
 قدس به بهانه تخصیص ارز نیمایی به نساجی وپوشاک مشکالت این صنعت را بررسی کرد   

دوختن لباس »ارزآوری« برای صنعت پوشاک

 ورزش   دادســتان کل کشور شامگاه یکشنبه در گفت و گو با بخش خبری شبکه دو، از ورود قوه قضائیه 
به پرونده مارک ویلموتس و مربیان و بازیکنان خارجی فوتبال خبر داد و تأکید کرد وزارت ورزش و جوانان و 

مدیرانی که در انعقاد این قراردادها نقش داشتند باید به مراجع قضایی پاسخگو...
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 سیدرضا صدرالحسینی

 ............ صفحه 6

 سه شنبه 3 تیر 1399  1ذی القعده 1441 23 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9275 8 صفحه   4 صفحه پابوس)ویژه دهه کرامت(   4صفحه ویژه خراسان  8 صفحه راهکار   1000 تومان 

توهم های ترامپ درباره کشورمان تمامی ندارد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در جریان گردهمایی که در 
شهر »تولسا« ایالت اوکالهما برگزار شد، در اظهاراتی انتخاباتی مدعی شد ایران بدجوری دلش توافق می خواهد! 

»دونالد« پیشتر هم این گونه توهمات ذهنی اش را بارها و بارها بر زبان رانده...

خیال خام ترامپ برای اختالف افکنی در ایران 
با بازی مذاکره
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حرم رضوی به د ستور رهبر معظم انقالب

شهید  مظلوم 
میهمان امام رئوف

آموزش و پرورش به ۱۹۷ هزار معلم 
برای مدارس کشور نیاز دارد

پیش بینی سونامی
کمبود معلم در سال ۱400
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 h میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه
و روز دختر مبارک باد

نگاهی به آثار سینمایی با محوریت امام رضا j  و زیارت )۱(

بیا از»آسمان هشتم« 
حرف بزنیم

 سیما و سینما   با نگاهی به تاریخ سینمایی ایران می توان از د     هه 70 و 
80 به عنوان د     و د     هه که به آثار مذهبی توجه بیشتری شد     ه است، نام برد     . 
د     ر این میان د     هه 80 سینماگران احتماالً به د     لیل توجه مد     یران سینمایی و 
مسئوالن فرهنگی، نگاه ویژه تری به آثاری با محوریت امام هشتم)ع( و زیارت 
د     اشــته اند     . با  نگاهی به کارنامه مذهبی سینمای ایران نام کارگرد     ان های 
مطرحی از جمله رسول صد     رعاملی، مجید      مجید     ی، حمید      نعمت اهلل، مهد     ی 

کرم پور و ... د     ید     ه می شود      که صد     رعاملی پیشرو آن هاست...
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h گفت وگو با تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه 
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زیارت بامعرفت 
پیمود  ن مسیر بهشت است
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رسالت اصلی د ختران امروز مبارزه 
د ر سنگر علم است نه فضای مجازی
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bد  ر آستانه تولد   کریمه اهل بیت
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آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل  100 دستگاه پرژکتور ال ای دی های پاور 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

آگهی تجدید مناقصه
احداث ساختمان اداری نیشابور بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری 
و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذارنماید.

مدت موضوعردیف
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
فرآیند  ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1

اجرای عملیات اصالح شبکه 
و نصب مجدد انشعابات آب  

بصورت پراکنده در سطح 
منطقه 4 فاز 1 

1212/977/000/000455/000/000 ماه

5 آب 

1. واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 
100050005  بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده 
بانکی

2

اجرای عملیات اصالح شبکه 
و نصب مجدد انشعابات آب  

بصورت پراکنده در سطح 
منطقه 4 فاز 2

1212/977/000/000455/000/000 ماه

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2-محل تأمین اعتبار : از محل طرحهای غیر عمرانی

3-تاریخ دریافت اسناد مناقصه  : از تاریخ 1399/4/2 لغایت 1399/4/7
4-تاریخ تحویل پاکات مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 1399/4/17

5-محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد . 
6-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 

7-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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» ملتی که شهادت برای او سعادت است ، پیروز است . امام خمینی رحمه ا... علیه «

))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای((
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی البسه فرم)کت و شلوار( 
خدام حرم مطهر رضوی)ع( را به شرح مشخصات و شرایط مندرج 
در اس�ناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. جهت مش�اهده متن 
 http://dev.razavi.ir کامل آگهی و شرایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی
بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 
نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، نمونه ها و مدارک مطابق شرایط اعالم 
ش�ده اقدام نمایید ، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره تماس 32001053-051 و 051-32001113 

»آگهی مناقصه عمومی خرید البسه) کت وشلوار(«

آگهی پذیرش نیروی سرایدار
 بصورت خرید خدمات)شرکتی( 
دانشگاه  علوم پزشکي مشهد 

شرح در صفحه 8
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

ترامپ مجرم است، مطلقاً با او مذاکره نمی کنیم  فارس: مشاور نظامی رهبر انقالب در گفت و گویی هرگونه مذاکره در خصوص سامانه های موشکی را رد و تأکید کرد: سیاست های منطقه ای ایران ادامه 
خواهد یافت. وی به شبکه الجزیره گفت: ترامپ، رئیس جمهور نیست، بلکه »مجرم« است و هرگونه تحرکی در آب های خلیج فارس از سوی آمریکا علیه ایران با »پاسخ همه جانبه« مواجه خواهد شد. سردار دهقان 

در بخش دیگری از سخنان خود به بحران لیبی اشاره و اظهار کرد: سخنانی که در خصوص کمک ایران به نیروهای »خلیفه حفتر« زده می شود، »مضحک« است.

 سیاســت/ مینا افرازه  در جریان سفر 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران 
و دیدار با مقامات کشورمان که روز یکشنبه 
وارد تهران شده، طرفین خواستار تحکیم و 
گسترش روابط بین ایران و افغانستان شدند 
و بر اراده خود برای نهایی ســازی و امضای 
هر چه سریع تر سند جامع همکاری ها توسط 
رؤســای جمهور دو کشور و اجرای توافقات 
مذکور تأکید کردند. بدین ترتیب قرار شــد 
طرفین متن توافق نامه نهایی را در ســه ماه 
آینده برای امضای رؤسای جمهور آماده کنند. 
همین گونه بود که روز گذشته حنیف اتمر، 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در تهران 
به دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
رفت تا آخرین هماهنگی ها را 
برای اجرای سند همکاری های 
جامع دو کشــور به ویژه در 
بخش ســاماندهی مراودات و 
ترددهای مرزی کــه در ماه 
های اخیــر موضوعی چالش 
برانگیز بوده، انجام دهد. در این 
دیدار هر دو طرف بر ضرورت 
تســهیل آمد و شــد قانونی 
از مرزهــا و برگــزاری منظم 
کمیسیون های مشترک مرزی 

توافق کردند.
سفر محمد حنیف اتمر که در 
بحبوحه تنش آفرینی و فضاسازی رسانه ای 
علیه روابط ایران و افغانستان پس از حادثه 
کشته شدن تعدادی از مهاجران غیرقانونی 
افغانستان در رودخانه هریرود و سپس مرگ 
تعــداد دیگری از مهاجران غیرقانونی در پی 
تصادف در شهر یزد صورت گرفت، به نوعی 
اهمیت و ضرورت برقراری این سفر را نشان 
داد. موضوعی که وزیر خارجه کشورمان نیز 
در دیــدار دو روز پیش با محمد حنیف اتمر 
بر آن اشاره کرده و تشدید هجمه های اخیر 
را با هدف مخدوش نمودن همکاری نزدیک 

دو کشور دانست.
محمد جــواد ظریف در این دیدار گفته بود: 
امیدواریم دولت افغانستان مراقبت بیشتری 
در جهــت ممانعــت از فعالیت های مخرب 

بدخواهان روابط دو کشور صورت دهد. 

تداوم حمایت از پناهجویان افغانستانی»
البته این در حالی است که تیم های کارشناسی 
از سوی ایران برای بررسی حوادث پیش آمده 
تشکیل شد تا از یک سو اثرگذاری فضاسازی ها 
را خنثی و از سوی دیگر حسن نیت کشورمان 
نســبت به مردم افغانستان را نشان دهد. در 
راستای این اختالف افکنی ها نیز چندی پیش 
مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا مدعی 
شد ایران در انفجارات افغانستان دست دارد، 
البته اتهام زنی آمریکا ســبب شد تا سفارت 
کشورمان در افغانستان در بیانیه ای چنین 
ادعاهایی را غیرمستند بداند. همچنین وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این 
موضوع در حســاب توییتری خود نوشــت: 
ایران، برای چندین دهه میزبان پناهجویان 
افغانستانی بوده که از جنگ و درگیری هایی 
فرار کرده اند که به واســطه مداخله و تهاجم 
ایاالت متحده ایجاد شده است. ما همچنان 
به پشتیبانی از برادران و خواهران افغانستانی 
خــود در دوران دشــواری های آن هــا ادامه 
خواهیم داد و بار دیگــر ایاالت متحده را به 
پایان دادن به حضــور بی ثبات کننده اش در 

منطقه، فرا می خوانیم.

 تحولی اساسی در روابط دو کشور»
به دالیل بســیاری از جمله زبان و فرهنگ 
مشــترک میان دو ملت ایران وافغانستان از 
یک ســو و نیز از بعد سیاسی و همجواری و 
مسائل مرزی، جای خالی سندی مدون که 

مناسبات میان دو کشور را ساماندهی کند، 
محسوس اســت تا از طریق اجرای چنین 
ســندی برخی مســائل همچون موضوع 
مهاجــران افغانی به ایران و مســائل ارضی 
حل وفصل شــوند. البته دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در دیدار حنیف اتمر در همین 
رابطه تصریح کرد: امضای این سند راهبردی، 
ضمن ایجاد جهش و تحولی اساسی در روابط 
دو کشور و فعال سازی همه ظرفیت های قابل 
تبادل، استحکام مناسبات تاریخی دو کشور را 
به دنبال خواهد داشت و باید همراهی دولت و 

ملت ایران و افغانستان استمرار یابد.
مذاکرات بین ایران و افغانستان برای دستیابی 
به یک ســند جامع همکاری که از سال 96 
آغــاز و در خالل آن پنــج کمیته امنیتی،  
اقتصادی، فرهنگی، آب و مهاجران تشکیل 
شده، قرار بود در 6 ماه به نتیجه نهایی برسد، 
اما روند مذاکرات برای تهیه چنین ســندی 
همچنان در جریان است و وقوع مسائل اخیر 
به نوعی ضرورت تسریع این روند را تقویت 

کرده است.

حل و فصل موضوع مهاجران افغانی»
در همین رابطه، کارشناس مسائل افغانستان 
درباره ســفر حنیف اتمر به ایران و نیز سند 
همکاری بین دو کشــور اظهــار کرد: ایران 
و افغانســتان بــه دالیل مختلفــی روابط 
ناگسستنی با یکدیگر دارند و تاریخ، سنت و 
آداب مشــترک در این موضوع نقش مهمی 

دارد. بخش مهمی از مردم افغانستان صاحب 
زبان فارســی هستند و زمینه های مشترک 
ایجاب می کند که همواره به دنبال ارتباطات 
دوستانه باشند. البته به تازگی برخی مسائلی 
پیش آمد کــه تفاوت های رویکردی بین دو 
کشور را برجســته کرد، اما با این وجود دو 

کشور بر اساس واقعیت ها عمل کنند. 
پیرمحمــد مالزهی در گفت و گــو با قدس 
تصریح کرد: ایران و افغانســتان با یکدیگر 
هزار کیلومتر مرز مشترک دارند که همین 
موضوع آســیب پذیری های خاص خود را 
دارد. گرچه در گذشته برخی مسائل مربوط 
به مناطق مرزی بر روابط دو کشور تأثیرگذار 
بود اما جدای آن، دو کشور باید نگاه راهبردی 
داشته باشند که براســاس آن افغانستان از 
قالب محاصره شدگی و خشکی درمی آید و 
آن را به بندر چابهار وصل می کند. بنابراین 
در موضوع روابط ایران و افغانستان برخالف 
 تمام مسائلی که ممکن است دیگران از آن 
ســوء اســتفاده تبلیغاتی کنند، باید گفت 
افغانستان در شرایطی قرار دارد که باید سند 
راهبردی هرچه سریع تر به سرانجام برسد تا 
روابط دو کشــور بر اساس یک روند منطقی 
پیش برود و ضرورت چنین ســند همکاری 
دیده می شود.  وی همچنین گفت: افغانستان 
در طول 40 سال اخیر درگیر جنگ داخلی 
بوده و دوبــار به اشــغال نیروهای خارجی 
درآمده است. طبیعتاً شــرایطی که امروزه 
افغانستان در آن قرار دارد، شرایطی نیست که 
مطلوب ایران یا حتی افغانستان باشد. مسئله 
مهاجران افغان پیچیدگی های خاص خود را 
دارد که نیازمند دقت و عمل بیشتری است. 
مرزهای ایران و افغانســتان به صورت دشت 
هستند و کنترل دشت ها کار ساده ای نیست 
و نیاز به ساز و کار خاص و قانونمندی در این 
موضوع است. به همین دلیل باید ذیل سند 
همــکاری موضوع مهاجران نیز حل و فصل 
شود. مالزهی تصریح کرد: اگر سند همکاری 
که در دســتور کار قرار دارد اجرایی شــود، 
می توان مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان 
را در مسیری طبیعی و شرایط مناسب قرار 
داد تا افغان ها بتوانند صادرات و واردات را از 

طریق چابهار به آب های آزاد انجام دهند.

مذاکرات سطح باال با همسایه شرقی در تهران ادامه دارد

تدوین سند همکاری های جامع ایران و افغانستان تا سه ماه دیگر

حیاتی، اخبارگو را واســه گفتن کالمی بیرون میندازن بعد به علی صبوری که س
کلیپ های مفتضحش فضای مجازی را پر کرده، اجازه بازی میدن... سابقه حیاتی 

کجا و تازه به دوران رسیده کجا؟! 09350000304
دولت به جای پرداختن به اوضاع بد آمریکا لطفاً به مشکالت ما مردم بپردازد، نظیر س

گرانی اجاره مسکن و ارز و طال و مایحتاج عمومی و ارزاق با حقوق بازنشستگی یک 
میلیون و600 هزار تومانی. 09150005864

آقایان روحانی و ظریف؛ مواضع منافقانه و ناجوانمردانه کشورهای اروپایی در قبال س
ایران که بارها و بارها و بارها همپا و همراه با آمریکا و رژیم اسرائیل بوده و همه شماها 
را سِرکار گذاشته اند را به دفعات آن را لَمس کرده اید باید چه اتفاقی پیش آید که 
باور کنید این ها دشمن هستند، آیا وقت آن نرسیده که در دیدگاه های خود تجدید 

نظر و نصایح دوستان را پذیرا باشید. 09150002088
جناب قاضی! کاش در قید حیات بودید و این حدیث را یک بار دیگر می خواندید: س

بدبخت کســی اســت که دین خود را برای دنیا گذاشــت و از او بدبخت تر کسی 
اســت که دین و دنیای خود را برای »دیگران« گذاشــت. کاش به همان منبر پاک 
و بی پیرایه ذکر ائمه)ع( می ســاختید و به چنین عاقبت شومی گرفتار نمی شدید. 

09150008863
 برای یک بار هم که شده تکلیف حکم فقهی عضویت در شرکت بادران را برای س

مردم اطالع رسانی کنید. این شرکت مدعی داشتن مجوز از وزارت صمت است و 
به تازگی بانک ایران زمین کارت های گردشــگری و بین الملل این شرکت را توزیع 
کرده، بنده 5/6میلیون تومان دادم، ولی گفتند مشکل شرعی دارد. 09100005317

ما نیروهای قراردادی کار معین آموزش و پرورش شامل مراقبان سالمت، معلمان، س
نیروهای خدماتی و ... با حقوق بسیار اندک و بی بهره در حد 2 میلیون تومان مشغول 
به کار هستیم؛ که خواستار تبدیل وضعیت به رسمی و پایان دادن به تمام تبعیضات 

هستیم. ما از 5 تا ۱۸ سال سابقه کاری داریم. 09100007111
کارمندان از حقوق 5میلیونی گله دارند، ما کارگران پارکینگ فرودگاه مشهد با س

۱2ساعت کار 2میلیون حقوق دریافتی داریم. 09380000027
 ما بازنشستگان یکم مهر9۸ چه گناهی کردیم آقای حاجی میرزایی! به خاطر س

یک روز2میلیون حقوقمان کمتر شده، مگر شما درصدا و سیما اعالم نکردید از اول 
سال رتبه بندی اجرایی می شود، ظلم بسیار بزرگی در حق ما بازنشستگان مهر9۸ 

کردید لطفاً پیگیری نمایید. 09150008166
باسابقه 5 تا 25 سال وحقوق 2میلیون و ۸00 هزار تومان، با این مبلغ می شود س

یک زندگی را چرخاند و شاداب بود! 09120008234

خیال خام ترامپ برای اختالف افکنی در ایران با بازی مذاکره©
توهم های ترامپ درباره کشــورمان تمامی ندارد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشــنبه در 
جریان گردهمایی که در شهر »تولسا« ایالت اوکالهما برگزار شد، در اظهاراتی انتخاباتی 
مدعی شــد ایران بدجوری دلش توافق می خواهد! »دونالد« پیشتر هم این گونه توهمات 
ذهنی اش را بارها و بارها بر زبان رانده بود. او اواخر اردیبهشت و در هنگامه ای که در باتالق 
ناکارآمدی خود در موضوع بحران کرونا دســت وپا می زد هم با طرح ادعاهای تکراری، از 
عدم پایبندی به برجام - توافقی که به  گمان وی وحشــتناک است- به عنوان دستاورد 
یاد کرد و مدعی شد طرف ایرانی به دنبال مذاکره است! اما مقامات ایرانی به طور قاطع 
جواب سخن پراکنی های ترامپ را داده اند. رئیس جمهور آمریکا در حالی رؤیای بازگشت 
دوباره کشورمان به میز مذاکره را در سر می پروراند که دو سال پیش به صورت یکطرفه 
از توافق نامه هسته ای با کشورمان که سال ها برای انعقاد آن زمان صرف شده بود، خارج و 
تحریم هایی علیه تهران اعمال کرد. گفت وگو نکردن با دولت شرور و بدعهد آمریکا امروز 
به عنوان اصلی مهم در ارکان حاکمیتی کشورمان پذیرفته شده و کمتر کسی است که از 
ایده مذاکره دوباره با دولتی که به تعهدات خود هیچ گونه پایبندی ندارد، حمایت کند. در 
حوزه اجتماعی و مردمی هم همین دید حاکم است. با وجود این رویکرد واحد در عرصه 
داخلی کشورمان که گفت وگو با شیطان بزرگ را به طور قاطع رد می کنند، اما چه شده که 

ترامپ بار دیگر از عالقه ایران به مذاکره سخن می راند؟
برخی معتقدند نه تنها این ادعا، بلکه تمام اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا آن هم 
در هنگامه ای که تنها چهار ماه تا ماراتن ریاست جمهوری 2020 این کشور باقی مانده، 
تنها مانور انتخاباتی بوده که باهدف جلب افکار عمومی داخلی مطرح می شود. این ادعا تا 
حد زیادی درست است. ترامپ در تمام پرونده های خارجی اش شکست خورده است. عالوه 
بر این مدیریت افتضاح او در بحران کرونا و همچنین شکل گیری موج اعتراض های ضد 
نژادپرستی و بی عدالتی در ایاالت متحده، ترامپ را در وضعیت شکننده ای قرار داده  است. 
همین مسئله سبب می شود او برای فرار از مسئولیت هایش با فرار روبه جلو هرچند مدت 

اظهاراتی درباره کشورمان مطرح کند.
اما آنچه در مورد اظهارات اخیر ترامپ درباره کشورمان مهم تر بوده و باید بیشتر زیر ذره بین 
قرار گیرد، توطئه پشت پرده ای است که وی دراین باره مدنظر دارد. رئیس جمهور آمریکا 
با طرح این سخنان روی دودستگی و ایجاد شکاف در ایران حساب باز کرده است. ترامپ 
می داند هنوز طرف های معدودی در کشورمان گفت وگو با کاخ سفید را به عنوان حالل 
تمام مشکالت می دانند. به همین دلیل در هنگامه ای که وی تحریم های ظالمانه ای را علیه 
تهران وضع و از سوی دیگر به دنبال پیش بردن توطئه ضد ایرانی خود از طریق سازمان 
ملل و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی است، او امیدوار است با افزایش فشارها این 
امر موجب اختالف و دودستگی در کشورمان شود. واشنگتن می داند تقابل با ایرانی که 
در تصمیماتش مانند ید واحده عمل کرده و در هنگامه تقابل با استکبار هیچ تشکیکی به 
خود راه نمی دهد، ممکن نخواهد بود، پس حربه اختالف افکنی در عرصه داخل کشورمان 
را مدنظر دارد. ترامپ همچنین به دنبال آن است با طرح این مدعا قداست عدم گفت وگو 
با آمریکا به عنوان اســتکبار جهانی را بشکند. تهران با وجود فشارهای وارده تاکنون در 
مقابل غرب کمترین ضعفی از خود نشــان نداده، حال که آمریکا به  گمان خود فشار بر 
کشورمان را به اوج رسانده است. اگر ایران به عنوان پرچمدار حمایت از مظلومان جهان 
پای میز مذاکره با مقامات کاخ سفید بنشیند، آن گاه رهبران واشنگتن این موضوع را در 
بوق و کرنا کرده و این مسئله، دیگر ملت های مقاوم را نیز متزلزل خواهد کرد. آمریکا از 
این موضوع به خوبی آگاه است و به همین دلیل در چند ماه گذشته تمام حربه های ضد 

ایرانی خود را رو کرده است.

 دهه کرامت؛ ©
bهمدلی به رسم اهل بیت

ایام خجســته میالد کریمه اهــل بیت حضرت 
فاطمه معصومه )س( و ولی نعمت ایرانیان حضرت 
ثامن الحجج )ع(- دهه کرامت- ایام شادی و شعف 
ملت ماست که امسال به نام »همدلی به رسم اهل 

بیت )ع(« نام گذاری شده است .
ماه هاست که ملت ما جلوه های زیبایی از همدلی 
و مواسات را به نمایش گذاشته اند و در فصل کرونا 
اقشار مختلف مردم، گروه های جهادی و نهادهای 

مردمی به یاری هموطنان عزیز شتافته اند.
در این میان زیباتریــن جلوه های همدلی را 
در تالش خســتگی ناپذیر» مدافعان سالمت« 
شاهدهستیم که با ایثار و فداکاری کارنامه ای 
درخشــان از خود به یادگارمی گذارند و ملت 
را مرهون خدمات ارزشــمند خود می کنند. 
شــهدای مدافــع ســالمت، بزرگمــردان و 
بزرگ زنانی هســتند که جان خویش را برای 
سالمت هموطنان به مخاطره می افکنند و به 

بیماران کرونایی زندگی می بخشند.
در دهه کرامت امســال که به سبب پروتکل های 
بهداشتی، تشــرف زائران به حرم مطهرحضرت 
رضا )ع( و برگزاری مراســم جشــن و ســرور را 
بــا محدودیت مواجه ســاخته، انتظــار می رود 
یکی از جلوه های همدلــی در رعایت حداکثری 
دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری 
اجتماعی مردم برای همدلی با کادر درمان تبلور 
یابد. متأسفانه آمار ابتال به کرونا و نیز قربانیان این 
بیماری در روزهای اخیر ســیر صعودی داشته و 
بیــم آن می رود که با رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی موج دوم کرونا بر مشکالت کشور بیفزاید 

و قربانیان بیشتری را به کام مرگ ببرد.
جلوه دیگر همدلی در دهه کرامت را باید از قوای 
کشور برای همدلی در حل مشکالت جامعه انتظار 
داشت. در شــرایط کنونی از یک سو قدرت های 
بزرگ در یــک همگرایی شــیطنت آمیز برای 
فشــار حداکثری بر ملت ایران سعی می کنند تا 
حلقه های تحریم و محاصره سیاسی و اقتصادی 
علیه جمهوری اســالمی را تنگ تــر کنند و از 
سوی دیگر فشار تحریم ها، مفاسد اقتصادی، سوء 
مدیریت ها و نیز سوداگران اقتصادی با دامن زدن 
به گرانی ها فشار اقتصادی و معیشتی در جامعه 
را ســنگین تر کرده اند. در چنین شرایطی انتظار 
می رود قوای کشور به جای رویارویی و واگرایی، با 
همدلی، همگرایی و هم افزایی تالش خود را برای 
کاهش بار مشکالت از دوش مردم مضاعف کنند 
و با کاهش اختالف های سیاسی، بر مهار گرانی و 
کاهش بار مشکالت اقتصادی از دوش مردم عزیز 
متمرکز شــوند. تجلی همدلی به رسم اهل بیت 
)ع( در دهه کرامت در همدلی قوای کشور برای 
کاهش بار مشکالت اقتصادی و معیشتی از دوش 

مردم، شادمانی جامعه را مضاعف می کند.

 واکنش وزارت خارجه به©
 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران
خارجه  امــور  وزارت  ســخنگوی  فــارس: 
ایران تصویــب قطعنامه  جمهوری اســالمی 
وضعیــت حقوق بشــر در چهل و ســومین 
اجالس شورای حقوق بشــر که توسط سوئد 
با حمایت برخی کشــورهای غربی ارائه شده 
را مبتنی بر نگرش گزینشــی، غرض ورزانه، 
تقابــل آمیز و با اهداف سیاســی خواند و آن 

را  محکوم کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سند راهبردی 
همکاری های جامع 
ایران و افغانستان، 
ضمن ایجاد جهش 
و تحولی اساسی 
در روابط دو کشور 
استحکام مناسبات 
تاریخی را به دنبال 
خواهد داشت

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

  سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس سیاست خارجی

قاضیمنصوریقصدترکهتلراداشتهاستسپاهدراقیانوسهندپایگاهدائمیایجادمیکند
 سیاســت  فرمانده نیروی دریایی ســپاه از 
برنامه هــای جمهوری اســالمی ایــران برای 
حضور در آب های اقیانوس و فراسوی مرزهای 
کشورمان در اجرای اوامر رهبری سخن گفت. 
سردار  تنگسیری که در بندرعباس حضور دارد، 
در این باره اظهار کرد: اعزام ناوگروه از ســوی 
نیروی دریایی ســپاه به آب های دوردست در 
گذشته انجام شــده است و ناوگروه دوم ما نیز 
به آب های اقیانوس هند اعزام شد. این حضور 
در مســیر تحقق فرامین رهبر معظم انقالب 
در راســتای تحقق ظرفیت های نیروی دریایی 
راهبردی است و ما با تأمین امنیت و ایجاد پایگاه 
دائمی در اقیانوس هند، بســتر بهتری را برای 
حضور ویژه تر صیادان و واحدهای صید صنعتی 

کشورمان در اقیانوس ها فراهم خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه خاطرنشان کرد: 
به دنبال ایجــاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند 
هســتیم و این مهم را تا پایان امسال عملیاتی 
خواهیم کرد. وی با اشاره به تکرار چندین نوبت 

مزاحمــت از ســوی دزدان دریایی و بعضی از 
شــناورهای بیگانه برای ماهیگیران و لنج داران 
ایرانــی در آب های دریای عمــان و در دهانه 
اقیانوس هند، تصریح کرد: ســپاه دیگر اجازه 
چنین تعدی هایی را با حضور قدرتمندانه خود 
در اقیانوس هند و دریــای عمان نخواهد داد. 
سردار تنگسیری درباره اسباب و لوازم الزم برای 
ایجاد این پایگاه دائمی نیروی دریایی سپاه در 
اقیانوس هند نیز گفــت: تمامی نیازها در این 
بخش احصــا و بــرای آن برنامه ریزی دقیق و 

مناسب صورت گرفته است.

 سیاست  چهــار روز از انتشار خبر مرگ 
قاضــی غالمرضا منصــوری، متهم فراری 
پرونده اکبر طبری در شهر بخارست رومانی 
می گذرد، منابع محلی این کشــور اروپایی 
روز گذشــته جزئیات جدیدی از این اتفاق 
را فاش کردند. به گزارش العربیه به نقل از 
یک رسانه محلی، جسد وی در حالی چند 
روز پیش در هتل »دوک« کشف شد که به 
نظر می آید قرار بود قبل از سقوط، هتل را 

به مقصد نامشخصی ترک کند.
براساس گزارش نشــریه محلی »لیبرتاته«، 
پیش از آنکه روز جمعــه قاضی منصوری 
بخواهد محل اقامتــش را ترک کند، همه 
هزینه هــای هتل پرداخت شــد و قرار بود 
تبادل انجام شــود. پس از انجام تشریفات 
نهایی، قاضــی منصوری بــه طبقه محل 
ســکونتش رفت، ولی داخل اتاقش نرفت 
و پس از لحظاتــی، از طبقات باال به پایین 
پرتاب شــد و سقوط وی سبب شکستگی، 

از هم گسستگی مفاصل و خونریزی داخلی 
شــد. العربیه به نقل از این نشــریه محلی 
نوشــت: قاضــی منصــوری در روز حادثه 
همانند هفته های گذشــته با افسر پلیس 
پرونده مالقات کرد. افســر پلیس گفت در 
این مالقات هیچ نشانه ای دال بر احتمال یا 
توانایی اقدام جدی و خطرناک از سوی وی 
مشاهده نکرده بود. پلیس رومانی همچنان 
در حــال بررســی پرونــده مــرگ قاضی 
مداربســته  دوربین های  تحلیل  منصوری، 

هتل و اظهارات شاهدان عینی است.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

 قوه قضائیهدفاعی امنیتی
جزئیات جدید از متهم فراری در رومانی برنامه ویژه ایران برای حضور در آب های فراسرزمینی
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مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: تکمیل فیدر سراوان در پست 230 کیلو ولت خاش  
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: 750/000/000 ریال )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست دارای 3 ماه 

اعتبار از تاریخ آخرین روز تحویل پاکات مناقصه و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ فروش اسناد مناقصه:  از روز یک شنبه مورخ 99/۴/1 لغایت ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 99/۴/12

setadiran.ir نحوه فروش اسناد مناقصه : مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 2 بعداز ظهر روز  دوشنبه مورخ 99/۴/23

تاریخ و محل بازگشایی  پاکات مناقصه: راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/۴/2۴- امور تدارکات و قراردادهای شرکت 
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

نحوه تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود :
 1- بار گذاری پاکات )الف(، )ب( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی

 2- تحوی��ل فیزیک��ی فقط پاکت الف مطابق ب��ا زمانبندی به آدرس زاهدان،حد فاصل دانش��گاه 37 و39 دبیرخانه ش��رکت برق
 منطقه ای سیستان و بلوچستان تلفن: 05۴31137057

تحویل پاکات به هر دو روش فوق الذکر الزامیست
مدت تحویل کاال : 5 )پنج( ماه شمسی از تاریخ ابالغ کتبی کارفرما 

شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: -داشتن حداقل رتبه 5 رشته نیرو
-داشتن سابقه حداقل 3 کار مشابه در حداکثر 5 سال گذشته

hse داشتن گواهی صالحیت ایمنی در امور پیمانکاری -
در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق ، سایر مدارک مناقصه گر نیز بررسی نخواهد شد.

****************************************    
پیام مدیریت مصرف:  خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است.

   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

آگهی مناقصه  شماره ۹۹/۵  )نوبت اول( 
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م الف: 22۴   شناسه آگهی : 887237

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز ش�رق در نظر دارد اتصاالت خطوط لوله گاز ترش  را  تحت تقاضای  SKD- 9802040  از 
طریق تأمین کنندگان معتبر خریداری نماید.

شرایط متقاضی:
1- دارا بودن شخصیت حقوقی/حقیقی، کد اقتصادی، شناسه ملی/کدملی.

2- داشتن توانایی مالی ، تجربه و سوابق کافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار بمبلغ 309/650/000 ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه تضمین انجام تعهدات 
بمیزان 10 درصد مبلغ پیش��نهادی. مناقصه گذار میتواند ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار مناقصه گران را در صورت نیاز، بیش از 

سه ماه تمدید نماید.
درضم��ن 25 درصد بار مالی معامله ب��ه برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول مناقصه گذار 

پرداخت خواهد گردید.
 در شرایط مساوی از لحاظ قیمت و کیفیت ، مناقصه گذار مجاز به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی میباشد متقاضیان واجد شرایط 
ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر تا تاریخ 99/0۴/10 ضمن ارس��ال نامه اعالم آمادگی ش��رکت در مناقصه به فاکس 051-3761۴397 ، 
جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، خیابان 
پیام، پالك 18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفن370۴7000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اس��ناد تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی 
WWW.ICOFC.IR و WWW.shANA.IR بایس��تی حداکثر تا تاریخ 99/0۴/2۴ به آدرس ذکر ش��ده تحویل شود . ضمنًا آگهی فوق در سایت

و WWW.eOGPC.IR درج میباشد. 
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
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آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي) نوبت دوم( شماره مجوز: 1400 / 1399
SKD-9802040 :موضوع: خرید اتصاالت خطوط لوله گاز ترش   شماره تقاضا



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـهصبـحایـراناقتصاداقتصاد

تأکید  وزارت صمت برای به روزرسانی سامانه 124   تسنیم:سعید  ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت:  به منظور ساماند هی بازار کاالهای سرمایه ای، د ر جلسه د یروز ستاد  تنظیم بازار مقرر شد  انبار 
نگهد اری کاالهای سرمایه ای به خصوص لوازم خانگی و فوالد ی مورد  رصد  و بازرسی قرار گیرد . ممبینی د ر خصوص عد م به روزرسانی سامانه 124 گفت: د ر جلسه د یروز ستاد  تنظیم بازار، مد رس خیابانی، سرپرست 

وزارت صمت نیز حضور د اشت و ایشان سازمان حمایت را مکلف کرد ند  برای به روزرسانی این سامانه اقد ام کنند .

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r ظرفیتهایداخلیاقتصادایرانرابهکاربیندازید©
آمارهای کاهش سرمایه گذاری خارجی د ر ایران نشان می د هد ، ایران د ر یکی د و 
سال گذشته با کاهش معناد ار و چشمگیری از سرمایه گذاری خارجی روبه رو شد ه 
است. بسیاری از کارشناسان اقتصاد ی د ر باره تبعات و عواقب کاهش سرمایه گذاری 
خارجی د ر کشور و تأثیر آن بر اقتصاد ، توسعه و... موضوعاتی مطرح کرد ه اند  که هر 
کد ام د ر خور تأمل و قابل احترام است. هر چند  کاهش سرمایه گذاری خارجی د ر 
کشور برای اقتصاد  تبعات بد ی به د نبال د ارد  اما برخی از کارشناسان اقتصاد ی که 
موضوع تعامل با د نیا را به مذاکره مجد د  ربط می د هند  باید  به این پرسش پاسخ 
د هند  مگر جمهوری اسالمی ایران برای رسید ن به توافق برجام سال ها با د نیای 
غرب پشــت میز و د رهای باز و بسته ننشست؟ آیا برای د وام آوری اقتصاد  و عد م 
ســقوط اقتصاد  کشور به زعم برخی از همکاران حتماً باید  یک بار د یگر با غرب 
پشت میز مذاکره نشست؟ تعامل با د نیا زمانی جواب می د هد  که طرفین بر عهد  

خود  وفاد ار باشند .
اقتصــاد  ایران با توانمند ی هــا و ظرفیت های ویژه خود  امکان ســر پا ماند ن و 
رســید ن به رشد  و توســعه را د ارد ، مشــروط به آنکه د ولتمرد ان، قابلیت های 
اقتصاد ی کشــور را بشناســند  و آن را به خوبی به کار بگیرنــد . زمانی اقتصاد  
کشــور روی ریل توسعه و رشد  قرار می گیرد  که شفافیت، تسهیل فضای کسب 
و کار و حمایــت از تولید  و کارآفرینی، د ر د ســتور کار د ولت قــرار بگیرد . اگر 
اقتصاد د انان این روش ها و ظرفیت هــا را به جای مذاکره، تحمیل زورگویی ها و 
خفت د نیای غرب، همواره به د ولت یا د ولت ها گوشزد  کنند  و بهترین راهکارها 
را بــه د ولت ارائه د هند ، قطعــاً قبل از جوابی که از مذاکــره د ریافت می کنیم، 
از به کارگیــری توانایی های مختلف اقتصاد ی کشــور بهره مند  خواهیم شــد .

 جمهوری اســالمی ایران هیچ گاه آغازکنند ه بد عهد ی و نقض کنند ه هیچ توافق 
بین المللی نبود ه است، بلکه ما پیشاپیش به تعهد ات خود  د ر قبال برجام هم عمل 
کرد یم. این د نیای غرب است که با پشت پا زد ن به برجام و عد م سرمایه گذاری د ر 
ایران و بسته نگاه د اشتن ارتباط نظام بانکی جهان و تحریم نفت، اقتصاد  ایران را 

د ر منگنه قرار د اد ه است. 
قطعــاً ایران به تمام تعهد ات خود  عمل کرد ، اما اقتصاد  ایران هیچ گاه مورد  نظر 
د نیای غرب نبود ه؛ چرا که آن ها تمایلی به قد رتمند  شد ن ایران د ر حوزه اقتصاد ی 
ند ارند ، بنابراین انتظار می رود  د ولت کنونی و د ولت آیند ه د ر کنار مجلس شورای 
اسالمی با قاطعیت تمام به صورت مقتد رانه ظرفیت های د اخلی اقتصاد  ایران را به 
کار بیند ازند  تا از د رون قوی شویم و با تولید  بیشتر بتوانیم د ریچه های اقتصاد  و 

تجارت د نیا را به روی خود  باز کنیم.

 د ر حالی که جزو سه  اقتصاد/زهراطوسی
کشــور تولید کنند ه پوشاک د ر منطقه هستیم و 
توانایی 4/5میلیارد  د الر صاد رات د ر این بخش را 
د اریم، 50 د رصد  پوشاک مصرفی مرد م را اجناس 
وارد اتی تشــکیل می د هد  که طبق آمار ســتاد  
قاچاق کاال ساالنه 2/5میلیارد  د الر و برابر با ایجاد  

800هزار نفر شغل د ر کشور ارزیابی می شود  .
ارزش بازار این صنعت د ر کشــور، حد ود  ۱4 تا 
۱5میلیارد  د الر برآورد  شــد ه که بــا 550 هزار  
نیروی کار حد ود  50د رصد  از پوشــاک مورد  نیاز 
کشــور را تأمین می کند . با این اوصاف، نیمی از 
ظرفیت بازار مذکور د ر کشــور خالی اســت که 
بد ون ترد ید  این خأل، با البســه و پوشاک خارجی 
و قاچــاق پر می شــود .این د ر حالی اســت که 
صنعت پوشــاک ایران به  لحاظ کیفیت، قابلیت 
رقابت  پذیــری با د یگر کشــورهای تولید کنند ه 
پوشــاک را د ارد ، اما به  د لیل مشکالتی از جمله 
هزینه  های باالی تأمین مواد  اولیه، باال بود ن سود  
بانکی، قوانین و مقررات د ســت  و پا گیر، وارد ات 
بی  رویه یا قاچاق و... فرصت رقابت برابر را د ر بازار 
پوشاک جهانی از د ســت د اد ه ایم و نیمی از بازار 
د اخلی را به تولید کنند گان خارجی واگذار کرد ه و 
به یکی از عمد ه  ترین وارد کنند گان پوشاک تبد یل 
شــد ه ایم.واقعیت این اســت که صنعت نساجی 
و پوشــاک توان تأثیرگذاری باالیی بر نرخ رشد ، 
اشــتغال و تولید  را د ارد  و عامل توسعه اقتصاد ی 
د ر کشــورهایی همچون هند ، ویتنام، بنگالد ش 
و پاکســتان بود ه اســت؛ تجربــه موفقی که د ر 
کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان 

و چین نیز تکرار شد ه است. 

ایران، مقصد  صاد راتی کشورهای همسایه»
ضریب گرد ش مالی صنعت منسوجات و پوشاک 
ســاالنه د ر جهان حد ود   یک هزار و 500میلیارد  
د الر اســت و ســهم ارزآوری ایــن صنعت برای 
کشور هایی همچون بنگالد ش، پاکستان، کامبوج 
و ســریالنکا تا 50د رصد  و بعضاً ۷5 تا 80 د رصد  

تخمین زد ه می شود .
این صنعت بیش از 40د رصد  اشتغال صنعتی و 
صاد رات پاکســتان و 48د رصد  از صاد رات تایوان 
را شامل می  شــود  و  برای کشوری مانند  ترکیه 
یک صنعت حیاتی محسوب می شود  و نخستین 
بخش اقتصاد ی تأمین کنند ه خالص د رآمد  ارزی 

این کشــور به شــمار می رود . صنعت نساجی و 
پوشــاک، یک سوم شغل  های کشــور ترکیه را 
به خــود  اختصاص د اد ه و تأثیر زیاد ی بر رشــد  
اقتصاد ی و اشــتغال د ر این کشور گذاشته است. 
د ولت ترکیه اعالم کرد ه د ر ســال 2025 حد ود  
۱00میلیون د الر صاد رات پوشاک د ارد  و از آنجا 
که ایران ۳0میلیارد  د الر مصرف پوشــاک د ارد  ، 
احتماالً بیشــترین مقصد  صاد راتی این کشور  و 
د یگر همســایگان خواهد  بود .حاال به این ارقام، 
وارد ات کاالی اســتوک از ایــن کشــورها را هم 
بیفزایید . برخی وارد کنند گان ایرانی پوشاکی که 
فصل آن تمام شــد ه و اصطالحاً استوک نامید ه 
می شــود  به قیمت هر کیلو یــک د الر می خرند  
که به گفته ســعید  جاللی، د بیر اتحاد یه تولید  و 
صاد رات نساجی و پوشاک ایران، به طور تخمینی 
چهار تیشــرت حد ود  یک د الر و هر کد ام حد ود  
۱0هــزار تومان قیمت  می خورند  که با این ارقام 
هیچ تولید کنند ه ای قاد ر به رقابت با آن ها نیست.

 آغاز تخصیص ارز نیما»
 به صنعت نساجی و پوشاک 

د ر ایــن میــان تولید کننــد ه د اخلی بــا وجود  
ظرفیت های خوبی که از نظر زیرساخت های الزم 
د ر این حوزه د ارد ، با کمبود  مواد  اولیه د ســت و 
پنجه نرم می کند . با ابراز نارضایتی تولید کنند گان 
از کمبود  نهاد ه های تولید  به د لیل عد م تخصیص 
ارز د ر ســامانه نیما، به تازگی اختصاص ارز نیما 
به صنایع نســاجی و پوشــاک آغاز شد ه که این 
ارز بیشــتر صرف وارد ات الیاف نساجی به عنوان 
اصلی ترین ماد ه اولیه د ر تولید  منسوجات می شود . 
نیاز ارزی برای تأمین ماشــین آالت و بازســازی 
کارخانه های نساجی تا چند  سال پیش از طریق 
وام ارزی 4د رصد  تأمین می شــد  که بسیاری از 

شرکت ها توانستند  با استفاد ه از آن رشد  کنند .
آن طور کــه نایب رئیس اتحاد یه تولید  و صاد رات 
نســاجی می گوید  کل نیاز ارزی مــا برای الیاف  
ســاالنه حد ود  400هزار د الر است. ارز مورد  نیاز 
برای تامین ماشــین آالت نیز د ر همین حد ود  
است و می توان د ر نهایت با حد اکثر ۱/5میلیارد  
د الر ضمن تأمین نیاز صنعت نساجی و پوشاک و 
بازسازی و نوسازی کارخانه ها، تحول قابل توجهی 

را د ر این بخش ایجاد  کرد . 
رضا تازیکی، مد یر طرح تکاپو وزارت کار نیز  با اشاره 

به مشــکالت د ر حوزه زنجیره 
تأمین صنعت پوشاک می گوید : 
مــا از نظر فنی کمتر مشــکل 
د اریم و بیشــتر د ر حوزه مهارت 
و تأمیــن مواد  اولیه د ر کشــور 
مشکل وجود  د ارد . بهره وری د ر 
صنعت پوشاک کشور پایین است 
و همین عامــل موجب افزایش 
بهای تمام شد ه می شود .براساس 
آنچه تازیکی می گوید  د ر تولید  

پنبه 20هزار نفر مشــغول به کارند  و حد ود  200 
میلیــون د الر وارد ات انجام می شــود . د ر صنعت 
نخریسی و نســاجی، ۱90 هزارنفر اشتغال د ارند  
و نساجی 400 د رصد  ارزش افزود ه ایجاد  می کند  
و اگر همین نخ به پوشــاک تبد یل شود ، حد ود  
900د رصد  ارزش افزود ه برای کشور به د نبال د ارد .

تعرفه گذاری د ر نساجی باعث بروز مشکالت »
شد ه است

مد یر طرح تکاپو با اشاره به سیاست گذاری های 
ناد رســت د ر کشــور د ر حوزه صنعت پوشاک، 
معتقد  است: د ر بحث تعرفه گذاری برای وارد ات 
برخی نهاد ه ها، ارقام تعیین شــد ه د رست نیست 
و د ر مورد  محصولی نظیر پنبه که نیاز د اخلی آن 
د ر کشور تأمین نمی شود ، وضع ۱0د رصد  تعرفه 

امری ناد رست است و باید  تعد یل شود .
تازیکــی بر این باور اســت د ر نســاجی نیز این 

شد ه  مشــکل  موجب  تعرفه گذاری 
اســت؛ چــرا کــه تولید کنند ه 
مجبــور به خریــد  پارچه گران 
می شــود  کــه د ر نتیجه قیمت 
تمام شــد ه پوشــاک د ر کشور 
افزایــش چشــمگیری می یابد . 
گران تمام شــد ن قیمت کاالی 
د اخلی موجب افزایش قاچاق و 
عد م رقابت پذیری می شــود  که 
اگر  تعرفه ها را هوشمند  کنیم، 

این مشکل حل می شود .

یک میلیون اشتغال با رونق تولید  د اخلی »
وی می گویــد : صنعــت پوشــاک از آن جهت 
برای کشــور مهم اســت که جزو صنایع پاک 
د سته بند ی می شود ، ربطی به اقلیم ند ارد  و د ر 
رتبه بند ی سرمایه گذاری د ر د نیا پوشاک د وم یا 
سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، 
بیشترین ارزش افزود ه حاصل می شود . د ر اسپانیا 
یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک است و بهترین 
برند های پوشاک د ر این کشــور جای د ارند  و 
۷0د رصد  اشتغال زایی د ر صنعت پوشاک برای 

بانوان است.
وی می گوید : د ر کشــور ترکیــه، کارخانه تولید  
پوشــاک زیر هزار نفر وجود  نــد ارد  و به ند رت 
کارگاه های کوچــک یافت می شــود ، اما باالی 
9۷ د رصد  کارگاه های تولید  پوشــاک د ر کشور 

ما کوچک هســتند  و تنها ۳د رصــد  آن ها باالی 
۱00 نفــر و فقط یک کارخانه باالی هزار نفر د ر 
این زمینه د ر کشــور وجود  د ارد .اگر نیاز پوشاک 
کشور از طریق تولید  د اخلی تأمین شود ، حد ود  
یک میلیون نفر د یگر د ر این صنعت مشغول به 
کار می شوند . آمارهای منطقه ای نشان می د هد  د ر 
کشور ترکیه بیش از 2میلیون و 800هزار نفر د ر 
صنعت پوشاک آن ها مشغول به فعالیت هستند ، 
د ر حالی کــه د ر ایران این رقم به 550 هزار نفر 
می رسد .تازیکی تأکید  می کند : د ر صنعت پوشاک 
عقب ماند گی وجود  د ارد  و اگر د ر کوتاه مد ت  روی 
این صنعت تمرکز شــود ، باالترین ارزش افزود ه و 
اشتغال زایی حاصل خواهد  شد ، ضمن اینکه این 

صنعت با کمترین سرمایه گذاری اجرا می شود .

ارزآوری 10 میلیارد  د الری صنعت پوشاک»
هــاد ی ســلیمی زاد ه، کارشــناس اقتصــاد ی 
نیــز با بیــان اینکه صنعت پوشــاک، حوزه ای 
اشتغال زاســت، می گوید : حجم بــازار صاد رات 
د ر حــد ود  400  د ر ســال 20۱5  پوشــاک 
میلیــارد  د الر بود ه و تخمین زد ه می شــود  د ر 
ســال های آیند ه به 2هزار میلیارد  د الر برسد . 
د ر  کشــور ما صنعت پوشــاک این ظرفیت را 
د ارد  که ۱0میلیارد  د الر برای کشــور ارزآوری 
د اشته باشــد .وی با اشاره به اینکه ورود  فعاالنه 
د ر صنعت پوشــاک می تواند  مشکالت اشتغال 
کشور را حل کند  تا آنجا که وارد ات نیروی کار 
نیز الزم می شــود ،  صنعت پوشاک را حوزه ای 
می د انــد  که د ر رکود های اقتصــاد ی نیز رونق 
د اشــته اســت. به گفته وی، چین و بنگالد ش 
رتبه اول و د وم د ر تولید  پوشــاک را د ارند ، اما 
کشور ما سهم ناچیزی د ر صاد رات پوشاک د ارد .

 اگر ما بتوانیم 500 میلیون د الر صاد رات پوشاک 
د اشــته باشیم، بیش از ۱50هزار شغل مستقیم 
و 22 هزار شغل غیرمستقیم د ر صنعت پوشاک 
ایجاد  می شود .سلیمی زاد ه با اشاره به اینکه ظرفیت 
اشتغال زایی صنعت پوشاک 2میلیون شغل است 
که د ر حال حاضر کمتر از 600 هزار نفر د ر این 
حوزه مشغول به کار هستند ، می افزاید : ما د ر بین 
کشورها، ارزان ترین نیروی کار را د ر اختیار د اریم 
و صنعت پوشاک نیز حوزه ای که نیروی   انسانی 
محور است و بد ین ترتیب سود د هی همه زنجیره 

تولید  پوشاک د ر کشور خوب  ارزیابی می شود .

ماازنظرفنی
کمترمشکلداریم
وبیشتردرحوزه
مهارتوتأمین

مواداولیهدرکشور
مشکلوجوددارد

بــــــــرش

قدسبهبهانهتخصیصارزنیماییبهنساجیوپوشاکمشکالتاینصنعترابررسیکرد

د وختن لباس »ارزآوری« برای صنعت پوشاک

برنامهدوبخشیدولتبرایساماندادنبهبازاراجاره©
فــارس: وزیر راه و شهرســازی 
گفت: جلســات تعیین و تصویب 
سیاســت های بهبود  شرایط بازار 
اجــاره د ر حال برگزاری اســت و 
به زود ی راهکارهای د ولت د ر د و 
قالب سیاســت گذاری و حمایتی 
اعالم می شود .محمد  اسالمی، وزیر 

راه و شهرســازی د ر بیان تمهید ات د ولت به منظور سامان د اد ن به بازار اجاره، 
گفت: مجموعه راهکارهای د ولت به منظور ساماند هی بازار اجاره د ر د ست بررسی 
و تصویب اســت و جلسات مستمر وزارت راه و معاون اول رئیس جمهور د ر حال 
برگزاری اســت. وزیر راه و شهرسازی د ر تشریح سیاست ها و راهکارهای مد نظر 
وزارت راه برای تســهیل شرایط مستأجران، بیان کرد : راهکارهای مد نظر د ر د و 
قالب سیاســت گذاری و حمایتی د ر حال تصویب است که د ر طول هفته جاری 
اعالم عمومی خواهد  شد . اسالمی با اشاره به این نکته که سیاست های بازار اجاره 
مد نظر د ولت منجر به تسکین بازار خواهد  شد ، گفت: تاکنون هیچ د ولتی، سیاست 
مشخصی د ر ارتباط با اجاره د اری و سامان بازار اجاره وضع نکرد ه است، بنابراین 

روند  تصویب این سیاست ها با د شواری روبه روست.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

محمدکهندل،اقتصاددانواستاددانشگاه
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برگ س���بز خودروی پژو405 مدل 1387 رنگ نقره ای 
متالیک به ش���ماره انتظامی 531و21 ایران 12  شماره 
موتور 12486243272 و شماره شاسی 40333909 
ب���ه مالکیت احمد چرخکار مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
60
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند خ���ودرو س���واری تویوت���ا آری���ون 
3500cc  مدل 2010به شماره پالک 36 ایران 419 ج 
38 و شماره موتور 2GR0729043  و شماره شاسی 
6T1BK40K9AX932556  به نام کریم ابراهیمی راد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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206تی���پ  م���دل  پژوداخل���ی  س���واری  س���بز  ب���رگ 
2جدی���د ن���ام مالك:انس���یه مرادپ���ور طرقی ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   165A0067336  : موت���ور 
NAAP03EE6GJ830855 ش���ماره پالك :74ایران 
995ق48 م���دل 95 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
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برگ سبز خودروی پراید141 مدل 1386 رنگ نقره ای 
به ش���ماره انتظامی 414ق87 ایران 12  شماره موتور 
2131582 و ش���ماره شاس���ی s1482286223568 به 
مالکیت عبدالحسین شعرباف شرقی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اطالعیه مناقصه 
به اطالع می رس��اند شرکت شیرازس��رم )سهامی خاص( در 
نظ��ر دارد تأمین و تولید کپ و هنگر س��رم مورد نیاز خود 

را از طریق مناقصه به تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
و ارائ��ه پیش��نهاد قیم��ت ب��ه آدرس جاده ش��یراز س��پیدان، ورودی دوم 
صدرا، منطقه صنعتی صدرا، شرکت داروسازی شیرازسرم، واحد بازرگانی 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 80 و 33600270 
داخلی 147 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول کلیه 

پیشنهادات مختار خواهد بود.
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

99/1 نوبت 
دوم

واگذاری خدمات خودروئی حوزه معاونت 
امالک و حقوقی ) 13 دستگاه (

6،900،000،0002099003374000013

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور  الكترونیكی دولت طبق شرایط  تدارکات 

برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الكترونیكی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها  آن،  با  مرتبط 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر 

نخواهد بود.

 برگ���ه س���بز خ���ودرو پرای���د  به رنگ س���فید ش���یری 
ش���ماره   00323889 موت���ور  ش���ماره  روغن���ی، 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه     s1412281787813شاس���ی
935ب94ای���ران16 بنام اس���ماعیل حیدری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
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ب���ه  وین���گل  دوکابی���ن  وان���ت  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
وش���ماره   54 ای���ران  ش���هربانی442س17  ش���ماره 
شاس���ی  وش���ماره    4G69S4NSMH7036موت���ور
NAYCP21B0DA201438  بنام مرتضی دش���تکیان 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پروژه  در دست احداث خود تعدادی چیلر را به شرح شرایط 
مندرج در اس�ناد مناقصه، از طریق مناقصه عموم�ی خریداری نماید. لذا 
متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا تاریخ 1399/04/05 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان قدس به 
نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 
عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلف�ن  32001126 -051تماس حاصل نمایند. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مناقصه عمومی خرید چیلر



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 4

 جشن والد ت حضرت معصومه)س( برای زائران آذری زبان  آستان: مد یر امور زائران غیرایرانی آستان قد س رضوی گفت: برنامه های د هه کرامت حرم مطهر رضوی با برگزاری جشن میالد  کریمه اهل بیت 
حضرت معصومه)س( و ویژه برنامه های مختلف آغاز می شود . سید محمد جواد  هاشمی نژاد  عنوان کرد : همزمان با سوم تیرماه مصاد ف با والد ت حضرت فاطمه معصومه)س( د ختر امام موسی الکاظم)ع( برنامه گفت وگوی 
ویژه همراه با مد احی و مولود ی خوانی به زبان آذری د ر حرم مطهر رضوی برپا می شــود .وی بیان کرد : این برنامه از طریق شــبکه های مجازی به آد رس imamrezaaz  امروز سه شــنبه از ساعت 18 پخش خواهد  شد .

حریرچی پس از بازدید از نحوه انجام دستورالعمل های بهداشتی در حرم رضوی:

عملکرد آستان قدس رضوی در رعایت ©
دستورالعمل های بهداشتی مطلوب است 

آستان: معــاون کل وزارت بهد اشت، 
د رمــان و آموزش پزشــکی با اشــاره 
بــه بازد یــد  خــود  از نحــوه رعایت 
د ر  بهد اشــتی  د ســتورالعمل های 
گفــت:  رضــوی  متبرکــه  اماکــن 
فراهم سازی امکانات الزم برای رعایت 
د ســتورالعمل های بهد اشــتی توسط 

آستان قد س د ر حرم رضوی مطلوب ارزیابی می شود .
د کتر ایرج حریرچی د وشــنبه شب، د وم تیرماه و د ر آستانه د هه مبارک کرامت 
پس از بازد ید  از نحوه رعایت د ســتورالعمل های بهد اشتی د ر حرم مطهر رضوی 
د ر گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز، با بیان اینکه اعتاب مقد سه ایران اسالمی 
به ویژه آســتان قد س رضوی همکاری بســیار صمیمانه و خوبی با ستاد  ملی و 
ستاد  های استانی مقابله با کرونا د اشته اند ، ابراز کرد : تولیت و خد ام آستان قد س 
رضوی خود  د ر این زمینه پیشگام هستند  و د ر بازد ید ی که از حرم مطهر رضوی 

د اشتم د ر بیشتر موارد  د ستورالعمل ها به خوبی انجام می شود . 
وی افزود : البته د ر بعضی موارد  می بینیم که مرد م با وجود  اینکه ماسک از سوی 
آســتان قد س رضوی تحویل گرفته اند  اما استفاد ه نمی کنند  یا تجمعاتی د ارند  
که خد ام به سرعت تذکر می د هند  و سعی د ر رعایت کامل پروتکل ها د ر سطح 

حرم مطهر د ارند .
معاون کل وزارت بهد اشــت، د رمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه د ر شرایط 
کنونی توصیه اصلی وزارت بهد اشت به حد اقل رساند ن سفرها تا اطالع ثانوی از 
جمله سفر به شهرهای زیارتی است، تصریح کرد : سفر از مناطق قرمز به سفید  

موجب انتقال بیماری به مناطق سفید  خواهد  شد .
وی بــه مســافران شــهرهای زیارتی نیــز توصیه کــرد  رعایــت حد اکثری 
د ستورالعمل های بهد اشتی را سرلوحه خود  قرار د هند  و د ر کمترین زمان ممکن 
به انجام زیارت و اعمال عباد ی بپرد ازند  و سریعاً به محل اسکان خود  بازگرد ند .

استفاد ه از ماسک، شست وشــوی مکرر د ست ها، استفاد ه از وسایل شخصی د ر 
طول زیارت مانند  مهر و کتاب های د عا و عد م استفاد ه از وسایل عمومی از د یگر 

توصیه های حریرچی به مسافران و زائران بارگاه منور رضوی بود .

 امروز و د ر قالب پنجاه و هفتمین برنامه سه شنبه های فرهنگی 
آستان قد س رضوی انجام می شود  

رونمایی از قد یمی ترین نشریه های اسالمی د ر گنجینه رضوی©
قد س/ مروج کاشــانی: د بیر رونمایی 
از آثــار نفیــس ســازمان کتابخانه هــا، 
موزه هــا و مرکز اســناد  آســتان قد س 
رضــوی گفت: پنجــاه و هفتمین برنامه 
قد س  آستان  فرهنگی  »سه شــنبه های 
رضوی«؛ رونمایی آثار فرهنگی و نفایس 
گنجینه رضوی، به مناســبت  روز تبلیغ 
واطالع رســانی د ینــی و همزمان بــا والد ت حضرت معصومــه )س( و آغاز د هه 
کرامت، امروز با رونمایی و معرفی »قد یمی ترین نشــریه های اســالمی، موجود  د ر 
گنجینــه رضوی و رونمایی از کتاب حضور زنان د ر آســتان قد س رضوی« برگزار 
می شــود .مهد ی قیصری نیــک تأکید  کرد : این برنامه به صــورت غیر حضوری و 
د ر فضای مجازی، د ر پورتال کتابخانه د یجیتال آســتان قــد س رضوی به آد رس 
 digital.aqr.ir و همچنیــن د رگاه اینترنتی موزه آســتان قــد س رضوی با آد رس

museum.razavi.ir برگزار خواهد  شد . 
وی افزود : گنجینه رضــوی یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی معنوی ایران و جهان 
اسالم است که اکثر منابع و آثار آن از طریق سنت حسنه وقف و اهد ا به این مجموعه 
افزود ه شد ه است. د ر حال حاضر د ر گنجینه رضوی، بیش از 106 هزار نسخه خطی، 
65 هزار کتاب چاپ ســنگی، 13میلیون و 500 هزار برگ ســند  تاریخی و هزاران 
شــیء موزه ای و بیش از 2 میلیون نشریات اد واری نگهد اری  می شود . قیصری نیک 
گفت: از بین آثار و منابع موجود  د ر گنجینه رضوی تعد اد ی از نشــریات موجود  د ر 
مرکز اســناد  و مطبوعات آستان قد س رضوی به مناسبت  روز تبلیغ واطالع رسانی 
د ینی با موضوع نشــریه های اسالمی، شناسایی و رونمایی خواهد  شد  که به معرفی 

آن ها پرد اخته می شود .   
معــاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد  آستان قد س رضوی د رباره قد یمی ترین نشریه های اسالمی موجود  د ر 
گنجینه رضوی گفت: قد یمي ترین نشریه د یني و اسالمي ایران که د ر گنجینه 
رضوی نگهد اری می شود ، مجله »االسالم« یا »گفت وگوي صفاخانه اصفهان« 
اســت. این نشریه به مد یر مســئولی محمد علی الریجانی)د اعی االسالم(، د ر 
رمضان 1320 به خط نســتعلیق و چاپ ســنگي، د ر قطع 16/5 ×21 س.م. 

منتشر  شد ه است. 
قیصری نیک افزود : د ر آرشیو مطبوعات گنجینه رضوی، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
آرشــیوهای مطبوعاتی کشــور، افزون بر 33 هزار نشــریه نگهد اری می شــود  که 
هزارو300عنوان آن، نشــریه اسالمی اســت. از این تعد اد ، 900 عنوان آن به زبان 
فارســی، 340 عنوان به زبان عربی، 95 عنوان به زبان ارد و و 50 عنوان به زبان های 
التین است. قد یمی ترین نشریه اسالمی گنجینه رضوی، د وره کامل مجله »االسالم« 
مربوط به ســال 1320ق است که د اعی االسالم منتشر کرد ه است. »ناطق اسالم«، 
»ترویج اســالم«، »رهروان سمیه«، »العلم« و »آیین براد ری« از جمله این عناوین 
هســتند . د بیر رونمایــی از آثار نفیس ســازمان کتابخانه ها، مــوزه ها و مرکز 
اسناد  آســتان قد س رضوی د رباره کتاب اســناد  حضور زنان د ر آستان قد س 
رضوی هم گفت: این کتاب مشــتمل بــر 268 صفحه و د ارای یک مقد مه و د و 
بخش اســت؛ بخش نخست د ارای این عناوین است: زنان شاغل د ر حرم مطهر 
رضوی؛ فهرســت اسناد  بخش اول، مشــاغل زنان د ر روضه منوره، مشاغل زنان 
د ر د ارالشــفاء، متولیان زن د ر موقوفات آستان قد س، زنان شاغل د ر پرورشگاه 
آستان قد س، زنان شاغل د ر د بستان رضوی و مشاغل اد اری زنان. د ر بخش د وم 

به موضوع زنان واقف و نذرکنند ه پرد اخته است.  

 قد س  مد یرعامل مؤسسه جوانان آستان 
قد س رضوی از اعزام کاروان  های زیرســایه 
خورشــید  به 2هزار نقطه کشــور با رعایت 

پروتکل های بهد اشتی خبر د اد . 
مجتبی مختاری گفت: ســیزد همین د وره 
جشــن های مرد می زیر ســایه خورشید  را 
امسال د ر حالی برگزار خواهیم 
کرد  که متأسفانه نه تنها مرد م 
ایران، بلکه نقاط مختلف جهان 
گسترد ه  شــیوع  مشــکل  با 
هستند ؛  د رگیر  کرونا  ویروس 
بنابراین این جشن ها امسال با 
محد ود یت های ویژه و با رعایت 
بهد اشتی  پروتکل های  کامل 

برگزار خواهد  شد . 
جشــن های  افزود :  مختاری 
زیر ســایه خورشــید  امسال 
نیز با همکاری 3 هزار تشکل 
مرد مــی د ر 2 هــزار نقطه 
جغرافیایی برگزار خواهد  شد  
و 110 خــاد م، 45 روحانی و 
31 مد یر د ر قالب 45 کاروان 
بستر شــاد ی مؤمنانه را د ر 
نقاط مختلف کشــور د ر این 
بحران جهانی فراهم خواهند  
نمــود . مد یرعامل مؤسســه 
جوانان آســتان قد س رضوی تصریح کرد : 
هد ف کاروان های زیر ســایه  خورشید  تنها 
یک جشن و مراسم عمومی نیست و برنامه 
بازد یــد  از پاد گان ها و مراکز د انش بنیان د ر 
د ســتور کار قرار د ارد ، همچنین با توجه به 
شعار سال و برای حمایت از تولید کنند گان 
د اخلی، پرچم بــارگاه منور امــام رضا)ع( 
بــه مراکــز صنعتی ســنگین و ســبک و 
فروشــگاه های تولیــد ی و توزیعی می رود . 
حضور د ر مناطق محروم، بازد ید  از خانواد ه 
شــهد ا به ویژه شهد ای سالمت هر استان و 
قد رد انــی از کاد ر د رمانی د رگیر با بیماری 
کرونا از د یگــر برنامه های  ایــن کاروان ها 
خواهد  بود . وی خاطرنشان کرد : جشن های 
زیر ســایه خورشید  امســال تنها د ر د اخل 
کشور برگزار خواهد  شد  و د ر بعد  بین الملل 
کاروانی اعزام نمی شود  و این سفرها از سوم 

تیر و میالد  پربرکت حضرت معصومه)س( 
آغاز و تا سیزد هم تیرماه مقارن با روز میالد  

حضرت رضا)ع( اد امه خواهد  د اشت. 
مد یر عامل مؤسســه جوانان آستان قد س 
رضوی گفت: امســال جشن های زیر سایه 
خورشــید  به صورت محد ود تر از سال های 

گذشته برگزار و براســاس برنامه ریزی ها و 
هماهنگی های انجام شــد ه با استاند اری ها 
به صالحد ید  مرکز استان و با رعایت کامل 
فرهنگی  برنامه های  بهد اشتی  پروتکل های 
اجرا خواهد  شد  و د ر مناطق با وضعیت قرمز 

هیچ گونه تجمع مرد می برگزار نخواهد  شد .

وی اجرای پروتکل های بهد اشتی به منظور 
جلوگیری از شــیوع بیماری کووید  19 را از 
مهم ترین اولویت ها و د غد غه ستاد  برگزاری 
سیزد همین د وره جشــن های مرد می زیر 
سایه خورشید  عنوان کرد  و گفت: به همین 
منظور د ر ابتــد ای راه پرچم بــارگاه منور 
رضوی امسال بد ون تجمع و برگزاری آیین 
متبرک شد  و خد ام و د یگر اعضای کاروان ها 
نیز پیش از اعزام با انجام تست کرونا آماد ه 
سفر شد ند  که د ر این مرحله اگر تست آن ها 

مثبت باشد ، اعزام نخواهند  شد . 
مختــاری اســتفاد ه از ماســک د ر طول 
ســفر، ممنوعیت د ید ه بوســی و د ست 
د اد ن، ضد عفونــی روزانه البســه کاروان، 
عد م ابتــالی اعضا به هر گونــه بیماری، 
ضد عفونی مکرر پرچم و جعبه آن، رعایت 
مراسمات، ممنوعیت  د ر  اجتماعی  فاصله 
مالقات هــا و گعد ه هــا، ممنوعیت لمس 
پرچم و اســتفاد ه از د ســتکش د ر زمان 
توزیع متبــرکات را از جمله پروتکل های 
ابالغی ســتاد  برگزاری سیزد همین د وره 
جشن های مرد می زیر سایه خورشید  د ر 

سال جاری ذکر کرد .

مد یرعامل مؤسسه جوانان آستان قد س رضوی د ر تشریح ویژه برنامه د هه کرامت خبر د اد 

اعزام کاروان های زیرسایه خورشید  به 2هزار نقطه کشور   قد رد انی از مشارکت ©
خاد میاران د ر مقابله با کرونا

آستان: مد یــر کانون مرکزی خد مت رضوی 
میبد  گفــت: خاد میاران عرصه ســالمت د ر 
پیشگیری و مقابله با کرونا به موقع و توانمند  و 
خوش د رخشید ند .فتحعلی زارع د ر گرد همایی 
خاد میاران عرصه ســالمت کــه د ر امامزاد ه 
خد یجه خاتون این شهر برگزار شد ، با قد رد انی 
از مشــارکت چشمگیر خاد میاران اظهار کرد : 
خاد میاران عرصه ســالمت د ر جبهه مبارزه با 
کرونا همانند  سایر عرصه های محرومیت زد ایی 
و کمک به نیازمند ان با قوت ورود  پید اکرد ند  و 
منشــأ برکات زیاد ی د ر بخش کمک به کاد ر 
پزشکی و پرستاری و بهبود  بیماران کرونایی د ر 
شهرستان میبد  شد ند .مسئول کانون سالمت 
د فتر مرکزی خد مت رضوی میبد  نیز د ر این 
مراســم با ارائه گزارش اقد ام های خاد میاران 
حوزه ســالمت گفــت: د و نفر از پزشــکان 
متخصص خاد میار د ر د رمانگاه امام حسین)ع( 
به صــورت ماهانه رایگان بیمــاران را ویزیت 
می کنند .زهره ســمیعی، ارائه مشاوره رایگان 
برای مقابله با کرونــا را از د یگر اقد ام های این 
کانون عنوان کرد  که تأثیر بسزایی د ر مقابله با 

بحران ویروس کرونا د اشت.
وی د ر اد امه به اهم فعالیت های عرصه سالمت 
از ابتد ای شــیوع ویروس کرونا اشــاره کرد  و 
گفت: تهیه و توزیع 5 هزار ماسک بهد اشتی، 
تهیه و توزیع مواد  ضد عفونی کنند ه د ســت و 
سطوح، پرستاری تمام وقت از  بیماران کرونایی 
بستری د ر نقاهتگاه، ارائه خد مات  فیزیوتراپی، 
مشــاوره رایگان، حضور د ر ورود ی های شهر 
و مکان هــای عمومــی و پرترد د  بــه منظور 
تب سنجی و ضد عفونی خود روها از مهم ترین 
اقد ام های خاد میاران د ر مقابله با بحران ویروس 

کرونا  بود .
وی افزود : اد امه این روند  فعالً به صورت حضور 
د ر مساجد  و اماکن عمومی پرترد د  برای نظارت 
بر اجرای پروتکل های بهد اشتی انجام می شود .

حمایت از محرومان د هستان ©
عثمانوند  با اشتغال پاید ار

د بیر کانون های خد مــت رضوی د ر  قد س: 
استان کرمانشاه گفت: با مشارکت بنیاد  کرامت 
رضوی و تالش خاد میاران رضوی کرمانشاه، وام 
اشتغال زایی پاید ار به 34 خانواد ه د ر د هستان 
محروم روستای عثمانوند  اختصاص د اد ه شد .

به گزارش خبرنگار آســتان نیوز از کرمانشاه، 
ســید  محمد  جعفر امامیان ضمن اعالم این 
خبــر اظهار کرد : خاد میــاران رضوی همواره 
د ر مســیر محرومیت زد ایی و د ست گیری از 
نیازمند ان د ر استان گام های مؤثری برد اشتند ، 
به طوری  که هم اکنون با اجرای طرح اشتغال 
پاید ار د ر زمینه د امپروری د رصد د  گره گشایی 
از کار روستاییان کم توقع و زحمتکش روستای 

محروم عثمانوند  برآمد ه اند .
وی اد امــه د اد : بــه لطف پــرورد گار توفیق 
خد مت رسانی با حمایت از  34 خانواد ه از 10 
روستای منطقه محروم د هستان عثمانوند  با نام 

مقد س علی بن موسی الرضا)ع( فراهم شد .
امامیان با اشاره به کلید  خورد ن طرح اشتغال 
پایــد ار از نیمــه د وم ســال9۷ تصریح کرد : 
د ر این منطقه به د لیــل محرومیت ضروری 
اســت تا اقد ام های پایه ای و زیربنایی صورت 
گیــرد  و چنانچه بخواهیم تســهیالتی منجر 
به اشــتغال پاید ار بشود ، باید  اقد ام هایی نظیر 
ایجاد   امکان سنجی، آموزش،  ظرفیت سنجی، 
شــرایط و امکانــات الزم و ... مورد  توجه قرار 
گیرد  و پشتیبانی الزم برای د ستیابی به نتیجه 
صورت پذیرد  که به برکــت حضرت رضا)ع( 
و همت خاد میــاران رضوی ایــن روید اد  د ر 

د هستان محروم عثمانوند  تحقق یافت.

رعایت فاصله 
اجتماعی د ر 
مراسمات و ممنوعیت 
لمس پرچم از جمله 
پروتکل های ابالغی 
ستاد  برگزاری 
سیزد همین د وره 
جشن های مرد می 
زیر سایه خورشید  
است

بــــــــرش

آستانآستان
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آستان: د ر آستانه فرارسید ن سالروز والد ت باسعاد ت حضرت 
فاطمه معصومه)س( و آغاز د هه کرامت، آیین بد رقه کاروان های 
جشن های مرد می »زیر سایه خورشید « با عنوان »اذن اعزام« 
د ر حرم مطهر رضوی برگزار شد .د ر این آیین باشکوه که عصر 
د وشــنبه د وم تیرماه با حضور جمعی از مد یران آستان قد س 
رضوی و اعضای کاروان های »زیر ســایه خورشید « برگزار شد ، 
خد ام رضــوی با رعایت فاصله گذاری اجتماعــی د ر رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر حاضر و آماد ه سفر به نقاط مختلف کشور 
شــد ند .د ر این مراسم پس از قرائت قرآن کریم و مد یحه سرایی 
مد احان اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، محمد حسین استاد آقا؛ 
مد یرعامل بنیاد  کرامت رضوی به تبیین برنامه کاروان های »زیر 
سایه خورشید « د ر نقاط مختلف کشور پرد اخت و گفت: با توجه 
به محد ود یت های کرونایی که بر جشن های امسال سایه افکند ه 
اســت امســال 200 نفر از خاد مان د ر قالب 50 کاروان به 30 

استان کشور اعزام خواهند  شد .
برنامه های امسال با هماهنگی ستاد  مبارزه با کرونای استان ها 
انجام  شــد ه و با کسب مجوزهای الزم مجموعه برنامه های قابل 
 اجرا از سه شنبه آغاز می شود . د ر مجموعه بنیاد  کرامت رضوی 
مهم ترین برنامه برای د هه کرامت برگزاری جشن های »زیر سایه 

خورشید « و مجموعه جشن هایی است که توسط شبکه جوانان 
رضوی د ر کشور برگزار می شود .وی افزود : همچنین د فاتر آستان 
قد س رضوی د ر اســتان ها با حضور خاد میــاران و کانون های 
خد مت هزاران برنامه پیش بینــی کرد ه اند  که این برنامه ها د ر 
استان های وضعیت سفید  با گسترد گی بیشتر و د ر استان های 
وضعیت زرد  و قرمز با محد ود یت های بیشتری اجرا خواهد  شد . 

برگزاری 88 هزار جشن خانگی»
وی اد امه د اد : برای د هه کرامت امسال 88 هزار جشن خانگی نیز  
برنامه ریزی  شد ه است که بخشی از لوازم مورد  نیاز این جشن ها 
را مؤسسه جوانان آستان قد س با همکاری شبکه جوانان رضوی 
پیگیری خواهد  کرد  و برای افراد ی که بهترین تصاویر و عکس ها 
را از مراســمات ارسال کنند  جوایزی د ر نظر گرفته  شد ه است.

استاد آقا افزود : د ر حوزه معاونت خد مات اجتماعی بنیاد  کرامت 
رضوی نیز حد ود  12 برنامه افتتاحیه وجود  د ارد  به خصوص د ر 
مناطق سیل زد ه خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان که 
د ر آن اد امه اقد ام هایی که توسط تولیت معزز د ستور د اد ه  شد ه 
بود  به بهره برد اری می رسد  به ویژه د ر حوزه آب شرب و منازل 

مسکونی که د ر این د هه به صورت رسمی افتتاح خواهد  شد .

مد یرعامل بنیاد  کرامت گفت: همچنین 888 فقره وام جهیزیه 
د ر این روزها به خانواد ه های نیازمند  ارائه می شود .وی افزود : د ر 
حاشیه شهر مشهد  نیز با استقرار بیمارستان های سیار آستان 
قد س و با کمک خاد میاران حوزه سالمت مجموعه برنامه هایی 

برای رسید گی های د رمانی و بهد اشتی اجرا خواهد  شد .

مراسم استقبال د ر همه استان ها لغو شد »
وی افزود : امســال محد ود یت هایی د ر استقبال از کاروان های 
»زیر سایه خورشید « د اشــتیم که این برنامه د ر هیچ استانی 
حتی استان های وضعیت سفید  برگزار نمی شود . این برنامه که 
از بانشاط   ترین و جذاب ترین برنامه ها بود ، به د لیل نگرانی ها از 
تجمع جمعیت حذف شد . مد یرعامل بنیاد  کرامت گفت: استقبال 
از خد مه کشتی  حامل سوخت به ونزوئال، حضور د ر سامانه های 
موشکی و حضور د ر بیمارستان ها با مجوز ستاد  مبارزه با کرونا 
از د یگر برنامه های کاروان های »زیر ســایه خورشــید « است. 
همچنین برنامه پرچم گرد انی به د لیل محد ود یت های کرونایی 
مد یریت خواهد  شد  و د ر تمامی استان ها به  شرط د ریافت مجوز 
برگزار می شود  د ر غیر این صورت تابع د ستورات ستاد  مبارزه با 

کرونا خواهیم بود . 

آیین بدرقه کاروان های »زیر سایه خورشید« برگزار شد 
در آستانه آغاز دهه کرامت

خبر

خبر
د ر آستانه اعزام کاروان های زیر سایه خورشید  به نقاط مختلف کشور 

خد ام رضوی با انجام تست کرونا آماد ه سفر شد ند 
 قد س: د ر آســتانه آغاز د هه کرامت و 
برگزاری جشــن های مرد می زیر سایه 
خورشید  د ر سراسر کشور، خد ام آستان 
قد س رضوی با انجام تست کرونا آماد ه 

اعزام به نقاط مختلف شد ند . 
د ر راستای اجرای پروتکل های بهد اشتی 
د ر ســال جاری به منظور جلوگیری از 
شیوع بیماری کووید  19، خد ام و د یگر 
اعضای کاروان های زیر ســایه خورشید  
پیش از اعزام با انجام تست کرونا آماد ه 

سفر شد ند . 

همچنین عالوه بر رعایت پروتکل های 
برگزاری  ســتاد   ابالغــی  بهد اشــتی 
سیزد همین د وره جشن های مرد می زیر 
سایه خورشید ، به منظور پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا برنامه های امسال 
کاروان هــای زیر ســایه خورشــید  به 
صورت متفاوت نسبت به گذشته برگزار 
 خواهد  شــد  و برخی از برنامه ها چون 
برنامه های  برنامه های اســتقبال،  ویژه 
تجمعی گسترد ه، بازد ید  از بیمارستان ها 

د ر مناطق قرمز و... حذف شد ه است. 
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نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
موضوع مناقصه:

موضوع
میزان سپرده فرآیند ارجاع کار به 
بانکی(لایر )صرفاً در قالب ضمانت نامه 

شماره مناقصه

عملیات احداث و اجرای ساختمان 
اداری بنیاد شهید و امور 

ایثارگران شهرستان نیشابور
1/984/881/8822099005243000002

مهلت دریافت اسناد:
متقاضیان می توانند با ورود به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir و 
شماره مناقصه ، از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول روز دوشنبه مورخ 1399/04/02 لغایت ساعت 

14/00 روز سه شنبه مورخ 1399/4/10 برای دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت:

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مناقصه حداکثر تا ساعت 14/00، روز یکشنبه 
مورخ 1399/4/22 می باشد.

تاریخ بازگش��ایی پاکات:تاریخ بازگش��ایی پاکات )الف و ب( روز دوش��نبه مورخ 1399/4/23 
ساعت 9/00 صبح می باشد.

محل بازگش��ایی پاکات:مش��هد، بلوار مدرس، جنب م��درس 12 اداره کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی سالن شهید هاشمی نژاد

تلفن تماس: 33130201- 051 اداره پشتیبانی
اس��ناد و م��دارک ارائ��ه ش��ده طبق ضواب��ط و مق��ررات بوی��ژه قان��ون برگ��زاری مناقصات و 

آئین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.

»آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای«نوبت دوم

کمیسیون معامالت 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عاطفه یونسی دارای شناسنامه شماره 648 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900054ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل زمان پورتیموری 
به شناسنامه 10499 در تاریخ 1399/2/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- مسعود زمان پورتیموری فرزند گل محمد ش ش 12 متولد 1353/6/1 صادره از تربت جام برادر متوفی

2- عاطفه یونسی فرزند رحمان ش ش 648 متولد 1363/5/31 صادره از تربت جام همسر متوفی
3- ابراهیم زمان پورتیموری فرزند گل محمد ش ش 15750 متولد 1366/9/25 صادره از مشهد برادر متوفی
4- اشرف زمان پورتیموری فرزند گل محمد ش ش 1110 متولد 1357/6/1 صادره از تربت جام خواهر متوفی
5- سپیده زمان پورتیموری فرزند گل محمد ش ش 16 متولد 1361/6/30 صادره از تربت جام خواهر متوفی
6- سعید زمان پورتیموری فرزند گل محمد ش ش 1060 متولد 1359/10/14 صادره از تربت جام برادر متوفی
این��ک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را ب��ه اس��تناد م��اده 362 ق امور حس��بی 
ی��ک نوب��ت آگه��ی می نمای��د تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی نزد او باش��د از 
تاری��خ نش��ر آگهی ظ��رف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواه��ی ص��ادر خواهد ش��د.9902608

قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمدباری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عبدالکریم حاصل خواه دارای شناسنامه شماره 1557 به شرح دادخواست به کالسه 
1/9900058ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم 
حمزه حاصل خواه به شناسنامه 18 در تاریخ 1399/2/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت

1- عبدالکریم حاصل خواه- 1557- 1356/12/1- تایباد- فرزند
2- عبدالرحیم حاصل خواه- 44- 1364/3/20- تایباد- جوزقان- فرزند
3- طاهره حاصل خواه- 30- 1351/1/2- تربت جام- منصوریه- فرزند

4- قمر حاصل خواه- 1417- 1352/6/4- تایباد -جوزقان- فرزند
5- گوهر حاصل خواه- 22- 1360/6/5- تایباد- جوزقان- فرزند

6- سمیه حاصل خواه- 26- 1362/9/11- تایباد- جوزقان- فرزند
7- بتول حاصل خواه- 690- 1367/8/22- تایباد- فرزند

8- زهرا مهدی زاده- 16- 1333/1/1- تایباد/ جوزقان- همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902610
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد-قنبر مرزانی

 ش��هرداری اس��دآباد در نظردارد 
مق��دار 7000 ت��ن آس��فالت  مورد 
نیاز خ��ود را از کارخانه های دارای 
تائیدی��ه فن��ی و ب��ا فاصل��ه مج��از 
تولیدکنندگان  لذا  نماید  خریداری 
می توانند در صورت تمایل تا پایان 
1399/4/10  جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه به ام��ور مالی ش��هرداری 

مراجعه کنند.
شهرداری اسدآباد ,ع
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 آگـهـی منـاقـصه نوبت اول

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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5روزنامـه صبـح ایـران

 پاسخگویی به 80 پرسش اعتقاد ی د ر خصوص مسائل روز  آستان: کارشناسان و پژوهشگران بنیاد  پژوهش های اسالمی آستان قد س رضوی بنا به تخصصشان به 80 پرسش و شبهه د ر خصوص کرونا 
سایت »گفتمان رضوی« پاسخ د اد ه اند .سایت »گفتمان رضوی« د ر پنج بخش چند رسانه ای، تصاویر مفید ، مقاله علمی، اخبار و تازه ترین پرسش ها طراحی  شد ه است. مخاطبان د ر صورت هر گونه پرسش می توانند  به 

سایت »گفتمان رضوی« به آد رس http://gofteman.islamic-rf.ir  مراجعه کرد ه و پس از ثبت پرسش خود  د ر این سایت، پاسخ خود  را د ریافت کنند .

مد یرعامل بنیاد  پژوهش های اسالمی آستان قد س رضوی تشریح کرد 

 اجرای ویژه برنامه های د هه کرامت ©
د ر هشت محور علمی و پژوهشی

پژوهش های  بنیاد   مد یرعامل  آستان: 
اســامی آســتان قد س رضوی گفت: 
امســال برنامه های د هه کرامت رضوی 
این مرکز د ر هشــت محــور علمی و 

پژوهشی تد ارک د ید ه شد ه است.
حجت االســام ســید  محمود  مرویان 
حســینی د ر گفت وگو با آســتان نیوز، 

ضمن تشــریح برنامه های این مرکز د ر د هه کرامت به اهم فعالیت های تد ارک 
د ید ه شد ه د ر این ایام اشاره کرد .

وی تولیــد  محتوای علمی، نشســت های تخصصی، مراســم تکریم و تجلیل، 
کرسی های ترویجی، نشست های نقد  آثار، وبینارهای بین المللی، رونمایی از آثار 
و جشــنواره های فروش آثار را از محورهای برنامه های تد ارک د ید ه شد ه د ر این 

ایام برشمرد .
این مقام مســئول، اظهار کرد : بارگذاری 100 اثر رضوی د ر سایت بنیاد ، تولید  
کتاب حد یث امامت امام رضا)ع(، تولید  12 برنامه راد یویی د و د قیقه ای با موضوع 
علوم، معــارف و فرهنگ رضوی و حرم مطهر، تولید  10 یاد د اشــت برای د رج 
د ر روزنامــه قد س با عناوین مرتبط با امــام رضا)ع( و حرم مطهررضوی، اجرای 
برنامه های راد یویی د ر موضوعات زیارت کود ک و ســیره امام رضا)ع( د ر گفتار 
استاد ان حوزه و د انشگاه و... برخی از تولید ات علمی این مرکز د ر ایام د هه کرامت 

است.
وی خاطرنشــان کرد : »برگی از تاریخ رضوی« و »د رب گشــود ه« نیز عناوین 
ویژه برنامه های تولید ی این مرکز اســت که د ر قالب مصاحبه علمی به بررسی 
اسناد  ارتباطات آسیای مرکزی با مشهد  و حرم مطهر رضوی و همچنین تعامل 

مذاهب و اد یان د ر شهر مشهد  می پرد ازد .

برگزاری نشست های تخصصی یکی از برنامه های محوری بنیاد »
حجت االسام مرویان حسینی اد امه د اد : »برگزاری کارگاه نشست های آموزشی 
مبانی معرفتی« به صورت مجازی، »بررســی و تحلیل نقد های مطرح بر زیارت 
د ر ایام کرونا«، »اطلس تاریخی ساد ات«، »بررسی روایات حقوقی و قضایی امام 
رضا)ع(«، »مشــاهیر مد فون د ر حرم رضوی)شــیخ محمد  تقی آملی(«، »امام 
رضا)ع(محور وحد ت«،»فلسفه احکام د ر احاد یث رضوی«، »گونه شناسی احاد یث 
معرفتی« و... نیز برخی از عناوین نشست های تخصصی این مرکز د ر د هه کرامت 

رضوی است.
مد یر عامل بنیاد  پژوهش های اسامی آستان قد س رضوی همچنین »نقش امام 
رضا)ع( د ر د انش تاریخ حد یث«، »امام رضا)ع( و کرامت انســانی«، »جایگاه امام 
رضا)ع(د ر فرهنگ و آیین شیعیان« و »هم اند یشی نخبگانی کان پروژه تربیت 

زیارت« را از د یگر عناوین این نشست های تخصصی برشمرد .
وی یکی از برنامه های بنیاد  پژوهش های اسامی آستان قد س رضوی را برگزاری 
مراســم تکریم و تجلیل د انســت و گفت: این ویژه برنامه با تکریم و بزرگد اشت 
د ختــران همکاران این بنیاد  د ر روز میاد  حضرت معصومه)س(، بازد ید  از بیت 
مرحوم آیت اهلل سید  جواد  خامنه ای و ارائه اسناد  و همچنین تجلیل و بزرگد اشت 

و استفاد ه از تجارب بازنشستگان و همکاران قد یمی همراه خواهد  بود .
حجت االسام مرویان حسینی د ر اد امه به برگزاری کرسی های ترویجی اشاره و 
تصریح کرد : »مشهد الرضا شهرد وستد ار کود ک«، »فرهنگ و کود ک« با موضوع 
بررسی پروژه طراحی معیارها و روش های ارزشیابی محصوالت فرهنگی کود کان، 
»خانه خد ا« با محوریت مســجد  گوهرشــاد  د ر آیینه هنر، »امامت د ر قرآن« و 
رونمایــی از جلد  39 کتاب »المعجم فی فقه لغه القرآن و ســر باغته« و »هنر 
متعهد « از عناوین وموضوعات کرســی های ترویجی این مرکز است که د ر د هه 

کرامت برگزار خواهد  شد .
 
رونمایی از 9 اثرپژوهشی»

مد یر عامل بنیاد  پژوهش های اسامی آستان قد س رضوی  با اشاره به اینکه یکی 
د یگــر از برنامه های اجرایی این مرکز د ر ایام د هه کرامت رونمایی و معرفی آثار 
اســت، افزود : »نسل پاکان )کتابخانه تخصصی ساد ات(«، مجموعه مقاالت امام 
رضا)ع( د ر منابع اهل ســنت با عنوان »سرد لبران«، »کرامت امام رضا)ع(وسیله 
الرضوان«، »تاریخ مهمانسرای آستان قد س رضوی«، »گلچین مقاله های آستان 
قد س رضوی«، »تاریخ تشــکیات آستان قد س رضوی د ر عصر قاجار«، د ومین 
جلد  از کتاب »د ایره المعارف آســتان قد س رضوی«، »قواعد  فقه« و »ســفر با 
خورشید « از عناوین آثار تازه منتشر شد ه این مرکز است که د ر ایام د هه کرامت 

رضوی رونمایی می شود .
وی با بیان اینکه بررســی تازه های نشر این مرکز د ر قالب نشست  های نقد  آثار 
برگزار می شود ، گفت: »نام های خورشید «، »زیارت اهل کتاب« و »سره از ناسره« 
نیز از عناوین تازه های نشــر این مرکز اســت که د ر قالب نشست، نقد  و بررسی 

می شود .

توسط انتشارات آستان قد س رضوی انجام شد ه است  

تولید  82 نوع قرآن کریم و اد عیه د ر سال گذشته ©
آستان: به همت مؤسســه چاپ و انتشارات آستان قد س رضوی 82 نوع قرآن 

کریم و کتب اد عیه د ر سال گذشته تولید  شد .
 مسعود  فرزانه، مد یرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قد س رضوی د ر این باره

اظهار کرد : این مؤسســه د ر پنج حوزه کتاب، نشــر و چاپ قرآن و کتب اد عیه، 
بازنشــر نفایس موجود  د ر گنجینه های آســتان قد س رضوی، چاپ  صنعتی و 
کارخانجات و بسته بند ی و حوزه چاپ د یجیتال و خد مات چاپ فعالیت می کند .

مد یرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قد س رضوی با اشاره به چاپ تخصصی 
قرآن با استفاد ه از بهترین نوع کاغذ گفت: د ر سال گذشته موفق به تولید  و چاپ 
82 قرآن به لحاظ نوع خط، ترجمه، صحافی، جلد  و تذهیب از ســایز کوچک تا 
بزرگ و همچنین کتب اد عیه شامل کتب اد عیه، مفاتیح، قرآن های تک برگی و... 
شــد یم. وی اد امه د اد : تاکنون نیز 6 ترجمه مختلف از قرآن مجید  به زبان های 
انگلیســی، فارسی، ارد و، ترکی و... با خط استاد انی همچون عثمان طه، نیریزی، 

مکارم شیرازی، رسولی محاتی، الهی قمشه ای و حد اد  عاد ل منتشر شد ه است.

 قد س  نگاه نو و روزآمد  به زند گانی و سیره 
امام علی بن موســی الرضــا)ع( از نیازهای 
ضــروری امروز و مصد اق شناســاند ن اهل 
بیت)ع( و احیای امر ایشان است. عبد السام 
بن صالح هروي می گوید : از ابوالحسن، علی 
بن موســی الرضا)ع( شنید م که می فرمود : 
خد ا رحمت کند  بند ه ای را که امر ما را زند ه 
کند . گفتم: چگونه امر شــما را زند ه کند ؟ 
فرمود : علوم مــا را فرامی گیرد  و آن ها را به 
مرد م می آموزد . زیــرا اگر مرد م نیکی های 
کام ما را می د انستند  از ما پیروی می کرد ند .

شخصیت امام رضا)ع(، شخصیتی فرامذهبی 
است. بنابراین بررسی سیره ایشان می تواند  
نقشی مهم د ر تعالي فکری و معنوی همه 

مرد م د اشته باشد .
د فتر نمایند گی بنیاد  پژوهش های اسامی 
آستان قد س رضوی د ر قم، با هد ف رصد  آثار 
علمی و پژوهشی د ر میان مراکز و نهاد های 
علمی و نخبگان حوزوی و د انشــگاهی قم، 
مصاحبه هایی علمیـ  تخصصی را با شماری 
از سیره پژوهان رضوی، به عنوان بخشی از 
فعالیت های نظام یافته د ر قالب برنامه های 
چهارمیــن جشــنواره علمــی ـ فرهنگی 
»ســیره امام رضا)ع(، آموزه ها و کارکرد ها« 
برگــزار کــرد ه و از آن ها د ربــاره تازه ترین 

پژوهش هایشان پرسید ه است. 

آیت اهلل محمد هاد ی یوسفی غروی؛ »
استاد  تاریخ و مد رس حوزه علمیه

کتــاب  ضمــن  د ر 
التاریــخ  موســوعه 
زبان  به  اإلســامی، 
این  اســت.  عربــی 
یافته ها د ر نیمه د وم 
جلد  هفتم و نیمه اول جلد  هشتم د رج شد ه 

است.
 
حجت االسالم والمسلمین »

 سید محمد کاظم طباطبایی؛ 
رئیس پژوهشکد ه علوم و معارف حد یث

صد وق  شیخ  مرحوم 
اخبار  عیــون  کتاب 
الرضــا)ع( را فقــط 
امــام  مخصــوص 
رضا)ع( نوشته، یعنی 
کتابی مشابه مسند ؛ این گونه، نسبت به سایر 
ائمه ند اریم. بنابراین یک پیشینه خوب د ر 
اختیار است.ما د ر د ارالحد یث، حکمت نامه 
رضــوی را تد وین کرد ه  ایــم. یعنی تمامی 
روایت های ِحکمــی و معرفتی امام رضا)ع( 
جمع و مد ون و مبّوب شــد ه است.هم این 
کتــاب و هم گزید ه و ترجمــه آن به زبان 
فارسی انتشار یافته است. متن انگلیسی هم 
انتشار یافته و کار خوب و قابل قبولی است.با 
اینکه تعــد اد  روایت های امــام رضا)ع( یا 
روایت هایی که د ر مورد  زند گی ایشان هست 
نســبت به روایات امیرالمؤمنین)ع( خیلی 
کمتر اســت، اما می بینیم کارهای تحلیلی 
نســبت به روایت های امام رضا)ع( بیشتر 

است.
 
حجت االسالم د کتر یعقوبعلی برجی؛ »

مد یر علمی د انش نامه امام رضا)ع(
امــام  د انش نامــه 
مجموعه ای  رضا)ع(، 
مرجع، ســامان مند ، 
از  بد یــع  و  جامــع 
مد خل هــا و مقاله ها 

د رباره امام رضا)ع( به شیوه الفبایی است. 
اهد افی جزئــی که برای ایــن کار د ر نظر 
گرفته ایم، تبیین جامع، صحیح و مســتند  

فرهنگ و سیره رضوی و عرضه د انشنامه اِی 
 علوم و معارفی است که از عالم آل محمد )ص(

د ر بخش های مختلف به د ســت ما رسید ه 
اســت.پس از ورود  به بحث، متوجه شد یم 
که واقعاً اصحاب امــام رضا)ع( مظلوم واقع 
شد ه اند ، د ر منابع کمتر به آن پرد اخته شد ه 
و این یک بخشی از کار بود . د ر مجموع هزار 
و 600 مد خــل د رباره امام رضا)ع( د ر قالب 
هزار و 600 مقاله د رباره ایشان تد وین خواهد  
شد . یک بخش هم د اریم تحت عنوان طب 
و طبیعیــات، چون امام رضــا)ع( د ر حوزه 
طب، رساله د ارد ، رساله هارونیه؛ و اطاعات 
زیاد ی از ایشان موجود  است و د ر طبیعیات، 
راجع به حیوانات، طبیعیات، گیاهان، فواید  
و خــواص آن ها، مطالبی از حضرت موجود  
است.امید  اســت این مجموعه، اول به زبان 
فارســی منتشر و سپس به د و زبان عربی و 

انگلیسی ترجمه شود .
 
حجت االسالم والمسلمین »

 سید محمد علی خاد می؛
پژوهشگر و مد رس حوزه علمیه

تاش بند ه این بود ه که وارد  کارهایی شوم 
که پیش تر انجام نشد ه یا کمتر انجام شد ه و 
به اصطاح جایگاهش د ر مید ان های فقهی و 
 حوزوی باز است. بنابراین ابتد ائاً با نوشتن فقه 
موسی بن جعفر)ع( احاد یث فقهی حضرت 
موســی بن جعفر)ع( را جمع آوری کرد م و 
سهم فقهی آقا امام موسی بن جعفر)ع( د ر 
روزهای شــد اید  و سختی ها و تقیه د ر فقه 
شیعه. د ر این کتاب ثابت شد  که آقا موسی 
بن جعفر)ع( حد ود  2هزار روایت فقهی د ر 
فقه شیعیان د ارد ؛ حد ود  هزار و 800 تا هزار 
و 900. پــس از آن وارد  مقوله روایت های 
آقا امام رضا)ع( شــد م که پــس از امامین 
باقرین)ع( و امام موسی بن جعفر)ع( د ر بین 
ائمه از نظر فقهی، روایت های امام رضا)ع( د ر 
جایگاه سوم قرار می گیرد .بنابراین روایت های 
فقهی امام رضا)ع( را از اول تا آخر فقه، اوالً از 
منابع مختلف جمع آوری کرد م. این روایت ها 
د ر منابع فقهی ما بود ، اما جمع آوری آن ها 
خود ش یک ارزشــی د اشــت از نظر اینکه 
نقش امام را د ر مورد  فقه اهل بیت)ع( برای 
مرد م ثابت می کند .نحوه کار ما د ر این کتاب 
این بود  که پس از اینکه این روایات از منابع 
اصلی جمع آوری می شد ، یعنی أقد م منابع، 
متن بر اساس أقد م منابع نوشته می شد . بعد  
اختاف نسخ را حتماً یاد د اشت می کرد یم و 
می نوشــتیم و بعد  بیاناتی که د ر مورد  این 
روایت ها از جانب فقها و محد ثان شیعه مثل 
مرحوم مجلسی، مرحوم فیض و د یگران وارد  

شد ه بود  را وارد  می کرد یم.بعد  صحت حد یث 
و بحث رجالی حد یث را مورد  بررســی قرار 
د اد یم. اگــر روایتی معارض بود ، اگر روایتی 
مقیــد  بود ، اگــر روایتــی د ر یک وضعیت 
د یگری بــود ، ما آن روایت را هم می آورد یم 
و بین این د و روایــت را جمع می کرد یم و 
نسبتش را عیان می کرد یم و د ر این مرحله 
مــا از همه روایاتی که د ر ایــن زمینه وارد  
شد ه است استفاد ه می کرد یم. البته با ورود  
د ر فقه الحد یــث، اقد م فتاوایی که برای این 
روایت ها آورد ه شــد ه است، حاال چه موافق 
با متن روایت، یا مخالف با متن روایت، أقد م 
فتوا را می آورد یم. پس از مرحوم شیخ مفید  
تا مرحوم آیت اهلل خویی د ر بعضی مواقع؛ و 
د ر اکثر موارد ی که اختاف نیست، اکثراً تا 
مرحوم شهید ین، ما اقوال را نقل می کرد یم 
و بعد  به بیان د الیل حکم می رسید یم، د لیل 
حکــم، این روایت یا روایــت د یگری بود  یا 
جمع بین د و روایت بود ، این ها را د ر مرحله 
ســوم انجام می د اد یم. این نحوه کار ما بود  
د ر کتاب فقه احاد یث امام رضا)ع( که خد ا 

توفیق انجامش را به ما عنایت کرد .
 
حجت االسالم والمسلمین علی اکبر »

ذاکری؛ مد یر گروه سیره پژوهشکد ه 
تاریخ و سیره اهل بیت)ع(

د ر مجموع، مقاله ها و 
نوشته هایی د ر کتاب 
ســیره معصومان د ر 
کتــب اربعــه و یــا 
چهارگانه  کتاب های 
شیعه به تناسب سیره امام رضا)ع( د ر ابعاد  
مختلف، تا حد ود ی که د ر کتب اربعه بود ه، 

پرد اخته شد ه است.
افزون بر این، مقاله ای هم د ر مجله علمی- 
پژوهشــی فرهنگ رضوی شــماره 23، با 
عنــوان »بی تفاوتی سیاســی- اجتماعی؛ 
گناهی کبیره د ر فرهنگ رضوی« د ر سال 
1397 منتشــر کرد م که بخشی از سخنان 
امــام رضا)ع( د ر آنجا واکاوی و توضیح د اد ه 

شد ه است. 
یکی از احکام مغفول، »التعرب بعد  الهجره« 
اســت. یکی از گناهان کبیره این است که 
انسان پس از اینکه به مرکز خافت اسامی 
هجرت کرد ، د وباره به باد یه برگرد د . این جزو 
گناهان کبیره و کبیره بود ن آن مسلم است. 
د ر مقاله ای ســعی کرد ه ام تصویری د رست 
که امام رضا)ع( از این مفهوم ارائه و تبیین 
کرد ه اند ، ارائه د هم که منظور از تعرب بعد  
الهجره، اعرابی شد ن بعد  از اینکه انسان به 

مرکز خافت رفته است، چیست؟ 

 حجت االسالم د کتر حمید رضا »
مطهری؛ رئیس پژوهشکد ه تاریخ و سیره 

اهل بیت)ع( 
یکی از مطالب، عصر 
اســت.  ابناءالرضا)ع( 
امام  جــواد )ع(،  امام 
امــام  و  هــاد ی)ع( 
کــه  عســکری)ع( 
معروف به ابن الرضا)ع( هستند ؛ این د وره، د وره 
ابناءالرضا)ع( است. ما همایش امام جواد )ع( را 

آغاز کرد یم. سه جلد  مطلب 
د ر مورد  امام جواد )ع( نوشته 
شــد ه، د ر حالــی که یقین 
د اریم هنــوز زوایای پنهان و 
مقاالتی وجــود  د ارد  که به 
د لیل محد ود یت امکانات و یا 
محد ود یــت  زمانــی کــه 
د اشــتیم، فرصت نکرد یم به 
امام  بپرد ازیم.همایش  آن ها 
هاد ی)ع( را نیز برگزار کرد یم. 
شاید  یکی از مهم ترین آثاری 
که منتشــر شــد ، ســیره 

معصومان)ع( د ر کتاب های چهارگانه شیعه 
است.طرح پژوهشی تشیع د ر عصر حضور را 
هم د اریم که یکی از محورهای آن »تشیع د ر 
عصر امــام رضا)ع(« اســت. د انش نامه اهل 
بیت)ع( مثل همه د انش نامه ها تاش می کند  
کــه اطاعات جامع و کاملــی را د رباره اهل 
بیــت)ع( ارائه د هــد . برای نســخه اول این 
 د انش نامــه هــزار و 300 مد خــل آمــاد ه 

شد ه است.
 
 د کتر مرتضی انفراد ی؛ »

 مد یر گروه فرهنگ و سیره رضوی
 بنیاد  پژوهش های اسالمی

با توجه به چشم اند از، 
مأموریت و اهد اف خود  
به  د ســتیابی  متولی 
د ر  علمی  مرجعیــت 
تبیین ســنت و سیره 
حضرت رضا)ع( اســت. گروه فرهنگ و سیره 
رضوی بــا عنایت به وظیفه ذاتــِی خود ، آثار 
متعد د  رضوی را د ر د ستور کار خود  قرار د اد ه و 
د ر سال 98 و 99 پروژه های علمی- پژوهشی 
متعد د ی مانند  د ایره المعارف آســتان قد س، 
فرهنگواره رضوی، تاریخ شفاهی حرم مطهر، 
مطلع الشــمس، فلکه حضرتی، نفایس موزه، 
زمزمه معرفت، تاریخ تشکیات آستان قد س 
و... را د ر د ست اقد ام د ارد  که برخی از آن ها به 
پایان رســید ه و د ر د هه کرامت ســال جاری 

رونمایی خواهد  شد .

د ر گفت وگو با شماری از نخبگان حوزوی و د انشگاهی انجام شد  

  رونمایی از پژوهش هایي نو د ر سیره رضوی

شخصیت امام 
رضا)ع(، شخصیتی 

فرامذهبی است. 
بنابراین بررسی 

سیره ایشان 
می تواند  نقشی مهم 

د ر تعالي فكری و 
معنوی همه مرد م 

د اشته باشد 

بــــــرش

 معرفی برخی از خد مات ©
حرم مطهر به زائران

وسعت حرم مطهر امام رضا)ع( د ر سال های 
اخیر از 12 هزار مترمربع به مساحت کنونی 
آن د ر حد ود  یک میلیون مترمربع رســید ه 
که این امر سبب شــد ه بارگاه منور رضوی 
به یکــی از بزرگ ترین اماکن مذهبی جهان 

تبد یل شود .
د ر عموم صحن ها و رواق هــا؛ د فاتر، اد ارات، 
واحد ها و بخش های متفاوتی وجود  د ارد  که 
هر کد ام بنا بر وظایفشان خد مات متفاوتی 
را به زائــران ارائه می د هند ، البته با توجه به 
گسترد گی حرم برخی از زائران از آن خد مات 

خبر ند ارند  و یا جای د قیق آن را نمی د انند .

راهنمای زائر»
کیوســک های راهنمای زائر یکی از خد مات 
فوق العــاد ه کاربرد ی برای زائران اســت که 
توســط مد یریت فرهنگی معاونت تبلیغات 
اسامی آستان قد س رضوی اد اره می شود . 
د ر این کیوســک ها غالباً نشــریه، نقشه و 
برنامه هــای حرم اعام و توزیع می شــود  و 
زائران بــه راحتی می توانند  پرســش های 
خود  اعم از نشــانی اماکن متبرکه و زمان و 
مکان برنامه های حرم را از این کیوســک ها 
بپرسند .د ر حال حاضر هفت کیوسک فعال 
د ر حرم مطهر وجود  د ارند  که همه آن ها د ر 
ورود ی ها قرار گرفته  تا د ر معرض د ید  کامل 

زائران باشند .

مرکز جامع ارتباط مرد می»
مرکــز جامع ارتباط مرد می بــه د و صورت 
تلفنی با شــماره 138 و حضــوری پذیرای 
انتقاد ها، پیشنهاد ها و پاسخگوی پرسش های 
عموم زائران اســت.این مرکــز جنب ایوان 
ولیعصر)عــج( معــروف به ایــوان قبله د ر 
صحن جامع رضوی واقع شــد ه و به صورت 

شبانه روزی د ر خد مت زائران است.

اورژانس های حرم»
بی حال شــد ن، افت فشــار، حمله قلبی و... 
احتمال د ارد  برای افراد  د ر هر مکان و زمانی 
اتفاق بیفتد  و این مهم شاید  د ر حرم مطهر 
امام رضا)ع( نیز بــرای زائران پیش بیاید  و 
د ر همــان لحظه زائر نیازمنــد  فوریت های 
پزشکی باشد .جالب اســت بد انید  د ارالشفاء 
 امــام چند ین پایــگاه اورژانــس د ائمی د ر 
حرم مطهر مســتقر کرد ه که شامل پایگاه 
خاتم خانی)ویــژه  گنبــد   رواق   اورژانــس 
خواهــران(، رواق د ارالحجه)ویژه خواهران(، 
صحــن جمهوری اســامی، صحن انقاب، 
مســجد  گوهرشــاد  و صحن جامع رضوی 
می شود . تعد اد  این پایگاه ها د ر روزهای شلوغ 
و ویژه مانند  شــهاد ت امام رضا)ع( و یا عید  
نــوروز افزایش می یابد  که د ر قســمت های 
مختلف اماکــن و صحن های حرم مطهر به 
طور موقت مستقر می شوند .بنابراین زائران د ر 
صورت مشاهد ه بیمار بد حال می توانند  سریعاً 
به خاد مان اطاع د هند  تا نزد یک ترین واحد  

اورژانس برای د رمان بیمار فراخواند ه شود .

مشاوره تخصصی اعتقاد ی»
جمعی از زائــران وقتی به حرم امام رضا)ع( 
مشرف می شوند  د وست د ارند  د ر کنار زیارت، 
پاســخ مناسبی برای شبهه ها و پرسش های 
د ینی خود  پید ا کنند . از این رو کارشناسان 
د ینی د ر مد رســه پریزاد  میزبان زائران برای 
پاسخگویی به هر گونه پرسش د ینی و شرعی 
هستند .البته د ر د وران شیوع ویروس کرونا 
امکان د سترسی به این مد رسه وجود  ند ارد . 
اما ان شاءاهلل پس از پایان محد ود یت ها زائران 
می توانند  عاوه بر پاسخ پرسش های شرعی و 
اعتقاد ی خود  از خد مات مشاوره ای د ینی د ر 

این مد رسه تاریخی نیز بهره مند  شوند .

آستانآستان
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9275 سه شنبه 3 تیر 1399  1ذی القعد ه 1441 23 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 
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اداره کل نوس��ازی توس��عه و تجهی��ز مدارس خراس��ان رضوی در نظ��ر دارد از محل اعتبارات دولتی براس��اس قانون 
برگزاری مناقصات نس��بت به خرید کامپیوتر اقدام نماید .لذا از کلیه ش��رکتهای دارای صالحیت انفورماتیک واجد 
ش��رایط  دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد  مناقصه تا مورخ 99/04/05 به سامانه تدارکات الکترونیک 

دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir    مراجع��ه نماین��د. تلف��ن تم��اس:37681713   

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوع 
)ریال(

تاریخ تحویل پیشنهادات
  تا ساعت 12 مورخ

تاریخ  بازگشایی پیشنهادات 
ساعت 9:30 صبح مورخ

1/500/000/00099/04/1699/04/18خرید  کامپیوتر  

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه ماه 
دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا  2 - واریز نقدی به حس��اب ش��ماره   4060030607655863 نزد بانک مرکزی  

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.     اعتبار پیشنهادات : سه ماه             

      محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات             
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگش��ایی در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.
               

مناقصه عمومی 

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی 

1- مناقصه گذار: شرکت  گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام، تقاطع ارشاد
)Odorator( 2- موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه بوسنج

3- مدت قرارداد: یک ماه تقویمی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: -/700/000/000 ریال می باش��د که می بایس��ت بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659ه� مورخ 94/09/22 تهیه گردد.

6- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/04/02 الی 99/04/11 ضمن واریز مبلغ -/270/000 ریال به حس��اب ش��ماره 700100004001026004027427 
ن��زد بانک مرکزی با شناس��ه واری��ز 345026060292820821026004027427 جهت خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به نش��انی مش��هد- کمربندی 

صد متری- میدان شهید فهمیده- مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش- امور تدارکات و عملیات کاال- اتاق 204 اقدام نمایند.
7- از فروش��ندگان ثبت ش��ده در سامانه تدارک کاالی وزارت نفت )EP( دعوت بعمل می آید. بمنظور اعالم آمادگی کتبی و دریافت اسناد مناقصه 

به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنًا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور الزامی است.
8- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 99/04/18

9- پیش��نهادهای واصله در س��اعت 10 صبح مورخ 99/04/18 در کمیس��یون مربوطه باز و خوانده می ش��ود و حضور پیش��نهاددهندگان و یا یک نفر 
نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 
36653700- 051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

/ع
98
13
50
4

آگهی عمومی )تجدید مناقصه( نوبت دوم شماره مجوز: 1399/1449

وی
ض

س ر
عک

ی/ 
جد 

 وا
ین

لد 
ب ا

شها
د  

سی
س: 

عک



w w w . q u d s o n l i n e . i rورزشورزش روزنامـه صبـح ایـران 6
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r© د رگیری د و پرسپولیسی ختم به خیر شد

ورزش: د ر یکی از جلســات اخیر تمرین پرسپولیس د رگیری لفظی شد ید ی 
بین شــجاع خلیل زاد ه و محمد حســین کنعانی زاد گان به وجود  آمد  که البته 
ختم به خیر شــد . این د و بازیکن که د ر غیاب ســید جالل به زوج خط د فاع 
سرخپوشــان تبد یل شــد ه  اند  د ر جریان تمرین روی د فع یک توپ با یکد یگر 
مشــاجره لفظی د اشتند  که اگر د خالت همبازیانشــان نبود  شاید  به د رگیری 
فیزیکی هم تبد یل می شــد . هر د و بازیکن پس از ایــن تمرین د ر رختکن با 
یکد یگر آشــتی کرد ه و اختالفات را کنار گذاشــتند . د ر بازی پرســپولیس و 
شــهرخود رو هم خلیل زاد ه و کنعانی زاد گان زوج خط میانی د فاع سرخپوشان 

بود ند .

سپاهان رسمًا به همکاری با تاوارس پایان د اد ©
ورزش: به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان، با توجه به عد م مراجعت روی 
تاوارس مربی د روازه بان های ســپاهان به ایران و با وجود  آماد ه کرد ن مقد مات 
سفر ایشان به اصفهان توسط باشگاه سپاهان و همچنین تذکرات چند باره این 
باشگاه به وی، نهایتاً باشگاه ســپاهان با یک اعالمیه رسمی به همکاری خود  
با نامبرد ه پایان د اد . بد یهی اســت با توجه به نقض تعهد ات قرارد اد ی از جانب 
روی تاوارس، باشگاه سپاهان خسـارات وارد ه به باشگاه را د ر مراجع ذی صالح 
پیگیری خواهد  کرد . گفتنی است، روی تاوارس  به د لیل شیـوع ویروس کرونا 
مد تی پیش راهی پرتغال شد  و چند  روز بعد  نیز با انتشـــار پستی د ر صفحه 

شخصی خود  از عد م بازگشتش به تیم سپاهان خبر د اد .

حریف شهرخود رو از لیگ قهرمانان کناره گیری می کند  ©
ورزش:روزنامه البیان امارات نوشت: مسئوالن باشگاه االهلی د ر خصوص خبر 
کناره گیری از اد امه مســابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا د ر فصل جاری 
همچنین فصل آیند ه که از ســوی برخی رســانه ها از جمله د بی اســپورت و 

ابوظبی اسپورت اعالم شد ه سکوت کرد ه اند . 
د ر این خبر همچنین اعالم شــد ه بود  باشــگاه شباب االهلی د ر مسابقه سوپر 
جام برابر الشــارجه هم به مید ان نمی رود . این تصمیم د ر اعتراض به لغو اد امه 
بازی های لیگ امارات و عد م معرفی قهرمان بازی ها از سوی فد راسیون فوتبال 
اتخاذ شد ه است. تیم فوتبال شباب االهلی امارات د ر گروه B رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا با شهرخود رو ایران همگروه است.

پاتر: جهانبخش د وباره به ترکیب برایتون ©
بازمی گرد د 

ورزش: به نقل از Theargus، علیرضا جهانبخش پس از غیبت د ر فهرست تیم 
برایتون د ر بازی برابر آرسنال اکنون برای حضور د ر بازی با لسترسیتی مبارزه 
می کند . برایتون د ر د ید ار برابر آرســنال با نتیجه 2 بر یک پیروز شد . گراهام 
پاتر، ضمن ابراز خوشــحالی از پیروزی برابر آرســنال د رباره آخرین وضعیت 

بازیکنانی که د ر این بازی غایب بود ند  صحبت کرد . 
وی د رباره علیرضا جهانبخش گفت: او نیز مثل اســتیون کمی بد شــانس بود . 
غیبت جهانبخش د ر بازی برابر آرســنال فقط تاکتیکــی بود  و این بازیکن را 
د وباره برای بازی آیند ه با لسترســتی د ر اختیار خواهیم د اشــت. تیم برایتون 
امشــب د ر بازی هفته ســی ویکم لیگ برتر انگلیس میهمان تیم لسترسیتی 

است. 

باوجودشایعاتانصاریفرددرقطرالسیلیهماندنیشد

بازگشت ابراهیم به االهلی©
ورزش: سرنوشــت د و لژیونر ایرانی فوتبال باشــگاهی قطر برای فصل آیند ه 
مشخص شــد . به نقل از روزنامه اســتاد  الد وحه قطر، باشگاه السیلیه تصمیم 
گرفت به همکاری خود  با کریــم انصاری فرد ، مهاجم ایرانی برای فصل جد ید  
اد امه د هد . این د ر حالی اســت کــه روزنامه الرایه قطر روز گذشــته از قطع 
همکاری الســیلیه بــا انصاری فرد  خبر د اد ه بود .همچنیــن روزنامه الرایه قطر 
نوشــت: امیــد  ابراهیمی پس از پایان یک فصل بــازی قرضی برای تیم یوپن 
بلژیک بــه االهلی د وحه باز می گرد د . ابراهیمی با وجود  اعتماد  کاد ر مد یریتی 

االهلی به د رخواست سرمربی پیشین اسپانیایی به یوپن بلژیک پیوسته بود .

استقاللی ها کرونا ند ارند ©
ورزش: به نقل از روابط عمومی باشــگاه اســتقالل، روز یکشــنبه و پیش از 
شــروع تمرین آبی ها، از مجموعه تیم فوتبال استقالل تست کرونا گرفته شد . 
امین نوروزی د رباره جواب این تســت  ها گفت: جواب تستی که روز یکشنبه از 
بازیکنان گرفته شد  د یروز اعالم شــد  و خوشبختانه از مجموعه تیم استقالل 

کسی مبتال به ویروس کرونا نیست.

بد شانسی د وباره برای اخباری©
ورزش: محمد رضا اخباری روز یکشــنبه بــا مصد ومیت از ناحیه مچ پا مواجه 
شــد ه و شاید  فصل برای او پایان یافته باشد . د ر جریان د ید ار د وستانه تراکتور 
و نود  ارومیه محمد  رضا اخباری د ر نیمه د وم سنگربان تراکتور بود  که البته با 

مصد ومیت برای او همراه شد . 
مچ پای اخباری د ر یکی از این برخورد ها با آسیب د ید گی مواجه شد ه و شاید  

این مصد ومیت برای او به معنای پایان فصل باشد .

شجاع: زنوزی د رباره تیم خود ش حرف بزند ©
ورزش: حضور غیرمنتظره شــجاع خلیل زاد ه د ر فد راسیون فوتبال و کمیته 
انضباطی سبب شد  تا او پس از خروج برابر خبرنگاران حضور یافته و به توضیح 

د رباره د عوتش به این کمیته بپرد ازد .
 خلیــل زاد ه د ر واکنش به اینکه چــرا د ر کمیته انضباطی حضور یافته گفت: 
چه اشــکالی د ارد  مگر حضور د ر کمیته انضباطی؟ یک پروند ه ای قباًل بود ه و 
آمد یم صحبت کنیم. خلیل زاد ه د رباره اینکه زنوزی اعالم کرد ه فد راســیون و 
... د وست د ارند  پرســپولیس قهرمان شود  گفت: هرکس نظر شخصی خود ش 
را می د هد  اما بهتر است هر کس د رباره تیم خود ش حرف بزند . مگر ما د رباره 
تیم هــای د یگر حرف می زنیم. پرســپولیس 40 میلیون هواد ار د ارد  و ما برای 

قهرمانی می جنگیم. 

©CAS پروند ه انتقال ارسالن مطهری به استقالل د ر
ورزش: انتقال ارسالن مطهری به استقالل که د ر نقل و انتقاالت زمستانی رقم 

خورد  همچنان مورد  اعتراض باشگاه ذوب آهن قرار د ارد . 
با این حال اما باشگاه ذوب آهن که از همان زمان نسبت به این انتقال موضع 
گرفته بود ، همچنان پیگیر موضوع است و با اد عای مد یرعامل این باشگاه آن ها 
امید وارنــد  همانند  پروند ه رضا شــکاری د ر این پروند ه نیز به پیروزی د ســت 
یابند . جواد  محمد ی، مد یرعامل باشــگاه ذوب آهــن د ر آخرین توضیحی که 
د رباره روند  د نبال کرد ن پروند ه انتقال ارسالن مطهری د اشته، این طور توضیح 
د اد ه است: د فاعیات ما به کمیته تعیین وضعیت رفت که رأی به نفع ما صاد ر 
نشــد . پس مستند ات خود  را به کمیته استیناف ارسال کرد یم و اگر حتی کار 

به CAS کشید ه شود  نیز از حق باشگاه کوتاه نمی آییم.

متهمان شانه خالی می کنند 

ورود  قوه قضائیه به پروند ه مارک ویلموتس
 ورزش/ سینا حسینی   د اد ستان کل 
کشور شامگاه یکشــنبه د ر گفت و گو با 
بخش خبری شبکه د و، از ورود  قوه قضائیه 
بــه پروند  ه مارک ویلموتــس و مربیان و 
بازیکنان خارجی فوتبال خبر د اد  و تأکید  
کــرد  وزارت ورزش و جوانان و مد یرانی 
که د ر انعقاد  این قرارد اد ها نقش د اشتند  
باید  به مراجع قضایی پاسخگو باشند  که 
چه اقد امی انجــام د اد ند  که حاال 
باید  این میزان خســارت پرد اخت 
شود . د اد ســتان کل کشور گفت: 
پروند ه قرارد اد ها د ر فوتبال را جزو 
کارهای روزمره قرار می د هیم، اما 
وزارت ورزش و جوانان کجاســت 

که روی قرارد اد ها نظارت کند ؟  
المســلمین  و  حجت االســالم 
محمد جعفر منتظری د ر بخشــی 
از اظهاراتــش د ر رابطــه مبارزه 
با فســاد د ر قــرارد اد  بازیکنان و 
مربیــان خارجــی د ر فوتبــال و 
قرارد اد   پروند ه  ماجرای  همچنین 
مارک ویلموتس گفت: باالی ســر 
مراکز ورزشــی، وزارت ورزش و جوانان 
اســت. ما مد عی هســتیم وزارت ورزش 
باید  د ر راســتای تکالیف قانونی که د ارد ، 
بر قرارد اد ها نظارت کند . من شــنید م که 
گفتنــد  قرارد اد  محرمانه اســت. ما نباید  
قرارد اد  محرمانه د اشــته باشیم. د اد ستان 
کل کشــور تصریح کــرد : وزیر ورزش به 

تکلیــف قانونی خود  عمــل کند  و روی 
قرارد اد ها نظارت د اشــته باشد . اگر واقعاً 
تخلفــی د ر قرارد اد  صورت گرفته باشــد  

برخورد  خواهد  شد .

فرار متهمان»
مهد ی علــی نــژاد  معاون ورزشــی د ر 
تازه تریــن اظهارنظر خود  گفته اســت 
وزارت ورزش و جوانــان هیــچ نقشــی 
د ر انتصاب هــای حــوزه فوتبــال ند ارد  
و  انتصاب هــا  مســتقیم  مســئولیت  و 

استخد ام ها برعهد ه فد راسیون است.
فد راســیون  رئیس ســابق  تــاج  مهد ی 

فوتبال هــم د ر جد ید ترین اظهارنظر خود  
قرارد اد  ویلموتس  گفته است: د رخصوص 
از جملــه مبلــغ و مد ت قــرارد اد  و وجه 
پرد اخت شد ه هجمه های ناد رستی صورت 
گرفته که بــا توجه به اینکــه پروند ه د ر 
حال رســید گی است، پس از حکم نهایی 
ویلموتس ناگفته هایی مطرح است که برای 
استحضار مرد م عزیزمان اعالم خواهد  شد .

اعضای هیئت رئیسه فد راسیون فوتبال هم 
د ر اظهارنظرهای مختلف مد عی شد ند  د ر 
جریان این مسئله نیستند  و د ر این ارتباط 
رئیس پیشین فد راسیون فوتبال همه کاره 

بود ه است!

  استعفای وکالی فد راسیون »
د ر پروند ه ویلموتس

وکالی فد راسیون فوتبال د ر پروند ه مارک 
ویلموتس استعفای شــفاهی خود  را اعالم 
کرد ه اند . رضا شاه منصوری و علی ملیح زاد ه 
وکالی ایرانی فد راسیون فوتبال د ر پروند ه 
شــکایت مارک ویلموتس هســتند  که د ر 
ماه های اخیر همراه با »لود ویک د ه لیشت« 
وکیل سوئیسی این پروند ه لوایح و د فاعیات 
فد راسیون را به فیفا ارسال کرد ه اند  و اکنون 
منتظر صد ور رأی از ســوی کمیته تعیین 
وضعیت فیفا برای این پروند ه فوق العاد ه مهم 
هستند .با این حال، د یروز خبرها حاکی از 
استعفای شفاهی این د و وکیل جوان ایرانی 
بود ؛ موضوعی که می تواند  مشکالتی برای 
فد راسیون فوتبال ایجاد  کند . شنید ه می شود  
یکــی از د الیل این اســتعفا عد م پایبند ی 
فد راســیون فوتبال به تعهد ات مالی اش به 

شاه منصوری و ملیح زاد ه بود ه است.
کی بود  کی بود  من نبود  مآنچه مسلم است 
هیچ یک از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان 
و فد راســیون فوتبال پس از اطالع از ورود  
قوه قضائیه حاضر به قبول مسئولیت د ر این 
فاجعه بزرگ نیستند  اما بد ون ترد ید  د ستگاه 
قضایــی و نهاد های نظارتی اجازه نخواهند  
د اد  کسی د ر این میان از پاسخگویی فراری 
شود ، به اصطالح معروف بازی کی بود  کی 
بود  من نبود م د ر این مقوله و پروند ه جواب 

نخواهد  د اد .

د اد ستان کل کشور: 
وزیر ورزش به 
تکلیف قانونی خود  
عمل کند  و روی 
قرارد اد ها نظارت 
د اشته باشد . اگر 
واقعاً تخلفی د ر 
قرارد اد  صورت 
گرفته باشد  برخورد  
خواهد  شد 

بــــــــرش

بود جه ۲۳ میلیارد ی مجلس برای سه فد راسیون   ورزش/ مهد ی علی نژاد  معاون وزیر ورزش د ر مراسم افتتاح سایت فد راسیون کشتی گفت: با تالش و رایزنی های شخصی رؤسای فد راسیون های 
کشتی، ناشنوایان و تنیس، مجلس شورای اسالمی د ر مجموع ۲۳ میلیارد  تومان به صورت جد اگانه و مازاد  از بود جه وزارت ورزش به آن ها تعلق د اد .

فد راسیون های کشتی و ناشنوایان هر کد ام ۱۰ میلیارد  تومان و تنیس نیز ۳ میلیارد  تومان د ریافت می کنند .

منهای فوتبال

ضد   حمله

 سه شنبه ۳ تیر ۱۳99  ۱ذی القعده ۱44۱ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲75

بنا:دروغبزرگیاست
 ورزش خبر حذف رشــته کشتی فرنگی از بازی های المپیک 
2022 جوانان و به تبــع آن حذف احتمالی از المپیک 2024 
پاریس با واکنش های منفی اهالی این رشــته مواجه شد . پس 
از انتشــار این خبر، »نامیک علی یف«، سرپرســت فد راسیون 
کشــتی آذربایجان و عضو کمیتــه اجرایــی اتحاد یه جهانی 
کشتی تیر خالص را شلیک کرد  و بر حجم نگرانی اهالی کشتی 
فرنگی افزود .این مقام آذربایجانی از حذف احتمالی کشتی فرنگی 
از بازی های المپیک 2024 پاریس خبر د اد  و گفت: هیچ بعید  
نیست این رشته د ر آیند ه ای نزد یک جای خود  را به رشته های 

د یگری از جمله کشتی ساحلی د ر المپیک د هد .
بد ین ترتیب موجی از نگرانی د ر بین اهالی کشتی فرنگی به وجود  
آمد  که محمد  بنا یکی از چهره های اصلی آن بود . فرنگی کاران و 
پیشکسوتان این رشته د ر واکنش به این مسئله با صراحت گفتند  
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی اتحاد یه جهانی کشتی و کمیته 
بین المللی المپیک محال است و پرد اختن به این شایعه، چیزی 

جز ضربه زد ن به این رشته د ر پی ند ارد . با وجود  اظهار امید واری 
اهالی کشتی فرنگی نسبت به غیرممکن خواند ن چنین احتمالی، 
کشتی فرنگی پیش از این نیز سابقه حذف از بازی های المپیک 
را د ارد ، به طوری که این رشته با وجود  حضور همیشگی از سال 
۱۸۹۶ د ر اد وار مختلــف المپیک، د ر بازی های المپیک ۱۹00 

پاریس غایب بود !
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خبرهای منتشر شد ه مبنی بر 
حذف کشــتی فرنگی از المپیک 2024 را بد ون ســند  و د روغ 
بزرگی د انست.محمد  بنا د رباره خبرهای منتشر شد ه مبنی بر 
حذف کشتی فرنگی از المپیک 2024، با بیان مطلب فوق اظهار 
کرد : بیشتر کشورهای صاحب کشتی د ر د نیا به غیر از کشوری 
مثل آمریکا هم د ر  کشتی آزاد  و هم فرنگی خوب هستند  و حتی 
کشورهای خواهان کشتی فرنگی بیشتر است. بحث بر این بود ه 

که زمانی کشتی به طور کلی از المپیک حذف شود  که نشد .
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی افزود : المپیک 2024 د ر 

فرانسه برگزار می شود  که د ر کشتی فرنگی فعال است و حرف 
برای گفتن د ارد . وقتی کشوری مثل سنگال به عنوان میزبان 
المپیک جوانان ورزش خاصی ند ارد ، می تواند  د رخواست حذف 
یکی د و رشــته را بد هد  و به جای آن رشــته های د یگری که 
د ر آن قوی تر هســتند  را جایگزین کنند .وی تصریح کرد : د ر 
المپیک جوانان هر کشــور فقط می توانــد  د ر د و وزن حضور 
د اشته باشد . خب آمد ند  به میزبان گفتند  کشتی را به طور کامل 
نمی توانی حذف کنی و د ر نهایت به این نتیجه رســید ند  بین 
کشتی فرنگی، آزاد  و زنان، کشتی فرنگی نباشد  و به جای آن 

کشتی ساحلی باشد . 
این موضوع چه ربطی به المپیک بزرگســاالن د ارد ؟ اصالً این 
بحث ارتباطی با یکد یگر ند ارد  و د لیل نمی شود  آن را به المپیک 
بزرگساالن ربط بد هیم. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی د ر پایان 
گفت: انتشار این خبر د ر شرایط شیوع کرونا و بالتکلیفی کشتی، 
جنبه خیلی منفی بر اد امه کار نوجوانان و جوانان کشتی گیر د ارد  .

د ایره طالیی 
واکنش ها به حذف کشتی فرنگی از المپیک

 ورزش/ امیرمحمد  سلطان پور  د ید ار اخیر منچسترسیتی 
مقابل آرسنال د ر هفته گذشته شاهد  یکی از نکات جالب توجه 
د ر مورد  اد رسون د روازه بان سیتیزن ها بود . توانایی فوق العاد ه 
د روازه بان برزیلی آبی آسمانی پوشان د ر پاس د هی، یکی از 
اصلی ترین نقاط قوت تیم گوارد یوال د ر سه فصل گذشته بود ه 

است. د ر زیر مصاحبه اخیر وی د ر این خصوص را با هم 
مرور می کنیم:

آیا برای بهتر شد ن بازی با پا، تمرین های 
خاصی د اری؟

من د ر این مورد  آن قد ر تمرین خاصی ند ارم. 
شاید  د و یا سه بار د ر هفته را به تمرین روی 
پاس د اد ن و بــازی با پا اختصاص د هم. فکر 

می کنم د ر این مورد  مهارت های ذاتی د اشــته 
باشم و نیازی نیست هر روز آن را تمرین کنم.

سال 2018 سرمربی برنلی د ر مورد  بازی با پای 
تو گفت مانند  آن است که من سیتی د ر د روازه، 
رونالد  کومان را د ر اختیار د ارد ؛ آیا به تغییر پست 

فکر کرد ه ای؟!
قبــول د ارم که توانایی هایم د ر این زمینه از بســیاری 

از د روازه بان های د یگر بیشــتر است. من هر بار که با د وستانم 
فوتبــال بازی می کنم د ر هافبک بــازی می کنم. من 
می توانم حتی د ر این پســت به صورت حرفه ای 
بازی کنم اما مســلماً این کار را د ر تیم ســیتی 
نمی توانــم انجــام د هم چون همیــن االن نیز 
هافبک های بسیار خوب و بهتر از من د ر ترکیب 
حضــور د ارند . صحبــت د ر مورد  تغییر 
پست من شوخی است اما اگر روزی 
فرصتی پیش بیاید ، خد ا را چه د ید ید !

تو د وران ورزشــی خود  را د ر 
رشته فوتســال آغاز کرد ی؛ 
فوتبالت  د ر  تأثیری  این چه 

د اشته است؟
فکر می کنــم زمانی که ۱۱ 
یا ۱2 ســاله بــود م ورزش 
به  زیاد ی  کمک  فوتسال 
من کرد . این رشته سبب 
شد  که سریع تر فکر کنم 
و  به د نبال یار برای پاس 
د اد ن بگرد م. من بسیاری از 

د رس هایی که د ر فوتسال گرفتم را به فوتبالم منتقل کرد ه ام.

قبول د اری که نقــش تو به عنوان د روازه بانی که با پا 
خوب کار می کند ، د ر تیمی که گوارد یوال ســرمربی آن 

است حیاتی تر است؟
بله این را قبول د ارم. اگر د قیق تر بخواهم بگویم نقش د روازه بان 
د ر تیم پپ گوارد یوال د ر زمینه بازیسازی و پاس د هی، د قیقاً مانند  
۱0 بازیکن د یگر تیم است. فکر می کنم این باعث سخت تر شد ن 
کار می شــود ، چون عالوه بر وظایف مخصوص به د روازه بانی، 
وظایف بیشــتری را نیز بر گرد ن د ارم. من به هیچ عنوان نباید  
مرتکب اشتباهی د ر زمینه بازیسازی از عقب زمین شوم و اگر 
این اتفاق بیفتد  تقریباً مساوی خواهد  بود  با گلزنی تیم حریف!

ما چنین اشــتباهی از تــو را د ر آخرین بازی قبل از 
تعطیلی مســابقات مقابل منچستریونایتد  د ید یم؛ این 

اتفاق چه تأثیری روی تو گذاشت؟
یــک د روازه بان بایــد  برای چنین اتفاقاتی آماد ه باشــد ؛ من 
همیشــه برای هر اتفاقی آماد ه ام. مســلماً من هم نمی توانم 
د ر همه مســابقات د ر اوج باشــم و د یر یا زود  من هم مرتکب 
اشتباه خواهم شد ، اما همیشه تالش د ارم که آرام بمانم و حس 

مسئولیت پذیری خود م را د ر باالترین د رجه نگه د ارم.

ادرسونومسئولیتسنگینبازیسازیدرسیتی
سوال و جواب

خط و نشان قهرمان پرتاب ©
د یسک جهان برای حریفان

ورزش: قهرمان پرتاب د یسک جهان موفق به 
ثبت بهترین رکورد  این ماد ه د ر ســال 2020 
شد . د انیل استال قهرمان پرتاب د یسک جهان 
د ر سال 20۱۹ موفق شد  بهترین عملکرد  یک 
ورزشکار د ر این رشته د ر سال 2020 را به ثبت 
برساند . این ورزشکار 27 ساله موفق شد  رکورد  
70.25 متــر را از خود  بر جا بگذارد  و بهترین 
عملکرد  یک پرتابگر د یسک را د ر سال جاری 
میالد ی ثبت کند . اســتال سال گذشته د ر 
جریان رقابت های قهرمانی جهان د ر د وحه با 
رکورد  ۶7.5۹ به مقام قهرمانی د ســت یافت. 
وی همچنین مد ال نقره قهرمانی اروپا د ر سال 
20۱۸ و یک عنوان نایب قهرمانی د ر مسابقات 

جهانی لند ن د ر سال 20۱7 د ر کارنامه د ارد .

امیرغفور: با هیچ تیمی ©
قرارد اد  نبسته ام

ورزش: امیرغفور که پس از د رخشــش د ر 
ترکیب تیم مونزا ایتالیا این فصل با تیم لوبه، 
یکــی از بهترین تیم های حــال حاضر اروپا 

قرارد اد  امضا کرد ، به د لیل مصد ومیت طوالنی 
مد تی که د اشــت، نتوانست زیاد  برای این تیم 
به مید ان برود . پشت خط زن تیم ملی والیبال 
ایــران که قرارد اد ش با تیم لوبه ایتالیا به پایان 
رسید ه، پس از بازگشت به ایران با باشگاه سایپا 
و شــخص مصطفی کارخانه مذاکراتی د اشت. 
با اینکه مذاکرات غفور و موســوی با ســایپا 
به صــورت همزمان انجام شــد ، امــا بعد  از 
گذشــت چند  هفتــه د ر حالی که موســوی 
قــرارد اد ش را با نارنجی پوشــان نهایی کرد ، 
هنــوز غفــور تصمیمی بــرای آینــد ه خود  
نگرفته.امیرغفورگفت: فقــط می توانم بگویم 
تــا االن بــا هیچ تیمی قــرارد اد  نبســته ام.

موسوی: از تمرینات انفراد ی ©
خسته شد ه ایم

ورزش: بوکســور المپیکی گفــت: از اینکه 
تمرینات خود مان را به صورت اختصاصی د نبال 

می کنیم خسته شد ه ایم.
 شــاهین موســوی د ر گفت وگــو بــا میزان 
د رخصــوص وضعیت خود ش اظهــار کرد : از 
اینکه تمرینات خود مان را به صورت اختصاصی 
و انفراد ی پیگیری می کنیم خســته شد ه ایم. 
امید وارم هرچه زود تر تد بیری اند یشید ه شود  
تا بتوانیم زیر نظر سرمربی تیم ملی به صورت 
مســتقل تمرینات خود مــان را اد امه د هیم. 
امید وارم هر چه زود تر ارد وهای تیم ملی از سر 
گرفته شود  هر چند  که متوجه هستم د ر این 
شرایط سخت که کرونا تمام جامعه را فراگرفته 
مسئوالن بیشتر از هر موضوعی به فکر سالمتی 
ما هستند  و از این بابت از آن ها تشکر می کنم.

اسلم د انک ارسالن کاظمی ©
جهانی شد 

ورزش: سایت فد راسیون جهانی بسکتبال د ر 
روزهایی که مسابقات ملی این رشته به د لیل 
شــیوع ویروس کرونا تعطیل شــد ه، اقد ام به 
برگزاری یک نظرسنجی برای معرفی بهترین 
اسلم د انک یک د هه اخیر د ر هر قاره و سپس 
کل جهان کرد ه. د ر نظرســنجی اولیه که به 
صورت قاره ای انجام می شد ، ارسالن کاظمی 
از ایران و گابه نوروود  از فیلیپین به فینال بخش 

آسیا رسید ه بود ند . 
با اینکه چند  بــاری بازیکن ایرانی از حریفش 
د ر این نظرسنجی پیش افتاد ه بود ، اما این طور 
که ارسالن روی صفحه اینستاگرام خود  اعالم 
کرد  فیلیپینی ها با استفاد ه از یک روبات آرای 
بازیکن کشور خود  را افزایش می د اد ند . با این 
حــال د ر نهایت این ارســالن کاظمی بود  که 
توانست با کســب ۶0 د رصد  آرا قهرمان قاره 
آسیا د ر این نظرسنجی شود  و به مرحله نیمه 

نهایی این نظرسنجی د ر بخش جهانی برسد .

سرمربی تیم ملی ریکرو: ©
کماند اران افسرد ه شد ه اند 

ورزش: مجید  میررحیمی سرمربی تیم ملی 
ریکرو گفــت: برای آغاز تمرینات شــرایط و 
امکاناتی نیاز اســت که باید  مهیا شود  د ر غیر 
این صورت ورود  به ارد و با ابهام و ترد ید  همراه 
خواهد  بود  که این خوب نیســت. د رخواست 
خود  را د ر این زمینه اعالم کرد ه ایم، فد راسیون 
هم تأکید  د ارد  که پیگیر مهیا کرد ن آن هاست 
تا بتوانیم طبق روال گذشته تمرینات را اد امه 

د هیم.
وی بــا تأکید  بر اینکه کمانــد اران ملی پوش 
کماکان بــه صورت انفــراد ی و د ر محل های 
شخصی پیگیر تمریناتشان هستند  و کاد ر فنی 
هم نظارت مجازی بر برنامه تمرینی آن ها د ارد  
خاطرنشان کرد : البته می توان رکود  و خستگی 
روحی را د ر تک تک ورزشکارانمان حس کنیم. 
اینکه بد ون د ر پیش بود ن هیچ رقابت و مید انی 
فقط تمرین د اشت خسته کنند ه است و سبب 
کم شد ن انگیزه ها می شود . همین مسئله تأثیر 
منفی خود  را روی کماند اران گذاشــته است، 
به عنوان ســرمربی وقتی تمرینات آن ها را به 
صورت مجازی می بینم، د قیقاً حس می کنم که 

فرسود ه شد ه اند .

هیچ وقت اینقد رخوب نبوده ا ند !هنوز اریکسن واقعی را ند ید ه اید رد  پیشنهاد  لیورپول برای کولیبالیاینتر د ر کورس قهرمانی است
 ورزش  سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایتالیا 
معتقد  است که تیم تحت هد ایت آنتونیو کونته 
هنوز مد عی قهرمانی د ر ســری A ایتالیاست. 
مارچلو لیپی 72 ســاله که خود  بین سال های 
۱۹۹۹ تا 2000 هد ایت اینتر را برعهد ه د اشت، 
د ر گفت وگو با شبکه تلویزیونی »رای اونو« ایتالیا 
گفــت: »از ۱5 روز پیش می گفتم که اگر اینتر 
موفق به شکست سامپد وریا شود ، اختالف آن ها 
با صد ر جد ول به ۶ امتیاز کاهش پید ا می کند ، 
بنابرین آن ها کامالً د ر کــورس قهرمانی قرار 

می گیرند ، حتــی اگر بازی 
رود رو با یوونتوس ند اشته 
باشند . به نظر من اینتر 
هم برای فتح اســکود تو 

. می جنگــد «

 ورزش  منابــع مختلف خبــر د اد ه اند  که 
باشگاه لیورپول پیشنهاد ی 5۸ میلیون پوند ی 
بــه ناپولی برای انتقال کالیــد و کولیبالی به 
آنفیلد  د اد ه اســت که این پیشنهاد  از جانب 
ناپلی ها رد  شــد ه است. منچستریونایتد  هم 
مد افع ســنگالی آبی پوشــان ناپل را زیرنظر 
د ارد  و پیــش از ایــن چند  تــالش نافرجام 
برای به خد مت گرفتن این بازیکن د اشــته 
اســت اما ناپولی برای واگــذاری کولیبالی 
مبلغ ۹0 میلیون پونــد  می خواهد . لیورپول 

برای بهبود  پیشــنهاد  خود  به 
ناپولی برای به خد مت گرفتن 
کولیبالی بایــد  بود جه خرید  

خــود  را باال ببرد  که یکی 
از این راه ها فروش 

اســت. بازیکن 

 ورزش  هافبک د انمارکی تیم فوتبال اینتر 
می گوید : هنوز هواد اران، توانایی های واقعی 
او را ند ید ه اند . کریســتین اریکســن اظهار 
کرد : »فکر نمی کنم که شــما هنوز اریکسن 

واقعی را د ید ه باشید . 
من از ایــن هم بهتر می توانــم بازی کنم و 
امید وارم که گل های بیشتر بزنم. مقابل ناپولی 
گل زد م اما گلم کمکی به تیم نکرد  به همین 
د لیل آن گل برایم اهمیت ند اشــت. مقابل 
سامپد وریا هم چند  موقعیت د اشتم و شاید  با 

عجله ام مهاجمان تیم را 
د ستپاچه کرد م اما د ر 
د فعات بعد ی ســعی 
می کنم کــه بهتر از 
موقعیت هایم استفاد ه 

کنم«.

 ورزش  ســرمربی لیورپول از اینکه تیمش 
خانه اورتون را با یک تساوی ترک کرد ه ابراز 
رضایت کرد . کلوپ د ر این باره می گوید : »د ر 
صحنه برخــورد  ضربه د یویس به تیر د روازه، 
واقعاً خوش شانس بود یم اما غیر از این صحنه، 
بــازی را د ر کنترل د اشــتیم. موقعیت های 
زیاد ی بد ســت نیاورد یم. د ر بیشــتر د قایق، 
تیــم برتر میــد ان به نظر می رســید یم  اما 
آن ها بهترین موقعیت بازی را د اشــتند . این 
د ربی یک مبارزه واقعی بود . هر د و تیم نشان 

د اد نــد  د ربی چه معنایــی د ارد ؛ 
حتی بد ون تماشاگر. د ید اری 
بود .  فیزیکــی  و  د رگیرانــه 
شــما د ربی های قبلی ما را 

د ید ه اید . آن ها هیچ وقت 
نبود ند «. این  از  بهتر 

چهره ها

هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس
تاتنهام_وستهام

 23:45 زند ه از شبکه ورزش

هفته 31اللیگا اسپانیا
لوانته_اتلتیکومادرید
 22:00 زند ه از شبکه ورزش

ورزش د ر سیما
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سال تحصیلی دانشجویان جدید از اول آبان آغاز می شود  مهر: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد: دانشجویان جدیدالورود از اول آبان در دانشگاه ها پذیرش می شوند. علی 
خاکی صدیق گفت: آغاز ترم جدید دانشگاه ها از ۱۵ شهریور، برای دانشجویان ورودی قدیم است، چرا که آن زمان هنوز نتایج دانشجویان ورودی جدید اعالم نشده است. وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی سازمان 

سنجش آموزش کشور، دانشجویان جدیدالورود حدود ۲۰ مهر معرفی می شوند، از این رو پذیرش این دانشجویان اول آبان ۹۹ خواهد بود.

کارشناس سازمان جهانی بهداشت:

پیشگیری از کرونا با دگزامتازون صحت ندارد©
برنا: مینو محــرز گفت: درمــان 100 
درصدی کرونا از طریق داروی دگزامتازون 
کذب است. این عضو کمیته ملی مقابله 
با کرونــا، در خصوص مطالب منتشــر 
شــده در فضای مجازی مبنی بر درمان 
بیماری کوویــد 19 با دگزامتازون گفت: 
این تصــور که برای جلوگیــری از کرونا 

می توان به صورت روزانه داروی کورتون مصرف کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد و این 
شــایعه پراکنی و سرو صدایی که در فضای مجازی شده، کذب بوده و هیچ پایه علمی 
ندارد. وی تصریح کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده در کشور انگلستان استفاده از این 

دارو تا حدی مؤثر بوده ولی نتیجه 100درصدی نداشته است.

رئیس سازمان توسعه روابط ایران و عراق:

بنای  ما بر برگزاری اربعین ۹۹ است©
مهر: حسن پالرک، رئیس سازمان توسعه 
روابط ایران و عراق گفت: گمانه زنی های 
مختلفی برای اربعین داریم و موکب داران 
بر اساس ابالغیه ستاد اربعین که برعهده 
وزارت کشور اســت، در حال تدارک کار 
هستند؛ اصل را بر اجرای کار داریم و این 
موضوع به دســتگاه های مرتبط ابالغ هم 

شده است. پالرک ادامه داد: االن نمی توان درباره عدم برگزاری مراسم اربعین اظهار نظر 
کرد، همچنین نمی توانیم بی تفاوت باشیم و برای برگزاری مراسم آمادگی وجود نداشته 
باشــد. بر همین اساس با بنای برگزاری اربعین، آمادگی الزم را داریم؛ باید موکب ها را 
آماده و حمل و نقل و سوخت را تأمین کنیم؛ با دستگاه هایی که در این زمینه وظایفی 

دارند هماهنگ شدیم، اما اینکه مراسم برگزار نشود تا لحظات آخر معلوم نیست.

رئیس سازمان نقشه برداری خبر داد

کاهش سالیانه ۱۰ سانتیمتری تراز آب در خزر©
ایسنا: دکتر مسعود شفیعی ، رئیس سازمان نقشه برداری کشور در خصوص نوسان های 
آب دریای خزر و خلیج فارس، با بیان اینکه درباره کاهش سطح آب دریای خزر نکته 
قابل توجهی وجود دارد، گفت: میزان عقب رفت آب دریای خزر مقداری قابل توجه است. 

آب دریای خزر سالیانه به طور متوسط 10 سانتیمتر پایین می رود.

یک کارشناس از قارچ سمی گفت

مواد مخدر سرخپوست های آمریکایی در ایران!©
میزان: مدیر کل ســابق درمان ستاد 
مبــارزه با مــواد مخدر دربــاره »قارچ 
سمی مخدر« گفت: خاستگاه اصلی این 
ماده، آمریکای جنوبی است. این ماده 
در کاغذ های کوچکــی به اندازه ناخن 
انگشت عرضه می شود که فرد آن را زیر 
زبان گذاشته و اندازه ۲۴ ساعت موجب 

توهم زایی شدید می شود. سعید صفاتیان افزود: این ماده بسیار گرانقیمت است به 
طوری که تکه یک سانتی آن بیش از ۳00 هزار تومان قیمت دارد و هر تکه برای 

مصرف یک باره سه نفر کافی است.
وی گفت: قارچ بر قلب، کبد و سیستم گوارشی تأثیر منفی می گذارد، اما تأثیرات روحی 

آن بسیار بیشتر است.
عده ای از مصرف کنندگان قارچ ســمی، باالی پشت بام می روند و با تصور اینکه فاصله 
زیادی با زمین ندارند، برای چیدن میوه درخت خم می شوند و از ارتفاع سقوط می کنند؛ 

تاکنون چندین مورد در اکباتان داشتیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی    قراردادهایی با حداقل 
و  حقوق  نداشتن  و  ناقص  بیمه  دریافتی،  میزان 
بیمه در ایام نوروز، تابستان، تعطیالت رسمی سال 
تحصیلی و تعطیالت پیش بینی نشده نظیر تعطیالت 
کرونا در طول سال تحصیلی، نبود امنیت شغلی، 
پرداخت نشدن حقوق به شکل ماهانه و گاه تسویه 
حقوق پس از ماه ها تدریس؛ این ها تنها بخشی از 
قصه پرغصه برخی از معلمان کشورمان است که به 
صورت غیررسمی در این حرفه مقدس فعالیت دارند 
و برخی معتقدند به حق و حقوق خود در آموزش و 

پرورش نمی رسند.
 اگر تا چند سال  پیش، آموزش و پرورش را فقط 
با یک نوع معلم می شناختیم اما حاال چهار یا پنج 
سالی می شود آن قدر گروه های مختلف به عنوان 
معلم به آموزش و پرورش اضافه شده اند که باید 
گفــت انواع مختلف معلمــان را داریم، آن هم با 
حقوق هــای متفــاوت! معلمــان حق التدریس، 
خرید خدمت، برون ســپاری و... معلمانی که در 
استخدام رســمی آموزش  و پرورش نیستند و با 
حداقل حقوق و پوشــش بیمه ای، بخش زیادی 
از جبران بار کمبــود معلم در آموزش و پرورش 
بر دوش آن هاســت و این وزارتخانه در سال های 
اخیر به کمک آن ها کالس هــای درس مدارس 
دولتی را از خطر نبود معلم در امان نگه داشــته؛ 
البته این سبک از نابســامانی در نیروی انسانی 
آموزش و پرورش حاصل نگاه حاکمیتی با رویکرد 
صرفه جویی در این وزارتخانه اســت که موجب 
شــده انواع مختلف معلمانی را داشته باشیم که 
هر گروه مشــکالت خاص خود را دارند و نقطه 

مشترک همه آن ها حقوق زیرخط فقر است.

نگاه مصرفی به آموزش و پرورش»
محمــود فرشــیدی، وزیر 
دولت  پــرورش  و  آموزش 
و  احمدی نــژاد  محمــود 
دبیــر کل کانــون تربیت 
اســالمی در گفت وگو با ما 

می گوید: برخی از مسئوالن دولتی دست اندرکار 
بودجه، آموزش و پرورش را دســتگاهی خدماتی 
به معنــای مصرف کننده تلقی می کنند. این نگاه 
از دوران دولت کارگزاران مطرح بوده و همچنان 

ادامه دارد؛ بر اســاس آن با یــک نگاه اقتصادی 
صرف در تالشــند با کاهش بودجه دستگاه های 
مصرفی، بودجه دســتگاه های تولیدی را افزایش 
دهند. این نگاه تا جایی پیش رفت که مقام معظم 
رهبری فرمودند آموزش و پرورش یک دســتگاه 
تولیدکننده و انسان ساز و تولیدکننده سرمایه های 
انسانی است و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش 
هزینه نیست؛ همچنین نزدیک به این مضامین را 
به عنوان راهبرد اعالم و در سیاســت های ابالغی 
فرمودند باید بودجه آموزش و پرورش در اولویت 
قرار گیرد، اما همچنان نگاه مصرفی بودن آموزش 
و پــرورش در تعییــن بودجه از ســوی دولت ها 
تأثیرگذار است و پیامد این نوع تفکر در مقام اجرا 

عملیاتی می شود. 
وی ادامــه می دهد: مصداق بــارز این دیدگاه 
در جذب نیرو برای آموزش و پرورش اســت، 
بــه طوری که نیروهای این نهاد باید در مراکز 
و دانشــگاه تربیت معلم پــرورش یابند و پس 
از آن وارد آموزش و پرورش شــوند، زیرا ما با 
پیچیده ترین موجود خلقت یعنی انســان و با 
حســاس ترین نوع آن یعنی کودک سر و کار 
داریم. ما برای کار کردن با هر دستگاهی خود 

را ملــزم به آموزش می دانیم، 
امــا چگونه اســت آموزش و 
پــرورش بــرای کار کردن با 
کودک با آن همه پیچیدگی، 
حساســیت و لطافت، خود را 
ملزم به به کارگیری معلم های 
متخصــص و آمــوزش دیده 
پیشــبرد  برای  و  نمی دانــد 
خود  صرفه جویانــه  اهــداف 
ســاعتی، خرید  معلم های  از 
خدمت و حــق التدریس در 

مدارس استفاده می کند؟ 

گزینش های خیابانی »
فرشیدی می افزاید: متأسفانه سال ها مراکز تربیت 
معلم عماًل به تعطیلی کشیده شده بودند، وزارت 
آموزش و پرورش گرفتار گزینش های خیابانی شد 
و دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار را بدون 
گذراندن دوره های تربیت معلم وآموزش های الزم 
راهی کالس های درس کرد. البته براســاس ماده 
۲8 مراکز تربیت معلم فرهنگیان اگر رشته ای در 
این مراکز وجود نداشته باشد، آموزش و پرورش 

سایر  دانش آموختگان  می تواند 
دانشگاه ها را جذب کند و پس 
از گذرانــدن دوره هــای الزم، 
آن ها را اســتخدام و به عنوان 
معلم بــه کار گیرد. اما این ماده 
قانونی تنها برای موارد اســتثنا 
به تصویب رســیده و عمومیت 
ندارد. آمــوزش و پرورش نباید 
برای کاهــش بودجه، برخالف 
قانون و شــأن حرفــه مقدس 
معلمــی عمل کند، زیــرا این 
عملکرد نه به صالح معلم و نه 
به صالح دانش آموز و با نگاه مقام 
معظم رهبری و دیدگاه رهبر کبیر انقالب نسبت 

به این حرفه مقدس در تعارض است. 
به گفته وی بحث اقتصــاد آموزش و پرورش از 
اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و امید می رود 
مورد توجه مجلس یازدهم قرارگیرد. فرشــیدی 
پیشنهاد می کند شــورای عالی اقتصاد آموزش 
و پرورش با ریاســت رئیس دولت تشــکیل و با 
عضویت کارشناسان توانمند راهکارهای مناسب 
را برای تأمین بودجه آموزش ارائه دهد تا بتوان 

مشــکالت اقتصادی این دســتگاه انسان ساز را 
برطرف کرد و به این ترتیب اجازه ندهیم وجهه 
این حرفه مقدس که به فرموده امام راحل شغل 

انبیاست، بیش از این دچار آسیب شود.

صرفه جویی در آموزش و پرورش کودکان »
نماینده  رحیمــی،  بهــزاد 
منتخب مردم در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با ما به کارگیری 
معلمــان در انواع مختلف را 

ناشی از کمبود نیرو عنوان می کند و می گوید: از یک 
سو آموزش و پرورش در خوشبینانه ترین وضعیت 
برای شروع سال تحصیلی آینده 19۷ هزار معلم کم 
دارد و از سوی دیگر برنامه ای برای جذب این تعداد 
نیرو ندارد و از گزینه هایی مانند معلمان حق التدریس 
و خرید خدمت - که در سال های اخیر شمار معلمان 
خرید خدمت به دلیل صرفه جویی در بودجه آموزش 
و پرورش افزایش داشــته است- استفاده می کند تا 

کالس های درس بدون معلم نباشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه به کارگیــری معلمان 
غیراستخدامی در سیستم آموزش و پرورش ُمسکنی 
موقت است که پیامدهای بی شماری به همراه دارد، 
می افزاید: صرفه جویی در آموزش و پرورش کودکان 
که سرمایه های انسانی آینده کشور هستند به هیچ 
وجه منطقی نیست. براساس ماده 6۳ قانون برنامه 
ششم توسعه، آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی 
است که باید به تعداد نیروهای بازنشسته، جذب نیرو 
داشته باشد، اما ســاالنه دست کم 100 هزار نیروی 
آموزش و پرورشی بازنشسته می شوند و این وزارتخانه 
با احتساب ظرفیت دانشــگاه فرهنگیان و ماده ۲8 
-مبنی بر جذب نیروهای آزاد- در بهترین شــرایط 
ساالنه 18هزار نیرو جذب می کند که به طور منطقی 

این کمبود نیرو به قوت خود باقی خواهد ماند. 

استثمار حرفه مقدس معلمی »
رحیمی ادامه می دهد: در ســال های اخیر آموزش 
و پرورش به جای جذب نیرو به ســمت گزینه های 
کم هزینه نظیر معلمــان خرید خدمت و معلمان 
ســاعتی رفته و این اتفاق نوعی استثمار محسوب 
می شود که عالوه بر خدشه دار کردن حرفه معلمی و 
کاهش کیفیت آموزش، نظام آموزشی کشور را زیر 
ســؤال خواهد برد و اگر ایــن روال ادامه یابد ما در 
سال 1۴00 با سونامی کمبود معلم در کشور روبه رو 
خواهیم شد. بنابراین آموزش و پرورش باید با افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشــگاه فرهنگیان و همچنین از 
طریق سازمان استخدامی کشور - طبق ماده ۲8- 

برای استخدام معلم اقدام کند. 

آموزش و پرورش به ۱۹۷ هزار معلم برای مدارس کشور نیاز دارد

پیش بینی سونامی کمبود معلم در سال 1400

براساس ماده 63 
قانون برنامه ششم 

توسعه، آموزش 
و پرورش یک 
نهاد حاکمیتی 

است که باید به 
تعداد نیروهای 

بازنشسته، جذب 
نیرو داشته باشد
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 سه شنبه 3 تیر ۱3۹۹  ۱ذی القعده ۱44۱ ۲3 ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۲7۵

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9607474
بانک ملت به استناد اسناد رهنی 22359- 95/6/20 دفترخانه 356 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 9607474 در 
قبال مبلغ 1/415/690/552 ریال علیه آقای سعید غریب حسینی کاخ فرزند احمد تاریخ تولد 1355/2/9 شماره 
شناس��نامه 360 صادره مشهد شماره ملی 0937901407 صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/12/18 و 
اصالحی 99/3/7 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر 
ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ آپارتمان طبقه یک غربی قطعه 6 بمساحت 77/1 مترمربع 
پالک ثبتی 1674 فرعی مفروز و مجزا ش��ده از 1614 فرعی از 226 اصلی بخش 9 مش��هد )پالک ثبتی یکهزار و 
ششصد و هفتاد و چهار فرعی مفروز و مجزا شده از یکهزار و ششصد و چهارده فرعی از دویست و بیست و شش اصلی 
بخش نه مشهد( واقع در: مشهد- خیابان فدائیان اسالم- نسرین 24- پالک 161- طبقه اول که توسط کارشناس به 

مبلغ 2/900/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح میباشد:
شش��دانگ عرصه و اعیان آپارتمان فوق الذکر بر اس��اس تصویر س��ند تک برگی با شماره سریال 059090 ب 93 و 
تاریخ ثبت 1395/5/5 با شماره پالک ثبتی 1674 فرعی از 226 اصلی، مفروز و مجزی شده از 1614 فرعی از اصلی 
مذکور، قطعه شش تفکیکی بخش 9 مشهد، با مساحت اعیانی 77/1 مترمربع که مقدار 2 مترمربع آن تراس مسقف 
می باش��د، در س��مت غربی طبقه اول یک مجتمع مسکونی 7 واحدی )سه طبقه روی همکف، هر طبقه دو واحد و 
یک واحد در همکف( با قدمت ساخت حدود 12 سال، دارای پروانه و پایانکار ساختمانی، در زمین ملکی با مساحت 
272/5 مترمربع با تراکم کم مس��کونی و س��هم العرصه 29/15 مترمربع و اعیانی دو خوابه با اسکلت فلزی و سقف 
کامپوزیت بتنی و نما سنگ کرم خرم آباد و تراورتن قهوه ای و کف ها سرامیک و پنجره ها فلزی با شیشه یک جداره 
و درب ها چوبی با کم فلزی و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف، دارای سرویس های بهداشتی و حمام با سیستم 
سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی و انشعابات منصوبه مستقل آب و برق و گاز و حیاط موزاییک و 
فاقد پارکینگ و انباری و آسانسور، در حال حاضر توسط راهن در حال بهره برداری می باشد. و آپارتمان فوق لحاظ 

حدود اجمالی مطابقت دارد.
نظریه کارشناسی:

ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان آپارتمان فوق الذکر، با توجه به توضیحات فوق و موقعیت محلی و مکانی و ابعاد و 
مس��احت زمین ملکی و میزان سهم العرصه و مساحت اعیانی و قدمت ساخت و کیفیت متوسط طراحی و اجرا در 
صورت تخلیه و بدون احتساب هرگونه بدهی احتمالی به مراجع ذیربط، در شرایط فعلی بازار معامالت امالک مشابه 

به مبلغ کل 2/900/000/000 ریال )دو میلیارد و نهصد میلیون ریال( پیشنهاد و برآورد می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور برابر اعالم واحد ثبتی ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: بطول 2/90 متر دیواریست به فضای پالک باقیمانده دویست و پنجاه و هفت فرعی
شرقاً: در هفت قسمت اول و دوم پنجره و دیواریست به نورگیر سوم و هفتم دیواریست مشترک با واحد شرقی همین 

طبقه چهارم الی ششم درب و دیواریست براه پله
جنوباً: در پنج قسمت لبه تراس و پنجره و دیواریست بفضای حیاط

غرباً: بطول 16/10 متر دیواریست بفضای قطعه اول تفکیکی
مل��ک موص��وف برابر گ��زارش ف��وق در روز ارزیابی در تص��رف مالک می باش��د و ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 
139985606003001163- 1399/02/15 دفتر امالک بازداش��تی دارای یک فقره بازداش��تی می باش��د. مزایده 
بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 2/900/000/000 ریال در روز دوشنبه 99/4/23 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران- پاسداران 3/1 شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز 
بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باش��د. ضمناً ش��رکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست. 9902442
تاریخ انتشار: 99/4/3

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

حصروراثت 
اقاي غالمرسول آفریدون اقدام بطرح دعوي بطرفیت ورثه مرحوم اسماعیل آفریدون درشعبه اول شوراي حل اختالف 
باخرز نموده وچنین اظهار میدارد که آن مرحوم در مورخه 99,1,31دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین 

الفوتش عبارتنداز
1.غالمرس��ول آفریدون متولد33,2,5به شماره ملي 0749122404پدر متوفي 2.زرین آفریدون متولد 31,1,10به 
ش ملي 0749121440مادر متوفي3.زرین برکوک متولد 62,5,1به ش ملي 0749936703همسر متوفي4.حدیثه 
آفری��دون متولد86,4,31به ش ملي 0740680714فرزند اناث متوفي 5.کوثر آفریدون متولد 89,12,3به ش ملي 
0740804714فرزنداناث متوفي میباشد و بجز اینها وارثي ندارد لذا مراتب فوق طي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار درج آگهي نموده تاهرکس نسبت به آن مرحوم وصیت نامه ئي داشته وادعایي دارد ظرف مهلت مقرر 
فوق در شوراي حل اختالف باخرز حاضر وگرنه گواهي برابر مقررات قانوني و قضایي صادر خواهد شد.آ-9902597

دبیر ح یک شوراي حل اختالف باخرز فتح آبادي

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای غالمحسین میدان دار فرزند غالمعلی نسبت به 5632 متر مربع )سهم مشاع ( از کل 14674/17 متر 
مرب��ع )س��هم( یکقطعه زمین مزروعی ، به پالک 1341 فرع��ی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری 
مع الواسطه املک رسمی خانم منور دخت احمدی یزدانی فرزند مرتضی قلی � مکان وقوع ملک : شهرستان 

فردوس � اراضی بلده ) منطقه معروف به آیش باال� باالی آسیای حاجی  (
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  
نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 

عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901972

تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/03

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ..........139960308001000443  � 1399/02/29.. 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظر علی حسن 
زاده  فرزند صفر شناسنامه شماره 8 و شماره ملی 0652679633  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 203/56 متر مربع قسمتی از پالک شماره 4537 فرعی از 1554  � اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت لیلی شکروئی    محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901854
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000441 � 1399/02/29 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دهلکوئی فرزند 
محمد بش��ماره شناسنامه 3 و ش��ماره ملی 0652382118  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مس��احت 210 متر مربع قس��متی 4537 فرعی از 1554  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
لیلی ش��کروئی    محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ9901873
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004601 � 1398/12/14 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمرضا خسروی شهرستانک 
فرزند برات بش��ماره شناسنامه 78 و شماره ملی 0651730473  نسبت به ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی  به مساحت 149/50  متر مربع قسمتی  از 729  فرعی از 247  � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت امیر رضا و امیرحسام خزیمه محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901876
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001000436  � 1399/02/9209 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم ابراهیم 
خس��روی فرزند علی جمعه بشماره شناسنامه 14 صادره از قائن و شماره ملی 0889812381  نسبت 

به شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 60/35  متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901915
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/03                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��ید حس��ین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به ش��رح داد خواست به کالسه  99/52 
ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبداله درودی به شناسنامه 2907  
درتاری��خ  1372/1/25 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
:1- س��ید محمد حسینی ف عبداله ش م 57409290948 ت ت 1352/1/2 فرزند متوفی 2- سید علی حسینی 
فرزند عبداله ش م 5749979202 ت ت 1364/6/30فرزند متوفی 3- س��ید حس��ین حسینی فرزند عبداله ش م 
5749785254 ت ت 1359/6/15 فرزند متوفی 4- س��ید اس��معیل حسینی فرزند عبداله ش م 5749290956 
ت ت 1355/4/1 5- س��یده زهرا حس��ینی فرزند عبدال��ه ش م 5749844554 ت ت 1362/2/18 فرزند متوفی 
6-  بتول سادات حسینی فرزند عبداله ش م 1050088808 ت ت 1368/7/27 فرزند متوفی 7-ام البنین درودی 
فرزند عباسعلی ش م 5749620301 ت ت 1331/1/4 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی 
نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/4/3  

آ-9902613
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سید حسین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به شرح داد خواست به کالسه  99/48 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خاتون جان بیگم حسینی به شناسنامه 
3366  درتاریخ  1396/7/29 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ب��ه :1- عذرا درودی ف ابراهیم ش م 5749274241 ت ت 1340/12/10 فرزند متوفی  اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار : 99/4/3  آ-9902614
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��ید حس��ین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به ش��رح داد خواست به کالسه  45/99 
ازاین ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ام البنین درودی به شناسنامه 1  
درتاریخ  1397/12/14 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
:1- س��ید محمد حسینی ف عبداله ش م 57409290948 ت ت 1352/1/2 فرزند متوفی 2- سید علی حسینی 
فرزند عبداله ش م 5749979202 ت ت 1364/6/30فرزند متوفی 3- س��ید حس��ین حسینی فرزند عبداله ش م 
5749785254 ت ت 1359/6/15 فرزند متوفی 4- سید اسمعیل حسینی فرزند عبداله ش م 5749290956 ت 
ت 1355/4/1 فرزند متوفی 5- س��یده زهرا حسینی فرزند عبداله ش م 5749844544 ت ت 1362/2/18 فرزند 
متوفی 6-  بتول سادات حسینی فرزند عبداله ش م 1050088808 ت ت 1368/7/27 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 99/4/3 آ-9902615
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سید حسین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به شرح داد خواست به کالسه  46/99 ازاین 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید اسماعیل حسینی به شناسنامه 
29  درتاریخ  1349/10/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه 1- عبدال��ه درودی ف اس��معیل  ش م 5749258661  ت ت 1314/6/1 فرزن��د متوف��ی 2- ابراهیم درودی 
فرزند سیداس��معیل ش م 5749516881  ت ت 1314/1/12 فرزند متوفی 3- س��ید حس��ن درودی فرزند سید 
اس��معیل ش م 5749564908 ت ت 1320/3/17 فرزند متوفی 4- فاطمه بیگم حس��ینی فرزند سیداسمعیل ش 
م 5749266525  ت ت 1328/2/1 فرزن��د متوفی 5- بیگم درودی فرزند اس��معیل  ش م 5749266525 ت ت 
1311/6/1 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/4/3 آ-9902616
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سید حسین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به شرح داد خواست به کالسه  47/99 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابراهیم درودی به شناسنامه 30  درتاریخ  
1372/4/15 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- خاتونجان 
بیگم حسینی  ش م 5749263258 ت ت 1316/7/15 همسر متوفی 2- جعفردرودی  ش م 5749274233 ت 
ت 1338/4/1 فرزند متوفی 3- عذرا درودی  ش م 5749274241 ت ت 1340/12/10 فرزند متوفی  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 99/4/3  آ-9902617
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��ید حس��ین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  87 به ش��رح داد خواست به کالسه  49/99 
ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جعفر درودی به شناسنامه 4463  
درتاریخ  1389/12/13 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
: 1- ع��ذرا درودی  ش م 5749274241 ت ت 1340/12/10 خواه��ر متوفی 2- خاتونجان بیگم حس��ینی  ش م 
5749263258 ت ت 1316/7/15 مادر متوفی   اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 99/4/3 آ-9902618
 قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رای اصالحی
رای شماره 139860330002015595 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002000685 مربوط به تقاضای 
آقای سید محسن زغیرزاده مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از پالک 2275/106 
اصلی واقع دربخش دو ثبت قم تحت بررس��ی اس��ت که در رای صادره فوق الذکر اش��تباهاتی به ش��رح زیر صورت 

گرفته است: 
رای اصالحی 

با توجه به اینکه رای هیئت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادربه شرح زیر اصالح می گردد در رای فوق الذکر پالک 
تحریر نگردیده است که صحیح آن 2275/106 اصلی بخش دو قم می باشد بقیه مفاد و مندرجات رای فوق الذکر 

بقوت خود باقی می باشد.رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )م الف 3022( آ-9902624
عباس پور حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش ، نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان 
به مساحت 503/20 متر مربع انتقال ملک از مالکین رسمی اقای ابراهیم ابراهیمی ، باقیمانده پالک 1062� اصلی 

بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902625
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/18

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه بزرگان برآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 0769756780 به شرح دادخواست به کالسه 
9900011 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم احمد صوفی 
کرات��ی به شناس��نامه 7 در تاریخ 1392/12/26 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- صدیقه بزرگان برآبادی فرزند غفور به ش ملی 0769756780 متولد 1344/03/11 همسر متوفی
2- زینب کالنی کراتی فرزند غالمنبی به ش ملی 0748708685 متولد 1330/01/01 همسر متوفی

3- محمدرضا صوفی کراتی به ش ملی 0749356111 متولد 1348/01/01 فرزند متوفی
4- گل افروز صوفی کراتی به ش ملی 0748386319 متولد 1345/8/10 فرزند متوفی

5- جان افروز صوفی کراتی به ش ملی 0748389733 متولد 1349/01/10 فرزند متوفی
6- گل گوش صوفی کراتی به ش ملی 0748433295 متولد 1355/6/20 فرزند متوفی

7- مهناز صوفی کراتی به ش ملی 0749358785 متولد 1350/02/04 فرزند متوفی
8- گلستان صوفی کراتی به ش ملی 0748433309 متولد 1356/06/20 فرزند متوفی
9- مصطفی صوفی کراتی به ش ملی 0740163345 متولد 1371/06/18 فرزند متوفی
10- شهین صوفی کراتی به ش ملی 0749412232 متولد 1362/08/20 فرزند متوفی
11- فهیمه صوفی کراتی به ش ملی 074004842 متولد 1368/11/20 فرزند متوفی
12- گوهر صوفی کراتی به ش ملی 0749777052 متولد 1365/01/01 فرزند متوفی
13- مهین صوفی کراتی به ش ملی 0749412224 متولد 1362/05/20 فرزند متوفی
14- زهرا صوفی کراتی به ش ملی 0740273213 متولد 1374/05/22 فرزند متوفی

15- علیرضا صوفی کراتی به ش ملی 0749815566 متولد 1367/10/01 فرزند متوفی
16- حمیرا صوفی کراتی به ش ملی 0740407351، متولد 1378/03/05 فرزند متوفی
17- فاطمه صوفی کراتی به ش ملی 0749777060 متولد 1365/05/01 فرزند متوفی
18- محدثه صوفی کراتی به ش ملی 0760393605 متولد 1381/03/17 فرزند متوفی
19- مرتضی صوفی کراتی به ش ملی 0740676571 متولد 1386/03/06 فرزند متوفی
20-  مریم صوفی کراتی به ش ملی 0748433317 متولد 1358/06/20 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902607
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

حسن رضایی منفرد
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشید 

اوقاتشرعیبهافقمشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشید 

ذکرروزاوقاتشرعیبهافقتهران
)صد  مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 جان بولتون، مشاور سابق کاخ سفید   د  ر پاسخ به شایعه ها اعالم 
کرد  : نه به باید  ن و نه به ترامپ رأی نمی د  هد  .

برنی سند  رز، ســناتور د  موکرات د  ر واکنش به استقبال سرد   از 
تجمع انتخاباتی د  ونالد   ترامپ د  ر شهر »تالسا« اعالم کرد  : »مرد  م 

د  ارند   متوجه می شوند   او یک د  روغگوی بالفطره و شیاد   است«.

تازه ترین نظرسنجی »سی.ان.ان« پاسخ می د  هد  

انگلیسی ها چقدر نژاد پرستند؟
  جهــان/ علوی  همزمان با خیــزش مرد  م و 
اعتراض گسترد  ه د  ر آمریکا و بسیاری از کشورهای 
اروپایی علیه نژاد  پرستی، نتیجه یک نظرسنجی از 
شــهروند  ان انگلیس حکایت از آن د  ارد   که بیشتر 
جامعه رنگین پوستان این کشور اعتماد  ی به د  ولت 
محافظه کار بوریس جانســون ند  اشته و آن را ذاتاً 
نژاد  پرســت می د  انند  . شــبکه خبری سی ان ان و 
مؤسسه ساوانتا کامرس نظرسنجی مشترکی را از 
هــزار و 535 فرد   باالی  18ســال طی 23 تا 25 
خرد  اد   انجام د  اد  ه اند   که خطای آن 2.5د  رصد   است. 
این نظرســنجی حاوی د  اد  ه های جالب توجهی از 
بی اعتماد  ی ساختاری مرد  م د  ر انگلستان نسبت به 

رفع نژاد  پرستی د  ر این کشور است.
نتایج این نظرسنجی نشــان می د  هد   58 د  رصد   
شــهروند  ان سیاه پوســت انگلیس حزب بوریس 
جانسون را »اساساً« نژاد  پرست می د  انند  . این رقم 
نزد   سفید  پوستان 3۹د  رصد   اســت. ۴۹ د  رصد   از 
سیاه پوستان انگلیسی د  ر این نظرسنجی گفته اند   
پلیس انگلیس رفتاری توأم با احترام با آن ها ند  اشته 
و با آن ها مشــابه سفید  پوســتان رفتار نمی کند  . 
د  رهمین حال 5۴ د  رصد   شــهروند  ان سیاه پوست 
انگلیسی د  ر نظرسنجی مشترک سی ان ان گفته اند   

پلیس انگلیس اساســاً نژاد  پرست بود  ه، به طوری 
که 2۷د  رصد   از پرسش شــوند  گان سفید  پوســت 
انگلیســی نیز این مسئله را مورد   تأیید   قرار د  اد  ند  . 
همچنین 60د  رصد   ســیاهان از اند  اختن مجسمه 
تاجران برد  ه د  ر این کشــور حمایت می کنند   که 
این رقم د  ر سفید  پوســتان 30د  رصد   اســت. د  ر 
این نظرسنجی همچنین 6۷د  رصد   سیاه پوستان 
معتقد  ند   رســانه های انگلیس آن ها را نمایند  گی 
نمی کند  ، د  ر حالی که 2۷د  رصد   سفید  پوستان بر 

این عقید  ه هستند  .
از د  یگر نتایج این نظرسنجی نبود   اعتماد   د  ر میان 
جامعه سیاه پوست انگلیس به د  ولت لند  ن د  ر قبال 
ناهنجاری های اجتماعی است، مانند   وقایعی که د  ر 
د  وران بازسازی انگلیس پس از جنگ جهانی د  وم 
بر سر سیاه پوســتانی آمد   که به عنوان نیروی کار 
د  ر آن زمان به آن ها نیاز بود   و آن ها را از بســیاری 
از امتیازهای اجتماعی به علت خوی نژاد  پرستانه 
انگلیسی های سفید  پوست محروم و منع د  اشتند  . 
بنابر این گزارش 55 د  رصد   از سیاه پوستان انگلیسی 
که د  راین نظرسنجی شــرکت کرد  ند   به حمایت 
د  ولت لند  ن د  ر قبال ناهنجاری های اجتماعی که 
ممکن است بار د  یگر برای آن ها د  ر این کشور رخ 

د  هد  ، اعتماد  ی ند  ارند  .
شهرهای انگلیس د  ر پی قتل جورج فلوید   شهروند   
سیاه پوســت به د  ســت پلیس سفید  پوست شهر 
مینیاپولیس ایالت مینه سوتا د  ر پنجم خرد  اد  ، شاهد   
چهارمین هفته اعتراض ها علیه نژاد  پرستی است 
به طوری که د  ر روزهای اخیر معترضان انگلیســی 
د  ر شهر »بریســتول« واقع د  ر جنوب انگلیس د  ر 
همبســتگی با اعتراض های سراســری آمریکا با 
عنوان جنبش »جان سیاهان اهمیت د  ارد  « اقد  ام به 
پایین کشید  ن مجسمه »اد  وارد   کولستون« برد  ه د  ار 

انگلیسی کرد  ه و پس از غلتاند  ن آن د  ر خیابان های 
این شهر آن را به رود  خانه افکند  ند  .

د  ر همین حال، صد   ها نفر د  ر خیابان های لند  ن ضد   
بی عد  التی و نژاد  پرستی تظاهرات کرد  ند  . حاضران 
 د  ر این تظاهرات با د  ر د  ســت د  اشــتن پالکارد   و 
ســر د  اد  ن شــعار، اعتراض خود   را بــه اقد  ام های 
نژاد  پرســتانه د  ر انگلیس و آمریکا نشــان د  اد  ند  . 
به گــزارش رویترز حاضــران د  ر این تجمع فریاد   
می زد  ند  : »زند  گی سیاه پوستان مهم است و بد  ون 

عد  الت، هیچ صلحی د  ر کار نخواهد   بود  «.

ســی ان ان: بر اثــر تیرانــد  ازی د  ر تجمعی د  ر 
»شارلوت« بزرگ ترین شهر ایالت کارولینای شمالی 
د  ر آمریکا، د  و نفر کشته و هفت نفر زخمی شد  ند   و 
همچنین پنــج نفر د  یگر بر اثر برخورد   با خود  روها 

د  چار جراحت شد  ند  .
گارد  ین: ترامپ به همــراه د  ختر و د  اماد  ش، بابت 
حضور اند  ک طرفد  اران د  ر یک تجمع انتخاباتی از 

مسئول کارزار انتخاباتی وی خشمگین هستند  .

کشته های آمریکا از 20 تن گذشت©
جهان: با گذشــت حد  ود   یک ماه از اعتراض های 
ضد  نژاد  پرســتی د  ر آمریکا، آمارها نشــان می د  هد   
تعد  اد   کشته ها به 23 نفر رسید  ه است. باوجود   این 
روزنامه یواس ای تود  ی د  ر گزارشی نوشت: تعیین 
تعد  اد   د  قیق افراد  ی که د  ر جریان اعتراض ها کشته 
شد  ند  ، میسر نیست و گزارش های رسانه ای هم آمار 

متفاوتی را ارائه می د  هند  .
نشــریه اقتصاد  ی فوربز هم هفته گذشــته آمار را 
د  ســت کم 1۹ نفر که بیشــتر آن ها سیاه پوست 
هستند  ، اعالم و سپس اطالعات هویتی این قربانیان 
را منتشر کرد  . صفحه ویکی پد  یای اعتراضات اخیر 
آمریکا، تعد  اد   قربانیان را تــا روز 20 ژوئن 23 نفر 
اعالم کرد  ه که 20 نفر آن ها بر اثر جراحت ناشی از 

شلیک گلوله جان خود   را از د  ست د  اد  ه اند  .
این د  ر حالی است که د  یلی میل هم د  ر گزارشی از 
به د  ار آویخته شد  ن 6سیاه پوست )یک زن، چهار مرد   
و یک نوجوان( تاکنون خبر د  اد  ه و گفته مقام های 

اف . بی .آی قصد   د  ارند   به این ماجرا ورود   کنند  .
روند   کلی اتفاقات د  ر ایاالت متحد  ه تاکنون چنین 
بــود  ه که پلیــس آمریکا د  ر جــواب معترضان به 
خشونت، آن ها را با خشونت بیشتر سرکوب کرد  ه 
است. پلیس د  ر این مد  ت حتی حمایت کاخ سفید   
و شخص ترامپ را هم د  اشــته است. ترامپ بارها 
ضمن تاختن به معترضان، از لزوم استفاد  ه از ارتش 
برای مقابله با آن ها سخن گفته، صحبت هایی که 
حتی انتقاد   هم حزبی های جمهوری خواه او و سران 

کشورهای متحد   آمریکا را د  ر پی د  اشته است.
بنابر اعالم مرکز تحقیقات پیو نتایج یک بررســی 
روی ۹ هــزار و 65۴ نفــر از مرد  م آمریکا نشــان 
می د  هد   از هر 10 نفر 6 نفر گفته اند   پاســخ ترامپ 

به اعتراض های اخیر د  ر آمریکا اشتباه بود  ه  است.
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 اخبار ضد   و نقیض از حمله های طالبان
د  ولت افغانستان به د  نبال 

مانع تراشی برای مذاکرات؟
بی بی سی: شورای امنیت ملی افغانستان 
اعالم کرد   طالبان د  ر هفته گذشته با انجام 
۴22 عملیات نظامی د  ر 32 والیت 2۹1 
نیروی امنیتی افغانســتان را کشته است. 
این شــورا از زخمی شــد  ن 550 سرباز 
د  یگر نیز خبر د  اد  ه و افزود  ه اســت 1۴8 
غیر نظامی هم د  ر این عملیات های طالبان 
کشته و زخمی شد  ه اند  . طالبان د  ر واکنش 
به این گزارش گفته: »ارقام نشر شد  ه اد  اره 
کابل به خاطر مغشــوش ساختن اذهان و 
پروپاگاند  ا )تبلیغــات( و هد  ف د  ولت مانع 
گذاشتن بر سر روند   مذاکرات بین االفغانی 

است«.

لیبی صحنه جنگ نیابتی ترکیه و مصر ©
شورای راهبرد ی روابط خارجی: با اوج گیری نبرد  مسلحانه د ر لیبی و پیشروی نیروهای 
د ولت وفاق ملی به ریاســت فائز الســراج، صحنه د اخلی و معاد الت موجود  د ر لیبی منجر 
به شــناخته تر شد ن رقبای بین المللی آن شد ه است. تا پیش از آن، برخی از تحلیلگران از 
رقابت های سیاسی نظامی آنکارا و مسکو د ر لیبی سخن می گفتند  و برخی د یگر، اختالفات 
منطقه ای را علت اصلی تد اوم د رگیری ها می د انستند . حال آنکه جنگ د اخلی لیبی را می توان 
د ر سه سطح د اخلی، منطقه ای و بین المللی تحلیل کرد . برد اشت های مربوط به هر یک از این 
سه بخش با پیوند  به بخش د یگر، تصویر کامل و روشنی از آنچه به وقوع پیوسته ارائه می د هد .

د ر ســطح د اخلی با چشمپوشی از یک سلسله مســائل جزئی می توان د رگیری های میان 
نیروهای د ولت وفاق و نیروهای ژنرال حفتر را برخورد ی میان گروه های اسالم گرا با نیروهای 
سکوالر قلمد اد  کرد . نبرد ی که به نوعی از ساختار اجتماعی و عقید تی موجود  د ر لیبی ناشی 
می شود . اما د ر زاویه نگرش منطقه ای و بین المللی، منازعات از مسائل مهم و راهبرد ی همانند  
ســیطره بر مخازن نفت، د اشتن سهم بیشــتر د ر فروش تسلیحات و از آن مهم تر موضوع 
جنجالی نقش آفرینی ترکیه باهد ف سیطره بر مخازن گاز تازه کشف شد ه لیبی سرچشمه 
می گیرد  و به این د لیل است که پای واشنگتن، پاریس و مسکو نیز د ر این کشمکش باز شد ه 
است؛ چنان که برخی صحنه لیبی را مهم ترین صحنه رقابت های بین المللی قلمد اد  می کنند  
و برخی د یگر صحنه این کشور را به رینگ بوکسی میان پوتین و ارد وغان و د سته سومی 
آن را مید ان نبرد  میان قاهره و آنکارا به شمار می آورند . د ر این صحنه مقام های واشنگتن د ر 
فاصله کمتر از یک ماه مواضع خود  را د ر جانبد اری از یکی از طرفین د رگیر د ر لیبی را بیش 

از سه بار تغییر د اد ه اند . 
این د ر حالی اســت که مجموعه کشورهای غربی د رصد د ند  پس از اجالس برلین د ر پاییز 
گذشته از طریق به کارگیری سازمان ملل، زمام تحوالت لیبی را به د ست گرفته و از تهد ید  
منافع غرب جلوگیری کنند . چراکه به زعم آن ها، هرگونه شکست نیروهای حفتر به معنی 
شکست مصر و مجموعه کشورهای ارتجاعی عرب است؛ اینک با شکست، آن ها صحنه نبرد  
را به نیروهای رقیب که مورد حمایت ترکیه هستند  واگذار می کنند . این همان چیزی است 
که از یک ســو به معنی حضور نیروهای اخوانی مورد حمایت ترکیه د ر کنار مرزهای مصر و 
از سوی د یگر به مفهوم مسد ود  شد ن تمام راه های تسلط غرب بر منابع لیبی است. طبیعی 
است که با پید ایش چنین روند ی نه تنها مصر و ارتجاع عربی بلکه د یگر د ولت های غربی حامی 
حفتر خود  را بازند ه این صحنه می د انند  و این د ر حالی است که ترکیه به د لیل نقش آفرینی 
نیروهای نظامی اش د ر پشتیبانی از نیروهای سراج و موفقیت های چشمگیر آن ها، خود  را 
برند ه منازعات جاری د ر لیبی ارزیابی می کند ؛ موضوعی که نباید  آن را تثبیت شــد ه تلقی 
کرد ؛ چراکه قاعد تاً مجموعه کشورهای حامی حفتر به د نبال آن هستند  شرایط جنگ د اخلی 

د ر لیبی و موقعیت برتر ترکیه د ر این صحنه را به حالت اول بازگرد انند .
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 سیاهان؛ آینه عبرت هنگ کنگی ها ترامپ د  ر فکر د  ید  ار با ماد  ورو جنگ تبلیغاتی یا جنگ نظامی
سئول تهد  ید   کرد   جنگ با 
کره شمالی را آغاز می کند  

به رسمیت شناختن گواید  و 
خیلی معناد  ار نبود  !

تظاهرات کنند  گان رغبتشان 
را از د  ست د  اد  ه اند  

فارس: یک مســئول د  ر ستاد   مشترک 
ارتش کره جنوبی می گوید   اگر پیونگ یانگ 
از پرند  ه های بد  ون سرنشــین برای پخش 
کرد  ن بروشور د  ر مرز استفاد  ه کند  ، سئول 
نیز مجبور به اقد  ام نظامی خواهد   شــد  . 
رسانه د  ولتی کره شمالی )KCNA( چند  ی 
پیش گزارش د  اد   پیونگ یانگ د  ر اقد  امی 
تالفی جویانــه، حد  ود   3 هزار بالن را آماد  ه 
کرد  ه که قرار است تقریباً 12 میلیون برگ 
بروشــور تبلیغاتی علیه کره جنوبی را د  ر 
مرز د  و کشــور پخش کنند  . کره شمالی 
توضیحی د  رباره زمان یا نحوه پخش کرد  ن 

بروشورهای تبلیغاتی ند  اد  ه است.

یورونیوز: د  ونالد   ترامپ ضمن کم اهمیت 
جلوه د  اد  ن تصمیم پیشــین خود   مبنی بر 
به رسمیت شــناختن خوان گواید  و، رهبر 
مخالفان د  ولت ونزوئــال اعالم کرد   احتمال 
د  یــد  ارش بــا نیکــوالس مــاد  ورو، رئیس 
جمهــوری این کشــور وجــود   د  ارد  . او د  ر 
گفت وگو با اکسیوس گفت: »شاید   د  رباره اش 
فکر کنــم... من هم هرگز بــا د  ید  ار کرد  ن 
مخالفتی ند  ارم«. ترامپ د  ر پاسخ به پرسشی 
د  ر مورد   به رسمیت شناختن خوان گواید  و 
به عنوان رئیــس جمهور موقت ونزوئال نیز 
گفت از نظر او این تصمیم د  ر نهایت »خیلی 

معناد  ار« نبود  ه است.

رویترز: مخالفان د  ولت هنگ کنگ برای 
جلب حمایت کافی و شــروع اعتراض ها 
و اعتصاب های جد  ید   ناکام ماند  ه اند  . یک 
سال پس از شروع تظاهرات ها حاال فقط  
8 هــزار و ۹۴3 نفــر د  ر کمپیــن جد  ید   
شرکت کرد  ه اند  . اگرچه مرد  م د  ر د  ولت شهر 
هنگ کنگ سبک زند  گی غربی د  ارند   اما 
به نظر می رســد   اتفاقاتی که د  ر یک ماه 
گذشته د  ر آمریکا و اروپا به ویژه انگلستان 
افتاد  ه، جوانان هنگ کنگی را نســبت به 
ماهیت غرب آگاه تر کرد  ه است. هرچند   د  ر 
این میان نقش پلیس امنیت و قانونمد  اران 

چینی را هم نباید   ناد  ید  ه گرفت.

تحلیل بدونتیتر

گزارشخبری

انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قد س وابسته به آستان قد س رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قد س:
  سید  محمود  مرویان حسینی 

  سرد بیر:
  امیر جلیلی نژاد 

سه شنبه 3 تیر 1399  1 ذی القعد ه 1441 23 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9275
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»آگهی پذیرش نیروی سرایدار
 بصورت خرید خدمات)شرکتی( « 

 
ش��رکت برنده مناقصه در واگذاری خدمات س��رایداری جهت مراکز خدمات جامع 

سالمت روستائی مورد نیاز و تحت پوشش دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
مش��هد، در نظر دارد افراد واجد ش��رایط در ش��غل: سرایدار با ش��رط بومی گزینی، را از طریق 
فراخ��وان، شناس��ائی و از طریق آزمون�کتب��ی در حیطه های عمومی و مصاحبه ش��غلی، پس از 
اح��راز صالحیت عمومی بر اس��اس قانون گزینش، بص��ورت قرارداد خرید خدمات با ش��رایط و 

ضوابط مندرج در این آگهی دعوت به همکاری نماید. 
متقاضیان محترم می توانند از روز س��ه ش��نبه مورخ  03 /04 /1399 لغایت س��ه ش��نبه مورخ  
10 /04 /1399 به آدرس ذیل: مراجعه و نس��بت به کس��ب اطالع��ات تکمیلی و در صورت تمایل 

ثبت نام، اقدام نمایند.
http: / /emp.mums.ac.ir /company /index.aspx

ش��هرداری اسدآباد به استناد مجوز ش��ماره 140ش مورخ1399/03/13  شورای اسالمی شهر اسدآباد در نظر دارد 12قطعه از امالک 
خود را با کاربری مسکونی،تجاری را از طریق مزایده کتبی به شرح ذیل بفروش برساند،لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از امالک 
اخذ اسناد مزایده و تکمیل و تحویل اسناد نهایتٌا تا پایان وقت اداری 1399/04/10به واحد امالک و امورمالی شهرداری مراجعه کنند.

لیست امالک شهرداری)،مغازه،آپارتمان(

آدرس ملکقیمت پایه شماره پالکمساحت ملکنوع ملکردیف
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/25466/39/851/010/625/000مغازه1
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/60466/39/86957/000/000مغازه2
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/71466/39/871/016/800/000مغازه3
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/82466/39/88945/000/000مغازه4
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/40466/39/89912/000/000مغازه5
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم10/25466/39/90820/000/000مغازه6
پاساژ الماس طبقه زیرین14/18466/39/451/985/200/000مغازه7
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول11/64466/39/741/164/000/000مغازه8
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول10/52466/39/761/052/000/000مغازه9
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول19/48466/39/801/850/000/000مغازه10
خیابان امام پاساژ پارسیان طبقه زیر زمین21/37890/2/112/564/400/000مغازه11
بلوار دکتر چمران نبش کوچه شهید زارع80/841430/1292/708/140/000آپارتمان12

 .شهرداری اسدآباد
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»آگهی مزایده شهرداری«
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه و تحویل  100 دس�تگاه پرژکت�ور ال ای دی های 
پ�اور با ت�وان نامی 200 وات )ب�ا تلوران�س 5 % ( را از طریق مناقصه 
عموم�ی واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری 
روز یکش�نبه مورخ 1399/04/08 ضمن مراجعه  به س�ایت اینترنتی 
 http://sem.aqr-harimeharam.org استعالم ها و مناقصات به آدرس
) تلف�ن:  31305243  -051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام 

نمایند.

آگهی مناقصه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )887264(

آگهی تغییرات شرکت آسا مبدل کاسپین )سهامی خاص( به شماره ثبت 996 و شناسه ملی 14007154534

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 65 درصد سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 65.000.000 
ریال طبق نامه شماره 2402,98,622 مورخ 1398,12,05 به حساب جاری 6390354 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان عدل قزوین پرداخت شده است 
.لذا سرمایه شرکت مبلغ 100.000.000ریال نقدی می باشد که تمامًا پرداخت شده است . 2- سرمایه شرکت از مبلغ 100.000.000 ریال به مبلغ 
شده  حال  مطالبات  تبدیل  محل  از  سرمایه  افزایش  مبلغ   . یافت  افزایش  نام  با  ریالی   1.000.000 سهم   8.500 به  منقسم  ریال   8.500.000.000
سهامداران تامین و پرداخت شده است وماده 5 اساسنامه ، به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 8.500.000.000 ریال منقسم به 8.500 

سهم 1.000.000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت شده است. 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت پارس قطران 

شکوهیه بشماره 3187 وشناسه ملی 
10860979947

شرکت  س��هامداران  ازکلیه  بدینوس��یله 
دعوت بعمل م��ی آیدکه راس س��اعت14 
ش��رکت  درمح��ل   1399/4/14 م��ورخ 

حضوربهم رسانند دستورجلسه: 
1- تصوی��ب ترازنام��ه و صورته��ای مالی 

سال98
 2- تعیین بازرسان

 3- انتخاب اعضاهیئت مدیره.                        
 هیئت مدیره 
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شهروندان گرامی:

 برای بکارگیری کارگران ساختمانی با تلفن 3175 تماس بگیرید.
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