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خلقت همه عالم آفريده شده است. در اينجا مقصود...

bکماالت ما در پرتو نور اهل  بیت
تحقق مي یابد
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»آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای«   شماره مرجع: 99-14
عنوان  )به  فارس  منطقه ای  برق  شرکت 
مناقصه  دارد  نظر  در  مناقصه گذار(  دستگاه 
فونداسیون ها  بتن  ترمیم  جاده؛  »احداث 
کنگان-  کیلوولت   132 خط  دوم  مدار  از  فاز  دو  سیم کشی  و 
بردخون« به شماره »2099001046000031« را از طریق سامانه 
گواهی  دارای  که  پیمانکاری  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
گواهی  و  نیرو(  رشته  در   5 رتبه  )حداقل  پیمانکاری  صالحیت 
مناقصه  فرایند  مراحل  کلیه  نماید.  واگذار  باشد  ایمنی  صالحیت 
گشایش  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  مناقصه،  اسناد  دریافت  از 
آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  پاکت ها 
واصله  پیشنهادهای  به  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir
داده  اثر  ترتیب  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  خارج 
موضوع  زمینه  در  صالحیت دار  مناقصه گران  لذا  شد.  نخواهد 
مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر 
به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت  شده در ذیل 
در  شده  خواسته  مدارک  و  اسناد  با  همراه  تکمیل،  از  پس  و 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است 
مراحل  سامانه،  در  قبلی  عضویت  عدم  صورت  در  مناقصه گران 
جهت  الکترونیکی  امضا  گواهی  دریافت  و  سامانه  در  ثبت نام 
از  خارج  واصله  مدارک  به  سازند.  محقق  را  مناقصه  در  شرکت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضا، 

مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مناقصه  اسناد  وفق  نظر:  مورد  خدمات  کیفیت  و  کمیت  نوع   -1

خواهد بود
2- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی 

کیفی مناقصه گران )فشرده(
3- مدت انجام کار: 12 ماه هجری شمسی

4- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 
90 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند 

و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
روز  صبح   9 ساعت  از  سامانه:  در  اسناد  انتشار  اولین  تاریخ   -5

چهارشنبه مورخ 99/4/4
6- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه: تا ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 99/4/9
7- تاریخ بازدید مسیر: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/4/16

تا ساعت 14  اسناد در سامانه:  بارگذاری  ارسال  مهلت  8- آخرین 
روز سه شنبه مورخ 99/4/24

روز   14 ساعت  پیشنهاد:  پاکات  اصل  تحویل  مهلت  آخرین   -9
چهارشنبه مورخ 99/4/25

صورت  به  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -10
ح  چ،  ج،  پ،  ب،  الف،  بندهای  تضامین  از  ترکیبی  یا  یک 
123402/ت  شماره  به  دولتی  معامالت  تضمین  آئین نامه   4 ماده 
مبلغ یک  به  وزیران  50659 هـ مورخ 94/9/22 مصوب هیئت 
و  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  شش  و  هشتاد  و  یکصد  و  میلیارد 
پیشنهادهای  به  می باشد.  ریال   )1/186/255/000( هزار  پنج 
میزان  از  کمتر  سپرده های  مخدوش،  سپرده های  سپرده،  فاقد 
نخواهد شد. اثر داده  ترتیب  نظایر آن،  و  مقرر، چک شخصی 
11- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکت های »الف« و »ب« و »ج«: شیراز- 
خیابان زند- نبش خیابان فلسطین- شرکت برق منطقه ای فارس- 
دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم، ارسال یک نسخه از اصل پاکت های 
است( الزامی  شده  مهر  و  الک  صورت  به  »ج«  و  »ب«  و  »الف« 
خیابان  نبش  زند،  خیابان  شیراز،  مناقصه:  برگزاری  محل   -12
و  تدارکات  امور  فارس،  منطقه ای  برق  شرکت  فلسطین، 

قراردادها
13- نام و نشانی مشاور: شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی 
)مشیران( به نشانی: بلوار شهید رجایی )فرهنگ شهر(- کوچه 42- 

فرعی 42/4 پالک 122 کدپستی: 86144- 71876
مندرج  مناقصه  اسناد  در  مربوطه  جزئیات  و  اطالعات  سایر   -14
مناقصه  اسناد  از  قسمتی  مفهوم  مورد  در  چنانچه  ضمنًا  است. 
فکس شماره  با  می توانند  باشد  داشته  وجود  سؤالی  یا  ابهام 
 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس 

)امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند.
پیشنهاداتی  و  امضا، مشروط، مخدوش  فاقد  پیشنهادهای  به   -15
اثر داده  ترتیب  انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقًا  از  بعد  که 

نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
021 و تلفن دفتر  تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه 41934- 

ثبت نام 88969737 و 85193768-021 می باشد. 
م.الف 2179    شناسه آگهی : 888229

شرکت برق منطقه ای فارس

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 در نامه 230 نماینده به رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد 

بیهویتسازی،بافتپیرامونحرمرضویراتهدیدمیکند
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»امامت« مظهر»توحید« است

آمدم ای شاه پناهم بده...آمدم ای شاه پناهم بده...

: j آیت اهلل جوادی آملی در پیام به جشنواره علمی - فرهنگی سیره امام رضا

آیا»اشرفغنی«ازمهاجران
سوءاستفادهمیکند؟

اجرایبرنامههایدههکرامت
بارعایتفاصلهگذاریاجتماعی

تصویبسندهمکاری2۵ساله
ایرانوچین،شکستآمریکاست

یادداشتیازمحمدحسینجعفریان قائممقامتولیتآستانقدسرضویتشریحکرد ربیعیدرنشستخبری:
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 معارف   آيت اهلل العظمی جوادی آملی به 
چهارمين جشنواره علمی- فرهنگی »سيره 
امــام رضا)ع(؛ آموزه هــا و کارکردها« در قم 
پيامی صادر کردند. متن پيام ايشان به شرح 

زير است: بســمه تعالی ايام پربرکت ميالد 
ثامن الحجج علی بن موسی)ع( و همچنين 
خواهر گرامی اش، فاطمه معصومه)س( که 

نخبگان واليت هستند...

 معارف  از سال دهم هجری و پس از حجه الوداع و نزول آيه حج که بيان می کرد »َوهلِلِ 
َعلَی الَنّاِس ِحُجّ الَْبيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَيِه َسِبياًل« حج بر همه واجب شد، اما حدود 40مورد 

در تاريخ اسالم وجود داشته است مانند ناامني راه حج، باج خواهي...

گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد 
آهنگساز قطعه»آمدم ای شاه...« 

 افتخارهنری من
 ادب و هنر  در ميان آثار هنری 
و موسيقی هايی که در سال های 
مختلف برای امام رضا)ع( ساخته 
شده، قطعه »آمدم ای شاه پناهم 
بــده« به جايگاه خاصی رســيده 
است. اين قطعه زبان حال زائرانی 

است که به بارگاه خورشيد هشــتم قدم می گذارند. 
زائرانی که با حضور در حرم مطهر انگار وارد بهشــتی 
می شــوند و زمان و مكان را فراموش می کنند . همه 
حــوادث زندگی اين دنيای پرهياهو را پشــت ســر 
می گذارنــد و  رو به ضريح مطهر امام رضا)ع( دســت 
بر ســينه به حضرت می گويند: »آمدم ای شاه پناهم 
بده...«. آريا عظيمی نژاد، خالق اين قطعه ماندگار است 
که حاال به چهره ای شناخته شده در عرصه موسيقی 
ايران تبديل شده است. عظيمی نژاد کارنامه هنری و 
کاری درخشانی در زمينه موسيقی دارد و بسياری از 
آهنگ های او مورد توجه مردم قرار گرفته اســت، اما 
نقطه عطف اين کارنامه پربار قطعه »آمدم ای شاه پناهم 
بده« است که با صدای گرم استاد محمدعلی کريمخانی 
و شعری از مرحوم استاد حبيب اهلل چايچيان ساخته 
شده است.  ســاخت قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده« 
با يک اتفاق عجيب همراه بوده است. در صفحه امروز 
به خواندن سه روايت از سازندگان اين قطعه ماندگار 
می پردازيم تا خاطره جذاب خلق اين اثر ماندگار را مرور 

 ............ صفحه 12کنيم. گفت وگوی ما را با ...
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چهل حجی که برگزار نشد
 مروری بر سابقه تاریخی تعطیلی حج 

به بهانه اعالم خبر اعزام نشدن حجاج ایرانی به سرزمین وحی

 ............ صفحه 10
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مردم نسبت به حل مشکالت معیشتی مطمئن باشند  سیاست: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی و پس از گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی درباره مسائل اقتصادی کشور 
گفت:  مردم مطمئن باشند که اولویت مجلس یازدهم مسائل اقتصادی و مشکالت معیشتی آنان است، ضمن اینکه دیگر اولویت ما نظارت است که از حوزه اقتصادی آن را شروع خواهیم کرد که این نظارت کامالً شفاف 

و قاطع خواهد بود؛ مردم مطمئن باشند که گزارش های نوبه ای را به آنان ارائه خواهیم داد و در عمل این اتفاق محقق خواهد شد.

 سیاست/ مهدی خالدی   نقش نیروی 
دریایی جمهوری اســامی ایران در دفاع از 
مرزهــای آبی وطنمان امــروز بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت. این مهم به ویژه در طول 
جنگ تحمیلی هشت ساله علیه کشورمان 
و نقشــی که ناوگان دریایی در دفاع از بنادر 
و تأسیســات مهم نفتی و پاالیشگاهی بازی 
کرد، بیشتر به چشم آمد. پیرو همین مسئله 
تقویــت بنیه دفــاع دریایی 
در دوران پــس از انقاب به 
طور جد مورد تأکید مقامات 
کشورمان قرار گرفته و در این 
زمینه پیشــرفت های بزرگی 
حاصل شده است. اما این تمام 
ماجرا نیســت؛ چراکه دیروز 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
از تصمیمی جدید در راستای 
افزایش توان نظامی کشورمان 
در دریا ســخن گفت که خواب دشــمنان 
وطنمان را بیش از پیش آشفته خواهد کرد. 
سردار علی رضا تنگسیری گفته است: نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران 
به دنبــال ایجاد پایگاه دائمــی در آب های 

دوردست و در اقیانوس هند است. 

اشراف بر تنگه راهبردی باب المندب»
یک دیپلمات ســابق و تحلیلگر سیاســت 
خارجی کشــورمان در تشریح جزئیات این 
اتفــاق، حضــور دریایی ایــران در آب های 
دوردســت را بی ســابقه ندانســته و گفت: 

ناوگان دریایی ارتش کشــورمان پیشتر و به 
صورت مقطعی - با هــدف مقابله با دزدان 
دریایــی و مزاحمت های کشــورهای دیگر 
برای کشــتی های تجاری مان - در اقیانوس 
هند و دریای عمان حضور داشته، اما تصمیم 
سپاه پاسداران مبنی بر ایجاد پایگاه دائمی 
اتفاقی کاماً جدید و تأثیرگذار است. جعفر 
قنادباشی افزود: سه چهارم از مساحت سطح 
کره زمین را آب پوشــانده و بر اساس قواعد 
حقوق بین الملل بهره برداری از منابع موجود 
در آب های آزاد متعلق به همه کشورهاست. 
بنابراین ایجــاد پایگاه دائمی جدا از مباحث 
نظامــی، می تواند ظرفیت هــای اقتصادی 
جدیــدی در اختیــار کشــورمان در بحث 
بهره بــرداری از ذخایر دریایی قرار دهد. این 
دیپلمات سابق و تحلیلگر کشورمان درباره 

موقعیت تقریبی پایگاه مورد نظر در دریای 
عمان و دهانه اقیانوس هند تصریح کرد: این 
منطقه به لحاظ ســوق الجیشی از اهمیت 
بسیاری برخوردار است؛ چراکه از یک طرف 
بر تنگه باب المندب که یکی از شاهراه های 
دریایی محسوب می شــود، مشرف است و 
از ســوی دیگر می تواند دروازه ورود ایران به 
آفریقا محسوب شود. با توجه به این دو فاکتور 
تصمیم مقامات کشورمان کاماً توجیه پذیر 

به نظر می رسد.

تعریف امنیت در آن سوی مرزها»
جعفرقنــاد باشــی در ادامه و در پاســخ به 
این پرســش که آیا ایــران از ظرفیت الزم 
برای پیش بردن این ایده برخوردار اســت، 
تأکید کرد: امــروز ایران جزو قدرتمندترین 

ارتش های جهان محســوب می شود. ما به 
لحاظ نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند 
و همچنین تجهیزات هیچ کمبودی نداریم. 
ایران اکنون در حوزه موشکی و پهپادی جزو 
کشورهای پیشرو جهان است و الزم است در 
حوزه دریایی نیز گام های بلند تری برداشته 
شود. قنادباشی تصمیم تهران مبنی بر ایجاد 
پایگاه دائمی دریایی را البته حاوی چند پیام 
دانسته و گفت: نخســتین پیام در نگاه اول 
اعام اقتدار ایران اســت. کشورمان در طول 
40 ســال گذشــته به اذعان خود غرب زیر 
بار شــدیدترین تحریم ها قرار داشته است. 
با این وجود اعــام تصمیم جدید به طرف 
غربی می فهماند که تحریم های آن ها نه تنها 
هیچ گونه تأثیری بر ما نداشته، بلکه موجب 
شکوفا شدن ظرفیت هایمان شده است. وی 
ادامه داد: پیام دوم به شخص ترامپ است. در 
حالی که دولت آمریکا طی دو سه هفته اخیر 
تمام تاش خود را برای محدود کردن قدرت 
منطقه ای و موشکی تهران به کار بسته، ما با 
اعام این خبر نشان داده ایم که نه تنها حاضر 
به کاهش اهرم های قدرت دفاعی خود برای 
دلخوشی غرب نیستیم، بلکه یک گام فراتر 
رفتــه و امنیت خود را در آن ســوی مرزها 
تعریف کرده و در این راستا گام برمی داریم. 
پیام دیگر به کشورهای منطقه است؛ اینکه 
منطقه برای تأمین امنیت به بیگانگان نیازمند 
نیست. آمریکا دیر یا زود باید از منطقه برود و 
این یعنی پایان حضور بیگانگان به بهانه دفاع 

از کشورهای منطقه.

پیام های دریافتی از تصمیم سپاه برای ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند چیست؟

رکب ایرانی به دشمن غربی

یک زمانی ســرگرمی پدر و مادرها بازی با بچه های زیادشان بود، اما حاال تلفن س
همراه شده سرگرمی مردم، غرب چه نقشه هایی دارد برای کاهش جمعیت ایران آیا 

تصمیم گیرندگان بیدارند؟! 09370006277
 خواهشمندیم با توجه به اعام تاریخ آزمون نهضت در۲0تیر، برای اجرای عدالت س

و رفع تبعیض ظالمانه، طرح دوفوریتی حذف آزمون نهضت در مجلس را در اولویت 
قرار دهید. 09160008945

چرا کارمندان شــهرداری با دریافت مبلغ حدود۲50میلیون بازنشســت شوند اما س
کارمندان آتش نشــانی که شغل شان شامل مشاغل سخت وزیان آوراست با احتساب 

مانده مرخصی نهایتاً  100میلیون دریافت کنند. 09350007016
از تمامی ارکان تصمیم گیر در نظام مقدس و محبوب جمهوری اسامی عاجزانه س

تقاضا دارم با هر سیاست، تدبیر و نرمشی که می توانند، موجبات کاهش تحریم ها 
و فشــارهای بین المللی را فراهم بیاورند تا با تقویت اوضاع اقتصادی و ارزش پول 

ملی از فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه ایران کاسته شود. 09350007101
ما امروز برای زدن ســرم ضروری برای خانم باردار بــه درمانگاه رفتیم؛ پس از س

پایان کارمان به ما گفتند اینجا مرکز کرونایی هاست! نباید یک تابلویی بزنن؟ لطفاً 
رسیدگی کنید. 09330001384 

نماینده پیشین پارلمان افغانستان در گفت وگو با قدس:

روابط راهبردی با ایران، هم منطقی و هم ضروری است©
خلیل خانه: محمد صالح ریگستان 
از سیاستمداران باسابقه و جهادی 
افغانستان و عضو سابق پارلمان این کشور در 
گفت وگو با قدس آناین درباره سفر حنیف 
اتمر، سرپرســت وزارت خارجه این کشور در 
رأس یک هیئت 45 نفره و بلند پایه به تهران 
برای رایزنی درمورد مسائل مختلف، از جمله 
مســائل مرزی و اتباع و سند همکاری های جامع و راهبردی دو کشور با اشاره به اینکه 
مسائل مهم و متعددی بین دو کشور وجود دارد که باید درباره آن ها بحث و تصمیم گیری 
شــود، اظهار کرد: بدون شک همکاری مشترک با ایران می تواند تا حد زیادی مشکات 
موجود در مرزهای غربی ما یعنی مرز با ایران را حل کند. مسئله مرزها مسئله دو کشور 
است و امنیت هر یک بر دیگری تأثیر دارد. به نظر می رسد دولت آقای غنی حاال که به 
ثبات رسیده و مستقر شده، می خواهد توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد و با تهران 
همکاری بیشتری انجام دهد که این اتفاق خوب و مفیدی است. دغدغه های ایران در مورد  
ترددهای غیر قانونی و حضور برخی گروه های تروریستی و طالبان در مرزها قابل درک و 
بحق است. البته همکاری های مرزی وجود دارد و قطع نشده، اما مرزبانی افغانستان به نظر 

می رسد در سال های اخیر کاماً ناتوان بوده و بار بر دوش طرف ایرانی افتاده است.
ریگستان ادامه داد: شاید اگر پروسه صلح افغانستان به نتیجه ای برسد، مرزهای ما با ایران 
نیز آرامش پیدا کند، اما قاچاق انسان و مواد مخدر و جاذبه های دیگری که در این مناطق 
در سایه نبود نظارت دولت مرکزی وجود دارد، این مرزها را به بستری مناسب برای حضور 

این گروه ها بدل کرده است. 
وی درباره نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان و نگاه دولت کابل به این نقش آفرینی 
هم خاطرنشان کرد: در میان کشورهای همسایه ما و مؤثر در تحوالت افغانستان، ایران 
تنها کشوری است که از موضع دولت مرکزی و حکومت افغانستان و مردم ما دفاع کرده 
و به صراحت هم با حضور نیروهای خارجی و هم با تصرف حکومت توسط طالبان و ایجاد 
امارت اسامی طالبان مخالفت کرده است. ریگستان گفت: در واقع حامی اصلی جمهوری 
اســامی افغانستان، ایران است. مذاکراتی که در بیش از یک سال گذشته میان طالبان 
با آمریکایی ها در جریان بوده، آقای غنی را بسیار نسبت به توافقات واشنگتن و طالبان 
و امتیازهای رد و بدل شــده بین آن ها، نگران کرده و این هراس را به وجود آورده است 
که وعده امارت به طالبان داده شده باشد، اما ایران در طرف مردم و دولت افغانستان قرار 
دارد. آقای غنی احساس می کند کشــورهای غربی او را تنها می گذارند و در برابر صلح 
ممکن است به تشکیل امارت اسامی طالبان راضی شده یا نسبت به آن بی تفاوت باشند 
و طالبان هم که احساس می کنند در مقابل آمریکا برنده شده اند، بر این گمان هستند با 
ادامه جنگ می توانند خواسته هایشان را تحمیل کنند. از این نگاه، دولت ایران در دفاع از 
مردم و دولت افغانستان برای کابل بسیار مهم است. نماینده پیشین پارلمان افغانستان با 
بیان اینکه معتقدیم ایجاد یک رابطه راهبردی با آمریکا نه ممکن است و نه می تواند مفید 
باشد، اضافه کرد: این موضوع یک توهم است؛ چون اساساً افغانستان در موقعیتی نیست 
که رابطه راهبردی با آمریکا داشته باشد و هدف آمریکا هم این نیست. چه از نظر تاریخی 
چه از نظر جغرافیایی و یا منافع اقتصادی، این شرایط بین ما و آمریکا نیست، اما همه این 

شرایط در مورد ما با ایران هم وجود دارد و هم الزام آور است.

تصویب طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی ©
در کمیسیون امنیت مجلس 

فارس: نخستین نشست رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیســه و تعیین ترکیب اعضای هیئت رئیســه، 
عصر دیروز برگزار شــد. در این جلسه، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته و درنهایت به تصویب این 
کمیسیون رسید. سارا فاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی در گفت و گو با فارس درباره جزئیات این مصوبه اظهار کرد:  توقف 
اجرای پروتکل الحاقی که در جلسه عصر دیروز این کمیسیون تصویب شده، می  تواند 
درباره آینده برجام هم تأثیر گذار باشد. وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس همچنین از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی دعوت کرد تا در نشست آتی این کمیسیون حضور پیدا 
کرده و در این باره توضیحات الزم را ارائه کنند که با توجه به آنکه هفته آینده مجلس 

جلساتی را ندارد، این نشست در  یکشنبه 15 تیر برگزار خواهد شد.

سیاست سوختِ  »نه سیخ ©
بسوزه نه کباب« اروپایی!

اتحادیه با وجود مشاهده خروج بی پروای دولت 
ترامپ از این توافق و سپس اعمال تحریم های ضد 
ایرانی، چشــمانش را بسته و تنها به ابراز نگرانی 
خشک و خالی درباره این موضوع بسنده کرد. در 
مقابل این به خواب زدگی برابر بی قانونی ترامپ، 
اروپــا همزمان تمام تاش خود را بر حفظ روابط 
حداقلی با تهران در قالب برجام متمرکز کرد. یکی 
به نعل و یکی به میــخ زدن اتحادیه در رابطه با 

واشنگتن و تهران دارای سابقه است. 
رویکرد نه سیخ بسوزه نه کباب اروپایی به ظاهر 
هنوز هم برای کشــورهای عضو اتحادیه، اصل 
مهمی محسوب می شــود؛ البته با چرخشی 
آشکارتر به سوی متحد دیرین یعنی واشنگتن. 
همین چند روز پیش بود که آژانس انرژی اتمی 
تحت القائات رژیم صهیونیستی و به منظور ثابت 
کردن نوکری خود به یانکی ها و با میدان داری 
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان ضمن متهم 
کردن کشورمان به همکاری نکردن با این نهاد، 

قطعنامه ای ضد ایرانی را به تصویب رساند. 
نقش دول اروپایــی در تصویب این قطعنامه بر 
همگان آشــکار بود، اما وزیران خارجه سه کشور 
یاد شده دو روز پیش با انتشار بیانیه ای مشترک 
اعام کردند: ما بــه انجام کامل قطعنامه ۲۲۳1 
و برجام متعهد هســتیم! ما خواستار آن هستیم 
که تحریم های اتحادیه اروپــا در حوزه صادرات 
تســلیحات متعارف و فناوری موشکی به ایران، 
تا ســال ۲0۲۳، ســر جای خود باقی بماند. این 
همان رویکردی اســت که اروپا از دو سال پیش 
در رابطه با کشورمان در پیش گرفته؛ از یک سو 
خود را شریک برجامی ایران خوانده و بر پایبندی 
کشورمان بر این توافق تأکید دارد و از سوی دیگر 
در پشــت پرده با مقامات کاخ سفید برای اعمال 
فشار بیشتر بر تهران زد و بند می کند. بروکسل 
البته برای این همراهی بــا یانکی ها دلیل دارد؛ 
وابستگی امنیتی و اقتصادی به ارباب بزرگ. این 
حقیقتی است که رئیس جمهوری فرانسه هم به 
آن اذعان دارد. »امانوئل مکرون« روز یکشنبه- ۲5 
خرداد- با اشــاره به این موضوع گفت: اروپا باید 
وابستگی خود به آمریکا را کمتر کند و برای تحقق 

این هدف تاش  کند.
اروپــا پس از جنــگ دوم جهانــی تاکنون با 
گذراندن فراز و نشیب های مختلف هنوز خود را 
به آتانتیسم یا آتانتیک گرایی متعهد می داند 
و از لحاظ امنیتی مانند گذشته این ایده در قالب 
ناتو وجود دارد که اگر آمریکا نباشد، قاره اروپا 
امنیت ندارد. این رویکرد در حوزه اقتصادی هم 
به چشــم می خورد و با وجود اظهارات گزنده 
ترامپ در زیر ســؤال بــردن ماهیت اتحادیه، 
پیمان ناتــو و وضع عوارض تجاری بر کاالهای 
اروپا، آن ها جزو شرکای اقتصادی مهم یکدیگر 

محسوب می شوند. 
اروپا حتــی اگر از رویکردهای جنجال ســاز 
رئیس جمهوری آمریکا دلی خوش نداشــته 
باشــد، اما قطعاً عاقه ای به مخالفت جدی با 
اقدام هــای چالش برانگیز ترامــپ به ویژه در 
موضوع تقابل با ایران نخواهد داشت. اروپا خود 
را وام دار یانکی ها می داند. این مسئله ای است 
که رهبر انقاب بارها بر آن تأکید کرده اند و با 
اشاره به همبستگی ذاتی غرب، اروپایی ها را 
هم ماننــد مقامات آمریکایی غیر قابل اعتماد 
دانســتند. این حقیقتی آشکار است و حال بر 
تصمیم گیران عرصه سیاست خارجی ما واجب 
است مقابل این دوز و کلک بازی اروپا ایستاده 
و با اتخاذ موضع ملی واحد و محکم در مقابل 

این دورویی اتحادیه بایستند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

نیروی دریایی سپاه 
به دنبال ایجاد 
پایگاه دائمی 
درآب های دوردست 
و در اقیانوس 
هند است

بــــــــرش

 سیاست  روح اهلل متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی در جلسه علنی مجلس نامه ۲۳0 نفر از نمایندگان مجلس 
را به محضر مقام معظم رهبری قرائت کرد. در این نامه که امضاهای 
آن در حال افزایش است، آمده: مشهد الرضا به عنوان قطب فرهنگی 
جهان اســام و پایتخت معنوی ایران اسامی یکی از کانون های 
چالش بین الگوی پیشرفته اســامی ایرانی و الگوهای توسعه ای 
منهای هویت و عدالت بوده اســت. اجرای دقیق و کامل دستورات 
صریح و مکتوب فروردین سال 86 حضرت عالی خطاب به استاندار 
وقت می توانســت در 1۳ سال گذشــته از تضییع گسترده حقوق 

شــرعی و قانونی جمعیت بزرگی از مجــاوران حرم مطهر رضوی 
جلوگیری کند و مانع تاراج هویت معنوی بافت پیرامون حرم امام رضا 
)ع( و لطمه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام شود. همین 
جریان خسارت ساز، مصالح زیست محیطی پایتخت معنوی کشور را 
نیز با وجود هشدارها و نهی صریح حضرت عالی مورد تهدید قرار داده 
است. این نامه ادامه می دهد: ایستادگی در برابر قانوندانان قانون شکن 
کــه به دنبال خم کردن قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و 
تداوم انفاذ الگوهای بی هویت توسعه و صیانت از منافع عده ای قلیل 
به ضرر عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشهد الرضا هستند، با تصریح 

مجدد منویات نورانی حضرت عالی تحکیم خواهد شد. این نامه تأکید 
می کند: ما نمایندگان مجلــس یازدهم که اصاح روندهای غلط و 
تقویت مبانی گفتمانی انقاب اسامی در سیاست گذاری و نظارت 
بر امور کشور را فلسفه وجودی این مجلس می دانیم، از حضرت عالی 
می خواهیم فرزنــدان خود را در پیگیری منویات و دغدغه هایتان 
در ایــن امر و بازنگری در طرح بافت پیرامون حرم رضوی به منظور 
تقویت هویت اسامی ایرانی پایتخت معنوی کشور و احقاق حقوق 
مجاوران و زائران ثامن الحجج و پیگیری تخلفات و جرم انگاری قانون 

گریزی های صورت گرفته راهنمایی و حمایت بفرمایید.

 علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفته ای 
خود از مصوبه مهم جلسه گذشته هیئت وزیران و پذیرش 
پیش نویس نهایی برنامه ۲5 ساله همکاری های ایران و چین خبر 
داد و تأکید کرد: این امر پیشرفت بزرگی در تعمیق روابط با چین 
محسوب می شود و اثبات کننده شکست های آمریکا و سیاست های 
این کشــور برای منزوی کردن ایران و قطع ارتباط ایران با جامعه 
بین المللــی و عزم جمهوری اســامی بر توســعه روابط با دیگر 
کشورهاست. ربیعی گفت: این راهبرد با اتخاذ رویکرد برد - برد و 
تأکید بر سیاست های متوازن جهت تأمین منافع متقابل، نویدبخش 
همکاری های طوالنی کشورمان با چین است و اهم مواد این طرح 
مؤید به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، تشویق چندجانبه 
گرایی، حمایت از حق برابر ملت ها، تأکید بر توسعه بومی دیدگاه های 

دو ملت است. ایران و چین با داشتن روابط عمیق دوجانبه از زمان 
برقراری روابط دیپلماتیک در حوزه انرژی، زیرساخت ها، صنعت و 

علم و فناوری امروز پیشرفت قابل توجهی در گسترش روابط دارند 
و درحال تحقق این برنامه هستیم.

حمایت ایران از چین در برابر آمریکا»
سخنگوی دولت درباره موضع ایران درباره تحریم های آمریکا علیه 
چین هم با تأکید بر اینکه ما حتماً دخالت غیر قابل قبول آمریکا 
را در امور داخلی چین محکوم می کنیم و آن را تأسف  بار و شرم آور 
می دانیم، گفت: ما مراتب نگرانی کشــورمان را نسبت به این نوع 
مداخات اعام کردیم و نسبت به حمایت از چین در نامه ای رسمی 
به وزارت خارجه چین موضعمان را اعام کرده ایم. ربیعی اظهار کرد: 
آمریکا صاحیت چنین مداخله هایی را ندارد و این رفتار آن ها در 

تناقض با حق تعیین سرنوشت مردم کشورهاست.

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

گفت وگو

مجلس

دولت

در نامه 230 نماینده به رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد

ربیعی در نشست خبری:

بی هویت سازی، بافت پیرامون حرم رضوی را تهدید می کند

تصویب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، شکست آمریکاست

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 اصغر زارعی 
کارشناس مسائل سیاسی
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد محل��ی را ب��ه منظ��ور ارائ��ه 

خدمات بینایی سنجی در بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( 
از طری��ق انج��ام  مزای��ده عموم��ی به صورت اج��اره به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5099000060000001، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 500.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور  به نشانی : مشهد- چهارراه ابوطالب  

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/4/4

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/4/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/20
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/4/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انتظام���ی ش���ماره  ب���ه  ن���اوگان  کارت 
کارت  وش���ماره   98 ع   449  –  12  
وازدرج���ه  گردی���ده  مفق���ود   1882065
باش���د.)قزوین( م���ی  س���اقط  اعتب���ار 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی و س���ند محضری سواری 
پژوپ���ارس م���دل 1381،رنگ نق���ره ای متالیک پالک
 36 ایران - 482 ط 15 با شماره موتور 22828114195 و 
شماره شاسی 81813761 به نام آقای علیرضا امیری 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د
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ب���رگ س���بز وب���رگ کمپان���ی خ���ودرو پرای���د م���دل 
د91   838  -10 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   1396
وش���ماره موت���ورM 13/5849891 ش���ماره شاس���ی 
گردی���ده  مفق���ود   NAS  431100  H  5713384
باش���د.)قزوین( م���ی  س���اقط  اعتب���ار  وازدرج���ه 
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برگ س���بز خودروی هیوندای آوانته مدل 1391 رنگ 
سفید براق به شماره انتظامی 16ص988 ایران 77 
ش���ماره موتور G4GCBW073613وش���ماره شاسی 
NA6NG333922113041 به مالکیت مهدی دارابی 
بورقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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س���واری  خ���ودروی  بیم���ه  و  کارت   ، س���بز  ب���رگ 
روغن���ی  س���فید  رن���گ   1385 م���دل  صب���ا  پرای���د  
شاس���ی  ش���ماره  و   1789496 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   S1412285279663

 315 ی 77 ای���ران 32 ب���ه مالکیت محمد بش���ارت 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط میباش���د. دی

قو
مف

ی 
گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت اول(
 شرکت هم اندیشان توسعه پایدار شرق )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 59699 مشهد و شناسه ملی 

14006259831
میرساند،  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت ساعت 
18 روز دوشنبه مورخ 1399/04/16 به نشانی مشهد، 
توریستی  مجتمع  جهاد،  و  تلویزیون  میدان  حدفاصل 
طبقه  آفتاب،  اداری  برج  ایران،  آبادگران  رفاهی  و 
کلیه  از  بدینوسیله  میشود.  تشکیل   E9 واحد  اول 
صاحب  قانونی  مقام  قائم  یا  وکیل  سهامداران، 
دعوت  حقوقی  اشخاص  نماینده  همچنین  و  سهم 
رسانند. بهم  حضور  الذکر  فوق  جلسه  در  تا  میگردد 

دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

مدیره  هیئت  البدل  علی  و  اصلی  اعضاء  انتخاب   -2
شرکت برای مدت 2 سال

برای  شرکت  البدل  علی  و  اصلی  بازرس  انتخاب   -3
مدت یکسال و تعیین حق الزحمه آن

4_ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

5- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در قانون 
تجارت بعهده مجمع عمومی عادی گذاشته شده است
هیئت مدیره شرکت هم اندیشان توسعه پایدارشرق
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت 
مشهد وینچ شماره ثبت 7634 
شناسه ملی 10380234308

ی��ا  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
نمایندگان قانون��ی آنان دعوت میگردد تا 
در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق 
العاده ش��رکت مش��هد وینچ روزیکشنبه 
مورخ 1399/04/15 ساعت 8صبح در محل 
قانونی شرکت واقع در مشهد-بلواروکیل 
آباد،کوی دانشگاه،خیابان ششم،شماره18  

حضور بهم رسانند 
دستور جلسه :

1 - انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 98
5- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع 

عمومی باشد. 
س بهروز حیدری شهباز - رئیس هیئت مدیره  
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آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت توسعه و عمران شاندیز آتیه

)سهامی خاص( به شماره ثبت 31581

باتوجه به عدم رسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل 
جلس��ه مجمع عمومی نوبت اول، بدینوسیله ازکلیه 
س��هامداران ش��رکت دعوت میش��ود که در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم(که درساعت 
10صبح دو شنبه مورخ 04/16/ 1399در محل مسجد 
امام حسن مجتبی )ع(واقع در شاندیز: بولوار آبشار 
تشکیل میگردد،اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
-گزارش فعالیتها و صورتهای مالی و تصویب آنها تا 

پایان سال 98
-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت

-تعیین روزنامه کثیر االنتشار
-سایر موارد

هیئت مدیره شرکت 99
02

68
2

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )888981(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی باغستان پاسارگاد شهریار به شماره ثبت 2801 و شناسه ملی 10861925950

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,03 و مجوز شماره 992,111,43454 مورخه 
1399,03,20 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت از 
ادرس قبلی به ادرس جدید - :شهریار باغستان دهمویز 20 متری شهد قاسملو پالک 1کد پستی 3358623589 
انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات 

غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

س
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 206tu3برگ سبز و کارت خودروی سواری پژو206 تیپ
م���دل 1395،رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 177ه37 
ایران 99 با شماره موتور 165a0056253 و شماره شاسی 
naap03ee9gj822524 به نام آقای بهزاد غفلتی فرزند 
کاظم مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدسپذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
/ 9

90
26
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معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت پروژه  
در دس�ت احداث خ�ود تع�دادی دیگ فوالدی را به ش�رح 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا تاریخ 1399/04/08 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  32001126-051تم�اس حاصل نمایند. 
ضمن�ا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عه�ده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی خرید دیگ فوالدی



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

 طرح جاماندگان سهام عدالت به زودی وارد صحن علنی مجلس می شود  تسنیم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح جاماندگان سهام عدالت به زودی به صحن علنی مجلس ارائه 
می شود، گفت: حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر برگه سهام عدالت را دریافت کرده اند، اما نام آن ها در سامانه نیست. وی افزود: همچنین جمعیت زیادی از جمله کارگران فصلی و افراد دارای مشاغل خرد هستند 

که به هر دلیلی موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند که ما در این طرح در خصوص آنان تعیین تکلیف خواهیم کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی، قیمت مسکن را می شکند©

موضوع مالیات بر خانه های خالی مدت هاســت از سوی کارشناسان مورد بحث 
و نظر قرار گرفته و بســیاری از کارشناسان بر تصویب این طرح و کارآمدی آن 
در بخش مســکن تأکید داشته اند. تصویب هر طرحی تا رسیدن به هدف نهایی 
مســتلزم فراهم شدن شرایط خاص آن طرح اســت، اما درباره طرح مالیات بر 
خانه های خالی گاهی شــاهد مطرح شــدن دغدغه هایی هستیم، مبنی بر این 
موضوع که با چه ســاز و کاری و اصالً آیا امکان شناسایی خانه های خالی برای 
اخذ مالیــات وجود دارد؟  یا امکان فرار از این قانــون و عدم پرداخت مالیات تا 
چه حد قابل تصور اســت؟ الزم به ذکر اســت،  طرح مالیات بر خانه های خالی 
توسط بسیاری از کشورهای غربی از جمله انگلیس، آلمان و کانادا سال هاست اجرا 
می شود و این طرح با موفقیت و جوابگویی روبه رو شده است،  بنابراین تجربیات 
جهانی در این زمینه گویای آن است که اگر مکانیزم های ممکن به درستی به کار 

گرفته شوند، قطعاً این طرح در ایران نیز موفق خواهد بود. 
نکته مهم دیگر، شناسایی و استفاده بهینه از مکانیزم های مناسبی برای شناسایی 
واحدهای خالی اســت. قطعاً با اســتفاده از ســامانه های بخش امالک کشور و 
خانه های اجاره داده شده به راحتی می توان متوجه شد کدام خانه ها خالی است، 
اما متأسفانه از این سامانه ها تاکنون بهره برداری مطلوبی صورت نگرفته، بنابراین با 
استفاده از سامانه های موجود و راه اندازی سامانه هایی که بتوانند کنترل ویژه ای بر 
مصرف آب، برق وامثالهم داشته باشند، به راحتی می توان این طرح را با موفقیت 
اجرا کرد. با توجه به اینکه این موضوع کامالً براســاس کنترل های الکترونیکی 
صورت می گیرد، راه اندازی و تکمیل دولت الکترونیک در تحقق هر چه بهتر طرح 
مالیات بر خانه های خالی تأثیر بسزایی به جا می گذارد، بنابراین الزم است دولت 
بر این موضوع به دقت تمرکز کند. در صورت تصویب قانون مالیات بر خانه های 
خالی، بسیاری از مجتمع های کلید نخورده به راحتی شناسایی می شوند و مالکان 
این مجتمع ها خود به خود به دلیل شناسایی خانه های خالی مجبور به اجاره دادن 
واحدهای مسکونی خود می شوند. از همه مهم تر به طور کلی  و به صورت منطقی 
در قوانین تصویب شده نباید بیشتر از 5درصد خالفی صورت بگیرد در حالی که 
ما اگر بتوانیم 50 درصد خانه های خالی را با این مکانیزم وارد بازار مسکن کنیم، 
کمک شایان توجهی به کاهش اجاره بها و شکستن قیمت های نجومی کنونی بازار 
کرده ایم و هدف مورد نظر ما تا حد قابل توجهی در بخش مسکن محقق می شود، 
هر چند مهم ترین معضل مسکن، کاهش تولید و بهترین نسخه برای بخش مسکن، 
عرضه مسکن و خارج کردن آن از کاالی سرمایه ای به سمت کاالی مصرفی است.

 تعیین سقف صادرات ۵۰۰هزار دالری ©
برای کارت های جدید بازرگانی

تسنیم: محمد الهوتی، رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: از دو هفته 
آینده برای کارت هــای بازرگانی که در 
سال ۹۹ صادر شده، سقف صادرات قرار 
داده می شــود و دارندگان این کارت ها 
امســال می توانند فقط 500هزار دالر 
صادرات داشته باشند.  وی افزود: در یک 

ســال و نیم گذشته حدود 7هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات 
انجام شده در حالی که باید برای کارت اولی ها سقفی برای صادرات مشخص شود.

پرونده تولید پراید تا پایان تیر بسته می شود©
خبر آنالین: قائم مقام مدیرعامل سایپا، در امور فروش و خدمات پس از فروش 
گفت: پرونده تولید پراید تا پایان تیر ماه امسال بسته می شود.  باقری تصریح کرد: 
از اول سال تاکنون 30هزار دستگاه پراید 131 با قیمت 38 میلیون تومان عرضه 
کردیم و 20هزار دســتگاه دیگر نیز با قیمت 38 میلیون تومان به تولید خواهد 

رسید و پس از آن پرونده پراید بسته شده و تمرکز بر تنوع محصول خواهد بود.

را  مالیاتی  عدالت  فرزانه غالمی   اقتصاد/   
جهان  اقتصادهای  اغلب  مشترک  هدف  باید 
دانست؛ هدفی که معیارها و شیوه های مختلفی 
برای حصول به آن وضع شده تا فاصله طبقاتی 
را در جامعه به حداقل برساند.واقعیت این است 
که در ایران هر چند در ادوار مختلف، دولت ها 
و مجالس مختلف شعارهایی مبتنی بر توسعه 
سر  طبقاتی  فاصله  کاهش  و  عدالت اجتماعی 
داده اند و در سال های اخیر هم تالش هایی برای 
صورت  جدید  مالیاتی  پایه های  وضع  و  اصالح 
گرفته، اما به باور کارشناسان اقتصادی، همچنان 
تا به  از عدالت نبرده  نظام مالیاتی کشور بویی 
جای آن که کاهش دهنده فاصله طبقاتی باشد، 
خود عاملی برای افزایش و تعمیق روزافزون فاصله 
طبقاتی باشد.نظام مالیاتی مترقی که به واسطه 
پایه های مالیاتی متناسب از درآمد بیشتر، مالیات 
بیشتر و واقعی تر اخذ می کند، توسعه و تقویت 
اقتصادی را برای جوامع به ارمغان می آورد؛ چرا 
که این اصل را که »مالیات باید براساس توانایی 
پرداخت افراد افزایش یابد و براساس نیاز خرج 
شود«، به خوبی محقق می سازد و به شیوه هایی 
بودجه  تأمین  و  نابرابری  کاهش  برای  عادالنه، 
خدمات عمومی صرف می شود و نه افزایش رفاه 

شرکت ها یا مخارج بیهوده.

  نظام مالیاتی مترقی؛ نیازی »
برای توسعه اقتصادی        

به باور تحلیلگران اقتصادی، عدالت مالیاتی سه 
اصل دارد: نخســت اینکه نرخ های مالیاتی باید 
به نحوی باشــد که همه به  ویــژه ثروتمندان و 
شرکت ها متناسب با میزان منفعت و ثروتی که 
کسب می کنند، مالیات بپردازند، دوم، درآمدهای 
مالیاتــی باید برای ســرمایه گذاری های باارزش 
و در جهــت ثبات اقتصادی مصرف شــود و در 
نهایت نظام مالیاتی عادالنه باید به ســاخت یک 
جامعه عادالنه تر و کاهش نابرابری که به واسطه 
معافیت های مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است، 
کمک کند. بر همین اساس، اصالح قوانین مالیاتی 
در راستای عدالت باید بهره مندی هر چه بیشتر 
خانواده های کم درآمد را در پی داشــته باشــد و 
این سیاســت ها باید به شکلی تدوین شوند که 
اقشــار ضعیف و کم درآمد برای پرداخت مالیات 

متحمل فشار بیشتر نشوند.نظام مالیاتی عادالنه، 
توزیع مجدد درآمــد از طبقات باالتر به طبقات 
پایین تر را محقق می کند و این در حالی اســت 
که در کشــورهای در حال توسعه از جمله ایران، 
بیشتر فشارهای مالیاتی روی دوش اقشار ضعیف 
و آسیب پذیر است، دارندگان درآمدهای متوسط 
مالیات کمتری می پردازند و آن ها که درآمدهایی 
باال غیر از حقوق و دســتمزد و یا درآمد حاصل 
از مشــاغل دارند، مالیات واقعــی و حقه خود را 

نمی پردازند.

 رشد اقتصادی در خدمت مرفهان و خواص»
آمار حکایــت از آن دارد که ضریب جینی ایران 
به عنوان شاخصی متداول برای سنجش نابرابری 
در 10 سال اخیر حدود 4دهم درصد بوده است 
و حتی در سال 13۹5 که رشد اقتصادی کشور، 
دو رقمی بوده هم این ضریب افزایش داشته که 

این بدان معنی است رشد اقتصادی 
عمالً به ضرر فقرا و به سود مرفهان 
بوده و یا رشــد اقتصادی به تنهایی 
برای رفع فاصله طبقاتی مفید واقع 
نشده است، حال آن که با استقرار 
یک نظام مالیاتی مترقی و عادالنه 
می تــوان تا حدود زیادی شــکاف 
طبقاتی را در جامعــه کاهش داد.

آمار چه می گوید؟»
هم اکنــون نرخ مالیات بر درآمد در 

کشــوری مانند ســوئد 75/2 درصد، نروژ 38/2 
درصد، استرالیا 45درصد، ترکیه 35درصد، آمریکا 
37درصد، هنــد 35/88درصد، چین 45درصد، 
ایتالیا 43 درصد و آفریقای جنوبی 45درصد است. 
این در حالی اســت که در آمریکا و در مقاطعی 
نرخ مالیات بــر درآمد حتی تــا ۹0 درصد هم 
افزایش داشــته و این نرخ ها بیانگر این است که 
دولت ها در شــرایط حساس و بحرانی بودجه ای، 
برای جبران کسری، سراغ مالیات گیری عادالنه از 
مرفهان رفته اند و بر این اساس ایران هم با توجه 
به تحریم ها و تنگناهــای اخیر اقتصادی باید به 

همین سمت گام بردارد. 
نکته جالب توجه دیگر اینکه در کشــوری مانند 
آمریــکا در ســال 2016 یک درصــد ثروتمند 

37/3درصــد کل مالیــات بر درآمــد و 5درصد 
ثروتمند 58/2درصد مالیات را پرداخت کرده اند. 
همچنین50 درصد باالی جامعه ۹7درصد از کل 
مالیات و سهم 50 درصد کم درآمد تنها 3درصد 

بوده است.
در ایران اما اطالعــات آماری در خصوص میزان 
پرداخت مالیات دهک های مختلف درآمدی در 
دسترس نیست و بر مبنای اظهارات مسعود نیلی، 
مشاور اقتصادی وقت رئیس جمهور در سال ۹5  
دهک دهم درآمدی 28درصــد از کل هزینه ها 
را دارد و در ســال ۹4 از کل هزینــه مصرفــی 
کــه 560هزار میلیارد تومان بــوده، دهک دهم 
28درصــد آن را خرج کرده و به گفته وی حدود 
3درصــد از دهک دهــم )ثروتمندترین دهک( 
جامعه مالیــات پرداخت می کنند تا بدین ترتیب 
پایه مالیات بر درآمد بــه عنوان اصلی ترین پایه 
مالیاتی برای افزایــش عدالت و کاهش نابرابری، 
با نامناسب ترین شیوه در حال 
اجرا و خروجــی آن افزایش 
بار مالیاتی بر قشر کم درآمد 
جامعه و افزایش نابرابری در 
جامعه باشد و مردم که حس 
و برداشت درستی از پرداخت 
این  ندارند، همچنان  مالیات 
شــیوه اخذ مالیات را هجوم 
و اخــاذی از اقتصاد خانوارها 

بدانند. 

  چند نرخی  و هدفمندسازی؛»
 راهکاری برای عدالت مالیاتی 

چند نرخی و هدفمندسازی مالیات بر ارزش افزوده 
از نگاه کارشناســان اقتصادی بهتریــن راه برای 
افزایش عدالت در این نوع مالیات است، چرا که این 
نرخ ) ۹ درصد( در ایران در مقایســه با کشورهای 
دیگر به ویژه اروپایی ها ناچیز اســت. مالیات انواع 
ســیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما در 
ایران هم اکنون به ترتیب 15، 5، 10 و 30 درصد 
است و برخی کاالهای ضروری از این مالیات معاف 
هســتند، حال آن که در اروپا با اعمال چند نرخ، 
نرخ عمومی بر کاالها و خدمات و نرخ پایین تر بر 
موادغذایی، دارو، سوخت منازل، کتاب ها، مجالت 

و حمل و نقل عمومی، حاکم است.

 مالیات بر ثروت»
مالیات بر ثروت یا دارایی )ارزش کل دارایی های 
شخصی از جمله وجه نقد، ســپرده های بانکی، 
امالک، مستغالت و دارایی در بیمه و برنامه های 
بازنشســتگی، اوراق بهادار مالی و... ( هم توصیه 
دیگر صاحبنظران برای نزدیک شــدن به عدالت 
مالیاتی اســت. میزان درآمد حاصل از این پایه 
مالیاتی در ایران بســیار کم است. براساس آمار 
ســهم متوســط مالیات بر ثروت از مالیات های 
مســتقیم در ســال های 84 تــا ۹6 افــزون بر 
5/7درصد و ســهم متوسط این منبع مالیاتی از 
کل درآمدهای مالیاتی طی این دوره حدود 3/4 
درصد بوده است و این منبع مالیاتی در مقایسه با 
سایر مالیات های حوزه مالیات های مستقیم، سهم 

کمتری از کل درآمدها دارد. 

فقط 4درصد؟»
براساس بودجه سال جاری مالیات بر ثروت امسال 
با وجود تالش ها و شــعارها فقط 4درصد در کل 
مالیات ها) مالیات بر کاال و خدمات، شــرکت ها، 
واردات و درآمد( سهم دارد که این عدد هم پس 
از افزایش چشــمگیر مالیات بر ثروت در بودجه 
امسال بدست آمده است.در این میان کارشناسان 
مکرر بر اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه تأکید 
دارند تا از نابرابری، ســفته بازی و ســوداگری و 
سودهای طالیی بی دردسر در جامعه کاسته شود. 
این توصیه ها در حالی است که امسال خانه های 
لوکس ) باالی 10 میلیــارد تومانی(، خانه های 
خالــی و خودروهای لوکس) باالی 700 میلیون 
تومانی( مشمول مالیات خواهند شد، اما همچنان 
سود سپرده های بانکی، ســهام بورس و عایدی 

سرمایه، از مالیات معاف هستند.

 100هزار میلیارد مالیات الکچری های فراری   »
توصیه های مکرر کارشناسان برای تحقق عدالت 
مالیاتی و جبران بخشی از کسری بودجه 100 تا 
200 هزار میلیارد تومانی ســال جاری، در حالی 
است که 40 تا 50 درصد اقتصاد کشور از مالیات 
معاف هســتند که این معافیت معادل نیمی از 
تولید ناخالص داخلی 2هزار و 500 هزار میلیارد 

تومانی کشور برآورد می شود.
کارشناسان اقتصادی امیدوارند مالیات گیری 50 
تــا 100هزار میلیارد تومانــی از ثروت و مصرف 
کاالهــای لوکس) از جمله 62 هزار خودرو باالی 

یک میلیارد تومانی( محقق شود. 
در شــرایطی کــه در مجموع و براســاس آمار، 
سه چهارم اقتصاد کشــور مالیات نمی پردازند و 
در این بین 25 تا 60هزار میلیارد تومان و حتی 
بیشتر فرار مالیاتی دارند که اگر این فرارها و خأل 
قانونی نبود، حدود 200هزار میلیارد تومان بدون 
فشار به اقشار ضعیف، به درآمدهای مالیاتی کشور 

اضافه می شد.

فراری ها»
در حال حاضر به اذعان ســازمان امور مالیاتی، 
عمده تریــن گروه های فــراری از تــور مالیات، 
دارندگان کارت هــای بازرگانی اجاره ای و یکبار 
مصرف، پزشــکان و وکال، 4هــزار ثروتمند که 
300هزار نفــر از آنان درآمد میلیــاردی دارند 
و بیــش از 50 درصدشــان مــؤدی نیســتند، 
مالــکان 2/6میلیون خانه خالــی و هنرمندان و 
سلبریتی هایی بعضاً با درآمدهای میلیاردی، آمار 
متفاوت و خیره کننده ای از این فرار منتشر شده 
است و بر همین اساس دولت و مجلس به دنبال 

تمکین این گروه ها به نظام مالیاتی هستند.

رشد اقتصادی عماًل 
به ضرر فقرا و به 

سود مرفهان بوده 
و یا رشد اقتصادی 
به تنهایی برای رفع 
فاصله طبقاتی مفید 

واقع نشده است

بــــــــرش

نظام مالیاتی عادالنه می تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد  

رشد اقتصادی درخدمت مرفهان

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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تاریخ مزایده شنبه مورخ 99/04/14 ساعت 10
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه 99/04/14

جهت کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت ف�رم ش�رکت در مزای�ده با تلفن 
05138421523 تم�اس حاص�ل و یا ب�ه آدرس بلوار بعث�ت احمدآباد، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید به پیشنهادات مبهم- مشروط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سازمان موقوفات ملک

)آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری(
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تاریخ مزایده شنبه مورخ 99/04/14 ساعت 10
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه 99/04/14

جهت کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت ف�رم ش�رکت در مزای�ده با تلفن 
05138421523 تم�اس حاص�ل و یا ب�ه آدرس بلوار بعث�ت احمدآباد، بین 
رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید به پیشنهادات مبهم- مشروط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سازمان موقوفات ملک

)آگهی مزایده فروش  نقدی 40 ر اس جوانه پروار هلشتاین (

س
/9
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25
23

شهروندان گرامی: برای سهولت دسترسی به كارگران ساختمانی 5 جایگاه در سطح شهر جانمایی شده است
 # میدان امام حسین ) ع (، ضلع شمال شرقی میدان، خواجه ربیع                      # میدان فردوسی                   # بلوار آموزگار – انتهای سید رضی

#سیدی، ابتدای صبا 1، جنب پارك شاهین                          #میدان یادگاران-دالروان 1/2                            تلفـن تمـاس:  3175 

س
/ 9
90
26
99

حراج حضوری
موسس���ه ای اقتص���ادی در نظ���ردارد مقادی���ری کاال به ش���رح و تاریخ های ذی���ل ازطریق حراج 

حضوری وعمومی بفروش برساند.
متقاضیان بایستی 20% مبلغ پیشنهادی را درزمان خرید بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت 
نمایند    الزم بذکر خریداران جهت حضور درحراج بایس���تی مبلع 000/000/ 5  ریال را بعنوان 
ودیعه ورود پرداخت نمایند  بدیهی است در صورت خرید ،این مبلغ  جزء20درصد نقدی اولیه 
خریدارمحس���وب  ودرصورت عدم خرید ، نس���بت به عودت عین مبلغ  ودیعه اقدام می گردد 
)درخصوص اقالم به ش���رط صادرات دارابودن کارت بازرگانی معتبر خریدار الزامی می باش���د (

1-تعداد 1297طاقه پارچه  
2- بیش از 4900عدد انواع فلش و مموری گوشی تلفن همراه  

3- بیش از 250عدد مجسمه فلزی برنجی 
 4-مقادیری کاالی مستعمل و ضایعات )ازجمله  سرشاسی خودرو،موتورخودرو ، درب خودرو (

5- قاشق ، چنگال و ناخن گیر 
 6- لوازم صنعتی نو) دستگاه جوش، سنگ فرز، اره برقی ، پیکور برقی، باطری موتورسیکلت و ... (

7- بیش از 13000ثوب انواع پوشاک )به شرط صادرات (
8- بیش از 4300 جفت انواع کفش )به شرط صادرات (

بازدید: جمعه و شنبه 13و99/4/14 ساعت 9/00 الی 14/00
محل بازدید:

یزد - میدان صنعت جاده خضراباد خیابان شهیدان باروتکوب زاده روبروی بریدگی اول کوچه 28 
زمان ومکان برگزاری حراج:  یکشنبه مورخ 99/04/15 ساعت 10 صبح 

یزد- روبروی میدان آیت هللا مدرسی ورودی شهرک رزمندگان  روبروی کانون بازنشستگان سپاه 
)WWW.SAA-S.ir(    : آدرس سایت

شماره تماس: 36267778 -035-36266517
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 شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه زمین واقع در حاشیه تقاطع سجاد - خیام از طریق مزایده 
عموم�ی کتبی اقدام نماید ، لذا از اش�خاص حقیقی و حقوق�ی عالقه مند به خرید 
دعوت می ش�ود از تاری�خ 1399/4/4 لغایت 1399/4/7جه�ت دریافت اطالعات 
مزای�ده به همراه درخواس�ت کتب�ی و معرفی نامه کتبی نماینده خ�ود به مدیریت 
بازاریابی و تدارکات این شرکت به نشانی مشهد - خیابان دانشگاه - بین خیابان کفایی 

و میدان شریعتی شماره 439 )تلفن 05138422669( مراجعه نمایند .
بابت خرید اس�ناد مبلغ س�یصد هزار) 300000 (  ریال به حساب 0111594940001 
بانک صادرات ش�ریعتی به نام ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی واریز و اصل 

رسید را ارائه نمایند.

مزایده )فروش(یک قطعه زمین واقع  در شهرمشهد
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آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد مق�دار 150،000کیلوگرم مایع 
دستش�ویی به شرح مشخصات و ش�رایط مندرج در اسناد مناقصه را 

از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. 
جهت مش�اهده متن کامل آگهی و ش�رایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی 
http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/04/11 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، نمونه ها و مدارک 
مطابق ش�رایط اعالم شده 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 مایع دستشویی«
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آس�تان قدس رضوي در نظر دارد ظروف خورشت خوری سطلي گرد 
درب دار پالس�تیکی، از جنس پلی پروپیلن )PP( ش�فاف و بدون رنگ با 
گرید غذایي )food )grade در س�ایز متوس�ط به تعداد 700،000 عدد و س�ایز کوچک به 
تعداد 1،200،000 عدد به شرح مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را از طریق 
مناقص�ه عمومي خری�داری نماید. جهت مش�اهده متن کامل آگهی و ش�رایط خرید و 
دریافت اسناد مناقصه به نش�اني http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 13.30 روز مورخ 1399/04/11 نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده، 
نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها  
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.ش�ماره تم�اس 32001113-051 و 051-32001039

»آگهي مناقصه عمومي خرید ظروف خورشت خوری«



وجود بارگاه امام رضا)ع( لطف ©
خداوند نسبت به ایران است

آســتان: نماینده ولی فقیه استان کهگیلویه و 
بویراحمد در نشست هماهنگی جشن های زیر 
سایه خورشــید گفت: وجود امام رضا )ع( چون 
خورشــید فروزانی برای همه عالم است و وجود 
بــارگاه نورانی این امام همــام و فرزندان ائمه در 
کشــور، برکت و لطف خداوند نســبت به ایران 
اســامی را نشــان می دهد.آیت اهلل سید نصیر 
حسینی با اشاره به اینکه به برکت و آبروی وجود 
اهل بیت)ع( حیات در روی زمین وجود دارد، گفت: 
اگر ائمه اطهار )ع(وجود نداشته باشند، دنیایی هم 
نخواهد بود. همان طور که اگر روح از بدن انسان 
جدا شود، انسان از بین می رود، اگر معصوم و امام 
معصوم هم در عالم نباشند، دنیا متاشی خواهد 
شــد.امام جمعه یاســوج وجود امام رضا )ع( را 
برکتی برای ایران اسامی دانست و ادامه داد: باید 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و با کمترین 
تجمع، میاد این امام گرامی داشته شود و همه 
دستگاه ها با توجه به اهمیت حضور کاروان »زیر 
 سایه خورشید« در استان کهگیلویه و بویراحمد

همکاری الزم را داشته باشند.

مشارکت خادمیاران خراسان ©
جنوبی در مقابله با کرونا 

آســتان: مدیر کانون خدمت رضوی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
۴۰۰ نفر از خادمیاران جهادی در سطح خراسان 
جنوبی در عرصه ضدعفونی کردن اماکن عمومی 

و مساجد فعالیت داشتند.
یاسر دانایی فر با اشاره به اینکه خدمت رسانی به 
اقشــار مختلف جامعه به خصوص محرومان در 
سیره عملی امام رضا)ع( موج می زند، اظهار کرد: 
همه ما باید در امر خدمت رسانی به محرومان در 

سراسر کشور پیش قدم باشیم.
وی گفت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا ۴۰۰ 
نفر از خادمیاران جهادی در سطح استان در قالب 
17 گروه جهــادی در عرصه ضد عفونی کردن 

اماکن عمومی و مساجد فعالیت داشتند.
دانایی فر با اشاره به ساخت 22 چشمه سرویس 
بهداشتی در روستای چاه زرد شهرستان زیرکوه 
توســط خادمیاران اســتان بیان کــرد: تمامی 
هزینه های ساخت این سرویس ها توسط آستان 

قدس رضوی و خیران تأمین شده است.

سرزمین آفتاب

حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی 
در حرم مطهر رضوی:

دختران مظهر رحمت الهی ©
در خانواده هستند

راشد  والمسلمین  حجت االســام  آستان: 
یزدی گفت: دختران مظهر رحمت الهی در 

خانواده هستند.
حجت االسام والمسلمین محمدکاظم راشد 
یــزدی در ویژه برنامه »شــکوه رضوان« که 
همزمان با شب میاد حضرت معصومه)س( و 
آغاز دهه کرامت به صورت استودیویی در رواق 
بزرگ امام خمینی)ره( برگزار و در صحن های 
حرم مطهر و فضای مجازی پخش شد، گفت: 
زندگی زن دارای ســه مرحله است؛ دختری، 
همسری و مادری. اســام در هر سه مرحله 
از مراحل زندگی زن به او توجه کرده اســت.

وی تصریــح کرد: خداوند در آیه ۴9 ســوره 
شــوری می فرماید: »... یََهُب لَِمْن یََشــاُء إِنَاثًا 
ُکوَر« یعنی: »)خداوند(  َویََهُب لَِمْن یََشــاُء الذُّ
به هر کس بخواهــد دختر عطا می کند و به 
هر کس بخواهد پســر می بخشد« در این آیه 
شریفه نام دختر بر نام پسر تقدم دارد.سخنران 
حرم مطهر رضوی افزود: تقدم نام دختر بر نام 
پسر در این آیه بی حساب نیست؛ چرا که تقدم 
و تأخر کلمات در قرآن کریم دنیایی از مفاهیم 
و معانی را به دنبال دارد.این کارشناس مذهبی 
در بخش دیگری از سخنان خود به زنده به گور 
کردن دختران در دوران جاهلیت عرب اشاره 
و بیان کرد: یکی از صحنه های روز قیامت که 
در قرآن به آن اشــاره شده زمانی است که از 
کسانی که دختران خود را زنده به گور کرده اند 
سؤال می شود به کدامین گناه آن ها را به قتل 
رســاندید.وی با بیان اینکه دخترُکشی تنها 
مربوط به دوران جاهلیت عرب نمی شود، اظهار 
کرد: این اقدام ظالمانه در عصر جدید هم انجام 
می شود با این تفاوت که دخترُکشی در عصر 
حاضر به شــیوه ای مدرن انجام می شود.راشد 
یزدی بیان کرد: صحنه آشــفته عصر حاضر 
در واقع صحنه قتل عام دختران اســت؛ چرا 
که آن ها در جایگاهی که جایگاه واقعی آن ها 
نیست قرار دارند. امروز زنان و دختران بسیاری 
در کارخانه ها در حال کار کردن هســتند که 
این محیط ها به هیچ عنوان با روح لطیف آن ها 

سازگاری ندارد.

 قدس/محمدحســین مروج کاشانی  قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی از برگزاری 37۰ برنامه 

توسط آستان قدس رضوی در دهه کرامت خبر داد.
مصطفی خاکســار قهرودی صبح ســوم تیــر ماه در 
نشســت خبری »اعام ویژه برنامه های دهه کرامت« 
که با حضور اصحاب رســانه در محل سازمان مرکزی 
 این آستان مقدس برگزار شد، به تشریح جزئیات این 

ویژه برنامه ها پرداخت.
وی ضمــن عــرض تبریــک 
سالروز والدت حضرت فاطمه 
معصومــه)س( و آغــاز دهه 
کرامت، با تأکید بر اینکه بدون 
شک با تأسی و توسل به اهل 
 بیت)ع(، مشــکات و مسائل 
موجــود در جامعه اســامی 
به خصوص معضــل ویروس 
کرونا که مدتی است کشور را 
با مشــکل مواجه کرده است 
برطرف می شــود؛ خاطرنشان 
کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا اثرات غم و اندوه در بین 
خانواده ها حاکم شده است، ان شــاءاهلل به برکت این 
روزها با توســل و تقویت رابطه قلبــی با امام رضا)ع(، 
حضرت معصومــه)س(، خانواده امامت و پیامبر مکرم 
اســام)ص( خوشحالی این روزها بر مشکات و حزن 
و انــدوه حاکم بر برخی از خانواده ها چیره شــود و از 
برکات این روزها همه بهره مند شــوند.وی با اشاره به 
اینکه آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد معرفتی 
و خدمت رســان، حل مشکات مردم، تقویت  باورهای 
دینــی و احیای امر امام رضــا)ع( در جامعه را وظیفه 
خود می داند، ادامه داد: تمامی این اقدام ها جلوه هایی 
از خدمت است که هر ساله در قالب برنامه های مختلف 
ارائه می شود و امسال هم این برنامه ها در دهه کرامت 

اجرا خواهد شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
بــا فاصله گذاری های صورت گرفته بــا هدف رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، تغییرات زیادی در برنامه ها 
ایجاد شــده اســت، عنوان کرد: رعایت پروتکل های 
بهداشتی مبنای دینی دارد و ما به عنوان وظیفه دینی و 
شرعی مسائل بهداشتی را رعایت می کنیم و چیزی که 

امروز در قالب دستورالعمل های بهداشتی اتفاق می  افتد 
بر پایه آموزه های دینی مکلف به انجام آن هســتیم و 
امیدوارم با رعایت دقیق مسائل بهداشتی، ویروس کرونا 

هر چه زودتر از ایران و جهان رخت بربندد.
خاکسار قهرودی گفت: این فاصله مکانی و فیزیکی و 
همچنین سلب توفیق زیارت حضوری شرایطی را به 
وجود آورد که آستان قدس رضوی، شیوه  و روش های 

جدیدی را برای ارائه خدمات و برنامه ها اتخاذ کرد.

وی بیان کرد: ما شــیعیان باید توجه داشــته باشیم، 
عنایت، اظهار ارادت، درس آموزی و درس گرفتن برای 
زندگی که بخشی از آن در قالب تمسک به محضر ائمه 
اطهار)ع( و استفاده از آموزه های دینی بدست می آید، 

حقیقتی است که همواره به آن نیازمندیم.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضــوی ادامه داد: در 
شــرایطی که فاصله های فیزیکی می تواند مانع عرض 
ارادت حضــوری به ائمه معصومین)ع( شــود ما برای 

دستیابی به زندگی همراه با آرامش و سعادت بیشتر به 
این بزرگواران نیازمندیم و از آنان طلب کمک و استمداد 
داریم.خاکسار قهرودی تصریح کرد: آستان قدس رضوی 
و خادمان این مجموعه مقدس با توجه به شرایط حاکم 
بر جامعه برنامه ها و خدمات خود را به گونه ای عرضه 
می کنند که خألهای ناشــی از محدودیت های زیارت 
را پر کند.وی افزود: بخشــی از برنامه های دهه کرامت 
امسال حاصل تاش ها و اقدام های گذشته است که در 

قالب رونمایی انجام می شــود و بخشی نیز با محوریت 
توجه بــه باورهای دینی و توســل به محضر حضرت 

رضا)ع( تدارک دیده شده است.
این مقام مســئول همچنین با بیــان اینکه مجموعه 
آســتان قدس رضوی در تاش است با ارائه خدمات و 
برگزاری برنامه هایی در دهه کرامت، شادی و نشاط را 
در بخش های مختلف جامعه افزایش دهد، گفت: ارائه 
خدمات به مناطق محروم یکی از برنامه های دهه کرامت 

امسال آستان قدس است.خاکسار قهرودی با اشاره به 
برنامه های دهه کرامت در حوزه اجرایی گفت: در بخش 
اقتصــادی، خدمات متعددی در بیمارســتان رضوی 
از جمله تکمیل و افتتاح ســه بخش دندان پزشــکی، 
اتاق های عمل و آزمایشگاه جدید و همچنین رونمایی 

از سایت جدید بیمارستان برنامه ریزی شده است.

اجرای 370 ویژه برنامه فرهنگی- تبلیغی »
در دهه کرامت

قائم مقــام تولیت آســتان قدس رضوی افــزود: در 
مجمــوع 37۰ ویژه برنامــه در حوزه هــای خدماتی، 
فرهنگی، تبلیغی و... در دهــه کرامت رضوی تدارک 
دیده شــده اســت.وی تصریح کرد: با توجه به رعایت 
مسائل بهداشــتی، برنامه های امســال آستان قدس 
رضوی در این روزها متفاوت از ســال های گذشــته 
برگزار خواهد شد. در همین راستا، در جلسه ای که با 
حضور آیت اهلل علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در مشهد 
و دکتر حریرچی؛ معاون وزیر بهداشت برگزار شد، در 
خصوص نحوه برگزاری برنامه های آستان قدس رضوی 

در روزهای شیوع کرونا بحث و گفت وگو شد.
ایــن مقام مســئول ادامــه داد: با توجه به شــرایط 
موجود هنــوز در خصوص چگونگی برگزاری برنامه ها 
تصمیم گیری نشده است اما اگر مقرر شود برنامه ها با 
حضور زائران و مجاوران برگزار شود این اتفاق خواهد 
افتاد و اگر با این موضوع موافقت نشود، همچون ماه های 
گذشته برنامه ها از طریق فضای مجازی و صدا و سیما 
در اختیار عاقه مندان و ارادتمندان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه ها در سه سطح شهری، 
ملی و 6 برنامه بین المللی تدارک دیده شــده اســت 
کــه احتمال دارد به خاطر رعایت دســتورالعمل های 

بهداشتی این برنامه ها با تغییراتی همراه باشد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در پاســخ به 
پرسشی در خصوص احتمال بسته شدن مجدد در های 
حرم مطهر گفت: امیدوارم آن روز را دیگر به چشــم 
نبینم، مسئله حرم مطهر موضوعی شخصی مربوط به 
آستان قدس، مشهد و ایران نیست، حرم مطهر متعلق 
به تمام شــیعیان جهان است.خاکسار قهرودی گفت: 
بازگشایی رواق ها تصمیمی است که توسط ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید اتخاذ شــود، اما اگر این ستاد اجازه 
بازگشایی رواق ها را صادر کند، این آمادگی وجود دارد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تشریح کرد  

اجرای برنامه های دهه کرامت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
پای منبر

بازگشایی رواق ها 
تصمیمی است که 
توسط ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید 
اتخاذ شود، اما اگر 
این ستاد اجازه 
بازگشایی رواق ها 
را صادر کند، این 
آمادگی وجود دارد

بــــــرش

س
قد

ی/ 
شم

ها
د 

می
د ح

سی
س: 

عک

قدس: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، کیفیت اجرای 
ویــژه برنامه ها و افتتاح پروژه های سراســری در نظر 
گرفته برای دهه کرامت توســط خادمان و متولیان 
هفت نهاد زیرمجموعه بنیاد کرامت رضوی را تشریح 

کرد.
محمدحسین استادآقا همزمان با روز والدت حضرت 
فاطمه معصومه)س( در نشســت خبــری قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی که ویژه دهه کرامت در 
سازمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن 
تشریح کیفیت اجرای ویژه برنامه ها و افتتاح  پروژه های 
متنوع در نظر گرفته شــده برای این روزهای مبارک 
از ســوی بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: جشن های 
»زیر سایه خورشید« به عنوان مهم ترین ویژه برنامه 
دهه کرامت برای ســیزدهمین سال با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی در اقصی نقاط کشور اجرا 

خواهد شد.  
وی با تشریح نحوه اجرای این برنامه بزرگ بیان کرد: 
برنامه در اســتان هایی که وضعیت سفید دارند، اجرا 
خواهد شد و نیز در استان های با وضعیت زرد و قرمز 
با هماهنگی ستاد کرونای استانی برنامه های متنوعی 

اجرا می شود. 
پس از مراســم اذن حرکت و مرامنامه  اعزام کاروان ها 
که روز گذشــته با حضور مصطفی خاکسار قهرودی؛ 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( برگزار شد، حرکت 5۰ کاروان به 3۰ 

استان کشور آغاز شد.
استادآقا ادامه داد: مطابق این برنامه، 2۰ نفر از خادمان 
آستان قدس رضوی به همراه مبلغان و پرچم متبرک 
حرم مطهر رضوی به ســمت استان ها اعزام شدند و 
برنامه های تدارک دیده شــده را اجــرا خواهند کرد. 
امسال به دلیل محدودیت های اجرای برنامه  در شرایط 
شــیوع بیماری کرونا در میدان های اصلی شــهرها و 

مراکز استان ها مثل سال های گذشته، 88 هزار جشن  
خانگی به مدیریت مؤسســه جوانان آســتان قدس 

رضوی هدف گذاری شده است.
وی افزود: عموم مردم می توانند از مسیر کانال طراحی 
شده در فضای مجازی که به این ویژه برنامه اختصاص 
پیدا کرده، از جشن های دهه کرامت در فضای منازل 
خود عکس تهیه و برای کانال ارسال کنند و از هدایای 

در نظر گرفته شده بهره مند شوند.
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی اضافه کرد: 
888 جهیزیه برای نوعروســان کم بضاعت تهیه شده 
که در همه اســتان ها در حال توزیع است. همچنین 
از افــرادی کــه در دوران مبارزه بــا کرونا و رزمایش 
مواسات در استان های مختلف فعالیت های شاخصی 
داشتند، در هر استان هشت نفر تجلیل خواهند شد. 
با هماهنگی نمایندگان ولی فقیه در اســتان ها ضمن 
تجلیل و قدردانــی از خدمات 25۰ نفر در کشــور، 

هدایایی تقدیم خواهد شد.  
به گفته وی، با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، 
برای خانواده »شــهدای ســامت« هدایای فاخر و 
ویژه ای تدارک دیده شــده است که توسط خادمان 
اعزامی کاروان های »زیر سایه خورشید« در منازل 
این عزیــزان تقدیم خواهد شــد. همچنین حضور 
در مراکز نظامی و بــه خصوص تجلیل از کارکنان 
سامانه سوم خرداد، در آستانه سالگرد سرنگونی آن، 
از دیگر آیین های تجلیل در دهه کرامت به شــمار 

می رود.
اســتادآقا در ادامه گفت: در روزهای آینده، در مراسم 
اســتقبالی با حضور خادمان آستان قدس رضوی در 
بندرعباس از کارکنان نفتکش هایی که با شکســتن 
تحریم ها بنزین را به کشــور ونزوئــا بردند و مورد 
قدردانــی و تفقد رهبر معظم انقــاب قرار گرفتند، 
تجلیل خواهد شد. همچنین حضور در بیمارستان ها و 
قدردانی از کارکنان مراکز درمانی که ستادهای استانی 
مجوز حضور در آن ها را می دهند، از جمله این مراسم 

ویژه هستند.
مدیرعامــل بنیاد کرامت رضوی عنــوان کرد: افتتاح 
12 پروژه آبرســانی آب شرب روســتایی در مناطق 
خسارت دیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان 
و نیز افتتاح 3۴ واحد مسکونی بازسازی شده به همت 
آســتان قدس رضوی در شهرســتان پلدختر استان 
لرســتان،  برای این دهه مبارک در نظر گرفته شده 

است.

قدس: معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی 
برنامه های دهه کرامت حرم مطهر امام رضا)ع( را اعام 
کرد.حجت االسام و المسلمین حجت گنابادی نژاد در 
نشست خبری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
که ویژه دهــه کرامت در ســازمان مرکزی این نهاد 
برگزار شد، با اشــاره به اینکه برنامه های دهه کرامت 
حرم رضوی از شــب میاد حضــرت معصومه)س( 
با عنوان شــکوه رضوان آغاز شــده اســت، افزود: در 
راســتای تأکیدات تولیت آســتان قــدس رضوی بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و الزامات آن در حرم 
مطهر رضوی، برنامه های دهه کرامت امسال برمبنای 
رعایت الزامات و پروتکل های بهداشــتی تدارک دیده 
شده است.معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی 
برگــزاری ویژه برنامه های دهه کرامت امســال را به 
صورت غیرحضوری عنوان کرد و در خصوص آن گفت: 
برنامه های دهه کرامت در رواق امام خمینی)ره( برگزار 
می شــود که از طریق صوت و تصویر در صحن های 
حرم مطهر اکران شــده و با هماهنگــی  که با مرکز 
ارتباطات و رسانه حرم مطهر صورت گرفته، همزمان 
در شبکه های ملی رادیو و تلویزیون منعکس خواهد 
شد تا مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند از برنامه های 

فرهنگی و مذهبی حرم مطهر بهره مند شوند.

»هر چه دارم از تو دارم« شعار دهه کرامت»
گنابادی نژاد همچنین شــعار دهه کرامت امســال را 
»هر چه دارم از تو دارم« عنوان کرد که از فراز زیارت 
َرّ   ُس الَْهَمّ َو یَْکِشُف الُضّ جامعه کبیره با مضمون بُِکْم یَُنِفّ

برگرفته شده است.
معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی کاهش 
ســاعات ویژه برنامه هــای دهه کرامــت را از دیگر 
ماحظات عنوان کرد و افزود: این مهم برای کمک به 
عدم تجمع و ازدحام در صحن های حرم مطهر رضوی 

صورت گرفته است.وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه 
سخنرانی و بیان معارف دینی همزمان با دهه کرامت 
در حرم رضوی گفت: روزانه جلسات سخنرانی کوتاه 
در رواق امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد که صوت 
و تصویــر آن به صورت زنده از نمایشــگرهای داخل 
صحن پخش می شــود.گنابادی نــژاد آیات و حجج 
اسام و المسلمین سیداحمد علم الهدی، ناصر رفیعی، 
محمدجواد نظافت، دکتر سعدی، محمد رضایی تهرانی، 
محمدحسین رجائی خراســانی، مهدی شریعتی تبار، 
علیرضــا پناهیان، ســیدمهدی میرباقــری، مهدی 
ماندگاری و شــهاب مرادی را به عنوان ســخنرانان و 

میهمانان برنامه گفت وگویی حرم معرفی کرد.
 
شکوه رضوان؛ محوری ترین برنامه حرم»

به گفته وی مراسم شــکوه رضوان که محوری ترین 
برنامه حرم مطهر به شــمار می رود، هر روز از ساعت 

18:3۰ آغاز و تا ساعت 21:3۰ ادامه خواهد داشت.
معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی برگزاری 
محفل و تاوت مجلســی قرآن کریم را از برنامه های 
مهم دهه کرامت معرفی کرد و ادامه داد: به مناسبت 
این ایام خجســته هر روز در ابتدای آغاز برنامه شکوه 
 رضوان تاوت مجلســی قرآن کریم با حضور قاریان

بین المللی برگزار می شود.

توجه ویژه به کاربران فضای مجازی»
گنابادی نژاد با تأکید بر اینکه از سوی پورتال معاونت 
تبلیغات اســامی آســتان قدس رضــوی تولیدات، 
فراخوان و مسابقات متعددی تدارک دیده شده است، 
عنــوان کرد: همه فعالیت های حــوزه فضای مجازی 
معاونت تبلیغات اســامی ذیل چهار عنوان پوشش 
داده خواهند شــد که شــامل پوشــش زنده مراسم 
حرم در شــبکه های اجتماعی، اجرای فراخوان ها و 
کمپین ها در دهه کرامت، تولید نماهنگ، پوســتر، 
گزیده مراســم و ...و فرآوری محصوالت می شود.وی 
اعــام کرد: »نماهنگ روایت خوانی دختران همراه با 
اجرای خانم فضه سادات حسینی«، »نماهنگ چالشی 
قدردانی های خواهر برادری با تمرکز بر روایت نقش 
خواهر«، »نماهنگ دل های جامانده از صابر خراسانی« 
و »نماهنگ به تو بدهکاریم از جعفر متقین با محوریت 
قدردانی از لطف هایی که امام رضا )ع( به ما داشــته 
اســت« برخی از تولیدات پورتــال معاونت تبلیغات 

اسامی آستان قدس رضوی خواهد بود.

خبر خبر

استقبال خادمان آستان قدس از کارکنان نفتکش های تحریم شکن ایرانی  از رواق امام خمینی)ره( به سراسر ایران 
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در نشست خبری مطرح کرد معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس برنامه های دهه کرامت را تشریح کرد 
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آغاز سلسله جشن های »شکوه رضوان« در حرم مطهر رضوی آستان: همزمان با شب میالد کریمه اهل بیت)ع( حضرت فاطمه معصومه)س( خواهر گرامی امام رضا)ع( و آغاز دهه کرامت ویژه برنامه »شکوه رضوان« در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار شد. در این ویژه برنامه که 
به صورت استودیویی برگزار و در صحن های حرم مطهر و فضای مجازی پخش شد، ذاکران و مدیحه سرایان اهل بیت)ع( اشعاری را در وصف حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( خواندند. در این مراسم که با حضور جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

اجتماعی برگزار شد، خادمان بارگاه سراسر نور رضوی در حالی که شاخه های گل در دست داشتند این میالد فرخنده و مسعود را به ولی نعمتشان حضرت رضا)ع( تبریک گفتند.سلسله جشن های شکوه رضوان هر شب پس از نماز مغرب و عشا در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار می شود.

 مســابقه »در ســایه ســار خورشید« برای زائران غیرایرانی آستان: همزمان با دهه کرامت مســابقه فرهنگی»در سایه سار خورشید« ویژه مخاطبان غیرایرانی حرم مطهر رضوی برپا می شود.سید محمد جواد هاشــمی نژاد، مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز اظهار کرد: »در سایه سار خورشید« عنوان کتابی برگرفته از احادیث ائمه اطهار)ع( است که به چهار زبان مختلف ترجمه شده و پرسش های این مسابقه  نیز برگرفته از متن این کتاب به زبان های عربی، آذری، اردو و انگلیسی طراحی شده است.وی ابراز کرد: معنای زیارت، زیارت در فرهنگ 

اسالمی، اقسام زیارت، برکات زیارت و شبهات مربوط به آن از جمله موضوع هایی است که سعی شده از طریق این کتاب به مخاطبان ارائه شود.هاشمی نژاد گفت: پرسش های این مسابقه از طریق شبکه های اجتماعی برای مخاطبان ارسال می شود .

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )888980(

 آگهی تغییرات شرکت ستاره چیدمان ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 362002 و شناسه ملی 10320142130

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تورج عبدی شماره ملی 0051811448 
به  1095000000ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه  گردید.  خارج  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  ریال  دریافت95000000  با 
کاهش  از  الشرکه هریک پس  لیست شرکا ومیزان سهم  اساسنامه اصالح گردید.  مربوطه در  یافت وماده  1000000000ریال کاهش 
سرمایه بشرح ذیل می باشد: سید حسین میر سعید قاضی به شماره ملی 0062351362 دارنده905000000ریال مینا محبی به شماره 

ملی 0492294811 دارنده 95000000 ریال

س
,  9

90
26

71

 آگهی تغییرات شرکت هوا یار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 143351 و شناسه ملی 

10101863230

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1399,03,17 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : بند 27: ضمانت اشخاص 
)اعطاء  حقوقی  و  حقیقی  از  اعم  ثالث 
اساسنامه   14 ماده  به  ضمانت(  قبول  و 
به   ) مدیره  هیئت  واختیارات  )وظایف 
به  مربوطه  ماده  و  الحاق  نامحدود  مدت 

شرح فوق اصالح گردید.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان   
تهران )888983( و موسسات غیرتجاری  شرکت ها 
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میراث  حامیان  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ایرانیان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
ملی  شناسه  و   331273 ثبت  شماره  به 

10103679034
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مجوز  و   1399,02,09 مورخ  العاده  فوق  بطور 
 1399,3,13 مورخ   982,15,39417 شماره 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره 
محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تهران 
به   4322677101 ملی  بشماره  عبابافها  جواد 
حسین  آقای  و  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت 
مددی بشماره ملی 0059256214 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره فعلی انتخاب گردیدند.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)888979( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی هوای فشرده 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  اسیا 

212443 و شناسه ملی 10102538720

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1396,05,10 مورخ  العاده 
تهران  به آدرس  : محل شرکت  اتخاذ شد 
هرسین- تهران-توحید-کوچه  شهر 
زمین زیر  58-طبقه  پرچم-پالک  خیابان 
یافت  تغییر   1457843436  : پستی  کد 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 

اصالح گردید.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان   
)888977( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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 تاسیس شرکت سهامی خاص رهپاد سبز راسا درتاریخ 1396,08,06 به شماره ثبت 517710 به شناسه ملی 14007168868

ساخت،  تولید،   : موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   
خرید،  سنجی،  امکان  پژوهش،  آموزش،  کیفیت،  کنترل  تجهیز،  مهندسی،  فنی  خدمات  مشاوره،  اجرا،  نظارت،  طراحی،  مونتاژ، 
فروش، بازرگانی، واردات، صادرات، توزیع، نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر، نگهداری، تعویض، بسته بندی، پیمانکاری، 
اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، تولید و یا انتقال دانش فنی و امور مرتبط یا مشابه آنها در زمینه صنعت، پتروشیمی، نفت، گاز، 
پلیمر، مواد فلزی و غیر فلزی، کشاورزی، داروسازی، محیط زیست، آب، انرژی، انتقال و توزیع آب برق گاز فاضالب تلفن اینترنت، 
صنعت، الیاف، نساجی، راه و ساختمان، آزمایشگاه های کنترل کیفی مربوط به آنها، و امور مرتبط با آنها با کلیه اشخاص حقوقی و 
حقیقی، داخلی، خارجی، دولتی، عمومی، خصوصی و اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، مشارکت و جذب 
سرمایه گذاری خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و به طور کلی اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران-شهران 
جنوبی-بلوار شهران-کوچه بهار)یابودشهید سعید رحیمیان(-پالک 34طبقه اول کدپستی 1474954687 سرمایه شخصیت حقوقی : 
مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ 35000000 ریال آن توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 123 مورخ 9, 5, 96 بانک ملی ایران شعبه 16 آذر پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران میباشد . اولین 
مدیران : آقای مهدی الهام نیا شماره ملی 0780057872 به سمت مدیرعامل خانم زهرا سمیعی بشماره ملی 4172059491 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای قدرت اله هاشمی مطلق به شماره ملی 4172646581 به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سیامک مطهری 
مقدم به شماره ملی 4284660691 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره، هر یک به تنهایی، همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه، هر یک به تنهایی، با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای علی ایمانی به شماره ملی 0067681451 به 
سمت بازرس علی البدل وآقای محمد نجفی به شماره ملی 0621253944 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند . روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
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 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )888871(
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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.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر به شناسه ملی 10380491187

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسكن آزاد پیام اسكان مهر رأس ساعت 16 روز دوشنبه 
م��ورخ 99/04/16 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل )ع( واقع در تقاط��ع بلوار امامت و آموزگار- به 
س��مت جالل آل احمد برگزار می ش��ود. بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امكان حضور 
آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد، می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد 
دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هرفرد غیر عضو 
تنها یک رأی خواهد بود.     اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 18 
تا 20 روزهای جمعه ، ش��نبه و یكش��نبه 14،13 و 99/04/15 به محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار 
امامت – بین امامت 43و45- پالک 543-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط 

مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :1-تصویب انحالل شرکت تعاونی2-تعیین مكان تصفیه

ضمن��ًا رعایت کلیه پروتكل های اعالمی وزارت بهداش��ت و درمان در خصوص برگزاری جلس��ات برای 
کلیه حاضرین الزامیست

هیئت مدیره - شرکت تعاونی مسكن آزاد پیام اسكان مهر  س
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فراخوان مناقصه ) نوبت اول (
 

 دانش��كده عل��وم پزش��كی ترب��ت جام  در نظ��ر دارد ام��ور خدم��ات مربوط به 
منشی گری و بیمه گری بخشهای بیمارستانهای سجادیه و مهر مادر از واحدهای 

زی��ر مجموعه خود را از طری��ق انجام مناقصه عمومی به بخ��ش خصوصی واگذار 
نماید. اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط می توانند ظرف مدت 11 روز از تاریخ درج 

آگهی با مراجعه به  سایت www.setadiran.ir اسناد و شرایط مناقصه شماره2099091219000006 
را دریاف��ت و حداکث��ر 11 روز پس از پایان مهلت دریافت اس��ناد مناقصه نس��بت به بارگزاری 

اسناد مناقصه اقدام نمایند . قابل ذکر است :  
1- تضمین  شرکت  در مناقصه فوق مبلغ  1/500/000/000 ریال  ضمانتنامه بانكی می باشد.

2- کلیه پیش��نهادات رس��یده حداکثر 3 روز پس از پایان مهلت ارس��ال مدارك در محل  دفتر 
ریاست دانشكده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.

3- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد%ب      
4- تلفن پاسخگویی به سواالت :     05152529412               

جلس��ه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی 
فوق الذکر به ش��ماره ثبت 51664 راس س��اعت 09:00 
روز جمع��ه م��ورخ  1399/04/27 در مح��ل موسس��ه 
فرهنگ��ی منتظری��ه )مس��جد و حس��ینیه موس��ی ب��ن 
جعفر)ع(( واقع در مش��هد، نبش هاشمیه20 با دستور 

جلسه ذیل تشكیل می شود:
از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود با در دست 
داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:   1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398
3- تصویب بودجه سال 1399

4- انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید
یادآوری:

1-  اعضای محترم م��ی توانند حق رای و حضور خود در 
مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
واگذار نمایند، در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود 
حداکث��ر ت��ا 3 رای با وکال��ت و غیر عضو فق��ط یك رای 
وکالتی می تواند داشته باشد. هر یك از اعضا می تواند 
جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت به 
همراه نماینده خود با داش��تن مدارك شناسایی معتبر 
در تاریخ 99/04/26 از س��اعت 9 الی 12 به دفتر شرکت 

مراجعه نمایند.
2- اعضای محترمی که تمایل به کاندید شدن در سمت های

 هیات مدیره و بازرس��ین شرکت را دارند می توانند تا 
قب��ل از زمان برگزاری مجمع عمومی در س��اعات اداری 
به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تكمیل 

نمایند.
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی طالیه داران صحاب صنعت هشتم

س
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )888985(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی باغستان پاسارگاد شهریار به شماره ثبت 2801 و شناسه ملی 10861925950

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,04 و محوز شماره 992,111,43457 مورخه 1399,03,20 ادره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - امیر قاسملو به شماره ملی 4911493739 به سمت بازرس اصلی و مریم قاسملو به شماره ملی 4910901698 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - صورت های مالی سال 1398 به تصویب رسید. - سرمایه شرکت از مبلغ 200,100,000 ریال به مبلغ 1,050,000,000 ریال 
افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - محسن قاسملو به شماره ملی 4900239283 به جای مریم قاسملو به شماره ملی 4910901698 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره و محمد قاسملو به شماره ملی 49000092959 و مصطفی نظری به شماره ملی 49106377567 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )888978(

 آگهی تغییرات شرکت ستاره چیدمان ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 362002 و شناسه ملی 10320142130

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسین میر سعید قاضی به شماره ملی 0062351362 
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 905000000ریال افزایش داد. مینا محبی به شماره ملی 0492294811 با پرداخت 
95000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمدند. سرمایه شرکت از 100000000 ریال به 1095000000افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: سید حسین میر سعید قاضی به شماره ملی 
0062351362 دارنده905000000ریال مینا محبی به شماره ملی 0492294811 دارنده 95000000 ریال تورج عبدی به شماره ملی 0051811448 

دارنده 95000000ریال
س
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9504581 )95/92/2611(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 95/92/2611 شعبه دوم اداره اجرای ثبت مشهد خانم معظمه صابری کدملی 1060739682 به استناد سند ازدواج 
شماره 3537- 1364/5/17 تنظیمی دفتر ازدواج 11 مشهد جهت وصول مهریه خود به مبلغ 10/000/000 ریال )مبلغ 5/360/158/311 ریال بر 
اساس شاخص سال 98( اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر علیه: آقای علی محمد رحیمی کدملی 1063233275 صادر که پس از ابالغ اجراییه مورخه 
1396/1/2، حسب درخواست بستانکار وارده بشماره 1031- 1396/1/31 مالکیت آقای علی محمد رحیمی در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان 
پالک ثبتی 27488 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد واقع امامت 25 پالک 96 بازداشت گردید و سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ آن ذیل 
صفحه 308 دفتر 1232 شماره ثبت 230656 بنام آقای علی محمد رحیمی صادر گردیده است برابر گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری 
وارده بشماره 69929- 1398/12/12 با مشخصات: عرصه وقفی آستان قدس رضوی میباشد به مساحت 250 مترمربع قطعه زمینی به مساحت 250 
مترمربع در محل وجود داشته که به دو قسمت 125 متری تقسیم گردیده است و ملک مزبور دارای 3 دانگ مشاع از 6 دانگ میباشد و قطعه مجاور 
دارای دو سند 1/5 دانگی میباشد و اعیان مجاز 216 مترمربع با مشخصات ساختمان 3 طبقه مسکونی از نوع سازه دیوار باربر یا سقف ضربی آهن 
پوش در 3 طبقه )زیرزمین همکف و اول( نما سنگ درب و پنجره آلومینیوم و فلزی کابینت چوبی و فلزی گاز رومیزی هود کف سرامیک دیوارها 
نقاشی سیستم کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و با یک سری انشعابات منصوبه مجزا از ملک مجاور قدمت حدود 30 سال طبق اعالم؛ متصرف 
ملک در حال حاضر مالک میباشد و حدود اربعه: شماالً بطول ده متر درب و دیواریست به خیابان شرقاً بطول 25 متر دیوار به دیوار اعیان مجاور جنوباً 
بطول ده متر دیوار به دیوار اعیان مجاور غرباً بطول 25 متر دیوار به دیوار اعیان مجاور، با عنایت به جمیع موارد مطروحه با توجه به بررسی های به 
عمل آمده ارزش ملک فوق الذکر مبلغ 12/000/000/000 ریال برآورد و اعالم میگردد. و برابر گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 61782- 1398/11/8 
ملک در تصرف آقای علی محمد رحیمی )مدیون( میباش��د دارای دوبلکس؛ زیرزمین و طبقه همکف و اول که بصورت دوبلکس میباش��د که برابر 
اعتراض مدیون مراتب گزارش و در هیئت محترم نظارت مطرح و بموجب رأی هیئت نظارت به شماره 139618706094000536- 1396/8/3 
یک دانگ و نیم از مالکیت مدیون مستثنیات دین است و ادامه عملیات اجرائی نسبت به یک دانگ و نیم بالمانع است. و برابر نامه 1398/5/28- 
139885606004006583 دفتر امالک بازداشتی غیر از بازداشت شعبه دوم سوابق بازداشتی ندارد. با توجه به قطعیت ارزیابی در روز شنبه مورخه 
1399/4/21 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 27488 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد از 
مبلغ 3/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 150/000/000 ریال نیم عشر دولتی 
و مبلغ 120/000/000 ریال حق مزایده که طبق ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهیهای مربوطه فوق و همچنین بدهی های آب و برق و گاز حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده 
برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقرات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 
و محل تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم مهریه اجرای ثبت 
برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9902704 م.الف 852  آ-9902704
تاریخ انتشار آگهی: 1399/4/4

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به آقای احسان حیدری فرزندعیدی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمود فراست همت 
آبادی دادخواستی به خواسته تنظیم سند تراکتور به ش پالک 16ک765-31بطرفیت شما به شعبه دوم شورای حل 
اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,126ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه99,4,25ساعت 7عصر وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه زوم شهرستان باخرز به نشانی بلوار امام خمینی جنب دفتر 
نماینده مجلس مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.آ-9902679
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف باخرز

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001004361  � 1398/11/28 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 آقای درویش کیانی فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه397 و شماره ملی 0651286352   
نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 105/09 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی 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 تسلیم و پس از اخذ رسید،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-9902648
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/04                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/19                          

علی فضلی      -    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 99/284مورخ 26 /03/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیاوش 
زارعی  فرزند حبیب اله  بش��ماره شناس��نامه  786 صادره ازاس��دآباد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مس��احت 55267/99 متر مربع در قس��متی از پالک 37 اصلی  جهت الحاق به ملک دیگر متقاضی 37/26 اصلی 
علی آباد پیرشمس الدین واقع دراسدآباد اراضی علی آباد پیرشمس الدین خریداری با واسطه از مالکان رسمی آقایان 
حبیب اهلل زارعی و علی داد زارعی و صفر سلطانی حق مراد   محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )102( آ-9902646

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/4              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد – کامران متقی

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 

مصوب90/9/20امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- برابر رای شماره139860306007000327-99/03/3  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بابک ساالری 
نیا  در ششدانگ  یک باب منزل مساحت 278,85 مترمربع پالک 4 فرعی از 3 اصلی واقع در خراسان  رضوی بخش 

13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای امیر کریمی تیموری محرز گردیده است  
2- برابر رای شماره 139960306007000330-99/03/3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منظر دل ارام 
احمدی  در یک باب  مغازه به مساحت 28 مترمربع پالک 2 فرعی از 493 اصلی بخش13مشهد خریداری از مالک 

رسمی آقای  غالم نبی دل آرام احمدی محرز گردیده است.
3- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000328-99/03/03  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان 
ش��هابی در یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 150 مترمربع پ��الک7167 از 517 فرع��ی  از 166 اصلی  واقع 

درخراسان رضوی  بخش13مشهد خریداری از مالک رسمی مژگان  شهاب  احمدی محرز گردیده  است 
4- برابر رای ش��ماره139960306007000195-99/02/8  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم احمد 
غالمی  در ششدانگ  یک قطعه زمین  مزروعی مشتمل بر تاسیسات گلخانه به مساحت 353268 مترمربع پالک  
از 169 اصلی  واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالکیت رس��می کل ورثه عبدالرئوف جریر 

احمدی  محرز گردیده است0
5- براب��ر رای ش��ماره139960306007000325-99/03/03تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای محمود 
روس��تائی در شش��دانگ یک باب منزل  به مساحت 205,10 مترمربع پالک  704 اصلی   واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای محمود  روستائی  محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139960306007000312-99/03/01  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین 
یوسفی تازیک رونجی  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 237 مترمربع پالک 381 فرعی از 57- اصلی  واقع در 

خراسان  رضوی بخش 13  مشهد خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین  اسماعیل  پور محرز گردیده است.
7- برابر رای ش��ماره139960306007000322-1399/03/01 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
علی قربانی در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 170,20 مترمربع پالک 381 فرعی از 57 اصلی  در خراسان 
رضوی بخش 13مشهد خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی و علی جمعه دلشاد شاه  حسینی محرز گردیده است.

8- برابر رای شماره139960306007000255-99/02/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آیدا حشمتی  
در  شش��دانگ ساختمان مسکونی به مس��احت 178/20مترمربع پالک6 فرعی از 3 اصلی واقع در خراسان  رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای امیر کریمی تیموری  محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139960306007000326-99/03/1 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف منصوری  
در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی مساحت 337,40 مترمربع پالک 4525 فرعی از4 فرعی از 3- اصلی  واقع 

در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای اسداله منصوری محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139960306007000324-99/03/01  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل 
س��راج احمدی  در ششدانگ ساختمان  به مس��احت496,10 مترمربع پالک فرعی از 864 اصلی واقع در خراسان  

رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای  اسماعیل سراج احمدی محرز گردیده است
11- براب��ر رای ش��ماره139960306007000329-99/03/3  تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
حسنی طبسی در ششدانگ یک باب منزل مساحت 220 مترمربع پالک 24 و29 فرعی از 1451 اصلی   واقع در 
خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای غالمنبی زنگنه ومالکیت مشاعی متقاضی  محرز 

گردیده است.
13برابر رای ش��ماره139960306007000254-99/02/23 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر 
نوری در شش��دانگ منزل به مس��احت 148,10 مترمربع پالک فرعی از 554 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
13 مش��هد  خریداری از مالک رسمی آقای غالمرسول  ش��مس الدین احمدی  محرز گردیده است. 14-برابر رای 
ش��ماره139960306007000372-99/03/13  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل سراج احمدی  

در یک باب س��اختمان مسکونی به مس��احت 224/90 مترمربع پالک فرعی از 864 اصلی واقع درخراسان رضوی 
خریداری از مالک رسمی مشاعی خودش محرز گردیده است.

15-برابر رای شماره139960306007000362-99/03/13 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم دری امیری 
فرد  در ششدانگ منزل مساحت 139,40 مترمربع پالک 6فرعی فرعی از 3اصلی  واقع درخراسان رضوی بخش 13 

مشهد خریداری از مالک رسمی بانو همایون کریمی فرد محرز گردیده است.
16-برابر رای ش��ماره139960306007000374-99/03/13  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوس��ف 
علیپور  در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 91,75 مترمربع پالک 8 فرعی از 726- اصلی  واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم ابراهیمی سراب   محرز گردیده است
16-برابر رای شماره139960306007000377-99/3/13 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا فیضی در 
ششدانگ منزل  به مساحت 119,5 مترمربع پالک فرعی از 730 اصلی واقع در خراسان رضوی خریداری از مالک 

رسمی خانم صدیقه ماهروخی محرز گردیده است.
 آگهی اصالحی

1-پی��رو آگهی روزنام��ه قدس   وروزنامه  یادگارروز هردو به  تاریخه��ای  98/11/02 و98/11/17 تصرفات مالکانه 
وبالمعارض غالم احمدمرادی درسه دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 165مترمربع پالک 864-
اصلی واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن ششدانگ منزل نیمه اسکلت 

بمساحت 154مترمربع ازپالک 10فرعی از 864-اصلی  می باشد..
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ-9901944
تاریخ انتشار نوبت اول :99/03/19
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/04/04

سیدمجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر کالسه 231-98رأی شماره139960307114000106هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نگین رحمانی فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 0860996042صادره از  قوچان درششدانگ یکبا 
ب خانه به مساحت 859/50 مترمربع  تمامی پالک 878اصلی قطعه یک شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری 
ازمالک رسمی براتعلی ،محمدرضا،فاطمه،زرافشان وخدیجه شهرت همگی شادفر محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9901959

تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/19  -  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/04/04
صمد ابراهیم زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیی��ن و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139960318603000444مورخ 1399/01/27 هیئ��ت موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای کاوه ایرانخواه نمینی فرزند نادر  به ش��ماره شناس��نامه 
908 صادره ازاصفهان  در قریه ش��الکو  در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به 
مس��احت 291/50 متر مربع پالک فرعی 39196 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 347 از اصلی 
77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی هدایتی شالکوهی محرز 

گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف 452  آ-9901937
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/04 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139960318603000441مورخ 1399/01/27 هیئ��ت موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای کاوه ایرانخواه نمینی فرزند نادر  به ش��ماره شناس��نامه 
908 صادره ازاصفهان  در قریه ش��الکو  در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به 
مس��احت 300/96 متر مربع پالک فرعی 39195 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 347 از اصلی 
77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی هدایتی شالکوهی محرز 

گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف 454 آ-9901943
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/04 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده   
)نوبت اول(     تاریخ انتشار:1399/04/04

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی  مسکن 
شماره 9 مش��اغل آزاد ایالم در س��اعت 10 صبح روز 
دوشنبه مورخ  16/ 99/04 در محل پروژه مسکن مهر 
شماره 9 واقع در ایالم- بلوار شهرداری محل پروژه 
مسکن مهر شماره 9 تشکیل میگردد. از عموم اعضاء 
دعوت بعمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور 
حضور به هم رسانند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء 
در جلسه ضروری و در صورت عدم حضور برابر مفاد 
اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 

متخذه در جمع مؤثر نخواهد بود.
 ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را به 
یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء 
واگذار کند.  محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی 
واقع در محل پروژه مس��کن مهر شماره 9 می باشد.

دستور جلسه:
1-گزارش��ی  از عملکرد ش��رکت توسط هیئت مدیره

2- تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی و انتخاب 
هیئت تسویه

3-مأموریت ثبت تصمیمات حاصله  به هیئت مدیره 
 عباس خاتون زاده - رئیس هیئت مدیره  

مسکن شماره 9 مشاغل آزاد ایالم   س
99

02
70
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قدس: قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در 
پاســخ به پرســش خبرنگار قدس گفت: تمامی 
پروژه های عمرانی آستان قدس رضوی در راستای 
خدمات رســانی به مردم و گره گشایی از مشکات 
آنان بوده و عموم مردم، کشاورزان و... از این پروژه ها 

بهره مند می شوند.

 با رعایت غبطه وقف »
با مستأجران همکاری می کنیم

خاکسار قهرودی گفت: در مورد کمک و مساعدت 
در زمینه بخشش یا تخفیف اجاره بهای مغازه ها و 
اماک تجاری که در اختیار مســتأجران آســتان 
قدس رضوی است با موافقت تولیت محترم در این 
شرایط کرونایی که در سه ماه اخیر در کشور حاکم 
بوده است، اجاره بهای دو ماه و برای مستأجرانی که 

در اطراف حرم مطهر رضوی قرار داشتند حتی ماه 
سوم هم با موافقت تولیت محترم بخشیده شد.

وی تأکید کرد: در هر بخشی از آستان قدس رضوی 
با رعایت غبطه وقف و اجرای نیات واقفان کمک و 
مساعدت های الزم برای مردم و مستأجران با رعایت 

ضوابط و مقررات انجام شده است.

تعیین تکلیف اراضی، ساخت بزرگراه مشهد، »
چناران، قوچان را کند کرده

خاکســار قهــرودی در پاســخ به پرســش دیگر 
خبرنگار قدس مبنی بر سرنوشت ساخت بزرگراه 
مشــهد، چناران، قوچان که در زمان تولیت سابق 

آســتان قدس رضوی مراحل اجرایی آن آغاز شده 
بود نیز گفت: این پــروژه با توافق بین وزارت راه و 
شهرسازی، آستان قدس رضوی و سایر بخش ها و 
دستگاه های ذی ربط انجام می شود، البته با تغییراتی 
که مدیریت بخشی از این پروژه که مربوط به آستان 
قدس رضوی می شود یک مقداری سرعت پیشرفت 
پروژه کاهش یافته بود که امیدواریم با همکاری و 
هماهنگی مسئوالن مربوط سرعت بیشتری در این 
پروژه حاصل شود، البته پنج کیلومتر ابتدایی این 
پروژه با شهرداری مشــهد است و یک مقداری از 
کارهایی که اجرای پروژه را زمانبر می کند تعیین 
تکلیف اراضی و زمین های در مسیر این پروژه است.

دریافت مجوز برای تولید سه داروی جدید»
وی در ادامــه به چنــد پروژه دیگر کــه در دهه 
کرامت افتتاح و مورد بهره بــرداری قرار می گیرد 
و در راستای خدمات رســانی به عموم مردم بوده 
و منافع حاصل از آن به اقشــار مختلف مردم در 
قالب ارائه خدمات متنوع بازمی گردد اشــاره کرد.

افتتاح کارگاه تولید فرش دســتی در شــهر راور 
استان کرمان، تاش داروسازی ثامن برای دریافت 
مجوز از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای 
تولید ســه داروی جدید، افتتــاح بخش و مرکز 
دندان پزشکی، اتاق های عمل جدید و آزمایشگاه  و 
سایت جدید بیمارستان رضوی و پروژه های آبیاری 
زیرسطحی در کشت و صنعت مزرعه نمونه بخشی 
از آن پروژه ها بود که قائم مقام تولیت آستان قدس 

رضوی به آن اشاره کرد. 

مصطفی خاکسار قهرودی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس: 
همه پروژه های عمرانی آستان قدس برای گره گشایی از کار مردم است 



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©کفاشیان: کاندیدای انتخابات فوتبال نمی شوم

ایسنا:علی کفاشــیان پس از حضور در 
فدراسیون فوتبال درباره حواشی مربوط 
به بازگشــتش به این فدراسیون اظهار 
کرد: بنده از انتخابات قبلی عضو هیئت 
رئیسه و نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
هســتم. پس از اتمام مدت محرومیت، 
تصمیم گرفتم به فدراسیون بیایم و با 
هیئت رئیســه همکاری کنم. وی در واکنش به اینکه کفاشیان برای مهندسی 
کردن انتخابات به ســود وزارت ورزش وارد فدراسیون فوتبال شده است گفت: 
اگر افراد خاصی هم قصد مهندسی انتخابات را داشته باشند، مجمع فدراسیون 

فوتبال برای مهندسی کردن نیامده است.
 نظر من هم روی هیچ فرد و شخص خاصی نیست. بنده االن ۶۵ ساله هستم 
و نمی توانم در دور بعد نامزد شــوم. اگر سرپرست فدراسیون بخواهد امضاهای 
قانونی انجام دهد نباید بازنشسته باشد. اساس نامه حکم می کند که نایب رئیس 
اول سرپرست شود اما بازنشسته ها نمی توانند رئیس شوند. کفاشیان درباره اینکه 
گفته می شود بازگشت او به فدراسیون فوتبال بی احترامی به خودش است گفت: 
من برای دور جدید در فوتبال نیستم. فقط برای کمک به برگزاری انتخابات و 

اصالح اساس نامه باز می گردم.

فرصت اصالح تا هشتم تیرماه

فیفا اساس نامه را دوباره برگرداند©
ورزش: اساس نامه پیشــنهادی فدراسیون فوتبال مجدداً از فیفا به فدراسیون 
بازگردانده شــد.روند اصالح اساس نامه فدراسیون فوتبال ایران از حالت بحرانی 
خارج شده و در یک مسیر تدریجی قرار گرفته و فیفا در نامه ای که روز گذشته 
به فدراسیون اعالم کرده، روی نسخه اساس نامه ارسالی به فدراسیون به دبیرکل 

مهدی محمدنبی ابالغ کرده است. 
فدراسیون تا هشتم تیر برای اصالح موارد مورد نظر فیفا فرصت دارد.مهم ترین 
اصالح باقی مانده مربوط به موضوع اســتفاده از کلمه عمومی در اســاس نامه 

فدراسیون فوتبال است که هنوز مورد تأیید فیفا قرار نگرفته.
 اگرچه فدراسیون با ارسال توضیحاتی، استفاده از این کلمه مطابق با ساختارهای 

ایران را قانونی می داند.

منصوریان و استیلی به تیم ملی جوانان نَه گفتند ©
ورزش: حمید استیلی در مصاحبه ای 
گفت: فدراســیون فوتبال هدایت تیم 
ملــی جوانان را به وی پیشــنهاد داده 
بود اما این پیشــنهاد را به خاطر عدم 
شناخت از تیم و همچنین فرصت کم 
باقی مانده تا شروع بازی ها قبول نکرده 
است. کمیته فنی توأم با صحبت هایی 
که با حمید استیلی داشت با علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم ذوب آهن 
هم مذاکره کرد اما به نظر می رســد پاسخ علیرضا منصوریان هم به فدراسیون 
فوتبال همان پاسخ حمید استیلی بود. سیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم 

ملی جوانان به تازگی از هدایت این تیم کناره گیری کرده است.

به خاطر تیم ملی؛ اشکان برمی گردد ©
ورزش: باشــگاه تراکتور اعالم کرد: اشکان در تمرینات این تیم حضور ندارد به 
این خاطر که شــیوع ویروس کرونا در ایران خانواده اش را نگران کرده و برای 
حضور در تمرینات تیم و همراهی تیم در ادامه بازی های لیگ برتر تردید دارد. 
اشــکان در صورت عدم حضور در اردوی تراکتور و همراهی نکردن این تیم در 
بازی های باقی مانده شــانس کمی برای همراهی تیم ملی در بازی های مهر ماه 
خواهد داشــت؛ به همین خاطر در تالش اســت با متقاعد کردن خانواده اش 

تصمیم خود را تغییر داده و به تبریز برگردد. 

غیبت دو هفته ای مربی »شهرخودرو« ©
ورزش: در حالــی کــه به تازگی اســتفانو کوزین دســتیار ایتالیایی مجتبی 
سرآســیایی به ایران بازگشته، حدود دو هفته است از یکی از دستیاران ایرانی 
سرمربی مشهدی ها خبری نیست تا بعد از دوری دو هفته ای سیدعباسی باز هم 

یک نفر از کادر فنی شهرخودرو غایب باشد. 
مصطفی صداقت که شایعاتی در مورد ابتالیش به کرونا شنیده می شد در توضیح 
علت غیبت خود گفت: من دوبار در تمرینات تیم تســت کرونا داده ام و هر دو 
بار هم تست من منفی بوده است اما متأسفانه از دو هفته قبل مبتال به ویروس 
آنفلوانزایی شدم که واقعاً زمینگیرم کرده و تازه چند روز است که شرایط نسبتاً 

پایداری پیدا کرده ام.

نشست اسکوچیچ و 16 مربی لیگ برتری ©
ورزش: بــا تالش کمیته فنی به زودی 
نشست میان اسکوچیچ  سرمربی تیم 
ملــی و مربیان لیگ برتــری در کمپ 
تیم های ملی برگزار خواهد شــد. این 
خبر را مرتضی محصص رئیس کمیته 
فنی فدراســیون فوتبال اعالم کرد: این 
نشست پیش از آغاز دور جدید تمرینات 
تیم های ملی و بازی با تیم های هنگ کنگ و کامبوج برگزار خواهد شد. هدف 
از برگزاری این نشست تعامل بین سرمربی تیم ملی و مربیان لیگ برتری است. 
این برای نخســتین بار نیست که فدراســیون فوتبال بین سرمربی تیم ملی و 

مربیان تیم های لیگ برتری نشست می گذارد. 

 ذوب آهن در شکایت از مطهری©
 به CAS موفق می شود؟

ورزش: با مطالعه دقیق قرارداد ارسالن مطهری با ذوب آهن متوجه می شویم این 
بازیکن به دلیل عدم اجرای تعهدات باشگاه ذوب آهن از این تیم جدا شده است. 
پس از این جدایی، باشگاه ذوب آهن از این نقل و انتقال به کمیته تعیین وضعیت 
شکایت کرد که مورد قبول واقع نشد ولی باشگاه ذوب آهن حاال به کمیته استیناف 
شــکایت کرده و درصدد است اگر نتیجه نگیرد شکایت خود را به CAS ببرد. 
جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در آخرین توضیحی که درباره روند 
دنبال کردن پرونده انتقال ارسالن مطهری داشته این طور توضیح داده است: »یکی 
از بندهای قرارداد ارسالن مطهری این بود که هر زمان خواست می تواند قراردادش 
را فسخ کند. همچنین جدول زمان بندی برای پرداخت قرارداد او وجود داشت«.

ادامه تاریخی ترین لیگ برتر از امروز در حضور کرونا

استقالل در کوره فوالد
سینا حسینی: آغــاز رقابت های فوتبال پساکرونا با دوئل 
جواد نکونام و فرهاد مجیدی بدون تردید جاذبه های فراوانی 
را به همراه خواهد داشت به ویژه که هر یک از دو تیم بتوانند 
برنده این جدال ســخت و طاقت فرسا باشند می توانند در 
قامت یک مدعی ظاهر شوند و برای سایر تیم های باالنشین 

به تهدیدی جدی تبدیل شوند.

نبرد در گرما»
آبی های پایتخت که تا به اینجــای کار در کارنامه خود با 
اســتراماچونی و فرهاد مجیدی ۱۰ برد، ۶ تساوی و چهار 
باخت کسب کرده اند در برابر فوالد به دنبال هر سه امتیاز 
بازی هســتند تا عملکرد نه چندان خوب خود را با شروع 
مسابقات جبران کنند هر چند نباید فراموش کرد که آن ها 

در اهــواز و در گرمای هوای نزدیــک به ۴۰ درجه 
میــدان سانتیگراد  بــه 

می رونــد. 
یکی  واقع  در 
ازنکات تأثیرگذاردر 
بازی ها که کمتر  نتایج 
بــه آن پرداخته  شــده، 
لیگ  اجبــاری  برگزاری 
در فصل تابســتان است 
کــه با توجه بــه اینکه 
رده بندی  جــدول  در 
شاهد پنج تیم )فوالد 
صنعت  خوزستان، 
آبــادان، نفت  نفت 
ســلیمان،  مسجد 
پارس جنوبی جم، 
بوشهر(  شاهین 
از منطقــه گرم 
آب وهوایی 
هســتیم 

این امر می توانــد کار را برای تیم های میهمان بیش از هر 
زمانی ســخت کند. البته وضعیت اســتقالل از این منظر 
سخت تراز سایر تیم های حاضر در لیگ برتر خواهد بود. این 
درحالی   است اگر لیگ روند عادی خود را پی می گرفت این 
قرعه می توانست برای شاگردان مجیدی یک امر مثبت تلقی 
شود.حاال فرهاد مجیدی عالوه بر چالش های زیادی که این 
روزها باید چاره ای برای حل آن ها بیندیشد، باید فکری هم 
به حال گرمای طاقت فرسای جنوب کشور بکند که با توجه 
به برنامه های اعالم شــده از سوی سازمان لیگ آن ها باید در 
چهار دیدار خارج از خانه به دیدار رقبایی بروند که در مناطق 

گرمسیری میزبان این تیم خواهند بود.

 استقالل بدون»
 شاه مهره ها

اســتقاللی ها هم امیدوار بودند تا 
بازی های لیگ نوزدهم به واسطه کرونا منتفی شود اما 
پس از قطعی شدن مسابقات تا به امروز سه بار تست داده اند 
تا همه چیز برای انجام این بازی ایده آل مهیا شود، آبی های 
پایتخت در این بازی فرشید اسماعیلی مهره کلیدی خود را 
کــه به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در جمع خود 
می بینند، اما مرتضی تبریزی و آذری را به واسطه پاره گی 
رباط صلیبی از دست دادند تا بحران مصدومیت و کابوس 
رباط صلیبی هواداران استقالل را به شدت آزار دهد. در این 

بین حضور دیاباته هم در پرده ای از ابهام قرار دارد.
شاگردان مجیدی، در ۱۰ بازی باقی مانده خود باید به مصاف 
حریفان سرســختی بروند و این موضوع احتمال قهرمانی 
آن ها در لیگ را کم رنگ ترمی کند هر چند این گفته ها تنها 
روی کاغذ است و امکان قهرمانی آبی ها همچنان وجود دارد.

غیبت پاتوسی»
اما مهم ترین حاشــیه دیدار بین فوالد و استقالل غیبت 
آیاندا پاتوسی هافبک سرشناس فوالدی هاست که سابقه 
حضور در استقالل را داشته است. بر اساس گفته مدیران 
باشــگاه فوالد این بازیکن همچنان در کشــور آفریقای 
جنوبی بوده و اجازه خروج از این کشــور را ندارد. باشگاه 
فوالد بســیار تالش کرد تا این بازیکن را در ترکیب خود 
مقابل استقالل داشته باشــد اما تا به امروز تالش آن ها 

بی فایده بوده است.بی شــک تیمی بــه مانند فوالد قطعاً 
می تواند بدون حضــور این بازیکن نمایش درخشــانی 
داشته باشــد چراکه نظم و انضباط تیمی نزد فوالدی ها 
حرف اول را می زند و پیش از این آن ها نشــان دادند که 

خــود بدون کاپیتــان و مهره کلیدی 
می تواننــد حریفــان را به زانو 

درآورند.

پساکرونا»
این  برگــزاری 

دیدار 

مهیج 
البته بــدون حضور 
زیر  و  تماشــاگران 
فوتبال  کرونا  سایه 
در دوران پساکرونا 
در ایــران هم آغاز 
خواهــد شــد تا 
یک بار دیگر فوتبال 
دوســتان شــاهد 
انجام بازی های لیگ 

برتر باشند تا تکلیف 
تیم های  و  قهرمــان 
ســقوط کننــده به 

اول  لیگ دســته 
روشــن شود..

شاگردان 
مجیدی، در 1۰ 
بازی باقی مانده 
خود باید به 

مصاف حریفان 
سرسختی 
بروند و این 
موضوع 
احتمال 

قهرمانی آن ها 
در لیگ را کم 
رنگ ترمی کند 

بـــــرش

بهروان: بعید است لیگ آخر مرداد کلید بخورد   میزان: مشاور سازمان لیگ گفت: هیچ دلیلی برای برگزاری نیمه کاره لیگ وجود ندارد و لیگ نوزدهم به صورت کامل برگزار می شود.غالمرضا بهروان 
در ارتباط با زمان آغاز لیگ بیستم، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط متغیری که در آن قرار داریم و هنوز تکلیف لیگ نوزدهم مشخص نشده، نمی توان زمان آغاز لیگ بیستم را پیش بینی کرد. با توجه به اینکه 

لیگ نوزدهم به طول انجامیده و زمان بین دو فصل هم باید حداقل ۶۰ روز باشد بعید است که لیگ بیستم آخر مرداد آغاز شود. ممکن است لیگ بیستم آخر شهریور، مهر یا آبان برگزار شود.

ضد حمله

ورزش در سیما
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 لشکرکشی جودوکاران©
CAS به 

ورزش: رئیــس فدراســیون جــودو حضور 
درخشان در این فدراســیون را به دلیل حل 
موضوع تعلیــق جودو ایــران در دادگاه های 
بین المللی دانست.آرش میراسماعیلی رئیس 
فدراسیون جودو در مورد تیم اعزامی ایران به 
دادگاه CAS در مورد تعلیق جودو ایران گفت: 
آقای داورزنی، زارعی)سرمربی وقت تیم ملی(، 
آقای ســجادی و من، تیم اعزامی هستیم که 
۲۶ شــهریور در دادگاه حضور پیدا می کنیم. 
الیحه ارسال شده اما الیحه نهایی تا دو یا سه 

هفته آینده ارسال می شود. 
رئیس فدراســیون جــودو در مــورد محمد 
منصوری سرمربی ســابق تیم ملی گفت: او 
روز گذشــته مصاحبه کــرده و حتی گالیه 
کرده است. امروز به صدا و سیما نامه می زنم. 
این شــخص حاشــیه های زیادی داشته و با 

شبکه های معاند هم مصاحبه کرده است.

 صعود دو پله ای حسینی©
 و مردانی در رنکینگ 

فدراسیون جهانی تکواندو
ورزش: در جدیدتریــن رنکینگ برترین های 
تکواندو جهان، میرهاشــم حسینی و سجاد 

مردانی دو پله صعود کردند. 
در رده بندی اعالم شــده از سوی فدراسیون 
جهانی، آرمیــن هادی پور نماینده وزن ۵۸- 
کیلوگرم ایــران بــا ۴۴/۲۹۸ امتیاز جایگاه 
ششمی خود را حفظ کرد؛ فرزان عاشورزاده 
دیگــر تکواندوکار این وزن نیــز با ۵۱/۱۲۷ 
امتیاز در جایگاه بیســت و نهمی قرار دارد.
در وزن ۶۸- کیلوگرم میرهاشــم حسینی با 
دو پله صعود و ۵۶/۲۸۸ امتیاز در رده پنجم 
جای گرفت، ســروش احمــدی با ۹۴/۱۹۹ 
امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص 
داده و امیرمحمد بخشــی نیــز با ۹۴/۱۲۵ 
امتیاز رده بیست و هفتم را به نام خود ثبت 

کرده است.

خسروی وفا: استعفای رضایی ©
به دستم نرسیده است

ورزش: محمود خســروی وفا، رئیس کمیته 
پارالمپیــک گفت: هنــوز هیچ اســتعفایی 
از رضایی به دســتم نرســیده اســت و نبود 
او ضربــه بــه ورزش کشــور وارد می کنــد. 
رضایی تنها موضوعی را در هیئت رئیسه کمیته 
پارالمپیــک مطرح کرد و گفت که می خواهم 
کم کم به زندگی شــخصی خودم برســم و از 
ورزش فاصله بگیرم. البته همه اعضای هیئت 
رئیسه با این درخواســت مخالفت کردند. از 
او خواسته شــد که دبیرکلی یا سرمربیگری 
تیــم ملــی را ادامه دهد چون نبــود رضایی 
ضربــه ای به ورزش کشــور وارد خواهد کرد.

 صمد: دوست دارم پس ©
از المپیک خداحافظی کنم 

ورزش: صمد نیکخــواه بهرامی کاپیتان تیم 
ملی بســکتبال می گوید: به غیر از فوتبال که 
تافته جدا بافته است سایر رشته ها پول برای به 

خدمت گرفتن مربی درجه یک ندارند.
نیکخواه بهرامی در خصوص حضور در المپیک 
با مربی ایرانی بهتر است یا مربی خارجی گفت: 
تفاوتی بین مربیان خــوب داخلی با مربیان 
خارجی قائل نمی شوم، کما اینکه مربیان سطح 
باالی خارجی که می توانند حرفی برای گفتن 
داشته باشــند، با توجه به شرایط دنیا و مبلغ 
قراردادیشان در ایران حضور پیدا نخواهند کرد 
و با بودجه هایی که فدراســیون های ما دارند 

بهتر از مربیان داخلی پیدا نمی کنیم.
کاپیتــان تیم ملــی بســکتبال در پایان در 
خصوص زمان خداحافظیش از میادین چنین 
گفت: برای خداحافظی عجله ای ندارم  و اینکه 
برای بار دوم بتوانم با پیراهن تیم ملی ایران در 
المپیک حضور داشته باشم افتخاری است که 
نصیب هر کسی نخواهد شد و ترجیحم بر این 
است اگر سال آینده آماده بودم و توان خدمت 
به  تیم ملی کشورم را داشتم پس از المپیک 

خداحافظی می کنم.

حیدری: دبیر می تواند پول ©
خوبی به کشتی بیاورد

ورزش: علیرضــا حیدری با اشــاره به اینکه 
فدراســیون کشــتی به عنوان ورزش ملی و 
المپیکی ایران نیاز به بودجه بیشــتری دارد 
اظهار کرد: قطعاً کشــتی بودجه بیشــتری 
می خواهد، دبیرهــم گفته بودجه می آورد که 
در واقعیت هم می تواند پول به کشتی بیاورد. 
چــون او در حوزه هایی کار کرده که می تواند 
برای کشــتی بودجه خوبی بیاورد. در کنارش 
بودجه دولتی هم باشد، چون همیشه از کشتی 

توقع مدال وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دوست دارد 
بار دیگر در کشتی کار فنی انجام دهد؟ تصریح 
کرد: نه، آن موقع که آمدم زمانش اشتباه بود 
و بدون فکر آمده بودم، اما این بار بخواهم بیایم 
با فکر می آیم، طوری که به کل کشتی کشور 

کمک کند.

منهای فوتبال

ثبت رکورد جدید رونالدوتوماس مونیه  در دورتموندجوکوویچ کرونا  گرفتآگوئرو زیر تیغ جراحی
 ورزش  مصدومیت سرخیو آگوئرو همان طور 
کــه پپ گواردیوال حدس می زد شــدید از آب 
درآمده و او برای درمان آن باید زیر تیغ جراحان 
برود. طبق اعالم پدر و مدیر برنامه های آگوئرو 
این مهاجــم آرژانتینی برای درمان مصدومیت 
مینیســک زانوی پای چپ خود، پنجشنبه یا 
جمعه در شــهر بارســلونا تحت عمل جراحی 
قــرار می گیرد و به این ترتیب احتمال دارد که 
تا پایــان فصل رقابت  های داخلی 
باشــد.  خانه نشــین  انگلیس 
مصدومیت سنگین آگوئرو که 
در دیــدار مقابــل برنلی اتفاق 
افتاد دقیقــاً از همان ناحیه ای 
اســت که از یک هفته 
پیــش آزارش می داد. 

 ورزش  در روزهای اخیر چند ورزشکار شرکت 
 کننده در تــور آدریا به ویــروس کرونا مبتال 
شده اند و حاال نوواک جوکوویچ نیز اعالم کرد 
تست او نیز مثبت بوده است. مرد شماره یک 
تنیــس جهان می گوید: »هر کاری که در یک 
ماه گذشته انجام دادیم، با خلوص قلبی و نیت 
صمیمانه بوده اســت. این مسابقات به معنای 
اتحاد و به اشتراک گذاشتن پیام همبستگی و 

دلسوزی در سراسر منطقه بود. 
متاسفانه ویروس هنوز وجود 
دارد و ایــن یــک واقعیت 
جدید است که ما هنوز یاد 
می گیریم با آن کنار بیاییم 

و با این بیماری زندگی 
کنیم.«

 ورزش   توماس مونیه دفاع راســت بلژیکی 
پاری  سن ژرمن برای عقد قراردادی چهار ساله 
با بروسیا دورتموند به توافق رسیده است. مونیه 
که این فصل نامش در فهرست بازیکنان پاریس 
برای شرکت در لیگ قهرمانان اروپا قرار ندارد، 
هفت روز دیگر قراردادش با قهرمان لوشامپیونه 
به پایان می رسد و بازیکن آزاد می شود. به این 
ترتیب جذب او برای دورتموند هیچ هزینه ای 

با  او  دربرنخواهد داشــت. 
پاریسی ها دو بار قهرمان 
لوشامپیونا، دو بار قهرمان 
جــام حذفــی و دو بار 

جــام  قهرمــان 
فرانسه  اتحادیه 

شد.

 ورزش  تیــم یوونتوس در حالــی بامداد 
سه شنبه در نخستین بازی خود با از سرگیری 
ســری آ ایتالیا و در هفته بیست وهفتم این 
رقابت هــا با نتیجه ۲ بر صفــر میزبان خود، 
بولونیا را از پیش رو برداشــت و صدرنشینی 
خود را استحکام بخشید که کریستیانو رونالدو 
رکورد جدیدی را از خود در باالترین ســطح 

باشــگاهی  ایتالیا به جا گذاشت. فوتبال 
ه  ر ق ســتا پرتغالی یوونتوس فو

از با گلی که در   ۲3 دقیقــه 
نقطــه  ثمر روی  به  پنالتی 
به بهترین گلزن رساند، تبدیل 
لــی  تغا این پر تاریخ 

.رقابت ها  شد

چهره ها

 ورزش    به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، 
مهدی ترابی درباره آخرین وضعیت خود پس 
از پشت سرگذاشتن مصدومیت گفت: خدا را 
شکر شرایط خیلی خوبی دارم. البته از محل 
مصدومیت جزئی که داشتم MRI گرفتم تا 
خیالم راحت شــود. یکی دو روز به صورت 
اختصاصــی تمرین کردم و از روز گذشــته 
هم در تمرینات گروهی حاضر شدم و بدون 

مشکل با تیم تمرین خواهم کرد.

برد روحیه بخش»
شماره ۹ پرســپولیس درباره وضعیت تیم 
در آســتانه آغــاز مجدد لیگ برتــر افزود: 
خوشــبختانه خوب است با تمریناتی که در 
روزهای گذشته انجام دادیم به آمادگی خیلی 
خوبی رسیدیم. فقط به دلیل تعطیلی بازی ها 
از شرایط مسابقه دور بودیم که با انجام چهار 
بازی دوستانه این وضعیت خیلی بهتر شده 
اســت. االن برای ما مهم ترین موضوع بازی 
اول با پیکان اســت و امیدوارم در این بازی 
عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم. یک برد 
روحیه بخش در این بازی می تواند شرایط ما 

را بهتر از این هم بکند.
ترابــی در مــورد آخریــن بازی دوســتانه 
پرسپولیس مقابل شهرخودرو و نتیجه خوبی 
که در این بازی بدست آمد افزود: شهرخودرو 
تیم خوبی اســت اما مقابل این تیم عملکرد 

خیلی بهتری داشــتیم. شــرایط این بازی 
دقیقاً مثل یک بازی محکــم در لیگ برتر 
بود چرا که شهرخودرو با تیم اصلی به بازی 
آمد و هر دو تیم خیلی محکم بازی کردند. 
خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس اهداف کادر 
فنی را به خوبی در زمین پیاده کردند و برد 
خوبی هم بدســت آوردیم. االن روحیه تیم 
واقعاً باالســت و آماده ادامه بازی ها در لیگ 

برتر خواهیم بود.
وی در خصوص اینکه هواداران پرسپولیس 
منتظــر چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ 
برتر هســتند گفت: ما هــم امیدواریم که 
این اتفاق رخ بدهد و قهرمان شــویم اما از 
حــاال نمی توانیم خودمــان را گول بزنیم و 
پرســپولیس را قهرمان بدانیم. در فوتبال 
اســت. خوشبختانه  امکان پذیر  هر چیزی 
بازیکنان پرسپولیس کاماًل شرایط را درک 

کرده اند. 

هر دو جام»
شماره ۹ پرسپولیس در پاسخ به این سؤال 
که امسال پرسپولیس فقط برای قهرمانی در 
لیگ برتر برنامــه دارد یا به دنبال قهرمانی 
در جام حذفی هم هســت اظهار کرد: قطعاً 
دوســت داریم که مثل فصل قبل در هر دو 
جام قهرمان شده و دبل کنیم. همه این موارد 

به این بستگی دارد که چقدر تالش کنیم.

گفت وگوی روز

جام حذفی را هم می خواهیم
مهدی ترابی:

 امیرمحمد ســلطان پور   در حالی که 
همچنان درغــرب، جنبش ها و اعتراض های 
ضد نژادپرستی به شکلی پر شور ادامه دارد، 
به پــرواز درآمدن بنری بــا جمله »زندگی 
سفیدپوستان مهم است؛ برنلی« که در مقابل 
اصلی ترین شعار جنبش های نژادپرستی که 
»زندگی سیاه پوســتان مهم اســت« قد علم 
کرده، موجب خشــم و ناراحتی های تازه ای 
شــد.این در حالی است که تمامی تیم های 
حاضر در لیگ برتر، با نوشتن شعار »زندگی 
سیاه پوســتان مهم اســت« پشــت پیراهن 
بازیکنانشــان که همیشــه جای نام آن ها 
بوده اســت، تالش خود را برای همدردی با 
اعتراض های ضد نژادپرســتی که از آمریکا 
پس از مرگ جورج فلوید به دست پلیس این 
کشور اتفاق افتاد نشان دادند. و یا به شکلی 
نمادین یک زانوی خود را به زمین گذاشــته 
و دست های خود را به سمت آسمان مشت 
کردنــد. در انگلیس ایــن حمایت ها جنبه 
رسمی تری پیدا کرد به گونه ای که بازیکنان 
قبل از شــروع هر مسابقه دقیقه ای سکوت 

می کردند و همگی زانو می زدند.
اما زمان کوتاهی از شروع بازی منچسترسیتی 
مقابل برنلی نگذشــته بود کــه هواپیمای 
کوچکی بر فراز استادیوم اتحاد به پرواز درآمد 
که بنری با جمله »زندگی سفیدپوستان مهم 
است« را حمل می کرد و تمامی حاضران در 

زمین را شــوکه کرد. هنوز دقیقاً مشخص 
نشــده که چه فرد یا گروهی هزینه این بنر 
را تقبل کرده اما گفته می شــود کار یکی از 
کارکنان باشگاه برنلی بوده است؛ فردی که 
باشــگاه به دنبال شناسایی او و اخراجش از 

باشگاه است.

خشم شبکه های اجتماعی»
»جاناتان اســمیت« خبرنگار سایت گل در 
منچســتر این را عملی شرم آور و بدبختانه 
توصیــف کرد. رحیم اســترلینگ ســتاره 
سیاه پوست باشــگاه سیتی نیز پس از بازی 
با انتشار عکســی از این بنر، هشتگ »زمان 
تغییر« را در توییترش منتشــر کرد. برنلی 
که نــام این باشــگاه در کنــار جمله جان 
سفیدپوستان مهم اســت در داخل این بنر 
دیده می شد، در بین دو نیمه بازی با انتشار 
بیانیه ای نوشــت: »باشگاه فوتبال برنلی این 
عمل و افراد دخیل در آن را به شدت محکوم 
می کند. ما صراحتاً اعالم می کنیم مسئوالن 
این عمل در برنلی جایی نخواهند داشت و در 
هیچ صورتی این اتفاق نشان دهنده موضع 
باشگاه در مورد جنبش عدالتخواهی نیست. 
ما به شــکلی گسترده با همکاری مسئوالن 
مربــوط تالش خواهیم کرد تــا فرد یا افراد 
مسئول در این کار را شناسایی کرده و برای 

همیشه محرومشان کنیم«.

گزارش روز 

شرمساری در منچستر!
به اهتزاز درآمدن بنر نژادپرستانه بر فراز استادیوم اتحاد

هفته 17 لیگ برتر ایران
فوالد - استقالل

    چهارشنبه 4 تیر - 21:۰۰زنده از شبکه سه

هفته 31 لیگ برتر انگلیس
لیورپول - کریستال پاالس

چهارشنبه 4 تیر- 23:45زنده از شبکه ورزش

هفته 31 لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - شفیلد یونایتد

      چهارشنبه 4 تیر - 21:3۰زنده از شبکه ورزش
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۱۹۰ هزار شغل »برکت« با حمایت از بنگاه های تولیدی  مهر: امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: بنیاد برکت در ۱۳ سال گذشته در قالب طرح اشتغال زایی بنگاه محور 
و با مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در ۳۶۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط، ۱۹۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در مناطق محروم و کم برخودار ایجاد کرده است. وی گفت: امسال ۱۳۰ مشارکت جدید 

را با بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار داریم و برای این منظور، ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده ایم. این سرمایه گذاری، 8هزار و 4۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را رقم خواهد زد.

پیش بینی ابتال به سرطان ماه ها پیش از بروز عالئم!©
تسنیم: دانشــمندان انگلیسی به تازگی 
نوعی آزمایش خــون جدید ابداع کردند 
که مبتنی بر نمونه برداری از DNA تومور 

بیماران سرطانی است.
این نوع آزمایش خون با وجود اینکه تنها 
از نوک انگشت بیمار نمونه برداری می کند 
10 برابر حساس تر از آزمایش های قبلی 

است؛ این حساسیت سبب می شود احتمال بروز تومورهای جدید پیش از رشد بررسی 
 DNA شــود. عنوان علمی این آزمایش جدید خون »بیوپسی« مایع است و می تواند
تومور را در خون تشــخیص دهد و اعالم خطر کنــد؛ در واقع این DNA از مولکول 

جهش یافته که مستعد تومور است برای تشخیص احتمال بیماری استفاده می کند.
این نوع آزمایش خون قابلیت تبدیل شدن به یک روش تشخیصی خانگی را دارد و 
دانشمندان احتمال می دهند تا چند سال آینده به یک روش خانگی تشخیص تومور 
تبدیل شود. همچنین این روش تشخیصی می تواند به کمک بیماران سرطانی بهبود 

یافته بیاید تا مانع از بروز مجدد بیماری شوند.

دانشمندان به سیارک های خطرناک »افسار« می زنند!©
ایسنا: دانشــمندان بــرای جلوگیری از 
برخورد سیارک های مخاطره آمیز با زمین، 
طرح جدیدی را مبنی بــر خارج کردن 
آن ها از مســیر برخورد با زمین پیشنهاد 
کرده اند. بــه گزارش انگجــت، تاکنون 
راه حل های بســیاری برای جلوگیری از 
برخورد ســیارک ها به زمین موســوم به 

راه حل های ضد سیارکی پیشنهاد شده است که به عنوان مثال شامل منفجر کردن 
آن هاست که مشکالت خود را به همراه دارد. مثالً اگر این کار به قطعه قطعه شدن 

سیارک و ایجاد یک تکه بزرگ منجر شود که به زمین برخورد کند، چه می شود؟
محققان اکنون به یک راه حل ایمن تر رسیده اند. آن ها سیستمی را پیشنهاد کرده اند 
که یک سیارک تهدیدآمیز را به یک سنگ کوچک تر وصل می کند و مرکز ثقل آن را 
به هم می ریزد و به تغییر مسیر آن منجر می شود. از آنجا که این روش فقط شامل یک 

کابل غول پیکر است، نباید نگران قطعه قطعه شدن سیارک و تهدیدهای قبلی بود.
البته دانشمندان هنوز نتوانسته اند این روش را در واقعیت آزمایش کنند، بنابراین آن ها 
از یک نسخه شبیه سازی شده از سیارک بنو)Bennu( استفاده کردند تا ببینند ایده 
آن ها تا چه اندازه خوب اســت. محققان گفتند این روش برای محافظت از زمین در 
طیف وسیعی از شرایط مختلف مفید است. محققان می گویند برای اجرا کردن این 
روش، در وهله نخست به یک سیارک کوچک احتیاج است. عالوه بر این، این کار به 

زمان بیشتری نسبت به بمباران سیارک با فضاپیما یا یک پرتابه احتیاج دارد.
این سیستم با یک سیستم هماهنگ کننده و تشخیصی می تواند به خوبی کار کند، 
اما ممکن است زمان زیادی ببرد. در هر صورت این یک ابزار دیگر در مجموعه راه های 

پیشگیری از برخورد سیارک ها با زمین است.

تأثیر کرونا بر اعتراض ها علیه نژادپرستی©
ایرنا: به دنبال مبتال شدن شــماری از معترضان به نژادپرستی در آمریکا به کرونا، 
سازمان دهندگان اعتراض های »نمی توانم نفس بکشم« در کارولینای جنوبی، تظاهرات 

آینده را به حال تعلیق درآورده و از مردم خواستند ابتدا آزمایش کرونا دهند. 
روزنامه واشــنگتن پست دوشنبه نوشــت: الرنس ناتالی، یکی از سازمان دهندگان 
اعتراض های سراسری علیه نژادپرستی در آمریکا در پیامی در فیس بوک نوشت: چند 
تن در راهپیمایی های 1۵ روز گذشــته در شهر کلمبیا به بیماری کووید 1۹ مبتال 
شده اند. وی افزود: ابتالی چهار برگزارکننده راهپیمایی، سه عکاس و ۶ معترض در این 

اعتراض ها به ویروس کرونا تأیید شده است. 
ناتالی تأکید کرد: ما باید وظیفه خود را انجام داده و پیش از حضور در تجمع، تست 

کرونا بدهیم و در صورت منفی بودن شرکت کنیم. 
وی در ادامه یکی از دالیل لغو اعتراض های سراســری به نژادپرســتی آمریکا در روز 

یکشنبه را انتظار معترضان برای دریافت جواب آزمایش های خود خواند. 

وقتی»عملهایجراحیمرگبار«قانونیانجاممیشوند!

از دست دادن وزن به قیمت از دست دادن جان!©
تسنیم: چند روز پیش بود که خبر فوت 
بانوی 28 ساله  ای به نام پریسا.م در فضای 
مجازی منتشر شد. پیگیری  ها نشان داد 
ایــن بانوی جوان، تحــت تأثیر تبلیغات 
جراحی چاقی توسط یک پزشک، بدون 
آنکه اطالعی از عوارض این جراحی داشته 
باشد، برای بدست آوردن وزن ایده  آل تن 

به تیغ جراحی این پزشک داده؛ جراحی که به قیمت از دست دادن جان او تمام شد!
مهسا، خواهر پریسا می  گوید: خواهرم توسط پزشکی به نام ط.ع جراحی »اسلیو معده« 
انجام داد. خواهرم می  گفت این پزشک روزانه ده  ها عمل جراحی چاقی انجام می  دهد. 
پریسا پس از انجام عمل جراحی به مدت ۹ ساعت در اتاق ریکاوری بود؛ وقتی حالش 
بهتر و ترخیص شد او را به خانه آوردیم. پس از جراحی، درد زیادی داشت اما حالش 
بهتر بود تا اینکه سه هفته پس از عمل، از ساعت دو نیمه  شب دچار شکم  درد عجیبی 
شد؛ درد طاقت او را برید و او را به درمانگاه رساندیم. در درمانگاه به او سرم وصل کردند 
و گفتند پس از چند ساعت حالش خوب می  شود، اما زمانی که به خانه برگشتیم باز 
هم نمی  توانست درد را تحمل کند و مجبور به انتقال او به بیمارستانی شدیم که در 

آنجا عمل شده بود؛ پریسا بلند شد و نتوانست روی پای خود بایستد و غش کرد.
پس از ازحال  رفتن این دختر جوان، خانواده او با اورژانس تماس می  گیرند و آمبوالنس 
به محل اعزام و به پریســا سرم وصل می  شود. به گفته مهسا، فشار خون پریسا افت 
کرده و به آن  ها توصیه می  شود او را با آمبوالنس خصوصی به بیمارستان محل جراحی 
او منتقل کنند، اما به دلیل عدم پاسخگویی آمبوالنس خصوصی به تماس  های این 
خانواده، آن  ها مجبور می  شوند جسم نیمه  جان این دختر 28 ساله را به نزدیک ترین 

بیمارستان برسانند.
مهسا می  گوید: خواهرم درد می  کشید و در آن بیمارستان نیز فقط به او سرم و مسکن 
تزریق کرده بودند تا دردش آرام شــود؛ با پزشــکی که او را جراحی کرده بود تماس 
گرفتیم و او به ما گفت پریســا را با آمبوالنس به بیمارستان )بیمارستانی که در آن 
تحت عمل جراحی اســلیو معده قرار گرفته بود( منتقل کنید که این کار را کردیم؛ 
در آنجا گفتند ســونوگرافی و آزمایش خون او نرمال اســت و پزشکش به ما گفت 
خواهرم به  خاطر کم  آبی به این حال افتاده است. پریسا به دلیل جراحی اسلیو معده، 

نمی  توانست آب زیاد بنوشد و ما نیز به    خاطر همین، حرف این پزشک را باور کردیم.
پریسا خوابید و دردش نیز قطع شد؛ مادرم کنار او ماند و من و برادرم که خیالمان از 
حالش راحت شده بود به خانه برگشتیم؛ تا اینکه تلفن زنگ خورد و به ما خبر دادند 
پریسا دچار بی  قراری شدیدی شده و بعد هم به خانوده  ام گفته شده به علت نامشخصی 
فوت کرده است! به گفته مهسا، خواهر او کامالً فریب تبلیغات این پزشک را خورده 
است، زیرا به پریسا گفته بود هزاران عمل   جراحی موفق انجام داده، اما او را از عوارض 
این جراحی و خطر مرگ آگاه نکرده بود و تنها در روز عمل پریسا، برگه  ای به او دادند 
که در آن، به بی  عارضه نبودن این عمل جراحی اشاره شده بود و پریسا با اعتماد به 

حرف پزشک، آن برگه را امضا کرد!
نگاهی به ســایت این پزشک، نشان می  دهد او برای ترغیب افرادی که از چاقی رنج 
می  برند، از هیچ تبلیغی دریغ نکرده تاجایی که در سایت خود نوشته درصد عوارض 
جراحی چاقی معده حدود 8 درصد است، اما او با انجام بیش از 3هزار جراحی الغری، 

عوارض کمتر از یک درصد را به ثبت رسانده که یک رکورد جهانی است! 
با یک جست  وجوی ساده در صفحات مجازی، به عکس  های بسیاری از نتایج جراحی 
این پزشــک برمی  خوریم؛ برخی افراد، از جمله افراد مشهور، از انجام عمل او رضایت 
داشــته و تشکر کرده  اند و در مقابل، برخی به شدت از عوارض پس از جراحی گالیه 
دارند. یکی از کاربران فضای مجازی عکســی از خود منتشــر کرده که روی تخت 
بیمارســتان با بخیه  های فراوانی خوابیده است؛ در متن این پست، به عوارض پس از 
جراحی و بستری طوالنی مدت به دلیل عوارض ناشی از انجام جراحی چاقی توسط 
همین پزشــک اشاره شده است. یک کاربر دیگر نیز با انتشار برخی اسناد دادگاهی، 

مدعی شده یک بیمار دیگر نیز زیر تیغ جراحی این پزشک جان داده است. 
باید دید در ایام کرونا که انجام جراحی  های غیراورژانسی ضرورتی ندارد و در شرایطی 
که پرونده قصور برخی پزشــکان روز به روز قطورتر می  شود چرا هیچ نهاد و ارگانی 

نمی  تواند مانع تبلیغات اغواگرانه برخی پزشکان شود؟

 گروه جامعه/ محمود مصدق    »حضور افراد 
بدون ماسک در ایستگاه های قطار و اتوبوسرانی 
ممنوع است«؛ این عبارت روی تابلویی خودنمایی 
البی  به  ورود  محض  به  مسافران  که  می کند 
همچنین  و  تهران  مترو  ایستگاه های  تمامی 
ایستگاه های اتوبوس مقابل خود می بینند. متنی 
که از مصوبه اوایل اردیبهشت سال جاری ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گرفته شده و بر اساس آن 
استفاده از ماسک به منظور پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا و برای حفظ سالمتی مسافران و 

مردم الزامی خوانده شده است. 
بــا وجود همه توصیه ها و هشــدارها، باز هم کم 
نیستند کسانی که اهمیت چندانی به پروتکل های 
بهداشــتی نمی دهند و بدون استفاده از ماسک و 
رعایت فاصلــه اجتماعی از اتوبوس ها و قطارهای 
شهری استفاده و حتی گاهی با پلیس و مراقبان 

ایستگاه ها هم مشاجره می کنند. 

حس بدی به من دست می دهد! »
وقتی از جوانی بلند قامت در ایستگاه مترو دروازه 
دولت می پرســم چرا از ماســک استفاده نکرده، 
خیلی صریح می گوید: کســی از من نخواســته 
ماسک بزنم البته خودم هم خوشم نمی آید ماسک 

بزنم. حس بدی به من دست می دهد! 
»محمد« یکی دیگر از مســافران مترو، احساس 
خفگی را مهم ترین دلیلش برای استفاده نکردن 
از ماســک می داند و می گوید: ماســک به همراه 
دارم تا اگر مراقبان ایستگاه به من گیر دادند از آن 
استفاده کنم، اما به محض ورود به داخل قطار آن 
را از صورتم برمی دارم چون داخل واگن ها جا برای 
ایستادن نیست و من هم از کودکی تنگی نفس 
دارم و با ماسک نمی توانم به راحتی نفس بکشم. 
شما رسانه ها هم خیلی نگران این موضوع نباشید 

قطعاً ما این ویروس را شکست می دهیم. 
روی میز مقابل مرد و زن جوانی که در قســمت 
شمالی البی ایستگاه بســاط پهن کرده اند، انواع 
بســته های ماســک و دســتکش قرار دارد. مرد 
دســتفروش از کار و بارش کامالً راضی اســت. 
می گوید: ما اینجا برای فروش ماسک و دستکش 
هیچ اجاره ای به شــهرداری پرداخت نمی کنیم، 
به همین دلیل ســودی که از مردم بابت فروش 
اجناس می گیریم خیلی کم است. در واقع ماسک 
N۹0 را 7 هزار تومان، ماسک معمولی هزار و۵00 
و یک بسته دستکش 100 تایی را 10 هزار تومان 
به مشتری می فروشیم که نسبت به قیمت بازار 
بسیار ارزان تر است. ضمن اینکه اجناس ما تأییدیه 

وزارت بهداشت را هم دارد. 
در گیت ورودی مترو کنار اتاقک فروش بلیت قطار، 

مأمور شهرداری و افسر پلیس روی صندلی هایشان 
نشســته اند و با هم گپ می زنند. بیشتر مسافرها 
ماســک دارند و پس از زدن کارت وارد ایستگاه 
می شوند. فقط دو سه نفر بدون داشتن ماسک وارد 
می شوند و جالب اینکه کسی یا مأموری هم مانع 

ورودشان نمی شود.
وقتــی از مأمــور پلیس در خصــوص چرایی 
ورود بدون ماســک بعضی از مسافران به مترو 
می پرسم، می گوید: به شدت مراقبت می کنیم تا 
کسی بدون ماسک وارد مترو نشود حتی گاهی 
مجبور می شویم با برخی از مسافران جر و بحث 
کنیم. مثاًل همین دیروز وقتی جلو مســافری 
را که حاضر نمی شــد ماســک بزند گرفتیم، با 
ما درگیر و موجب شــد لباس فرمم پاره شود. 
مشکل اصلی اینجاست که داخل واگن ها مأمور 
مراقب وجود ندارد تا کسانی را که پس از سوار 
شدن در واگن ماسکشان را از صورت برمی دارند 

کنترل کند.
وی می افزاید: برداشتن محدودیت ها از سوی ستاد 
مبارزه با کرونا کار اشتباهی بوده؛ االن هم تا دیر 
نشده باید فکری در این زمینه بکنند، چون مردم 
مجبورند در داخل واگن هــا به ویژه هنگام پیک 

ترافیک یعنی صبح ها و عصرها 
دهان به دهان هم بایســتند و 
این موضوع به اوج گیری مجدد 
بیماری کووید 1۹ در کشــور 

می انجامد. 

تنبل و بی خیال هستم»
ایستگاه بی آر تی فردوسی هم 
همان وضعیت متــرو را دارد، 
یعنی بعضی از مسافران بدون 

اینکه با تذکری روبه رو شــوند بدون ماسک سوار 
اتوبوس شده و عازم مقصدشان می شوند.

علــی، یکی از مســافران این خــط که بدون 
ماسک قصد سوار شدن به اتوبوس دو کابین را 
داشت، به قدس می گوید: کارشناسان یک روز 
می گویند اســتفاده از دستکش مفید است اما 
ماسک زدن هیچ تأثیری در پیشگیری از کرونا 
ندارد و روز دیگر عکــس این را نظر می دهند، 
اما خودم از همان ابتدا گفتم ماسک زدن برای 
پیشگیری مؤثر است؛ هرچند خودم چندان این 
کار را نمی کنم چون ذاتاً در انجام بعضی کارها 

تنبل و بی خیال هستم. 

دولت همکاری نمی کند»
رئیــس  علیخانــی،  محمــد 
کمیســیون عمران و حمل و 
نقل شورای اسالمی شهر تهران 
در این بــاره به قدس می گوید: 
اجباری شدن استفاده از ماسک 
توســط مســافران در ابتدا از 
سوی شــورا مطرح شده است. 
پروتکلی را بــرای حمل و نقل 
عمومی یعنی مترو و اتوبوس در 
کمیسیون حمل و نقل تهیه و به ستاد ملی مبارزه 
با کرونا پیشنهاد کردیم که در این ستاد به تصویب 
رسیده و استفاده از ماسک توسط مسافران الزامی 
شده است. اما ایراد این مصوبه این است که هیچ 
ضمانت اجرایی برای این موضوع تعیین نشده، در 
واقع ستاد هنگام تصویب پروتکل های بهداشتی 
در حوزه حمل و نقل عمومی می بایستی ضمانت 
اجرایی آن را هم پیش بینی می کرد تا اگر شخصی 
نخواســت ماســک بزند پلیس بتواند از ورودش 
جلوگیری کرده و یــا جریمه اش کند، اما در این 
زمینه کامالً ســکوت اختیار کرد. از آن طرف هم 
گفتیم بودجه ماســک را از محل اعتبار مبارزه با 

کرونا بدهید، ندادند یا درخواست کردیم بخشی 
از خسارت های وارد شده به سیستم حمل و نقل 
عمومی را بدهند که آن را هــم ندادند. بنابراین 
شــهرداری یا باید حمل و نقل عمومی را تعطیل 

کند و یا با همین وضعیت کار را پیش ببرد.
علیخانی با اشــاره به اینکه برای پیشــگیری از 
شــیوع کرونا از دولت خواســته بودیم دو کار را 
در این زمینــه انجام دهد، می افزاید: نخســت 
گفتیم ماسک رایگان در ایســتگاه های مترو و 
اتوبوس توزیع کند که دولت چنین کاری نکرد، 
اما شــهرداری مکان هایی را به صورت رایگان به 
کســانی اختصاص داد که قصد عرضه ماسک و 
دستکش با قیمت مناسب به مردم دارند. دیگر 
اینکه از دولت تقاضا کردیم برای افزایش ناوگان 
حمل و نقل عمومی تالش و به تعهدات سال های 
گذشته اش عمل کند. برای این منظور از دولت 
خواستیم بخشی از اعتبار مقابله با کرونا را برای 
توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد، چون 
با ناوگان موجود نمی شــود فاصلــه فیزیکی را 
تعدیل کرد. باید اتوبوس و واگن های مترو افزایش 
یابد تا فاصله اجتماعی در این اماکن توسط مردم 
رعایت شــود و مردم به صورت فشرده سوار این 
وسایل نشوند؛ اما مشکل اینجاست که دولت به 
تعهداتش عمل نمی کنــد و یکطرفه می خواهد 
مســئله را حل کند و چون زیر فشــار است به 
سراغ طرح ترافیک می رود؛ مثاًل می گوید طرح 
را متوقف کنید اما تعطیل شــدن طرح ترافیک 
هیچ تأثیری بر میزان شــیوع کرونا ندارد، چون 
تاکسی های اینترنتی که قباًل برای فعالیت خود 
می بایستی پول  می پرداختند االن نمی پردازند و 
این هزینه از جیب شهرداری پرداخت می شود یا 
طرح ترافیک را از ساعت 8/۵ تا 1۶ اجرا می کنیم 
که همه این ها درآمدهای شهرداری هستند که از 
دست می رود. همچنین طرح ترافیک برای کادر 
درمانی بیمارستان های داخل محدوده با معرفی 
ســتاد کرونا و ثبت در سامانه رایگان شده است. 
این امتیازات داده شــده تا بار ترافیکی حمل و 
نقل عمومی افزایش پیدا نکند که موفق به این 
کار هم شدیم. یعنی االن سیستم ناوگان عمومی 

با کمترین مسافر فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا موجب شده ماهیانه 
2۵0 میلیــارد تومان به سیســتم حمل و نقل 
شهرداری تهران خســارت وارد شود، می گوید: از 
طرف دیگر شهرداری عالوه بر سهم خود در یارانه 
بلیت مترو و اتوبوس، ســهم یک سومی دولت را 
هم می پردازد، چون دولت ســهمش را پرداخت 
نمی کند و ما هم نمی توانیم این سیســتم را غیر 

فعال کنیم.

مشکل اینجاست 
که دولت به 

تعهداتش عمل 
نمی کند و 

می خواهد یکطرفه 
مسئله را حل کند

بــــــرش
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دستچین

دانشجوها به شوخی هم تقلب نکنند
ایســنا: دکتر منصور غالمــی، وزیر علوم با تأکیــد بر اینکه 
دانشجویان مباحث مربوط به تقلب امتحانی را حتی اگر جنبه 
طنزآلود هم باشد در فضای مجازی مطرح نکنند، گفت: چرا که 
ممکن اســت ضرر آن برای آنان خیلی بیشتر باشد و حتی در 

درسی، نمره کمتری نیز دریافت کنند.

دهن کجی به شورا با استفاده از گلدان پالستیکی!
باشگاه خبرنگاران جوان: شهربانو امانی، عضو شورای شهر 
تهران گفت: شــورای ضدپالســتیک یکی از شعار های شورای 
پنجم بود، اما متأسفانه شاهد استفاده از گلدان های پالستیکی 
در شورای شهر هســتیم. این کار معاونت اجرایی شورای شهر 
دهن کجی به شوراست. هر چه سریع تر گلدان ها جمع آوری یا 

حداقل کاری شود که من دیگر آن ها را نبینم.

بین بد و بدتر گیر کرده ایم
ایسنا:عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید: ما بین بد و بدتر گیر کرده ایم. خودروســازان به دلیل 
تحریم  نمی توانند کاتالیست وارد کنند. سازمان محیط زیست 
یا بایــد خودروســازی را تعطیل کند یا مجــوز ادامه تولید با 
استانداردهای قبلی را بدهد. خودروسازان نمی توانند کاتالیست 
تولید کنند، چون باید موادی وارد کنند که نمی توانند، در نتیجه 

سرهم بندی می کنند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
هزینه سالیانه هزار و 200 میلیاردی 

برای بیماران خاص 
 ایرنا    رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت 
بهداشت گفت: دولت ساالنه هزار و 200 میلیارد 
تومان برای ارائه خدمــات درمانی و دارویی به 

بیماران خاص و صعب العالج هزینه می کند.
مهدی شادنوش افزود: اکنون 11 گروه از بیماران 
خــاص و صعب العالج تحــت حمایت وزارت 
بهداشت هستند که شامل تاالسمی، هموفیلی، 
دیالیز)خونی و صفاقی(، ام اس،  ای بی، متابولیک 
)ام پــی اس(، SMA، اوتیســم، سیســتیک 
فایبروزیس، پیونداعضا و سرطان هاســت و به 
تدریج خدمات درمانــی و دارویی این بیماران 

از طریق سامانه حواله الکترونیک ارائه می شود.
وی گفت: در گذشته این بیماران باید هر چند 
وقت یک بــار برای دریافت خدمات حمایتی به 
معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی 
مراجعه می کردند و مثالً اگر دارو یا دوز داروی او 
تغییر کرده الزم بود اطالعات خدمات مورد نیاز 

بیماران با مراجعه حضوری به روزرسانی شود.

آموزش

کالس فن بیان با مدرک معتبر !
پیامک تبلیغاتی یک نماینده 

مجلس برای کسب درآمد! 
 میزان   یک نماینده مجلس اســتانی محروم 
در پیامک های تبلیغاتی برای کالس فن بیانش 

تبلیغ کرده و از این راه کسب درآمد می کند.
افراد برای کالس های آموزشــی که به خاطر 
شیوع کرونا آنالین برگزار می شود تنها هزینه 
ویدئو های ضبط شده آقای نماینده را پرداخت 
می کننــد تا بتوانند راه ارتبــاط مؤثر با افراد و 

قدرت تأثیرگذاری بر آنان را کشف کنند.
کالس آنالیــن این نماینــده مجلس با ادعای 
20 سال ســابقه تدریس، دانلود ویدئو هایی به 
اصطالح آموزشی است که به نام نماینده مردم 
بودن و رسیدگی به امور مردم این استان، آن ها 

را به فروش می گذارد.
به گفته مسئول نام نویسی این دوره ها، متقاضی 
با یک شهریه بسیار ناچیز ۵0 هزار تومانی از 30 
ویدئو بهره مند و حتی مدرک معتبری از یکی از 
دانشگاه مطرح کشور به شرکت کنندگان دوره 

اعطا می شود.

آسیب های اجتماعی

رئیس مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:
 جریمه ۴۳ میلیونی 

برای تبلیغ قلیان 
 ایسنا    رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن 

عمومی خبر داد.
دکتر احمد جنیدی جعفری گفت: براساس تبصره 
یک ماده 13 قانون جامع دخانیات مصوب مجلس 
شورای اسالمی در سال 8۵ استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی و وســایط نقلیه عمومی ممنوع و 
تخلف از آن مستوجب حکم به جزای نقدی است.
وی افزود: با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی 
و تشــکیل تیم های مشــترک با پلیس اماکن و 
دادستانی، بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی انجام 
گرفته و از هر گونه عرضه و استعمال مواد دخانی 
و قلیان جلوگیری و در صورت مشاهده تخلف، با 
پلمب اماکن، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی 
معرفی می شوند. ضمناً هرگونه تبلیغ در خصوص 
عرضه مواد دخانی از جمله قلیان ممنوع است و 
متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا ۴3 میلیون و 

8۶0 هزار تومان جریمه می شوند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

یک مسئول شرکت ارتباطات زیرساخت:
کیفیت اینترنت در روزهای 

کرونایی افت کرد
 فارس    سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مصرف اینترنت 
در ایــام کرونا افزایش پیدا کــرد و به دنبال آن، 
اینترنت با افت کیفیت روبه رو شــد. چنان که در 
حوزه موبایل، میانگین سرعت اینترنت از حدود 
11 مگابیت برثانیه به ۵ مگابیت برثانیه هم رسید و 
در حوزه اینترنت ثابت هم مواردی ازجمله حضور 
افراد در منازل و همچنین ارائه بسته های رایگان، 

به افزایش ترافیک و افت کیفیت منجر شد.
بنابی ادامه داد: برپایه آخرین آمار منتشرشــده 
در ماه می  سال جاری میالدی، سرعت اینترنت 
موبایل به رتبه ۶7 رســیده که حاکی از صعود 3 
رتبه ای نســبت به ژانویه و صعودی 12 رتبه ای 
نسبت به مارس است. در حوزه اینترنت ثابت نیز 
رتبه ایران به 12۹ رســیده که اگرچه نسبت به 
ژانویه 2020، سقوطی هفت پله ای را تجربه کرده 
اما در مقایسه با مارس، با 2۴ رتبه صعود روبه رو 

شده است.

حقوقی و قضایی

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا مطرح کرد
هشدار پلیس به خریداران 

خودرو های الکچری
 باشگاه خبرنگاران جوان    معاون اجتماعی 
پلیــس آگاهی ناجا در خصــوص خرید و نقل و 
انتقال خودرو های خارجی دارای پالک گذر موقت 
هشــدار داد. سرهنگ شهاب امینی با بیان اینکه 
برخی کالهبرداران در فروش چند باره خودرو های 
پالک گذر موقت اقدام به سوءاستفاده از موقعیت 
و اخاذی از مشتریان این خودروها می کنند، گفت: 
هموطنان فریب وعده های پوچ و وسوســه انگیز 
شرکت های بدون مجوز و افراد ناشناس مبنی بر 
تحویل خودرو با شرایط ویژه و استثنایی را نخورند.

روش  ایــن  در  کالهبــرداران  افــزود:  وی 
خودرو های پالک موقــت را با ثبت قرارداد و 
به شرط تحویل همزمان با پالک ملی پس از 
یک ماه از پرداخت وجه به خریداران فروخته 
و با این ترفند که الزم اســت خودرو ها برای 
اخــذ پــالک و بازدید فنی بــه پلیس راهور 
منتقل شوند، اقدام به تحویل خودرو و فروش 

مجدد آن ها به سایر متقاضیان می کنند.

فراسو

برداشت آزاد
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تولیدکننده اسباب بازی، کارگر برند خارجی شده است!
مهر: محسن حموله، مدیرکل سرگرمی های سازنده و بازی های 
رایانه ای، معتقد اســت تولیدکننده اسباب بازی، کارگر فکری و 
عملی برند تولیدکننده های غربی شــده است. وی می گوید: از 
سویی به دلیل رعایت نشدن کپی رایت، بیشتر اسباب بازی های 
موجود در بازار برگرفته از اســباب بازی خارجی اســت و درصد 
کمی از آن ها از طرح های ناب و خالقانه ایرانی بهره مند هستند. 

به شدت با نظام رتبه بندی حقوق بازنشستگان مخالف هستم
فارس: محمد مهــدی زاهدی، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: در چند سال اخیر مبالغ مختلفی به 
نام نظام رتبه بندی به حقوق بازنشســتگان اضافه شده که به 
شــدت با این کار غلط مخالف هســتم، چرا که اجرای نظام 
رتبه بندی نیازمند ارائه یک الیحه به مجلس و تأیید و تصویب 

آن است.

در این دانشگاه تعدیل نیرو به بهانه کرونا ممنوع است
فارس: محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
می گوید: دانشگاه علمی کاربردی تاکنون به هیچ عنوان به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تعدیل نیرو نداشته و نخواهد داشت. تعدیل 
نیرو در دانشــگاه علمی کاربردی بدون مجوز الزم از ســازمان 
مرکزی غیرقانونی بوده و در صورت این اتفاق، برخورد شــدید 

خواهد شد.

اجرای بی سر و صدای مفاد سند 2030
تسنیم: صالح قاسمی، پژوهشــگر جمعیت درباره پیامدهای 
منفی دستور »محدود کردن وام ازدواج برای 18 تا ۴0 ساله ها« 
گفت: اگر بخواهیم خوشبینانه به این دستور رئیس جمهور نگاه 
کنیم، دولت می خواهد کمی از بار مشکالت اقتصادی خود را با 
محدودسازی وام قرض الحسنه سبک کند اما از دیدی بدبینانه، 
این اتفاق به نحوی اجرای بی سر و صدای مفاد سند 2030 است! 

خانواده ها از فرزندآوری می ترسند
ایلنا: معصومه ظهیری، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران می گوید: بایــد تابو فرزندآوری و فرزنددار شــدن را 
بشکنیم. خانواده ها از فرزندآوری ترس دارند و تصور می کنند اگر 
بچه دار شوند، برایشان محدودیت ایجاد می شود. بخشی از این 
ترس به دلیل همان فرهنگ رفاه طلبی و تجمل گرایی در ازدواج 

است که به فرزندآوری سرایت کرده است. 

عاملی در مورد کنکور به قالیباف چه گفت؟
ایلنا: سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان 
اینکه اراده بزرگ تری نیاز اســت تا مسیر کنکور متفاوت دیده 
شود، گفت: نخستین صحبت بنده با دکتر قالیباف، رئیس جدید 
مجلس در مورد کنکور بوده است که بتوانیم با همکاری مجلس، 
مســیر دقیق تر و کارآمدتری را برای توانمندسازی و سنجش و 

سپس پذیرش دانش آموزان در دانشگاه دنبال کنیم.

گزارش میدانی قدس از رعایت پروتکل های بهداشتی در توقفگاه های مترو و اتوبوس  پایتخت

مسافران در ایستگاه بی خیالی! 
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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 حی یا قیوم

از عملیات بازد ارند گی چهارم یمنی ها تا مقابله پد افند  با پهپاد ها د ر سوریه

یک شب معمولی د ر خاورمیانه!
  جهان/ علوی  جنبش انصاراهلل یمن د ر پاســخ به حمالت 
جنگند ه های ســعود ی، د ر عملیات وســیعی ریاض پایتخت 
عربستان را مورد  حمله قرار د اد . به گزارش المسیره، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن با اعالم عملیات تهاجمی بزرگ »موازنه 
بازد ارند گی چهارم« علیه پایتخت د شمن سعود ی تأکید  کرد  
این عملیات ترکیبی با اســتفاد ه از موشــک های بالستیک و 
کروز قد س 1 و ذوالفقار و پهپاد  د ر عمق خاک عربستان انجام 
شــد ه و وزارت د فاع و استخبارات )اطالعات( عربستان و پایگاه 
هوایی ملک سلمان و برخی مواضع نظامی د ر ریاض و جیزان 
و نجران مورد  اصابت قرار گرفته اســت. سریع با بیان جزئیات 
این عملیات بزرگ تأکید  کرد : عملیات یاد  شد ه د ر واکنش به 
اد امه محاصره ظالمانه و تجاوز وحشیانه ضد  ملت بزرگ یمن 
صورت گرفته اســت.  د ر حالی که سفارت آمریکا د ر ریاض د ر 
اطالعیه ای گزارش هایی از اصابت حمله های موشکی و پهپاد ی 
به ریاض را تأیید  کرد ه، د ولت سعود ی مد عی است پد افند  این 
کشور توانسته همه موشک ها را سرنگون کند . فعاالن سعود ی 
نیز د ر فضای مجازی تصاویر مختلفی از انفجارهای موشکی د ر 

قسمت های مختلف این کشور منتشر کرد ه اند .
برخی کارشناسان بر این باورند  میان این حمله موشکی ارتش 
یمن به ریــاض آن هم تنها چند  روز پس از تصویب قطعنامه 
اروپایی آمریکایی شورای حکام علیه کشورمان که سعود ی ها 

نقش مهمی د ر تصویب آن ایفا کرد ند ، ارتباط مستقیمی وجود  
د ارد . د ر ســوی د یگری از منطقه، فرود گاه بغد اد  مورد  اصابت 
راکت کاتیوشا قرار گرفته و آسمان شهر جبله سوریه نیز شاهد  
د رگیری پد افند  هوایی با پهپاد های متجاوز بود ه اســت. برخی 
گزارش های غیر رسمی حاکی از سفر محرمانه یوسی کوهن، 
رئیس موساد  به عراق اســت که ممکن است هد ف از شلیک 
این راکت ضمن اعالم اطالع از این سفر، هشد ار د رباره هرگونه 

تحرک د ر عراق باشد .
تلویزیون سوریه نیز خبر د اد  پد افند  هوایی این کشور با پهپاد های 
متجاوز به شهر جبله د ر استان الذقیه د ر شمال غرب سوریه و 
د ر ساحل د ریای مد یترانه مقابله کرد ند . د ولت سوریه هنوز طرف 
متخاصمی که این حمله را انجام د اد ه اعالم نکرد ه است. جبله 
منطقه ای د ر شمال غرب سوریه د ر ساحل د ریای مد یترانه بود ه 
و 1۵ کیلومتر با پایگاه هوایی حمیمیم یا فرود گاه باصل االسد  که 
محل استقرار نظامیان و جنگند ه های روسیه است فاصله د ارد . 
شنید ه شد ه روز د وشــنبه یک فروند  هواپیمای باری ایلوشین 
76 ســوریه از مبد أ تهران به ســمت حمیمیم پرواز و احتماالً 
محموله هایی را د ر این پایگاه تخلیه کرد ه اســت. گمانه هایی 
مطرح است که با توجه به اینکه کنترل پایگاه حمیمیم د ر اختیار 
نیروهای روسیه است، رژیم صهیونیستی از حمله به این محموله 

ناتوان ماند ه و جبله را مورد  هد ف قرار د اد ه است.

فارس: سخنگوی وزارت خارجه چین د ر واکنش 
به جد ید ترین اقد ام واشنگتن علیه رسانه های چینی 
هشد ار د اد  د ر صورتی که ایاالت متحد ه رفتار خود  را 

اصالح نکند ، به شیوه ای قانونی پاسخ خواهند  د اد .
هیل: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا د ر کنفرانس 
تلفنی روز گذشته، صد ای یکی از خبرنگاران که د ر 
مورد  کتاب خاطرات مشاور سابق امنیت ملی کاخ 

سفید  پرسید  را قطع کرد .

اند یشکد ه بروکینگز بررسی کرد

آیند ه روابط پکن - واشنگتن©
شورای روابط خارجی: پاول جویتز د ر یاد د اشتی 
با اشاره به وخامت روابط چین و آمریکا به خصوص د ر 
د وره ترامپ، چهار عامل را سبب پیش بینی ناپذیری 

آیند ه روابط چین-آمریکا می د اند :
نخست، تکامل کرونــا قد رت سخت و نرم هر د و 
کشــور را تحت تأثیر قرار خواهد  د اد  که ابعاد  این 

تأثیرگذاری نامشخص است.
د وم، مبارزات انتخاباتی بین ترامپ و باید ن تأثیر 
شگرفی بر روابط چین-آمریکا خواهد  د اشت، اگرچه 

باز هم نتیجه آن نامعلوم است.
سوم، ابعاد  قد رت سیاسی شی جین پینگ، رئیس 
جمهور چین د ر د اخل این کشــور مبهم است. از 
زمان مائو، شــی بیش از هر زمان د یگری قد رت را 

د ر د ست خود  متمرکز کرد ه است.
چهارم، بالتکلیفی کشورها د ر خصوص تأثیر کرونا 
بر جهان مزید  بر علت بالتکلیفی د ر روابط چین و 

آمریکا شد ه است.
اگر ترامپ انتخاب شــود ، خصومــت وی با چین 
تشــد ید  خواهد  شد ، جنگ سرد  د یگری د رخواهد  
گرفت، خطر رویارویی نظامی افزایش خواهد  یافت. 
اگر باید ن انتخاب شود ، وی د ر مقایسه با د ولت اوباما 
با شــد ت بیشتری با چین برخورد  خواهد  کرد ، اما 
به نسبت ترامپ، رویکرد  اساساً متفاوتی د ر روابط 
آمریکا بــا چین اتخاذ خواهد  کــرد  که د ر برخی 
حوزه ها ســخت گیرتر از ترامــپ و د ر برخی د یگر 

نرم تر از او رفتار خواهد  کرد .
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 الکاظمی د ر د ید ار نماینده سازمان ملل:
 عراق مصمم است 

شرایط انتخابات را فراهم کند 
مید ل ایست نیوز: نمایند ه ویژه سازمان 
ملــل د ر عراق و الکاظمــی ضمن د ید ار، 
د رباره تــالش د ولت برای آماد ه ســازی 
شرایط انتخابات و همکاری مؤثر سازمان 
ملل د ر این زمینه رایزنی کرد ند . الکاظمی 
د ر این د ید ار بر عزم عــراق برای عبور از 
موانعی که بر ســر راه انتخابات گذشــته 
وجود  د اشته تأکید  کرد  و گفت: انتخابات 
آینــد ه باید  بیان کنند ه حقیقی و صاد قانه 
عزم و اراد ه ملت عراق باشد . نخست وزیر 
عراق همچنین د رباره تحقق توسعه و ثبات 
سیاســی و تکمیل ساختار قانون اساسی 

کشور عراق ابراز امید واری کرد .

آیا» اشرف غنی« از مهاجران سوءاستفاد ه می کند ؟©
آقای حنیف اتمر چند  روز پیش با د ه ها همراه از مقام های بلند پایه افغانستان وارد  تهران 
شد . یک هفته پیش از آمد ن او، وزارت د فاع کشور کوچک آلبانی د ر جنوب اروپا، اعالم 
کرد  د و گروه از نیروهای ویژه ارتش خود  را به افغانستان می فرستد . آلبانی عضو پیمان 
نظامی ناتو و جمعیت آن تقریباً برابر با یکی از کالنشــهرهای ایران، مثالً اصفهان است. 
شهرت این کشور نزد  ایرانیان اما به سبب استقرار نیروهای بد نام فرقه منافقین است. د ر 
سال های حضور آمریکا د ر افغانستان »تیرانا« هیچ گاه نقشی د ر معاد الت نظامی ناتو د ر آن 
کشور ند اشته، اما اکنون که آمریکا با طالبان د م از صلح زد ه، هزاران تن از نیروهای خود  را 
خارج کرد ه و ترامپ به خبرنگاران تأکید  می کند  پلیس منطقه نیستیم و باید  از جنگ های 
بی حاصل خارج شویم؛ کشور کوچک آلبانی تازه به فکر اعزام نیرو به افغانستان می افتد . 
پیامد  این اعزام نیرو هم، آقای اتمر به عنوان سرپرست وزارت خارجه افغانستان با تأکید  

غنی د ر کابینه که باید  به ایران رفته و پیگیر امور مهاجران باشد ، راهی تهران می شود .
د ر افغانستان همه می د انند  سرپرست های وزارتخانه ها د ر کمتر از د و هفته آیند ه جابه جا 
می شوند  و آقای اتمر هم به احتمال زیاد  جایش را به چهره ای جد ید  خواهد  د اد . از سوی 
د یگر افغانســتان یک وزارت مستقل به نام وزارت امور مهاجرین و بی جا شد گان د ارد  و 
اگر بنا بود  د غد غه آقای غنی اوضاع مهاجران باشد ، باید  وزیر مربوطه راهی ایران می شد ، 
نه وزیری نامربوط که چهره ای کامالً امنیتی با سوابق امنیتی است و با یک لشکر همراه 
از وزارتخانه های مختلف برای امضای انبوهی از قرارد اد ها و پیمان های تجاری و آموزشی 
و گمرکی و... که تقریباً کمترین منفعتی برای مهاجران ند ارد . به عبارت د قیق تر، اشرف 
غنی از فشار رسانه ای و هیجان های ایجاد  شد ه د ر فضای مجازی توسط مهاجران و برخی 
گروه های د ست نشــاند ه اد اره امنیت خود  د ر کابل بهره برد  تا د ر »فجازی« هیاهو به راه 
اند اخته و ســپس با گسیل هیئتش به تهران، زمینه قرارد اد های مهمی را فراهم نمود ه، 
پیش از آمد ن وزرای جد ید  و استقرار تیم عبد اهلل د ر بخش هایی از کابینه، این موفقیت 
را به نام خود  سند  بزند . همچنین رئیس هیئت را یک چهره با سوابق 100د رصد  امنیتی 
برگزید  و هشد ار آلبانی را هم پیشاپیش صاد ر نمود  تا بلکه د ر گرفتن این امتیازات کارش 

ساد ه تر شود .
د ر کمال تأســف، عمد ه مهاجران و نخبگان آن ها ضمن هیاهو برای هیچ، د ر پازل غنی 
و برای رسید ن او به اهد افش بهترین نقش را ایفا کرد ند . حاال هیئت غنی با د ستی پر از 
قرارد اد هایی که به استحکام موضع او د ر سیاست امروز افغانستان کمک شایانی می کند  
به کابل برگشــته و اما د ر این میان آنچه نصیب مهاجران شــد ه، چراغ سبزی است که 
همین هیئت منجی مهاجران برای اخراج 1.۵ میلیون مهاجر به تهران نشان د اد  و پیامد  
آن یکی از نمایند گان مجلس شورای اسالمی د ر تهران اعالم کرد ، حد ود  1.۵ میلیون نفر 
از مهاجران غیرقانونی طی د و د وره 6 ماهه از ایران اخراج خواهند  شد . نتیجه این بازی 
از آغاز روشــن بود . د ر این همه سال چرا آقای غنی به مشکالت و حواد ث بسیار مهم تر 
مهاجــران د ر ایران بی اعتنا بود ؟ چرا ناگهان با وجود  انبوه مشــکالت د ر د اخل و د ریای 
مشکالت مهاجران افغانستانی د ر هند  و ترکیه و یونان و اخراج مستمر آن ها از آلمان و 
غیره، د لســوزی ارگ برای مهاجران ساکن ایران به اوج رسید ه بود ؟ د ریغ آن ها که باید  
این سیاســت د وگانه و سوءاستفاد ه آشــکار از مهاجران را برای آن ها تشریح می کرد ند ، 
خود  بخشــی از این بازی شد ه  اند . حاال تیم ارگ با د ست پر به کابل برگشته و مهاجران 
با مشــکالتی که د و برابر شــد ه و نیم آن ها با خطر اخراج باقی ماند ه اند . مهم تر از آن با 
رفتارهایشــان د ر»فجازی«کاری کرد ند  تا ملت و د ولت ایران د وست و د شمن روزهای 

سخت خود  را بشناسند .
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)0۵1(   3762820۵                                             
                                      فاکس: 3761008۵  )0۵1(
  چاپ مشهد :                    مجتمع چاپ و نشر قد س

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اد اره مرکزی:          مشهد ، بولوار سجاد ، نبش سجاد  1
  صند وق پستی:                             ۵77- 9173۵  
  تلفن:                           )9 خط(  3768۵011 )0۵1(

  د فترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد  فاصل کارگر و جمالزاد ه، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکسنوشت

شهر را پس بدهید!شهر را پس بدهید!
شهرد ار سیاتل خطاب به گروهی که بخشی از این شهر را تصرف کرد ه 
و اســم آن را چز گذاشته بود ند ، گفته است: زمانش رسید ه بروید  خانه 
و شــهر را پس بد هید . حــد ود  10روز پیش د ر جریان اعتراض ها علیه 
نژاد پرستی ساختاری د ر آمریکا، گروهی موسوم به آنتیفا بخشی از شهر 
ســیاتل، مرکز ایالت واشــنگتن را تصرف کرد ند . آن ها پلیس را از این 
منطقه بیرون و اعالم کرد ند  د ر این ناحیه از شهر به پلیسی که انسان ها 
را می کشد  نیازی ند ارند . حاال اما شهرد ار سیاتل قول د اد ه هرجور شد ه 

منطقه را پس می گیرد .

 فعالً کسی آمریکا نیاید  وزیر خارجه سوریه: ترامپ حسابی عقب ماند ه
پیشتازی 20د رصد ی»باید ن« 

د ر نظرسنجی ها
 قانون »سزار«

قانون ناامید ان است
 کارت قرمز د وباره ترامپ 

به »گرین کارت«
تسنیم: نتایج جد ید ترین نظرسنجی  نشان 
می د هــد  نامزد  نهایی حــزب د موکرات د ر 
انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا 
نســبت به رئیس جمهور فعلی این کشور 
بیش از 20 د رصد  پیشــی گرفته است. این 
نظرســنجی می گوید  بیــش از 61 د رصد  
شــرکت کنند گان بر ایــن باورند  که باید ن 
گزینه بهتــری برای حل و فصل مســائل 
مربوط به نژاد پرســتی و رفتارهای پلیس 
اســت. این رقم برای ترامپ به کمتر از 39 
د رصد  رسید ه است. 62 د رصد  رأی د هند گان 
آمریکایی نیز گفته اند  باید ن فرد  مناسب تری 

برای متحد  کرد ن مجد د  کشور است.

ایســنا: وزیر خارجه ســوریه با بیان 
اینکــه باید  از قانون ســزار بــه عنوان 
فرصتی برای تحقق خود کفایی استفاد ه 
کرد ، از آغــاز اقد ام هایی بــرای مقابله 
بــا تحریم های آمریکا خبــر د اد . او د ر 
اد امــه با تأکید  بر اینکــه این چالش ها 
آســان نبود ه اما غیرممکن نیز نیستند ، 
گفت: د ر واقع آنچه قانون سزار خواند ه 
می شــود  به ویژه پــس از پیروزی های 
سوریه، قانون ناامید ان است. به حمایت 
خــود  از مقاومت د ر برابر تروریســم و 
همکاری  با  مرد ممان  معیشــت  تأمین 

همپیمانان خود  اد امه خواهیم د اد . 

گرین  صد ور  ترامــپ  د ونالد   یورونیوز: 
کارت )کارت ســبز( و برخی از ویزاهای 
کاری کشــورش را تا آغاز ســال 2021 
میالد ی متوقف کرد . این ویزاها اغلب برای 
کارکنان بخش فناوری های پیشرفته صاد ر 
می شد . د ونالد  ترامپ هد ف از تمد ید  توقف 
صد ور گرین کارت و وضع محد ود یت برای 
صــد ور ویزاهای کاری را مقابله با بیکاری 
گسترد ه د ر ایاالت متحد ه به د نبال شیوع 
ویروس کرونا عنوان کرد ه است. د ر نتیجه 
این قانون پیش بینی می شود  از ورود  ۵2۵ 
هزار تبعه خارجی به خاک ایاالت متحد ه 

جلوگیری شود . 

annotation@qudsonline.ir

زیرآسمانکابل

 محمد حسین جعفریان- کارشناس ارشد  مسائل افغانستان

بدونتیتر

اتاقفکر

  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 

چهارشنبه 4 تیر 1399  2 ذی القعد  ه 1441 24 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9276

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر به شناسه ملی 10380491187 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر رأس ساعت 17 روز دوشنبه 
مورخ 99/04/16 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل )ع( واقع در تقاطع بلوار امامت و آموزگار- به س��مت 
جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور 
مق��دور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را به موج��ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در 

اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرفرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای جمعه ، ش��نبه و 
یکشنبه 13، 14 و 99/04/15 به محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امامت – بین امامت 43و45- پالک 
543-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-تصویب صورتهای مالی سال98 شرکت بانضمام گزارش حسابرس مستقل

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 هیئت مدیره
4-انتخاب سه نفر هیئت تصفیه برای مدت دو سال

5-انتخاب ناظر تصفیه
6-تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

ضمن��ًا رعای��ت کلیه پروتکل های اعالمی وزارت بهداش��ت و درمان در خصوص برگزاری جلس��ات برای کلیه 
حاضرین الزامیست

هیئت مدیره - شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد مناقصات به ش��رح 
ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان 
مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصات از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/04/05 می باشد. .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(رتبه مورد نیازموضوع مناقصهشماره مناقصه

آسفالت 99/31/33 روکش  و  لکه گیری 
سبزوار-  نیشابور-  محور 
سبزوار(-  )حوزه  کاهک 

نوبت دوم

4/080/385/020 ریال81/607/700/389 ریالرشته راه و ترابری رتبه 4

- نوع تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فی��ش واریز مبلغ در وجه اداره کل 
باشد.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13/00 روز چهارشنبه تاریخ 99/04/11
- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 13/00 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22

- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/04/23
- اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: مش��هد- انتهای خیابان فدائیان اس��الم- کدپس��تی 9173695636- تلفن 

تماس 8- 33412024- 051 و نمابر: 33435888- 051
- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 41934- 021
- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )888984(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به شماره ثبت 331273 و شناسه ملی 10103679034

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,09 و مجوز شماره 982,15,39417 مورخ 1399,3,13 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسینعلی تقی تهرانی به شماره ملی 0045792763 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدجواد عباباف ها به 
شماره ملی 4322677101 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای امیرمهدی طاهری فر به شماره ملی 6189907016 به سمت منشی هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضای: 1- آقای امیرمهدی 
طاهری فر مدیر عامل به عنوان دارنده ی امضای ثابت 2- آقای حسینعلی تقی تهرانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی معتبرند، و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره، امضای آقای محمدجواد عبابافها نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل 

باشند. می  معتبر  تعاونی  شرکت  مهر  و 
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 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )888982(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی توزیعی کارکنان شرکت خدمات خط و ابنیه فنی به شماره ثبت 263341 و شناسه ملی 10103807559

تعاون  کل  اداره   99,2,29 مورخ   922,15,23092 شماره  مجوز  و   1398,08,25 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصر عابدینی ک.م 6189853481 ، آقای محمد رضائی ک.م 
3256656791 ، آقای چنگیز پنجه حیدری ک.م 004875549 ، خانم ندیمه خمیسی ک.م 1899609547 و آقای اسماعیل موسی 
زاده گیالنده ک.م 2631399366 بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وآقایان چنگیز پارسائی ک.م 002512103 محمد مظاهر ک.م 
0054469112 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا سرخیل ک.م بعنوان بازرس اصلی6189848060 برای مدت یکسال 

مالی تعیین گردید ند. 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت مهندسین 
مشاور طرح و تحقیقات آب و 

فاضالب اصفهان )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 4641 و شناسه ملی 

10260257912
به اطالع می رس��اند، مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت، روز پنجش��نبه م��ورخ 
1399/04/19 س��اعت 15 در دفت��ر مرکزی 
واقع در اصفهان- مجموعه اداری امیرکبیر 
برگ��زار می ش��ود. از س��هامداران محترم 
تقاضا می شود نماینده خود را برای حضور 

در جلسه معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش حسابرس، رسیدگی و 
تصویب صورت های مالی سال 1398

2- انتخاب حسابرس و بازرس
3- تعیین روزنامه

4- سایر موارد در اختیار مجمع عمومی
عباس پیراینده

مدیرعامل  99
02

70
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شناسه  887154
م الف: 1551

/ع
99

02
50

0

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  شماره 814/03/3871- نوبت  دوم
 شماره مجوز 1399/1199  

مناقصه گذار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی

موض�وع مناقصه: برگزاری مناقصه تکمیل ظرفیت بان��دوال )120 درصد بتن ریزی 
دسترسی دور مخازن انبار /جدول کشی ( انبار نفت ناحیه نیشابور.

تاریخ ،مهلت و نش��انی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمنی معتب��ر و صالحیت رتبه بن��دی معتبر و مرتبط با موض��وع مناقصه با 
حداقل گرید ، صادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری می توانند جهت دریافت 
فرم اس��تعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداش��تی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ 
انتش��اردومین نوبت آگهی مورخ ) 1399/04/04( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( www.setadiran.ir  مراجع��ه نمایند. الزم بذکر اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. 
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 

41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی 

مبلغ برآورد مناقصه: 8.439.169.223 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 421/958/461 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق 
مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 که مدت اعتبار 
آن س��ه ماهه و ای��ن مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی ش��ده قابل 

تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند.)درصورت دریافت اسناد و مدارک 

مناقصه از سایر منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
امکان دریافت)دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ دومین نوبت آگهی )1399/04/04( 

لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/4/11 ساعت 15
مهلت تحویل پیشنهادها ) آپلود اسناد( : پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک 
شامل پاکت الف و ب وج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1399/04/11(، 
لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 ساعت 16 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.
ضمن��ا ع��الوه ب��ر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذک��ور تا مهل��ت تعیین 
گردیده)س��اعت 16 روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/04/24( فقط پاک��ت الف)تضمین( 

بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون   تا مهلت تعیین شده گردد.
جلس��ه توجیهی: ساعت 10/30 صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/04/22 در محل سالن 

جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمنا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران 
توس��ط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراس��ان رضوی انجام و در صورت احراز حداقل 
امتیاز کیفی )50 امتیاز کیفی ( هر یک از مناقصه گران س��پس اقدامات بازگش��ایی 

فایل پاکات )الف/ب/ج( براساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت .
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 11/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/05/06، شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم،)دفتر کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور /انبار نفت ناحیه نیشابور 
www.setadiran.ir     www.iets.mporg.ir      www.monaghese.niopdc.ir :آدرس سایت

شرایط عمومی متقاضی:    1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 
حداقل گرید ، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری .

3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.
4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.

5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.
6- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با اصل 

)محضری( باشد.
7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 5 مناقصه گر می باشد.
دس��تگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکر ش��ده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099091781000008 
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