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 معاون وزیر بهداشت خبر داد
ورود چهار واکسن ایرانی 

 به سبد واکسیناسیون
 تا یک ماه دیگر

رضاوند در گفت وگو با قدس:
 نمی توانیم 
با ستاره های میلیاردی 
بجنگیم

شهریور25

شهادت 
عمر مختار 
در سال 
1931میالدی

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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توسعه شهر باید حول محور حرم مطهر رضوی انجام شود2
تولیت آستان قدس رضوی در دیدارهای جداگانه شهردار و رئیس شورای شهر:

قدس فرصتهاومزایایاقتصادیعضویتایراندرسازمانهمکاریشانگهای رابررسی میکند

بازی برد - برد ایران و شرق
36
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گفتوگوبا عضوهیئتعلمی
دانشگاهتربیتمدرسبهبهانه
اعالمآمارهشداردهنده
هرسهازدواجیکطالق

آموزش   چرا
مهارت های 
زندگی به 
زوج های جوان 
مهم است؟
رئیسیاصول
دوازدهگانه مقابله
با فساد اداریرا
ابالغکرد
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

نمایشگرهای پهن پیکر
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  فراخوان 
حرم مطهر رضوی

رنگ آمیزی ، پلی استر و تعمیرات مصنوعات چوبی
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اقالم ضایعاتی و مستعمل
شرکت خمیر مایه رضوی 8

    آگهی مزایده
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه
حرم مطهر رضوی

اقالم صوتی

ف
14
05
55
4

شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

50 عدد خازن
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 
اسالمی شهر  محترم  مورخ 1400/06/11شورای   870
شاندیز نسبت به اجرای زیرسازی، جدول گذاری و 
آسفالت معبر 35 متری قرقی ازطریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
شرایط مناقصه :

1- متقاضیان بایستی حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و یا 
رتبه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت برنامه وبودجه 
ودارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه 

وانعقاد قرارداد باشند.
2- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 450.000.000 ریال 
می باشد و می بایستی طی فیش نقدی به شماره حساب 
0204880582008 نزد بانك ملی شعبه شاندیز بنام 
سپرده شهرداری شاندیزواریز  ویا اخذضمانتنامه بانكی 
در وجه شهرداری شاندیز صورت پذیرد. ضمانتنامه ها 
باید به مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و 

3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
سپرده   مبلغ  قرارداد  عقد  از  امتناع  صورت  3-در 

برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تاریخ  از  ستاد  سامانه  طریق  از  اسناد  توزیع   .3
1400/6/24 لغایت1400/7/4 میباشد.

4. مهلت بارگذاری پیشنهادها  در سامانه ستاد تاپایان 
وقت اداری پنج شنبه مورخ1400/07/17 می باشد.

ستاد  سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  بازگشائی   .5
روز شنبه  مورخ 1400/07/18 ساعت 14/30در محل 

شهرداری صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 
مناقصه در سامانه ستاد درج شده است .

8.شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار 
است.

9.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به 
آدرس https:// setadiran.ir انجام می گردد.

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :
 34283003-051 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت اول(
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 آگهی مناقصه عمومی 
   زیر ساخت سوله های فری استال

موسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

جهت زیر ساخت سوله های فری استال )نگهداری دام( پروژه عملیات تکمیل فاز دو طرح توسعه مجتمع دامپروری 
کنه بیست خود شامل اجرا و نصب )بدون مصالح فقط دستمزد( را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از واجدین 
شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به نیاز بازدید از محل و رویت موارد مشابه اجرا شده و دریافت اسناد و فرم اعالم قیمت 
مناقصه به آدرس : مش�هد، صدمتری، بلوار میامی، بعد از مهدی آباد، جاده روستای کنه بیست، مجتمع دامپروری کنه بیست
 مراجعه نمایید و پاکات تکمیل ش�ده به صورت در بس�ته و مهر و موم ش�ده را حداکثر تا تاریخ 1400/07/12 تحویل نمایند.

مدارك موردنیاز شرکت در مناقصه:
پاکت الف( واریز مبلغ 2.000.000.000ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 3422222311 بانك ملت شعبه 
آس�تان قدس به نام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی )جهت دریافت شناس�ه واریز با واحد مالی داخلی 239 تماس 

حاصل فرمایید(.
پاک�ت ب( کپ�ی کارت ملی اش�خاص حقیقی و ی�ا تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت، آخری�ن آگهی تغییرات ش�رکت و رزومه،                      

نقشه ها و قرارداد
پاکت ج(  فرم اعالم قیمت

•مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
•توضیحات: داشتن رزومه مرتبط با اجرای دامپروری و یا مرتبط از سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا مسکن و شهرسازی.

•هزینه چاپ آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.
•جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 224 تماس حاصل فرمائید .

روابط عمومی موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
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قابل توجه کلیه صاحبان امتیاز و مدیران محترم مهدهای کودک آگهی 
دارای مجوز فعالیت از اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

نظر به اینکه به  موجب ماده واحده )کلیات س��اماندهی امور مربوط به مهدهای کودک( ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی )موضوع مصوبه شماره 834 مورخ1399/9/25( تمامی امور مرتبط با مهدهای کودک ) اعم از صدور 
مجوز، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت ، تقویت اس��تانداردها و ارزیابی( و همچنین س��اماندهی امور مرتبط با 
تعلیم و تربیت دوره کودکی به وزارت محترم آموزش و پرورش محول گردیده و در همین راستا نیز سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کش��ور با ش��خصیت حقوقی مستقل به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش 
و پرورش تاس��یس و اس��تقرار پیدا کرده است لذا از آنجایی که حس��ب مقررات ابالغی از تاریخ 1400/4/1 
امکان نظارت بر مهد های کودک از طرف سازمان بهزیستی مقدور نمی باشد بدین وسیله اطالع رسانی گردد 
ضرورت دارد در اس��رع وقت کلیه تابلوهای منصوبه قبلی که دارای نش��ان رسمی سازمان بهزیستی بوده و 
عنوان تحت نظارت بهزیس��تی روی آن درج ش��ده اس��ت جمع آوری و ضمن هماهنگی با مرجع ذیصالح اقدام 

                              شناسه آگهی 1193388  م الف 4790
بایسته در این خصوص معمول نمایند.     
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۱234

حدس   بزنید   کدام   مربع   دقیقاً   از   تصویر   باال    برداشته   شده   است؟ !   
بقیه    مربع ها   اختالف   بسیار کوچکی   با   تصویر   باال   دارند . 
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مرحله جدیدی از کشف ناوهای غرق شده!

 واریز فوری! قلق »خوش حساب« است!

سودوکوبازها! به سطح »متوسط« خوش آمدید!

جدول کلمات متقاطع دوزبانه در کانادا!

»قلق«ضمیمهپنجشنبههای
روزنامهقدس

2

 حجت االسالم والمسلمین وافی
 درگفت وگو با قدس بیان کرد
 jنسخه امام رضا

برای عزت و استقالل

 گام مهم مجلس برای
  انحصارزدایی از مشاغل

 کلیات»طرحتسهیلصدورمجوزهایکسبوکار«تصویبشد

ت
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   مهدی صفری؛ 
سکان دار دیپلماسی 
اقتصادی

»مهدی صفری« که خود 
از گزینه های وزارت 
خارجه دولت سیزدهم 
بود، به عنوان »معاون 
دیپلماسِی اقتصادی 
وزارت خارجه« معرفی 
شد تا مراودات اقتصادی 
را به عنوان اصلی ترین 
شعار دولت جدید در 
حوزه سیاست خارجی 
دنبال کند. وزیر خارجه 
همچنین دکتر »علی 
باقری کنی« را به عنوان 
معاون سیاسی وزارت 
خارجه منصوب کرد تا 
پرونده مذاکرات هسته ای 
را در دست بگیرد. حسین 
امیرعبداللهیان در حکم 
دیگری ضمن قدردانی 
از تالش های عباس 
عراقچی معاون سیاسی 
سابق وزارت خارجه، او 
را به عنوان مشاور خود 
منصوب کرد. 

گزارش

انتصابات

مهدی خالدی     گــزارش 
کمیسیون جهش و رونق تولید 
ــرای اصـــل۴۴  و نــظــارت بــر اجــ
قانون اساسی به مجلس شورای 
اسالمی دربـــاره طــرح تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب 
ــار جلسه علنی روز گذشته  ــار در دســتــور ک و ک
خانه ملت قرار گرفت. پس از اظهارات موافقان و 
مخالفان، سرانجام نمایندگان با 203 رأی با کلیات 
طرح مذکور موافقت کردند. پیش تر محسن زنگنه 
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید، طرح 
تسهیل مجوزهای کسب و کار را یک انقالب در 

صدور مجوزها دانسته بود.

مراحل پیچیده دریافت مجوز، مبدأ فساد است ◾
بر اساس طرح مذکور، کلیه فعالیت های کسب 
و کــار پس از تصویب طــرح ملزم به طی مراحل 
دریافت مجوز می شوند. طبق آیین نامه داخلی 
ــرای رأی گــیــری باید  ــورای اســالمــی بـ مجلس شــ
حــدود 30 ثانیه وقــت داده شــود، ولــی بــه گفته 
رئیس مجلس 92 درصد نمایندگان در 20 ثانیه 
به این طرح رأی دادند که نشان دهنده استقبال 
وکالی ملت از این اقدام بود. محمدباقر قالیباف 
در سخنانی با بیان اینکه طــرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار زمینه ایجاد رقابت جدی 
در عرصه شغلی کشور خواهد شد، گفت: یکی 
از چالش های کشور مــا، جــوانــان تحصیلکرده 
و بیکار اســت که فرصت ها از آنــان گرفته شده 
است. امیدواریم این طرح از انحصارها جلوگیری 
و رقابت جدی در عرصه کسب و کار کشور ایجاد 
کند. الیاس نادران نماینده تهران هم در موافقت 
با این طرح گفت: نباید برای صدور مجوز کسب و 
کار انحصار را بپذیریم. با وجود این،  طرح مذکور 

مخالفانی هم داشت. از جمله آن ها نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس بود. حجت االسالم 
سیدکاظم موسوی با انتقاد از طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کــار گفت: ایــن طــرح نه تنها 
موجب اشتغال و رونق نخواهد شد، بلکه حقوق 
بیکاری کارکنان دفاتر اسناد رسمی را هم بر گردن 

سازمان تأمین اجتماعی می اندازد.

دفاع خاندوزی از طرح ضدفساد مجلس ◾
اما سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که برای 
دفاع از طرح مذکور به مجلس رفته بود، موضع 

رسمی وزارت متبوعش را دفــاع از طرح تسهیل 
در صدور مجوزهای کسب و کار دانست و با بیان 
اینکه ما در رتبه بندی موانع کسب و کار ۱۷۸ دنیا 
هستیم، در توضیح چرایی رونق نداشتن تولید هم 
تأکید کرد: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم های 
خارجی ظالمانه اســت و مبدأ دوم تحریم های 
ظالمانه داخلی است که دستگاه های اجرایی چوب 
الی چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین 
تحریم ها، دیوان ساالری فرسوده و آزاردهنده و میوه 
نامبارک مجوزهایی است که مالحظه می کنیم. 
اژدهــایــی هفت ســر کــه بسیاری از انحصارها و 

رانت ها را به وجود آورده و اجازه نمی دهد کسی وارد 
این حوزه شود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: تصویب این 
طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طالیی 
خواهد شد. به موجب این طرح تغییر رویکردی که 
دولت حجت االســالم والمسلمین رئیسی برای 
تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال 

می کند، تحقق می یابد.

طرح تسهیل چه خواهد کرد؟  ◾
با وجود اظهارات موافقان و مخالفان ولی حقیقت 
این است که اقــدام روز گذشته مجلس با حذف 
امضاهای طالیی و شکستن حلقه بسته اعطای 
مجوزها، برخی رانت های موجود را از بین خواهد 
بــرد. متأسفانه در فضای کسب وکار کشورمان 
مــوانــع بــســیــاری مانند قــوانــیــن مــالــیــاتــی، بیمه 
تأمین اجتماعی، بانک ها و... بر سر راه تولید و 
کارآفرینی وجــود دارد و در عین حــال بــازارهــای 
مالی پــرســود، کم زحمت و جــذاب متعددی در 
دسترس است. برای اکثر کسب وکارها این مسئله 
صادق است. از جمله می توان به نانوایی، گلخانه، 
دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی 
کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، 
اعتبارسنجی ها، داروخــانــه، بیمارستان، مطب، 
درمانگاه ها، انـــواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، 
دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طــالق، وکالت، 
آژانس ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه و... 
اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب وکارها 
بسیارسخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار 
در بــازار ایــن کسب وکارها، مجوزهای موجود با 
قیمت های نجومی خرید و فروش می شود. طرح 
»تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار« با 
هدف حذف این انحصار در کمیسیون ویژه جهش 

تولید مجلس تصویب شد.

کلیات »طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« تصویب شد

گام مهم مجلس برای 
انحصارزدایی از مشاغل

خبرخبر
روزروز

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه توسعه مشهد 
نباید به گونه ای صورت پذیرد که در آینده شاهد دو بافت 
قدیم و جدید باشیم، بر ضــرورت توسعه متوازن شهر 
مشهد بــا محوریت حــرم مطهر بــرای جلوگیری از این 
آسیب تأکید کرد. به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
والمسلمین احمد مــروی در دیــدارهــای جداگانه حسن 

موحدیان رئیس شــورای اسالمی و سیدعبدهللا ارجایی 
شهردار مشهد که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شد، ضمن اظهار امیدواری برای شتاب گیری بیش از پیش 
خدمات عمرانی و رفاهی شهرداری در دوران جدید، گفت: 
با توجه به نحوه رشد شهرمشهد هم اکنون این نگرانی به 
طور جدی وجود دارد که در آینده تمام آثار شهری و امکانات 

به یک سمت شهر برود و مناطق پیرامونی حرم مطهر به 
بافت قدیمی شهر مبدل شوند. وی با بیان اینکه شهر 
مشهد به واسطه وجود بارگاه شریف رضوی ایجاد شده 
و نام آن نیز به اعتبار شهادتگاه امام رضا)ع( گذاشته شده 
است، تأکید کرد: مرکزیت حرم مطهر در مشهد باید حفظ 
و توسعه شهر حول محور حرم مطهر رضوی انجام شود 

تا در بلندمدت حرم مطهر رضوی به حاشیه نرود. حجت 
االسالم والمسلمین مروی در ادامه بر اهمیت شایسته 
ساالری برای قرارگیری افراد مناسب در جایگاه های شغلی 
مناسب اشــاره و عنوان کــرد: در نحوه گزینش مدیران و 

معیارهای حاکم بر این...
متن کامل خبر در صفحه 2 قدس خراسان

حکم اولــیــه حسن ميرکاظمی 
مشهور به حسن رعيت که یکی 
از ابــربــدهــکــاران بانکی کشور و 
سرحلقه ارتــبــاط بــا بسیاری از 
مفسدان اقتصادی بود، صادر شد. رعیت در 
مرداد ۱39۸ با لیستی بلندباال از جرایم اقتصادی 
دستگیر شد که اخالل کالن در نظام پولی و ارزی 
کشور یکی از مهم ترین اتهامات وی بود. او با 
سعید مرتضوی مديرعامل وقت سازمان تأمين 
اجتماعی، اکبر طبری معاون اجرايی سابق حوزه 
رياست قوه قضائيه، قاضی منصوری و جمع 
دیگری از متهمان و محکومان اقتصادی مرتبط 
بوده و از او به عنوان دستيار بابک زنجانی هم یاد 
می شود. بنا به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، 
حسن رعیت در این پرونده مجرم اصلی است 
و به یک فقره حبس 2۵ساله، سه فقره حبس 
سه ساله و یک فقره حبس یک ساله، جمعاً به 
3۵ سال حبس محکوم شده است. در صورت 
قطعیت حکم رعــیــت، فقط حکم 2۵ سال 

وی اجــرا می شود. به گــزارش میزان، ذبیح هللا 
خــدایــیــان سخنگوی قـــوه قضائیه در جمع 
خبرنگاران درباره پرونده وی گفته است: در این 
پرونده 20 نفر محکومیت یافتند. این افراد با 
اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخالل ایجاد 
کرده بودند و وام های کالنی را از برخی بانک ها 
گرفته بودند. در یک مورد ۶0میلیون یورو از یکی 
از بانک ها وام گرفته بودند تا کاال وارد کنند؛ اما با 
جعل مدارک، وانمود کردند کاال وارد شده، حال 

آنکه کاالیی وارد نشده بود!  
خداییان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
مباحث مربوط به برگ سبز خودرو و اعتبار یا 
عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه ای، 
گفت: بهتر است این مشکل از طریق مجلس 
رفــع شــود؛ چراکه اختالف نظر در مــورد ماده 
29 اســت و تفسیر قانون عــادی نیز بر عهده 
مجلس شورای اسالمی است که باید در این باره 
نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر 

مجلس، اقدام کنیم.

25 سال حبس در انتظار »حسن رعیت«
قابگزارش

دیدار رئیس جدید بنیاد شهید با جانباز هوادار پرسپولیس

در  حاشيه

400 هزار 
ایرانی 
ترکیه رفته 
واکسن الزم 
نبودند!؟

حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا 
پناهیان که از مبلغان 
مطرح و همیشگی 
حضور در پیاده روی 
اربعین حسینی است، 
با انتشار توییتی 
در انتقاد از قانون 
دریافت دو دُز واکسن 
برای سفر اربعین، 
نوشته است: »بیش 
از ۴00هزار ایرانی که 
در ۶ ماه اخیر برای 
تفریح به ترکیه رفتند، 
واکسن الزم نبودند؟ 
هیچ فاجعۀ ملی هم 
گزارش نشده. چرا 30 
هزار نفر می خواهند 
بروند کربالیی که رئیس 
بزرگ ترین بیمارستان 
آنجا می گوید کرونا در 
اینجا نزدیک به صفر 
است، واکسن الزم 
است؟! الاقل با کربال 
مثل همان سفر به 
آنتالیا رفتار شود!«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000863      به نظربنده این بی انصافی است 
که بگوییم منع ترددهای شبانه تأثیری در رفع 
بحران موجود )کرونا( نداشته است و به طور 

حتم اگرچنین تدبیر بجایی انجام نمی شد اوضاع 
بحرانی تر و شدیدتر می شد.

9350000655     غروب رفتم کوهشار، خیلی تاریک 
بود، کمی نورپردازیشو بیشتر کنید، مثل قبرستونه.

9150000110      چند روز است که واکسن برکت در 

مشهد وجود ندارد و دز دومی ها سرگردانند.
9150000819     چند نهاد در مورد تردد شبانه هماهنگی 

ندارند. با یک بام و دو هوا چطور انتظار داریم مشکلی 
حل شود؟ وقتی دستگاه های دولتی حرف هم را 

نمی خوانند، می خواهید حرف ما را بخوانند؟
9150000377    شهرداری  فکری برای  زمین های    رها  

شده  زیر  پارک  بهشت آخر  خیابان  عالمه  طباطبایی  

طالب   انجام  دهد .  پاتوق  افراد   معتاد  شده  است.
9020000151     چرا با افراِد ِولگرد که با سگ های 

خود در خیابان ها َپرسه می زنند و با روان مردم 
بازی می کنند برخورد نمی شود! حتمًا باید اتفاق 

ناگواری پیش آید تا به فکر رفع معضل شوند؟

درخواست برجامی 
اروپا، رژیم صهیونیستی 

و آمریکا از ایران 
لوئيس بونو معاون نماينده آمريکا در سازمان های 
بين المللی در وين که کشورش در صدور قطعنامه 
ضدایرانی در شورای حکام آژانس ناکام ماند، گفته 
اســت: »در صــورت از سرگيری پايبندی ايــران به 
تمامی تعهداتش در توافق، آماده لغو تحريم های 
ناسازگار با برجام هستيم«. استفان کلمنت رئیس 
هیئت اروپــا در وین هم خواستار برگشت فوری 
ایران به برجام شده است! این مواضع در شرایطی 
است که به نظر می رسد طرف غربی از اهمیت 
از دست رفتن زمــان آگــاه اســت؛ تا جایی که بنی 
گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم طی یک 
موضع گیری عجیب در گفت وگو با نشریه فارين 
پالسی مدعی شــده »تــل آويــو حاضر به پذيرش 

توافق هسته ای ايران است!«.
اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان 
به صورت تلویحی به این درخواست ها پاسخ داده 
و مذاکره ای را مورد قبول دانسته که دارای نتايج 
ملموس باشد و حقوق و منافع مردم را تأمين کند. 
امیرعبداللهیان به تماس تلفنی دومينيک راب 
وزير خارجه انگليس با خود اشــاره و از بی عملی 
اروپایی ها انتقاد کــرده اســت. او همچنین گفته 
است: »دولت سيزدهم باوجود آنکه طبيعتاً در 
ابتدای کار در حال مشورت های داخلی در نحوه 
ادامه مذاکرات وين است، تصريح کرده به مذاکرات 
دارای نتایج ملموس و تأمین کننده منافع ملت ایران 
اقبال خواهد داشت. سرگئی ريابکوف معاون وزير 
خارجه روسيه هم تأکید کرده این آمریکاست که 
بايد گام نخست را بردارد و ضمن برگشت به توافق 

هسته ای، تحريم ايران را کنار بگذارد.

 رئیس سازمان انرژی اتمی:  ◾
دوربین های برجامی فعال نیستند

محمد اســالمــی، رئیس ســازمــان انـــرژی اتمی 
کشورمان با بیان اینکه طبق مقررات آژانــس 
ــان، دوربــیــن هــای آژانـــس در  ــادم هــســتــه ای و پ
سایت های هسته ای وجــود دارد و ایــن تــداوم 
دانــش و آگاهی از فرایندهای هسته ای در کل 
جهان انجام می شود، گفت: افزون بر تعهداتی 
که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف 
ســازی را انجام دهـــد،  تــعــدادی دوربــیــن متأثر 
از برجام نصب شده بود اما طرف های مقابل 
به تعهدات خود عمل نکردند، از این رو دیگر 
ضــرورت نداشت آن دوربین ها وجــود داشته 
باشد.  به گــزارش ایسنا وی افــزود: در جریان 
عملیات های اخیر تروریستی تعدادی از این 
دوربین ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر 
به دو گزارش فوق العاده سخت گیرانه و مخرب 
شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی 

کنیم، مالقات با مدیرکل آژانس انجام شد.

  محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با صدور 
حکمی »سید امیر حسین مدنی« را به سمت 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
منصوب کـــرد. مدیرعاملی بنیادهای بــرکــت و 
احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره(، 
شرکت گسترش انفورماتیک ایران، ریاست هیئت 
امنای دانشگاه جامع انفورماتیک ایــران و گروه 
جهادی آل یاسین از جمله سوابق و مسئولیت های 

قبلی مدنی به شمار می رود.
  صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور 
و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، »رحمان 
نصرهللا زنجانی« مدیرکل برنامه ریزی و نظارت 
معاونت هماهنگی و پیگیری را با حفظ پست 
سازمانی، به سمت سرپرست معاونت هماهنگی 

و پیگیری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.
  سردار سید مهدی فرحی با موافقت مقام معظم 
فرماندهی کل قوا و با حکم وزیــر دفــاع به عنوان 

جانشین وزیر دفاع منصوب شد .
  احــمــد وحــیــدی، وزیـــر کــشــور در حکمی، 
»عبدهللا مرادی« را به سمت مشاور و دستیار 

وزیر منصوب کرد.
  وزیــر دفــاع در حکمی ســردار سرتیپ پاسدار 
»قاسم تــقــی زاده« را به عنوان رئیس دانشگاه 

صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع منصوب کرد.
  »حسن میثمی« با حکم عزت هللا ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

مدیر روابط عمومی این وزارتخانه شد.
  »ابوالفضل باقری فرد« با حکم دکتر عین اللهی، 
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی شد.

خبـر
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زیارتزیارتدولتدولت مجلسمجلس

 رئیسی اصول دوازده گانه 
مقابله با فساد اداری را ابالغ کرد

رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری 
و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به 
اعضای دولت و دستگاه های اداری و اجرایی ابالغ کرد. به 
گــزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیــروز هیئت 
دولـــت، یکی از اولــویــت هــای دولــت سیزدهم را شناسایی 
بسترهای فسادزا، اصالح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: 
بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه های فساد، 
شناسایی شــده و مدیران دستگاه های مختلف به نحوی 
نسبت به اصالح و رفع این گلوگاه ها اقدام کنند که زمینه های 

بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

 زائران اربعین به هیچ  وجه 
بلیت گران نخرند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فــروش بلیت 
پروازهای اربعین برای بازه زمانی 2۸ شهریور تا ۱0 مهر ۱۴00 
با نرخ مصوب از امروز آغاز می شود. به گزارش فارس، محمد 
حسن ذیبخش پس از جلسه هماهنگی پروازهای اربعین که 
در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد، اظهار کرد: برای 
مسیر مشهد - نجف - مشهد ۶ میلیون تومان و یک طرفه 
۴ میلیون تومان و در مسیرهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز 
و اهــواز به فرودگاه نجف رفت و برگشت ۵ میلیون تومان و 
یک طرفه 3.2 میلیون تومان تعیین شد. وی تأکید کرد: زائران به 

هیچ عنوان بلیت را با قیمت گران تر خریداری نکنند.

حمایت مجلس از صنعت لوازم 
خانگی داخلی و ممنوعیت واردات 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای حمایت خود 
را از صنعت لوازم خانگی داخلی اعالم کردند و خواستار 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی کُره ای شدند. به گزارش مهر، 
در این بیانیه که در پایان جلسه علنی دیروز مجلس قرائت 
شد، آمده است: حال که این صنعت در اوج تحریم و فشار 
توانست شکوه مقاومت و ایستادگی را رقم بزند، از مجلس و 
دولت انقالبی این انتظار می رود اجازه ندهند مافیای واردات 
لــوازم خانگی به خصوص دو برند بدعهد کــره ای بار دیگر 
با واردات بی رویه که رهبری آن را به صراحت حرام اعالم 

کردند، روح ناامیدی را به صنعتگران تزریق کنند.

توسعه شهر باید حول محور حرم مطهر رضوی انجام شود



کشتار دام های 
مولد با شتاب 
زیادی ادامه 

دارد
افشین صدر دادرس، 
مدیرعامل اتحادیه 

مرکزی دام سبک 
کشور گفت: کشتار 

دام های مولد با 
شتاب زیادی ادامه 

دارد. به گزارش 
مهر، وی با اشاره 
به اینکه دامداران 

با توجه به شرایط 
دشواری که در آن 

قرار گرفته اند ناچار 
به کشتار دام های 

مولد هستند، افزود: 
در حال حاضر 

تولیدکنندگان نه 
تنها سود نمی کنند 

بلکه برای جلوگیری 
از زیان بیش از حد 

ناچار به کشتار 
دام های خود 

هستند.

مینا افرازه   اجالس سالیانه 
کـــشـــورهـــای عــضــو ســازمــان 
همکاری شانگهای در حالی 
ــرگــزار مــی شــود که  از امـــروز ب
ــاره عــضــویــت جمهوری  ــ دربـ
اسالمی ایران در این سازمان 
نیز پیشرفت هایی بدست  آمــده و احتماالً در 
اجالس »دوشنبه« پایتخت تاجیکستان فرایند 

این امر آغاز می شود.
بدین ترتیب جمهوری اسالمی ایران که از سال 
2005 تاکنون بــه  صـــورت عضو نــاظــر ســازمــان 
هــمــکــاری شانگهای فعالیت داشـــت، اکنون 
ــرای آن فــراهــم  شــده و  ــم ب فرصت عضویت دائ
می تواند از فرصت های شانگهای و ظرفیت های 
اعــضــای آن هــمــچــون روســـیـــه، چــیــن و دیگر 
کشورهای آسیایی در راستای راهبرد نگاه به 
شرق و تقویت تجارت بین المللی و منطقه ای 
بهره بــبــرد. گرچه ســازمــان شانگهای ابــتــدا با 
ابعاد و اهداف سیاسی و امنیتی تأسیس  شده 
و حضور ایــران در این سازمان نیز حول همین 
محور و با هــدف کاهش نفوذ آمریکا در آسیا 
صورت گرفته، با این  حال باید گفت کشورهای 
حاضر در سازمان شانگهای دارای بیشترین 
تولیدکننده و مصرف کننده انـــرژی در جهان 
هستند. ایــن موضوع می تواند از یک سو به 
رونق تجارت بین المللی ایــران در ابعاد انــرژی و 
دیگر حوزه ها همچون بازرگانی، پولی-بانکی و 
ترانزیتی منجر شود و از سوی دیگر یک اتحادیه 
قدرتمند اقتصادی در برابر انحصارگرایی آمریکا 

به وجود آورد. 

 عضویت در شانگهای  ◾
نقطه آشکار ریل گذاری اقتصادی ایران است

همچنین به باور بسیاری از کارشناسان اقتصاد 
بین الملل، اهمیت عضویت ایــران در سازمان 
شانگهای به دلیل ظرفیت های آن در رفــع یا 
کــاهــش تــحــریــم هــای اقــتــصــادی آمریکاست. 
موضوعی که ویلیام بیمن، از صاحبنظران و 
پژوهشگران مطرح آمریکایی نیز به صراحت 
دربــاره آن گفته اســت: »اقتصاد چین یکی از 
ابزارهای قدرت این کشور مقابل ایاالت  متحده 
آمریکاست. سیاست مهار چین از سوی آمریکا 
نیز در همین راستا قابل ارزیابی است تا جلو 
گسترش و شتاب فزاینده رشد اقتصادی چین 
گرفته شود. ایران با باز شدن راه به  سوی چین در 
حال  توسعه روابط اقتصادی قوی تر با آن کشور 
و به  طــور کلی با شــرق آسیاست و پیوستن به 
سازمان همکاری شانگهای نشان دهنده همین 
موضوع است. به عبارت بهتر، عضویت دائم 
ایران در سازمان همکاری های شانگهای نقطه 
آشکار ریل گذاری اقتصادی ایران در عرصه روابط 
بین الملل است. در این ریل گذاری، نگاه به شرق 
اهمیت بسیاری در اقتصاد و سیاست خارجی 
ایران خواهد داشت و در مقابل، وزن اقتصادی 

غرب در این معادله کمرنگ خواهد شد«.
 وی افزود: »عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای موجب افــزایــش تــجــارت، دور زدن 
تــحــریــم هــای آمــریــکــا و افــزایــش قـــدرت مــانــور 
اقتصادی ایــران در جهان خواهد شد. ایــران با 
عضویت در این سازمان می تواند ابزار چانه زنی 
برای خود ایجاد کند و در مقابل تحریم ها آسیب 
کمتری ببیند. در واقع این سازمان جایگزینی 

برای دور زدن تحریم هاست«. 

 سیاست خارجی توسعه محور ◾
نیاز امروز کشور

عالوه بر آن فرهاد تقوامنش، تحلیلگر اقتصاد 
اسالمی نیز در یادداشتی تصریح می کند: »ایران 
به  عنوان یک کشور در حال  توسعه به گسترش 
تعامالت خود بر مبنای یک سیاست خارجی 

توسعه محور با سایر کشورها نیازمند است«.
بــه بــاور وی، »پیامدهای اقــتــصــادی عضویت 
دائــم ایـــران در ســازمــان همکاری شانگهای را 
می توان در مــوارد زیر خالصه کرد: ۱. گسترش 
ــرژی و زمینه مناسب  همکاری ها در حـــوزه انـ
برای ایجاد ائتالف های جدید در این خصوص، 
برای مثال اوپک گازی؛ 2. حفظ و گسترش بازار 
ــرای نفت و صــادرات  ــزرگ و بـــادوام ب مصرفی ب
غیرنفتی و رفــع نیازمندی های تکنولوژیک و 
منابع مالی مــورد نیاز بــرای توسعه صنعتی با 
توجه به ظرفیت کشورهای عضو؛ ۳. گسترش 
و تقویت منافع اقتصادی ایــران با احتمال گره 
خــوردن منافع اقتصادی سازمان شانگهای با 
کشورهای آسه آن، ژاپن و کره جنوبی؛ ۴. ایجاد 

مانع در راستای تحریم های جدید در شورای 
امنیت؛ 5. ایجاد یک بــازار جایگزین بــزرگ و 
بادوام برای توسعه صادرات کشور به  ویژه در برابر 

بازارهای تحریمی«. 

 حضور ایران در شانگهای  ◾
یک بازی برد - برد است

در همین راستا؛ محسن پاک آیین، دیپلمات 
سابق کشورمان در آذربایجان در گفت وگو با 
قــدس دربـــاره فرصت های عضویت کشورمان 
در شانگهای اظهار کرد: اجالس شانگهای یک  
نهاد منطقه ای بسیار مهم است که به  تدریج 
رویکردهای اقتصادی هم پیدا کــرده و امــروزه 
می توان آن را به  عنوان سازمانی فعال در عرصه 
اقتصادی دانست. عضویت ایران سبب ایجاد 
فرصتی اســت تا روابــط با ســران شانگهای که 
کشورهای بزرگی مانند روســیــه، چین و دیگر 
کشورهای همسایه عضو آن هستند، برقرار 
شود و همین موضوع در مسیر تقویت مراودات 
و مبادالت اقتصادی ایران در منطقه و باال بردن 

توان دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. 
پاک آیین ادامه داد: امروزه بحث اقتصاد ارتباط 
مستقیمی با امنیت دارد، زیرا سرمایه معموالً 
جایی مــی رود که امنیت وجــود داشته باشد و 
طبیعتاً از یک سو ویژگی ثبات ساز ایــران مورد 
توجه کشورهای منطقه و عضو شانگهای بوده 
و از سوی دیگر مسیری برای تعامالت اقتصادی 
ایجاد می کند. گرچه ممکن است چنین مسیری 
مستقیماً بــا عضویت در ســازمــان شانگهای 
به دلیل کــارکــرد امنیتی آن فراهم نباشد، اما 

بدون شک در چارچوب روابط دو یا چندجانبه 
اقــتــصــادی مــی تــوانــد منافع قــابــل توجهی در 
حوزه هایی همچون انــرژی، ترانزیت، تجارت و 

مقاوم سازی اقتصاد کشور رقم بزند.
ایــن دیپلمات سابق کشورمان افــزود: از سوی 
دیگر حضور رئیس جمهور در اجــالس کنونی 
شانگهای، به معنای جدیت و تصمیم ایران برای 
تقویت سیاست نگاه به شرق و برقراری توازن 
میان شرکای اقتصادی خود در نقاط مختلف 
دنیاست. امید مــی رود در آینده نگاه به شرق 
به عنوان یک راهبرد کالن در سیاست گذاری های 
اقتصادی نیز تقویت شــود و با کاهش ایجاد 
اتحادها، شاهد کاهش سیطره اقتصادی آمریکا 

و تروریسم اقتصادی آن باشیم. 
وی تصریح کرد: ایران به لحاظ ژئوپلتیکی کشور 
بسیار پرنفوذ و بااهمیت در منطقه اســت و 
ــع پــل اتــصــال شــرق بــه غــرب و شمال به  در واق
جنوب محسوب می شود. همچنین کشورمان 
از منابع ســرشــار نفت و گــاز، انـــرژی و معادن 
برخوردار است و همین موضوع عامل جذابیت 
آن برای اعضای شانگهای محسوب می شود. 
در طرف مقابل نیز کشورهای شانگهای عمدتاً 
در حــوزه اوراسیا تلقی می شوند که منطقه ای 
غنی با جمعیت 65 درصــدی، منابع گسترده 
انسانی و طبیعی جهان محسوب می شود و در 
معادالت اقتصادی دنیا در دهه های آینده نقش 
پررنگی دارد. در واقع عضویت ایران در شانگهای 
ــا هــر دو طـــرف در چــارچــوب  کــمــک مــی کــنــد ت
ــازی بـــرد - بـــرد بــه دنــبــال کسب منافع   یــک بـ

خودشان باشند.

قدسفرصتهاومزایایاقتصادیعضویتایراندرسازمانهمکاریشانگهایرابررسیمیکند

بازی برد – برد ایران و شرق
خبر

 شرایط پرداخت وام۱۵۰ تا 
۴۵۰ میلیون تومانی به تاالرداران 

آسیب دیده از کرونا
ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد اتاق اصناف 
ــران و به موجب خسارت سنگین تـــاالرداران طی  ای
۱۹ ماه شیوع کرونا و تعطیلی های مکرر این صنف، 
تسهیالت ویژه ای به تاالرها و باغ تاالرها اختصاص داد 
که بر اساس متراژ آن ها تعیین و تأیید خواهد شد. به 
گزارش اتاق اصناف ایران بر اساس هماهنگی به عمل 
آمده توسط اتاق اصناف ایران، مهلت ارسال فهرست 
تاالرهای متقاضی دریافت تسهیالت از سوی اتاق 
اصناف شهرستان و ثبت آن در سایت ایرانیان اصناف 

تا پایان مهر ۱۴00 تمدید شده است. 
ــدگــان تــاالرهــای   مبلغ تسهیالت استحقاقی دارن
پذیرایی به شرح ذیل است: گروه یک: سقف مبلغ 
تسهیالت ۱50 میلیون تومانی برای مساحت تا 200 
مترمربع )فضای سالن( / مساحت تا ۴00 مترمربع 
)باغ تاالر(؛ گروه دو: سقف مبلغ ۳00 میلیون تومانی 
برای مساحت 200 تا 500 مترمربع )فضای سالن( / 
مساحت برای بازه ۴00 تا هزار مترمربع )باغ تاالر(؛ 
گــروه ســه: سقف مبلغ ۴50 میلیون تومانی بــرای 
مساحت 500 مترمربع و بیشتر )فضای سالن( / 
مساحت بازه هزار مترمربع و بیشتر )باغ تاالر(. در 
مورد فضای سالن و یا باغ تاالر صرفاً یکی از این دو 
مالک محاسبه قرار می گیرد. به جهت شرایط خاص 
تاالرداران، مراحل ثبت و ارسال تقاضا از طریق اتحادیه 
و متعاقباً اتاق اصناف شهرستان و در نهایت بارگذاری 
فایل اطالعات متقاضیان )صرفاً تاالرها و باغ تاالرها( 
در سامانه ایرانیان اصناف مطابق بخشنامه ابالغی 
به شماره ۷.0۹.۷0۹5 مورخ ۱۴00.05.20 اتاق اصناف 
ایران خواهد بود. تسهیالت این دستورالعمل طی عقد 
مرابحه عام به صورت یک مرحله ای با نرخ ۱2 درصد 
و اقساط 20 ماهه پرداخت می شود. مدت سه ماه 
نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیالت پس از 
اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که در 

مجموع دوره اقساط 2۷ ماه خواهد بود. 
وثایق این تسهیالت بدین شرح است: 

۱۶۰ تــا ۴۸۰ میلیون ریـــال: سفته فــرد متقاضی یا 
چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن )واحد 

اقتصادی دیگر یا کارمند(
۴۸۰ تا هزار و ۶۰۰ میلیون ریال: سفته فرد متقاضی 
یا چک به تشخیص بانک به همراه دو ضامن )واحد 

اقتصادی دیگر یا کارمند(
هزار و ۶۰۰ تا 2هزار میلیون ریال: سفته فرد متقاضی 
یا چک به تشخیص بانک به همراه سه ضامن )واحد 

اقتصادی دیگر یا کارمند(
از 2هزار میلیون ریال باالتر: ارائه تضمین صادره از 
سوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک 

ارائه وثایق متعارف
سقف مبلغ ضمانت برای تمامی این میزان تسهیالت 
۱.5 برابر اصل و سود تسهیالت )سفته الکترونیکی یا 

فیزیکی( است.

اقتصاد3
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60.500.000نیم سکه35.930.000ربع سکه1.488.294بورس 261.126دالر )سنا(50.230.000 مثقال طال 17.887دینار عراق )سنا(114.810.000سکه11.573.000 طال  ۱۸ عیار1.802اونس طال 71.103درهم امارات )سنا(

خبرخبر
نمایندگان با اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در 
ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات 
خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت 
کردند. بر این اســاس هر شخص حقیقی یا حقوقی 
می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر 
کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه 

و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات 
خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا واردات 
خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب )b( و 
باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر 
بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش 

صادراتی خود اقدام کند. 

طبق تبصره یک این ماده واردات موضوع این ماده، نباید 
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. همچنین 
در تبصره2 آمده است سقف تعداد خودروهای مجاز 
ــی، هر 6 مــاه یک بــار توسط شـــورای رقابت و بر  ــ واردات
 اســاس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر 

خودرو سواری در یک سال گذشته تعیین می شود.

 تصویب 
 طرح ساماندهی 
واردات خودرو در مجلس

 قیمت  
خودرو داخلی

   پژو پارس )ساده( ۱۴۰۰
270.000.000تومان

   پژو 2۰۶ تیپ ۵ )ساده(
304.000.000تومان

LX رانا   
240.000.000تومان

   دنا پالس دنده ای توربو
430.000.000تومان

   سایپا ۱۱۱
153.000.000تومان

   کوییک دنده ای  ۱۴۰۰
173.000.000تومان

پنجشنبه 25 شهریور ۱4۰۰    9 صفر ۱443   ۱6 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9624

برگ سبز، کارت ماشین وکارت سوخت سواری پراید 
تیپ 132 مدل 88 رنگ سفید- روغنی شماره موتور 
 S1422288126931 : 3207057 و ش���ماره شاس���ی :
به ش���ماره پالک انتظامی 87 ای���ران 763 ص 31 به 
مالکیت علی عموئی کد ملی 4283888613 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
40
55
87

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت بادران 
مدل 1389 رنگ آبی به شماره انتظامی

 92189 /773  شماره موتور 8911751 و 
شماره شاسی N2D***125S8903281 به مالکیت

 سهراب جعفری زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  ,ر

14
05
54
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سایپا تیپ SE 131 مدل 95 رنگ 
 M135584420 : س���فید- روغنی ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی : NAS411100G3474226 ب���ه 
ش���ماره پالک انتظامی 87 ای���ران 649 ص 45 به 
مالکیت سمانه اسماعیلی کد ملی 4270231777 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
55
86

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودروی  پرای���د م���دل 
1379 رنگ س���فید شیری- روغنی به شماره انتظامی 
 00178056 موت���ور  ش���ماره    36 ای���ران  157ص94 
و ش���ماره شاس���ی S1412279652957 ب���ه مالکی���ت 
براتعلی اکبری تنگل ش���ور مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
55
85

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری  پرای���د تی���پ 132 
م���دل  1390 رن���گ ن���وک م���دادی متالی���ک  ب���ه 
ش���ماره   12 ای���ران  723م64  انتظام���ی  ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  و   4337430 موت���ور  

رضائ���ی  ج���الل  مالکی���ت   S5420090064833
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.

ف
,1
40
55
88

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز موتور سیکلت باختر به رنگ مشکی مدل 
1385 ب���ه ش���ماره موتور 779068 به ش���ماره تنه  
NEA 125 B 8528269 به  شماره پالک انتظامی 
86232 ایران 769 به مالکیت احمد احمدی قندک 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.

ف
,1
40
55
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  پراید صبا )جی تی ایکس( مدل 
1380 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 678ن53 
ایران 12  ش���ماره موتور 00285525 و شماره شاسی 
S1412280749812 ب���ه مالکیت روئین فاتحی زهکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
56
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ سبز)س���ند مالکی���ت( و اس���ناد قطع���ی خودرو 
خودروی  دوو ماتیز اس .ئی مدل 1380 رنگ س���فید 
به شماره انتظامی 363ب48 ایران 12  شماره موتور 
625915 و شماره شاسی IRLD801V1OQ030791 به 
مالکیت مسعود قاضی زاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
55
84

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 احترامًا بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
توسعه فناوری فوالد نور قائم سهامی خاص  به 
شماره ثبت 1697 به شناسه ملی 10380619824  
دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                
فوق العاده که در تاریخ 1400/07/10 ساعت 10 
صبح در محل اصلی ش��رکت تشكیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی  فوق العاده:

1-  اص��اح ماده  7  اساس��نامه و تعیین ویژگی 
)میزان سود و حق رای( سهام ممتاز

2-  اصاح ماده 10  اساسنامه
3-  اصاح ماده 15  اساسنامه
4-  تصویب اساسانامه جدید
5-  تصویب افزایش سرمایه 

6-   تفوی��ض اختی��ار عمل��ی نم��ودن افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره 

هیئت مدیره

 آگهی دعوت شرکت 
توسعه فناوری فوالد نور قائم

 )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1697 به شناسه ملی 

   10380619824
 )نوبت اول(

ح
/ 1
40
55
49

برگ سبز و س���ندکمپانی خودروی  سمند مدل 1391 
رن���گ س���فید-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 242ب66 
ای���ران 44  ش���ماره موتور 147H0008598 و ش���ماره 
شاسی NAACJ1JC0CF124288 به مالکیت قدرت 
ال���ه رضائی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
55
12

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره موت���ور 12489016777 و 
شماره شاس���ی NAAM01CAXAR511268 و شماره 
انتظام���ی 237 ه 94 ایران 42 بن���ام جعفر غفوریان 
عزیزن���ژاد فرزن���د محمدعلی کد مل���ی 0936132957 

مورخ 1399/03/01 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  س
, 1
40
55
90

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  پراید 132 مدل 
1388 رن���گ قه���وه ای مس���ی- متالی���ک ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 726ه15 ایران 12  ش���ماره موتور 3016049 
و ش���ماره شاس���ی S1422288091199 ب���ه مالکی���ت 
محس���ن رضائی اکب���ر آباد مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
55
92

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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بیست وچهارمین مزایده عمومی شرکت توسعه سپهرماندگارخراسان  ویژه فروش امالک مازادبانک صادرات ایران در خراسان رضوی 1400/2
ش�رکت توس�عه س�پهر ماندگارخراس�ان بعنوان کارگزار فروش امالک مازاد بانک صادرات ایران در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد این بانک درخراس�ان رضوی را با ش�رح و ش�رایط مندرج 
درجداول ذیل  به صورت نقد واقس�اط و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  1400/06/24لغایت تاریخ 1400/06/31 از س�اعت 8 صبح الی14جهت 

دریافت اسناد مزایده به دفتر شرکت واقع در مشهد-میدان جانباز اداره مرکزی بانک صادرات خراسان رضوی طبقه ششم)شرکت توسعه سپهر ماندگارخراسان( مراجعه نمایند.بازگشائی پاکات وقرائت پیشنهادات در روز یکشنبه 
مورخ  1400/07/11رأس ساعت 9صبح در طبقه دوازدهم اداره مرکزی بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی با حضور مسئولین ذیربط انجام خواهدشد. حضور شرکت کنندگان درمزایده درجلسه بازگشائی اختیاری 

ومنوط به ارائه رسیدتسلیم پاکات می باشد.  

www.sepehrmandegar.com  و  www.bsi.ir : تلفن: 37666033-051نمابر37666062- 051                           اطالعات بیشتردرسایت های

س
/ 1
40
18
93

1
ارائه قبض واریزی مبلغ 500.000ریال به حساب 0109160702008 به نام  شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان نزد 

بانک صادرات ایران )شعبه مشهد 15( بابت دریافت اسناداوراق مزایده
    زمان دریافت اسناد مزایده:              ازتاریخ  1400/06/24  الی  1400/06/31 

2
مبلغ سپرده شرکت درمزایده می بایست به صورت چک بانکی بانک صادرات ایران و یا ضمانت نامه بانکی غیراز 

بانک صادرات دروجه  دایره حسابداری و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی ارائه گردد.

   زمان تحویل مدارک و اسناد مزایده:    از تاریخ  1400/06/24  الی  1400/07/10

محل تحویل پاکات: میدان جانباز- سرپرستی بانک صادرات خراسان رضوی  طبقه دهم )دفترحراست( در ساعات اداری

3
بازدید از امالک ومطالعه  مستندات سوابق قبل از شرکت در مزایده ضروری می باشد ودرشرایط نقدو اقساط نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک و نرخ سود برای کلیه امالک 18 درصد خواهد بود

 ) حق انتقال آستان قدس و دارائی  واوقاف به عهده برنده مزایده می باشد.(

بانک  در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است. کلیه امالک با وضع موجودبه فروش می رسند 4

1 % هزینه کارگزاری بعهده  برنده مزایده می باشد،5

6
   پیشنهادات بایدبه صورت مشخص وشفاف اعالم گردد. برای تقسیط امالک سرقفلی وحق کسب وپیشه و قرارداد های جانشینی شهرکهای صنعتی وامالکی که در توضیحات آگهی ذیل مشخص گردیده است، ارائه وثیقه ملکی مورد قبول بانک

الزامی است.

درشرایط کمتربودن قیمتهای پیشنهادی نقدی ازشرایط پرداخت بصورت »نقد واقساط«درصورتیکه مبلغ پیشنهادی »نقد واقساط«بیش از 10%ازمبلغ پیشنهادی نقدی باالتر باشدپیشنهاد«نقد واقساط«برنده خواهدبود7

متقاضیان محترم لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده درسایت های مربوطه به آدرس  www.sepehrmandegar.com   و www. bsi.ir  که مالک عمل می باشد  توجه فرمایند . 8

مساحت و کاربری نوع مالكيتپالك ثبتيآدرس عنوان ملکشهرشناسهردیف
اعيان 

مساحت 
عرصه

 قیمت پایه 
مزایده)ریال( 

مبلغ سپرده 
شرکت درمزایده 

)ریال(
توضيحات

حداکثر مدت باز 
پرداخت اقساط 

)ماه(
حداقل درصد 

نقدی

واحد تجاری مشهد18637
ميدان شهدا

مجتمع تجاري توس 
طبقه منفی یک 

B20 واحد
124فرعی از 21 اصلی 

10,800,000,000504,000,000*تجاري83سرقفليبخش 9 مشهد 
 کسب رضایت مالکانه و هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد . 
همکف به مساحت 58 متر مربع و به انضمام  25 متر مربع بالکن می 

باشد  و مالک وضع موجود است 
0100

ملک هتل مشهد28178
سعدی

 امام خمینی 11 
حاشیه خیابان 

سعدی 

پالک 1 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 2 فرعی از 
210 اصلی و پالک 2 فرعی 
از 213 اصلی بخش  یک 

مشهد

تجاری 1435ملکی
189125,601,949,9981,078,009,750-اقامتی

مورد مزایده به میزان  767/147 سهم از 000/300 سهم  پالک مذکور 
می باشد - متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده 
مزایده می باشد . با وضع موجود واگذار می گردد. درصورت واگذاری 
اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ 

شرایط مزایده تودیع نماید.

3630

برج نور مشهد39069
واحد 1

تقاطع فرامرز 
عباسی و بلوار جانباز 
ساختمان برج نور 

طبقه منفی 1

75355 فرعی از 4 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 
45188 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 1 تفکیکی

موقوفه 
سهم تجاری350آستان قدس

مورد مزایده با وضع موجود واگذار می گردد و دارای پارکینگ مشاع می 65,000,000,000775,000,000العرصه
3630باشد.

ملک بلوار مشهد48167
وکیل آباد

بلوار وکیل آباد 
بین دانش آموز 

ودانشجو پالک 609

12781فرعی از 318 فرعی 
از2 فرعی از 182 اصلی 

بخش 10 مشهد
تجاری/ 462ملکی

25589,194,444,444895,972,222مسکونی

مورد مزایده 19 سهم مشاع از 36 سهم 6 دانگ پالک مذکور می باشد 
*** یک باب منزل و دو دربند مغازه به متراژ 38 متر مربع  در همکف  
می باشد *** رفع تصرف از ملک با هزینه های آن بعهده برنده مزایده 

می باشد - مساحتها تقریبی می باشد ، مالک وضع موجود است 
-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد نظر 

بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید

3630

عبدالمطلبمشهد52700
مشهد 

بلوارعبدالمطلب 
هنرور يك پالك 19 
كوچه شهيد زحمتي

5262فرعی از 3 اصلی 
واقع در اراضی نکاح بخش 

9 مشهد
مسكوني- 348اوقافي

مساحت ها تقریبی می باشد - طبقه همکف 113 متر مربع تجاری و 275125,000,000,0001,075,000,000بانك
1203630 متر مسکونی - طبقه باالی همکف 115 متر مسکونی

ملک خیابان  مشهد69189
دکتر حسابی

مشهد - حسابی 
46 -مشکینی5-

پالک1/83

49168فرعی از 175 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 
68269 فرعی از اصلی 

مذکور
341108,000,000,000990,000,000مسکونی2100ملکی 

متصرف دارد- رفع تصرف با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می 
باشد - مساحتها تقریبی بوده و مالک وضع موجود می باشد - اخذ 

پایانکار با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد .
3630

مشهد78131
محل قدیم 

کارگاه  شرکت 
تندبر

مشهد جاده کالت 
بعد شهرک صنعتی 
کالت جاده سیمان 
سه راه اول سمت 
چپ پشت کارگاه 
بتن مطلق طوس

قسمتی از پالك 136 
اصلي مزروعه فارمد بخش 

9مشهد 
4031061,000,000,000755,000,000****1721ملکی

1- مورد مزایده  مشاعی و به  میزان سه مثقال و نیم مشاع از دوسیر و 
نیم مشاع از پنج سیر مشاع از قرار بیست من از ششدانگ پالک 136 
اصلی مزرعه فارمد بخش 9 مشهد  می باشد  2-برنده مزایده ملزم به 
بررسی و رعایت نامه شماره 2035/16  مورخ 20/2/1386 و استعالم 

جدید ازاداره منابع طبیعی شهرستان مشهد جهت تثبیت حدود و 
احداث مستحدثات و کشت و کار در ملک مورد مزایده می باشد  .3- 
متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد . درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 

نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.4- سابقه بهره برداری 
صنعتی دارد

3630

مشهد89264
آپارتمان 
خیابان 

کوهسنگی

خيابان كوهسنگي 
31.6 پالك 54 
طبقه اول غربي

30156فرعی از 232 اصلی 
مفروز و  مجزی شده از 
29385 فرعی از اصلی 
مذکور بخش 9 مشهد

سهم مسکونی97آستان قدس
17,500,000,000537,500,000العرصه

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 

نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

مشهد99311
منزل 

مسکونی جاده 
میامی

جاده میامی مهراب 
14 پالک 12

1762 فرعی از32 فرعی از  
22421,500,000,000557,500,000مسکونی525ملکی15 اصلی بخش 9 مشهد 

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده 
می باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه 
مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3- اخذ مجوز 
و پرداخت هزینه هر نوع تغییر کاربری نسبت به کاربری های مجاز 

بعهده برنده مزایده می باشد .

3630

مشهد109316
منزل 

مسکونی 
خیابان 

هاشمی نژاد

هاشمی نژاد پنج  
انتهای کوچه سمت 
چپ  کوچه باغ حرم 

پالک 50 

اصلی 2501 بخش 3 
41655,000,000,000725,000,000مسکونی292ملکیمشهد

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده 
می باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه 
مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3- اخذ مجوز 
و پرداخت هزینه هر نوع تغییر کاربری نسبت به کاربری های مجاز 

بعهده برنده مزایده می باشد .

3630

مشهد119459
منزل 

مسکونی 
خیابان خواجه 

ربیع

خیابان آیت اله 
عبادی 50 کوچه 
درمانگاه  حجتی 

پالک6

2700فرعی از 7 اصلی 
مفروز و مجزی شده 

از 365 فرعی بخش 9 
مشهد

3764,310,000,000215,500,000مسکونی470ملکی
1- مورد مزایده مشاعی و به میزان 60سهم از 770 سهم  پالک  مذکور 
می باشد 2- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده 
مزایده می باشد .3-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست 

وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

مشهد129460
منزل 

مسکونی 
خیابان بهار

خیابان بهار - بین 
ملک الشعرا بهار9و 

11 پالک400

فرعي53478ازاصلي232  
مفروزمجزي از255فرعی 

بخش9 مشهد
45787,000,000,000885,000,000مسکونی343آستان قدس 

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 
نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3-حدود 15 متر مربع 
در مسیر می باشد 4-بنای قدیمی دارد ؛ اخذ پایانکار و هزینه های آن 

بعهده برنده مزایده می باشد  .5- مساحتها تقریبی می باشد 

3630
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مساحت و کاربری نوع مالكيتپالك ثبتيآدرس عنوان ملکشهرشناسهردیف
اعيان 

مساحت 
عرصه

 قیمت پایه 
مزایده)ریال( 

مبلغ سپرده 
شرکت درمزایده 

)ریال(
توضيحات

حداکثر مدت باز 
پرداخت اقساط 

)ماه(
حداقل درصد 

نقدی

ملک بلوار مشهد139773
پیروزی

بین پیروزی 37 
ومیدان هاشمیه 

قطعه دوم 

1820فرعی از 191 اصلی 
مفروز ومجزی شده از 

401الی716 فرعی بخش 10 
منطقه6مشهد 

25087,500,000,000887,500,000مسکونی50ملکی

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده 
می باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه 
مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3-دارای پروانه 
ساختمانی برای احداث  900 متر مربع ساختمان  می باشد ، تمدید 

پروانه  با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 

3630

مشهد142812
محل قدیم 

شعبه چهارراه 
مقدم طبرسی 
بانک صادرات

چهارراه مقدم 
طبرسی -خیابان 
کاشانی مقابل 

کاشانی 3

باقیمانده 16 فرعی از 
تجاری- 460موقوفه6905 اصلی 

24068,500,000,000792,500,000انباری
مساحت ها تقریبی بوده و مالک وضع موجود می باشد.اخذ پایانکار 

و پیگیری امور مربوط به اداره اوقاف و در صورت لزوم  ، ارائه تعهدات 
مربوطه و امضا و قبول عقد قرارداد اجاره نامه موقوفه به عهده برنده 

مزایده می باشد 
3630

محل قدیم مشهد152710
باجه نجف پور

مشهد نبش خیابان 
حق کسب و *قرنی 1 ) تعبدی ( 

14,000,000,000520,000,000*تجاری70پیشه
1-کسب رضایت مالکانه و هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 

-2-در صورت واگذاری اقساطی ، برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 
نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید 3-مساحتها تقریبی 

می باشد ، مالک وضع موجود می باشد 
0100

بجنورد168153
محل قدیم 

کارخانه 
پودرسنگ 

بجنورد

کیلو متر 5 جاده 
بجنورد و شیروان 
مزرعه کالغ آشیان

118 فرعي از 6 اصلي واقع 
در قریه حمید بخش 2 

بجنورد
576924,879,000,000574,395,000***140ملکی

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 
نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3- اعیان غیر قابل 

استفاده می باشد - 4 سابقه بهره برداری بصورت کارگاه را دارد 5- غیر 
فعال می باشد

3630

طبرسی نوغان مشهد179458
خیابان طبرسی - 

کوچه نوغان - نوغان 
15 پالک 29

69فرعی از 5771 اصلی 
مفروز ومجزی شده از152 

فرعی از اصلی مذکور 
بخش 4  مشهد

19931,000,000,000605,000,000مسکونی222ملکی

متصرف دارد رفع تصرف با هزینه های آن به عهده برنده مزایده  می 
باشد. مساحتها تقریبی می باشد مالک وضع موجود است - مساحت 

حدود 84 متر مربع دارای عقب نشینی میباشد-درصورت واگذاری 
اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ 

شرایط مزایده تودیع نماید.

3630

ملک خیابان قوچان182764
ولیعصر

 خيابان ولیعصر 
)نبش خيابان                 

صدر آباد (

باقیمانده پالک 2770 و 
پالك 1 فرعي از 2768 
اصلي بخش 1 قوچان

35788,410,000,000892,050,000تجاري387ملكي
اعیان شامل حدود 283 متر مربع همکف و حدود 104 متر مربع 

زیرزمین می باشد - مساحتها تقریبی بوده و مالک وضع موجود می 
باشد 

3630

محل قدیم قوچان192800
شعبه مطهری

خیابام مطهری 
قوچان محل قدیم 
شعبه بانک صادرات

2391 و 2392 بخش یک 
61658,000,000,000740,000,000***1020ملکیقوچان

1-اخذ پایانکار با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 2-سابقه 
بهره برداری بصورت شعبه بانک را دارد 3-مساحتها تقریبی می باشد  

)مالک وضع موجود می باشد(
3630

قوچان202643
محل قدیم 

شعبه 
شریعتی

خیابان امام خمینی 
قوچان محل قدیم 

شعبه شریعتی بانک 
صادرات

29 فرعی از 24 فرعی از 
27074,000,000,000820,000,000***540ملکی1362 الی 1368 اصلی 

1-اخذ پایانکار با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 2-سابقه 
بهره برداری بصورت شعبه بانک را دارد 3-مساحتها تقریبی می باشد  

)مالک وضع موجود می باشد(
3630

چناران2110032
زمین  زراعی 

روستای کالته 
حسن چناران

روستای کالته شیخ 
ها اراضی کالته 

حسن چناران
35 فرعی از 69 اصلی 

مزروعی ، 0ملکیبخش 7 چناران
7000017,500,000,000537,500,000بیشه زار

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 
نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3-برنده مزایده مجاز 

به تغییر کاربری بدون مجوز وزارت جهادکشاورزی نمی باشد 
3630

زمین زراعی چناران228155
چناران حاجی آباد چناران

6 فرعي از 63اصلي واقع 
در بخش 8 چناران واقع 

در اراضی حاجی آباد 
زمین *ملکی

53983,500,000,000175,000,000مزروعی
1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 

نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

قسمتی از درگز238157
27 فرعی از 32 اصلی درگز- هتل صارمهتل صارم

52922,767,663,400563,838,317اقامتی1599ملکیبخش 7 درگز

1- در پالک مورد مزایده ) پالک27 ( و پالک مجاور ) پالک26( ساختمان 
احداث گردیده که بعنوان هتل استفاده می گردد ؛ مورد مزایده فقط 
پالک 27 می باشد  2-متصرف دارد ، رفع تصرف با هزینه های آن 
بعهده برنده مزایده می باشد .3-در صورت واگذاری اقساطی برنده 
مزایده میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده را 

تودیع نماید 

3630

تربت 242790
حيدريه

محل قدیم 
شعبه نسر 
بانک صادرات

تربت حیدریه- 
ملكي/*******روستای نسر

2489,000,000,000450,000,000****380سندعادي
 مساحت ها تقریبی می باشد- مالک وضع موجود است - ملک فاقد 
سند رسمی می باشد و بصورت مبایعه نامه عادی واگذار می گردد- 
همکف سابقه استفاده بصورت شعبه بانک را دارد و طبقه فوقانی 

بصورت مسکونی استفاده شده است
3630

تربت 258171
حيدريه 

منزل 
مسکونی 
خیابان 

بهشتی تربت 
حیدریه

بهشتی 1/24
26تفکیکی از یک فرعی 
از 2380 اصلی بخش 1 

تربت حیدریه
2526,800,000,000340,000,000مسکونی307ملکی

1- مورد مزایده مشاعی و به میزان 25/2 سهم از 6 سهم  پالک  مذکور 
می باشد 2- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده 
مزایده می باشد .3-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست 

وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

تربت 2610177
زمین مزروعی جام

جاده تربت جام به 
صالح آباد - بعد از 

بهشت محمدی
فرعی 17 از 165 اصلی 

10017021,035,700,000555,178,500مزروعی*ملکیبخش 13 تربت جام
متصرف دارد ، رفع تصرف با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می 

باشد -مساحتها تقریبی بوده و مالک وضع موجود می باشد -درصورت 
واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق 

برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

تربت 2710178
جام

زمین مزروعی 
اراضی قادر 

آباد

جاده تربت جام به 
صالح آباد - اراضی 

قادر آباد
فرعی 23 از 165 اصلی 

10017027,045,900,000585,229,500مزروعی*ملکیبخش 13 تربت جام
متصرف دارد ، رفع تصرف با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می 

باشد -مساحتها تقریبی بوده و مالک وضع موجود می باشد -درصورت 
واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق 

برگ شرایط مزایده تودیع نماید.
3630

فیض 289266
آباد

منزل 
مسکونی 

روستای عبدل 
آباد

فیض آباد روستای 
عبدل آباد

1590 فرعی از 1 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 

884 فرعی از اصلی مذکور
3174,982,200,000249,110,000مسکونی164ملکی

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 
نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3- مساحتها تقریبی 

بوده و مالک وضع موجود است .
3630

زمين قائم کاشمر296063
كاشمر

 ابتدای خیابان قائم 
و کوچه نخل 

فرعی 1244 جدا شده از 
665 فرعی از 3029 اصلی 
و پالک 3204 باقیمانده از 
بخش یک حومه کاشمر و 
666 تفکیکی از 193 فرعی 
از 3026 اصلی بخش یک 

کاشمر

ملک با وضع موجود واگذار می گردد ، رفع تصرف با هزینه های آن 14311,000,000,000505,000,000*****ملكي
3630بعهده برنده مزایده می باشد 

بردسکن308186
منزل 

مسکونی 
بردسکن

بردسکن خیابان 15 
خرداد

3225 فرعی از 4 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 

1301 فرعی از اصلی مذکور
24114,498,210,000522,491,050مسکونی239ملکی

1- متصرف دارد رفع تصرف  با هزینه های آن به عهده برنده مزایده می 
باشد .2-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه مورد 

نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.3- اخذ پایانکار با 
هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 

3630

نهبندان كيلومتر 5 اسامه شرقنهبندان316038
شهرك صنعتي

قطعه 3511A از شهرک 
صنعتي 322حق جانشینیصنعتی نهبندان

44654,016,000,000200,800,000)کارگاه(
برنده  به عهده  پایانکار و هزینه های آن  اخذ  بوده و  مساحت تقریبی 
مزایده است -درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده میبایست وثیقه 
مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید _ غیر فعال می باشد

3630

ملک فرمان تابیاد328158
165 فرعی از 245 اصلی اراضی فرمان آبادآباد

373654,980,000,000249,000,000****500ملکیبخش 13  مشهد
مورد مزایده به میزان یک سهم مشاع از 5/5 سهم عرصه واعیان 

می باشد .- اخذ پایانکار و مفاصاً حساب شهرداری با هزینه های آن 
بعهده برنده مزایده می باشد-درصورت واگذاری اقساطی برنده مزایده 
میبایست وثیقه مورد نظر بانک مطابق برگ شرایط مزایده تودیع نماید.

3630

70كيلومتري تايباد - زمين قلعه نو تایباد335950
 ملكي/****روستاي قلعه نو

گردد.156936,000,00046,800,000ساير0سندعادي می  واگذار  عادی  سند  بصورت  و  موجود  وضع  با  مزایده  مورد 
0100متصرف دارد ، رفع تصرف با هزینه های آن بعهده برنده مزایده می باشد 



ورود چهار 
واکسن ایرانی 
به سبد 
 واکسیناسیون
 تا یک ماه دیگر
علیرضا رئیسی، 
معاون بهداشت 
وزارت بهداشت 
با انتقاد از برخی 
هجمه ها به واکسن 
داخلی، به ایسنا 
گفت: تولید واکسن 
داخلی ما دارد سرعت 
می گیرد و مجوزهای 
واکسن های فخرا، 
نورا، اسپایکوژن و 
پاستور صادر شده 
و فکر می کنم یک 
ماه دیگر وارد بازار و 
سبد واکسیناسیون  
می شوند.

وی افزود: در حال 
 حاضر بیش از 
۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
دز واکسن برکت در 
کشور تزریق کرده ایم.

ددستچينستچين

مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت فرایند واکسیناسیون اتباع 

را توضیح داد.
حمیدرضا نجاری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: واکسیناسیون اتباع خارجی که پرونده سالمت دارند و در 
واقع اتباع دارای مجوز محسوب می شوند از پیش هم انجام 
می شد که حدود ۸۰ هزارنفر از این افراد بر اساس گروه سنی و 
گروه آسیب پذیر تاکنون واکسن دریافت کرده اند و این موضوع 
ادامه دارد.وی با بیان اینکه اتباع دارای مجوز در کشور ما حدود 
یک میلیون نفر هستند، درخصوص شیوه ثبت نام اتباع در 
سامانه salamat.gov.ir، تصریح کرد: اتباع می توانند از طریق 
شناسه ای که دارند اقدام به نام نویسی در سامانه کنند؛ زیرا این 
افراد برای دریافت خدمات مراقبت سالمت پیش از این هم به 
سیستم بهداشت و درمان کشور مراجعه کردند و اسامی آن ها 
ثبت شده و می توانند با همان شناسه هویتی که ثبت شده اند 
اکنون هم برای نام نویسی واکسیناسیون اقدام کنند و در پایان 
فرایند تلقیح واکسن نیز گواهی انجام واکسیناسیون را دریافت 

می کنند.نجاری همچنین با تأکید بر اینکه واکسن هایی که از 
سوی سازمان بهداشت جهانی به اتباع تعلق می گیرد رایگان 
است، اظهار کرد: این واکسن ها مجوز سازمان بهداشت جهانی 
را دارند و این گونه نیست که واکسن نامطلوب در اختیار اتباع 
قرار گیرد. واکسن اتباع هم از طریق سبد کوواکس در اختیار 
کشورها قــرار می گیرد ولی متفاوت از حجم خریداری شده 
کشورها برای شهروندانشان خواهد بود و به شکل اهدایی به 

اتباع تعلق می گیرد.

۱۶ سپتامبر مصادف با ۲۵ شهریور روز جهانی 
حفاظت از الیه ازون است؛ الیه ای که با جذب 
پرتو فرابنفش خورشید ادامــه زندگی روی کره 

زمین را امکان پذیر می کند.
به گزارش ایسنا مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با بیان اینکه وجود الیه ازون برای حفظ حیات اکوسیستم 
کره زمین ضروری است، می گوید: تخریب یا کاهش ضخامت 
الیه ازون مقاومت در برابر اشعه فرابنفش خورشید را کاهش 
می دهد و موجب می شود این اشعه به راحتی به سطح زمین 
برسد. محسن روشنی افزود: رسیدن اشعه فرابنفش به سطح 
زمین مشکالتی را در بخش کــشــاورزی، حیات آبزیان و بروز 
بیماری هایی از جمله سرطان  پوست و آب مروارید چشمی 
موجب می شود.  روشنی ضمن بیان اینکه دو دسته عوامل 
طبیعی و غیرطبیعی در تخریب الیه ازون نقش دارند، اظهار کرد: 
تأثیر عوامل طبیعی تخریب کننده الیه ازون مانند فعالیت های 
آتشفشانی و آتش سوزی جنگل ها در تخریب الیه ازون تنها 
۱۶ درصد برآورد شده است.وی درباره عوامل انسانی که موجب 

تخریب الیه ازون می شوند، توضیح داد: استفاده از گازهای  
»کلروفلوئوروکربن ها« )CFC( طی دهه های گذشته اثرات مخربی 
را بر الیه ازون گذاشته اند اما اکنون »پروتکل مونترآل« )معاهده  
بین المللی کاهش استفاده از گازهای مخرب الیه ازون( در تمام 

کشورهای جهان از جمله ایران به تصویب رسیده است.
روشنی می گوید: اگر استفاده و انتشار گازهای CFC به اندازه 
کافی کم شود حدود ۵۰ سال زمان می برد تا الیه ازون بتواند 

خود را ترمیم کند. 

ترمیم الیه ازون ۵۰ سال زمان می بردنحوه ثبت نام اتباع خارجی برای واکسیناسیون کرونا 
مناسبت روزخبر مشروح

واکنش

خانه پدری 
جالل آل احمد 
سفره خانه 
می شود؟

مرتضی ادیب زاده، 
معاون میراث فرهنگی 
استان تهران در 
خصوص ادعا ی 
تبدیل خانه پدری 
جالل آل احمد به 
سفره خانه سنتی 
گفت: از اساس چنین 
ادعا هایی نادرست 
است. هیچ مجوزی 
بابت سفره خانه سنتی 
صادر نشده است. 
نوع کاربری هایی که 
برای خانه پدری جالل 
آل احمد در قرارداد 
قید شده کاربری 
فرهنگی، هنری، آیینی 
و پذیرایی است. این 
کاربری پذیرایی هم 
در حد کافه ای خواهد 
بود که تمام گالری ها 
و فضا های فرهنگی 
دیگر هم از آن برخوردار 
هستند. شأن بنا های 
تاریخی و فرهنگی فراتر 
از آن است که بعضی از 
کاربری ها برای آن ها در 
نظر گرفته شود. 

محسن ایمانی،  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 
می گوید: وظیفه روان شناس افزایش آگاهی و 

شناخت است و در مشاوره های حرفه ای تجویز 
ازدواج و طالق نداریم و تنها در زمانی که ریسک 

باالست آن را گوشزد می کنیم، اما متأسفانه 

بسیاری از افرادی که شتاب زده و احساسی دست 
به انتخاب می زنند، از ترس اینکه مبادا مشاور 
طرف مقابل را از ازدواج منصرف کند، پیش از 

ازدواج با بهانه های مختلف به مشاور مراجعه 
نمی کنند و پس از ازدواج که احساساتشان 

فروکش کرد پشیمان می شوند. بنابراین افرادی 
که پیش از ازدواج به روان شناس مراجعه 

می کنند پس از ازدواج نیاز کمتری به مداخالت 
روان شناسی پیدا می کنند و زندگی آن ها از ثبات 

و آرامش بیشتری برخوردار است.
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واکنش به تدریس زبان آلمانی و فرانسوی در مدارس ◾
ــزارش فــــارس در واکـــنـــش بـــه ورود  ــ بـــه گـ
ــه مـــــدارس،  زبـــــان آلـــمـــانـــی و فـــرانـــســـه بـ
مهدی صالحی؛ دبیر انجمن ویــرایــش و 
درست نویسی در یادداشتی نوشت: آیا فرزندان ما 
به زبان و ادبیات فارسی تسلط نسبی دارند که هوس 
زبان دوم را به سرشان بیندازیم؟ آیا می توانند از روی 

متن های کتاب ها و روزنامه ها به درستی بخوانند؟

۲۱۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل ◾
رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی آموزش 
و پــرورش به میزان گفت: سال تحصیلی 
گذشته حدود ۲۱۰ هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصیل ناشی از شــرایــط کــرونــا وجــود داشــت که 
نسبت به سال پیش ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است. 
برخی خانواده ها به دلیل نگرانی از شیوع کرونا اجازه 

تحصیل به فرزندان خود نداده اند.

95 درصد از سالمندآزاری ها در منازل صورت می گیرد ◾
 به گزارش خانه ملت، حسین قاسم زاده

مــتــخــصــص ســالــمــنــدی و مــتــولــی مــرکــز 
شبانه روزی سالمندان گفت: خانواده ها 
ــد، زیــرا  نیاز بــه آمـــوزش رفــتــار بــا فــرد سالمند را دارنـ
حــدود 9۰ تا 9۵ درصــد از سالمندآزاری ها در منازل 
 صـــورت مــی گــیــرد و ایــن بــه دلــیــل نــبــود آمــوزش هــای 

الزم است.

آموزش حضوری را از مناطق محروم آغاز کنیم ◾
مــجــیــد حــســیــنــی، عــضــو هــیــئــت علمی 
 دانــشــگــاه تــهــران بــه مــیــزان گفت: حــدود 
۲ میلیون دانــش آمــوز در مناطق محروم 
وجود دارد که بیشترین آسیب را به دلیل دسترسی 
نداشتن به وسایل کمک آموزشی و گوشی های هوشمند 
متحمل شده اند. منطق حکم می کند آموزش حضوری 

را از این مناطق کم جمعیت آغاز کنیم. 

جامعه

یادداشت بــنــابــر  اعظم طیرانی   
ــوال  آخـــریـــن آمــــار ثــبــت احــ
کشور، ۱۲۷ هزار و 3۱۸ ازدواج 
ــال 99  در نــیــمــه نــخــســت سـ
بـــه ثــبــت رســـیـــده و در بهار 
ــزار و   ایــن ســال تــعــداد 34 هـ
۶۵9 طالق به وقوع پیوسته است که نسبت بین 
ــه ازای هر  این دو واقعه به بیش از سه ازدواج ب
طالق اشــاره دارد و این زنگ خطری برای ثبات 
زندگی های مشترک و نهاد خانواده در کشور 

است.
در دهه های اخیر تغییر سبک زندگی جوانان 
یکی از عوامل اساسی افزایش طالق در کشور 
محسوب می شود، چرا که در گذشته انتخاب ها 
به شیوه سنتی و با حضور فعال خانواده شکل 
می گرفت اما اکنون اغلب جوانان بــدون توجه 
به راهنمایی ها و استفاده از تجربه والدینشان 
از روی احساسات دســت بــه انتخاب همسر 
می زنند و پس از ازدواج متوجه می شوند در 
موضوع خطیری چون ازدواج نیازمند مشاوره و 

راهنمایی بوده اند. 
»کاش پیش از ازدواج به مشاوره رفته بودیم« 
یکی از پرتکرارترین جمالتی است که سال های 

اخیر در جلسات مشاوره شاهد آن هستیم.

مهارت های زندگی؛ سدی مقابل تعارضات  ◾
محسن ایــمــانــی، دانــشــیــار دانــشــکــده علوم 
انسانی دانشگاه تربیت مــدرس در گفت و گو 
بــا مــا در خــصــوص اهمیت مــشــاوره پیش از 
ازدواج می گوید: متأسفانه بسیاری از افــراد 
هنوز به این بلوغ فکری نرسیده اند که ازدواج 
ــر زنــدگــی  ــه تنها ب ــه قـــدری مــهــم اســـت کــه ن ب
خودشان بلکه بر کیفیت زندگی فرزندانشان 
هــم تــأثــیــرگــذار خــواهــد بـــود. بیشتر مـــردم در 
انتخاب و خرید اتومبیل، خانه و... از مشاوره 
افــراد آگــاه استفاده می کنند اما عــده ای هنوز 
در خصوص ازدواج، بــه مــشــاوره و راهنمایی 
احساس نیاز نمی کنند و قبل از ازدواج به قدری 
عجول هستند که می گویند »ما که مشکلی 
نداریم. پس نیازی به مراجعه به روان شناس 
هم نداریم«، در حالی که پیش از آنکه مشکلی 
ایجاد شود باید به روان شناس مراجعه کرد تا 

با استفاده از راهنمایی ها و کسب مهارت های 
ــرا که  ــود، چـ ــوع آن پــیــشــگــیــری شــ ــ الزم از وق
مهارت های زندگی می توانند سدی در مقابل 
ــرا در زنــدگــی اجتماعی  تعارضات باشند، زی
بروز تعارضات اجتناب ناپذیر است، اما نحوه 
پذیرش و تسلط ما بر این مشکالت است که 
 می تواند نقطه عطفی برای انسجام روابط بین 

یکدیگر شود.

ضرورت کسب مهارت های زندگی ◾
ایمانی ادامه می دهد: نخستین شرط داشتن 
یک زندگی موفق برخورداری از سالمت روحی 
و روانـــی اســـت. ضمن آنــکــه رســیــدن بــه بلوغ 
جسمی، فــکــری، عاطفی، اجتماعی و بلوغ 

اقتصادی نیز پیش از اقــدام به ازدواج بسیار 
حائز اهمیت بــوده و نداشتن هر یک از انواع 
بلوغ در ازدواج با تبعاتی همراه است. به عنوان 
نمونه نداشتن بلوغ فکری و دیگر انـــواع آن 
موجب می شود فرد، آگاهانه ازدواج نکند چرا 
که به رشد شخصیتی و فکری کافی نرسیده و 
سیستم ارزشی و باورهای او به طور کامل شکل 
نگرفته و هنوز دارای ثبات فکری و اخالقی 
نیست. بنابراین، همیشه این ریسک وجود 
دارد که با رسیدن به بلوغ کافی، معیارها و طرز 

فکر فرد تغییر کند. 
ــی اســـت کــه شــخــص چشم هایش  ــان ایـــن زم
ــا کسی  بـــاز مــی شــود و مــتــوجــه خــواهــد شــد ب
ازدواج کرده که هیچ نقطه اشتراک و عالقه ای 

ــا او نــــدارد. بــنــابــرایــن رســیــدن به  بــه زنــدگــی ب
ــلــوغ و کــســب مــهــارت هــای زنــدگــی و  انــــواع ب
همچنین مشاوره پیش از ازدواج ایــن امکان 
ــالوه بــر رســیــدن به  را بــه افـــراد مــی دهــد کــه عـ
خودشناسی، همسر آینده خود را نیز به خوبی 
بشناسند و بتوانند انــتــظــارات منطقی تری 
از یــکــدیــگــر و زنـــدگـــی مــشــتــرکــشــان داشــتــه 
 باشند و از زندگی در کنار یکدیگر احساس 

نشاط و آرامش کنند. 
ــا بـــرای  ــاد دانـــشـــگـــاه مـــی گـــویـــد: مـ ــتـ ــن اسـ ــ  ای
ــاال ببریم نیازمند  اینکه کیفیت زنــدگــی را ب
یــادگــیــری بــرخــی مــهــارت هــا هستیم کــه ایــن 
مــهــارت هــا وابــســتــه بــه نــقــش هــایــی اســـت که 
ــوان فــرزنــد، هــمــســر، والـــد،  ــه عــن ــدگــی ب در زن
ــواده، عــروس خــانــواده و غیره ایفا  دامـــاد خــان
می کنیم و کسب آن ها هم در شرایط عادی و 
هم در شرایط بحرانی می تواند کمک کننده 
باشد. بخشی از ایــن مهارت ها، مهارت های 
ده گانه خودآگاهی، تفکر خالق، خودکنترلی، 
همدلی، مقابله با هیجان، مقابله با استرس 
ــط مـــؤثـــر بـــیـــن فـــردی اســـت؛  ــ ــ ــوزش رواب ــ ــ و آم
همچنین مــهــارت هــای خــودمــراقــبــتــی و حل 
مسئله بــه عــنــوان مــهــارت مداخله در بحران 
ــاب آوری نیز می تواند کمک کند که افــراد  و تـ
 آسیب پذیری کمتری در رویارویی با مشکالت 

داشته باشند.
ــرادی کــه این  دکتر ایمانی ادامـــه مــی دهــد: افـ
مهارت ها را آموزش دیده باشند در مواجهه با 
آسیب ها کمتر دچار تنش می شوند و می دانند 
چگونه آرامــش خود را حفظ کنند و تــاب آوری 
باالیی داشته باشند؛ ایــن مهارت ها قابلیت 
یادگیری دارند و همه افراد جامعه به ویژه افرادی 
که قصد ازدواج دارنــد می توانند با شرکت در 
دوره های آموزش مهارت های زندگی و یا مراجعه 
به روان شناس این مهارت ها را کسب کنند تا 
پس از ازدواج زندگی آن هــا از ثبات و آرامــش 

بیشتری برخوردار باشد. 
بــه گفته وی رســیــدن بــه انـــواع بــلــوغ، کسب 
مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج سه 
عامل اساسی بــرای داشتن یک ازدواج موفق 
است و همه افرادی که قصد ازدواج دارند باید 

به این سه عامل مهم توجه داشته باشند. 

 گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
به بهانه اعالم آمار هشدار دهنده هر سه ازدواج یک طالق

 چرا آموزش مهارت های زندگی 
به زوج های جوان مهم است؟

گردشگران کوچکِ خالق
اسماء سرایدار 

 فعال حوزه گردشگری
با توجه به رشد صنعت توریسم، سفر 
و گردشگری جزء جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده 
و نقش بسزایی در کیفیت زندگی و سالمت مردم 

ایفا می کند. 
یکی از جذاب ترین انــواع گردشگری »گردشگری 
کودک« است که سال هاست به صورت تخصصی 
در کشورهای مختلف به آن پرداخته شده، برای مثال 
سازمان ACA در آمریکا هر ساله مسئول برگزاری 
کمپ های تابستانی کودک و نوجوانان است و یا در 
اروپا و آسیای مرکزی مجموعه هایی چون شهر بچه ها، 
پــارک کودکان و... به این موضوع اختصاص یافته 
ولی در ایران آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و 

گردشگری نوپا و جدید محسوب می شود.
کشور ما با داشتن پدیده های طبیعی و تاریخی، 
موقعیت های بالقوه گردشگری بــرای انــواع عالیق و 
سالیق و برای تمامی سنین دارد که در صورت توجه 
بیشتر، گردشگری کــودک می تواند شانس رشد و 

پیشرفت داشته باشد.
از دیدگاه سازمان بین المللی یونیسف، گردشگری 
کودک می تواند به نیازهای اجتماعی-فیزیکی و روانی 

کودک کمک کند.
 به طور معمول سفر کودکان یک مؤلفه ترکیبی از 
آموزش و سرگرمی است که می تواند پاسخ بسیاری از 
پرسش های بی پایان آن ها را بدهد و به لحاظ شرایط و 
موقعیت، شامل سفرهای نیم روزه یا یک روزه مانند 
بازدید از موزه و اماکن تاریخی، رفتن به سینما و پارک 
و طبیعت و...  یا سفرهایی بیشتر از یک روز در قالب 
شب مانی خارج از محیط هتلینگ است که اصوالً به 
صورت کمپ یا اقامت در بومگردی ها برگزار می شود. 
این سفرها می تواند تجربه های متفاوت و فوق العاده ای 
چون آتش روشن کردن، آب بازی، آشپزی در طبیعت، 
قصه و شعرخوانی، رصــد مــاه و ستارگان، نقاشی 

گروهی، بازی های تیمی و... به همراه داشته باشد.
گردشگری کودک یکی از مؤثرترین شیوه های آموزشی 
شناخته شده است که می تواند به پرورش و کشف 
مهارت و استعدادهای کودکان و پیامد های مثبتی 
چون استقالل کودک، رشد مهارت فردی و اجتماعی، 
یادگیری تجربی با کیفیت باال، تقویت مهارت ارتباطی 
ــاال بـــردن هــوش هیجانی کــودک،  در قــالــب تیم و ب
نظم پذیری، قانونمندی، آمادگی پذیرش مسئولیت، 

آداب معاشرت و... کمک کند.
اغلب، نخستین سفر و فعالیت گروهی کودک بدون 
ــای مـــدارس، مهد و... است  خــانــواده در قالب اردو هـ
که عموماً تفریحی برگزار می شود و بخش آموزشی 
آن کمتر مورد توجه است که اگر به صورت درست و 
اصولی اجرا شود می تواند پیامدهای مثبت بیشتری 
داشته باشد. کودکان دید متفاوتی نسبت به سفر 
دارند و از دریچه خاص خود به آن نگاه می کنند از این 
رو گردشگری کودک یک سفر عادی و نرمال نیست و 
حساسیت باالیی دارد؛ از امنیت گرفته تا برنامه های 
آموزشی در قالب تفریح و... و به همین دلیل برای برگزاری 
و برنامه ریزی سفر کودکان چه به صورت اردوی مدارس 
و مهد و... و چه از طریق آژانس های گردشگری و... 
ضرورت استفاده از نیروی متخصص و با تجربه و آگاه و 
آموزش دیده از برنامه ریزی تا اجرا و همراهی با کودکان در 
سفر بسیار ضروری است.گردشگری کودک می تواند 
راهی نوین برای پیشرفت و توسعه گردشگری در ایران 
باشد و این مهم نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی و 

نظارت نهادهای مربوط  است.

رسیدن به انواع بلوغ، کسب مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج 
سه عامل اساسی برای داشتن یک ازدواج موفق است و همه افرادی که 

قصد ازدواج دارند باید به این سه عامل مهم توجه داشته باشند. 
گزیدهگزیده

مدرسهمدرسهخانه و خانوادهخانه و خانواده بهداشت و درمانبهداشت و درمان

معاون وزیر  ورزش و جوانان:

افراد باالی 4۰ سال هم می توانند 
وام ازدواج بگیرند

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: در قانون تسهیل ازدواج به دنبال این هستیم 
که موضوع ازدواج جوانان و تشکیل خانواده در کشور رونق 

پیدا کند.
وی همچنین دربــاره آخرین وضعیت دریافت وام ازدواج 
برای افراد 4۰ سال به باال به برنا اظهار کرد: همه افراد در همه 
گروه های سنی برای ازدواج اول می توانند وام ازدواج دریافت 
کنند و موضوعی که افراد باالی 4۰ سال دیگر نتوانند وام 

ازدواج بگیرند، مطرح شد اما پذیرفته نشده است.

ایران جزو کشورهای با بیشترین تعطیلی کرونایی

  مدارس
 ۵۳ هفته تعطیل بود

رضا کالنتری، سرپرست پژوهشکده آموزش و پرورش روستایی، 
عشایری و چند زبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
به ایسنا گفت: براساس آمار هفته اخیر یونسکو، متأسفانه 
کشور ما جزو کشورهایی است که بیشترین تعطیلی مدارس 
را در زمان کرونا داشتند. به گفته وی، میزان حضور نداشتن 
ــران که ۵3 هفته اســت، مشابه  دانــش آمــوزان در مــدارس ای
کشورهای آمریکای جنوبی و برخی کشورهای آسیایی است. 
در حالی که کشورهای اروپایی کمتر از 3۰ هفته و مدارس روسیه، 

سوئد، فرانسه و اسپانیا حدود ۱۵ هفته تعطیل بوده اند.

مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران:

 واکسن سوبرانا ۲ به افراد
 ۲ تا ۱۸ سال تزریق می شود

آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو 
پاستور ایــران به آنا گفت: با توجه به اینکه قــرار است به 
دانش آموزان واکسن سوبرانا ۲ تزریق شود االن تقریباً سه 
ماه است این واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شده 
و همچنین در خود پاستور به اقوام درجه یک پرسنل تزریق 
شده است. این متخصص عفونی در مورد اینکه چه گروه 
سنی می تواند این واکسن را تزریق کند، توضیح می دهد: 
براساس مطالعات انجام شده افراد ۲ تا ۱۸ سال می توانند 

این واکسن را تزریق کنند.

پنجشنبه 25 شهریور ۱4۰۰    9 صفر ۱443   ۱6 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9624

محسن ایمانی
 دانشیار 

دانشگاه تربیت مدرس



بیرانوند 
پرسپولیس را 

محکوم کرد
پس از اینکه کمیته 
وضعیت بازیکنان 

باشگاه پرسپولیس 
را به پرداخت مبلغ 
24میلیارد و 201 

میلیون ریال محکوم 
کرد، باشگاه پرسپولیس 

اعتراض خودش را 
نسبت به این رأی 

اعالم کرد و پرونده 
به کمیته استیناف 

رفت اما رأی در کمیته 
استیناف نیز تأیید و به 

سود دروازه بان سابق 
سرخپوشان صادر 
شد. سلیمانی وکیل 
وی ضمن تأیید این 

خبر، در مورد اینکه آیا 
بیرانوند حاضر است 

تخفیف بدهد، گفت: در 
شرایط فعلی این مبلغ 

تأیید شده و به هیچ 
عنوان جای تخفیف 

وجود ندارد

در  حاشيه

انتخابات 
فدراسیون 
 بدنسازی 

باطل اعالم شد

شعبه ۳۵ دیوان عدالت 
اداری در حکم بدوی 
انتخابات فدراسیون 
بدنسازی و پرورش 
اندام را باطل اعالم 

کرد.مجمع انتخاباتی 
فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام با رقابت 

عبدالمهدی نصیرزاده، 
حسین یارمحمدیان 

و کاوه درودی به عنوان 
سه کاندیدای نهایی 

در تاریخ ۱۳ دی برگزار و 
عبدالمهدی نصیرزاده 

به عنوان رئیس 
جدید این فدراسیون 

انتخاب شد.دلیل 
این شکایت، حضور 
یکی از کاندیداهای 

انتخابات ریاست در 
رأی گیری بوده است. 

به گونه ایی که رأی دادن 
این کاندیدا، تخلف 

محسوب و در نهایت 
منجر به صدور حکم 

بدوی شده است.

خبرخبر
روزروز

  پائولو دیباال 
مهاجم آرژانتینی در مورد آینده اش برای 

ادامه همکاری با یوونتوس گفت: »امیدوارم 
به زودی قرارداد جدیدم را با یوونتوس 

امضا کنم. همه طرف ها این را می خواهند 
بنابراین من مطمئن هستم«.

  حامد لک 
AFC با انتشار ویدئویی از چند 

صحنه ای که حامد لک با واکنش های 
خوبش مانع گلزنی استقالل 

تاجیکستان شد نوشت: »حامد لک 
پرسپولیس را در ACL۲۰۲۱ نگه داشت«.

  امیرحسین صادقی
بازیکن اسبق استقالل در واکنش به 

استوری کنعانی زادگان برای استقالل 
گفت: می خواهد ذهن هواداران پرسپولیس 

را پرت کند که متوجه نشوند چطور این 
تیم را به دالرهای قطری فروخت.

 جواد رستم زاده  
تــیــم مــلــی فوتسال 
کشورمان فردا باید 
در بـــازی دوم خــود 
در جـــــام جــهــانــی 
بــه مــصــاف آمریکا 
ــران در همه  ــ بــرود.نــبــرد آمــریــکــا و ای
رشته های ورزشـــی همیشه حساس 
بوده و فردا در حالی که ایران برای صعود 
و آمریکا بـــرای مــانــدن در مسابقات 
ــیــاز بــه پـــیـــروزی دارنــــد حساسیت  ن
بــــازی پـــررنـــگ تـــر از قــبــل مــی شــود. 
آنچه مشخص است اینکه سابقه و 
افتخارات تیم ملی ما که در دوره قبل 
ســوم جــام جهانی شــده اســت، اصــالً 
قابل مقایسه با فوتسال بی مایه آمریکا 
نیست. یانکی هــا بعد از چند دوره 
غیبت به این مسابقات بازگشتند و 
اکنون تنها به دنبال حضور آبرومندانه 
در این رقابت ها هستند. آمریکا برای 
دوره بعدی جــام جهانی در خواست 
میزبانی داده و نتایج این تیم در این 
رقابت ها می تواند تأثیر مستقیمی در 

اخذ این امتیاز داشته باشد. 
طــعــنــه آمــیــز ایــنــکــه در هــمــیــن حــال 
آرژانــتــیــن کــه در جـــام جهانی ۲۰۱۶ 
کلمبیا به قهرمانی رسیده و به دنبال 
تــکــرار ایــن عــنــوان در لیتوانی اســت، 

در نخستین مسابقه اش توانست 
ــود و شکست  فـــوق الـــعـــاده ظــاهــر شـ
سنگین ۱۱ بر صفر را به آمریکا تحمیل 
کند.این نتیجه نشان می دهد مردان 
کــشــورمــان مــی تــوانــنــد بــا یــک بــازی 
حساب شده آمریکا را تحقیر کنند و 
با نتیجه پرگل تفاضل گل خود را هم 
بهبود ببخشند. مردان ناظم الشریعه 
در اولین بازی خود مقابل صربستان 
بــه سختی و بــا نتیجه ۳ بـــر۲ پیروز 
شدند که برای این پیروزی فشار زیادی 
به بازیکنان آمد. تیم ملی آرژانتین در 
هفته دوم باید مقابل صربستان قرار 
بگیرد پس تقابل سوم گروه F بین ایران 
و آرژانــتــیــن بــرای تعیین صدرنشین 
بدون شک جذاب ترین مسابقه دور 

گروهی خواهد بود.

نقشه های فرمانده ◾
ــران در  سرمربی تیم ملی فوتسال ایـ
پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی ۳ 
بر ۲ برای او راضی کننده است یا خیر، 
اظهار کرد: »۱۰۰ درصــد. دیــدار بسیار 
دشواری داشتیم و پس از این مسابقه، 
تمرکز ما روی دیدار با آمریکا خواهد بود. 
پس از بازی با صربستان هم مسابقه 
آمریکا مقابل آرژانــتــیــن را از نزدیک 
تماشا کردیم«.ناظم الشریعه در مورد 

شرایط بازی با آمریکا گفت:»ما توجهی 
به نتیجه بدست آمده در بازی آمریکا و 
آرژانتین نداریم و می دانیم که شرایط 
آمریکا مقابل ما متفاوت با این بازی 
اســت و آن هـــا بــا انگیزه مضاعفی به 

تقابل با ما  می آیند«. 
وی در مورد بازی با آلبی سلسته هم 
گفت: »از همان روز قرعه کشی همه 
منتظر بازی ما با آرژانتین بودند و این 
بازی به نوعی فینال زودرس خواهد 
بــود. امــیــدوارم بازیکنانم مقابل این 
ــاده تــر و کــم اشتباه تر ظاهر  تیم آمـ
شوند تــا بتوانیم بــه عــنــوان سرگروه 

راهی مرحله بعد شویم«.
گفتنی اســت ایــران به جز دوره اول 
کــه در ســـال ۱۹۸۹ بــرگــزار شــد و در 
مسابقات حضور نداشت در سایر 
دوره هــا حاضر بــوده اســت. در هفت 
حضور قبلی چهار بــار از گــروه خود 
صعود کردیم و سه بار از رسیدن به 

دور دوم بازمانده ایم. 
یک بار به عنوان تیم نخست مجوز 
مرحله بعدی را گرفته ایم، دو بار در 
قامت تیم دوم و یــک مرتبه هــم در 
جایگاه تیم ســوم شاهد ایــن ماجرا 
بوده ایم. چهارمی در جام ۹۲ و سومی 
در جام ۲۰۱۶ بهترین عناوین تیم ملی 

فوتسال در جام جهانی بوده است.
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کمینبرایتحقیریانکیها
زیر ذره بين

 گزینه های جانشینی علی نژاد 
روی میز سجادی

 شطرنج وزیر 
در پست معاونت ورزشی

سینا حسینی    مهم ترین پستی که حمید 
سجادی در گام اول برای ایجاد تغییرات در وزارت 
ــی اســت؛  ــرده، معاونت ورزشـ ورزش انتخاب کـ
جایی که مهدی علی نژاد در حــال حاضر در آن 
پست قرار دارد.البته پیش از روی کار آمدن سجادی 
گفته می شد علی نژاد به واسطه ارتباط تنگاتنگی 
که با برخی سران دولتی و افراد نزدیک به دولت 
سیزدهم دارد، به احتمال بسیار زیاد در مسئولیت 
خود ابقا خواهد شد. در گمانه زنی های شکل گرفته 
از مهرزاد حمیدی، علی رغبتی، پوالدگر و شایسته 
به عنوان گزینه های احتمالی نام برده می شود، 
اتفاقی که واکنش های بسیار زیــادی را به دنبال 
داشته؛ چراکه افراد مطرح شده در فهرست مدیران 

شکست خورده ورزش ایران هستند.
بیشترین حجم انتقادها به انتخاب احتمالی 
سیدمحمد پوالدگر مطرح شد. منتقدان هشدار 
جدی به وزیر دادند که مرتکب اشتباه راهبردی 
نشود چون این انتخاب می تواند تبعات بسیار 

زیادی برای شخص وزیر به همراه داشته باشد .
البته سایر گزینه ها نیز با واکنش منفی اهالی ورزش 
روبــه رو شد تا جایی که رزومــه و کارنامه عملکرد 
مــدیــران مطرح شده به عنوان جایگزین مهدی 

علی نژاد در شبکه های اجتماعی وایرال شد .
با شکل گیری این فضا یک خبر جالب توجه در 
راهــروهــای وزارت به گــوش رسید مبنی بر اینکه 
محمد علی پور عضو فعلی هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس و یکی از چهره های نزدیک به حمید 
ــادی بـــرای قبول این  ســجــادی شانس بسیار زیـ
مسئولیت دارد.حاال دراین بین این پرسش به وجود 
می آید که سرنوشت مهدی علی نژاد در ورزش چه 
خواهد شد؟ نخستین گمانه زنی که در خصوص 
موقعیت بعدی علی نژاد در ساختار مدیریت ورزش 
صــورت گرفت احتمال حضور وی در سناریوی 
انتخاباتی کمیته ملی المپیک بود اما این شایعه و 
گمانه زنی خیلی زود نقش بر آب شد؛ چون رؤسای 
فدراسیون های ورزشــی به صورت دسته جمعی 
برای وزیر پیغام فرستادند چنانچه علی نژاد گزینه 
اصــلــی انتخابات کمیته ملی المپیک باشد، 
بدون تردید وی بازنده بزرگ لقب خواهد گرفت 
. با این شرایط رئیس پیشین فدراسیون ووشو و 
معاون ورزشی دولت دوازدهم دیگر جایی در بدنه 
مدیریتی ورزش ندارد و به احتمال زیاد باید برای 
دومین بار به مجموعه ورزشی وزارت نفت برگردد.

 خطر حذف استقالل 
 از لیگ قهرمانان 

به خاطر شکایت تبریزی
مهاجم سابق استقالل بابت مطالباتش علیه این 
باشگاه حکم گرفته است. به گــزارش طرفداری، 
مرتضی تبریزی هنگام جدایی از استقالل قصد 
داشت با مدیران باشگاه بر سر مطالباتش توافق 
کند که با بی تفاوتی مدیران وقت استقالل روبه رو 
شــد. او حــاال از استقالل شکایت کــرده و بابت 
پرداخت مطالباتش و همچنین جریمه دیرکرد 
آن حکم گرفته و به نوعی آبی ها را با دردسر بزرگی 
روبه رو کرده است. با این شرایط اگر استقالل نتواند 
رضایت تبریزی را جلب کند، از فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا حذف می شود و پروانه حرفه ای 
این باشگاه  از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 

باطل می شود.

 دستیاران عنایتی 
در »هوادار« مشخص شدند

دستیاران رضا عنایتی در کــادر فنی تیم فوتبال 
هوادار تهران معرفی شدند.

محمدحسن رجب زاده و میثم رضاپور )مربی(، 
محمدرضا امین صنایعی )مربی دروازه بــان هــا(، 
ســاالر امینی )مربی بدنساز( و آرش محمدیان 
)آنالیزور(، پس از توافق با مدیران باشگاه هوادار 
قراردهایشان را امضا کردند تا در فصل بیست و 
یکم لیگ برتر، سرمربی بنفش ها را یاری کنند. 
ــازی در  رجــب زاده و رضــاپــور به ترتیب سابقه ب
سپاهان و پرسپولیس را دارنــد. امینی نیز فصل 

گذشته بدنساز تیم شهرخودرو بود.
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 صیادمنش نامزد عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا  ◾
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( دیروز نظرسنجی 
بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا را منتشر کرد که نام 
اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی زوریا لوهانسک هم در 
میان گزینه ها دیده می شود.  AFC درخصوص صیادمنش 
نوشت: مهاجم ۲۰ ساله با گل تساوی بخش خود توانست 
زوریا را از شکست نجات دهد و سرعت، پیش بینی بازی و 

خونسردی خود را با وجود جوانی نشان داد.

محمدی هم تیمی انصاری فرد و حاج صفی می شود  ◾
بر اساس گزارش رسانه های یونانی میالد محمدی مدافع 
چپ ۲7 ساله  ایــران پس از دو فصل حضور در تیم خنت 
بلژیک مورد توجه آاِک یونان قرار گرفته و با این باشگاه به توافق 
رسیده  و به زودی به عنوان بازیکن آزاد به زرد و مشکی پوشان 
آتن ملحق خواهد شد. میالد محمدی در صورت عقد قرارداد 
با این باشگاه یونانی تبدیل به سومین بازیکن ایرانی آاِک و با 

کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی هم تیمی خواهد شد.

حریف پرسپولیس فردا مشخص می شود  ◾
پرسپولیس، الهالل و النصر عربستان و الوحده امارات 
چهار تیمی هستند که توانستند به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا صعود کنند. 
طبق برنامه روز جمعه قرعه کشی ایــن مرحله برگزار و 
حریف پرسپولیسی ها برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی 
مشخص خواهد شد. این مرحله از مسابقات به صورت 

متمرکز در مهر ماه در کشور عربستان برگزار می شود.

یحیی یک مدافع به خدمت گرفت ◾
تیم پرسپولیس با نظر گل محمدی یک بازیکن جوان به جمع 
نفراتش اضافه کرد.  علی جودکی، بازیکن فصل گذشته تیم 
امید پرسپولیس به صورت تستی در تمرینات بزرگساالن 
شرکت کرد و بعد از ارزیابی های انجام شده در این فصل به 
طور رسمی  از تیم امید به تیم بزرگساالن پرسپولیس پیوست. 
جودکی توانایی بازی در چند پست مختلف از جمله دفاع 

چپ، دفاع راست و وینگر چپ را دارد.

حمیدرضاعرب   آرش رضــاونــد، هافبک میانی استقالل با وجود 
تــالش بسیاری که در بــازی با الهالل عربستان داشــت، امــا نتوانست 
مانع از شکست تیمش شــود. رضاوند در ایــن میدان کوشید از پس 
جنگ های تن به تن با بازیکنان حرفه ای الهالل برآید اما زحمات او و دیگر 
بازیکنان به بار ننشست و استقالل باختی دیگر را درمیدانی بزرگ تجربه 

کرد.

شکست تلخی را تجربه کردید. ◾
همین طور است. واقعاً حس و حالی برای ما باقی نمانده و از لحاظ روحی 
وضعیت خوبی نداریم. شرمنده هـــواداران استقالل شدیم. به دنبال 
صعود بودیم و دوست داشتیم با یک برد خوب از این مرحله عبور کنیم و 
شب خاطره انگیزی برای هواداران رقم بزنیم اما تالش ما بی نتیجه بود. از 

هواداران عذرخواهی می کنیم.

در دقایقی از بازی موقعیت های خوبی نصیب شما شد اما درنهایت  ◾
نتوانستید دروازه حریف را باز کنید.

بازی بسیار پربرخورد بود وهمان طور که می دانید الهالل بازیکنان مطرحی 
را جذب کرده بود. برخی از بازیکنان الهالل سابقه بازی در اروپا را دارند 
ومقابله با آن ها سخت بود. با این حال ما تا پای گلزنی به این تیم پیش 
رفتیم اما دروازه بان الهالل شب خوبی داشت و اجازه نداد موقعیت های ما 
گل شود. فکر می کنم سه موقعیت خوب گلزنی ایجاد کردیم که دروازه بان 

این تیم مهار کرد. 

خودت هم برخوردهای سختی با پریرا داشتی. ◾
مجموعه بازیکنانی که درخط میانی الهالل بازی می کردند کیفیت باالیی 
داشتند. از یک سو ما هم در شرایط مسابقه نبودیم و الهالل درلیگ 
عربستان چهار بازی انجام داده بود وبا آمادگی بیشتر گام به این میدان 
گذاشت. البته قصد بهانه گیری نداریم اما حقیقت همین است و ما 
نمی توانیم با برخی تیم ها که ستاره های میلیاردی را به خدمت گرفته اند 
ــم مقابله کنیم. خودتان دیدید که با همین  آن طــور که دوســت داری
بضاعت تا پای گلزنی به حریف هم پیش رفتیم واگر این اتفاق رخ می داد 

حتی شانس پیروزی هم داشتیم.

انتقادات زیادی به بازیکنان جدید وارد است ◾
بازیکنان خوبی هستند فقط نیاز به زمان دارند که در تیم بزرگ استقالل 

جا بیفتند. بازی در استقالل آسان نیست.

رضاوند در گفت وگو با قدس:

نمی توانیم با ستاره های 
میلیاردی بجنگیم 
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فصل جدید لیگ قهرمانان 
ــا آغــاز شد و رئــال مادرید  اروپ
نخستین بازی خود را میهمان 
ایــنــتــر بـــود بـــود .کــریــم بنزما، 
ستاره رئال مادرید در مصاحبه ای نکاتی را 

درباره این مسابقات گفت.

ــرای مــن لیگ  ــ   چــمــپــیــونــزلــیــگ: ب

ــن سطح  ــری ــاالت ــا ب ــ قــهــرمــانــان اروپـ
رقابت است و بیشترین فشار در آن 

وجــود دارد. از نظر من هیچ 
تیمی مــدعــی اصلی 

قــهــرمــانــی نیست. 
تیم و بــه طــور کلی 
ــرای قهرمانی  مــا بـ
ــن مسابقات  در ای

می جنگیم.

عـــــمـــــلـــــکـــــرد    

ــوس: او  ــیـ ــسـ ــیـ ــنـ ویـ
ــی  ــ ــوان بــــازیــــکــــن جــ
اســـت کـــه اکـــنـــون در 
ــاشــگــاه تجربه  ایـــن ب
دارد. او گــل مــی زنــد 
اما در مــوارد دیگری 
مــانــنــد ســرعــت به 
مــا کمک می کند. 

مــن همیشه کــنــار او بـــوده ام و مــی تــوانــم 
بیشتر به او در موفقیتش کمک کنم، عالی 
اســت. من معتقدم او بازیکن فــوق العاده 
ای است. من نمی دانم آیا می توان مثلث 
من، وینیسیوس، هازارد را با BBC یکی 
دانست یا خیر ، زیــرا ما گل های 
ــادی به ثمر رساندیم.  بسیار زی
این یک مثلث است که در تاریخ 
فوتبال باقی خواهد ماند. با ادن 
و وینیسیوس سعی می کنیم با 
هم باشیم، بازی ها را ببریم و سپس 

خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.

  آیــنــده امــبــاپــه: مــن قــبــالً در 

مــورد ایــن پسر زیــاد صحبت 
کرده ام، ما از کیفیت او مطلع 
هستیم. اما من روی مسابقاتی 

که داریم تمرکز می کنم.

  توپ طال: توپ طال چیزی نیست 

که خــواب را از من بگیرد، اگرچه 
ایــن رویــای همه بازیکنان است. 
آنچه من می خواهم این است که 
به تیم کمک کنم و در نهایت همه 
بازیکنان دوست دارند که این 
جایزه را ببرند، من هم 

همین طور.

ــرت لــوانــدوفــســکــی در یک  ــ روب
ــی دیگر  ــای شــب درخــشــان اروپ
برابر بارسا دبــل کــرد و شروعی 
رویایی را در لیگ قهرمانان به 
ثبت رساند.۵۶ دقیقه از بازی بارسا و بایرن در 

نوکمپ گذشته بود که لوانوفسکی توانست 
بایرن را بــرای دومین بــار در بــازی به گل 
برساند.بایرن نیمه اول را با گل توماس 
مولر برنده به رختکن رفته بود و ستاره 
لهستانی بــا گلی کــه بــه ثمر رســانــد تا 
حد زیادی خیال بایرن از بابت پیروزی 

را راحــت کــرد. ایــن گــل شــمــاره ۳۳ او در 
۳۳ بازی اخیر در لیگ قهرمانان بود. اودر 

۱۸ بــازی متوالی بــرای بایرن در 
همه رقابت ها نیز توانسته 
گلزنی کند و ایــن بیست 
و هــشــتــیــمــن گــلــش در 
ــازی مــتــوالــی اخیر  ۱۸ بـ
محسوب می شداین 
ــود و  ــ ــب ــ ــار ن ــ ــ پــــایــــان ک

لواندوفسکی دقیقه 
۸۵ دومـــیـــن گل 

خود را نیز به ثمر 
رساند.

ایــن بــار شوت 
گنابری بود 

کــه بــه تیر 

برخورد کرد و لواندوفسکی در ریباند، ابتدا توپ 
را به راحتی کنترل کرد و سپس با خونسردی 
تمام جــرارد پیکه را دریبل زد و در نهایت نیز 
تــوپ را وارد دروازه کــرد. لواندوفسکی حاال 
در ۳۳ بــازی لیگ قهرمانان توانسته ۳4 گل 
بزند. او و دیگر ستاره های بایرن در یک 
ســال توانسته انــد ۱۱ 
گــل بــه بــارســا بزنند.
لواندوفسکی با این 
ــا رکـــورد  پـــیـــروزی ب
مانوئل نویر نیز 
بــرابــری کـــرد. او 
بــه هفدهمین 
برد متوالی اش 
ــگ  ــ ــی ــ ل در 
ــان  ــ ــان ــ ــرم ــ ــه ــ ق
دســت یافت و در 
این مقطع توانسته ۲۲ گل 
نیز بزند. نویر بین سپتامبر 
۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۱ توانسته بود 
۱7 برد متوالی با بایرن کسب کند. 
هیچ بازیکنی مثل این دو نتوانسته 
در تاریخ لیگ قهرمانان ۱7 برد متوالی 
را تجربه کند. در دیداری که برای بارسا 
انتقامی بود و اهمیت ویژه ای داشت 
تیم کومان نشان داد بدون مسی فعالً 

حرفی برای گفتن ندارد.

کریم  بنزما:

 من هم توپ طال می خواهم 
قاتل مونیخی، دست بردار بارسا نیست 

رکورد تاریخی لوا 

ضد حمله



 آمریکا 
تا سه سال دیگر 
پایان می یابد

رئیس جمهور 
پیشین ایاالت 
متحده در 
 مصاحبه ای جدید 
گفت: آمریکا در 
هشت ماه گذشته در 
چنان سراشیبی ای 
قرار گرفته که هرگز 
سابقه نداشته و تا 
سه سال دیگر پایان 
آن رقم می خورد؛ 
نگویید که نگفتم! 
دونالد ترامپ بار 
دیگر تأکید کرد در 
انتخابات ۲۰۲۰ این 
کشور تقلب صورت 
گرفته است.

خبر علوی  خــروج مفتضحانه 
ایــاالت متحده از افغانستان 
متحدان آمریکا به خصوص 
کــشــورهــای مرتجع عــربــی را 
در منطقه به تکاپو انداخته 
است. آن ها پس از آنکه منافع 
خود را در خروج از افغانستان دیدند، نیروهای 
خود را بــدون پذیرش هیچ گونه مسئولیتی در 
قبال امنیت آن کشور به سرعت خارج کردند 
که موجب سقوط دولت اشرف غنی شد. حال، 
حکام عرب که این نمونه عینی در جلو دیدگان 
آن هــا قــرار دارد، به فکر چــاره افتاده اند. اما باز 
هم چاره اندیشی آن هــا مانند گذشته است و 
دست به دامن رژیمی شدند که خود، در مقابل 
راکت های ساده نوار غزه ناتوان است. در همین 
راستا، پس از گــزارش منابع آگــاه دربــاره اقــدام 
آمریکا در خارج کردن سامانه های پدافند هوایی 
پیشرفته خود از عربستان، رسانه ها فاش کردند 
ریاض در حال بررسی خرید سامانه های پدافند 

هوایی جایگزین از رژیم صهیونیستی است.

 التماس عربستان  ◾
از صهیونیست های شکست خورده

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از چند منبع 
در این خصوص گزارش داده بود سامانه »تاد« 
و »پاتریوت« به آرامــی از پایگاه هوایی »امیر 
سلطان« واقع در حومه ریاض برچیده شده اند. 
پایگاه خبری »روسیا الیوم« هم روز گذشته به 
نقل از وبگاه »برکینگ دینفس« متخصص 
در امور نظامی نوشت: »با آنکه انتظار می رفت 
روند خروج تجهیزات پدافند هوایی آمریکا از 
منطقه چند مــاه به طــول بینجامد؛ امــا دقیقاً 
مشخص نشده ایــن دارایـــی  هـــای آمریکا چه 
زمانی و به کجا منتقل خواهند شــد«. مطابق 
با این گــزارش، سعودی ها به طور مشخص در 
حال بررسی واردات گنبد آهنین ساخت شرکت 
 »Barak ER« صهیونیستی »رافائل« یا سامانه
ساخت شرکت »IAI« هستند که برای رهگیری 
موشک های کــروز طراحی شــده اســت. منابع 
نظامی رژیــم صهیونیستی در ایــن خصوص 
به این پایگاه خبری گفته اند چنین معامله ای 
زمــانــی واقعیت پیدا خــواهــد کــرد کــه دو طرف 

موافقت واشنگتن را کسب کنند. طبق گفته این 
منابع، »توجه عربستان سعودی به سامانه های 
اسرائیلی به یک مرحله بسیار عملی نزدیک 
شـــده اســــت«. منابع یـــاد شـــده فـــاش کــردنــد: 
»ســعــودی هــا بــه مــدت چند ســال بــا اسرائیل 
دربـــاره چنین سامانه هایی گفت و گوهایی در 

سطح پایین داشته اند«.

ریاض دست به دامن یونان ◾
ــاری مبنی بــر تقالهای  پــیــش از ایـــن هــم اخــب
آل سعود برای خرید یا حداقل اجاره سامانه های 
پدافندی از کشورهای مختلف منتشر شده بود. 
در همین راستا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک 
منبع مطلع گــزارش داده بــود یونان و سعودی 
توافق نامه ای را امضا کردند که بر اســاس آن، 

یونان سامانه موشکی پدافند هوایی پاتریوت 
را به صــورت قرضی در اختیار ریــاض خواهد 
گذاشت! در مقابل، ضمن پرداخت اجاره مدت 
استفاده این پاتریوت ها، عربستان هزینه ارتقای 
این سامانه ها به نرم افزارهای جدیدتر را متقبل 

خواهد شد. 

تشکیل کمیته توسعه دفاعی سعودی ◾
این گــزارش در حالی منتشر شده که به دنبال 
اعالم خروج سامانه های پاتریوت آمریکا از حومه 
ریــاض، هیئت دولــت سعودی سه شنبه شب 
از تشکیل کمیته توسعه دفاعی با هدف ایجاد 
نوآوری در زمینه سیستم های دفاعی خبر داد. 
به گــزارش فــارس، این کمیته دارای شخصیت 
حقوقی و استقالل مالی و اداری بوده و تنها با 

نخست وزیر مرتبط است. بر اساس این گزارش، 
ــداف فعالیت های  ــن کمیته، تعیین اهـ ــار ای ک
تحقیق، توسعه و نوآوری در زمینه های فناوری 
و سیستم های دفــاعــی و تعیین سیاست ها 
و راهــبــرد هــای آن اعـــالم شــده اســـت. تصمیم 
عربستان برای ایجاد نهادی به منظور توسعه 
سامانه های دفاعی در سایه حمالت راکتی و 
پهپادی ارتـــش و کمیته های مــردمــی یمن به 
خــاک عربستان اتــخــاذ شــده کــه در پــاســخ به 
حمالت ائتالف سعودی به یمن از مارس ۲۰۱۵ 
تاکنون انجام می شود. در همین زمینه،  هیئت 
دولــت پادشاهی ریــاض در نشست سه شنبه 
خود با اشاره به توانمندی های مقاومت یمن، از 
جامعه بین الملل خواست با جنبش انصار هللا 
مقابله کند. پیش از ایــن نیز شــاهــزاده »ترکی 
الــفــیــصــل«، رئــیــس ســابــق دســتــگــاه اطــالعــات 
عربستان سعودی گفته بــود: ریــاض از ایاالت 
متحده می خواهد با حفظ تجهیزات دفاعی 
نظیر سیستم پدافند موشکی پــاتــریــوت در 
عربستان نشان دهد به امنیت و تعهداتش در 

قبال عربستان پایبند است.

احتمال چرخش عربستان به شرق ◾
ــالم حــمــایــت کامل  ــوزه ســیــاســی نــیــز اعـ در حـ
انگلیس از عربستان و محکومیت عملیات 
انــصــارهللا به طــور حتم بی ارتباط با تحوالت 
اخیر منطقه به ویژه فرار نظامی آمریکا و غرب 
از افغانستان نیست. در این میان، ریاض به 
شــدت از کــاهــش حــمــایــت هــای نظامی غرب 
نگران است. به صورتی که هفته گذشته خالد 
ــرادر ولیعهد و معاون وزیــر دفاع  بن سلمان ب
عربستان در مسکو یک توافق نامه نظامی با 
مسکو امضا کرد که یک پیام آشکار سیاسی 
به کاخ سفید در مورد آینده اتحاد با غرب بود. 
بر این اساس در حالی که شکست آمریکا در 
افغانستان روحیه یمنی ها را تقویت و نگرانی 
ریــاض را در مــورد آیــنــده جنگ بیشتر کــرده 
اســت، کــشــورهــای غربی بــا اعــالم حمایت از 
عربستان به دنبال رفع نگرانی سران سعودی 
هستند. امری که باید موفقیت آن را در میانه 
عملیات مقاومت یمن در عمق خاک عربستان 

جست وجو کرد.

 تماس های مکرر سعودی با رژیم صهیونیستی  و یونان 
برای خرید یا اجاره سامانه های پدافند هوایی

خداحافظی تلخ با 
پاتریوت و تاد آمریکایی!

 حمله هوایی ناشناس 
به خودروهای الحشدالشعبی

پس از حمله هوایی بامداد روز گذشته به دو 
خــودرو الحشدالشعبی عــراق در مــرز سوریه 
ــاره  و بیانیه پنتاگون و ائتالف آمریکایی درب
دست نداشتن در این عملیات،  ائتالف الفتح 
در بیانیه ای شدیداللحن ضمن محکوم کردن 
این تجاوز، به صورت ضمنی به دست داشتن 

تل آویو اشاره کرد. 
بــه گـــزارش فـــارس، در بیانیه یــاد شــده ضمن 
فــراخــوانــدن تــمــام مـــردم عـــراق بــه یکپارچگی 
ــاســداران ایــن کشور،  ــاع از پ و انسجام در دف
آمــده اســت: »به نظر می رسد تصمیم دولت 
ــاره بــه خدمت گرفتن ۳۰ هــزار نفر  عــراق دربـ
ــدان در ]ســازمــان[ الحشدالشعبی،  ــرزن از ف
 رژیــــــــم صـــهـــیـــونـــیـــســـتـــی را بـــــه وحـــشـــت 

انداخته است«. 
ایــن حمله پس از آن علیه نیروهای سازمان 
الحشدالشعبی عــراق انــجــام شــد کــه »فالح 
الفیاض« رئیس سازمان الحشد روز دوشنبه 
ــا طــرح  ــی ب ــی عــراق ــت اعــــالم کـــرد مــقــامــات دول
پیوستن ۳۰ هـــزار نــیــروی جــدیــد بــه ســازمــان 

الحشدالشعبی موافقت کرده اند.

 رهبر معارضان بحرین 
عفو پادشاهی را نپذیرفت

یکی از رهبران معارضان بحرین مخالفت خود 
را با پذیرفتن عفو مشروط پادشاهی اعالم کرد؛ 
اقــدامــی که موجب تعجب و حیرت مقامات 

آل خلیفه شده است. 
به گــزارش القدس العربی، »حسن مشیمع« 
عفو پادشاهی و مشروط آل خلیفه را نپذیرفت 
و آن را »ذلت بار« خواند. وی تأکید کرد از هیچ 
کـــدام از حــقــوق اصــلــی خــود کــوتــاه نــمــی آیــد و 
هیچ پیش شرطی را بـــرای آزادی نمی پذیرد. 
مشیمع کــه حــدود یــک دهــه از زنــدانــی شدن 
وی مــی گــذرد گفت شــرایــط سختی دارد اما 
ــازداشــت شــدگــان   مــانــنــد بــســیــاری دیــگــر از ب

صبر پیشه می کند.
 پیشتر تحرکات بین المللی به آزادی چند زندانی 
سیاسی در بحرین از جمله »نبیل رجــب« و 
»نــجــاح یــوســف« منجر شــد امــا ایــن آزادی هـــا 

شامل حسن مشیمع ۷۳ ساله نشد.

طالبان به دنبال تأسیس ارتش
رئیس ستاد ارتش طالبان اعالم کرد به دنبال 
ایــجــاد ارتــشــی منظم و قـــوی در افغانستان 
ــدیــن«  ــزارش مـــهـــر، »فــصــیــح ال ــ ــ ــه گ ــت. بـ ــ اسـ
ــی در  ــایـ ــورت هـ ــشـ ــفـــت: گـــفـــت وگـــوهـــا و مـ گـ
 جـــریـــان اســـت و ایـــن کـــار در آیـــنـــده نــزدیــک 

عملی خواهد شد. 
وی افزود: نیروهای ارتشی که قرار است ایجاد 
شود، باید به نحوی آموزش ببینند که توانایی 
محافظت از خاک افغانستان را داشته باشند. 
فصیح الدین همچنین تأکید کرد افــرادی را که 
به نام »قومیت« و »مقاومت« در برابر طالبان 

می ایستند، سرکوب خواهد کرد.

شاهزاده »ترکی الفیصل«، رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان سعودی 
گفته بود: ریــاض از ایاالت متحده می خواهد با حفــظ تجهیزات دفاعی 
نظیر سیستم پدافند موشکی پاتریوت در عربستان نشان دهد به امنیت و 

تعهداتش در قبال عربستان پایبند است.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت عمر مختار در سال 1931میالدی
عمر مختار فرمانده مبارزان مردمی لیبی در مقابل 
 نیروهای اشغالگر ایتالیایی بود. او به مدت ۲۰ سال

 مقاومت ملی لیبیایی ها علیه استعمارگران ایتالیایی 
را سازماندهی کرد. عمر مختار سرانجام در سال 

1931 توسط نیروهای مسلح ایتالیایی دستگیر و در 
شهر سلوق در مقابل هوادارانش به دار آویخته شد. از 

وی در لیبی به عنوان قهرمان ملی یاد می شود.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :59

5 :24

اذان مغرب

19 :28

غروب خورشيد

19 :10
 نیمه شب شرعی

00 :17
طلوع فردا

6 :48

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :26

4 :50

اذان مغرب

18 :56

غروب خورشيد

18 :37
 نیمه شب شرعی

23 :44
طلوع فردا

6 :15
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جهان

انــدکــی پــس از انــجــام آزمــایــش موشکی توسط 
کره شمالی، سئول نیز روز چهارشنبه اعالم کرد 
توانسته با موفقیت از یک زیردریایی، موشک 
بالستیک شلیک کند. بــه گـــزارش فـــارس، این 
اقــدام که با نظارت مستقیم »مــون جائه این« 
رئیس جمهور این کشور انجام شد، کره جنوبی 
را در ردیـــف هفتمین کــشــور جــهــان بــا قابلیت 
پرتاب موشک بالستیک از زیردریایی قرار داد. 
دفتر رئیس جمهور کــره جنوبی اعــالم کــرد این 
ــان آن  موشک از زیــردریــایــی ۳ هــزار تنی »دوسـ
چانگ هو« شلیک شد و با دقت باالیی به هدف 
تعیین شده برخورد کرد. دفتر مون در بیانیه ای 
نوشت: »دستیابی به موشک بالستیک با قابلیت 
شلیک از زیردریایی، از نظر تضمین بازدارندگی 
در برابر تهدیدات همه جانبه بسیار معنادار بوده 
و انتظار مــی رود نقش عظیمی در خــود اتکایی 

در زمینه دفــاع ملی و پیشبرد استقرار صلح در 
شبه جزیره کــره داشته باشد«. تا پیش از این، 
فناوری شلیک موشک بالستیک از زیردریایی در 
اختیار کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، 

فرانسه و هند بود.
 )KCNA( پیش از این، خبرگزاری مرکزی کره شمالی
روز دوشنبه هفته جاری گزارش کرد پیونگ یانگ 
با موفقیت آزمایش موشک کروز دوربرد جدیدی 
را در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری انجام 
داده که موشک ها در مدت دو ساعت یک هزار 
و ۵۰۰ کیلومتر پرواز و به اهدافی برخورد کرده اند. 
در پی انتشار این خبر، منابع آگاه اعالم کردند کره 
جنوبی و ایــاالت متحده هنوز اطالعات دقیقی 
درباره جدیدترین آزمایش موشک کروز کره شمالی 
از جمله محل پرتاب و محل برخورد آن ها بدست 
نــیــاوردنــد. پس از انتشار تصاویری از آزمایش 

موشک کـــروز توسط کــره شمالی، نمایندگان 
ارشد اتمی کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه دیدار 
و گفت وگو کردند. در این تماس تلفنی، دو طرف 
بر ضرورت تداوم همکاری ها به منظور بازگرداندن 
کره شمالی به میز مذاکرات تأکید کردند. این در 
حالی است که مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی، 
پــس از دیـــدار دو ســال پیش »دونــالــد ترامپ« 
رئیس جمهور پیشن آمریکا و »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی در پایتخت ویتنام، به بن بست 

خورده است.

گزارش گزارش 

 کره جنوبی با آزمایش موشکی 
پاسخ همسایه شمالی را داد

تک و پاتک 
 موشکی 

در شبه جزیره
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آگهی فراخوان

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
رضوی در نظر دارد 

جهت کارهای دستمزدی رنگ آمیزی ، پلی استر و تعمیرات مصنوعات چوبی مورد نیاز 
در پروژه های حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم نسبت به شناسائی و ارزیابی پیمانکاران 

حقیقی و حقوقی واجد صالحیت در این زمینه اقدام نماید.
ل�ذا از کلیه مجریان واجد صالحیت ک�ه دارای تجهیزات و تجربه کافی در زمینه کارهای 
رنگ آمیزی و پلی اس�تری کاری هس�تند دع�وت بعمل می آید تا س�وابق و رزومه خود                      
) از قبیل : س�وابق و تجارب کارهای گذش�ته - میزان تجهیزات و ماش�ین آالت - مدارك 
تحصیلی ، مدارك فنی و حرفه ای و گواهی نامه های اخذ ش�ده ( را به ش�رح ذیل همراه 
ب�ا اع�الم آمادگی جه�ت ارزیابی ت�وان فن�ی و اجرایی حداکثر تا روز س�ه ش�نبه مورخ 
1400/07/06 به نشانی: مشهد – خیابان شهید اندرزگو – ورودی باب الجواد ) علیه السالم(
 – واح�د دبیرخانه ) تلف�ن 32257085-051 و 31305243-051( به صورت چاپی یا لوح 

فشرده ) CD ( ارسال و یا حضورًا تحویل نمایند.
ضمنا متن فراخوان نیز درآدرس اینترنتی سازمان به نشانی

 http://sem.aqr-harimeharam.org   قابل مشاهده می باشد .
شایسته یادآوریست شرکت کنندگان در این فراخوان می توانند جهت دریافت اطالعات 
بیشتر با مسئول بخش رنگ آمیزی آقای مهندس نوایی  به شماره  09309204200  تماس 

حاصل فرمایند.
لطفا بر روی پاکت درج ش�ود » جهت فراخوان شناسائی پیمانکاران دارای صالحیت در 

زمینه رنگ آمیزی و پلی استر «

ف
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در نظر دارد 

اق�الم صوت�ی م�ورد نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عمومی 
خری�داری نمای�د، ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د ت�ا پای�ان وقت 
مراجع�ه  ضم�ن   1400/6/31 م�ورخ  چهارش�نبه  روز  اداری 
آدرس ب�ه  مناقص�ات  و  ه�ا  اس�تعالم  اینترنت�ی  س�ایت  ب�ه 

تلف�ن05131305243(   (   http://sem.aqr-harimeharam.org

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در نظر دارد 

تهی�ه و تحوی�ل و نصب و راه اندازی نمایش�گرهای په�ن پیکر حرم 
مطه�ر حضرت رضا علیه الس�الم را از طریق مناقص�ه عمومی واگذار 
نمای�د ، ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز سه ش�نبه 
م�ورخ 1400/6/30 ضم�ن مراجع�ه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها
 http://sem.aqr-harimeharam.org ادرس  ب�ه  مناقص�ات  و 
 ) تلفن 05131305243( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در نظر دارد 

تهی�ه ، تحوی�ل 50 عدد خازن س�ه فاز فش�ار ضعی�ف گازی صبا 
زیمن�س 30 کیلووار را از طریق مناقص�ه عمومی واگذار نماید ، 
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1400/6/30 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و 
مناقصات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن 

05131305243(  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.

ف
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آگهی مزایده
          اقالم ضایعاتی

شرکت خمیرمایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی 
در نظر دارد 

انواع اقالم ضایعاتی و مس�تعمل ش�امل انواع آهن آالت، پالستیک، 
کارتن و کاغذ، پالت چوبی ضایعاتی و بش�که های پالس�تیکی و فلزی 
200 لیت�ری را از طریق مزایده عمومی به فروش برس�اند. متقاضیان 
می توانن�د جه�ت بازدید، دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات 
بیش�تر از ساعت 7 الی 14 مورخ 1400/06/27 لغایت 1400/07/03 
به آدرس چناران کیلومتر 67 جاده مشهد- قوچان شرکت خمیرمایه 

رضوی حضور یابند.
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