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یـــادداشــت  روز
جواد منصوری

در سطح کالن روابط بین الملل، تعادل در تعامل با دیگر دولت ها در حوزه های مختلف 
مهم بوده و به نوعی بازتاب دهنده میزان استقالل هر کشور است. در این تعریف به هر 
میزان که وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به کشور بیگانه بیشتر باشد، میزان 
تأثیرپذیری از تصمیمات آن هم بیشتر خواهد بود. بر این اساس برقراری رویکرد متوازن 
در حوزه اقتصاد جهانی همواره مد نظر تصمیم گیران پایتخت های مختلف قرار داشته 

و در راستای آن تالش می کنند...

 تردیدها در ارتقای رابطه با شرق 
را کنار بگذاریم

 ............ صفحه 2

 رئیس جمهور درپی نامه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح کرد 

درخواست همصدایی برای سال آخر
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امام جوادj: بردباری لباس اهل علم است، پس هرگز از این لباس، برهنه مباش.  بحار- ج 78- 362

نقش امام رضاj در زمینه سازی ظهور
 jگفتاری از دکتر محمدهادی همایون، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

کسب سهمیه 
از همه چیز مهم تر است

آرزو دارم قرآنی 
مختص امام رضاjکتابت کنم

11۵ هزار خانوار کمیته امداد 
خودکفا شدند

سید حسین حسینی در گفت و گو با قدس: علیرضا  بهدانی، خطاط:  سید مرتضی بختیاری:

 اقتصاد  نیمی از مردم در دهک های کم درآمد مستأجرند و بیش از ۵۰ درصد درآمد 
ماهانه خود را برای اجاره بها به مالکان می پردازند. با شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از 
تورم و افزایش بیکاری آن ها ناچارند با سبک های جدیدی از زیست اشتراکی در یک واحد 
مسکونی گرفته تا پناه بردن به سکونتگاه های غیررسمی کنار بیایند تا شاید طرح های 
دولت و مجلس برای بهبود بازار اجاره به سامان برسد. فصل تابستان شروع خانه گردی 

مستأجران برای یافتن منزل جدید است. معموالً در...
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نوشدارویی برای 
درد کهنه مسکن

بررسی سیاست های دولت برای خانه دار شدن مردم
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یک نویسنده و نمایش نامه نویس پاسخ می دهد 

چرا آثار مکتوب رضوی 
روی پرده سینما نمی آیند؟ 

روایتی از ارادت مردم جمهوری آذربایجان به ثامن الحجج)ع( 

 jدرلحظه جدایی از امام  رضا
انگار یتیم می شدم...

 معارف  گروه های جهادی امروز بخش جدانشدنی خدمت رسانی 
به مردم هســتند؛ از رسیدگی به نیازمندان و خدمات اجتماعی 
تا کمک رسانی به آسیب دیدگان از بالیای طبیعی؛ آخرین عرصه 
درخشــش این نیروهای ایثارگر هم ماجرای کرونا و آسیب هایی 

است که به معیشت و سالمت...

 معارف  در تقدیر الهی، ظاهر ماجرا این اســت 
که مأمــون امام رضا)ع( را به اجبــار از مدینه به 
مــرو فرامی خواند که خود امام نیز به آن اشــاره 
می کنند. در واقع مأمون در چارچوب حکمت الهی 

امام رضــا)ع( را به ایران می آورد. آن دوره در واقع 
پایگاه های جغرافیایی به اشغال درآمده بودند؛ مکه 
و مدینه در انحصار شیخین و شام به دست بنی امیه 

افتاده بود؛ کوفه که...
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گفت وگو با مسئول گروه جهادی الکفیل

کارکرد گروه های جهادی 
تراز کردن کم کاری  

مسئوالن است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبکه رادیوئی مدیریت حوادث و 

فوریتهای پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
فوریتهای پزشکی بخشی از 

پایگاههای اورژانس 115 مشهد 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
پایگاه تک آمبوالنسی شماره 18 

اورژانس 115 مشهد
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهی مناقصه 
عمومی

یک مرحله ای  6/م/99  دانشگاه 
علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی 

درمانی مازندران
شرح در صفحه 4

فراخوان مزایده نوبت دوم
بیمارستان ام البنین )س( 
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شهروندان گرامی :
 از بكارگیری كارگران مستقر در حاشیه معابر پرهیزنموده و از طریق جایگاه های 
ساماندهی كارگران ساختمانی نیروی كارگری روزمزد خود را تامین نمایید.

ــاس تلفـن تم
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آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی  مشاوره مطالعات 

ژئوفیزیک باقیمانده مسیر و ایستگاههای خط 3  
قطارشهری مشهد                 شرح در صفحه 3

نام مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین ریالمبلغ برآوردی ریالنام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

توسعه و احداث شهری فاز 1991010167
6.591.260.845494.000.000بابل جنوبیک - سطح امور

3.702.171.668349.200.000جویبارتوسعه و احداث روستایی فاز یک )تیپک(2991010168

2.859.743.054286.000.000جنوب ساریتوسعه و احداث شهری فاز یک 399101016999

2  سال 499101017099
 
3.288.631.055328.500.000جنوب ساریتوسعه و احداث شهری فاز

5991010171
توسعه و احداث شهری شماره یک سال 

2.506.964.842251.000.000سیمرغ99

69910101721399 - 6
 
2.080.339.009208.040.000شمال ساریتوسعه و احداث شهری فاز

توسعه و احداث روستایی شماره یک 7991010173
سال 1399

1.812.367.525182.000.000سیمرغ

1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد.
2- اینشرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

3- مقادیر و مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر 

و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
5- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

 2 - زمان فروش اسناد:  از روز چهارشنبه مورخه 99/04/11  لغایت  روز دوشنبه مورخه   99/04/16  
3 - محل دریافت اسناد : سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir-   مناقصه و مزایده 

4-مبلغ فروش اس��ناد: مبلغ 545.000 ریال بحس��اب جام  5240332412 بانك ملت ش��عبه امیر مازندرانی س��اری )پرداخت از طریق درگاه 
اینترنتی(

5- مهلت تحویل پیشنهاد پاکات : زمان تحویل اسناد حداکثر تا ساعت  14 بعدازظهر روز شنبه مورخه 99/04/28   میباشد.
همچنین زمان بازگشایی پاکات:  ساعت 9 روز یکشنبه مورخه 99/04/29  به ترتیب شماره مناقصه انجام می گیرد.

6- محل تحویل اسناد مناقصه : ساری، خیابان امیر مازندرانی ، روبروی خیابان وصال شیرازی - شرکت توزیع برق مازندران - دبیرخانه
6-1(  شرایط مناقصه گران : الف - داشتن شخصیت حقوقی   ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر 

پ- ارائه تصویر گواهینامه تائید صالحیت )رتبه( نیرو
ج - ارائه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7-  محل بازگشایی اسناد مناقصه : ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران                                             
8 - نشانی کسب اطالعات بیشتر :    

        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سایت معامالت توانیر به آدرس   www.Iets.Mporg.ir الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
 ج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir    د- شماره تلفن 33405121-011 امور تدارکات -  اداره مناقصات   

    روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
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تنظیم دماي مناسب کولر در فصل هاي گرم سال بین 24-26 درجه سانتي گراد بهترین درجه براي محل کار و  سکونت است 
)سال جهش تولید (

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ) نوبت اول(  

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

ع 9
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با صرفه جویی امروز آب، از سراب فردا جلوگیری کنیم
» فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
وب��ت دوم

ن

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اولویت کمیسیون شوراها اصالح قانون انتخابات است  سیاست: جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه قوانین انتخابات باید اصالح شود، گفت: باید با تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان 
قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را اصالح کنیم. وی  با بیان اینکه باید قانون جامع برای انتخابات تدوین و اجرا شود، ادامه داد: به دلیل اینکه در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را 

در پیش داریم، اولویت کمیسیون این است که قانون انتخابات این دو مورد را اصالح کنیم تا  این انتخابات بر اساس قانون جدید برگزار شود.

 سیاســت/ مینا افــرازه   رؤســای 
کمیســیون های مجلس چند روز پیش در 
نامه ای به رئیس جمهور، درباره مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی و گرانی های اخیر سخن 
به میان آوردند و از دولت خواســتند که در 
سال پایانی فعالیت خود در روند مدیریتی اش 
تغییراتی دهــد، که این موضــوع به مذاق 
دولتی هــا خوش نیامــد و در پی آن رئیس 
جمهور و دیگر دولتمردان در سخنان خود به 
نوعی به این اقدام نمایندگان 

واکنش نشان دادند.
در همین راستا، علی ربیعی 
سخنگوی دولت روز گذشته 
در یادداشتی که در رسانه ها 
بازتاب یافت، نوشت: من فارغ 
از لحن غیرســازنده نامه در 
حالی که دولت بارها آمادگی 
خود را برای همکاری جهت 
انجام وظایف هــر قوه اعالم 
کرده و بنا را بر این امر نهاده 
اســت، به کار بــردن چنین 
ادبیات چالــش برانگیزی را بــرای جامعه 
امیدبخــش نمی دانم، اما به هرحال معتقدم 
این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز 

ایران خواهد گشود.
وی افزود: مهم ترین وجــه پنهان این نامه، 
مقصر اِنگاری یک سویه، عدم تبیین علمی 
و نیز عدم مســئولیت پذیری نویســندگان 
آن اســت. گویی اداره کشــور حاصل جمع 
مسئولیت مشــترک و اختیارات اعمال شده 
دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای 

فراقوه ای مختلف نیست.

اکنون وقت دعوا نیست»
عالوه بر آن، رئیس جمهور نیز در بخشی از 
سخنان خود درستاد ملی مقابله با کرونا در 
این باره اظهار کرد: اکنون وقت دعوای دولت 
و قوه قضائیه و مجلس نیســت. این سه قوه 
باید با هم متحد باشند و نیروهای مسلح هم 
در کنار این سه باشند و رهبری هم باالی سر 
این ها باشند و مردم هم باید حضور کامل در 

صحنه داشته باشند.
نامه رؤسای کمیسیون های مجلس به رئیس 
جمهور در حالی است که برخی از حامیان و 
وابستگان دولت، این نامه را به منزله خط و 
نشان برای رئیس جمهور تلقی کردند و آن 
را در تعارض با راهبرد »پیوند و پیروزی« که 
روحانی آن را در افتتاح مجلس یازدهم اعالم 

کرده بود، دانستند.
اما در طیف مقابل نیــز، اصول گرایان بهانه 
استناد و نگارش چنین نامه ای را در ناتوانی 

دولت روحانی در عمل بــه وعده های خود 
عنوان می کنند. 

رد و بــدل شــدن تمامی اظهــارات و 
واکنش ها بین مجلســی ها و دولتمردان 
و با وجود اعتراف عموم جامعه نســبت 
به عملکــرد نامطلوب دولت و کارنامه نه 
چندان موفق آن، به نظر می رسد آنچه در 
این بین باید بدان توجه شود، این است 
که از یک ســو تا پایــان دولت دوازدهم 
تنها حدود یک سال باقی مانده و مجلس 
با کمک و همفکری بــه دولت می تواند 
عملکــرد آن را در حل و فصل مســائل 
تســریع ببخشد و از سوی دیگر کشور از 
بعد خارجی در شرایط سختی قرار دارد 
و موضوع تشــدید تحریم هــا و تحوالت 
منطقــه ای این را می طلبــد که صدای 
واحــد قدرتمنــدی به بیرون از کشــور 
مخابره شــود و روابط سازنده بین قوا به 

دور از اختالف ها و حاشــیه آفرینی ها در 
تحقق این امر مؤثر است.

دغدغه اول و آخر توجه به اقتصاد و »
معیشت مردم باشد

البته نگارش چنین نامه صریحی از ســوی 
مجلس اصول گرای یازدهم که از آغاز موضع 
خود را نســبت به دولت مشخص کرد و در 
حال حاضر نیز در پی مرزبندی خود نسبت به 
عملکرد این روزهای دولت است، بعید نیست، 
اما نکته اینجاســت که متن این نامه جدای 
از اینکه تعدادی ســؤال بی پاســخ را مطرح 
می کند، فاقد ارائه هرگونه راهکار عملی و مؤثر 
به دولت اســت. عالوه بر آن، جنبه نمایشی 
این نامه نیز به قوت خود باقی است و به نظر 
می رســد مجلس یازدهم در این نامه تالش 
دارد با انتقاد از دولت به نوعی خود را از نتیجه 
عملکرد و روند یک سال آینده دولت و هجمه 

انتقادهایی که به آن وارد است، جدا سازد.
اما جــدای از تمامی ایــن مباحث، رئیس 
مجلــس دیروز در اظهاراتی به نوعی تکلیف 
قوا نســبت به یکدیگر و نیز در قبال مردم را 
مشخص کرد و گفت: وظیفه همه ما به عنوان 
خدمتگزار مردم آن اســت که دغدغه اول و 
آخر ما در شــرایط فعلی توجه به اقتصاد و 

معیشت مردم باشد. 
محمدباقر قالیباف افزود: مردم ما هرگز هیچ 
اختالف و تنش و دعوای حیدری و نعمتی را 
از کسی قبول نمی کنند. مردم امروز از همه 
مــا یک توقع دارند که آن توقع کار صادقانه 
و تــالش خوب و کار نیک اســت تا بتوانیم 

مشکالت آن ها را برطرف کنیم.

رئیس جمهور درپی نامه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح کرد

درخواست همصدایی برای سال آخر

کمک های  وسیع  مردمی  باید از کاالی  ایرانی  باشد تا تولید خودمان  رشد کند و اگر س
شامل  کاال و برنج  خارجی  باشد، سودش  را تاجران  اتاق  بازرگانی  می کنند که  دالرهای 
 دولتی  گرفتند و در بحران  کرونا، کاال و برنج  را  گران  و به  بهای  دالر  آزاد می فروشند؛ به 
تازگی هم  بازوی  سیاسی شان  یعنی  مؤتلفه  در مجلس  رأی  آورده؛  یعنی  هم  دولت  هم 

 مجلس  را در اختیار دارند، خدا به  ما رحم  کند. 09150002986
چرا این قدر الســتیک خودرو سبک گران است لطفاً برای مردم کاری انجام بدهید. س

09150006430
آن قدری که نگاهمان برای رفع گرفتاریمان به مجلسیان و احمدی نژاد و روحانی و...س

بود نگاهی به ولی نعمتمان امام رضا)ع( و امام زمان)عج( می بود قطعا االن اوضاعمان بهتر 
بود. چشم ها را باید شست. 09350000304

لطفاً نسبت به معضل بدحجابی و حتی بی حجابی و کشف حجاب علنی در ماشین، س
هواپیمــا، خیابان و... به خصوص مراکز تفریحــی و خرید اعتراض کنید، ویروس گناه 
بدحجابی و بی حیایی آیا به اندازه کرونا، اهمیت ندارد؟ آیا امنیت و ســالمت اخالقی و 

امنیت اجتماعی و امنیت حریم خانواده ها، مهم نیستند؟! 09100000089

تردیدها در ارتقای رابطه با شرق را کنار بگذاریم©
در سطح کالن روابط بین الملل، تعادل در تعامل با دیگر دولت ها در حوزه های مختلف 
مهم بوده و به نوعی بازتاب دهنده میزان استقالل هر کشور است. در این تعریف به هر 
میزان که وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به کشور بیگانه بیشتر باشد، میزان 
تأثیرپذیری از تصمیمات آن هم بیشــتر خواهد بود. بر این اساس برقراری رویکرد 
متوازن در حوزه اقتصاد جهانی همواره مد نظر تصمیم گیران پایتخت های مختلف 

قرار داشته و در راستای آن تالش می کنند.
توسعه دامنه ارتباط با کشورهای مختلف بر اساس قاعده برد - برد به ویژه برای کشور 
ما که در چالش جدی با غرب به سر می برد، اهمیت بیشتری دارد. ایران با 15 کشور 
دارای مرز زمینی و آبی است که این خود ظرفیت جدی در توسعه مناسبات محسوب 
می شود. اگرچه تنوع بخشیدن به حوزه سیاست خارجی در نگاه کالن استراتژیست 
های ما چند سالی می شود که دیده شده، اما در حوزه عمل اقدام چندانی رخ نداده 
است. ما در بحث همکاری های اقتصادی با همسایگان ضمن فاکتور گرفتن نسبی 
ترکیه، عراق و افغانســتان، با دیگر کشورها هنوز جای کار بسیاری داریم. در سطح 
جهانی هم همین گونه است. آفریقا و آمریکای التین می توانند به میدانی برای تاخت 
و تاز سیاست خارجی ایران درآیند. رابطه با جنوب شرق آسیا و به ویژه چین به عنوان 
قدرتی نوظهور و روسیه هم هنوز جای کار دارد. تهران، مسکو و پکن، هر سه، تحت 
تحریــم و در نوک اقدام های خصمانه ایاالت متحــده قرار دارند، پس مطمئناً جای 

بسیاری برای همکاری مشترک وجود دارد.
اما در میان همه این کشورها چین از جایگاه مهم تر و راهبردی تری برخوردار است. 
هرچند بسیار دیر بود، اما گام اخیر دولت در تصویب برنامه 25 ساله همکاری های 
جامع تهران و پکن که چندی پیش صورت گرفت، می تواند به عنوان موتور محرکی 
دوباره در افزایش همکاری ها بین طرفین عمل کند. تهران روز یکشنبه این مصوبه 
را تصویب کرد. اژدهای زرد چند سالی می شود از خواب غفلت بیدار شده و گام های 
محکمی در به چالش کشیدن قدرت غرب برداشته است. امروز پکن در بسیاری از 
فّناوری های حساس از جمله اینترنت پرسرعت G5 گوی سبقت را از آمریکا ربوده 
اســت. پکن همچنین در حوزه اقتصادی و نظامی هم به ســرعت در حال نزدیک 
شدن به واشنگتن است؛ مسئله ای که مقام های کاخ سفید را به شدت نگران کرده. 
درحالی کــه چین و ایران هر دو زخم بســیاری از یکجانبه گرایی و رفتار قلدرمآبانه 
آمریکا خورده اند، این وجه مشــترک می تواند مســیر همکاری را هموارتر کند. در 
حوزه اقتصادی افزایش همگرایی به ویژه در قالب پروژه کالن »یک کمربند یک راه« 
و همچنین ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه نفت و پتروشیمی می تواند به جد 
موردتوجه باشد. از سوی دیگر درحالی که به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا، ایران 
برای ســرمایه گذاری در پروژه های کالن خود با مشــکل مواجه است، حضور چین 
می تواند راهگشــا باشد. در بعد سیاســی هم این همکاری ها مهم است. اقدام هایی 
ازجمله تشــکیل بلوکی از کشورهای ضد تحریم با محوریت چین، روسیه و ایران و 
دیگر دول آسیب دیده از اقدامات غرب، یکی از این گزاره هاست. عضویت دائم ایران در 
سازمان شانگهای به عنوان پیمان جمعی مهم در حوزه اقتصادی هم می تواند مدنظر 

باشد. ایران اکنون عضو ناظر در این پیمان است.
البته باید توجه داشت پکن همواره از توسعه رابطه با ایران استقبال و این حسن نیت 
را در دوران تحریم هم به اثبات رسانده است. چین پنج سال پیش و در هنگام آغاز 
اجرایی شدن برجام تصویب برنامه 25 ساله همکاری راهبردی اقتصادی با تهران را 
پیشنهاد داد که با پاسخ سرد دولت ایران مواجه شد. حال پس از تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در آژانس انرژی اتمی که در همراهی 
کامل با اقدام های ضد ایرانی واشــنگتن صورت گرفت، تــو زرد بودن طرف غربی 
به عنوان یک کلیت اثبات و ضرورت بازنگری در سیاست خارجی با محوریت نگاه به 
شرق بیشتر احساس می شود. وقت آن است دولت تردیدها در نوع رابطه با شرق را 
کنار گذاشته و به جای چیدن تمام تخم مرغ های حوزه سیاست خارجی کشورمان در 

سبد غرب، در مسیر تنوع بخشیدن به ظرفیت ها گام بردارد.

 آملی الریجانی: هیچ گاه از هیچ فرد فاسدی ©
حمایت نکرده و نخواهم کرد

در  الریجانی  آملــی  آیت اهلل صادق  ایرنا: 
پیامی از بیانات حکیمانه و الطاف کریمانه 
رهبر معظم انقالب، قدردانی کرد. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی مجمع، آیت اهلل آملی 
الریجانی در این پیام ضمن تأکید و حمایت 
از برخورد با فســاد، آورده اســت: از الطاف 
پدرانه جناب عالی، خالصانه و خاضعانه تشکر 

می کنم و از خداوند متعال دوام عمر و توفیق و تسدید آن بزرگوار را خواستارم. 
در این نامه تأکید شده است: این جانب قبالً گفته ام و یک بار دیگر به محضر جناب 
عالی عرض می کنم که هیچ گاه از هیچ فرد فاســدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. 
کالمی از بنده را مستند قرار داده اند که هیچ داللتی بر خالف آنچه گفته ام، ندارد. اگر 
اتهامی به کسی متوجه است، دستگاه قضایی باید با معیارهای قانونی و شرعی بدان 

رسیدگی کند، این وظیفه دستگاه قضایی و حق عمومی است.

هک، عامل انفجار تأسیسات گاز پارچین بوده است؟©
سیاست: سردار غالمرضــا جاللی در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره اظهارنظر مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر هک کردن تأسیسات گاز پارچین، 
اظهار کرد: موضوع انفجار تأسیســات گاز پارچین و اینکه عنوان شده این حادثه به 
واســطه هک سیســتم های رایانه ای این مرکز صورت گرفته، تا جمع بندی در این 
خصوص صورت نگیرد، نمی توانیم اظهارنظری داشته باشیم. رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل افزود: زیرا مسائل سایبری پیچیده است، به همین خاطر نیاز به تجزیه و 
تحلیل دارد، پس تا زمانی که این روند طی نشود، نمی توان اظهارنظر قطعی انجام داد.

سایه جنگ دور شده اما همیشه آماده ایم©
سیاست: سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی در جمع خبرنگاران گفت: بزرگ ترین 
جنایت های بشــری علیه ملت ما در هشت ســال دفاع مقدس با 252 بار بمباران 
شیمیایی صدام صورت گرفت. وی افزود: آن کسانی که در زمان جنگ تحمیلی بمب 
شیمیایی در اختیار صدام گذاشتند و در برابر اقدام های وحشیانه وی سکوت کردند، 
در جنایت های شیمیایی صدام علیه ملت و رزمندگان ایران سهیم هستند. دستیار 
و مشاور فرمانده کل قوا تأکید کرد: حامیان جنایات صدام در دوران جنگ تحمیلی 
باید در دادگاه الهه محاکمه شوند. صفوی ادامه داد: ملت ما در حال حاضر به فضل 
الهی کارهای بســیار مهمی را در برابر عوامل تهدید کننده میکروبی، بیولوژیکی و 
شیمیایی در بُعد تحقیقاتی انجام داده است. وی تأکید کرد: شناخت عوامل شیمیایی 
کار بسیار مشکلی است، اما ما در این بخش به پیشرفت بسیار خوبی رسیده ایم، ولی 
نباید به این حد از پیشــرفت قانع باشیم. رحیم صفوی با بیان اینکه سایه جنگ از 
کشــور ما دور شده است، اما نیروهای مسلح همواره باید آمادگی های خود را ارتقا 
دهند، گفت: ما احتیاج داریم که مراکز آموزش عمومی، اطالع رسانی، دانشگاهی و 
صنعتی خود را برای تولیدات لوازم پزشــکی و واکسن های الزم برای وقوع تهدید 

احتمالی شیمیایی آماده کنیم.

 سالم! مستحضرید ©
چه رخ داده است؟!

مــن به عنوان یک مخاطب پیگیر به شــما 
می گویم، آنچه داغ مــردم را تازه می کند و 
جگرشان را می سوزاند، بی تفاوتی آن هاست 
که می توانند و بایــد کاری بکنند، اما چنان 
بی توجه از کنار مهم ترین خبرها می گذرند 
که هر آدم خونسردی را به واکنش وامی دارند. 
اخبار گرانی همه روزه در صدر خبرهاست و 
هر بار ما فکر می کنیم این آخری است و بدتر 
از این نمی توانیم داشته باشیم، اما فردا یکی 
روی دســتش می آید که آدم چهار ســتون 
بدنش می لرزد. چون صدای این شــیپورها 
و طبل هــا، فردا درمی آیــد و من و مایی که 
این خبرها را می خوانیم، خیلی خوب این را 
می دانیم. مثالً خبر می رسد سیمان و میلگرد 
و نفت کوره و کاشی و فالن و فالن نسبت به 
سال گذشته در همین تاریخ چند برابر شده 
است. بدیهی است غذای ما میلگرد نیست یا 
کاشی و غیره که گرانی اش ترسی در دلمان 
بیندازد، اما خوب می دانیم که گران شدن این 
درصد مصالح مذکور، یعنی چند برابر شدن 
قیمت مسکن، یعنی سر سال صاحبخانه پول 

پیشش یا اجاره اش را چند برابر می کند.
پیشــتر همه چیز را به دالر ربط می دادند، 
بعد به تحریم ها، بعد به کرونا و... االن دیگر 
همه می دانند، گران شدن دلیل نمی خواهد. 
رئیس اتحادیه قنادان اعالم کرده این صنف 
با خطر ادامه حیات روبه رو است؛ زیرا هر چه 
را امروز می فروشیم خودمان فردا باید گران تر 
بخریم و بعد مثال حیرت آوری زده که؛ »هل« 
را کیلویی 180 هزار تومان می خریدیم، اما 
االن یــک میلیون و 180 هــزار تومان باید 
بخریم! حاال شــما مسئول گرامی که شاید 
از بخــت بلند ما این چند خط را بخوانی، با 
وجدان خودت قضاوت کن؛ مردم می توانند 
پس از خواندن این خبر جگرشان داغ نزند 
و از رویه بازار و حقوق ثابت خودشان دچار 
وحشت و افسردگی اورژانسی نشوند؟! آخر 
یکی نیست بگوید، هل که دیگر با دالر وارد 
نمی شود. به تحریم هم ربط ندارد. دسترنج 
همین کشاورز خودمان است. واقعاً در بازار 
چه خبر است؟ چرا همه چیز را به حال خود 

رها کرده اند؟ تا کی؟
در بخش هــای دیگر هم ما عــادت کرده ایم 
و دیگــر خبرهای هولنــاک برایمان عادی و 
بی اهمیت شده! بله! کامالً بی اهمیت! آن هم 
حیرت آورترین اخبار. مثالً چند روز پیش خبر 
کشف یک شبکه فساد منتشر شد که کار این 
شبکه گرامی، صدور مدارک جعلی بود. گفته 
شد حداقل دو نماینده مجلس تعداد معتنابهی 
مدیر و مســئول و غیــره از طریــق این ها 
مدارکشان را اخذ کرده  اند. یک عکس هم در 
مجازی دست به دست می شود که 470 تن از 
نور چشمانی که با عرق جبین و کد یمین از 
این مسیر پرخطر، مدرک اخذ کرده اند، ثبت 
شده. تعدادی را ملت می شناسند و تعدادی 
را در حال شناسایی اند. این ها به کنار، اما در 
این مدت همه دارند تماشا می کنند، انگار نه 
انگار دو تن از این ها نماینده مجلس اند، انگار نه 
انگار تمام اعتبار بخش آموزش عالی مملکت 

به مویی بند است.
اگر دروغ است، تکذیب کرده، شایعه پراکنان 
را بگیرید! اگر درست است، در آنجا را تخته 
کنید و مدارک صــادره را ابطال و هر کس 
بــا بهره گیری از این مدارک به هر شــغل و 
منصبی نایل شــده، بر کنــار و محاکمه اش 
کنید. این ســکوت شــما مــردم را عاصی 
می کند. آدم گاهی نگران می شــود و دلش 
می خواهد برود از مســئوالن مربوط بپرسد: 

قربان مستحضرید چه اتفاقی افتاده است؟!

 تحویل 3هزار میلیاردتومان ©
 از اموال بابک زنجانی 

به وزارت نفت
ایسنا: غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه با حضور در برنامه »نگاه یک« شــبکه 
یک ســیما با اشــاره به اینکه، بابک زنجانی 
داخل زندان اســت و بخش زیــادی از اموال 
وی به وزارت نفت تحویل داده شــده است، 
اظهار کرد: نزدیــک به ۳ هزار میلیارد تومان 
از امــوال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل 

داده شده است.  
اســماعیلی ادامه داد: ارقــام قابل توجهی از 
امــوال و دارایی های به تــاراج رفته از بانک 
ســرمایه و صنــدوق ذخیــره فرهنگیان با 
پیگیری های دستگاه قضایی بازگردانده شده 
اســت و در همین ایام یکــی از متهمان این 
پرونده بخش قابل توجهی از این پول ها را به 

بانک بازگردانده است. 
وی با بیان اینکه بخشــی از این پرونده هنوز 
درحال طی کردن فرایند قضایی اســت، بیان 
کرد: خبــر آزادی برخی محکومان این پرونده 
خبر کذبی بود. ســخنگوی دستگاه قضا ادامه 
داد: برخی از این افراد }درپی اعطای مرخصی 
به زندانیان در ایام شــیوع کرونا{ به مرخصی 
آمدند، اما همه فهرست اعالمی در داخل زندان 
هســتند و هیچ تقلیلی در میزان مجازات این 

افراد انجام نشده است.

صدای مردم   

خبـر
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یادداشت

 جواد منصوری سفیر پیشین ایران در چین

میزان: ششمین جلسه رسیدگی به اتهام های اکبر طبری و متهمان 
دیگر این پرونده دیروز به ریاســت قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه 
کیفری یک استان تهران برگزار شد. رئیس دادگاه در ابتدا با بیان 
این نکته که جلســه دادگاه علنی است، از متهم طبری خواست 
که در جایگاه حاضر شــود. قاضی خطاب به متهم طبری، گفت: 
یکی از اتهام های شــما دریافت رشــوه از دانیال زاده به مبلغ 18۳ 
میلیارد و 2۳۳ میلیون و ۳00 هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان 
به مســاحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹0 میلیارد و 
714 میلیون و 200 هزار ریال ارزان تر از قیمت واقعی، معاوضه سه 
دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در 
کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم خان ارزان تر 
از قیمــت واقعی به میزان ۹2 میلیارد و 51۹ میلیون و 100 هزار 
ریال اســت، آیا اتهام های فوق را قبول دارید؟ متهم طبری پاسخ 
داد: خیر، قبول ندارم، آن ســاختمان نیز در فلورا نیست و جنب 
ساختمان فلورا است. متهم طبری راجع به ایرادهای کیفرخواست 

گفت: درباره ســاختمان جنب فلورا باید گفت چون واحد واقع در 
برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم 
که دانیال زاده پروژه ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. 
دانیال زاده هم از طرح من خوشــش آمد و قصدم این بود که این 

آپارتمان را برای جابه جایی محل سکونت انتخاب کنم.

 اخراج بازپرس یکی از پرونده های مهم قضایی»
در بخشــی از دادگاه، رســول قهرمانی نماینده دادستان گفت: 
طبــری می گوید خود را در برخی اقدام ها مانند تحویل گرفتن 
ویال، حســینی معرفی می کرد که شناخته نشود و عریضه های 
مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی دانیم چرا 
متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه ای در خدمت او و در دفترش 
حاضر می شدند و آقای طبری کار های آن ها را پیگیری می کرد.

وی ادامــه داد: طبــری بازپرس ما را به جــرم اعتنا نکردن به 
توصیه هــای خالف قانونش از خانه ســازمانی بیرون کرد. چرا 
عریضه های مــردم بیچاره را در خردکن می اندازد، ولی کار های 
متهمان اقتصــادی را در خردکن نمی اندازد و پیگیری می کند 
و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می کند؟ آن بازپرس اولیه 
پرونــده نیاز آذری را خواهش می کنم بررســی کنید و ببینید 
نخســتین پرونده به چه کسی ارجاع شــده و آقای طبری آن 

بازپرس را به کجا فرستاد؟

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

سیاستسیاست
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قوه قضائیه

در ششمین جلسه رسیدگی به اتهام های اکبر طبری مطرح شد

عریضه های مردمی در خُردکن، متهمان اقتصادی در دفتر!
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خبـر

 سیاســت/ مهدی خالدی   میــدان هفت تیر، بزرگراه 
شهید صیاد شــیرازی، خیابان شــهید مفتح، بیمارستان 
شهید رجایی، میدان شــهید باهنر، خیابان شهید سپهبد 
قرنی، دانشگاه شهید بهشتی، خیابان شهید مطهری و... در 
جغرافیایی به بزرگی ایران این جمالت تنها بیانگر موقعیت 
خاصی نیست، بلکه ســندی بر جنایت های تروریست ها و 
حامیانشان است! این نام ها که حاال برای شهروندان ایرانی 
جزئی از جغرافیای شهرشــان شده ، بخش مهمی از تاریخ 
معاصرنــد؛ نه فقط به خاطر نحــوه زندگی و تأثیر صاحبان 
این اسم ها بر تاریخ کشور، بلکه به خاطر نحوه  عروجشان. 
صاحبان این نام هــای بزرگ و هزاران نفر از شــهروندان 
گمنام دیگر، قربانیان ترور هســتند؛ تروریست هایی که با 
پنهان شدن در پشــت نام های مختلف از مجاهدین خلق 
)منافقین( گرفته تا گروهک فرقان، جندالشــیطان و پژاک 
همگی از یک جا حمایت و تغذیه می شوند و آن هم غرب 
و آمریکاست. این در حالی است که طرف غربی تالش دارد 
با ابزار های رســانه ای، خود را محق جلوه داده و طرف های 
دیگر نظیر کشورمان را به حمایت از تروریسم متهم کند.

نگاه غرب به ایران؛ بدترین دولت حامی تروریسم!»
ایران پس از انقالب اسالمی با 17 هزار شهید ترور بزرگ ترین 
قربانی تروریسم در جهان محسوب می شود، اما از نگاه غرب 
این واقعیت تا هنگامی که در جهت منافع آن ها نباشد، قابل 
کتمان است. بر این اســاس است که وزارت خارجه آمریکا 
چندی پیش در گزارش طنزگونه ســاالنه خود از مبارزه با 
تروریسم در جهان، ایران را »بدترین دولت حامی تروریسم 
در جهان« می نامد! البته این رویکرد دوگانه آمریکا به مقوله 
تروریسم و استفاده ابزاری از این مفهوم در اتهام پراکنی علیه 
کشورمان به سرعت با واکنش منفی مقام های ایرانی مواجه 
شد. سخنگوی وزارت امور خارجه دراین باره گفت: جمهوری 
اسالمی ایران گزارش ساالنه کشــور تروریسم آمریکا را به 
دلیل فرافکنی آشکار، دروغ محض و معیارهای دوگانه این 
رژیم در مبارزه با تروریســم کاماًل مردود و محکوم می داند. 
سید عباس موسوی اضافه کرد: آمریکا به عنوان بزرگ ترین 
حامی تروریسم دولتی و حامی اصلی رژیم متجاوز و اشغالگر 
صهیونیستی در جایگاهی نیست که داعیه مقابله با تروریسم 

و قضاوت در این زمینه را داشته باشد.

تاریخ آمریکا به خون بی گناهان آغشته است»
اما همزمان با ایام ســالگرد شهادت آیت اهلل بهشتی و 72 
تن از مقام ها و چهره های سیاســی برجسته کشورمان در 
جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی )7 تیرماه سال 
1۳۶0( توســط منافقین کوردل، دبیر کل بنیاد هابیلیان 
)خانواده شهدای ترور کشور( در گفت وگو با قدس دوگانگی 
را از ویژگی های بارز یانکی ها در اســتفاده ابزاری از مفهوم 
تروریسم می داند. ســید محمدجواد هاشمی نژاد با اشاره 
به تروریسم نهادینه شــده در ذات سرمایه داری آمریکایی 
تصریح کرد: فارغ از کشــتار وحشــیانه و ســازمان یافته 
اقلیت های بومی سرخ پوســت و سیاه پوستان اگر به تاریخ 
100 ســال اخیر ایاالت متحده نگاهی بیندازیم، برگ برگ 

آن به خون بی گناهان آغشته است. 
وی با اشــاره به اذعان بسیاری از مقام های آمریکا از جمله 
شــخص ترامپ به نقش این کشــور در ایجــاد گروه های 
تروریســتی ادامه داد: کاخ ســفید نقش مســتقیمی در 
پیدایــش و حمایــت مالــی و لجســتیکی از گروه هــای 
تروریســتی نظیر القاعده، طالبان، داعــش و منافقین بر 
عهده دارد. البته ارتش آمریکا هم دست کمی از گروه های 
تروریســتی ندارد. ارتش این کشور امروز از عراق گرفته تا 
سوریه، افغانستان، پاکســتان و حتی کشورهای آفریقایی 
دست به حمالت بسیاری می زند که نتیجه آن چیزی جز 

کشتار بی گناهان نیست.

عصر بیداری و روشنگری ملت ها فرارسیده»
دبیر کل بنیاد هابیلیان در ادامه بابیان اینکه دیگر دوره ای 

که مقامــات غربی انواع جنایات خود را در قالب مفاهیمی 
زیبا مانند آزادی، دموکراســی خواهی، دفاع از حقوق بشر 
و مقابلــه با تروریســم پنهان می کردند، گذشــته تصریح 
کرد: حال عصر بیداری و روشــنگری ملت هاســت. اکنون 
مردم آگاه شــده اند و به همین دلیل دولت های استثمارگر 
به راحتــی نمی تواننــد ملت های دیگر را غــارت کنند. در 
عصر بیداری دولت های زورگویی مانند ایاالت متحده افول 
خواهند کرد، ولــی آن ها حاضر نیســتند این حقیقت را 
بپذیرند. مقام های واشنگتن هنوز در دوره ای سیر می کنند 
که فکر می کنند می توانند همچنان با دروغ و وارونه جلوه 

دادن حقایق به ظلم و ستم خود ادامه دهند. 
سید محمدجواد هاشــمی نژاد طنز مضحک معرفی شدن 
دولت ایران به عنوان کشوری حامی تروریسم از سوی آمریکا 
را آن هم در ســالگرد جنایت هایی مانند حمله شــیمیایی 
دولت صدام به شــهر مرزی سردشــت )7 تیــر 1۳۶۶( با 
پشتیبانی غرب و واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 
را اوج وقاحــت یانکی ها و در ادامه همین دورویی دانســته 
و افزود: جالب اســت بدانید در پایــان جنگ جهانی دوم و 
حضور بیشتر آمریکا در عرصه بین المللی، این کشور تصمیم 
گرفت بر اساس معیارهای مد نظر خود تعریفی از تروریسم 
ارائه دهد. لوایحی هم در این زمینه به ســنا ارائه شد اما در 
نهایت مقام های ایاالت متحده به هر شکل که سعی داشتند 
ایــن مفهوم را تعریف کنند، درنهایت دولت آمریکا حامی و 

مصداق بارز تروریسم شناخته می شد. 
هاشــمی نژاد ادامه داد: پــس خــود آمریکایی ها هم به 
تروریسم ذاتی خود اذعان دارند اما تالش دارند با استفاده 
از غول رسانه ای و وارونه جلوه دادن حقایق، خود را بی گناه 
جلوه داده و دیگران را مقصر بنامند؛ اما کشــور ما باوجود 
زخم های بســیاری که از تروریسم بر تن داشته و شهدایی 
که بســیاری از آن ها از شــخصیت های بزرگ و برجسته 
کشوری و لشکری هستند، در بازنمایی این مظلومیت کار 
چندانی نکرده است. اکنون رسالت عقال و به ویژه رسانه در 
آگاهی بخشی مهم است. ما نباید اجازه دهیم جای شهید 
و جالد عوض شود. استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی 
و رویدادهای خاص مانند »هفته بازخوانی و افشای حقوق 
بشــر آمریکایی« که اکنون در آن قــرار داریم نیز می تواند 

بازتاب دهنده جنایت های آمریکا باشد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان با اشاره به وقاحت آمریکا در قرار دادن کشورمان در لیست حامیان تروریستی:

نگذاریم جای جالد و شهید عوض شود
گفت وگو



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

هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستأجران صادر نمی کند   ایرنا: وزیر راه و شهرسازی خبر داد: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره در شهر تهران ٢٥درصد است و 
اگر مالکان این مصوبه را رعایت نکنند، هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستأجران صادر نخواهد کرد. در این مصوبه تأکید شد: افراد ملزم به ثبت و درج معامالت در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و گرفتن 

کد رهگیری هستند و از امروز تمام بنگاه های امالکی باید به مستأجران کد رهگیری بدهند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r بی مهری، اوضاع مسکن را چنین رقم زد©
اساساً مسئله مسکن با موضوعی به نام تولید و افزایش ساخت وساز گره خورده 
است، به این معنا که عرضه بیشتر مسکن منجر به ایجاد توازن، پاسخگویی به نیاز 
متقاضیان واقعی و خارج کردن دالالن و واسطه گرانی است که حضورشان در این 
بازار به واسطه کاهش عرضه، افزایش تقاضا و در نهایت بهره برداری از عدم توازن 
بازار، به نفع سودهای کالن خود است. دولت آقای روحانی زمانی سکان دولت را 
به دست گرفت که مردم با طرح مسکن مهر آشنا شده و امیدوار به خانه دار شدن 
بودند. به هر حال افزایش عرضه مســکن موجب ساماندهی بیشتر بازار می شود 
و مســکن  مهر نیز قاعدتاً برای ســاماندهی به نیاز مردم و ساخت و ساز بیشتر 
و خانه دار شــدن مردم، در دستور کار دولت وقت قرار گرفته بود، بنابراین دراین 
موضوع که افزایش عرضه به ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار کمک می کند، 
کســی شک ندارد، مسئله این اســت که طرح هایی مثل مسکن مهر به عنوان 
پروژه های انبوه سازی مســکن باید با سنجیدگی کامل در انتخاب زمین، نحوه 
اجرا، طراحی، بافت شــهری و تأمین زیرساخت های اصلی و مورد نیاز ساکنان 
این واحدها، توأم باشد و وجود هر گونه ضعفی مانع بزرگی در تحقق هدف اولیه 
انبوه سازی مسکن در این دست واحدهای مسکونی می شود. قطعاً اگر دولت آقای 
روحانی برخی ضعف ها و اشــکال های طرح مسکن مهر را به صورت ساختاری 
برطرف می کرد و هر چه عرضه مسکن بیشتر اتفاق می افتاد، بازار در حالت تعادل 
و توازن قرار می گرفت ، امروز مشکل مسکن و گرانی مسکن و اجاره بها به یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های مردم تبدیل نشده بود، بنابراین افزایش عرضه زمانی نتیجه 
مثبتی به دنبال خواهد داشت که زیرساخت های شهری مورد نیاز ساکنان پروژه ها 

به صورت کامل ساخته و در دسترس آن ها قرار داده شود. 
متأسفانه دولت آقای روحانی در زمان وزارت آقای آخوندی به خوبی نتوانست از 
پس تعهداتی که به مردم در مسکن مهر داده شد، برآید. یعنی می توان گفت تنها 
در حدود یک سوم مجموعه تعهداتی که در مسکن مهر به مردم داده شد، محقق 
و عملیاتی شــد. در حالی که انتظار می رفت با تکمیل طرح و رفع نواقص، بخش 
بزرگی از تکمیل مســکن مهر و خانه دار کردن مردم در دوره بعدی یعنی دولت 
آقای روحانی کلید زده می شد که بنا به دالیل مختلف اعم از ورود کشور به مرحله 
تحریم و کاهش منابع اقتصادی دولت و عدم توجه سیاســت گذار به مسئله مهم 
مسکن، تعهدات مسکن مهر نیمه تمام باقی ماند و متأسفانه همچنان بخشی از 
پروژه  روی زمین باقی مانده است. قطعاً اگر دولت آقای روحانی به موضوع تکمیل 
نواقص و افزایش ساخت مسکن مهر در جای جای ایران اهتمام می ورزید، امروز 
بار ســنگینی از دوش مستأجرانی که حتی ناتوان از تأمین معیشت روزمره خود 
هستند و مسئله اجاره بها نیز مشــکل بزرگی شده که راهکاری برای آن نیست، 
برداشــته می شد، که متأسفانه دولت به چنین مسئله مهمی اهتمام نشان نداد.

 طرح گواهی سپرده یورویی©
 به شورای پول و اعتبار ارائه می شود

ایرنا: »عبدالناصر همتی« در صفحه  اینستاگرام خود نوشت: 
بانک مرکزی در راســتای چارچوب فعلی سیاست گذاری 
پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی 
و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲درصدی، به زودی طرح 
گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد 
داد.وی ادامه داد: قرار اســت بانک مرکزی در قالب گواهی 

یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام 
کنــد. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اســکناس یورویی خود 
متعهد می شــود عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: اقدام پیشــین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشــتر در 
بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ ســود ســپرده بانک ها نزد بانک مرکزی از 
۱۰درصد به ۱۲درصد که از روز گذشــته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ 

سود بین بانکی شده و از ۱۰/5درصد به ۱۲/5درصد افزایش یافت.

در  مردم  از  نیمی  طوسی   زهرا  اقتصاد/   
 5۰ از  بیش  و  مستأجرند  کم درآمد  دهک های 
درصد درآمد ماهانه خود را برای اجاره بها به مالکان 
می پردازند. با شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از تورم 
و افزایش بیکاری آن ها ناچارند با سبک های جدیدی 
از زیست اشتراکی در یک واحد مسکونی گرفته تا 
پناه بردن به سکونتگاه های غیررسمی کنار بیایند تا 
شاید طرح های دولت و مجلس برای بهبود بازار اجاره 

به سامان برسد.
فصل تابستان شــروع خانه گردی مستأجران برای 
یافتن منزل جدید است. معموالً در این زمان موعد 
قراردادهای ســاالنه اجاره فرا می رسد و بخشی از 
مستأجران مجبور به تغییر مکان خواهند بود. طبق 
آماری که هر ساله اتحادیه امالک اعالم می کند در 
تهران بین ۱5۰ تا ۲۰۰ هزار و در کشور بین ۶۰۰ تا 
۸۰۰ هزار قرارداد اجاره جدید نوشته می شود.قدرت 
خرید مســکن در ایران در مقایسه با سایر کشورها 
کاهش یافته به طوری که طبق آمارهای ارائه شده 
مدت زمان خرید مســکن در ایران از ۲۰ سال هم 
عبور کــرده و نزدیک به 5۰ درصــد از خانوارهای 
شــهری دهک های اول تا چهارم )اقشار کم درآمد( 

بدون مسکن بوده و مستأجری می کنند.

 نیمی از خانوارهای کم درآمد »
مستأجر هستند

بررســی آخرین داده های گزارش هزینه و درآمد 
مرکز آمار ایران نشان می دهد در بین دهک های 
درآمدی، به  طــور میانگیــن در دهک های اول 
حدود 5۴درصد از خانوارها، دارای مسکن ملکی 
هســتند. این میــزان در دهــک دوم حدود 5۰ 
درصد، در دهک ســوم حــدود 5۸ درصد و در 
دهــک چهارم نزدیک به 5۸ درصد اســت. آنچه 
آمارهای مذکور بیان می دارد این است که به  طور 
میانگین نیمی از خانوارها در دهک های کم درآمد 
بدون مســکن بوده و در شــکل های مختلف به 
نوعی مستأجر محسوب می شوند. حال با شرایط 
نامناسب اقتصادی ناشی از تورم، افزایش بیکاری 
و کاهش قدرت خرید خانوار، کار نیمی از جمعیت 
مناطق شهری ایران به عنوان مستأجر برای یافتن 
سرپناهی مناســب که با توان اقتصادی خانوارها 

همخوانی داشته باشد، سخت تر خواهد شد.

اجاره؛ تنها منبع درآمد 4میلیون خانوار ایرانی»
گزارش جدیــد مرکز آمار نشــان می دهد چگونه 
تبدیل  شــدن دریافت اجاره از مستأجران به منبع 
درآمدی برای مالکان، وضعیت را برای مســتأجران 
سخت تر نیز کرده است. نیمی از خانوارهای ایرانی 
یعنی۱۲میلیون خانــوار از ۲۴میلیون خانوار کل از 
درآمدهایی غیر از مزد و حقوق بگیری و مشاغل آزاد 
امرارمعاش می کنند که از این میان ۳۴درصد یعنی 
تقریباً ۴میلیون خانوار با دریافت اجاره از مستأجران 

زندگی می گذرانند.
 به طبع با هر تکانه اقتصادی و گرانی در اجناس 
و کاالها، موجران بــرای جبران هزینه های خود 
بر مبلــغ کرایه خواهند افزود. افزایش کرایه برای 
خانوارهای کم درآمد چند نتیجه بیشــتر ندارد یا 
مجبور هستند به مناطق حاشیه شهر پناه ببرند 
یــا اینکه برای تأمین اجاره بها در داخل شــهرها 
ساعت های بیشــتری کار کنند و از خرید اقالم 
ســبد خوراکی کم کنند تا سر برج اثاثشان میان 

خیابان نباشد.
 
 اثر کاهش منابع درآمدی»

 بر شیوه مسکن گزینی
در این ایام کرونایی، مسئله مهم تر از تمدید قرارداد 
اجاره برای مستأجران که دولت به انجام آن همت 
گمارد، پرداخت اجاره بهای آن هاست. در شهرهای 
بــزرگ و به خصوص دهک های پاییــن درآمدی، 
خانواده های مســتأجر بیــش از 5۰ درصد درآمد 
خود را به اجاره بهــا خود اختصاص می دهند. در 
این شرایط که بعضی از خانواده ها درآمد مناسبی 
در یکی دو ماه اخیر نداشته اند، این مشکل بسیار 
جدی شده است؛ چرا که افزایش سرسام آور اجاره ها 
و ناتوانی مردم از پرداخت ماهانه آن ســبب شده 
تا شــیوه های جدیدی از بد مسکنی را در کشور 
شاهد باشــیم. از گسترش ســکونت در حاشیه 
آرامستان ها، پشت بام خوابی و مغازه خوابی، به ویژه 
در بین کارگران گرفته تا زیست اشتراکی در یک 
واحد مســکونی. آن  طور که آمارها می گویند ۸/5 
درصد خانوارهای کشــور تجربه زیســتن در یک 
واحد مسکونی به صورت اشتراکی را دارند. به نظر 
می رسد شرایط ایجاد شده فعلی در ماه های آینده 
ادامه داشته باشــد و احتماالً آثار ناشی از آسیب 

شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها تأثیر 
خودش را بر شیوه مسکن گزینی مردم بگذارد. در 
چنین وضعی است که ضرورت تأمین مسکن ملکی 
برای خانواده ها خود را بیش از پیش نشان می دهد؛ 
چرا که در صورت مالک بودن عمده خانواده ها هم 
هزینه اجاره آن ها از سبد هزینه هایشان حذف و هم 

مدیریت سایر هزینه های آن ها تسهیل می  شود.
هر چند نبود زیرســاخت های الزم بــه عنوان ابزار 
کنترلی و نظارتــی دولت از جمله نظام اجاره داری، 
ابزارهای مالیاتی در حوزه مســکن از جمله مالیات 
بر امالک خالــی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره 
مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معامالت 

نقل و انتقال و اجاره مسکن، همچنان با 
گرفتن سرپناه اقشار ضعیف و محرومان 
آن ها را به ســکونتگاه های غیررسمی 
هدایــت می کند، اما مجلــس و دولت 
همچنان دنبال راهکارهایی برای درمان 

موقت این درد مزمن هستند. 

 طرح های مجلس و دولت»
 برای اجاره نشین ها

صدیف بدری، عضو کمیســیون عمران 
مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای 
ساماندهی بازار اجاره بها خبر داده و گفته 
اســت: این طرح با اجماع اعضای این 
کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در 

حال نگارش است و به زودی آماده می شود. به گفته 
وی، براساس این طرح تسهیالتی برای مستأجران 
در نظر گرفته شده، اما این تسهیالت به صورت وام و 
یا پول نقد نیست که موجب افزایش نرخ تورم شود 
بلکه این طرح به نوعی مکمل قانون مالیات بر عایدی 
مسکن خواهد بود و تضمین هایی برای اجرا نیز در 

آن مدنظر قرار گرفته است.
علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی گفته است: اعطای تسهیالت 
کمــک ودیعــه مســکن بــرای خانواده های 
مســتأجر کم درآمد که در واحدهای مسکونی 
کوچک  متراژ زندگی می کنند، جزو برنامه های 
کوتاه مــدت دولت به منظور ســاماندهی بازار 
اجاره تلقی می شــود. طرح ملی مسکن و اخذ 
مالیات از خانه های خالی با راه اندازی ســامانه 

امالک و اســکان نیز از راهکارهای میان مدت 
اســت که مالکان در تالش هستند آن را دور 
گزارش های  برخــی  بزننــد. 
اســت،  حاکی  میدانــی 
مشــاوران  از  تعــدادی 
امالک همســو با مالکان 
اجاره  قرارداد  آن ها  برای 
صــوری تنظیم می کنند؛ 
این قراردادها در ســامانه 
امالک و مستغالت نیز به 
ثبت می رســد تا مشمول 
در  موجــود  دیتاهــای 
سامانه اسکان قرار نگیرند.
تعیین نرخ مشخص برای 
تمدید قرارداد های اجاره، 
از دیگر راهکار های دولت 

به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است. 

ضرورت ساخت خانه های استیجاری»
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن می گوید: 
دو راهکار در بحث کنترل بــازار اجاره می تواند به 
این بخش کمک کند و این راهکار ها به دو دســته 
کوتاه مدت و بلندمدت تقســیم می شــوند . بستن 
مالیــات بر خانه هــای خالی یکــی از راهکار های 
کوتاه مدت به شمار می رود که بیش از ۱۰ سال است 
از سوی مســئوالن به آن تأکید می شود و هنوز به 
مرحله عملیاتی نرسیده است.با اجرایی شدن طرح 
مالیات بر خانه های خالی تا حدودی می توان تقاضا 

در بازار را جوابگو بود.
به گفته سرحدی، در بلندمدت دولت باید ساخت 
خانه های اســتیجاری را در دستور کار قرار دهد، به 

طوری که خانه ها به افراد متقاضی تحویل داده شود 
و پس از توانمند شدن به افراد دیگری داده می شود 
و این امر با حمایت دولت به واسطه ارائه تسهیالت، 

امکانات و تأمین زمین میسر می شود.

مالیات بر عایدی مسکن مهم تر از »
مالیات ستانی از خانه های خالی

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاســت گذاری مسکن 
دانشگاه علم وصنعت معتقد است: قانون مالیات بر 
خانه های خالی نیز بازدارنده نیســت. به گفته وی، 
قانون مالیات بر خانه های خالی زیرمجموعه قانون 
مالیات بر اجاره اســت و از آنجا کــه میزان درآمد 
مالیاتی براســاس دفترچه هــای منطقه ای تعیین 
می شود و هنوز قیمت این بخش به روز نشده، درآمد 
اندکی از اجرای این قانون نصیب دولت می شود. وی 
تأکید می کند: در قانون مالیات بر اجاره، واحدهای 
زیــر ۱5۰متر از پرداخت مالیات معاف هســتند و 
بیشتر واحدهای مسکونی احتکار شده و عرضه  نشده 
در این بخش، کمتر از این متراژ هستند، در نتیجه 
باید نســبت به اصالح قوانین اقدام شود. این قانون 
نیاز به اصالح دارد تا ضمانت اجرایی داشــته باشد. 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به دلیل اینکه 
بازدارنده نیست، ضمانت اجرایی هم ندارد. مالیات 
بر عایدی ســرمایه و مســکن مهم تر از مالیات بر 
خانه های خالی است. بیضایی تأکید می کند: برای 
کنترل قیمت و افزایش عرضه باید قانون مالیات بر 
خانه های لوکس اجرا شود. افرادی هم که دارای دو 
واحد مسکونی با ارزش باال هستند، باید در فهرست 
پرداخت مالیات بر عایدی مسکن قرار بگیرند و توجه 
به قانون مالیات بر خانه هــای خالی در درجه دوم 

اهمیت و اولویت قرار دارد.

اعطای تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن 

برای خانواده های 
مستأجر کم درآمد 

که در واحدهای 
مسکونی کوچک  

متراژ   زندگی 
می کنند، جزو 

برنامه های کوتاه مدت 
دولت است

بــــــــرش

قدس سیاست های دولت برای خانه دار شدن مردم  را بررسی می کند

نوشدارویی برای درد  کهنه مسکن

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن و استاد دانشگاه

 دوشنبه 9 تیر 1399  7 ذی القعده 1441 ٢9 ژوئن ٢0٢0  سال سی و سوم   شماره 9٢80
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پ�روژه  در دس�ت احداث خود تعدادی چ�راغ و المپ را به 
شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری 
نمای�د. ل�ذا متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت مش�اهده و دریافت 
اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/04/12 به دبیرخانه معاونت عمرانی 
آستان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن 32001126 - 051 تماس 
حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. 

مناقصه عمومی خرید چراغ و المپ

تقاضای شماره    M–9940030 -AGH مناقصه شماره 99/008 شماره تقاضا و مناقصه
خرید فیلتر المنت شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان   2،750،000،000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار
تضمی��ن ش��ركت در فرایند ارجاع كار بصورت یك��ی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

55،000،000،000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/07/08 تاریخ گشایش پاكات فنی 99/05/21 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/07/23 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/06/23 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه دوم-

ساختمان مركزی ستاد-طبقه دوم-اتاق 220
آدرس و تلفن مناقصه گزار

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2225-07731312229   تماس حاصل فرمایند  . 
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید 

                    آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(      -  شماره مجوز 1399.1616

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی كیفی
  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با 
ارزیابی كیفی )فشرده( جهت تكمیل مجتمع فرهنگی هنری تربت حیدریه به شماره 2099000055000003 را از طریق 
س��امانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه مورخ 99/04/09 می باشد.
محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه

شرایط شركت كنندگان: پیمانكاران دارای صالحیت حداقل رتبه 4 ابنیه و رتبه 4 تأسیسات
مبلغ برآورد اولیه: 60000 میلیون ریال

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13/00 روز دوشنبه مورخ 99/04/16
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 12/00 روز پنجشنبه مورخ 99/04/26

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 10/00 روز شنبه مورخ 99/04/28
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: آدرس: خیابان ملک الش��عرای بهار 27- اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

خراسان رضوی تلفن: 4- 38594001 داخلی 131
م.الف 3977/شناسه آگهی 894015
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی
 اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراس��ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
كیفی )فش��رده( جهت تكمیل مجتمع فرهنگی هنری باغ اس��رار مزینان به ش��ماره 2099000055000002 را از طریق 
س��امانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه مورخ 99/04/09 می باشد.
محل اجرای پروژه: استان خراسان رضوی- شهرستان مزینان

شرایط شركت كنندگان: پیمانكاران دارای صالحیت حداقل رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تأسیسات
مبلغ برآورد اولیه: 17000 میلیون ریال

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13/00 روز دوشنبه مورخ 99/04/16
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 13/00 روز شنبه مورخ 99/04/28

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 10/00 روز یكشنبه مورخ 99/04/29
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: آدرس: خیابان ملک الش��عرای بهار 27- اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

خراسان رضوی تلفن: 4- 38594001 داخلی 131
م.الف 3997/شناسه آگهی 894026
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ش��ركت قطارش��هری مش��هد درنظ��ر دارد فراخوان ارزیاب��ی كیفی مش��اوران جهت خرید 
خدمات مش��اوره مطالعات ژئوفیزیک باقیمانده مس��یر و ایس��تگاههای خط 3 قطارش��هری 
مشهد را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی تا تهیه لیست 
پیش��نهاد دهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم است پیشنهاد دهندگان 
درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای 
الكترونیكی را جهت ش��ركت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 99/04/09 می باشد. 
رتبه و صالحیت مورد نیاز مش��اور: گواهینامه تشخیص صالحیت حداقل پایه دو تخصص 
ژئوفیزیک گروه تخصص های مش��ترک از س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور با سابقه ارائه 

)GPR( خدمات ژئوفیزیک به روش رادار نفوذی زمین
مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی: پایان وق��ت اداری روز یكش��نبه تاریخ 

99/04/15
مهلت ارس��ال پاس��خ اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی: پای��ان وق��ت اداری روز دوش��نبه تاریخ 

99/04/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: آدرس مشهد – انتهای بلوار رستمی – حاشیه بزرگراه 
بس��یج – ساختمان قطارشهری مش��هد – تلفن : 05133422233 – نمابر: 05133423311

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس: 41934-021       دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

آگهی فراخوان ارزیابی كیفی مشاوران شركت قطارشهری مشهد 

شركت قطار شهری مشهد   

آگهی فراخوان شناسایی شركت ها/كارگاه های تعمیر ترانسفورماتورهای توزیع در سطوح یک و دو به شماره 99-13-6 
ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان فارس در نظر دارد نس��بت به شناسایی شركت ها/ كارگاه های تعمیر ترانس��فورماتورهای توزیع در سطوح یک و دو اقدام 
نماید. لذا ش��ركت ها/ كارگاه های واجد صالحیت بایس��تی بر طبق تاریخ های ذیل نسبت به تحویل مستندات به شركت توزیع نیروی برق استان فارس اقدام 
نمایند. الزم به ذكر اس��ت به مدارک تحویلی مخدوش یا ناقص و یا مداركی كه بعد از تاریخ 1399/04/28 تحویل ش��وند ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. ذكر 

شماره و موضوع فراخوان، نام، آدرس و شماره تماس متقاضی بر روی پاكت تحویلی الزامی است.
1- نشانی برگزاركننده: شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شركت توزیع نیروی برق استان فارس- تلفن تماس 80- 32319374 می باشد.

2- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/04/11 لغایت 1399/04/16 به مدت 5 روز كاری می باشد.
3- نحوه دریافت اس��ناد: دسترس��ی به اسناد و مش��خصات فنی فراخوان از طریق شبكه اطالع رسانی توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و شركت توزیع 

نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir و پایگاه ملی  مناقصات به آدرس lets.mporg.ir امكان پذیر می باشد.
4- آدرس محل تحویل اسناد: شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا- شركت توزیع نیروی برق استان فارس- اداره دبیرخانه می باشد.

5- زمان تحویل اسناد: حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/04/28 می باشد.
6- واحد بررسی كننده اسناد: معاونت های بهره برداری و مهندسی شركت توزیع نیروی برق استان فارس می باشند.

7- محل اجرای پروژه: در محدوده شركت توزیع نیروی برق استان فارس می باشد.
8- متقاضیان��ی كه حداكثر تا روز ش��نبه م��ورخ 1399/04/28 مدارک را تحویل نمایند م��ورد ارزیابی قرار گرفته و ش��ركت هایی/ كارگاه های كه واجد كلیه 
ش��رایط مندرج در مش��خصات فنی ضمیمه اسناد فراخوان باشند توسط شركت توزیع نیروی برق استان فارس در لیست شركت ها/كارگاه های تأیید صالحیت 

شده برای اجرای عملیات موضوع فراخوان قرار می گیرند.
الزم به ذكر است كلیه مدارک و اسناد ارزیابی بایستی به امضاء دارندگان حق امضاء مجاز رسیده و به مهر شركت متقاضی ممهور گردند. همچنین اطالعات 

ارس��الی بایس��تی صحیح و كامل بوده و مدارک مندرج در اس��ناد ارزیابی نیز به طور كامل ارس��ال گردند.                       م.الف 2687/شناس��ه آگهی895580   
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شركت توزیع نیروی برق استان فارس )سهامی خاص(  

برگ سبز،سند کمپانی و سند محضری خودروی وانت 
پیکان م���دل 1389 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
757ط41 ای���ران 72  ش���ماره موت���ور 11489025536 
و ش���ماره شاس���ی NAAA36AAIAG ب���ه مالکی���ت 
س���عید نیازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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به یک پروانه نظام مهندسی
 )عمران ، مکانیک ، برق ( جهت اخذ صالحیت مجری 

ذیصالح در خراسان جنوبی نیازمندیم.
09155630380
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کارت  و  محض���ری  کمپانی،س���ند  سبز،س���ند  ب���رگ 
ماشین و کارت سوخت خودروی پی کی مدل 1385 
رن���گ نق���ره ای به ش���ماره انتظام���ی 253ل98 ایران 
12  ش���ماره موتور M131553093 و ش���ماره شاس���ی 
PSV68I5066151 ب���ه مالکی���ت ج���واد لک���ی تبریزی 
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اردوی سالمت به »کالته سید« رسید ©
آستان: همزمان با دهه کرامت، اردوی جهادی 
سالمت طرح »دارالشفا« زیر نظر بنیاد کرامت 
رضوی در روســتای کالته سید از توابع بخش 

مرکزی شهر مشهد برگزار شد.
دکتر محمود اصغری، سرپرست گروه سالمت 
کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی 
ابراز کرد: تیم های جهادی کانون ســالمت در 
ادامه ارائه خدمات درمانی، دارویی و آموزشــی 
رایــگان در قالب طرح »دارالشــفا« به بیماران 
محروم حاشیه شهر مشهد، شنبه هفتم تیر 99 
در روســتای محروم کالته سید حضور یافتند.

وی گفت: این گروه 23 نفره شامل سه پزشک 
متخصص در رشــته های زنــان، داخلی و طب 
مکمل، دو دکترای تخصصی پرســتاری، دکتر 
داروساز، ماما، کارشناس داروساز، چهار پرستار 
و همچنین نیروهای اجرایی و خدماتی بودند که 

این تیم را همراهی می کردند.
اصغــری ادامــه داد: در مجمــوع 157 بیمار 
کم  برخوردار در روســتای کالته ســید مشهد 
ویزیــت رایــگان تخصصی و عمومی شــدند. 
همچنین تمامی بیمــاران حاضر در این اردوی 

جهادی داروی رایگان دریافت کردند.
وی با اشاره به ارائه خدمات پایش سالمت شامل 
محاسبه شاخص توده بدنی یا BMI، سنجش 
فشــار خون و قند خون به بیمــاران حاضر در 
اردوی جهادی ســالمت روســتای کالته سید 
گفت: دو بیمار دیابتی و 15 بیمار فشــار خونی 

جدید توسط این تیم پزشکی شناسایی شدند.
به گفته دکتر اصغری هفت بیمار سالمند نیز در 
منزل ویزیت شدند و آموزش های مراقبت  پرستاری 
نیز به بیماران با توجه به نیاز آنان توسط دو پرستار 
ارائه شد.وی بیان کرد: 14 بیمار محروم نیز برای 
دریافت خدمات فوق تخصصی پزشــکی و هفت 
بیمار بــرای بهره مندی از خدمــات رادیوگرافی، 
ســونوگرافی و ماموگرافی به مراکز درمانی شهر 
مشهد از جمله دارالشــفا امام رضا)ع( ارجاع داده 
شــدند تا خدمات درمانی آنان تکمیل شــود.وی 
افزود: اردوی جهادی سالمت طرح دارالشفا توسط 
کانون موضوعی ســالمت دبیرخانــه کانون های 
خدمت رضوی خراســان رضوی زیــر نظر بنیاد 
کرامت رضوی با مشــارکت دارالشفا امام رضا)ع( 
و نهاد مردمی کهف الحســن)ع( به مناسبت دهه 
کرامت هر روز در یکی از مناطق محروم حاشــیه 

شهر مشهد در حال برگزاری است.

قدس: دهه کرامت، چند ســالی اســت که دهه 
خدمتگزاری به مردم شده است. در روزهای متبرک 
این دهه، هر کس، هر جایی که هست می کوشد تا 
به نام حضــرت رضا)ع( برای کمک به مردم، قدمی 
بــردارد. در این میان خادمیاران بارگاه منور رضوی، 
در گره گشایی از مشکالت مردم، پیش قدم هستند. 
اخباری که هر روز از گوشــه و کنار کشور می رسد، 

این را نشان می دهد. 

 پخت و توزیع نان صلواتی »
در خمینی شهر اصفهان

 مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر
از پخت و توزیع نان صلواتی با نمک متبرک به نیت 

امام رضا)ع( خبر داد.
سیدمحمدباقر محمدی گفت: 
به مناســبت ایام با ســعادت 
 دهــه کرامت و والدت حضرت 
الرضــا)ع(،  علی ابن موســی 
خدمت  کانــون  خادمیــاران 
رضوی شهرستان خمینی شهر 
اقــدام به پخــت و توزیع نان 
رایــگان با نمــک تبرکی امام 

رضا)ع( کردند.
وی در ادامه افزود: با توجه به 
اینکه دهه کرامت، ایام جشن 
و شادی معصومین)ع( است، 
برنامه های متنوع دیگری نیز 

توسط این کانون در دست اجراست.
محمدی به برگزاری مســابقاتی با عنوان »زیر سایه 
خورشید« ویژه رده سنی کودک و نوجوان به همراه 
اهدای جوایز به برندگان، بیعت با شــهدای اســالم 
و انقالب در گلزار شــهدای امامزاده ســید محمد 
خمینی شــهر، برگزاری جشن میالد امام رضا)ع( با 
رعایت اصول بهداشــتی در دارالقرآن اهل بیت)ع( 
شهرستان به همراه تجلیل از خانواده شهید مدافع 
ســالمت »ســعید حقیقی « و خادمیــاران نمونه 

شهرستان اشاره کرد.
مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی شهر 
افزود: خادمیاران این کانون همچنین در نظر دارند 
به خانواده هایی در سطح شهرستان که در ایام دهه 
کرامت صاحب فرزند شده و نام های نیکو »معصومه«، 

»تکتم«، »نجمه« و»رضا« برای آنان انتخاب کرده اند 
هدیه ای به رسم یادبود اهدا کنند.

برپایی ایستگاه سالمت در شهرستان آمل »
به مناسبت دهه سراســر نور و رحمت کرامت و به 
همت دفتر کانون های خدمت رضوی شهرســتان 
آمل ایستگاه سالمت در این شهرستان برپا شد. این 
ایستگاه سالمت به منظور خدمت کریمانه و با هدف 
خدمت رسانی پزشکی به همشهریان در میدان 17 

شهریور شهرستان برپا شده است.
در این ایستگاه عالوه بر خدمات پزشکی، بسته های 
فرهنگی شامل دستکش و مواد ضد عفونی کننده، 
ادعیه، بیانات رهبری در خصوص شــهادت سردار 
سلیمانی، وصیت نامه و عکس شهدا بین عموم مردم 

توزیع می شود.

اهدای خون خادمیاران شهرستان خرم آباد »
در دهه کرامت

خادمیاران استان لرستان همزمان با دهه کرامت با 
ذکر توســل به حضرت رضا)ع( پالکت خون خود را 

اهدا کردند.
همزمان با دهه کرامت خادمیاران رضوی با تأسی از 
رأفت امام مهربانی و در ادامه طرح همدلی و مواسات 

خون خود را اهدا کردند.
قاسم متقی نیا، دبیر کانون خدمت رضوی لرستان در 
این رابطه بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا و کمبود 
ذخایر بانک خونی، بر اســاس اعالم نیاز ســازمان 
انتقال خون کشــور و به پیروی از ســیره رضوی و 
عطوفت امام هشتم در اقدامی خودجوش خادمیاران 
این شهرســتان  به ســازمان انتقال خون خرم آباد 
مراجعه و نســبت به این امر ارزشــی و نوع دوستانه 

اهتمام ورزیدند.
وی افزود: ســازمان انتقال خون لرستان به منظور 
حفظ سالمت همه اهدا کنندگان تمام پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کرده و در عین حال ســایت 
سیستم نوبت دهی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت 

فعال شده است.
 متقی نیا خاطرنشــان کرد: مراســم اهدای خون، 
چهارشــنبه  هر هفته در قالب طرح چهارشنبه های 
امام رضایی در طول سال بر اساس دستورالعمل های 

پزشکی ادامه خواهد داشت.

 حقوقدانان رضوی »
مشاوره رایگان حقوقی می دهند

به همت کانون حقوقی آستان قدس رضوی استان 
بوشهر و به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت و میالد 
امام رضــا)ع( حقوقدانان رضوی به مردم مشــاوره 
رایگان ارائه می دهند.حجت االسالم یوسف جمالی، 
دبیر کانون های خدمت رضوی اســتان بوشــهر از 
ارائه مشاوره حقوقی رایگان توسط کانون خادمیاران 
حقوقی آســتان قدس رضوی در استان بوشهر خبر 
داد و افزود: در این طرح که به مناسبت دهه کرامت 
برگزار می شــود، مــردم می توانند بــه صورت غیر 

حضوری مشاوره الزم خود را دریافت کنند.
وی در خصــوص نحوه اجرای این طــرح گفت: با 
توجه به شــرایط حساس کشــور و شیوع بیماری 
کرونا امکان مشــاوره حضوری وجود ندارد، از این رو 
مردم می توانند به صورت تلفنی و پیامکی و با توجه 
به حوزه مورد مشــاوره در ساعت های مشخصی که 
جداگانه اطالع رسانی می شود خدمات مشاوره ای را 

به صورت رایگان دریافت کنند.

حجت االسالم جمالی، مرجع اطالع رسانی برنامه های 
آســتان قــدس رضوی اســتان بوشــهر را صفحه 
 فضای مجــازی این مجموعه در شــبکه اجتماعی
razavi.bu و پایگاه های خبری استان اعالم کرد که 
مردم می توانند با مراجعــه به آن ها برنامه های دهه 

کرامت را پیگیری کنند.

 پویش نام گذاری امام رضایی »
ویژه متولدان دهه کرامت

همزمــان با دهه کرامت و بــه همت کانون  خدمت 
رضوی اســتان بوشهر، پویش »نام گذاری فرزند امام 
رضایــی« با هدف نهادینه ســازی فرهنگ انتخاب 
نام نیکو برای فرزند ویژه شــهروندان شهرستان جم 
راه اندازی شد.حجت االســالم یوســف جمالی، دبیر 
کانون های خدمت رضوی استان بوشهر با اعالم این 
خبر گفت: در منابع علمــی و در متون دینی برای 
والدینی که صاحب فرزند می شوند، تکالیف و وظایفی 
در نظر گرفته شده است که یکی از نخستین تکالیف، 

انتخاب نام زیبا و مناسب برای فرزندان است.

وی با اشــاره به اینکه پویش »نام گذاری فرزند امام 
رضایی« در دهه کرامت از 3 الی 13 تیرماه همزمان 
با دهه کرامت در شهرســتان جم در حال اجراست، 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف والدین این است 
کــه به فرزندان اعتماد به نفــس بدهند و این امر با 

انتخاب نامی نیکو برای آنان محقق می شود.
حجت االســالم جمالــی اضافه کرد: ایــن پویش با 
همــکاری اداره ثبت احوال، بیمارســتان توحید و 
خادمیــاران رســانه ای اجرا خواهد شــد و به همه 
کودکانی که در این دهه متولد شــده و نام نیکوی 
معصومه و رضا برای آن ها انتخاب شود؛ هدایایی به 

رسم یادبود و تبرک اهدا می شود.
 
 برافراشتن پرچم مزین به نام امام رضا)ع( »

در ورودی شهر فین
مدیر کانون های خدمت رضوی اســتان هرمزگان از 
 برافراشــته شدن پرچم مزین به نام مبارک حضرت 
 علی بن موسی الرضا)ع( در ورودی شهر فین بندر عباس

همزمان با سومین روز از دهه کرامت خبر داد.
تــذرو گفت: تالش داریم تا در دهه کرامت امســال 
همچون سال  های گذشته برنامه های متنوعی را در 

شهرستان های مختلف استان برگزار کنیم.
وی اظهار کرد: از افتخارات مهم کانون خدمت رضوی 
استان در دهه کرامت امسال، استقبال از خدام امام 
رضا)ع( و اجرای برنامه زیر ســایه خورشید است که 
تمام تشــریفات و تمهیدات اســتقبال از خدام امام 

رضا)ع( انجام شده است.
تــذرو اضافــه کــرد: برافراشــتن و نصــب پرچم 
علی بن موسی الرضا)ع( در ورودی شهرفین همزمان 
با دهه کرامت، حضور خدام رضوی در مزار شــهیده 
مدافع سالمت اســتان هرمزگان، عطرافشانی قبور 
شــهدای بندرعباس، حضور در مناطــق محروم و 
توزیع بسته های ارزاق در محالت بندرعباس از دیگر 

برنامه های خدام رضوی است.
تذرو خاطرنشان کرد: آذین بندی شهرها و محالت در 
دهه کرامت، اجرای گروه های سرود و تواشیح توسط 
نوجوانان در شهرســتان ها، تجلیــل از خانواده های 
شهدا، توزیع بســته های ارزاق در مناطق محروم و 
برنامه های مختلف فرهنگی و محرومیت زدایی بخش 

دیگری از برنامه های این دهه است.
 مدیر دفتر کانون خدمــت رضوی هرمزگان گفت: 

تأکید بــر رعایت پروتکل های بهداشــتی و اجرای 
برنامه هــای فرهنگی در فضای مجــازی از ابالغیه 
مهم آســتان قدس رضوی اســت کــه در تمامی 
شهرســتان های استان این دستورالعمل ها با قوت و 

پشتکار اجرا می شود.

 پخت نان در نانوایی های گلوگاه »
با نمک متبرک رضوی 

مدیر کانون های خدمت رضوی شهرســتان گلوگاه 
از پخت نــان در نانوایی های گلوگاه با نمک متبرک 

رضوی خبر داد.
میالد قدسی در نشست خبری برنامه های اجرایی زیر 
سایه خورشــید با اعالم این خبر افزود: گرامیداشت 
دهه کرامت در واقع فرهنگ سازی برای پاسداشت 
و تعظیم شــعائر الهی در بزرگداشت سالروز والدت 
حضرت معصومه)س( و والدت با ســعادت حضرت 
امام رضا )ع( است که به مناسبت موالید نورانی این 
دو بزرگوار جشــن ها و آیین های شادباش و معنوی 
ملهم از آموزه های رضوی در سراســر ایران اسالمی 

برگزار می شود.
قدســی در ادامه با اشــاره به برنامه هــای ایام دهه 
کرامــت تصریح کرد: در این ایام برنامه هایی در نظر 
گرفته شده که حضور در سپاه ناحیه گلوگاه، دیدار با 
خانواده های قاریان برجسته قرآنی جان باخته ناشی از 
بیماری کرونا، حضور در کارگاه خیاطی ویژه دوخت 
گان بیمارســتانی، دیدار با خانواده های جهادگر در 

روستای تیله نو از جمله این برنامه هاست.
وی دیدار با جمعی از خواهران جهادگر عرصه مبارزه 
با بیماری کرونا و حضور در مراسم تجلیل از فعاالن 
مردمــی مبارزه با این ویروس منحــوس را از دیگر 
برنامه های در دســت اقدام کانون رضوی شهرستان 
گلوگاه برشمرد و ادامه داد: برگزاری مسابقه نقاشی 
با موضوع امام رضا)ع( ویژه کودکان، برنامه مسابقه 
دل نوشــته ای به امام رضــا)ع(، دیدار با امام جمعه 
شهرســتان و برگزاری مســابقه کتاب خوانی ویژه 

خانواده های رضوی در دهه کرامت انجام می شود.
مدیر کانون های خدمت رضوی شهرســتان گلوگاه 
اضافه کــرد: در حال حاضــر 159 خادمیار رضوی 
گلوگاهی در عرصه های مختلف در سطح شهرستان 
به محرومان خدمت رسانی می کنند و در برنامه های 

دهه کرامت حضوری فعال خواهند داشت.

این روزها خادمیاران بارگاه منور رضوی هر کجا هستند، می کوشند تا به نام حضرت رضاj به هموطنان خدمت کنند 

»دهـه کرامت« فرصت خدمـت
خبر

خادمیاران بارگاه 
منور رضوی، در 
گره گشایی از 
مشکالت مردم 
پیش قدم هستند. 
اخباری که هر روز 
از گوشه و کنار 
کشور می رسد، این 
را نشان می دهد

بــــــرش

قدس: دایره المعارف آستان قدس رضوی تنها مرجع 
علمی است که مجموعه آستان قدس را به طور دقیق 
و با آخرین شــیوه  های پژوهشی روز بر اساس منابع، 
اســناد و پژوهش های تازه معرفی می کند. این کتاب 
حاصل 10 سال کار جمعی بیش از 150 پژوهشگر و 
نویسنده صاحبنظر است. دایره المعارف آستان قدس 
رضوی در دو جلد با 826 مقاله تدوین شده که جلد 
اول آن بــا 426 مقالــه )از حرف آ تــا حرف س( در 
آبان ماه 1393 مصادف با آغاز چهارمین دهه تأسیس 
بنیاد پژوهش های اســالمی منتشر شد. جلد دوم این 

دایره المعارف امروز رونمایی خواهد شد. 
این اثر در ذیل محورهای شــش گانه، آستان قدس را 
معرفی می کند: رجال؛ القاب، موضوعات و مشــاغل؛ 
مکان ها؛ مکتوبات؛ نفایس موزه؛ سازمان ها. مقاالت به 
شــیوه الفبایی تنظیم و تدوین شده و به این ترتیب، 
هر موضوعی که به آستان قدس رضوی ارتباط داشته 

باشد، در این کتاب معرفی شده  است. 
به بهانــه رونمایی از جلد دوم دایره المعارف آســتان 
قــدس رضوی، بــا مدیرعامــل بنیــاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی به گفت وگو نشستیم. 
در  مرویان حســینی  والمســلمین  حجت االســالم  

گفت وگو اجزای این دایره المعارف را تشریح کرد. 

چــه ســرفصل ها و مباحثــی در جلد دوم   
دایره المعارف آستان قدس وجود دارد؟

جلد دوم دایره المعارف آستان قدس رضوی دومین و 
آخرین جلد از این مجموعه اســت که معرفی آستان 
قدس رضوی را در دستور کار قرار داده است. این اثر 
شامل 400 عنوان مقاله اســت که به موضوعاتی در 
حروف »ش« تا »ی« اختصاص دارد. این اثر در 735 
صفحه گالســه چهار رنگ در قطع رحلی و به همراه 
450 تصویــر با بهترین کیفیت در چاپخانه آســتان 

قدس رضوی چاپ شد. 

دایره المعارف چه ویژگی های ممتازی دارد؟  
کتــاب هم از نظــر ظاهری و هم از نظــر محتوایی 
در شمار تولیدات بســیار فاخر آستان قدس رضوی 
است. از نظر ظاهری، این کتاب با استانداردهای باال 
تولید شــده اســت از جمله رعایت باالترین ضوابط 
آماده سازی و صفحه آرایی کتاب های مرجع، استفاده 
از بهتریــن کاغذ و دســتگاه های پیشــرفته چاپ و 
صحافی چاپخانه آســتان قدس و استفاده از تصاویر 

مناســب و چاپ رنگی. از نظــر محتوایی می توان به 
جامعیت و پوشش موضوعی مناسب، تخصص گرایی 
در نگارش مقاالت، زبان علمی و موجز، ویرایش های 
مختلف و یکسان سازی ساختار و بافت و زبان مقاالت 
اشــاره کرد. همچنین همراه کــردن مطالب با انواع 
منابع و استنادهای تصویری، از جمله اسناد تاریخی 
کهــن، تصاویر تاریخی و قدیمی، عکس های جدید و 
باکیفیــت از فضاهای فاخر معماری و گنجینه خطی 
و اشــیای موزه ای آســتان قدس کمک شــایانی به 
مستندســازی مطالب، در عین افزودن به جاذبه های 
عمومی اثر کرده اســت. برخی مقاالت موضوعی این 
دانشــنامه خود موضوع یا حتی محتوای یک کتاب 

مستقل است. 

کاربست ها و کاربردهای این اثر چیست؟  
کاربســت عمومی این اثــر به عنــوان یک کتاب 
عمومــی در معرفی آســتان قدس اســت. هر زائر 
کنجــکاو و جســت وجوگری که مایل باشــد از هر 
یــک از اجزای این مجموعه مقــدس، اطالع دقیق 
و مختصر و مفیدی کســب کند، بــا رجوع به این 
کتاب، کوتاه ترین، مســتدل ترین و مفیدترین پاسخ 
را خواهــد یافت و چنین گنجینــه جامع و متقنی 
برای نخســتین بار است که در پاســخ به نیازهای 

متنوع زائران تولید می شود.
مهم تریــن کارکــرد تخصصــی این اثــر در دو بعد 
درون ســازمانی و پژوهشــی متبلور می شود؛ در بعد 
درون ســازمانی برای کسب آگاهی و دسترسی سریع 
به پیشــینه و وضعیــت عمومی هر موضــوع در هر 
بخشــی از آستان قدس قابل اســتفاده است. در بعد 
تحقیقاتــی نیز این اثر جایگاه یگانه و بســیار مهمی 
دارد. بــه این معنی که برای تحقیــق درباره هر بعد 
از ابعاد تمدنی و فرهنگی آســتان قدس و حرم مطهر 

رضوی، پژوهشگر با رجوع به این اثر، هندسه دقیقی 
از ابعاد اطالعاتی و آگاهی موجود درباره آن بدســت 
می آورد و به ســرعت به میزان نیازها یا خأل پژوهشی 
موجود در آن موضوع اشراف می یابد. همچنین منابع 
و مآخذ اصلی و عمده برای پژوهش در هر موضوع را 

از مقاله مربوطه درمی یابد.
 
برای استانداردسازی و ساماندهی اطالعات در   

آستان قدس چه نقشی برای این اثر می توان قائل شد؟
آســتان قدس رضوی مجموعه بسیار گسترده و در 
عین حال بااصالت و پیشــینه ای اســت که در آن 
ســازمان ها و بخش های بسیار متنوعی وجود دارد. 
بهبود  و  تقویت همبســتگی درون ســازمانی  برای 
عملکــرد اجزای مجموعه، قدم نخســت شــناخت 
مناســب، دقیق و جامع از کلیت سازمان و اجزای 
تشــکیل دهنده آن است. این دانشــنامه فاخر، گام 
بلنــدی در فراهم آوردن این شــناخت به شــمار 
می آید و امیدواریم با عنایت تولیت محترم آســتان 
قدس، بخش ها و مؤسســه های آستان قدس به این 
اثر فاخر دسترسی مناسبی داشته باشند. همچنین 
در بعد عمومــی، برای آماده ســازی و تدوین آثار 
ترویجــی و تبلیغی در معرفی حــرم مطهر رضوی 
از ســوی بخش های مختلف آســتان قــدس، این 
اثــر می تواند یــک معیار صحــت و اصالت اخبار و 
اطالعات باشــد و مالک ســنجش علمی و تطبیق 

آثار و محتوای تولید شده با آن قرار گیرد.

چه کســانی در تدوین و تهیه این اثر نقش   
داشتند؟

هسته اجرایی و شورای علمی اثر در بنیاد پژوهش های 
اســالمی و بر اســاس توان علمی خود بنیاد استقرار 
داشته اســت؛ ولی برای تدوین محتوا، نگاه فراگیری 
حاکم بوده است. بیش از 150 نفر پژوهشگر و محقق 
ممتــاز در نگارش و ویرایش علمی مقاالت این کتاب 
مــا را همراهی کرده اند. گرچــه در نگارش مقاالت با 
توجــه به تخصصی بــودن موضوعات آن، بیشــتر از 
توان پژوهشــگران آســتان قدس رضــوی و به ویژه 
بنیاد پژوهش ها اســتفاده شــده اما هیچ محدودیتی 
در این زمینه قائل نشــدیم و بــرای نگارش مقاله در 
هر موضوعی، با جست وجو در فضای پژوهشی کشور 
از هر متخصصی در هر حوزه و دانشــگاهی استفاده 

شده است. 

فرهنگی  تولیــدات  اداره  باقری:  فاطمه  آســتان/ 
مأموریت تولید و تأمین کتــاب و محصوالت فرهنگی 
مورد نیاز ادارات معاونت تبلیغات اســالمی را برای اهدا 
بــه زائران حرم مطهر امام رضا)ع( بر عهده دارد. اما این 
مأموریــت در دهه کرامت پررنگ تر از دیگر زمان ها و با 
موضوع ویژه امام رضا)ع( صورت می گیرد و در حقیقت 
این محصوالت دروازه ای برای ورود به فضای قدســی و 
ملکوتی معارف دینی و اندیشــه و علوم رضوی اســت. 
این گزارش درباره معرفی مختصر شــماری از کتاب ها 
و محصوالت فرهنگی نشــر یافته در حرم مطهر رضوی 
است که توســط انتشــارات معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی ویژه دهه کرامت رضوی و به منظور 
بهره مندی شــیفتگان امام رضا )ع( تولید شــده است.

چشمه حکمت رضوی»
کتاب چشمه حکمت رضوی، گزیده و منتخب مهم ترین 
احادیث و گفته هــای عیون اخبارالرضا )ع( اســت که 
با معیار اســتفاده برای عموم عالقه  مندان و شیفتگان 
خورشید هشتم انتخاب شده است. در این کتاب که بر 
پایه احادیث معتبر به زندگانی، آثار و روایت های امام  علی 
  بن  موســی الرضا)ع( و همچنین فضیلت زیارت آن امام 
همام پرداخته است، موضوعات گوناگون اعتقادی، فقهی، 
اخالقی، سیره و روایت هایی با محوریت امام رضا)ع( در 
69 باب تنظیم و ارائه شده است. همچنین این کتاب با 
عنوان چشمه معارف رضوی با قلم جذاب حجت االسالم 
والمسلمین محمدمهدی رضایی به فارسی روان ترجمه 
شده و به کوشش حجت االسالم والمسلمین محمدباقر 

پورامینی به نگارش درآمده است. 

فرصت زیبای زیارت  »
فرصت زیبای زیارت عنــوان یکی از محصوالت ویژه 

دهه کرامت اســت. در این کتاب تالش شــده پاسخ 
پرســش های زائران مشــتاقی که در پی درک بهتر 
و بیشــتر از زیـــارت هستند بیان شــود و همسو با 
دغدغه های خرد و کالن ایشــان و جمــع زیادی از 
راهیان حــرم معصومان)ع( زمینــه ای برای غنیمت 
دانستن بیش از پیش لحظه های طالیی زیارت ایجاد 
کند. کتاب فرصت زیبای زیارت در 10 فصل شــامل 
حکمت های زیارت، پیشگامان زیارت، دفاع از زیارت، 
پاداش زیارت، اماکــن زیارت، زمان های زیارت، راه و 
رســم زیارت، متون زیارت، نمازهای زیارت و پس از 

زیارت نگارش شده است.

قرآن در سبک زندگی روح اهلل»
در این اثر، جلوه های مختلف انس با قرآن در ســیره و 
سبک زندگی بنیان گذار فقید جمهوری اسالمی ایران، 
حضرت امام خمینــی)ره( در قالــب روایت های کوتاه 
برای مخاطب بازگو شــده است. در این کتاب تعداد 87 
قطعه روایت داستانی، به عدد عمر شریف حضرت امام 
خمینی)ره( با رعایت ســیر تاریخی وقایع، از کودکی تا 
رحلت آن بزرگوار از منابع معتبر اســتخراج شــده و با 
87 روایت متناسب قرآنی از مجموعه فرمایشات پیامبر 
اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( درباره قرآن تبیین و ارائه 

شده است. 

ماجرای یک سفر»
این کتاب، روایت آغاز ســفر امام  رضــا)ع( از مدینه به 
مرو اســت. سفری که در آن امام می دانستند بازگشتی 
ندارد. در کتاب ماجرای یک ســفر، مرحله به مرحله با 
امام همراه شــده و از اتفاقات مسیر سفر آگاه می شویم. 
این همان چیزی اســت که در ســایر داستان  ها به آن  
کمتر پرداخته شده است. این داستان به نوجوانان کمک 
می  کند با زوایای زندگی امام هشــتم)ع( آشــنا شوند.

یک پنجره خورشید»
در این کتاب ســیره، زندگانی و سیمای نورانی پیامبر 
اکرم)ص( از طریق روایت های امام رضا)ع( با زبانی شیوا 
به همراه تصویرگری های جذاب برای مخاطب ارائه شده 
است. در کتاب یک پنجره خورشید، در قالب هشت فصل 
مختلف روایت هایی از امام رضا)ع( نقل شده که خواننده 
را با اخالق، رفتار و منش پیامبر اکرم)ص( که برگرفته از 

تعالیم قرآنی است، آشنا می کند.

گفتوگو خبر

کتابی برای ابعاد تمدنی و فرهنگی آستان قدس  کتاب هایی که بوی حرم را دارند 
مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی در گفت وگو با قدس ابعاد دایره المعارف آستان قدس رضوی را تشریح کرد  نگاهی به محصوالت امام رضایی اداره تولیدات فرهنگی  
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 اهدای  2 هزار گلدان گل طبیعی به حرم رضوی آستان: توسط واقفان اصفهانی بیش از 2 هزار گلدان گل طبیعی به بارگاه ملکوتی امام هشتم برای روزهای شادی و سرور دهه کرامت اهدا شد.رمضان رضایی، از واقفان گل طبیعی بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( در گفت وگو با خبرنگار 
آستان نیوز گفت: هر ساله 130 تا 140 گلخانه در اصفهان با افتخار، گلدان های طبیعی را برای تزئین حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس ارسال می کنند.این خیر گل آرایی ادامه داد: ساالنه بیش از 2 هزار گلدان گل شب بو توسط تولیدکنندگان گل در اصفهان به حرم مطهر رضوی اهدا می شود تا 

در روزهای شادی و سرور و نوروز برای زیباسازی حرم مطهر مورد استفاده قرار گیرد.رضایی با بیان اینکه این گلدان های شب بو، برای گل آرایی جایگاه صحن جامع رضوی استفاده می شود، افزود: سنت اهدای گل به حرم امام رضا)ع(، 2۵ سال است که از سوی گلخانه داران اصفهان انجام می گیرد.

 ضرورت هم افزایی رسانه های آستان های مقدس با هدف ترویج معارف اهل  بیت)ع( آستان: سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، بر ضرورت هم افزایی آستان های مقدس ایران اسالمی برای توزیع و بازنشر تولیدات رسانه ای در فضای مجازی با هدف ترویج 
معارف ناب اهل  بیت)ع( تأکید کرد.مهدی رضوی کیا هم افزایی و تبادل تجربیات رسانه ای میان اعتاب مقدس را اساس کارگروه  اجتماعی و فضای مجازی این اجالسیه عنوان کرد.وی بر ضرورت هم افزایی آستان های مقدس به صورت پروژه محور تأکید کرد و بازنشر تولیدات رسانه ای آستان های مقدس 

را در فضای مجازی حائز اهمیت دانست و افزود: توجه به بازنشر تولیدات رسانه ای مهم تر از جذب دنبال کننده است؛ چراکه ما به دنبال ترویج معارف اسالمی هستیم و برای ما الزاماً بازخورد مثبت مخاطبان مالک موفقیت نیست.

      صفحه 4

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )893501(

 آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پدیسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 275521 و شناسه ملی 10103100748

انتخاب   به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
گردیدند: آقای رضا انامقی به کد ملی 1376629828به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره -آقای جواد سازدار به کد ملی 
5050062764به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا خاکریزی منتظر به کد ملی 0491522381به سمت عضو هیئت مدیره 
-حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )893502(

 آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پدیسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 275521 و شناسه ملی 10103100748

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
برای مدت دوسال گردیدند: آقایان رضا انامقی به کد ملی 1376629828 و جواد سازدار به کد ملی 5050062764 وآقای محمدرضا 
به کد  انتخاب شدند. -خانم معصومه پورقمری علمداری  اعضاءهیئت مدیره  به عنوان  به کد ملی 0491522381  منتظر  خاکریزی 
ملی5059621707به عنوان بازرسان اصلی و خانم محبوبه منصوربخت به کد ملی 4911163615 علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب شدند. -روزنامه قدس جهت آگهی های شرکت تعیین شد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )894850(

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

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,18 به استناد نامه شماره 1017 مورخ 1399,02,20 انجمن صنفی شرکتهای حمل 
و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم بهجت رحیمی نیا با کد ملی 0940042623 به سمت مدیر عامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای ناصر جعفری با کد ملی 0749542098 به سمت رئیس هیئت مدیره 3 - آقای بهروزرحیمی نیا با 
کد ملی 0942840461 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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 آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت 
سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17773 

و شناسه ملی 10380333415

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,03,18 مورخ  سالیانه 
مالی  وصورتهای  نامه  تراز   -  : شد  اتخاذ 
 - رسید.  تصویب  1398,12,29به  به  منتهی 
کثیراالنتشار  روزنامه  بعنوان  قدس  روزنامه 
تعیین گردید -موسسه حسابرسی ارکان سیستم 
نیک  وانیا  موسسه  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )894888(
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و  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ارتباطات رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 13107 و شناسه ملی 10380287760

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,30
و   1395 سالهای  مالی  صورتهای   : شد 

1396 و 1397 تصویب شد. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)894923( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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شرکت  چناران  قند  شرکت  تغییرات  آگهی   
به شماره ثبت 271 و شناسه  سهامی خاص 

ملی 10380079707

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,02,09 مورخ  العاده  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یک ماده به 
شرح ذیل به مواد اساسنامه اضافه شد: 
ماده 71 : این شرکت می تواند ادغام 

گیرنده یا ادغام شونده باشد. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی  خراسان 
)894932( چناران  غیرتجاری  موسسات 
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آگهی مزایده 
مؤسس��ه چاپ و انتش��ارات آس��تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به فروش یک دس��تگاه صحافی جلد نرم )شومیز(

مولر مارتینی با 16 خانه ترتیب و س��رعت 5000 جلد کتاب در س��اعت ، س��ال ساخت 1994 و همچنین حدود 550 کیلوگرم 
س��لفون م��ات 20میک��رون موجود  در انب��ار از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اق��دام نماید  . ل��ذا از  مقتضیان  دعوت                                        
م��ی ش��ود جهت بازدید و دریافت اوراق مزای��ده از تاریخ  درج این آگهی تا پایان وق��ت اداری 1399/4/18 به آدرس: 
مشهد، بلوار سجاد-بلوار اخوان ثالث  )جانباز جنوبی ( موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی – واحد حسابداری 
مراجعه  و در صورت نیاز به کسب اطالعات به شماره تلفن های 3-37625001 داخلی 141 و 142 تماس حاصل نمایند . 
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دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی مازن��دران در نظ��ر دارد از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت نسبت به  خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی تجهیزات آشپزخانه 
و قفس��ه بندی بخش های عمومی و اس��تریل مرکزی  مرکزآموزش��ی درمانی بوعلی سینا س��اری طبق اسناد، مدارك و 
مش��خصات فنی موجود در اس��ناد مناقصه اقدام نماید. از متقاضیانی که آمادگی ش��رکت در مناقصه را دارند دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اس��ناد و تحویل پیش��نهاد طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق س��امانه س��تاد به آدرس  
WWW.SETADIRAN.IR اقدام و با توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارک الزم را ش��امل پاکت های )الف(، )ب( و 
)ج( تهیه و به صورت فایل های PDF در زمان مقرر در سامانه فوق درج نمایند. در ضمن یادآور می گردد کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق س��ازند. به پیش��نهاد های واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
*مهل��ت دریاف��ت اس��ناد از مناقصه گ��ذار:: از روز دو ش��نبه مورخ 1399/04/09 تا س��اعت 15/30 روز ش��نبه مورخ 

. 1399/04/14
*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گذار:: تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 .

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:: به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی واریز به شماره حساب 
272790485 نزد بانک رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررس��ید ضمانتنامه بانکی باید حداقل س��ه 

ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
 

* مح��ل دریاف��ت اس��ناد و تحوی��ل پیش��نهادات:: س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( به آدرس 
.WWW.SETADIRAN.IR

*  تذکر: پیش��نهاد دهنده موظف می باش��د عالوه بر بارگذاری اس��ناد دریافتی و همچنین تصویر تضمین ش��رکت در 
فرایند ارجاع کار در س��امانه ،اصل س��ند تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 
1399/04/24 در قالب پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس ساری- سه راه جویبار– دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی مازندران-طبقه همکف – اداره مناقصات و قراردادها تحویل نمایند . 
کد پستی : 4815733971

*زم��ان گش��ایش پیش��نهادها:: زمان تش��کیل جلس��ه کمیس��یون مناقص��ه روز چهارش��نبه م��ورخ 1399/04/25 در                               
طبقه همکف،دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه.

* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن 33044109-011  آماده پاسخگویی به سؤاالت می باشد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 6 0/م/99
گفت:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران امینی  هاشم  مهندس  اصفهان-خبرنگارقدس: 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در زمینه هوشمندسازی                 
شبکه های آب و فاضالب در کشور پیشرو است و در کاهش 

آب بدون درآمد است.
به گزارش قدس اصفهان ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به مناسبت هفته مدیریت مصرف آب و برق 
با  وفاضالب  آب  سازمان  نصر  شهید  سالن  در  کشورکه  در 
در  برگزارگردید  بهداشتی  پروتکل  گذاری   فاصله  رعایت 
جمع خبرنگاران اظهار داشت:طی ده سال فعالیتم در سازمان 
با وجود همه خشکسالی ها و  استان اصفهان  آب وفاضالب 
فشارهایی که بر شرکت وارد می شد توانستیم با فرهنگ سازی 
واطالع رسانی رسانه های استان که الحق حمایت نمودند موضوع 
کم آبی را شفاف سازی کنیم و همین امرموجب شد تنش کم 
آبی اجتماعی سنگینی نداشته باشیم که این امر به فرهنگ مردم 
و فرهنگ سازی از طریق مدیران استان و رسانه ها برمی گردد.
وی به موضوع یکپارچه سازی و ادغام دو شرکت آب وفاضالب 
قانون  مطابق  داشت:  واذعان  کرد  اشاره  وروستایی   شهری 
به  اصفهان  در  و  شهری  فاضالب  و  آب  به  کار  این  متولی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان واگذار شد که باعث تغییر 

ساختارسازمانی شد.
 مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه به دلیل نبود 
اعتبارات و امکانات  در بخش روستایی شاهد یک عقب ماندگی 
هستیم، تصریح کرد: این یکپارچه سازی در هزینه های دولت تأثیر 
می گذارد و موجب بهبود، افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان با توجه به پیک مصرف 
در تابستان در وضعیت تنش و قرمز کم آبی قرار دارد بیان کرد: 
مردم باید توجه داشته باشند که صرفه جویی در شرایطی که 
اصفهان در دوران زرد کرونا قرار دارد و نیاز به مسائل بهداشتی 

ضروری است امری مهم به حساب می آید.
این مقام مسئول تصریح کرد:یکی از رویکردها در بودجه سال  
روستا محور بودن است و نگاه حمایتی دولت به روستاها مانند 
گذشته است و به دنبال آن هستیم که با یک برنامه جهادی 
و منسجم سطح خدمات روستاها را به شهرها نزدیک کنیم 
وبراین اساس تعرفه های روستاها از شهرها متفاوت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بااشاره به یکی 
از اقدامات مهم وزارت نیرو که از سال 98 آغاز شده ابرازکرد: 
مطابق پویش )الف ب ایران( هر هفته در کشور پروژه هایی در 
حوزه آبفا افتتاح می شود که این طرح در سال 99 همچنان 

ادامه خواهد داشت. 
امینی خاطر نشان ساخت: درنیمه دوم سال 98 هفت پروژه 
به مبلغ  758 میلیارد تومان اعتبار در قالب این پویش به                   

بهره برداری رسید. 
وی همچنین اضافه کرد: بازسازی شبکه فاضالب شهری طی 
چند سال گذشته با اعتبارات فاینانس خارجی در محالت نظر، 
میر، مشتاق، کمال اسماعیل اتفاق افتاد که این پروژه با اعتباری 

حدود 700 میلیارد تومان در قالب فاینانس چین اجرا شد.
وی بر ضرورت احداث شبکه فاضالب محالت پیرامونی شهر 
اصفهان اشاره کرد وبیان داشت: شبکه فاضالب برخی از این 
محالت اجرا شده و امیدواریم با برنامه ریزی فاضالب محالت 

جی شیر، روشن دشت، پینارت و شهید کشوری اجرا شود.
امینی اضافه کرد: از دیگر پروژه های این پویش که اسفندماه به 
بهره برداری رسید، آبرسانی به شهر باغشاد و 8 روستای لنجان 
انجام شده و به مردم باغ بهادران قول می دهیم طی ماه های 
آینده مردم این شهر به تصفیه خانه باباشیخ علی متصل شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که تصفیه خانه شهر اژیه آبرسانی به
 مجمتع های روستایی فالورجان در قالب این پویش به بهره برداری 
برسد و آبرسانی به شهر دهاقان، گلشهر و 13روستا داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه با اشاره به شیوع 
کرونا و تأثیر آن بر نوع خدمات شرکت آبفا توضیح داد: اگرچه 
آبفا در بحث تأمین آب شرب و بهداشت در شرایط سختی به 
سر می برد و با توجه به اینکه در اسفند ماه سیاست ماندن در 

خانه مطرح بود، در ایام نورور قطعی آب نداشتیم.
امینی بیان کرد: یکی از اقدامات خوب شرکت آبفا حذف قبوض 
کاغذی بودو در حال حاضر در راستای تحقق دولت الکترونیک 
تمام خدمات مشترکین  این شرکت غیر حضوری شده است 
که عالوه بر صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی در مقابله با 

کرونا نیز اثرگذار است.
وی با اشاره به افزایش 18 درصدی مصرف آب در پی شیوع 
کرونا، تصریح کرد: عالوه بر این در پیک مصرف تابستان در 
حال حاضر شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی مصرف آب در 
اصفهان هستیم که مردم با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی 

باید در مصرف آب مدیریت بهتری داشته باشند.
ادامه اصفهان در  استان  وفاضالب   مدیرعامل شرکت آب  
 برنامه ها وراهبرهای شرکت  به برخی پروژه های شرکت در 
سال99 اشاره کرد و افزود: اصالح و بازسازی 240 کیلومتر شبکه 
آب استان در شهر و روستاها که در سال 98، 237 کیلومتر 
بود، همچنین طراحی واجرای خط 1400 میلیمتر انتقال  آب 
از شیرخانه نجف آباد به فلمن12،3 کیلومتر،مطالعات خطوط 
انتقال اب مجتمع آبرسانی روستایی جله گلپایگان وگلسار 
وشهرهای  فریدن  به  آبرسانی  مطالعات  خوانسار؛همچنین 
مجاور؛ مطالعات آبرسانی به شهرستان فریدونشهرو11روستای 
بوئین ، مطالعات تأمین آب بخشی از مجتمع های روستایی 

زاوند اردستان و مطالعات آبرسانی به بخش مرکزی و تأمین 
آب بافت مرکزی اصفهان از جمله این طرح ها است.

امینی گفت:  آبرسانی 8 روستای تیران وکرون وهمچنین اجرای 
خط آبرسانی جی شیر به بزرگمهر وتأثیر آن بر فشار آب محالت 
مرکزی اصفهان  انتقال آب رفت وبرگشت قائمیه وهمچنین 
استمرار هوشمند سازی شبکه توزیع آب شهرهای اصفهان، 
خوانشسار ، بادرود وخطوط آبرسانی اصفهان بزرگ وآبرسانی 
شبکه تودشکانجان شد. وافت شدید فشار آب مناطق قائمیه، 
بلوار شفق و گلزار در اصفهان از جمله مطالبات و گالیه های 
مردم این مناطق بود، یادآور شد: در این راستا به زودی مخرن 
10 هزار مترمکعبی با اعتبار 12 میلیارد تومان احداث خواهد 
شد و به زودی مشکل افت فشار این مناطق برطرف می شود.

هوشمندسازی  زمینه  در  اصفهان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شبکه های آب و فاضالب پیشرو است، تأکید کرد: حفر و 
تجهیز17حلقه چاه در روستاها و اجرای 310 کیلومتر لوله آب 

در شهر، روستاهای استان از جمله این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با تأکید بر اینکه آب بدون 
درآمد و پرت آب در حوزه شهری اصفهان 16،1 درصد است و 
اصفهان سرآمد کشور در کاهش آب بدون درآمد است، تصریح 
کرد: این میزان پرت در روستاها 35 درصد است که با اصالح 

شبکه به دنبال کاهش آن هستیم.
به توسعه 220 کیلومتری شبکه  اشاره  با  امینی همچنین 
فاضالب استان در سال 99 گفت: این میزان در سال گدشته 
205 کیلومتر بود. همچنین در سال جاری 367 کیلومتر شبکه 

فاضالب را ویدیو متری خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه 
مصرف آب خانگی در هر ماه در استان اصفهان 11 مترمکعب 
است، اظهار کرد: این میزان در کشور 15 مترمکعب و استاندارد 

آن 20 مترمکعب است.
وی با بیان اینکه با وجودی که اصفهان در مضیقه آبی قرار دارد، 
برخی می گویند که اصفهان مشکلی برای آب ندارد، تأکید 
کرد: با این وجود 88 درصد مشترکین استان اصفهان زیر 20 

مترمکعب مصرف آب دارند.
امینی با تأکید بر اینکه استان اصفهان در حوزه آب شرب 
دچار تنش نیست، بلکه دچار بحران است، تأکید کرد: در این 
راستا اجرای طرح های آبرسانی و انتقال آب به اصفهان یکی از 

مطالبات مردم و مدیران استان است. 
وی با بیان اینکه به دلیل کمبود آب در پیک تابستان برخی                 
چاه ها را وارد شبکه آبرسانی کرده ایم، گفت: از مجموع آب 
توزیعی در اصفهان در پیک مصرف، کمتر از 10 درصد آن از آب 
چاه ها تأمین می شود، اما اختالط آب چاه ها موجب تغییر ذائقه 

مردم و گالیه آنها شده است با این وجود باید توجه داشت که 
شرکت آبفا به شدت بر بهداشت و سالمت آب چاه ها تأکید دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص 
بزرگ  اصفهان  آبرسانی  دوم  سامانه  پروژه  وضعیت  آخرین 
گفت:با توجه به اینکه در بحران آبی قرار داریم تا زمانی که 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار آب شرب اصفهان 
نشود به طور قطع در سه ماه گرم سال در شرایط سختی جهت 
تأمین آب شرب قرار داریم، اما امیدواریم با وجود بسیاری از کم 
لطفی ها در سال آینده بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ وارد مدار شود.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اجرای 
پروژه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، گفت: با این 
وجود شرکت آب و فاضالب به عنوان بهره بردار این پروژه 
بخشی از تأمین مالی آن را انجام داده و در حال اجرای لوله 

های 1400 این پروژه است.
امینی همچنین به پیشرفت 30 درصدی ساختمان سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث 
لوله گذاری و تأمین تجهیزات این طرح در حال پیگیری است 
و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند  و از این طریق 

پیک مصرف تابستان را مدیریت کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: تصفیه خانه بابا شیخعلی به عنوان 
یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور است که از لحاظ 
مباحث کیفی آب هیچ مشکلی ندارد و سیستم اُزون کلر آن 

شرایط مناسبی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
بسته شدن زاینده رود موجب حذف و خالی شدن چاه های 
فلمن می شود، اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته به دنبال 
که                   هستیم  اشترجان  تونل  از  آب  انتقال  ظرفیت  افزایش 

می تواند حذف چاه های فلمن را جبران کند.
وی همچنین در خصوص آب خاکستری در اصفهان، اظهار 
کرد: در این خصوص شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ساختمان جهت                مهندسی  نظام  سازمان  با  ای  نامه  تفاهم 
جمع آوری آب های خاکستری امضا کرده و قرار است برخی 
مجتمع ها، آموزش و پرورش، مدارس آب خاکستری را به 
چرخه برخی مصارف از جمله آبیاری برگردانند و امیدواریم آب 
خاکستری یکی از الزامات احداث مجتمع های مسکونی شود.

امینی به اقدامات انجام شده بخش مشترکین اشاره داشت 
قرائت،  مأمورین  ماژولپیمایشی  اندازی  راه  و  وگفت:تکمیل 
توسعه نرم افزار مأمورین قرائت با موبایل ،تکمیل اپلیکیشین  
 ، آب  اپلیکیشین  رسانی  روز  به  مشترکین  ارزیابی  موبایل 

اجرای میز خدمت الکترونیکی در پرتال ،افزارش درگاه های
دفتر   87 به  68دفتر  از  استان  سطح  در  پیشخوان  دفاتر 

وایجادسامانه پیامکی اعالم قبوض.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص 
توانمند سازی کارکنان در سال99 بیان کرد:افزایش توانمند 
سازی پرسنل تصفیه خانه آب با آموزش دوره های ایمنی کار 

وبخش شیمیایی. 
آموزش دوره های نصب انشعابات آموزش 83هزارو520 ساعت 

برای  کارکنان،ارتقای بیمه تکمیلی بازنشستگان.
* 21آزمایشگاه میکروب شناسی بر آب شرب استان اصفهان 

نظارت دارند
این نشست  ادامه  در 
امیری  دکترفهیمه 
پاالیش  مرکز  مدیر 
کیفیت  بر  نظارت  و 
آب و فاضالب استان 

اصفهان گفت:
شرب  آب  کیفیت 
اصفهان  استان 
 21 توسط 

آزمایشگاه میکروب شناسی ، 4 آزمایشگاه شیمیایی و   2 
آزمایشگاه بیولوژیک  از لحاظ تشخیص آالینده ها به صورت 
شبانه روزی توسط 60  نیروی متخصص مورد پایش قرار 
می گیرد ومتخصص این مرکز جزو برترین های کشور هستند.

وی ادامه داد :کیفیت آب شرب اصفهان کامالً مورد تأیید است 
ودر مراحل تصفیه آب شرب کلرسنجی که انجام می شود 
ویروس کرونا نمی تواند انتقال یابد ،این ویروس با میزان کمی 

از کلر بی اثر شده و از بین می رود.
دکترامیری بیان کرد مطابق دستور العمل وزارت بهداشت در 
تمام استان ها میزان کلر ورودی به آب افزایش یافته و میزان 
کلر ورودی به آب استان اصفهان به 8 دهم درصد تنظیم شده 
است و روزانه 2 هزار کلرسنجی در سطح استان اصفهان انجام 

می شود که عدد بسیار بزرگی است.
مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به واحد کنترل کیفی آبفای اصفهان، ابراز داشت 
کیفیت آب شرب استان اصفهان توسط 21آزمایشگاه میکروب 
شناسی  4 آزمایشگاه شیمیایی و 2 آزمایشگاه بیولوژیک از 
لحاظ تشخیص آالینده ها به صورت شبانه روزی توسط 60 
نیروی متخصص مورد پایش قرار می گیرد ومتخصص این مرکز 

جزء برترین های کشور هستند.
اصفهان  استان  نقاط  تمام  شرب  آب  کرد:  اذعان  امیری 
درآزمایشگاه مورد سنجش قرار داده می شودو یک آزمایشگاه 
سیار کنترل ونظارت کیفیت آب را بر عهده دارد که میزان 
فلزات معلق در آب شرب اصفهان رابه صورت شبانه روز مورد 

سنجش قرار می دهد.
وی در مورد تغییر طعم آب شرب در برخی ازمناطق اصفهان، 
اظهار کرد: به لحاظ کمبود آب مجبور شدیم چند چاه فلمن 
را به مدار آب شرب وارد کنیم، به همین دلیل طعم آب اندکی 
تغییر کرده و مردم تشخیص داده اند، اما این موضوع مبنی بر 

آلوده بودن آب نیست.
مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: حتی اگر یک آیتم مورد سنجش آب 
چاه ها مشکلی داشته باشد، چاه از مدار خارج می شود و اجازه 

نمی دهیم از آن استفاده شرب شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

استان اصفهان به عنوان اولین استان
 آبرسانی هوشمند کشورمعرفی شد 
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امروز ادامه هفته بیست و دوم لیگ برتر

نصف استقالل مقابل سایپا©
ورزش:سه دیدار پایانی هفته بیست و دوم لیگ برتر روز دوشنبه برگزار می شود. 
استقالل پس از شکست در اهواز در تهران میزبان تیم در خطر سقوط سایپاست. 
سپاهان تیم دوم جدول به مصاف گل گهرسیرجان دیگر تیم فانوس به دست لیگ 

می رود. در سومین بازی هم فوالد با ماشین سازی تبریز دیدار خواهد کرد. 
آبی پوشان شکست پرتلفاتی را در اهواز متحمل شدند. عارف غالمی و علی کریمی 
دو بازیکن اصلی به دلیل دریافت کارت قرمز محروم شدند. فرهاد مجیدی هم از 
نشستن روی نیمکت مقابل سایپا محروم شد. از سویی دیگر مصدومیت های فراوان 
دامنگیر اســتقالل شده مرتضی تبریزی، آذری، مصدوم شدند و فصل را از دست 
دادند. شــیخ دیاباته دیگر بازیکن تهاجمی و گلزن استقالل هم به مرخصی رفته 
است! با این شرایط لشگر نصفه و نیمه آبی پوشان برای جبران ناکامی باید مقابل 
سایپا پیروز شوند. سایپایی که در خطر سقوط است و سه امتیاز مسابقه برایش از 

نان شب واجب تر.

برنامه دیدارهای ایران در انتخابی جام جهانی ©
ورزش: ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در بخش تقویم خود، 
برنامه دیدارهای باقیمانده مرحله اول مقدماتی جام جهانی 2022 را اعالم کرد 
که مطابق آن، برنامه بازی های گروه C رقابت ها به شرح زیر است:)17 مهر 99(

ایران - هنگ کنگ/ بحرین - کامبوج/ 22 مهر 99 / هنگ کنگ - عراق
کامبوج - ایران/ 22 آبان 99 / ایران - بحرین/ عراق - کامبوج/ 27 آبان 99 

ایران - عراق/ بحرین - هنگ کنگ

 نامجومطلق: سعی کردیم از نظر ذهنی بازیکنان ©
را برگردانیم 

ورزش:مربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: ایــن تیم در جام حذفی مدعی اصلی 
قهرمانی اســت. مجید نامجومطلق در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال 
استقالل مقابل سایپا در هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال گفت: سایپا تیم جوانی 
است و با توجه به اینکه در گرمای اهواز 10 نفره و 9 نفره برابر فوالد بازی کردیم، از 
نظر بدنی فشار مضاعفی روی ما آمد. سعی کردیم از نظر ذهنی بازیکنان را برگردانیم. 
اســتقالل بازیکنانی با ظرفیت باال دارد و قطعــاً برای پیروزی به میدان می روند.

طارمی و رضایی در بین بهترین مهاجمان آسیا©
ورزش: نام دو مهاجم ایرانی در بین نامزدهای قرار گرفته در خط حمله سه نفره 
تیم منتخب لیگ قهرمانان آســیا 2017 قرار دارد. سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( در ادامه انتخاب تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا در فصل 
2017 اقدام به معرفی هشت نامزد برای قرار گرفتن در خط حمله سه نفره این تیم 
کرد که در این بین نام مهدی طارمی، مهاجم پیشین پرسپولیس و کاوه رضایی، 
مهاجم پیشین استقالل هم دیده می شود. AFC از کاربران خود خواسته تا از بین 

این هشت بازیکن، سه نفر را انتخاب کنند.

تمدید قرارداد رضاییان با الشحانیه©
ورزش: قرارداد بازیکن خط دفاعی تیم فوتبال الشحانیه قطر تمدید شد.به نقل 
از روزنامه الشرق قطر، باشگاه الشحانیه قرارداد چهاربازیکن خارجی شامل رامین 
رضاییان، آلفارو، دی یونگ و آمانجوآ را برای استفاده از آن ها در دیدارهای باقیمانده 
فصل جاری لیگ ستارگان قطر تمدید کرده است.روزنامه الشرق قطر اشاره  ای به 

مدت زمان قرارداد تمدید شده رامین رضاییان با باشگاه الشحانیه نکرده است.

شجاعیان در فهرست انتظاِر استقالل©
ورزش:داریوش شجاعیان پس از مدت ها دوری از تمرینات گروهی از روز گذشته 
با سایر بازیکنان در تمامی برنامه های گروهی تیمش شرکت کرد. از آنجا که نام 
شجاعیان از فهرست استقالل خارج شده فرهاد مجیدی تصمیم دارد شرایط این 
بازیکن را بسنجد و در صورت لزوم وی را دوباره به فهرست این تیم برای دیدارهای 
پایانی لیگ برتر برگرداند. اگر شرایط این بازیکن در تمرینات خوب باشد شجاعیان 
به لیست استقالل اضافه خواهد شد در غیر این صورت این بازیکن فعالً آماده سازی 

خود را در تمرینات برای فصل آینده دنبال خواهد کرد.

جریمه آزمون به دلیل زیرپا گذاشتن پروتکل های ©
بهداشتی

ورزش: به نقل از سایت »اسپورت« روسیه، باشگاه زنیت وعده داده سردار آزمون، 
مهاجم ایرانی اش را مجازات می کند. آزمون پیش از دیدار با کریلیا با صفا هادی، 
بازیکن عراقی این تیم دیدار کرده بود و بدون رعایت نکات بهداشتی او را در آغوش 
کشــید. بعد از بازی نیز صفا هادی، بازیکــن عراقی تصویری با آزمون در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد که بدون رعایت فاصله اجتماعی یکدیگر را به آغوش 

کشیده بودند و این باعث جریمه نقدی آزمون خواهد شد.

مصدومیت لک قبل از بازی با فوالد©
ورزش:دروازه بان ماشین ســازی در آســتانه دیدار مقابل تیم ســابق خود دچار 
آسیب دیدگی شد. حامد لک دروازه بان با تجربه ماشین سازی در آخرین تمرین این 
تیم قبل از مسابقه برابر فوالد با کشیدگی از ناحیه همسترینگ پای راست مواجه 
شد و به همین دلیل نتوانست تا پایان در تمرینات گروهی بماند تا کادر پزشکی 
ماشین سازی به وضعیت او رسیدگی کند. لک که در دیدار رفت مقابل فوالد هم 
به خاطر محرومیت حضور نداشت، اکنون نیز با وضعیت نامشخصی مواجه است و 

احتماالً دوباره نتواند برابر تیم سابق خود به میدان برود.

فرشید اسماعیلی دیدار با سایپا را از دست داد©
ورزش:هافبک استقالل دیدار تیمش مقابل سایپا را از دست داد. اسماعیلی که به 
دلیل ناآمادگی دیدار با فوالد خوزستان را نیز از دست داد، حاال امیدوار بود بتواند در 
مصاف با سایپا و در غیاب علی کریمی محروم برای تیمش بازی کند، اما ظاهراً او هنوز 
شرایط بازی کردن ندارد. با این تفاسیر اسماعیلی در مسابقه دوشنبه شب استقالل 
نیز غایب خواهد بود. بی تردید با توجه به غیبت اسماعیلی و کریمی در خط هافبک 
فرهاد مجیدی باید فکر اساســی به حال این پست در بازی با سایپا داشته باشد.

 شکایت پرسپولیس از استوکس منتظر ©
تأیید سرپرست باشگاه

ورزش: باشگاه پرسپولیس برای ارائه پرونده شکایت از مهاجم ایرلندی پرحاشیه 
خود منتظر تأیید الیحه توسط مهدی رسول پناه است. باشگاه پرسپولیس اقدام 
به تنظیم شــکایت از آنتونیو اســتوکس کرده  تا پس از تأیید آن توسط مهدی 
رسول پناه اقدام به ارسال آن به فیفا کند. سرپرست باشگاه پرسپولیس که به دلیل 
ابتال به بیماری کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برد قرار است پس از بازگشت 
به دفتر کار خود اقدام به بررسی آن کرده و دستورات الزم را برای بخش حقوقی 

صادر کند.

سید حسین حسینی در گفت و گو با قدس:

کسب سهمیه از همه چیز مهم تر است
حمیدرضا عرب: ســید حسین حسینی 
شــب تلخی را در اهواز پشت سرگذاشت 
و گل هایــی را دریافت کرد که اگر عملکرد 
بهتری از مدافعان شــاهد بودیم شاید یک 
کلین شــیت دیگر در کارنامه اش به ثبت 
می رســاند. ناهماهنگــی میــان مدافعان 
استقالل به حدی ملموس بود که پس از آن 
بازی هیچ کس از دروازه بان استقالل خرده 
نگرفت. حسینی حاال امیدوار است تیمش با 
پیروزی مقابل سایپا از حال و هوای بازی با 

فوالد خارج شود.

شکست تلخی را در اهواز »
متحمل شدید

همین طوراست. بازی دشواری بود 
و با آن اتفاقاتی که در جریان بازی 
رخ داد هرچه از زمان بازی گذشت 
کار برایمان دشــوارتر شد. شبی 
که وارد اهواز شــدیم هرگز فکر 
نمی کردم بازنده از این شهر خارج 
شویم اما این اتفاق افتاد و من خیلی متأسفم.

روی گل های خورده هم مقصر »
نبودی

مهم نیســت که چه کسی مقصر است. به 
هرحال همه در آن هوای گرم و شــرجی 
زحمت کشــیدند امــا زحمات مــا به بار 

ننشست. 

حتی اگر 10 نفره باقی می ماندید هم »
می شد یک امتیاز از اهواز بگیرید

بله، دقیقاً. بعــد از بازی حرف همه ما هم 
همین بود. ما اگر 9 نفره نمی شــدیم قطعاً 

با دســت پر از اهواز به تهران برمی گشتیم. 
حتی یک امتیاز در آن شرایط هم برای ما 
خوب بود اما دیدید که درنهایت چه اتفاقاتی 

رخ داد.

گل دوم هم روی غافلگیری محض »
شما به ثمر رسید

من روی آن گل اصالً دید مناسبی نداشتم 
چون دو بازیکن ما مقابل توپ بودند و تصور 
نمی کردم ناگهان شــوت بزنند. دروازه بان 
باید حتماً رد تــوپ را دنبال کند تا بتواند 
واکنش مناســبی روی شوت ها انجام دهد 

اما متأسفانه در آن صحنه همه چیز به نفع 
اهوازی ها رقم خورد. به هرحال گذشت و ما 

باید فکر بازی با سایپا باشیم.

کلی هم غایب دارید
به هرحــال این هم یک تجربه اســت. ما 
بازیکنــان خوبی را در ایــن بازی دراختیار 
نداریم که کارمان سخت می شود اما بازیکنان 
جوان تیم هم انگیزه زیادی برای درخشش 
دارند. خودم بازیکن جوان استقالل بودم و از 
تیم های پایه رشد کردم. این شرایط فرصت 
بزرگــی را برای این قبیــل بازیکنان پدید 

می آورد تا خودی نشان دهند.

فکر می کنی استقالل در لیگ »
همچنان شانس داشته باشد؟

خیلی سخت شــده اما نتایج دیگر تیم ها 
هــم در عملکرد کلی ما تأثیرگذار اســت. 
باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد. بدون 
شک اگر بتوانیم بازی های پیش رو را ببریم 
همچنان در بین مدعیان باقی خواهیم ماند. 
برای ما مهم است که حتماً سهمیه بگیریم 
و در نهایت بتوانیم یک جام به هوادارانمان 

هدیه کنیم.

برای ما مهم است 
که حتماً سهمیه 
بگیریم و در نهایت 
بتوانیم یک جام به 
هوادارانمان هدیه 
کنیم

بــــــــرش

ماجرای پیشنهاد تیم لوانته به جاوید   ورزش:دی ماه سال گذشته که پنجره نقل و انتقاالتی فوتسال اروپا باز شده بود تیم لوانته که از تیم های مطرح لیگ فوتسال اسپانیاست پیشنهاد خوبی برای جذب 
مهدی جاوید داد که این بازیکن را برای ماندن یا رفتن مردد کرد. مهدی جاوید در خصوص این پیشنهاد گفت: تصمیم گرفتم در تیم مس بمانم و پیشمان نیستم چون به قهرمانی این تیم کمک کردم و یک عنوان 

ارزشمند را کسب کردم.
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 بازگشت روبن
 به دنیای فوتبال

 بند بازخریدی در قرارداد
 حکیمی نیست

 ورزش   ستاره هلندی سابق بایرن مونیخ 
تصمیــم گرفت دوران بازیگــری اش را در 
کشور خود از سر بگیرد. باشگاه خرونینگن 
هلند از عقد قرارداد یکساله با آرین روبن، 
بال ســابق بایرن مونیخ خبر داد. روبن در 
پایان فصــل 19-2018 به دوران بازیگری 
خود در بایرن مونیــخ پایان داد و تصمیم 
گرفت که کفش هایــش را هم آویزان  کند 
اما ظاهراً پــس از یک فصل 
سابق  ســتاره  استراحت، 
تیم ملــی هلند تصمیم 
میادین  به  بازگشــت  به 

گرفته است.

 ورزش  منابع خبری در ایتالیا اعالم کرده اند که 
باشگاه های اینتر و رئال مادرید در مورد تمامی 
جزئیات قرارداد 40 میلیون یورویی برای انتقال 
اشرف حکیمی به ایتالیا به توافق رسیده اند. بر این 
اساس اینتر حاضر شده بابت خرید دفاع راست 
مراکشی عالوه بر 40 میلیون یورو به عنوان رقم 
پایه قرارداد، 5 میلیون یوروی دیگر هم پاداش در 
نظر بگیرد. همچنین برخالف گزارش های اولیه، 

باشگاه اینتر در قراردادش با 
حکیمی هیچ بندی که به 
رئال مادرید اجازه بازخرید 
ایــن مدافــع را بدهــد، 

نخواهد گنجاند.

چهره ها

منهای فوتبال

ضد   حمله

 خودداری آرتور از بازگشت 
به  بارسلونا

 ورزش  آرتور ملو هافبک بارسلونا برای انجام 
تست پزشکی مربوط به معاوضه اش با میرالم 
پیانیچ، دیروز به مرکز پزشکی یوونتوس رفت. 
پیش از این گفته می شــد که با اتمام تست 
پزشــکی دو بازیکن در مرکز پزشکی باشگاه 
یوونتوس، قرارداد آن ها نیز رسمی می شود و 
پس از آن هــر کدام از آن ها تا پایان فصل به 
تمرینات تیم های فعلی خود برمی گردند. اما ملو 

که به خاطر تحت فشار قرارداده 
شــدنش برای ترک نیوکمپ 
ناراحت اســت قصد ماندن در 

توریــن دارد و نمی خواهد 
بــه بارســلون برگردد.

ستین: حاال محکوم به بردن تمام 
بازی هایمان هستیم

 ورزش   ســرمربی بارســلونا پس از توقف 
شاگردانش در خانه سلتاویگو از سختی ادامه 
کار برای تیمش گفت. کیکه ســتین معتقد 
است: »چند وقت پیش ما با دو امتیاز اختالف 
صدرنشین بودیم اما وقتی نمی بریم و حریف 
بازی هایش را می برد، وضعیت همین می شود. 
از االن به بعد دیگر فرصت کمی برای اشتباه 
کردن داریــم و از لحــاظ تئوری 
محکوم به بردن تمام بازی های 
باقی مانده مــان تا پایان فصل 
هســتیم. همچنیــن باید  
امیدوار باشیم که رقبا 

امتیاز از دست دهند.

تعلل پر ابهام فدراسیون
گره کار هیئت بسکتبال ©

خراسان رضوی کجاست؟
ورزش: هیئت بسکتبال خراسان همچنان 
آبســتن حوادث عجیب و غریب است. این 
هیئت پرمسئله که مدت ها بدون رئیس اداره 
می شــد با وجود برگزاری مجمع انتخاباتی 
همچنان رئیس ندارد و این از عجایب ورزش 
استان است. پس از اینکه مهندسی انتخاباتی 
فدراســیون در خراسان رضوی ظاهراً جواب 
معکوس داد و در شــمارش آرا مشخص شد 
که تیر فدراسیونی ها به سنگ خورده کار به 
تهدید اعضای مجمع و خط و نشان کشیدن 
از تهران رسید. اما این تمام داستان نیست و 
به نظر می رسد رئیس منتخب مجمع حاال 
حاالها باید منتظر صدور حکم باشد. مرسوم 
این اســت که فدراسیون ها بالفاصله پس از 
انتخابات مجمع با صدور حکم ریاست کار را از 
سرپرست گرفته و به رئیس تحویل می دهند 
تــا چــرخ ورزش از حرکت نایســتد اما در 
بسکتبال خراسان انگار داستان های دیگری 
در حال نگارش است. ظاهراً تأیید صالحیت 
اولیه برای نامزدهای انتخاباتی بعد از شکست 
فدراسیون در انتخاب گزینه مد نظر مورد ابهام 
قرار گرفته و پشت سر رئیس جدید صفحه 
گذاری هایی انجام می شود. جدا از اینکه چه 
کسی با چه پیشینه ای رئیس شده است باید 
به دوستان پایتخت نشین متذکر شد تسویه 
حساب های شــخصی دودش تنها و تنها به 
چشم بســکتبال خراسان رضوی می رود. در 
این بین سکوت مدیرکل ورزش و جوانان هم 
مزید برعلت شده تا کالف بسکتبال سردرگم 
تر شود. آنچه مسلم اســت پس از برگزاری 
مجمع نمی توان با تعلل و ســنگ اندازی به 
آرا اعضا بی احترامی کرد و اگر چیزی هست 
که باید همه بدانند باید شفاف و واضح اعالم 
شود. انتظار می رود اگر کسی در انتخاباتی به 
نتیجه دلخواه نرسید با قبول شکست از سنگ 
اندازی خــودداری کرده و برای گردش بهتر 

امور آستین باال بزند.

 تیم های لیگ برتر والیبال©
 1۵ تیر مشخص می شوند

ورزش: در حالی که فدراسیون والیبال ایران 
زمان اعالم آمادگی تیم ها برای حضور در لیگ 
برتر والیبال را تا ۳1 خرداد ماه اعالم کرده بود، 
با وجود به پایان رسیدن فرصت تعیین شده 
در حال حاضر خبری از اعالم اسامی تیم های 
شرکت کننده نیست میالد تقوی سرپرست 
دبیری فدراسیون والیبال دراین مورد گفت: 
باشگاه ها تا 15 تیر ماه فرصت دارند مدارک 
خــود را تکمیل کنند که یکی از موارد مهم، 
ارائه مدارک تسویه حساب  با طلبکاران است. 

یزدانی در »دریاچه ارومیه« ©
ورزش: با نزدیک شــدن به زمان آغاز لیگ 
برتر کشتی در سال 99 این روزها تیم هایی 
که حضورشان در این مسابقات قطعی شده 
شروع به جذب کشتی گیران مدنظر خود در 
رشته های کشــتی آزاد و فرنگی کرده اند. در 
همین راستا امیرمحمد یزدانی، ملی پوش وزن 
65 کیلوگرم کشــتی آزاد ایران در مسابقات 
جهانی 2019 نورسلطان قرارداد خود را با تیم 

تازه وارد دریاچه ارومیه به ثبت رساند. 

بالتکلیفی ملی پوش ©
دوومیدانی در آفتاب

ورزش: بهنام شیری که مدتی را در اردوی 
بالروس به سر می برد و ماه گذشته به ایران 
بازگشت، چند روزی است از اردبیل به تهران 
آمده و در ورزشگاه آفتاب انقالب به تنهایی 
تمریــن می کند. او برای مشــخص شــدن 
وضعیت مربی اش به تهران آمد، اما فدراسیون 
دوومیدانی در حال حاضر تصمیمی در مورد 
وی اتخاذ نکــرده و این ملی پــوش پرتاب 
دیسک در بالتکلیفی به سر می برد. قرار بوده 
سازمان تیم های ملی به شرایط نایب قهرمان 
پرتاب دیسک آسیا رسیدگی کند که درحال 

حاضر خبری نشده است.

ورزش: دارنده مدال طالی دوچرخه ســواری 
بازی های آســیایی اینچئون گفت: از جیب 
شــخصی خودم ماهیانه بین 7 یا 8 میلیون 

تومان هزینه می کنم.

تمرین در مشهد»
محمد دانشــور در خصوص شرایط تمرینی 
خودش اظهار کرد: خداراشــکر شرایط خوبی 
دارم و در مشهد تمریناتم را زیر نظر ابوحیدری 
پیگیــری می کنم، هــر چند که از ســمت 
فدراسیون دوچرخه سواری در این 6 ماه اخیر 
هیچ گونه تماسی با من گرفته نشده تا جویای 
احوال من شوند. بدون توجه به این مسائل برای 
دل خودم کار می کنم و به کســی هم کاری 
ندارم. حتی اگر توجهی به من نشود باز هم کار 
خــودم را انجام می دهم و برایم اهمیت ندارد.

مربی مجانی»
وی افزود: در این شرایط تمرین کردن سخت 
است، اما چاره ای نیســت و باید کنار آمد. از 
جیب شــخصی خودم ماهیانه بیــن 7 یا 8 
میلیون تومان هزینــه می کنم؛ مربی ام بابت 
تمرین کــردن با من هیچ پولــی نمی گیرد. 
امیدوارم مســئوالن بیشــتر به ورزشکاران 

اهمیت دهند.

مذاکره برای لیگ»
دارنده مدال طالی دوچرخه سواری بازی های 
آسیایی اینچئون درباره حضورش در لیگ برای 
فصل جاری گفت: برای لیگ دوچرخه سواری 
تاکنون با من صحبتی نشــده و تا زمانی هم 
که کرونا باشد برگزاری لیگ امکان پذیر نیست. 
البته مطمئناً هر زمان که شــرایط بهتر شود 

تیم های زیادی هســتند که می توانم با آن ها 
برای حضور در لیگ مذاکره کنم.

 شاید به المپیک بروم»
دانشور در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار 
به رفتن به المپیک توکیو است این طور توضیح 
داد: به نظرم هر اتفاقی ممکن اســت و شاید 
من هم به المپیک بروم. احساســم این است 

تعویق المپیک چراغ سبز دوباره ای برای بهبود 
شــرایط برای حضور این رشــته در المپیک 
اســت. اکنون بیشتر از هر موضوع دیگری به 
وجود ســرمایه گذاری در این رشته نیاز است 
و کنار آن هم ورزشــکاران ضمــن اعزام به 
مسابقات معتبر بین المللی، کادرفنی ویژه ای 
هم در اختیارمان باشد تا بهترین نتیجه را در 

المپیک بگیریم.

تمرین با مربی مجانی

گفت و گوی روز

تالش های یونایتد برای تأمین مالی خرید سانچو

این پنج نفر را قربانی کن!
 امیرمحمد ســلطان پور   این روزها صحبت از خرید جیدون ســانچو ستاره 
انگلیســی دورتموند توسط منچستریونایتد بیشــتر از هر زمان دیگری به گوش 
می رسد.مســلماً سرمربی نروژی شیاطین سرخ عالقه مند است تا با اضافه کردن 
این پدیده 20 ساله به تیمش، برای فصل آینده خود را جزو مدعیان کسب عنوان 
قهرمانی در لیگ برتر قرار دهد اما برای این کار احتماالً مجبور خواهد بود تا ابتدا 
پنج بازیکن خود را به فروش برســاند تا هزینــه خرید 110 میلیون پوندی وی 
را تأمین کند. به تازگی مدیر اجرایی قرمزپوشــان یعنی اد وودوارد به سولسشر 
اعالم کرده که پیش از انجام هر خریدی باید بازیکنان پرهزینه باشــگاه که دیگر 
جزو مهره های اصلی نیســتند را به فروش برســانند. در حالی که معلوم نیست 
فصل آینده یونایتدی ها بتوانند در اولدترافورد پذیرای تماشــاگران باشند و یکی 
از اصلی ترین درآمدهای خود را از دســت خواهند داد، آن ها برای خرید ســانچو 

ریسک نخواهند کرد.

 یونایتد از لحاظ جذب اسپانســر، قوی ترین باشگاه جهان در چند سال گذشته 
بوده که به دلیل تعطیلی های عمومی کســب و کار، بسیاری از این درآمدها را از 
دست خواهد داد و رقم درخواستی دورتموند نیز در چنین شرایطی واقعاً ترسناک 

است. اما سانچو به تازگی ابراز آمادگی کرده پس از سه سال حضور در بوندس لیگا 
آماده اســت تا دوباره به لیگ برتر برگردد و مسئوالن باشگاه را به تکاپو وا داشته 

تا شرایط را برای این انتقال آماده کنند.
پنج بازیکن یونایتد گزینه های اصلی برای قربانی شــدن هستند. مهم ترین آن ها 
بدون شــک الکسیز ســانچز می باشــد که حقوق 400 هزار پوندی او درهفته 
واقعاً باشــگاه را تحت فشــار گذاشته است. جســی لینگارد، آندرس پریرا، فیل 
جونز و کریس اســمالینگ نیز دیگر گزینه های سولسشر برای فروش محسوب 
می شــوند. ســرمربی نروژی اگر بتواند همه این ها را خواهد فروخت اما سختی 
فروش ســانچز برای او بســیار دشــوار خواهد بود. ستاره کشورشــیلی  از سال 
2018 کــه به اولدترافورد آمد فاجعه بوده و هم اکنون به صورت قرضی در اینتر 
توپ می زند. لینگارد نیز بســیار افت کرده اما مســلماً یونایتــد برای این وینگر 
27 ســاله مبلغی حدود 20 میلیون پوند را تعییــن خواهد کرد. پریرای برزیلی 
هم دیگر آنچنان جایی در ترکیب تیم نداشــته و کریس اســمالینگ که دوران 
قرضی بســیار خوبی را در رم می گذرانــد می تواند حداقل 10 میلیون پوند برای 
یونایتد درآمد داشته باشــد. فروش جونز با 15 میلیون پوند نیز گزینه مناسبی 
خواهد بود که همه این ها می تواند دســت مســئوالن منچســتریونایتد را برای 
خرید و همین طور پرداخت دســتمزد هفتگی 170 هزار پوندی سانچو باز کند.

گزارش خارجی 

ورزش در سیما

هفته 22 لیگ برتر ایران
سپاهان - گل گهر

دوشنبه 9 تیر - 20:4۵زنده از شبکه ورزش

هفته 22 لیگ برتر ایران
استقالل - سایپا

دوشنبه 9 تیر- 21:00زنده از شبکه سه

هفته 22 لیگ برتر ایران
فوالد - ماشین سازی

      دوشنبه 9 تیر - 21:00زنده از شبکه شما

دانشور: هزینه های تمرینم را از جیب می دهم



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

۱۱۵ هزار خانوار کمیته امداد خودکفا شدند  مهر: رئیس کمیته امداد توانمندسازی مددجویان را مهم ترین مأموریت این نهاد دانست و گفت: سال گذشته با اجرای طرح های اشتغال، ۱۱۵ هزار خانوار به 
خودکفایی رسیده و از پوشش حمایتی امداد خارج شدند. سید مرتضی بختیاری افزود: کمیته امداد سال گذشته حدود ۱۷۶ هزار فرصت شغلی برای خانواده های تحت حمایت ایجاد کرد. این میزان اشتغال، حدود 

۴۱ درصد مشاغل راه اندازی شده در کشور در سال ۹۸ است. رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( برنامه سال ۹۹ این نهاد را ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان عنوان کرد. 

از هر سه خلبان پاکستانی، گواهی نامه یک نفر تقلبی است!©
وزیر  باشــگاه خبرنگاران جــوان: 
هوانوردی پاکستان اعالم کرد: بیش از ۳۰ 
درصد خلبان های هواپیماهای مسافربری 

این کشور، گواهی نامه تقلبی دارند.
غالم ســرور خــان اعالم کــرد: بیش از 
۳۰ درصــد خلبان هایی کــه در خطوط 
هواپیمایی مسافربری این کشور فعالیت 

می کنند، گواهی نامه تقلبی دارند و فاقد صالحیت الزم برای پرواز هستند.
وی همچنین فاش کرده ۲۶۲ خلبان در پاکستان خودشان امتحان خلبانی نداده اند و 
یک نفر دیگر با دریافت پول به جای آن ها امتحان داده است. افشاگری وزیر هوانوردی 
پاکســتان بخشی از یافته های تحقیقی است که درباره حادثه سقوط هواپیما در شهر 

کراچی در ماه می  انجام شده. این سانحه هوایی ۹۷ کشته بر جای گذاشت.

بحران کرونا نرخ زاد و ولد را در آمریکا کاهش می دهد©
ایرنا: پژوهش های تازه در آمریکا نشــان 
می دهــد همه گیری کرونــا در آمریکا و 
بحران اقتصادی ناشی از آن، به کاهش نرخ 

زاد و ولد در این کشور منجر خواهد شد.
این پژوهش تازه نشان می دهد: در مقایسه 
با همه گیــری آنفلوانزای ســال ۱۹۱۸ 
میالدی، وسایل پیشــگیری بارداری به 

شکل بسیار گسترده تری در اختیار مردم قرار دارد و پیش بینی می شود نرخ زاد و ولد در 
سال آینده میالدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کمتر از امسال باشد.

فیلیپ ب. لووین، استاد اقتصاد کالج ولزلی گفت: در حالی که نگرانی ها در مورد از دست 
دادن شــغل، وضع اقتصادی، وضعیت سالمتی، دوری اجتماعی، اضطراب، استرس و 
موارد بسیاری گریبانگیر مردم شده است، واقعاً زمان مناسبی برای بچه دار شدن نیست.

پژوهش دیگری نیز که توسط مؤسسه گاتماچر درباره زنان منتشر شده، نشان دهنده 
کاهش تمایل به بچه دار شدن در میان گروه نمونه مورد پژوهش است.

بر اســاس این تحقیق، بســیاری از زنان همه گیری کوویــد۱۹ را نه فقط مربوط به 
چالش هــای اقتصادی آن، بلکه به چگونگی محافظت از خانواده و به زیســتی اعضای 

خانواده می بینند که تأثیر مهمی بر تصمیم گیری برای بچه دار شدن دارد.
این پژوهش هشدار می دهد بحران بهداشــت عمومی، تأثیری جدی بر ابعاد زندگی 
خصوصی مردم داشته است. آشفتگی اقتصادی و روند کند خارج شدن از بحران بیماری 
کووید۱۹، ســبب می شود بســیاری از مادران و پدران بچه دار شدن را تنها به تأخیر 

نیندازند، بلکه به طور کلی از آن صرف نظر کنند.

نام رئیس جمهور اسبق آمریکا از دانشگاه پرینستون ©
حذف می شود

فارس: مســئوالن دانشــگاه پرینستون 
می گویند نــام یکی از رؤســای جمهور 
پیشــین آمریکا را به دلیل سیاست های 
نژادپرستانه وی، از سردر دانشکده سیاست 

عمومی خود حذف می کنند.
در ادامــه مــوج ضــد نژادپرســتی که 
تظاهرات هــای اخیــر در آمریــکا علیه 

خشونت پلیس این کشور با رنگین پوستان به راه انداخته، دانشگاه پرینستون نیز دست 
به کار شد تا نام یکی از رؤسای جمهور پیشین ایاالت متحده را از محوطه خود حذف 
کند. شبکه »سی اِن اِن« گزارش داد: هیئت امنای دانشگاه پرینستون با صدور بیانیه ای 
اعالم کردند نام »وودرو ویلســون« بیست وهشــتمین رئیس جمهور آمریکا را از سردر 

دانشکده سیاست عمومی و همچنین یک کالج مسکونی حذف می کنند.
بر این اساس، مسئوالن این دانشگاه به تغییر نام دانشکده امور عمومی و بین الملل رأی 
داده و گفتند: »ما این گام را برداشتیم زیرا باور داریم تفکرات نژادپرستانه ویلسون، او را 
فرد نامناسبی برای قرار داشتن نامش بر دانشکده ای می کند که استادان، دانشجویان و 

دانش آموختگانش باید قویاً به مبارزه با تمام اشکال نژادپرستی متعهد باشند«.

ماجرای امتحان مجازی با لباس غسل اموات کرونایی©
جامعه: چندی پیــش تصویری در فضای 
مجازی منتشر شد که نشان می داد یک خانم 
طلبه با لباس مخصوص غسل و کفن اموات 
کرونایی در حال دادن امتحان مجازی است. 
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شیراز 
گفت وگویی با این طلبه جهادگر انجام داده 

که بخش هایی از آن را تقدیمتان می کنیم.
 
سختیهارابهجانخریدهاند»

»تابستان است و هوا بسیار گرم. پس از نماز صبح برای غسل اموات به دارالرحمه می رویم. 
پوشیدن سه دست لباس در این گرمای هوا واقعاً طاقت فرساست. دو دستکش می پوشیم 
و چکمه بلند به پا می کنیم و ســپس دور تا دور دســتکش ها و چکمه ها را با چســب 

می چسبانیم. عالوه بر ماسک شیمیایی، ماسک دیگری در زیر آن می زنیم.
بار اول که لباس ها را پوشیده و غسل و کفن اموات را انجام می دادیم پس از خروج لباس، 
تمام بدنمان خیس بود و فکر می کردیم قســمتی از لباس پاره بوده و متوجه نشده ایم و 
با غسل اموات بدنمان خیس شده، اما پس از چند بار غسل دادن متوجه شدیم از شدت 

گرما عرق می کنیم.
چندین ساعت این لباس ها را بر تن داریم، به تعداد اموات بستگی دارد؛ مثالً در یک روز 
اگر چهار میت داشته باشیم غسل و کفن هر میت حداقل یک ساعت طول می کشد. برخی 

مواقع در یک روز ۹ ساعت این لباس ها را بر تن داشته و حتی با آن ها نماز خوانده ایم«.
این ها صحبت های خانم طلبه جوانی است که نخواست نامش فاش شود و در دارالرحمه 

شیراز اموات کرونایی را غسل می دهد. 
این طلبه جوان که متولد ســال ۱۳۶۵ است، گفت: نمی دانستم با دیدن اموات دست و 
پایم می لرزد، حالم بد می شــود، حالت تهوع می گیرم یا می ترسم؛ چرا که اولین بار بود 

می خواستم برای غسل و کفن اموات بروم و هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم.
او تصریح کرد: از یک طرف موضوع غســل اموات و ترس از این مســئله و از سویی دیگر 
ویروس کرونا و هراس از آن وجود داشت؛ اما همین که مقام معظم رهبری موضوع را مطرح 
کردند، سبب شد بسیاری از جهادگران فرهنگی و طلبه تمام سختی ها را فراموش کرده و 

به فرمایشاتشان لبیک گویند.
این طلبه جوان با بیان اینکه غســال بودن و غســل دادن را به عنوان یک شغل انتخاب 
نکرده ام، تصریح کرد: برای کســانی که برای غســل و کفن اموات کرونایی آمده اند اصاًل 

صحبت پول در میان نبوده بلکه همه داوطلبانه و با عشق اقدام به انجام این کار کرده ایم.
بسیاری از غسل دهندگان بچه کوچک دارند و شاغل هستند، اما با جان و دل جلو آمده و 

این کار را انجام می دهند.

ماجرایعکسچهبود؟»
این جهادگر فرهنگی با بیان اینکه عکسی که برخی کاربران از من در توییتر منتشر کرده اند 
مربوط به چهار تیر امسال و آخرین امتحان من بود، ادامه داد: نمی دانم چه کسی عکس من 
را در توییتر گذاشته بود، اما از کسانی هستند که خودشان در برنامه غسل و کفن حضور 
داشته اند، چرا که طی انجام کار معموالً دوستان و همکاران عکس می گیرند و جمع آوری 
می کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا کار غسل اموات، رسیدگی به امتحانات را سخت 
می کند، گفت: افراد در ایام امتحانات سعی می کنند کار فرهنگی شان را کمتر کنند و بیشتر 
به امتحاناتشان برسند، اما از آنجا که غسل اموات مبتال به کرونا از صحبت های مقام معظم 

رهبری بود آن را در اولویت قرار دادم.
این طلبه جوان درباره جایگزینی فردی در زمان امتحان برای غسل دادن اموات کرونایی 
گفت: در این خصوص به هیچ عنوان صحبتی نکردم، چرا که مصمم بودم این کار را انجام 
دهم و امتحان را مانعی برای آن نمی دانستم، بنابراین اعالم کردم از آنجا که امتحاناتم از 
طریق فضای مجازی و آنالین است مشکلی ندارم و با خود لپ تاپ آورده و امتحان می دهم.

این جهادگر فرهنگی گفت: تمام سعی خودم را به کار بردم و درسم را خواندم و از امتحانم 
راضی بودم. او درباره این موضوع که آیا خانواده از انجام غسل و کفن اموات کرونایی رضایت 
دارند و در این خصوص با شما مخالفت نکرده اند، گفت: خانواده ام در جریان این موضوع 
نیستند و نمی دانند من اقدام به غسل و کفن اموات کرونایی می کنم و حتی نمی خواهم 
این موضوع را به آن ها بگویم؛ اگر متوجه شوند اجازه این کار را به من نمی دهند و برایم 

دردسر می شود، چرا که ویروس کرونا خطرناک است و نمی شود آن را دست کم گرفت.

از  بعضی  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
دانش آموزان و دانشجویان با زحمت فراوان و مداوم 
در امتحانات دروس مختلف قبول می شوند و پا به 
سطوح باالتر آموزشی می گذارند، اما هستند کسانی 
که میانبر می زنند و بدون هیچ نگاهی به جزوات 
و کتاب ها می خواهند با تقلب کردن به این هدف 
برسند؛ روشی که برای خیلی از ما کامالً آشناست. 

ســال های زیادی اســت که نظام آموزشــی ایران 
مانند خیلی از نظام های آموزشی دنیا با این پدیده 
روبه رو اســت و طی زمان فقط شیوه های آن هر از 
گاهی تغییر می کند. یعنی هرچه فناوری توســعه 
پیــدا می کند روش های تقلب پیچیده تر و متنوع تر 
می شود. مثالً اگر تا دیروز تقلب به یادداشت برداری 
و مخفی کردن آن در جوراب و آســتین لباس و یا 
روی دیوار کالس و... محدود می شد حاال دامنه آن به 
تلفن های هوشمند نیز کشیده شده تا جایی که سبب 
شده دو وزارتخانه عتف و آموزش و پرورش ورود تلفن 

همراه را به جلسات امتحان ممنوع اعالم کنند.
پرسش این است چرا این پدیده تا این حد در بین 
دانش آموزان و دانشجویان جامعه ما شایع است؟ آیا 
می توان پس از سال ها راهی پیدا کرد تا دانش آموزان 
و دانشــجویان، خود از تقلب کــردن در یک نظام 
آموزشی که به شــدت رقابتی و کامالً کنکورمحور 

است، فاصله بگیرند؟

روندکاهشیتقلبدربیندانشآموزان»
مرکز  رئیس  ساکی،  خسرو 
ســنجش وزارت آموزش و 
پرورش در پاســخ به قدس 
در  دانش آمــوزان  کم کاری 
عمده  را  دروس  فراگیــری 

دلیل تقلب از ســوی آنان می داند و می گوید: البته 
بعضــی از دانش آموزان هم کــم کاری نمی کنند و 
درسشــان هم خوب است اما چون نمی خواهند در 

رقابت با دیگران کم بیاورند تقلب می کنند. 
وی با اشاره به اینکه تقلب بین دانش آموزان فراگیر 
نشده، می افزاید: تقلب معنی و مفهوم متفاوتی دارد 
اما اگر مفهومش رد و بدل کردن پاســخ پرسش ها 
باشد، خب این موضوع در همه سطوح بوده و االن 

هم هست.
ساکی با بیان اینکه موضوع تقلب در ذاتش بدآموزی 
دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا تحقیق مشخصی 
از ســوی آموزش و پرورش صورت گرفته که نشان 
دهد چند درصد دانش آموزان کشــور در امتحانات 
تقلب می کنند، می گوید: تحقیقی در این زمینه نه در 
گذشته و نه در یک سال اخیر صورت نگرفته است. 
البته آمار تقریبی کســانی که تقلب کرده و گرفتار 
شده اند را داریم که رقم آن خیلی قابل توجه نیست. 
یعنی از ۶۰۰ هزار نفری که در امتحانات شــرکت 
می کنند بین ۶۰ تا ۷۰ نفر از ســوی مراقبان گیر 

می افتند. اما خیلی ها هستند که گرفتار نمی شوند و 
ما هیچ آماری از آن ها نداریم. 

وی روند تخلف یاد شده از سوی دانش آموزان کشور 
را کاهشی ارزیابی می کند و می افزاید: در مجموع، 
تقلب از سوی دانش آموزان رو به افزایش نیست. البته 
برخی کانال های اجتماعی در این زمینه ادعاهایی 
مطرح می کنند که غیرواقعی و بیشــتر فضاسازی 
اســت. مثالً یکــی می گوید ۲ هزار عضــو دارد اما 
همه این تعداد که نمی توانند تلفن همراه به حوزه 
امتحانی ببرند. حتی به فرض اینکه بتوانند چنین 
کنند، آن وقت این سؤال پیش می آید که آیا می توان 
یک سؤال تشریحی که چند سطر جوابش می شود 
را از طریق گوشــی بدست آورد؟ قطعاً انجام چنین 

کاری آسان نخواهد بود. 
وی در پاســخ به کارشناسانی که معتقدند بخشی 
از علــت فراگیری تقلب در بین دانش آموزان ایرانی 
به عدم نظارت مناســب از سوی مراقبان امتحانات 
برمی گردد، می گوید: بنده معتقدم نظارت از سوی 
ناظران به خوبی انجام می شــود. یعنی ناظران در 
انجام وظایفشــان کوتاهی نمی کنند و اگر ضعفی 
هم باشــد خود دانش آموزان معترض می شوند و با 
مشکل برخورد می شود. مثالً اگر ناظری در مقابل 
تقلب دانش آموزی سکوت کند و یا خودش جواب ها 
را به دانش آموزی برســاند در پایان جلسه بعضی از 
دانش آموزان چنین اتفاقی را گزارش می دهند و با 

وی برخورد می شود. 
وی در خصوص چگونگی برخورد آموزش و پرورش 
با کسانی که اقدام به تقلب در امتحانات می کنند، 
می گوید: براســاس آیین نامه امتحانــات به همراه 
داشــتن تلفن همراه و هر ابزار تقلبــی در هنگام 
امتحان تخلف محسوب می شود و اگر شخص گیر 
بیفتد بســته به اینکه از آن استفاده کرده یا نکرده 

متفاوت خواهد بود؛ در واقع اگر 
از آن استفاده نکرده باشد نمره آن 
درس یا امتحانش صفر می شود، 
اما اگر معلوم شود استفاده کرده 
نمره دروس قبلی اش صفر شده 
و از امتحــان دروس بعدی هم 

محروم خواهد شد. 
وی در پاســخ بــه اینکه چگونه 
از تقلب  می توان دانش آموزان را 
کردن بازداشــت، می گوید: باید 

از دوره پیش دبستانی از روش های تربیتی استفاده 
کنیم تا شخصیت دانش آموزان به گونه ای شکل بگیرد 
که به قانون احترام بگذارند،  رفتارهای نامتعارف انجام 

ندهند و بتوانند خود کنترلی داشته باشند. 

رشدتقلبدربیندانشآموزانودانشجویان»
پژوهشگر  ابهری،  مجید  اما 
و متخصص علــوم رفتاری 
نظــر دیگــری دارد و بــه 
متأســفانه  قدس می گوید: 
تقلــب بــرای موفقیت در 

امتحانات به دالیلی چون رشد روحیه ضد اخالقی 
در بین نوجوانان و جوانان، تنبلی دانش آموزان، کم 
توجهی به امر نظارت در جلسات امتحان، آموزش 
به شــیوه های نادرست از سوی معلمان و... در حال 
افزایش است. یعنی وقتی چند دانش آموز یا دانشجو 
می بینند فردی با تقلب کردن به راحتی می تواند نمره 
بیاورد و دروس را بگذراند آن ها هم تشویق می شوند 

دست به چنین روش های نادرستی بزنند.
وی با اشــاره به اینکه قبح تقلب در جامعه کمرنگ 
شــده و گرایش به تقلب در مدارس و دانشــگاه ها 
طی چند ســال اخیر افزایش یافته است، تصریح 

می تواند  موضــوع  این  می کند: 
هشداری جدی به همه ما باشد. 
عادت کردن به تقلب به آن ها یاد 
می دهد که می توانند در راستای 
منافع شــخصی خود به راحتی 
اخالقیــات و قوانین و مقررات را 

زیر پا بگذارند.
وی می گوید: برای مقابله با تقلب 
به عنوان یک رفتار نادرست باید 
استادان  و  آموزگاران  خانواده ها، 
بــه دانش آموزان بیاموزند که این اقدام یک حرکت 
ضداخالقی و تضییع حقوق دیگــر دانش آموزان و 
دانشجویان اســت و هیچ تفاوتی با دزدی از جیب 
دیگران ندارد و اجازه ندهند آن ها دســت به چنین 
روش زشتی بزنند. البته در این زمینه باید مراقبان 
برگــزاری امتحانات، نظارت را بیــش از این جدی 
بگیرند چون کنترل دقیق افراد هنگام آزمون تا حد 

زیادی مانع تقلب کردن آن ها می شود. 

مقابلهباتقلببادرونیکردناخالق»
دکتر فاطمه منفرد پویا نیز از 
بُعد روان شناسی به قضیه نگاه 
می کند و در پاســخ به قدس 
می گوید: گاه شــخص تنبلی 
می کند و درس نمی خواند و 

برای اینکه در امتحانات به نتیجه مثبتی برسد اقدام 
به تقلب می کند. البته آن هایی هم که معموالً تقلب 
نمی کنند چندان بدشــان نمی آید این کار را انجام 
دهنــد، به طوری که گاهی حتی کســانی که تقلب 
نمی کنند در خاطراتشان ادعا می کنند تقلب کرده اند. 
دلیلش این اســت که احساس زرنگی به آن ها دست 
می دهد و این موضوع روی اعتماد به نفس کاذبشان 

اثر می گذارد. در حقیقت زیر بنایش ضعیف است اما با 
این کار از لحاظ رو بنایی احساس خوبی پیدا می کنند.

وی در همین زمینه می افزاید: هر کاری که به افراد 
هیجان بدهد، آن ها احساس خوبی پیدا می کنند، 
بنابراین تقلب کــردن اگرچه در اصل ناپســند و 
غیراخالقی اســت اما چون حس هیجــان به افراد 
دست می دهد، ممکن است حتی در خاطراتشان از 
آن یاد کنند. اما کسی که از او تقلب می شود حس 
خیلی بدی پیدا می کند، یعنی احساس فرودستی و 
حماقت به او دست می دهد. حس می کند فردی با 

زرنگی از او سوءاستفاده کرده است.
وی در پاســخ به این پرسش که همه آن هایی که 
می دانند تقلب کردن از نظر اخالقی ناپســند است 
پس چرا چنیــن می کنند، می گوید: اخالق مربوط 
به قســمت منطقی یا کورتکس مغز می شود. این 
قسمت به ما می گوید انجام بعضی کارها درست و 
منطقی نیست اما ما همیشه کارهای خود را از روی 
منطق انجام نمی دهیم، چون مغز بخش هیجانی هم 
دارد و آدم ها وقتی در قسمت هیجانی مغزشان قرار 
می گیرند متأسفانه قسمت منطقی مغزشان تعطیل 
می شــود. یعنی دانش آموزان می دانند تقلب کاری 
اخالقی نیســت اما به خاطر منفعتی که می برند و 
هیجانی که احساس می کنند، آن را انجام می دهند. 
به همین خاطر است که برای رفتارهای نامناسب و 

بد، جریمه در نظر می گیرند. 
وی با اشــاره به اینکه تقلب کردن بدآموزی دارد، 
می گوید: بر اساس نظریه یادگیری بندورا ما یادگیری 
مشاهده ای داریم. یعنی رفتاری که امروز از شخصی 
می بینیم ممکن است چند سال بعد خودمان آن را 
انجام دهیم، پس ما از لحاظ رفتاری یادگیری داریم 
حاال این رفتار خوب باشــد یا بد. بنابراین کسی که 
درس خواندن را خیلی دوست دارد یا اینکه خیلی 
ترسو اســت ممکن است تقلب نکند، اما کسی که 
خیلی درس خواندن را دوســت ندارد و خیلی هم 
ترسو نیست و از سرانجام کاری هم نمی ترسد وقتی 
می بیند دوســتش بدون اینکه درس خوانده باشد 
فقط با تقلب نمره گرفته، متأسفانه این موضوع سبب 

یادگیری او هم می شود.
 وی در پاســخ به اینکه چگونه می توان دانش آموزان 
و دانشــجویان را از تقلب کردن در نظام آموزشــی 
که به شــدت رقابتی و کنکور محور است، باز داشت، 
می گوید: باید اخالق در افراد درونی شــود. مثالً در 
همین بحث تقلب در امتحانــات یکی از چیزهایی 
که کمک می کند اخالق را درونی کنیم این اســت 
که انگیزه و عالقه الزم را در آن ها ایجاد کنیم. یعنی 
اگر محیط آموزشی امن، خالی از استرس و اضطراب، 
شاد و انگیزه بخش باشد آن وقت دانش آموزان نیازی 
به تقلب کردن ندارند. از سوی دیگر سیستم آموزشی 
کشور باید طوری باشد که هر کس درسی را می خواند 
بداند در پایان بایــد آن را امتحان بدهد و در هنگام 
امتحان، امکان تقلب کردن برایش نیست. البته چنین 
کاری خیلی سخت است، چون آدم ها معموالً منافع 
کوتاه مدت را به منافع بلند مدتشان ترجیح می دهند. 
مثالً همه می دانیم ورزش کردن برای سالمتی انسان 
خیلی خوب است اما این یک منفعت بلندمدت است 

برای همین خیلی از افراد ورزش نمی کنند.

قبح تقلب در 
جامعه کمرنگ 

شده و گرایش به 
آن طی چند سال 
اخیر در مدارس و 

دانشگاه ها افزایش 
یافته است

بــــــرش
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رنا
 ای

س:
عک

دستچین

دربخشیازآتشسوزیجنگلهادستیدرکاراست
ایسنا: سرهنگ علی  عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها می گوید: از ابتدای ســال تاکنــون حدود هزار و ۱۰۰ 
مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور به وقوع پیوسته که 
حدود ۳۰۰ مورد آن طی ۱۰ روز اخیر رخ داده اســت. از نظر ما 
درصدی از این آتش سوزی ها عمدی است و دستی در کار است 
که ناکارایی سازمان های مرتبط را نشان دهد و حتی ممکن است 

بهره برداری های سیاسی هم پشت این موضوع باشد.

جنگدولتباسیاستهایافزایشجمعیت
مهر:حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
در خصوص علت تصمیم دولت مبنی بر قطع وام ازدواج متقاضیان 
زیر ۱۸ و باالی ۴۰ سال گفت: متأسفانه دولت دانسته یا نادانسته 
در حال انجام عملیات علیه سیاســت های کلی کشور از جمله 
خانواده و جمعیت است. تصمیم اخیر یا قطع یارانه متولدان جدید 

مصادیق جنگ دولت با سیاست های افزایش جمعیت است.

بهداشت و درمان

یک مسئول مطرح کرد
تنها دو سوم مبتالیان به ایدز 

شناسایی شده اند
 برنا    رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، درباره آخرین وضعیت ویروس 
HIV و بیماری ایدز در کشور گفت: حدود ۴۰ 
سال از شیوع ایدز می گذرد، اما تاکنون رسانه ها 
به شکل مستمر در این زمینه فعالیت نداشتند. 
مینو محرز افزود: در بین ۲ هزار بیمار بستری 
در بیمارستان امام خمینی)ره( و بیمارانی که در 
مرکز تحت درمان قرار می گیرند ماهانه حدود 
۷۰۰ ویزیت انجام می شــود و تاکنون ابتال به 

کرونا در بین این افراد گزارش نشده است. 
به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهران برخی از افراد اطالعات 
چندانی از رفتار پرخطر نداشــته و در نتیجه 
فقط دو ســوم مبتالیان به ایدز در کشــور ما 
شناســایی شــده اند، در حالی که بسیاری از 
بیماران هنوز اطالعاتی از بیماری خود ندارند. 
بنابراین این افراد بدون اطالع از وضعیتشان به 

انتشار بیماری در جامعه می پردازند. 

حقوقی و قضایی

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور:
پالک جانبازی فقط به جانبازان 

باالی ۵۰ درصد تعلق می گیرد
 ایرنا    رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور 
ناجا گفت: پالک خودرو جانبــازی روی خودرو 
افرادی کــه باالی ۵۰ درصد جانبازی دارند و نیز 
آن هایی که نامشان در سامانه شماره گذاری ثبت 
شده، نصب می شود. سرهنگ علی محمدی افزود: 
جانبازان که برابر اعالم بنیاد شهید و امور ایثارگران 
دارای افتخار ۵۰ درصدی جانبازی به باال هستند 
با ارائه کارت شناســایی جانبازی و معرفی نامه از 
ســوی امور ایثارگران بنیاد شهید، پس از حضور 
در مراکز تعویض پــالک و بازدید خودرو، پالک 

جانبازی روی خودرو آن ها نصب می شود.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور همچنین 
خاطرنشــان کرد: به صورت کلی مدارک الزم 
برای تعویض پالک و نقل و انتقال وسایل نقلیه 
شامل اصل سند فروش کارخانه سازنده )تولید 
داخل(، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه و اصل 
سند مالکیت وسیله نقلیه صادره توسط نیروی 

انتظامی است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی بیان کرد
 تشریح اعطای وام

۶ میلیونی به تاکسیران ها
 ایلنا    مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی کشور 
ســرانجام وعــده پرداخــت وام ۶ میلیونی به 

تاکسیران ها را تشریح کرد.
مرتضی ضامنی گفت: متولی پرداخت این کمک 
معیشتی وزارت رفاه است و فهرست رانندگان 
مشــمول در ســامانه ای که وزارت رفاه درنظر 

گرفته ، با عنوان »سامانه کارا« قرار می گیرد.
او با بیان اینکه فهرست رانندگان توسط وزارت 
کشــور به وزارت رفاه تحویل داده شد، افزود: 
وزارت رفاه در گام نخســت برای آن دسته از 
رانندگانــی که بیمه تأمیــن اجتماعی دارند، 
پیامک ارســال کرده و این افراد باید در سامانه 
کارا ثبت نام خــود را انجام و تأیید شــعبه را 

دریافت و برای دریافت تسهیالت اقدام کنند.
ضامنی گفت: در حال برقراری یک ارتباط وب 
سرویس با وزارت رفاه هستیم تا رانندگان فعالی 
که بیمه تأمین اجتماعی ندارند را از ما استعالم 

و این افراد نیز بتوانند ثبت نام کنند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
11 کالنشهر تا پایان سال صاحب 

اینترنت VDSL می شوند
 فارس    مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان 
اینکه ۱۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور برقرار 
است، گفت: ۱۱ کالنشهر ایران تا پایان امسال زیر 

پوشش اینترنت VDSL قرار خواهند گرفت.
ســید مجید صدری افزود: در حــال حاضر ۸۰ 
درصد تجهیزات اســتفاده شــده در شبکه های 
مخابراتی مربوط به تولیدات داخل است به طوری 
که صنعت مخابرات تاکنون نزدیک به ۸۰ میلیون 

یورو صرفه جویی داشته است. 
صدری با بیان اینکه ســرویس VDSL به طور 
میانگین ســرعت ۴۰ مگابیتی را برای کاربران 
محقق می کند، گفت: سرویس ADSL میانگین 
ســرعت بین ۸ تا ۱۰ مگابیت را فراهم می کرد، 
اما در سرویس VDSL با فناوری نوین، حداقل 
ســرعت چهار برابری را ارائــه می دهد. البته در 
برخــی از مناطق نیز این ســرعت به ۵۰ تا ۷۰ 
مگابیت می رسد که این میزان به فاصله تا مراکز 

مخابراتی بستگی دارد.

میراث فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور:
18۰ سایت غیرمجاز در سال 

گذشته فیلتر شدند
 فارس   فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
کشور از فیلتر شدن ۱۸۰ سایت و کشف و ضبط 
۴۰ هزار قلم اثر تاریخی در سال گذشته خبر داد 
و گفت: در سه ماه اول سال جاری هم ۸۶ سایت 

فیلتر شدند.
ســردار امیــر رحمت اللهــی گفت: اگــر اجازه 
خریدوفــروش دســتگاه فلزیاب، طالیــاب و... 
را بــا عناویــن مختلف بدهیم و موجب شــویم 
خریدوفروش اشیای تاریخی به راحتی انجام شود، 
در واقــع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم. 
باید موضع بگیریم و مداخله و برخورد قانونی کنیم. 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور افزود: 
با لینک شدن به ســامانه برخط فضای مجازی 
دادســتانی کل کشــور دیگر نیازی نیست برای 
فیلترینگ و برخورد با ســایت های غیرمجاز به 
پلیس فتا مراجعه کنیم، این ابزار به شکل مستقیم 
در اختیار ما قرارگرفته اســت و ما می توانیم کار 

رصد فضای مجازی را بیش  از پیش دنبال کنیم.

فراسو

برداشت آزاد

 دوشنبه ۹ تیر ۱3۹۹  ۷ ذی القعد ه ۱۴۴۱ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۲۸۰

هیچصداییازوزارتراهشنیدهنمیشود
خانه ملت: اقبال شــاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: شــاهد موج مهاجرت مردم از مرکز به ســمت جنوب 
شهرها و همچنین تشــدید حاشیه نشینی هستیم و به تمام 
این مسائل، پدیده ماشــین خوابی و کارتن خوابی نیز اضافه 

شده است.
در شرایط کنونی از وزارتخانه هیچ صدایی درباره وضعیت بازار 

مسکن شنیده نمی شود.

سالخوردگیجمعیتوتوقفبرخیخدماتاجتماعی
خانــه ملت: امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در توییتر 
نوشــت: دلیل اینکه فالن کارشناس در خدمت سیاست های 
غیرکارشناســی دولت برخالف همه دنیا پیرجمعیتی را عیب 
نمی داند، جز ضعف سواد و عقل چیست؟ فقط یکی از معایب 
سالخوردگی قابل پیش بینی جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده 

توقف قطعی برخی از خدمات اجتماعی حیاتی است.

شایعهحضوردانشجویاندرآشپزخانههایتولیدموادمخدر!
برنا: ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند، رئیس پلیس مبارزه 
با مــواد مخــدر تهــران بــزرگ در توضیح شــایعه هایی 
مبنــی بــر حضور برخی دانشــجویان رشــته شــیمی در 
برخی آشــپزخانه های تولیــد مواد مخدر گفــت: در میان 
تولیدکنندگان موادمخدر دانشجوی رشته های خاص وجود 
نداشــته اما افرادی دستگیر شــده اند که بهره هوشی باال و 

تحصیالت تکمیلی داشته اند.

روینیمکتسخنگویینشستهام
فارس: جهانپور، رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
مربی که می خواهد بازیکنی را از زمین خارج کند با او مشورت 
نمی کند، این موضوع نیازی به مشــورت و اعالم نداشت و من 
بالفاصله پس از اینکه شماره ام را کنار زمین دیدم روی نیمکت 
سخنگویی نشستم. خدا شاهد اســت کوچک ترین دغدغه ای 

درخصوص سخنگو بودن یا نبودن ندارم.

آموزش احترام به قانون را از دبستان ها شروع کنیم

سالمتنظامآموزشدرخطرویروستقلب
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

نظر یک صفحه نزدیک به مرجعیت عراق درباره اتفاق های بغداد

امنیتی ها از سیاسی بازی دوری کنند
  جهان  ســه روز پس از بازداشت 13عضو کتائب حزب اهلل در 
عراق توسط سازمان ضدتروریســتی و با حمایت آمریکایی ها، 
واکنش ها به این رخداد همچنــان ادامه دارد. در همین زمینه 
یــک صفحه اینترنتی نزدیک به مرجعیــت در عراق این اقدام 
عبدالوهاب الساعدی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم را تلویحاً 
سیاسی دانست و خواستار دورسازی نیروهای امنیتی از بازی های 

سیاسی شد.
این صفحه نوشته است: قهرمانان دستگاه مبارزه با تروریسم و 
حشدالشعبی، فرزندان و برادران ما هستند و عراق به هر دو آن ها 
با هم نیازمند اســت؛ این دو را از امور سیاسی منزه و دور کنید 
تا سیاست، موجب تفرقه و جدایی این دو نشود و همچنان دو 

بازوی عراق برای مقابله با دشمنان کشور باشد.
اکرم الکعبــی، دبیرکل جنبش النجباء هم، در بیانیه ای گفت:  
هیچ کس نمــی تواند میان نیروهای امنیتی عراق و الحشــد 
الشعبی اختالف بیندازد. وی خطاب به کسانی که قصد اختالف 
افکنی میان نیروهای امنیتی عراق و الحشــد الشعبی را دارند 
 گفت: گرایش خود را نشان دادید پس خیال پردازی نکنید زیرا 
الحشد الشــعبی با مردان و مقاومتش با همه نیروهای امنیتی 
شــریکان خون و جهاد هستند پس نخواهید توانست میان آن 
ها اختالف بیندازید. در همین حال محمد محیی، ســخنگوی 
گردان هــای حزب اهلل عراق با اشــاره به این رخــداد از تالش 

جریان های مشکوک و آمریکا برای تخریب وجهه حشدالشعبی و 
درگیر کردن آن با نیروهای امنیتی به عنوان دو بازوی قوی عراق 
پرده برداشت. وی افزود: به عقیده ما موضوع فراتر از توجیهاتی 
اســت که از سوی مقام های دولتی ارائه شده و یک اقدام روشن 
برای رویارویی با گردان های حشدالشــعبی اســت که از سوی 
آمریکا و برای سوءاستفاده از نهاد مبارزه با تروریسم صورت گرفته 
تا از این نهاد به عنوان ابزار اجرای مقاصد خود اســتفاده کند؛ 

نهادی که باید رودرروی دشمنان و  تروریست ها و داعش باشد.
سخنگوی گردان های حزب اهلل با بیان اینکه عراق، امروز با خطر 
اشغالگری و تجاوز ترکیه و اشغال آمریکایی روبه رو است، افزود: 
میلیون ها دالر هزینه این نهاد شده است که از عراق دفاع کند 
نه برای رویارویی با نیروهای امنیتی و فتنه انگیزی به نفع آمریکا.

محیی هم در ادامه این حرکت عبدالوهاب الساعدی را عملیاتی 
سیاسی دانست و گفت: چه بسا الکاظمی به دنبال دستاوردی 
بود تا آن را  به عنوان پشــتوانه خود در سفر به واشنگتن ارائه 
دهد. واقعیت این اســت که آمریــکا در این قضیه دخالت دارد 
به ویژه اینکه هدف آن جلوگیری از حمله مقاومت مردمی عراق 
به مواضع اشغالگر است. او در پایان تأکید کرد: شاید الکاظمی 
در خصوص این ادعا که اشــتباهی رخ داده است، عذرخواهی 
کرده باشد اما شاید هم این حرکت تالشی بود برای سوق دادن 

گروه های مقاومت به درگیری.

العهد: گروه های مقاومت فلسطین چهارشنبه را به 
عنوان روز خشم مردمی برای مقابله با طرح الحاق 
کرانه باختری اعالم کردند. رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد از اول ژوئیه )11تیر( روند الحاق شــهرک های 

کرانه باختری را آغاز خواهد کرد.
فارس: دادستانی جمهوری آذربایجان حکم بازداشت 
حاج الهام علی اف، جانشین حزب اسالم این کشور را 
تا هفتم آبان تمدید کرد. وی از روحانیون برجسته 
شــیعی جمهوری آذربایجان است که پیش از این 
نیــز در اعتراض به ممنوعیت حجــاب در مدارس 
آذربایجان به مدت دو سال به زندان محکوم شده بود.

دونالد ترامپ به بایدن:
 هیچ کس نمی خواهد ©

یک ُکندذهن مسئولیت کشور 
را به دست گیرد!

جهان: رئیس جمهور آمریکا 
در توییتــر خود بــا طعنه 
به نامــزد دموکرات ها برای 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
هیچ  نوشت:  آمریکا   2020

کسی نمی خواهد شخصی با ضریب هوشی پایین 
مسئولیت کشــور را به دست بگیرد. وی افزود: برد 
بزرگی در انتخابات بدست خواهیم آورد. هیچ کسی 
خواستار آن نیست که فردی با ضریب هوشی پایین 
مسئولیت کشورمان را در دست بگیرد و جو بایدن 

خوابالو قطعاً فردی با ضریب هوشی پایین است!

حمله جنگنده ناشناس به البوکمال©
فارس: مدیر دیده بان سوریه ادعا کرد شهر البوکمال 
واقع در شــرق ســوریه هدف حمله جنگنده های 
ناشــناس قرار گرفته است. رامی عبدالرحمن، مدیر 
دیده بان سوریه با اینکه هویت دقیق این جنگنده ها را 
تأیید نکرد اما احتمال داد متعلق به رژیم صهیونیستی 
بودند. دیده بان همچنین مدعی شــد در این حمله 
حداقــل ۶ نفر جان خود را از دســت داده اند. هنوز 
هیچ منبع رسمی سوری این حمله را تأیید نکرده و 

جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است.
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احضار سفیر آمریکا در بیروت
 سفیر حق دخالت 

در امور داخلی را ندارد
جهان: وزارت خارجه لبنان، سفیر آمریکا در 
بیروت را در اعتراض به دخالت در امور داخلی 
این کشور احضار کرد. به گزارش النشره، در 
ابالغیه وزارت خارجه لبنان آمده: براســاس 
معاهده وین، ســفیر حق دخالــت در امور 
داخلی کشور میزبان را ندارد و نباید سخنی 
بگوید که موجب تحریک بخشی از لبنانی ها 
علیه بخشی که در حکومت مشارکت دارند، 
شود. »دورتی شیا« سفیر آمریکا در بیروت 
روز جمعه در اظهارات تلویزیونی ادعا کرد، 
حزب اهلل مانع حل بحــران اقتصادی لبنان 
است و »ســید حســن نصراهلل« دبیرکل 

حزب اهلل، ثبات لبنان را تهدید می کند.

همه پرسی روسیه؛ دالیل و زمینه ها©
روســیه مدتی است که به دنبال برگزاری همه پرســی اصالح قانون اساسی 
این کشــور است و قرار اســت در صورت تأیید، تغییرات در بازه محدود اما 
متنوعــی انجام گیرد. این اصالحات شــامل طرح هایــی در حمایت از نظام 
خانواده، مقابله با فســاد، ممنوعیت تابعیت مضاعف مقام های دولتی، افزایش 
مســتمری بازنشســتگان و حداقل دستمزد می شــود. در حوزه سیاسی هم 
افزایش اختیارات دولت در ســطح داخلی و پارلمان در انتخاب و اعطای رأی 
اعتماد به اعضای دولت مدنظر است. اما آنچه توجهات را به خود جلب کرد، 
پیشنهادی است که در روز تصویب این تغییرات توسط یکی از اعضای حزب 
روسیه متحد مبنی مطرح شد بر حذف محدودیت تعدد انتخاب برای ریاست 
جمهوری به صورت متوالی. این قانون البته صرفاً شامل خود والدیمیر پوتین 
شــده که دوره دوم ریاست جمهوری او در ســال 2024 به پایان می رسد و 
با قانون فعلی نمی تواند در انتخابات بعدی شــرکت کنــد. اما مطابق با این 
اصالحیه، پوتین این امکان را خواهد داشــت که به شــرط حیات، دست کم 
برای دو دوره ۶ ساله دیگر در رأس قدرت باقی بماند. برخی بر این عقیده اند 
تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی به نوعی ابزاری برای پیشبرد این هدف 

بوده است.
از سوی دیگر، مسئله  مشخص در ساختار فعلی روسیه، عدم وجود جایگزین 
مشخصی برای پوتین است که بتواند به خوبی جای او را پر کند. هر چند در 
عین حال اصالح قانون اساســی و افزایش نقش نخست وزیر و دوما در مسائل 
داخلی و به ویژه در مســائل اقتصادی نشــان می دهد به رغم اینکه ساختار 
سیاســی تمایل به تداوم قدرت پوتیــن دارد، اما پوتین نباید به عنوان عامل 
مشکالت داخلی روسیه به خصوص مسائل اقتصادی شناخته شود. به همین 
خاطر، اصالحات قانون اساسی ضمن اینکه حضور پوتین را در قدرت استمرار 
می بخشــد، به نوعی مسئولیت ناکامی ها و عدم موفقیت های داخلی را تا حد 
زیادی بر عهده نخســت وزیر، کابینه و مجلس دومــا می گذارد. جدا از این، 

تغییر قانون اساسی تغییرات شگرفی به همراه نخواهد داشت.
این اصالحات، مخالفانی جدی هم در روسیه ندارد. احزاب در پارلمان حضور 
دارند و افزایش قدرت پارلمان را بــه نوعی افزایش قدرت خود می بینند. به 
همین دلیل در بین احزاب داخل دوما مخالفت جدی وجود نداشــته است. 
در بیــن چهره های ضد پوتین که جریان اعتــراض را رهبری می کنند البته 
اعتراض هایی وجود دارد؛ مانند الکســینا والری، وبالگ نویس معروف که به 
این امر اعتراض کرده و خواســتار تحریم همه پرســی شده است؛ اما واقعیت 
این است که جریان های مخالف هم به دلیل شیوع کرونا قادر به تظاهرات و 

اعتراض های خیابانی نیستند.
در مجموع به نظر می رســد سطح مشــارکت در همه پرسی به دالیلی مانند 
کرونا و یا نظر منفی بخشی از مردم برای ابقای پوتین در قدرت پایین باشد 
و احتماالً با مشــارکت باالیی رو به رو نخواهیم بود. البته با همان مشــارکت 
پایین هم این همه پرســی رأی خواهد آورد و در صورت تداوم شرایط کنونی 
و صحت جســمانی پوتین، شــاهد حضور او در رأس هرم قدرت روسیه در 

آینده خواهیم بود.
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عکس نوشت

اعتراض در بزرگراهاعتراض در بزرگراه
اگرچه رسانه های هر دو طیف سیاسی در آمریکا تالش دارند اعتراض ها 
را تمام شــده جلوه دهند، اما در ادامه تظاهرات ها، معترضان آمریکایی 
روز گذشــته یک بزرگراه را در ایالت کلرادو بستند. این تظاهرات علیه 
قتل »االیجا مک کلین« سیاه پوست 23 ساله ساکن شهر »آرورا« ایالت 
کلرادو رخ داد و معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت 
در پرونده قتل مک کلین شدند. این نخستین بار است معترضان در این 
بخش از آمریکا به خیابان می آیند و پس از آن اقدام به بستن بزرگراه های 

اصلی می کنند.

حمله به یک تجمع طالبانی در افغانستاندر واکنش به طرح الحاقداعش در اردن
 ناکامی در انفجار 

کلیسا و پاساژ
حزب انگلیسی خواستار 
تحریم اجناس اسرائیلی

 اخبار ضد و نقیض 
از مرگ معاون اطالعات طالبان

جهان: مقام های اردن اعالم کردند ابتدای 
سال جاری میالدی طرح عناصر وابسته به 
داعش برای حمله مسلحانه به یک کلیسا 
و یک پاساژ تجاری در امان، پایتخت این 
کشور را ناکام گذاشتند. به گزارش ایسنا، 
رسانه های داخلی اردن گزارش دادند چهار 
نفر درصدد ملحق شــدن بــه گروه های 
تروریستی با عبور از مرزهای اردن بودند، 
اما تشدید مقررات امنیتی در مرزها مانع 
از آن شد. پس از آن این افراد برنامه ریزی 
برای انجام عملیات تروریســتی در داخل 
اردن از جمله حمله به کلیسایی در منطقه 

»األشرفیه« و یک پاساژ را آغاز کردند.

جهان: حزب اپوزیسیون انگلیس می گوید 
طرح الحــاق کرانه باختــری ناقض قوانین 
بین الملل اســت و دولت لندن باید موضع 
قاطعانه تری در قبال آن اتخاذ کند. به گزارش 
مهر، لیزا نانــدی، وزیر امور خارجه دولت در 
سایه انگلیس خواستار تحریم کاالهایی شد 
که در شهرک های صهیونیست نشین کرانه 
باختری تولید می شــوند. نانــدی از تحریم 
کاالهای رژیم صهیونیستی به عنوان گامی 
مهم نام برد که متأسفانه تاکنون وزرای کابینه 
شجاعت برداشتن آن را نداشته اند حال آنکه 
قطعاً اقدام تل آویو که به منزله نقض قوانین 

بین الملل است، نباید بی پاسخ بماند.

بی بی ســی: مقام های نظامــی و منابع 
محلــی در والیــت ســرپل در شــمال 
افغانســتان ادعا کردند یک تجمع بزرگ 
گروه طالبان را در روســتای »کته قلعه« 
هــدف حمله هوایی قــرار داده اند. گفته 
می شــود در این تجمع مال مزمل، معاون 
وزارت دفاع طالبان نیز حضور داشته است. 
اگرچه هم دولت افغانستان و هم طالبان 
اعالم کرده اند برای نشســت بین االفغانی 
آمادگی دارند، اما در روزهای اخیر سطح 
خشونت ها در این کشور افزایش یافته و به 
نظر می رسد هر کدام سعی دارد با دست 

پرتر در مذاکرات شرکت کند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه
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س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو س���واری پژو پارس 
م���دل ۸۵ رنگ  نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
۳۶_۹۷۶ س۴۴ به ش���ماره موت���ور۱۲۴۸۵۲۵۴۱۰۲۹و 
شاس���ی ۵۰۳۰۲۱۴۷ به مالکیت  امیرحسین وصولی 

مفقودو از اعتبار ساقط است

,ع
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02
87
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���واری هاچ بک سیستم سایپا 
تیپ۲،مدل ۱۳۹۷و رنگ سفید روغنی با شماره موتور 
 nas۸۲۱۱۰۰j۱۱۵۳۱۴۴ و شماره شاسی m15/8583821
و ش���ماره والک۱۴۷ص ۳۹ ای���ران ۹۵بن���ام دربی بی 
رئیسی بش���ماره ملی ۵۲۵۸۷۲۳۶۰۷ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پی���کان۱۶۰۰I م���دل ۱۳۸۱ رنگ 
سفید به شماره انتظامی ۴۹۹ب۲۳ ایران ۴۲  شماره 
موتور ۱۱۱۵۸۱۷۷۱۸۸ و ش���ماره شاسی ۸۱۵۷۸۹۲۱ به 
مالکی���ت علی ش���کفته فریمانی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو۴۰۵۶ م���دل ۱۳۸۵ رن���گ 
نق���ره ای ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۹۵۳ج۸۴ ای���ران ۵۲  
ش���ماره موت���ور ۱۲۴۸۵۱۹۶۴۴۷ و ش���ماره شاس���ی 
۲۴۲۶۰۱۲۵ ب���ه مالکی���ت اس���ماعیل درس���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز پرای���د صب���ا  ن���ام مالك:منصورکمالی 
وطن   شماره موتور : ۰۰۲۹۶۲۱۸  شماره شاسی 
:۱۲ای���ران  پ���اك  ش���ماره   S۱۴۱۲۲۸۱۷۶۰۴۶۶
۵۶۳ل۳۸ م���دل ۸۱ مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد 
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ب���رگ گمرک���ی تویوت���ا وانت تی���پ هایلوک���س ۲۰۰۰ 
مدل ۱۹۹۲ به رنگ قرمز معمولی به ش���ماره شاس���ی 
ب���ه   ۹۴۷۳۰۸Y۳ موت���ور  ش���ماره  ب���ه   ۸۶۰۰۱۵۸۱۲
ش���ماره پاک ۶۳۴ص۱۲ – ایران۹۴ بنام نبی بخش 
بازگشائی فرزند پیرک مفقودگردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
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کارت هوش���مند رانن���ده به ش���ماره ۳۰۰۲۳۵۸ 
متعل���ق ب���ه امیر داد بی���ن فرزند عل���ی اکبر به 
ش���ماره مل���ی  ۰۵۸۹۶۹۳۰۷۷ صادره از تفرش 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد
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     اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��ركت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( به نش��انی

 www.setadiran.ir  ثب��ت ن��ام  و پ��س از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذكور اقدام   
نمایند.الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.

تذكر : شركت كنندگانی مجاز به شركت در مزایده می باشند  كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  350 مترمربع ازانبارمحصور ش��ده بافنس و پوشش سقف ایرانیت در محوطه انبار كاالی ایستگاه مشهد 
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز  پنجشنبه  مورخ  99/04/12  .      

4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 
واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  

5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شركت كنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  
به این اداره كل همراه با پاكت "الف" تا س��اعت 15:30  روز  یکش��نبه   مورخ 99/04/22  - درس��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 

آدرسwww.setadiran.ir  نی��ز بارگ��ذاری  نماین��د . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت  11  روز دوشنبه    مورخ  99/04/23 .   
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 24.500.000  )  بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 
واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد 

تذكر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهی تجدید مزایده شماره 4-37-99 « (نوبت اول

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام خدمات فوریتهای پزش��کی 
بخش��ی از پایگاهه��ای اورژان��س 115 

مش��هد  را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به بخش غیر 
دولت��ی واگذار نماید . كلیه مراحل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 2099000060000020، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین شركت در مناقصه فوق مبلغ 3.530.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول  

دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام امور س��رویس ، نگهداری، 
خدمات پش��تیبانی و اجرائ��ی عملیاتی 

ش��بکه رادیوئی مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی 
خ��ود را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخ��ش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . كلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000019، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه فوق مبل��غ 230.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات پیش بیمارس��تانی 
در پایگاه تک آمبوالنس��ی ش��ماره 18 

اورژانس 115 مش��هد  را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000018، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه فوق مبل��غ 320.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوباب  واگذاری  ب�ه  تصمیم  رضوی  اقتصادی  س�ازمان 
مغ�ازه با کاربری تج�اری واق�ع در طبقه همکف ب�ا کدهای 
محل�ه  در  واق�ع   1-1-98-8-2-5 و   3-3-8 -98 -1 -1

پردیس شهر گلبهار از طریق مزایده را دارد. 
متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت 

به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
 جهت کسب اطالعات با شماره 12-05137670610 داخلی 403 

در مشهد تماس حاصل نمایید.
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آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان )) سهامی عام((
بشماره ثبت 11321 و شناسه ملی 10380270277 ثبت شرکتهای مشهد

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شركت احیاء صنایع خراسان برای س��ال مالی منتهی به 98/12/29 در روز 
پنجشنبه مورخ 99/04/19 ساعت 8 صبح در محل دفتر شركت واقع در مشهد – خیابان سلمان فارسی – بین سلمان 
فارس��ی 4 و چهارراه كالهدوز پالک99 تش��کیل می گردد. لذا بدینوس��یله از س��هامداران محترم دعوت میشود در 

جلسه حضور بهم رسانند .
 دستور جلسه :1- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

2- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت

4- انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل
5- تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود    6- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی است 

تذكر مهم : كلیه س��هامداران محترم برای ش��ركت در مجمع الزامًا بایس��تی با در دست داش��تن اصل كارت سهام 
وكارت ملی جهت دریافت كارت ورود به جلس��ه از تاریخ 99/04/15  لغایت پایان وقت اداری مورخ 99/04/17  به 
امور س��هام شركت واقع در خیابان سلمان فارسی – بین س��لمان فارسی 4و تقاطع كالهدوز)كالهدوز9/1(   پالك99 

مراجعه نمایند .
بدیهی است فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارندكه كارت ورودی دریافت كرده باشند.

/ع هیئت مدیره شركت احیاء صنایع خراسان 
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
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. 
كلی��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 پاكت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��داركات 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 مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذكر است:
* تضمی��ن ش��ركت در مزایده ف��وق مبل��غ 50.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی كه در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذكور  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 پاكت های مزایده: 99/4/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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