
 

دانشمندانآمریکاییدربارهواکسنفایزرومدرناچهمیگویند؟
قــدس زندگــیمــا از دو روز پیــش در ایــن صفحــه هرچه به نظرمان بی دقت و با سرعت غیرمجاز!

می رســید درباره واکســن های اروپایی و آمریکایی گفتیم. حاال نوبت 
خود غربی هاست که درباره محصوالت پرسروصدایشان حرف بزنند. 

 ............ صفحه 9دکتر »ویلیام انگدال« را احتماالً می شناسید...

12 2 2
با حمید کنگرانی، سازنده تندیس سردار سلیمانی  سخنگوی دولت: ظریف: 

:jامام علی
آنچه از دنیا در 

کف توست پیش 
از تو صاحبی 

داشته و پس از تو 
به کسانی دیگر 

می رسد. 
حکمت 416 

نهج البالغه
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می خواستم »حاج قاسم« را به عنوان 
یک پدر مهربان تجسم کنم

توان تولید ماهانه 1۰ میلیون ُدز 
واکسن کرونا را داریم

دوباره 
مذاکره نمی کنیم

 مسئول دفاع از کیان زبان فارسی در فضای بصری کیست؟ 

رژه  واژگان بیگانه روی در و دیوارشهر ها

بانزدیکشدنبهروزسوگند
جوبایدنآمریکادرامنیتیترین
شرایطممکنقرارگرفتهاست

تحلیف 
درکشور 
تعطیل!

محتوای آگهی نماها)بیلبورد(های تبلیغاتی کشور   جامعه  اگر این روزها با دقت بیشتری به 
نگاهی بیندازید، قطعاً متوجه افزایش واژگان بیگانه در تبلیغ محصوالت مختلف خواهید 
شد. کاالهایی که بسیاری از آن ها در داخل کشور تولید می شوند. این در حالی است که 
موضوع پاسداشت زبان و ادب فارسی و تأکید بر صیانت از آن از اهمیت قابل مالحظه ای 
برخوردار است و قوانین و دستورالعمل های مختلفی بر رعایت این موضوع تأکید کرده اند. 
برای مثال »قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه« مصوب سال 
1375، نقش و وظایف همه دســتگاه ها و نهادهای متولی از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد 

 ............ صفحه 7اسالمی، شهرداری ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی...

 جهان  اصلی ترین شهرهای ایاالت متحده این 
روزها تقریباً به حالت تعطیل درآمده اســت. به 
گزارش یورونیوز، پلیس فدرال آمریکا به کارکنان 
خود هشدار داد که احتمال می رود هفته آینده، 

همزمان با نزدیک شدن...

صفرتاصدیکیازمهمترین
رونماییهایرزمایشاقتدار

نیرویدریاییارتش

ناوبندر
»مکران«
دلبهدریازد

ممنوعیتتراکنشهایبانکی
بدونکدیاشناسهملیاز

پنجمبهمن

فرارمالیاتی
وپولشویی

سختترمیشود
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

گزارشیازپیشرفت97درصدی
ساختمجتمعبینراهیآستان
قدسرضویدرمرزمیرجاوه

خدمتدر
نقطهصفرمرزی

 ............ صفحه 3

یـــادداشــت  روز
مسعودرضایی

پس از جدل ها و کش و قوس های بســیار که آمریکا را تا آســتانه آشــوب و جنگ 
داخلی هم پیش برد و البته ترکش های آن هنوز هم ادامه دارد، سرانجام جوبایدن 
طبق برنامه ریزی انجام شده، 20 ژانویه )1 بهمن( رسماً به عنوان چهل و ششمین 

رئیس جمهور ایاالت متحده سوگند یاد خواهد کرد...

»بایدن«وبازیفریب
علیهایران

 ............ صفحه 2

صفحه 1  1399/10/24

,ع
۹۹
۱۰
۸۵
۵

,ع
۹۹
۱۰
۸۷
۲

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︦﹫﹁︣︐﹠۵۶ ︻︡د ا ﹏﹢︑ و ﹤﹫︑

︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی 
٨  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
 ︫﹞︀ره ١۴٧۵۴٧/ک م م

۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 
,ع
۹۹
۱۰
۷۶
۴

شركت آب و فاضالب استان زنجان در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡  ا﹇﹑م  ︋︀ ﹝︪︭︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏  از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن و 
 :︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︳︣ا ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎﹩ ﹨︀ی  وا︗︫︡ 

۴۵١۴٩٧٨٧۵٧ ﹩︐︧  ︎︡﹋ ︫︣︀︊ا︋︐︡ای ز -﹩﹛︀﹝ ﹥ آدرس: ز﹡︖︀ن ﹋﹞︣︋﹠︡ی︫  ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن︋  ١-﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار:︫ 
٢-︻﹠﹢ان و ﹝︪︭︀ت ﹋﹙﹪ ﹝﹠︀﹇︭﹥ :

مبلغ برآورد(بريال با موضوعشماره مناقصه
رشته ومحل تامين اعتباراحتساب ارزش افزوده)

پايه مورد نياز
تضمين شركت در فرآيند 

ارجاع كار(ريال)

99-82
خريد 23 دستگاه 
الكتروموتور و 53 
دستگاه الكتروپمپ

منابع عمرانى(اسناد 11,018,919,000
خزانه اسالمى)

توليد كنندگان و يا دفاتر 
و نمايندگى هاى فروش 

توليدكنندگان
551,000,000

۹۹
۱۰
۸۶
۰

﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︑﹑ف ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ آب(︫﹊︧︐﹍﹩ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀،︋︀ز ︋﹢دن ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀،﹨︡ر روی آب در ﹨︣ ﹡﹆︴﹥)را ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ار︑︊︀︵︀ت ﹝︣د﹝﹩(١٢٢)ا︵﹑ع د﹨﹫︡.

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای -﹡﹢︋️ اول

٣-︑︀رـ وآدرس در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از  ︨ـ︀︻️ 
︊︮١١ ﹝﹢ر︠﹥  ٩٩/١٠/٢۴  ﹜︽︀️ ︑︀ ︨ـ︀︻️  ١١ ﹝﹢ر︠﹥  ٩٩/١١/٠٢  
 www.setadiran.ir ـ﹥ آدرس ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  در︨ 
︗️ در︀﹁️ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ از ︔︊️ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ار︨︀ل 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹡︖︀م   ︨﹅︣︵ ︀ت ︑﹢︨︳ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه، از﹋︀︎

 .︡ ︠﹢ا﹨︫︡ 
 ️︧︀  ︋﹩﹞ َ︀ ﹝︐ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑ :*﹜﹞ ﹤︐﹊﹡*
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ️︀ا︨ـ﹠︀د ﹁﹆︳ از ︨ـ ️﹁︀در ︋︀زه ی ز﹝︀﹡﹩ ﹁﹢ق ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ در
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︨︀﹝︀﹡﹥ : ٢٠٩٩٠٠١٢٣٠٠٠٠٠٣٢ 
︣ای  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق︋  ﹢رت ا﹝﹊︀ن︫   ︮﹟در ︾﹫︣ ا ، ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام

ا︪︀ن و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
۴- ﹡ـ﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ـ︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در 
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︮﹢ر درج ︫︡ه در آ ﹩﹊ ﹤︋ ️︧ـ︀︋ ﹩﹞ ار︗︀ع ﹋︀ر ︡﹠︣آ﹁
﹢رت ﹝︪︣وح   ︮﹤ ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ارا﹥ ﹎︣دد ﹋﹥ ︗︤﹫︀ت︋   ︋﹟﹫﹝︱︑

︡ه ا︨️.  در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︲﹫ داده︫ 
۵-﹝ـ︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪ـ﹠︀د﹨︀ : ︎﹫︪ـ﹠︀د﹨︀ ︀︋︡ از ﹨︣ ﹫ـ︒ ︋︣ای ﹝︡ت 
 ﹤ ﹢ده و︋  ﹫︪﹠︀د ﹨︀ ﹝︺︐︊︣︋  ︣ای ︑︧﹙﹫﹛︎  ـ︡ه︋   ︫﹟﹫﹫︺︑ از ︑︀ر ︡︺ ۴۵روز︋ 

.︡﹠︫︀  ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︤ان﹫﹞ ︀ن﹝﹨
 , http://iets.mporg.ir http://tender.nww.ir : ﹩﹎︀ی ︔︊️ آ︐︀︨-۶

٧-﹝﹢︑ ️﹚﹏ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︡︀︋︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ـ︀︻️ 
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ ١١﹝﹢ر︠ـ﹥  ٩٩/١١/١۴   از
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ وا︮﹏  ︀رج از︨   ︠﹤﹋ ﹩︑︀﹋︀  ︎﹤ ارا﹥ ﹎︣دد و︋ 

.︡ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︻﹑وه  ︀︧️ ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫  ︑︢﹋︣ : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋ 
ـ︀︻️ ﹇︊﹏ از   ︨﹉ ︀︑ ﹤︐در︋︧ـ ️﹋︀  ︎﹉ ـ︐︀د ، در ـ︀﹝︀﹡﹥︨  ︋︣ ︔︊️ در︨ 
 ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀﹋︀ت︋   ︎﹩︀︪﹎︋︀ز

.
٨- ﹝ـ﹊︀ن ︑﹢ـ﹏ ا︨ـ﹠︀د : از ︵︣﹅ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋﹥ 

www.setadiran.ir آدرس
٩-ز﹝︀ن ﹎︪ـ︀︩ ︎ـ︀﹋︀ت : ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ـ︀︻️ ١١ ︮︊ـ  ﹝﹢ر︠﹥  
ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن ز﹡︖︀ن  ـ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦  ٩٩/١١/١۵   در︨ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
﹥ ا﹟ ﹇︣ارداد ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د .  ︋– ١٠

︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.  ︨-١١
١٢-︋﹥ ︎﹫︪ـ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ـ︣وط، ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده 

.︡ ﹡﹢ا﹨︫︡ 
.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋︀﹨ ﹩﹎آ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹠︤﹨-١٣

︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫  د﹁︐

 ــ﹉ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫ــ︡ی در ﹡︷ــ︣ دارد 
دو ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫ــ﹟ ﹝︀زاد ︋︣ ﹡﹫ــ︀ز ︠﹢د را 
در ︫︨︣ــ︐︀ن ا︣ا﹡︪ــ︣ ︋ــ︀ ﹋︀ر︋ــ︣ی 
﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︋ــ︀ ﹝︐ــ︣اژ ︑﹆︣︊ــ﹩ ۴٠٠٠ و 
١٧٠٠٠ ﹝︐ــ︣ ﹝︣︋ــ︹ از ︵︣ــ﹅ ﹝︤اــ︡ه 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻
﹝︐ــ︣م  ︣︠ــ︡اران  و  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن 
﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︀︎ــ︀ن دی ﹝︀ه 
١٣٩٩ ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ 
︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠٩٣٣۴٣٠٨٣١٩ ︑﹞︀س 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ,ع
۹۹
۱۰
۶۸
۲

 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
,ع
۹۹
۱۰
۶۲
۹

︫ـ︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲ـ﹢ی در ﹡︷︣ دارد 
︗️ ﹁︣وش ﹝﹢︣﹎﹩ در ︨ـ︴ ︫ـ︪﹞ ︣︡ و ﹢﹝﹥ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ︗︢ب ︋︀زار︀ب 

 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏ذ ︳︫︣ا ︀︋ ﹏﹆︐︧﹞
 ︫︡︀︋ ﹩﹎︣﹢﹞ ︀ب دارای ︑︖︣︋﹥ ﹋︀﹁﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︣وش︋︀زار-

-ا︫ـ︣اف ﹋︀﹝ـ﹏ ︋ـ﹥ ﹝︭ـ﹢﹐ت ︮﹠︀ـ︹ ︾︢اـ﹩ ︻﹙ـ﹩ ا﹜︭ـ﹢ص ﹝︭﹢﹐ت                     
︮﹠︀︹ آردی 

-دارای وا﹡️ ︋︀ر ﹝︧﹆︿ ا︑︀ق ﹁﹙︤ی (︎﹫﹊︀ن ، ﹝︤دا ، آر︧︀ن) 
-ارا﹥ رزو﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری ︋﹥ ︫︣﹋️ 

︋﹫︪ـ︐︣  ا︵﹑︻ـ︀ت  ﹋︧ـ︉  ︗ـ️   ︪︡ـ﹞ ﹁ـ︣وش  واـ︡  ︑﹞ـ︀س  -︑﹙﹀ـ﹟ 
 ٠۵٣-١۶۶۵٨٠٠۵

آ﹎﹩ ︗︢ب ︋︀زار︀ب 

﹠︀︹ ︾︢ا﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︮️﹋︫︣

︫ـ︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲ـ﹢ی در ﹡︷︣ دارد 

 ............ صفحه 8

هشدار به جهانی که درآن رسانه 
به عنوان سالح استفاده می شود

............صفحه4

............صفحه4

جوئلویتنی:
رهبرایران ذائقه خوبی 
درکتاب شناسی دارد
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ظریف: دوباره مذاکره نمی کنیم   وزیر امور خارجه با بیان اینکه بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم ها نه تنها منفعتی برای ما ندارد، بلکه منفعت صرف برای آمریکاست، تصریح کرد: اروپا و آمریکا بدانند 
موضوعی را که یک بار مذاکره و توافق کردیم، دوباره مذاکره نمی کنیم. وی در گفت وگو با  Khamenei.ir  با بیان اینکه صرفاً بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست، بلکه باید تحریم ها را بردارد، گفت: اگر بایدن دستور 
اجرایی »امضا« بکند، ما هم »امضا« می کنیم. هر وقت »اجرا« کردند ما هم »اجرا« می کنیم. این آمریکاست که خارج  شده و باید تعهداتش را انجام بدهد. بازگشت به برجام اصل نیست، اصل اجرای تعهدات است.

ناو بندر مکران و ناو موشک انداز زره، روز 
گذشته در آغاز رزمایش دریایی اقتدار و 
در مراسمی با حضور مقامات کشوری و 
ارتش  دریایی  نیروی  ناوگان  به  لشکری 
ــزارش ایــرنــا، در این  ملحق شــدنــد. بــه گـ
مراسم که سرلشکر محمد باقری، رئیس 
و سرلشکر  نــیــروهــای مسلح  کــل  ســتــاد 
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جدید  دستاورد  دو  این  داشتند،  حضور 
نظامی کشورمان به ناوگان نیروی دریایی 
پیوست تا مأموریت های تعریف شده خود 

را آغاز کند.
نــاو مــوشــک انــداز زره بــا قابلیت مــانــور و 
نداجا  نــاوگــان جنوب  به  که  بــاال  سرعت 
مــی پــیــونــدد، امــکــان حــراســت از آب هــای 
ایران  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  تحت 
که  مکران هم  ناوبندر  مــی آورد.  فراهم  را 
با  بزرگ ترین شناور نظامی کشور است، 
کارخانجات  مجموعه  متخصصان  تالش 
از  یکی  به  ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی 
تبدیل  بالگردبر  ناوبندرهای  بزرگ ترین 
شده تا پشتیبانی از ناوگروه های این نیرو 
در آب های دوردست به ویژه منطقه شمال 
اقیانوس هند، تنگه باب المندب و دریای 

سرخ را بر عهده داشته باشد.

ناوبندر چگونه متولد شد؟»
درباره توان پهپادی، از این ناو احتماالً برای 
پهپاد عمود پرواز پلیکان-۲ و از طرفی با 
توجه به بزرگی عرشه، شاید از پهپادهای 
ریل پرتاب همچون جت کرار و سجیل و 
به کارگیری  شرط  به  پیستونی  پهپادهای 
به  استفاده شود.  بازیابی  شیوه مناسب 
ــرس، در بعد تجهیزات  پ مــاریــن  گـــزارش 
باید  آفندی و پدافندی موشکی نیز فعالً 
باشیم  بیشتر  تکمیلی  اطالعات  منتظر 
همان طور  شــد.  خواهد  اطالع رسانی  که 
کـــه گــفــتــه شـــد، یــکــی از وظـــایـــف قــابــل 
پیش بینی برای این ناو، ایفای نقش یک 
شناورهای  بــرای  بندری  و  ساحلی  پایگاه 
یکی  نداجاست.  ناوگان  رزمی  تخصصی 
از مناطقی که نداجا در سالیان اخیر به 
اقیانوس  شمال  منطقه  کـــرده،  ورود  آن 
هند، خلیج عدن و دریای سرخ است که 
به دلیل عدم تأمین امنیت این مناطق از 
سوی کشورهای ساحلی آن، تقریباً تمام 
در  مأموریت  انجام  تــوان  که  کشورهایی 
ایــن محدوده  به  ایــن مناطق داشــتــه انــد، 
وارد شده اند. طبیعتاً برای بازیگری در این 

برای  ساحلی  پایگاه های  به  نیاز  مناطق، 
پشتیبانی لجستیکی احساس می شود. 
به عنوان مثال، کشورهای آمریکا و چین 
بدین  سومالی  در  روسیه  و  جیبوتی  در 

منظور پایگاه هایی ایجاد کرده اند.
در ایــن مــیــان، نــیــروی دریــایــی ارتـــش در 
به  ناوگروه هایی  ارســال  با  اخیر  سال های 
این مناطق که معموالً از یک ناو تخصصی 
رزمــی )از کــالس الوند یا مــوج( و یک ناو 
یا  )بــنــدرعــبــاس  لجستیکی  پشتیبانی 
خارک( شامل می شود، تالش کرده تا در 
تأمین امنیت مناطق مزبور و کشتی های 
تجاری متعلق به کشورمان و دیگر کشورها 
سهیم باشد. باتوجه به محدودیت توان 
و ظرفیت ناوهای مذکور و نبود پایگاه های 
دریایی در سواحل کشورهای این مناطق، 
وجود یک ناو عظیم که توان ایفای نقش 
را  متحرک  دریایی  پایگاه  یک  عنوان  به 
داشته و توان و ظرفیت آن بسیار بیشتر 

از ناوهای فعلی باشد، احساس شد.

مأموریت های متنوع یک ناوبندر»
به  نفتکش،  یک  کــاربــری  تغییر  با  حــال 
»نــاوبــنــدر« داده شــده که  آن نقش یک 
در  نداجا  اعزامی  ناوگروه های  به  تنها  نه 
مأموریت  انجام  توان  دور دست  آب های 
می دهد  را  بیشتری  مــدت زمــان هــای  در 
آن  در  ساحلی  پایگاه  یــک  از  را  آن هــا  و 
مناطق بی نیاز می کند، یک مزیت بسیار 
مهم و عمده نیز دارد و آن متحرک بودن 
این پایگاه دریایی است که با ویژگی های 

خود، به نیروی دریایی ارتش این توان را 
می دهد که در هر منطقه ای به پشتیبانی 
بپردازد؛  خود  رزمی  تخصصی  ناوهای  از 
ــاوهــای تخصصی رزمــی  بــه شــرطــی کــه ن
توان انجام مأموریت در مناطق مد نظر را 
داشته باشند. از سوی دیگر، این ناوبندر 
در وهله دوم در صــورت تسلیح مناسب 
مأموریت های  انجام  تــوان  به تنهایی  آن، 
ــای کــوچــک نیز  ــروه هـ ســبــک را عــلــیــه گـ
خواهد داشت. انتظار می رود این ناوبندر 
تهاجمی  تسلیحات  بــه  آنــکــه  از  پــیــش 
ضدکشتی و یا حتی زمینی مجهز شود، 
به تسلیحات دفاعی )شامل سامانه های 
و  پدافندی(  موشک های  و  نزدیک  دفــاع 
)شامل  نظارتی  و  مراقبتی  سامانه های 
پهپاد(  و  الکترواُپتیکی  رادار، سامانه های 

مجهز شود. 

ناوبندر مکران و مأموریت آن»
پــروژه تحت  اول، زمانی که اسم  نگاه  در 
عنوان ناوبندر عنوان شد، بسیاری از آن 
بــه عــنــوان یــک شــنــاور سنگین عملیات 
آبی خاکی یاد می کردند که با توان حمل 
بالگرد و مسلح به موشک ضد کشتی و 
دور  راه  محافظ  یک  نقش  در  پدافندی، 
در مقابل خطر دزدان دریایی و همچنین 
از  از جزایر سه گانه ظاهر شود.  حراست 
آنجا که قسمتی از ناوگان سطحی دریایی 
استانداردهای الزم برای اقیانوس پیمایی را 
ندارند، حراست در مقابل اقدامات دزدان 
دریایی در محیط فرامرزی امری ضروری 

به نظر می رسد.
نکته دیگری که در قابلیت های مکران بدان 
دریایی  تــوان سوخت دهی  شــده،  اشـــاره 
ــودی در محیط  بــه دیــگــر شــنــاورهــای خـ
مأموریتی فرامرزی است. آنجا که پایگاهی 
دیگر شناورهای  برای  نزدیکی  در  دریایی 
تاکتیکی وجود ندارد و یا بندرهای اطراف 
محل مأموریت، در کنترل دشمن است، 
به  البته  مــی شــود.  برجسته  ویــژگــی  ایــن 
ــعــاد بـــزرگ ایـــن شــنــاور، انتظار  دلــیــل اب
نظر  در  هنگری  بالگرد  بــرای  که  می رفت 
گرفته شود که به روی سازه نه تنها هنگری 
وجود ندارد، بلکه اتاق پذیرایی بالگرد هم 
دیده نمی شود. به این معنی که بالگردها 
نظامی،  اصطالح  در  فقط  شناور  این  در 
قابلیت میهمان شدن دارند. ممکن است 
بالگرد  مـــدت دار  نگهداری  اولیه  شرایط 
وجـــود داشــتــه بــاشــد، امــا بــه دلــیــل نبود 
ابزارهای مکانیکی  و  آشیانه سر پوشیده 
کمکی، یک مسئله ساده می تواند بالگرد 
میهمان را زمینگیر کند. از نظر تخصصی، 
بدون هنگر یا اتاق پذیرایی بالگرد، امکان 
ــدارد. این  ــرود وجــود نـ خــلــوت ســازی پــد ف
مسئله در زمانی اهمیت می یابد که نقش 
دریایی  پشتیبانی  فاکتور  در  را  بالگرد 
ویژگی  مــیــان،  ایــن  در  بگیریم.  نظر  در 
جدیدی که در مکران مشاهده می شود، 
انــواع پهپادهاست که فاکتور  توان حمل 
ــاورهــای مــدرن  ــدی در شــن تــقــریــبــاً جــدی
محسوب می شود و به مراتب توان آفندی 

و شناسایی آن را افزایش می دهد.

صفر تا صد یکی از مهم ترین رونمایی های رزمایش اقتدار نیروی دریایی ارتش

ناو بندر»مکران« دل به دریا زد

در روزنامه سبزینه مورخه 17 دی ماه در صفحه 3 از گسترش کشت زعفران س
در گیالن خبر داده و جلگه گیالن را محل مناسب تولید پیاز زعفران ذکر کرده 
که قادر است پیاز چند استان را تولید کند!  و شهرهای گیالن از جمله آستارا، 
املش، سیاهکل را که کشت زعفران در آن ها رواج یافته نام برده، گویا سونامی 
زعفران به گیالن هم سرایت کرده و به زودی به جای کشت برنج و پرتقال و نارنگی 
و لیمو شیرین و گریپ فروت و کیوی و چای و جنگل های هیرکانی، شاهد طالی 

سرخ که حاال شده بالی سرخ هم خواهیم بود! 9300000839
طرح مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی س

چه شد؟ اجرای این طرح سبب حفظ کرامت انسانی، باال بردن روحیه خدمت 
و نشاط اجتماعی در جامعه می شود و این ولنگاری )حجمی، شرکتی، قراردادی، 
قرارداد معین، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، با مدرک تحصیلی برابر، 
ساعت کاری برابر، شرایط کاری برابر، یک نوع شغل، یک کارفرما و در یک 
مکان( که در بین نیروهای انسانی است از بین می رود. امید ما بعد ازخداوند، 
به مردان خدا و انقالبی است. ای که دستت می رسد کاری بکن...9180000317

»بایدن« و بازی فریب علیه ایران
پس از جدل ها و کش و قوس های بسیار که آمریکا را تا آستانه آشــوب و 
جنگ داخلی هم پیش برد و البته ترکش های آن هنوز هم ادامه دارد، سرانجام 
جوبایدن طبق برنامه ریزی انجام شده، ۲0 ژانویه )1 بهمن( رسماً به عنوان چهل 
و ششمین رئیس جمهور ایاالت متحده سوگند یاد خواهد کرد. اکنون این 
پرسش مطرح است که راهبرد رئیس جمهور دموکرات آمریکا نسبت به سلف 
جمهوری خواه وی در قبال توافق نامه هسته ای برجام با جمهوری اسالمی ایران 

چه تفاوتی خواهد داشت؟
پیش از هر چیز باید توجه داشت که نگرش کلی حاکمان کاخ سفید در رابطه با 
ایران همیشه بر یک اصل محکم استوار بوده و آن هم مهار و تضعیف جمهوری 
اسالمی با تمام ابزارهای ممکن است. این موضوع در مورد ترامپ و بایدن هم 
صادق است. با این وجود شیوه مواجهه این دو با کشورمان کمی متفاوت به 
نظر می رسد. ترامپ با انتخاب سیاست فشار حداکثری چهره عریان، خشن و 
تجاوزکار آمریکا را نشان داد. این البته به معنای نگاه مثبت دموکرات ها در رابطه 
با ایران نیست، بلکه آن ها و از جمله شخص باراک اوباما وضع کنندگان و معمار 

اصلی سیاست فشار با عنوان تحریم های فلج کننده علیه کشورمان هستند. 
پس بایدن ادامه سیاست ترامپ با چهره جدیدی خواهد بود و اگر تغییری 
هم باشد برای اغفال ایران خواهد بود تا ما را دچار اشتباه کند. در این راستا 
محتمل ترین گزینه آن است که تیم بایدن در نخستین گزینه برای مواجهه با 
کشورمان با هدف بازیابی وجه تخریب شده بین المللی خود در روش های خود، 
تجدید نظرهایی اعمال و از بازگشت به برجام سخن بگویند. نکته مهم آن 
است که جمهوری اسالمی نباید فریب این دستکش مخملین که بر دست های 
فوالدی آن ها پوشیده شده را خورده و از مواضع خود عقب نشینی کند. ایران 
با تجربه ای که از 40 و به ویژه 10 سال گذشته داشته در ادامه مسیر فعلی باید 
توجه خود را بر ظرفیت های داخلی قرار داده و تحرکات دیپلماتیک در ارتباط با 
اروپا و آمریکا به عنوان مسئله ای فرعی در نظر گرفته شود. اگر هم قرار باشد 
آن ها به برجام بازگردند باید همه چیز متناظر و انجام تعهد در مقابل انجام 
تعهد طرف مقابل باشد. در این حالت از این به بعد مانند تجربه برجام این گونه 
نخواهد بود که ما به جلو رفته و سپس به عقب نگاه کرده و انتظار داشته باشیم 
غرب هم به ما برسد، اکنون باید شانه به شانه آن ها حرکت کنیم. در صورت 

اجرایی شدن این مهم آنگاه می توان در مورد ادامه برجام رایزنی کرد. 
البته امــروز برخی احتمال سوء استفاده دولــت بایدن از برجام را هم مطرح 
می کنند؛ یعنی آن ها ابتدا به این توافق بازگشته و سپس با مطرح کردن اتهاماتی 
علیه کشورمان و در همراهی اروپا خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت 
همه تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی شوند. البته به نظر می رسد 
این موضوع بیشتر در ادامه سیاست هویج و چماق آمریکایی باشد. در واقعیت 
آنچه وجود دارد این است که آن ها همه تحریم ها علیه کشورمان را اجرایی 
کرده و اکنون دست آن ها در این زمینه خالی است. در این شرایط سخن گفتن 
از بازگشت تحریم ها فقط جنبه روانی دارد. امروز جامعه جهانی به این نتیجه 
رسیده که فشارها علیه کشورمان نتیجه ای نداشته است. ایــران در پیگیری 
سیاست مقاومت حداکثری نه تنها تحریم ها را خنثی کرد، بلکه به تدریج 

راهکارهای مقابله با آن را یاد گرفته و تهدید را به فرصت تبدیل کرده است.

سخنگوی دولت:

توان تولید ماهانه ۱۰ میلیون 
ُدز واکسن کرونا را داریم

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اولویت بنیادی 
دولــت تولید واکسن داخلی کروناست، گفت: 
هیچ درخواستی برای محاسبه قیمت واکسن 
تولید داخل به دالر یا یورو مطرح نیست و عرضه 
واکسن و دارو در کشور طبق قانون به ریال و در 

کنترل وزارت بهداشت است.
و  پراکنی ها  شایعه   بــرخــی  رد  بــا  ربیعی  علی 
فضاسازی ها پس از آغاز تست انسانی واکسن 
تولید داخل، درباره مطالبه محاسبه قیمت آن به 
یورو به قدس آنالین، گفت: فرایند قیمت گذاری 
واکسن و داروی تولید داخلی مشخص و ریالی 
اســت، دارو بر اســاس ریــال فــروش مــی رود و ما 

فروش ارزی دارو در کشور نداریم.
وی تأکید کرد: واکسن زیر بلیت وزارت بهداشت 
است چه وارداتی و چه تولید شده و نرخ گذاری و 

خرید آن بر اساس ریال انجام خواهد شد.
سخنگوی دولــت تأکید بیشتر دولــت بر خرید 
واکسن از خارج به جای تکیه بر واکسن تولید 
داخــل را رد کــرد و افـــزود: از همین تریبون در 
و  رئیس جمهور  نطق های  در  و  قبل  هفته های 
ــر بهداشت مــدام تکرار شــده که  اظــهــارات وزی
هیچ کدام این مسیرها خللی در دیگری ایجاد 
نخواهد کرد. سیاست دولت حمایت از سالمت 
مردم است و خوشبختانه هم در زمینه خرید 
و هم تولید ما توفیقات خوبی بدست آوردیم و 
توافقات خوبی هم در زمینه خرید صورت گرفته، 

پس بحث اولویت مطرح نیست.
تولید داخلی  ربیعی همچنین گفت: ظرفیت 
واکسن کرونا پس از تأیید مــوارد تولیدشده در 
مرحله تست قرار دارد و تولید انبوه آن ، در حال 
حاضر ماهانه 10 میلیون دوز است و تا حجم 

بسیار زیادی قابل افزایش است.
سخنگوی دولت در این نشست خبری همچنین 
در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان که از وی 
درایـــت سیاسی  و  نظر شما عقل  بــه  پرسید: 
ترامپ بیشتر است یا میرحسین موسوی؟ پس 

از اندکی مکث و تأمل گفت: سؤال بعدی!
وی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه بــا تــوجــه به 
ــرورت لغو  ــورد ضــ تصریح رهــبــر انــقــالب در مـ
تحریم ها و اینکه در غیر این صورت بازگشت 
آمریکا به برجام چه بسا به ضرر ما باشد، آیا 
دولت پیش شرطی برای مذاکره با دولت بایدن و 
بازگشت او به برجام دارد؟ گفت: آنچه آمریکا 
نقض  و  قانون شکنی  توقف  دهــد  انــجــام  باید 
تعهدات بین المللی آن  کشور بر اساس قطعنامه 
شورای امنیت است. پایه اقدام ما تعهد در برابر 
تعهد و نقض در برابر نقض است. وی افزود: این 
کار نیازی به مذاکره ندارد؛ چون اجرای وظیفه یک 

کشور نباید موضوع مذاکره و بده بستان باشد. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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︡﹝︀ت  ︣ب و︠  ︣داری و ﹡﹍︡اری از ︑︀︨﹫︧︀ت آب︫  ︣ه︋  ︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋  ︣ون︨  ︀ ﹝﹢︲﹢ع︋  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  دو  ﹁﹆︣ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩، از   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹏ـ︣ح ذ  ︫﹤ ︨︣ـ︐︀﹡︀ی ﹝﹥ و﹐ت و ﹎﹠︀︋︀د  ︵︊﹅ ︗︡ول و︋  ﹝︪ـ︐︣﹋﹫﹟ در︫ 
 ️︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د و د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋﹩﹞ ٩٩/١٠/٢٣﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡.︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر ودر﹢﹋︢﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ع ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣از﹢︲﹢﹞
ميزان تضمين شركت در مناقصهمبلغ برآورد كارشماره فراخوانموضوع مناقصهرديف

1
برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات 

آب شرب و خدمات مشتركين شهر ستان مه والت
2099001446000132

11,515,573,878 ريال-يازده ميلياردوپانصد و پانزده ميليون و 
پانصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ريال

436,000,000 ريال 
(چهارصد و سى و شش ميليون ريال)

2
برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات 

2099001446000133آب شرب و خدمات مشتركين شهر ستان گناباد
25,759,495,606 ريال-بيست و پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه و 

نه ميليون و چهارصد و نود و پنج هزار و ششصدو شش ريال
863,000,00 ريال

 (هشتصد و شصت و سه ميليون ريال)

︣ ︻︡ه  ﹥ ﹡︧ـ︊️︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨     ︀د﹨︀:          ١٢ /١٣٩٩/١١﹠︪ـ﹫  ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ –ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٣٩٩/١١/٠٢     ب ️﹁︀در ️﹚﹞ - ︿﹛ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:   ا ️﹁︀و در ️﹚﹞ ،ز﹝︀ن
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︋︣﹡︡ه /︋ 

︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩︫ 
www.abfakhorasan.ir: ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

۹۹
۱۰
۸۶
۷

︮︣﹁﹥ ︗﹢﹪ در ﹝︭︣ف ، اداي د﹟ ︋﹥ ﹡︺﹞️ ﹨︀ي ا﹜﹪ ا︨️  

«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩» ﹡﹢︋️ اول
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از  ︫︣︣ح ز ﹤ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋ 

ـ︣ ﹝︪ـ︡ و ﹢﹝﹥ و   ︫﹏﹋ ︴ـ ـ︣ی در︨  ︣ون︫  ـ︣ی و︋  ﹢درو﹩ درون︫  ـ︣و︦ د﹨﹩︠  ︡﹝︀ت︨   ︠﹤ارا
︀رس  ﹢اری (︨﹞﹠︡،︎︥و︎  ﹢درو︨  ︀ ︡ا﹇﹏ ︑︺︡اد١۵ د︨ـ︐﹍︀ه︠  ︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی︋  ︀رج از ا︨ـ︐︀ن︠  دردا︠﹏ و︠ 

﹝︡ل ٩۵ ︋﹥ ︋︀﹐ ︋︀ ﹡︷︣ ﹋︀ر﹁︣﹝︀) ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠١٣١
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د ا︨ـ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ـ︀ل  ﹋﹙﹫ـ﹥ ﹝︣اـ﹏︋ 
ـ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋  د︻﹢︑﹠︀﹝ـ﹥ ، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ـ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ـ️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ـ︡ و﹐زم ا︨ـ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ـ︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ـ︀ز﹡︡ .︑︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وار︨︀ل  ︦ از︋  ︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٩/١٠/٢٢ ﹤﹡︀﹞︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١٠/٢٩ ︀︻️ ١٩ روزدو︫   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

︀︻️ ١٩ روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١١/١٣  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑  -
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
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︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ » ﹡﹢︋️ اول  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »

︡﹝︀ت ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ در  ︣ب و︠  ︣داری و ﹡﹍︡اری از ︑︀︨﹫︧︀ت آب︫  ︣ه︋  ـ︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋  ︣ون︨  ︀ ﹝﹢︲﹢ع︋  ﹥ ﹁﹆︣ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︨  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن︠ 
﹡︀︐︨︫︣︀ی ﹇﹢︀ن و ︋︣د︨﹊﹟ و ︠﹢︫︀ب ︵︊﹅ ︗︡ول و ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥٩٩/١٠/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د و د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥
 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

ميزان تضمين شركت در مناقصهمبلغ برآورد كارشماره فراخوانموضوع مناقصه رديف

1
برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات 

2099001446000134آب شرب و خدمات مشتركين شهر ستان قوچان
18,982,480,893ريال هجده ميلياردونهصدو هشتادو دو ميليون و 

چهارصدو هشتاد هزار و هشتصدو نودو سه ريال
660,000,000 ريال

 (ششصدو شصت ميليون ريال)

2
برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات 

2099001446000135آب شرب و خدمات مشتركين  شهر ستان بردسكن
20,274,448,782 ريال  بيست ميلياردو دويست و هفتادو چهار 
ميليون و چهارصدو چهل و هشت هزار و هفتصدو هشتادو دو ريال

700,000,00 ريال 
(هفتصد ميليون ريال)

3
برون سپارى فعاليتهاى بهره بردارى و نگهدارى از تاسيسات 

2099001446000136آب شرب و خدمات مشتركين  شهر ستان خوشاب
12,958,219,835 ريال دوازده ميلياردو نهصدو پنجاه و هشت 

ميليون و دويست و نوزده هزارو هشتصدو سى و پنج ريال
480,000,000 ريال

(چهارصدو هشتاد ميليون ريال)

﹝﹙️ در︀﹁️  و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:      ا﹜︿ - ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٣٩٩/١٠/٣٠         ب– ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀د﹨︀: ١١ /١٣٩٩/١١        ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ️︊︧﹡ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه / ︋︣﹡︡﹎︀ن 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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آب، ︲︣ورت ا﹝︣وز، ︲﹞︀﹡️ ﹁︣دا.  
«︑︖︡︡ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩»﹡﹢︋️ اول

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹉ ﹁﹆︣ه  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
︀ ﹝﹢︲﹢ع :  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋ 

﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن از  ︣ب︫  ﹠︀ور ︗️ ︑︀﹝﹫﹟ آب︫   ︫︌﹝ ـ﹠︀ور و ١٠٠ د︨︐﹍︀ه︎  ︣︡ ١٠٠ د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹢︑﹢ر︫   ︠-١
︀ دا︫︐﹟  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︀﹐(در︮﹢رت دا︫ـ︐﹟ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ر︨ـ﹞﹩ و ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه︋ 

︀ل ) ﹫︩ از ٣︨   ︋﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹆︋︀︨
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ـ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠١٢٩را از  ︫﹤︋
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥،   ︋﹏︣ا﹞
ـ︡  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋  از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ٩٩/١٠/٢۴ ﹤﹡︀﹞︀ ـ︀ز﹡︡.︑︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ـ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
﹝﹩ ︋︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وار︨︀ل 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١١/٠٢ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١١/١٨ ︀︻١٢️ روز︫   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑  -
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩-︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
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« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︣︠︡ ﹋︀﹐ » ﹡﹢︋️ دوم



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

اخبار منتشر شده درباره برگزاری اعتکاف در حرم رضوی صحیح نیست    روابط عمومی آستان قدس رضوی اخبار منتشر شده درباره برگزاری اعتکاف در حرم رضوی را فاقد صحت و اعتبار دانست.به گزارش 
آستان نیوز، روابط عمومی آستان قدس رضوی در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره  نام نویسی و برگزاری مراسم اعتکاف در حرم رضوی اعالم کرد: مرجع رسمی اخبار آستان قدس 
رضوی پایگاه خبری آستان نیوز به نشانی news.razavi.ir است. اخبار منتشر شده درباره برگزاری اعتکاف در حرم رضوی صحیح نیست. برگزاری هر گونه برنامه از قبیل اعتکاف و... تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی مطرح کرد

 حضور به نشر با هزار و 100 عنوان اثر 
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

)انــتــشــارات  به نشر  مدیرعامل 
آستان قدس رضوی( با استقبال 
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  از 
حضور  جزئیات  کتاب،  مجازی 
نمایشگاه  این  در  قدس  آستان 

را تشریح کرد.
ــا اشـــــاره  ــ حــســیــن ســـعـــیـــدی ب
ــددی کــه  ــعـ ــتـ ــه مـــشـــکـــات مـ ــ ب
ــاشــران و  ــژه ن ــه وی اهــالــی نــشــر ب

تورم  با همه گیری کرونا گرفتار آن شده اند، اظهار کرد:  کتاب فروشان 
و شرایط بد اقتصادی موجود، گران  شدن کاغذ و مواد اولیه، افزایش 
کتاب  خرید  کاهش  سبب  پایین،  تیراژ  در  آن  چاپ  و  کتاب  قیمت 
نمایشگاه  برگزاری  است.  خانواده  ها شده  خرید  از سبد  آن  و حذف 
مجازی می تواند راه حل مناسبی برای رفع حداقلی این موضوع باشد.
وی با تأکید بر اینکه تبلیغات گسترده و اطاع رسانی مطلوب نمایشگاه 
مجازی کتاب می تواند به رونق صنعت تضعیف  شده نشر کمک کند، 
تصریح کرد: به نشر به عنوان انتشارات آستان قدس رضوی آمادگی 
دارد در حوزه تبلیغات و اطاع رسانی نمایشگاه مجازی کتاب به سهم 
فعلی  شرایط  در  داد:  ادامه  دهد.سعیدی  انجام  را  اقدام هایی  خود 
و  ندارد  وجود  فیزیکی  به شکل  نمایشگاه  برگزاری  امکان  که  کشور 
کتاب  توزیع  و  مراکز عرضه  در  کمتر  مردم  کرونا  دلیل همه گیری  به 
رفت وآمد می کنند، برگزاری نمایشگاه مجازی رویدادی مهم و حرکتی 
ارزشمند است که دسترسی آسان عاقه مندان و مخاطبان به کتاب را 
فراهم می آورد.وی با یادآوری این نکته که برگزاری نمایشگاه مجازی 
بین المللی  حضوری  نمایشگاه  جایگزین  نمی  تواند  به  تنهایی  کتاب 
عرضه  بر  عــاوه  حضوری،  نمایشگاه  در  افــزود:  باشد،  تهران  کتاب 
و  فرهنگی  مختلف  فعالیت های  نــاشــران،  ســوی  از  آثــار  جدیدترین 
ترویجی از جمله برگزاری مراسم رونمایی کتاب، نشست های مختلف 
کتاب خوانی، جلسات نقد و بررسی آثار و حضور نویسندگان در میان 
خوب  ارتباطات  زمینه  همچنین  بــودیــم.  شاهد  نیز  را  عاقه مندان 
مؤلفان،  هنرمندان،  پدیدآورندگان،  ناشران،  بین  تجاری  فرهنگی- 
کتاب  تولید  مختلف  بخش های  در  که  کسانی  دیگر  و  کتاب فروشان 
نقش داشتند فراهم می آمد که در نمایشگاه مجازی کتاب، متأسفانه 

امکان برقراری این ارتباطات و فعالیت های فرهنگی وجود ندارد.

ارائه کتاب های به نشر با 20درصد تخفیف»
سعیدی همچنین در ادامه درباره حضور به نشر در نمایشگاه مجازی 
یکم  از  که  کتاب  نمایشگاه مجازی  در نخستین  به نشر  کتاب گفت: 
100 عنوان کتاب که در  ارائه هزار و  با  تا ششم بهمن دایر می شود، 
سه سال اخیر در موضوع های سبک زندگی اسامی، گفتمان انقاب 

اسامی و فرهنگ ایرانی اسامی منتشر شده است، حضور می یابد.
مدیرعامل به نشر از عرضه جدیدترین آثار این انتشارات در نخستین 
نمایشگاه،  این  در  گفت:  و  داد  خبر  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
ترجمه  اخــبــارالــرضــا)ع(«  عیون  گــزیــده  بهشت،  »چشمه های  کتاب 
قلم  به  و »جشن خرگوش ها«  بزرگسال  زاهدی در حوزه  محمد هادی 
آثار  به عنوان جدیدترین  نوجوان  و  محمد میرکیانی در حوزه کودک 

به نشر به عاقه مندان ارائه می شود.
مجازی  نمایشگاه  در  به نشر  کتاب  های  همه  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
دارنـــد،  تخفیف  درصـــد   ۲0 جلد  پشت  قیمت  احــتــســاب  بــا  کــتــاب 
با کتاب های خریداری  شده، مجموعه  به نشر همچنین همراه  افزود: 
بسته های متبرک فرهنگی رضوی را به صورت رایگان برای خریداران 

ارسال خواهد کرد.

 هدی زاهدی    افزایش روزافزون حضور 
دلدادگان حضرت رضا)ع( موجب شده تا 
آستان مقدس رضوی مجتمع های بین راهی 
را برای ارائه خدمات به زائران امام رئوف در 
مسیرهای منتهی به مشهد مقدس ایجاد 
کند اما این بار در مرز میرجاوه؛ جایی که 
ساالنه هزاران دلداده امام مهربانی ها برای 
به  رفتن  و  رضوی  ملکوتی  بارگاه  زیارت 
می کنند. تردد  مرز  این  از  معلی  کربای 
کلنگ   96 سال  فروردین  بیست ونهم 
رضوی  قدس  آستان  زائرسرای  ساخت 
و  استان سیستان   میرجاوه  در شهرستان 
با مساحت 6هکتار  زمینی  در  بلوچستان 
در  میرجاوه  شهرستان  خورد.  زمین  به 
در  و  زاهدان  75  کیلومتری جنوب شرقی 
شده  واقع  پاکستان  و  ایران  مرز  نزدیکی 
مؤسسه  مدیرعامل  عیدی،  است.محمود 
عمران و توسعه رضوی درباره دالیل ساخت 
این مجتمع می گوید: با توجه به کمبودهای 
میزان  و  بلوچستان  و  سیستان  منطقه 
ترددهای ارزیابی شده در گمرک میرجاوه، 
رفاهی  خدماتی  مجتمع  ساخت  ضرورت 
و  مسافران  به  و خدمت رسانی  میان راهی 
زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در 
این منطقه محسوس بوده، به همین دلیل 
مؤسسه تمرکز خود را در این حوزه بر مرز 

میرجاوه قرار داده است.

این  ادامـــه مــی دهــد:  وی 
مؤسسه مجتمع بین راهی 
امــام رضـــا)ع( را در نقطه 
ــا فاصله  ب ــرزی و  صــفــر مـ
از مرز کشور  بسیار کمی 
ــع در  واقـ و در  پــاکــســتــان 
مجاورت گمرک در دست 

ساخت قرار داد.

امکانات » بهترین  ارائه 
خدماتی و رفاهی

مجتمع در حال ساخت در مرز میرجاوه، 
این امکان را به زائران می دهد تا از داشتن 

حرم  مسیر  در  موقت  توقفی 
علی بن موسی الرضا)ع( لذت 
از  آســـوده  خیالی  بــا  و  ببرند 
امکانات خدماتی و رفاهی این 

مجتمع استفاده کنند.
فنی  مــعــاون  ــگ،  ــورن ب جعفر 
توسعه  و  عـــمـــران  مــؤســســه 
ــوی دربـــــــــاره وضــعــیــت  ــ ــ رضـ
ــروژه مــی گــویــد:  ــ پــیــشــرفــت پـ
تقریباً عملیات ساخت تمامی 
بخش های مربوط به مجتمع 
ــیــن راهــی مــیــرجــاوه نــظــیــر مــوتــورخــانــه،  ب
زائــرســرا،  نمازخانه،  مسجد،  تأسیسات، 

و...  بهداشتی  ســرویــس هــای  رســـتـــوران، 
پروژه  نمای  از  بخشی  تنها  و  شده  انجام 
ادامــه  ــت.وی  اســ مــانــده  بــاقــی  و محوطه 
می دهد: پروژه در حال حاضر 97 درصد 
پیشرفت داشته و به زودی به بهره برداری 

خواهد رسید.

فرصتی بی نظیر برای اشتغال»
مجتمع های بین راهی ضمن ایجاد بستری 
مناسب برای اشتغال زایی، موجب افزایش 

سرمایه گذاری نیز خواهند شد.
مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
در این باره می گوید: از سال 1396 تا 1398 
به صورت متوسط روزانه حدود ۲5 نفر در 
این پروژه مشغول به کار بوده اند، از خرداد 
امسال هم که مجتمع بین راهی میرجاوه 
به طور ویژه تری در دستور کار قرار گرفت، 
به صورت میانگین برای 100 نفر اشتغال 

ایجاد شده است.
می شود  پیش بینی  مــی دهــد:  ادامـــه  وی 
پس از بهره برداری نیز برای بیش از ۲0 نفر 
از بومیان این منطقه اشتغال دائم فراهم 
شود، ضمن اینکه چنانچه در فاز بعدی، 
و  برسد  بهره برداری  به  مجتمع  تیرپارک 
شود،  ایجاد  شــده  جانمایی  بنزین  پمپ 
دنبال  به  را  بیشتری  اشتغال زایی  قطعاً 

خواهد داشت.

 گزارشی از پیشرفت 97 درصدی ساخت مجتمع بین راهی آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه

توزیع  3 هزار بسته خدمت در نقطه صفر مرزی 
معیشتی در دشتستان  

مسئول دفتر خدمت رضوی دشتستان 
بین  معیشتی  بسته  3هـــزار  تــوزیــع  از 
ــن شــهــرســتــان در دهــه  ــیــازمــنــدان ایـ ن
خبرنگار  گــزارش  داد.بـــه  خبر  بصیرت 
اســدی  عــبــاس  بوشهر،  از  آســتــان نــیــوز 
گفت: با همکاری ستاد اجرایی حضرت 
امام خمینی)ره( و تعدادی از کانون های 
ــزار بسته  خــادمــیــاری دشــتــســتــان  3هــ
مــواســات  طــرح  راســتــای  در  معیشتی 
این  در  بصیرت  دهــه  مناسبت  بــه  و 
شهرستان توزیع شد.وی با بیان اینکه 
رهبر معظم انــقــاب هــمــواره بــر تــداوم 
تأکید  مؤمنانه  کمک  و  مواسات  طــرح 
دارند اظهار کرد: این بسته ها با حضور 
مردم  نماینده  دشتستان،  جمعه  امــام 
دشتستان در مجلس شورای اسامی و 
فرمانده سپاه جواداالئمه)ع( شهرستان 

در مصای نماز جمعه توزیع شد.

اهدای خون خادمیاران 
زرندی برای نجات 
بیماران نیازمند 

زرند  شهرستان  در  رضــوی  خادمیاران 
در اقــدامــی خــیــرخــواهــانــه خـــون خــود 
ــدا کــردنــد. ــه بــیــمــاران نــیــازمــنــد اهـ را ب
ــمــیــن اکــبــر  ــمــســل حــــجــــت االســــام وال
سلطانی، مدیر کانون مرکزی خادمیاران 
رضــوی زرنــد بیان کــرد: اهـــدای خــون، 
اهدای زندگی است و اهداکننده بی  هیچ 
چشمداشتی فقط به امید نجات جان 
تا  اهــدا می کند  را  خــود  انسانی خــون 
شــادمــانــی و ســامــتــی کــه بــزرگ تــریــن 
نعمت الهی است را به نشانه انسانیت 
و ایثار به بیمار و خانواده  اش هدیه کند.
وی افزود : در همین راستا، 70 خادمیار 
ــی  رضــــوی بـــا حــضــور در مــرکــز درمــان
سجادیه زرند و اهــدای خون، با نشان 
نــذر خون  پویش  بــه  ایــثــار  جلوه  دادن 
پیوستند.سلطانی ادامه داد: این اقدام 
روحیه  تــرویــج  هــدف  بــا  خداپسندانه 
ــه  همت  ب ــار  ــث ای ــود گــذشــتــگــی و  از خـ
تخصصی  کانون  و  رضــوی  خادمیاران 
تا در شرایط  اجرا شد  ایثار و شهادت 
شیوع ویروس کرونا نیاز حیاتی بیماران 

و اقشار نیازمند به خون مرتفع شود.
رضــوی  خــادمــیــاران  کـــرد:  تصریح  وی 
عاوه بر اینکه به طور مستمر در حال 
خدمت رسانی به نیازمندان هستند، با 
اهــدای خــون خــود نشان دادنــد نجات 
مهم  شرایطی  هــر  در  همنوعان  جــان 
است و چنانچه به خونشان نیاز باشد، 

قطعاً حضوری پررنگ خواهند داشت.

هزار و 500 بسته 
معیشتی به دست 

نیازمندان زنجانی رسید 
به همت خادمیاران کانون های خدمت 
حضرت  و  محمد)ع(  آل  عالم  رضــوی 
بسته   500 و  هزار  تعداد  ابوالفضل)ع( 
توزیع  زنجان  نیازمندان  بین  معیشتی 
شد. این بسته ها در روستاهای بخش 
مرکزی و زنجانرود و حاشیه شهر زنجان 
و  رضــوی  خدمت  کانون های  همت  به 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مشارکت  با 
توزیع شد. گفتنی است هر یک از این 
بسته ها شامل دو عدد روغن، دو عدد 
مــاکــارونــی، ســه بسته ســویــا، رب یک 
کیلویی، نیم کیلو گوشت و برنج بود و 
مبلغ  معیشتی  اقــام  ایــن  کلی  هزینه 

450 میلیون تومان برآورد شده است.

سرزمین آفتاب 

خبر
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︣﹎︤اری   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز
﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︣︠︡  ﹜﹢﹜﹥ و ا︑︭︀﹐ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︎︣وژه آ︋︨︣ـ︀﹡﹩ ﹝︖︐﹞︹ ︮﹠﹢︋︣ ︫︨︣ـ︐︀ن 
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ ـ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠١٢٨ را از  ︫﹤︋-  ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋
  www.setadiran.ir آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋  ︑︀ ار︨ـ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ا﹡︖︀م︠ 
و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ٩٩/١٠/٢٣ ﹤﹡︀﹞︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١٠/٢٩  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞
︨︀ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٢ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١١/١۴ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑  -

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۹۱
۰۷
۹۶

 « ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ » 
﹡﹢︋️ دوم

ء

ء

آستان قــدس رضــوی در چند ســال اخیر 
به ویژه با گسترش بیماری کرونا در کشور، 
ــات جـــدیـــدی بــــرای ســهــیــم شــدن  ــکــان ام
شیفتگان این امام همام در خدمات رسانی 
ــران و مــجــاوران یــا کمک بــه اقشار  بــه زائـ
آسیب پذیر و محروم در قالب نذر از راه دور، 
بدون مراجعه به حرم مطهر رضوی فراهم 
کرده است.در ادامه این گزارش قصد داریم 
راه های مختلف مشارکت در نذورات آستان 
بیش  بهره مندی  ــرای  بـ را  ــوی  رضـ قــدس 
کنیم. معرفی  حضرت  عاشقان  پیش  از 

سامانه وقف و نذر رضوی»
قالب  در   nazr.razavi.ir اینترنتی پایگاه 
ــوی«، از جمله  ــذر رضــ »ســامــانــه وقــف و ن
مسیرهایی است که اهل خیر و نیکوکاری 
اساس  بر  را  و خیرات  نـــذورات  می توانند 
نیت خود پرداخت کنند. در این سامانه 
از  نــذر  ادای  بــرای  سرفصل های مختلفی 
جمله نذر عام، توسعه حرم مطهر، قرآن 
کریم، زیارت اولی ها، مهمانسرای حضرت، 
نذر فرش، زائرشهر، نذر فرهنگی، کمک به 
ایتام، صدقه و انفاق، حتی قربانی و عقیقه 
قرار گرفته است. البته با توجه به شرایط 
کشور گاهی سرفصل های دیگری در این 
سامانه قرار می گیرد، به  طور مثال می توان 
از دو سرفصل »بسته معیشتی کرونا« و 

»سفره مهربانی« نام برد.

نذر با روبیکا»
دیگر  از  »روبیکا«،  اپلیکیشن  از  استفاده 
امــام  ــدان  ــمــن ارادت کــه  اســت  مسیرهایی 
ــذورات  ن آن  طریق  از  می توانند  خوبی ها 
پرداخت  به صــورت غیرحضوری  را  خــود 
کنند. بدین منظور عاقه مندان باید گزینه 
»سرویس ها« را انتخاب کرده و سپس به 
بــه سبک  »زنــدگــی  بــه بخش های  ترتیب 
و  ــوان«  »رضــ فـــوالد«،  »پنجره  دیجیتال«، 

»وقف و نذر« وارد شوند.سامانه موبایلی با 
کد دستوری »ستاره هشت مربع)8#*(« 
که  اســت  روش هــایــی  آسان ترین  از  یکی 
مردم با استفاده از آن می توانند نذر خود 
را بر حــرم مطهر رضــوی ادا کنند و یا در 
راستای  در  آستان مقدس  این  اقدام های 

کمک به محرومان و... شریک شوند.
 بدین منظور اهل نیکوکاری باید این کد 
دستوری را با تلفن همراه خود شماره گیری 
کنند و سپس با انتخاب گزینه مورد عاقه 
خود و وارد کردن مبلغ مورد نظر، نذرشان 
امکان  ایــن روش،  در  نــاذران  ادا کنند.  را 

پرداخت تا سقف ۲ میلیون ریال را دارند.

رضوان، اپلیکیشن حرم رضوی»
آستان قدس رضوی عاوه بر این مسیرها، 
اپــلــیــکــیــشــن رســمــی حـــرم مــطــهــر امـــام 
رضــا)ع( با نام »رضــوان« را در وب سایت 
دسترس  در    https://app.razavi.ir
ارادتمندان این امام همام قرار داده است. 
رضــوان، یک برنامه کاربردی بــرای زائــران 
به  عــاقــه مــنــدان  و  ــوی  ــرم مطهر رضــ حـ
برنامه ها و خدمات مذهبی است. زائران 
اپلیکیشن می توانند  این  از دریافت  پس 
نــذورات«  و  به بخش »خیرات  با مراجعه 

آن،  پــرداخــت  امــن  دروازه  از  بهره گیری  و 
نذرها و هدایای نقدی مورد نظر خود را در 
سرفصل های مشابه سامانه اینترنتی وقف 
و نذر رضوی، فوری و آسان پرداخت کنند. 
همچنین مسیر پرداخت نذورات از طریق 
برای  »آپ«،  پــرداخــت؛  آســان  اپلیکیشن 

عاقه مندان فراهم شده است. 

استفاده از ظرفیت های بانکی»
بــه تــازگــی امــکــان پــرداخــت نـــذورات حرم 
ــق دســتــگــاه هــای  مــطــهــر رضــــوی از طــری
بانک  کیوسک های  و   )ATM( عابربانک 
ملت در سراسر کشور فراهم شده است. 
خیراندیشان می توانند با انتخاب متوالی 
گزینه های »خدمات پرداخت«، »مشارکت 
مــردمــی« و »نـــذورات بــارگــاه حــرم مطهر«، 
نذورات مورد نظر خود را از طریق کارت های 
از  افـــراد  کنند.همچنین  پــرداخــت  بانکی 
سراسر کشور می توانند وجوه نقدی خود را 
به حساب های رسمی اعام شده از سوی 
اداره کل نــذورات آستان قدس رضــوی از 
 »58888888۲4« حساب  شماره  جمله 
-7003-3377-6104« ــارت  کـ شــمــاره  و 
حساب  شــمــاره  و  مــلــت  ــانــک  ب  »3866
»0158775877000« و شماره کارت »6037-

9918-9987-845۲« بانک ملی واریز کنند. 
 »8130۲۲1۲81« حساب  شماره  همچنین 
-3376-5795-۲881« ــارت  کـ شــمــاره  و 

6104« بانک ملت بــرای واریــز نـــذورات به 
قــدس  آســتــان  نمایندگی  ــر  ــات دف حــســاب 
رضوی در استان ها در دسترس شیفتگان 
این  در  دارد.  قـــرار  الــشــمــوس)ع(  شمس 
استانی  با شناسه های  همراه  واریــز  روش، 
انجام می شود و امکان دریافت قبض رسید 
از متصدی دفاتر استانی کشور وجود دارد.

پرداخت غیرحضوری عقیقه»
دلـــــدادگـــــان  از  ــی  ــ ــروهـ ــ گـ ــه  ــ ــال ســ ــر  ــ هـ
فرزندان  عقیقه  انجام  الغربا)ع(،  غریب 
خود را به آستان قدس رضوی می سپارند. 
ــال حــاضــر امـــکـــان پـــرداخـــت در  در حــ
به  حضوری  مراجعه  بــدون  عقیقه  نیت 
پایگاه  از  استفاده  با  رضــوی  مطهر  حــرم 
اپلیکیشن   ،nazr.razavi.ir اینترنتی 
حساب  شــمــاره  همچنین  و  »رضـــــوان« 
 -9133« کارت  و شماره   »59830646۲9«
ملت  بــانــک   »6104  -3373  -6۲84
امکان پذیر است. خانواده ها درج اطاعات 
»شماره  و  پدر«  »نام  »نام عقیقه  شونده«، 
تماس معتبر« خود را نباید فراموش کنند.
عاقه مندان برای کسب اطاعات بیشتر 
و هماهنگی های الزم می توانند با شماره  
کل  اداره  از سوی  اعام شده  تلفن های 
ــان قـــدس رضــــوی شامل  ــذورات آســت ــ نـ
و   »051-3۲00۲479«  ،»051-3۲00۲091«

»3۲00۲376-051« تماس بگیرند.
نقاط  اقصی  ــاذران  نـ و  خــیــران  همچنین 
نـــذورات  کــل  اداره  بــا  می توانند  جــهــان، 
ــع در صحن  ــ ــوی واق ــان قـــدس رضــ آســت
طــریــق  از  ــوی  ــ رضـ مــطــهــر  ــرم  حــ آزادی 
پست  ــا  ی  »9134843377« کدپستی 
 »nozoorat@aqrazavi.org«الکترونیکی

در ارتباط باشند.

گزارش

معرفی درگاه های پرداخت نذورات آستان قدس رضوی

از راه دور، نذرامام هشتم 

مجتمع میرجاوه، این 
امکان را به زائران 
می دهد تا از داشتن 

توقفی موقت در مسیر 
حرم رضوی لذت 
ببرند واز امکانات 
خدماتی و رفاهی 

استفاده کنند

بـــــــرش

 اجرای دکوراتیو رصدخانه شرق کشور 
توسط شرکت آرایه های معماری رضوی

مــدیــرعــامــل شــرکــت آرایــه هــای 
طــراحــی  از  رضـــــوی  مـــعـــمـــاری 
نخستین  دکــوراتــیــو  اجــــرای  و 
بــرنــامــه ریــزی شهری  رصــدخــانــه 
شرکت  این  توسط  کشور  شرق 
طبسی  محمدجواد  داد.  خبر 
ــرد: شــرکــت آرایـــه هـــای  ــ ــیــان ک ب
پــروژه،  ایــن  در  رضــوی  معماری 
طراحی و اجرای دکوراتیو، صوت 

رصدخانه  همچنین  و   )TED( ارائــه  اتــاق  و  همایش  سالن  تصویر  و 
شهرداری مشهد را انجام داده است.وی ادامه داد: این پروژه پس از 

رصدخانه تهران، دومین رصدخانه کشور به حساب می آید.
اجرای  و  طراحی  افزود:  رضوی  معماری  آرایه های  شرکت  مدیرعامل 
نیمه  از  برنامه ریزی شهری شرق کشور  دکوراتیو نخستین رصدخانه 

دوم شهریور آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه رصدخانه مشهد برخاف نمونه نخست در تهران به 
صورت بومی انجام شده است، تصریح کرد: طراحی و اجرای این پروژه 
آرایه های  توانمند شرکت  کارکنان  به دست  و  بومی  به صورت  کاماً 
معماری رضوی صورت گرفته است.وی با اشاره به اشتغال زایی ایجاد 
شده برای 130 نفر در پروژه دومین رصدخانه کشور خاطرنشان کرد: 
به صورت  نفر   80 و  نفر   50 برای  اشتغال مستقیم  زمینه  پــروژه  این 

غیرمستقیم را فراهم کرده است.
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 با »پرناز طالبی« مترجم کتاب »جوئل ویتنی«

روزنه ای به اتاق »جنگ سرد فرهنگی«
ایده اصلی کتاب »خبرچین ها« جنگ سرد فرهنگی است که در دهه های 
50 و 60 میالدی توسط سازمان اطالعاتی آمریکا برای مبارزه با نفوذ شوروی 
و کمونیسم و افزایش نفوذ سیاسی آمریکا ایجاد شد. در این مقابله فرهنگی، 
نهادی به نام کنگره آزادی فرهنگی نقش کلیدی داشت و سال ها بعد مشخص 
شد سازمان سیا در تأسیس این نهاد مشارکت داشته و بودجه آن را تأمین 
می کرده است. این نهاد در واقع بــازوی فرهنگی سازمان سیا برای جذب 
نویسندگان، روشنفکران و چهره های شاخص ادبی و فرهنگی برای پیشبرد 
دیپلماسی فرهنگی ایاالت متحده در دوران جنگ سرد در جهان بوده است. 
تأسیس نشریه ها و مجله ها، چاپ مقاله ها و یادداشت های سفارشی، سانسور 
هدفمند آثار، برگزاری همایش ها و گردهمایی های فرهنگی و حمایت از آثار 
ضدکمونیسم از جمله اقدامات این نهاد بوده است که در کشورهای هدف از 

اروپا گرفته تا آمریکای التین و حتی خاورمیانه و... انجام می شد.
ارائه اطالعات نادرست، تحریف وقایع و سانسور از جمله اقداماتی بود که 
توسط نویسندگان و مطبوعات زیرمجموعه این سازمان انجام می شد. سیا البته 
از نفوذ در دانشگاه ها و جذب دانشجویان و تهدید و ارعاب نویسندگان هم 
برای این اهداف استفاده کرده است. سازمان سیا از سوی دیگر از نویسندگان 
ضدکمونیسم و مخالف شوروی به شدت حمایت می کرد. روایت انتقال و چاپ 
و انتشار کتاب دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک که انتشار آن در شوروی ممنوع 
بود، از جمله بخش های جالب این کتاب است. روش دیگر این سازمان سرکوب 

منتقدان سیاست های آمریکا و جلوگیری از انتشار آثار آن ها بود.
جوئل ویتنی، نویسنده کتاب که نوشته ها و مقاله های او در مجموعه ای از 
روزنامه ها و مجله های معتبر آمریکا به چاپ رسیده است، از اسناد و مدارک 
دست اولی برای این کتاب استفاده کرده است که نامه های تبادل شده میان 
سردبیران مجله پاریس ریویو از آن جمله است. کتاب بر اساس تحقیق و 
مطالعه ای جامع و با استفاده از منابع متعددی نوشته شده است که تا حد 

زیادی به ما این اطمینان را می دهد که با کتابی مستند روبه رو هستیم.
کتاب »خبرچین ها« آمیزه ای از ادبیات، تاریخ، سیاست و ژورنالیسم است که 
با تکیه بر مستندات، بخشی مهم اما پنهان از جنگ روانی و فرهنگی آمریکا 
علیه کمونیسم و کشورها و نظام های مخالف خود را روایت می کند. امروزه آنچه 
قدرت نرم نامیده می شود و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری برای پیشبرد 
سیاست ها و ترویج ارزش ها و اعمال نفوذ است بسیار بیشتر از پیش مورد توجه 

قرار گرفته است.
همان طور که ویتنی خود اشاره می کند خواندن این کتاب مانند نگاه از سوراخ 
کلید به اتاقی است که دستگاه عظیم جنگ سرد فرهنگی در آن مشغول 
فعالیت بوده است. جنگ سرد پایان یافته است اما جنگ قدرت ها برای نفوذ 
میان ملت ها با شدت بیشتری در جریان است و فرهنگ و ادبیات و هنر به 
ابزارهایی مناسب و فریبنده برای نیل به این هدف تبدیل شده اند. این کتاب 
هم می تواند دیدگاهی وسیع و دقیق درباره پیشینه این نوع اقدامات و چگونگی 
کارکرد آن ها به مخاطبان ارائه دهد و آن ها را به درکی بهتر و عمیق تر از آنچه 

امروزه در جهان پیرامون آن ها در جریان است برساند.

هالیوود و ترمیم چهره منفی» سیا« در افکار عمومی
سینما به عنوان یکی از رسانه های فرهنگی قدرتمند در همه جوامع و نه صرفاً 
ایاالت متحده دارای اهمیت است و نهادهای مختلف در تالش  هستند به قدر 
کفایت در راستای اهداف خود از آن بهره ببرند. یکی از مهم ترین مؤلفه های 
سواد رسانه ای انتقادی، توجه به انگیزه های اقتصادی سازمان رسانه ای مورد 
مطالعه است. بدان معنا که رسانه ها در نهایت در راستای تأمین منافع مالکان 
و سرمایه گذاران خود حرکت کرده و محتوا تولید می کنند؛ موضوع مهمی که 
در اقتصاد سیاسی ارتباطات نیز به طور خاص مورد مطالعه قرار می گیرد. با این 
توضیح باید پذیرفت آگاهی از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فیلم های سینمایی 
به شناخت هرچه بهتر اهداف پنهان پیام های رسانه ای کمک می کند. در این 
مورد خاص نیز حمایت های سیا از فیلم سازان هالیوودی - و آن گونه که خانم 
جنکینز، نویسنده کتاب مدعی است حمایت های گزینشی- به منظور تأمین 
منافع این سازمان خواهد بود. چیس براندون در مقام مسئول اداره تعامل با 
صنعت سرگرمی در راستای اهداف سازمان سیا درصدد برقراری روابط متعددی 
با فیلم سازان هالیوودی بود. این امتیاز، وی را قادر می ساخت اهداف سیا در 

هالیوود را راحت تر و در سطحی وسیع تر دنبال کند. 
سیا نیز به عنوان یکی از نهادهای قدرت سیاسی همانند سایر نهادهای 
ابزارهای  از قوی ترین  از رسانه هاست. یکی  از استفاده  ناگزیر  اجتماعی 
رسانه ای در اختیار نهادهای اجتماعی، صنعت فیلم سازی است. براساس 
ادعای خانم جنکینز، سیا در راستای ترمیم چهره منفی خود در اذهان 
عمومی از دهه 1991 به طور ویژه وارد عرصه فیلم سازی شد؛ اما این رابطه در 
چند دهه اخیر پیچیده تر از چیزی شده است که قبالً تصور می شد. تا پیش 
از آن، سیا در فیلم ها و سریال ها در مقام نهادی خودسر و دست به اسلحه 
تصویر می شد. پس از دوران جنگ سرد، مسئوالن این سازمان تصمیم 
گرفتند سیاست سهل گیرانه ای در قبال فیلم سازان اتخاذ کنند به این امید 
که سوءبرداشت های موجود از سیا را برطرف سازند. شاید نکته مهم در 
این میان این بود که این سیاست سهل گیرانه صرفاً در قبال فیلم سازانی 
بود که نگاه مثبتی به سیا داشتند و فیلم سازان منتقدی نظیر مستندساز 
معروف آمریکا مایکل موور هیچ گاه فرصت استفاده از امکانات سیا را برای 
فیلم سازی بدست نخواهند آورد. سیا به کمک برخی از این فیلم ها توانست 
جایگاه خود را پس از جنگ سرد بازآفرینی و پیکان انتقاداتی را که مشخصاً 
پس از حوادث 11 سپتامبر، این سازمان را هدف قرار داده بودند، منحرف 
کند؛ همچنین توانست خود را به عنوان نهادی همیشه حاضر و مقتدر 
نشان دهد. روابط گسترده تر مقامات سیا با اهالی صنعت سینما به تقویت 
روحیه داخلی در این سازمان کمک کرده است. به ادعای جنکینز، سیا به 
دنبال آن است جایگاه خود را در میان عموم جامعه ارتقا بخشیده و البته 

بتواند از حمایت های کنگره نیز برخوردار شود. 
جذب نیروی انسانی، تهدید غیرمستقیم نیروهای خارجی به واسطه ارائه 
تصویری مبالغه آمیز از توانمندی های سازمان، ارتقای جایگاه خود در میان 
عموم جامعه و البته بهره مندی از حمایت های کنگره از دیگر اهدافی است که 
سیا در برقراری ارتباط با هالیوود دنبال کرده و می کند. با توجه به اینکه سیا 
کامالً بر اهمیت نظارت بر وجهه عمومی خود واقف است، خود را در افکار 
عمومی سازمانی معرفی می کند که آگاهانه از حضور در رسانه ها اجتناب 
دارد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که دیدگاه های عمومی درباره سیا 
به واسطه اطالعاتی شکل می گیرند که خودِ این سازمان به طور حساب شده 
در اختیار عموم قرار می دهد. این نکته اهمیت کار خانم جنکینز را برجسته 
می سازد که به واسطه مصاحبه های متعدد با نیروهای وابسته )مستقیم و 
غیرمستقیم( با سیا، مورخان و فیلم سازان در تالش بوده رابطه پنهان سیا با 

هالیوود را هرچه بهتر آشکار سازد. 
با توجه به قوانین موجود در ایاالت متحده و به طور مشخص متمم اول 
قانون اساسی این کشور که حق آزادی بیان را مورد تأکید قرار می دهد، 
می توان گفت حمایت گزینشی سیا از فیلم سازانی که مایل به همکاری با 
این سازمان هستند نوعی تخطی از قوانین است. همچنین، با توجه به اینکه 
سازمان ها و نهادهای دولتی ایاالت متحده از تبلیغات سیاسی با استفاده از 
منابع مالی دولتی منع شده اند، رویکرد سیا در فیلم سازی را می توان نوعی 
تبلیغات سیاسی به شمار آورد و این برخالف قوانین مرتبط با تبلیغات و 

تبلیغات سیاسی آمریکاست.

بازخوانی
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 و مترجم کتاب »دلقک ها و آدم کش ها؛ نقش سازمان سیا در هالیوود«
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گفت وگو

تسلط سیا بر مطبوعات و مجالت عمده  دنیا   رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز قیام 19 دی، با اشاره به کتابی درباره  تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجالت 
عمده  دنیا فرمودند: »]این کتاب[ شرح می دهد که چگونه سازمان سیا در مقاالت، در تحلیل ها، در نوشته ها و در گفته های نویسندگان معروف و بعضاً مجالت معتبر دخالت کردند و تفسیر خودشان را به جای تفسیر 

واقعی به افکار عمومی القا کردند و آن ها را کنترل کردند؛ در واقع سازمان سیا با این کار افکار عمومی را گمراه می کند«.

 گفت و گوی اختصاصی قدس با جوئل ویتنی، نویسنده ای که رهبر انقالب در سخنرانی اخیرشان 
به مناسبت سالروز قیام 19 دی به کتاب او اشاره کردند

 هشدار به جهانی که درآن هشدار به جهانی که درآن
  رسانهرسانه به عنوان  به عنوان سالحسالح استفاده می شود استفاده می شود

فــکــر    ایــــــــران  در  مــــــردم  از  بـــرخـــی 
و  سیا  ســازمــان  فعالیت های  می کنند 
به  فقط  ایــران  علیه  توطئه چینی هایش 
ایــران در  انقالب اسالمی  از  دوران پس 
1979 برمی گردد. من دیدم در مقدمه ای 
که به طور اختصاصی برای ترجمه فارسی 
کودتای  ماجرای  به  بودید،  آورده  کتاب 

1953 ایران اشاره کرده اید.
سازمان سیا در اوایل دهه 1950 میالدی 
ــکــاری در  ــــرای خــراب ــه تــوطــئــه ب شــــروع ب
با  و سرانجام  کــرد  ایــران  در  دموکراسی 
کمک انگلیس در براندازی یک دموکرات 

یعنی مصدق موفق شد .

 ای کاش ایاالت متحده این کار را نکرده 
بــود و شــاه را که به نظر من خائن بود 
جایگزین او نمی کرد. ظالم کسی است 
کــه صـــدای مـــردم را ســرکــوب می کند. 
تراژدی بزرگش برای آمریکایی ها تناقضی 
است که این کار، ایجاد می کند: اگر شما 
بخواهید یک رژیم را سرنگون کنید، آن 
رژیم برای محافظت از حق حاکمیتش 
مستبد می شود. با این اوصاف نیز رهبران 
باید برای حفظ دموکراسی تالش کنند یا 
اینکه اسنادی را که قلدرها برای مداخله 
می خواهند در اختیارشان بگذارند. این 

است که متناقض و احمقانه است.

در اوایل سال 1954، فریتز رنه اَلمن در مجله 
اکانتر، محمد مصدق، نخست وزیر سابق 
ایران را برای نسخه ساختگی و فریبکارانه اش 
قرار  مــورد سرزنش  ــران  ای در  از دموکراسی 
داد. اَلمن در یادداشتش با عنوان »نامه ای از 
تهران« دوره کوتاه مصدق را »شبه انقالبیِ شبه 
دیکتاتور« خواند. اَلمن شورش های مصدق 
را به عنوان »کمپین های وحشت انجمن های 
مخفی سیاسی - مذهبی« معرفی می کند.این 
ژورنالیست سوئیسی، مصدق را نه به عنوان 
یک رهبر منطقی منتخب مردم که به عنوان 
یک »درویش« کاریزماتیک معرفی و اضافه 
کرد: »کسی غیر از شرقی ها به صورت عام و 
ایرانی ها به صورت خاص، به ماجراجویی های 

حامیان مصدق تمایلی نشان نمی داد«. 
از بدخواهی و  ایــن حجم  بــود که  عجیب 
عداوت سبب شود دموکراتی محبوب که قبالً 
رئیس جمهوری مانند ترومن از او دفاع کرده 
بود، این گونه توصیف شود؛ آیا این بدخواهی 
نوعی پیش نمایی و حاکی از این بود که مصدق 
چنان تهدیدی برای منافع غرب در ایران بوده 

است که دبیران اکانتر را نگران کرده بود؟
از این نقطه نظر است که »نامه ای از تهران« 
اَلمن مورد توجه قرار می  گیرد. این نامه بیش از 

یک دهه پیش از افشای رابطه مجله با سازمان 
سیا و سرویس های اطالعاتی بریتانیا منتشر 
شد. با خصمانه شدن مجدد روابط ایران و 
ایاالت متحده و به مناسبت 65ساله شدن 
کودتای سیا در ایران - و شصت وپنجمین 
سالگرد سلطنت ملکه الیزابت در بریتانیا - 
بهتر است روابط این مجله و سرویس های 
اطالعاتی آمریکا و بریتانیا را در بستر پیچیده 
ادعاهای سیا و عملیات مخفی آن بررسی 

کنیم .
ــار را به  ــن کـ ســـازمـــان ســیــا ایـ

که  داد  انـــجـــام  صـــورتـــی 
را  آمریکا  دشمنان  بتواند 
اهریمنی  و  کند  بی اعتبار 
جلوه دهــد؛ همان طور که 
دربــاره  اَلمن  یادداشت  در 
چنان که  دیــدیــم.  مصدق 
نامحسوس،  اقــدامــات  بــا 
در  مـــــــخـــــــدوش ســـــــازی 
روشنفکرانه  مــجــلــه هــای 
اکانتر  مانند  پــیــچــیــده ای 
می گرفت.ماجرا  صـــورت 
ــد که  هــنــگــامــی آغـــــاز شـ
مصدق و کاشانی در این 

مسئله که طبیعتاً سود نفت ایرانیان باید 
به ایرانیان برسد نه بریتانیا، متحد شدند. 
در آستانه جنگ جهانی دوم این دیدگاه در 
میان ملت های به اصطالح جهان سوم بسیار 
رایج بود. آن ها می خواستند قدرت های غربی 
به آن ها و حاکمیت و استقاللشان احترام 

بگذارند. 
نخست وزیر مصدق رئیس کمیسیون نفت 
مجلس بود و جنبشی ائتالفی با عنوان »جبهه 
ملی« ایجاد کرده بود. جبهه ملی شامل ترکیب 
ناهمگونی از ملی گرایان 
ایرانی ازجمله حامیان 
یــک دولـــت اسالمی 
مستقل  و  ــدرن  ــ مـ
ــگــیــزه هــای  بـــــود. ان
نــاســیــونــالــیــســتــی 
آن هــــا تــأیــیــدی بر 
شرکت  ملی سازی 
ــگــلــیــس  نـــفـــت ان
ــران )بــعــدهــا  ــ ــ ای  –
بریتیش پترولیوم( 
توسط جبهه ملی 

بود.
آن گــونــه که معموالً 

نقل می  شود، بریتانیا درباره از دست دادن 
انحصار نفتی اش به آمریکا شکایت برد و 
دموکرات های آمریکایی از مصدق حمایت 
ــد، امـــا هنگامی کــه نــخــســت وزیــر به  کــردن
آمریکایی ها نیز امتیاز نفتی نداد، ترومن از 
حمایت او دست کشید. سپس نوبت به 
جمهوری خواهان و رئیس جمهور آیزن هاور 
را متقاعد  آیزن هاور  بریتانیا دولــت  رسید. 
به همان خوبی یک  کــرد مصدق چپ گرا 
کمونیست است و اینکه ملی سازی مصدق 
ممکن است پیامی مبنی بر ضعف آمریکا به 

شوروی و مخاطب بین المللی بدهد. 
را  توطئه  مدیریت  آمریکایی ها  رو،  ایــن  از 
به دست گرفتند. حتی »فرانسیس استانر 
ساندرز« در تاریخ نگاری برجسته اش درباره 
این مجله ها صرفاً بر جنبه اجتماعی محدود 
برای  تمرکز می کند؛  این بخش طعنه آمیز 
مثال این نکته که برخی از مؤسسان اکانتر 
همان توطئه چینان کودتا بودند و بعد ها برای 
مجله می نوشتند.انتشار اطالعات دروغین 
که به صــورت گزینشی صــورت می گرفت 
تا توجه زیــادی را جلب نکند به تناوب در 
آرشیو مجالت دیده می شود تا آنچه را واقعاً 
در جریان کودتاها و نفوذ سیا به دانشگاه ها و 

شرکت های انتشاراتی روی داده است، پنهان 
و گناهان آمریکا در خاک خودش و بیرون از 

آن را پاک کند.
اهداف این پروپاگاندا آشکارا بیان شده اند: 
مقابله با آمریکاستیزی و جلوه دادن نظام 
شــوروی به عنوان نظامی دروغین و پنهان 
کردن روابــط مجله ها با سرویس اطالعاتی 
که صورتحساب ها را از طریق کنگره آزادی 
فرهنگی پرداخت می کرد. فریبکاری و ظرافت 
به نشانه های اصلی مجله های سیا در سراسر 
دنیا تبدیل شد: اسامی بزرگ و قابل احترام 
روی جلد سبب می شد کمترین توجه به 
ــان ســازمــان سیا در بخش  حــضــور دوســت
دیدگاه ها جلب شود که البته با حاشیه ای 

ایمن در این صفحه ها فعالیت می کردند.
در چنین فضایی، کتاب »خبرچین ها« به 
دنبال رد نویسندگان ناشناس و تحسین شده 
در صفحات آرشیو شده جنگ سرد فرهنگی 
دورانـــی  ــن دوره مطمئناً  ای اســـت.  ادبـــی  و 
سردرگم کننده برای نویسندگان بوده است؛ 
دورانی که طی آن مجله ها به شیوه ای بسیار 
ظریف و نامحسوس، اغلب با تغییر سوژه به 
نتایج فرهنگی غربی و آمریکایی، با ظالمانه ترین 
می کردند. همکاری  سیا  سازمان  عملیات 

گزیده ای از مقدمه کتاب »خبرچین ها؛ چگونه سیا بهترین نویسندگان جهان را فریب داد؟« به قلم نویسنده

»سیا« و مدیریت توطئه توسط مجالت روشنفکری

به عنوان نخستین پرسش و مقدمه ای   
برای ورود به بحث، انگیزه شما از نوشتن این 
کتاب چه بود و چه هدفی را با این کار دنبال 

می کردید؟
من به داستان هایی که اصطالحاً از خاطرها 
پاک شده اند، عالقه دارم. داستان »کنگره 
آزادی فرهنگی« و مجله ادبی آن از آن جمله 
است که آمریکایی های کمی نیز از آن اطالع 
دارند. البته از آنجایی که شبیه این ماجرا در 
بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز اتفاق افتاده، 
می شود آن را داستانی برای تمام جهان نیز 
تلقی کرد. ماجرای عملیات های اطالعاتی که 
به صورت مخفیانه شکل می گیرند؛ روایت 
داستان هایی که دولت ها همچون یک برند 
تجاری آن را دامن می زنند. مشخص است 
از آنجایی که رسانه کارش بیان حقیقت و 
برمال کردن واقعیت است نمی تواند با چنین 
اهدافی سازگاری داشته باشد. این کتاب در 
واقع هشدار برای جهانی است که در آن، 
رسانه ها به عنوان سالح استفاده می شوند. 
جــایــی کــه حقیقت ذیـــل عــنــاویــنــی چــون 

»امنیت ملی« ذبح می شود.

بــرای مخاطب ایرانی جالب    حاال شاید 
باشد که شما چطور متوجه این قضیه شدید 
که رهبر ایران در سخنرانی رسمی خود به 

کتاب شما اشاره کرده است. 
ــودم تا اینکه  من از ایــن قضیه بــی اطــالع ب
کسی من را زیر یک پست که رهبر ایران در 
آن کتاب مرا معرفی کرده بود تگ کرد. آنجا 
بود که متوجه این قضیه شدم و بعد هم 
شاید دیده باشید آن پست را در اینستاگرام 
استوری کردم و گفتم رهبر ایران ذائقه خوبی 

در کتاب شناسی  دارد. 

شما گفتید یکی از اهدافتان از نوشتن این   
کتاب صحبت کردن از قضیه ای است که 
آمریکایی های کمتری از آن اطالع دارند. با این 
تفسیر مخاطب این کتاب چه کسی است؟ 
اصالً مطالعه این کتاب چه اهمیتی می تواند 
بــرای رهــبــران فکری جهان داشــتــه باشد؟
بــرای مخاطب آمریکایی نوشته  این کتاب 
شــده امــا علی القاعده ایــن قبیل تجربیات 
بسیار آموزنده است و می تواند برای رهبران 
ایــران همان طور که  فکری کشورهایی چون 
مجله »the new republic« عنوان می کند 

یک »اعالم خطر جدی« تلقی شود. ایاالت 
متحده آمریکا قلدر است و بخشی از این 
می زند.  رقــم  رسانه هایش  با  را  قــلــدری اش 
ســرد،  جنگ  دوران  در  واســطــه  همین  بــه 
رسانه های آمریکایی به حد بسیار زیادی مورد 
نفوذ واقع شدند که نقطه تمرکز و توجه کتاب 
نیز همین است. این نفوذ، استقالل رسانه را 
تضعیف کرد. حتی رسانه های مستقل نیز نه 
فقط تحت سلطه عالقه مندی های دولت در 
حوزه سیاست خارجی اند بلکه شرکت هایی 
هستند که در حال تملک یا کنترل بیشتر 
رسانه های آمریکایی هستند که فیس بوک کم 

اهمیت ترین آن هاست. 
همان طور که در خصوص پوشش رسانه ای 
ایــاالت متحده از کودتا در ایــران یا گواتماال 
دیــدیــم، ایــن »حقیقت« اســت کــه اغلب 
رونـــد جست وجوی  در  مــی شــود.  قــربــانــی 
حقیقت مضاف بر این ها  می توان گروه های 
محافظه کاری را نیز در نظر گرفت که چون 
درک درستی از حقیقت ندارند می توانند به 

روند حقیقت یابی ضربه بزنند. 
یکی از درس های کتاب این یادآوری تاریخی 
است که هیچ ضرورتی که منشأ بیرونی نیز 
که  نیست  ایــن  توجیه کننده  باشد  داشته 
را  دموکراسی  از  مجمل  نسخه ای  رهــبــران 
در پیش گیرند مثل آنچه در دوران کودتای 
سیا در ایران اتفاق افتاد. آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات و انتخابات عادالنه همچون خونی 
است در رگ های مجموع مردم که ما از آن به 

یک »ملت« تعبیر می کنیم.

ــران تحت    ــ ــیــد ایـ هــمــان طــور کــه مــی دان
ایران  رهبر  دارد.  قرار  شدید ترین تحریم ها 
نیز اعتقاد دارنــد این تحریم ها به شرطی 
بی اثر می شود که مــردم تحلیل درستی از 
وقایع پیدا کنند و کتاب شما را نیز به همین 
این  دربـــاره  نظر شما  مثال می زنند.  دلیل 

موضوع چیست؟
متحده  ایـــــاالت  در  ــی  حــزب دو  سیستم 
دموکراسی ای ایجاد کرده که با استانداردها 
اغلب  نیز  فضایی  چنین  در  دارد.  فاصله 
تــنــدروهــای آمــریــکــایــی)مــعــمــوالً از حــزب 
با  را  بـــازی سیاسی  زمین  جــمــهــوری خــواه( 
بهره ای که از کشمکش های سودجویانه با 
جریان های تندرو در دیگر کشورها می برند 
در دست می گیرند. وقتی این کشمکش ها 

منجر به تحریم می شود نه تنها ناعادالنه 
است که حتی به نظر من این می تواند 
غیراخالقی و جنایتکارانه باشد. من بابت 
این تحریم ها احساس شرمساری می کنم 
به خصوص به این دلیل که در دوران 
پابرجاست.  همچنان  کرونا   همه گیری 
به معنای رایج من آدمی مذهبی نیستم 
ولی برای اینکه جهان ما باید به سمت 

صلح حرکت کنند، دعا می کنم.  

شبکه های    و  مجازی  فضای  توسعه  با 
اجتماعی به نظر شما روند فریب نویسندگان 
توسط سیا چطور پیش خواهد رفت؟ آیا ما 
شاهد به روزرسانی هایی در الگوها و ایده های 

این سازمان هستیم؟
من مطمئن نیستم ولی اجماالً اکانت های 
و  ناشناسی در رسانه های مجازی هستند 
گزارش هایی وجود دارد که اصالً مشخص 
نیست متعلق به چه کسی است. از طرفی 
نیز هالیوود به عوامل سیا یا نیروی نظامی 
آمریکا به جای ارائه چهره ای واقعی و اطالعات 
دقیق، جلوه ای قهرمانانه   می بخشد. تلویزیون 
نیز با تمرکز روی موضوع جهانی خطرناک 
درصدد راهی برای توجیه آن چیزی است که 
مجتمع های صنعتی نظامی فاسد درگیر آن 
هستند. حرف ها و کارهای عبث و بیهوده به 

دنبال همدیگر. 
من چند سال پیش نگاهم را معطوف به همین 
قضیه کردم و نشان دادم چگونه چند سال 
پیش بازوی تبلیغاتی اتحاد رسانه های نظامی، 
ویدئوهای فیک و دروغــی را تولید می کرد تا 
از جنگ در عــراق حمایت کند. من تحلیل 
نزدیکی را انجام نداده ام ولی می توانم استدالل 
کنم فاکس نیوز حداقل در میان بدترین ها بود. 

مسئله ای که وجــود دارد ایــن اســت که   
چطور می توان مانع برنامه هایی اینچنینی در 
سازمان سیا شد؟ در آمریکا برای این قضیه 

چه حرکت هایی صورت گرفته است؟
 Church Committee اگر کنگره، اصالحات
این  هــر چند  کند،  اجـــرا  را  دهــه 1970  در 
روندی طوالنی خواهد بود پس از آن مسئله 

اصالحات رسانه وجود دارد. 
برنی سندرز ایده های خوبی در این باره در 

مبارزات انتخاباتی سال 2020 داشت.
ــون الــیــزابــت  ــی از افــــــرادی چــ  ایــــده خــوب

فــیــس بــوک،  کـــه  تــیــکــوت  ــر  ــیـ زفـ و  وارن 
ــوگــل و شــرکــت هــای انــحــصــاری کـــه به  گ
آسیب  رســانــه هــا  و سالمت صـــدای  تنوع 
مـــی رســـانـــنـــد را تــفــکــیــک خـــواهـــد کـــرد. 

ــر    ــ ــی بـــــــه نـــــظـــــرتـــــان اتــــــفــــــاقــــــات اخــ
ــر هــژمــونــیــک  ــویـ ــصـ ــور تـ ــطــ ــا چــ ــکــ ــ ــری آمــ
ــرد؟  ــ ک ــغــیــیــر  ت ــوش  ــخـ ــتـ ــا را دسـ ــکـ ــریـ آمـ
نــژادپــرســتــی شــر اســت و بــه طــور یکسان 
در سیاست خــارجــی و داخــلــی مــا اعمال 
می شود. این مسئله آمریکایی هایی مثل من 
را سرشار از ناامیدی می کند. شعار و روحیه 
نیز   »  Make America Great Again«
البته سیاست های خارجی وحشتناک ما را 
فراموش کرده است. با اینکه ایاالت متحده 
بــرای بومیان آمریکایی  در هنگام تأسیس 
بــرای سیاهان هرگز  یا در طول تاریخ خود 
دموکراتیک نبود ما باید با گفتن حقیقت 
در مورد جنایات خود، مسئولیت گذشته را 

مانند سایر کشورها بر عهده بگیریم. 

عده ای معتقدند دوران پساآمریکا شروع   
شده است؛ نظر شما چیست؟

اگـــر منظور رهــبــری آمــریــکــا و مــداخــالت 
امیدوارم  باشد،  و جنگ  سیاسی خارجی 
باشد  شــده  شـــروع  آمریکا  از  پــس  دوران 
ولی اگر به معنای روحیه واقعی همکاری 
و تالش برای پایان دادن به تغییرات آب و 
هوایی باشد، من دوست دارم آمریکایی ها 
نیز سعی کنند بخشی از راه حل باشند و با 

دیگر ملت ها با برابری رفتار کنند. 

به نظر شما به واسطه این اتفاقات، نگاه   
آمریکایی ها بیشتر به سمت داخل نخواهد 

چرخید؟
به نظرم اولویت های ما کج و معوج است. 
ما به اولویت های ملی جدیدی نیاز داریم 
که امیدوارم آن را جست وجو و پیدا کنیم. 
آب  تغییرات  و  تسلیحات  کاهش  صلح، 
و هوایی می تواند فرصت خوبی بــرای یک 

بازسازی مهم به حساب آید.

انــقــالب در سخنرانی خــودشــان در  محسن فاطمی نــژاد  رهبر   
سالگرد قیام 19 دی ماه به کتابی اشاره کردند که به نقش سازمان 
کتاب  اســت.  پرداخته  جهان  رســانــه هــای  در  »ســیــا«  جاسوسی 
مــأمــوران مخفی در  کــه در آن  ــده ای اســت  ایـ بیوگرافی  ــع  واق در 
رسانه ها جاسوسی کرده و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را نقض 
می کنند. این کتاب که با عنوان »خبرچین ها: چگونه سیا بهترین 
ایران  با ترجمه پرناز طالبی در  نویسندگان جهان را فریب داد« 
منتشر شده است، نوشته جوئل ویتنی، بنیان گذار و دبیر گرنیکا، 

 مجله هنر و سیاست است. این کتاب دربــاره نفوذ سازمان سیا 
دنیاست.  پرمخاطب  و  بــزرگ  روزنــامــه نــگــاران  و  نویسندگان   بــر 

خود  موردنظر  سمت  به  را  مسیر  پروپاگاندا  با  چطور  اینکه 
هدایت می کردند. کتاب به دورانی می پردازد که در آن مجله ها 
به شیوه ای بسیار ظریف و نامحسوس و اغلب با تغییر سوژه 
به نفع نتایج غربی و آمریکایی، با سیا همکاری می کردند. ما 
در یک مصاحبه مکتوب با جوئل ویتنی ناظر بر ایده کتابش 

گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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به نظر می رسد که حضور کبوتران 
ــادی  زی قدمت  مقدسه  امــاکــن  در 
داشته باشد. در آثار تاریخی مربوط 
به قرون اولیه اسالمی رد و نشانی از 
این پرندگان پیدا می شود. »دینوری« 
گزارشی  الــطــوال«  »اخبار  کتاب  در 
نقل کــرده که براساس آن، آسیب 
رساندن به کبوتران مسجدالحرام، 
ممنوع بوده است. حضور کبوتران 

در حرم امام رضا)ع( هم به احتمال زیاد از نخستین سال های ایجاد اماکن 
متبرکه برقرار بود و حتی در شعر و نثر ادبای عالقه مند به امام هشتم)ع( 
نمود بارزی پیدا کرد. با این حال، قدیمی ترین سندی که در مورد کبوترهای 
زمانی که شاه عباس  هـ.ق است؛  به سال 1017  دارد، مربوط  حرم وجود 
دستور داد با هزینه 51 تومان، در باغ پایین  پای مبارک )جایی که امروزه 
صحن آزادی در آن ساخته شده است( کبوترخانه ای ساخته شود. احتماالً 
این تصمیم با نیم نگاهی به سنت کبوترخانه سازی در اصفهان انجام شد. 
می دانیم که ساخت بنای کبوترخانه در اصفهان عصر صفویه رایج بود و 
هنوز هم این کبوترخانه ها در اطراف اصفهان فعال هستند. نکته جالب 
از کبوتران  اوایــل دوره قاجار، دیگر گزارشی  تا  از آن،  اینجاست که پس 
حرم دیده نمی شود، اما به احتمال زیاد این پرندگان در حرم و اطراف آن 
حضور داشتند و مورد توجه زائران و مجاوران بودند. اوایل دوره قاجار بود 
که کبوترخانه حرم تخریب شد. دلیل این اتفاق، احتماالً ساخت صحن نو 
یا آزادی فعلی با دستور فتحعلی شاه قاجار بوده است. با این حال، محل 
دیگری را برای نگهداری کبوتران در نظر گرفتند. »دالمانی« سیاح مشهور 
فرانسوی که در عصر قاجاری به مشهد مسافرت کرده است، به وجود 
کبوترها در این شهر اشاره می کند و می نویسد: »دیوار شهر نیز قدیمی و 
مجهز به منافذ تیراندازی و کنگره هایی است که اکنون النه و جایگاه کبوتران 
بی شمار حرم هستند. این کبوتران مادام که در محیط شهر باشند، محترم 
و مصون از هرگونه تعرض اند؛ زیرا فضای شهر حریم مقدس به حساب 
می آید«. در دهه های بعد، مکانی داخل صحن انقالب برای ریختن گندم 
جهت کبوتران در نظر گرفته شد. این اقدام از آن رو بود که برخی زائران و 
مجاوران ریختن گندم را به عنوان نذر خود انتخاب می کردند. بعدها محل 

نگهداری کبوتران به صحن تازه تأسیس»رضوان« انتقال یافت.

درباره قنات کهنسال »مهدی قلی بیگ« چه می دانید؟   

 تاریخ عکاسی در حرم مطهر راز ایوان »آب« درمسجد گوهرشاد
 )قسمت نخست( 

اولین عکس از اماکن 
متبرکه چگونه گرفته  شد؟

با  بــرخــورد  از هــمــان نخستین  ایــرانــیــان 
شدند.  عالقه مند  آن  بــه  عکاسی،  هنر 
نخستین  بار، اواخر دوره محمدشاه قاجار 
بود که هنر عکاسی وارد ایران شد و پس 
به شکل هنری عمومی  تدریج  به  آن  از 
و عامه پسند درآمــد؛ هر چند نخستین 
اماکن  از  تصویربرداری  به  که  عکاسانی 
تاریخی و مذهبی ایران پرداختند، اروپایی 
بودند. به احتمال زیاد، نخستین عکس 
امــاکــن متبرکه در حــدود ســال 1275  از 
آنتونیو  توسط  خورشیدی(،   1237( هـــ.ق 
جیانوزی، یک افسر ایتالیایی در خدمت 
دولــت ایــران برداشته  شد. تصاویر تهیه 
شده توسط وی که عموماً مربوط به فصل 
از  زمستان است و فضایی تقریباً خالی 
جمعیت را در حرم مطهر نمایش می دهد، 
امروزه در آلبوم 304 موجود در مجموعه 
تاریخی کاخ گلستان نگهداری می شود. 
پس از جیانوزی، یک افسر ایتالیایی دیگر 
که در ارتش ایران خدمت می کرد، به نام 
اماکن  از  عکاسی  به  نیز،  پِِشه  لوئیجی 
تاریخی و مذهبی شهر مشهد پرداخت 
که خوشبختانه نمونه هایی از کارهای وی 
نیز در دست است. اما ظاهراً نخستین 
عکاس ایرانی که توانست از بارگاه منور 
آقــارضــاخــان  کــنــد،  تهیه  ــوی عکس  رضـ
ــه آقــارضــا  اقــبــال الــســلــطــنــه، مــشــهــور بـ
عکاس باشی بود که فن عکاسی را در اروپا 
فرا گرفت و پس از بازگشت به ایــران، به 
سمت عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه 
منصوب شد. آقارضا در سال 1284 هـ.ق 
)1246خــورشــیــدی(، حــدود 9 ســال پس 
سفر  در  ناصرالدین شاه  با  جیانوزی،  از 
اول وی به مشهد همراه شد و از مناظر، 
ابنیه و اماکن متبرکه حرم رضوی، تصاویر 
متعددی تهیه کرد که خوشبختانه بخش 

مهمی از آن ها هنوز در دسترس است.

گزارش تاریخی

خاطره سازهای حرم

مشاهیر حرم

عیون اخبارالرضا)ع(؛ گنجینه روایت های رضوی    کتاب شریف عیون اخبارالرضا)ع(، تألیف ابن بابویه، محمد بن علی بن حسین قمی مشهور به صدوق )درگذشته: 381 هـ.ق( از نخستین و البته معتبرترین 
آثاری است که در آن، مجموعه اخبار و روایت های مربوط به حضرت ثامن الحجج)ع( درج شده  است. این کتاب، پس از سال 365 هـ.ق به رشته تحریر درآمد و طبق نوشته مؤلف، دلیل نگارش آن، مطالعه دو قصیده 

زیبای صاحب بن عبّاد، وزیر مشهور آل بویه، در مدح حضرت رضا)ع( بود. این کتاب توسط فضالی حوزه علمیه به زبان فارسی ترجمه شده  است.

 محمد حسین نیکبخت   احتماالً درباره 
نهر نادری و عبور آن از وسط صحن انقالب 
احتماالً  و  خوانده اید  یا  شنیده  چیزهایی 
نهر  از  شعبه ای  که  می دانید  هم  را  این 
سقاخانه ای  و  می شد  آزادی  صحن  وارد 
دست  به  و  صحن  این  وسط  در  که  را 
ساخته  قاجاریه  دوره  در  مؤتمن الملک 
این  در  هم  اگر  می کرد.  آبیاری  شده  بود، 
زمینه اطالعاتی ندارید، پیشنهاد می کنیم 
و  بزنید  قدس  روزنامه  آرشیو  به  سری 
صفحات »تاریخ حرم« را که از اول دی ماه 
به این سو منتشر می شود، مرور کنید. با 
این حال و به احتمال زیاد، کمتر کسی از 
از  شما خوانندگان عزیز و ارجمند، خبری 
ایوان »آب« در مسجد گوهرشاد دارد. ایوان 
آب، نامی است که در دوره صفویه و مدتی 
پس از آن به ایوان غربی مسجد گوهرشاد، 
جایی که امروز ورودی این مسجد از بست 
می شده  است.  اطالق  است،  بهایی  شیخ 
داستان این نام گذاری از آنجا آغاز شد که 

از  گوهرشاد  مسجد  شاه عباس،  دوره  در 
نظر تأمین آب مورد نیاز برای تطهیر و البته 
استفاده نمازگزاران، دچار مشکل و مضیقه 
شد. مهدی قلی بیگ، میرآخور شاه عباس 
فرش  بازار  انتهای  مشهور  حمام  واقف  و 
با  را  مسئله  این  گرفت  تصمیم  مشهد، 
ساخت یک قنات و وقف کردن بخشی از 

کند.  گوهرشاد، حل  برای مسجد  آن  آب 
خورشیدی(،   997( هـ.ق   1027 سال  در 
مهدی قلی بیگ با هزینه خود، قناتی به نام 
قنات مسجد ساخت و آن را وقف حمام و 
آب انبار میدان سرسنگ )انتهای بازار فرش( 
کرد.  گوهرشاد  جامع  مسجد  همچنین  و 
زوج  نیم  قید کرد که  وی در وقف نامه اش 

از آب این قنات برای استفاده زائران و دیگر 
شود.  جاری  آن  در  باید  مسجد،  مصارف 
به این ترتیب، آب این قنات از ایوان غربی 
مسجد گوهرشاد وارد آن می شد و پس از 
»مسجد  اطراف  حوضچه های  در  گردش 
پیرزن« که ان شاءهللا در آینده و در همین 
صفحه، درباره آن خواهید خواند، از سمت 
جالب  می شد.  خارج  مبارک  پای  پایین 
اینجاست که این قنات، به مدت 300 سال، 
می کرد،  تأمین  را  گوهرشاد  مسجد  آب 
یعنی تا حدود 100 سال پیش برقرار بود؛ اما 
به تدریج، به دلیل گسترش محله سراب و 
احتماالً قرار گرفتن مظهر قنات در منطقه 
از  آب،  تدریجی  شدن  کثیف  و  مسکونی 
جریان  وجود  با  و  شد  ساقط  انتفاع  حیز 
داشتن در مسجد، زائران با آبی که از چاه 
داستان  می گرفتند.  وضو  می شد،  تأمین 
توسط  گوهرشاد،  مسجد  به  آب  انتقال 
شیرین  ماجرای  او،  تعمیرات  و  نیرالدوله 
دیگری است که در اولین فرصت برای شما 

خوانندگان عزیز نقل خواهد شد.

شیخ حر عاملی؛ محدث بزرگ شیعه 
یکی از بزرگان و نامداران عرصه فقاهت و علم حدیث که در حرم رضوی به 
خاک سپرده شده، محمد بن حسن، مشهور به »حر عاملی« است. مزار وی 
در قسمت شمال شرقی صحن انقالب، برای بسیاری از زائران و مجاوران 
حرم رضوی آشناست. شیخ حر عاملی نسبش با 35 واسطه به حر بن یزید 
ریاحی از شهدای مشهور واقعه کربال می رسد. وی اصالتاً از اهالی »مشغره«، 
جایی در منطقه جنوب لبنان بود؛ مقدمات علوم دینی و ادبی را در زادگاهش 
فراگرفت و پس از 40 سال اقامت در جنوب لبنان، در سال 1073هـ.ق به 
ایران آمد و در مشهد ساکن شد. شیخ حر عاملی 31 سال در مشهد به 
اماکن  او، جایی در داخل  پرداخت. محل درس دادن  تألیف  و  تدریس 
متبرکه بوده است. وی در سال 1098 و با توصیه عالمه  مجلسی، به عنوان 
»شیخ االسالم« مشهد منصوب شد. مهم ترین کتاب او، »وسائل الشیعه« 
است که یکی از شاخص ترین منابع حدیثی مذهب حقه شیعه محسوب 
می شود. شیخ حر عاملی در سال 1104هـــ.ق و در 71 سالگی درگذشت.

برای مشهدی ها و حتی بسیاری از زائرانی که گذرشان 
آشناست.  »حاج آقاجان«  نام  افتاده،  به خیابان طبرسی 
نام »شهید  با  امــروزه  که  نام حاج آقاجان  به  بــازارچــه ای 
فروش  مراکز  از  یکی  می شود،  شناخته  آستانه پرست« 
می شود  محسوب  حرم  اطــراف  در  ارزان قیمت  اجناس 
زائرانی که قصد خرید سوغاتی دارنــد، سری  و معموالً 
به آن می زنند. عمر این بازارچه زیاد نیست و در واقع 
که  زمانی  بازمی گردد؛  خورشیدی   1350 دهــه  اوایــل  به 
پا  و  اطــراف فلکه آب دســت  بــرای دستفروشان  مکانی 
اما  پایان برسد؛  به  بــازار رضا  تا کار ساخت و ساز  شد 
می کرده  زندگی  زمانی  چه  و  کیست  حاج آقاجان  اینکه 

اما  برای مردم معلوم و مشخص نیست.    است، خیلی 
بد نیست بدانید که حاج محمدباقر، معروف به آقاجان 
اوایل دوره  یا حاج آقاجان، معمارباشی آستان  قدس در 
قاجار بود؛ معماری متبحر و چیره دست که آثار فراوانی از 

وی در معماری حرم مطهر قابل مشاهده است. 
ریــاســت  ظــاهــراً  فتحعلی شاه،  دوره  در  ــاجــان  حــاج آق
از  یکی  در  و  داشــت  برعهده  را  آستان  قدس  معماران 
کتیبه های ایوان ساعت به نام وی اشاره شده  است. وی 
آجرکاری  تعمیر  آزادی می دانند،  یا  نو  را معمار صحن 
ــســعــاده، صحن انــقــالب و بــه ویـــژه مرمت  ــوان دارال ایـ
ایوان ساعت صحن عتیق را به وی منسوب می کنند. 

گشاده دست  و  خیّر  فردی  این،  بر  افــزون  حاج آقاجان، 
بود و ابنیه عام النفعه زیادی در اطراف حرم مطهر برای 
زائران و مجاوران ساخت؛ از جمله مسجد – حسینیه ای 
که در محله پاچنار واقع در شمال حرم رضوی بنا شد 
و مسجد عباسی که پشت ایوان عباسی صحن انقالب 
قرار داشت. بیشتر این فعالیت های عمرانی در توسعه 
اطراف حرم، طی سال های 1308 به بعد، تخریب شد و 
ظاهراً تنها بخشی از اراضی بازارچه امروزی باقی ماند. 
درباره سال وفات حاج آقاجان اطالعات دقیقی نداریم، 
اما قدر مسلم این است که پیکر او را در حرم ملکوتی 

حضرت ثامن الحجج)ع( دفن کردند.

خادمان حرم

روایتی از زندگی طراح  گمنام  صحن آزادی 

»حاج آقاجان« معمارباشی فراموش شده
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اعالمیه پذیره نویسی سهام پذیره نویسی نشده شرکت شهاب خودرو 
)سهامی عام( ثبت شده به شماره8747 و شناسه ملی 10100372558

به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
ش��هاب خودرو )س��هامی عام( مورخ 1398/12/19 ، صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/04/22 و مجوز شماره 122/72566مورخ 1399/07/20 سازمان بورس و اوراق 
بهادار مقرر گردید س��رمایه شرکت از مبلغ 14/040/000/000 ریال به 926/640/000/000 ریال 
افزایش یابد. در مهلت تعیین ش��ده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 6.488.625 
س��هم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای 
مهلت اس��تفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش س��رمایه، تعداد 1.369.099.875 
س��هم 10 ریالی اس��تفاده نشده سهامداران برای پذیره نویس��ی عمومی با عنایت به مجوز شماره 

139930400901114516 مورخ1399/10/20  ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1-موضوع فعالیت شرکت :

س��اخت ومونت��اژ انواع کامیون – اتوب��وس – کامیونت و قطعات منفصله آنه��ا ، اقدام به هر گونه 
فعالیت مجاز بازرگانی اعم از واردات و صادرات به منظور اجرای موضوعات مندرج فوق

2-تابعیت و مرکز اصلی شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت تهران کیلومتر 9 
جاده مخصوص کرج کد پستی 1399735951

3-سرمایه فعلی شرکت : مبلغ 14.040.000.000 ریال ) چهارده میلیارد و چهل میلیون ریال( است 
که به 1.404.000.000 سهم عادی ده ریالی با نام تقسیم شده و تمامًا پرداخت گردیده  است.

4-موضوع افزایش سرمایه: خروج از شمولیت ماده 141 اصالحی قانون تجارت ، اصالح ساختار مالی 
و راه اندازی طرح های توسعه شرکت

5-محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده نقدی 
6-مبلغ افزایش سرمایه: 912,600,000,000 ریال ،

7-مبلغ سرمایه پس از افزایش: 926,640,000,000 ریال 
8-مدت شرکت: نامحدود

9-نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10-ارزش اسمی هر سهم: 10 ریال،

11-مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 898.909.001.250 ریال
12-تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 1.369.099.875 حق تقدم 

13-مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی 

یا حقوقی
شناسۀ ملی

سمت  به  طور کاملُکد ملینمایندهاشخاص حقوقی

مهدی داداشی 14004342173آستان قدس رضوی
مدیرعامل و رئیس هیئت 0934463565زین الدین

مدیره موظف

سازمان اقتصادی 
0055083277فرهاد بوجار10380129694رضوی

عضو هیئت مدیره- 
غیر موظف

شرکت مسکن و 
عضو هیئت مدیره - موظف0681839481محمد رستمی10380186188عمران قدس رضوی

شرکت کارگزاری و 
0930811445مهدی نعمتی10861642000بورس اوراق رضوی

عضو هیئت مدیره  
غیرموظف

شرکت کمباین 
0056567472محمد واعظی10100514779سازی ایران

عضو هیئت مدیره 
 غیر موظف

14-ش��رکت توس��عه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی 10380455051  و شرکت کارخانجات بنای 
سبک قدس رضوی به شناسه ملی 10100000711 به عنوان اعضاء علی البدل می باشند.

15-ش�رایط حضور و حق رأی صاحبان س�هام در مجامع عمومی: سهام ش��رکت غیر قابل تقسیم 

می باش��د و هر س��هم نماینده یك رای در مجامع عمومی است. مالكان مشاع سهام مكلفند که در 
برابر شرکت به یك نفر نمایندگی بدهند.

16-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود 
طب��ق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان س��هام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی 
جایز خواهد بود براس��اس ماده 51 اساس��نامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق 
قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممكن است 
قس��متی از س��ود خالص برای تش��كیل اندوخته کنار گذاشته شود براس��اس ماده 52 اساسنامه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحالل شرکت دهد و 

تسویه امور آن متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آورد .
17-تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است

18-مبلغ و تعداد اوراق مش�ارکت قابل تبدیل به سهم: ش��رکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل 
تبدیل به سهام است.

19-مبلغ بازپرداخت نش�دۀ اوراق مش�ارکت: ش��رکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق 
مشارکت است.

20-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با 
صورت های مالی حسابرسی شدۀ 1398/12/29مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به 
ترتیب برابر با 568.032و 38.943میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت32همراه 
صورت های مالی حسابرس��ی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در 

خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 252.153 میلیون ریال می باشد.
21-مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز  مورخ 1399/10/27 آغاز و تا پایان 

وقت اداری مورخ 1399/11/06  به مدت 10 روز  ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه س��قف س��رمایة تعیین ش��ده قبل از انقض��ای مهلت پذیره نویس��ی تكمیل و وجوه 

مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
22-حداقل و حداکثر س�هامی که هنگام پذیره نویس�ی باید تعهد ش�ود: حداقل یک سهم و حداکثر 

1.369.099.875 سهم
نکات مهم: 

مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است. 
ناش��ر، حس��ابرس، ارزش یابان ومش��اوران حقوقی ناشر، مس��ئول جبران خس��ارت وارده به 
س��رمایه گذارانی هس��تند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و 

خالف واقع در  عرضه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
 اف��رادی ک��ه تمایل ب��ه خرید حق تقدم عرضه ش��ده را دارن��د ظرف م��دت 10 روز از تاریخ درج 
آگهی، به واحد سهام شرکت مراجعه و با اعالم درخواست خرید، نسبت به دریافت فیش واریزی 
اق��دام نماین��د و مبل��غ مورد نظر خود ب��ه ازای هر س��هم 10 ریال را طی فیش مذکور به حس��اب 
شماره 7297390635 این شرکت نزد بانک ملت شعبه پارس خودرو کد 6760/3 واریز و رسید 
بانكی مربوطه با پست سفارشی به نشانی تهران بزرگراه شهید لشكری کیلومتر 9 شرکت شهاب 
خودرو کد پستی 1399735311 ارسال نموده و یا به واحد سهام شرکت تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس 

www.shahabkhodro.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-44504750 تماس حاصل نمایند.
گ��زارش توجیه��ی هیئت مدیره در خص��وص افزایش س��رمایه، گزارش ب��ازرس قانونی در این 
خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت  شرکت به آدرس www.shahabkhodro.ir در 

دسترس می باشد. 

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع 
عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 
در شرکت های سهامی خاص بطور همزمان 

 
بدینوس��یله از کلیه ش��رکاء/ س��هامداران ش��رکت 
س��وزن دره مش��هد س��هامی خ��اص به ش��ماره ثبت 
8472 دع��وت به عمل م��ی آید تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که در ساعت 
9 صب��ح مورخ  1399/11/07  و جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده که درس��اعت 11  مورخ  1399/11/07  در 
آدرس: مش��هد- نبش چهاراه خی��ام- انتهای بلوار 
شهید دس��تغیب-بین بانک کش��اورزی و نمایندگی 
هیون��دا پ��الک 12 تش��كیل م��ی ش��ود حض��ور بهم 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

1- انتخاب اعضای هئیت مدیره 
2- انتخاب روز نامه کثیراالنتشار 

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1-افزایش سرمایه 
2- تغییر آدرس

3-کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
ع هیئت مدیره  9

91
08
69

سازمان حمل ونقل بارو مسافرشهرداری زنجان در نظر دارد مدیریت بهره برداری 
ازتعداد30دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری را برابرشرایط 
مندرج دراسناد به شركتهای دارای پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل مسافر درون 
ش�هری ازس�ازمان مدیریت حمل ونقل شهری ش�هرداری را ازطریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها  از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیك�ی دولت ) س�تاد( به آدرس :  www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم 
اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/24 میباشد و مناقصه گران 
م�ی توانن�د از تاری�خ  99/10/24 لغای�ت 99/11/2 جهت دریافت اس�ناد به 

سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی شماره ) 48- 99  (

99
10
86
1

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان

 کلیه سهامداران شرکت افق معدن تابران )سهامی خاص( 
ا صالت��ا ووکالتا در نظر دارند کل س��هام ش��رکت مذکوربا 
موض��وع فعالی��ت در حوزه مع��دن را به ص��ورت یكجا وبا 
مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت 

پیشنهادی به فروش برسانند:
1- مبلغ پایه مزایده: قیمت پایه کارشناس��ی رسمی 

دادگستری مبلغ 41/700 میلیون ریال
،اراض��ی  ش��رکت:معادن  ه��ای  دارای��ی  2-عم��ده 
کش��اورزی وتجهی��زات واق��ع در خراس��ان رضوی به 

شرح مندرج دراسناد مزایده
3- متقاضیان م��ی توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 
س��اعت 16روز سه  ش��نبه مورخ 99/10/30 به نشانی 
:مش��هد بزرگراه ش��هید سردار س��لیمانی –حدفاصل 
می��دان جمه��وری اس��المی ومی��دان جه��اد- مجتمع 
آبادگران ساختمان اداری آفتاب طبقه نهم – تلفن :

38718720-051 و 09155075980 مراجع��ه و ضمن 
ارائه مدارک  شناسایی یامعرفی  نامه  معتبر نسبت به اخذ 

اسناد مزایده ویاکسب  اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
4- متقاضیان بایس��تی پاکت پیشنهاد خود به همراه 
اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده به مبلغ  
دویس��ت وده میلی��ون توم��ان را تا س��اعت 16مورخ 

99/10/30 به نشانی اعالم شده تحویل نمایند.
5- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 10 مورخ 99/11/1 
در محل فوق وحضور پیش��نهاد دهندگان در جلس��ه  

مذکور آزاد می باشد.
6- فروشنده در رد و یا قبول هریک از پیشنهادهای 

رسیده  مختار می باشد.                    مدیرعامل  ,ع
99
10
85
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 آگهی مزایده فروش سهام شرکت  
افق معدن تابران )نوبت دوم (

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی تیبا2 مدل 1395 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 263ج73 ایران 36  
ش���ماره موت���ور M15/8360568 و ش���ماره شاس���ی 
NAS821100G1069399 ب���ه مالکی���ت ه���ادی وداعی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
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83
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

زانتی���ا مدل 1385 رنگ س���فید 
برگ س���بز خ���ودروی 

شیری به شماره انتظامی 994ه� 55 ایران 36  شماره 
 S1512285145866 موتور 609563 و شماره شاسی
به مالکیت وحید عظیمی یزدان آباد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مجوز حمل سالح ش���کاری ،اسلحه ساچمه زنی 
تک لول کالیبر 12 مدل کوس���ه به ش���ماره سالح 
3000012 وش���ماره س���ریال2561042 بنام محمد 
بختیاری مفق���ود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد.)قزوین( ,ع
99
10
84
5

دی
قو

مف
ی 

گه
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مجوز حمل اس���لحه ساچمه زنی به شماره 
2500983 متعلق به آقای طاهر آقا امامی 
ش���هیدی فرزن���د علیرضا مفقود ش���ده و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.
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اینجان���ب قاس���م غالمی  مالک خودروی س���واری 
دن���ا EF7 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 138 د 24 ایران 
12 و ش���ماره بدنه 00FE034876 و ش���ماره موتور 
14VH0172609 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

 -1600 OHV برگ س����بز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ
مدل 1390 به رنگ سفید شیری - روغنی به شماره پالک 
انتظامی 87 ایران 116د 88 به شماره موتور 11489098729 
و شماره شاس����یNAAA46AA2BG179895 به مالکیت 

سید محمود موسوی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.
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قطعی برق در برخی مناطق آغاز شد
مناطق  بــرخــی  در  ــرق  بـ قــطــعــی  ــا  ب
ــرق آغـــاز شد،  تــهــران، رونـــد قطع ب
به  اخیر  روزهـــای  در  که  موضوعی 
در  مشکالت  برخی  وجــود  واسطه 
ــود.  ب محتمل  بـــرق،  ــیــروگــاه هــای  ن
پیش از این آلودگی هوا و ارتباط آن 
تأمین  مــازوت، مسئله  با سوزاندن 

پایدار برق را برجسته کرده بود. 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق کشور، در گفت وگو با ایلنا، درباره قطع برق در برخی مناطق 
به دنبال  از مناطق کشور محدودیت موقتی  اظهار کرد: در برخی  تهران 
موضوع محدودیت سوخت نیروگاه ها اعمال شده است که موجب شد در 
برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم. با توجه به اینکه خاموشی 
مشکل  اینکه  محض  بــه  نداشتیم.  اطــالع رســانــی  امــکــان  ــود،  ب مقطعی 
سوخت و محدودیت تأمین گاز برطرف شود، خاموشی نخواهیم داشت. 
برق  اگر مردم ۱۰درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند، مشکل قطعی 
نخواهیم داشت. رجبی مشهدی درباره مذاکره با وزارت نفت برای تأمین 
با  امیدواریم  که  است  گازخانگی  تأمین  با  اولویت  بیشتر سوخت گفت: 
صرفه جویی این موانع برطرف شود. رجبی مشهدی از هموطنان خواست 
در راستای کمک به حفظ پایداری شبکه برق و تأمین گاز همه مناطق، با 
خاموش کردن  المپ های اضافی در منزل و محل کار، پوشیدن لباس گرم 
در منزل و کاهش یک درجه ای دمای هوای منزل و محل کار، در این اقدام 

با دست اندرکاران صنعت برق و گاز همکاری کنند.
شده  موجب  نیروگاه ها  سوخت  عدم تأمین  مسئوالن،  اظــهــارات  بنابر 
مدار  از  بــرق  تأمین کننده  نیروگاه  چند  پایتخت  مختلف  بخش های   در 

خارج شوند.

 مسکن در آگهی ها 
۵درصد ارزان تر شد

مسکن  ــازار  بـ وضعیت  جدیدترین  بــررســی 
شهر تهران نشان می دهد در هفته های دوم 
و سوم دی ماه، نرخ های پیشنهادی فروش هر 
مترمربع آپارتمان به طور متوسط ۵.۲درصد 
نسبت به هفته آخر آذر و اول دی کاهش 
یافته است. این افت در ادامه کاهش پله ای 
نرخ های پیشنهادی دو ماه اخیر اتفاق افتاد. به 
گزارش ایسنا، در هفت روز ابتدایی آذرماه نیز 
نسبت به هفته پایانی آبان قیمت ها ۱۱درصد 
کاهش یافته بود و این اطالعات از نرخ های 

ثبت شده در آگهی ها استخراج شده است.

موز ۱۰هزار تومان ارزان شد
از  بــارفــروشــان  اتــحــادیــه  هیئت مدیره  عضو 
کاهش قیمت موز خبر داد و گفت: با واردات 
گسترده موز از هند قیمت هر کیلو موز ۱۰هزار 
تومان ارزان شد. در دو هفته گذشته قیمت 
موز در میادین مرکزی کیلویی ۳۸هزار تومان 
بود که حاال قیمت این میوه به ۲۸هزار تومان 
رسیده اســت. قیمت موز در مدت یک ماه 
گذشته به کیلویی تا ۴۰هــزار تومان رسید. 
علت گرانی این میوه بسته  بودن ثبت سفارش 
واردات و نوسان قیمت دالر اعالم شده بود و 
حاال به گفته فعاالن بازار، با گسترش واردات و 
کاهش قیمت دالر، قیمت موز هم ارزان شد.

کاهش ۵8 درصدی ارزش  
سهام عدالت در ۱72 روز

ســهــام عــدالــتــی کــه ســال هــاســت در اختیار 
از  پــس  امــســال  دارد،  ــرار  قـ آن  متقاضیان 
بدترین شیوه  به  آن،  آزادســـازی  با  موافقت 
ممکن در صف انجام معامالت قــرار گرفت 
که هم موجب کاهش ارزش آن و هم سبب 
ریزش بازارسرمایه شد. به گــزارش فــارس، با 
ورود بورس به فاز اصالح که از ۲۰ مرداد ماه 
جاری آغاز شد، ارزش سهام عدالت تاکنون ۵۸ 

درصد کاهش یافته است.

قیمت تخم مرغ تا شب عید 
کاهش پیدا می کند؟

در دو هفته اخیر قیمت تخم مرغ رقم جدیدی 
از  برخی  قیمت  زمـــان  آن  در  کـــرد.  ثبت  را 
تخم  مرغ های شناسنامه دار به شانه ای ۵۰هزار 
تومان رسید که البته این تخم مرغ ها، معمولی 
قیمت  هفته  دو  گذشت  از  پــس  نیستند. 
تخم مرغ فعالً ثابت باقی مانده است. برخی 
از فعاالن بازار علت افزایش قیمت تخم مرغ را 

آنفلوانزای مرغی عنوان کردند.
اتحادیه  سخنگوی  تجارت نیوز،  گـــزارش  به 
مرغداران درباره قیمت تخم مرغ تا شب عید 
تا شب عید  بیان می کند: قیمت تخم مرغ 
کاهش پیدا نمی کند. چنانچه دولت قیمت ها 
را دستوری تعیین کند، قیمت تخم مرغ همین 
مرغداران  اتحادیه  سخنگوی  دارد.  را  رویــه 
می گوید: به دلیل شیوع آنفلوانزای مرغی، تا 
به حال ۵۰۰هزار مرغ را معدوم کردیم. واکسن 
آنفلوانزا در بازار موجود و تزریق واکسن آنفلوانزا 

برای مرغ ها اجباری است.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بازار

مصوبات مجلس برای ممانعت از فرار مالیاتی وکال چیست؟ مالک شریعتی، نماینده مجلس با اشاره به بررسی الیحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس نوشت: برای جلوگیری از  فرار مالیاتی وکال 
در کمیسیون تلفیق تصویب شد: الزام به ثبت الکترونیکی قرارداد وکال با مردم و ارتباط آن به سامانه سازمان امور مالیاتی، الزام به اخذ هزینه وکالت صرفاً از طریق کارتخوان وتعیین مجازات کیفری و جریمه نقدی 

پنج برابر مابه التفاوت فرار مالیاتی اظهار نشده است.

اقتصاد مقاومتی

محتشمی پور، کارشناس مسائل اقتصاد 
منطقه در گفت وگو با رادیو مقاومت، سه 
را  و سوریه  ایـــران  تجارت  اصلی  مشکل 
برشمرد و گفت: در ابتدا باید حساسیت های 
امنیتی برای جابه جایی افراد بین دو کشور 
کم شود و تجار و تولیدکنندگان بتوانند به 
در  شوند.  جابه جا  کشور  دو  بین   راحتی 
در  شــود،  تقویت  لجستیک  دوم  مرحله 
حمل ونقل دریایی سرعت پایین است و در 
حمل ونقل زمینی در عراق محدودیت هایی 
بــه علت نــداشــتــن تــوافــق نــامــه هــای الزم 
وجود دارد. در مرحله سوم باید مشکالت 

نقل وانتقال پول بین دو کشور حل شود.

تهران-دمشقدرانتظاراقدام

۳ مشکل تجارت ایران و 
سوریه چیست؟

 امنیت غذایی

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
بودجه  الیــحــه  نقد  نشست  سومین  در 
مؤسسه  اینستاگرام  صفحه  در  که   ۱۴۰۰
دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: زمانی که 
روستایی  مصرف کننده   هزینه   شاخص 
باالتر می رود بدین معناست که آژیر خطر 
برای مهاجرت های شدت یافته و بحران ساز 
روستایی از سال ۱۳9۸ روشن تر از گذشته 
ایــن مسئله  شــده اســـت. وی در توضیح 
ــزود: ایــن مــوضــوع بــدیــن معناست که  ــ اف
وابستگی های ذلت آور در حیطه  محصوالت 
کشاورزی،  بحران امنیت غذایی در ایران در 

سال های آینده را حادتر خواهد کرد.

آژیرخطرمهاجرتازروستاها

بحران امنیت  غذایی حادتر 
خواهد شد

عمران

مجلس  در  راه  ــر  وزیـ اســالمــی،  محمد 
درخــواســت خروج  به موضوع  اشـــاره  با 
گفت:   تــصــدی گــری  از  ــداری  ــ راهـ شغل 
بتوان  که  نیست  تصدی گری  راهـــداری 
پیمان سپاری کرد، یک بار این تجربه را 
داشتیم که کار به پیمانکاران سپرده شد 
و مملو از فساد بود و نتیجه آن امروز این 
است که با ویرانه ای از راه ها مواجه بودیم 
توانستیم  گذشته  ســال  سه  از  البته  و 
ــی را داشــتــه بــاشــیــم. از  ــ وضــعــیــت آ رام
بهسازی  بــایــد  کــه  کیلومتری  ــزار  ــ ۲۰هـ
انجام می شد تا به امروز ۱۰هزار کیلومتر 

بهسازی کردیم.

وزیرراهوشهرسازی:

سپردن راهداری به 
پیمانکاری فساد دارد

تجارت

راهبردی  شــورای  رئیس  خـــرازی،  کمال 
روابط خارجی در دیدار هیئت کره جنوبی 
اخــیــر شرکت های  در ســال هــای  گــفــت: 
کــره ای فرصت های خوبی را در ایــران از 
تمرکز  تحریم ها موجب  و  دادنــد  دست 
تــوان تولید داخلی شده است  ایــران بر 
بسیاری  نظر  از  ما  اکنون  به  طــوری  که 
خودکفا  لوازم  خانگی  جمله  از  نیازها  از 
هستیم و اگر روابــط دو کشور در آینده 
این  از  کــره ای  عــادی شــود، شرکت های 
درباره  کاالها،  فروش  به  جای  باید   پس 
ــه گــذاری، انــتــقــال دانـــش فنی و  ســرمــای

مشارکت در تولید در ایران فکر کنند.

خرازیمطرحکرد

انتقال دانش  فنی، شرط 
بازگشت کره ای ها

پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای  محمدرضا 
در  رئیس جمهور  به  خطاب  شفاهی  تذکر  در  اسالمی 
خصوص اظهارنظر معاون اول وی در جلسه روز گذشته 
که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، گفت: آقای 
جهانگیری بهتر است در خصوص ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی 
که  همان طور  افزود:  وی  بگوید.  مردم  به  را  واقعیت ها 
در  دولت  دارند،  اطالع  همگان  و  می دهد  گواهی  تاریخ 
فروردین 9۷ با وجود مخالفت صریح مجلس و کمیسیون 
اقتصادی، تصمیم به تعیین ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی گرفت 
که آثار زیانبار آن هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد کشور 
نمایان می شود. نماینده مردم کرمان در مجلس خطاب 
صحبت های  کرد:  تصریح  رئیس جمهور،  اول  معاون  به 
تعیین  به  مربوط  تصمیم های  اینکه  بر  مبنی  جنابعالی 
ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی کشور، در مرداد ماه گرفته شده، آدرس غلط دادن 

به مردم است؛ چرا که در فروردین ماه چند سال پیش که 
برای ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی تصمیم گرفتید، جلسه ای تحت 
عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت. پورابراهیمی تأکید 
اردیبهشت و خرداد سال 9۷  کرد: مقام معظم رهبری در 
دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
کشور را دادند و در مرداد ماه همان سال کار انجام شده 

آدرس  گرفت، چرا  قرار  این جلسه  کار  در دستور  دولت 
غلط به مردم می دهید؛ مسئولیت و تبعات این اقدام را 
بپذیرید. همچنین این موضوع را بپذیرید که مجلس هر 
گاه می خواهد برای ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی تصمیم بگیرد، 
چنانکه در حال حاضر نیز به این موضوع ورود کرده، با آن 
مخالفت می کنید و تصمیم های شما هزینه های سنگینی را 
به کشور تحمیل کرده است. وی خطاب به رئیس جمهور 
گفت: همه می دانند کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی مخالف بود و در جلسه ای 
که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جنابعالی با 
حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت 
دو ساعت و نیم برگزار شد، شما در جمع بندی رسماً اعالم 
کردید »مجلس کار خودش را بکند و دولت کار خودش را. 
ما تصمیم گرفتیم و اجرا می کنیم!« خواهش می کنم آدرس 

غلط به مردم ندهید.

اقتصاد کالن

پورابراهیمیدرتذکرشفاهیخطاببهدولت:

همه می دانند مجلس با ارز  4200 تومانی مخالف بود

تصور اشتباه سیاستمداران از فناوری
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
نوشت: بعضی از سیاستمداران وقتی می گویند فناوری 
فقط کارخانه و سوله توی ذهنشان است. در حالی که 
مالیاتی،  پولی،  سیاست گذاری  فرایندهای  در  فناوری 
مالی، صنعتی و بودجه ای خیلی مهم تر و ایران توی این 

زمینه خیلی عقب مانده تر است.

هشدار درباره تخریب سازوکار بورس کاال
سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس نوشت: صرف 
محدود کردن تقاضا در سامانه معیوب بهین یاب  به 
عالوه تعیین قیمت پایه بسیار پایین  در بورس کاال، جز 
گشودن چشمه رانت برای برخی محتکران و قاچاق، 
معلول)قیمت(  جای  به  وزارت صمت  نــدارد.   معنایی 
سازوکار  تخریب  جای  به  بپردازد.  علت ها  اصالح  به 
را  ایرادهایش  دســتــور،  به سمت  رفتن  و  کــاال   بــورس 

برطرف کنیم.

کشاورزان رسانه ندارند
سیدامیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد نوشت: خبرنگاران 
باال  از  هستند،  مصرف کننده  و  شهرنشین  اغلب  که 
رفتن قیمت لبنیات و گوشت و... طوری جو رسانه ای 
را به  تا دولت، قیمت محصوالت کشاورزی  می سازند 
نفع شهرنشین ها، سرکوب کند. این منصفانه نیست، 
کشاورزان رسانه ندارند تا جوسازی کنند. خبرنگارعزیز! 

حامی تولید باشید، رشد تولید به نفع همه است.

 ضرورت تغییر در نحوه تأمین کاالهای اساسی 
و مبادی تجاری

برای  به تالش ها  اشــاره  با  اقتصاددان،  مجید شاکری، 
حذف رانت ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی با افزایش نرخ دولتی 
به ۱۷هزارو۵۰۰تومان نوشت: پرسش اصلی اين نيست 
كــه تخصيص ارز  ۴هـــزارو۲۰۰تـــومـــان خــوب اســت يا 
اساساً  به لحاظ فنی  آن است كه   بد، مسئله اصلی 
انحراف  با  )ولو  ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی  امكان تخصيص 
و فساد( در سال ١٤٠٠ وجود دارد؟ جوابش كامالً تابع 
تصميم های ايران درباره نحوه تأمين كاالهای اساسی و 
مبادی تجاری آن هست. اگر تصميمی برای تغيير نحوه 
تجارت كاالهای اساسی ايران وجود نداشته باشد )كه 

ندارد( ۴هزارو ۲۰۰تومان ديگر قابل تخصيص نيست.

عکس نوشت

۴۰۴۰درصد بیکاران کشوردرصد بیکاران کشور
 دانش آموخته دانشگاه هستند دانش آموخته دانشگاه هستند

بیکار  جمعیت  سهم   99 پاییز  در  ــار  آم مرکز  ــار  آم آخــریــن  مطابق 
دانش آموختگان  آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۲درصد بوده است. 
این سهم در بین زنــان نسبت به مــردان و نقاط شهری نسبت به 
این شاخص  تغییرات  بررسی  اســت.   بــوده  بیشتر  روستایی  نقاط 
نشان می دهد سهم  جمعیت مذکور نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۳.۱درصد کاهش داشته است.
عالوه بر این، مطابق این نتایج، در پاییز سال جاری نسبت به فصل 
مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و 

بیکار کشور)جمعیت فعال( با کاهش مواجه شده است.

ممنوعیتتراکنشهایبانکیبدونکدیاشناسهملیازپنجمبهمن

فرار مالیاتی و پولشویی سخت تر می شود
ــنـــاوری هـــای نوین  مـــهـــران مــحــرمــیــان، مـــعـــاون فـ
بدون  تراکنش های  عدم پذیرش  از  بانک مرکزی 
اوایــل بهمن  مــاه خبر  از  کد ملی یا شناسه ملی 
داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، »کد ملی« و 
آن ها،»کد  ملی«  حقوقی،»شناسه  اشخاص  بــرای 
شهاب« قلمداد می شود و از ۵ بهمن  ماه امسال، 
»ساتنا«  در  شهاب  کد  ــدون  ب تراکنش های  تمام 
تأثیری  اقــدام  این  ــزود:  اف برگشت می خورند. وی 
بر فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان 
است،  موجود  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  نزد 
نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی 
که بدون شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد. 
به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند 
سال پیش به دنبال آن بودیم که از هویت تمام 
تراکنش های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام 
تراکنش هایی که مشخص نیست به کدام شخص 
حقیقی یا حقوقی مربوط هستند، جلوگیری کنیم 
اقــدام هــای  و  فعالیت ها  تاکنون  زمینه،  ایــن  در  و 

ثبت احوال،  با سازمان  تعامل  در  به  ویــژه  ــادی  زی
سایر  و  کــشــور  وزارت  شــرکــت هــا،  ثبت  ســازمــان 
نهادهای ذی ربط انجام شده است. وی اظهار کرد: 
در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت 
داده شد، می توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ 
پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای 
حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت 
طوالنی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته  شده 

بود، زمان تعیین  شده تمدید نخواهد شد.
در نشست  بانک مرکزی  رئیس  کل  این  پیش  از 
دوره ای با مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری 
با تأکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه 
و  تراکنش  مجاز  سقف های  از  اعــم  پولشویی  بــا 
گفت:  بانک ها،  توسط  مشتریان  هویت سنجی 
»در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف 
کسانی که تخلف های تراکنشی دارند، مورد صدمه 
قرار گرفته است. رعایت ضوابط پولشویی امکان 
التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می گیرد«.

صفحه6   1399/10/24
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مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000008 
واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار(قسمتی از سطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پست استان خراسان رضوی

اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع 
ش��هری )موتورسوار( قسمتی از سطح شهر مش��هد و حومه رابه پیمانکار 
بخش خصوصی ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درسامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت ب��ا ب��رآورد اولی��ه مبل��غ 54/000/000/000ری��ال

 )پنج��اه و چه��ار میلی��ارد ری��ال( به  اش��خاص حقوقی که موض��وع اصلی 
فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینامه تائید 
صالحی��ت ورتبه بن��دی از اداره تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی با تاریخ معتبر 
در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر 
از اداره تع��اون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنماید لذا کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران 
در ص��ورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در س��ایت مذکورودریافت 
گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق س��ازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ99/10/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت : ازس��اعت 8صبح روز 
چهار شنبه تاریخ 99/10/24لغایت ساعت 14روز شنبه تاریخ 99/10/27.

3- مهلت زمان ارائه پیشنهادازطریق سایت: 
ازساعت 8تاریخ 99/10/29لغایت ساعت 13 تاریخ99/11/09میباشددرضمن 
پیش��نهاددهندگان میبایس��ت عالوه ب��ر بارگذاری تصاوی��ر کلیه مدارک 
تاری��خ  حداکثرت��ا  دول��ت   الکترونیک��ی  پاکات)الف,ب,ج(درس��امانه 
99/11/09نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق ش��رایط مندرج شده در 
اس��ناد مناقصه در پاکات الک و مهر ش��ده از طریق پست ویژه به آدرس 
مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند 

4- ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
ب��ه مبل��غ 2/700/000/000 ری��ال بانک��ی  ال��ف (ارائ��ه ضمان��ت نام��ه 

)دو میلی��ارد وهفتص��د میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی 

تح��ت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه 
ماه��ه و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراس��ان رضوی بابت ش��رکت 
در مناقصه عمومی ش��ماره2099001492000008واگذاری امور توزیع شهری 
)موتور س��وار( درس��طح  قسمتی از شهرستان مش��هد و حومه  به پیمانکار 

بخش خصوصی .
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/700/000/000 ریال )دو میلیارد 
وهفتص��د میلی��ون ریال ( به حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد 
بانک مرکزی بنام حس��اب س��پرده ش��رکت ملی پس��ت جمهوری اس��المی 
ای��ران )شناس��ه 388047760283100811200062000001( بابت ش��رکت 
درمناقص��ه عموم��ی ش��ماره 2099001492000008 واگ��ذاری امورتوزی��ع 
شهری )موتورسوار( درسطح قس��متی ازشهر مشهد و حومه  به پیمانکار 

بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای 

فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید 

قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب 
قانون تاس��یس ش��ده یا میش��وند و طبق اساس��نامه فعالیت مینمایند .

5- زم��ان بازگش��ائی پ��اکات ال��ف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه 
99/11/12 ،نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کنن��ده درمناقصه در 
ص��ورت تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلس��ه بازگش��ائی 

پاکات )ج(حضور بهمرسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه : 
مشهد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                             
شناسه آگهی1077194/ م الف7534

وب��ت دوم
ن

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 147547/ک م م
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«   

حمل و نقل عمومی کارکنان »هما«در شعبه مشهد
                 شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2099090049000023

1- نوع مناقصه: عمومی
2- مناقصه گ�ذار: هواپیمایی جمهوری اس�امی ایران ب�ه آدرس تهران فرودگاه مهرآباد- ادارات مرکزی »هما« س�اختمان 

پشتیبانی- واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی- اتاق 301 تلفن تماس 46625586
3- موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هواپیمایی جمهوری اسامی ایران »هما« از نقاط مختلف شهرستان 
مشهد و حومه آن به ادارات و دفاتر واقع در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد و بالعکس براساس برنامه زمانبندی 

شده سرویس ها
4- مدت قرارداد: به مدت یکسال شمسی )از تاریخ 1399/12/1 لغایت 1400/11/30(

5- محل خرید و ارائه پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به صورت ذیل اقدام نمایند:

- با مراجعه به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرس www.setadiran.ir از تاریخ 1399/10/23 لغایت 1399/11/4 
ساعت 19 روز شنبه

7- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1399/11/14
8- تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( و حضور پیشنهاددهندگان در روز گشایش پاکات قیمت بامانع است.
9- میزان تضمین فرآیند ارجاع کار: برابر 445/300/000 ریال )به شرح مندرج در بند 8 برگ شرایط مناقصه(

10- میزان تضمین انجام تعهدات: 10 درصد مبلغ پیشنهاد قیمت.
توضیحات:

- رعایت کلیه شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اسناد مناقصه الزامی است.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- داشتن سابقه کاری مرتبط از زمان تأسیس حداقل سه سال الزامی می باشد.
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 تفکر غرب زده 
تهدیدکننده مرزهای زبان فارسی

 شیوع واژگان بیگانه در تابلوهای تبلیغاتی شهری عوامل مختلفی دارد. 
شاید بتوان گفت قالب های ذهنی و اقبال مردم به استفاده از کاالی 
خارجی یکی از دالیلی است که موجب ترغیب تولیدکنندگان به استفاده 
از نام های خارجی شده است تا با نوعی شبیه سازی و اثرگذاری ذهنی بر 
مصرف کننده، بازار فروش محصول خود را رونق ببخشند. البته ناگفته 
نماند که برخی از این کاالها تحت لیسانس یا نماینده یک شرکت خاص 
هستند که ناگزیر به استفاده از نام تجاری آن شرکت خارجی بوده و 
تبلیغات کاالهای ساخت داخلِ زیرنظرِ یک برند خاص خارجی، بدین نحو 
دارای توجیه قانونی شده است. در مواردی نیز کاستی در قانون گذاری و یا 
اعمال نظارت ، از نام گذاری شرکت تولیدی گرفته تا صدور مجوز تبلیغ از 

طریق پخش رسانه ای یا تابلوهای تبلیغاتی صورت پذیرفته است.
عالوه بر این متأسفانه در سال های اخیر، سکاندار مدیریت اجرایی بازار 
و صنعت کشور، در دستان تفکر غرب زده ای بوده که ایجاد وصلت با 
غرب و استیالی فرهنگ بیگانه را جایز شمرده تا جایی که این شیفتگی، 
مرزهای زبان و ادبیات فارسی را نیز درنوردیده و متأثر از این تفکر و 
نحوه مدیریت متعاقب آن بوده و در سال های اخیر شاهد تشدید این 

وضعیت بوده ایم. 
به هر حال بررسی های میدانی و گزارش های صاحبنظران این حوزه، 
حاکی از روند رشد تبلیغ کاالهای دارای اسامی خارجی از طریق ابزارهای 
تبلیغاتیِ مختلف است؛ به طوری که کاالهای تبلیغی دهه های گذشته و 
حتی سال های نه چندان دور اغلب دارای اسامی ایرانی بود و امروز با 
خیل روزافزون کاالهای دارای اسامی خارجی بر آگهی نماها، شبکه های 

تلویزیونی، مجالت و مانند آن روبه رو هستیم.
با توجه به اهمیت تبلیغات به عنـوان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی، 
دولت ها ضمن حفظ منافع عمومی با وضع مقررات و نظارت مسـتمر، 
به ساماندهی این پدیده پرداخته اند. در کشور ما عالوه بر مصوبه مربوط 
به سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، هم اکنون فعالیت در 
حوزه تبلیغات بازرگانی و نظارت بر آن به استناد و در چارچوب آیین نامه 
تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی 
تبلیغاتی  سازمان های  مرکزی  کمیتـه  و  می شود  انجام   1358 مصوب 
کشور، به تناسب موضوعات و موارد مطرح، دستورالعمل هایی را تهیه و 
پس از تصویب، به مراجع و مراکز مربوط ابـالغ مـی کنـد کـه از آن جمله 
می توان به دستورالعمل تبلیغات محیطی کاال و خدمات شورای فرهنگ 

عمومی وزارت ارشاد در زمینه تبلیغات شهری، اشاره کرد. 
رعایـت ایـن دستورالعمل ها و ضوابط از سوی دست اندرکاران و به خصوص 
کانون های آگهی و تبلیغاتی، الزم االجراست.عالوه بر آن، ضـوابطی در 
خصـوص پذیرش و انتشار آگهی مشخص شده است که رعایت آن ها 
از سوی سازمان ها و اشخاص فعال در حوزه تبلیغات همانند رسانه ها، 
صاحبان آگهـی و کـانون هـای تبلیغاتی به دلیل پاسداشت و حفظ حقوق 

مخاطبان، ارزش ها و منـافع کشـور، الزامی شمرده شده است.
تشدید نگرش مثبت به محصوالت خارجی به هر صورت و روش، تضعیف 
تولیدکنندگان  اجتماعی  نابودی سرمایه  و  داخلی  تولیدات  نابودی  و 

برندهای ایرانی را به دنبال خواهد داشت. 
بر حل  کــار، متمرکز  از  باید بخشی  با چنین مسائلی  بــرای مواجهه 
مسئله از طریق فرهنگی باشد که می تواند به صورت ایجاد اطمینان و 
هویت سازی در زمینه استفاده از کاالی ایرانی مانند اهتمام به برندسازی، 
فعال سازی ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و مردمی در حوزه ترویج 
استفاده از برند ایرانی، نام ایرانی و کاالی ایرانی برنامه ریزی و پیاده سازی 
شود. باید توجه داشت شعارپردازی به ویژه در میان مدت و درازمدت 
باید  بلکه  نیست؛  تــداوم جلب مصرف کننده  و  پاسخگوی مشارکت 
کاالی ایرانی دارای دوام، کیفیت و قیمت مناسب باشد تا بتواند ضمن 
رفع نیازهای مصرف کننده داخلی، با نمونه های خارجی حتی در سطح 
بین الملل رقابت کند و قالب های ذهنی حاکم بر جامعه را در مورد کیفیت 
کاالی ایرانی و خارجی تصحیح و متوازن سازد. بخش دیگر حل مسئله 
متمرکز بر حوزه قوانین است که خود بر دو بخشِ رفع کاستی های قانونی 
و سپس رفع کاستی های نظارتی قابل تقسیم است. به عنوان مثال، 
در مورد رفع کاستی های قانونی می توان به قانون ثبت شرکت ها اشاره 
کرد که بر اساس آن، راهی برای دور زدن قانون باز گذاشته شده، چراکه 
این قانون مربوط به ثبت شرکت هاست نه ثبت نشان های تجاری؛ یعنی 
یک شرکت صنعتی که خود و بسیاری از شرکت های زیرمجموعه آن نام 
ایرانی دارند، می تواند برای محصوالتی که تولید می کند نام های غیرایرانی 
انتخاب کند بدون آنکه قانون ثبت شرکت ها را نقض کرده باشد، این در 
حالی است که محصوالت ثبت شده  حق تبلیغ دارند. در زمینه اعمال 
نظارت نیز باید مالحظات فرهنگی بر استفاده های احتمالی اقتصادی 
ناشی از درآمدهای تبلیغاتی و سایر حواشی اولویت داشته باشد و نظارت 
بر اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن مجاری غیرصحیح مانند پارتی بازی، 

رانت و پدیده هایی اینچنینی اعمال شود.

دقت  با  روزها  این  اگر  مصدق   محمود   
محتوای آگهی نماها)بیلبورد(های  بیشتری به 
تبلیغاتی کشور نگاهی بیندازید، قطعاً متوجه 
افزایش واژگان بیگانه در تبلیغ محصوالت 
مختلف خواهید شد. کاالهایی که بسیاری 
می شوند.  تولید  کشور  داخل  در  آن ها  از 
این در حالی است که موضوع پاسداشت 
زبان و ادب فارسی و تأکید بر صیانت از آن 
از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است 
بر  مختلفی  دستورالعمل های  و  قوانین  و 
رعایت این موضوع تأکید کرده اند. برای مثال 
»قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین 
و اصطالحات بیگانه« مصوب سال 1375، 
نقش و وظایف همه دستگاه ها و نهادهای 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  جمله  از  متولی 
اسالمی، شهرداری ها، فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، آموزش 
و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سیما و 
مطبوعات را در این خصوص مشخص کرده 
است، ضمن آنکه تولید و توزیع کنندگان کاال و 
سایر مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از 
این قانون به ترتیب به مجازات هایی از اخطار 
کتبی توسط وزارت ارشاد تا تعطیلی موقت 
محل کار، لغو برنامه ها و... محکوم خواهند 

شد.
با این همه و با وجود تأکید قانون و مشخص 
بودن نقش هر یک از متولیان چرا همچنان 
شاهد تبلیغ این گونه محصوالت در رسانه ها 

و آگهی نماهای شهری هستیم؟

هیچ مجوزی برای این نوع کاالها صادر »
نکرده ایم

 محمود شالویی، دبیر 
شـــــــورای هــمــاهــنــگــی 
پاسداشت زبان و ادب 
فارسی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در پاسخ 

به قدس با تأیید افزایش استفاده از اسامی، 
عناوین و اصطالحات بیگانه می گوید: بخشی 
از این مسئله مربوط به گسترش روابط تجاری 
با دیگر کشورها و ورود محصوالت خارجی به 
ایران است و بخشی دیگر هم به این تصور 
غلط تولیدکنندگان داخلی برمی گردد که اگر 
نــام هــای خارجی بــرای محصوالت خــود در 
تبلیغات استفاده کنند از لحاظ روانی تأثیر 

بیشتری بر مخاطبان خواهند گذاشت. 
ــد و  ــه مـــی دهـــد: شــیــوه نــامــه واحــ ــ وی ادامـ
تولیدی  تبلیغ محصوالت  بــرای  مشخصی 
قانون  ــده  واحـ مـــاده  در  یعنی  دارد،   وجـــود 
منع استفاده از اسامی، عناوین و اصطالحات 
بیگانه مصوب سال 1375 مجلس شورای 
اســالمــی، شیوه کــار مشخص شــده است؛ 
بنابراین به طور طبیعی در تبلیغات محیطی 
کرد  اســتــفــاده  بیگانه  اســامــی  از  نمی شود 
چون ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
همچنین دیگر مراکز قانونی مجوزی برای طرح 
تبلیغی که برخالف این مصوبه باشد، صادر 
نمی کنند و هر محصول داخلی که با اسامی 
بیگانه در آگهی نماها و یا محیط های شهری 

تبلیغ می شود قطعاً بدون مجوز است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارشاد 

برای طرح های تبلیغی مانند 
ایزی الیف، هپی الیف و ویت بار 
مــجــوز صـــادر نــکــرده اســت، 
می گوید: قطعاً ما برای تبلیغ 
این محصوالت هیچ مجوزی 

صادر نکرده ایم.
شـــالـــویـــی دربـــــــاره مـــیـــزان و 
وزارت  ــت  ــالـ دخـ چــگــونــگــی 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
می گوید:  محیطی  تبلیغات 

بر اساس قانون مصوب سال 75 و همچنین 
موظف  ارشــاد  وزارت  آن،  اجرایی  آیین نامه 
است نخست شورای هماهنگی پاسداشت 
زبان فارسی را تشکیل بدهد که این اتفاق 
افتاده است و 12 دستگاه در سطح معاونت در 
آن حضور دارند و ریاستش هم با شخص وزیر 
ارشاد است. در ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم واحدی برای این منظور وجود 
 دارد. ضمن اینکه این وزارت سامانه ای با عنوان 
»سر در اصناف« پیش بینی کرده تا شرکت ها 
بتوانند نام کاالی خود را در آن ثبت کنند. از 
سوی دیگر طرح پیشنهادی شرکت ها باید به 
این وزارتخانه بیاید. وقتی این اتفاق افتاد ما 
آن را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارجاع 
می دهیم تا فارسی بودن نام طرح را بررسی 
کند و اگر این نهاد آن را تأیید نماید یا معادلی 
برای آن ارائه ندهد ما مجوز تبلیغ آن را صادر 

می کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر محصوالت 
یاد شده فاقد مجوز از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هستند پس چرا این وزارت از 
نقش نظارتی خود استفاده نمی کند تا شاهد 
تبلیغ آن ها در سطح گسترده در رسانه ملی 
و آگهی نماهای شهری نباشیم، می گوید: طبق 
قانون، وزارت ارشــاد در صــورت اطــالع و یا 
مشاهده تخلف در حوزه تبلیغات محیطی باید 
مراتب را تذکر و اخطار دهد و حتی موضوع را 
به نیروی انتظامی اعالم کند، اما این وزارتخانه 
به خاطر محدودیت های اداری و امکانات در 
همه جا حضور ندارد؛ اما 12 دستگاه و نهاد 
پاسداشت  هماهنگی  شــورای  عضو  کشور 
زبان فارسی هستند؛ شهرداری  نیز عضوی 
از آن است چون بخش زیــادی از تبلیغات 

محیطی به شهرداری ها مربوط 
می شود و قانون از شهرداری ها 
اجازه  وجه  هیچ  به  خواسته 
عناوین  بــا  تابلوهایی  نصب 
بیگانه داده نشود مگر اینکه 
را  آن  مجوز  ارشـــاد  وزارت  از 
دریافت کرده باشند. ولی نکته 
اینجاست اسامی خارجی که 
روی تابلوهای تبلیغاتی شهری 
هستند مجوز ندارند و بدون 
هماهنگی نصب شده اند. عالوه بر این، نیروی 
انتظامی می تواند در صورت مشاهده تخلفی 
در اکران طرح های تبلیغی به طورمستقیم وارد 
عمل شود و برخورد کند؛ ضمن اینکه مردم 
باید عزم جدی داشته باشند تا مشکل حل 
شود. باید بنیه های فرهنگی را در این زمینه 
تقویت کنیم تا هر فرد و دستگاهی در حفظ 
میراث زبان و ادب فارسی احساس مسئولیت 
کند. از سوی دیگر باید در فضای عمومی و 
جامعه این نکته را به باور برسانیم که استفاده 
از نام خارجی به مفهوم کیفیت باالی یک کاال 

نیست.
دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی 
در ارزیابی خود از نقش فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در این زمینه می گوید: به نظر 
می رسد فرهنگستان هم در زمینه واژه گزینی و 
هم در معرفی واژه های پیشنهادی بسیار موفق 
بوده است یعنی مشکل در فرهنگستان زبان 
نیست چون معادل فارسی این واژگان وجود 
دارد؛ بلکه مشکل در بُعد فرهنگی است و 
اینکه بعضی از تولیدکنندگان همچنان اصرار 

دارند از واژگان بیگانه استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: وزارت ارشاد و همچنین 
فرهنگستان زبان بیش از همه دستگاه ها و 
نهادهای مسئول برای جلوگیری از استفاده 
از اسامی خارجی در تبلیغات محیطی عزم 
جدی دارند. البته سایر دستگاه ها نیز با شدت 
و ضعف به این موضوع می پردازند اما جزو 
اولویت های اصلی خود قرار نداده اند؛ اگر هر 
دستگاهی به وظایف خود عمل می کرد شاهد 
در  بیگانه  واژگــان  از  استفاده  فزاینده  رشد 

تبلیغات محیطی و شهری و... نبودیم. 

هر محصولی که تبلیغ می شود قطعًا »
مجوز دارد

اما حمید صابر فرزام، 
معاون تبلیغات و درآمد 
ســـازمـــان زیــبــاســازی 
شهرداری تهران ادعای 
دبیر شورای هماهنگی 

پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد 
به قدس می گوید:  و  را رد می کند  اسالمی 
شهرداری در اکران طرح های تبلیغات تجاری 
در فضاهای محیطی و شهری هیچ دخل و 
سازه های  شــهــرداری  یعنی  نـــدارد.  تصرفی 
تبلیغی را به کانون های تبلیغی اجاره می دهد 
تبلیغ  را  و هر شرکتی بخواهد محصولش 
تبلیغات  ادارات  به  را  طــرح خــود  باید  کند 
وزارت ارشاد ارائه دهد و از آنجا مجوز اکران 
دریافت کند و تا زمانی که طرحش مهر تأیید 
این وزارتخانه را نداشته باشد، امکان اکران 
ــدارد؛ بنابراین هر طرحی که در  آن وجــود ن
فضاهای شهری تبلیغ می شود قطعاً مجوز 

وزارت ارشاد را دارد. 
دارد  احــتــمــال  آیــا  اینکه  بــه  پــاســخ  در  وی 
کانون های تبلیغاتی بدون دریافت مجوز از 
وزارت ارشاد محصوالتی را در آگهی نماها و... 
تبلیغ کنند، می گوید: هیچ کانونی به راحتی 
تخلف نمی کند تا خودش را زیرسؤال ببرد 
بنابراین احتمال چنین چیزی بسیار ضعیف 
از سوی  کــه  تــعــداد تخلفاتی  اســت. شاید 
کانون ها در طــول ســال صــورت می گیرد به 
انگشتان یک دست هم نرسد چون از سوی 
شهرداری و وزارت ارشاد شناسایی شده و با 

آن ها برخورد می شود. 

اصالح قانون در دستور کار است»
پــرویــزی،  نسرین  امـــا 
ــای  ــ ــروه هـ ــ ــاون گـ ــ ــعـ ــ مـ
واژه گــــــــــزیــــــــــنــــــــــی و 
ــی  ــســ ــ ــوی ــ ــگ ن ــ ــن ــرهــ ــ ف
ــان  ــ فــرهــنــگــســتــان زب

این موضوع  به  نگاه دیگری  فارسی  ادب  و 
دارد و به قدس می گوید: قانون و آیین نامه 
اجرایی ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه 
از ابتدای تصویب در مجلس و دولت از سوی 

دستگاه های مختلف جدی گرفته نشد، به 
همین خاطر االن قضیه آن قدر شور شده که 
سردر بسیاری از مغازه ها و اسامی خیلی از 

کاالهای تولید داخل، خارجی شده است.
وی تصریح می کند: بر اساس قانون اگر درباره 
زبــان  فرهنگستان  از  واژه ای  ــودن  ب فــارســی 
استعالم شود، این نهاد باید نظرش را بگوید. 
بنابراین ما هیچ کدام از اسامی یاد شده را 
تأیید نکرده ایم و بعید می دانیم ارشــاد هم 
مجوز اکران این گونه اسامی را داده باشد. در 
واقع بسیاری از کسانی که نام خارجی برای 
کاال، مغازه و شرکت خود انتخاب و آن را تبلیغ 
می کنند از جایی مجوز نمی گیرند. به عبارت 
دیگر وقتی اسم و نشان محصولی در مرکز 
مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور به ثبت می رسد، این از نگاه اتحادیه ها 
حتی  و  تبلیغی   – تــجــاری  کــانــون هــای  و 
شهرداری ها به معنی داشتن مجوز است در 
حالی که ثبت  نام و نشان کاالیی در مرکز 
مالکیت معنوی سازمان ثبت به معنی داشتن 
مجوز برای تبلیغ کاال نیست چون سازمان یاد 
شده طبق معاهدات بین المللی )کنوانسیون 
پاریس( خود را ملزم به ثبت اسامی و عالئم 
شرکت ها می داند و این موضوع نباید مورد 
قــرار گیرد چراکه طبق قانون مصوب  توجه 
سال 1375، استفاده از اسامی بیگانه برای 

محصوالت داخلی ممنوع است. 
به منظور  ــاد  ارشـ وزارت  تــالش جــدی  از  وی 
محصوالت  تبلیغ  و  استفاده  از  جلوگیری 
داخلی با اسامی بیگانه در کشور خبر می دهد 
و می گوید: در واقع به دنبال تشکیل شورای 
برنامه  فــارســی،  زبــان  پاسداشت  هماهنگی 
اصالح قانون در این حوزه در دستور کار است. 
البته رفع این مشکل زمانبر خواهد بود چون 
نمی توان کسب و کارها را تعطیل کرد و گفت 
تا زمان تغییر نام محصولشان اجازه فعالیت 
ندارند. بنابراین باید گام به گام پیش رفت و برای 
این منظور هم توافقاتی با شهرداری ها و صدا 
و سیما شده است. خالصه کالم اینکه کاربرد 
اسامی خارجی برای محصوالت داخلی و تبلیغ 
آن ها در کشور هر روز بیشتر از پیش در حال 
افزایش است که به نظر می رسد هم ریشه در 
ضعف قانون دارد که نیازمند اصالح است و هم 
سازمان ها و دستگاه های مسئول، مصوبات و 

قوانین را آن گونه که باید اجرا نمی کنند.
مجوز  صــدور  متولی  سازمان های  اینکه  با  
تولیدکنندگان  مدعی اند  تبلیغات  این گونه 
نمی توانند بدون دریافت مجوز، اقدام به تبلیغ 
کاالی خود بر آگهی نما های شهری کنند، اما 
مدیر روابط عمومی یک شرکت مجری این 
تبلیغات در کشور در گفت وگو با ما ادعا کرد 
تبلیغات مورد نظر با دریافت مجوز بوده، اما 
به دلیل  »محرمانه بودن!« نمی تواند آن را در 

اختیار ما قرار دهد.
حال به نظر می رسد تنها راه برای اثبات صحت 
و سقم ادعای متولیان سازمان هایی که ما در 
بررسی  رفته ایم،  به سراغشان  گــزارش  ایــن 
بازرسان سازمان بازرسی کل کشور است که 
امیدواریم با ایفای نقش نظارتی این سازمان، 
گامی ارزشمند در راستای دفاع و صیانت از 
زبان و ادبیات فاخر فارسی برداشته شود.

مسئول دفاع از کیان زبان فارسی در فضای بصری کیست؟ 

رژه  واژگان بیگانه روی در و دیوار شهر ها 
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آسیب های اجتماعی

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد:

۹ درصد معتادان کشور را 
زنان تشکیل می دهند

فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه 
پیشگیری و درمــان اعتیاد به ایلنا گفت: 
براساس آمــار ستاد مبارزه با مــواد مخدر 
نزدیک به ۹ درصد معتادان کشور را زنانی 
که دچار اختالل مصرف مواد مخدر هستند، 

تشکیل می دهند.
آمار  آیــا  ایــن پرسش که  به  پاسخ  وی در 
درگــیــر  کـــودکـــان  درخـــصـــوص  مشخصی 
اعتیاد کشور وجــود دارد، گفت: در مورد 
کــودکــان، آمـــار مشخصی وجـــود نـــدارد و 
البته به نظر نمی رسد تعداد چندان زیادی 
باشند. درباره دانش آموزان، آمار سال های 
پیش آموزش و پرورش و ستاد مبارزه درباره 
دانش آموزانِ درگیر اعتیاد 2 درصد بود که 
براساس گزارش هایی که امسال ارائه شده، 

خوشبختانه این روند رو به کاهش است.
در بررسی ها اصلی ترین علت مصرف در بانوان 
کشور وجود همسر معتاد و سپس والدین 
معتاد و در نهایت دوستان معتاد است.

نظامی و انتظامی

یک مسئول ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

جزئیات کسرخدمت  جدید 
ازدواج و فرزند برای سربازان

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح، جزئیات بهره مندی از 
کسر خدمت دو ماهه تأهل را تشریح کرد.
امیر غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو با 
برای  دوماهه  کسرخدمت   دربــاره  ایسنا، 
سربازان متأهل، گفت: شرط بهره مندی 
از این مصوبه این است که فرد متقاضی 
حتماً در اول آذر ۹۹ یا پس از آن به خدمت 

سربازی اعزام شده باشد.
وی درباره افرادی که ممکن است در حین 
خدمت متأهل شده باشند نیز گفت: این 
آذر ۹۹  اول  از  آنکه پس  به شــرط  ــراد  اف
اعزام شده باشند، می توانند مدارک خود 
را به یگان خدمتی برده و درخواست کسر 

خدمتشان را ثبت کنند.
رحیمی پور درباره تاریخ عقد گفت: تاریخ 
ثبت عقد مهم نیست و حتی اگر سربازی 
در حین خدمت نیز متأهل شده باشد، 
می تواند از این کسر خدمت بهره مند شود.

حج و زیارت

تفاهم نامه حج ۱۴۰۰ هنوز امضا نشده

 عربستان وضعیت حج را 
روشن نمی کند

معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت 
گفت: انتظار می رود عربستان هر چه زودتر 
مذاکرات حج تمتع سال آینده را نهایی کند.
اکبر رضایی در گفت وگو با فــارس با بیان 
بــرای مسائل  ایـــران آمــادگــی کامل  اینکه 
اجرایی حج را دارد، افزود: با توجه به اینکه 
هنوز تفاهم نامه حج 1۴۰۰ با عربستان به 
امضای طرفین نرسیده است، نمی توانیم 
وضعیت روشنی دربــاره مسائل حج سال 
ایــران،  تنها  نه  البته  کنیم.  ترسیم  آینده 
بلکه سایر کشورهای اسالمی هم تا زمان 
درستی  به  نمی توانند  تفاهم نامه  انعقاد 

تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه کرونا همه دنیا را تحت تأثیر 
قرار داده است، گفت: مهم ترین مسئله در 
حج تمتع سال آینده، سالمت زائران است. 
به همین دلیل مباحث اجرایی حج متناسب 
با این موضوع پیگیری می شود تا زائران بدون 

دغدغه به حج مشرف شوند.

بهداشت و درمان

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خبر داد

 واردات ۲ میلیون ُدز 
واکسن کرونا تا پیش از عید 

کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا  دکتر 
سازمان نظام پزشکی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه گفت: یک واکسن ایرانی 
کرونا که ویروس ضعیف شده است، فاز 
یک انسانی را آغاز کرده که این فاز تا آخر 
بهمن ماه ادامه دارد؛ پس از آن هم فاز2 
شــروع مــی شــود کــه دو تــا ســه مــاه ادامــه 
دارد و درنهایت هم فاز سوم؛ بنابراین نیاز 
به زمان داریم تا واکسن تولید داخل به 
شرکت های  حال  عین  در  برسد؛  نتیجه 
دیگر هم دارند کار می کنند، انستیتو رازی 
هم از هفته آینده فاز نخست انسانی را 

آغاز می کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه 
بهداشت  وزارت  اعــالم  بــراســاس  ــزود:  افـ
حدود 2 میلیون دز واکسن پیش از عید 
درصد   7۰ دست کم  باید  می شود.  تهیه 
جمعیت کشور علیه کرونا واکسینه شوند 

تا زنجیره انتقال قطع شود.

آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 نباید بیش از ۱۰ دانش آموز 
به کالس های درس بیایند

ــر آمـــوزش و پـــرورش گفت: بر  مــعــاون وزی
اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
بنا شده دانش آموزان پایه های اول و دوم 
و دانش آموزان هنرستانی شاخه  ابتدایی 
کاردانش و فنی و حرفه ای در مناطق زرد 
و آبی، برای دروس عملی شایستگی های 
حرفه ای با جمعیت کمتر از 5٠ نفر آموزش را 

حضوری ببینند.
رضوان حکیم زاده، با حضور در شبکه خبر 
دانــش آمــوزان در مدارس  روال حضور  به 
اشاره و تأکید کرد: در هیچ شرایطی نباید 
بیش از 1۰ دانش آموز در کالس های درس 
حاضر شوند، همچنین شورای مدرسه در 
مورد زمان حضور در هفته، زمان برگزاری 
کالس و ساعات ورود و خروج تصمیم گیری 
خواهد کرد.حکیم زاده اظهار امیدواری کرد 
شرایط به گونه ای پیش رود که بتوانیم زمان 
آموزش را بیشتر کنیم و آموزش حضوری را 

به سایر مقاطع نیز تعمیم دهیم.

دستچین
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یادداشت
 زهره سادات الجوردی 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

اسامی خارجی 
که روی تابلوهای 

تبلیغاتی شهری هستند 
مجوز ندارند و بدون 

هماهنگی نصب 
شده اند 

بـــــــرش

اختصاص 3هزار و 800 میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 3هزارو 800 میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی جدید در سازمان تأمین 
اجتماعی خبر داد. به گزارش مهر، محمد شریعتمداری با اعالم این مطلب افزود: 2۷0 میلیارد تومان منابع برای خرید تجهیزات جدید و مورد نیاز پزشکی از قبیل اسکن،  ام آرآی و سنگ شکن در مراکز پزشکی سازمان 

تأمین اجتماعی که بر اساس خطوط راهنمای وزارت بهداشت واجد شرایط دریافت این خدمات هستند در دستور کار قرار گرفت که در ماه های پایانی سال و از ابتدای سال 1400 انجام می شود.

۲۰هزار معتاد در تهران هیچ سرپناهی ندارند
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
بازدید از یک مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب های 
اجتماعی در ری گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار معتاد 
فقط در شهر تهران وجود دارد؛ از این تعداد 2۰ هزار 
معتاد متجاهر هستند که فاقد هرگونه سرپناه و تقریباً 

همه آن ها طرد شده از خانواده هستند.

چرا در کشور تقلب علمی می شود؟ 
رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزیر 
علوم در پاسخ به اینکه چرا شاهد تقلب علمی در کشور 
هستیم به مهر می گوید: شما انتظار دارید دانشجویی 
یا  و  بــرای رساله  دانشگاه می آید،  مــاه  در  روز  دو  که 
غیرکاربردی  پایان نامه  یا  کند؟  چکار  خود  پایان نامه 

سطحی انجام می دهد یا اینکه تقلب می کند. 

ماجرای فروش واکسن کرونا در بازار آزاد
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
در گفت وگو با برنامه »تهران ما سالمت« با تکذیب اخبار 
منتشره مبنی بر عرضه واکسن کرونا در بازار آزاد گفت: 
بر اساس بررسی ها واکسنی در بازار غیررسمی یافت 
نشده و خبرهای منتشر شده صحت ندارد و در حد 

شایعه است.

دغدغه پزشکی یا بیانیه سیاسی
معصومه پاشایی بهرام، پزشک و نماینده مجلس در 
گفت وگو با فارس ضمن انتقاد از نامه رؤسای سه رکن 
سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور گفت: اظهارات 
این افراد نه دغدغه پزشکی و علمی بلکه یک بیانیه 
سیاسی اســت و دلیل اصــرار ایــن افــراد بــرای خرید 
واکسن های انگلیسی و آمریکایی به هیچ عنوان اعتبار 

علمی ندارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

  با نزدیک شدن به روز سوگند جو بایدن 
آمریکا در امنیتی ترین شرایط ممکن قرار گرفته است

تحلیف در کشور تعطیل!

ــاالت متحده این  ــ ای اصــلــی تــریــن شــهــرهــای 
روزها تقریباً به حالت تعطیل درآمــده است. 
به گــزارش یورونیوز، پلیس فــدرال آمریکا به 
کارکنان خود هشدار داد که احتمال می رود 
هفته آینده، همزمان با نزدیک شدن به مراسم 
برای  برنامه هایی  تحلیف ریاست جمهوری، 
اعتراض مسلحانه در مراکز ۵۰ ایالت آمریکا 

وجود داشته باشد.

احتمال حمله مسلحانه به 50 ایالت»
دو مقام رسمی این نهاد ضمن تأیید این خبر 
اعالم کردند: در اعالمیه داخلی اف بی آی آمده 
است افــرادی »در تمامی مراکز ۵۰ ایالت در 
حال برنامه ریزی اعتراض های مسلحانه از ۱۶ 

تا دست کم ۲۰ ژانویه هستند«.
از سوی دیگر مقامات اف بــی آی در بیانیه ای 
ــود در حــفــظ امنیت  ــر وظــیــفــه خـ رســمــی ب
اجتماعی تأکید کرده و گفتند: نیروهای این 
نهاد بر »تظاهرات هایی که امنیت شهروندان را 

به خطر می اندازد« متمرکز خواهند بود.
به  روز چهارشنبه  از حمله  پیش  ــی آی  اف بـ
داخلی  اعالمیه ای  در  نیز  کنگره  ساختمان 
هشدار داده بود ممکن است تظاهرات کنندگان 

مسلح، به نمایندگان مجلس حمله کنند.
ترامپ هم ضمن پذیرش بخشی از تجمعات 
چهارشنبه گذشته، به خشونت کشیده شدن 
این تجمع را در نتیجه تحریکات گروه موسوم 

به آنتی فا دانست. در میان آن ها که به کنگره 
بــا پرچم های  افـــرادی  کــردنــد،  آمریکا حمله 
اسرائیل هم دیده شدند. یک گزارش روزانه 
ــی آی نیز کــه بــه دســـت شبکه خبری  ــ اف بـ
ای بی سی رسیده نشان می دهد به بازپرسان 
گفته شده »اگر کنگره تصمیم به برکناری رئیس 
جمهور آمریکا بر اساس متمم بیست و پنجم 
بزرگی رخ خواهد داد«. اعتراض های  بگیرد، 

واشنگتن؛ شهری نیمه تعطیل»
واقعی  گــزارش هــا  ــن  ای نیست  معلوم  هنوز 
است یا تنها یک بازی رسانه ای برای امنیتی 
کــردن شرایط آمریکا. در هر صــورت پس از 
این هشدار و اعالم شرایط اضطراری از سوی 
ترامپ، این روزهــا شهرهای اصلی آمریکا و 
به ویژه واشنگتن به عنوان شهری نیمه تعطیل 

شناخته می شوند.

یک مسئول در فرماندهی گارد ملی آمریکا هم 
به شبکه اسکای  نیوز گفت: شهر واشنگتن در 
روز تحلیف، در حالت تعطیلی کامل و منع آمد 

 و شد به سر می برد. 
ســرویــس ملی پـــارک هـــای آمــریــکــا، پــس از 
دریافت »تهدیدهای مستند« در پی شورش 
هفته گذشته، گشت های تفریحی بنای یادبود 
واشنگتن را تا بیست و چهارم ژانویه متوقف 

کرده است.

از منازل خود خارج نشوید!»
موریل بــوزر، شهردار واشنگتن هم از وزارت 
ژانویه  تا ۲۴  آمریکا خواسته  امنیت داخلی 
مجوزهای گردهمایی عمومی را لغو کند. او 
دوشنبه به خبرنگاران گفت: برنامه ریزی برای 
از سایر  متفاوت تر  باید  تحلیف  مراسم  این 
از  گفت  بیانیه  یک  در  او  باشد.  تحلیف ها 
سرویس مخفی خواسته عملیات های خودش 
را که از پیش برای ۱۹ ژانویه برنامه ریزی شده از 

چهارشنبه همین هفته آغاز کند.
همزمان با دستور وزارت امنیت داخلی آمریکا 
برای آغاز تدابیر مراسم تحلیف بایدن، برخی 
شهرها و ایالت ها از شهروندان خود خواستند 
در روز بیستم ژانویه از منازل خود خارج نشوند.
بــرای مراسم  کــرد  اعــالم  پنتاگون همچنین 
تحلیف بایدن، تدابیر ویژه امنیتی از روز ۱۳ 

ژانویه آغاز خواهد شد.

سخنگوی دولت نجات ملی یمن:

آمریکا رأس تروریسم 
بین المللی است

ســـخـــنـــگـــوی دولــــت 
ــلـــی یــمــن  ــات مـ ــجــ ــ ن
ــد کـــــرد: قصد  ــی ــأک ت
ــا دربــــــــــاره  ــ ــکـ ــ ــریـ ــ آمـ
خــوانــدن  تروریستی 

این کشور است  انصارهللا نزاع داخلی در 
و ایــن تصمیم بر عــزم و اراده ایــن جنبش 
برای مقابله با آمریکا می افزاید. به گزارش 
آمریکا  گفت:  الشامی  هللا  ضیف  ایسنا، 
رأس تروریسم  بین المللی و ناظر بر آن است. 
خارجه  وزیـــر  کلینتون،  هــیــالری  اظــهــارات 
و  داعــش  تأسیس  دربـــاره  آمریکا  پیشین 
می دانند.  جهان  تمام  را  آن  کــردن  مسلح 
همه آن ها یک ائتالف واحد در یمن دارند. 

ــم صهیونیستی س رژی اعــالم اخیر  از  پــس 
مبنی بر ساخت واحد های جدید در کرانه 
باختری، پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون 
ــا از ایـــن رژیـــم خــواســت به  ــ اتــحــادیــه اروپ
شهرک سازی ها در کرانه باختری پایان دهد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام( س
از مــرگ یک نظامی خــود در کویت بر اثر 
سانحه رانندگی و جراحت دو تن دیگر خبر 
داد. جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر 

نشده است.
برف سنگین در ژاپن ضمن ایجاد اختالل س

گسترده در عبور و مرور، سبب کشته شدن 
از  نفر و مصدوم شدن بیش  دست کم ۱۰ 

۳۰۰ تن شد.
محمد علی اوزتورک، تاجر اهل ترکیه که س

از سه سال پیش در امارات تحت بازداشت 
به سر می برد، به سازمان ملل بابت شکنجه 
خود توسط این کشور در دبی شکایت کرد.

11/4012/13 
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16/38 17/12

6/427/14

16/58 17/32

هراس اعراب از »بایدن«، دلیل اصلی صلح با قطر
سرانجام پس از سه سال و هفت ماه، چهار کشور عربی عضو شورای 
همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر 
و بحرین از شروط سیزده گانه خود برای بازگشت دوباره روابط عادی با 
قطر کوتاه آمده و مرزهای خود را با این امیرنشین جنوب خلیج فارس 
گشودند. در این میان، نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است 
که پادشاهی قطر بدون آنکه امتیازی به چهار کشور محاصره کننده اعطا 
کند و به شروط سیزده گانه آن ها جامه عمل بپوشاند، موفق شد شرایط 
عادی در روابط خارجی خود در حوزه شبه جزیره عربستان را بازسازی و 
کدورت ها و تنش ها را هر چند به صورت موقت، رفع کند. در همین راستا، 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به بهانه شرکت در اجالس شورای 
همکاری خلیج فارس به شهر العالء واقع در غرب عربستان سفر و از بدو 
ورود توسط محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور مورد تفقد قرار گرفت. 
این استقبال در حدی بود که بن سلمان در مسیری خود شخصاً راننده 
خودرویی شد که در کنار او، شیخ تمیم نشسته بود. در این میان، پس از 
بازگشت امیر قطر از عربستان، وی بالفاصله اعالم کرد قطر سیاست های 
و  ترکیه  با  روابــط  ادامــه خواهد داد و هیچ تعدیلی در  را  گذشته خــود 
جمهوری اسالمی ایران صورت نخواهد داد. از این مواضع می توان این 
نکته را استنباط کرد که قطر، در روابط منطقه ای خود با دو کشور مهم 
ایران و ترکیه، امتیازی به طرف های تحریم کننده نداده و آنان پس از درک 
ناکارآمدی این رویکرد، ناچار شده اند در سیاست های مخرب خود نسبت 
به این کشور تجدیدنظر کنند . در این میان، بررسی دقیق تر متغیری که بر 

بهبود روابط این کشورها اثر گذاشته، اهمیت می یابد.
واقعیت این است که محمد بن سلمان، محمد بن زاید و ژنرال عبدالفتاح 
السیسی به درستی می دانند در چند روز آینده، جو بایدن در کاخ سفید 
به مدت چهار سال سکونت یافته و به تبع آن، ممکن است رویکردهای 
متفاوتی نسبت به آن ها اجرایی شود. از همین رو، از اکنون در تالشند 
راهبردهای خود را اصالح کرده و چراغ سبزی مطابق با خواست سنتی 
دموکرات ها تنظیم کنند. جو بایدن، رئیس جمهور چهل و ششم آمریکا 
در کوران انتخابات ۲۰۲۰، رسماً به محمدبن سلمان حمله کرد و مطمئناً در 
دوران ریاست جمهوری او، عرصه بر ولیعهد جوان سعودی در پرونده های 
ابتکار گذشته از وی سلب خواهد شد.  مختلف، تنگ و آزادی عمل و 
بنابراین، شاهزاده جوان مترصد این است که با اعمال برخی تغییرات 
در رفتارها، تضادها و در نتیجه چالش های خود با رئیس جمهور جدید 
آمریکا را به حداقل رسانده و همچنین انگیزه البی گری قطر ثروتمند علیه 
خود را در واشنگتن کمرنگ نماید. به نظر می رسد ابوظبی، قاهره و منامه 
نیز به همین علت، حاضر به عدول از شروط قبلی خود شده و آشتی با 

شیخ تمیم را در دستور کار خود قرار داده اند.
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یادداشت

 دکتر علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

دونالد  طرفداران  سوی  از  که  فراخوانی 
شرکت  مقر  مقابل  تجمع  بــرای  ترامپ 
توییتر در سانفرانسیسکو منتشر شده 
بــا واکــنــش پــیــش دســتــانــه توییتر  ــود،  بـ
ــن شــرکــت در اقــدامــی،  ــه رو شــد. ای ــ روب
حساب 7۰هزار طرفدار گروه »کیو انان« 
را حذف کرد. باوجود این، پلیس آمریکا 
تدابیر امنیتی قابل مالحظه ای را به اجرا 
پلیس های  تعداد  که  چندان  گذاشت، 

اطــراف  خــیــابــان هــای  در  شــده  مستقر 
تجمع کنندگان  تــعــداد  از  شــرکــت  ــن  ای
دوشنبه  روز  نیز  فیس بوک  بود.  بیشتر 
با  مرتبط  کــه  محتوایی  هــر  کــرد  اعــالم 
منتشر  کنید«  متوقف  را  »دزدی  شعار 
شده باشد را حذف می کند. این کارزار 
اعتراض  در  و  تــرامــپ  حامیان  توسط 
انتخابات  افتاده در  اتفاق  به تقلب های 

آمریکا به راه افتاد.

حساب توییتر 70هزار حامی ترامپ حذف شد!
در نتیجه فراخوان ترامپ به تجمع در مقابل شرکت توییتر

عــراق پس  ــار  استان ذی ق در  اعتراض ها 
تظاهرات کنندگان  درگــیــری  روز  یــک  از 
شد.  سرگرفته  از  امنیتی،  نــیــروهــای  بــا 
الیوم، صدها معترض  روسیا  گــزارش  به 
ــدان الــحــبــوبــی عــصــر دوشــنــبــه  ــیـ در مـ
تجمع کــرده و شعارهایی را بــرای اجرای 
عامالن  بــازخــواســت  و  خواسته هایشان 
ــد.  تــظــاهــرات کــنــنــدگــان ســر دادنـ کشتار 
نـــیـــروهـــای امــنــیــتــی نــیــز اســتــحــکــامــات 

گذاشتند.  میدان  ایــن  در  را  گسترده ای 
براساس توافق الکاظمی در سفر واشنگتن، 
همه امور مربوط به نفت و استخراج این 
استان به آمریکا رسیده است. در چند روز 
گذشته، یک نیروی پلیس در این میدان 
کشته شده و ده ها پلیس دیگر نیز زخمی 
تظاهرات کنندگان  ایــن  از  پیش  شدند. 
کردن  متوقف  بــرای  را  معترض شروطی 

اعتراضاتشان اعالم کرده بودند.

اعتراض ها در ذی قار دوباره شروع شد
با ادامه درگیری ها در استان جنوبی عراق

صفحه 8    1399/10/24
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شـركت راه آهن جمهورى اسـالمى ايران  در ﹡︷︣ دارد ︋﹠︀︋︣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋﹠︡ ج ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن 
︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨ــ︐︀د)︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir︋﹥ ︫ــ︣ح ز︣ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡.﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹢︸﹀﹠︡ ︋︣ای ︫︣﹋️ 
در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م در︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡.﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ا︨ــ️ 

﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه از ︵︀︨ ﹅︣️ ﹝︤︋﹢ر ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.    
١) ︫︣ح ﹝︐︭︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: " ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ ︠︴﹢ط و ا︋﹠﹫﹥ ﹁﹠﹩ راه آ﹨﹟ ﹋︣﹝︀ن ︋︀ ١٠۵۶/۵۵١ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 

︠︳ ﹝︺︀دل "
٢) ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد (۴۶۵٫۴٧۴٫١٠١٫۶۴٨) ر︀ل ︋︣ ا︨︀س ﹁︋ ️︨︣︀ی وا︀︎ ︡﹥ ر︫︐﹥ ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ رو︨︀زی ︠︴﹢ط 

راه آ﹨﹟ ︨︀ل ٩٩ 
٣) ﹝︡ت و ﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹇︣ارداد:  ﹝︡ت ﹇︣ارداد( ٢۴ ﹝︀ه) و ﹝﹏ ا﹡︖︀م  ︵︊﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.

﹞ (۴﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز :  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ ︋︺︡ از ︸︣  روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ٩٩/١٠/٣٠    
﹞ (۵﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ارز  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ ︋︺︡ از ︸︣  روز  ︀ر︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ٩٩/١١/١۵

۶) ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹁﹢ق از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت http:/iets.mporg.ir ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
٧) ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (١٢٫٠٠٩٫۴٨٢٫٠٣٣) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع 

 . ︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︤﹫﹡ ︀ه﹞ ﹤︨ دو﹜︐﹩ دارای ︨﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر ︋﹢ده و ︋︣ای ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︀س آ ︣︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀ر﹋
٨ ) ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ری ︡ا﹇﹏  ﹤︀︎︀ر/ (۴) در ر︫ــ︐﹥ راه و 

︑︣ا︋︣ی از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
٩ ) ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫ــ︡ه در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ﹇︭︡ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ را دار﹡︡، ︀︋︡ در 
︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ و ︑︖﹫︤ات ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹇﹫﹞️ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا
١٠ ) ︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ، از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا ﹤﹋ ︳︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم را ﹋︧︉ ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡ ︗️ ︫︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
︀ً ﹝﹫︀︊︧ــ️ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨︐︀د) ︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ا︨ــ️ در︀﹁️ و ︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د ︮︣﹁

︮﹢رت ︢︎︣د.
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩١٠٧۶٢٢٧٨/م ا﹜︿٣٣٨٢      

               

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي (فراخوان عمومي نخست) تجديد مناقصه 
شماره 98-400-31-23

اداره ﹋﹏ ︑︡ار﹋︀ت و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ راه آ﹨﹟ ج.ا.ا

وزارت راه و ︫︣ ︨︀زی
راه آ﹨﹟ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
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︨ـ︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍ـ︡اری ︣م ﹝︴ـ︣ ر︲ـ﹢ی در ﹡︷︣ دارد 
︑﹫ـ﹥ و ︑﹢ـ﹏ ۵۶ ︻︡د ا﹠︐︣﹁﹫ـ︦ آدرس ︢︎︣ ︑ـ﹉ ﹋︀﹡︀ل
و ٧٨ ︻ـ︡د  ︢︎ـ︣  ︑︣﹋﹫︊ـ﹩ آدرس  و ۴٠ ︻ـ︡د د︑﹊︐ـ﹢ر ﹨﹢︫ـ﹞﹠︡   I/O
 ﹅︣︵ را از FIKE︡د︑﹊︐﹢ر ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹝﹫﹊︣و ︎︣و︨︧ـ﹢ر ﹨﹢︫ـ﹞﹠︡ ﹝︐︺︀رف ︋︣﹡ـ
﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎ـ︢ار ﹡﹞︀ـ︡ ، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑ـ︀ ︀︎︀ن و﹇️ 
اداری روز دو ︫ـ﹠︊﹥ ١٣٩٩/١٠/٢٩  ︲﹞ـ﹟ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋ـ﹥ ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐ـ﹩ 
 Http://sem.aqr-harimeharam.org آدرس  ︋ـ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ـ︀ت  و  ا︨ـ︐︺﹑م ﹨︀ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹤  ︋️︊︧﹡ (٠۵٣١٣٠-١۵٢۴٣ ﹟﹀﹚︑)

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

ع ۹
۹۱
۰۷
۹۷

شركت آب و فاضالب اسـتان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از  ︣︣ح ز  ︫﹤ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋ 

 ︹﹝︐︖﹞ ﹤ ︣وژه آ︋︨︣︀﹡﹩︋   ︎﹤ ﹥ ︵﹢ل ۵۴٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋﹢ط︋   ︋EPDM ︩﹋رو ︀  ︋﹩﹊﹫︐︨﹐ ️︑ ︧ـ﹩ ٧٠*٣﹞ ﹏︋︀﹋ ︡︣︠
﹞︀ره ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠١٣٠   ︫﹤ ﹙﹫﹏ آ︋︀د ︋  ︨︣︐︀ن︠  ︋︣﹋︀ل︫ 

︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د ا︨ـ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ـ︀ل  ﹋﹙﹫ـ﹥ ﹝︣اـ﹏︋ 
ـ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  د︻﹢︑﹠︀﹝ـ﹥ ، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋ 
ـ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ـ️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ـ︡ و﹐زم ا︨ـ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ـ︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ـ︀ز﹡︡ .︑︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وار︨︀ل  ︦ از︋  ︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٩/١٠/٢٢ ﹤﹡︀﹞︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١٠/٢٩ ︀︻️ ١٩ روزدو︫   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

︀︻️ ١٩ روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٩/١١/١٣  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑  -
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩-︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︣︠︡ ﹋︀﹐ » ﹡﹢︋️ دوم

برگ سبز ماشـــین وانت پیکان مدل ۱۳۹۰ به شماره 
انتظامـــ� ۴۲ ایـــران ۲۷۸ص۳۷ بـــه رنـــگ ســـفید 
بـــه شـــماره موتـــور ۱۱۴۹۰۰۹۱۳۹۶ و شـــماره شاســـ� 
NAAA۴۶AAXCG۳۲۰۸۶۱ بنـــام غالمحســـن تیـــره 
ســـه دهـــ� بـــه شـــماره ملـــ� ۰۷۶۸۹۵۸۶۹۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  م� باشد. ,ع
۹۹
۱۰
۸۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

کلیـــه مدارک اعم از اصل برگ ســـبز و ســـند کمپان� 
نیمه یدک تانکرحمل و نقل مواد ســـوخت� به شماره 
انتظامـــ�: ۳۲ ایـــران ۲۴۵ ع ۹۷ ، شـــماره شاســـ�: 
NALTTK۳KEE۰۰۸۵۲۹۵  مت�لق به پرنیا ســـتاری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.

,ع
۹۹
۱۰
۸۴
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

,ع
۹۹
۱۰
۸۰
۸

اینجانب حســـین غفوریان مالک خـــودروی پژو ۱۶۰۰ 
آردی به شـــماره شاســـ� ۸۳۱۱۴۴۰۲ و شماره موتور 
بـــه علـــت فقـــدان اســـناد فـــروش   ۱۱۷۸۳۰۱۴۳۸۹
تقاضـــای رونوشـــت المثن� اســـناد مذکـــور را نموده 
اســـت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکـــور دارد ظـــرف مـــدت ۱۰ روز بـــه دفتـــر حقوقـــ� 
سازمان فروش شـــرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ســـاختمان ســـمند مراجعه نماید بدیه� است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 ︦﹫︑ ︎︀ک  ﹋︀ران   ︿﹫︷﹠︑  ️﹋︫︣ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ
و   ٥١٨٣٥٢ ️︊︔ ︋﹥ ︫﹞︀ره  ︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود 

١٤٠٠٧١٩٥١٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋
 ︫︡ ا︑︀ذ   ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ١٣٩٩٫٠٨٫١٠ ﹝﹢رخ 
ا︻﹑م   ﹏﹠﹞ ﹁﹢ق   ︀ر︑ در  ﹝︢﹋﹢ر   ️﹋︫︣  :
 ﹩﹚﹞ ︫﹞︀ره   ﹤︋ ︤دا﹡﹩   ︡﹝﹞ آ﹇︀ی  و   ︡︣د﹎
 ︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤  ︋٤٦١٠٢٠٩١٦٠
︑︣ان،︠﹫︀︋︀ن  آدرس   ﹤︋  ﹤﹫﹀︭︑  ﹏﹞  ﹩﹡︀︪﹡ و 
︀︎︡ار﹁︣د،︎﹑ک  دوم،︠﹫︀︋︀ن  ︎︀︨︡اران،︋﹢︨︐︀ن 
 .︫︡︀︋  ﹩﹞  ١٦٦٤٨٦٣١١٣  ﹩︐︧︎  ︡﹋  ١︡٣،وا
 ️︊︔ اداره  ﹋︪﹢ر  ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک   ️︊︔ ︨︀ز﹝︀ن 
︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (١٠٧٦٨٤٨)

۹۹
۱۰
۸۳
۴

 ﹤︺︨﹢︑ ︨︣ا︨︣ی   ︩︎  ️﹋︫︣ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ
آر﹝︀ن ﹎﹙︨ ️﹋︫︣ ︤︣︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٤٨٩٧٦١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٥٧٤٥٨٩٧

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋
دوم)︑︭﹞﹫﹞︀ت   ️︋﹢﹡)  ١٣٩٨٫١١٫١٦ ﹝﹢رخ 
︨﹢دوز︀ن  ︧︀ب  و  ︑︣از﹡︀﹝﹥   :  ︫︡ ا︑︀ذ   ﹏ذ
ر︨﹫︡.   ︉﹢︭︑  ﹤︋  ٩٨٫٦٫٣١﹩﹛︀﹞ ︨︀ل   ﹤︋  ﹩︐﹠﹞
 ﹤︋ ︎﹢ر   ﹩﹝﹚︪︀ور،د﹞ ﹁︣از   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞
︋︀زرس  ︻﹠﹢ان   ١٠١٠٠٢١٨٤٠٠:﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫
︋﹢ری  زاده   ﹟︧ ﹝﹞﹢د  آ﹇︀ی  و  ا︮﹙﹩ 
 ️﹝︨  ﹤︋  ٠٩٤٥٨٥٦٧٨٤﹩﹚﹞  ︡﹋)  ︀︋ آ︋︀دی 
 ﹩﹛︀﹞ ﹊︧︀ل  ﹝︡ت  ︋︣ای  ا﹜︊︡ل   ﹩﹚︻ ︋︀زرس 
﹇︡س  ا﹐﹡︐︪︀ر   ︣﹫︓﹋ روز﹡︀﹝﹥   .︡﹡︫︡ ا﹡︐︀ب 
 .︡︣د﹎  ﹟﹫﹫︺︑  ️﹋︫︣ ﹨︀ی   ﹩﹎آ درج   ️︗
️︊︔ اداره  ﹋︪﹢ر  ا﹝﹑ک   و  ا︨﹠︀د    ️︊︔ ︨︀ز﹝︀ن  
 ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (١٠٧٦٨٣٧)

۹۹
۱۰
۸۳
۳
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