
می گذارم روی مشهد  
نام عشق آباد را

 رواق  اشــعار رضــوی یــک تفــاوت عمــده بــا دیگــر ســروده ها در مــدح 
اهل بیت)ع( دارد و آن، حســی بودن شعرهاســت؛ دلیلش هم مشــخص 
است، چون شاعر خودش احتماالً بارها تجربه زیارت داشته و از نزدیک 
اتفاقــات جالبــی را کــه در حــرم رخ می دهد مشــاهده کرده اســت. اگر هم 

شاعر، مجاور باشد که خب به مراتب ظرافت ها و دقایق بیشتری را دیده 
که انعکاس این به تماشا نشستن ها در شعر، گاه تصاویر زیبایی را خلق 
می کند که شیرین و دلچسب است. این غزل از بشری صاحبی در همین 

 ............ صفحه 2حال و هوا سروده شده و اگر تا به حال توفیق زیارت...
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درنشست عزیزی خادم با سرمربی تیم ملی چه گذشت؟ چگونه تهدید والیتعهدی به فرصت تبدیل شد روحانی:

:jامام علی
دستاورد 

حکمت، کوتاه 
ساختن سخن 
و به کارگیری 

مداراست.  
غررالحکم ص 537
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اسکوچیچ با قول صعود 
ابقا شد

الگوی مهندسی فرهنگی 
در سیره و فرهنگ رضوی

سفر نروید؛ به شهرهای قرمز و 
نارنجی به هیچ وجه!
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جزئیات طرح های درمانی رایگان 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی

سومین حریق در مرز افغانستان در کمتر از یک ماه 

آتشسوزییاآتشافروزی؟!

 جامعه  هفته گذشته مدیرعامل سازمان 
رایگان  طرح  اجرای  از  اجتماعی  تأمین 
بیماران   داروی  و  درمان  هزینه  شدن 
سالمندی  پرهزینه  و  مزمن  صعب العالج، 
از طریق سامانه نسخه نویسی الکترونیک 
از  می گوید:  ساالری  مصطفی  داد.  خبر 

صعب العالج،  بیماران   داروی  هفته  این 
مزمن و پرهزینه سالمندی از طریق سامانه 
است؛  رایگان  الکترونیک،  نسخه نویسی 
این افراد نزد یکی از پزشکان طرف قرارداد 
و  می دهند  انجام  الکترونیکی  نام نویسی 
درصد   100 را  درمانشان  هزینه  و  دارو  ما 

می پردازیم. به گفته وی این در حالی است 
تأمین  سازمان  به  را  اسناد  باید  قبالً  که 
و همین موضوع  ارائه می دادند  اجتماعی 
به  را  بروکراسی هایی  و  اداری طوالنی  روال 
به  نیازی  دیگر  اکنون  اما  داشت،  همراه 
پرداختی  درواقع  نیست؛  فرایند  این  طی 

دنبال  به  بخواهند  که  نمی گیرد  صورت 
مزیت های  از  طرح  این  باشند.  آن  وصول 
نسخه نویسی الکترونیک است و با تشکیل 
پرونده در تأمین اجتماعی هزینه داروها و 
درمان بیماران مزمن و صعب العالج به طور 

کامل پرداخت ...

 ............ صفحه 1 قدس خراسان

انتقاد ایران از بی تفاوتی آژانس 
در قبال تهدید هسته ای رژیم 

صهیونیستی

آپارتاید 
هسته ای 

در خاورمیانه

 واتیکان 
در عراق 

به دنبال چیست؟

آیت اهلل سیستانی 
به پاپ از رنج 
فلسطین گفت

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
 در گفت وگو با قدس تشریح کرد

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

 ............ صفحه 6

یـــادداشــت  روز
امید ادیب، خبرنگار سرویس سیاسی

1- رهبــر انقــالب در دیــدار اخیــر با خبــرگان رهبری که دو هفته پیش برگزار شــد، 
بخش اصلی بیانات خود را به تبیین یک غفلت بزرگ توسط فضال و صاحبان فکر 
اختصاص داده و در مقام مثال، چند رخداد از وقایع سیاسی روز را تشریح کردند. 

طبیعی بود رسانه ها در روزهای نخست به موضوعات...

نخبگان انقالبی و یک نکته راهبردی
غفلت از به روزسازی نرم افزار 

جمهوری اسالمی

 ............ صفحه 2
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

CNG آگهی مزایده جایگاه
شهرداری تربت جام 1399/6

شرح در صفحه 8
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آگهی استخدام
شركت قند تربت حیدریه

شرح در صفحه 8
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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 1399/12/17الی سه شنبه مورخ1399/12/19 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. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437142-31437143

ردیف
شماره 
قطعه

شماره 
کاربریمحدودهبلوک

مساحت 
مترمربع

قیمت مصوب
 ) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

14100

دوم شرقی

انتهای خیابان ثمانه 
-آپارتمان

185180,000,000

نقد

185180,000,000دوم غربی

185182,000,000سوم شرقی

185182,000,000سوم غربی

185185,000,000چهارم غربی

1488,2و233

سوم جنوبی
انتهای خیابان مهدی 

– یزدی 3-آپارتمان

170185,000,000

نقد 170185,000,000چهارم جنوبی

135175,000,000اول شمالی

3586,1
انتهای خیابان مهدی پنجم شرقی

– یزدی 7-آپارتمان
176.41175,000,000

نقد
179.34175,000,000پنجم غربی

انتهای خیابان مهدی دوم شرقی4686,1
نقد191.48165,000,000– یزدی 7-آپارتمان

انتهای خیابان مهدی سوم جنوبی1388,2و532
نقد162.54170,000,000– یزدی 3-آپارتمان

نقد14020.000.000مسکونیشهر رضویه62851

صنعتی و کارگاه غیر شهرک صنعتی طرق7327
نقد33038,000,000مزاحم

نقد238.58250,000,000مسکونیفرامرز عباسی81679
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    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران - مدیریت منابع انسانی  و پشتیبانی

,ع                                                          شرح در صفحه 3
99
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78
 آگهی فراخوان تجدید مناقصه8

شناسه آگهی 1106821 م الف: 4217 عمومی یک مرحله ای

اسمیت؛  لوسی  ادوارد  فرهنگ    
نویسنده، شاعر و منتقد هنری برجسته 
متولد  در سال 1931 میالدی  انگلیسی 
شد. او پس از تحصیل در رشته تاریخ 
در  چندی  آکسفورد  مرتون  کالج  در 
فعال  بریتانیا  سلطنتی  هوایی  نیروی 
بود و سپس به طور کامل به نویسندگی 
فعالیت های شعری  همزمان  آورد.  روی 
عضویت  به  و  کرد  آغاز  را  خویش 
 80 دهه  در  درآمد.  »گروپ«  مجموعه 
برای  را  متعددی  برنامه های  میالدی 
تلویزیون بی بی سی با محوریت گفت وگو 
با  اسمیت  کرد.  تولید  هنرمندان  با 
از  یکی  به  نقد هنری  روی حوزه  تمرکز 
این گستره بدل شد.  نامدار  چهره های 
حوزه های  در  را  کتاب   100 از  بیش  او 
منتشر  و...  هنری  نقد  داستان،  شعر، 
کرده است. کتاب های گوناگونی از او به 
که  منتشر شده  و  ترجمه  فارسی  زبان 
شاید مشهورترین آن ها کتاب دوجلدی 
باشد.  هنری«  جنبش های  »آخرین 
گفت وگوی  می خوانید  ادامه  در  آنچه 
هنری  منتقد  این  با  اختصاصی 

سرشناس است...

ایران
یکفرهنگ
بزرگجهانی

است

گفت وگو با 
»ادوارد لوسی اسمیت« 
منتقد هنری انگلیسی 

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

خطیب زاده: جزایر سه گانه ایرانی بخش جدانشدنی سرزمین ایران هستند   سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود شمردن بیانیه پایانی اخیر اجالس وزرای اتحادیه عرب و کمیته جعلی چهار جانبه، 
جزایر سه گانه ایرانی را بخش جدانشدنی سرزمین ایران خواند و گفت: تکرار ادعای بی حاصل در این خصوص هیچ  گونه تأثیری بر واقعیت های تاریخی، نخواهد داشت. »سعید خطیب زاده« اظهار کرد: جای تأسف 

است که برخی کشورهای عربی به جای پرداختن به معضالت اصلی از جمله جنگ ظالمانه در یمن درصدد هستند با ساختن دشمنی موهوم اذهان عمومی را از اقدام های شرورانه خود منحرف کنند. 

 مهدی خــالــدی   گسترده تر شــدن حــوزه 
مسائل  از  جهانی،  تهدیدهای  و  بحران ها 
زیست محیطی گرفته تا موضوعاتی نظیر 
مقابله با تروریسم، انباشت جنگ افزارهای 
هسته ای، افــراط گرایی و در پی آن افزایش 
خطر منازعات و... این روزها جامعه جهانی 
و به ویژه نهادهای بین المللی مسئول را در 
معرض آزمونی سخت قــرار داده اســت. با 
ایــن وجــود دنیای غــرب به عنوان طرفی که 
در ایجاد بیشتر این بحران ها نقش کلیدی 
داشته، حاال مدعی پرچمداری مقابله با این 
خطرات است؛ ادعایی که بسیاری از ناظران 
بین المللی با دیده تردید به آن می نگرند. به 
اذعان تحلیلگران، ورود به این چالش ها در 
نگاه غرب تا جایی مجاز است که در مسیر 
اهداف آن ها باشد و نهادهای متولی هم باید 
ایــن اصــل را رعایت کنند. به عنوان نمونه 
شاید بتوان به بهترین شکل ایــن دورویــی 
و  آمریکا  ــر  ام تحت  جهانی  ســازمــان هــای 
اروپــا در برخورد با چالش های بین المللی را 
پرونده هسته ای  به  اغراق آمیز  در پرداختن 
صلح آمیز ایران و در سوی مقابل بی توجهی به 
خطر هسته ای رژیم صهیونیستی دانست؛ 
موضوعی که آشکار می سازد که همه تالش 
غرب تنها در جهت منافع آن ها برنامه ریزی 

شده است.

تهدید جدی برای امنیت خاورمیانه»
این  بــه  پرداختن  در  تبعیض آمیز  رویــکــرد 
موضوع البته بارها مورد انتقادهای مقامات 
کشورمان قرار گرفته است. در آخرین مورد 
دائم  نماینده  و  آبــادی سفیر  کاظم غریب 
ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، به  
اسالمی  جمهوری  مواضع  تشریح  هنگام 
دربــاره گــزارش پادمانی مدیرکل، با برجسته 
کـــردن تهدید هسته ای رژیـــم اســرائــیــل، از 
بی اقدامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
این زمینه انتقاد کرد. غریب آبادی تصریح 
کرد: از آنجا که همه در منطقه خاورمیانه، 
اســرائــیــل، عضو معاهده عدم  رژیــم  به جز 
اشاعه سالح های هسته ای )NPT( هستند و 
متعهد شده اند که پادمان های جامع آژانس را 
بپذیرند، توسعه یک برنامه پنهانی سالح های 
هسته ای توسط این رژیم، یک تهدید جدی 
مــداوم نه تنها بــرای امنیت و ثبات منطقه 
و جهان، بلکه همچنین بــرای اثربخشی و 
کارآیی ان.پی.تی و رژیم پادمان آژانس است. 
وی با اشــاره به حساسیت آژانــس نسبت 

به فعالیت های صلح آمیز ایــران و در سوی 
مقابل بی تفاوتی نسبت به اقدام های رژیم 
صهیونیستی خاطرنشان کرد: این یک طنز 
تلخ است که آژانــس، دبیرخانه آن، شورای 
حکام و کنفرانس عمومی، همگی فقط بر روی 
اعضای ان.پی.تی متمرکز هستند، در حالی 
که نادیده گرفتن مواد و فعالیت های هسته ای 
رژیم اسرائیل در منطقه ناپایدار خاورمیانه، 

یک اشتباه راهبردی مزمن است. 

رژیم صهیونیستی و توسعه تأسیسات »
هسته ای »دیمونا«

شفاف سازی سفیر و نماینده دائم کشورمان 
ــاره خطر  ــ ــزد ســازمــان هــای بین المللی درب ن
هسته ای رژیــم صهیونیستی در حالی بود 
که به تازگی رسانه های بین المللی بر اساس 
تصاویر مــاهــواره ای نشان دادنــد تل آویــو در 
سال های اخیر ساخت و سازهای مشکوکی 
را در تأسیسات اتمی خود در »دیمونا« انجام 
 داده است. این گزارش که از سوی مؤسسه 
بین المللی با نام »سازمان بین المللی مواد 
ام اف( منتشر شد،  شکاف پذیر« )آی پی 
نشان می دهد تل آویو فعالیت های پنهانی 
خود را در این تأسیسات از اواخر سال ۲۰۱۸ و 
یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز کرده و این فعالیت ها 
همچنان ادامــه دارد. این فعالیت های رژیم 
ــرای ساخت بمب  صهیونیستی و تــالش ب
اتمی درسکوت مجامع بین المللی، کشورهای 

غربی و آمریکا ادامه دارد.
محمدجواد ظریف ۲ اسفند ماه در پیامی 

توییتری با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
انگلیس،  وزیـــر  نخست  جانسون  بــوریــس 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگال 
مرکل صدر اعظم آلمان، نوشت: »اسرائیل در 
حال گسترش دیمونا، تنها کارخانه ساخت 
بمب اتمی منطقه است. به شدت نگرانید؟ 
نگرانید؟ حتی کمی؟ اصالً برایتان اهمیتی 
دارد که اظهار نظر کنید؟ فکر می کردم این طور 
باشد«. وزیر امور خارجه در این پیام تلویحاً 
به تبعیضی آشکار اشاره می کند که موجب 
می شود قدرت های غربی هیچ واکنشی در 
محکومیت اقدام های جنگ طلبانه و مخالف 
قوانین بین المللی رژیم اسرائیل نشان ندهند 
اما در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران 
سختگیرانه ترین رویکردها را در پیش بگیرند.

چالش اصلی نظام عدم اشاعه »
بر اساس جدیدترین گزارش »مؤسسه صلح 
استکهلم« )سیپری(، رژیم صهیونیستی در 
حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ کالهک هسته ای 
دیگر  گــزارش هــای  برخی  دارد.  اختیار  در 
مدعی هستند شمار کالهک های هسته ای 
رژیم اسرائیل ممکن است از ۲۰۰ عدد نیز 
ــم تنها حکومت در  ایــن رژی بیشتر باشد. 
منطقه خاورمیانه است که به طور گسترده 
دارای سالح های هسته ای است، با این حال 
موضوع توانایی هسته ای رژیم صهیونیستی 
بیش از هر برنامه تولید سالح های کشتار 
داشته شده  نگاه  پنهان  در جهان  جمعی 

)پیمان نامه   NPT حتی  اســرائــیــل  ــت.  اسـ
منع گسترش سالح های هسته ای( را امضا 
نکرده  است. در نتیجه، برنامه هسته ای اش 
مورد بازرسی قرار نمی گیرد و ناظران سازمان 
ملل متحد در آژانس بین المللی انرژی اتمی 

تحریمی علیه این رژیم در نظر نمی گیرند! 
ــم متجاوز که به طــور پیوسته و  همین رژی
بدون انقطاع برنامه هسته ای خود را آن هم 
در سطح تولید سالح هسته ای ادامه می دهد، 
دائماً تالش می کند برنامه هسته ای صلح آمیز 
ایران را خطری برای منطقه معرفی کند. اما 
واقعیت آن است که بدون خلع سالح اتمی 
رژیم اسرائیل، نمی توان از برچیدن تسلیحات 
هسته ای از خاورمیانه سخن به میان آورد. 
نظام عدم اشاعه این روزهــا با آزمــون بزرگی 
مواجه است. سکوت غرب دربــاره زرادخانه 
هسته ای رژیم صهیونیستی به نوعی آپارتاید 
هسته ای در خاورمیانه منجر شده و تا زمانی 
نمی توان  نکند،  پیدا  تغییر  رویکرد  این  که 
از سالح هسته ای  عــاری  مدعی خاورمیانه 
شد. سخن امروز جمهوری اسالمی نیز تأکید 
بر همین واقعیت هاست و اینکه کشورهای 
هسته ای  فعالیت های  از  نــگــرانــی  مــدعــی 
و  تبلیغاتی  هیاهوی  به جای  متعارف،  غیر 
جوسازی های دروغین، نگاهی به  هزاران سالح 
اتمی خود داشته باشند و از دو گانگی های 
ویرانگر که سبب توسعه سالح های اتمی در 
منطقه و جهان شده است، دست بردارند. 
فعالیت های پنهان اسرائیل و عربستان تنها 

دونمونه از این جریان مخرب است.

انتقاد ایران از بی تفاوتی آژانس در قبال تهدید هسته ای رژیم صهیونیستی

آپارتاید هسته ای در خاورمیانه

دربحث مرغ اگر مشکل مخصوص یک شهر یا استان بود، بله دالل مقصر است، س
ولی در این نمایش کل کشور درگیر یک سناریو شده و برای حل مشکل فردی دلیر، 

خط شکن و گمنام می خواهد. 9150000278 
در صفحه دوم و در ستون کوتاه از انتخابات، به نقل از صادق خرازی س

ــال۸۴ آیـــت  هللا هاشمی  ــامــزد اعــالمــی حــزب نـــدا( نــوشــتــه ایــد: »اگـــر سـ )ن
به  بــود،  کــرده  آغــاز  دولــت خاتمی  که  ادامــه مسیری  با  انتخاب می شد، 
اقتصادی  قــدرت  بزرگ ترین  و  می رسیدیم  تاریخی  بــزرگ  موقعیت  یک 
آقای  این  به  غرب آسیا می شدیم«.روزنامه محترم قدس! مردم عادی که 
پیشگو دسترسی ندارند، می شه خبرنگار روزنامه از ایشان سؤال کند، این 

موفقیت ها چگونه بدست می آمد؟   9390000323
لطفاً گزارشی از خانواده های دوقلو تهیه کنید، با این همه هزینه های سرسام آور س

واقعاً بزرگ کردن دو بچه سخته، کمک هزینه معیشتی و وام های قرض الحسنه ای 
برای خانواده های دو قلو در نظر گرفته بشه از طرفی بین فرزند دو قلو با سه قلو به باال 

زمین تا آسمان تفاوت دارد. مسئوالن پیگیری کنید.  9210000400 
پس از دو سال ونیم پیام اومده بیاین کارت ملی بگیرین با اینکه اول تمام هزینه س

دریافت شده حتی هزینه ارسال، تازه وقتی میری بگیری۴ هزارو۴۰۰ تومان دیگه هم 
می گیرند. واقعاً علی برکت هللا.. 9150000233

روز س تأمین اجتماعی هر  بازنشستگان  و ما  قالیباف نزدیک عید اســت  آقــای 
شرمنده تر از دیروز برای خرید مایحتاج زندگی، ما هم در این کشور حق زندگی داریم، 

فکری بکنید قبل از اینکه خیلی زود دیر شود. 9150000227 
وزارت ارتباطات ۶۰ گیگ اینترنت را به دانشجویان هدیه داده است. پس از ثبت نام س

و دریافت پیامک مبنی بر فعال شدن ، هنوز اینترنت دانشجویانی که روی خط ثابت 
گرفته اند فعال نشده و دلیل آن هم نفرستادن ابالغیه ای به اپراتورهای اینترنت ثابت 
است. لطفاً پیگیری  کنید که زودتر اینترنت دانشجویی شماره های ثابت را فعال کنند. 

با تشکر.  9140000104
من یک معلول نیمه بینا هستم در واحد تلفنخانه یک بیمارستان اصفهان س

مشغول به کار هستم. بعد از چندین سال پیگیری و آموزش درباره کار در این واحدها 
موفق به شروع کار در این بیمارستان شدم ولی به دلیل شرکتی بودن این واحد و 
واگذاری به واحد خصوصی هیچ امنیت شغلی ندارم و هر روز امکان اخراج و بیکار 
شدن را دارم و در مورد هیچ مسئله ای از جمله حقوق و مزایا حق اعتراض نداریم. 
خواهشمند است نسبت به این مسائل و اشتغال ما معلوالن پیگیری از مسئوالن 
انجام دهید. در ضمن حق 3 درصد استخدام معلولیت ما در وزارت بهداشت اعمال 

نمی شود. 9130000118  
توی کشور ما همه چیز وجود داره، ولی بی تدبیری دولت، مردم را با چالش های س

جدی روبه رو کرده است.    9380000366 
درحالی که حتی منتقدان هم ازتوفیقات این پاالیشگاه می گویند، خدمات س

و فعالیت این پروژه عظیم رامی ستایند، زنگنه می گوید )اگر بخواهیم اغتشاش 
مدیریتی را درطرحی پیدا کنیم بدتراز طرح ستاره خلیج فارس درعمر کاری ام 
ندیده ام.( البته این اظهارنظر زنگنه بسیار طبیعی است  او باید ازاین پروژه متنفر 
باشد، ابتدای دولت هم می خواست به بهانه تأثیربنزین تولید داخل برآلودگی 
هوا مجدد این دکان را باز کند خوشبختانه نتوانست عجیب این تفکر به تفکر 
آخوندی چقدر شبیه است؛ چون اوهم مسکن مهر را مزخرف می خواند! آقای 

وزیر مواظب باشید به سرنوشت آخوندی مبتال نشوید. والسالم 9390000323 

 پایگاه جهان نیوز در گــزارش انتخاباتی خود نوشت: »سعید محمد به س
دلیل جلوگیری از شبهات انتخاباتی در افتتاح چند پروژه اخیر قرارگاه خاتم 
حضور نداشته است. برخی از فعاالن سیاسی معتقدند این عدم حضور وی 
به منزله ورود رسمی به انتخابات و جدی تر شدن استعفا از این نهاد مهم 

تلقی می شود«.
 محمدرضا باهنر با بیان اینکه »من خودم چند بار شخصاً با آقای رئیسی س

صحبت کردم، ایشان گفت من نمی آیم«، گفت: اما عالم سیاست اصالً این 
جزمیت ها را ندارد. اگر آقای رئیسی بیاید می شود سال ۹۶، البته بارها و بارها 

قدرتمندتر و قوی تر، اگر آقای رئیسی نیاید، می شود سال ۹۲.
 خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به تازگی تشکیل س

جلسه داده و حضور اشخاص حقیقی را در ارکان جبهه های سیاسی مجاز 
ندانسته، نوشت: »بهزاد نبوی که از اعضای شاخص سازمان منحله مجاهدین 
انقالب اسالمی است، به تازگی به عنوان رئیس جبهه اصالح طلبان ایران 
انتخاب شد. اما با توجه به تأکیدی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد، به نظر 

می رسد که بهزاد نبوی از این جایگاه کنار گذاشته شود«.

توسط سفیر روسیه در ایران

پیام پوتین به رهبر انقالب اسالمی تقدیم والیتی شد

لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در دیدار با علی اکبر والیتی، پیام رئیس جمهور 
روسیه در پاسخ پیام مقام معظم رهبری را تقدیم وی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، والیتی در ابتدای این دیدار، روسیه و ایران را دوستانی مهم و همسایه های 
پایدار خواند و قدمت همکاری های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط راهبردی بین 
دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات راهبردی دو کشور در حوزه های گوناگون 
دانست. وی تأکید کرد: روابط ایران و روسیه راهبردی با حفظ احترام متقابل است. 
مشاور رهبر معظم انقالب با اشاره به برخی تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت: 
شرایط کنونی منطقه به گونه ای است که دو کشور می توانند با هماهنگی یکدیگر در 
عرصه های دیگر نیز حضور یابند و حتماً همکاری ها کماکان گسترش یافته و متنوع تر 

ادامه خواهد یافت.
 سفیر روسیه نیز در این دیدار، پاسخ پوتین رئیس جمهور روسیه به پیام مقام معظم 
رهبری را که چندی پیش توسط رئیس مجلس شورای اسالمی منتقل شده بود، تقدیم 
والیتی کرد. وی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد و توسعه روابط دو کشور گفت: تقویت 
و تحکیم روابط دوجانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم مناسبات و همکاری های 

فیمابین انجامیده است و دو کشور قدم های مؤثری برای ارتقای مناسبات برداشته اند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مانند همتایان قبلی خود قانون »وضعیت اضطرار س
ملی در قبال ایران« را که زیربنای بخش زیادی از تحریم های ضدایرانی است، تمدید 
کرد. در بیانیه بایدن آمده است: »اقدام ها و سیاست های حکومت ایران، همچنان 
تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا 

به شمار می آیند«. 
 احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس با بیان اینکه هیچ ارزشی س

رژیم  این  گفت:  نیستیم،  قائل  رژیم صهیونیستی  موضع گیری های  برای 
هرگونه اقدام سوئی را انجام دهد، باید منتظر پاسخ های متناسب و هولناک 

از طرف ایران باشد.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: دلیل تاب آوری کشور در س

برابر تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، رویکرد اقتصاد مقاومتی 
بوده است.

نخبگان انقالبی و یک نکته راهبردی 

غفلت از به روزسازی نرم افزار 
جمهوری اسالمی 

۱- رهبر انقالب در دیدار اخیر با خبرگان رهبری 
کــه دو هفته پیش بــرگــزار شــد، بخش اصلی 
بیانات خود را به تبیین یک غفلت بزرگ توسط 
فضال و صاحبان فکر اختصاص داده و در مقام 
مثال، چند رخداد از وقایع سیاسی روز را تشریح 
کردند. طبیعی بود رسانه ها در روزهای نخست 
و  بپردازند  دیــدار  ایــن  موضوعات خبری ترِ  به 
اما  کــالم معظم له دیــده نشود؛  فحوای اصلی 
بازخوانی  هفته،  دو  از  پــس  مــی رســد  نظر  بــه 
راهبردهای مطرح شده این دیدار بر همه اهالی 
فکر و اندیشه که دل در گرو انقالب دارنــد، از 
نان شب واجب تر باشد، چرا که ریشه بسیاری 
از مشکالت موجود در کشور را می توان در یک 

»غفلت راهبردی« جست وجو کرد. 
۲- تــقــریــبــاً تــمــام پــژوهــش هــا، پــیــمــایــش هــا و 
افکارسنجی های داخلی و خارجی بر این نکته 
جامعه  یــک  ایـــران،  جامعه  کــه  متفق القول اند 
»دین مدار« بوده و اکثریت مردم ایــران، باوجود 
همه ضعف های موجود در حوزه های نمادی یا 
رفتاری، در حوزه اعتقادی کامالً پایبند به اصول 
اسالمی هستند. با این رویکرد پدیده هایی مانند 
شل حجابی یا کاهل نمازی نه ناشی از ضعف 
مانند  مختلفی  علل  از  ناشی  بلکه  اعتقادی 
نگاه های شعاری جریان های ارزشــی، مشکالت 
معیشتی و حتی مرزبندی با بخشی از جریان های 
دینی و حاکمیتی تحلیل می شود. بنابراین می توان 
ادعا کرد دال مرکزی مردم در تصمیم گیری های 

اصلی شان، دستورات دینی است.
3- در یک دهه اخیر رخدادهای بسیار مهمی 
در حوزه های عمومی و اجتماعیِ دین مداری رخ 
داده که چشم بستن بر آن ها خطاست. به این 
اتفاقات توجه کنید؛ گسترش اعجاب آور آمار 
شرکت کنندگان در اعتکاف ها، ایجاد پدیده ای 
مشارکت  بــا  اربــعــیــن  نـــام  بــه  شگفت انگیز 
میلیونی مــردم، حضور خیره کننده مــردم در 
و  مستضعفان  به  کمک رسانی  عرصه های 
به ویژه تالش چشمگیر جوانان در کاهش آالم 
آسیب دیدگان سیل و زلزله، ایثار و فداکاری 
مدافعان سالمت که در دنیا نظیر آن دیده 
کــنــدن جــوانــان برومند دهه  نــمــی شــود، دل 
به جمع  پیوستن  و  دنیا  زندگی  از  هفتادی 
شهدای مدافع حرم و چندین و چند پدیده 
دیگر که شرح آن در این مختصر نمی گنجد! 
اتفاقات، یک نخ تسبیح دیده  ایــن  در همه 
صاحبان  و  نخبگان  از  بخشی  مـــی شـــود؛ 
اندیشه با محوریت تدابیر رهبر معظم انقالب، 
توانسته اند تا حد اندکی با استفاده از ادبیات 
دینیِ به روزشده، با مردم سخن بگویند و بنا بر 
راهبرد »کلم الناس علی قدر عقولهم« مردم را 
نسبت به انجام اموری مانند مواسات، ایثار، 

شهادت طلبی و... تشویق کنند.
ــد، ســـؤال  ــچــه گــفــتــه شــ ــال بــنــا بـــر آن ۴- حــ
اینجاست چرا این جهت گیری دینی در برخی 
از رویکردهای اجتماعی و سیاسی مردم دیده 
کــاری خواص  باید در کم  را  نمی شود؟ پاسخ 
به ویژه صاحبان لباس دینی در تبیین »مفاهیم 
ــد« در حــوزه هــای اجتماعی و  ــ اســالمــی روزآم
اگــر نگاه دینی در  کــرد.  سیاسی جست وجو 
ادبیاتی مستدل،  با  روز،  گوناگون  موضوعات 
ــه روز و لین به مــردم و جوانان منتقل شود،  ب
قطعاً اکثریت جامعه باوجود تمام مشکالت 
همراهی  آن  با  موجود،  فرهنگی  و  اقتصادی 
اصلی ترین  از  یکی  جــا  همین  از  می کنند. 
وظایف جریان انقالبی در انتخابات پیش رو و 
پس از آن مشخص می شود. این جریان باید 
با انگیزه رساندن مردم به تصمیم درست -و 
نه لزوماً پیروزی نامزد مورد حمایت- در عین 
پرهیز از شعارزدگی و گره زدن مسائل مبتذل 
جناحی به مفاهیم دینی، نگاه درست اعتقادی 
را در موضوعات گوناگون به مردم منتقل کند. 
البته واضح است تبیین رهبر معظم انقالب، 
موضوعی بسیار فراتر از مسائل انتخاباتی و 
ناظر به یک دغدغه راهبردی بوده و باید از سوی 
جریان انقالبی نیز با همین دید و به عنوان یک 

دستور کار در گام دوم انقالب نگریسته شود.

سفر وزیر خارجه ایرلند به ایران 
برای گفت وگو درباره برجام

وزیر امور خارجه ایرلند امروز برای دیدار و گفت وگو 
با مقامات ایران درباره مسائل کلیدی خاورمیانه 
از جمله برجام به تهران سفر می کند. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آیریش تایمز، 
در این سفر که چند روز پس از اعالم بازگشایی 
انجام  )تا سال ۲۰۲3(  تهران  در  ایرلند  سفارت 
می شود، »سیمون کاوونی« در دیدار با روحانی 
و محمد جــواد ظریف وزیــر خارجه ایــران دربــاره 
مسائل خاورمیانه گفت وگو خواهد کرد؛ هرچند 
که مقام ها می گویند تمرکز اصلی این سفر، برجام 

خواهد بود.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رئــیــس دفــتــر رئــیــس  جمهور در واکــنــش بــه اظــهــارات 
گفت:  آمریکا  با  مــذاکــره  ــاره  دربـ رضایی  اخیر محسن 
»تصمیم گیری در حیطه مسائل ملی و مهم کشور از 
قبیل پرونده هسته ای، در سطح کالن صورت می گیرد 
صرفاً  و  شخصی  موضع  صرفاً  اظهارنظرها  این گونه  و 
انتخاباتی و سیاسی است و عالمت های  انگیزه های  با 
اشتباهی به داخل و خارج از کشور می فرستد«. اشاره 
محمود واعظی به مصاحبه محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز است. این 

از محسن رضایی نوشته »اگــر آمریکا  روزنامه به نقل 
پالس مثبتی دربــاره رفع تحریم ها در یک سال آینده 
بدهد، ایران حاضر به مذاکره است«. بالفاصله پس از 
انتشار این عبارات، وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه 
و رئیس دفتر رئیس جمهور به آن واکنش نشان دادند. 
ــران در  ای محمود واعظی درایــن بــاره تأکید کــرد: موضع 
قبال پرونده هسته ای، رفع تحریم ها و بازگشت احتمالی 
آمریکا به برجام کامالً روشن و از سوی رهبر معظم انقالب 
به صراحت بیان شده است. به گــزارش ایرنا واعظی با 

بیان این ادعــا که »با نزدیک شدن به زمــان انتخابات، 
بیشتر شاهد این دست موضع گیری هایی شاذ خواهیم 
بود« از مردم خواست به این گونه اظهارات اعتنایی نکنند 
و سیاست رسمی کشور در موضوعات کالن را صرفاً از 
زبان مراجع مسئول و مرتبط دنبال کنند. پس از انتشار 
اظهارات فوق به نقل از محسن رضایی، وی در توییتی 
باید  ــا  اروپ و  کــرد: »آمریکا  تأکید  این عبارات،  با  مغایر 
تحریم ها را بردارند و خسارات ناشی از تحریم را جبران 

کنند. با آمریکا هم مذاکره ای در کار نخواهد بود«.

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

کوتاه از انتخابات

خبر

کوتاه از سیاست 

سیاست داخلی
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خبـر

واعظی:

اظهارات محسن رضایی درباره مذاکره، انتخاباتی است 

ســازمــان  متخصصان  تـــالش  و  همت  ــا  ب
انرژی اتمی ایران، نخستین قــرارداد فروش 
میلگردهای تیتانیوم گرید پزشکی با یکی 
ارتوپدی  ایمپلنت های  تولید  ازشرکت های 
منعقد شد و بدین ترتیب، ایــران در زمره 
قرار  تیتانیوم  فلز  تولیدکننده  کشورهای 
اولیه  نمونه های  ایــرنــا،  گـــزارش  به  گرفت. 
آنالیز  بــا  پزشکی  گرید  تیتانیوم  شمش 
منطبق بر استانداردهای بسیار سختگیرانه 
پزشکی تولید و موفق به گذراندن مراحل 
مهم  ایــن  شــد،  کیفیت  کنترل  مختلف 
برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشمندان 
گمنام صنعت هسته ای است و نشان داد 
که تــالش و پشتکار ایــن متخصصان در 

رسیدن به اهداف بزرگ پایان ندارد.
استفاده گسترده از فلز تیتانیوم و آلیاژهای 
آن به واسطه ویژگی های منحصر به فردی 
که دارد، در خالل ۵۰ سال اخیر رشد بسیار 
ــادی داشته اســت و ایــن فلز را در زمره  زی
داده است. گسترش  قرار  راهبردی  فلزات 
بسیار زیاد صنعت تیتانیوم مرهون خواص 
عالی مکانیکی نسبت به دانسیته پایین 

آن ) ۵۵ درصد دانسیته آهن( و مقاومت 
عالی آن در برابر خوردگی است که گزینه 
بسیار مناسبی جهت استفاده در بسیاری 
از صنایع همچون هوا فضا و پزشکی است. 
تیتانیوم خالص، تیتانیوم گرید ۵، تیتانیوم 
گرید ۵ پزشکی یا به اصطالح گرید ۲3، آلیاژ 
تیتانیوم پاالدیوم و تیتانیوم گرید ۱۲ در زمره 
پرمصرف ترین ها در این زمینه است. یکی 
از کاربردهای پر اهمیت تیتانیوم و آلیاژهای 
آن در زمینه پزشکی و دندانپزشکی است. 
در مواردی همچون ساخت انواع ایمپلنت، 
جایگزین  قلب،  ضــربــان  تنظیم  دستگاه 
مفاصل ران و یا زانو و به طور کلی به عنوان 

پروتز از این فلز استفاده می شود.

دانش و فناوری

 »تیتانیوم ایرانی« 
وارد بازار پزشکی می شود

با تالش محققان سازمان انرژی اتمی

را  شــرایــط  کــه  االن  گفت:  رئیس جمهور 
می بینیم جــز یــک اســتــان کــه بــه دلیل 
همجواری با کشور دیگری و رفت وآمدها به 
آن گرفتار ویروس جهش یافته کرونا شده، 
سایر استان های کشور وضعیت و شرایط 

نسبتاً خوبی دارند. 
به گزارش قدس آنالین، حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: البته 
کمی هم برای استان چهارمحال و بختیاری 
نگرانی هایی داریــم.  وی با تأکید بر اینکه 
سفر برای شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع 
است، گفت: طبق تصمیم وزارت بهداشت 
و ستاد ملی مقابله با کرونا، هیچ کس برای 
سفر به این شهرها برنامه ریزی نکند. نیروی 
انتظامی هم به این مقررات و اجــرای آن 
توجه دارد. بنابراین جز شهرهای قرمز و 
نارنجی برای سایر شهرها هم باید رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در جریان سفر 

انجام شود.
رئیس قــوه اجــرایــی کشور اذعـــان کــرد: از 
نظر تخت مــحــدودیــت هــایــی داریــــم. در 
تخت آی سی یو بیشتر. نیروی انسانی که 

مراقبت ها را انجام می دهد هم توانی دارد و 
یک شیفت می تواند کار کند، نمی شود ما 
بگوییم این نیرو دو شیفت بدون مرخصی 
در روز کار کند. شدنی نیست. توان نظام 
سالمت محدود است که این توان را باید 
خود مردم مد نظر قرار دهند. زمانی است 
که در ۱۰۰هـــزار نفر جمعیت، تست یک 
نفر یا دو نفر مثبت می شود که می گوییم 
یکی دو نفر قابل تحمل است یا در یک 
میلیون جمعیت شهر می شود ۱۰ تا ۲۰نفر. 
البته باید در نظر بگیریم این ۱۰نفر وقتی به 
بیمارستان مراجعه می کنند، باید این تعداد 
را ضرب در روزها کنیم، وقتی می گوییم ۱۰نفر 
در واقع ۱۴۰نفر تخت باید حساب کنیم.  

دولـت

 سفر نروید 
به شهرهای قرمز و نارنجی به هیچ وجه!

روحانی: 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 امید ادیب، خبرنگار سرویس سیاسی



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

خبری از سهمیه بنزین نوروزی نیست  فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به ایرنا گفت: با توجه به شرایط ادامه شیوع کرونا در کشور و مخاطره هایی که سفرهای نوروزی می تواند از 
نظر گسترش شیوع بیماری برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می رسد شاهد تخصیص سهمیه نوروزی بنزین باشیم. تا این لحظه هیچ تصمیم یا مصوبه ای درباره تغییر در سهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابالغ 

نشده و چنانچه در ایام باقیمانده از سال نیز در این باره مصوبه ای تازه ابالغ نشود، با آغاز سال نو سهمیه بنزین فروردین  ماه مطابق ماه های گذشته شارژ می شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r تلویزیون OLED یا LED؛ کدام بهتر است؟
تلویزیون وجــود دارد  بــازار  فــنــاوری نمایشگر غالب در   در حــال حاضر دو 
LED-LCD از جمله )QLED( و اولد )OLED( و درک تفاوت های این فناوری ها 

به شما کمک می کند تصمیم درستی بگیرید.
نور  با محلول کریستال مایع اســت که  به معنای صفحه نمایشی   LCD 
نوع  این  از  ــروزه  ام تأمین می شود.  فلئورسنت  آن توسط المپ  پس زمینه 
نمایشگرها برای تلویزیون ها کمتر استفاده می شود و این روزها تلویزیون هایی 

با نمایشگر LED معمول ترند.
نمایشگرهای LED مدل پیشرفته تر نمایشگرهای LCD هستند. از مزیت های 
 ،LCD نمایشگرهای به نسبت  کمتر  برق  به مصرف  باید   LED نمایشگر
عمر مفید بیشتر، زاویه دید بیشتر از باال به پایین یا چپ و راست و داشتن 

کنتراست بیشتر برای واقعی تر نشان دادن محتوا اشاره کرد.
نمایشگرهای OLED نازک تر، سبک تر و مناسب تر بوده و عملکردی بهتر نسبت 
به فناوری های دیگر تلویزیون ها دارند. هر پیکسل با خاموش شدن می تواند 
 OLED مشکی مطلق را به وجود آورد که این یکی از خصوصیات منحصربه فرد
است و موجب ایجاد وضوح تصویر استثنایی می شود. از این بابت تماشای 
تصاویر فیلم های اکشن، مسابقات ورزشی یا بازی های ویدیویی در OLEDها 
بسیار جذاب تر است. در نمایشگرهای کیولد QLED عبور نور و توانایی تولید 
رنگ ها در روشنایی  زیاد موجب می شود حجم  رنگ ها نسبت به قبل بهتر 

باشد و همچنین می توانید با این تلویزیون ها رنگ  های بیشتری ببینید.
 پس از نمایشگر توجه به روشنایی و زاویــه دیــد اهمیت زیــادی دارد، چرا 
باشد.  داشته  تطبیق  عــادات  و  تماشا  با محیط  باید  تلویزیون  فناوری  که 
نمایشگرهای LCD )از جمله QLED( می توانند نور بسیار بیشتری نسبت 
به مدل های اولد ارائه کنند. میزان روشنایی تلویزیون QLED می تواند به دو 
برابر نمایشگر اولد برسد و به همین دلیل برای استفاده در فضاهای روشن، 
تلویزیون ایده آلی محسوب می شود. از طرف دیگر، اگر از تماشای فیلم ها در 
تاریکی یا بیشتر در شب لذت می برید، تلویزیون های اولد با ارائه  رنگ سیاه 
جذاب تر تصویر بهتری را نمایش می دهند؛ بنابراین اگر می خواهید از تلویزیون 
اولدتان در جایی استفاده کنید که روشنایی زیادی دارد، بهتر است از خرید آن 
صرفه نظر کنید؛ چرا که در این شرایط دید تصویر تا حد زیادی کاهش می یابد. 
اگر شما به دنبال تلویزیونی با سایز نمایشگر کوچک تر هستید، مطمئناً باید 
دور تلویزیون های اولد را خط بکشید. با توجه به هزینه بر بودن و تأثیر کم در 
سایزهای کوچک، تلویزیون های OLED در سایزهای باالتر از 55 اینچ ساخته 
می شوند و شما نمی توانید تلویزیون 49 یا 43اینچی مورد نیازتان را در این مدل 
پیدا کنید. درباره قیمت باید گفت عمالً هیچ نمونه ای از تلویزیون OLED برای 
رده های قیمتی پایین و یا حتی متوسط وجود ندارد، اما در مقابل تلویزیون های 
LED در همه رده های قیمتی در بازار وجود دارند. البته باید این نکته را هم 
گفت قیمت تلویزیون های LED که دارای باالترین کیفیت تصویر هستند 

تقریباً همانند قیمت OLED هاست.

 تسویه بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی

مجلس  نمایندگان  مــلــت،  خــانــه  گفته  بــه 
بدهی  تسویه  بــه  نسبت  را  خــود  موافقت 
متناسب سازی  تأمین اجتماعی،  به  دولــت 
و  کــشــوری  و  لشکری  بازنشستگان  حقوق 
رتبه بندی معلمان در سال ۱4۰۰ اعالم کردند.

قیمت  کاالهای پرمصرف 
ایام عید تعدیل می شود

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از تعدیل 
قیمت کاالهای پرمصرف در ایام پایانی سال و 
ماه مبارک رمضان خبر داد. به گزارش مهر، 
ذخیره سازی میوه و مرکبات از ماه های گذشته 
از  ایــن کاالها  انجام شــده و توزیع گسترده 
هفته آینده در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

آغاز عملیات بازسازی مسیر 
ریلی بغداد به مرز سوریه

مدیرکل شرکت راه آهــن عراق از آغاز طرحی 
بزرگ برای بازسازی و راه اندازی دوباره مسیر 
ریلی راهبردی بغداد ـ القائم در مرز سوریه 
خبر داد. به گفته فارس، در صورت بازسازی 
این خطوط ریلی، ایــران می تواند با ساخت 
به  بــصــره  بــه  شلمچه  راه آهــــن   3۰کیلومتر 
خط آهــن فــوق متصل شــده و به بــازارهــای 

مدیترانه وصل شود.

برق امید درآمدزا شد
به گــزارش فــارس، رضا اردکانیان؛ وزیــر نیرو 
گفت: برق امید مطرح شد و مورد اشاره مثبت 
رهبر معظم انقالب هم قرار گرفت و فرمودند 
اگر هم هزینه ای دارد از کسانی گرفته شود 
که پرمصرف هستند. من می خواهم بگویم که 
برق امید درآمد هم دارد. وی افزود: با اجرای 
طرح برق امید تعداد مشترکین پرمصرف برق 

به ۲۸.5درصد کاهش یافت.

خبر خوب

راهنمای خرید

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 یکشنبه ۱7 اسفند ۱399 23 رجب ۱۴۴2 7 مارس 2۰2۱  سال سی و چهارم  شماره 9۴83 

همانند  هفته  کـــاری  روز  نخستین  در  بــازارســرمــایــه 
روزهای گذشته بود. شاخص بورس بازهم ریزش کرد. 
به گفته اکو ایران دالر از ۲5هزار تومان فاصله گرفته 
و در حال حاضر در کانال ۲4هزارتومانی ماند. طالی 
جهانی همچنان ریزشی است و در مرز یک هزارو۷۰۰ 
دالر قرار گرفته و بیت کوین هم فعالً در کانال 4۸هزار 

دالری نوسان دارد.

سازمان  رئیس  دهقان؛  تسنیم، محمدعلی  گفته  به 
بورس، با اشاره به پرداخت سود ۲۰۰هزارتومانی برای 
سهام عدالت افزود: این سود متعلق به سال 9۸ است 
و سود سال 99 که سال آینده پرداخت می شود بسیار 
بیشتر خواهد بود. عملکرد شرکت های بورسی نشان 
می دهد سود آن ها در 9 ماه امسال سه برابر کل سال 

گذشته بوده است.

با  گفت:  کشور  دام  تأمین کنندگان  ــورای  شـ رئیس 
مصرف  مــیــزان  پرمصرف ها،  ســوی  از  تقاضا  کاهش 
به مدت مشابه سال پیش 5۰  گوشت قرمز نسبت 
درصد کاهش یافته است. به گفته خبرآنالین، منصور 
پوریان افزود: با وجود آنکه انباشت دام، دامــداران را 
اما مغازه داران به  با مشکالت متعددی روبه رو کرده، 

بهانه های مختلف گوشت را گران کردند.

روز سقوط بازارها مصرف گوشت نصف شدمیزان سود سهام عدالت توسعهروستاییبدوندستگاههدایتکننده
حساب کاربری مرکز پژوهش های مجلس  در شبکه های 
اجتماعی نوشت: جهاد کشاورزی برخالف وظایف ذاتی و 
قانونی خود در حوزه روستا، اقدام به پراکندن امور روستایی 
توسعه  نتیجه  در  و  کــرده  بین دستگاه های مختلف  در 
دستگاه  بـــدون  و  پراکنده  بخشی،  صـــورت  بــه   روستایی 
و  وزارتــخــانــه   ۱۶ توسط  برنامه ریز  و  ناظر  هدایت کننده، 

معاونت رياست  جمهوری پیگیری شده است.

قیمت اتو بخار

 مینا افرازه  براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار 
به  اقتصادی کشور  پاییز امسال رشد  ــران، در  ای
مثبت ۰.۸درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 
مثبت ٠.٢درصد رسیده است. بهبود درصد رشد 
اقتصادی در حالی است که در مدت مشابه سال 
قبل، کشور رشد اقتصادی منفی ۱.۲درصــدی با 
نفت و منفی یک درصدی بدون نفت را شاهد بود.
وحید شقاقی از اقتصاددانان کشور در گفت وگو با 
قدس،  با اشاره به رشد اقتصادی منفی در دو سال 
اخیر، معتقد است: در دو سال اخیر کیک اقتصاد 
ایران ۱۲درصد کوچک تر شده است. واقعیت این 
است اقتصاد ایــران به حداقل خودش رسیده و 
دیگر امکان کوچک تر شدن از این میزان را ندارد. 
وقتی اقتصاد کشور در دهه 9۰ به  انــدازه کافی و 
شــده؛  کوچک تر  اخیر  ســال  دو  در  به خصوص 
بنابراین دیگر بیش از این نمی تواند کوچک شود 
و این اصل مسئله مدنظر است؛ اما در کنار این 
موضوع، در ماه های اخیر از یکسو شاهد کاهش 
شدت تحریم ها و افزایش صادرات نفت بودیم و از 
سوی دیگر مرزهای کشور به حالت عادی برگشته 
و صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامونی از سر 

گرفته  شده است.
وی تــأکــیــد کـــرد: اقــتــصــاد جــهــانــی نــیــز در حــال 
خروج از رکود بوده و قیمت محصوالت صادراتی 

کشور افزایش داشته است؛ بنابراین باالتر رفتن 
مشتقات  و  غیرنفتی  محصوالت  نفت،  قیمت 
نفتی که منابع صادراتی کشور هستند، همگی 
رشد  با  اقتصاد  امسال  داده  هم  دست به دست 
مثبت حداقلی مواجه شود. اگر سال آینده هم 
صادرات نفت افزایش یابد، می توان درصد رشد 

اقتصادی باالتری را شاهد بود.
شقاقی ادامه داد: البته رشد اقتصادی مولد، پایدار 
و شتابان نیستند. ما تنها زمانی می توانیم ادعا 
کنیم رشد اقتصاد کشور شتابان و پایدار است 
که این رشد نتیجه و دستاورد اقدامات اصالحی 
بهبود محیط  موانع سرمایه گذاری،  رفع  همانند 
کسب وکار، اصالح نظام بانکی، کاهش انحصار و 
کنترل فساد در اقتصاد، حمایت از توانمندسازی 
بخش خصوصی، افزایش و تقویت رقابت پذیری 
در اقتصاد ملی باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می توان 
امیدوار بود رشد اقتصادی مبتنی بر اصالحات 
ساختاری باثبات و پایدار رقم بخورد، در غیر این 
بر نفت یک  بار  اقتصادی مبتنی  صــورت رشــد 
به  طور  می پذیرد.  پایان  و سپس  می افتد  اتفاق 
مثال در سال 95، رشد اقتصادی کشور به عدد 
۱۲.5درصد رسید که این رقم تنها همان سال و به 
دلیل افزایش صادرات نفت بود، اما سال بعد رشد 

اقتصاد ایران به 3.۷درصد کاهش یافت.

قدس دالیل رشد اقتصادی پاییز 99 را بررسی می کند

اقتصادایراندرپیچ
عبورازتحریموکرونا

فیلیپس
توان مصرفی: 2400 وات

قیمت بازار: ۱,۵40,000 تومان

GC2998

بیشل
توان مصرفی: 2800 وات

قیمت بازار: ۱,0۵9,9۷0 تومان

BL-SI-0۱2

فوما
توان مصرفی: 2200 وات

قیمت بازار: ۳84,000 تومان

FU-۱8۳9

مالوین
توان مصرفی: 2800 وات

قیمت بازار: ۶49,000 تومان

۳4۵۷

برگامو
توان مصرفی: 2200 وات

قیمت بازار: ۷99,000 تومان

BG-SI۱۱۶۵SBB

توان مصرفی2400 وات
قیمت بازار: ۷۶8,۳00 تومان

 SI-۷02 پارسخزر

بازار
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آگهیفراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
س�ازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران-مدیریتمنابعانسانیوپشتیبانی-در نظر دارد 
فراخ��وان تجدی��د مناقصه عموم��ی یک مرحله ای، ب��ا موضوع »تأمین، نصب و راه اندازی سیس��تم اطف��اء اتوماتیک 
پارکینگ ها، انبارها و محوطه های مورد نیاز در س��ازمان و سیس��تم تهویه و اگزاست پارکینگ های سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران « را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه 2099003007000174 مراجعه نمایند.
1-نامونشانیمناقصهگذار:سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: تهران، میدان فردوس��ی، خیابان س��پهبد قرنی، نرس��یده به خ سمیه، نبش 
کوچه شریف، پالك 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 کدپستی: 14513-15816،  -تلفن:  021-88829181
2-ش�رایطمتقاض�ی:دارا ب��ودن گواهینامه معتبر تأیی��د صالحیت ایمن��ی پیمان��کاران از وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی و قرار داش��تن ش��رکتهای متقاضی در وندورلیس��ت مورد تأیید سازمان آتش نش��انی در حوزه های

 )سیستم کشف و اعالن حریق، سیستم های اطفاء حریق، سیستم های  تهویه و اگزاست(
3-موضوعمناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء اتوماتیک پارکینگ ها، انبارها و محوطه های مورد 

نیاز در سازمان و سیستم تهویه و اگزاست پارکینگ های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
4-مدتاجرایکار: 6 ماه شمسی 

5-مدتاعتبارپیشنهادها: سه ماه پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادها 
6-ن�وعومبلغتضمینش�رکتدرمناقصه:فیش واری��ز نقدی و یا یک فق��ره ضمانت نامه معتب��ر بانکی به 
مبل��غ  1.250.000.000 ری��ال که طبق آیین نامه معامالت دولتی )مصوب 94( و توس��ط یکی از بانک های مجاز صادر و 
امضاء ش��ده باش��د و برای مدت س��ه ماه از تاریخ پیشنهادات اعتبار داشته و برای س��ه ماه دیگر قابل تمدید باشد 

)ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد(.

7-محلومهلتزمانیدریافتاس�نادارزیابیکیفیومناقصه:از تاریخ درج آگهی 
لغایت پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1399/12/28 س��اعت 12.30 از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستادایران( به آدرسwww.setadiran.ir  در دسترس خواهد بود.
8-محلومهلتزمانیارائهپیش�نهاد:پایان وقت اداری )ساعت14:30( روز شنبه مورخ 1400/01/21 از طریق 

.www.setadiran.irبارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستادایران( به آدرس
 کلی��ه اس��ناد مناقص��ه می بایس��ت پس از اخذ مه��ر و امض��اء الکترونیکی در س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت 
)س��تادایران( بار گذاری گردد و فقط پاکت "الف" عالوه بر بارگذاری در س��امانه، به صورت فیزیکی مهر و موم شده 

به آدرس مناقصه گذار )مندرج در بند 1( تحویل گردد.
9-زمانگشایشپاکتها:ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران به آدرس تهران،خیابان سپهبد قر نی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش خیابان شریف، پالک 39

نکتهمهم؛ با توجه به ش��رایط جدید درخصوص مهر و امضاء دیجیتال در س��امانه س��تاد ایران کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، طبق بخشنامه  ی 
شماره 11/140936مورخ 1399/05/11مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستادایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم به ذکر است 
مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی مهر و 
امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه طی نمایند،)در صورت ایجاد س��وال و نیاز به راهنمایی جهت ثبت و 
درج  مهر و امضاء الکترونیکی لطفا با سامانه ستاد ایران با شماره 41934-021 داخلی 4 بخش مناقصه تماس حاصل 
فرمائید( لذا در جلس��ات کمیس��یون معامالت، اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت صورت می پذیرد.و در صورت عدم اخذ امضاء مجاز و مهر الکترونیکی، پیشنهاد 

مناقصه گر قابل بررسی نبوده و مردود می باشد.                                                       شناسه آگهی1106821/ م الف4217
     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران     

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

فراخوانتجدیدمناقصاتعمومیدومرحلهای
به ش�رح جدول ذیل : شرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی در نظر دارد مناقصات 
عمومی دو مرحله ای به ش�رح جدول ذیل و برابر مش�خصات فنی پیوس�ت اسناد مناقصه را از طریق 
س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد 
مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) س�تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز یکشنبه  مورخ 99/12/17

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه  مورخ 99/12/28
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/01/16

زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ای الف و ب: روز چهارش�نبه مورخ 1400/01/18  و به ش�رح جدول ذیل 
خواهد بود.

تاریخ تش�کیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیش�نهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان 
جهت بررس�ی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توس�ط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات 

الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح : پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و 
پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاک�ت های ال�ف:   آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-س�ربازان گمنام-ارتش.ش�رکت توزیع نیروی برق 

استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   

مرکزتماس : 27313131-021    دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768 
  دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالع�ات تماس دفاترثبت نام س�ایر اس�تانها در س�ایت س�امانه www.setadiran.ir  “بخ�ش ثبت نام /
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گروهی  نمایشگاه  مسگران:  ساغر 
نقاشی مشاهیر ایران در مشهد برگزار 

شد.
مدیر نگارخانه حامی با اعالم این خبر 
گفت: 25 اثر از 24 هنرمند شهرمان 
در سبک و تکنیک های هنری مختلف 
دید  معرض  در  حامی  نگارخانه  در 

عالقه مندان قرار گرفته است. 
مریم رحمتی توضیح داد: هنرمندان 
در این نمایشگاه از همه گروه های سنی و با هدف یادآوری و آشنایی شهروندان 
شهر با مشاهیر بزرگ ایران آثارشان را به نمایش گذاشته اند.  وی افزود: تصاویر 
شخصیت های بزرگ فرهنگی و هنری مانند: فردوسی، حافظ، جمشید مشایخی، 
هوشنگ ابتهاج و... توسط هنرمندان ترسیم و یا با بیتی از شاعران و توضیحاتی 

در حاشیه آن به یادآوری این مشاهیر پرداخته شده است.  
گفتنی است نمایشگاه گروهی نقاشی از 15 الی 17 اسفندماه از ساعت 17 الی 
20 در نگارخانه حامی مشهد واقع در الدن 7، پالک 8 برای بازدید عالقه مندان با 

رعایت پروتکل های بهداشتی دایر است. 
  

 معرفی نامزدهای 
جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران

 جایزه »کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران« نامزدهای پانزدهمین 
دوره خود را معرفی کرد.

6 کتاب از مجموعه شعرهای منتشر شده در سال گذشته به عنوان نامزدهای 
دریافت تندیس جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران در دوره پانزدهم 
معرفی شدند. این دفترهای شعر عبارت اند از: »بادها بر بستر کلمات می دوند« 
سروده احمدرضا احمدی؛ کارگاه اتفاق، »اینجا نیروی جاذبه کمتر است« از رزا 
جمالی؛ مهر و دل، »چرخ کاترین« سروده زهرا زمان؛ مایا، »من مهاجرم با فکرهایی 
که لهجه دارند« از فخرالدین سعیدی؛ مهر و دل، »وست وود« از سینا سنجری؛ 

حکمت کلمه و »چرخ زدن با دلتنگی« سروده محمدباقر کالهی اهری؛ آرادمان.
پیشتر، نامزدهای بخش ویژه شاعران بدون کتاب در دوره پانزدهم این جایزه 
معرفی شده بودند. برگزیدگان این دو بخش به همراه بخش تجلیل از یک عمر 
دستاورد شعری که به یکی از پیشکسوتان عرصه شعر تعلق می  گیرد، طبق روال 

معمول این جایزه، در واپسین روزهای پایانی سال معرفی خواهند شد.

داستان نویس ژاپنی، طراح تی شرت شد!
هاروکی موراکامی، رمان نویس 
اهــل ژاپـــن تــی شــرت هــایــی را 
طراحی کرده که طرح برخی از آن ها از 
الهام گرفته  او  معروف ترین رمان های 

شده است.
ــســنــده و  ــوی ــامــــی، ن ــ ــوراک ــی مــ ــ ــاروک هــ
رمــان نــویــس ژاپــنــی بــه تــازگــی طراحی 
بر عهده  را  تولید تی شرت هایی  خط 
گرفته کــه برخی از آن هــا بــا الــهــام از 
برخی از مطرح ترین رمان های او نظیر »کافکا در کرانه« و »چوب نروژی« طراحی 
شده و برخی دیگر نشانگر عشق و عالقه او به گربه ها و موسیقی با نوشته هایی 
مخصوص روی هر یک از آن هاست. قیمت هر کدام از این تی شرت ها حدود 20 

دالر است.
برای اینکه بدانیم موراکامی تا چه اندازه نویسنده منحصر به فردی است 
را  شواهد زیادی وجود دارد. کمتر نویسنده ای پیدا می شود که عالقه اش 
به گربه ها روی آستین های لباسش؛ آن  طور که موراکامی انجام می دهد به 

نمایش بگذارد.
نویسنده 72 ساله ژاپنی چندی پیش هم در یک برنامه آنالین رادیویی به منظور 
روحیه دهی به مخاطبان خود حضور یافت تا مردم بهتر بتوانند با اضطراب و 
استرس ناشی از شرایط روز دنیا کنار بیایند. او هر دو ماه یک بار هم میزبان 
نمایش رادیــو موراکامی می شود و گاه به عنوان دی جــی برخی از موزیک های 
آرامش بخشی را که هنگام دویدن گوش می دهد در برنامه رادیویی برای طرفدارانش 
 Uniqlo پخش می کند و حاال هم برای طراحی خط تولید جدید تی شرت های

خبرساز شده است.
در حال حاضر هشت طرح از کارهای موراکامی در رنگ های مختلف وجود دارد.

خبر

بچه ها از زندگی رونالدو می دانند ولی از بزرگانمان نه   عباس جهانگیریان، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان با اظهار نگرانی برای از بین رفتن هویت ایرانی بیان کرد: این روزها بچه ها تمام بازیکنان 
تیم های معروف اروپایی را می شناسند ولی از عطار چیزی نمی دانند، ممکن است نام موالنا، سعدی و فردوسی را شنیده باشند اما چیزی از آن ها نمی دانند ولی اطالعات زندگی خصوصی رونالدو را هم می دانند. چه 
چیز موجب این شده است؟ شبکه های تلویزیونی تا نیمه های شب مسابقات لیگ های فوتبال اروپا را پخش می کنند اما بزرگ ترین رویدادهای هنری و فرهنگی این مملکت را در حد یک زیرنویس بازتاب نمی دهند. 

 شما چه تعریفی از نقد هنری داریــد؟ آیا   
نقد هنری گونه ای ارزش گذاری آثار هنری است؟
بستگی به این دارد که منظور شما از ارزش گذاری 
چه چیزی باشد؟ آیا مقصود ارزش گذاری مالی 
است؟ یا یافتن گونه ای وابستگی تاریخی است؟ 
یا رویکرد زیبایی شناسی دارد؟ اگرچه داوری درباره 
ارزش های زیبایی شناختی اثر همواره جستاری 
ذهنی و ذهنیت گراست و به چارچوب فرهنگی 
دارد. اثــر در آن ساخته می شود، بستگی   که 

 دنیای هنر فریبنده و شگفت انگیز است و   
هنرمندان بسیار محبوب و پرطرفدار هستند؛ 
چرا کوشش نکردید به جای منتقد هنری یک 

هنرمند تمام عیار باشید؟
من در زمینه هنر- صنعت تعلیم نیافته ام و 
مهارت هنری فرا نگرفته ام. همین طور باید بگویم 
سرشت من به گونه ای است که ذاتاً غیررقابتی 
به حساب می آیم. هنگامی که عکاسی دیجیتال 
آغاز شد، فکر می کردم به یک عکاس خوب بدل 
شــده ام، ولی تصاویری که من می گیرم بیشتر 
شخصی و خصوصی هستند. اگر بتوانم آن ها 

را در برابر دید قرار می دهم.

 درباره »گروپ« و کوشش های شاعرانه خود   
توضیح دهید.

»گروپ« یک گروه شعری بود که در دهه 1950 
میالدی به وسیله فیلیپ هابسبام -که از پیروان 
دکتر لیویس )فرانک ریموند لیویس( بود- در 
لندن بنیان نهاده شد. هنگامی که فیلیپ به 
بلفاست رفت من سرپرستی و مدیریت گروه را 
بر عهده گرفتم. این جمع، محلی برای مباحثه 

و گفت وگوی گروهی از شاعران بود که هر هفته 
در خانه من یکدیگر را مالقات می کردند. در 
هر نشست ایــن گــروه، تنها یک نفر به ارائــه 
گفتار می پرداخت. این گفت وشنودها سرسری 
و پیش پا افتاده نبود. همه اعضا به دانشگاه 
نبودند؛  انگلیسی  آن هــا  همه  و  بودند  نرفته 
پیتر پورتر استرالیایی و دیوید وِویــل کانادایی 
ــروپ«، البته نه همه  بــود. بیشتر اعضای »گـ
آن هــا مــرد بــودنــد. هابسبام، هنگامی کــه در 
بلفاست بود، یک گروه خواهرخوانده را بنیان 
گذاشت که سرشناس ترین عضو آن سیموس 
هینی )شاعر ایرلندی( بــود. ما یکسری کاغذ 
را که »برگه آهنگ« نامیده بودیم با یکدیگر 
ردوبدل می کردیم. برگه های آهنگ که به شکل 
سیکلوستیپ )گونه ای چاپ( کپی شده بودند، 
ــرای اعضا در  پیش از بــرگــزاری هر نشست ب
لندن ارسال می شد. البته این مربوط به زمانی 
است که هنوز اینترنت وجود نداشت. به  طور 
کلی امروزه »گروپ« به عنوان جانشینی برای 
»موومنت« در نظر گرفته می شود. با این همه 
باید گفت که گــروپ دوگانگی هایی نیز با آن 

داشت.

 شما شاعر و داستان نویس هستید. این ها   
چه ارتباطی با نقد هنری دارند؟

به راستی، چیزی که وجود دارد میل به نوشتن 
اســــت. مـــن همیشه بـــه چــیــزهــای دیــــداری 
ــار کودکی و نوجوانی  عالقه مند بــودم. در روزگ
غرق در باستان شناسی بودم و کاری با واژگان 
نداشتم. در دانشگاه هم تاریخ خواندم و نه زبان 

انگلیسی.

 یک منتقد هنری چه ویژگی هایی دارد؟  
خدا می داند. بیشتر منتقدان هنری که من 
می شناسم کــار خویش را از یک نظریه – یا 
سیاسی  موقعیت  یک  از  احتماالً  نیز  برخی 
یا اجتماعی آمــاده و فراهم – آغــاز می کنند و 
در راستای مطابقت آنچه می بینند با مواضع 
پیش فرض، می کوشند. من سعی می کنم به 
چیزی نگاه کنم و سپس بگویم: به من بگو که 
چه چیزی هستی. زود باش، من را غافلگیر و 

شگفت زده کن.

دارد.    ذوقـــی  و  سلیقه ای  سویه های  هنر   
چگونه یک منتقد هنری می تواند جنبه های 
ذوق هنری را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد؟

منتقد هنری قادر به ارزیابی دقیقی نخواهد بود. 
او تنها می تواند به چیزی نگاه کند و بگوید »این 
چگونه به من تلنگر می زند؟« آن گاه این پرسش 
را طرح کند که: جنبه های گوناگون هنری این اثر 
چگونه با آنچه فکر می کنم از پیش می شناسم 
همخوانی دارد یا برعکس همخوانی نــدارد؟ و 
اگر به نظر می رسد که همخوانی ندارد، چگونه 
می توانم تفاوت را ارزیابی کنم؟ ارزیابی همیشه 
بخشی از ذهنیت خواهد بود. همچنین این 
ارزیابی بی برو برگرد تحت تأثیر زمینه فرهنگی 
است که منتقد مورد نظر در آن قرار دارد. در 
نقد هنری چیزی به نام صفحه تمیز و شفاف 
)ضمیر پاک( و معصومیت )بی طرفی( دیدگاه 

وجود ندارد.

 نقد هنری چه هدفی را دنبال می کند؟  
به  طــور کلی می توان گفت آرمــان نقد هنری 

نمی دانید  که شما  اســت  فهمیدن چیزهایی 
که این حتی شامل چیزهایی است که درباره 
خودتان هم نمی دانید. با این  همه گفتن آن ها 

به مردم هدف است.

 پیوند نقد هنری با حوزه اخالق چیست؟  
از آنجا که در روند نقد هنری پاره ها و مؤلفه های 
بزرگ و مهم ذهنی وجود دارند و این نقد تأثیر 
زیادی از فرهنگ پذیرفته است، روشنگری درباره 
این پرسش، مشکل است. ممکن است شما 
)منتقد هنری( در زمان خودتان اخالقی رفتار 
کنید ولی از نظر نسل بعد، این رفتار چنین 
نخواهد بود. آیندگان قضاوت کنندگان سختی 

خواهند بود. 

 یک منتقد بــرای شکل دادن به یک نقد   
هنری چه گام هایی برمی دارد؟

ــردن، زیــر و رو کــردن  ــ ــردن، انــدیــشــه ک ــ نــگــاه ک
ذهنیت ابتدایی و حتی اگر الزم بود پژوهش 
و جست وجو. زدودن جو حاکمی که می گوید: 

»ولی همه فکر می کنند که...«. 

 منتقد هنری از چه دانشی و چگونه برای   
نقد آثار هنری استفاده می کند؟

ــدازه ای  ــ ــا انـ نــقــد هــنــری فــرایــنــدی ســخــت و ت
استداللی است.

 میان نقد هنری شفاهی و مکتوب تفاوتی   
وجود دارد؟

یکدیگر  با  تفاوت چندانی  نقد  گونه  دو  ایــن 
ندارند، ولی نقد و اظهار نظرهای شفاهی به 

دالیلی واضح چندان موثق و قابل اتکا نیستند.
 در طول تاریخ چه دگرگونی هایی در نقد   

هنری ایجاد شده است؟ به سخن دیگر، نقد 
هنری به چه دوره هایی تقسیم می شود؟

سنجه های هر جامعه ای درباره آنچه ما »نقد 
هنری« می نامیم، متفاوت است. دسته بندی 
نقد هنری به دوره هــای گوناگون شدنی است، 
ولی به نظر می رسد این کار کمی خام و بی فایده 

است.

را دگرگون    کرونا جهان  ــروس  وی  گسترش 
ــت. در چــنــیــن شـــرایـــطـــی، چه  ــ ســاخــتــه اسـ

دگرگونی هایی در تولید آثار هنری رخ می دهد؟
ما هنوز در این  باره چیزی نمی دانیم. برای نتیجه 
گرفتن هنوز خیلی زود است. به نظر می رسد 
توسعه  و  اهمیت  مانند  دگرگونی های مهمی 
روزافزون وب پیش از شکل گیری همه گیری کرونا 
در حال وقوع بود. شبکه جهانی ضمن بیشتر 
در دسترس قرار دادن اثر هنری برای همگان به 
این واقعیت نیرو بخشید که فرهنگ دیداری 
فقط در یک وحدت معنا ندارد. این یک جمع 

متکثر است.

 مفهوم تاریخ هنر برای ما روشن است. لطفاً   
درباره تاریخ تاریخ هنر و اهمیت آن بگویید.

به طــور عمده تاریخ هنر و نقد هنری به این 
سمت و سو کشش دارنــد که به مخاطبان و 
گاهی به منتقدان و مورخان تاریخ هنر بگویند 
که چه کسانی هستند. گاهی اوقات هم بدون 
اینکه به راستی مفهومی داشته باشد به نقد یا 

بازگویی تاریخ هنر می انجامد.

ارتباط    و  آیــا مطالعه نقد هنری در درک   
مخاطب با اثر هنری اثرگذار است؟

شما می توانید این را آزمایش کنید. این می تواند 
یک هدف خوب باشد ولی در نهایت همیشه 

نمی توانید آن را به سرانجام برسانید.

 چه رابــطــه ای میان زیبایی شناسی و نقد   
هنری وجود دارد؟

ــه اســــت. نــظــریــه هــای  ــازان یـــک رابـــطـــه حــقــه ب
می توانند  اوقــــات  بیشتر  زیــبــایــی شــنــاســانــه 
وضعیتی را که عمالً وجود دارد حذف یا دچار 

ابهام کنند.

 آینده نقد هنری را چگونه ارزیابی می کنید؟  
ادامــه  خــود  کوشش  به  باید  هنری  منتقدان 
بدهند. ممکن است در آینده کسی سپاسگزار 

باشد.

 شما هنر ایران را می شناسید. جایگاه هنر   
ایرانی در هنر جهانی چیست؟

ایران یک فرهنگ بزرگ جهانی همانند چین، 
ژاپـــن، آمریکای التین و جهان عرب  روســیــه، 
این فرهنگ سابقه طوالنی دارد. الزم  اســت. 
نیست برای متفاوت بودن تالش کند یا دنبال 

چیزی باشد، به اندازه کافی متفاوت است.

 گفت وگو با »ادوارد لوسی اسمیت« 
منتقد هنری انگلیسی 

 ایران یک فرهنگ
بزرگ جهانی است

 محمدجواد استادی- نسترن هنرور   ادوارد لوسی اسمیت؛ نویسنده، شاعر و منتقد هنری برجسته انگلیسی در سال 
1931 میالدی متولد شد. او پس از تحصیل در رشته تاریخ در کالج مرتون آکسفورد چندی در نیروی هوایی سلطنتی 
بریتانیا فعال بود و سپس به طور کامل به نویسندگی روی آورد. همزمان فعالیت های شعری خویش را آغاز کرد و به 
عضویت مجموعه »گروپ« درآمد. در دهه 80 میالدی برنامه های متعددی را برای تلویزیون بی بی سی با محوریت 
گفت وگو با هنرمندان تولید کرد. اسمیت با تمرکز روی حوزه نقد هنری به یکی از چهره های نامدار این گستره بدل شد. 
او بیش از 100 کتاب را در حوزه های شعر، داستان، نقد هنری و... منتشر کرده است. کتاب های گوناگونی از او به زبان 

فارسی ترجمه و منتشر شده که شاید مشهورترین آن ها کتاب دوجلدی »آخرین جنبش های هنری« باشد.
آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی اختصاصی با این منتقد هنری سرشناس است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام( شماره ثبت 49862

بدینوس��یله به اطالع کلیه صاحبان س��هام می رس��اند که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
س��رمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام( منتهی به 99/8/30 روز پنجشنبه مورخ 99/12/28 
رأس س��اعت 8/30 صبح به آدرس خراس��ان رضوی- شهرس��تان جوین باالتر از ایس��تگاه 

راه آهن نقاب- سالن اجتماعات شرکت کشت و صنعت جوین برگزار خواهد شد.
لذا خواهشمند است که صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در موعد مقرر فوق حضور 

بهم رسانند.
موضوع جلس��ه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی در خصوص عملکرد سال 

منتهی به 99/8/30
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 99/8/30 و تصمیم گیری در خصوص تقسیم 

سود سهامداران
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی آتی

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش هیئت مدیره

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام( ,ع
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ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداس�یون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.

,ع
99
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران

آگهي مزايده عمومي 
شماره 4-99/3 –شناسه ستاد 5099001224000001 -نوبت اول  

     شركت برق منطقه ای مازندران در نظردارد اجاره 
س�اختمانهای فروش�گاه بلوار خزر،پارکینگ مربوطه و 
فروش�گاه س�تاد ش�رکت را  بصورت یکجا و باهم  برابر 
ش�رایط ذیل و بش�رح اطالعات و جزئی�ات مندرج در 
اسناد مزایده  از طریق مزایده عمومی به افراد متقاضی 
واگ�ذار نمای�د.. پیش�نهاددهندگان جهت ش�رکت در 
مزایده میتوانند از روز پنجش�نبه مورخ  1399/12/14 
لغای�ت روز چه�ار ش�نبه  م�ورخ 1399/12/20 ضمن 
مراجعه به س�ایت "س�تاد" )www.setadiran.ir( نس�بت 
به دریافت اس�ناد مزایده اقدام نموده و اسناد دریافت 
ش�ده را بصورت مهر و امضاء شده  بهمراه سایر مدارك 
درخواس�تی حداکث�ر ت�ا پای�ان وقت اداری » س�اعت 
15:35« روز یکش�نبه  م�ورخ 1400/01/22 در س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت » س�تاد «  بارگ�ذاری 
نم�وده. و ع�الوه برآن فیزی�ك ضمانتناتمه ش�رکت در 
مزایده )پاکت الف( را عینًا  حداکثر تا  یك س�اعت قبل 
از زمان بازگش�ایی مندرج در اس�ناد مزایده  به آدرس 
ش�رکت : س�اری - دبیرخان�ه ش�رکت ب�رق منطقه ای 
مازندران و گلس�تان تسلیم و رسید آنرا دریافت دارند. 
پیشنهادات واصله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت » س�تاد « راس  س�اعت 8/30 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1400/01/24 با توجه به شرایط مزایده گشایش 

خواهد شد.
شرایط مزایده:

1- تضمی�ن ش�رکت در مزایده  بمبل�غ 114،000،000 
ریال میباش�د ک�ه باید بصورت یکی از م�وارد چندگانه 

بند مطابق تصویب نامه ش�ماره 123402/ت50659 ه� 
هیأت وزیران و اصالحیه های بعدی آن ارائه گردد

2-حف�ظ امنیت ش�غلی بهمراه رعایت آخرین بخش�نامه 
حقوق و دستمزد ابالغی از س�وی وزارت تعاون ، رفاه و 
امور اجتماعی از س�وی برنده مزایده ب�رای تعداد 4 نفر 
پرسنل موجود در فروشگاههای ذکر شده الزامی میباشد. 

1- مدت اجاره 12 » دوازده « ماه شمسی میباشد .
م�ورخ   ش�نبه  ی�ك  روز  میتوانن�د  پیش�نهاددهندگان 
1400/01/15 ب�ا در دس�ت داش�تن معرف�ی نام�ه از 
اینش�رکت نس�بت به بازدید از محل ه�ای مورد اجاره 
اقدام نمایند. رس�ید دریافت اس�ناد مزایده از س�امانه 
س�تاد جه�ت ارائه ص�دور معرفینام�ه بازدی�د از محل 

الزامی میباشد.
به پیش�نهادهای فاقد مهر و امضاء ، مش�روط ، مخدوش 
و پیش�نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاددهنده ها میتوانند برای هریك از ساختمانهای 
مورد اجاره یك قیمت پیشنهادی ارائه داده ولی مالك 
قیمت برنده بر اساس سرجمع قیمتهای ارائه شده برای 
دو فروشگاه میباشد. توضیح حفظ امنیت شغلی پرسنل 

شاغل مطابق اسناد مناقصه الزامی میباشد
س�ایر اطالع�ات و جزئی�ات مربوط�ه در اس�ناد مزایده 

مندرج میباشد.
آدرس  ب�ه  توانی�ر  معام�الت  س�ایت  در  مرات�ب 
WWW.Tavanir.org.ir  صرفا جهت اطالع رسانی درج 

گردیده است . 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تعاونی مصرف در روز یکش��نبه مورخ 
1400/1/15 راس س��اعت 10 صب��ح در محل س��الن همایش های موسس��ه فرهنگی 
قدس واقع در مشهد، بلوار سجاد، بین سجاد یک و سه ساختمان مرکزی موسسه 

با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود.
1- گزارش عملکرد سال 97 و 98 شرکت تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
3- انتخاب هیئت مدیره جدید

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی
تذک��ر: در صورت��ی ک��ه حضور هریک از اعضاء در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د با 
وکالتنام��ه م��ی تواند ح��ق رای خود را به یک��ی از اعضاء و یا نماین��ده تام االختیار 
خود واگذار نماید. ش��ایان ذکر است اعضاء تعاونی مصرف می توانند تا سه رای با 

وکالت و غیر عضو یک رای داشته باشند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس ,ع
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور  
فوق العاده شرکت پنبه پاک کنی تاج بجنورد

)با مسئولیت محدود()نوبت  اول (به شماره ثبت 11 
شناسه ملی 10860286550

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
پنب��ه پاک کنی ت��اج بجنورد )با مس��ئولیت محدود(

راس ساعت12 روز پنجشنبه 1399/12/28 در محل 
کارخانه واقع در بجنورد-ش��هرک صنعتی1-خیابان 
صنعت1-کارخان��ه پنبه پاک کنی تاج بجنورد برگزار 
میگردد .)پیرو جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
به تاریخ 1399/10/29(. لذا از کلیه ش��رکاءیاوکالی 
قانون��ی ایش��ان دع��وت به عم��ل می آیددر جلس��ه 

مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:-استماع گزارش مدیر عامل وبازرس 
قانون��ی ش��رکت در م��ورد عملکردس��ال منته��ی به 
1399/06/31-بررس��ی و اتخ��اذ تصمیم نس��بت به 
صورتهای مالی و ترازنامه وحس��اب سودوزیان سال 
منته��ی به 1399/06/31 ش��رکت- انتخ��اب بازرس 
ی��ا بازرس��ین – انتخاب اعضا هیئ��ت مدیره -تعیین 
روزنامه کثیراالنتشاربرای درج آگهی های شرکت-

س��ایر مواردی که اتخاذ تصمی��م در خصوص آنهادر 
صالحی��ت مجمع عموم��ی عادی به طور ف��وق العاده 

می باش��د.
ع مدیر عامل شرکت  9
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پنبه پاک کنی تاج بجنورد)با مسئولیت 

محدود()نوبت  دوم (به شماره ثبت 11
  شناسه ملی 10860286550

با توجه به عدم حدنصاب قانونی حاضرین)ش��رکا(
در مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده )نوب��ت اول( به  
تاری��خ 1399/11/09 ،جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
الع��اده ش��رکت  پنب��ه پاک کن��ی تاج بجن��ورد )با 
مس��ئولیت مح��دود( )نوب��ت دوم( راس س��اعت 
15 روز پنجش��نبه مورخ��ه 1399/12/28 در محل 
دفت��ر کارخانه واق��ع در بجنورد-ش��هرک صنعتی 
1-خیاب��ان صنع��ت 1 –کارخانه پنبه پ��اک کنی تاج 
بجنورد برگزار میگردد.لذا از کلیه شرکاءیا وکالی 
قانون��ی ایش��ان دعوت به عمل می آید در جلس��ه 

مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

- تغییر در مواد اساسنامه
- افزایش سرمایه شرکت 

-س��ایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها 
در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ع مدیر عامل شرکت  9
91
27
72
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معرفیکتاب»اینترنتبامغزماچهمیکند؟«

توهم اطالعات بیکران
کتاب »اینترنت با مغز ما چه می کند« در دو ترجمه و دو نشر در بازار 
کتاب موجود است و نقطه کانونی آن بررسی تأثیرات رسانه به معنای 
عام و بستر اینترنت به صورت خاص بر زندگی شخصی شهروندان و 

همچنین عملکرد مغز آنان است.
نگاه آسیب شناسانه به رسانه و اینترنت در سال های اخیر تبدیل به 
دال محوری در نگارش و ترجمه کتاب ها در این حوزه و از قضا استقبال 
خوبی نیز از این قبیل کتاب ها شده است و نکته طنز ماجرا این است 
که عمده مخاطبانی که این روزها این گونه کتاب ها را مطالعه می کنند، 
خود به نوعی شهروند جامعه اطالعاتی محسوب می شوند که تحت 

تأثیر امواج رسانه قرار دارند!
نیکالس کار، نگارنده کتاب مشخصاً درباره  تأثیر اینترنت بر فرايندهای 
انسانِ قرنِ ۲۱ در کتاب اینترنت با مغز ما چه می کند تمرکز  ذهنیِ 
کرده است. »کار« در این کتاب، انگشت اتهام را به سمت فناوری های 
جدید و اینترنت می برد و بر این باور است که این ابزارهای نوین فناوری 
ارتباطات، شیوه استفاده  ما از مغزمان را تغییر داده اند؛ از دست دادن 
حافظه و همچنین تمرکز بخشی از آفاتی است که در نتیجه اینترنت، 

نصیب ما شده است.
متناسب با ذهن جدیدی که اینترنت برای ما ساخته است، تمایلی به 
خواندن داستان های بلند و مطالب عمیق نداریم؛ اینترنت به اصطالح 
کار ما را »مینی مال« کرده و منجر به کم عمق شدن ما گشته، در حالی 

که پیش از این از قابلیت های فراوان زیادی برخوردار بودیم.
از نگاه »کار « در این کتاب، در دنیایی که صفحات مجازی و آنالین 
سطحی تر  البته  و  سریع تر  نیز  یادگیری ها  شده اند،  کتاب  جایگزین 
یادگیری  و  عمیق سازی  کتاب  رســالــت  اســاســاً  آنکه  حــال  شــده انــد، 
از کتاب که به نظر  در یک فرایند بطئی و طوالنی بود. ذکر جمله ای 
می رسد چکیده تمام کتاب است در اینجا خالی از لطف نیست. کار 
می نویسد: »زمانی من در دریای واژگــان غواصی می کردم، اما اکنون 

فقط با جت اسکی در سطح این دریا حرکت می کنم«.
و  فرایند سطحی شدن  به همین  اشــاره  دقیقاً  نویسنده،  این جمله 
دریافت اطالعات در سطحی وسیع به صورت آنالین توسط اینترنت 
دارد؛ ذهن نیز خود را به این خصلت جدید، خو داده و پابه پای فناوری 

پیش می رود.
عالوه بر این، کار در بعد نرم افزاری نیز ایرادی اساسی به دنیای اطالعات 
وارد می کند و معتقد است امروز ما تنها در توهمی از اطالعات بی کران 

هستیم، این در حالی است که نتایج جست وجوهای ما در دنیای 
بیکران اینترنت و به ویژه گوگل، عمالً 
همان نتایجی  است که الگوریتم های 
رایانه ای آن ها را مهم تصور کرده اند 
بــرای ما یک طبقه بندی  و به نوعی 

از پیش تعیین شده ایجاد کرده اند.
ــنــتــرنــت بـــا مــغــز مـــا چه  ــاب »ای ــت ک
و  خوشخوان  مجموع  در  می کند« 
نیز  ــادی  عـ مخاطب  و  اســت  روان 
می تواند با آن ارتباط برقرار کند. این 
کتاب با ترجمه امیر سپهرام توسط 
نشر مازیار و محمود حبیبی توسط 
نشر گمان وارد بازار نشر شده است.

نگاهیبهزوجهایکمدینسینمایایرانبهبهانهجداییاحتمالی»جمشیدی-درخشانی«

مکمل های طناز و محبوب

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

دکترمحمدشیخانی

حضورم در تلویزیون به خاطر مردم است  جمشیدی این روزها در حال بازی در فصل دوم سریال »زیر خاکی« است تا ماه رمضان 1400 روی آنتن برود. وی در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی همشهری درباره 
همکاری با تلویزیون گفت: بازی در تلویزیون به مدیریت و اینکه مدیر شبکه چه کسی است، مرتبط نیست و صرفا به  خاطر مردم است. این حق مسلم مردم است که سریال ها و برنامه های خوب و خوش ساخت ببینند، 

به همین دلیل من تصمیم گرفتم در این سریال حضور داشته و بازی کنم.

حمید جبلی و ایرج طهماسب»
اگر قرار باشد مدالی برای ماندگارترین زوج 
هنری در ایران اهدا شود، بدون شک ایرج 
طهماسب و حمید جبلی شایسته دریافت 
آن هستند. این زوج چه در شمایل »کاله 
قرمزی « و »پسرخاله« و چه در نقش های 
دیگر همیشه در کنار هم خوش درخشیدند 
و برای مخاطبان سیما و سینما به یادماندنی 
بــوده انــد.  ایــن دو بازیگر در بیش از9 اثر 
این  انــد.  داشته  همکاری  هم  با  سینمایی 
زوج به جز بازی نویسندگی مشترک و کار با 
یکدیگر در پشت دوربین را نیز تجربه کرده و 
موفق بوده اند. از آثار متأخر آن ها می توان به 
»زیر درخت هلو « و »رفیق بد« نام برد. ایرج 
طهماسب قرار است پس از مدت ها با اثری 

به نمایش خانگی بیاید. 

اکبر عبدی و علیرضا خمسه»
این دو بازیگر هر کدام در سینمای کمدی 
حضور موفقی داشتند و چند سالی زمان 
برد تا کارگردانی از آن ها در اثری مشترک 
در  آن هــا  امــا حضور مشترک  ببرد،  بهره  
مذاق  به  »پاکباخته«  درفیلم   ۱374 سال 
دوست داران کمدی خوش آمد. همراهی که 
در سال ۱378 در سریال »هتل پیاده رو« 
بیشتر دیده شد و مخاطبان بسیاری را برای 
این سریال جذب کرد. هرچند در ادامه این 

موفقیت تکرار نشد. 

مهران مدیری و سیامک انصاری»
با  زوج هـــا  حاشیه ترین  بــی  از  دیگر  یکی 
همکاری چندین ساله زوج مهران مدیری 
در  زوج  ایــن  اســـت.  ــصــاری  ان سیامک  و 
سریال های متعددی مانند پاورچین، نقطه 
چین، شب های برره و قهوه تلخ درکنار هم 
بودند و سیامک انصاری در فیلم ساعت 
5 عصر مهران مدیری نیز حضور داشت. 
در  زوج  ایــن  ســت  چندسالی  کــه  هرچند 
با گروه های  کنار هم نیستند و هر کدام 

متفاوتی کار می کنند. 

امین حیایی و محمد رضا گلزار »
شاید کمتر کسی حدس می زد که زوج امین 
فیلم  یــک  گــلــزار در  حیایی و محمد رضــا 
کمدی حاصل خوبی داشته باشد، اما این 
دو بازیگر که هر کدام جزو سوپراستارهای 

سینما در دهه 80 بودند با بازی در فیلم کما 
توجه مخاطبان را به خود جلب کرده و به 
عنوان یک زوج موفق آن هم در ژانر کمدی 
شناخته شدند. امین حیایی و محمدرضا 
گلزار در فیلم هایی چون کما ، شام عروسی، 
و ۲  ایـــران ۱  بــش و ساخت  و  تله، شیش 

همبازی بودند.

محسن تنابنده و احمد مهران فر»
ســـریـــال  در  بـــــار  نــخــســتــیــن  زوج  ایـــــن 
»پایتخت« دیده شدند و با اینکه به یکی 
تبدیل  حـــوزه  ــن  ای در  مــوفــق  هــای  زوج  از 
شــده انــد در اثــر دیــگــری بــه طــور مشترک 
از این زوج استفاده نکرده اند. هرچند در 
ایران برگر و شاهگوش نیز فضای کمدی و 

کار مشترک را تجربه کرده اند.

هومن برق نورد و بهنام تشکر»
هــومــن بـــرق نــــورد و بــهــنــام تــشــکــر بـــرای 
ــار در ســـریـــال »ســاخــتــمــان  ــ نــخــســتــیــن ب
پزشکان« خوش درخشیدند و  موفقیتشان 
را در سریال »دزد و پلیس« ادامه دادند. 
نوعی  بــه  ــوان گفت ســـروش صحت  مــی ت
سبب کشف این زوج هنری شد. استقبال 
مخاطبان از این زوج موجب شد که آن ها 
فیلم  مانند   دیگری  کمدی  فیلم های  در  
ــال هــای »دودکــــــش«  و  ــی هــا و ســری ــدان زن
»پادری« موفقیت خود را تکرار کنند. این 
باز   »۲ ــش  ــ »دودک بــا   ۱400 ســال  در  زوج 

خواهند گشت.

رضا عطاران و جواد عزتی »
آخرین زوج موفق سینمای کمدی دو چهره 
موفق طنز این سال های سینما و تلویزیون 
یعنی رضا عطاران و جواد عزتی هستند. 
»هزارپا«  فیلم  در  بازیگر  دو  ایــن  حضور 
بسیار مورد توجه قرارگرفت و این فیلم به 
فروش بسیار باالیی دست یافت. هرچند 
عــنــوان  ــه  ب را  داوودی  ابــوالــحــســن  نــقــش 
کــمــدی موفق  ــن  ای از  کــه پیش  کــارگــردان 
کارنامه اش  در  را  هــزار«  موتور  و  »عشق 

داشت. نمی  توان نادیده گرفت.  
ــار دیــگــر کــارگــردانــی  ــه ب ــد در ادامـ بــایــد دی
می تواند این دو چهره موفق را در کنار هم 

قرار دهد یا نه؟!

بهرام افشاری و ؟»
در پایان می توان از زوج خوب بهرام افشاری 
گوش  و  »چشم  فیلم  در  حیایی  امین  و 
بسته« و همچنین حضور  بهرام افشاری و 
محمد رضا فروتن در فیلم »آقای سانسور«  
نام برد و احتمال داد که بعید نیست زوج 
بهرام  بــه  متعلق  کــمــدی  سینمای  بــعــدی 
افشاری و یکی از پارتنرهای هنریش باشد. 

 فاطمهعاملنیک  جمشیدی و درخشانی حضور مشترکشان 
را از سال 9۲ با بازی در سریال »پژمان« آغاز کردند و در ادامه 
نیز  و »خوب،بد،جلف«  و ۲   ۱ »تــگــزاس«  فیلم  مانند  ــاری  آث در 
در  جمشیدی  پژمان  شدند.  بسیاری  مخاطبان  جــذب  موجب 
تازه ترین گفت وگویش در رابطه با همکاری های آینده اش با سام 
درخشانی خبر از دوری این زوج کمدین حداقل  برای چند سالی 
را داد . همچنین مهراب قاسم خانی هفته گذشته در مصاحبه 
ای دربــاره این زوج گفته بود که کار روی زوج سام و پژمان دیگر 
باشد و خودشان  ادامــه نداشته  و بهتر اســت دیگر  بس اســت 
این  رسانه ها  برخی  هرچند  باشند.  ماجرا  این  مواظب  باید  هم 
واکنش ها را نشانه اختالف بین پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
دانستند، اما به نظر می رسد بازگشت بی فروغ این زوج کمدین 

در سریال »خوب، بد، جلف ، رادیو اکتیو « باعث و بانی این اظهار 
نظرها و جدایی احتمالی این زوج باشد. هر چند این سریال بیشتر 
از آنکه از بــازی این دونفر ضربه بخورد در متن ایــراد دارد و به 
از سوی  این زوج لطمه زده اســت.  به سابقه درخشان  هر حال 
مانند  بهتری  و  متفاوت  موقعیت های  بــه  بازیگر  دو  هــر  دیگر 
دریافت نامزدی سیمرغ جمشیدی رسیده و این موقعیت ها نوید 
را دارد و بعید نیست عطای  آینده درخشان تری در حرفه شان 
زوج درخشان پژمان و سام را به لقایش ببخشند و دیگر سراغ 
تکرارش نروند. آنچنان که پیش از این هم زوج های هنری بودند که 
نتوانستند به همکاریشان در کنار همدیگر ادامه دهند، اما خاطره 
ادامه  در  بهانه  این  به  اســت.  مانده  در ذهن مخاطب  بازیشان 
نگاهی به زوج های معروف در سینما و تلویزیون خواهیم داشت:   

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106540(

آگهی تغییرات شرکت آب پوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6798 و شناسه ملی 10380226080 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تراز نامه،حساب سود 
و زیان و عملکردمالی منتهی به آخر سال 1397 شرکت موردتصویب قرارگرفت. 2- آقایان ناصر وهاب رجائی 0849785154 محمد 
کفشدار5228936386 یاسر وهاب رجایی 0859332081 چنگیز حاجی مسگری 2754136835و حمیدرضا زرین خو 0938638459 به 
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 3- موسسه حسابرسی رایمند امین به عنوان بازرس اصلی وآقای 
انتخاب شدند -4 روزنامه قدس  به مدت یکسال مالی  البدل شرکت  بازرس علی  به عنوان  غالمرضا جلیلیان مشهود 0940600684 

بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106530(

آگهی تغییرات شرکت رایکا صنعت گستران توران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64317 و شناسه ملی 14007540244 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا سیدی با پرداخت 
با  به مبلغ 9000000000 میلیارد ریال و آقای مهدی سیدی رشتخوار  الشرکه خود را  8999200000 ریال به صندوق شرکت سهم 
پرداخت999800000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1000000000میلیارد ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه 
گردید. سهم  اساسنامه اصالح  مربوطه در  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  میلیارد  به 10000000000  ریال  میلیون  از 1000000  شرکت 
الشرکه نهایی شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای حمیدرضا سیدی با سهم الشرکه 9000000000 ریال آقای مهدی سیدی رشتخوار با 

سهم الشرکه1000000000 ریال 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )1106620(

آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10380019602 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,08,29 و نامه شماره 122,61402 مورخ 1398,12,06 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی به 1398,04,31 تصویب شد. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اشخاص حقوقی 
ذیل به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173 موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه 
ملی 10380129694 شرکت نان قدس رضوی به شناسه ملی 10380098441 شرکت قند چناران به شناسه ملی 10380079707 و شرکت خمیر مایه 

رضوی به شناسه ملی 10380281365 
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تاسیس شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت خراسان جنوبی درتاریخ 1399,03,27 به شماره ثبت 72597 به شناسه ملی 14009216043 

نامه شماره  باستناد   : ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
2,12173 مورخ 1399,3,13 اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تهیه زمین مسکونی ، ساختمان ، خانه و آپارتمانهای 
مسکونی و واگذاری واحد های مسکونی نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا خرید 
واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا برابر ماده 3 اساس نامه شرکت های تعاونی مسکن درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهرک طالقانی 
، کوچه آستان قدس ، کوچه بهارستان 3 )شهیدکاوه 12( ، پالک 116 ، طبقه اول کدپستی 9176937663 مرکز شعبه مختلفه :شهرک 
طالقانی کوچه آستان قدس کوچه بهارستان 3 )شهیدکاوه 12( پالک 116 کدپستی 9176837663 مدیر شعبه : آقای ایمان افتخاری 
سرمایه شخصیت حقوقی : 550000000 ریال می باشد. اولین مدیران : خانم شکوفه حافظ به شماره ملی 0650134087 به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مهدی افتخاری به شماره ملی 0651627826 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت 3 سال آقای محمد جواد ادیبی نیا به شماره ملی 0651753082 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
آقای ایمان افتخاری به شماره ملی 0651798280 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای احمد حافظ 
به شماره ملی 0651827183 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای احمد رضائی به شماره ملی 0651872278 به سمت 
عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای عباسعلی بهاری به شماره ملی 0652227104 به سمت عضو هیئت مدیره به 
- منشی هیئت مدیره مدت 3 سال آقای حامد حافظ به شماره ملی 0941509923 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای 
علی حسینی به شماره ملی 0652869580 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای غدیر باللی به شماره ملی 0653180314 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ، برات و 
اوراق بهادار با امضای مدیرعامل آقای ایمان افتخاری به اتفاق آقای حامد حافظ و در غیاب آقای محمد جواد ادیبی نیا نایب رئیس 
و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه قدس برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی وروزنامه خراسان به عنوان روزنامه 

علی البدل تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106652(

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران معادن فدک 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس  قدر 
ثبت 1134 و شناسه ملی 10380608491 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,09,25 مورخ  العاده  فوق  بطور 
آویژه  1-موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شناسه  ثبت4590و  شماره  به  امین  ارقام 
بازرس  عنوان  به   14004883592 ملی 
ملی  شماره  به  بصیری  جعفر  آقای  و  اصلی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   6439630067
 -  1397,09,30 به  منتهی  مالی  سال  برای 

انتخاب گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )1106763(
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نریمان  تجارت  توکا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 

و شناسه ملی 10380636626 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1396,11,01 تصمیمات  بطور فوق 
برای  مالی  های  صورت   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
سال مالی منتهی به 1395,12,30 مورد تصویب 
سیستم  ارکان  حسابرسی  -موسسه   . گرفت  قرار 
بازرس  10100530054سمت  ملی  شناسه  به 
ملی  شماره  به  شکرکالتی  صدیقه  خانم  و  اصلی 
0055987575به سمت بازرس علی البدل برای 
سال مالی منتهی به 1396,12,29انتخاب شدند.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1106624(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی راه وساختمان 
آذرپی شرق شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1318 و شناسه ملی 10380129808 

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,13 مورخ 
محل شرکت به آدرس: استان خراسان رضوی - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله 
,وکیل آباد-کوچه آموزش 19 ]دانش آموز 18[-

بلوار دانش آموز جنوبی ]معلم 30[-پالک 158-
تغییر   9188995755 1کدپستی  اول-واحد  طبقه 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر 

)1106592(
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آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت منطقه ویژه 
به  تجاری  غیر  موسسه  سرخس  اقتصادی 

شناسه ملی 10380057953 

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1396,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلی شرکت به : استان خراسان رضوی - شهرستان 
سرخس ، بخش مرکزی – دهستان سرخس – آبادی 
خیابان   – ویژه  منطقه   – اقتصادی  ویژه  منطقه 
سرخس – خیابان مشهد – کد پستی 9381186111 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  وماده  یافت  تغییر 
گردید.   ثبت   67 شماره  ذیل  مراتب  و  گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس 

)1106611(
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آگهی تغییرات شرکت توریست توس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 752 و شناسه 

ملی 10380090668 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
نامه  و   1397,01,18 مورخ  العاده  فوق  بطور 
اداره   97,3,30 مورخ   972,128,1773 شماره 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان 
به  سال   2 مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضاء   -  1
هتلهای                                                                                                              شرکت  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار 
بین المللی پارسیان به شناسه ملی 10101615714 
ملی  شناسه  به  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد 
10100171920 شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی 

پارسیان به شناسه ملی 10104034520  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106614(
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راه  مهندسی  شرکت  اصلی  مرکز  انتقال  آگهی 
وساختمان آذرپی شرق شرکت سهامی خاص از 
و شناسه ملی 10380129808  به مشهد  کاشمر 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
آدرس:  به  شرکت  1397,03,13محل  مورخ 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش 
آباد-کوچه  وکیل  مشهد-محله  شهر   - مرکزی 
آموزش 19 ]دانش آموز 18[-بلوار دانش آموز 
جنوبی ]معلم 30[-پالک 158-طبقه اول-واحد 1 
ذیل  که  یافت  تغییر   9188995755 کدپستی 

شماره ثبت 64938 به ثبت رسید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1106610(
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منیر سورن  بزرگمهر  تغییرات شرکت  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56023 

و شناسه ملی 14005290154 

عمومی                        مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1397,03,01 مورخ  العاده  فوق 
محل  از  شرکت  نشانی   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
خراسان  استان  جدید:  آدرس  به  قبلی 
 - مرکزی  بخش   - مشهد  شهرستان   - رضوی 
شهر مشهد-محله عبدالمطلب-خیابان حاشیه 
همکف- 0-طبقه  شفا2-پالک  کال-خیابان 

کدپستی 9196773113 تغییر یافت.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1106571(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری تبارثامن )سهامی عام( شماره ثبت 49862

 بدینوس��یله به اطالع کلیه صاحبان س��هام می رس��اند که مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام( در روز پنجشنبه مورخ 99/12/28 
رأس س��اعت 10/30 صبح به آدرس خراس��ان رضوی- شهرستان جوین- باالتر از 
ایس��تگاه راه آهن نقاب- س��الن اجتماعات ش��رکت کش��ت و صنعت جوین برگزار 
خواهد ش��د لذا صاحبان س��هام یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن برگه 

ورود به جلسه در موعد و مکان مقرر فوق حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید شرکت برای تبدیل به هلدینگ 
طبق تیپ بورس

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق العاده باشد.
,ع هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام(

99
12

69
1



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  یکشنبه 17 اسفند 1399 23 رجب 1442 7 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9483 

یک مسئول انجمن های درمان اعتیاد مطرح کرد

مراکز درمان اعتیاد در آستانه ورشکستگی
سراسری  کانون  دبیر  غالمی،  علی 
سرپایی  مراکز  صنفی  انجمن های 
درمــان اعتیاد کشور به برنا گفت: 
سرپایی  درمـــان  مرکز  یک  مخارج 
اعتیاد به طور میانگین ۱۹ میلیون 
حالی  در  ایــن  شــد.  خواهد  تومان 
است که کل هزینه ای که می توانیم 
دریافت  بیمار   ۱00 از  مــاه  یک  در 
کنیم ۱۷ میلیون و 800 هزار تومان 
است. یعنی با این تعرفه نه تنها مراکز درمان اعتیاد سود نمی کنند بلکه 

باید بیش از یک میلیون تومان هم از جیبشان هزینه کنند.

یک پرسش از رئیس سازمان امور اجتماعی

 چه تعداد از زنان مطلقه کشور 
دوباره ازدواج می کنند؟

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به برنا گفت: بر اساس آمار سازمان 
ثبت احوال 40 تا 45 درصد از بانوان مطلقه پس از گذشت پنج سال امکان 
ازدواج مجدد برای آن ها فراهم می شود. تقی رستم وندی در ادامه افزود: 
طالق واقعه ای حیاتی است. جامعه ایرانی ازدواج را یک اقدام مثبت تلقی 

می کند. با این تفاسیر 40 تا 45 درصد بانوان پس از طالق ازدواج می کنند.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

افزایش تقاضا برای پذیرش فرزندخوانده
حبیب هللا مسعودی فرید، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی 
و  داد  خبر  کشور  در  فرزندخوانده  پذیرش  درخواست  افزایش  از  کشور 
گفت: با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از 
سوی مجلس در سال ۹۲، تقاضا برای فرزندخواندگی از سوی خانواده های 

ایرانی در داخل و خارج کشور حدود ۳0 درصد افزایش یافت.
به گزارش برنا، بر اساس قانون جدید امکان فرزندخواندگی برای کودکان 

بی سرپرست تا سن ۱۶ سالگی فراهم است.

نخستین توییت تاریخ به حراج گذاشته شد
نخستین توییتی که ۱5 سال پیش 
در توییتر منتشر شده اکنون برای 
فروش عرضه شده و قیمت آن به 

۱00 هزار دالر رسید.
رویترز،  از  نقل  به  مهر  گــزارش  به 
جک دورســی، مدیر ارشــد اجرایی 
توییتر نخستین پیامی که در این 
پلتفرم منتشر شده را برای فروش 
توییت »اکنون  عرضه کرده است. 
حساب کاربری توییترم را تنظیم کردم« )just setting up my twttr( را 
به عنوان یک امضای دیجیتال یگانه در یک وب سایت فروش توییت ها 

عرضه کرده است. 
این توییت مارس ۲00۶ میالدی در حساب کاربری دورسی منتشر شده و 
ساعت ۱:۲5 بامداد شنبه به وقت گرینوویچ قیمت آن به ۱00 هزار دالر رسید.

خبر

 ساخت 4۵0 مدرسه، مسجد و مرکز فرهنگی در مناطق محروم  مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افتتاح 100 مدرسه و 3۵0 مسجد و مرکز 
فرهنگی خبر داد. سید امیرحسین مدنی با بیان اینکه تعداد مدارس ساخته شده برکت به هزارو۵00 و مساجد به عدد هزار و 400 خواهد رسید، گفت: امروز تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش برای ساخت هزار 

مدرسه جایگزین مدارس کانکسی برای عشایر و روستاییان منعقد می شود. این مدارس در برابر 8 ریشتر زلزله، مقاوم و در برابر سرما، گرما و رطوبت عایق هستند.

هفته گذشته مدیرعامل  اعظم طیرانی    
طرح  اجرای  از  اجتماعی  تأمین  سازمان 
رایگان شدن هزینه درمان و داروی بیماران  
سالمندی  پرهزینه  و  مزمن  صعب العالج، 
از طریق سامانه نسخه نویسی الکترونیک 

خبر داد. 
ــن هفته  ای مصطفی ســـاالری مــی گــویــد: از 
داروی بیماران  صعب العالج، مزمن و پرهزینه 
نسخه نویسی  سامانه  طریق  از  سالمندی 
الکترونیک، رایگان است؛ این افراد نزد یکی از 
پزشکان طرف قرارداد نام نویسی الکترونیکی 
انجام می دهند و ما دارو و هزینه درمانشان را 

۱00 درصد می پردازیم.
کــه قبالً  ــن در حالی اســت  ای بــه گفته وی 
اجتماعی  تأمین  ســازمــان  به  را  اسناد  باید 
ارائــه می دادند و همین موضوع روال اداری 
طوالنی و بروکراسی هایی را به همراه داشت، 
امــا اکــنــون دیگر نــیــازی بــه طــی ایــن فرایند 
نیست؛ درواقع پرداختی صورت نمی گیرد که 
بخواهند به دنبال وصول آن باشند. این طرح 
از مزیت های نسخه نویسی الکترونیک است 
و با تشکیل پرونده در تأمین اجتماعی هزینه 
داروها و درمان بیماران مزمن و صعب العالج 

به طور کامل پرداخت خواهد شد. 

طرح درمان رایگان بیماران مزمن در »
دست اقدام است 

مدیر کل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی 
ــرح اســـت در  ــه یــکــی از مــجــریــان ایـــن طـ ک
گفت وگو با ما می گوید: در حوزه درمان های 
غیرمستقیم تمهیداتی اندیشیده شده تا در 
حد امکان بار مالی هزینه های درمان از دوش 

بیماران برداشته شود.
جزئیات  خصوص  در  غفاری  شهرام  دکتر 
ــه مــی دهــد: طــرح »درمـــان  ایــن طــرح هــا ادامـ
رایگان بیماران مزمن و صعب العالج« و یا به 
عبارت صحیح تر طرح »حمایت مالی فراتر از 
شرایط موجود از بیماران مزمن« در دستور 

کار است و در صورتی که زیرساخت های نظام 
رجیستری )پرونده الکترونیک( فراهم شود، 
بیمار با مراجعه به یک پزشک مخصوص 
-مانند پزشک خانواده و نظام ارجاعی که در 
دو استان به صورت پایلوت درحال اجراست- 
پس از معاینه و تشکیل پرونده، در صورتی 
که مبتال به یکی از بیماری های مزمن نظیر 
دیابت، بیماری قلبی و عروقی، بیماری های 
و... باشد،  انــواع سرطان ها  اعصاب و روان، 
هزینه ویزیت، آزمایش ها و داروهــای همان 
بیماری با حداقل فرانشیز در اختیار او قرار 
خواهد گرفت؛ البته این هزینه با توجه به نوع 
بیماری و بار مالی که برای سازمان دارد در 

مورد بیماری های مختلف متفاوت است.
وی با یادآوری اینکه این طرح در ادامه طرح 
درمان رایگان بیماران خاص نظیر دیالیزی ها، 
هموفیلی ها و... است، اضافه می کند: »درمان 
با  صعب العالج«  و  مزمن  بیماران  رایــگــان 
اجــرای نسخه نویسی الکترونیک به مرور و 
پس از محاسبه هزینه درمان و داروی بیماران 

اجـــرا خــواهــد شــد و به تدریج 
گسترش خواهد یافت، یعنی 
تـــعـــداد بــیــشــتــری از بــیــمــاری 
اما  مــی شــود،  شامل  را  مزمن 
در حال حاضر نمی توان همه 
قالب  در  را  مزمن  بیماری های 

آن تعریف کرد. 

معافیت فرانشیز بیماران »
سالمند باالی 65 سال

مدیر کل درمــان غیرمستقیم 
با  اجتماعی  تأمین  ســازمــان 
اشاره به اجرای طرح معافیت 
بیماران  درصــدی  فرانشیز ۱0 
بـــــاالی ۶5 ســــال در  مـــزمـــن 
ــر پوشش  مــراکــز درمـــانـــی زیـ

دانشگاه های علوم پزشکی کشور می افزاید: 
مـــاه در حال  ــتــدای اسفند  اب از  ایـــن طـــرح 
اجراست و بر اســاس آن همه بیمه شدگان 
سالمندی که باالی ۶5 سال دارند، مشروط 

بستری  بخش  در  اینکه  بــر 
دانشگاهی  درمــانــی  مراکز  به 
ــی( مـــراجـــعـــه کــنــنــد،  ــ ــتـ ــ )دولـ
نــیــازی بــه پــرداخــت فرانشیز 
داشــت  نخواهند  ــد  درصـ  ۱0
ــان  ــ ــه هــای درم ــن و هــمــه هــزی
برابر ضوابط و مقررات  آن ها 
بیمه، برعهده سازمان تأمین 

اجتماعی خواهد بود.
ــد:  ــی دهـ ــاری ادامـــــــه مـ ــ ــف غــ
همچنین در بخش دوم این 
بــیــمــه شــدگــان ساکن  طـــرح، 
شهرهایی که سازمان تأمین 
اجتماعی در آن ها بیمارستان 
مــلــکــی نـــــــدارد، مــی تــوانــنــد 
بــرای درمـــان در شهر محل 
ســکــونــت خـــود -در بــیــمــارســتــان هــای زیــر 
پــوشــش دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی- بــدون 
پرداخت فرانشیز   ۱0 درصد و به حساب 
درمان  و  بستری  اجتماعی  تأمین  سازمان 

معافیت  طــرح  و  طــرح  ایــن  البته  شــونــد؛ 
سال   ۶5 بــاالی  سالمند  بیماران  فرانشیز 
فــقــط شــامــل بــخــش بــســتــری مـــی شـــود و 

مشمول درمان های سرپایی نخواهد بود. 

پرداخت کامل هزینه تجهیزات پزشکی »
درمانی از سوی تأمین اجتماعی   

این مسئول نیز با اشــاره به اینکه یکی از 
اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  مشکالت 
)مانند  مربوط به خرید تجهیزات پزشکی 
یا  قلب  استنت  ــو،  زانـ یــا مفصل  و  پــروتــز 
عروقی و...( و پرداخت مابه التفاوت هزینه آن 
است، می گوید: تاکنون بیمه شدگانی که در 
مراکز درمانی دانشگاهی تحت درمان قرار 
می گرفتند باید بخشی از هزینه تجهیزات 
را می پرداختند که مبلغ قابل توجهی بود 
تأمین  بیمه شدگان  حقوق  بــه  توجه  بــا  و 
اجتماعی بار مالی زیادی به همراه داشت 
و در برخی مواقع موجب به تأخیر افتادن 
درمان می شد، اما بر اساس تمهیدات، از 
ابتدای اسفند مقرر شده هزینه تجهیزات 
پزشکی مصرفی برای درمان بیماران تحت 
صورت  به  اجتماعی  تأمین  بیمه  پوشش 
کامل از سوی سازمان پرداخت شود؛ البته 
مصرفی  لـــوازم  از  باید  بیمارستانی  مــراکــز 
باکیفیت و با هزینه مناسب استفاده کنند 

تا بار مالی سازمان افزایش نیابد.  
 
زیرساخت های الزم برای اجرای طرح »

درمان رایگان بیماران مزمن
غفاری ادامــه می دهد: اجــرای ایــن طرح ها، 
به ویژه »حمایت مالی فراتر از شرایط موجود 
ــرو اجـــرای نسخه  از بــیــمــاران مــزمــن« در گ
کاغذی  نسخه های  با  و  اســت  الکترونیکی 
امکان پذیر نخواهد بود، ضمن آنکه باید به 
صورت گام به گام و در چند مرحله بیماران 
افزوده شوند و نمی توان یکباره همه بیماران 

مزمن را در قالب این طرح تعریف کرد.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

جزئیات طرح های درمانی رایگان بیمه شدگان تأمین اجتماعی 

از ابتدای اسفند هزینه 
تجهیزات پزشکی مصرفی 

برای درمان بیماران 
زیرپوشش بیمه تأمین 

اجتماعی به صورت کامل 
از سوی سازمان پرداخت 

می شود

بـــــــرش
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106636(

آگهی تغییرات شرکت نوین سازندگان اقلیم هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51639 و شناسه ملی 14004158282 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.خانم مژگان بیاضی کد ملی: 0943335884 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ.آقای مهدی جعفری کدملی: 1540087166 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 3ـ آقای حسن 
عرب پور بردر کدملی: 1292587849 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . -کلیه اوراق و اسناد 
با امضا ء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر  بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی 

خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106504(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45474 و شناسه ملی 10380613998 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت کشت و صنعت فدک قدر تکسا)سهامی خاص( و شناسه ملی 10280582517 
به نمایندگی آقای علیرضا دهباشیان به شماره ملی 1060555131 به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874 به نمایندگی آقای مسعود شریعتی به شماره ملی 0946338914 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره – آقای ملک حسین دالور 
به شماره ملی 0701690623 به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود شریعتی به شماره ملی 0946338914 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال تعیین 
شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود و نامه های اداری عادی با امضاء واحد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106676(

آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان بانوان شریف موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4441 و شناسه ملی 14004642018 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,10 و برابر نامه شماره 38,22,14360مورخ 1399,5,13استانداری خراسان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای بهرام فروزنده فر به شماره ملی 5739761565 2- خانم هاجر شریفی صحی به شماره ملی 4579123867 3- خانم گلناز فروزنده فربه شماره 
ملی 0921660091 4- خانم حمیرا فروزنده فر به شماره ملی 0702400122 - 5- خانم فرشته هنری ملک آباد به شماره ملی 0731311043به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و خانم سمیه رشیدیان یزد به شماره ملی 0938994603 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای آرش فروزنده فربه شماره ملی 0794955649 
بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم منصوره کشت کار به شماره ملی 0945862075 بعنوان بازرس اصلی و خانم اعظم 

شریفی صحی به شماره ملی 4579861681 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ترازنامه منتهی به 1397,12,29به تصویب رسید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106679(

آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان بانوان شریف موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4441 و شناسه ملی 14004642018 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,10و برابر نامه شماره 38,22,14360مورخ 1399,5,13استانداری خراسان رضوی 
بعنوان رئیس هیئت مدیره - خانم فرشته هنری  به شماره ملی 5739761565  فر  بهرام فروزنده  : آقای  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
ملک آباد به شماره ملی 0731311043 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره-خانم گلناز فروزنده فر به شماره ملی 0921660091 بعنوان                
خزانه دار - خانم هاجر شریفی صحی به شماره ملی 4579123867 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - خانم حمیرا فروزنده 
فر به شماره ملی 0702400122 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با دو امضاء از سه 

امضاء مدیرعامل ، خزانه دار و رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود . 

س
,  9

91
27

63

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106643(

آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی خاص به شناسه ملی 10860302064 

از بجنورد به مشهد به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,08 و نامه شماره 29,99,4606 مورخ 99,2,14 اداره 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بجنورد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل اصلی شرکت از واحد ثبتی بجنورد به واحد ثبتی مشهد 
به آدرس »استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ,کوهسنگی ، خیابان شهیدبهشتی 19 ]کوهسنگی 
10[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9174613113« انتقال یافت و مراتب ذیل شماره ثبت 72096 ثبت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106678(

آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان بانوان شریف موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4441 و شناسه ملی 14004642018 

خراسان  1399,5,13استانداری  38,22,14360مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1398,08,10 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواد 2و9 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت : ماده 2: کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی ، غیر 
دولتی،داوطلبانه وعام المنفعه بوده و در موضوع آسیب های اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه 
فعالیت خواهد نمود. ماده 9: اهداف انجمن ب: روش اجرای اهداف 9- مشارکت در اجرای پروژه ها و برنامه های دستگاه های اجرایی بخش 
خصوصی و سایر دستگاه های ذیربط از طریق تفاهم نامه یا عقد قرارداد با آنها. 10-انجام تحقیق ،پژوهش و مطالعات میدانی در راستای اهداف با 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه 11- ایجاد وب سایت و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مجازی و تبادل تجارب و بهره گیری از دانش سایرین با 

رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 7465 و شناسه ملی 10380232631 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
1399,06,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صورت های مالی سال مالی منتهی به 
1398,12,29 به تصویب رسید . روزنامه 
کثیراالنتشار  روزنامه  به عنوان  قدس 
برای  شرکت  آگهی های  درج  جهت 

سال 1399 انتخاب شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1106661(
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آگهی تغییرات موسسه تراز آتیه پویا موسسه 
شناسه  و   6819 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر 

ملی 14009079663 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,18 مورخ 
- محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی 
مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ،
محله حجاب ، خیابان اندیشه 52 ] ادیب42,5[ ، 
خیابان دکترحسابی 55 ]ادیب 42[ ، پالک -377 
تغییر   9187135914 پستی  کد  همکف  طبقه   ،
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106657(
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تجارت  گوارا  آبفام  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 

62505 و شناسه ملی 14007052574 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,25 مورخ 
شد: - محل شرکت به آدرس استان خراسان 
مرکزی،  مشهد،بخش  رضوی،شهرستان 
آباد،محله  منزل  ،روستا  طوس  دهستان 
،طبقه   0 اصلی،پالک  شرق،کوچه  انبارطوس 
یافت  تغییر   9197175971 کدپستی  همکف- 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106669(
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ابالغ اتهام خانم سمیه خسروی ، کدملی 4889948686 ، متولد 1365، فرزند      
سهراب،صادره از گنبد کاووس به شماره ابالغ اتهام 119/1207467 مورخ 99/12/02

نظر به اینکه پرونده شـما به اتهام -غیبت غیر موجه به صورت متوالی منطبق با بند 29 ماده 8 قانون رسـیدگی به 
تخلفات اداری،  موضوع گزارش ارسـالی از سـوی دفتر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به شـماره 1168320 
مورخ  99/11/21 در این هیأت تحت رسیدگی می باشد. لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهی دفاعیه خود را به انضمام مدارک به هیأت مذکور به نشـانی : خیابـان مطهری خیابان   کوه نور 
کوچه چهارم پالک 12 طبقه اول هیأت بدوی شـعبه سـه تسـلیم نمایید. بدیهی اسـت چنانچه در مهلت یاد شـده 
دفاعیه کتبی خود را تسلیم ننمایید هیأت طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل 

شناسه آگهی1103785/ م الف 4182خواهد کرد.
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ابـالغـیه

شعبه سه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران

به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی فوق میرساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 ساعت 14:30 واقع در گوهر دشت )جاده سیدان(، خیابان 
بیست متری، پالک 20 برگزار می شود، لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه ذیل، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
2- تصمیم گیری در مورد عزل هیئت مدیره       3- وکالت انجام اقدامات ثبتی به بازرس تعاونی 1- استماع گزارش بازرس در خصوص تخلفات هیئت مدیره  

سهامداران محترمی که قادر به شرکت در جلسه فوق نمی باشند می توانند نماینده تام االختیار خود را برای حضور در مجمع بشرح ذیل تعیین نمایند، اعضای متقاضی اعطای  
نمایندگی/ وکالت می بایست  به همراه نماینده خود با ارائه اصل مدارک ) کارت سهام/ مستندات و فیش واریزی بابت سهام ، کارت شناسایی معتبر ) ملی( در روز یکشنبه 
99/12/24  از ساعت 9 الی 14 به اداره تعاون شهرستان چناران، اتاق نگهبانی مراجعه یا در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم وکالتنامه با حدود و اختیارات مشخص، 
اقدام نمایند، بدیهی ست  در صورت احراز هویت، بررسی و تائید کلیه مدارک ارائه شده، توسط بازرس، مجوز ورود به مجمع صادر خواهد شد، تعداد ارای وکالتی هر عضو تعاونی 

بازرس اصلی شرکت تعاونی - روح ا... ساعدی حداکثر سه رای و تعداد آرای هر غیر عضو تنها یک رای می باشد .    
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی چاه سادات چناران ثبت 312 )تاریخ انتشار: 99/12/17(



کمالوند و مصطفوی رسماً استقاللی شدند
سه دستیار فرهاد مجیدی در تیم فوتبال استقالل قــرارداد خود را به طور 
رسمی امضا کردند. به نقل از باشگاه استقالل، دیروز فراز کمالوند به عنوان 
مدیرفنی، صالح مصطفوی به عنوان مربی و بهزاد نوشادی به عنوان بدنساز 
تیم فوتبال استقالل، پس از جلسه با احمد مددی قــرارداد خود را با این 

باشگاه امضا کردند.

قرعه کشی مرحله دوم لیگ برتر فوتسال برگزار شد

فرش آرا میزبان مقاومت در نخستین بازی
مراسم قرعه کشی مرحله دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال ظهر دیروز در 
سازمان لیگ فوتسال و توسط آرش جابری سرپرست این سازمان برگزار شد. 
به گزارش سرویس ورزش مطابق قرعه کشی انجام شده، برنامه هفته اول دور 

دوم لیگ برتر فوتسال که 20  اسفندماه برگزار می شود، به شرح زیر است:
کراپ الوند - سن ایچ ساوه/ گیتی پسند اصفهان - مس سونگون / فرش آرای 

مشهد - مقاومت البرز
مطابق اعالم جابری، هفته دوم مسابقات روز 25 اسفند و هفته پایانی لیگ 

برتر نیز روز 23 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد.

آذری: از استقالل جدا می شوم
رضا آذری در گفت وگو با خبرنگاران پس از حضور در باشگاه استقالل گفت: 
بیشتر برای توافق آمدم و اگر خدا بخواهد جدا می شوم.  از کدام تیم پیشنهاد 
دارید؟ آذری در این باره گفت: فعالً مشخص نیست که به کدام تیم می روم.  
ــاره وضعیتش در استقالل طی چند وقت اخیر گفت:  بازیکن جــوان درب
تصمیمات اشتباه پایبند عشقی که به استقالل داشتم بود و اینکه آقا فرهاد 

مردانگی کردند فعالً اجازه داد جدا شوم. 

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

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

ضد حمله

ورزش جهان

 یکشنبه 17 اسفند 1399 23 رجب 1442 7 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9483 

گل محمدی: تمرکز باالی مدافعان مانع از گلزنی ما شد    یحیی گل محمدی پس از تساوی تیمش برابر صنعت نفت  در نشست خبری گفت: بازی چندان جذاب نبود و باتوجه به بادی که در ورزشگاه 
بود و شرایط نامساعد چمن ورزشگاه، شرایط خیلی خوبی را شاهد نبودیم. یک امتیاز حق هر دو تیم بود. در این شرایط خیلی مهم است که اشتباه نکنید و ما هم مدافعانمان، دفاع تیمی مان و دروازه بان هایمان 

روز خوبی را پشت سر گذاشتند. باید می توانستیم از تک موقعیت ها استفاده کنیم که این اتفاق رخ نداد و بازی مساوی شد. دو تیم فکر کنم در خط دفاعی تمرکز خوبی داشتند و اشتباه تاثیرگذاری نکردند.

دنیای ورزش

تلگرامی

 جــواد رســتــم زاده  هفته هفدهم لیگ 
بــرتــر بــا جــشــنــواره گــل ســپــاهــان، توقف 
پرسپولیس و پیروزی تراکتور و شهرخودرو  
و استقالل به اتمام رسید. با این نتایج 
پرسپولیس با تفاضل گل بهتر در صدر 

باالتر از سپاهان باقی ماند.

پیروزی حیاتی شهرخودرو»
در مشهد و در روزهایی که شهرخودرو 
می رود که اوضاع و احوالش سروسامانی 
بگیرد، مردان رحمتی موفق شدند پیکان 
را با دوگل بدرقه کنند و در جدول صعود 
کنند. در این بازی بایرامی خیلی زود گل 
اول را در دقیقه 8 به ثمر رساند. بعد از 
ایــن گل بــازی دو تیم به میانه میدان و 
جنگ های تن به تن کشیده شد. پیکان 
تا شهر  داد  نشان  تیم خطرناکی  البته 
خــودرو موفق شــود در نیمه دوم توسط 
الجبوری گل دوم خود را هم به ثمر برساند 
و به یک پــیــروزی مهم و روحیه بخش 

دست پیداکند. شهرخودرو 22 امتیازی 
شد و از پیکان 21 امتیازی سبقت گرفت. 
نکته تاریک این بازی مصدومیت شدید 
علی نعمتی، مدافع شهرخودرو بود که 
منجر شد این بازیکن را با آمبوالنس به 

بیمارستان منتقل کنند.

هم امتیازی پرسپولیس و سپاهان»
در آبادان دوئل پرسپولیس با برزیلی های 
صــنــعــت نــفــت گــلــی در بــرنــداشــت تا 
صدرنشین پس از مدت ها متوقف شده 
و 34 امتیازی شــود. با ایــن حــال مــردان 
یحیی صــدر را بــرای خــود حفظ کردند. 
این در حالی بود که سپاهان در بازی پر 
گل 6 بر یک آلومینیوم را شکست داده 
و با سرخ ها هم امتیاز شد. در اراک کمتر 
بــدون  آلومینیوم  کــه  بــود  کسی متصور 
خطیبی به این ترتیب ضعیف ظاهر شود. 
شهباززاده که تازه متولد شده دو گل زد تا 
فاصله اش را در جدول گلزنان زیاد کند. 

اسماعیلی فر هم دو گل زد و محبی و 
را به  خلعتبری دیگر گل های زردپوشان 

ثمر رساندند.

اوضاع و احوال میانه جدول»
تراکتور اما با خطیبی در جدول سرعت 
گرفت. این تیم با شکست دادن نساجی 
آن هم با گل های عباس زاده و تیموری که 
زندگی فوتبالی شان مدیون قائمشهری ها 
هستند به پیروزی 2 بر یک دست یافت 

تا 26 امتیازی شود.
اما گل گهر در ادامه سقوط آرام خود 
به میانه میدان دیروز هم به نتیجه ای 
از تساوی بدون گل مقابل مس  بهتر 
دست نیافت تا فشارها روی قلعه نویی 
بیشتر از قبل شود.با این تساوی گل 
میانه های  در  و  شد  امتیازی   23 گهر 
میدان ماند. تساوی بدون گل در بازی 
هم  سلیمان  مسجد  نــفــت  و  ســایــپــا 

تکرار شد.

ارسالن تعویض طالیی فرهاد»
دیدار حساس و نفس گیر استقالل در 
آزادی برابر فوالد خوزستان با نتیجه یک 
بر صفر به سود استقالل به پایان رسید 
امتیاز  تا شاگردان فرهاد مجیدی سه 
ارزشمند این دیــدار را تقدیم سرمربی 
تازه وارد خود کند. بازی استقالل و فوالد 
یک بازی تماشایی و پر برخورد بود اما در 
نهایت در نیمه مربیان فرهاد مجیدی با 
تعویض طالیی ارسالن مطهری توانست 
با شوت او از روی نقطه پنالتی این امتیاز 
ارزشمند را بدست آورد تا استقالل با 
کسب این پیروزی به کــورس قهرمانی 

بازگردد.
حاال آبی پوشان پایتخت منتظر لغزش 
سپاهان  توقف  و  پرسپولیس  دوبـــاره 
هستند تا بتوانند فاصله خود را با این 
دو تیم به حداقل برسانند. در آخرین 
بازی این هفته نیز ذوب آهن با دو گل 

ماشین سازی را شکست داد.

استاندار  حضور  از  پس  حسینی:  سینا 
ــان رضـــــوی در مــحــل تــمــریــنــات  ــراســ خــ
محافل خبری  در  ای  شهرخودرو شایعه 
منتشر شد که استانداری خراسان کمک 
15 میلیاردی به این مجموعه داشته و آن ها 
با دریافت این مبلغ توانسته اند بخشی از 
مشکالت مالی خود را حل و فصل کنند اما 
تنها چند ساعت پس از انتشار این خبر 
مشخص شد نه تنها کمکی صورت نگرفته 
بلکه قانوناً امکان چنین اتفاقی وجود ندارد 
چون هیچ یک از ارکان و سازمان های دولتی 

اجازه ورود به حوزه ورزش حرفه ای 
را ندارند.

حاال اما این پرسش به وجود 
مـــی آیـــد کـــه ســرنــوشــت تنها 

نماینده شــرق کشور در 
ادامــه مسابقات لیگ 
برتر چه خواهد شد؟ 
این باشگاه به دلیل 
مشکالت مدیریتی 
سنگین  بـــدهـــی  و 
مالک قبلی در حال 
حـــاضـــر بـــا کــمــبــود 
ــی  ــاسـ ــه اسـ ــ ــودجـ ــ بـ
مواجه شــده است، 

به همین دلیل امتیاز 
این باشگاه از فرهاد حمیداوی 

سلب و به مجموعه استان محول 
شده و حاال باید دید کمیته انتقالی 

این باشگاه چه تصمیمی برای ادامه کار 
خواهد گرفت.

در ایــن میان امــا برخی باشگاه های لیگ 
برتری به دنبال جذب شاگردان سید مهدی 

رحمتی بودند، گویا برخی از این بازیکنان 
موافقت مالک قبلی را برای جدایی کسب 
ــودنــد، بــه همین خــاطــر در هفته  کـــرده ب
گذشته جلساتی را با نمایندگان باشگاه های 
جدید خــود بــرگــزار کــرده بودند تا به این 
ترتیب زمینه جدایی خود را فراهم کنند، 
اما کمیته انتقالی به محض اطالع از این 
فعل و انفعاالت بازیکنان مذکور را از تهران 
به مشهد فراخواند و تأکید کردند بدون 
اجازه باشگاه هرگز اجازه جدایی ندارند و هر 
کسی خواهان به خدمت گرفتن آن هاست 

باید با کمیته انتقالی وارد مذاکره شود.
از آنجا که اعضای کمیته انتقالی نگران 
خروج بدون اطالع بازیکنان خود بودند، 
روز شنبه هیئت فوتبال خراسان رضوی 
با ارسال نامه ای به سازمان لیگ 
به حیدر بهاروند اعالم کرد به 
واســطــه مشکالتی کــه بــرای 
باشگاه شهرخودرو  مالک 
ــد با  ــ ــود آم ــ ــه وجـ بـ
شــورای  تصمیم 
ــأمــیــن اســتــان  ت
مـــجـــمـــوعـــه  و 
نظر  تنها  استانداری 
خصوص  در  انــتــقــالــی  کمیته 
جدایی بازیکنان مالک است و 
اوراق رسمی باشگاه با امضای 
ــواد وطــنــخــواه قــابــل انجام  جـ

است.

عزیزی  آنکه  از  پیش  عــرب:  حمیدرضا 
خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
برگزیده شود نزدیکان به رئیس فدراسیون 
مدعی بودند که او بعد از انتخاب فی الفور 
اسکوچیچ را از کار برکنار و الکساندر نوری را 
به جای او دراین پست می گمارد. این خبر 
به واسطه صحبت هایی که خود عزیزی 
خادم با برخی پیشکسوتان فوتبال انجام 
داده بود  به واقعیت نزدیک بود. عزیزی 
خادم حتی جایی گفته بود دوست دارد از 
مربیان آلمانی برای تیم ملی استفاده کند.

با این حال اما زمان اندک باقیمانده تا 
شروع بازی های تیم ملی و از سویی 
ویلموتس  بــه  سنگین  بــدهــی هــای 

سبب شد تا عزیزی خادم الاقل 
دست اسکوچیچ را باز بگذارد تا 
در بازی های آینده که به جهت 
به جــام جهانی است  صعود 
سکان هدایت تیم ملی را به 
عهده بگیرد. حتی اسکوچیچ 
احــتــمــال  ــوع  ــوضــ مــ از  نـــیـــز 
بــرکــنــاری اش بــو بـــرده و تصور 
می کرد بعد از ریاست عزیزی 

از سمتش کنار گذاشته  خــادم 
شود اما رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال فعالً از تصمیمش منصرف 
شــده و قصد دارد عرصه را برای 

اسکوچیچ باز بگذارد.
درهــمــیــن راســتــا دو طـــرف هفته 
بــرگــزار  هــم  ــا  ب نشستی  گذشته 
دیــدار  درآن  اسکوچیچ  که  کردند 
بــه عــزیــزی خـــادم قــول صعود به 
جام جهانی داد تا شاید اندکی از 

دغدغه های ذهنی رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال کاسته شود اما درهرحال هیچ بعید 
نیست که بعد از صعود احتمالی تیم ملی 
به جام جهانی عزیزی خادم بازهم دست 
به تغییراتی در رأس تیم ملی ایران بزند و 
آن پروژه ای که مدت هاست درذهن دارد را 

سرانجام عملی کند.
ــی هــمــان  ــعــد از جــــام جــهــان شـــایـــد ب
والدیرویرا، سرمربی  برای  سرنوشتی که 
تیم ملی ایران در دو بازی پلی آف مقابل 
اســتــرالــیــا درانــتــخــابــی جـــام جهانی 
1998رخ داد و او بعد از صعود 
به جام جهانی  ملی  تیم  دادن 
اسکوچیچ  ــرای  ب شــد،  برکنار 

هم رخ دهد.
به هرحال اکنون پروژه 
اسکوچیچ  برکناری 
بـــه دلـــیـــل کــمــبــود 
وقت و توصیه هایی 
اعضای  برخی  که 
هـــیـــئـــت رئــیــســه 
ــه آقــــــای رئــیــس  ــ ب
مسکوت  ــنــد  داشــت
مانده است. البته این 
ماجرا ارتباط مستقیم با 
انتخاب شدن دبیرکل هم 
دارد به این دلیل که روال 
درنــهــایــت دبیرکل  اســـت 
تمام  فوتبال  فــدراســیــون 
کند  امضا  را  تصمیم ها 
بــرای  کــه هنوز شخصی 
این پست انتخاب نشده 

است.

با نامه رسمی هیئت فوتبال به فدراسیون مشخص شد

کمیتهانتقالیمسئولجداییشهرخودروییها
درنشست عزیزی خادم با سرمربی تیم ملی چه گذشت؟ 

اسکوچیچباقولصعودابقاشد

شهرخودرو و تراکتور شارژ شدندشهرخودرو و تراکتور شارژ شدند
  

باقی ماندن پرسپولیس درصدر باقی ماندن پرسپولیس درصدر ،،  بازگشت  استقالل به کورس  بازگشت  استقالل به کورس

برایتون و رضایت برای پرداخت مکانیسم مشارکت

هدیه 16میلیاردی جهانبخش به فوتبال ایران
بابت مکانیسم مشارکت در حق آموزش  برایتون  قرار است که باشگاه 
علیرضا جهانبخش، مبلغ 573 هزار یورو به فدراسیون فوتبال ایران بپردازد.
به گزارش سرویس ورزش چندی پیش فدراسیون فوتبال در خبری کوتاه 
به بیان جزئیاتی از یک پرونده با محتویات کمتر شنیده شده خبر داد که 
موضوع آن درخصوص پرونده علیرضا جهانبخش با موضوع مکانیسم 
مشارکت بود. موضوعی که در فوتبال ایران کمتر به آن پرداخته شده بود 
و عبارت مکانیسم مشارکت برای بسیاری از فوتبالدوستان یک موضوع 

ناشناخته بود.
از  اما مفهوم دقیق  مکانیسم مشارکت چیست؟ مکانیسم مشارکت 
جمله روش هایی است که باشگاه های آموزش دهنده بازیکنانی که به سطح 
حرفه ای رسیده اند، می توانند از طریق آن، منتفع شده و کسب درآمد کنند.
برای نمونه در انتقال نیمار از بارسلونا به پاری سن ژرمن که در زمان این 
انتقال نیمار 25 سال سن داشت، باشگاه سانتوس برزیل که نیمار در آن 
حدود 10 سال آموزش دیده و پرورش یافته بود، مبلغی حدود 9 میلیون دالر 
به عنوان سهم مکانیسم مشارکت از باشگاه پاری سن ژرمن دریافت کرد.

علیرضا جهانبخش در مرداد 1397 از باشگاه آلکمار هلند به باشگاه برایتون 
انگلیس پیوست. در خصوص مبلغ این انتقال، رقمی به صورت رسمی 
و دقیق اعالم نشده، اما بسیاری از رسانه ها مبلغ 17 میلیون پوند را درج 
کرده اند که به نظر می رسد این مبلغ، مربوط به هزینه انتقال بازیکن و 
دریافتی باشگاه آلکمار بوده و حقوق دریافتی جهانبخش موضوع دیگری 

است که در رسانه ها منتشر نشده است. 
با مبنا قراردادن مبلغ 17 میلیون پوند و زمان انتقال جهانبخش از باشگاه 
داماش سابق به ان.ای.سی )در 19 سالگی( و همچنین مطابق با جدول درج 
شده در مقررات برای محاسبه مکانیسم مشارکت، در نتیجه در حدود سه 
درصد از این هزینه انتقال باید به باشگاه های ایرانی که بازیکن را از فصل 
12 سالگی تا فصل 19 سالگی )قبل از انتقال به هلند( آموزش داده انــد، 

اختصاص یابد. 
بــرگــزاری چندین  از  پــس  و  حــاال 
نشست بین مسئوالن فدراسیون 
فوتبال و مدیران باشگاه برایتون، 
فوتبال  زودی حق  به  اســت  قــرار 
مــکــانــیــســم  پــــرونــــده  در  ایـــــــران 
جهانبخش  عــلــیــرضــا  مــشــارکــت 

دریافت شود. در این پرونده که 
مــلــیــحــی زاده وکیل  عــلــی 

سرپرستی  المللی  بین 
داشته  برعهده  را  آن 
مــبــلــغ 573  اســـــت، 
هزار یورو )بیش از 16 
و نیم میلیارد تومان( 
ــت مـــکـــانـــیـــســـم  ــ ــابـ ــ بـ
فوتبال  بــه  مــشــارکــت 

ایران رسیده است.

کلوپ: کدام بازیکنان را 
نمی خواهد؟

یورگن کلوپ در مــورد خریدهای احتمالی 
کرده  تابستان صحبت  در فصل  لیورپول 
ــزارش ســرویــس ورزش یورگن  اســـت. بــه گـ
کلوپ گفت: »اگر بازیکنی تنها برای بازی 
کردن در لیگ قهرمانان خواهان انتقال به 
لیورپول باشد، من اصالً چنین بازیکنی را 
نمی خواهم. البته این یک عقیده شخصی 
و تنها به سود خودم نیست و من همیشه 
بـــوده ام. همچنین اگر بازیکنی به  این طور 
دنــبــال جــدایــی از لــیــورپــول باشد نیز من 

عالقه ای به حفظ او ندارم«.

کروس: می خواهم در رئال 
خداحافظی کنم

مادرید  ــال  رئ آلمانی  ستاره  کـــروس،  تونی 
در مورد رؤیــای خداحافظی در این باشگاه 
صحبت کرد. به گزارش »ورزش سه« هفته 
گذشته تونی کــروس با گذر از رکــورد اولی 
اشتلیکه، به پرسابقه ترین آلمانی تاریخ رئال 

مادرید تبدیل شد. 
وی گفت: »همان طور که همیشه گفته ام، 
هدفم این است که در رئال مادرید از فوتبال 
خداحافظی کنم و برای رسیدن به این هدف 

تالش خواهم کرد«.

بنزما به دربی می رسد
رئــال  ــازی اخیر  ب از غیبت در ســه  پــس 
کریم  که  نظر می رسد  به  مــادریــد، حــاال 
امــروز  بــازی  به  تیم،  ایــن  مهاجم  بنزما، 
به  رسید.  خواهد  مادرید  اتلتیکو  برابر 
دلیل  به  بنزما  کریم  سه  ورزش  گــزارش 
مادرید  ــال  رئ ــازی  ب ســه  در  مصدومیت 
بازی  و  بــوده  در دو هفته گذشته غایب 
رفت برابر آتاالنتا در چمپیونزلیگ و دو 
بازی در اللیگا برابر رئال وایادولید و رئال 

سوسیداد را از دست داد. 

 »  لسترسیتی«
 سلطان پنالتی ها

بــیــن 20 تــیــم لــیــگ بـــرتـــری انــگــلــیــس ، 
لسترسیتی از نظر کسب ضربات پنالتی 
گــزارش  بــه  اســـت.  بـــوده  جلوتر  همه  از 
سرویس ورزش این تیم که توسط برندان 
اکنون در رده  راجــرز هدایت می شود و 
قــرار گرفته، در هفته های  ســوم جــدول 
پنالتی  ضربه   10 صاحب  شــده،  سپری 
شده که آنان را به گل تبدیل کرده است. 
در رده دوم بیشترین پنالتی ها، چلسی، 
هشت  بــا  بــرایــتــون  و  منچستریونایتد 
با  نیز  دارنــد. منچسترسیتی  قرار  ضربه 

هفت پنالتی در رده سوم است.

علیرضا کریمی نماینده وزن 97 کیلوگرم س
کشتی ایران در رقابت های بین المللی جام 
متئو پلیکونه ایتالیاموفق شد در دور اول، 

حریف آمریکایی خود را شکست دهد.
فدراسیون جهانی وزنه برداری از تمدید س

روند  آغــاز  و  المپیک  گزینشی  مسابقات 
اصالحات سیستم کسب سهمیه خبر داد.

مــازیــار ناظمی بــه عــنــوان رئیس جدید س
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی انتخاب 

شد.
مسابقات س رفت  دور  برگزاری  از  پس 

دور  مـــاه،  دی  در  آرام  ــای  آب هــ لــیــگ 
ســردار  ــادواره  یـ رقابت ها  ایــن  برگشت 
در بخش  قاسم سلیمانی  شهید حاج 
بانوان و آقایان روز دوشنبه 18 اسفند 
خواهد  بــرگــزار  آزادی  دریــاچــه  در   مــاه 

شد.
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1- ش�رح مشخصات فنی كاال : )ش��رح کامل مش��خصات فنی کاالها  به همراه همین 
آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(

انواع آند )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است.(
2- کلی��ه مراحل برگزاری فرآین��د مناقصه، از دریافت و بارگزاری اس��ناد ارزیابی 
کیف��ی تا  ارس��ال دعوتنام��ه جهت س��ایر مراحل، صرف��ا از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر خواهد بود. 
ضمن��ا مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور، الزم اس��ت 
مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 021-41934
3- مهل�ت تحویل : آخرین مهل��ت بارگزاری فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی تا 

پای��ان وقت اداری روز 99/12/28 می باش��د.الزم به ذکر اس��ت ک��ه مهلت دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.

4- ارسال اسناد مناقصه :
1-4 ( پ��س از انج��ام ارزیابی کیفی، ش��رکتهای تایید ش��ده ملزم ب��ه ارائه پاکات 
ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی ش��ش ماهه یا س��ه ماهه قابل 
تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد)شماره حس��اب جهت واریز وجه با هماهنگی امور 
مالی مشخص می گردد( به مبلغ 000ر000ر460 ریال به نام شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه ستاد می باشند. 
در غی��ر ای��ن صورت ام��کان ادامه حضور در رون��د مناقصه وجود نخواهد داش��ت . 
2-4( تاری��خ گش��ایش ضمانتنام��ه های ش��رکت در فرآیند ارجاع کار، پش��نهادات 

فنی و پیش��نهادات مالی پس از مشخص ش��دن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها, توسط 
کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.

5- کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین کاالی 
دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL (  باشند.

6- در ص��ورت حضور س��ازندگان داخلی در مناقصه، فرآیند مناقصه با س��ازندگان 
داخل��ی ادام��ه می یاب��د. در غیر این ص��ورت، در بی��ن تامین کنن��دگان، اولویت با 

پیشنهاد تامین کاال از سازندگان داخلی می باشد.
7-رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی کاال  الزامی است.

8-اقالم مربوط به درخواست خرید SND-9900068,69 باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس :  اس��تان بوشهر- شهرستان جم-بعد از پمپ اکبر آباد- منطقه عملیاتی 
نار و کنگان-انبار تدارکات کاال  و اقالم مربوط به درخواس��ت ZRS-9931501  به 
صورت پیشکرایه به آدرس : استان فارس-شهرستان المرد-بلوار دانشجو-فلکه 

دانشجو-مجتمع اداری منطقه عملیاتی پارسیان-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد.
9- در صورتی که ش��رکتی در پیش��نهاد مالی خود هم فرمت اس��تعالم بهای شرکت 
زاگرس جنوبی و هم فرمت مالی در سربرگ خود را ارائه نموده و این دو با هم دارای 
اختالف باش��ند، مالک و معیار فرم اس��تعالم بهای ش��رکت زاگرس جنوبی می باشد.

10- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ 

معامله الزامیست.
11- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان %50 

کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
12- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی 

وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه ش��رکت کنندگان در 

مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید و 

مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد مطابق 
شرایط و مشخصات ذیل، انواع آند مورد نیاز مناطق عملیاتی نار و کنگان و پارسیان 
خ��ود را از ش��رکتهای واجد ش��رایط تامین نمای��د. از متقاضیان ش��رکت در مناقصه 
دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت )س��تاد( پس از 
مطالعه دقیق ش��رایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، 
در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داش��ته باش��ند, نس��بت به تکمیل و ارس��ال فرم 

ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.   شناسه آگهی:1102549

س
/ 9
91
27
50

 آگهی ارزیابی كیفی مناقصه گران شماره 2099091701000114
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 99021 موضوع مناقصه :  انواع آند

شماره تقاضای خرید : SND-9900068,69 & ZRS-9931501  - نوبت دوم
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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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 ذاالجالل واالکرام

 واتیکان در عراق به دنبال چیست؟

آیت اهلل سیستانی به پاپ از رنج فلسطین گفت

 محسن فاطمی نژاد  در ردایی سفید، صلیبی 
دارد.  بــر ســر  و عرقچینی  آویخته  گـــردن  بــه 
پاپ  سال 2014  از  که  برگولیو  ماریو  خورخه 
گرفته،  لقب  شانزدهم  بندکیت  فرانسیس 
روز جمعه بــرای نخستین بار در طول تاریخ 
واتیکان، وارد عراق شد. او در همان ابتدا با 
عراق  نخست وزیر  الکاظمی،  گــرم  استقبال 
روبه رو شده و پس از نشستی کوتاه، با دیگر 
مقامات این کشور هم دیدار و گفت وگو کرد. 
دیدارهایی که به قواره رهبری مذهبی چندان 
از همه چیز  ســازگــار نمی آمد، چــرا که در آن 
سخن به میان آمد مگر مذهب و پیام آن و آثار 
آن و... . از این رو ناگفته پیداست مهم ترین 
اتفاق سفر پیشوای کاتولیک های جهان دیدار 
حشدالشعبی  تشکیل  فــتــوای  صــاحــب  بــا 
است. فتوایی که از زبان پیرمردی نحیف صادر 
شد، در کوچه پسکوچه های عــراق چرخید و 
به  هر خانه که وارد می شد، مــردان آن خانه 
را با سالحی در دست به میدان اصلی شهر 
می کشانید. فتوایی که توفان به پا کرد و طومار 

داعش را درهم پیچید. این مالقات در بیت 
ساده آیت هللا سیستانی در نجف اشرف رقم 
خــورد. خانه ای چنان ســاده که پاپ حتی در 
مخیله اش هم نمی بیند و صاحبخانه ای بسیار 
نخستین  شاید  آن.  از  ســاده تــر  و  نحیف تر 
سؤال پاپ در ذهنش این بوده است که این 
پیرمرد سپیدمو که حتی به خدمه خانه اش 
دستور نمی دهد حال چگونه خلقی را آن هم 

با دست خالی به میدان نبرد فرستاده است؟
روز  آیــت هللا سیستانی در نجف هم  دفتر 
گذشته، بیانیه ای دربــاره دیدار ایشان با پاپ 
صادر کرد که در متن آن آمده است: »در این 
دیدار درباره چالش های بزرگی که بشریت در 
ــه رو است و نقش ایمان  این دوران با آن روب
به  پایبندی  و  تعالی  و  سبحانه  بــه خــداونــد 
ارزش هــای واالی اخالقی بــرای غلبه بر آن ها 
گفت وگو و تبادل نظر شد. آیت هللا سیستانی 
در این دیدار در مورد بی عدالتی، ستم، فقر، 
سرکوب  فکری،  و  مذهبی  اذیــت هــای  و  آزار 
آزادی های اساسی و فقدان عدالت اجتماعی 

که کشورهای مختلف از آن رنج می برند، به ویژه 
محاصره  خشونت بار،  اقــدامــات  و  جنگ ها 
اقتصادی، آوارگی و دیگر مواردی که ملت های 
اراضــی  در  به ویژه ملت فلسطین  ما  منطقه 
اشغالی از آن رنج می برند، صحبت کردند«.
اما پاپ در یکی از سرزمین های شیعیان چه 
می خواهد؟ آیا چنان که خودش گفته »به عنوان 
یک زائر و حامل پیام صلح« وارد عراق شده 
است؟ آیا می خواهد صرفاً دیداری با رهبران 
عراقی داشته باشد؟ یا آنکه در تالش است 
جبران مافات کند و حال که گردوخاک داعش 
فرونشسته به مسیحیان عراق دلداری بدهد 
و گپ وگفتی و استمالتی و اعانتی و تفقدی؟ 

این گفت وگو ها ممکن است به کاهش »
خشونت در عراق کمک کند

این  به  فرصت محور  نگاه  کارشناسان  برخی 
سفر دارند و نیمه پر لیوان را مهم تر می دانند. 
اندیشه  پژوهشگر  لــکــزایــی،  شــریــف  دکــتــر 
سیاسی ضمن مهم دانستن اصل این دیدار 

دینی  عالی مقام  مرجع  دو  »اینکه  می گوید: 
بنشینند، به نظر اتفاق و حادثه مهمی است. 
دیـــدار می توانند  ایــن  نفر در ضمن  ایــن دو 
کارهایی را که می شود برای انسان انجام داد 
بررسی کنند، چرا که بنیاد هر دین و مکتب و 
همه پیامبران این بوده است که مصائب مادی 

و معنوی  انسان کم شود«.
این کارشناس اندیشه سیاسی در ادامه نقبی 
امام  اندیشه  تاریخ زده و می افزاید: »اگــر  به 
موسی صدر را درباره نزدیکی بین ادیان دنبال 
کنیم می بینیم مسیری که ایشان پیشنهاد 
کرد می تواند به دین ورزی و دینداری و تعمیق 
در  و سپس  لبنان  در  ابتدا  مــوحــدان  ایمان 
منطقه و جهان کمک کند. امام موسی صدر، 
دیدارهای زیادی نیز با اصحاب کلیسا داشته 
است.  ــرده  ک سفر  واتیکان  به  بارها  حتی  و 
ایشان همچنین در خود لبنان سخنرانی های 
تأکید  متعددی در کلیسا داشته اســت، که 
دارد عالمان دین و روحانیت و حوزه های دینی 
و کلیساها به گونه ای حرکت و رفتار کنند که 
دیــن ورزی در جامعه با این نگاه که دین یک 
امر اجتماعی است تعمیق یابد. یعنی نگاه این 
بزرگواران این است دین یک نگاه اجتماعی به 
پدیده های سیاسی است و به همین دلیل از 
این منظر می تواند به انسان و حل مشکالت 
ایجاد  را  و مسیرهایی  معاصر کمک  انسان 
و طی کند که این انسان از آرامش بیشتری 

برخوردار شود«.
ــنــد: »قــصــه عــــراق و  ــی اضـــافـــه مــی ک ــکــزای ل
خشونت هایی که در این سال ها در این کشور 
وجــود داشته است هم به زیان مسلمانان و 
هم به زیان غیرمسلمانان بوده است. به نحوی 
که مطابق آمار، 80درصــد مسیحیان عراق از 
به همین دلیل  این کشور مهاجرت کرده اند. 
بــه نــظــرم ایـــن گــفــت وگــوهــا مــی تــوانــد کمک 
کند ایــن فضای خشن کمرنگ تر شــود. این 
دیدار ها و مالقات ها و گفت و گو ها، در اینکه 
اشتراک مساعی و اجماع نظر به وجود بیاید، 
مهم است و می تواند به حل مشکل کمک 
کند. اصل این گفت وگو خوب است و می تواند 
یاریگر انسان باشد تا مسیر کم معونه تری را 

در پیش بگیرد و مشکالتش کاهش یابد«.

ماهیگیری از آب گل آلود عراق»
اما این همه اتفاقات نیست. جعفر قنادباشی، 
کارشناس مسائل غرب آسیا هم معتقد است 
عده ای به دنبال ماهیگیری از آب گل آلود عراق 
هستند و دربـــاره اهــداف احتمالی ایــن سفر 
می گوید: »پاپ همواره برنامه هایی برای رفتن 
به کشورهای مختلف و مالقات با مسیحیان 
نیز عمدتاً  این دیدارها  آن کشورها دارد؛ در 
مذهب  بــه  مــربــوط  تبلیغاتی  سیاست های 
در  این  باوجود  دنبال می کند.  را  مسیحیت 
ضمن اهدافی که برای این سفر اعالم شده، 
نمی توان این نکته را نادیده گرفت که کوششی 
است تا از وضعیتی که فعالً در عــراق وجود 

دارد به نفع کلیسا بهره برداری کند«.
قناد باشی درباه تعارضات پیام صلح پاپ با 
موضع گیری های اصحاب کلیسا در چند سال 
اخیر ادامــه می دهد: »سؤالی که مسیحیان 
عــراق دارنـــد نیز همین اســت کــه چــرا وقتی 
عــراق چندپاره شــده و داعــش در بخشی از 
بــود، نمایندگانی از پاپ  آن در حال جنایت 
در این کشور حضور نیافته و جنایات داعش 
کسانی  شاید  بنابراین  نکردند؟  محکوم  را 
نیز هستند که با تشویق پــاپ به ایــن سفر 
می خواهند ســـازش نــاپــذیــری مـــردم عـــراق و 
با شعار صلح  را  دشمنان  برابر  در  مقاومت 
از بین ببرند، اما سؤال مردم عراق این است 
که عراقی ها باید با چه کسانی صلح کنند؟ 
با داعش صلح کنند یا با آمریکایی که بدون 
نیروی  تفاهم نامه ای  هیچ  امــضــای  و  ــازه  اجـ

نظامی اش را در عراق مستقر کرده است؟«
قنادباشی به تالش رسانه های غربی برای نشان 
دادن دوگانگی میان حوزه نجف و قم نیز اشاره 
می کند و در پایان می گوید: »عده ای معتقدند 
ــردارد؛  پــاپ می خواهد از ایــن فضا دو بهره ب
هم سکوالرهای آمــاده پذیرش مسیحیت را 
به دین خود دعوت کند و هم جوانانی را که 
قرائتی غلط از اسالم در قالب داعش دیده اند 
و کلیسای عراق را از این نظر فعال تر نماید«.
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اندیشکده فارِن پالیسی هشدار داد

فساد مالی آمریکا در افغانستان، خطرناک تر از طالبان
ــپــور:  ــرمــحــمــد ســلــطــان ــی ــتـــرجـــم: ام مـ
مقاله ای،  در  فارِن پالیسی  اندیشکده 
روند  بررسی  ویــژه  اخیر مأمور  گــزارش 
ساخت وساز افغانستان توسط آمریکا 
را که شامل گزارش هایی مبنی بر فساد 
گسترده مالی در این کشور است مورد 
تجزیه و تحلیل قــرار داد. هزینه ای که 
متحمل  افغانستان  جنگ  در  آمریکا 
شده افزون بر صدها میلیارد دالر است 
اما یکی از نکاتی که بسیاری از مردم ایاالت متحده را ناراحت خواهد کرد این 
است که 500 میلیون دالر پول آن ها برای نوسازی افغانستان به صورت مستقیم 
توسط نبود مدیریت آمریکایی ها حیف و میل شده است. تحقیقی که به تازگی 
توسط نهادهای مستقل آمریکایی در مورد هزینه های انجام گرفته در افغانستان 
منتشر شده نشان دهنده فساد گسترده مالی توسط این کشور است. به عنوان 
مثال نیروی هوایی ایاالت متحده مبلغی در حدود 549 میلیون دالر را برای خرید 
هواپیماهای باری برای دولت افغانستان از ایتالیا، هزینه کرده که تقریباً همه آن ها 
پس از مدت کوتاهی زمینگیر شده اند. مأمور ویژه برای بررسی روند ساخت وساز 
افغانستان )SIGAR( در گزارش خود تأکید کرده در مورد این هزینه های گزاف 
و بی مورد هیچ کس را نمی توان به عنوان متهم پیگیری و بازخواست کرد. این 
خریدها منجر به فروش 16 دستگاه هواپیمای زمینگیر شده به خریدار اسقاطی 
تنها برای استفاده از فلزهای باقیمانده از آن ها به رقم 40هزار و 257 دالر بوده است!
اما این پایان ماجرا نیست و در گــزارش دیگر مأمور ویــژه، به این حقیقت پی 
می بریم که واشنگتن میلیاردها دالر برای ساخت وساز در افغانستان هزینه کرده 
که بیشتر آن ها نه مورد نیاز بوده و نه دولت افغانستان درخواستی برایش داشته 
است. از سال 2008 در این زمینه 7.8 میلیارد دالر توسط آمریکا هزینه شده که 
2.4 میلیارد دالر از این ساخت و سازها اکنون بدون استفاده، تغییر کاربری داده 
شده و یا نابود شده است و فقط 343.2 میلیون دالر یا به عبارت دیگر 4 درصد 

از کل این ساخت وسازها اکنون در شرایط خوبی قرار دارند.
این گزارش ها تصویری تاریک از تالش آمریکا برای به سامان رساندن و ثبات 
افغانستان نمایش می دهد که تالش دارند پس از دو دهه جنگ، از آنجا خارج 
شوند و به ظاهر یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی جو بایدن محسوب 
می شود. همچنین این گزارش ها نگرانی بسیاری از تحلیلگران افغانستان در 
خصوص فساد گسترده در این کشور -که با مالیات مردم آمریکا و اهدای مالی 
سازمان های خیریه خارجی به وقوع پیوسته- را بیش از پیش نمایان می کند. 
 این فساد شاید به همان انــدازه و یا حتی بیشتر از طالبان یا دیگر گروه های 

شبه نظامی در افغانستان آینده این کشور را خطرناک نشان می دهد.
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)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 17 اسفند 1399 23 رجب 1442 7 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9483 

اتاق فکر

      صفحه 8
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آگهی مزايده اجاره شماره 5099090892000009 ) شماره مزايده مرجع ( 100
شهرداري سرخس در نظر دارد مغازه هاي خود واقع در بلوار امام رضا ) ع (
- پاساژ ش�هرداري و حاشيه ميدان شهيد چشک را از طريق مزايده 
عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده ، با بهره گيري از سامانه الکترونيکي دولت
 ) WWW.setadiran.ir ( و با ش�ماره مزايده ) 5099090892000009 ( به 

صورت الکترونيکي واگذار نمايد . 
زمان انتشار در سايت : 99/12/17 ساعت  8:00    

مهلت دريافت اسناد مزايده : 99/12/17 ساعت  8:30
تاريخ بازديد : 99/12/17  لغايت 99/12/25 روزانه از ساعت 9 تا 12                  

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 99/12/27 ساعت  08:30
زمان بازگشايي : 99/12/27 ساعت 9                                                                  

زمان اعالم به برنده : 99/12/27  ساعت 9:20
شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده شهرداري سرخس:

1-  مدت اجاره کليه مغازه ها 3 سال مي باشد . 
2-  مبل�غ ضمانتنامه يا فيش نقدي جهت س�پرده ش�رکت در مزاي�ده هر يک از                

مغازه ها در سامانه قيد گرديده است .
3-  اعطاي چک براي هر ماه اجاره براي 3 سال

4-  برن�ده مزايده مي بايس�ت در هنگام قرارداد ، به مي�زان 10 درصد قيمت کل 
پيشنهادي ، ضمانت نامه به شهرداري تحويل نمايد .

 5-  اعطاي يک فقره چک جهت تخليه ابنيه
6-  پيش�نهادهاي شرکت کنندگاني بازگشايي مي ش�ود که با شهرداري تسويه 

حساب نموده باشند .
7- متقاضيان ش�رکت در مزايده بايد داراي پروانه فعاليت در زمينه هاي ش�غلي 

خود باشند .  
8- هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي مزايده ، کارشناسي و کليه کسورات قانوني 
ازجمله بيمه ، ماليات ، عوارض و... مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مزايده ميباشد 

9- مبلغ اجاره از زمان انعقاد قرارداد ، ساليانه 20٪ افزايش خواهد داشت .
10- تهيه امکانات مورد نياز جهت استفاده از مکان مورد اجاره برعهده برنده مزايده مي باشد .

11- پيشنهاد دهنده نبايد مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت 

دولت�ی مصوب ديماه  1337 باش�د و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برس�د 
مزايده گذار حق دارد پيش�نهاد ارائه ش�ده برای مزايده ف�وق را مردود وتضمين 

شرکت درمزايده را ضبط نمايد.
12- پيش�نهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه رس�ما" اعالم می دارد که هيچگونه 
وجه يا مالی به عنوان واس�طه کاری از احدی دريافت ننموده و همچنين مالی که 
عرفا" رش�وه تلقی می گردد را تحت هر عن�وان اعم از نقدی و غير نقدی به هيچ 
يک از افراد مس�ئول در دستگاه مزايده گزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان 
پرداخت نکرده اس�ت . چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برس�د )مزايده  گذار( 
حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مزايده  موضوع فوق الذکر را مردود و تضمين 
ش�رکت در مزايده متعلقه را ضبط نمايد . پيش�نهاد دهنده ضمنا متعهد است در 
صورت برنده شدن در مزايده  به هيچ عنوان هيچگونه وجه ، مال يا سندی به هيچ 
فردی به منظور تسهيل امر انعقاد پيمانی که مورد مزايده است پرداخت ننمايد در 
صورت اثبات مراتب در هرمرحله مزايده گذار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و 
ضمانتنامه شرکت در مزايده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير 
اجراء کار را از او اخذ نمايد تعيين ميزان خس�ارات وارده با تش�خيص مزايده گزار 

می باشد .
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي است :

1- برگ�زاري مزاي�ده صرفا از طريق س�امانه س�تاد ت�دارکات الکترونيکي دولت                     
م�ي باش�د و کليه مراحل فرآين�د مزايده ش�امل خريد و دريافت اس�ناد مزايده                         
) در صورت وجود هزينه مربوطه ( ، پرداخت تضمين ش�رکت در مزايده ) وديعه ( 
، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين 

طريق امکان پذير مي باشد . 
2- کليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومي سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسي و انتخاب مي باشد . 
3- عالقه مندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي 

الکترونيکي ) توکن ( با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند :
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه :  41934 – 021

 ) WWW.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه
بخش » ثبت نام / پروفايل مزايده گر « موجود است .
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
مصال�ح ، اجراو نصب دکوراس�یون اتاق کنت�رل صوت واقع 
در ح�رم مطهر حضرت رضا )ع( را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرايط واگذار نمايد .
 لذا متقاضیان می توانند تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/12/23 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org  ضم�ن مراجعه ب�ه آدرس اينترنت�ی
)تلف�ن 31305243-051( نس�بت به دريافت اس�ناد مناقصه اق�دام نمايند. 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه 

آگهی استخدام
ش�رکت قند تربت حیدريه به منظور تأمین نیروی انس�انی مورد 
نی�از که واجد ش�رايط و تخّصص ذيل باش�ند از طريق برگزاری 
آزم�ون و مصاحب�ه تخصصی و احراز ش�رايط اس�تخدامی اين 

شرکت دعوت به همکاری می نمايد. 

گرايشرشتهم�درك تحصيلیعن�وان شغلرديف
مع�دل آخرين 

مدرك
سابقه کار- 

سنتعداد نفرجنسيتسال

حسابداری ليسانس و باالترحسابدار 1
 حسابداری و 

يکمرد145 به باالحسابرسی
حداکثر

  35 سال

 حائزين شرايط بايستی رزومه فردی و درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاريخ 99/12/23 همراه با تصوير
 ) پشت و روی کارت مّلی، صفحات اّول و دّوم شناسنامه ، آخرين مدرك تحصیلی و سوابق کاری( با ذکر نشانی 

و شماره تماس به آدرس : تربت حیدريه - صندوق پستی شمارۀ 147 ارسال نمايند.
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آگهی تغییرات شرکت کاسه نمد آريا پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 68826 

و شناسه ملی 14008474236 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذيل  تصمیمات   1399,09,15 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود وزيان برای 
به    1398,12,29 به  منتهی  مالی  سال  عملکرد 
به شماره  . - آقای حسن آسايی  تصويب رسید 
اصلی  بازرس  سمت  به   0889332649 ملی 
ملی  شماره  به  مقدم  اکبرمحمدی  علی  وآقای 
برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان   5228030476
روزنامه   . گرديدند  انتخاب  مالی1399  سال 
درج  جهت  االنتشار  کثیر  روزنامه  بعنوان  قدس 

آگهی های شرکت .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106525(

س
,  9
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آگهی تغییرات شرکت بنیاد پژوهش های اسالمی آستانقدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 178 و شناسه ملی 10380031959 

اتخاذ  تصمیمات ذيل  مورخ 1399,09,05  العاده  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
بازرس  و  مستقل  حسابرس  بعنوان   10861836531 ملی  شناسه  با  راهبر  مفید  حسابرسی  موسسه   : شد 
منتهی  مالی  سال  برای  مؤسسه  مالی  صورتهای  گرديدند.  انتخاب   1399,12,29 مالی  سال  برای  قانونی 
به 1398,12,29به تصويب مجمع عمومی رسید . روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی تعیین گرديد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1106534(

س
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    دهیاری روس�تای رباط س�فید از توابع بخش احمدآباد شهرس��تان مش��هد در نظر دارد 
کامی��ون کمپرس��ی نیم��ه س��نگین در تملک خ��ود را از طریق مزای��ده عمومی واگ��ذار نماید ، 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد تا تاریخ 1399/12/24 به آدرس مش��هد ، روستای 
رب��اط س��فید، دهیاری رب��اط س��فید مراجعه نماین��د . همچنین جهت کس��ب اطالعات بیش��تر                                                 

می توانید با شماره تلفن های 33464194 و 09150793410 تماس حاصل نمایید .
 هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

دهیاری رباط سفید  ,ع
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 آگهی تجديد مزايده عمومی 

عباس محرمی-شه�ردار تربت جام
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) آگهی مزايده جايگاه CNG شهرداری تربت جام 1399/6(
ش�هرداری تربت جام در نظر دارد  جایگاه های  CNGحافظ )شهید عباد عسکری( 
وپایانه )الغدیر( بش��رح ذیل را برای یک دوره یکس��اله از طریق مزایده  به بخش 

خصوصی و  شرکت های  واجدالشرایط اجاره واگذار نماید . 130- 12/9
� متقاضیان جهت خرید اس��ناد مزایده به  امور قراردادها شهرداری اتاق شماره 7 

-آقای مصطفی رضایی مراجعه فرمایند
قیمت پایه مزایده  ماهیانه 750/000/000 ریال تعیین گردید.

 مقرر ش��د بابت ش��رکت در مزایده مبلغ 450/000/000 ریال بعنوان ضمانت نامه  
بانکی یا مبلغ واریزی به حس��اب س��پرده 0204962788005 نزد بانک ملی  ش��عبه 

امام حسن مجتبی)ع( واریز نمایند 
-جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمد شهرداری واریز و 

اسناد را از واحد مستغالت دریافت نمایند . 
� باالترین مبلغ اجاره  پیشنهادی برای دوجایگاه  CNG حافظ وپایانه  برنده  مزایده 

خواهد بود .
� اطالعات  مورد نظر ، همراه با فرم مربوط به متقاضی تحویل خواهد شد . 

� متقاضیان عزیزپیشنهاد و مدارک الزم برای شرکت در مزایده را باید دردو پاکت 
سربس��ته به دبیرخانه ش��هرداری تحویل و رس��ید دریافت نماین��د. )فرم تقاضا و 
فیش ده درصد و کپی از شناس��نامه و کارت ملی  وش��رکت دارای صالحیت ومورد 

قبول شرکت ملی نفت (،) کسرمدارک = ردشدن تقاضا (
 � در ش��رایط پیشنهاد مس��اوی ، ایثارگران جانبازان و خانواده های معزز ) شاهد و 

ایثارگر( در اولویت خواهند بود .
� مهلت شرکت از مورخ 1399/12/17  لغایت روز چهارشنبه  1399/12/27 ساعت 14 

پیشنهاد تحویل دبیرخانه شهرداری میباشد ( 
� تقاضاهایی که پس از مهلت تعیین ش��ده به دبیرخانه ش��هرداری تحویل شود در 

مزایده شرکت داده نخواهند شد.
� پیش��نهاداتی که غیر مکتوب و مخدوش و بدون واریز پنج درصد مبلغ سپرده باشند، 
در مزایده ش��رکت داده نمیش��وند. ) مبلغ س��پرده ، 5 درصد مبلغ پایه اجاره س��الیانه                          

می باشد (.
� درصورتیکه شرکت کنندگان مزایده به حدنصاب نرسد )سه نفر شرکت کننده  ( 

شهرداری میتواند مزایده را تجدید نماید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

� در صورتیک��ه نفرات اول تا س��وم پذیرفته ش��ده در مزایده ویا کس��انی که کتبا 
ب��رای انعقاد قرارداد دعوت می ش��وند حداکثر یک هفته پس ازاعالم ش��هرداری 
، ب��رای تکمی��ل و انعقاد قرارداد مراجعه ننمایند، س��پرده آنها به نفع ش��هرداری 

ضبط خواهد شد.
� تاریخ بازگش��ایی پیش��نهادات ساعت 16  روز چهارش��نبه  1399/12/27 میباشد ، 

ونتیجه آن  در اولین زمان اعالم خواهد شد.
� درصورتی که به هر دلیلی ، متقاضی از س��وی ش��هرداری رد شود ، وی میتواند با 
ارائه درخواس��ت کتبی مدارک و مبلغ سپرده خود نزد شهرداری را تقاضا و توسط 

امور مالی مبلغ سپرده عودت گردد.99/10/21-130
پاک��ت ال��ف  : فیش 5درص��د واری��زی 450/000/000 ریال س��پرده در مزایده  یا 
ضمان��ت نامه بانک��ی –کپی شناس��نامه و کارت ملی –تکمیل فرم مش��خصات  وکپی 
مدارک ورزومه شرکت ,وس��وابق کاری واجاره جایگاه های موجودپاکت ب : تکمیل 

فرم و قیمت پیشنهادی  شرکت کننده در مزایده 
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