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یک واقف کامالً متفاوت
 رواق   اینکه اولین بار، کی جرقه وقف و واقف شدن در داستان خوبان

سر»داوود« زد را خدا می داند و بس. شاید 15 سالگی... 
شــاید هــم یکــی دو ســال بعــد وقتــی زیــر آتــش ناجــور 
دشمن، توی کانال برای اولین بار مجروح و زمینگیر شد. 

عمــق کانال کم بود و فقط می شــد با خزیــدن داخل آن 
حرکــت کــرد. ناچــار، همرزمانــش یکی یکــی می آمدند، 
همــان طــور دراز کش، زیر بغل داوود را می گرفتند، 10 یا 

 ............ صفحه 122 متری او را می کشیدند...
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پس از انتخاب مجتبی خورشیدی صورت گرفت »آقا مرتضی« به رابطه آوینی و رفسنجانی هم می پردازد بررسی نسبت سبک زندگی و پیشرفت با نگاهی به شعار سال

:j امام علی
خدایا! تو را نه 
به طمع بهشت 

پرستیدم و نه از 
هراس دوزخت، 

بلکه تو را شایسته 
پرستش یافتم و 

پرستیدمت. 
عوالی اللئالی
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واکنش تند علی کریمی 
به انتخاب سرپرست تیم ملی 

پاسخ به اتهام کپی 
از »انحصار ورثه«

جوهر اصلی پیشرفت، اعتال ی 
سبک زندگی اسالمی است

 ............ صفحه 3

 نماینده ویژه آمریکا در وین: موضع ایران در خصوص لغو تحریم ها نشان دهنده فقدان جدیت این کشور است! 

دو قورت و نیم عهد شکن برجام

آمار صنعت لوازم خانگی در 
سال گذشته نشان می دهد

رشد تولید 
 ایرانی 

پشت دیوار 
تحریم

 خبر  نشســت فصلی کمیســیون برجام که دیــروز در وین برگزار شــد، هر چند یک 
نشســت عادی و از پیش برنامه ریزی شــده بود، اما ترس آمریکا از نگاه ایران به شــرق 
و عجله دولت بایدن برای داغ کردن فضای مذاکرات ایران و آمریکا و درنهایت حضور 
نماینده آمریکا در حاشیه این نشست موجب شد این اجالس از یک نشست عادی 
برجامی با دستور کار فنی به اجالسی سیاسی تبدیل شود. تالش آمریکا برای کشاندن 
ایــران بــه میــز مذاکره جدید و بررســی طرحی موســوم به »بازگشــت گام بــه گام ایران و 
آمریکا به برجام« در شرایطی است که حرف قطعی ایران در این زمینه روشن و صریح 

 ............ صفحه 2است؛ آمریکا از برجام خارج شده و ابتدا این کشور باید...

 اقتصاد   در حالی  که پیش بینی می شــد با 
وجــود تحریم هــای اقتصادی و خــروج برندهای 
خارجــی از کشــور، رشــد تولیــد لوازم خانگی در 
سقف 30درصد متوقف شود، اما مجموعه های 

صنعتی داخلی سال...

از روش چت شخصی تا آداب 
کامنت گذاشتن

حضور در فجازی 
به آموزش 

نیاز دارد

 سومین حمله انصاراهلل در 
یک هفته گذشته انجام شد

جده، 
هدف تمرینی 
مقاومت یمن

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 5

خبر خوش 
ستاد اجرایی 
 wفرمان امام

درباره واکسن کرونا
 ............ صفحه 6

یـــادداشــت  روز
سیدرضا میرابیان، کارشناس سیاسی

اواســط دی ماه ســال گذشــته بود که برای نخســتین بار جمهوری اسالمی ایران با 
مشــارکت روســیه و چیــن رزمایش دریایی چهــار روزه ای در دریای عمان و شــمال 
اقیانوس هند -که منطقه ای به مساحت 1۷ هزار کیلومترمربع را پوشش داده بود- 

برگزار کردند. دو ماه بعد...

ایران و مقدمه چینی برای شکل دهی 
به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه 

 ............ صفحه 2
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره 02-1400 یک مرحله ای
نوبت اول- شماره مجوز 1400.163

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

موضوع مناقصه : طراحی و پیاده سازی سیستم اطالعات 
جغرافیایی GIS ش��هر، روس��تاها و صنایع تغذیه شونده 
از ایس��تگاههای CGS  شهرس��تان کبودراهنگ ) ش��امل 
کبودراهنگ ، شیرین س��و ، گل تپه ، علیصدر، داق داق 
آباد، ویان، طاسران ، روعان، کوریجان، نیروگاه و فوالد کیان( بر اساس 

فهرست بهای GIS در سال 1398 
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه  4/712/893/000 )چهار میلیارد و هفتصد 
و دوازده میلیون و هشتصد و نود و سه هزار( ریال می باشد.

2-  منبع تضمین شرکت در مناقصه 235/645/000 )دویست و سی و 
پنج میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار(  ریال می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 270 روز می باشد . 

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www . setadiran . ir باشند. 

5- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران 65 می باشد.
متقاضی��ان  ش��رکت درمناقص��ه از تاریخ درج آگهی به م��دت 7 روز از 
م��ورخ 1400/01/17 س��اعت 15 مهلت دارند نس��بت به دریافت اس��ناد 
ارزیابی کیفی به س��ایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس 

www . setadiran . ir مراجعه نمایند.
مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه  

مورخ 1400/02/8از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن 4- 38260571    ، 8- 38261075،   دورنویس: 38256207 = 081

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت 
روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

 عملی��ات بس��ته بندی،پارت��ی چین��ی و بارگی��ری 
ش��کر، حفاظت فیزیکی از کوی سازمانی و شرکت، 
خری��د ان��واع کوده��ای ری��ز مغذی و س��موم دفع 
آفات نباتی ،عملیات جوش��کاری بخش��های مختلف 
کارخانه ،تنظیف بخش��های مختلف کارخانه،نظافت 
محوطه،نگه��داری و احی��اء فضای س��بز کارخانه و 

خانه های سازمانی
شرکت قند چناران شرح در صفحه  4 ,ع
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 آگهی مناقصه
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) » آگهي مزايده شماره  1-37-1400 « ( - نوبت دوم
وزارت راه و شهر سازی

راه آهن جمهوری اسالمی ایران
اداره کل راه آهن خراسان

اداره کل راه آهن خراس��ان در نظر  دارد ش��رح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

 پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
 2-شرح مختصر موضوع مزایده : جمع آوری و انتقال مکانیزه زباله های سکوهای 
مس��افری، محوطه، فضای بین خطوط اصلی و فرعی ایستگاههای مشهد، نیشابور ، 
نقاب ، خط دوار و پارکینگ های قطار های مسافری، منازل سازمانی، اماکن اداری و 

غیر اداری اداره کل راه آهن خراسان  .
 3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 15:30  روز  شنبه مورخ : 1400/01/21    
4- شایان ذکراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد( صورت پذیرد و ش��رکت 
کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باش��ند که قبال در 

سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5-قیم��ت اس��ناد مزایده 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 واریز: 
294064060280500885132319906000 بن��ام تمرک��ز درآم��د راه آه��ن  ضمن��ا 

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
  6- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات 
ارائه ش��ده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی اس��ناد ،  به این اداره 
کل همراه با پاکت "الف" تا  س��اعت 15:30  روز  س��ه شنبه  مورخ : 1400/01/31 - 
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- شرکت کنندگان در مزایده می بایست دارای شرکت خدماتی باتائید صالحیت در 
کد فعالیت خدمات عمومی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باش��ند. وصالحیت 
مربوط��ه را بانضمام گواهینامه تایی��د صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه 
اجتماع��ی )به موجب آیین نام��ه ایمنی امور پیمانکاری" مص��وب 89/03/05  وزیر 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن و دستورالعمل اجرائی آئین نامه 
ایمنی امور پیمانکاری مصوب 97/04/26 ش��ورای عالی حفاظت فنی(همراه اسناد 
مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نماید. تذکر 1 : ش��رکت اش��خاص حقیقی دارای 

مجوز بالمانع می باشد.
تذکر 2 : شرکت کنندگان در مزایده می بایست دارای مجوزهای الزم از شهرداری 

و سازمان مپ)پسماند( باشند. 
 10- زم��ان بازگش��ائی پ��اکات مزای��ده : س��اعت 10:30  روز  چهارش��نبه   م��ورخ : 

  . 1400/02/01
 11-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  30.646.238  
) س��ی  میلیون و شش��صد و چهل و ش��ش  هزار و دویست و س��ی و هشت(  ریال  
مطاب��ق با تضامی��ن معتبر مندرج در آیی��ن نامه تضمین معام��الت دولتی موضوع 
مصوب��ه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئ��ت محترم وزیران ، 
در صورت واریز نقد ش��ماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه 
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  ) بیست و شش 
میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .

 14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .
 اداره کل راه آهن خراسان
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت به انتخاب پیمانکاران 
بومی )اس�تان خراس�ان رضوی( دارای حداقل رتبه 5 در رش�ته  های س�اختمان و ابنیه و 
تاسیس�ات و تجهیزات جهت تکمیل س�الن ورزش�ی رباط س�منگان شهرس�تان تربت جام 
ب�ه مت�راژ حدودی 1200 مترمربع اقدام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط که 
دارای رزوم�ه مناس�ب در زمینه س�اخت اینگونه مجموعه ها می باش�ند، دعوت می نماید 
جه�ت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاری�خ 1400,01,22 به دبیرخان�ه معاونت فنی و 
عمرانی آستان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس 
رض�وی، معاونت فنی و عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126-051تماس حاصل 

نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیل سالن ورزشی
 رباط سمنگان شهرستان تربت جام

محیط بانان حفاظت نشده!محیط بانان حفاظت نشده!
 ............ صفحه  ............ صفحه 66

شکارچیان دو مدافع محیط زیست را 
در منطقه »فیله خاصه« زنجان به شهادت رساندند
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خیز دوباره سپاه و بسیج برای اجرای دور جدید طرح شهید سلیمانی   در پی نامه سعید نمکی، وزیر بهداشت به فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به دستور سرلشکر حسین سالمی گفت: با توجه به موج جدید شیوع و ابتال به ویروس جهش یافته کرونا در کشور، با ابالغ فرمانده کل سپاه مقرر شد در مرحله جدید 

طرح شهید سلیمانی پس از سکون جمعیت سیال و فراهم شدن شرایط، اجرای سناریوهای بازنگری شده برنامه ریزی و عملیاتی شود.

نشست فصلی کمیسیون برجام که دیروز در 
وین برگزار شد، هر چند یک نشست عادی و 
از پیش برنامه ریزی شده بود، اما ترس آمریکا 
از نگاه ایران به شرق و عجله دولت بایدن برای 
داغ کــردن فضای مذاکرات ایــران و آمریکا و 
درنهایت حضور نماینده آمریکا در حاشیه 
این نشست موجب شد این اجالس از یک 
نشست عادی برجامی با دستور کار فنی به 
اجالسی سیاسی تبدیل شود. تالش آمریکا 
بــرای کشاندن ایــران به میز مذاکره جدید و 
بررسی طرحی موسوم به »بازگشت گام به گام 
ایران و آمریکا به برجام« در شرایطی است که 
حرف قطعی ایران در این زمینه روشن و صریح 
است؛ آمریکا از برجام خارج شده و ابتدا این 

کشور باید به تعهدات خود عمل کند.

ایران: رفع همه تحریم ها و »
راستی آزمایی تنها راه بازگشت تهران به 

تعهدات هسته ای است
ــروز در حالی به پایان رسید که  نشست دی
تنها اعالم شد که برای ادامــه نشست های 
کارشناسی توافق شده است. در این نشست 
یک ساعته، عباس عراقچی اعالم کرد: »رفع 
ترین  ضـــروری  و  اولین  آمریکا،  تحریم های  
ــدام بــرای احیای برجام اســت و جمهوری  اق
اسالمی ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع 
تحریم ها و پس از راستی آزمایی آن، اقدامات 
جبرانی هسته ای خود را متوقف کــرده و به 

اجرای کامل برجام برگردد.« 

آمریکا: می خواهیم در مورد موشکی و »
منطقه با ایران گفت وگو کنیم

همچنین رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا 
که دیروز برای رایزنی با طرف های اروپایی 
ــدون اشـــاره به  در ویــن حاضر شــده بــود ب
خروج آمریکا، در سخنانی با طرح ادعایی 
در  تهران  »موضع  شــد:  مدعی  مضحک 
تغییر  از  پیش  هــا  تحریم  لغو  خصوص 

نشان  خــود،  ای  هــای هسته  فعالیت  در 
این کشور است!«  دهنده فقدان جدیت 
بنا بر گزارش فارس نماینده آمریکا در امور 
ایران پس از نشست دیروز گفت: »بعد از 
بازگشت به برجام، اول از همه دنبال توافق 
طوالنی تر خواهیم بود. ما نگرانی هایی درباره 
برنامه موشک های بالستیک و فعالیت های 
منطقه ای ایران داریم و می خواهیم درباره 
ــوارد گــفــت وگــو کــنــیــم. رســیــدن به  ــ ایـــن م
ریاست جمهوری  انتخابات  از  قبل  توافق، 
ایــران را ضــروری نمی دانیم. ما با هرکسی 
کرد.  مذاکره خواهیم  باشد  قــدرت  در  که 

نمی توانیم انتخابات ایران را نادیده بگیریم 
موضوع  ایــن  دهیم  ــازه  اجـ نمی شود  ولــی 

سرعت کارمان را به ما دیکته کند.«
وزارت  سخنگوی  پــرایــس  نــد  پیش،  روز  دو 
خارجه آمریکا گفته بود: »هدف ما از مذاکرات 
ــاره نحوه رســیــدن به  ــ ویـــن، تفاهم بهتر درب
وضعیت پایبندی در برابر پایبندی است«. 
سخنگوی دولت هم دیروز تأکید کرد: نشست 
برای  نظر طرف ها  تبادل  ــرای  ب فرصتی  ویــن 
بازگشت به تعهدات برجامی است، اما هیچ 
مذاکره ای بین نمایندگان ایران و آمریکا صورت 

نخواهد گرفت.

گمانه زنی رسانه ها از محتوای مذاکرات »
همزمان با این مذاکرات، رسانه صهیونیستی 
»کیکار« در خبری که بالفاصله از خروجی 
خود حذف کرده، به نقل از یک منبع فرانسوی 
مشترک  کمیسیون  نشست  شــد  مــدعــی 
برجام پیشنهاد مکرون به بایدن و روحانی 
بوده است. به گزارش مهر، این رسانه مدعی 
ازای آزادســازی  شده آمریکا مایل است در 
ایــران  از دارایــی هــای  فقط یک میلیارد دالر 
و آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا، ایران 
را مجاب به بازگشت به تعهدات هسته ای 
و به خصوص توقف نصب سانتریفیوژهای 

جدید و غنی سازی ۲۰ درصد کند.

مهلت دوماهه اروپا؟!»
رسانه عرب زبان »جاده ایران« نیز در گزارشی 
نوشت: اروپــا می خواهد حداکثر در دو ماه، 
خواسته های ایران و آمریکا را به هم نزدیک 
کند. این رسانه عربی، گزارش خود را مستند 
به گفت وگوهایی با منابع مطلع اروپایی کرده 
که نام آن ها را فاش نکرده است. بنا بر این 
گزارش، یک منبع ارشد در اتحادیه اروپا گفته 
است روند تجمیع خواسته های ایران و آمریکا 
و هماهنگی اقدامات نباید بیش از دو ماه طول 
بکشد. در همین حال وزیر خارجه آلمان نیز 
گفت: »ما وقتی برای از دست دادن نداریم«.

رویترز: ایران به چیزی جز برداشته »
شدن همه تحریم ها تن نمی دهد 

همچنین رویترز به نقل از یک منبع ایرانی 
نوشت: جمهوری اسالمی در نشست وین 
چیزی جز برداشته شدن همه تحریم ها علیه 
ایران را نخواهد پذیرفت و پس از راستی آزمایی، 
برمی گرداند.  عقب  به  را  هسته ای  گام های 
همزمان پایگاه خبری نورنیوز نوشت: »عدم 
تعهد به برجام فقط مختص دولــت ترامپ 
نبوده، زیرا دولت اوباما که جو بایدن معاون اول 
آن بود، هفت بار آشکارا برجام را نقض کرد«.

نماینده ویژه آمریکا در وین: موضع ایران در خصوص لغو تحریم ها نشان دهنده فقدان جدیت این کشور است!

دو قورت و نیم عهد شکن برجام

 هتلداران این یک سالی که درآمدی نداشتند، ایام نوروز پوست مردم س
را کندند. 9150000855

آقای روحانی، دکترها گرفتاری مالی ندارند که 3۰ درصد تعرفه شون رو س
بردی باال. یا وضع مردم رو نمی بینی یا نمی خوای ببینی. 9050000621

 لطفاً کمبود نیروی پرستار در استان خراسان شمالی را پیگیری و رفع س
کنید. در حق پرستاران کم لطفی می شود. شیفت های اضافه کار پرستاران 
بسیار زیاد است که برای پرستاران خانم خیلی سخته. تو رو خدا پیگیری 

کنید. 9150000965  
انتظار س ایــن  از  آقــای خاتمی بیش  از  آقــای پرویز امینی ســالم. شما   

نداشته باشید! ایشان با نیرنگ هایش می خواهد به جای آقای روحانی 
فرد دیگری را بر مردم تحمیل کند! این ها نگران وضعیت مردم نیستند، 

نگران مطرود شدن حتمی خودشان هستند! 9150000215
کارگردان پایتخت معلومه می خواسته فقط دو قسمت آخرشو جمع س

کنه؛ نقی با هما پشت نیسان با کلی پالستیک ماهی قرمز نشستن، 
ماشین در حال حرکت، بعد آب ماهی تکون نمی خوره. آقایان مگه مجانی 

کار می کنید که سمبل می کنید؟ 9050000621
آیت هللا رئیسی و دکتر قالیباف! باعرض سالم. لطفی که در حق قشر س

محروم به خصوص مستمری بگیران تأمین اجتماعی دارید جای تقدیر و 
تشکر دارد. اما وزیر رفاه و کار حاضر نیست قانون و عدالت را اجرا کند. 
در این هشت سال به خصوص در این سال اخیر چه خیمه شب بازی ها 
که بر سر فقرا درآوردند. واقعاً شرم آور است، خجالت نمی کشند بعضی 

از دولتمردان! لطفاً شما رسیدگی و نظارت کنید! 9150000210
 بنده یکی از هزاران سهامدار شرکت فراورده های نسوز آذر با نماد کادر س

در بورس هستم. مسئوالن این شرکت از بهمن 99 تاکنون میلیاردها پول 
مردم را بلوکه کردند و اجازه خرید و فروش نمی دهند. خواهش می کنم به 

داد مردم برسید. 9190000025  
 فروش اراضــی زراعــی روستا برای باغ ویال، عالوه بر تعطیلی کشت و س

کار و زراعــت، تخریب محیط زیست، بحران آب و داللی و از بین رفتن 
انگیزه تالش و تولید و... پول های باد آورده ای روانه روستا خواهد کرد که 
سرریز آن در درازمدت منجر به افزایش اعتیاد، طالق، بزه، تجمل گرایی، 
تغییر سبک زندگی و تخریب فرهنگ روستایی و درنهایت تبدیل روستا 
خود  ضــرر  به  و  شهری  معضالت  مکافات های  و  شهری  شهرک های  به 

روستانشینان خواهد شد. 9150000995 
 با حذف دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی مشکالت در مطب دکترها س

و داروخانه ها و... به خصوص بیمه تکمیلی بیشتر شده؛ واقعاً چه وقت 
مشکالت حل می شود؟ 9150000864  

 به علت درد شدید کلیه به بیمارستان های فارابی و هفده شهریور س
مراجعه کردم و فقط تزریق آمپول آرامبخش صورت گرفت و سرانجام 
به دکتر شخصی مراجعه و با هزینه گزاف سنگ شکن شدم! این هم 

خدمتی دیگر از تأمین اجتماعی! 9920000341
در س پیمان،  عمومی  شرایط  در  مندرج  مــواد  به  علم  با  پیمانکار  منِ 

قــرارداد  پایان  تا  باید  پیمان  امضای  از  بعد  و  مناقصه شرکت می کنم 
و تحویل قطعی کار، جوابگو باشم وگرنه خلع ید می شوم؛ چطور یک 
و  نــدارد  احساس مسئولیت  پیمانکار جزء  یک  در حد  رئیس جمهور 
باشند؟  نــدانــم کــاری هــا  جوابگوی  باید  ملت  چــرا  نمی شود!  هــم  خلع 

  9150000515
تعداد خانوار است مسکن سازی س از  بیش  واحدهای مسکونی  وقتی 

را متوقف و سرمایه اش را صرف تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامپروری 
و... کنید و به جای آن، مسکن های ساخته شده خالی و مازاد را ضبط و 

تحویل بی خانمان ها دهید. 9150000215

 محمد غرضی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم و در س
دهه های ۲۰ تا ۴۰ و ۵۰ افتخار خدمت به کشور را داشتم، گفت: قطعاً 
انتخابات  کاندیداتوری  برای  قانونی  موعد  در  به کشور  با هدف خدمت 

ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نام نویسی می کنم.
رویکرد شورای س تغییر  به  اینکه  بیان  با  انتخابات  نامزد   علی مطهری 

نگهبان خوشبینم، گفت: حتماً باید کاری کنند که مشارکت باال برود و 
یکی از عوامل این کار، نوع رفتار شورای نگهبان است.

 غالمرضا جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس با این ادعا که س
گزینه های اصالح طلبان برای انتخابات تأیید صالحیت نمی شوند، گفت: 

بهترین گزینه برای جریان اصالحات در انتخابات، الریجانی است.
 عزت هللا ضرغامی نامزد انتخابات در واکنش به مصاحبه ای که به تازگی س

از وی منتشر شده در توییتی نوشت: »شعار ما فرصت زندگی است و زدن 
زیر میز از راهبردهای مهم تحقق آن. نان، مسکن و آزادی هم در کنار سایر 
مطالبات بحق مردم مورد تأکید است. نگران بازگشت حرف های خوِب به 

سرقت رفته! نباشیم«.
 محمد عباسی وزیر اسبق تعاون، ضمن اعالم رسمی نامزدی خود در س

انتخابات، گفت: تعاونی های مسکن مهر ابداع وزارت تعاون زمان من بود 
و در قالب آن بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را صاحبِ خانه کردیم.

 اسکندر مؤمنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه تولید س
مواد مخدر در افغانستان نسبت به ۲۰ سال پیش ۵۰ برابر شده، گفت: 
در سال 99، جمهوری اسالمی ایران رکورد کشفیات مواد مخدر در جهان 
را شکست و این موضوع کتباً مورد اذعــان و قدردانی سازمان ملل نیز 

قرار گرفت.
به س با عنوان »دولــت خود مچکرها«   روزنامه فرهیختگان در گزارشی 

سابقه اظهارات مقامات دولتی در تعریف از خود پرداخته است.
 غالمعباس ترکی دادستان سابق نظامی استان تهران در مراسم معارفه س

ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دادستان 
نظامی جدید استان تهران، گفت: برای ۱۰ نفر از مسئوالنی که در حادثه 

سقوط هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شده است.
بررسی س دربـــاره   9۰ اصــل  کمیسیون  رئیس  پژمانفر  االســـالم  حجت 

این کمیسیون گفت: برخی  راه در  وزیر سابق  تخلفات عباس آخوندی 
مجوزهای مربوط به حوزه مسکن که از سوی وی صادر شده تخلف بوده 
است؛ اعضای خانواده او از رانت آقای آخوندی برای دستیابی به برخی 
منافع سوءاستفاده کرده اند؛ عالوه بر این برخی اقدامات وزارتخانه راه و 
شهرسازی موجب ضرر و زیان بیت المال شده که همه این موارد در قالب 
یک پرونده در حال بررسی است و در صورت لزوم افراد برای بررسی این 

پرونده احضار خواهند شد.
رفتار س از  تأسف  ــراز  اب با  مسلح  نیروهای  ســردار شکارچی سخنگوی   

نماینده سبزوار در برابر یک سرباز راهور، گفت: ما بابت رفتار بازپرسی که 
در بابل این کار را کرد و با وی برخورد نشد و این موضوع اخیر ]ماجرای 
عنابستانی[ گالیه مند هستیم؛ از دید ستادکل نیروهای مسلح سیلی زدن 

به سرباز سیلی زدن به نظم اجتماعی کشور است.
 ۲33 نفر از نمایندگان در بیانیه ای با قدردانی از برنامه های رسانه ملی س

در نوروز امسال تأکید کردند: رسانه ملی با پخش سریال گاندو بر بصیرت 
و آگاهی سیاسی بینندگان افزود.

حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی س
بر اینکه آیا فیلتر کالب هاوس در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز 

درباره فیلتر کردن کالب هاوس تصمیم گیری نشده است.

ایران و مقدمه چینی برای 
شکل دهی به ترتیبات 

امنیتی جدید در منطقه 
اواسط دی ماه سال گذشته بود که برای 
ایــران  اســالمــی  بــار جــمــهــوری  نخستین 
بــا مــشــارکــت روســیــه و چــیــن رزمــایــش 
عمان  ــای  دریـ در  روزه ای  چــهــار  دریــایــی 
منطقه ای  -کــه  هند  اقــیــانــوس  شــمــال  و 
را  کیلومترمربع  ــزار  هـ  ۱۷ مساحت  بــه 
ماه  دو  کردند.  برگزار  بــود-  داده  پوشش 
کشورمان  نیز  اسفند  ــر  اواخـ در  و  بعد 
دریــایــی شمال  امنیت  مــرکــب  رزمــایــش 
در  روسیه  مشارکت  با  را  هند  اقیانوس 
دستور کار قرار داد که ناوگروه هندی نیز 
ادامــه تقویت  امــا در  به آن ملحق شــد. 
روز  ســه  از  منطقه ای،  نظامی  همکاری 
پیش شاهد پهلوگیری ناوگروه پاکستانی 
مــوضــوعــی  هــســتــیــم؛  بـــنـــدرعـــبـــاس  در 
پنهان  بیگانه  رســانــه هــای  چشم  از   کــه 

نمانده است.
ــوع راهـــبـــرد نــظــامــی  ــ ــن ن ــ در تــحــلــیــل ای
در  ایـــران  معتقدند  بسیاری  کــشــورمــان، 
به  با چرخش  غــرب،  فشارهای  بحبوحه 
سوی شرق تالش دارد موقعیت سیاسی 
برگزاری  و  کند  تقویت  را  خــود  نظامی  و 
ــای مــشــتــرک بـــا کــشــورهــای  ــایـــش هـ رزمـ
ــد هــمــیــن نــکــتــه اســـت.  ــؤی مــنــطــقــه ای م
تمرین های  و  مانورها  این دست  برگزاری 
دیگر  بعد  یک  از  البته  دریایی  مشترک 
ایــن  ایــنــکــه  ــت،  اســ اهــمــیــت  هــم دارای 
ــا آنــکــه زیـــر فــشــار غـــرب قــرار  کــشــورهــا ب
کشورمان  بــا  نظامی  همکاری  بــه  دارنـــد 
ایــن رویــه مؤیدی بر قدرت  رو آورده انـــد. 
ایران است و از سوی دیگر افول  نظامی 
به سمت  و حرکت جهان  آمریکا  قدرت 

نظام چندقطبی را آشکار می کند. 
اما عده ای دیگر هم توسعه همکاری ها   
بــیــن جــمــهــوری اســـالمـــی بـــا کــشــورهــای 
بــرای  ــران  ایـ مقدمه چینی  بــه  را  منطقه 
این  امنیتی  ترتیبات  دوبـــاره  شکل دهی 
ــوزه مــرتــبــط مـــی دانـــنـــد. واقــعــیــت آن  حــ
با  رابطه مستحکم  برقراری  ایــران،  است 
کشورهای منطقه را همواره مدنظر داشته 
است. ما حتی در هنگامه جنگ تحمیلی 
حمله  و  فـــارس  خلیج  بــحــران  از  پــس  و 
منطقه محور  امنیت  بر  کویت  به  عــراق 
تــأکــیــد داشــتــه ایــم کــه ارائــــه طــرح هــایــی 
همچون امنیت منطقه ای ۱9۸۶ و مجمع 
ایــن  گـــواه  گــفــت وگــوی مــنــطــقــه ای ۲۰۱۶ 
نکته است. از سوی دیگر تهران باوجود 
همه چالش های موجود و خصومت های 
کشورهای  برخی  ســوی  از  گرفته  صــورت 
ــیــج فـــــارس طــرح  جــنــوبــی حــاشــیــه خــل
ابتکاری »صلح هرمز« را با هدف نزدیکی 
دیدگاه ها ارائه داده است. هدف از طرح 
حــوزه  در  جمعی  امنیت  بــرقــراری  اخیر 
منطقه  کــشــورهــای  مــشــارکــت  ــا  ب خلیج 
اســت؛  بیگانگان  دخــالــت  از  دور  ــه  ب و 
منطقه،  بـــرای  تاکنون  کــه  دخــالــت هــایــی 
گذرگاه های آبی، امنیت دریانوردی، نفت 
به  را  تهدیدهایی  و  مشکالت  ــرژی  انـ و 

دنبال داشته است.
همکاری های  توسعه  همچنین  تــهــران 
نیز  را  منطقه  دولت های  دیگر  با  نظامی 
در دستور کار دارد. ایران تمایل خود برای 
هندوستان،  با  نظامی  مناسبات  افزایش 
ترکیه و عمان را هم اعالم کرده و تمرینات 
مشترک دریایی و نظامی با این دولت ها 
است  حالی  در  این  اســت.  داده  ارتقا  را 
کــه امـــروز دنــیــای غــرب و بــه ویــژه آمریکا 
سیاه  پیشینه  واســطــه  بــه  انــگــلــیــس  و 
از  بــســیــاری  ســوی  از  خــود  سلطه جویی 
فرصت  ــن،  ای و  هستند  مــطــرود  ملت ها 
ایجاد  منطقه ای  همگرایی  بــرای  خوبی 
می کند. البته تالش های تهران به تنهایی 
برای امنیت سازی منطقه ای کافی نیست 
که  می شود  محقق  هنگامی  مهم  ایــن  و 
امنیت  توهم خرید  این حوزه  کشورهای 
که  دولت هایی  بگذارند.  کنار  را  بیرون  از 
بقای خود را در گرو همراهی همه جانبه با 
قدرت های غربی تعریف کرده اند باید به 
این درک برسند که امنیت آن ها از خالل 
همکاری با بیگانگانی که از هزاران کیلومتر 
بلکه  نخواهد شد  محقق  آمده اند  دورتر 
این همسایگان هستند که در کنار هم و 
با نگاهی رو به جلو می توانند این مهم را 
ظریف  محمدجواد  قول  به  کنند.  ایجاد 
وزیر امور خارجه کشورمان »ترامپ رفت، 
ما و همسایگانمان باقی می مانیم«؛ پس 
حاصل  جمعی  امنیت  اســت  قـــرار  اگــر 
ارتقای  در  باید  را  آن  راه  بی شک  شــود 
یافت  منطقه ای  همه جانبه  همکاری های 
ــرمــز پــیــش پــای  ــردن فـــرش ق ــ نـــه پــهــن ک

بیگانگان. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

راهــبــردی  تــوافــق  امــضــای سند  از  بــا گذشت دو هفته 
۲۵ساله ایران و چین واکنش محافل غربی به این سند 
همچنان ادامه دارد. شبکه اسرائیلی »آی ۲۴« نوشت: 
»آمریکا با خروج از برجام به دنبال منزوی کردن ایران 
بود اما توافق ایران و چین، آسیب فراوانی به تالش های 
آمریکا وارد کرد؛ نفوذ آمریکا در خاورمیانه کاهش یافته 
است«. در محافل آمریکایی نیز نشریه فوربس با اشاره 
به پیامدهایی که همکاری ایران و چین برای راهبردهای 
واشنگتن دارد، نوشت: اگر رئیس جمهور آمریکا گمان 
می کرد می تواند درباره مفاد برجام دوباره مذاکره کند، 

اکنون این کار دشوارتر از پیش شده است.
که  هــم  خاورمیانه«  »انجمن  آمریکایی  اندیشکده 
یکی از تندروترین اندیشکده های آمریکایی است، در 
ایران  با اشــاره به احیای مسیر جــاده ای بین  گزارشی 
»با  نوشت:  مزبور  ساله   ۲۵ سند  امضای  با  چین  و 
اینکه تاکنون ۱3۸ کشور حدود ۲۰۰ توافق را در قالب 
ابتکار »کمربند و جاده« منعقد و بدین طریق بیش 
از 3۰۰ هزار شغل جدید ایجاد و بیش از ۱۱۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری از چین جذب کرده اند، ایران شاید 
باشد،  جــاده  و  کمربند  ابتکار  در  کشور  اثرگذارترین 

ابریشم  جــاده  ابتکار  گسترش  ــد  رون مستقیماً  ــرا  زی
ابریشم سبز  ابریشم و جاده  دیجیتال، نوآوری جاده 

چین را شکل می دهد«. 
ــاره  ــ ــران نــیــز درب ــ ــوآ« ســفــیــر چــیــن در ایـ ــ »چـــانـــگ ه
که  و جاده«  راهبردی »کمربند  ایران در طرح  جایگاه 
می گوید:  است،  پیگیری  در حال  رئیس جمهور چین 
»ایران از زمان های بسیار قدیم یکی از قطب های مهم 
حمل و نقل و توزیع جاده ابریشم بوده و امروز نیز به 

ابتکار  عنوان یک شریک اصلی همکاری در ساخت 
کمربند و جاده باقی مانده است. چین برای سال های 
است.  بــوده  ایــران  تجاری  شریک  بزرگ ترین  متوالی 
و  کمربند  ابتکار  چارچوب  در  ایــران  و  چین  همکاری 
داده  نشان  را  متقابل  منافع  و  جــاده، مشاوره صریح 
و  می دهد  افزایش  را  ملت  دو  بین  تفاهم  و  ارتباط  و 
متقابل  پشتیبانی  و  اعتماد  افزایش  سبب  همچنین 

بین دو کشور می شود«. 
در همین حال فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل 
ــران و چــیــن نیاز  ــ ــا بــیــان ایــنــکــه »ســنــد راهـــبـــردی ای ب
کشورمان به FATF را کمتر می کند« گفت: در سند و 
خارج از سند پیش  بینی شده است یک بانک ایرانی 
و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران 
و چین را مدیریت خواهد کرد. به گزارش تسنیم این 
استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهم نامه ایران و 
خواهد  برطرف  را  کشور  بانکی  و  مالی  نیازهای  چین 
کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ 
محدودیت های  تفاهم نامه  این  طبیعتاً  و  آمریکاست 
کاهش  ایــران  ــرای  ب را  بین الملل  مالی  نظام  و  بانکی 

خواهد داد.

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

کوتاه از انتخابات 

کوتاه از سیاست 

گزارش خبری

یادداشت روز
 سیدرضا میرابیان، 
کارشناس سیاسی
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یک اندیشکده آمریکایی: ایران اثرگذارترین کشور در ابتکار کمربند و جاده است

ادامه نگرانی غرب از توافق راهبردی ایران و چین  

حاشیه آفرینی جریان منافقین در وین 
ــران در ویــن  ــ در حــالــی کــه ســفــارت ایـ
اتریش  پلیس  بــه  را  الزم  هــشــدارهــای 
نسبت به حفظ امنیت مذاکره کنندگان 
کشورمان داده بود، پیش از برگزاری این 
رئیس  عراقچی  عباس  سید  نشست، 
هیئت ایران با انریکه مورا هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک 
دیدار کرد که پس از این دیدار و هنگام 

خروج عراقچی از محل مالقات، یکی از 
عناصر ضدانقالب اقدام به فحاشی به 
عراقچی کــرده و قصد تهاجم به وی را 
داشت که ناکام ماند. به گزارش فارس، 
منافقین و دیگر عناصر ضدانقالب در 
وین در اعتراض به مذاکرات، در مقابل 
هتل محل برگزاری کمیسیون مشترک 

تجمع کردند.

چهره خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: می توان در یک برنامه 
به  را  کشور  اقتصاد  ساله   ۵
ــد، بــه شــرطــی که  ثــبــات رســان
این باور در ما باشد و به مردم 
و جوانان متخصصمان ایمان 

داشته باشیم. به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف 
انقالب  امــروز می بینیم عظمت  ــزود:  اف بــاره  ایــن  در 
اسالمی آشکار شده و آمریکایی ها زانو زده اند، البته 
ناشی  ایــن مشکالت  کــه  دارد  وجــود  هــم  مشکالت 
مبانی  و  اندیشه ها  نه  اســت،  خــودمــان  عملکرد  از 
فرد  یــک  عــنــوان  بــه  کــرد:  قالیباف تصریح  انــقــالب. 
مطلع، معتقدم اگر همه دست به دست هم دهیم 
همان  و  کنیم  تــالش  مجاهدت  روحــیــه  همین  بــا  و 
باورهای انقالب و اندیشه های بلند امام)ره( و فرامین 
نماییم  دنبال  را  انقالب  معظم  رهبر  اندیشه های  و 
و خدمتگزاران صادقی برای مردم باشیم، وعده خدا 
را  وعــده  ایــن  و  پیروز می شویم  که  بــود  ایــن خواهد 

خداوند تضمین کرده است.

ــده نــیــروی  ــانـ ــرمـ جــانــشــیــن فـ
قدس سپاه گفت: سال ۱۴۰۰ 
الهی، ســرآغــاز تحول  مــدد  به 
ــزرگ و انــقــالب جهانی بــرای  ب
استکباری  قــدرت هــای  نابودی 
و ضدبشری و اخــراج آن هــا از 

منطقه خواهد بود. به گزارش مهر، سردار سیدمحمد 
حــجــازی جانشین فــرمــانــده نــیــروی قــدس ســپــاه در 
فراز  به  اشــاره  با  نیرو  این  جمع فرماندهان و مدیران 
نیروهای  شکست  بــه  گذشته،  ســال  نشیب های  و 
مستکبر آمریکایی و اذنابش در یمن، سوریه و عراق 
اشاره کرده و گفت: صهیونیست ها گاهی یک مقر و 
منطقه خالی را بارها مورد هجوم قرار دادند و تالش 
بر ما فشار  روانــی و شانتاژ خبری  با عملیات  کردند 
ــران بــدانــد بــه مــدد الهی  بــیــاورنــد، امــا ملت عــزیــز ایـ
جمهوری اسالمی خاری در چشم صهیونیست هاست 
به نقش آفرینی خود  اقتدار همچنان  و  با صالبت  و 
لبنان  و  سوریه  در  مقاومت  محور  و  می دهد  ادامــه 
مقتدرتر از گذشته در حال رشد و انجام وظیفه است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
از رونمایی از ۱33 دستاورد و 
پیشرفت در صنعت هسته ای 
بـــا حــضــور رئــیــس جــمــهــور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی در 
فناوری  )روز ملی  فروردین   ۲۰

هسته ای( خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی 
از  زمینه های مختلف  در  پــروژه   ۱۲ افــزود: همچنین 
غنی سازی  و  هسته ای  پزشکی  لیزر،  کوانتوم،  جمله 
اینکه  بیان  با  افتتاح می  شود. کمالوندی  روز  این  در 
نسبت  ایــران  هسته ای  پیشرفت های  و  دستاوردها 
از  مــورد  این ۱33  و  افزایش داشته  به سال گذشته 
بین ۲۵۵ مورد ممیزی و برای ارائه در نمایشگاه آماده 
انجام  پیشرفت های  از  یکی  داد:  ادامــه  شده است، 
شــده در حــوزه غــنــی ســازی، شــروع تست مکانیکی 
سانتریفیوژIR9   است که دارای ۵۰ سو است. این 
ماشین یکی از مهم ترین سانتریفیوژهای کامالً بومی 
ایران است که با روش های جدید استاندارد ساخته 

شده و فعالیت می کند.

کمالوندی از آغاز تست مکانیکی سانتریفیوژIR9  خبر دادسردار حجازی:قالیباف:

 می توان با یک برنامه 5 ساله
اقتصاد را به ثبات رساند

 شاهد اخراج آمریکایی ها
از منطقه خواهیم بود

رونمایی از ۱۳۳ دستاورد هسته ای 
در ۲۰ فروردین



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

تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت 7درصد گران می شود  وزیر نیرو به مصوبه سه سال پیش دولت مبنی بر افزایش 7درصدی تعرفه آب و برق در ابتدای اردیبهشت هر سال اشاره و اضافه کرد: 
سال گذشته دولت مصوبه ای داشت که این مصوبه با عنوان »برق امید« از اوایل آبان و »آب امید« از اوایل دی ماه اجرایی شد. به گفته مهر، اردکانیان افزود: براساس این مصوبه، دولت برای افراد کم مصرف 

تخفیف ۱۰۰درصدی در نظر گرفت و کسانی که تا یک سوم الگوی مصرف هستند هم آب و هم برق آن ها شامل تخفیف ۱۰۰درصدی می شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r فناوری تولید مرغ آرین معطل تولید انبوه
ایــران جزو معدود کشور های دارنــده  مرغ الین یا مرغ مادر به نام آرین 
و  از دام  اعم  است. حیوانات الین به جمعیت خالص حیوانات خاص 
طیور گفته می شود که متعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی های ژنتیکی 

منحصربه فرد هستند.
کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند، برزیل، هند، آلمان، فرانسه و ایران تنها 
صاحبان فناوری الین در جهان بوده و دیگر کشور ها برای تولید گوشت 

مرغ و تخم مرغ وابسته به این کشور ها هستند.
ایــران  زمانی 85 درصــد از جوجه اجــداد مــورد نیاز کشور از مــرغ الیــن 
اما متأسفانه در دهه 80 به علت برخی سوء مدیریت ها  تأمین می شد 
و ادغــام دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی، سهم مرغ الین آرین به کمتر 
از 2درصد رسید. در حال حاضر ساالنه یک میلیارد و 300میلیون قطعه 
در کشور جوجه ریزی می شود که مرغ نژاد آرین بخش اندکی از سهم 
بازار را به خود اختصاص داده است. آن طور که کارشناسان وزارت جهاد 
ندارد  وجود  در کشور  آرین  مرغ  تولید  در  می گویند مشکلی  کشاورزی 
و اگر تولیدکننده ها همت کرده و مصرف کننده ها استقبال کنند، حتماً 

می توانند آن را به تولید انبوه برسانند.
دلیل اینکه چرا تولیدکننده ها سراغ مرغ آرین نمی روند این است مرغ 
اصیل ایرانی وزن پایین تری نسبت به نژادهای خارجی دارد. اگر بخواهم 
باید بگویم عمده مرغی که در جهان کشتار  بهتر برایتان توضیح دهم 
می شود دارای عمر 37 تا 40 روزه است که در این سن وزن کمتر یعنی 

حدود 2هزارو100تا 2هزارو400گرم و البته پروتئین باالتری دارند.
نکته اینجاست که مرغ های الین تا همان 40روزگی رشد می کنند و به وزن 
استاندارد می رسند و پس  از آن باید راهی کشتارگاه شوند ولی با وجود 
اینکه هر چه وزن مرغ بیشتر باشد چربی آن بیشتر و ارزش غذایی آن 
کمتر می شود، تولیدکنندگان ترجیح می دهند از نژاد مرغ های خارجی که 
تا 55 روزگــی  رشد و باالی سه کیلو هم وزن می گیرند استفاده کنند تا 
اگر  اینجاست  با مرغ های چاق تر سود بیشتری به جیب بزنند. جالب 
اندک آن ها  بیندازید متوجه وزن  وارداتــی به کشور  به مرغ های  نگاهی 
خواهید شد؛ چراکه حتی ساکنان دیگر کشورها نیز از خوردن مرغ چاق 
امتناع می کنند. با توجه به اینکه مرغ الین ایران کشور را از وابستگی به 
مرغ اجداد وارداتی بی نیاز و می تواند امنیت غذایی کشور را در شرایط 
تحریم و بحران تضمین کند، خوب است مردم با استقبال از مرغ های 
آرین هم ماده غذایی سالم تر و بدون آنتی بیوتیک و هورمون را میهمان 
برای  تولیدکنندگان  به  انگیزه الزم  کار،  این  با  سفره هایشان کنند و هم 
پرورش مرغ ایرانی بدهند. از ارزآوری مناسبی که تولید انبوه مرغ ایرانی 

برای کشور دارد نیز غافل نشوید.

 نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در گفت وگو با قدس آنالین: 

خروج سرمایه دالالن از بازار خودرو
اتحادیه  نایب رئیس  کاشانی نسب،  نعمت هللا  ناطق:  محبوبه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در این رابطه در گفت وگو با 
قدس آنالین گفت: هنوز افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان داخلی صورت 
نگرفته ولی اگر با این تصمیم موافقت هم شود در کلیات قیمت خودرو در 

بازار تأثیری نخواهد گذاشت.
وی در پاسخ به این پرسش که خودروسازان معتقدند قیمت تمام شده یک 
خودرو باال رفته و قیمت فعلی جوابگوی هزینه ها نیست، اظهار کرد: در حال 
حاضر تفاوت قیمت کارخانه با کف بازار باالست و اگر خودروسازان قیمت 
خودرو را درصدی باال ببرند، در قیمت بازار خودرو تغییری به وجود نمی آورد.
وی افزود: بازار خودرو راکد است و برخالف هر سال که پس از عید کمی بازار 
تکان می خورد و قیمت ها باال می رود، امسال خرید و فروش چندانی صورت 
نگرفته است. در سال جاری هیچ افزایش قیمتی در بازار خودرو نداشتیم و 
قیمت ها مانند روزهای آخر اسفند ماه گذشته است. نوسان های قیمتی در 

بازار خودرو نیز مربوط به سایت ها و فعالیت دالالن در فضای مجازی بود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو برای این گفته خود 
چند دلیل آورد و افزود: اگر قیمت ارز به همین منوال بماند و افزایش پیدا 
نکند و تولید کارخانجات خودروساز داخلی نیز همین تیراژ باشد، افزایش 

قیمت خودرو بعید به نظر می رسد.
کاشانی نسب در واکنش به پیش بینی افزایش قیمت 40 تا 70درصدی قیمت 
خــودرو از سوی برخی، گفت: این گمانه زنی درست نیست و بــازار چنین 

کششی را ندارد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر برای دالالن صرف ندارد خودرو را دپو کنند 
به این امید که قیمت  آن باال برود. شواهد چنین نشان می دهد که دالالن 
دارند پولشان را از بازار خودرو بیرون می کشند. وی درباره تأثیر انتخابات بر 
قیمت خودرو نیز گفت: نتایج انتخابات که قابل پپش بینی نیست و از طرفی 
تنها تأثیری که انتخابات بر بازار خودرو می تواند داشته باشد، کاهش قیمت 
بیشتر است نه باال رفتن قیمت ها. در حال حاضر مهم ترین عامل تأثیرگذار 

بر این بازار، نرخ ارز بوده که فعالً رو به کاهش است.

قیمت کاالهای اساسی 
در ماه مبارک رمضان

کــارگــروه  جلسه  دومــیــن  و  یکصد  در 
تنظیم بازار با تأکید بر حمایت ستاد 
ساماندهی  قــرارگــاه  تصمیم های  از 
مرغ، میزان و قیمت کاالها در سهمیه 
ــژه مــاه مــبــارک رمــضــان اعــالم شد.  وی
آمار  به  استناد  با  ایسنا،  گــزارش  به 
و گـــزارش ارائـــه شــده در ایــن زمینه، 
میزان 30هزار تُن برنج وارداتی هندی 
و تایلندی به ترتیب با قیمت 18هزار 
تومان  و 500  ــزار  و 12هـ و 500تــومــان 
خواهد  قــرار  مصرف کننده  اختیار  در 
تُن  30هـــزار  مقدار  همچنین  گرفت؛ 
تومان   700 و  8هـــزار  قیمت  بــا  شکر 
یک کیلوگرمی، 3هزار  بسته های  برای 
بــا قیمت  قــرمــز منجمد  گــوشــت  ـُـن  ت
ــزار تُن  ــومــان و حـــدود 180هــ 80هــزارت
ــه عــنــوان  ــا قیمت مــصــوب ب روغـــن ب
در  رمضان  مبارک  مــاه  ویــژه  سهمیه 

نظر گرفته شده است.

زمین شهری به جای 
خانه  خالی

ــاره به  ــا اشــ ب وزیـــر راه و شــهــرســازی 
سامانه  در  افــراد  نام نویسی  ضــرورت 
ــالک و اســـکـــان گــفــت: اشــخــاص  ــ ام
ــه بـــــرای حــفــظ ســرمــایــه  ــی کـ حــقــوق
ــتــعــددی را  ــای مــســکــونــی م ــدهــ واحــ
متالطم  را  ــازار  ــ ب و  کـــرده  خـــریـــداری 
را  کار  این  نمی توانند  دیگر  می کنند، 

انجام دهند.
این  کــرد:  بیان  وی  تسنیم،  گفته  به 
خانه های  عرضه  قبال  در  افراد  قبیل 
بــازار مسکن، زمین مرغوب  به  خالی 
ــافـــت خــواهــنــد کـــرد که  شــهــری دریـ
از  جلوگیری  و  تولید  افزایش  موجب 

افزایش قیمت می شود.

مشوق ۸۰۰ میلیارد 
تومانی برای صادرات 

اقتصاد  وزیــر  مــعــاون  مهر،  گفته  بــه 
تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  و 
نظر  در  تمهیدات  به  اشــاره  با  ایــران 
سال  بــودجــه  قــانــون  در  شــده  گرفته 
قانون  بــراســاس  گــفــت:  کــشــور   1400
بودجه سال جاری حدود 800میلیارد 
ــرای پـــرداخـــت مــشــوق هــای  ــ تـــومـــان ب
توسعه  ــان  ــازمـ سـ ــوســط  ت صـــادراتـــی 
ــران در نــظــر گــرفــتــه شــده  ــ ــجــارت ای ت
جهت  در  الزم  برنامه ریزی  که  است 
توسعه  هــدف  بــا  مشوق ها  پــرداخــت 
و  ــی  ــادراتـ تــولــیــد صـ هــر چــه بیشتر 
جامعه  از  مــانــع زدایــی  و  پشتیبانی 
صادرکنندگان صورت پذیرفته و پس 
در  الزم،  بودجه  و تخصیص  ابالغ  از 

این خصوص اقدام خواهد شد.

به س توجه  با  وبودجه  برنامه  سازمان 
رشـــد هــزیــنــه هــای ســاخــت، شاخص 
سه  در  را  عمرانی  ــروژه هــای  پ تعدیل 
کرده  اعــالم   13۹۹ ســال  چهارم  ماهه 
این اساس قیمت هر مترمربع  بر  که 
مسکن ملی که تا پیش از این 2میلیون 
و 750هزار تومان بود، 7۹درصد افزایش 

یافته است.
ــود گـــــزارش هـــــای مــتــعــدد س ــ ــا وجــ ــ  ب

اینکه  بــر  مبنی  خــارجــی  رســانــه هــای 
ــزایــش صــــادرات ایــــران، تــالش هــای  اف
ــازار را به  اوپـــک بـــرای مــتــوازن ســازی بـ
چالش می کشد، یک بانک آمریکایی 
اعالم کرد، افزایش صادرات نفت ایران، 

به بازار نفت شوک وارد نمی کند.
ــه کـــــارگـــــروه س ــ ــوب  بــــــراســــــاس مــــصــ

مــدیــران عــامــل شــرکــت هــای بــورســی و 
غیربورسی حاضر تولیدکننده سیمان 
سفید، با توجه به افزایش هزینه های 
تولید، قیمت هر تن سیمان سفید فله 
از اول سال جــاری 35درصــد افزایش 

یافت.
و س طــال  اتــحــادیــه  هیئت مدیره  دبــیــر 

جواهر تهران از رکود سنگین در بازار 
طال خبر داد و گفت: حجم معامالت 
به شدت کاهش یافته و وضعیت بازار 

شبیه روز های تعطیل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان س

یکسان سازی  برای  کافی  اعتبار  اینکه 
شــده،  تعیین  بازنشستگان  حــقــوق 
ــارد تـــومـــان در  ــیـ ــلـ ــیـ ــزارمـ ــفـــت:۹0هـ گـ
بــازنــشــســتــگــان  بــــرای   1400 بـــودجـــه 

تأمین اجتماعی لحاظ شده است.

خبر خوب

بدون تیتر

ساخت ایران

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

گفت و گو
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مــلــک زاده، پژوهشگر مسائل مالی  علی  ــرازه   افـ مینا   
مالیات  قــدس دربـــاره طــرح  با  اقتصادی در گفت وگو  و 
میالدی   1۹80 ســال  از  کــرد:  اظهار  سرمایه،  عایدی  بر 
آغـــاز شد،  بــانــک هــای خصوصی  رونـــد شکل گیری  کــه 
این بانک ها در بازارهای مختلفی همچون بازار زمین و 
مسکن سرمایه گذاری کردند که عموماً غیرمولد بودند. 
بــه  طــور مــثــال ایــن بــانــک هــا در حـــوزه زمــیــن و مسکن 
سرمایه گذاری ها را انجام دادند و قیمت ها را باال بردند 
تا بتوانند ترازنامه خودشان را اصالح کنند و ارزش ستون 
دارایی ها را باال ببرند. در واقع چنین اقدام هایی با هدف 
افزایش قدرت وام دهی و کسب سود بیشتر از طریق آن 
صورت گرفت، موضوعی که بعدها موجب سوداگری در 
حوزه های مختلف اقتصادی شد؛بنابراین برای حل چنین 
اندیشیده  عایدی سرمایه  بر  مالیات  سازوکار  معضلی، 
شد تا دست کم با اجرای آن جلو فعالیت های غیرمولد و 

بازدهی غیرمنطقی شان گرفته شود.
کــرد:  تصریح  اقتصادمقاومتی  اندیشکده  کارشناس 
مالیات بر عایدی سرمایه پیشینه طوالنی مدت دارد و این 
موضوع از سال 1۹17 به  صورت قانون در آمریکا اجرایی 
شــده اســت. گرچه پیش از آن و در قــرن هفدهم نیز، 
ریکاردو یکی از اقتصاددانان مطرح جهان با طرح موضوع 
و  زمین  ــژه حــوزه  وی به   از بخش غیرمولد  مالیات  اخــذ 
مسکن، به این موضوع ورود داشت، اما اجرای آن از قرن 
بیستم بوده است. حتی باید گفت قدمت این مالیات بر 
عایدی سرمایه از سابقه اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز 

بیشتر است.

همهدنیامالیاتبرعایدیسرمایهراپذیرفتهاند»
علی ملک زاده ادامه داد: در بخش نظری، بین نخبگان 
بر سر  بازرگانی، حوزه تعاون و اصناف،  اتاق  اقتصادی، 
عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه اجماع وجود 
دارد و پذیرفته اند که مالیات بر عایدی سرمایه می تواند 
از ســوداگــری و  ــزاری در راســتــای جلوگیری  ابـ به  عنوان 
فعالیت های نامولد مؤثر باشد و کمک کند تا بخش رقیب 
تولید پروبال نگیرد. در واقع این اقدام موجب تغییر در 
ریسک کم فعالیت های غیرمولد و بازدهی آن خواهد شد 
و در نتیجه اجرای اقدام های سوداگران را به سمت ریسک 
بیشتر و بازدهی کمتر خواهد برد و در نهایت همین عامل 
تولید  به بخش  نقدینگی  و  موجب هدایت سرمایه ها 
خواهد شد. این موضوع دیگر یک امر پذیرفته شده است 
و تمامی اقتصادهای توسعه یافته اذعان دارند که مالیات 
بر عایدی سرمایه، ابزاری برای حرکت دادن نقدینگی به 

سمت تولید است.

45سالفرازونشیبقانوندرایران»
فرایند  و  مجلس  نیز  ــران  ــ ای در  گــفــت:  همچنین  وی 
قانون گذاری از مدت ها پیش درصدد بودند از این ابزار در 
راستای جلوگیری از سفته بازی و داللی بهره ببرند. سال 
بر عایدی سرمایه  مالیات  به طرح  قانونی شبیه   1345
را داشتیم و سال 66 نیز طرح مشابهی وضع شد، اما 
بخش قــانــون گــذاری در ســال 70 آن را حــذف کــرد. در 
سال 80 هم مالیات های زمین و مسکن را به  کلی حذف 
کردند. بعدها در سال های 87 و 88، تالش شد مالیات 
بر معامالت مکرر زمین و مسکن وضع شود که آن  هم 
چندان موفقیت آمیز نبود. همچنین سال ۹3 نیز طرحی 

تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه 
شد که در آنجا با صحنه گردانی رئیس سابق مجلس، 
ارسال نامه آخوندی؛ وزیر راه به مجلس و نیز مخالفت 
علنی رئیس جمهور با این موضوع، طرح رأی نیاورد و به 
سرانجام نرسید. البته بار دیگر در سال ۹7، طرح مالیات 
اما  آن تصویب شد،  کلیات  و  عایدی سرمایه مطرح  بر 
جزئیات آن به دلیل آنکه دولت اعالم کرد الیحه جامعی 
ــاره تهیه و به مجلس ارســال می کند، کماکان  درایــن  ب
بی نتیجه مانده است؛ بنابراین مجلس یازدهم در ابتدای 

شروع به کارش، دوباره این طرح را ارائه کرد.

بازدارندگیطرحمالیاتبرعایدیسرمایهباالست»
رابطه  همین  در  ــزود:  ــ اف مــالــی  مسائل  پژوهشگر  ــن  ای
جلسات متعددی در کمیته مالی کمیسیون اقتصادی 
مجلس برگزار شده که نهادها و وزارتخانه های مرتبط و 
بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند و نظرات خود 
را مطرح کردند. در جلسات نکات گفته شد و مخالفت 
جدی با آن نبود و نهادهای مربوط نمی توانند مخالفتی 
داشته باشند، مگر اینکه بخواهند در مراحل بعدی آن  
هم با ترساندن مردم به  نوعی در اجرای طرح اخالل ایجاد 
کنند و در پی ایجاد ابهام و نارضایتی مردم نسبت به این 
طرح باشند. در نامه ای هم که دولتی ها به رئیس مجلس 
یازدهم فرستادند، اشاره  کرده بودند که سرمایه اجتماعی 
دارد.  قــرار  شکننده  حالت  در  فعلی  شرایط  در  کشور 
گرچه این اظهارات به  نوعی رنگ و بوی تهدید داشت 
بر عایدی سرمایه تصویب  مالیات  اگر طرح  و می گفت 
شود موجب نارضایتی و شورش مردم خواهد بود، اما در 
واقعیت این گونه نیست و طرح برای مردم و به نفع آنان 

نوشته شده است.
علی ملک زاده معتقد است: گرچه از نظر تئوری تمامی 
عایدی سرمایه  بر  مالیات  ضــرورت  بر  متولی  نهادهای 
اذعان دارند اما در عمل برخی از آنان مانند اتاق بازرگانی، 
اتاق تعاون و اصناف یا حتی وزارت مسکن، با اجرایی 
شدن طرح آن مخالفت می کنند و می گویند طرح مالیات 
را  اهــداف  بتواند  که  نیست  عایدی سرمایه طرحی  بر 
محقق کند. در واقع ایرادشان این است که می گویند ما 
باید تعدیل تورمی را در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه 
در نظر بگیریم، بدین  صورت که باید بخشی از اثر تورم 
را که موجب افزایش قیمت شده، از اصل قیمت کاهش 
بدهیم. در حالی  که استدالل مجلس و مرکز پژوهش های 
تعدیل  از کشورها  بسیاری  اوالً  که  اســت  ایــن  مجلس 
تورمی را انجام نمی دهند و عالوه بر آن، در طرح مجلس 
مصرفی،  تقاضای  دارای  افــراد  و  خانوارها  معافیت  نیز 
به  انــدازه کافی در نظر گرفته شده است. براساس این 
از  بیش  یعنی  خانوارها  از  بسیاری  مجلس،  استدالل 
۹0درصد افراد از این مالیات معاف می شوند و تنها عده ای 

سوداگر باقی خواهند ماند.
کــرد:  اظــهــار  اقتصادمقاومتی  انــدیــشــکــده  کــارشــنــاس 
براساس مواردی که در نظر گرفته  شده، بازدارندگی طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه بسیار باالست و همین عامل 
نیز موجب شده نهادهای ذی نفع درصدد باشند کمی 
از میزان بازدارندگی طرح را پایین بیاورند. این طرح به 
حدی حساس و بااهمیت است که اگر ما بازدارندگی آن 
را از بین ببریم، ممکن است به ضدخودش تبدیل شود 
و افزایش قیمت در حوزه های کاالیی مانند امالک، خودرو 

و ارز رقم بخورد.

گزارش

فرازونشیب یک قاعده اقتصادی که تجربه مثبت جهانی دارد، اما در کشورمان اجرا نمی شود 

بهانه تراشی ذی نفعان برای کاهش بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه 

تحقیقوتفحصازشرکتملینفتایران
مالک شریعتی، نماینده مجلس نوشت: بررسی و ضرورت 
تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد سهم 14.5درصد شرکت 
ملی نفت ایران از محل درآمدهای صادراتی نفت و گاز کشور 
در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفته است. در قانون 
بودجه1400، دولت موظف شده به این سهم غیرشفاف پایان 
دهد و براساس قرارداد توسعه یا نگهداری میدان یا مخزن 

عمل کند.

الزاماتاشتغالزاییدر1400
از  یکی  نوشت:  مجلس  پژوهش  مرکز  کــاربــری  حساب 
مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار کار در سال 1400 ، رویکرد 
بودجه نسبت به اشتغال زایی است. الیحه بودجه سال 
از  و  شد  ارائـــه  مجلس  به   13۹۹ پاییز  انتهای  در   1400
آنجایی که بودجه مهم ترین سند مالی حاکمیت است، 
می تواند اثر قابل توجهی بر بازار کار داشته باشد. با این 
حال کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر 
احکام  عدم انسجام  و  پراکندگی  کنار  در  کشور  اقتصاد 
اشتغال زایی در الیحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 
1400 ، امیدواری به حل مشکالت اشتغال از کانال بودجه 

را کاهش می دهد.

نتیجهعملکردوزیرسابق
آخوندی،  عباس  نوشت:  اقتصادی  نود  کاربری  حساب 
وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی در شرایطی 
مدعی شده که در صورت سرکار نیامدن دولت تدبیر و 
امید در سال ۹2، قحطی به کشور وارد می شد که نتیجه 
راه و شهرسازی، نصف  عملکرد پنج ساله اش در وزارت 
شدن پروانه های ساختمانی صادر شده و دو برابر شدن 

نرخ اجاره بها در پایتخت بوده است.

قیمت روز

سامسونگ
دو سیم  - 64 گیگ

قیمت: 4,۳۸۵,۰۰۰ تومان

اچتیسی
دو سیم  - ۳2 گیگ

قیمت: 2,۸۰۰,۰۰۰  تومان

الجی
تک سیم - 64 گیگ

قیمت: 4,۳79,۰۰۰  تومان

نوکیا
دو سیم  -64 گیگ

قیمت: ۳,6۸9,۰۰۰ تومان

آنر
دو سیم  - 12۸ گیگ

قیمت: ۳,۸99,۰۰۰ تومان

دو سیم  - ۳2 گیگ
قیمت: ۳,1۰۰,۰۰۰تومان

هوآوی

 طوسی   در حالی  که پیش بینی می شد با وجود 
تحریم های اقتصادی و خروج برندهای خارجی از 
کشور، رشد تولید لوازم خانگی در سقف 30درصد 
اما مجموعه های صنعتی داخلی  متوقف شــود، 
ســال گذشته افــزون  بر 71درصـــد رشــد را در این 

حوزه ثبت کردند.
گسترده شدن دامنه تحریم ها در سال های اخیر 
سبب شد صنعت لوازم خانگی دستش را به  زانوی 
خودش گرفته و 65 تا 70درصــد پلتفرم موردنیاز 
واحدهای تولیدی را بومی سازی کند. از سوی دیگر 
ادامه ممنوعیت واردات و پرداخت تسهیالت برای 
خرید کاالی ایرانی، مسیر تولیدات صنعتگران را 

کوتاه و آن ها را راهی بازار و منازل ایرانی کرد.

بیمبازگشتتولیدبهخانهاول»
صنعت  در  تـــوانـــســـت  کـــشـــور  ــالـــی  کـــه  حـ در 
لوازم خانگی تحریم ها را به فرصت تبدیل کند بیم 
آن می رود که در سال 1400 با برخی گشایش های 
اقتصادی، درب واردات به نفع محصوالت خارجی 
ــاره به خانه اول برگرداند؛ مگر  باز و تولید را دوب
اینکه سرمایه گذاران خارجی با نگرشی تولیدی نه 
مصرفی به این حیطه هدایت شوند. شرایط در 
این بخش باید به  گونه ای تعریف شود که همه 
راه ها به انتقال فناوری به داخل کشور و به  کارگیری 

نیروی انسانی داخلی ختم شود.
از آن جایی که زنجیره تولید در صنعت لوازم خانگی 
نظیر  باالدستی  با صنایع  مستقیم  ارتباطی  در 

اســت،  پتروشیمی  و  آلــومــیــنــیــوم  مـــس،  ــوالد،  ــ ف
به  عنوان شتاب دهنده  مــی تــوان  را  ایــن صنعت 
توسعه اقتصادی در کشور دانست. در حالی  که 
تولیدکنندگان کشور تحت شرایط سخت، چرخ 
اقتصاد در این حوزه را به گردش درآورده اند، نباید 
اجازه داد واردات رسمی و غیررسمی بدون انجام 
هزینه های تعرفه ای، مالیاتی، ارزش افزوده و بیمه، 
بتواند گوی رقابت را از کاالی داخلی برباید؛ چرا 
که ادامه حيات اين صنعت با توجه به جنبه های 
ايجاد  و  اشتغال  قبيل  از  آن  اقتصادی گسترده 
ارزش افزوده تا حدود زيادی به بازار داخلی و وجود 

تقاضای مؤثر در آن ارتباط دارد.

تکریمکاالیایرانیدرگروکیفیسازیتولید»
لوازم خانگی کاالهایی مصرفی  عمده محصوالت 
هستند که به تناوب یکی از آن ها در سبد خرید 
از یک میلیون  بیش  دارد.  قــرار  سالیانه خانوارها 
ازدواج جدید هم هرساله به آمار مصرف کنندگان 
تقاضای  چنین  داشتن  با  می افزاید،  کاالها  این 
مؤثری در بازار، اگر دولت اراده الزم برای حمایت 
تولید  مــوانــع  کـــردن  بــرطــرف  و  تولیدکنندگان  از 
به  هم پیمانان  با  ــراودات  مـ در  و  باشد  داشته  را 
اهمیت  کــاال  ورود  از  بیش  فنی  دانـــش  انتقال 
بــرای بهبود  قــدرت الزم  بــدهــد، هــم صنعتگران 
وضع تکنولوژیک خود و تولید باکیفیت را بدست 
می آورند و هم مردم می توانند با خرید تولیدات 
کیفی، کاالی ایرانی را بیش از همیشه تکریم کنند.

آمار صنعت لوازم خانگی در سال گذشته نشان می دهد

رشدتولیدایرانی
پشتدیوارتحریم

دو سیم   - ۳2 گیگ
قیمت: ۳,۰19,۰۰۰ تومان

شیائومی

 Galaxy A12 

Redmi 9A 

K۵1S 

9x

۵.۳ TA - 12۳4 DS 

 HTC Desire 12

Prime Y6 2۰19

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است
اقــتــصــادی  کمیسیون  سخنگوی  طــغــیــانــی،  مــهــدی 
مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید 
بر ضرورت جلوگیری از ورود نقدینگی یا سرمایه های 
ســرگــردان به بــازار هــای مصرفی خــودرو و مسکن که 
تصریح  می کنند،  تأمین  را  مــردم  ضـــروری  نیاز های 
یا کاهش معامالت مکرر  و  راســتــای حــذف  کــرد: در 
سوداگرانه و به  منظور بهبود شرایط این بازار ها، قوانین 
بازدارنده ای همچون طرح های مالیات برخانه های خالی 
و  نقل  بر  مالیات  شامل  عایدی سرمایه  بر  مالیات  و 

انتقال مکرر خودرو، مسکن، طال، سکه، ارز و ... در 
کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
که طرح مالیات بر خانه های خالی تصویب شد و طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت صحن علنی مجلس 
قرار گرفت و به زودی بررسی خواهد شد. طغیانی بیان 
کرد: عایدی سرمایه به معنای مازاد قیمت زمان انتقال 
دارایی نسبت به قیمت زمان خرید و تملک آن است 
که با اجرای این طرح سرمایه گذار غیرمولد، مشمول 

مالیات می شود. 
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روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
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بهداشت و مسئله فرهنگ
سازمان جهانی بهداشت به  عنوان بخشی از سازمان ملل متحد از سال 1948 
میالدی با هدف ارتقای سالمت جهانی برپا شده است. در میان همه کارهای 
عملیاتی این سازمان مشخص کردن روز هفتم آوریل همزمان با 19 فروردین 
به  عنوان روز جهانی بهداشت حکایت از اهمیت مسئله ای به نام بهداشت 
همگانی دارد. گاه برخی مسائل آنچنان روشن و ساده به نظر می رسند که این 
سادگی به  مرور از ارزشمندی آن ها در نگاه مخاطب می کاهد. بهداشت یکی 
از پایه های بنیادین حفظ سالمت همگانی جامعه انسانی است که در درازنای 
زمان با گسترش فناوری و دامنه های تخصصی پزشکی ارزش ظاهری خویش را 
در میان عموم مردم از دست  داده است. چه آنکه به دلیل باال رفتن تراز زندگی 
افراد و پشتیبانی های تخصصی پزشکی و گونه ای سالم سازی همه گیر محیطی، 
بهداشت دیگر به عنوان یک دغدغه جدی و یا نیاز حیاتی مورد توجه قرار 
نمی گیرد. ولی چالش بنیادین این است که بهداشت به  عنوان یکی از ارکان 
حفظ نظام زیستی از چه نگرگاهی مورد توجه قرار گیرد. از سه پهنه جدی 
می توان جستار بهداشت را مورد کنکاش قرار داد؛ نخست پهنه تخصصی 
پزشکی است که به  خودی  خود شیوه نامه ها و استانداردهای بهداشتی را 
ساماندهی و گردآوری می کند. پهنه و نگرگاه دوم گستره اجتماعی است که به 
بررسی و ارزیابی تأثیرهای اجتماعی این پهنه پرداخته و عموماً رویکردی پسینی 
و تحلیلی دارد. ولی مهم ترین پهنه که اتفاقاً مورد غفلت بنیادین واقع  شده 
است رویکرد و نگاه فرهنگی به جستار بهداشت است. روز جهانی بهداشت 
به دنبال نشان دادن اهمیت رعایت بهداشت همگانی به  عنوان یک ابزار 
پیشگیرانه و کارساز در حفظ سالمت جامعه در نظر گرفته می شود و تالش 
می کند قواعد بهداشت عمومی را فراگیر کند. اما حقیقت آن است هنگامی 
مفاهیمی چون نظام نامه ها، قواعد و شیوه نامه  های بهداشتی کامیاب خواهند 
بود که به  عنوان پاره ای از دغدغه همه گیر برای تک تک اعضای جامعه انسانی 

درونی شده و به بخشی از رفتارهای زیستی ایشان بدل شده باشد.
به  عنوان نمونه در حال حاضر مهم ترین شیوه جلوگیری از گسترش همه گیری 
کرونا رعایت اصول بهداشتی بسیار معمولی در نظر گرفته می شود. ولی در 
عمل و در عرصه جهانی می بینیم که با وجود پیشرفت جوامع نظام اجتماعی 
از انجام همین شیوه نامه های بهداشتی ساده سر باز زده می شود تا بدان جا 
که حاکمیت ها به روش های تنبیهی روی آورده اند. به  طور طبیعی مفاهیمی که 
ظرفیت یا سویه فرهنگی دارند تا به پاره ای از مجموعه به  هم  پیوسته، پیچیده 
و نظام مند فرهنگ بدل نشوند هیچ  گاه با شیوه نامه ها محقق نخواهند شد. 
دلیل بنیادین این چالش نبود رویکرد فرهنگی به جستار بهداشت است. به 
سخن دیگر هنگامی  که بهداشت ابژه ای فرهنگی در نظر گرفته شود، پیوند 
آن با دیگر مؤلفه های فرهنگی جامعه نیز برپا بوده و زمینه درونی شدن آن یا 
همان رفتار شدن شیوه نامه های بهداشتی فراهم می شود. همچنین ابزارهای 
برجسته فرهنگی هر جامعه همچون هنر و رسانه ها در فراگیر شدن این رفتارها 
نقش آفرینی خواهند کرد. تأکید بر مسائل و دغدغه های بهداشتی در مجموعه 
بزرگی از آیات، روایات و سیره ائمه معصومین)ع( نشان از نگره فرهنگی دین 
مبین اسالم به پهنه های بیرونی زیست انسانی است. کنار گذاشتن نگره 
فرهنگی موجب می شود که با وجود توسعه شگرف و پرشتاب جهان امروزین 
آشکارترین مفاهیم چون رعایت بهداشت همگانی به مسائلی بسیار سخت 
بدل شوند. برای پرهیز از سطحی شدن ارزش بهداشت در عرصه عمومی، 
برقراری پیوند و نسبت آن با دیگر مؤلفه های زیستی و تبدیل شدن آن به 
بخشی جدایی ناپذیر از رفتارهای همه گیر نیاز است تا از دریچه سیاست گذاری 
فرهنگی به این جستار نگریست. بر این بنیاد می توان با بهره بردن از اصول 
سیاست گذاری فرهنگی برنامه ای آراسته و البته نظام مند برای نمود درست 

پهنه هایی روشن چون بهداشت را فراهم آورد.

annotation@qudsonline.ir

محاکات

محمدجواداستادی،مترجموروزنامهنگار

اتمام کاغذ دولتی و کمبود نقدینگی صنعت نشر را تهدید می کند    به گزارش ایبنا؛ هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به پیش بینی های خود از بازار صنعت نشر در 
سال 1400 عنوان کرد: در حال  حاضر کمبود نقدینگي در بازار کتاب و خطر اتمام کاغذ فرهنگی)دولتی(، به شدت بازار کتاب و نشر را در ماه های آینده تهدید مي کند. اگر این موضوعات حل نشود، تجربه آسیب هایی 

که کتاب های نفیس و هنری، کارت پستال فروشی ها  و ... به دلیل عدم دریافت سهمیه کاغذ دولتی خوردند، به تمام پیكره نشر کشور سرایت می کند و این خسارت ها جبران ناپذیر خواهد بود.

 صدیقهرضوانینیا  در نشست خبری »هفته 
هنر انقالب«  که صبح روز 16 فروردین ماه در 
حوزه هنری تهران برگزار شد، پنج نامزد نهایی 
چهره هنر انقالب در سال 1399 معرفی شدند.

دوست محمدی،  محمدرضا  راســتــا،  ــن  ای در 
جلیل سامان، افشین عال، وحید یامین پور و 
علی محمد مودب به عنوان پنج نامزد نهایی این 
جایزه مطرح شدند. از میان پنج نامزد نهایی 
چهره سال هنر انقالب، نام افشین عال، وحید 
یامین پور و علی محمد مودب که هر سه از اهالی 
قلم هستند به چشم می خورد. در گزارش امروز 
به دالیل انتخاب این نویسندگان و مفهوم هنر 

انقالب پرداخته ایم که می خوانید. 

کارشناسان درباره این انتخاب نظر دهند »
دلیل انتخاب افشین عال، شاعر و پژوهشگر 
ادبی به عنوان یکی از پنج نامزد نهایی واکنش 
بهنگام و مؤثر ادبی به وقایع روز جامعه و خلق 
در  بیتی »سربازنامه«  منظومه حماسی ۲۰۰ 
رثای شهید قاسم سلیمانی بود.  در تماسی با 
عال نظر او را راجع به این انتخاب جویا شدیم. 
ــاره این  ــ ــن شــاعــر گــفــت: مــن نمی توانم درب ای
انتخاب صحبت کنم و نظری بدهم. به هر حال 
کارشناسان، اهل فن و مردم باید بگویند آیا این 
انتخاب درست بوده است یا نه، چون من هر 
چه بگویم چیزی جز تعریف از خود نخواهد 
بود. به هر حال این انتخاب برای من مهم است 

اما قضاوتی درباره آن نمی توانم بکنم. 

علی محمد مودب، شاعر و مؤسس شهرستان 
ادب چهره دیگری است که به عنوان یکی از پنج 
نامزد نهایی چهره هنر انقالب در سال 1399 
معرفی شده اســت. دلیل انتخاب این شاعر 
اهتمام مؤثر به پرورش نسل تازه ای از شاعران و 
نویسندگان متعهد به انقالب اسالمی و واکنش 
بهنگام ادبی به وقایع روز جامعه بوده است. 
مدیرعامل مؤسسه شهرستان ادب در خصوص 
علت انتخابش به عنوان یکی از پنج نامزد نهایی 

چهره هنر انقالب، گفت: اول که لطف عزیزان 
است و دوم هم آنچه خودشان گفته اند تأسیس 
و ایجاد مؤسسه و جریان ادبی شهرستان ادب 
مد نظرشان بوده است و نیز آثاری مثل شعر 
بابارجب و محسن ما و چاووشی قدس که من 

به مناسبت هایی منتشر کرده ام. 

سیستم های اداری برای هنرمندان »
مانع تراشی نکنند

مودب در پاسخ به این پرسش که چالش های 
پیش روی تعالی و رشد هنر انقالب اسالمی 
چیست، گفت: هنر انقالب نیاز به سازمان ها و 
نهادهایی دارد که روزآمد باشند. نکته مهم این 
است که انسان امروز به شدت در حال تغییر 
است و شرایط ایستایی در حوزه انسان شناسی 
نداریم. اما در کشور ما سازمان ها و نهادهایی 
که متولی پرورش هنرمندان و فعاالن عرصه هنر 
هستند پویایی الزم را ندارند و در فهم تغییرات 
سریع انسان امــروز چابک نیستند. بنابراین 
من معتقدم نبود زیرکی و چابکی الزم در حوزه 
فهم و شناخت عرصه، در سازمان ها و نهادهای 
متولی هنر در کشور ما هنر و هنرمندان انقالب 

را دچــار چالش کــرده اســت. مــودب افـــزود: به 
نظر من راه میانبر برای رهایی از این فضا این 
سیاست گذاری های  و  مأموریت ها  که  اســت 
هنری را به خود هنرمندان واگذار کنیم زیرا آن ها 
بیش از دیگران و زودتــر از همگان از تغییرات 
آگــاه می شوند. ایــن تلقی اشتباهی اســت که 
هنرمندان نمی توانند مدیران خوبی باشند نه 
اتفاقاً در میان آن ها چهره هایی وجود دارد که 
سابقه مشخص مدیریتی دارنــد و با آموزش 
مدیریت به هنرمندان می توان منتظر تحول در 

این عرصه بود.
اینکه خود  بــر  تأکید  بــا  معاصر  شــاعــر  ایـــن 
هنرمندان درگیرترین عناصر با مخاطبان و مردم 
هستند، افزود: در عرصه هنر انقالب هم این 
هنرمندان هستند که جهان بینی ها و سالیق 
مخاطبان امروزی را می شناسند اما سیستم های 
مانع تراشی  هنرمندان  بـــرای  مـــدام  مــا  اداری 
می کنند و مانع ارتباط زنده و گرم هنر انقالب 
با مردم می شوند بنابراین ما نیاز داریم به خود 

هنرمندان انقالب رجوع کنیم. 
مودب در پاسخ به این پرسش که هنر انقالب 
بــرای جــذب هنرمندان جــوان چه باید بکند، 

تصریح کــرد: هنر انقالب به شرط زنــده بودن 
و نگاه به آینده می تواند برای دیگر هنرمندان 
جذاب باشد اگر هنر زنده نباشد و رو به جلو 
چشم  بــه  چشم  لحظه  در  و  نکند  حــرکــت 
مخاطب نباشد عالوه بر اینکه مخاطبانش را از 
دست می دهد نمی تواند جوانان را جذب کند 
چون آن ها به دنبال فضاهای زنده و تازه اند نه 

فضاهای دستوری و فرمایشی.
مــودب تأکید کــرد: بحران بــزرگ اکنون ما این 
است که بروکراسی رایج ما خیلی نگران است و 
این نگرانی به حد اضطراب رسیده است و این 
اضطراب نمی گذارد هنر و هنرمندان انقالب کار 
خودشان را درست انجام دهند در حالی که باید 

به هنر و هنرمند انقالب اعتماد کرد.

نویسنده مشهور خوشبخت است! »
وحید یامین پور، نویسنده ای است که نامش 
در میان سه چهره ادبی در میان پنج نامزد هنر 
انتشار چــاپ هفدهم  انقالب دیــده می شود. 
کتاب رمان »ارتداد« و به چاپ هجدهم رسیدن 
کتاب »کاهن معبد جینجا« در سال 99 دلیل 

انتخاب این پژوهشگر بوده است.  

یکی از دالیل موفقیت آثار یامین پور پیش از 
هر چیز، خود نویسنده کتاب است که به دلیل 
شهرت پیشینش، توجه مخاطبان و اهالی کتاب 

را به سرعت به خود جلب می کند. 
یامین پور بر خالف سایر آثارش هیچ گاه راجع 
به »ارتــداد« و »کاهن معبد جینجا« صحبت 
»ارتـــداد«  کتاب  رونمایی  جلسه  در  او  نکرد. 
گفت: برخالف کتاب های دیگرم که درباره شان 
صحبت کــرده ام، تصمیم دارم درباره این رمان 
و محتوای آن صحبتی نکنم تا خود مخاطب 
کتاب را بخواند. ایده نوشتن این رمان چند سال 
بود که با من بود و من با چند نفر از مدیران 
فرهنگی صحبت کردم که این ایده را در اختیار 
یک نویسنده بگذارم و او این ایده را بنویسد 
اما کسی پیدا نشد که بخواهد درباره ایده من 

بنویسد.
اما در مورد »کاهن معبد جینجا« باید گفت، 
اثر سفرنامه وحید یامین پور همراه چند  این 
تن از هنرمندان و نویسندگان از جمله حبیب 
احمدزاده و پرویز پرستویی به ژاپن به دعوت 

موزه صلح هیروشیما در سال 95 است.
ژاپن برای ما ایرانی ها معموالً کشوری با نظم، 
با مردمی دقیق و پرتالش و مسئوالنی که برای 
کوچک ترین قصور و تقصیری از مردمانشان 
عذرخواهی می کنند، تعریف شده است. حاال 
ایرانی  ایــن گزاره هایی که در ذهــن هر  از  پس 
ممکن است جا خوش کرده باشد، یامین پور در 
سفری به این کشور از زاویه جدیدی، ژاپن قرن 

۲1 را برای ما ایرانی ها شرح می دهد.
»کاهن معبد جینجا« روی دیگر سکه را نیز 
به مخاطب نشان می دهد. نویسنده  از این 
فرصت استفاده کرده و گزاره های ذهنی اش از 
ژاپن و مردم این کشور را محک زده است. در 
این بین، مخاطبان کتاب احتماالً با وجه دیگری 
از ژاپن روبه رو می شوند که تا پیش از این به آن 
فکر نکرده بودند. از این جهت کتاب یامین پور 
از  جــدیــدی  فهم  می تواند  و  اســت  خواندنی 

کشوری با آن سابقه تاریخی ارائه دهد.

دربارهسهچهرهادبیدرمیانپنجنامزدنهاییجایزههنرانقالب

از»سربازنامه« و »شهرستان ادب« تا »کاهن معبد جینجا«

      صفحه 4

شركت قند چناران در نظر دارد:
عملیات بس�ته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و ش�كر تولیدی س�ال 1400 و موجودی انبارهای 

خود را بمیزان  جمعا حدود 70,000 تن ،  بارگیری و تخلیه  كود شیمیائی، بذور و سموم دفع آفات نباتی
عملیات جوشكاری بخش های مختلف كارخانه  

 نظافت محوطه ، نگهداری و احیاء فضای سبز كارخانه و خانه های سازمانی
تنظیف بخشهای مختلف كارخانه

خرید انواع كودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی
حفاظت و انتظامات كوی سازمانی و كارخانه 

را از طری�ق مناقصه  به متقاضیان واجد ش�رایط واگذار نماید.كلّی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز 
س�ه ش�نبه موّرخ 1400/01/17 با مراجعه به شركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه،فرمهای 
مربوط به مناقصه را از واحد بازرگانی دریافت و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات 
دربس�ته تا روز س�ه ش�نبه  موّرخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراس�ان رضوی-شهرستان چناران 
–ش�ركت قندچناران-كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مناقصه از طریق 

آدرس اینترنتی www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد. 
هر متقاضی می بایس�ت یكفقره چك تضمین به مبلغ 50,000,000 ریال  بدون درج تاریخ در وجه شركت قند 

چناران  جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 9:00 صبح روز چهارش�نبه  موّرخ 1400/01/25 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده و 
برندگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیۀ پیشنهادات مختار است.

شركت قند چناران

آگهی مناقصه

/ع
14
00
23
1

,ع
99
09
46
1

آق���ای هوم���ن خس���روی دارای کدمل���ی 0922262411 ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرضا اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود شده است. 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از 
طریق پست به نشانی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت امور آموزشی- اتاق 204 

                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدارسال و یا در صورت امکان تحویل نماید.

دی
قو
مف
هی
آگ

))درنظرداردازطريقمناقصهعمومی
نس��بتخريدتجهيزاتش��بكهاقدام
نماي��د.ازمتقاضياندعوتمیش��ود
جهتكس��باطالعاتبيشترودريافت
اس��نادمناقصهبهس��ايتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمايند.((

,ع
14
00
20
7

 دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع( 

برگ س���بز وس���ند کمپانی و کارت خودرو پژو پرش���یا 
مدل 1380 رنگ مش���کی متالیک  به شماره انتظامی 
ای���ران32-361ه 21 ش���ماره موت���ور 22828004889 
و ش���ماره شاس���ی 0080804579 ب���ه مالکی���ت غفور 
کردیانی مش���هد ریزه ئ���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

14
00
18
1

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�اركت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی كیفی در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه كنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تكمیلی و ش�رح كار در س�امانه فوق الذكر اعالم ش�ده اس�ت كه الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

/ع
14
00
16
2

تجديدآگهیارزيابیكيفی)نوبتدوم(

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پيمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
17
4

ادارهكلپس��تاس��تانخراس��انرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیدودس��تگاهآسانسورمس��افربربه
پيمانكاربخ��شخصوصیبهش��ماره2000001492000005راازطريقس��امانهت��داركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبل��غ18/000/000/000
ريال)هجدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��د)پروانهطراحیومونتاژ
آسانسور،عضويتدرسنديكایآسانسوروپلهبرقیوفعالباشد(برگزارنمايدلذاكليهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهاد

مناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائ��هضمان��تنامهبانكیب��همبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمال��یتحتنظارتبانکمركزی
جمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومیشماره

2000001492000005واگذاریخريد،نصبوراهاندازیدودستگاهآسانسورمسافربربهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانکمركزیبنام

سپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت9صبحروزدوش��نبه1400/02/06،نمايندهتاماالختيارموسس��اتش��ركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119472مالف:159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پيمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
17
0

ادارهكلپستاستانخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(به
پيمانكاربخشخصوصیبهش��ماره200001492000004راازطريقس��امانهتداركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبلغ17/000/000/000ريال
)هفدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��دبرگزارنمايدلذاكليهمراحل
برگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(

بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائهضمانتنامهبانكیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمالیتحتنظارتبانک
مركزیجمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومی

شماره200001492000004واگذاریخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(بهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانک

مركزیبنامسپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت11صبحروزيکشنبه1400/02/05،نمايندهتاماالختيارموسس��اتشركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119468مالف:158

      صفحه 4

شركت قند چناران در نظر دارد:
عملیات بس�ته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و ش�كر تولیدی س�ال 1400 و موجودی انبارهای 

خود را بمیزان  جمعا حدود 70,000 تن ،  بارگیری و تخلیه  كود شیمیائی، بذور و سموم دفع آفات نباتی
عملیات جوشكاری بخش های مختلف كارخانه  

 نظافت محوطه ، نگهداری و احیاء فضای سبز كارخانه و خانه های سازمانی
تنظیف بخشهای مختلف كارخانه

خرید انواع كودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی
حفاظت و انتظامات كوی سازمانی و كارخانه 

را از طری�ق مناقصه  به متقاضیان واجد ش�رایط واگذار نماید.كلّی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز 
س�ه ش�نبه موّرخ 1400/01/17 با مراجعه به شركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه،فرمهای 
مربوط به مناقصه را از واحد بازرگانی دریافت و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات 
دربس�ته تا روز س�ه ش�نبه  موّرخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراس�ان رضوی-شهرستان چناران 
–ش�ركت قندچناران-كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مناقصه از طریق 

آدرس اینترنتی www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد. 
هر متقاضی می بایس�ت یكفقره چك تضمین به مبلغ 50,000,000 ریال  بدون درج تاریخ در وجه شركت قند 

چناران  جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 9:00 صبح روز چهارش�نبه  موّرخ 1400/01/25 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده و 
برندگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیۀ پیشنهادات مختار است.

شركت قند چناران

آگهی مناقصه

/ع
14
00
23
1

,ع
99
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1

آق���ای هوم���ن خس���روی دارای کدمل���ی 0922262411 ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرضا اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود شده است. 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از 
طریق پست به نشانی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت امور آموزشی- اتاق 204 

                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدارسال و یا در صورت امکان تحویل نماید.

دی
قو
مف
هی
آگ

))درنظرداردازطريقمناقصهعمومی
نس��بتخريدتجهيزاتش��بكهاقدام
نماي��د.ازمتقاضياندعوتمیش��ود
جهتكس��باطالعاتبيشترودريافت
اس��نادمناقصهبهس��ايتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمايند.((

,ع
14
00
20
7

 دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع( 

برگ س���بز وس���ند کمپانی و کارت خودرو پژو پرش���یا 
مدل 1380 رنگ مش���کی متالیک  به شماره انتظامی 
ای���ران32-361ه 21 ش���ماره موت���ور 22828004889 
و ش���ماره شاس���ی 0080804579 ب���ه مالکی���ت غفور 
کردیانی مش���هد ریزه ئ���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

14
00
18
1

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�اركت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی كیفی در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه كنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تكمیلی و ش�رح كار در س�امانه فوق الذكر اعالم ش�ده اس�ت كه الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

/ع
14
00
16
2

تجديدآگهیارزيابیكيفی)نوبتدوم(

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پيمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
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4

ادارهكلپس��تاس��تانخراس��انرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیدودس��تگاهآسانسورمس��افربربه
پيمانكاربخ��شخصوصیبهش��ماره2000001492000005راازطريقس��امانهت��داركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبل��غ18/000/000/000
ريال)هجدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��د)پروانهطراحیومونتاژ
آسانسور،عضويتدرسنديكایآسانسوروپلهبرقیوفعالباشد(برگزارنمايدلذاكليهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهاد

مناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائ��هضمان��تنامهبانكیب��همبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمال��یتحتنظارتبانکمركزی
جمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومیشماره

2000001492000005واگذاریخريد،نصبوراهاندازیدودستگاهآسانسورمسافربربهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانکمركزیبنام

سپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت9صبحروزدوش��نبه1400/02/06،نمايندهتاماالختيارموسس��اتش��ركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119472مالف:159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پيمانکاربخش خصوصی
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ادارهكلپستاستانخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(به
پيمانكاربخشخصوصیبهش��ماره200001492000004راازطريقس��امانهتداركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبلغ17/000/000/000ريال
)هفدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��دبرگزارنمايدلذاكليهمراحل
برگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(

بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائهضمانتنامهبانكیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمالیتحتنظارتبانک
مركزیجمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومی

شماره200001492000004واگذاریخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(بهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانک

مركزیبنامسپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت11صبحروزيکشنبه1400/02/05،نمايندهتاماالختيارموسس��اتشركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119468مالف:158

      صفحه 4

شركت قند چناران در نظر دارد:
عملیات بس�ته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و ش�كر تولیدی س�ال 1400 و موجودی انبارهای 

خود را بمیزان  جمعا حدود 70,000 تن ،  بارگیری و تخلیه  كود شیمیائی، بذور و سموم دفع آفات نباتی
عملیات جوشكاری بخش های مختلف كارخانه  

 نظافت محوطه ، نگهداری و احیاء فضای سبز كارخانه و خانه های سازمانی
تنظیف بخشهای مختلف كارخانه

خرید انواع كودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی
حفاظت و انتظامات كوی سازمانی و كارخانه 

را از طری�ق مناقصه  به متقاضیان واجد ش�رایط واگذار نماید.كلّی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز 
س�ه ش�نبه موّرخ 1400/01/17 با مراجعه به شركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه،فرمهای 
مربوط به مناقصه را از واحد بازرگانی دریافت و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات 
دربس�ته تا روز س�ه ش�نبه  موّرخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراس�ان رضوی-شهرستان چناران 
–ش�ركت قندچناران-كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مناقصه از طریق 

آدرس اینترنتی www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد. 
هر متقاضی می بایس�ت یكفقره چك تضمین به مبلغ 50,000,000 ریال  بدون درج تاریخ در وجه شركت قند 

چناران  جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 9:00 صبح روز چهارش�نبه  موّرخ 1400/01/25 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده و 
برندگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیۀ پیشنهادات مختار است.

شركت قند چناران

آگهی مناقصه
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آق���ای هوم���ن خس���روی دارای کدمل���ی 0922262411 ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرضا اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود شده است. 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از 
طریق پست به نشانی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت امور آموزشی- اتاق 204 

                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدارسال و یا در صورت امکان تحویل نماید.
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))درنظرداردازطريقمناقصهعمومی
نس��بتخريدتجهيزاتش��بكهاقدام
نماي��د.ازمتقاضياندعوتمیش��ود
جهتكس��باطالعاتبيشترودريافت
اس��نادمناقصهبهس��ايتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمايند.((
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 دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع( 

برگ س���بز وس���ند کمپانی و کارت خودرو پژو پرش���یا 
مدل 1380 رنگ مش���کی متالیک  به شماره انتظامی 
ای���ران32-361ه 21 ش���ماره موت���ور 22828004889 
و ش���ماره شاس���ی 0080804579 ب���ه مالکی���ت غفور 
کردیانی مش���هد ریزه ئ���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�اركت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی كیفی در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه كنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تكمیلی و ش�رح كار در س�امانه فوق الذكر اعالم ش�ده اس�ت كه الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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تجديدآگهیارزيابیكيفی)نوبتدوم(

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پيمانکاربخش خصوصی
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ادارهكلپس��تاس��تانخراس��انرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیدودس��تگاهآسانسورمس��افربربه
پيمانكاربخ��شخصوصیبهش��ماره2000001492000005راازطريقس��امانهت��داركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبل��غ18/000/000/000
ريال)هجدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��د)پروانهطراحیومونتاژ
آسانسور،عضويتدرسنديكایآسانسوروپلهبرقیوفعالباشد(برگزارنمايدلذاكليهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهاد

مناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائ��هضمان��تنامهبانكیب��همبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمال��یتحتنظارتبانکمركزی
جمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومیشماره

2000001492000005واگذاریخريد،نصبوراهاندازیدودستگاهآسانسورمسافربربهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانکمركزیبنام

سپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت9صبحروزدوش��نبه1400/02/06،نمايندهتاماالختيارموسس��اتش��ركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119472مالف:159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پيمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
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0

ادارهكلپستاستانخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(به
پيمانكاربخشخصوصیبهش��ماره200001492000004راازطريقس��امانهتداركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبلغ17/000/000/000ريال
)هفدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��دبرگزارنمايدلذاكليهمراحل
برگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(

بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائهضمانتنامهبانكیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمالیتحتنظارتبانک
مركزیجمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومی

شماره200001492000004واگذاریخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(بهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانک

مركزیبنامسپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت11صبحروزيکشنبه1400/02/05،نمايندهتاماالختيارموسس��اتشركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119468مالف:158

      صفحه 4

شركت قند چناران در نظر دارد:
عملیات بس�ته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و ش�كر تولیدی س�ال 1400 و موجودی انبارهای 

خود را بمیزان  جمعا حدود 70,000 تن ،  بارگیری و تخلیه  كود شیمیائی، بذور و سموم دفع آفات نباتی
عملیات جوشكاری بخش های مختلف كارخانه  

 نظافت محوطه ، نگهداری و احیاء فضای سبز كارخانه و خانه های سازمانی
تنظیف بخشهای مختلف كارخانه

خرید انواع كودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی
حفاظت و انتظامات كوی سازمانی و كارخانه 

را از طری�ق مناقصه  به متقاضیان واجد ش�رایط واگذار نماید.كلّی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز 
س�ه ش�نبه موّرخ 1400/01/17 با مراجعه به شركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه،فرمهای 
مربوط به مناقصه را از واحد بازرگانی دریافت و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات 
دربس�ته تا روز س�ه ش�نبه  موّرخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراس�ان رضوی-شهرستان چناران 
–ش�ركت قندچناران-كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مناقصه از طریق 

آدرس اینترنتی www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد. 
هر متقاضی می بایس�ت یكفقره چك تضمین به مبلغ 50,000,000 ریال  بدون درج تاریخ در وجه شركت قند 

چناران  جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 9:00 صبح روز چهارش�نبه  موّرخ 1400/01/25 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده و 
برندگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیۀ پیشنهادات مختار است.

شركت قند چناران

آگهی مناقصه
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آق���ای هوم���ن خس���روی دارای کدمل���ی 0922262411 ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرضا اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود شده است. 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از 
طریق پست به نشانی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت امور آموزشی- اتاق 204 

                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدارسال و یا در صورت امکان تحویل نماید.
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))درنظرداردازطريقمناقصهعمومی
نس��بتخريدتجهيزاتش��بكهاقدام
نماي��د.ازمتقاضياندعوتمیش��ود
جهتكس��باطالعاتبيشترودريافت
اس��نادمناقصهبهس��ايتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمايند.((
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 دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع( 

برگ س���بز وس���ند کمپانی و کارت خودرو پژو پرش���یا 
مدل 1380 رنگ مش���کی متالیک  به شماره انتظامی 
ای���ران32-361ه 21 ش���ماره موت���ور 22828004889 
و ش���ماره شاس���ی 0080804579 ب���ه مالکی���ت غفور 
کردیانی مش���هد ریزه ئ���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�اركت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی كیفی در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه كنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تكمیلی و ش�رح كار در س�امانه فوق الذكر اعالم ش�ده اس�ت كه الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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تجديدآگهیارزيابیكيفی)نوبتدوم(

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پيمانکاربخش خصوصی

,ع
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ادارهكلپس��تاس��تانخراس��انرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیدودس��تگاهآسانسورمس��افربربه
پيمانكاربخ��شخصوصیبهش��ماره2000001492000005راازطريقس��امانهت��داركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبل��غ18/000/000/000
ريال)هجدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��د)پروانهطراحیومونتاژ
آسانسور،عضويتدرسنديكایآسانسوروپلهبرقیوفعالباشد(برگزارنمايدلذاكليهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهاد

مناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائ��هضمان��تنامهبانكیب��همبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمال��یتحتنظارتبانکمركزی
جمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومیشماره

2000001492000005واگذاریخريد،نصبوراهاندازیدودستگاهآسانسورمسافربربهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانکمركزیبنام

سپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت9صبحروزدوش��نبه1400/02/06،نمايندهتاماالختيارموسس��اتش��ركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
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نوب�

شناسهآگهی:1119472مالف:159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پيمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
17
0

ادارهكلپستاستانخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(به
پيمانكاربخشخصوصیبهش��ماره200001492000004راازطريقس��امانهتداركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبلغ17/000/000/000ريال
)هفدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��دبرگزارنمايدلذاكليهمراحل
برگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(

بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائهضمانتنامهبانكیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمالیتحتنظارتبانک
مركزیجمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومی

شماره200001492000004واگذاریخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(بهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانک

مركزیبنامسپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت11صبحروزيکشنبه1400/02/05،نمايندهتاماالختيارموسس��اتشركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
�ت
نوب�

شناسهآگهی:1119468مالف:158

      صفحه 4

شركت قند چناران در نظر دارد:
عملیات بس�ته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و ش�كر تولیدی س�ال 1400 و موجودی انبارهای 

خود را بمیزان  جمعا حدود 70,000 تن ،  بارگیری و تخلیه  كود شیمیائی، بذور و سموم دفع آفات نباتی
عملیات جوشكاری بخش های مختلف كارخانه  

 نظافت محوطه ، نگهداری و احیاء فضای سبز كارخانه و خانه های سازمانی
تنظیف بخشهای مختلف كارخانه

خرید انواع كودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی
حفاظت و انتظامات كوی سازمانی و كارخانه 

را از طری�ق مناقصه  به متقاضیان واجد ش�رایط واگذار نماید.كلّی�ه متقاضیان محترم میتوانند از روز 
س�ه ش�نبه موّرخ 1400/01/17 با مراجعه به شركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه،فرمهای 
مربوط به مناقصه را از واحد بازرگانی دریافت و پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات 
دربس�ته تا روز س�ه ش�نبه  موّرخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراس�ان رضوی-شهرستان چناران 
–ش�ركت قندچناران-كدپس�تی:13169-93617 ارس�ال نمایند.همچنین فرمهای مناقصه از طریق 

آدرس اینترنتی www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد. 
هر متقاضی می بایس�ت یكفقره چك تضمین به مبلغ 50,000,000 ریال  بدون درج تاریخ در وجه شركت قند 

چناران  جهت ضمانت شركت در مناقصه ارائه نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 9:00 صبح روز چهارش�نبه  موّرخ 1400/01/25 در س�الن كنفرانس ش�ركت گش�وده و 
برندگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیۀ پیشنهادات مختار است.

شركت قند چناران

آگهی مناقصه
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آق���ای هوم���ن خس���روی دارای کدمل���ی 0922262411 ص���ادره از مش���هد متول���د 1372/02/18 فرزند 
محمدرضا اظهار می دارد که دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود شده است. 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود. از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از 
طریق پست به نشانی مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت امور آموزشی- اتاق 204 

                                                 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدارسال و یا در صورت امکان تحویل نماید.
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))درنظرداردازطريقمناقصهعمومی
نس��بتخريدتجهيزاتش��بكهاقدام
نماي��د.ازمتقاضياندعوتمیش��ود
جهتكس��باطالعاتبيشترودريافت
اس��نادمناقصهبهس��ايتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمايند.((
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 دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع( 

برگ س���بز وس���ند کمپانی و کارت خودرو پژو پرش���یا 
مدل 1380 رنگ مش���کی متالیک  به شماره انتظامی 
ای���ران32-361ه 21 ش���ماره موت���ور 22828004889 
و ش���ماره شاس���ی 0080804579 ب���ه مالکی���ت غفور 
کردیانی مش���هد ریزه ئ���ی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�اركت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی كیفی در س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه كنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تكمیلی و ش�رح كار در س�امانه فوق الذكر اعالم ش�ده اس�ت كه الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداكثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذكر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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تجديدآگهیارزيابیكيفی)نوبتدوم(

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پيمانکاربخش خصوصی
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ادارهكلپس��تاس��تانخراس��انرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیدودس��تگاهآسانسورمس��افربربه
پيمانكاربخ��شخصوصیبهش��ماره2000001492000005راازطريقس��امانهت��داركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبل��غ18/000/000/000
ريال)هجدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��د)پروانهطراحیومونتاژ
آسانسور،عضويتدرسنديكایآسانسوروپلهبرقیوفعالباشد(برگزارنمايدلذاكليهمراحلبرگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهاد

مناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائ��هضمان��تنامهبانكیب��همبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمال��یتحتنظارتبانکمركزی
جمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومیشماره

2000001492000005واگذاریخريد،نصبوراهاندازیدودستگاهآسانسورمسافربربهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ900/000/000ريال)نهصدميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانکمركزیبنام

سپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت9صبحروزدوش��نبه1400/02/06،نمايندهتاماالختيارموسس��اتش��ركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
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نوب�

شناسهآگهی:1119472مالف:159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پيمانکاربخش خصوصی
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ادارهكلپستاستانخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیيکمرحلهایخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(به
پيمانكاربخشخصوصیبهش��ماره200001492000004راازطريقس��امانهتداركاتالكترونيكیدولتبابرآورداوليهمبلغ17/000/000/000ريال
)هفدهميلياردريال(بهاش��خاصحقوقیكهموضوعاصلیفعاليتآنهاباموضوعمناقصهمطابقتداش��تهباش��دبرگزارنمايدلذاكليهمراحل
برگزاریمناقصهازدريافتاسنادتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشائیمناقصهازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(

بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشد.
تاريخانتشارآگهیمناقصهدرروزنامهوسامانه:مورخه1400/01/17ميباشد.

1-مهلتزماندريافتاسنادمناقصهازسايت:ازساعت8صبحروزچهارشنبهتاريخ1400/01/18لغايتساعت14روزيكشنبهتاريخ1400/01/22
2-مهلتزمانارائهپيشنهادازطريقسايت:ازساعت8صبحتاريخ1400/01/23لغايتساعت14تاريخ1400/02/02ميباشد

3-محلتحويلاسنادوپيشنهادات:سامانهتداركاتالكترونيكیدولت)ستاد(.
4-ارسالفيزيكیپاكتالفازطريقپستويژهبهآدرسمشهدادارهكلپستاستانخراسانرضویواحدحراست.

5-ارائهپاكتالفسپردهشركتدرمناقصهبهيكیازششروشذيل:
5-1-ارائهضمانتنامهبانكیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(ازيكیازبانكهاياموسس��اتمالیتحتنظارتبانک
مركزیجمهوریاسالمیايرانميباشنداعتبارسهماههوقابلتمديدبنامادارهكلپستخراسانرضویبابتشركتدرتجديدمناقصهعمومی

شماره200001492000004واگذاریخريد،نصبوراهاندازیيکدستگاهديگآبداغ)بويلر(بهپيمانكاربخشخصوصی.
5-2-اصلفيشواريزینقدیبهمبلغ850/000/000ريال)هش��تصدوپنجاهميليونريال(بهحس��ابش��ماره4001047706372416نزدبانک

مركزیبنامسپردهشركتملیپستجمهوریاسالمیايران)شناسه388047760283100811200062000001(.
5-3-ضمانتنامهصادرهتوسطموسساتبيمهگردارایمجوزالزمبرایفعاليتوصدورضمانتنامهازسویبيمهمركزیايران.

5-4-اوراقمشاركتبینامتضمينشدهبانكهاودولتباقابليتبازخريدقبلازسررسيد)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشاركت(.
5-5-وثيقهملكیمعادلهشتادوپنجدرصدارزشكارشناسیرسمیآن.

5-6-ضمانتنامههایصادرهتوسطصندوقهایضمانتدولتیكهبموجبقانونتاسيسشدهياميشوندوطبقاساسنامهفعاليتمينمايند.
زمانبازگش��ائیمناقصه:س��اعت11صبحروزيکشنبه1400/02/05،نمايندهتاماالختيارموسس��اتشركتكنندهدرمناقصهدرصورتتمايل

ميتوانندباارائهمعرفینامهكتبیدرجلسهبازگشائیپاكاتحضوربهمرسانند.
6-اطالعاتتماسمناقصهگذارجهتدريافتاطالعاتبيشتراس��نادمناقصه:مش��هد, خيابانامامخمينی, خيابانشهيدتوالئی, ادارهكلپست

خراسانرضوی, طبقه6, كميسيونمعامالت, تلفنتماس05138016340
7-هزينههایمربوطبهانتشارآگهیمناقصهبعهدهبرندهمناقصهميباشد.

ادارهكلپستاستانخراسانرضوی.

دوم
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نوب�

شناسهآگهی:1119468مالف:158
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9497 آقامرتضی«بهرابطهآوینیورفسنجانیهممیپردازد چهارشنبه 18 فروردین 1400 24 شعبان 1442 7 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره«

پاسخ به اتهام کپی از »انحصار ورثه«
کــارگــردان »آقــا مرتضی« دربــاره 
رونــــد ســاخــت ایـــن مــســتــنــد و 
ــر ســرقــت  ــی مــبــنــی بـ ــایـ ــاهـ ادعـ
معنوی از اثری دیگر توضیحاتی 

ارائه داد.
ــی« مــجــمــوعــه  ــضــ ــ ــرت ــ »آقـــــــا م
ــنـــدی هـــفـــت قــســمــتــی  ــتـ مـــسـ
اوج  رسانه ای  سازمان  محصول 
مستند  خانه  در  شــده  تولید  و 

انقالب اسالمی است که از یکشنبه ۱۵ فروردین از شبکه سه سیما 
به نمایش درآمده  و نقد و نظرها و حاشیه های زیادی را هم به دنبال 
داشته است. سیدعباس سیدابراهیمی، کارگردان این اثر، درباره ایده 
در سال ۸۹  به خبرگزاری صبا گفت:  این مجموعه مستند  ساخت 
پژوهشی را با موضوع شهید سیدمرتضی آوینی باید انجام می دادیم و 
تصورمان این بود که کتابی جامع که به طور کامل به زندگی این شهید 
پرداخته باشد وجود دارد و می توانیم کار پژوهشی را از روی آن انجام 
این  با  کتابی  چنین  اصــالً  فهمیدیم  کار شدیم  وارد  وقتی  اما  دهیم، 
موضوع وجود ندارد و این انگیزه ای شد تا حدود سه سال به پژوهش 
داستانی  زندگی نامه  موضوع  با  زیباست«  »زندگی  کتاب  و  بپردازیم 
سیدمرتضی آوینی از ابتدا تا انتها را در سال ۹۲ منتشر و پس از آن 
هم تصمیم بر این شد تا فیلم مستندی با همین موضوع تولید کنیم.

وی افزود: از سال ۹۲ کار را شروع کردیم که با مشکالتی کار کُند پیش 
رفت و سرانجام در سال ۹۹ مجموعه مستند »آقا مرتضی« آماده شد.
اینکه »آقا مرتضی« روایتی بدون سانسور  به  با اشــاره  این کارگردان 
از زندگی سیدمرتضی آوینی است، بیان کرد: چیزی که در کار سعی 
کردیم اتفاق بیفتد پیوند داستان مستند با واقعیت بود، برای مثال 
سیدمرتضی آوینی پیش از انقالب یک وجهه شخصیتی متفاوت دارد 
که متحول می شود و به شهید سیدمرتضی آوینی تبدیل می شود و یا 
درگیری  او پس از جنگ با یک جریان سیاسی که ما بیشتر آن را با نام 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و کارگزاران می شناسیم و … این ها مسائلی 
هستند که کمتر به آن ها پرداخته شده است و ما سعی کرده ایم در این 

مستند به صورت واضح و صریح به آن ها بپردازیم.
سیدابراهیمی در بخشی دیگر از صحبت هایش به ادعاهایی مبنی بر 
سرقت معنوی از اثری با نام »انحصار ورثه« این گونه پاسخ داد: چند سال 
پیش مستندی با نام »انحصار ورثه« در خانه مستند انقالب اسالمی 
با موضوع سیدمرتضی آوینی به کارگردانی علی شعبانی ساخته شد که 
تهیه کنندگی اثر را نیز حسین افشار برعهده داشت و همزمان با ساخت 
این مستند در خانه مستند انقالب اسالمی، مستند ما هم از همین 
ارگان پشتیبانی می شد و  و مالک کار که به طور حقوقی تهیه کننده اثر 
و خانه مستند انقالب اسالمی هستند به ما گفتند چون هر دو کار برای 
نهادی مشترک است می  توانید از آن کار در مستند خود استفاده کنید. 
ما نه از راش ها بلکه تنها از بخشی از خروجی مستند »انحصار ورثه« 
با اجازه تهیه کننده اثر استفاده کردیم و به لحاظ حقوقی تمام مراحل به 
درستی طی شده است. وی تأکید کرد: به گونه ای وانمود شده که تمام کار 
ما برداشته شده از مستند »انحصار ورثه« است و ما تنها بخش هایی را 
به آن اضافه کرده ایم در صورتی که استفاده ما از آن کار به اندازه ۵درصد 
هم نیست.  مجموعه مستند »آقامرتضی« به کارگردانی سیدعباس 
سیدابراهیمی و تهیه کنندگی مهدی مطهر در هفت قسمت هر شب 

ساعت ۲۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

ازروشچتشخصیتاآدابکامنتگذاشتن

حضور در فجازی به آموزش نیاز دارد 

خبر

خالق »اوشین« درگذشت   فیلم نامه نویس مجموعه تلویزیونی »اوشین« در 9۵سالگی از دنیا رفت. به گزارش مهر به نقل از ان اچ کی، هاشیدا سوگاکو، فیلم نامه نویس مشهور ژاپنی به دلیل سرطان شدید 
لنفوم در 9۵سالگی از دنیا رفت. او بیشتر از همه به دلیل نوشتن فیلم نامه سریال محبوب »اوشین« شناخته می شد که در ایران با عنوان »سال های دور از خانه« روی آنتن می رفت. هاشیدا در سال 192۵ در سئول 
کره جنوبی به دنیا آمد. او در سال 1949 به استودیو معروف ژاپنی شوچیکو پیوست و بعدها تبدیل به فیلم نامه نویس برنامه های درام تلویزیونی شد. سریال درام »اوشین« بین سال های 198۳ و 1984 پخش شد.

 مرتضیرزمی  دو دختر جــوانِ ۱۸ساله از 
بــاالی برجی در ژاپــن خودشان را به پایین 
انداختند و خودکشی کردند. بازیگر 4۰ساله 
و  خانه  در  داشــت  هم  فرزند  دو  که  ژاپنی 
در حالی که خودکشی کرده بود، پیدا شد. 
ــنــی هــم چــنــدی پیش  مــجــری ۲۲ســالــه ژاپ
خودکشی کرد. همه این خودکشی ها یک 
دلیل داشت، توهین در فضای مجازی. این 
توهین ها محدود به ژاپن نبوده و اثرات منفی 
بقیه  در  نیست.  خودکشی  تنها  هــم  آن 
توهین های  هم  ایــران  مثل  دنیا  کشورهای 
مجازی و مشکالت روانــی پس از آن مردم 
است  الزم  دلیل  همین  به  می دهد.  آزار  را 
چارچوب و آدابی را برای فعالیتمان در فضای 
مجازی همانند فضای حقیقی رعایت کنیم.

چرا باید آداب را رعایت کنیم؟»
در  حــــضــــور  آداب  ــتـــن  ــفـ گـ از  پـــیـــش 
فضای مجازی، الزم است چرایی آن را مرور 
کنیم. نخستین مسئله ای که باید در نظر 
با  فضای مجازی  پیوستگی  باشیم  داشته 
زندگی حقیقی اســت، چــون طــرف مقابل 
نــاخــودآگــاه  شــایــد  نمی بینیم،  چــت  در  را 
متفاوت از رفتار حضوری برخورد کنیم. یا 
به دلیل نداشتن لحن در پیام متنی، طرفین 
و  نشوند  متوجه  دقیق  را  یکدیگر  منظور 
اینکه  و  زدن  در حــرف  راحتی  به خاطر  یا 
می توانیم  کنیم  فکر  نمی بیند  را  ما  کسی 
آنچه در ذهنمان داریم بگوییم و قضاوت 
کنیم. فراموش نکنیم آزاده نامداری به دلیل 
مشکالتی که برایش پیش آمد خودکشی 
کرد. شاید بگوییم که آن اتفاق و بی حجابی 
این خودکشی  آیا  اما  بود،  اشتباه خودش 

تاوان زیادی برای آن اشتباه نبود؟ 
کسانی  نیستند.  کــم  هــم  مشابه  ــوارد  ــ م
در  تمسخرها  و  اظهارنظرها  دلیل  به  که 
خشمگین  افــســرده،  توییتر  و  اینستاگرام 
و  می شنوند  توهین  و  می شوند  تحقیر  و 
نکنیم  فراموش  دیگر.  اتفاقات  از  بسیاری 

ایجاد نارضایتی به صورت مجازی به همان 
اندازه دلخراش است که به صورت حضوری 
را به گریه  او  یا  و  اذیــت کنیم  را  شخصی 

بیندازیم و طرد کنیم.

 آداب شروع گفت وگو »
در چت شخصی

ــروع يـــک گــفــت وگــو در فــضــای  ــ ــرای شـ ــ بـ
كنيم.  رعايت  بايد  را  مــورد  شخصی چند 
كسی  بــه  می خواهيم  اگــر  اينكه  نخست 
پيام بدهيم كه ما را نمی شناسد حتماً بايد 
خودمان را در نخستين پيام معرفی كنيم. 
داريم  كه  درخواستی  ابتدا سراغ  از همان 
نرويم و پیش از آن، اسم، دليل پيام دادن و 
شيوه آشنا شدن با فرد را بگوييم. همچنين 
در همان پيام اول كارمان را بگوييم و جمله 
را با مواردی مانند »سالم چطوری؟« شروع 
نكنيم. همچنين در نخستين پيام حتماً با 
متن شروع كنيم و با ويس و فروارد كردن 
كه  كسی  نكنيم.  آغــاز  را  گفت وگو  ويدئو، 

آنالين است موظف نيست حتماً پيام شما 
را ببيند و جواب بدهد. ممكن است كاری 
نداشته  را  پاسخگويی  موقعيت  يا  داشته 
با كسی صميمی هستيم  هم  اگــر  باشد. 
گفتيم  شب بخير  و  كرديم  خداحافظی  و 
»چــرا  نگوييم  ــود  ب آنــاليــن  مقابل  طــرف  و 
نخوابيدی؟«. هميشه بدانيد، آنالين بودن 

دليل جواب دادن نيست! 
يــا همكارمان  بــرای دوســت  اگــر فايلی كــه 
سنگين  مــی فــرســتــيــم،  شخصی  چــت  در 
اينترنت  و حجم  زمـــان  آن  ــلــود  دان و  ــود  ب
كه  بگوييم  او  به  را مصرف می كرد  زيــادی 
اگر  تا  فايل وجــود دارد  اين  چه چيزی در 
فراموش  نكند. همچنين  دانلود  نخواست 
نكنيم پيام متنی لحن نــدارد. در صحبت 
حضوری اگر شوخی كنيم با لبخند و لحن 
اما در  فرد مقابل متوجه شوخی می شود 
چت مشخص نيست، به همين دلیل بايد 
را  لحن  ایموجی ها  از  درســت  استفاده  با 
هم منتقل كنيم. همچنين فراموش نكنيم 

كند.  منتقل  را  مــا  هويت  بايد  مــا  اكــانــت 
اكانتی كه نه عكس شخص ديده می شود، 
نه اسم درستی دارد و نه شماره مشخصی، 
ايجاد  بی اعتمادی  مقابل حس  فــرد  بــرای 
با  يا  می كند و ممكن اســت جــواب ندهد 
ــد. بهتر اســت  ــواب دهـ شــک و تــرديــد جـ
اسم  و دست کم  بگذاريم  كنار  را  وســواس 

خودمان را به صورت کامل بنويسيم.

آداب کامنت گذاشتن»
پیش از هر كامنت مخالف گذاشتنی چند 
بپرسيم. نخست  از خودمان  بايد  را  مورد 
درستی  به  را  مقابل  فرد  منظور  آيا  اينكه 
متوجه شده ايم؟ حتماً برای كامنت منفی 
گذاشتن بايد چند بار مطلب را بخوانيم و 
برای اين كار بهتر است نظر يكی از دوستان 
و اطرافيان را بپرسيم تا مطمئن شويم كه 
منظور را درست متوجه شده ايم. همچنين 
فراموش نكنيم هيچ حقی مطلقاً هيچ حقی 
بــرای توهين كــردن يا ناسزا گفتن به هيچ 

شخصی تحت هيچ شرايطی را نداريم. 
كــامــنــت مــخــالــف و مــنــتــقــدانــه گــذاشــتــن 
احتماالً با پاسخ حتی پاسخی تند، همراه 
است. پیش از ارسال كامنت پيش خودمان 
فكر كنيم آيا آن قدر مسئله مهمی هست 
كه بخواهم كامنت بگذارم و بعد وارد بحث 
مجازی شــوم؟ اگــر ارزشــش را نــدارد بهتر 
است كامنت منفی نگذاريم. نقد كردن و 
اشكال ديگران را گفتن، حتی مؤدبانه، الزاماً 

كار درست و خيرخواهانه ای نيست. 
شبكه های  در  هــم  را  نكته  دو  پــايــان  در 
رعايت  بايد  اينستاگرام  ويژه  به  اجتماعی 
قفل  شده  و  پــرايــوت  حسابی  ــر  اگ كنيم. 
ــرف مــقــابــل  ــ ــريـــم شــخــصــی طـ ــت، حـ ــ اســ
محسوب می شود. بيش از حد ريكوئست 
و درخواست ندهيم. همچنين هركسی را 

روی هر عكسی تگ نكنيم. 

هتک حرمت مجازی و مجازاتش»
و جرایم  قوانین مجازات اسالمی  براساس 
که  دارد  مجازاتی  هتک حرمت  ــه ای،  ــان رای
شامل هتک حرمت در فضای دیجیتال نیز 
منتشرکردن چت  مثل  مـــواردی  مــی شــود. 
خصوصی، عکس شخصی یا ویس و ویدئو 
بدون رضایت طرف مقابل جرم محسوب 
می شود و یا ساخت اکانت به نام شخص 
دیگری بــدون آنکه ذکــر شــود ایــن حساب 
ــه آن فـــرد نــیــســت، جـــرم اســت.  مــربــوط ب
همچنین دستکاری عکس دیگران به نیت 
جرم  هم  پاپوش  یا  تمسخر  هتک حرمت، 
تلقی می شود. توهین، فحاشی، تهدید به 
انتشار عکس خصوصی، اخاذی به دلیل 
انتشار عکس خصوصی و همه این موارد 
و  مــی شــود  هتک حیثیت  قــاعــده  مشمول 
قاضی می تواند مجازاتی  به تشخیص  بنا 
شامل ۹۱ روز تا دو سال حبس، ۵۰۰هــزار 
تومان تا 4میلیون تومان و 74 ضربه شالق 
به  مـــوارد  ایــن  اینکه  ضمن  باشد.  داشته 

عنوان سوءسابقه برای فرد خاطی است.

      صفحه 5

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای صفدر محمدی سر آسیا احدی از ورثه غالمرضا محمدی سر آسیا برابر درخواست مورخ 99/12/26 برابر 
گواهی حصر وراثت ش��ماره 0- 34- 205 مورخ 79/2/29 ش��عبه 40 دادگاه عمومی مشهد با ارائه استشهاد 
محلی گواهی امضاء شده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 723 فرعی از 701 فرعی 
از 378 فرعی از 87- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 520 دفتر 251 ثبت گردیده 
و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر نامعلوم مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 610 آ1400199
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کلس��ه 139904006092004893 متعهد: آسیه سالمیان و کبرا دائی و مهدی 
دائی و ام لیال دائی و خدیجه دائی و سکینه دائی- متعهدله: آسیه سالمیان موضوع مهریه، به موجب گزارش 

مورخ 1399/12/19 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی فرعی: 395 از پالک 
اصلی 150 در بخش: 6 ناحیه:- واقع در: طرقبه شاندیز به مبلغ 7/325/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 15/000/000 ریال به دفتر 
این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 611 آ1400200
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اصغر نعیمی خوش پیام با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/36835 
مورخ 1399/12/4 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان دویس��ت و پنجاه س��هم مشاع از پنج هزار و 
چهارصد س��هم شش��دانگ پالک 398 فرعی از 4 فرعی از 181- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که 
پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139820306008005284 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی س��ند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 

اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 612  آ1400201
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ن عباس زاده خادر با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/38004 مورخ 
1399/12/12 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 3759 فرعی از 893 فرعی از 
93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 338 دفتر 509 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی س��ند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد 
خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 613 آ1400202
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حمیدرضا منصوری باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان 
به ش��ماره پالک 3 فرعی از 2 فرعی از 6128 اصلی بخش یک مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
ثبت 8524 دفتر 77 صفحه 41 بنام حمیدرضا منصوری ثبت و سند به شماره چاپی 448861 ب 91 صادر 
گردیده است سپس برابر سند رهنی شماره 164046 مورخ 1392/08/18 دفترخانه 21 مشهد در رهن بانک 

ملت قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد. م.الف 614  آ1400203
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

برگ س���بز وسند کمپانی خودرو پراید مدل 1385 
رنگ س���بز یش���می  به ش���ماره انتظامی ایران32-

ش���ماره  و   1544307 موت���ور  ش���ماره  296ط78 
شاس���ی S1412285859487 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  14
01
12

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  تیبا2 م���دل 1396 رنگ قهوه ای 
س���یر متالیک به ش���ماره انتظامی 888ص73 ایران 
74  ش���ماره موتور M15/8408667 و شماره شاسی 
NAS821100H1093083 ب���ه مالکیت نس���یم قدیری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
14
00
22
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو تویوت���ا هایلوکس س���فید رنگ 
 2KDS263552 روغنی مدل 2014 به شماره موتور
وشماره شاسی MROFR22GOE0707632 وشماره 
142 ب 64 مفقودگردی���ده   _ ای���ران 79  انتظام���ی 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد. .

,ع
14
00
22
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خ���ودروی س���واری پراید  
م���دل 1385  به ش���ماره انتظام���ی 882 ل 47  ایران 
شاس���ی  ش���ماره  و   1415714 موت���ور  ش���ماره    42
S1412285757276 به مالکیت احمد جهانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ع 1
40
02
24

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل تعرفه واگذاری قطعه 985 به متراژ128/4 
متر صادر ش���ده از ش���رکت آبادانی مسکن الهیه 
خراس���ان بنام احمد شاه قاسمی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط است

,ع
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12
80
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خ���ودروی  س���ایپا 141SX م���دل 1390 
رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 181م36 
ایران 74  ش���ماره موتور 4159487 و ش���ماره شاسی 
S3482290347348 به مالکیت امید خلیلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
14
00
22
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000003
خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
16
9

اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رض��وی در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحل��ه ای خرید ، نصب و راه اندازی  18دس��تگاه داکت اس��پیلت به 
پیمانکاربخش خصوصی  به شماره 2000001492000003راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 19/000/000/000 ریال 
)نوزده  میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باش��د برگزارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی به مبل��غ 950/000/000 ریال )نهصدو پنجاه میلی��ون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 2000001492000003واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 950/000/000ریال )نهصدو پنجاه میلیون ریال(به حساب شماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی 

بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روزیکش��نبه 1400/02/05 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی

وب��ت دوم
ن

شناسه آگهی: 1119467     م الف: 157

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000006
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول نرمال وامرجنسی( به پیمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
17
3

اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول 
نرمال وامرجنس��ی( به پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 2000001492000006راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 
6/000/000/000 ریال )شش  میلیارد ریال  ( به اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید 
لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ریال )س��یصد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 

2000001492000006واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلو برق به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(به حساب شماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام 

سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 11 صبح روز دوش��نبه 1400/02/06 ، نماینده تام االختیار موسسات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی .

وب��ت دوم
ن

شناسه آگهی: 1119474     م الف: 160
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در منطقه »فیله خاصه« زنجان به شهادت رساندند

محیط بانان حفاظت نشده! 
اعــظــم طــیــرانــی: خبر شــهــادت دو 
محیط بان دیگر، این بار در منطقه 
حــفــاظــت شـــده »فــیــلــه خــاصــه« 
استان زنجان صبح دیروز از سوی 

خبرگزاری ها منتشر شد.
بر اساس این خبر، مهدی مجلل 
تعقیب  در  هاشمی  میکائیل  و 
اثر  بر  ناشناس  افــراد  بین  گریز  و 
به  جنگی،  ســاح  گلوله  اصــابــت 

درجه رفیع شهادت نائل شدند.
سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
یا  برای فرد  از تشکیل پرونده قضایی  این خبر  تأیید  کشور نیز ضمن 
افراد خاطی و آغاز تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامان قتل این 

دو محیط   بان گفت.
چندی پس از انتشار این خبر، سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، رئیس 
عوامل  دستگیری  از  مهر  با  گفت وگو  در  زنجان  استان  آگاهی  پلیس 
شهادت محیط  بانان زنجانی گفت و افزود: عوامل به شهادت رساندن 

دو محیط  بان زنجانی از شکارچیان محلی هستند.
زیست  محیط  ایثارگر  حافظان  تهدید  و  اتفاق  نخستین  حادثه  ایــن 
کشور نیست؛ شهریور سال گذشته گلوله های شلیک شده از سوی دو 
نژاد، محیط  بان 48 ساله  به سینه محمد حسن  شکارچی غیرمجاز، 
بانانی  بندرلنگه ای اصابت کرد و به این ترتیب او هم به جمع محیط 
از منابع  راه حفظ و صیانت  را در  این جان خود  از  پیوست که پیش 

طبیعی این مرز و بوم فدا کرده بودند.
آن طور که مسئوالن سازمان محیط زیست می گویند از ۳ هزار و۵۰۰محیط بان 
فعال در سازمان حفاظت محیط زیست، تا کنون ۵ درصد آن ها به شهادت 

رسیده و ۲۷۳ محیط بان نیز به دلیل اصابت تیر جانباز شده اند. 
در این میان تاش برای حمایت از محیط  بان ها و تأمین امنیت جانی 
کشور  قانون گذاری  نظام  از  می توان  که  است  آن ها حداقل خواسته ای 

مطالبه کرد.

باید عرصه را بر شکارچیان تنگ کرد»
محیط  مشکل  مهم ترین  زیست  محیط  کارشناس  درویـــش،  محمد 
زیست کشور را تقابل بین محیط بان ها و متخلفان این عرصه می داند 
از  دفــاع  بــرای  ناچارند  بان ها  مواقع محیط  برخی  در  ما می گوید:  به  و 
خود شلیک کنند و نمی توانند شروع کننده درگیری باشند، این مسئله 
نــشــده در عرصه های  اعـــام  یــک جنگ  هــمــواره در  مــی شــود   مــوجــب 
محیط زیست و درگیری میان محیط بان ها و متخلفان یک طرف مجروح 

یا کشته شود. 
جلیقه  و  اسلحه  گذاشتن  اختیار  در  با  کنیم  تصور  اگــر  وی  گفته  به 
ضدگلوله به محیط بانان می توانیم از آن ها حمایت کنیم اشتباه است. 
باید تاش کنیم با استفاده از امکانات ماهواره ای و دوربین های دید در 
بان ها حمایت  از محیط  دیجیتالی محیط بانی  تجهیزات  و سایر  شب 
کنیم تا بتوانند منطقه عملیاتی خود را از داخل پاسگاه رصد کنند و با 
تهیه عکس و فیلم از متخلفان بدون هیچ گونه تقابل و درگیری، آن ها را 

به قانون معرفی کنند. 
درویش ادامه می دهد: وقتی متخلفان بدانند عرصه های محیط زیست 
کشور تحت نظارت ماهواره ای قرار دارد، هرگز وارد منطقه نمی شوند و 

دست به شکارغیرمجاز و یا قاچاق چوب نمی زنند. 
این کارشناس محیط زیست از متناسب نبودن جرایم محیط زیستی با 
جرم می گوید و اضافه می کند: همین موضوع موجب می شود شکارچیان 
بزنند،  بانان  محیط  کشتار  به  دست  شدن  دستگیر  از  ترس  دلیل  به 
چون تصور می کنند در صورت دستگیری باید جریمه بسیار سنگینی 
بپردازند، در حالی که اگر جرایم سبک تر باشد ممکن است محیط بانان 

کشته نشوند. 

گام مجلس برای امنیت حافظان محیط زیست»
پاسخ  در  نیز  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس  رفیعی،  سمیه 
بان ها  محیط  از  حمایت  الیحه  سرانجام  خصوص  در  ما  پرسش  به 
از  اردیبهشت سال گذشته  بان ها ۲۳  از محیط  گفت: الیحه حمایت 
از  قضایی  حمایت  قانون  عنوان  به  و  رسید  تصویب  به  مجلس  سوی 

محیط بان ها و جنگلبان ها به دولت اباغ شده است.
به  زیست  محیط  بودجه  نیز  بودجه سال جدید  قانون  در  افــزود:  وی 
صورت 1۰۰ درصد افزایش یافته و ردیف مستقلی برای یگان حفاظت 
از محیط زیست تعریف شده است. بنابراین انتظار می رود این افزایش 
بودجه به منظور حفاظت از جان محیط بان ها به عنوان ضابطان قضایی 

هزینه شود.

پس از خبر

فراسو

خبر خوش ستاد اجرایی فرمان امام)ره( درباره واکسن کرونا   رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در حاشیه برگزاری مراسم بهره برداری از 30 هزار واحد مسکن برای محرومان گفت: این احتمال 
وجود دارد در پایان خرداد واکسن کرونای ستاد اجرایی تحویل وزارت بهداشت شود. به گزارش فارس، محمد مخبر گفت: ما آماده تولید انبوه واکسن با ظرفیت 3 میلیون دز در ماه هستیم. از طرف دیگر زمینه 

تولید مرحله دوم واکسن کرونا با ظرفیت 12 میلیون دز در ماه نیز تا حدودی پیشرفت داشته، ساختمان آن آماده و تجهیزات مربوط به آن هم تا حد زیادی نصب شده است.

کارشناسان  که  نتایجی  با  زارع   عفت   
آن  از  پیش  و  نوروزی  بارش های  میزان  از 
به  هم  باز  خشکسالی  از  ترس  گرفته اند 

سراغمان آمده است.
همین چند روز پیش بود که احد وظیفه، 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
خشکسالی  از  هواشناسی  سازمان  بحران 
و  داده  خبر  کشور  نقاط  بیشتر  در  شدید 
گفته بود به زودی آثار کم بارشی را روی سدها 

خواهیم دید.
با این پیش بینی باید به دنبال راهی بود تا 
بخشی از دغدغه هایی را که این روزها دوباره به 
سراغمان آمده است به گونه ای کاهش دهیم.

حساب شده خرج کنیم»
پروفسور کردوانی، پدر کویرشناسی ایران در 
گفت وگو با ما اظهار می کند: دو سوم دنیا 
مــرطــوب و پــربــاران و یــک ســوم آن خشک 
ــران جـــزو مــنــاطــق خــشــک دنیا  ــ ــت؛ ایـ اســ
محسوب می شود و باید مانند فردی نیازمند 
به تدریج و حساب شــده خــرج می کند  که 

رفتار کنیم.
گذشته  رژیـــم  از  می کند:  خاطرنشان  وی 
تاکنون سه برنامه برای کشور ایران اجرا شده 
اســت؛ در دوره اصاحات ارضــی، به بهانه 
نوین  فناوری  و صنعت،  کــشــاورزی  توسعه 
را به ما آموختند تا کشاورزی و صنعت را 
با چاه عمیق و نیمه عمیق توسعه دهیم. 
بنابراین بر در و دیــوار شهرها تبلیغ کردند 
و شرکت های حفاری زدند که البته به دلیل 
فناوری ناقص، چاه ها مشکات بسیاری  را 

به وجود آورد و آب ها را تمام کرد. 
چهره ماندگار علمی کشور ادامــه می دهد: 
پس از پیروزی انقاب با گسترش سدسازی 
و انتقال آب و کانال کشی، آب سدها را به 
شهرها منتقل کردیم که آن هم بی فایده بود. 
اما سومین فناوری، شیر و شیلنگ بود. در 
قدیم از جارو برای نظافت استفاده می کردیم 
اما حاال شیر و شیلنگ جایگزینش شده. در 
حقیقت این سه روش بدون آموزش صحیح 
بهره برداری  چــاه،  حفر  فناوری  از  استفاده 
صحیح و... به ما القا و نتیجه آن شد که آب 

سرزمینمان دارد تمام می شود.
ســوءمــدیــریــت هــا سبب  اســت  معتقد  وی 
بحران کم آبی شده است؛ به طوری که برای 
مثال در شهری مثل اصفهان که آب ندارد 
صنعت فوالد راه انداخته اند در حالی که در 
تمامی دنیا کارخانه های فوالد کنار دریاست. 
کردوانی ادامه می دهد:عاوه بر آسیبی که با 
آن سه فناوری به وضعیت آبی کشور وارد 
کردیم، اکنون نیز با سه طرح دیگر یعنی طرح 
انتقال آب دریا، باروری ابرها و طرح چاه های 
ژرف و عمیق تر اوضاع را خراب تر می کنیم. 
این طرح ها هیچ کدام مشکلی را حل نکرده 
و نمی کند و حاال وضع به گونه ای است که 
کشورهای دارای آب فراوان حاضرند در ازای 

نفت به ما آب بدهند!
ــاره بــه آبرسانی بــه 1۷ اســتــان از  وی بــا اشـ
طریق دریا تأکید می کند: این روش به هیچ 
عنوان صحیح نیست و اینکه برای توجه به 
شهر و صنعت، از سهم آب کشاورزی کم 
شده، اشتباهی بزرگ است چراکه با توسعه 
شهرها و باز شدن شیر آب در شهر نتیجه ای 

جز تولید فاضاب وجود ندارد.

جمع آوری آب باران از پشت بام»
پروفسور کردوانی به راه های صرفه جویی آب 
هم اشاره می کند و می گوید: در تمامی دنیا از 
۷۰سال پیش، فاضاب را تصفیه کرده و از آن 
نه تنها برای آبیاری فضای سبز بلکه برای شرب 
استفاده می کنند. روش دیگر برای صرفه جویی 
در مصرف آب ایــن اســت کــه مــردم بــه آب 
سدها وابسته نباشند و ملزم به جمع آوری 
آب بــاران از پشت بام منزل خویش شوند.
وی ادامــه می دهد: از پشت بامی در ابعاد 
1۰ در ۲۰ متر در منطقه ای که ۳۰۰میلیمتر 
ــزار لیتر آب،  ــارد، مــی تــوان 6۰هــ ــاران مــی ب بـ
معادل 6۰مترمکعب جمع آوری کرد که کفاف 
مصرف آب یک سال خانواده را می دهد. اما 
متأسفانه در شهرهای بزرگی مانند تهران یا 
شهرهای زیارتی به خصوص مشهد به دلیل 

افزایش برج ها و آپارتمان ها مصرف آب نیز 
روز به روز باالتر رفته، منابع آب یکی پس از 
دیگری تمام می شود و کار به جایی می رسد 
که تانکرهایی که در حال حاضر نفت را از 
جنوب به مناطق مختلف انتقال می دهند، 

مجبور به آوردن آب باشند. 
استاد نمونه دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه 
استفاده از آب زیرزمینی نیز باید حساب شده 
و با برنامه باشد، می گوید: این موضوع مانند 
آب لیوانی است که اگر دو عدد نی در آن قرار 

دهیم آب با سرعت بیشتری تمام می شود.
در  می افزاید:  کشور  علمی  ماندگار  چهره 
استان گیان و مازندران آب بیشتری وجود 
دارد اما برخی گمان می کنند وضعیت آب 
آن مناطق خوب اســت، در صورتی که آب 
استان مــازنــدران بسیار آلــوده است چراکه 
وجود فاضاب و شیرابه ها سبب شده حتی 

ماهی ها بر اثر آلودگی آب بمیرند.

تغییرات اقلیمی»
پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری سازمان 
نیز  کشور  آبــخــیــرداری  و  مــراتــع  جنگل ها، 
آینده  اگــر در ماه های  معتقد اســت: قطعاً 
بارش ها به همین میزان باشد موجب نگرانی 

و خشکسالی است.
آب  مسئله  در  ســوءمــدیــریــت  دربــــاره  وی 
هر  از  مــا  کــشــور  در  متأسفانه  مــی گــویــد: 
1۰سال، یکی دو سال ترسالی و هشت سال 
خشکسالی است. اینکه وضعیت اقلیمی 
ــارزی  کشور خشک دیـــده شــده مــوضــوع ب
است اما مشکل اساسی که از دیرباز از نظر 
علمی و تجربی درزمینه مدیریت منابع آب 
میانگین ها  روی  برنامه ریزی  داشته،  وجــود 
بوده است؛ به این معنا که میانگین درازمدت 
بارش کشور را 41۳میلیارد مترمکعب اعام 
کشور  آبــی  برنامه های  بیشتر  و  می کنند 
برمبنای این میانگین تنظیم شده؛ در صورتی 

که در ۳۰ یا 6۰سالی که آمار درازمدت بارش 
موجود است هیچ سالی عددها 41۳میلیارد 
ــبـــوده یـــا در خــشــکــســالــی حــجــم بـــارش  نـ
۲8۰میلیارد و در ترسالی ها باالی هزار بوده 
است. بنابراین معتقدم برای خشکسالی و 
ترسالی باید برنامه مجزا داشت و نمی توان 
ایــن  در  کـــرد؛  بــرنــامــه ریــزی  میانگین  روی 
سال های  در  باید  خشک  و  گــرم  سرزمین 
ترسالی حداکثر استفاده را از آب کرد تا در 
سال های خشکسالی دچار مشکل نشویم. 

نایب رئیس انجمن آبخیزداری کشور با ذکر 
مثالی می گوید: در حال حاضر از ۵۰۰میلیارد 
ــای زیــرزمــیــنــی،  ــ مــتــرمــکــعــب ذخـــیـــره آب هـ
اینکه  بدون  کرده ایم  را مصرف  1۳۰میلیارد 
جایگزین کرده باشیم و هرساله حدود 1۲ تا 
1۳میلیارد مترمکعب بیش از اینکه تغذیه 
برداشت  بدهیم،  آب  به سفره های  نفوذ  و 
که  اســت  در حالی  ایــن  بی رویه داشته ایم. 
در ترسالی های پیش آمده نیز سیل و بارش 
داشته و نتوانسته ایم آن را به درستی مهار و 

استفاده کنیم.
مــواردی  از  ادامــه می دهد: یکی  گرشاسبی 
که غفلت کردیم مدیریت آب های زیرزمینی 
آب های  درزمینه  برنامه ریزی  یعنی  اســت. 
زیرزمینی اندک بوده در حالی در سرزمین 
گرم و خشکی مانند ایران، آب زیرزمینی یک 

عامل پدافندی محسوب می شود.
آبــخــوان داری سفره ها تأکید می کند  وی بر 
کار  این مسئله  روی  متأسفانه  می گوید:  و 
فــراوانــی  نــشــده و برعکس ســرمــایــه گــذاری  
در  انجام شــده،  آب هــای سطحی  درزمینه 
حالی که سرمایه گذاری روی آب های سطحی 
و سرمایه گذاری نکردن بر آب های زیرزمینی 
بدانیم  باید  ندارند؛  هم  با  معقولی  ارتباط 
بهترین سد در یک سرزمین گرم و خشک 

همین آبخوان ها هستند. 
وی نقش مـــردم را در حــل بــحــران کــم آبی 
پررنگ می داند و در این باره به ما می گوید: 
ــامــه ای صــرفــاً  ــرن ب را  آب  نــمــی تــوان مشکل 
وظیفه  اگرچه  دانست؛  دولتی  و  حاکمیتی 
دولــت پیش آگاهی است اما مــردم نیز پس 
از اطاع از در پیش بودن خشکسالی باید با 
روی آوردن به کشاورزی کم آب یا کشاورزی 
حفاظتی در چنین سال هایی به رفع مشکات 
کمک کنند. هرچند برنامه ها و آموزش ها برای 
مردم به عنوان یک تکلیف و آموزش سازگاری 

با کم آبی کمتر دیده شده است.
وی ادامــه می دهد: هیچ کشوری نتوانسته 
بحران  موضوع  به خصوص  طبیعی  بایای 
برطرف  کامل  طــور  به  را  آب و خشکسالی 
کند بلکه به مــردم خود آمــوزش داده انــد تا 
بدانند چند سال حتی یک دهه خشکسالی 
وجود دارد و چگونه باید با این پدیده کنار 
بیایند. در واقع باید خشکسالی را به عنوان 
یک بای طبیعی تلقی کرد و در این زمینه 
ســه گــام را بــرداشــت. نخستین گــام پیش 
یا  مقابله ای  اقــدامــات  دوم،  آگاهی هاست. 
آبــخــیــزداری،  ــوان داری،  ــخـ آبـ مثل  عملیاتی 
کم آبیاری در آبیاری های نوین و قدم سوم 
سازگاری است؛ به این معنا که بپذیریم باید 
برای شرایط جدید با روش و برنامه ای جدید 
خود را تطبیق دهیم تا در حل معضل کم آبی 

سهیم باشیم.

قدس بحران کم آبی و نقش سوءمدیریت ها را بر کاهش منابع آبی بررسی می کند

صدای پای آب نمی آید!

جوانان و خانواده

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان:

ابالغ دستورالعمل وام ازدواج 
تا خرداد طول می کشد

جوانان  معاون  تندگویان،  محمدمهدی 
وزیر ورزش و جوانان به برنا گفت: معموالً 
ابــاغ  ــان  زمـ تــا  ازدواج  وام  الیــحــه  ابـــاغ 
اعتبارات جدید نزدیک به سه ماه طول 
الزم  زمـــان  خـــرداد  تــا  بنابراین  می کشد 
1۰۰میلیونی  ازدواج  وام  پــرداخــت  اســت 
و پسران  از ۲۳ ســال  بــه دخــتــران کمتر 
میلیون   ۷۰ وام  و  ســــال   ۲۵ از  کــمــتــر 
اجــرایــی شــود. زوجــیــن  بــه سایر  تومانی 
از آنجا که امسال بودجه 14۰۰ نیز دیر اباغ 
شد امکان دارد این زمان بیشتر طول بکشد.
سال گذشته به جوانان هشدار دادم برای 
دریافت وام ازدواج بیشتر، زمان را به تعویق 
نیندازند چون امکان رد شدن الیحه بودجه 
ــت. اکــنــون هــم توصیه  14۰۰ وجـــود داشـ
خــرداد  از  پــس  بــه  را  گرفتن  وام  می کنم 
موکول نکنند چون با تغییر دولت ممکن 
است روند پرداخت آن بیشتر طول بکشد.

بهداشت و درمان

رئیس کمیته علمی انجمن  ام اس ایران:

تأثیر داروهای  ام اس بر کرونا 
فقط یک فرضیه است

علمی  کمیته  رئیس  معتمد،  محمدرضا 
انجمن  ام اس ایران در گفت وگو با برنا درباره 
داروهـــای   درمــانــی  و  مثبت  تأثیر  فرضیه 
تأثیر  گفت:   19 کــوویــد  بیماری  بــر  ام اس 
داروهــای  ام اس بر کرونا تنها یک فرضیه 
برای  درمــانــی قطعی  و  دارو  اســت چراکه 
کرونا وجود ندارد و در تمام دنیا داروها و 
روش هــای مختلفی را بــرای درمــان تجربه 

کرده اند که به جواب قطعی نرسیده اند.
او همچنین افزود: داروهای  ام اس، به ویژه 
مانند  اینترفرون ها  عــنــوان  بــا  داروهــایــی 
ــای دیــگــری کــه در یک  بسیاری از داروهــ
سال گذشته برای درمان کرونا مورد مصرف 
قرار می گرفتند، استفاده شد و در مواردی 
مثبت  تأثیر  نیز  انـــدک  و  انگشت شمار 
بــر رونـــد بیماری کــرونــا داشــتــه اســت اما 
نمی توان از این نتایج به اثبات و قطعیت 

این فرضیه رأی داد.

حقوقی

رئیس پلیس راهور ناجا تشریح کرد

آخرین وضعیت افزایش 
تعرفه جریمه های رانندگی

پلیس  رئیس  هادیانفر،  سیدکمال  ســـردار 
راهور ناجا به برنا گفت: پلیس راهور همچون 
سال های 98 و 99، در ابتدای سال 14۰۰ نظری 
درزمینه افزایش و تغییر در نرخ جریمه های 
راهنمایی و رانندگی ندارد، اما طبق مصوبه ای 
که در مجلس به تصویب رسیده، در سال99 
افــزایــش ۲ درصــــدی کــه بــر سقف نــرخ هر 
جریمه اعمال شد برای سازمان های دیگری 
مانند بهزیستی و کمک به معلوالن استفاده 
می شود و امسال نیز این ۲ درصد به ۵ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
او افزود: بنابراین اگر شهروندان برای مثال 
با جریمه ای 8۰ هزار و 4۰۰ تومانی مواجه 
تومان مبلغ اصل  هــزار  بدانند 8۰  شدند 
جریمه و تأکید قانون است و آن 4۰۰ تومان 
همان مبلغی است که به تصویب مجلس 
اما پلیس راهــور پیشنهادی برای  رسیده، 

افزایش نرخ جریمه ها نداشته است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

 دفترچه بیمه سالمت 
حذف نشده است

بیان  با  بیمه سامت  سازمان  مدیرعامل 
بیمه سامت هنوز حذف  دفترچه  اینکه 
ــد  ــت، گــفــت: بیش از 9۵درصـ نــشــده اسـ
داروخانه های کشور به سیستم نسخه پیچی 
حذف  امــا  هستند،  متصل  الکترونیک 

دفترچه بیمه تدریجی اجرا می شود.
محمد مهدی ناصحی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: برنامه سازمان بیمه سامت فعاً این 
است که نیاز به دفترچه بیمه کم شود نه 
اینکه دفترچه حذف شود؛ این کار به تدریج 

انجام می گیرد تا کسی آسیب نبیند.
متوقف نشده  بیمه فعاً  صــدور دفترچه 
اما مثاً دفترچه های بیمه 18 برگی، 6 برگی 
شده و پیش بینی می کنیم دفترچه هایی که 
از سال گذشته برای مردم صادر شده فعاً 
کفایت کند. تقریباً همه بیمه شدگان این 
سازمان که بیش از 4۰ میلیون نفر هستند، 

دفترچه بیمه دارند.

گردشگری

سخنگوی وزارت کشور:

تورهای گردشگری ترکیه 
لغو شد

ابــاغ  از  کشور  وزارت  هماهنگی  مــعــاون 
با کرونا، مبنی  تصمیم ستاد ملی مبارزه 
بر لغو فوری تور ترکیه به تمام شرکت های 

گردشگری خبر داد.
به گزارش ایسنا، سامانی گفت: جمع بندی 
اعــضــای کمیته کــه پــس از تعامل بــا پنج 
دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز شکل 
گرفت، به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه و 
درنهایت به دستگاه های ذی ربط اباغ شد.

بر اساس تصمیم اباغی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، لغو تور ترکیه را 
فوراً به تمام شرکت های گردشگری اباغ کند.
همچنین مقرر شد جمعیت هال احمر 
نسبت به ارتقای مراقبت های بهداشتی در 
مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید 
کنترل دقیق مسافران ورودی از این کشور 
در مرزهای زمینی و هوایی اقدام عاجل کند.

سهم مردم و نخبگان در مدیریت مصرف آب 
 در تمامی دنیا برای مقابله با آسیب های 
استفاده  مـــورد  آب  مــیــزان  خشکسالی، 
حــدود  را  و...  ــاورزی  کـــشـ و  صنعت  در 
ــری  ــذی ــدپ ــجــدی ت از  4۰درصــــــــد  یـــا   ۰.4
متوسط در نظر می گیرند تا در سال های 
اما  نــشــونــد؛  مشکل  ــار  دچـ خشکسالی 
همین  بــه  و  نیست  چنین  مــا  کشور  در 
دلیل امروزه دچار بحران کم آبی شده ایم.
باید درصــد مشخصی از آب هــای ذخیره 
را استفاده  زیر زمین  بارش ها در  از  شده 
کنیم. اما متأسفانه برای مثال در خراسان 
اســتــفــاده  را  آب  از  1۳۰درصــــــد  رضــــوی 
می کنیم؛ یعنی در واقع از ذخایر گذشته 
بر  عــاوه  این موضوع  برداشت می کنیم. 
آنکه منجر به اُفت سفره های آب زیرزمینی 
در  وحشتناکی  فشارهای  بــا  را  مــا  شــده، 

سال های خشکسالی مواجه کرده است. 
به تعبیری صحیح تر، به بهانه حفظ حال و 
روز امروز خود، آینده نسل های بعد را نابود 
می کنیم؛ به گونه ای که 1۰ تا ۲۰ سال دیگر 
شوری آن قدر در آب زیرزمینی کشور زیاد 
می شود و یا آب به قدری پایین می رود که 
دیگر قابل برداشت و استفاده نخواهد بود.

امــروزه مسئوالن به این نتیجه رسیده اند 
مدیریت آب تنها مدیریت لوله و مفاهیمی 
همچون هیدرولیک و هیدرولوژی نیست؛ 
ــل مــاحــظــه ای از ایــن  ــاب بــلــکــه بــخــش ق
و  اقتصاد  اجــتــمــاع،  بــه  مــربــوط  مدیریت 
سیاست است. آن ها می دانند تأثیر آب در 
هر حوزه ای انکارناپذیر است و بنابراین باید 
نیروهایی را که در این خصوص اعمال اثر 
و فشار می کنند شناسایی و مدیریت کرد. 
از  باید  را  انتظار  بیشترین  میان  ایــن  در 
نخبگان جامعه اعم از نخبگان کشاورزی، 
صــنــعــت و شـــــورای شــهــرهــا داشــــت که 
ــردورزی در رســیــدن بــه وفــاق بــر سر  بــا خــ
را  کشور  که  بنیادی  و  اساسی  مخاطرات 

تهدید می کند، توافق کنند. 
غلط  تــصــمــیــمــات  ــر  ــح تـ واضـ درک  بــــرای 
مدیریت این حوزه کافی است به این نکته 
اشاره کنیم که در سال 1۳4۷ دشت مشهد 
دارای حدود هزار و ۵۰۰ حلقه چاه بود، اما 
در حال حاضر تنها ۷هزار حلقه چاه مجاز 
در این دشت وجود دارد، یعنی با اینکه آب 
در حال پایین رفتن بوده برای آن مجوز نیز 
صادر کرده ایم. این در حالی است که اگر 

از همان زمان اعام می شد موجودی آب 
همین مقدار است و به همین میزان خرید و 
فروش کنید، شاید شاهد این اتفاق نبودیم.

باید  آب  مدیریت  در  که  دیگری  موضوع 
به آن توجه کرد بازچرخانی و استفاده از 
پساب فاضاب برای آبیاری و تأثیر آن در 
صرفه جویی است. در این خصوص نیز دو 
نکته حائز توجه است؛ نخست موضوع 
بهره وری و صرفه جویی و دیگری پایداری. 
در موضوع پایداری باید بدانیم مقدار کل 
به همان  و  اســت  تجدیدپذیر چقدر  آب 
میزان تنها باید درصدی از آن را استفاده 

کرد نه تمام آن را. 
بر اساس بیان کمی آب، اگر تنها به مقدار 
تجدیدپذیر مصرف کنیم شاهد پایین رفتن  
آب نخواهیم بود اما متأسفانه در مصرف 
برای  این موضوع توجه نکرده ایم؛  به  آب 
مثال در شهری مانند مشهد 1۳۰درصــد 

آب را برداشت می کنیم. 
اگر بازچرخانی آب صورت گیرد، در واقع 
مقداری از آب برگشت دارد، ولی ما مانع 
برگشت آن شده ایم و در چنین شرایطی 

قطعاً اُفت سفره، سریع تر اتفاق می افتد.

چین اولویت واکسیناسیون کرونا را به جوانان داد
ــی مــتــفــاوت بـــا ایـــاالت  ــدامـ در اقـ
متحده و انگلیس که افراد مسنی 
به  ابتا  معرض  در  بیشتر  کــه  را 
ــیــمــاری تــنــفــســی هــســتــنــد بـــرای  ب
واکــســیــنــاســیــون در اولــویــت قــرار 
می دهد، چین واکسیناسیون برای 
بزرگساالن در سن کار را در اولویت 

قرار داد.
بـــه گـــــزارش فــــارس و بـــه نــقــل از 
سی جی تی ان، ژانگ ونهونگ، متخصص بیماری های عفونی مستقر در 
شانگهای گفت: بیشتر افرادی که به دلیل ابتا به کووید 19 در ایاالت 
متحده و اروپا جان خود را از دست داده اند افراد باالی 6۰ سال هستند، 
بنابراین اگر کشورها این گروه از افراد را واکسینه کنند، تعداد مرگ و میر 
بسیار کاهش می یابد؛ با این حال، در چین، بزرگ ترین چالش کسانی 
دسترس  در  راحتی  به  و  فعال اند  بسیار  اجتماعی  نظر  از  که  هستند 
ویروس هستند، مانند پزشکان و پرسنل گمرک. بیشتر این افراد جوان 

هستند.
این متخصص بیماری های عفونی افزود: افراد مسن در برابر بیماری های 
قلبی، عروق مغزی و غیره آسیب پذیرتر هستند. در این مرحله داده های 
بهتر  بنابراین  ندارد،  افراد مسن وجود  کافی در مورد  بالینی  کارآزمایی 

است تا در دسترس قرار گرفتن اطاعات بیشتر صبر کرد.
چین به سرعت برنامه واکسیناسیون خود را افزایش داده و هدف آن 
ایــن اســت 4۰ درصــد از جمعیت ایــن کشور تا سه مــاه آینده و ۷۰ تا 
8۰ درصد از جمعیت آن تا پایان سال واکسینه شوند. تاکنون بیش از 
1۳۳میلیون نفر واکسینه شده اند که 9.۲ درصد از کل جمعیت چین را 

تشکیل می دهد.
ونهونگ تأکید کرد: سرعت واکسیناسیون باید بیشتر شود در غیر این 
صورت وقتی سایر کشورها مصونیت گله ای ایجاد می کنند و سفرهای 
مرزی خود را از سر می گیرند، کشور ما در وضعیت محروم قرار می گیرد.

 دکتر کامران داوری/ رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی 



یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال

  استقالل میزبان ذوب آهن شد
 پرسپولیس مهمان شاهین 

مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد.
به گزارش سرویس ورزش، بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم های حاضر در این 

مرحله به شرح زیر به مصاف هم می روند:
استقالل - ذوب آهن/ گل گهر سیرجان - پارس جنوبی/ قشقایی شیراز - فوالد 
خوزستان/ تراکتور - آلومینیوم اراک /پرسپولیس - شاهین بندرعامری / خوشه 
طالیی ساوه – سپاهان/ نساجی – ملوان/ خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان. 

لیگ برتر فوتبال ایران تعطیل نمی شود
با وجود قرمز شدن ۸۸ شهر کشور از نظر شیوع ویروس کرونا که تعدادی از 
آن ها دارای تیم های فوتبال هستند، اما مسابقات لیگ برتر، لیگ یک، دو و سه 
همچنان بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و تنها در صورتی با تعویق 
زمانی روبه رو می شوند که تصمیم جدیدی از سوی مسئوالن مربوط گرفته شود.

صیادمنش: 

می خواهم در یکی از پنج لیگ معتبر اروپا باشم
مهاجم ایرانی زوریا اعالم کرد پس از اتمام قــراردادش با زوریا این تیم را ترک 
می کند. به نقل از سایت »اسپورت« اوکراین، اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی 
فنرباغچه ترکیه که در این فصل برای زوریا بازی می کند، اعالم کرد می خواهد به 

یکی از پنج لیگ معتبر اروپا منتقل شود.
صیادمنش در مصاحبه خود عنوان کرد: مثل تمام بازیکنان فوتبال می خواهم در 
یکی از پنج لیگ معتبر فوتبال اروپا بازی کنم. االن تمام تمرکزم روی زوریا است. 

پس از پایان قرارداد قرضی با زوریا تیم جدیدم را انتخاب می کنم.

ادامه غیبت  مرادی در تمرینات استقالل 
هافبک تیم فوتبال استقالل همچنان در تمرینات آبی پوشان غایب است.

به گزارش تسنیم، بابک مرادی، هافبک تیم فوتبال استقالل پس از ابتال به کرونا 
در تعطیالت نوروز 1400 به قرنطینه رفت. با وجود بازگشت سایر بازیکنان مبتال 
به ویروس کرونا به تمرینات، مرادی نتوانسته در تمرینات استقالل شرکت کند 
و باید دید امروز یا فردا می تواند خودش را به جمع استقاللی ها برساند یا یکی از 

غایبان این تیم در سفر به عربستان خواهد بود.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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 چهارشنبه 18 فروردین 1400 24 شعبان 1442 7 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9497  

آزمون همچنان آقای گل لیگ روسیه   مهاجم ایرانی زنیت همچنان بهترین گلزن لیگ برتر روسیه شناخته شد. به گزارش فارس، سایت سازمان لیگ برتر فوتبال روسیه با اتمام مسابقات هفته بیست 
و چهارم لیگ این کشور به معرفی بهترین گلزنان پرداخت. سردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت با وجود اینکه نتوانست در بازی با خیمکی گلزنی کند ولی همچنان با زدن 13 گل در صدر 

بهترین گلزنان باقی ماند.

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  ماجرای تمدید قــرارداد 
بازیکنان پرسپولیس این روزها به یکی از 
دغدغه های هــواداران پرسپولیس تبدیل 
شـــده، امــا مطمئناً ایــن امــر بــه سادگی 
فصول گذشته امکان پذیر نیست، چون 
بازیکنان حاال با توجه به اطالع از ریخت 
به ویژه  برتری  لیگ  تیم های  پاش های  و 
صنعتی ها در جریان فصل نقل وانتقاالت 
و  نجومی  پیشنهادهای  اکــنــون  هــم  از 
خارق العاده ای را مطرح کردند. در این بین 
به همان میزان که مدیران تمایل به حرکت 
با چراغ خاموش دارند، بازیکنان و نزدیکان 
ــا بــه فکر رســانــه ای کـــردن موضوع  آن هـ
توقعات و انتظارات آن ها هستند تا به این 

ترتیب به شکلی بازار گرمی کنند.

نوراللهی 10 میلیارد؟»
یکی از بازیکنانی که قــراردادش به اتمام 
بازیکن  عنوان  به  فصل  پایان  و  رسیده 

نوراللهی  احمد  می شود،  شناخته  آزاد 
است، یحیی گل محمدی تمایل خود را 
برای حفظ وی اعالم کرده به همین خاطر 
سمیعی با او مذاکره کرد تا شاید وی را 
متقاعد کند پس از بازی های آسیایی زیر 
برگه تمدید قرارداد خود را امضا کند اما 
نوراللهی سنگ بزرگ پیش پای مدیران 
این باشگاه قرارداده و تأکید کرده به شرط 
دریافت رقم نجومی 10 میلیارد بابت هر 
فصل حاضر به تمدید قــرارداد است در 
غیر این صــورت به لیگ پرتغال خواهد 

رفت!
این پیشنهاد با مخالفت جدی سمیعی 
روبه رو شد چون وی به خوبی می داند به 
محض موافقت با این موضوع قطعاً کار 
تمدید قرارداد با سایر بازیکنان به مشکل 
خواهد خورد. مدیران پرسپولیس در پاسخ 
به پیشنهاد اولیه نوراللهی اعالم کردند 
ما قادر به پرداخت این مبلغ نیستیم و 

تمدید  به  تمایلی  بازیکن  ایــن  چنانچه 
قــراردادش دارد می توانند دو سوم از این 
مبلغ را به عنوان دستمزد وی تعیین کنند.

عالیشاه و شهریار در صف تأیید»
عالیشاه  امــیــد  بــازیــکــن  ایــن  کــنــار  در 
با پرسپولیس به  قــراردادش  نیز مدت 
اتمام رسیده اما سرنوشت وی نامعلوم 
اختالف ها  برخی  واسطه  به  او  اســت. 
پرسپولیس  در  دیــگــر  اســـت  مــمــکــن 
مــانــدنــی نــبــاشــد، گــویــا شـــرط مــذاکــره 
رضایت  جلب  وی  با  باشگاه  مــدیــران 
نماندن  یا  ماندن  اســت.  گل محمدی 
عملکرد  گــرو  در  نیز  مغانلو  شهریار 
پرسپولیس  تــرکــیــب  در  بــازیــکــن  ایـــن 
و  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  در 
بازی های باقیمانده از لیگ برتر است، 
بــه عضویت  ــراردادی 6 مــاهــه  ــ قـ بــا  او 

پرسپولیس درآمد.

حفظ سیم خاردارها»
به  هم  کنعانی زادگان  ترانسفر  موضوع 
صــورت جــدی شنیده می شود و ممکن 
است او نیز در صف بازیکنان جداشده 
از پرسپولیس در پایان لیگ بیستم قرار 
گیرد، هرچند ممکن است گل محمدی 
از مسئوالن باشگاه بخواهد وی را به هر 
تا خللی به ترکیب  ترتیبی حفظ کنند 

دلخواهش وارد نشود.
ــؤال فعلی،  ــن عــالمــت ســ ــری ــزرگ ت ــا ب امـ
ماجرای ادامه حضور سیدجالل حسینی 
در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس است، 
گفته می شود گل محمدی هنوز در این 
باره تصمیم گیری نکرده اما ممکن است 
کاپیتان مسن پرسپولیس فصل آینده در 
ترکیب دلخواه گل محمدی نباشد به ویژه 
که در نیم فصل دوم مصدومیت کهنه 
سیدجالل از ناحیه همسترینگ دوباره 

برای او دردسرساز شده است.

علی کریمی به انتخاب سرپرست تیم ملی فوتبال واکنش تندی نشان داد.
به عنوان  انتخاب غیرمنتظره مجتبی خورشیدی  از  گــزارش سرویس ورزش، پس  به 
سرپرست تیم ملی فوتبال انتقادهای زیادی به عزیزی خادم، 
رئیس فدراسیون فوتبال بابت این گزینه شد، اما علی کریمی، 
ملی پوش سابق تیم ملی ایران واکنش تندتری نسبت به این 

انتخاب داشت.
وی در صفحه شخصی اش نوشت: »آقــای رئیس یه تعداد 
از این نخبه ها را هم برای باشگاه ها بذارید. باشگاه ها که نباید 

پاسوز نخبه گرایی شما بشن«.
کریمی همچنین با انتشار تصویری از محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 

کشورمان عنوان کرد با وجود چنین افرادی آیا خورشیدی باید سرپرست شود؟

معاون باشگاه پرسپولیس گفت: با وجود اینکه مقداری از زمان را از دست دادیم اما با 
دستور عزیزی خادم از روز گذشته کار دریافت ویزای اعضای کاروان پرسپولیس سریع تر 

انجام می شود. به گزارش فارس، ابراهیم شکوری درباره 
اردیبهشت عنوان  تاریخ 22  در  پایتخت  دربــی  برگزاری 
کرد: تیم ما مشکلی ندارد و فقط خواستار رعایت عدالت 
هستیم. اگر موردی برای باشگاه پرسپولیس است برای 
تیم های دیگر هم باشد و به همه تیم ها با یک دید نگاه 
شود. شکوری دربــاره اقدام های باشگاه پرسپولیس برای 
جلوگیری از لو رفتن ترکیب و چیدمان این تیم پیش از هر 

بازی در کانال های مجازی گفت: این بحث به دست مدیریت باشگاه رسیده و سمیعی برای 
پیگیری موضوع دستور ویژه داده است.

شکوری: پیگیر لو رفتن ترکیب تیم هستیمواکنش تند علی کریمی به انتخاب سرپرست تیم ملی 

مقابل  تیمش  بــازی  در  یونس شاکری 
مــاشــیــن ســازی، شــاخــص تــریــن چهره 
سیرجانی ها بود. او با هت تریک مقابل 
ماشین سازی، زننده هر سه گل تیمش 
بود و بعد از پایان بازی هم توپ امضا 
شده بازی را به رسم فوتبالی ها با خود 

به خانه برد. 
به گــزارش سرویس ورزش، شاکری در 
پاسخ به این پرسش که فکر می کردی 
در بـــازی هــت تــریــک کــنــی، گــفــت: نه 
اصــالً! یک درصــد هم فکر نمی کردم. 
نخستین هت تریک من در لیگ بود. 
االن با این سه گلی که زدم 6 گله شدم. 

امیدوارم این روند ادامه دار باشد.
مهاجم گل گهر یادآور شد: االن 
فکر می کنم من و منشا در بین 
مهاجمان جزو نفرات اول دوم 
لیگ باشیم. ما شرایط خوبی 
داشتیم. یکسری اتفاق ها افتاد 
اما فوتبال است و باال و پایین 

امیدوارم  دارد.  زیــاد 
1400 سال خوبی 
بـــه  و  ــد  ــ ــاشــ ــ ــ ب
دوران قبلی مان 

برگردیم.
در  ــری  ــ ــاک شــ
شرایط  مـــورد 
تــــــیــــــمــــــش 
لـــیـــگ  در 
کــرد:  تصریح 

مــــا یــــک بــــازی 
داریــم  عقب افتاده 

ببریم  را  آن  ــر  اگـ کــه 
چــهــارم صعود  رده  بــه 

می شود.  بهتر  مان  شرایط  و  می کنیم 
بــــازی را حــســاب  آن  حـــاال مـــا اصــــالً 
پله جلو مــی رویــم. هر  پله  و  نمی کنیم 
بازی هم حکم فینال را دارد و ان شاءهللا 
که بازی به بازی جلو می رویم و موفق 

می شویم.
ــادی یکی  در تــصــاویــر مــربــوط بــه شــ
ــن گــونــه بــه نظر  از گــل هــای شــاکــری ای
کــردن  گــریــه  در حــال  او  کــه  می رسید 
است، مهاجم گل گهر در این خصوص 
گفت: گریه نه ولی فکر نمی کردم بتوانم 

در این بازی سه گل بزنم.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بازی 
این  اســت.  پیکان  مقابل  بعدی مان 
و  است  تیم خیلی خوبی  تیم، 
کادر  از  سخت گل می خورد. 
ــوردار  ــرخـ ــی هـــم بـ فــنــی خــوب
اســت و بــازی قبلی شان هم 
خیلی خــوب کــار کــردنــد. ما 

برای برد می رویم. 

بین المللی  مسابقات  هماهنگی  جلسه 
دوومیدانی جــام امــام رضــا)ع( با حضور 
ــیــت بــدنــی  مـــدیـــرعـــامـــل مــؤســســه تــرب
فدراسیون  رئیس  رضــوی،  کرامت  بنیاد 
دوومیدانی، معاون امور ورزشی اداره کل 
حوزه  مدیرکل  و  استان  جوانان  و  ورزش 
شــهــرداری  هماهنگی  امـــور  و  شــهــردار 
بدنی  تربیت  مؤسسه  محل  در  مشهد 
بنیاد کرامت رضوی برگزار شد. به گزارش 
علیرضا  این جلسه  در  ورزش،  سرویس 
تربیت  مؤسسه  مدیرعامل  فــیــروز،  تــاج 
برگزاری  از  خرسندی  ابـــراز  ضمن  بدنی 
ــا عــنــوان جــام  ــی ب ــدان ــی مــســابــقــات دووم
امــام رضـــا)ع(  در پایتخت معنوی ایــران 
افــزود: مؤسسه تربیت بدنی با توجه به 

دارد  که  و شرایطی  امکانات 
مناسبی  بستر  می تواند 
بــرای بــرگــزاری مسابقات 
سطح  در  بـــه خـــصـــوص 
ــاشــــد و  ــ بــیــن الــمــلــلــی ب
این  بـــرگـــزاری  همین طور 

مسابقات  ــوع  ن
نـــــــشـــــــان 

خــواهــد 
د  ا د

در  می تواند  ــا)ع(  رضـ حضرت  موقوفات 
سطح  بهترین  در  نیز  جهانی  مقیاس 
مورد استفاده قرار گیرد. هاشم سیامی، 
رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز در این 
جلسه ضمن بیان این مطلب که برگزاری 
این مسابقات بزرگ ترین افتخار کارنامه 
ورزشـــی مــن در حـــوزه مدیریت ورزشــی 
خواهد بود و ما به دنبال برند شدن این 
جام با نام امام رضــا)ع( هستیم، گفت: 
امــروز بعد از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی برای نخستین بار شاهد رخداد 
بزرگ بین المللی با عنوان جام امام رضا)ع( 
در رشته ورزشی دوومیدانی خواهیم بود. 
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویروس 
محدودیت ها  ــود  وجـ و  کــرونــا  منحوس 
اعــالم آمادگی  در حال حاضر 11 کشور 
کرده اند تا در این مسابقات که آخرین 
مــســابــقــات رشــتــه دوومـــیـــدانـــی بـــرای 
 2021 المپیک  مسابقات  به  راهیابی 
بــود شرکت  خــواهــد  نیز  ــن  ژاپـ توکیو 
کنند که اگر این محدودیت ها نبود 
ــود چنین  بـــه خــاطــر وجــ
ــن  ورزشـــگـــاهـــی بـــا ای
امکانات به طور قطع 
ایـــن،  از  بیشتر 
در  کـــشـــورهـــا 
ایـــــــــــــــــــــــن 
ت  بقا مسا
اعـــــــــــــــــالم 
آمــــــــادگــــــــی 

می کردند.

یک درصد هم فکر نمی کردم سه گل بزنم

شاکری:برایهتتریکگریهنمیکنم!
رئیس فدراسیون دوومیدانی عنوان کرد 

جامامامرضا)ع(نخستینجامبینالمللیایران

صحبت از پیشنهادهای صحبت از پیشنهادهای 1010 میلیاردی است میلیاردی است
سنگ بزرگ تمدید ها پیش پای سرخ هاسنگ بزرگ تمدید ها پیش پای سرخ ها  

لیگ قهرمانان اروپا

پورتو - چلسی
چهارشنبه 18 فروردین -  23:30 از شبکه ورزش

بایرن مونیخ - پاری سن ژرمن
چهارشنبه 18 فروردین -  23:30 از شبکه سه

بایرن- پاری سن ژرمن در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

بمب افکن ها نیستند
امین غالم نژاد: امشب دو تیم بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن در مرحله رفت یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپــا به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ مسابقه 
حساسی که تکرار فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان محسوب می شود و دو تیم 
از انگیزه های زیادی برای پیروزی در آن و صعود به مرحله بعدی برخوردار هستند.
بایرن مونیخ با یک غایب بسیار بــزرگ پا به دیــدار امشب مــی گــذارد. روبرت 
لواندوفسکی در مسابقات ملی دچار مصدومیت شد و مسابقه حساس با 
 GFFN پاری سن ژرمن را از دست داد. مائوریسیو پوچتینو، در مصاحبه ای با
گفت: بایرن فقط لواندوفسکی نیست. هرچند او بازیکنی غیرقابل وصف است. 
در واقع آن ها یک تیم قدرتمند هستند. این تیم بسیار با توان است. ما در برابر 
تیمی قرار می گیریم که هم اکنون بهترین تیم قاره هستند. ما خوشبین هستیم. 
بارسلونا را حذف کرده ایم و در برابر بایرن مونیخ نیز روی یک هدف یعنی صعود به 

مرحله بعدی مسابقات تمرکز خواهیم کرد.
اما ستاره لهستانی تنها غایب این جدال بزرگ محسوب نمی شود چراکه در 

سمت مقابل مارکو وراتی نیز غایب مهم تیم فرانسوی به حساب می آید.
در روزهای گذشته مشخص شد هافبک ایتالیایی به کرونا مبتال شده و باید 
دوران قرنطینه 10 روزه را پشت سر بگذارد. در حالی که پیش بینی می شد وراتی به 
طور قطع در بازی برگشت مقابل بایرن مونیخ حاضر باشد اما اکیپ مدعی شده 
ممکن است این بازیکن مسابقه برگشت را هم از دست بدهد چراکه او باید در 
فاصله 72 ساعت مانده به آن دیدار تست کرونا بدهد و پاسخش منفی باشد؛ 

اتفاقی که ممکن است وراتی مسابقه برگشت را از دست بدهد.

داور اسپانیایی»
با توجه به حساسیت باالی این مسابقه، قابل پیش بینی بود که یک داور باتجربه 
برای قضاوت جدال بین دو تیم بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن انتخاب شود؛ اتفاقی 
که در نهایت رخ داد و مشخص شد متئو الهوز مسابقه رفت دو تیم در ورزشگاه 

آلیانز شهر مونیخ را قضاوت خواهد کرد.
در سه مسابقه آخری که داور اسپانیایی برای بایرن مونیخ سوت زده حاصل کار 
این تیم کسب دو پیروزی و یک شکست بوده است. نکته جالب اینکه باخت 
باواریایی ها با قضاوت الهوری به دیدار مقابل همین پاری سن ژرمن در سال 2017 

برمی گردد؛ جایی که آن ها با سه گل نتیجه را به تیم فرانسوی واگذار کردند.

کومان: ال کالسیکو برای 
قهرمانی مهم نیست

کومان، سرمربی بارسا در مورد ال کالسیکو 
گفت: »مهم، حساس و هیجان انگیز است 
ولی بعد از بازی با رئال، هشت بازی دیگر 
خواهیم داشـــت و مــی دانــیــم کــه در همه 
باشیم.  سطح  باالترین  در  باید  دیــدارهــا 
باشد،  داشــتــه  نتیجه ای  هــر  ال کالسیکو 
بـــود.در هر  تعیین کننده قهرمان نخواهد 
صورت باید بیشترین حد تمرکز را داشت 
چرا که از حاال سه امتیازها حیاتی هستند«.

گزینه های جانشینی پیرلو 
اگر آنــدره آ پیرلو در اواســط فصل اخراج 
شود، ایگور تودور، دستیار او می تواند به 
عنوان مربی موقت تا پایان فصل انتخاب 
شود. نام ماسیمیلیانو آلگری نیز به عنوان 
گزینه جایگزینی پیرلو مطرح شده است. 
هواداران یوونتوس رؤیای حضور زین الدین 
زیدان روی نیمکت این تیم را در سر دارند. 
جیان پیرو گاسپرینی، سیمونه اینزاگی و 
لوچیانو اسپالتی نیز به عنوان جانشینان 

احتمالی پیرلو مطرح شده اند.
 

کوتینیو، بارسلونا و برزیل 
را از دست داد

فیلیپ کوتینیو، هافبک خالق و برزیلی 
برای حل مشکل مینیسک زانوی چپ 
ــاره ای جز عمل جراحی مجدد  خــود چـ
ندارد. گلوبو اسپورته مدعی شد اوعالوه 
بر بازی های این فصل بارسلونا، احتماالً 
ــل در  ــرزی شــانــس حــضــور در تــرکــیــب ب

کوپا آمه ریکا را نیز از دست خواهد داد. 

ستاره میالن در آستانه 
توافق با یوونتوس

ممکن است هاکان چالهان اوغلو، هافبک 
میالن فصل بعد در تیم رقیب بازی کند. 
براساس ادعای اسکای اسپورتس، مذاکرات 
قــرارداد میالن با هاکان چالهان اوغلو برای 
تمدید قــرارداد به علت عدم توافق طرفین 
متوقف شــده و یوونتوس در حــال بررسی 
جذب رایگان این هافبک ملی پوش ترکیه ای 
اوغلو  اســت.  هاکان چالهان  تابستان  در 
خواهان دستمزدی 5 میلیون یورویی در سال 
شده که مــورد قبول روسونری قــرار نگرفته 

است.

آسیا، س هندبال  کنفدراسیون  اعـــالم  بــا 
بیستمین دوره از مسابقات قهرمانی مردان 
آسیا قرار است دی ماه 1400 به میزبانی ایران 

برگزار شود.
محمدجعفر مــرادی می گوید فدراسیون س

کنیا  اردوی  در  بــرای حضورش  دوومیدانی 
هیچ کمکی نکرده و با اسپانسر شخصی 

اعزام شده است.
در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی س

کاراته سه نماینده کاراته کشورمان در رتبه 
نخست قرار گرفتند. بهمن عسگری در وزن 
75- کیلوگرم، سجاد گنج زاده در وزن ۸4+ 
کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن 6۸+ 

کیلوگرم در صدر قرار گرفتند.
تصمیم س توکیو  بازی های  برگزاری  کمیته 

گرفت مسابقات آزمایشی واترپلو را به دلیل 
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در فاصله کمتر 
از چهار ماه مانده به بازی های المپیک لغو 

کند.
اسپانیایی س رئــیــس  سانتونخا؛  رافــائــل 

ــاول  ــون جــهــانــی پــــرورش انــــدام، پ ــدراســی ف
فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس  فیلبورن؛ 
جهانی و رئیس فدراسیون لهستان، خانم 
لودمیال؛ رئیس فدراسیون جمهوری چک، 
ردونــدو  و   IFBB مــدرس و  استاد دانشگاه 
پناس؛ مدرس IFBB بامداد 17 فروردین ماه 

وارد تهران شدند.
 کاروان کره شمالی به دلیل آنچه »شیوع س

ویـــروس کــرونــا« اعــالم شــده، از حضور در 
المپیک 2020 توکیو انصراف داده است.

علیرضا رضایی که قرار بود تیم اعزامی س
عنوان  به  را  دانکلوف  بین المللی  جــام  به 

سرپرست همراهی کند به کرونا مبتال شد.
رئیس هیئت قایقرانی لرستان از تمدید س

زمان اردوی تیم ملی روئینگ بانوان و آقایان 
در سد حوضیان الیگودرز خبر داد.

گزینشی س فــرنــگــی  کشتی  رقــابــت هــای 
المپیک در قاره آسیا، روز 20 فروردین ماه در 
شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. بر این 
اساس فرنگی کاران ایران بامداد 17 فروردین 
ماه برای حضور در این رقابت ها راهی کشور 

قزاقستان شدند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 سومین حمله انصارهللا در یک هفته گذشته انجام شد

جده، هدف تمرینی مقاومت یمن
گویا شهر جده دیگر به هدف تمرینی یگان های 
اســت.  شــده  تبدیل  یمن  موشکی  و  پــهــپــادی 
از چند فروند  با استفاده  نیروهای مسلح یمن 
ائتالف  نظامی  اهــداف  رزمــی،  پهپاد  و  موشک 
قــرار  هــدف  جــده  در شهر  را  ســعــودی  متجاوز 
دادند. این سومین حمله در یک هفته گذشته 
است. به گزارش فارس، منابع محلی از عملیات 
موشکی و پهپادی نیروهای مسلح و کمیته های 
غرب  و  جنوب  در  اهــدافــی  علیه  یمن  مــردمــی 
تلگرامی  کانال  ــد.  دادن خبر  سعودی  عربستان 
»صابرین نیوز« روز گذشته گزارش داد: یمنی ها 
ائتالف  نظامی  اهــداف  موشک،  فروند  چند  با 
خاک  عمق  و  جــده  شهر  در  ســعــودی  متجاوز 

عربستان را هدف قرار دادند.
از  پــس  گفت:  نیز  »الــعــالــم«  شبکه  خبرنگار 
عملیات یمنی ها علیه اهدافی در جده، تمامی 
پروازها در فرودگاه این شهر و همچنین فرودگاه 
ــد و  بــه حــالــت تعلیق درآمــدن ــازان«  شهر »جــ
آسمان این مناطق عربستان سعودی خالی از 

هواپیما شد.

برخی منابع نیز می گویند: بخش نظامی فرودگاه 
گرفته  قــرار  یمنی ها  موشکی  جده هدف حمله 
می دهد  نشان  ــوردی  هــوان اطــالعــات  تصاویر  و 
از آن هواپیماهایی که در مسیر نشستن  پس 
در  زدن  بودند، مشغول چرخ  فرودگاه جده  در 

آسمان و موقعیت فرود بودند.
دوم آوریل هم سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 
حمله ای به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس 
مشیط خبر داد. او در توییتی عنوان کرد: حمله 
با استفاده از پهپادهای قاصف k2 انجام شده 
از حمله  از آن هم »ســریــع«  روز پیش  اســت. 

مشابهی به اهدافی در ریاض خبر داده بود.
پیش از این، »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع 
دولت نجات ملی یمن تأکید کرده بود: اگر ائتالف 
سعودی بخواهد به حماقت خود در تجاوز علیه 
یمن ادامه دهد راهبرد موسوم به »درد بزرگ« 
به اجرا گذاشته می شود. همچنین دولت نجات 
ملی یمن طرح عربستان را به دلیل زیاده خواهی 
ریــاض، عــدم توقف حمالت روزانـــه و عــدم لغو 

محاصره 6 ساله این کشور رد کرده است.

دیپلمات روس: 

آمریکا با تحریم، از 
متحدانش باج می گیرد

ــنــده روســیــه  ــمــای ن
ــای  ــان هـ ــازمـ سـ در 
در  بـــیـــن الـــمـــلـــلـــی 
واکــنــش بــه اعمال 
جدید  تحریم های 

علیه صنایع دفاعی ترکیه توسط آمریکا 
دولــت هــای  در  تحریم  سیاست  گفت: 
یا  دموکرات  از  فــارغ  واشنگتن  مختلف 
به  دارد.  ادامــه  آن  بــودن  جمهوری خواه 
ــارس، میخائیل اولــیــانــوف در  ــزارش فـ گـ
»داستانی  نوشت:  توییتر خود  صفحه 
بی پایان. آمریکا حتی متحدان خودش را 
نیز تحریم کرده و از آن ها باج می گیرد. 
در زمان دولت قبلی آمریکا، شرکت های 
غربی به قدری ترسانده شدند که از ایران 
فرار کردند«. وی با اشاره به تحریم های 
آمریکا علیه ایــران پس از خــروج دولت 
قبلی این کشور از توافق هسته ای افزود: 
»از آن زمان هیچ تغییری رخ نداده است. 
این سیاست )تحریم(، با برخی استثناها 

ادامه پیدا می کند«.

بنا بر اعالم مقام های اندونزی و تیمور س
شرقی، تلفات سیل و رانش زمین در این 
دو کشور به دنبال باران های سیل آسای 
اخیر به بیش از ۱۵۰ نفر رسیده و ده ها 

تن همچنان مفقود هستند.
کــره شمالی خطوط مــرزی خــود را با س

نصب  و  نیرو  بسیاری  شمار  اســتــقــرار 
سیم های برق فشار قوی تقویت کرده است.

روز س ــامــداد  ب صهیونیست  نظامیان 
از رهبران حماس و عضو  گذشته یکی 
فهرست انتخاباتی این جنبش در کرانه 

باختری را بازداشت کردند.
از س گــزارشــی  در  متحد  ملل  ســازمــان 

درگــیــری هــای  در  نفر   ۴۰ شـــدن  کشته 
قبیله ای دارفور غربی در سودان خبر داد.

به س ــا حمله  ب نــاشــنــاس  ــراد مسلح  ــ اف
زندانی در جنوب شرقی نیجریه، بیش از 

هزار و8۰۰ زندانی را فراری دادند.
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انتخابات چهارم کنست و بدعادتی نتانیاهو
مردم سرزمین های اشغالی در روز سه شنبه 23 مارس )3 فروردین( برای 
چهارمین بار در دو سال اخیر به پای صندوق های رأی رفتند. نتایج نهایی 
بــرای تشکیل کابینه به رئیس جمهور روویــن ریولین  انتخابات که  ایــن 
پیشنهاد شده از قرار ۵2 کرسی برای ائتالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
کنونی، ۴۵ کرسی برای یائیر الپید، هفت کرسی برای نفتالی بنت و ۱6 کرسی 
بدون پیشنهاد نامزدی معین است. این نتایج حاکی است مشکل کماکان 
باقی مانده است، به نحوی که هیچ کدام از ائتالف های پارلمان نتوانسته 
اکثریت 6۱ کرسی را کسب کند تا بتواند به طور کامالً مستقل، دولت را 
تشکیل دهد. هر چند منابع خبری اعالم کردند رووین ریولین، رئیس رژیم 
صهیونیستی روز گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی این رژیم را 
مجدد مکلف به آغاز گفت وگوهای خود برای تشکیل دولت جدید کرده، اما 
ریولین در همین راستا گفته هیچ نامزدی شانس واقعی برای تشکیل دولت 
ندارد. از همین رو، دو راه برای تشکیل کابینه در این رژیم باقی مانده است.
راه نخست تشکیل کابینه ائتالفی است. تشکیل کابینه ائتالفی مشکالت 
و پیچیدگی های خاص خود را دارد که به دو حالت امکان پذیر است. حالت 
نخست اینکه حزب نتانیاهو با دیگر ائتالف ها برای تشکیل کابینه ائتالفی 
به توافق برسد. این اتفاق پس از انتخابات سوم کنست رخ داد و در آن بنی 
گانتز رهبر حزب آبی و سفید و وزیر دفاع کنونی و بنیامین نتانیاهو رهبر 
حزب لیکود نخست وزیر کنونی بر سر تقسیم دوره سه ساله نخست 
وزیری به صورت مساوی بین خود و تصویب بودجه به صورت دو ساله به 
توافق رسیده بودند. اما نتانیاهو با اصرار ورزیدن بر تصویب بودجه یک ساله 
مانع انتقال دوره نخست وزیری به بنی گانتز شد و زمینه انتخابات چهارم 
را فراهم کرد. پس تجربه انتخابات سوم کنست نشان می دهد اعتماد کردن 
به نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتالفی عاقبت مشخص و روشنی ندارد. 
حالت دوم این است مخالفان نتانیاهو با هم برای تشکیل کابینه، ائتالفی 
الپید  یائیر  پیشنهاد  از  رسانه های صهیونیستی  دهند.  تشکیل  جدید 
رهبر حزب »یش عاتید« به نفتالی بنت رهبر حزب »یامینا« برای تشکیل 
کابینه ائتالفی با نخست وزیری چرخشی خبر داده اند. این در حالی است 
که با توجه به چند دستگی میان احزاب مخالف نتانیاهو بر سر رهبری و 
همچنین ترکیب کابینه و تقسیم وزارتخانه های مهم میان آن ها و ترتیب 

دوره نخست وزیری، توافق میان آن ها نیز دشوار است.
بــرای تشکیل کابینه  اما در صــورت به سرانجام نرسیدن دو حالت فوق 
ائتالفی، مسیر تکرار انتخابات دوباره باید طی شود. این در حالی است که با 
توجه به شکاف میان جناح راست و افول جناح چپ، نتایج انتخابات پنجم 
و یا حتی ششم بر فرض برگزاری، با انتخابات های قبلی متفاوت نیست و 

گرهی را باز نمی کند.
اما مشکل کجاست؟ مشکل شخص بنیامین نتانیاهو است. نتانیاهو با 
تمام تالش های خود برای تهیه واکسن کرونا از شرکت های آمریکایی نظیر 
فایزر و کمک های دولت وقت ایاالت متحده به سرکردگی دونالد ترامپ از 
جمله رونمایی از معامله قرن و همچنین فشار به کشورهای عربی برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مسیر افول خود را طی می کند. 
در حالی که حزب متبوع وی موسوم به لیکود در انتخابات سوم در 2۰2۰ 
توانسته بود 36 کرسی را کسب کند، در انتخابات اخیر که برای چهارمین 
بار برگزار شد، 6 کرسی را از دست داد و به 3۰ کرسی بسنده کرد. نتانیاهو 
که به عنوان رهبر حزب لیکود، طوالنی ترین دوران نخست وزیــری رژیم 
صهیونیستی را از سال 2۰۰9 تا کنون بر عهده داشته است، با یک مشکل 
دیگر روبه رو شده و آن، سه پرونده قضایی علیه وی است که به پرونده های 
۱۰۰۰، 2۰۰۰ و ۴۰۰۰ معروف هستند. وی در این سه پرونده با اتهامات رشوه، 
کالهبرداری و نقض اعتماد عمومی رو به رو است. پرونده هایی که پس از 
انتخابات سوم کنست در سال 2۰2۰ به منظور رهایی از بن بست تشکیل 
کابینه به نحوی مسکوت مانده بود. مشکل، قدرت طلبی نتانیاهو است که 
از یک سو توانایی تشکیل کابینه به تنهایی را ندارد و از سوی دیگر حاضر 
به تقسیم قدرت نیست و از طرفی نمی توان او را نادیده گرفت. در آینده 
نزدیک، کنش ها و فعل و انفعاالت بین مخالفان نتانیاهو به ما نشان خواهد 

داد آیا به دوران پسا نتانیاهو رسیده ایم یا هنوز با آن فاصله داریم.
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عکس نوشت

آسترازنکا، رفیق کروناآسترازنکا، رفیق کرونا
اروپـــــا، مسئول  تــلــفــات در  ــورد  ــ م از چــنــدیــن  پــس  و  ــجــام  ســران
سیاست گذاری واکسیناسیون در آژانس دارویی اروپا گفت: »بین 
لخته شدن خون در مغز بیماران و واکسن آسترازنکا ارتباط وجود 
سوئدی  شرکت  و  آکسفورد  دانشگاه  تولید  واکسن  ایــن  دارد«. 
در  و  نفر  آلمان هشت  در  واکسن  ایــن  تلفات  اســت.  آسترازنکا 
انگلیس 30 نفر اعالم شده بود. بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی 
سوئد  و  اسپانیا  ایتالیا،  فرانسه،  هلند،  ایرلند،  آلمان،  جمله  از 
اتحادیه  این،  از  پیش  کرده اند.  را ممنوع  واکسن  این  از  استفاده 
اروپا این ارتباط را تکذیب می کرد و ادعا داشت مزایای واکسن بر 
معایب آن می چربد. آمارهای رسمی می گویند این واکسن حدود 

70درصد کارایی دارد.

چهره

بدون تیتر

خبر
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یادداشت

 محمد مرادی؛ کارشناس مسائل اسرائیل

خبر

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تشدید 
دوباره تنش ها با روسیه، از اعضای ناتو 
این  خواست روند عضویت کی یف در 
سازمان را سرعت ببخشند. به گزارش 
زلنسکی  ولودیمیر  فرانسه،  خبرگزاری 
تنش ها  افزایش  در شرایط  کرد:  تأکید 
الزم است پیامی به روسیه ارسال شود. 
هفته  کــه مسکو  اســت  حالی  در  ایــن 
استقرار  دربــاره هرگونه  ناتو  به  گذشته 
را  و آن  ــن هــشــدار داد  اوکــرای نــیــرو در 
موجب افزایش تنش های مرزی خواند. 
را  روسیه  گذشته  هفته  اوکراین  دولت 
اطراف  در  نظامی  نیروهای  استقرار  به 
و مدعی  کــرد  متهم  مــرزهــای مشترک 
شد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه 
به صورت سیستماتیک، آتش بس در 

شرق اوکراین را نقض می کنند. روسیه 
استقرار نظامیان خود در نزدیکی مرزها 
را رد نکرده امــا تأکید کــرده ایــن اقــدام 
هیچ تهدیدی برای هیچ طرفی نیست. 
در همین راستا، چهارشنبه شب، وزارت 
میان  تلفنی  تــمــاس  از  آمــریــکــا  ــاع  دفـ
آمریکا  ارتـــش  مشترک  ســتــاد  رئــیــس 
داد.  خبر  اوکراینی  و  روس  همتایان  با 
گفت:  آمریکا  ــاع  دف وزارت  سخنگوی 
شرق  در  اوضـــاع  تشدید  از  واشنگتن 
اوکراین نگران بوده و از تحرکات نیروهای 
اوکراین  مرز مطلع هستیم.  در  روسیه 
چندی پیش از کمک  نظامی چند صد 
میلیون دالری آمریکا به کشورش شامل 
خودروهای زرهی، پهپاد و موشک های 

ضد تانک خبر داده بود.

اوکراین خواستار تسریع در روند عضویت در ناتو شد
همزمان با افزایش تنش ها در شرق اروپا

دیــدار  در  داد:  لبنانی خبر  روزنــامــه  یک 
هیئت حزب هللا با مقامات روسیه، مسکو 
بر ضرورت ادامه حضور رزمندگان جنبش  
حزب هللا لبنان در خاک سوریه تأکید کرده 
است. پس از اقدام رسانه های معارض در 
انتشار اخباری مبنی بر مخالفت روسیه 
ــاک ســوریــه،  ــزب هللا در خـ ــا حــضــور حــ ب
روزنامه لبنانی »االخبار« روز گذشته خبر 
داد: بر خالف ادعاهای یاد شده، مسکو 
ــرورت حضور رزمــنــدگــان حــزب هللا  بــر ضـ
ــرده اســــت. محمد  ــ ــه تــأکــیــد ک در ســوری
رعــد، عضو شــورای تصمیم گیری جنبش 
پارلمانی  فراکسیون  رئیس  و  حـــزب هللا 
این جنبش در لبنان اواســط ماه گذشته 
میالدی در صدر هیئتی برای گفت و گو با 
مقامات روسیه به مسکو سفر کرده بود. 

از  االخبار، مسکو  روزنامه  گــزارش  برپایه 
عملکرد نظامی و حرفه ای  بودن رزمندگان 
حزب هللا، انضباط، توانمندی باال در تحقق 
اهداف جنگی و در عین حال عمل گرایی 
بـــود. االخبار  کـــرده  ایــن جنبش تمجید 
می نویسد: نظامیان و سیاستمداران روس 
بر این باورند حضور حزب هللا در سوریه 
بیش از پیش ضـــرورت یافته اســت زیرا 
ــران در  هرگونه خأل حضور حــزب هللا و ای
استان های سوریه را آمریکا یی ها پر خواهند 
کرد. در ادامه آمده است: مقامات روسیه 
به  را  پیام  ایــن  آشکارا  داشتند  پافشاری 
رهبری حزب هللا برسانند که »حضور شما 
در سوریه ضروری است چه در سیاست و 
چه در حوزه نظامی. ما در آینده به همکاری 

با شما در این زمینه  ادامه می دهیم«.

روسیه حضور حزب اهلل در سوریه را ضروری می داند
روزنامه لبنانی:

دریـچـه

ــن گــزارشــی  روزنــامــه گــاردی
مهم  خــبــری  نشست  از 
بــــــوریــــــس جــــانــــســــون، 
ــط  ــرایـ شـ ــوص  ــصــ خــ در 
ــرای  ــ ــورش ب ــشــ ــ ــده ک ــ ــن ــ آی
محدودیت های کرونایی به 

چاپ رسانده است. در این نشست، جانسون از عادی سازی 
او  با صحبت های  اما  از محدودیت ها خبر داد،  برخی 
از  بسیاری از سازمان های گردشگری امید خود را برای 
سر گرفته شدن مسافرت ها از دست دادند. این روزنامه 
همچنین از آغاز بررسی امکان قانونی شدن استفاده از 
ماری جوانا برای کنترل جرایم مربوط به مواد مخدر توسط 
شهردار لندن خبر می دهد و همین طور دالیل شورش های 
اخیر در بلفاست در ایرلند شمالی را واکــاوی می کند. 

ــو در  ــ مــجــلــه نــشــنــال رویـ
ــاره خــود  ــمـ ــن شـ ــریـ ــازه تـ تـ
بــاال،  بلند  پـــرونـــده ای  در 
افــت  دوران  آغـــاز  دالیـــل 
آمریکا  ایالت  بزرگ ترین 
یعنی  اقــتــصــادی  نظر  از 

این نشریه  اســت.  داده  قــرار  بررسی  مــورد  را  کالیفرنیا 
به  که  کالیفرنیا«  از  »خــروج  عنوان  با  خود  پرونده  در 
نوشته  مختلف  حوزه های  متخصصان  از  نفر   22 قلم 
شده، اصلی ترین دلیل تمایل گسترده مردم به خروج 
از این ایالت -که اگر آن را کشور در نظر بگیریم از نظر 
وضع  را  جهان  بود-  بزرگ  اقتصاد  پنجمین  اقتصادی 
خودزنی  نوعی  به  و  مالیاتی  غریب  و  عجیب  قوانین 

عنوان کرده است.

گاردین
روزنـــامـــه یــــــواس ای تـــودی 
عکس و گزارش اصلی خود 
بِی  را به فاجعه بندر تِمپا
در فلوریدا اختصاص داده 
اســت، جایی که با جاری 
شدن میلیون ها گالن مواد 

بازمانده سمی در آب، جان بسیاری از مــردم به خطر 
افتاده است. این خطر زمانی بیشتر احساس می شود 
که ممکن است کل مخازن بازیافت کارخانه، تخریب و 
تمامی مواد سمی وارد دریاچه شود و به همین دلیل 
تمامی مردم آن منطقه از خانه های خود تخلیه شده اند. 
این روزنامه همچنین به ادامه برگزاری دادگاه مرگ جورج 
فلوید و انتقاد رئیس پلیس مینیاپولیس از شکل کار 

مأمورانش می پردازد.

نشنال رویویواس ای تودی

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

خنثی شدن عملیات 
تروریستی علیه 

نیروهای حشدالشعبی 
از خنثی  ــراق  ــ عـ اطـــالعـــاتـــی  ســـرویـــس 
علیه  تــروریــســتــی  یــک عملیات  ــردن  کـ
در  امنیتی  نــیــروهــای  و  حشدالشعبی 
خبرگزاری  گــزارش  به  داد.  خبر  کرکوک 
رسمی عراق )واع( در بیانیه این سرویس 
ــده: دو تــروریــســت بــر اســـاس مــاده۴  آمـ
ــســم بـــه دلیل  ــروری ــارزه بـــا ت ــبـ قـــانـــون مـ
داعــش  تــروریــســتــی  ــروه  گـ در  عضویت 
دستگیر شــده انــد. در ادامــه ایــن بیانیه 
آمده: این دو تروریست  در بازپرسی های 
از  از طریق یکی  اعــتــراف کــردنــد  اولــیــه 
به  در ســال 2۰2۰  داعــش،  سرکرده های 
باندهای جنایتکار تروریستی پیوسته اند 
و مأموریت آن ها، رصد و تعقیب برخی 
سرویس های  و  حشدالشعبی  اعضای 
امنیتی با هدف ترور و پاک سازی آن ها 

بوده است. 

موج ضد اماراتی در میان 
کاربران عربستانی

ــران عــربــســتــانــی در شــبــکــه هــای  ــ ــارب ــ ک
اجتماعی با هشتگ »مقاطعة االمارات« 
)تحریم امارات( خواستار تحریم کاالهای 
خارجی  سیاست  از  و  شــدنــد  ــی  ــارات ام
به  کردند.  انتقاد  کشور  این  اقدامات  و 
گزارش فارس، این کاربران در نوشته های 
خود به اقدامات و جرایم امارات متحده 
عربی در کشورهای عربی و غرب آسیا 
این  دخالت های  به  نسبت  و  پرداخته 
کشور در امور داخلی و به خطر انداختن 
امنیت ملی عربستان هشدار دادند. قبالً 
به  عربستانی ها   2۰2۰ دسامبر  در  نیز 
انتقاد از کاالهای اماراتی پرداخته بودند.

پلیس نتوانسته کسی را بازداشت کند

دعوای گروهی در نیویورک با 6 مجروح
بر اثر یک درگیری گروهی با سالح سرد در نیویورک 6 نفر مجروح شدند. به 
گزارش فارس، پلیس نیویورک اعالم کرد این حادثه یکشنبه شب در محله 
کویینز رخ داده و طبق اعالم پلیس، گروهی از مردان در گوشه ای از خیابان 
ایستاده بودند که هدف حمله گروهی مسلح به سالح سرد قرار گرفتند. به 
گزارش رسانه های محلی، اغلب مجروحان برای مداوا به بیمارستان منتقل 
شدند. پلیس آمریکا هنوز نتوانسته کسی را در این زمینه بازداشت کند. نشریه 
آمریکایی »نیویورک پست« هم گزارش داد مظنونان از صحنه حادثه گریختند.

آیا عربستان پشت کودتای اردن بوده است؟

تقالی سعودی برای آزادی یکی از 
بازداشت شدگان

در بحبوحه گزارش ها درباره کودتای نافرجام در اردن، یک هیئت عالی رتبه 
سعودی به ریاست وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه در سفر به امان از 
مقام های اردنی آزادی »باسم عوض هللا« را خواستار شد. به گزارش روزنامه 
واشنگتن پست، در حالی که برخی رسانه ها از دست داشتن ریاض و ابوظبی 
در »کودتای نافرجام« اخیر اردن خبر داده اند، این سفر از پیش برنامه ریزی 
بازداشت شدگان  از  آزادی یکی  برای  اردن  به  وزیر خارجه سعودی  نشده 
کودتای اردن شک بسیاری از ناظران را برانگیخته است. به گفته مقام ارشد 
اطالعاتی، اصرار سعودی برای آزادی فوری عوض هللا بدون طی شدن روند 

قضایی یا ایراد اتهام رسمی علیه وی، موجب ایجاد سؤاالتی شده است.

نفوذ هوایی چین در تایوان 
تایوان از رخنه جنگنده ها و هواپیماهای نظامی چین به حریم هوایی این 
جزیره و واکنش نیروی هوایی خود خبر داد. به گزارش راشا تودی، وزارت 
دفاع این کشور اعالم کرد: چهار جنگنده »جی۱۰« و چهار فروند »جی ۱6« و 
همچنین یک هواپیمای تجسسی و یک هواپیمای ضد زیردریایی وارد حریم 
هوایی این جزیره شدند. پکن، تایوان را بخشی از سرزمین چین می داند و 
تحرکات آمریکا و فروش سالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با 

سیاست »چین واحد« ارزیابی می کند. 

اتاق فکر
اندیشکده »نشنال اینترست« بررسی کرد

چرا آمریکایی ها اسلحه دوست دارند؟
اندیشکده  سلطانپور   امیرمحمد  مترجم:   
»نشنال اینترست« در مقاله ای دالیل عدم تمایل مردم 
آمریکا به محدود ساختن حق استفاده از سالح را با 
برده است. یکی  زیر ذره بین  وجود گسترش خشونت 
از مواقعی که بحث بر سر وضع قوانین سخت گیرانه 
حمل اسلحه در آمریکا داغ می شود، زمانی است که یک 
تیراندازی مرگبار با تعداد کشته باال در این کشور اتفاق 
می افتد. اما اتفاقاً برعکس در چنین زمان هایی ذهنیت 
قوانین  وضع  موافق  آمریکا  جامعه  از  بزرگی  بخش 

سخت گیرانه در کنترل اسلحه نیست.

ممنوعیت چاره کار نیست»
پس از تیراندازی های مرگبار اخیر در آتالنتا و کلرادو، جو 
بایدن و دموکرات های عضو کنگره با جدیت بیشتری بر 
مواضع خود در مورد بررسی سوابق افراد خریدار سالح 
برای  قانون سال ۱99۴  کــردن مجدد  زنــده  و همین طور 
طبق  اما  کردند.  تأکید  تهاجمی  سالح های  ممنوعیت 
تجربه چند دهه گذشته، این موارد موجب عدم تمایل 
آمریکایی ها به استفاده از سالح نخواهد شد و احتماالً 
تأثیر عکس نیز خواهد داشت. پیش از ممنوعیت سال 
۱99۴، آمریکایی ها حدود ۴۰۰ هزار اسلحه AR۱۵ که جزو 
سالح های تهاجمی است در اختیار داشتند، اما امروزه این 
رقم برای این سالح و مشابه آن حدود 2۰ میلیون است! 
در آمار عجیب دیگر، آمریکا با اینکه حدود ۵ درصد 

جمعیت جهان را در اختیار دارد اما نیمی از سالح های 
ــردم ایــن کــشــور اســت. شخصی جــهــان در دســتــان مـ

ریشه های نژادپرستانه کنترل سالح»
چندین  از  ســالح  به  آمریکایی ها  بلندمدت  وابستگی 
منظر قابل بررسی است. یکی از اصلی ترین آن ها قدرت 
تحکم اجتماعی انجمن ملی سالح در آمریکاست که 
این روزها به زبان بهتر می توان آن را همان نژادپرستی 
لقب داد. دومین دلیل شاید خیلی عجیب باشد چون 
کالً در تاریخ آمریکا هرگاه صحبت از قانون کنترل سالح 
آوردن  فــراهــم  و  ــرای خلع ســالح سیاهپوستان  ب بـــوده، 
شرایطی که آن ها کمتر بتوانند از خود دفاع کنند بوده 
آمریکایی  مشهور  تاریخدان  بِلِسیلِس،  مایکل  اســت. 
معتقد است تمایل توده مردم آمریکا به داشتن سالح 
گرم بدون آنکه ربطی به فرهنگ ابتدایی در زمان تأسیس 
این کشور داشته باشد، پدیده ای کامالً مدرن است. اگر 
این  آمریکا  در  سالح  از  استفاده  محدودسازی  منطق 
است که تعداد تیراندازی در این کشور به صفر برسد، 

باید این کشور همان گونه که باراک اوباما در سال 2۰۱۵ 
پیشنهاد داد همان راه استرالیا را در پیش بگیرد. البته 
چنین رویکردی اگر می خواهد در آمریکا جواب دهد باید 
در مقیاسی بسیار وسیع تر عمل شود که بسیار سخت 

خواهد بود.

اعتماد به یکدیگر و به دولت در پایین ترین میزان»
اکنون زمانه ای در آمریکاست که خشونت بسیار افزایش 
از  قــدرت  گرفتن  بــرای  و همین طور جنبش هایی  یافته 
چنین  در  اســـت.  مطرح  آن،  کنونی  شکل  در  پلیس 
دوره ای بعید است افرادی که آنچنان تمایلی به رعایت 
قانون ندارند عالقه ای به تسلیم سالح های شخصی خود 
داشته باشند. اما شاید اصلی ترین دلیلی که مردم آمریکا 
از  بــرای استفاده  تمایلی به وضع قوانین سخت گیرانه 
سالح شخصی خود ندارند این باشد که می بینند تملک 
این سالح در چند دهه گذشته در بین هم میهنانشان 
بسیار باال رفته اما از طرف دیگر اعتمادشان به یکدیگر و 
همین طور به دولت بسیار کاهش یافته است. این جزوی 
جدانشدنی از باور بسیاری از مردم آمریکاست که زمانی 
آزادی و حقوق مردم حفظ می شود که حق استفاده از 
سالح آن ها حفظ شود. تغییر چنین فلسفه ذهنی کاری 
بسیار دشوار خواهد بود؛ حتی تاریخ نشان داده یکی از 
عوامل وقوع انقالب آمریکا آن زمانی بود که بریتانیا در 

خلع سالح آمریکایی ها شکست خورد.
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