروپايی را در معرض خطر 
آزار و اذيت های جنسی قرار داده است.

خشونت جنسی در فرانسه
آمار و گزارش ها حکايت از هفت برابر بودن آزار و اذيت جنس��ی 

در فرانسه نسبت به ديگر كشورها دارد.
آزار و اذيت جنس��ی يکی از نگرانی های زنان فرانس��وی در اين 
كش��ور است؛ بس��ياری از زنان در فرانس��ه هنگامی كه بيرون از 
منزل هس��تند، مورد آزار و اذيت مردان قرار می گيرند؛ بسياری 
از اين تجاوزات در س��کوت باقی  می ماند و توسط قربانيان فاش 
نمی شوند. در سال 2018 جنبشی به نام »ME TOO« توسط 
زنان فرانسوی به راه افتاد كه به دنبال تصويب قانونی در مورد آزار 
و اذيت زنان بودند؛ زنان فرانس��وی با آشکار كردن آزار و اذيت ها 

سعی داشتند از اين عمل جلوگيری كنند؛ آنان خواهان برخورد 
با متجاوزين بودند.

"رصدخانه ملی جرائم و عدالت كيفری فرانسه" ONDRP، در 
اولين گزارش خود درمورد اين موضوع آماری را منتشر می كند؛ 
براس��اس اين آمار 267هزار نفر كه 90درصد آنان زن بودند، در 
بين سال های 2016تا 2018 مورد آزار و اذيت قرار  گرفتند؛ اين 
آژانس اشاره دارد كه بيشتر موارد آزار و اذيت جنسی در وسايل 
حمل و نقل عمومی اتفاق  می افتد؛ تنها 220هزار نفر از قربانيان 
در وسايل حمل و نقل عمومی مورد آزار متجاوزين قرار گرفته اند! 
قط��ار و اتوبوس در حال حركت، مانع از فرار قربانيان می ش��ود 
و متجاوزان به راحتی نيت س��وء خ��ود را پيگيری می كنند. در 
نظرس��نجی بنياد تامسون رويترز كه در ماه اكتبر 2018 منتشر 
ش��د، پاريس به س��ومين ش��هر دوس��تدار زن و چهارمين شهر 
كم خطر از لحاظ خش��ونت جنس��ی قرار گرفت، اما بسياری در 
ش��بکه های اجتماعی خالف اين مطلب را ذكر می كنند؛ "اكرام 

موستوايی" يکی از قربانيان در صفحه  اجتماعی خود می نويسد: 
»وقت��ی با صدها هزار نفر انس��ان و مأموران امنيتی يا پليس در 
يك مکان دربس��ته قرار داريد، جای تعجب نيس��ت كه عامالن 
عمل ناجوانمردانه با مصونيت كامل به آزار و اذيت دست بزنند«. 
مطالعات آژانس ملی جرم نش��ان می دهد كه آزارهای جنسی در 
فرانس��ه، هفت برابر نس��بت به كش��ور های ديگر جهان گزارش 
می شود؛ با اين حال اين آژانس برآوردهای خود را محافظه كارانه 
دانس��ته و بيان  می كند كه بس��ياری از اين آزار و اذيت ها فاش 

نمی شوند.

افزایش آزار جنسی زنان در اروپا
پس از افشای موضوع آزار جنسی زنان در يکی از رستوران های 
زنجيره ای آمريکايی از س��وی فعاالن حق��وق زنان در انگليس، 

اظهارات اخير »مارلن ش��ياپا« وزير برابری زنان و مردان فرانسه 
خبر از تش��ديد اين آزارها در اروپا می دهد. اين مقام فرانس��وی 
گفته كه در طول يك س��ال گذش��ته بيش از 700 نفر به خاطر 

اعمال آزار و اذيت جنسی در اين كشور جريمه شده اند.
تهديد به تجاوز، پرخاشگری و خشونت لفظی در اماكن و وسايل 
حمل و نقل عمومی از جمله اذيت و آزارهای جنسی و جنسيتی 
به ش��مار می روند كه زنان فرانس��وی با آنها روبرو هس��تند. اين 
خش��ونت ها فقط مختص فرانسه و انگلستان نبوده كه به تازگی 
بدنبال انتش��ار آمارهای وحشتناك اعمال آزار جنسی عليه زنان 
در ايتاليا، پارلمان اين كشور قانون جديدی را برای زنان تصويب 
كرد. هر چند كه اين مساله در ارتباط با اعمال خشونت از سوی 
همس��ر و يا شريك زندگی س��ابق بوده اما خود حاكی از تشديد 

اينگونه آزار و اذيت ها در اروپا است.
آمارها نش��ان می دهد كه هر س��ال در ايتاليا بيش از 70 درصد 
زنان به دس��ت همسر و يا شريك زندگی سابق خود مورد آزار و 

خشونت های بدنی و جنسی قرار می گيرند.
به نوشته اينديپندنت، نيمی از 120 هزار كارمند رستوران های 
مك دونالد را زنان تش��کيل می دهند.كمتر از يك س��ال پيش 
هم همين روزنامه انگليس��ی گزارش كرد كه طبق نتايج يافته ها 
در اين كش��ور، آزار و اذيت جنس��ی دختران انگليسی در اماكن 
عمومی بسيار زياد است تا جايی كه دختران جوان زندگی خود 

را با آن وفق داده اند.
در آن زمان، موسسه خيريه »برنامه بين الملل بريتانيا« تحقيقاتی 
انجام داده بود كه طبق نتايج حاصل از آن، يك هش��تم دختران 
نوجوان انگليسی گفته  اند برای نخستين بار آزار ناخواسته جنسی 
را زمانی كه 12 س��ال يا كمتر داشتند، در اماكن عمومی تجربه 
كرده اند. اس��فند دو سال پيش هم اعالم شد كه از هر هشت زن 
در فرانس��ه، يك نفر در طول عمرش مورد تجاوز و )نه آزار( قرار 
گرفت��ه ك��ه 58 درصد گفته بودند رفتار ناهنج��اری ديده و 43 

درصد ادعا كردند بدون رضايت بدنشان لمس شده است.
افرادی كه دس��ت به آزار و اذيت جنس��ی و جنسيتی عليه زنان 
بزنن��د، 90 يورو يا حتی 1500 يورو در صورت وخيم تر ش��دن 
شرايط )مخصوصاً هنگامی كه قربانی زير 15 سال باشد( جريمه 
می شوند. هر  چند كه مارلين شياپا از "نتايج دلگرم كننده" اين 
قانون اس��تقبال كرده اما مساله آزار جنسی زنان مساله ای است 
كه بارها و بارها در رسانه های اين كشور مورد اشاره قرار گرفته 
اس��ت. بر اس��اس آمار و ارقامی كه از يك بررسی به دست آمده 
است، س��ويد و دانمارك دارای باالترين نرخ آزار و اذيت جنسی 

زنان در ميان كشورهای عضو اتحاديه اروپا هستند.
آژان��س اتحاديه اروپا برای حقوق بنيادی طی يك نظر س��نجی 
كه به تازه گی انجام داده اس��ت، اعالم كرد: بر اس��اس داده های 
موجود، مجددا سويد و دانمارك در صدر كشورهای عضو اتحاديه 
اروپا هستند كه نرخ خشونت عليه زنان در آنها باال است؛ ضمن 
اينکه در تازه ترين نظرس��نجی مشخص شد، حداقل 80 فيصد 
زنان س��ويدن و دنمارك مورد آزار و اذيت فزيکی و جنسی قرار 
گرفته اند . آمار آزار و اذيت جنس��ی زنان در انگليس، فرانس��ه، 
جرمن��ی و فنلند با كمی تفاوت به 69 فيصد می رس��د؛ با توجه 
به تحقيقات انجام ش��ده توس��ط آژانس اتحاديه اروپا، اكثر زنان 
س��ويد و دانماركی دچار سوء استفاده جنسی يا فزيکی شده اند. 
گزارش ها نش��ان می دهد يکی از داليل رويکرد زنان اروپايی به 
اسالم به دليل امنيتی است كه حجاب برای آنان به همراه دارد و 

زمينه ساز كاهش آزارهای جنسی عليه زنان شده است.  

آزادی پوشش زمینه ساز  افزایش آزار جنسی 
نظرسنجی اتحادیه اروپا آشکار ساخت


