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فرارسیدن سالروز میالد با سعادت امیرالمؤمنین، امام علیj و روز مرد را تبریک می گوییم

 

دارالشفای جسم و جان
 رواق  خیلی سابقه دارد؛ اسناد می گویند چیزی حدود مدرن ترین بیمارستان 150 سال پیش ایران را بشناسید

500 سال! دارالشفای حرم مطهر از جاهایی است که 
تقریباً هیچ زائر و مجاوری نیست که اسمش را نشنیده 
باشد. با این حال، به نظر می رسد سابقه دارالشفا خیلی 

بیشتر از این حرف ها باشد؛ چرا؟ چون بخش درمان یکی 
از مهم ترین بخش های مربوط به امور خیریه از زمان های 
قدیم بوده  است و می شود آن را مثل مهمانسرا که برای 

 ............ صفحه 1اطعام زائران و مجاوران...

7 4 4
مهدی شیری، مدافع پرسپولیس در گفت و گو با قدس : گفت وگو با رضا مهدوی، نگارگر برجسته 
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در نیم فصل دوم 
دروازه ها کوچک تر می شوند!

نقاشی ایرانی و ادبیات فارسی 
مثل دو برادرند
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سازمان آگهی ها
 س�ازمان همی�اری ش�هرداریهای اس�تان ی�زد در روزنــامه قــــدس

نظردارد نسبت به فروش امالک خود با کاربری های
درس�طح  خدمات�ی(   ، کارگاه�ی   ، تج�اری  )مس�کونی، 
ازطری�ق  تف�ت(   ، مهری�ز   ، زارچ   ، )ی�زد  ش�هرهای 
نمای�د. اق�دام  واقس�اط(  نق�د   ( ش�رایط  ب�ا  و  مزای�ده 
وکس�ب  درمزای�ده  بمنظورش�رکت  توانن�د  م�ی  متقاضی�ان 
ازتاری�خ  اس�ناد  تحوی�ل  و  دریاف�ت  بیش�ترجهت  اطالع�ات 
ب�ه  اداری  س�اعت  در  1399/11/28لغای�ت1399/12/10 
دفترامالک س�ازمان مراجعه و یا با شماره تلفن های 38222701 

داخلی242- 248 تماس حاصل نمایند. 
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آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم 

سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد

اداره کل زندان های اس�تان الب�رز در نظ��ر دارد مناقصه عمومی انج��ام امور اع��زام و بدرقه 
زندانی��ان ب��ه مراجع ومراکز مختلف، ماموریت ه��ای اداری، قضایی و درمانی خود را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت تجدید نماید.کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران محترم وبازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران محترم در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ اولین انتشار اسنادمناقصه در سامانه:  1399/12/4

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 14:30 مورخ 1399/12/11
مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 مورخ 1399/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/25
مبلغ برآورد اولیه: 7/680/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرایند انجام کار)ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی( 384/000/000 ریال
آدرس وش��ماره تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکات:اس��تان البرز، کرج،بلوار دانش آموز،بعد از میدان مادر،نرس��یده به پمپ بنزین،س��اختمان الوند،طبقه 

چهارم ،امور مالی وپشتیبانی اداره کل زندان های استان البرز                         تلفن: 32745528 026
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021                                                                             شناسه آگهی1099450
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آگهی فراخوان عمومی تجدید مناقصه یک مرحله ای

میزان رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در ادارات و نهادها

تأمین حداقلی نظر جامعه کارگری با رقم سبد معیشت خانوار

پروندهدستمزدکارگرانبستهمیشود؟
 ............ صفحه 3

 حمله راکتی به سفارت 
آمریکا در بغداد و اتهام زنی 

دوباره به مقاومت

پرچم دروغین 
شیطان!

معاون استانداری 
سیستان و بلوچستان 

تشریح کرد

ماجرای درگیری 
در سراوان

 در گزارش میدانی قدس بررسی شد  

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
اصغر زارعی ،تحلیلگر سیاست خارجی

این روزها تحوالت مربوط به برنامه هســته ای ایران بار دیگر داغ شــده، اما در این 
بین حقیقتی دیگر نیز بر سر زبان ها افتاده و آن هم معیارهای دوگانه غرب در نوع 
مواجهه با کشورهای دوست و دشمن است. سیاست خصمانه آمریکا و اروپا در 

مواجهه با جمهوری اسالمی به عنوان کشوری...

طنزی تلخ به نام خاورمیانه 
عاری از سالح هسته ای

 ............ صفحه 2

به منظور  بهداشتی  شیوه نامه های  »رعایت  جامعه    
مقابله با ویروس مهلک کرونا الزامی است«. این گزاره، 
بی شک مهم ترین پیام مشترک مسئوالن کشور و ستاد 
ملی مبارزه با کروناست که به طورمستقیم زیرنظر ریاست 
جمهوری فعالیت می کنند. پیامی که مخاطب آن، آحاد 
مردم جامعه اند. به همین دلیل است که این ستاد عالوه 
بر تدوین و انتشار شیوه نامه های عمومی و توصیه به رعایت 

و بخش ها  برای سایر مشاغل  فردی،  بهداشت  مسائل 
عمومی  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های  جمله  از  نیز 
دستوالعمل هایی را تهیه و ابالغ کرده است که مهم ترین 
آن ها عبارت اند از: نصب تابلوهای آموزش پیشگیری از 
مواد  وجود  کافی،  تعداد  به  تنفسی  بیماری های  انتقال 
شوینده و گندزدا در محل، ضدعفونی کردن فضاهای اداری، 
استفاده از تب سنج به منظور شناسایی احتمالی مبتالیان 

به کرونا، رعایت بهره مندی از حداکثر 30 درصد ظرفیت 
سالن، نصب دستگاه ضدعفونی برای لباس ها در ورودی 
مراکز و سازمان هایی که مراجعه کننده زیادی دارند، اجباری 
بودن استفاده از ماسک و دستکش برای کارمندانی که 
به طورمستقیم با ارباب رجوع در ارتباط هستند و... . با این 
حال و در شرایطی که مسئوالن بهداشت و درمان از عصیان 

کرونای انگلیسی می گویند...

تولیت آستان قدس رضوی:

مهندسان حرم مطهر مجاهدان عرصه 
صیانت از گنجینه هنر رضوی هستند

 ............ صفحه 6
 ............ صفحه های 2و3 رواق

پوستر حرم  امام علی)ع(

ویژه   مشترکان

به همراههدیه ویژه

بررسی امتداد اجتماعی سیره علوی 
در یکی از وقایع تاریخی صدر اسالم

دلدادهذاتخداوند
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انتخابات شوراها در هشت کالنشهر الکترونیکی برگزار می شود   سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئت نظارت، انتخابات شورای اسالمی کالنشهرهای مشهد، کرج، قم، 
اهواز، شیراز، تبریز، کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام می شود. به گزارش ایرنا، سیداسماعیل موسوی افزود: البته کالنشهر تهران نیز جزو پیشنهادهای ما بود ولی در هیئت نظارت موافقت نشد. 

وی خاطرنشان کرد: نام نویسی داوطلبان شوراهای شهر از ۲۰ اسفندماه در فرمانداری ها و ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی روستاها از ۱۶ فروردین سال آینده در بخشداری ها انجام خواهد شد.

از  جدیدی  ابعاد  باقری  سرلشکرمحمد 
مطرح  مقاومت  ســـرداران  ــرور  ت عملیات 
تحت  در نشستی  گذشته  روز  وی  کــرد. 
با  مقدس  دفاع  مطالبات حقوقی  عنوان 
اینکه در ترور شهید سلیمانی  اشــاره به 
قطر،  »عربستان،  در  آمریکا  پایگاه های 
امــــــارات و بــحــریــن« کــمــک اطــاعــاتــی 
کردند، گفت: در این عملیات، هواپیما از 
پایگاه های نظامی در کویت و اردن و عراق 
بلند شدند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
نیروهای  ســتــادکــل  رئــیــس  خــبــر،  شبکه 
سلیمانی  ســـردار  اینکه  بــیــان  بــا  مسلح 
حامل پاسخ و پیام ایران به عربستان بود، 
گفت: برای ترور سردار سلیمانی از بمبی 
استفاده کردند که برای تجهیزات زرهی به 
کار می رفت. این بمب تا 30 سانتی متر 
در فوالد فرو می رود. باقری با بیان اینکه 
باشند،  پاسخگو  باید  کشور ها  این  تمام 
ادامه داد: ما یک به یک به همه کشور ها 
کتمان  نتوانند  تا  می دهیم  ارائـــه  اسناد 
کنند که چگونه در این جنایت به صورت 
مستقیم دخالت کرده اند. وی همچنین از 
قوه قضائیه برای پیگیری پرونده شهادت 
سردار سلیمانی که در هماهنگی با عراق 

در حال انجام است، تشکر کرد. 

نیز  قــوه قضائیه  رئیس  ایــن نشست  در 
با اشــاره به تــرور ســردار سلیمانی توسط 
تروریسم  آمریکا  دولـــت  گفت:  آمریکا 
حقوقدانان  تمام  اســت.  دولتی  و  رسمی 
عالم باید علیه تروریسم دولتی فریاد سر 
بدهند. سرتیپ اسماعیل قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه نیز سخنران دیگر این 

مراسم بود که گفت: همچنان که دیدیم 
دفــاع  در  عالی مقاممان  شــهــدای  خـــون 
و خواهیم  کــرد  بــاز  را  کربا  راه  مــقــدس، 
شهدای  ارزشمند  خــون  چگونه  که  دیــد 
مقاومت راه قدس را آزاد خواهد کرد. رژیم 
صهیونیستی اگر می توانست مقاومت را 
تضعیف کند، مرتفع ترین دیوارها را به دور 

خود نمی کشید. همچنین سرلشکر رشید 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیای سپاه تأکید 
کرد: رژیم صهیونیستی با فراخوانی ایران 
امنیت  تهدید  و  رویــارویــی همه جانبه  به 
محاسبات  در  خطا  هزینه  ــران،   ــ ای ملی 
را بدون تردید  اقدام های خود  راهبردی و 

خواهد پرداخت.

سرلشکر باقری در نشست مطالبات حقوقی دفاع مقدس: 

کشورهای عربی همکار در ترور شهید سلیمانی باید پاسخگو باشند

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا راس
میاد سراسر نور و برکت نخستین ستاره فروزنده آسمان امامت و والیت، حضرت 

امام علی)ع( بر تمام مسلمانان ایران و جهان مبارک باد. 9380000263
از قدیم گفتند یک دیوانه یک سنگ را توی چاه میندازه که صدتا عاقل س

نمی تونند درش بیارن. شده مثل این سهام عدالت کوفتی که یک ملت 10 ساله 
که سر کارن و یکی از برنامه های 24 ساعته و پر بیننده صدا و سیمای پرتاشمون 
شده که هی میزگرد تشکیل میدن و کارشناسای کوتاه و بلند از 14 ساله گرفته تا 
99 ساله میان هر چی سعی می  کنن به مجری برنامه و ملت بفهمونن بابا این 
سهام اصاً چیه، به چه دردی می خوره؟ کی باید چی کار بکنه که آخرش چی 
بشه؟ تا حاال که یک نفرم متوجه نشده. نه مجری برنامه و نه حتی خود کارشناسا. 

  9150000831
در تاریخ خواهند نوشت رئیس  جمهور ایران مردم را در دالر 30 هزار تومانی س

به بورس دعوت کرد و گفت همه  چیزتان را به بورس بسپارید! 13 هزار میلیارد 
صندوق پاالیش را به مردم فروخت، بعدش بانک مرکزی اش سود بین بانکی را از 
۸ به 22 رساند. وزیر صنعتش سراغ قیمت گذاری دستوری رفت. من از شما انتظار 
دارم قضیه بورس را به شدت پیگیری کنید چون مسئله چندین میلیون سهامدار 
جان به لب رسیده هست که نسبت به دولت بدبین شده اند. لطفاً جلو فتنه 99 

را بگیرید. 9140000312
باعرض ســام. زلزله سی سخت یاسوج با اینکه به حمدهللا تلفات جانی س

نداشت، ولی بدون اغراق باید اذعان کنیم طبخ هزاران غذا برای زلزله زدگان آواره 
مرهمی بود بر زخم وآالم آنان. خداوند متعال به همه این بندگان مهربان و خوبش  

اجر جزیل و کریم در دو دنیا عطا فرماید. 9380000263 
بازیکنان پر ادعای فوتبال در مصاحبه می گویند: ما فقط 20 درصد قراردادمان را س

گرفته ایم! و پول غذا نداریم! 20 درصد 5 میلیارد میشه 1 میلیارد، یعنی حقوق 250 
ماه یک کارگر! یا 20 درصد 14 میلیارد میشه 2/۸ میلیارد یعنی حقوق 700 کارگر! 

خدایا چرا بعضی ها این همه رو دارند؟! 9010000087
 لطفاً صداى معلمان غیر انتفاعى هم باشید. 9350000863  س
ــدازی سامانه ای بــرای تشخیص وجلوگیری ازقاچاق کاال مایه افتخار و س راه انـ

قدردانی فراوان است. امیدواریم با ادامه چنین پیشبرد موفقیت آمیز، تولیدات و 
واردات درسامت وامنیت باشد. 9380000263

باعرض سام. هنوز به صورت رسمی اعام نشده است که تست کرونا با س
دستگاه مخصوص و جدید چگونه و با چه شرایطی انجام می شود. اگراین مورد 
مانند اندازه گیری همگانی فشار خون سال 9۸فرا گیرشود در جلوگیری از گسترش 

و اضمحال کرونا مؤثرخواهد بود. 9380000263  
سام. لطفاً پیگیری گران شدن پیاپی ترانس برق شرکت ایران ترانسفو بشوید، س

یک کشاورز برای برقی کردن چاه چقدر باید هزینه پرداخت کند. 9130000637
تــوی مغازه هاشون به وفــور ران مـــرغ27 هــزار تومانی بــود امــا مرغی به نرخ س

مصوب20هزار تومان در کار نبود! روزنامه همان طور که نرخ روز بازار را اعام می کند، 
لطفاً آدرس مرقوم کند کجا و چه مقدار این مایحتاج پیدا می شود؟ 9150000819 

اکنون شاهد س اقتصادی دولــت گفت:  رئیس جمهور در نشست ستاد   
و  اقتصادی  تحمیلی  جنگ  در  دشمن  شکست  امیدبخش  طلیعه های 
ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ 

تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است.
 نشریه نیویورکر در آمریکا به نقل از ناصر هادیان استاد علوم سیاسی س

دانشگاه تهران نوشت: پیش درآمدی که بایدن ارائه داده با آن چیزی که ما 
توقع داشتیم بسیار بی ارتباط بود. برداشت در تهران اکنون این است که 
حرکاتی مانند محدودیت های دیپلمات های ایرانی، تاکتیک خرید زمان است و 

ایاالت متحده جدی نیست.
 پایگاه اطاع رسانی خبرگان رهبری گزارش داد در جلسه اخیر این نهاد، س

حداقل سن نامزدهای انتخابات خبرگان معین و همچنین ارائه مدرک سطح 4 
حوزه برای داوطلبان این مجلس برای نامزدی ضروری شد. این سایت از سن 
تعیین شده مطلبی منتشر نکرد. بر اساس قانون اساسی تمام قوانین مربوط 

به انتخابات خبرگان توسط خود این نهاد تعیین می شود. 

ماجرای درگیری در سراوان 
معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان جزئیاتی از وقایع 
روزهای دوشنبه و سه شنبه سراوان و حمله عده ای به پاسگاه نیروی انتظامی که 

منجر به دو کشته و ۶ زخمی شد را مطرح کرد. 
محمد هادی مرعشی در گفت و گو با خبر صداوسیما با اشاره به اینکه ساعت ۸ 
صبح روز دوشنبه، قاچاقچیان سوختی که غیرقانونی سوخت برده بودند، در آن 
سوی مرز ایران تجمع کرده بودند، گفت: »آنان قصد داشتند از محل گذر رسمی 
وارد شوند، بیش از دو ساعت مذاکره شد تا در چارچوب قواعد از این گذر عبور 
کنند. تجمع آن ها منجر به تیراندازی از سوی مأموران پاکستانی می شود و هجوم 

شدت پیدا می کند و جمعیت با شکستن درهای گذر مرزی وارد می شوند«. 
وی ادامه داد: »در بین جمعیت افرادی از فرصت استفاده کرده و به سمت 
پاسگاه شمسر حمله می کنند و یک دستگاه موتورسیکلت از مأموران مرزبانی را 
آتش می زنند و به سمت خودروهای نظامی نیز سنگ پرتاب کرده و وارد پاسگاه 
می شوند. متقاباً مأموران تیراندازی می کنند و تعدادی مجروح می شوند«. به 
گفته این مقام استانداری، در ادامه ماجرا فضای مجازی این موضوع را به دست 
گرفته و مردم را برای تجمع تحریک می کنند که در نهایت ظهر سه شنبه نیز 

عده ای به فرمانداری هجوم بردند و پس از شکستن شیشه ها متفرق شدند.

 خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد در حاشیه اجاسیه مجلس خبرگان س
در روز دوشنبه حدود 40 الی50 نفر از اعضای مجلس خبرگان قصد برگزاری 
جلسه خصوصی با حجت االسام و المسلمین رئیسی درباره انتخابات 1400 
را داشتند، که آقای رئیسی به دلیل اطاع از موضوع جلسه، ضمن تشکر از 

ایشان، برگزاری این جلسه را نپذیرفته است.
 محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه الجدید لبنان گفته است: منتقد س

سیاست خارجی جمهوری اسامی هستم و معتقدم در سیاست های خارجی 
ایران باید تجدید نظر صورت بگیرد  و در مورد سوریه بایست شرایط مطابق با 

خواسته  مردم سوریه پیش رود و نه دخالت ایران و حزب هللا لبنان.
 عکس منتشرشده که ادعا می شد حداد عادل دست فرح پهلوی را بوسیده، با س

انتشار اصل عکس معلوم شد دستبوسی پرویز نیک پی شهردار تهران در آن زمان 
بوده است. هنوز احمدی نژاد به این حقه فتوشاپی واکنشی نشان نداده است.

 احمد کریمی، عضو حزب مؤتلفه دربــاره تماس های مختلفی که از سوی س
اصول گرایان با حجت االسام والمسلمین رئیسی گرفته شده، گفت: رئیسی 
با این بخش قضیه که بیاید و وحدت اصول گرایان را پیوند بزند مشکلی ندارد، 
اما اینکه به عنوان مصداق بیاید تا نامزدی وی ابزار وحدت شود تاکنون چنین 

چیزی را پذیرا نبوده است.
 محمود صادقی عضو جبهه اصاح طلبان ایران موسوم به ناسا با بیان اینکه س

احیای برجام شانس ظریف در انتخابات را بیشتر می کند، گفت: دکتر ظریف 
فعال سیاسی شناخته شده اصاح طلب نیست و سابقه فعالیت تشکیاتی 

اصاح طلبی ندارد.
 رسانه های فارسی زبان خارج از کشور با انتشار تصاویری از حسین دهقان س

نامزد انتخابات به نقل از وی گفت و گویی با شبکه تلویزیونی فرانس 24 
منتشر کرده اند که وی در بخشی از این مصاحبه می گوید: »در صورت پیروزی 
در انتخابات ما اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز با این رژیم مذاکره 
نخواهیم کرد اما به جز این، هر جا که منافع کشور اقتضا کند حاضر به گفت وگو 

هستیم و آن جایی که الزم باشد در هر سطحی مذاکره خواهم کرد«. 

طنزی تلخ به نام خاورمیانه 
عاری از سالح هسته ای

ــن روزهــــا تــحــوالت مــربــوط بــه بــرنــامــه  ایـ
هسته ای ایران بار دیگر داغ شده، اما در 
این بین حقیقتی دیگر نیز بر سر زبان ها 
دوگــانــه غرب  معیارهای  آن هم  و  افــتــاده 
و  دوســت  کشورهای  بــا  مواجهه  نــوع  در 
آمریکا  است. سیاست خصمانه  دشمن 
اسامی  جمهوری  با  مواجهه  در  ــا  اروپ و 
پــازل غرب جزو  به عنوان کشوری که در 
محور شــرارت دسته بندی شــده، تنها در 
نوع مواجهه با برنامه های هسته ای تهران 
موضوع های  از  بسیاری  در  بلکه  نیست، 
ــایـــت حـــقـــوق بــشــر،  دیـــگـــر از جــمــلــه رعـ
دموکراسی، مبارزه با تروریسم و... نیز این 
رویکرد کاماً مشهود است. با این وجود 
در حوزه هسته ای بهانه گیری ها در حالی 
عنوان  بــه  رژیم صهیونیستی  کــه  اســت 
مولود نامشروع غرب در گوشه دیگری از 
کردن  تلنبار  در حال  آزادانــه  آسیا،  غرب 

تسلیحات نامتعارف خود است.
تلخ  رویــه دوپهلو یک فکاهی و طنز  ایــن 
محض در صحنه بین المللی است. تمرکز 
فشارهای ظالمانه بر برنامه هسته ای صلح 
رژیم  که  اســت  حالی  در  کشورمان  آمیز 
پیمان منع گسترش  صهیونیستی عضو 
تــی( نیست  پی  )ان  ســاح هــای هسته ای 
ــه ایـــن کــنــوانــســیــون هــا و  و بـــدون تــوجــه ب
گسترش  حــال  در  بین الملل  معیارهای 
اتمی خــود اســت. سازمان های  زرادخــانــه 
بین المللی هم بر پایه قواعد قدرت تعریف 
شده طبق معمول تماشاگر هستند. تنها 
در دوره ریاست محمد البرادعی بر آژانس 
تأسیسات  بر  نظارت  بحث  اتمی  انــرژی 
مطرح شد  رژیــم صهیونیستی  هسته ای 
غربی  دولــت هــای  همین  حمایت  بــا  کــه 

مسکوت ماند. 
ایــران ولی از جمله کشورهایی است که از 
بدو تأسیس آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
و همچنین شکل گیری پیمان منع اشاعه 
سال  در  تــی(  پی  )ان  هسته ای  تسلیحات 
نیز  به آن پیوست. در سال گذشته   19۶7
بر اســاس آمــار رسمی منتشر شــده بیش 
ــس از  ــ ــد کــل بــازرســی هـــای آژان ــ از 90درصـ
گرفته  صـــورت  ــران  ایـ هسته ای  تأسیسات 
است. اکنون هم تهران چیزی جز حق قانونی 
و طبیعی خود نمی خواهد. بر اساس مواد 4، 
5 و ۶ ان پی تی، کشورها از حق استفاده از 
دانش هسته ای صلح آمیز بهره مند می شوند. 
چگونه اســت کــشــوری مانند ایـــران کــه به 
دنبال استفاده از حق قانونی خود است باید 
این گونه تحت فشار باشد، اما در سوی مقابل 
طرفی که به هیچ قاعده ای پایبند نیست، 

مجاز به هر کاری است.
اســتــفــاده  در مسیر  غـــرب  ــدازی  ســنــگ ان
ــرژی هــســتــه ای و  ــ ــران از انـ ــ صــلــح آمــیــز ایـ
چشم پوشی از اقدام های خاف عرف رژیم 
اشغالگر قدس نشان دهنده عمق تبعیض 
و سیاست دوگانه آمریکا و اروپــا در حوزه 
مسائل جهانی است. جالب اینکه همین 
رژیم نامشروع صهیونیستی که تنها دارنده 
تسلیحات اتمی در خاورمیانه است هر از 
چند گاهی به پشتوانه شرکای غربی ابراز 
وجــود کــرده و با موضع گیری علیه برنامه 
هسته ای کشورمان خودی نشان می دهد. 
جواب این گستاخی ها را رهبر انقاب در 
دیدار  در  که  روز پیش خود  دو  سخنرانی 
رهــبــری صــورت  اعــضــای مجلس خبرگان 
گرفت، دادند. آیت هللا خامنه ای فرمودند: 
»آن دلقک صهیونیست بین المللی دائم 
مــی گــویــد مــا نــمــی گــذاریــم ایـــران بــه ساح 
باید  کــه  در حالی  یــابــد،  هسته ای دســت 
به او گفت اگر جمهوری اسامی تصمیم 
داشــت،  هسته ای  ســاح  به  دستیابی  به 
مانع  نمی توانستند  او هم  از  بزرگ تر  و  او 
بــرای ساخت ساح  ما  مانع  آنچه  شوند. 
هسته ای است، فکر و مبانی اسامی است 
که ساخت هر ساحی اعم از هسته ای یا 
شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی 

می شود، ممنوع می داند«.
در نهایت به نظر می رسد خاورمیانه عاری 
از ساح هسته ای در وهله اول اگر بخواهد 
اتفاق افتد، باید زرادخانه صهیونیست ها 
ــاس برخی  بــر اسـ ــرود کــه  بـ زیــر ذره بین 
از 200 کاهک  اخبار منتشر شده بیش 
دیگر  ســوی  از  دارد.  اختیار  در  هسته ای 
هــمــان گــونــه کــه حــق اســتــفــاده از انـــرژی 
دیگر کشورهای  برای  صلح آمیز هسته ای 
منطقه و از جمله ترکیه و دولت های عربی 
توجه  مــورد  خلیج فارس  جنوبی  حاشیه 
است، برای ایران نیز باید این امتیاز وجود 
داشته باشد. این خواست و حق طبیعی 
ایرانیان است و نباید به بهانه غرب جهت 
خواسته  تحمیل  و  سیاسی  بــهــره بــرداری 

علیه جمهوری اسامی تبدیل شود.
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سخنگوی دولت با اشاره به موضع دولت درباره دستمزد 1400 
کارگران گفت: جلسات کمیته مزد با شورای عالی با حضور  
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می شود و دولت طرف 
مذاکره اصلی نیست. این تصمیم گیری در شورای عالی کار 
و معموالً 29 اسفند صورت می گیرد و به نظرم هنوز فرصت 
است. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام 
تاشمان را می کنیم تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید 
لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم در شرایط فعلی با توجه 
به مشکات، کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، دریافتی 

بهتری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی همچنین درباره ماجرای اجرای 
قانون راهبردی مجلس برای رفع تحریم ها هم گفت: سیاست 
دولت بر اساس قوانین و رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
است و قطعاً تحت تأثیر فضای احساساتی قرار نخواهیم 
گرفت و آنچه در این روزها مشاهده می شود، خللی در اراده 

دولت وارد نخواهد کرد. وی در پاسخ به خبرنگاران درباره 
مذاکرات اروپایی ها برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
با آمریکا با بیان اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا تنها در 
چارچوب برجام اتفاق می افتد، گفت: از آنجا که آمریکا هنوز 
به برجام بازنگشته، نمی تواند از ساختار و چارچوب درون 

آن بهره گیری کند؛ پیشنهاد طرف های اروپایی برای برگزاری 
نشست غیررسمی به منظور گفت وگو و مذاکره ایران و 1+4 با 

آمریکا به عنوان میهمان است.
ربیعی افــزود: براساس پیوست چهارم برجام، حضور یک 
دولت باید با اجماع به تصویب برسد و دولت ناظر خارج 
از این توافق حق شرکت در نشست را نخواهد داشت. هنوز 
تصمیم نهایی در دولت گرفته نشده و این تصمیم بستگی به 
متقاعد شدن ما دارد که آیا شکل گیری این گفت و گو می تواند 

به آمریکا برای انجام کامل تعهداتش کمک کند یا نه.
سخنگوی دولــت خاطرنشان کــرد: ایــن نشست احتمالی 
صرفاً برای تکرار مواضع صریح ما و دیگر طرف هاست و به 
هیچ وجه مذاکره و چانه زنی در کار نخواهد بود. بنابراین این 
موضوع در دست بررسی کارشناسی است و اینکه دستور کار 
مشخص و صرفاً در محدوده انجام تعهدات برجامی توسط 

همه کشورهاست.

 مهدی خالدی  احتماالً این ضرب المثل رو شنیده اید 
که می گویند: »در دیزی بازه، حیای گربه کجاست«.  این 
از  کنایه  در یک معنی  اما  دارد،  معانی مختلفی  مثل 
قدرنشناسی در قبال محبت های دیگران است. این ضرب 
المثل البته امروز با نوع رفتار خصمانه مقامات آمریکایی 
پــرونــده هسته ای  آن هــا در  رویــکــرد مستکبرانه  نــوع  و 
جمهوری اسامی هم به طرز عجیبی صادق است. ایران 
اگرچه روز گذشته به طور رسمی اجرای پروتکل الحاقی 
به عنوان ضمیمه برجام را به حالت تعلیق درآورد، با این 
وجود دادن فرصت سه ماهه از سوی دولت به اروپــا و 
آمریکا جهت انجام تعهداتشان با مخالفت های بسیاری 
در محیط داخلی کشورمان روبــه رو شده و بسیاری این 
اقدام را امتیازدهی به طرف غربی تعبیر کردند. مقامات 
ایــن خویشتن داری  بــه همه  توجه  بــی  امــا  کــاخ سفید 
مقامات تهران در مقابل بدعهدی و اقدام های خصمانه 
آن ها بار دیگر اظهاراتی بر زبان راندند که می توان آن را 

مصداق بارز ضرب المثل فوق دانست.

آماده مذاکره بدون پیش شرط هستیم»
بر این اساس سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی مدعی 
شده این کشور بــدون پیش شرط مایل به گفت و گو با 
ایران است! جن ساکی در ادامه با اشاره به تاش اتحادیه 
اروپــا برای برگزاری نشست مشترک برجامی با حضور 
ایــاالت متحده هم گفته اســت: این یک اقــدام اروپایی 
است و نشانه ای مبنی بر اینکه مایل هستیم پیش از این 
گام های دیگری برداریم، وجود ندارد. سخنان ساکی در 
اعام رضایت آمریکا برای انجام مذاکره بدون پیش شرط 
با جمهوری اسامی نوعی شوخی سیاسی است. آمریکا 
طرفی است که از توافق چندجانبه برجام خارج شد. این 
را  بعد هم سیاست »فشار حداکثری«  دوره  در  کشور 
علیه ایران در پیش گرفت که به قول محمدجواد ظریف 
»یک تریلیون دالر« به ایران خسارت وارد کرده است که 
باید پرداخت شود. حال چه شده که ایاالت متحده با 
این پیشینه نشستن پای میز مذاکره با تهران را نوعی 

امتیازدهی می پندارد؟  

گام های کوچک از غربی ها را نمی پذیریم»
به گفت وگو نشستن با یانکی ها در این شرایط  به این معناست 
که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و خروج آمریکا از برجام و دیگر 
سیاست های خصمانه واشنگتن در خواب اتفاق افتاده است. 
این گونه نیست. رهبر انقاب در بیانات چند هفته پیش خود 
رفع کامل تحریم ها آن هم روی زمین و سپس راستی آزمایی 
تهران در این زمینه را به عنوان پیش شرط و حرف قطعی ایران 
در باره هرگونه مذاکره با آمریکا مطرح کردند. به نظر می رسد 
مقامات کاخ سفید با مطرح کردن چنین یاوه گویی هایی فراری 
رو به جلو داشته و می خواهند خود را از جایگاه متهم به جایگاه 
شــورای  انـــرژی مجلس  کمیسیون  رئیس  برگردانند.  مدعی 
اسامی اما در نشست خبری روز گذشته خود درباره مسائل 
هسته ای کشور گفته است: ما دیگر از غربی ها، گام های کوچک 
مانند »اینستکس« را نمی پذیریم و آنان باید به تعهدات خود 
یک جا عمل کنند. فریدون عباسی اضافه کرد: باید به صورت 
جدی با تحریم ها برخورد شود و دشمن نشان داده است قابل 

اعتماد نیست با اینکه امتیاز گرفته است.

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

کوتاه از سیاست

خبـر

کوتاه از انتخابات 

سیاست داخلی

گزارش خبری

یادداشت روز
 اصغر زارعی، تحلیلگر سیاست خارجی
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در نشست خبری عنوان شد

درباره نوع رویکرد مستکبرانه مقامات آمریکایی در باب پرونده هسته ای ایران

سخنگوی دولت: نگران معیشت کارگران هستیم

وقتی متهم، مدعی می شود!

دولت جمهوری اسامی ایران در بیانیه ای 
معظم  رهــبــر  دســتــور  از  استقبال  ضمن 
انقاب اسامی بــرای ایجاد یکصدایی در 
کشور در اجــرای قانون مجلس، تأکید کرد 
مذاکرات و توافقات جمهوری اسامی ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی کاماً منطبق 
با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است 
و به اذعــان همه کارشناسان، متخصصان 
و مسئوالن امنیت ملی کشور کارآمدترین 
و کم هزینه ترین شیوه بــرای اجــرای کامل 
مصوبه مجلس شـــورای اســامــی اســت. 
به گــزارش ایرنا،در بخشی از بیانیه دولت 
آمده است: همان طور که دولت همواره بر 
گفت و گو و تعامل به ویژه با سایر قوا عمل 

کرده، در ادامه نیز اقدام خواهد کرد و همه 
تاش خود را بــرای ساماندهی به اقتصاد 
کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و 
خردمندانه تحریم ها به کار خواهد گرفت. 
دولت بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، 
اکنون اطمینان دارد قانون مصوب مجلس 

به طور کامل به اجرا در آمده است. 

دولت

 مذاکرات با آژانس کارآمدترین شیوه 
اجرای مصوبه مجلس

دولت در بیانیه ای اعالم کرد

تأکید  بیانیه ای  در  مجلس  نمایندگان 
به  خــدمــت  ــرای  بـ راه  بهترین  کــردنــد 
تحریم ها  مردم، خنثی سازی  معیشت 
ــوجــه نـــکـــردن بـــه رجــزخــوانــی هــای  و ت

پوشالی بیرون از مرزهاست. 
متن  از  بخشی  در  مــهــر،  ــزارش  ــ گ بــه 
از  نفر   214 امضای  به  که  بیانیه  ایــن 
اسامی  شـــورای  مجلس  نمایندگان 
معظم له  بیانات  اســت:  آمــده  رسیده، 
ــده  ــیــش آمـ ــه اخـــتـــافـــات پ نــســبــت بـ
بیانیه  دربــــاره  ــت  دولـ و  مجلس  بــیــن 
ــس  ــ ــرم و آژان مــشــتــرک دولـــــت مــحــت
و  جــان  بــا  را  اتــمــی  ــرژی  انـ بین المللی 
داهیانه  توصیه های  به  و  شنیده  دل 
شــمــا مــبــنــی بـــر یــکــپــارچــگــی و حفظ 

از  مــی گــویــیــم.  لبیک  ــدت  ــدای وحـ صـ
هــر گــونــه ابــتــکــار مــشــتــرک مجلس و 
ــن قانون  ــرای ای دولـــت در راســتــای اجـ
پیشقدم  و  کرده  استقبال  عزت بخش 
استیفای  ــرای  ب ــت  دول بــه  و  می شویم 
 حق مردم در کمال صداقت کمک کرده 

و خواهیم کرد. 

مجلس

 راه خدمت به معیشت مردم 
خنثی سازی تحریم هاست

لبیک مجلس به بیانات رهبری درباره وحدت بین قوای مقننه و مجریه



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

تبصره های بودجه راهی برای دور زدن قوانین دائمی است  محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با تسنیم گفت: یکی از ایرادهایی که ما به تلفیق داریم این است که 
اصالحات ساختاری در بودجه انجام نداد و بیشتر اصالحات عددی و رقمی بود و در راستای واقعی سازی ارقام موجود در بودجه قرار داشت. وی افزود: اگر اصالح ساختار بودجه رخ دهد، بودجه ما عمالً به دو الی سه 

صفحه کاهش می یابد و نیازی به این تعداد تبصره نخواهد بود. تبصره های موجود در الیحه بودجه عموماً یا برای اصالح قوانین عادی یا دورزدن قوانین دائمی است.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته 
در حمایت از تولید داخل

محصوالت  خرید  به  مصرف کنندگان  تشویق  و  داخلی  تولید  از  حمایت 
آثار آن  از دیگر  داخلی منجر به رشد اقتصاد و توسعه ملی خواهد شد. 
ارز  افزایش قدرت  افزایش اشتغال، کاهش واردات غیرقانونی،  می توان به 

ملی، ثبات قیمت کاالها و افزایش کیفیت محصوالت اشاره کرد.
ــخ اقــتــصــادی کــشــورهــای مختلف بــه خــصــوص کــشــورهــای  ــاری ــررســی ت ب
توسعه یافته، نشان می دهد تمامی آن ها در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی 
خود، با مدیریت واردات، به حمایت و مصرف کاالی داخلی روی آورده اند تا 
فرصت تنفسی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با کاالهای مشابه خارجی 
ایجاد کنند و این امر موجب پیشرفت و بهبود کیفیت کاالهای داخلی آن ها 

نیز شده است.
کره جنوبی که شاید 50 سال پیش از موزامبیک و بولیوی فقیرتر بود،  یکی 
از کشورهایی است که با اتکا به تولید داخل به عنوان یکی از کشورهای 
پیشرو در شرق آسیا مطرح است. تأکید بر تولید ملی و صادرات در دهه های 
رشد اقتصادی این کشور به حدی بود که در فرهنگ عمومی مصرف کاالی 
خارجی به  عنوان اقدامی زشت مورد مالمت قرار می گرفت. کره ای ها هنوز 
هم تعصب باالیی نسبت به کاالهای بومی خود دارند و به  سادگی حاضر 
نمی شوند کاالهای خارجی مشابه مصرف کنند. به  طوری  که هنوز هم اغلب 
مردم با وجود داشتن درآمد الزم برای خرید مرسدس بنز یا بی ام دبلیو ترجیح 
می دهند از خودروهای داخلی خود نظیر هیوندای و کیاموتورز استفاده کنند.
فرانسه در دوره پس از جنگ دوم جهانی، به  منظور بازسازی اقتصادی و 
صنعتی خود، واردات کاالهای خارجی را به  شدت محدود کرد. فرانسوی ها 
برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال کشور خود حتی کاالهای فرانسوی 
گمرک های  به  را  واردات  اجــازه  اما  می کردند،  خریداری  باالتر  قیمت  با  را 
خود نمی دادند. این در حالی است که قیمت نهایی کاالهای تولید شده 
در فرانسه، بین 15 تا 25 درصد، گران تر از کاالهای مشابه تولید شده در 

کشوری مثل چین است.
یکی دیگر از کشورها که توانست در مدت کوتاهی به اقتدار اقتصادی دست 
یابد، کشور آلمان است. مردم این کشور نیز همچنان از مصرف کاالهای 
به  نیز هستند  فاحش  کیفیت  و  قیمت  اختالف  دارای  گاهی  که  خارجی 
این کشور  اکنون  تولیدکننده هموطن خــودداری می کنند.  به   قصد کمک 

قدرتمندترین اقتصاد در اروپا و منطقه یورو محسوب می شود.
این  همه  می شود  مشاهده  پیشرفته  کشورهای  حرکت  مسیر  بررسی  با 
کشورها در یک بازه زمانی معینی واردات را کاهش داده اند و تمرکز خود را 

روی تولید داخل گذاشته اند. 

کلیه س مصوبه ای  در  مجلس  نمایندگان 
مراکز درمانی را مکلف کردند 10درصــد از 
حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را 

به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند.
براساس مصوبات کارگروه ستاد تنظیم س

بــازار، برای تنظیم بــازار موز در ایام پایانی 
سال، واردات این محصول در ازای صادرات 
سایر محصوالت کشاورزی مجازی ابالغی 
قبال  کــشــاورزی در  وزارت جهاد  از ســوی 
ارز متقاضی/ اشخاص و یا از محل سایر 

ارزهای مجاز)ارز غیر( امکان پذیر شد.
مــحــصــوالت س در  ــمــت هــا  ــی ق ــی  ــررســ ــ ب

ــران خــودرو نشان می دهد رونــد کاهش  ای
در  گــذشــتــه  هفته  ــه  ب نسبت  قیمت ها 
تا 4میلیون  از 2  ایــن شرکت  محصوالت 
تومان بوده است. در خودروهای سایپا نیز 
روند کاهشی قیمت ها بین یک تا 2میلیون 

تومان است. 
پخش س ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 

تبدیل  آغـــاز  از  ایـــران  نفتی  ــای  ــراورده هـ فـ
خودروهای مسافربر شخصی به دوگانه سوز 
پرمصرف  ــویــت خـــودرو هـــای  اول بــا   CNG
قاسمی  داد.  خبر  دولتی  یارانه  اعطای  و 
افزود: تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای 
بین شهری و روستایی از طریق فهرستی که 
از وزارت کشور به وزارت نفت ارائه شده، 
تبدیل خواهند شد و احتمال دارد در سال 
آینده این فرصت برای سایر مسافربرهای 
اولــویــت پرمصرف  بــراســاس  نیز  شخصی 

بودن فراهم شود.
صفحه اختصاصی قانون جدید چک با س

هدف اطالع رسانی و آموزش محتوای قانون 
جدید صدور چک به عموم مردم در پایگاه 
اطــالع رســانــی بــانــک مــرکــزی ایــجــاد شده 
اســت.  در این صفحه کلیه اطالعیه ها و 
مصاحبه های رسمی بانک مرکزی به همراه 
قانون  در خصوص  آمــوزشــی  ویــدئــوهــای 
جدید صدور چک منتشر شده و همچنین 
پاسخ به پرسش های متداول در مورد این 
قانون در این صفحه قابل دسترسی است.

خبر خوب

ساخت ایران

اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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دلیلنفرتوزیرازپاالیشگاهستارهخلیجفارس
به  اشــاره  با  اقتصادی،  کارشناس  امینی رعایا،  محمد 
اغتشاش  بخواهیم  اگــر  بــود،  گفته  که  زنگنه  سخنان 
ستاره  طرح  از  بدتر  کنیم  پیدا  طرحی  در  را  مدیریتی 
خلیج فارس در عمر کاری ام ندیده ام، نوشت: پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس دکان واردات بنزین را بست و طبیعی 
اســت  آقــای زنگنه از این پــروژه متنفر باشند. ابتدای 
دولت هم می خواستند با بهانه تأثیر بنزین تولید داخل 
بر آلودگی هوا مجدد این دکان را باز کنند اما نتوانستند. 

واردات و تضعیف تولید داخل، کاسبان جدی دارد!

 قیمت لپ تاپ

لنوو

ایسوس

ایسر

HDD 15اینچی - 1 ترابایت

HDD 15اینچی - ا ترابایت

HDD 15اینچی - 1 ترابایت

 SSD 11اینچی - 128 گیگ

HDD 14اینچی - 1 ترابایت

HDD 15.6 اینچی - 1 ترابایت

قیمت بازار: 8,8۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۹,2۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۹,5۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: 1۹,44۰,۰۰۰ تومان

قیمت بازار: 15,۷58,۰5۰ تومان

در معامالت بازار ارزهــای مجازی هر توکن بیت کوین با 
قیمت حدود 47هزار و 700دالر معامله شد که نسبت به 

روز قبل خود بیش از 15درصد کاهش داشت.
به گزارش فارس به نقل از کوین مارکت کپ، در معامالت 
به  بیت کوین  تــوکــن  هــر  قیمت  مــجــازی  ــای  ــ ارزه ــازار  ــ ب
زیــر 48هـــزار دالر سقوط کــرد. در واقــع اظــهــارات اخیر 
تسالی  خــودروســازی  شرکت  بنیان گذار  ایــالن مــاســک، 

آمریکا، یکی از اصلی ترین دالیل ریزش های دو روز اخیر 
قیمت بیت کوین به شمار مــی رود.  در حالی دیــروز هر 
شد  ستد  و  داد  787دالر  و  هــزار   47 بیت کوین  توکن 
منفی  ــد  ارز 8درصـ ایــن  قیمت  هــم  آن  از  قبل  روز  کــه 
ایالن  و تمجید حدود یک ماه پیش  بود. تعریف  شده 
ماسک از بیت کوین و اقدام تسال در خرید 1.5میلیارد 
دالر بیت کوین خود منشأ اصلی رشد قیمت و پرواز آن 

از حدود 30هزار دالر به 58هزار دالر دو روز پیش بود، 
اما از روز شنبه هم ایالن ماسک نظرش راجع به ارزهای 
مجازی تغییر کرده و در دو موضع گیری اصلی خود یک 
بار گفت که  سرمایه گذاری در بازار جهانی ارز تنها کمی 
اظهارنظر  و در یک  نقد است  از نگه داشتن پول  بهتر 
دیگر تأکید کرد به نظر می رسد قیمت بیت کوین بیش از 

حد باال رفته است.

بازار
بیت کوین باز هم 15درصد ریخت

ریزش در بازار ارز مجازی

Ideapad 33۰ - E 

Idea Pad 1 - A لنوو

VivoBook X543MA - A

VivoBook R42۷JP-Z - B

Aspire A-34-315C3VD

Aspire A5۷ 315G3۹۷-R

ایسوس

ایسر

تأمین حداقلی نظر جامعه کارگری با رقم سبد معیشت خانوار

پروندهدستمزدکارگرانبستهمیشود؟
 مینا افرازه  سرانجام پس از کش وقوس های فراوان 
درباره تعیین سبد معیشت کارگری، کمیته دستمزد 
کارفرمایان  و  کارگران  دولــت،  نمایندگان  حضور  با 
میزان  به  کــارگــری  خــانــوار  و سبد معاش  تشکیل 
68میلیون و 950هزار و 596 ریال به  صورت ماهانه 

تعیین شد.
در شرایطی که کارگران این روزها با افزایش لحظه ای 
اساسی  محصوالت  و  اقـــالم  قیمت  ســرســام آور  و 
مواجه اند، با این  وجود مصوبه مُزد سال گذشته با 
تمامی مزایایش تنها 56 تا 62درصد سبد حداقلی 
معیشت کارگران را پوشش می دهد و تعیین حدود 
آینده  بــرای ســال  تومانی سبد معیشت  7میلیون 

کماکان خأل میان درآمد و تورم را پر نخواهد کرد.
کمیته  در  معیشت  تعیین سبد  از  پس  درنهایت 
دستمزد قرار است رقم نهایی 6میلیون و 895هزار 
تومان به شورای عالی کار اعالم شود و پس  از آن 
شورا نیز دستمزد کارگران را با توجه به ماده 41 و 
آینده  میزان نرخ تورم دستمزد کارگران برای سال 

تعیین کند.

سبدخانوارکارگریکماکان20درصد»
کوچکتراززمانفعلیاست

علی دهقان کیا، فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار 
قدس، دربــاره تعیین سبد معیشت کارگری اظهار 
شورای  کارگران،  دستمزد  میزان  در خصوص  کــرد: 

عالی کار براساس ماده 41 قانون کار که شامل دو 
بند است، اقدام می کند. یک بند آن درباره تورمی 
است که مرکز آمار اعالم می کند و بند دیگر درباره 
سبد هزینه معیشت است. حدود سه سال است 
که اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیده اند 
هزینه  کنند. سبد  تمرکز  خانوار  هزینه  روی سبد 
خانوار در سال گذشته تقریباً 4میلیون و 950هزار 
تومان و امسال حدود 7میلیون تومان تعیین شده 
است. بدین  ترتیب باید گفت افزایش تقریباً 2میلیون 
تومانی در سبد هزینه خانوار مشاهده می شود. رقم 
6میلیون و 895هزار تومان، حداقل افزایشی است 
که باید صورت بگیرد تا بتوان مانند امسال به مسیر 

خود ادامه داد.
دهقان کیا افزود: درحالی  که برای سال آینده حدود 
محاسبه   کسری بودجه  تومان  میلیارد  ــزار  300هـ
شــده اســـت، قطعاً تـــورم هــم از رقــم 45درصـــدی 
فعلی باالتر خواهد رفت؛ بنابراین از شورای عالی 
کار انتظار می رود درباره مابه التفاوت سبد هزینه 
خانوار مخالفت چندانی نداشته باشد و اگر میزان 
تــورم پیش بینی شده را قبول دارد،  ارقــام  اعــداد و 
مابه التفاوت را به  عنوان حداقل دستمزد افزایش 
بدهد. اگر این اتفاق بیفتد براساس ماده 111 قانون 
تأمین اجتماعی، بازنشستگان و افرادی که در گروه 
قرار  افزایش  ایــن  مشمول  ــد  دارن قــرار  حداقلی ها 

خواهند گرفت.
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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  99/12/05
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  99/12/11

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

4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
 چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    

ف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولتردی

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس 

بها سال 1399 با شرایط  مندرج 
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 

مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 8.30  صبح 
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چه شد که به هنر نگارگری عالقه مند شدید؟س 
 از وقتی که چشم باز کردم به نقاشی عالقه مند بودم! وقتی 
به نقاشی های دوران کودکی ام نگاه می کنم می بینم توجه به 
جزئیات، ظرایف و نگاه شاعرانه من در همان کارهای کودکی 
هم وجود دارد. یک بار در محضر استاد صباغیان بودم که 
یک نفر کپی های یک کتاب از استاد فرشچیان را آورد. در 
سن 17 سالگی متوجه عالقه ام شدم و فهمیدم من نقاشی 
فضای خیال انگیز را دوست دارم و به فضای رئالیستی عالقه 
ندارم. در واقع می خواستم چیزی که از ذهن خودم تراوش 

می کند را نقاشی کنم.

به نظرتان تا چه حد توانسته ایم از هنر نگارگری و همه س 
شاخه های آن برای ترویج و معرفی فرهنگ و معرفت شیعی 

بهره ببریم؟
 ظرفیت در زمینه نگارگری بسیار باالست. نگارگری نوعی از 
تصویرسازی ایرانی است که به مقوالت مختلفی می پردازد؛ 
ــن، مذهب، ادبــیــات، ادبــیــات غنایی و  تــاریــخ، حماسه، دی
حماسی و بسیاری مسائل دیگر. ما نمی توانیم دامنه نگارگری 
را به یک هنر کاهش بدهیم. گنجینه های مختلفی است 
که هنرمند نگارگر با بهره گرفتن از آن ها چکیده شاعرانه و 
هنرمندانه خودش را نقش می زند. در واقع نقاشی و نگارگری 
ایرانی شعری است که کشیده می شود، نه اینکه نوشته شود. 
احساسی که در مخاطب از دیدن یک نقاشی ایرانی به وجود 
می آید، همان احساسی است که از خواندن یک شعر به او 
دست می دهد؛ چرا که همان تعالی، تمثیل ها و کنایه ها در 
نقاشی ایرانی هم به عینیت درمی آید. اینجا به جای اینکه ما 
از الفاظ استفاده کنیم از عناصر تصویری استفاده می کنیم. 
در زمینه مسائل دینی و مذهبی نگارگری می تواند ابزار خوبی 
برای ترویج دین و بهتر نمایش دادن و معرفی کردن مسائل 
دینی باشد. هنرِ تصویری نیازی به ترجمه ندارد. نقاشی ای 
که اینجا کشیده می شود، برای مخاطبی در آن طرف دنیا 
هم قابل فهم است، بدون اینکه چیزی بر زبان آورده باشیم. 
همین حاال در اقصی نقاط دنیا آثار من را می بینند و با آن 
همراه می شوند. مثالً یک نفر که در آمریکا دکترای ادبیات 
اشعار  دستمایه  را  من  کــارهــای  از  بعضی  دارد  انگلیسی 
خودش قرار داده و برای بعضی نقاشی های من شعرهای 
بلندباال نوشته است که بــرای خود من هم جــذاب است. 
وقتی این هنر تا این حد مرزها را شکافته و توانسته از طریق 

شبکه های مجازی تا آن طرف دنیا نفوذ پیدا کند، چرا ما 
از آن استفاده نکنیم؟ ولی متأسفانه در سیاست گذاری های 
فرهنگی کشورِ ما به این هنر توجه نمی شود. اگر گاهی هم 
دیده شده جماعت خاصی را در برگرفته است. حمایتی که 
ما در دوره های گذشته می بینیم که بارها از هنرمندان نقاش 

و نگارگر داشته اند و آثار فاخر فراوانی برای ما آفریده و بر جای 
گذاشته اند، امروز وجود ندارد. هنرمند با وجود بازار راکد باید 
روی پای خودش بایستد، به هر سلیقه ای تن بدهد تا بتواند 
امــرار معاش کند. اگر به این هنر به عنوان یک هنر فاخر 
نگاه شود و جایی مثل فرهنگستان هنر حامی یک جریان 

قوی و تازه در نقاشی و نگارگری ایرانی شود، اتفاق های خوبی 
خواهد افتاد.

شما در کشورهای مختلف نمایشگاه برگزار کرده اید. نگاه س 
دیگر کشورها به نقاشی و نگارگری ما چگونه است؟ 

 متأسفانه فضایی که در داخل ایران و دانشگاه ها و فضاهای 
فرهنگی و هنری به نقاشی ایران وجود دارد، این است که 
هنرمندان نگارگر طیفی واپس گرا هستند که تالش دارند 
چیزهایی از گذشته را از دل خاک بیرون بکشند و آن را دوباره 
به نمایش بگذارند. اما هنرمندان خارج از کشور چنین دیدی 
به نقاشی ایرانی ندارند و مدرن بودن و هویت داشتن نقاشی 

ما برای آن ها جذابیت دارد. 

ــاره اهمیت پیوند نقاشی و نگارگری ایرانی با تاریخ س  درب
فرهنگی و ادبی چه نظری دارید هم متون ادبی و هم ادبیات 

دینی و قرآنی؟
از اسالم  ایــران در گذشته های دور و حتی پیش  نگارگری 
همواره در ارتباط با متون بوده  و نقش تصویرسازی برای این 
متون را داشته است. یعنی نگارگر آن چیزی که در ذهن 
یک نویسنده، شاعر یا مورخ می گذشته را به تصویر تبدیل 

می کرده است. 
و  شد  شــروع  علمی  کتاب های  از  ابتدا  تصویرسازی ها 
جنبه مهندسی، پزشکی و... داشت، اما به مرور تبدیل 
به تصویرسازی کتاب های ادبی شد. مسلماً هنرمند باید 
به این متون آشنا می بود تا می توانست آن ها را بخواند 
برایشان تصویرسازی کند. به همین دلیل هنرمندان  و 
نقاش ما همیشه در حال مــراوده با اهل علم بوده اند. 
وقتی امضای این هنرمندان را بررسی می کنیم، می بینیم 
به صورت آهنگین  و  با سجع  و  با خط خوش  امضاها 
بوده اند.  فرهیخته  آن ها  بنابراین عموم  نقاشی شده اند 
اهل  نقاش،  بین  فاصله ای  معاصر  دوره  در  متأسفانه 
علم و دانش و متون ادبی افتاده است. در صورتی که 
نقاشی و ادبیات از گذشته مثل دو برادر همراه بوده اند. 
و اصطالحات  کلمات  از  ادبی  در متون  به همین علت 
است.  شده  استفاده  زیــاد  و...  قلم صنع  مثل  نقاشی 
قابل جداسازی  و  میوه های یک درخت هستند  هنرها 
نیستند و این ما هستیم که گاهی بین این موضوعات 

مرزبندی می کنیم. 

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

روزنامـهسصبـحسایـران فرهنگفرهنگ4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r در اختتامیه کنگره شعر یتیم چهارشنبه 6 اسفند 1399 12 رجب 1442 24 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9475  

»تنگسآرزوها«سباسصدایسآسراییسرونماییسمیسشودس
در مراسم اختتامیه نخستین کنگره 
شعر یتیم که امروز ۶ اسفند ماه، مقارن 
با شب والدت ابااالیتام، حضرت امام 
بر  عــالوه  برگزار خواهد شــد،  علی)ع( 
برگزیدگان  از  تقدیر  و  اســامــی  اعــالم 
»وقتی  موسیقی  اثــر  دو  کنگره،  ایــن 
بهار رفت« با صدای اشکان کمانگری 
ــا« بــا صـــدای فریدون  ــ و »تنگ آرزوه

آسرایی رونمایی و اجرا خواهد شد.
»تنگ آرزوهــا« عنوان تک آهنگی است با آهنگ سازی عماد توحیدی، شعری 
از عباس محمدی، تنظیم وحید اختری و خوانندگی فریدون آسرایی که در این 
مراسم رونمایی خواهد شد.  دیگر قطعه ای که در این مراسم به صورت زنده 
اجرا می شود قطعه ارکسترال »وقتی بهار رفت« با صدای اشکان کمانگری و 
آهنگ سازی محمدرضا اسماعیلی است که شعر آن را محمود حبیبی کسبی 
سروده است.  عالوه بر این دو قطعه موسیقی، کتاب »نوازش کلمات« که حاوی 
گزیده اشعار برگزیده نخستین کنگره ملی شعر یتیم است، رونمایی خواهد شد. 
این کتاب به همت مرتضی امیری اسفندقه، دبیر علمی این کنگره گردآوری و 
توسط نشر نزدیکتر منتشر شده است. در این مراسم همچنین شاعرانی چون 
علی انسانی، محمدعلی بهمنی، ناصر فیض، سعید بیابانکی و سعید یوسف نیا 
به شعرخوانی خواهد پرداخت. گفتنی است 7۲۴ اثر رسیده به دبیرخانه کنگره 
توسط استاد محمدعلی بهمنی، دکتر ناصر فیض، سعید بیابانکی، دکتر مصطفی 

علیپور، سعید یوسف نیا و علی محمد مودب مورد بررسی و داوری قرار گرفته اند.

»عزیزسخانوم«سروایتیسازسزندگیسمادرسچهارسشهید
فاطمه  نوشته  خــانــوم«  »عزیز  کتاب 
جعفری، روایتی از زندگی و خاطرات 
کبری حسین زاده حالج است که به 

تازگی منتشر شده است. 
به گزارش راه یار»عزیز خانوم« داستان 
یکی از زنان انقالبی کاشان است. زنانی 
که مانند مردان و دوشــادوش آنان در 
جنگ ها شرکت کردند و برای پیروزی 
و موفقیت ایران حاضر شدند از همه 

چیزشان بگذرند. مال، جان، همسر و فرزند. فرزند که عزیزترین کس است و پاره 
تن و از چشم عزیزتر و محبوب تر. اما چون همیشه در پس پرده ای پنهان بودند 
هیچ کس به ارزش کارها و فعالیت های آنان پی نبرد و هیچ گاه هم به طور شایسته 
از آنان تجلیل نشد. فاطمه جعفری به سراغ »عزیز خانوم« رفته است. زنی که 
چهار پسر او، محسن، جواد، علی اصغر و محمدرضا بارفروش در راه وطن شهید 
شدند و او در این کتاب از زندگی خود و سرنوشتی می گوید که برای او این افتخار 
را فراهم کرد؛ مادر چهار شهید بودن. در پشت جلد این کتاب می خوانیم: »وقتی 
برای آخرین بار صورتش را بوسیدم، جای بخیه روی پیشانی اش من را به سال های 
بچگی اش برد. همان روز که از خدا خواسته بودم از این به  بعد هر بالیی قرار است 
سر بچه هایم بیاید، برای خودم بفرستد. بچه هایم هیچ آزاری نبینند. حاال من 
باالی سر جنازه پسرم نشسته بودم و صدای محزون جواد در گوشم بود که روضه 
علی اکبر)ع( می خواند. بچه ها امانت خدا بودند دست ما، حاال هم امانتش را پس 
 گرفت. نوش جان خدا«.  بنا بر این گزارش، کتاب »عزیز خانوم« در 11۲صفحه و 

قیمت 17هزار تومان توسط انتشارات را ه یار، راهی بازار نشر شده است.
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پسوند »مقدس« نباید مانعی برای نقد ادبیات دفاع مقدس باشد    محمدرضا سنگری؛ نویسنده، پژوهشگر و رئیس اندیشکده ادبیات پایداری در حوزه هنری، گفت: برخی معتقدند نباید عنوان 
ادبیات دفاع مقدس نقد شود و راه نقد را می بندند. چه کسی گفته نمی شود درباره امر مقدسی مانند: قرآن، مکان مقدس مسجد، شغل مقدس معلمی یا چیزی که متعلق به یک امر مقدس است، نوشت و آن را نقد 

کرد؟ این ها همه انگاره های ناروا و نادرستی است که بعضی افراد با انگیزه های دیگری مطرح می کنند.

گفت وگو با رضا مهدوی، نگارگر برجسته به انگیزه برگزاری نمایشگاه »جلوه گل« در آستانه میالد حضرت علی)ع( 

نقاشی ایرانی و ادبیات فارسی مثل دو برادرند 

سجواد شیخ االسالمیسسدر آستانه میالد باسعادت امام اول 
شیعیان حضرت علی)ع( نمایشگاه »جلوه گل« با محوریت 
آثار دینی و قرآنی در نگارخانه رضوان مشهد برگزار شده 
است.  در این نمایشگاه که از دوم تا هفتم اسفندماه برقرار 
است، ۲1 تابلو از آثار نگارگری و گل و مرغ استادان رضا 
مهدوی، علیرضا قزی، عطاءهللا شاکری و احسان افشار با 
مضامین دینی و مذهبی و در ابعاد گوناگون در معرض دید 

عالقه مندان گذاشته شده است.
به انگیزه برگزاری نمایشگاه »جلوه گل« به سراغ 
مهدوی  رضــا  استاد  کشورمان  برجسته  نقاش 
رفتیم تا دربــاره هنر نگارگری و پیوند این هنر با 
ایرانی  هنر  تــرویــج  و  شیعی  معرفت  و  فرهنگ 

سال  متولد  مــهــدوی  رضـــا  کنیم.  صحبت 
1351 در مشهد است. او دارای مدرک 

هنرهای  و  نقاشی  و  بـــوده  زیست شناسی  کارشناسی 
دیباری،  آقایان  نظر  زیــر  را  نگارگری(  و  )تذهیب  سنتی 
قدیر صباغیان، میرمصطفایی، اتحاد، سقاء، اسکندرپور، 
فرشچیان، جــزی زاده، آغداشلو و فدائیان آموخته است. 
مهدوی تاکنون سه نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در بیش 
از 50 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی از جمله کانادا، 
آلمان، آمریکا، مالزی، چین، ترکیه، قطر و... شرکت داشته 
است. کسب عنوان های نخست جشنواره های متعدد 
و معتبر در کارنامه هنری او دیده می شود.  طراحی و 
اجرای سردر شرقی صحن آزادی حرم مطهر رضوی 
از  نیز  نقره حرمین کاظمین)ع(  و  و 17 درب طال 
افتخارات این هنرمند به شمار می رود. مهدوی در 
حوزه نگارگری تألیفاتی هم داشته است. 
گفت وگوی ما را با این هنرمند بخوانید. 

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

اطـالعیـه مسیر خط انتقال نیروی برق 132 کیلوولت تک مداره قائنات -حاجی آباد   
(( .مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم ))

شرکت برق منطقه ای خراسـان به منظور اطالع مالکی�ن اراضی و امالک واقع 
در مسیر خط انتقال 132کیلوولت تک مداره قائنات -حاجی آباد و جلب توجه 
آنان به اجرای مفاد مواد 18 و 19 قانون س�ازمان برق ایران و بر اس�اس ماده 11 تصویب نامه 
ش�ماره 12727/ت50732 م�ورخ 1394/2/6 هی�أت محترم وزیران در م�ورد حریم خطوط 
هوای�ی انتق�ال و توزیع نیروی برق مب�ادرت به درج این آگهی  می نمای�د، با این توضیح که 
شبکه مذکور مطابق نقشه از پست132 کیلوولت بزرگمهر موجود درشهرک صنعتی قائن شروع 
و با عبور از محدوده روس�تای اسفش�اد- روس�تای ورزگ –پس�ت امداد ونجات هالل احمر- 
ایستگاه گاز- روستای سیندر- درامتداد جاده قائن -حاجی آبادبه پست 132 کیلو ولت اسفدن 
مج�اور جاده زهان ختم می ش�ود . مطابق تصویب نامه فوق الذک�ر حریم خط انتقال نیروی 

132کیلوولت به صورت زمینی برابر 9 متر از تصویر قائم سیم کناری در طرفین مسیر خط
 می باشد.

ماده 6: هرگونه عملیات س�اختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن 
سوخت، انبارداری، تأسیس�ات، دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر حریم زمینی و هوایی 
خط�وط انتق�ال و توزیع نی�روی برق ممنوع اس�ت و فقط اقداماتی از قبی�ل زراعت فصلی و 
سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، 
اکتشاف، بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط بر اینکه مانعی برای 
دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکتهای برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت 

برای تأسیسات خطوط برق نگردد، با رعایت ماده 8 این تصویب نامه بالمانع است.

تبصره- ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید 
در فاصل�ه ای کمتر از س�ه مت�ر از پی پایه ها انجام گیرد. بهره ب�رداری از معادن باید با رعایت 
ضوابط فنی از جمله ضوابط اس�تقامت خطوط و در فاصله ای بیش�تر از حریم زمینی مربوط به 

آن  خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد. 
مالکین در صورت وجود هرگونه ابهام ظرف مدت یکماه از تاریخ درج این آگهی در

 روزنامه های قدس و خراسان می توانند به آدرس مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بعد از پل 
مهندس پرتوی - نرس�یده به دو راهی طرقبه - ش�اندیز – س�مت راست شرکت برق منطقه ای 

خراسان - دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند.
شناسه آگهی 1099501 / م الف9031

    دهیاری روس��تای رباط س��فید از توابع بخش احمدآباد شهرس��تان مشهد در نظر 
دارد کامیون کمپرسی نیمه سنگین در تملک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار 
نمای��د ، متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد تا تاریخ 1399/12/14 به آدرس 
مش��هد ، روس��تای رباط س��فید، دهیاری رباط س��فید مراجعه نمایند . هزینه انتشار 

آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .شماره تماس:09150793410-33464194
دهیاری رباط سفید  ,ع
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 آگهی مزایده عمومی »نوبت دوم«
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ش�هرداری اس�دآباد در نظ�ر دارد  عملیات خاکب�رداری زمین های 
واشرسازی )حدودا1200 سرویس( را از طریق مناقصه به پیمانکاران  

واجد الشرایط واگذار نماید.
 ل�ذا پیمانکاران می توانند در ص�ورت تمایل تا تاریخ 1399/12/16 
جه�ت دریافت و تکمیل و تحویل اس�ناد به امور مالی ش�هرداری یا 

دبیرخانه مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه

شهرداری اسدآباد

,ع
99
12
31
8

آس�تان قدس رضوي در نظر دارد تامین سرویسهای ایاب و ذهاب 
کارکنان خود )اتوبوس و مینی بوس( را از طریق مناقصه عمومي به 
صورت برون سپاری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم 
به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�اني 
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز شنبه 

مورخ 1399/12/16 نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده 
برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001519 

 

» تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان«

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی



      صفحه 5

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت 
تایباد

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی 

و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای اس��ماعیل گاورسی جوزقانی به شناسنامه شماره 17 کدملی 0749571950 صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 132 مترمربع پالک شماره 37 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت س��هم االرثی برات دوس��ت محمدی از مرحوم جان محمد دوست محمدی و 

قسمتی از پالک کالسه 619- 98
لذا بموجب 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 روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ9911795
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/21                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/6

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش3 سبزوار-پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-ش��رکت کویر خودرو سربداران  نسبت به شش��دانگ  یک باب منزل به مساحت 198/84 متر مربع قسمتی ازپالک 290  
فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی اسماعیل جلمبادانی

-خانم فاطمه ارشادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/42 متر مربع قسمتی ازپالک 95  فرعی از 5 اصلی 
بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عطیه )ژاله(و حاله )هوریه( و بی بی آغا )الله(و انور و اقدس شهرت همگی الداغی 

-خانم صدیقه افچنگی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 97/74 متر مربع قسمتی ازپالک باقیمانده 107  
فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا قلعه نوی

-آقای هادی سارقی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر مربع قسمتی ازپالک 227  فرعی از 5 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا نادرپور 

-آقای حسین قلعه نوی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/23 متر مربع قسمتی ازپالک 227  فرعی 
از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا قلعه نوی )نادرپور(

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای اس��ماعیل عندلیبی پور  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتی ازپالک 6883  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-خانم زهرا جلیل پور  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/30 متر مربع قسمتی 

ازپالک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد علی اقدسی
-آقای رضا اکبری زاده  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/30 متر مربع قسمتی 

ازپالک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد علی اقدسی

-آقای اس��ماعیل قزی   نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/30 متر مربع قسمتی 
ازپالک 127  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه محمد پور فسنقری

-خانم نیره محمدی کیذقان   نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/30 متر مربع 
قسمتی ازپالک 127  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه محمد پور فسنقری

-آقای بهنام زاهدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 124/34 متر مربع قسمتی ازپالک 2  فرعی از 6 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر جنت ابادی

-آقای حسین بالش ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 132/07 متر مربع قسمتی ازپالک 16335  
فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی وجیهه ناوی

-آقای خلیل شرفی مقدم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 168/51 متر مربع قسمتی 
ازپالک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد سلطان نیا

-خانم زهرا علوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 168/51 متر مربع قسمتی ازپالک 
4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد سلطان نیا

-خانم زهرا علوی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 85/68  متر مربع قسمتی ازپالک 29  فرعی از 6 اصلی 
بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد رازقندی 

-آقای فرش��ید سنگ سفیدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 134/87 متر مربع تمامت پالک 6300  
فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر غالمی

-آقای محسن ده نبی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/30 متر مربع قسمتی ازپالک 35  فرعی از 
6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی مهری 

-آقای محسن ساعدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/62 متر مربع قسمتی ازپالک 4559  فرعی 
از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد علی اقدسی

-آقای محسن رضائی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 104/50 متر مربع قسمتی ازپالک 1  فرعی از 6 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی

پالک 173 اصلی اراضی باغان
-اقای جواد باغانی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 584/16 متر مربع قسمتی ازپالک 1093  فرعی از 

173 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسین باغانی
پالک 206 اصلی اراضی دولت اباد

-آقای سید محمد دولت ابادی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه باغ به مساحت 37195/30 متر مربع قسمتی ازپالک 383  
فرعی از 206 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عبدالحمید اصغری دولت ابادی               

پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر
-خانم محترم کوش��کی  نس��بت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 127/05 متر مربع قسمتی ازپالک 226  فرعی از 

478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عبدالحسین هاشمی               
بخش 12 سبزوار

پالک1 اصلی اراضی عمیداباد
-خانم زهره عبدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/72 متر مربع قسمتی ازپالک 3881  فرعی از 

یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلیمان حمامی پادر
-خانم نادیا طاهری  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 92/03 متر مربع قسمتی ازپالک 19980  فرعی از یک 

اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی امیر مسعود طاهری
-خانم ناهید میر حسینی  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 66/37 متر مربع قسمتی ازپالک 19980  فرعی 

از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی امیر مسعود طاهری
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم ناهید نگاری نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 83 متر مربع قسمتی ازپالکهای  14734 و 198  

فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوارکه نسبت به پالک 14734 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی خودش  و نسبت 
به پالک 198 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی بتول ترابی

-آقای حس��ن دبیری پور نس��بت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/70 متر مربع قسمتی 
ازپالک 14133  فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروابادی 

-خانم منیر بیدی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/70 متر مربع قسمتی ازپالک 
14133  فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروابادی

-خانم ندا شمس ابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 103/09 متر مربع قسمتی ازپالک 9949  فرعی 
از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن برغمدی

-آقای حسن خسروابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 63/25 متر مربع قسمتی ازپالک 135  فرعی 
از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی قیوم کشکی

-خانم زهرا مرشدی نامنی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/96 متر مربع قسمتی ازپالک 3196  فرعی 
از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

پالک 3 اصلی اراضی الداغی
-آقای حسین استیری نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 179/45 متر مربع تمامت پالک 204  فرعی 

از 3 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی موقوفه حسین به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد

-خانم هاجر چاه ستاره  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/65 متر مربع قسمتی ازپالک 506  فرعی از 
5 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک اصغر برازنده دولت ابادی

پالک 7 اصلی اراضی نقابشک
-آقای حسین عابدی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 80/55 متر مربع قسمتی ازپالک 16  فرعی از 7 

اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی وراث علی اکبر قاسمی سبزوار
-خانم گلجهان دهقانی علی اباد نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86/38 متر مربع قسمتی ازپالک 16  

فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر قاسمی سبزوار
پالک 8 اصلی اراضی جعفر اباد

-خانم مرضیه دلک ابادی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110/94 متر مربع قسمتی 
ازپالک 89  فرعی از 20 فرعی باقیمانده از 8 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن علوی رفیعی

-آقای عبداله بهزادی فر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110/94 متر مربع قسمتی 
ازپالک 89  فرعی از 20 فرعی باقیمانده از 8 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن علوی رفیعی

لذا به اس��تناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روزنامه و در روس��تاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .) م الف 99/2226(آ9911791
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/21                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:   99/12/06

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص 
را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی 
و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد 

و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139960313006005429 مورخه 1399/11/01 تقاضای خانم خدیجه حیدری لکی فرزند محمد مبنی بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 9890 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای محرم دلیر پرونده هیأت 57 – 99 به مساحت 85 / 67 مترمربع که برای آن پالک 

29427 فرعی تعیین شده است . 9911786
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/11/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم : جهار شنبه 1399/12/06 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم طیبه سادات قدمگاهی فرزند سید 
حسین به شماره شناسنامه 1653 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 101/09متر مربع در قسمتی از پالک 45 
فرعی از 137 اصلی واقع در اراضی تلخ زنج قدمگاه بخش 3 شهرستان زبرخان از محل مالکیت رسمی مشاعی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا 
ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت 

وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .9911782
تاریخ انتشار نوبت اول: 21 /1399/11                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/6

                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت اول

مبلغ تضمین شرکتمدت پیمانمبلغ برآورد اولیهنام کاالردیف
محل تامین اعتبار  در مناقصه

خرید قیر 70*60 تحویل درب 1
7427/000/000 روز8/540/000/000کارخانه آسفالت شهرداری بشرویه

اعتبارات عمرانی
)اوراق خزانه اسالمی(

 شهرداری بشرویه در نظر دارد مناقصه عمومی خرید قیر 70*60 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت تا تاریخ 99/12/11           

مهلت ارائه پیشنهاد: تا پایان ساعت 13 روز شنبه  99/12/23
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 8 روز  یک شنبه99/12/24       

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است 
سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است 

پرداخت وجه از محل اوراق خزانه اسالمی با سررسید 1402/09/06 خواهد بود
با 15درصد حفظ قدرت خرید روز شمار 

جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ،آدرس:خراس��ان جنوبی-بشرویه-ش��هرداری 
بشرویه-شماره تماس056-32787200-1 

حسین باللی شهردار بشرویه

برگ سبز و سند کمپانی خودروی  وانت پیکان مدل 
1386 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 593د81 
ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 11486005496 و ش���ماره 
شاس���ی 31613725 ب���ه مالکی���ت صدیق���ه بهبودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  هاچ بک 111SE مدل 1396 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 945س27 ایران 
36  ش���ماره موتور M13/5852310 و شماره شاسی 
NAS431100H5713976 ب���ه مالکی���ت اکرم مذهبی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و کلیه مدارک خودرو س���واری دوو س���ی 
یلو مدل 1376 رنگ زرش���کی روغنی به شماره موتور 
628612 و شماره شاسی 002447 به شماره انتظامی 
943 ص 42 ای���ران 12 به مالکی���ت مجید اصغرزاده 

کاریزکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سه برگ سند موتور س���یکلت یک سیلندر انرژی 
م���دل 1395 رن���گ س���رمه ای به ش���ماره انتظامی 
56192 ایران 774  شماره موتور 130671 و شماره 
تن���ه 9500030 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی  س���پند پی کی 
مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 
346ه56 ایران 74  ش���ماره موتور M131313687 و 
شماره شاسی 059118 به مالکیت علی علی محمدی 
قلع���ه کهنه مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
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برگ س���بز خودرو کامیونت ون مدل نیسان آبی 
رنگ مدل 86 به شماره انتظامی ایران 56 / 667 
ط12 وش���ماره موتور  378325 وش���ماره شاسی 
J060724 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد .
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ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو س���واری پرای���د 
131 م���دل 1399 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   M136457266 موت���ور 
NAS411100L1186944 ب���ه ش���ماره انتظامی 323 ق 
88 ای���ران 42 بنام علی درخش���انی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خودروی  س���واری جک م���دل 1399 رنگ 
س���فید روغنی به شماره انتظامی 575ی 11 ایران 74  
ش���ماره موت���ور HFC4GB23DL0001136 و ش���ماره 
شاس���ی NAKNF7522LB104909 به مالکیت زینب 
می���رزا بابائی مزرعه آخوند مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
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29
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صنعت  مبتکر  نوآوران  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  به شماره  با مسئولیت محدود  پارت شرکت 

61972 و شناسه ملی 14006908832

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  مورخ1397,09,13تصمیمات 
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -1: شد 
 ، االنبیا  خاتم  مشهد،  آدرس  به  مشهد 
،بلوار   )  111 آزادی   (  78 توس  خیابان 
کدپستی:  همکف  0،طبقه  توس،پالک 
9198156490 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1099803(
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حیدریه  تربت  قند  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   103 ثبت  شماره  به  عام  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10380019602

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1399,08,29 مورخ  سالیانه 
منتهی  مالی  مالی سال  : - صورتهای  اتخاذ شد 
 . گرفت  قرار  تصویب  1399,04,31مورد  به 
روزنامه  عنوان  به  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  کثیراالنتشار 
تعیین گردید . - موسسه حسابرسی مفید راهبر به 
حسابرس  عنوان  به   10861836531 ملی  شناسه 
اصلی و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 

1400,04,31 انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت 

حیدریه )1099799(
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شرکت کشاورزی شکوه شرق قاین
)سهامی خاص( با شماره ثبت  338 و

شناسه ملی 10360013729
بدینوس��یله از عم��وم س��هام داران ش��رکت  
کشاورزی ش��کوه شرق قاین )س��هامی خاص( 
دع��وت م��ی گردد تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی از س��اعت 10 مورخ 99/12/18 در قاین – 
منطقه پسکوه- روستای شونگان دفتر شرکت  

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 

3- درج آگهی روزنامه
4- سایر

ع مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت 9
91
22
99

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت فنی و ساختمانی عسفور )سهامی خاص( 

آگهی دعوت س��هامداران ش��رکت فنی و س��اختمانی ُعسفور سهامی خاص ثبت ش��ده به شماره 462 و 
شناسه ملی 10340020291 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت یا وکیل قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی که در ساعت 8/00 صبح مورخ 99/12/23 به آدرس استان چهارمحال و بختیاری- شهر هفشجان- 
خیاب��ان نواب صفوی ش��رقی- پ��الک 255 و کد پس��تی 8841913755 و تلف��ن 52374434-7 )031( 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تصویب تراز و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال 1398

5- انتقال سهام
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشند.
ع هیئت مدیره شرکت  9
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ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نس��بت به اجرای ش��بکه به شرح جدول ذیل  
از طری��ق مناقص��ه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/12/06 الی 99/12/10  به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12 تاریخ 99/12/20بارگذاری نمایند.در صورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

266/ع/199
تامین برق مسکن محرومین 
روستاهای رضویه – تپه طاق 
و چاه مسافر شهرستان طبس

روز شنبه 168/000/000
99/12/23
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات 267/ع/299

تامین برق مسکن محرومین 
روستای خسرو آباد 

–جوخواه-خرو-اسفندیار 
شهرستان طبس

310/000/000

   
   روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی آگهی مناقصات عمومی
ت اول همراه با ارزیابی کیفی به شماره 266/ع /99 لغایت 267/ع/99  

نوب
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000011-نوبت دوم

اداره کل پست استان خراسان رضوی

واگذاری امور توزیع شهری )موتورسوار( قسمتی از سطح شهرستان 
مشهد و حومه به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پست اس��تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع شهری 
)موتورس��وار( قسمتی از سطح شهر مش��هد و حومه رابه پیمانکار بخش 
خصوص��ی ازطری��ق مناقص��ه عمومی یک مرحل��ه ای درس��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت ب��ا ب��رآورد اولی��ه مبل��غ 54/000/000/000ری��ال 
)پنجاه و چهار میلیارد ریال( به  اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت 
آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه تائید صالحیت 
ورتبه بندی در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی 
ب��ا تاریخ معتب��ر از اداره تع��اون ، کار و رف��اه امور اجتماعی میباش��ند ، 
واگذارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه گران و بازگش��ائی پاکت ه��ا از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی , 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ99/12/05 میباشد .

2- مهل��ت زم��ان دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��ایت : ازس��اعت 8صبح 
روزچهارش��نبه تاری��خ 99/12/06لغای��ت س��اعت 14روز ش��نبه تاری��خ 

.99/12/09
3- مهلت زمان ارائه پیشنهادازطریق سایت: ازساعت 8تاریخ 99/12/10 
لغایت س��اعت 14 تاریخ 99/12/30میباش��ددرضمن پیش��نهاددهندگان 
میبایس��ت ع��الوه بر بارگ��ذاری تصاویر کلی��ه م��دارک پاکات)الف,ب,ج(
درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/12/20نسبت به ارسال 
اصل ضمانتنامه ،پاکت الف ، )تضمین ش��رکت در مناقصه ( مطابق شرایط 
مندرج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکت الک و مهر شده از طریق پست 
ویژه به آدرس مش��هد اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان رض��وی واحد 

حراست ارسال نمایند .
4- ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 

الف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/700/000/000 ریال)دو میلیارد 
وهفتصد میلی��ون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با  اعتبار س��ه ماه��ه و قابل تمدید 
بنام اداره کل پس��ت خراس��ان رض��وی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی 
ش��ماره2099001492000011 واگ��ذاری امور توزیع ش��هری )موتور س��وار( 

درسطح  قسمتی از شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی 
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/700/000/000 ریال )دو میلیارد 
وهفتص��د میلیون ریال ( به حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد 
بانک مرکزی بنام حساب سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران 
)شناس��ه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت درمناقصه 
عمومی شماره 2099001492000011 واگذاری امورتوزیع شهری )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- زم��ان بازگش��ائی مناقص��ه  : س��اعت 9 صب��ح روز ش��نبه 99/12/23 
،نماین��ده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقص��ه در صورت 
تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(

حضور بهمرسانند .
6- اطالع��ات تم��اس مناقصه گذار جه��ت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد 
مناقص��ه : مش��هد , خیاب��ان ام��ام خمینی , خیابان ش��هید توالئ��ی , اداره 
کل پس��ت خراس��ان رضوی , طبقه 6 , کمیس��یون معام��الت , تلفن تماس 

05138016340
7- هزین��ه ه��ای مربوط به انتش��ار آگهی مناقصه بعه��ده برنده مناقصه 

میباشد .                                                         شناسه آگهی1099474/ م الف9011
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پروژه تقاطع چهار س�طحی مش�هد در نظ�ر دارد "خرید میلگ�رد را به تولید 
کننده/ فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

 بدی�ن منظور از تولیدکننده / فروش�نده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد 
مناقصه به آدرس: مشهد ،میدان نمایشگاه ،پروژه تقاطع چند سطحی ،مراجعه نمایند 

تلفن:35134929-051 و 09151022318
سایر شرایط:

 1-مدت اجرای کار: 20 روز تقویمی
 2-م�دارک الزم ب�رای دریاف�ت اس�ناد مناقصه :اساس�نامه ،رزوم�ه و آگهی 

آخرین تغییرات شرکت
 3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 4.000.000.000 ریال می باشد.

 الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه صادره از سوی بانک ها 
یا از س�وی موسس�ات اعتباری غیربانکی دارای مج�وز بانک مرکزی در وجه 

"قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(-موسسه شهید رجایی "
ب- واریز نقدی به حساب شماره 5151718060004 سپه به نام "موسسه شهید 

IR620150000005151718060004 رجایی" به شماره شبای
محل بازگش�ایی پاکات :مشهد ،میدان نمایش�گاه ،پروژه تقاطع چند سطحی، 

مدیریت امور پیمان پروژه های مشهد مقدس
 4-مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

 5-آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه پایان وقت اداری )س�اعت 14( روز 
شنبه 99/12/09 می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

w w w . q u d s o n l i n e . i r 5روزنامـه صبـح ایـرانآگهیآگهی
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9475 چهارشنبه 6 اسفند 1399 12 رجب 1442 24 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 



w w w . q u d s o n l i n e . i rجامعهجامعه روزنامـه صبـح ایـران 6
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 6 اسفند 1399 12 رجب 1442 24 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9475  

دستچین

فراسو

وضعیت استخدامی 100 هزار نیروی آموزش و پرورش به زودی روشن می شود وزیر آموزش و پرورش گفت: برای تعیین تکلیف و قطعیت وضعیت استخدام همکاران گام های بلندی برداشته 
و برای تعیین تکلیف بیش از ۸3 هزار نفر اقدام شده که با تعیین تکلیف 30 هزار نفر دیگر، وضعیت نزدیک به 100 هزار نفر مشخص می شود. به گزارش ایرنا، محسن حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: برای 

ترمیم حقوق و وضعیت مسکن همکاران تالش هایی را آغاز کرده ایم و برای ارتقای صالحیت های حرفه ای نیز در این بخش تدابیری اندیشیده شده است.

مقام پنجم دانش آموختگان مهندسی  را داریم 
رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی گفت: مقام 

پنجم دانش آموختگان مهندسی در دنیا را داریم.
ــر حـــســـیـــن مـــعـــمـــاریـــان  ــ ــت ــ ــر، دک ــهــ بــــه گــــــــزارش مــ
افزود:دانش آموختگان مهندسی ما همه توانایی های 
مورد نیاز صنعت را ندارند. البته خیلی از همکاران 
اســت چون  خــوب  ما  آمــوزش  می گویند  دانشگاهی 
دانش آموختگان ما برای ادامه تحصیل، در بهترین 

دانشگاه های جهان جذب می شوند.

وقتی کرونا تمام شود...
علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش گفت: 
آمــوزش و پــرورش به دانــش آمــوزان می گفت موبایل 
نیاورید، موبایل ها را می گیریم حاال خودشان موبایل 
مگر  شد  تمام  کرونا  وقتی  می دهند.  هدیه  تبلت  و 
می شود به دانش آموزان گفت این ها را پس بده. به 
گزارش فارس، وی افزود: باید این ابزار را مدیریت و از 
حاال برای آموزش و پرورش پساکرونا برنامه ریزی کرد.

دوپینگ مؤسسات کنکوری
جلیل فتح آبادی، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی به فارس گفت: کار مؤسسات کنکور 
به دوپینگ ورزشکارها شباهت دارد. ورزشکاری که با 
چندین سال تمرین خودش را تقویت می کند با فردی 
که داروی غیرمجاز مصرف می کند، مسابقه می دهد 

و بازنده می شود. 
از  آموزشی  نامناسب  اقتصاد  راه  انداختن  با  کنکور 
مرتکب  نابخشودنی  گناهی  مؤسسات،  این  طریق 

می شود. 

مدیریت بحران در بحران!
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به 
خانه ملت گفت: در زلزله های اخیر برخی از اماکن 
عمومی مثل بیمارستان ها و مراکز بهداشتی که قدمت 
10 ساله دارند جزو نخستین اماکنی بودند که آسیب 
دیدند؛ جایی که باید مدیریت بحران را کنترل کند 
خود دچار بحران شد. این نشان می دهد متأسفانه 

مدیریت درستی در بحث ساخت و ساز نداریم. 

زنگ خطر برای کیفیت آموزشی کشور
وزیر  معاون  و  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
آموزش و پرورش گفت: ایران سال ۲01۹ نسبت به دو 
سال گذشته در آزمون تیمزو پرلز دو نمره افت داشته 
و این یک زنگ خطر برای کیفیت آموزشی ماست. 
علی اللهیار ترکمن به ایلنا گفت: به نظرم بخش عمده 
این افت به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش 

برمی گردد.

افزایش خرید وسایل توانبخشی دست دوم
بهروز مروتی، مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای 
تجهیزات  خرید  روزهــا  گفت:این  برنا  به  معلولیت 
به  رو  به شدت  معلوالن  بین  دوم  توانبخشی دست 
افزایش است و معلوالن مجبورند از وسایلی که به 
لحاظ پزشکی ممنوع است، استفاده کنند. بنابراین 
ضروری است از آن ها حمایت شود تا بتوانند حداقل 

وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند.

جعل مدارک پزشکی برای زدن واکسن خارجی!
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنیامین بهادری، 
از  یکی  رادیویی گفت:  برنامه  در یک  پاپ  خواننده 
هنرمندان درجه یک در لس آنجلس در کمتر از یک 
هفته پیش خیلی اصرار کرد همراهش بروم واکسن 
کرونا بزنم... بعد مشخص شد که مدارک پزشکی را 
جعل کردند و به نام کادر درمان می خواهند واکسن 

بزنند.

شیوه نامه های  »رعایت  مصدق   محمود   
ویروس  با  مقابله  به منظور  بهداشتی 
گزاره،  این  است«.  الزامی  کرونا  مهلک 
بی شک مهم ترین پیام مشترک مسئوالن 
کشور و ستاد ملی مبارزه با کروناست که 
جمهوری  ریاست  زیرنظر  به طورمستقیم 
آن،  مخاطب  که  پیامی  می کنند.  فعالیت 
آحاد مردم جامعه اند. به همین دلیل است 
انتشار  و  تدوین  بر  عالوه  ستاد  این  که 
شیوه نامه های عمومی و توصیه به رعایت 
مسائل بهداشت فردی، برای سایر مشاغل 
و بخش ها نیز از جمله دستگاه های اجرایی 
را  دستوالعمل هایی  عمومی  نهادهای  و 
مهم ترین  که  است  کرده  ابالغ  و  تهیه 
آن ها عبارت اند از: نصب تابلوهای آموزش 
پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به 
تعداد کافی، وجود مواد شوینده و گندزدا 
در محل، ضدعفونی کردن فضاهای اداری، 
شناسایی  منظور  به  تب سنج  از  استفاده 
احتمالی مبتالیان به کرونا، رعایت بهره مندی 
از حداکثر 30 درصد ظرفیت سالن، نصب 
دستگاه ضدعفونی برای لباس ها در ورودی 
مراکز و سازمان هایی که مراجعه کننده زیادی 
و  از ماسک  استفاده  بودن  اجباری  دارند، 
دستکش برای کارمندانی که به طورمستقیم 

با ارباب رجوع در ارتباط هستند و... .
کــه مسئوالن  در شرایطی  و  حــال  ــن  ای بــا 
بهداشت و درمان از عصیان کرونای انگلیسی 
می گویند به نظر می رسد نه تنها مردم که 
حتی برخی از نهادهای عمومی و دستگاه ها 
و مراکز دولتی نیز سخت گیری های گذشته 
را برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

اعمال نمی کنند.
بــرای بــررســی و اثــبــات ایــن فرضیه، سری 
به چند نهاد و سازمان عمومی مستقر در 

پایتخت کشورمان زدیم.

فقط تعداد کمی از کارکنان بیمارستان »
از دستکش استفاده می کنند

هــزار  هــمــان  یــا  خمینی  ــام  امـ بیمارستان 
تختخوابی معروف زیر نظر دانشگاه علوم 
مشاهده  بنابراین  و  می شود  اداره  پزشکی 
وضعیت آن تا حد زیــادی می تواند نشان 
دهد که وزارت بهداشت و درمان، خود به 
عنوان متولی اصلی سالمت جامعه تا چه 
بهداشتی  رعایت شیوه نامه های  در  انــدازه 

جدی است. 
ساعت 11 صبح، شنبه دوم اسفندماه از درِ 
غربی وارد بیمارستان می شوم. چند نفری در 
محوطه حیاط حضور دارند. یکی دوتایشان 
از یک  اما بقیه  ندارند  ماسک به صــورت 
ماسک و بعضی از بیماران یا همراهانشان 

حتی از دو ماسک استفاده می کنند.
با عبور از یک معبر تنگ، خود را به درمانگاه 
سالن  مــی رســانــم.  بیمارستان  رادیــوتــراپــی 
حدود  امــا  نیست  بــزرگ  چندان  درمانگاه 
روی  فیزیکی  فاصله  حفظ  بــدون  نفر   60
صندلی ها نشسته یا ایستاده منتظرند تا 
برای درمان ویزیت شوند. دیگر از تب سنج 

و محلول ضدعفونی کننده هم 
پرسنل  نیست.  خبری  هیچ 
ــان درمــانــگــاه هم  و کـــادر درمـ
از ماسک،  استفاده  با وجود 
تنها بعضی هایشان دستکش 
به دســت دارنـــد و گاهی نیز 
فاصله شان با مراجعه کنندگان 

به نیم متر هم نمی رسد.
بـــخـــش انــســتــیــتــو کــانــســر 
هم  امــام خمینی  بیمارستان 
دارد؛  مشابهی  وضع  تقریباً 
ــه فــضــا و  ــاوت کـ ــفـ ــن تـ ــ ــا ای بـ
بیشتر  بخش  ایــن  مساحت 

قرار  آن  در  بیشتری  صندلی های  و  اســت 
نمی شود  موجب  موضوع  این  البته  دارد. 
که همه مراجعه کنندگان با فاصله مناسب 
از هم به انتظار انجام کارشان بنشینند یا 
تحویل  و  نوبت  دریافت  پیشخوان  مقابل 
پرونده با فاصله از هم بایستند، چون بعضی 
از صندلی ها خالی اند و روی بعضی پنج نفر 
هم نشسته اند. عده ای هم جلو پیشخوان از 
ترس اینکه نوبتشان به دیگری برسد خیلی 
نزدیک تر از آنچه تصورش را کنید کنار هم 
به انتظار ایستاده اند و جالب اینکه کسی 
رعایت  ــرای  ب آن هــا  به  بخش  مسئوالن  از 
فاصله فیزیکی تذکر نمی دهد. نکته دیگر 
اینکه فقط چند نفر از پرسنل و پرستاران 
این بخش دستکش به دست، ارائه خدمت 

می کنند. 
از آسانسور درمانگاه هم با حداکثر ظرفیت 
روی  می توانید  هرچند  می شود؛  استفاده 
کاغذی که بر در آسانسور نصب شده، این 
با نصف ظرفیت  ببینید: »لطفاً  را  عبارت 

آسانسور سوار شوید«.

هیچ نشانی از وجود تب سنج و محلول »
ضدعفونی کننده نیست

پارک الله می روم.  کارگر، مقابل  به خیابان 
جایی که دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اداره 
کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران در 
آن قرار دارد. نخستین چیزی که در ابتدای 

می کند  را جلب  نظرم  ورود 
استفاده تمامی ارباب رجوع 
و کارمندان مرکز، از ماسک 
اســـت؛ بــا ایــن حــال مشکل 
اینجاست که فاصله فیزیکی 
کم  بسیار  یکدیگر  از  آن هــا 
وجود  با  متأسفانه  و  اســت 
تعداد زیادی صندلی خالی در 
سالن، بیشتر ارباب رجوع ها 
ایستادن  به  عجیبی  عالقه 
انتظار کشیدن در مقابل  و 
انجام  بــرای  دفتر  پیشخوان 

امورشان دارند. 
در این مرکز هیچ نشانی از وجود تب سنج 
اما  نیست؛  ضدعفونی کننده  محلول  و 
ــچــه هــای  مـــســـدود بــــودن بــعــضــی از دری
پیشخوان و همچنین خالی بودن تعدادی 
نشان  احتماالً  بخش  این  صندلی های  از 
از رعایت دورکاری از سوی دفتر رسیدگی 
تأمین  درمــان  کل  اداره  پزشکی  اسناد  به 

اجتماعی استان تهران دارد. 

بنیاد مسکن غافلگیرمان می کند »
به خیابان فاطمی، مقابل هتل بین المللی 
مــی روم؛ جایی که ساختمان ۹ طبقه  الله 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در آنجا قرار 
بنیاد،  ساختمان  به  ورود  به محض  دارد. 
در  و  یــک دستش تب سنج  در  کــه  فـــردی 
دست دیگرش ظرفی از محلول ضدعفونی 
کننده گرفته است، مقابلم ظاهر می شود. 
محترمانه سالم می کند و همزمان تب سنج 
را مقابل پیشانی ام می گیرد و با تکان دادن 
سر نشان می دهد که مشکلی ندارم. پس از 
اینکه کمی از محلول ضدعفونی کننده را روی 
دستانم می ریزد، به سمت دفتر اطالعات 
جایی  می کند؛  راهنمایی ام  مسکن  بنیاد 
که مردی 30 یا 35 ساله روی یک صندلی 
نشسته و یک مانع نواری بین او با ارباب 
رجوع ها فاصله ای یک متری انداخته است. 
کــوتــاه در  پــرس وجــو و گفت وگویی  از  پــس 
خصوص چگونگی دریافت تسهیالت برای 

خانه دار شدن، از او و همکارش خداحافظی 
می کنم و از ساختمان خارج می شوم.

پسرفت آموزش و پرورش در رعایت »
شیوه نامه های بهداشتی

صبح روز بعد، یعنی یکشنبه سوم اسفندماه 
ــرورش در  پ و  آمــوزش  وزارت  به ساختمان 
خیابان شهید سپهبد قرنی می روم. اینجا 
هم از رعایت شیوه نامه هایی که تا چندی 
پیش از سوی این وزارتخانه رعایت می شد 
خبری نیست؛ مثالً به خاطر دارم اوایل بهار 
امسال که برای دیدار با مدیرکل وقت روابط 
عمومی آموزش و پرورش به این وزارتخانه 
آمده بودم گیت ضدعفونی کننده دست و 
لباس در محل ورودی ساختمان نصب بود. 
یا اینکه، فردی با دستگاه تب سنج تمامی 
مراجعه کنندگان را تست می کرد اما اکنون 
نه از آن گیت خبری است و نه از آن فرد 
تب سنج به دست. البته ناگفته نماند ظرفی 
از محلول ضدعفونی کننده دست روی یکی از 
میزها قرار دارد که مراجعه کنندگان می توانند 
از آن استفاده کنند، اما واضح است که این 
ضدعفونی کننده  گیت  کارایی  اصــالً  ظرف 

دست و لباس را ندارد. 

وضعیت شورای شهر اگر بهتر نشده »
باشد بدتر هم نشده است

که  خیابانی  مـــی روم.  بهشت  خیابان  بــه 
شورای شهر و شهرداری تهران را در خود 

جای داده است. 
سازمان  انتظامات  نــیــروهــای  از  تــعــدادی 
و  کــرده انــد  ورزش هم مقابل شــورا تجمع 
به  خــود هستند.  و حقوق  حــق  خــواهــان 
شهر  شـــورای  ساختمان  بــه  ورود  محض 
لباس  و  دست  ضدعفونی کننده  گیت  از 
در  شــورا  اطالعات  مسئول  می کنم.  عبور 
متری  یــک  حــداقــل  فاصله ای  کــه  اتاقکی 
است.  نشسته  دارد  مراجعه کنندگان  با 
به  مــاســک  ــورای شهر همگی  اعــضــای شـ
صورت دارنــد اما به جز دو سه نفر بقیه 
دستکش ندارند؛ ضمن اینکه صندلی های 

و ساخته  طراحی  گونه ای  به  صحن شورا 
شده که اعضا مشکلی بابت رعایت فاصله 
فیزیکی ندارند مگر اینکه عضوی بخواهد 
نزدیک تر  دیگری  به  و  بلند  خود  جای  از 
کرده  تغییر  هم  خبرنگاران  جایگاه  شــود. 
جایگاه  که  گذشته  برخالف  یعنی  اســت. 
خبرنگاران در ضلع شمالی صحن شورا بود 
االن به طبقه اول شورا که مشرف به صحن 
این جابه جایی  یافته که  انتقال  شوراست 
مشکل رسانه ای ها را که همواره از کمبود 
فضا شکایت می کردند برطرف کرده است. 
آسانسورهای  از  استفاده  دیگر  ســوی  از 
زیــادی  تا حد  با نصف ظرفیت هم  شــورا 
رعایت می شود. ضمن اینکه یک دستگاه 
دو  کنار  در  هــم  پــدالــی  ضدعفونی کننده 
آسانسور نصب شده است. همه این موارد 
در  شهر  شــورای  وضعیت  می دهد  نشان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی اگر بهتر از 
ماه های گذشته نشده باشد بدتر هم نشده 

است. 

وضعیت مناسب شهرداری تهران در »
رعایت شیوه نامه  های بهداشتی

کمی آن طرف تر از شورای شهر، ساختمان 
وارد ساختمان  دارد.  قرار  تهران  شهرداری 
که می شوم غیر از شخصی که مسئولیت 
مراجعات و حراست این قسمت را به عهده 
از  نــه  نمی شود؛  ــده  دی خاصی  چیز  دارد، 
تب سنج خبری است و نه از گیت یا ظرف 
محلول ضدعفونی کننده. البته این امکانات 
طبقات  در  که  شــهــرداری  معاونت های  در 
جانمایی شده اند،  این ساختمان  مختلف 
وجود دارد و افراد به محض ورود به آن ها از 
طریق دستگاه تب سنج تست می شوند و کار 
ضد عفونی دست و لباسشان انجام می گیرد. 
ضمن اینکه به گفته بعضی از کارمندان این 
نهاد، دورکاری پرسنل هم از مدت ها پیش در 

دستور کار است. 

تحویل ظروف ضدعفونی کننده »
مراجعه کنندگان!

در  تهران  استان  یک  کیفری  دادگــاه هــای 
خــیــابــان 15 خــــرداد، نــبــش خــیــابــان داور 
ــرای ورود  ــد. بــا اینکه مــی دانــم ب ــرار دارنـ ق
احضاریه  بــه  نیاز  کیفری  دادگــاه هــای  بــه 
مرجع ذی صــالح  ســوی  از  نامه  داشتن  یا 
است؛ به عنوان خبرنگاری که 6 سال اخبار 
دادگاه های کیفری استان را پوشش داده ام 
شانسم را برای ورود به این مجموعه امتحان 
می کنم؛ اما به دلیل تغییر مأموران حراست 
در ورودی تالشم نتیجه ای ندارد. با وجود 
این در اینجا هم نه تنها خبری از استفاده 
از تب سنج و گیت محلول ضدعفونی کننده 
دست و لباس نیست بلکه حتی کسانی 
که موفق به ورود به این مجموعه می شوند 
هم باید ظروف ضدعفونی کننده همراه خود 
را به حراست یا به عبارت بهتر به بخش 
نگهداری اشیای دادگاه های کیفری استان 

تحویل دهند!

در گزارش میدانی قدس بررسی شد

میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ادارات و نهادها 

آموزش

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد

 پیوستن ۲۲ مؤسسه دولتی 
به دانشگاه های بزرگ تر

و  تحقیقات  علوم،  وزیــر  آموزشی  معاون 
فناوری گفت: پیوستن ۲1 تا ۲۲ مؤسسه 
دولتی به دانشگاه های بزرگ تر در شورای 
به  وزارتخانه  این  آمــوزش عالی  گسترش 

تصویب رسید. 
علی خاکی صدیق در گفت وگو با ایرنا با 
اشاره به آخرین وضعیت اجرای ساماندهی 
دانشگاه های دولتی، اظهار کرد: در هیچ 
قسمت از ساماندهی مراکز آموزش عالی، 
هدف، تعطیل شدن مؤسسات در شهرها 
نیست بلکه توانمندسازی مراکز را پیگیری 
می کند. این هدف ممکن است استفاده از 
امکانات مؤسسه بزرگ تر توسط مؤسسه 
دانشگاه  نزدیکی  در  که  باشد  کوچک تر 
معین قرار دارد تا رشد نموده و مستقل 
عمل  مستقل  صـــورت  در  یــا  کند  عمل 
و محدودی  زمینه های خــاص  در  کــردن، 

فعالیت کند. 
شــایــان ذکــر اســت پیشتر نیز حــدود 10 
بزرگ تر  دانشگاه های  به  دولتی  مؤسسه 

ملحق شده بودند.

علم و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف:

 ننگ زمانی است که 
همیشه شاگرد بمانیم

فــنــاوری وزارت عتف  و  پــژوهــش  مــعــاون 
گفت: پیشرفت کشور در علوم مختلف، در 

سال های اخیر موجب مباهات است.
رحیمی  غالمحسین  ایسنا،  گــزارش  به 
مقام  منطقه،  کشورهای  بین  در  افــزود: 
نخست را از نظر توسعه علمی و فناوری 

داریم و از این منظر پیشرو هستیم.
انقالب  ــیــروزی  پ از  پــس  بخواهیم  اگــر 
کنیم،  پیدا  دســت  علمی  مرجعیت  بــه 
که  می دانیم  کنیم.  شــاگــردی  باید  اول 
تمدن  در  شــاگــردی  دوران  ــریــن  بــزرگ ت
متعلق است به دوره اسالمی که حدود 

یک قرن ترجمه کردیم. 
وی ادامه داد: یک قرن خواندیم و فهمیدیم 
یعنی بزرگ ترین یا طوالنی ترین انتقال علم 
در دوره اسالمی صورت گرفت. هم اکنون 
نیز همان موضع را با شتاب بیشتر باید 
رهبر معظم  قــول  به  یعنی  ادامـــه دهیم؛ 
این  به  و  باید شاگردی کنیم  اول  انقالب 
شاگردی افتخار کنیم، اما ننگ آن زمانی 

است که همیشه شاگرد بمانیم.

محیط زیست

یک مسئول وزارت بهداشت:

ابتالی افراد به آنفلوانزای 
پرندگان گزارش نشده است

قابل  بیماری های  مدیریت  گــروه  رئیس 
انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
تاکنون موردی از ابتالی افراد به آنفلوانزای 
و  بیماری حاد  و  گــزارش نشده  پرندگان، 
و  انسان  بین  مشترک  که  طغیان کننده 
نشده  مشاهده  کشور  در  باشد  حیوان 

است.
کرد:  اظهار  امیری  بهزاد  برنا،  گــزارش  به 
به دنبال  بهداشت  وزارت  شرایط  این  در 
آنفلوانزای  اســت.  قضیه  این  از  مراقبت 
یــا جمعیت  مـــرغـــداری هـــا  در  ــدگــان  ــرن پ
پرندگان مهاجر گزارش شده؛ وظیفه وزارت 
بهداشت مراقبت و محافظت است تا از 

ابتال به این بیماری پیشگیری شود.
کرد:  اظهار  همچنین  مسئول  مقام  این 
تزریق  با  می توانند  ایــن شرایط  در  افــراد 
از  استفاده  و  انسانی  آنفلوانزای  واکسن 
داروهایی، از آنفلوانزای پرندگان پیشگیری 
این  شیوع  و  ــروز  ب جلو  بتوانند  تا  کنند 

بیماری را بگیرند.

بهداشت و درمان

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران عنوان کرد

مقاومت پزشکان در برابر 
نسخه نویسی الکترونیک!

»در کشور ما هنوز همه پزشکان زیر بار 
نسخه نویسی الکترونیک نرفته اند«؛ دکتر 
بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان 
تهران با بیان این مطلب به تسنیم گفت: 
بیمه ها به داروخانه ها گفته اند اگر پزشک 
نسخه کاغذی تحویل بیمار می دهد این 
نسخه باید در داروخانه تبدیل به نسخه 

الکترونیک شود!
کاغذی  نسخه  تبدیل  اینکه  بیان  با  وی 
برای  بسیاری  مشکالت  الکترونیک  به 
ــه و بــیــمــاران ایـــجـــاد مــی کــنــد،  ــ ــان داروخــ
نسخه  پزشکان  برخی  کــرد:  خاطرنشان 
را بدخط می نویسند؛ اگر نسخه اشتباه 
بیمار تحویل  به  و داروی اشتباه  خوانده 
داده شود می تواند خطرات بسیاری برای 
بیماران داشته باشد و مشکالت حقوقی 
زیادی برای داروخانه ها پیش خواهد آورد.
الکترونیک  نسخه  اجــرای  بار  متأسفانه 
تنها روی دوش داروخانه ها گذاشته شده و 
بسیاری از پزشکان در اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک همکاری نمی کنند. 

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد

توزیع تبلت و سیم کارت برای 
دانش آموزان زیر پوشش 

نوجوانان  و  کــودکــان  امـــور  دفتر  مدیرکل 
سازمان بهزیستی از توزیع هوشمند تبلت 
و سیم کارت میان 8 هــزار دانش آموز زیر 
پوشش این سازمان با رعایت شأن و کرامت 

آن ها خبر داد.
به گزارش ایرنا، سعید بابایی خاطرنشان 
کرد: این تبلت و سیم کارت ها تاکنون برای 
۴ هــزار و ۴۲1 دانــش آمــوز ارســـال قطعی 
شده و احتماالً تاکنون به دست ۷۷5 نفر از 

دانش آموزان رسیده است.
ســعــیــد بـــابـــایـــی اضـــافـــه کـــــرد: تــعــداد 
دانش آموزان واجد شرایط که تبلت ها در 
 نهایت به آن ها تخصیص پیدا می کند، 

8 هزار نفر است.
نوجوانان  و  کــودکــان  امـــور  دفتر  مدیرکل 
سازمان بهزیستی گفت: کودکانی داشتیم 
ــد و  ــودن ب تـــرک تحصیل  ــه در مــعــرض  ک
توانستند  شــد،  ارائـــه  تبلت  هنگامی که 
همچنین  ــد؛  ــنـ دهـ ادامــــــه  را  تــحــصــیــل 
نمونه هایی داشتیم که کودکان مجبور بودند 

به خانه های همسایه ها بروند.

حدود 60 نفر بدون 
حفظ فاصله فیزیکی 

روی صندلی ها نشسته 
یا ایستاده منتظرند 

تا برای درمان 
ویزیت شوند. دیگر 
از تب سنج و محلول 
ضدعفونی کننده هم 

هیچ خبری نیست

بـــــــرش
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 اهالی روستایی در فرانسه 
مانع راه اندازی اینترنت ماهواره ای شدند 

فرانسه  از روستاهای  اهالی یکی 
ــتـــگـــاه هـــای  ــب ایـــسـ ــصـ ــع نـ ــ ــان ــ م
دریافت کننده اینترنت ماهواره ای 

در این روستا شدند.
ــه گــــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران  ب
جـــوان، در شــمــال فــرانــســه، یک 
دهکده تصمیم دارد خودش را از 

این آنتن ها دور نگه دارد.
روســتــای کــوچــک ســن سنیه دو 

بُورون در شمال فرانسه با 350 نفر جمعیت، از اینکه به عنوان ایستگاه 
زمینی پروژه Starlink ماسک برای پهنای باند از فضا انتخاب شده، خیلی 
هیجان زده نیست. نئومی، معاون 3۴ ساله روستا گفت: »این پروژه کامالً 
جدید است. ما هیچ تصوری از تأثیر این سیگنال ها نداریم. به عنوان 

احتیاط، دهداری و شورای این روستا به اجرای این پروژه نه گفت«.
برولت که یک کشاورز است، گفت: »این مسئله ما را نگران می کند، 
زیرا هیچ اطالعاتی در مورد اثرات نهایی سیگنال ها بر سالمت انسان یا 
حیوانات نداریم«. وی همچنین با اشاره به پروژه Neuralink ماسک گفت:  
»وقتی می شنوید او می خواهد تراشه ای را در مغز افراد قرار دهد، ترسناک 

است«.
فرانسوا دوفور، عضو شورای سبز ها و کشاورز بازنشسته، معتقد است 
دالیل نگرانی اهالی روستا منطقی است. وی گفت: »خطرات ناشی از 
امواج الکترومغناطیسی همان چیزی است که قبالً در مورد خطوط برق 
فشار قوی مشاهده کرده ایم و موجب مزاحمت بسیاری برای کشاورزان 
منطقه شده است. عالوه بر این، در حال حاضر اینترنت در روستا وجود 

دارد و چرا ما باید به دنبال اینترنت در ماه برویم؟«



 ادامه غیبت قایدی و شجاعیان 
در تمرین استقالل

شرکت  آبــی پــوشــان  تمرین  در  همچنان  اســتــقــال  هجومی  مــهــره  دو 
دیــروز  تمرین  استقال،  باشگاه  عمومی  روابـــط  از  نقل  به  نمی کنند. 
استقال از ساعت 12 و با صحبت های محمود فکری آغاز شد. این در 
حالی بود که  بابک مرادی به دلیل احساس درد در ساق پایش در تمرین 
دیروز حضور نداشت. همچنین مهدی قایدی و شجاعیان هم در این 

تمرین غایب بودند.

مهاجم عمانی از سپاهان جدا شد
مهاجم عمانی تیم فوتبال سپاهان از جمع طایی پوشان جدا شد. به نقل 
از روابط عمومی باشگاه سپاهان، صبح دیروز محسن الغسانی با حضور 
در دفتر محمدرضا ساکت مدیرعامل این باشگاه ضمن گفت وگو و توافق 
با وی به همکاری خود با سپاهان خاتمه داد. محسن الغسانی بهمن ماه 
طایی پوشان  به جمع  ساله  نیم  و  یک  ــرارداد  قـ عقد  با  گذشته  ســال 

سپاهان اضافه شده بود.

 آغاز اردوی تیم ملی از ۳ فروردین 
برای دیدار دوستانه با سوریه

تیم ملی فوتبال کشورمان در دیداری تدارکاتی، در فروردین سال آینده به 
مصاف سوریه خواهد رفت. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر 
این اساس تیم ملی فوتبال کشورمان روز سه شنبه 10 فروردین ماه سال 
1400 در یک دیدار تدارکاتی، در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی سوریه 
خواهد رفت. مهدی خراطی، رئیس دپارتمان تیم های ملی با تأیید این خبر 
عنوان کرد: اردوی جدید تیم ملی از روز 3 فروردین سال آینده در هتل 
المپیک تهران به مدت یک هفته برگزار خواهد شد و تیم ملی در نخستین 

بازی سال جدید، روز 10 فروردین با تیم ملی سوریه دیدار می کند.

 پیروزی پورتو با پاس گل طارمی 
برابر یاران عابدزاده و علیپور

با پیروزی در خانه  را  برتر پرتغال  پورتو هفته بیستم لیگ  تیم فوتبال 
قعرنشین جدول رده بندی این رقابت ها پشت سر گذاشت.

به گزارش سرویس ورزش دوشنبه شب تیم های ماریتیمو و پورتو در دیدار 
پایانی هفته بیستم لیگ برتر پرتغال به مصاف هم رفتند که در پایان 
این مسابقه پورتو  2 بر یک پیروز شد. ابتدا پورتو با گل اوریبه روی پاس 
مهدی طارمی در دقیقه 14 دروازه ماریتیمو باز کرد، اما چهار دقیقه بعد 
آندراده گل تساوی ماریتیمو را به ثمر رساند. سرانجام اوتاویو در دقیقه 
تا تیمش به سه  پنالتی زد  از روی نقطه  را  پورتو  پیروزی بخش  90 گل 
امتیاز برسد. امیر عابدزاده دروازه بان ماریتیمو در بازی برابر پورتو بود و 
علی علیپور از دقیقه 74 در ترکیب این تیم قرار گرفت. مهدی طارمی هم 

حضوری کامل در ترکیب پورتو داشت.
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افت فنی رونالدو در سال 2021    به نقل از بی ساکر، کریستیانو رونالدو در دیدار دوشنبه شب یوونتوس مقابل کروتونه توانست دبل کند و تعداد گل هایش را با تیم تورینی در این فصل به 25 
برساند. ستاره پرتغالی در سال 2021 در 14 بازی که به میدان رفته تاکنون 9 گل زده است. البته می توان گفت 13 بازی چون برابر جنوا تنها دو دقیقه بازی کرد. در مجموع مهاجم یوونتوس 1159 دقیقه در 

سال 2021 بازی کرده و هر 12۸.7 دقیقه یک گل به ثمر رسانده است. او برابر اودینزه، اینتر و کروتونه دبل کرد اما در هفت بازی خارج از خانه در گلزنی ناکام ماند. همچنین برابر جنوا گلی به ثمر نرساند.

دنیای ورزش

تلگرامی

پس  شیری  مهدی  حمیدرضاعرب    
فینال  در  وحشتناک  اشــتــبــاه  آن  از 
جام باشگاه های آسیا روزهای خوبی را 
نداشت، ولی بعد از پشت سرگذاشتن 
آن بحران کم کم دارد به روزهای خوب 
خود بر می گردد. او در چندبازی آخر 
نیم فصل نشان داد که می تواند بازیکنی 

قابل اعتماد و با کیفیت باال باشد. 
با او به گفت و گو نشستیم که در ادامه 

می خوانید.

ــصــور نــمــی کــرد شما    هــیــچ کـــس ت
بتوانید درسیرجان تیم گل گهر را به 
زانــودربــیــاوریــد و باختی سنگین را به 
اما این  امیرقلعه نویی تحمیل کنید. 

اتفاق افتاد.
نباید این برد را ماک پیروزی های آتی 
قــرار دهــیــم. مــن بــه هــــواداران تیممان 
حق می دهم خوشحال باشند اما باید 

بــاور کنیم که تــازه کارمان شــروع شده 
است. کار اصلی و دشوارمان باقی مانده 
چون به قول معروف در نیم فصل دوم 
دروازه ها کوچک تر شده و بازی ها بسیار 
دشوار می شود و تیم ها خیلی سخت به 
هم امتیاز می دهند. بااین حال تصاحب 
باالی جدول و صدرنشینی در پایان نیم 
فصل و کسب قهرمانی در این مقطع 

هدف اولیه مان در لیگ بیستم بود.

در نخستین قدم پس از تعطیالت با   
سایپا بازی خواهید کرد.

راهبرد ما درهمه بازی ها مشخص است. 
هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم. اگر 
قــرار بــود شل بــازی کنیم االن درصــدر 
جـــدول نــبــودیــم. اگــر یــادتــان باشد ما 
فصل را در شرایط سختی شروع کردیم 
و حتی یک باخت هم داشتیم. بعد 
از آن اما تیم خودش را جمع کرد و با 

اینکه تعدادی از بازیکنان محروم بودند، 
جمع  را  خوبی  امتیازهای  توانستیم 
کنیم. این نتیجه درست فکر کردن به 
حریفان است. ما هیچ تیمی را دست 
کم نمی گیریم و این تفکر درتیم ما کاماً 

جا افتاده است. 

راست    در سمت  تحرک خوبی  تو 
داری و به نظر می رسد آقای گل محمدی 
هم بدش نمی آید شما از جناحین روی 

دروازه حریفان خراب شوید.
ــامــه هــای مــتــنــوعــی را بــه اجــرا  مــا بــرن
ــذاریــم و از چــنــد جــنــاح حمله  مــی گ
می کنیم. در بــازی با گل گهر ما چند 
برنامه و پلن را به دستور کادر فنی مان 
بــرای حمله کــردن مد نظر داشتیم که 
یکی از آن ها هم حمله از جناح راست 
بود. خدا را شکر در جناح راست هم 
مانند بقیه نقاط زمین پر فروغ بودیم و 

روزی خوب را رقم زدیم و در کار گلزنی 
و گل سازی روزی استثنایی را رقم زدیم. 
همین تاکتیک سبب شد تا درآن بازی 
من هم گل بزنم. امیدوارم این روند را 
ادامــه دهم و شرایط خوبی برای تیمم 

درجناج راست ایجاد کنم.

ــور کــه پــیــداســت بــا قــدرت    ــن طـ ایـ
می شوید  حــاضــر  دوم  فــصــل  ــیــم  درن
امــا می خواهیم بدانیم آیــا بــرای لیگ 

قهرمانان آسیا هم برنامه دارید؟
قطعاً درآن بازی ها هم با برنامه پیش 
می رویم. خدا بخواهد امسال بتوانیم 
طلسم قهرمان نشدن را بشکنیم. ما 
دو بار درسال های اخیر به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا رسیدیم که برای ما دومی 
را به همراه داشت. اگر امسال به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا برسیم، مطمئناً به 

گونه ای دیگر بازی می کنیم.

در رتبه بندی جدید سایت ترانسفرمارکت ارزشمندترین باشگاه های ایرانی لیگ برتر 
برحسب ارزش بازیکنان هر تیم معرفی شدند که تیم استقال در این رتبه بندی باالتر از 
دیگر تیم ها قرار گرفته اند. استقالی ها با مجموع 14.۵3 میلیون 
یورو به عنوان ارزشمند ترین باشگاه لیگ برتر ایــران معرفی 
شدند. میانگین قیمت بازیکنان این تیم 4۸4 هزار یورو است و 

در این رتبه بندی باالتر از پرسپولیس قرار گرفتند. 
بعد از استقالی ها پرسپولیس با میانگین 12.2۸ میلیون یورو، 
تراکتور با میانگین 10.۵3 میلیون یورو و فوالد با میانگین 10.2۸ 
میلیون یورو رده های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. 
مجموع قیمت بازیکنان حاضر در لیگ بیستم در سایت ترانسفر مارکت 12۵.23 میلیون 

یورو و میانگین قیمت هر بازیکن 2۵9 هزار یورو ثبت شده است.

در ادامه مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتسال اروپا، تیم بنفیکا میزبان 
تیم برتیواوی فالو مجارستان بود که با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید تا با این 

برد بنفیکا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. گرچه 
به دلیل مصدومیت  ایرانی  بازیکن  حسین طیبی، 
در این بازی قادر به همراهی تیم بنفیکا نبود اما او 
می تواند تیمش را در بازی حساس مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابت ها همراهی کند. تیم بنفیکا در مرحله 
یک چهارم نهایی باید به مصاف تیم غیرت قزاقستان 
برود؛ تیمی که حسین طیبی پیش از حضور در بنفیکا 

در آن بازی می کرد و قطعاً برای این رویارویی انگیزه زیادی دارد. طیبی در غیرت به تمام 
افتخاراتی که یک بازیکن ایرانی الزم بود در اروپا به آن دست پیدا کند رسید

تقابل طیبی با غیرت در اردیبهشت ۱۴۰۰ پیشتازی استقاللی ها در ترانسفرمارکت

باشگاه پرسپولیس در جریان شکایت مربی 
بدنساز کروات  و کمک مربی پیشین خود 
در فیفا برنده شد.به نقل از سایت باشگاه 
پرسپولیس، کمیته تعیین وضعیت فیفا 
پس از بررسی ادعای مطرح شده از سوی 
رأی  باشگاه،  الیحه  و  استیلینوویچ  مارکو 
خود را به سود پرسپولیس اعام کرد.این 
رأی در حالی صادر شد که به طور معمول 
طــرف هــای ایــرانــی بــه دلیل مشکاتی که 
وجود دارد، پرونده ها را در محاکم بین المللی 

با ناکامی پشت سر می گذارند.
مارکو مربی بدنساز و زالتکو مربی پیشین 
مطالبات  پیش  چندی  کــه  سرخپوشان 

صادره از خود را بر اساس حکم 
سوی فیفا دریافت 
کــــــــرده بــــودنــــد، 
درخــواســتــی  در 
خواهان  مجدد، 

دریــــــافــــــت 

پــاداش صعود پرسپولیس به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا داشتند که پس از مکاتباتی 
که از سوی بخش بین الملل باشگاه انجام 
شد، فیفا رأی خود را به سود پرسپولیس 

اعام کرد.
مربوط،  مالی  اسناد  ارائـــه  با  پرسپولیس 
دفاعیات خود را ارائــه کرد و در نهایت به 
پــرونــده سنگین رسید.  ایــن  ــیــروزی در  پ
رأی به سود باشگاه پرسپولیس، 9 فوریه 
)21 بهمن( صادر و دوشنبه، 22 فوریه )4 

اسفند( به باشگاه اباغ شد.

سود پول بودیمیر»
پس از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی 
باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا به خاطر 
مطالبات ۵٠٠ هزار یورویی ماریو بودیمیر، 
در چند روز گذشته این باشگاه در چند 
بازیکن  این  نوبت مبالغی را به حساب 
در کرواسی واریز کرد تا پرونده مختومه 

رادیک  داوور  اعام  بر اساس  شود. 
وکــیــل مــاریــو بــودیــمــیــر، تــا امـــروز 

بابت اصل طلب  یورو  4٧۵ هزار 
ــه حــســاب ایـــن بــازیــکــن واریـــز  ب
ــرای بــاز شــدن پنجره  شــده و ب
پرسپولیس،  نقل وانتقاالتی 
این باشگاه باید ٣٢ هزار و 
۵٠٠ یورو دیگر بابت سود 
دیرکرد بپردازد. در همین 
زمینه منابعی در باشگاه 
ــه ایــســنــا  ــ ــیــس ب ــول ــرســپ پ
اطاع دادند که این باشگاه به زودی 
نیز  را  باقیمانده  یــوروی  ٣٢ هــزار و ۵٠٠ 
پرداخت می کند تا پنجره نقل وانتقاالت 

پرسپولیس باز شود.

محمد رهبری ملی پوش شمشیربازی 
اشتاد  تیم  قهرمانی  نــایــب  مـــورد  در 
سازه در لیگ بیان کرد: تیم دانشگاه 
)مجتبی  بــزرگــســال  بازیکن  ســه  آزاد 
باهر(  فرزاد  و  پاکدامن  عابدینی، علی 
داشت و تیم ما دو بازیکن بزرگسال؛ 
که  داشـــت  را  فــتــوحــی  و محمد  مــن 
ــد. همین  ــدوم شــ ــم مـــصـ فــتــوحــی هـ
موجب شد در نتیجه گرفتن با چالش 
نتوانستیم  متأسفانه  و  شویم  مواجه 

آن دیدار را ببریم.  
رهبری در مورد تأثیر برگزاری لیگ در 
بازه زمانی کوتاه روی کیفیت آن  یک 
نیز گفت: اتفاقاً برگزاری لیگ در این 
بازه زمانی کوتاه خیلی خوب بود؛ چون 
نداشتیم  را  این  امکان  کرونا  به علت 
باشیم.  مسابقات  در  هفته  هــر  کــه 
همچنین این نوع برگزاری سبب شد 
که از صبح تا شب در مسابقه باشیم 
و ما را به چالش کشید و کمک کرد 

بدنمان به فرم آمادگی قبل برگردد. 
وضــعــیــت  مــــــــورد  در  او 

در  دســـتـــمـــزدهـــا 
نیز  لیگ 

در  گفت: 
حد ایاب و ذهاب 

است نمی توان زیاد روی 
آن مانور کرد. البته سال 

گذشته که چیزی دریافت 
مقداری  امــســال  امــا  نکردیم، 

بهتر بود.  
پاکدامن، دیگر ملی پوش شمشیربازی 
هم  در مورد وضعیت لیگ سابر بیان 
بــرگــزاری لیگ  کــرد: کیفیت و نحوه 

خوب بود اما باید دو ، سه تیم خوب 
دیگر مثل دانشگاه آزاد ورود کنند تا ما 
در تیم ها پخش شویم و چند بازیکن 
جوان هم بگیریم. در این صورت رقابت 
قشنگ تر می شود. اما همین که لیگ 
برگزار شد خیلی اتفاق خوبی بود و از 
فدراسیون تشکر می کنم. پاکدامن در 
مورد احتمال لغو مسابقات بین المللی 
لغو  مسابقات  کند  خــدا  گــفــت:  نیز 
ساخته  مسابقه  در  ما  چون  نشوند؛ 
نــدارد.  فایده  تنها  تمرین  و  می شویم 
در واقع در کسب آمادگی، 30 درصد 
تأثیر دارد و 70 درصــد آن در  تمرین 
ــات  ــ ــ ــق ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ ــ م
بــــــــــدســــــــــت 

می آید.

مختومه شدن پرونده مارکو، بودیمیر و زالتکو

پرسپولیس سرانجام در فیفا برنده شد
ملی پوش شمشیربازی: 

دستمزد لیگ در حد ایاب و ذهاب است

مهدی شیری، مدافع پرسپولیس در گفت و گو با قدس :مهدی شیری، مدافع پرسپولیس در گفت و گو با قدس :
در نیم فصل دوم  دروازه ها کوچک تر می شوند! در نیم فصل دوم  دروازه ها کوچک تر می شوند!   

گالیه شدید سوارز از بارسایی ها

گفتند برای بازی در  نوکمپ پیری!
لوئیس سوارز، مهاجم سابق بارسا و آقای گل اتلتیکو مادرید، فاش کرده 
است مأیوس کننده ترین جنبه جدایی اش از بارسلونا این بود که به او 

گفتند برای بازی در سطح اول فوتبال زیادی پیر است!
به گزارش سرویس ورزش سوارز در سپتامبر سال گذشته از بارسلونا جدا 
شد و به اتلتیکو مادرید پیوست، انتقالی که لیونل مسی آن را دیوانه وار 
خواند. ستاره اروگوئه ای توانسته با گلزنی در اتلتیکو مادرید نقش پررنگی 
در صدرنشینی این تیم در اللیگا داشته باشد و ثابت کند بارسلونا در 

تصمیم خود بر جدایی از او اشتباه کرده است.
و  راضــی  بسیار  خــود  تیم جدید  در  مادرید  اتلتیکو  ساله  مهاجم 34 
خوشحال است، اما تأیید می کند که جابه جا کردن خانواده اش بسیار 
دشوار بوده و همچنین هنوز از اینکه به او گفته اند زیادی پیر است، 

آزرده و ناراحت است.
سوارز گفت: »چیزی که واقعاً من را آزرد این بود که به من گفتند پیرم 
و دیگر نمی توانم در سطح باال فوتبال بازی کنم و برای بازی در یک تیم 

بزرگ آماده باشم. این چیزی بود که دوست نداشتم«.
سوارز معتقد است که آمار او به خوبی سطح باالی فوتبال و توانایی اش 

را نشان می دهد.
سوارز افزود: »اگر من برای سه یا چهار فصل در آن باشگاه هیچ کاری 
بارسا من  در  اما هر سال  را درک می کردم.  این تصمیم  بــودم،  نکرده 
بیش از 20 گل در هر فصل زدم. من همیشه آمار خوبی داشتم، فقط 
لئو از من بهتر بود.امروز می توانیم ببینیم که بازی کردن در بارسا آسان 
نتوانستند  قرارداد بستند  آن ها  با  که  بازیکنانی  از  نیست... بسیاری 
در سطحی که از آن ها انتظار می رفت ظاهر شوند.من اما 6 سال در 
بارسلونا بازی کردم و سطح باالی خودم را حفظ کرده و همان عملکردی 

را نشان دادم که از من انتظار می رفت.
بــود و باشگاه به  اوضــاع در بارسا عــوض شــده 
پذیرفتم.  را  این  نیاز داشــت. من هم  تغییرات 
این  که  بود  آزرد شیوه ای  مرا  که  تنها چیزی 

جدایی اتفاق افتاد. 
احساس کردم دیگر روی من حساب 
نمی کنند، پس من هم با غروری 
به  به خودم گفتم که  که دارم 
راهم ادامه می دهم و ارزشم را 
به آن ها نشان خواهم داد. 
به همین دلیل بود که فکر 
مادرید  اتلتیکو  به  رفتن 
اســت،  رقابتی  تیمی  کــه 

مرا متقاعد کرد«.
تا  مــادریــد  اتلتیکو  در  ســـوارز 
مقطع کنونی فصل 16 گل به 
ثمر رسانده و آن ها با سه 
امتیاز اختاف صدرنشین 

اللیگا هستند. 

پیرلو: یوونتوس تا پایان 
خواهد جنگید

یوونتوس در دیدار برابر کروتونه در سری آ، 
3بر صفر پیروز شد و آندره آ پیرلو، سرمربی 
این تیم، می گوید که تا هفته پایانی برای 

قهرمانی خواهند جنگید.
گفت:  پیرلو  ورزش  سرویس  گـــزارش  به 
ــم، حمله باید به  وقتی ما رونالدو را داری
شکل متفاوتی پیش برود. کولوسوسکی 
مهاجم نیست و ما از او حرکات متفاوتی 
تا  می شد  بــازتــر  باید  خواستیم.بازی  را 
بتوانیم رونالدو را در محوطه جریمه پیدا 
کنیم. بازی کردن برای یووه و پارما دو چیز 
کاماً متفاوت است.« پیرلو افزود: »همه 
آن هایی که پشت سر اینتر هستند مدعی 
و رقیب اند. ما هم یکی از آن ها هستیم و تا 

پایان خواهیم جنگید«.

فرناندینیو: 

دستیار پپ نمی شوم
فرناندینیو آخرین فصل قــرارداد خود با 
منچسترسیتی را پشت سر می گذارد. به 
نقل از ورزش سه از طرفی بعید به نظر 
می رسد که دو طرف برنامه ای برای تمدید 
قرارداد داشته باشند. برخی منابع گزارش 
دادند که این بازیکن می تواند فصل آینده 
در کادر مربیگری پپ گواردیوال و به عنوان 
دستیار سرمربی اسپانیایی فعالیت کند؛ 
کرده  رد  را  آن  فرناندینیو  که  موضوعی 
است.فرناندینیو در این باره گفت: »من 
تمام تمرکز خود را روی سیتی قرار داده ام 
و می دانم که هم تیمی هایم چقدر به من 
که  گرفته ام  دارنــد. من تصمیم  احتیاج 
دربــاره  تمام می شود  که فصل  هنگامی 
آینده ام تصمیم بگیرم. من قباً پیشنهاد 
داشتم بخشی از کارها را در باشگاه بر 
عهده بگیرم نه اینکه به عنوان دستیار 

پپ فعالیت کنم«.

هندبال   ملی  تیم  باتجربه  کاپیتان   
در  قهرمانی  از کسب  ایـــران پس  ــان  زن
لیگ برتر تصمیم گرفت تا به فعالیت 
خود در میدان مسابقه پایان دهد و وارد 

عرصه مربیگری شود.
منظور   بــه  عالمیان  نیما  و  نــوشــاد   

حضور در دو مرحله مسابقات گزینشی 
قطر  ــازم  ــ ع چــهــارشــنــبــه  روز  الــمــپــیــک 

می شوند.
نخستین   قهرمان  ارتش   جودوکاران 

دوره لیگ نیروهای مسلح شدند.
در   کشورمان  کماندار  نعمتی،  زهــرا   

مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیراندازی 
قــرار  رده نخست  ــارات در  ــ ام کــمــان  بــا 

گرفت.
به   ای  نــامــه  در  کشتی  فــدراســیــون   

از چهره  تن  پنج  المپیک،  ملی  کمیته 
ساخت  بـــرای  را  کشتی  شاخص  هــای 
تندیس و جای گــذاری آن در موزه این 

کمیته معرفی کرد.
 اردوی تیم وزنه برداری جوانان از امروز  

برگزار  رامسر  میزبانی  به  )چهارشنبه( 
می شود.

اسلحه   شمشیربازی  لیگ  فینال   
سابر بین دو تیم اشتاد سازه و دانشگاه 
آزاد برگزار شد و در پایان تیم دانشگاه 

آزاد عنوان قهرمانی را بدست آورد.
برتر   لیگ  آف  پلی  مرحله  امــروز  از   

و  دیــدارهــای جــذاب  برگزاری  با  والیبال 
نزدیک استارت خواهد خورد.

فتوحی، ملی پوش شمشیربازی سابر  
پــزشــکــان در مــورد  گــفــت: پــس از نظر 
میزان مصدومیت مچ دستم، مشخص 
بــه جـــام جــهــانــی مجارستان  مــی شــود 

می رسم یا نه.
ــیــدکــنــنــدگــان،   تــول از  ــفــر  ن  صـــدهـــا 

و  ، قهرمانان ملی  باشگاه داران، مربیان 
فعاالن صنعت اسب کشور در اعتراض 
به دستورالعملی که اسب مولد را تبدیل 
به کاالیی الکچری و واردات آن را ممنوع 
کرده است، طوماری را برای وزیر جهاد و 

کشاورزی نوشته اند.
وزارت   پشتیبانی  و  توسعه  مــعــاون   

پرداخت  هفته  پــایــان  از  گفت:  ورزش 
پاداش ورزشکاران و مدال آوران سال 9۸ 
را آغــاز می کنیم و ظــرف 10 روز پــاداش 

آن ها را پرداخت خواهیم کرد.
 رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت:  

ما سهمیه المپیک را گرفته ایم و بچه ها 
نیاز به مسابقه دارند و یک سال است 

جز لیگ هیچ مسابقه ای نداشتند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد و اتهام زنی دوباره به مقاومت

پرچم دروغین شیطان!
از شنیده  منابع عراقی شامگاه دوشنبه  علوی    
شدن صدای انفجار در نزدیکی منطقه سبز بغداد 
خبر دادند. شبکه المیادین در گزارشی اعالم کرد 
سه فروند راکت کاتیوشا به اطراف سفارت آمریکا 
نیز حکایت  گزارش ها  برخی  است.  کرده  برخورد 
اما  ایــن حمله دارد  از مجروح شــدن چند تن در 
مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق زخمی شدن افراد 
را تکذیب کرد. در همین راستا، رهبران گروه های 
مقاومت عراق یکصدا این حمله را محکوم کرده 
به  اتــهــام زنــی  و  زدن  ــای ضــربــه  راســت در  را  آن  و 
فــارس،  گــزارش  به  ایــن کشور دانستند.   مقاومت 
اهل الحق  رهبر جنبش عصائب  الخزعلی،  قیس 
عراق روز گذشته در توییتر خود نوشت: تداوم هدف 
قرار دادن منطقه سبز بغداد با وجود تصمیم آشکار 
و شفاف هیئت هماهنگ کننده مقاومت عراق در 
این خصوص و با این شیوه که هر بار موشک هایی 
در مناطق مسکونی بدون اینکه خسارت های جانی 
واقعی یا آسیب زدن به سفارت آمریکا به همراه 
ــاره طرفی که  داشته باشد، ســؤاالت زیــادی را درب
الخزعلی  می کند.  ایجاد  می برد،  سود  امر  این  از 

افــزود: ما به نوبه خود اطالعاتی در دست داریم 
 که احتماالً آن را در زمان مناسب فاش می کنیم. 
جعفر الحسینی، سخنگوی نظامی کتائب حزب هللا 
نیز ضمن محکومیت این حمله اعالم کرد: بر اساس 
اطالعات ما، دست های خبیثی که می خواهند همه 
برگه ها را بر هم بزنند در پشت پرده حمله راکتی 
صورت گرفته علیه منطقه سبز قرار دارند. اندکی 
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
جنجالی بر سر احتمال بستن سفارت آمریکا در 
بغداد با هدف اعمال فشار حداکثری بر دولت عراق 
برای کنترل احساسات ضد آمریکایی در عراق به 
راه افتاد و منابع مختلف از احتمال حمله واشنگتن 
به  راکتی  بهانه حمالت  به  مقاومت  گروه های  به 
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند. 
این در حالی است که گروه های مقاومت عراق هرگز 
با وجود  و  نپذیرفته  را  مسئولیت چنین حمالتی 
تأکید بر ضرورت اخراج آمریکایی ها از عراق و پایگاه 
در  می گویند  آمریکا،  سفارتخانه  دانستن  نظامی 
شرایط کنونی کشور حمله به این سفارت با منافع 

ملی عراق در تضاد است.

تحریم های جدید قاره سبز علیه تزارها

 روسیه: اروپا فرصت را 
از دست داد

موافقت  اروپایی  کشورهای  خارجه  ــران  وزی
کردند روسیه را تحریم کنند، اقدامی که وزارت 
خارجه روسیه آن را غیرقانونی و ناامیدکننده 
یورونیوز، در نشست  گـــزارش  به  دانــســت. 
دوشنبه شب این وزرا مقرر شد چهار مقام 
روسی به لیست تحریم های این اتحادیه وارد 
شوند و اموال این افراد مسدود خواهد شد. 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای تأکید کرد 
اتحادیه اروپا با این اقدام، فرصت تغییر مسیر 
و رفتار خود در قبال مسکو را از دست داد. از 
سوی دیگر منابع مطلع آمریکایی خبر دادند 
دولــت این کشور در هماهنگی با متحدان 
اروپایی خود، در تدارک برای اعمال تحریم 
علیه مسکو در قبال پرونده مخالف غرب گرای 
روسیه است. البته آمریکا پیشتر و در زمان 
روسیه  علیه  تحریمی  بسته  یک  تــرامــپ، 
آماده کرده بود اما بایدن گفته به دنبال مسیر 
خاص خودش در زمینه پرونده ناوالنی است!

 از سرگیری مذاکرات 
صلح افغانستان در قطر

پس از توقف چندماهه مذاکرات میان دولت 
افغانستان و طالبان، روز دوشنبه غالم فاروق 
مجروح، عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان 
گفت: دو طرف در حال رایزنی درباره دستور کار 
هستند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر نیز در یک پیام توییتی اعالم 
کرد رئیسان تیم های افغانستان و طالبان در 
یک فضای صمیمی با یکدیگر دیدار کردند. 
نعیم افزود: در این دیدار بر ادامه مذاکرات 
ــن بـــاره گفته  تأکید شــده اســـت. وی در ای
است: در نشست بر ادامه مذاکرات تأکید 
و به هیئت ها اجــازه داده شد نشست های 
خود را برای تعیین دستور کار از سر بگیرند.
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وزیر خارجه عراق در عربستان به دنبال چیست؟
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق به دعوت رسمی همتای سعودی خود، فیصل بن 
فرحان به عربستان سفر کرده و قرار است طی آن، پرونده های مختلفی را پیگیری 
کند. یکی از این پرونده ها مسائل امنیتی است؛ به خصوص آنکه انتحاری های 
انفجار عظیم بغداد تابعیتی سعودی داشتند. همکاری های مشترک هم دیگر 
دستور کار این گفت وگوهاست؛ منتها در این سفر احتماالً وجه امنیتی در 
مذاکرات بسیار پررنگ تر باشد. در شرایطی که برقراری روابط با عربستان همواره 
موضوع مناقشه برانگیزی در صحنه سیاسی عراق پس از 2003 بوده است، به 
دلیل نارضایتی سعودی ها از برچیده شدن دیکتاتوری بعثی و قدرت گیری شیعیان 
در بغداد که منجر به مداخالت و بحران آفرینی های ریاض در عراق پس از 2003 
شد، اما دولت مصطفی الکاظمی در مدت کوتاه تصدی پست نخست وزیری 
بیشترین میزان ارتباط  گیری و همکاری با عربستان سعودی در سیاست خارجی 
دولت های عراق پس از 2003 را به نام خود ثبت کرده است. عمده ترین دلیل این 
موضوع راهبرد الکاظمی برای ایجاد موازنه مثبت در روابط خارجی عراق به ویژه 
در رقابت دو قدرت مهم و بانفوذ منطقه و جهان اسالم یعنی ایران و عربستان و 
بهره گیری از این فضا به سود منافع اقتصادی عراق بوده است. این دیدگاه دولت 
الکاظمی به ویژه با مشاهده تمایل سعودی ها به افزایش شراکت های اقتصادی 
با عراق برای مقابله با نفوذ نرم ایــران در این کشور تقویت نیز شد. عراق که 
دارای اقتصادی تک محصولی و غیرمولد است در سال های اخیر به دلیل کاهش 
قیمت نفت، آسیب های ناشی از ظهور تروریسم و شیوع کرونا با بحران مالی 
بزرگی دست و پنجه نرم می کند و این امر به شکل گیری اعتراض های گاه و 
بیگاه مردمی در این کشور انجامیده است. در این میان دولت موقت الکاظمی 
نیز که نتوانسته به طور مؤثر برای حل و فصل معضالت اقتصادی چاره اندیشی 
کند، بیشتر تخم مرغ های خود را در امید به اجرای وعده های مکرر اقتصادی 
 سعودی ها نهاده است تا شاید در زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی 
6 ماه بعد بتواند دستاوردی قابل مالحظه را به نام خود به ثبت برساند و آن را 
به پل موفقیت خود در انتخابات تبدیل کند. بنابراین پیگیری اجرای سندهای 
همکاری اقتصادی که در مذاکرات گذشته مورد توافق قرار گرفته اند از اهداف 
اصلی سفر وزیر خارجه و وزیر کشور به عربستان است. به طور کلی عراق در 
دوران مصطفی الکاظمی به دنبال این است که از طریق رابطه با کشورهای 
عربی نیاز عراق را چه انرژی باشد و چه برق، از جمهوری اسالمی ایران کم کند 
و در همین راستا به دنبال افزایش ارتباط و تفاهمات با کشورهای عربی بوده و 
هستند. چیزی که از سعودی بر می آید، گسترش تروریسم در منطقه در پوشش 
سلفی گری و وهابیت در چارچوب منافع ملی این کشور است. مگر اینکه طرف 
عراقی با پشتوانه گروه های قدرتمند مقاومت و تکمیل آن با فشارهای حقوق 
بشری دولت جدید آمریکا بتواند جلو آن را بگیرد. امری که با توجه به تجربه و 

پیشینه ای که از ریاض وجود دارد، دشوار به نظر می رسد.
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عکس نوشت

اختالف سیاسی و مرگ نیم میلیون کروناییاختالف سیاسی و مرگ نیم میلیون کرونایی
مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا گفت: اختالفات 
سیاسی به طور چشمگیری در تلفات مرگ و میر »خیره کننده« ناشی از 
کووید۱۹ در آمریکا تأثیر داشت. دکتر فائوچی گفت: چطور یک کشور 
ثروتمند و پیچیده می تواند نیم میلیون مرگ و بیشترین درصد مرگ و 
میر را داشته باشد و جزو کشورهایی باشد که سنگین ترین ضربه را در 
جهان متحمل شدند. به اعتقاد من، نباید چنین اتفاقی رخ می داد. این 
همه گیری در شرایطی به ایاالت متحده رسید که این کشور با تفرقه های 
سیاسی روبه رو بود و در آن پوشیدن ماسک به یک اظهارنظر سیاسی 

تبدیل شد تا یک اقدام در راستای سالمت عمومی.
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یادداشت

 دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد جامعه 
بین الملل باید حمالت ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به شهر مأرب را متوقف کند. به گزارش الخلیج الجدید، 
برقراری  و  یمن  از  همکاری  شورای  کرده  ادعا  الحجرف 
امنیت و ثبات در آن حمایت می کند. این مسئول شورای 
همکاری در تماس »احمد عوض بن مبارک« وزیر خارجه 
دولت مستعفی یمن این اظهارات را مطرح کرد و طرفین 
مدعی شدند تالش برای »پیشبرد راهکار سیاسی برای 

حل بحران یمن« را بررسی کردند. در همین زمینه، یک 
و کمیته های مردمی  »ارتش  است:  گفته  میدانی  منبع 
نظامی مستمر  عملیات  دو هفته  از گذشت  یمن پس 
علیه نیروهای متجاوز در استان مأرب، محاصره این شهر 
را از تمام جهت ها حتی شرق استان به پایان رسانده اند«.
این منبع در ادامه افزود: »پس از سیطره کامل بر تمام 
بلندی های مشرف بر شهر مأرب آن هم از تمام جهت ها،  
و  القاعده  سازمان  عناصر  از  مــأرب  پاک سازی  عملیات 

مزدوران متجاوز دیگر آغاز خواهد شد«.
استان مأرب در مرکز یمن و شرق استان صنعا قرار دارد و با 
توجه به اینکه مقدار زیادی از نفت و گاز یمن در این استان 

مرکزی استخراج می شود، بسیار حائز اهمیت است.

گزارش کوتاه

دست وپا زدن حکام عرب برای پیشگیری از پیشروی انصارهللا

محاصره مأرب کامل شد

آگهی مناقصه خرید استاب شفت های توربین و آگهی مناقصه-نوبت اول
کمپرسور مولد آلستوم G13 نیروگاه سیکل 

ترکیبی یزد به شماره 99200/13 

ش�رکت تولی�د نیروی ب�رق منطقه ش�رق در نظ�ر دارد مناقصه 
خری�د ف�وق را ب�ر اس�اس اطالع�ات ذی�ل و از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه ش�ماره ثبت س�تاد 

2099004211000020 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه:کلیه تامی�ن کنندگان ک�ه دارای گواهی تایید 
صالحی�ت از ش�رکتهای زی�ر مجموعه  م�ادر تخصص�ی تولید 
نی�روی برق حرارتی یا ش�رکت توانیر یا ش�رکت های س�ازنده 

معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد:ازتاریخ 1399/12/09 لغایت 1399/12/12

4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه
 WWW.SETADIRAN.IRواجدین ش�رایط می توانند  به سامانه س�تاد به آدرس
مراجعه نموده و با واریز مبلغ 500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نسخه 

از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3.750.000.000 ریال 
)سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 13 روز یکشنبه
 مورخ 1399/12/24

7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 13:15 روز یکشنبه 
مورخ 1399/12/24

8-تس�لیم پیش�نهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نش�انی و ش�ماره تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گذار:ی�زد، بلوار 
دانش�جو، کوچه جنب دانش�گاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت 
تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13

10-توضیحات:س�ایر مش�خصات در اس�ناد مناقصه درج ش�ده 
اس�ت.در ضمن به پیشنهادات مش�روط، مبهم، مخدوش، فاقد 
سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی
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وزارت نیرو
خرید یک ست شرود ردیف اول مولد GEF9 آگهی مناقصه-نوبت دومشرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 99200/12 

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در نظر دارد مناقصه 
خری�د فوق را بر اس�اس اطالع�ات ذیل و از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به ش�ماره ثبت س�تاد 

2099004211000019 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه:کلی�ه تولیدکنن�دگان و تأمی�ن کنندگان که 
دارای گواهی تایید صالحیت از ش�رکت های زیر مجموعه 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت توانیر یا 

شرکت ملی گاز ایران برای موضوع مناقصه باشند.
3-زم�ان دریاف�ت اس�ناد:از تاری�خ 1399/12/06 لغای�ت 

1399/12/11
4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه 

واجدی�ن ش�رایط م�ی توانند  به س�امانه س�تاد ب�ه آدرس
WWW.SETADIRAN.IR مراجع�ه نم�وده و ب�ا واری�ز مبلغ 
500.000 ریال به صورت الکترونیکی یک نس�خه از اس�ناد 

را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل 

نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
5.000.000.000 ریال )پنج میلیارد ریال(

6-آخری�ن مهل�ت تس�لیم پیشنهادها:س�اعت 13 روز ش�نبه 
مورخ 1399/12/23

7-زمان گش�ایش پیشنهادها:س�اعت 13:15 روز شنبه مورخ 
1399/12/23

8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد مناقصه گ�ران و بازگش�ایی پاکات از 

طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نش�انی و ش�ماره تماس دس�تگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار 
دانش�جو، کوچ�ه جن�ب دانش�گاه پیام ن�ور )چه�ل و یکم(، 
ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق، دفتر بازرگانی 13-

035-38254812
10-توضیحات:سایر مش�خصات در اسناد مناقصه درج شده 
اس�ت.در ضمن به پیش�نهادات مش�روط، مبه�م، مخدوش، 
فاقد س�پرده و پیش�نهاد هایی ک�ه بعد از موعد مقرر ارس�ال 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق
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این ش��رکت در نظردارد نس��بت به خرید چهار  دس��تگاه سرور 
G10HP از طریق مناقصه عمومی و س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( اق��دام نمای��د. ل��ذا از تمامی ش��رکت ه��ای واجد 
صالحیت دعوت می ش��ود جهت  کس��ب اطالع��ات تکمیلی و دریافت 

اسناد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی شماره 99/133

G10HP خرید چهار دستگاه سرور
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی )نوبت دوم(

دانش�گاه فردوسی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش�رده( یک مرحله ای 
نگهداری فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد و واحدهای تابعه شماره )2099091579000032( را از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا 
ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکتها ازطریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج�ام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/12/03 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1399/12/20
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/12/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها، در س�ایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثب�ت ن�ام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود اس�ت.  هزینه چ�اپ آگهی بر عهده 

برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای نگهداری فضای سبز 

دانشگاه فردوسی مشهد و واحدهای تابعه- )نوبت اول(
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 LED این ش��رکت در نظردارد نس��بت به خرید 500 دس��تگاه چراغ
30 وات از طریق مناقصه عمومی و س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اقدام نماید. لذا از تمامی شرکت های واجد صالحیت 
دعوت می ش��ود جهت  کس��ب اطالعات تکمیلی و دریافت اس��ناد به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی شماره 99/303

   خرید 500 دستگاه چراغ LED 30 وات    
     از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی )نوبت دوم(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1099802(

 آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به شرح 
زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند : نسیم واحدی به کدملی 0902395211 - فرجاد امان الهی به کد ملی 2993930923 - محمدمهدی 
توسلی به کدملی 0901142689 - احمد واحدی به کدملی 0900099682 - محمدتقی یاراحمدی به کدملی 0934125368 - رامین 
انتخاب  به شرح زیر  بازرسین شرکت برای مدت یکسال  به کدملی 0901325724  به کدملی 0921681917 - مجید میثاقی  رضایی 
گردیدند: مهدی عبدی به کد ملی 0859844218 به عنوان بازرس علی البدل و فائزه بهرام پور به کد ملی 0944876341 به عنوان 

بازرس اصلی
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