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اداره کل نوس�ازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران 
دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  08 /04/ 99 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

ردیف
پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
اعتبارموضوعمحل اجرا

نوع
قرارداد

مدت پیمان 
)ماه(

بها  فهارس  براساس  برآورد  مبلغ 
)ریال( مندرج  شرایط   با   1399 سال 

در  شرکت  تضمین  مبلغ 
)ریال( کار  ارجاع  فرآیند 

و  اسناد  تحویل  تاریخ 
مورخ  12 ساعت  تا  پیشنهادها 

تاریخ بازگشایی ساعت 8:30  
صبح  مورخ

1
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه    بردسکن  

209900۴۵۴200002۴
بردسکن

اجرای تاسیسات 
گرمایشی

36.116.1۴9.0۴۴310.000.00099/0۴/1999/0۴/21فهرستیعمرانی

2
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه    تبادکان   

209900۴۵۴200002۵
تبادکان

اجرای تاسیسات 
گرمایشی

3۴.00۴.332.182210.000.00099/0۴/1999/0۴/21فهرستیعمرانی

3
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه    سروالیت  

209900۴۵۴2000026
سروالیت

اجرای تاسیسات 
گرمایشی

36.1۴7.960.818310.000.00099/0۴/1999/0۴/21فهرستیعمرانی

۴
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه    تربت جام  

209900۴۵۴2000027
تربت جام  

اجرای تاسیسات 
گرمایشی

3۴.7۵0.010.۵18238.000.00099/0۴/1999/0۴/21فهرستیعمرانی

۵
تکمیل مجتمع آموزشی شهید قاسم سلیمانی ناحیه ۵ مشهد 

مقدس) رضوان(  209900۴۵۴2000028
۵۴۵.288.092.۵092.26۵.000.00099/0۴/1999/0۴/21فهرستیعمرانیتکمیل پروژهناحیه ۵ مشهد

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل 

نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.      محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(            محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.           
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مناقصه عمومی - یك مرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی
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آگهی مناقصه خرید کود حیوانی

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان

س�ازمان موقوفات آس�تان قدس رض�وی یزد و كرم�ان  در نظر دارد ك�ود گاوی و مرغی باغ�ات موقوفات خود در 
استان كرمان را  از طریق مناقصه طبق جدول ذیل خریداری نماید .  لذا كلیه شركتها و فروشگاه های واجد شرایط 
می توانند پیشنهادات خود را كتبا تا تاریخ 99/4/8  به آدرس دفتر مركزی سازمان واقع در رفسنجان ،میدان قدس  

س�ازمان  موقوفات آس�تان ق�دس رضوی تحوی�ل و نمونه كود 
پیش�نهادی را نی�ز تا تاریخ مذكور در محلی كه توس�ط س�ازمان 

تعیی�ن م�ی گ�ردد تخلی�ه نماین�د. 
 ش�رایط مناقصه:

ج�اری  حس�اب  ب�ه  200/000/000ری�ال  مبل�غ  *واری�ز 
2217078000این س�ازمان نزد بانك تجارت رفس�نجان الزامی 

اس�ت. 
* هزینه درج آگهی  به عهده برنده مناقصه می باش�د .

*س�ازمان  در رد یا قبول یك یا كلیه پیش�نهادات آزاد  اس�ت.
*ب�ه پیش�نهادات مخ�دوش ،مبهم،ناقص ،ناخوانا و فاقد س�پرده 

ترتیب اثر داده نخواهد ش�د.
تلف�ن تم�اس 034/34281104-9

کود مرغی/تنکود گاوی/تننام شهرستان
3801000انار،نوق و رفسنجان و حومه
-100شهربابک و حومه سیرجان

20100حومه کرمان
-100جهاد آباد عنبر آباد جیرفت

200100راور
8001200جمع

فراخوان مناقصه ) نوبت دوم ( 
دانشکده علوم پزشکی تربت جام   
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روایت مریم صیاد شیرازی از رفتار پدر با دختر   

تمام تالش پدر، توانمند کردن من 
در زندگی واقعی بود

بررسی جنبه های اجتماعی امر»زیارت« 
درگفت وگو با دکتر سیدعلی نقی ایازی

زیارت؛ تعامل دو سویه »معرفت« 
و »مناسک«

 سیما و سینما  سینمای ایران در 
سال های اخیر از کمبود فیلم های 
دینی رنج می برد. فیلم ســازان به 

ویژه ســینماگران دهه ۴۰ و 
۵۰ بیش از امروز نگاه ویژه  

تاریخی-مذهبی  ژانر  به 
داشتند و در دهه...

 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 1۰

 ............ صفحه های 1۰و 11

سپه را که چون او نگهدار بود ...سپه را که چون او نگهدار بود ...
جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی »نقشا« با رونمایی از نقاشی چهره جشنواره نقالی و شاهنامه خوانی »نقشا« با رونمایی از نقاشی چهره 
بررسی دالیل فقر آثار سینمایی در حوزه رضوی سردار سلیمانی در جوار آرامگاه فردوسی به کار خود پایان دادسردار سلیمانی در جوار آرامگاه فردوسی به کار خود پایان داد

 درگفت وگو با کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس

حرم، دریایی ازقصه های 
نگفته است  ............ صفحه  ............ صفحه 22 قدس خراسان قدس خراسان

رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی 

در گفت وگو باقدس: 

اجرای رأی تخریب 
»باستی هیلز« 

مشهد قطعی است

انتقاد یک آسیب شناس 
اجتماعی از موازی کاری ها 
درباره این گروه اجتماعی 

گام های کوتاه 
هفت نهاد متولی 
برای کودکان کار

 ............ صفحه  7 ............ صفحه 3 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
احمد بخشایش اردستانی

ایران و عربســتان به  عنوان دو کشور بزرگ و تأثیرگذار منطقه همواره به عنوان 
دو طــرف دخیل در تحوالت مورد توجه بوده اند. این، تحت دسیســه آمریکایی- 
صهیونیستی که دوستی طرفین را تاب نمی آورند موجب رقابتی روزافزون بین دو 
کشور چه پیش و چه پس از انقالب اسالمی ایران شده است. پیش از انقالب روابط 

تهران و ریاض نزدیک و دوستانه بود...

 سعودی در چاه 
حماقت های خودساخته

 ............ صفحه 2

 دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در نشست تخصصی افق های علمی در تمدن رضوی مطرح کرد 

مکتب رضوی پله رسیدن به تمدن نوین اسالمی

6 9 2

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 5 تیر 1399  3ذی القعده 1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9277  8 صفحه   4 صفحه پابوس)ویژه دهه کرامت(   4صفحه ویژه خراسان  8 صفحه راهکار  1000 تومان 

امام رضاj : تدبیر پیش از عمل، تو را از پشیمانی در امان می دارد. عیون اخبارالرضا / ج2/ ص 54 

نمره 20 آستان قدس رضوی درمقابله با کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس عنوان کرد

در» االهلی« 
جادوگر شدم خاّصه به سبک »حاج رضا«

اروپایی ها باید
شرمنده ایران باشند

علی کریمی در گفت و گو با قدس:  jیادی دوباره از یک خادم فرهنگی امام رضا

و صدای ماندگارش

حسن روحانی:

 ............ صفحه 2

 قدس خراسان  اگربخواهیم در استان برای همکاری 
و تالش در مقابله با کرونا به سازمان، اداره یانهادی نمره 
بدهیم، قطعاً نمره 2۰ را به آستان قدس رضوی خواهیم 

داد. این مطلب را رئیس دانشگاه...

 اقتصاد  قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی معادل حداقل چهار برابر حقوق ماهانه یک 
کارگر؛ این شاید گویاترین و ملموس ترین توصیف برای عبور سکه از مرز 8میلیون تومان 

باشد. دولت و بانک مرکزی این وضعیت را...

 ............ صفحه های ۴و۵

روزگار طالیی سکه!
چه کسی مسئولیت افزایش قیمت سکه بهارآزادی را برعهده می گیرد؟

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ارتش و سپاه بهترین ترکیب دفاعی را ایجاد کرده اند  امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی؛ فرمانده کل ارتش ایران در جلسه دافوس، گفت: طرح های عملیاتی برای سناریوهای محتمل آماده و به  
صورت آشکار یا پنهان، به صورت جزء به جزء یا ترکیبی تمرین می شود و ارتش و سپاه آمادگی دارند همراه با هم در مقابل هر تهدید احتمالی بایستند. وی با تأکید بر اینکه هر دشمنی منافع ملی ما را مورد تهدید 

قرار دهد، متقابالً منافع او را تهدید خواهیم کرد، افزود: ارتش و سپاه در باالترین سطح هماهنگی، مانند تار و پود در هم تنیده و بهترین ترکیب دفاعی را ایجاد کرده اند.

 سیاست   نشست شورای امنیــت سازمان 
ملل متحد برای بررسی پیش نویس قطعنامه 
پیشنهادی ایاالت متحده در راستای تمدید 
تحریم تسلیحاتی کشورمان در حالی از بامداد 
روز گذشته آغاز شــد که بازی ایران هراسی 
مضحک مقام های واشــنگتن با هدف اقناع 
اعضای این نهاد در همراهی با سیاســت های 
یانکی ها علیه کشورمان از چند روز پیش کلید 
خورده بــود. این پیش نویس 
به دنبال جلسه هفته گذشته 
وزیــران خارجه کشــورهای 
اروپایــی حاضــر در برجــام 
)انگلیــس، فرانســه و آلمان( 
و بیانیــه ضدایرانــی آن ها و 
همچنیــن گــزارش »آنتونیو 
گوتــرش« دبیر کل ســازمان 
ملل متحد و ادعای وی در مورد اینکه تهران 
در حمالت ســال گذشته به عربستان دست 
داشته، در میان اعضای شورای امنیت توزیع 
شد. شاه بیت این قطعنامه خواست آمریکا برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران است که در 
حال حاضر در اواخر مهرماه به پایان می رسد. 
چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای 
امنیت که از حق وتــو برخوردارند مخالفت 
خودشان را با این طرح آمریکا اعالم کرده اند. 

جزئیات جدید  قطعنامه ضدایرانی»
اما همزمان با آغاز این نشســت خبرگزاری 
انگلیســی رویترز جزئیات جدیدی از مفاد 
قطعنامه پیشــنهادی آمریــکا برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را منتشر 

کرد. رویترز نوشــته: قطعنامه پیشــنهادی 
آمریکا خواستار منع فروش، عرضه یا انتقال 
سالح یا اقالم مرتبط از سوی تهران است. این 
قطعنامه همچنین کشورها را از فروش، عرضه 
یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط به ایران، مگر در 
صورت موافقت کمیته ای در شورای امنیت 
منع می کند. پیش نویس آمریکا عالوه بر این 
از کشورها می خواهد چنانچه دالیل متقنی 
در دســت دارند مبنی بر اینکه محموله ای 
در خاک آن ها ممکن اســت حــاوی اقالم 
ممنوعه از ایران باشــد اقدام به بازرسی آن 
کنند! رویترز همچنین مدعی شد که دولت 
آمریکا تهدید کرده در صورتی که در تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود 
از یکی از بندهای برجــام برای بازگرداندن 
همــه تحریم های ســازمان ملل اســتفاده 
خواهد کــرد. ماده ای در برجام که مقام های 
دولت آمریکا مدعی هستند می توانند از آن 

برای بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران اســتفاده کنند »سازوکار حل و فصل 
اختالفات« است که با نام های دیگری مانند 
»مکانیسم ماشه« یا »سازوکار بازگشت خودکار 
تحریم ها« هم شناخته شده است. با وجود این 
چین و روسیه تصریح کرده اند که آمریکا از 
این توافق هسته ای خارج شده و از هیچ حقی 
برای رجوع به مفاد برجام جهت بازگرداندن 

تحریم ها علیه ایران برخوردار نیست.

واکنش روحانی»
این در حالی است که رئیس جمهور کشورمان 
روز گذشته در جلسه هیئت دولت با انتقاد از 
همکاری اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک 
برجام در دسیسه های ضدایرانی آمریکا گفت: 
آمریکا و رژیم صهیونیستی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را از مســیر قانونی خود خارج 
می کنند؛ ما هر وقت بخواهیم پاسخ قاطعی به 

این گونه رفتار می دهیم. حسن روحانی ادامه 
داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، آژانس را که 
باید همواره گزارش های صحیح و دقیق ارائه 
دهد وادار به نبــش قبر کرده اند، کار آژانس 
نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورهاست، 
اما آن ها دارند آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را از مســیر قانونی خود خارج می کنند. وی 
تصریح کرد: ما همکاری خــود را با آژانس 
حفظ می کنیم اما آن ها نیز باید توجه داشته 
باشند که از مسیر قانونی منحرف نشوند. از 
طرف دیگر اروپایی ها که شرمنده ما هستند 
به خصــوص آنکه از ســال ۹۷ تاکنون که 
بسیار شرمنده ما هستند، به وظایف قانونی و 
تعهدات خودشان پیش و پس از خروج آمریکا 
از برجام عمل نکردند آن ها تلفنی و حضوری 
از ما عذرخواهی می کنند که نتوانســتند به 
وظایفشان عمل کنند اما در یک شرایطی که 
رژیم صهیونیستی و آمریکا پیش آوردند آن ها 

نیز وارد شده و خود را آلوده می کنند.
برخی دیپلمات های غربی احتمال موفقیت 
آمریکا در تصویب قطعنامه ضدایرانی را ضعیف 
برآورد کرده اند. این منابع دیپلماتیک به پایگاه 
مجله »فارن پالیســی« گفته اند این قطعنامه 
ممکن است حتی در کسب ۹ رأی الزم برای 
وادار کردن روسیه یا چین به استفاده از حق 
وتو هم ناکام بمانــد. برخی از دیپلمات های 
شورای امنیت و ســایر کارشناسان مسائل 
تسلیحاتی اقدام آمریکا را تالشی برای کسب 
امتیازهای سیاسی در داخل آمریکا می دانند 
و نــه چیزی که هدف آن مقابله با اقدام های 

ایران است.  

بازی آمریکایی برای فشار بر شورای امنیت با هدف تمدید تحریم تسلیحاتی کشورمان

روحانی: اروپایی ها باید شرمنده ایران باشند

با ســالم. صفحه اول بــا دو موضوع یکــم؛ چهل حجی که برگزار نشــد، س
می توانســت با جدول و توضیحات بیشتر به عنوان یک کار تحقیقی در صفحه 
مناسب آورده شود. دوم؛ مطالب استاد جعفریان به خصوص در مورد افغانستان 
فوق العاده اســت. کاش در بخش معارف هم از نویســندگان توانا سود ببرید. 

09150001032
روحانی کم کم مردم رو هم حباب اعالم میکنه. یکی هم نیس جلو این توهین ها س

رو بگیره. شما روی کاغذهای خودتان بهترین دولت جهان اید. 09360000142
آقای روحانی پیش از سال ۹2 میدونید دالر و تورم چند بود؟! ما از روی قدرت س

خرید می فهمیم کدام دولت خوبه. 09330001346
بدبخت شدیم! روحانی و دولتش اعالم کرد افزایش نرخ ارز؛ حباب و موقتی است. س

09330001346
در خبر بیست و سی شبکه2 یک خبرنگار ارومیه ای از غرب به شمال و جنوب س

رفته بود بعد به شمال عراق و حتی به افغانستان! تاعلت گرانی مرغ و عدم صادرات 
صحیح آن و کمبود شدید نهاده های دامی را بررسی کند این همه تالش برای حل 
مشــکالت مردم توسط یک خبرنگار قابل قدردانی است، صداوسیما به جای دادن 
پول بیت المال به سلبریتی ها برای مجری گری در تلویزیون این خبرنگاران پرتالش 

و انقالبی را جذب کند. 09360006158
قالیشــویی... در حاشیه کشــف رود. موضوع: ایجاد آلودگی کشف رود و آب های س

زیرزمینی، نداشتن سیستم تصفیه، ریختن پسماند فاضالب به محیط زیست، حفر 
چاه آب غیرمجاز، گران فروشی، نابودی محیط زیست. 09150009169

سالم. زنگنه عمالً وزارت نفت را نابود کرده حقوق برخی ادارات از نفت باالتر رفته س
و برچسب نجومی را به نفتی ها می چسبانند ما در گرمای طاقت فرسا و تحریم ادوات 
کار می کنیم و اداره نشین ها حقوقشان باالتر رفته و حتی زنگنه حاضر نیست اولین 

مدرک ما را تعدیل کند. با تشکر. 09330001505
ســالم. باید تبریک گفت به صداقت پلیس راهنمایی بنده را ساعت ۹ شب در س

جای خلوت جریمه کردند برای دوبله و نوشتند الصاقی داخل ماشین بودم و دروغ 
واضح میگن و جالب پول پیامک هم کم می کنند. آفرین بر وجدان بیدارتان حاال 
شما می بینید جلو چشم پلیس تصادف شده و شیشه ها ریخته شده و باعث ترافیک 
شدید شده بعد به پلیس در صحنه گفتم جواب داد شهرداری جمع میکنه جواب 
وقت و اعصاب مردم را کی میده وقتی میگی انگار با یک متهم حرف می زنند واقعاً 

شرم آوره این طور بی خیالی. 09150009591

سردار پاکپور در پایان رزمایش سپاه در کردستان:

مناطق آلوده به حضور تروریست ها پاک سازی شد©
فارس: فرمانده نیروی زمینی ســپاه از 
اقتدار  رزمایش  موفقیت آمیــز  برگزاری 
شهدای کرد مســلمان خبر داد و گفت: 
ایــن رزمایش کــه در منطقــه عمومی 
شــمال غرب کشــور، از دهانه چیلر در 
مــرز عراق تــا ارتفاعات چهل چشــمه 
برگزار شد، با دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین شــده پایان یافت. ســردار پاکپور گفت: در رزمایش اقتدار شهدای کرد 
مســلمان یگان های نیروی زمینی سپاه اعم از تیپ نیروهای مخصوص، زرهی، 
پیاده، پهپادی و هوانیروز و یگان های بومی سپاه های استانی در منطقه، تمامی 

سناریوهای رزمایش را با موفقیت به انجام رساندند.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با تأکید بر اینکــه در این رزمایش مناطق آلوده به 
حضور تروریست ها با موفقیت پاک سازی شد، از آمادگی کامل یگان های عملیاتی 
ایــن نیــرو برای مقابله با تهدیدهــا خبر داد و گفت: برخــورد قاطع با عناصر و 
گروهک های تروریستی دستور کار دائم نیروی زمینی سپاه است و در هر نقطه ای 

که تروریست ها حضور داشته باشند با اقتدار با آنان برخورد خواهیم کرد. 
وی افزود: به عناصر تروریستی و همپیمانان آنان هشدار می دهیم که در صورت 
هر گونه شــیطنت در مرزها به ویژه شمال غرب و جنوب شرق کشور با مشت 

آهنین و واکنش قاطع نیروی زمینی سپاه مواجه خواهند شد.

قالیباف در دیدار سفیر چین: 

ارتباط ایران و چین، پایدار و تاریخی است©
سیاســت: محمدباقر قالیبــاف؛ رئیس 
مجلس شورای اســالمی در دیدار چانگ 
هوا؛ سفیر جمهوری خلق چین در تهران 
تأکید کرد: ارتباط چیــن و ایران؛ پایدار، 
مستحکم و تاریخی است به خصوص پس 
از پیروزی انقالب اســالمی مناسبات دو 

کشور تعمیق پیدا کرد. 
وی افزود: کشورهای جهان و از جمله تهران و پکن امروز در سطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی با خوی استکباری و یکجانبه گرایی آمریکا و آثار نامطلوب آن بر حقوق 
ملت ها مواجه اند. وی بر ضرورت گسترده تر شدن ارتباطات و تعمیق و وسیع تر شدن 

تعامالت بین دو کشور ایران و چین تأکید کرد. 
رئیس قوه مقننه کشــورمان دخالت های آمریکا و برخی کشورها در امور داخلی 
چین را به شدت محکوم کرد. وی همچنین از موضع شفاف و روشن دولت چین 
در مخالفت با قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه کشورمان 

تشکر کرد. 
قالیباف ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور با سرعت بیشتری تداوم و تحقق 
پیدا کند. سفیر چین نیز گفت: از آنجا که پارلمان در ایران نقش بسیار مهمی دارد 
و نمایندگان مجلس در ایران نقش تأثیرگذاری دارند، معتقدم همکاری های پارلمانی 

ایران و نمایندگان چین در آینده و به ریاست جناب عالی نیز افزایش خواهد یافت.

 سعودی در چاه ©
حماقت های خودساخته

ایران و عربســتان به  عنوان دو کشــور بزرگ و 
تأثیرگذار منطقه همواره به عنوان دو طرف دخیل 
در تحوالت مورد توجه بوده اند. این، تحت دسیسه 
آمریکایی- صهیونیستی که دوستی طرفین را تاب 
نمی آورند موجب رقابتی روزافزون بین دو کشور 
چه پیش و چه پس از انقالب اسالمی ایران شده 
است. پیش از انقالب روابط تهران و ریاض نزدیک 
و دوســتانه بود و در مقابل منافع واشنگتن قرار 
نداشت بلکه آمریکا از این روابط پشتیبانی می کرد 
و در چارچوب دکترین دو ستونی نیکسون قرار 
داشــت. با وقوع انقالب اســالمی در سال 5۷ و 
تغییر در ماهیت سیاســت ایران این محاسبات 
دستخوش تغییراتی اساسی شده و تحت القائات 
آمریکایی به اختالف هایی منجر شد. ایران اما با 
درک نیات سوء دشمنان دو ملت، با وجود برخی 
تنش ها همواره از در مصالحه با ریاض درآمد. به 
 طور نمونه در آخرین مورد سردار حسن دهقان 
در گفت وگوی چند روز پیش خود با خبرگزاری 
الجزیره از آمادگی کشورمان برای گفت وگو بدون 
هیچ پیش شرطی با حاکمان سعودی سخن گفت.

امــا موانع موجود بر ســر راه تعامل تهران و 
ریاض چیست که نزدیکی نگاه دو طرف را تا 
این حد دشــوار ساخته است؟ نخست به نوع 
دید متفاوت دو کشور به تحوالت منطقه در 
سطح کالن برمی گردد. همان  گونه که گفته 
شــد ریاض سیاســت خود را در پازل چیده 
شــده از سوی واشنگتن اجرایی می کند و بر 
اساس این ایده تمام مشکالت منطقه زیر سر 
ایران بوده و تمــام رویکردها باید بر ضدیت 
و مهــار تهران تمرکز یابد. بر اســاس همین 
رویکرد هم کشورمان عامل ناامنی در منطقه 
شناخته  شده و این مسئله حضور اشغالگران 
غربی را در منطقه توجیه می کند. تهران ولی 
معتقد است کشورهای منطقه از پس تأمین 
امنیت خود برمی آیند و استعمارگران غربی 
بایــد به حضور خود در این حوزه جغرافیایی 

پایان دهند.
موضــوع دوم اختالف به  ویژه در چند ســال 
اخیر یمن اســت. ســعودی، یمن را به چشم 
حیاط خلوت خود می نگرد و بر همین مبنا با 
مداخالت بی جای خود، این همسایه جنوبی را 
در فقر و عقب ماندگی نگه داشته است. همزمان 
با آغاز خیزش های عربی در کشورهای منطقه 
)سال 2010( اما در یمن هم صفحه تحوالت 
برگشت و شاهد شکل گیری اعتراضاتی علیه 
مداخالت ســعودی بودیم. با پیروزی جنبش 
مردمی در یمن و فــرار منصور  هادی؛ رئیس 
 جمهوری این کشــور به عربســتان، سعودی 
طبق سنت گذشته به دخالت در کشور جنوبی 
پرداخت و تهاجم گسترده ای علیه این کشور 
آغاز کرد؛ اما جنگ پنج ساله ائتالف تاکنون به 
 جایی نرسیده و تنها دستاورد این اقدام کشتار 
مردم بی گناه یمن و خالی شدن خزانه سعودی 
بود. سعودی ولی به  جای پذیرش حماقت خود 
اکنون ایران را به  عنوان مقصر شکست هایش 
می دانــد و بر همین اســاس درصدد انتقام از 

کشورمان است.
اما در نهایت به نظر می رســد ســعودی در چاه 
حماقت های دست ســاخته خود دست  و پا زده 
و به  جای متهم کردن دیگران بهتر اســت کمی 
عقالنی تــر رفتار کند. در هنگامــه ای که حکام 
آل سعود روزگار خوشی را سپری نمی کنند بهتر 
است برای یک  بار هم که شده توهمات ذهنی شان 
را کنار گذاشــته و به تصحیح سیاست شکست 
خورده شان کمی بیندیشند؛ آن گاه راه تعامل با 

ایران آسان تر خواهد بود.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

آمریکا و رژیم 
صهیونیستی 
آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را از 
مسیر قانونی خود 
خارج می کنند
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 سیاست  دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران در 
حال پیش بردن دو نقشه به موازات یکدیگر است. آمریکایی ها در 
حالی تالش دارند قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را 
به تصویب برسانند که برخی از اعضای شورای امنیت همانند چین 
و روسیه آن را برخالف قطعنامه 22۳1 شورای امنیت می دانند. با 
این  حال، آمریکا در صورت ناکامی در اجرای این نقشه، قصد دارد 
سراغ نقشه بعدی که فعال سازی مکانیسم ماشه است برود. امکان 
بازگرداندن تحریم ها از طریق فعال ســازی مکانیسم ماشه و اینکه 
این ادعای آمریکا از نظر حقوقی تا چه میزان قابل  پیگیری است، 
پرسشی بود که در گفت وگو با حسن بهشتی پور؛ تحلیلگر مسائل 

بین الملل به بررسی آن پرداخته ایم.

آمریکا تهدید کرده در صورتی  که در تمدید تحریم های  س
تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود از طریق مکانیسم ماشه 
که در برجام آمده برای بازگرداندن تمامی تحریم ها علیه 
کشورمان استفاده خواهد کرد. نحوه و استدالل انجام این 

اقدام توسط آمریکا چگونه است؟
البته آمریکا در پی این اســت از طریق کشورهایی مانند انگلیس 
و فرانسه مکانیسم ماشه را فعال کند چون این دو کشور کماکان 
در برجام هستند و این امکان را دارند که مکانیسم را فعال کنند، 
منتهــا ایران پیش تر در نامه ای در همان زمان که کاهش تعهدات 
برجامی را کلید زد رسماً و صریحاً اعالم کرده اگر اروپایی ها بخواهند 
مکانیسم ماشــه را فعال کنند ایران هم عمالً همکاری هایش را با 
آژانس انرژی اتمی پایــان می دهد. ایران در حال اجرای پروتکل 
الحاقی است اما در صورتی  که آن ها مکانیسم ماشه را فعال کنند 
عمالً ایران پروتکل الحاقی را اجرا نخواهد کرد. حتی مطرح  شده 
ایران امکان دارد از پیمان ان پی تی که پیمان پایه و مادر است 

خارج شود، در این صورت وضعیت بسیار پیچیده تر می شود و 
مطمئناً این شرایط نه به نفع ایران است نه به نفع طرف مقابل. 
اکنون باید دید در چنین مسیری که طراح اصلی آن اسرائیلی ها 
هستند و آمریکا را در دام انداخته اند، می توانند انگلیس و فرانسه 
را هم به چنین ماجرایی بکشــانند یا نه. البته چین و روســیه 
همچنان مخالف تشدید فشــارها به ایران و مسیری هستند که 
آمریکایی ها در پیش  گرفته اند. دو سال از زمان اقدام های تشدیدآمیز 
آمریکا علیه ایران می گذرد و خود آن ها هم متوجه شده اند مسیری 
که از دو سال قبل در پیش  گرفته اند مسیر اشتباهی بوده چون با 
خروج از برجام عمالً راه هر گونه بازگشتی را برای خودشان بسته اند. 
آمریکا به  خوبی می داند اگر اکنون در برجام بود می توانست مسیر 
مکانیسم ماشه را فعال کند اما چون رسماً از برجام خارج  شده دیگر 

نمی تواند هیچ  گونه ادعایی داشته باشد.

تمدید تحریم های تســلیحاتی از طریق فعال ســازی  س
مکانیسم ماشه توسط آمریکا تا چه حد از نظر حقوقی قابل  

پیگیری است؟

آمریکایی هــا چون خودشــان از برجام خارج  شــده اند، به  نوعی 
خودشــان را از حقوق و امتیازات موجود در برجام سلب کرده اند 
امــا با این  حال آن ها قصد دارند به ماده 10 قطعنامه رجوع کنند، 
در حالی  که اساســاً وقتی از توافق خارج  شده اند دیگر این موضوع 
که بتوانند مکانیسم ماشه را فعال کنند موضوعیتی ندارد و چنین 
اختیاری را آمریکا از خودش محروم کرده است. این موضوع اشتباه 
بزرگی بوده که آمریکایی ها مرتکب شدند و اسرائیلی ها عمالً آمریکا 
را به این وادی کشاندند. من فکر نمی کنم کسی در دنیا از آمریکا 
بپذیرد که وقتی از برجام خارج  شده درباره نحوه اجرا یا موارد استناد 

به آن صحبت کند.

مجموعه امکانات و راه حل های ایران برای پاسخگویی به  س
اقدام های آمریکا و اروپاییان چیست؟

ایران می تواند تا مادامی  که مکانیســم ماشه اجرا نشده همکاری 
خود را با آژانس ادامه بدهد. جدای از آن، کشورمان باید اقدام های 
اقتصادی را در نظر داشته باشد تا تحریم و اثرگذاری آن را از دست 
آمریکایی ها بگیرد. بهترین کار این اســت که آمریکایی ها بدانند 
تحریم علیه ایران کارآمدی الزم را ندارد و این هم در ســایه انجام 
اصالحات اقتصادی است که باید صورت گیرد. اصالح نظام بانکداری 
یا نظام مالیاتی و نیز گسترش تولید، مجموعه اقدام هایی است که 
موجب می شود اقتصاد ایران وضعیت بهتری پیدا کند و تحریم های 
آمریکا کمرنگ تر شود. نخستین و مهم ترین این است که کشورمان 
ابزار تحریم و اثرگذاری آن را از دست آمریکا خارج کند که راه حل 
آن ها با افزایش توان هسته ای نیست بلکه با افزایش توان اقتصادی 
است، بنابراین وقتی توان اقتصادی کشور باال رفت آمریکایی ها در 
عمل می بینند تحریم هایشان بی خاصیت شده و اهداف مورد نظر 

آنان را تأمین نمی کند.

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

خبر

گفت وگوی کوتاه

حسن بهشتی پور از شرایط پیچیده پیش از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه می گوید

ترک NPT، نه به نفع ایران است نه طرف مقابل 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 احمد بخشایش اردستانی
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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
- اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: مش��هد- انتهای خیابان فدائیان اس��ام- کدپس��تی 9173695636- تلفن 

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

- اطاعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 41934- 021
- جهت کسب اطاعات 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

شناسه  887154
م الف: 1551
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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

/ع
99
02
73
1

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد انج��ام ام��ور ای��اب و ذهاب 

پرس��نل بیمارس��تان امام رض��ا )ع( را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عموم��ی به بخ��ش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید 
. کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000016، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 1.110.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

میدان امام رضا )ع( ساختمان اداری  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/04

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به زوج های جوان  قدس آنالین:  محمدرضا کالمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوج های جوان و 
به ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زوج های جوان بازنشستگان لشکری و کشوری، سبد لوازم خانگی با قیمت اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند. سبد لوازم خانگی شامل یخچال و یخچال فریزر، 

لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی، از محل تولیدات داخلی است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r برخی صادرکنندگان دست دولت را از ارز کوتاه کردند©
نرخ ارز تحت تأثیر عوامل متعدد و زمینه ای مختلفی اتفاق افتاده است. به عبارتی 
می توان گفت از سال گذشته تاکنون بنا به دالیل مختلفی چون تشدید تحریم ها، 
بیماری کرونا، مشکالت ناشــی از نقل و انتقال منابع ارزی که به طور مستقیم 
دســت دولت را در فرایند صادرات و فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی بسته، 

روند افزایشی نرخ ارز را به اقتصاد تحمیل کرده است.
با آنکه برخی از کارشناسان اقتصادی ادعا می کنند دولت نقش بارزی در افزایش 
نرخ ارز دارد، اما بنده بر این باور هســتم در این فرایند و با توجه به زمینه های 
یاد شده نمی توان دولت را چندان مقصر دانست، هر چند که برخی اظهارنظرها 
و سیاست گذاری های دولتمردان و بانک مرکزی، اشکال های فراوانی دارد. قطعاً 
برخی سیاست گذاری ها در افزایش نرخ ارز مؤثر است که از آن جمله می توان به 
سیاست های دولت در بازار سرمایه اشاره کرد.برخی از سیاست های اعمال شده 
دولت در بازار ســرمایه به صورت غیرمستقیم بازار ارز را با تنش و چالش روبه رو 
می کند، اما اینکه دولت به صورت مســتقیم دستکاری در افزایش نرخ ارز برای 
تأمین کسری بودجه خود داشته باشد، چندان محتمل نیست.شرایط اقتصادی 
کشور با تحریم ها به خصوص تحریم های نفتی و بانکی روزبه روز سخت تر می شود، 
بیماری کرونا نیز شدت سختی ها را با بسته بودن مرزها و درخواست حواله های 
ارزی صادراتی پس از بازگشایی مرزها افزایش داده است، بنابراین شرایط نرمالی 
نیســت که انتظار کاهش یا ثبات نرخ ارز در آن متصور باشــد. نمی توان منکر 
این موضوع مهم شــد که تحریم ها درآمدهای ارزی ما را هــدف قرار داده اند و 
تــا حدودی هم در این زمینه موفق بودنــد؛ چرا که با کاهش درآمدهای نفتی، 
درآمدهای ارزی کشــور به شدت پایین آمده و چون مهم ترین منبع تأمین ارز 
همین درآمدهای خام فروشی نفت بود، اضافه شدن تحریم بانکی به تحریم نفتی 
به روشــنی نشــان می داد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز جامعه با شرایط 
سختی رو به رو شود. صادرکنندگان می دانند بهانه جویی های زیادی برای انتقال 
ارز به اقتصاد کشــور داشته اند. با اینکه تحریم ها موانع بزرگی ایجاد کرده  است، 
اما برخی از صادرکنندگان برای سودآوری بیشتر و عرضه ارز خود با قیمت آزاد، 
دست دولت را از این ارزها کوتاه و فشار مضاعفی بر شرایط سخت کنونی اقتصاد 
و بازار ارز کشــور وارد کرده اند، بنابراین می توان گفت شرایط مختلفی دست به 
دست هم داده تا نرخ ارز را به سرعت باال ببرد. قطعاً ناتوانی مدیران دولتی در اتخاذ 
سیاست هایی که مانع افزایش التهاب و جو روانی در بازار شود هم بر شدت موضوع 
افزوده و دایره سختی های معیشتی مردم را در افزایش نرخ ارز تنگ تر خواهد کرد.

قیمت لبنیات رسماً ۲۸درصد افزایش یافت©
انتخاب: براساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع لبنیات به طور 
رسمی ۲۲ تا ۲۸درصد افزایش یافت. در این جلسه از ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر 
خام به ازای هر کیلو ۲هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. مجوز افزایش قیمت محصوالت 
لبنی مشــمول نرخ گذاری از متوسط ۲۲درصد تا سقف ۲۸درصد نیز صادر شد.

حق مسکن کارگران ۳۰۰هزار تومان شد ©
تسنیم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن 
کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت 
وزیران ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.  به  موجب این پیشنهاد، کمک هزینه 
مسکن کارگران از ابتدای تیر سال ۹۹، مبلغ 3میلیون ریال تعیین می شود. این 

رقم در سال قبل یک میلیون ریال بود.

امکان مشارکت متقاضیان با سرمایه اندک در بورس ©
نود اقتصادی: محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با اجرای 
طرح بورس امالک هر کس با هر سرمایه ای می تواند در پروژه های کوچک و بزرگ 
شریک شود و با افزایش سرمایه های خود به مرور سرمایه خود را بیشتر کند. در بورس 
مسکن امکان مشارکت تمامی متقاضیانی که سرمایه اندک دارند نیز مهیا می شود.

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  قیمت هر قطعه سکه 
بهار آزادی معادل حداقل چهار برابر حقوق ماهانه 
یک کارگر؛ این شــاید گویاترین و ملموس ترین 
توصیف برای عبور سکه از مرز ۸میلیون تومان 

باشد.
دولت و بانک مرکزی این وضعیت را موقت و گذرا 
می دانند، اما در خصوص این شوک بزرگ قیمتی 
در بازار ســکه، تحلیل های سیاسی و اقتصادی 
مختلفی مطرح می شود. تأثیرپذیری بسیار زیاد 
طال و سکه از دالر، سیاست های انبساطی بانک 
مرکــزی در خلق بی محابای نقدینگی، بی ثباتی 
بازارهای موازی، کاهش نرخ سود بانکی، نگرانی 
روزافزون مردم از کاهــش بیش از پیش ارزش 
پول ملی و باال رفتن تقاضا برای ســرمایه گذاری 
در ســکه، تحریم هــا، ناآرامی هــای آمریکا که 
ارزش دالر را کاهــش و اونس جهانی را افزایش 
داده، اظهارات ارزی رئیس کل بانک مرکزی که 
عاملی برای افزایش بی سابقه قیمت طال و سکه 
بوده، معامالت گواهی ســکه و نقش بانک ها در 
افزایش قیمت سکه که البته اعمال محدودیت در 
معامالت این گواهی ها را در پی داشت و...، از این 

دست تحلیل هاست.

 سکه و بازدهی نقطه به نقطه 66درصدی»
ســکه در خرداد ماه امسال بیش از 5درصد، در 
بهار امسال 3۰درصد و به صورت نقطه به نقطه 
ساالنه هم رشدی 66درصدی به خود دیده است 
و از نگاه فعاالن، وضعیت بازارهای طال و ســکه 
کاماًل غیرقابل پیش بینی است و هر طرف که ارز 

برود، طال هم در پی  آن خواهد رفت.
براساس اعالم معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران و مبتنی بر آمار بانک مرکزی،»در 
فاصله فروردین ۹۸ تا ۹۹ میانگین نرخ سکه طرح 
قدیم رشدی 36/7درصدی داشته و از 4میلیون و 
6۰۰ هزار تومان به 6میلیون و 3۰۰هزار تومان 
رسیده است. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  
هم 34/3 درصد رشــد قیمتی به خود دیده و از 
4میلیون و ۸۰۰هزار تومان به 6میلیون و 4۰۰ 

هزار تومان افزایش یافته است«. 
براســاس بررســی های این معاونت »در فاصله 
یک  ماه ۲5 اردیبهشــت تا ۲5 خرداد امســال 

هم قیمت هر قطعه ســکه تمــام  بهار آزادی از 
6میلیــون و ۹1۰هــزار تومان بــه 7میلیون و 
64۰هزار تومان، هر قطعه نیم  سکه بهار آزادی 
از 3 میلیــون و 6۸۰ هزار تومــان به 3میلیون 
و 77۰هــزار تومان افزایش یافته که رشــدی 

۲/4درصدی داشته است«.
تحلیل هــا حکایــت از آن دارد کــه افزایــش 
1۹درصدی قیمــت اونس جهانی در ســه ماه 
گذشته، عامل مهمی در افزایش شدید قیمت سکه 
در مقایســه با دالر بوده، ضمن  اینکه چشم انداز 
مثبت جهانی طال و احتمال رشــد دالر، افزایش 
قیمت سکه را در این ماه ها محتمل ساخته است.

 باز هم پای کرونا در میان است!»
به گفته نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و 

سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه 
تهران، التهاب بازار طال و ســکه به 
شــرایط داخلی و خارجی بستگی 
دارد و افزایش نرخ اونس جهانی از 
یک هــزار و ۲۰۰ دالر به یک هزار و 
75۰ دالر و نرخ ارز و نوسان های آن 
و کاهش فروش نفت به 7۰ تا 1۰۰ 
هزار بشکه در روز، تأثیر مستقیمی 
بر قیمت سکه و طال دارند.مسعود 
یزدانی به ایسنا می گوید: با توجه به 
همه گیری  ویروس  کرونا در جهان، 
بورس ، نفت و پتروشــیمی محدود 
شده اند؛ بنابراین سرمایه های ذخیره 
شده باید به سمتی حرکت می کرد 
که دارای گــردش بــود؛ بنابراین 
دیده شد بهترین کاالیی که حتی 
با یک تلفن می تــوان آن را خرید 
و فروش کرد، طالســت و اکثریت 
ســرمایه داران به سمت فعالیت در 

بازار سکه و طال حرکت کردند. 
به گفته وی، افزایش 4۲۰دالری قیمت اونس در 
یک سال طی 5۰ ســال اخیر که تقریباً عرضه 
و تقاضا روندی معمول داشــته است، بی سابقه 
بوده و کشــور با محدودیت و مشکل در تأمین 
ارز مواجه است.وی ادامه می دهد: طال تا چندی 
پیش قیمت حداقل یک سوم قیمت امروز خود 

را داشت؛ بنابراین بیش از آنکه این گران  شدن به 
معنای افزایش قیمت آن کاال باشد، نشان دهنده 
کاهش ارزش ریال اســت. یک کاال در طول یک 
سال نهایت 5 الی 1۰ درصد گران می شود و باقی 
افزایش قیمت به سبب ضعیف شدن پول کشور 

ماست.
 صرافی های خودسر گرانفروش»

رئیس اتحادیه طال می گوید: برخی صرافی ها که 
مجوز فروش مســکوکات هم دارند قیمت های 
باالتری )4۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان گران تر( برای 
فروش سکه اعالم می کنند. پیشتر این مشکل 
را با بورس داشتیم و حاال با صرافی ها، البته در 
حال مکاتبه با مســئوالن بانک مرکزی و وزارت 
صنعت هســتیم.به گفته آیت محمدولی، این 
اختالف قیمت اصاًل منطقی نیست و در نهایت 
باید تا 5۰هــزار تومان اختالف 

قیمت وجود داشته باشد.

  بانک ها در افزایش »
قیمت، بی تقصیرند

مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه 
کارگران هم بر این باور است 
افزایش قیمت سکه ربطی به 
بانک ها ندارد. به گفته فردین 
آقابزرگی، نقــش بانک ها در 
ســپرده  گواهی  معامــالت 
ســکه این اســت که موجب 
نقدشوندگی، ایجاد شفافیت و 
تکمیل زنجیره خدمات رسانی 
در  فعــال  شــرکت های 
بازارسرمایه می شوند و بانک ها 
در ایــن زمینــه درآمدزایی 
عامل  همچنین  نمی کننــد. 
تأثیرگذار بــر اختالف قیمت 
بین بازار فیزیکی و بازار گواهی ســپرده ســکه، 
اشــتیاق خریدی است که در بازار فیزیکی وجود 
دارد و به دلیل عدم پاسخگویی عرضه، این افزایش 

قیمت در بورس خودش را نشان می دهد.

 کاهش سود بانکی، سکه را جذاب کرد»
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد 

دارند تصمیــم بر کاهش نرخ ســود بانکی به 
15درصد و نرخ ســود کوتاه  مــدت به ۸درصد 
آن هم در شــرایطی که نرخ تورم کشور باالی 
4۰درصد است، موجب خروج منابع از سیستم 

بانکی و ورود آن به بازارها شده است.
محمدجواد رضایی، تحلیلگر اقتصادی می گوید: 
تصمیم گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی 
آن قدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و 
تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد 

کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند. 
تصمیم بر کاهش نرخ ســود بانکی به 15درصد 
و نرخ ســود کوتاه مدت بــه ۸درصد آن هم در 
شرایطی که نرخ تورم کشــور باالی 4۰درصد 
اســت، در کوتاه مــدت تصمیمــی اشــتباه و 
غیرکارشناسانه بود؛ چرا که این موضوع موجب 
خروج منابع از سیســتم بانکــی و ورود آن به 
بازارهای پر تنش ارز، طال، ســکه و بورس شده 

است.

 سکه، حباب نیست واقعیت است»
در این میان اقتصاددان دیگری هم حبابی بودن 
بازار ســکه و ارز را رد می کند و معتقد اســت: 
این افزایش شدید قیمت تحت تأثیر واقعیت های 

موجود رخ داده است.
مرتضی افقه خاطرنشان می کند: قیمت سکه و 
ارز مانند بسیاری از کاالهایی که اکنون شاهد 
افزایش قیمت آن ها در بازار هستیم، تابع قانون 
عرضه و تقاضاست و به هر میزان که عرضه کم 
شــود، قیمت ها افزایش پیدا می کنند. افزایش 

قیمت ســکه و ارز به دلیل عوامل اقتصادی و 
همچنین عوامل سیاسی و به طور شاخص به 

دلیل تحریم ها، رخ داده است.
افقه می گوید: با وجود افزایش قیمت سکه و 
ارز در بازار، بانک مرکزی تاکنون اقدامی برای 
کنترل قیمت ها انجام نداده و خود این موضوع 
نیز یکی دیگــر از عواملی اســت که موجب 
جهش چند مرتبه ای نرخ ســکه و ارز در بازار 
شده است. بانک مرکزی عنوان می کند جهش 
قیمت ها خود به خود متوقف می شود و مجدداً 
قیمت ها کاهش پیدا می کنند، اما اصاًل شرایط 

به این شکل نیست.
 وضعیــت به شــکلی شــده که عــالوه بر 
افزایش قیمت ها، شــاهد تداوم این جهش ها 
هستیم و بدون اعمال سیاست هایی از سوی 
بانک مرکزی، قطعاً روند افزایش قیمت سکه و 

ارز متوقف نخواهد شد.
این اقتصــاددان، بانک مرکزی را منفعل و در 
برابر تقاضا ناتوان توصیــف و اضافه می کند: 
در گذشــته بانک مرکــزی از طریــق اعمال 
سیاست های پولی و مالی می توانست بر تقاضا 
و کاهش نرخ ســکه و ارز اثرگذار باشــد، اما 
اکنون و در شرایط فعلی، ظرفیت این ابزارها 
و سیاســت های پولی و مالی بانک مرکزی به 
انتها رسیده است و نمی تواند چندان بر تقاضا 

اثرگذار باشد.
وی معتقد است: باید امیدوار بود بانک مرکزی 
بتواند روند صعودی قیمت ســکه و ارز را در 

بازار کشور مهار کند.

با وجود افزایش 
قیمت سکه و ارز 

در بازار، بانک 
مرکزی تاکنون 

اقدامی برای 
کنترل قیمت ها 

انجام نداده و 
خود این موضوع 

نیز یکی دیگر 
از عوامل جهش 

چند مرتبه ای 
نرخ سکه و ارز در 

بازار شده است 

بــــــــرش

چه کسی مسئولیت افزایش  قیمت سکه بهار آزادی را برعهده می گیرد؟

روزگار طالیی  سّکه!

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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س�ازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان 
در نظر دارد نس�بت به فروش مق�دار 57تن جو چهار پر 

سال99 از طریق مزایده اقدام نماید.
  متقاضی�ان م�ی توانند قیمت پیش�نهادی خود را حداکث�ر تا مورخ 
یکش�نبه 99/4/15بصورت مکتوب به آدرس رفسنجان میدان قدس 

دفتر مرکزی این سازمان ارائه نمایند .
 ضمن�ا واری�ز 10درصد مبلغ پیش�نهادی ب�ه عنوان ضمانت ش�رکت 
در مزایده به حس�اب ج�اری 2217078000بانک تج�ارت طالقانی 
رفس�نجان به نام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان 

الزامی است .
 سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است .هزینه درج 

آگهی بر عهده برنده مزایده است.
تلفن تماس  03434281108-9

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان

آگهی مزایده فروش محصول جو
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س�ازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در 
نظر دارد نس�بت به ف�روش ضایعات خود به ش�رح ذیل 
اق�دام نمای�د لذا از متقاضی�ان دعوت بعمل می آید روز یک ش�نبه 
99/4/8ضم�ن مراجع�ه به ضبط پس�ته احمد آباد رض�وی واقع در 
رفس�نجان کیلومتر 5جاده اس�ام آب�اد کورگه و بازدی�د قیمت خود 
را ب�ه صورت کتبی بهمراه فیش واریزی س�پرده ش�رکت در مزایده 
تحویل دفتر مرکزی س�ازمان نمایند. س�ازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است و ضمنا هر گونه پیشنهاد مبهم و ناخوانا و 
دارای خط خوردگی فاقد اعتبار می باشد. مدت زمان تحویل یک 

هفته می باشد. تلفنهای تماس:03434281108-9

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان

آگهی مزایده فروش ضایعات

میزان سپرده)ریال(شرح
50/000/000آهن قراضه حدود30تن

50/000/000پالستیک کهنه حدود 20تن
50/000/000موتور چاه اسقاط )1عدد(
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نظریه کمیسیون تشخیص:
در اجرای ماده 12 قانون زمین ش��هری و دستورالعمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره از سوی 
س��ازمان ملی زمین و مس��كن اینجانبان اعضای كمیسیون تش��خیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری 
استان خراسان جنوبی در تاریخ 1398/12/07 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست 
واقع در حریم قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل 
به تاریخ فوق مضبوط  در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخش��نامه های س��ازمان مذكور 
و وضعی��ت فیزیك��ی فعل��ی و قبلی اراضی مورد بازدی��د و عكس های هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و 
نیز وضعیت ثبتی زمین مورد نظر با لحاظ تذكرات ذیل طبق نقش��ه و حدود مندرج در آن و صورتجلس��ه 

معاین��ه محل كه به امضاء اعضای كمیس��یون رس��یده و با 
توجه به نظریه كارش��ناس رس��می دادگس��تری به شماره 
98/6054 مورخ 98/12/15 كه جز الینفک برگ تش��خیص 
می باش��د، قطعه ش��ماره یک به مس��احت 49850/12 متر 
مربع به اتفاق آراء دایر مزروعی )د – ا – ی – ر- م- ز – ر 
– و – ع- ی( و قطعه ش��ماره دو به مساحت 17022/31 متر 
مربع كه در كروكی پیوست با هاشور و رنگ قرمز مشخص 
گردیده است به اتفاق آراء موات )م- و- ا - ت( تشخیص 

می گردد. 
تذک�ر 1( پالكه��ا و اراض��ی كه قبال نس��بت ب��ه آنها رای 
كمیسیون مذكور صادر ش��ده و یا بنحوی از انحاء مالكیت 
دولت بر آن محرز شده اراضی ملی و دولتی و نیز اراضی 
مشمول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 قانون 
تقس��یم و فروش اراضی و امالك م��ورد اجاره به زارعین 
مس��تاجر و خالص��ه ك��ه تا كن��ون اس��ناد آنها بن��ام دولت 
صادر ش��ده یا نشده باشد از ش��مول این نظریه مستثنی

 می باشد.
تذکر 2( چنانچه بع��دأ ضرورت صدور نظری��ه به زمینی 
كه ش��ماره پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در این 
نظریه واقع ش��ده بوده باشد فقط پالك و مساحت و حدود 
آن با حفظ  نوعیت تعیین ش��ده در ای��ن رای قید و صادر 

خواهد شد .
تذکر 3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالكیت اشخاص 
حقیق��ی و حقوق��ی نبوده و فق��ط از نظر تش��خیص نوعیت 
اراضی معتبر است و از زمان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل 

اعتراض در دادگاه صالح محل می باشد .

آگهی اعالم رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رای شماره 250 مورخ 1399/01/31 )نوبت دوم(

 اداره ارتباطات واطالع رسانی
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی مش��هد در 
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 
بخ��ش غیر دولتی واگزار نمای��د . كلیه 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 پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مزای��ده فوق مبل��غ 500.000.000 
ریال ضمانتنامه بانكی كه در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذكور  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 پاكت 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:  در س��امانه مذك��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



پرچم 144 متری امام رضا)ع( ©
در همدان بر افراشته شد

قدس: همزمان با آغاز دهه کرامت، پرچم ۱۴۴ 
متری مزین و متبــرک به نام حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( در استان همدان بر افراشته شد. 
صبح سه شنبه سوم تیرماه مقارن با روز میالد 
حضرت معصومه)س( نخســتین و بزرگ ترین 
پرچم دهه کرامت توسط شبکه جوانان رضوی در 
استان همدان به اهتزاز درآمد.این مراسم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و با حضور و استقبال 
مسئوالنی چون حجت االسالم دهنوی؛ مسئول 
 نمایندگی آموزشگاه قدس سپاه ، حجت االسالم

مهاجرانی؛ مســئول عقیدتی سیاســی پایگاه 
هوایی شهید نوژه، شــهردار و برخی مسئوالن 
شــهری همدان، جانشین سپاه ناحیه این شهر 
و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرهمدان 
در میــدان پژوهش همدان به اهتــزاز در آمد.

خدمت رسانی به نیابت از ©
سردار سلیمانی در دهه کرامت

آســتان: دبیر کانون های خدمــت رضوی از 
خدمت رسانی خادمیاران استان کرمانشاه در دهه 
کرامت به نیابت از سید شهدای مقاومت سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
ســیدمحمدجعفر امامیــان با اشــاره به اینکه 
برنامه های دهه کرامت نقطه عطفی برای ارتباط 
دوســتداران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
با این امام همام اســت، اظهــار کرد: به منظور 
پاسداشت شــهدا و مجاهدان جبهه مقاومت به 
ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
خادم امام هشتم)ع( در دهه کرامت خادمیاران 
رضوی خدمات عمومــی و تخصصی خود را به 

نیابت از ایشان انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایط فعلی و شیوع 
بیمــاری کرونا و محدودیت های لحاظ شــده، 
برنامه هــا و خدمات ویژه  کانون های خدمتی در 
فضای مجــازی و حقیقی با رعایت کامل موارد 

بهداشتی برگزار خواهد شد.

 آغاز جشن های دهه کرامت ©
با توزیع 10 هزار بسته  معیشتی 

آستان: مدیر کانون های خدمت رضوی استان 
گلســتان از ورود خدام رضوی در شــامگاه روز 
چهارشنبه ۴ تیر ماه به استان گلستان خبر داد 
و گفت: همزمان با نخستین روز از دهه کرامت 
افزون بر ۱0 هزار بسته معیشتی در سطح استان 

گلستان توزیع شد.
مدیر کانون های خدمت رضوی استان گلستان 
اظهار کرد: افتتاحیه دهه کرامت و سیزدهمین 
جشــنواره مردمی زیر سایه خورشید، همزمان 
با رزمایش کمک مومنانه در حســینیه عاشقان 
ثاراهلل)ع( شهرستان گرگان انجام شد که طی این 
مراسم حجت االسالم رعایتی، نماینده ولی فقیه 
در سپاه نینوا استان گلستان به ایراد سخنرانی 
پرداخت.مدیــر کانون های خدمــت رضوی در 
اســتان گلســتان با تأکید بر اینکه جشن های 
زیر سایه خورشید در ایام دهه کرامت با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشــتی در گلستان اجرا 
خواهد شــد، افزود: خدام رضوی چهارشــنبه 
شب ساعت 2۱ وارد فرودگاه بین المللی گرگان 
شدند و مورد استقبال مسئوالن و مردم با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی قرار گرفتند. مدیر 
کانون های خدمت رضوی در اســتان گلستان 
بیان کرد: برخی از شــهرهای اســتان گلستان 
در وضعیت قرمــز کرونا قرار گرفتند که همین 
امر مانع حضور خدام در این شــهرها می شود.

سرزمین آفتاب

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: 
افزایش کمی و کیفی خدمات ©

درمان و دارو، اولویت ماست
آستان: قائم مقــام تولیت آستان قدس رضوی 
گفت: افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حوزه 
درمان و دارو از اولویت های اساسی آستان قدس 

رضوی است.
مصطفی خاکســارقهرودی در حاشیه بازدید از 
امکانات و تجهیزات بیمارســتان فوق تخصصی 
رضوی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، کارکنان و کادر تخصصی 
درمان و پزشکی بیمارستان های کشور خدمات 
شایسته و مطلوبی به مردم شریف ایران اسالمی 
ارائه می کنند، اظهار کرد: آســتان قدس رضوی 
خود را موظف می داند با توجه به شرایط ویژه ای 
که به وجود آمده در راســتای حل مشکالت و 
افزایش ضریب ایمنی و سالمت مردم گام بردارد 
و مراکز درمانی و دارویی این مجموعه معنوی با 
تالش و مجاهدت مشغول خدمت رسانی هستند.

وی بــر همکاری و همراهی مســتمر پرســنل 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی اعم از پزشکان، 
پرستاران و کادر درمانی در راستای ارائه خدمات 
درمانی بهتر و تکریم بیماران تأکید کرد و افزود: 
بیمارستان رضوی با توجه به امکانات پیشرفته 
و ظرفیت های بســیار خوبی که دارد، می تواند 
بــه قطب ســالمت منطقه تبدیل شــود و این 
مهم امکان تحقق دارد.خاکســارقهرودی با بیان 
اینکه باید برای به کارگیری پزشکان متخصص 
در بیمارســتان رضوی، کمیته علمی و ارزیابی 
پزشکان با بهره گیری از استادان مجرب و تراز اول 
کشور تشکیل شود، گفت: با تشکیل این کمیته 
می توان پزشکان توانمند و کارآمد را شناسایی و 
از ظرفیت آن ها به نحوه مطلوبی در این مجموعه 

فوق تخصصی بهره گیری کرد.
وی با اشــاره به پیشرفت روزانه علوم پزشکی در 
سطح جهان و نیاز مبرم جامعه به علم پزشکی، 
بهره گیری از آخرین منابع علمی و آموزشــی را 
در راستای ارتقای سطح علمی پزشکان و پرسنل 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی ضروری دانست.

وی افزود: امیدواریــم همکاری و همراهی کادر 
 درمانی با مدیریت بیمارستان و تالش شبانه روزی

که با دلسوزی در مسیر اصالح و پیشرفت در حال 
اجراست، به ارائه خدمات بهتر و تکریم بیماران 

منجر شود.

 قدس  نشســت علمی افق هــای علمی در تمدن 
رضوی با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس 
دانشگاه آزاد اســالمی و حجت االسالم والمسلمین 
مهدوی مهر رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی روز گذشته در تاالر شیخ طوسی بنیاد 
پژوهش های اسالمی برگزار شد. سخنران این نشست 
دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد 
اسالمی درباره ابعاد علم در شکل گیری تمدن نوین 
اسالمی سخن گفت. آنچه در ادامه می خوانید فرازی 

از گفتار دکتر طهرانچی است. 
در مقطعی تاریخی و حساس 
قــرار داریــم که بــه لحاظ 
اندیشــه ای و نــگاه به آینده 
بسیار به شــناخت و تحلیل 
دوران زندگانــی امام رضا)ع( 

نیازمندیم.
تمدن اســالمی شکل گرفته 
اســت و اکنون غرب با بحث 
اروپامحوری سعی دارد بگوید 
تمدنی شــکل نگرفته است. 
منصفینــی از میان مورخان 
بشــری  و آشــنایان تمدن 
معتقدند که دوره اســالمی، 
دوره ای ویژه است برخی نیز 
می گویند اگر اتفاق های دوره قرن دوم تا پنجم نبود، 

بشرهیچ گاه به مدرنیته نمی رسید.
اگر بخواهیم ریشه های تمدن اسالمی را پیدا کنیم باید 
به دوره پایه گذاری این تمدن یعنی قرن دوم  متأثر از 
مکتبی که امام محمدباقر)ع( شروع کردند تا دوران امام 
رضا)ع( که فرصت بروز و ظهور داشت، توجه کرد. اما 
چرا در حال حاضر به این مطالعه و تبیین به شدت نیاز 
داریم؛ زیرا کرونا بحثی جدی است و یک بیماری ساده 

مانند آنفلوانزای اسپانیایی نیست.

تمدن از دوره اسالمی به اروپا رفت»
واقعیت این اســت که تمدن از دوره اسالمی به اروپا 
رفت در حالی که تنها 300 سال است غربیان مدعی 
تمدن شــده اند. تا پیش از جنــگ جهانی دوم، علم 
برای دانشمندان آزاد بوده است. تا سال ۱900 پس 
از ورود به جنگ جهانی دوم، دوره ای اســت که علم 
توسعه در خدمت قدرت درمی آید و خدایگان هدایت 
علم دانشمندان نیستند؛ در حقیقت مفهومی تحت 
عنوان سیاست علم مطرح می شود این سیاست علم 
را حاکمان تعیین می کنند. این دوره، دوره ای است که 
جنگ جهانی را بر هم می زنند، برتری ایاالت متحده 
شــکل می گیرد و جهت دهی انیشتن به روزولت تا 
ســرمایه گذاری آمریکایی ها و در نهایت به بمب اتم 
ختم می شود اینجا یعنی اینکه چگونه علم در خدمت 

نفوذ و استیال درمی آید.
پس از این دوره چیزهای ذیل »سیاست علم« اتفاق 
می افتد، بنی آربــوش مأموریــت دارد چیزی برای 
روزولت بنویسد. او یک افسر نیروی دریایی و مسئول 
پژوهش جنگ است، سندی را می نویسند که مبنای 
حرکت آمریکایی ها می شود. مهم تر اینکه سال ۱957 
وقتی شوروی پرتاب سفینه به  فضا را مطرح می کند 
عمالً پرچم جنگ ســرد برافراشته شد و جنگی از 

آلمان به بلژیک شروع نشد.
دانشمندان افسران ارشد اول جبهه جنگ سرد می شوند 
و علم در خدمت اقتدار نظامی قرار می گیرد. زرادخانه ها 

از یک طرف و سیستم فضایی از طرف دیگر. 
سال ۱989 فروپاشی شوروی و بحث دهکده جهانی و 

200۱ بحث ۱۱ سپتامبر مطرح می شود.

 تغییر جهت گیری سیاست علم »
در آغاز قرن بیست و یک

از ســال 200۱ جهت گیــری سیاســت علم تغییر 
می کنــد. علم برای دفاع، به علم برای امنیت تبدیل 
می شود. جنگ جهانی علیه تروریسم را اعالم می کنند 

و در همین مقطع کلینتون 89 نفر از دانشمندان و 
سیاســتمداران را در کاخ ســفید جمــع و اعــالم 
می کند دوران علم تخصص گرا تمام شد. دوران علم 
فرادیسیپلینی شروع شده است. او اعالم می کند که 
جهت گیری علمی باید تغییر کند و محور دخالت در 

پایه های حیات قرار می گیرد. 
ســال 200۱، 20 سال از این تاریخ می گذرد و پس 
از جنگ جهانی علوم مهندسی با محور فیزیک رشد 
می یابــد.  اتفاقی که می افتد حتی علوم اجتماعی را 
قبول نمی کنند بلکه علوم انسانی جایش را به علوم 

طبیعی می دهد علوم طبیعی با محور فیزیک. 
پــس از 200۱ بیوتکنولوژی در محور قرار می گیرد، 
می توانیم در خلقت دستکاری کنیم. محصولش در 
این مدت بذر دســتکاری شده، حیوانات دستکاری 
شــده و از این دست مسائل در کرسی سیاست علم 

قرار گرفت. 
ســال 2008 کتابی در دانشگاه میشیگان با عنوان 
مروری بر سیاســت آمریکا منتشــر می شــود. این 
اثر چالش بعــدی غرب و ایــاالت متحده را جنگ 

بیولوژیکی مطرح می کند.

از دوره پس از جنگ جهانی تا 200۱ دانشمندان در 
آزمایشگاه ها بودند و نگاه، امنیتی نبود اما وقتی علم 
برای امنیت شد دیگر دسترسی خود دانشمندان نیز 
ممکن نیســت این یک تهدید است و اتفاقی خواهد 
افتاد. این بحث ســند2020 و کووید ۱9 یک اتفاق 

پیش بینی نشده و یکباره نیست.
پیچیدگی آن روز به روز بیشتر می شود اینکه چیزی 
که دستکاری بشر است را تقویت می کند یا سهواً و 
یا عمداً بوده، بحث دیگری است. اینکه هر چه باشد 
بشر در مدتی که دولت ها و سیاست گذاران علم بودند، 
سالمت و حوزه پزشکی را محور قرار دادند. بیشترین 
رشد و مقاالت است و در دوره دوم، مباحث بیولوژیک 

به یکباره با یک چالش مواجه می شود.
پس باید گفت: تمدنی محورش را بایوتکنولوژی تعیین 

کرده و حاال با یک مشکل مواجه شده است. 
وقتی انقالب علمی می خواهد رخ دهد، تلنگرها رفتن 
از دوران کالسیک به کوانتومی را مطرح می کند. اما 
بشر در مقابل پرسشی قرار گرفت که برای آن پاسخی 
نداشت. علمی که شــعارش پیشگیری و دستکاری 
است با اتفاقی مواجه می شود که همه فعالیت هایش را 

تعطیل کرده است. 
بحث اصلی این است، سرانجام این جریان پرشتابی 
که مدعی بود از مرحله درمان به مرحله دستکاری و 
مهندسی حیات رسیده است و مدعی بود دستکاری 
ژنتیک می کند یک دفعه متوقف می شود. این توقف 
می تواند تغییر پارادایمی در نگاه بشر به وجود آورد و 
می گوید بشر در سیاست گذاری در علم درست هزینه 
نکرده است. چگونه شما به مریخ مریخ پیما فرستادی 

اما نتوانستی این موضوع را پیش بینی کنی.

 نقش علم برای هدایتگری »
زیر سؤال رفته است 

کســانی که در جهت گیری سیاست علم، میلیاردها 
هزینه می کنند و در گام بعد متهم می کنند چیزی از 
آزمایشگاهی خارج شده است. این نشان می دهد آن ها 
ضمانت نامه اخالقی را برای در امان ماندن انســان ها 
ندارند.نشان می دهد این مجوزهای اخالق هم کارآمد 
نیست و این دو نقش علم را برای هدایتگری زیر سؤال 
می برد. بشری که مدعی است ۱00 سال به جلو می رود 
نشان می دهد عقلش برای ساخت تمدن ناکافی است. 

به قرن دوم برمی گردیم»
تمدن غرب پیش از دوران افالطون و ارســطو شکل 
می گیــرد و از مدارس یونان به روم می آید. یک دوره 
رکود می گیرد ولــی حاکمیت فرهنگی اجازه ظهور 
و بروز نمی دهد افالطون و ارســطو به قدری بزرگ 
بودند که جهت دهی می کردند، به نگاه خلقت کاری 

نداشتند. 
با دین اســالم و معجزه کتــاب، فرهنگ به قدری 
بزرگ و غنی می شــود که فضای حاکم بر بشــر را 
می شــکند و موجب می شود در دوران ائمه بزرگوار 
ما که دوران امام صادق)ع( دوران اوج زندقیه است، 
فرهنگ اسالم غالب می شود در دوران امام رضا)ع( 
آن فرهنگ یک فرهنگ دیگری را به وجود می آورد. 
آن چیزی که ما الزم داریــم در آن پژوهش کنیم 

این اتفاق است. 
کشف و تبیین این اتفاق برای ما مهم است در خود 
کالم رفتیم ولــی آن روح حاکم که فرهنگ غرب را 

شکست داده، هنوز استخراج نکرده ایم. 
به فرموده مقام معظم رهبری ما نیازمند هستیم آن 

نگاه را استخراج کنیم.
حتی در دوران صفویه که طــرف مقابل توپ دارد، 
روح حاکــم در تفکر آنان این اســت که به ســالح 
مخرب دست نزنند، برای همین 500 سال علم الحیل 
)فیزیک( رشــد می کند ولی سالح تغییر نمی کند. 
جنگ ها برای سلطه نیست بلکه برای جنبه قدسی 

و نگاه به علم است. 

 نیازمند  رجعت »
به دوران آقا علی بن موسی الرضا)ع( هستیم

بحث ما این اســت که چرخ شتابان 300 سال اخیر 
بشــر، با یک توقف و تلنگر مواجه شد. میزان کشته 

خیلی جدی نیست.
در کشــور ما در یک سال 23 هزار تن بر اثر تصادف 
از بین می روند در حالی  که شمار درگذشتگان بر اثر 

کرونا تاکنون به ۱0 هزار تن نرسیده است.
این اتفاق بزرگ است ما نیازمند رجعت به دوران آقا 

علی بن موسی الرضا)ع( هستیم. 
موضوع فرهنگ شــکنی است اینکه چگونه فرهنگ 
غرب با تمسک به معارف باقری و رضوی شکسته شد، 
این مهم است. اگر این را پیدا کنیم می توانیم به تمدن 

نوین اسالمی برسیم. 
ما توانســتیم رویکرد نگاه به طبیعت را عوض کنیم 
و سیاست علم را تغییر دهیم. استخراج این پژوهش 
بسیار عمیق، در حوزه مکتب امام رضا)ع( است و این، 
اصِل بحث اســت. در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. 
جهِت ما ایجاد تمدن نوین اسالمی است. حلقه مفقوده 
ما کشف رویکردی جدید است این رویکرد جدید در 

مکتب امام رضا)ع( است. 

دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در نشست تخصصی افق های علمی در تمدن رضوی مطرح کرد

مکتب رضوی پله رسیدن به  تمدن نوین اسالمی
خبر

 در یک بزنگاه 
تاریخی قرار داریم. 
جهِت ما ایجاد 
تمدن نوین اسالمی 
است. حلقه مفقوده 
ما کشف رویکردی 
جدید است این 
رویکرد جدید در 
مکتب امام رضا)ع( 
است

بــــــرش

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مساجد 
پایگاه های مردمی هستند که باید مردمی نیز اداره شوند، 
گفت: مدیریت مساجد باید کامالً مردمی باشد، مسجدی 
که منابع مالی اش را از همراهی مردم می گیرد و از تأمین 
هزینه ها تا برگزاری مراسم و غیره همگی مردمی اداره 
می شــود، مردم ضمن حضور مداوم در آن، در حفظ و 

حراست از آن می کوشند.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار ائمه 
جماعــات که در تاالر والیت حرم منــور رضوی برگزار 
شد، با تأکید بر اهمیت جایگاه مساجد اظهار کرد: پیش 
از انقالب و نیز اوایل انقالب به واســطه مسائل مبتالبه 
جامعه از نوپایی انقالب اسالمی تا جنگ تحمیلی و غیره، 
مســاجد محوریت پیدا کرد؛ اما بعد از جنگ مسجد به 
حاشیه رانده شد، در حالی که ما باید به سمتی حرکت 
کنیم که مسجد اصل باشد و مجدد جایگاه خود را بازیابد.

وی در این رابطه بابیان مصداقی عملی از مساجد تهران 
افزود: در مساجد پایتخت هفته ای یک شب روان شناس 
حضور پیدا می کند تا اعضای خانواده  برای رفع اختالفات 
خود و گرفتن مشــاوره به مسجد مراجعه کنند. مسیر 
درست این اســت که مسجد پایگاه و تکیه گاه روحی و 

معنوی مردم باشد، ولی فعالً با این هدف فاصله داریم.

تقلیل نقش کلیدی امام جماعت به  پیش نماز»
حجت االسالم والمسلمین مروی خطاب به ائمه جماعت 
حاضر در جلسه گفت: واقعاً وظیفه مهم و خطیری را در 
حوزه مساجد بر عهده دارید؛ نقش ائمه جماعات بسیار 
حائز اهمیت اســت. به فرموده رهبر معظم انقالب، ما به 
امام جماعت نیاز داریم، نه پیش نماز.وی با تأکید بر ارتباط 
گرفتن نزدیک ائمه جماعات با مردم گفت: امام جماعت 
باید برای مردم وقت بگذارد و با آن ها معاشرت داشته باشد. 
در عین حال، تأمین معیشت آن ها خود یک مسئله است 
و تا این موضوع حل نشود، چند ساعت وقت گذاشتن قبل 
و بعد از نماز برای مردم دشوار است.تولیت آستان قدس 

رضوی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقالب درخصوص 
نحوه اداره مساجد به دست مردم ابراز کرد: مساجد تا حد 
ممکن باید مردمی اداره شوند. امورات مسجد را نمی توان 
تنها با حکم حکومتی، بخش نامه و یا دستور پیش برد. 
مؤلفه هــای گوناگون در مدیریت مســاجد نقش دارند.

ضرورت نقش فعال مردم در اداره مساجد»
وی ادامــه داد: رهبری معظم بر نقــش فعال مردم در 
اداره مساجد تأکید دارند؛ بنابراین تاکنون امور مساجد 
وجهی از ایشان دریافت نکرده است. استدالل معظم له 
در این رابطه این اســت که اگر ساخت، تعمیر و تأمین 
مساجد برعهده نهادهای دولتی باشد، مردم آن را از خود 
نمی دانند، ولی اگر مردم در ســاخت و ساز یک مسجد 
کوچک هم نقش داشــته باشــند، در آن حضور مداوم 
پیــدا کرده و همه در آبادانی و حفظ و حراســت از آن 
تالش می کنند.حجت االسالم والمسلمین مروی با تصریح 
بر اهمیت توان ائمه جماعات در به مشــارکت طلبیدن 
مردم در امور مساجد اضافه کرد: از ظرفیت مردم به قدر 
توان مالی آن ها حتی تأمین هزینه یک آجر در ساخت 
مسجد استفاده کنید. برای تسهیل این موضوع، یافتن 
راهکارها و فرهنگ سازی از سوی ائمه جماعات ضرورت 
دارد.وی با تشریح برخی راه های تأمین هزینه های مسجد 
گفت: با استفاده از منابع موقوفات و نیز تشکیل دوره های 
آموزشــی و فرهنگی متنوع در مسجد در بازه تابستان، 
ضمن مشغول کردن دختران و پسران نوجوان و جوان 

در فضای مسجد، می توان کسب درآمد کرد.

حاشیه شهر حوزه مورد تأکید آستان قدس »
وی با اشــاره به طرح های پیشنهادی »هدایت« و »کوثر« 
برای اجرا در حاشیه شهر مشهد، اظهار کرد: بعد از بررسی و 
ارزیابی روی این دو طرح، برای اجرا در مناطق کم برخوردار 
شهر تصمیم گیری خواهد شــد. توجه به حاشیه شهر و 
تقویت ســاکنان این مناطق جزو حوزه های مورد تأکید 
آستان قدس رضوی است.حجت االسالم والمسلمین مروی 
همچنین در رابطه با اجرای طرح های فرهنگی در ســه 
استان  خراسان جنوبی و شمالی در کنار خراسان رضوی 
عنــوان کرد: با توجه به محدودیت منابع آســتان قدس 
رضوی، توجه به شهر مشهد و مرتفع ساختن مشکالت 
حاشــیه شــهر اولویت ماســت. با این وجود، در صورت 
وســعت منابع مالی، توجه به گسترش امور فرهنگی در 
سطح کشور از محورهای مورد توجه آستان قدس است.

دانش آموزان  کاشانی:  مروج  قدس/محمدحسین 
مدارس ســما، روخوانی قرآن کریم را در حرم مطهر 
جشن گرفتند. این مراسم با هماهنگی آستان قدس 
رضوی در دارالقرآن بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( 

واقع در صحن جمهوری اسالمی رضوی برگزار شد. 
مراسم با تالوت اســتاد حامد شاکرنژاد آغاز و پس از 
آن با مدیحه ســرایی آقای سروری و اجرای همخوانی 
دانش آموزی سما ادامه یافت. بیانات دکتر طهرانچی؛ 
ریاســت محتــرم دانشــگاه آزاد و حجت االســالم 
والمسلمین شریفانی؛ مسئول نهاد رهبری دانشگاه از 
دیگر بخش های این مراســم بود که از طریق شبکه 

قرآن پوشش داده شد.

 شکرانه ای برای فراگیری روخوانی »
قرآن کریم

معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشــگاه آزاد 
اســالمی مشــهد از رضایت دانش آموزان از برگزاری 
مراسم جشن روخوانی قرآن کریم دانش آموزان مقطع 
ابتدایی )پســر، دختر( مدارس ســما استان خراسان 

رضوی در بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( خبر داد.
دکتر جعفر کبیری اظهار کرد: این مراسم با همکاری 
دارالقرآن کریم مدارس ســما، دانشگاه آزاد اسالمی 
خراســان رضوی و دارالقرآن کریــم حرم مطهر امام 
رضا)ع( به شــکرانه فراگیری روخوانــی قرآن کریم 
دانش آموزان مقطع ابتدایی مجموعه مدارس ســما 
استان )شامل مشهد، قوچان، گلبهار و...( در روزهای 
فرخنده دهه کرامت چهارشنبه چهارم تیر سال جاری 

برگزار شد. 
وی توضیح داد: این مراسم به طور مستقیم و زنده از 
شبکه قرآن و معارف سیما و نیز شبکه جهانی الکوثر 

برای عالقه مندان به ساحت قرآن کریم پخش شد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: در این مراسم 
به طور نمادین 50 دانش آموز دختر و پســر از میان 

۱5هــزار دانش آموز مدارس ابتدایی ســما اســتان 
خراســان رضوی انتخاب و با رعایت دستورالعمل ها و  

پروتکل های بهداشتی حضور پیدا کردند.
کبیری افزود: در این مراسم استاد حاج حامد شاکرنژاد؛ 
قاری بین المللی جمهوری اسالمی ایران به قرائت آیاتی 
از کالم اهلل مجید پرداخت و مهدی سروری از مداحان 
اهل بیت)ع( صلوات خاصه امام رضا)ع( را قرائت کرد 
و در ادامه مراسم، دانش آموزان گروه همخوانی و سرود 
سما مشهد به همخوانی و اجرای تواشیح دسته جمعی 
پرداختند.وی خاطرنشــان کرد: هــدف اصلی از این 
مراسم بازگو کردن اهمیت یادگیری قرآن کریم برای 
دانش آموزان و تشــویق آنان به ادامه این فراگیری در 

طول دوران تحصیل است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این مراسم جناب آقای 
دکتر طهرانچی؛ رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی کشور، 
حجت االســالم والمسلمین محمد شریفانی؛ مسئول 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه آزاد اسالمی و 
برخــی دیگر از مدیران و مســئوالن این نهاد حضور 

داشتند.
کبیری متذکر شــد: به رســم یادبود و به مناسبت 
گرامیداشت دهه کرامت در پایان این مراسم هدایای 
متبرکی از ســوی حرم مطهر رضوی و دانشگاه آزاد 

اسالمی به این دانش آموزان اهدا شد.

 آستان قدس رضوی»
حامی فعالیت های قرآنی است 

رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی به خبرنگار 
قدس گفت: سیاســت آستان قدس رضوی بر مبنای 
تدابیــر تولیت معزز ایــن نهاد مقــدس، حمایت از 
فعالیت های قرآنی به ویژه در شهر مقدس مشهد است.

حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع افزود: برگزاری 
این گونه مراســم و طرح ها، سبب ترویج و گسترش 
عالقه منــدی به فراگیری قرآن کریم در بین کودکان 
و نوجوانان و تشــویق مسئوالن نهادهای مختلف در 

راستای حمایت از فعالیت های قرآنی می شود.
رئیس این اداره خاطرنشان کرد: دارالقرآن کریم حرم 
مطهــر امام رضا)ع( آمادگی کامــل دارد تا در زمینه 
گســترش و ترویج فعالیت های قرآنی در بین اقشار 
مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان، دانشــگاهیان، 
دانشجویان و... با نهادها، تشکل ها و سازمان های مربوط 

همکاری کند.

خبرخبر

آستان: رئیس ســازمان علمی و فرهنگــی آستان قدس رضوی از 
اجرای جشن های دهه کرامت آستان قدس رضوی متناسب با شرایط 

شیوع ویروس کرونا خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین محمد حسن مهدوی مهر، دهه کرامت 
امســال را با توجه به وضعیت فوق العاده حاکم در کشــور متفاوت 
دانســت و اظهار کرد: ویژه برنامه هــای فرهنگی، تفریحی، علمی، 
تبلیغی، اجتماعی، خدمت رســانی و معنوی دهه کرامت در ســال 
جــاری، باتوجه به وضعیت موجود به صورت کلی در محدوده حرم 
مطهر رضوی، حریم حرم مطهر، مشــهد مقدس، سراســر کشور و 
سایر کشورهای دیگر براساس برنامه ریزی های صورت گرفته برگزار 
می شود و همزمان با سالروز میالد حضرت معصومه)س( اجرای ویژه 

برنامه ها آغاز شده و تا سالروز والدت امام رضا)ع( ادامه دارد.
وی با تأکیــد بر اینکه برگزاری این ویــژه برنامه ها با بهره گیری از 
امکانات مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی اجرا می شود، 
گفت: سهم رسانه ها در دهه کرامت امسال بسیار است و با توجه به 

محدودیت های به وجود آمده، برنامه ها اجرا و از طریق رسانه پوشش 
داده خواهد شد.

مهدوی مهر خاطرنشــان کرد: شــب میالد حضرت رضا)ع( جشن 
مفصلی با حضور آحاد ملت ایران و ســایر کشور ها از طریق پوشش 
رسانه ای برگزار می شود و همه از طریق رسانه از فیوضات این جشن 
بهره مند می شوند.وی اضافه کرد: رونمایی از »تلسکوپ نجوم در موزه 
آســتان قدس رضوی«، رونمایی از »ایســتگاه مطالعه دیجیتال در 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی«، رونمایی از »پایگاه موضوعی کریمه 
اهل بیت)ع( حضرت معصومه)س(«، رونمایی از »کتابخانه تخصصی 
سادات« در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، »افتتاح 
کتابخانه در یکی از محالت مشهد«، برگزاری »نشست های علمی با 
حضور اندیشمندان و صاحبنظران با موضوع حضرت معصومه)س( و 
حضرت رضا)ع(«، برگزاری »وبینار علمی- مجازی در سطح کشور و 
جهان« و... از دیگر ویژه برنامه های سازمان علمی و فرهنگی آستان 

قدس رضوی برای دهه کرامت به شمار می رود.

آستان: مدیر عامل مؤسســه کتابخانــه و موزه ملی ملک از امکان 
دسترســی رایگان محققان به 500 نسخه خطی گنجینه ملک در 

وب سایت این مؤسسه به مناسبت دهه کرامت خبر داد.
غالمرضا خواجه سروی ابراز کرد: نسخه دیجیتال 500 نسخ خطی 
کتابخانه و موزه ملی ملک با توجه به ادامه ارائه خدمات غیرحضوری 
و مجازی این موقوفه فرهنگی آســتان قــدس رضوی در تهران به 
پژوهشگران در راستای گرامیداشت ایام والدت باسعادت امام رضا)ع( 
در قالب یکی از برنامه های دوازدهمین جشنواره »ماه هشتم« برای 

نخستین بار بر روی وب سایت آن بارگذاری می شود.
وی از کتابخانه ملی ملک به عنوان یکی از 6 کتابخانه بزرگ کشــور 
در حوزه نسخه های خطی نام برد و افزود: در گذشته محققان امکان 
دسترســی به تصویر ۱0 تا ۱5 برگ از این نسخه ها را در وب سایت 
این مؤسسه برای بررسی اولیه و سفارش آن ها داشتند، اما با ارائه این 
خدمت جدید، اهل پژوهش می توانند نسخه کامل اثر مورد نظرشان 
را دانلود کنند.خواجه سروی ادامه داد: حدود 20 هزار نسخه و رساله 

خطی در موضوعاتی مانند دین، تاریخ، ادبیات، عرفان، فلسفه، تمدن و 
هنر ایرانی-اسالمی به زبان های مختلف به ویژه فارسی و عربی و متعلق 
به ســده های اولیه تا دوره معاصر در این کتابخانه نگهداری می شود.

مدیرعامل مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با بیان اینکه آثار خطی 
این گنجینه از نظر کیفیت زبانزد محققان برجسته ای همچون سید 
عبداهلل انوار اســت، گفت: مجموعه خطی ملک از نظر محتوا و متن، 
آرایه های هنری و حتی صنعت کاغذسازی و جلدسازی قابل بررسی 
و پژوهش اســت. همچنین برخی از آثار آن بسیار کم نظیر است.وی 
تصریح کرد: تمامی آثار خطی موجود در گنجینه ملک زیر نظر اداره 
اطالعات فرهنگی و حفاظت فنی این مؤسسه با تصویربرداری یا انجام 
اسکن، مستندنگاری و نسخه دیجیتال و پشتیبان آن ها تهیه می شود.

خواجه ســروی اضافه کرد: با تهیه این نســخه های پشتیبان، خطر 
نابودی اطالعات آثار کاهش یافته و مخاطبان دور و نزدیک کتابخانه 
و موزه ملی ملک نیز می توانند از این اطالعات دیجیتال حتی بدون 

مراجعه حضوری به تاالر محققان کتابخانه استفاده کنند.

خبرخبر

دسترسی رایگان به 500 نسخه خطی در کتابخانه و موزه ملی ملکجشن های دهه کرامت متناسب با شرایط شیوع کرونا برگزار می شود

جشن روخوانی قرآنمساجد باید مردمی اداره شوند

همزمان با دهه کرامت صورت می گیردرئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی:

دانش آموزان مدارس سما، یادگیری کالم اهلل را در حرم مطهر رضوی گرامی داشتندتولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از ائمه جماعات:

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 5 تیر 1399  3ذی القعده 1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9277 پنجشنبه 5 تیر 1399  3ذی القعده 1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9277

روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستانآستانآستان روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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عطرافشانی صحن های حرم مطهر رضوی با گالب ناب در دهه کرامت  آستان: مدیر امور انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی از گالب پاشی و عطر افشانی روزانه صحن های حرم مطهر رضوی در دهه کرامت خبر داد.روح اهلل رنجبر گفت: طی رسمی دیرینه همه ساله در ایام پیک 
و مناسبت های ویژه همچون موالید ائمه اطهار)ع( به ویژه در دهه کرامت حرم مطهر با گالب ناب عطرافشانی می شود، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، گالب پاشی صحن های اماکن متبرکه به صورت ویژه و مدون انجام می شود.وی افزود: 30 نفر از خدام بارگاه منور رضوی روزانه در دو 
نوبت صبح و عصر، حرم مطهر را معطر به شمیم رضوی می کنند.رنجبر بیان کرد: این مراسم از میالد با سعادت حضرت  معصومه )س( تا سالروز والدت حضرت رضا)ع( با حضور 30 نفر از نیروهای افتخاری اداره انتظامات صحن ها، در آیینی معنوی در ساعات 10 الی 14 و 18 الی 22 انجام می شود.

پخش 100 هزار دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در ماه رمضان آستان: سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: با همکاری صدا و سیما از آغاز شیوع بیماری کووید 19 و آغاز محدودیت های زیارت بارگاه منور رضوی بیش از 100 هزار دقیقه برنامه زنده از 
حرم مطهر رضوی بر روی آنتن رفت.مهدی رضوی کیا افزود: از آغاز شیوع کرونا تا انتهای ماه رمضان با حضور مستمر رسانه ملی در حرم مطهر رضوی بیش از 100 هزار دقیقه برنامه زنده تلویزیونی تولید شد که این رقم پخش بی سابقه است.  وی با اعالم آمادگی مبنی بر حضور رسانه های مختلف در حرم 

مطهر رضوی اظهار کرد: در طول ایام شیوع ویروس کرونا از طریق رسانه های رسمی و شناسنامه دار کشور با برقراری ارتباط مجازی زنده، مشتاقان بارگاه منور رضوی را روانه زیارت حضرت رضا)ع( کردیم. وی اضافه کرد: در ایام دهه کرامت نیز این امکان را برای خبرگزاری های دیگر فراهم کرده ایم.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889314(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی پیشگامان سفری دیگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40158 و شناسه ملی 10380558426

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,05 و برابر نامه شمره 992,128,1947مورخ 1399,2,23اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و 
گردشگری استان خراسان رضوی و برابر نامه شماره 7932مورخ 1399,2,30سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای فریدون 
صادقی به شماره ملی : 0940637456 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2- آقای سعید صادقی به شماره ملی : 0921546270 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره 3- خانم محبوبه زاهدی به شماره ملی : 0932080596 به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم فاطمه صادقی به شماره ملی 
: 0922280606 به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد 

رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889286(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بار هوائی مسافرتی زیارتی پیام کیهان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13483 و شناسه ملی 10380291340

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,02 و نامه شماره 7186 مورخ 1399,02,27 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 
922,128,1238 مورخ 1399,02,08 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و نامه شماره 99,19,472 مورخ 1399,02,08 
مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " خدمات بار هوایی مسافرت هوایی زیارتی و گردشگری پیام 
کیهان توس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی 
با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

باشد. نمی  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889281(

 آگهی تغییرات شرکت نان ماشینی تبرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3828 و شناسه ملی 10380197257

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . آقای حسن بهادری به شماره 
ملی 0839667752 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرجان ساالری به شماره ملی 0941131556به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه وصورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی 1398,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . - 1- آقای 
عباس یزدانی به شماره ملی6439863541 2- آقای مهدی یزدانی به شماره ملی 6439417894 3- آقای هادی یزدانی به شماره ملی 

6439903217 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889280(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پویاکیش پرواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46902 و شناسه ملی 10380629829

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,25 و نامه شماره 982,128,17940 مورخ 98,12,8 اداره کل میراث 
تصمیمات  کشوری  هواپیمایی  سازمان   98,12,14 مورخ   62402 شماره  نامه  و  رضوی  خراسان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی 
ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی، شهر مشهد، 17 شهریور، خیابان 17 شهریور جنوبی، 
میدان 17 شهریور جنوبی، پالک 0، پاساژ افشار)فاز 2(، طبقه اول، واحد یک به کد پستی 9166941443 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889268(

 آگهی تغییرات شرکت ریل ترابر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33777 و شناسه ملی 10380489536

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد هنرور به شماره ملی 
1064070264 به عنوان بازرس اصلی وآقای هادی غفاری نوغابی به شماره ملی 0910036063به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای 
غالمرضا رستگار مقدم به کدملی 0940262649 - آقای علیرضا رستگار مقدم به کدملی 0940816245 - آقای حمیدرضا رستگار مقدم به کدملی 
0940852098 - آقای احمدرضا رستگار مقدم به کدملی 0942945670 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
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تاسیس شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی و گل محمدی خراسان رضوی درتاریخ 1398,08,23 
به شماره ثبت 70195 به شناسه ملی 14008764473

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد نامه شماره 
506,19,74517 مورخ 1398,08,01 سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی باالبردن سطح زندگی اعضاء ، تولید محصوالت زراعی 
وباغی مرتبط با گیاهان دارویی وگل وگیاه با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک 
اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر: -انجام عملیات زیربنایی کشاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندی های فنی 
و اقتصادی اراضی در اختیار شرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم. -حفر چاه عمیق و نیمه عمیق در زمین متعلق به شرکت 
و اعضای شرکت به منظور تامین آب کشاورزی و غیرکشاورزی با رعایت قانون » ملی شدن منابع آب « و نگهداری چاه و قنوات و 
سایر تاسیسات آبرسانی. - تهیه و تدارک ویا تولید مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاءاز قبیل ماشین آالت و ابزار و ادوات 
کشاورزی و دامی و وسایل حمل و نقل جمعی اعضاء و محصوالت تولیدی شرکت. -انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری، تبدیل ، 
طبقه بندی ، بسته بندی، حمل و نقل، بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی اعضاء. - ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای 
زراعی و باغی ،احداث گلخانه برای شرکت یا اعضا , پرورش آبزیان، کرم ابریشم، زنبورعسل وتاسیسات بهداشتی،بهداری،آموزشی ، 
انبار و دفتر کار و کلینیک های الزم و تاسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضاء. - انجام خدمات 
به منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع و رشته فعالیت شرکت. - ایجاد کارخانجات انواع صنابع تبدیلی کشاورزی اعم 
از زراعی وباغی مرتبط با گیاهان دارویی وگل وگیاه و تاسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، نگهداری و انبارهای سرد و 
چند منظوره وسردخا نه جهت نگهداری محصوالت کشاورزی با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آالت 
کشاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. - انجام هر گونه معامالت مجاز جهت تامین نیازهای شرکت با رعایت 
موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه مانند تهیه بذور مختلف ، نهال ، نشاء ، کودهای حیوانی و شیمیایی ، سموم دفع آفات 
نباتی و حیوانی و همچنین تهیه خوراک کرم ابریشم ، زنبورعسل ، ماهی و آبزیان و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت. 
- شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات و کسب مجوزهای الزم از سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران و سایر مراجع ذیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور و یا نیازمندیهای شرکت و اعضاء را از خارج تامین 
نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور، بازاریابی 
و تولیدات خود را عرضه نماید. -شرکت مکلف است در جهت ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین زراعی 
وباغی مرتبط با گیاهان دارویی وگل وگیاه اعضای خود با دستگاهها و موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت اعضای هیئت 
مدیره و مدیرعامل ، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید. - تامین اعتبارات و 
وامهای مورد نیاز اعضاء و تامین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض و تحصیل اعتبار قرض الحسنه و استفاده از تسهیالت بانکی وفق 
عقود معین. -شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه تعاونی کشاورزی ذیربط درآید و یا در سایر انواع 
شرکتهای تعاونی کشاورزی مشارکت نماید. -شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و با نک کشاورزی، سازمان 
یا برای انجام مقاصد  نیاز آنها و یاشرکت تعاونی باشد ، بپذیرد  و موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد 
شرکت نمایندگی بدهد. -در صورت بروز اختالف بین اعضای شرکت وهیئت مدیره وشرکت و سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی 
در صورت قبول طرف ، شرکت می تواند موضوع اختالف مذکور را به داوری اتحادیه نظارت وهماهنگی شرکتهای تعاونی شرق 
ویا اداره تعاون روستایی شهرستان خود ارجاع کند. در این صورت نظریه ارائه شده برای طرفین قطعی است. - شرکت می تواند 
سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، بانک کشاورزی، را خریداری و در سایر شرکتهای تعاونی تولید وکشاورزی و روستایی با 
موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله نوید ، خیابان خیام 68 ، بلوار خیام شمالی]شهیدچراغچی39[ ، 
پالک 0 ، ساختمان بازار بین الملی سپاد)شهیدکاوه( ، )شهیدکاوه2( ، طبقه اول ، واحد 196 کدپستی 9196998886 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 140,000,000 ریال می باشد. اولین مدیران : شرکت کشاورزی گیاهان داروئی و گل محمدی شهرستان سبزوار به نمایندگی 
آقای هادی زرقانی به شماره ملی 0421153148به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گیاهان داروئی و گل محمدی شهرستان فریمان 
به نمایندگی آقای آقای حمیدرضا شوقی مطلق به شماره ملی 1291103627 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی 
گیاهان داروئی و گل محمدی باغستان جوزقان به نمایندگی آقای حمید رجبی جوزقانی به شماره ملی 0732400309به سمت منشی 
هیئت مدیره شرکت مهد زعفران شهرستان خواف به شماره ثبت 856 به نمایندگی آقای حسن سوخته به شماره ملی 0702931721 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت سینا شهرستان داورزن به شماره ثبت 4178 به نمایندگی آقای امیر داورزنی به شماره 
ملی 0070581800 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره رسول نجیب به شماره ملی 0690000774 به سمت مدیر عامل برای مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. شرکت بینالود نیشابور به شماره ثبت 4866 به نمایندگی آقای معین جعفری به شماره ملی 1050471199 به 
سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی شرکت گل شقایق بردسکن به شماره ثبت 585به نمایندگی آقای جلیل اله روانبخش به 
شماره ملی 0769450148 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای رییس هیئت مدیره ومدیر عامل با مهر 

اتحادیه در غیاب رییس نایب رییس هیئت مدیره هماره با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889244(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889339(

 آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان اقلیم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50789 و شناسه ملی 14003922688

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,02,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد مصطفی 
رمضانی به شماره ملی 0939972220 به عنوان بازرس علی البدل و خانم زهرا رحیمی به شماره ملی 0639376789 به عنوان بازرس 
اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی 
پاک گوهر به شماره ملی 2992236284 و آقای مهدی قدوسی به شماره ملی 0943317061 و خانم اعظم منصوریان به شماره ملی 

0639420737
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )889326(

 آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بهین سازه طیبات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304 و شناسه ملی 10380049610

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
آقای  و  اصلی  بازرس  بعنوان  کدملی:0749392789  ئی  حسینی  اعظمی  عبدالناصر  -آقای  شد.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج 
هیئت  اعضاء   - گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان  ملی0749384158  کد  پندآزمای  اسماعیل 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -خانم کبری آرائی علیائی شماره ملی0748670173 - آقای غالمرضا کریم زاده مطلق شماره 
ملی0731769171 - آقای سعید شایسته شماره ملی 0748445722 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889291(

 آگهی تغییرات شرکت ریل ترابر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33777 و شناسه ملی 10380489536

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: - آقای غالمرضا رستگار مقدم به کدملی 0940262649 به سمت رییس هیئت مدیره - آقای علیرضا رستگار مقدم به کدملی 
و  به سمت مدیرعامل  به کدملی 0940852098  - آقای حمیدرضا رستگار مقدم  نائب رئیس هیئت مدیره  به سمت   0940816245
عضو هیئت مدیره - آقای احمدرضا رستگار مقدم به کدملی 0942945670 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاءحمیدرضا رستگارمقدم و یا غالمرضا رستگارمقدم همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889255(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی معین سیر نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18985 و شناسه ملی 10861870568

و  فرهنگی صنایع دستی  میراث  اداره کل  نامه شماره 982,128,17768 مورخ 98,12,5  و  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,12  به   
گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 62398 مورخ 98,12,14 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 98,19,11142 مورخ 98,12,3 مدیریت 
حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مرتضی معین تقوی به شماره ملی 0937625264 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل خانم مهری معین تقوی به شماره ملی 0931912334 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا معین تقوی به شماره 
از  اعم  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   )2 گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0931305624 ملی 
چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود .
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اقلیم  سازان  بهینه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس 

50789 و شناسه ملی 14003922688

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,29
 0639420737 ملی  شماره  به  منصوریان  اعظم 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی پاک 
سمت  به   2992236284 ملی  شماره  به  گوهر 
آقای  و  عامل  مدیر  و  مدیره  رئیس هیئت  نائب 
 0943317061 ملی  شماره  به  قدوسی  مهدی 
2 سال  برای مدت  به سمت عضو هیئت مدیره 
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  گردیدند.  انتخاب 
با  همراه  عامل  مدیر  امضاء  به  شرکت  آور  تعهد 

مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889348(
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آساک  مهندسی  شرکت  انحالل  آگهی   
نامداران توس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 24728 و شناسه ملی 10380401630

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شرکت  انحالل  با   1399,02,31 مورخ  العاده 
کدملی  جوکار  مهدی  امیر  سید  و  موافقت 
برای  مدیرتصفیه  سمت  به   0939934078
محل  نشانی  و  گردید  انتخاب  سال   2 مدت 
بلوار  مشهد-  رضوی-  خراسان  تصفیه 
پارسیان-  برج   -37 آموزگار  آموزگار- 
 9188659653 کدپستی   506 واحد  جنوبی2 

می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889315(
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دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتسال 

کام بک گیتی پسند یا طالیی شدن مس©
امین غالم نژاد: دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتسال کشورمان عصر فردا در 
خانه مس سونگون برگزار خواهد شد و این در حالی است که گیتی پسند بازی 
رفت را در اصفهان با نتیجه4 بر 3 واگذار کرده و قطعاً در این بازی کار سختی 
برای بازگشــت دارند، هر چند حمید بی غم در بازی رفت اصغر حسن زاده را به 
دلیل محرومیت در ترکیب خود نداشــت و حاال امیدوار است با حضور کاپیتان 
تیم ملی، مس را در تبریز زمینگیر کرده و کار را به بازی سوم بکشاند. در بازی 
رفت به نوعی گیتی پسند در مقابل مهدی جاوید و فرهاد فخیم قافیه را باخت 
و غافلگیر شــد. هت تریک فخیم در دیدار رفت به نوعی شــاگردان افضل را به 
قهرمانی نزدیک کرد اما  گیتی پســند امیدوار است با کمک دو بازیکن برزیلی 
یعنــی الکس فالکون و والکس در کنار حســن زاده مــس را در زمین خودش 
زمینگیر کند و همه چیز را به بازی سوم بکشاند. بدون شک تقابل حسن زاده با 

جاوید از نکات جذاب این دیدار خواهد بود.
اما جالب است بدانید قهرمان این فصل لیگ برتر فوتسال رکورددار کسب این 
عنــوان در ادوار لیگ برتر خواهد شــد. در ادوار لیگ برتر تاکنون هیچ تیمی 
موفق به کســب سه عنوان قهرمانی نشــده و هر کدام از دو تیم گیتی پسند و 
مس ســونگون که جام قهرمانی را باالی ســر ببرد از این حیث صاحب رکورد 

خواهد شد. 
تیم های پیمان تهران، استقالل تهران، شن سای ساوه، تام ایران خودرو، شهید 
منصوری قرچک، فوالد ماهان اصفهان و تأسیسات دریایی تهران هم سابقه دو 
قهرمانی در لیگ برتر فوتســال را دارند که هیچ کدام از این تیم ها در فوتســال 
حضور ندارند. گیتی پسند در لیگ های ۹۱ و ۹۵ و مس سونگون در لیگ های 
۹۶ و ۹۷ قهرمان شــده اند و حاال باید دید کدام یک از این دو تیم تاریخ ســازی 

خواهدکرد.

واکنش باشگاه تراکتور به شایعه شکایت از دژاگه©
ورزش:صبح دیروز شایعاتی درباره شکایت باشگاه تراکتور از اشکان دژاگه به فیفا 
به  دلیل عدم بازگشت این بازیکن به ایران مطرح شده بود که مدیر روابط عمومی 
باشــگاه تراکتور این موضوع را رد کرد. کریم جمالی در گفت و گو با تسنیم با رد 
ایــن خبر اظهار کرد: چنین چیزی اصالً صحــت ندارد و ما به  دنبال راهی برای 

بازگرداندن دژاگه به ایران هستیم.

رادوشوویچ: رفتن بیرانوند کارم را سخت تر می کند©
ورزش: دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد با جدایی علیرضا 
بیرانوند از این تیم، کار او سخت تر خواهد شد. بوژیدار رادوشوویچ در گفت وگو با 
رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس انتقال بیرانوند به بلژیک گفت: بیرانوند دروازه بان 

فوق العاده ای است و فکر نمی کنم کسی نظری غیر از این داشته باشد.
 با رفتن او قطعاً کار من هم سخت تر خواهد شد، اما بر این باور هستم که باید 
بیشتر کار کنم. من فوتبالیست حرفه ای هستم و تنها راه موفق شدن برای من، 
تمرین کردن است. چهار سال است که اینجا هستم و من تیم را می شناسم، هم 

تیم من را می شناسد. این مسائل به من کمک زیادی خواهد کرد.

چراغ سبز » گتوسو«  برای جذب »آزمون«©
 Football24 ورزش:بــه نقــل از
روسیه، سرمربی 42 ساله ناپولی 
ایتالیا آماده است تا با آرکادیوش 
تیمش  لهستانی  میلیک، مهاجم 
قطع همــکاری کند. بازیکنی که 
جایگزینش سردار آزمون، مهاجم 
تیم زنیت ســن پترزبورگ خواهد 
بود. جنارو گتوســو ســرمربی ناپولی در این مورد گفت: این پول من نیست که 
بخواهم درباره قرارداد میلیک صحبت کنم. قراردادش رو به پایان است. من چند 
مهاجم را در نظر دارم که به ما در بهبود بازی ناپولی کمک خواهند کرد. بر اساس 
گزارش رسانه خبری ناپولی ایتالیا، این باشگاه آماده است تا با پرداخت 2۵ میلیون 

یورو سردار آزمون را در نقل وانتقال های تابستانی 2020 جذب کند.

دشت سه امتیازی ریوآوه با پنالتی مهدی طارمی©
ورزش: تیم ریوآوه با گلزنی مهدی طارمی سه امتیاز خارج از خانه را دشت کرد. 
بازی تیم های ستوبال و ریوآوه در چارچوب هفته بیست وهشتم لیگ برتر پرتغال 
با ثبت نتیجه 2 بر یک به ســود ریوآوه به پایان رسید. گودس در دقیقه 2۵ گل 
نخست این بازی را برای تیم ستوبال زد. مهدی طارمی )2۷ - پنالتی( و گلسون 
)8۱( زننده دو گل تیم ریوآوه بودند. تیم ریوآوه با کسب این پیروزی خارج از خانه 

44 امتیازی شد و به رده پنجم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کرد.

جنگ آقای گلی علیپور  با مغانلو©
ورزش: دیدار پرسپولیس  با پیکان را می توان به نوعی جدال آقای گلی علیپور با 
مغانلو دانست. علی علیپور به عنوان یکی از برترین گلزنان این فصل پرسپولیس 
همچنان در ۹ دیدار باقیمانده شانس خود برای دستیابی به آقای گلی را جست وجو 
می کند. رقیب اصلی او در این بازی در ســمت مخالف قرار دارد و علیپور امیدوار 
است خط دفاعی پرسپولیس با مهار مغانلو، شانس او را برای رسیدن به این عنوان 
افزایش دهند. مهاجم شماره ۷0 سرخپوشان در آخرین دیدار این تیم با دبل برابر 
شهرخودرو از آمادگی خود خبر داده است و باید دید در کنار وحید امیری قادر به 

باز کردن دروازه پیکان خواهد بود یا خیر.

یک جلسه از محرومیت شجاعی بخشیده شد©
ورزش:مسعود شجاعی کاپیتان ملی پوش تیم فوتبال تراکتور تبریز در دیدار با 
گل گهر ســیرجان در هفته نوزدهم لیگ برتر، پــس از اخراج از زمین، به دلیل 
بدرفتاری علیه داور مسابقه، با حکم کمیته انضباطی سه جلسه از همراهی تیم 
خود محروم شــد. با این حکم شجاعی با احتساب یک جلسه محرومیت کارت 
قرمز خود، در مجموع چهار هفته از همراهی تراکتوری ها محروم شــد. پس از 
این اتفاق، باشــگاه تراکتور نسبت به رأی کمیته انضباطی اعتراض کرد و اکنون 
خبر می رسد کمیته استیناف یک جلسه از محرومیت کاپیتان تراکتوری های را 
بخشیده و این بازیکن می تواند از هفته بیست و سوم )دیدار با صنعت نفت آبادان( 

تیمش را همراهی کند.

تقابل پورعلی گنجی و رضاییان در مصاف دوستانه©
ورزش: نشریه »استاد الدوحه« قطر خبر داد: باشگاه العربی با الشحانیه برای برگزاری 
دیدار تدارکاتی به توافق رسید. این بازی دوستانه قرار است در تاریخ ۱۶ جوالی)2۶ 
تیر( در ورزشگاه دانشگاه قطر برگزار شود. مرتضی پورعلی گنجی در این فصل 
برای العربی بازی می کند و در مقابل رامین رضاییان نیز عضو باشــگاه الشحانیه 
اســت. این دیدار تدارکاتی به نوعی دربی ایرانی های قطر نیز به حساب می آید.

علی کریمی در گفت و گو با قدس:

در » االهلی« جادوگر شدم
حمیدرضا عرب: آن دریبل هــای جادویی در 
لیگ امارات و در ترکیب تیم االهلی ســبب شد 
تا در تازه ترین نظرسنجی علی کریمی به عنوان 
برترین خارجی لیگ امارات برگزیده شود. گرچه 
این لیگ به واســطه برخورداری از نامی جعلی 
دیگــر مورد وثوق ایرانی ها نیســت اما خاطرات 
آن در زمانی که فوتبالیســت های ایرانی در این 
لیگ بازی می کردند فراموش شدنی نیست. علی 
کریمی درباره آن روزها و شروع دوباره لیگ با ما 

به گفت و گو می نشیند.

به تازگی شما را به عنوان برترین خارجی   
تاریخ لیگ امــارات برگزیده اند. این عنوان 
با ارزشی اســت که نشان می دهد هنوز در 
ذهن فوتبال دوســتان اماراتــی جا داری.

من خیلی  چیزهــا از فوتبال امارات یاد گرفتم و 
حضورم در لیگ این کشور برایم بسیار مفید بود. 
در امارات هم از لحاظ فنی پیشرفت کردم و هم 
از لحاظ مالی. روزهای خوبی را پشت سرگذاشتم 
و از هواداران فوتبال امارات ممنونم که من را به 
عنوان برترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات 
انتخاب کردند. لقب جادوگر از همین هواداران به 

من رسید.
یعنی از آن جا بود که جادوگر شدید؟  

بله، آن هــا در تعابیر خود ازاین لقب اســتفاده 
می کردند. یادم می آید هــواداران االهلی وقتی 
می خواســتند برای بازی های تیم ما به ورزشگاه 
بیایند نمی گفتند می خواهیــم فوتبال ببینیم. 
آن ها به خاطر حضور من می گفتند می خواهیم 

کنســرت ببینیم که برایم جالب بود و هنوز هم 
در خاطرم هست. به هرحال روزهای خوبی را در 

امارات پشت سرگذاشتم.

جالب اینکه شــما باالتــر از والدیویا   
شیلیایی، ریکاردو اولیویرا و آساموا غنایی 
به این عنوان دست پیدا کردید. نظرتان در 

مورد این بازیکنان چیست؟
قطعــاً بازیکنــان بزرگــی هســتند کــه بــا 
تیم هایشــان بــه موفقیت های زیادی دســت 
یافتند و فوتبال حاشــیه خلیج فــارس را رونق 
بخشــیدند. به هر حــال ما ایرانی هــای زیادی 
در آن منطقــه داریم که به من لطف داشــتند.

 لیگ ایران هم شروع شد.  
خیلی خوشــحالم که فوتبال دوباره از نو شروع 
می شــود. ندیدن بازی تیم های لیگ برتر برایم 
سخت است. هرچه باشد لیگ ایران برای من چیز 
دیگری است و همه دوست داریم سطح فنی این 
لیگ هر فصل پیشرفت کند. ندیدن فوتبال واقعاً 
سخت اســت وامیدوارم لیگ به خوبی و خوشی 
تمام شود و بتوانیم قهرمان لیگ نوزدهم را بدون 
هیچ مشکلی معرفی کنیم. مهم این است که حاال 
فوتبال شروع شــده و مردم می توانند بازی ها را 
تماشا کنند. شروع بازی ها بهانه ای است تا مردم 
کمتر بیرون بروند و کمتر در خطر ابتال به بیماری 

قرار بگیرند.

 خیلی ها نگرانند که بازیکنان با مشکل   

مواجه شوند و ویروس آن ها را درگیر کند. 
این نگرانی طبیعی اســت چون ویروس کرونا به 
لحاط روحی و روانی مشکالتی ایجاد می کند. اما 
ما نمی توانیم تا آخر عمرمان خانه بنشینیم. شما 
آیا می دانید که این ویروس چه زمانی از کشــور 

ما می رود؟ هیچ کس نمی داند. تازه 
ویروس اوج هم گرفته که باید 

بیشتر رعایت کنیم. ما باید 
یاد بگیریــم در کنار این 
ویروس درســت زندگی 
کنیم و با رعایت اصول 
مبارزه  به  بهداشــتی 
و جنــگ بــا ایــن 

برویم. ویــروس 

فکر می کنی   
شانس  تیمی  چه 

بــرای  بیشــتری 
داشــته  قهرمانی 

باشد؟
هرتیمی به امتیازهای 
پیدا  بیشتری دست 
قهرمان  کند قطعــاً 
است اما این تعطیلی ها 
ممکن است به لحاظ 
را  تیم ها  برخی  بدنی 
عقب انداخته باشــد. 
هیچ بعید نیست که 
هفته هــای آغازین 

فوتبال های جذابی را تماشا نکنیم اما این موضوع 
است و به اعتقاد من زودگذر 

بگــذرد  هرچــه 
تیم ها با شــرایط 
بیشتر  مسابقات 

آشنا می شوند.

هواداران االهلی 
وقتی می خواستند 
برای بازی های تیم 
ما به ورزشگاه بیایند 
نمی گفتند می خواهیم 
فوتبال ببینیم. آن ها به 
خاطر حضور من می گفتند 
می خواهیم کنسرت ببینیم

بــــــــرش

دورخیز والیبال ایران برای اخذ دو میزبانی جهانی   ورزش/  رئیس فدراسیون والیبال ایران در گفت وگوی تلفنی با مدیرکل فدراسیون جهانی، برای مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر جهان 
در سال ۲۰۲۱ درخواست میزبانی داد. مدیرکل فدراسیون جهانی والیبال در پاسخ به این درخواست داورزنی گفت: کشورهای دیگری نیز برای میزبانی این مسابقات درخواست دادند و پس از بررسی شرایط 

این کشورها، با اولویت ایران نظر FIVB برای میزبانی را اعالم خواهد کرد.

 پنجشنبه 5 تیر ۱399  3ذی القعده ۱44۱ ۲5 ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲77

   امیرمحمد سـلطان پور    دیروز تولد 33 سـالگی لیونل 
مسـی یکی از بهتریـن بازیکنان تاریخ فوتبـال و برنده ۶ توپ 
طـال بـود. بـا وجود اینکه بـه غـروب دوران فوتبال این سـتاره 
آرژانتینـی نزدیـک می شـویم، امـا او همچنان هفتـه به هفته 
در پیراهن آبی و اناری می درخشـد. شـاید بتوان از جنبه های 
مختلـف دوران ورزشـی پر فروغ مسـی را بررسـی کـرد اما در 
زیـر بـه چهـار هـم تیمـی او در ایـن سـال ها می پردازیـم که 
بـه وی کمـک کردنـد تـا بارهـا و بارها بـه قله فوتبال برسـد:

1-دنی آلوز؛ 349 بازی با یکدیگر )از 2008 تا 2016(
شاید وقتی همکاری مســی با بازیکن گوش هم تیمی اش به 
گوش برسد ناخودآگاه ذهن به سمت جوردی آلبا برود. اما نباید 
فراموش کرد که مسی در جناح مخالف او قرار دارد و هم مسیری 
این دو محدود است. اما قضیه برای دنی آلوز متفاوت بود. آن ها 
در یک سمت بودند و با یکدیگر همکاری فوق العاده ای داشتند. 
حتی مسی بارها با اینکه در وسط  تر بازی می کرد برای استفاده 
از توانایی های آلوز به گوشه ها متمایل می شد. مسی و آلوز بارها 
و بارها در هشت سال رؤیایی، گل های زیاد و مهمی را با یکدیگر 

برای بارسلونا ساختند.

2-لوئیز سوارز؛ 248 بازی با یکدیگر )از 2014 تاکنون(
اگر قرار بر این باشــد بازیکنی را انتخاب کنیم که بیشــترین 
ارتباط ذهنی و فوتبالی را با مسی برقرار کرده بدون شک لوئیز 
سوارز در باالترین رتبه ها قرار می گیرد. در ابتدا شرایط آن گونه 
عالی شروع نشد. همان مشکلی که داوید ویا در ابتدای حضور 
در خط حمله بارسا داشت و مشخص نبود که شکل همکاری او 
با مسی چگونه خواهد شد، سوارز نیز در ماه های ابتدایی فوتبال 
خود در نیوکمپ همین شرایط را سپری می کرد. او در ابتدا در 
وینگر راست به میدان می رفت و مسی در نوک حمله بود، اما 
مشخص بود که او بیشتر به درد پست شماره ۹ می خورد و از 

وقتی در این پست قرار گرفت دیگر از آن خارج نشد.

3-آندرس اینیســتا؛ 489 بازی با یکدیگر )از 2004 تا 
)2018

وقتی به زوج های نمادین یکی دو دهه گذشــته در بارســلونا 
فکر می کنیم، نام مسی و اینیستا معموالً در کنار یکدیگر قرار 
نمی گیرند و بیشتر مسی را در کنار ژاوی می شناسیم؛ اما مسی 
و اینیستا بدون شک همکاری فوق العاده ای با همدیگر داشتند 
گویی ذهن یکدیگر را می خوانند. همکاری آن ها اتوماتیک، زیبا 

و غیر قابل مهار بود.

4-سرخیو بوســکتس؛ 515 بازی با یکدیگر )از 2008 
تاکنون(

شــاید با دیدن تعداد بازی ایــن دو بازیکن با یکدیگر حضور 
بوسکتس در رتبه های باالی فهرست طبیعی به نظر برسد، اما 
همکاری او با مســی تأثیری فراتر از تعداد بازی داشت. شاید 
فاصله بوسکتس با مسی در زمین نسبت به دیگران زیادتر به 
نظر می رسید اما انجام وظیفه بوسکتس در فراهم آوردن شرایط 
حمله برای مســی، به اضافه پاس های دقیق به او از همه نقاط 

زمین موفقیت های بی شماری را برای بارسا فراهم آورد.
رتبه های بعــدی؛ پدرو، نیمار، ژاوی، رونالدینیو، جوردی آلبا و 

خاویر ماسکرانو.

تمام مردان پادشاه!
بهترین هم تیمی های تاریخ »لیونل مسی«

گزارش

خامس: نمی دانم چرا به من
 بازی نمی رسد؟

 تیاگو به دنبال
 ترک بایرن مونیخ

 ورزش  هافبک کلمبیایی رئال مادرید سکوت 
خود درباره وضعیتش در این تیم را شکســت و 
از آن ابراز نارضایتی کــرد. خامس رودریگز در 
این رابطه می گویــد: »درآینده نمی دانم که چه 
اتفاقاتی خواهد افتاد اما اگر به من حق انتخاب 
بدهند، باشــگاهی را انتخاب می کنم که در آن 
بتوانم توانایی هایم را به اثبات برسانم. من در رئال 
مادرید نقش پررنگی ندارم و این برای همه روشن 
است. من تمرین می کنم و همیشه سعی کرده ام 
که کارم را به بهترین شــکل 
انجــام دهم. من بــه آینده  ام 
هم فکر می کنم. چــرا در رئال 
مادرید بازی نمی کنم؟ سؤال 
خوبی است اما خودم هم 
جوابــش را نمی دانــم«.

 ورزش  تیاگو آلکانتارا پس از اینکه تصمیم 
به عدم تمدید قراردادش با بایرن مونیخ گرفته، 
قصــد دارد در پایان فصل جــاری از قهرمان 
آلمان جدا شــود. این هافبک اســپانیایی که 
تابســتان 20۱3 از بارســلونا به بایرن مونیخ 
پیوســت و قــرارداد فعلی اش با این باشــگاه 
آلمانی تنها یک ســال دیگر اعتبار دارد، مورد 
توجه باشگاه لیورپول قرار گرفته و ممکن است 
در تابستان راهی آنفیلد شود. مدیران باشگاه 

بایــرن مونیخ هم خــود را آماده 
فروش تیاگو 2۹ ساله می کنند 
و قصد دارند در همین تابستان 

از فــروش ایــن بازیکن 
اســپانیایی رقمــی در 
حدود ۵0 میلیون یورو 

بدست بیاورند.

چهره ها

منهای فوتبال

ضد   حمله

علی نژاد: بازگشت ورزش به ©
وضعیت قبل سخت است

ورزش: معــاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش گفت: به نظر می رسد 
با وجود بیماری کرونا ســخت باشد تا ورزش 
به حالت قبل از کرونا بازگردد. مهدی علی نژاد 
در هفتمین نشست کمیسیون فرهنگی اظهار 
کــرد: به دلیل اینکه کرونــا در دنیا متحمل 
خسارت هایی شده ما در ورزش ستاد مقابله 
با کرونا را تشــکیل داده ایم و براساس آن هم 
تصمیم گیری برای مقابله با گسترش کرونا در 
ورزش اعمال شد. اکنون از شوک اولیه خارج 
شده ایم و با توجه به اینکه مشخص نیست تا 
چه زمانی ایــن ویروس وجود دارد، با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، فعالیــت در حوزه 

ورزش از سرگرفته شده است.
وی افزود: امروز در شهر های سفید و زرد غیر 
از کشتی، رزمی و رشته های پرخطر، باشگاه ها 
فعالیت خود را آغــاز کرده اند. بیماری کرونا 
سبب تعویق یکساله المپیک توکیو شد و به 
نظر سخت می رســد تا با این شرایط ورزش 
به حالت قبــل از کرونا بازگردد، هر چند که 

امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

جوکوویچ: از همه عذرخواهی ©
می کنم

ورزش: نــواک جوکوویچ مرد شــماره یک 
تنیس جهان با ابراز تأســف از مبتال شــدن 
چهار نفر بــه ویروس کرونــا تأکید کرد در 
ساماندهی تور آدریا اشتباه کرده است. نواک 
جوکوویچ به کرونا مبتال شد و پیش از این هم 
تست گریگور دمیتروف، برنا کوریچ و ویکتور 
تروکی مثبت شــده بود.جوکوویچ همچنین 
اعالم کرد جلنا همســرش هم به کرونا مبتال 
شده اســت. مرد شــماره یک تنیس جهان 
دراین باره گفت: من بسیار متأسف هستم که 
تورنمنت ما صدماتی را وارد کرده اســت. هر 
کاری که برگــزار کنندگان و من در یک ماه 
گذشته انجام دادیم با یک قلب خالص و نیت 

صمیمانه بوده است.

 تیم هندبال »اشتادسازه« ©
به آسیا نرفت

ایسنا: فدراسیون هندبال ایران تا سوم تیرماه 
فرصت داشــت تا حضور یا عــدم حضور دو 
نماینده بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا 
را اعالم کند. طبق گفته رئیس فدراســیون 
هندبــال هیچ کــدام از دو تیم اشتادســازه 
و شــهید شــاملی قهرمان و نایــب قهرمان 
لیــگ برتر هندبــال بانوان بــرای حضور در 
این مســابقات اعالم آمادگی نکردند و حتی 
شفاهاً عدم حضور خود را به فدراسیون اعالم 

کرده اند.
مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا آذرماه 
به میزبانی آلماتی قزاقســتان برگزارخواهد 

شد. 

ملی پوش شمشیربازی: ©
سهمیه داریم  و خیالمان 

راحت است
ورزش: ملی پوش شمشیربازی گفت: سهمیه 
را گرفته ایــم و تا برگزاری المپیک در ســال 
آینده خیالمان راحت اســت.محمد رهبری، 
ملی پوش شمشــیربازی در مورد شرایطش 
گفت: شــرایط خیلی ســختی اســت و در 
بالتکلیفی به سر می بریم و این بالتکلیفی هم 
اذیت کننده است. تاکنون آن قدر استراحت 
نکرده بودیم و امیدوارم زودتر از این شــرایط 
خارج شویم. تیم ما در اوج بود و شرایط خیلی 
خوبی داشتیم و حیف شد، اما بچه ها ظرفیت 

این را دارند که دوباره به اوج بازگردند. 

آرمات، سرمربی تیم والیبال ©
پیام شد

ورزش: مســعود آرمات، مربــی تیم والیبال 
جوانان ایران برای فصل آینده با مسئوالن تیم 
پیام مشهد به توافق رسید. آرمات همراه با تیم 
دانشجویان ایران سابقه قهرمانی در مسابقات 
جهانــی را دارد.آرمات ســابقه مربیگری در 
تیم های بانک کشاورزی، سایپا، خاتم اردکان، 

نوین کشاورز و... را در کارنامه دارد.

مسابقات جهانی سوارکاری تا ©
سال 2021 به تعویق افتاد

ورزش: مسابقات جهانی سوارکاری که قرار 
بود امسال برگزار شود به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تا ماه می 202۱ )اردیبهشــت و خرداد 
۱400( به تعویق افتــاد. این تصمیم پس از 
حمایت فدراســیون های ملی به دلیل بحران 
کرونا گرفته شــد. قبل از اعالم این تصمیم 
فدراســیون جهانی نظر ۵۱ فدراسیون ملی 
را جویا شد. فدراسیون جهانی همچنین این 
ســؤال را مطرح کرد آیا با تعویق رقابت ها تا 
ســال 202۱، کشورها در مســابقات قاره ای 

شرکت خواهند کرد یا خیر؟
در مجموع 34 کشور به این سؤال پاسخ دادند 
که نظر 33 کشور مثبت بود. مسابقات جهانی 

سال آینده در ایتالیا برگزار خواهد شد.

»شهرخودرو« 
 
در کجا میزبان 

می شود؟

ورزش: مشهد یکی از شهر هایی است که در چند 
روز اخیر وضعیت قرمز را تجربه کرده است و به 
نظر می رســد تا 8 تیرماه، تاریخ برگزاری دیدار 
شهرخودرو و ذوب آهن، در همین وضعیت 
باقی بماند. از طرفی مسئوالن شهرخودرو 
هم کــه از روز اول مخالف ازســرگیری 
دوباره لیگ برتر نوزدهم بودند، حاال بیش 
از هــر زمانی بر مواضع خود پافشــاری 
می کنند و هر روز انواع و اقسام تهدید ها 
را متوجه سئول نشینان می کنند. آن ها 
دراین  میان معتقدند: اگر قرار اســت 
مسابقات برگزار شود، حاضر نیستند 
میزبانی را از دست بدهند و در جایی 

خارج از مشهد بازی کنند.

میزبانی در شاندیز؟»
ورزشگاه قدیمی مشهدی ها رفته رفته مهیای 
برگزاری مســابقات می شود و حاال فقط نصب 
بخشــی از صندلی آن باقی مانده است و مابقی 

امورات آن کامل انجام شــده است؛ چمن مهیای 
برگزاری مســابقات، مسئوالن اســتانی را وادار 
کرده اســت که با توجه به ســفید بودن شرایط 
شاندیز )حوالی مشهد( انتقال میزبانی بازی های 
شــهرخودرو با توجه به اینکه قرار اســت بدون 
تماشاگر باشد، به ورزشگاه ثامن االئمه می تواند ایده 
خوب و ممکن االجرایی باشد. اما از سوی دیگر، با 
تدابیری که اتخاذ شده ورزشــگاه امام رضا)ع( با 
امکانات عالی که دارد، کامالً آماده برگزاری لیگ 
برتر با رعایت دقیق ترین پروتکل های بهداشــتی 
است؛ در طول تعطیلی مسابقات با هزینه هایی که 
انجام شــده، چمن و محیط استادیوم در بهترین 
حالت ممکن حفظ شده و مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد. حتی اشکال های کوچکی که بازرسان 
AFC هم به مســئوالن ورزشگاه تذکر داده بودند، 

برطرف شده است.

شهرهای قرمز نظم لیگ را به هم می زنند؟»
هشت دیدار هفته بیست ودوم لیگ برتر در هفت 

شهر کشــور برگزار می شود که آخرین اطالعات 
ستاد مقابله با کرونا نشان می دهد سه شهر از این 
شهر ها در منطقه زرد، دو شهر در منطقه نارنجی 

و دو شهر در منطقه قرمز هستند. 
به این معنی که چهــار بازی شــهر های تهران، 
اصفهان و اهواز در شــرایط خطری متوســط از 
ویروس کرونــا برگزار خواهد شــد، دو بازی در 
وضعیت زرد پُرخطر و دو بازی در وضعیت قرمز 

خیلی پُرخطر برگزار می شود.
 این داده ها نشــان می دهد اگر قرار باشــد بازی 
شهرخودرو و ذوب آهن در جایی خارج از مشهد 
برگزار شود به  دنبال این تصمیم باید دیدار های 
تراکتور- نساجی، صنعت  نفت- پارس و شاهین- 
مسجدســلیمان نیز در جایی به جز شــهر های 
میزبان باشد! مســئله ای که اساساً نظم لیگ را 
برهم می زند و همین موضوع می تواند شــاهدی 
بر این ادعا باشــد که رقابت ها با رعایت شــدید 
پروتکل  ها، اما تحت هر شــرایطی در شهر های 

میزبان برگزار خواهد شد. 

گزارش کوتاه

ورزش در سیما

فینال لیگ برتر فوتسال
گیتی پسند  - مس سونگون

جمعه 6 تیر- 18:00 زنده از شبکه ورزش

هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس
چلسی - منچسترسیتی

      پنجشنبه 5 تیر- 23:45 زنده از شبکه سه

هفته  بیست وهشت سری آ ایتالیا
یوونتوس - لچه

 شنبه 7 تیر - 00:15  زنده از شبکه ورزش

 کلوپ: چطور 20 امتیاز 
از سیتی پیش هستیم!

 ورزش ســرمربی تیم لیورپول با اشــاره به 
اختالف بســیار زیاد این تیم در صدر جدول 

با تیم دوم یعنی منچسترسیتی تأکید کرد: 
همچنان روزهای پراسترسی را پیش رو 
خواهند داشت. یورگن کلوپ می گوید: 

»بازی منچسترسیتی مقابل برنلی 
را تماشــا کردم و با خودم فکر 
کردم چطور ممکن اســت ما 
اختالفی 20 امتیازی با این تیم 

داشته باشیم؟! مسلماً باید کارمان 
را به  درستی انجام داده باشیم. با 
توجه به اینکه باید بازی های زیادی 
در یک دوره زمانــی کوتاه برگزار 
شود استفاده از پنج تعویض خیلی 
مهم اســت. دوره بسیار پرفشاری 
را در پیش روی خودمــان داریم.

 آرسنال قرارداد لوئیز
 را تمدید کرد

 ورزش  باشگاه آرسنال به طور رسمی اعالم 
کرد داوید لوئیز قراردادش با این باشــگاه را 
به مدت یک ســال تمدید کرده است. به این 
ترتیب این مدافع برزیلی که تابستان گذشته با 
قراردادی یکساله از چلسی به آرسنال پیوست 
تا پایان فصل 2۱-2020 در جمع توپچی ها 
خواهد ماند. همچنین سدریک سوارس، دفاع 
راست آرسنال که در ماه ژانویه به طور قرضی 
از ساوتهمپتون به توپچی ها ملحق شد با باز 
شدن پنجره نقل وانتقاالت تابستانی، قراردادش 
با این باشگاه انگلیسی قطعی خواهد 
شــد. قرارداد قرضی دنی سبایوس 
بــا توافقی که با باشــگاه رئال 
مادرید صورت گرفت تا پایان 
فصــل جاری تمدید شــد.

بازی در وضعیت قرمز
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کنکور در زمان مشخص حتی در شهر های قرمز برگزار می شود  باشگاه خبرنگاران جوان: منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تجدیدنظر در زمان برگزاری کنکور های سراسری به دلیل 
شیوع مجدد کرونا، گفت: در زمان برگزاری کنکور هیچ تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت. وی ادامه داد: برای برگزاری کنکور برنامه زمان بندی مشخص و اعالم شده است. جمعیت هر حوزه مشخص بوده و دو تا سه 

مرتبه هم سازمان سنجش اعالم کرده داوطلبان فرصت دارند محل برگزاری آزمون خود را عوض کنند؛ بنابراین دلیلی برای تعویق مجدد کنکور وجود ندارد.

بهدلیلکاهشهزینهها

نوکیا، هزار و 200 کارمند خود را اخراج می کند©
مهر:نوکیا اعالم کــرده بیش از هزار و 
200 کارمند خــود را در زیرمجموعه 
»آلکاتل لوســنت اینترنشــنال« اخراج 
می کند. به گزارش گیزموچاینا، شرکت 
فنالندی نوکیا تصمیم دارد هزار و 233 
کارمند خود را در زیرمجموعه »آلکاتل 

لوسنت اینترنشنال« اخراج کند.
تعداد افرادی که اخراج می شوند حدود یک سوم نیروی انسانی شرکت است. در 
حال حاضر شرکت آلکاتل لوسنت اینترنشنال حدود 3 هزار و ۶2۴ کارمند دارد. 
از میان هزار و 233 کارمند اخراجی ۸3۱ نفر در مقر نوزی )Nozay( و ۴02 نفر 

در مقر النیون کار می کنند.
البته تعدیل نیرو شامل شرکت های فرانسوی زیرمجموعه نوکیا از جمله »رادیو 

فرکانس سیستمز«، »نوکیا بل لبز فرانسه« و »آلکاتل سابمارین نتورک« نمی شود.
این خبر در حالی منتشر می شــود که شرط ذکر شده در قرارداد خرید آلکاتل 
لوسنت اینترنشنال به زودی منقضی می شود. برمبنای این شرط، شرکت نوکیا 
اجازه نداشــت تا پنج سال پس از خرید شرکت، هیچ کارمند فرانسوی را اخراج 
کند. اما اخراج کارمندان این سؤال را به وجود می آورد که آیا نوکیا قصد داشته 
این گام را زودتر اتخاذ کند یا آنکه شرکت سعی دارد خود را با شرایط جدید بازار 
سازگار سازد؟ نوکیا شرکت فرانسوی آلکاتل لوسنت را به قیمت ۱۵.۶ میلیارد یورو 

خرید تا موقعیت خود را در بازار تثبیت کند.
با وجود این، در بیانیه خود اعالم کرده به دلیل فشــار هزینه ها، کاهش نیروی 
انسانی اقدامی ملزوم اســت. در ماه آوریل اعالم شد این شرکت تصمیم دارد تا 

پایان 2020 میالدی ۵00 میلیون یورو از هزینه ها بکاهد.

ابتالی سه قلوهای مکزیکی به کرونا ©
ایسنا: وزارت بهداشــت مکزیــک در 
گزارشی اعالم کرد: آزمایش کرونای سه 
قلوی متولد شــده در این کشور مثبت 
بود، این درحالی اســت که بررسی ها 
نشان داد والدین این نوزادان به بیماری 

کووید۱۹ مبتال نبوده اند.
مقام های مکزیک اظهار کردند: ابتالی 

این سه نوزاد به کووید۱۹ بی سابقه بوده است. بررسی هایی روی منبع احتمالی 
انتقال ویروس از جمله شیر مادر انجام گرفت اما انجام آزمایش روی والدین نشان 

داد هیچ یک از آن ها به این بیماری مبتال نبوده اند.
به گفته پزشکان مکزیکی، ابتالی این سه نوزاد به کووید۱۹ نشان دهنده ضرورت 
و اهمیت بررســی رفتار و عملکرد این ویروس اســت. به گزارش شبکه خبری 
سی ان ان، وضعیت سالمت این سه نوزاد نارس پایدار گزارش شده، هر چند یکی 

از آن ها دچار مشکالت تنفسی است و تحت مراقبت قرار دارد.

ماجرایاظهارنظرجنجالیهمسرخوانندهمشهوردربارهواکسن

واکسیناسیون کودکان خطرناک است؟!©
از  جامعــه: اظهارنظر همســر یکی 
خوانندگان مشهور درباره خطرناک بودن 
واکسن در فضای مجازی جنجال به پا 

کرده است.
همسر این خواننده در ویدئویی می گوید: 
»مادرانــی که کــودک دارنــد و زمان 
واکسیناسیون آن ها رسیده، یک ساعت 

زمان بگذارند و درباره کمپانی های تولیدکننده واکسن تحقیق کنند و ببینند که 
تولیدکنندگان این واکسن ها و خانواده آن ها چه کسانی هستند و چه تاریخچه ای 
دارند، بسیاری از واکسن ها حاوی موادی خطرناک هستند که دلیلی برای وجود 
آن ها در واکســن ها نیست، این مواد با اهداف غیرانسانی در واکسن ها وجود دارد 
و می توان درباره آن بحث کرد«. باشــگاه خبرنگاران جوان به انعکاس واکنش ها و 

نظرات متخصصان در این خصوص پرداخته است.

واکنش ها به ویدئو جنجالی همسر خواننده مشهور درباره واکسیناسیون»
کیانوش جهانپور، مشــاور وزیر بهداشت در پیام توییتری نوشت: »آندرو ویکفلد، 
پزشــک شیادی که جنبشی ضد واکسن راه انداخته بود ۱0 سال پیش به دلیل 
رفتار های غیراخالقی، سوءرفتار علمی، فریبکاری و کالهبرداری محاکمه و پروانه 
طبابتش لغو شــد، در سال های اخیر شیاد هایی اینجا این دکان را دایر کرده اند و 

به تازگی نیز همسر یکی از خوانندگان!؟«
احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و 
بازپدید انستیتو پاستور ایران نیز در واکنش به تبلیغات انجام شده علیه واکسن 
اظهار کرد: »... این موضوع، جدید نیست و افراد در تریبون های مشابه این حرف ها 
را در گذشته هم مطرح کرده بودند و متأسفانه برخورد قاطعی با این افراد که اثرات 
حرف های آن ها می تواند سالمت عمومی جامعه را خدشه دار کند صورت نگرفته 
بود. این قبیل تبلیغات ضد واکسن در شرایطی انجام می شود که همه کشور های 
جهان با همه گیری ویروس کرونا روبه رو و به دنبال آن هستند که به کمک یکدیگر 
واکسنی علیه آن تولید کنند تا بتواند این چالش بهداشتی جهانی را کنترل کند«.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران اظهار کرد: »تبلیغات علیه واکسن در هر 
زمانی خطرناک بوده، چرا که ممکن است برخی افراد تحت تأثیر این حرف ها از 
تزریق واکسن به کودکان خود پرهیز کنند و این موضوع می تواند خطر گسترش 
سایر بیماری ها را به خصوص در زمان شیوع کرونا تشدید کند و سالمت کودکان و 

جامعه را از این طریق به خطر بیندازد«.

خطر در کمین ۱۱7 میلیون کودک »
مؤسســه جهانی Measles - Rubella که یونیسف، صلیب سرخ آمریکا و مرکز 
کنترل و پیشگیری بیماری ها را شامل می شود، تخمین زده حدود ۱۱۷ میلیون 
کودک در سراســر جهــان در ماه های آینــده در معرض خطر از دســت دادن 
واکسیناســیون هستند. این مؤسسه هشدار داده به تأخیر افتادن واکسیناسیون 
کودکان در برابر بیماری سرخک می تواند سبب شیوع دوباره این بیماری مهلک و 
مسری شود. به گفته مقام های سازمان ملل، اگرچه در حال حاضر به نظر نمی رسد 
ویروس کرونا سالمت کودکان را تهدید کند، اما اختالل در واکسیناسیون می تواند 

تهدیدی جدی برای جان کودکان باشد.

هشدار؛ واکسیناسیون کودکان را جدی بگیرید»
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی تأکید کرد: در دوران همه گیری کرونا واکسیناسیون کودکان 

خود را فراموش نکنید.
وی گفت: تاریخ نظام ســالمت کشور ما و بقیه کشــور ها نشان داده از زمانی که 
برنامه واکسیناسیون کودکان شکل منسجم و همگانی و سراسری در کشور به خود 

گرفته، مرگ ومیر کودکان به وضوح کاهش پیدا کرده است.
او افزود: بیش از 20 ســال است در ایران موردی از بیماری فلج اطفال با ویروس 
مشاهده نشده؛ بیش از سه سال است که انتقال محلی بیماری سرخک در کشور 
رخ نداده. این ها در شــرایطی است که ما در همسایگی کشور هایی قرار داریم که 
بعضی از آن ها به شدت درگیر این بیماری ها هستند و حجم باالی رفت وآمد های 
مردم این کشــورها به ایران یکی از مهم ترین عواملی اســت که ممکن است در 
ورود و گسترش بیماری های پیشگیری با واکسن در کشورمان تأثیرگذار باشد، به 
همین دلیل طوری برنامه ریزی شده که نیرو های بهداشتی سراسر کشور و شبکه 
بهداشت و درمان با حساســیت ویژه ای موضوع واکسیناسیون کودکان را دنبال 
می کنند و مراقب هستند مبادا کودکی واکسن های مورد نیاز خود را دریافت نکند 

و خدای ناکرده شاهد بازگشت این بیماری ها در کشور شویم.
امید اســت والدین به سخنان برخی افراد که بدون تخصص و دانش کافی علیه 
واکسیناســیون تبلیغ می کنند، گوش فرا ندهند؛ چرا کــه در این صورت جان 
فرزندان خود و دیگران را به خطر می اندازند، از طرفی همه کسانی که امروز علیه 
واکسیناسیون تبلیغ می کنند، خود با تزریق واکسن دوران کودکی تا بزرگسالی 
را طــی کرده انــد و گرفتار عارضه نشــده اند و این ها خود مؤیــد بی ضرر بودن 
واکسن هاست؛ پس بهتر است به گفته متخصصان گوش فرا دهیم و جان و سالمت 

خود، فرزندانمان و جامعه را به خطر نیندازیم.

غریبی  واژه  کار  کودک  طیرانی  جامعه/اعظم   
و  کوچه  در  روز  هر  که  کودکی  آن  چه  نیست. 
خیابان با تأثر و دلسوزی از کنارش می گذریم و چه 
آن کودکانی که در کوچه و پسکوچه های شهر ها، 
بیابان ها و کوره های آجرپزی دنیای کودکانه خود را 
با طعم سخت زمانه سپری می کنند؛ همان کودکانی 
که بخش زیادی از ساعات روزانه  خود را به جای 
همساالن  با  بازی  خانواده،  مدرسه،  در  گذراندن 
کارگاه ها،  کارخانه ها،  در  کردن  کار  به  تفریح،  و 
ساختمان ها، خیابان ها و منازل مردم به کارگری 
می گذرانند؛ بسیاری از آن ها کمک خرج خانواده 
و برخی دیگر به تنهایی عهده دار مخارج خانواده 
کودکان  خصوص  در  مختلف  آمارهای  هستند. 
بین ۵  آن ها در سنین  بیشتر  نشان می دهد  کار 
پرجمعیت  دارای خانواده های  و  تا ۱۸ سال  سال 
هستند. برخی از آن ها پس از کار کردن نزد خانواده 
بازمی گردند اما برخی نیز ارتباطشان با خانواده قطع 

شده و برخی دیگر کم و بیش ارتباط دارند.
با این حال حاال که قرار اســت آن ها به هر دلیل کار 
کنند و نان آور خانواده شــوند، رعایت حقوق آن ها 
مهم ترین ضرورتی است که نباید آن را از خاطر برد. 

تعداد کودکان کار در کشور ما قابل توجه است»
محمدرضــا محبوب فر، پژوهشــگر آســیب های 
اجتماعی در گفت وگو با ما به همین نکته اشــاره 
می کند: وجود کودکان کار در کشــورهای مختلف 
موضوعی اجتناب ناپذیر است و تنها مختص کشور 
ما نیست. اکنون بسیاری از مدافعان حقوق کودک 
در کشورهای مختلف از طریق تشکل های مردمی 
و سازمان های بین المللی از جمله یونیسف درصدد 
کاهــش آمار کودکان کار هســتند، بــا این حال 
کودکان کار در ایران در مقایســه با سایر کشورها 
وضعیت متفاوتی دارند. به طوری که هم تعداد آن ها 
قابل توجه و هم ماهیت مشــاغلی که کودکان کار 

مشغول به آن هستند متفاوت است.
دکتر محبوب فر ادامه می دهد: اما با توجه به وجود 
حدود 3۸ میلیون نفر حاشیه نشین در ایران باید گفت 
حاشیه نشینی یکی از دالیل اصلی وجود کودکان کار 
است، به طوری که اکنون حدود ۱0میلیون کودک 
کار در کشــور قابل شناسایی اند و نکته قابل توجه 
ســن آنان است که از ۴ تا ۱۷ ســال وارد بازار کار 
می شــوند و تعدادی از آن ها فرزندان اتباع خارجی  
هســتند که در ایران ازدواج کــرده و تعداد زیادی 

نیز متعلق به خانواده های اقشار فرودست، کارگران 
روزمزد، کارگران فصلی و دستفروشان هستند که 
این مشاغل نیز معلول حاشیه نشینی، فقر و بیکاری 

در جامعه است. 

محرومیت کودکان کار از تحصیل و آموزش »
وی در خصــوص تبعات وجود کودکان کار و اینکه 
جامعــه چه هزینه هایی باید بابــت آن بپردازد نیز 
می گوید: کودکان کار پیش از ورود به ســن قانونی 
به طور مستمر و پایدار در خدمت کارفرما، صاحبان 
ســرمایه و حتی برخی افراد ســودجو قرار دارند و 
نکته ای که باید به آن اشاره شود اینکه بیشتر آنان 
از تحصیل و آموزش محروم و از تجربه احساســات 
شاد دوران کودکی بی بهره اند و هنگامی که از کودک 
کار سخن می گوییم، به گروهی اشاره می کنیم که 
سالمت جســمی، روحی و روانی آن ها در معرض 
تهدیدهای مختلف قرار دارد و هیچ توجهی به سن 
کم آن ها و نوع کاری که به آن گماشــته می شوند، 

نمی شود. 
وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون جامعه و دولت با 
پدیده کودک کار برخورد مؤثری نکرده اند و برای 
مسئوالن فقط یک عدد محسوب می شود، ادامه 
می دهد: متأسفانه گویا مسئوالن کودکان کار را 
موجوداتی زنده و دارای احساس تلقی نمی کنند 

و همین مســئله موجب شده 
تعداد آن ها به طرز چشمگیری 
در کشور افزایش یابد. از سویی 
افزایش کودکان کار برابر است 
با افزایش آسیب های اجتماعی؛ 
چرا که وقتی صحبت از کودک 
کار می شود، یعنی کودکی که به 
جای حضور در مدرسه، زمانی را 
که باید صــرف آموزش کند تا 
توانمند شــود و شخصیتش از 

طریق بازی با همســاالن شکل 
بگیــرد و پرورش یابد؛ در خیابــان می گذراند تا 
وارد چرخه فعالیت های اقتصادی شود، به همین 
دلیــل با خألهای عاطفی و احساســی متعددی 
مواجه می شود که زمینه پذیرش انواع آسیب های 
اجتماعی در شخصیت وی را فراهم می سازد. به 
گفته وی بروز جرم و جنایت علیه کودکان کار در 
جامعه امروز ایران موضوعی آشکار است؛ متأسفانه 
ایــن کــودکان در معرض تجاوزهای جنســی، 
تعرضــات کالمی، روانی و اقتصــادی قرار دارند. 
کودک زیر فشار معیشتی و اقتصادی قرار می گیرد 
و همین آسیب ها موجب می شــود در جامعه و 
حتی محیط خانه دست به خشونت بزند و در سایر 
دوره های زندگی نیز تحت تأثیر همین خشونت ها 

قرار می گیرد که در نتیجه آینده 
وی را تباه خواهد کرد.

دکتــر محبوب فــر می افزایــد: 
جامعه بابت حضور کودکان کار 
هزینه های بی شماری می پردازد 
زیرا کودک کار مولد آسیب های 
اجتماعی در کشــور خواهد بود. 
یکــی از این آســیب ها افزایش 
خشونت و پرخاشگری در جامعه 
است. مشاهده می شود بسیاری 
از افــرادی کــه در ســن جوانی، 
میانســالی و یا بزرگســالی اقدام به قتل، سرقت و 
گروگان گیری می کنند و به شیوه های مختلف دست 
به جنایت می زنند، در تاریخچه زندگی شان اشتغال 
در دوران کودکی مشــاهده می شود و به نوعی این 

افراد کودک کار بوده اند.

تعداد کودکان کار به ۱0 میلیون نفر رسیده است »
وی با بیان اینکه بی توجهی به کودکان کار موجب 
شده هر روز بر شمار آن ها افزوده شود، ادامه می دهد: 
با اینکه آمار مشــخصی از تعداد ایــن گروه اعالم 
نمی شــود، اما در سال های گذشته رقمی بین 3 تا 
۷ میلیون کودک کار مطرح شده که به طور حتم با 
افزایش بحران معیشتی و اقتصادی، بیکاری و فقر در 

جامعه تعداد آنان افزایش یافته و پیش بینی می شود 
تعداد آن ها به ۱0 میلیون رســیده باشد که حدود 
۶0 درصد آن ها در تهران و دیگران در کالنشهرهایی 
نظیر مشــهد، اصفهان، قم، سیستان و بلوچستان، 

کرمان، یزد و سایر شهرهای کشور پراکنده اند.
این جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که جامعه 
برای حمایت از کودک کار چه کرده و چه گام هایی 
باید بردارد، می گوید: معضل کودکان کار در کشور 
پس از ســال ها همچنان بی صاحب است و با اینکه 
هفت نهاد حاکمیتی از جمله سازمان بهزیستی و 
شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی شناخته شده اند، 
می توان گفت به دلیل موازی کاری در ساماندهی این 
کودکان اقدام هایشان ناموفق بوده و به شکست ختم 
شده است.  دکتر محبوب فر ادامه می دهد: هنگامی 
که مدافعان حقوق کــودک معضل کودکان کار را 
مطرح می کنند، سازمان های متولی از ساماندهی و 
جمع آوری آنان ســخن می گویند که به نوعی پاک 
کردن صورت مسئله است. به علت نبود هماهنگی 
الزم بین ســازمان بهزیستی، شــهرداری، پلیس و 
ســایر نهاد های متولی، نه تنها معضل کودکان کار 
برطرف نشــده، بلکه شاهد افزایش آن ها در جامعه 
هستیم.  به گفته وی باید وظایف هر یک از نهاد ها 
و سازمان های متولی از جمله پلیس، وزارت کشور، 
شهرداری ها، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و وزارت 
صمت در خصوص کودکان مشــخص شود تا این 
نهاد ها و ســازمان ها به صورت هماهنگ و به دور از 
موازی کاری برای رفع معضل کودکان کار در کشور 

به طور مسئوالنه اقدام کنند.

عزم و اراده سیاسی قوای حاکمیتی »
این آسیب شــناس کودکان کار با اشاره به اهمیت 
نقش اقتصــادی و فرهنگی ورود کــودکان کار به 
خیابان هــا می گویــد: دولت با کاهش مشــکالت 
اقتصــادی، بیکاری و پوشــش ســبد معیشــتی 
خانواده های نیازمند می تواند از افزایش کودکان کار 
و به دنبال آن رشد آسیب های اجتماعی در جامعه 
پیشگیری کند، همچنین مجلس شورای اسالمی با 
وضع قوانین و مقرارت مانع ورود کودکان به خیابان ها 
و فضای اقتصادی شــود که همه این موارد نیازمند 
عزم و اراده سیاسی قوای حاکمیتی و نهادهای متولی 
است و تا زمانی که این اراده سیاسی و عزم ملی برای 
خشکاندن ریشه های به کارگیری کودکان در جامعه 
به وجود نیاید آمار کودکان کار افزایش خواهد یافت.

انتقاد یک آسیب شناس اجتماعی از موازی کاری ها درباره این گروه اجتماعی 

گام های کوتاه هفت نهاد متولی برای کودکان کار

تاکنون جامعه و 
دولت با پدیده 

کودک کار برخورد 
مؤثری نکرده اند
و برای مسئوالن 

فقط یک عدد 
محسوب می شود

بــــــرش
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دولت قانون حمایت از حقوق معلوالن را اجرا نمی کند
مهر: علی همــت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق 
معلولین ایــران گفت: طبق قانون حمایــت از حقوق معلوالن 
مستمری معلوالن باید با حداقل حقوق وزارت کار برابر باشد اما 
اکنون مســتمری افراد معلول کمتر از یک دوازدهم حقوق یک 
کارگر است. وی از کمیسیون اصل ۹0 مجلس خواست دولت را 

به خاطر اجرا نکردن این قانون بازخواست کند.

بی برنامگی در جمع آوری کودکان کار
باشگاه خبرنگاران جوان: الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران 
ضمن بیان اینکه کودکان کار ابزار تبهکاران برای جابه جایی مواد 
مخدر هستند، گفت: برای جلوگیری از کار کودک، کمبود قوانین 
نداریم، ولی برای فرایند جمع آوری بی برنامگی داریم؛ البته به 
تازگی سازمان بهزیستی برنامه ای آورده که برای اقشار مختلف 

کودکان کار متفاوت است.

مجلس مقابل اقدام اشتباه دولت خواهد ایستاد
تسنیم: حجت االسالم جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر »محدود کردن 
وام ازدواج برای افراد ۱۸ تا ۴0 سال« خالف عقل و منطق است، 
گفت: وظیفه مجلس قانونمداری اســت و به هیچ وجه در چنین 
مــواردی کوتاه نمی آید؛ با ابزارهای قانونی در اختیار مجلس در 

برابر آن خواهیم ایستاد.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
روزهای آینده خبر خوشی 

درباره واکسن خواهیم داشت 
 مهر    وزیر بهداشت گفت: تا امروز داروی 
خاصی در دنیا برای کووید ۱۹ کشف نشده 

است.
سعید نمکی افزود: جمهوری اسالمی ایران روی 
واکسن های مرتبط با کووید ۱۹ کار گسترده ای 
را شروع کرده است. دو تیم بسیار برجسته در 
شرکت های دانش بنیان در حال فعالیت هستند 
که من هم با آن ها همکاری دارم، ما راه بسیار 
خوبی را پیش رفته ایم، اما هنوز زود است برای 
پرده برداری از آن اقدام کنیم. در روزهای آینده 

خبر خوشی درباره واکسن خواهیم داشت.
وی درباره هزینه تست کرونا، گفت: افراد برای 
گرفتن تســت باید وارد سیستم شبکه وزارت 
بهداشت شوند؛ در این صورت ما از کسی پول 
نمی گیریم. در واقع آن هایی که ما تشــخیص 
می دهیم به عنوان گروه هدف، باید تست شوند، 
اما اگر کســی خودش بخواهد آزمایش بدهد 

آزمایشگاه های خصوصی نرخ مصوب دارند.

حقوقی و قضایی

رئیس پلیس راهور خبر داد
آمادگی پلیس برای اجرای طرح 

»جریمه عابران پیاده«
 ایسنا    هفته گذشته، رئیس پلیس راهور ناجا 
با تأکید بر اینکه ما باید به رعایت حق تقدم با 
اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه 
کردن افراد برویم، گفته بود: ما سامانه مربوطه 
را طراحی کرده ایم، کد ملی و چهره افراد را هم 
داریم؛ می تــوان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر 
عابر پیاده تخلف کرد، می توان با این شــیوه او 

را جریمه کرد.
ســردار ســید کمال هادیانفر درباره اجرایی 
شــدن این ســامانه گفت: ما کامــاًل آماده 
اجرا هســتیم و نرم افزار آن هم آماده است، 
می توانیم پایلوت آن را در تهران اجرا کنیم. 
این سامانه به دلیل توسعه انضباط ترافیکی 

کار خوبی است.
وی همچنین درباره مبلــغ جریمه نیز گفت:  
مبلغ همان است که در قانون آمده. مبلغ مهم 
نیست؛ مهم این است که ما شهروند قانونمدار و 

شهروند قانون گریز را بشناسیم.

محیط زیست

یک مدیر سازمان جنگل ها بیان کرد
وقوع ۹۵ درصد آتش سوزی های 

جنگلی به دست انسان ها
 باشگاه خبرنگاران جوان    وحید جعفریان، 
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور گفت: در بررسی ها در خصوص 
آتش ســوزی  جنگل ها و مراتع کشور، عامل ۹۵ 
درصد آن ها انســانی بوده و عوامل طبیعی مانند 
رعد و برق و صاعقه فقط ۵ درصد نقش داشــته 
اســت. او افزود: یکی از دالیل آتش ســوزی در 
جنگل ها و مراتع، پسماند ها و زباله هاست که در 
طبیعت رها می شوند؛ از جمله همین بطری ها که 
مانند ذره بین عمل می کند. به این شکل که تابش 
خورشــید روی بطری در مرتع خشــک، در یک 
لحظه سبب تمرکز انرژی گرمایی روی خاشاک 

خشک شده و آن ها را به آتش می کشد.
به گفته وی روشــن کردن آتــش در عرصه های 
منابع طبیعی یکی دیگر از عوامل مهم آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع است، به طوری که در صورت 
خاموش نشدن کامل آتش در عرض چند دقیقه، 

هکتار ها جنگل و مرتع دچار حریق می شود.

آسیب های اجتماعی

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
اختصاص ۵0 میلیارد تومان 

برای درمان معتادان فقیر 
 ایرنا    رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت 
بهداشــت گفت: دولت ۵0 میلیارد تومان برای 
پوشــش بیمه ای ۹0 درصدی درمان معتادان 

بی بضاعت اختصاص داد.
مهدی شادنوش افزود: حدود یک میلیون و 300 
هزار معتاد در ۷هزار و ۵00 مرکز درمان اعتیاد 
دولتی و خصوصی تحت درمان هستند. هدف 
وزارت بهداشت از درمان معتادان در این مراکز، 
کاهش آسیب و بازگشت آن ها به زندگی است 
به نحوی که بتوانند سرپرستی خانواده شان را به 
عهده بگیرند. برای این کار از داروهای جایگزین 

به جای مواد مخدر استفاده می شود.
وی از تدوین پروتکل های جدید درمان اعتیاد 
برای کودکان و نوجوانان و زنان باردار و نشان دار 
کردن داروهای مخدر برای جلوگیری از نشت 
ایــن داروها در بازار آزاد و اســتفاده از داروهای 
جدید درمان اعتیاد برای کاهش سوءمصرف و 

نشت آن ها در بازار خبر داد.

حوادث

جزئیات بازداشت عامالن فروش نوزاد
 فروش نوزادان 20 روزه و دو 

ماهه به قیمت ۴0 تا ۵0 میلیون
 تســنیم   رئیس پلیس تهران بزرگ جزئیات 
بازداشت فروشــندگان نوزاد در فضای مجازی را 

تشریح کرد.
سردار حسین رحیمی گفت: پلیس فتا به صفحاتی 
برخورد کرد که آگهی هایی را درباره فروش نوزاد 
ارائه و عنوان می کردند آمادگی فروش نوزادان را 
دارند. با پیگیری فراوان مشــخص شد تمام این 
صفحــات )حدود ۱۵ صفحه( توســط یک گروه 
اداره می شود که در گام نخست سه نفر شناسایی 

و بازداشت شدند.
وی گفت: متهمان، نــوزادان را در ازای دریافت 
۴0 تا ۵0 میلیون تومان به فروش رسانده بودند.

رحیمی افزود: در حال حاضر این دو نوزاد دو روزه 
و دو ماه شناســایی شدند و کار توسط پلیس فتا 
ادامه دارد. وی گفت: والدین این نوزادان و افرادی 
که اقدام به این کار کردند، شناســایی شــدند. 
احتمال دارد نوزادان بیشتری توسط اعضای این 

باند فروخته شده باشند.

فراسو

برداشت آزاد
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دانشگاه آزاد باید از مصوبات تبعیت کند
مهر: سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید 
بر اینکه تدبیر تشکیل هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد، برای 
کاهش وظایف دولت و در راستای کمک به توسعه آموزش عالی 
بوده است، گفت: دانشگاه آزاد به عنوان یک بخش غیردولتی باید 
از آیین نامه و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی تبعیت کند 

اما برای کار اجرایی استقالل آن محترم است.

سوت زنی با امر به معروف فرق می کند
فارس:علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه 
می گوید: سوت زنی با امر به معروف فرق می کند؛ سوت زنی برای 
ســود است که البته آن را نفی نمی کنیم، اما من معتقدم نظام 

دینی ما نظامی اخالقی و دوستانه است.
دســتگاه قضایی آخر خط عدالت است و باید موارد نادر به قوه 

قضائیه وارد شود.

مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست 
خانه ملت:روح اهلل متفکرآزاد،عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید 
بر ضرورت تقویت شــبکه ملی اطالعات، تصریح کرد: مجلس 
یازدهم به دنبال بســتن فضای مجازی نیست. وی عنوان کرد: 
در نشستی که وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس حاضر شد، 
تأکید نمایندگان بر ایمن سازی بستر فضای مجازی بود، نه الزاماً 

محدودسازی.

آیا قتل های ناموسی و خانوادگی افزایش یافته است؟
برنا:نعمت احمدی، حقوقدان می گوید: به تازگی مردم می گویند 
قتل هایی که جنبه ناموسی یا خانوادگی دارد افزایش یافته است، 
اما بنده می گویم افزایش نیافته بلکه ما شــاهد تولد رســانه ای 
هســتیم که دولت ها بر آن کنترل ندارند و برخی مثل آمدنیوز 
می توانند راســت و دروغ را به هم ببافند. همه این ها قبالً وجود 

داشته اما خبررسانی نمی شد.

تکذیب شایعه  برگزاری دروس معارف به صورت مجازی 
مهر:حجت االسالم مصطفی رســتمی، رئیس نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها ضمن رد شایعه ای مبنی بر برگزاری دروس 
معارف به صورت مجازی حتی در شرایط سفید شدن وضعیت 
کرونا در کشور گفت: در جلسه شورای اسالمی شدن دانشگاه ها 
مصوب شــد دروس معارف اسالمی نیز همانند درس های دیگر 

تابع شرایط کلی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور باشد.

چرا آزمون تیزهوشان حضوری است؟
ایلنا: فاطمه مهاجرانی، رئیس مدارس اســتعدادهای درخشان 
گفت: همان طور که کنکور را نمی توان مجازی برگزار کرد، آزمون 
تیزهوشــان را هم نمی توانیم مجازی برگزار کنیم، زیرا از جنس 
کنکور اســت. از طرفی به دلیل کم سن و سال بودن این دانش 
آموزان، پراکندگی جغرافیایی و نبود امکان صحت سنجی درباره 
اینکه چه کسی پای سیستم نشسته است، این امکان وجود ندارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

فرمانده صهیونیستی نگران ، مردم معترض

هشدار درباره پیامدهای طرح الحاق
  جهان  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: اگر فلسطینی ها 
آماده گفت و گو درباره طرح »الحاق« نباشند، این رژیم بدون آن ها 
طرح را اجرا خواهد کرد. به گزارش روزنامه های صهیونیســتی 
یدیعوت آحارانوت و معاریو، بنی گانتز مدعی شــد: از نظر من، 
اگر نیاز باشد صبح فردا برای دیدار با محمود عباس خواهم رفت 
تا او را درباره پیشبرد »طرح الحاق« یعنی »معامله قرن« متقاعد 
کنم، اما به انتظار فلســطینی ها نخواهیم ماند. در همین حال، 
عالی ترین مقام نظامی این رژیم در مورد پیامدهای نظامی امنیتی 
طرح الحاق هشدار داد. به گزارش فارس، آویو کوخاوی، فرمانده 
ارتش رژیم صهیونیســتی با هشدار مجدد درباره احتمال وقوع 
تظاهرات در کرانه باختری در صورت اجرای طرح اشغال، گفت: 

این ناآرامی ها ممکن است به نوار غزه نیز کشیده شود.
عواقب شــدید طرح الحاق حتی مردم ساکن مناطق اشغالی را 
نیز به هراس انداخته است. به نوشته روزنامه جروزالم پست، چند 
هزار نفر از ساکنان تل آویو شامگاه سه شنبه برای اعتراض به طرح 
اشغال 30 درصدی کرانه باختری، در میدان رابین تجمع کرده و 
علیه کابینه رژیم صهیونیستی شعار دادند. عاموس یادلین، رئیس 
پیشین اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی در این مراسم گفت: 
تنها نقشه ای که تاکنون درباره الحاق دیده ایم، نقشه ای مفهومی 
است که بخشی از طرح ترامپ است. وی افزود: الحاق یکجانبه 
30 درصد از یهودا و سامریه )کرانه باختری( هیچ مزیت راهبردی 

در پی ندارد. در سمت مقابل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
در نامه ای به بیش از ۱۲0 کشور عربی و اسالمی آن ها را به مقابله 
همه جانبه با توطئه گسترش اشغالگری در کرانه باختری و توقف 
عادی سازی روابط با صهیونیست ها دعوت کرد. به گزارش تسنیم 
»اسماعیل هنیه« خواستار تکمیل و ادامه تالش ها و نقش این 
طرف ها در حمایت از ملت و مسئله فلسطین و دفاع از سرزمین 
و حقوق و مقدسات و هویت و تاریخ  آن ها تا زمان نابودی کامل 
اشغالگری صهیونیست ها شد. مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی 
حماس نیز محتوای دیدار هنیه با معاون وزیر خارجه روسیه را 
تشریح و عنوان کرد: در این دیدار راهبرد حماس برای مقابله با 
»معامله قرن« و طرح اشــغال کرانه باختری ارائه شد. النونو به 
شــبکه االقصی گفت: هنیه در این دیدار، راهبرد حماس برای 
مقابلــه با »معامله قرن« و به خصوص طــرح »الحاق« را که بر 
پایه سه محور است، تشریح کرد: نخست: مسیر ملی فلسطین. 
هنیه بر آمادگی و اصرار حماس برای تحقق وحدت ملی تأکید و 
موضع فلسطینی را مهم ترین عامل دانست. دوم: مسیر مقاومت 
فراگیر. ملت فلسطین بر حفظ حقوق و سرزمین خود تأکید دارد. 
سوم: مسیر همکاری، هماهنگی و مشورت با کشورهای منطقه و 
آزادگان جهان. النونو ادامه داد: هنیه در این دیدار بر اهمیت نقش 
و موضع روســیه تأکید و از همکاری و تالش های روسیه برای 

بازگرداندن وحدت ملی فلسطینی استقبال کرد.
پمپئو آمریکا را بی آبرو کرده است©

نیویورک تایمز: راجر کوهن در تحلیلی برای این 
روزنامه با انتقاد از پمپئو نوشت: هیچ یک از مطالبی 
کــه از کتاب بولتون نقل شــده، مــرا به تعجب وا 
نمی دارد؛ نه هرج و مرج دولت، نه بی تفاوتی نسبت 
به جنایات بن سلمان و نه حتی درخواست ترامپ از 
چین برای انتخاب مجددش در انتخابات. ما می دانیم 
ترامپ، دیکتاتورها از مجارســتان تا عربســتان را 
دوست دارد. ما می دانیم ترامپ از مسلمانان خوشش 
نمی آید. ما می دانیم او حسرت قدرت های اتوکراتیک 
شــی جین پینگ در چین و پوتین در روســیه را 
می خورد. ما می دانیم ترامپ اهمیتی به حقوق بشر 
نمی دهد. ما می دانیم پمپئو کسی است که بدترین 
دستورات ترامپ را در سطح بین المللی عملی کرده 
است. با همه این ها، هیچ صدایی در آمریکا دربرابر 
این اشتباه ها بلند نمی شود؛ بله واقعاً! آمریکا سرش 
را داخل برف کرده اســت، خطرناک و در عین حال 
ناراحت کننده است که از پمپئو نام می بریم؛ چرا که 
او بــه اعتبار وزارت امور خارجــه آمریکا که از پس 
قرن ها خدمت رســانی و فداکاری بنا شــده، لطمه 

شدیدی وارد کرد.

نوآم چامسکی:

است© ترامپ بدترین جنایتکار تاریخ 
نــوآم  ایندیپندنــت: 
چامســکی، نظریه پــرداز 
آمریکایــی در جدیدترین 
دربــاره  اظهارنظــرش 
دونالــد ترامــپ گفــت: 

رئیس جمهوری آمریکا یــک »دیکتاتور به درد 
نخور« است و جمهوری خواهان از حزب قدیمی 
کمونیســت هم بدتر بوده اند. شاید سخت باشد 
امــا حقیقت دارد؛ به طرز غیرقابل انکاری ترامپ 
بدترین جنایتکار در تاریخ است. هیچ گاه در تاریخ 
سیاسی چهره ای دیده نشده که با اشتیاق به دنبال 
نابودی پروژه هایی برای زندگی سازمان یافته بشر 

در زمین در آینده نزدیک باشد.
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مرزهای قاره سبز در شرف باز شدن
آمریکایی ها در لیست سیاه 

اروپا پس از کرونا
یورونیوز: شــهروندان آمریکایی به دلیل 
ادامه شــیوع شــتابان ویــروس کرونا در 
این کشــور، در مرحله نخست بازگشایی 
مرزهــای اتحادیه اروپا مجاز به ســفر به 
کشورهای عضو این اتحادیه نخواهند بود. 
اروپایی ها تأکید کرده اند ممنوعیت احتمالی 
سفر شهروندان آمریکایی به اتحادیه اروپا 
واکنشی سیاسی به دستور ماه مارس دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت 
از ســفر اتباع اروپایی به ایــاالت متحده 
نیست. فهرست نهایی کشــورهای دارای 
وضعیت سفید هفته آینده از سوی اتحادیه 

اروپا اعالم خواهد شد.

واکنش احتمالی اردن در قبال طرح الحاق©
پژوهشکده تحقیقات راهبردی: طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
رود اردن به مناطق اشغالی که نتانیاهو تحقق آن را در یکم ژوئیه )۱۱ تیر( 
دنبال می کند، با موضع گیری شدیداللحنی از سوی پادشاه اردن مواجه شد. 
در تشــریح این طــرح باید گفت حدود 40-30 درصــد از زمین های کرانه 
باختری که بیش از 50 ســال )پس از جنگ 6 روزه ۱967( در اشغال رژیم 
صهیونیســتی بوده اســت، به اراضی این رژیم اضافه خواهد شد. این الحاق 
دو بخش دارد؛ یکی »غور« )دره( اردن و دیگری شــهرک های ساخته شده 

توسط رژیم صهیونیستی در دیگر مناطق کرانه باختری.
پادشــاه اردن به این طرح واکنشــی جدی داشــت، چرا که بیشترین ضرر 
را بــه عنوان یک کشــور خارجی در اجرای آن متحمل خواهد شــد. طرح 
الحاق در واقع بخشــی از طرح یکجانبه معامله قرن اســت که ترامپ اعالم 
کــرد. نتانیاهو می خواهد از فرصت باقیمانــده حضور ترامپ در قدرت برای 
اجرای آن اســتفاده کند. در این طرح حدود 30 درصــد کرانه باختری به 
رژیم صهیونیســتی اضافه می شود. بر اساس »معامله قرن« دولت فلسطینی 
که قرار اســت تشکیل شود، بدون حاکمیت، نیروی نظامی، بدون کنترل بر 
فضــای هوایی، دریایی و حتی نیروهای امنیتی خواهد بود. در واقع بیشــتر 
شــبه دولت اســت تا دولت. اردن و خاندان هاشــمی حاکم بر آن به دلیل 
وابستگی و رابطه ای که با فلسطین دارند، بیشترین پیامد را متحمل خواهند 
شــد. نگرانی های اردن در مورد اجرای طرح الحاق شامل نقض تولیت اردن 
بر اماکن مقدس فلســطینی و غیرممکن شدن بازگشت آوارگان فلسطینی 
می شود. اصلی ترین تهدید، اندیشه ای است که در بین راست گرایان افراطی 
اســرائیل وجود دارد که اردن را کشــور دوفاکتوی فلسطینی ها می دانند و 
آوارگان نباید به فلســطین برگردند، بلکه وطن باقی فلسطینی ها نیز اردن 

است.
ســناریوی نرم واکنش اردن می تواند تعطیلی ســفارتخانه های دوطرف در 
تل آویو و امان باشــد. ســناریوی متوســط می تواند کاهش رابطه اقتصادی 
و حجم دادوســتد، کاســتن از توافق های دوجانبه و یا تعرفه گذاری باشد. 
ســناریوی سخت نیز ممکن اســت لغو توافق نامه امنیتی و توافق نامه صلح 
۱994 وادی عربه باشد. اما سناریوی محتمل در صورت اجرای الحاق در ۱۱ 
تیر، خروج اردن از برخی مفاد توافق صلح وادی عربه و اعمال برخی اقدامات 
نرم در سطح سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود. اظهارات محمود عباس 
مبنی بر خــروج از توافق نامه های امنیتی با رژیم صهیونیســتی و آمریکا و 
اظهارات عبــداهلل دوم مبنی بر احتمال خروج از پیمان ۱994 نیز درنهایت 

یک بلوف سیاسی است؛ چرا که هر دو چنین ظرفیتی ندارند.
معاملــه قرن و به تبع آن طرح الحاق از این نظر که می تواند ســبب ایجاد 
شــکاف در جبهه ضد ایرانی رژیم صهیونیســتی و کشورهای عربی منطقه 
شود، به نفع ایران اســت و محور مقاومت را در مقابل محور سازش تقویت 
می کند. در ایــن زمینه می توان همکاری ها و اقدام های مشــترکی با اردن 
انجام داد، اما نمی توان چندان امیــدوار به قرارگیری اردن در بلندمدت در 
اردوگاه ایران بود؛ زیرا ثبات سیاســی اقتصادی اردن به رانت های راهبردی 

وابسته است که از محور غربی عربی می گیرد.

  نمابر تحریریه:     376۱0087 -37684004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 376۱8044-5 
  روزنامه گویا:                       3765۱888   )05۱(
  روابط عمومی:                    3766۲587   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱0086   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )05۱(
)05۱(   376۲8۲05                                             
                                      فاکس: 376۱0085  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  376850۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱8۲   و   669379۱9 )0۲۱(
 نمابر:                                     669380۱3  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

رژه هندی ها در میدان سرخرژه هندی ها در میدان سرخ
روســیه مراسم هفتادو پنجمین ســالگرد پیروزی شوروی بر آلمان 
نازی را در میدان ســرخ مســکو برگزار کرد. در این مراســم که با 
ســخنرانی پوتین آغاز شد، رهبران کشــورهای متحد شوروی در 
جنگ دوم جهانی هم حضور داشتند. اما نکته جالب این رژه حضور 
یک یگان از تمامی کشــورهای متحد شــوروی بود. ترکمنستان، 
قرقیزستان، صربســتان و دیگر کشورها هر کدام یک یگان رژه در 
این مراســم داشــتند. اما هیچ کدام از این یگان ها به جالبی حضور 

یگان رژه چین و هند نبود.

یک روز پس از اعالم آتش بس رخ دادانتقاد اوباما از ستاد بایدنیک هفته پس از کشمکش دو همسایه
 »اون« اقدام نظامی 

علیه کره جنوبی را متوقف کرد
 این گونه نمی توانید ترامپ 

را شکست دهید!
کشته و زخمی شدن 50 نفر 
در درگیری های جنوب یمن

راشاتودی: کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی پس از جلســه  کمیسیون عالی 
نظامی، اقــدام به تعلیق تمام برنامه های 
نظامی این کشور علیه کره جنوبی کرد. 
در اوایــل ماه جاری کره شــمالی اعالم 
کرد تمام راه های ارتباطی خود از جمله 
خطوط هوایی و دیپلماتیک و مناسبات 
نظامی با کره جنوبی را قطع خواهد کرد 
و به آن ها پایان خواهد داد. کره شمالی 
همچنیــن در بیانیه ای اعالم کرده بود با 
شــروع این اقدام ها علیه کره جنوبی با 
این کشــور به عنوان »دشمن« روبه رو 

خواهد شد.

ســی ان ان: بــاراک اوبامــا در مراســم 
جمــع آوری کمک مالــی بــرای کارزار 
انتخاباتــی بایدن گفت: تــا کنون تالش 
کافی برای پیروزی در انتخابات انجام نشده 
است. او درخصوص خوش باوری و اطمینان 
دموکرات ها از پیروزی قطعی در انتخابات 
ریاست جمهوری امسال هشــدار داد. اما 
اوباما گفته است باید از شکست در انتخابات 
قبلی درس گرفت و نباید پیروزی در آن را 
حتمی دانست. بایدن توانسته 7.6 میلیون 
دالر کمک مالی جمــع آوری کند. این در 
حالی است که در زمان مشابه بیش از ۱0 
میلیون دالر به ستاد ترامپ اهدا شده است.

ایســنا: یک روز پس از اینکه عربستان 
اعالم کرد دولت مستعفی یمن و شورای 
انتقالی جنوب این کشور برقراری آتش بس 
و اجــرای توافق ریــاض را پذیرفتند، در 
جریــان درگیری های خونین میان ارتش 
دولت مستعفی و نیروهای شورای انتقالی 
در استان ابین دست کم 50 تن کشته و 
زخمی شدند. در این درگیری ها 35 تن از 
نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن و نیز 
۱5 تن از نیروهای دولت مستعفی کشته 
و زخمی شــدند. شــورای انتقالی، دولت 
مستعفی یمن را به نقض آتش بس و آغاز 

حمالت به پایگاه های خود متهم می کند.

تحلیل

رصد

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

پنجشنبه 5 تیر 1399  3 ذی القعد  ه 1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9277
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شهروندان گرامی :
 از بكارگیری كارگران مستقر در حاشیه معابر پرهیزنموده و از طریق جایگاه های 
ساماندهی كارگران ساختمانی نیروی كارگری روزمزد خود را تامین نمایید.

ــاس تلفـن تم

3175

99
02

72
5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساالنه شركت تعاونی مسكن مهر 19 قم 

)در حال تصفیه( نوبت دوم
از کلی��ه اعضاء جهت ش��رکت در مجمع عمومی عادی 
س��االنه نوبت اول ش��رکت که در روز دوشنبه مورخ 
1399/04/09 رأس س��اعت 10صب��ح در مس��جد امام 
رضا)ع( به آدرس زنبیل آباد، خیابان30 متری قائم 

برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2-طرح و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سالهای 

97و 98
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399هیئت 

تصفیه شرکت
تذکر: درصورت تمایل به معرفی وکیل تا یک هفته 
به برگزاری مجمع به دفتر شرکت مراجعه گردد. جهت 
حضور در مجمع داشتن کارت شناسایی الزامی است.

هیئت تصفیه  

/ع
99

02
48
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 س�ازمان همی�اری ش�هرداریهای اس�تان ی�زد در نظردارد نس�بت به 
فروش امالک خود با  کاربری های مس�کونی ،تجاری و خدماتی درس�طح 
ش�هریزد ،زارچ و دهشیرشهرس�تان تف�ت   ازطریق مزایده و با ش�رایط نقد 
واقساط اقدام نماید.  متقاضیان می توانند بمنظورشرکت درمزایده وکسب 
اطالع�ات بیش�ترجهت دریاف�ت و تحویل  اس�ناد از تاری�خ 1399/04/01 
لغای�ت  1399/04/10 ب�ه  دفترام�الک س�ازمان مراجع�ه و ی�ا  ب�ا ش�ماره 

تلفن های 38222701 داخلی 242-248 تماس حاصل نمایند.
 تاریخ انتشاراول:99/4/1-تاریخ انتشاردوم:99/4/5-تاریخ انتشار سوم:99/4/8

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول( نوبت دوم

س��ازمان همیاری ش��هرداریهای اس��تان یزد

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )889317(

 آگهی تغییرات شركت راه و ساختمانی بهین سازه طیبات شركت سهامی خاص به شماره ثبت 304 و شناسه ملی 10380049610

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم 
کبری آرائی علیائی به کدملی0748670173 به سمت رئیس هیت مدیره آقای غالم رضا کریم زاده مطلق به شماره ملی0731769171 بسمت نایب 
رئیس هیت مدیره آقای سعید شایسته به کدملی0748445722 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
معتبر  با مهر شرکت  ( همراه  منفرد آقای سعید شایسته)مدیرعامل وعضو هیئت مدیره  ثابت و  امضاء  با  بانکی  بهادار وتعهدآور  اوراق  اسناد و  کلیه 

خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء آقای سعید شایسته)مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ( با مهر شرکت معتبر می باشد.
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ش���رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس���تان خراسان رضوی وابسته به 
وزارت جهادکش���اورزی در نظ���ر دارد عملیات بارگی���ری، حمل و تخلیه 
انواع نهاده های کش���اورزی خ���ود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
ی���ک مرحله ای ب���ه پیمانکاران واجد ش���رایط از طریق س���امانه تدارک 

الکترونیکی دولت)ستاد( واگذار نماید.
کلی���ه مراح���ل برگ���زاری مناقص���ه از»دریافت اس���ناد مناقصه ت���ا ارائه 
پیش���نهاد«از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س���تاد(

اس���ت  الزم  و  ش���د  خواه���د  آدرسwww.setadiran.irانج���ام  ب���ه 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذک���ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت ش���رکت 

در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 

2099001566000004روز چهارشنبه مورخ99/04/04
2- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 
خراسان رضوی به آدرس مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی

3-هزینه خرید اسناد مناقصه:مبلغ500/000 ریال میباشد که از درگاه 
بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اس���ناد مناقصه از س���امانه: از روز پنجش���نبه 
مورخ99/04/05 لغایت س���اعت18 روز دوش���نبه م���ورخ 99/04/09 )4 

روزکاری(
5-آخری���ن مهلت ارائه پاکت های پیش���نهادی بارگذاری در س���امانه:تا 

ساعت18 روزپنجشنبه مورخ99/04/19

-الزم به ذکر اس���ت پیش���نهادات ارس���الی باید حداقل 45 روزاز تاریخ 
آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند

6-تاریخ گشایش پیشنهادات روز شنبه مورخ99/04/21 ساعت 9صبح 
در سالن جلسات استان می باشد.

کار:مبل���غ2.090.000.000  ارج���اع  فراین���د  ن���وع تضمی���ن  و  7-مبل���غ 
ری���ال اس���ت که ب���ه دو ص���ورت ضمانتنامه بانک���ی و یافی���ش واریزی 
ir  250100004001039704005791 ش���بای  حس���اب  ش���ماره  ب���ه 

ن���زد بان���ک مرکزی جمه���وری اس���امی ایران بن���ام خزان���ه داری کل از 
طریق دس���تور پرداخت س���اتنا یا پایا با شناس���ه واری���زی 30کاراکتری 

397039760263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زم���ان تحوی���ل اص���ل تضمی���ن ش���رکت در فرآین���د ارج���اع کار: 
اص���ل تضمی���ن ش���رکت در فرایند ارجاع ) پاک���ت الف( عاوه ب���ر بارگزاری در 
س���امانه، می بایس���ت بص���ورت فیزیکی ودر پاکت بس���ته و ممه���ور, حداکثر 
ت���ا پایان وقت اداری روز پنجش���نبه مورخ99/04/19 به دبیرخانه کمیس���یون 
معامات مناقصه گذار در آدرس فوق الذکر تحویل و رس���ید دریافت ش���ود.
ضمن���ا جه���ت کس���ب اطاعات بیش���تر م���ی توانید ضم���ن تماس با ش���ماره 
تلفن37269063-051ب���ه آدرس اینترنت���ی ش���رکت www.assc.ir و آدرس 
پای���گاه ملی اط���اع رس���انی مناقص���ات http://iets.mporg.irنی���ز مراجعه 

فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه :41934-021و مسئول سامانه استان 
آقای موس���ی زاده مستقر در س���ازمان جهادکشاورزی استان خراسان 

رضوی می باشد.

مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 

آگهی نوبت اول شماره :  55,34,99,2214   تاریخ :  1399,04,03

مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

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

اعتبار از تاریخ آخرین روز تحویل پاکات مناقصه و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ فروش اسناد مناقصه:  از روز یکشنبه مورخ 99/4/1 لغایت ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 99/4/12

setadiran.ir نحوه فروش اسناد مناقصه : مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 2 بعداز ظهر روز  دوشنبه مورخ 99/4/23

تاریخ و محل بازگشایی  پاکات مناقصه: راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/4/24- امور تدارکات و قراردادهای شرکت 
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

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

 2- تحوی��ل فیزیک��ی فقط پاکت الف مطابق ب��ا زمانبندی به آدرس زاهدان،حد فاصل دانش��گاه 37 و39 دبیرخانه ش��رکت برق
 منطقه ای سیستان و بلوچستان تلفن: 05431137057

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

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

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

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

   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

آگهی مناقصه  شماره 99/5  )نوبت  دوم ( 
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