
 دعوت از نخست وزیر عراق 
برای سفر به تهران

محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد شنبه 
۵ آذرماه با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق 

دیدار و رایزنی کرد.
در این دیدار محمد کاظم آل صادق دعوت ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور ایران را به نخست وزیر عراق 
برای ســفر به تهران به وی ارائه کرد. در این دیدار 
همچنیــن پیرامون روابط دوجانبه ایران و عراق  و  
تعدادی از پرونده های مشــترک در بعد اقتصادی 
و ســرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد.بر اساس 
گزارش رســانه ها در این  همچنین تاکید شد که 
دیدارها و رایزنی های عراق و ایران در پرونده های  
امنیتی  مبتنی بر حفظ حاکمیت دو کشور،  تامین 
منافع دو ملت دوســت و تحقق امنیت و ثبات در 

منطقه ادامه پیدا کند.

 قزاقستان به دنبال استفاده از 
ظرفیت ترانزیتی ایران است

معاون توســعه تجارت قزاقســتان ضمن اشاره به 
بازخــورد مثبت مصــرف کنندگان قزاق نســبت 
بــه کاالهای ایرانــی، گفت: یکــی از اهداف دولت 

قزاقستان استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است.
نشســت مشــترک هیــأت تجــاری و حمل ونقل 
قزاقستان که به سرپرســتی معاون وزارت توسعه 
تجارت این کشــور به ایران آمده اســت، با معاون 
بین الملل اتــاق ایران، مدیر حمل ونقل و کارنه تیر 
اتاق و جمعی از فعالین اقتصادی حوزه حمل ونقل 
ایران برگزار شد.در این نشست نورالن کولباتیروف 
معاون توســعه تجارت قزاقســتان با اشاره به سفر 
رئیس جمهور این کشــور به ایــران گفت: یکی از 
اهداف مهم دولت قزاقســتان اســتفاده از ظرفیت 
تراتزیتی ایران اســت. وی با اشاره به تعیین چشم 
انداز تجاری سه میلیارد دالر در سال میان ایران و 
قزاقستان از سوی مقامات عالی دو کشور بیان کرد: 
اگرچه ظرفیت صادراتی ایران به قزاقســتان بسیار 
باالســت، اما حجم پایینی از کاالهای ایرانی وارد 
قزاقستان می شود. با این حال همین میزان کاال نیز 
بازخورد مثبتی میان مصرف کنندگان قزاق داشته 
است.کولباتیروف با تاکید بر اینکه هدف اصلی این 
هیأت از سفر به ایران، بررسی امکانات تجاری ایران 
و شــناخت مشکالت و یافتن راه حل مناسب برای 
آنهاست، افزود: ایران کشور مهمی برای قزاقستان 
است و ما برای توســعه روابط تجاری مشترک دو 

کشور مصمم هستیم. 

ایران همپیمان راهبردی سوریه است
رئیس جمهور سوریه گفت جمهوری اسالمی ایران 
و حزب اهلل لبنان همپیمانی راهبردی برای دمشق 

به شمار می رود.
روزنامه االخبار لبنان از دیدار خصوصی بشــار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه با شــماری از اصحاب رسانه 
و پژوهشــگران ســوری درباره روابط دمشق با سایر 
کشــور ها خبر داد.بشــار اســد در این دیدار درباره 
همپیمانان ســوریه گفت: جمهوری اســالمی ایران 
به طور موثری از ســوریه حمایت و پشتیبانی کرده 
اســت و همچنــان از جنبه اقتصــادی و نظامی از 
دمشــق حمایت می کند.وی درباره روابط سوریه با 
حــزب اهلل لبنان نیز گفت: مــا از حزب اهلل حمایت 
کرده و همچنان می کنیم و این حمایت ادامه خواهد 
یافت، زیرا حزب اهلل همپیمان راهبردی ما به شمار 
می رود. دمشــق نگران لبنان و آینده آن در ســایه 
وضعیت کنونی اســت، زیرا این کشور جناح اصلی 
پشــتیبان سوریه اســت و ثبات در آن برای سوریه 
بســیار مهم است.بشــار اســد در خصوص ارتباط 
دمشق با کشور های عربی گفت: رابطه با عراق رابطه 
دوستی است و ما با آن ها روی سیاست کلی حساب 
می کنیم، نه روی مواضع فردی. دولت سوریه منتظر 
بود که موضع مصر در قبال دمشق با همه کشور های 
عربی متفاوت باشــد، اما مصری ها رویکرد دوگانه ای 
دارند، زیرا آن ها پیام می دهند که با بازگشت دمشق 
بــه اتحادیه عرب موافق هســتند، اما زمانی که این 
موضوع به طور رســمی مطرح شــد، قاهره مخالف 
بازگشت دمشــق بود. موضع سلطان نشین عمان را 
منطقی ترین و صادقانه ترین موضع توصیف کرد. در 
مورد عربســتان سعودی و بحرین، موضع محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی منفی نبود، اما او تحت فشار 
قرار گرفت تا با دولت سوریه همکاری نکند و علیرغم 
وسعت کوچک بحرین، اما این کشور با تصمیم برای 
بازگشایی سفارت خود در دمشق، جسورتر عمل کرد.

 استقرار نیروهای مرزبانی عراق  
در مرزهای مشترک با ایران

رســانه های عراقی از تصمیم عراق برای اســتقرار 
نیروهای مرزبانی در مرزهای مشترک با کشورهای 

همسایه به ویژه ایران خبر دادند.
»دلشــاد شــعبان« یکی از اعضای حزب دموکرات 
کردســتان عراق از تروریست هایی که علیه امنیت 
ایران از اقلیم اقدام می کنند خواست که فعالیت های 
خود را متوقف کنند. وی افــزود: هر آنکه خواهان 
مخالفت اســت باید مکان مناسبی را برای این کار 
برگزینــد زیرا حضور این گروه ها و احزاب در داخل 
اقلیم کردستان عراق به اقلیم و ساکنان آن آسیب 
می زند. از سوی »یحیی رسول« سخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مســلح عراق اعالم کرد: نیروهایی که 
در مرز با کشورهای همســایه مستقر خواهند شد 
هدفشان کنترل خط صفر مرزی میان عراق و ترکیه 
و ایران از طریق باز اســتقرار و تقویت پاسگاههای 
مرزی اســت.وی افزود: این نیروها، مرزها را کنترل 
و مانع از رخنه خواهند شد و امنیت مناطق مرزی 

عراق را تامین خواهند کرد.

اخبــــار

 حقوق بشر گزینشی
 اهرم فشار غرب علیه ایران

در قطعنامه سیاســی شــورای حقوق بشــر ملــل متحد، 
اغتشاشــات و اقدامات خشــن صورت گرفته از سوی برخی 
عناصر برانداز و آشــوب گر طی دو ماه گذشــته در کشــور، 
مســالمت آمیز خوانده شــده و ایران بدون ارائه هیچ سندی 
متهم به ارتکاب خشونت های جنسی در مقابله با معترضین 

شده است!
شورای حقوق بشر ملل متحد مستقر در ژنو پنج شنبه گذشته 
ســوم آذرماه ۱۴۰۱، با ۲۵ رای مثبــت و ۶ رای منفی، طی 
قطعنامه ای برای نخســتین بار یک هیــات حقیقت یاب در 
ارتباط با وضعیت حقوق بشــر در ایران تاســیس و از دولت 
ایران خواســت که در این خصوص همکاری کند. چنانچه در 
بند ج پاراگراف ۷ قطعنامه موســس آمــده؛ ماموریت اصلی 
این هیات، تحقیقات راجع به ادعاهای نقض  حقوق بشــر در 
ایــران به ویژه طی تحوالت اخیر و با تمرکز بر حقوق زنان و 
کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آن ها 
در فرآیند های قضایی است. در این قطعنامه، حتی اغتشاشات 

وخشــونت صورت گرفته از ســوی برخی عناصــر برانداز و 
آشــوب گر طی دو ماه گذشته در کشــور نیز مسالمت آمیز 
خوانده شــده و ایران بدون ارائه هیچ سندی متهم به ارتکاب 
خشونت های جنســی در مقابله با معترضین شده است!وفق 
اساسنامه شورای حقوق بشر، مداخالت حقوق بشرِی بیرونی 
تنها در صورت عدم اقدام دولت های ملی قابل توجیه است و با 
توجه به وجود و فعالیت سازوکارهای تخصصی در این زمینه، 
تصویب این قطعنامه اقدامی سیاسی و کامال غیر قانونی است. 
در قطعنامه مذکور به صورت عامدانه هیچ اشاره ای به تشکیل 
کمیته تحقیق در ایران نشده تا از این رهگذر اقدام غیر قانونی 
فوق توجیه شــود.در واقع؛ هدف ذاتی صدور قطعنامه ها یی از 
این دست و تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره کشورهایی که 
خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی نمی کنند، این است که 
اگر یافته های کمیته به احراز سیستماتیک بودن نقض  حقوق 
بشر بیانجامد می تواند زمینه ساز طرح اتهام ارتکاب جنایت علیه 
بشریت شده و ابزارهای گسترده ای در جنگ حقوقی علیه آن 

کشور را فعال کند.
نکته اما اینجاست که؛ نفس چنین اقدامی علیه ایران نه تنها 
بــه دلیل وجود کمیته ملی فاقد توجیه حقوقی اســت، بلکه 
به دلیل ابتناء بر گزاره های دروغ و غیر مســتنِد ســاخته و 

پرداخته شــده توسط رســانه های معاند که اتفاقا خود تمام 
مرزهای حرفه ای و اخالقی رســانه ای را زیر پا گذاشــته اند، 
اساســا فاقد اعتبار و اقدامی کامال سیاســی است.از سویی؛ 
فلسفه شکل گیری نهادهای حقوقی بین المللی برای صیانت 
از حقوق بشر، انجام اقدامات صرفا حقوقی، عادالنه، به دور از 
جانب داری های سیاسی و مبتنی بر استانداردهای واحد است، 
حال آنکه رفتار نهاد مذکور و کشورهای صاحب نفوذ در آن از 

بدو تولد تاکنون مسیری غیر از این را نشان می دهد.
اســتانداردهای دوگانه در خصــوص موضوعات مختلف که 
عمــال به درجه بندی شــهروندان جامعه جهانی بر اســاس 
ملیت، قومیت، زبان، دین و مذهب منجر شــده، عمال شأن 
حقوقی شورای حقوق بشر را مانند بسیاری دیگر از نهادهای 
بین المللــی تنزل داده و آن را به ابزاری صرفا سیاســی در 

دست قدرت های زورگو تبدیل کرده است.
به بیان بهتر؛ تبدیل موضوع »حقوق بشــر« به اهرم فشــار 
کشــورهای زورگو علیه کشورهای مستقل و ملت های آزاده 
عمال نهادهایی از این دســت را از حیز انتفاع ساقط کرده و 
به همین دلیل است که جنایات حقوق بشری در فلسطین، 
یمن، افغانستان، آفریقا، سوریه و... توسط دولت های غربی-

صهیونیســتی نادیده گرفته شــده و به جای آن پرونده های 

ســاختگی به موضوع اصلی آنها برای تشــدید فشار بر دیگر 
کشورها تبدیل شده است.

در همین راســتا؛ آمریکا و کشــورهای غربــی از زمان آغاز 
اعتراضات در ایران از یک ســو با دخالت مســتقیم و موثر 
سعی در به اغتشاش کشاندن اعتراضات  داشته اند و از سوی 
دیگــر با تبلیغات دروغ، بهانه های جدیدی برای تحریم علیه 
کشورمان پیدا کرده و با طرح آنها در نهادهایی چون شورای 
حقوق بشر، ایران را زیر فشار، مجبور به کوتاه آمدن از حقوق 
حقه خود کنند.این در حالی اســت که قریب به دو ماه است 
عوامل وابسته به همین مدعیان حقوق بشر، با انواع شبکه ها 
و رســانه های مجازی تا مرحله آموزش ساخت مواد منفجره 
و آتش زا و تحریک مردم عادی به اســتفاده از این ابزارهای 
خطر آفرین، پیش رفته اند تا هر چه بیشتر فضا را ملتهب نگه 
دارند. ایاالت متحده و متحدان آن همچنین بدون اســتناد 
به آمــار و ارقام پیشــرفت ها و توانمندی های زنان ایران در 
صحنه های جهانی، صرفا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، 
با توجه به آغاز دوره چهارســاله ایران در کمسیون مقام زن 
ســازمان ملل متحد، ایران را به »ســتم سیســتماتیک« و 
»دیرینه« علیه زنان متهم نموده و نتیجه گرفتند که تهران 

فاقد صالحیت عضویت در این نهاد است!

گزارش
سرگئی آکسیونوف، رهبر شبه جزیره کریمه ادعاهای دولت 
اوکراین در خصوص کشته شــدن مربی های نظامی ایران 
بــر اثر حمله کی یف را تکذیب کــرد در حالی که اوکراین 
گرفتار در بازی غرب همچنان به ادعاهای واهی علیه ایران 

ادامه می دهد. 
اوکرایــن که در ماه های گذشــته در بــازی آمریکا و ناتو 
جنگی خانمان ســوز را با روســیه اغاز کرده است که جز 
ویرانــی و از دســت دادن ۱۵ درصد اراضی، دســتاوردی 
برای آن نداشته است، چندی اســت که گرفتاری تازه ای 
در بازی غرب پیدا کرده و ان ادعاهای ســاختگی در باب 
پهپادهای ایرای در حمایت از روســیه است. در حالی که 
بارها این ادعا از ســوی ایران و مســکو رد شــده است اما 
همچنان اوکراین در بازی طراحی شده غرب گرفتار است  
 و بــا حقیقت امر یعنی بی اســاس بودن و فریبکاری غرب 

کنار نیامده است. 
در واکنش به این ادعاها »آلکســی دانیلوف«، دبیر شورای 
دفــاع و امنیت ملی اوکرایــن در مصاحبه ای بــا روزنامه 
گاردین که پنجشــنبه منتشر شد، ادعاهایی علیه ایران در 
شبه جزیره کریمه مطرح کرد اما او در این باره هیچ سندی 
ارائــه نکرد.این ادعا ماه گذشــته میالدی در رســانه های 
صهیونیســتی منتشر شــد و دانیلوف صرفاً بر اساس این 
گزارش ها اظهارنظــر کرد.آکســیونوف در واکنش به این 
ادعا روز جمعه در پیامی در تلگرام این اظهارات را »کامال 
یاوه گویی« خواند و افزود: این قصه پردازی ها صرفاً از سوی 
کی یف ایجاد می شــود به احتمال زیاد مخاطب آنها غربی 
است که با خوشــحالی به آنها گوش می کنند.او افزود: هر 

چه جایگاه رژیم کی یف متزلزل تر می شود خیال بافی های 
آنها هم بیشتر می شود.

به نظر می رســد حال که با توافق دو کشــور مقرر شــده 
طرف اوکراینی در جلســه مشــترک آتی مستندات خود 
را جمــع آوری و ارائه کند، کی یف که دســتان خود را از 
ارائه مســتندات خالی می بیند، در اقدامی پیش دســتانه 
ســعی کرده با فرار بــه جلــو و دادن آدرس غلط، فضا را 
به ســمت دیگری سوق دهد. دبیر شــورای امنیت ملی و 
دفاع اوکراین، مدعی کشــته شدن شــماری از مستشاران 
ایرانی در شــبه جزیره کریمه شــد.او با تکرار ادعاهای غیر 
مستند و اثبات  نشــده، گفته؛ نیروهای ایرانی برای کمک 
به نظامیان روسیه به منظور به کارگیری پهپادهای شاهد-
۱۳۶ در کریمه حضور دارند و شماری از آنها در این منطقه 

جان خود را از دست داده اند!
بررسی های »نورنیوز« نشان می دهد که این ادعا نیز مانند 
ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه در جنگ 
اوکراین کذب بوده و عاری از حقیقت است.اوکراین پیشتر 
نیز پس از طرح ادعای  استفاده از پهپادهای ایرانی، وقتی 
با واکنش ایران مبنی بر تشــکیل جلســه مشــترک برای 

صحت سنجی این ادعا مواجه شد، ابتدا در یک نوبت و تنها 
ساعتی پیش از آغاز نشست، جلسه را لغو کرد و در نشست 
 بعــدی نیز نتوانســت هیچ گونه مدرکــی در این خصوص 

ارائه کند.   
به نظر می رســد حال که با توافق دو کشــور مقرر شــده 
طرف اوکراینی در جلســه مشترک آتی مستندات خود را 
جمع آوری و ارائه کند، کی یف که دســتان خود را از ارائه 
مســتندات خالی می بیند، در اقدامی پیش دســتانه سعی 
کــرده با فرار به جلو و ارایه آدرس غلط، فضا را به ســمت 
دیگری ســوق دهد.جمهوری اسالمی ایران از ابتدای وقوع 
جنگ در اوکراین سیاســت خود را به صراحت »بی طرفی 
مثبت« اعالم کرده و ضمــن اعالم آمادگی برای کمک به 
حل بحران موجود از مسیرهای دیپلماتیک، هر نوع اقدامی 
را که موجب تشــدید درگیری و تداوم خونریزی شــود را 

تایید و حمایت نمی کند.
با پیگیری مســتمر جمهوری اســالمی ایران اخیرا جلسه 
کارشناسی میان دو کشور برگزار شد لیکن طرف اوکراینی 
هیچ گونه سند قابل دفاعی برای اثبات ادعاهای مطرح شده 
به همراه نداشت. »اولِگ نیکولِنکو« سخنگوی وزارت امور 

خارجه اوکراین در گفتگو با ســی ان ان از برگزاری جلســه 
کارشناســان نظامی ایران و اوکرایــن در خصوص ادعای 
مطرح شــده از سوی کی یف پیرامون اســتفاده روسیه از 

پهپادهای ساخت ایران خبر داده است.
او بدون اشــاره به جزییات این جلسه گفته است: »طرف 
اوکراینی به اقدامات سخت گیرانه خود به منظور جلوگیری 
از اســتفاده روســیه از ســالح های ایرانی در جنگ علیه 
اوکرایــن ادامه خواهــد داد.«به دنبال ادعــای کی یف در 
خصوص استفاده روسیه از پهپادهای ایران در درگیری های 
اوکراین، ایران درخواست نشســت کارشناسی مشترک با 
مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها با ارائه مدارک 

مستند بررسی شود.
چند هفته قبل و با وجود موافقت دو کشور برای برگزاری 
نشســت کارشناسی در لهســتان، طرف اوکراینی ساعتی 
 قبل از برگزاری جلســه اعالم کرد که در نشســت شرکت 

نخواهد کرد!
با پیگیری مســتمر جمهوری اســالمی ایران اخیرا جلسه 
کارشناسی میان دو کشور برگزار شد لیکن طرف اوکراینی 
هیچ گونه ســند قابل دفاعی برای اثبــات ادعاهای مطرح 
شــده به همراه نداشــت.با توافق دو کشــور مقرر شد که 
طرف اوکراینی در جلســه مشترک آتی مستندات خود را 
در خصوص ادعای مطرح شــده، برای بررسی کارشناسی 
جمع آوری و ارائه کند.مقامات آمریکایی و اوکراینی پیشتر 
نیز بدون ارائه هیچ گونه مدرکی گفته بودند که روســیه در 
جنگ علیه اوکرایــن از صدها پهپادی که از ایران دریافت 

کرده استفاده می کند.
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روسیه ادعاهای اوکراین را رد کرد

کی یف نعل وارونه زد

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشــد این کشور 
در مذاکرات وین مدعی شد قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل 

در ژنو، غربی و ضد ایرانی نیست.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد قطعنامه اخیر شــورای حقوق بشــر 
ســازمان ملل متحد در ژنو اقدام غرب علیه ایران نبوده است.رابرت مالی مدعی 
شــد: قطعنامه شورای حقوق بشر ســازمان ملل مورد حمایت بیش از ۲۴ کشور 
از سراســر دنیا قرار گرفت و بر خــالف ادعای حکومت ایران، اقدامی غربی نبود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بدون اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایرانیان ادعا کرد این قطعنامه، ضد ایرانی نیســت و قطعنامه ای است که از مردم 
ایران حمایت کرده و خواســتار پاسخگو کردن کســانی است که حقوق اساسی  
مردم را از آنها ســلب می کنند.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز 
پنجشنبه ۲۴ نوامبر/ ۳ آذر پس از نشستی چند ساعته، قطعنامه ضدایرانی درباره 
آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده شده، به تصویب رساند. این قطعنامه 
با ۲۵ رای مثبت،۶ مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رســید.چین، پاکستان، 
اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنســتان ۶ کشوری بودند که به قطعنامه شورای حقوق 
بشر ضد ایران رای مخالف دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، 
هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، 
امارات و ازبکستان به این قطعنامه رای ممتنع دادند.کشورهای آمریکا، انگلیس، 
آلمان، فرانســه ، اوکراین، فنالند، چک، لوکزامبورگ، هلند، لهســتان، آرژانتین، 
بنین، گابــن، گامبیا، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، جزایر مارشــال، مکزیک، 
مونته نگرو، نپال، پاراگوئه ، کره و ســومالی نیز به این قطعنامه رای مثبت دادند.

مقامــات آمریکایی پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشــری در ژنو، از 
آن اســتقبال و بار دیگر با حمایت از ناآرامی ها در ایران و تکرار ادعاهای خود، 

مقامات جمهوری اسالمی ایران را به فشار بیشتر تهدید کردند.
جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به رای شورای حقوق بشر 
سازمان ملل درباره ایران گفت: این شورا با اکثریت قاطع آرا، به ایجاد یک هیات 
حقیقت یاب، برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران رای داد.سالیوان در 
ادامه ادعاهایش افزود: از آلمان و ایســلند برای رهبری این تالش سپاسگزاریم. 
بیســت و پنج کشور عضو شورا در کنار مردم ایران ایســتادند. ایاالت متحده و 
شرکای ما به بازخواست عامالن خشونت علیه معترضان ایرانی ادامه خواهند داد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد دولت بایدن 
نیز با تکرار ادعاهای ســالیوان، تصویب این قطعنامه را نشان دهنده »عزم جامعه 
بین المللــی برای توجه بــه موارد جدی نقض حقوق بشــر« خواند.وی در ادامه 
ادعاهایش افزود: همانطور که نماینده آمریکا در کمیســیون حقوق بشر سازمان 
ملل گفت مقامات ایرانی نمی توانند این سرکوب خشونت آمیز را به صورت گمنام 

انجام دهند. جامعه بین المللی نظاره  گر است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در پی تصویب قطعنامه ضد 
ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در حمایت از برهم زنندگان نظم 
عمومی جامعه ایران و اغتشاشگران مدعی شد: حکومت ایران به این اعتراضات با 
سرکوب بیرحمانه معترضان مسالمت آمیز، از جمله واکنش مرگبار در ۱۹ نوامبر 
در مهاباد، دســتگیری های گسترده از جمله بازداشت روزنامه نگاران و استفاده از 
حکم اعدام علیه معترضان مسالمت آمیز پاسخ داده است.بلینکن به اغتشاشگران 
وعده داد: آمریکا به حمایت از مردم ایران در مقابل این ســرکوب بیرحمانه ادامه 
می دهد.کاماال هریس معاون بایــدن، پس از دیدار با یکی از به اصطالح فعاالن 
حقوق بشــر که از مخالفان جمهوری اسالمی ایران و حامیان افزایش تحریم ها 
علیه ملت ایران است، دوم نوامبر /۱۱ آبان ماه همزمان با نشست غیررسمی )آریا 
فرموال( و ضد ایرانی ســازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد 
واشــنگتن برای همکاری با شــرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن 

سازمان ملل متحد را اعالم کرد.
در همین حال  اوالف شولتس صدراعظم آلمان در ادامه لفاظی های سیاسی ، به 
غنی ســازی ۶۰ درصد اورانیوم در فردو واکنش نشان داد.شولتش در کنفرانسی 
خبــری با الیزابت بورن نخســت وزیر فرانســه گفت: تا جایی که به سیاســت 
غنی ســازی ایران مربوط می شود این مســاله بار دیگر نشان داد که چقدر مهم 
اســت تا هر کار ممکن را انجام بدهیم که مطمئن شویم ایران به بمب هسته ای 
و سیستم های موشــکی انتقال آن دســت پیدا نکند.وی افزود که جلوگیری از 
دســتیابی ایران به بمب هســته ای یکی از »اهداف مرکزی« آلمان، فرانســه و 

متحدان غربی دیگر از جمله آمریکا و انگلیس است.

ادعای رابرت مالی

 قطعنامه شورای حقوق بشر
غربی و ضد ایرانی نیست!

درتاریخ  پارس  گشت  آروان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/09/02 به شماره ثبت 605213 به شناسه ملی 14011681360 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت در زمینه اخذ رویداد، تنظیم 
هرگونه  و  مکان  ذخیره  خارجی،  و  داخلی  گروهی  مسافرت های  انجام  و 
فرهنگی،  میراث  سازمان  ومقررات  قوانین  رعایت  با  گردشگری  خدمات 
مستلزم  فوق  فعالیت های  از  هریک  .انجام  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دریافت مجوز مربوطه از مرجع ذیربط متبوع می باشد هرگونه تغییرات در 
خصوص سهام، شرکا مدیران شرکت، مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید 
با کسب موافقت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
مورخ   8621/126/14012 شماره  به  مجوز  موجب  پذیرد.به  صورت  تهران 
1401/09/02 صادره از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی 
تاسیس گردید./ بموجب مجوز شماره 8008/126/14012 مورخ 1401/08/23 
از  فعالیت:  مدت  گردید.  تاسیس  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، 
طلب حق  حمیدرضا  شهید  خیابان  دریا،  تهران،  شهر  مرکزی،   بخش 

)26( شرقی، خیابان عالمه طباطبائی جنوبی، پالک 157، مجتمع طوس، 
حقوقی  شخصیت  سرمایه   1997836516 کدپستی   73 واحد   ،2 طبقه 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک  عبارت است 
از شرکا خانم سهیال لطفی عین آباد به شماره ملی 0480206961 دارنده 
3000000 ریال سهم الشرکه آقای سینا میرزائی به شماره ملی 3258493162 
دارنده 7000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سهیال لطفی 
عین آباد به شماره ملی 0480206961 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به  ملی 3258493162  به شماره  میرزائی  آقای سینا  نامحدود  مدت  به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
با مهر  تنهایی همراه  به  باامضاء مدیرعامل  اداری  و  نامه های عادی  کلیه 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر 

االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416983(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
درتاریخ  یکتا  پارس  آذران  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/09/02 به شماره ثبت 605215 به شناسه ملی 14011681400 ثبت 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و 
تجهیزات  فروش  و  تهیه  فعالیت:   موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع 
اداری، صنعتی، پزشکی، ادوات کشاورزی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
نمایشگاه های  در  شرکت  مجاز،  موسسات  و  بانک ها  کلیه  از  وام  اخذ 
داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، عضویت 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  بازرگانی  کارت  اخذ  ایران،  ستاد  سامانه 
از تاریخ ثبت به مدت   : مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
بست  بن  رجبی،  خیابان شهیدمحمدعلی  جنوبی،  مهرآباد  تهران،  شهر 
C، طبقه 5، واحد 320  بلوک  پارسائیان،  درخشان، پالک 6، ساختمان 
کدپستی 1383844155 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
ارشک  آقای  شرکا  از  یک  هر  میزان سهم الشرکه  نقدی  ریال   1,000,000
الشرکه  سهم  ریال   10000 دارنده   4210060380 ملی  شماره  به  احمدی 
ریال   990000 دارنده   4218806322 ملی  شماره  به  صفائیان  آذر  خانم 
سهم الشرکه مدیرعامل خانم آذر صفائیان به شماره ملی 4218806322 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل:  تنهایی همراه  به 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1416984(

آگهــــــی
نظر به اینکه موسسه حقوقی بین الملل برهان کیان بهار بشماره ثبت 43936 و 
شناسه ملی 14007391440 بموجب دادنامه شماره 140068390015275573 مورخ 
1400/10/21 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران منحل گردیده و خانم 
الهه مهدی پور به کد ملی 2593774940 به سمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال 
تعیین گردید.بدین وسیله مراتب  اعالم و ازکلیه طلبکاران احتمالی دعوت می گردد که 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی خود را معرفی کرده و اسناد حقیقی خود به 
انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید برای رسیدگی ابراز و آنها را 
به دفتر محکمه واقع در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی بشماره پرونده 

بایگانی 981020 تسلیم و قبض دریافت نمایند.
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نقد فیلم

»جیران«؛ انتظاراتی که برآورده نکرد عذرخواهی سینماتیکت کافی نیست
يزدان عشيری خبر داد كه پرونده »سينما تيکت« از 
طريق معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و حراست سازمان سينمايی در حال پيگيری است و 

نتايج آن به زودی اعالم خواهد شد.
مدير روابط عمومی جشنواره فيلم فجر ضمن اشاره 
به متن عذرخواهی سايت »سينماتيکت« مبنی بر لو 
رفتن اسامی برگزيدگان چهلمين جشنواره فيلم فجر 
در ساعات منتهی به مراسم اختتاميه، گفت: صرف 
عذرخواهی مسئوالن سايت ســينماتيکت و قبول 
مسئوليت آن هم دو هفته بعد از اتفاق كافی نيست.

او ادامه داد: همکاران ما در بخش حراســت سازمان 
ســينمايی در همان ســاعات اوليه بــرای پاره ای 
توضيحات و شفاف شدن مسئله با اين عزيزان جلسه 
گذاشته اند اما متاســفانه و عليرغم پيگيری ها هيچ 
همکاری از ســوی مسئوالن »سينماتيکت« صورت 
نگرفته اســت و آن ها بعد از دو هفته اقدام به انتشار 
بيانيه عذرخواهی كردند كه قابل قبول نيست. مدير 
روابط عمومی جشــنواره فيلم فجر بــا بيان اينکه 
حتی، در صورت اشــتباه غيرعمدی و سهل انگاری 
اپراتوری-انســانی، اين عذرخواهــی بايد در همان 
ساعات اوليه بروز اشــتباه صورت می گرفت، گفت: 
اين اقدام »ســينما تيکت« نوعی فرار از مسئوليت 
اســت. با فرض خطای اپراتوری - انسانی بايد منبع 
انتقال ايــن اطالعات به مراجــع ذی صالح معرفی 
می شد. به هر حال نمی توان افکار عمومی، رسانه ها 
و البته خانواده ســينما را در نظــر نگرفت و رفتار 
اين ســامانه نوعی بی احترامی نسبت به بزرگترين 
جشن ســال سينمای كشور بود. عشــيری با بيان 
اينکه پرونــده اين موضوع از طريق معاونت حقوقی 
وزارتخانه و حراست سازمان در حال پيگيری است، 
گفت: اين پيگيری تا وصول نتايج ادامه پيدا می كند 
و نتايج آن بزودی اعالم خواهد شــد. مشاور رئيس 
سازمان سينمايی و مديركل روابط عمومی سازمان 
با توجه به اشــاره تلويحی و ادعای مسئوالن سايت 
»ســينما تيکت« مبنی بر اينکه هرســال اســامی 
برگزيــدگان زودتر در اختيار پيج ها و ســايت های 
معتبر قــرار می گيرد تا فرصت كافــی برای توليد 
محتوا و طراحی گرافيکی وجود داشته باشد. اظهار 
داشت: چنين ادعايی بی اساس، ناموثق و غيرمستند 
است. اگر منبعی از جانب جشنواره اين اطالعات را 
در اختيار ســايت قرار داده خالف مقررات، مغاير با 
اخالق حرفه ای و به مثابه تخلف عمل كرده و بايد از 
طريق مراجع ذی صالح مورد بازخواست و تنبيه قرار 
گيرد. عشيری گفت: اميدواريم اين مسائل به شکل 
ريشه ای برطرف شود. توضيحات »سينماتيکت« به 
هيچ وجه نتوانســته هيچ بخــش از اذهان عمومی 
جامعه، رســانه ها و خانواده ســينما را اقناع كند و 
ما توقع داريم مديران اين ســايت در اسرع وقت به 
همکاری قانونی برای روشــن شدن مسببان اصلی 

بروز اين بی اخالقی اقدام كنند.

رمان عاشقانه درباره زندگی معلوالن 
که با انگشتان پا نوشته شد

فاطمه محمدشريفی نويسنده رمان »پرواز در قفس« 
می گويد كه برای نوشــتن اين رمان 7 سال زحمت 
كشيده و تالش كرده تصوير جديدی از معلوالن به 

جامعه ارائه دهد.
رمان عاشــقانه »پــرواز در قفس« نوشــته فاطمه 
محمد شــريفی با نگاهی به زندگــی افراد كم توان 
و زندگی با معلوليت به رشته تحرير درآمده است. 
نويسنده كتاب، با وجود ناتوانی جسمی و معلوليت 
يکی از موفق ترين هنرمندان به شــمار می رود. او 
هنرمندی تواناســت، آثار نقاشی زيادی خلق كرده 
و نمايشگاه های زيادی از آثارش برپا شده است. او 
در كتاب پرواز در قفس كه توسط انتشارات كتاب 
جمکران چاپ شده است، تصوير زندگی افرادی را 
پيش چشــم مخاطب می گذارد كــه با تمام وجود 
آن هــا را درك كرده اســت. درس ها و تجربه هايی 
اســت كه برای عموم مــردم و همچنين اطرافيان 
افراد دارای معلوليت نياز است كه بدانند و با آن ها 

آشنا شوند.

اخبـــــار

حسن فتحی پس از چند سال اين بار با سريال جديدش جيران  علیكالنتری
به شبکه خانگی بازگشته است. حسن فتحی را بسياری از مخاطبين عام سينمای 
ايران با شهرزاد می شناسند ســريالی كه با ورودش به شبکه نمايش خانگی آمار 
بازديد را به يکباره دچار تحولی عجيب و غريب كرد. اما مخاطبين خاص سينمای 
ايران يا بهتر است بگوييم قديمی ترها حسن فتحی را با سريال های پهلوانان نمی 
ميرند، شــب دهم ، مدار صفر درجه و ميوه ممنوعه كه همگی برای صداوســيما 
ساخته شده بود به ياد می آورند و نقطه مشترك تمامی كارهای حسن فتحی اين 
است كه همگی در زمان اكران، چه در شبکه نمايش خانگی چه در تلويزيون جزو 

پربازديدها بوده اند و هميشه مورد اقبال مخاطبين قرار گرفته است.
حســن فتحی را می توان يکی از كارگردانان كاربلد ســينمای ايران دانست كه 
به خوبی ذائقه مخاطب خود را می شناســد و بر اســاس همين، ســريال ها و 
كارهايش را می ســازد. فتحی اين بار به سراغ جيران رفته ، جيرانی كه مخاطب 
را بــه مانند كار قبلی اين كارگردان به زمان قديم باز می گرداند و مخاطب را به 
زمان قاجار و پادشــاهی ناصرالدين شاه می برد . بهرام رادان، اميرحسين فتحی، 
پريناز ايزديار، مريال زارعی، رعنا آزادی ور، ستاره پسيانی، امير جعفری، سياوش 
چراغی پور، مهدی پاكدل، غزل شــاكری و رويــا تيموريان از جمله بازيگراِن اين 

ساخته ی حسن فتحی اند.
پی بردن به پی رنگ و درون مايه جيران كار ســختی نيست . از همان ابتدا می 
دانيم كه قرار است با چه موضوعی روبرو شويم . درون مايه ای كه حسن فتحی 
عالقه زيادی به نشــان دادن آن دارد و در اكثر كارهايش از آن اســتفاده كرده 
اســت . عشق. هم در شــِب دهم، هم مداِر صفر درجه، هم ميوه ی ممنوعه و هم 
شهرزاد با اين موضوع سروكار داريم؛ به گونه ای كه می توان تمامِی اين سريال های 
نام برده شده را سريال هايی عاشــقانه ناميد. عاشقانه هايی كه در اعصاِر مختلف و 
در زمينه ها و بافت های اجتماعی يا سياســِی متفاوت روايت شده اند. جيران هم 
از اين قاعده مســتثنی نيست و به وضوح می توان فهميد كه قرار است در ادامه 

سريال با داستانی عاشقانه و روايتی در بستر عشق مواجه باشيم.
در نگاه اول و با گذشــت يك سوم از قســمت ابتدايی جيران ، مخاطب شباهت 
هــای زيادی ميان اين اثر و شــهرزاد می بيند . نقطه مشــترك اصلی جيران با 
شهرزاد ايجاد مثلث عشقی است كه با توجه به سابقه حسن فتحی در ايجاد اين 
نوع رابطه عاشــقانه و روند فيلم و يــا حتی آگاهی مخاطب از خصوصيات فردی 
ناصرالدين شاه ، از همان ابتدا برای بيننده مسجل می شود كه قرار است جيران 
)پريناز ايرديار( ميان عشــق به سياوش )اميرحسين فتحی( و اجبار به ازدواج با 

ناصرالدين شاه )بهرام رادان( يکی را انتخاب كند .
حســن فتحی به نوعی برای ساخت اين اثر اسم و رســم خود را به ميان آورده 
اســت. فتحی با توجه به ســابقه خوبی كه در كارهای قبلــی اش دارد با قدرت 
كمتری به ســمت ســاخت جيران آمده و اين كوتاهی در توجــه به جزئيات و 

فيلمنامه به وضوح در خروجی كار مشهود است.
اگر بخواهيم به طور كلی نظر بدهيم ، جيران اثر شــيرين و اصطالحاً ســرگرم 
كننده ای است ولی از همين ابتدا نشان داد كه نمی تواند به گرد پای شب دهم و 
شهرزاد برسد. با اينکه سريال مخاطب را تا حدودی جذب و وادار به دنبال كردن 
می كند ولی نقاط ضعف اثر در يك نگاه كلی از نقاط قوت آن بيشــتر اســت و 

همين باعث می شود كه مخاطب خاص سينما دچار دلزدگی شود.
يکی از نقاط منفی جيران كه بيشتر از همه به چشم می آيد، انتخاب بهرام رادان 

در نقش ناصر الدين شاه قاجار است. از همان روزهای اول كه خبر ساخت جيران 
در فضای مجازی منتشــر و بهرام رادان برای اين نقش در نظر گرفته شــده بود 
عده ای از سينماگران نگرانی هايی نسبت به اين موضوع داشتند و اعتقاد داشتند 
كه اين نقش با شــخصيت و تيپ بهرام رادان ســازگاری ندارد. با پخش قسمت 
های آغازين اين سريال و شروع نقش رادان همين گونه شد و بسيار واضح است 
كه عمال رادان در شکل دهی ناصرالدين شاه ناكام مانده است، بازی رادان در اين 
نقش هيچ شباهتی به تعاريفی كه از شخصيت ناصرالدين شاه شده است ندارد.

يکــی از مشــکالت اصلی فيلمنامه جيران اين اســت كه اين ســريال اساســا 
كوچك ترين اشاره ای به واقعی بودن و تاريخی بودن داستانی كه روايت آن را آغاز 
كرده، نمی كند. بنابراين به نظر می رســد كه داستان رابطه عاشقانه ميان جيران 
و ناصرالدين شــاه تنها ايده ای برای شکل دادن به فيلم نامه سريال جيران بوده و 

اهميت بيشتری ندارد.
اين سريال به سراغ روايت بخشی از تاريخ ايران رفته اما هيچ اشاره ای به اقتباس 
از تاريخ واقعی كشــورمان نمی كند. به عبارت ديگر، حســن فتحی و احســان 
جوانمرد آن بخش از تاريخ قاجار كه برای روايت فيلم نامه شان كافی بوده تصاحب 

كرده اند و آن بخشی كه نيازی به آن نداشته اند دور انداخته اند!
با توجه به رزومه كاری فتحی بر همگان واضح اســت كه وی كارش را خوب بلد 
است . با تمام كمی و كاستی ها با توجه به شناختی كه از ذائقه مخاطب دارد ، با 

ايجاد المان ها و نقطه عطف هايی در سريال سعی می كند رابطه ميان مخاطب 
و ســريال را حفظ كند . يعنی با تمام ايرادهايی كه به بدنه ســريال وارد است با 
ايجاد سکانس های عاطفی و جذابيت های بصری كاری كرده است كه بيننده و 
مخاطب عام كاستی ها را نبيند و با ولع بيشتری به تماشای ادامه سريال بشيند .

از كم و كاســتی های فيلمنامه كه بگذريم ، از بــازی مهدعليا ) مريال زارعی( در 
نقش مادر ناصرالدين شاه قاجار نمی توان غافل شد . بازی مريال زارعی در يك دهه 
اخير سينمای ايران واقعا چشم نواز بوده است . انتخاب زارعی برای اين نقش بسيار 
هوشــمندانه بوده است . مريال زارعی به خوبی توانسته از پس اين نقش و ظرافت 
هايش بربيايد . صالبت در عين حال نگرانی برای ادامه سلطنت بر دربار را به خوبی 

می توان در نگاه مريال زارعی پيدا كرد و به نوعی مجذوب آن شد .
در كنار بازی خوب مريال زارعی يکی از ايرادهای بزرگی كه بر ســاخت ســريال 
جيران وارد اســت دوپاره بودن ديالوگ ها در بسياری از سکانس هاست تا جايی 
كه گاهی مخاطب لهجه بازيگران فيلم را با لهجه دوران محمدرضا شــاه پهلوی 
اشتباه می گيرد. ديالوگ هايی كه در قسمت اول سريال ميان سياوش و جيران 
رد و بدل می شــود هيچ شباهتی و قرابت تاريخی به زمان ناصرالدين شاه قاجار 
ندارد. عاشقانه هايی كه ميان اين دو رد و بدل می شود اصال رنگ و بوی تاريخی 
ندارد و چه بسا شــباهت زيادی به ديالوگ های امروزی دارد و همين امر باعث 

می شود كه در برخی مواقع مخاطب با ديالوگ ها ارتباط نگيرد.
ايــراد بزرگ ديگری كه بر جيران وارد اســت بازيگر نقش جيران اســت. پريناز 
ايزديار كه پيش از اين خود را به ســينمای ايران ثابت كرده و در سريال شهرزاد 
نيز خوش درخشيده بود اين بار در سريال جديد فتحی نقش جيران را بر عهده 
دارد. برخی مخاطبان در فضای مجازی نسبت به شمايل ظاهری جيراِن واقعی و 
جيراِن حسن فتحی ايرادهايی را وارد كردند كه به جاست. با توجه به عکس ها و 
پرتره های منتشر شده و منتسب به زنان دربار زمان ناصر الدين شاه واضح است 
كه از لحاظ ظاهری حتی مقدار كمی هم به پريناز ايزديار كه با گريم و آرايشــی 

متفاوت ظاهر شده است، ندارند. 
در ادامه مرور نقش ها به اميرحســين فتحی )ســياوش( می رسيم. امير حسين 
فتحی پيش از اين در ســريال قبلی پدرش يعنی شهرزاد، نقش يك عاشق پيشه 
را برعهده داشت كه با توجه به سابقه كم اميرحسين فتحی در بازيگری می توان 
نقشش را در سريال شهرزاد پر رنگ و قابل قبول دانست. امير حسين فتحی كه 
با توجه به آموزه های پدرش نقش يك عاشــق پيشه را به خوبی ياد گرفته است، 
اينبار هم در جيران نقش عاشــق پيشه و معشــوق جيران را بر عهده دارد و از 
انصاف نگذريم تا به اينجای ماجرا كه سه قسمت از آن منتشر شده است توانسته 
به خوبی از عهده ايفای نقشــش بربيايد. حــاال بايد ببينيم در ادامه آيا می تواند 

روند رو به رشدش را تکميل كند يا به افول می رسد !
ســريال جيران با توجه به سه قســمتی كه از آن پخش شد، نسبت به كارهای 
قبلی فتحی در رتبه پايين تری قرار می گيرد ولی نمی توان گفت كه در كل زيبا 
نيســت. جيران اثری است كه با همه كمی و كاستی ها می توان حتی تا آخرين 

قسمت هم آن را با رغبت تماشا كرد و شايد از آن لذت برد. 
حســن فتحی به خوبی مسير سريال سازی را بلد است و قطعا بازخوردهای اين 
سه قسمت را از زبان منتقدين و حتی فضای مجازی دنبال خواهد كرد وچه بسا 
كه در ادامه در صدد جبران ضعف های سريال بربيايد. بايد منتظر ماند و ديد كه 

در ادامه جيران قرار است چه روندی را پيش بگيرد !

آگهی دعوت مجمع عمومی
بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر شهر فراغی ) نوبت سوم (   

هیات مدیره: شرافت الدین کشواد - امان گلدی رحمان زاده - نجم الدین سیدی

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده  نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر فراغی  
1400/12/21 درمحل مسجد قبا واقع در: شهر فراغی،  10 صبح  روز شنبه مورخه  در ساعت 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت  محله ی مسکن مهر شهر فراغی تشکیل می گردد 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضاعات زیر در این جلسه  حضور بهم رسانند.
* دستور جلسه : 

- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت 
- تصمیم گیری در خصوص محل تصفیه 

)) اصالحیه((
فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

ساختمان  اول  فاز  اجرای  ای  مرحله  دو  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فراخوان  عنوان  وسیله  بدین 

اداری،امدادی و درمانی بابلسر با کد 2000005370000015 مندرج در روزنامه های ) سیاست روز 

و استقالل ایرانیان مورخ 1400/11/30  ( به مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اصالح 

می گردد.

ضمنا مابقی مفاد آگهی به قوت خود باقی می باشد

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کاال

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید. 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق 

سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه به تاریخ  1400/12/05 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/11
5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی مورخ 1400/12/22

6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 12:30 ظهرروز یکشنبه مورخ 1400/12/22
7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .
9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003               

11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام 
در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.

ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.
سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 

شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

نوبت اول 1400/12/5 ، نوبت دوم 1400/12/8

کار         موضوع مناقصهشماره مناقصه ارجاع  فرایند  در  شرکت  نامه  ضمانت  مبلغ 
)ریال(

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1,039,581,0002000005630000111خرید انواع تابلوهای  فشارضعیف و متوسط1400-106

8 8 0 0 6 6 7 7

  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.ir

ین را بچسبید   قاچ ز
سواری پیشکش!

امــروز متولــی وزارت ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی به حقيقت يکــی از باارزش ترين نهادهای 
هويتی كشور را به گونه ای تحويل گرفته كه قطعاً بايد برای 
به جريان انداختن مسير و مسئوليت واقعی آن همه چيز را 
از صفر شروع كند درحالی كه اكثر كاركنان اين مجموعه 
از كســانی هستند كه برای رسيدن به مرحله بازنشستگی 
لحظه شماری می كنند و بالطبع توان الزم را به منظور ارائه 
خدمت در حفظ ميراث های به جامانده در يك استان معين 
را ندارند و جوان های شــاغل در آن بــه روايتی نيروهای 
پيمانکار هســتند و با دريافتی مختصــری كه می گيرند 
ناچارند به فکر تأمين معاش بوده تا بالفاصله پس از پايان 
وقت اداری به شــغل های دوم و سوم خود در تاكسی های 
اينترنتی بپردازند! اين هــا يکی از ده ها واقعيات موجود و 
پشت پرده در وزارتخانه ای اســت كه بايد ارزشمندترين 
آثار به جامانده گذشته را حفظ و حراست و به عنوان هويت 
به جهانيان ارائه دهد. اگرچه در سال های سپری شده اين 

صنف به شدت پيرامون نگهداری از ميراث های ملموس و 
جذب گردشــگران هدفمند و جانشين كردن درآمدهای 
ارزی صنايع دستی به جای نفت در آن نمودار بوده و حاال 
حياط خلوتی را تحويل داده اند كه نه تنها پياده نظامی برای 
اداره آن موجود نيست بلکه فاقد پشتوانه خزانه برای رفع 
معضالت و سرمايه گذاری های الزم است بنابراين چه بهتر 
كه مديران ضمن حراست از ارزش ها حداقل ها را چسبيده 
و اجــازه ندهند ســرمايه های بی بديــل همچنان طعمه 
بی مباالتی های گذشــته شــود. اصفهان اگرچه پايتخت 
كشــور نيست اما مهد تمدن و مخزن هويت های فرهنگی 
است زيرا باالترين تعداد نمونه های صنايع دستی را به خود 
اختصاص داده و ميزان آثار ثبت جهانی و ملی شده آن بر 
همه سرزمين های مدعی تمدن می چربد بنابراين مديران 
باالدســتی ناچارند بــرای اداره اين بخش از كالن شــهر 
بيشــترين ســرمايه گذاری های الزم مــادی و معنوی را 
هزينه كنند و توجه داشته باشند در وهله اول به نوسازی 
آثار ارزشــی و تاريخی پرداخته تا بيش از اين دستخوش 
حوادث خواسته و ناخواســته نشود. شمارش اينگونه آثار 
در اين محدوده ممکن نيست كه می طلبد مديريت جديد 
پای خود را از فرش قرمز سياســت بازی ها بيرون گذاشته 
و تمامی اوقات را صرف جســتجوی فيزيکی و بازســازی 
آثــاری نمايد كه در حال مشــمول مرور زمان شــدن و 
تبديل به نوگرايی هســتند. شهرداری ناحيه سه اصفهان 
يکی از حســاس ترين نقاطی است كه طی سال های اخير 

اينگونه نوســتالژی ها را به خطــر نزديك انحطاط نزديك 
كرده است. اگرچه تلفن نخســتين بار در عصر ناصری پا 
به ايران گذاشــت اما اعطای اولين دستگاه و رواج آن در 
عصر مظفر الدين شاه قاجار بود تا در سال 1280 شمسی 
نخستين امتياز به مدت 5 سال به شركتی واگذار شود تا 
برای راه اندازی تلفن به شــعاع 24 كيلومتر در تبريز اقدام 
نمايد. يکســال بعد يعنی 1281 شمســی راه اندازی اين 
خط ارتباطی به دوست محمد خان معيرالممالك واگذاری 
می شــود و بر اساس آن مقرر می گردد كه ظرف سه سال 
تلفن تهران راه اندازی و تا 10 ســال بعد ســاير شهرهای 
ايران صاحب آن شوند. مركز تلفنخانه اصفهان يکی از اين 
اقدامات پس از تبريز و تهران اســت و در خيابان سپاه و 
نبش گذری به همين نام يعنی تلفنخانه احداث شــده كه 
ساختمان نيمه مخروبه آن هنوز هم پابرجاست اما هيچ يك 
از مديران شهری در گذشته همت و اراده الزم را نداشتند 
و حاضر نشــدند تکليف اين اثر نوستالژی را معلوم كنند 
و البته مخابرات و پســت بانك نيز در اين غفلت با ميراث 
فرهنگی مشاركت داشــته اند كه اميدواريم مديران جديد 
همچنــان به روش زمان خريدن تــا تخريب اين اثر ادامه 
ندهند! از ســوی ديگر ناچار به اشاره پيرامون ساختمانی 
در حاشــيه ضلع غربی چهارباغ پايين هستيم كه جامعه 
آن را به نام يکی از كارخانجات توليدی معروف و قديمی 
می شناســند درحالی كه نام واقعی آن پاساژ سلطانيست و 
در زمان جنگ جهانی دوم اقامتگاه لهســتانی های مهاجر 

بوده است كه تاريخی بس تلخ و شيرين دارد كه پس ازآن 
مركــز فعاليت های هنری برای كالس های موســيقی در 
دهه های ســی، چهل و پنجاه شمسی بود و امروز اگرچه 
حال نزاری دارد اما می توان همت به بازســازی آن نمود 
تا همســان با هتل جهان در خيابان چهارباغ آماده باشد 
كه با شــروع ورود گردشگران مشــتاق خارجی بتوان به 
عرضه اين دو اثر كه اتفاقاً هم سن وســال يکديگر هستند، 
پرداخت. شــهر اصفهان در هر گوشــه و كنارش شــاهد 
غفلت هــا و مرگ تدريجی آثاری اســت كه هركدام برای 
خود تاريخی مدون دارند و برای نمونه می توان به مهد آن 
يعنی محدوده كنســولگری شوروی سابق و روسيه فعلی 
اشاره كرد كه در حريم چهارباغ پايين و شهرداری منطقه 
سه واقع شده و متوليان جديد ميراث و شهرداری اصفهان 
اگــر باری به هرجهت عمل نمی كنند و قصد و نيت خدمت 
به اين شــهر را دارند همانند رئيس قوه قضائيه تشريفات 
را كنار گذاشــته و بدون خدم وحشــم در كنار يکديگر به 
بررســی همين دو نمونه مشــتی كه نمونه خروار اســت 
بپردازند تا ســامان گيرد و درنهايت بد نيست هركدام از 
مديران سری به اقدامات با چراغ خاموش يکديگر می زدند 
تا شــاهد باشــند چگونه معدودی با تالش شبانه روزی و 
ايثارگرانه همچون متولی حفاظت از محيط زيست استان 
در انديشه حداقل ها برای حفظ داشته ها بوده كه پذيرفته 
است مديران امروز بايد قاچ زين را بچسبيد و شترسواری 

پيشکششان باشد تا آنچه بجا مانده از دست نرود!

یادداشت

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد


