
مؤسسه تحقيقات گياه پزشكى، مؤسسه اى كمتر 
شناخته شده است، اما همه ما با نتايج تحقيقات اين 

مركز به طور روزمره در ارتباطيم.
حساسيت مثبت در مورد وجود باقى مانده سموم 
آفات در محصوالت غذايى يكى از مواردى اســـت 
كه در جامعه شكل گرفته است؛ حساسيتى كه پيش 
از عمومى شدن در اين مؤسسه براى آن راهكارهايى 

ديده و انديشيده شده بود. 
اما مهم ترين مسئوليت مركز تحقيقات گياه پزشكى، 
مبارزه با آفاتى اســـت كه محصوالت كشاورزى را 
از ميان مى برد، مبارزه اى ارگانيك و با اســـتفاده از 

عوامل طبيعى.
اين مؤسسه كهن همچنين داراى سه موزه بزرگ 
شامل گياهان، حشرات و جانوران است؛ موزه هايى 
كه كمك دست پژوهشگران براى به دست آوردن 
راهكارهاى مفيد و طبيعى است تا محصولى سالم تر 

روى سفره ما قرار گيرد.
موزه حشرات  هايك ميرزايانس

دكتر شهاب منظرى، عضو هيأت علمى  و رييس 
بخش تحقيقات رده بندى حشرات، با اشاره به موزه 
حشـــرات مؤسسه مى گويد: موزه حشرات مؤسسه 
به نام موزه «هايك ميرزايانس» نزديك به 80 ســـال 

قدمت دارد. ابتدا شادروان جالل افشار، آزمايشگاهى 
كوچك در ميدان فردوسى ايجاد كرده بود كه بعدها 
مركز تحقيقات در وزارت كشاورزى تأسيس مى شود 
و تمام نمونه ها به اين جا منتقل مى شوند. بنيان گذار 
اين موزه، شـــادروان ميرزايانس بود كه سال 1378 
درگذشت و به پيشنهاد وزير وقت كشاورزى، موزه 

به نام وى نام گذارى مى شود. 
وى مى افزايـــد: در ايـــن موزه ما چهار و نيم 
ميليون نمونه حشـــره از 25 هزار گونه حشرات از 
اقصى نقاط كشـــور داريم. در اين ميان، تعداد قريب 
به هزار و ششـــصد نمونه «تايپ» حشرات داريم. 
نمونه هاى تايپ، آن هايى هستند كه براى اولين بار 
از ايران به دنياى علم توصيف و معرفى شـــده اند. 
اين موزه بزرگ ترين موزه حشـــرات از نظر تعداد 
نمونه در خاورميانه است، ارزش علمى بااليى دارد 
و جـــزو موزه هاى شناخته شـــده در مجامع علمى 

 بين المللى است.
دكتـــر منظرى، طبقه بندى موزه را بر اســـاس 
گونه هاى موجود عنوان مى كند و مى افزايد: در موزه 
حشـــرات، يازده مجموعه داريم كه شامل پروانه ها، 
سخت بال پوشـــان، زنبورها، دوباالن، چندجورباالن، 
راســـت بال مانندها، بال ريشـــك داران، بال تورى ها، 
بال غشائيان، موريانه ها و راسته هاى خيلى مهجور و 

كم جمعيت است. 
اين محقق مؤسســـه تحقيقات گياه پزشكى، 
گونه هاى خشك را از ديگر مجموعه هاى موزه مى نامد 
و مى افزايد: مجموعه اى به نام گونه هاى خشك داريم 
و شامل حشراتى است كه اكثر زندگيشان بر روى 

برگ يا گياه طى مى شود و باقى مانده آن ها روى برگ 
يا شاخه در موزه نگهدارى مى شود.

توصيف نمونه ها با ديدگاه فرهنگى
معرفى نمونه هاى جديد حشـــرات به مجامع 
بين المللى، زمينه اى براى معرفى مشاهير كشور است. 
دكتر فريبا مظفرى، عضو هيأت علمى بخش تحقيقات 
رده بندى حشرات نيز در اين باره به گزارشگر روزنامه 
مى گويد: در ايران به دليل تنوع اقليمى  كه وجود دارد، 
نمونه هاى منحصربه فردى داريم. يكى از كارهاى ما 
پيدا كردن، معرفى و توصيف اين نمونه ها و انتشار 

آن در مقاالت بين المللى است. 
وى مى افزايد: بـــراى معرفى نمونه ها نياز به 
نام گذارى داريم. برخى اوقات اين نام گذارى بر اساس 
شكل و برخى اوقات بر اساس محل پيدا شدن نمونه 
اســـت اما در بسيارى موارد ما اسامى تاريخى، شعرا 
يا پيشكســـوتان را انتخاب مى كنيم. در حال حاضر 
برخى نمونه ها به اســـم ميرزايانس نام گذارى شده 
است اما نمونه هايى به نام حافظ، سعدى، كوروش 

و... هم وجود دارد.
دكتر مظفرى ادامه مى دهد: در بخش اتيمولوژى 
مقاله توضيح مى دهيم چرا اين نام انتخاب شـــده و 
در واقع نوعى كار فرهنگى است. ما صوت حشرات 
را هم توصيف مى كنيم و براى همين ممكن است 

يك نمونه به اســـم يك موســـيقيدان يا ساز ايرانى 
نام گذارى شود.

موزه رستنى ها
موزه رستنى ها از ديگر بخش هاى مهم مؤسسه 
گياه پزشكى است. دكتر مونس بخشى، عضو هيأت 
علمى و مســـئول  بخش تحقيقات رســـتنى ها در 
اين باره به گزارشگر روزنامه مى گويد: در اين بخش، 
هرباريوم هـــاى گياهان و قارچ ها را داريم. هرباريوم 
گياهان ما شامل قسمت هاى مختلفى از جمله گياهان 
آفت كش، علف هاى هرز و مجموعه خزه هاى ايران 

است.
وى مى افزايد: حدود هشتاد هزار نمونه گياهى 
در قسمت هرباريوم گياهان داريم. اين مجموعه تحت 
نام كد «ايران» در مجامع و كلكسيون هاى بين المللى و 
همچنين در داخل كشور در ميراث فرهنگى ثبت شده 
است. در مجموعه قارچ ها، هجده هزار نمونه قارچ 
خشـــك  و چهار هزار نمونه به صورت كشت زنده 

نگهدارى مى شوند. 
دكتر بخشى ادامه مى دهد: از نمونه ها به عنوان يك 
بانك، هم براى كارهاى تجارى هم براى تحقيقات 
بنيـــادى و هم براى تحقيقاتى حوزه گياه پزشـــكى 
اســـتفاده مى شـــود و در اختيار افرادى كه متقاضى 

باشند قرار مى گيرد.
مؤسسه گياه پزشكى چه مى كند؟

فعاليت هاى مؤسسه گياه پزشكى كشور چندان 
شناخته شده نيست و كمتر كسى از آن باخبر است. 

دكتر حســـين رنجبر اقدم، رييس مؤسسه تحقيقات 
گياه پزشـــكى كشور، به تاريخچه اين مؤسسه اشاره 
مى كند و به گزارشگر روزنامه مى گويد: تاريخ تأسيس 
اين مؤسســـه 1302 است. در آن سال، هستة اولية 
اين مؤسســـه با عنوان «ادارة تشخيص محلى آفات 
و مبارزه با آن ها» تأســـيس شد و در سال 1322 با 
عنوان «آزمايشگاه حشره شناسى و دفع آفات نباتى» 

به فعاليت خود ادامه داد.
در ادامه نيز تحت عناوين «انستيتو بررسى آفات 
و بيمارى هاى گياهى»، «مؤسســـه تحقيقات آفات و 

بيمارى هاى گياهى» و در نهايت از سال 1385 با عنوان 
«مؤسسة تحقيقات گياه پزشكى كشور» به فعاليت خود 

در كشور ادامه داده است.
وى مى افزايد: همان طور كه پزشكى به سالمت 
انســـان مى پردازد و دام پزشكى به سالمت جانوران، 
گياه پزشكى نيز در قبال گياهان همان وظايف را دارد؛ 
يعنى تمامى  عواملى كه مى تواند سالمتى گياهان و 
نباتات را به مخاطره بيندازد، اين جا مورد بررســـى 

قرار مى گيرد. 
ايـــن عوامل طيف وســـيعى دارند، يك گروه  
عوامل طبيعى مثل تغييرات اقليمى، توفان، تگرگ، 
باران، برف، يخ زدگى و سرمازدگى است، گروه ديگر 
فاكتورهاى آب وهوايى كه دست ما نيست يا اگر باشد 

در طوالنى  مدت بروز پيدا مى كند.
بخش ديگرى از عوامل خسارت زا روى گياهان، 
عوامل زنده هستند كه از ويروس ها و مايكوپالسماها 
شروع مى شود و تا بزرگ ترين موجودات زنده را در 
ساير گروه ها مانند جوندگان، پرندگان، خزندگان و 

پستانداران در بر مى گيرند. 
وى توضيح مى دهد: البته اين جا بيشـــتر پيگير 
گونه هايى مخاطره زا هستيم كه باعث ايجاد خسارت 
بر گياهان مى شوند. اين گروه از عوامل زنده ، مطابق 
آمار سازمان خواروبار جهانى، به طور متوسط حدود 

سى الى چهل درصد خسارت وارد مى كنند كه رقم 
بااليى اســـت. مهم ترين موفقيت براى ما آن است 
كه بتوانيم خســـارت اين عوامل را پايين و پايين تر 

بياوريم.
دكتر رنجبر، تأمين سالمت و امنيت غذايى را از 
ديگر وظايف مؤسسه مى داند و مى گويد: هنر بعدى 
ما اين اســـت كه همزمان با كاهش خسارت آفات، 
سالمت و امنيت غذايى جامعه را حفظ كنيم؛ يعنى 
براى حذف تأثير عوامل خســـارت زا روى گياهان، 
الزم است با احتياط عمل كرده و به ابزارهايى متوسل 

نشويم كه سالمتى انسان را به مخاطره بيندازد. يكى 
از ملموس ترين آن ها ســـموم شـــيميايى است كه 
اگر آگاهانه از آن ها اســـتفاده نكنيم يا ندانيم از چه 
ســـمومى  كجا استفاده كنيم و زمان و نحوه استفاده 
را ندانيم، مشـــكالتى را در زمينه سالمت انسان و 
بعضى از اكوسيســـتم هاى كشاورزى و كهن طبيعى 

شاهد خواهيم بود.
تنوع زيستى

دامنه عملياتى پژوهشگران مؤسسه، محدود به 
اكوسيستم هاى كشاورزى نمى شود. تنوع زيستى از 
ديگر حوزه هاى كارى اين مركز است. دكتر رنجبر 
اقدم توضيح مى دهد: ما روى تنوع زيستى هم كار 
مى كنيم. از آن جايى كه ما از عوامل زنده و زيستى 
براى كنترل عوامل خســـارت زا بهره مى بريم، تنوع 
زيستى روى برنامه هاى مديريتيمان تأثير دارد. ما با 
افزايش تنوع زيستى سعى مى كنيم فضا را براى رشد 

عوامل خسارت زا به حداقل ممكن برسانيم. 
يكـــى از روش هاى اين كار، كنترل بيولوژيك 
اســـت كه در فارسى «مهار زيستى» نام گذارى شده 
اســـت و در آن از عوامل زنده طبيعى براى كنترل 

عوامل خسارت زا استفاده مى كنيم. 
اگر ما نگاه اكولوژيك و اشراف بر اكوسيستم 

و محيطى كه در آن كار مى كنيم داشته باشيم، يقينا 
جايى  كه يك عامل خسارت زا وجود دارد، در كنار 
آن يا در اقليم هاى مشابه، عوامل ديگرى وجود دارد 

كه جمعيت عامل خسارت زا را كنترل كند. 
رييس مؤسســـه تحقيقات گياه پزشكى، توليد 
نيشكر را مثال مى زند و مى افزايد: بيش از 30 درصد 
توليد شكر كشور توسط كشت و صنعت هاى توليد 
نيشكر در خوزستان صورت مى گيرد. ميانگين سطح 
زير كشت آن ها بيش از هشتاد هزار هكتار است و 

سهم عمده اى از توليد شكر كشور را دارند. 

در همين مزارع نيشـــكر مـــا مجموعه اى از 
عوامل خســـارت زا داريـــم كه صرفا با راهبردهاى 
كنترل بيولوژيك حاصل تحقيقات همين مؤسسه و 
پژوهشگران ما، كنترل مى شوند. نتيجه اين برنامه آن 
است كه امروزه در مزارع نيشكر خوزستان از سموم 

شيميايى استفاده نمى شود. 
مؤسســـه ما عوامل بيولوژيكى را معرفى كرده 
و تكنولوژى توليد آن ها را نيز ارائه داده است. اين 
عامل يك زنبور پارازيتوئيد اســـت كه با استفاده از 

دانش مؤسسه ما به دست آمده.
كشـــت و صنعت هاى خوزستان اين زنبور را 
پـــرورش مى دهند، رهاســـازى مى كنند و به لطف 
خدا در مزارع نيشـــكر، مشكل حادى در خصوص 
ساقه خواران نيشكر نداريم، بدون اين كه يك سى سى 

سم استفاده شود. 
در حالى كـــه اگر اين عامل به حال خودش 
رها شـــود، بين سى تا چهل درصد به طور ميانگين 

خسارت وارد مى كند.
 مشـــكل اين جاست كه اكوسيستم ويژه اى در 
مزارع نيشـــكر داريم و اگر دست به آفت كش هاى 
شـــيميايى ببريم سال بعد مشكالت به مراتب بيشتر 

خواهد بود.
زنبور عامل بيولوژيك با قدرت طبيعى كه خدا 

در ذات او قرار داده و ما آن را شناســـايى كرده ايم، 
مى تواند در مخفى ترين جاى ساقه، تخم هاى اين آفت 

را پيدا كرده و آن ها را از بين مى برد. 
برنج سالم

در ايران، دغدغه وجود باقى مانده آفت كش هاى 
شـــيميايى در محصوالت كشاورزى مانند برنج از 
ســـال ها پيش جدى شده است. دكتر رنجبر يكى 
ديگر از پروژه هاى موفق مؤسسه را توليد برنج سالم 
عنوان مى كند و مى گويد: امســـال ما براى اولين بار 
توليد برنج سالم داشتيم؛ برنجى  كه براى كنترل آفات 
و بيمارى هاى مهم آن حتى يك سى سى سم استفاده 

نشده است. 
اين طرح در قالب پروژه آى ســـى ام در استان 
مازندران انجام شد. پيش بينى ما اين بود كه فقط در 
كشـــت اول قابليت اجرا دارد، ولى به لطف خدا و 
همـــت همكاران در معاونت تحقيقات برنج آمل و 
آزمايشگاه بخش تحقيقات كنترل بيولوژيك مؤسسه، 
حتى كشـــت دوم هم به طور كامل بدون استفاده از 
ســـموم توليد شـــد. االن هر دو كشت را برداشت 
كرده اند، بدون اين كه به طبيعت و ســـالمت جامعه 
آســـيب و خسارت وارد شود. ما توليد برنج را در 
ســـطح بزرگ بيش از بيست هكتار انجام داده ايم، 
يعنى كار آزمايشگاهى نيست و در سطح اقتصادى 

انجام  شده است. 
وى مى افزايد: در حال حاضر كشت و صنعت ها 
و توليدكننده هاى زيادى عالقه مند به داشـــتن اين 
اطالعات و دستورالعمل هاى مربوطه هستند تا آن ها 
را از ســـال آينده اجرا كنند. اميدواريم هم در استان 

گيالن و هم در مازندران زير نظر همكاران، برنج سالم 
توليد شود. رييس مؤسسه تحقيقات گياه پزشكى ادامه 
مى دهد: ما دستورالعمل ها و راهكارها را داريم، خيلى 
از اوقات مشكالتى كه ايجاد مى شود ناشى از نقص 
در اطالع رسانى درباره اقدامات و دستاوردهاست و 
الزم است ما و همكارانمان از يك طرف و رسانه هاى 
ارتباط جمعى از سوى ديگر، براى انتقال يافته ها و 
دستاوردهاى پژوهشى كشور به جامعه تالش كنيم. 

اكوسيستم غيركشاورزى
مؤسســـه تحقيقات گياه پزشكى، يازده بخش 
تحقيقاتى ستادى و بيش  از بيست و هشت بخش 
تحقيقات استانى و منطقه اى دارد. دكتر رنجبر با اشاره 
به اين موضوع مى افزايد: در كل كشور ما بخش هاى 
تحقيقاتى داريم كه به طور دائم در استان هاى و مناطق 
مختلف، آفات، بيمارى ها و علف هاى هرز خسارت بار 
را در اكوسيســـتم هاى طبيعى و كشاورزى بررسى 
مى كنند. چرا كه كار ما صرفا اكوسيستم هاى كشاورزى 
نيست، جنگل و مراتع هم عوامل خسارت زايى دارد و 

ما در آن قسمت هم خود را وظيفه مند مى دانيم.

مگس سفيد
يكى از گونه هاى مهاجم كه به دليل هجوم خود به
پايتخت كشور در سال هاى اخير معروف شد سفيدبالك
يا مگس سفيد بود. اين حشره ريزجثه چندسال پياپى در
فضاهاى سبز تهران خودنمايى مى كرد، اما به يكباره از

ميان رفت. 
دكتر رنجبر اقدم، سفيدبالك را يكى از مواردى
عنوان مى كند كه مؤسسه در اكوسيستم غيركشاورزى
بـــراى آن راهكار ارائه كرده اســـت. وى مى گويد:
سفيدبالك ها چندين سال پيش در فضاى سبز تهران

خودنمايى كردند.
 شهردارى تهران از مؤسسه تحقيقات گياه پزشكى
كشور براى مقابله با اين آفت راهنمايى خواست. به
دنبال آن، پژوهشگران اين مؤسسه، بررسى هاى الزم را
انجام و در نهايت راهكارهاى مديريتى آفت يادشده
را به شهردارى تهران ارائه دادند. اكنون مگس سفيد
يا سفيدبالك موردنظر بدون استفاده از آفت كش هاى
شيميايى با اقدامات به موقع سازمان پارك ها و فضاى
سبز تهران بر اساس دستورالعمل هاى اين مؤسسه تحت
كنترل در آمده است و مشكل حادى در فضاى سبز

شهرى در اين خصوص مشاهده نمى شود.
چالش اطالع  رسانى

يكـــى از چالش هاى حاضـــر در زمينه آفات
كشاورزى، اطالع رسانى است. در بسيارى از موارد اگر
اطالع رسانى به موقع صورت گيرد مبارزه با آفت، ساده
است. دكتر رنجبر اقدم در اين باره مى گويد: در مورد
آفات يا بيمارى هايى كه در برخى از مناطق كشور بروز

مى كند، رسانه ها مى توانند خيلى مؤثر باشند. البته ما
سامانه هاى مختلف آموزشى، ترويجى و اطالع رسانى به
صورت سامانه هاى پيامكى و اپليكيشن براى كشاورزان
داريم، ولى ميزان نفوذ رســـانه هاى ارتباط جمعى و
جرايد كثيراالنتشار بيشتر است. مثال االن در جنوب
كشور روى نخيالت، آفاتى به نام چوبخواران داريم.
اگر رسانه ها نكته هاى مهم و كليدى مثل جلوگيرى از
انتقال پاجوش  هاى آلوده از مناطق آلوده به مناطق سالم
را به مردم اعالم مى كردند، االن مناطق كمترى از كشور
درگير اين آفات بودند. وى در مورد علت بروز آفات
در بوم سامانه هاى مختلف توضيح مى دهد: فاكتورهاى
متعددى وجود دارد كه شـــرايط را براى توليدمثل و
تكثير عوامل خسارت زا يا فعاليت آن ها مساعد مى كند.
يكـــى از اين عوامـــل، تغييرات اقليمى و پيامدهاى
متعدد نامطلوب آن اســـت، ولى از نظر اين جانب
دست كارى هاى غيرحرفه اى و غيرتخصصى انسان ها با
هدف تأمين منافع كوتاه مدت در بوم سامانه هاى طبيعى
و كشاورزى، مهم ترين عامل بروز آفات و بيمارى هاى

خطرناك گياهى در كشور است.
 سجاد تبريزى
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گياه پزشكى در خدمت سالمت جامعه

* دكتر شهاب منظرى   ـ                رييس بخش تحقيقات رده بندى حشرات: در موزه حشرات، 
چهار و نيم ميليون نمونه از 25 هزار گونه حشره از اقصى نقاط كشور داريم

* دكتر فريبا مظفرىـ   عضو هيأت علمى بخش تحقيقات رده بندى حشرات: براى 
معرفى نمونه هاى جديد و معرفى آن به مجامع بين المللى در بسيارى موارد،   اسامى 

 تاريخى، شعر يا               پيشكسوتان را     انتخاب مى كنيم
* دكتر مونس بخشى ـ مسئول بخش تحقيقات رستنى ها: حدود هشتاد هزار 
نمونه گياهى در قسمت هرباريوم گياهان داريم كه تحت نام كد «ايران» در مجامع و 
كلكسيون هاى بين المللى و همچنين در داخل كشور در ميراث فرهنگى ثبت  شده است

* دكتر حسين رنجبر اقدم ـ رييس مؤسسه تحقيقات 
گياه پزشكى كشور: مهم ترين هدف و رسالت مؤسسه 
غذايى  سالمت  ضريب  افزايش  گياه پزشكى،  تحقيقات 
جامعه است تا مردم با خيال راحت ميوه و محصوالت 

كشاورزى و باغى را استفاده كنند
* توليد برنج سالم بدون استفاده از سموم، يكى از پروژه هاى ما 
بود كه امسال با موفقيت در دو كشت و در مقياس تجارى انجام شد

عكس ها: احسان كاظم لو

آگهى مناقصه شماره 1401/05
IP خريد

شركت فناورى اطالعات طوبى اميد راهبر متعلق به گروه خدمات 
 انفورماتيـــك راهبر تصميم دارد از طريق برگـــزارى مناقصه عمومى

  IP Public هاى مورد نياز خود را مطابق اسناد مناقصه خريدارى نمايد. 
لذا از كليه شـــركت هاى فعال و واجد صالحيت دعوت به عمل مى آيد تا 

جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه اقدام نمايد.

مهلــت دريافت اســناد: تا پايان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخ 
1401/11/19

هزينه خريد اسناد مبلغ 1،000،000 ريال (معادل صد هزار تومان)
واريـــز بـــه حســـاب شـــماره 3100028944223 و يا شـــباى 
IR960150000003100028944223 نزد بانك ســـپه شـــعبه 

ميرداماد غربى كد 1349 به نام فناورى اطالعات طوبى اميد راهبر

به منظور دريافت اســـناد مناقصه همراه داشتن كارت ملى و معرفى نامه 
كتبى و اصل فيش واريزى بابت بهاى اسناد مناقصه الزامى مى باشد.

 آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميرداماد، خيابان سرو،
 شماره 6، طبقه دوم، معاونت كسب و كار- تلفن 42861234

آگهى مناقصه شماره 1401/06
خريد فيبر

شركت فناورى اطالعات طوبى اميد راهبر متعلق به گروه خدمات 
 انفورماتيـــك راهبر تصميم دارد از طريق برگـــزارى مناقصه عمومى

فيبر ارتباطى به همراه اخذ مجوزهاى مربوطه مطابق اســـناد مناقصه 
خريدارى نمايد. لذا از كليه شركت هاى فعال و واجد صالحيت دعوت به 

عمل مى آيد تا جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه اقدام نمايد.
مهلــت دريافت اســناد: تا پايان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخ 

1401/11/19
هزينه خريد اسناد مبلغ1/000/000 ريال (معادل يكصد هزار تومان)

واريـــز بـــه حســـاب شـــماره 3100028944223 و يا شـــباى 
IR960150000003100028944223 نزد بانك ســـپه شـــعبه 

ميرداماد غربى كد 1349 به نام فناورى اطالعات طوبى اميد راهبر
به منظور دريافت اســـناد مناقصه همراه داشتن كارت ملى و معرفى نامه 

كتبى و اصل فيش واريزى بابت بهاى اسناد مناقصه الزامى مى باشد.

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميرداماد، خيابان سرو، 
شماره 6، طبقه دوم، معاونت كسب و كار- تلفن 42861234 
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طراح: غالمحسين باغبان

   2
47

12
ل 

دو
 ج

حل

افـقـى: 
  1 - غارت و چپاول - كم خرج ترين انرژى مثبت ! - نفس

 2 - شهر اولين ها در خوزستان - لشكر 
3 - آســيب - ابر - نوعى زغال ســنگ - منسوب 

به اجاره
 4 - تكيه كالم خودخواه - اولين سلســله پادشاهى 

ايران - آينده - رهايى از مرض
  5 - كافر همه را به .... خود پندارد - شهر فردوسى - 

ظرف چايخورى
 6 - پايه ها - الل - يك و يك - برآمدگى ته كفش 

7 - آگاه باش - قصر سلطنتى پاريس
 8 - مزه ســريع - تله انفجارى - بد گويى شــعرى - 

مزاحم تابستانى 
9 - پايتخت زالندنو - چهره اى همچون ماه

 10 - الفباى موســيقى - خاندان – ايراد بى ســر و 
ته - مجسمه 

11 - از ابر مى بارد - از احجام هندســى - پســوند 
عالمت نسبت

 12 - جــاى مورد احتــرام - در بزرگ - خواهش 
نفس - جمع نكته 

 13 - بخشندگى - تير پيكاندار - خون ، خونخواهى - 
ضمير غير حضورى

 14 - لوله گياهى - فيلمى از بهروز افخمى
 15 - ريشه - پيروز و بهره مند - آيين رايج در ژاپن 

عـمـودى:
 1 - پايان و كامل - پدر فريدون - درس رياضى 

2 - نمايش دادن تصوير برشــى از بدن انسان - نام 
ديگر عناب

 3 - رديف قاليبافى - لقب امپراتوران ژاپنى - پناه
 4 - ابوالبشــر - قدر و مرتبه - شــهرى در فارس - 

الستيك اضافى
 5 - بزرگ و تناور - سال مسيحى

 6 - كلمات - دشمنى – جنس مذكر - ناخن ستور
 7 - همان خيك است - تناقض و تضاد - اندام بويايى

  8 - چاشنى اصلى غذا - نوع - سبزى خرد كردنى -
 مواظب باش

 9 - پايتخت بنگالدش - نوعى تختخواب كودك - پزشكى 
10 - پول قدرتمند آسيا - حرارت دادن - گل و الى 

ته حوض - تأثير كننده
 11 - نام التين كشور هند - صلح و آشتى

 12 - بافت - گردو - گيج و سرگشته - خداى من
 13 - از القــاب تركى - آدم بســيار آگاه - درخت 

زبان گنجشك
 14 - سراى نيستى - كارت اقامت دائم در آمريكا ، كارت سبز 
15 - فراهم - خبر چين - از كشــورهاى آفريقايى 

با مركز« لومه »

آگهي مزايده عمومي شماره 1401/21/01
شركت تهيه و توليد خوراك دام شعيبيه، وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي درنظر دارد اقالم ضايعاتي به شرح جدول ذيل 
را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برســـاند. لذا متقاضيان مي توانند در صورت تمايل جهت دريافت اســـناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت 
حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشـــار اين آگهي به نشاني شوشـــتر، منطقه شعيبيه، جنب كشت و صنعت امام خميني(ره)، بازرگاني شركت 
تهيه و توليد خوراك دام شعيبيه مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 280ـ  33137277ـ  061 تماس حاصل نمايند. ضمناً هزينه چاپ  آگهي در روزنامه 

به عهده برنده مزايده خواهد بود.
واحدمقدار شرح كاالرديف

كيلوگرم150/000ضايعات فلزي شامل: روليك، قاشقك، الواتور، تسمه و ورق، لوله، نبشي و ناوداني1
حلقه30الستيك مستعمل لودر2
كيلوگرم200ورق گالوانيزه پوشش 6 متري3
متر200تسمه الواتور به عرض 30 سانت، بلت كانواير به عرض 50 سانت، روكش كابل4
قطعه2پروانه فن مستعمل به وزن تقريبي 500 كيلوگرم5
كيلوگرم20/000بدنه سيكلون از جنس ST52 و داكتهاي فرسوده آن6
كيلوگرم5/000داكتهاي فرسوده فلزي در ابعاد مختلف7
قطعه13صفحه پرس فرسوده از جنس MO40 به وزن تقريبي 500 كيلوگرم8

شركت تهيه و توليد خوراك دام شعيبيه

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده  
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس (سهامي خاص)

بدين وســـيله از كليه سهامداران شركت مديريت توليد برق جنوب 
فارس (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت 6902 و شناســـه ملي 
10530194171 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده كه در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخه 1401/11/24 
 در محل شركت سپهر پارميس مبين واقع در تهرانـ  محله امانيهـ 
خيابـــان وليعصرـ  خيابان تورجـ  پـــالك16ـ  طبقه دومـ  واحد9 

تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1ـ نقل و انتقال سهام
2ـ  ساير مواردي كه قابل طرح در مجمع عمومي فوق العاده باشد.
هيأت مديره شركت مديريت توليد برق جنوب فارس

آگهى مزايده 
 شركت تعاونى مسكن ذوالفقار فرحزاد(در حال تصفيه)
به شــماره ثبت 46202 در نظر دارد مقدارى از وسايل و 
تجهيزات تاسيساتى خود را از طريق مزايده عمومى به فروش 
برساند. متقاضيان مى توانند از تاريخ 1401/11/14 به مدت 
7 روز براى بازديد از وســـايل و كسب اطالع از شرايط مزايده 
به دفتر تعاونى به آدرس: ســـعادت آباد، ميدان كتاب، خيابان 
شهيد منفرد نياكى (كوهستان)، مجتمع كوهستان بلوك 17 
طبقه اول، مراجعه و پيشـــنهاد قيمت خود را حداكثر تا پايان 
وقت ادارى 1401/11/21 به دفتر مزايده گذار تحويل و رسيد 

هيات تصفيهدريافت نمايند. 
 تعاونى مسكن ذوالفقار فرحزاد(در حال تصفيه)

آگهى مزايده نوبت اول 
 شــركت آرين پارســه كيش(ســهامى خاص) در نظر دارد امتياز
 بهره بردارى(فروش خدمات اقامتى به اشخاص حقيقى و حقوقى) از 90% اتاق هاى
هتل شايگان كيش جهت اسكان تا ســـقف حداكثر 331 نفر در هر شب، 
 به مدت يك ســـال تمام شمســـى را از طريق مزايده به اشخاص حقوقى 

واجد شرايط واگذار نمايد. 
لـــذا از كليـــه متقاضيان دعوت به عمـــل مى آيد براى دريافت اســـناد 
مزايده از تاريخ انتشـــار ايـــن آگهى به مـــدت 4 روز كارى، با واريز مبلغ 
12/500/000 ريال(جهت هزينه خريد اســـناد مزايده) به حساب شماره 
0203116904009 نزد بانك آينده به نام شـــركت آرين پارسه كيش، با 
در دست داشـــتن فيش واريزى، معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر، به 
آدرس: تهران، خيابان پاســـداران، باالتر از برج سفيد، خيابان شهيد حجت 
 سورى نبش رام پالك 5 شركت سرمايه گذارى آتيه صبا طبقه هفتم غربى 

واحد ادارى جناب آقاى هوشيار مراجعه نمايند. 
شماره تماس: 26653266ـ021 داخلى 2703

*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مزايده مندرج است. 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شركت كارگزارى سهام پژوهان شايان ( سهامى خاص )

ثبت شده به شماره 110440 و شماره شناسه ملى 10101541678
 بدينوسيله از صاحبان ســـهام شركت كارگزارى ســـهام پژوهان شايان
( ســـهامى خاص ) يا نمايندگان قانونى آنها دعـــوت به عمل مى آيد تا در 
جلســـه مجمع عمومى فوق العاده كه در روز سه شنبه مورخ1401/11/25 
راس ســـاعت 14و مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده كه در همان روز 
ساعت16 در دفتر مركزى شـــركت واقع در تهران كامرانيه شمالى خيابان 
بازدار خيابان دكتر لواسانى غربى ساختمان كامرانيه پالك1 طبقه همكف 

واحد1تلفن 66741864 تشكيل خواهد شد ، حضور به هم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1. افزايش سرمايه
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

2. انتخاب اعضاى هيات مديره
3. تعيين سمت و حق امضاء 

هيات مديره شركت 

آگهى نوبت اول دعوت از سهامداران
جهت شركت در جلسه مجمع عمومى عادى

 به طور فوق العاده شركت جهاددريا(سهامى خاص) 
به شناسه ملى 10101234449 و شماره ثبت 78602

بدينوسيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مى نمايد در 
جلســـه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده روز دوشنبه 
مورخـــه 1401/11/24 ســـاعت 10/00 صبح كه در محل 
اقامتگاه قانونى شركت به آدرس: تهران، شهرآرا، بلوار فرزانه، 
خيابان اميرى(هشتم)، پالك 1، طبقه 1 و با دستور جلسه ذيل 

تشكيل مى شود شركت فرمايند. 
دستور جلسه: 

1)انتخاب مديران جديد شركت
هيات مديره شركت جهاد دريا

شركت روان گستران صنعت آرين (سهامى خاص)    (نوبت اول)
شماره ثبت : 201946 شناسه ملى : 10102436755

آگهى دعوت تبديل نوع سهام بى نام به بانام در رعايت ماده 44 اصالحيه قانون تجارت
با توجه به مجمع عمومى فوق العاده كه در  ساعت 10 مورخه 1401/11/01  در اجراى ماده 44اصالحى 
قانون تجارت مبنى بر تبديل كليه ســـهام شركت از بى نام به با نام تشكيل شده است. از كليه سهامداران 
شركت دعوت  به عمل مى آيد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 6 ماه نسبت به تبديل سهام خود در دفتر 
مركزى اين شـــركت  به نشانى  تهران خيابان شيخ بهايى شمالى ميدان پيروزان -خيابان پرسپوليس – 
خيابان شهيد زاهدى كوچه بيست و يكم پالك 8 واحد همكف كد پستى 1995775114 مراجعه و اقدام 

نمايند . بديهى است كه پس از انقضاى مدت مذكور  كليه سهام بى نام شركت ، باطل تلقى مى گردد.
هيات مديره

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
سال مالى منتهى به 1401/09/30

شركت سرمايه گذارى توسعه ساختمان سپهر تهران
ثبت شده به شماره 371936 
و شناسه ملى 10320215213

 بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت ســـرمايه گذارى
توسعه ساختمان سپهر تهران ( سهامى خاص) يا نمايندگان 
قانونى آنان دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
ساليانه سال مالى منتهى به 1401/09/30 شركت كه رأس 
 ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 در محل شركت 
سرمايه گذارى گروه مالى سپهر صادرات (سهامى عام) به نشانى 
 تهران بزرگراه صدر بلوار كاوه شمالى ، نبش قيطريه ، كوچه الهامى، 

پالك 1 تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1. اســـتماع گزارش هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونى 

2. بررســـى و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاى مالى منتهى 
به 30 آذر ماه 1401

3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شركت براى دوره مالى 
منتهى به 1402/09/30 

4. تعيين روزنامه كثير االنتشار براى انتشار آگهى هاى ثبتى 
5. تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاء هيات مديره 

غير موظف 
6. تصويب بودجه سال مالى منتهى به 1402/09/30
7. ساير مواردى كه در صالحيت مجمع فوق مى باشد.

هيئت مديره
 شركت سـرمايه گذارى توسعه سـاختمان سپهر تهران 
(سهامى خاص)

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول )
شــهرداري شــهريار در نظر دارد به استناد درخواست شـــماره 3083 مورخ 
1401/02/10 معاونت فنى و عمرانى درخصوص مناقصه عمومى ( انتخاب مشـــاور 
جهـــت ارائه خدمـــات مطالعه اول و دوم طرح جمع آورى و هدايت روان آبهاى ســـطحى شـــهر 
شـــهريار(حوزه زيرنظر شهردارى شـــهريار)) با اعتبار 15/000/000/000 ريال با شماره فراخوان 
2001093897000209 در ســـامانه نســـبت به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 
واجد شـــرايط دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اســـناد مناقصه به شـــرح ذيل تا ارائه پيشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشـــايى پاكت ها از طريق درگاه ســـامانه تدارك الكترونيكى دولت (ســـتاد) 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1) مبلغ ســـپرده شركت در مناقصه 750/000/000 ريال ميباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه 
تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شـــد. (سپرده بصورت واريز نقدى به حساب سپرده 
اشخاص شهردارى و يا ضمانت نامه بانكى) 2) ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد 
مناقصه درج گرديده است. 3) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 4) هزينه درج آگهي 
به عهده برنده مناقصه مي باشـــد. 5) مشاوران بايستى داراى صالحيت مشاور با رتبه سه در تخصص 
آب و فاضالب از ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور و حداقل يك قرارداد و طرح تاييد شده مرتبط با 
مطالعات آبهاى سطحى (بااخذ رضايتمندى از كارفرما) دارا باشند. 6) مهلت دريافت اسناد مناقصه 
از تاريخ 1401/11/13 تا تاريخ 1401/11/23 ساعت 13/00 از سامانه تداركات الكترونيكى دولت. 
7) مهلت ارائه پيشنهادات تا ســـاعت 13/00 مورخ 1401/12/03 در سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت. 8) زمان بازگشـــايى پاكت ها : ساعت 14/30 مورخ 1401/12/03 در محل : شهريار - ميدان 

محمد صادق كولى وند – شهردار شهريار نماز - جنب پايانه 22 بهمن - شهردارى شهريار
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/11/13               تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/20


