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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 

بیمارستان امید 
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
خدمات  تخصصی واحدهای تابعه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مزایده اجاره واحد مرغداری 
100،000 قطعه

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی      
شرح در صفحه  8

فراخوان مزایده نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان خلیل آباد 
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 شرکت مخابرات ایران- منطقه 
 50 تامی��ن  دارد  نظ��ر  در  ی��زد 
دس��تگاه خودرو ب��ا راننده جهت 
انج��ام امور ش��هری و بین ش��هری و برون 
اس��تانی از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ی��ک 
مرحله ای واگذار نماید متقاضیان ش��رکت 
در مناقصه جهت کس��ب اطالعات بیشتر به 
آگهی مناقصه در س��ایت شرکت مخابرات 
ب��ه  ی��زد  منطق��ه  و   www.TCI.ir ای��ران 

آدرس: yazd.tci.ir مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی  

مخابرات منطقه یزد  ,ع
99
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10
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 مناقصه عمومی شماره 99/3
)نوبت اول(
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موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد مقدار حدود 4.5 تن از ضایعات 
روزنامه باطله خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .

 ل��ذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جه��ت ارائه پیش��نهاد قیمت به 
صورت کتب��ی و ارائه چک بانک��ی معادل 10 درصد مبلغ پیش��نهادی 
باب��ت تضمین ع��دم انصراف و بازدید از نمونه اق��الم ضایعاتی واقع 
در ته��ران  - ج��اده مخصوص کرج – بعد از پ��ل ایران خودرو -  جنب 
روزنامه همش��هری – انبار شرکت نش��ر گستر ، تا 5 روز پس از درج 
آگه��ی در س��اعات اداری به واحد دبیرخان��ه روزنامه قدس واقع در 
مش��هد – بلوار سجاد – نبش س��جاد یک – ساختمان موسسه فرهنگی 
قدس یا تهران – بلوار کشاورز – بین خیابان کارگر و جمالزاده – شماره 
366 مراجعه و پاکت پیش��نهادی خود را تحویل دهند یا جهت کس��ب 

اطالعات بیشتر با تلفن 37685011-051 تماس حاصل فرمائید. 
به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ضمنًا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی

موسسه فرهنگی قدس 
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مؤسس��ه فرهنگی ق��دس در نظر دارد مقداری ضایعات ذی��ل را  از طریق 
برگزاری مزایده  به فروش رس��اند.لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت 
ارائه پیش��نهاد قیمت به صورت کتبی و  ارائه رسید واریز و یا چک بانکی 
مع��ادل 10 درص��د مبلغ پیش��نهادی  بابت تضمین عدم انص��راف و بازدید 
از نمون��ه اقالم ضایعات��ی تا 5روز پس از درج آگهی در س��اعات اداری به  
دبیرخانه  روزنامه قدس واقع در مش��هد- بلوار س��جاد -نبش سجاد 1 و3 
- س��اختمان روزنامه قدس مراجعه یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با تلفن 
37685011-051 تم��اس حاصل فرمائید.به پیش��نهاداتی که پس از تاریخ 

مقرر وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ضمنًا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.باشد.

آگهی مزایده عمومی

موسسه فرهنگی قدس 
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واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار(قسمتی از سطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی
اداره کل پس��ت اس��تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع شهری )موتورسوار( قسمتی از س��طح شهر مشهد و حومه رابه پیمانکار بخش خصوصی 
ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 14/287/500/000ریال )چهارده میلیاردو دویس��ت و 
هش��تاد وهفت میلیون و پانصد هزارریال( به  اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه تائید 
صالحیت ورتبه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رشته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره 
تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ99/04/14 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8صبح روزشنبه تاریخ 99/04/14لغایت ساعت 14روزدو شنبه تاریخ 99/04/16.
3- مهلت زمان ارائه پیش��نهادازطریق سایت: ازساعت 8تاریخ 99/04/16لغایت س��اعت 14 تاریخ99/04/26میباشددرضمن پیشنهاددهندگان میبایست 
ع��الوه بر بارگزاری تصاویر کلیه مدارک پاکات)الف,ب,ج(درس��امانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/04/26نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق 
شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست 

ارسال نمایند .
4- ارائه پاکت الف س��پرده ش��رکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : الف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 714/375/000ریال)هفتصدو چهارده 
میلیون و س��یصدو هفتاد وپنج هزارریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار سه ماهه 
و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراس��ان رضوی بابت شرکت در مناقصه عمومی شماره2099001492000003واگذاری امور توزیع شهری )موتور سوار( 

درسطح  قسمتی از شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 714/375/000ری��ال )هفتص��دو چه��ارده میلی��ون و س��یصدو هفت��اد وپن��ج هزارریال( به حس��اب ش��ماره 
4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام حس��اب س��پرده شرکت ملی پست جمهوری اس��المی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( 
بابت ش��رکت درمناقصه عمومی شماره 2099001492000003 واگذاری امورتوزیع ش��هری )موتورسوار( درسطح قسمتی ازشهر مشهد و حومه  به پیمانکار 

بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .

د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش��ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه 99/04/29 ،نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهمرسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن تماس 05138016340  
 7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                                        شناسه آگهی900881/ م الف 1832

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000003 

اداره کل پست استان خراسان رضوی

اول ت 
وب��

ن

حدود 10 تن سر رول و ته رول3حدود 3تن زینک باطله 1
حدود 2 تن خمیری 4حدود4تنروزنامه باطله 2

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 را واگذار نماید:
* موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات صدای مشاوره 1480 استان.

* مبلغ س�پرده تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 310/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حس�اب بانک مرکزی به 
IR 660100004060034507655940 شماره 4060034507655940 به نام حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره شبا

*مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 99/4/19
setadiran.ir آدرس دریافت اسناد مناقصه:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی*

*مهلت تحویل پاکات:تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/4/30
 setadiran.ir آدرس تحویل پاکات:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی*

*تاریخ بازگشایی پاکات:ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 99/4/31
*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد .                                                                                شناسه آگهی896767/م الف1752
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آگهی تجدید مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 

اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 استقبال از نفتکش ایرانی استقبال از نفتکش ایرانی
 با پرچم بارگاه رضوی با پرچم بارگاه رضوی

قدس همزمان با چهارم جوالی 
در گفت وگو با کارشناسان 

آمریکا بررسی می کند

»ریشه ها«ی 
بی عدالتی 

کارشناسان از چرایی بازماندگی 
از تحصیل و ترک مدرسه  

برخی دانش آموزان می گویند

به مدرسه 
برگردید

 ............ صفحه 7 ............ صفحه  8

 آیا وضع مالیات برعایدی سود سهام به بازار مالی آسیب می رساند؟  

شوک بورس از شایعه مالیات !

9 8 1

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 14 تیر 1399  12 ذی القعد ه 1441 4 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9284  8 صفحه   4 صفحه پابوس)ویژه دهه کرامت(   4صفحه ویژه خراسان  8 صفحه راهکار   1000 تومان 

امام رضاj: كمال دین والیت ماست و برائت از دشمنان ما.   بحاراالنوار جلد 27، صفحه 58، حدیث 19. 

کمک 80 میلیارد تومانی آستان قدس رضوی به آسیب دیدگان از کرونا
حجت االسالم والمسلمین مروی در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرد 

من کمدین 
نیستم

نابرابری نژادی درآمریکا
مشکل اصلی نیست!

قدس خراسان/  برای احیای سیاسی خود 
نامه نگاری می کنند

نگاهی به زندگی و آثار مرحوم »سیروس گرجستانی« یادداشتی از دکترسید محمد مرندی آیت اهلل علم الهدی در هجدهمین »خطبه مجازی«: 

 ............ صفحه  3

 سیاست   بامداد پنجشــنبه دوازدهم تیرماه بود که برخــی رسانه های کشورمان از وقوع 
آتش سوزی در یک سوله سایت هسته ای نطنز خبر دادند. در پی این حادثه بازار گمانه زنی 
در مورد علت این اتفاق داغ شد و این رویداد در سر خط خبری رسانه های غربی قرار گرفت. 
درحالی که برخی مقام های کشورمان اقدام های خرابکارانه در وقوع این حادثه را رد نکرده و 
اعالم علت اصلی این رویداد را به بررسی های بیشتر موکول کردند، رسانه های خارجی تالش 
دارند این حادثه را اقدامی خرابکارانه و یا به حمله سایبری رژیم صهیونیستی علیه کشورمان 
نسبت دهند. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تنها چند ساعت 
پس از انتشــار این خبر با حضور در رسانه ها وقوع »حادثه« دریکی از سوله های »محوطه باز« 
تأسیســات نطنز را تأیید کرد. باوجود این، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: »این 

رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به فعالیت های...

جّوسازی برای نطنز
پشت پرده موج سواری رسانه های بیگانه 

در حادثه رخ داده برای این سایت هسته ای چیست؟

 ............ صفحه 2
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بازخوانی بیانات رهبر انقالب  در  کنگره جهانی حضرت رضا)ع(
 bخط مبارزه سیاسی ائمه

تشکیل حکومت اسالمی بود

 گفت وگو با نویسنده کتاب پرمخاطب »پنجشنبه فیروزه ای«

هزینه کنید 
و صبور باشید 

 ادب و هنر  با موضوع امام رضا)ع( 
تاکنون رمان ها و داستان های زیادی 
خلق شده است. در این داستان ها یا 
به طور مستقیم به زندگی حضرت 
پرداخته شــده و یا زندگی یاران و 
نزدیکان ایشان دستمایه خلق رمان 
قرارگرفته است.  از آنجا که یکی از 

اهداف خلق...

 ............ صفحه  12

 ............ صفحه  12

 ............ صفحه های  10 و11

گزارشی از برترین رمان های رضوی به انتخاب نویسندگان 

 از »اعترافات غالمان« 
تا »به بلندای آن ردا«

 ............ صفحه های 4 و 5

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

کالنشهر مشهد با آنکه مقصد گردشگری مهمی در کشور و منطقه به شمار می رود، 
ولی تا همین چند هفته پیش در برابر بیماری کرونا وضعیت مناســبی داشت. در 
حالی که برخی استان های غربی و جنوبی در اوج اپیدمی این بیماری قرار داشتند، 
اما آمار در این کالنشهر امیدوارکننده بود. ناگهان گویی اتفاقی افتاد و همه چیز روال 

معکوس گرفت. در چنین مواقعی در تمام جهان بر...

 لطفاً تکانی به خودتان بدهید!

 ............ صفحه 2

همزمان با والدت حضرت رضاهمزمان با والدت حضرت رضاjj  صورت گرفتصورت گرفت

 ............ صفحه   ............ صفحه  44
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تا پایان امسال قدم های خوبی برای استان های غربی برداشته خواهد شد  سیاست: روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملّی وزارت نیرو در دو استان فارس و کرمانشاه با بیان اینکه تا پایان 
امسال قدم های بسیار خوبی برای استان های غربی ایالم، کرمانشاه و خوزستان برداشته خواهد شد، گفت: ان شاءاهلل بتوانیم همه برنامه هایی که در جدول برنامه دولت قرار دارد را عملیاتی کنیم. امروز با وجود 

فشارها و تحریم ها، دولت و مسئوالن ما همواره برای خدمت رسانی و رفع مشکالت مردم در حد توان خودشان آمادگی دارند.

 سیاست   بامداد پنجشنبه دوازدهم تیرماه 
بود که برخی رســانه های کشورمان از وقوع 
آتش سوزی در یک ســوله سایت هسته ای 
نطنز خبر دادنــد. در پی ایــن حادثه بازار 
گمانه زنی در مورد علت این اتفاق داغ شــد 
و این رویداد در ســر خط خبری رسانه های 
غربی قرار گرفت. درحالی که برخی مقام های 
کشورمان اقدام های خرابکارانه در وقوع این 
حادثه را رد نکــرده و اعالم علت اصلی این 
رویداد را به بررسی های بیشتر موکول کردند، 
رسانه های خارجی تالش دارند این حادثه را 
اقدامی خرابکارانه و یا به حمله سایبری رژیم 

صهیونیستی علیه کشورمان نسبت دهند.

نگرانی در مورد نشت مواد رادیواکتیو »
وجود ندارد

اما بهروز کمالوندی، ســخنگوی ســازمان 
انرژی اتمی کشورمان تنها چند ساعت پس 
از انتشار این خبر با حضور در رسانه ها وقوع 
سوله های  از  دریکی  »حادثه« 
»محوطه باز« تأسیسات نطنز 
را تأییــد کرد. باوجــود این، 
ســخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی ایران گفت: »این رخداد 
هیچ گونه تلفات جانی نداشته 
و لطمــه ای بــه فعالیت های 
جــاری این مجموعه نیز وارد 
نکرده اســت«. کمالوندی اضافه کرد: »ازنظر 
احتمال ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیرفعال 
بودن مجموعه ذکرشــده جــای هیچ گونه 
نگرانی نیست«. رمضانعلی فردوسی، فرماندار 
شهرســتان نطنز نیز صبح پنجشــنبه در 
جمع رســانه ها از وقوع آتش سوزی در یکی 
از سوله های مختص وسایل اسقاطی و مهار 
آن خبــر داد. وی احتمال هرگونه آلودگی و 
نشت مواد رادیواکتیو در پی این آتش سوزی 
و گمانه زنی ها در موردحمله سایبری به این 

سایت را نیز کامالً بی اساس خواند.
اما درصحنه خارجی، دولت آمریکا در ادامه 
رویکرد خصمانه به کشــورمان در نخستین 
واکنش به حادثه نطنز با بیان اینکه در حال 
بررسی دقیق جزئیات این رویداد است، گفت: 
»این رویداد بار دیگر یــادآوری می کند که 

رژیم ایران چگونه همچنان با نادیده گرفتن 
نیاز های اصلی و واقعی مردم این کشور برنامه 
هسته ای گمراه کننده خود را در اولویت قرار 
می دهد«. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با 
صدور بیانیه ای به این رویداد واکنش نشان 
داد و نوشــت: »ما در حال حاضر پیش بینی 
می کنیــم ]این حادثه[ هیــچ تأثیری روی 
فعالیت های راســتی آزمایی پادمانی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی نخواهد داشت«.

گمانه زنی رسانه های خارجی؛ »
خرابکاری، حادثه یا اسرائیل؟

این »حادثه« کمتر از یک هفته پس ازآن رخ 
داد که مشــاهده نــور و انفجاری مهیب در 
شرق تهران به سرخط خبرهای کشور بدل 
شد. ساعتی بعد سخنگوی وزارت دفاع ایران 
خبر داد که این نور شــدید ناشی از انفجار 
»یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین« 
بوده و »تلفاتی در برنداشــت«؛ اما همزمان با 
این تحوالت تالش رســانه های بیگانه برای 
موج ســواری بر این حــوادث و بیان مواضع 
خصمانه علیه کشــورمان نیز ادامه داشت. 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شد 
حادثه نطنــز در زمان مشــکوکی به وقوع 
پیوسته؛ چراکه ایران به تازگی شاهد سلسله 
انفجارها و آتش سوزی ها بوده است. از طرفی 
ادعا می کند شــواهد و قرائن حکایت از آن 
دارد که این حادثــه »اقدام خرابکارانه« بوده 
و از ســوی دیگر احتمال می دهد این اتفاق 

می تواند یک حادثه صنعتی باشــد. از سوی 
دیگر شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی خبر 
داد که ســاعاتی پیش از انتشــار خبر وقوع 
حادثه نطنز در بامداد پنجشنبه، گروهی به 
نام »یوزپلنگان وطن« در ایمیلی به خبرنگاران 
این شبکه مسئولیت حادثه یادشده را بر عهده 
گرفت. فرستندگان این بیانیه مدعی شده اند 
که از مخالفانی هســتند که در دستگاه های 

امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند.
امــا نکته جالــب و قابل بررســی در حادثه 
اخیر تالش برخــی جریان ها در درون رژیم 
صهیونیستی برای نسبت دادن این حمله به 
اسرائیل است. پس از اعالم خبر آتش سوزی 
در ســایت هسته ای نطنز، برخی اکانت های 
رسانه ای صهیونیستی بالفاصله این رخداد 
را به اقدام های خرابکارانه این رژیم نســبت 
داده انــد. در موضوع انفجار مخــزن گاز در 
پارچیــن نیز همیــن رویه از ســوی منابع 
رســانه ای رژیم صهیونیستی دنبال شد. در 
مورد حادثه پارچین مسئوالن مربوط با انتشار 
ویدئوی کامل از محل فوق، توضیحات الزم را 
ارائه کردند و روشن شد که حادثه فوق هیچ 
ارتباطی با اقدام های خرابکارانه، سایبری و... 
نداشته است. در مورد رخ داده در سایت نطنز 
هم به طورقطع پس از انجام بررسی های دقیق 
از سوی کارشناسان، اطالع رسانی الزم انجام 

خواهد شد.
اما صرف نظر از ادعاهای مطرح شده از سوی 
منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی که معموالً 

به صورت گســترده از سوی سایر رسانه های 
معاند نیز بازنشر می شود، توجه به چند نکته 
در این خصوص ضروری است. دولت آمریکا 
تحت نفوذ البی صهیونیست و صحنه گردانی 
اروپا به تازگی در ادامه رویکرد فشار حداکثری 
بر کشــورمان اقدام های خصمانه گسترده 
سیاسی و امنیتی علیه کشورمان را پیگیری 
می کنند. جمهوری اسالمی ایران تاکنون با 
هوشمندی و درایت راهبردی تالش نموده 
ضمن دفاع از مواضــع اصولی و منافع ملی 
خود از تشدید بحران و شکل گیری شرایط 
و موقعیت های غیرقابل پیش بینی جلوگیری 
کنــد، اما درصورتی که نشــانه هایی از عبور 
کشورهای معاند به ویژه رژیم صهیونیستی 
و آمریکا از خطوط قرمز جمهوری اســالمی 
که امنیت، منافع و آرامش مردم ایران است، 
به هر شــکلی بروز و ظهور یابد، به طورقطع 
با واکنش محکم و سخت کشورمان روبه رو 

خواهد شد.

حمله سایبری باشد پاسخ می دهیم»
این نکته ای است که رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــورمان نیز به آن اشاره داشته 
اســت. ســردار غالمرضا جاللی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه قدرت 
پاســخ و آفند ســایبری ما بخشی از قدرت 
دفاعی کشور است، گفت: اگر اثبات شود به 
کشورمان حمله سایبری شده است، پاسخ 
می دهیم. رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
بابیان اینکــه حمالت ســایبری از ابتدای 
امســال تاکنون بســیار محدود بوده است، 
گفت: در زمینه حوادثی که به تازگی اتفاق 
افتاد، بــا توجه به اینکه درگیر جنگ جدی 
اقتصادی با آمریکا هســتیم و در حوزه های 
مختلف، کشمکش داریم، نخستین فرضیه 
این است که این حوادث ممکن است ناشی 
از حرکت دشمن باشد که معموالً در مرحله 
اول، مالحظات ایمنی را بررســی می کنیم. 
ولی با بررسی های انجام شده، تقریباً همه این 
آتش سوزی ها ناشی از رعایت نکردن مسائل 
ایمنی بود، اما بخشی هم ممکن است ناشی 
از حرکات ضدانقالب و عناصر مرتبط با آن 
باشد و شاید هم دشمن دخالت داشته باشد. 

پشت پرده موج سواری رسانه های بیگانه در حادثه رخ داده برای این سایت هسته ای چیست؟

جّوسازی برای نطنز

 لطفاً تکانی به خودتان بدهید!©
کالنشهر مشهد با آنکه مقصد گردشگری مهمی در کشور و منطقه به شمار می رود، 
ولی تا همین چند هفته پیش در برابر بیماری کرونا وضعیت مناســبی داشت. در 
حالی که برخی استان های غربی و جنوبی در اوج اپیدمی این بیماری قرار داشتند، 
اما آمار در این کالنشهر امیدوارکننده بود. ناگهان گویی اتفاقی افتاد و همه چیز روال 
معکوس گرفت. در چنین مواقعی در تمام جهان بر متغیرهای مؤثر دقیق می شوند، 
به ویژه متغیرهایی که پیشتر نبوده یا اندک بوده و در این فاصله زمانی، فراوانی آن ها 
تغییر کرده است. بسیاری از کشورها پس از ما با کرونا روبه رو شده، اوج همه گیری 
در آن ها بسیار نفسگیر، پرتلفات تر و شدیدتر از ما بود، اما اکنون با کنترل به موقع 
همه متغیرها و رعایت اصول بهداشتی و فرماندهی واحدی برای مبارزه با گسترش 
بیماری، توانسته اند بر آن فایق آمده و امروز وضعی به مراتب بهتر از ما دارند و این 

بسیار از نگاه علمی و آماری اتفاق عجیبی است!
یکی از مهم ترین راه های کنترل کرونا، محدودیت های حساب شده و به موقع مرزی 
است. یعنی وقتی در کشوری شیوع این بیماری از حدی می گذرد و همه نهادهای 
جهانی مقیم آن کشور و حتی خود مراکز دولتی متبوعه، متفق القولند که بیماری در 
آنجا در اوج قرار دارد، باید آمد و شد اتباع این کشور را به مملکت خود محدود کرده 
و اگر کشور مزبور همسایه ماست، مرزهای زمینی را به فوریت بسته و کنترل های 
بهداشتی را برای ترددهای ضروری شدت بخشیم؛ چرا که این مقوله شوخی بردار 
نیست. با سخنرانی های دیپلماتیک هم امکان دفع کرونا نیست؛ بنابراین به یاد داریم 
وقتی آمار کرونا نسبت به ارقام جهانی آن، در ایران افزایش یافت، ممالک همسایه، از 

جمله، ترکیه، عراق، افغانستان و... بالفاصله مرزهایشان را با ما مسدود کردند.
به تازگی اتحادیه اروپا که به شدت از انسداد مرزهایش متضرر می شود، آن ها را برای 
14 کشور بازگشایی کرده و اما همچنان از ورود شهروندان کشورهایی که شاخص 
ســرایت پذیری کرونا در آن ها بسیار باالست، نظیر آمریکا، روسیه، برزیل، هند و... 
با وجود زیان هنگفت اقتصادی ممانعت به عمل می آورد، حاال برگردیم به کشــور 
خودمان. در همسایگی ما دو کشور عراق و افغانستان از حیث شاخص سرایت پذیری 
وضعیت آشفته ای دارند. این را همه می دانند به ویژه از آن رو که نهادهای منظمی 
در این ممالک برای یقین این شاخص وجود ندارد. تعداد مبتالیان و تلفات اصوالً 
معلوم نیست. در افغانستان که اوضاع در حد فاجعه است، به طوری که خود رئیس 
جمهور این کشور، یعنی آقای اشرف غنی گفته است: افغانستان در مرحله »فالکت« 
شیوع کرونا قرار دارد و از برخی شهرها و استان ها نظیر فاریاب و مرکز آن »ثیمنه«، 
خبر از تلفات بیش از حد و کمبود تابوت می رسد. از سوی دیگر نمایندگان پارلمان 
افغانستان خود مدعی اند 70 درصد بودجه و کمک های اختصاص یافته به کنترل 
بیماری کرونا در آن کشور دزدیده می شود. شهردار کابل خبر از ابتالی میلیونی در 
این شــهر داده و معاون اول رئیس جمهور دو هفته پیش اعالم کرد بیش از نصف 
اعضای خانواده و نیز کارمندانش به کرونا مبتال شده اند. با این وصف می توان حدس 

زد میزان ابتال در سطح مردم عادی چقدر است!
باری با تمام آنچه آمد درست از چند هفته پیش وزارت خارجه ما، معلوم نیست با کدام 
قصد و نیتی صدور ویزا و تردد مسافری و برقراری مجدد پروازها را آغاز کرده و کالنشهر 
مشهد نیز مرکز اصلی این پروازها از کابل و قندهار و هرات و مزار شریف است. چطور تا 
پیش از آغاز این پروازها مشهد در شمار شهرهای سفید بود، آن هم برای مدت ها و از 
یک ماه پیش و در پی برقراری این پروازها و صدور روادید و تردد مسافر، ناگهان انفجار 
کرونا را در مشهد شاهدیم. بی گمان نمی توان حکم قطعی داد که علت تشدید آمار، 
فقط این مسئله بوده و باید پذیرفت که در این قبیل موارد جمعی از دالیل و مسائل 
هستند که سبب افزایش ابتال می شوند، اما اینکه بگوییم ستاد استانی به این نتیجه 
قطعی نرسیده که این پروازها در افزایش مبتالیان نقشی داشته است! آیا مقایسه آمار 
مبتالیان و تلفات در دو فاصله زمانی قبل و بعد آغاز پروازها و افزایش معنادار اعداد جای 
تردید هم باقی می گذارد؟ برای رسیدن به نتیجه قطعی چه نمونه گیری ها، تحقیقات و 
فعالیت های مؤثری شده است؟ چون در این فاصله جان مردم است که بر باد می رود و 
بیمارستان هایی که دیگر توان پذیرش ندارند. البته بدیهی است اگر بپذیریم چنین بوده، 
آن گاه باید مسببان این فاجعه را نیز به محاکمه کشید و به خاطر تصمیم های هیجانی 
و باج دادن های دیپلماتیکشان شماتتشان کرد. تصمیمات ناپخته ای که خدا می داند به 
قیمت جان چندین هموطن و همشهری و حتی مهاجران مظلوم ساکن در مشهد تمام 

شده است. پس به نتیجه قطعی نرسند، بهتر است!
در یک بررســی ســاده می توان دریافت از ماه ها پیش استان های قرمز ما اغلب یا 
اســتان های مرزی بوده اند و در مرحله بعد اســتان های همجوار آن ها، در غرب و 
جنوب هم تردد فراوان مسافر و کنترل های بهداشتی اندک خوزستان و کرمانشاه و 
در مرحله بعد بوشهر و هرمزگان را به میدان جنگ کرونا بدل کرد. اکنون هم مشهد 
را به این فاجعه مبتال ساختید. االن که بسیار دیر شده، اما اصالً حرف شما قبول! 
اتحادیه اروپا هم سیاست غلطی دارد که شهروندان ممالکی با شاخص سرایت پذیری 
باال را ممنوع الورود کرده، کرونا هم اصالً در افغانســتان و دیگر همسایگان ما اصاًل 
وجود ندارد، خود آقای غنی هم اشــتباهی گفته کشورش در مرحله فالکت شیوع 
کروناست. قرمز و بحرانی شدن مشکل کرونا در مشهد هم هیچ ربطی به این ها ندارد، 
پس بفرمایید به چه چیز مربوط است که تا چند هفته پیش آمارها مناسب بود و 
حاال ناگهان بحرانی شده اند؟ بفرمایید همان جا را اصالح کنید. خالصه یک تکانی به 

خودتان بدهید. با تماشا کردن که مشکلی حل نمی شود آقایان!

ادعاهایی درباره پیدا شدن ©
پیکر شهید متوسلیان

ایرنا: درحالی که برخی کانال ها خبرهایی درباره 
پیداشدن پیکر مطهر شهید واالمقام حاج احمد 
متوسلیان و سه همرزم او شهیدان سیدمحسن 
موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان پس 
از ۳۸ سال نقل کرده اند، احسان محّمدحسنی، 
مسئول سازمان هنری رســانه ای اوج نیز در 
یادداشــتی به این ماجرا پرداخته و خواســتار 

تفحص در این باره شده است.

بی اطالعی آمریکا از عمق ©
روابط ایران، سوریه و لبنان

سیاست: علــی ربیعی، ســخنگوی دولت در 
گفت وگو با رســانه روسی اســپوتنیک درباره 
قانون سزار که سوریه را تحریم می کند، گفت: 
ما اهمیتی به این قانون گذاری ها نمی دهیم. 
اگر هدف قانون گذاران آمریکایی هدف قرار دادن 
مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای لبنان و 
ســوریه باشد، نشان دهنده عدم اطالع آن ها از 
عمق روابط و پیوندهای ماست. البته این تالش 
های بیهوده برای ما تازگی ندارد. رژیم آمریکا 
سال هاست می کوشد از طریق ابزارهای نظامی، 
سیاسی و خرابکاری، ملت های منطقه را از هم 
جدا کند و هر بار متحمل شکست شده است. 

 بولتون: نگرانم ایرانی ها ©
ترامپ را فریب دهند

ایسنا: جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین 
آمریکا در ویدئو کنفرانسی گفت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا مایل اســت برای حصول 
توافقی جدید با سران ایرانی دیدار داشته باشد. 
بولتون در ادامه مدعی شد: ترامپ در دوره دوم 
خود می تواند در سیاســت های خود تغییری 
ایجــاد کرده و خود را به ایران نزدیک کند. وی 
گفت: همان طور که کیم جونگ اون در مسئله 
کره توانســت ترامپ را فریب دهد، نگرانم که 
ایرانی ها نیز بتوانند در دوره دوم این کار را انجام 
دهند. این مقام پیشــین آمریکایی همچنین 
نسبت به هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی علیه 
ایران هشــدار داد و اظهار کرد: این رژیم نباید 
روی دونالد ترامپ و یا جو بایدن برای حمایت از 

اقدام هایشان حساب کند.

اگر اثبات شود 
به کشورمان 
حمله سایبری 
شده است، پاسخ 
می دهیم

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

 محمدحسین جعفریان

فارس: آمریکا پس از ناکامی ماه گذشته  در جلوگیری از ارسال محموله 
سوخت پنج نفتکش ایران به ونزوئال، تالش تازه  ای را برای ممانعت از 
تجارت قانونی این دو کشور آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش 
داد چند دادســتان  فدرال شکوائیه ای برای توقیف محموله سوخت 
چهار نفتکش ایران که در حال حرکت به سوی ونزوئال است، تنظیم 
کرده اند. رویترز این اقدام را جدیدترین اقدام از سوی دولت »ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران و ونزوئال به 
عنوان دو دشمن آمریکا تعبیر کرده است. تحریم های آمریکا به کمبود 
سوخت در ونزوئال منجر شده است. با این وجود، مقام های آمریکایی 
در محافل خصوصی می گویند شکســت دولت آمریکا در براندازی 
»نیکالس مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال به عاملی برای سرخوردگی 
ترام پ منجر شده است. دادستان های فدرال با تنظیم این شکوائیه 

به دنبال جلوگیری از تحویل محموله سوخت چهار نفتکش تحت 
پرچم لیبری هستند که در حال انتقال سوخت ایران به ونزوئال است. 
دادستان های آمریکایی عالوه بر این خواستار جلوگیری از انتقال پول 
ناشی از فروش این محموله ها به ایران شــده اند. وزارت خزانه داری 
آمریکا حدود 10 روز پیش پنج ناخدای نفتکش های مورد استفاده 

برای انتقال بنزین ایران به ونزوئال را در فهرست تحریم قرار داد.

خبر

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

خـبـر

تالش دوباره آمریکا برای جلوگیری از انتقال سوخت ایران به ونزوئال
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
عموم��ی  خدم��ات  ام��ور  دارد  نظ��ر 

مجتم��ع فرهنگ��ی رفاهی گهرب��اران را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000012، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 900.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مدیریت امورپش��تیبانی و رفاهی دانشگاه  
به نش��انی : مشهد- روبروی ش��هید فکوری 94 تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز  
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز  99/04/28
* 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:  ثب��ت   دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام ام��ور خدم��ات  تخصص��ی 

واحدهای تابعه خود را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000023، 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 410.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری مدیریت پشتیبانی دانش��گاه به نشانی 
: مش��هد- روبه روی ش��هید فکوری 94 شهرک دانش و 

سالمت -طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* 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:  ثب��ت   دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان  مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی بیمارس��تان 
امی��د  را از طری��ق انجام مناقصه عموم��ی به بخش غیر 
دولتی واگ��ذار نماید. . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000025، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق 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 مبل��غ 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ، 

خیابان کوهسنگی -میدان الندشت تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* 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:  ثب��ت   دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

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

خدمات داروئی در ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان 
خلی��ل آباد  از طری��ق انجام  مزای��ده عمومی به صورت 
اجاره به بخش غیر دولتی واگذار . کلیه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5099000060000003، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 100.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری  
شبکه  مذکور به نشانی :  شهرستان خلیل آباد  تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/04/11

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/04/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آستان قدس رضوی در نظر دارد قاشق و چنگال یکبارمصرف 
م�ورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، 
لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا 
ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 نسبت به تحویل پیشنهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32001113-051 و 051-32001039

»آگهی مناقصه عمومی قاشق و چنگال یکبار مصرف«
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد پالس�تیک زباله مورد نیاز 
خود را به شرح مش�خصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه 
را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. جهت دریافت اسناد مذکور 
به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 
13:30 روز دوش�نبه م�ورخ 1399/04/23 نس�بت ب�ه تحویل پیش�نهادات 
تکمیل ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید ، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32001519-051 و 051-32001113

آگهی مناقصه عمومی خرید پالستیک زباله در سایز های مختلف 
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معاون�ت عمرانی آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد جهت 
پروژه  در دست احداث خود مناقصات ذیل را به شرح شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
1( مناقصه خرید لوله ها، شیر و متعلقات تاسیسات مکانیکی

2( مناقصه خرید سیم و کابل
ل�ذا متقاضی�ان واجد ش�رایط می توانند جهت مش�اهده و دریافت اس�ناد 
مناقصه ه�ا حداکثر ت�ا تاری�خ 1399/04/19 به دبیرخان�ه معاونت عمرانی 
آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126-051تماس 
حاص�ل نماین�د. ضمنا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر عه�ده برندگان 

مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصات عمومی معاونت عمرانی آستان قدس رضوی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )900990(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری سهامی خاص به 
شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10340062764

نظری  مرتضی  آقای   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مدیره مورخ 1398,02,04  استناد صورتجلسه هیئت  به   
به شناسه  زاگرس  المللی ساختمان  بین  ازطرف شرکت  نمایندگی  به  ملی 1287704581  به شماره  رباطی 
ملی 10340081251 به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احسان صادقی به شماره ملی 0065468708 به 
نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس - چهارمحال و بختیاری )سهامی عام( 
ملی  شماره  به  صفوت  مهدی  آقای  و  مدیره  هیأت  رئیس  نائب  عنوان  به   10680033968 ملی  شناسه  به 
خاص(  )سهامی  پویا  نواندیشان  المللی  بین  بازرگانی  توسعه  شرکت  طرف  از  نمایندگی  به   2851341847
به شناسه ملی 10103282172 به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای هوشنگ زمانی بلداجی به شماره ملی 
6299848529 خارج از هیات مدیره به عنوان مدیر عامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از 
قبیل چک ، سفته ، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

تولید L90 ایرانی در حال پیگیری است    ایسنا: سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نشست راهبردی »جهش تولید علم و صنعت در گام دوم انقالب« که در دانشگاه علم و صنعت 
برگزار شد، تصریح کرد: پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر مبنای پلتفرم پایه N90 بوده و به همین دلیل تولید داخلی خودروL 90 روی این پلتفرم بین سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران، دانشگاه علم و صنعت و گروه خودروسازی سایپا در حال بررسی و پیگیری است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r شفافیت و رقابت؛ دو مؤلفه نجات اقتصاد ایران©
افزایش تورم در همه حوزه ها زندگی مردم و معیشــت آن ها را تحت تأثیر قرار 
داده است. با باال رفتن نرخ ارز و حجم نقدینگی که بدون پشتوانه تولید افزایش 
می یابد، کمتر کاالیی را می توان  نام برد که از بار و انتظارات تورمی در امان بماند.

بی شک انتظارات تورمی از تورم نشأت می گیرد و تورم هم از حجم پولی نشأت 
می گیرد که روز به روز در حال افزایش است. 

از اقتصادی که حجم نقدینگی آن در مرز رســیدن به 3هزارهزار میلیارد تومان 
است و تولیدی در آن صورت نمی گیرد، نمی توان انتظار کاهش تورم را داشت. 

از سوی دیگر بانک مرکزی با منطق خلق پولی خود که در راستای از بین بردن 
ناترازی بانک های کشور انجام می دهد، به افزایش نقدینگی دامن زده است. 

نظام بانکی با اخذ سرمایه های مردم و ارائه سود بانکی به آن ها، وام های کالنی به 
مفسدین اقتصادی داده است که وام و سود آن بازنگشته است، بنابراین ناتوانی 
بانک ها در اعطای سود به مردم منجر به کاهش نرخ سود تا 15درصد شده است. 
اجحافی که نظام بانکی کشور در شــرایط تورمی به اقتصاد و مردم روا داشته، 

بخشودنی نیست.
بی تردید بخش بزرگی از تورم کنونی جامعه ناشــی از عدم کنترل حجم پول و 
بی انضباطی های مالی دولت است. امروز بسیاری از بانک های کشور ورشکسته 
هستند، در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی ایران همانند سایر کشورهای 
جهان بانک های ورشکسته را ورشکسته اعالم کند، اما بانک مرکزی ایران با خلق 
پول ســنگین در حالی بانک ها را نجات می دهد که اقتصاد را در کما فرو برده 

است.
هنگامی که یک مغازه کوچک نتواند خود را اداره کند باید بســته شــود، این 
موضوع مبرهنی اســت که برای بانک های ورشکسته نیازی به توضیح نیست، 
اما بانک مرکزی با سیاســت غلط حمایتی از بانک های ورشکسته به خلق تورم 

بیشتر دامن می زند.
 افزایش نقدینگی و خلــق پول در کنار انتظارات تورمی و عدم کنترل و فقدان 

نظارت دولت بر بازارها، زندگی را به کام مردم تلخ کرده است. 
در حالی که کارشناسان اقتصادی بارها و بارها دولت را به شفاف سازی در اقتصاد 
و تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید متذکر شده و هشدار داده اند، اما  

دولت بی توجه از کنار  موضوعات حیاتی اقتصاد می گذرد. 
عدم شــفافیت اقتصادی رقابت را از بین بــرده و هنگامی که پای رقابت از بازار 
قطع شود، انحصارگرایی با تمام توان خود را بر بازار تحمیل می کند . در چنین 
شــرایطی شفافیت از اقتصاد برچیده می شود و تسهیلی در فضای کسب و کار 

صورت داده نمی شود.
 بنابراین موضوع شفافیت، از بین بردن هر گونه انحصارگری در اقتصاد، رقابتی 
کردن اقتصاد و عدم خلق نقدینگی به نفع نظام بانکی، موضوعات مهمی هستند 

که با حمایت از تولید می توانند نجات بخش اقتصاد کشور به شمار روند. 

طرح  جزئیات  اقتصاد/زهراطوسی    
نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی 
سرمایه نشان می دهد که دریافت مالیات 
از سکه، ارز و سهام در دستور کار است. با 
این حال مردان بهارستان اخذ مالیات بر 
عایدی سهام را منتفی دانسته و می گویند 
مجلس بنا ندارد روی سهام و سپرده های 

بانکی، مالیات وضع کند.
به تازگی در مجلس شــورای اسالمی، 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی 
هیئت رئیســه مجلس اعالم وصول شد. 
طرح قانون مالیات بر عایدی ســرمایه با 
هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
مولد، کاهش نوسان های بازارهای دارایی 
از جمله خودرو، مســکن، طــال و ارز و 
همچنین جلوگیــری از افزایش قیمت 
ناگهانی این بازارها، پیشنهاد شده است. 

به اعتقاد نماینــدگان مردم در مجلس، 
اعمال این مالیات موجب خواهد شــد 
انگیزه ســوداگری در بازارهــای دارایی 
کاهش یابد. با خروج ســوداگران از این 
بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از 
جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، 
راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن 
که از جملــه دارایی های ضروری خانوار 
محسوب می شــود را خریداری کنند. از 
سوی دیگر افرادی که در اثر سوداگری در 
این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی ها 
منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی 
از سود خود را به عنوان مالیات به دولت 
پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه 

شود. 
در فهرست دارایی ها و اموالی که مشمول 
مالیات بر عایدی سرمایه هستند، عالوه 
بر امالک، مســتغالت، خودرو، سکه و 
ارز، مالیــات بر عایدی ســهام نیز دیده 
می شود. بر اساس آنچه مطرح شده است 
سهامداران بابت فروش سهام خود باید 
بین 5 تا ۲۰درصد مالیات پرداخت کنند 
که این مالیات متفاوت از کارمزدی است 

که اکنون پرداخت می شود. 
کارشناســان بر این باورند که طرح اخذ 
مالیات بر عایدی سرمایه برای بازارهای 

غیر مولدی چون مســکن و خودرو عالی 
اســت، اما برای بازار سرمایه که از ارکان 
تأمین مالی در اقتصــاد و ابزاری کارآمد 
بــرای تأمین مالــی بنگاه های کوچک، 
متوسط و بزرگ است، آن هم در شرایط 
کنونی که نقدینگی سرگردان به سمت 
بورس هدایت شــده، می تواند موجبات 

خروج سرمایه را از این بازار فراهم کند.

مالیات بر عایدی سود سهام در »
اولویت پیگیری مجلس نیست

مهدی طغیانی، ســخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس در واکنــش به اخذ 
مالیات از ســهام، می گویــد: »مالیات بر 
عایدی ســهام قطعاً در اولویت نیست و 
معتقدیم بازارهای دیگــری وجود دارد 
که اخذ مالیات برعایدی سرمایه در آن ها 
در اولویت است و طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه را با جدیت جلــو می بریم، اما 
بحث مالیات بر عایدی سود سهام در این 
باره قطعاً در اولویت نیست و حوزه های 
مســکن، زمین، طال و ارز بــرای ما در 

مجلس اولویت باالتری دارند«.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس 
یازدهم اعالم کرده است:  دریافت مالیات 
بر عایدی سهام، از نظر ما منتفی است، 
نه تنها این کار را نخواهیم کرد بلکه تقویت 
بازارسرمایه را اولویت خود قرار خواهیم 
داد. مالیات بر عایدی برای جلوگیری از 
فعالیت سوداگری است و باید بازارسرمایه 
را تقویت کنیم. اگر مالیات بر عایدی را 
از سهام و سپرده بگیریم یعنی بازارهای 
موازی را تحریک می کنیم، بنابراین این 

موضوع از نگاه ما هم منتفی است.

از عرضه اولیه مالیات نگیریم»
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه  نیز 
گفته است: اگر قرار باشد مالیات بر بورس 
هم در این طرح گنجانده شود این مالیات 
نباید بر عرضه اولیه باشد تا بازار سهام از 

رونق نیفتد.
به گفتــه وی، درباره بســتن مالیات بر 
بورس دو نظــر وجــود دارد؛ یک عده 

معتقدند اگر مالیات بر سهام ببندیم رونق 
بازار کم می شــود و نقدینگی به سمت 
بقیــه بازارها مــی رود. در مقابل برخی 
معتقدند کســانی که در بورس فعالیت 
می کنند و از طریق سفته بازی سودهای 
کالن بدست می آوردند، باید مالیات آن را 

پرداخت کنند.
زنگنه درباره نظر خود نســبت به بستن 
مالیات بر بــورس می گوید: ما در عرصه 
عرضه اولیه نباید مالیات داشته باشیم، 
چــون باید بورس رونق خود را داشــته 
باشــد، اما باید برای کسانی که از طریق 
ســفته بازی ســودهای کالن بدســت 
می  آوردند، مالیات وضع کرد؛ مانند کسی 
که یک ماشــین می خرد با کسی که در 
روز چند ماشین معامله می کند. کسی که 
در یک روز چند ماشین معامله می کند، 
باید مالیات آن را پرداخت کند. در بازار 

سهام نیز وضع به همین منوال است.این 
نماینده مجلس یازدهم معتقد است: در 
صورت وضع مالیات بر بورس، سفته بازی 
کاهش می یابــد و نقدینگی نیز کنترل 

می شود.

 وضع مالیات به بورس آسیب »
می رساند!

حمید میرمعینی، کارشناس بازارسرمایه، 
در واکنش به احتمــال وضع مالیات بر 
عایدی بازارسرمایه می گوید: در صورت 
تصویــب چنین قانونی بازارســرمایه به 
شــدت آســیب می بیند و مــردم قید 
سرمایه گذاری در این بازار را می زنند. وی 
تأکید می کند: با وضع مالیات بر عایدی 
بازارسرمایه، یکی از جذابیت های این بازار 
از بین می رود و اثر نامطلوب آن گریبانگیر 

بازار خواهد شد. میرمعینی 

یادآور می شود: اکنون بازارسرمایه محل 
مناسبی برای نقد کردن بخشی از سهام 
عدالت اقشار ضعیف و آسیب دیده از تورم 
شده است که با فروش بخشی از سهام 
خود بتوانند بخشــی از قدرت خرید از 
دســت رفته خود را بازگردانند؛ بنابراین 
وضع مالیات در این بازار اصالً منطقی به 

نظر نمی رسد.

میرمعینــی با یــادآوری نظر مســاعد 
حاکمیت و دولت بر بازارسرمایه می گوید: 
دولــت و در کل حاکمیــت اکنون نظر 
مثبتــی بــه ورود نقدینگی مــردم به 
بازارسرمایه دارند و سیاست های تشویقی 
آنان در این جهت است؛ بنابراین به نظر 
نمی رســد طرح وضع مالیات بر عایدی 

بازارسرمایه در مجلس تصویب شود.

آیا وضع مالیات برعایدی سود سهام به بازار مالی آسیب می رساند؟  

شوک بورس  از شایعه مالیات !

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 شنبه 14 تیر 1399  12 ذی القعد ه 1441 4 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9284

تایم الین مالیات بر عایدی سرمایه چه می گوید؟
کرباسیان )سال ۹۶(: ابزار بررسی عایدی در دست تدوین است»

مسعود کرباسیان؛ وزیر وقت اقتصاد و سیدکامل تقوی نژاد؛ رئیس وقت سازمان امور 
مالیاتی، بارها اعالم کردند که بررســی و تدوین مالیات بر عایدی سرمایه در دست 

انجام است و امکان اجرای آن وجود دارد.

پناهی )اسفند ۹۷(: ارسال الیحه به مجلس»
 در نیمه اول ۹۸ محمدقاســم پناهی، سرپرست وقت سازمان که جایگزین موقت 
تقوی نژاد شــده بود، در اسفند ۹۷، دستور کار اصلی این سازمان برای سال ۹۸ را 
تهیه و ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه اعالم کرد. پناهی گفته بود: قرار است این 

الیحه در 6ماه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود.

دژپسند )اردیبهشت ۹۸(: الیحه تا پایان خرداد نهایی می شود»
اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۸ ، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که 6 ماه 
از ورودش به وزارت اقتصاد گذشته بود، از آماده شدن پیش نویس الیحه مالیات بر 

عایدی سرمایه خبر داد. وی گفته بود: این الیحه تا پایان خرداد نهایی می شود.

معاون وزیر اقتصاد )نهم تیر ۹۸(: الیحه منتظر امضای دژپسند؛ احتمااًل »
فردا به دولت می رود

محمدعلی دهقان دهنوی از جمع بندی الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: 
جمع بندی های کارشناســی انجام شده است. وی گفته بود: فردا )یعنی دهم تیرماه( 

آخرین جلسه برگزار می شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، الیحه به دولت می رود.
پارسا )۲۱ تیرماه ۹۸(: الیحه در حال ارسال به دولت است»

علی پارسا در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران، از نهایی شدن الیحه 
 مالیات بر عایدی سرمایه شامل امالک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داد .

وی گفته بود: این الیحه در حال ارسال به دولت است.

بخشنامه بودجه سال ۹۹ رئیس جمهور: سال ۹۹ باید مالیات بر عایدی »
سرمایه اجرا شود

حسن روحانی، رئیس جمهور در بخشنامه بودجه ۹۹ به دستگاه ها، اعالم کرد: مالیات 
بر عایدی سرمایه اعم از امالک و مستغالت باید در یک ساختار اظهارنامه ای اعمال شود.

دهقان دهنوی)۶ دی ۹۸(: الیحه تا ۲۰ دی ماه به دولت می رود»
دهقان دهنوی اعالم کرد: بررسی کارشناسی الیحه کمی زمانبر شده است و در نظر 
داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.

دژپسند )۵ بهمن ۹۸(: الیحه باالخره به دولت رفت»
پنجم بهمن ماه ۹۸ فرهاد دژپسند از ارسال الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
در اول بهمن ماه خبر داد. او گفته بود: الیحه به دولت ارســال شــده و مالیات بر 
مجموع درآمد ، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت ها، ارکان اساسی این 

الیحه هستند.

      صفحه 3
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 
کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:طرح آبرس��انی بزد شهرس��تان تربت 
جام به ش��ماره فراخوان 2099001446000028 کلیه مراح��ل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 
س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه 1399/04/11 می باش��د. اطالعات و اسناد 
مناقص��ه عموم��ی پس از برگزاری فرآین��د ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/04/22

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزیکشنبه 99/05/05
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بول��وار وکیل آباد 

–ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه : مرکز تماس 

27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

هر قطره صرفه جویی من، زمینی تش�نه را س�یراب خواهد کرد

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی 
خدمات پیمانکاری )نوبت اول(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شركت تولیدی و صنعتی پایور 

پالستیک توس  ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 13378 و شناسه ملی 

 10380290301
بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام ش��رکت ی��ا 
نماین��دگان آن��ان دعوت به عمل می آید در جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه که در س��اعت 12 ظهر 
در   واق��ع  ش��رکت  مح��ل  در   1399/04/24 م��ورخ 
مش��هد – قطعه 115  فاز 2 شهرك صنعتی توس واقع 
در کیلومتر 20 جاده مش��هد قوچان ش��رکت تولیدی 
وصنعت��ی پایور پالس��تیک توس تش��کیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1– اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره ب��ه مجمع عمومی 
برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

2 – استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت برای 
عملکرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

3 – بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 
برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

- 4 انتخ��اب اعض��اء هیئ��ت مدیره برای ی��ك دوره 
دوساله

5 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای 
یك دوره یك ساله 

6 – تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی 
های شرکت 

7– سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
ع هیئت مدیره شرکت  9
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی - نوبت دوم

 اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به واگذاری کامل پروژه تکمیل محور خوسف -سه راهی راهداران 
-دیهوک - طبس ، س��ه راهی ش��هید زارع -بش��رویه  واقع در  شهرستانهای  طبس، بش��رویه و خوسف اقدام نماید. لذا ازکلیه 
س��رمایه گذاران حقیقی/حقوقی که دارای رتبه از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های 
مذکور با معرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی  فوق دعوت بعمل می آید  درس��اعات  اداری  جهت دریافت اطالعات بیش��تر به 
واحد انتش��ارات اداره کل به آدرس: بیرجند- انتهای خیابان ش��هید آوینی -میدان راه و شهرس��ازی -روبروی صدا و سیما - 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مرکزی، مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اطالعات بیشتر : از روز شنبه 99/3/31 لغایت روز سه شنبه 99/4/17

3- آخرین مهلت اعالم آمادگی : پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/04/19  
 اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی
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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 
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

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

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
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اداره کل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  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   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/04/11

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                       مورخه   99/04/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                             ساعت14/00                       مورخه   99/04/31
زمان بازگشایی پاکت ها :                                                 ساعت 08/00                      مورخه   99/05/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم(

پروژهردیف
مبلغ برآورد                      

)به ریال(
مبلغ ضمانت نامه

شماره فراخوان ستاد ایران)به ریال(

1
عملیات بهسازی و آسفالت محور 

70,999,125,5833,550,000,0002099003377000027گلوگاه-دامغان

2
اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج 
پارک موزه دفاع مقدس ساری در 

محل کمربندی شمالی ساری
30,536,346,7581,527,000,0002099003377000028

برگ س���بز و سند کمپانی خودروی فولکس گل مدل 
1386 رنگ سفید به شماره انتظامی 872ه�63 ایران 
36  ش���ماره موتور UDH379035 و ش���ماره شاسی 
IR86521007868 ب���ه مالکی���ت زه���را بیوک���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و کارت موتور سیکلت لیفان 200CC مدل 
1395 رن���گ آبی به ش���ماره انتظام���ی 35897/774  
ش���ماره موتور 0200NC5044205 و ش���ماره شاسی 
NC5***200L9511879 به مالکیت محسن رضائی بایقرا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپان���ی پ���ژو 405GLXI  ب���ه رن���گ نق���ره ای-
ش���ماره   ،12489117022 موت���ور  ش���ماره  متالی���ک، 
شاس���یNAAM11CA0AK628704   ش���ماره پ���اک 
817 ج81  ای���ران 96 ب���ه  ن���ام سیدحس���ین اقوامی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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 آن هایی که ارز را برنگردانده اند ©
کنار مسئوالن می نشینند

فارس: حریری، رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایــران و چین بــا تأکید بر 
ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
گفت: صادرکنندگانی که ارز را به کشور 
بازنگردانده اند یا شرکت هایی هستند که 
مدیران آن توســط حاکمیت منصوب 
می شوند و یا شرکت های بزرگ بخش 

خصوصی هستند که کامالً شناخته شده و در دسترس مسئوالن دولتی هستند. 
ارز حاصل از صادرات بخش های دولتی و خصولتی که به چرخه اقتصاد بازنگشته 
است آورده شخصی مدیران آن نیست؛ بنابراین حتماً باید پیگیری شود که این 
ارز صرف چه کاری شده که به کشور بازنگشته است. بخش عمده ای از صادرات 
غیرنفتی حاصل پرداخت یارانه های آشکار و پنهان دولت است؛ بنابراین دولت حق 

دارد در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات آن از صادرکنندگان پرسش کند. 



معرفی برگزیدگان دومین ©
جشنواره »فرهنگ کار بانوان، 
خدمت و خودکفایی خانواده« 

آستان: دومین جشنواره »فرهنگ کار بانوان، 
خدمت و خودکفایی خانواده« با تقدیر و تجلیل 
از هشــت طرح و ایده بانوان کارآفرین به کار 
خــود پایان داد. دومین جشــنواره »فرهنگ 
کار بانــوان، خدمت و خودکفایــی خانواده« 
که به مدت دو روز در مشــهد میزبان بانوان 
کارآفرین از اســتان های مختلف کشور بود با 
ارائه طرح های راه یافته به این دوره و شناسایی 

طرح ها و ایده های برتر به کار خود پایان داد.
داوران؛ طرح هــا و ایده های برتر را بر اســاس 
اولویت های این جشنواره انتخاب کردند و طرح 
6 نفر از این بانوان کارآفرین را به عنوان برگزیده 

و دو نفر را شایسته تقدیر معرفی کردند.
عصمت رجبی بــا هنر گلیم بافــی به دلیل 
توجه به مســئولیت های فرهنگی و اجتماعی 
و فعال ســازی ظرفیت های بومــی، محبوبه 
علی میرزایــی در حرفــه تابلوفرش و گلیم به 
دلیل ســاماندهی زنجیره تولید، زهرا برقک با 
تولید محصوالت دارویی از جمله قهوه خرما به 
علت نوآوری و خلق محصول و جلب مشارکت 
خانــواده، نجمه رمدانــی تولیدگر نهال گردو 
در راستای کســب و کار خانوادگی و استفاده 
از فناوری هــای نوین، زهرا ترکمنی از قرارگاه 
سایبری اسرا به دلیل توجه به اهمیت راهبردی 
فضای مجازی و ایجاد شــبکه توانمندسازی 
دختران و مهدیه ســادات محور از خانه هنر 
رسانه ای دیما با توجه به حفظ هویت مادرانه 
و گســتره تأثیر با ابزار رسانه بانوانی به عنوان 
برگزیــدگان دومین جشــنواره »فرهنگ کار 
بانوان، خدمت و خودکفایی خانواده« معرفی 

شدند.
همچنین طرح کتــاب پارچــه ای )ابرک( با 
رویکــرد نــگاه مادرانه در تولیــد محصول با 
نشانه های بومی و دینی از آیسا اسدنیا و کارگاه 
کارآفرینی مهربانو در راســتای توانمندسازی 
بانوان سرپرســت خانواده توســط نســرین 
ساریخانی به عنوان طرح های شایسته تقدیر 

شناسایی شدند.
در مراسم اختتامیه این جشنواره از برگزیدگان 
با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایای تدارک 
دیده شده از سوی مرکز امور بانوان و خانواده 

آستان قدس رضوی تقدیر به عمل آمد.

خبر

به مناسبت دهه کرامت انجام شد
افتتاح پنج باب منزل برای ©

محرومان در حاشیه مشهد
آستان: پنــج باب منزل ســاخته  شده توسط 
آستان قدس رضوی ویژه محرومان در مناطق کم 

برخوردار حاشیه شهر مشهد، افتتاح شد.
در آســتانه روز والدت حضرت ثامن الحجج)ع(، 
پنج باب منزل ساخته شده توسط آستان قدس 
رضوی ویژه محرومــان در مناطق کم برخوردار 
حاشیه شهر مشهد، 12 تیرماه با حضور مسئوالن 

آستان قدس رضوی افتتاح شد.  
در حاشــیه ایــن مراســم، امین بهنــام، دبیر 
کانون های خدمت استان خراسان رضوی گفت: 
سه باب خانه عالم در روستاهای محروم فارمد به 
متراژ ۹5 مترمربع، قرقی 85 مترمربع و خیرآباد 
۷5 مترمربع افتتاح شد. همچنین دو باب منزل 
مســکونی هم در روستاهای دهرود به متراژ 80 
مترمربع و قرقی ۷5 مترمربع به دو خانواده محروم 
تحویل داده شد.  وی اضافه کرد: یکی از منازل در 
روستای قرقی در اثر سیل زدگی تخریب شده بود 
و منزل دوم در روستای دهرود نیز بنای متزلزل 
داشت که از مسیر خادمیاران محلی شناسایی و 
بازسازی شد.این مقام مسئول بیان کرد: عملیات 
ســاخت این منازل در حداقل زمان ممکن و در 
مدت زمان کمتر از 6 ماه به سرانجام رسیده است 
و برای ساخت آن ها بودجه ای به میزان 5 میلیارد 

ریال صرف شده است.

 استقبال از نفتکش ایرانی©
 با پرچم بارگاه رضوی

آســتان: همزمان با والدت حضــرت رضا)ع( 
خادمان بارگاه منور رضوی به استقبال نفتکش 
فورست، دومین نفتکش ایرانِی حامل سوخت و 
تجهیزات پاالیشــگاهی رفتند که با انجام موفق 
مأموریت خود و تخلیه محموله نفتی در کشور 
ونزوئال به تازگی به کشور بازگشته است.خادمان با 
حضور در عرشه نفتکش اعزامی به ونزوئال، ضمن 
ابالغ سالم تولیت آستان قدس رضوی، هدایای 
ویژه این آستان مقدس که نگین انگشتری سنگ 
مضجع حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بود را به 

کاپیتان و خدمه کشتی تقدیم کردند.
در ادامــه پرچــم مقــدس حضــرت علی بن 
موسی الرضا)ع( بر فراز نفتکش خط   شکن ایرانی 

به اهتزاز درآمد.

آســتان: تولیت آســتان قدس رضوی از کمک 80 
میلیارد تومانی این نهاد به آســیب دیدگان از کرونا در 

کشور خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین احمد مــروی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که در آستانه 
میالد حضرت ثامن الحجــج)ع( به  صورت زنده از حرم 
مطهر امام رضا)ع( پخش شد، با بیان اینکه آموزه های 
اســالمی بر معرفت دینی تأکید ویژه دارد، اظهار کرد: 
اسالم با معرفت آغاز شده است، نخستین آیاتی که بر 
پیامبر اسالم)ص( وحی شد، سوره علق و بحث خواندن، 

علم و دانش و معرفت بود.
وی با طرح این پرســش که »معرفــت دینی« از چه 
طریق بدســت می آید؟ توضیــح داد: معرفت دینی از 
طریق آموزه های قرآن و اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( 
بدست می آید، پیامبر عظیم الشأن اسالم فرمودند »اگر 
می خواهید در مسیر درست گام بردارید و گمراه نشوید 
به قــرآن و اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( تمســک 

جویید« این دو، معیار معرفت انسان هستند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: ما نمی  توانیم بر اساس 
برداشــت ها و احساسات شــخصی در مورد معنویات، 
آموزه هــای دینی و مقام امامت ســخن بگوییم، البته 
احساســات در جای خود بســیار ارزشمند است و آن 
گاه که احساســات با پشتوانه عقالنی و معرفتی همراه 
باشد موجب کمال و تعالی انسان می شود، پس در قرآن 

نسبت به تدبر و تعقل بسیار سفارش شده است.

 تصمیم سخت محدودیت زیارت »
بر اساس وظیفه شرعی اتخاذ شد

حجت االسالم  والمسلمین مروی با بیان اینکه سنت های 
الهی بر جهان حاکم بوده و نظام هستی بر اساس آنان 
سامان یافته اســت، ابراز کرد: پروردگار متعال جهان 
هســتی را بر سنت های الهی اســتوار کرده و هر کجا 
سنتی الهی نقض شــود معجزه رخ داده است، اولیای 
الهی نیز در زندگی مادی خود به این ســنت ها پایبند 
بودند و این ســنت ها هیچ منافاتی با مقام واالی ائمه 

اطهار)ع( و قدرت شفاعت این حضرات ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ســنت های الهــی، قوانین پایه 
حاکم بر تمام مناسبات عالم هستند، به موضوع ایجاد 
محدودیت در زیارت بارگاه مقدس امام رضا)ع( اشاره و 
ابراز کرد: تصمیم سخت ایجاد محدودیت زیارت برای 
ما بسیار دشوار بود؛ در اتخاذ این تصمیم پیش از اینکه 
به افکار عمومی توجه داشته باشیم خود را پیش خدا 
پاسخگو می دانستیم، یکی از دغدغه های جدی ما این 
بود که نکند این تصمیم »صد عن سبیل اهلل« باشد، اما 
همان خدایی که انسان را از صد عن سبیل اهلل برحذر 
کرده، بر حفظ جان انسان ها ســفارش و آن را واجب 

دانسته است.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: زیــارت از نزدیک 

باارزش و به آن بسیار ســفارش شده است؛ اما زیارت 
مســتحب و حفظ جان انســان ها امری واجب است، 
آموزه های اولیای الهی به  ویژه امام رضا)ع( نیز این اجازه 
را به ما نمی دهد که امر واجب را فدای امر مســتحب 
کنیم، بنابراین تصمیم بسیار سخت ایجاد محدودیت در 

زیارت را بر اساس وظیفه شرعی اتخاذ کردیم.

70 درصد زائران دستورالعمل های بهداشتی را »
رعایت می کنند

حجت االســالم  والمســلمین مروی در پاســخ به این 
پرسش که »آیا احتمال ایجاد محدودیت  بیشتر زیارت 
در صورت تشدید شــیوع ویروس کرونا وجود خواهد 
داشــت؟« گفت: هم  اکنون حضور زائــران در رواق ها 
و مکان های مســقف با محدودیت روبه رو است و تنها 
صحن های )فضاهای روباز و غیرمســقف( حرم مطهر 
رضوی با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی پذیرای 
زائران هســتند؛ بر اســاس تحقیقــات میدانی حدود 

۷0 درصد زائران نیــز در حرم مطهر 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
اقدام های  توضیــح  در  می کنند.وی 
آســتان قدس رضوی در حرم مطهر 
برای پیشگیری از شیوع کرونا، عنوان 
کــرد: مایع ضدعفونی و ماســک در 
سطح اماکن متبرکه در اختیار زائران 
قرار داده می شــود، چینش فرش ها 
برای رعایــت فاصله گذاری اجتماعی 
به صورت شــطرنجی  در صحن هــا 
اســت و فرش ها هر روز ضدعفونی و 
هر سه روز یک  بار تعویض می شوند، 
صحن ها و تمام مکان هایی که زائران 
در آن رفت  و آمد دارند به  طور مداوم 
ضدعفونی  می شود،  خدمه  توســط 

نماز جماعت در صحن های مرکزی برگزار نمی شــود 
و تنها در صحن های بــزرگ پیرامونی با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
اقامه می شــود، مهرهای معمول جمع آوری و مهرهای 
سنگی قابل شست وشو جایگزین شده است، همچنین 
کتاب های ادعیه جمع آوری و ادعیه های چندبرگی به 
زائران هدیه داده می شــود.تولیت آستان قدس رضوی 
با اشاره به بازدید اخیر دکتر ایرج حریرچی، معاون کل 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حرم مطهر 
رضوی تصریح کرد: در این بازدید معاون وزیر بهداشت 
رضایت خود را از رعایت پروتکل های بهداشتی در حرم 
مطهر رضوی اعالم کرد و همچنین به  صورت مستمر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اقدام ها و تدابیر بهداشتی 
حرم مطهر نظارت دارد؛ با این حال اگر ستاد ملی کرونا 
محدودیت های بیشتری را در زیارت اعالم کند، ما عمل 

خواهیم کرد و تابع تصمیم های این ستاد هستیم.

حرم در دوران محدودیت زیارت، تعطیل نبود»
حجت االسالم  والمسلمین مروی در خصوص اقدام های 
آســتان قدس رضوی در روزهای محدودیت زیارت و 
تعطیلی حرم مطهر، عنوان کرد: آن روزها بسیار بر ما 
سخت گذشت، هر سال عید نوروز حرم مطهر پذیرای 
میلیون ها زائر بود اما امسال در صحن و سرای رضوی 
هیچ  کس نبود و این امر برای ما بســیار سخت بود به 
طــوری که غربت را با تمام وجود لمس کردیم، اگرچه 
آیین های سنتی خدام که بعضاً بر اساس موقوفات هست 
مانند آیین سنتی صفه با حضور محدود خدام و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و مسائل بهداشتی برگزار می شد.

وی تصریح کرد: همچنین از فرصت 
محدودیت زیارت و خلوتی حرم مطهر 
برای انجام تعمیرات جدی در اماکن 
متبرکه استفاده کردیم، خالی بودن 
حرم مطهر از جمعیــت ضعف های 
فراوانی در ابنیه را برای ما نمایان کرد، 
بنابراین در این مدت اقدام های مؤثری 
در بازسازی و تعمیرات ضریح مطهر، 

در ها، دیوارها و غیره انجام شد.
وی با اشــاره به برگــزاری »رزمایش 
مواســات خادمین امــام رئوف)ع(« 
در رواق امام خمینــی)ره( در دوران 
امکان  تعطیلی زیارت، گفت: اگرچه 
خدمت به زائران در دوران محدودیت 
زیارت برای خدام بارگاه حضرت رضا)ع( وجود نداشت، 
اما اصل خدمت متوقف نشــد، در این مدت مناجات  و 
عبادات در رواق امام خمینی)ره( به شــکل خدمت به 
محرومان و نیازمندان اقامه شــد زیرا ما عبادت را تنها 
به انجام اعمالی خاص محــدود نمی دانیم و معتقدیم 

کمک رسانی به محرومان نیز عبادت است.
تولیت آســتان قدس رضوی اضافه کرد: در ماه مبارک 
رمضان ده ها هزار بسته معیشتی با کمک خادمان بارگاه 
رضوی در رواق امام خمینی)ره( آماده ســازی و میان 

محرومان و نیازمندان توزیع شد.

 بخشودگی اجاره بهای سه ماه »
مستأجران آستان قدس

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه یکی از مهم ترین 
اولویت هــای کاری ایــن مجموعه را بر اســاس حکم 
صادره از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، رسیدگی 

به نیازمندان برشــمرد و گفت: با مطالعه ســیره ائمه 
اطهار)ع( به این مسئله می رسیم که بخشی از زندگی 
ایــن بزرگواران معطوف به گره گشــایی از محرومان و 
رسیدگی به مستضعفان بوده است و ما هم وظیفه  داریم 
که در این راســتا حرکت کنیم.وی افزود: در روزهای 
شــیوع ویروس کرونا تالش کردیم به کســانی که در 
نتیجه تعطیلی کسب و کارها با مشکالتی مواجه شدند، 
در قالب اهدای بســته های غذایی و بخشودگی اجاره 
امالک کمک کنیم که هزینــه آن حدود 80 میلیارد 
تومان شد.حجت االسالم  والمسلمین مروی با اشاره به 
بخشودگی اجاره بهای اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه 
مســتأجران اماکــن تجاری آســتان قــدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: برای رفع بخشی از مشکالت کسبه 
مستأجر آستان قدس رضوی، اعطای وام در دستور کار 
قرار دارد که تاکنون به برخی از متقاضیان پرداخت شده 

و مابقی هم در مرحله پرداخت قرار دارد.
وی ادامه داد: در راســتای سیاســت خدمت رسانی به 
مستضعفان، در روزهای غیرکرونا هم حدود 215 میلیارد 
تومان کمک در قالب سبد غذایی، اهدای جهیزیه و... به 
نیازمندان انجام گرفت؛ همچنین در جریان وقوع سیل 
در فروردین ماه 13۹8 که استان های خوزستان، لرستان 
و گلستان درگیر شد، آستان قدس رضوی حضور جدی 
داشــت و عالوه بر کمک 31 میلیارد تومانی به کسانی 
که دام یا مزارع کشاورزی آن ها خسارت دیده بود، برای 

حدود 2هزار و 500 نفر اشتغال زایی انجام گرفت.

 گره گشایی از مشکالت محرومان »
رویکرد آستان قدس رضوی

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه همه هزینه های 
صورت گرفته برای گره گشایی از مشکالت نیازمندان 

از محــل کمک های مردمی انجام می گیرد، تأکید کرد: 
این اقدام ها از محل کمک ها و نذورات مردم انجام شــد 
و در همیــن روزهای کرونا نیز مردم به  ویژه خادمیاران 
در سراســر کشــور برای کمک به نیازمندان مشارکت 
بسیار خوبی داشتند.وی گفت: تمام دارایی آستان قدس 
رضوی پشــتوانه مردمی دارد و اگر اموال و امالکی نیز 
وجــود دارد، همگی کمک های مردمی اســت و مقید 
هستیم که نذورات و موقوفات در همان جهتی که ناذر یا 

واقف نیت کرده، هزینه شود.
حجت االســالم  والمســلمین مروی خدمت رسانی به 
زائران نیازمند را یکی دیگر از اولویت های آستان قدس 
رضوی بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقالب برشمرد و 
افزود: در دوره تولیت آقای رئیســی، زائرشهر رضوی و 
زائرســرای امام رضا)ع( با ظرفیت 525 سوئیت ساخته 
شد اما از اوایل سال گذشــته تاکنون این ظرفیت 84 

 درصــد افزایش یافته و در اختیار زائران بی بضاعت قرار 
گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زائرشهر رضوی در خارج 
از محدوده شهری قرار دارد و با حرم مطهر رضوی فاصله 
دارد، به دنبال این هستیم که یکی از هتل های نزدیک 
به حرم مطهر را اجاره یا خریــداری کنیم و به زائرانی 
اختصاص دهیم که فقط یک  شــب در مشهد مقدس 

اقامت خواهند داشت.

 تبدیل دفاتر نمایندگی استانی »
به کانون های خدمت رضوی

حجت االســالم  والمسلمین مروی درباره تغییر ساختار 
دفاتر اســتانی آستان قدس رضوی هم گفت: این دفاتر 
به دنبال بررسی های کارشناسی، از ساختار آستان قدس 
رضوی جدا شــده و با تغییر نام به کانون های خدمت 

رضــوی در زیرمجموعه بنیاد کرامت قرار گرفتند تا در 
قالب یک سازمان مردم نهاد، همه مشتاقان خادمی امام 
رضا)ع( بتوانند در شهرهای محل سکونت خود، به نام آن 

حضرت به نیازمندان خدمت رسانی کنند.
وی با اشــاره به اینکه از مجمــوع 203 هزار متقاضی 
خادمیــاری، 100 هزار نفر گزینش شــده و 103 هزار 
نفر هم در مرحله گزینش قرار دارند؛ خاطرنشــان کرد: 
باید پذیرفت که ظرفیت خدمت در صحن و سرای حرم 
مطهر رضوی محدود است اما همه عاشقان آن حضرت 
می تواننــد در هر نقطه ای از ایران بــه نام آن حضرت، 
ارائه خدمت داشــته باشند.تولیت آستان قدس رضوی 

تصریح کــرد: کانون هــای خادمیاری 
برای نام نویسی از افرادی که متقاضی 
خدمت به نام حضرت رضا)ع( در شهر 
محل سکونت خود هستند، محدودیتی 
ندارند و از این منظر طرح خادمیاری 
در یک سال گذشــته نه  تنها متوقف 

نشده بلکه توسعه هم یافته است.
وی ادامــه داد: در روزهــای کرونا، به 
همــت خادمیاران بااخــالص و دارای 
روحیه جهادی، دایره خدمت رســانی 
آستان قدس رضوی به نیازمندان صرفاً 
محدود به مشــهد نبود و گســتره ای 
وســیع از خدمت در سراسر ایران به 

نمایش گذاشته شد.

 اطالعات شرکت های اقتصادی آستان قدس »
در دسترس مردم است

حجت االسالم  والمسلمین مروی درباره مسائل اقتصادی 
آســتان قدس رضــوی و شــفافیت در مجموعه های 
اقتصادی این نهاد اظهار کرد: از ابتدای ســال ۹8 همه 
بخش های اقتصادی آستان قدس وارد سامانه شفافیت 
شــدند و اکنون مشخصات همه شــرکت ها به همراه 
قراردادهای آن ها در این ســامانه بارگذاری شــده و در 

دسترس مردم قرار گرفته است.
وی بــا تأکید بر اینکه هیچ بخشــی از آســتان قدس 
رضوی اعم از اقتصادی، امالک و موقوفات نباید از نظام 
حسابرسی خارج باشند و خط قرمزی هم در این زمینه 
وجود ندارد، گفت: آستان قدس رضوی هم حسابرسی 
درون تشــکیالتی دارد و هم برای اطمینان بیشــتر از 

حسابرسان در سطح ملی استفاده می شود.
تولیت آســتان قــدس رضــوی افزود: در یک ســال 

گذشــته بخش های اقتصادی آستان قدس رضوی اعم 
از کارخانجات، شــرکت ها و موقوفات در ساختار بنیاد 
بهره وری موقوفات تجمیع شــدند و اکنون شرکتی که 
زیانده باشد، نداریم اما آن چنان سودده هم نیستند که 

بتوانند تمام هزینه های آستان را تأمین کنند.

تأمین کمتر از یک دهم هزینه های آستان قدس »
توسط بخش اقتصادی

حجت االســالم  والمســلمین مروی با بیان اینکه حرم 
مطهر رضــوی روزانه 2میلیارد تومان هزینه دارد، ادامه 
داد: بخش اقتصادی آســتان قدس رضوی تنها کمتر از 
یک دهم هزینه های این آستان را تأمین می کند در حالی 
 که تصور مردم چیز دیگری اســت؛ سیاست ما همواره 
بر این بوده که زمین فروشی نداشته باشیم و بهره وری 
از امالک و موقوفات را در دســتور کار قرار دهیم.تولیت 
آســتان قدس رضوی خاطرنشان کرد: بر پایه نظر امام 
راحل از موقوفات آســتان قدس رضوی مالیات دریافت 
نمی شــود اما کارخانجات و شــرکت های زیرمجموعه 
آســتان در کمال شفافیت و صداقت 
مالیات خــود را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: آستان قدس امالک و 
موقوفاتی دارد اما این دارایی ها، پول 
نقد نیست و باید به بهره وری برسد؛ 
از مردم می خواهیم که در این زمینه 
به ما کمک کنند تا با اجرای ایده های 
خالقانــه، امــالک را به بهــره وری 
برسانیم.تولیت آستان قدس رضوی 
تأکید کرد: در فعالیت های اقتصادی 
بنای ما بر ســوداگری و ســودآوری 
محض به هر قیمتی نیســت؛ اگر در 
جایی بین سود و ارزش ها تضاد بود ما 

ارزش ها را انتخاب خواهیم کرد.

آستان قدس رقیب بخش خصوصی نیست»
حجت االسالم  والمسلمین مروی بیان کرد: در بخش های 
تولیدی و کشــاورزی به دنبال این هستیم که با بخش 
خصوصی رقابــت نکنیم؛ چراکه خودمــان را ملزم به 
اجرای دستورات رهبر معظم انقالب اسالمی می دانیم. 
ما به  عنوان پیشران در فعالیت هایی که بخش خصوصی 
ریســک نمی کند، وارد می شــویم هر چند سود مادی 
نداشته باشد.تولیت آســتان قدس رضوی گفت: امروز 
کشورمان در زمینه تولید بذر صیفی جات و محصوالت 
کشاورزی به خارج وابسته است؛ چراکه بخش خصوصی 
به دلیل وجود مافیای واردات تمایلی برای ورود به این 
حوزه ندارد؛ هر چند تأمین نیازهای کشــور در توان ما 
نیست، اما با بهره گیری از قدرت معنوی آستان قدس 
رضوی، تالش داریم که خط  شکن باشیم و زمینه ورود 

بخش خصوصی را فراهم کنیم.

نوسازی اطراف حرم مطهر باید با رعایت »
فرهنگ دینی انجام شود

تولیت آســتان قدس رضوی درباره طرح نوســازی و 
بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هم خاطرنشان 
کرد: ما با نوسازی اطراف حرم مخالف نیستیم بلکه به 
دنبال آن  هستیم. اطراف حرم مطهر باید نوسازی شود تا 
از این شرایط خارج شود اما اینکه نوسازی اطراف حرم 
مطهر به  گونه ای باشد که هیچ آثاری از فرهنگ دینی، 

معنوی و زیارت نباشد، قابل  قبول نیست.
حجت االســالم  والمســلمین مروی افزود: رهبر معظم 
انقالب اسالمی سال ۷2 در نامه ای به وزیر وقت مسکن 
و شهرسازی، نکاتی را در زمینه بهسازی بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی و ضرورت هماهنگی با آستان قدس 

رضوی ارائه فرمودند که باید مد نظر قرار گیرد.
وی به شــرایط فعلــی معابر منتهی بــه حرم مطهر 
رضوی از نظر ساخت  و سازهای بلندمرتبه اشاره کرد 
و گفــت: خیابان های امام رضا)ع(، شــیرازی و نواب 
صفوی امروز چه وضعیتــی دارند؟ هتل هایی در این 
خیابان ها ســاخته  شــده که به هیچ وجه با معماری 
و فرهنگ اســالمی ســازگاری ندارد در حالی که ما 
خودمــان از فرهنگ و هنر غنی برخوردار هســتیم.

تولیت آســتان قدس رضوی خاطرنشــان کرد: الزم 
می دانم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
کــه به تازگی به رهبر معظم انقالب نامه نوشــتند و 
همین  طــور وزیر راه و شهرســازی که به مســئله 
بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر ورود کردند، تشکر 
کنم؛ از مســئوالن اســتانی هم تشکر می کنم که در 
تالش هستند تا اطراف حرم به  گونه ای بهسازی شود 

که با شأن این آستان مقدس سازگار باشد.

تهیه 100 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی در »
روزهای محدودیت زیارت

حجت االســالم  والمســلمین مروی در بخش پایانی 
ایــن گفت وگو به کاهش زائران بــارگاه منور رضوی 
در شــرایط کرونایی اشــاره کرد و گفت: با اینکه هر 
ساله میلیون ها نفر همزمان با میالد باسعادت حضرت 
رضا)ع( به حرم مطهر مشرف می شدند اما امسال به 
دلیل مشکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا، شاید 
جمعیت حاضر در حرم به 30 هزار نفر هم نرســد؛ با 
این حال باید توجه داشت که راه زیارت بسته نیست 
و بــا وجود توصیه به زیارت از نزدیک، می توان از راه 

دور هم با آن امام رئوف ارتباط برقرار کرد.
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در روزهایی 
کــه محدودیت هایی را در ورود زائــران به حرم مطهر 
داشــتیم، حــدود 100 هزار دقیقه برنامــه تولید و در 
شبکه های مجازی و تلویزیون پخش شد تا ارتباط مردم 
با آستان مقدس رضوی حفظ شود و در این راستا از صدا 

و سیمای جمهوری اسالمی قدردانی می کنم.

حجت االسالم والمسلمین مروی در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرد 

کمک 80 میلیارد تومانی آستان قدس رضوی به آسیب دیدگان از کرونا
خبر
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آستان: برخی احکام جدید در آستان قدس رضوی همزمان با میالد 
امام علی بن موسی الرضا)ع( توسط تولیت آستان قدس رضوی صادر و 
اعضای هیئت امنای حرم مطهر، شورای راهبردی موقوفات، هیئت امنای 
بنیــاد بهره وری موقوفات، هیئت مدیره بنیاد کرامت رضوی و اعضای 

شورای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی مشخص شدند.

محمدمهدی برادران؛ مدیرعالی حرم مطهر رضوی »
بــا حکــم  بــرادران  محمدمهــدی  احــکام  ایــن  اســاس   بــر 
حجت االسالم والمسلمین مروی به سمت مدیرعالی حرم مطهر رضوی 
منصوب شــد. »ترسیم نقشــه راه و مبانی اصولی آینده نگر، نوآورانه و 
کارشناســانه برای طراحی برنامه های واحدهای مختلف حرم مطهر و 

ایجاد شــفافیت برای ارائه خدمات با کیفیت به زائران«، »ارائه خدمات 
مطلوب به مخاطبان از طریق تدوین و حسن اجرای منشور حقوق زائر 
در جهت ارتقا و تعمیق سرمایه اجتماعی«، »پایش و کنترل مسیر تحقق 
حقــوق زائران در بارگاه مطهر رضوی« از اهم موارد مورد تأکید تولیت 

آستان قدس رضوی در این حکم است.

حسن رنگرز جدی؛ ریاست دفتر تولیت آستان قدس رضوی»
همچنین در حکمی تولیت آستان قدس رضوی حسن رنگرز جدی را 
به سمت ریاست دفتر تولیت آستان قدس رضوی، عبدالحمید طالبی، 
مشاور و معاون رئیس دفتر و رضا خوراکیان رئیس سابق دفتر تولیت به 

عنوان مشاور تولیت منصوب شد.

حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین قائم مقام تولیت، مدیرعالی 
حرم مطهر رضوی، مدیر حوزه های علمیه کشور، رئیس سازمان اوقاف و 
امور خیریه، رئیس هیئت امنای بنیاد بهره وری موقوفات و حضرات آقایان 
حجت االسالم والمسلمین محمدباقر فرزانه، حجت االسالم والمسلمین 
محســن قمی، غالمعلی حداد عادل، محمدحسین صفارهرندی، علی 
کریمی قدوسی، رضا مطلّبی کاشانی و انسیه خزعلی را به  عنوان هیئت 

امنای حرم مطهر رضوی منصوب کرد.

انتصاب اعضای شورای راهبردی موقوفات آستان قدس»
همچنین در حکمی از سوی حجت االسالم والمسلمین مروی، محمد 
جواد ایروانی، محمد مخبر دزفولی، سید مرتضی بختیاری، سید پرویز 
فتاح، علیرضا تابش، مصطفی خاکسار قهرودی، محمدرضا اسکندری و 
مالک رحمتی به عنوان اعضای شورای راهبردی موقوفات آستان قدس 

رضوی منصوب شدند.

تولیت آستان قدس رضوی در احکام جداگانه محمدرضا مخبر دزفولی را 
به سمت مشاور علمی و فرهنگی تولیت و عضو شورای علمی و فرهنگی 

آستان قدس رضوی منصوب کرد.

انتصاب اعضای شورای علمی و فرهنگی آستان قدس»
همچنین رئیس سازمان علمی فرهنگی رضوی، معاون تبلیغات حرم 
مطهر، حجج اســالم علیرضا اعرافی، علی اکبر صادقی رشــاد، حمید 
پارسانیا، احمد واعظی، مجتبی الهی خراسانی، محمدمهدی مسعودی، 
وحید جلیلی، مجتبی بذرافشان مقدم، محمدسعید احدیان، سید علی 
ســرابی، مهندس رضا دیشــیدی و صدیقه خدیوی به سمت اعضای 

شورای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی منصوب شدند. 

انتصاب اعضای هیئت امنای بنیاد بهره وری موقوفات»
عالوه بر این با حکم تولیت آستان قدس رضوی، محمد مخبر دزفولی، 

سید مســعود میرکاظمی، سید حســن صفاریان، عباس علی آبادی، 
محمدرضــا فرزین، محمد کافی، علی اوتارخانی، ابوالفضل خودمانی و 
رئیس بنیاد بهره وری موقوفات را به اعضای هیئت امنای بنیاد بهره وری 

موقوفات و دکتر محمد مخبر به ریاست این هیئت امنا منصوب شدند.

انتصاب اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت رضوی»
گفتنی اســت؛ مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، مدیرعالی حرم مطهر 
رضوی وآقایان مهرداد بذرپاش، حســین یکتا، سید صولت مرتضوی، 
محسن منصوری، داوود پرچمی، مصطفی زمانیان و فهیمه فرهمندپور 
اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت رضوی با حکم تولیت آستان قدس 
رضوی منصوب شدند و آقای مهرداد بذرپاش عهده دار ریاست هیئت 
مدیره این بنیاد اســت.یادآوری می شود، تولیت آستان قدس رضوی 
عهده دار ریاست شورای راهبردی موقوفات، شورای علمی و فرهنگی و 

هیئت امنای حرم مطهر است.

خبر

انتصابات و احکام جدید در آستان قدس رضوی اعالم شد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستانآستانآستان روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r

45

 خادمان رضوی مضجع امام رضا)ع( را گلباران کردند   آستان: مراسم گلباران مضجع شریف رضوی همزمان با شب میالد حضرت ثامن الحجج)ع( توسط خادمان بارگاه رضوی برگزار شد.عصر پنجشنبه 12 تیر ماه، در شامگاه میالد حضرت امام رضا)علیه آالف التحیه و الثنا( جمعی از خدام 
بارگاه رضوی مراسم گلباران مضجع شریف رضوی را برگزار کردند. در این مراسم خدام آستان قدس رضوی، شاخه گل هایی را به نیابت از تمامی عاشقان خاندان عصمت و طهارت در آستانه روضه منوره به رسم ادب تقدیم کردند.الزم به ذکر است که در این مراسم خادمان آستان مقدس امام 

رضا)ع( ابتدا در رواق حضرت امام خمینی)ره( با رعایت نکات بهداشتی تجمع کردند و در صف یک به یک به مضجع شریف حضرت مشرف شدند و شاخه گل هایی را که در دست داشتند در ورودی روضه منوره قرار دادند.

دلجویی خدام از کودکان بیمار    آستان: جمعی از خادمان بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( با حضور در مراکز درمانی و نگهداری از کودکان بی سرپرست شهر مشهد، از آن ها دلجویی کردند. دبیر کانون های خدمت رضوی استان خراسان رضوی درباره اجرای این برنامه گفت: با هدف دلجویی از بیماران 
و حمایت از اقشار کم برخوردار، طرح عیادت از بیماران مراکز درمانی شهر مشهد با عنوان »یا امام رئوف)ع(« توسط خادمان بارگاه منور رضوی و خادمیاران رضوی اجرا می شود.امین بهنام اضافه کرد: هیئتی از خادمان و خادمیاران در لباس خدمت و با پرچم متبرک بارگاه امام هشتم ظهر روز گذشته به 

بخش های مختلف بیمارستان فوق تخصصی کودکان »دکتر شیخ« رفتند و از کودکان بستری، خانواده و همراهان آن ها دلجویی کردند. 

      صفحه 4

برگ س���بزو سند مالکیت سواری هاچ بک  سیستم 
س���ایپا تی���پ تیبا2ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی مدل 
ش���ماره  و   8127145 موت���ور  ش���ماره  1393ب���ه 
شاس���ی NAS821100E1002329 ب���ه ش���ماره پالک 
54 – 247 ق 17 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبار 

ساقط می گردد. 

,ع
99

03
13

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

رن���گ   1387 م���دل   206SD خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
خاکس���تری متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 421ه�89 
ای���ران 36  ش���ماره موتور 13587003225 و ش���ماره 
شاس���ی NAAP51FE99J352616 به مالکیت مهسا 
اس���ماعیل نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99

03
12

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
تولیدی و صنعتی تكالن توس  ) سهامی 

خاص (به شماره ثبت 4177 و شناسه ملی 
 10380200689

بدینوس��یله از كلیه صاحبان س��هام شركت یا 
نماین��دگان آنان دع��وت به عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی كه در س��اعت 11 
صبح مورخ  1399,04,24  در محل شركت واقع 
در  مش��هد – ش��هرك صنعتی ت��وس – فاز یك 
شركت تولیدی وصنعتی تكالن توس  تشكیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره 
دوساله 

ع هیئت مدیره شركت   9
90

30
79

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
بهنامان الستیک توس  ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 12289 و شناسه ملی 
 10380279790

بدینوس��یله از كلیه صاحبان س��هام شركت یا 
نماین��دگان آنان دع��وت به عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجمع عموم��ی عادی كه در س��اعت 13 
ظهر مورخ  1399,04,24  در محل ش��ركت واقع 
در  كیلومتر45 جاده مش��هد - فریمان شهرک 
صنعت��ی كاوی��ان – بلوارصنع��ت - صنعت18 – 
پالک 10 تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1 – انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره 

دوساله 
 هیئت مدیره شركت  

ع 9
90

30
33

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شركت مهندسی ارتباطات و فن آوری 

طلیعه شرق شماره ثبت 26881 شناسه ملی 
10380422891

 بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران دعوت می 
ش��ود درجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق العاده  
ك��ه راس س��اعت 14 روز  پنجش��نبه  م��ورخ 
كنفران��س  س��الن  مح��ل  در   1399/04/26
ش��ركت آذرخ��ش انتقال نیرو پ��اژ به آدرس 
بزرگراه ش��هید كالنتری حدفاصل میدان جهاد 
و جمه��وری اس��المی برگزار می گردد ش��ركت 

نمایند.
 دستور جلسه : 1- الحاق موضوع

2- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
 هیئت مدیره شركت مهندسی ارتباطات و                  

فن آوری طلیعه شرق  ع 9
90

31
40

/ع
99

03
13

1

ش�هرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به بهره گیری از خدمات خودروهای 
وان�ت جه�ت انجام امور محوله به کارکنان ش�هرداری ش�اهرود اق�دام نماید، لذا 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه به امور قراردادهای ش�هرداری 
ش�اهرود مراجع�ه و جهت کس�ب اطالعات بیش�تر از موض�وع آگهی هم�ه روزه به 
ج�زء ایام تعطی�ل در وقت اداری با مراجعه به اداره امور اداری ش�هرداری و یا با 
تلف�ن 64-32224060 )023( داخلی 106 تماس حاص�ل نمایند . ضمنا متن آگهی 
در س�ایت ش�هرداری به آدرس  www.shahrood.ir  جهت مشاهده متقاضیان قابل 

رویت و بهره برداری می باشد. 
مهلت دریافت اس�ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه م�ورخ 31تیر99 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاهرود) نوبت اول(

حاج محمدعلی- شهردار شاهرود

آگهی مزایده عمومی پروژه ارغوان
 

مدیریت پروژه ارغوان در نظر دارد برخی از اقالم اضافی س��اختمانی، تأسیس��اتی خود را 
به شرح ذیل:

1- ضایع��ات آه��ن آالت 2- ورق و میلگرد 3- لوله و اتصاالت پوش فیت بی صدا 4- دیگ 
حرارتی مركزی 5- لوله و اتصاالت گالوانیزه 6- لوله و اتصاالت سیاه

از طریق مزایده با ش��رایط نقد بفروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از 
اموال مذكور و كس��ب اطالعات بیش��تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگه شرایط شركت 
در مزایده و اس��ناد مربوطه از تاریخ آگهی لغایت 1399/4/18 همه روزه از س��اعت 7/30 
لغای��ت -/14 ب��ه آدرس پروژه ارغوان واق��ع در بلوار وحدت- بین وح��دت 5 و 7- بلوار 

امیرالمؤمنین جنب مسجد امام هادی)ع( نگهبانی پروژه مراجعه نمایند.
تلفن 33687282 – 33697284

مهلت تحویل پاكت: تا پایان وقت اداری یكشنبه مورخه 1399/4/22 می باشد. /ع
99

03
01

6

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
تولیدی و صنعتی چدن خراسان  ) سهامی 
خاص (به شماره ثبت 2641 و شناسه ملی 

10380181597
بدینوس��یله از كلی��ه صاحبان س��هام ش��ركت 
ی��ا نماین��دگان آنان دع��وت به عم��ل می آید 
در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی كه در س��اعت 
9 صبح م��ورخ 1399/04/24 در محل ش��ركت 
واق��ع در  مش��هد – كیلومت��ر 30 جاده مش��هد 
– جن��ب گرم��ان گاز ش��ركت  قوچان)ك��ورده( 
تولیدی وصنعتی چدن خراس��ان  تش��كیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره 
ع هیئت مدیره شركت  دوساله  9

90
30

80

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
تولیدی و صنعتی پایوند توس  ) سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 14098 و شناسه ملی 
10380297405

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت یا 
نمایندگان آنان دع��وت به عمل می آید در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی كه در س��اعت 11 
صبح مورخ  1399,04,28  در آدرس  مشهد 
– ش��هرك صنعتی ت��وس – فاز یك ش��ركت 
تولیدی وصنعتی تكالن توس  تش��كیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – انتخ��اب اعض��اء هیئت مدی��ره برای یك 
دوره دوساله 

ع هیئت مدیره شركت   9
90

30
70

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
تولیدی و صنعتی بایاتوس  ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 8342 و شناسه ملی 
 10380241110

بدینوس��یله از كلی��ه صاحبان س��هام ش��ركت 
ی��ا نماین��دگان آنان دع��وت به عم��ل می آید 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه كه در 
س��اعت 8  صب��ح م��ورخ 1399,04,24  در محل 
ش��ركت واقع در مشهد – شهرك صنعتی توس 
– فاز یك -ش��ركت تولیدی وصنعتی بایاتوس 

تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره 
دوساله 

ع هیئت مدیره شركت   9
90

29
70

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شركت 
تولیدی و صنعتی پركوک توس  ) سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 11378 
و شناسه ملی 10380270832 

بدینوس��یله از كلیه صاحبان س��هام شركت یا 
نماین��دگان آنان دع��وت به عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی كه در س��اعت 10 
صب��ح م��ورخ 1399/04/24  در محل ش��ركت 
واقع در  مش��هد – ش��هرك صنعتی توس – فاز 
یك مقابل كارخانه سیم وكابل شركت تولیدی 
وصنعت��ی پرك��وک توس  تش��كیل م��ی گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 – انتخ��اب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره 
ع هیئت مدیره شركت  دوساله  9

90
30

71

/ع
99

03
09
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شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
1-اجرای عملیات عمرانی واحدهای تجاری بولوار جانبازان

2-برونسپاری امورات نگهداری فضای سبز پارک بانوان 
شرایط مناقصه:

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/22 لغایت 99/4/31

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

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنج شنبه مورخه 99/5/2

7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر، ام�ور حقوق�ی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه-نوبت اول

روابط عمومی شهردای كاشمر

 آگهی تغییرات شركت اسطوره آسانبر شرق 
شركت سهامی خاص به شماره ثبت 52528 

و شناسه ملی 14004412104

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1397,12,19 مورخ  العاده 
اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس مشهد- 
– کوچه وحدت  – بلوار وحدت  محله پنجراه 
7 پالک 0 ساختمان فرهنگ طبقه اول- واحد 
311 و کد پستی 9154973838 تغییر یافت و 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده 

گردید. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )900933(

س
,  9

90
31

36

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

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

3- پاركینگ شماره 1 شهرداری كاشمر بصورت اجاره ای )تجدید(
4- كارواش جنب CNG شماره 2

5- واحدهای طبقه فوقانی مجتمع تجاری خیابان امام
6- واحدهای تجاری – مسكونی مجتمع نبش جمهوری 10
7-  فروش 6 قطعه زمین واقع در میدان بهار)تجدید(

شرایط مزایده:
1- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/15 لغایت پایان وقت اداری 99/4/24 می باشد.

2- سپرده شركت در مزایده: حداقل 5 % قیمت كل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

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

6- بازگشایی پاكات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/26
7- محل دریافت اس��ناد مزایده و كس��ب اطالعات بیش��تر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن 

تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی شهرداری كاشمر  ,ع
99

02
83

7

 آگهی مزایده »نوبت دوم«
 شهرداری كاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
1- كان��ال آبه��ای س��طحی خیاب��ان جمه��وری حد فاص��ل میدان آم��ار تا می��دان مادر 

)تجدید(
2- ساماندهی، نگهداری و امحاء سگهای ولگرد )تجدید(

3- تكمیل پروژه ساختمان فرهنگسرای بزرگ كاشمر )تجدید(
شرایط مناقصه:

1- سپرده شركت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/15 لغایت 99/4/24

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

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاكات: ساعت 18 عصر روز پنجشنبه مورخه 99/4/26

7- محل دریافت اس��ناد مناقصه و كسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شهرداری كاشمر  ,ع

99
02

83
8

 آگهی مناقصه »نوبت دوم«

      صفحه 5

آگهی تحدیدحدوداختصاصی -  حوزه ثبتی سبزوار
پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار 

حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش3 سبزوار-پالک6-اصلی-مزرعه کلوت
19444فرعی جداشده از4559فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-علی اصغردارینی فرزند محمدحسن و غیره  

تاریخ تحدید: چهار شنبه1399/05/22 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذاب��ه موج��ب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخطار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انید.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد. تاریخ انتشار: شنبه 1399/04/14آ-9903222
علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره12008767 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حسن نجفی نژاد 
محلی فرزند محمد قلی به شماره ملی 4999853639 ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 135.65مترمربع قسمتی از پالک 57 اصلی به کالسه 98-26 واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده 
از قربانعلی اصغری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میش��ود تا در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902423 آ-9903081
تاریخ انتشار نوبت اول 14-4-1399           تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-4-28 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دس��تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20و برابر 
رای شماره139960310013000701مورخ 1399.02.11هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا صالح عجمی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 281.18 متر مربع به شماره پالک 184فرعی از 
20 اصلی واقع در قریه باریکال بخش یک خریداری ش��ده از آقای حس��ن حیدری مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئیین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 19902425  آ-9903083
تاریخ انتشار نوبت اول1399.04.14           تاریخ انتشار نوبت دوم1399.04.28

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - سید محمد حسینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم نصرت عرب کاریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 4085 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900068 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فقیر محمد عرب 
کاریزی به شناسنامه 966 در تاریخ 1398/9/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- شمس الدین عرب کاریزی به ش ملی 0748682627 متولد 1298/00/00 فرزند متوفی

2- مریم عرب کاریزی به ش ملی 0748682619 متولد 1323/09/01 فرزند متوفی
3- مینا عرب کاریزی به ش ملی 0748682651 متولد 1305/07/01 فرزند متوفی

4- زهرا عرب کاریزی به ش ملی 0748682635 متولد 1300/7/1 فرزند متوفی
5- زمرد عرب کاریزی به ش ملی 0748682643 متولد 1304/7/1 فرزند متوفی

6- علی اکبر عرب کاریزی به ش ملی 0749448784 متولد 1317/4/10 فرزند متوفی
7- علیرضا عرب کاریزی به ش ملی 0748685431 متولد 1315/09/02 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903130
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

در اجرای ماده 11 قانون جامع حد نگار کلیه اسناد دفترچه ای می بایست به سند تک برگ تبدیل گردد
بسمه تعالی ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد 1 
و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 
139960310019000613 م��ورخ 1399/02/30 هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی توانگر فرزند علی اصغر 
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 317 متر مربع به شماره پالک 4684 فرعی از 
66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای عسگر استر آبادی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م . الف : 19901974  آ-9902423
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/31            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/14

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

 در اجرای ماده 11 قانون جامع حد نگار کلیه اسناد دفترچه ای می بایست به سند تک برگ تبدیل گردد
بسمه تعالی ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد 1 
و 3 قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 
139960310019000613 م��ورخ 1399/02/30 هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبداله توانگر فرزند مرتضی 
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 100 متر مربع به شماره پالک 4684 فرعی از 
66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از آقای عسگر استر آبادی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 

ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م . الف : 19901975  آ-9902424
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/14 

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 8005308 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مقدم شجاع شفیعی فرزند ستارشش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 924.88 قسمتی 
از پالک 2 اصلی به کالسه 98.4532 در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده مراد شفیع شجاعی مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 19902058  آ-9902425
تاریخ انتشار  نوبت اول: 1399/03/31      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/14 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای یوسف عرب سلمانی بموجب وکالت ازخانم سپیده فاطمه فالح میری پورزارع بااعالم مفقود شدن سند مالکیت 
ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره یکتا 139902151266000008وشماره ترتیب 
5620مورخ 99/1/27دفتراسناد رسمی شماره3 پیشواو طی درخواست وارده 139985601046000128مورخ27

/99/1تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی رانموده است که بموجب نامه1621/367مورخ1399/4/1بانک 
مسکن موافقت خودرابا اخذ سندالمثنی اعالم نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح 
زیرآگه��ی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : س��پیده فاطمه فالح میری پورزارع2. میزان مالکیت : شش��دانگ عرصه 
واعیان3. ش��ماره پالک : 2485فرعی از114*اصلی مفروزازپالک887* 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته  
5. عل��ت ازبی��ن رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یک 
دس��تگاه آپارتمان واقع درضلع جنوب ش��رقی قطعه3تفکیکی تحت پالک114/2485 به مساحت37/70مترمربع 
ذیل ثبت 81706صفحه393دفتر184بنام امی عنایتی ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی828374صادرگردیده اس��ت 
وبموج��ب س��ند قطعی1142مورخ90/9/6دفترخانه3پیش��واتمامی موردثبت به خانم س��پیده فاطمه فالح میری 
پورزارع فرزند س��ید اش��رف بش��ماره شناس��نامه8801صادره ازتهران منتقل گردیده اس��ت وبموجب سند رهنی 
1443مورخ1390/9/6دفترخانه3پیش��وا به نفع بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت ملک فوق الذکرودرخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی 
معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزدخود می باشد ظرف 
مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی 
تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک 

پیشوا 123م/ الف  آ-9903133
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای مصطفی ش��وری ب��ا وکالت ازحم��زه تاجیک محم��دی بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت مل��ک مورد 
آگهی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاء ش��ده ذیل ش��ماره یکتا 13990215126600007وش��ماره ترتیب 
16374مورخ99/3/10دفتراس��ناد رسمی شماره7 پیشواو طی درخواست وارده 139985601046001056مورخ1
99/3/2تقاضای صدورالمثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون 

ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : حمزه تاجیک محمدی2. میزان مالکیت : ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان3. شماره پالک : 6714فرعی از114*اصلی مفروزاز6698* 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 
5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه10تفکیکی تحت پالک114/6714مفروزازپالک6698 به مساحت70/29مترمربع بانضمام انباری قطعه10ذیل 
ثبت94918دفتر284صفحه327بنام مصطفی شوری فرزند محمد ثبت وسندبه شماره چاپی040389صادرگردیده 
اس��ت وبموجب س��ند قطع��ی شماره14629مورخ94/9/7دفترخانه1پیش��وا به حمزه تاجی��ک محمدی منتقل 
گردیده اس��ت وبموجب سند رهنی ش��ماره14649مورخ94/9/15دفترخانه یک پیشوا دررهن بانک مسکن شعبه 
پیشواقرارگرفت)موافقت اخذ شده است( لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرودرخواست صدورسند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزدخود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به 
صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا*122م/ الف  آ-9903134
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم زهرا بهنام به شماره شناسنامه: 8 به شرح دادخواست به کالسه: 42 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان: اس��ماعیل بهنام ش��ماره شناس��نامه: 209 در تاریخ: 

1360/01/12 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
محمد بهنام فرزند اسماعیل ش ش 1143 متولد 1358 صادره از تربت حیدریه حوزه 3 فرزند متوفی

ناصر بهنام فرزند اسماعیل ش ش 1098 متولد 1353 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی
علی بهنام فرزند اسماعیل ش ش 955 متولد 1336 صادره از ح 7 تربت حیدریه فرزند متوفی

زهرا بهنام فرزند اسماعیل ش ش 8 متولد 1333 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی
رقیه بهنام فرزند اسمعیل ش ش 981 متولد 1344 صادره از ح 7 تربت حیدریه فرزند متوفی

مبارکه بهنام فرزند اسماعیل ش ش 1009 متولد 1348 صادره از ح 7 تربت حیدریه فرزند متوفی
کنیز حمامی فرزند غالمحسین ش ش 645 متولد 1313 صادره از تربت حیدریه همسر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9903076 
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن- سیدحسین حسین زاده

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وم��اده13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره139960306022000224هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه 
ثب��ت ملک فریم��ان تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علی محمدقدرتی کته شمش��یری 
فرزند محمدرضابش��ماره شناس��نامه0840120206صادره از فریمان دری��ک قطعه زمین مزروعی 
ب��ه مس��احت1885660مترمربع پالک182فرعی از207اصلی واقع دربخ��ش 13خریداری ازمالک 
رس��می آقای  غالمرضاقلندری محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی می -شود،درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می تواننداز تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابمراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-9902426
تاریخ انتشارنوبت اول:99.3.31     تاریخ انتشارنوبت دوم:99.4.14

محمدرضارجایی مقدم - رئیس ثبت اسنادوامالک
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خبر بد برای مجیدی؛ میلیچ هم مصدوم شد!©
ورزش: مدافــع کروات اســتقالل در 
آخرین تیم اســتقالل دچار مصدومیت 
شد.هرویه میلیچ مدافع چپ آبی ها در 
اواخر تمرین روز پنجشــنبه استقالل 
تیمش دچار مصدومیت شد و به همین 
خاطر تمرین را تــرک کرد. با توجه به 
میزان ضرب خوردگــی به پای میلیچ 
بعید است او مشکل جدی برای ادامه تمرینات و مسابقات داشته باشد اما هنوز به 
طور دقیق مشخص نیست آسیب دیدگی اش در چه حد است.بی تردید با توجه 
به غیبت چند بازیکن به دالیل مختلف مقابل پارس جنوبی کادر فنی استقالل 
دوست ندارد میلیچ را از دست بدهد و به همین خاطر کادر پزشکی استقالل همه 
تالشش را خواهد کرد تا او را به دیدار پیش رو برساند.اگر میلیچ مشکل خاصی 

نداشته باشد تمریناتش را برای دیدار با پارس جنوبی از سر می گیرد.

دانشگر به پارس جنوبی می رسد©
ورزش: بر اساس اعالم کادر پزشکی استقالل مصدومیت دانشگر جدی نیست و او 
می تواند آبی ها را در بازی روز یکشنبه مقابل پارس جنوبی در جم همراهی کند. 
مصدومیت دانشگر از ناحیه مچ پاست و دیروز نیز برای جلوگیری از آسیب دیدگی 

شدیدتر به تمرین ادامه نداد اما مسئله خاصی درباره او وجود ندارد.

فروش ۵۰۰ ماکت هواداری برای بازی پرسپولیس©
ورزش: امروز پرسپولیس در حالی به مصاف شاهین می رود که این نخستین بازی 
رسمی سرخپوشان پس از شیوع ویروس کرونا در ورزشگا آزادی است. شاگردان 
یحیی گل محمدی در ورزشگاه خالی آزادی مقابل شاهین به میدان خواهند رفت 
و البته در غیاب هوادارانشــان، ماکت طرفداران و چند طرح دیگر هواداری برای 

پشتیبانی از آن ها در ورزشگاه قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که کمتر از ۵۰۰ ماکت امروز در ورزشگاه آزادی روی سکوها 
دیده خواهد شــد. طرح ماکت هواداری چند روز پیش توسط اسپانسر سرخ ها 
رونمایی شــد اما در شبکه های اجتماعی مورد اســتقبال قرار نگرفت. از جمله 
ایراداتی که هواداران به آن می گرفتند، قیمت باال بود که البته باشگاه پرسپولیس 
ادعا می کند باتوجه به هزینه ۱۸ هزار تومانی برای چاپ هر ماکت، فروش آن با 

قیمت ۳۰ هزار تومان منطقی بوده است.

آبروریزی بزرگ فدراسیون فوتبال در جهان

ایران؛ اساس نامه کویت  را به فیفا فرستاد!©
ورزش: در حالی بحث ارسال پیش نویس 
اساس نامه فدراســیون فوتبال ایران به 
فیفا و ایرادهای فدراسیون جهانی به آن 
همچنان سوژه است، هوشنگ نصیرزاده 
کارشناس حقوقی و عضو هیئت رئیسه 
سازمان لیگ فوتبال پرده از اتفاق بزرگ 
و عجیبی برداشت.نصیرزاده مدعی شد 
فدراســیون فوتبال ایران اساس نامه کویت را رونوشت کرده و برای فیفا فرستاده 
است.این کارشــناس حقوقی که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود گفت: 
نخستین اقدام فدراسیون فوتبال برای اصالح اساس نامه در سال ۲۰۱۸ بود. فیفا 
از فدراسیون ایران خواسته بود پیش نویس پیشنهادی اش را ارسال کند. جالب 
است که ایران  اساس نامه فدراسیون کویت را می فرستد و اساس نامه این کشور  
را »کپی پیست« کرد!نصیرزاده با نمایش بخش هایی از این اساس نامه تأکید کرد: 
حتی در نگارش عنوان فدراسیون هم اشکال داشته اند. در واقع در متن اساس نامه 
فدراسیون فوتبال کویت هرکجا کلمه )KFF( بوده است، کلمه )IRIFF( را گذاشته 
بودند. حتی فونت این کلمات با اساس نامه فرق می کند.وی گفت: اما در بخشی 
از این اســاس نامه اسم کویت آمده بود و مسئوالن فدراسیون ایران یادشان رفته 

بود این کلمه را بردارند!
کارشناس حقوقی فوتبال که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود گفت: آنچه 
که رسانه ها می گفتند فیفا بیش از ۸۰ ایراد از اساس نامه فدراسیون فوتبال ایران 

گرفته، در واقع همین اساس نامه فدراسیون کویت بوده است!

وضعیت بالتکلیف بیرانوند در پرسپولیس ©
ورزش: امید عالیشــاه و محمد نادری 
دو بازیکــن تیم پرســپولیس به دلیل 
مصدومیتی کــه دارند به بــازی فردا 
مقابل شاهین نمی رسند.به گفته حمید 
مطهری، کادر فنی سرخپوشان ترجیح 
داده به این دو بازیکن اســتراحت بدهد 
تا مصدومیتشان تشدید نشود. همچنین 
وضعیت علیرضا بیرانوند هم مشــخص نیســت. درحالی کــه مهدی خواجوند 
مدیرحقوقی پرسپولیس اعالم کرده این بازیکن تا پایان فصل می تواند برای این 
تیم به میدان برود اما هنوز فیفا و باشگاه آنتورپ پاسخ این باشگاه را برای تعیین 
تکلیف بیرانوند نداده اند. بیرانوند هنوز موفق نشده مجوز حضور در اروپا را بگیرد و 

از سویی از چهارشنبه در تمرینات سرخپوشان شرکت نکرده است.
 گفته می شود باشگاه  بلژیکی شرط پرداخت مبلغ ماهیانه  یک میلیارد تومان را 

برای هر بازی تعیین کرده است.

چراغ سبز اسماعیلی فر به پرسپولیس©
ورزش : گفته می شود با توجه به شناختی که یحیی گل محمدی از دانیال اسماعیلی 
فر دارد این بازیکن فصل آینده در ترکیب پرسپولیس قرار گیرد. گفته می شود 
این بازیکن تکنیکی و گلزن در تیم های تراکتور و ذوب آهن داشــته، مذاکرات 
ابتدایی برای پرسپولیسی شدنش به سرانجام رسیده و او لیگ بیستم را پس از 
مذاکره نهایی با مدیران این باشگاه با پیراهن پرسپولیس به کار ادامه خواهد داد.

دلخوری بازیکنان پرسپولیس از یحیی گل محمدی©
ورزش: پس از موضع گیری بازیکنان پرسپولیس علیه مدیریت باشگاه که با انتشار 
اســتوری ها و پست هایی در صفحات شخصی آن ها همراه بود، در ادامه علیرضا 
بیرانوند نیز در گفت و گویی به طور شفاف به این موضوع پرداخت و گالیه تندی 

را مطرح کرد.
موضوعی که بالفاصله توســط کمیته انضباطی باشگاه مورد توجه قرار گرفت و 
سبب شد تا گلر پرسپولیس که البته با توجه به رسمیت یافتن موعد قراردادش 
دیگر با این تیم تمرین نمی کند، به این کمیته دعوت شــود.هرچند از بدو اعالم 
خبر مربوط به دعوت از بیرانوند به کمیته انضباطی این موضوع با انتقاد هواداران و 
... همراه شد و آن ها ضمن رد تصمیم باشگاه به این موضوع پرداختند که بیرانوند 
نخست اینکه در حال حاضر بازیکن پرسپولیس محسوب نمی شود و دوم اینکه 
در روزهای پایانی حضور چهار ســاله بیرانوند در این باشگاه بهتر بود که مدیران 
تیم رفتار سنجیده و بهتری در قبال این گلر اتخاذ می کردند.با این حال اکنون 
موضوع اصلی بازیکنان هستند؛ جایی که آن ها پیش از انتشار پست های مربوط به 
انتقاد از مدیران باشگاه با کادرفنی و یحیی گل محمدی نیز هماهنگ کرده بودند 
و نظر او در خصوص موضع حمایتی را دریافت کرده بودند. در عین حال یحیی 
گل محمدی در این جلسه خود را حامی بازیکنان و تصمیم آن ها دانسته بود اما 
اکنون عدم همراهی او در انتشار پست مشترک و در ادامه حمایت از بیرانوند پس 

از دعوت به کمیته انضباطی سبب ناراحتی و گالیه آن ها شده است.

چالش جدید لیگ برتر با اوج گیری دوباره این ویروس

باشگاه فوالد: با 6 کرونایی، دیگر ما نیستیم!
ورزش: بر اســاس پروتکل سالمت لیگ 
فوتبال ایران و ابتالی 6 بازیکن تیم فوتبال 
فوالد به ویروس کووید ۱۹، فعالیت های این 
تیم باید تا زمان بهبود مبتالیان و کســب 

گواهی سالمت تعلیق شود.
اوایــل خردادماه ســال جاری بر اســاس 
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید۱۹)ویروس 
الزامات  کرونا( فاصله گذاری اجتماعــی و 
ســالمت محیط لیگ فوتبال اعالم شد در 
صورت وجود بیــش از پنج 
نفر بــا عالئم مثبت یا مثبت 
تشخیصی  تست های  شدن 
مبنی بر ابتالی فرد به کووید 
۱۹، فعالیت تیــم مربوط تا 
زمان بهبود مبتالیان و کسب 
گواهی سالمت معلق خواهد 

شد.
لیگ فوتبال ایران از چهارم 
تیرماه سال جاری با دیدار معوقه تیم های 
فوتبال فوالد خوزستان و استقالل تهران 
در اهواز مجــدداً کلید خورد و پس از آن 
نیز در هشــتم تیرماه بــا برگزاری هفته 
بیســت و دوم دنبال شــد و قرار است از 
۱۴ تیرماه نیز دیدارهای هفته بیســت و 
سوم برگزار شود، مسئله ای که با توجه به 
ابتالی 6بازیکن فوالد خوزستان به ویروس 
کرونا و پروتکل سالمت لیگ فوتبال مبنی 
بر تعلیق فعالیت هــای تیم های با عالئم 
مثبت یا مثبت شــدن تســت های کرونا 
بیــش از پنج نفــر، در وضعیت متفاوتی 

قرارگرفته است!
فوالدی ها فــردا باید در ورزشــگاه تیم 
فوتبال نســاجی در قائمشــهر به مصاف 
این تیم بروند و ســازمان لیــگ باید تا 
آن زمان نســبت به برگزاری این دیدار 
تصمیم گیــری کند و در صورتی که مبنا 
پروتکل ســالمت لیگ فوتبال باشــد به 
طــور حتم باید دیدار مربــوط به تعویق 
بیفتــد، عالوه بــر این ســایر دیدارهای 
تیم فوتبال فوالد خوزستان تا زمانی که 
تعداد مبتالیان این تیم به پنج بازیکن و 
کمتر از آن نرسد، بر اساس قانون امکان 

برگزاری ندارد.

 نکونام: بازیکنان»
 من ناقل کرونا هستند

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان اعالم 
کــرد: به دلیل ابتالی 6 بازیکن این تیم به 
ویروس کرونا شــرایط بازی در لیگ برتر را 

ندارند.
نکونام با بیان این مطلب توضیح داد: تأکید 
ما از اول این بود اگر قرار است بازی ها برگزار 
شود تحت شــرایط قوی ترین پروتکل های 
بهداشــتی باشــد. مثــال زدم و گفتم با 
مسئوالن اوساســونا حرف زدم و اطالعات 
دقیقی در این باره گرفتم. متوجه شــدیم 
آنجا بازیکنــان در زمان تمرین حتی حق 

رفتن به رختکن، حق تغذیه داخل تیمی، 
حق تمرینات گروهی و... را ندارند.

نکونــام ادامه داد: همین حاال هم می گویم 
برگزاری لیگ خوب اســت، ولی نه با این 
شرایط. متأسفانه در آخرین تست کرونایی 
که تیم داد، مشخص شد 6 بازیکن  و چند 
همراه تیم به بیماری کرونا مبتال شده اند. 
ما این را به ســازمان لیــگ هم گفته ایم، 
ولی تأکیدشان به برگزاری بازی است. این 
بازیکنان را قرنطینه کرده ایم تا ان شــاءاهلل 

بتوانند دوره درمانی خود را سپری کنند.
نکونام در پایان تصریح کرد: ما نمی توانیم 
بازی کنیم. تمام نفرات من ناقل هستند و 
بیمــاری را انتقال می دهند. تیم های دیگر 
چه گناهی دارند؟! با اینکه بهترین عملکرد 
را داشــتیم و بهترین نتیجه را گرفتیم، باز 
هم اعالم می کنم مخالف ادامه لیگ هستم.

کنایه  منتقدان به نکو»
با این حال برخی کاربران شبکه های مجازی 
با حمله به جواد نکونام مدعی شــدند وی 
به دنبال این است که موقعیت فعلی خود 
را در جدول رده بندی حفظ کند به همین 
خاطــر موضوع تعلیق بازی هــای فوالد را 
مطرح می کنــد، در حالی اگر وی در جمع 
تیم های باالنشــین حضور نداشت چنین 
موضعــی را اخذ نمی کرد حاال باید دید آیا 
سازمان لیگ برای این چالش جدید فکری 
خواهد کرد یا رأی به تعطیلی مسابقات این 

تیم خواهد داد.

نکو نام:همین 
حاال هم می گویم 
برگزاری لیگ 
خوب است، ولی نه 
با این شرایط

بــــــــرش

داورزنی: والسکو ترجیح می دهد در ایتالیا باشد   ورزش: رئیس فدراسیون والیبال درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی نیز اظهار کرد: تقریباً خوب پیش رفته ایم اما منتظر روشن شدن  وضعیت 
عمومی هستیم و قبل از اینکه لیگ در نیمه شهریور ماه شروع شود، سعی می کنیم سرمربی تیم ملی مشخص شود چرا که او باید در کنار زیر نظر داشتن بازیکنان لژیونر ما، بازیکنان مشغول در لیگ داخلی و رقبای ما 
در المپیک را هم بررسی کند.او در پاسخ به این سؤال که گزینه مد نظر داخلی است یا خارجی؟ اظهار کرد: ما ترکیب این دو گزینه را مناسب می دانیم والسکو نیز در شرایط کنونی ترجیح می دهد فعالً در ایتالیا باشد.

پیش بازی

نهایی  و  با غیبت وحید هاشمیان   ورزش  
نشدن قرارداد کریم باقری، کادر فنی تیم ملی 
بدون حضور ایرانی ها فعالیتش را به صورت 
رسمی آغاز کرد.دراگان اسکوچیچ که حاال 
ردای مربیگری تیم ملی را بر دوش خود 
می بیند تک و تنها به تماشای بازی های 
مربی  عنوان  به  تا  می نشیند  برتر  لیگ 
تنهای تیم ملی ایران در ادوار گذشته لقب 
گیرد.وی در بازگشت به ایران تنها بود و 
به  هم  را  برتر  لیگ  نخست  هفته  حتی 
تنهایی از ورزشگاه و دفتر کارش در محل 
کمپ تیم های ملی آنالیز کرد و هیچ از 
چهار دستیاری که پیش از این فدراسیون 
فوتبال از آن ها نام برده بود، کنارش نبودند. 

با این حال، در روزهای گذشته آنتوان یوسنیک از 
اسلوونی و امالدن زانجر از کرواسی به تهران آمدند 

و به سرمربی تیم ملی ملحق شدند.

 غیبت ایرانی ها در تیم ملی»
دراگان اســکوچیچ پــس از قبــول هدایــت تیم 
ملی، کریم باقری و وحید هاشــمیان را به عنوان 
گزینه های مد نظر خود برای مربیگری در تیم ملی 
برگزید. البته هاشــمیان از دوره مارک ویلموتس 
تحت قرارداد فدراسیون بود. با این حال هیچ یک 
از ایــن دو نفر فعاًل در تیم ملی حضــور ندارند و 
اسکوچیچ از مشاوره مربیان وطنی و آشنا به فوتبال 

ایران محروم است.
درباره کریم باقری در روزهای گذشــته مذاکراتی 

صورت گرفت و در حــال حاضر طرفین به توافق 
نرسیده اند. باقری فعاًل دستیار یحیی گل محمدی 
است و با پرسپولیس قرارداد دارد و اگر قصد حضور 
در تیم ملی را داشته باشد، باید قید همکاری با تیم 
محبــوب خود را بزند. در نتیجه همه چیز به پایان 
فصل جاری موکول شده و باید دید در جلسه ای که 
آن موقع برگزار می شود، فدراسیون با پرسپولیس و 

باقری به توافق می رسد یا نه.
درباره هاشمیان وضعیت پیچیده تر است. همان طور 
که گفته شــد او از گذشته با فدراســیون قرارداد 
دارد ولی هیچ گاه از دیدار او و اســکوچیچ عکسی 
منتشر نشده و معلوم نیست طرفین دیداری با هم 
داشته اند یا خیر. هاشمیان فعاًل در خارج از کشور 
به سر می برد و هنوز به کادر فنی ملحق نشده است.

هیچ کس همکاری با اسکوچیچ را دوست ندارد!
باقری جواب قطعی نداد، هاشمیان در دسترس نیست

گزارش روز

منهای فوتبال

ضد   حمله

 برخورد با خاطیان جعل©
 و فروش احکام بدنسازی

ورزش:مدت زیادی اســت شایعه حکم فروشی 
در فدراسیون بدنسازی به گوش می رسد و حاال 
با تغییراتی که در رأس فدراسیون رخ داده، این 
موضوع از سوی مسئوالن هم با جدیت پیگیری 
می شود. محرم عبدی پور، رئیس کمیته انضباطی 
فدراسیون بدنســازی و پرورش اندام در این باره 
گفت: نشستی با حضور دبیر فدراسیون و اعضای 
کمیته در راستای بررسی فروش و جعل احکام 
بدنسازی برگزار شد. در این نشست با افراد مطلع 
در ایــن زمینه برای ارائه مســتندات و اظهارات 

مطلعین به گفت و گو پرداختیم.
وی عنوان کرد: پس از تکمیل مدارک و تحقیقات 
الزم احکام مقتضی برای افراد خاطی صادر خواهد 
شــد. ضمناً در این نشســت مقرر شد مطلعین 
مدارکی را که در این خصوص جمع آوری کرده 

بودند به کمیته مربوطه ارائه دهند.

امروز آغاز هفته بیست و سوم لیگ برتر
پرسپولیس به دنبال ایجاد ©

اختالف 13 امتیازی

ورزش: هفته بیســت و سوم رقابت های لیگ 
برتر باشــگاه های ایران امروز با برگزاری ســه 
دیدار آغاز خواهد شــد. در مسابقات این هفته 
که شــاهد برگزاری دومین بازی تیم ها پس از 
آغــاز مجدد رقابت ها به خاطر شــیوع ویروس 
کروناســت، تراکتــور با صنعت نفــت آبادان، 
ذوب آهن با پیکان و پرســپولیس با شــاهین 

شهرداری بوشهر دیدار خواهند کرد.
در مهم تریــن بازی امروز پرســپولیس که هر 
روز به کســب چهارمین قهرمانی پیاپی خود 
در مســابقات نزدیک تر می شود، از ساعت ۲۱ 
در ورزشــگاه آزادی از شاهین بوشهر پذیرایی 
خواهد کرد. شــاگردان یحیی گل محمدی که 
پس از بازگشت مســابقات با پیروزی ۳بر یک 
مقابل پیکان نشــان دادند که هنوز انگیزه های 
خود را برای قهرمانی از دست نداده اند، مقابل 
تیمی قــرار خواهند گرفت که برای ســقوط 
نکــردن می جنگند. شــاهین هفته گذاشــته 
۲بر۲ مقابل نفت مسجد سلیمان مساوی کرد 
و بــا اینکه در آن بازی یــک امتیاز آنچنان به 
دردش نخورد اما کســب یــک امتیاز از تهران 
می تواند روحیه بسیار خوبی به آن ها برای ادامه 
جنگیدن در راه بقا باشد. قرمزپوشان پایتخت 
هم با کســب سه امتیاز امروز اختالف را موقتاً 
به سیزده امتیاز در صدر جدول خواهند رساند 
و می توان کم کم برای برگزاری جشن قهرمانی 

آن ها آماده شد.
اما پیش از این مســابقه نیز از ساعت ۲۰:۱۵ 
تراکتور پس از کسب نتیجه ضعیف و شکست 
مقابل نساجی مازندران در هفته گذشته، امروز 
در تبریــز میزبان صنعت نفــت آبادان خواهد 
بود. ســاکت الهامی باید در این مسابقه حتماً 
ســه امتیاز را کســب کند تا هم شغل خود و 
هم امیدهای کسب ســهمیه آسیایی تراکتور 
را زنده نگه دارد. البته نفتی ها نیز برای کســب 
سهمیه ناامید نیستند و با پیروزی در این بازی 
می توانند هر چند موقت اما با تیم سوم جدول 

هم امتیاز شوند.
در دیگر بازی و از ساعت ۲۰:۴۵ ذوب آهن که 
حال و روز خوبی ندارد میزبان پیکان قعرنشین 
خواهد بــود. اصفهانی ها برای خــروج از نیمه 
پایین جدول به پیروزی در این مســابقه نیاز 
مبرم دارند و کســب سه امتیاز برای پیکان که 
در رتبه آخر قرار دارد می تواند آخرین تالش ها 

برای بقا باشد.

ورزش در سیما

هفته بیست وسوم  لیگ برتر ایران
پرسپولیس- شاهین شهرداری بوشهر

شنبه 14 تیر- 21:۰۰ زنده از شبکه سه 

هفته بیست وسوم  لیگ برتر ایران
تراکتور - صنعت نفت آبادان

شنبه 14 تیر-  2۰:1۵  زنده از شبکه ورزش 

   بعد از ۵ سال بنزما همچنان
 باید در دادگاه حاضر شود

ژاوی پیشنهاد سرمربیگری 
بارسلونا را پذیرفت

 ورزش  نشریه »موندو دپورتیوو« مدعی شد: 
ژاوی هرناندس پیشنهاد باشگاه بارسلونا برای 
سرمربیگری آبی  و اناری ها را پذیرفته است و با 
پایان فصل جاری، مأموریتش را در این باشگاه 
آغــاز خواهد کرد. رونــد نه چندان خوبی که 
بارسلونا با کیکه ستین در پیش گرفته، سبب 
نارضایتی مدیران این باشگاه کاتالونیایی شده 
و آن ها را از همین حاال به این فکر واداشته تا 
سرمربی خود را تغییر دهند. در همین راستا 

ن ها  که در ماه ژانویه هم مذاکراتی آ
با ژاوی داشتند، در نهایت 
موافقت  شــدند  موفــق 
اسطوره باشــگاه را برای 
قبول هدایت بارسا 

بگیرند.

چهره ها

گواردیوال: لیورپول، بهترین تیم 
مقابلم بوده است

 ورزش   سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی 
پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل سرخپوشان 
مرسی ســاید گفت: لیورپــول بهترین تیمی 
اســت که تاکنون مقابلش قرار گرفته است. 
پپ گواردیوال معتقد است: »تاکنون هر بازی 
تیمم را دوست داشته ام. ما در این دیدار سعی 
کردیم فوتبال خاص خود را به نمایش بگذاریم 
و ریسک هایی کنیم. لیورپول بهترین تیم از 
حیث تحت فشار قرار دادن )پِرسنیگ( بوده که 
تاکنون مقابلش قرار گرفته ام، اما با شجاعت 

چکی تمــام در فضاهــای  کو
اختیــار  در  داشتیم، کــه 
خیلی بازی کردیم که این 

مهم بود«.

  مسی به دنبال ترک بارسلونا
 در سال 2۰21

 ورزش  براســاس ادعای شــبکه رادیویی 
»کادنا ِسر« اســپانیا، مذاکرات لیونل مسی 
با باشگاه بارسلونا برای تمدید قراردادش به 
دلیل وجــود اختالفات بین طرفین متوقف 
شــده و احتمــال جدایی این فوق ســتاره 
آرژانتینی در پایــان قرارداد کنونی او یعنی 
در پایــان ماه ژوئــن ۲۰۲۱ وجــود دارد. 
پیــش از این گفته شــده بود مســی ۳۳ 
ساله در آســتانه امضای قراردادی جدید با 
بارسلوناست که او را تا پایان 
مــاه ژوئن ۲۰۲۳ در این 
اما  می دارد،  نگه  باشگاه 
حــاال این مذاکــرات به 

است.  خورده  بن بست 

دادســتانی فرانسه از کریم بنزما به   ورزش 
اتهام در ارتباط بودن با پرونده اخاذی از متئو 
والبوئنا، هم تیمی پیشین خود که مربوط به 
سال ۲۰۱۵ می شود، خواســت تا در دادگاه 
حضور پیدا کند. دادســتانی فرانسه در حالی 
ستاره خط حمله تیم فوتبال رئال مادرید را 
به دادگاه فراخوانده که پس از گذشــت پنج 
ســال از این اتفاق، بنزما هنوز تبرئه نشده و 
متهم به مشارکت و دست داشتن در اخاذی 
از هافبک پیشین تیم ملی 
بنزما  است.  فرانسه  فوتبال 
در خصوص پرونده اخاذی 
از هافبک پیشــین لیون 
بارها مورد بازجویی 

قرار گرفته است.

امیرمحمد سلطان پور: شــاید وقتی به رتبه 
لیگ برتر آن ها نگاه می کنیم، و این حقیقت که 
آن ها در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار 
دارند، شاید بهتر از این دیگر برای وولورهمپتون 
امکان نداشــته باشــد. اما باز هم کافی است به 
روحیه و امیدهای موجود در بدنه این باشگاه نگاه 
کنیم تا ببینیم این تازه شــروع پروژه ای بزرگ 
برای گرگ هاست.ستاره هایی مانند رائول خیمنز، 
آدامــا ترائوره و روبن نِــِوس همگی مورد توجه 
باشگاه های بزرگ اروپا قرار گرفته اند و سرمربی 
تیم یعنی نونو اسپریتو سانتو نیز پیشنهادهای 
بسیار چشمگیری دارد، اما هیچ کس در ورزشگاه 
مولینکس فکر نمی کند کــه آن ها بهتر از این 
نمی توانند کار کنند و دیگر وقت فروختن است.

وولور امشــب در ادامه رقابت هــای لیگ برتر 
انگلیس به مصاف آرسنال خواهد رفت و کسب 

سه امتیاز مقابل توپچی ها مسلماً امیدهای آن ها 
را برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان افزایش 
خواهد داد، اما شــاید هواداران این تیم بیشتر 
منتظر بازی پایانی فصل مقابل چلسی هستند 

که احتماالً تعیین کننده سهمیه خواهد بود.
البتــه لیگ برتــر تنهــا راه باقی مانــده برای 
وولورهمپتون نخواهد بــود ، آن ها در دور یک 
شانزدهم نهایی لیگ اروپا قرار دارند و باید حدود 
یک ماه دیگر به مصاف المپیاکوس بروند و اگر 
برخی از عملکردهای این فصل خود در مسابقات 
را باز هم به نمایش بگذارند و اندکی شــانس و 
اقبال در قرعه نیز یارشــان باشد چه کسی پیدا 
می شود که بگوید آن ها نمی توانند قهرمان لیگ 

اروپا شوند؟
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان برای این تیم در 
آســتانه اوج گیری بسیار مهم اســت؛ اگر آن ها 

موفق به این کار شوند دنیای جدیدی به رویشان 
باز خواهد شــد؛ خریدهای جدیــد و بزرگ تر، 
قراردادهــای اسپانســری گرانقیمت تر و حتی 
پیدا شــدن هواداران جدید در سراســر جهان 
می تواند بخشی از پاداش آن ها باشد. این مسلماً 
رؤیای مالکان باشگاه است که به شرکت بزرگ 
سرمایه گذاری توسان در چین متصل هستند و 
در سال ۲۰۱6 وولور را خریداری کردند. هزینه 
این کار در آن زمان برای آن ها تنها ۴۵ میلیون 
پوند آب خورد اما همه می دانســتند که آن ها 
آماده سرمایه گذاری عظیمی هستند. حتی در 
ســال ۲۰۱7 این خبر منتشــر شد که مالکان 
باشــگاه به نونو اســپریتو قول داده اند که برای 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان او می تواند روی 

منابعی »نامحدود« حساب باز کند!
آن ها در سال ۲۰۱۸ به لیگ برتر صعود کردند 
که یک ســال زودتر از پیش بینی هایشان بود. 
همین طور ارتباط گســترده ای با سوپر ایجنت 
دنیای فوتبال یعنی خورخه مندز برقرار کردند 
تا برایشان چندین ســتاره را فراهم کند. حاال 
هم مشغول تماشای جواب دادن هدف گذاری و 

پروژه شجاعانه خود هستند.
این نکته الزم به اشــاره است که وولورهمپتون 
بدون لیگ قهرمانان اروپا هم اکنون به عنوان یک 
برند جهانی شناخته می شود. به عنوان مثال این 
باشگاه تنها ده ها هزار هوادار در مکزیک دارند که 
به خاطر رائول خیمنز این تیم را دنبال می کنند. 
حساب توییتر باشــگاه به زبان اسپانیولی فقط 
۱۰۰ هزار فالوور دارد. آن ها در چین هم فروشگاه 
اختصاصی دارند که فقط محصوالت مربوط به 
این تیم را می فروشــد و این برنــد با صعود به 

لیگ قهرمانان مسلماً رشد چشمگیری خواهد 
پذیرفــت. فرم عالی تیم پس از شــروع مجدد 
مسابقات و ســه بازی سه برد و سه کلین شیت 
به خوبی نشــان دهنده انگیزه هایشــان است.

یکی از اصلی ترین تالش های آن ها این اســت 
که ستاره هایشان تسلیم شکارچیان ثروتمند و 
قدرتمند نشــود و کار ســختی را در این راه در 
پیش دارند، اما ســنگ بنای بازسازی وولور به 
خوبی گذاشــته شــده و احتماالً موفقیت های 
بیشتری از آن ها در آینده ای نزدیک خواهیم دید.

گرگ ها تشنه موفقیت های بیشتر
چگونه وولورهمپتون به باشگاهی بزرگ تبدیل شد؟

ورزشورزش
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اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی ۹۹ لغو شد  ایرنا: رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فرصت های مطالعاتی سال ۹۹، موکول به شرایط عادی شد. مجتبی صدیقی با 
اشاره به مصوبات شورای مرکزی بورس گفت: تعیین سهمیه های فرصت تحقیقاتی خارج کشور با توجه به نامشخص بودن افق بیماری کووید ۱۹، تعطیلی دانشگاه های خارج، برقرار نشدن روال عادی پروازها، همچنین 

صادر نکردن روادید توسط سفارتخانه ها با اولویت قرار دادن سالمتی دانشجویان در شرایط کنونی، قابل بررسی نبوده و هر گونه اتخاذ تصمیم به عادی شدن شرایط موکول شد.

سرما بخورید تا کرونا نگیرید!©
ایسنا: دانشمندان آلمانی معتقد هستند 
ابتالی یک فرد به سرماخوردگی می تواند 
ســطحی از ایمنی را برای وی در مقابل 

بیماری کووید۱۹ ایجاد کند.
به گزارش تک تایمز، محققان در سراسر 
جهان در حال تالش برای یافتن چیزی 
هستند که بتواند به مبارزه با ویروس کرونا 

کمک کند و جوامع دنیا را از قرنطینه و ترس ابتال به کووید۱۹ نجات دهد.
محققان می گویند سلول های T به اندازه پادتن ها مهم هستند. در یک مطالعه جدید، 
محققان بر این باورند سلول های تی)T( ممکن است کلید محافظت در برابر ویروس 
باشــند و قرار گرفتن در معرض ویروس و بیماری سرماخوردگی می تواند سطحی از 

ایمنی را برای مقابله با ویروس کرونا در بدن فراهم کند.
براساس گزارشی از تلگراف، دانشمندان دانشگاه توبینگن در آلمان می گویند سلول های 
T مانند پادتن ها یا همان آنتی بادی ها نقشی اساسی در فراهم کردن ایمنی در برابر 
کووید۱۹ دارند. سلول های T نوعی گلبول سفید هستند که با سیستم ایمنی بدن 
ما برای مقابله با مهاجمان خارجی از جمله ویروس هایی مانندSARS-CoV -2کار 
می کنند. محققان برای بدست آوردن نتایج مورد نیاز خود، نمونه خون افرادی را که 
از کووید۱۹ بهبود یافته اند و همچنین افرادی که هنوز آلوده نشده اند، جمع آوری و 
آن ها را با یکدیگر مقایسه کردند. نتیجه حاکی از آن بود ۸۱ درصد از ۱۸۵ نفری که به 

ویروس کرونا آلوده نشده بودند، دارای واکنش سلول T به ویروس بودند.
محققان دریافتند این واکنش با قرار گرفتن این افراد در معرض ســرماخوردگی در 
گذشته مرتبط است، به این معنا که افرادی که در معرض ویروس سرماخوردگی قرار 
گرفته اند، می توانند از میزان ایمنی خاصی در برابر بیماری بســیار مسری کووید۱۹ 

برخوردار باشند. 

واکسن بیماری »زونا« موجود شد©
فارس: به گزارش شینهوا، از ابتدای این 
ماه یک واکســن وارداتی علیه زونا برای 
افرادی که ۵۰ ســال دارنــد، در پکن و 

شانگهای موجود است.
واکسن »Shingrix« توسط شرکت دارویی 
»GlaxoSmithKline« ساخته شده و اداره 
ملی محصوالت پزشکی چین استفاده از 

آن را در ماه می تصویب کرد. زونا یک بیماری ویروسی است که عامل مولد آن ویروس 
واریسال زوستر )عامل آبله مرغان( است. نظریه رایج برای این بیماری به این صورت 
است که پس از ابتال و بهبودی آبله مرغان، این ویروس به صورت نهفته در سلول های 
عصبی واقع در گانگلیون خلفی نخاع باقی می ماند. این واکسن در لیست ۴۸ داروی 
جدیدی که به سرعت از نظر بالینی مورد تأیید قرار گرفته اند حضور دارد و در حال 
حاضر تنها واکسن نوعی زونا برای فروش در بازار چین است. »Xu Jinhua« متخصص 
بیماری های پوستی در بیمارستانی در شانگهای گفت: این بیماری همچنین سبب 
ایجاد درد عصبی می شــود که می تواند شدیدتر از درد زایمان یا درد سرطانی باشد. 
در بعضی موارد ممکن اســت منجر به اختالالت روانی و افسردگی نیز شود. زونا در 
سال تقریباً ۳ میلیون بزرگسال چینی را تحت تأثیر قرار می دهد و ساالنه بیش از ۱.۵ 
میلیون مورد جدید ابتال به آن رخ می دهد.  به گفته دانشمندان، افراد باالی ۵۰ سال 
در معرض خطر بیشتری برای ابتال به زونا قرار دارند؛ با استفاده از روش های محدود 
درمانی و واکسیناســیون به عنوان مؤثرترین روش برای مهار این بیماری ویروسی، 

می توان آن را کنترل کرد.

دردسر جدید فرزندان ایثارگران

دانشگاه، مدرک دانشجویان را گرو نگه می دارد©
فارس: برخی دانشجویان زیر پوشش بنیاد 
شهید و امور ایثارگران از اختالفی بین این 
بنیاد و دانشــگاه ها بر سر موضوع شهریه 
این دانشــجویان خبــر می دهند که به 
دلیل متأخر شدن بدهی بنیاد به دانشگاه، 
دانشگاه مدرک دانشجویان زیر پوشش این 

نهاد را گرو نگه می دارد. 

ماجرا چیست؟»
براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که 
به تصویب هیئت وزیران رسیده و به تمامی دانشگاه های کشور ابالغ شده، دانشجویان 

شاهد و ایثارگر از پرداخت شهریه در تمامی دانشگاه های کشور معاف هستند.
دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان 2۵ درصد و باالتر 
و همسر و فرزندان آن ها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشمول این طرح می شوند.

در این آیین نامه، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شامل مؤسسات آموزش عالی 
غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شــبانه دولتی، دانشــگاه آزاد اسالمی و هر دانشگاه 
و مؤسســه آموزش عالی شــهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشــور مورد تأیید 

وزارتخانه های علوم و بهداشت می شود؛ اما در این رویه، خللی ایجاد شده است.

دانشگاه مدرک دانش آموخته را گرو نگه می دارد»
بهاره سیار یکی از دانشجویان زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره گفت: 
طبق اعالم دانشگاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران هزینه شهریه دانشجویان شهریه پرداز 

زیر پوشش خود را به دانشگاه ها پرداخت نکرده است.
وی گفت: در این شــرایط، زمانی که پس از فراغت از تحصیل برای دریافت مدرک 
دانش آموختگی به دانشگاه مراجعه کردم، پاسخ دانشگاه این بود به دلیل اینکه بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهریه شما را به دانشگاه پرداخت نکرده امکان صدور مدرک 
وجود ندارد. این دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی گفت: دانشگاه دو گزینه 
پیش رویمان گذاشت. اینکه دانشجویان باید خودشان هزینه را پرداخت کنند و مدرک 
خود را بگیرند یا منتظر تعیین تکلیف موضوع بین بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
دانشگاه ها بمانند. سیار گفت: با توجه به اینکه هر یک از دانشجویان برای آینده خود 
برنامه ریــزی کرده اند و برنامه هایی را در نظر دارند، انتظار برای صدور مدرک پس از 

تعیین تکلیف این موضوع برای دانشجویان مقدور نیست.

اعتبار تخصیص داده شده اما به دست دانشگاه ها نرسیده است»
یک مقام مســئول در یک دانشگاه غیرانتفاعی که نخواســت اسمی از او و دانشگاه 
در خبر عنوان شــود، در این باره گفت: براساس اطالعات کسب شده، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اعتبار الزم برای این منظور را دریافت کرده اما این بودجه به حســاب 

دانشگاه ها واریز نشده و به دست دانشگاه نرسیده است.
وی گفت: مشکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشگاه های غیرانتفاعی در موضوع 
پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز زیر پوشش این نهاد مشکل تازه ای نیست و از 
حدود دو سال پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچ هزینه ای در این باره نپرداخته 
است. یک مقام مسئول در یک دانشگاه غیرانتفاعی اضافه کرد: تاکنون مکاتبات زیادی 

در این باره انجام شده و همگی بی نتیجه مانده است.
سید فردین تقی زاده، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، این مشکل را تأیید کرد. وی توضیح داد: مقداری از مطالبات دانشگاه ها 

از بنیاد شهید و امور ایثارگران مانده و در حال رایزنی هستیم که مشکل حل شود.
تقی زاده گفت: با وجود اینکه این مشکل مالی وجود دارد، به هیچ عنوان نباید خللی 
در کار تحصیل و اعطای مدرک دانشجویان بابت شهریه پیش بیاید و دانشگاه ها نباید 

مانع تحصیل و ارائه مدرک به دانشجویان شوند.

هیچ دانشگاهی نباید مانع تحصیل و ارائه مدرک به دانشجویان شود»
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم همچنین 
در پاسخ به اینکه یکی از مسئوالن دانشگاه غیرانتفاعی به خبرنگار فارس گفته بود 
بنیاد شهید و امور ایثارگران این اعتبار را دریافت کرده اما بودجه به حساب دانشگاه ها 
واریز نشده، گفت: چنین موضوعی در کار نیست. هر پولی که توسط بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در این باره تخصیص داده شود، به صورت مستقیم به حساب دانشگاه ها 
بابت شهریه دانشجویان واریز می شود. این پول براساس تعداد دانشجویانی)دانشجویان 
مشمول این مصوبه( که دانشگاه از بنیاد شهید و امور ایثارگران طلبکار است به حساب 
دانشگاه واریز می شود. وی تأکید کرد: در حال رایزنی هستیم که در اولویت نخست، 
مشــکل دانشگاه های غیرانتفاعی حل شــود، زیرا دانشگاه های غیرانتفاعی براساس 

شهریه ای که از دانشجویان می گیرند اداره می شوند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    تعلیم و تربیت 
نقشی اساسی در پیشرفت اشخاص و رشد جوامع 
دارد؛ به عبارتی ارتقای شاخص های زندگی بهتر 
برای افراد و توسعه هر جامعه، بدون کسب علم و 
دانش ممکن نیست؛ به همین دلیل از مدت ها پیش 
تحصیل برای دانش آموزان در بسیاری از کشورها از 
جمله کشور ما اجباری شده است. حتی براساس 
برنامه پنج ساله تا سال ۱۳۹۳ می بایستی بی سوادی 
مختلف  مناطق  در  زیر ۵۰ سال  گروه سنی  در 
کشور ریشه کن می شد اما هنوز هر ساله شماری 
تحصیل  از  سرزمین  این  نوجوانان  و  کودکان  از 
بازمی مانند؛ یا درس و مدرسه را ترک می کنند و 
سر از بازار کار در می آورند و یا خانه نشین می شوند. 
بر اساس آخرین آمارها که چندی پیش علیرضا 
کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش ارائه داده ۴/2۴ درصد دانش آموزان مقطع 
متوسطه اول و ۴/۱2 درصد دانش آموزان متوسطه 
دوم در سال گذشته ترک تحصیل کرده اند که سهم 

دختران  در این ارقام بیشتر بوده است. 
البته ترک تحصیل تنها مختص دوره های متوسطه 
نیســت و دوره ابتدایی را هم دربرمی گیرد اگرچه 
شدت آن به سطح دانش آموزان متوسطه نمی رسد. 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزشی ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری 
برنا به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: در دوره 
ابتدایی ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل اندک 
است. در ســال گذشته ۱۴۰ هزار کودک بازمانده 
از تحصیل به اســتان ها معرفی شــدند که از این 
تعداد ۳۴ هزار کودک با تالش راهبران آموزشــی، 
رؤسای مناطق آموزشی، مدیران مدرسه و بهیاران 

به مدرسه بازگشتند.
وی با اشــاره به اینکه وزارت آمــوزش و پرورش 
بر اســاس وظایفش شــرایط تحصیــل را برای 
دانش آموزان فراهــم می کند و به همین دلیل در 
حال حاضر پوشــش دانش آموزان مقطع ابتدایی 
به ۹۸/۸ درصد رســیده که در مقیاس بین المللی 
شاخص مناســبی محسوب می شود، می گوید: اما 
ترک تحصیل در دوره متوســطه اول افزایش پیدا 
کرده و در دوره متوسطه دوم هم در بین دختران 

رو به افزایش است. 
پرسش اساسی این است که بازماندگان از تحصیل 
و آن ها که ترک مشــق و مدرسه می کنند بیشتر 
از چه قشــر و از کدام مناطق کشور هستند و چرا 
امکان سوادآموزی را تا پایان سن ۱۸ سالگی پیدا 
نمی کنند؟ مهم تر اینکه نظام آموزشی کشور برای 
مقابله با افزایش ترک تحصیل دانش آموزان مقاطع 
مختلف آموزشــی به ویژه متوسطه اول و دوم چه 

راهکاری دارد و یا باید در پیش بگیرد؟ 

سیستان و بلوچستان؛ جایگاه نخست کشور »
معــاون ســابق آمــوزش 
متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به قدس 
داریم  افرادی  ما  می گوید: 
که از تحصیل بازمی مانند، 

یعنی به مدرســه مراجعه نمی کنند و برخی از 
دانش آمــوزان که به مدرســه آمده اند اما ترک 

تحصیل می کنند. بر اساس روندنمایی که ترسیم 
می شود تعداد کودکانی که برای تحصیل مراجعه 
نمی کنند مشخص می شــود، اما ترک تحصیل 
هنگام تغییر مقاطع تحصیلی اتفاق می افتد. مثاًل 
هنگام پایه ششــم به هفتم و پایه نهم به دهم 
که دانش آمــوز می خواهد از یک دوره تحصیلی 
به دوره دیگری منتقل شود میزان ترک تحصیل 

باالتر است.
علی زرافشان با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان 
در شــاخص ترک تحصیل دانش آموزان باالتر از 
دیگر استان ها قرار دارد، می افزاید: این استان در 
شاخص یاد شده فاصله زیادی با بقیه مناطق ایران 
دارد و چند استان دیگر مثل استان های آذربایجان 
غربی و کردستان نیز درگیر افزایش ترک تحصیلی 
دانش آموزان هســتند اما فاصله شان با میانگین 

کشوری خیلی زیاد نیست. 
وی سپس به ریشه های ترک تحصیل دانش آموزان 
می پردازد و می گوید: براســاس بررسی هایی که 
انجــام داده ایم مهم ترین عامــل ترک تحصیل 
دانش آمــوزان، اقتصادی اســت. خانواده ها یا به 
دلیل شــدت فقر اجازه نمی دهند بچه هایشان به 
مدرسه بروند و یا به خاطر کار مانع تحصیل آن ها 
می شوند. در واقع به خاطر نگاهی که به فرزندان 
به عنوان نیروی کار دارند از ادامه تحصیل بچه های 
خود جلوگیری می کنند؛ این موضوع را به ویژه در 
مناطق محرومی که اقتصاد خانوارها بیشتر بر پایه 
کشاورزی و دامپروری استوار است، شاهد هستیم.

زرافشــان از مســائل فرهنگی به عنوان عامل 
دوم ترک تحصیل دانش آمــوزان یاد می کند 
و می گوید: بــا ایجاد مدارس شــبانه روزی و 

نمونه دولتی کــه از خوابگاه 
تحصیل  امــکان  برخوردارند 
برای کودکان و نوجوانان همه 
مناطق، حتی روستایی فراهم 
شــده اما برخی از خانواده ها 
این  فاصله داشــتن  به دلیل 
مراکز از محل زندگی شان به 
فرزندان به ویژه دختران اجازه 
ادامه تحصیــل نمی دهند؛ به 
همیــن دلیل خیلی ها پس از 
پایان دوره ابتدایی از تحصیل 

در دوره متوســطه اول و دوم بــاز می مانند؛ 
همچنین ازدواج زودهنگام دختران در برخی 
مناطق کشور موجب می شــود بعضی از آنان 

ترک تحصیل کنند. 
البته آموزش و پرورش هر ســال پس از شروع 
سال تحصیلی از طریق ســامانه دانش آموزی 
-ســنا- فهرســت دانش آموزانی را که ســال 
گذشــته در مدرســه بوده اند ولی در ســال 
تحصیلی جدید به مدرســه نیامده اند مشخص 
کرده و به اســتان ها اعالم می کند؛ مســئول 
مربوطه مکلف اســت به در منــازل این افراد 
بــرود، با اولیای آن ها صحبــت و علت حضور 
نیافتن دانش آموز در مدرســه را بررسی کند 
و از آن هــا بخواهد اجازه بدهند فرزندشــان 
تحصیل کنــد. معموالً ایــن روش تا نزدیک 
بــه ۵۰ درصد موفقیت آمیز اســت، یعنی به 
جلب رضایت خانواده ها منجر می شــود. البته 
نهادهای خاصی مثل بهزیستی و کمیته امداد 
و معتمــدان و روحانیون هم برای بازگرداندن 

با  تحصیل  بــه  دانش آموزان 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 

همکاری می کنند.
وی بــا بیان اینکــه آموزش 
و پــرورش شــرایط را برای 
مناطق  دانش آموزان  تحصیل 
روســتایی و محروم از طریق 
ایجاد مدارس شــبانه روزی و 
با  نمونه دولتــی و همچنین 
اجرای طرح روستا مرکزی که 
بچه های چند روستا از طریق 
خودرو به یک مدرســه منتقل می شوند و بعد 
از ظهر آن هــا را برمی گرداند، فراهم می کند، 
می افزاید: اما گاهــی عواملی که رفع آن ها به 
عهده وزارت آموزش و پرورش نیســت سبب 

ترک تحصیل دانش آموزان می شود. 
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش با اشــاره به اینکه دوره متوسطه طبق 
قانون جزو آموزش اجباری دانش آموزان نیست، 
می افزاید: با این حال پوشــش تحصیلی ما در 
ســال ۹7 در مقطع متوســطه اول حدود ۹۸ 
درصد و در متوسطه دوم حدود ۸7 درصد بوده 
که این رقم نســبتاً مناسب و قابل قبول است، 
چون این میزان پوشــش بــدون اجبار قانونی 
است. مثاًل اگر فردی فرزندش را برای تحصیل 
در مقطع متوسطه نفرستد کسی نمی تواند با او 
برخورد کند و این میزان پوشــش دانش آموزی 
در دوره متوسطه فقط به خاطر عالقه خانواده ها 
به تعلیم و تربیت اســت که بچه ها را ترغیب به 

فراگیری و تحصیل می کنند. 

زرافشــان کمبود امکانات مدرســه را در ترک 
تحصیل دانش آموزان مؤثر می خواند و می گوید: 
برای مدارس شبانه روزی ردیف بودجه مستقلی 
تعریف شــده اما اگر سرانه تغذیه دانش آموزی 
این مدارس را با سرانه دانشجویی مقایسه کنیم 
فاصله خیلی زیاد است؛ بنابراین اگر می خواهیم 
روی آموزش و پرورش پایه به صورت جدی کار 
کنیم باید مجلس شورای اسالمی و دولت سعی 
کنند بودجــه مدارس شــبانه روزی را افزایش 
دهند چون بچه ها در این ســن در حال رشــد 
هســتند و به تغذیه مناســب نیاز دارند. البته 
آموزش و پرورش ســعی می کند تغذیه بچه ها 
را تأمین کند اما وقتی بودجه کفاف نمی دهد و 
یا به موقع تخصیص نمی یابد ممکن است گاهی 

مشکل ایجاد شود. 

کاهش ترک تحصیل نیازمند اقدامی همه جانبه»
معــاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش هم 
از مسائل اقتصادی، فرهنگی 
به  تعصبــات خانوادگی  و 
عنــوان مهم تریــن دالیل 

بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دانش آموزان 
یاد می کنــد و می گوید: در برخی مناطق کالس 
آموزشــی با یک دانش آموز نیز برگزار می شود اما 
آموزش در دوره متوسطه نیازمند دبیران متعدد 
است. در این شرایط دانش آموزان باید به مدارس 
شــبانه روزی یا مدارس نزدیک به شهرها بروند، 
طبیعتاً این مقوله در بازماندن دختران از تحصیل 

در مدارس متوسطه تأثیر گذاشته است. 
رضوان حکیم زاده با اشاره به اینکه وزارت آموزش و 
پرورش به تنهایی قادر به رفع مقوله ترک تحصیل 
دانش آموزان نیســت، تصریح می کند: برخی از 
آن ها به دلیل مشــکالت اقتصــادی درگیر کار 
می شوند بنابراین برای جلوگیری از ترک تحصیل 
دانش آموزان باید به خانواده ها از لحاظ اقتصادی 
کمک شود؛ در ضمن اگر خانواده ها به دلیل شرایط 
فرهنگی از تحصیل فرزندشان ممانعت می کنند، از 
لحاظ قانونی دستگاه های مجری باید پیگیر این 

قضیه شوند.
وی بــا بیان اینکه بخش قابل توجهی از کودکان 
بازمانده از تحصیل اتباع بیگانه هستند، می افزاید: 
امکان شناسایی کودکان اتباع خارجی وجود ندارد، 
چرا که برخی از آن هــا از اوراق هویت برخوردار 
نیســتند و نمی توان تعداد کــودکان بازمانده از 

تحصیل را شناسایی کرد.
حکیــم زاده اگرچــه از افزایش تــرک تحصیل 
دانش آموزان در مقطع متوسطه خبر می دهد اما 
می گوید: با وجود این در مجموع ترک تحصیل در 

سال های اخیر روند کاهشی داشته است.
وی جلوگیری از کاهش ترک تحصیل دانش آموزان 
را نیازمند یک اقدام همه جانبه می داند و می گوید: 
انتظــار می رود برخی از دســتگاه ها در این روند 
همراهی بیشتری داشته باشند، چون رفع موانع 
اقتصــادی و اجتماعی برای جلوگیــری از ترک 
تحصیــل دانش آموزان وظیفــه وزارت آموزش و 

پرورش نیست.

خانواده ها یا به 
دلیل شدت فقر 
اجازه نمی دهند 
بچه هایشان به 

مدرسه بروند و یا 
به خاطر کار مانع 

تحصیل آن ها 
می شوند

بــــــرش
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دستچین

علوم تجربی؛ همچنان نخستین انتخاب کالس دهمی ها
ایســنا: علیرضا کاظمی، معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز ثبت نام و انتخاب رشــته 
کالس دهمی ها انجام نشده، اما طبق شواهد همچنان باالترین 
انتخاب دانش آموزان، رشته تجربی است، گفت: بیش از۶۰ درصد 
دانش آموزان وارد رشــته های نظری می شوند و تعداد زیادی از 

آن ها رشته تجربی را انتخاب می کنند.

درخواست دوگانه مردم در زمینه دستفروشان مترو
ایســنا:محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری تهران در خصــوص مواجهه شــهرداری تهران با 
دستفروشــان مترو می گویــد: مردم به شــدت مخالف حضور 
دستفروشان هستند، ولی باز همین مردم با برخورد با دستفروش 
هم مخالفت می کنند و پاسخگویی به این خواسته مردم به عنوان 

یک پدیده اجتماعی سخت است.

نظامی و انتظامی

یک مسئول پلیس فتا ناجا عنوان کرد
 هشدار به 

قماربازهای مجازی
 ایسنا   رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درزمینه فعالیت 

سایت های قمار و شرط  بندی هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی گفت: برخی از این 
سایت ها اقدام به سرقت اطالعات حساب بانکی 
کاربران این سایت ها کرده و با در اختیار گرفتن 
رمز پویا یا رمز دوم و دیگر اطالعات کارت بانکی 
که توســط کاربر در اختیار مجرمان گذاشته 
می شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن ها 
می کنند یا این افراد مبالغی را برای شــرکت 
در مسابقه دریافت کرده، اما سازوکار سایت را 
طوری طراحی می کنند که فرد دائم بازنده شود 

یا اصالً مبلغی به حسابش پرداخت نشود. 
در این شرایط افراد سودجو ممکن است دوباره 
دست به کار شده و بخواهند در پوشش تبلیغات 
متنــوع اقدام به کالهبــرداری از کاربران کنند. 
شهروندان از وارد کردن اطالعات مربوط به کارت 

بانکی خود در این سایت ها خودداری کنند.

محیط زیست

یک مدیر سازمان محیط زیست:
آمار برخورد با قاچاق پرندگان 

زیاد است
 باشــگاه خبرنگاران جوان    مدیرکل دفتر 
حفاظت حیات وحش ســازمان محیط زیســت 
گفت: آمار برخورد با قاچاق پرندگان زیاد اســت 
و این موضوع به طور مســتمر بررســی و پایش 
می شود. شهاب الدین منتظمی در ادامه بیان کرد: 
در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مبنی بر خرید 
و فروش غیرمجاز و قاچــاق پرندگان، همکاران 
و محیط بانان به ســرعت و به طور جدی با این 
موضوع برخورد می کنند و در نهایت برای پیگیری 

بیشتر به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی گفت: بســیاری از کشور ها برای مقابله با این 
موضوع مراکز مجاز پــرورش پرندگان را افزایش 
دادند، برای مدیریت قاچاق پرندگان شــاید الزم 

باشد ما هم اجازه دهیم آن ها تکثیر پیدا کنند.
حداقل در چند ســال گذشته ســازمان محیط 
زیســت به هیچ مرکزی حتی بــاغ وحش ها هم 
برای تأمین گونه پرنده اجازه برداشت از طبیعت 

نداده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور:
تنها ۴۰ درصد معابر برای معلوالن 

مناسب سازی شده است
 ایلنا    رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور 
گفت: در بحث مناسب ســازی معابر، ۴۰ درصد 

پیشرفت داشته ایم.
ابراهیم کاظمی مؤمن سرایی با بیان اینکه ما در 
بحث مناسب سازی نسبت به بسیاری از کشورها 
عقب هستیم، گفت: بسیاری از مسئوالن ما متوجه 

ضرورت این موضوع نیستند. 
وی افــزود: ما هنوز به این درک نرســیده ایم که 
طبق آمارها به زودی جمعیت سالمندی در کشور 
وضعیــت وخیمی خواهد داشــت و یک چهارم 
جمعیت ایران در ســال 2۰۵۰ سالمند هستند. 
وقتی شرایط مناسبی برای استفاده از سالمندان در 
کشور مهیا نباشد افراد با مشکالتی مواجه خواهند 
شد و معتقدم هنوز مسئوالن نسبت به این موضوع 

درک مناسبی پیدا نکرده اند.
وی در عین حــال گفت: در گذشــته وضعیت 
مناسب سازی در کشور 27 تا 2۸ درصد بود که 

در حال حاضر به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش:
برای معلمان مدارس غیردولتی 

کارت صالحیت صادر می شود
 برنــا    مجتبــی زینی وند، رئیس ســازمان 
مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی، درباره 
پرداخت شــهریه مدارس غیردولتــی گفت: در 
شرایط کنونی خانواده ها باید شهریه ثابت پرداخت 
کننــد. زینی ونــد تأکید کرد: هرگونــه دریافت 
شهریه بر اساس برنامه های فوق برنامه آموزشی و 
برنامه های غیردرسی پس از شروع سال تحصیلی 
با مشورت انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه 
انجام می شود. وی گفت: تاکنون گزارش منفی از 
میزان استقبال دانش آموزان از ثبت نام در مدارس 

غیردولتی دریافت نشده است. 
زینی وند گفت: بحث توانمندسازی نیروی انسانی 
مطرح است. تمامی معلمان در مدارس غیردولتی 
دو سال باید دوره های ضمن خدمت را بگذرانند. 
دوره های ضمن خدمت به شــکل آنالین برگزار 
می شــود. معلمان بایــد در کالس های حضوری 
حاضر شــده و در نهایــت کارت صالحیت برای 

تمامی معلمان در مدارس غیردولتی صادر شود.

بهداشت و درمان

معاون درمان وزارت بهداشت:
 کرونا تا آخر امسال 

با ماست
 مهر   معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: 
اگر کسی کسب وکار راه انداخته و پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

نمی کند، باید تعطیل شود.
قاســم جان بابایی گفت: کرونا بیماری نیست 
که وضعیت ابتال به آن امروز قرمز و فردا سفید 
شــود، بلکه هنوز در پیــک اول آن قرار داریم. 
تجربه جهانی نشــان می دهد هر محدودیتی 
که نادیده گرفته شــود، این بیماری به شکل 

سینوسی افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه این بیماری تا آخر امسال با 
ماست، گفت: تعریف وضعیت های قرمز، نارنجی 
و سفید برای استان ها و شهرستان ها از نظر ابتال 
به کرونا نسبی است و اتفاقاً نگرانی ما در مورد 
استان های سفید بیشتر است، زیرا اوج شیوع در 
آن ها هنوز اتفاق نیفتاده است. وی گفت: زمانی 
که کشور آلوده اســت هیچ استانی نمی تواند 

بگوید که سفید هستم و سفید باقی می مانم.

فراسو

حاشیه - متن
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تردید در اعالم دقیق زمان بازگشایی مدارس 
تسنیم: محمدرضا احمدی سنگری، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی از مهیا نبودن بسترهای 
آموزش مجــازی و نبود زیرســاخت های اینترنتی و مخابراتی 
در کشــور گفته و عنوان می کند: هنــوز نمی توان زمان قطعی 
بازگشایی مدارس را اعالم کرد؛ مجلس در این زمینه تردیدهایی 

دارد که باید برطرف شود.

برخوردهای نامناسب با فعالیت های طب سنتی
خانه ملت: فاطمه محمد بیگی، دبیر کمیســیون بهداشت و 
درمــان مجلس می گوید: با اینکه وزیر بهداشــت پروتکل های 
اســتفاده از ظرفیت های طب سنتی و مکمل در کنار طب رایج 
بــرای مقابله با ویروس کرونا را ابالغ کرد، متأســفانه بعضی از 
همکاران برخوردهای نامناسبی با فعالیت های این طب می کنند 

که ناشی از عدم آگاهی به تأثیرات طب سنتی است.

سرباز را تا دو سال پس از خدمت رها نمی کنیم
فارس: ســردار موســی کمالی، مشــاور عالی قرارگاه مرکزی 
مهارت  آموزی نیروهای مســلح می گوید: بنا داریم تا دو ســال 
پس از خدمت، ســرباز را رها نکنیم. وقتی کارت پایان خدمت 
گرفت نگوییم خداحافظ؛ بلکه سرباز را حمایت و هدایت کرده و 
تسهیلگری الزم را انجام داده تا بر اساس آموزش و تخصص خود 

منجر به شغل شود.

بیش از ۹۰ درصد ساختمان های تهران ناایمن هستند
میزان: سید جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران می گوید: متأســفانه بیش از ۹۰ درصد 
ساختمان های تهران، قدیمی هستند و اصول ایمنی در آن ها رعایت 
نشــده و مردم تمایلی به رفع این نواقص نشان نمی دهند. رعایت 
اصول ایمنی ممکن اســت هزینه بر باشد اما به طور قطع در مقابل 

خسارات احتمالی حوادث بسیار ناچیز است.

کارشناسان از چرایی بازماندگی از تحصیل کارشناسان از چرایی بازماندگی از تحصیل 
و ترک مدرسه  برخی دانش آموزان می گویندو ترک مدرسه  برخی دانش آموزان می گویند

به مدرسه برگردیدبه مدرسه برگردید
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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 رب العالمین

  جهــان/ علوی  چهارم جوالی مصادف با 14 تیر، ســالروز 
اعالم بیانیه اســتقالل آمریکا از انگلستان است. در چنین روزی 
در سال 1776، 13مستعمره نشین آمریکایی که در حال جنگ 
با انگلستان بودند، از تصمیم خود برای استقالل از بریتانیا سخن 
گفتند. این بیانیه که عمدتاً توسط توماس جفرسون نگاشته شده 
بود، شامل بندهای مختلفی در مورد برابری انسان ها، حق انقالب 
علیه نظام ظالم و... است. از سوی دیگر، همزمانی این سالروز با 
تظاهرات های گسترده در آمریکا در اعتراض به قتل جورج فلوید 
سیاه پوست توســط یک پلیس سفیدپوست، سبب شد با دکتر 
فؤاد ایزدی و دکتر ســتاره صادقی از کارشناسان حوزه آمریکا 

گفت وگویی داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

آقای دکتر ایزدی، همان طور که در جریان هســتید   
یکی از بندهای بیانیه اســتقالل که تقریباً معروف ترین 
بخش آن است و در همان موارد ابتدایی ذکر شده، تأکید 
بر برابری همه انسان هاست. این بند تاکنون چقدر محقق 

شده و چه پیش زمینه هایی وجود داشته است؟
قانــون اساســی آمریکا توســط 
برده دارها نوشته شده است. زمانی 
که می گویند همه انسان ها برابرند، 
اصاًل سیاه پوستان را انسان حساب 
نمی کردنــد! در نــگاه نگارندگان 
قانون اساســی آمریکا که در واقع 
برده دار  جفرســون  توماس  مثل 

بودند، سیاه پوســتان یک چیزی بین انســان و حیوان بودند و 
در همان قانون اساســی هم به صراحت ذکر کردند یک ســیاه 
پوســت، سه پنجم یک انسان سفیدپوســت است! اگر شخص 
کم اطالعی که غرق در رؤیای آمریکایی است این متن را بخواند، 
احساس می کند آن ها چه انسان های آزاده و شیکی بوده اند! اما 
در عمل برده داران مخوفی بودند که اصالتاً سیاه پوســتان را آدم 
حساب نمی کردند. بیانیه استقالل کاماًل گروه های بومی منطقه 
به خصوص سرخپوست هایی که سال ها ساکن آمریکا و صاحبان 

اصلی این سرزمین بودند را نادیده گرفت.
 می دانید در طول سال ها و از زمانی که نخستین بار اروپایی ها و 
به خصوص انگلیسی ها به سرزمینی که به نام آمریکا می شناسیم 
قدم گذاشــتند، تخمین زده می شود حدود 100میلیون بومی 
آمریکایی سرخپوست به شدیدترین نحو کشته و یا از این قاره 
حذف شدند تا نســبت جمعیت کنترل شود و سفیدپوست ها 

بتوانند غالب باشند.

تالش ســردمداران 13مستعمره نشین    اصلی  دلیل 
آمریکا برای جدایی از بریتانیا چه بود؟

یکی از دالیل اســتقالل آمریکا هم بحث نژادپرســتی است. در 
اواخر قرن 18، دولت انگلیس به ســمت لغو رســمی برده داری 
می رفت. در چنین شرایطی، برده داران آمریکایی احساس کردند 
اگر ذیل انگلســتان باقی بمانند، ممکن است آن ها هم مجبور 
به توقف برده داری شــوند. آن ها درنهایت شورشی انجام دادند 
که منجر به اســتقالل از بریتانیا شد. سال 1776 سال تأسیس 
آمریکاســت، برده داری تا 1865 یعنی حدود 90سال بعد ادامه 
پیدا کرد و نخستین کسی که رئیس جمهور آمریکا شد، جورج 
واشینگتن بود که در تاریخ برای او 317 برده ذکر شده! توماس 
جفرســون که از اصلی ترین نگارنده های بیانیه اســتقالل بود، 
600برده داشته اســت. بنابراین، این نگاه نژادپرستانه در قانون 
اساسی آمریکا کاماًل به چشــم می خورد و اساساً یکی از دالیل 
اصلی اســتقالل آمریکا نیز تداوم برده داری بوده است. آمریکا با 
ریشــه ستم و تبعیض نژادی تأســیس شده و این وضعیت هم 

کماکان ادامه دارد.

نقل هایــی وجود دارد که در میــان برده هایی که به   
آمریکا منتقل شدند، افرادی مسلمان بوده اند؛ این مطلب 

صحیح است؟
برده هایی که به مرور زمان به خاک آمریکا منتقل شــدند ادیان 
مختلفی داشتند که مسیحیت و اسالم ازجمله آن ها بود. البته 
مسیحیت دین مبارزه جویی نیست و در آن زمان اتفاقاً برده داری 
را توجیه می کرده است؛ اما سیاه پوستانی هم بودند که مسلمان 
بودند. اسالم دین مبارزه جویی علیه ظلم است. سیاه پوستان در 
جنبشی به نام ملت اســالم Nation of Islam در دهه 30-40 
متوجه سه نکته اساسی شدند؛ نخســت اینکه اجداد خیلی از 
آن ها مسلمان بودند. دوم دین دیگری هم وجود دارد که اتفاقاً نه 
تنها توجیه گر برده داری نیست، بلکه مبارزه علیه بی عدالتی در 
آن مقدس است. نکته سوم آن است که دین اسالم، نژادپرستی 

را توجیه نمی کند. 

خانم دکتر صادقی، مستحضرید که محترم شمردن   
حق ملت ها برای انقالب علیه دولت های ظالم که حقوق 
ملت خود را زیر پا می گذارند نیز جزو اصول بیانیه است و 
حتی بیانیه به صراحت تأکید می کند اگر ملتی تحت زور 
و ستم واقع شد وظیفه دارد انقالب کند. آمریکا در یک 
قرن اخیر نسبت به انقالب های مردمی چه موضعی گرفته، 

از آن طرف نسبت به دیکتاتورها در سطح جهان چگونه 
رفتاری دارد؟

اگر کسی تاریخ آمریکا به خصوص 
این ســده اخیــر را مطالعه کند، 
درمی یابد سیاســت خارجه آمریکا 
در قبال کشورهای دیگر بر مبنای 
حفــظ هژمونــی و حفــظ منافع 
امپریالیســتی خویش است و اراده 
ملت ها برای تحقق خواســته های 

خود در صورت تناقض با منافع آمریکا، محلی از اعراب ندارد؛ کما 
اینکــه می بینیم برخوردهایی که آمریکا در قبــال ایران به عنوان 
کشوری که برای استقالل و برابری انقالب کرد و به نوعی به بیانیه 
 آمریکا مبنی بر حق انقالب در برابر نابرابری عمل کرد، چگونه بود!
 از همان ابتدای انقالب اســالمی، ما بیش از 40 سال است که به 
جرم عمل به یکی از بندهای بیانیه استقالل آمریکا تحریم هستیم! 
در مورد کشورهای دیگر هم مانند آمریکای التین یا آسیا هر جایی 
که انقالب و دگرگونی سیستم سیاسی در آن منطقه، موجب عدم 
تسلط آمریکا بر آن می شد، آمریکا از طریق تحریم، جنگ یا کودتا 
و یا تســلیح گروه های مخالف، با این کشــور مقابله کرده است. از 
طرف دیگر کشورهایی مانند عربستان نیز به چشم می خورند که 
نظامی مطلقه و غیر دموکراتیک دارند؛ اما آمریکا حامی شماره یک 
آن هاست و از هر جنایتی که از این کشور سر می زند، چشمپوشی 
می کند. بنابراین به صورت کلی می توانیم بگوییم سیاست آمریکا در 
قبال کشورها تابعی از منافع ملی خود است و ارتباطی با حمایت از 

آزادی خواهی در بیانیه استقالل ندارد.

در جریانید روح بیانیه مخالفت با استبداد و زورگویی   

است. ایالت های ســیزده گانه آمریکا با صدور این بیانیه 
به سلطه و استبداد پادشــاه انگلستان در آمریکا پایان 
دادند. آیا روحیه کنونی نظــام آمریکا نیز همان روحیه  
مخالف استبداد است؟ آیا نظریه جهان تک قطبی و تقریر 
فلسفی سیاسی آن در پایان تاریخ به نحوی خود استبداد 

و سلطه جویی در جهان نیست؟
مسلماً آمریکا چه در گذشته و چه امروز چنین روحیه ای ندارد. 
روحیه استبدادســتیزی که در متن اعالمیه استقالل به چشم 
می خورد، در واقع در راستای منافع گروه سفیدپوست مهاجری 
است که عمده قدرت و ثروت در اختیار اوست. پس از پایان جنگ 
سرد و شکل گیری نظام تک قطبی در دنیا، این امر شدت می گیرد 
و آمریکا، خود تبدیل به نیرویی اســتعمارگر در سبکی نوین و با 
استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه ای می شود که به دنبال همسو 
کردن ملت ها با خود است. به طور کلی، سیاستی که آمریکا در 
پیش گرفته، هرچند ممکن اســت در کوتاه مدت به نظر برسد 
منافع آمریکا را تأمین می کند، اما اگر تداوم طوالنی مدتی داشته 
باشــد و مردم آمریکا احساس کنند منافعشان تأمین نمی شود، 
آهسته آهسته ممکن اســت خیزش و جنبشی علیه حاکمیت 
شــکل گیرد. البته این ها به این معنی نیست که آمریکا در حال 
سقوط است، بلکه قدرتش رو به افول است و کشورهای مخالف 
ایاالت متحده نیز امروز توان مقابله با این کشور را پیدا کرده اند. 
همین ارسال نفتکش های ایرانی به ونزوئال آن هم در حیاط خلوت 
آمریکا، خود نشانه ای از این افول است. در مجموع، اینکه این افول 
قرار اســت چه مقدار طول بکشد، به آگاهی ملت ها و خود مردم 
آمریکا بستگی دارد و متأسفانه به دلیل استعمار رسانه ای امروز 
که در تسلط آمریکا و غرب است، به نظر می رسد این روند، کند 

پیش خواهد رفت.

12/36 13/09

23/43 00/16 3/334/09

19/5320/24

5/205/54

20/14 20/45

نابرابری نژادی در آمریکا، مشکل اصلی نیست!©
شرایطی که امروز ایاالت متحده در حوزه اجتماعی با آن روبه رو است، تنها 
بحث نابرابری نژادی نیســت. بی عدالتی ساختاری نسبت به سیاه پوستان 
آمریکا که بســیاری امروز در رســانه ها از آن ســخن می گویند، از پیش 
وجود داشــته است. حال، مسئله ای که اوضاع را نسبت به گذشته متفاوت 
کرده، این است که 50سال پیش، آمریکا کشوری با زیرساخت های بسیار 
پیشــرفته و قشر متوسط بسیار بزرگ بود. در آن زمان نیز در آمریکا فقر و 
بی عدالتی وجود داشت. سیاه پوستان و سایر اقلیت ها در آن زمان هم وجود 
داشــتند اما حدود 80درصد جمعیت، سفیدپوســت بودند. امروز این رقم 
کمی بیشتر از 50درصد است. به تدریج که ایاالت متحده به خصوص پس 
از فروپاشی شوروی به سمت کاپیتالیسم بیشتری حرکت کرد، فاصله بین 
طبقات بسیار بیشتر شد. فروپاشی شوروی که رقیب ایدئولوژیک آمریکا را 
از میان برداشت، ترمزهای حرکت اقتصاد آمریکا به سمت سرمایه  داری را 
نیز حذف کرد. از زمان فروپاشی شوروی، جنگ های متعدد و سرمایه داری 
لیبرالیســم در کنار هم کاری کرد که تقریباً در سال 2008 قشر متوسط 
از بین رفت. این روند ادامه داشــت تا اینکه انفجار اعتراض مردمی پس از 
قتل جورج فلوید در مینیاپولیس اتفاق افتاد؛ مشــخصاً این امواج اعتراض 
مردم، صرفاً به خاطر مســئله نژادی نبوده است. آمریکای امروز با آمریکای 
50 ســال پیش تفاوت های بسیاری دارد. فقر بیشــتر شده، قشر متوسط 
ضعیف تر شــده و ثروت نیز در دســت افراد اندکی تجمیع شده است. این 
همان اعتراضی است که سال ها پیش طی جنبش 99درصدی وال استریت 
نمایان شــد و ســر باز زد. حال، عده ای بر این عقیده اند که آمریکا باید به 
شــرایط 50 سال گذشته و با اکثریت قاطع سفید برگردد و در مقابل، عده  
دیگــری نیز می گویند باید از تارهای متصلب ســرمایه داری و لیبرالی که 
موجب حاکم شدن بی عدالتی در جامعه شده، خارج شود تا تبعیض ها چه 

اقتصادی و چه نژادی برطرف شود.
امروز در داخل آمریکا نسبت به لیبرالیسم و کاپیتالیسم انتقادهای فراوانی 
اســت. البته سرمایه داران و قشر حاکم از این شرایط بهره مندند، اما بخش 
قابل توجهی از مردم از ســرمایه داری ناراضی اند. در ســال های گذشــته 
قوانینی برای رفع این بی عدالتی تصویب شــده اســت، اما مسئله فراتر از 
این اســت که با تصویب قانون رفع شود. سیاه پوســتان زمانی که از برده 
بودن آزاد شدند، بهره ای از ثروت آمریکا نبردند. به عنوان مثال طی قانون 
Homestead Acts، زمانی که سفیدان به سمت غرب مهاجرت می کردند، 
دولــت به آن ها زمین و وام اعطا می کرد، اما به سیاه پوســتان چیزی تعلق 
نمی گرفت یا پس از جنگ جهانی دوم که سربازان از جنگ برگشتند، طبق 
قانــون G.I. Bill برای آن ها امتیازاتی قرار داد اما باز هم به سیاه پوســتان 
چیزی درنظرگرفته نشد! مجموعه این  موارد موجب شد سیاه پوستان فقیر 
شــوند و فقیر بمانند و سفیدپوستان ثروت بیشتری در دست گیرند. قانون 
هر چه باشــد، در عمل آنچه در سده گذشته اتفاق افتاده تفاوت در توزیع 
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قدس همزمان با چهارم جوالی در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

»ریشه ها«ی بی عدالتی در آمریکا
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آگهی مناقصه 
س�ازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و كرمان جهت اجرای 
سیستم آبیاری  تحت فشار باغات جهان آباد نوق رفسنجان به اقالم 

به شرح ذیل نیاز دارد : 
1-لوله   پلی اتیلن           40میلیمتر    pe80/      6 bar    550متر 
2-لوله   پلی اتیلن          50میلیمتر   pe80/       6 bar     950 متر
4300 متر    pe80/      6 bar   3-لوله  پلی اتیلن          63 میلیمتر

4-لوله  پلی اتیلن          75میلیمتر     pe80/      6 bar     1900متر
1100متر    pe80/          6 bar   5-لوله  پلی اتیلن          90میلیمتر
6-لوله  پلی اتیلن         110 میلیمتر   pe80/        6 bar  800 متر
7-لوله پلی اتیلن          125میلیمتر   pe80/    8 bar       350متر
8- لوله پلی اتیلن          160میلیمتر   pe80/   6 bar       528متر
9- لوله پلی اتیلن          200میلیمتر   pe80/     6 bar      2400متر

10- لوله پلی اتیلن          20میلیمتر                 17200متر
11- لوله پلی اتیلن          16میلیمتر                84000متر

 لذا از تولید كنن�دگان معتبر كه محصوالت تولیدی آنها مورد 

تایید دفتر سامانه های آبیاری تحت فشار جهاد كشاورزی می 

باشد در خواست می شود  پیشنهاد خود را حداكثر تا 99/4/19 

كتبا به  دفتر مركزی این س�ازمان واقع در رفسنجان – میدان 

قدس  سازمان  موقوفات آستان قدس رضوی تحویل  نمایند.

*ضمنا واریز مبلغ 200/000/000ریال بابت س�پرده ش�ركت 

در مناقصه به حس�اب 2217078000بانک تج�ارت طالقانی 

رفسنجان الزامی است.

* هزینه درج آگهی  به عهده فروشنده می باشد .

*سازمان  در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات آزاد  است.

تلفن تماس //34281104-9

))آگهی مزایده اجاره واحد مرغداری 100،000 قطعه ((
))تاریخ مزایده مورخ 1399/04/23 ساعت 08:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

موسس�ه دامپروری صنعتی ق�دس رضوی در نظر دارد نس�بت به اجاره 
واحد مرغداری متعلق به خود با ظرفیت یکصدهزار قطعه واقع در مش�هد، 
صدمت�ری، بل�وار میام�ی، بعد از مه�دی آباد، جاده روس�تای کنه بیس�ت، 

مرغداری کنه بیس�ت رضوی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
امکان�ات مرغ�داری:  1-آب، ب�رق ، گاز و تلف�ن 2-دور دی�وار محص�ور 3- دانخ�وری اتومات و 
آبخ�وری نیپل4-سیس�تم هواده�ی طول�ی ،مجهز ب�ه مه پ�اش 5- سیس�تم تصفیه آب ش�یرین کن 
6- مخ�زن نگه�داری دان 7- سیس�تم اتوماس�یون هوادهی و گرمایش�ی هوش�مند 8-پنجره اینلت 
9-امکانات بهداش�تی و قرنطینه ای مدرن برای بازدیدکنندگان جهت جلوگیری از ش�یوع بیماری 

در واح�د.
ش�رایط شرکت در مزایده:• س�پرده شرکت در مزایده به میزان 5% درصد حجم ریالی مبلغ سالیانه 
اج�اره که می بایس�ت به حس�اب ش�ماره 3422222311 نزد بانک ملت ش�عبه آس�تان ق�دس به نام 
مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رض�وی واریز گردد)جهت دریافت شناس�ه واریز با داخلی 139 

تماس حاصل فرمایید(. و یا چک تضمین ش�ده بانکی باش�د.
• کپ�ی کارت مل�ی اش�خاص حقیقی و یا تصوی�ر اظهارنامه ثبت ش�رکت و آخرین آگه�ی تغییرات 

ش�رکت.• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
• هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .
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ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران در نظر دارد"خرید ،نص��ب  و راه اندازی قطعه 
دتکت��ور دس��تگاه  XRF"را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت 
س��تاد2099001028000027و ب��ا جزئیات مندرج در اس��ناد مناقصه با تضمین ش��رکت درمناقصه به 
مبل��غ450.000.000 ریال )چهارصد و پنجاه میلیون(ریال)واریز نق��دی یا ضمانتنامه بانکی ( برگزار 
نماید. تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه س��اعت 10 صبح م��ورخ 99/04/08 و مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 99/04/18 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 
مورخ 99/04/28 می باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 99/04/29 برگزارمی 

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

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه ( 
بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید%

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم (
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روابط عمومی و آموزش همگانی  - شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ براورد مقدار یا تعدادنام و مشخصات  کاالردیف
مناقصه  ) ریال (

3068821/602/323/6001/085/000/000  مترخرید لوله های پلی اتیلن  1
17/000/000/000350/000/000دستگاهخرید دیزل ژنراتور 2
3GSM 1627/171/500/000358/580/000 دستگاه خرید
12011/264/000/000563/200/000 دستگاه خرید کنتور 4
178214/389/440/000719/475/000متر خرید لوله آبده چاه )مانیسمان(5
4806/921/200/000347/000/000عددخرید کلمپ6
108508/898/700/000445/000/000 متر خرید کابل7
5825/218/700/0001/265/000/000 دستگاه خرید تابلو برق – سنسور – ترانس 8
7923/305/069/7001/166/000/000 دستگاه خرید الکترو پمپ شناور9 
400824/909/720/0001/246/000/000 متر خرید لوله جدار چاه 10
69212/093/400/000605/000/000 دستگاه خرید شیر االت 11
10826/750/200/000338/000/000 عدد خرید اتصاالت 12
7410/076/000/000504/000/000 دستگاه خرید کلریناتور 13

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 
3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.


	1 m
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8

