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شرکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه »واگذاری خدمات بهره برداری از پست های فشار قوی 
انتقال نیرو شیراز به شماره »2099001046000035« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای تایید صالحیت از 
اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر باش��د واگذار نماید. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه، 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکتها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و به پیش��نهادهای واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. لذا مناقصه گران صالحیتدار در زمینه 
موضوع مناقصه میتوانند جهت اخذ اس��ناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در ذیل به س��امانه س��تاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت 
و پس از تکمیل، همراه با اس��ناد و مدارک خواس��ته شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت ش��رکت در مناقصه را محقق 
س��ازند. ب��ه مدارک واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضا، مش��روط و مخ��دوش، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
1- تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه: از ساعت 11صبح روز دوشنبه مورخ 99/4/9
2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه: تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 99/4/12

3- آخرین مهلت ارسال بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/4/28
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/4/29

5- نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود
6- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )بصورت فشرده(

7- مدت انجام کار: 12 ماه هجری شمسی
8-مبلغ برآوردی مناقصه :دویس��ت و هفتاد و پنج میلیارد و هش��تصد و هش��تاد و شش میلیون و هفتصد و یک هزار و پانصد و نود و شش 

)275.886.701.596 ریال (
9- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین 
معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران به مبلغ هش��ت میلیارد و دویست و هفده میلیون و 
هفتصد و س��ی و چهار هزار و س��ی و دو )8.217.734.032 ( ریال میباش��د. به پیشنهادهای فاقد س��پرده، سپردههای مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 90 روز بعد از آخرین تاریخ تعیین شده برای ضمانتنامه  معتبر باشند و 

این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید میباشد.
11- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای »الف« و »ب« و »ج«: شیراز- خیابان زند- نبش خیابان فلسطین- شرکت برق منطقه ای فارس- 

دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم، ارسال یک نسخه از اصل پاکتهای »الف« و »ب« و »ج« به صورت الک و مهر شده الزامی است(
12- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق منطقهای فارس، امور تدارکات و قراردادها

13- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس��ناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سؤالی 
وجود داش��ته باشد میتوانند با ش��ماره فکس  32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس )امور تدارکات و قراردادها( 

مکاتبه نمایند.
14- به پیش��نهادهای فاقد امضا، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل ش��ود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه 41934- 021 و تلفن دفتر ثبت 

نام 88969737 و 85193768-021 میباشد.  م.الف 2655    شناسه آگهی : 893951
   شرکت برق منطقه ای فارس
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره مرجع 99-22  

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت انجام امور تولیدی و خدماتی و اداری 
در محل دفتر مرکزی مؤسسه واقع در بلوار جانباز جنوبی و مجتمع بین المللی قرآن کریم واقع در جاده قوچان، شهرک صنعتی فردوسی مطابق با 
برنامه ریزی و اعالم مؤسسه از خدمات شرکت های واجد شرایط در زمینه تأمین نیروی انسانی بهره برداری نماید. لذا مقتضی است از تاریخ درج این 
آگهی به مدت حداکثر 10 روز کاری نرخ پیشنهادی خود را در فرم های مربوطه درج و پس از مهر و امضاء به آدرس: مشهد، بلوار سجاد- ابتدای جانباز 

جنوبی کدپستی 9187793116 و یا از طریق فکس شماره 37615079- 051 ارسال گردد. مؤسسه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
الزم بذکر است حقوق پرسنل زیرمجموعه و کارمزد شرکت تأمین کننده، با فاصله زمانی سه ماهه پرداخت خواهد گردید )بدیهی است شرکت تأمین 

کننده نیرو میبایست در پرداخت حقوق به پرسنل، به صورت ماهیانه اقدام نماید.(
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آگهی مناقصه
پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

گفت وگو با د    کتر سید    علی مرعشی
عضو انجمن روان شناسی ايران

ویژگی د    رمانی زیارت د    ر 
پژوهش های علمی ثابت شد    ه است

روايتی از اراد   ت شهید    افغانستانی مد   افع حرم 
محمد   مهد   ی صابری به اهل بیت)ع(  

بال  زد   ن تا خورشید   

 سیما و ســینما  چند    ســال است د   ســت تلویزیون د   ر 
مناسبت های د   ینی و مذهبی خالی است و با وجود    ظرفیت های 
باالیی که حوزه مستند   سازی د   ر چند    سال اخیر بد   ست آورد   ه، 
ولی رسانه ملی از این فرصت، کمترین بهره را می برد   . د   ر ایام 
د   هه کرامت امســال نیز همچون سال های قبل، شاهد    پخش 
تولید   ات آرشــیوی هســتیم و کمتر کار جد   ید   ی را د   ر قاب 
تلویزیون می بینیم. این د   ر حالی ا ست که مستند   سازان پرکار و 

 ............ صفحه 12د   لسوز بسیاری د   ر حوزه...

 ............ صفحه های 10و 11

 ............ صفحه های 10و 11

الگوی  والیتمد  اریالگوی  والیتمد  اری
  jj  آشنايی با شخصیت واالی امامزاد  ه حضرت احمد   بن موسیآشنايی با شخصیت واالی امامزاد  ه حضرت احمد   بن موسی

گفت وگو با وحید    چاووش 
د   رباره فرصت های ساخت مستند   های رضوی

د   رهای حرم به روی 
مستند   سازان باز شد   ه است

 ............ صفحه  ............ صفحه 1010

مد  يرکل فنی و امور عمرانی 
خراسان رضوی:

پروژه ملی 
حرم تا حرم عماًل 
نیمه تعطیل است

راهکارهای کارشناسان برای 
جلوگیری از مزاحمت های خیابانی

سکوت 
مزاحمت ها را 

باز تولید   می کند   
 ............ صفحه 2 قد  س خراسان ............ صفحه  7

annotation@qudsonline.ir

یـــاد  د  اشــت  روز
سید  رضا قزوینی غرابی

بامد   اد    جمعه تعد   اد   ی از نیروهای ســرویس مبارزه با تروریســم عراق با همراهی 
احتمالی نظامیان آمریکایی به یکی از مقرهای کتائب حزب اهلل -تیپ ۴۵- د   ر جنوب 
بغد   اد    یورش برد   ند    و تعد   اد   ی از این نیروها را بازد د   اشت کرد   ند   . به د   نبال این رخد   اد    و 
تشنج، حشد    نیز بخشی از نیروهای نظامی خود    را به سمت منطقه سبز )جایی که 

سفارت آمریکا و نخست وزیری قرار د   ارد   ( سوق د   اد   ...

قد  رت نمايی الکاظمی
نتیجه مطلوبش را ند  اشت

 ............ صفحه 8

  رهبر معظم انقالب با تشبیه خطر فساد  اقتصاد ی به کرونا: 

مردمازمبارزهبدوناغماضبافسادامیدوارمیشوند

6 12 4
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نسبت به بافت پیرامون حرم د غد غه جد ی د اريم
حجت االسالم والمسلمین مروی د ر د يد ار جمعی از نمايند گان مشهد  د ر مجلس: 

بازیمجیدیباآتش
هنربهترینابزار

برایترویجسیرهرضویاست jلطفخداوعنایتحضرترضا

آیاداستانویالیشمال
وروادیداسپانیااثباتمیشود؟

داریوشارجمند: قصهپرستاریکهدرسالآخرخدمتش
بهکمکیکنوزاددوماهه،چهرهرسانهایشد

 ............ صفحه  ۴

 آستان  تولیت آســتان قد س رضــوی با بیان اینکه 
نســبت به مشــکالت مرد م با زمین هــای موقوفه ای 
بی تفاوت نیســتیم، گفت: سیاست آستان قد س رفع 

مشکالت مرد م با اراضی...

 ............ صفحه  2

اروپا باید   به جهان 
بد  ون آمریکا فکر کند  

آنگال مرکل:

 ............ صفحه 8
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امیدواریم سال 99 بدون پرونده های معوق اعالم شود  سیاست: آیت اهلل رئیسی، سال 99 را سال افزایش نظارت های کیفی و کمی در قوه قضائیه اعالم کرد و با تأکید بر ضرورت سالمت اداری در 
دستگاه قضا گفت: آمار تخلفات در قوه قضائیه باال نیست، ولی همین میزان تخلف هم نباید در سیستم قضایی باشد. وی با اشاره به کاهش پرونده های معوقه که آن را حاصل تالش جهادی همکاران قضا در سراسر 

کشور دانست، ابراز امیدواری کرد سال 99 به عنوان سالی بدون پرونده های معوق اعالم شود.

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیــروز در ارتبــاط تصویری بــا رئیس 
و مســئوالن عالی قضایــی و همچنین 
رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور 
با گرامیداشت یاد شهید مظلوم آیت اهلل 
بهشتی، شهید قدوسی، شهید الجوردی 
و دیگر شهیدان دســتگاه قضا، »تدوین 
نسخه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند تحول 
قضایی« را با استفاده از اندیشمندان حوزه 
و دانشگاه و تجربیات درون قوه ای کاری 
با ارزش خواندند و افزودند: در زمان های 
الزم از اجــرای این ســند و برنامه های 
مترتــب بر آن به مردم گزارش دهید که 
این کار در امیدواری مردم به دســتگاه 

قضا قطعاً تأثیرگذار است.
در ادامه گزیده ای از ســخنان ایشــان 
را می خوانید. رهبر انقالب در بخشــی 
اشــاره  با  سخنانشــان  از 
بــه وظایف مهم و بســیار 
گســترده قــوه قضائیه در 
قانــون اساســی، پیگیری 
همه  متــوازن  اجــرای  و 
ایــن وظایــف را ضروری 
در  ایشــان  برشــمردند. 
همیــن زمینــه موضــوع 
»احیــای حقــوق عامه« را 
مهــم خواندند و بــا ابراز 
خرســندی از فعالیت های 
اخیــر قــوه قضائیــه  در 
ایــن زمینه، گفتنــد: اگر 
احســاس  دادســتانی ها 
کردند حقــوق عامه در حــال تضییع 
است، باید وارد کار شوند و از حق مردم 

دفاع کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
یکی دیگر از وظایف اساســی دســتگاه 
قضا در قانون اساسی یعنی »پیشگیری 
از وقــوع جرم« افزودند: اگر بســترهای 
شــکل گیری و وقــوع جرم به درســتی 
شــناخته شــود، پیشــگیری علمی از 
وقوع جــرم و درنتیجــه کاهش فراوان 
هزینه های مقابله با جرم محقق خواهد 
شــد که این کار نیازمند همراهی همه 

قوا به خصوص قوه مجریه است.

همه باید خود را در عمل خدمتگزار »
مردم بدانیم

رهبــر انقــالب تعمیــم تحول خواهی از 
مســئوالن دســتگاه قضا به بدنه و همه 
کارکنان دســتگاه را ضــروری خواندند و 
افزودند: »مردمی بودن« از دیگر ضروریات 

ایجاد تحول است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای نــگاه از باال به 
مردم را غیرقابل قبول دانســتند و گفتند: 
همه ما مسئوالن نظام جزو مردمیم و خیلی 
از مردم از ما باالتر هســتند؛ بنابراین همه 
باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.

»دسترسی آســان مردم به دستگاه قضا«، 
»تالش بــرای ارتقای آگاهــی و اطالعات 
قضایی مردم«، »حضور مســتمر و مواجهه 
مســتقیم با مردم« و »بهره گیری از کمک 
و اطالعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه 
با فســاد« از دیگر تأکیدات رهبر انقالب به 

مسئوالن قضایی بود.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای بابیان اینکه 
مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضائیه 
آغازشــده بود و اکنون به اوج خود رسیده 
است، گفتند: مردم از مبارزه بدون مالحظه 
و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند؛ 
زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس 
کرونا، بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و 

ُمسری است.
ایشان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با 
ویروس فســاد این است که ویروس کرونا 
با شست وشوی دست برطرف می شود، اما 

تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست 
مفسد است.

رهبر انقالب اسالمی، وظیفه قوه قضائیه را 
برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد 
برشمردند و درعین حال تأکید کردند: باید 
مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه 
و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود؛ 
زیرا تبعــات و ضربه فســاد در داخل قوه 

قضائیه بسیار سنگین خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر 
ضرورت نگاه کارشناســی برای شــناخت 
بسترهای فســادزا و مقابله با آن، افزودند: 
مالک در مبارزه با فســاد باید فقط حق، 
عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه دیگری 

در کار نباشد.
ایشان گفتند: البته همان طور که در برخورد 
با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد، اما 
افراد بی گناه هم نباید موردتعدی قرار گیرند 
و رسیدگی ها باید کامالً بر اساس قانون و 

عدالت و بدون جوگیری انجام شود.

گالیه از اهانت و ظلم به برخی »
بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش 
فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره 
رویدادها و مسائل، خاطرنشان کردند: عموم 
مردم و فعاالن فضای مجازی مراقب باشند 
تا نســبت به افراد بی گناه تعدی و ظلمی 

واقع نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیه از اهانت 

و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه 
قضائیه در جریان قضاوت ها و اظهارنظرهایی 
که در خصوص دادگاه اخیر شده، افزودند: 
خطاب من در این موضوع مردم و جوانان 
مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند 
و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام 
از مواضــع انقالبی، محکــم و قاطع فالن 

شخصیت هستند، کاری ندارم.
ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد 
که اکنون در قوه قضائیه به خوبی مشاهده 
می شود و خود را نشان داده است، از دوره 
آقای آملی الریجانی آغاز شد و ایشان هم 
در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده 

آن بودند و این ها نباید ازنظر دور باشد.
ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه 
با فساد را »نظارت ها و گزارش های مردمی« 
خواندنــد و افزودند: باید برای این موضوع 
زیرساخت های حقوقی در قوه قضائیه فراهم 
شــود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر 
حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر 
دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان 
او اســت و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز 

فراهم نشود.
رهبر انقالب اســالمی در بخــش پایانی 
سخنانشــان به یک موضوع غیرقضایی اما 
مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و 
با انتقاد از برخی افراد که مســئله کرونا را 
تمام شده می دانند، گفتند: در اثر فداکاری 
دســتگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشتی 
و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه های 
مردمــی و همــکاری عموم مــردم، ایران 
به عنوان یک کشــور موفق در دنیا معرفی 
شد، اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون 
متأســفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب 

بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با تشــکر از 
خدمات طاقت فرســای کادرهای درمانی، 
شــیوع بیماری را موجب خســته شدن 
این زحمتکشان دانستند و افزودند: اینکه 
گفته می شود باید کاری کرد که مشکالت 
اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاید، حرف 
درستی اســت، اما در صورت بی توجهی و 
شیوع گسترده بیماری، مشکالت اقتصادی 

هم بیشتر خواهد شد.

رهبر معظم انقالب با تشبیه خطر فساد اقتصادی به کرونا:

مردم از مبارزه بدون اغماض با فساد امیدوار می شوند

جناب آقایان  رئیسی و  قالیباف تورو خدا یک کم به فکر این مردم بدبخت باشید که س
هر روز دالر باال و باالتر میره و طبق معمول همه اجناس هم باال و باالتر. 09150008670

هنوز جوهر نمایندگی بعضی از نمایندگان مخالف دولت خشک نشده که شروع به س
تخریب دولت کرده اند. چنان که از پیش معلوم بود آن ها تشنگان قدرت اند نه شیفتگان 

خدمت. 09150008334
از مســئوالن وزارت رفاه بپرســید که از افزایش مستمری ما معلوالن خبری که از س

سایت ها و رسانه ها منتشــر کردند دروغ و کذب محض است ریالی هم افزایش نیافته 
خواهــش می کنم این پرســش را از مســئوالن وزارت رفاه پیگیری کنید. والســالم. 

09140006637

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 درصورت تداوم روند اقدام ها علیه ایران ©
خروج از ان پی تی محال نیست

مینا افرازه: رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس در گفت و گو 
بــا قدس، درباره پرونده هســته ای ایران و 
نیز گزینه های پیش روی کشــورمان برای 
پاســخگویی بــه اقدام های اخیــر آژانس 
انرژی اتمی و تحرکات آمریکایی ها در این 
زمینه، اظهار کرد: ایران می تواند گزینه های 
متعددی را در پاســخ به اقدام های غربی ها به رهبری آمریکا داشــته باشــد، بحث 
کاهش ســطح همکاری ها با آژانس انرژی اتمی یکی از آن موارد است. گزینه دیگر 
اینکه، کشورمان می تواند برنامه هسته ای خود را بدون محدودیت هایی که در برجام  
پیش بینی شده، جلو ببرد؛ زیرا ما تکالیفمان را در برجام انجام داده ایم، اما در مقابل 
از حقوقمان استفاده نکردیم و طرف مقابل هم به تکلیف و تعهدات خود عمل نکرد. 
ما باید از حقوقمان در معاهده بهره ببریم و در پی تأمین منافع خود باشــیم، بدین 
ترتیب هر وقت طرف مقابل به توافق و اجرای کامل تعهدات برگشت، ما هم به توافق 

برمی گردیم. 
مجتبی ذوالنوری تصریح کرد: گزینه بعدی، بحث تعلیق پروتکل الحاقی اســت که 
ایران این پروتکل را به صورت داوطلبانه و آن هم در راستای برجام اجرایی کرده بود. 
تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی جزو مواردی است که نظام جمهوری اسالمی 
در حال حاضر در حال فکر کردن و بررسی اجرای آن است و البته ما هم در جلسه 
روز سوم تیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل 

الحاقی را به تصویب رساندیم.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: درحالی که خروج از ان پی تی نیز به عنوان یکی 
از گزینه ها عنوان می شود، باید گفت اگر وضعیت پرونده هسته ای و نیز کارشکنی ها و 
فضاسازی های غربی ها به همین روال استمرار پیدا کند، گزینه خروج ما از ان پی تی 

هم کار مشکل و محالی نیست و این موضوع قابل بررسی و اجراست. 
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی همچنین درباره برنامه های کمیسیون امنیت ملی 
مجلس درباره این موضوع تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی با اینکه روز یکشنبه، 
یکم تیرماه انتخابات هیئت رئیسه کمیســیون را برگزار کرد و در حالی که مرسوم 
است پس از انتخابات هیئت رئیسه تا جلسه بعدی کمیسیون، بررسی موضوعات در 
دستور کار نیست، اما ما همان روز ادامه جلسه را به بحث برجام و اقدام های آمریکا 
و اروپایی ها در این زمینه اختصاص دادیم. بنابراین کمیسیون از همان آغاز شروع به 
کار و رسمیت یافتن خود به طور جد در حال پیگیری و رصد پرونده هسته ای است 

تا بر اساس آخرین تحوالت بتواند تدابیر الزم را درنظر داشته باشد.

سرلشکر سالمی در حاشیه رونمایی از دستاوردهای دفاعی سپاه:

تحریم تسلیحاتی اثری در قدرت دفاعی ما ندارد©
سیاست: چنــد دســتاورد دفاعی جدید 
نیروی زمینی سپاه از جمله نفربر آبی-خاکی 
مکران و تیربار بهینه ســازی شده ثعبان، 
دیروز رونمایی شد. سردار سرلشکر حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حاشیه بازدید از این دستاوردها 
گفت: چیزی که امروز دیدیم، تنوع خوبی از 
تسلیحات زمینی است که بچه های نیروی زمینی جهت گیری خوبی را در این جهت 
گرفته اند که تمام ســامانه های رزم زمینی مورد نیاز را پوشــش می دهد. سرلشکر 
سالمی خاطرنشان کرد: نکته مهم استفاده از تجهیزات برتر ساز است که نیروی زمینی 
را برای یک جنگ تمیز آماده می سازد. هم در بعد تخریب کار شده هم در دقت افزایی، 
کوچک ســازی و بی خدمه سازی سالح ها در اینجا کار شده است. فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: یکی از اتفاقات خوبی که صورت گرفته، عالوه بر اینکه 
تمرکز فرمانده نیرو بر تقویت این مرکز است، یک رابطه خوبی بین جهاد خودکفایی 
و هسته های رشــد و دانش بنیان ایجاد شده است. این موجب شده در هیچ یک از 
سیستم های سالح زمینی به خارج نیاز نداشته باشیم و این موضوعی که خارجی ها در 
مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی مطرح می کنند، اثری در قدرت دفاعی ما ندارد و در 

آینده نزدیک شاهد ورود سیستم های غافل گیرانه خواهیم بود.

مأموریت قالیباف به کمیسیون های تخصصی مجلس ©
سیاست: حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: برپایه مأموریتی که آقای قالیباف، 
رئیس مجلس به کمیسیون های تخصصی ابالغ کرده، قرار شده که رؤسای کمیسیون   ها، 
اولویت  های مجلس را پایش کنند و در اختیار هیئت  رئیسه مجلس قرار دهند. وی با اشاره 
به اولویت های مجلس یازدهم و کمیســیون های تخصصی، اظهار کرد: برپایه مأموریت 
رئیس مجلس مقرر شــده که اولویت های مجلس یازدهم که بر اســاس حل مشکالت 
اقتصادی و نیز تحول در درون ســاختار قوه مقننه استوار است، از سوی کمیسیون های 

تخصصی احصا شده تا هدف گذاری مناسبی برای آینده روندکاری مجلس صورت گیرد.

 گرانی و اقدام های ©
دیرهنگام بی ثمر!

گرانی سال هاســت گریبان اقتصــاد ایران را رها 
نمی کند. این دولت و آن دولت، این مجلس و آن 
مجلس هم نمی شناسد. قیمت ها با شتاب افزایش 
می یابد و شکاف بین نرخ ها و درآمد مردم هرروز 
عمیق تر می شود. شــیوه های مقابله هم تقریباً 
یکسان است؛ با بی تفاوتی و بی اعتنایی مسئوالن 
قیمت کاالها و خدمات گران می شود، وقتی به اوج 
رسید تازه هشدارها و بگیروببندها آغاز می شود، 
قیمت ها اندکی فروکش می کند و بعد هم مردم به 

آن عادت می کنند و روز از نو روزی از نو!
نــرخ ارز - که تقریباً در همه قیمت ها تأثیرگذار 
اســت- بیش از دو دهه است که چنین روندی 
دارد. در جدیدتریــن جهــش، دالر از ۲۰ هزار 
تومان فراتــر رفت، همه قیمت ها تحت تأثیر آن 
افزایش یافت و حاال دولت به میدان آمده اســت 
تا ۱۰۰۰ تومانی! از نرخ آن کاسته شود؛ اما قیمت 
کاالها و خدماتی که تحت تأثیر نرخ ارز افزایش  
یافته اند دیگر تغییر نمی کند.  قیمت  بســیاری 
از کاالهــا در مراکز تولیدی- که عمدتاً یا دولتی 
هستند و یا در اختیار نهادهای حاکمیتی - تعیین 
می شــود و جالب اینکه مدام بــر طبل مبارزه با 
گران فروشــی می کوبند؛ یعنی واقعاً مســئوالن 
نمی داننــد یا نمی خواهند بدانند مشــکل امروز 
جامعه گران فروشی نیست، گرانی است. صدها قلم 
کاالی موردنیــاز جامعه از لبنیات تا مواد غذایی، 
خودرو، لوازم خانگی و... هر روز در مراکز تولیدی و 
یا بنگاه های واردات کاال بدون نظارت جدی به طور 
هفتگی و حتی روزانــه افزایش قیمت می یابد و 
نرخ های جدید روی بســته بندی درج و یا رسماً 
به خرده فروشــان ابالغ می شود، اما دستگاه های 
نظارتی به سراغ خرده فروش می آیند و از برخورد 

با تولیدکننده و واردکننده طفره می روند.
 از قصــه پرایــد ۹۰ میلیون تومانــی و حکایت 
نام نویسی شــتاب زده و قرعه کشی، چندهفته ای 
بیشتر نمی گذرد و حاال باید دوباره منتظر افزایش 
قیمت خودرو و حکایت های تکــراری وبی ثمر 

گذشته بود.
 مســکن که دیگر افســار پاره کــرده و اجاره ها 
نفس اجاره نشــین ها را گرفته است. کار به اجاره 
پشت بام و نصب چادر رسیده است و ظاهراً تنها 
راهکار مسئوالن برای ساماندهی قیمت مسکن 
»گفتاردرمانی« است. ســفره های کوچک مردم 
به تدریج از میوه تهی می شــود و به ظاهر گوشی 

هم بدهکار نیست!
 رؤسای کمیسیون های مجلس جدید در نامه ای 
تهدیدآمیــز بــرای دولت در مــورد تغییر رویه 
مدیریت کشور، به ویژه در زمینه گرانی خط  ونشان 
کشیده اند،  ولی به نظر می رسد مشکل گرانی توپی 
در میدان هر سه قوه است. قوای مجریه، مقننه و 
قضائیه باید بــا همکاری وهم افزایی برای اصالح 
زیرساخت ها و ساختارها و کاهش شکاف عمیق 
خرید و قدرت خرید مردم تدبیر جدی بیندیشند.

درست است که کشور اکنون گرفتار تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی دشــمن است، ولی بسیاری 
از صاحبنظــران و اقتصاددانان معتقدند بخش 
عمده ای از مشکالت اقتصادی ریشه داخلی دارد 

و امکان فائق آمدن بر آن دور از دسترس نیست.
شبکه توزیع، انحصار در تولید، واردات و صادرات، 
اقتصاد دولتی و فســاد اداری و اقتصادی شــاید 
مهم ترین کلیدواژه های روند مقابله با گرانی باشد 
و اصالح آن جز با همکاری، همگرایی و همدلی 
سه قوه ممکن نیست. فساد و گرانی دو اختاپوس 
اقتصاد ایران هستند و سرنوشت آن ها در هزارتوی 
ساختارهای اقتصادی و منافع صاحبان قدرت و 
ثروت به هم گره خورده است. گشودن این گره ها 
نیازمنــد عزم و اراده ای جدی، تدبیر، جســارت، 
قاطعیت، پاک دســتی و چشمپوشــی از منافع 

گروهی، باندی و شخصی است.

صدای مردم   

خبـر

شماره پیامک: 30004567

باید مبارزه با 
فساد، در درجه 
اول در داخل قوه 
و به صورت جدی و 
کارشناسی انجام 
شود؛ زیرا تبعات 
و ضربه فساد در 
داخل قوه قضائیه 
بسیار سنگین 
خواهد بود

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه  بر اساس خبری که چند روزی است در 
رسانه ها بازتاب یافته و خبر رسمی آن دیروز منتشر شد، محمدرضا 
عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان استعفا 
کرد. استعفای عارف در حالی است که وی از زمان آغاز به  کار این 
شورا در سال ۹4 و پیش از انتخابات مجلس دهم ریاست این شورا 
را در ســه دوره متوالی بر عهده داشت، اما نتایج انتخابات مجلس 
یازدهم و انتقادهای طیف وسیعی از اصالح طلبان نسبت به عملکرد 
عارف و نیز حامیان مردمی این جریان فکری سبب شد تا وی عماًل 

به انزوای سیاسی کشیده شود. 
همزمان با اســتعفای عارف، عبدالواحد موسوی الری، نایب رئیس 
شــورای عالی سیاست گذاری نیز از مســئولیت خود در این شورا 
اســتعفا کرد و در بیانیه انتقادی خود از ضرورت بازنگری در روند 
فعالیت و ساختارهای اصالح طلبان باهدف ایفای نقش بهتر و به روز 
کردن نحوه فعالیت و حضور اصالح طلبان در انتخابات آینده ریاست 
جمهوری سخن گفت. گرچه پیش  از این ماجرا انتقادهای بسیاری 
نسبت به عملکرد شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان به 
خصوص در زمان انتخابات مطرح بود، اما استعفای دو مقام ارشد 
شــورا نیز به نوعی بر پیچیدگی ماجرا افزوده اســت. استعفای دو 

تن از مقام های عالی شــورا، به احتمال قوی روند کاری و محتوای 
جلســات بعدی شورا را به نوعی تحت تأثیراین موضوع قرار خواهد 
داد؛ موضوعی که احمد حکیمی پــور، دبیرکل حزب اراده ملت و 
رئیس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در واکنش به آن گفته 
است: شــورای هماهنگی جبهه اصالحات نهاد باالدستی شورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان اســت و تصمیم گیری درباره 
استمرار فعالیت این مجموعه با شورای هماهنگی است. بااین حال 
بررسی استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان وظیفه شورای هماهنگی نیست و این موضوع باید در 
جلسات خودشان بررسی شود. 

بر اساس اظهارات حکیمی پور، با توجه به اینکه شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات نهاد باالدســتی شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان محســوب می شود، به نظر می رسد جلسه امروز این 
شورا به بررسی و تعیین تکلیف درباره شورای عالی سیاست گذاری 
سپری شــود. اما در مقابل این واکنش ها، برخی از اعضای شورای 
عالی سیاســت گذاری معتقدند که اقدام  به استعفا از سوی عارف 
و موســوی الری، اقدامی گنگ و بی معناست و شورا باید دوباره با 
ترکیب جدید برای ریاســت جمهوری ۱4۰۰ شکل بگیرد. سعید 
نورمحمدی، عضو شــورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در همین 
خصوص تصریح کرد: دوره شــورای عالی تمام شــده و باید دوره 
جدید شکل بگیرد. شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان برای 
انتخابات مجلس سال ۹4 شکل گرفت و پس از آن تمام شد و در 
انتخابات ریاست جمهوری و شــورای شهر سال ۹۶ دوباره شکل 
گرفــت و باز پس از انتخابات پایان یافــت و بار دیگر در انتخابات 
مجلس اخیر تشــکیل شد و اکنون دوره شورای عالی تمام شده و 

باید دوره جدید شکل بگیرد. 

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

 گفت وگو

سیاست داخلی

با استعفای عارف و موسوی الری مطرح شد

آیا شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به تعطیلی خود نزدیک می شود؟

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی
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ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران در نظر دارد"خرید ،نص��ب  و راه اندازی قطعه 
دتکت��ور دس��تگاه  XRF"را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت 
س��تاد2099001028000027و ب��ا جزئیات مندرج در اس��ناد مناقصه با تضمین ش��رکت درمناقصه به 
مبل��غ450.000.000 ریال )چهارصد و پنجاه میلیون(ریال)واریز نق��دی یا ضمانتنامه بانکی ( برگزار 
نماید. تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه س��اعت 10 صبح م��ورخ 99/04/08 و مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 99/04/18 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 
مورخ 99/04/28 می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 99/04/29 برگزارمی 

گردد
. عالقمندان ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی با 
ش��ماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز27313131-021تماس حاصل نمایند و 

یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.irمراجعه نمایند.
شناسه آگهی893028/ م الف 1006
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره39-99/4ت)نوبت دوم(

س
/ 9
90
27
48

1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319574-80- 071 
تلفن امور تدارکات 32317869- 071

2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید تجهیزات فتوولتائیک از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/11 به مدت 5 روز کاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- 

تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/23

8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش���ایی پاکات: پیش���نهادهای واصله س���اعت 13 ظهر روز دوش���نبه مورخ 99/04/23 با حضور اعضاء کمیس���یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 668/590/000 که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات بلوکه 
شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ 

یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                         م.الف 2503 شناسه آگهی:890890

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 44- 1- 1- 99( - نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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برگ سبز  خودرو سواری MVM 110 رنگ سفید روغنی 
 MVM371FBHG001582 مدل 1395 به شماره موتور
ب���ه   NATEBAPM5G1002322 و ش���ماره شاس���ی
ش���ماره انتظام���ی 735 ق 25 ای���ران 34 به مالکیت 
مرضیه علوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی و کارت موتور سیکلت روسو 
مدل 1392 رنگ سفید به شماره انتظامی 61214/121  
شماره موتور 0190065 و شماره شاسی 9220077 به 
مالکی���ت محمد جواد عظیمی یگانه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپان���ی   خودرو پی���کان س���واری 1600به رنگ 
س���فید روغنی، ش���ماره موتور 11283005798 شماره 
شاسی83403395   و پالک 533 ص 32  ایران96

 به نام سیدمجتبی طباطبائی مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.
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س���ه برگ سند موتورس���یکلت پرواز 125 مدل 1395 
به ش���ماره موتور 432782 و ش���ماره تنه 9556802 
به ش���ماره انتظامی 87563 ای���ران 775 به مالکیت 
غالمرض���ا صی���ادی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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 ارزپاشی نمی کنیم   ایسنا: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی پاشد. بانک مرکزی قطعاً با نوسان های سفته بازی مقابله می کند. روند سه 
روز اخیر نشان داد بازارسازی قدرتمند در بازار از هر گونه بی ثباتی و تالطم جلوگیری خواهد کرد. تکانه اخیر موقتی و در حال گذار است و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز  را رصد کرده و همانند دو 

سال گذشته با مدیریت نوسان ها، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 تقویت واسطه گری جای تقویت تولید ©

را در سیاست های دولت گرفت
مدیریت درست اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم در آرامش بخشی به بازارهای 
اقتصادی است. اگر مدیریت درست نباشد و سرمایه ها به سمت بازارهای درست 
و اصولی هدایت نشــوند، قطعاً افزایش قیمت ها در بازارهای مختلفی مثل بازار 

مسکن، ارز، خودرو و طال، امری بسیار عادی و طبیعی است.
 در حالی که دولت اگر در هفت ســال گذشــته می توانست با تعقل، تفکر و 
تدبیر، سرمایه های ســرگردان را به سمت انبوه سازی مسکن با سود تضمین 
شــده برای مردم هدایت کند، امروز تداوم مسکن  مهر و خانه دار شدن مردم 
یکی از افتخارات دولت به شــمار می رفت که به تبع آن اشتغال هم با افزایش 
چشــمگیری بیشتر می شــد و بســیاری از حوزه های اقتصادی و بخش های 
تولیدی به تبع راه افتادن اقتصاد مســکن در گردش کاری به درآمد و توسعه 
قابل توجهی می رســیدند. با اینکه دولت می توانســت با مدیریت سرمایه های 
سرگردان جامعه زیربناهای تولید را تقویت کند و مانع کاهش ارزش پول ملی 

شود، متأسفانه دست روی دست تنها نظاره گری بیشتر نبود.
 در حالی که دولت می توانست با سیاست گذاری و مدیریت درست، واسطه ها 
را از بسیاری بازارها مثل مسکن، ارز، طال و خودرو حذف کند، هیچ گاه تمایل 
نشــان نداد در این حوزه ها سرمایه گذاری مدیریتی داشته باشد و چون دولت 
برای هدایت سرمایه به سمت بازارهای تولید، توان، کارآمدی و کارایی نداشت، 
واســطه ها در بسیاری از بازارها نبض بازار را به دست گرفتند و مانع از توسعه 

سرمایه گذاری های زیربنایی در بخش های تولیدی کشور شدند. 
با اینکه چند طرح زیربنایی توسعه ای جذاب برای سرمایه گذاری در بورس ارائه 
شــد، اما بی عملی دولت این موضوع را هم از دستور کار و تحقق خارج کرد.   
آنچه درحال حاضر در بازار ســرمایه وجود دارد، سهام شرکت هایی  است که 

نیازمند تقویت  زیر ساخت های  توسعه ای هستند .
طبیعی است که در این بین عده ای از سرمایه گذاران احساس خطر می کنند و 
با اصالح بازارسرمایه و از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی، سرمایه های خود 

را به سمت بازار ارز، طال، خودرو و مسکن منتقل می کنند. 
اگر دولت، بازارها و ســرمایه های ســرگردان را در هفت سال گذشته درست 
مدیریت می کرد و برنامه ها و سیاســت گذاری ها همگی به نفع واســطه گری، 
داللی و مرگ تولید نبود، آیا در حال حاضر دالر باید 20هزار تومان و سکه بهار 
آزادی 8 میلیون تومان به فروش برسد؟ دولت باید در این مورد توضیح دهد 
که چرا با سیاست های ضد تولید خود چنین وضعیت اقتصادی خطرناکی را بر 
اقتصاد جامعه و بر معیشت و گذران زندگی آبرومندانه مردم مسلط کرده است.

تملک ۲هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی بدهکار توسط بانک ها ©
دانشجو: میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با بیان اینکه حدود 
2هزار و ۴00 واحد تولیدی توسط بانک ها تملک و تعطیل شدند، گفت: یکی از 

بانک های دولتی به تنهایی ۴8۶ واحد تولیدی را تملک کرده است. 
وی از تولیدکنندگان خواســت درخواست خود را به بانک های عامل ارائه کنند 
تا بتوانند از این مصوبه بهره مند شــوند. وی از نظام بانکی خواســت تا آنجا که 

می تواند، واحد های تولیدی بدهکار را تملک نکند.

۳۰ درصد کسب و کار ها از اسفند تعدیل نیرو داشتند ©
تسنیم: پژوهشــکده آمار طی گزارشــی به تأثیر ویــروس کرونا بر کسب و 
کارهای ایرانی پرداخت. در این گزارش آمده اســت 30درصد کســب و کار ها 
در اسفند سال گذشته و فروردین امسال، همزمان با اوج گیری کرونا در ایران 
دســت به تعدیل نیرو زده اند. در مورد تعدیل نیــروی کار در کل بخش های 
کسب و کار 30درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند 

و در اردیبهشت 7درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند. 

شدن  مستقر  با  غالمی    فرزانه  اقتصاد/   
نمایندگان دور یازدهم مجلس روی صندلی های 
سبز بهارستان، بار دیگر حکایت کهنه و تاکنون 
»در حد حرف باقی مانده« استقالل بانک مرکزی 
زنده شده است.طرح اصالح نظام بانکی و استقالل 
بانک مرکزی، در مجلس دهم چکش کاری شده 
اقتصادی حاال که حجم  اندیشمندان  باور  به  و 
نقدینگی) به عنوان مولود نامشروع سیاست های 
به  دولتی  از  مسئولیتش  بار  که  مالی  غلط 
روزافزون  با رشدی  منتقل می شود(  بعد  دولت 
و  گذشته  تومان  میلیارد  هزار  2هزار  مرز  از 
از نرخ حدود  افسارگسیخته بسیار بیشتر  تورم 
30درصدی اعالمی از سوی بانک مرکزی، سبد 
زمان  بهترین  درنوردیده،  را  مردم  معیشتی  
تا  بانک مرکزی فرا رسیده است،  برای استقالل 
و  دولت«  »قلک  تاریخی  اتهام  از  بانک  این  هم 
»بانکی دولتی« بودن نجات یابد و هم چارچوب 
هدف گذاری تورمی مدنظر بانک مرکزی اجرایی 
شود.بانک مرکزی پیش بینی کرده با شرایط فعلی 
)نفت 30 دالری و حجم فعلی صادرات(، تورم 
اساس  این  بر  و  از 2۴درصد شود  بیشتر  نباید 
است.  کرده  هدف گذاری  22درصد  تورم  روی 
این هدف گذاری ها در حالی است که پژوهشگران 
مالی و بانکی از استقالل بانک مرکزي به عنوان 
اجراي  برای  پیش نیازی  و  شده  پذیرفته  امري 
ثبات  به  دستیابي  هدف  با  پولي  سیاست هاي 
یاد  بلندمدت  در  اقتصادي  رشد  و  قیمت ها 

می کنند.

 منطق اصلی استقالل بانک مرکزی، عدم »
مداخله دولت در اقتصاد است

حسین درودیان در پژوهشی تحت عنوان »قرائتی 
شــفاف از اســتقالل بانک مرکــزی و نگره های 
اقتصادی بر آن« می نویسد: استقالل بانک مرکزی 
مفهومی جدید و یک شــیوه سیاســت گذاری 
محصول نظریه های اقتصادی و تحوالت تاریخی 
)فروپاشی برتون وودز، تورم رکودی دهه ۱۹70 
و انقالب انتظارات عقالیی( اســت. منطق اصلی 
پشت استقالل، بازگشــت به بازار و عدم مداخله 

دولت در اقتصاد است.   
بر همین اساس »وجوه اســتقالل بانک مرکزی 
در حوزه مالی، پرسنلی و سیاستی قابل بررسی 

اســت. اســتقالل مالی به معنای عدم استقراض 
دولت و در معنای وسیع تر هر نوع تورم انبساطی 
که دولت بر بانک مرکزی تحمیل کند؛ استقالل 
پرســنلی به این معنی که دولت چقدر می تواند 
روی انتخاب و عزل مقامات بانک مرکزی تأثیرگذار 
باشد و استقالل سیاستی هم یعنی اینکه اهداف 
و ابزار سیاست پولی را خود بانک مرکزی انتخاب 
کند. تفکیک مهم تر در این نوع ادبیات، تفکیک 
بین استقالل سیاسی و استقالل عملیاتی است؛ 
اســتقالل سیاســی به انتخاب و عزل مقامات 
بانک مرکزی و تعیین اهداف و سیاست ها توسط 
بانک مرکزی اشــاره دارد و اســتقالل عملیاتی 
در اینجــا یعنی اینکه پــس از انتخاب اهداف و 

سیاست ها، آیا در عمل بانک مرکزی 
به صورت فنی می تواند این اهداف را 
خودش مستقالً دنبال کند یا خیر؟«.

 چرا استقالل بانک مرکزی؟»
مبانی فکری پشــت مفهوم استقالل 
بانک مرکزی عبارتند از: هدف گذاری 
نرخ تورم، خنثی بودن پول و تفسیر 
پول به عنوان یک عامل روان کننده 
سیســتم نه یک  مقوم سیستم. در 
این چارچوب نگرش تهدیدی به پول 
دارند و معتقدند پول نمی تواند نقش 
سازندگی داشــته باشد؛ اما می تواند 
نقش تخریبی داشته باشد؛ ساز و کار 
معطوف در این گفتمان، به دنبال این 

است که جلو  نقش تخریبی پول را بگیرد.
براساس این تحقیق، اســتقالل بانک مرکزی را 
می توان در محورهایــی از این قبیل دنبال کرد. 
این بانک دیگر صندوق و جیب دولت برای تأمین 
کسری های کوتاه مدت نباشد، از شبکه برگزیدگان 
مالی و شبکه بانکی مستقل شود. اهداف توسعه ای 
به عنوان هــدف اصلی بانک مرکزی و قرار دادن 

تورم به عنوان یک قید مدنظر باشد.
احمد جعفری صمیمی و کاوه درخشانی درآبی 
هم در پژوهشی با عنوان»استقالل بانک مرکزی 
در ایــران: تحلیل نظری و تجربی« به این نتیجه 
رسیده اند که »پس از هر بار تغییر در روند درجه 
اســتقالل بانک مرکزی، اقتصاد با جهش تورمی 
مواجه شــده است و این مسئله بر اهمیت ثبات 

قوانین پولی و بانکی کشــور تأکید دارد. قوانین 
توسعه کشور، به خصوص قوانین توسعه پس از 
انقالب، بر استقالل بانک مرکزی تأثیرگذار بوده اند. 
بنابراین الزم است در تدوین برنامه های توسعه به 
قانون پولی و بانکی کشــور توجه شود. بر همین 
اساس، هر چند به منظور توسعه کشور هماهنگی 
بین سیاســت های پولی و مالی الزم است، اما به 
نظر می رســد قوانین توسعه در این زمینه افراط 

داشته اند.
 به عنوان مثال ، در قوانین توسعه مقدار اعتبارات 
تخصیص داده شده به هر بخش اقتصادی از قبل 
مشخص می شود. بنابراین پیشنهاد می شود در 
این برنامه ها اهداف کلی برای بانک مرکزی ترسیم 
و نحوه عملکرد در دستیابی 
به اهــداف به خــود بانک 

واگذار شود.

اعتبار » و  پول  شورای   
نباید به دولت وابسته باشد
در این پژوهش آمده است: 
شــرایط حاکم بــر رئیس 
بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار نیز از دیگر مواردی 
اســت که باید مورد توجه 
برای هماهنگی  قرار گیرد. 
بین سیاســت های پولی و 
بانکی الزم است نمایندگانی 
از دولــت در شــورای پول 
و اعتبار حضور داشته باشند، اما ترکیب اعضای 
شــورای پول و اعتبار نباید به گونه ای باشد که 
اکثریت اعضا را دولت تعیین کند یا وابســته به 
دولت باشند. نکته قابل توجه دیگر نحوه انتخاب 

رئیس کل بانک مرکزی است.    
این پژوهش در پایان پیشنهادهایی برای بهبود 
استقالل بانک مرکزی در ایران مطرح کرده است 
که عبارتند از: آسیب پذیری سیاسی برای رئیس 
بانک مرکزی وجود نداشــته باشد، )تا ۶ ماه پس 
از تغییرات سیاســی تغییر نکنــد(، طول دوره 
فعالیت اعضای شــورای پول و اعتبار بیشــتر از 
پنج ســال و متناوب باشد، دولت بیش از نیمی 
از اعضای شــورای پول و اعتبار را تعیین نکند، 
بانک مرکزی به تنهایی ابزارهای سیاســت پولی 

برای رســیدن به اهداف را تعیین کند، نرخ بهره 
به وسیله بانک مرکزی مشخص و مدیریت شود، 
وام دادن بانک مرکزی به دولت مجاز باشد، ولی 
با محدودیت های شدید همراه باشد )مثالً حداکثر 
۱0 درصد درآمدهای دولت(، سررســید وام های 
پرداختی به دولت حداکثر ۶ ماه باشد، بانک مرکزی 
تنها در نرخ بهره بازار یا باالتر از آن مجاز باشد به 
دولت وام بدهد، بانک مرکزی از حضور در بازارهای 
اولیه به منظور خرید اوراق قرضه دولتی منع شود، 
بانک مقادیر کمی برای اهداف داشته باشد، بانک 
مرکزی باید داده های مربوط به متغیرهای مرتبط 
با سیاست پولی نظیر عرضه پول، تورم، بیکاری 
و ظرفیت های مورد اســتفاده قرار گرفته شده را 
منتشر کند، بانک مرکزی پیش بینی های مربوط به 
مقادیر تورم و تولید را برای دور ه های میان مدت 
با مشخص شــدن ابزارهای سیاستی به صورت 
فصلی منتشر کند، بانک مرکزی به طور منظم از 
برآیند متغیرهای هدف اقتصاد کالن ارزیابی انجام 
دهد و ارزیابی های صورت گرفته را منتشر کند، 
بانک مرکــزی برای تصمیماتی که اتخاذ می کند 
توضیح دهد و چشم انداز آینده را نیز ترسیم کند.

 استقالل بانک مرکزی باید بدون فشار باشد»
محســن اشــراقی در یادداشــت دنیای اقتصاد 
می نویســد: هر چند که بی ثباتی اقتصادی اخیر 
عالوه بر سیاست های نادرست اقتصادی، حاصل 
تحریم ها نیز هست، ولی نباید نادیده گرفت که 
در داخــل اگر نگوییم همه ولــی بخش بزرگی 
از مشــکالت حــال حاضر محصول وابســتگی 
بانک مرکزی به دولت اســت. یکــی از راه هایی 
که اقتصاددانــان در دنیا بــرای ثبات اقتصادی 
سیاست های پولی و مالی و کنترل تورم مناسب 

می دانند، استقالل بانک مرکزی است. استقالل 
بانک مرکزی به این معناســت که این بانک باید 
بتواند سیاست های پولی و اعتباری را جدا از هر 
گونه فشار سیاسی و براســاس اهداف و مصالح 
اقتصادی، تنظیم و اجرا کند و البته باید نسبت به 
نتایج این سیاست ها پاسخگو باشد. یا به عبارتی 
ساده همان طور که مجله اکونومیست می نویسد:   
»تنها بانک مرکزی خوب، بانک مرکزی است که 

بتواند به سیاستمداران نه بگوید«.

 با استقالل بیشتر بانک مرکزی می توانیم »
نرخ تورم کمتری را تجربه کنیم

براساس این یادداشــت، استقالل بانک مرکزی 
پس از آنکه کشــورهای بســیاری نرخ تورم دو 
رقمــی و حتی در مواردی نرخ تورم ســه رقمی 
را تجربه می کردنــد، در اواخر دهه 80 میالدی 
به عنوان ابزاری بــرای کنترل تورم به کار گرفته 
شــد. مطالعات انجام  شده در کشورهای مختلف 
رابطه منفی بین استقالل بانک مرکزی و تورم در 
کشورهای مختلف را نشان داده است. به این معنا 
که با استقالل بیشتر بانک مرکزی می توانیم نرخ 
تورم کمتری را تجربه کنیم. البته نیاز به عواملی 
نظیر توســعه یافتگی بازارهای مالی و ســاختار 
درآمدی کشــورها )ساختار بودجه کشورها( هم 
اســت که انتظار می رود هر چه سریع تر اصالح 
شود. دولت ها در ایران همواره برای نیازهای خود 
از بانک مرکزی که متولی سیاست گذاری پولی و 
قیمت گذاری ارز در اقتصاد ایران است استقراض 
می کنند و همچنین با ثابت نگه داشــتن نرخ ارز 
برای کنترل قیمت ها، در نهایت منجر به شوک به 
اقتصاد می شوند. به نظر وقت آن رسیده هر چه 

زودتر این سیکل معیوب پایان یابد.

مبانی فکری پشت 
مفهوم استقالل 

بانک مرکزی 
عبارتند از: 

هدف گذاری نرخ 
تورم، خنثی بودن 
پول و تفسیر پول 

به عنوان یک عامل 
روان کننده سیستم 

نه یک  مقوم 
سیستم

بــــــــرش

دولت ها در ایران همواره برای نیازهای خود از بانک مرکزی استقراض می کنند

مادِر تورم  ها

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد فراخ�وان ارزیابی 
کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری »طرح آبرس�انی ش�هر 
چن�اران – خ�ط انتقال چاه جدید به مخازن پنج هزار متر مکعبی موجود« به ش�ماره فراخوان 

2099001446000025 را   از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلی�ه مراحل برگ�زاری فراخوان ارزیاب�ی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعام ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه 99/4/2 می باش�د. اطاعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 99/4/12

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  شنبه مورخ  99/4/28
اطاعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطاعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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با صرفه جویی امروز آب، از سراب فردا جلوگیری کنیم
» فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
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شهروندان گرامی: برای سهولت دسترسی به كارگران ساختمانی 5 جایگاه در سطح شهر جانمایی شده است
 # میدان امام حسین ) ع (، ضلع شمال شرقی میدان، خواجه ربیع                      # میدان فردوسی                   # بلوار آموزگار – انتهای سید رضی
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ش�هرداری بجنورد درنظردارد یک دستگاه خودرو زانتیا sx مدل 
س�ال 85 را از طری�ق مزای�ده با قیم�ت پای�ه 000 / 000 / 650 ریال به 

فروش رساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی 
و پیم�ان ش�هرداری مرکزی بص�ورت مهر و امضا ش�ده طبق توضیحات 
اس�ناد مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه شهرداری 
مرک�زی ت�ا تاریخ 25 / 4 /99 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطاعات با 

شماره تلفن: 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.

اگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو- نوبت اول

شهرداری بجنورد
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به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 10562 مورخ 98/9/3 با شناسه 
س�ند 139811455158000031 دفتر اسناد رسمی 56 تیاب خانم 
آمن�ه ماحی فرزند اله داد تمامی ش�ش دانگ س�هام خ�ود در مالکیت 
لنج باری به ش�ماره ثب�ت 11929- بندرعباس را به خانم ها کنیز ماحی 
کاهی فرزند عباس و گلبهار ماحی فرزند دوش�نبه )هر کدام نسبت به 3 

دانگ( انتقال قطعی داده است.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

شناسه آگهی891661/ م الف 970

» آگهی«
سازمان بنادر و دریانوردی
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 س�ازمان همی�اری ش�هرداریهای اس�تان ی�زد در نظردارد نس�بت به 
فروش اماک 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 
اطاع�ات بیش�ترجهت دریاف�ت و تحویل  اس�ناد از تاری�خ 1399/04/01 
لغای�ت  1399/04/10 ب�ه  دفترام�اک 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 سوم

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

ش��هرداری کرج در نظر دارد اجرای عملیات مش��روحه ذیل را به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اسناد به آدرس : سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مراجعه نمایند.

تناژمزایده حضوری و حراجنوعردیف
در حدود 65 تنضایعات آهن مزایده1
در حدود 25 تنضایعات آهن چرخ دستیمزایده2
 67عددبشکه 208 لیتری سالممزایده3
 400حلقهالستیک مستعمل سنگین، سبک، راهسازی و... مزایده4
 150عددمخزن فلزی 20 لیتریمزایده5

 از متقاضیان دعوت به عمل می آید از مورخ 99/04/08 لغایت 99/04/18 در ساعات کاری به استثنای ایام تعطیلی نسبت به حضور و بازدید در محل این سازمان حضور به هم رسانند.
2- مزایده حضوری )حراج( در مورخ 99/04/21 در ساعت9 صبح در محل سازمان برگزار خواهد گردید.

3-  برنده مزایده می بایست 10 درصد از مبلغ کل مزایده را تحت عنوان حسن انجام تعهدات در روز برگزاری مزایده در وجه این سازمان به صورت نقدی پرداخت نماید.
4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و کلیه کسورات به عهده برنده مزایده می باشد.

5-  قیمت پیشنهادی نباید از قیمت کارشناسی )قیمت پایه( کمتر باشد.
6-  داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه کپی آن در روز مزایده برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد.

7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32801082-026 داخلی 202  و یا شماره همراه 09123628213 تماس حاصل فرمایید.
 احمد خیری - رئیس سازمان
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کاهش برنامه های دهه کرامت ©
استان مازندران

آستان: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری 
کوویــد 19، برنامه های دهه کرامت اســتان 
مازنــدران کاهش یافت.حجم برنامه های دهه 
کرامت اســتان مازندران در سال جاری و به 
دلیل محدودیت ها و پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا به طور قابــل مالحظه ای کاهش یافت.

امسال 170 برنامه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در نقاط مختلف استان مازندران اجرا 
می شود و این در حالی است که سال گذشته 

480برنامه در این استان برگزار شد.

 گرامیداشت شهدای گمنام ©
با حضور خدام رضوی

آستان: مراســم گرامیداشت شهدای گمنام 
با حضور کاروان زیر ســایه خورشید در شیراز 
برگزار شــد.به گزارش آســتان نیوز، همزمان 
با دهه کرامت، با حضور خدام آســتان قدس 
رضــوی در جوار شــهدای گمنام این شــهر 
مراسم گرامیداشت این شهدای واالمقام برگزار 
شد.این مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در باغ موزه 
دفاع مقدس شــیراز برپا شــد. ســخنرانی و 
روایتگری رزمنده مدافع حرم و برادر شــهید 
قاسمی دانا؛ شهید مدافع حرم مشهدی از ویژه 
برنامه های این محفل بود.در این برنامه خادمان 
بارگاه منور رضوی به مدیحه سرایی پرداختند و 
توزیع بسته های متبرک از دیگر برنامه های این 

کاروان در این محفل شهدایی بود.

 پخت نان با نمک متبرک ©
در نانوایی های سراسر کشور

آســتان: همزمان بــا دهه کرامــت، نمک 
متبرک بارگاه منور رضوی برای پخت نان در 
نانوایی های سراسر کشور توزیع شد.همزمان با 
دهه کرامت و سفر خدام بارگاه منور رضوی در 
قالب کاروان های زیر سایه خورشید به سراسر 
کشور، نمک متبرک بارگاه منور رضوی برای 
پخت نان در اختیار نانوایی ها قرار گرفت.در این 
حرکت ارزشمند که برای تبرک و تیمن انجام 
می شود برخی از نانوایی ها نیز نان را به صورت 

رایگان در اختیار مردم قرار می دهند.

سرزمین آفتاب

همزمان با دهه کرامت انجام شد
برگزاری اردوی جهادی ©

سالمت در حاشیه شهر مشهد
آســتان: همزمان با دهه کرامت و با حضور 
جمعــی از خادمیاران عرصه ســالمت، طرح 
»دارالشــفاء« در مناطق حاشیه شهر مشهد 

اجرا شد.
به همت کانون های خدمت رضوی خراســان 
رضــوی، اردوی جهادی ســالمت ویژه دهه 
کرامت، در محل روستای بهار از توابع منطقه 

فردوسی مشهد برگزار شد.
محمود اصغری، سرپرســت کانون موضوعی 
سالمت در حاشــیه این اردوی جهادی گفت: 
تالش داریم با اســتفاده از ظرفیت خادمیاران 
و روحیه جهادی پزشــکان و دانشجویان علوم 
پزشــکی با برگزاری اردوهای جهادی سالمت 
در راســتای رفع محرومیت در عرصه سالمت 

حاشیه شهر گام های مؤثری برداریم.
وی افــزود: در ایــن طرح با پایش ســالمت، 
غربالگری دیابت و فشــار خون باال، شناسایی 
و معرفی افراد با بیماری  های خاص به شــبکه 
بهداشت، برگزاری کالس های آموزشی بهداشت 
دهان و دندان، مادر و نوزاد و کمک های اولیه در 
مناطق محروم و حاشیه شهر اقدام های مؤثر و 

بهنگامی انجام می شود.
اصغری ادامه داد: این طرح به مدت 10 روز 
با همکاری نهادهای مختلف آســتان قدس 
رضوی از جمله مؤسســه خدمــات دارویی 
رضوی و کانون های خادمیاران ســالمت با 
تأمین دارو، تجهیزات پزشــکی و درمانی در 

حال اجراست.
وی به روند اجرای طرح از آغاز فرایند شناسایی 
تا ویزیت بیماران اشــاره و بیان کرد: دو هفته 
پیــش از اجــرای این طرح افــراد بی بضاعت 
و کم برخوردار از ســوی رابطــان کانون  های 
خادمیاری محلی و روســتایی شناســایی و 
بــرای آن ها برگه ویزیت صادر می شــود و در 
روز اجرای طرح توسط پزشکان متخصص به 
صورت رایگان ویزیت می شوند و سپس دارو به 

صورت رایگان تحویل آنان می شود.
به گفته اصغری، بســته به موضــوع اردوها، 
پرستاران و پزشکان با تخصص های مختلف از 
جمله عمومی، داروساز، زنان و مامایی در اردوی 

جهادی سالمت شرکت می کنند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  43 ساله 
اســت و امسال بازنشسته می شــود. مهربانی اش با 
بیماران، زبانزد همه همکاران است؛ بیمارانی که قلبی 
مجروح دارند؛ به ویژه حاال که چند هفته ای اســت 
یک میهمان خاص هم دارد؛ نوزاد دوماهه ای که قلب 

کوچکش به ناچار پذیرای تیغ پزشکان شده است. 
پرســتاری او از این میهمان خاص، آن قدر دیدنی 
است که یکی از همکاران بی خبر عکسش را می گیرد. 
عکس دست به دست می شــود و خیلی زود سر از 

رسانه ها درمی آورد... .
طیبه قربانی، پرســتار بخش 
ICU قلــب باز بیمارســتان 
رضوی حــاال پیش روی من 
نشســته تا درباره آن عکس 

بگوید. 
در  کارش  دربــاره  او  از 
می پرســم.  بیمارســتان 
بخــش   در  کار  می گویــد: 
تنها  ICUطاقت فرساســت، 
چیــزی که بــه آدم انرژی و 
امید می دهد لبخندی است 
که بر لب بیماران می نشیند؛ 

وقتی از درد و رنجشان کاسته می شود. 
وی ادامه می دهد: من کار همیشــه ام این اســت 
که وقتــی برای بیمــاران کاری انجــام می دهم 
شرایطشان را می سنجم، هر جا کار کردم، مالکم 
همیــن بوده، خــودم را جای آن هــا می گذارم و 
دوست دارم همان طور که انتظار دارم با من رفتار 

شود با بیماران رفتار  کنم.
عکس را از توی گوشی ام نشان می دهم. می خندد. 
می گوید: بله. خودم هم دیده ام. بعد شــروع می کند 

به توضیح دادن. 
می گوید: چند وقت پیش یک طفل دوماهه پسر از 
شهر مقدس مشهد با مشکل بیماری قلبی مادرزادی 

در بیمارستان رضوی مورد عمل جراحی قرار گرفت. 
بین دو بطن قلب این نوزاد بیمار، ســوراخی وجود 
داشت که معموالً پس از تولد این سوراخ در نوزادان 
سالم خود به خود بسته می شود ولی در این نوزاد به 
طور مادرزادی این سوراخ بسته نشده بود و به ناچار 

مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. 
روز پنجشنبه گذشته پنجم تیرماه، بعدازظهر حوالی 
ساعت 16 من پرستار بخش ICU قلب باز بودم. این 
نــوزاد و مادرش هم بودند. من به مادر این طفل که 
خیلی خسته بود پیشنهاد کردم، چند ساعتی برای 
استراحت به خانه برود. گفتم من از نوزادش مراقبت 
می کنم. مادرش اصرار داشــت که نوزاد من عادت 

دارد برای خواب، حتماً روی پا تکان داده شــود. من 
هم قول دادم که نــوزادش را همان  طور روی پایم 

بخوابانم. 
راســتش برای خودم هم شیرین بود. می خواستم 
وظیفه پرســتاری ام را در قبال این نوزاد کوچک 
هــم انجــام داده باشــم. در حالی که دســتگاه 
اکسیژن رســانی، مانیتورینگ کامــل قلب و ریه 
و اتصــاالت مربوط به جراحــی قلب همچنان به 
او وصل بود، او را روی پاهایم گذاشــتم و شــروع 
کــردم به تکان دادن. حتی برایش آرام الالیی هم 
خواندم. چند دقیقه ای طول نکشید که دیدم نوزاد 

آرام خوابید... .

بعد فهمیدم کــه همکارانم از این کارم، بدون اینکه 
متوجه نشوم عکس گرفته اند. همان عکس به لطف 
همکاران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم 

منتشر شد. 
از او می پرسم درباره این اتفاق که در دهه کرامت 
رخ داده، چــه نظری دارد، می گوید: بیمارســتان 
رضوی و همه آســتان قــدس، متعلق به حضرت 
رضا)ع( اســت. ما هم سر ســفره کرامت ایشان، 
میهمان هســتیم. امیدوارم که امــام رضا)ع( این 
خدمــت ناچیز و ناقابل مــن را به لطف و کرمش 
قبول کند؛ من البتــه فقط برای کمک به نوزاد و 
مادر نوزاد این کار را کردم؛ در واقع من چیزی جز 

وظیفه ام انجام نداده ام اما حضرت صاحب کرامت 
هســتند و ان شاءاهلل از لطفشــان اعمال ما را در 

دستگاه شان قبول می کنند. 
او ادامه می دهد: من به شــخصه کاری انجام نداده ام 
هر چه کرده ام وظیفه  انسانی  و حرفه ای ام بوده است. 
امیــدوارم که مورد قبول حق واقع شــود. با آرزوی 
سالمتی برای تمام بیماران و تشکر از همه همکارانم 
که همه با عشق و عالقه کار می کنند و فقط در راه 

رضای خدا هست و بس!
از طیبه قربانی می خواهم تا خواسته اش را از محضر 
حضرت رضا)ع( طرح کند. مکثی می کند و می گوید: 
من در آخرین سال خدمتم هستم؛ اینکه این اتفاق 

امســال برایم رخ داد را به فــال نیک می گیرم. دلم 
می خواهد در این آخرین ســالی که در بیمارستانی 
که به نــام حضرت مزین اســت، خدمت می کنم، 
بــه حضرت بگویم: یا امام رضا)ع(! از شــما ممنونم 
که اجازه دادید بخشــی از ســال های خدمتم را در 
بیمارســتان رضوی بگذرانم. من از شما ممنونم؛ آیا 
شما از من راضی هستید یا نه؟ تقاضا می کنم به لطف 

و کرمتان خدمات همه ما را قبول کنید. 

کار این پرستار را خدا جلوه گر کرد»
سرپرســتار بخش ICU قلب باز بیمارستان رضوی 
اســت. او هم در گفت وگو بــا خبرنگار قدس تأکید 
می کند که انتشار این عکس و دیده شدنش در فضای 
مجازی به ویژه در روزهای دهه کرامت، لطف خدا و 

عنایت حضرت رضا)ع( بوده است. 
سعید موشکاف می گوید: من می خواستم بگویم که 
همکار ما سرکار خانم قربانی نه تنها در این دفعه بلکه 
در ســال های مختلف خدمت در بیمارستان رضوی 
برای کمک به بیماران با نهایت دلســوزی و با عشق 
پرستاری کرده است و کارهایی برای بیماران انجام 
می دهد که شاید خیلی از همراهان بیماران این کارها 

را برای بیماران انجام ندهند.  
سرپرســتار بخش ICU قلب باز بیمارستان رضوی 
تأکید می کند: به نظر من آن روزی که تصویر خدمت 
ایشــان به یک نوزاد دوماهه در بخش ICU قلب باز 
بیمارستان رضوی هنگام خواباندن این نوزاد منتشر 
شــد، لطف خدا را می شد به روشنی دید. این فقط 
کار خدا بود، زیرا بارها و بارها در طول چندین سال 
خدمت خالصانه این پرستار مشغول خدمت رسانی به 
بیماران گوناگون با نهایت ادب و اخالص بوده و امروز 
خداوند همچون همیشه بیننده و ناظر این کار بوده و 
به نظر من، خدا این پرستار را مطرح کرد و خواست 
کــه در این روزهای پربرکت دهــه کرامت، کار او را 

جلوه گر کند. 

قصه پرستاری که در سال آخر خدمتش به کمک یک نوزاد دوماهه، چهره رسانه ای شد

  j لطف خدا و عنایت حضرت رضا
خبر

 من به شخصه 
کاری انجام نداده ام 
هر چه کرده ام 
وظیفه  انسانی  و 
حرفه ای ام بوده 
است. امیدوارم که 
مورد قبول حق 
واقع شود

بــــــرش

آستان: همزمان با ایام دهه کرامت، نشست »کارگروه 
اجتماعــی و فضای مجازی آســتان های مقدس و بقاع 
متبرکه ایران اســالمی« با حضور نمایندگان رسانه ای 
آســتان های مقدس ایران اســالمی با هدف بررســی 
ظرفیت های این اعتاب در تولیدات رســانه ای در حرم 

مطهر رضوی آغاز به کار کرد.
مدیر خبر و رسانه آستان قدس رضوی در این نشست که 
با حضور نمایندگان فضای مجازی و رسانه ای آستان های 
مقدس ایران اســالمی از جمله آســتان  های مقدس 
حضرت فاطمه معصومه)س(، مسجد مقدس جمکران، 
حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( و بعثــه مقام معظم 
رهبــری در حرم مطهر رضوی برگزار شــد، بر ضرورت 
بهره گیری از ظرفیت های ســخت افزاری و نرم افزاری 
رسانه ای آستان های مقدس با ارائه راهکار های کاربردی، 
همکاری های مشترک میان آستان های مقدس در حوزه 
تولید محتوای رسانه  ای و تبادل تجربیات رسانه ای تأکید 
کرد.حسن دســت پروری افزود: هم افزایی مجموعه های 
رسانه ای اعتاب مقدسه می تواند گامی مهم و تأثیرگذار در 
راستای گسترش و تقویت معارف ائمه اطهار)ع(، مقابله با 
هجمه ها و شبهه افکنی های دشمنان در فضای مجازی و 

شبکه های ماهواره ای باشد.
وی با بیــان اینکه هم افزایی و همســویی و تعامالت 
رسانه های اعتاب مقدسه می تواند موجبات تحقق اهداف 
فرهنگی عالی این آســتان های مقــدس را فراهم آورد، 
عنوان کرد: در آســتانه گام دوم انقالب اسالمی اعتاب 
مقدس بایــد وظایف خود را مطابق بــا بیانیه گام دوم 
انقالب در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی ایفا کنند و 

در این میان نقش رسانه ها انکارناپذیر است.

تولید محتوای رسانه ای با توجه به نیاز مخاطبان»
در ادامه این جلســه ســعید ســیاهلویی، مدیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات حــرم مطهر حضرت معصومه)س( 
با اشــاره به اینکه برای تقویت کارگروه اجتماعی و فضای 
 مجازی اجالســیه آســتان های مقدس بایــد دو کمیته 
زیر ساخت و تولید محتوا تشکیل شود، اظهار کرد: همچنین 
برای هم افزایی میان آستان های مقدس ایران اسالمی باید 
زیر ساخت های الزم توســط اعضای این کارگروه جهت 
برقراری ارتباطات قوی  تر و تعامالت بیشــتر فراهم شود.

مهدی دانش آشتیانی، مدیر هنر و رسانه مسجد مقدس 
جمکران در بخش دیگر از این نشســت با بیان اینکه دو 
موضوع در خصوص تولیدات رسانه ای آستان های مقدس 
ایران اســالمی مطرح است، اظهار کرد: نخستین موضوع 
تولیدات فراوان رســانه ای است و یکی از عیوب در حوزه 
تولیدات رسانه ای عدم تناسب این محتوا با نیاز مخاطبان  
بوده، باید در آستان های مقدس در حوزه تولیدات رسانه ای 
بــه نیازهای مردم توجه شــود. وی به ســطح تعامالت 
آستان های مقدس ایران اسالمی با رسانه ملی اشاره کرد 
و گفت: سطح تعامل آستان های مقدس ایران اسالمی با 
رسانه ملی صرفاً ارسال تولیدات رسانه ای و پخش آن ها ست 
و متأســفانه با توجه به نیاز جامعه بر اساس نیاز مخاطب 
برنامه ریزی  های کافی نیســت.مصطفی آجرلو مدیرکل 
 ارتباطات و تبلیغات آستان مقدس عبدالعظیم حسنی)ع(

در این جلســه با تأکید بر اینکه زیارت یک مقوله بسیار 
جدی است و باید آستان های مقدس نسبت به این موضوع 
به یک درک و فهم مشــترک برسند، بیان کرد: توجه به 
موضوع زیارت ســبب خودسازی و رشــد روحی انسان 
می شود و صرفاً به عنوان یک کلمه نباید به آن نگاه کرد.

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
نسبت به مشــکالت مردم با زمین های موقوفه ای 
بی تفاوت نیســتیم، گفت: سیاســت آستان قدس 

رفع مشکالت مردم با اراضی موقوفه ای است.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار 
با جمعی از نمایندگان شــهر مشــهد که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر اینکه آستان 
قدس نســبت به مشــکالت مردم بــا زمین های 
موقوفه ای بی تفاوت نیســت و به دنبال تســریع 
در ســاماندهی مشــکالت مردم با این اراضی در 
مناطق محروم و حاشیه شــهر مشهد با همراهی 
و همکاری اســتانداری و شهرداری هستیم، اظهار 
کرد: سیاســت ما همراهی برای رفع مشــکالت 
 مردم بــا اراضی موقوفه ای آســتان قدس رضوی 

است.
وی با بیان اینکه منافع مردم و کشــور اولویت ها و 
اصول ماست و پای اصول اخالقی خود ایستاده ایم، 
ابراز کرد: اگر در موردی میان منافع مردم و کسب 
درآمد منافات وجود داشت، قطعاً انتخاب ما منافع 

مردم است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به دغدغه های 
مقام معظم رهبری نسبت به بافت پیرامون حرم، 
اظهار کرد: ما نسبت به بافت پیرامون حرم مطهر 
دغدغه داریم و قانوناً و شــرعاً ملزم به تحقق نظر 

مبارک رهبر معظم انقالب هستیم.
وی با تأکید بر اینکه هویت شــهر مشــهد با حرم 
حضــرت رضا)ع( گره خورده اســت، تصریح کرد: 

حرم مطهر رضوی دحواالرض مشهد مقدس است، 
بنابراین تمام اقدام ها و تصمیم ها در این شهر باید 
متناسب با هویت معنوی آن یعنی بارگاه حضرت 
امام علی بن موســی الرضا)ع( باشــد، زیرا مشهد 

شهر امام رضا)ع( است.
حجت االسالم والمســلمین مروی ضمن تشکر از 
مطالبه و دغدغه دلسوزان شهر به ویژه نمایندگان 
محترم و وزیر شهرسازی نسبت به تحقق منویات 
رهبــری در خصوص بافت پیرامــون حرم مطهر 
اظهــار کرد: همــان گونه که وزارت شهرســازی 
با ایــن دغدغه و مطالبه همراه اســت، آســتان 
قدس رضــوی نیز خود را موظف بــه همراهی و 
 مشارکت در ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر 

می داند.
وی در فراز دیگری از ســخنان خــود به موضوع 
اهمیت خدمت رســانی به زائران اشاره و ابراز کرد: 
در وضعیت و امکانات فعلی متوقف نمی شــویم و 
به دنبــال افزایش کمی و کیفی خدمات به زائران 
متناســب با شأن دســتگاه حضرت امام علی بن 

موسی الرضا)ع( هستیم.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: ارائه خدمات 
مطلــوب به زائران به ویژه زائران محروم و نیازمند 
سرلوحه کار آســتان قدس رضوی است و در این 
راســتا به دنبال تسهیل خدماتی همچون اسکان، 
پارکینگ و تدارک مکان مناســب بــرای زائران 
شــب خواب در کوتاه ترین فاصله بــا حرم مطهر 

هستیم.

خبر خبر

نشست »کارگروه فضای مجازی اعتاب مقدسه« در حرم رضوی نسبت به بافت پیرامون حرم دغدغه جدی داریم
در پنجمین روز از دهه کرامت برگزار شد  حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار جمعی از نمایندگان مشهد در مجلس: 

قدس/مروج کاشانی: مسئول کانون توسعه فرهنگ 
زائر و زیــارت در کانون های خدمت رضوی اســتان 
خراســان رضوی از افتتاح مجدد واحــد خادمیاران 
رضوی در ایستگاه راه آهن، فرودگاه بین المللی مشهد 
و پایانه مســافربری این شــهر در دهه کرامت خبر 
هاشمی  ســیداحمد  والمسلمین  داد.حجت االسالم 
بــه خبرنگار قدس گفت: ایــن واحدها قبالً در قالب 
خدمــات صندلی چرخدار، راهنمــای زائر و مترجم 
در محل هــای مزبور فعــال بوده و بــه ارائه خدمت 

می پرداختند.وی ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا در کشــور در اواخر ســال گذشته فعالیت این 
واحدهای خادمیاری رضوی متوقف شد و هم اکنون 
با هماهنگی به عمل آمده و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در دهه کرامت دوباره شاهد بازگشایی دفاتر 
واحد خادمیاران رضوی در ایستگاه راه آهن، فرودگاه 
بین المللی و پایانه مســافربری شــهر مقدس مشهد 
هستیم.این مقام مسئول اضافه کرد: حدود 150 نفر 
از برادران خادمیار رضوی زیر نظر کانون های خدمت 

رضوی استان خراسان رضوی پس از  نام نویسی و انجام 
مراحل جذب و گزینش، مطابق ضوابط تعیین شده در 
ســه بخش خدمات صندلی چرخدار، راهنمای زائر و 
مترجم با این کانون در طول سال همکاری می کنند.

حجت االسالم والمسلمین هاشمی تصریح کرد: هدف 
از افتتاح مجدد دفاتر واحدهای خادمیاران رضوی در 
این سه مکان تکریم زائران و میهمانان بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع( در بدو ورود به شهر مقدس مشهد و 

هنگام بازگشت آنان به شهر خود بوده است.

و  اســناد  نســخه های خطی،  نمایشــگاه  قدس: 
عکس های تاریخــی با موضوع امام رضــا)ع( امروز 
با حضور رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان 
قدس رضوی در نمایشــگاه مناســبتی موزه آستان 
قدس رضوی افتتاح می شود. در این نمایشگاه که به 
مناسبت دهه کرامت در تاالر نمایشگاه های مناسبتی 
موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری برگزار شده 
است از آثار نفیس گنجینه رضوی با موضوع حضرت 
رضا)ع( و حرم مطهر رضوی رونمایی می شود. قرآن 

منسوب به دستخط حضرت رضا)ع( که به خط کوفی 
16 ســطری و در قرن 3 هجری قمری کتابت شده 
مهم ترین اثری اســت که به نمایش درمی آید. عالوه 
بر این نسخه هایی نفیس از رساله ذهبیه )کتابت قرن 
11(، صحیفه الرضا )کتابت سال 972 قمری(، مسند 
االمام الرضا )کتابت سال 872 قمری(، فقه الرضوی 
)کتابت سال 1050 قمری( و اسماء الحسنی )کتابت 
سال 1061 ق( که همه این آثار منسوب به حضرت 

رضا)ع( است نیز به نمایش درخواهد آمد. 

همچنین تعدادی از اســناد تاریخی از جمله حکم 
حافظی قــرآن در روضه منوره و حرم مطهر )1240 
قمری(، حکم دربانی حسن علی خان در آستان قدس 
رضوی )1317 قمری( و... بخشــی از آثار و اسنادی 
اســت که در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد. 
عالقه منــدان به آثار تاریخــی و فرهنگی می توانند 
همه روزه از ســاعت 8 صبح تــا 12 در حرم مطهر 
 امام رضا)ع(، صحن کوثر، موزه قرآن و هدایای مقام 

معظم رهبری از این نمایشگاه بازدید کنند.
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برگزاری مسابقه بزرگ ملی »تا چشمه رضوان«  آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ایام والدت دو ولی نعمت سرزمین ایران اسالمی هشتمین اختر آسمان والیت و امامت حضرت رضا)ع( و خواهر گرامی  ایشان حضرت فاطمه معصومه)س( مسابقه بزرگ ملی »تا 
چشمه رضوان« با محوریت کتاب عیون اخبار الرضا)ع( در سطح کشور برگزار می  شود.حجت  االسالم والمسلمین حجت گنابادی  نژاد تصریح کرد: این مسابقه بزرگ در سه محور متنوع نظیر پاسخ به سواالت طرح شده از کتاب چشمه حکمت رضوی، فیلم برداری از خودتان در حال معرفی کتاب چشمه حکمت 
رضوی و خوانش یک روایت یا حدیث از کتاب چشمه حکمت رضوی با همکاری اعتاب مقدسه و مراکز فرهنگی کشور و با محوریت بارگاه منور امام هشتم)ع( اجرا می شود.عالقه  مندان می  توانند با مراجعه به سایت haram.razavi.ir    و شرکت در مسابقه یکی از برندگان این رقابت فرهنگی و ملی باشند.

 حرم حضرت شمس الشموس)ع( با 80 هزار المپ نورآرایی شد  آستان: مدیر اداره روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی گفت: در روزهای باشکوه دهه کرامت تمامی صحن و سرای حضرت رضا)ع( با انواع ریسه های LED و سنتی چراغانی شد.محمد صدقی افزود: پیش از دهه 
کرامت نیز با تعویض و به روزرسانی 10 هزار متر ریسه سعی کردیم تا زیباترین فضا را به لحاظ نوآرایی در صحن ها ایجاد کنیم.وی ادامه داد: هر ساله طبق آیینی سنتی گروهی 25 نفره از تهران به مشهد مقدس مشرف می شوند و برای اقامه موقوفه مرحوم حاج حسین آهنگر در دهه کرامت، صحن های 

حرم مطهر را ریسه بندی و چراغانی می کنند تا شور و شعف خاصی به حرم مطهر رضوی ببخشند. وی اضافه کرد: این موقوفه بیش از 50 سال قدمت دارد و این گروه با شوق به مشهدالرضا)ع( می آیند تا موقوفه روشنایی مرحوم آهنگر را اقامه کنند.
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آفرینی  کار  و  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

47616 و شناسه ملی 10380637650

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,29 مورخ 
 : جدید  آدرس  به  قبلی  نشانی  از  شرکت  محل 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
فردوسی،  دانشگاه  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی 
 ، کالنتری  شهید  بزرگراه   ، آزادی  میدان 
فردوسی،  دانشگاه  ساختمان   ،  1- پالک 
واحد   ، همکف  طبقه   ، ش4  مرکزرشدوفناوری 

121,400و کدپستی9177949179 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892565(
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آگهی تغییرات شرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

64835 و شناسه ملی 14007662581

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,03,20 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی 
اقتصادی  سازمان  موسسه   14004342173
رضوی به شناسه ملی 10380129694 و موسسه 
کیفیت رضوی به شناسه ملی 14007544286 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892581(
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کنسانتره  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

236 و شناسه ملی 10380040520

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,11,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
محل شرکت در واحد ثبتی قوچان به آدرس 
روستا   ، سودالنه  دهستان   ، مرکزی  بخش 
حاشیه  خیابان  ندارد،  محله   ، راه  فرخان 
همکف  طبقه   ، پالک0   ، مشهد  قوچان  جاده 
ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی9477177680 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )892631(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892880(

آگهی تغییرات شرکت بزرگمهر منیر سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56023 و شناسه ملی 14005290154

از مجمع عمومی  اختیار حاصله  -بنابر   -  1  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل   1399,01,16 مورخ  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت  به 
وانتقال  مطالبات  تصفیه  بر  مبنی  تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره  اظهارنامه  به  وباعنایت  العاده مورخ 1399,01,16  فوق 
مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 30,000,000 ریال ازحساب بدهی 
شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد ماده 5 اصالحی سرمایه شرکت 

مبلغ 90,000,000 ریال منقسم به 150 سهم 600,000ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892913(

آگهی تغییرات شرکت شباهنگ آذین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8867 و شناسه ملی 10380246264

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,18 به استناد نامه شماره 1017 مورخ 1399,02,20 انجمن صنفی 
با کد ملی 0749542098 و خانم  شرکهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصر جعفری 
با کد ملی 0942840461 به سمت اعضای هیئت مدیره برای  نیا  با کد ملی 0940042623 و آقای بهروزرحیمی  نیا  بهجت رحیمی 
مدت دوسال انتخاب شدند آقای احمد صابری فر با کدملی 0749950021 به سمت بازرس اصلی و خانم مهدا مهدوی با کد ملی 
0793512832 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت نشر آگهی 

شرکت انتخاب شد .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892503(

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 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 : آقای فریدون صادقی به کد ملی 0940637456 ، سعید صادقی به کد ملی 0921546270 و خانمها محبوبه زاهدی به کد 
ملی 0932080596 و فاطمه صادقی به کد ملی 092280606 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
. آقایان هاشم شعبانی خور به کد ملی 5539879155 و حسین سلمانی جیرفت به کد ملی 0932167381به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و                             

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
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شرکت  شرق  نیسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 340 و شناسه 

ملی 10380053774

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,07 مورخ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال 
عبداله  آقای  شدند:  تعیین  ذیل  شرح  به 
 0919496156 کدملی  به  بیدختی  کاظمی 
ملی  شناسه  به  دینا  گستر  پارس  شرکت 
10380385215 و شرکت دیبا توس کارتن به 

شناسه ملی 10380496050
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
)892540( 
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارتباطات سریع مرو طوس باران درتاریخ 1399,04,03 به شماره ثبت 72663 به شناسه ملی 14009228979

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت 
الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان 
مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله مهرآباد ، خیابان الزهرا 3 ، خیابان راضیه]کرامت 39[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9159643819 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین محمدی به شماره ملی 0653320248 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه کیانی به شماره ملی 0942712684 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسین 
محمدی به شماره ملی 0653320248 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فاطمه کیانی به شماره ملی 0942712684 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء حسین محمدی و فاطمه کیانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892546(

برگ س���بز و کارت خودروی وان���ت پیکان مدل 1386 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 267س87 ایران 
36  ش���ماره موتور 11486005385 و ش���ماره شاسی 
31613520 ب���ه مالکیت نرگس حس���ین زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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تیبا مدل 1394 رنگ س���فید به 
برگ س���بز خ���ودروی 

ش���ماره انتظام���ی 564ه15 ایران 36  ش���ماره موتور 
 NAS811100F5876281 8253178 و ش���ماره شاسی
ب���ه مالکی���ت محم���د جواد رض���ا زاده کف���اش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجان���ب ناصر ریخته گران خمس���ه مال���ک خودرو 
س���واری سمند به شماره ش���هربانی ایران 12 | 772 
و    NAACJ1JE4HF260039 بدن���ه  ش���ماره   68 و 
ش���ماره موت���ور 147H0237747 ب���ه عل���ت فقدان 
س���ند فاکتور فروش و برگ س���بز تقاضای رونوشت 
المثنی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت. ل���ذا چنانچه 
هرک���س ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
مدت 10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان ش���هر س���اختمان سمند 

مراجعه نماید.
بدیهی اس���ت پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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سه برگ س���ند موتورس���یکلت پرواز 200 مدل 1395 
به ش���ماره موتور 943515 و ش���ماره تنه 9516372 
به ش���ماره انتظامی 35223 ای���ران 775 به مالکیت 
کلثوم���ه احس���ان بخش مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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گه
آ
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اینجان���ب رمضانعلی هروی مالک خودروی تاکس���ی 
روآ ب���ه ش���ماره ش���هربانی 971 ت 47 ای���ران 12 و 
شماره شاسی NAAB31AA6AH095372 و شماره 
موتور 11688028591 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده 
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوقی 
س���ازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طب���ق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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 آگهی تغییرات شرکت بینای سیستم هوشمند 
شرق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

43372 و شناسه ملی 10380592467

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,03,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
تعداد سهام از 100 سهم 10000 ریالی به 1000 
ریال سهم 1000 ریالی بدون تغییر در سرمایه 
شرکت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید : ماده 5 اساسنامه : 
به  منقسم  1000000ریال  مبلغ  شرکت  سرمایه 
1000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تمامًا 

پرداخت گردیده است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892555(
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
آزمایش��گاه  از  قس��متی  نظ��ردارد 

بیمارس��تان ام البنین )س( را از طری��ق انجام  مزایده 
عموم��ی به ص��ورت اجاره به بخش غی��ر دولتی واگذار. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
5099000060000002 ، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  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 مزایده   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 مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 50.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور  به نشانی : مشهد- خیابان آیت ا... 

بهجت 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/4/8

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/4/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/24
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/4/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

» دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه« »برای سال مالی منتهی به 1398/12/29«
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت کاش��ی فیروزه مش��هد بش��ماره ثبت 3125 روز پنجشنبه مورخ 
99/04/19 ساعت 15  در محل کارخانه واقع در بزرگراه آزادی، بعد از سه راه فردوسی، خیابان کاشی فیروزه، 

انتهای خیابان، 
برگزار می گردد. از تمامی اعضاء سهامدار دعوت می شود رأس ساعت در جلسه مذکور شرکت فرمایند.

دس��تور جلس��ه؛ 1� استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.    2� تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 
1398.   3� انتخ��اب حس��ابرس.      4� انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل.   5� انتخاب بازرس��ین 

شرکت    6� انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7� سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

ع هیئت مدیره شرکت کاشی فیروزه مشهد 9
90
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روزنامـه صبـح ایـران 6
گل محمدی: قطعاً بازی سختی داریم©

ورزش: یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و پیکان 
اظهار کرد: قطعاً بازی سختی داریم چون چند بازیکن را هم نداریم. استوکتس از 
ما جدا شده و اوساگونا هنوز نتوانسته به ایران برگردد. رسن هم دیر به ما اضافه 
شده و محمد انصاری هم آسیب دیده که برایش آرزوی سالمتی دارم. از طرفی 
ترابی را هم به دلیل محرومیت نداریم ولی بازیکنان انگیزه فوق العاده ای در این 
مدت داشتند، خودم به بازی با پیکان خیلی امیدوارم و مطمئن هستم خوب 

نتیجه خواهیم گرفت.

ویسی: پا به پای پرسپولیس می جنگیم©
ورزش: عبداهلل ویسی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس 
یکسان  تیم ها  همه  شرایط  بود  تعطیل  ماه  چهار  بازی ها حدود  گفت: چون 
است و نمی شود گفت که جدول نشان دهنده فاصله پیکان با پرسپولیس است. 
شرایط آن ها هم مثل ماست و ما با تمام قوا بازی می کنیم. پا به پای پرسپولیس 

می جنگیم و آماده بازی با پرسپولیس هستیم.
وی درباره محروم و مصدوم تیمش گفت: ما سه مصدوم داریم و هیچ محرومی 
نداریم. میالد شیخ سلیمانی، جالل علی محمدی و مهران موسوی سه مصدوم ما 

هستند که به بازی مقابل پرسپولیس نمی رسند.

بلوکه شدن بیش از 2 میلیارد تومان از حساب ©
پرسپولیس

ورزش: کارگزار باشگاه پرسپولیس که قرار بود قبل از بازی این تیم مقابل پیکان 
مبلغ 5 میلیارد تومان به حساب این باشگاه واریز کند، این رقم را پرداخت کرد اما 
سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به نیمی از این رقم را از حساب باشگاه پرسپولیس 
به عنوان مالیات بلوکه کرد. مسئوالن باشگاه پرسپولیس به دنبال این هستند 
هر چه زودتر این پول به حساب این باشگاه برگردد از این جهت که این باشگاه 

فرهنگی - ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

تماس سرمربی آژاکس با جهانبخش©
ورزش: پرافتخارترین تیم باشگاهی فوتبال هلند تمایل دارد ستاره سابق تیم 
از نشریه تلگراف هلند، باشگاه آژاکس  اردویژه برگرداند. به نقل  آلکمار را به 
آمستردام قصد دارد علیرضا جهانبخش، بال ایرانی تیم فوتبال برایتون انگلیس 
را با قراردادی به ارزش 52 میلیون یورو به خدمت بگیرد. جهانبخش نسبت به 
بازگشت به اردویژه تمایل داشته و آژاکس هم قصد دارد از همین موضوع برای 
بازگرداندن وی استفاده کند. پس از انتقال حکیم زیاش به چلسی، پستی که او 
برای آژاکس بازی می کرد خالی مانده و سرمربی تیم مارک اوفرمارس هم برای پر 

کردن جای خالی او با جهانبخش تماس هایی داشته است.

اعالم اسامی محرومان هفته بیست و دوم لیگ برتر ©
ورزش: اسامی محرومان هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر اعالم شد که به 
شرح زیر است: عارف غالمی، علی کریمی، فرهاد مجیدی )سرمربی(  )استقالل(، 
یوسف  تبریز(،  )تراکتورسازی  شجاعی   مسعود  )پرسپولیس(،  ترابی  مهدی 
بخشی زاده )ماشین سازی تبریز(، بابک حاتمی )پارس جنوبی جم(، علی نعمتی، 
فرشاد فرجی )شهرخودرو(، عبداهلل ناصری، عیسی آل کثیر و مسلم مجدمی 
)صنعت نفت آبادان(، لوسادا نتیر جوسه اگوسته، محمد سعید اخباری ) مربی( 
مهدی ساالری )مربی( )گل گهرسیرجان(، حسین ابراهیمی )نفت مسجدسلیمان(.

نمره فنی خوب آزمون در رویارویی با سامارا©
ورزش: بازی 5۸ دقیقه ای سردار آزمون در ترکیب زنیت سن پترزبورگ برابر 
سامارا با نمره فنی خوبی مواجه شد. تیم زنیت شنبه شب در بازی خانگی هفته 
بیست وچهارم لیگ برتر روسیه با نتیجه 2 بر یک تیم قعرنشین سامارا را شکست 
داد. خبرگزاری ورزشی چمپیونات روسیه با مشارکت کاربرانش نمره فنی خوب 
5.6 را به سردار آزمون اختصاص داد. در جدول رده بندی لیگ برتر روسیه زنیت 

سن پترزبورگ با 65 امتیاز صدرنشین است.

تکذیب مذاکره پرسپولیس با انصاری فرد ©
ورزش: سرمربی پرسپولیس به شایعه مذاکره با  کریم انصاری فرد واکنش نشان 
داد. یحیی گل محمدی درباره احتمال آمدن کریم انصاری فرد به پرسپولیس 
گفت: من چند جلسه با باشگاه درباره نقل و انتقاالت داشتم و اصرار داشتند 
که فهرست نفرات سال بعد را از االن بدهم. این یک کار حرفه ای است که هر 
باشگاهی انجام می دهد. اما من گفتم تا بازی ها تمام نشود وارد بازار نقل و انتقاالت 
بازیکن  او یک  انصاری فرد نشده است.  با کریم  نمی شویم. هیچ صحبتی هم 
حرفه ای و بزرگ است و هر تیمی دوست دارد از او استفاده کند ولی ما تا االن با 

او صحبتی نداشته ایم.

مهاجم اوکراینی شهرخودرو قراردادش را فسخ کرد©
ورزش: مهاجم اهل اوکراین تیم فوتبال شهرخودرو از این تیم جدا شد. میروسالو 
اسالوو مهاجم شهرخودرو پس از توافق با مسئوالن این باشگاه از تیم مشهدی 
جدا شد. این بازیکن پس از حضور در این تیم نتوانست رضایت کادر فنی را جلب 

کند و در نهایت از این تیم جدا شد.

استقالل بدون مهاجم مقابل سایپا©
ورزش:خطرناک ترین خط حمله لیگ برتر یک به یک گزینه های خود را از دست 
داد تا دست فرهاد مجیدی برای دیدار مقابل سایپا کامالً بسته باشد. شیخ دیاباته 
که به دلیل دیر ملحق شدن به تمرینات از نظر بدنی از دیگران عقب بود و پیش 
از این هم گفته می شد احتمال اینکه یکی دو بازی نخست این تیم را از دست 
بدهد وجود دارد، به دلیل تولد فرزندش راهی فرانسه شد تا حتی اگر مجیدی 
بخواهد در همین شرایط بدنی هم از او استفاده کند، این امکان از بین رفته باشد. 
همچنین ارسالن مطهری یکی دیگر از مهاجمان خطرناک استقالل هم در دیدار 
مقابل فوالد دچار آسیب دیدگی شد و با اعالم تیم پزشکی باشگاه وی بازی های 
پیش رو را از دست خواهد داد. پیش از این هم آبی ها مرتضی تبریزی را به دلیل 
پاره شدن رباط صلیبی از دست داده بودند تا هم اینک مهدی قائدی تنها گزینه 

مجیدی برای حضور در خط حمله باشد.

ذوبی ها بدون سرمربی و سه بازیکن مقابل شهرخودرو©
و  برنگشته  ایران  به  هنوز  ذوبی ها  صربستانی  مهاجم  بیدوف،   دارکو  ورزش: 
مهدی پور و ابراهیم زاده هم درگیر مصدومیت هستند تا تعداد غایبان ذوب آهن 

برابر شهرخودرو به چهار نفر برسد.

آیا داستان ویالی شمال و روادید اسپانیا اثبات می شود؟

بازی مجیدی با آتش
سینا حســینی: فرهاد مجیــدی هرگز 
تصور نمی کرد بازی حســاس مقابل فوالد 
خوزستان که می توانست تیم تحت رهبری 
او را به رده دوم جدول رده بندی برساند را 
واگذار کنــد، او نتیجه بازی را به بازیکنان 
نکونام واگذار کرد البته با یک دنیا حاشیه 
که منجر به اخراج خودش و دو بازیکن دیگر 

استقالل شد!
مجیدی که خوب می داند در 
مخمصه سنگینی گرفتار شده 
ترجیح داد با هجمه سنگین 
در فضای مجازی ماجرا را به 
شــکلی وانمود کند که داور 
بازی با ســرمربی تیم فوالد 
رابطه دوستانه داشته و برخی 
اتفاقات پشت پرده سبب شده 
که به این شــکل در جریان 
بازی رفتار کند اما حرف های 
ســید علــی داور بــازی در 
گفت و گوی خصوصی با یکی 
از دوستانش خالف ادعای فرهاد مجیدی بود.

 داستان ویالی شمال »
سیدعلی به یکی از دوستانش گفته است: 
فرهــاد مجیدی در جریان بــازی بارها به 

عملکــرد او اعتراض داشــته اســت و در 
لحظه ای که وارد زمین می شود خطاب به 
او می گوید من ویالی شــمال ندارم که در 
اختیار تو بگذارم! همین عامل باعث شــده 
اســت که او از زمین بازی اخراج شــود. او 
دیروز در پستی اینستاگرامی هم از روادید 

اسپانیا و... گفت.
نکته جالب توجه آنجاســت که وی درباره 
اخــراج عارف غالمی هم به دوســت خود 
گفته است: بازیکن جوان استقالل با به کار 
بردن کلمه ای زشــت و دور از شأن وی را 
خطاب قرار داده و مدعی شده او قضاوت بلد 
نیســت! به همین دلیل غالمی هم از بازی 

اخراج می شود.

 تکذیب ابوالقاسم پور»
اما با وجــود این فرهــاد مجیدی معتقد 
اســت: یکی از دوستان نکونام رابط بین او 
و داور بازی بوده است در حالی که به گفته 
مسئوالن تربیت بدنی شهرداری تهران بهنام 
ابوالقاسم پور و سیدعلی از مدت ها قبل با 
هم به شــدت اختالف دارند و اصالً میانه 
خوبی ندارند به همین دلیل ادعای فرهاد 

مجیدی با واقعیت همخوانی ندارد.
نکتــه جالب توجــه اینجا بود کــه بهنام 

ابوالقاســم پور پــس از ادعــای جنجالی 
فرهاد مجیدی تأکید کرد با سیدعلی هیچ 
ارتباطی ندارد و اگر قدرتی داشت قطعاً او 
را از شــهرداری تهران بیرون می کرد چون 
اعتقاد دارد او هیچ تخصصی در حوزه داوری 

و امر قضاوت ندارد.

فایل صوتی و پیامک؟»
اما ســؤال این اســت چرا فرهاد مجیدی 
چنین ادعایی را مطرح کرد؛ گویا فردی به 
نام )م – ب( مدعی می شود نکونام و سید 
علی با هم مالقات کردند تا در جریان بازی 
با استقالل وی به موفقیت فوالد خوزستان 
کمک کند، حتی فرد مذکور مدعی می شود 
فایل صوتی ایــن گفت و گو نیز وجود دارد، 
به همین دلیل مجیدی روی این مســئله 

حساس می شــود و بارها در جریان بازی 
به ســیدعلی اعتراض می کند در حالی که 
به گفته کارشناســان داوری سیدعلی در 
بسیاری از موقعیت ها تصمیم قانونی را اخذ 
کرده اســت اما ذهنیت سازی قبلی سبب 
شده است مجیدی به این مسئله واکنش 

تند و غیر منطقی نشان دهد.
حاال کمیته داوران و داور مســابقه با اعالم 
شکایت از فرهاد مجیدی خواستار بررسی 
موضوع شــدند، از طرفی ســعید رمضانی 
سرپرســت باشگاه استقالل نیز مدعی شد 
پیامک هایی در اختیار کادر فنی استقالل 
است که نشان می دهد نکونام و سیدعلی با 
هم در ارتباط بوده اند؛ حاال باید دید کمیته 
انضباطی و کمیته اخالق چه تصمیمی در 

این ارتباط اخذ خواهند کرد.

گویا فردی به نام 
)م- ب( مدعی 
می شود نکونام و سید 
علی با هم مالقات 
کردند تا در جریان 
بازی با استقالل وی 
به موفقیت فوالد 
خوزستان کمک کند

بــــــــرش

خلعتبری: در مشهد خداحافظی می کنم   ورزش: خلعتبری، هافبک با سابقه فوتبال ایران در خصوص بازنشستگی خود گفت: با توجه به شرایطی که اکنون دارم فعالً قصد خداحافظی ندارم و تا زمانی که از 
نظر بدنی بتوانم بازی کنم و شرایط مهیا باشد دوست دارم با تمام وجودم در مستطیل سبز حضور داشته باشم. اما اکنون در مشهد هستم. جایی که فوتبالم را برای سربازی از آنجا شروع کردم. کسی چه می داند 

شاید روزی در همین مشهد از فوتبال خداحافظی کردم. من با ناراحتی از پرسپولیس جدا شدم و همه هواداران پرسپولیس باید بدانند آقایان نگذاشتند تا در جایی که دوست داشتم بمانم.

توپ طال در تیررس ستاره لهستانی
رابرت لواندوفسکی، بهترین بازیکن فصل بوندس لیگا شد

گزارش  خارجی 

ورزشیورزشی
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تبریک فرگوسن به دالگلیش 
بابت قهرمانی لیورپول

پیانیچ امروز در تست های 
پزشکی بارسلونا

 ورزش  رقابت دیرینه میان منچستریونایتد 
و لیورپول سبب نشده که سرالکس فرگوسن، 
سرمربی اســطوره ای پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر انگلیس به قهرمان جدید جزیره تبریک 
نگوید. دالگلیش اسطوره باشگاه لیورپول در این 
باره می گوید: »فرگوسن با ما تماس گرفت تا 
قهرمانی مان را تبریک بگوید. در نسل های قدیم 
فوتبال، فرگی در منچستریونایتد، برایان کید، 
مایک سامربی و تمام رقبای قدیمی فوتبال که 
با یکدیگر هم نسل بودند، در پایان فصل بابت 
موفقیت رقیبشان برای او 
نامه تبریک می فرستادند 
و این رســم هنــوز هم 
آن هــا  میــان 

پابرجاست«.

 ورزش  معاوضــه میرالم پیانیچ و آرتور ملو 
بین دو باشگاه یوونتوس و بارسلونا در آستانه 
اعالم رسمی از سوی دو باشگاه است. هافبک 
بوسنیایی راه راه پوشان تورین احتماالً امروز در 
تست های پزشکی بارسلونا شرکت می کند و 
همزمان آرتور در تورین در تست های پزشکی 
یووه حضور خواهد یافت. انتظار می رود آرتور 

پس از بازی دیشــب بارســلونا 
مقابل ســلتاویگو راهی تورین 
شده باشد و در مقابل پیانیچ هم 

که مقابل لچه در ترکیب 
ثابت بانوی پیر بود، امروز 

به بارسلونا خواهد رفت.

چهره ها

منهای فوتبال

ضد   حمله

ورزش در سیما

 ورزشگاه امام رضا )ع(©
 آماده شروع لیگ 

ورزش: با انجام و رعایت تمامی دستورالعمل های 
بهداشتی ابالغی سازمان لیگ برتر ورزشگاه امام 
رضا )ع( آماده اســت تا میزبان رقابت تیم های 
شهرخودرو و ذوب آهن در لیگ برتر باشد.مجید 
موالیی مدیر روابط عمومی تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی با بیان این مطلب گفت: رختکن ها، 
اتاق داوران و ناظر بازی ضدعفونی شــده اند. در 
ورودی رختکن هــای هر دو تیم هم دســتگاه 

ضدعفونی دستی نصب گردیده است.
مدیر روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قدس 
رضــوی گفــت: در ورودی تیم ها به زمین یک 
اسفنج آغشته به مواد ضدعفونی کننده قرار داده 
شــده که بازیکنان و کادر فنی و داوران و کلیه 
عوامل باید از آن عبور کنند. همچنین در نیمکت 
تیم ها با حذف یک صندلی فاصله اجتماعی رعایت 
شده است و سایر بازیکنان ذخیره به جایگاه ویژه 
که صندلی های آن هم با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی عالمت گذاری شده استقرار می یابند.

موالیی افــزود: هرچند اتخاذ همه این تدابیر از 
وظایف تربیت بدنی آستان قدس رضوی نبوده اما 
انتظار می رفت هیئت فوتبال استان و باشگاه هم 

در این مسیر یاریگر ما می بودند.

اورسجی: قول می دهم کبدی ©
نخستین مدال تیمی را بگیرد

ورزش: رئیس فدراســیون کبــدی گفت: در 
صورتی که کبدی بتواند وارد بازی های المپیک 
شود قول می دهم بتوانیم نخستین مدال تیمی را 
کسب کنیم.عباس اورسجی درباره حضور کبدی 
بانوان در بازی های ساحلی سانیا اظهار کرد: این 
نخستین حضور بانوان در بازی های ساحلی است. 
ای کاش مسابقات تعلیق یا لغو نشود و با بهبود 
وضعیت کرونا بتوانیم تیــم را اعزام کنیم. اعزام 
کبدی بانوان برای فدراسیون اتفاق بسیار خوبی 
است به ویژه اینکه بانوان ایران می توانند با این 
حضور یک موفقیت دیگر را بعــد از بازی های 
آســیایی به ثبت برســانند. در صورتی که این 
بازی ها برگزار شود قول می دهم با وجود تجربه 
کشورهای دیگر در بازی های ساحلی، بهترین 

مدال را بگیریم و فینالیست شویم.

 حدادی و نیکخواه  بهرامی ©
در تیم منتخب ستاره فیلیپین

ورزش: صفحه اینســتاگرامی کنفدراســیون 
بسکتبال آسیا این بار با نوروود، بازیکن سرشناس 
تیم ملی فیلیپین گفت وگویی انجام داد.در بخشی 
از این گفت وگو و زمانی که از او خواسته شد پنج 
بازیکن تیم منتخب آسیایی خود را نام ببرد، او 
صمد نیکخواه  بهرامی، حامد حدادی دو بازیکن 
شاخص تیم ملی را به همراه فادی الخطیب از 
لبنان، زید عباس از اردن و هایجیما به عنوان تیم 

منتخب خود نام برد.

مهربان: به  خاطرالبی روس ها، ©
احتمال برگزاری مسابقات 

جهانی  زیاد است
ورزش: مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: روسیه 
خیلی دنبال برگزاری مسابقات جهانی در سال 
2۰2۰ است و روس ها از البی خوبی در اتحادیه 
جهانی برخوردارند و فکر می کنم به همین دلیل 
احتمال برگزاری جهانی بیشــتر است.ابراهیم 
مهربان در مورد اینکه اتحادیه جهانی کشــتی 
قرار است مرداد ماه در مورد برگزاری مسابقات 
جهانی 2۰2۰ تصمیم گیــری کند اظهار کرد: 
تیم ها فرصت آماده ســازی ندارند، چون از قبل 
کدهایی داده شده و همه می دانند امکان برگزاری 
مسابقات جهانی وجود دارد و در فاصله دو تا سه 
ماه از زمان اعالم تا برگزاری مسابقه می شود تیم 

را مهیای شرکت در رقابت ها کرد.

 امباپه: تحت  تأثیر جدایی دیارا 
و بوفون قرار گرفتم

 ورزش   ســتاره فرانســوی پاری سن ژرمن 
می گوید: جدایی دو بازیکن از این تیم بیشتر از 
بقیه روی او تأثیر گذاشته است. کیلیان امباپه 
تأکید کرد: »الســانا برای من عمو السا بود، 
برادر بزرگی که می توانستم رویش حساب باز 

به کنم. در دوران سختی که داشتم، دیارا 
من کمک کرد. او در سطح باالیی 
بود و دقیقاً می دانست که درباره 

چه چیــزی صحبت می کند. 
بوفون هم شخصیت خیلی 
مهمی برایم بود که جدایی 
اش از تیم ما به من ضربه 

بدی زد«.

 ایگواین: دوره  سختی
 را تجربه کردم

 ورزش  پــس از گلزنی مقابل لچه، مهاجم 
یوونتوس از اینکه به جمع راه راه پوشان تورین 
بازگشته خوشحال اســت. گونزالو گایگواین 
می گوید: »دوره  سختی را به خاطر همه گیری 
ویروس کرونا و بیمــاری مادرم تجربه کردم. 
پیش از هر چیز بایــد بگویم که پس از یک 
دوره بــد، تغییری در خودم بــه وجود آوردم 

درک  کــردم که تیــم نیاز به و 
دارد  که فصل را به بهترین این 
ممکن بــه پایان ببرد. شــکل 

که  خوشــحالم 
بازگشته ام«.

 نبرد  بهداشتی صدرنشین
 و قعرنشین درخانه پیکان

 امین غالم نژاد   لیگ برتر فوتبال کشورمان 
پس از چند ماه تعویق هفته گذشته با دیدار 
عقب افتاده فوالد و استقالل آغاز شد و عصر 
امروز با انجام پنج بازی وارد هفته بیست ودوم 
می شود. شاگردان گل محمدی که در فاصله 9 
هفته تا پایان رقابت های لیگ فاصله 1۰ امتیازی 
کنندگانشان  تعقیب  نزدیک ترین  به  نسبت 
با پیکان و در  ایجاد کرده اند، حاال در تقابل 
این  کماکان  امیدوارند  قدس  شهر  ورزشگاه 
فاصله را حفظ کنند و یک قدم دیگر به کسب 
چهارمین عنوان قهرمانی پیاپی شان نزدیک تر 
شوند. وقفه طوالنی که به سبب شیوع کرونا 
ایجاد شد، نشانگر آن است که  در لیگ برتر 
تیم ها از آمادگی کامل پیش از تعطیلی لیگ 
برخوردار نیستند، اما پرسپولیس در چند بازی 

دوستانه که چند هفته پیش برگزار کرد، به 
با شهرخودرو نشان داد که  خصوص مصاف 
شرایط خوبی دارد و عزمش را برای قهرمانی 
جزم کرده است. شاید تنها نگرانی هواداران 
پرسپولیس برای دیدار مقابل شاگردان ویسی، 
نبود چند مهره تأثیرگذار این تیم و همچنین 
عدم آمادگی برخی بازیکنان که از تیم به دور 
بوده اند باشد. مصدومیت انصاری و سید جالل 
حسینی، محرومیت ترابی، عدم آمادگی بشار 
رسن و نادری مواردی است که گل محمدی 

نیز درباره آن احساس نگرانی کرده بود.

 شهرخودرو - ذوب آهن»
یکی دیگر از بازی های مهم عصر امروز تقابل 
دو تیم مشهدی و اصفهانی است. شهرخودرو 

از  یکی  و  است  لیگ  جدول  ششم  رده  در 
است؛  آسیایی  سهمیه  کسب  شانس های 
بنابراین این تیم پرمهره نیز انگیزه های زیادی 
برای انجام 9 مسابقه پایانی دارد. ذوب آهن اما 

شرایطش متفاوت است.
 این تیم پس از جدایی منصوریان یک مربی 
خارجی جذب کرد که بعد از انتشار ویروس 

است.  برنگشته  کشورمان  به  دیگر   کرونا 
ذوب آهن 22 امتیازی در رده یازدهم جدول 
است اما حاشیه امنیتی ندارد و باید در ادامه 
رقابت ها پیروز شود تا وضعیت مطمئنی در 
با  لیگ پیدا کند. در بازی رفت شهرخودرو 
یحیی گل محمدی توانست یک بر صفر ذوب 

آهن را شکست بدهد.

گزارش روز

شهرخودرو- ذوب آهن
     یکشنبه 8 تیر 1399 - 20:30 از شبکه ورزش

شاهین شهرداری بوشهر- نفت  مسجدسلیمان
یکشنبه 8 تیر 1399 - 21:00 از شبکه شما

صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم
یکشنبه 8 تیر 1399 - 21:00 از شبکه شما

پیکان - پرسپولیس
      یکشنبه 8 تیر 1399 - 21:00 از شبکه سه

تراکتور - نساجی مازندران
 یکشنبه 8 تیر 1399 -  20:15 از شبکه ورزش

ستاره  فوق  که  خبر  این  سلطان پور   امیرمحمد    
بایرن مونیخ جایزه بهترین بازیکن فصل بوندس لیگا را به 
خود اختصاص داد تقریباً هیچ کس را متعجب نکرد. رابرت 
لواندوفسکی در اوج دوران فوتبال خود قرار دارد و یکی از 
بزرگ ترین نقش ها را در ادامه موفقیت باواریایی ها و کسب 
که  مدت هاست  کرد.  ایفا  پیاپی  قهرمانی  عنوان  هشتمین 
همگان در اروپا »لِوا« را به عنوان یکی از بهترین و گلزن ترین 
این  بار دیگر  این فصل  او  و  فوتبال می شناسند  مهاجمان 
حقیقت را اثبات کرد. رابرت لواندوفسکی در این فصل یک 
رکورد تاریخی نیز به نام خود ثبت کرد و نخستین بازیکن 
تاریخ بوندس لیگا نام گرفت که در یازده بازی پیاپی گلزنی 
می کند. این مهاجم لهستانی در مقابل تمامی تیم های حاضر 
در باالترین سطح فوتبال آلمان تاکنون گلزنی کرده، و آخرین 
تیم جدیدی که دروازه آن را باز کرد تیم فورچونا دوسلدورف 
بود که به تازگی به دسته اول صعود کرده بود و لواندوفسکی 

در هفته بیست ونهم دروازه این را نیز فرو ریخت.

50 درصد کل آرا!»
قبل از بازی دیشــب مقابل وولفســبورگ که آخرین هفته 

بوندس لیگا در این فصل بود، لواندوفسکی با به ثمر رساندن 
33 گل، مقتدرانه در صدر جدول بهترین گلزنان مســابقات 
قرار داشــت تا برای چهارمین بار در پنج فصل گذشته آقای 
گل بوندس لیگا باشد. در رأی گیری که برای انتخاب بهترین 
بازیکن فصل از کارشناسان و هواداران گرفته شد، لواندوفسکی 
با اقتدار اول شــد و پس از او جیدون سانچو وینگر انگلیسی 
باشــگاه بروســیا دورتموند رتبه دوم و کارل هاورتز هافبک 

آلمانی بایرلورکوزن رتبه های دوم و ســوم را 
به خود اختصاص دادنــد. تیمو ورنر، 

امینه هاریت، ارلینگ هالند و سرج 
فهرست  بازیکنان  دیگر  گنبری 

بهترین های فصل بوندس لیگا 
بودند اما لواندوفسکی 5۰ 

درصد کل آرا را به خود 
اختصــاص داد. بایرن 
مونیخ پس از کســب 

هشــتمین قهرمانــی 
پیاپی در بوندس لیگا، این 

شــانس را دارد تا با پیروزی در فینال جام 

حذفی آلمان و همین طور ادامه 
درخشــش در لیگ قهرمانان 
اروپــا، این دو جــام را نیز به 
کارنامه این فصل خود اضافه 
کرده و دومین سه گانه تاریخ 

باشگاه را ثبت کند.

توپ طال؟ در زندگی همه »
چیز ممکن است!

بسیاری  شاید   
معتقــد 

باشند که لواندوفسکی در بهترین دوران فوتبال خود حضور 
دارد اما این مهاجم 31 ساله معتقد است: هنوز هم می تواند 
بهتــر از این عمل کند. او می گوید: »من هنوز بهترین دوران 
فوتبالم را به نمایش نگذاشــته ام. به زودی این اتفاق خواهد 
افتاد اما تمام این ها فقط یک ســری آمار و ارقام اســت. من 
مطمئنم که بهترین لحظات دوران فوتبالم به زودی فرا خواهد 
رسید و می دانم که قرارداد فعلی من با بایرن آخرین قرارداد 
من نخواهد بود. من می خواهم برای مدت طوالنی به فوتبال 

ادامه دهم و در بهترین فیزیک بدنی ممکن باقی بمانم«.
لواندوفســکی اضافه می کند: »من برای فکر کردن به آینده 
زمان زیــادی در پیش رو دارم، اما هم اکنون نیز احســاس 
خوبی دارم. ماه آگوست تولد 32 سالگی خود را جشن خواهم 
گرفت اما این بدان معنا نیست که فکر کنم یک بازیکن 32 
ساله هستم. من فقط به دنبال موفقیت در زمین فوتبال 
و خارج از آن هســتم و نمی خواهم فقط برای دو 
یا سه ســال آینده در اوج باشم، بلکه هدف من 
بسیار بلندمدت تر است. من حتی به توپ طال 
هم فکر نمی کنم، اما عقیده دارم که در زندگی 

همه چیز امکان پذیراست«.
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مد یران مد ارس غیرد ولتی به کسی وصل نیستند   ایلنا: مجتبی زینی وند ، رئیس سازمان مشارکت های مرد می و مد ارس غیرد ولتی د ر واکنش به برخورد  برخی مد یران مد ارس غیرد ولتی که د ر ایام کرونا 
به اجبار د انش آموزان ابتد ایی را به مد رسه کشاند ند ، گفت:  اگر مد رسه ای چنین کاری کرد ه باشد  مطمئن باشید  با آن مد یر برخورد  خواهد  شد . هیچ مد رسه ای از نظر ما به هیچ جا وصل نیست و مطمئن باشید  هر 

مد رسه ای که تخلف کرد ه باشد  با آن برخورد  خواهیم کرد . مد یران مد رسه غیرد ولتی نمی توانند  به کسی وصل باشند ، ما د ر برخورد  با متخلفان مسامحه ای با افراد  ند اشتیم و برای کسی وساطتی نکرد یم.

۵۶۰ خلبان اخراج شد ند ! ©
ایسنا: شرکت هواپیمایی اسکاند یناوین 
ایرالینز )SAS( از تعد یل نیروی بیش 
از ۵۰۰ نفر از خلبانان خود  تحت تأثیر 

بحران کرونا خبر د اد .
شرکت هواپیمایی اسکاند یناوین ایرالینز 
که به کشورهای نروژ، د انمارک و سوئد  
تعلق د ارد ، به تازگی با انتشــار بیانیه ای 

جد ید  اعالم کرد ه ۵۶۰ نفر از خلبانان خود  را تحت تأثیر شیوع گسترد ه و بحران 
کرونا و افت شد ید  تقاضا برای سفرهای هوایی اخراج کرد ه است.

بر اساس گزارشی که د ر وب سایت simpleflying آمد ه، با اینکه انجمن حمایت از 
خلبانان و خد مه پروازی به این اقد ام ایرالین SAS به شد ت اعتراض و انتقاد  کرد ه، 
اما به نظر می رسد  این تصمیم به مراحل نهایی رسید ه و این شرکت هواپیمایی 

قصد  د ارد  این تعد یل نیرو را اجرایی کند .
این شرکت د و ماه پیش د ر آوریل ۲۰۲۰ نیز هشد ار د اد ه بود  د ر صورتی که شاهد  
رشــد  تقاضا برای ســفرهای هوایی و احیای پروازهای د اخلی و خارجی نباشد ، 

مجبور به تعد یل نیرو و اخراج ۵هزار نفر از کارکنان و پرسنل خود  خواهد  شد .
طبق آمارهای منتشــره تعد اد  پروازهای صورت گرفته به فرود گاه های سوئد  د ر 
ماه می ۲۰۲۰ نسبت به مد ت مشابه سال گذشته ۹۸ د رصد  سقوط کرد ه است.

 محکومیت رئیس یک محفل جنایات سایبری ©
به 9 سال زند ان

فارس: مقام هــای قضایی آمریکا یک 
هکــر روس را به د لیــل مد یریت یک 
محفل آنالین جنایات ســایبری به ۹ 

سال زند ان محکوم کرد ه اند .
به گزارش انگجت، هکر روســی که د ر 
آمریکا محکوم شد ه الکسی بورکوف نام 
د ارد  و د ر ژانویه به د و مورد  کالهبرد اری 

و نقض قوانین محکوم شد ه بود .
ابتد ا قرار بود  این فرد  به ۱۵ سال زند ان محکوم شود ، اما با تقاضای فرجام خواهی 
محکومیتش به ۹ ســال زند ان کاهش یافت. محفل آنالینی که توسط این هکر 
مد یریت می شد  DirectConnection نام د ارد  و تنها با د عوت د یگر کاربران قابل 
د ســترس بود . هکرها و جنایتکاران آنالین با حضور د ر این محفل هکری برای 

فروش خد مات و اقالم مسروقه اقد ام می کرد ند .
هکر مذکور سایتی به نام Cardplanet را نیز تحت کنترل د اشت که برای فروش 
اطالعات کارت های اعتباری هک شــد ه و مســروقه بــه کار می رفت. از طریق 
کارت های هک شد ه موجود  د ر این سایت بیش از ۲۰ میلیون د الر خرید  صورت 
گرفته اســت. این هکر که د ر ســال ۲۰۱۵ د ر اســرائیل د ستگیر شد ه بود  قرار 
بود  د ر ســال ۲۰۱۷ به آمریکا فرستاد ه شــود ، اما روسیه د ر آن زمان از این کار 

جلوگیری کرد .

عروسی و عزا با چاشنی مرگ و کرونا

یک کرونایی ۴۳۰ نفر را آلود ه می کند !©
باشــگاه خبرنگاران جوان: »ابتالی 
۱۲۰ نفــر بــه کرونا د ر یک مراســم 
عروسی؛ ۵۷ هرمزگانی د ر عروسی کرونا 
گرفتند ؛ د ر مراسم تشییع جنازه ای د ر 
کهگیلویه و بویراحمد  بیش از ۲۰ خانم 
به کرونا مبتال شد ند ؛ ۷۰ نفر د ر مراسم 
عروسی د ر شهرستان قشم و ۷۳ نفر نیز 

د ر میهمانی د ر بند رعباس به کرونا مبتال شد ند ؛ ابتالی ۴۰ نفر به ویروس کرونا د ر 
یک عروسی د ر چهارمحال و بختیاری« این ها تنها چند  نمونه از اخبار ابتالی افراد  

به کرونا پس از شرکت د ر مراسم عروسی و عزاست.

عروسی هایی که بوی مرگ می د هد  »
مریم هم یکی از کسانی است که عروسی او به خاطر کرونا به عزا ختم شد ه است. 
سه هفته پیش لباس عروس به تن کرد ه بود ، فکرش را هم نمی کرد  که عروسی 
به عزا ختم شود . تازه عروسی که با همه آرزو ها و رؤیا ها راهی خانه بخت شد ه بود  
حاال د ر کمتر از یک ماه باید  رخت عزا به تن کند . احساس عذاب وجد ان، ناراحتی 
و غم تمام وجود ش را گرفته است، چرا که عزیز از د ست رفته اش پس از شرکت 
د ر مراسم عروسی او به کرونا مبتال شد ه و د ر نهایت جان خود  را از د ست د اد ه بود .

او و میهمانان شرکت کنند ه د ر عروسی نگران سایر مبتالیان به کرونا هم هستند ، 
چرا که ۴۰ نفری بر اثر شــرکت د ر این مراسم به کرونا مبتال شد ه و برخی حاال 
روی تخت بیمارستان با این ویروس منحوس و مرگبار د ست و پنجه نرم می کنند .

این د ر حالی است که ۸۰ د رصد  مبتالیان به کرونا ناقالن خاموشی هستند  که به 
راحتی می توانند  بیماری مرگبار را به د یگران منتقل کنند . شاید  خود  بی عالمت 
باشــند  و بهبود  پید ا کنند ، اما افراد  مبتال به بیماری هــای زمینه ای، کود کان و 
سالمند ان د ر معرض خطر هستند  و شرکت د ر مراسم عروسی برای آن ها به مثابه 

آغوش باز کرد ن برای مرگ های کرونایی است.

عزاهایی که با کرونا پایانی ند ارد »
مراســم عزا هم د ست کمی از عروسی ند ارد . شرکت د ر مراسم های عزا با تعد اد  
باالی افراد  که د ر برخی استان های کشور مرسوم است، هم عامل ابتال به کرونا د ر 
بسیاری از مناطق کشور محسوب می شود . خانواد ه ای که چند  هفته پیش عزاد ار 
بود ند  حاال به همراه شــماری از بستگانشــان که د ر مراسم شرکت کرد ه بود ند ، 
د وباره عزاد ار شد ه اند ، چرا که کرونا د ر مراسم عزا هم مانند  عروسی مجلس گرد انی 
می کند  و رحم ند ارد . برخی از بستگان هم پس از شرکت د ر مراسم به کرونا مبتال 
شد ه بود ند  و حاال روی تخت بیمارستان با کرونا مبارزه و آرزو می کنند  جان سالم 

به د ر ببرند  و د وباره بتوانند  عزیزانشان را ببینند  .

هر فرد  مبتال به کرونا ۴۳۰ نفر را آلود ه می کند »
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهد اشــت گفت: اگر یک فرد  آلود ه به ویروس 
کرونا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکند ، می تواند  ۴۳۰ نفر را د ر یک ماه آلود ه 
کند  و اگر فرد  آلود ه فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کند ، این عد د  به یک تا د و 

نفر کاهش پید ا می کند .
وی بیان کرد : د ر برخی اســتان ها مراســم ها به ویژه مراسم عزا با ایل و طایفه و 
شرکت ۷۰۰ تا چند  هزار نفر برگزار می شود  و افراد  د ر روز های پنجشنبه، چون 
مراسم ها ایل و تباری است، پس از شرکت د ر یک مراسم عزا به مجلس عزاد اری 
د یگری می روند  و موجب انتقال ویروس کرونا از مراسمی به مراسم د یگر می شوند .

ابتالی ۱۲۰ نفر به کرونا د ر عروسی»
حریرچی د رباره ابتالی شماری از افراد  به کرونا د ر مراسم های عروسی و عزا گفت: 
از د اد ستان های استانی د رخواست جد ی د اریم د ر بحث برگزاری تجمعات ورود  
کنند . د ر برخی اســتان ها که مراسم محلی د ارند  برخی عروسی ها و عزاد اری ها 
برگزار می شــود  و ما مورد ی د اریم که د ر یک اســتان ۱۲۰ نفر د ر یک مراسم 

عروسی به کرونا مبتال شد ند .
او د ر ســفر استانی خود  به کرد ستان د لیل اصلی شــیوع کرونا د ر این استان و 
به خصوص سنند ج را برگزاری مراسم ترحیم و عروسی و حضور افراد  د ر تجمع ها 
عنوان و اظهار کرد : به ما خبر د اد ند  د ر سنند ج مرد م مراسم عروسی را د ر کارواش 
برگزار می کنند  که چنین موضوعی شــاید  برای نخستین بار است که د ر تاریخ 

بشریت اتفاق می افتد .

برگزاری عروسی و عزا د ر روز های کرونایی بی معناست»
حریرچی برگزاری مراسم های ترحیم و عروسی را د ر شرایط بیماری کرونا بی معنا 
توصیف کرد  و گفت: اکنون زمان ارتباطات خانواد گی و تجمع نیست و از مرد م 
خواهش می کنم به خاطر حفظ سالمت خود ، جامعه و کاد ر پزشکی و د رمانی به 

توصیه ها توجه جد ی د اشته باشند .
به گفته معاون کل وزارت بهد اشت د ر ۱۸ تا ۲۴ ماه آیند ه، یعنی تا پاییز ۱۴۰۱ 
باید  بســیاری از مناسباتمان را تغییر د هیم، ان شاءاهلل بشر بر این ویروس پیروز 

می شود ، اما این پیروزی زمانبر است.

 جامعه/ اعظم طیرانی   مزاحمت های خیابانی 
قوانین  طبق  و  مزاحمت هاست  انواع  از  یکی 
جمهوری اسالمی ایران جرم محسوب می شود ، اما 
د ر بیشتر مواقع خانواد ه ها به د لیل ترس از آبروی 
خود  به مراجع قانونی گزارش نمی د هند  و همین 

عامل موجب استمرار این موضوع شد ه است.

نباید  د ر مقابل آزار خیابانی سکوت کرد »
نعمت احمد ی، وکیل پایه یک د اد گستری معتقد  
اســت وقتی آزار خیابانی رخ می د هد ، خانواد ه ها 
به د لیل تــرس از آبروی خود  بــه مراجع قانونی 
گزارش نمی د هند  و همین عامل موجب استمرار 
این موضوع می شــود . د ر ایران قانون صریحی با 
عنوان آزار خیابانی وجود  ند ارد  و قانون گذار فقط 
د ر خصوص الفاظ رکیک، توهین، افترا و... مجازات 

قانونی د ر نظر گرفته است. 
وی می گویــد : رفتارهای اجتماعــی د ر گذر زمان 
با فرهنگ ســازی تغییر می  کنند ، به عنوان نمونه 
متلک های خیابانی نسبت به گذشته بسیار کاهش 
یافته، بنابراین ما با فرهنگ سازی می توانیم رفتارهای 

زشت با عنوان آزار خیابانی را از بین ببریم.
البته براســاس ماد ه ۶۱۸ قانــون مجازات های 
اســالمی، مزاحمت های خیابانی جرم اســت و 
د ر ایــن ماد ه قانونی آمد ه »هــر کس با هیاهو 
و جنجال یا حــرکات غیرمتعارف یا تعرض به 
افــراد  موجب اخالل نظم و آســایش و آرامش 
عمومی شــود  یا مرد م را از کسب و کار بازد ارد ، 
به حبس از ســه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه 
شــالق محکوم خواهد  شد « اما متأسفانه برخی 
از بانــوان به این مســئله به عنــوان جرم نگاه 
نمی کنند  و بیشــتر آن ها ترجیح می د هند  د ر 
برابــر مزاحمت های خیابانی ســکوت کنند  و 
منفعل باشــند  که د الیل زیاد ی برای این کار 
د ارند ؛ این د الیل می تواند  شامل ترس از برخورد  
با فرد  مزاحم باشــد  یا اینکه ترجیح می د هند  با 
ســکوت خود ، به مزاحمت پایان د هند . د ر این 
میان نیز عد ه ای از بانوان ترجیح می د هند  با د اد  
و فریاد  با فرد  مزاحم برخورد  کنند ، اما معموالً 
اطرافیان نیز چند ان واکنشی نشان نمی د هند . 
اکنون این پرسش مطرح می شود  که چرا بانوان 
د ر برابر مزاحمت ها بیشــتر سکوت می کنند ؟ 
چه موانعــی وجود  د ارد  که معموالً آن ها پیگیر 

برخورد  با مزاحمان نمی شوند ؟
مزاحمت های خیابانی د ر د رجه نخست به عنوان 
یک معضل اجتماعی نگریسته می شود . معضلی 
که هم منشأ اجتماعی د ارد  و هم می توان د الیل 

روان شناختی برای آن عنوان کرد . 

»هم باشی های سیاه«»
اســتاد   مقد م،  قرائی  امان 
اجتماعی  آسیب شناســی 
نیز  خوارزمــی  د انشــگاه 
د الیــل  خصــوص  د ر 
جامعه شناسی مزاحمت های 

خیابانی به عنوان یک رفتــار ناهنجار اجتماعی 
می گوید : مزاحمت های خیابانی انواع مختلفی د ارد  
و به چند  د ســته تقسیم می شود . د سته نخست 

مزاحمتی اســت که عاشــق 
برای معشــوق ایجاد  می کند  
و د ســته د وم افراد  مشکل د ار 
و بد  سرپرســتی که به لحاظ 
فرهنگی  شخصیتی،  تربیتی، 
طبقــات  د ر  خانواد گــی  و 
پایین اجتماعی قــرار گرفته 
ایجاد   بانــوان مزاحمت  برای 
می کننــد  و اصــوالً به لحاظ 
میزان  چه  هر  جامعه شناسی 
این محرومیت ها بیشتر باشد  

میزان مزاحمت های خیابانی نیز 
افزایش می یابد . 

وی افزایش ســن ازد واج جوانان، ترویج فرهنگ 
بی بنــد  و باری از ســوی رســانه های بیگانه و 
تنوع طلبی د ر بین مرد ان را از د یگر عوامل بروز 
مزاحمت های خیابانی برمی شمارد  و می افزاید : 
د ر برخی مواقع نیز سهل انگاری زنان و د خترانی 
که با پوشــش و آرایش نامناســب وارد  جامعه 
می شوند  موجب افزایش و تکرار مزاحمت ها د ر 

جامعه می شود . 
به گفته ایــن آسیب شــناس اجتماعی هر چه 
اخالقیــات و معنویــات د ر جامعــه کمرنگ تر 
شــود ، بی بند وباری و مزاحمت های خیابانی نیز 
افزایش می یابد  که یکی از نشانه های بی توجهی 
بــه اخالقیــات و معنویات افزایش رو به رشــد  
»هم باش های ســیاه« اســت کــه نتیجه ای جز 
ســیاهی و تباهی د ر جامعه ند ارد  و به اشتباه از 
آن با عنوان ازد واج ســفید  یاد  می شــود . بر واژه 
اشــتباه د ر این هم باشی های ســیاه باید  تأکید  
کرد  چرا که اگر ازد واج اســت باید  پیوند  شرعی، 

قانونی و عرفی باشد  و اگر سفید  
است باید  عاقبت خوبی به همراه 
د اشته و موجب عاقبت بخیری 
این  افراد  شــود ،اما متأســفانه 
»هم باشــی های سیاه« نتیجه ای 
جز تباهی و بــی بند وباری د ر 
پی نــد ارد  و د ر هــر جامعه ای 
که رواج یافته عــالوه بر ترویج 
روابــط نامشــروع و شکســته 
شــد ن قبح اخالقیات، تخریب 
بی مسئولیتی،  خانواد ه ها،  بنیان 
بی تعهــد ی و ناامنــی اجتماعی 
افزایش یافته و مزاحمت هــای خیابانی یکی از 

مصاد یق بارز ناامنی اجتماعی محسوب می شود .

 مرد م از حقوق خود  آگاه باشند  »
و مطالبه قانونی کنند 

د کتــر قرائی مقد م با اشــاره به اینکه ســکوت، 
مزاحمت هــا را بازتولید  می کنــد ، اد امه می د هد : 
بخشــی از مزاحمت های خیابانی بــرای زنان و 
د خترانی اتفاق می افتد  که پوشش و رفتار مناسبی 
د ر جامعــه ند ارند ، اما وقتی بی بند و باری و ناامنی 
اجتماعی افزایش یابد ، امنیت زنان و د ختران نجیب 
و حتی خانم های سالمند  هم تهد ید  می شود  که د ر 
بســیاری از مواقع به د لیل بی اطالعی از قوانین، 
برخورد  نامناسب برخی از مجریان قانون و یا حفظ 
آبروی خود  و خانواد ه ســکوت می کنند  و همین 
مسئله موجب افزایش این مزاحمت ها خواهد  شد . 
این وظیفه رسانه هاســت که با آموزش های الزم، 
مرد م را با قوانین آشــنا کنند  تا نسبت به حقوق 
خود  د ر جامعه آگاه باشــند ، زیــرا وقتی مرد م از 

حقوق خود  آگاه شــوند  و از طریــق قانون آن را 
مطالبه کنند  کسی جرئت نخواهد  کرد  به حقوق 

آن ها تعرض کند . 

 باید  از طریق قانون »
به آن ها د رس عبرت د اد  
احمد ی،  ابوطالبــی  تقی 
تخصصــی  د کتــرای 
روان شناســی تربیتی نیز 
د ر این خصوص می گوید : 
مزاحمت هــای خیابانــی 

نوعی ناهنجاری رفتاری اســت که د ر هر جامعه 
تعاریــف خاص خــود  را د ارد  و مورد  تأیید  هیچ 
فرهنگی نیســت. به همین د لیل با افراد  خاطی 
د ر همه کشــورها با توجه به قوانین جاری آن ها 

برخورد  می شود . 
وی می افزاید : د ر کشــور مــا نیز به د لیل عقاید  
فرهنگی و فرهنگ د ینی، انسان ها حریمی د ارند  
که باید  از ســوی خود  فرد  و ســایر افراد  جامعه 
حفظ شــود  و هرچه افراد  بیشتر حریم خود  را 
حفظ کنند ، کمتر مورد  مزاحمت قرار می گیرند ، 
مگر د ر موارد  اســتثنایی که از روی عمد  اتفاق 
می افتــد  و مقاومت فرد  تأثیــری د ر رفتار افراد  
خاطی ند ارد  و باید  از طریق قانون به آن ها د رس 

عبرت د اد . 
ابوطالبــی احمد ی کمرنگ شــد ن اعتقاد ات و 
منش د  ینی را از عوامل بی توجهی به حریم خود  
و د یگــران می د اند  و اد امــه می د هد : بی توجهی 
به اخالقیات و ســبک تربیت د ینی و اســالمی 
زمینه ساز تنوع طلبی و د یگرخواهی های افراطی 
د ر نســل جوان و نوجوان کشور شد ه که هرچه 

باورهای د ینی و فرهنگ زند گی اجتماعی افراد  
ضعیف تر و پایین تر باشــد  ناهنجاری ها د ر رفتار 
آن ها بیشتر خواهد  بود ؛ تجاوز به حریم د یگران و 
مزاحمت های خیابانی یکی از این ناهنجاری های 

رفتاری محسوب می شود . 

حریم و حرمت از یک جوهر هستند »
این د کترای روان شناسی می گوید : د ر برخی مواقع 
مزاحمت های خیابانی بــه د لیل ناهنجاری های 
رفتاری پسرهای نوجوان و جوان است و ارتباطی 
با رفتار و پوشش بانوان ند ارد  و د ر بیشتر مواقع 
با بی توجهی به فرد  خاطــی خاتمه می یابد . اما 
با توجه به اینکه حریــم و حرمت از یک جوهر 
هســتند  و زنان و د خترانی که نسبت به پوشش 
خــود  د انش و نگرش د ارند  و این د انش و نگرش 
د ر رفتار آن ها متجلی می شــود  به ند رت مورد  
مزاحمت د یگران قرار می گیرند ، باید  گفت بخشی 
از این مزاحمت ها به د لیل رفتار و پوشش برخی 
از خانم ها د ر جامعه اتفاق می افتد  که ناخواسته 
و یا ند انسته موجب می شوند  د یگران ترغیب به 
تجاوز به حریم آن ها شوند ؛ این جایی است که اگر 
بخواهیم مزاحمت ها کاهش پید ا کند  باید  بیشتر 
به آن توجه کنیــم تا افراد  خاطی به خود  اجازه 
ایجاد  مزاحمت ند هنــد ، چرا که د ر جامعه زنان 
و د خترانی که پوشش و رفتار مناسب تری د ارند  
مزاحمت های کمتری برای آن ها ایجاد  می شود  
و اگر هم مزاحمتی ایجاد  شود  با مقاومت مواجه 
خواهد  شد  و د وامی نخواهد  د اشت، ضمن آنکه 
این قبیل بانوان به د لیل اعتماد  و اطمینانی که 
خانواد ه به آن ها د ارند  از طرح شکایت اِبایی ند ارند  
و با طرح شــکایت به مراجع قانونی از تکرار آن 

پیشگیری می کنند . 
ابوطالبی احمد ی با اشــاره بــه اینکه د ر برخی 
مواقــع مزاحمت هــای خیابانی به عشــق های 
خیابانــی و یا حتی ازد واج هم منجر می شــود ، 
می گوید : آنچه حائز توجه است اینکه عشق های 
خیابانی، عشــق های کاغذی هستند  که با یک 
جرقه کوچک شــعله ور شد ه و د ر مد ت کوتاهی 
به خاکستر تبد یل خواهند  شد . د رحالی که عشق 
واقعی مانند  د رختی تنومد  اســت که حتی اگر 
د چار حریق شود  به طور کامل نخواهد  سوخت و 
می توان از ُکند ه آن استفاد ه کرد  و ُکند ه آن هم 
د ر صورت سوختن، خاکستر نمی شود  و می توان 
از آن به عنوان زغال اســتفاد ه کرد . بنابراین اگر 
رابطه ای با بی توجهی به حریم طرف مقابل آغاز 
شود ، توأم با احترام نخواهد  بود  و هرگز نمی توان 

به بقا و د وام آن امید وار بود .
به گفته وی د ر مناطق و استان هایی که باور های 
د ینی و مذهبی قوی تر و سبک تربیتی مقتد رانه 
والد ین -آزاد ی محد ود  تــوأم با احترام- حاکم 
است، باورهای اخالقی و اعتقاد ی نهاد ینه شد ه 
و د ر پی آن ناهنجاری های رفتاری د ر نوجوانان 
و جوانان مشــاهد ه نمی شــود  و یا بسیار اند ک 
اســت، چرا که افراد  جامعه برای ناموس مرد م 
احترام قائل می شــوند  و همین نگرش مانع از 
رفتارهای ناهنجاری نظیر مزاحمت های خیابانی 

خواهد  شد .  

راهکارهای کارشناسان برای جلوگیری از بروز مزاحمت های خیابانی

سکوت، مزاحمت ها را باز تولید  می کند 

هرچه باورهای 
د ینی و فرهنگ 

زند گی اجتماعی 
افراد  ضعیف تر 

و پایین تر باشد  
ناهنجاری ها د ر 

رفتار آن ها بیشتر 
خواهد  بود  

بــــــرش
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دستچین

به صراحت پشت بام خوابی را تکذیب می کنیم!
برنا:حسام عقبایی، نایب رئیس اتحاد یه مشاوران امالک، گفت: 
پشــت بام خوابی را که د ر شــبکه های مجازی د ست به د ست 
می شــود  به صراحت رد  می کنم؛ چراکــه فقط یک بزرگنمایی 
مشکالت حوزه اجاره نشینی است و چنین چیزی را نه د ر تهران 
و نه د ر شهرســتان ها ند اشتیم. حاشیه و جنوب شهر را بررسی 

مید انی کرد یم و نتیجه گرفتیم چنین چیزی وجود  ند ارد .

کم کاری صد ا و سیما د رباره آتش سوزی ها
ایســنا: احمد  رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع معتقد  است: اراد ه همه جانبه ای برای پیشگیری 
از آتش سوزی د ر کشور وجود  ند ارد . صد ا و سیما می تواند  د رباره 
راه های کاهش احتمال وقوع آن فرهنگ سازی کند  اما متأسفانه 
کم کاری کرد ه و مرد م را به اند ازه کافی د رزمینه کارهایی که نباید  

د ر طبیعت انجام د هند ، آگاه نمی کند .

رفاهوخدماتاجتماعی

رئیس کمیته امد اد  توضیح د اد 
ماجرای واریز ۵۰ میلیون تومان 

به حساب مد د جویان 
 ایسنا    رئیس کمیته امد اد  امام  خمینی)ره( 
هرگونه ارتباط واریز مبلغ ۵۰ میلیون تومان به 
حساب مد د جویان منطقه قلعه گنج با کمیته 
امد اد  را رد  کرد . سید  مرتضی بختیاری د ر حاشیه 
مراسم افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری سازمان 
آتش نشــانی گفت: چهارشنبه گذشته قرار بود  
به کارت مد د جویان کمیته امد اد  و بهزیستی با 

کمک  د ولت بسته غذایی واریز شود .
وی افــزود : اما اتفاقی مبنی بــر واریز مبالغی 
به حســاب مد د جویان این منطقه رخ د اد  که 

بالفاصله بانک مرکزی جلو آن را گرفت.
رئیس کمیته امد اد  با اشــاره به اینکه االن هم 
کارشناســان بانک مرکزی د ر حال ریشه یابی 
قضیه هســتند ، تصریح کرد : این موضوع هیچ 
ارتباطی با کمیتــه امد اد  ند ارد . البته تعد اد  این 
مــوارد  باال نبود ه اما نفس قضیه مهم اســت و 
حساسیت بانک مرکزی هم روی نفس این عمل 

است که چرا این اتفاق افتاد ه است.

آموزش

وزیر علوم:
اختیاری د ر تغییر قانون 

سهمیه ها  ند اریم
 ایســنا    د کتر منصور غالمــی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری به آخرین وضعیت اصالح 
ســهمیه  پذیرش د انشــجویان د ر د انشگاه ها 
اشاره و اظهار کرد : اعمال سهمیه های پذیرش 
د ر د انشــگاه ها یک قانون اســت و تا زمانی که 
این قانون عوض نشــود ، ما اختیاری د ر تغییر 
آن ند اریم. وی تصریح کــرد : ما این موضوع را 
از طریق مجلس شورای اسالمی، شورای عالی 
انقالب فرهنگــی و د ولت پیگیری کرد یم، ولی 
متأســفانه به مصوبه ای که تغییری د ر زمینه 

سهمیه ها ایجاد  کند ، نرسید یم.
وزیر علوم خاطرنشــان کرد : هنوز با نمایند گان 
فعلی مجلــس صحبتی د ر خصــوص اصالح 
سهمیه  ورود  به د انشگاه ها ند اشتیم، چرا که این 
مجلس تا کنون د رگیر انتخابات کمیسیون ها 
بود ، اما قطعاً باید  د ر مجلس طرح و بررسی شود ؛ 
چرا که ممکن اســت این موضوع را د ر مجلس 

فعلی بتوان بهتر از مجلس قبلی پیش برد .

خانهوخانواده

معاون سازمان بهزیستی خبر د اد 
زمان غربالگری بینایی کود کان 

۳ تا ۶ ساله تغییر کرد 
 ایســنا    معاون پیشــگیری از معلولیت های 
سازمان بهزیستی کشور از تغییر زمان بند ی و نحوه 
اجرای طرح غربالگری بینایی کود کان ۳ تا ۶ ساله 

خبر د اد .
مینو رفیعی با اشاره به هشد ارهای وزارت بهد اشت 
مبنی بر احتمال اوج گیری شیوع بیماری کرونا د ر 
نیمه د وم سال گفت: تاریخ اجرای برنامه کشوری 
پیشگیری از تنبلی چشم د ر کود کان از ۱۵ تیر تا 
پایان مهرماه است. د ر سال های گذشته این برنامه 
د و ماه اد امه د اشــت که بــا توجه به پروتکل های 

جد ید ، این مد ت به چهار ماه افزایش می یابد .
معــاون پیشــگیری از معلولیت های ســازمان 
بهزیستی کشور همچنین با اشــاره به اینکه د ر 
استان های گرمســیر زمان اعالم شد ه تا یک ماه 
قابل تمد ید  است، خاطرنشان کرد : برای به حد اقل 
رساند ن تماس های بین فرد ی، غربالگری د ر سال 
جاری صرفاً با د ستگاه انجام می شود  و استفاد ه از 

چارت E د ر پایگاه های غربالگری ممنوع است. 

محیطزیست

یک عضو هیئت علمی د انشگاه:
 خشکسالی 

پایان یافته است
 ایرنا    احمد  میرباقــری فیروزآباد ی، عضو 
هیئت علمی د انشکد ه عمران و محیط زیست 
د انشگاه خواجه نصیرالد ین طوسی معتقد  است: 
بارند گی های اخیر ســبب شــد ه تا سال های 
زیاد ی )۳۰ ســال آیند ه( د ر کشور کمبود  آب 
ند اشته باشیم. همچنین بیشتر سد ها پر شد ه 
و د وباره تا جایی که سد ها سرریز کند  بارند گی 

خواهیم د اشت.
وی با اشــاره بــه بارند گی های شــد ید ی که از 
فرورد ین د ر حال بارش است، اظهار کرد : د ر ایران 
تغییر اقلیم اتفاق افتاد ه و کشور وارد  ترسالی شد ه و 

همچنان بارند گی ها اد امه خواهد  د اشت.
عضو هیئت علمی د انشــگاه خواجه نصیرالد ین 
طوسی با بیان اینکه خشکسالی پایان یافته و هیچ 
کمبود  آبی ند اریم، اظهار کرد : تنها مسئله کشور 
کمبود  تصفیه خانه هاســت اما می توان ظرفیت 
تصفیه خانه ها را با فیلترهای شنی افزایش د اد  تا 

مشکل آب آشامید نی نیز برطرف شود .

گردشگری

مد یرعامل کانون جهانگرد ی و اتومبیلرانی:
 گواهی نامه های ایرانی 

د ر 17۵ کشور معتبر است
 فارس    مد یرعامل کانون جهانگرد ی و اتومبیلرانی 
کشور می گوید : گواهی نامه های ایران د ر ۱۷۵ کشور 
د نیا د ارای اعتبار است. حسین اربابی د رباره صد ور 
گواهی نامه های بین المللی توسط این کانون اظهار 
کرد : ساالنه حد ود  ۱۵۰ هزار قطعه اسناد  بین المللی 
اعم از د فترچه مالکیت و گواهی نامه پایه یک و سه 
رانند گی و گواهی نامه موتورسیکلت توسط کانون 
جهانگرد ی و اتومبیلرانی برای ترد د  های بین المللی 
هموطنان صاد ر می شــود . وی با اشاره به اینکه از 
۲۰۵ کشور د نیا تنها د ر ۳۰ کشور گواهی نامه ایران 
پذیرفتنی نیست، گفت: البته برخی از کشورها مانند  
چیــن گواهی نامه هیچ کشــوری را برای ترد د  د ر 
کشورشــان قابل قبول نمی د انند . اربابی بیان کرد : 
معتبرترین مد رک بین المللی ایــران گواهی نامه 
اســت که بد ون هیچ پرسشــی این گواهی نامه ها 
قابل اســتفاد ه هســتند . وی گفت: هزینه صد ور 
گواهی نامه های یکساله ۱۴۲ هزار و گواهی نامه های 

سه ساله ۴۳۰ هزار تومان است.

فراسو

برداشتآزاد
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پروانه هیچ مرکز مشاوره ای باطل نشد ه است
ایسنا: مجید  رضازاد ه، معاون ســازمان بهزیستی د رباره انتشار 
برخی اخبار د ر خصوص اینکه روان شناســان و مشاورانی که د ر 
فضای مجازی فعالیت می کنند ، اگر از هشتگ هایی مثل غیرت، 
ناموس، مرد ساالری، قتل ناموسی و زن کشی استفاد ه کنند ، توسط 
سازمان نظام روان شناسی اخطار می گیرند ، گفت: این سازمان هیچ 

فشاری بر مراکز مشاوره ند اشته و پروانه ای نیز باطل نشد ه است.

ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی د ر کشور
مهر:سید  حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مد د کاران اجتماعی 
ایران به ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی د ر کشور اشاره کرد  
و گفت: وزارت امور اجتماعی با هد ف حذف ساختارهای موازی 
ایجاد  شود . به د نبال بزرگ تر شد ن ساختار د ستگاه های اجتماعی 
نیستم، ولی نیاز د اریم همه کشــور د ر امور اجتماعی با رویکرد  

اجتماعی، نه امنیتی و سیاسی فعالیت مؤثر د اشته باشند .

احتمال طرح د وفوریتی مجلس برای تسهیل ازد واج جوانان
فارس: یوســف د اود ی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: 
تعد اد ی از قوانین مصوب برنامه ششم اجرایی نشد ه اند  و مجلس 

مصر است اجرایی شوند . 
مجلس می تواند  د ر قالب طرح د وفوریتی نواقصی که د ر قوانین و 
همچنین حمایت بیشتر از جوانان برای ازد واج د ر شرایط فعلی 

وجود  د ارد  را ارائه و به تصویب برساند .

تأخیر ۱۵ ساله د ولت د ر اجرای قانون تسهیل ازد واج
خانه ملت:علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس از تأخیر ۱۵ ساله د ولت د ر اجرای قانون تسهیل ازد واج 
جوانــان انتقاد  کرد  و گفت: تنها یک بند  این قانون که د ر مورد  
وام ازد واج است آن هم ناقص اجرا شد ه، د ر حالی که این قانون، 
قانونی کامل است که د ر صورت اجرا می تواند  د غد غه های جوانان 

را برطرف کند .
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید  

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشید 

اوقاتشرعیبهافقمشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید 

اذان صبح فرد ا

اذان مغرب

طلوع خورشید 

ذکرروزاوقاتشرعیبهافقتهران
)صد  مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

آنگال مرکل:

اروپابایدبهجهانبدونآمریکافکرکند
  جهان  صد راعظم آلمــان روز جمعه د ر مصاحبه ای 
با 6 روزنامه اروپایی بــا مطرح کرد ن بحث نفوذ جهانی 
آمریکا، از کشور های اروپایی خواست د رباره خروج آمریکا 
از »نقش رهبری جهان« بیند یشند . به نوشته اسپوتنیک، 
آنگال مرکل د ر این مصاحبه عنوان کرد : ما با این د انش 
خاص رشد  کرد ه ایم که آمریکا می خواسته قد رت جهان 
باشــد . اگر آمریکا اکنون بخواهد  از آن نقش آزاد ی اراد ه 
خود  خارج شود ، ما مجبور خواهیم بود  د رباره آن عمیقاً 
بیند یشیم. صد راعظم آلمان به هزینه های نظامی برلین 
اشــاره کرد  و گفت: »ما مجبوریم برای امر د فاع بیشــتر 
هزینه کنیم«. وی افزود : »ما د ر ســال های اخیر به طور 
چشــمگیری هزینه )د فاعی( را افزایــش د اد ه ایم و این 
مســیر را اد امه خواهیم د اد  تا قابلیت های نظامی خود  را 
ارتقا د هیم«. آنگال مــرکل د ر مورد  ناتو نیز به اظهارنظر 
پرد اخت و گفت: »د الیل قانع کنند ه ای برای متعهد  ماند ن 
بــه یک جامعــه د فاعی فرا آتالنتیک و چتر هســته ای 
مشــترک ما وجود  د ارد  و مطمئناً اروپا نسبت به د وران 
جنگ سرد  باید  فشار بیشــتری را تحمل کند «. وی د ر 
پایان صحبت هایش خواســتار مذاکره سازند ه با روسیه 
شد  و گفت د الیل خوبی برای این کار وجود  د ارد . مرکل 

همچنین با اشاره به حضور سربازان آمریکایی د ر آلمان 
مد عی شد  حضور نیرو های آمریکایی د ر خاک این کشور 
نه تنها به محافظت از منافع آلمان و بخش اروپایی ناتو 

که به محافظت از منافع آمریکا نیز کمک می کند .
کارشناســان معتقد ند  تنش ها میــان صد راعظم آلمان 
و رئیس جمهور آمریکا ضعف هایــی جد ی را د ر عرصه 
روابط میان اروپا و آمریکا نمایان کرد ه است. آن ها بر این 
باورند  یا آمریکای امروز آن قد ر ضعیف شد ه که د یگر توان 
حمایت از متحد ان خود  را ند ارد  و یا اروپا آن قد ر وابسته 
به آمریکا بود ه که توان حفظ اســتقالل خود  را ند ارد . به 
نظر می رسد  این اتفاقات منجر به نزد یکی بیش از پیش 
اروپا به شرق و شــکل گیری فاصله جد ی با غرب شود . 
کشمکش ها میان آلمان و آمریکا از آنجایی آغاز شد  که 
ترامپ از آلمان د رخواســت اعزام نیرو به خلیج فارس را 
د اشت. پس از آن د ر نامه ای به اعضای ناتو نیز د رخواست 
افزایش ســهم آن ها د ر هزینه های این سازمان نظامی را 
کرد ه بود  که هر د و با مخالفت مرکل روبه رو شد . د ونالد  
ترامپ د ر واکنش به ایــن تصمیم اعالم کرد ه بود  قصد  
د ارد  تعد اد  سربازان این کشور د ر آلمان را از ۳۴ هزار به 

۲۵ هزار نفر کاهش د هد .

فارس: کره شمالی، آمریکا را به یک حمله هسته ای 
تهد ید  و تأکید  کرد : این کار تنها راه باقی ماند ه برای 

مقابله با تهد ید های د ولت د ونالد  ترامپ است.
المیاد ین: منابع امنیتی لبنان از د ســتگیری ۴۰ 
عنصر خرابکار د ر بیروت با تابعیت های مختلف خبر 
د اد ند  که د ر بازجویی ها اعالم کرد ه اند  از ۲۰روز پیش 

د ست به اعمال خرابکارانه زد ه اند .

برنی سند رز:
 آمریکا باید  بود جه نظامی ©

را به نفع مرد م کاهش د هد 
جهان: برنی سند رز با انتقاد  
از تالش ترامــپ برای لغو 
قانــون اوباماکر تأکید  کرد : 
رئیس جمهــوری آمریــکا 
پوشــش  افزایش  جای  به 

خد مات د رمانی د ر بحبوحه کرونا، به لغو پوشــش 
سالمت میلیون ها آمریکایی مباد رت کرد ه است. او 
نوشت: الزم است ما بود جه نظامی خود مان را ۱۰ 
د رصد  کاهش د هیم و این پول را د ر نیازهای انسانی 
ســرمایه گذاری کنیم. میلیون ها آمریکایی شغل و 
بیمه د رمانی خود شــان را از د ست د اد ه اند . ما باید  
برنامه ملی بیمه اجتماعی د ر آمریکا را به گونه ای 
تقویت کنیم که تمام هزینه های پیش بینی نشد ه 

مراقبت های بهد اشتی را پوشش د هد . 
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مخالفت اروپا با د رخواست آمریکا 
حزب اهلل تروریست نیست 
جزوی از د ولت لبنان است

ایسنا: اتحاد یه اروپا د رخواست قانون گذاران 
آمریکایی برای تروریستی خواند ن حزب اهلل 
لبنان را رد  کرد . ســخنگوی اتحاد یه اروپا د ر 
پاسخ به سناتورهای جمهوری خواه و د موکرات 
آمریکا گفت: شــاخه سیاسی حزب اهلل جزو 
جد انشد نی از صحنه سیاسی لبنان است و با 
توجه به پیچید گی توازن سیاسی میان جوامع 
لبنان و وضعیت شکنند ه منطقه، اتحاد یه اروپا 
همچنان معتقد  است مشارکت د ر گفت وگوی 
سازند ه با همه احزاب سیاسی د ر این کشور، 
همچنان کلید ی برای ثبات لبنان است. وی 
افــزود : اتحاد یه اروپا به کار خود  با کل د ولت 

لبنان اد امه خواهد  د اد .

قد رت نمایی الکاظمی نتیجه مطلوبش را ند اشت©
بامد اد  جمعه تعد اد ی از نیروهای ســرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی 
احتمالــی نظامیان آمریکایی به یکی از مقرهای کتائب حزب اهلل -تیپ ۴۵- د ر 
جنوب بغد اد  یورش برد ند  و تعد اد ی از این نیروها را بازد اشــت کرد ند . به د نبال 
این رخد اد  و تشنج، حشد  نیز بخشی از نیروهای نظامی خود  را به سمت منطقه 
سبز )جایی که سفارت آمریکا و نخست وزیری قرار د ارد ( سوق د اد . د ر نهایت و 
به د نبال باال گرفتن حساسیت این رخد اد  و با وساطت های رد ه باالی سیاسی، 
نیروهای بازد اشــت شد ه کتائب آزاد  شد ند  و د فتر نخست وزیری اعالم کرد  این 

اقد ام به اشتباه صورت گرفته بود !
د ر این میان چند  نکته قابل ذکر است:

تنــش نظامی میان گروه های مقاومت و حشــد  د ر عراق )با پرچمد اری کتائب 
حزب اهلل( و نظامیان آمریکایی از ماه ها پیش باال گرفته اســت. آمریکا کتائب را 
بازوی نظامی ایران د ر عراق می د اند  و به د نبال تضعیف بنیه نظامی آن هاســت. 
د ر حمله های خمپاره ای گاه و بیگاه علیه الخضراء و ســفارت آمریکا و مقرهای 
نظامی د یگر این کشور نیز انگشت اتهام واشنگتن همیشه به سمت این نیروها 
بود ه و این عملیات نیز با اد عای نگهد اری سالح د ر این مقر و د ست د اشتن این 

افراد  د ر حمله های اخیر انجام شد .
ایــن عملیات عالوه بر آنکه می توانــد  پیامی از الخضراء به ایــن گروه ها برای 
قد رت نمایی باشد ، اشاراتی از الکاظمی به واشنگتن مبنی بر مصمم بود ن د ولت 
جد ید  برای همکاری های جد ی و سطح باال د ر آستانه سفر او به ایاالت متحد ه 
را نیــز د ارد . عالوه بر اینکه وی را به عنوان فرد ی مصمم برای کنترل گروه ها و 

سالح د ر د ست آنان نشان می د اد .
از ســوی د یگر ایجاد  یک د وگانه میان گروه های مقاومت و حشــد  با نیروهای 
مســلح عراق مانند  مبارزه با تروریســم یا ارتش، یکی از اهد اف آمریکایی ها د ر 
ماه های بحرانی اخیر بود ه اســت. د ســتگاه مبارزه با تروریسم جایگاه خوب و 
محبوبی د ر میان مرد م عراق د ارد  و ایجاد  د رگیری میان این نیروها با گروه های 
مقاومت، می تواند  منجر به بروز اختالف و تنش   میان آن ها و ســرایت د اد ن آن 
به افکار عمومی و ایجاد  یک مطالبه هد ایت شد ه برای خلع سالح برخی گروه ها 

و برخورد  با آن ها باشد .
قد رت نمایی الکاظمی نتوانست نتیجه مطلوب را برای او د اشته باشد . نیروهای 
حشــد  اقد ام متقابل برای ورود  به الخضراء انجام د اد ند . د ر خبری تأیید  نشد ه، 
الکاظمی مجبور به عذرخواهی شد  و ضمن اشتباه خواند ن د ستور صاد ره برای 
حمله به مقر کتائب، بازد اشت شــد گان را آزاد  کرد  تا ناخواســته نشان د هد  د ر 
جایگاه یک مقام ســابق ارشد  امنیتی محاسباتش د چار ضعف و اشتباه  است و 
تکــرار این موارد  می تواند  جایگاه او را تضعیف کند  و او را فرد ی شــتاب زد ه د ر 
اتخاذ تصمیمات نشان د هد . با این حال اقد ام الکاظمی حتی اگر برای سنجش 
واکنش احتمالی حشد  نسبت به اقد ام های اینچنینی د ر آیند ه بود ه باشد ، پاسخ  
حشد ، محکم و احتماالً غیرقابل انتظار برای نخست وزیر بود ه است. کما اینکه 
آنچه  روی د اد  می تواند  به افزایش بیشــتر بی اعتماد ی میان برخی جریان های 
سیاســی و نظامی مخالف الکاظمی و گسترد ه تر شد ن این اختالف ها و تبعات 

سیاسی و امنیتی د ر عراق منجر شود .

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳768۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲۵87   )۰۵۱(
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  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰8۵  )۰۵۱(
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عکسنوشت

رئیسجمهورنگهبانمجسمههارئیسجمهورنگهبانمجسمهها
د ر حالی که بســیاری د ر آمریکا از فقر و نژاد پرســتی د لخور هستند ، رئیس 
جمهور آمریکا بامد اد  شــنبه د ر پیامی د ر توییتر نوشت: من د ستور اجرایی 
بســیار قوی برای حفاظت از بناها، یاد بود ها و مجسمه های آمریکا و مبارزه 
با خشــونت های مجرمانه اخیر امضا کرد م. د ونالــد  ترامپ د ر اد امه این پیام 
توییتری نوشت: زند ان های طوالنی مد ت برای این اقد ام های غیرقانونی علیه 
کشور بزرگمان د ر انتظار است. معترضان د ر سراسر آمریکا د ر روزهای گذشته 
به شمار زیاد ی از مجسمه های مربوط به شخصیت های نماد  د وران برد ه د اری 

حمله کرد ه و آن ها را سرنگون کرد ند .

یک رسانه آمریکایی اد عا کرد حجت تمامی با خود مختارهاسخنگوی عبد اهلل عبد اهلل:
چالش های د اخل حکومت 

مانع پیشرفت امور است
 آنتیفا امروز باید  سیاتل

 را تخلیه کند 
روسیه به طالبان جایزه 

می د هد  تا آمریکایی بکشند 
آواپرس: خان زمان مد بر، از سخنگویان 
عبد اهلل عبد اهلل اعالم کرد : هنوز مشکالت 
و چالش هایــی د ر د اخل حکومت وجود  
د ارد  که مانع پیشــرفت کارها می شــود ؛ 
از جمله قرار بود  ســه معاون این شــورا 
د ر هماهنگی و مشورت با رئیس جمهور 
معرفی شــوند ، اما متأســفانه هنوز هیچ 
گامی د ر این راســتا برد اشته نشد ه است. 
او اضافه کرد ه اســت: طرف مقابل پایبند  
به توافق نامه سیاسی نیست. با وجود  این، 
تالش ها جریــان د ارد  تا اعضای کابینه و 
مسئوالن تمام بخش ها د ر هفته جاری و 

یا هفته آیند ه معرفی شوند .

آسوشیتد پرس: شــهرد ار شهر سیاتل 
آمریکا د ر نشســتی که با معترضان گروه 
آنتیفا د اشــت به آن ها تا امروز مهلت د اد  
مناطق تصرف شــد ه را پس بد هند . این 
نشست پس از آن برگزار شد  که گروهی 
د ولتی با تجهیزات ســنگین وارد  منطقه 
خود مختار تشکیل شد ه توسط معترضان 
د ر سیاتل شد ند ، اما با معترضانی که روی 
زمین د راز کشــید ه بود ند  مواجه شد ه و 
برگشــتند . منطقه خود مختار معترضان 
د ر سیاتل پس از د رگیری ها با پلیسی که 
علیه آن ها از گاز اشــک آور استفاد ه کرد ، 

تشکیل شد .

یورونیوز: روزنامــه نیویورک تایمز مد عی 
شد ه: مقام های اطالعاتی آمریکا به این نتیجه 
رســید ه اند  که یک واحد  از اطالعات ارتش 
روســیه به شــبه نظامیان مرتبط با طالبان 
برای کشتن نیروهای ائتالف د ر افغانستان 
جایزه پیشنهاد  د اد ه بود . این مقام ها گفتند : 
گمان می رود  شبه نظامیان یا عناصر مجرم 
مسلح که از نزد یک با آن ها همکاری د ارند ، 
مقد اری از پول جایزه را گرفته اند . ۱۲ نیروی 
آمریکایی ســال ۲۰۱9 د ر جریان د رگیری 
با این شبه نظامیان کشــته شد ند  اما هنوز 
مشخص نیست کد ام یک از این موارد  با ظن 

د ریافت جایزه بود ه است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سید رضا قزوینی غرابی/ کارشناس مسائل بین الملل

بدونتیتر

خبرکوتاه

چهره

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

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قد س:
  سید  محمود  مرویان حسینی 

  سرد بیر:
  امیر جلیلی نژاد 

یکشنبه 8 تیر 1399  6 ذی القعد   ه 1441 28 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9279

نتانیاهو خطاب به محمود  عباس:
 فقط سه شهرک را می گیریم©

تسنیم: نخست وزیر رژیم اشغالگر قد س د ر پیامی 
به رئیس تشــکیالت خود گرد ان فلسطین، به وی 
گفته است: طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
تنها شامل د و یا ســه شهرک صهیونیست نشین 
می شود . این پیام توسط یوسی کوهن، رئیس موساد  
و عبد اهلل د وم، پاد شاه ارد ن به محمود  عباس، رئیس 
تشــکیالت خود گرد ان فلسطین تحویل د اد ه شد ه 
است. شبکه ۱۲ تلویزیون اســرائیل احتمال د اد ه 
د و شهرک ذکر شد ه د ر نامه نتانیاهو، شهرک های 
 »گــوش عتصیــون« د ر جنــوب بیــت اللحم و 

»معالیه أد ومیم« د ر شرق قد س باشند .

 ش��هرداری کاش��مر در نظ��ر دارد موارد زی��ر را از طریق مزای��ده کتبی به مدت یک س��ال بصورت اجاره 
واگذار نماید.

1- واحد تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(
2- واحد تجاری شماره 17 و 21 مجتمع سیدمرتضی بصورت اجاره ای 

3- پارکینگ شماره 1 شهرداری کاشمر بصورت اجاره ای )تجدید(
4- کارواش جنب CNG شماره 2

5- واحدهای طبقه فوقانی مجتمع تجاری خیابان امام
6- واحدهای تجاری – مسکونی مجتمع نبش جمهوری 10

7-  فروش تعداد 6 قطعه زمین واقع در میدان بهار
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/15 لغایت پایان وقت اداری 99/4/24 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/19

7- محل دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات بیش��تر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن 
تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی شهرداری کاشمر  ,ع

99
02

83
7

 آگهی مزایده »نوبت اول«
ش�هرداری بیدخ�ت در نظ�ر دارد انجام امورخدمات ش�هر و رفت و روب و جمع آوری زباله س�طح ش�هر و 
نگهداری فضای سبز كل معابر محدوده قانونی را از طریق مناقصه یكساله به پیمانكار مجرب و ذیصالح بخش 

خصوصی، بصورت حجمی و از محل منابع داخلی، با شرایط زیر واگذار نماید.
1-مبلغ برآوردی پایه ماهیانه 895/000/000 ریال می باشد.

 2-ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال یا فیش واریزی به 
حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداری 

3-به پیشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكی یا فیش سپرده به مبلغ 1/000/000/000ریال 
و فاقد برگه های تأیید صالحیت و همچنین پیش�نهاداتی كه پس از موعد مقرر به دبیرخانه ش�هرداری واصل 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار می باشد.  
4-مهلت دریافت اسناد پایان وقت اداری 99/04/24 می باشد.

5-متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در دو پاكت سر بسته و الك و مهر شده الف و ب را حداكثر تا پایان وقت 
اداری 99/04/25 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

6-زمان بازگشایی پاكتهای پیشنهادی ساعت 13/30 مورخ 99/04/26 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
7-كلیه هزینه های  آگهی و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضیان می بایس�ت جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه 
نمایند.9-س�پرده نفرات اول تا س�وم  به ترتیب اولویت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانونی كه در مناقصه 

حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه

/ع
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85
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میر بیدختی شهردار بیدخت

اول ت 
وب��

ن

 شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید.

1- کان��ال آبه��ای س��طحی خیاب��ان جمه��وری حد فاص��ل میدان آم��ار تا می��دان مادر 
)تجدید(

2- ساماندهی، نگهداری و امحاء سگهای ولگرد )تجدید(
3- تکمیل پروژه ساختمان فرهنگسرای بزرگ کاشمر )تجدید(

شرایط مناقصه:
1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/15 لغایت 99/4/24
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/19
7- محل دریافت اس��ناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای 

شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شهرداری کاشمر  ,ع
99

02
83

8

 آگهی مناقصه »نوبت اول«
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اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاری مناقصات، تجدید مناقصه عمومی 
ی��ک مرحل��ه ای همزمان ب��ا ارزیابی کیفی )فش��رده، ارائه چهار پاکت همزم��ان ( ارائه خدمات نظافت ترمین��ال ها، اماکن و 
ساختمان های فرودگاه های مشهد و سبزوار به شماره نیاز ستاد 2099001578000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شرکتها می بایست دارای 

توانمندی و سوابق کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1399/04/08 میباشد.

2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19/00 مورخ 1399/04/12
3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/04/28

4. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 11 روز شنبه مورخ 1399/04/28
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با شماره و آدرس ذیل تماس حاصل گردد. شایان ذکر جلسه 

به منظور بازدید از محل و شرایط محیط  در تاریخ 1399/04/21 ساعت 10/00 خواهد بود.
آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد.

شماره تماس: 7-33400001-051   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768                                                                                                شناسه آگهی893043/ م الف1705

آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892561(

 آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و حساب سود و زیان شركت 
منتهی به سال1397مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2-آقای سید محمد ملقب به عبدالرضا علوی به شماره ملی 0939317397 و صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی و آقای عنایت ا     هلل دزیانی به شماره ملی 0937692638 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره 
انتخاب شدند  3-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تالش ارقام به شماره ثبت3674 و شناسه ملی10380626700به سمت بازرس اصلی و خانم 

حمیده رضوی به شماره ملی 0943277744 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892554(

 آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� آقای مصطفی مكارم به شماره ملی0942958128 
به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای عنایت ا       هلل دزیانی به 
شماره ملی 0937692638 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای سید محمد ملقب به عبدالرضا علوی به شماره ملی 0939317397 
عضو هیئت مدیره 4-آقای غالمعلی نخعی به شمارملی 5639833343 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضا( -كلیه اسناد و اوراق بهادار 
با امضاء ثابت مدیرعامل و یكی از اعضای هیئت مدیره  و تعهدآور شركت از قبیل چک،سفته ،بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 

همراه با مهر شركت معتبر می باشد.
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نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319574-80- 071 
تلفن امور تدارکات 32317869- 071

2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع کابل مسی از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/11 به مدت 5 روز کاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- 

تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/04/23

8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش���ایی پاکات: پیش���نهادهای واصله س���اعت 13 ظهر روز دوش���نبه مورخ 99/04/23 با حضور اعضاء کمیس���یون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/891/000/000 که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات 
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمناً تضمین کمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                                          م.الف 2506    شناسه آگهی:891425

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 43- 1- 1- 99( - نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس


	1 m
	2
	3
	4-5 new
	6 new new new
	7
	8 new new

