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آن را دوست دارد. 
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 دوشنبه  13بهمن 1399 18جمادی الثانی 1442 1 فوریه2021  سال سی و چهارم  شماره 9457  
 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان 

مال برادر، برادری اش را 
ثابت می کند؟

 جهان  هیئت عالی رتبه سیاسی طالبان به ریاست مالعبدالغنی برادر که بنا به دعوت رسمی ایران، چند روزی 
را در تهران به ســر می برد، صبح روز گذشــته با وزیر امور خارجه کشــورمان در ســاختمان این وزارتخانه دیدار و 
گفت وگو کرد. محمدجواد ظریف در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ایده تشکیل حکومتی فراگیر با حضور 
همه اقوام و گروه های سیاســی در افغانســتان اظهار کرد: تصمیمات سیاســی نمی تواند در خلأ اتفاق بیفتد و 
تشکیل حکومت همه شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشتن ساختارها، نهادها و قوانین بنیادی 

مانند قانون اساسی شکل گیرد. اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای...

 جامعه  وقوع انقالب اسالمی ریشه در عوامل مختلفی دارد اما در 
این میان نقش و تأثیر امام خمینی)ره( به عنوان بنیان گذار انقالب قابل 
انکار نیست. ایشان با جذب سرمایه اجتماعی نه تنها در طول جریان 

انقالب بلکه در تداوم آن نقشی اساسی ایفا...

 ادب و هنــر  همــه انقالب هــای دنیــا، از وقتــی که جریــان انقالب ها و 
حضورهای مردمی در تاریخ ثبت شــده اســت، سالگردهایی داشته و 
دارنــد. بیــش از چهــار دهه از پیروزی انقالب جمهوری اســالمی ایران 

گذشته است و شاید نسل جدید از خودش...

 سیاســت  نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی روز 
گذشــته بــا ۱۵۴ رأی موافــق، ۵۴ رأی مخالــف و هفــت رأی ممتنــع از 
مجموع ۲۳۸نماینده حاضر در جلســه علنی با اولویت بررســی طرح 

شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی...

 ............ صفحه 8

13 بهمن 57 لغو قرارداد 
فروش تسلیحات آمریکا 

به ایران اعالم شد

160 فروند 
هواپیمای
 اف16...پَر!

معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی:

w امام خمینی
موفق ترین سرمایه ساز 

اجتماعی

بسته پیشنهادی قدس از کتاب هایی که با 
موضوع انقالب اسالمی منتشر شده است

 انقالب 
کلمات

با تصویب مجلس »طرح شفافیت آرا« با اولویت 
بررسی می شود 

حاال نوبت رفتن به 
اتاق شیشه ای است

روایتی مختصر 
از 10 سال تحقیر نظامی آمریکا 

توسط ایران 

»ایستادی 
به جنگ
رو در رو«
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه خرید آهن آالت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

شرح در صفحه 3
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقص�ات عموم�ی دو مرحله ای خرید کاالی زیر را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید:
خرید تعداد42 دستگاه پمپ شناور وتعداد47دستگاه الکتروموتور شناور  شهر های استان خراسان رضوی 
طبق مش�خصات فنی  به ش�ماره فراخوان  2099001446000151 کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در 
ص�ورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امض�ای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 12 /1399/11 می باشد. اطالعات 
و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13:00 روز پنجشنبه  مورخ 99/11/16

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13:00 روز پنجشنبه  99/11/30
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف 

-  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 

: 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب همان زندگی است، قدر زندگی را بدانیم((
  » فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه دو مرحله ای  خرید کاال «    

                نوبت اول

آستان قدس رضوی در نظر دارد مقداری از کاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط خود را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

متقاضی�ان جه�ت بازدی�د و دریاف�ت فرم ش�رکت در مزای�ده و برگه پیش�نهاد قیمت 
می توانند از س�اعت 9 الی 12 در تاریخ ه�ای99/11/18  الی 99/11/20  به مجتمع 
انباره�ای آس�تان ق�دس رضوی واقع در مش�هد -بل�وار چمن- چم�ن 88  مراجعه و 
حداکثر تا س�اعت 13:30 مورخ 99/11/26 نس�بت به تکمیل و تحویل برگ پیش�نهاد 
قیمت در پاکت دربس�ته به دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی س�ازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی اقدام نمایند.
 ش�ایان ذکر اس�ت ش�رکت کننده در مزایده می بایس�ت امکان ارائه سپرده یا ضمانت 
ش�رکت در مزایده را متناس�ب با مبلغ اعالمی در فرم پیش�نهاد قیمت را داشته باشد و 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده/برندگان مزایده خواهد بود.
 www.dev.razavi.ir ضمن�ا ب�ه منظور دریافت و مش�اهده متن کامل آگه�ی به س�ایت 
مراجعه نمایند. شماره تماس 32516839-051 و 32001131-051 و 05132001420

»آگهی مزایده عمومی کاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط«
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی
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) » آگهی مزایده شماره  8-37-99 « ( نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

     اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمان��کاران واج��د ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق سامانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلی��ه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

 2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : جمع آوری و انتقال مکانیزه زباله های س��کوهای 
مس��افری، محوطه، فضای بین خطوط اصلی و فرعی ایس��تگاههای مش��هد، نیش��ابور ، 
نقاب ، خط دوار و پارکینگ های قطار های مس��افری، منازل سازمانی، اماکن اداری و 

غیر اداری اداره کل راه آهن خراسان  .
 3- مهل��ت خری��د اس��ناد  مزای��ده  : ت��ا  س��اعت  13:30 روز  پنجش��نبه  م��ورخ :  
99/11/16    4- ش��ایان ذکراس��ت دریاف��ت اس��ناد و ارائه پاس��خ اس��تعالم ارزیابی 
صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و 
ش��رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باشند که قبال 

در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
    5-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واریز وج��ه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( 
ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 ب��ا  شناس��ه واری��ز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  

از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
  6- مزای��ده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات 
ارائه ش��ده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا  ساعت  15:30 روز  دوشنبه   مورخ :  99/11/27- درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
 8- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و 

منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
  9- ش��رکت کنندگان در مزایده می بایست دارای ش��رکت خدماتی باتائید صالحیت 
در کد فعالیت خدمات عمومی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. وصالحیت 
مربوط��ه را بانضم��ام گواهینامه تایی��د صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه 
اجتماع��ی )ب��ه موجب آیین نامه ایمنی ام��ور پیمانکاری" مص��وب 89/03/05  وزیر 
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی عل��ی الخص��وص م��اده 2 آن و دس��تورالعمل اجرائ��ی 
آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 97/04/26 شورای عالی حفاظت فنی(همراه 

اسناد مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نماید. 
   تذکر 1 : شرکت اشخاص حقیقی دارای مجوز بالمانع می باشد.

 تذکر 2 : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت دارای مجوزهای الزم از شهرداری 
و سازمان مپ)پسماند( باشند. 

 10- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 11:30 سه شنبه  مورخ :  99/11/28   .
 11-ن��وع و مبلغ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : مبلغ 81.723.300  
) هش��تاد و یک میلیون و هفتصد و بیس��ت و س��ه هزار و س��یصد(  ریال  مطابق با 
تضامی��ن معتب��ر من��درج در آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی موض��وع مصوبه 
ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئ��ت محترم وزیران ، در صورت 
واری��ز نق��د ش��ماره حس��اب  IR 290100004001064006372624  با شناس��ه واریز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد . 
 تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
 12- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

 13- هزینه کارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 26.000.000  ) بیس��ت و ش��ش 
میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .

 14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

س
/ 9
91
14
97

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.

فراخوان مناقصه )نوبت دوم (شماره س – 99 - 42 ) عمومی/ یک مرحله ای ( )87290041(
منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد خدمات  موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد 

شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه ، بترتیب زیر اقدام نمایند .
1( موضوع مناقصه: " اورهال تجهیزات ثابت مکانیکی ایستگاه های تقویت فشار گاز منطقه 5 عملیات انتقال گاز"

2( نام و نشانی مناقصه گذار:  
شیراز _ بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد( _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  _ امور پیمانها

3( مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : عبارتس��ت از مبلغ  672.000.000 ) شش��صد وهفتاد ودو میلیون( ریال که مناقصه گر می بایست براساس 
تصویب نامه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت وزیران نس��بت به تهیه آن اقدام نموده، تصویر آن را در سامانه بارگذاری نموده و 

نسخه اصل آن را نیز در پاکت الف بصورت فیزیکی به کارفرما تسلیم نماید.
4( نحوه دریافت اسناد مناقصه ، فرم ها ، مدارک ارزیابی کیفی ، عودت ، تحویل ، بازگشایی فرمها و مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصه گران: 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزمست 
مناقص��ه گ��ران درص��ورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��اء الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند.
4-1 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( روز یکشنبه مورخ  1399/11/12 می باشد.

4-2- شایان ذکر است مناقصه گرانی مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند که دارای گواهی ها/ مستندات زیر باشند و تصویر این مدارک را ممهور 
به مهر و امضاء نفرات مجاز شرکت کرده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

* گواهی صالحیت معتبر پایه پنج در رشته های تاسیسات وتجهیزات یا نفت وگاز از سازمان برنامه و بودجه
* گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مستندات کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
5( آخرین مهلت دریافت )دانلود( اسناد مناقصه ، فرمها و مدارک ارزیابی کیفی ساعت 16 روز شنبه  مورخ 1399/11/18

6( آخرین مهلت بارگذاری/ عودت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت و فرمها و مدارک ارزیابی کیفی ساعت  16 روز شنبه مورخ 1399/12/02
7( گش��ایش پیش��نهادها : ساعت 10  روز یکشنبه مورخ 12/17/ 1399 در سالن ش��هید دوران اداره مرکزی شیراز می باشد و در صورت تغییر مراتب طی 

اطالعیه حین برگزاری مناقصه به مناقصه گران اطالع رسانی می گردد.
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روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

ظریف در دیدار هیئت سیاسی طالبان خواستار به پایان 
رسیدن دردها و مشکالت مردم افغانستان شد 

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا رضاخواه

جــو بایــدن، رئیس جمهــور جدید آمریکا قرار اســت امروز در جریان یک ســخنرانی ســرفصل های اصلی 
سیاست خارجی عصر پساترامپ واشنگتن را ترسیم کند. بر اساس گزارشی که شبکه ان بی سی منتشر 
کرده است این سخنرانی در جریان بازدید از پیش اعالم شده رئیس جمهور آمریکا از وزارت امور خارجه 

انجام می شود. هر چند در فضای رسانه ای کشور ما در جریان...

روی دیگر سکه 
تیم سیاست خارجی آمریکا
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wحضور رهبر معظم انقالب درمرقد امام خمینی
وگلزار شهدای انقالب اسالمی

یاد امام و شهدا

 

آقاهمه را 
دوست دارد

یک تجربه متفاوت امام رضایی با اعضای 
مؤسسه شمس در مرکز »مادر و کودک« تهران
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 آســتان  اینجــا انتهــای پــارک شــهدای گمنــام اســت. انتهای 
خیابان کمالیان. جایی حوالی میدان خراسان در ابتدای خیابان 
خاوران. اینجا پناهگاهی است برای زنانی که یک بار به آخر خط 

رسیدند و حاال اینجا هستند...



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

یاد امام و شهدا   همزمان با آغاز ایام اهلل دهه فجر و در آستانه چهل ودومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در نخستین ساعات روز گذشته در مرقد بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 
حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر انقالب همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، علوّ درجات 

آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسالم و ایران درود فرستادند.

مجلس  نمایندگان  عباسی    ســاحــل   
شــــورای اســامــی در جــلــســه عــلــنــی روز 
گذشته با ۱۵۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف 
و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸نماینده 
حاضر در جلسه علنی با اولویت بررسی 
طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن 
به  آرا  شفافیت  کــردنــد.  موافقت  علنی 
عنوان یک مطالبه مردمی یکی از مسائل 
ابتدای  از  یازدهم  مجلس  که  بود  مهمی 
آغاز به کار خود به آن پرداخت و رئیس 
مجلس شورای اسامی هم به طور جدی 
رأی  مـــی رود  انتظار  حــال  ــود،  ب آن  پیگیر 
عملیاتی  و  طــرح  ایــن  تصویب  به  موافق 

شدن این موضوع منتهی شود. 

شفافیت الزمه یک مجلس انقالبی»
عضو  و  مجلس  نماینده  ــادری،  ــ ق جعفر 
محاسبات  و  بــودجــه  بــرنــامــه،  کمیسیون 
درباره اهمیت کلید زدن و تصویب چنین 
از  یکی  گفت:  قــدس  خبرنگار  به  طرحی 
مــواردی که پس از چهل ودومین سالگرد 
ــیــروزی انــقــاب اســامــی بــایــد بــه شدت  پ
مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد، این است 
که  کلیات نظام جمهوری اسامی باید به 
سمت شفافیت پیش برود، به این معنا که 
اگر قرار است حرکتی در زمینه شفافیت 
آغاز شود، این موضوع باید از مجلس کلید 

زده شده و به ارکان نظام تسری یابد.
وی دراین باره افزود: یک مجلس توانمند 
و  جرئت  بــا  نمایندگان  حضور  نیازمند 
جسارتی است که با مردم در بیان و گفتار 
نداشته  تناقضی  هــیــچ  خـــود  وعــمــلــکــرد 
بــاشــنــد، نــمــایــنــدگــانــی کـــه بـــا صــراحــت، 
و اعام نقطه نظرات  بیان نظرات  جرئت 

ــه بــاشــنــد.  و دیـــدگـــاه هـــای خـــود را داشــت
ــه یــک مــجــلــس انــقــابــی  ــ شــفــافــیــت الزم
است، مردم اعتماد خود را به نماینده ای 
حــرف  دو  صــحــن  و  کــمــیــســیــون  در  کـــه 

متفاوت می زنند، از دست می دهند. 
نماینده مردم شیراز در خانه ملت با بیان 
نظر  از  با شفافیت  نماینده شجاع  اینکه 
خود دفاع می کند، خاطر نشان کرد: حتی 
اگر برای نماینده معذوریتی پیش بیاید اعم 
از سیاسی یا جناحی، هیچ موضوعی نباید 
جای قولی که وکیل مردم به آن ها داده را 
بگیرد و نماینده را تحت تأثیر قرار دهد از 
این جهت هیچ معذوریتی برای دو رنگی 
هیچ  و  ماند  نمی  باقی  نمایندگان  بـــرای 
داشته  متناقضی  آرای  نباید  نماینده ای 
که  مجلسی  نماینده  زیبنده  بلکه  باشد، 
دفــاع  دارد،  اســامــی  و  انــقــابــی  عــنــوان 

جسورانه از نظر ودیدگاه خود است.
جــعــفــر قــــادری دربـــــاره ویــژگــی هــای طــرح 
مجلس  پیشنهادی  طــرح  در  کــرد:  عنوان 
عنوان شده که در مــواردی که نیاز نباشد 
رأی  که  کنند  تقاضا  می توانند  نمایندگان 
نمایندگان  رأی  به  نیازی  اینکه  یا  ندهند 
وجـــــود نـــداشـــتـــه بـــاشـــد، امــــا در ســایــر 
مــوضــوعــات درخــصــوص طــرح هــا و لوایح 
می شود،  مطرح  مجلس  در  که  مختلفی 
نمایندگان  نظر  و  رأی  که  نــدارد  اشکالی 
شناسایی  و  مطالعه  قــابــل  قــانــون  تــوســط 
باشد و مردم از عملکرد نمایندگان اطاع 
و اشراف کامل داشته باشند، این موضوع 
به  نــظــام هــم  ــان  ــ ارک کمک می کند ســایــر 
سمت شفاف سازی حرکت کند. قطعاً اگر 
فعالیت  مختلف  مسئولیت های  در  همه 
میان  در  ودوگانگی  باشند  داشته  شفافی 

نباشد، بسیاری از چالش های جامعه حل 
و فصل می شود و بسیاری از هزینه هایی 
از  می شود  تحمیل  نظام  و  انقاب  به  که 
بین می رود. جعفر قادری در پایان افزود: 
بسیاری  مسئوالن خسارات  دوگانگی های 
به کلیت نظام و انقاب اسامی وارد کرده 
اســت و ایــن موضوع منجر شــده افــرادی 
اهل  کــه  بمانند  بــاقــی  قـــدرت  صحنه  در 
نقش بــازی کــردن باشند، نه افــراد دلسوز 
باید  اکنون  هم  از  بنابراین  متخصص،  و 
به شکل دیگری عمل کنیم و شفافیت را 
سرلوحه همه فعالیت های خود قرار دهیم. 

اهمیت حضور نمایندگان در اتاق شیشه ای»
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل 
از  یکی  گــفــت:  بـــاره  درایـــن  نیز  سیاسی 
ــی رفــتــار نــمــایــنــدگــان  ــابـ مــؤلــفــه هــای ارزیـ
پیگیری  مــســئــول  کــه  مـــردم  ــه  ب تعهد  و 
مطالبات مردم در مجلس هستند، حضور 
نمایندگان در اتاق شیشه ای است؛ به این 
نمایندگان  ــردار  ک و  رفتار  مــردم  که  معنا 
زمانی  کنند.  ارزیــابــی  نــزدیــک  از  را  خــود 

آرا و  کــه  ایــجــاد مــی شــود  اتــاق شیشه ای 
گفتار نمایندگان شفاف باشد؛ یعنی بین 
گفته های نمایندگان در حوزه انتخاباتی و 
باشد  نداشته  تفاوتی وجود  کمیسیون ها 
باور  را  خــود  نمایندگان  عملکرد  مــردم  و 

داشته باشند.
وی درادامــه خاطر نشان کرد: با شفافیت 
مجلس  به  افکارعمومی  نمایندگان  آرای 
این موضوع  اینکه  اعتماد می کند، ضمن 
مــنــجــر بــه عــمــلــکــرد شــفــاف مــســئــوالن و 
نمایندگان می شود؛ بنابراین هر گونه پنهان 
از بین  گــری هــای سیاسی  یــا البــی  ــاری  کـ
می رود. کنعانی مقدم در پایان تصریح کرد: 
نمایندگان با شفافیت می توانند دین خود 
با شفافیت است  و  کنند  ادا  مــردم  به  را 
یا  البی های سیاسی  وخم های  پیچ  در  که 
اقتصادی از کنار مطالبات مردم به سادگی 
بنابراین به دلیل وعده ای  عبور نمی کنند؛ 
که به مــردم دادنــد انتظار مــی رود مجلس 
خرج  به  کوتاهی  کمترین  موضوع  درایــن 
از یک  انقابی  تا شاهد عملکردی  ندهد 

مجلس انقابی باشیم.

با تصویب مجلس »طرح شفافیت آرا« با اولویت بررسی می شود

حاال نوبت رفتن به 
اتاق شیشه ای است

سرلشکر سالمی: 

از برجام واقعاً بی نیاز شده ایم
فــرمــانــده کــل سپاه گفت: امـــروز بــه نقطه ای 
رسیده ایم که از برجام واقعاً بی نیاز شده ایم، 
بر  رفــع تحریم،  از  نیازی  ایــم که بی  فهمیده 
گـــزارش باشگاه  اولــویــت دارد. به  رفــع تحریم 
ســردار سرلشکر حسین سامی  خبرنگاران، 
در آیین اعــام آغــاز رزمــایــش بیت المقدس 
گردان های بسیج، با تأکید بر اینکه ما همه لوازم 
بزرگ بودن را داریم، تصریح کرد: ما چون برای 
غلبه به دشمنان بزرگ آرایش گرفته ایم به همان 
نسبت قــدرت ســازی می کنیم، دشمن بزرگ 
عامل رشد و پیشرفت ما است؛ همان طور که 

غلبه بر شیطان عامل رشد انسان است.

اعتراض ایران به ترکیش ایر 
بابت اقدام اخیر خلبان

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره 
علت ننشستن هواپیمای ترکیش ایر در فرودگاه 
امام خمینی )ره( در بامداد روز شنبه و ایجاد 
سازمان  از  گفت:  اتفاق  ایــن  از  پس  حواشی 
ترکیش ایر  از شرکت  تا  هواپیمایی خواسته ام 
بازخواست کند. به گزارش مهر، محمد اسامی 
بیان کرد: شرایط خاصی حاکم نبود و هواپیما 
از  پس  که  همان گونه  بنشیند؛  می توانست 
آن، ایــران ایــر در فرودگاه نشست داشــت ولی 
ترکیش ایر بازگشت غیرعادی داشته است. به 

گفته وی، هیچ حالت غیرعادی نبوده است. 

آیت اهلل نظری خادم الشریعه 
دعوت حق را لبیک گفت

آیت هللا عبدهللا نظری خادم الشریعه، عالم 
بیماری در یکی  به دلیل  که  پارسا  و  مجاهد 
از بیمارستان های تهران بستری بود، در سن 
۸۸سالگی دعوت حق را لبیک گفت. به گزارش 
تسنیم، آیت هللا نظری خادم الشریعه یار دیرین 
امام و رهبری و از مبارزان صدیق نهضت انقاب 
راه  را در  با برکت خــود  بــود که عمر  اسامی 
اعتای دین، انقاب، نظام اسامی و خدمت به 

مردم صرف کرد.

آقای وزیر! از بچه هایی که دیگر نمی توانند حتی یک تخم مرغ به عنوان شام س
بخورند خجالت بکش. به قول ارسطوی پایتخت:  این قدر نگید من نبودم دستم 

بود تقصیر آستینم بود. 9910000967
ما در سال ۱۴۰۰ بودجه کامل رتبه بندی را می خواهیم. 9940000807س
الیحه رتبه بندی معلمان پس از ۹ سال همچنان باتکلیف و در پیچ و تاب س

اداری هیئت دولت است. انصافاً حق معلمان، این سربازان دوران کرونا این 
همه بی توجهی دولت نیست. ما جامعه شریف معلمان استدعا داریم در 
تصویب الیحه رتبه بندی معلمان قبل از اتمام بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ تعجیل 

و تسریع فرمایید. 9110000136

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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یادداشت

 حسین کنعانی مقدم تحلیلگر حوزه سیاسی

روایتی مختصر از 10 سال تحقیر نظامی آمریکا توسط ایران 

»ایستادی 
به جنگ رو در رو«

 امید ادیب   استقالل در همه ابعاد به ویژه در بعد نظامی خود یکی از مهم ترین ارکان انقالب اسالمی بود. به همین دلیل 
به محض فارغ شدن جمهوری اسالمی از جنگ داخلی و جنگ تحمیلی حزب بعث، به بومی سازی قوای نظامی خود 
پرداخته و با رشد خیره کننده ای اکنون پس از 4 دهه به یکی از قدرت های نظامی منطقه تبدیل شده و در برخی حوزه ها 
در سطح دنیا پیشتاز است. اما تولید سالح های بومی و رزمایش های عمومی تنها نقطه مهم نیروهای نظامی ایران نبوده و 
ایران بارها این توانمندی را در عرصه عمل به رخ دشمن اصلی خود یعنی آمریکا کشیده است. در سالگرد چهل و دومین 
سال پیروزی انقالب اسالمی در گزارشی به مهم ترین تنش های نظامی آمریکا و ایران در 10 سال اخیر پرداخته ایم. برخی از 
تقابل های نظامی مورد اشاره در این گزارش، توسط ابرقدرت های نظامی دنیا مانند روسیه و چین انجام شده و تعدادی نیز 

مانند موشکباران پایگاه عین االسد منحصراً در اختیار ایران هستند. 

تحلیلی بر اظهارات ضد ایرانی مکرون
سیاست فرانسه در رابطه با جمهوری اسامی ایران، از ابتدا رویکردی مزورانه و 
دو پهلو بوده است. پاریس در گفت و گوهای برجامی روزی نقش پلیس خوب را 
بازی کرده و روزی دیگر در نقش پلیس بد و با ادعای مقابله با تهدید هسته ای 
ایران زیر میز مذاکره زده است. این رویکرد مقامات الیزه امروز هم تداوم دارد. بر 
این اساس در آخرین مورد از حمات لفظی پی در پی مقامات فرانسوی علیه 
کشورمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور سرزمین خروس ها خواهان وارد کردن 
عربستان سعودی به روند مذاکرات احتمالی با ایران درباره اعاده توافق هسته ای 
۲۰۱۵ شده است.  همان گونه که گفته شد هر چند رویکرد ضد ایرانی پاریس 
بی سابقه نیست، اما اظهارات اخیر مکرون در چند بعد قابل توجه به نظر می رسد. 
نخستین بعد به اهمیت روشن شدن تقسیم کار دو سوی آتانتیک برای فشار 
بر جمهوری اسامی باز می گردد. حقیقت آن است که پس از شکست سیاست 
فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسامی، جو بایدن با هدف بهبود 
وجهه جهانی ایاالت متحده حداقل در ظاهر مدعی کنار گذاشتن این تقابل است. 
با این وجود در تقسیم کار پشت پرده اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه که تا اینجای 
کار جز وعده و وعید هیچ اقدامی در جهت برآورده کردن منافع برجامی ایران انجام 
نــداده، حال پرچم اقدام های ضد ایرانی غرب را به دست گرفته و به آتش بیار 
معرکه تبدیل شده است. می گویند »یکی را تو ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا 
را می گرفت«؛ این مثل  شرح حالی بر فرانسه این روزهاست. اروپا و فرانسه به 
جمهوری اسامی بدهکار هستند و حال پاریس به جای شرط گذاری برای تهران 

بهتر است به سوی انجام تعهدات خود حرکت کند. 
دلیل دیگر مطرح شــدن این گونه اظــهــارات از زبــان مکرون به منفعت طلبی 
پاریسی ها باز می گردد. با وجود همه اقدام های ضد انسانی آل سعود اما ریاض که 
گاو شیرده دونالد ترامپ لقب گرفته بود با دادن باج های کان توانست دولت سابق 
آمریکا را با خود همراه سازد. با این حال بسیاری از تحلیلگران اذعان دارند که با 
روی کار آمدن بایدن روابط میان واشنگتن و ریاض شکرآب شده و آل سعود دیگر 
بچه لوس آمریکا نخواهد بود. همین موضوع سبب شده پاریس که در ماجرای 
برجام و ورود سریع به بازار ایران منفعت طلبی خود را آشکار کرد، اکنون هم با 
کیسه دوختن برای دالرهای سعودی و در خوش رقصی برای ریاض این یاوه گویی ها 
را علیه کشورمان تکرار کند.  اما عامل سومی هم وجود دارد که به طرف سعودی 
باز می گردد. ریاض این روزها در حوزه داخلی و خارجی با بحران های بسیاری 
دست به گریبان است. جنگ 6 ساله یمن، رسوایی قتل جمال خاشقچی، مسائل 
حقوق بشری و ماجراجویی های منطقه ای ریاض همه به عاملی در افزایش تنش 
دولت جدید آمریکا با حاکمان آل سعود تبدیل شده است؛ تا جایی که برخی 
حتی احتمال حمایت بایدن از محمد بن نایف ولیعهد معزول در مقابل محمد بن 
سلمان را بعید ندانسته اند. سعودی که در همه جبهه ها خود را در مقابل ایران 
بازنده می بیند در فراری رو به جلو و اتهام زنی به کشورمان از زبان مقامات فرانسوی 

تاش دارد از این شکست ها شانه خالی کند. 

  تبدیل » RQ170 « به »سیمرغ ایرانی« 

   شکار عقاب با »سوم خرداد«  

    صدور نفتکش های حامل بنزین به ونزوئال     

  بازداشت نظامیان متجاوز آمریکایی در خلیج فارس

  موشک هایی برای ضربات مغزی مالیم!  

RQ170 گران ترین پهپاد رادارگریز وقت آمریکا که بارها در افغانستان 
عملیات انجام داده بود، در حین جاسوسی توسط نیروهای سپاه هک و 
به زمین نشانده شد. تا زمان مهندسی معکوس این پهپاد، اوباما بارها 
خواستار استرداد آن شد، اما طبیعتاً غنیمت جنگی را پس نمی دهند! 

پهپادهای سری »سیمرغ« نمونه کامل ایرانی RQ170 است.

تصور اینکه سامانه بومی پدافند ایران، پهپاد غول پیکر آمریکا را در 
رادارهای خود ببیند و جرئت زدن آن را داشته باشد، در بین دوستان 
جمهوری اسالمی هم با تردید روبه رو بود. اما »گلوبال هاوک« متجاوز 

شکار شد تا الشه آن به منظر جهانیان گذاشته شده و موازنه قدرت در 
منطقه بعد از این حادثه به کلی تغییر پیدا کند. 

نفتکش های ایرانی باوجود تهدیدهای نظامی آمریکا با 
جی.پی.اس روشن به سمت ونزوئال حرکت کرده و به 

نمادی از ایستادگی در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا 
تبدیل شدند. ایران پس از این واقعه 3 نفتکش دیگر نیز 

به ونزوئال اعزام کرد.

تصاویر نظامیان زانوزده آمریکایی و اشک های آنان، 
قوی ترین ارتش جهان را وارد دوران تازه ای کرد. پس 

از محرز شدن ورود غیر عمدی آمریکایی ها به آب های 
ایران و عذر خواهی رسمی آمریکا، نظامیان این کشور در 

آب های بین المللی رهاسازی شدند.

حمله انتقام جویانه سپاه به پایگاه های آمریکایی عین االسد و حریر نخستین 
حمله رسمی به خاک آمریکا در طول 75 سال بعد از جنگ جهانی دوم بود. 
هدف از عملیات نابودسازی اتاق فرماندهی عملیات های آمریکا در خاورمیانه 
بود. حمله به عین االسد در حالی بود که ترامپ تهدید کرده بود در صورت 
واکنش ایران 52 نقطه ایران را می زند، اما بعداً این تهدید را فراموش کرد! 

13

9

109

دی 1394

آذر 1390

خرداد 1398

دی 1398

خرداد 1399

13 موشک قیام و فاتح  
شلیک شد

109 مجروح در آمریکا 
نشان جانبازی گرفتند

9 سورتی پرواز برای انتقال 
تلفات احتمالی به اردن و 

اسرائیل انجام شد

برخی فاکتورهای نظامی دکترین 
نامتقارن ایران برای مهار نیروی 

تروریستی سنتکام آمریکا 

پیروزی های ایران 
در جنگ های نیابتی با آمریکا

مهمترین محورهای ارزیابی مؤسسه آمریکایی 
GFP از نیروهای نظامی ایران چه بود؟ 

انهدام دولت تروریستی داعش 
در عراق و سوریه

قرار گرفتن جزو هفت کشور موشکی دنیا

فلج کردن ناوهای آمریکا در منطقه 
با استفاده از راهبرد ناامن سازی 

اقیانوس هند و استفاده از موشک های 
بالستیک برای هدف قرار دادن ناوهای 

حاضر در آب های آزاد 

ابتکار عمل در امنیت دریایی با 
تکثیر قایق های تندروی سپاه و 

رسیدن به سرعت منحصر به فرد 
90 نات بر ساعت که در دنیا بی 

نظیر است 

ناامن سازی منطقه برای 
نیروهای زمینی آمریکا با 

استفاده از ظرفیت گروه های 
تازه تأسیس مقاومت  

حجم باالی رگبار آتش اعم 
از موشکی و راکتی به میزان 
حداقل400 راکت در 20 ثانیه

ایران با وجود تحریم های 
گسترده، ابرقدرت پهپادی 

جهان است

قرار گرفتن جزو دو کشور سازنده 
اژدر های حباب ساز

قرار گرفتن جزو پنج کشور سازنده 
زیر دریایی دنیا

قرار گرفتن ارتش ایران در رتبه 
چهاردهمین قدرت نظامی دنیا 

بدون در نظر گرفتن سپاه پاسداران

ناامن سازی منطقه برای آمریکا 
با استفاده از محور مقاومت

جنگ 33 روزه لبنان

جنگ 22 روزه در غزه
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نواخته شدن نقاره های حرم مطهر رضوی در سالگرد لحظه ورود امام خمینی)ره( به کشور   همزمان با سالگرد لحظه تاریخی ورود امام خمینی)ره( به میهن اسالمی و آغاز چهل و دومین 
سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی، نوای نقاره های حرم مطهر رضوی طنین انداز شد.این آیین معنوی صبح 12 بهمن ماه ساعت 30 : 9 همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی)ره( به میهن اسالمی در سال 57، 

توسط خادمان بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( برگزار و به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از شبکه های مختلف رسانه ملی پخش شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 اعالم برنامه های تبلیغی حرم مطهر رضوی

 در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

دهه فجر در حرم مطهر چه خبر است؟ 
ــه مــنــاســبــت چــهــل و دومــیــن  بـ
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
حضرت  والدت  بــا  آن  تــقــارن  و 
فـــاطـــمـــه زهــــــــــرا)س(، مــعــاونــت 
قدس  آستان  اسالمی  تبلیغات 
رضوی ویژه برنامه های فرهنگی و 
تبلیغی متعددی را برای ارائه به 
زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 

تدارک دیده است.
این  ویژه برنامه های  از  یکی  انقالب«  وقــت  »بــه  آستان نیوز،  گــزارش  به 
روزهاست که از 12 تا 22 بهمن ماه، هر شب در رواق امام خمینی)ره( و 
ایوان مقصوره حرم مطهر برگزار می شود. محور اصلی این برنامه، تبیین 
بیانیه گام دوم انقالب است که در قالب سخنرانی وعاظ و کارشناسان به 

زائران ارائه خواهد شد.

نشست های پرسمان دینی با موضوع »افول آمریکا«»
از دیگر برنامه های تبلیغی حرم مطهر در این دهه، می توان به برگزاری 
سلسله جلسات پرسمان دینی با موضوع »افول آمریکا« اشاره کرد که 
وحید یامین پور و سیدمحمد مرندی کارشناس مجری آن خواهند بود و 
از جمله میهمانان این برنامه می توان به احمد رهدار، علی ذوعلم، حسن 
شهریار  اسالملو،  محمدرضا  عبدالملکی،  حجت هللا  ازغــدی،  رحیم پور 

بحرانی، نادر طالب زاده و مجید شاه حسینی اشاره کرد.
نرم جمهوری اسالمی«،  »قــدرت  بین ملت ها«،  آمریکا در  »چهره منفور 
آمریکا«،  در  آزادی  و  »دموکراسی  آمریکا«،  در  حاکمیت  و  دین  »تقابل 
اجتماعی  »معضالت  ــران«،  ای اقتصاد  با  آن  مقایسه  و  آمریکا  »اقتصاد 
با  تقابل  »عرصه های  آمریکا«،  جهانی سازی  در  »بــحــران  آمریکا«،  در 
نظام استکبار«، »حقوق اجتماعی-سیاسی سیاه و سفید در آمریکا« و 
»آمریکا، مستعمره صهیونیست« از مهم ترین موضوعات این نشست ها 
خواهد بود.همچنین این سلسله نشست ها همه روزه در دهه فجر در 

رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی ساعت 15 برگزار می شود.

طنین »آوای انقالب« و »گلدسته های رضوی«»
از جمله برنامه های هنری معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
در دهه مبارک فجر نیز باید به برگزاری نخستین جشنواره سرود حرم 
با نام »آوای انقالب« و همچنین نخستین جشنواره مکبری حرم با نام 
»گلدسته های رضوی« اشاره کرد.این برنامه ها که ویژه نوجوانان است با 
همکاری اداره کل آموزش و پرورش و مرکز رسیدگی به امور و با هدف 
تقویت روحیه انقالبی و انگیزه های حماسی این گروه سنی برگزار خواهد 
آواها و  انقالب«، 30 گروه سرود نوجوان  شد. در قالب جشنواره »آوای 
سروده های انقالبی خود را به زائران حضرت رضا)ع( تقدیم خواهند کرد.

»همسفر تا بهشت« برای زوج های جوان»
ویژه برنامه »همسفر تا بهشت« نیز در دهه فجر میزبان زوج های جوانی 
است که به مدت سه روز میهمان ویژه حضرت رضا)ع( خواهند بود و در 
برنامه هایی که توسط آستان قدس رضوی برای آن ها تدارک دیده شده، 
شرکت خواهند کرد. این برنامه در روزهای 14، 15 و 16 بهمن ماه در رواق 

شیخ طوسی حرم مطهر برگزار می شود.

ختم قرآن به نیابت از شهدای انقالب»
اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی هم در این روزها ویژه برنامه هایی را 
پیش بینی کرده که از آن جمله می توان به برنامه قرآنی »طلوع قرآن« اشاره 
کرد که همه روزه پس از اقامه نماز صبح در رواق امام خمینی)ره( برگزار 
می شود.»کرسی تالوت رضوی در جوار عترت« و محفل قرآنی »ام ابیها« 
ویژه بانوان، مسابقات قرآنی »والفجر«، »از قرآن بپرس«، »در محضر قرآن« و 
»ریحانه النبی«، برپایی کارگاه های هنری خوشنویسی، نقاشی، تذهیب و معرق، 
برگزاری نشست های قرآنی در فضای مجازی و همچنین ختم قرآن به نیابت 
از شهدای انقالب از دیگر برنامه های قرآنی حرم مطهر در دهه فجر است.

برنامه های تبلیغی ویژه زائران غیرایرانی»
در دهه مبارک فجر، برای زائران غیرایرانی حرم مطهر نیز برنامه هایی به 
زبان های اردو، عربی، انگلیسی و آذری پیش بینی شده است.»به سبک 
روح هللا« عنوان ویژه برنامه گفت وگومحوری است که به همت مدیریت امور 
زائران غیرایرانی و با حضور استادان مطرح بین المللی اردوزبان تدارک دیده 
شده و از بستر فضای مجازی، شبکه های سراسری قرآن، افق و شبکه های 
جهانی والیت و هدایت پخش می شود.»تأثیرات انقالب اسالمی«، »امام 
خمینی)ره( و نقش رهبری در اســالم«، »سیره سیاسی و اجتماعی ائمه 
این  موضوعات  جمله  از  اسالمی«  انقالب  پیروزی  »ثمرات  و  اطــهــار)ع(« 
ویژه برنامه است. تدارک و پخش برنامه هایی به زبان های عربی، انگلیسی 
و آذری در قالب سخنرانی، بیان احکام، زیارت، وبینار و مداحی نیز از دیگر 
اقدام های مدیریت امور زائران غیرایرانی در دهه فجر انقالب اسالمی است.

به نیت ظهور»
محمد نــوری زاده، مؤسس خیریه شمیم مهر 
سبحان)شمس( وابسته به کانون های خدمت 
رضوی استان تهران حاال 9 هفته ای می شود 
چهارشنبه  هر  در  همدلش  همراهان  با  که 
مهربانی،  ــام  امـ از  نیابت  بــه  رضــایــی،  ــام  امـ
اطعام  را  تــهــران  کم بضاعت  مناطق  ــردم  مـ
او  بــرای  گذشت،  که  چهارشنبه ای  می کند. 
فراموش نشدنی  شمس،  خیریه  اعــضــای  و 
زنان  و  کارتن خواب ها  که  بــود. چهارشنبه ای 
آسیب دیده اجتماعی، میهمان این خیریه و 
نگاه مهربان امام هشتم)ع( شدند. نوری زاده 
در این باره می گوید: »این هفته می خواهیم 
تقسیم  نیازمندان  بین  آبگوشت  وعــده   200
کنیم. 140 وعده از این غذا پنج نفره و برای 
خانواده های محله و زنان بی خانمان ساكن در 
مركز مادر و كودك است. این زنان بی خانمان 
و آسیب دیده از اعتیاد و یا ترك كرده همراه 
می كنند.  زنــدگــی  مرکز  ایــن  در  كودكانشان 
تعدادی هم خانواده هستند كه همسرانشان 
زندانی اند و این ها به اجبار ساکن خانه مادر و 
کودک شده اند. ما آمار خانوارهای کم بضاعت 
این محل را هم که میهمان امروزمان هستند، 
مختلف  مــنــاســبــت هــای  در  چـــون  ــم.  ــ ــ داری
سبدهای غذایی ، میوه، لباس و نوشت افزار به 

ــای مــســتــمــنــد  ــ ــ ــواده ه ــ ــ ــان ــ خــ
اهــدا می كنیم. دلیل  محالت 
بــســتــه بــنــدی هــای پــنــج نــفــره 
غذا این است که با توجه به 
خانوارهای  جمعیت  متوسط 
ایـــن مــنــاطــق، هــر خـــانـــواده را 
نظر  در  عضو  پنج  با  حداقل 
گرفته ایم. 60 وعده را هم برای 
بی خانمانی  کــارتــن خــواب   60
می بریم كه در حاشیه شهر و 

محدوده ای كه این هفته برنامه داشتیم زندگی 
می كنند «. 

بر پایه گفته نوری زاده هر هفته 10 الی 15 نفر 
از اعضای اصلی مؤسسه و سه الی هشت 
این  در  محالت  در  مستقر  همیاران  از  نفر 
برنامه مشاركت می كنند. او که توفیق ادای 
ایــن نــذری را تنها از لطف خداوند متعال و 
عنایت امام رضا)ع( می داند، غذاها را به نیت 
سالمتی و تعجیل در ظهور امام زمان)عج( در 
سفره های نیازمندان تقسیم می کند. نام امام 
زمان)عج( که می آید، چشم ها بارانی می شود. 
به  رو  حــاال اعضای مؤسسه شمس همگی 
قبله می ایستند، دست ادب به سینه می زنند 
و همراه با دود اسپندی که فضا را معنوی کرده 
اســت، دعــای فرج را زمزمه می کنند: »اللهم 

کن لولیک الحجه بن الحسن 
العسکری)ع(...«.  

حواستان به ما باشد»
خانم دربهشتی، عضو خیریه 
شمیم مــهــر ســبــحــان اســت. 
تمام  ــودش  خـ گفته  طبق  او 
ــول هــفــتــه لــحــظــه شــمــاری  طــ
چهارشنبه  ببیند  تــا  می کند 
ــت کجا  اسـ ــرار  ــ ق بــعــد  هفته 
بروند. این بانوی نیکوکار معتقد است: »همه 
و  شخصی  خانوادگی،  وظیفه  نسبت  به  ما 
و  داریــم  متعددی  مسئولیت های  اجتماعی 
کمتر پیش می آید زمان خالی داشته باشیم 
اما وقتی صحبت از کار خیریه می شود همه 
اولویت ها کنار می رود و تنها چیزی که اهمیت 
پیدا می کند، حضور و انجام وظیفه تا دقیقه 
آخر است. شاید به نظر کار ساده ای بیاید اما 
همین که ما جای ثابتی نداریم و هر هفته 
بسته بندی و توزیع را در یک محل متفاوت و 
جدید باید برنامه ریزی کنیم کار سختی است. 
اینکه کلی دغدغه تهیه وسایل،  حاال بماند 
جابه جایی آن ها و بقیه موارد را داریم. خالصه 
ما  و دغدغه های  روزهـــای هفته  اینکه همه 

یک طرف، اتفاق بزرگی که چهارشنبه ها رقم 
می خورد هم یک طرف است. ما در حقیقت 
از همان ابتدای کار با امــام رضــا)ع( معامله 
کردیم. گفتیم آقا ما برای رضایت قلبی شما 
در دنیا تمام تالش خود را بــرای خوشحالی 
و سیر شدن یک جمع حتی بــرای یک روز 
می کنیم، شما هم در دنیا و آخرت حواستان 

به ما باشد«. 

حال خوب»
رهام کاظمی از اعضای خیریه شمس است. 
پرانرژی و پرتکاپو. »ما می گوییم هر هفته به 
امام  آن چهارشنبه  و  اســت  آخــرش خــوش 
بــه لطف و عنایت امــام  رضــایــی اســت کــه 
و  رقم می زنیم. کل هفته می دویم  رضــا)ع( 
این  به  دلخوشیمان  تمام  و  می کنیم  تالش 
آخر هفته است. از همین یک روز آن قدر 
دیــگــر هم  یــک هفته  کــه  ــرژی می گیریم  انـ
در  قدر  آن  حالمان  کنیم.  تالش  می توانیم 
جمع دوستان خیریه شمس و مرشد خوب 
می شود که به بقیه هم این حس خوب را 
محل  یــک  در  هفته  هــر  می کنیم.  منتقل 
می کنیم.  کسب  نــابــی  تــجــربــه هــای  جــدیــد 
کار  کــودکــان  مــدرســه  میهمان  پیش  هفته 

بــازی  کلی  بچه ها  بــا  بــودیــم.  محله شــوش 
با دادن هدیه دلشان  و  و خندیدیم  کردیم 
را شاد کردیم. آخر هم با نذری کاری کردیم 
خانواده هایشان  و  بروند  خانه  به  پر  دست 
چهارشنبه های  برنامه  در  شوند.  خوشحال 
محله  یک  خــانــواده هــای  هفته  هر  خیریه، 
رضـــا)ع(  امـــام  نـــذری  میهمان  فقیرنشین 
واقــعــاً  و  نیست  کمی  اتــفــاق  ــن  ای هستند. 
ارزشمند است. همه ما در خیریه شمس و 
دوستان مرشد تالشمان را می کنیم اگر قرار 
است یک روز بین کارتن خواب های شهر ری، 
درگیرشده های اعتیاد محله شوش، کودکان 
ــوزادان  ــ کـــار محله خــراســان یــا مــــادران و ن
آن یک  باشیم  خــاوران  بی سرپرست محله 
روز به آن هــا آن قدر خوش بگذرد که برای 

حال خوب ما هم دعا کنند. 

سفره های خالی رنگین می شود»
اعضای خیریه از ساعت 9 صبح در محوطه 
مرکز درمان و بازتوانی »مادر و کودک« مستقر 
شده اند تا فضا را آماده کنند. یک نفر میز و 
صندلی های پالستیکی سفید را در محوطه 
چیده و روی میزها سفره یکبار مصرف کشیده 
برای خانواده هایی که میل دارند غذا را همان 
جا بخورند. هر چند خیلی ها ترجیح می دهند 
تا شاید  ببرند  به خانه هایشان  را  ظرف غذا 
گوشتی که ماه هاست به سفره شان نیامده، 
غــذای چند وعده شان شــود. همه  چیز برای 

پذیرایی مهیاست. 
حاال نخستین میهمان ها هم از راه رسیده اند. 
مادران و کودکان ساکن مرکز که برق شادی 
دید.  کم فروغشان  نگاه  عمق  در  می توان  را 
بسته های غذای گرم آماده است تا سفره های 
خالی را رنگین کند و حتی به آن ها که دیگر 
ببخشد.  شــادی  نمانده،  برایشان  ســفــره ای 
که  هفته  این  کارتن خواب های  مثل  ــرادی  اف
قــرار اســت 60 وعــده غــذای تک نفره همراه 
شود.  توزیع  اقامتشان  محل های  در  ون  با 
آن هــا که در سخت ترین روزهــای زندگیشان 
جزو  را  خــود  کــه  هستند  شرایطی  تحت  و 
فراموش شدگان و طردشدگان جامعه می دانند. 
بماند  ــادشــان  ی ایــن چهارشنبه  شــایــد  ولــی 
امامی هست آن  قدر بزرگوار، آن  قدر رئوف و 
آن قدر مهربان که آن ها را هم دوست دارد.

یک تجربه متفاوت امام رضایی با اعضای مؤسسه شمس در مرکز »مادر و کودک« تهران

 آقا همه را دوست دارد
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و  فجر  مبارک  دهــه  ایـــام هللا  فرارسیدن  با  همزمان 
خدمات  معاونت  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالروز 
زائرین حرم مطهر رضوی با همکاری اداره تولیدات 
و  آذین بندی  به  ــدام  اق فرهنگی حــرم مطهر رضــوی 

فضاسازی اماکن متبرکه رضوی کرده است.
اداره روشنایی حرم مطهر  مهدی حق طلب، رئیس 
پرچم های  کــرد: نصب  ابــراز  رابطه  ایــن  در  رضــوی 
ــرا)س(« دور تا  ــزهــ ــ ال ــا فــاطــمــه  ــران، شــهــدا و »یـ ــ ایـ
نصب  آزادی،  و  اســالمــی  انــقــالب  صحن های  دور 
پرچم های رنگی در صحن جامع رضوی و همچنین 
بنرهای متناسب با دهه مبارک فجر دور ستون های 
ایـــن صــحــن انــجــام شـــده اســــت.وی تــصــریــح کــرد: 
بنیان گذار  تصاویر  به  رضوی  مطهر  حرم  همچنین 
شهدای  ویــژه  به  شهدا  و  ایــران  اسالمی  جمهوری 

اداره  است.رئیس  شده  مزین  مقدس  دفاع  دوران 
داد: صحن  های  ادامه  روشنایی حرم مطهر رضوی 
صحن ها  سایر  و  قــدس  و  اسالمی  انقالب  آزادی، 
دو  و  شــده  آذیــن  بــنــدی  گوهرشاد  مسجد  همچون 
کتیبه در صحن های آزادی و انقالب اسالمی نصب 
باسعادت  میالد  سالروز  تا  فضاسازی  ایــن  و  شــده 
ــه خــواهــد داشـــت. ــ ادام اکـــــرم)ص(  پیامبر  دخـــت 
زائــربــرهــا، فــضــاآرایــی  بــنــر روی  نــصــب  وی گــفــت: 
ستون های صحن جامع رضوی با کتیبه های مزین به 
تصاویر شهدای انقالب و نام مبارک حضرت زهرا)س(، 
و  جهاد  اســالمــی،  انقالب  محوریت  با  پوسترهایی 
شهادت، حرم مطهر رضوی و فرمایشات امام راحل 
و رهبری در مسیر پله های برقی  پارکینگ شماره یک 
با همکاری اداره تولیدات فرهنگی انجام شده است.
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اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی فرودگاه های بیرجند و طبس  را  به شرح جدول 
ذیل واگذار نماید. لذا ش��رکت های واجد الش��رایط میتوانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه از تاریخ99/11/14 لغایت 99/11/21 به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد و 

پیشنهادات
تاریخ 

بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های 
طبس(،  و  )بیرجند  جنوبی  خراسان  استان 
خدمات  و  قنبر  تقی  سایت  فیزیکی  حفاظت 
بیرجند کاوه  شهید  فرودگاه  پرواز   اطالعات 

تا ساعت 2099004800000002753/000/00012:30
99/12/0599/12/06

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

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش��نهادات خارج از س��امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د والزم اس��ت پاکت )الف( عالوه بر 
بارگذاری در س��امانه س��تاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراس��ان جنوبی - بیرجند - فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد 

مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت اول(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 

فراخوان مناقصه  
پیوست شماره یک مناقصه شماره 39/16320-) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی نظام  مستند سازی(

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد خرید آهن آالت پروژه 15 واحدی شاهیک شهرستان قاین  بشرح جدول ذیل و براساس مشخصات فنی 
منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

مبلغ تضمینبرآورد اولیهشهرستاننام پروژه
شرکت در مناقصه

نوع تضمین 
مدت قراردادشرکت در مناقصه

15 روزضمانتنامه بانکی238/875/000 ریال4/777/500/000 ریالقاین15 واحدی شاهیک

1-نوع فراخوان : فراخوان عمومی یک مرحله ای
2-نام دستگاه مناقصه گذار : بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

3-موضوع مناقصه: خرید آهن آالت پروژه 15 واحدی شاهیک شهرستان قاین  شامل : 
4-تیرآهن سایز 14 -45 شاخه 12 متری )اصفهان( - تیرآهن سایز 16 -60  شاخه 12 متری )اصفهان( - و تیرآهن سایز 18 -13 شاخه 12 متری )اصفهان( - ناودانی 

سایز 8 - 40 شاخه 12 متری )البرز( - میلگرد سایز 14 - 6900 کیلوگرم )نیشابور(
*** محل تحویل و تخلیه آهن آالت در محل انبار بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان قاین

5-زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ازساعت 8 روز یکشنبه مورخه 1399/11/12 الی ساعت 20 روز پنجشنبه مورخه 1399/11/16
6-مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه : در سامانه ستاد تا ساعت 20 روز چهارشنبه 1399/11/29 

http://setadiran.ir  : 7-محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
8-تضمین ش�رکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی که می بایس�ت تا س�اعت 14 مورخه 1399/11/29 تحویل دبیرخانه حراس�ت بنیاد مس�کن انقالب اسالمی خراسان 

جنوبی واقع در بیرجند - خیابان پاسدران -  نبش پاسداران 30 -  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
9-مدت اعتبار پیشنهاد ها : از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت یک ماه معتبر باشد.

10-تاریخ بازگشایی : ساعت 9 روز پنجشنبه مورخه 1399/11/30
11-شرایط مناقصه گران : برای اشخاص حقیقی تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده و گواهی امضاء و برای اشخاص حقوقی: 

12-تصویر برابر اصل ش�ده اساس�نامه ش�رکت - تصویر برابر اصل شده کپی شناس�نامه و کارت ملی صاحبان امضاء - تصویر برابر اصل ش�ده آخرین آگهی تغییرات 
ش�رکت - تصوی�ر براب�ر اصل ش�ده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی اش�خاص حقیقی و حقوقی - تصویر برابر اصل ش�ده گواهینامه ثبت ن�ام در مالیات بر ارزش 

افزوده - گواهی امضاء صاحبان امضاء شرکت و تطبیق نمونه امضاءآنها با امضا کنندگان قرارداد 
13-پرداخت مبلغ کل قرارداد بصورت نقدی می باشد.

14-هزینه آگهی  از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.
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9

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

خیلی ها ترجیح 
می دهند ظرف غذا را 
به خانه هایشان ببرند 

تا شاید گوشتی که 
ماه هاست به سفره شان 

نیامده، غذای چند 
وعده شان شود

بـــــــرش

خیابان  انتهای  است.  گمنام  پارک شهدای  انتهای  اینجا  میرمرتضوی   هدیه سادات   
کمالیان. جایی حوالی میدان خراسان در ابتدای خیابان خاوران. اینجا پناهگاهی است 
برای زنانی که یک بار به آخر خط رسیدند و حاال اینجا هستند چون دلشان تولدی دوباره 
می خواهد. مرکز درمان و بازتوانی »مادر و کودک« در این مکان قرار دارد. مرکزی که امروز، 

حال و هوایش عجیب عوض شده. این را می توان از همان پشت در مرکز فهمید.
 با  صدای مداحی کربالیی مهدی میرزایی که صدایش از بلندگو تا اینجا هم می آید:  در 
محوطه بوی اسپند می پیچد. خیران مشغول کار هستند. یک نفرشان با جااسپندی 
شبیه به جااسپندی خادمان رضوی حرکت می کند. از کنار پرچم سبز رضوی که به اهتزاز 
را می  چرخاند. صدای صلوات در فضا موج برمی دارد.  درآمده، می گذرد و جا اسپندی 
حاال دست ها انگار با شوق بیشتری حرکت می کنند. عده ای نان های سنگک را برش 
را دوخت می زند.  نفر بعدی، پالستیک ها  و  نفر در پالستیک می گذارد  می زنند. یک 
بسته های نان در سبدهای سبز روی هم گذاشته می شود. محوطه مرکز درمان و بازتوانی 

»مادر و کودک«، انگار امروز قطعه ای از مشهدالرضا)ع( شده است.

وی
ض

س ر
عک

ا : 
 ه

س
عک

وی
ض

س ر
عک

ی/
جد

 وا
ین

لد
ب ا

شها
د 

سی
س :

عک



w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه  13 بهمن 1399 18 جمادی الثانی 1442 1 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9457  دوشنبه  13 بهمن 1399 18 جمادی الثانی 1442 1 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9457 

روزنامـه صبـح ایـرانآگهیآگهیآگهیآگهی روزنامـه صبـح ایـران

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

45

مستثنیات  به مشرقمغربجنوبشمالشهرستانبخششماره پالکنام پالک0
هکتار

منابع ملی  به 
مساحت کل به موات هکتار

هکتار
48.49975.8536054.3533اراضی پالک 11 اصلی چهارطاقاراضی پالک 11 اصلی چهارطاقاراضی پالک 11 اصلی چهارطاقاراضی پالک 10 اصلی باغ باالبا خرز32714ساالر حسین1

اراضی پالک 40 اصلی حسن آباد وپالک 43 اراضی پالک 42مکررچاه سرخ وپالک 51 اصلی دیجهاراضی پالک 17 اصلی سیدآبادوکال ریوسکبا خرز4714مزرعه شاه جوی2
اصلی استجرود

اراضی پالک 50اصلی ساریان سفلی وپالک 
48 اصلی باقره واراضی پالک 49 اصلی 

ساریان علیا
274.841324.6330299.4743

اراضی پالک 11 اصلی چهارطاق واراضی پالک اراضی پالک 11 اصلی چهارطاقاراضی پالک 54 اصلی ولی بائیباخرز 5314مزرعه وقنات آبخیزه 3
58 اصلی آبنیه

اراضی پالک 13 اصلی دمرودوپالک 14 اصلی 
114.036461.3290175.3654آویان

یال چشمه سیرزاروکال برنقری وپالک گزی باخرز 11214سیرزار4
وگردنه حسین میران

کال برنقری واراضی پالک 110 اصلی نقارخانه وپالک 
116.3679311.4895527.807955.6644کال برنقری واراضی پالک 110 اصلی نقارخانهاراضی پالک 112 مکرر نوروزعلی گله چشمه 112 مکرر نوروزعلی گله چشمه

117.291942.55260159.8445اراضی پالک 53 آبخیزهاراضی پالک 63 ته سرا وپالک 59 اصلی شمس آباداراضی پالک 66 اصلی محمدآباد وپالک 59 اصلی شمس آباداراضی پالک 56اصلی طغی وکال آبنیهباخرز 5814مزرعه و قنات آبینه5

مزرعه و قنات 6
بجستان 932پدونستان 

دماغه یال زیرا و خط رالرس کوه زنگی کوه 
و سرگدار زوله- محدود است به ماهی کوه و 

پالک 98- اصلی استاد رمضان 

از گردنه زو ،خط الراس کوه زو ،تپه کل پایین و تنگی 
مزرعه مورد بحث محدود است به پالک 95 اصلی 

تنگل و پالک 92- اصلی سنجدک سفلی 

از دهنه مذکور در امتداد تپه ها و دامنه کال 
زرد به دماغه یال زیرا محدود است به پالک 

98 - اصلی استاد رمضان

دامنه  به  زوله(  )سرگدار  قبل  قسمت  انتهای  از 
ی  پالکها  به  است  محدود  زو  گردونه   ، خر  کله 
اصلی   - و 95   102 شماره  به  وتنگل  آباد  صلح 

7.8769190.0555 197.9324

اراضی روشن اباد 64-اصلی حد فاصل راه بردسکن 34مومن آباد7
اراضی مجد اباد 2-اصلی و اراضی کلوت شمال اراضی بردسکن 4-اصلی قدیم برجک بردسکن

6.564187.1316093.6957اراضی بردسکن پالک 4-اصلیامیر اباد 

موات معین آباد31فرعی از 140-اصلی ومستعلی76-محمدآبادمستوفی146 وسعدآباد145تربت حیدریه 1405باقیمانده معین آباد8
اصلی ونظامیه141

محمدآبادمستوفی146 وموات معین آباد30 
184.518661.03090245.5495نظامیه-141-اصلی وسعدآباد-145 -اصلیفرعی از140 وبرکال137-اصلی

باقیمانده نظامیه )کول 9
معین آبادپالک140-اصلی و سعدآبادپالک تربت حیدریه 1415آباد (

سعدآبادپالک 145-اصلی و عین آباد135-معین آباد پالک 140-اصلیموات نظامیه پالک یک فرعی از 141-اصلی145-اصلی
128.15064.93880133.0894اصلی

جغتای 7سبزوار228شاطه و کلیه فروعات 10
اراضی راه چمن پالک 184 اصلی و اراضی 
عباس آبادخرابه پالک 182 اصلی و اراضی 

حجت آباد پالک 188 اصلی

اراضی راه چمن پالک 728 فرعی از 184 اصلی و 
اراضی موات شاطه پالک 228 اصلی -اراضی پالک 45 

فرعی از 228 اصلی

اراضی دیمه سارات محمدآباد پالک 604 اصلی 
-اراضی پالک 582 اصلی مزرعه جعفراباد

اراضی ابویسان پالک 176 اصلی-اراضی پالک 
2522929.3374195.454203124.7916 اصلی رودخانه برسیل

تپه ماهورهای شمال پالک)اراضی موات(جغتای 7سبزوار175اسماعیل آباد11
کال شور-اراضی همت آبادپالک شماره 170 اصلی-اراضی 
خداشاه  اصلی-اراضی   172 شماره  پالک  سفلی  دادیان 
پالک شماره 171 اصلی-اراضی کشوان پالک 461 اصلی

518.97141468.750601987.722اراضی چلپو سلیمان پالک شماره 558 اصلیاراضی کالته سلیمان پالک شماره 177 اصلی

175.8397410.5150586.3547اراضی پالک 166 اصلی حسین اباد نقیباراضی پالک 175 اصلی اسماعیل اباداراضی پالک 168 اصلی سامقاناراضی مرتعی فاقد پالکجغتای  7سبزوار557چلپو سلیمان و کلیه فروعات12

74.84471306.029401380.8741پالک 92 اصلی اسماعیل آبادپالک 3 اصلی چهل بند و 4 اصلی یام و باالدشت یامپالک 630 اصلی کشت و صنعت و 54 اصلی کالته فاضلپالک 2 اصلی شاهواج و 3 اصلی چهل بندجوین 6024ملک آباد 13

چناران898قازان کالته14
در امتداد کوههای سو قان زارو کلق زار  تا  

محل اتصال ان به  کوه خر کوش محدود است 
به اراضی سو هان

از انتهای حد شرقی در امتداد خط مفروض مستقیم تا 
مضهر قنات خیر آباد پالک 89 اصلی

روبروی تپه بابا شهباز و تپه قره در بند محدود است 
به اراضی خیر آباد پالک 88 اصلی و خط الراس تپه 
قره دربند  تا محل اتصال آن به کوه بیا جاق تا در 
اراضی قسراق و  زار  قان  به کوه سو  گاز  بند گی 

از انتهای حد شمالی در امتداد کوه خر کوش و 
35.851445.0501480.9قار باستی محدود است به اراضی سوهان

چناران948کالته یساول15
از غرب به شرقدر امتداد تیغه خو جه خان 
تا منتهی الیه رخنه میدان کال محدود است 

به جبل

در امتداد کتل دیبدال تا محل انقطاع کتل مزبور کنار 
تیغ محدود است به کتل مزبور

در امتداد کتل مزبور تا محل اتصال ان به زو قره 
زوتا متصل می شود به یورت حق و کتل چهار دار 

و تیغ خوجه خان محدود اسیت به چهار دار

رخنه  تیغه  میدان  راه  جان  بهمن  راه  تقاطع 
تا متصل  میدان متصل می شود به چشمه یخ 
است  محدود  کوچک  خان  قره  بهزو  شود  می 
92 از  عی  فر   -1 شماره  خان  قره  اراضی  به 

0330.71070330.7107

28.3161352.2470380.5631اراضی پالک 304 رودخانه فریزاراضی پالک 302 دولت اباداراضی پالک 304 رودخانه فریزاراضی پالک شماره 303 موسوم به کاهوچناران 3067نخ چاه 16
41.1726579.88940621.62دهنه دو کال ابریز هفت چاه سر دو راهی کوه قل علیرضااز انتهای قسمت توجان در امتداد خطالراس تو جان و کال لکهرخنه قار داشچناران2567گنده بیر17
429.22661181.268801610.4954اراضی نامن - عمید آباد نامناراضی ریوند و نقابکال شوراراضی ریوندداورزن69باشتین 18
2160.104312238.1728014398.2771کال سرخ - راه شهرآباد چوبیناراضی بادقوس - اراضی بهارزار کمیز - سیاه بازراه چوبین - اراضی چوبین - اراضی بزدجاراضی کالته سادات - اراضی کالته گل - رودخانه سوفلورداورزن379صد خرو19

جشن آباد و شال 20
درگز7قوچان246و329کاریز

قطعه 1پالک 305 اصلی کالته ارباب و پالک 
245 اصلی محسن آباد -قطعه 2 پالک 258 
اصلی نوخندان و پالک 247 اصلی بهمن اباد

قطعه 1 اراضی پالک کاهو 230 -اصلی و متداخله 
وپالک 103 فرعی از 230 اصلی دیمه زار کاهو پالک 

96 اصلی  دودانلو قطعه 2 پالک 240 اصلی فضل آباد و 
پالک کاهو و متداخله

قطعه 1 پالک 334 اصلی موسوم به چرالق 
وقطعه 2 پالک 230 اصلی کاهو و متداخله

قطعه 1 اراضی پالک کاهو 230 اصلی و 
متداخله و پالک 247 اصلی بهمن آباد قطعه 2 

پالک 240 اصلی موسوم به فضل آباد
1205.61813279.3074 4484.9255

مسیل کالت آزو پالک 190 اصلی و بابا قازان تا درگز7قوچان189کالته بدر21
مسیل کالته آزو و بابا قازان محدود است به وصل به اراضی پالک 69- اصلی سرزو حوزه قوچانمحل تقاطع دره با اراضی پالک 200 اصلی بابا قازان

اراضی کالته آزو و پالک اصلی 190
وصل به اراضی اشگرد پالک 199- اصلی و 

84.0991595.19340679.2925اراضی خادمان میاب پالک 191- اصلی

اراضی بوژمهران پالک57-اصلی - اراضی زبرخان444فخر آباد 22
کالته ساقی پالک43-اصلی 

اراضی فیل خانه پالک 39-اصلی - اراضی سلطان آباد 
اراضی خرو سفلی پالک 3-اصلی - اراضی اراضی بوژمهران پالک 57-اصلیپالک56-اصلی

194.5131 167.670726.8424چال سیاه )خروسفلی( پالک 79-اصلی

اراضی پالک ریزآب اریان-اراضی پالک 25 سبزوار 778اردسنگ23
اصلی سنجرو

اراضی پالک چشمه توت- اراضی پالک 241 اصلی 
تک درگو

اراضی پالک 25 اصلی سنجرو- اراضی پالک 27 
اصلی خیرآباد- اراضی پالک 25 اصلی غاری و تگاراه

اراضی پالک ریزآب اریان- اراضی پالک 
7.6329680.48330688.1162چشمه توت

اراضی پالک 119 اصلی کلموار- اراضی پالک تپه الخ سفید حدفاصل اراضی  پالک شندتپه گیم الخ حدفاصل اراضی پالک 92 اصلی حسین آبادسبزوار 938رودعلیا24
19.87851107.363701127.2422تپه مزار حدفاصل اراضی پالک 99 اصلی جهان آباد103 اصلی حسین آباد

اراضی پالک 54 اصلی برزو- اراضی پالک 49 سبزوار 513شیربر25
اراضی پالک 54 اصلی برزو- اراضی پالک 52 اراضی پالک 28 اصلی بینقاصلی پی گدار

اصلی شیربر سفلی

اراضی پالک 40 اصلی کالته درب مزار 
حدفاصل راه مالرو پی گدار و اراضی پالک 49 

اصلی پی گدار
28.7828118.50380147.2866

اراضی پالک 50و51 اصلی کالته مالحسن و سبزوار 488لقه سنگ 26
دامنه سیف آباد

اراضی پالک 50و51 اصلی کالته مالحسن و دامنه 
سیف آباد

اراضی پالک 50و51 اصلی کالته مالحسن و 
دامنه سیف آباد

اراضی پالک 50و51 اصلی کالته مالحسن و 
1.2201163.62650164.8466دامنه سیف آباد

اراضی پالک 13 اصلی شکلی- اراضی پالک سبزوار 106شامکان27
12 اصلی محمداباد خویدار

اراضی پالک دیمزار عربکوسه- اراضی پالک دیمزار ده 
حسینی- اراضی پالک 33 اصلی حسین آباد شامکان

اراضی پالک ترکن-اراضی پالک 33 اصلی 
حسین آباد شامکان-اراضی پالک 34 اصلی 

امیرآباد- اراضی پالک 35 اصلی رحمت آباد- 
اراضی پالک 19 اصلی علی آباد

اراضی پالک 27 اصلی محمد آباد لطفی- 
اراضی پالک 16 اصلی کالته علی- اراضی 

پالک ریزآب- اراضی پالک جمشیدآباد
798.79663801.678504600.4751

سبزوار 526غاری و تگاراه رود28

کوه کمر دزدآب-ارتفاعات کوه خیرآباد و 
شوغاری حد فاصل اراضی پالک 27 اصلی 

خیرآباد-سریال کوه غاری حد فاصل اراضی 
پالک 29 اصلی بدرآباد

سریال تیغ تلخه زار و سرتخت تگرگو و سریال تیغ 
اسب علی خان حدفاصل اراضی پالک 241 اصلی تک 

درگو

 کوه غاری حد فاصل اراضی پالک 241 قله-1
 اصلی تک درگو 2-الخ سنگی حد فاصل اراضی

اصلی تک درگو 241 پالک

گردنه دزدآب به کوه کمر دزداب حدفاصل 
0.28371195.304401195.5881اراضی پالک 77 اصلی اردرسنگ

اراضی پالک 29 اصلی صالح آباد-پالک یک سبزوار 206عباس آباد29
پالک یک اصلی یحیی آباد- اراضی پالک گدار اراضی پالک 25 اصلی بضعت آباداصلی یحیی آباد

ارقنبر
اراضی پالک 26 اصلی حسین آباد غرب- 

406.71981453.403301860.1231اراضی پالک 22 اصلی نوبهار علیا

 اراضی پالک 19-اصلی اخترشاه و طرقبه شاندیز126سرباغو30
اراضی پالک 10-اصلی طرقبهاراضی پالک 11-اصلی باغو

 اراضی پالک 42-اصلی زیری علیا و 
 اراضی پالک 23-اصلی گراب و 
 اراضی پالک 21-اصلی عنبران

 اراضی پالک 11-اصلی باغو  و 
7.6312344.85770352.4889اراضی پالک 10-اصلی طرقبه

اراضی پلک 107-اصلی کالته آقا رمضان و پالک طرقبه شاندیز1206اشنودره 31
واراضی پالک 119-اصلی زشکاراضی پالک 119-اصلی زشک235 و 236-اصلی درخت جوز سفلی وعلیا آقارمضان  کالته  107-اصلی  پالک   اراضی 

30.597350.23510380.8321پالک103-اصلی ابرده علیا و  119-اصلی زشک

16.7523276.62030293.3726پالک 59 اصلی - اراضی آق چشمه پالک 60 اصلی - اراضی قاسم آبادپالک 61 اصلی - اراضی قره داشاراضی زیارتفریمان رخ472متصل به 59قنات بایره کمائی32

اراضی اله ورچین پالک 88 - اصلی و اراضی خواجه تاج قوچان902آبشرقان و قسمتی از قره نی 33
528.9217179.20670708.1284اراضی قره نی و متداخله بادخور 87و89 - اصلیاراضی یوسفخان پالک 92 - اصلیاراضی آبشور پالک 109 - اصلیپالک 91 - اصلی و اراضی یوسفخان پالک 92 - اصلی

اراض دوغایی پالک 254 - اصلی و اراضی قوچان2532کالته عظیم )نو بهار 34
ترقز پالک 225 - اصلی

اراضی چوبست 255 - اصلی و چهاربستان - فخرآباد 
18و19 - اصلی

اراضی کالته خوی 12 - اصلی و اراضی 
712.860413.22417.9324744.0168اراضی دوغایی 254 - اصلیچمیان)کالته رضاخان( 11 - اصلی

کاشمر 503شاد غول 35

آباد  عارف  اراضی  و  اصلی   22 پالک  آباد  لطف  اراضی 
پالک 25 اصلی و اراضی موات شادغول پالک 17 فرعی 
از 50 اصلی و اراضی پالک کالته حاج احمد 47 اصلی 
و اراضی جردوی پالک 29 اصلی و اراضی چینگ کالغ 
پالک 11 فرعی از 146 اصلی و اراضی امین آباد پالک 39 
اصلی و اراضی شمشیر تیغ پالک 5 فرعی از 146 اصلی

اراضی شادغول موات پالکهای 18 و 19 و 20 فرعی از 
اراضی تک دان فاقد شماره50 اصلی و اراضی حاج منان پالک 21 اصلی

اراضی کالته حاج علی پالک 41 اصلی و 
اراضی حاجی رجب پالک 40 اصلی و اراضی 
ریخته ابوالقاسمی پالک 45 اصلی و اراضی 

کوه گنبه ای 9 فرعی از 146 اصلی

271.65082079.676802351.3276

14120.1067 2521.413611598.6931اراضی طرقطی و زاویناراضی سنگانه و ایشلیراراضی النگ ساریخان،رباط،طاهرآباد،شیرین کاریز و خوراراضی قرتیکان،ایشلیر و طرقطیکالت8317چنار36

اراضی آقداش پالک 22 اصلی و قله زو 29 اراضی کشور ترکمنستان کالت2817چکاب37
اراضی یکه توت پالک 33 اصلیاصلی و نفطه 32 اصلی 

اراضی باغچشمه پایین پالک 27 اصلی 
و باغچشمه باال26 اصلی و دوه تاشی 25 

اصلی و آقسوبیدک 24 اصلی 
236.4274507.1551 4743.5821

قوری دربند )قسمتی 38
اراضی حاتم قلعه پالک 229 اصلی و اراضی اراضی یکه باغ پالک 51 اصلیاراضی کشور ترکمنستان کالت17قسمتی از 52از کرناوه شیرین (

2210.8549 35.70862175.1463اراضی کرناوه شیرین پالک 52 اصلی تیرگان 49 اصلی )شهرستان درگز(

اراضی فاقد پالک کال سرخ دره و فاقد پالک اراضی حسین آباد پالک 352 اصلی کوه سرخ 7فاقد شماره تک سفید39
کوه کرگز

اراضی چوقان پالک 97 اصلی و اراضی 
2296.4711276.339702572.8108اراضی نامق پالک 23 اصلی تنورچه پالک 99 اصلی 

باقیمانده نوده 40
گناباد و سمویی

باقیمانده153 
گنابادیکو119

اراضی پالکهای 121و122و باقیمانده 120-اصلی 
موسوم به خیبری،مند و باقیمانده دلویی-
قسمتی از اراضی پالک قوژد و متداخله 

ها)نوده،جاده روشناوند به گناباد(

اراضی پالک 5-اصلی موسوم به صالح آباد ، 
اراضی پالک7-فرعی از 546-اصلی موسوم 
به اراضی موات نوده، اراضی پالک قسمتی از 

قصبه شهر

اراضی پالک 4-اصلی موسوم به نوغاب 
)جاده گناباد به بیدخت(-باقیمانده اراضی 

شهر گناباد)فاقد جرا(

اراضی ملی پالک 4-فرعی از 10-اصلی 
360.226 263.44896.778موسوم به کوثر

اراضی پالک 424- اصلی مزرعه و چشمه نیشابور5رخ423برکوه 41
اراضی پالک 424- اصلی مزرعه و چشمه اراضی فاقدپالک کوه  دافیسارات بزق، اراضی فاقدپالک  دافی

88.8199341.89160430.7115اراضی فاقدپالک  کوه دافیسارات بزق

اراضی فاقد پالک جنوب موسی بیرب،اراضی اراضی فاقد پالک جنوب موسی بیرباراضی فاقد پالک باالبلوک عشق آبادنیشابور18513چاه موسی بیرم 42
فاقد پالک باالبلوک عشق آباد

اراضی فاقد پالک باالبلوک عشق آباد، 
0109.32670109.3267اراضی پالک 206 -اصلی چاه شور

اراضی  239-اصلی تیغ زرد، اراضی فاقد پالک نیشابور20711چهار خونی 43
اراضی  158-اصلی حسن اباد شترگلو، اراضی اراضی مراتع جنوب حسن آبادکالته عبداله

مراتع جنوب حسن آباد و کال چهارخونی
اراضی  102-اصلی کالته حاج موسی، کال 

282.9524182.95620465.9086کالته حاج موسی

اراضی پالک 160-اصلی کنزاب، اراضی پالک اراضی پالک 149-اصلی زهان  نیشابور1577خیر آباد 44
اراضی پالک 177-اصلی رودخانه یام161-اصلی شورجوب

اراضی پالک 149-اصلی زهان، اراضی پالک 
151-اصلی عالوی، اراضی پالک 159-اصلی 
نی کالته، اراضی پالک 160-اصلی کنزاب    

186.1379130.23660316.3745

88.581118.72530107.3064اراضی  فاقد پالک برزنوناراضی  21-اصلی نیمرود، اراضی  24-اصلی میاندرهاراضی  20-اصلی برزنون، اراضی  26-اصلی کاریز موسیاراضی کارجی 23-اصلی، اراضی فاقد پالک برزنوننیشابور258شهباغان 45

اراضی پالک 2-فرعی از  214-اصلی موات، اراضی پالک 2-فرعی از  214-اصلی مواتنیشابور23413علی آباد 46
اراضی پالک 2-فرعی از  214-اصلی اراضی پالک 2-فرعی از  214-اصلی مواتاراضی پالک 85- اصلی قطارنی

01000100موات

اراضی پالک 43- اصلی کالته ساقی، اراضی نیشابور444فخر آباد 47
پالک 57- اصلی بوژمهران

اراضی پالک 79- اصلی چال سیاه، اراضی پالک 
39- اصلی فیلخانه

اراضی پالک 56- اصلی سلطان آباد،اراضی 
194.5131 167.670726.8424اراضی پالک 3- اصلیخرو سفلیپالک 38- اصلی اردوغش

اراضی  234-اصلی علی آباد، اراضی 2-فرعی از نیشابور8513قطار نی48
214-اصلی موات

اراضی  84-اصلی محمودآباد،اراضی  80-اصلی 
اراضی 2-فرعی از 214-اصلی موات، اراضی 2-فرعی از 214-اصلی مواتبدیع

11.547426.746791.6149129.909اراضی  84-اصلی محمودآباد،

34.784838.7145073.4993اراضی پالک 16- اصلیسیدکوچکاراضی پالک 170- اصلی جنت آباداراضی پالک 170- اصلی جنت آباداراضی پالک 32- اصلی اله قلینیشابور17213قنادی49

اراضی  12-اصلی ریزاب علیا و مراتع اراضی  12-اصلی ریزاب علیا و مراتع مجاوراراضی  12-اصلی ریزاب علیا و مراتع مجاوراراضی  12-اصلی ریزاب علیا و مراتع مجاورنیشابور1313قول نی سفلی 50
6.2677109.75080116.0185مجاور

اراضی پالک 163- اصلی چشمه زرد، اراضی اراضی فاقد پالک مراتع شمال حسن آبادنیشابور17713کالته حسن آباد 51
فاقد پالک پیوال گود

اراضی فاقد پالک پیوال گود، اراضی پالک 
201- اصلی دیمزار سعیدی

اراضی پالک 205- اصلی چاه شور، اراضی 
203.7011153.22160356.9227فاقد پالک مراتع شرق حسن آباد

اراضی  207-اصلی چهارخونی، اراضی حسن اراضی محمدآباد 139-اصلینیشابور11فاقد شماره کالته عبد اهلل آباد 52
آباد شترگلو  158-اصلی

اراضی پالک 103- اصلی حاج مالحسین، 
اراضی حسن آباد شترگلو  158-اصلی، 

اراضی  245-اصلی درخت بید
23.045494.98610118.0315اراضی  140-اصلی تیغ زرد

اراضی  202-اصلی مهدی آباد، اراضی موات نیشابور13فاقد شماره کویر نعیم آباد 53
222-اصلی

اراضی  109-اصلی نعیم آباد، اراضی  120-اصلی 
 اراضی  124-اصلی نصرآباد،  اراضی   اراضی  108-اصلی دهنو شورسعدآباد خلج، اراضی  121-اصلی دهنو

20755.3009166.92436.6535228.8787-اصلی جعفربیگی

اراضی  469-اصلی شوررود، اراضی کالته اراضی  469-اصلی شوررود اراضی  469-اصلی شوررودنیشابور5رخ 467گچ دره 54
651.1006375.865201026.9658اراضی  466-اصلی آستایش، کال گچ درهاحمد 468- اصلی

مراتع شمال 55
اراضی موات 1- فرعی از 214- اصلینیشابور13فاقد شماره ساالری

اراضی پالک 284-اصلی همایی، اراضی پالک 
286-اصلی موات ساالری، اراضی پالک 287-

اصلی موات شاه بخش
01527.604601527.6046اراضی پالک 283- اصلی عجوه زاراراضی موات 1- فرعی از 214- اصلی

پالک 25-اصلی شهباغان، پالک 24-اصلی نیشابور208برزنون56
حوض میاندره، اراضی پالک 17-اصلی دهرآباد

اراضی فاقد پالک برزنون،اراضی کاریزموسی 
26-اصلی

اراضی پالک قاسم آباد16-اصلی، اراضی 
پالک محمدآباد ته دره 18-اصلی،اراضی 

پالک 19-اصلی بذرتوی 
275.281128.43350303.7146اراضی پالک 26-اصلی بذرتوی

چشمه پنج شنبه 57
اراضی فاقدپالک کوه دافی،اراضی پالک 526-اراضی فاقد پالک مراتع بزقنیشابور5 رخفاقد شماره سفلی

4.0435149.03850153.082اراضی فاقدپالک کوه دافیاراضی فاقد پالک مراتع بزقاصلی چشمه محمدحسن)پنج شنبه علیا(

مرتع تنوره علیا، اراضی پالک 37-اصلی اراضی پالک 31-اصلی حیدری، تپه افغانارتفاعات مرتع دارگلورنیشابور6فاقد شماره چقوریورد58
کلیدر

اراضی پالک 119-اصلی یورداله، فاقد 
0335.36280335.3628پالک خرسنگ

نیشابور13فاقد شماره جنوب حسین آباد59
اراضی پالک 195-اصلی یوسف آباد،اراضی 

پالک 45-اصلی حسین آباد،اراضی پالک 170-
اصلی جنت آباد

048.4472048.4472اراضی پالک 282-اصلی عبدل آباداراضی پالک 198-اصلی محمدآباد بایرهاراضی پالک 198-اصلی محمدآباد بایره

اراضی پالک 2- فرعی از  214-اصلی موات، اراضی پالک 93-اصلی حصارنواراضی پالک 2- فرعی از  214-اصلی مواتنیشابور21113گرم آباد60
198.159630.23980228.3994اراضی پالک 96-اصلی سیف آباداراضی پالک 88-اصلی کوشکک

اراضی پالک 111-اصلی علی آباد، اراضی اراضی موات و مباحهاراضی پالک 110-اصلی قاسم آبادنیشابور11613سبزآباد61
موات و مباحه

اراضی پالک 117-اصلی گرگین، اراضی 
107.119415.93990123.0593پالک 115-اصلی اسکندریه

اراضی پالک 456-اصلی منصوریه،اراضی پالک نیشابور5 رخ455ریگی62
459-اصلی اژدر،اراضی پالک 436-اصلی برکال

اراضی پالک 580-اصلی بیابان ریگی،اراضی 
پالک 494-اصلی اکبرآباد

اراضی پالک 457-اصلی کالته حسن 
خان،اراضی فاقد پالک کالته محمدحسین 
کریمی،اراضی پالک 461-اصلی اسماعیل 

آباد، اراضی پالک 458-اصلی قاسمی

151.374414.05230165.4267اراضی پالک 449-اصلی زواج

اراضی پالک 96-اصلی سیف آباد،اراضی اراضی پالک 100-اصلی سیدآباداراضی پالک2-فرعی از 98-اصلی شفیع آبادنیشابور9913عشق آباد63
پالک 98-اصلی شفیع آباد

اراضی پالک 108-اصلی دهنوشور، اراضی 
179.2557139.1419142.4879460.8855پالک 106-اصلی عزیزآباد

اراضی پالک 463-اصلی سلطانیه، اراضی فاقد نیشابور5 رخ460بلهر64
17.8381.5852019.4232اراضی پالک 439-اصلی اله داداراضی فاقد پالک بیابان سلطانیهاراضی پالک 439-اصلی اله دادپالک آغل کمر

مراتع شرق حسن 65
اراضی پالک 205-اصلی چاه شور، اراضی پالک اراضی پالک 177-اصلی کالته حسن آبادنیشابور13فاقد شماره آباد

32.238113.06480145.3028اراضی پالک 205-اصلی چاه شوراراضی پالک 177-اصلی کالته حسن آباد163 -اصلی چشمه زرد

کوههای بادجلو، چخماقلو به سعدآباد و جاده نیشابور1247حاجی آباد66
کوههای بادجلو، قرزوه کوچک و بزرگ، کوههای کورچل، گنده درهکوههای گردزوه، قوزی، هفت برادرشوسه عبداله گیو به شمال

271.791684.6101956.4چال بزرگ، قزلق، چنار، گردزوه

مراتع شمال 67
اراضی فاقد پالک باال بلوک عشق آباد، اراضی  پالک201-اصلی دیمزار سعیدیاراضی پالک 177-اصلی کالته حسن آباداراضی فاقد پالک باال بلوک عشق آبادنیشابور13فاقد شماره حسن آباد

46.407498.19790144.6053اراضی پالک 205-اصلی چاه شور

محمد آباد خواجه 68
پالک 190 اصلی دق و متداخله-پالک 193 اصلی روح خواف1876و207انجیر 

آباد -پالک 209 اصلی چاه بیدک-پالک 188 درکتان
پالک 231 اصلی خوشابی و چشمه ایوبی-پالک 

پالک 231 اصلی موسوم به خوشابه و پالک 197 اصلی موسوم به دره248 اصلی چاه گز و متداخله
100.83869974.4959010075.3345چشمه ایوبی

پالک 33 اصلی شیرخان- پالک پالک 25 اصلی سیجاوندپالک 21و22و24 اصلی سدهپالک 26اصلی سناجرد-و پالک 33 شیرخانخواف326فخر آباد 69
21136.089644.92140181.011و22و24 اصلی سده

پالک 377 اصلی یزبانو-پالک 367 اصلی یخ خواف3656چاه تنگی70
دره

پالک 353 اصلی کالته محمد اسد- اراضی 
پالک 354و355 اصلی شگلو علیا و سفلی

پالک 326 و 327 اصلی ده شیخ علیا و 
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 آمریکا به دنبال حذف ترانزیت زمینی و هوایی ایران است محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران گفت: یکی از نقشه های استکبار حذف ترانزیت زمینی و هوایی ایران است که باید بجنگیم و اجازه این کار را به آن ها ندهیم. 
وی با بیان اینکه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری امتیازات و اختیاراتی برای تعرفه گذاری پروازهای عبوری دارند، افزود: اتفاقاتی در آسمان عراق افتاده که نمی توانم در رابطه با آن توضیح بدهم. به دلیل شرارت آمریکایی ها، پروازهای عبوری از آسمان عراق با قیمت های 
بسیار نازل انجام می شود و این کار برای ضربه زدن به ایران توسط آمریکایی ها انجام شده است. شرکت فرودگاه ها باید با مذاکرات و همچنین ارائه بسته های تشویقی تعامل با نیروهای مسلح، ایجاد کریدورهای مستقیم به خصوص کریدورهای مستقیم شرقی - غربی، بخش ربوده شده پروازها را پس بگیرد.

 سمیه زمانی  سینما به عنوان یک صنعت 
بنگاه های  دیگر  همچون  تجاری  پدیده  و 
بتواند  تا  دارد  نیاز  ملزوماتی  به  اقتصادی 
بین  این  در  کند.  تجربه  را  بیشتری  رشد 
برگزاری جشنواره ها می تواند زمینه ای برای 
رونق اقتصادی صنعت سینما فراهم کند. 
این روزها پس از یک دوره طوالنی رکود و 
تعطیلی سالن های سینماها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، سی و نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر جان تازه ای به رگ های خشکیده 
پرسش  حال  است.  داده  ایران  سینمای 
این است که جشنواره فیلم فجر در چرخه 
اقتصادی سینمای ایران چه جایگاهی دارد؟

به   سینما  تهیه کنندگان  و  فــعــاالن  بــرخــی 
صورت کلی بر این نظر هستند که جشنواره 
فیلم فجر نتوانسته به رونق اقتصادی سینما 
کــمــک کــنــد؛ الــبــتــه کــســانــی چـــون حسین 
فرح بخش؛ تهیه کننده سینما، ضمن پذیرش 
بــازار  ایــن موضوع معتقد اســت حضور در 
جشنواره فیلم فجر تأثیرات مثبتی را هم به 

همراه داشته است.

جشنواره فیلم فجر؛ عامل تقویت یا »
تضعیف گیشه؟

مصباح،  محمدرضا 
ــر تــهــیــه کــنــنــده  ــگـ دیـ
ســـیـــنـــمـــا کـــــه ســـال 
ــا فــیــلــم  ــ گـــذشـــتـــه بـ
ــده  ــ ــن شـ ــ ــیـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ تـ

فجر حضور  فیلم  جــشــنــواره  در  »پــوســت« 
فیلم  تهیه کنندگی  هــم  امــســال  ــت،  داشــ
»یدو« را به عهده دارد. وی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس، با تأیید تأثیر مثبت اقتصادی 
»در جشنواره  فیلم فجر می گوید:  جشنواره 
فیلم فجر در یک مقطع زمانی کوتاه، تعداد 
آن ها  دربـــاره  می کنند؛  رقابت  فیلم  زیــادی 
صحبت می شود و در افکار عمومی مطرح 
می شوند. این طبیعتاً تأثیر اقتصادی دارد. 

این تأثیر اقتصادی شامل همه افرادی است 
از  می کنند؛  فعالیت  سینما  حـــوزه  در  کــه 
تهیه کننده و فیلم سازان تا بازیگران و عوامل 

پشت دوربین«.
در جشنواره  فیلم ها  نمایش  منظر،  این  از 
جــذب  در  ــد  ــوان مــی ت تبلیغاتی  جــنــبــه  از 
سینما  اقتصاد  اصلی  رکــن  کــه  مخاطبان 
نیز  برخی  مقابل  در  باشد.  مؤثر  هستند، 
خالف این نظر را دارند. چنانکه فرح بخش 
استان ها  مراکز  در  جشنواره  شــدن  بــرگــزار 
عمومی  اکـــران  کــاهــش جذابیت  عــامــل  را 
بــرای تماشاگران مــی دانــد؛ چــرا که فیلم ها 
به مثابه یک کاالی فرهنگی باید در نمایش 
عمومی برای تماشاگران یا همان مشتریان، 
نتیجه  در  و  باشند  کنجکاوبرانگیز  و  بکر 
فروششان باال برود، اما دفعات نمایش  آن ها 
در جشنواره به قدری زیاد است که این امر 

میسر نمی شود.

رونق بازار سینما در سال رکود کرونایی»
فعاالن سینمایی که در سال سیاه کرونایی، 
تجربه  را  رکــــود  و  تعطیلی  مــدت هــاســت 
و  سی  جشنواره  جرقه  به  چشم  می کنند 
نهم دارند تا شاید موجب رونق بازار سینما 
شود. مصباح در این باره به خبرنگار قدس 
در  فجر  فیلم  جشنواره  بــرگــزاری  می گوید: 
ــدی اســـت و  ــط کــنــونــی تــجــربــه جــدی شــرای
به  مــی شــود.  کــرد چه  نمی شود پیش بینی 
 هر حال براساس پیش بینی ها، اگر با رعایت 
و  نیفتد  بدی  اتفاق  بهداشتی  پروتکل های 
مخاطبان به جشنواره اقبال نشان دهند، در 
آینده نیز شاهد بازگشت مردم به سالن های 
سینما خواهیم بود و همین در تکان دادن 

چرخ اقتصادی سینما تأثیر دارد.
وی درباره تأثیر جشنواره بر اکران فیلم ها در 
سال بعد چندان مطمئن نیست و می افزاید: 
دست کم جشنواره امسال که نمی تواند بر 
اکران فیلم ها تأثیر بگذارد، چون در همین 

اکــران  انتظار  در  فیلم   300 حــدود  شرایط 
هستند. حاال اگر 17-16 فیلمی که در رقابت 
اصلی جشنواره هستند و آن 40-30 فیلمی 
که از رقابت اصلی کنار رفتند، اما فیلم های 
خوبی بودند را به آن ها اضافه کنیم، حدود 
350 فیلم در انتظار اکران هستند. از سویی 
هم دقیقاً تا یک- دو سال برای اینکه سینما 
اســتــانــدارد خودش  به حالت  و  احیا شــود 

برگردد، زمان می برد.
وی ادامه می دهد: اما جدا از بحث امسال، 
طبیعی است که هر چقدر رونق سینما بیشتر 
باشد و شور، شعف و انگیزه بازگشت مردم 
اقتصاد  به سالن های سینما بیشتر باشد، 
سینما بیشتر تأمین می شود و جشنواره هم 

به بازگشت مردم کمک می کند.

برای رونق سینما تنوع سلیقه مخاطبان »
را به رسمیت بشناسیم

فیلم هایی  مصباح،  چــون  کسانی  نظر  از 
رقابت  هــم  بــا  فجر  فیلم  جشنواره  در  کــه 

ــاً فــیــلــم هــای  ــ ــزام ــ مــی کــنــنــد، ال
نـــیـــســـتـــنـــد. وی  ــه ای  ــشــ ــ ــی ــ گ
می گوید: فیلم هایی که با نگاه 
فــروش  و  گیشه  بــه  اقتصادی 
که  ــاری  آث با  می شوند  ساخته 
می کنند،  رقابت  جشنواره  در 
ــد.  ــ اســـتـــانـــدارد مــتــفــاوتــی دارن
در جشنواره  فیلم های خاصی 
مــطــرح مــی شــونــد؛ الــبــتــه ایــن 
آثار همان طور که در جشنواره 
ــنــد در  ــوان مــی درخــشــنــد مــی ت

گیشه هم پول ساز باشند؛ اما معموالً گیشه 
در اختیار فیلم هایی است که برای فروش 
بیشتر ساخته می شوند.از این منظر برای 
آنکه جشنواره فیلم فجر بتواند موجب رونق 
اقتصادی سینما شود باید نگاه وسیع تری 
بتواند  فجر  و جشنواره  باشد  آن حاکم  بر 
حقیقت  در  و  فــکــری  مختلف  گـــروه هـــای 
دربربگیرد.  را  هنری  مختلف  سلیقه های 
بر  حاکم  نگاه  اگــر  می کند:  اظهار  مصباح 

جــشــنــواره وســیــع شــود و 
آثار مختلف با رعایت خط 
قــرمــزهــا و چــارچــوب هــای 
قانونی پذیرفته شوند، به 
اقتصاد سینما هم کمک 

می شود.
وی می افزاید: در دوره های 
پیش گروه های مختلف از 
سینما  نامداران  و  بزرگان 
ــا جــوان هــا در کــنــار هم  ت
رقابت می کردند، اما اکنون 
این فضا کمرنگ شده و باید کمک کرد تا 
شرایطی ایجاد شود که سلیقه های مختلف 
این  در جــشــنــواره فجر حــاضــر شــونــد. در 
صورت با جذب گستره وسیعی از مخاطبان، 

اقتصاد سینما تقویت می شود.
موجب  دیدگاه ها  تنوع  منظر  این  از  شاید 
تنوع آثار و جذابیت بیشتر برای مخاطبانی 
خواهد بود که به طیف های مختلف فکری و 

فرهنگی تعلق دارند.

رونق سینما به اصالح ذائقه عمومی »
بستگی دارد نه برگزاری جشنواره!

یــــــک کــــارشــــنــــاس 
رســـانـــه  و  ســـیـــنـــمـــا 
ــاح،  ــالف مــصــب ــرخــ ــ ب
معتقد است برگزاری 
جــــشــــنــــواره هــــایــــی 

چون فیلم فجر بدون در نظر گرفتن سایر 
مؤلفه ها مانند اصالح و رشد ذائقه عمومی 
جامعه توسط دستگاه های فرهنگی، تأثیری 

در رونق فروش فیلم ها ندارند.
ــهــی در ایـــن  بــــاره بـــه خــبــرنــگــار  ســعــیــد ال
اقتصادی روزنامه قدس می گوید: شکوفایی 
صنعت  مشخص  بــه  طــور  و  هنر  اقتصاد 
با  توسعه،  بــه  رو  جامعه  یــک  در  سینما 
از جمله  متعددی  شــاخــص هــای  بــه  اتــکــا 
وضعیت درآمدی و سهم محصوالت هنری 
در سبد زندگی اقشار مختلف مردم و نیز 
عرصه  در  چــه  فرهنگی  زیــرســاخــت هــای 
به سینما  نگاه مردم  ارتقای  و  ذائقه سازی 
ــان به  و چه دسترسی عــادالنــه و آســان آن

فیلم ها، در سراسر کشور شکل می گیرد.
وی می افزاید: این گونه نیست که برگزاری 
یک رویداد سینمایی و ایجاد فرصت رقابت 
نه  و  کلی  برآیند  یک  در  هنرمندان  میان 
به  منجر  به تنهایی  و  به سهولت  مــوردی، 
اقتصاد سینما شود؛ اگرچه توزیع  تقویت 
عدم تدبیر  دلــیــل  بــه  سیمرغ ها  و  جــوایــز 
افزایش  موجب  روزبـــه روز  صنفی  صحیح 
رشد  نتیجه  در  و  سینما  فعاالن  دستمزد 

سرسام آور تولید فیلم شده است!
اقتصادی  تا وضعیت  تأکید می کند:  الهی 
یک  بار  برای  هزینه ها  تأمین  مردم جهت 
پیدا  بهبود  خانواده  اتفاق  به   رفتن  سینما 
نکند و مراکز نمایش فیلم نیز در اقصی نقاط 
ورشکسته  اقتصاد  نشود،  احــداث  کشور 
خواهد  باقی  فعلی  حد  همین  در  سینما 
اخیر،  ســال  چند  مانند  اینکه  مگر  ماند، 

مدیران فرهنگی کشور با تابوشکنی و عبور 
از مرزهای اخالقی در فیلم ها، بخواهند به 

اجبار سینما را پررونق جلوه دهند!
ــن مــــدرس دانـــشـــگـــاه بـــه نــســبــت بین  ــ ای
جشنواره فیلم فجر و وجوه تجاری و گردش 
گفت:  و  کــرد  اشــاره  کشور  مالی سینمای 
ارتقای ذائقه عمومی،  و  در بخش اصــالح 
یکی از روش ها، جریان سازی های فرهنگی 
از طریق انواع تولیدات رسانه ای است که 
در ســطــوح مختلف  مـــردم  نظر  مــی تــوانــد 
زندگی  در  آن  تأثیر  و  هنر  به  را  اجتماعی 
تــرویــج نگاه  جــاری آن هـــا، روابـــط انسانی، 
زیباشناسانه و لذت بخشی بیشتر از حیات 
و ایجاد نشاط و سالمت روانی خانواده ها 

جلب کند.
وی در ادامه توضیح داد: حال اگر در کنار 
تأمین معیشت مردم، از سوی 27 دستگاه 
فرهنگی کشور این اتفاق نیز محقق شود 
برنامه  در  را  رفتن مستمر  مــردم سینما  و 
جاری خود قرار دهند، آنگاه می توان ادعا 
و پرطمطراقی مانند  رویــدادهــای مهم  کرد 
جشنواره فیلم فجر هم می توانند با صحه 
بر آثار ارزشمند و معرفی آن ها به جامعه، 
نقشی در توسعه اقتصاد سینما در مسیر 

صحیح داشته باشند.

جمع بندی»
و  جشنواره ها  بــرگــزاری  نظرها،  ایــن  ورای 
نمایشگاه  یکی از راه های معرفی محصول 
و جذب مخاطب )مشتری( است. جشنواره 
ــرای عــرضــه یک  فیلم فــجــر نــیــز بــــازاری بـ
محصول فرهنگی است که با موج رسانه ای 
افزایش  و  دیــده شدن  بیشتر  به  می تواند 
تقاضا بینجامد. هر چند این جشنواره در 
روزهـــای ســرد و سخت زمستان ســال 99 
برگزار  شود که مشکالت اقتصادی و بالی 
سنگینی چون کرونا بر سر مخاطبان سینما 

آوار شده باشد.

قدس تأثیر جشنواره فیلم فجر بر بازار هنر هفتم را بررسی می کند

می توان به رونق اقتصاد سینما در رکود کرونایی امیدوار بود؟

رنا
 ای

ی/
مان

سلی
ه 

ضی
مر

س:  
عک

جشنواره فیلم فجر 
بازاری برای عرضه 

یک محصول فرهنگی 
است که با موج 

رسانه ای می تواند به 
بیشتر دیده شدن و 

افزایش تقاضا بینجامد

بـــــــرش

فرهنگ

رن���گ   1395 م���دل  تیب���ا 
خ���ودروی   س���بز  ب���رگ 

ای���ران 12   انتظام���ی 474د95  ب���ه ش���ماره  س���فید 
ش���ماره موت���ور M158297847 و ش���ماره شاس���ی 
NAS812100C5896840 به مالکیت صدیقه بیرقدار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

11
51

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز،سند مالکیت وانت پیکان 1600مدل 1389 
رنگ س���فید روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 785ه43 
ای���ران 32 ش���ماره موت���ور 11489026939 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAA46AA8AG124785 شاس���ی
عب���د الرحمن لطیفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99

11
52

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99

11
54

0

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت کاس���یا 125 م���دل 88 
رنگ مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 98396-761 بنام 
اصغر براتی س���رخ آب���ادی فرزند عل���ی اکبر کد ملی 
0701906952 به ش���ماره موتور *NDF09434911 و 
ش���ماره تنه NDF***125A8826963 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط است. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی  مزدا وانت 
مدل 1384 رنگ سفید به شماره انتظامی 376ج26 
ایران 12  ش���ماره موتور 475078 و ش���ماره شاس���ی 
83NSPE05635 ب���ه مالکی���ت غالمعلی ش���فیعی 
ش���وراب مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

11
50

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع

99
11

50
2

برگ س���بز خودرو س���واری ماکس���یما مدل 1384 به 
رن���گ نق���ره ای  ش���ماره موت���ور VQ30604488B و 
شماره شاس���ی 410168 به شماره انتظامی 855 ب 
91 ای���ران 74 به مالکیت مهری حس���ین زاده جوان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش���جویی بن���ام گران���از ق���ادری فرزند احمد 
مل���ی  ش���ماره   9504943 دانش���جویی  ش���ماره 
3581108151 مقط���ع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی 
عم���ران از دانش���گاه مجتمع اموزش عالی س���راوان  

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
99

11
52

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع

99
11

54
7

س��ه برگ س��ند س��فید موتورس��یکلت زیگما 
مدل 1395 به شماره موتور 503773 و شماره 
تنه 951791 به شماره انتظامی 76669 ایران 
775 مفق��ود گردیده اس��ت و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند وب���رگ س���بزخودرو تیب���ا م���دل 1396 ب���ه رنگ 
س���فید - روغن���ی به ش���ماره  پ���الک 487 ی 31 ایران 
12 به شماره موتور  M 158518841  وشماره شاسی 
NAS811100H5770405  ب���ه ن���ام اینجان���ب حلیمه 

قربانی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
99

11
54

5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

پروان���ه به���ره ب���رداری واح���د پ���رورش گاو 
ش���یری ب ش���ماره ٢٤٦٨ ب���ه ن���ام رج���ب 
درج���ه  واز  مفق���ود  كلوت���ی  عبداله���ی 

اعتبارس���اقط می باش���د

,ع
99

11
52

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

,ع
99

11
53

7

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروحه ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات زیر به مناقصه بگذارد: 

/ع
99

11
49

5

آگهی فراخوان تجمیعی  مناقصه / ارزیابی کیفی    

مبلغ برآوردعنوانردیف
(میلیون ریال)

مبلغ تضمین
 حداقل  پایه وبرآورد براساس(میلیون ریال)

رشته
 نوع

فراخوان

مهلت تحویل اسنادمهلت دریافت اسناد
بازگشایی

تا تاریخاز تاریختا تاریخاز تاریخ

اجرای بخشی از طرح آبرسانی به مجتمع رامسر از آبگیر رودخانه دوهزار 1
فهرست بها ابنیه ، آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، راه راه آهن و باند 1،819،45229،895تا مخازن ذخیره موجود در شهرهای تنکابن و خرم آباد

فرودگاه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی 1399
حداقل رتبه 2 

رشته آب
ارزیابی کیفی برای 

99/11/1399/11/2099/11/2099/12/0499/12/05مناقصه عمومی

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهرهای رامسر، کتالم و سادات 2
فهرست بها ابنیه، خطوط انتقال آب، شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب ، 52،4062،620شهر 

تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی 1399
حداقل رتبه 5 

رشته آب
ارزیابی کیفی برای 

99/11/1399/11/2099/11/2099/12/0499/12/05مناقصه عمومی

حداقل رتبه 5 فهرست بها ابنیه ، آبیاری و زهکشی 10،644532.51399احداث سردهنه تیرتاش لمراسک شهرستان گلوگاه3
رشته آب

مناقصه عمومی یک 
99/11/1399/11/1699/11/1699/11/2699/11/27مرحله ای

* محل تامین اعتبار : طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
* مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه این مدت یکبار و بمدت3 ماه قابل تمدید می باشد.

* محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

* نوع تضامین براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره 123402/ت 50659 هـ 
مورخ 94/9/22     * آدرس کارفرما: مازندران، ساری، کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر، 

کدپستی 98643-48158

* نام و نشانی مدیر طرح / مشاور:   کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام می گردد. و به پیشنهاداتی که خارج از سامانه مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

وب��ت دوم
ن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1087275(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص بشهه شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تولید قالب سنبه و ماتریس- 
طراحی ساخت و تولید قطعات ماشین االت سنگین معدنی و راه سازی- واردات و صادرات قطعات ماشین االت سنگین 
معدنی و راه سازی- واردات و مونتاز و صادرات ماشین االت سنگین معدنی و راه سازی- اکتشاف استخراج و فرآوری 

صنایع معدنی بجز معدن و نفت و گازو پتروشیمی الحاق وبدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

س
,  9

91
15

35

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  راه  نگین 
ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,10,30 مورخ  العاده  فوق  بطور 
صادق  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  ملی6200005710  شماره  به  مختاری 
سمت بازرس اصلی و آقای رسول نوربخش 
به شماره ملی 2539296947 به سمت بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
شهرکرد )1087273(

س
,  9

91
15

32
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واکسیناسیون در آمریکا 

رنگین پوستان شاید وقتی دیگر
ــک در گــزارشــی  ــوزوی ــی نــشــریــه ن
نـــــژادی در  ــرابـــری  ــابـ نـ تـــــداوم  از 
ایــن  بــار در طرح  و  ایاالت متحده 
و  داد  خبر  کرونا  واکسیناسیون 
نوشت: داده های ۱۷ ایالت نشان 
 می دهد سیاه پوستان در مقایسه 
کرونای  واکسن  سفیدپوستان  با 

بسیار کمتری دریافت کرده اند.
ایرنا، تجزیه و تحلیل  به گــزارش 

داده های ۱۷ ایالت آمریکا و دو شهر نشان می دهد سیاه پوستان آمریکایی 
واکسن کرونای بسیار کمتری نسبت به سفیدپوستان دریافت کرده اند و 
این مسئله نشان دهنده شکاف نژادی فزاینده در میان بیماری همه گیری 
است که به شیوه ای نامتناسب بر افراد رنگین پوست بیش از دیگر اقلیت ها 

تأثیر گذاشته است.
نیوزویک نوشت: براساس مطالعه ای که آسوشیتدپرس روز شنبه منتشر 
ایالت کمتر از نسبت جمعیتی خود واکسینه  کرد، سیاه پوستان در هر 
شده اند و در برخی موارد این اختالف بسیار قابل توجه است. به عنوان 
مثال داده های ایالت های آالسکا، کلرادو، دالور، فلوریدا، ایندیانا، مریلند، 
اورگــن،  اوهــایــو،  کارولینای شمالی،  نیوجرسی،  نبراسکا،  می سی سی پی، 
تنسی، تگزاس، ورمونت، ویرجینیا و ویرجینیای غربی و همچنین فیالدلفیا 

و شیکاگو، این اختالف چشمگیر را به وضوح نشان می دهد.
این مطالعه همچنین نشان داد سیاه پوستان با وجود اینکه درصد زیادی 
از کارکنان مراقبت های بهداشتی کشور را تشکیل می دهند، کمتر از دیگر 
همکاران سفیدپوست خود واکسینه شده اند. این امر با وجود ادعای دولت 
برای اولویت بخشی به واکسیناسیون کارکنان خدمات بهداشتی در آغاز 

طرح واکسیناسیون کرونا در اواسط ماه دسامبر )اواخر آذر( است.
به عنوان مثال، در مریلند، سیاه پوستان ۳۰درصد جمعیت و ۴۰درصد از 
کارکنان بهداشت و درمان را تشکیل می دهند، اما تاکنون تنها ۱۶درصد از 
افراد واکسینه شده را شامل شده اند، اما سفیدپوستان که در داده های 
و  بــوده  غیراسپانیایی تبار  و  اسپانیایی تبار  سفیدپوستان  شامل  ایالتی 
۵۵درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ۶۷درصدشان واکسینه شده اند.  

سو ءاستفاده از فوت »مهرداد میناوند«

پشت پرده رانت های پنهان گردانندگان 
هشتگ »واکسن بخرید«

درگذشت »مهرداد میناوند« بر اثر 
ابتال به کرونا به بهانه  ای برای برخی 
جریان های سیاسی و سلبریتی ها 
برای راه انداختن هشتگ »واکسن 
ــل شــــده اســـت.  ــدی ــب بـــخـــریـــد« ت
جریان ها  این  فعالیت  پشت پرده 
و احیاناً حداکثر سوء استفاده برای 
جماعت  این  رانتی  منافع  تأمین 

چیست؟
تسنیم دیروز نوشت:عصر هشتم بهمن   بود که پزشکان از بدتر شدن حال 
»مهرداد میناوند« در پی ابتال به بیماری کرونا خبر دادنــد؛ ساعاتی بعد، 
متأسفانه پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران به دلیل آمبولی 

ریه درگذشت.
فوت این فوتبالیست که سابقه درخشانی در فوتبال داشته و طرفداران بسیاری 
دارد موجب  ناراحتی بسیاری از هموطنان شد و پس از دقایقی، هشتگ 
»مهرداد میناوند« در توییتر ترند شد. کاربران فضای مجازی با این هشتگ، 
خاطراتی که از گل زنی های این فوتبالیست محبوب داشتند را نوشتند. ترند 
شدن این هشتگ، به بهانه خوبی برای تعدادی از سلبریتی  ها و جریان های 
بیندازند! راه  ــاره  دوب را  بخرید«  »واکسن  تا هشتگ  تبدیل شد  سیاسی 
هشتگی که در ابتدا به نظر می  رسد مطالبه برخی مردم برای تأمین واکسن 
از منابع معتبر باشد؛ اما نگاهی به محتوای توییت  ها نشانگر این است که 
برخی از کسانی که با این هشتگ همراهی می  کنند، قصد سوءاستفاده 
از واکسن کرونا و به نوعی بازی با جان مردم و احیاناً حداکثر  سیاسی 

سوء استفاده برای تأمین منافع رانتی خود را داشته باشند!
است:  نوشته  خــود  توییتر  در  اینترنشنال  ــران  ای مجری شبکه سعودی 

»میناوند اگر واکسن کرونا زده بود، زنده می  ماند!«.
این ادعــای مجری شبکه سعودی در حالی صــورت می  گیرد که بیشتر 
واکسن  های موجود در جهان، در فاز سوم کارآزمایی بالینی قرار دارند و تنها 
به این واکسن  ها مجوز مصرف اضطراری داده شده و نمی  توان با قطعیت 
درباره اثربخشی این واکسن  ها اظهارنظر کرد، چنانکه تا امروز بسیاری از 
دریافت کنندگان واکسن هایی مانند »فایزر« جان خود را از دست داده اند 
البته نه به دلیل کرونا بلکه به دلیل عوارض سنگین و کشنده این واکسن  ها!
از سوی دیگر به گفته متخصصان از آنجا که پروسه ساخت واکسن کرونا به 
دلیل شرایط همه گیری بیماری کوتاه  تر از سایر واکسن  ها شده است، هنوز 
بسیاری از عوارض ناشی از واکسن مشخص نیست و به دلیل مرگ و میرها 
با تزریق واکسن کرونا، بحث  ها و جنجال  های زیادی بر سر مقوله اثربخشی 

واکسن ایجاد شده است. 
نگاهی به سابقه فعالیت مجریان این شبه  رسانه  ها نشان می  دهد نه تنها 
نگران سالمت مردم نبوده  اند بلکه همواره با تالش برای گره زدن سالمت 
مردم به سیاست، تمام قوای خود را برای تخریب دستاوردهای جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه کرونا به کار گرفته  اند؛ دستپاچگی و ناراحتی شدید 
این  از  ایرانی کرونا، مثال خوبی  از خبر تولید واکسن  رسانه  های بیگانه 
خباثت  های رسانه  ای است. سعید نمکی، وزیر بهداشت پیش از این درباره 
بود:»متأسفانه  گفته  فارسی  زبان  برخی شبکه  های  رسانه  ای  این خباثت 
قدرت  تمام  و  می  دمند  تشکیک  شیپور  در  معاند  و  بیگانه  رسانه  های 
رسانه  ای خودشان را برای تخریب دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران به 
کار می  گیرند، البته این عادت امروز آن ها هم نیست. گناه ما این است که 
می  خواهیم روی پای خودمان بایستیم، ماسک، لوازم حفاظتی، واکسن و 

دارو بسازیم و نمی  خواهیم که شما آن ها را بدهید!«.
یک پزشک در پاسخ به اظهارنظر برخی افراد غیرمتخصص و ربط دادن 
مسئله واکسن کرونا به فوت مهرداد میناوند، نوشته است: »اگرچه کشور 
باید طبق وظیفه خود سالمت مردم را در بحران کرونا تضمین و واکسن 
کرونای تأیید شده را خریداری کند، اما عوام زده نباشیم؛ مهرداد میناوند 
۴۵ سال سن داشت و با وجود بیماری زمینه  ای، هیچ جای دنیا در اولویت 

تزریق واکسن کرونا نبود«.
به گفته جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت قصد دارد با 
واردات واکسن از منابع معتبر، بخشی از گروه  های آسیب  پذیر را علیه کرونا 
واکسینه کند و سپس واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن ایرانی ادامه 
و پایان خواهد یافت؛ بنابراین واردات واکسن کرونا باید به دور از هرگونه 

جریان سازی سیاسی و پس از طی کردن روند کارشناسی صورت پذیرد. 
واکسن ایرانی »کوو ایران برکت« تاکنون نیمی از مرحله نخست کارآزمایی 
بالینی را با موفقیت طی کرده است؛ واکسن مؤسسه رازی نیز در روزهای 
آینده وارد مرحله نخست تست انسانی خواهد شد. سعید نمکی نیز تأکید 
کرده است »واکسن داخلی کرونا در اواخر بهار ۱۴۰۰، در حد تولید باال در 
دسترس مردم خواهد بود؛ عزت ملی مان را فراتر از این دیدیم که تبدیل به 

آزمایشگاه برخی از واکسن  سازهای دنیا شویم«.

 محمود مصدق  وقوع انقالب اسالمی ریشه 
در عوامل مختلفی دارد اما در این میان نقش 
بنیان گذار  عنوان  به  امام خمینی)ره(  تأثیر  و 
جذب  با  ایشان  نیست.  انکار  قابل  انقالب 
جریان  طول  در  نه تنها  اجتماعی  سرمایه 
انقالب بلکه در تداوم آن نقشی اساسی ایفا 
کرده است. به طوری که به اذعان کارشناسان 
و  فرهنگی  سیاسی،  رویدادهای  بیشتر 
اجتماعی ایران در دوران انقالب و پس از آن 
در سایه اندیشه ها و اقدامات ایشان معنا و 

مفهوم پیدا می کند.
برای بررسی نقش امام خمینی)ره( در ایجاد 
و تقویت سرمایه اجتماعی در جریان انقالب 
اســالمــی و تــحــوالت پــس از آن بــه ســراغ 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون 
مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی 
و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی این 

پژوهشگاه رفتیم.

پیوند اندیشه سیاسی و عمل سیاسی »
اجتماعی  سرمایه  شــاکــری،  سیدرضا  دکتر 
را از اولــویــت هــای امـــروز جــوامــع بــرای حــوزه 
سرمایه  می گوید:  و  می داند  سیاست گذاری 
علم  توسعه  در  بحث  یک  صرفاً  اجتماعی 
نیست بلکه در زمینه سیاست گذاری است 
را  مـــردم  مسئولیت پذیری  و  مشارکت  کــه 

برمی انگیزاند. 
وی با اشاره به اینکه امام خمینی)ره( از نوادر 
رهبران سیاسی- حداقل در تاریخ کشورمان 
اندیشه  بین  اســت  توانسته  که  می باشد   –
ســیــاســی و عــمــل ســیــاســی پــیــونــدی بسیار 
گسترده برقرار کند، می افزاید: در واقع رهبری 
سیاسی با سرمایه اجتماعی به معنای امروزی 
آن پیوند برقرار می کند و کامالً نسبت گرانی با 

سه مؤلفه یاد شده دارد. 
وی ادامه می دهد: کوئنتین اسکینر، متخصص 
بــرای فهم  اندیشه سیاسی معتقد است ما 
تحوالت سیاسی نخست باید خود اندیشه را 
که در متن آثار یک اندیشمند سیاسی مثل 
امام خمینی)ره( ماندگار شده است و دیگری را 
در محتوا و زمینه اجتماعی مالک قرار بدهیم 
که این هر دو در تاریخ انقالب و پس از انقالب 
ما در نسبت با امام خمینی)ره( صدق می کند. 
منظور این است که در رهبری امام خمینی)ره( 
در قبل از انقالب که ما از آن به عنوان دوره 
مبارزه انقالب تعبیر می کنیم در ظرفی به نام 
ایــران اتفاق افتاد. جامعه ای که یک  جامعه 
سرمایه اجتماعی به نام مردم دارد. از دیدگاه 
نظام  اجتماعی  سرمایه  بزرگ ترین  ــام)ره(  امـ
جمهوری اسالمی و حتی آینده ایــران، مردم 
را به عنوان  هستند. نمی توان مفهوم مــردم 
سرمایه اجتماعی از اندیشه سیاسی و عملی 

کرد،  منفک  امام خمینی)ره( 
اما در اینکه سرمایه اجتماعی 
ــه چـــه شــکــلــی در قــبــل از  بـ
نکته  افتاد هم  اتفاق  انقالب 
قابل توجهی است. در واقع ما 
ســازو کار یا آیین باارزشی به 
نام عــزاداری محرم را داریــم. 
در ایــن ظــرف و زمینه محرم 
و عزاداری، نهاد روحانیت در 
امام  و  می گیرد  ایــران شکل 
میان نهاد روحانیت و عزاداری 
خوب  سرمایه اجتماعی  یک 
را تشخیص  ــردم  ــ م ــام  نـ بــه 
را  مــردم  می تواند  و  می دهد 
با فطرت انسانی و ارزش های 
عاشورا  از  برخاسته  مذهبی 

پیوند بدهد. به عبارتی امام سرمایه اجتماعی 
مردم  یعنی  می دید.  تاریخی  تشکل  یک  را 
را متشکل کــرد و ایــن کــار را هم به صورت 
تحمیلی انجام نداد بلکه با فرایند اجتماعی 
برقرار  خوبی  خیلی  ارتــبــاط  مـــردم،  سرمایه 
تبدیل به  به جایی رساند که  را  ایــن  و  کــرد 
عاملیت و کنشگری شد.  وی می افزاید: امام 
سرمایه اجتماعی را که در تاریخ ما خفته بود 
تشکل داد و به اوایل انقالب رسید که رهبری 
امام خمینی)ره( به گونه ای تمحض و تعیّن پیدا 
کرد. این تعیّن یافتگی در واقع همان تشکل 
تاریخی سرمایه اجتماعی بود که اتفاق افتاد که 
در آن اعتماد است. جامعه را منسجم و مردم 
را به مشارکت وادار می کند یعنی یک هدف 
بــرای سرمایه اجتماعی  را  آرمــان مشترک  و 
مشخص می کند که آن یک جامعه مطلوب 
است و این گونه مردم مشارکت می کنند و 

انقالب اسالمی اتفاق می افتد.

 انقالب اسالمی ایران؛ »
انقالبی تأسیسی

ایــن پرسش  بــه  پــاســخ  وی در 
ــران انــقــالبــی بــراســاس  کــه رهــب
ــه دســتــه،  ــه سـ ــان بـ ــژگـــی شـ ویـ
رهبران فکری، رهبران بسیج گر 
و مدیر یا سیاست گذار تقسیم 
در  امام خمینی)ره(  می شوند، 
می گیرند،  قـــرار  دســتــه  کـــدام 
می گوید: همه رهبران انقالب ها 
کـــم و بــیــش ویـــژگـــی هـــای یــاد 
شــده را دارنـــد بــه ویــژه رهبران 
ــه مــؤســس  ــ ــی ک ــایـ ــالب هـ ــقـ انـ
مثل  انــقــالب هــایــی  هستند. 
انــقــالب کــوبــا و انــقــالب چین 
تأسیس گر نیستند؛ چون پیش 
از آن یک انقالب کمونیستی در اتحاد جماهیر 
شوروی اتفاق افتاده بود؛ اما انقالب اسالمی 
انقالبی تأسیسی است چون رهبرش  ایــران 
یــک رهــبــر مــؤســس بـــود. رهـــبـــران مؤسس 
معموالً کسانی هستند که ابتدا اندیشه دارند 
که این اندیشه مبتنی بر فضیلت های انسانی 
را شکل  اســت که یک منظومه  اعتقادی  و 
کنشگری  مبنای  منظومه  ایــن  و  می دهند 

اجتماعی و سیاسی می شود.
بسیار  را  فکری  بُعد  ایــن  خمینی)ره(  امـــام 
بعُد عمل  بــه  و  نماند  بُعد  ایــن  در  داشـــت، 
بُعد  یعنی  بعد  ایــن دو  بین  سیاسی رسید. 
عملی رهبری سیاسی که در واقع قاطعیت، 
امــام همه  و... اســت،  نفوذ، منزلت  اقــتــدار، 
این ها را داشت و از سویی بنیان گذاری انقالب 
اسالمی را هم دارد. ضمن اینکه دارای ویژگی 
کاریزماتیک است، یعنی مردم با نفوذی که 
در امام می دیدند احساس آرامش می کردند. 

به عبارت دیگر کاریزمای امام به معنای وبری 
نبود که مثالً جنبه مادی داشته باشد بلکه 
کامالً جنبه معنوی داشت و این مهم ناشی 
از سلوک امــام بــود. امـــام)ره( معتقد بود کل 
معرفت باید در سلوک اتفاق بیفتد و اگر کسی 
هزاران علم داشته باشد ولی سلوک نداشته 
باشد، تأثیرگذاری ندارد. جذبه امام)ره( که اگر 
آن را کاریزمای امام بگوییم، ناشی از سلوکی 
بود که به دست آورده بود و این ویژگی انگار 
مفصلی بود که بنیان گذاری فکری را به بعُد 

اقتدار و رهبری عملی پیوند می داد.

حفظ سرمایه اجتماعی»
سه  امام خمینی)ره(  اینکه  بــر  تأکید  بــا  وی 
ویژگی رهبران انقالبی را داشته است، تصریح 
این  باید  مؤسس  انقالبی  رهــبــران  می کند: 
که  کسی  یعنی  باشند.  داشته  را  ویژگی ها 
بخواهد جامعه را از این رو به آن رو کند باید 
ویژگی های فکری، کاریزما داشته باشد و عمل 
اگر  سیاسی اش قاطعانه و مقتدرانه باشد و 
یکی از آن ها را نداشته باشد یا در آن ضعیف 

باشد آن نتیجه یا هدف محقق نمی شود. 
ــام)ره(  ــ ــن پــرســش کــه ام وی در پــاســخ بــه ای
اسالمی  انــقــالب  از  پــس  تــوانــســت  چگونه 
حالی  در  کند  حفظ  را  سرمایه اجتماعی 
ــی از  کـــه مــعــمــوالً انــقــالب هــا پـــس از مــدت
نشدن  بــــرآورده  دلــیــل  بــه  شکل گیری شان 
ــار ضــعــف سرمایه  ــظــارات عــمــومــی دچــ ــت ان
حضور  مــن  می گوید:  می شوند،  اجتماعی 
سرمایه ساز اجتماعی امــام)ره( را به دو دوره 
زمان حیات و دوره حیات معنوی ایشان که 
می کنم.  تقسیم  اســت،  رحلتشان  از  پــس 
تا  پــیــروز شــد  انــقــالب  کــه  در دوره نخست 
زمان جنگ یک فاصله دو ساله را داریــم و 

امــام)ره(  تأثیرگذاری  مهم ترین  دوره  این  در 
نظام  یعنی  اســت.  اسالمی  انقالب  تثبیت 
انقالب  میراث  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 
ناامنی ها، دشواری ها  با وجود همه  اسالمی 
شد.  تثبیت  مقطع،  آن  زیــاد  نگرانی های  و 
در این مقطع نهادسازی یکی از کارکردهای 
ــام)ره( بــرای ایــن منظور بــود که  ــ حضرت ام
بنیانش سرمایه اجتماعی بود. یعنی امام)ره( 
مردم را به یک انتخاب فراخواند، انتخاب بین 
جمهوری اسالمی آری یا خیر. این انتخاب در 
واقع مسئولیت پذیری شهروندی بود که رأی 
مــردم در همه پرسی جمهوری  رأی  مــی داد. 
اسالمی را محقق کرد و به آن مشروعیت داد. 
یعنی مردم سرنوشت خودشان را ساختند و 
این ساختن سرنوشت در سرمایه اجتماعی 
خیلی اهمیت دارد؛ البته اگر از نگاه سیاسی 
به آن نگاه کنیم. در این دوره نهادینه شدن 
سرمایه اجتماعی  از  استفاده  بــا  را  انــقــالب 
ــود مــــردم از  مــی بــیــنــیــم، بـــه طــــوری کـــه خــ
این  می کنند.  محافظت  کشور  سرمایه های 
مشارکت مردم در امور ناشی از همان نگاهی 
ــرده بــود،  ــام)ره( ایــجــاد ک ــ بــود کــه حضرت ام
امامی که می گفت این کشور متعلق به مردم 

است و مردم خود باید از آن مراقبت کنند. 
کشور  بالفاصله  هم  کوتاه  دوره  ایــن  از  پس 
درگیر جنگ می شود که همه شواهد، اسناد 
و آمارها نشان از مشارکت گسترده مردم در 
دفاع مقدس است. یعنی سرمایه اجتماعی ما 
هم در این دوره ذیل رهبری امام)ره( تحقق پیدا 
می کند و این امام بود که مسئولیت پذیری 
مردم را در دفاع از اسالم و میهن بیدار کرد. 
یعنی این ها کارکردهای سرمایه اجتماعی در 
دوران دفاع مقدس است، اما در بخش سوم 
یعنی وقتی جنگ به پایان می رسد و قانون 
اساسی کشور اصالح می شود، آزمون تازه ای 
است که در آن نیز همان مؤلفه های سرمایه 
حکومت  تجربه  در  می بینیم.  را  اجتماعی 
امــــام)ره( کــه رهــبــری سیاسی اش در داخــل 
نهاد های حکومت و مدیریت نخبگان اتفاق 
افــتــاده، بخش زیــاد آن با سرمایه اجتماعی 
مردم  می گوید  ــام)ره(  ــ ام وقتی  یعنی  اســت. 
نیست  منظور  ایــن  بــه  هستند  ولی نعمت 
که مــردم را تحریک کند؛ بلکه به نهادهای 
سیاسی می گوید که مردم ولی نعمت هستند 
و بعد هم که فرمان هشت مــاده ای در دفاع 
از حقوق مردم می دهد. در واقع امــام)ره( با 
این فرمایشات و صدور فرمان هشت ماده ای 
به مسئوالن و مقامات می گوید که شما باید 
پاسدار سرمایه اجتماعی باشید. یعنی باز هم 
مفهوم سرمایه اجتماعی با همان مؤلفه هایش 
فرایند  درون  و  حکومتی  تجربه  درون  در 

حکومتی مدنظر امام)ره( قرار می گیرد. 

معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی:

امام خمینی e ؛ موفق ترین سرمایه ساز اجتماعی
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گردشگری

رئیس جامعه هتل داران:

هیچ هتلی به نقاهتگاه 
بیماران کرونایی تبدیل نشد

جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتل داران 
به ایسنا گفت: هیچ یک از هتل های کشور 
به نقاهتگاه بیماران کرونایی  تبدیل نشده 

است، چون نیازی احساس نشد.
هر  در  ــرد:  ــ ک خــاطــرنــشــان  همچنین  وی 
استان یک هتل خصوصی داوطلب شده 
و مشخصات آن در اختیار دانشکده علوم 
قــرار داده شده  بهداشت  وزارت  و  پزشکی 
اقامتگاه ها  این  از  نیاز  تا در صــورت  است 
استفاده کنند. قرار بود هتل هایی که وارد 
زنجیره نقاهتگاه کرونا می شوند در این  دوران 
به هیچ وجه مسافر نپذیرند، اما تاکنون به 
هیچ یک از هتل های خصوصی و دولتی که 

داوطلب شده بودند، نیاز نشده است.
رئیس جامعه هتل داران تأکید کرد: قرار این 
بود در مرحله نخست از هر استان فقط یک 
یا دو واحد هتل معرفی شود و در صورت نیاز 
از مشارکت بیشتر هتل داران استفاده شود. 

حقوقی و قضایی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

زندانی نداشتن مهریه باالی 
پنج سکه هنوز قطعی نیست

قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  نایب رئیس 
مجلس در واکنش به خبر زندانی نداشتن 
مهریه بیش از پنج سکه عنوان کرد: این 

موضوع هنوز قطعی نیست.
افزود: عده ای گمان کردند  نوروزی  حسن 
زوجه برده زوج است و زوج به وسیله ۵۰۰ 

یا یک هزار سکه زوجه را می خرد.
ــردن و  ــ ــا یـــک هـــزار ســکــه مــهــریــه ک ۵۰۰ ی
زندان ها را پرزندانی کنیم و آبروی نظام را با 
این کار دچار خدشه کنیم، معنایی ندارد.
موضوع پنج سکه هم هنوز قطعی نشده و 
در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم. 
فرد می تواند به هر میزان که بخواهد سکه 
مهر کند البته به شرط اینکه هر دو طرف 
ولی  باشند،  هــم  مــالــی هم کفو  لــحــاظ  بــه 
از سربازی آمده  بــرای فــردی که به  تازگی 
یک هزار  نــدارد،  مالی مساعدی  و شرایط 

سکه معنایی ندارد.

بهداشت و درمان

یک مسئول انجمن فیزیوتراپی مطرح کرد

دخالت افراد بی صالحیت در 
امور پزشکی و فیزیوتراپی

عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران 
نسبت به دخالت افراد بی صالحیت در امور 

پزشکی و فیزیوتراپی انتقاد کرد.
به گزارش مهر؛ همایون آبائی، گفت: افراد 
بی صالحیت در امور پزشکی و فیزیوتراپی 
با تبلیغات گسترده در فضاهای مجازی با 
جلب اعتماد مردم موجب ایجاد مشکالت 
جــبــران نــاپــذیــری بـــرای بــیــمــاران و جامعه 
پزشکی شده اند. وی افزود: دانش آموختگان 
رشته تربیت بدنی با دخالت در روند درمان 

فیزیوتراپی بیماران موجب نگرانی شده اند.
از مؤسسات و ارگان هایی که در پی آموزش 
با آموزش های  افــراد هستند تقاضا داریــم 
نادرست به افــراد سبب ایجاد بی نظمی و 
بــرای مثال  آن نشوند.  از  ناشی  مشکالت 
هیچ گونه  فــیــزیــوتــراپــی  دســتــیــار  آمــــوزش 
وجاهت و مجوزی ندارد و انجمن فیزیوتراپی 

ایران با آن برخورد قانونی می کند.

آموزشمحیط زیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

 روزانه ۵۸هزار تن زباله 
در کشور تولید می شود

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست به ایرنا گفت: روزانه 
۵۸هــزار تن زباله در کشور تولید می شود 
که تنها ۷ تا ۹درصد آن بازیافت می گردد. 
ژیال مهدی آقایی با بیان اینکه صنعت مد 
عوامل  از  یکی  حاضر  حــال  در  پوشاک  و 
اثرگذار بر تخریب طبیعت است، یادآور شد: 
این صنعت موجب انتشار ۱۰درصد از کربن 
جهان بوده و این در حالی است که درصد 
قابل توجهی از منسوجات ساالنه دور ریخته 

شده و به زباله تبدیل می شوند.
مهدی آقایی افزود: به عنوان مثال تولید یک 
پیراهن نخی نیازمند مصرف  ۴هزارو۱۰۰لیتر 
آب است و این مسئله صرفاً نمونه ای از آثار 
تخریبی صنعت پوشاک بر محیط زیست 
و منابع طبیعی است. برای کاهش و رفع 
الگوی مصرف،  آثــار تخریبی، اصــالح  ایــن 

نخستین گام گریز از مصرف گرایی است. 

رئیس سازمان امور دانشجویان:

 دانشجویان آماده حضور 
در ترم آینده باشند

ـــور دانــشــجــویــان، در  ــان امـ ــازمـ ــیــس سـ رئ
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، 
ترم آینده دانشگاه ها هم شبیه به دو ترم 

گذشته مجازی خواهد بود. 
ترم  در  افـــزود:  مجتبی صدیقی همچنین 
آینده اصل بر آموزش غیرحضوری خواهد 
بود، اما به دانشگاه ها اعالم کردیم آمادگی 
ترم  بــرای  دانشگاه  در  دانشجویان  حضور 

بهمن ماه را داشته باشند.
معاون وزیرعلوم گفت: نگرانی ما واحدهای 
ــه هــای  ــام ــان ن ــای عــمــلــی دانـــشـــجـــویـــان و پ
تحصیالت تکمیلی است، زیرا ممکن است 
با رویه فعلی دانشجویان دچار عقب ماندگی 
تحصیلی شوند. به همین دلیل دانشگاه ها 
بــایــد بـــرای بـــرگـــزاری کــالس هــای عملی و 
کالس های دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

آمادگی الزم را داشته باشند.

فراسو
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دستچین

دلیل اجرا نشدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به ایلنا گفت: 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حدود ۸هزار ساعت 
معتقدم مخالفت های  اســت.  گرفته  قــرار  ارزیــابــی  مــورد 
سرسختانه وزارت بهداشت دلیل اجرا نشدن این مصوبه 
قانونی است. از زمان مطرح شدن موضوع تا امروز، وزارت 
مخالفت  مختلف،  روش هـــای  از  بهره گیری  با  بهداشت 

سرسختانه خود را اعالم کرده است. 

رابطه رشد بی سوادی با آموزش در فضای مجازی
علی اصغر فانی، عضو شــورای عالی آمــوزش و پــرورش با 
جبران ناپذیری  آسیب های  مــدارس  تعطیلی  اینکه  بیان 
به آموزش و پرورش دانش آموزان می زند به ایسنا گفت: 
ــادی دانـــش آمـــوز بــه دلــیــل نــداشــتــن امکانات  ــ تــعــداد زی
استفاده از آموزش مجازی از کالس  درس محروم شده و 
ترک تحصیل می کنند و با این شرایط رشد بی سوادی در 

کشور افزایش می یابد.

دریافت وجه از اولیای دانش آموزان ممنوع
و  عملکرد  ارزیـــابـــی  مــدیــرکــل  کــفــراشــی،  محمدحسین 
رسیدگی به شکایات آموزش وپرورش با بیان اینکه دریافت 
هرگونه وجه با هر عنوان از اولیای دانش آموزان برای ارائه 
شدن  مجازی  با  گفت:  ایسنا  به  اســت،  تخلف  کارنامه 
آموزش مدارس، هیچ فوق برنامه ای در مدارس ارائه نشده 
است؛ بنابراین دریافت وجه برای کمک به مدرسه هیچ 

توجیه قانونی ندارد.

برداشت آزاد

از دیدگاه امام)ره( 
بزرگ ترین سرمایه 

اجتماعی نظام 
جمهوری اسالمی و 
حتی آینده ایران، 

مردم هستند

بـــــــرش

هیچ یک از مسئوالن حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کنند  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در نظام اسالمی هیچ خط ویژه ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد. به گزارش فارس؛ 
علی باقری کنی، تصریح کرد: هیچ یک از مسئوالن حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کنند. به همین دلیل در نظام اسالمی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئوالن بیش از دیگران 

مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند. اگر بخواهیم فساد را ریشه کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شده و با فرد خاطی برخورد شود. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

ظریف در دیدار هیئت سیاسی طالبان خواستار به پایان رسیدن دردها و مشکالت مردم افغانستان شد 

مالبرادر،برادریاشراثابتمیکند؟
به  طالبان  سیاسی  عالی رتبه  هیئت  علوی    
دعوت  به  بنا  که  برادر  مالعبدالغنی  ریاست 
سر  به  تهران  در  را  روزی  چند  ایران،  رسمی 
خارجه  امور  وزیر  با  گذشته  روز  می برد، صبح 
این وزارتخانه دیدار و  کشورمان در ساختمان 
گفت وگو کرد. محمدجواد ظریف در این دیدار 
ضمن ابراز خشنودی از ایده تشکیل حکومتی 
فراگیر با حضور همه اقوام و گروه های سیاسی 
سیاسی  تصمیمات  کرد:  اظهار  افغانستان  در 
نمی تواند در خأل اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت 
همه شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در 
نظر داشتن ساختارها، نهادها و قوانین بنیادی 

مانند قانون اساسی شکل گیرد. 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  آمادگی  اعالم 
و  ــت  دول و  طالبان  بین  گفت وگو  تسهیل 
از  دیگری  بخش  افغانستانی  گروه های  دیگر 
صحبت های ظریف با طالبان بود و در این ارتباط 
وی تأکید کرد: مردم خوب افغانستان مظلوم واقع 
آسیب های  افغانستان  اشغال  و  جنگ  شده اند. 
سنگینی به مردم افغانستان وارد ساخته است. 
وی در پایان خطاب به هیئت عالی رتبه سیاسی 
طالبان گفت: امیدوارم تمام تالش شما آن باشد 
که دردها و مشکالت مردم هر چه زودتر به پایان 
رسد و با برقراری صلح در افغانستان هر چه زودتر 

بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود.

برادر،  مال  آیا  که  دید  و  بود  منتظر  باید  حال 
برای  را  زمینه  و  ثابت می کند  را  برادری خود 
شیعیان  ویژه  به  افغانستان  اقوام  درد  کاهش 

فراهم می کند؟
شاید به همین دلیل بود که در ابتدای این دیدار، 
و  روند صلح  از  رئیس هیئت طالبان گزارشی 
کرد:  تأکید  و  ارائه  بین االفغانی  گفت وگوهای 
و  دوستی  بر  افغانستان همواره  و  ایران  روابط 
حسن همسایگی بوده و امیدواریم با برقراری 
کشور  دو  روابط  افغانستان  در  آرامش  و  صلح 

بیش از پیش گسترش یابد.
نقش  به  اشاره  با  مالقات   این  در  مالبرادر 
روند  از  افغانستان و منطقه  در  مخرب داعش 

گفت وگوهای بین االفعانی اظهار خشنودی کرد 
و تشکیل دولتی فراگیر با حضور همه اقوام و 
برای  ضــروری  امری  را  سیاسی  گروه های 
افغانستان دانست. در  برقراری صلح کامل در 
همین راستا، محمد نعیم؛ سخنگوی طالبان با 
اشاره به فضای مثبت گفت وگوها، اعالم کرد 
وضعیت افغانستان، مذاکرات بین االفغانی، عملی 
توافق نامه دوحه و ضرورت صلح  شدن کامل 
از محورهای  منطقه  و  افغانستان  در  امنیت  و 

گفت وگوی مالبرادر با ظریف بوده است.

آبدرالنهغربیها»
از سوی دیگر، گفت وگو با طالبان که با هدف 

تسهیل توافق با دولت مرکزی و تضمین ثبات 
ایران  اسالمی  جمهوری  شرقی  مرزهای  در 
مهاجمان  مذاق  به  گویا  می شود،  پیگیری 
اتحادیه  است.  نیامده  خوش  افغانستان  به 
اروپا، ناتو و نمایند گی های سیاسی شماری از 
کشورهای اروپایی و آمریکا در افغانستان روز 
یکشنبه با صدور اعالمیه ای مشترک، طالبان 
را مسئول بیشتر خشونت های جاری علیه مردم 

این کشور دانستند. 
به گزارش یورونیوز، در این اعالمیه مشترک که 
توسط اتحادیه اروپا، ناتو و نمایند گی های سیاسی 
استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنالند، 
فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، ایتالیا 
و  ترورها  ادامه  شده،  صادر  متحده  ایاالت  و 
تخریب زیرساخت های حیاتی افغانستان محکوم 
شده است. این در حالی است که عمده اقدام های 
تروریستی این روزهای افغانستان توسط داعش 
برابر  در  سدی  طالبان،  اتفاقاً  و  گرفته  انجام 
گسترش این گروه تلقی می شود. در همین حال، 
چهار مقام ارشد ناتو نیز به رویترز گفتند نیروهای 
بین المللی مستقر در افغانستان قصد دارند پس از 
پایان مهلت ماه مه که در توافق طالبان با ایاالت 
متحده تعیین شده در افغانستان بمانند؛ تصمیمی 
که می تواند تنش ها با گروه طالبان را که خواستار 

خروج نظامیان خارجی است، تشدید کند. 

 عضو جهاد اسالمی فلسطین 
درباره انتخابات:

منتظر نشست قاهره 
می مانیم

خــالــد الــبــطــش، عضو 
دفتر سیاسی جنبش 
جهاد اسالمی تصریح 
کرد: پس از گفت وگوی 
گروه های فلسطینی در 

قاهره، این جنبش موضع خود را نسبت به 
مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات آینده 
فلسطین مشخص خواهد کــرد. به گزارش 
فلسطین  انتخابات  اینکه  بیان  با  وی  معا، 
یکی از عناوین اصالح نظام سیاسی است، 
گفت: جهاد اسالمی از همان آغاز صحبت 
درباره حکم ریاستی برای برگزاری انتخابات 
اعــالم کرد  قــانــون گــذاری و ریاستی  مجلس 
که دروازه اصــالح اوضــاع فلسطین تنها در 
برگزاری انتخابات نیست بلکه در مشارکت 
ملی و آمــاده ســازی فضا بــرای کسب اعتبار 
برای پروژه ملی است. البطش خواهان آماده 
انتخابات  از برگزاری  کردن فضا کمی پیش 
شده و بر ضرورت رهایی از توافق نامه اسلو و 
لغو به رسمیت شناختن اسرائیل تأکید کرد.
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روی دیگر سکه تیم سیاست خارجی آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا قرار است امروز در جریان یک سخنرانی 
سرفصل های اصلی سیاست خارجی عصر پساترامپ واشنگتن را ترسیم کند. 
بر اساس گزارشی که شبکه ان بی سی منتشر کرده است این سخنرانی در جریان 
بازدید از پیش اعالم شده رئیس جمهور آمریکا از وزارت امور خارجه انجام 
می شود. هر چند در فضای رسانه ای کشور ما در جریان رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا یک تصویر غیرواقع بینانه نسبت به دولت بایدن و 
تصمیماتش در حوزه سیاست خارجی ایجاد شده بود، با این حال تحلیلگران 

سیاسی انتظار ندارند سخنان بایدن در این نشست آن ها را غافلگیر کند. 
واقعیت این است که دو درک غلط نسبت به چگونگی رفتار تیم سیاست 
خارجی بایدن در کشور ما وجود دارد؛ نخستین درک اشتباه عدم تمایز میان 
ویژه  به  و »ساختار« در تدوین سیاست خارجی قدرت های جهانی  »کارگزار« 
آمریکاست. سیاستمداران آمریکایی فارغ از گرایش ها و ادراک فردی که نسبت 
به فضای بین الملل دارند، آن گاه که مسئولیتی را در دستگاه دیپلماسی آمریکا 
به عهده می گیرند به عنوان بخشی از ساختار و نظام سیاسی حاکم عمل کرده و 
رویکردهای شخصی خود را کنار می گذارند. پس نمی توان ژست های انتخاباتی 
و یا رسانه ای سیاستمدارانی که از مسئولیت رسمی فاصله گرفته اند را مالکی 

برای تحلیل رفتار ایشان در هنگام حضور در قدرت دانست.
نکته دیگر تصویر نادرست و تحریف شده ای است که ما نسبت به بایدن و 
تیمش داریم. برای داشتن یک تصویر واقع بینانه باید یک تبارشناسی تاریخی از 
این جریان داشته باشیم. تیم اصلی یا شاکله اصلی تیم امنیت ملی و سیاست 
خارجی بایدن را افرادی تشکیل می دهند که خوشبختانه کارنامه روشن و قابل 
رصدی در فضای سیاسی آمریکا دارند. آنتونی بلینکن، آوریل هِینز، ژنرال لوید 
آستین، جیک سالیوان و ویلیام برنز هر پنج چهره متعلق به جریان اصلی در 
سیاست خارجی آمریکا هستند که در حوزه فکری به هنجار ها و ارزش های 
برآمده از جنگ جهانی دوم به این سو باور داشته و در عین حال که طرفدار 
چندجانبه گرایی هستند بر تثبیت هژمونی آمریکا تأکید دارند. در حوزه رفتاری 
نیز طرفدار نوعی مداخله گرایی در نظام بین الملل هستند. به طور مثال بلینکن 
در دوره حضور بایدن در کمیته روابط خارجی سنا، یکی از کسانی بود که در 
شکل دهی رأی مثبت بایدن به تجاوز آمریکا به عراق نقش داشت. او به عنوان 
برای دموکراسی  نبرد  را تحت عنوان  بایدن در آن دوره، جنگ عراق  مشاور 
فرمول بندی کرده بود و یکی از دالیل عمده ای که بایدن هم به الیحه حمله 
آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ رأی داد مشاوره بلینکن بود. بلینکن در مقام 
معاون وزارت خارجه آمریکا در دوره اوباما نیز یکی از طرفداران جدی مداخله 
ایاالت متحده و کمک های لجستیکی و اطالعاتی ایاالت متحده به سعودی در 
تجاوز نظامی به یمن بود. همین رفتار را می توان در کارنامه جیک سالیوان در 
دوره ای که وی مشاور ارشد سیاسی هیالری کلینتون در سال ۲۰۱۶ بود، دید. 
ویلیام برنز نیز سابقه ای بهتر از دو هم تیمی خود ندارد. او در عین حال که فرد 
اصلی پشت پرده مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان در سال های بین 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود، یکی از افراد تأثیرگذاری است که در تعامل با سازمان های 
اطالعاتی آمریکا طرح های خرابکارانه علیه برنامه هسته ای ایران را هم همزمان 
این چهره ها کسانی هستند که می خواهند سیاست خارجی  پیش می برد. 
آمریکا را که از ریل ۷۰ ساله خودش خارج شده بود، دوباره به ریل برگردانند و 

طبیعتاً خوش بینی به آن ها به عنوان کبوتران صلح اشتباه است.
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خبر

در  »نــیــویــورک تــایــمــز«  آمریکایی  ــامــه  روزن
یادداشتی به قلم »نیکالس کریستوف« با 
اشاره به تنش های دولت  »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق آمریکا با چین گزارش 
کرد »پکن، کابوس جو بایدن خواهد بود«.
ــن گـــزارش در حــالــی کــه رویــارویــی  در ای
ــاالت مــتــحــده و چین  ــ نــظــامــی مــیــان ایـ

تأکید  ــا  امـ ــده  شـ تــوصــیــف  غیرمحتمل 
ــرده اســـت ســال هــای پــیــش روی »جــو  کـ
بایدن« رئیس جمهور آمریکا با بزرگ ترین 
خطرات همراه خواهد بود و بخشی از آن 
این دلیل است که »شی جینپینگ«  به 
رئیس جمهور چین بیش از حد اطمینان 

دارد که ایاالت متحده رو به افول است.

»بانی گلیسر« از مرکز مطالعات راهبردی و 
بین المللی در این خصوص می گوید: »فکر 
می کنم وقــوع تقابل نظامی )میان چین و 
آمریکا( بعید باشد اما این گزینه را رد نمی کنم«.
بر پایه این گــزارش، دولت بایدن با وجود 
همچون  مــســائــل  از  بــســیــاری  در  آنــکــه 
دیگر  موضوعات  و  تــایــوان  و  هنگ  کنگ 

به  دارد، در عین حــال  اخــتــالف  بــا چین 
دنبال همکاری با این کشور در خصوص 
کره  و  اقلیمی  تغییرات  چون  موضوعاتی 

شمالی است.
ــن گـــزارش »آنتونی  ــن حـــال، طبق ای بــا ای
متحده  ایــــاالت  خــارجــه  ــر  ــ وزی بلینکن« 
تصریح کرده است رویکرد سخت دونالد 
ترامپ در قبال چین را ادامه خواهند داد 
و با همپیمانان آمریکا برای کارآمدتر کردن 
سیاست قاطعانه علیه چین وارد همکاری 

خواهند شد.

پیش بینی رسانه مطرح آمریکایی

پکن، کابوس جو بایدن خواهد بود

دریـچـه

چاپ  ایندیپندنت  روزنامه 
گـــــزارش اصلی  انــگــلــیــس 
صفحه نخست خود را به 
علیه  کـــشـــاورزان  جنبش 
ــت هــنــد اخــتــصــاص  ــ دولـ
داده است. این روزنامه با 

انتشار عکسی بزرگ، کشاورزان معترض هندی در دهلی 
را نشان می دهد که پس از یک هفته درگیری شدید با 
نیروهای امنیتی که تعداد زیادی را کشته و زخمی کرد به 
اعتراض های خود ادامه می دهند. ایندیپندنت همچنین 
تالش مسئوالن بریتانیایی برای بهتر کردن رابطه و کم 
کردن تنش ها با اتحادیه اروپا تنها چند هفته پس از خروج 
رسمی از این اتحادیه را منعکس کرده که به خاطر نگرانی ها 

در مورد عدم انتقال واکسن به بریتانیا مطرح شده است.

در  ویـــــــک  هـــفـــتـــه نـــامـــه 
تــازه تــریــن شــمــاره خــود به 
ــاالی شکست  ــ ب احــتــمــال 
ــایـــدن،  ــای جـــو بـ ــالش هــ ــ ت
جــمــهــوری جدید  رئــیــس 
ــکــا بــــرای بـــه وجـــود  ــری آم

این  مــی دهــد.  خبر  کشور  ایــن  جامعه  در  اتحاد  آوردن 
االغ  یک  و  فیل  یک  که  توجهی  جالب  طــرح  با  نشریه 
را  ایـــاالت متحده  نــمــادهــای دو حــزب اصلی  بــه عــنــوان 
نشان می دهد که در دو طرف یک پل معلق و خطرناک 
انتخاب  را  کن«  مالقاتم  راه  میانه  »در  تیتر  ایستاده اند، 
کرده است که میانه راه این پل چیزی به جز سقوط را 
در پی ندارد و نشان دهنده این است که هیچ کدام از دو 

حزب به یکدیگر اعتماد ندارند.

ایندیپندنت 
تایمز  ــیــویــورک  ن ــه  ــامـ روزنـ
یک  از  عکسی  انتشار  با 
پزشکی  تحقیقاتی  مرکز 
در ایتالیا، از دستاوردهای 
ــزرگ دانـــشـــمـــنـــدان در  ــ بـ
درمـــــان  داروی  تـــولـــیـــد 

مــی تــوانــد در کنار  کــه  اســت  کــرونــا خبر داده  ویـــروس 
بین  از  بــرای  دیگری  بــزرگ  قــدم  بیماری،  ایــن  واکسن 
همچنین  روزنــامــه  ایــن  بــاشــد.  همه گیری  ایــن  بـــردن 
روزهای ابتدایی ریاست جمهوری بایدن را زیر ذره بین 
برده و تأکید می کند با اینکه او دوران ریاست جمهوری 
اما  کرده  بزرگ شروع  و  پررنگ  با تصمیم های  را  خود 
ایــن تصمیمات  و کیفیت  تــعــداد  از   هــر چــه مــی گــذرد 

کاسته می شود.

ویکنیویورک تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

معترضان روس روز گذشته با درخواست س
آزادی الکسی ناوالنی در سراسر این کشور به 
خیابان ها آمدند و چندین معترض از جمله 
همسر ناوالنی به دست پلیس بازداشت شدند.

ــر ســیــاســی فــراکــســیــون س ــت ســخــنــگــوی دف
اظهارات  به  واکنش  در  عــراق  »الــصــادقــون« 
این  انتخابات  عالی  کمیساریای  سخنگوی 
کشور تأکید کرد ریــاض نباید در نظارت بر 

انتخابات عراق مشارکت داده شود.
معاون س کــه  دادنـــد  خبر  ــاه  آگـ منبع  چند 

دارد یک  آمریکا قصد  رئیس جمهور سابق 
گروه سیاسی تشکیل دهد و آینده سیاسی 

خود را بدون رئیس سابق خود رقم بزند.

32 هفته اعتراض علیه نتانیاهو
ساکنان رژیم صهیونیستی روزهای گذشته 
علیه  متوالی  هفته  سی و دومین  بــرای  هم 
نتانیاهو به خیابان ها آمدند. به گزارش ایسنا، 
رسمی  اقامت  محل  مقابل  تظاهرات  ایــن 
نخست وزیر در قدس اشغالی و مقابل محل 
اقامت خصوصی وی در قیساریه برگزار شد 
و در آن تظاهرات کنندگان عملکرد دولت در 

قبال کرونا را محکوم کردند.
سازمان دهنده  سیاه«،  »پرچم های  جنبش 
مطبوعات  بــه  نــتــانــیــاهــو،  علیه  تــظــاهــرات 
گفت: در اوج فاجعه بهداشتی و اقتصادی، 
گروگان  به  را  اسرائیل  متهم«  »نتانیاهوی 

گرفته تا دادرسی خود را به تعویق بیندازد.
درگــیــری  وقـــوع  از  محلی  منابع  همچنین 
بین تظاهرات کنندگان و پلیس و بازداشت 

دست کم یک معترض خبر دادند.

رصد

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای عمومی  زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت برگزار نماید:
مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحله ای ط�رح عملیات اجرای�ی تکمی�ل و ارتقای خ�ط دوم جریان 
تصفیه خانه فاضالب ش�هر نیش�ابور، تکمیل برکه بی هوازی، مطابق آلبوم نقش�ه های اجرایی و 
مش�خصات فنی به ش�ماره فراخ�وان  2099001446000152 کلیه مراحل برگ�زاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار 
فراخوان در سامانه  12 /1399/11 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز پنجشنبه  مورخ 99/11/16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز پنجشنبه  99/11/30

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد -ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ع 9
91
15
39

))صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه نجات آب است((
  » فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای  عمومی « 

نوبت اول

,ع
99
11
50
7

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد تجهیزات ذخیره س�ازی مورد 
نی�از خ�ود را از طریق مناقص�ه عمومی خری�داری نماید، ل�ذا متقاضیان 
محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند 
به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 
13:30 روز ش�نبه مورخ 1399/11/25 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل 
ش�ده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ 

آگه�ی در روزنام�ه ه�ا ب�ر عه�ده برن�ده  مناقص�ه خواه�د ب�ود. 
شماره های تماس 32001420-051 و 32001519-051 و  051-32009167

» مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره سازی «

,ع
99
11
54
8

س�ازمان  فن�ی و نگهداری حرم مطه�ر رضوی در نظ�ر دارد تامین 
نیروی اس�تاد کار جهت اجرای عملیات ساخت و نصب انواع کانال 
گالوانیزه هوا  در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز ی�ک ش�نبه م�ورخ 
1399/11/19 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات به 
آدرس   http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جه�ت برگ�زاری مناقصات عموم�ی یک مرحل�ه ای خرید لول�ه گالوانیزه 4 این�چ به ضخامت 
حداقل  4.5 میلیمتر به طول 280 متر و لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت حداقل  4.85 میلیمتر 
ب�ه ط�ول 1100 متر جهت پروژه آبرس�انی الئی�ن کهنه شهرس�تان کالت -به ش�ماره فراخوان 
2099001446000150 را از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت برگ�زار نماید. کلیه 
مراح�ل برگزاری فراخ�وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
ت�ا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/11/12 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصات عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/11/19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 99/12/04

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ع 9
91
14
87

))صدای پای آب صدای زندگی((
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی «- نوبت دوم

/ع
99
11
54
1

برگ سبز، کارت و سند مالکیت موتورسیکلت امجد 
مدل 1389 به شماره موتور 81213520 و شماره تنه 
8942562 به ش���ماره انتظامی 43853 ایران 762 
ب���ه مالکیت غالمرض���ا ناصری مفق���ود و فاقد اعتبار 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تجمع دوباره فرانسوی ها علیه الیحه جامع

مکرون کوتاه نمی آید
تظاهرات بر ضد الیحه جامع امنیتی در فرانسه  بار دیگر باال گرفت و در روزهای 
گذشته ده ها هزار معترض در سراسر این کشور به خیابان آمدند.به گزارش 
یورو نیوز، فعاالن این جنبش اعالم کرده  اند قرار است در ادامه حرکت اعتراضی 
آغاز شده از ماه نوامبر، تظاهرات بزرگ تری روز ۱۴ فوریه در شهرهای مختلف 
فرانسه برپا شود. این الیحه که قرار است ماه مارس نیز در مجلس سنای 
فرانسه مورد بررسی قرار گیرد همچنین به پلیس اجازه می دهد برای نظارت 
گسترده تر از پهپاد، دوربین های مدار بسته و دوربین های جاسازی شده در بدن 
حین انجام مأموریت ها استفاده کند.دولت با دفاع از این الیحه تأکید دارد 
این راهکار قانونی برای محافظت از مأموران پلیس در برابر نفرت پراکنی و نیز 
انتشار پیام های تهدیدآمیز در شبکه های اجتماعی در پیش گرفته شده است.
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