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

#سیدی، ابتدای صبا 1، جنب پارك شاهین                          #میدان یادگاران-دالروان 1/2                            تلفـن تمـاس:  3175 
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خراس��ان  م��دارس  تجهی��ز  و  توس��عه  نوس��ازی،  کل  اداره 
رض��وی در نظ��ر دارد از مح��ل اعتب��ارات دولت��ی و براس��اس قان��ون 
برگ��زاری مناقصات نس��بت به خرید دس��تگاه س��ی ان س��ی) ش��ماره 
فراخ��وان  ۲۰۹۹۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۳۱ ( اق��دام نمای��د .لذا از کلیه                                    
تولی��د کنندگان محترم دع��وت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد 
ارزیابی و مناقصه تا مورخ 99/04/14 به سامانه تدارکات الکترونیک 

)ستاد(  دولت به آدرس  www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.   
 تلفن تماس:051-37681713

تاریخ تحویل اس��ناد و م��دارک ارزیابی و پاکت تضمی��ن به دبیرخانه 
اداره کل نوس��ازی م��دارس خراس��ان رض��وی )مش��هد بلوار ش��هید 

دستغیب خیابان بیستون 3 ( : تا ساعت  12 مورخ  99/04/25
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و ارائه سایر اسناد در سامانه ستاد :  

تا ساعت 12 مورخ  99/04/25
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات تاریخ  بازگشایی پیشنهادات: 

99/04/26 ساعت 9:30 صبح.
 کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی 
  www.setadiran.ir در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

انجام می گردد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی فشرده
قابل توجه  تولیدکنندگان 

ش��رکت آب و فاض��الب مش��هد در نظ��ر دارد ب��ا رعای��ت مف��اد آئین نام��ه معامالت                            
ش��رکت ه��ای آب و فاضالب ش��هری و اس��تانی و از طریق مناقص��ات عمومی عملیات 

مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم .

»آگهی مناقصات عمومی «
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ف
مدت موضوعردی

مبلغ تضمین شرکت در              مبلغ برآورد اولیه به ریالاجرا
نوع تضمین شرکت در رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ریال

فرآیند ارجاع کار

1

 ، برداری  بهره   ، راهبری  عملیات  اجرای 
تعمیرات  کلیه  انجام  و  نگهداری   ، سرویس 
تأسیسات  اضطراری  و  اصالحی   ، پیشگیرانه 
ساختمانهای  الکترومکانیکال  تجهیزات  و 
کیفی(  )ارزیابی  مشهد  فاضالب  و  آب  ستادی 

24
13/774/141/925504/000/000ماه

حداقل رتبه 5 
تأسیسات و تجهیزات 
از سازمان مدیریت و 

1- واریز نقدی به برنامه ریزی 
حساب جاری شماره 

100050004 بانك 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

4- چک تضمین شده 
بانکی

2

اجرای عملیات نصب انشعاب و توسعه شبکه فرعی 
پراکنده در سطح  پراکنده و غیر  فاضالب به صورت 
همراه  به  یک  ناحیه  چهار  منطقه  مشترکین  امور 
کیفی( ارزیابی  )بدون  یک  فاز  لوازم  و  لوله  تأمین 

127/288/965/720309/000/000 ماه
حداقل رتبه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

3

اجرای عملیات نصب انشعاب و توسعه شبکه فرعی 
پراکنده در سطح  پراکنده و غیر  فاضالب به صورت 
همراه  به  یک  ناحیه  چهار  منطقه  مشترکین  امور 
کیفی( ارزیابی  )بدون  دوم  فاز  لوازم  و  لوله  تأمین 

128/741/285/600353/000/000 ماه
حداقل رتبه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1-کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : از تاریخ 1399/4/9 
لغایت 1399/4/14 از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد یا در 

سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاری��خ و محل تس��لیم پ��اکات اس��ناد ارزیابی و اس��ناد مناقصه تکمیل ش��ده                           

) ردیف اول ( : پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1399/4/28 .
5- تاریخ و محل تس��لیم پاکات اسناد مناقصه تکمیل شده ) ردیف دوم و سوم ( : 

پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1399/4/24 .
6- محل تس��لیم پاکات اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه : مش��هد، خیابان فلسطین، 

فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 
7- مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش��نهاد قیمت به مدت س��ه 

ماه می باشد. 
8- پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد ش��رایط ) ردیف اول (، 
سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( به اطالع ایشان خواهد رسید. 

9- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 

اطالعیه 
آخرین مهلت زمان استفاده از حق تقدم سهام شركت كویرتایر  

افزایش  به مشارکت در  تا کنون موفق  به اطالع آندسته ازسهامداران محترمی که 
سرمایه شرکت کویر تایر نشده اند ، می رساند حداکثر زمان استفاده از خرید حق 
تقدم سهام از طریق بورس تا تاریخ 1399/04/11و واریز وجه روز پنج شنبه مورخ 
1399/04/12می باشد.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارۀ تلفن 056-32255102 

تماس حاصل فرمایند .
امور سهام شرکت کویر تایر
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»ایران« زیر سایه خورشید »ایران« زیر سایه خورشید 
خادمان بارگاه حضرت رضا)ع( با رعایت پروتکل های بهداشتیخادمان بارگاه حضرت رضا)ع( با رعایت پروتکل های بهداشتی

 شمیم رضوی را در سراسر کشور می پراکنند  شمیم رضوی را در سراسر کشور می پراکنند 

 ............ صفحه های  ............ صفحه های 44وو55

رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات غیرنفتی اتاق ایران 

در گفت وگوبا قدس :   

10 درصد اقتصاد 
جورهمه آن را 

می کشد

مقام صهیونیست: 
واشنگتن برای طرح الحاق 

چراغ سبز نداده است

هنیه: هدف 
اسرائیل اخراج 

فلسطینی ها ست
 ............ صفحه 8 ............ صفحه  3

 دوره گردی ضدایرانی »برایان هوک« پس از امارات، عربستان و بحرین به ایستگاه فلسطین اشغالی رسید 

سیرک سیاسی برای تحریم تسلیحاتی

8 7 2

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 11 تیر 1399  9 ذی القعد ه 1441 1 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9282 8 صفحه   4 صفحه پابوس)ویژه دهه کرامت(   4صفحه ویژه خراسان  8 صفحه راهکار   1000 تومان 

امام رضاj: همانا خاموشی دری از درهای فرزانگی است. خاموشی محبت می آورد، خاموشی راهنمای به هر کار خیری است. - کافی- ج 2، ص 113

زندگی مسئوالن باید در حد اقشار متوسط به پایین جامعه باشد
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد  

بازی پیچیده و خطرناک 
»غنی« با »تهران«

 موفقیت واکسن ایرانی کرونا 
در تست مدل حیوانی

مجلس باید ساز و کارهای 
نظارتی خود را تقویت کند

یادداشتی از محمد حسین جعفریان وزیر بهداشت خبر داد مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با قدس:

 قدس خراسان  جوالن کرونا در کشــور پــس از فروکش کردن شیوع آن، چند روزی 
می شود اوج گرفته و اخبار مبتالیان و قربانیان این ویروس سیر صعودی گرفته است. این 
یعنی زنگ خطر به صدا درآمده و رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها جدی تر شود. اوضاع 
وقتی خطرناک تر می شــود که طبق اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، خراسان رضوی در 
زمره استان هایی است که از وضعیت قرمز عبور کرده و شرایط هشدار دارد! آمار مبتالیان و 
بستری ها در بیمارستان هایی که به موضوع کرونا در مشهد می پردازند رو به افزایش است 

و هشدارها نسبت به برگشت به پیک درگیری در اوایل سال...

 ............ صفحه  2

کنترل کرونا در گرو تصمیم 
مسئوالن و همکاری مردم

امروزتکلیف محدودیت های جدید 
در خراسان رضوی مشخص می شود

 ............ صفحه 2
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همزمان با دهه کرامت

استاد»عباس اخوین« به عنوان 
خادم فرهنگ رضوی معرفی شد

خاطره بازی با محمود حبیبی کسبی درباره تصنیف معروفش

موهبت آقا 
شامل حال »پناه« شد

اســتاد محمدعلی   ادب و هنر  
معاصر،  مشهور  غزل سرای  بهمنی، 

در 63 سالگی غزلی برای 
خورشید هشتم سروده 
و  زیباتریــن  از  کــه 
ناب تریــن غزل های 
دوران  در  رضــوی 

معاصر است...

 ............ صفحه  12

روایت خواندنی محمدعلی بهمنی از سرایش 
غزل معروف»شرمند   ه ام که همت آهو ند   اشتم...« 

درحرم شعر برمن بارید

 ............ صفحه 4

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدکاظم کاظمی

بخت بزرگی بود برای شــعر فارسی، به خصوص شعر خراســان که بارگاه یکی از 
ائمه اطهار)ع( در خراسان باشد، جایی که پایتخت شعر فارسی بوده و نیز پایتخت 
معنوی ایران هم به حساب می آید. شاعران فارسی از گذشته به حرم مطهر رضوی 
در خراسان توجه ویژه ای داشته اند، از سنایی بگیرید تا خاقانی و از ابن یمین فریومدی 

بگیرید تا خلیل اهلل خلیلی. شعر رضوی امروز یک...

هویت زیارت در شعر رضوی

 ............ صفحه 12
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روزنامـه صبـح ایـران 2

راهی جز قوی شدن نداریم  سیاست: سردار سالمی در آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(  با تأکید بر اینکه راهی جز قوی شدن نداریم، اظهار کرد :ما باید شاهد مثالی 
روشن برای جهان و نمونه و الگوی مجسم برای آنان باشیم و این مهم تحقق یافتنی است. فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه امروز به دانش های نوین و بسیاری از فناوری های روز دنیا رسیده ایم، گفت: ما می خواهیم 

دانشگاهی همتراز و هم شأن با انقالب اسالمی بسازیم و این مسیری توقف ناپذیر برای ساخت جامعه ای قدرتمند است.

 سیاســت/ مهدی خالدی   درحالی که 
همه چیز از انزوای مقام های آمریکا در نشست 
اخیر شورای امنیت سازمان ملل که با هدف 
بررســی موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی 
کشورمان برگزار شد، حکایت دارد، نماینده 
ویــژه ایاالت متحده در امور ایــران در ادامه 
دوره گــردی در منطقــه غرب آســیا که با 
هدف پیشبرد پروژه ایران هراسی اش صورت 
می گیرد، روز گذشته در فلسطین اشغالی با 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس دیدار کرد. 
نتانیاهو و هوک در ایــن دیدار ضمن تکرار 
اتهام زنی ها علیه ایران اعالم کردند: »آمریکا 
و اســرائیل درباره ضــرورت تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران اتفاق نظر دارند«.

 همصدایی شیوخ عربی »
با طرح ایران هراسی واشنگتن

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیش  از این با 
سفر به امارات متحده عربی، عربستان سعودی 
و بحرین با مقام های این سه 
کشــور نیز دیدار کــرده بود؛ 
اقدامی که عمده تحلیلگران و 
ناظران تحوالت منطقه آن را 
در ادامــه تقالی دولت ترامپ 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران تعبیــر کرده اند. مهرماه 
امســال مطابق بــا قطعنامه 
تسلیحاتی  ممنوعیت   2231
ایران لغو می شود. آمریکایی ها 
در چند ماه گذشــته تالش 
کرده اند فضــای بین المللی را 
به شدت ضد ایرانی سازند تا به 
گمان خود نشان دهند که این 
ممنوعیت ها باید ادامه یابد و  اتهاماتی واهی 
هم به ایران می زنند تا بگویند فضا برای تمدید 
این ممنوعیت مساعد است. سفر به عربستان، 
امارات و بحرین هم در همین چارچوب قابل 
تحلیل است. سه کشــور عربی مذکور البته 
طبق روال گذشته در این دیدار هم بر طبل 
ضد ایرانی خود کوبیده و ضمن همصدا شدن 
با طرف غربی در مطرح کردن اتهامات واهی 

علیه کشورمان، همراهی خود با واشنگتن در 
راستای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران را اعالم 

کرده اند.

 جریان سازی یانکی ها »
محکوم به شکست است

دوره گردی اخیر برایان هوک در منطقه غرب 
آســیا در حالی صورت می گیرد که نشست 
شورای امنیت سازمان ملل با موضوع بررسی 
تمدید ممنوعیت تســلیحاتی ایران نیز در 
جریان اســت )تا لحظه تنظیم این گزارش 
خبری از نشست منتشرنشده است(، نشستی 
که به اذعان مجید تخت روانچی، سفیر ایران 
در سازمان ملل انزوای آمریکا در آن مشهود 
خواهد بود. درحالی که حتی به نظر می رسد 
متحدان اروپایی واشنگتن هم خواهان اجرای 
برجام و قطعنامــه 2231 بوده و از گام های 
ضد ایرانی آمریکا اســتقبال نمی کنند، سفر 
نماینده ویژه ایاالت متحده در امور کشورمان 
به منطقه غرب آســیا ســؤال برانگیز است. 
حسن هانی زاده، کارشناس مسائل بین الملل 
در مورد اهداف این ســفر می گوید: نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران اساساً به ضدیت با 
کشورمان مشهور بوده و بوقچی ضد ایرانی 
اســت. پس در حالی کــه برنامه های ضد 
ایرانــی دولت ترامپ در شــورای امنیت به 
نحو خوبی پیش نمــی رود، مهم ترین هدف 

ســفر هوک به این چهار کشــور را باید در 
راستای جریان سازی سیاسی علیه کشورمان 
تعبیر کرد. هانی زاده ادامه داد: هوک تالش 
دارد با ســفر به این کشورها این گونه وانمود 
کند که دستیابی ایران به تسلیحات جدید 
آن ها را با خطر مواجه خواهد ســاخت. وی 
با بیان اینکه تهران بارهــا تمایلش را برای 
انعقاد توافق نامه امنیت جمعی با همسایگان 
جنوبی اش اعالم کرده اما آن ها در این مسیر 
مانع تراشــی می کنند، جریان سازی جدید 
آمریکایی ها را نیز محکوم به شکست دانسته 
و گفت: سه کشــور عرب ذکر شده در چند 
سال اخیر با خرید دیوانه وار مهمات آمریکایی 
به انبار باروت تسلیحات غرب تبدیل شده اند. 
عربستان امسال حدود 80 میلیارد دالر سالح 
خریده و از آن ها در کشتار مردم یمن استفاده 
می کند. حال چگونه است که همین کشورها 
که حقوق بشــر را تنها برای اهداف سیاسی 
خــود مدنظر قرار می دهند، بــه خود اجازه 
می دهند با نادیده گرفتن این حقایق در مورد 
تحریم تسلیحاتی ایران اظهارنظر کنند؟ هانی 
زاده یکی دیگر از ابعاد ســفر برایان هوک به 
منطقه غرب آسیا را در راستای پیاده سازی 
توطئه آمریکایی معامله قرن دانست و افزود: 
آن گونه که نتانیاهو گفته، معامله قرن درباره 
فلسطین و الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
به اراضی اشــغالی قرار است از امروز اجرایی 

شــود. به نظر می رسد برنامه هوک آن است 
با سفر به این سه کشور عربی، آن ها را برای 

ادامه این دسیسه با خود همراه سازد.

تکیه ترامپ بر سه کشور عربی »
ورشکسته

مصیب نعیمی دیگر تحلیلگر مسائل بین الملل 
نیز ســفر دوره ای هوک به خاورمیانه را در 
ادامه پروپاگاندای آمریکا علیه ایران دانسته 
و گفت: مهم تریــن هدف هوک پیش بردن 
طرح ایران هراسی است. نعیمی اما موضوع 
دیگر را منحرف کردن افکار عمومی آمریکا 
از تحوالت داخلی این کشور دانست و گفت: 
ترامپ در حوزه خارجی واقعاً هیچ دستاوردی 
نداشــته اســت. در حوزه داخلی هم اکنون 
با اعتراض های ضدنژادپرســتی و همچنین 
پیامدهای بحران کرونا مواجه است؛ بنابراین 
حرکت هوک را می توان فرافکنی ترامپ برای 
فرار از تحوالت داخلی کشــورش هم تعبیر 
کرد. این تحلیلگر مســائل بین الملل افزود: 
هدف دیگر، دلگرمــی دادن به همپیمانان 
منطقه ای واشنگتن است. ایاالت متحده در 
چند ســال اخیر رویکرد مشخصی در قبال 
بحران سوریه، لیبی، فلسطین و یمن نداشته 
که همین انفعال و ســردرگمی در سیاست 
خارجی واشــنگتن موجب نارضایتی ســه 
کشور عربی مذکور شده است؛ بنابراین این 
سفر می تواند با هدف دلگرم کردن کشورهای 
عرب منطقه به کمک آمریکا صورت گرفته 
باشــد. نعیمی در انتها تأکید می کند: ســه 
کشور عربی که هوک به آن ها سفرکرده، خود 
کامالً ورشکسته هستند. جنگ یمن در میانه 
بحران کاهش قیمت نفت، خزانه این دولت ها 
را به یغما برده اســت. از سوی دیگر برخی 
مخالفت های داخلی بــا این جنگ موجب 
ایجاد شکاف و دودستگی در این پایتخت ها 
شده است؛ بنابراین درحالی که آمریکا خود را 
در مقابله با ایران تنها می بیند، سوءاستفاده 
تبلیغاتی از این شیوخ عربی هم هیچ چاره ای 
از درد ترامــپ دوا نکــرده و توطئه های او با 

شکست مواجه خواهد شد.

دوره گردی ضدایرانی »برایان هوک« پس از امارات، عربستان و بحرین به ایستگاه فلسطین اشغالی رسید

سیرک سیاسی برای تحریم تسلیحاتی

با احترام، در پی درج پیام مردمی در صفحه 2، ستون صدای مردم مورخه 1399/4/5 س
آن روزنامه بدین وســیله جوابیه پلیس راهور به منظــور تنویر افکار عمومی و آگاهی 
شهروندان عزیز به شرح ذیل اعالم می گردد، خواهشمند است برابر قانون مطبوعات، متن 

مذکور در همان صفحه به چاپ برسد.
متن جوابیه: با تشکر از احساس مسئولیت شهروند عزیز، در پی درج پیام مردمی در 
صفحه 2، ستون صدای مردم مورخه 1399/4/5 با عنوان )سالم، باید تبریک گفت به 
صداقت پلیس راهنمایی، بنده را ساعت 9 شب در جای خلوت جریمه کردند برای دوبله 
و نوشتند الصاقی، داخل ماشین بودم و همچنین گالیه مندی از ریختن شیشه در محل 
وقوع تصادف که منجر به ترافیک شدید شده بود( به آگاهی می رساند تخلفات ساکن 
رانندگی معضلی انکارناپذیر در زمینه رسیدن به انضباط ترافیکی بوده و  این در حالی 
اســت که برخی رانندگان محترم این وسایل نقلیه به تصور اینکه داخل خودرو حضور 
دارند، در مکان هایی مانند زیر تابلوهای توقف ممنوع، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس و 
حتی توقف منجر به سد معبر و دوبل را برای خود جایز می دانند، اما ماهیت تخلف آن ها 
با حضور راننده داخل خودرو تغییری نکرده و منجر به اختالل ترافیکی می شــود. الزم 
به یادآوری اســت تخلفات ساکن رانندگی عالوه بر ثبت توسط عوامل اخطاریه نویس 
راهنمایی و رانندگی، توسط دوربین های سیار و ثابت نظارتی نیز اعمال قانون می شوند 
و دالیل و انگیزه های وقوع این تخلف برای سیستم های نظارتی ثبت تخلف )دوربین ها( 
قابل تشخیص و تفکیک نیست. در این خصوص بارها شاهد حضور شهروندان وظیفه 
شناسی هستیم که با رعایت احتیاط الزم در این خصوص نیز همیار و همراه خادمان 
نظم و امنیت خود هستند. در پایان اعالم می شود شهروند عزیز می توانند با شماره تلفن 
197، دفتر نظارت همگانی پلیس استان نیز تماس بگیرند و نظرات سازنده خود را اعالم 

کنند تا بررسی و پیگیری الزم به عمل آید. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی

من یکی از متقاضیان مسکن مهر شهر پرند هستم که االن حدود سه سال از زمان س
واریز پولم گذشته و به جای اینکه خانه را تحویل بگیرم به من و سایر متقاضیان پیامک 
زده اند که باید 20 میلیون اضافه پرداخت کنیم. اگر مسکن مهر پرند یک مؤسسه دولتی 
است و برای کمک به اقشار ضعیف و کم در آمد در جامعه کار می کند چطور این اضافه 
بها را به قشر ضعیف و بدون پشتوانه تحمیل می کند و مردم چگونه می توانند این اضافه 

بها را پرداخت کنند؟ 9910003943
آقای ربیعی، ســخنگوی دولت اعالم کرد ۶5درصد اســتخدام های دولتی از میان س

دختــران بود! و البته طوری حرف می زد که انگار این مقدار کم بوده و باید بیشــتر از 
این بانوان به استخدام دولت درآیند. مگر نه اینکه وظیفه نفقه و مهریه و کسب درآمد 
در قانون برعهده مرد است؟ مگر نه اینکه شکل گرفتن یک خانواده با شاغل شدن مرد 
است؟ چرا باید در میان دولت و بخش خصوصی در زمینه استخدام زنان مسابقه گذاشته 
شود؟ متأسفانه در رسانه های گروهی هم کسی به فکربیکاری پسران جوان نیست؟ سن 
ازدواج باالرفته و فرزندآوری به تأخیر افتاده و کشور به سمت پیری می رود. همه باید به 

فکرآینده کشورمان باشیم.  9360006158
سایت دیوار پر شده از کالهبرداران پیامکی، اما نه مسئوالن رسیدگی می کنند و نه س

پلیس فتا... یعنی کسی نباید جلو این دزدی ها را بگیرد؟ 9370008079

مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با قدس:

مجلس باید ساز و کارهای نظارتی خود را تقویت کند©
مینا افرازه: مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو 
با قدس دربــاره اولویت های کاری مجلس 
یازدهم و تمرکز روی شــفافیت عملکردی 
نمایندگان، اظهار کرد: نخستین موضوعی 
که جزو اولویت های مجلس یازدهم قرار دارد، 
بحث شفافیت آرای نمایندگان و امور مرتبط 
با پاســخگویی مجلس به مردم است. البته من و برخی نمایندگان، در حال حاضر در 
فضای مجازی و توییتر به صورت شــفاف نظرات و آرای خــود را درباره موضوعات و 
طرح های مختلف آشکارا به مردم اعالم می کنیم و در همین راستا از سایر نمایندگان 
نیز درخواست می کنم که تا زمان مشخص شدن تکلیف طرح شفافیت آرا، این اقدام 
خودجــوش را انجام دهند تا پس از تصویب قانون مربوط، تمامی نمایندگان به صورت 

یکپارچه آن را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: شفافیت باید به طور جدی و مستمر 
پیگیری و دنبال شود تا از بروز فساد در حوزه های مختلف جلوگیری شود. البته طرح 
شفافیت آرا تنها شروع کار است و اگر بخواهیم به صورت جدی در موضوع شفافیت ورود 
کنیم، مسائل دیگری مانند میزان دریافتی و حقوق نمایندگان، رفت و آمدها، مکاتبات و 

عملکرد آن ها هم مطرح می شود که نمایندگان باید درباره آن روشنگری کنند. 
دبیــر کل جبهه پایداری افزود: جدای آن، اینکه در دقیقه 90، ســؤال از وزرا و رئیس 
جمهور یا درخواست استیضاح آنان لغو و پس گرفته می شود، از جمله موضوعاتی است 
که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد. در یکی از جلسات غیر علنی مجلس درباره 
همین مسئله صحبت کردم و به نظرم مجلس باید قدرت و ساز و کارهای نظارتی خود 
را تقویت کند. متأسفانه مجلس تمام طول هفته و جلسات کاری خود درگیر موضوع 

قانون گذاری است، درحالی که قانون کم نداریم و مشکل جای دیگری است. 
وی همچنین گفت: در دوره های قبلی که نماینده بودم و با تعدادی از نمایندگان برای 
مأموریت به برخی کشورها از جمله سوئیس سفر کردیم و با اعضای پارلمان این کشور 
صحبت کردیم، خودشان می گفتند مجلس ما تنها هر سه ماه یک بار و آن هم به مدت 
یک هفته برای قانون گذاری و تدوین مقررات الزم اقدام می کند. درحالی که متأسفانه 
در ایران، ما برای تدوین قوانین مختلف هر روز به مجلس می آییم، اما باز هم با مسائل 
متعددی روبه رو هستیم. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از حوزه ها، تکلیف 
دســتورات و قوانین الزم با تشــریع از جانب خدا صورت گرفته است. برای مثال، اگر 
کشورهای غربی برای موضوعاتی همچون همجنس گرایی به دنبال تصویب قانون یا بحث 
درخصوص رسمیت بخشیدن یا نبخشیدن به آن هستند، در کشور ما تکلیف بسیاری 

از این مسائل روشن است. 
آقاتهرانی بیان کرد: ابتدا باید دید دولت به قوانین موجود عمل کرده یا نه و بعد 
از آن بــه دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس باشــیم. اگر دولت به قوانین موجود 
عمل نکرد، مجلس موظف است به ریشه یابی دالیل آن بپردازد. باید دید مشکل 
از تدوین قانون توســط مجلس است یا اجرای آن از سوی دولت. حتی در برخی 
مواقع ممکن است برخی از قوانین، بومی سازی نشده و مناسب یک منطقه خاص 
و مردم آنجا نباشــد و دردی از مسائل مردم را دوا نمی کند. از سوی دیگر، اینکه 
کدام قانون در یک منطقه کاربردی اســت یا موجب مشکالت خواهد شد را تنها 
می توان با نظارت مســتمر و مؤثر مجلس دریافت. البته درباره همین موضوع و 
ایرادهای ساختاری مجلس، از ما نظرخواهی شد که من و تعدادی از نمایندگان 
هم نظرات خود را در حدود 20 صفحه به هیئت رئیســه ارائه دادیم و قرار است 

طرح مرتبط با آن پس از تدوین و آماده شدن به صحن بیاید. 

درخواست نماینده جنجالی از هیئت رئیسه ©
سیاست: مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در نشست خبری در خبرگزاری مهر، 
با بیان اینکه روز دوشنبه آقای تاجگردون در نامه ای به هیئت رئیسه، خواستار عدم 
رأی گیری درباره اعتبارنامه خود در صحن مجلس شد، افزود: او در این نامه نوشته 
صالحیت من در تمام مراجع چهارگانه تأیید شــده است. وی ادامه داد: تاجگردون 
در هیئت نظارت شهرســتان و استان تأیید نشده و صالحیت وی به ۶ دلیل نیز در 
مراجع چهارگانه رد شــده، اما با وجود همه این ها مجلس می تواند مستقل به این 
مقوله ورود کند و اعتبارنامه ای را رد و یا تأیید کند. شــریعتی تأکید کرد: مجلس 
نیازی به حکم دادگاه ندارد و به طور مســتقل امکان ورود دارد و می تواند اعتبارنامه 

یک فرد را بررسی کند.

نشست ویدئو کنفرانسی پوتین، روحانی و اردوغان ©
درباره سوریه

سیاست: شبکه الجزیره به نقل از کاخ کرملین از برگزاری نشست ویدئو کنفرانسی 
رؤســای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه خبر داد. براساس این 
گزارش، رایزنی از راه دور والدیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در 
قالب مذاکرات آستانه امروز برگزار خواهد شد.  این برای نخستین بار است که این 
نشست مهم به این طریق برگزار می شود. قرار بود در اسفند 1398 نشست سران سه 
کشور حاضر در مذاکرات موسوم به روند آستانه به میزبانی تهران برگزار شود که به 

دلیل شیوع کرونا این نشست به تعویق افتاده بود.

طرح انتقال نفت خام گوره به ©
جاسک؛ یک تیر و چند نشان

دسیســه چینی غرب به رهبــری آمریکا علیه 
کشورمان هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد 
و در ایــن میان همان گونه که رهبر انقالب هم 
بارها تأکید کرده اند، وظیفه ماســت که خود 
را برای مقابله و خنثی سازی این توطئه ها هر 
روز بیشــتر از قبل تجهیز کنیم. اگرچه پس از 
خروج یکطرفه واشنگتن از توافق نامه هسته ای 
برجام با قدرت های جهانــی، برخی همچنان 
با خیال پردازی از مســیر جدای اروپا در نحوه 
تعامل با کشورمان در مقایسه با آمریکا سخن 
گفتند، اما گذر زمان این خوش بینی را به یأس 
تبدیل کرد. رهبر معظم انقالب اســالمی اما با 
آینده نگری از همان ابتدای انعقاد برجام، در مورد 
بدعهدی طرف اروپایی هشدار داده و خواستار 
توجه بیشــتر به ظرفیت های داخلی شدند. در 
آن هنگام شاید کمتر کسی عمق نصایح رهبری 
را دریافت، اما با برمال شــدن باطن طرف غربی 
امروز اتفاق نظر کلی درباره ضرورت اتکا به منابع 
داخلی وجود دارد.  در این میان متنوع ســازی 
منابع اقتصادی حیاتی کشورمان، مسئله ای است 
که به طور جد باید مورد توجه قرار گیرد. ایران 
با بیش از 170 میلیارد بشکه نفت قابل برداشت، 
رتبه چهارم ذخایر بزرگ نفتی دنیا را داراســت 
و این در حالی اســت که کشورمان برای صادر 
کردن این ماده حیاتی به تنگه هرمز وابستگی 
زیادی دارد. تنگه هرمز دومین تنگه بین المللی 
شلوغ دنیاســت که وزارت انرژی آمریکا آن را 
»حیاتی ترین آبراه نفتی« نام گذاری کرده است. 
بیش از 20درصد از ترانزیت کل نفت خام جهان 
و در واقع نخستین و مهم ترین نقش را در نقل و 
انتقاالت نفتی در اختیار دارد که در صورت بسته 
شــدن، تأثیرگذاری در جهان خواهد داشت. به 
همین دلیل برخی کشورهای منطقه از جمله 
عربستان سعودی شروع به سرمایه گذاری برای 
دور زدن تنگه هرمز کرده انــد. البته ایران هم 
از این مهم غافل نمانده اســت. طرح راهبردی 
ساخت خط لوله یک  هزار کیلومتری انتقال نفت 
خام گوره )خوزســتان( به جاسک )هرمزگان( 
به عنوان یکی از اولویت دارترین طرح های وزارت 
نفت در سال های اخیر که پنجشنبه گذشته به 
دستور حسن روحانی به طور رسمی آغاز شد، در 
همین مقوله می گنجد. این طرح از چند منظر 
امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت انرژی مهم 
و قابل بررسی است. به نظر می رسد در حالی که 
ایاالت متحده شمشــیر را از رو بسته و آشکارا 
جنگ اقتصادی علیه کشــورمان  را کلید زده، 
ما نمی توانیم دست روی دست گذاشته و تنها 
نظاره گر رویکرد خصمانه طرف غربی باشیم. در 
این میان یکی از گزینه های دم دست تهران در 
صورت بازگشت تحریم های سازمان ملل برای 
فشــار بر طرف غربی اعمال نظــارت و کنترل 
بیشــتر بر تنگه هرمز خواهد بود. دولت ایران 
در پنج سال گذشته با گزینش رویکرد گفتمان 
و تعامل بــا دول غربی و نهادهای بین الملل در 
جهت کاهش تنش با آمریکا تالش کرد، اما در 
نهایت یانکی ها از برجام خارج شده و تحریم های 
ظالمانه علیه کشــورمان را وضــع کردند. در 
حالی که با افزایش تنش گام به گام زیر ســایه 
سیاســت های خصمانه دولت ترامپ، هرگونه 
رویدادی غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد، 
اقدام کشورمان در ساختن خط لوله انتقال نفت 
به سواحل مکران می تواند با دور زدن تنگه هرمز 
نقش مهمی در امنیت پایدار انرژی و به طور کلی 

امنیت ملی کشورمان ایفا کند. 
ساخت این خط لوله از بعد امنیت اقتصادی 
هم حائز اهمیت اســت. یکی از توصیه های 
رهبری در چند ســال گذشته، توجه هر چه 
بیشتر به توسعه سواحل مکران با هدف رفع 
فقر منطقه و به عنوان نزدیک ترین مســیر 
دستیابی به اقیانوس هند و آب های آزاد بوده 
است. در راستای پیاده شــدن این راهبرد و 
درپی آن کاهش محرومیت در مناطق جنوبی 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان، توسعه بندر 
چابهار مد نظر قرار گرفت و با سرمایه گذاری 
طرف هندی پیشرفت های خوبی حاصل شد. 
حال ســاخت خط لوله نفت گوره به جاسک 
و ســپس ایجاد پایانه صادراتی، نوید بخش 
روزهای روشن بوده و می تواند موتور محرکی 

در رشد مکران باشد.  

حمله تروریستی در زاهدان ©
تلفات جانی نداشت

سیاســت: علی احمد موهبتی، اســتاندار 
سیســتان و بلوچستان، با اشــاره به حادثه 
دیــروز در منطقــه کوریــن سیســتان و 
بلوچســتان اظهار کــرد: یک بمــب کنار 
جاده ای بوده کــه در منطقه کورین منفجر 
شــده و هیچ خســارت جانــی و مالی هم 
نداشــته است. وی درباره شــایعات مربوط 
به شهادت فرمانده ســپاه منطقه کورین و 
راننده او در این عملیات نیز گفت: این خبر 
صحت ندارد و کذب محض اســت. موهبتی 
عنوان کرد: گروهک جیش الظلم مسئولیت 
این انفجار را پذیرفته که هنوز این اطالعات 
تنها در فضای مجازی مطرح شــده است و 
تحقیقــات ادامــه دارد و اطالعات تکمیلی 

اعالم خواهد شد.
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بــــــــرش

 سال 95 به حسین فریدون رشوه دادممدیر »آمدنیوز« در انتظار اعدام
 غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه در نشست خبری خود با اشاره 
به اینکه رسیدگی به پرونده زم به پایان رسیده و 
حکم بدوی این متهم صادر شده، گفت: چون 
این پرونده از جمله مواردی بوده که در راستای 
ماده 355 قانون مجازات کیفری مجوز انتشار 
محتوای دادگاه از قبل دریافت شــده اســت، 
می توانیم آن را اعالم کنیم. وی با اشاره به اینکه 
روح اهلل زم، مدیــر کانال آمدنیوز موارد اتهامی 
متعددی داشته اســت، اظهار کرد: دادگاه 13 
مــورد از عناوین ریز اتهامی وی را توأم با هم از 
مصادیق افساد  فی االرض دانسته و بر این مبنا 
برای وی حکم اعدام صادر کرده است. اسماعیلی 
افــزود: در چند مورد اتهامی دیگر هم متهم به 
حبس محکوم شده که این حکم غیر قطعی و 
قابل تجدیدنظرخواهی است و اگر فرجام خواهی 
شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد 
شد و دیوان عالی سرنوشت پایانی پرونده را رقم 

خواهد زد.
ســخنگوی قوه قضائیه در واکنــش به اینکه 
مقام های اینترپل اعالن قرمــز ایران در مورد 
متهمان ترور سردار سلیمانی از جمله در مورد 
ترامپ را موضوعی سیاسی خوانده و گفته اند آن 

را اجرا نخواهند کرد، گفت: بارها گفته ایم که از 
خون حاج قاسم نمی گذریم و باید مجرمان در 

این رابطه محاکمه شوند.
وی با اشــاره به اینکه هر کجا از این رسیدگی 
نیاز باشد، دادگاه در داخل کشور برگزار شده و 
هر کجا هم نیاز باشد، در کشور عراق محاکمات 
انجام می شــود و هر جایی هم نیاز باشــد، از 
نهادهــای بین المللی کمــک خواهیم گرفت، 
اظهار کرد: از همان روزهای اول اقدام های الزم 
صورت گرفت و تشکیل پرونده داده ایم و هیئت 
قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با 

سیستم قضایی عراق هم تعامل داریم.
اســماعیلی افزود: گوش ما بــه این حرف های 
خارجی ها بدهکار نیست؛ زیرا آن ها تحت نفوذ 

کشورهای زورگو هستند.

 سیاســت  در هفتمین جلسه رسیدگی به 
اتهام های متهم اکبر طبری و ســایر متهمان، 
دانیال زاده یکی از متهمــان پرونده برای ارائه 
توضیحــات در جایــگاه قرار گرفــت و گفت: 
نماینده دادســتان گفت از بانک ها تسهیالت 
گرفتم، وثیقه نداشــته ام و گران نمایی کرده ام، 
اما تسهیالتی که از بانک گرفتم معادل 10 برابر 
آن، وثیقه گذاشتم. دانیال زاده گفت: اگر بانک ها 
آمدنــد و گفتند من در ازای تســهیالت 100 
هزار تومان هم وثیقه نــدادم هرچه گفتند به 
روی چشم، من به یکی از بانک ها 240 میلیارد 
بدهکارم و 10 هزار میلیارد از وثایقم در اختیار 
آن ها و در بورس است. تسهیالتی که از بانک ها 
گرفته ام 7۶0، 400 و 240 میلیارد تومان است.

به گزارش میزان دانیال زاده ادامه داد: در سال 
87، 5۶0 میلیارد تومان ضرر کردم. در سال 91 
به کل نظــام بانکی 519 میلیارد تومان بدهی 
داشتم و آن موجب شد که یا تسهیالت بگیرم 
یا نیرو ها را بیرون کنم، امــا این کار را نکردم. 
به غیر از خانواده خــودم 5 هزار خانواده دیگر 
نیز از کنار کارخانه های من درآمد دارند. رئیس 
دادگاه خطاب به متهم گفت: فیلمی که پخش 
شــد، جزئی از دالیل بوده است و شما اکنون 

برای توضیحات در خصوص آن در جایگاه قرار 
گرفتید. متهم دانیال زاده در ادامه گفت: در سال 
95 به حسین فریدون رشوه دادم و تصاویری که 

پخش شد، مربوط به این پرونده نبود.
در جلسات قبلی »قهرمانی«، نماینده دادستان 
گفته بود: پرونده بانک مرکزی در دســت یکی 
از دادیاران به نام »فراهانی« قرار می گیرد و او در 
ابتدا »دانیال زاده« را ممنوع الخروج می کند. وقتی 
»دانیال زاده« بازداشــت شد »طبری« آرام و قرار 
نداشــت و در نهایت با فراهانی تماس می گیرد 
و می خواهد که پرونده بســته شــود. فراهانی 
استقامت می کند و فردا می بیند که پرونده از او 
گرفته شده و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب 
صادر شــد. بازپرس فراهانی را هم از تهران به 

اراک فرستادند.

سخنگوی دولت گفت: بنای دولت همکاری صمیمانه، 
همراهانه و هم افزا برای عبور از شــرایط دشوار امروز و 
پاسخ به نیازها و حل مشکالت مردم است. »علی ربیعی« دیروز در 
نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: رئیس جمهوری نکته 
مهمی را در خصوص ضرورت همکاری و هم افزایی و  در کنار هم 
بودن همه قوا و نهادهای کشور در جلسه گذشته دولت مطرح 
کردند، من در اینجا اعالم می کنم بنای دولت همکاری صمیمانه، 
همراهانه و هم افزا برای عبور از شــرایط دشوار امروز و پاسخ به 
نیازها و حل مشکالت مردم است. وی گفت: امروز آثار تخریبی 
تحریم های بی سابقه و همپوشانی آن با شروع بیماری کرونا که 
فقط یک بیماری در عرصه پزشکی نیست و آثار عظیم اقتصادی- 
اجتماعی در همه دنیا داشــته است را می بینیم.  در کنار آن ها 
تهدیدهای بی سابقه ای که امروز باند حاکم بر کاخ سفید و آثار و 
عالئم به حرکت درآوردن جریان های ناامن کننده داخل کشور را 
هم از ســوی بدخواهان کشورمان مشــاهده می کنیم. دستیار 
ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: دولت در خط مقدم 
هم مقابله با تهدیدهای نظامی-امنیتی  و هم فشار بی سابقه و 
خشن اقتصادی و همچنین سخت شدن زندگی مردم که ناشی 
از این فشارهای اقتصادی است را مد نظر قرار دارد. در کنار این 
مسئله، عملیات روانی گسترده هم درکشور صورت می گیرد. عبور 
موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماســت. امروز باید بیش از 
گذشته همه قوا، نهادهای مدنی و مردم جامعه در کنار هم قرار 
بگیریم. وی یادآورشد: ما مطلع  هستیم که این سختی اقتصادی 

مردم را با زندگی دشوار روبه رو کرده است و امروز دولت در مقابل 
کشورها ایستاده که هم با تحریم و هم با آثار تحریم مقابله کند. 
فشارهایی بوده که آثار آن هم در اقتصاد و در جامعه بیش از پیش 

هویدا می شود.

دولت بنای افزایش قیمت گازوئیل ندارد»
ربیعی عنــوان کرد: من وقتی ســخن از عملیــات روانی کردم، 
می خواهم به دو نمونه اشاره کنم. چندین بار در همین نشست با 
پرسشی که شما کردید من در مورد قیمت گازوئیل، عنوان کردم 
دولت هیچ بنایی برافزایش قیمت گازوئیل ندارد. متأسفانه می بینیم 
که ذهن بسیاری از کشــاورزان عزیز و افرادی که در حوزه حمل 
و نقــل فعالیت می کنند را درگیر کرده و مــدام در این خصوص 

شایعه پراکنی می شود. سخنگوی دولت ادامه داد: چند وقت پیش 
در فضای مجازی، فیلمی در برخورد با دالالن مشاهده کردیم که 
انگار دیروز یا پریروز رخ داده اســت؛ فیلم های مربوط به سال های 
گذشــته را بازســازی کرده بودند.  در هفته، صدها متن و مطلب 
تولید می شــود که ممکن اســت به روان جامعه فشار وارد کند و 
واکنش های نگران کننده در مردم به وجود بیاورد. دستیار ارتباطات 
اجتماعی رئیس جمهوری با دعوت رسانه ها به هوشیاری و سنجیده 
سخن گفتن اظهار کرد: ما ناگزیر امروز باید با اعتماد میان قوا و با 
اعتماد جامعــه و دولت، جامعه با جامعه در کنار هم قرار بگیریم. 
این ها الزاماتی اســت که ما بر اساس آن از این دوران سخت عبور 
کنیم. ربیعی افزود: بنای دولت همکاری صمیمانه و متواضعانه با 
همه قوا، نهادهای مختلف و همه کسانی است که می توانند اثری در 
عبور موفق از این بحران داشته باشند و بتوانند دولت و مردم را یاری 
کنند. ســخنگوی دولت یادآور شد: ما امروز با روز صنعت و معدن 
مواجه هستیم و در ســال جهش تولید هم قرار داریم. بحث های 
مفصلــی در دولت در مورد برنامه های مقابلــه با واردات و افزایش 
تولیدات داخلی، هم در ستادهای اقتصادی و هم در جلسات اصلی 

دولت و در سایر شوراهای دولت مدام در جریان بوده است.
وی با بیان اینکــه دولت موضوع کرونا را هر هفته دنبال می کند، 
گفت: همه مطلع هستیم که دنیا از مرز 10 میلیون مبتال و 580 
هزار مرگ و میر گذشته است.   گزارش هایی هم که در جلسه دولت 
ارائه شد،  نشان داد استان هایی مانند خوزستان که وارد پیک بیماری 

شدند، آمار جان باختگان در کشور را باال بردند.
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3روزنامـه صبـح ایـران

ارسال اظهارنامه  مالیاتی برای صاحبان خانه های خالی در مهر ماه   ایسنا:  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس اطالعات ارائه  شده توسط مرکز آمار ایران، بیش از 2میلیون واحد مسکونی 
خالی در کشور وجود دارد و تمهیدی که برای این امر اندیشیده شده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه است که در این خصوص سامانه ملی امالک و اسکان طراحی  شده و در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار گرفته و این سازمان تا مهرماه امسال اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان خانه های خالی ارسال می کند.

اقتصادی  در جنگ  فرزانه غالمی    اقتصاد/   
حال حاضر، صادرکنندگان اگر »سردار اقتصادی« 

نباشند، یقیناً »سرباز اقتصادی« هستند.
این تعبیر را رئیس کمیســیون توسعه صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در گفت وگوی یک ساعته اش با ما بارها و بارها 
تکرار کرد.جمشید نفر از صادرات چی های قدیمی 
اســت که از »پلیس بازی های« متعدد در مســیر 
ارزی و صادراتی کشــور دلخور است و اعتقاد دارد 
خروج صادرکنندگان اهلیت دار از این حوزه و بروز 
و ظهور صادرکنندگان فاقد اهلیت و بی شناسنامه 
در دو ســال اخیر، معلول سیاست های غلط ارزی 
بانک مرکزی در تنگناهای تحریم است. همان قدر 
که باید کاربلدهای متعهد را بزرگ داشــت، الزم 
است با بی شناسنامه ها به شدت برخورد شود تا به 
تعبیر او »تنّبهی« باشــد برای باقی کالهبرداران و 
سوء استفاده گران از شرایط خاص ارزی و اقتصادی 
کشور. بخشــی از گفت وگوی ما را با او در ادامه و 

نسخه کامل آن را در قدس آنالین بخوانید. 

 آقای نفر! شــاید بهتر باشــد بحث را با 
تصویری کلی از وضعیت صادرات کشور در 
سه ماه اول امسال با توجه به شرایط خاص 
تحریم و بعد هم شیوع ویروس کرونا شروع 
کنیم. در حال حاضر با توجه به هدف گذاری 
امسال، وضعیت صادرات  41میلیارد دالری 
غیرنفتی کشور به 15 کشور هدف همسایه را 

چطور ارزیابی می کنید؟

ما در فروردین امســال شــرایطی بسیار سخت 
و فقــط1/6 میلیــارد دالر صادرات داشــتیم. در 
اردیبهشــت کمی اوضاع بهتر شد و  با تالش های 
سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت 
امورخارجــه برای بــاز کردن مرزها بــه صادرات 
2/6میلیارد دالر رسیدیم. خرداد ماه را هنوز گمرک 
نداده، اما اطالعات شــخصی و کاری من نشــان 
می دهــد این عدد به باالی 3میلیارد دالر افزایش 
یافته است. اگر این روند ادامه داشته باشد و اتفاق 
خاصی رخ ندهد، هدف گذاری 41میلیارد دالری 

صادرات غیرنفتی محقق می شود. 
شخصاً وضعیت حال حاضر و موقعیت اقتصادی و 
صادراتی را بیش از تهدید، فرصتی بی نظیر می دانم، 

به شرط اینکه از این فرصت درست استفاده کنیم 
و خودمان برای خودمان مشــکل نتراشیم. امروز 
مهم ترین مشــکلی که هم صادرکنندگان و هم 
بانک مرکزی با آن درگیرند، بحث ارز اســت حال 
آنکه ارز آن قدر مشکل بزرگی نیست که این همه 
وقت و انرژی و این همه پلیس در مسیرش برای 

کنترل صادرکنندگان گذاشته اند. 

 در مدت دو سال اخیر و در پی تالطم های 
شدید ارزی، تعابیری از قبیل صادرکنندگان 
بی شناســنامه، یکبار مصرف، سایه و... در 
فضای تجارت کشور شنیده شد. حتی برخی 
آمار  بخش خصوصی  در  خودتان  همکاران 
کسانی را که ارز را به کشور برنمی گردانند 
6هزار و 500نفر اعالم کردند. به نظر می رسد 
نوعی بدبینی و سوءتفاهم بین صادرکنندگان 
و دولت در خصــوص بازگرداندن ارز ایجاد 

شده که همچنان ادامه دارد.
ما با اینکه بانک مرکزی تعدیلی در سیاست های ارزی 
خود داشته باشد، خودمان موافقیم و بسیار مایلیم با 
افرادی که اهلیت ندارند و فقط به خاطر سوءاستفاده 
از شــرایط خاص کشــور وارد این مسیر شده اند 
برخوردهای جدی شود؛ چرا که این ها به بازارهای 
هدف صادراتی و صادرکنندگان اهلیت دار ما هم 
لطمه می زنند. بدون تعهد، صادرات فوق العاده ای 
انجام می دهند و ســود فوق العاده ای هم می برند 
و در بازارهــای هدف، قیمــت را پایین می آورند.

آمار 15هزار و یا 16هزاری بانک مرکزی از 
صادرکنندگان صحت ندارد؟

من از 20 ســال پیــش تاکنون فریــاد می زنم 
که ما صــادرات نعمت)نفتی( داریــم و صادرات 
همت)غیرنفتــی(. نمی توان قوانینی مشــابه بر 
صادرکننده همــت و نعمت حاکم کــرد. وقتی 
پتروشــیمی مواد اولیه را با نرخ معقول و منطقی 
و  انرژی را ارزان می گیرد و می تواند با نرخ نیمایی 
ارز را وارد کند و ســود هم می برد، حســابش از 
صادرکننده ای که بــا ارز آزاد مواد اولیه می خرد، 
جداســت. وقتــی بازار آزاد رو به رشــد اســت، 
فروشــندگان کاالی صادراتی آن را به قیمت ارز 

آینده می فروشند و نه به نرخ روز. 
بانک مرکزی سیاستی را اعمال و مدت ها بازار آزاد 

ارز را رها می کند تا رشد کند بعد مجبور به کنترل 
می شود. صادرکننده بازار همت که مواد اولیه را در پیک 
قیمت ارز خریده حاال با دخالت بانک مرکزی و افت 
قیمت ها مواجه می شود. این یعنی ما ابزار حاکمیتی 
خودمان ناخــودآگاه و نه لزوماً خــودآگاه، عناصر 
صادرکننده اصلی و شناســنامه دار را نابود می کند. 

مشــخصاً تعریفتان از شناســنامه دار    
و اهلیت دار چیست؟ 

صادرکننــده واقعــی و بااهلیت مانند ورزشــکار 
المپیکی اســت که از رده ها و موانع بسیاری عبور 

کرده تا به المپیک برسد. 
ما سه دسته صادرکننده داریم. یک دسته بسیار 
بــزرگ و باهویــت و دارای دید عالی نســبت به 
موضوعات آینده بودند که از ســال 97 عطای کار 
را به لقایش بخشــیده و از صحنه صادرات خارج 
شده اند. یک دسته از صادرکنندگان میدل )میانه( 
بودند که نمی توانستند بازار را ترک کنند و خودشان 
سه گروه هســتند. برخی با زحمت و سختی و با 
زیان صادرات را ادامه دادند و ارز حاصل از کســب 
و کارشان را هم آوردند برخی دیگرشان 50 درصد 
صادرات را خودشان انجام دادند و 50 درصد دیگر 
را روی دوش یکبار مصرف ها انداختند. عده ای هم 
همه کارشان را روی دوش بی شناسنامه ها انداختند 
و از طریق  این افــراد محموله ها را صادر کردند. 
گروه سوم و بخشی از گروه دوم که نااهل هستند، 
معلول بخشنامه های غلط هستند، چون دولت با 

بخش خصوصی همراهی نکرد. 

 اما دولت معتقد اســت کنترل ها با هدف 
کاهش قاچاق بوده و مدعی است آمار قاچاق 

کاهش چشمگیر داشته است.
اصالً ادعــای دولت در خصــوص کاهش قاچاق 
صحــت ندارد. عرض کــردم ما مصداقی صحبت 
می کنیم نه کلی گویی. بانک مرکزی معتقد است 
ارزهایی که در بازار آزاد فروخته می شود، مسیرش 
قاچاق است، اما آیا قاچاقچی با این کنترل ها دیگر 

کارش تعطیل شده است؟ 
امروز پلیس های متعددی گذاشته ایم، اما از اواخر 
سال 96 و از ابتدای سال 97  که این همه معضل 
بر اقتصاد ما حاکم شد دیدیم بر تن چند مدیر رده 
باالی دولتی و حکومتی لباس راه راه پوشانده شد 

و در تلویزیون به عنوان متهم و مفســد نشانشان 
دادیم! این یعنی این همه پلیس کار را درست پیش 

نمی برند بلکه باید مسیرمان را منطقی کنیم.

 صادرکنندگان ما همواره از نداشتن قدرت 
رقابت در بازارهای هدف و وجود مشکالت 
متعدد زیرساختی و نبود دیپلماسی اقتصادی 
درست و بازاریابی گالیه داشته  و در چنین 
فضایی برخی رقبا مانند ترکیه بازارهای ما 
را در کشــورهای هدف، قبضه کرده اند. آیا 

بهبودی در این وضعیت حاصل نشده است؟
دیپلماســی اقتصادی حکم می کند منافع مردم 
خودمان را حفظ کنیم. اگر کشــوری در جایی با 
ما همکاری فوق العاده دارد به این معنی نیست که 
خیلی به ما عالقه دارد بلکه به این معنی است که 

امروز منافعش در همکاری با ماست.
ما مشکلی بزرگ از گذشته داریم و آن اینکه به دلیل 
ساختار نفتی اقتصاد توجه کافی به زیرساخت های 
صادراتی نداشته ایم. مرزهای ما همچنان آمادگی 
الزم را به خصوص در بخش کشاورزی و کاالهای 
فسادپذیر ندارند. گمرک حتی در مواردی باالتر از 
توانش کار را پیش می برد، اما از نظر سخت افزاری 
و نرم افزاری نیازمند به روزرسانی است. حمل ونقل 
و لجســتیک ما در صادرات همچنان مشــکالت 
متعددی دارند و به خصوص در بخش کشــاورزی 
نداشتن کانتینرهای یخچال دار به شدت مشکل 
ایجاد کرده است. با وجود همکاری خوب معاونت 
اقتصادی وزارت خارجه و سفرا به خصوص در 15 
کشور هدف همسایه و با اینکه تمرکز وزارت امور 
خارجه امروز حقیقتــاً روی موضوعات اقتصادی 
است، اما روابط دیپلماسی ما مشکالت زیادی دارد. 
امیدوارم همه متوجه شوند اگر صادرکنندگان سردار 

اقتصادی نیستند، قطعاً سرباز اقتصادی هستند. 
 

آقای نفر! در خصوص ســهم واقعی بخش 
ارقام  ایران اعــداد و  اقتصاد  خصوصی در 
متعددی وجــود دارد. برخی با نگاه بدبینانه 
از سهم 6درصد می گویند و برخی این سهم 
را 15درصد تخمیــن می زنند. کدام عدد را 

واقعی تر می دانید؟
من شــخصاً کمترین رقم یعنی 6درصد را برای 
ســهم بخش خصوصی واقعی قبول دارم؛ چرا که 
حتی اگر بخش کامالً خصوصی قوی داشته باشیم 
اولیــن رانت را که بگیــرد، دیگر بخش خصوصی 
نیست. بخش خصوصی واقعی با فکر، ایده، تالش 
و ســرمایه خود به جایی می رســد. اینکه فالن 
خودروســاز بزرگ را به بورس آورده ایم دلیلی بر 
خصوصی شدن نیســت. یا مثالً دو سوم سرمایه 
ســازمان تأمین اجتماعی و یک ســوم متعلق به 
کارگران اســت، اما مدیرش و مدیریتش با دولت 
است. این ها و سازمان های متبوعشان هیچ وقت 

بخش خصوصی نبوده اند و نیستند. 
پس اگر نه آن 6درصد بدبینانه و نه سهم خوشبینانه 
15درصد را برای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد 
ایران لحاظ کنیم و مثالً 10 درصد را بپذیریم،  باز 
هم باید قبول کنیم این اقتصاد موفق نخواهد شد. 
امروز  و با خروج نفت از درآمد کشور این 10درصد 
100درصد لوکوموتیو اقتصاد را می کشاند که در 
دراز مدت امکان پذیر نیســت، مگر اینکه پیچ این 
اقتصاد را عوض، به سرعت دولت را کوچک و بخش 
خصوصی را قوی کنیم. ضمن اینکه همان طور که 
باید از افراد اهل و متعهد حمایت و قدردانی کرد، 
باید نااهالن سوءاستفاده گر را به اشد مجازات رساند 

تا تنّبهی برای تمام کالهبرداران و متخلفان باشد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت وگوبا قدس :   
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ش��رکت ب��رق منطقه ای خراس��ان به منظور اط��الع مالکین اراضی و امالک واقع در مس��یر خ��ط انتقال  132 
کیلوولت خروجی پس��ت 400 کیلوولت تایباد، متصل به پس��ت 132 کیلوولت س��نگان و جلب توجه آنان به اجرای مفاد 
مواد 18 و 19 قانون س��ازمان برق ایران و بر اس��اس ماده 11 تصویب نامه ش��ماره 12727/ت50732 مورخ 1394/2/6 
هیئ��ت محت��رم وزیران در مورد حری��م خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مبادرت ب��ه درج این آگهی می نماید، 
با این توضیح که ش��بکه مذکور مطابق نقش��ه از پس��ت 400 کیلوولت خواف شروع و پس از عبور عرضی از کیلومتر 18 
جاده س��نگان- تایباد در جهت ش��رق از محدوده استخراج گروه معادن امیر سنگان پارسیان عبور کرده و به پست 132 
کیلوولت سنگان متصل می شود.مطابق تصویب نامه فوق الذکر حریم خط انتقال نیروی 132کیلوولت به صورت زمینی 

برابر 9 متر از تصویر قائم سیم کناری در طرفین مسیر خط می باشد.
ماده 6: هرگونه عملیات س��اختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیس��ات صنعتی، مس��کونی، مخازن س��وخت، انبارداری، 
تأسیسات، دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است 
و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از 
دکل حفاری، اکتشاف، بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط بر اینکه مانعی برای دسترسی 
به خطوط برق برای وزارت نیرو و ش��رکتهای برق ایجاد ننماید و س��بب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد، 

با رعایت ماده 8 این تصویب نامه بالمانع است.
تبصره- ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در  فاصله ای کمتر از سه 
مت��ر از پ��ی پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط اس��تقامت خطوط و در 

فاصله ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن  خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد. 
مالکی��ن در ص��ورت وجود هرگونه ابه��ام ظرف مدت یکماه از تاریخ درج این آگهی در روزنامه های قدس   و خراس��ان              
م��ی توانن��د به آدرس مش��هد – انتهای بلوار وکیل آباد – بعد از پل مهندس پرتوی - نرس��یده ب��ه دو راهی طرقبه - 

شاندیز – سمت راست شرکت برق منطقه ای خراسان - دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

)) هنگام ترک ساختمان، سیستم سرمایشی خود را خاموش کنیم ((

اطـالعیـه
مسیر خط انتقال نیروی برق 132 کیلوولت خروجی پست 400 خواف به پست 132 کیلوولت سنگان
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مناقصه
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 99/4
نوبت دوم

انجام خدمات بیمه تمام خطر پروژه ادامه 
بهسازی محور درگز- کبکان-قوچان ) تونل 

ا... اکبر( نوبت دوم 

15،000،000،0002099003374000014

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

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

برگزار نماید.

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

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

البرز  رفاه  فجر  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 360 و شناسه 

ملی 10570001740

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1397,08,26 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : آدرس محل شرکت از البرز 
)نشانی سابق( به آدرس جدید: استان قزوین 
، شهرستان البرز ، بخش مرکزی ، شهر الوند، 
میرداماد  بلوار   ، فارابی  بلوار   ، کارگر  میدان 
پستی  کد  به  همکف  طبقه   ،  0 پالک   ، غربی 
3431953816 تغییر یافت. و ماده 4 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )896963(
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برگ س���بز نوع س���واری سیس���تم پژوتیپ آردی1600 
ن���ام مالك:س���ید محمودحس���ینی ش���ماره موت���ور : 
 00821122043 شاس���ی  ش���ماره   22368223038
ش���ماره پ���اك :74ای���ران788م16 م���دل 82 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س���بز  خ���ودرو کامیون باری مرس���دس بنز رنگ 
خاکستری فیلی مدل 1972 به شماره موتور 1052828 
و ش���ماره شاسی 840640 به ش���ماره انتظامی 161 ع 
62 ایران 42 به مالکیت رضا منتظری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی
  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با 
ارزیابی کیفی )فشرده( جهت تکمیل مجتمع فرهنگی هنری تربت حیدریه به شماره 2099000055000003 را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 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 شرکت کنندگان: پیمانکاران 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 پاکت ها: ساعت 10/00 روز شنبه مورخ 99/04/28
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: آدرس: خیابان ملک الش��عرای بهار 27- اداره کل 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 کیفی
 اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراس��ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
کیفی )فش��رده( جهت تکمیل مجتمع فرهنگی هنری باغ اس��رار مزینان به ش��ماره 2099000055000002 را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

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

شرایط شرکت کنندگان: پیمانکاران 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 پاکت ها: ساعت 10/00 روز یکشنبه مورخ 99/04/29
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: آدرس: خیابان ملک الش��عرای بهار 27- اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

خراسان رضوی تلفن: 4- 38594001 داخلی 131
م.الف 3997/شناسه آگهی 894026
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الگوی مصرف واحد مسکونی در تهران همان ۷5متر است©
ایسنا: محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت هیچ زمانی با 
ساخت مسکن 25 متری موافقت نکرده است و قرار نیست که موافقت کنیم.این 
پیشنهاد شهرداری است که البته به صورت رسمی به ما اعالم نشده است.در دنیا 
موضوعی به اســم خانه های کوچک وجود دارد که در بخشی از نظام اجاره داری 
حرفه ای به آن پرداخته خواهد شــد. بسته پیشنهادی نظام اجاره داری حرفه ای 
اکنون در مراحل عملیاتی شدن است و به زودی اعالم می شود.الگوی مصرف واحد 

مسکونی در تهران همان 75 متر است .

بانک ها شرخر دارند و صنعت کشور را بیچاره کرده اند©
نود اقتصادی: عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: 
بانک ها صنعت کشور را نابود کرده اند و نزول ما را بیچاره کرده است. ملک 25 یا 
40 میلیارد تومانی صنعتی را به قیمت 5 یا 6 میلیارد تومان به مزایده می  گذارند، 
بانک ها شــرخر دارند و فساد ما را بیچاره کرده است، به طوری که برای هر کار 

جزئی باید داد بزنیم.

موشک می سازیم اما خودرو ، نه!©
ایکنا: عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی، رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: پذیرفتنی نیست کشوری که توانایی پرتاب ماهواره به فضا را داشته و در 
عرصه های تولید موشک، انرژی هســته ای، نانوتکنولوژی و... قله ها را فتح کرده، 

نتواند خودرویی مناسب تولید کند.

قاچاقکاالازطریقترانزیت ©
تســنیم: آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک با تأیید 
قاچاق اندک کاال از طریق ترانزیت، گفت: ترانزیت یک بیمار 
در حال احتضار است که یا باید آن را به حال خود واگذاشت 

یا او را نجات داد. 

سکهبهمرز۹میلیونتومانرسید©
ایرنــا: محمد کشــتی آرای، نایــب  رئیــس اتحادیه طال 
و جواهــر با بیــان اینکه قیمت ســکه بهــار آزادی به مرز 
9 میلیون تومان رســیده اســت.گفت: اونــس جهانی طال 
نیــز 12دالر افزایش داشــته اســت که منجر بــه افزایش 
شــدید قیمت ســکه و طــال در بازار داخلی شــده اســت.

احتمالافزایشقیمتگوشتقرمز©
نود اقتصادی: محمد رشــیدی، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلــس گفت: افزایش قیمت گوشــت مــرغ حاصل زیان 
مرغداران در ماه های گذشــته به دلیل کمبود نهاده در بازار 
است. وی افزود: این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده 

شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز نیز باشیم.

راهاندازیبورسامالکومستغالت©
باشگاه خبرنگاران: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با اشاره به 
راه اندازی بورس امالک و مســتغالت در هفته آینده، از عرضه 
اولیه 21 شــرکت زیرمجموعه شستا خبر داد.  وی با اشاره به 
اینکه 12 حوزه درگیر بورس مســتغالت هستند، اضافه کرد: 
بسیاری از سازمان ها چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد 
فرمان امام، تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد، اعالم آمادگی کردند 
امالک خود را در این بورس قرار دهند .با تأمین اجتماعی و شستا 
تفاهم کردیم تا 21 شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند.

اقتصاداقتصاد
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r9282 چهار شنبه ۱۱ تیر ۱399  9 ذی القعده ۱44۱ ۱ جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 



 قدس/ ســجاد حق پناه  کرونا اگر چه به ظاهر 
میان آدم ها فاصله انداخته است اما هرگز نمی تواند 
راه مهربانی دل ها را مسدود کند این را حاال همه دنیا 
می دانند. در آشفتگی و پریشانی روزهای قرنطینه در 
هر نقطه جهان که می نگریستی مردم از یکدیگر و 
دولت های بزرگ نیز از هم می دزدیدند اما اینجا هر 
مسجد و محلی انگار با دستورالعملی نانوشته خود را 

مکلف می دانست تا دستی بگیرد.  
اگر چه سایه شوم کرونا همچنان پابرجاست اما اینجا 
ایران است و سایه شمس الشموس بر سر همه است.

امســال 200 خادم در قالب 
50 کاروان زیر سایه خورشید 
برای سیزدهمین سال متوالی 
رفته اند تا بستری بگسترانند 
برای دل های عاشق در 2هزار 
نقطه از کشور. با سخن گفتن 
از زندگــی عارفانــه رضوی 
بــا مدیحه ســرایی در مدح 
آقایی های موالیمان، با پرچم 
ســبز گنبدش؛ نماد یکدلی 
یک ملت با نمک هایی که بر 
سر ســفره هر هموطنی او را 
نمک گیر آقا کرده است با نبات متبرکی که کام این 

روزهای هموطنانمان را شیرین می کند.
با زمزمه رضا رضا رفته اند، رفته اند تا کاروان کاروان 
دل را رهســپار حریمش کنند، رفته اند تا زمینه ای 

باشند برای زیارت از راه دور.

 خدام رضوی با انجام تست کرونا »
مهیای سفر شدند

در آســتانه اعزام کاروان های زیر سایه خورشید به 
نقاط مختلف کشور، تســت کرونای خدام اعزامی 

آستان قدس رضوی انجام شد.
استفاده از ماسک در طول سفر، ممنوعیت دیده بوسی 
و دســت دادن، ضدعفونــی روزانه البســه کاروان، 
عــدم ابتالی اعضا به هر گونــه بیماری، ضدعفونی 
مکرر پرچم و جعبه آن، رعایت فاصله اجتماعی در 
مراسمات، ممنوعیت مالقات ها و گعده ها، ممنوعیت 
لمس پرچم و اســتفاده از دستکش در زمان توزیع 
متبرکات از جمله پروتکل های ابالغی ستاد برگزاری 
ســیزدهمین دوره جشــن های مردمی زیر ســایه 

خورشید به اعضای کاروان ها بود.

اذن اعزام خادمان از شمس الشموس »
همه ســاله در آســتانه فرارسیدن ســالروز والدت 
باســعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و آغاز دهه 
کرامت، آیین بدرقه کاروان های زیر ســایه خورشید 
با عنــوان »اذن اعزام« با حضــور قائم مقام تولیت 

آستان قدس رضوی و اعضای »کاروان های زیر سایه 
خورشید« در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

امســال هم خدام رضوی با رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی 
گرد هم آمدند و با برگزاری آیینی متفاوت نســبت 
به سال های پیش از موالی خود اذن اعزام گرفتند. 

برگزاری 88 هزار جشن خانگی»
امســال ارادتمندان حضرت رضــا)ع( نوعی دیگر 
پذیرای خادمانش هستند. دیگر استقبال شادمانه ای 
در کار نیســت تا مبادا ویروس کرونا بر کسی غالب 
شود. دیگر از تجمعات و جشن های باشکوه چند صد 
هزار نفری به نام موال خبری نیســت تا مبادا کسی 

آلوده شود. 
امسال در اکثر شهرهای ایران خادمان بر بستر فضای 
مجازی یا از طریق آنتن شبکه های محلی و استانی 
میهمان شــیفتگان حضرت رضا)ع( می شوند و یا از 
طریــق بالکن منازل در نقاطی که این امکان فراهم 

است دل ها را روانه صحن و سرای ملکوتی حضرت 
رضا)ع( می کنند.برگزاری 88 هزار جشــن خانگی 
از دیگر برنامه های پیش بینی شــده ستاد برگزاری 
جشــن های زیر سایه خورشــید در نقاط مختلف 
کشور است که با اهدای بخشــی از لوازم مورد نیاز 
جشن ها توسط مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 
با همکاری شبکه جوانان همراه است. در همین راستا 
افرادی که بهترین تصاویر و عکس ها را از مراسمات 

ارسال کنند، جوایزی دریافت خواهند کرد.

سایه کرامت رضوی بر سر محرومان»
خادمان شــهر به شهر، کوی به کوی عازم اند، فرقی 
نمی کند تهران باشد یا نقطه دورافتاده و بی آبی چون 
غیزانیه در خوزستان، سیستان باشد یا اصفهان. چه 
بســا نقاط محروم از اولویت های بیشتری برخوردار 
باشند؛ چرا که علی بن موسی الرضا)ع( همواره حج 

فقرا بوده و هست.
اهدای 888 فقره وام جهیزیه در اســتان ها، استقرار 

بیمارستان های سیار آستان قدس با کمک خادمیاران 
حوزه سالمت برای رسیدگی های درمانی و بهداشتی 
در حاشیه شهر مشهد و 12 برنامه افتتاح در مناطق 
ســیل زده خوزستان، سیستان بلوچستان و لرستان 
به خصوص در حوزه آب شــرب و منازل مسکونی 
از برخــی اقدام های بنیــاد کرامت در نقاط مختلف 
کشــور اســت اما مردم و خیران همواره پای ثابت 
کمک به محرومان در دهه کرامت هســتند.تبعیت 
از مــوال در کرامت در این روزها مــوج می زند. کم 
نیستند زوج هایی که در بســتر این کرم ها به خانه 
بخت می روند، سقف هایی که پناه محرومان می شوند. 
یتیمانی که با حمایت هــای مادی و معنوی نوازش 
می یابنــد و هزاران دری که در این روزها به نام موال 
علی بن موســی الرضا)ع( به روی محرومان گشوده 

می شود.

قدردانی از مدافعان سالمت»
در بحبوحه ترس و اضطراب عده ای ایثارگرانه چون 

همیشــه رخت سپید بر تن کردند و این بار خطر را 
بیش از پیش به جان خریدند و در خط مقدم مبارزه 
با ویروس کرونا ایســتادند. خدا می داند چه سخت 
گذشــت بر آن ها روزهای پرالتهاب ورود بی شــمار 
هموطنان آلوده به ویروس به بیمارستان ها، روزهای 
سخت دوری از خانواده، ساعات کار طوالنی، تحمل 

گان، ماسک، شیلد و... .
پرســتاران و کادر درمانــی چند ماهی اســت در 
خط مقدم محکم ایســتاده اند تا مبادا ویروس بر 
هموطنانشــان غالب شود و نســخه حیاتشان را 
ببندد. استوار ایستاده اند تا از جان و روح بیمارانی 
مراقبت کنند که انگار تنها امیدشــان پس از خدا 

آن هایند.
اگرچه هر ســاله خداقوت و قدردانی از کادر درمانی 
بیمارستان ها تقریباً پای ثابت برنامه های جشن های 
مردمی زیر سایه خورشید در نقاط مختلف کشور بود 
اما امسال سفیدپوشان خط مقدم باید طوری دیگر 

قدردانی می شدند.

تکریم شهدا و ایثارگران فوت شده از کرونا »
کم نبودند پرستاران و پزشکانی که شبانه روز خدمت 
کردند و در راه دفاع از جان هموطن مغلوب دشمن 
این روزهای زمینیان؛ ویروس منحوس کرونا شدند. 
غبارروبی مــزار آن ها، حضور در منازل و دلجویی از 
خانواده آن ها حداقل کاری بود که ســفیران بارگاه 
منور رضوی می توانستند انجام دهند.امسال با اعزام 
کاروان های زیر سایه خورشید به نقاط مختلف کشور 
پیام قدردانی و تسلیت تولیت آستان قدس رضوی به 

خانواده بیش از 60 شهید مدافع سالمت ابالغ شد.

حامیان پشت سنگر »
منازل غســال های فوت شــده از بیماری کووید 19 از 
دیگــر مکان هایی بود که خدام رضوی به آنجا رفتند و 
با خانواده های آنان نیز ابراز همدردی کردند.پاکبانان، از 
جمله گروه هایی بودند که آرام و خاموش چون همیشه 
آلودگی ها را می زدودند. گاهی با جارو و گاهی با ضدعفونی 
کردن اماکن و محل های مشــکوک به ویروس کرونا.

تسالی دل مادر شهید »
مادر نوشهری نمی داند که این رسم ادب کاروان های 
زیر سایه خورشید اســت که در ابتدای ورود به هر 
شهر قدم در مزار گلزار شهدای آنجا می گذارند تا با 
غبارروبی مزارشان تجدید میثاق کنند با آرمان های 
آن ها. به نظر می رســد که خادمــان اتفاقی از آنجا 
می گذشــتند، مادری تنها دیده اند بــر مزار فرزند و 
برای قرائت فاتحه به آنجا رفتند اما از دریچه دل که 
می نگری می بینی شاید هیچ اتفاقی در کار نباشد. موال 
را چگونه دیده ای! آقای ایران است، شمس الشموس. 
می بیند، می شنود و از احوال ما آگاه است. برگ های 
زندگی طــوری ورق می خورد تا صفحه زیارت از راه 
دور مادر با سالگرد فرزند گرد مزارش در کنار یکدیگر 

بنشینند و تسالی دل مادر باشند.
رسم زیبایی است، رسم عرض ادب و ارادت به شهدا 
با غبارروبی مزارشان و خانواده های آن ها با حضور در 
منازلشان و حاال سیزدهمین دوره جشن های مردمی 
زیر سایه خورشید شــهر به شهر و روستا به روستا 

معطر به عطر شهید توس می شود.

تولدت مبارک فرزند ایران زمین»
اینجا تولدی برپاســت. تولد فرزند ایران زمین. پدر 
رفته اســت تا ایرانی در آرامش باشد. پدر رفته است 
تــا غیرت و مردانگی همچنان مفهوم خود را در این 
زمانه داشته باشــد. اما تو ای فرزند بدان که روزگار 
سایه ای بر ســرت افکنده که رأفت و مهربانی اش را 

پایانی نیست.
و خادمان رضوی ســفیران شمس الشموس اند که 

برای شادمانی دل کوچک تو آمده اند. 

خادمان بارگاه حضرت رضا j با رعایت پروتکل های بهداشتی شمیم رضوی را در سراسر کشور می پراکنند 

»ایـران« زیر سایه خـورشید 
با زمزمه رضا رضا 
رفته اند، رفته اند تا 
کاروان کاروان دل 
را رهسپار حریمش 
کنند، رفته اند تا 
زمینه ای باشند 
 برای زیارت 
از راه دور

بــــــرش

قدس/مروج کاشانی: خدمت به دستگاه مقدس امام 
هشتم )ع( از جمله توفیقات بزرگ در زندگی عاشقان 
ودلباختگان آن امام همام است. بسیاری از افراد به دنبال 
فرصتی هستند تا دراین دستگاه مقدس و منتسب به 
امام رضــا)ع( خدمت کنند. داســتان چگونگی ورود 
اشخاص به این دســتگاه از جمله موضوعات خواندنی 

دربین افراد جامعه به شمار می رود. 
دکتر محسن محور، یکی ازآن افرادی است که زندگی 
و کار در خارج از کشور و سایر امکانات و مسئولیت های 
مهم دیگر را به خاطر حضور در دســتگاه آستان قدس 
رضــوی، خدمت به امام هشــتم )ع( و درمان بیماران، 
زائــران ومجــاوران حرم مطهر رضوی، رهــا کرد و در 
کسوت پزشک در راه اندازی این بیمارستان و خدمت 
دراین مجموعه منتسب به امام رئوف ومهربان، بسیاری 
از مشــکالت را به جان ودل خرید. وی متولد فروردین 
ماه 1329 در پیشوای ورامین، متأهل و دارای 6 فرزند 
اســت. مدرک تحصیلی دکترای تخصصی پزشکی در 
رشته بیهوشی را سال 1364 از دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز دریافت کرده و هم اکنون مدیرعامل بیمارســتان 
فوق تخصصی رضوی وابسته به تشکیالت آستان قدس 

رضوی است.

دکتر! چطور وارد آستان قدس رضوی شدید؟  
من در دفتر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 
در آلمان مشغول خدمت به جانبازان بودم؛ جانبازانی که 
از طریق این بنیاد برای درمان به آلمان اعزام می شدند و 
من در خدمت آنان بودم. یکی از دوستان من به نام آقای 
دکتر فرید حســینی که بیش از 30 سال با وی افتخار 
آشنایی و دوستی دارم، در سال 1382 به من گفت که 
این بیمارستان رضوی حدود 13 سال است که ساخته 
شــده و همین طور باقی مانده و به من پیشنهاد کرد 
تا به کمک دوستان، این بیمارستان را راه اندازی کنیم. 
البته در آن موقع همزمان با این پیشــنهاد، پیشنهاد 
دیگری هم در زمینه قبول مسئولیت دربیمارستان کوثر 
وابسته به بنیاد حضرت زهرا)س( درشهر شیراز، ازسوی 
مسئوالن این بنیاد به من داده شد و آنان چون عملکرد 
من را دربیمارســتان ایرانیان در شهردبی کشورامارات 
متحــده عربی را  دیده بودند، این پیشــنهاد را به من 
دادند. من به درخواســت دکترفرید حسینی و به اتفاق 
قائم مقام وقت تولیت آستان قدس رضوی در جلساتی 
با مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی)ره( تولیت فقید آستان 
قدس رضوی مباحث را با مشــورت و مذاکره بررســی 
کردم  و سرانجام به خاطرخدمت به دستگاه مقدس امام 
هشتم)ع( با توجه به رشته تحصیلی خودم که مرتبط با 
فعالیت های بیمارستانی است )پزشکی- بیهوشی( قبول 

کردم ودر سال1382 وارد این مجموعه شدم.
سال 1382وقتی به بیمارستان رضوی آمدم  با برخی 
مشکالت و کمبود امکانات و تجهیزات در این بیمارستان 
بــرای راه اندازی و فعالیت روبه رو شــدم. آن موقع این 
بیمارستان برای تجهیزات و فعالیت جدید ساخته نشده 
بود، پس از مذاکره با اعضای هیئت مدیره بیمارســتان 
مجوز نوسازی واصالح ســاختار بیمارستان را دریافت 
کردم و بیمارســتان نوســازی شــود. پس از آن با کار 
شبانه روزی و همت و تالش دوستانمان در آستان قدس 

رضوی توانســتیم مجوزهای الزم را از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و دانشــگاه علوم پزشکی، 
شهرداری مشهد و... و ســایر مراجع و مراکز مربوط را 

دریافت کنیم. 
 فاز اول بیمارستان در ســال1384 افتتاح و شروع به 
فعالیــت کرد. پس از 6 ماه کــه از فعالیت فاز اول این 
بیمارستان گذشت، به دالیل مختلف من از بیمارستان 

رضوی و از مجموعه آستان قدس رضوی رفتم...
حــدود 13 یــا 14 ســال از این موضوع گذشــت تا 
اینکــه به لطــف خداونــد وعنایات  صاحــب اصلی 
 این دســتگاه یعنی امــام هشــتم )ع( در دوره تولیت 
جت االسالم والمسلمین مروی، در سال گذشته دوباره 
برای همکاری با آســتان قدس رضــوی و خدمت در 

بیمارستان رضوی به این مجموعه دعوت شدم.

اقدام های مهمی    در زمان مدیریت شما، چه 
دراین بیمارستان انجام شده است؟

با نظــر موافق تولیــت فعلی آســتان قدس رضوی 
 باالترین و مجهزترین ســی تی اســکن قلبی با نام
»آنژیو 256« که هزارو200 تصویرو عکس از قلب در 
کمتراز چهار ثانیه می گیرد، برای این بیمارســتان از 
شرکت زیمنس آلمان خریداری شده و در کنار آن یک 
دستگاه سی تی اسکن 16 اسالیس هم سفارش داده 
 شــده که هردو دستگاه به دلیل شرایط حمل و نقل 
هوایی و شرایط اقتصادی و تجاری به خاطر ویروس 
منحوس کرونا و محدودیت های بین المللی هنوز وارد 
کشور نشده اســت و مراحل حمل ونقل و ورود این 
دستگاه ها به کشور در حال انجام است. دستگاه آنژیو 
256خدمــت بزرگی برای جلوگیری از بســیاری از 
اعمال تهاجمی مانند آنژیوگرافی قلب را برای بیماران  
در منطقه شرق کشــور پس از تهران انجام می دهد 
و دیگر برای تصویربرداری از قســمت های گوناگون 
مانند قلب و عروق و... در مورد نوزادان، خردســاالن 
و کهنســاالن با استفاده از این دســتگاه ، نیازی به 

بیهوشی نخواهد بود.
ســال های پیش حــدود 11 اتاق عمل بــا 60 درصد 
پیشرفت دراین بیمارستان وجود داشت و هم اکنون با 
کمک دوستان، این تعداد به 20 اتاق عمل افزایش یافته، 
به اضافه یک اتاق عمل چشــم و این بیمارستان جزو 
معدود بیمارســتان های کشوراست  که 20 اتاق عمل 
دارد و 80 درصد تجهیز و ساخت این اتاق های عمل در 

همین مدت 6 ماه گذشته انجام شده است.

از اینکه در دســتگاه امام رضا)ع( مشغول   
خدمت هستید، چه احساسی دارید؟

بدون تعارف بگویم؛ من در آلمان وبرخی کشــورهای 
دیگر ودر شــهر تهران خیلی امکانات رفاهی و جایگاه 
علمی ویژه ای برای زندگی کردن داشــتم، اما به خاطر 
خدمت به دســتگاه امام رضا)ع( از همه آن ها گذشتم، 
البته هیچ منتی ندارم، افتخار من اســت که برای امام 
رضا)ع( کار کنم و تا من را از آستان قدس رضوی بیرون 
نکنند، از این دستگاه و مجموعه نمی روم. امام رضا)ع( 
مرا طلبیده اند، باید قــدر این خدمت را بدانم و در این 
هفت یا هشت ماه گذشته که به این مجموعه برگشته ام، 
این توفیق نصیب من شده است تا با مشکالت مختلف، 
به خدمت در این دستگاه بپردازم، الحمدهلل بیمارستان 
رضوی در بین بیمارســتان های کشور به گفته معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مانند نگینی است 
که در دوران ابتالی کشور به ویروس کرونا،  می درخشد.

در این روزهــای کرونا و فاصله گذاری، دلتان   
برای چه مکانی یا چه چیزی تنگ شده است؟

دلم برای حضور در رواق ها و روضه منوره امام هشتم)ع( 
تنگ شده، همچنین برای  شلوغی های حضور زائران، 
حضور خالصانــه و بی  ریای زائران، دلــم برای صدای 
صلوات ها تنگ شده است. اصالً اگر راستش را بخواهید 
دلم برای خود ضریح مطهر امام رضا)ع( تنگ شده، اگر 
بخواهم راســتش را بگویم هر موقع که در درونم ، کم 
می آوردم برای کســب نیروی جدید باید به جلو ضریح 

بروم برای همین دلم برای ضریح تنگ شده است.

در هنگام بازنشستگی از کار وخدمت، از امام   
رضا)ع( چه می خواهید؟

من در مشــهد خانه ندارم؛ دوست دارم حضرت رضا)ع( 
عنایت کننــد تا با پول خودم یک منزل شــخصی در 
مشهد و در مجاورت حرم امام رضا)ع( بخرم و بتوانم در 
سال های بازنشستگی راحت به زیارت بیایم و عمرم در 
مشهد و کنار امام رضا)ع( به پایان برسد.دلم می خواهد 
به حضرت بگویم آقاجان! خود شما می دانید که به عشق 
شما به ایران و به مشهد آمدم؛ خیلی هم سختی کشیدم، 
حاال به قول خودمان، می خواهم هوای مرا داشته باشید. 
لطفاً از روی لطف و کرمتان، نگاهی هم به محسن محور 
کنید. آقاجان! من برای بار دوم آبرویم را در طبق اخالص 
برای خدمت گزاری دردســتگاه و بارگاه شما گذاشته ام، 
خالصانه خدمت می کنم، شما هم آبرویم را حفظ کنید.

آستان: تولیت آستان قدس رضوی همدردی، هم آوایی 
و تنظیم زندگی مسئوالن جامعه اسالمی در حد اقشار 
متوســط به پاییــن جامعه را حائز اهمیت دانســت و 
گفت: همراه با مردم بودن از نکاتی اســت که رهبری 
معظم همواره نسبت به آن تأکید داشته اند، اگر زندگی 
مســئوالن همانند مردم نباشد موجب یأس و ناامیدی 

جامعه می شود.
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی روز گذشته در 
همایش ائمه جمعه استان خراسان رضوی که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، به تشریح وظایف امامان جمعه 
پرداخت و با تأکید بر اینکه تبیین مسائل برای مردم از 
وظایف مهم ائمه جمعه است، عنوان کرد: تبیین صحیح 
وضعیت اقتصادی کشور برای مردم از نکات حائز اهمیت 
اســت، اینکه گفته شود دلیل شرایط اقتصادی تنها به 
تحریم ها بازمی گردد حقیقتاً صحیح نیست، ممکن است 
بخشی از مشــکالت به سبب تحریم ها باشد اما بخش 
دیگر آن به ناکارآمــدی و تصمیمات غلط برمی گردد، 
نباید به مردم آدرس غلط داد که اگر می خواهید به رفاه 

برسید باید با آمریکا کنار آمد.
وی امید دادن به مــردم را از دیگر وظایف ائمه جمعه 
برشمرد و ابراز کرد: بیان حقایق و ذکر نقاط مثبت در 
کنار کاستی ها الزم است، باید به مردم هوشیاری، آگاهی 

و مطالبه گری صحیح از مسئوالن را داد.
وی توجــه دادن مــردم به رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا را از ائمه جمعه 
خواستار شــد و حفظ انسجام ملی و گرفتار حاشیه ها 
نشدن را از دیگر مواردی دانست که ائمه جمعه نسبت 

به آن باید روشنگری داشته باشند.

زندگی مسئوالن در حد اقشار پایین جامعه باشد»
وی همــدردی، هم آوایی و تنظیم زندگی خود در حد 
اقشــار متوســط به پایین جامعه را از دیگر نکات حائز 
اهمیت برای ائمه جمعه معرفــی و اظهار کرد: همراه 
با مردم بودن از نکاتی اســت که رهبری معظم همواره 
نســبت به آن تأکید داشــته اند، اگر زندگی مسئوالن 
همانند مردم نباشــد موجب یــأس و ناامیدی جامعه 
می شود.حجت االســالم والمســلمین مروی تشــویق 
تولیدکننــدگان و دعوت از آن ها برای ایراد ســخن در 
نمازهای جمعه را بــه ائمه جمعه توصیه و اظهار کرد: 
در روزهای کرونا از جنبه های معنوی مردم به ویژه دعا، 

توسل و استغاثه نباید غافل شد.
تولیت آســتان قدس رضــوی ابراز کرد: در شــرایط 
امروز حفظ انســجام ملی و دچار حاشیه نشدن بسیار 
مهم اســت، کارهایی که مردم را از مسائل اصلی غافل 
می کنند، مثل نامه ای که به تازگی یکی از آقایان نوشته 
که یک نوع فرار به جلو و منحرف کردن افکار عمومی 

از مسائل اصلی است، که متأسفانه این ها خیانت است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: رهبری معظم شعار 
ســال را »جهش تولید« قرار دادند؛ هر کسی به میزان 
توان باید به تحقق این شــعار کمک کند، ائمه جمعه 
باید از ظرفیت و قدرت خود برای برداشتن موانع تولید 
استفاده کنند، نمونه اش قوه قضائیه که حدود یک هزار 
و چند کارگاه تولیدی را از تعطیلی نجات داد که رهبری 

معظم در فرمایشاتشــان به آن اشاره کردند، این اقدام 
کاری بسیار ارزشمند و بزرگ بود.

 
برجام هسته ای مقدمه ای برای برجام های بعدی»

تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه دشــمن از 
طریق برجام هســته ای به دنبال برجام های بعدی بود، 
تصریح کرد: رهبری معظم با آن هوشیاری و نگاه بلند 
خود همان ابتدا فرمودند که برجام های دو و سه در کار 
نخواهد بود و توطئه دشــمن را نقش بر آب و آن ها را 
مأیوس کردند، دشمن آنچه از برجام توقع داشت برآورده 
نشــد، بنابراین از برجام خارج شــد.وی با بیان اینکه 
هدف گذاری دشــمن برای برجام های دو و سه، قدرت 
منطقه ای و موشکی ایران بود، خاطرنشان کرد: اگرچه 
برجام نخست که برای فعالیت های هسته ای بود واقعیت 
نداشــت، اما برجام های بعدی که قــدرت منطقه ای و 
قدرت موشکی ایران را هدف گرفته بود، حقیقت داشت.

خدشه به مشروعیت نظام؛  هدف تحریم ها»
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه دشمن پس 
از شکســت در عرصه های مختلف با اعمال تحریم های 
سخت و ناجوانمردانه، مشروعیت مردمی نظام اسالمی 
را هدف گرفته است، تصریح کرد: قدرت واقعی و اصلی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی پایگاه مردمی و اعتماد و 
حضور مردم در عرصه های مختلف انقالب است، دشمن 
از برجام خارج شد تا با اعمال تحریم ها و فشار اقتصادی 
به این پایگاه و مؤلفه اصلی نظام اســالمی خدشه وارد 
کند.وی با بیان اینکه دشمن اتاق عملیاتی با صدها نیرو 
برای اعمال تحریم های سخت علیه نظام اسالمی ایجاد 
کرده اســت تا کوچک ترین تحرکات اقتصادی ایران را 
رصد و مسدود کنند، ابراز کرد: این اتاق های عملیات نه 
تنها در آمریکا بلکه در کشورهای منطقه نیز مستقر شده 
و ســعی دارند از همه ابزارها برای ضربه به مشروعیت 

مردمی نظام اسالمی استفاده کنند.
تولیت آســتان قدس رضوی ترور شــهید سلیمانی از 
سوی آمریکا را عملیاتی بزدالنه و از روی انفعال دانست 
و تصریح کرد: آمریکا پس از شکســت های پی  در پی 
از جمهوری اســالمی بر اساس اتفاق نظر تحلیلگران از 
روی استیصال دست به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی 
زد، اگرچه پاســخ دندان شــکنی نیز دریافت کرد و ما 
عین االسد را بمباران کردیم که در تاریخ سابقه ندارد که 
یک کشور پایگاه آمریکا را موشک باران کند و بزرگ ترین 

ضربه را به اعتبار آمریکا وارد کردیم.     

دولت در کنترل قیمت ها بهتر عمل کند»
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به افزایش قیمت ها 
و تورم در کشور، خاطرنشان کرد: دولت باید در کنترل 
قیمت ها بهتر عمل کند، مشکل مسکن و اجاره مسکن 
به  گونه ای شــده است که نه  تنها طبقات محروم بلکه 

طبقات متوسط نیز با مشکل روبه رو شده اند.
وی با اشــاره به تأکیدات رهبری معظم انقالب نسبت 
به تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: از فرصت تحریم 
باید اســتفاده کنیم و اتصال اقتصادمان به نفت را قطع 
کنیم؛ بارها مقام معظم رهبری در طول دهه های اخیر 
به دولت های مختلف نسبت به اقتصاد مقاومتی و عدم 

اتکا به نفت تذکر داده اند.
وی ادامه داد: کشــور ما سرمایه های بســیاری دارد و 
نفت تنها یکی از این سرمایه هاســت، اقتصاد مقاومتی 
که رهبری معظم نسبت به آن تأکید دارند همین است 
که به سرمایه ها و ظرفیت های داخلی خود توجه کنیم و 
امیدواریم به برکت این تحریم این توجه به ظرفیت های 

داخلی و عدم اتکا به نفت تحقق یابد.

 85 درصد معادن کشور بدون استفاده است »
و تنها به نفت تکیه کرده ایم

حجت االســالم  والمسلمین مروی اســراف در مصرف 
انرژی را یکی دیگر از مشــکالت کشور دانست و عنوان 
کرد: بر پایه آمار هر ســال 100 میلیارد دالر اســراف 
مصرف انرژی در کشــور داریم و قاچاق کاال همچنان 
یکی از معضالت کشور ماســت، بر اساس آمار ساالنه 
حداقــل 12 میلیارد دالر قاچاق کاال داریم که به تولید 

داخلی ما ضربه سنگینی می زند.
وی ادامه داد: در استفاده نکردن از ظرفیت ها در دنیا اول 
هستیم؛ میلیون ها جوان تحصیلکرده متخصص کارآمد 
داریم که بیکار هســتند و نتوانستیم از این ظرفیت و 
منبع عظیم نیروی انســانی متخصص استفاده صحیح 
کنیم، تقریباً 600 میلیون نفر در کشــورهای همسایه 
ما حضور دارند که این کشــورها بین 2 هزار تا 4 هزار 
میلیــارد دالر واردات دارند که ما نتوانســته ایم از این 

ظرفیت استفاده و در واردات آن ها نقش ایفا کنیم.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیــان اینکه 85 درصد 
معادن کشور ما بدون استفاده است و تنها به نفت تکیه 
کرده ایم، گفت: ما می توانیم بدون وابستگی به نفت روی 
پای خودمان بایستیم و بدون اینکه به آمریکا باج بدهیم 
یک کشور قدرتمند هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ 

اقتصادی و علمی باشیم.

گفت و گو خبر

دلم برای حضور در روضه منوره تنگ شده است زندگی مسئوالن باید در حد اقشار متوسط به پایین جامعه باشد
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی:  تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد  

با اجازه موال، بلهنمک پرورده ام آقاقدردانی از چرخندگان کارخانجات و صنایع
ســفیران بارگاه رضوی در ســال جهش تولید به 
کارگاه ها و کارخانه هایی می رونــد که در روزهای 
کرونایــی و تحریم بــا رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی چرخ صنعت را وانگذاشتند و به کوری 
چشم دشمن پرتالش تر از گذشــته آن را هدایت 
کردند.می روند تا خداقوت گویان قدردان زحماتشان 
باشــند. می روند تا پرچم همدلی و مهربانی را در 
دنیای صنعت و میان صنعتگران به گردش درآورند. 

به امید روزهای بدون وابستگی و خودکفایی. 

امسال تمامی ایران نمک پرورده علی بن موسی 
الرضا)ع( شدند. در اقدامی مشترک نمک متبرک 
بــارگاه منور رضوی برای پخــت نان در اختیار 
نانوایی های شهرهای مختلف کشور قرار گرفت. 
به دنبال این حرکت برخی از نانوایی ها به برکت 
ایــن نمک گیری، نان را نیز به صورت رایگان در 
اختیار مردم قرار دادند. امسال در دهه کرامت، 
نمک متبرک، برکت را به خانه ها آورد و مردم را 

میهمان مهربانی حضرت رضا)ع( کرد. 

دل هــای پاکشــان را زیر ســایه خورشــید 
پیوند می زننــد. در روزهایی کــه متبرک به 
نام مبارک علی بن موســی الرضا)ع( اســت. 
زوج های جوان آغــاز با هم بودن و مهربانی را 
با نام امام رئــوف گره می زنند. خادمان خطبه 
می خوانند و صیغه ای به مهر جاری می شود تا 
با پیروی از سبک و ســیره اهل بیت عصمت 
 و طهارت)ع( زندگی دنیا و آخرتشــان را زیبا 

کنند.
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دیدار خادمان حرم منور رضوی با خانواده سادات رضوی در دهه کرامت  آستان: همزمان با دهه کرامت جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی با خانواده سادات رضوی دیدار و گفت وگو کردند.در آستانه والدت باسعادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع(، جمعی از خادمان و 
خادمیاران رضوی با حضور در منزل سه تن از خانواده های سادات رضوی با آن ها دیدار و گفت گو کردند.در حاشیه این دیدار، امین بهنام؛ دبیر کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی اظهار کرد: دهه کرامت فرصت مغتنمی است تا به منظور تکریم سادات به دیدار سلسله سادات رضوی برویم 

و آن ها را تکریم و تجلیل کنیم.وی افزود: این حرکت معنوی، امسال برای نخستین بار همزمان با دهه کرامت انجام می شود و مقرر شده در این روزها با هشت تن از خانواده های مکرم سادات رضوی دیدار کنیم.
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برگ سبز  خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل 1397 
به ش���ماره موتور M13/6020875 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100G3427165 به شماره انتظامی 269 س 
39 ای���ران 74 ب���ه مالکیت ناصر فرد هدایتی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی سایپا131 مدل 1391 رنگ سفید به 
ش���ماره انتظامی 977س45 ایران 36  شماره موتور 
4724847 و ش���ماره شاس���ی S3412291469401 به 
مالکیت غالمعباس اسماعیل پور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
00
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���مند م���دل 1391 رنگ س���فید 
  12 ای���ران  641ه37  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
و ش���ماره شاس���ی   147H0030669 موت���ور ش���ماره 
NAACJ1JC0DF135115 به مالکیت مهدی رستمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
00
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وسند کمپانی وکارت خودرو سواری سمند 
LX به رنگ سفید روغنی وشماره انتظامی 79 – 421ط 
 NAAC 91 CC 29 F 19430876 وش���ماره شاس���ی
وش���ماره موتور  متعلق به 12488033117 متعلق به 
محس���ن ملکی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارس���اقط 

می باشد.)قزوین(

,ع
99
03
01
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی سایپاARIO AT مدل 1397 رنگ 
سفید به شماره انتظامی 796ص96 ایران 74  شماره 
موتور TNN4G16A/H0063958 و ش���ماره شاس���ی 
NAS321200J4915690 ب���ه مالکی���ت حج���ت زارعی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
03
00
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ کمپان���ی و شناس���نامه ) برگ س���بز (  خودروی 
س���واری پ���ژو405 مدل 1391 به ش���ماره انتظامی 52 
ایران 831 ب 66 و ش���ماره موت���ور 13491000588 و 
ش���ماره شاس���ی NAAN5IFA1VK234166  مفق���ود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 

,ع
99
02
95
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند محض���ری و کارت موتور س���یکلت 
احسان 125مدل 93 رنگ مشکی به شماره انتظامی 
 0120N2N204233 موت���ور  ش���ماره    28147/772
و ش���ماره شاس���ی N2N125G9310649 ب���ه مالکیت 
کیوان حمیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
02
98
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خ���ودروی وس���ندکمپانی پژو 207 
مدل 1397 رنگ مش���کی متالیک به شماره انتظامی 
864و35 ای���ران 36  ش���ماره موتور 179B0016203 و 
شماره شاسی NAAR03FE9JJ624296 به مالکیت 
محمد علی محس���نی نی���ا مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
02
95
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتور فروش خودرو وشناس���نامه)برگ سبز( 
نوع سواری سیستم پژو تیپ PARS-XU7JP4 مدل 
 126K00013031391 رنگ سفید روغنی شماره موتور
شاسیNAAN41DC7CH007663ش���ماره  ش���ماره 
پالک 148 م 25 ایران 95 بنام امان اله نارویی فرزند 

نظر مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

,ع
99
02
95
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  س���بز،  ب���رگ 
خ���ودروی L90 م���دل 1388 رن���گ زرش���کی متالی���ک 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 167ط23 ای���ران 36  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   K4MA690D082198 موت���ور 
NAPLSRALD91052959 به مالکیت هاشم عطائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
97
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی هیوندای اکس���ل مدل 
1992 رن���گ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 623ص99 
ایران 36  شماره موتور 0000429901 و شماره شاسی 
00600517 به مالکیت محمد علی محسنی نیا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
95
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 GLXI ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی س���واری پرای���د
مدل1386 ش���ماره پ���الک ایران42-586ن41 ش���ماره 
 S1412286078413 موتور 1926229 ش���ماره شاس���ی
به نام س���یاوش فس���نقری مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
03
00
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری مناقصه، 
بش��رح جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند برای دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ازتاری��خ 99/04/11ب��ه س��ایتهای http://www.tavanir.org.irی��اhttp://iets.mporg.ir یا

http://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر تا 
ساعت 13:00روز شنبه   مورخ 99/04/21 به دبیرخانه شرکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم)ص(_سایت 

اداری_شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده)تمام اوراق( تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

  

 روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

س
/ 9
90
30
26

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی شماره207/د/99 لغایت 208/د/99  
)نوبت اول(  

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ تضمین    
)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی(ریال

تاریخ،روز و 
محل افتتاح پاکاتساعت افتتاح 

207/د/199

قرائت کنتور و پیگیری وصول قبوض برق 
مشترکین عادی و دیماندی شهری و روستایی 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
ساعت 8 2/000/000/000

صبح یکشنبه 
99/04/22

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم )ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات
1/000/000/000خرید قطعات عیب یاب کابل208/د/299

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال( نحوه برآورد مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصات

6/163/756/666
بر اساس فهرست بهای واحد 

پایه رشته راهداری سال 
1399 )با تعدیل(

173/187/833/276
مناقصه اول )تجدید مناقصه(:  لکه گیری و روکش 
)باندهای  قزوین  زنجان-  آزادراه  محور  آسفالت 
)50 تا   0 کیلومتر  حدفاصل  برگشت؛  و  رفت 

6/295/709/301 179/785/465/020
مناقصه دوم )تجدید مناقصه(: لکه گیری و روکش 
آسفالت محور آزادراه زنجان-قزوین )باندهای 

رفت و برگشت؛ حدفاصل کیلومتر 50 تا 105(

www.setadiran.ir صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی نحوه دریافت

از روز  چهار شنبه مورخ 1399/04/11 لغایت روز  چهار شنبه مورخ 1399/04/18 زمان دریافت

مدیریت  سازمان  از  ترابری  و  راه  رشته  باالتر  و   4 رتبه  اعتبار حداقل  دارای  و  پیمانکاری  احراز صالحیت  گواهینامه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  شده  صادر  پیمانکاری  ایمنی  صالحیت  تأیید  گواهینامه  همچنین  و  برنامه ریزی  و 

اجتماعی

صالحیت موردنیاز جهت شرکت در 
مناقصات

تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 1399/05/04 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان( مهلت و محل تحویل

ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/05/05 در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان  زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی  

ساعت 9:00 صبح روز دو  شنبه مورخ 1399/05/06 در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان )دفتر 
معاونت راهداری(

زمان و محل گشایش پاکات یشنهاد 
قیمت

تلفن همراه؛ همراه خوبی برای شما در جاده نیست...

فراخوان مناقصات عمومی یك مرحله  ای )با ارزیابی کیفی(
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان

نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

شناسه آگهی : 898646

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۴,۲۶

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۱۴۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی علی 
دوست فرزندمحمدحسین بشماره شناسنامه۷۵۷صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۱۷۵,۴۰مترمربع 
پالک۵۹۵۰ فرعی از۲۷۶ اصلی وباقیمانده۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رس��می بنیادمس��تضعفان 
محرزگردیده اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اش��خاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-۹۹۰۲۹۶۲
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۴,۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۴,۲۶

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

)آگهی اصالحی(
دراجرای ماده۲۰آئین نامه اجرائی قانون اصالح مواد۱و۲و۳قانون ثبت ورای هیات محترم نظارت استان بشماره

۱۰۲,۹۸,۳۳۱۰۰_۹۸,۱۰,۲۹بدینوسیله به اطالع می رساندیک قطعه زمین مزروعی بمساحت
۴۸۶۱۷,۲۰مترمرب��ع تح��ت پ��الک۵ فرع��ی از۲۷۹اصل��ی واق��ع دربخش۱۳مش��هدبه نام آقای محمد حس��ن 
افتخارنیا)عطار(س��ندمالکیت صادرگردیده اس��ت که پس ازبازدیدازمحل ملک مش��خص گردیدکه مساحت ملک 

بمقدار۳۴۱۲,۵۵متراضافه گردیده وبه مقدار
۵۲۰۲۹,۷۵مترمربع افزایش یافته ولی حدود اربعه تغییری نداشته است لذادراجرای بند۶ماده یک قانون اصالح مواد 
۱و۲و ۳قانون اصالح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادوامالک مراتب دردو نوبت به فاصله ی ۱۵روزآگهی می شود 
تاچنانچه مالک یامالکین مشاعی وفروشندگانی که درجلسات هیات حضورنداشته انداعتراض خودرا برای رای صادره 
ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی به اداره ثبت اسنادوامالک فریمان تسلیم ورسیددریافت دارندوظرف یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی نموده وگواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه 
اداره ثبت اس��ناد تسلیم نماینددرغیراینصورت نسبت به صدورسند مالکیت بنام نامبردگان فوق برابر مقررات اقدام 

خواهدشد.آ-۹۹۰۲۹۶۳
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۴,۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۴,۲۶

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

آگهی  ابالغ پرونده
آگهی  ابالغ پرونده اجرایی ۹۸۰۰۳۶۲ طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوس��یله به آقای بهروز صادقی مصباح نام پدر:حبیب اله تاریخ تولد :۱۳۵۶/۱/۱۲ ش��ماره ملی: ۱۴۴۸۶۲۲ ۴۰۵ 
شماره شناسنامه: ۱۱۹ که نشانی شما شناخته نگردیده وابالغ به شما میسر نمی باشد ابالغ میگردد؛ که برابر قرارداد 
بانکی : شماره ۶۶۰۱۸۰۹۲۰۱۰۰۶ به تاریخ ۲/۲۸/ ۱۳۹۴بانک ملی بهارمبلغ ۲۴۸/۰۱۵/۸۸۰ریال بدهکار می باشید 
که مبلغ ۱۳۷/۸۹۴/۲۷۸ریال آن اصل طلب و مبلغ ۲۷/۶۵۴/۴۱۴ریال س��ود و مبلغ ۸۲/۴۶۷/۱۸۸ ریال خس��ارت 
تاخیر تادیه و روزانه مبلغ ۱۳۶/۰۶۸ ریال تا یوم الوصول به آن اضافه میگردد. که بانک مذکور تقاضای صدور اجراییه 
نموده و پرونده اجرایی فوق تش��کیل و پس ازتش��ریفات قانونی، اجراییه صادر گردید؛ لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می شود؛ تا ازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب میگردد؛ 
ظرف مهلت ده روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ، درغیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری،عملیات اجرایی 
طبق مقررات علیه شما جریان خواهد یافت. چنانچه مفاد اجراییه ظرف مهلت مقرر )۱۰ روز ( پس از ابالغ توسط 

شما اجرا نشود نیم عشرنیزبه عالوه وصول خواهد شد. )م الف ۱۸۲( آ-۹۹۰۲۹۷۵
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهار – هادی یونسی عطوف 

 رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سید حسین حسینی  دارای  شناسنامه شماره  ۸۷ به شرح داد خواست به کالسه  ۹۹,۵۹ ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بیگم درودی به شناسنامه ۲۹  درتاریخ  
۹۵/۲/۱۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- بیگم صاحب 
درودی  ش ش۷۶ ش م ۵۷۴۹۶۲۱۰۵۷ فرزند متوفی  ۲- تقی درودی  ش ش ۴۳۸۴ ش م ۵۷۴۹۲۷۳۴۴۱ فرزند 
متوفی ۳- سید حسین حسینی ش ش ۱۶ ش م ۵۷۴۹۷۰۹۱۰۸ فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور رابه استناد ماده ۳۶۲ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۳۰۱۷

 قاضی شورا- شعبه ۶ شورای حل اختالف شهرستان دّرود

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم نسرین علویه با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه ۹۷ همدان به اداره پست برابروارده 
شماره  ۹۹/۹۶۱۸ – ۹۹/۰۴/۰۴مدعی است که سند مالکیت پالک ۱۱ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در حومه /بخش سه 
همدان به شماره مسلسل ۷۴۳۵۳۶ذیل ثبت ۳۸۶۵۳دفتر ۲۴۱صفحه ۲۷۹ به علت نامعلوم مفقود گردیده و در بیع 
شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند معامله ، اعتراض خود را کتباَ تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند 
مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع امالک تهیه 

و گزارش شده است .)م الف ۴۸۲( آ-۹۹۰۳۰۰۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان- علی زیوری حبیبی 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-کالس��ه پرونده ۲۸۷-۹۸خانم روضه گل س��بزی فرزند رحیم درشش��دانگ یک باب س��اختمان  
مس��کونی به مس��احت ۱۲۹/۲۱  متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره ۷فرعی از۵  اصلی میرزا بیگ  

خریداری از مالک رسمی آقای سعید ابراهیم نیا میالنی احدی
۲-کالس��ه پرونده ۳۹۶-۹۸ آقای ستارشفقی فرزنداماموردی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به  مساحت۲۲۴/۲۰ متر مربع  قسمتی ازپالک  ۱۴۲۵ فرعی از۱۳  اصلی خریداری ازمالک رسمی 

تمامی مالکیت مشاعی 
۳-کالس��ه پرونده ۳۹۹-۹۸  آقای قربانعلی گواهی    فرزند عباس��علی در ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت  ۱۷۶/۵۰ متر مربع قسمتی ازپالک ۳۵۱۱فرعی از۲اصلی مزرعه حصارخریداری 

ازمالک رسمی از تمامی مالکیت مشاعی 
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

آ-۹۹۰۲۲۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۳/۲۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۴/۱۱
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

امالک واقع در بخش۱۴ یزد-  نصرآباد و توابع
۵۷۵ فرعی از۲۱ اصلی – آقای محسن طایفی نصرآبادی ششدانگ خانه پالک ثبتی برابر به مساحت ۳۳۷متر مربع  
بموجب  رای  ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۳۱۶ م��ورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲واقع در نصراباد تفت خریداری عادی مع 

الواسطه  از محمد طایفی نصرآباد مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۲۳۲۳ 

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

امیر حسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
بستانکار:بانک رفاه کارگران شعبه سبزوار 

وام گیرنده و راهن:علی مشکانی فرزند رحمان ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:ششدانگ پالک چهارهزاروسیصدوچهارفرعی مجزی شده از باقیمانده چهارصدوهفتادوهشت 
اصلی واقع در بخش س��ه س��بزوار به مس��احت دویس��ت و ش��صت مترمربع که ذیل صفحه۸۹دفتر۱۷۰به شماره 
ثبت۲۶۱۵۹به ش��ماره چاپی ۱۱۳۴۲۵به نام مدیون و راهن ثبت و س��ند مالکیت صادر ش��ده اس��ت و محدود به 
حدود ذیل است:ش��ماالبطول ده مترپی دیوار به پی دیوارپالک چهارصدوس��ی و هفت فرعی شرقا پی دیوار به پی 
دیواربطول بیس��ت و ش��ش متر به پالک چهارهزار و سیصدوسه فرعی جنوبا بطول ده متر پی دیوار به دوربرگردان 
غربابطول بیس��ت و شش مترپی دیوار به پی دیوارپالک چهارهزاروسیصدوپنج که برابرسند رهنی شماره۳۳۳۵۲-
۱۳۸۹/۰۷/۱۵دفترخانه اسنادرسمی۱۸سبزواردررهن بانک رفاه کارگران بوده و به علت عدم پرداخت بدهی منجر به 
صدور اجرائیه گردیده و به شرح نامه وارده ۶۲۱۸۰۰۱۲۵۳-۱۳۹۹/۰۳/۲۵بانک بستانکار تا تاریخ ۱۴۱۹/۰۷/۱۵بیمه 
می باشدبدهکار تا پایان مدت این قراردادوقبل از تسویه کامل بدهی بنا به تشخیص بانک و بازپرداخت کلیه دیون 
خود و فس��خ قراردادحاضر،حق واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نس��بت به عین یا منافع رهینه و انجام هرگونه 
معامله ناقله را از هر حیث وهرجهت وتحت هرعنوانی اعم از قطعی وشرطی ورهنی وصلح حقوق ،اجاره،اقرار،شرکت

،وکالت،قرارداد،وصایت و غیره نسبت به اصل یا مازاد مورد رهن را از خود صریحا سلب و ساقط نمودکه برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ پنج میلیاردوهشتصدوهشتادمیلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و به 
صورت یک ساختمان یک طبقه می باشدکه دارای نمای سنگ است ساختمان به صورت یک واحد مسکونی،کف 
موزائیک،گرمایش بخاری،پنجره های فلزی و کابینت فلزی است اسکلت بنا نیمه اسکلت است و قدمت بناحدودسی 

سال تخمین زده می شودساختمان مسکونی بوده و دارای امتیازات 
آب و ب��رق وگازم��ی باش��دملک دارای یک واحد مس��کونی در طبقه همکف اس��ت که به ص��ورت قول نامه و 
وکالت به دیگری فروخته ش��ده و اکنون در اختیار مستاجر اس��ت واقع در سبزوار توحیدشهرخیابان حکمت-

حکمت۱۵درقبال طلب بانک بس��تانکار و هزینه های اجرائی در پرونده اجرایی کالس��ه۹۸۰۰۹۳۳در روزس��ه 
شنبه مورخه۱۳۹۹/۰۴/۳۱ازس��اعت۹صبح الی ۱۲ظهردرمحل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوارواقع در خیابان 
اسدآبادی از طریق مزایده حضوری نقدابه فروش می رسد،مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به باالترین 
رقمی که خریدار داشته باشد فروخته می شودو الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشدو نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و اداره اوقاف و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجودمازادوج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مس��ترد خواهدش��د و نیم عش��رو حق  مزایده مطابق مقررات وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهدشد.

)م الف۹۹/۲۰۱۳( آ-۹۹۰۲۹۵۸
تاریخ انتشار:چهارشنبه۱۳۹۹/۰۴/۱۱

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 

آگهی تحدید حدود عمومی 
حوزه ثبتی سبزوار

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخش های تابع حوزه ثبتی سبزوار ۱۳۹۹  پیروآگهی 
های نوبتی منتشره و به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود به شرح ذیل میباشد:

بخش ۳سبزوار
پالک۵-  اصلی ، اراضی قلعه نو:

۶۲۱۶فرعی،مهری دیانت فرزند محمد ابراهیم،ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۰۰ مترمربع 
پالک ۶-  اصلی ، اراضی کلوت :

۱۹۱۶۴فرعی،مهدی بیدی فرزند محمد،ششدانگ  یکباب منزل بمساحت ۱۱۴/۷۸ مترمربع 
 دوشنبه   ۹۹/۰۵/۰۶

۱۹۱۷۴ فرعی،عباسعلی دارینی فرزند حسین ،ششدانگ  یکباب چهاردیواری بمساحت ۱۴۷ مترمربع 
۱۹۱۷۵ فرعی،داود دارینی فرزند حسین ،ششدانگ  یکباب چهاردیواری بمساحت ۱۴۷ مترمربع 
۱۹۱۷۶ فرعی،مریم دارینی فرزند حسین ،ششدانگ  یکباب چهاردیواری بمساحت ۱۶۰ مترمربع 

 سه شنبه   ۹۹/۰۵/۰۷
۱۹۲۰۰ فرعی،سید حسین قریشی نیا فرزند میرزا اسماعیل،ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۲۴۷ مترمربع

۱۹۲۰۱ فرعی،علی جعفری طلب فرزند عباس،ششدانگ  یکباب منزل بمساحت ۱۱۸/۴۲ مترمربع 
 چهار شنبه   ۹۹/۰۵/۰۸

پالک  ۵۵-  اصلی ، اراضی سنگ سفید:
۲۴۸۲فرعی،علی اکبر عابدینی فرزند محمد ابراهیم و غیره ،شش��دانگ یک قطعه زمین بندس��ار بمساحت 

۲۲۱۲۹/۵۱ مترمربع 
پالک  ۱۶۲-  اصلی ، اراضی ایزی:

۵۵۰۸فرعی،احمد ابراهیمی فرزند محمد حسین،ششدانگ یکباب منزل بمساحت ۹۴/۵۹ مترمربع 

 پنج شنبه   ۹۹/۰۵/۰۹
پالک  ۲۰۱-  اصلی ، اراضی رباط سرپوش :

۸۰۲فرعی،حسین یزدانی ثانی فرزند محمد و غیره،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۵۷۸۸۲/۶۴ مترمربع 
پالک  ۲۱۹-  اصلی ، اراضی نجم الدین :

۱۶۳فرعی،اسماعیل برزویی فرزند  حسین و غیره،ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۴۱۸۵۱ مترمربع 
که مقدار ۱۲۹۸/۲۵ متر مربع آن در حریم جاده می باشد.

 شنبه   ۹۹/۰۵/۱۱
پالک  ۲۴۲-  اصلی ، اراضی سیداباد قزیها:

۸ فرعی،عبدالرحیم قزی  فرزند صفر ، ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر بهار بند به مساحت ۱۰۴۸/۶۷ مترمربع
پالک  ۵۰۴  اصلی ، اراضی بیابان رازقند:

۱۰۵ فرعی،اسماعیل پور محتشمی  فرزند ابوالقاسم ، ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت ۳۵۹۷متر مربع 
 یکشنبه   ۹۹/۰۵/۱۲

بخش ۳ سبزوار ناحیه ۲
پالک  ۴-  اصلی ، اراضی کال قز:

۱۵۵ فرعی،محمود ستایش خواه فرزند غالمحسین ، ششدانگ  یک قطعه زمین باغ انگوری دیم به مساحت 
۵۶۰۰/۸۶ مترمربع که در حد جنوب آن مساحت ۱۰۲ متر مربع در بستر و مساحت ۸۲۹/۲۸ مترمربع آن 

در حریم مسیل قرار دارد
پالک  ۸۲-  اصلی ، اراضی آبجریدره:

۸ فرعی،سید عبدالحمید آقایان فرزند سید ابوالقاسم، ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک واحد دامداری 
به مساحت ۴۹۴۳ مترمربع

دو شنبه   ۹۹/۰۵/۱۳
بخش  ۵ سبزوار

پالک  ۲۲  اصلی ، اراضی بازقند:
۶۵۶ فرعی،فاطمه ابارش��ی فرزند عباسعلی، شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به 

مساحت ۸۵۰۴/۷۶ مترمربع 
بخش ۸ سبزوار ناحیه ۱

پالک  ۵۲-  اصلی ، اراضی بیزخ:
۸۰۲ فرعی،حسن صفری فرزند عباسعلی ، ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات یکباب مرغداری 

به مساحت ۱۰۴۰۰/۶۹ مترمربع 
سه شنبه   ۹۹/۰۵/۱۴

بخش ۸ سبزوار ناحیه ۳
پالک  ۳۱-  اصلی ، اراضی درقدم:

۲۷۷ فرعی، عزیزاله فاضلی در قدم فرزند محمد حسین ، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به فاضل 
اباد به مساحت ۳۵۵۲۴/۷۶ مترمربع

چهار شنبه   ۹۹/۰۵/۱۵
پالک  ۷۹-  اصلی ، اراضی اریان:

۵۴۳ فرعی، ورثه حجی محمد کریمی پوچ کما فرض اله و غیره ، ششدانگ یک باب منزل 
پنج شنبه   ۹۹/۰۵/۱۶

بخش ۸ سبزوار ناحیه ۴
پالک  ۳ -  اصلی ، اراضی قلعه نو روداب:

۱۵۳۳ فرعی، عباس قلعه نِویی فرزند محمد حسن ، ششدانگ یک قطعه زمین مشجربه مساحت ۴۳۳۰۰ مترمربع
 یکشنبه   ۹۹/۰۵/۱۹

در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد ، لذا مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر به وس��یله این آگهی اخطار می گردد که در روزها و ساعات مقرر باال در 
محل حضور به هم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراض صاحبان امالکی که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده معترض ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مزبور اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند.آ-۹۹۰۲۹۵۹
تاریخ انتشار:   چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

علی آب باریکی 
رئیس ثبت اسنادوام�الک سبزوار

 برگزاری دومین جشنواره ملی فرهنگ کارآفرینی بانوان، خدمت و خودکفایی آستان: رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از برگزاری دومین جشنواره ملی فرهنگ کارآفرینی بانوان، خدمت و خودکفایی خانواده ویژه بانوان خالق و کارآفرین همزمان با روزهای 
والدت امام رضا)ع( در مشهد خبر داد.فاطمه دژبرد گفت: آیین افتتاحیه بخش نهایی دومین جشنواره ملی فرهنگ کارآفرینی بانوان، خدمت و خودکفایی خانواده صبح روز چهارشنبه 11 تیرماه برگزار خواهد شد و بانوان کارآفرین راه یافته به بخش نهایی این جشنواره در زمان حد فاصل افتتاحیه 

و اختتامیه آثار خود را ارائه خواهند کرد و مراسم اختتامیه جشنواره با معرفی برگزیدگان عصر روز پنجشنبه 12 تیرماه با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.



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

روزنامـه صبـح ایـران 6
ایران، رسماً نامزد جام ملت های آسیا 2027 شد©

ورزش:نشریه قطری خبر داد: ایران به عنوان پنجمین کاندیدای میزبانی از جام 
ملت های آســیای 2027 اقدام کرد. نشریه »الوطن« قطر دیروز رسماً اعالم کرد: 
فدراسیون ایران هم یکی از نامزدهای رسمی برای میزبانی از جام ملت های آسیا 
شد تا پنج کاندیدا برای میزبانی از این تورنمنت در سال 2027 باهم رقابت کنند. 
پیش از این از ســوی رسانه های عربی و آسیایی کاندیداتوری ایران مطرح نبود. 
تنها کشورهای عربستان، قطر، هند و ازبکستان به عنوان نامزدهای رسمی جام 

ملت های آسیا 2027 معرفی می شدند.

شرط عجیب بازیکن امید برای حضور در استقالل©
ورزش: کادر فنی اســتقالل خواهان یک بازیکن با اســتعداد از رده امیدها در 
تمرینات شــده و قرار بود باشگاه با این بازیکن قرارداد ببندد، اما بازیکن مذکور 
اعالم کرد: باشگاه با مدیربرنامه هایش برای عقد قرارداد مذاکره کند. این مسئله 

سبب ناراحتی سرپرست تیم استقالل شد.

هشدار فدراسیون فوتبال روسیه به سردار آزمون©
ورزش:کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه به سردار آزمون، مهاجم تیم 
زنیت سن پترزبورگ به خاطر نقض مکرر پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا هشدار جدی داد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال 
روسیه، کمیته انضباطی این فدراسیون به دنبال نقض دوباره قوانین و پروتکل های 
بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا توسط سردار آزمون جریمه نقدی قبلی 
این بازیکن تیم زنیت را از 20 به 40 هزار روبل افزایش داد و در هشــدار جدی 
بــه این بازیکن اعالم کرد: همان طور که پیش از این اعالم کرده بودیم فوری به 
تخلف های صورت گرفته از پروتکل های بهداشــتی پاسخ خواهیم داد. اگر این 

رفتارها تکرار شوند مجازات های سختگیرانه تری اعمال می شوند.

کاندالس و حیدریان در کادر فنی تیم ملی فوتسال ©
ورزش:با اعالم عضو کمیته فنی و توســعه فوتسال و فوتبال ساحلی، سرمربی 
و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال به کادر فنی این تیم اضافه می شوند. دیروز 
نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با حضور اعضای این کمیته، 
مهدی محمد نبی و محمد ناظم الشریعه برگزار شد. حسین شمس پس از پایان 
جلسه اعالم کرد با نظر ناظم الشریعه، خسوس کاندالس سرمربی پیشین تیم ملی 
و محمدرضا حیدریان، کاپیتان پیشین این تیم به ترتیب به عنوان مدیر فنی و 

مربی، به کادر فنی تیم ملی فوتسال اضافه خواهند شد.

خلعتبری: اگر بخواهند در »شهرخودرو« می مانم©
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شــهر خودرو اعالم کرد: در صورتی که مالک باشگاه 
و ســرمربی تیم شــهرخودرو تمایل به ادامه حضور او در این تیم داشته باشند، 
قراردادش را تمدید می کند. محمد رضا خلعتبری در مورد وضعیتش برای فصل 
بعد و اینکه آیا قصد ماندن در تیم شهرخودرو را دارد یا خیر تصریح کرد: من یک 
ســال دیگر با شهرخودرو قرارداد دارم. از بازی در اینجا و زندگی در مشهد حس 
خوبی دارم و اگر آقایان حمیداوی و سرآسیایی بخواهند، در شهرخودرو می  مانم.

شجاعی در تراکتور ماندنی شد©
ورزش: ســایت رادیو ورزش یونان مدعی شده است: شایعاتی مبنی بر بازگشت 
مســعود شجاعی، مهاجم ســابق آ.اک به پانیونیوس مطرح می شود و سرمربی 
پانیونیوس از مسئوالن باشگاه یونانی درخواست کرده تا کاپیتان تیم ملی ایران را 
به تیم برگردانند. طبق گزارش های رسیده از منابع موثق، در حال حاضر مسعود 
شجاعی در کنار ســایر بازیکنان تیم در حال تمرین و آمادگی برای انجام ادامه 

بازی های لیگ برتر است و قصد ترک تراکتور را ندارد.

تمجید رسانه های پرتغالی از »بچه عقاب« ایرانی©
ورزش: پیروزی غافلگیرکننده ماریتیمو برابر بنفیکا در لیگ پرتغال با درخشش 
دروازه بان ایرانی این تیم یعنی امیر عابدزاده بدست آمد. این دروازه بان برابر بنفیکا 
پنج بار ناجی تیمش شد و سبب شد برابر یکی از بهترین تیم های پرتغالی کلین 
شیت کند و قابلیت های خود را به رخ بکشد. رسانه های پرتغالی عملکرد دروازه بان 
ایرانی را برابر بنفیکا مؤثر دانستند و عنوان کردند بنفیکا که دو بازیکن گلزن از 
جمله وینیســیوس را در ترکیب خود داشت هرچه تالش کرد نتوانست دروازه 
عابدزاده را باز کند.همچنین ســایت »گل پوینت« پرتغال به گلر ایرانی به خاطر 
درخشش مقابل بنفیکا باالترین نمره یعنی ۸.۳ از ۱0 را داد  تا به عنوان بهترین 

بازیکن زمین شناخته شود.
 

دوری بلند مدت مدافع استقالل از میادین©
ورزش: استقالل همچنان روی مسیر »مصدوم دهی« حرکت می کند و دیدار این تیم 
مقابل سایپا هم بدون مصدوم نبود. میالد زکی پور و سیاوش یزدانی دو مدافع این 
تیم بودند که اسیر آسیب دیدگی شدند. یزدانی که در این فصل بازی های زیادی را به 
دلیل آسیب دیدگی از دست داده است، در دقایق پایانی این دیدار هم با مصدومیت 
مواجه شــد و در دقیقه ۸4 میدان را ترک کرد. مصدومیت سیاوش یزدانی چندان 
ساده نیست و برخی اخبار از دوری سه تا چهار هفته ای وی از میدان خبر می دهد. 

 شانس بیرانوند برای کسب عنوان©
 بهترین بازیکن سال 2020 آسیا

ورزش: روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر دیروز در گزارشی مدعی شد: لغو مراسم 
انتخاب و معرفی بهترین های فوتبال آســیا در سال 2020 لزوماً به معنای لغو 
اهدای جوایز نیســت و AFC به دنبال راهکاری است تا این جوایز را به خصوص 
در بخش بهترین بازیکن هم اهدا کند. این روزنامه در بخشی از گزارش خود از 
اکرم عفیف قطری، علیرضا بیرانوند ایرانی، تاموکی ماکنو ژاپنی و سالم الدوساری 
عربستانی به عنوان اصلی ترین گزینه های کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا 
نام برده اســت. سال گذشته اکرم عفیف این عنوان را از آن خود کرد و علیرضا 

بیرانوند هم در جمع سه نامزد نهایی قرار داشت.

 حمله بازیکنان پرسپولیس ©
به سرپرست و ذی حساب باشگاه

ورزش:بازیکنان پرسپولیس با انتشار هماهنگ یک مطلب انتقادی، به سرپرست و 
ذی حساب این باشگاه حمله کردند. پرسپولیسی ها پس از کسب پنجاهمین امتیاز 
در رقابت های لیگ برتر اقدام به انتشار پستی مشترک در صفحات شخصی خود 
در اینستاگرام کرده اند که بار دیگر نشان می دهد نسبت به عدم دریافت مطالبات 
خود اعتراض دارند؛ آن ها حــدود 7۵ درصد از قراردادهای فصل جاری خود را 
دریافت کرده اند. اعتراض سرخپوشان این بار به صحبت های ذی حساب باشگاه نیز 
مربوط می شود؛ اظهاراتی که شاگردان یحیی گل محمدی را ناراحت کرده است 
و آن ها مدیریت مهدی رسول پناه سرپرست فعلی باشگاه را نیز زیر سؤال برده و 

تصمیمات او را تحت تأثیرعده ای خاص عنوان کرده اند.

از قهر مجیدی تا عذرخواهی معنادار مدیرعامل

جراحی بدون خونریزی در استقالل
سینا حسینی: فرهاد مجیدی در دومین بازی 
خود پــس از تعطیالت کرونا در غیاب مهره های 
اصلی خود که این روزها به واســطه مصدومیت 
خانه نشین شده اند مقابل سایپا تن به تساوی داد 
تا جمع امتیازهای از دســت داده او در کمتر از 
۱20 ساعت به عدد پنج برسد! اتفاقی که به مذاق 
هواداران دو آتشــه استقالل خوش نیامد تا موج 
سهمگینی از حمالت تند و تیز به 

سمت او و همکارانش روانه شود.

دوباره استرا؟»
پس از این ناکامی خانگی هواداران 
به همــان میزان کــه به مجیدی 
انتقاد داشــتند از احمد سعادتمند 
خواســتند فکری برای برون رفت 
از ایــن بن بســت تاکتیکی کند، 
به همین دلیل نام اســتراماچونی 
یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد، تا 
شاید مرد ایتالیایی دوباره سکاندار 
کادر فنی استقالل شود اتفاقی که 
شاید هرگز رخ ندهد چون در برهه 
کنونی نه اســتقالل بلکه هیچ باشگاهی قدرت و 
توان تأمین بودجه مورد نیاز برای اســتخدام این 
مربی ایتالیایــی را در اختیار ندارد از این رو باید 
این گونه تصور کرد که بازگشت استراماچونی یک 

رؤیاپردازی کودکانه است.

عذرخواهی مدیر به جای مربی»
با وجــود ایــن احمد ســعادتمند بــا رفتاری 

سیاستمدارانه با انتشار یک پست اینستاگرامی از 
هواداران بابت کسب این نتیجه عذرخواهی کرد 
و از تالش مضاعفش برای جبران نتیجه بدست 
آمده خبر داد در حالی که همه منتقدان می دانند 
اگر قرار به عذرخواهی باشد باید مجیدی این کار 
را انجام دهد ولی سکوت او سبب شد سعادتمند 
این کار را انجام دهد. کامالً پیداست این حرکت 

سعادتمند با برنامه انجام شده است.

قهر مجازی مجیدی»
با این حال خیلی ها منتظر واکنش مجیدی بودند 
امــا هیچ خبری از آقای ســرمربی نبود، وی که 
پیشتر نشان داده بود عالقه زیادی به شبکه های 
اجتماعی و فضای مجــازی دارد این بار بر خالف 
دفعات قبل ســکوت اختیار کــرد تا منتقدان از 
این ســکوت این گونه نتیجه گیــری کنند که 
مجیدی حرفی برای گفتــن ندارد. اقدام عجیب 
آقای سرمربی در آنفالو کردن تمام دوستانش در 
اینستاگرام هم از نکات جالب توجه بود که نشان 
می دهد مجیدی به چه ترتیبی زیر فشار قرار دارد.

جراحی بدون خونریزی»
همان طور که انتظار می رفت به محض بروز این 
اتفاقــات گمانه زنی های رســانه ای در خصوص 
برکنــاری احتمالــی مجیدی در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شد اما اکثریت قریب به اتفاق 
این گمانه زنی ها از سوی منابع خبری تکذیب شد 
تا مشخص شود هیچ یک از طرفین قصد ورود به 
جنجال پروسه برکناری را ندارند چون این اتفاق 

هزینه سنگینی برای آن ها به دنبال خواهد داشت.
حاال زمزمه هایی در کار است که احمد سعادتمند 
در تالش اســت بــدون خونریــزی و جنجال و 
درگیری همکاری خود با فرهاد مجیدی را پایان 

دهد تا نه تنها غرامتی پرداخت نکند 
بلکــه از مجیدی به عنوان دشــمن 

همیشگی 
همــــه  ا و

از  باشد  نداشته 
آن طــرف مجیدی 

هم در حال حاضر برنامه 
ای برای اســتعفا ندارد و 
عالقه مند است اگر قرار به 
تصمیم گیری در ارتباط با 
قطع همکاری باشد این 
اقدام به وی ابالغ شود 
تا بتواند حق و حقوق 
از  را  معوقــه خــود 
باشگاه تا پایان مدت 
مطالبه  قراردادش 

کند تا متضرر نشود.

اقدام عجیب 
آقای سرمربی 
در آنفالو کردن 
تمام دوستانش 
در اینستاگرام 
هم از نکات جالب 
توجه بود که نشان 
می دهد مجیدی 
به چه ترتیبی زیر 
فشار قرار دارد

بــــــــرش

واکنش سپاهان به پیشنهاد استقالل به قلعه نویی   ورزش:سیدعلی پزشک، سخنگوی باشگاه سپاهان پیرامون مذاکره باشگاه استقالل با قلعه نویی گفت:» از پیشنهاد مستقیم استقالل به قلعه نویی 
اطالعی نداریم و به نظر می رسد این موضوع شایعه سازی برای برهم زدن تمرکز تیم های سپاهان و استقالل هست، چون با شناختی که از آقای قلعه نویی داریم مطمئن هستیم تا زمانی که با هر باشگاهی قرارداد 
داشته اند کامالْ متعهد به قرارداد بوده و صرفاْ تمرکز خود را بر موفقیت تیم شان معطوف می کنند. قطعاْ مسئولین سپاهان و ایشان در فرصت مناسب برای ادامه همکاری ها در فصل آینده وارد مذاکره خواهند شد.«

سریع ترین مرد ایران:

مسئوالن فقط به فکر 
فوتبال هستند

گفت وگوی روز

روی کین؛ گزینه سرمربیگری 
آذربایجان

 مدافع لیورپول تا پایان
 فصل خانه نشین شد

 ورزش  ژوئل ماتیپ که در تساوی بدون گل 
لیورپول در خانــه اورتون از ناحیه پا مصدوم 
شد، به دلیل همین آسیب دیدگی نمی تواند در 
بازی های باقیمانده فصل جاری، سرخپوشان 
مرسی ســاید را همراهــی کند. ایــن مدافع 
کامرونی که در دقیقه 7۳ دربی  مرسی ساید 
به دلیــل مصدومیت جای خــود را به دژان 
الورن داد، جزو گزینه های نخســت یورگن 
کلوپ برای چیدمان خط دفاعی لیورپول بود، 
اما حاال این سرمربی آلمانی در غیاب او باید 

برنامه اش در این زمینه را تغییر دهد.

چهره ها

گفت وگوی روز

منهای فوتبال

ضد   حمله

 تیم فیلیپو اینزاگی 
به سری A صعود کرد

 ورزش  تیم دســته دومی تحــت هدایت 
مهاجم ســابق میالن جواز حضور در دسته 
اول فوتبال باشــگاهی ایتالیا را کســب کرد. 
 B بنونتو صدرنشــین جدول رده بندی سری
به عنوان نخســتین تیم از دسته دوم فوتبال 
ایتالیا جواز حضور در ســری A را کسب کرد. 
شــاگردان فیلیپو اینزاگی با ثبت یک رکورد 
موفق به کسب جواز صعود به باالترین سطح 
از فوتبال باشــگاه ایتالیا شــدند، چرا که در 
فاصله هفت هفتــه به پایان رقابت ها این کار 
را انجام دادند، کاری که آخرین بار توسط تیم 
آسکولی در فصل 7۸-۱977 صورت گرفت.

 »ُورو« برای ششمین بار 
سرمربی والنسیا شد

 ورزش   مربــی تیم فوتبال والنســیا برای 
ششــمین بار در دوران کاری خود به عنوان 
جانشین موقت سرمربیان اخراجی خفاش ها، 
هدایت ایــن تیم را برعهده گرفت. باشــگاه 
والنسیا اسپانیا پس از اخراج آلبرت سالدس، 
دســتیار او »ُورو« را به صــورت موقت مأمور 
هدایت تیم کرد. این ششمین باری است که 
ورو به عنوان جانشین موقت هدایت خفاش ها 
را برعهــده می گیرد و بــه همین دلیل برای 
والنسیایی ها کامالً شناخته شده است. مدیران 
والنســیا به تازگی سالدس را به دلیل کسب 

ضعیف  برکنار کردند.نتایــج 

ورزشورزش
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ورزش: ســریع ترین مرد ایــران می گوید: با 
بازگشــایی مجموعه های ورزشــی تمرکز و 
حساسیت مسئوالن به ســمت فوتبال رفت 
و به ســایر رشته ها از جمله المپیکی ها توجه 
الزم نشــد. ســریع ترین مرد ایران به شروع 
تمرینات خود پس از بازگشایی مجموعه های 
ورزشی اشــاره کرد و گفت: نزدیک به دو ماه 
اســت که ورزشگاه ها باز شده اند و من هم در 
ورزشــگاه آفتاب انقالب به صــورت انفرادی 
تمرین می کنــم. البته اردویی تقریباً ۱0 روزه 

در مشهد داشتم.

درخواست پنج مسابقه بین المللی»
تفتیان در مورد پایان قرارداد مربی فرانسوی 
خــود گفــت: از آنجایی که قــرارداد مربی ام 
تمام شــده بــا او در ارتباط نیســتم. تقریباً 
اواخر ســال گذشــته و پس از اردوی فرانسه 
بود که قراردادمان تمام شــد و هنوز قرارداد 
جدید نبســته ایم. درخواســت تمدید داده ام 

تا زیر نظــر مربی ام کار کنــم. از طرفی پنج 
مســابقه بین المللی هم در نظر دارم شرکت 
کنم. وی در مورد مســابقات برون مرزی مد 
نظر خود بیان کرد: مسابقات از 2۱ مرداد ماه 
شروع می شود و تا ۳0 شهریور ادامه دارد که 
در سطوح مختلف دایموند لیگ، ورلد چلنج و 

بین المللی است.

تمرکز مسئوالن روی فوتبال است»
این دونده در مورد تأثیر تعطیلی فعالیت های 
ورزشــی بر آمادگی و برنامه ریزی خود گفت: 
خیلی تأثیرگذار بود، به خصوص اینکه وقفه ای 
ســه ماهه و طوالنی مدت ایجاد شــد. عالوه 
بر این مســئوالن پس از بازگشایی باشگاه ها، 
برخالف تصورم بیشتر به فوتبال و شروع لیگ 
این رشته اهمیت دادند، در حالی که به سایر 
رشــته ها توجه الزم را از نظر بحث سالمتی، 
گرفتن تســت، برگزاری اردوها و سروسامان 

دادن به مسابقات نکردند.

شرایط تمرینی المپین ها را فراهم »
نکرده اند

ســریع ترین مرد ایران به شــرایط تمرینی 
ورزشکاران سایر کشــورها اشاره و بیان کرد: 
مــن با خیلی از رقبایم در کشــورهای دیگر 
ارتبــاط دارم و می دانم که شــرایط تمرینی 

برایشان فراهم شده است. 
آن ها در کمپ های ورزشــی ایزوله که از نظر 
بهداشــتی و تغذیه کنترل می شوند تمرین 
می کنند. در ورزش قهرمانی با یک ماه تمرین 
نمی توان چند مــاه تعطیلی را جبران کرد و 
به آمادگی رســید چون زمانبر است و باید با 
برنامه ریزی باشــد امــا در این زمینه ضعیف 
عمل شده و روی کار ما تأثیر گذاشته است. 
خیلی دوســت دارم که بازی هــای پاریس، 
بهترین المپیک دوران ورزشــی ام باشــد. به 
حضور در المپیک پاریس قطعاً فکر می کنم 
حتــی نیم نگاهی هــم به المپیــک 202۸ 

لس آنجلس دارم. 

گزارش خارجی 

امیرمحمد سلطان پور: زمانی که در سال 20۱۸ آرتور به بارسلونا پیوست، لیونل 
مسی اطالع بسیار کمی نسبت به او داشت. این هافبک برزیلی در آن زمان که به 
نیوکمپ آمد به شوخی گفت اینکه به بارسا پیوسته این شانس را به او می دهد که 

از نزدیک ببیند آیا واقعاً مسی از سیاره دیگری آمده است یا خیر!
وقتی مسی بازی او را دید تعجب کرد که چه شباهت های زیادی با هم تیمی سابق 
خود دارد. ستاره آرژانتینی دراین باره می گوید: »من شناخت زیادی نسبت به آرتور 
نداشتم اما شباهت زیادی به ژاوی دارد. بازی او مطمئن است و می توان در زمین به 
وی اطمینان کرد. او استایل بازی الماسیا را دارد و می داند چگونه پاس کوتاه بدهد 
و توپ را لو ندهد. آرتور خیلی سریع پویایی ترکیب تیم را فهمید و سبک بازی را 
متوجه شده است«.شاید بهترین نمونه تمجید از او را بتوان در شکل بازی بارسا پیدا 
کرد. هرگاه آرتور در زمین حضور داشت بارسلونا هم بهتر بازی می کرد. این حتی 
 سبب شد که خود ژاوی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.»من خودم را در آرتور می بینم(( .

 او خیلی سریع فکر می کند اما کارهای زیادی هست که هنوز باید انجام دهد. من 
زمانی که در بارسلونا بودم هر روز بهتر می شدم. اما آرتور بسیار بالغ به نظر می رسد. 

اصلی ترین اهمیت در میانه میدان این است که توپ را از دست ندهید؛ و او این کار 
را خیلی راحت انجام می دهد. من استعداد بسیار زیادی در او می بینم«.

اما آرتور این فرصت را از دســت داد تا بتواند در بارســلونا بهتر و بهتر شــود. روز 
دوشــنبه این خبر تأیید شد که آبی و اناری پوشــان او را با رقم 72 میلیون یورو 
به یوونتوس فروخته اند. مســلماً خود آرتور عالقه ای به رفتن نداشت و طرفداران 
بارســا هم نمی خواستند که او برود. به خصوص در این حالت که با میرالم پیانیچ 
معاوضه شــود. آرتور فصل خوبی پشت سر نگذاشت و در چند وقت اخیر به خاطر 
این شــایعات نقل و انتقاالتی تمرکزش را از دست داده بود. اما حتی اگر به دلیل 
ضعیف بازی کردنش بارسا او را فروخت میرالم پیانیچ بسیار بدتر از او در این فصل 
در یوونتوس بوده است. این هافبک بوسنیایی و ۳0 ساله به شکل کامالً مشخصی 
نتوانست خود را با فلسفه بازی تیم ساری هماهنگ کند و جای تعجب نبود که در 
فهرست مازاد قرار گرفت.این نقل و انتقال از لحاظ فوتبالی کامالً اشتباه بود اما نظر 
بارسا احتماالً بیشتر از لحاظ اقتصادی بوده است. کاتاالن ها اکنون بیشتر از اینکه 
نگران ساختن ترکیبی برای قهرمانی در اروپا باشند به فکر تنظیم وضعیت بودجه 
و درآمدهای خود هستند. آن ها در چند سال گذشته نزدیک به یک میلیارد یورو 
هزینه کرده اند و تنها پنج خرید آن ها موفق بوده است. این حرکت ها نه تنها سبب 
تأثیر روی باشگاه می شود بلکه باعث هدر رفتن مسی در سال های آخر فوتبالش نیز 
خواهد شد. بارسلونا شاید خود را فراتر از باشگاه لقب دهد، اما اکنون آن ها کمتر از 

چیزی هستند که مسی استحقاقش را دارد.

بارسلونا و حیف کردن آخرین سال های مسی
پیانیچ به جای آرتور؟

نامجو مطلق در گفت و گو با قدس:
بازی با سپاهان حیاتی است©

حمیدرضا عرب: مجیــد نامجو مطلق قصد دفاع 
کردن از عملکرد استقالل را ندارد اما مربی استقالل 
که درجریان بازی با سایپا جنب وجوش بسیاری لب 
خط داشت و تالش بسیاری کرد تا تیمش را به جلو 
فرا بخواند ، بر این باور است که غیبت تعداد زیادی از 
بازیکنان نقشی انکارناپذیر در از دست رفتن دو امتیاز 

دیگر داشته است. 

 قهرمانی در لیگ دیگر قطعًا نصیب شما »
نمی شود

باید ابراز تأسف کنم از نتیجه ای که بدست آمد. ما 
شایسته تســاوی نبودیم و دیدید با گل به خودی 
برد را از دست دادیم. احساس می کنم بچه ها قدری 
تمرکز ندارند. شاید فشار هایی از بیرون باشد که باید 

درباره اش بیشتر تحقیق کنیم. 

دلیل اصلی این شکست فشار های بیرونی است؟»
به هرحال فشــار هایی روی تیم مــا وجود دارد که 
نمی توانم آن را کتمان کنم اما شــما نگاه کنید به 
تعداد غایبان ما در این بازی. تعداد زیادی از بازیکنان 
ما مصدوم و محروم بودنــد. به هرحال مربی برای 
پیشبرد اهدافش در چنین تیم بزرگی نیازمند ابزار 
اســت. من نمی خواهم توجیه کنم اما بســیاری از 

بازیکنان خوبمان را در اختیار نداشتیم. 

فکر می کنید استقالل توان جبران امتیاز ها را »
داشته باشد؟

ما هنوز شانس کسب سهمیه داریم و باید خودمان را 
در لیگ جمع کنیم. اگر هم درلیگ به آن جایگاهی 
که مد نظرمان اســت نرســیم باید در جام حذفی 
مدعی باشیم. بازی ما با سپاهان اهمیت زیادی دارد. 
باید به زودی برای آن بازی برنامه ریزی کنیم. البته 
هنوز اعتقاد دارم اســتقالل می تواند رتبه مناسبی 
را در جدول لیگ برتر بدســت آورد و از همین راه 
سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده خود را قطعی کند.

نایب قهرمانی شاکر در رقابت ©
مجازی شمشیربازی

ورزش: در نظرسنجی رقابت های مجازی فدراسیون 
جهانی شمشیربازی در بخش جوانان، امیر حسین 
شاکر عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. در پایان 
رأی گیری برای معرفی چهره محبوب شمشــیرباز 
جوان جهان، امیر حســین شــاکر دارنده سه مدال 
جوانان و نوجوانان آسیا و مدال برنز جام جهانی جوانان 
جهان از ایران در فینال مقابل مارتین لیال از شیلی  
شکست خورد و به عنوان نایب قهرمان معرفی شد.

صالحی امیری: فدراسیون جهانی ©
جودو گروگانگیری می کند

ورزش: صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک 
ایران در خصوص پرونده شــکایت فدراسیون جودو 
گفت: »رفتار فدراسیون جهانی جودو سیاسی و خارج 
از دایره اخالقی بود، این فدراســیون به دنبال یک 
مأموریت سیاسی اســت«.صالحی امیری با اشاره به 
واکنش فدراسیون جهانی جودو گفت: »تا امروز سابقه 
نداشت یک فدراسیون جهانی وارد کار غیر حرفه ای 
شود، ورزشکار ما را گروگان کند ، مربی را اخراج کند 

و ورزشکار را وادار به تصمیمی کند که راضی نبود«.

طالی المپیکی کمیل قاسمی ©
هنوز رسمی نشده است

ورزش: در پی برخی شــایعات بــه وجود آمده در 
مورد مدال طالی المپیک کمیل قاسمی، فدراسیون 
کشــتی در این مــورد بیانیه ای را صــادر کرد. در 
بخشــی از این بیانیه آمده است:»IOC« در پاسخ به 
ایمیل کمیته ملی المپیک ایران اعالم نمود: آزمایش 
مجدد روی نمونه های المپیک لندن انجام شــده و 
برای تعیین نتایج نهایی این آزمایش ها، نیاز به زمان 
است و پس از طرح و تصویب در جلسه آینده هیئت 
اجرایی کمیته بین المللی المپیک برای اقدامات بعدی 
به فدراسیون جهانی کشتی برای تغییر رده بندی 
رســمی رقابت ها اعالم خواهد شد. امید است زمان 
بررسی اعمال در پیشگاه عدل الهی سربلند باشیم.

ورزش در سیما

هفته بیست و نهم سری آ ایتالیا
اینتر - برشا

      چهارشنبه 11 تیر- 22:00 زنده از شبکه ورزش 

هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس
منچستر سیتی _لیور پول

پنجشنبه 12 تیر- 23:45 زنده از شبکه سه 

هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس
وستهام - چلسی

      چهارشنبه 11 تیر- 00:23:45 زنده از شبکه سه 

 ورزش  اسطوره باشــگاه منچستریونایتد 
ممکن است هدایت تیم ملی فوتبال جمهوری 
آذربایجان را بر عهده بگیرد. روی کین در حال 
مذاکره با مسئوالن این فدراسیون برای قبول 
پست سرمربیگری تیم ملی فوتبال این کشور 
است. هافبک پیشین منچستریونایتد و تیم 
ملی فوتبال ایرلند، اصلی ترین گزینه مسئوالن 
فدراســیون فوتبال آذربایجان است. آن ها از 
اسطوره شیاطین ســرخ خواسته اند تا پاسخ 
پیشنهادهایشان را در 4۸ ساعت آینده بدهند. 
روی کین در حال حاضر به عنوان کارشناس با 
شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورتس« همکاری 

می کند.
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به کادر بهداشت و درمان رحم کنید  ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به افزایش موارد بروز و فوتی کووید19 در کشور و نوجوانان و جوانانی که 
موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند، گفت: اگر به خودتان رحم نمی کنید به کادر بهداشت و درمان رحم کنید؛ اگر پرسنل نباشند خودتان به مشکل خواهید خورد. در بازدیدم از شهر بوکان دیدم پرستاران در این 

بحران ماهی ۲۳۰ ساعت کار می کنند آن هم با آن شرایط سخت و پوشیدن لباس محافظتی.

در چین

نوع جدیدی از آنفلوانزای خوکی کشف شد©
مهر: به گزارش تلگراف، محققان چینی 
نوع جدیدی از آنفلوانزای خوکی را کشف 
کرده اند کــه می تواند به یک همه گیری 

منجر شود.
 PNASاین پژوهش در نشریه آمریکایی
منتشر شده اســت. این ویروس G4 نام 
دارد و از لحاظ ژنتیکی به H1N1 شباهت 

دارد که در ۲۰۰۹ میالدی به یک همه گیری منجر شد. به گفته محققان دانشگاه های 
چینی و مرکز کنترل بیماری و پیشگیری چین، این ویروس تمامی ویژگی های الزم 

برای سازگار کردن خود با ایجاد عفونت در میان انسان ها را دارد.
محققان بین ســال های ۲۰11 تا ۲۰1۸ میالدی ۳۰ هزار سواب بینی از خوک های 
1۰ سالخ خانه و یک بیمارستان دامپزشکی جمع آوری کردند. در مرحله بعد آن ها 
توانستند 1۷۹ ویروس آنفلوانزای خوکی را ایزوله کنند. بیشتر ویروس ها از یک نوع 

جدید بودند که از ۲۰1۶ میالدی میان خوک ها شایع شده است.
در مرحله بعد محققان آزمایش های مختلفی از جمله تست روی موش خرماها انجام 
دادند. در پژوهش درباره آنفلوانزا آزمایش های متعددی روی این حیوان انجام می شود، 
زیرا عالئمی که در بدن آن ها مشــاهده می شــود مانند تب، سرفه و عطسه در بدن 

انسان ها نیز به وجود می آید.
پژوهش ها نشان داد ویروس G4 عفونی است و در سلول های انسانی تکثیر می شود. 
در مقایسه با ویروس های دیگر، این نمونه به ایجاد عالئم شدیدتری در موش خرماها 
 G4 منجر شد. تســت ها نیز نشــان داد ابتال به آنفلوانزاهای فصلی افراد را در برابر
محافظت نمی کند. آزمایش های خون نشان داد در بدن 1۰.4 درصد از کارگرانی که به 

این آنفلوانزا مبتال شده بودند، آنتی بادی تولید شده است.
این ویروس از حیوانات به انسان ها منتقل شده اما هیچ شواهدی از انتقال انسان به 
انسان دیده نشده است. محققان نویسنده این پژوهش، خواهان انجام اقداماتی سریع 

برای رصد کارگرانی بودند که با خوک ها سروکار داشتند.

مشاغلی که بیشترین مرگ و میر کرونا را داشتند©
فارس: بــه گزارش دیلی میل، نتایج یک 
بررسی جدید نشان می دهد میزان مرگ 
و میر در اثر ابتال به کرونا در بین کارگران 
کارخانــه و نگهبانان امنیتی نســبت به 

پزشکان و پرستاران دو برابر بوده است.
آمارها حاکی اســت مرگ در اثر ابتال به 
کرونا در میان افرادی که کارگران کارخانه 

یا نگهبانان امنیتی بودند به میزان ۷4 نفر در هر 1۰۰ هزار نفر است. 
این پژوهش که در انگلیس صورت گرفته حاکی است در مورد پرستاران و پزشکان 
مرد نرخ مرگ و میر در اثر کرونا به رغم داشتن تماس نزدیک با بیماران، ۳۰ نفر در 
هر 1۰۰ هزار نفر بوده است. داده های امروز نشان داد مردانی که در کارخانه ها و یا به 
عنوان نگهبانان امنیتی کار می کنند، دو برابر بیشتر از کارمندان مراقبت های بهداشتی 

در طول شیوع بیماری کرونا در انگلیس جان خود را از دست داده اند.
سازمان سالمت انگلیس یادآور شد،  داده های کافی برای بررسی دقیق خطرناک ترین 
نوع مشــاغل برای زنان در طول همه گیری کرونا هنوز وجود ندارد و بررســی های 

بیشتری برای رسیدن به پاسخ درست نیاز است.

بازار داغ خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی

قیمت سالح گرم و سرد در شرایط کرونایی©
آنا: با داغ شــدن بازار اســتفاده از فضای 
مجازی، تجارت و بازرگانی هم به شبکه های 
اجتماعی ورود کرد تا جایی که پای تجارت 
اسلحه نیز به فضای مجازی باز شد؛ این در 
حالی اســت که براساس قوانین جمهوری 
اســالمی ایران خرید و فروش اسلحه جرم 
است و هرگونه حمل ســالح گرم و سرد، 

بدون مجوز از سوی مراکز قضایی و انتظامی خطای بزرگی محسوب می شود.

گانگسترهای مجازی»
با یک گشت ساده در شــبکه های اجتماعی با کانال هایی رو به رو می شوید که اقدام به 
فروش اسلحه سرد و گرم بدون هیچ محدودیت سنی و قیمت های متفاوت می کنند و 
مدعی هستند این سالح ها را به نقاط مختلف کشور ارسال می کنند. نکته جالب اینکه 
در کنار فروش اسلحه، اقدام به فروش وسایل خطرناک برای نوجوانان و جوانان می کنند 
و بیشترین مخاطب این کانال ها افرادی با سنین پایین هستند. ادمین های این کانال ها 
که به مشــتریان خود اسلحه و لوازم دفاع شــخصی واقعی مانند شوکر، گاز اشک آور، 
ِگالک، ُکلت، کالشینکف، ژ-۳، برنو، صدا خفه کن، دستبند فلزی و... می فروشند اغلب 
با پســت هایی تحریک آمیز برای فروش اسلحه های خود و استفاده از عباراتی نظیر »با 
تخفیف ویژه« به جذب ممبر و فروش تجهیزات می پردازند. با یک جست و جوی ساده 
می بینیم بیشتر اسلحه های بزرگ مانند کالشینکف و ژ-۳ به قیمت زیر ۲ میلیون تومان 
و اسلحه های کلت کمری، گالک و برنو حتی زیر یک میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد»
گردانندگان این کانال های تلگرامی در حالی به مشتریان خود اسلحه و لوازم دفاع شخصی 
می فروشــند که این سالح   ها گاهي در نزاع های خیابانی و توسط افراد غیرنظامی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
این ســالح ها به دو دسته مجوزدار و بدون مجوز تقسیم می شوند. سالح های مجوزدار، 
سالح هایی هستند که برای کاربردهایی همچون شکار، ورزش یا حفاظت از گله، تحت 
شــرایط خاص در اختیار افراد قرار می گیرند، با این حال این سالح ها نیز در بخشی از 
تیر اندازی های خیابانی به کار برده مي شوند؛ اما سالح های جنگی بدون مجوز، به وسیله 
قاچاقچیان ســالح از کشورهای همسایه وارد شده یا از تجهیزات به جا مانده از جنگ 
تحمیلی هستند. قیمت هر اسلحه از یک میلیون تومان شروع شده و به 5 میلیون تومان 
نیز می رســد، خرید فشنگ نیز جدا حساب می شود که بسته به نوع اسلحه و فشنگ، 
قیمت های متفاوتی دارد که فروشنده برای فرد خریدار ارسال می کند. البته قیمت سالح 
برای افرادی که دارای مجوز هستند کمتر است، همچنین بیشتر این اسلحه ها قاچاق 

هستند که از مرز های کشورمان گذشته و به دست فرد فروشنده رسیده است.

جلوگیری از خرید و فروش سالح»
موضوع برخورد با فروشندگان سالح در فضای مجازی آن قدر مهم است که رهبر معظم 
انقالب نیز در دیدار با فرماندهان برتر ناجا »جلوگیری از خرید و فروش سالح« را یکی از 
وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشور ها مانند آمریکا، خرید و 
فروش سالح به علت منافع مافیای کمپانی های اسلحه سازی آزاد است و برای مردم آن 
مشکل ســاز شده است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش 

سالح ممنوع است، باید جلو آن گرفته شود.
رهبر معظم انقالب ضمن تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سالح در فضای مجازی، 
گفتند: قاتل روحانِی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود 

منتشر کرده است که مقابله با این گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

با فروشندگان سالح سرد برخورد می کنیم»
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز درباره برخورد پلیس با سالح های 
گرم و قدرت نمایی با آن گفت: بارها تأکید کرده ایم ســالح و قدرت نمایی با سالح جزو 

خط قرمزهای ماست و در برخورد با آن با متخلفان تعارفی نداریم.
رحیمی گفت: به تازگی ما کنترل جرایم در فضای مجازی و به خصوص اسلحه را شدت 
بخشیدیم و در تالشیم فضای مجازی کنترل شود. در همین راستا نیز با افرادی که از این 

فضا برای اقدامات مجرمانه استفاده کنند، برخورد قاطعی می شود.

۳۰ درصد کشفیات سالح در فضای مجازی است»
سردارعلی ذوالقدری، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ هم در واکنش به فروش 
سالح در فضای مجازی گفت: از زمانی که مقام معظم رهبری دستور مقابله با قاچاق و 
خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی را صادر کردند، ما  اقدام های خود را افزایش داده و 
برخورد با مجرمان این حوزه را با شدت بیشتری پیگیری کردیم. سردار ذوالقدری تصریح 
کرد: ۳۰ درصد کشفیات ما در حوزه کشف سالح از طریق فضای مجازی صورت گرفت 

و اقدام های ما درخصوص مبارزه با قاچاق سالح کماکان ادامه دارد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   امروزه با گسترش 
اینترنت و فناوری ارتباطات، شکل و شمایل جنگ ها 
هم عوض شده است. اگر تا همین دو سه دهه پیش 
جنگ به منظور تصرف سرزمینی، تسلط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی بر کشوری با شمشیر، گلوله های 
توپ و سایر ادوات نظامی متعارف انجام می شد که با 
تلفات جانی و هزینه های مالی سنگین همراه بود اما 
حاال جنگ سایبری جای آن را گرفته است. جنگی 
که به سختی جنگ های گذشته نیست اما می تواند 
بی رحم تر باشد و به نرمی، جان های بیشتری را 
بستاند. شاید به همین خاطر باشد که برخی دولت ها 
الکترونیکی می کنند  میلیاردها دالر صرف جنگ 
ارتباطی،  به زیرساخت های نظامی، سامانه های  تا 
اقتصادی و فرهنگی کشورهای دیگر ضربه بزنند 
و این گونه به اهدافشان برسند. بر این اساس هر 
کشور یا شخصی که زیرساخت های حیاتی اش بیشتر 
به فناوری دیجیتال وابسته باشد احتمال اینکه در 
حمالت سایبری تحت آسیب باشد، بیشتر است. به 
عبارت دیگر ارتش و نظام یک کشور هدف اصلی 
هر عملیات جنگ سایبری است؛ اما هر کسی که 
به فناوری دیجیتالی وابسته باشد می تواند در معرض 

خطر چنین حمالتی قرار گیرد. 
حمله هــای الکترونیکی تا به حال در کشــورهای 
بسیاری از جمله کشــورمان رخ داده است. محمد 
جواد آذری جهرمی چهــارم تیر 1۳۹۸ در صفحه 
توییترش نوشــته بود: »مدت هاست ما با تروریسم 
سایبری -مثل استاکس نت- و یکجانبه گرایی -مثل 
تحریم ها- مواجهیم. نه یک حمله، بلکه در ســال 
گذشــته ۳۳ میلیون حمله را با ســپر دژفا خنثی 
کردیم. حمله موفقی از آن ها صورت نگرفته، هرچند 

تالش های زیادی می کنند«.
همچنیــن وزرای امورخارجــه و نفت کشــورمان 
چندی پیش درباره حمله های ســایبری آمریکا به 
زیرســاخت های ایران صحبت کردند. محمدجواد 
ظریف در برنامه »Meet the Press« شــبکه خبری 
ان بی ســی آمریکا گفته بود: »ایاالت متحده جنگ 
سایبری را با حمله به تأسیسات هسته ای ما به طریق 
خطرناک و غیرمسئوالنه ای آغاز کرد که می توانست 

جان میلیون ها انسان را بگیرد«.
 بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز با اشاره به اینکه »متأسفانه 
آمریکا جنگ سایبری را علیه کشورهای دیگر آغاز 
کرده« خطاب به تمامی شــرکت ها و تأسیســات 
صنعت نفت، تأکید می کند: باید در برابر تهدیدهای 
فیزیکی و سایبری ایجاد شده، تمهیدات مدیریتی، 
فنی و عملیاتی الزم برای حفاظت از تأسیســات و 
سرمایه های فیزیکی صنعت نفت و هوشیاری کامل 

داشته باشیم. 
از ایــن رو، امنیــت ســایبری یکــی از مهم ترین 
چالش های پیش رو در فضای سایبر است؛ فضایی 
که به باور کارشناســان فراتر از مرزهای جغرافیایی 
کشورهاست و در صورت غفلت، به راحتی درنوردیده 
می شود. بر این اساس، تأمین و حفظ امنیت فضای 
سایبری در کنار حفظ مرزهای آبی، خاکی، هوایی و 

فضایی کشورها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
با این همه پرسش این اســت که روند حمله های 
الکترونیکی به کشور چگونه است؟ چه سازوکاری 
در حال حاضر برای مقابله با حمله های ســایبری و 

صیانت از اطالعات ســازمان ها، شرکت ها و کاربران 
وجود دارد و ســرانجام اینکه شرکت ها، سازمان ها 
و دســتگاه ها برای حفظ داده ها و اطالعات خود و 

کاربرانشان تا چه اندازه اهتمام دارند؟ 

نشت اطالعات باال نیست»
سید ابوالحسن فیروزآبادی، 
دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی کشــور در پاسخ به 
قدس می گوید: در حفاظت 
از داده هــا و اطالعــات هر 

دستگاه یا ســازمانی باالترین مقام آن دستگاه و یا 
سازمان، مسئولیت دارد و این یک اصل کلی است، 
ضمن اینکه طبق سند شورای عالی فضای مجازی، 
حوزه های امنیتی هم تقســیم و مشخص شده چه 

دستگاهی باید در امنیت کدام بخش ها کمک کند.
وی در خصوص حجم حمالت سایبری به دستگاه ها 
و مؤسسات ایرانی می گوید: بسیاری از مواردی که 
مطرح می شود واقعیت خارجی ندارند. یعنی بیشتر 
غوغاســت و با هدف سیاسی انجام می گیرد تا این 
گونه تلقی شود اطالعات زیادی از شهروندان ایرانی 
لو می رود. اما به هرحال در فضای مجازی حمالت 
سایبری رخ می دهد و بعضی از داده ها مورد تعرض 
قرار می گیرد و این مشکلی است که گریبانگیر همه 
کشورهاست، اما مواردی که به تازگی درزمینه نشت 
اطالعات در کشور مطرح می شود باید گفت بسیاری 
از آن ها سرویس برخط سامانه ندارند یا بعضی شان 
اصالً به صورت هک یا حمله نبوده اســت. یعنی از 
طریق عامل داخلی در مؤسسه و یا شرکت، اطالعات 
را به بیرون بردند که البته تفاوتی نمی کند؛ این نشان 

می دهد که سیستم حفاظتی آن مؤسسات ضعیف 
بوده که چنین اتفاقی افتاده و فرد توانسته اطالعات 

را خارج کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی از افزایش حمله های 
سایبری به زیرساخت های کشور در سال های اخیر 
خبر می دهد و می گوید: علتش هم این اســت که 
تعداد مؤسســات بزرگ به ویژه بانک ها در کشــور 
افزایش یافته. ما در مرکز ملی تدابیری را پیش بینی 
کرده ایم تا حفاظت بهتری برای امنیت داده ها فراهم 
شود. البته در این خصوص هم دستگاه ها مسئولیت 
دارند، بنابراین امیدواریم تعداد حمله ها روند کاهشی 
پیدا کنــد. فیروزآبادی در مجموع میزان نشــت 
اطالعات در کشــور را به نسبت گذشته باال ارزیابی 
نمی کند و می گوید: دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها 
در توجه به امنیت اطالعات شــدت و ضعف دارند. 
بعضی ســازمان ها در حد خوبی قرار دارند و برخی 
دســتگاه ها هم باید کارهای بیشتری انجام دهند. 
به هرحال مرکز ملی فضای مجازی پیگیر اســت 
حفاظت دستگاه ها از داده ها به سطح امنیتی مناسب 

و مد نظر برسد. 
وی در پاســخ به این پرســش که به هرحال هر از 
گاهی شنیده می شــود اطالعات کاربران شرکت یا 
دستگاهی لو رفته، با توجه به اینکه مسئولیت حفظ 
اطالعات کاربران با این مؤسسه ها و دستگاه هاست 
چه برخوردی با آن ها  می شود، می گوید: در سطوح 
مختلف برخوردهــای الزم صورت می گیرد. ما االن 
مواردی داریم که تعدادی در این زمینه بازداشــت 
شــده اند و تخلفات تعدادی هم در سطح حفاظتی 
در دســت بررسی است و این سیاست را در سطوح 
مختلف ادامه می دهیم. البته اتفاقاتی هم که افتاده 

بیشتر در سطح شرکت های پیمانکاری بوده؛ چون 
سازمان ها بیشتر کارهای خود را از طریق آن ها انجام 
می دهند که منجر به دستگیری بعضی ها شده است. 
فیروزآبادی همچنین چندی پیش در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه دوران این باور که 
صرفاً دولت و حکومت حافظ امنیت باشــند به سر 
آمده، گفته بــود: امنیت تعریف جدیدی در فضای 
سایبر پیدا کرده که بر اساس آن امنیت با مشارکت 

مردم تحقق یافتنی است.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در همین زمینه 
می افزاید: در حوزه امنیت فضای ســایبری شکافی 
مطرح می شود به نام شکاف دفاع و هجوم، که باید 
مورد توجه انجمن ها و دانشگاه ها قرار گیرد. در این 
شکاف دفاع بسیار پرهزینه و هجوم کم هزینه است و 
هجوم می تواند توسط افراد گمنام صورت گرفته و با 
هزینه کم، خسارت های سنگین وارد کند. بر همین 
اساس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه ششم به 
 ICT مجلس پیشــنهاد کرد 15 درصد پروژه های

کشور باید به امنیت اختصاص یابد.

 باید مجازات های سنگینی »
در نظر گرفته شود

داود زارعیــان، معاون امور 
مشتریان شرکت مخابرات 
ایران هم در پاسخ به قدس 
وقتی سیســتم  می گوید: 
 ســرور دیتا یا نــرم افزار 

ســی. آر. ام یا همان مدیریت ارتباط با مشتری 
طراحی می شــود، ســه چهار نــوع هزینه دارد 
که اگر در هر یک از این بخش ها کم گذاشــته 

شود آسیب خواهد بود. نخستین هزینه مربوط 
به حوزه ســخت افزاری اســت؛ اینکه شرکت یا 
ســازمانی تجهیزات الزم مثل سرور، کامپیوتر 
و... را خریداری کند. دومین هزینه هم به حوزه 
برنامه ریزی ها و اجــرا برمی گردد. هزینه بعدی 
مربوط به نرم افزارهایی اســت که یک مجموعه 
را کارآمد می کند. امــا چهارمین هزینه مربوط 
به امنیت می شــود. اگر کســی سرورسنتر و یا 
ســی.آر. ام یا همان ارتباط مشتری را راه اندازی 
می کند باید این چهــار هزینه را همزمان با هم 
درنظر بگیــرد و اگر غیر از این باشــد مطمئناً 
آســیب جدی می بیند؛ یعنی اگر سخت افزار بد 
باشــد و یا به بخش امنیت داده ها  توجه نشود 
آسیب وارد می شود. متأسفانه برخی از شرکت ها 
به دلیــل کمبود بودجه و اعتباراتی که دارند در 
مــورد چهارم که مربوط بــه امنیت یا حفاظت 
از داده هاســت کم کاری می کننــد. گاهی اتفاق 
می افتد شاهد نشــت اطالعات هستیم، ضمن 
اینکه گاهی هکرهای حرفه ای و یا سوءاستفاده 
یک فرد یا کارشناس مطلع همان سیستم موجب 

لو رفتن اطالعات می شود.
وی وضعیت کشــور در بخش امنیت اطالعات 
دستگاه ها و داده های کاربران را نسبت به سطح 
جهانی، خــوب ارزیابی می کند و می گوید: البته 
گاه اتفاقاتــی می افتــد و اطالعاتــی لو می رود 
که خیلی ارزشــمند و انحصاری نیستند؛ مثل 
نشت مشخصات فردی، شماره تلفن یا کد ملی 
اشخاص که ما ایرانیان تقریباً در جاهای مختلف 
این اطالعات را ارائه می کنیم؛ اما اطالعات بسیار 
اساســی هیچ وقت درز پیدا نکــرده و االن هم 
دستگاه ها و مؤسســات از نظر امنیت اطالعات 
رونــد رو به رشــدی دارند. با توجــه به حداقل 
آشــنایی که من از چند سیستم دارم، می توانم 

ادعا کنم امنیت سیستم ها در حال رشد است. 
وی نیز اگرچه معتقد است حفظ اطالعات در پایه 
نخست به عهده دستگاه هاست اما می گوید: با این 
وجود باید مقررات باالدستی صیانت از اطالعات 
وجود داشته باشد تا اجبارها و اقدامات بیشتری 
را برای کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، 

پیش بینی کند. 
در واقع باید مجازات های ســنگینی برای توجه 
نکردن شرکت ها و ســازمان ها به بخش امنیت 
داده ها وجود داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد 
مطمئنــاً می توان اطالعات کاربران را مدیریت و 

کنترل کرد.
وی با اشــاره به اینکه مجــازات متخلفانی که 
اطالعات کاربــران را لو می دهند در مرحله دوم 
اهمیت قــرار دارد، می گوید: ابتــدا باید قوانین 
و مقررات ســخت گیرانه ای برای کسانی که در 
این حوزه ها فعالیت می کنند داشــته باشیم تا 
همان طور که مؤسســات و دستگاه ها به خرید 
ســخت افزار، نرم افزار و نیروی انســانی اهمیت 
می دهند برای تقویت سیستم امنیتی و کیفیت 
سیســتم نیز اهمیت قائل شــوند؛ چون زمانی 
بخش امنیت، اولویت دوم شرکت ها بوده است. 
البته االن سازمان های بزرگ و مهم مثل بانک ها 

تمام تالششان را در این حوزه می کنند.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

ویروس کرونا خود به خود از بین نمی رود
ایسنا: مســعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی در 
پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر احتمال از بین رفتن خودبه خود 
ویروس کووید 1۹، گفت: این اظهــارات صحت ندارد. ویروس 
کرونــا از بین نمی رود، بلکه زمانی که ۳۰ تا ۷۰ درصد جمعیت 
جهان به آن مبتال شــوند به بیماری بومی دنیا تبدیل می شود؛ 

مثل سینوزیت یا گلودرد چرکی و یا عفونت ادراری.

مراکز علمی کاربردی حق تعدیل نیرو ندارند
ایسنا: دکتــر محمد حسین امید، رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
گفت: متأســفانه برخی مراکز علمی کاربردی به بهانه شیوع کرونا 
تعدیل نیرو کرده اند. البته تعداد کارکنان مراکز علمی کاربردی تابع 
شرایط خاصی است و ممکن است برخی مراکز اعالم کنند براساس 
چارچوب، دانشگاه می خواهد نیروهای خود را کاهش دهد اما نباید 

این تعدیل گسترده و به دلیل شیوع ویروس کرونا باشد.

گردشگری

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:
 بدهی سفرهای هوایی 

به ۶۰ میلیارد تومان رسید
 ایســنا    رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران می گوید: با 
گذشت پنج ماه از لغو سفرها پس از شیوع کرونا، 
هنوز بخشــی از بدهی شرکت های هواپیمایی به 
مردم و آژانس های مسافرتی برگردانده نشده است.

حرمــت اهلل رفیعــی اضافــه کــرد: برخی از 
ایرالین هــای داخلی و خارجی از بیم اینکه قوه 
قضائیه وارد موضوع شود، بخشی از بدهی شان 
را تســویه کردند و میزان این بدهی اکنون به 
۶۰ میلیارد تومان رســیده است. بیشتر بدهی 
ایرالین های داخلی پرداخت شده و شرکت های 
هواپیمایــی خارجــی هم حدود ســه چهارم 
بدهی هایی که به دنبال لغو ســفرها با شــیوع 

ویروس کرونا داشتند را پرداخته اند.
رفیعی دربــاره بدهی هتل ها نیز گفت: هتل های 
داخلــی تقریباً بدهی ندارند و شــکایتی مطرح 
نیست. بیشــترین بدهی ها مربوط به هتل های 

خارج از کشور است.

محیط زیست

یک مدیر سازمان جنگل ها عنوان کرد
آتش سوزی ۴۰ هزار هکتاری 

جنگل ها و مراتع 
 ایسنا    سازمان فضایی ایران گزارشی از وضعیت 
آتش سوزی های جنگلی و مرتعی در کشور طی 
یک ماه اخیر منتشــر کرده است. بر اساس این 
گزارش در خرداد ســال جاری بیش از 4۰ هزار 
هکتار از جنگل ها و مراتع درگیر آتش سوزی بودند. 
رضا بیانی، مدیرکل دفتر مهندســی و مطالعات 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به 
اینکه ما منکر افزایش آتش سوزی ها در کشور طی 
یک ماه اخیر نیستیم، گفت: آمار سازمان فضایی 
درباره آتش ســوزی جنگل ها و مراتع در کشــور 
»کلی« اســت و به هیچ عنــوان وجهه تخصصی 
ندارد. آتش سوزی در زمین های کشاورزی، اراضی 
بایر و آتش سوزی های سطحی باید در این تصاویر 

مشخص شوند.
به گفتــه بیانــی، آمــار ســازمان جنگل ها از 
آتش ســوزی های جنگلی در سال گذشته ۳هزار 
هکتار اســت و نمی توان ادعا کرد 4۰ هزار هکتار 
از جنگل ها و مراتع کشور طی یک ماه سوخته اند.

بهداشت و درمان

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
۴۰ هزار پزشک عمومی حتی 
یک نسخه هم صادر نکرده اند!

 برنا    رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
بیشتر پزشــکان عمومی پس از پایان دوره خود 
خواستار اخذ تخصص هستند. اختالف دریافت ها 
بین این دو فراوان است. در صورت کاهش اختالف 
دریافت ها مشکالت برطرف و پزشک خانواده در 
میان مدت محقق می شود. برای مثال اگر چهار تا 
پنج سال روی این طرح برنامه ریزی شود می توان 

پزشک خانواده را در کشور اجرایی کرد.
حسینعلی شهریاری افزود: طبق آمارها 4۰ هزارنفر 
از پزشکان عمومی تاکنون حتی یک نسخه هم 
صادر نکرده اند. این جمعیت معلوم نیست از کشور 

خارج شده یا در مشاغل دیگر فعال هستند.
وی گفت: به همین دلیل تاکنون نتوانسته ایم از 
ظرفیت پزشکان عمومی اســتفاده کنیم. دولت 
برای پرورش آنان سرمایه گذاری کرده و این افراد 
نیز سالیان طوالنی زحمت کشیده اند اما در زمینه 
جذب پزشــکان عمومی و بهره برداری از خدمات 

آن ها موفق عمل نکرده ایم.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت خبر داد
 موفقیت واکسن ایرانی کرونا 

در تست مدل حیوانی
 تسنیم    وزیر بهداشــت گفت: واکسن ایرانی 
کرونا تست مدل های حیوانی خود را با موفقیت 

گذرانده است.
ســعید نمکی در مراســم افتتاحیــه دومین 
نمایشــگاه فارمکــس گفت: ما در ســاخت 
واکسن گام های مؤثری برداشته ایم. بسیاری از 
دانشمندان ایران به سرعت در ساخت واکسن 
کووید 1۹ گام های تندی برداشــته اند و امروز 
واکسن ایرانی کرونا تست مدل های حیوانی را 

با موفقیت پاس کرده است.
وی گفت: کووید 1۹ گرچه بال بود اما درس های 
بزرگی به دنیا آموخت و درس نخست این بود که 
دریافتیم ما باوجود آگاهی به بسیاری از مسائل، 
ناآگاه هستیم و دومین درس اینکه برخی کشورها 
به رغم بضاعت های موجــود، خیلی هم بضاعت 
ندارند و کشورهایی مثل ایران باوجود بستن مرزها 
می توانند به مســیر خود ادامه دهند و در دریای 

بزرگ اقتصادی دنیا شنا کنند. 

خانه و خانواده

مرکز پژوهش های مجلس:
نرخ تولد در سال ۹۸ به کمترین 

میزان در ۱۰ سال اخیر رسید
 ایرنا    دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد: نرخ 
تولد در ســال ۹۸ در مقایســه با سال 1۳۹۳، 

کاهش ۲۲ درصدی نشان می دهد.
در این گزارش آمده به رغم ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ از سوی مقام 
معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششــم 
توســعه به برنامه ریزی در راستای افزایش نرخ 
بــاروری کل به بیــش از ۲.5 فرزند، همچنان 
در سطوح قانون گذاری و اجرایی کشور فقدان 
برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند برای حل این 

مسئله مهم و راهبردی مشهود است.
این در حالی است که براساس داده های سازمان 
ثبت احوال در ســال ۹۸، یک میلیون و 1۹۶ 
هزار و 1۳5 مورد تولد به وقوع پیوســته که در 
مقایسه با سال 1۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش نشان 
می دهد که کمترین میزان والدت در 1۰ سال 

اخیر است.

فراسو

برداشت آزاد
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اقدام علیه فرزندآوری
خانه ملت: امیرحســین بانکی پور، نماینــده مردم اصفهان در 
مجلس شــورای اسالمی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر قطع 
یارانه نوزادان تازه متولد شده ، گفت: صداهایی که از دولت شنیده 
می شــود به ویژه در موضوع جمعیت، مطابق با سیاســت های 
ابالغی رهبر معظم انقالب نیست. این مصوبه تصمیم نابخردانه ای 

است و نباید در چنین شرایطی چنین تصمیم غلطی را بگیرند.

طرح زوج و فرد در مدارس در همه جا جواب نمی دهد
خانه ملت: رضا حاجی پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
بــا بیان اینکه طــرح زوج و فرد در مــدارس برای همه جای 
کشــور نمی تواند مفید باشــد، گفت: در برخی مناطق، حتی 
تلفن همراه نیز آنتن ندارد چه رســد به اینترنت تلفن همراه. 
وزارت آموزش و پرورش نمی تواند برای همه مناطق کشور یک 

نسخه واحد بپیچد.

برف پشت بام ما را پاک کنید!
میزان: مهــدی ولی پور، رئیس ســازمان امــداد و نجات 
می گوید: ما باید گزارش مســتمر درباره همه امور و خرید ها 
به مردم و خیران ارائه دهیم که این مســئله سبب افزایش 
سطح توقع مردم می شود. متأسفانه گاهی شاهد بودیم مردم 
از نیرو های امدادی ما توقع داشــتند برف حیاط و پشت بام 

خانه هایشان را پاک کنند.

فعالیت بیش از 7۰۰ گلفروش بی جواز در فضای مجازی
میزان: اکبر شــاهرخی، رئیس اتحادیه گل و گیاه گفت: 
با توجه به شــیوع کرونا و کاهش درآمد، حدود ۷۰ تا ۸۰ 
گل فروشــی در تهران برای تغییر شغل اقدام کردند و در 
کنار آن گل فروشی های بدون مجوز در فضای مجازی در 
حال فعالیت اند که تعدادشــان به بیش از ۷۰۰ فروشــگاه 

می رسد.

کارشناسان از ضرورت آمادگی سازمان ها برای مبارزه با حمله های سایبری می گویند

دفاع از امنیت مجازی
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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 حی یا قیوم

مقام صهیونیست: واشنگتن برای طرح الحاق چراغ سبز نداده است

هنیه: هدف اسرائیل اخراج فلسطینی ها ست
  جهان  رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی تصریح 
کرد رژیم صهیونیستی از اجرای طرح اشغال به دنبال تحقق 
سه هدف است. به گزارش آناتولی، اسماعیل هنیه افزود: هدف 
نخست تأکید بر کشور صهیونیستی طبق چیزی است که در 
قانون ناسیونالیسم کنست مصوب سال 2018 آمده است. این 
قانون به معنای اخراج ملت فلسطین از خاک خود است. هنیه 
درباره هدف دوم گفت: الحــاق ۳0 درصد از کرانه باختری و 
اجرای طرح قدس بزرگ به طوری که قدس شــرقی و غربی 
پایتخت یکپارچه اسرائیل باشد. هنیه در ادامه گفت: هدف سوم 
جلوگیری از ایجاد هر گونه کشور یا موجودیت فلسطینی است. 
رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه گفت: فلسطین با یک 
نبرد سه بعدی مواجه است که بعد نخست آن سیاسی است؛ 
به این معنا که تالش هایی برای کنار زدن مسئله فلسطین از 
سوی صهیونیست ها و دولت آمریکا صورت می گیرد. بعد دوم 
نظامی و امنیتی است. ملت ما در معرض تجاوزهای پی در پی 
ارتش اشغالگر اسرائیل قرار دارد. سه جنگ زیانباری را که غزه 
شاهد آن بود، تجربه کردیم. در کمتر از پنج سال هزاران کشته 
و زخمی دادیم و هزاران خانه ویرانه شد. هنیه با اشاره به بُعد 
سوم نبرد گفت: این بعد اقتصادی است. او گفت: فلسطینی ها 
با یک محاصره اقتصادی مواجه هستند و هر سه بعد این حمله 

تأثیر بسزایی به ویژه بر اوضاع معیشتی نوار غزه داشته است. 
در همین حال، گزارش ها حاکی اســت طرح اشــغال کرانه 
باختــری به علت بروز برخی اختالفات به احتمال زیاد امروز 
اجرایی نخواهد شد. به گزارش فارس، طبق اظهارات پیشین 
مقام های صهیونیســتی، قرار بر این بود امروز یکم جوالی، 
اشــغال کرانه باختری آغاز شود. خبرنگار روسیا الیوم در این 
زمینه گزارش داد: رایزنی ها میان تل آویو و واشــنگتن ادامه 
دارد؛ امــا به گفته برخی منابع و به احتمال زیاد، اجرای این 
طرح بــه زمان دیگری موکول می شــود. به گفته خبرنگار، 
علــت این امر وجود اختالف های گســترده در کابینه رژیم 

صهیونیستی و دولت آمریکا به نظر می رسد.
در همین زمینه، زئیو اِلکین، وزیر منابع آبی و آموزش عالی 
رژیم صهیونیســتی دیروز احتمال اجرای بخش اعظم طرح 
اشغال ۳0 درصدی کرانه باختری در تاریخ امروز را رد کرد. به 
نوشته رویترز، اِلکین در یک مصاحبه رادیویی گفت: اسرائیل 
هنوز چراغ ســبزی که می خواهد را از واشنگتن برای اجرای 
الحاق دریافت نکرده است. بنی گانتز، وزیر جنگ و نخست وزیر 
چرخشــی توافق کابینه ائتالفی تل آویو نیز در عقب نشینی 
آشکاری گفت: تاریخ یکم جوالی )امروز( روز مقدسی نیست و 

با روزهای دیگر برای اجرای طرح اشغال فرقی ندارد!

العهد: یک نماینده عراقی با اعــالم نارضایتی از 
عملکرد نخســت وزیر عراق از قصــد نمایندگان 
عراقی برای دعــوت از وی برای حضور در پارلمان 

و پاسخگویی به برخی سؤاالت خبر داد.
المســیره: جنبش انصاراهلل با صدور بیانیه ای به 
شهادت رساندن چند عضو خانواده آل سبیعان، یک 
خانواده با نفوذ یمنی را تبریک گفت و تأکید کرد 

این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.

ماهاتیر محمد:
تمام اسرائیل بر خاک فلسطین ©

بنا شده است
نخســت وزیر  المیادین: 
پیشین مالزی ضمن اعالم 
»اســرائیل«  تمــام  اینکه 
از طریق تســلط بر خاک 
فلسطین بنا شــده، گفت: 

مالزی هیچ زمانی اســرائیل را به رسمیت نخواهد 
شــناخت. ماهاتیــر محمد اعالم کرد کشــورش 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد می کند 
و اعالم قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی را 
غیرقانونی می داند. وی افزود: اعالم قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل رفتاری غیرقانونی است که با قانون 
بین المللی و تمام قوانین در تعارض است؛ در هیچ 
جایی کسی نمی تواند بر اراضی دیگری مسلط شود 

و ادعا کند ملک او است. 

بلومبرگ بررسی کرد
 حضور ترامپ در کاخ سفید ©

به نفع چین است
جهان: پایگاه اینترنتی بلومبرگ، در تحلیلی با اشاره 
به سیاست های ترامپ، انتخاب دوباره وی را به نفع 
چین دانســت. این پایگاه نوشــت: شاید دلیل این 
مسئله آن باشد که مقام های چینی موضوعی را که 
کتاب جدید »جان بولتون« مشاور سابق امنیت ملی 
ترامپ پررنگ می کند، دریافته اند و آن آسیبی است 
که ترامپ در حال وارد آوردن بر قدرت آمریکاست. 
بنا به این تحلیل، در ماه نوامبر جهان در موقعیتی 
متزلزل تر نســبت به هر زمان دیگری قرار خواهد 
داشت. احتماالً موج دوم کرونا هم در همین برهه از 
راه خواهد رسید و همچنین آمریکا در رقابت مارپیچ 

خود با چین بیشتر غرق خواهد شد.
بلومبرگ می افزاید: این شرایط یادآور دوره شکننده 
پس از جنگ جهانی دوم است؛ هنگامی که طبیعت 
در شــکل یک زمستان سخت اروپایی و ژئوپلتیک 
در قالب توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی با هم 
ترکیب شدند تا امید های جهانی برای ثبات، سعادت 
و صلح را تهدید کنند. بلومبرگ در ادامه دو دلیل در 
این زمینه مطرح کرده است. نخست اینکه راهبرد 
برای رقابت طوالنی با چین نیازمند درجه ای از نظم 
و ثبات است که ترامپ نشان داده توان ایجاد آن را 
ندارد و دوم اینکه دوره دوم ترامپ به معنای شکاف 
بیشــتر و تضعیف اتحاد کشور هایی است که برای 
چنین هدفی و مقابله با خطر های دیگر علیه نظم 

بین المللی نیاز است.
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تهدید نشد، تطمیع
 آمریکا »اس 400« 
را از آنکارا می خرد

فارس: مسئوالن آمریکایی که از تهدید به 
تحریم ترکیه بــرای منصرف کردن آن از 
راه اندازی سامانه پدافند موشکی روسی به 
جایی نرسیدند، اکنون در حال آماده سازی 
طرحی برای خرید همین سامانه از آنکارا 
هستند. ســناتور »جان تون« متممی را 
بــرای الیحه بودجه نظامی 2021 آمریکا 
پیشــنهاد کرده که ذیل آن، واشــنگتن 
می تواند ســامانه پدافنــدی »اس۴00« 
ساخت روسیه را از ترکیه خریداری کند. 
گفته می شود این طرح با هدف پایان دادن 
به بن بســت سیاســی و دیپلماتیک بین 

واشنگتن و آنکارا پیشنهاد شده است.

بازی پیچیده و خطرناک »غنی« با »تهران«©
یکی از نمایندگان مجلس، چند روز پیشــتر حرف از طرحی زد که بر مبنای آن، می باید 
طی یک ســال آینده، تمامی مهاجران غیرقانونی از ایران اخراج شوند. طبق اظهارات این 
نماینده، نظر به ضرورت تقویت قوانین مرزی و نیز اهمیت رعایت حاکمیت قوانین ایران، 
برنامه ریزی شده است مهاجران یاد شده طی دو دوره 6 ماهه به کشور خود بازگردانده شده 
و متعاقب آن، از ورود هرگونه مهاجر غیرقانونی به کشور جلوگیری شود. اینکه خبری تا این 
درجه از اهمیت آن هم در روزهایی که اخبار افغانستان بسیار داغ است، چرا به رأس اخبار 

خبرگزاری ها، مطبوعات و صدا و سیما راه نمی یابد دالیل پیچیده ای دارد.
در وهله نخست ممکن است بسیاری از ناظران مسائل منطقه این تهدید را نوعی واکنش 
در برابر شیطنت های رسانه ای اخیر ارگ ریاست جمهوری افغانستان تلقی کرده و از امکان 
عملی شدن آن ناامید باشند. برعکس گروهی آن را کامالً جدی می دانند اما برای اینکه در 
این اوضاع، هیزم بر این آتش نریزند، ترجیح داده اند آن را در سکوت برگزار کنند؛ مبادا گزک 
به دســت مخالفان داده و آن ها را در جبهه رسانه ای تازه ای بشورانند. جمعی دیگر نگران 
سوءاســتفاده دولت کابل از آن و وقوع واکنشی نابهنجارند؛ چرا که تجربه نشان داده کابل 
به سبب درگیری همزمان با مشکالتی کمرشکن که هر یک قادر است دولتی سالم و سرپا 
را نابود و سرنگون کند، در برخورد با وقایع پیرامونی خویش، تصمیمات بهینه و در جهت 
 منافع ملی نمی گیرد؛ به طوری که در کمال حیرت شنیده می شود گاه یک مقام بسیار مهم و 
عالی رتبه، تنها به واســطه یک یادداشت در پای پست فیس بوکش، رفتاری از خود نشان 

می دهد که همه دوستان و حتی دشمنان این کشور را  حیران می کند.
باید پذیرفت در ماجرای مهاجران افغانستانی در ایران و بازگشتشان، نگاه دو کشور و منافع 
آن ها در جاهایی همسو و در جاهایی کامالً مخالف یکدیگر است. بخشی از دولت در کابل 
دارد بازی را به سمتی می برد که هم از پیشگیری و هم عدم پیشگیری تردد مسافران قاچاق 
به ایران، دولت افغانستان سود می برد. اگر مرزها مطابق تمایل و تفاهم دو طرف محکم شوند، 
جوانان افغانی که تنها دو راه برای زنده ماندن دارند، یعنی برای کار به ایران یا پاکستان رفتن، 
واقعاً مستأصل می مانند. اقتصاد کشور با وجود کرونا، آغاز کوچ نیروهای خارجی، قدرتمند 
شدن طالبان و افزایش حمالت آن ها، به شدت ضعیف شده و اگر نیروی کار در داخل بماند، 
عمالً با مرگ بر اثر گرســنگی مواجه است. سفر به پاکستان آسان نیست، زیرا آن ها چند 
ســالی است به شدت بر ترددهای مرزی نظارت کرده و ضمن آن مشغول اخراج مهاجران 
سابق اند؛ مرزها را مین گذاری کرده و مناطق مرزی دو کشور اغلب در شمار مناطق درگیری 
با طالبان والقاعده و غیره اند و این گروه ها مسافران قاچاقی را به گروگان گرفته و آن ها را وادار 
می کنند در موضعشان بجنگند. می ماند مرزهای ایران. غنی یک سالی است در حال ترساندن 
مردم جویای کار در ایران است. گاهی فیلمی ساختگی را به طور انبوه پخش می کنند که 
نیروهای ایران شما را کتک می زنند؛ گاهی می گویند شما را شکنجه کرده، دست هایتان را 
می بندند و در رودخانه رها و غرقتان می کنند و گاهی مدعی می شوند ماشین های حامل 
شما را شناسایی کرده و شما را آتش می زنند و... برای هر کدام از این اخبار هم کلی جنجال 
رسانه ای پیامد آن ساخته و همکاران بین المللی شان نیز که رویه جدایی دو ملت خط اصلی 
خبری شان است، با قدرت تمام آن ها را حمایت می کنند؛ اگر چه اهدافشان اندکی متفاوت 
است. دولت غنی بر آن است ضمن فشار بر ایران، مردم را از سفر به این کشور به نیت کار 
بترساند و در اذهان عامه چنین بنماید که سفر به ایران مساوی مرگ است. بسیار خب! سفر 
به پاکستان هم که از آن بدتر است. در کشور هم که سیل بیکاری و جنگ و کرونا مردم 
را خواهد کشــت... در اینجا دولت اشرف غنی یک در را برای کارجویان باز می کند؛ ارتش 
یا به قول خودشان »اردوی ملی«. بروید به جنگ هر کس که ما گفتیم و در عوض ماهی 

100 دالر دستمزد بگیرید!
اکنون شاید برخی از مهاجران متوجه نگرانی های اخیر غنی و دستگاه هایش برای مهاجران 
شده باشند. در این بین ارگ ریاست جمهوری افغانستان از فشار بر تهران سود اقتصادی 
کالن دیگری هم می برد. قدم نخست قرار دادن ۴-۳ میلیون مهاجر در این شرایط خاص 
مقابل دولت ایران اســت و هر روز یک درخواست و یک نارضایتی را علم کردن. ما شاهد 
بودیم همزمان با سفر اخیر هیئت افغانستان به تهران، دو گردان از نیروهای دولت آلبانی 
برای استقرار به افغانستان رفت. حال که تمام نیروها، بخشی از فشار کرونا و بخشی طبق 
معاهده صلح با طالبان و بخشی به خاطر سیاست های نامعلوم آمریکا که فرماندهی این نبرد 
را بر عهده دارد، در حال بازگشــت از افغانستان اند، رفتن نیروهای آلبانی به افغانستان چه 
معنایی دارد؟ آیا آن ها واقعاً نیروهای ارتش آلبانی اند یا یک سازمان تجهیز شده ضدایرانی که 
شیخ نشین های خلیج فارس تجهیزشان کرده اند تا  به عنوان ابزار فشار بر تهران، آنان را در 
سایه حمایت دولت کابل راهی افغانستان و مناطق هم مرز با ایران کنند. در این حالت هم 
اگر سیاست انسداد مرزها جواب ندهد و تردد قاچاق مسافر دوام یابد، بهترین فرصت برای 
ورود آدمک های شیخ نشین ها از مرزهای شرقی به ایران و ادامه نمایش مهیا می شود و خدا 
می داند غنی چه پولی برای اجرای این بازی به جیب زده است. تهران باید به سیاست تماشا 
و اعتماد در برابر غنی پایان دهد. یک بار برای همیشه باید اتباع غیرقانونی اخراج شوند. این 
آرزوی مهاجران قانونی و کارگران ایرانی نیز هســت. بعد هم مرزها را محکم بسته و گول 
بازی رسانه ها را نخورد. وگرنه دولت نیم بند غنی برای کسب درآمد و دشمنی با تهران از 

هیچ کاری روی گردان نیست. زمان این را ثابت خواهد کرد!
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عکس نوشت

ســفیر آلمان در کشورمان روز گذشته ســوار بر نیسان از پایان مأموریتش 
در تهران پس از چهار ســال خبر داد. میشائیل کلور-برشتولد نوشت: »پس 
از چهار ســال در ایران، زمان خداحافظی فرا رســید«. گفته می شود او به 
پســت جدیدی در وزارت امور خارجه آلمان منصوب و جایگزین او در ایران 
هم معرفی شــده است. روزنامه »بیلد« آلمان به تازگی خبر داد او قرار است 
جایگزین »میگوئل برگر« به عنوان رئیس اداره اقتصادی وزارت امور خارجه 

آلمان شود که به نحوی ارتقای جایگاه محسوب می شود.

تالفی به سبک بولیوارتحقیر مرکل توسط ترامپصلح به کمک ارباب جنگ
همکاری ریاض با واشنگتن 

برای ایجاد آرامش در منطقه!
 تو »احمق« 

و تحت تأثیر روس هایی!
 مهلت 72 ساعته 

سفیر اروپا برای ترک ونزوئال
جهان: معاون وزیر دفاع عربســتان گفت 
این کشــور در کنار آمریکا در تالش برای 
ایجاد صلح در منطقه و جهان اســت. خالد 
بن سلمان بن عبدالعزیز در سخنانی دیگر 
مدعی شد: استقرار سامانه های دفاع موشکی 
آمریکا در عربستان برای حفظ امنیت منطقه 
است. او همچنین از واشنگتن به دلیل اعزام 
نظامیان و ســامانه های دفاع موشکی برای 
حفظ امنیت منطقه ای و مقابله با تهدیدهای 
مشــترک قدردانی کرد. عربستان سعودی 
بیش از پنج سال است که با انواع تسلیحات 
آمریکایی و غربی شهرهای مختلف یمن را 

بمباران می کند.

سی ان ان: رئیس جمهور آمریکا در تماسی 
تلفنی با صدراعظم آلمان برای وی قلدری 
کرده و مکالمه این دو به حدی غیرمعمول 
بــوده که مقام های آلمانی ســعی کردند 
محتوای آن را مخفی نگه دارند. ترامپ به 
شــکلی سادیستی مرکل را کوچک کرده 
است و برخی چیزهایی که رئیس جمهور 
آمریکا به صدراعظم آلمان گفته غیرقابل 
باور هســتند. او مرکل را »احمق« خواند 
و وی را متهــم کرد تحــت تأثیر و نفوذ 
روس ها قرار دارد. ترامپ پیش از این هم 
در گفت وگو با مسئوالن زن، آن ها را تحقیر 

کرده است.

یورونیوز: ونزوئال روز دوشنبه 72 ساعت 
به رئیس هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا 
در کاراکاس برای ترک این کشور مهلت 
داد. این تصمیم تنها چند ساعت پس از 
آن اتخاذ شد که اتحادیه اروپا تحریم هایی 
را علیه 11 نفــر از مقامات ونزوئال وضع 
کرد. مــادورو، رئیس جمهــوری ونزوئال 
در واکنش به اعمال این تحریم ها گفت: 
آن ها اصاًل که هســتند کــه بخواهند با 
تهدید، سلطه خود را اعمال کنند؟ واقعاً 
که هستند؟ ونزوئال حتی هواپیمایی برای 
پرواز پدروســا در اختیــار او می گذارد تا 

بتواند از کشور برود.

بدون تیتر

چهره

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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سخنگوی این گروه مدعی شد

گفت وگوی معاون سیاسی طالبان با مقام های ایران و آمریکا
 جهان  روز گذشته بدون شک سهیل شاهین خبرسازترین چهره 
خبری منطقه بود. سخنگوی طالبان از دو گفت وگوی متفاوت 
مالبرادر، معاون سیاسی این گروهک خبر داد. دیدارهایی که پیش 
از هر چیز نشانه ای از حرکت فزاینده این گروه به سمت فعال کردن 
دیپلماسی منطقه ای است. به گفته سهیل شاهین، در دیدار اول، 
محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران 
در امور افغانستان با مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان در 
دوحه گفت و گو کرده است. به گفته سهیل شاهین، دو طرف در 
این دیدار، در خصوص مسائلی از جمله موضوعات مرزی، مشکالت 
پناهندگان افغان در ایران و مذاکرات صلح، گفت وگو و تبادل نظر 
کرده اند. سخنگوی طالبان همچنین گفت مالبرادر در این دیدار 
تأکید کرده این گروه آماده مذاکرات بین االفغانی بوده و به تمام 

شرایط توافق دوحه پایبند است. 
اما این تنها دیدار مالبرادر روز گذشــته نبود. ســهیل شاهین از 
گفت وگوی این مقام طالبان با وزیر خارجه آمریکا هم خبر داد و 
گفت: مایک پمپئو از طریق ویدئو کنفرانس با مال عبدالغنی برادر 
در مورد آغاز مذاکرات بین االفغانی و کاهش خشونت در افغانستان 

بحث و گفت وگو کرده است.
به گفته شاهین، دو طرف در این گفت وگو، درباره اجرای توافق نامه 
دوحه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و آزادی زندانیان بحث 

کرده اند.
شاهین گفت: مال عبدالغنی برادر در مورد گفت وگوهای بین االفغانی 
تأکید کرده طرف طالبان برای آغاز این گفت وگوها آماده است، اما 
تأخیر در روند آزادی زندانیان، سبب تأخیر در آغاز گفت وگوهای 

بین االفغانی شده است.
وی همچنیــن در مورد افزایش خشــونت ها و درگیری ها گفت: 
درگیری نیروهای دولتی افغانستان در مناطق تحت نفوذ طالبان 
و عبــور و مرور این نیروها در این مناطق، از دالیل عمده  افزایش 
حمله های این گروه است. با این همه، طالبان به تازگی به دیپلماسی 
فعال رو آورده است. این گروه همزمان از بسیاری از مواضع افراطی 

خود در گذشته عبور کرده یا دست کم حرفی از آن ها نمی زند.

گزارش کوتاه

آگهی دعوت مجمع شرکت پیشگامان درمان مینودر
آگهی دعوت س��هامداران شرکت پیش��گامان درمان مینودر)س��هامی خاص( ثبت شده به 

شماره 5290 وشناسه ملی 10861438221 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.
بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می شود تا درجلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت که درس��اعت 21:00مورخ 1399/04/23 در آدرس شهرس��تان قزوین – 
خیاب��ان پادگان – بن بس��ت مرکز جراحی پارس – پالک269/001 – طبقه همکف – کدپس��تی 

3415693865 تشکیل می گردد، حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره وبازرسان قانونی شرکت درخصوص عملیات سال مالی 98
2- بررسی وتصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29

3- انتخاب مدیران وبازرسان شرکت
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت نشر آگهی های شرکت

5- اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
/ع هیئت مدیره شرکت پیشگامان درمان مینودر 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد امور ایاب و ذهاب پرس��نل 

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000024، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.080.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/11

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ش��هرداری محمدش��هر در نظر دارد براساس مصوبه ش��ماره 0/1622 مورخ 1398/11/27 فروش 10 قطعه از اراضی مسکونی متعلق 
به خویش رابه ش��رح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد الش��رایط واگذار نماید.لذا از کلیه 
متقاضی��ان دع��وت ب��ه عمل می آید حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه 1399/04/28 ب��ا مراجعه به واحد ام��ور قراردادهای 
ش��هرداری ضمن واریز 5درصد س��پرده پیمان به عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده نس��بت به اخذ اس��ناد مزایده اقدام نمایند.
س��ایر اطالعات و جزییات در اس��ناد مزایده مندرج ش��ده وهزینه چاپ آگهی وهزینه کارشناس��ی برعهده برنده مزایده می باش��د.

آگهی مزایده عمومی
) تجدید( - نوبت اول

س
, 9
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سعید صفری شهردار

مبلغ 5% سپرده پیمان قیمت پایه)ریال( آدرس قطعه مساحت عرصه پالک ثبتی ردیف
234/810/000 4/696/200/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 2 260/9 360/3353 1
211/770/000 4/235/400/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 3 235/3 360/3354 2
230/400/000 4/608/000/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 7 288 360/3358 3

323/775/000 6/475/500/000 محمدشهر انتهای خیابان فردوسی 8 287/8 360/3359 4
327/500/000 6/550/000/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 19 297/68 361/4329 5
219/000/000 4/380/000/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 20 273/73 361/4330 6

205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 21 273/73 361/4331 7
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 22 273/73 361/4332 8
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 23 273/73 361/4333 9
205/297/500 4/105/950/000 ولدآباد کوچک ،جنب مدرسه صیرفی 24 333/30 361/4338 10
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000022، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 4.550.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/10

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/15

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/25
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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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

خداحافظی سفیر آلمان، سوار بر نیسانخداحافظی سفیر آلمان، سوار بر نیسان

annotation@qudsonline.ir

زیر آسمان کابل

 محمد حسین جعفریان- کارشناس ارشد  مسائل افغانستان
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