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اعتماد مردم مهم ترین سرمایه است
 رواق  فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و رئیس بنیاد حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و فرمانده ناجا:

حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس به طور جداگانه با تولیت 
آستان قدس رضوی دیدار و گفت وگو کردند. به گزارش آستان نیوز، 

 ............ صفحه 4حجت االسالم والمسلمین...

5 2 2
آینده پویانمایی ایرانی در گفت وگو با محمد امین همدانی در ستاد اقتصادی دولت گفت وگو با دکتر ناری قمی درباره معماری و سبک زندگی 

 :jامام صادق
خداوند روزه را 
واجب کرده تا 

بدین وسیله 
دارا و ندار، 

مساوی گردند. 
من ال یحضره الفقیه

 ج2، ص43
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به بازار جهانی انیمیشن 
فکر کنیم

روحانی: می خواهیم نرخ ارز را 
واقعی کنیم

زندگی در چاردیواری 
حیا و آرامش

 ............ صفحه 6

  عملیات ترکیبی مقاومت یمن با 15 پهپاد و موشک بالستیک 

موشک های انصاراهلل به ریاض رسید

کارشناسان در گفت وگو با قدس 
از دالیل و تبعات 

تک فرزندی می گویند

حذف تدریجی 
خاله و عمو از 
خانواده ایرانی

  جهان    عربستان این روزها از زمین و هوا می خورد. از یک سو دولت جدید آمریکا فشار سیاسی 
کــم ســابقه ای را علیــه خانــدان ســلمان ایجاد کرده و از ســوی دیگــر، جنبش انصارهللا 
یمن هم خواب آســوده را از ســعودی گرفته اســت. ســخنگوی نیروهای مســلح یمن در 
یک کنفرانس خبری جزئیات جدیدی از حمله گسترده پهپادی و موشکی شنبه شب 
مقاومت یمن به عمق خاک عربســتان ســعودی اعالم کرد. به گزارش فارس، ســرتیپ 
یحیــی الســریع گفــت این حمله بــا نام »تــوازن الردع الخامســه« )موازنه پاســخگویی 
پنجم(، یک نوع عملیات ترکیبی به وسیله پهپاد و موشک بالستیک انجام شده است. 

 ............ صفحه 8یحیی السریع افزود: مواضع و اماکن حساس در...

 جامعه  گرایش خانواده های ایرانی به تک فرزندی 
در چنــد ســال گذشــته آینــده کشــور را بــه خطــر 
انداخته و بحران جدی پیر شــدن جمعیت را رقم 
زده اســت. مادران در ۲۵درصد کشــور کمتر از نرخ 
جانشینی، فرزندآوری دارند و از 31 استان تنها سه 
استان بیشتر از حد جایگزینی بچه دار می شوند. 
بنابر اعالم گزارش مرکز آمار ایران در سال 13۹۸ در 

بیش از ۸۰ درصد...

مروری بر اتفاقات اخیر در 
مرز پاکستان و تالش محور 
غربی - عربی - عبری برای 

موج سواری بر این اتفاق

وحدت مردمی؛ 
پاسخ فتنه جویی

بزرگ ترین انتخابات اقتصادی 
کشوردر چه شرایطی

برگزار می شود؟

حرکت چراغ خاموش 
شرکت های استانی 

سهام عدالت
 ............ صفحه 3 ............ صفحه 2

 مشهد صاحب کرسی 
در هیئت رئیسه شد

عصرجدید   
درفدراسیون 

فوتبال
 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
دکتر سیدهادی سیدافقهی، کارشناس مسائل منطقه

با وجود فروکش کردن موج تظاهرات های مردمی در اغلب اســتان های عراق که از 
اکتبر ۲۰1۹ آغاز شد، این تظاهرات ها در استان ذی قار به مرکزیت الناصریه کم و 
بیش ادامه یافت و در هفته های اخیر، بر شــدت آن افزوده شــد. ســاکنان اســتان 

ذی قار به عنوان دومین دارنده بیشترین...

پشت پرده اعتراض های عراق 
کیست؟

 ............ صفحه 8
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آگهی فراخوان
شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ابنیه بتنی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8

,ع
99
12
51
2

آگهی مناقصه 
 تامی�ن نیرو ی بهره برداری ، تنظیف و رفع انس�داد ش�بکه 

فاضالب و آب باران سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
تامین نیروی استادکار جهت اجرای عملیات ساخت و نصب انواع 
کانال گالوانیزه س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه
ISMA تهیه و تحویل 30 دستگاه کنترلر

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

ع 9
91
25
18

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب              

)ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

موسوی 145,2
 60درصد نقد و الباقی70185.000.000تجارت محلهقوچانی 11

18 ماهه

موسوی 225,1
 60درصد نقد و الباقی55230.000.000تجارت محلهقوچانی 11

18 ماهه

سیدی- 3314
 60درصد نقد و الباقی120160.000.000تجارت محلهثامن3

18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی41662
18 ماهه

نقد16020.000.000مسکونیشهر رضویه53051

نقد16020.000.000مسکونیشهر رضویه61251

بلوار حر- حر 72555
نقد22021.000.000مسکونی70

شهرک 8227
صنعتی طرق

صنعتی و کارگاه غیر 
نقد33038,000,000مزاحم

شهرک 9424
نقد490.8540,000,000خدماتی - تجارتیصنعتی طرق

نقد238.58250.000.000مسکونیفرامرزعباسی101679

1388,2و1132
انتهای خیابان 
مهدی- یزدی 

3
نقد162.54170.000.000آپارتمان

بلوار سجاد- 125161
نقد113.5185,000,000آپارتمانآزادی 17

 معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست
 ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده
 در روزهای یکشنبه مورخ 1399/12/10الی سه شنبه مورخ1399/12/12 از ساعت 9 الی اذان ظهر به
 سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از

طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.

31437142-31437143

اداره کل ش�یالت استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ساماندهی بنادر صیادی و از محل اعتبارات عمرانی، 
پروژه ترمیم و بهس��ازی س��وله بندر صیادی رمین را از طریق مناقصه عمومی س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بر 

اساس مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید
موضوع مناقصه: ترمیم و بهسازی سوله بندر صیادی رمین

مبلغ برآورد پایه: 11.۵9۴.32۵.361 ریال بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1399
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵80.000.000 ریال 

مدت زمان قرارداد: ۵ ماه 
مهلت زمانی دریافت اسناد: 99/12/13 لغایت 99/12/20

تاریخ و محل تحویل پیش��نهادات: ش��رکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ 1۴00/01/07 در 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir   بارگذاری نمایند.

پاکت الف همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه کمیس��یون معامالت اداره کل ش��یالت اس��تان سیس��تان و بلوچستان به 
نشانی چابهار، میدان شهدای شیالت اداره کل شیالت استان گردد

زمان و محل گشایش پاکات :ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1۴00/01/1۵  در محل سالن جلسات اداره کل 
م الف:9۵7/شناسه آگهی1102۴0۴

روابط عمومی اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان
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99
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی   )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به نگهداری تصفیه خانه فاضالب تبریز و روستای لیقوان 
را از محل اعتبارات غیر عمرانی و با مشخصات زیر به روش مناقصه )عمومی( همزمان با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده (را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.
مشخصات پروژه: الف-مبلغ برآورداولیه:33027589000 ریال

ب-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1651379900 ریال
ج-محل اجرای کار:تبریز

د:رشته و گروه پیمانکار : آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.
ه_مدت اجرای کار:12ماه

و_دستگاه نظارت:مدیر آب وفاظالب تبریز
ز-محل اعتبار:غیر عمرانی

ح-پیش�نهاد دهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم جهت ش�رکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین های معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در 
اسناد به کارفرما تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد

www.abfaazarbaijan.ir:آدرس سایت اینترنتی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

99
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  آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده(- نوبت اول
 شماره 2099001۴03000280 مورخ99/12/3 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 218 سال 99 

شناسه آگهی 1102429

حفاظت   هنری  از محیط زیست
گفت وگو با بانوی نقاشی که آثارش در فضای مجازی با استقبال جهانی روبه رو شده است 

 ............ صفحه 4
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روزنامـه صبـح ایـران 2

هشدار رسمی ایران درباره قطعنامه احتمالی شورای حکام  رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: در صورتی که در شورای حکام آژانس قطعنامه ای علیه ایران صادر شود »واکنش مناسب«ی نشان 
خواهیم داد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صورتی که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ایران مبنی بر 

توقف پروتکل الحاقی قطعنامه ای را علیه کشورمان صادر کنند، ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت و در این باره نامه ای هم ارسال شده است.

با وجود گذشت چند روز از حادثه تیراندازی 
از سوخت بران هموطن  تــعــدادی  به ســوی 
ما در مــرز ســـراوان سیستان و بلوچستان، 
موج سواری رسانه های بیگانه بر این رویداد 
گـــزارش سرویس  بــه  دارد.  ادامـــه  همچنان 
سیاسی در روزهــای اخیر اخبار و ادعاهایی 
با رنــگ و بــوی فرقه ای و مذهبی در فضای 
رسانه ای و مَجازی منتشر شد که حکایت از 
سناریو جدید جنگ روانی برای تفرقه افکنی 
هوشمندی  بین  ایــن  در  دارد.  تنش زایی  و 
مردم در مواجهه با اخبار فضای مجازی که 
با هدف برهم زدن آرامش روانــی، اختالف و 
ایجاد اغتشاش از سوی گروهک های معاند 
و برانداز پمپاژ شد، نقش بسزایی داشت تا 
ناخواسته و ناآگاهانه پیاده نظام دشمنان و 

معاندان نشوند. 

موج سواري رسانه های بيگانه»
روزهای گذشته اگر صفحه برخی از وبالگ ها، 
ورق  را  اجتماعی  صفحه های  و  سایت ها 
ــد ایـــن خبر تــداعــی کننده بـــود که  مــی زدی
تیراندازی مأموران، عده ای جوان بیگناه را در 
ســـراوان کشت! کشتار به جــرم بلوچ بودن 
و سنی بــودن توسط مــأمــوران، بخش هایی 
از سوی  شـــده  طــراحــی  ــی  ــ روان عملیات  از 
تروریست هایی بود که سعی بر دامن زدن به 
ریشه اختالف و برچیدن وحدت در سیستان 
و بلوچستان را داشتند. شبکه های خارجی 
مجازی  از شبکه های  برخی  و  نظام  معاند 
داخلی که تحت تأثیر این دشمنان قرار گرفته 
ادعــا می کردند بیش  ابتدا  از همان  بودند، 
اخیر کشته شده اند  اتفاقات  در  نفر  از 10 
که پس از آن توسط محمدهادی مرعشی 
معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و 
بلوچستان ماجرا تشریح شد و وی اعالم کرد 
بر اثر حمله به پاسگاه شمسر که به واسطه 
نقشه شوم نیروهای جیش العدل به وقوع 

پیوسته بود، تنها دو نفر کشته شده اند. 
موج سواری دشمنان بر حادثه اخیر در حالی 
بود که مقامات کشورمان بر روشن شدن ابعاد 
این رویداد تأکید جدی داشتند. هفتم اسفند 
ماه استاندار سیستان وبلوچستان با اشاره 
به دروغگویی رسانه های معاند درباره حادثه 
سراوان، گفت: متأسفانه در این حادثه سه نفر 
کشته شدند که دو نفر از آن ها در پاکستان 
و یک نفر در ایــران بود. احمدعلی موهبتی 
مأموری  توسط  مظلومی  اگــر  اینکه  بیان  با 
کشته شود، حتماً دادســرای نظامی برخورد 
اغتشاشگران  مقابل  در  از طرفی  و  می کند 
هم کوتاه نمی آییم، افزود: رسانه های بیگانه به 

گونه ای این موضوع را نشان دادند که انگار 
یک قتل عام در ســراوان اتفاق افتاده است! 
بخش  در  بلوچستان  و  استاندار سیستان 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اجرای 
»طرح رزاق« منافع مافیا را به خطر انداخته 
است، افزود: بسیاری از سوختکش ها فقط 
راننده هستند و یک نفر با دارا بودن چندین 
خودرو، منافع بسیاری کسب می کند و اجازه 
درآمدزایی به مرزنشینان را نمی دهد، ما با این 

مافیا در حال مقابله هستیم. 

کميته حقيقت یاب مجلس برای سراوان »
کارشناسان بر ایــن مطلب اذعــان دارنــد که 
تحریکات قبیله ای و مذهبی اسم رمز آشوب 
و سناریو نخ نمای رسانه های غربی در حادثه 
ســراوان بود؛ ماجرایی که با دسیسه غربی - 
عبری و حمایت مالی و رسانه ای وهابی سعودی 
به بهانه سوخت روشن شد. اما در ادامه با 
شهادت یکی از مدافعان وطنمان در حمله 
اشــرار به پاسگاه کورین زاهــدان و همچنین 
جسارت نابخشودنی اشرار به پرچم مقدس 
محمد رسول هللا)ص( سره از ناسره مشخص 
شده و دست های پشت پــرده بیشتر عیان 
شد. »احمد حسین فالحی« نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار شبکه اطالع رسانی راه دانا با اشاره به 
تالش دشمن برای سوء استفاده از رخدادهای 
این گونه و با تأکید بر اینکه تمام تالش این 
سال های نظام بر این بوده و هست تا وضعیت 
سیستان و بلوچستان سر و سامان بگیرد و 
امکانات بیشتری برای آنان فراهم شود، گفته 
بی شمار،  بین شیطنت های  ایــن  در  اســت: 

عربستان سعودی و رژیم صهونیستی برای 
از بین بردن امنیت و آرامش منطقه را نباید 
نــادیــده گرفت، امــا خوشبختانه ایــن فتنه و 
توطئه نیز با وحدت مردمی و هوشیاری علمای 
سنی، ریش سفیدان و سران قبایل منطقه، 

خاموش شد. 
 فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت 
در  هــم  مجلس  خــارجــی  سیاست  و  ملی 
گفت و گو با قدس روشن شدن ابعاد اتفاقات 
اخیر سیستان و بلوچستان را یک ضرورت 
دانسته و از اعزام هیئت پارلمانی طی یکی دو 
روز آینده به سراوان برای پیگیری این موضوع 
خبر داد. مالکی با اشاره به مالقات وی با سفیر 
پاکستان در مجلس، تصریح کرد: موضوع داد 
و ستد سوخت و سایر کاالها که از مسیر مرز 
می گذرد، باید شکل قانونی بگیرد. به گفته وی 
به پیشنهاد سفیر پاکستان قرار است 6 نقطه 
مرزی توسط کمیسیون مشترک میان ایران 
و پاکستان، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد 
تا بازارچه مــرزی ایجاد شــود. نماینده مردم 
زاهدان در مجلس البته موج سواری رسانه ای 
بیگانه و از جمله سعودی بر تحوالت اخیر را 
چیز عجیبی ندانست و ادامه داد: دشمنان 
نشان داده اند در هر حال به دنبال ضربه زدن 
به منافع ما هستند. باید بپذیریم بیگانگان 
هرگز به فکر ما نیستند و از هر فرصتی که 
بتوانند برای ضربه زدن به ما استفاده خواهند 
کرد و حوادث سراوان و فریب برخی هم این 

زمینه را برای آن ها فراهم کرد. 
امــا یک مقام مطلع در استان سیستان و 
بلوچستان هم یکی از نقاط ضعف ما در 
پوشش وقایع اخیر سراوان را چندصدایی در 

انتشار اخبار دانست و گفت: در ابتدای وقوع 
این حادثه هر کدام از نهادهای منطقه ای و 
بیان جزئیاتی  به  و حتی رسانه ای  استانی 
پرداختند که بعضاً با هم متفاوت بود. این 
نحوه اطالع رسانی و خأل ایجاد شده ابتکار 
عمل را به رسانه های بیگانه داد تا به ساخت 

خبر در قالب اهداف خود بپردازند.

اشک تمساح بيگانگان»
در نهایت اینکه فارغ از همه بحث ها، حمله به 
مراکز دولتی و امنیتی در هیچ کجای جهان و 
طبق هیچ معیار و قوانینی قابل توجیه نیست. 
حمله به فرمانداری و بخشداری سراوان هم در 
هر جای دنیا رخ داده بود، بسیاری از انسان ها 
کشته می شدند. کسانی که آن سوی مرزها 
مـــردم سخن  از کشته شــدن  و  نشسته اند 
می گویند همان هایی هستند که در حوادث 
بمب گذاری  و  دارزیـــن  تاسوکی،  تروریستی 
بودند.  کـــرده  سکوت  مختلف  مساجد  در 
پس اتفاقات ســراوان نشان داد که دشمنان 
نظام هیچ گاه دست از دشمنی خود با ملت 
ایران بر نمی دارند، آنان از ماهیت اسالمی ـ 
انقالبی این ملت وحشت دارنــد و هر روز با 
با  روزی  میدان می آیند؛  به  نقشه ای جدید 
دروغ پردازی و شایعه پراکنی بین شیعه و سنی 
اختالف می افکنند و روز دیگر می خواهند بین 
قومیت های مختلف از لر، کرد و ترک تا بلوچ و 
بختیار شکاف ایجاد کنند، اما آنچه که تاکنون 
نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کرده همان 
وحدت، بصیرت، هوشیاری، وقت شناسی و 
موضع گیری قاطع و یکپارچه ملت ایــران در 

برابر توطئه های استکبار بوده و هست.

مروری بر اتفاقات اخیر در مرز پاکستان و تالش محور غربی – عربی - عبری برای موج سواری بر این اتفاق

وحدت مردمی؛ پاسخ فتنه جویی

باعرض سالم. ضمن نهایت تشکر و دست مریزاد از عزیزان سپاه برای ساخت س
و افتتاح بزرگراه غدیر، از فواید این طرح عظیم صرفه جویی در وقت و کاهش 
آالیندگی اعالم شده است، اما باید متذکرشد مشکل تولیدآالیندگی توسط 
خودروها)مانند برقی کردن( اگرحل و فصل نشود این عوارض آسیب پذیرهمه 

جاخواهد بود. 9380000263
قبل از آنکه حقوق را پرداخت کنند، وام و بدهی ما را کسرمی کنند، ولی تقریباً س

تا40 روزبعد به حساب بانک واریزنمی شود که ما باید وام و بهره و دیرکرد آن را 
بپردازیم این مبالغ هنگفت در سراسرکشور در کجا بلوکه می شود. 9130000586

در حالی که کرونای انگلیسی در ایران داره شدت می گیره، آموزش و پرورش س
خراسان رضوی از شنبه 16 اسفند ماه برنامه امتحانات شبه نهایی حضوری  رو 
برای پایه دوازدهم برنامه ریزی کرده و به همه ادارات اعالم کردن برای دروس پایه 
کالس حضوری برگزار بشه که االن در حال برگزاری است. لطفاً  پیگیری کنید 

قبل ازاین که فاجعه اتفاق بیفتد.  9330000293
درباره دیدار نماینده آژانس با صالحی و دور زده شدن مجلس برای حفظ س

برجام به وسیله دولت و به هر قیمت از نمایندگان مجلس مثل آقایان زاکانی و 
نبویان و فریدون عباسی دعوت به عمل آورید. 9170000752

آقای روحانی، شما نه تنها ماه ها بلکه سال ها محدودیت های کرونا را س
رها نمی کنید؛ چون از جریمه های کرونایی، میلیاردها تومان درآمد دارید. 

9150000334

 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن رحیمیان متولی مسجد جمکران س
در نشست ارزیابی برنامه های دهه فجر و برنامه ریزی برای اعیاد نیمه شعبان 
گفت: »متأسفانه مرکز و ارگانی که باید بلندگوی تفکرات امام باشد، تبدیل به 
جای افرادی شده که رضا پهلوی را رضاخان کبیر می نامند و این نشانگر نفوذ در 

مراکز حساس است.«.
 مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در گفت وگو با شبکه س

خبری الجزیره گفت: دولت بایدن در موارد متعددی اعالم کرده است ایاالت 
متحده به توافق هسته ای خواهد پیوست؛ اما تاکنون شاهد هیچ تغییری در 

سیاست ایاالت متحده در قبال توافق هسته ای نبوده ایم.
 روزنامه کیهان در واکنش به نامه رئیس دولت اصالحات به رهبر معظم س

انقالب نوشت: خاتمی و موسوی و سایر دست اندرکاران فتنه، متهم اول خون های 
ریخته شده، هشت ماه بی ثباتی کشور و خسارت به اموال عمومی و مردم، 
مجال دادن به گروهک های برانداز و تشجیع دشمن برای اعمال تحریم های 

بعدی )موسوم به تحریم های فلج کننده(  هستند.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیــدار جوانان و فعاالن س

سیاسی استان گلستان گفت: در کردستان به پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه 
مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و 
قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب 

مسئولیت، شایستگی مدیریتی است.
 قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در پاسخ به انتقادهایی نسبت س

به کمرنگ شدن نام و یاد امام خمینی در مراسم روز۲۲ بهمن ،گفت: پنج بند 
قطعنامه روز ۲۲ بهمن دقیقاً از صحیفه امام خمینی نوشته شده بود. 

پاسخ رهبر انقالب به نامه رئیس بنیاد مستضعفان

امکانات بازدید آحادمردم از موزه ها فراهم شود
در  انــقــالب  معظم  رهبر  دفتر  رئیس 
ــوزه هــنــر ایــــران و  ــ مــراســم گــشــایــش م
مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی، 
پیام آیت هللا خامنه ای در پاسخ به نامه 
رئیس بنیاد مستضعفان را درباره حفظ 

و صیانت از موزه ها قرائت کرد.
به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم 
با  گلپایگانی،  محمدی  المسلمین  و 
اشاره به پاسخ رهبر انقالب به نامه اخیر 
رئیس بنیاد مستضعفان درباره آماده سازی 6 موزه بزرگ و ارزشمند توسط بنیاد 
مستضعفان اظهار کرد: این نامه به استحضار رهبر معظم انقالب رسید و ایشان 
فرمودند: »حفظ و صیانت از موزه های متعلق به جمهوری اسالمی و ملت ایران کار 
با ارزشی است که شما در بنیاد مستضعفان آن را انجام دادید؛ الزم است امکانات 

بازدید آحاد مردم از این موزه ها فراهم شود و ان شاءهللا موفق باشید«.
محمدی گلپایگانی گفت: کشورهای مستکبر جهان سرمایه های کشورهای دیگر را 
غارت کردند و حاکمان آمریکایی در عراق پس از سقوط صدام، آثار تاریخی بسیاری 
را از این کشور غارت کردند و بردند. وی با بیان اینکه کشورهای مستکبر غربی 
اَبَردزدهای جهان هستند، گفت: یک سالن بزرگ در موزه لوور، مربوط به آثار به 
سرقت رفته از ایران است و سردر چند تُنی سنگی تخت جمشید را در زمان قاجار 
به پاریس بردند و حاال در این موزه قرار دارد. همچنین در این موزه، جسد مومیایی 
شده فرعون ها به نمایش گذاشته شده که متعلق به مصر است و نکته جالب 

اینجاست که هرچه در آنجا قرار دارد، آثار به سرقت رفته کشورهای دیگر است.
رئیس دفتر رهبر انقالب با اشاره به خباثت ایاالت متحده گفت: آمریکایی ها 
پس از تشکیل حکومتشان در قاره آمریکا، سرخپوستان این قاره را قتل عام 
کردند و همه دارایی های آن ها را بردند و حتی آفریقایی ها را به عنوان نیروی کار 
ارزان به قاره آمریکا بردند و چه فجایعی را رقم زدند. وی ادامه داد: در منطقه ما 
نیز عربستان سعودی در از بین بردن آثار هنری، تاریخی و اسالمی حرف اول را 
می زند؛ آن ها حتی هیچ اثری از خانه پیغمبر، قبر پدر رسول اکرم، قلعه های خیبر 
و... باقی نگذاشتند. وی ادامه داد: من امروز از دیدن آثار به نمایش درآمده در 
این موزه حیرت زده شدم. رضاشاه وقتی در حال رفتن از ایران بود، تمام اموالش 
را در کشتی گذاشت تا با خودش ببرد، ولی انگلیسی ها او را از آن کشتی پیاده 
کردند و تمام اموال و دارایی های او را به انگلستان بردند. امروز این آثار که به 
نمایش درآمده از کاخ ها و منازل خاندان پهلوی بدست آمده است. امروز به 
برکت جمهوری اسالمی از این آثار حمایت می شود و قطعاً گردشگران بسیاری 

از سراسر دنیا را جذب خود خواهد کرد.

 پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به سوال برنامه جهان آرا درباره س
حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: »به من می خورد بخواهم رئیس 
جمهور بشوم؟ حیفم می آید نیم ساعت وقتم را برای فکر کردن به این موضوع 

بگذارم«.
 حسین دهقان نامزد انتخابات در جمع فعاالن اقتصادی ارومیه گفت: قرار س

نبود کسانی که انقالب کردند پشت میز بنشینند. دستاوردهای انقالب اسالمی و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی بیش از همه از طرف عملکرد ضعیف و جناحی ما 

مسئوالن تهدید می شود.
 پایگاه جهان نیوز در گزارشی نوشت: مخالفت قالیباف و رئیسی برای انتخابات س

ریاست جمهوری شوک جدی به جریان اصالحات وارد کرده است. زیرا این جریان 
برای برجسته سازی اختالف میان رئیسی و قالیباف برنامه ریزی سنگینی کرده بود.

 محمود احمدی  بی غش نماینده شازند در مجلس با بیان اینکه اظهارات وزیر س
ارتباطات درباره گران کردن اینترنت از سوی مجلس اصالً صحت ندارد، اظهار 
کرد:  آقای آذری  جهرمی دنبال این است که دیده شود به همین دلیل حرف های 
عجیبی مطرح می کند. قبالً مطالبی گفته شد که وزیر ارتباطات قصد دارد کاندیدای 
انتخابات سال 1400 شود و به همین دلیل چالش هایی ایجاد می کند تا شاید از کنار 

این چالش ها برای خود مقبولیتی دست و پا کند.

چرخه معیوب برای تحقق 
نقش آفرینی جوانان

رهبر انقالب در پیامی به نشست اتحادیه 
اروپا  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن های 
آفرینی  نقش  آمــاده  »جــوانــان  خواستند 
ــد«؛ تــوصــیــه ای کــه از ســـوی ایشان  شــون
جدید نبوده و نیست و سال ها بر حضور 
و نــقــش آفــریــنــی جــوانــان در عــرصــه هــای 
مختلف علمی، هنری، اجرایی و ... تأکید 
داشتند. اما واقعیت تلخ آن است که در 
چرخه ای  با  جوانان  آفرینی  نقش  مسیر 
هنوز  طرفی  از  هستیم.  مــواجــه  معیوب 
و  از ظرفیت های اجتماعی  باالیی  حجم 
بازنشستگان  اختیار  در  کشور  مدیریتی 
و افــــــرادی اســــت کـــه ســـال هـــا )حــتــی با 
بــر مناصب کلیدی و  نــاکــارآمــدی(  وجــود 
و  ــد  زده ان تکیه  تصمیم گیری  جایگاه های 
فرصتی به نسل جوان نمی دهند،  از طرفی 
و  جوان گرایی  موضوع  با  تا سخنی  دیگر 
آفرینی  »نقش  انقالب  رهبر  تعبیر  به  یا 
جـــوانـــان در مــســائــل اســـاســـی« مــطــرح 
نــاآمــادگــی  بــی تجربگی و  ــای  پ مــی شــود، 
آن ها را پیش می کشند. اما سؤال کلیدی 
ــا مــدیــران کــشــور اجــازه  اینجاست کــه آی
کسب تجربه و حضور به نسل های بعدی 
انقالب را داده اند؟ نگاهی به ترکیب کابینه 
دولت و بسیاری از مقامات ارشد استانی 
ــا بــه شــهــادت آمـــار دریــابــیــد  بــیــنــدازیــد ت
جایگاه جوانان در اذهان عناصر مدیریتی 
کــشــور کــجــاســت؟ حــتــی هــنــوز بسیاری 
 40 به  آرام  آرام  که  دهــه شصتی هایی  از 
آن ها  به  و دیگر نمی شود  سالگی رسیده 
اطــالق کرد در فرایندهای  را  عنوان جــوان 
ندارند.  و  نداشته  ویـــژه ای  نقش  اساسی 
باید  تصمیم  صاحب  و  تأثیرگذار  آقایان 
را  انقالب  رهبر  پیام  و  بیایید  به خودتان 
پیشرفت  و  آیــنــده  هــم  تــا  بگیرید  جــدی 
ظرفیت  از  هم  و  کنید  تضمین  را  کشور 
با  )و  اســت  پایان  به  رو  که  جوانی کشور 
روند فعلی زاد و ولد و با توجه به وضعیت 
پنجره جمعیتی کشور این فرصت در حال 
از دست رفتن است( حداکثر بهره برداری 
آفرینی  نقش  موضوع  باشید.  داشته  را 
جوانان توصیه مستمر و رویکرد راهبردی 
ــت، چــه از حــیــث پــیــونــد نسل  نــظــام اسـ
و  اسالمی  انقالب  با  و چهارم  دوم، سوم 
چه از حیث پیشران بودن نیروهای جوان 
که در بیان رهبر انقالب »مثل لوکوموتیو 
که  ــد[  ]دارنـ را  لوکوموتیو  نقش  هستند، 
به  طــور طبیعی  به  کــردنــد،  وقتی  حرکت 
دنبال خودشان قطار را حرکت می دهند«. 
آراستگی و کسب حداکثری صالحیت های 
توان  و  آمــادگــی  و  اخالقی  دینی،  علمی، 
مواجهه با هرگونه اتفاق پیش بینی شده 
یا برنامه ریزی نشده ای وظیفه جوان مؤمن 
انقالبی است و آن طرف حوزه های تقنین 
قوانین  وضــع  با  باید  که  اجــرا هستند  و 
کــارهــای عملی،  و  ایــجــاد ســاز  و  مناسب 
را  جوانان  حداکثری  نقش آفرینی  زمینه 

فراهم کنند.
ــان  ــر جــری ــالـــت هـ ــریــن رسـ شـــایـــد مــهــم ت
باشد.  پـــروری  جانشین  بحث  مدیریتی 
یعنی ذهن سالم و آماده ای که دو واقعیت 
را )هر چند برایش تلخ باشد( بپذیرد: اوالً 
باید نسبت به تربیت و پرورش جانشینان 
خود اقدام کند و ثانیاً باید به موقع کارهای 
به  را  تصمیم گیری  عرصه های  و  اساسی 
آن هــا واگــذار کند و خود نقش مشاوره و 
انتقال تجربه را بر عهده گیرد؛ امر مهمی 
کــه از لــحــاظ عــقــلــی، شــرعــی و حــرفــه ای 
پسندیده و ضروری است، اما این سال ها 
دوره  بــه  دوره  کــه  دولــت هــایــی  سالمندان 
برای  فرسوده تر می شوند، مجالی  و  پیرتر 

آن نگذاشته اند.

 سفیر ترکیه در تهران 
به وزارت امور خارجه 

احضار شد
سفیر ترکیه در تهران بعد از ظهر دیروز در 
ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور 
ترکیه درباره حضور عناصر پ.ک.ک در خاک 
ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب 

اعتراض رسمی کشورمان به وی ابالغ شد.
بــراســاس شنیده هــای خبرنگار فـــارس، در 
جریان احضار »دریا اورس«، اظهارات سفیر 
ترکیه در عراق نیز غیرقابل قبول اعالم شده و 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
الزم بــه ذکــر اســت خــبــرگــزاری آناتولی نیز 
گزارش داد دولت ترکیه سفیر ایران در آنکارا 
را به وزارت خارجه احضار کرده و علت این 
احضار را در ارتباط با اظهاراتی درباره حمالت 
ارتش ترکیه در شمال عراق عنوان کرده است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رئیس جمهور گفت: دولت تالش دارد با آزادسازی منابع ارزی 
بلوکه شده و کاستن عوارض غیر اقتصادی مؤثر بر فضای 
اقتصادی کشور، بتواند سریع تر قیمت ارز را به قیمت واقعی 

آن نزدیک کند.
بــه گــــزارش مــهــر، حــســن روحـــانـــی در جــلــســه ستاد 
دولت  اینکه  به  اشــاره  با  دولــت  اقتصادی  هماهنگی 
همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی 
آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع 
اقتصاد کشور نمی داند، تصریح کرد: اخالل تحریم ها 
در مــراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان 
که  کــرد  تشدید  را  اقتصادی  جنگ  عـــوارض  تحریم، 

بحمدهللا این فضا در حال کمرنگ شدن است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده 
در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار 
آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند 

کاهشی نرخ ارز باشیم.

تکذیب اظهارات واعظی درباره نرخ ارز»
شدیداللحنی،  اطالعیه  در  همچنین  رئیس جمهور  دفتر 
اظهارات دو روز پیش محمود واعظی در اصفهان را که گفته 
بود: »از نظر اقتصادی نرخ ارز در ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان 
نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره 
کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست 

خورده است.« تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، در این اطالعیه 
با وجــود نظر صریح ایشان در مصاحبه ها  آمــده اســت: 
این  ســریــع  تکذیب  و  خــصــوص  ایـــن  در  سخنرانی ها   و 
نقل قول بی اساس، همچنان عده ای از رسانه های داخلی و 
خارجی که از آنان بارها در کالم رئیس جمهوری با عنوان 
تبرئه کنندگان ترامپ و تحریم کنندگان ملت ایران خوانده 
شده اند، می کوشند در تداوم سیاست های پیشین خود و با 
وجود شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی 

او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.
نــظــر مــســئــول دفتر  ایـــن اظـــهـــار  از  پـــس  گفتنی اســـت 
رئیس جمهور و بازتاب  های منفی فراوان در فضای مجازی و 
افکار عمومی و اظهار نظر بعدی واعظی که حرف های من 
درست منعکس نشده است، بانک مرکزی اعالم کرد: »برای 
از صحبت های  سوءبرداشت  و  سوءاستفاده  از  جلوگیری 
مسئوالن محترم، شایسته است که اظهارنظر درباره مسائل 

تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود«.

 ساحل عباسی   کارشناس مسائل سیاسی گفت: بهتر 
است اصالح طلبان و سران آن ها بابت افزایش تحریم ها 
علیه ملت ایران به نقش مخرب خود دراین موضوع اعتراف 
کنند؛ چرا که خود خوب می دانند نامه نگاری این جریان 
و تأکید بر تشدید تحریم ها به سران آمریکایی فشارهای 
مضاعفی را به اقتصاد و معیشت و تولید جامعه وارد کرد.

حمید رضا ترقی درباره نامه ارسالی سید محمد خاتمی 
به رهبر معظم انقالب اظهار کرد: اصوالً نامه نگاری هایی 
که میان اعضای مجمع روحانیون صورت می گیرد، صرفاً 
یک کار تبلیغاتی وتوجیهی برای موضع گیری ها و به منصه 
ظهور رساندن روش هــای سیاسی مورد نظرشان است تا 

آن ها را یک به یک در انتخابات دنبال کنند.
وی افــزود: با توجه به اینکه پیش از این آقای خوئینی ها 

هم چنین نامه ای نوشته بود، این مسئله نشان می دهد 
که اصالح طلبان همچنان دست از فتنه گری برنداشته اند 
و بر مواضع قبلی خود پافشاری می کنند، بنابراین به نظر 
می رسد با این نوع نامه نگاری ها عدم موفقیت یا مشارکت 
در انتخابات را به این شکل توجیه می کنند تا به افکار 
عمومی القا کنند ما برای حل مشکالت کشور مایل به 
حضور در عرصه انتخابات بودیم، اما مورد پذیرش قرار 

نگرفتیم.
عضو مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تصریح کرد: بی شک 
شرط اصلی بازگشت سران فتنه به عرصه سیاسی کشور 
عذرخواهی از پیشگاه ملت و رهبری و اقرار به اشتباهات 
خــود در فتنه ۸۸ اســت در غیر ایــن صـــورت ایــن نوع 
نامه نگاری ها هیچ نوع تأثیری بر مردم و تفکر آن ها نسبت 

به این جریان سیاسی ندارد و نمی تواند خسارتی را که ملت 
در اثر فتنه گری متحمل شدند، جبران کند.

ترقی افــزود: بهتر است اصالح طلبان و سران این جریان 
به جای نامه نگاری ها و تالش برای توجیه همراهی نکردن 
خود با انقالب و نظام، نامه عذرخواهی از پیشگاه ملت 
و رهبری برای مطرح کردن دروغ در انتخابات و همراهی 

با فتنه گران خارجی را منتشر و به این موضوع اقرار کنند.
کارشناس مسائل سیاسی در پایان تصریح کرد: بی تردید 
اصــالح طلبان و ســران اصــالحــات با تز مــذاکــره بیش از 
۸00تحریم دیگر را بر کشور و ملت تحمیل کردند و تالش 
نکنند با نوشتن نامه و گرفتن قیافه حق به جانب، مردم را 
فریب بدهند و  افکار مردم را به موضوعات دیگری منحرف 

کنند تا عملکرد خود را به فراموشی بسپارند.

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

کوتاه از سیاست 

خبـر

کوتاه از انتخابات 

دولت

 گفت وگو

یادداشت
 مهدی یاراحمدی خراسانی
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خبـر

در ستاد اقتصادی دولت

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با قدس آنالین:

روحانی: می خواهیم نرخ ارز را واقعی کنیم

سران اصالحات به جای نامه نگاری، از مردم و رهبری عذرخواهی کنند
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از مردم تقاضا داریم از احتکار های خانگی اجتناب کنند   عباس تابش، رئیس سازمان حمایت اظهار کرد: طبق معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در بازار زیاد شده است. با توجه به تب 
کرونا، برنامه ریزی شده است از تجمعات بزرگ جلوگیری شود. رئیس سازمان حمایت گفت: فروش روغن با کاالهای جانبی و یا با کارت ملی تخلف محسوب می شود. با توجه به برنامه ریزی  های اعالم  شده نباید 

کمبودی در بازار داشته باشیم. از مردم هم تقاضا داریم از احتکار های خانگی اجتناب کنند، اگر هر کس دو برابر نیاز خود کاال خریداری کند، با تقاضای دوبرابری مواجه خواهیم شد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r ساخت زیورآالت دستی با سرمایه کم
تا حاال فکر کرده اید به  جای اینکه صرفاً مصرف کننده زیورآالت باشید، خودتان هم 

زیورآالت درست کنید.
نخستین مسئله این است که ساخت زیورآالت را از کجا یاد بگیریم، مراکز فنی و 
حرفه ای  در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ در دسترس هستند که این کار را 
به شما آموزش می دهند، ولی اگر دسترسی به مراکز آموزشی ندارید، سایت ها و 
کانال های آموزشی مناسب برای این کار زیاد است که قدم به قدم به شما آموزش های 
الزم را می دهند. با همه این ها مهم است بدانیم ساخت زیورآالت یک فن و یک 
هنر است و نیاز به ممارست دارد. ممکن است زود یاد بگیریم، ولی برای حرفه ای 

شدن صبر و تمرین بیشتری الزم است.
دومین مسئله سرمایه الزم برای شروع این کار است. ساخت زیــورآالت را مثل 
هر کاری باید از کم شروع کرد به خصوص برای کسانی که در مرحله آزمون وخطا 
هستند. با سرمایه ای کمتر از ۵۰۰هزار تومان می شود کار را شروع کرد. زیورآالت 
جنس های مختلفی دارند مثل زیورآالت رزینی، برنزی، استیل، برنجی  و سنگ و 
زیورآالت خمیری که بسته به نوع آن ها باید مواد اولیه خود را تهیه کنید. با چند 
ابزار ساده و مقداری خرج کار شما می توانید کارهای زیبایی بسازید. برای ساخت 
زیورآالتی مثل گردنبند، دستبند و گیره روسری به ابزاری مثل دم گرد )گردکن(، 
دم باریک و سیم چین نیاز است. برخی مواد اولیه یا به اصطالح خرج کار هم استفاده 
می شود مثل انواع سنگ ها، پالک ، ریسه یا نخ، حلقه اتصال، میخ و بست، قفل، 

زنجیر و قاب.
حاال برای شروع کارتان احتماالً نیاز به مدل  دارید. از کارهایی که شما را ذوق زده کرده 
و خوشتان آمده شروع کنید، ولی برای ادامه کار و موفقیت بیشتر باید خالقیتتان 
را به کار بیندازید و طرح های جدید و ابتکاری بزنید، طرح هایی که نمونه مشابه 

نداشته باشند.
برای فروش دست سازه هایتان راه های متعددی وجود دارد. خوشبختانه زیورآالت 
هواخواهان زیادی دارنــد. اگر بتوانید با قیمت مناسبی عرضه کنید و طرح های 
خالقانه ای داشته باشید، مشتری های خودتان را هم پیدا می کنید. مهم تر از آن، 
این است که مشتری ها را تبدیل به مشتری دائمی کنید. می توانید از اینجاها 
شروع کنید: دوستان، آشناها و فامیل را دست کم نگیرید. خوبی اش این است 
که به دلیل آشنایی قبلی نیاز به اعتمادسازی ندارید و برای شروع کار می توانند 

پشتوانه خوبی باشند.
پیدا کردن یک مغازه دار همکار هم راه متداولی برای فروش محصوالت شغل خانگی 
است و نمایشگاه های محلی و فصلی محل خوبی برای فروش تولیداتتان هستند. 
اگر توانایی اجاره غرفه نمایشگاهی را نداشتید می توانید به صورت اشتراکی اجاره 

کنید و مشترکاً زیورآالت دست سازتان را بفروشید.
به فضای مجازی هم فکر کنید؛ شما می توانید صفحه ای مجازی برای خودتان 
ایجاد کنید و با تبلیغ و معرفی محصولتان آن را بفروشید. اگر ذوق و خالقیت این 
کار را در خود می بینید، این ایده برای راه اندازی کسب وکار با سرمایه کم را امتحان 

کنید، شاید این کار نسخه  موفقیت شما باشد.

اروپا شریک تجاری خوبی است؟
میرهادی رهگشا، سردبیر مسیر اقتصاد نوشت: از سال 
2۰11 تا 2۰2۰ صادرات ایران به  اتحادیه اروپا از 17میلیارد دالر 
به 7۰۰میلیون دالر رسیده؛ 96 درصد کاهش. اروپا فقط نفت 
و منابع معدنی ایران را می خواهد که آن هم در 1۰ سال اخیر 
به دلیل تحریم های آمریکا نتوانسته وارد کند. اروپا  شریک 

تجاری خوبی برای ایران نیست؛ شرکای خوب پیدا کنیم.

تعیین قیمت خرید تضمینی 
دانه های روغنی و چای

عطاهللا هاشمی در گفت وگو با مهر گفت: در 
جلسه شورای قیمت گذاری محصوالت راهبردی 
ــاره نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی و  درب
چای تصمیم گیری می شود. به گفته رئیس بنیاد 
ملی گندمکاران ایران، تصمیم گیری درباره اصالح 
نرخ خرید تضمینی گندم به جلسه هفته آینده 

این شورا موکول شده است.

تغییر جهت مهاجرت گاز 
پارس جنوبی به سمت ایران 

به گفته فارس، محمد مختاری، رئیس مطالعات 
مخزن شرکت نفت و گــاز پـــارس اعـــالم کــرد: 
از زمستان سال 1۳97 به بعد رونــد مهاجرت 
معکوس شد و در حال حاضر قطری ها روزانه 
21میلیاردفوت مکعب گاز تولید می کنند و ما 

امسال بین 2۳ تا 2۴میلیارد تولید می کنیم.

وام 1/2 میلیارد یورویی 
روس ها برای نیروگاه سیریک 
نیرو گفت: ضمانت نامه  وزیــر  اردکانیان،  رضــا 
بانکی وام 1/2 میلیارد یورویی ساخت نیروگاه 
سیریک از سوی دولت روسیه صادر شد. برای 
ساخت نیروگاه سیریک 1/۴میلیارد یورو سرمایه 
نیاز است که 1/2میلیارد یورو از وام بانکی دولت 

روسیه و مابقی از منابع داخلی تأمین می شود.

ازسرگیری حرکت قطارهای 
باری پاکستان-ایران- ترکیه

حرکت قطارهای باری پاکستان-ایران- ترکیه 
از ۴ مارس از استانبول آغاز می شود و پس از 
1۸۰ ساعت وارد زاهدان خواهد شد. به گفته 
مهر، مسافت این خط آهن به طول 6هزار و 
۵66کیلومتر است و این قطار با طی مسافت 
ایران  به  اسالم آباد  از  یک هزارو99۰کیلومتری 
ترکیه  به  تهران  طریق  از  آنجا  از  و  می رسد 

عزیمت می کند.

خبر خوب

 کارآفرینی در منزل

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 دوشنبه 11اسفند 1399 17 رجب 1442 1 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9478  

خبـر

قیمت میوه )کیلوگرم(

موز 
 کف قیمت 34 هزارتومان 

سقف قیمت 47 هزارتومان

کیوی
کف قیمت 11هزارتومان

سقف قیمت 18هزارتومان 

کف قیمت 22 هزارتومان 
سقف قیمت 28 هزارتومان

لیموشیرین
کف قیمت 9 هزارتومان

سقف قیمت 12هزار و 500 تومان

انگور شاهرودی
کف قیمت 11 هزار تومان

سقف قیمت  16 هزارتومان

کف قیمت 9 هزارتومان
سقف قیمت 13هزارتومان

پرتقال تامسون

در  عدالت  نفر سهامدار  ۳۰میلیون  زهــرا طوسی: 
سطح کشور که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، 
بزرگ ترین انتخابات اقتصادی را در 2۰ اسفند پیش رو 
دارند. شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
که مدیریت سبد سهام این افراد را در اختیار دارند، 
هنوز هیئت مدیره ندارند و قرار است به زودی اعضای 
سهامداران عدالت  مستقیم  رأی  با  هیئت مدیره 
روش  که  سهام عدالتی  دارنــدگــان  شوند.  انتخاب 
غیرمستقیم را انتخاب کردند، باید با  نام نویسی در 

سامانه سجام در مجامع شرکت کنند و رأی دهند.
با وجــود اینکه سهام عدالت، خبر خوش روزهــای 
امـــا در 1۰ ســـال گذشته  بـــود،  اقــتــصــادی  سخت 
اداره  در  نقشی  نتوانستند  هیچ گاه  ســهــامــداران 
باشند.  داشته  سهام عدالت  استانی  شرکت های 
آن ها اساساً اطالعی از شرایط این شرکت ها نداشته 
هستند  دارایی هایی  چه  صاحب  نمی دانستند  و 
و حتی در کدام شرکت ها سهم دارند و چه نقشی 

می توانند در سهامداری داشته باشند.
بر مبنای آنچه معماران تیم اقتصادی دولت قبل 
پرسود،  بود 1۰۰شرکت  قــرار  بودند  کــرده  طراحی 
سهام خود را بین ایرانیان کم درآمد توزیع کنند 
تا فایده آن در سفره های کم رمق، اثربخش شود. 
از آن زمان سال ها گذشته و نتیجه این انعطاف 
بوده  صدهزارتومانی  چند  ســود  چند  اقتصادی 
است که تا همین سال پیش محاسبه و در بوق 

و کرنای رسانه ای پرداخت می شد.اما آن گونه که 
چندی پیش قاضی زاده، نایب رئیس اول مجلس 
گفته ایـــن ســهــام عــدالــت منجر بــه بــزرگ تــریــن 
با  وی،  گفته  به  اســت.  تاریخ شــده  کالهبرداری 
طرح واریز ۵۰۰ هزارتومان توسط صاحبان سهام 
و عدم اطالع رسانی الزم؛ دولت با سوءاستفاده از 
بی خبری سهامداران، به جای نیمی از قیمت سهام 
یعنی ۵۰۰هزار تومان، نیمی از ارزش بورسی سهام 
یعنی ۸ میلیون تومان از هر سهامدار کسر و به نفع 
خود ضبط کرده است. به عبارتی چون به مردم 
گفته نشد که پرداخت ۵۰۰هــزار تومان باقیمانده 
سهام، ارزش ۸ میلیون تومان را دارد، فقط تعداد 

معدودی پرداخت کردند.

ابهام های برگزاری انتخابات استانی»
ــدود  ــه حــ ــ ــی ک ــانـ ــتـ ــای اسـ ــرکــــت هــ حـــــال ایـــــن شــ
۳۸۰هزارمیلیارد تومان ثروت مردم را در اختیار دارند، 
مدیران خود را بشناسند. به گفته برخی نمایندگان 
انتخابات معلوم  مجلس در فاصله 1۰ روز به این 
مجمع  کــه  می شوند  مطلع  چطور  مـــردم  نیست 
عمومی قوی تشکیل دهند. ناظران بی طرف از کجا 
می آیند و مدیران قرار هست در آینده به کدام سمت 
موضع بگیرند. این یعنی صفحات سناریو برای در 
محاصره نگه داشتن دارایی مردم در جهت کاهش بار 

مالی دولت، نوشته  شده است.

بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور در چه شرایطی برگزار می شود؟

حرکت چراغ خاموش 
شرکت های استانی سهام عدالت

نارنگی

رشد 3۰درصدی اجاره خانه در تهران
بنابر گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه ۳.9هزار واحد 
مسکونی معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه 
در این زمان معادل 2۸میلیون و ۳9۰ هزار تومان بوده 
درصد   ۳۳.9 و   ۳۰.6 معادل  نیز  خانه  اجــاره  اســت. 
نسبت به مــاه قبل و مــاه مشابه ســال گذشته رشد 

کرده است.

زمینگیری تولیدکنندگان کفش 
بــه تسنیم گفت:  ــت دوز  اتــحــادیــه کفش دســ رئــیــس 
و صنعت  نیست  فراهم  در کشور  تولید  بــرای  شرایط 
چرم سازی ما به دلیل صادرات دام زنده زمینگیر شده و 
هیچ حمایتی از آن صورت نمی گیرد. فروش واحدهای 
 7۰ بــا  گذشته  ســال  بــه  نسبت  کفش  بخش  صنفی 

درصد کاهش روبه رو شده است.

تعرفه واردات خودرو در سال آینده
نمایندگان مجلس مصوب کردند حقوق ورودی خودروهای 
سواری در سال آینده حداقل ۸6درصد ارزش گمرکی آن 
تعیین شــود. طبق ایــن مصوبه نــرخ ارز محاسبه ارزش 
ــی در سال 1۴۰۰ در همه مــوارد از  گمرکی کاالهای واردات
جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعالم 

شده بانک مرکزی در روز اظهار است.

      صفحه 3

 ش��رکت فدک قدر تکس��ا در نظ��ر دارد اجرای عملیات 
حفاری ، اکتش��افی به روش مغزه گی��ری به میزان 600 
متر واقع در استان خراسان رضوی– شهرستان کاشمر 
،  را طبق نقش��ه و ش��رایط مندرج در اسناد مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- از متقاضی��ان دعوت می گ��ردد از تاریخ درج آگهی 
تا س��اعت 16 م��ورخ 1399/12/16 جه��ت دریافت اوراق 
مناقصه ب��ه نش��انی: مش��هد-بزرگراه شهیدس��پهبد 
س��لیمانی-مجتمع آبادگران-برج اداری افتاب-طبقه 
و 09155075980    051-38718720 : ه��ای  تلف��ن    9
مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناس��ایی یا معرفی نامه 
معتبر نسبت به دریافت اسناد مناقصه یا کسب اطالعات 

بیشتر اقدام نمایند.
2- متقاضیان بایس��تی پیشنهاد خود را به همراه اصل 
سند واریزی سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ دوازده 
میلی��ون توم��ان در پاک��ت الک و مهر ش��ده حداکثر تا  
س��اعت 16:00 مورخ 12/16/ 1399 به نشانی اعالم شده 

تحویل نمایند.
3- پیش��نهاد دهندگان می توانن��د با هماهنگی قبلی 
نس��بت به بازدید از محدوده مورد نظ��ر اقدام نمایند  
4- جلس��ه بازگش��ایی پاک��ت ه��ا س��اعت 10:00 مورخ 
1399/12/17 در محل فوق و حضور پیشنهاد دهندگان 

در جلسه مذکور آزاد می باشد.
5- مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

رسیده مختار است.

 آگهی مناقصه اجرای 
عملیات حفاری ، اکتشافی

 به روش مغزه گیری

,ع
99
12
49
6

,ع
99
12
49
3

1-نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی 
به نشانی: مشهد- بلوار شهید صادقی  )سازمان آب سابق ( نبش تقاطع ارشاد  

محل مزایده :  اداره کل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی
2-موضوع مزایده :فروش اموال مستعمل و ضایعات به شماره مزایده 1099001014000039

واری��ز شناس��ه  IRب��ا   900100004001039806370564 ش��ماره  حس��اب  نقدب��ه  وج��ه  واری��ز  مزای��ده:  در  ش��رکت  تضمی��ن  مبل��غ  و  ن��وع   -3
 990203960100000000000000000008بانک مرکزی و یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گذار) اداره کل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی(  

و یا انواع اوراق مشارکت بانکی بی نام  .
4-  ضمنًا خرید اسناد مزایده به منزله قبول شرایط و شرکت در مزایده می باشد  .

5-  زمان بازدید از اموال مستعمل       1-5–از تاریخ  1399/12/16تا تاریخ  1399/12/19روزانه از ساعت  10الی   13
6-  دریافت اسناد،ت�حویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:

1-6- مهلت  خرید اسناد:  از تاریخ انتشار تا ساعت  9 روز شنبه مورخ 1399/12/23می باشد  .
2-6- مهلت تحویل پیشنهاد  : از 1399/12/11  تا ساعت  10روز شنبه مورخ 1399/12/23می باشد  .

3-6- زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی:  
ساعت12روز شنبه  مورخ 1399/12/23واقع در اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان می باشد 

7-خرید اس��ناد:مزایده  گران در صورت تمایل  به ش��رکت در مزایده می توانند در تاریخ مهلت خرید اس��ناد  ) ردیف  1-6-  آگهی  (  به س��امانه تدارکات 
 IR 310100004001039804006087 مراجعه  و پس از واریز  مبلغ 500000 ریال برای موضوع مزایده به حساب }www.setadiran.ir{ الکترونیکی  دولت به آدرس
و با شناس��ه واریز 342039860203900900000000000008اس��ناد مزایده  را از طریق س��امانه ستاد دریافت  و هنگام درج در سامانه یاد شده  می بایستی  
تمامی صفحات اسناد ذکر شده را به همراه سایر مدارک مورد نیاز  توسط صاحبان امضای مجاز امضا و مهر نموده  و به همراه معرفی نامه رسمی  از سوی 
متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز در سامانه  قرارداد و پاکت الف حاوی تضمین شرکت در مزایده را در موعد مقرر در آگهی بصورت حضوری به کمیسیون 

معامالت استان خراسان رضوی تحویل نمایند  .
8-  سایر اطالعات و جزئیات  مربوطه در اسناد مزایده مندرج است 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور - استان خراسان رضوی

آگهی مزاید عمومی شماره99/72 )نوبت اول(

 روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی 
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سازمان موقوفات ملك وابسته به آستان قدس رضوی درنظردارد تعداد 29 رأس دام گاوداریهای 
چناران وفریمان را به شرح ذیل:

گاوداری چناران :
1_گاو مازاد                        8 رأس
2� تلیسه مازاد                   2 رأس
3� تلیسه فری مارتین        1 رأس

گاوداری فریمان : 
1� گاو مازاد                       12 رأس
2� تلیسه مازاد                  5رأس
3� جوانه سنگین               1 رأس

را از طریق مزایده بفروش برس��اند. داوطلبین می توانند با مراجعه به گاوداریهای این سازمان به 
آدرسهای ذیل و رؤیت دامهای فوق ضمن دریافت فرم شرکت در مزایده ، پیشنهاد خود را حداکثر 
تا س��اعت 9 صبح روز ش��نبه مورخه 99/12/16 به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار احمد آباد ، بلوار 
بعث��ت ، بی��ن رضا و طالقان��ی پالك 50 تلفن 38421523 تحویل و رس��ید دریافت دارند . س��پرده 
شرکت در مزایده مبلغ 50،000،000 ریال می باشدکه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا چك 
بانکی رمز دار در وجه حساب سازمان موقوفات ملك که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا فیش 

واریز نقدی به حساب سازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد .
س��ازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختاراست . به پیشنهادات مبهم – 

مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
گاوداری چناران : کیلومتر 35 جاده مشهد_چناران جاده چشمه گیالس 
گاوداری فریمان : کیلومتر 30 جاده فریمان تربت جام جاده برات آباد 

) آگهی مزایده  فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین(

سازمان موقوفات ملك 
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ش�رکت توزیع نیروی برق استان خراسان ش�مالی در نظردارد ؛ انواع تیر چوبی 
اس��قاط زی��ر هش��ت مت��ر خ��ود را از طریق مزای��ده عموم��ي به فروش برس��اند. 
متقاضیان می توانند نس��بت به دریافت اس��ناد مزایده با توجه به ش��رایط ذیل 

اقدام نمایند.
* موضوع مزایده: فروش انواع تیر چوبی اسقاط زیر هشت متر

* مهل��ت، مح��ل دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد : از تاری��خ 1399/12/09 ت��ا تاری��خ 
1399/12/13 و مح��ل دریافت آن از طریق  س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www. Setadiran.ir خواهد بود.
*مبلغ خرید اسناد مزایده500.000 ریال میباشد

*تاریخ تحویل پاکتهای مزایده تا س��اعت 12:00 روز ش��نبه  مورخ 1399/12/23 و 
تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  13:00  همان روز می باشد.

*میزان تضمین شرکت در مزایده مبلغ 105,000,000 ریال می باشد که نحوه تهیه 
و ارائه آن در ش��رایط مزایده اعالم ش��ده اس��ت. به پیش��نهادهای فاقد سپرده 
وامض���اء , مش��روط , مخدوش  و پیش��نهاداتی ک��ه بعد از انقض�اء م��دت مقرر در 
فراخوان واص�ل می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. س��ایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
* متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر با شماره 
  WWW.SETADIRAN.IR :تلف��ن 31777413.10-058 تماس یا به آدرس اینترنت��ي

مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی شماره 99/306 - نوبت دوم

* روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی* 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظ�ر دارد امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجن�د و طبس  را  به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ99/12/11 لغایت 

99/12/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد 

و پیشنهادات
تاریخ 

بازگشایی

راهبری و نگهداری تجهیزات و تاسیسات 
مکانیکی،برقی، انجام امور نظافتی اماکن و 

ترمینال ها، نگهداری فضای سبز
 فرودگاه های استان خراسان جنوبی
 )بیرجند و طبس(، حفاظت فیزیکی 

سایت تقی قنبر و خدمات اطالعات پرواز  
فرودگاه شهید کاوه بیرجند

تا ساعت 2099004800000003753/000/00012:30
99/12/2699/12/27

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد والزم است پاکت )الف( عالوه بر 
بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد 

مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.درج امضاء الکترونیکی الزامی می باشد.                                                        شناسه آگهی: 1102144

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی
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کارت ماش���ین وبرگ سبز خودروی پراید مدل 1377 
رنگ س���فید ش���یری به ش���ماره انتظام���ی 191 ن 88 
ایران 12  ش���ماره موتور 00095677 و شماره شاسی 
S1412277577046 به مالکیت حس���ن صادقی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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هر مدرسه یک کتابخانه
یک: سال هایی که دانش آموز ابتدایی بودم، در مدرسه ما تعداد کمی س

کتاب غیردرسی هم پیدا می شد و می توانستیم آن ها را برای خواندن قرض 
بگیریم. در آن سال ها در حوزه کتاب خوانی من فعالیتی بیشتر از این را 
از وضعیت حال  باشد.  کتاب خوانی  و  کتاب  ترویج  آن  که هدف  ندیدم 
حاضر آموزش و پرورش در حوزه کتاب و کتاب خوانی و ترویج کتاب هم 
صدای خاصی به گوش نمی رسد که آدم را به بحث کتاب خوانی در مدارس 
دلگرم کند و این جای تأسف و تأمل فراوان دارد. باید پرسید وقتی قرار 
است کودکان را از کودکی عالقه مند به کتاب و کتاب خوانی بار بیاوریم، 
در نهادی مثل آموزش و پرورش که بخش عظیمی از کودکان کشورمان 
ساعت های زیادی از وقتشان را در مدارس می گذرانند در این باره چه کار 

جدی ای صورت گرفته است؟ 
دو: من در این سال ها در قالب دیدار با مخاطبان کتاب هایم به شهرهای س

زیادی سفر کرده ام. در این سفرها، گاهی هم به مدارس دعوت شده ام. 
آنچه در این دیدارها برایم جالب بوده عالقه طیف وسیعی از دانش آموزان 
به بحث کتاب و کتاب خوانی است. یعنی در همین روزگاری که از سرانه 
چگونه  که  دیــده ام  بارها  من  می زنیم  حــرف  کتاب خوانی  و  کتاب  پایین 
تعدادی دانش آموز حوصله کرده اند و با همدیگر از شعر، داستان و کتاب 
حرف زده ایم. این نشانه خوبی است که می توان بر پایه آن اتفاق های خوب 

و ارزشمندی را رقم زد که تا به حال اتفاق نیفتاده است.
که س می شناسم  از کشورمان  در جاهایی  کتاب  دوستدار  تعدادی  سه: 

دربــاره  جالب  نکته  می کنند.  تالش  کتاب خوانی  و  کتاب  بــرای  عاشقانه 
این گونه آدم ها این است که بدون اینکه نگاهشان به بودجه های دولتی 
باشد، کارشان را گاه فقط با چند جلد کتاب شروع کرده اند و حاال شده اند 
از این چهره ها  تا آنجا که یکی  چهره هایی مطرح در حوزه ترویج کتاب 
یعنی عبدالحکیم بهار که بهورز روستای »رمین« شهرستان چابهار است 
و مروج کتاب و کتاب خوانی، نامزد جایزه جهانی »آسترید لیندگرن« یعنی 
دومین جایزه گران ادبیات در جهان شده است. فکر می کنم نهادی مثل 
تا  باشد  بهار داشته  الگوهایی مثل عبدالحکیم  باید  پــرورش  و  آمــوزش 
بتواند تحولی در بحث کتاب و کتاب خوانی مدارس ایجاد کند نه اینکه با 
مدیرانی روبه رو باشیم که ندانند کتاب و کتاب خوانی غیر درسی می تواند 
باید هر مدرسه  تأثیری بر زندگی کودکان و نوجوانان داشته باشد.  چه 
این کشور یک کتابخانه داشته باشد و البته در کنار هر کتابخانه یک 
آدم عاشق هم باشد تا بتواند پیوندی مبارک بین بچه ها و کتاب برقرار 
کند. این را هم بگویم روزی که عبدالحکیم بهار کتاب هایش را به مدرسه 
روستایشان برده بود تا آن ها را به مدرسه اهدا کند، مدیر مدرسه کتاب ها 

را قبول نکرده بود چون معتقد بود بچه ها باید درس بخوانند!
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احتمال افزایش ۵0درصدی یارانه زمستانه کتاب  علیرضا اسماعیلی، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره میزان یارانه زمستانه کتاب، گفت: برای این دوره از طرح های فصلی فروش 
کتاب مبنا را بودجه 4 میلیارد تومانی در نظر گرفتیم اما در صورتی که این طرح با استقبال مواجه شود می توانیم یارانه را تا سقف ۵0 درصد افزایش دهیم. زمانی که یارانه به طرح فصلی اختصاص پیدا می کند 

زمینه ای فراهم می شود که خریداران به سمت کتاب فروشی ها سوق داده شوند و این موضوع به اقتصاد نشر فعاالن این حوزه کمک می کند.

 چه شد که به حوزه محیط زیست عالقه پیدا کردید  س
و خواستید در خلق آثارتان به این حوزه توجه کنید؟

 از دوران کودکی عالقه مند به حیوانات بودم و همیشه 
مستندهای حیات وحش را می دیدم و مجذوب زیبایی 
خارق العاده شان می شدم. اثر »ببر در آب« نشأت گرفته 
از همان عالقه ام بود، با خلق همین اثر تصمیم گرفتم 
زبــان هنر،  با  بتوانم  که  وارد حــوزه حیات وحش شــوم 
زیبایی این حیوانات را به تصویر بکشم و به بقیه عرضه 
کنم. سعی می کنم با هنر نقاشی آنچه لذت می برم را 
به مخاطبم منتقل کنم و با تصویر کردن زیبایی های 
جهان روی بوم نقاشی به نوعی این زیبایی را به منازل 

مردم ببرم. 
هستند.  مرتبط  به هم  حیات وحش  و  زیست  محیط 
چرخه ای که در محیط زیست قرار دارد، همه حیوانات 
و گیاهان و حتی ما انسان ها را به هم مرتبط کرده و اگر 
از این سیستم ها وجود نداشته باشد،  به نوعی یکی 

چرخه محیط زیست ما حتماً به خطر می افتد.

 از چــه زمــانــی احــســاس کــردیــد اســتــعــداد نقاشی  س
دارید؟

 همه ما ذوق هنری و استعدادی داریم که باید کشف 
شود و پرورش پیدا کند و حمایت شود، خوشبختانه 
پدر و مــادرم استعداد و عالقه مرا به این هنر متوجه 
شده بودند و سعی کردند استعداد مرا پرورش دهند 
و این نیز خیلی مهم است که از فرصت هایمان خوب 

استفاده کنیم. 

اثر »ببر در آب« چگونه خلق شد و چطور مورد  س  
توجه جهانی قرار گرفت؟

 در سایت های خارجی دنبال نقاشی منظره بودم، ولی 
وقتی عکس ببر را در آب دیدم نگاه و حالت حیوان نظر 
مرا جلب کرد، رنگ نارنجی و آبی که اطراف ببر است 
در دایره رنگ دو رنگ مکمل هم هستند و ناخودآگاه ما 
همیشه به سمت این رنگ های مکمل می رود، در تمام 
آثار فاخر دنیا این رنگ های مکمل گنجانده شده است. 
تضاد گرمی و سردی و تضاد رنگ های مکمل که این 
رنگ ها دارند، همه از نظر حسی به انسان ها به صورت 
ناخودآگاه منتقل می شود در حالی که علم همه این ها 

وجود دارد. عالوه بر اینکه این عکس حس خوبی به 
انسان می داد، از نظر رنگ بندی هم کامالً حرفه ای بود و 
این سبب شد تا من این عکس را انتخاب کنم و از وادی 
منظره خارج شوم. کشیدن این اثر حدود یک ماه ونیم 
تا دو ماه طول کشید و پس از این اثر بود که سایر آثارم 

هم در حوزه حیات وحش خلق شدند.
مراحل تولید اثر »ببر در آب« را در صفحه شخصی ام 
به اشتراک گذاشتم، از این اثر من استقبال شد و آن را 
با نام خودم و نام اثر در صفحات خودشان به اشتراک 

فضای  در  آب«  در  »ببر  صــورت  ایــن  بــه  و  گذاشتند 
و  این میان یک سایت هنری  مجازی دیده شد.  در 
به  نزدیک  پیش  حــدود سه سال  خارجی  تخصصی 
100 اثر از آثار هنرمندانی که هایپررئال کار می کردند را 
برای معرفی گذاشته بود، این سایت اثر »ببر در آب« 
من را نیز با نام و نشان خودم جزو 100 اثر قرار داده 
کامل  را  هایپررئال  کردم سبک  همواره سعی  بود.من 
انجام دهم، این سبک دقت باال می خواهد، تمام اصول 

آن را سعی می کنم رعایت کنم تا اثر حرفه ای شود. 

بــه حیات وحش  س زیــســت  مــیــان محیط  از  چــطــور   
عالقه مند شدید؟

کنم  نقاشی  انقراض  در حال  از حیوانات   می خواهم 
زبان  نظرم  به  کنم،  معرفی  هنر  با  را  ایــن حیوانات  تا 
تصویر بسیار گویاست و هنرمند می تواند با هنرش از 
محیط زیست و این حیوانات حمایت کند. هنرمند هم 
ما هنرمندان حفاظت  وظیفه همه  انسان است  یک 
از محیط زیست است با هر حرفه و شغلی که داریم. 

متأسفانه ببر و شیر ایرانی منقرض شده و ما تصویر 
نبوده،  امکاناتی  زمــان  آن  در  نداریم،  آن هــا  از  درستی 
زیست  تــالش محیط  با  زیبا  گونه های  ایــن  امــیــدوارم 
حفظ شوند، هدفم همین است که این آثار را با سبک 

هایپررئال بکشم.

 آیا می شود از راه هنر ارتزاق کرد؟ س
ارتــزاق کرد، کسی که کار هنری انجام   حتماً می توان 
می دهد اول به دلیل عالقه اثری را خلق می کند، البته 
هنرمندان به خاطر پول وارد عرصه هنری نمی شوند. 
اما همیشه از هنر درجه یک استقبال می شود. آثار من 
همیشه به فروش رفته هم در داخل کشور و هم خارج و 
البته من هنرجویانی هم داشته ام که از راه تدریس هنر 

هم توانسته ام کسب درآمد  کنم.
نقاشی کمتر  کرونا سفارش های  دلیل شیوع  به  البته 
شده، اما فضای مجازی می تواند محیط بسیار خوبی 
ــار هنری  بـــرای ارائـــه کــارهــا و بــه نمایش گــذاشــتــن آثـ
باشد. در حال حاضر نسل جوان از این فضا بیشتر 
استقبال می کنند چون علم این کار را دارند و بسیاری از 

هنرمندان آثارشان را در این فضا به نمایش گذاشتند.

 درباره »زنبور خور« که بازهم در فضای مجازی مورد  س
است،  گرفته  قرار  هنری خارجی  استقبال سایت های 

بگویید.
پرندگان  اسم  به  هستند  پرنده هایی  من  اثر  آخرین   
زنبورخور که با تماشای عکسی از سید بابک موسوی 
با تکنیک رنگ و روغن کشیده ام. در این تصویر تالش 
کنار  در  را  انقراض  در حال  پرنده های  کــردم مجموعه 
گربه سانان نقاشی کنم. االن هم در حال نقاشی یک 

شاهین هستم.

گفت وگو با بانوی نقاشی که آثارش در فضای مجازی با استقبال جهانی روبه رو شده است 

حفاظت هنری  از محیط زیست

annotation@qudsonline.ir

تأمل 

 عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر و روزنامه نگار

 مهدیه قمری  هایپررئالیسم به سبکی از نقاشی و مجسمه سازی اطالق می شود که در آن هنرمند به 
صورت کامالً واقع گرایانه و با الهام از یک تصویر یا عکس، اثری بسیار دقیق و واقعی را ثبت می کند. مریم 
نایب رزمگاهی، یکی از هنرمندان جوانی است که با ورودش به این سبک از نقاشی شور و شعفی تازه 
در قلب دوستداران حیات وحش ایجاد کرده او که عالقه مند به حیات وحش و محیط زیست است، قصد 
دارد مجموعه آثاری با موضوع پرندگان و گربه سانان در حال انقراض را خلق کند. تابلو »ببر در آب« این 
هنرمند ایرانی با واکنش های مثبتی از جانب سایت ها و جامعه هنری و بسیاری از سایت های بین المللی 
معتبر و مطرح حیات وحش همراه بود.  در نهایت سایت FurySmile این اثر را به عنوان یکی از 100 نقاشی 
هنری برجسته در کل دنیا معرفی کرد. پس از اثر »ببر در آب« به تازگی نقاشی »پرندگان زنبورخور« در 
فضای مجازی شهرت بسیاری پیدا کرده است. استقبال از این اثر، سبب شد تا با مریم نایب رزمگاهی 

به گفت وگو بنشینیم که می خوانید: 

ع 9
91
24
92

شرایط ردیف 
مساحت 6دانگپالک ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکپرداخت)گروه(

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  )متر مربع (

210سهم مشاع از600سهم 5759الف1
یکباب منزل مسکونی

مشهد-بلواراحمداباد-خیابان 
اعیان درسه طبقه زیرزمین،همکف وطبقه اول-73.500.000.000باوضع موجود6387234500507ابوذرغفاری29 پالک 193

32250199نماسنگ-گرمایش پکیج-دارای امتیازات اب ،برق وگاز

 3.53دانگ مشاع از 6 دانگ 4489الف2
52520120فروش با وضع موجود 1.500.250.000باوضع موجود131078190130تربت جام - خ میرقوام الدین 16 یک باب منزل مسکونی

دوسهم مشاع ازنه سهم عرصه 3647ب3
45221088فروش با وضع موجود 1.008.248.500باوضع موجود.2992881جوین-روستای حاجی آبادبزازیواعیان خانه وباغچه

8191.87سهم مشاع از 18235 5929ب4
سهم مشاعی یکباب مرغداری-دارای ساختمان 1.749.487.255باوضع موجود3421518241283کوهسرخ-روستای خضر بیگسهم ششدانگ یکباب مرغداری

55824343وامتیازات آب وبرق

جغتای-خیابان انقالب -انقالب 2 ششدانگ یکباب منزل مسکونی 5605الف5
اعیان شامل همکف و طبقه اول -آجر سه سانتی-دارای 8.500.000.000باوضع موجود30805254353پالک 5

45622392امتیازات شهری

2,34  دانگ از ششدانگ یک 1948ب6
واحد مرغداری

درگز-جاده پرکند-ضلع غربی 
دارای ساختمان کارگری ونگهبانی-سالن انبار دان 18.720.000.000باوضع موجود2124284726200-روستای سنگبر-مرغداری پاک

46223181و4سوله پرورش-گازوبرق صنعتی وچاه آب

36580909دارای امتیازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 20 سال2.400.000.000باوضع موجود13316802200چناران -روستای قزلکنششدانگ یکباب منزل مسکونی4788الف7

 2.609دانگ مشاع از ششدانگ  1372الف8
مشتمل بر دو طبقه  مستقل  )همکف و زیر زمین (  4.220.000.000باوضع موجود97625968380چناران-روستای  رادکانیکباب منزل  مسکونی روستایی

46128841می باشد که قدر السهم بانک 420.8متر مربع می باشد 

55222622فروش با وضع موجود 8.744.907.000باوضع موجود547291000824کاشمر-اراضی جردوی-شهرک صنعتیقرارداد جانشینی  5453ب9
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9478 فیلم برداری سریال »شهید باکری«  دوشنبه 11 اسفند 1399 17 رجب 1442 1 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره

به آبادان رسید
ســـریـــال هفت  ــرداری  ــم بـ ــلـ ــیـ فـ
به  بـــاکـــری«  »شــهــیــد  قسمتی 
ــادی حــجــازی فر  ــی هـ ــارگــردان ک
و تــهــیــه کــنــنــدگــی ابــوالــفــضــل 
صفری بعد از پایان فیلم برداری 
بخش های شهر تهران و ارومیه 
ــادان آغـــاز شـــد، پــس از  ــ در آبـ
ــرداری ارومـــیـــه و  ــم ب ــل ــی اتــمــام ف
زنجان گروه تولید شهید باکری 

مشغول ضبط سکانس های جبهه شده اند.
به گزارش میزان سریال هفت قسمتی شهید باکری به برهه خاص 
پــردازد،  می  همراهانش  و  شهید  ایــن  شهادت  تا  زندگی  از  زمانی 
سریالی که در آن هر قسمت از اثر به یکی از همراهان شهید باکری 

می پردازد.

آتش تقی پور: 

بدون شک واکسن ایرانی کرونا را می زنم
فیلم  بــازیــگــر  تــقــی پــور  ــش  ــ آت
ــروج گــفــت: اگــر  ســیــنــمــایــی خــ
شود  آغاز  واکسیناسیون  روزی 
کرونا  واکــســن  هــم  مــن  طبیعتاً 
خواهم زد، البته واکسن داخلی 
و ایرانی کرونا برای من در درجه 
قــرار بر  اگر  قــرار دارد و  اولویت 
واکسیناسیون شود بدون شک 
ایــرانــی کــرونــا را تزریق  واکــســن 

در  خود  فعالیت های  آخرین  دربــاره   وی  میزان  از  نقل  به  می کنم. 
بنا  و  شده  خطرناک  به شدت  کرونا  بیماری  گفت:  بازیگری  عرصه 
به چیزی که می شنویم نوع جدید آن خطرناک تر است پس ترجیح 

می دهم تا وقتی که بیماری تمام نشده در کاری بازی نکنم.

استقبال از»تام و جری« در دوران کرونا
فیلم الیو اکشن »تام و جری« که 
به تازگی در آمریکا اکــران شده، 
هفته  در  پــرفــروش  فیلم  دومین 
گیری  همه  دوران  در  ابــتــدایــی 
کرونا می شود. به نقل از ددالین، 
ــو اکشن »تـــام وجــری«  فیلم الی
محصول کمپانی برادران وارنر با 
فروش ۴میلیون دالری که در روز 
جمعه رقم زده انتظار می رود که 

در گیشه سه روزه پایان هفته نیز در مجموع ۱۲.۵ میلیون دالر بفروشد 
که یکی از بیشترین افتتاحیه ها را رقم بزند. این اثر به صورت همزمان در 
سینما ها و شبکه HBO Max منتشر شده است. این رقم فروش سه روزه 
انیمیشن »غارنشین ها ۲« که ۹.۷ میلیون دالر بود را پشت سر می گذارد. 

طبق آمار، ۴۶ درصد از بینندگان این فیلم زیر ۱۷ سال بوده اند.

پویانمایی ایرانی به لحاظ کیفیت در جهان اسالم پیشتاز است، اما به درخشش در جشنواره ها بسنده کرده است   

به بازار جهانی انیمیشن فکر کنیم

خـــبر

تلویزیون خانه من استا   امیر مهدی ژوله فیلم نامه نویس و بازیگر سینما و تلویزیون در جدیدترین اظهار نظر خود درباره کار با تلویزیون و سریال جدیدش نوشت: »تلویزیون خونه من بوده.خونه بهترین 
خاطرات من.چه اون روزی که برره و مرد هزارچهره و در حاشیه و ...براش می نوشتیم، چه اون روزایی که دورهمی و دیوار به دیوار بازی می کردم و چه خندوانه و استنداپ و اون مهر تکرار نشدنی که از شما گرفتم. 

رابطه ما و تلویزیون در دوره ای پر از دلخوری و گالیه و ناراحتی شد که قطعاً بخشی از اون به خاطر بعضی بی توجهی ها یا قصور من بوده. حاال قراره به جای تکرار اون روزها و اتفاقات تلخ باز هم با هم کار کنیم«.

 زهــره کهندل  شبکه رســانــه ای بریتانیایی بی بی سی به 
دنبال محدودیت پخش کارتون های آمریکایی است تا از 
سبک زندگی بریتانیایی کودکان در مقابل هجوم سبک 
زندگی آمریکایی حفاظت کند. محمد سرشار مدیر شبکه 
پویا با اشــاره به این موضوع در توییتی نوشت: سیاست 
سال  پنج  آمریکایی،  پویانمایی های  پخش  محدودسازی 
است در شبکه کودک اجرا می شود و تالش شده سبک 

زندگی اسالمی-ایرانی نمود بیشتری داشته باشد.
قالب  در  ایرانی  انیمیشن های  تولید  اخیر،  دهه  در یک 
خلق  بــا  توانسته  و  اســت  گرفته  رونـــق  ســریــال  و  فیلم 
را در  قــصــه هــای جـــذاب، جــای خـــودش  و  شخصیت ها 
ساله  هشت  فعالیت  کند،  باز  هم  سینمایی  سالن های 
عرصه سرعت  این  تولیدات  نهضت  به  هم  پویا  شبکه 
بخشیده و موتور استودیوهای پویانمایی سازی را روشن 
کرده است، اما پرسش اینجاست که با وجود این رونق، 
تولیدات انیمیشن ما پاسخگوی نیاز داخلی است و اصالً 
نگاه صرف به بازار داخلی در این باره، نگاه درستی است؟ 
محمد امین همدانی، کارگردان و تهیه کننده پویانمایی 
باره به خبرنگار ما می گوید:  این  »فهرست مقدس« در 
محدویت هایی  کیفیت  لحاظ  از  همیشه  مــا  تولیدات 
آن ها  کنند،  رقابت  هالیوودی  آثــار  با  نتوانسته  و  داشته 
با  سریال  تولید  حــال  در  نتفلکیس  همچون  بستری  با 
کیفیت های سینمایی هستند که عرصه رقابت را خیلی 
سخت تر می کند، اما فارغ از این ها، کمیت هم اهمیت 

دارد و حجم تولیدات ما هم کم است.
او اضافه می کند: شبکه کودک با حمایت هایی که از زمان 
و نحوه پخش تولیدات داخلی دارد، می تواند موجب بهتر 
دیده شدن یک انیمیشن ایرانی شود، اما حجم تولیدات 
که  دیگر  شرکت  چند  و  صبا  مرکز  اســت.  پایین  بسیار 
تولیدات سریالی پویانمایی دارند، شاید ۱0 تا ۲0 درصد زمان 
شبکه کودک را با تولیدات داخلی پر کنند و حدود 80 تا۹0 
درصد متریال قابل پخش برای کودکان، تولیدات خارجی 

است. 
لزوماً  باشیم  انتظارداشته  اینکه  انیماتور  این  گفته  به 
صدا و سیما به خاطر پخش کردن تولیدات باید خریدار 
ــار و ســفــارش دهــنــده بــاشــد، ممکن اســت بــه عنوان  آث
راه حل اولیه که در سال ۷۲ منجر به تأسیس مرکز صبا 
یک  اما  ببرد  باال  را  تولیدات  و حجم  باشد  موفق  شد، 

راهکار درست و اصولی نیست.

 ضرورت نگاه جهانی»
 به تولیدات انیمیشن

تأکید  ــا  ب انیمیشن  خــانــه  پیشین  مــدیــر 
ــود چــرخــه اقــتــصــادی بــرای  بــر اهمیت وجـ
انیمیشن خاطرنشان می کند: در این چرخه، 
خلق  را  شخصیتی  مــی تــوانــد  پــویــانــمــایــی 
کند و از صدا و سیما برای عرضه و تبلیغ 
استفاده کند تا بتواند در فروش محصوالت 
باعث  ایــن چرخه  موفق شــود.  جانبی اش 
افزایش کیفیت و کمیت تولیدات انیمیشن 
می شود چون بازار پیدا می کند، در حالی که 
افزایش حجم سفارشات مثل یک مسکن 
ــه صــورت  مــوقــتــی عــمــل مــی کــنــد، شــایــد ب
مقطعی جــواب دهد اما در طوالنی مدت 
بــاعــث انــحــصــاری شــدن تــولــیــدات و افت 
کیفیت می شود، در حالی که ورود به بازار 
رقابتی منجر به رشد و شکوفایی این هنر 

صنعت می شود. 
همدانی درباره اینکه آیا در تولید سریال های 
انیمیشن هم به اندازه فیلم های انیمیشن 
تاکنون  قدرتمند عمل می کنیم؟ می گوید: 

سریال های موفقی هم تولید شده است مثالً تهیه کننده 
در  مــی شــود،  پــویــا پخش  از شبکه  کــه  کــارتــون »ببعی« 
حال تولید پویانمایی سینمایی این کارتون است؛ چون از 
بود. سریال های  پربیننده خردساالن  و  موفق  سریال های 

موفق دیگری هم داشتیم مانند »اتل متل 
یه جنگل«، »حسنا کوچولو« یا »تندر« که 
بوده اند.  کودکان  محبوب  کارتون های  جزو 
بیفتد،  اتــفــاق  می تواند  هــم  مــاجــرا  عکس 
مثالً ما بعد از تولید فیلم سینمایی »پسر 
دلفینی« سریال آن را هم تولید خواهیم کرد، 
اما منحصر به پخش از تلویزیون نیست و 

بنا داریم که پخش بین المللی شود. 
او یکی از ویژگی های خوب پویانمایی را این 
می داند که محدود به مرز و زبــان خاصی 
نیست و می افزاید: در تولید انیمیشن باید 
نگاه جهانی به محصول داشت، اتفاقاً یکی 
از خألها در سفارش های داخلی این است 
می داند  سفارش  داخلی  مصرف  بــرای  که 
ــرای مصرف  ــت، بــایــد بـ و ایـــن اشــتــبــاه اسـ
بین المللی سفارش داد تا حرفمان را جهانی 
بزنیم؛ زیرا انقالب کردیم تا برای دنیا حرف 
بزنیم، انقالب ما یک انقالب فرهنگی است 
و پیام دارد. بستری همچون انیمیشن که 
برای  دنیاست، فرصت خوبی  امــروز  زبــان 

صدور پیام انقالب اسالمی است. 
تهیه کننده پویانمایی »پسر دلفینی« با تأکید بر اینکه 
امروز میدان نبرد، میدان رسانه است، خاطرنشان می کند: 
و  کمتر  حساسیت  بــاال،  نفوذ  عمق  دلیل  بــه  انیمیشن 
فرامرزی بــودن، راهبردی ترین ابــزار ما در جنگ رسانه ای 

است، به همین دلیل باید نگاه فراملی به آن داشت. 

عرض اندام در بازار فروش جهانی»
همدانی با بیان اینکه نگاه برون مرزی در مدیران فرهنگی 
ما کمتر وجود دارد، عنوان می کند: تمام تالش ما این است 
که بگوییم به نفغ انیمیشن ساز و مصرف کننده است 
کننده  تهیه  اختیار  در  را  سفارش  حقوق  از  بخشی  که 
قرار بدهند تا او به فروش خارجی امیدوار باشد، کیفیت 
تولیداتش را بهتر کند، برای فروش آن محصول در بازار 
بازار  وارد  قــدرت  با  بتواند  و  ارزآوری کند  جهانی بجنگد، 

رقابتی بین المللی شود.
ــت که  مـــدیـــر پــیــشــیــن خـــانـــه انــیــمــیــشــن مــعــتــقــد اســ
دیگر  تــولــیــدات  بــا  مقایسه  در  ایــرانــی  پویانمایی های 
کشورهای جهان اسالم پیشتاز است و می گوید: برخی از 
کشورهای ثروتمند جهان اسالم برای تولید انیمیشن از 
نیروهای خارجی استفاده می کنند، در حالی که تولیدات 
ایرانی از باب کیفیت نسبت به دیگر کشورهای جهان 
اسالم در صدر قرار دارد. البته کشورهایی مانند مالزی و 
اندونزی محل حضور برخی شعبه های کمپانی های بزرگ 
تولید  خط  مثل  کارشان  اما  اند،  بوده  سازی  انیمیشن 
گونه  ایــران، مؤلف  تولیدات  مونتاژی است، در حالی که 
است و در این حوزه با اختالف زیادی از دیگر کشورهای 

جهان اسالم جلو هستیم.
او تأکید می کند: البته این به تنهایی، حسن نیست بلکه 
باید بتوانیم محصوالتمان را در بازار جهان اسالم عرضه 
ــواری اســـت؛ چــون شــرکــت هــای پخش  ــار دشــ کنیم کــه ک
بین المللی ما ضعیف هستند و یکی از دالیل این ضعف، 
پرهزینه بودن تبلیغات با توجه به نرخ باالی ارز در کشورمان 
است. همدانی با اشاره به درخشش انیمیشن های ایرانی  
در جشنواره های معتبر جهانی می گوید: این موضوع کافی 
نیست و باید بتوانیم بازار فروش جهانی را بدست بیاوریم. 
برنده نهایی کسی است که در بازار فروش جهانی موفق 

شود. 
او یادآور می شود: با تقویت رسانه های برخط، نگاه مدیران 
به توسعه انیمیشن می تواند امیدبخش تر شود اگرچه نیاز 
است که مسئله کشور ما در موضوع کپی رایت حل شود 
تا بتوانیم در بازار جهانی، جای خودمان را باز کنیم؛ چون 
ایجاد چرخه اقتصادی به نفع تولید انیمیشن است نه 

سفارش مستقیم و انحصاری.

برخی از کشورهای 
ثروتمند جهان اسالم 
برای تولید انیمیشن 
از نیروهای خارجی 
استفاده می کنند، در 

حالی که تولیدات 
ایرانی از باب کیفیت 

نسبت به دیگر 
کشورهای جهان اسالم 

در صدر قرار دارد

بـــــــرش
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 ش��رکت صنایع غذایی کوثر به چین س��امین تابع س��ازمان اقتصادی کوثر در نظر 
دارد ب��ا رعای��ت مفاد آئین نام��ه معامالت از طریق مناقصه  عمومی ،  س��اخت خط 

تولید کنسروجات ، به شرح ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.
مدت اجرا واحد مقدار شرح کاال ردیف

60 روز کاری   دستگاه  1 شن گیر وبا البر 1

“ “ 6 مخازن خیساندن با شاسی 2

“ “ 1 باالبر جهت انتقال به بالنچر 3

“ “ 1 بالنچر غربالی 4

“ “ 1 سرد کن بعد از بالنچر 5

“ “ 1 سورت 6

“ “ 1 پر کن لوبیا 42 نازله 7

“ “ 1 پر کن روتاری سس 24 نازله 8

“ “ 2 اتو کالو افقی فوالدی 9

“ “ 4 گاری اتوکالو استیل 10

“ “ 18 سبد اتو کالو 11

دریافت اسناد ارزیابی ازتاریخ درج آگهی به مدت دو روز از محل سایت اینترنتی 
http://saminfood.ir  قابل دریافت می باشد.

تاری��خ و مح��ل تس��لیم پ��اکات ارزیاب��ی کیف��ی و مناقص��ه: پای��ان وق��ت اداری 
1399/12/15به آدرس مش��هد ، بلوارسجاد – خیابان  یاسمن 2- پالک 85 – طبقه 
2- واح��د 3 – تلف��ن : 09120823420  مدی��ر فنی بازرگانی آقای هاش��می تحویل 

نمایند .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام)نوبت دم( شرکت پخش 

سراسری توسعه آرمان گلریز)سهامی خاص(
به شماره ثبت 489761و شناسه 

ملی14005745897
 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
ش��رکت پخ��ش سراس��ری توس��عه آرم��ان 
گلریز) س��هامی خاص ( ثبت شده به شماره 
مل��ی14005745897  شناس��ه  و   489761
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان س��هام )نوبت دوم( که 
در روز ش��نبه  1399/12/23 راس س��اعت 
:تهران-ش��ادآباد- نش��انی  ب��ه  عص��ر   17

وثوقی-خیاب��ان  فری��دون  ش��هید  خیاب��ان 
مختاری-پالک29-طبقه  حس��ینعلی  ش��هید 
برگ��زار  همکف-کدپس��تی1371913335 
م��ی گردد، حضور بهم رس��انند. علت دعوت 
دوم نیز عدم حد نصاب جلسه مجمع عمومی 
فوق الع��اده صاحب��ان س��هام در نوبت اول 

مورخ 1399/12/10 می باشد.
 دستور جلسه :   

1-تغییر محل نشانی قانونی شرکت 
2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی فوق العاده باشد. 
ع هیئت مدیره  9

91
24
95

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت خدمات مسافرت 

هوایی گشت آذین سیر-سهامی خاص
 به شناسه ملی 10340062540
 و به شماره ثبت 2775 شهرکرد

 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ی��ا 
دع��وت  ش��رکت  قانون��ی  نماین��دگان 
می گردد. در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
که در روز ش��نبه م��ورخ 1399/12/23 
راس س��اعت 10 صب��ح در محل ش��رکت 
واقع در فارس��ان خیابان ش��هید رجایی 
نبش خیابان امامزاده تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1. انتخاب اعضای هیئت 
مدی��ره 2.انتخاب بازرس��ین 3.انتخاب 
روزنام��ه 4.حق امضاء 5. تعیین س��مت 

مدیران
ع رئیس هیئت مدیره 9

91
23
66

ب�ه ش�ماره   تانک�ری  ش�هرداری س�رخس در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی خری�د قی�ر70*60 
2099090892000019را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از 
طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت ) س�تاد ( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . بدینوسیله 
از ش�رکتهای واجد ش�رایط مورد تایید مرکز تحقیقات راه ، مسکن وش�هر سازی دعوت می گردد 
جهت ش�رکت در مناقصه ودریافت اسناد به سایت مزبور مراجعه نمایند . ضمنا هزینه درج آگهی 

در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ11 /99/12

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 08:00  روزدوشنبه تاریخ 99/12/11
مهلت ارائه پیشنهاد ساعت 09:00 روز   شنبه تاریخ 99/12/23
بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز   شنبه تاریخ 99/12/23

جهت اطالعات بیش�تر با ش�مار ه تلف�ن05134522554 داخلی   106 تم�اس حاصل فرمایید ودر 
خصوص اس�ناد مناقصه وارائه پاکت ها به آدرس خراس�ان رضوی شهرستان سرخس بلوار سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی حاشیه میدان امام خمینی )ره( شهرداری سرخس اقدام نمایند . 

آگهي مناقصه عمومي  يک مرحله اي) نوبت دوم (

/ع
99
12
45
0



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 واکسیناسیون VIP نخواهیم داشت  دوشنبه 11 اسفند 1399 17 رجب 1442 1 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9478 

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت در توییتر نوشت: هیچ تغییری در برنامه 
جامع واکسیناسیون کرونا اعمال نمی شود. به گزارش ایرنا، وی 
افزود: تزریق واکسن افراد مشمول فاز۱ تا نوروز انجام می شود 
و هیچ تغییری در اولویت بندی برنامه جامع واکسیناسیون 
کرونا اعمال نخواهد شد. VIP نخواهیم داشت، لطفاً تقاضا 

نفرمایید.

چرا مصوبه حذف کنکور مجلس بر زمین مانده است؟
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس و استاد دانشگاه به فارس گفت: مجلس در 
سال های گذشته حذف کنکور را تصویب کرده است، اما عمالً 
برخی از ناکارآمدی های مدیریتی و شاید برخی از فشارهای 
بیرون سبب شده تا مصوبه مجلس بر زمین بماند، اما اکنون 

وقت آن رسیده کنکور سروسامان بیشتری پیدا کند.

بعید است این وزارت علوم بتواند!
در  اســالمــی  شـــورای  نماینده مجلس  مــوســوی،  سیدعلی 
گفت وگو با فارس با بیان اینکه وضعیت کنونی کنکور مناسب 
نیست و باید تغییر کند، یاد آور شد: باید با یک روش مناسب 
استعدادهای خوب را شناسایی کرد، اما وزارت علوم موجود 
بعید است بتواند سازوکاری را طراحی کند که بتواند استعداد 

دانش آموزان را در نظر بگیرد.

 بدهی ۲هزار میلیاردی دولت 
به صندوق ذخیره فرهنگیان 

محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس به تسنیم گفت: در قانون بودجه ۱400 به دولت 
اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به صندوق ذخیره 
فرهنگیان را در راستای اجرای ماده 85 قانون برنامه ششم به 
چهار روش تسویه کند. بدهی دولت به این صندوق حدود 

2هزارمیلیارد تومان است.

رزیدنت ها هر ماه چقدر حقوق می گیرند؟
زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس به 
برنا گفت: حقوق ماهانه رزیدنت ها به قدری پایین است که 
قابل گفتن نیست و آن ها ماهانه بین یک میلیون و 500هزار 
تا 2میلیون و 500هزار تومان دریافت می کنند.درآمد آن ها به 

قدری پایین است که زندگی خود را به سختی می گذرانند.

وکیل بودن کسب و کار نیست!  
جلیل مالکی، رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: متأسفانه فضای رسانه ای ایجاد شده 
که القا می کند کانون های دادگستری زیر کسب و کار رفته اند، 
اما وکالت به هیچ عنوان کسب و کار شناخته نمی شود، زیرا 
کار وکالت دادگستری مانند قضاوت است و هرگاه قضاوت 

کسب و کار شد، وکالت هم کسب و کار تلقی می شود.

دستچین

تهدید تحدید

ایجاد 180هزار شغل خانگی و کوچک در سال 99 بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در سال 99، 180هزار شغل خرد و خانگی در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، امیرحسین مدنی گفت: امسال ۶0هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به بهره برداری رسیده که ایجاد 180هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را 

به دنبال داشته است. وی افزود: بنیاد برکت تا پیش از امسال نیز اقدام به ایجاد 40هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور منجر به ایجاد 120هزار شغل در مناطق محروم و روستایی کرده بود. 

 اعظم طیرانی  گرایش خانواده های ایرانی به 
تک فرزندی در چند سال گذشته آینده کشور 
را به خطر انداخته و بحران جدی پیر شدن 

جمعیت را رقم زده است.
مادران در 25درصد کشور کمتر از نرخ جانشینی، 
فرزندآوری دارند و از 3۱ استان تنها سه استان 
بیشتر از حد جایگزینی بچه دار می شوند. بنابر 
اعالم گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱3۹8 در 
بیش از 80 درصد استان های کشور به ازای هر 
زن فقط 2/۱ فرزند به دنیا می آید.  براساس 
این آمــار، مــادران در استان های »سیستان و 
بلوچستان«، »خراسان جنوبی« و »خوزستان« 
در  ــادران  مـ و  فرزند  بیشترین  در ســال ۱3۹8 
اســتــان هــای »گــیــالن«،»الــبــرز«،»مــازنــدران«، 
»سمنان«،»تهران« و»مرکزی« کمترین فرزند را 

به دنیا آورده اند.
به این ترتیب مادران در 25درصد کشور کمتر از 
نرخ جانشینی، فرزندآوری دارند و از 3۱ استان 
تنها سه استان بیشتر از حد جایگزینی بچه دار 
می شوند و  میزان فرزندآوری کل در کشور به 

ازای هر زن در سن باروری ۱/7 فرزند است.

 رابطه توسعه یافتگی کشورها »
با نرخ باالی جمعیت آن ها

استاد  و  جمعیت شناس  کاظمی پور،  شهال 
به دالیــل کاهش  ما  با  دانشگاه در گفت وگو 
میزان موالید در ایران و جهان اشاره می کند و 
می گوید: براساس مطالعات جمعیتی، میزان 
ــاروری و موالید در گذشته خیلی باال بــوده و  ب
تفاوتی بین کشورهای جهان وجود نداشته، اما 
به مرور زمان عواملی مثل افزایش سطح سواد 
به ویژه سطح سواد بانوان، شهرنشینی، توسعه 
درمانی   – بهداشتی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
موجب کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ و میر 
اطفال شده است. البته در ابتدا این مسائل 
تأثیری در رشد جمعیت نداشته، چرا که به 
میزان موالید، میزان مرگ و میر نیز باال بوده، اما 
به مرور زمان که تعداد مرگ و میر کاهش یافته، 
میزان موالید نیز در ایران کاهش یافته است، 

اتفاق  این  از کشورها  درحالی که در بسیاری 
نیفتاده و بخشی از توسعه امروز این کشورها به 

دلیل نرخ باالی جمعیت آن هاست.
ادامــه می دهد: در کنار روند  دکتر کاظمی پور 
کاهش مرگ و میر و در پی آن موالید، عوامل 
دیگری نظیر افزایش سطح سواد بانوان، اشتغال 
آن ها در خارج از منزل و تغییر سبک زندگی 
موجب کاهش بـــاروری و نــرخ جمعیت شده 
است که البته این روند در کشورهای اروپایی 
آســیــای  کــشــورهــای  در  پــیــش،  ــال  سـ از ۱00 
جنوب شرقی از 40 تا 50 سال پیش و در کشور 
ما از دو دهه گذشته آغاز شده و هنوز ادامه 
دارد به طــوری که در بسیاری از کشورها نرخ 
جمعیت به زیر سطح جایگزینی یعنی کمتر از 
دو فرزند در هر خانواده رسیده و این روند در 
برخی از مناطق ایران نیز طی ۱0 سال گذشته 
رو به رشد بوده است. وی در خصوص دالیل 
کاهش  فرهنگی  و  اجتماعی  جامعه شناسی، 
ــادران ایرانی نیز می گوید: برخی  فــرزنــدآوری م
از دالیــل مربوط به شاخص های توسعه مثل 
افزایش سطح تحصیالت، افزایش سهم زنان 

در آموزش عالی، افزایش آگاهی های اجتماعی و 
افزایش اشتغال زنان خارج از خانه و... است، اما 
در کشور ما عوامل دیگری مثل تورم، مشکالت 
اقتصادی، به تأخیر افتادن سن ازدواج، چشم و 
همچشمی ها و ترویج اشرافی گری، روند کاهش 
ــاروری را با سرعت بیشتر و در مــدت زمان  بـ

کمتری رقم زده است. 

تبعات تک فرزندی و تغییر سبک زندگی»
صالح قاسمی، کارشناس تحوالت جمعیت، در 
خصوص دالیل کاهش فرزندآوری مادران ایرانی 
می گوید: دالیل کاهش فرزندآوری به دو بخش 
عمومی و کارشناسی تقسیم می شود که در 
بخش عمومی برخی از نخبگان جامعه را نیز 

دربرمی گیرد. 
وی ادامه می دهد: نگاه عمومی بیانگر این است 
که مسائل و مشکالت اقتصادی اصلی ترین 
دلیل کاهش فرزندآوری است که در واقع یکی 
از تأثیرگذارترین   متغیرهای اصلی تصمیم گیری 
زوج هــا برای فرزندآوری محسوب می شود، اما 
اقتصادی  به جز مسائل  کارشناسی  نگاه  در 

متغیرهای دیگری وجود دارد که در بیشتر مواقع 
از نگاه عمومی جامعه پنهان می ماند و نسبت 
به آن هــا غفلت شــده اســت که شامل تغییر 
نگرش عمومی به فــرزنــدآوری، تغییر فرهنگ، 
تغییر سبک زندگی و تغییر تعریف خانواده و 

جامعه از فرهنگ می شود.
»جنگ  پژوهشی  کتاب  مجموعه  نویسنده   
نگرش  وقــتــی  مــی افــزایــد:  جمعیت«  جهانی 
سرمایه  از  ــدآوری  ــ ــرزن ــ ف بــه  نسبت  جــامــعــه 
اجتماعی بودن به سربار بودن تبدیل شده و 
فرزندان به مصرف کنندگانی تبدیل شده اند که 
هیچ آورده، منفعت، مزیت، حسن و برکتی برای 
خانواده ندارند، تصمیم به کاهش فرزندآوری 
ــدآوری با  ــرزن توجیه مــی شــود، در حالی کــه  ف
برای  نیز  مزیت هایی  دشــواری هــایــش،  وجــود 
خانواده و جامعه دارد که اغلب در محاسبات 
زوج ها گنجانده نمی شود. بنابراین دالیل عمده 
کاهش فرزندآوری، رکود اقتصادی و تغییر نگرش 
عمومی به فرزندآوری و همچنین تغییر جایگاه و 
ارزش فرزندآوری است که دلیل دوم به مراتب از 

دلیل نخست نقش پررنگ تری دارد. 

جای خالی خواهر یا برادر برای فرزندان »
به گفته قاسمی، راهکار پیش رو برای افزایش 
فــرزنــدآوری ایــن اســت که در مرحله نخست 
جایگاه فرزند را به درستی در خانواده و جامعه 
تبیین کنیم و با ارائه تعریف و در واقع بازتعریف 
درســتــی از نقش فــرزنــد در خــانــواده، نگرش 
اسالمی  و  بومی  نگرش  و  اصـــالح  را  عمومی 
ایرانی را دوباره در خانواده بازگردانیم تا سهم و 
اثر مشکالت اقتصادی در کاهش فرزندآوری به 
حداقل برسد. وی با اشاره به اینکه در سال های 
اخیر خانواده ها و زوج های برخوردار که مشکل 
اقتصادی ندارند نیز به تک فرزندی روی آورده اند 
که این نشان می دهد نقش و سهم مشکالت 
اقتصادی در کاهش فرزندآوری اثر کمتری در 
مقایسه با مانع بزرگ تغییر سبک زندگی دارد. 
در حالی که فرزند در سبک زندگی شهری فعلی 
نیز یک سرمایه اجتماعی است واگرچه به لحاظ 
خانواده  برای  آورده ای  است  ممکن  اقتصادی 
نداشته باشد، اما آورده های معنوی بسیارجدی 
به همراه دارد و یکی از بزرگ ترین سرمایه های 
عاطفی خانواده محسوب می شود و اگر زوج ها 
نگاهی به آینده خانواده و خود داشته باشند 
متوجه خواهند شد نقش فرزندان خانواده در 
حمایت عاطفی و اجتماعی از والدین بسیار 
حائز اهمیت است و هیچ بهانه ای نمی تواند 
والدین توجیه و جای  بــرای  را  کمبود فرزندان 
خالی خواهر یا برادر را برای فرزندان جبران کند.

مــی دهــد: ضـــرورت دارد حوزه های  ادامـــه  وی 
ســیــاســت گــذاری کــشــور مــوانــع اقــتــصــادی را 
بــرطــرف ســازنــد و حــوزه هــای فرهنگی سبک 
تا  کنند  اصـــالح  را  نــگــرش جامعه  و  زنــدگــی 
بازتعریف  ــواده  خــان در  فـــرزنـــدآوری  اهمیت 
ــود، هــمــان طــور کــه ســایــر کــشــورهــای دنیا  شـ
اهمیت  به  خــود  جمعیتی  سیاست های  در 
بسیار  تجربه های  و  رســیــده انــد  فـــرزنـــدآوری 
ــد کــه مــا مــی تــوانــیــم  ــرده انـ مــوفــقــی کــســب کـ
و  آن هـــا  تجربه های  و  الگوها  از  اســتــفــاده  بــا 
بومی سازی این تجربه ها، تا حد امکان معضل 

جمعیتی را کاهش دهیم.   

کارشناسان در گفت وگو با قدس از دالیل و تبعات تک فرزندی می گویند

حذف تدریجی خاله و عمو از خانواده ایرانی 

محیط زیست

یک مدیرکل سازمان جنگل ها عنوان کرد

فرسایش حدود ۲میلیارد تن 
خاک در سال

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک 
آبــخــیــزداری  و  مــراتــع  ســازمــان جنگل ها، 
گفت: بهترین راهکار بــرای حفظ خاک و 
جلوگیری از فرسایش و لغزش زمین، توسعه 
آبخیزداری در کشور است.به گزارش ایسنا، 
هوشنگ جزی از فرسایش ساالنه حدود 
2میلیارد تن خاک در کشور خبر داد و اظهار 
کرد: بر اثر دو عامل آب و باد به  طور متوسط 
ساالنه ۱۶.4میلیارد تن فرسایش خاک ایجاد 
می شود و ایــن در حالی اســت که به  طور 
متوسط در اقلیم کشور) خشک و بیابانی( 
ما 700 تا یک هزار سال طول می کشد تا یک 

سانتیمتر خاک تشکیل شود.

خانه و خانواده

معاون نهاد رهبری در دانشگاه ها:

واسطه گری برای ازدواج 
دانشجویی فعال می شود

در  رهــبــری  نهاد  سیاسی  فرهنگی  مــعــاون 
دانشگاه ها از طراحی سایت همرسان خبر 
بــرای  واســطــه گــری  و  معارفه  آن  در  کــه  داد 

ازدواج دانشجویی صورت می گیرد.
حجت االسالم علی تقوی در گفت و گو با 
مهر گفت: مدیریت خانواده و ازدواج نهاد 
حال  در  دانشگاه ها  در  رهبری  نمایندگی 
برای  اســت.  خصوص  ایــن  در  برنامه ریزی 
اینکه مخاطب ما فقط دانشجویانی نباشند 
بـــرای کل  ــد، یــک سایت  ــرده ان کــه ازدواج ک
دانشجویان کشور طراحی می شود تا پیش 
به  ازدواج  از  پس  و  ازدواج  ازدواج، حین  از 

دانشجویان مشاوره دهد.

آموزش

دستیار ویژه وزیر علوم:

درس حقوق شهروندی در 
دانشگاه ها اجباری شود

دستیار ویـــژه وزیـــر عــلــوم در امـــور حقوق 
شهروندی گفت: در حال حاضر افزون بر 
50 دانشگاه در تمامی رشته های کارشناسی 
و کاردانی در حال اجرای این درس به صورت 
اختیاری هستند که انتظار می رود در شورای 
برنامه ریزی وزارت علوم این درس به صورت 
اجباری گنجانده شود. فریدون جعفری به 
مهر گفت: یکی از موضوع های مهمی که در 
اجرای تکلیف خاص و ساختاری وزارت علوم 
یعنی آموزش تخصصی حقوق شهروندی 
در دستور کار قرار گرفت، درج دو واحد درس 
عمومی آشنایی با کلیات حقوق شهروندی 

جمهوری اسالمی ایران بود.

نظامی و انتظامی

معاون اجرایی پلیس راهور:

نرم افزارهای پرداخت جریمه 
غیرقانونی هستند

ســرهــنــگ حــســیــن رمـــضـــانـــی، مــعــاون 
گفت:قبض های  پــلــیــس راهــور   اجــرایــی 
جرایم رانندگی را فقط از سایت راهور۱20 
پـــرداخـــت کــنــیــد و ســایــر نـــرم افـــزارهـــای 
پرداخت مانند قبضینو و آی تو غیرقانونی 

هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با 
تأکید بر اینکه جرایم رانندگی به حساب 
راهور واریز نمی شود و به طور مستقیم به 
حساب خزانه کشور واریز می شود، گفت: 
تأیید تسویه، در  از  رانندگی پس  جرایم 
راهـــور حذف  پلیس  اجــرائــیــات  سیستم 

می شود.

بهداشت و درمان

استاد بیماری های عفونی:

 کرونای ایرانی
 نداریم

عفونی  بیماری های  استاد  مردانی،  مسعود 
در پاسخ به این پرسش که »آیا ویروس کرونا 
در ایران دچار جهش شده و ویروسی به نام 
کرونای ایرانی داریم؟« به فارس گفت:جهش 
کروموزومی پدیده ای است که در هر کجا که 
تسهیل انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر 
انتقال تشدید  صــورت گیرد؛ یعنی زنجیره 

شود، امکان جهش آن وجود دارد.
وی افزود: البته جهش کروموزومی امکان پذیر 
است ومتخصصان ژنتیک دانشگاه  نیز تأیید 
کرده اند، اما این جهش که منجر به پدیده ای 
بشود مانند جهش انگلیسی، در ایران اتفاق 

نیفتاده است.

برگ س���بز ،س���ندکمپانی ،س���ند محضری خودرو 
پراید  مدل 1381 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
558 و 57 ای���ران 74  ش���ماره موتور 00365165 
و ش���ماره شاس���ی S1412281831814 به مالکیت 
حس���ین علی زینل���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجان���ب حج���ت محمدزاده مالک خودروی س���واری 
پژو پارس به ش���ماره ش���هربانی 231 ط 38 ایران 36 
و ش���ماره شاسی NAAN01CE2JH071750 و شماره 
موت���ور 124K1171296 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 
ش���د. برگ س���بز، کارت و برگ کمپانی خودرو مفقود 

وفاقد اعتبار است.

دی
قو

مف
هی 

آگ

 خانم لیا محتشمی فرزند حسین دارای شناسنامه 
ش���ماره 889 و شماره ملی 0829398104 صادره 
از شیروان متولد سال 13۶0 اظهار می دارد که :

 گواه���ی موقت دوره کارشناس���ی رش���ته ریاضی 
کاربردی )دانشگاه بیرجند( ایشان به شماره ۶03 /ع  
م���ورخ 1384/3/31 مفق���ود گردیده اس���ت . لذا 
ب���ه موجب ای���ن آگهی ارزش نام���ه مذکور ابطال 
می شود، از یابنده خواهشمند است مدرک فوق 

به اداره کل امور آموزشی تسلیم نماید.
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب علیرض���ا عطایی 
خوش���رو فرزند محمدباقر صادره از مشهد در مقطع 
کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته مهندس���ی تکنولوژی 
عم���ران ص���ادره از واح���د دانش���گاهی مش���هد ب���ه 
ش���ماره 72423 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نشانی: مشهد بلوار امامیه، 
امامیه42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیان ارسال نماید. 
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ب���رگ کمپانی ، برگ س���بز وکارت خودرو س���واری پژو 
آر دی  مدل 84 به رنگ یش���می وبه شماره انتظامی  
ایران 89 / 453 ج 12  وشماره موتور 11784023748 
وشماره شاسی 13425666 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد )قزوین(
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م���درک تحصیلی اینجانب نفیس���ه کاظمی مقدم 
فرزن���د علیرضا  کدمل���ی 0922155879 صادره از 
مش���هد در مقط���ع تحصیلی  کارشناس���ی رش���ته 
مهندس���ی پزش���کی ص���ادره از واحد دانش���گاهی 
 97/7/20 تاری���خ  49462و  ش���ماره  ب���ه  مش���هد 
از  اعتب���ار می باش���د.  فاق���د  و  گردی���ده  مفق���ود 
یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به آدرس: 
مش���هد، دانش���گاه آزاد اس���امی- قاس���م آباد – 
چهارراه اس���تاد یوس���فی- پردیس دانشگاه- اداره                                            

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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برگ س���بز  خ���ودروی رنو L90 م���دل 1386 رنگ نوک 
م���دادی - متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 266 ل 56  
و   K4MA690D009416 موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران 
شماره شاسی NAPLSRALD71002379 به مالکیت 
هاجر جاوید مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه بطور فوق العاده شرکت مهاربند

بینالود درحال تصفیه) سهامی خاص(
 به شماره ثبت 25299

از کلیه س��هامداران ش��رکت منحله ف��وق دعوت               
م��ی ش��ود در مجمع عموم��ی عادی س��الیانه بطور 
فوق العاده شرکت در تاریخ 99/12/22 ساعت 11 در 
محل مشهد بلوارمعلم 44-بین خ قائم مقام18و16 
پ��اک134 طبق��ه همک��ف حض��ور بهم رس��انند.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش 2ساله هیات تصفیه و ناظر

2-تعیی��ن حق الزحمه هیات تصفیه در دوران 
انحال

3-بررس��ی و تصویب صورتهای مالی س��الیان 
92الی98

4-تعیین حق التجلیس هیات مدیره و بازرس 
در سالیان 92الی97

5-تمدید مدت تصدی هیات تصفیه و ناظر
6-تصویب مکان جدید دفتر هیات تصفیه

 هیات تصفیه 

س
, 9
91
24
90

 ش��رکت صنایع معدنی فوالد س��نگان خراس��ان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به 
فروش یک دس��تگاه خودروی س��انتافه مدل 2015 اق��دام نماید ، متقاضی��ان می توانند برای 
بازدی��د از خودرو تا پایان وقت اداری م��ورخ 1399/12/16به آدرس ذیل ، جهت رویت خودرو 
و اخذ فرم پیش��نهاد قیمت مراجعه نمایند . تاریخ بازگش��ایی پاکات صبح مورخ 1399/12/20             

می باشد ، هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .
آدرس چهارراه خیام ابتدای بلوار س��جاد پاک 14 شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 

37662546-051 داخلی 108 واحد بازرگانی ,ع
99
12
50
4

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 99160001

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( تاریخ انتشار:99/12/11

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن آزاد آفتاب امید خراسان راس ساعت 
16 روز  ش��نبه 99/12/23 در محل سالن همایش مدیریت صنعتی شرق به آدرس مشهد، بلوار شهید 
منتظری، بلوار بعثت، بعثت 11، پاک 7، مرکز فنی و حرفه ای مدیریت صنعتی ش��رق با دس��تور جلسه 
ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میشود راس ساعت مقرر در جلسه 
مجمع عمومی شرکت نمایند. دستور جلسه : 1-  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت  
2-  ارائ��ه و تصوی��ب صورتهای مالی 1398 و بودجه 1400 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدی��ره  4- انتخاب بازرس اصلی و علی الب��دل  5-  تصمیم گیری در خصوص اعضای غیر متعهد  
6-  سایر موارد قانونی در صاحیت مجمع - ماحظات : ضمنا هر عضو می تواند حق رای و حضور در مجمع 
عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگر و یا غیر عضو واگذار نماید در این صورت هر عضو عاوه 
بر رای خود حداکثر س��ه رای با وکالت و غیر عضو یک رای وکالتی می تواند داش��ته باشد.جهت دریافت 
کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعط��ای وکالت ،اعضا باید به همراه نماینده خود با همراه داش��تن مدارک 

شناسایی معتبر از تاریخ 1399/12/12 تا 1399/12/20 از ساعت 9 الی 16 به دفتر شرکت مراجعه نمایند
,ع هیئت مدیره 

99
12
48
3

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���مند ال ایکس م���دل 1384 
رنگ بژ-متالیک به ش���ماره انتظامی 986 ج 25 ایران 
12  ش���ماره موتور 12484026486 و ش���ماره شاس���ی 
17602029 به مالکیت عباسعلی لطفی میامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9
91
25
09

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،بیمه نامه و کارت خودروی پژو405 مدل 
1387 به شماره انتظامی 218ق13 ایران 12  شماره 
موتور 12486186075 و شماره شاسی 40395318 
به مالکیت اعظم ضرغام مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
12
51
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی وانت نیسان زامیاد مدل 
97 رنگ آبی به ش���ماره انتظامی 95 ایران 298 س 
88 و شماره موتور Z24770395Z و شماره شاسی  
NAZPL140TJ0505351 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

,ع
99
12
47
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دی
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مف
ی 

گه
آ

تیب���ا مدل 1399 رنگ س���فید به 
برگ س���بز خودروی 

ش���ماره انتظامی 12ی 788 ایران 74  ش���ماره موتور 
 NAS81110L571252 و شماره شاسی M15,9006151
به مالکیت مرضیه سادات عصمتی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید132 مدل 97 سفید 
رن���گ به ش���ماره انتظام���ی ای���ران 46 / 393 ل 83 
وش���ماره موتور M13/6107028   وش���ماره شاس���ی 
NAS421100J1239717 مفق���ود گردی���ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد

,ع
99
12
47
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آ



مطهری: انگیزه سایپا برابر ما زیاد است
حمید مطهری در نشست خبری پیش از دیــدار تیمش با سایپا در هفته 
شانزدهم لیگ برتر اظهار کرد: سایپا تشکیالت و ساختار دارد و از گروه فنی و 
قابل احترامی بهره می برد و با نهایت انگیزه جلوی ما ظاهر خواهد شد. سعی 
می کنیم با یک فوتبال تاکتیکی و خوب صاحب سه امتیاز شویم. مربی تیم 
پرسپولیس درباره غایبان این تیم در بازی با سایپا گفت: برای این بازی محروم 
و مصدوم نداریم، اما بابت اینکه پنجره هنوز باز نشده، شاید ترابی را نداشته 

باشیم. این موضوع تا این لحظه است و شاید تا فردا پنجره باز شود.

صادقی: امتیازات از دست رفته را جبران می کنیم
ابراهیم صادقی در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس در هفته شانزدهم 
لیگ برتر اظهار کرد: تیم ما از لحاظ فنی افت نکرده است و در بسیاری از 
بازی ها که نتایج را از دست دادیم سرتر از حریف بودیم. سرمربی سایپا ادامه 
داد: انگیزه باالیی برای مسابقه داریم، هدف ما این است امتیازهای از دست 
رفته در نیم فصل اول را جبران کنیم. بچه های ما با شور و اشتیاق خیلی خوبی 
تمرین می                                   کنند و با توجه به این که بازیکنان جوان زیادی در سایپا داریم، بازی 

کردن مقابل تیم هایی مثل پرسپولیس انگیزه زیادی برای تیم ما ایجاد می کند.

قربانعلی پور از استقالل جدا شد
علی اصغر قربانعلی پور مربی تیم فوتبال استقالل تصمیم به جدایی از جمع 
آبی پوشان گرفت. به گزارش تسنیم علی اصغر قربانعلی پور مربی تیم فوتبال 
استقالل که به تازگی با جدایی از شهر خودرو مشهد به استقالل اضافه شده 
بود، پس از ابتال به ویــروس کرونا، مدتی بود در تمرینات آبی پوشان حضور 
نداشت. این مربی در آستانه آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر تصمیم به جدایی از 

آبی پوشان گرفت و قراردادش را با این تیم فسخ کرد.

 فرصت سوزی یاران طارمی 
برای کاهش فاصله با اسپورتینگ

پورتو در شرایطی که با شکست اسپورتینگ می توانست فاصله خود را با این تیم 
کاهش دهد، نتوانست از پس صدرنشین لیگ برتر پرتغال بربیاید. به گزارش 
سرویس ورزش تیم های پورتو و اسپورتینگ لیسبون در حساس ترین دیدار هفته 
بیست ویکم لیگ برتر پرتغال، شنبه شب در ورزشگاه دراگائوی پورتو به مصاف هم 
رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. مهدی طارمی 90 دقیقه 
مقابل صدرنشین لیگ برتر پرتغال بازی کرد و در دقایق 57 و 76 هم فرصت های 

بسیار خوبی برای گشودن دروازه اسپورتینگ داشت که آن ها را از دست داد.

هافبک تراکتور استقاللی شد
هافبک تیم فوتبال تراکتور تبریز مذاکرات مثبتی با مدیران استقالل انجام داد  
و به استقالل پیوست. به گزارش تسنیم یکی از بازیکنان مدنظر تیم فوتبال 
استقالل برای نیم فصل دوم، سعید مهری، هافبک تراکتور است. در یکی دو روز 

گذشته مذاکرات مثبتی میان مهری و استقالل صورت گرفته است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانورزشورزش
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 دوشنبه 11 اسفند 1399 17 رجب 1442 1 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9478  

 شکایت 400 هزار دالری میروسالو از شهرخودرو به فیفا     میروسالو اسالووف، مهاجم پیشین تیم فوتبال شهر خودرو که اصالت اوکراینی دارد، از این باشگاه به فیفا شکایت کرد. به گزارش 
 CAS فارس وی که مدتی در تیم فوتبال شهرخودرو حضور داشت، در شکایت خود به فیفا خواستار دریافت 400 هزار دالر شده که البته باشگاه شهر خودرو به این موضوع واکنش نشان داد و به دادگاه

اعتراض کرده است. این شکایت در حالی صورت گرفته که شهرخودرو این روزها شرایط مناسبی ندارد.

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  ماراتن 6 ساعته انتخابات 
فدراسیون فوتبال با رونمایی از تیم جدید 
تــا پــس از  ــود  ب مدیریتی فوتبال هــمــراه 
سال ها تیم مدیریتی حاکم بر فدراسیون 
فوتبال به کلی تغییر پیدا کند. همان طور 
ریاست  انتخابات  مــی رفــت  انتظار  کــه 
فدراسیون به دور دوم کشیده شد و برابر 
پیش بینی روز یکشنبه روزنامه قدس در 
کریمی  و  آجــورلــو  رفتن  کنار  با  دوم  دور 
رقابت تنگاتنگی میان دو نامزد اصلی این 
با قرار  رقابت شکل گرفت و در نهایت 
آرای خاکستری مجمع در سبد  گرفتن 
عزیزی خادم، نامزد اقتصادی فدراسیون 
فوتبال توانست با 11 رأی بیشتر نسبت به 
هاشمی حضور خود را روی کرسی ریاست 
فدراسیون تثبیت کند. کریمی طبق انتظار 
نتوانست رأی باالیی بدست آورد اما در 
میان تشویق حضاری که فقط 9 نفرشان 

به او رأی داده بودند جلسه را ترک کرد.

صندلی خالی نواب»
با انتخاب قطعی عزیزی خادم به عنوان 
رئیس فدراسیون سرنوشت نواب رئیس 
اول و دوم او به جلسه آتی مجمع موکول 
شد؛ چون هر دو نامزد معرفی شده توسط 
وی برای این سمت از سوی کمیته بدوی 
انتخابات فوتبال احراز هویت نشدند تا 
ایــن دو صندلی خالی بماند، امــا با این 
معرفی شده  بانوان  رئیس  نایب  وجــود 
توسط او با 70 رأی به عنوان نایب رئیس 
در  انتخاب شــد. شهره موسوی  بــانــوان 
چهار سال آینده به عنوان نماینده فوتبال 

بانوان در هیئت رئیسه خواهد بود.

نوبرانه فوتبال خراسان»
در بخش نمایندگان رؤســای هیئت های 
بــرای نخستین بار  فوتبال سراسر کشور 
در تاریخ فدراسیون یک نماینده از فوتبال 
هیئت رئیسه  عضو  عنوان  به  خــراســان 

ــولـــی رأی  ــان اصـ ــد. احـــسـ ــخــاب شــ ــت ان
نخست این بخش را بدست آورد که این 
انتخاب می تواند کمک قابل توجهی به 
فوتبال خراسان کند. بعد از او طهمورث 
حیدری به عنوان دومین نماینده رؤسای 
ــد. در بخش  فــوتــبــال شــ هــیــئــت هــای 
نمایندگان مدیران عامل باشگاه ها، بهرام 
رضائیان با قاطعیت به عنوان نمانیده اول 
در  تا  انتخاب شدند  مهرداد سراجی  و 

جمع اعضای هیئت رئیسه قرار گیرند.
در بخش کارشناسان در رقابتی سنگین 
احمدرضا براتی، میرشاد ماجدی و خداداد 
افشاریان توانستند با کسب اکثریت آرا 
به جمع هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
راه پیدا کنند تا ترکیب هیئت رئیسه به 
کلی روشــن شـــود.در ایــن بخش ترکی و 

کامرانی فر به توفیقی دست نیافتند.
از چهره های جدید، حاال به  با رونمایی 
نظر می رسد باید منتظر یک خانه تکانی 

اساسی در بدنه مدیریتی فوتبال ایران نیز 
اتفاقات شکل  کالبد شکافی  با  باشیم. 
گرفته در جریان مجمع و عدم راهیابی 
اعضای قبلی به هسته مدیریتی جدید 
خانواده  مشخص شد  کامالً  فدراسیون 
به  قبلی  تیم  عملکرد  از  فوتبال  بـــزرگ 
شدت ناراضی بودند و با انتخاب نفرات 
جدید به دنبال عصری جدید در فوتبال 

ایران هستند.

غیبت وزیر»
و درشت  ریــز  اتفاقات  تمام  میان  در  امــا 
برانگیز  فــدراســیــون غیبت ســـؤال  مجمع 
بود،  عجیب  بسیار  فر  سلطانی  مسعود 
هرچند مهدی علی نژاد تالش کرد با پیش 
این  بــا  وزیـــر  هــمــزمــان  کشیدن جلسات 
نشست غیبت او را موجه جلوه دهد، اما 
گفته می شود او پس از حق رأی در این 
مجمع زیاد دل خوشی از این اتفاق نداشت.

دور برگشت لیگ برتر فوتبال عصر امروز در حالی آغاز می شود که این مسابقات به 
خاطر آماده سازی بهتر تیم ها یک هفته به تعویق افتاده بود. به گزارش سرویس ورزش 
در آغاز نیم فصل دوم بدون شک پرسپولیس تهران به دنبال 
ادامه صدرنشینی است، استقالل پس از روزهای توفانی که 
پشت سر گذاشت حاال در رفسنجان به دنبال آرامش است 
و سپاهان نیز در تفکر تصاحب صدر جدول است. در این 

هفته از تراکتور رسول خطیبی نیز رونمایی خواهد شد.
تبریز/ مس رفسنجان  تراکتور   - نفت مسجدسلیمان 
- استقالل/ ماشین سازی تبریز - شهرخودرو مشهد/ 
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک/ پیکان - صنعت نفت آبادان /سپاهان - گل 

گهرسیرجان/ پرسپولیس - سایپا / فوالد خوزستان - ذوب آهن

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخابات دیروز این فدراسیون 
را تبلور و نماد دموکراسی دانست. به گزارش سرویس ورزش شهاب الدین عزیزی خادم 

پس از انتخابش به عنوان ریاست فدراسیون اظهار کرد: 
ان شــاءهللا با تیم مدیریتی جدید، هماهنگی مجموعه 
فدراسیون و تعامل سازنده با تمام ارکان نظام، با فصلی 
نو و نگاهی نو با همکاری شما از فوتبال دفاع کنیم. شما 
عصاره و چکیده فوتبال کشور بوده و نشان دادید نگاهی 
کامالً حرفه ای به موضوع داریــد و دغدغه تان را درک 
می کنم. »وظیفه خود می دانم در راستای اهداف هیئت 

رئیسه آینده فدراسیون فوتبال حرکت کنم.«، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ضمن بیان 
این جمله گفت: ان شاءهللا همه در کنار هم، افتخار، اعتبار و اعتماد را به فوتبال برگردانیم.

عزیزی خادم: امیدوارم افتخار، اعتبار و اعتماد را به فوتبال برگردانیمآغاز نیم فصل دوم لیگ برتر از امروز

دوره  وسومین  ســی  محمدرضاخزاعی: 
مسابقه های هندبال باشگاه های کشور که 
باقهرمانی تیم نیروی زمینی شهیدشاملی 
کازرون به پایان رسید. درپایان این رقابت ها، 
گپ وگفتی داشتیم با مهدی آزادمنجیری، 

سرمربی سبزواری این تیم.
آزادمنجیری درمورد لیگ برتر می گوید: لیگ 
امسال شرایط خاصی داشت و یک تجربه 
جدید برای همه بود چه از برگزار کننده ها و 
چه تیم ها و بازیکنان.لیگ به خاطر شرایط 
برگزاری به صورت مجتمع، سختی هایی 
داشت و البته، جذابیت هایی هم داشت  
به خصوص دور پایانی که هر تیم، هشت 
بازی داشت و برای انجام بازی های فشرده،  
ــکــاوری.  هــم بــدنــســازی الزم بــود و هــم ری
سرمربی تیم شهید شاملی درمورد این تیم 
این گونه اظهارنظرمی کند: تیم ما با مالکیت 

ــای مهندس شــامــلــی، فــرزنــد شهید  آقـ
ناصرشاملی بازیکن اسبق تیم فوتبال 
عاملی  مدیر  و  آبـــادان  نفت  صنعت 
آقای پیری اداره می شود و یک مدیریت 

که  دارد  را  ای  حرفه  تمام 
ــت و  ــری ــن مــدی ــ ــا ای بـ

و  کادرفنی  وجــود 
خوب،  بازیکنان 
کـــســـب مــقــام 
قهرمانی دور از 
انتظار نبود.  در 
اواســــط فصل 
ــه،  مــتــأســفــان
بهرام رستمی 
ــم  ــ ــث ــ ــی ــ م و 
نـــوروزی ازتیم 
ما جداشدند. 

اما با درایت مدیر عامل باشگاه دو بازیکن 
و  ــورزاده  ــ پ کاظم جمعه  خــوب مشهدی، 
مــحــمــدرضــااورعــی، بــه تیم اضــافــه شدند 
به قهرمانی  ــرای رسیدن  ب ــارا  م که مسیر 
ساده تر کرد. تیم نیروی زمینی کازرون، کار 
در هندبال را با سرمربیگری امین رهسپار، 
مربی بومی این شهر آغاز کرد و این فصل 
هم درشرایطی آغاز شد که رهسپار هدایت 
تیم را بــرعــهــده داشـــت و ومــدیــران تیم، 
اضافه  کادرفنی  به  را  آزادمنجیری  مهدی 
کردند. اما چند هفته ای از دور مقدماتی 
گذشته بود که مدیران تیم شهید شاملی، 
و  دادنـــد  آزادمنجیری  بــه  را  سرمربیگری 
آزادمنجیری  جداشد.  ازتیم  هم  رهسپار 
دراین مورد می گوید: در هر صورت باشگاه 
تمایل داشت تا با یک مربی جدید کارش را 
ادامه دهد و این مسئولیت 
که کار بسیار سختی هم 
بــود به بنده محول شد. 
باید در زمان کمی تیم را 
آماده می کردم، چه از نظر 
جسمانی و چه از نظر فکر 
بازی و نحوه اجرای 
حمله،  و  ــاع  ــ دف
شکرخدا،  کــه 
بـــــاشـــــرایـــــط 
خــــــــــــــــــوب 
مــســابــقــات 
ادامــــــــه  را 
دادیـــــــــــم و 
نتیجه هم 

گرفتیم.

دروازه بـــــان تیم فــوتــبــال اســتــقــالل در 
بــروز  علت  بــه  دیـــروز  تمرین  اواســـط 
حواشی در تمرین، جمع آبی ها را ترک 
فوتبال  تیم  یکشنبه  روز  تمرین  کــرد. 
بــا صــحــبــت هــای محمود  اســتــقــالل  
فکری آغاز شد. در این جلسه تمرینی 
عرفان گل محمدی نخستین حضورش 
کـــرد. در  تــجــربــه  ــی هــا  را در جــمــع آب
مظاهری  رشــیــد  تمرین،  ایــن  اواســـط 
کادر  و  او  بروز حواشی میان  به علت 
فنی، با حالت قهر جمع آبی پوشان را 
کرد  اعالم  بازیکن  این  البته  کرد  ترک 
که به علت مصدومیت قادر به ادامه 
خارج  تیم  تمرین  از  و  نیست  تمرین 
بود  عزیزیان  سعید  با  او  شد.مشکل 
حسین  به  بیشتری  توجه  ظاهراً  که 

تــمــریــنــات نــشــان  حــســیــنــی در 
ــرار مــعــلــوم بــرای  ــی داد. از قـ ــ م
استقالل،محمود  بعدی  بازی 
فکری قصد دارد از حسینی 
هــمــیــن  و  ــد  ــنـ کـ ــاده  ــ ــف ــ ــت اســ
موضوع باعث دلخوری رشید 
بــه نظر می رسد  شــده اســت. 

برخی  با  مظاهری  رشید 
کـــادر فنی  اعــضــای  از 
ــتـــالف افـــتـــاده  ــه اخـ بـ
این  باید دید  است و 
اختالفات به کجا ختم 
اینکه  مــی شــود.ضــمــن 
ــازی  بـ ــن  ــریـ آخـ در  او 
علیه  هـــم  ــقــالل  اســت
مــدیــریــت بــاشــگــاه و 
ــرایـــی از  نـــحـــوه پـــذیـ
صحبت هایی  تــیــم 

ــه مــذاق  ــدان ب ــه چــن را مــطــرح کـــرد ک
نــیــامــد. گفتنی  اســتــقــاللــی هــا خـــوش 
است این دروازه بان تا به حال نسبت 
دریافتی  بیشترین  بازیکنان  سایر  به 
با  رفتارهای وی قطعاً  این  و  را داشته 
برخورد فکری روبه رو خواهد شد. این 
در حالی است که مظاهری این خبرها 
را به شدت تکذیب کرد. او گفت: من 
می زنند  چرا  را  حرف ها  این  نمی دانم 
من  می آورند.  کجا  از  را  خبرها  این  و 
شدیدی  درد  احساس  کمر  ناحیه  از 
ــون در حـــال رفــتــن به  ــن مــی کــنــم و اک

بیمارستان برای گرفتن MRI  هستم.
گفته  من  به  »پزشک  داد:  ادامــه  وی 
ــه درد دیـــســـک کـــمـــرم عــود  ــت کـ اســ
کـــرده اســت و اکــنــون درد شــدیــدی را 
حـــس مـــی کـــنـــم. حــتــی عکس 
و  مـــوجـــود  آن  تــوضــیــحــات  و 
مشخص است. این خبر قهر 
مــن از تــمــریــن را بــه شــدت 
تــکــذیــب مــی کــنــم«. در هر 
مسابقه  در  مظاهری  صورت 
ــا مـــس رفــســنــجــان که  بـ
برگزار  امــروز  عصر 
مـــــی شـــــود، بــه 
قطعی  صورت 
غایب خواهد 

بود.

سرمربی تیم هندبال شهیدشاملی درگفت گو با قدس:

قهرمانی ما دور از انتظار نبود  
حاشیه در تمرین استقالل 

مظاهری از جمع آبی ها قهر کرد!

مشهد صاحب کرسی در هیئت رئیسه شدمشهد صاحب کرسی در هیئت رئیسه شد
عصرجدید   درفدراسیون فوتبالعصرجدید   درفدراسیون فوتبال  
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ادعای ساندی میرر

کلوپ در تیم ملی آلمان، جرارد در آنفیلد
آنفیلد شایعه ای در  برای قرمزها، حاال در  ناامیدکننده  از فصلی  پس 
یورگن کلوپ پیشنهاد سرمربیگری  اوج گرفتن است که طبق آن  حال 
در تیم ملی آلمان و جانشینی یوآخیم لوو را خواهد پذیرفت و سکان 
هدایت لیورپول را به استیون جرارد خواهد سپرد. پس از نتایج ضعیف 
این فصل و با به خطر افتادن حضور طوالنی مدت سرمربی آلمانی قرمزها 

در آنفیلد، استیون جرارد در صف جانشینی یورگن کلوپ قرار گرفت.
ساندی میرر ادعا کرد یورگن کلوپ، که فصل گذشته توانست به انتظار 
پیشنهاد  به  پایان دهد،  برتر  لیگ  برای قهرمانی در  لیورپول  30 ساله 
زودی  به  و  داد  خواهد  مثبت  پاسخ  آلمان  ملی  تیم  در  سرمربیگری 

جانشین یوآخیم لوو در مانشافت خواهد شد.
کلوپ از نظر فدراسیون فوتبال آلمان بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی 
این کشور است و به محض اینکه تکلیف آینده یوآخیم لوو مشخص 
شود، مقامات فوتبال آلمان پیشنهاد خود را به سرمربی لیورپول ارائه 

خواهند داد.
با وجود درخواست ها برای اخراج لوو، سرمربی آلمان همچنان بر مسند 
خود باقی است و طبق قراردادی که دارد در رقابت های یورو در تابستان 
 ،2022 ســال  در  قطر  جهانی  جــام  همچنین  و  آینده 
هدایت تیم ملی آلمان را بر عهده خواهد داشت. 
در  نتایج ضعیف  از  نتواند  لــوو  که  مــی رود  انتظار 
مسابقات یورو جان به در ببرد و خیلی زود هدایت 

تیم ملی فوتبال آلمان به کلوپ پیشنهاد شود.
گفته  لیورپول  باشگاه  در  آگــاه  منبع  یک 
ــود اینکه از  اســت یــورگــن کــلــوپ بــا وجـ
اما  مــی بــرد،  لــذت  لیورپول  در  زنــدگــی 
نمی تواند در برابر وسوسه سرمربیگری 

در تیم ملی آلمان مقاومت کند.
بــه همین دلــیــل اســت کــه مــدیــران 
لیورپول از نزدیک فعالیت استیون 
جرارد در تیم رنجرز را زیر نظر دارند.
گالسکو  در  قرمزها  اسطوره  موفقیت 
او مهم ترین گزینه  تا  موجب شده است 
کلوپ  جانشینی  بـــرای  لــیــورپــول  مــدیــران 
ــاشــد.بــردن جـــرارد به  در آیــنــده نــزدیــک ب
بزرگ ترین  پشتیبانی  از  همچنین  آنفیلد 
از جمله ســر کنی  لــیــورپــول  اســطــوره هــای 
داگلیش، که تحت تأثیر موفقیت او در تیم 
رنجرز قرار گرفته بود، نیز برخوردار خواهد 
شد. جرارد همچنین پس از بازنشستگی از 
فوتبال، سابقه مربیگری در آکادمی لیورپول 

را نیز داشت.
مدیران لیورپول همچنین اطمینان دارند که 
پیشنهاد سرمربیگری در  جرارد 40 ساله، 
هیچ یک از دیگر باشگاه های لیگ برتری را 

نخواهد پذیرفت.

عادت لواندوفسکی؛ 
هفته ای یک رکورد 

رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن 
مونیخ دو بار دروازه کلن را باز کرد. حاال این 
ستاره لهستانی بعد از گذشت 23 هفته 
از این فصل بوندسلیگا موفق به زدن 28 
گل شده که رکــوردی فوق العاده محسوب 
می شود. به گزارش سرویس ورزش پیش از 
این و در فصول 69-1970 و 72-1971، گرد 
مولر، گلزن افسانه ای فوتبال آلمان بعد از 23 
هفته 25 بار برای بایرن مونیخ موفق به گلزنی 
شده بود و رابرت لواندوفسکی این رکورد او را 

نیز از آن خود کرد.

دی بروین حاال به دنبال 
دیوید بکام است 

بــلــژیــکــی  ــن، ســــتــــاره  ــ ــرویـ ــ بـ ــــن دی  ــوی ــ ک
تاریخ  برتر  پاسور  دهمین  منچسترسیتی 
ســه«،  »ورزش  ــزارش  گـ شــد.بــه  برتر  لیگ 
منچسترسیتی با نتیجه 1-2 موفق به غلبه 
بر وستهام شده و به رکورد بیستمین پیروزی 
متوالی در همه رقابت ها رسید. سیتیزن ها 
در حال حاضر با 13 امتیاز اختالف در صدر 
جــدول لیگ برتر قــرار داشته و از شانس 
بــرای فتح عــنــوان قهرمانی در این  بــاالیــی 
رقابت ها برخوردارند. کوین دی بروین، پاسور 
خالق منچسترسیتی نیز موفق به ارسال 
پاس گل شد. رایــان گیگز با 162، سسک 
فابرگاس با 111 ووین رونی با 103 پاس گل 
رتبه های اول تا سوم این رده بندی را تصاحب 
کرده اند. بعد از دیوید بکام، کوین دی بروین 
امیدوار به رسیدن به آمار جیمز میلنر با 85 

پاس گل است. 

بایرن مشتری واران شد
عــالوه بر بایرن مونیخ چهار باشگاه بزرگ 
ــار جـــذب مــدافــع  اروپـــایـــی دیــگــر خــواســت
فرانسوی رئال مادرید هستند. به نقل از 
اسپورت، روزنامه مارکا اسپانیا در شماره روز 
گذشته خود از احتمال باالیی جدایی رافائل 
واران نوشت.این روزنامه نوشت که رئال برای 
فروش واران 70 میلیون یورو می خواهد و هر 
تیمی که این رقم را پرداخت کند می تواند 
این مدافع را جذب کند. واران 27 ساله تا 
سال 2022 با رئال مادرید قرارداد دارد  این 
با این  درحالی است که باشگاه مذاکراتی 

بازیکن برای تمدید نداشته است.

در مرحله یک هشتم نهایی پلی آف لیگ س
و  یزد  والیبال کشور دو تیم شهداب  برتر 
هراز آمل مقابل هم صف آرایی کردند و در 
نهایت تیم هراز آمل با نتیجه 3 بر یک تیم 

شهداب یزد را شکست داد و صعود کرد. 
و س مربیان  جــام  بین المللی  رقــابــت هــای 

کشتی گیران برتر اوکراین طی روزهای 8 تا 10 
اسفندماه در شهر کی یف اوکراین برگزار شد 
و نمایندگان منتخب کشورمان توانستند 
سه مدال طال، دو مدال نقره و سه مدال برنز 

در این رقابت ها بدست آورند.
از سری مسابقات لیگ بسکتبال کشور س

تیم شــهــرداری گرگان با نتیجه 89 بر 67 
تا همچنان  داد  را شکست  خــود  حریف 
بدون باخت در صدر جدول رده بندی باشد. 
نفت که چهار باخت در کارنامه دارد در رده 
دوم جــدول رده بندی این گــروه قــرار گرفته 

است.
مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون س

خلیل  و  ــان  ــورمـ کـــشـ ــز  مــی روی  تــنــیــس 
نایب  و  قطر  فدراسیون  رئیس  المهنادی 
نامه  تفاهم  کــنــفــدراســیــون آســیــا  رئــیــس 
همکاری دوساله امضا کردند. بر اساس این 
ــراودات پینگ پنگی دو کشور  تفاهم نامه م

افزایش خواهد یافت.
نیما عالمیان در دور نخست رقابت های س

کاپ قطر به مصاف »دایسونگ چو« از کره 
جنوبی رفت و با نتیجه 3 به صفر متحمل 
ــذاری  واگـ بــا  عالمیان  نیما  شکست شــد. 
نتیجه این دیدار از دور مسابقات کنار رفت.

ــادق اشـــرفـــی، مــیــالد وزیـــــری، شیوا س صــ
از  مــنــصــوری)جــوانــان(  امین  و  شجاع مهر 
و  یزدانی)جوانان(  امیر  شرقی،  آذربایجان 
امین پیرعلی از اصفهان، نیلوفر علیپور از 
البرز، مهتا عبداللهی)انتخاب سرمربی( از 
تهران، زهرا نعمتی از کرمان، سوگند رحمانی 
از کیش و رضا شبانی از یزد نفرات دعوت 

شده به اردوی تیم ملی ریکرو هستند.
رقابت های لیگ برتر بوکس که از چهارم س

مجموعه  نفری  هـــزار   2 سالن  در  اسفند 
ــرداد آغـــاز شـــده بـــود، با  ــ ــی پنجم م ورزشــ
قهرمانی تیم پلیمر خلیج فــارس به پایان 

رسید.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 عملیات ترکیبی مقاومت یمن با 15 پهپاد و موشک بالستیک

موشک های انصاراهلل به ریاض رسید
 علوی عربستان این روزها از زمین و هوا می خورد. 
فشار سیاسی  آمریکا  دولــت جدید   از یک سو 
کم سابقه ای را علیه خاندان سلمان ایجاد کرده و 
از سوی دیگر، جنبش انصارهللا یمن هم خواب 
اســـت. سخنگوی  گرفته  ســعــودی  از  را  آســــوده 
خبری  کنفرانس  یــک  در  یمن  مسلح  نیروهای 
و  پهپادی  گسترده  حمله  از  جــدیــدی  جزئیات 
موشکی شنبه شب مقاومت یمن به عمق خاک 
عربستان سعودی اعــام کــرد. به گــزارش فارس، 
نام  با  ایــن حمله  گفت  السریع  یحیی  سرتیپ 
»توازن الردع الخامسه« )موازنه پاسخگویی پنجم(، 
یک نوع عملیات ترکیبی به وسیله پهپاد و موشک 

بالستیک انجام شده است. 
یحیی سریع افـــزود: مــواضــع و امــاکــن حساس 
فروند موشک  با 6  پایتخت دشمن،  ریــاض  در 
بالستیک از نوع ذوالفقار و ۹ فروند پهپاد صماد۳ 
هدف قــرار گرفت. 6 فروند پهپاد قاصف k۲ نیز 
مواضع نظامی ارتــش سعودی در مناطق ابها و 
پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار دادند 
که به فضل خدا به دقت اصابت کرد. او با بیان 
اینکه، عملیات »توازن الردع الخامسه« از شامگاه 

شنبه تا صبح روز یکشنبه به طول انجامیده است، 
به شرط مقاومت یمن بــرای توقف عملیات های 
انتقامی علیه عربستان اشاره کرد و افزود: تا زمانی 
ادامــه دارد،  که حمات و محاصره بر کشورمان 
عملیات های ما نیز ادامه خواهد داشت و بیش از 

پیش گسترده خواهد بود. 
سعودی  عربستان  ســاکــنــان  از  ســریــع،  یحیی 
خواست تا از تمامی مواضع و اماکن و فرودگاه های 
ائتاف سعودی  دارنــد.  نگه  دور  را  نظامی خود 
موشک  فروند  یک  انــهــدام  مدعی  شب  شنبه 
بالستیک بر فراز شهر ریاض شد. این در حالی 
از شنیده شــدن صدای  کــاربــران توییتر  بــود که 
انفجار در شهر ریاض خبر دادند. ویدئوهایی نیز 
بین کاربران دست به دست شد که فعال شدن 
آمریکا  ساخت  پاتریوت  موشکی  سامانه های 
فعالیت   ــن حمله،  ای از  پــس  مــــی داد.  نــشــان  را 
فرودگاه های شهرهای ریاض )مرکز( و جده )غرب( 
و تمامی پرواز هواپیماها بر فراز آسمان عربستان 
تحت  نقاط  نزدیک ترین  فاصله  شــد.  متوقف 
کنترل انصارهللا تا ریاض، پایتخت سعودی در 

حدود هزار کیلومتر است.

بایدن خطاب به سنای آمریکا:

زودتر بودجه کرونا را 
تصویب کنید

ــیــــس جــمــهــور  ــ رئ
مجلس  از  آمریکا 
ســنــای ایــن کشور 
ــه  خـــــــــواســـــــــت بـ
ســــــرعــــــت طـــــرح 

ــوویـــد-۱۹ دولــتــش  کـ کــمــک هــای  بسته 
عنوان  با  را  دالر  تریلیون   ۱.۹ ارزش  به 
»طرح نجات آمریکایی« تصویب کند. 
به گزارش ایسنا، جو بایدن اظهار کرد: 
ما زمانی برای تلف کردن نداریم. اگر ما 
و  سریع  قاطعانه،  بــه صــورت  هم اکنون 
جسورانه اقدام کنیم می توانیم درنهایت 
کنیم. وی گفت:  ــروس غلبه  وی ایــن  بر 
واکسینه کردن  به  گام  یک  سنا  رأی  با 
کشور و ادامه دادن مزایای بیکاری برای 
میلیون ها آمریکایی نزدیک تر می شویم.

دستگیری10نفر در اعتراضات اسپانیا 

ماتادورها همچنان ناآرام
که  بارسلونا،  هفته  آخــر  تظاهرات  در 
بــه دنــبــال زنــدانــی کــردن یــک خواننده 
حمله  اتــهــام  بــه  نفر   ۱۰ داد،  روی  رپ 
ــأمـــوران پلیس دســتــگــیــر شــدنــد.  مـ ــه  ب
با  که  هاسل،  پابلو  رویــتــرز،  گــزارش  به 
آهنگ های  در  ساختارشکنانه  اشعار 
بهمن   ۲۸ در  مــی شــود،  شناخته  خــود 
دستگیر شد و به دنبال این دستگیری، 
اسپانیا ناآرام شد. معترضان معتقدند 
با بازداشت این خواننده، آزادی بیان از 
بین رفته است. هاسل به خاطر اشعار 
و توییت هایی که دارای ارجاعات به گروه 
ETA بود، محکوم  جدایی طلب باسکی 

شده است. 
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23/0223/35 4/375/10

17/2617/59

6/016/33

17/4518/18

پشت پرده اعتراض های عراق کیست؟
با وجود فروکش کردن موج تظاهرات های مردمی در اغلب استان های عراق که 
از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، این تظاهرات ها در استان ذی قار به مرکزیت الناصریه 
کم و بیش ادامه یافت و در هفته های اخیر، بر شدت آن افزوده شد. ساکنان 
استان ذی قار به عنوان دومین دارنده بیشترین کرسی های پارلمانی در مناطق 
جنوبی عراق پس از بصره، در چند هفته اخیر بار دیگر با آمدن به خیابان ها بر 
ضرورت استعفای مقامات محلی، ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با فساد در 
نهادهای دولتی تأکید می کنند. اما در سوی پنهانی تحوالت، این تظاهرات یک 
اعتراض صنفی نبوده و مطالبات مردمی هدف اصلی آن به نظر نمی رسد. آغاز 
دور جدید و سبک اغتشاشی تظاهرات های عراق را باید از حدود دو سال پیش 
دنبال کرد که منجر به سرنگونی و استعفای دولت عادل عبدالمهدی شد، پس 
از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر این 
کشور انتخاب شد. در همین میان، ما یک تحوالت خیابانی کاماً سازمان یافته 
و هدایت شده از طرف سفارت های غربی به رهبری آمریکا و آموزش دیدگان 
آن ها تحت عنوان جوکری ها یا تشرینی ها شاهد بودیم. به نظر می رسد این 
تظاهرات به عنوان یک اهرم فشار در اختیار دو طیف قرار دارد که در یک سوی 
آن، شخص الکاظمی قرار داشته و در سوی دیگر ، سفارتخانه هایی است که 
از اجرای پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و همچنین خلع ساح 
حشد الشعبی و به تبع آن محدود کردن نفوذ ایران در عراق پشتیبانی می کردند. 
از همین رو، تظاهرات استان ذی قار و به خصوص انتخاب شهر ناصریه اقدامی 
کاماً معنادار است. ناصریه شهری عشایرخیز بوده و دارای بافتی کاماً شیعه 
است و از لحاظ جغرافیایی، منطقه ای حد واسط استان های شیعه نشین جنوب 
و سنی نشین وسط محسوب می شود. از قضا یکی از بزرگ ترین زندان های 
عراق به نام زندان الحوت هم در آن قرار گرفته که بنا به روایتی بیش از ۳هزار 
تروریست محکوم به اعدام داعشی و بعثی در آن نگهداری می شوند که البته 
چندین بار تاش ناموفق برای فرار و آشوب داشتند که فداکاری نیروهای امنیتی 
و رزمندگان حشدالشعبی مانع از آن شد. بی تردید، شخص مصطفی الکاظمی 
یک سوی این اعتراض هاست. او به دنبال این است با بحرانی نگه داشتن 
اوضاع عراق، مطالبه اصلی مردم که همانا مسئله برگزاری انتخابات زودهنگام 
است به تعویق بیفتد. مسئله ای که آیت هللا سیستانی هم بدان اشاره کرده 
بودند. طبعاً وقتی جو امنیتی باشد و حالت آنارشی در مناطق اطراف بغداد 
حاکم باشد، تحوالتی مانند ظهور دوباره داعش، تظاهرات های گاه به گاه، انفجار 
بمب ها و... رخ بدهد، احتمال تعویق انتخابات بسیار باالست. حال این امر 
سوای مسئله نفس قانون انتخابات و شکل برگزاری آن است که هنوز مشخص 
نشده که با کارت هویتی باشد یا دستگاه های بایومتری. متأسفانه این موارد هنوز 
در پارلمان محل جدل است و هرچه دیرتر انتخابات برگزار شود، به نفع الکاظمی 
است که می تواند نقشه راه و اقدام های امنیتی خود را تکمیل کرده و در نهایت 

حزبش در فضای مجازی و رسانه ها کاماً سازماندهی شده باشد.
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عکس نوشت

سبقت جرم  وجنایت از تحصیالت سبقت جرم  وجنایت از تحصیالت 
در نمایشگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا که با موضع عدالت 
قضایی برگزار شده است، هنرمندان پوسترهایی را برای نشان دادن 
اعتراض خود به نظام قضایی ایاالت متحده به نمایش گذاشته اند. 
درمیان این پوسترها که با محورهایی همچون بی عدالتی در حق 
رنگین پوستان و یا رشد بی امان جرم وجنایت، طراحی شده است، 
کرده اند  اجرا  متفاوت  ایده  کالیفرنیا هم یک  دانشگاه  هنرمندان 
و  ایالت  این  در  زندان های ساخته شده  تعداد  بین  مقایسه ای  و 
همچنین تعداد دانشگاه های ساخته شده در 4۰سال اخیر انجام 
کالیفرنیا،  مقامات   ۱۹۸۰ سال  از  مقایسه  این  براساس  داده انـــد. 

۲۲زندان جدید ساخته اند اما فقط یک دانشگاه.

چهره

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

یادداشت روز

 دکتر سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل منطقه

  دوشنبه 11 اسفند 1399 17 رجب 1442 1 مارس  2021  سال سی و چهارم  شماره 9478 

دریـچـه

روزنامه واشنگتن پست در پرونده ای که عکس و تیتر اصلی 
صفحه نخست خود را نیز به آن اختصاص داده، به آخرین 
تحوالت کشور لیبی می پردازد. این روزنامه در این گزارش خود 
با عنوان »کشوری گیر افتاده در بازی قدرت« وضعیت این 
کشور یک دهه پس از نابودی دیکتاتوری آن را مورد بررسی 
قرار می دهد که دچار جنگ داخلی شده و کشورهایی مانند 

روسیه، ترکیه و دیگران هر یک برای بدست آوردن کنترل در آن مشغول نبرد با یکدیگر 
 هستند. واشنگتن پست همچنین در مقاله ای با عنوان »تانک های در حرکت« چرایی 

اوج گیری دوباره کودتا برای تغییر حکومت ها در جهان را مورد بررسی قرار می دهد.

نشریه مادرجونز پرونده ای را به تالش برخی از چهره های 
نوظهور حزب جمهوری خواه آمریکا برای قدم گذاشتن در 
راهی که دونالد ترامپ آغاز کرده، اختصاص داده است. این 
 نشریه در مطلب خود با عنوان »شاگرد« با بررسی شرایط 
تد کروز و به خصوص جاش هالی که این روزها اوج گیری 
جالب توجهی با اظهارات بسیار شبیه به ترامپ داشته اند، 

احتمال گزینه بودن آن ها برای ریاست جمهوری را در آینده رد نمی کند. این مجله با طرح 
جلدی دو نــوزاد که  در آغوش ترامپ هستند، می نویسد هالی یک قمار شجاعانه در 

خصوص پتانسیل آینده حزب جمهوری خواه انجام داده و احتماالً هم اشتباه نمی کند.

مادِرجونزواشنگتن پست

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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س�ازمان  فن�ی و نگهداری حرم مطه�ر رضوی در نظ�ر دارد تامین 
نی�رو جهت اج�رای عملیات مرب�وط به به�ره ب�رداری ، تنظیف و 
رفع انس�داد ش�بکه فاضالب و آب باران در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع(
 را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ب�ه پیمان�کاران واج�د ش�رایط واگ�ذار نمای�د .
 ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه م�ورخ 1399/12/17 

ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی 
  http:// sem.aqr-harimeharam.org  

) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
تامین نیروی اس�تادکار جهت اجرای عملیات ساخت و نصب 
ان�واع کانال گالوانیزه هوا  در مجموعه ح�رم مطهر حضرت رضا )ع( را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
 ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز یکش�نبه م�ورخ 

1399/12/17 ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی 
 http:// sem.aqr-harimeharam.org  

 ) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
 ISMA-B-MIX38IP کد ISMA و تحویل 30 دستگاه کنترلر

جه�ت ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا)ع( را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی 
واگ�ذار نمای�د ، ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز 
ش�نبه م�ورخ 1399/12/16 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس س�ایت اینترنتی

  /http://sem.aqr-harimeharam.org 
)تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه
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آگهی فراخوان

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

س�ازمان فن�ی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد نس�بت به شناس�ائی و ارزیابی پیمانکاران حقیقی و حقوق�ی واجد صالحیت و ذیصالح جهت 
دع�وت در مناقص�ه عملیات اجرای ابنیه ش�امل تخریب ، حفاری ، خاکبرداری و عملیات دس�تمزدی آرماتوربندی ، قال�ب بندی ، بتن ریزی و ... در 

پروژه های زیرس�طحی واقع در حرم مطهر رضوی اقدام نماید .
 ل�ذا از کلی�ه پیمان�کاران واجد صالحی�ت حقوقی و حقیقی ک�ه دارای تجهیزات و تجربه و دان�ش کافی در زمینه اجرای پروژه ها در ش�رایط خاص و 
زیرس�طحی هس�تند دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل س�وابق و رزومه خود را به ش�رح ذیل همراه با اعالم آمادگی جهت ارزیابی توان فنی و اجرایی حداکثر تا تاریخ  
99/12/18 به نش�انی : مش�هد – خیابان ش�هید اندرزگو – ورودی باب الجواد )علیه الس�الم( –دبیرخانه )تلفن 32257085-051 و 31305243-051( به صورت چاپی یا لوح فشرده 

)CD( ارس�ال و یا حضورًا تحویل نمایند.  
 شایس�ته یادآوریس�ت ش�رکت کنن�دگان در ای�ن فراخ�وان می توانند جهت دریافت اطالعات بیش�تر با سرپرس�ت دفتر فن�ی و نظارت عالیه )آق�ای مهندس فرزانه به ش�ماره تلفن              

31305226-051( و سرپرس�ت کارگاه )آقای مهندس میرش�عبانی به ش�ماره تلفن :  31309508 -  051( تماس حاصل فرمایند  .
جزئیات کار:  - اجرای عملیات در فضای مس�قف و طبقات زیرین و آرماتوربندی داخل چاه بصورت درجا 

- حفاری شمع و بارت به مقدار 1300 مترمکعب و آرماتوربندی درجا به مقدار حدود 700 تن و قالب بندی 1200 مترمربع و بتن ریزی 4000 متر مکعب و خاکبرداری و حمل 
ب�ه مق�دار 17000 مترمکع�ب و انک�راژ ب�ه مق�دار 1500 مترط�ول

مدارک موردنیاز : - نام شرکت/آدرس/ش�ماره تماس/ش�ماره فکس/پس�ت الکترونیکی/کپی اساس�نامه/آگهی تاس�یس/آخرین تغییرات
- لیس�ت کامل و س�وابق هیات مدیره ، مدیران ، و کارشناس�ان فنی ش�اغل در ش�رکت و رتبه س�ازمان بر نامه و بودجه

- ش�رح کامل کارهای انجام ش�ده مرتبط با موضوع عملیات ) احجام و ریالی ( و کارهای در دس�ت اجرا
- لیس�ت قراردادهای مرتبط و س�وابق بهمراه اطالعات کامل- گواهی حس�ن انجام کار و تاییدیه از کارفرمایان قبلی

- س�ایر مدارک و اطالعات الزم که در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر می باش�د لطفا بر روی پاکت درج ش�ود » جهت فراخوان شناس�ائی پیمانکاران دارای صالحیت در زمینه 
اجرای تحکیم و س�ازه نگهبان زیرس�طحی «

برگ کمپانی و سند مالکیت سواری سیستم ولیکس 
تی���پ  C30  ب���ه رنگ نق���ره ای متالیک م���دل 1393 
به ش���ماره موتور  GW4G151401031229  و ش���ماره 
شاسی NA6NF2116EC003185  به شماره پالک 64 
- 267 ل 13 مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.  ,ع
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شناسنامه)برگ سبز(و پالک عقب نوع وانت سیستم 
وانت 1600 انژکتوری تیپ1600i مدل1384 رنگ سفید 
شماره موتور 11284065819شماره شاسی 12141644 
شماره پالک699ص31 ایران 73 بنام قاسم چرخ انداز 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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annotation@qudsonline.ir
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