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 نگاهی به کارنامه شعری 
»ساعد باقری« در سالروز تولدش   

شاعر شاعرپرور

آزمون در گفت و گو  با  قدس:
 عراق را با 
بازی درخشان می بریم
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قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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برادر پرتالش و خیرخواه2
رهبر انقالب در پیامی درگذشت سرلشکر سیدحسن 
فیروزآبادی را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: 

عمری مجاهدت ارزشمند، از تالش های...

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت سرلشکر فیروزآبادی

راه اندازی سامانه مؤدیان چگونه می تواند به وزیر اقتصاد در ارتقای حکمرانی مالیاتی کمک کند؟

معادله چندمجهولی مالیات هوشمند
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گفت وگوی قدس با 
مدیرکل درمان های غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی

دست انداز های 
نسخه پیچی 
الکترونیک

رئیس جمهور در  دومین سفر استانی برای آشنایی میدانی با مشکالت مردم  به سیستان و بلوچستان رفت

ازتوسعه مکران تا حقآبه سیستان

تشکیل ائتالف ارتش اتحادیه 
در سایه ناتوانی ناتو

طالق نظامی 
اروپا از آمریکا!

نشست مجازی بررسی تحوالت 
همسایه شرقی با تأکید بر 
مفهوم دولت - ملت  به همت 
روزنامه قدس برگزار شد

»هویت ملی« 
پازل گمشده آینده 
سیاسی افغانستان

نعمتی هت تریک کرد

10 روز 10 طال

بازتعریف دیپلماسی آبی 
ایران و افغانستان

حامد بیدل
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سامانه شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران 95

شرکت خمیر مایه رضوی
شرح در صفحه6 

فراخوان تکمیل بانک اطالعاتی

آگهی تجدید مناقصه
خدمات شهرو فضای سبز 

شهرداری تربت جام
شرح در صفحه 5
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تجدید فراخوان خدمات مشاوره 
 نوبت اول

شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی

شرح در صفحه 8
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شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 5

مزایده ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین
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مورخه   1400/29 شماره  مجوز  به  مستند  گرمه  شهرداری 
1400/06/08 شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد 

نسبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار آموزگار، 
کاربری  با  زمین  قطعه  دو  و  ناطق   شهید  خیابان  انتهای  و  مدرس  بلوار 
لذا  نماید.  اقدام  مزایده  طریق  از   15 مدرس  خیابان  در  واقع  مسکونی 
گهی به مدت 10 روز با در نظر گرفتن  متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آ
به  دربسته  پاکت  در  را  خود  پیشنهادی  قیمت  ذیل  مشخصات  و  شرایط 

دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 شرایط : واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین به حساب 
چنانچه  که  ملی  بانک  نزد  گرمه  شهرداری  بنام   0103792401003 شماره 
به  آنان  واریزی  سپرده  نشوند  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  سوم  تا  اول  نفرات 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد  خواهد شد.

1- قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
تا  2- بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر 

هفت روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

مداخله  منع  قانون  مشمول  که  نمایند  می  تایید  دهندگان  پیشنهاد   -4
کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند.

گهی مرحله اول-  5- جلسه بازگشائی پاکات مزایده 10روز پس از انتشار آ
نوبت دوم برگزار خواهد شد.

گهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد. 6- هزینه چاپ آ
7- متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری 
مراجعه و یا با تلفن شماره 05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

شیرالله اسدی - سرپرست شهرداری گرمه

 آگهی مزایده مرحله اول - نوبت اول 

شماره ردیف
قطعه

مساحت
) متر مربع (

نوع کاربری 
زمین

قیمت پایهآدرس ملک
 ) ریال (

شماره حساب سپردهمبلغ سپرده
نزد بانک ملی گرمه

1.771.000.00090.000.0000103792401003بلوار آموزگارتجاری1850/6
2.080.000.000105.000.0000103792401003بلوار مدرستجاری2432
1.989.300.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری3620/94
1.954.150.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری4720/57
3.114.720.000160.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی52222/48
2.863.000.000145.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی63204/50

 شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد

 ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن )آسیابی و كلوخه( و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده عمومی به 
فروش رساند.

 متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت www.samenco مراجعه نمایند.
 مهلت تحویل پیشنهادات در پاكت ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری شنبه1400/6/20 می باشد .

تلفن شركت در مشهد: 051-35000111 ف
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40
51
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          آگهي مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2000091701000109آگهی مزایده
      مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 14007

INGERSOLL RAND موضوع مناقصه :  یاتاقان پمپ      
        شماره تقاضای خرید : SAS-0040068 )نوبت دوم(

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد 
مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل، یاتاقان پمپ INGERSOLL RAND مورد 
نیاز منطقه عملیاتی آغار و داالن خود را از ش��ركتهای واجد ش��رایط تامین 
نماید. از متقاضیان شركت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه 
تداركات الکترونیک دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق ش��رایط عمومی و 
اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی 
تهیه كاال را داش��ته باشند, نسبت به تکمیل و ارس��ال فرم ارزیابی كیفی 

مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- ش��رح مشخصات فنی كاال : )شرح كامل مشخصات فنی كاالها  به همراه 

همین آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد.(
یاتاقان پمپ INGERSOLL RAND )كیفیت و كمیت كاال در س��امانه ستاد 

بارگزاری شده است.(
2- كلی��ه مراح��ل برگزاری فرآیند مناقص��ه، از دریافت و بارگذاری 
اس��ناد ارزیابی كیفی تا  ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا 

از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس :
 http://www.setadiran.ir میسر خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، الزم است مراحل ثبت نام در سایت 
ف��وق و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه 
به انجام رس��انند. صرف ارائه پیش��نهاد مالی از ط��رف مناقصه گران در 

سامانه، به منزله تایید كلیه اسناد مناقصه می باشد.
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگذاری فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی 
كیفی تا پایان وقت اداری روز 1400/06/27 می باش��د.الزم به ذكر است 
كه مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی كیفی در س��امانه ستاد، 14 روز قبل از 

تاریخ مذكور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4 ( پس از انجام ارزیابی كیفی، ش��ركتهای تایید ش��ده ملزم به ارائه 
پاكات ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار معتبر بانکی شش ماهه یا 
سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز 

وجه ب��ا هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبل��غ 000ر000ر450 
ریال به نام شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی 
و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت 

امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
2-4( تاری��خ گش��ایش ضمانتنام��ه ه��ای ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار، 
پیش��نهادات فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی 

كیفی شركتها, توسط كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
5- كلیه ش��ركت كنندگان در مناقصه الزم اس��ت در فهرست بلند منابع 

تامین كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت ) AVL (  باشند.
6- در ص��ورت حضور س��ازندگان داخلی در مناقصه، فرآین��د مناقصه با 
س��ازندگان داخل��ی ادامه م��ی یابد. در غی��ر این ص��ورت، در بین تامین 

كنندگان، اولویت با پیشنهاد تامین كاال از سازندگان داخلی می باشد.
7-اق��الم مربوط ب��ه درخواس��ت خری��د SAS-0040068 بای��د به صورت 
پیش��کرایه ب��ه آدرس : اس��تان فارس- شهرس��تان فراش��بند- منطقه 

عملیاتی آغار و داالن -انبار تداركات كاال  ارسال گردد. 
8- درص��ورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه انجام تعه��دات به میزان 10 

درصد مبلغ معامله الزامیست.
9- برن��ده مناقص��ه می تواند با ارائه ضمانتنام��ه بانکی معتبر حداكثر به 

میزان 50% كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
10- قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارایه ش��ده توس��ط كمیته 
فنی بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد 

بود.
توج��ه : هرگون��ه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه ش��ركت 

كنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
                                                                                شناسه آگهی 1182366
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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ش�رکت نفت مناطق مرکزی ایران
ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)س�هامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی
شماره 2000001403000130مورخ 1400/6/7مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 98 سال 1400

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: اجرای بخشی از خط انتقال آب و مخازن بین راهی 
۲۰۰ متر مکعبی مجتمع یخفروزان شهرستان احرار از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید . کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط ، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل:32.825.976.064  ریال 
ج(مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل : 1.641.298.803ریال می باشد 

د( مدت اجرای کار: 8 ماه 
ه( دستگاه نظارت: مجری طرح های آبرسانی ملی 

و( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ز( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد 
مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های 

مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۹ مورخه1400/6/18

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخه1400/6/30
 زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخه1400/6/30

سایت :www.abfaazarbaijan.ir                                                                                                                   شناسه آگهی 1183459
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شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 6

مناقصه خرید  انواع الستیک تولید داخل
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تظاهرات  مردم 
تهران پس از نماز 
عید فطر  به امامت 
شهید  مفتح
در سال 1357



   پیام تسلیت 
رهبر انقالب در پی 
درگذشت سرلشکر 
فیروزآبادی
رهبر انقالب در پیامی 
درگذشت سرلشکر 
سیدحسن فیروزآبادی 
را تسلیت گفتند. در این 
پیام آمده است: عمری 
مجاهدت ارزشمند، از 
تالش های مبارزاتی 
دوران دانشجویی در 
مشهد، تا فعالیت های 
متنوع و گسترده در 
سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در 
عرصه های مهم، ذخیره  
معنوی و توشه  اخروی 
این برادر پرتالش و 
خیرخواه است. روح 
تعبد و تدین و صدق 
و ثبات در پایبندی به 
ایمان و عمل انقالبی، 
امتیاز بزرگ دیگری 
است که همواره با این 
برادر گرامی همراه بود.

یادداشت

سیاست      رئیس جمهور که 
صبح جمعه هفته پیش و تنها 
دو روز پس از تأیید صالحیت 
کــابــیــنــه اش  از ســوی مجلس 
ــورای اســالمــی، بــه صــورت  شــ
سرزده به استان خوزستان در 
منتهی الیه جنوب غرب کشور سفر کــرده بود، 
این بار و در کمتر از یک هفته دومین سفر استانی 
خود را نیز انجام داد؛ مقصد این بار سیستان و 
بلوچستان در منتهی الیه جنوب شرق بود تا سیّد 
ابراهیم رئیسی در سفری دو روزه  وارد این استان 
شود و از نزدیک مشکالت و کمبودهای مردمان 

این دیار را بشنود. 

رئیس جمهور پای درد دل مردم ◾
حجت االسالم والمسلمین رئیسی که روز پنجشنبه 
با استقبال احمدعلی موهبتی استاندار سیستان 
ــود در  ــاه کــنــارک شــده ب ــرودگ و بلوچستان وارد ف
نخستین گــام، از اسکله صیادی ایــن شهرستان 
بازدید و با صیادان دیــدار و گفت وگو کرد. دیــدار با 
حاشیه نشینان منطقه میرآباد چابهار برنامه بعدی 
رئیسی بود. وی پس از بازدید از پروژه یک هزار واحدی 
مسکن با حضور در منطقه کپرنشین مــرادآبــاد 
بی واسطه پای صحبت های مردم این منطقه محروم 
نشست. وی در این دیدار کپرنشینی را نشانه عدم 
رسیدگی به وضعیت مــردم دانست و گفت: باید 
زودتر وضعیت این  مردم محروم ساماندهی شود و 

حداکثر تا پایان سال سامان یابند. 

مکران می تواند قطب ارتباط با دنیا باشد ◾
رئــیــس جــمــهــور همچنین بــا حــضــور در مــزار 
شهدای مدافع امنیت چابهار، وحــدت را یکی 
از نعمت های بزرگ خداوند به این منطقه عنوان 
کــرد.  حضور در جمع نمایندگان اقشار، علما و 
نخبگان چابهار دیگر برنامه روز نخست سفر 
رئیسی بــه چابهار بــود. رئیس جمهور در این 
نشست با تأکید بر اینکه سواحل مکران دروازه 
ورودی ایــران به بسیاری از کشورهای دنیاست، 
گفت: این منطقه جایگاه بسیار حساس و مهمی 
دارد و می تواند قطب رونق و ارتباطات تجاری و 

اقتصادی با دنیا باشد.

از حقآبه مردم نمی گذریم ◾
اما نخستین برنامه روز دوم سفر رئیس جمهور به 
سیستان و بلوچستان، حضور در جمع مردم زابل 
بود. رئیسی در این اجتماع که با مراسم گرامیداشت 
اولــیــن قیام مــردم سیستان بــه خونخواهی امــام 
حسین )ع( مــصــادف شــده بــود، گفت: بــه  زودی 
ــاز در سیستان روشــــن خــواهــد شــد،  مشعل گـ
همچنین راه اندازی راه آهن زاهدان به زابل و ایجاد 
شبکه ریلی به زابــل در دستور کار ماست.  سید 
ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به کمبود آب در 
این استان اظهار کرد: ما از حقآبه ای که متعلق به 
این منطقه است نمی گذریم اما نیازمند دیپلماسی 

فعال هستیم که حتماً آن را دنبال می کنیم. 
ــداف مــهــم سفرهای  رئــیــس جــمــهــور یــکــی از اهــ
استانی اش را آشنایی میدانی با مشکالت مردم 
خواند و با بیان اینکه دولت سیزدهم به مشکالت 
ــرای  سیستان و بلوچستان حــســاس شـــده و ب
همین دومین سفر استانی خود را به این منطقه 
اختصاص داده، اظهار کرد: برای برخی از استان ها 
به دلیل مشکالتی که دارند یک ویژگی قائل شدیم 
که استانداران آن بتوانند موضوع را سریع تر با 
دولت مطرح کنند و اختیارات ویژه داشته باشند و 
خودشان در استان مسائل را حل و فصل کنند که 
سیستان و بلوچستان جزو همین استان هاست. 

سید ابراهیم رئیسی روز جمعه همچنین در جمع 
مردم روستای مالعلی در نقطه صفر مرز ایــران و 
افغانستان حاضر شد و گفت: با توجه به امکانی 
که در مرز برای تبادالت مرزی وجود دارد، استاندار 
و فرماندار سریع نسبت به ساماندهی وضعیت 
بازارچه ها و تبادالت مرزی اقدام کنند که این کار 
مــورد حمایت قــرار خواهد گرفت. رئیس جمهور 
سپس با بالگرد از مناطق مرزی ایران و افغانستان 

بازدید کرد.
رئیسی کــه زاهـــدان را بــه عــنــوان آخــریــن مقصد 
سفرش به سیستان و بلوچستان انتخاب کرده بود  
در بدو ورود به این شهر هم حضور در میان مردم را 
فرصتی مغتنم دانست و گفت: به فرموده رهبری، 
هیچ مشکلی را نمی شناسیم که راه حل نداشته 
باشد و راه حل آن در درون کشور نباشد، پس باید 

مشکل را شناخت و در حل آن مصمم بود.

رئیس جمهور در  دومین سفر استانی برای آشنایی میدانی با مشکالت مردم  به سیستان و بلوچستان رفت

از توسعه مکران تا حقآبه سیستان

خبرخبر
روزروز

سرلشکر فیروزآبادی دعوت حق را لبیک گفت ◾
سرلشکر بسیجی سیدحسن فــیــروزآبــادی به دیــدار 
معبود شتافت. به گــزارش فــارس، وی از سال 1368 تا 
1395 به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مشغول 
به خدمت بود و سپس به عنوان مشاور عالی نظامی 
فرماندهی کل قوا منصوب شد و در دوره اخیر فعالیت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، با حکم رهبر 

انقالب عضو حقیقی مجمع بود.

حال وزیر اسبق بهداشت وخیم است ◾
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل 
سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد. به گزارش 
فارس، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در بیمارستان 
بستری شــده و بر اســاس آخرین پیگیری ها وضعیت 
جسمانی وی وخیم گــزارش شــده اســت. برخی منابع 
نوشته اند وی در هفته های اخیر در حال جمع آوری مدارکی 

علیه دو تن از اعضای شبکه مافیای دارو بوده است.

5 میلیون دُز واکسن دیگر در راه است ◾
رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه که از ورود 5میلیون 
دز واکسن سینوفارم به کشور خبر داده بود، در خبر 
دیگری که خبرگزاری فارس آن را انتشار داد، اعالم کرد: 
5 میلیون دز واکسن دیگر روز یکشنبه آینده به تهران 
مــی رســد. زبیب روز گذشته در توییتی نوشته بــود: 
بسته 5 میلیون دُز واکسن سینوفارم پس از ۲۴ساعت 

پیگیری لحظه به لحظه، وارد تهران شد.

مهدی هاشمی از سال پیش در مرخصی است! ◾
علی خضریان نماینده مردم تهران در توییتی نوشت: در 
حاشیه بازدید از زندان اوین، مطلع شدم جناب »مهدی 
هاشمی رفسنجانی« از اسفندماه سال گذشته و بدون 
تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته اســت؛ از نماینده 
دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به سرعت رسیدگی 
و به کمیسیون اصل 90 گزارش شود. عدالت ایجاب می کند 

همه زندانیان از شرایطی برابر بهره مند باشند.

وزیــر کشور روز پنجشنبه حکم 
علیرضا زاکــانــی شــهــردار تهران 
ــورای اسالمی  را کــه از ســـوی شــ
شهر تــهــران برگزیده شــده بــود، 
امضا کـــرد. در حکم احمد وحــیــدی بــه دکتر 
علیرضا زاکانی آمده است: به موجب این حکم 
و در اجــرای صدر تبصره 3 ذیل بند 1 مــاده 80 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا های 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب3-1-
13۷5 و اصالحات بعدی آن و براساس پیشنهاد 
شــورای اسالمی شهر تهران، جناب عالی را به 
سمت شهردار تهران منصوب می نمایم.  وزیر 
کشور از شهردار تهران خواسته است با عنایت 
به منویات رهبر معظم انقالب و مفاد بیانیه گام 
دوم انقالب، با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد 
و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست هایی را 
اجرا کند که برخی از آن ها عبارت اند از: پایبندی 
به اصول و ضوابط معماری اسالمی- ایرانی و 
گسترش نماد های دیــن و اخــالق، شفافیت و 

مبارزه جدی با فرایند ها و شناخت گلوگاه های 
فسادخیز، تسهیل، تسریع و انضباط در 
خدمت رسانی به شهروندان، رعایت توزیع 
عادالنه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر 
به اقشار محروم و آسیب پذیر، افزایش نشاط 
و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعی و 
توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی و مذهبی 
و ترویج هنجار های اسالمی. زاکانی در دومین 
نشست رسمی شــورای اسالمی شهر تهران 
در هفدهم مــرداد مــاه، با کسب 18 رأی از ۲1 
عضو شــورا، به عنوان شهردار تهران برگزیده 
شــد. برخی، مــدرک دکترای هسته ای زاکانی 
و نیز سابقه مدیریتی وی را بــرای احـــراز این 
سمت ناکافی عنوان کردند اما سازمان اداری و 
استخدامی کشور در پاسخ به استعالم وزارت 
کشور در این باره اعــالم کــرد: سطح نمایندگی 
مجلس باالتر از مدیریت ارشد است و جایگاه 
شهردار تهران از شرایط احراز مدیران حرفه ای 

تبعیت نمی کند.

زاکانی فرمان شهرداری تهران را به دست گرفت
قابخبر

پایان غیبت چندساله رئیس جمهور
 در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام

در  حاشيه

یک تفاوت 
رفتاری 

نخستین جلسه مجمع 
تشخیص مصلحت 
نظام پس از آغاز دولت 
سیزدهم، پنجشنبه با 
حضور حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی 
رئیس جمهور و با 
ریاست آیت هللا آملی 
الریجانی برگزار شد. 
این در حالی است که 
روحانی در دوره دوم 
ریاست جمهوری خود 
تقریباً در هیچ کدام از 
جلسات مجمع شرکت 
نکرده بود و در دوره اول 
ریاست جمهوری خود 
نیز فقط در چند جلسه 
شرکت کرد  که این 
امر موجب گالیه های 
شدید آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی از او شده 
بود. گفته می شود 
روحانی معتقد بود شأن 
رئیس جمهور مهم تر از 
کسی است که ریاست 
مجمع را به عهده دارد و 
من نباید زیر دست او در 
مجمع بنشینم. حضور 
رئیسی در جلسه اخیر 
مجمع تشخیص در 
حالی است که آیت هللا 
الریجانی در مراسم 
تحلیف وی در مجلس 
حضور نیافته بود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000180     در این روزهای کرونایی به اندازه 
کافی از سختی کار کادر درمان سخن گفته شده 
است و نیز نمی خواهم از معوقات کارانه 6 ماهه 
کادر درمان بگویم. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

در تازه ترین اقدام برای شکست کادر درمان اضافه 

کار تایمکس پرسنل را نصف پرداخت کرده است 
زمانی که پرسنل تک تک ثانیه های آن را با کرونا 

درگیر بوده اند و در کنار خانواده خود نبوده اند 
را نصف کرده و نصف دیگر آن را حذف کرده و 

پرداخت نکرده است.

9930000185      دقت کرده اید ما مردم، معمواًل 
در جمع که هستیم هیچ وقت ذکر خیری از 

نعمت هایی که خدا نصیبمان کرده یا توفیقاتی 
که داشته ایم نمی کنیم و فقط اهل آه و ناله و 

شکوه و گالیه هستیم؟ نمی گویم گالیه نداشته 

باشیم اما به همان نسبت نعمت و توفیق 
شکرگزار هم باشیم.

9150000660   لطفًا پرداخت پاداش فرهنگیان 
بازنشسته سال ۹۹ را پیگیری کنید. االن همه 
فرهنگیان از دست دولت قبلی خیلی گله دارند.

بازتعریف دیپلماسی آبی 
ایران و افغانستان

حامد بیدل     پژوهشگر و دکترای 
آمایش سرزمین

اگرچه امـــروزه توسعه سدسازی و ایجاد بندهای 
متعدد بر روی رودهــا، توسط متخصصان محیط 
زیست در سطح جهان نفی مــی شــود، امــا کشور 
افغانستان بر اساس راهبرد مدیریت منابع آب این 
کشور تصمیم به ایجاد و توسعه سدهای متعدد 
روی رودهــای افغانستان به خصوص در دهه 1390 
همزمان بــا دولـــت اشـــرف غنی گــرفــت. بخشی از 
این سدها روی رودهــای مــرزی یا فرامرزی ساخته 
شده اند که سد سلما روی هریرود و سد کمال خان 
ــن دســت هستند. همزمان با  روی هیرمند از ای
ساخت یا توسعه این سدها عــالوه بر نگرانی های 
محیط زیستی اعم از تغییرات اکولوژیک در کشور 
مبدأ و مسیر رود و ایجاد ریزگرد در کشورهای مقصد 
و همسایه؛ نگرانی های تأمین آب برخی شهرها در 
کشورهای همسایه نیز ایجاد شده اســت. اشرف 
غنی در زمان تصدی ریاست جمهوری افغانستان 
طی مصاحبه های متعدد بیان کرده بود که دیگر آب 
مجانی به ایران نمی دهیم. این بیانات غیردوستانه 
نشان داد دولت وی به جای تالش برای توسعه فناوری 
و پیشرفت در افغانستان و توسعه روابــط تجاری 
سودمند با ایــران می کوشد به ایــران آب بفروشد! 
این رویکرد همزمان با حضور گسترده آمریکا در 
افغانستان می توانست نشانه ای از دخالت های 
آمریکا در تصمیم گیری های دولتمردان افغانستان 
باشد. با این حال پس از خروج آمریکا از افغانستان 
و فرار غنی و تسلط طالبان بر افغانستان امید می رود 
ــط دو کشور در  ــای جــدیــدی بـــرای بهبود روابـ درهـ
مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد شود. با 
توجه به تغییر حکومت افغانستان احتماالً به زودی 
تأمین آب سد دوستی که منبع آب مشهد است 
راحت تر خواهد بود و حقآبه ایــران کامل پرداخت 
می شود. البته به شرطی که مسئوالن در ایــران با 

دیپلماسی فعال، همت و عمل کنند. 
سد سلما روی هریرود که در سال 1395 در افغانستان 
به بهره برداری رسید، تماماً با کمک بالعوض مالی 
هند )300 میلیون دالر( و احتماالً مشورت آمریکا 
ساخته شــد، بــه طــوری کــه حقآبه ســد دوســتــی را 
به شدت کاهش داد و دومین شهر پرجمعیت ایران 

را با چالش تأمین آب مواجه کرد. 
بی بی سی به نقل از اشرف غنی می گوید که سد/
بند سلما با ظرفیت ۷60 میلیون متر مکعب آب 
ساخته، اما 6 سال است که از آن استفاده ای نشده 
اســت. این اظهارات می تواند نشان دهد با وجود 
عدم استفاده بهینه داخلی از ظرفیت سد سلما 
در افغانستان، عــالوه بر تالش بــرای فــروش آب در 
سیاست آبــی افغانستان، اهـــداف سیاسی جزو 
اولویت های مهم برای احداث این سد با تأمین مالی 
بالعوض هند بــوده اســت. به نظر می رسد اشرف 
غنی و دولــتــمــردان پیشین افغانستان بــه سبب 
ناکامی در دستیابی به پیشرفت و توسعه واقعی 
افغانستان، تالش داشتند با ســاده ســازی مسئله 
و حتی دشمن تراشی با بــازی ســاده فــروش آب به 
همسایگان به درآمــد برسند، اما این روش پایدار 
نبود و موجب مضرات زیــادی اعم از تیرگی روابط 

افغانستان با همسایگان شده بود.
ایران و ترکمنستان به عنوان مصرف کنندگان عمده 
آب هریرود، با احداث این سد مخالف بودند؛ زیرا 
ورودی آب سد دوستی که توسط این دو کشور روی 
هریرود احــداث شده را ۷3 درصد کاهش می داد. 
با این وجود دولت افغانستان اعالم کرد نسبت به 
نگرانی ایران و ترکمنستان بی توجه است. هریرود در 
مرز ایران پس از پیوستن کشف رود به آن، با نام رود 
تجن وارد شنزارهای کشور ترکمنستان و به بیابان 

قره قوم منتهی می شود. 
دولت های مستقر در افغانستان در زمــان حضور 
نظامی آمریکا در این کشور همکاری های ضعیفی 
با ایــران داشته  اســت. باید منتظر ماند و دید پس 
از استقرار حکومت طالبان در افغانستان در عمل 
رویکرد آن ها نسبت به سد سلما و سایر سدهای 
ساخته شــده روی رودهـــای فــرامــرزی افغانستان 
چه تغییری می کند. البته سخنگوی طالبان در 
مصاحبه ای اعــالم کــرده حقآبه ایــران به طور کامل 
پرداخت می شود. در نهایت توجه و پایبندی به 
معاهدات بین المللی در جهت استفاده عادالنه، 
ــدار و منطقی از مــنــابــع ســرزمــیــنــی، مانند  ــایـ پـ
»کنوانسیون حقوق بــهــره بــرداری از آبــراهــه هــای 
بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی« می تواند 
ــی ســه کشور دوســـت و  راهــگــشــای چــالــش هــای آب
همسایه یعنی افغانستان، ایران و ترکمنستان باشد.

خبـر
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دولتدولتسياست خارجیسياست خارجی مجلسمجلس

 قدردانی مقام لبنانی 
بابت ارسال محموله سوخت ایران

وزیر امور خارجه سابق لبنان در تماس با همتای ایرانی خود 
ضمن انتقال پیام میشل عون برای حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی از فروش و ارسال محموله سوخت از سوی جمهوری 
اسالمی به مقصد لبنان قدردانی کرد. به گزارش تسنیم، جبران 
باسیل با انتقاد از سیاست های آن هایی که می خواهند به 
مردم  لبنان گرسنگی بدهند تا به اهداف سیاسی خود برسند، 
خواستار گسترش همه جانبه روابط فی مابین شد. حسین 
امیرعبداللهیان نیز در این گفت وگوی تلفنی، آمادگی ایران 
برای فروش محصوالت نفتی خود به مشتریان جدید از جمله 

بیروت را مورد تأکید قرار داد.

نخستین دیدار خارجی وزیر نفت 
با مقام چینی

وزیر نفت در نخستین نشست خود با شرکت های خارجی، با 
معاون بخش خاورمیانه شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( 
دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
نفت، لی بینی چانگ، معاون بخش خاورمیانه شرکت نفت 
چین در دیدار جواد اوجی، درباره توسعه همکاری های مشترک 
فیمابین، بحث و تبادل نظر کرده و دو طرف بر گسترش روابط 
دوجانبه تأکید کردند. شرکت سی ان پی سی چین پیش از 
این در توسعه میدان آزادگان مشارکت داشته و میدان نفتی 
آزادگان شمالی را توسعه داده است؛ میدانی که فاز نخست 
طرح توسعه آن آبان ماه سال 1395 به بهره برداری رسمی رسید.

قرارگاه جهش تولید در مجلس 
تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون جهش تولید از تشکیل قرارگاه جهش 
تولید با دستور رئیس مجلس خبر داد.رحیم زارع نماینده 
مردم آباده در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، در 
این باره گفت: به زودی قرارگاه جهش تولید در مجلس تشکیل 
می شود.  وی افزود: تشکیل این قرارگاه با دستور قالیباف انجام 
می شود و کارش پیگیری امور تقنینی و نظارتی مربوط به بخش 
تولید است.  زارع اظهار کرد: پیگیری سیاست های مربوط به 
بخش تولید و نیز بحث عمل به فرمایش های رهبر معظم 
انقالب در این حوزه و مسائل دیگر در بخش های تولید از جمله 

برنامه ها و دستورالعمل  های این قرارگاه است.
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  در کشور 
۵/۵ میلیون 

بیکار داریم
عبدالملکی گفت: 

مسئله بیکاری 
موضوع مهمی است؛ 
چرا که ۵/۵ میلیون 

بیکار در کشور داریم 
که دچار چالش 

هستند. وزیر کار 
در دیدار با آیت اهلل 

علوی گرگانی با بیان 
اینکه این وزارتخانه، 

وزارت مردم 
است، گفت: برای 

اشتغال زایی عالوه 
بر همکاری با سایر 

وزارتخانه ها، دارای 
امکانات و منابع 
خوبی در کشور 

هستیم که با اتکا به 
آن ها، می توان از این 

مشکالت عبور کرد.

اقتصاد3
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62.950.000نیمسکه39.100.000ربعسکه1.520.000بورس 259.772دالر)سنا(50.270.000مثقالطال 17.802دینارعراق)سنا(115.790.000سکه11.619.000طال۱۸عیار1.813اونسطال 70.734درهمامارات)سنا(

خبرخبر
خوبخوب

جواد اوجی، وزیر نفت در گفت وگوی ویژه خبری گفت: 
بحث نخست در وزارت نفت دولت سیزدهم، ارتقای 
کمی و کیفی پاالیشگاه های موجود اســت و به دنبال 

ساخت پتروپاالیشگاه ها هستیم. 
امــروز در دنیا ســراغ ساخت پاالیشگاه نفت نمی روند 
و پتروپاالیشگاه می سازند. این امر در اولویت ما قرار 

ــن مهم  دارد تــا از خــام فــروشــی دور شــویــم. ســاخــت ای
ــت. باید  بستگی بــه ســرمــایــه گــذاری هــا خــواهــد داشــ
ظرفیت پاالیشگاه های فعلی را ارتقا دهیم و یک یا دو 
پتروپاالیشگاه نیز احداث شود. تسهیالت بانکی، اوراق 
مشارکت، تهاتر نفتی و استفاده از توان سرمایه گذاران 
خارجی از جمله مواردی است که می توان از طریق آن ها، 

شرایط پتروپاالیشگاه ها را فراهم کرد. خام فروشی را به 
نفت معطوف نکنید ما محصوالت پتروشیمی را نیز 
نیمه خام می فروشیم و ۷۰ درصد این محصوالت صادر 
می شود. یکی از برنامه های ما ورود جدی به زنجیره ارز 
اســت. امــیــدوارم با حمایت ها و ســازوکــارهــا، ایــن مهم 

تحقق یابد.

 راه اندازی 

پتروپاالیشگاه ها در 
دستور کار قرار می گیرد

قیمت لباسشویی

  آبسال7کیلوگرم
REN70۱2

۷,۳۶۰,۰۰۰ تـومـان

  ایکسویژن7کیلوگرم
-BW/BS

۷,۹۹۹,۰۰۰ تـومـان

  بست7کیلوگرم
BWD-7۱۱2

۶,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

  آبسال5کیلوگرم
REN5207

۵,۷۴۰,۰۰۰ تـومـان

  تیسیال۸کیلوگرم
-AW/AS

۹,۸۰۰,۰۰۰ تـومـان

  پاکشوما9.6کیلوگرم
-9654AJ

۲,۷۹۵,۰۰۰ تـومـان

"آب سرمایه زندگی است"

 مناقصه عمومی

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد دو فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مربوط به اصالح بخشی از خط انتقال آب شرب گناباد)حد فاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ 
وخیبری( و پروژه ساخت ،نصب و راه اندازی تاسیسات تصفیه خانه آب شهر رباط سنگ )حذف کروم از آب آشامیدنی با استفاده از سیستم CDI( به شرح جدول  ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد.

تاریخ انتشار اسناد در شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
سامانه ستاد 

مبلغ برآورد کار

1
پروژه اصالح بخشی از خط انتقال آب شرب شهر گناباد

20000014460000841400/06/09)حد فاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ وخیبری (
94.880.718.491ریال

)نود وچهار میلیارد وهشتصد وهشتاد میلیون وهفتصد 
وهجده هزار وچهار صد ونود یک ریال(

2
پروژه ساخت ،نصب و راه اندازی تاسیسات تصفیه خانه 

آب شهر رباط سنگ )حذف کروم از آب آشامیدنی با 
)CDI استفاده از سیستم

20000014460000761400/06/13
18،600،000،000ریال 

)هیجده میلیارد و ششصد میلیون ریال (

زمان و مهلت اسناد مناقصه: 
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/17    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/06/31  

www.abfakhorasan : هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. سایت اینترنتی

ف
14
05
09
4

نوبت دوم

شهرداری قوچان در نظر دارد 
باستناد مصوبه شماره 4774/ش مورخ 99/10/30 شورای اسالمی شهر قوچان و بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 با 
اصالحات بعدی، نسبت به واگذاری تعدادی مغازه به مدت 3 سال، به شرح ذیل، بصورت اجاره اقدام نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می 
گردد با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5000091163000015 به صورت الکترونیکی جهت 

دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام نمایند.

زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/6/13  لغایت ساعت 14 مورخ  1400/7/7
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 مورخ 1400/6/20  لغایت ساعت 13 مورخ  1400/6/30

مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت از ساعت 8  تاریخ 1400/6/31 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/7/10
تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ  1400/6/13  لغایت ساعت 14  مورخ  1400/7/10

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 1400/7/10
زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/7/12 زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ      1400/7/11  

 در ضمًن رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، 

پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم، از این طریق امکانپذیر می باشد.
باشد. می  انتخاب  و  بررسی  مشاهده،  قابل  مزایده،  سامانه  عمومی  اعالن  برد  در  اجاره،  نحوه  و  شرایط  مشخصات،  شامل  اطالعات  کلیه 
نمایند: حاصل  تماس  ذیل  های  شماره  با  )توکن(  الکترونیکی  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  جهت  بایست  می  مزایده  در  شرکت  به  مندان  عالقه 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش«ثبت نام/پروفایل مزایده گر« وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300                   روابط عمومی شهرداری قوچان 14
05
13
3

آگهی مزایده- نوبت اول   

مبلغ سپرده )ریال(اجاره بهای پایه ماهیانه )ریال(آدرسدیف
6.200.00011.160.000مغازه پالک 7- حاشیه ترانزیت1
5.650.00010.170.000مغازه پالک 13- حاشیه ترانزیت2
5.650.00010.170.000مغازه پالک 17- حاشیه ترانزیت3
5.650.00010.170.000مغازه پالک 19- حاشیه ترانزیت4
6.200.00011.160.000مغازه پالک 21- حاشیه ترانزیت)رستوران(5
5.650.00010.170.000مغازه پالک 23- حاشیه ترانزیت6
3.000.0005.400.000ترمینال شماره 2- پالک 75

ف
/1
40
50
58

 

دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات موتورخانه دانش��کده علوم پایه 
دانش��گاه فردوسی مشهد را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )شماره فراخوان سامانه ستاد: 
2000091579000030(  برگ��زار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/10 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه 1400/06/17

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:01 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف: آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی و تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 – 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 دانشگاه فردوسی مشهد 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید تجهیزات موتورخانه دانشکده علوم پایه

 دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت دوم( 
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ــروز فــســاد  ــ مینا افـــرازه   بـ
در حــوزه مالیات ستانی و فــرار 
مــالــیــاتــی از ســــوی ذی نــفــعــان 
حقیقی و نــهــادهــای حقوقی 
مـــوجـــب شـــــده ســـهـــم انـــــواع 
ــای  ــ ــدهـ ــ ــا در درآمـ ــات هـ ــیـ ــالـ مـ
اقتصادی کشور بسیار اندک باشد. از سوی دیگر 
دستکاری  آمــار و ارقــام میزان سود توسط افــراد و 
صاحبان کسب وکارها یا اقدام های تخریبی علیه 
برخی طرح های مالیاتی، عمالً مالیات ستانی مؤثر 
در راســتــای بــرقــراری عــدالــت را بــا مشکل مواجه 
ساخته اســت؛ بنابراین مالیات ستانی عادالنه و 
هوشمند، نه  تنها به رفع کسری بودجه و افزایش 
درآمــدهــای دولـــت کمک می کند، بلکه موجب 
بــرقــراری عدالت اجتماعی و الــزام ثروتمندان به 
پــرداخــت سهمشان از فعالیت های اقتصادی و 

مصرف منابع کشور خواهد شد.

نسبتمالیاتبهتولیدناخالصداخلی◾
50درصدرشدکند

در همین راستا سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد 
چند روز پیش در جمع مدیران عالی سازمان امور 
مالیاتی کشور تصریح کــرد »مــا هم از شیوه های 
مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های 
مالیات ستانی نــاعــادالنــه کــه موجب اجــحــاف به 
گـــروه هـــای مختلف اجتماعی مــی شــود آسیب 
دیده ایم. باید با مالیات ستانی هوشمند و عادالنه 
به افزایش ۵۰ درصــدی نسبت مالیات به تولید 

ناخالص داخلی دست یابیم«.
وی افزود: »باید این دوران آغازگر تحول در حوزه 
نظام مالیاتی و نه فقط مالیات ستانی و صرف 
وقت بــرای تأمین درآمــد باشد، بلکه تالش کنیم 
حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو 

دراندازیم«.

فرارمالیاتی۱00هزارمیلیاردتومانیدرکشور◾
مالیات ستانی عادالنه و هوشمند از آنجایی اهمیت 
خود را آشکار می سازد که بر اساس آمارهای منتشره 
سازمان امــور مالیاتی، دست کم 1۰۰ هــزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی وجود دارد. این در حالی است 
مالیات بر ارزش  افــزوده کاالها یا مالیات بر حقوق 
کارمندان و کارگران عادی اجرایی می شود، اما عمالً 
بسیاری از کسب وکارهای پولساز و متموالن جامعه 

از پرداخت مالیات معاف هستند یا طفره می روند.
از سوی دیگر در بودجه سال 14۰۰، بیش از ۲۷۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده که به 
گفته معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، 

در سه ماهه ابتدایی سال تنها حدود ۵۹ هزار میلیارد 
تومان آن دریافت شده است. گرچه بنا بوده دولت 
با افزایش میزان و خلق پایه های جدید مالیات، از 
اتکا به درآمدهای نفتی بکاهد و سهم درآمدهای 
غیرنفتی را در سبد اقتصاد کشور افزایش دهد اما 
عملکردها بیانگر این است که تعریف و هدف گذاری 
پایه های مالیاتی و پیگیری و تصویب طرح های 
کــارســازی همچون مالیات بــر عــایــدی سرمایه به 
حاشیه رفته و بی نتیجه باقی  مانده است. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد با مالیات ستانی هوشمند از 
طریق اقدام هایی مانند مدرن سازی نظام مالیاتی یا 
تکمیل پایگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی و بهره مندی 

از پایانه های فروشگاهی می توان از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری و راه های فرار را شناسایی کرد یا گروه های 

هدف جدیدی به مالیات دهندگان افزود.

کمکسامانهمؤدیانبهتحققمالیات◾
هوشمند

در همین راستا علی مــلــک زاده؛ کارشناس حوزه 
مالیاتی در گفت وگو با قدس اظهار کرد: از جمله 
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در سال های 
اخیر نیز بارها توسط رئیس سازمان بر آن تأکید 
شده، مالیات هوشمند و مالیات الکترونیکی است؛ 
بنابراین هدف وزیر اقتصاد از طرح مالیات هوشمند، 
ابتدا این است مالیات ستانی با روش الکترونیکی 
صــورت بگیرد که بستر اساسی آن همان قانون 

پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
ــه داد: در صـــورت انــجــام چنین  ــ مـــلـــک زاده ادام
موضوعی، طبیعتاً بسیاری از مشکالت گذشته و 
فعلی حوزه مالیات، مسائل سازمان امور مالیاتی، 
فرارهای مالیاتی و دعاوی و اعتراض های مؤدیان رفع 
می شود یا کاهش محسوسی پیدا می کند. در واقع، 
سامانه مؤدیان به تحقق مالیات هوشمند و عادالنه 
شدن دریافت مالیات ها کمک می کند و نیز می تواند 

پایه ای برای مالیات های آینده باشد.
این کارشناس مالیاتی افزود: به نظر می رسد مالیات 
ــر اقتصاد  بر درآمــد اشخاص حقیقی با  نظر وزی
هماهنگی بیشتری دارد؛ آن  هم بدین  صورت است 
که تمامی منابع درآمــدی و هزینه های اشخاص 
حقیقی محاسبه  شده و فرد بر اساس آن مشمول 
مالیات پلکانی می شود. مالیات بر درآمد افراد در 
کشورهای دنیا امری مرسوم است و به  نظام مالیاتی 
عادالنه نزدیک تر است. در نتیجه آن، نیازی نیست 
افــرادی که درآمد کمتری دارنــد، مالیات بپردازند و 
نظام مالیاتی به جای اینکه منبع محور باشد به 

سمت شخص محوری حرکت می کند.

دستیابیبهنظاممالیاتیعادالنهبااجرای◾
مالیاتبرمجموعدرآمدافراد

وی بیان کــرد: با این اقــدام، نظام مالیاتی کشور که 
اکنون تنها منابع درآمــدی و شغل ها را به رسمیت 
می شناسد، پس از آن به سمت اشخاص می رود و در 
نتیجه درآمدها و هزینه های افراد اهمیت می یابد. 
با وجــود اینکه مالیات بر مجموع درآمــد اشخاص 
حقیقی به ایجاد نظام مالیاتی عادالنه گرایش دارد 
اما پیاده سازی آن کمی زمانبر و پیچیده اســت، با 
این  حال گام نخست تحقق آن راه انـــدازی سامانه 
مؤدیان است. البته سامانه مؤدیان با هدف رصد 
جریان فعالیت های اقتصادی در راستای بهینه سازی 
مالیات بر ارزش  افزوده پایه گذاری شده اما عالوه بر 
آن می تواند معامالت را شفاف کند و بر اجرایی شدن 
سایر پایه های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی 
سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز اثرگذار باشد.

طبیعتاً در مسیر تحول آفرینی نظام مالیاتی و حرکت 
به  سوی عدالت اجتماعی، برخی ذی نفعان از شرایط 
ناشفاف فعلی سوءاستفاده کرده و کارشکنی هایی 
خواهند داشت؛ بنابراین یکی از کارهای سخت وزیر 
اقتصاد و مجموعه نظام مالیاتی، ایستادگی در برابر 
ذی نفعان است. باید ضرورت و فواید طرح ریزی نظام 
مالیاتی عادالنه و مؤثر توسط رسانه ها و کارشناسان 
برای مردم تبیین شود، زیرا نفع آن برای اکثر مردم 
است و به رونق تولید کمک خواهد کرد. از سوی دیگر 
تحقق نظام مالیاتی پیشرفته، کشور را تا حدودی از 
خطر کسری بودجه و چالش های بعدی آن نجات 
می دهد. همچنین می تواند به هوشمندسازی نظام 
مالیاتی کمک کند، یعنی در جایی قرار بگیرد که بتواند 
به اقتصاد جهت بدهد و آن را به شکوفایی نزدیک 
کند. بر همین اســاس باید از فعالیت های تولیدی 
مالیات کمتری دریافت شود، اما در برخی حوزه ها که 
سرمایه گذاری غیرمولد صورت می گیرد و نفعی برای 

اقتصاد ندارد، میزان مالیات ها افزایش یابد.

راه اندازی سامانه مؤدیان چگونه می تواند به وزیر اقتصاد در ارتقای حکمرانی مالیاتی کمک کند؟

معادله چند مجهولی 
مالیات هوشمند

-------

TG72G۸2PWN



 »گلعلی بابایی« 
در بیمارستان
گلعلی بابایی، 
نویسنده و پژوهشگر 
ادبیات دفاع مقدس 
در پی ابتال به کرونا 
در بیمارستان بقیه اهلل 
بستری شده است.

حبیب احمدزاده، 
نویسنده و مستندساز 
حوزه جنگ با  انتشار 
عکسی از گلعلی بابایی 
در بیمارستان همراه 
با استیکرهای دعا 
نوشته است: »فقط 
یک کلمه در وصف یک 
نویسنده: »مرد« یعنی 
گلعلی بابایی«.

»غربت هور«، »از 
الوند تا قراویز«، 
»حکایت مردان مرد«، 
»نبردهای جنوب 
اهواز«، »حکایت 
مردان مهر« و »نقطه 
رهایی« از جمله آثار 
منتشر شده بابایی 
هستند.

نخستین مجموعه شعر ◾
ســاعــد بـــاقـــری را مـــی شـــود از 
شاعرانی دانست که کارشان 
را در سال های پیروزی انقالب 
ــروع کـــردنـــد و به  اســـالمـــی شــ
واقع نخستین جوانان جریان 
ــد. قیصر امــیــن پــور، حسن  ــودن شعر انــقــالب ب
حسینی، سلمان بــاقــری، سهیل مــحــمــودی و 
یوسفعلی میرشکاک دیگر شاعران نامدار آن 

نسل هستند.
ســال ۱۳۶۳ ســال بابرکتی بــود در شعر انقالب 
ــا انــتــشــار  اســـالمـــی؛ در آن ســـال چــنــد شــاعــر ب
مجموعه شعرهایشان به فضای چــاپ و نشر 
کشور وارد شدند، قیصر امین پور با »تنفس 
صــبــح«، حسن حسینی بــا »هــمــصــدا بــا حلق 
اسماعیل« و ساعد باقری با »نجوای جنون« که 

نخستین مجموعه شعر اوست.
ساعد از آن پس تا سال ها مجموعه شعری منتشر 
نکرد و حــدود ۲۵ سال پس از »نجوای جنون« با 
دو کتاب »پیاده روی در اتوبوس« و »شبانگاهان« 
به میدان آمد که اولی شعرهایی در قالب های نو و 
کالسیک است و دومی مجموعه ای است از ترانه ها 
و تصنیف ها. افزون بر این، او در عرصه پژوهش در 
شعر امــروز هم فعال بــوده و گزیده های متعددی 
از شاعران متأخر فارسی به کوشش او و سهیل 
محمودی منتشر شــده اســت. همچنین او با 
همکاری محمدرضا محمدی نیکو کتاب »شعر 

امروز« را منتشر کرده که یکی از بهترین آثار 
تحلیلی شعر امروز است.

نجوای جنون و شاعر جوان ◾
نجوای جنون در زمــان خــودش از کتاب های 

قابل اعتنای این نسل بود. حال  و هوای کلی این 
کتاب، همان حال و هوای رایج در شعر انقالب است، 

شعرهایی با رنگ و بوی انقالبی و البته سرشار از 
اصطالحات و ترکیباتی مثل »نماز خون«، »ظلمت 

و نور«، »خورشید« و امثال این ها.
ــانـــده اســت  ــظــار مـ ــت چــشــم ان

محراب، ای برادر
گــاهِ نمازِ خون اســت، بشتاب 

ای برادر
وامـــانـــدگـــان ظــلــمــت در 

جست وجوی نورند
بر بامشان چو خورشید میتاب ای برادر

ولی ساعد باقری به این جریان و این زبان رایج که 
زبان عمومی شاعران انقالب در زمان بود بسنده 
نمی کند و مسیرهای دیــگــری را هــم تجربه 
می کند از جمله گرایش به مکتب هندی به 

خصوص شعر عبدالقادر بیدل.
رنگ و بوی خاموشی نیست با چراغ امشب

ذوقِ روشــنــی دارد چلچراغ داغ 
امشب

ای جوانه حسرت! این عطش 
فرو بنشان

خونفشانی زخم است آبیار 
باغ امشب

البته رویــکــرد ساعد باقری 
بــه مکتب هــنــدی یــا شعر 
بــیــدل، رویــکــردی معتدل 
و پــذیــرفــتــنــی اســــت. او 
نمی خواهد بیدلی شعر  
بگوید و از آن هــا باشد 
ــا بیدل  کــه شــعــرش ب
قــــابــــل تــشــخــیــص 
نــیــســت. چـــون اگــر 
این طور باشد که ما 
ــم. او  خود بیدل را داری
سعی می کند از بعضی 
عناصر و آرایه های بیدل 
اســتــفــاده کند و در عین 

حال از سنت شعر مکتب خراسانی و مکتب عراقی 
ما هم بی بهره نماند. در کنار این گونه غزل ها، او چند 
چهارپاره و مثنوی هم در این کتاب دارد که از آن جمله 
است »باغ و باد و تیشه« که این شعر هم در قالب 
موسیقی ارائه شده و از ترانه های زیبای دهه های ۶0 

و 70 بوده است.
هر چه می خواهد بگوید هر که می خواهد

هر چه می خواهد بگوید تلخ یا شیرین
من تو را می گویم ای باغ بهارآور

ای نماز آب ها را قبله دیرین

پیاده روی در اتوبوس ◾
کتاب »پیاده روی در اتوبوس« )۱۳۸۸( دومین کتاب 
ساعد باقری است و حاصل سال های پختگی او. در 
این کتاب گزیده ای از شعرهای »نجوای جنون« هم 
آمــده اســت. ولی حتی بهترین شعرهای »نجوای 

جنون« هم با آثار سال های بعد برابری نمی کند. 
ــری در غــزل هــا شــاعــری  ــاق در مــجــمــوع ســاعــد ب
متعادل اســت؛ نه خیلی قدیمی و سنتی شعر 
می گوید و نه خیلی غرق تجربه های سال های اخیر 
شاعران فارسی می شود. مقداری نازک خیالی و 
مضمون یابی هندی وار هم در شعرش هست و 
یک مقدار هم از آرایه های شعرهای مکتب های 
خراسانی و عراقی و در عین حال حس و حال زبان 

امروز شعر فارسی.
شگفتا شعله ناگاه یخ بسته، شگفتا تو

در آن یکشنبه سرد این تو بودی آه، آیا تو؟
نشستم تا بیایی، شور مجنون می وزید از من

دلی آورده بودم نذر ویران گشتن، اما تو
تو گرم داستان صید و من پا تا به سر آتش

نفهمیدم دریغا من، ندانستی دریغا تو

نوسروده ها ◾
اما یک دایره روشن دیگر در کتاب »پیاده روی در 

اتوبوس«، شعرهای نو ساعد باقری است. او در 
سال های اولیه شاعری به قالب های نو نپرداخته 
بود و حضور تعدادی شعر نو زیبا در دومین کتاب 

شاعر آدمی را غافلگیر می کند.
ساعد باقری در شعرهای نو به طرح کلی و پیرنگ 
شعرها بیشتر می اندیشد و این چیزی است که 
در غزل های او نسبتاً غایب بود. او غزل های روایی 
و غزل هایی که در آن هــا ســوژه یا صحنه خاصی 
توصیف مــی شــود نــداشــت ولــی در شعرهای نو 
این اتفاق بیشتر افتاده است. اغلب شعرها یک 
ــد و فــضــای خــاصــی را  ساختمان مشخص دارنـ
ترسیم می کنند. اینجا انگار هر شعر یک هویت 
مستقل دارد؛ مثل یک شخص دیگر اســت، با 
خلق و خوی و شکل و شمایل خاص. مثالً شعر 
»چهار بهانه و یک شعر تــازه« که حاصل تأمل 
شاعر در احوال یک شاعر است، با محوریت فعل 
»بریز« که ریختن چیزهای مختلف را، از چای 
ریختن تا ریختن پول به حساب تصویر می کند 
و آن را با احواالت شاعر ربط می دهد. من این دو 

فراز از این شعر را نقل می کنم:
_ بریزم؟

چه گرمای مطبوعی از لحن بانو
و از قوری قهوه برخاست
و شاعر به لبخند رد کرد:
چه عطری، چه طعمی!

ولی امشب آن یک دو فنجان اول
برای من و شعر
»کافی« است!

_ بریزم؟
و شاعر چه آسان صدا را شناخت

و حق داشت ناشر
که جا خورد وقتی شنید

_ نه الزم ندارم!

نگاهی به کارنامه شعری »ساعد باقری« در سالروز تولدش   

شاعر  شاعرپرور

خبرخبر
روزروز

»مرضیه«روایت زندگی یک مادرفرصت های گالری گردی این هفته 
اثر: نمایشگاه آثار علیرضا آدم بکان با عنوان »آداد«  تا 

۲ مهر. 
احسان: نمایشگاه گروهی »هنر سوم«  تا ۱۶ شهریور.

ایده: نمایشگاه گروهی نقاشی »طبیعت نو« 
پروژه های آران: نمایشگاه آثار حجمی سارا توانا با عنوان 

»انسان بودن«  تا ۲۶ شهریور. 

زیرزمین دستان: نمایشگاه آثــار علیرضا رســـول زاده با 
عنوان »سراب معکوس«  تا ۱۹ شهریور.

گل های داودی: نمایشگاه آثــار فریما منصوریان فرد با 
عنوان »هیمارت« تا ۱7 شهریور.

مدار موازی: نمایشگاه نقاشی »هدی کاشیها« با عنوان 
»در ستایش پلک زدن« تا ۹ مهر.

کتاب »مرضیه؛ حکایت یک اسم، روایت یک زندگی« به 
قلم لطیفه نجاتی و توسط انتشارات »راه یار« چاپ و راهی 
بازار نشر شد. »مرضیه« روایتی از زندگی بی بی مرضیه 
میررضایی، مادر شهید مدافع حرم حجت االسالم محمود 
تقی پور است که در پنج فصل، زندگی این مادر شهید را 
روایت می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم: »آقاجان به هر 

بهانه ای حرف اشتغال من را پیش می کشید و تکرار می کرد: 
»من قبل از انقالب مخالف سرِ کار رفتن مرضیه بودم؛ 
اما االن احساس می کنم تکلیفه«. ولی جواب حسن آقا 
همان بود؛ دلش به اشتغال من رضایت نمی داد«. کتاب 
»مرضیه« که تحقیق آن برعهده زهرا عاشوری بوده در ۲۶4 

صفحه و با قیمت 40هزار تومان منتشر شده است.

  محمدکاظم کاظمی    ساعد باقری امروز از 
نام های ماندگار و شناخته  شده در عرصه شعر 

و رسانه است. کسی که گروهی او را به خاطر 
شعرش می شناسند، گروهی به خاطر برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی او در حوزه ادبیات، فرهنگ 

و معارف ما و گروهی نیز به خاطر تصنیف هایی 
که در قالب موسیقی اجرا شده است. این هم 

گفتنی است که ساعد باقری بیشترین نقش را 
در سرود ملی جمهوری اسالمی ایران داشته 

است، چنان که در شورایی که برای تدوین سرود 

ملی ایجاد شده بوده، در نهایت پیش نویس این 
شاعر در متن نهایی در نظر گرفته شده است. در 

واقع ساعد باقری شاعری است شاعرپرور که 
گویا بیش از دغدغه سرودن، دغدغه کار ادبی 

داشته است به خصوص در عرصه رسانه. هم در 

شعر فعال بوده است و هم در ترانه و شاید در این 
دومی بیشتر. ما در این نوشته بیشتر بر کارنامه 
شعری این شاعر نظر داریم و می خواهیم سیر 

تحول شعر او را از دوران جوانی یعنی دهه 60 تا 
سال های اخیر پی بگیریم.
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و هنر فرهنگ 

ساعد باقری
شاعر

س���ایپا  سیس���تم  س���واری  ن���وع  ماش���ین   کارت 
تی���پ SAINA ن���ام مال���ک :محم���د اروج���ی ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   M15/8462033  : موت���ور 
NAS831100H5736383 ش���ماره پ���اك : 74ایران 
711د33 م���دل 1396 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . س
14
05
12
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت سوخت و پاک موتور سیکلت دلتا 
تیپ L 125  مدل 1398  رنگ  آبی   به شماره انتظامی 
763-46197  شماره موتور LC152FMI*FD410117* و 
شماره بدنه 125P***NC5 8911721 مالکیت ملیحه 
اقاجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
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مف
ی 

گه
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برگ سبز موتورسیکلت بهرو مدل 1390 رنگ مشکی 
به ش���ماره موتور CG125NBJA3095973 و شماره 
انتظام���ی  ش���ماره  و   NBJ***125A9011315 بدن���ه 
82395 ای���ران 776 ب���ه مالکی���ت علی فت���اح اندرخ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ک
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مف
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گه
آ

ح
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اینجانب محمد اسماعیل قربانی مالک خودروی 
پژو پارس به ش���ماره شهربانی 913ی89 ایران 
12 و ش���ماره بدنه NAAN01CA8AK471821 و 
ش���ماره موتور 12489125581 به علت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذک���ور را نموده اس���ت لذا چنانچ���ه هر کس 
ادعای���ی در مورد خ���ودروی مذک���ور دارد ظرف 
م���دت 10 روز به دفتر حقوقی س���ازمان فروش 
ش���رکت ای���ران خ���ودرو واق���ع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت، ب���رگ س���بز و کلی���ه م���دارک خ���ودرو س���واری 
پراید صبا  مدل 1379 رنگ س���فید به ش���ماره موتور 
 S1412279631790 و ش���ماره شاسی M13/154597
و ش���ماره انتظام���ی 324 د 38 ایران 42 به مالکیت 
علی اکبر خلیلی مجوم���رزی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
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برگ س���بز خودرو سواری س���ایپا 131SE مدل 1393 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور 5179289 و شماره 
شاسی NAS411100E1057638 شماره انتظامی 994 
ق 34 ای���ران 42 ب���ه مالکیت علی دلی���رزاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو مینی بوس سیس���تم بنز تیپ 508 
/ م���دل 62 رن���گ ک���رم - قرم���ز روغنی ش���ماره موتور : 
076702 و ش���ماره شاسی : 583748 به شماره پاک 
انتظام���ی 27 ای���ران 953 ع 21 ب���ه مالکیت س���لیمان 
قادرش���ایه کد مل���ی 2920288997 مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودروی  کیا 
پیکانتو مدل 2013 رنگ نقره ای به ش���ماره انتظامی 
 G4LADP048831 843ه59 ایران 36  شماره موتور
ب���ه   KNABX512BDT568033 و ش���ماره شاس���ی
مالکیت احمد علی شیخی علی آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ر
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برگ سبز خودرو سواری سمند مدل 1384 رنگ نقره 
ای به ش���ماره موتور 12484052180 و شماره شاسی 
14514872 و شماره انتظامی 449 ل 18 ایران 12 به 
مالکیت نرجس عابدزاده کندوری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
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برگ سبز خودروی سواری وانت سایپا تیپ151 مدل 1398 
 m13/6295524 رنگ س���فید روغنی، بشماره موتور
و شماره شاسیnas451100k4993312 و شماره پاک 
474 ط 34 ای���ران 26 بنام اقای تیمور جوان بش���ماره 
مل���ی 0638300762 مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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آ

اصل برگ س���بز و س���ند خودروی س���واری سیتروئن 
زانتی���ا SX ب���ه ش���ماره انتظام���ی 12 ای���ران 641 ب 
77 ب���ه ش���ماره موتور 00413821 و ش���ماره شاس���ی 
S 1512283121379 متعل���ق به خان���م فریده چرخه 
چی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1385 رنگ سفید 
روغن���ی به ش���ماره موت���ور 11285023003 و ش���ماره 
شاس���ی 12189024 و ش���ماره انتظام���ی 837 ب 61 
ای���ران 81 به مالکیت مهدیقلی زمانی فرادنبه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
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گه
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ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری 
خدمات شهر و فضای س��بز  به صورت حجمی به بخش 

خصوصی اقدام نماید .ت-4/5
از كلیه ش��ركت های واجد ش��رایط دعوت به همكاری 
می گردد . ) رتبه 1الی7( از وزارت كار و رفاه اجتماعی

- مبلغ برآورد :
خدمات شهر : 147/982/667/528 ریال 

فضای سبز : 77/147/876/801 ریال
- مدت پیمان یک سال می باشد .

- دریافت اسناد تجدید مناقصه از تاریخ 1400/06/06 
ای��ران س��تاد  س��ایت  در    1400/06/14 لغای��ت 

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری 
مورخ 1400/06/23 می باشد .

- پیش��نهادات س��اعت 16 م��ورخ 1400/06/24 در 
كمیسیون بازگشایی می گردد .

- ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
- حق داوری برای شهرداری محفوظ است .

- تسلیم ضمانت نامه بانكی به مبلغ : 
خدمات شهر : 14/798/266/753 ریال 

فضای سبز : 7/714/787/680 ریال
دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر 

- در صورتیكه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قرارداد 
خود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری 

ضبط می گردد.
- هزینه آگهی   به عهده برنده تجدید مناقصه  می باشد .
- سایر موارد در اس��ناد تجدید مناقصه  ذكر گردیده 

است .
- جهت كسب اطالعات بیشتر به شماره 52527911-12 

امور قراردادها –امور مالی تماس حاصل فرمایید . 
عباس محرمی - سرپرست شهرداری تربت جام

آگهی تجدید مناقصه شهرداری 
تربت جام- نوبت دوم

ف
/1
40
48
38

 س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار در نظردارد مناقصه عمومی خدمات)اجرای عملیات بارگیری و انتقال 
پسماندهای ش��هری به سایت دفن زباله(به ش��ماره 2000022294834000001 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��نادمناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی 
پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكورودریافت گواهی امضای الكترونیكی 

راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت :ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1400/06/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1400/06/30
زمان بازگشائی پاكت ها:ساعت14روز چهارشنبه تاریخ 1400/06/31

اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقص��ه گزارجهت دریاف��ت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��نادمناقصه و ارئ��ه پاكت های 
تلف��ن:051-44269344 و  ن��واب  خیاب��ان  ،ابت��دای  اسرارش��مالی  رضوی،س��بزوار،خیابان  خراس��ان  ال��ف:آدرس 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس :021-41934

امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزواردفتر ثبت نام:88969737و85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بارگیری 
وانتقال پسماندهای شهری )نوبت اول(

ف
/ 1
40
51
13

آگهی شرکت در جلسه مجمع عمومی 
عادی س�الیانه ش�رکت مس�افربری معراج  

عش�ق آباد  سهامی خاص به شماره ثبت 142
 و شناسه ملی 10840016016

بدینوس��یله از كلی��ه اعض��اء هیئ��ت مدی��ره 
وسهامداران ش��ركت فوق دعوت می شود كه 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 10 

مورخه 1400/06/25 حضور به عمل برساند.
دستور جلسه:

انتخ��اب مدی��ران – انتخاب ب��ازرس – انتخاب 
روزنامه كثیراالنتشار- تصویب ترازنامه

محل تشكیل جلسه :
خراس��ان جنوبی – طبس- عش��ق اباد – شركت 

مسافربری معراج عشق آباد
ف دعوت كننده هیات مدیره

14
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 بدینوس��یله از كلیه س��هامداران محترم دعوت 
میگ��ردد تا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده صاحبان سهام شركت صنایع پروفیل 
سیناشرق ) س��هامی خاص ( برای سال منتهی به 
1399/12/31 كه رأس س��اعت 14 روز س��ه شنبه  
م��ورخ 1400/06/30 در مح��ل ش��ركت واق��ع در 
بلوار فردوسی – خیابان ثمانه 1 – پالک 51 تشكیل 

میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1.استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس 
قانونی شركت در خصوص عملكرد سال منتهی به 

1399/12/30
2.بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان 

شركت برای سال منتهی به 1399/12/30
3.انتخ��اب بازرس قانونی ش��ركت و بازرس علی 

البدل برای سال منتهی به 1400/12/29
 هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
صنایع پروفیل سینا شرق )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 16145 و شناسه ملی 
10380317589
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فراخوان جذب سرمایه گذار

شركت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

شرکت ساختمانی بتن و ماشین
 قدس رضوی

عملی�ات اجرایی س�اخت مجتمع اقامت�ی و فرهنگی  پروژه متعل�ق به خود واقع 
در ش�هر نشتارود به مساحت  15390مترمربع  )باطول 97/60 متر بر حریم دریای 
خ�زر( را در قالب مش�ارکت مدنی به س�رمایه گذار واجد ش�رایط واگذار نماید. 

ضمنًا پیشنهادات خرید زمین نیز قابل بررسی است.
لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ1400/06/17  نسبت به ارائه درخواست 
و رزومه  خود به آدرس ذیل اقدام فرمایند.مش�هد- چهارراه خیام ابتدای بلوار 

آیت ا     هلل دستغیب پالک 724
تلفن تماس :   1451 -3101051         

ف
14
05
12
2

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

مزایده ) فروش ( ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین
ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به فروش تعدادی از 
ماش�ین آالت س�نگین و نیمه س�نگین مازاد بر نیاز خود  از طری�ق مزایده عمومی 

کتبی اقدام نماید.
 ل�ذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی عالقمن�د به خرید  دعوت می ش�ود جهت کس�ب اطالعات و 

دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1400/06/18به سایت www.omqo.com  مراجعه نمایند .
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 
می باشد که به آدرس مشهد - خیابان دانشگاه -  بعد از خیابان کفایی پالک 439- دبیرخانه  شرکت 

باید تحویل گردد .
پیشنهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اسناد از سایت با شماره 38422669 واحد بازاریابی و 
تدارکات شرکت تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود.

 جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول شركت تعاونی 
ناشران و كتابفروشان قم راس ساعت    15/45   روز   
یكش��نبه  مورخ   1400,7,18در محل سالن اجتماعات 
مجتمع ناش��ران واقع در خیابان معلم با رعایت كامل 
پروتكل های بهداش��تی تش��كیل می گردد. از كلیه 
اعضاء دعوت می ش��ود در روز و ساعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهم رسانند و یا در صورت عدم امكان 
حض��ور، وكیل خ��ود را كتبًا معرف��ی نمایند. توضیح 
اینكه هر عضو می تواند به نمایندگی سه عضو اعمال 

نمایندگی یا وكالت نماید.
دستور جلسه :

1 - طرح و تصویب صورتهای مالی سال 99 شركت پس 
از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 

2 -  طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیات مدیره 
برای سال جاری

3 - تعیین خط مشی آینده شركت
4 - تصویب افزایش  سرمایه

5 - تعیین حسابرس شركت جهت سال مالی 1400
6 -  انتخاب روزنامه جهت درج آگهی دعوت مجمع عمومی

7 - انتخاب هیات مدیره و بازرسان شركت تعاونی
 داوطلبان تص��دی هیات مدیره و بازرس��ی كه دارای 
ش��رایط الزم می باشند، می بایس��ت حداكثر تا تاریخ 
1400/6/20 با تكمیل فرم و ارائه مدارک الزم به دفتر 

شركت تعاونی مراجعه نمایند.
علی حاجی تقی- رئیس هیات مدیره

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی نوبت اول

 شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان قم
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آمریکا روی 
شرق آسیا و 
کشورهای 

حاشیه اقیانوس 
آرام تمرکز 
خواهد کرد

الیاس فرحات در 
خصوص اولویت 

آمریکا پس از خروج 
از افغانستان گفت: 

آمریکا در دوره آتی 
بیشتر روی شرق 
آسیا و کشورهای 

حاشیه اقیانوس 
آرام تمرکز خواهد 

کرد و احتمااًل 
سیاست هایش در 

عراق تغییر خواهد 
کرد و از سوریه نیز 

خارج خواهد شد. در 
ارتباط با یمن هم به 

نظر نمی رسد 
بایدن  قصد ادامه 

جنگ در این کشور را 
داشته باشد.

در حاشیه

تعامل با 
طالبان؟ آری
به رسمیت 
شناختن؟ 

بماند!

به گزارش الجزیره، 
جوزپ بورل مسئول 

سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز 

جمعه درباره مسئله 
افغانستان گفت: 

اتحادیه اروپا باید با 
طالبان در افغانستان 
تعامل کند اما این به 

معنای به رسمیت 
شناخته شدن آن ها 

نیست.
بورل افزود: ما طالبان را 
براساس تعهد تشکیل 

یک دولت فراگیر و 
همچنین عدم میزبانی 
از تروریست ها قضاوت 

خواهیم کرد. 
مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا 
در ادامه اضافه کرد، 
ما تصمیم گرفته ایم 

به طور مشترک و 
جمعی در زمینه ارتباط 

با طالبان از جمله 
بازگرداندن نمایندگی 

دیپلماتیک کشورهای 
اروپایی در افغانستان، 

اگر شرایط امنیتی اجازه 
دهد، کار کنیم.

دیدگاهدیدگاه

ــوان با ادبیات  ◾  آیــا می ت
دولت- ملت در خصوص آینده 
سیاسی افغانستان صحبت 

کرد؟
ــگــاهــی گـــــذرا به  ــاه: ن ــنـ ــق پـ حـ
تاریخچه دولــت  - ملت سازی 
نشان می دهد مفاهیمی از این دست عمدتاً با 
استواری بر پایه ادبیات غرب  که خود برآمده از تجربه   
دولت سازی و ملت سازی در اروپا و تکرار و تعمیم آن 
در سرزمین های جدید مثل آمریکا، کانادا، استرالیا 
و ... بوده شکل بگیرد. اما مفاهیمی از این دست 
با تجربه  کشورهای با قدمت تمدنی بیشتر نظیر 
ایران، یونان، هند، چین و افغانستان لزوماً همخوانی 
نــدارد. بنابراین تعمیم و بررسی ایــن مفاهیم در 
مورد  کشورهایی همچون ایران یا افغانستان  باید 
با احتیاط و تحفظ کافی صورت گیرد. به هر حال 
حتی در افغانستان قدمت تمدنی فرهنگی بسیار 
فراتر از این هاست و فرایندهای تکمیل هویت های 
جمعی که لزوماً ملت سازی نبوده به ما اجازه تحلیل 

و تفسیر بر مبنای ادبیات جدید، نخواهد داد.
به طور کلی عنصر ملت درواقع یک عنصر ذهنی 
است که برآمده از عناصر خودآگاهی جمعی است 
که در قالب باور به وجود زیستگاه های گروهی در 
قالب ملت شکل می گیرد. البته ما بــرای ملت و 
دولت عناصر عینی هم قائل هستیم و حتماً دولت 
با عنصر سرزمین، جمعیت، حاکمیت و این موارد 
گره می خورد، اما درواقع عنصر دولت ملت عمدتاً 
بر مبنای آن خودآگاهی است که درواقع در آن باور 
به اینکه یک گروه جمعیتی به یک نقطه  سرزمین 
خاصی تعلق دارنـــد، خاستگاه مشترکی دارنــد، 
خاطرات واحدی دارنــد، اسطوره ها و قهرمان های 
مشترک دارنــد، دردها و رنج های واحد و شادی ها 
ــد و درواقــع  و الگوهای همرنگ شبیه به هم دارن
این مــوارد یک ملت را شکل می دهد. در سطوح 
پایین تر آن ما هویت هایی مثل هویت های قومی 
را داریــم که ممکن است به هویت ملی ارتقا پیدا 
بکند و ممکن است حتی به دالیــل سیاسی این 
امر محقق نشود؛ ولی درواقــع در همه  این موارد، 
آن عنصر ذهنی که باور به تاریخ در گذشته  و آینده 
است،  مشترک است. پس همان طور که گفته شد 
این موارد در کنار عنصر سرزمین و زبان که می تواند 
این گذشته را به حال و آینده پیوند بدهد، بسیار 
تعیین کننده خواهند بود و ما باید تمام این ها را 

مدنظر قرار بدهیم.

چرا در افغانستان مفاهیمی نظیر دولت- ملت،  ◾
دولت ملی، پرچم واحد گسترش نیافته است؟

عصمت اللهی: در رابطه با تحوالت افغانستان یکی 
از مواردی که به عنوان علل و عوامل این بحران ها و 
این جابه جا شدن قدرت ها و سناریوهای مختلفی 
که در دستورکار قــرار می گیرد، نبود یک حرکت 
بر مبنای nation-state یا دولــت- ملت است. 
دلیلش هم این است که  متأسفانه از زمان امیر 
عبدالرحمن خــان کــه بــا بریتانیایی های آن روز 
تعامل کرد، یک حرکت نخبه گرایی یا قدرت  محور 
بر مبنای حمایت های بیرونی و یک وابستگی  
سیاسی در جامعه افغانستان شکل گرفت و تا 
امــروز ادامــه داشته و متأسفانه عمالً به فرهنگ 
سیاسی کشور تبدیل شده است. فرهنگ وابستگی 
نخبگان به خارج یکی از معضالت جدی جامعه 
افغانستان اســت و امـــروز  شاهد آن هستیم که 
تحوالت افغانستان بیش از آنکه مربوط به داخل 
باشد، براساس راهبردهای کالن استعمارگران، 

غربی ها و آمریکا شکل می گیرد. 

ــه نـــام  ــ ــزی ب ــیـ ــوی مـــبـــلـــغ: چـ ــوســ مــ
مــلــت خــواهــی و دولــــت ســــازی در 
افغانستان صــورت نگرفته و وجود 
ــت؛ علت عـــدم شکل گیری دولــت  نــداشــتــه اسـ
-ملت نیز این است که در کشوری مثل جمهوری 
اسالمی ایــران شهروند درجــه 1 و شهروند درجه 
2 تعریف نشده است و همه  شهروندان از همه  
اقوام و از همه  مذاهب، با هم برابر هستند. توزیع 
امکانات بین آن ها نیز عادالنه است. نگاه دولت 
نگاه نخبه محور است؛ یعنی درواقع هر کسی که 
توانمندی و لیاقت داشته باشد، فارغ از مسائل 
قومی و نژادی و منطقه ای اش می تواند پیشرفت 
کند مثالً به تازگی انتصاب یک فرد اهل تسنن به 
یک مقام عالی رتبه  نظامی ایران را شاهد بودیم. ولی 
در افغانستان این طور نیست؛ یعنی در 250سال 
اخیر که پشتون ها بر افغانستان حاکم بودند، 
نگاهشان این بــوده که پشتون ها الزاماً باید قوم 
قالب و قوم حاکم باشند و بقیه  اقوام به عنوان اقوام 
درجه 2 در خدمت قوم پشتون باشند. این باعث 
شده که متأسفانه فضای قومی در افغانستان به 
شدت ملتهب و پررنگ بشود و اصال تقسیم بندی 
آن ها هم در مشارکت های سیاسی یا امتیازگیری ها 
قومی باشد. ما اصالً در افغانستان مسئله  مذهبی 
به آن صورت که در عراق و پاکستان شاهدیم نداریم، 
بلکه بزرگ ترین مشکل افغانستان، مشکل قومی 
است و این اقوام هستند که با همدیگر نزاع دارند و 
سعی دارند امتیاز بیشتری در ساختار حکومت و 

در مشارکت سیاسی بگیرند.
حــق پــنــاه: حــکــمــرانــان افغانستان عــمــالً تالش 
نکردند تکثر قومی، مذهبی و زبانی این سرزمین 
را به رسمیت بشناسند و به همین دلیل اعمال 
سیاست بر مبنای هژمونی پشتون ها، یک سیاست 
شکست خورده است که مقاومت دیگر اقوام را در 
پی داشته و به فرایند ناقص دولت سازی کمک کرده 
است؛ فرایند ناقصی که ملت سازی را هم عقیم و 
ابتر گذاشته است. البته مسائلی مثل مداخالت 
خارجی را باید در جای خودش حتماً مدنظر قرار 
داد که مسلماً نقش منفی در این رابطه ایفا می کند. 
عالوه بر این ها عناصر ژئوپلتیکی و جغرافیا و انزوا 
و بسته بودن این سرزمین هم مزید بر علت شد؛ 
یعنی اوالً خــود افغانستان به گونه ای اســت که 
ارتباط بین اعضایش را بسیار دشــوار می کند و 
همین طور ارتباط افغانستان با خارج از مرزها و 
 تأثیراتی که می تواند بگیرد نیز در نوع خودش کار 
را دشــوارتــر می کند. درمجموع تمام ایــن عوامل 
دست به دست هم داده که هم ملت سازی و هم 
دولت سازی، هر دو فرایند ناقصی را طی کنند و بر 
همدیگر اثر گذارند و ضعف دولت سازی، ضعف 
ملت سازی را بازتولید کند و برعکس این ها باعث 
شد افغانستان به منطقه آسیب پذیری تبدیل شود 
که مداخله پذیری اش از عنصر خارجی بسیار باالتر 
برود و آن هم به  نوبه  خود روند چرخش در یک دور 

باطل را تشدید کرده است.

یکی از مسیرهای تقویت هویت ملی که منتج  ◾
به ملی گرایی و تشکیل ملت می شود مقاومت و 
ایستادگی در برابر تجاوز خارجی است اما افغانستان 
با اینکه در طول تاریخ چندین بار شاهد این اتفاق بوده 
است از این فرصت برای ملت سازی بهره ای نبرده 

است دلیل این امر چه بوده است؟
ــه  مـــلـــت ســـازی و  ــاه: مــقــول ــنـ ــق پـ حـ
دولت سازی یک امر درون  زادی است 
و مداخله ها یک امر تبعی هستند که 
بعضاً می تواند نقش مثبت یا احیاناً منفی ایفا کند؛ 
در موارد مشابه که در بسیاری از کشورها مشاهده 
می شود، عموماً خارجی ستیزی و بیگانه ستیزی به 
تقویت هویت های ملی کمک می کند؛ یعنی اصوالً 
هویت یعنی برداشت من از خود در برابر دیگری. اما 
در افغانستان این امر رخ نداد؛ یعنی با وجود اینکه 
سه بار مردمان این کشور به  گونه ای موفق مقابل 
دشمن خارجی ایستادند و آن ها را شکست دادند؛ 
یعنی انگلیس ها را در قرن نوزدهم، روس هــا را در 
قرن بیستم و آمریکایی ها را در قرن بیست و یکم، 
اما هیچ کدام منتج به شکل گیری  آگاهی سیاسی و 
ایجاد هویت ملی و برداشت واحد در بین افغان ها 
نشد. درواقــع نیرومندی عنصر مذهب، تعارض 
آن با بنیان های مدرنیته که به شکلی از خارج وارد 
می شد و سایر عواملی که ذکر شد، موجب  شد 
حتی این خارجی ستیزی و مقاومت در برابر بیگانه 
ً به گونه ای جزیره ای عمل کند؛ یعنی در همه  این  عمال
دوره ها می بینیم که این مقاومت ها جداگانه انجام 
شده و هویت افغان شکل نگرفت. درواقع حتی در 
مورد اصول و بنیان های اولیه همچون پرچم، اجماع 
و اشتراک نظر وجود ندارد و شاهد هستیم رنگ و 
ترکیب پرچم افغانستان از قرن نوزدهم به این طرف 

چندین بار تغییر کرده است. 
عصمت اللهی: افغانستان کشوری 
با تنوع قومی و فرهنگی اســت اما 
برخالف کشورهایی نظیر ایران و ترکیه  
که این تنوع فرهنگی حول کشور ملت یا ناسیونالیزم 
و نخبگانی تعریف شده، هیچ وقت در افغانستان 
وجود نداشته است منتها فرق هایی وجود دارد؛ مثالً 
در افغانستان هیچ وقت رهبری واحدی نداشتیم و 
نخواستند که یک رهبری واحد شکل بگیرد. ما در 
افغانستان فرهنگ واحد سیاسی نداریم. فرهنگ 
سیاسی ما فرهنگ وابستگی است. فرهنگ قومی 
در افغانستان توسط کشورهای خارجی برجسته 
شد. فرهنگ ایل و تبار و زبان و مذهب برجسته شد. 
کالً ما در این ها رد پای استعمار را می بینیم که این ها 
برجسته می شوند و ما نبود مؤلفه های کشور- ملت 
را در افغانستان داریم. آمریکایی ها  در افغانستان 
برای توزیع قدرت آمدند چهار قوم را برجسته کردند 
تا توزیع قدرت براساس سهمیه  این چهار قوم باشد 
و به این ترتیب افغانستان را وارد نزاع ها و تقابل های 
قومی کردند. این برجسته کردن، پیامدهای بسیار 
نــاگــواری داشــت و تا امـــروز ایــن اقـــوام نتوانستند 
یکدیگر را تأیید کنند. جامعه  افغانستان جامعه  
مسلمان و غیور به وطن است؛ اما یکی از عوامل 

بحران و مشکالت افغانستان، فرهنگ وابستگی 
در بین نخبگان افغانستان بود.

موسوی مبلغ: اتفاقی که در کنفرانس بـُـن اول 
درســال 2001 افتاد این بود که آمریکایی ها و ناتو 
هم به جای روندی که منجر به ملت سازی شود بر 
وضعیت تقسیم بندی قدرت براساس اقوام تأکید 
کردند. این مسئله برای پشتون ها غیرقابل قبول 
بود که مثالً فرض کنید به جای اینکه 80 درصد یا 
90 درصد قدرت در اختیار آن ها باشد، متناسب 
با جمعیتشان 40 درصــد در قــدرت سهم داشته 
باشند و مابقی تقسیم بشود؛ مثالً تاجیک ها 
25 یا 30 درصد سهم ، هزاره ها 20 یا 25 درصد و 
ازبک ها 8یا 10 درصد در قدرت سهم داشته باشند. 
درنتیجه یک پروسه ای آغاز شد برای اینکه قدرت 

دوباره در اختیار پشتون ها قرار بگیرد.
حق پناه: استمرار این بحران، طوالنی شدن آن، 
شدت آن، فراگیری آن و چندالیه بودنش نشان 
می دهد این عارضه ای تک بُعدی نیست؛ یعنی 
یک علت ندارد و یک دلیل سبب رنج افغانستان 
و مردم آن نیست. متأسفانه مجموعه ای از عوامل 
دست به دست هم داده که ما  اکنون شاهد هستیم 
افغانستان دچار یک نوع بحران استثنایی است 
و درواقـــع اینکه عامل خارجی عامل اصلی این 
بحران هست یا عامل داخــل، شبیه آن داستان 
مــرغ و تخم مرغ اســت که بگوییم کــدام مقدم بر 
دیگری است. به نظر من عوامل داخلی درنهایت 
تعیین کننده هستند. عنصر خارجی نمی تواند 
تعیین کننده باشد. با تمامِ تالش متغیر خارجی و 
حمایت های بین المللی، صدها میلیارد دالر هزینه، 
مداخله نظامی و غیره هیچ کدام نتوانست معضل 
نبود انسجام داخلی افغانستان را در سال های 
2002 تا 2021 حل کند و درنهایت دوبـــاره همان 
گسست های داخلی به شکل دیگری فعال و متراکم 

شد و بحران ها....

خب به ایــن ترتیب کلید خــروج از بحران برای  ◾
افغانستان چیست؟ این گونه که همه شما تحلیل 
کردید با شرایط فعلی در آینده نیز در به همان پاشنه 

خواهد چرخید و چرخه باطل ادامه خواهد داشت؟
موسوی مبلغ: در شرایط کنونی برای خروج از بحران 
باید دو ویژگی برجسته شود؛ یکی از این ویژگی ها 
این است که اقــوام واقعاً در حکومت همه شمول 
در تصمیم گیری نقش داشته باشند، نه اینکه 
حضورشان حضور سمبلیک باشد و مثالً چهار تا 
معامله گرشان به عنوان سمبل در ترکیب قرار بگیرند 
و حضورشان یک حضور واقعی نباشد.  دیگر 
ویژگی این است که ساختار هم  ساختاری باشد 
که آرای مردم و نظر مردم را منعکس بکند تا جامعه  
جهانی هم نسبت به این اقبالی نشان بدهد؛ زیرا 
اگر جامعه  جهانی همکاری نکند و دولت بعدی 
را به رسمیت نشناسد، افغانستان با چالش های 
بسیار متعددی به ویژه در حوزه  اقتصادی مواجه 

خواهد بود.
عصمت اللهی: تا زمانی که مــردم افغانستان به 
این نتیجه نرسند که دست استعمار را قطع کنند 
و در جغرافیایی به نام افغانستان همه یک ملت و 
یک فرهنگ واحد بشوند و زیر پرچم سیاه و سبز 
و قرمز افغانستان که سال ها به عنوان سمبل ملی 
افغانستان در دوره های مختلف بوده جمع شوند، 

افغانستان به آرامش نخواهد رسید.
حق پناه: معتقدم مداخله خارجی در افغانستان 
ادامه خواهد داشت، منتها از شکلی به شکل دیگر 
تغییر شکل خواهد داد. اکنون آمریکا به ظاهر 
عقب نشسته، اما شکل های دیگری از مداخالتش 
پابرجا خواهد بود؛ حتی عدم مداخله  در مسائل 
افغانستان هــم به نوعی مداخله و تأثیرگذاری 
حساب می شود. به طور کلی نباید انتظار داشته 
باشیم مسائل افغانستان به این سرعت حل و 

فصل بشود.

نشست مجازی بررسی تحوالت همسایه شرقی با تأکید بر مفهوم دولت - ملت  به همت روزنامه قدس برگزار شد

»هویت ملی« پازل گمشده آینده سیاسی افغانستان
نیم نگاه

 پیش بینی دکترمحمد سید احمد 
از پروژه آمریکا در همسایه شرقی

استفاده از اهرم افغانستان 
برای تهدید منافع روسیه و ایران 
جواد فراهانی    ازدکتر محمد سید احمد 
تحلیلگر مصری مسائل بین الملل در خصوص 
سیاست ها و اولویت های آمریکا در قبال آینده 
ــه پاسخ  افغانستان پــرســیــده ایــم کــه در ادامـ
ایشان را می خوانید: برنامه های آمریکا در 
افغانستان پایان نیافته و خــروج از آن فقط 
یک تغییر تاکتیک است. آمریکا نمی تواند به 
پروژه راهبردی خود در افغانستان پایان دهد و 
آنچه روی داده جزئی از برنامه های جدید آن 
علیه رقبای روسی و چینی و همچنین ایرانی 
است که هیچ زمان مقابل آن سرخم نکرده و 
تهدیدی برای منافع آن در خارومیانه به شمار 
مــی رود. خــروج آمریکا از افغانستان با توافق 
انــجــام شــده و چــه بسا ســقــوط همه مناطق 
افغانستان به دست طالبان بدون مقاومت و 
باقی ماندن تسلیحات آمریکایی در افغانستان 
تأکید می کند که آمریکا برای آینده این کشور 
برنامه ویژه دارد؛ به ویژه آنکه جاللی که نامزد 
اصلی ریاست دولت آتی است از دهه ها پیش 
تابعیت آمریکایی دارد و طالبان نیز مواضع 
ــان و کار  معتدل تــری در خصوص آمــوزش زن
آن ها اتخاذ کرده است. همه این موارد تأیید 
می کند آمریکا می خواهد از موقعیت جاری در 
افغانستان برای تهدید منافع روسیه و ایران 

استفاده کند.
در پاسخ به این پرسش که اولویت آمریکا پس 
از اتمام مسئله خــروج از افغانستان ، کدام 
یک از پرونده های منطقه از جمله خــروج از 
عراق، تشکیل دولت در لبنان، بحران سوریه 
و یا جنگ یمن خواهد بــود باید بگویم تمام 
ــرای آمریکا اولــویــت اســت؛  ایــن موضوعات ب
به گونه ای که عــراق همچنان یکی از اهــداف 
راهبردی آمریکا باقی خواهد ماند و هرچند 
ممکن اســت بــه مانند افغانستان نیروهای 
خــود را از آنــجــا خـــارج کــنــد، امــا بــه طــور قطع 
گروهی را برای حفاظت از منافع خود در این 
منطقه حساس و مهم مأمور خواهد کرد. در 
لبنان نیز، حزب هللا که مهم ترین تهدید علیه 
دشمن صهیونیستی و عامل تأثیرگذار در 
تحوالت این کشور است، یکی از دغدغه های 
آمریکاست امــا در همین حین اولــویــت آن 
نیست. توافق هسته ای با ایــران از اهمیت 
بــاالیــی در راهــبــرد آمریکا بــرخــوردار اســت و 
تأخیر در حل و فصل آن سبب پیشرفت های 
روزافزون ایران است؛ بنابراین یکی از مهم ترین 

اولویت های آمریکاست. 
جنگ یمن هم یکی از باتالق هایی اســت که 
آمریکا و متحدان او گرفتار آن شده و به نظر 
من گریزی از پایان یافتن آن وجود ندارد. اما در 
ارتباط با سوریه، باوجود کورسوهای امیدی که 
آمریکا آنجا دارد اما پس از شکست گروه های 
تحت حمایتش، تمایل دارد از آنجا خارج شود. 
بنابراین اگر بخواهیم اولویت های آمریکا در 
دوره پیش رو را مرتب کنیم، توافق هسته ای 
نخستین اولویت خواهد بود و پس از آن خروج 
از عــراق، ســوریــه، جنگ یمن ومسئله لبنان 

قرار می گیرد.
امــا در خصوص آینده سیاسی افغانستان، 
به نظر من دولــت آتی افغانستان یک دولت 
اســالمــی بــه سبک آمــریــکــایــی خــواهــد بــود و 
این چیزی است که از نوع گفتمان سیاسی و 
رسانه ای طالبان تا این لحظه برداشت می شود. 
البته باید گفت مواضع روسیه وچین نیز با 
استقبال از طالبان پیام مهمی را برای آمریکا 
دارد و آن اینکه اجازه نمی دهند تا میدان برای 
آن باز باشد و بر طالبان سیطره کامل داشته 
باشد. کشورهای همسایه با افغانستان هم 
سعی می کنند بــا طــالــبــان درگــیــری نداشته 
باشند تا امنیت ملی آن هــا توسط تروریسم 

تهدید نشود.
آینده منطقه از منظر تحوالت امنیتی نیز تا 
حد باالیی مه آلــود اســت؛ زیــرا ممکن است 
ــاوجــود تأکید طــالــبــان بــر قطع رابــطــه خود  ب
ــاز احیا  ــن گـــروه تــروریــســتــی ب بــا الــقــاعــده، ای
شود و عالوه براین داعش نیز در افغانستان 
فعالیت های تروریستی خود را تشدید کند 
که در ایــن صــورت منطقه همچنان آبستن 
تحوالت داغی خواهد بود و ثبات و آرامشی 
بــرای آن در آینده نزدیک نمی تــوان متصور 

شد. 
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چشم انداز تحوالت منطقه پس از خروج  آمریکا از افغانستان
فراهانی  روز سه شنبه ایاالت متحده آمریکا اعالم 
کرد آخرین نظامی این کشور از افغانستان خارج شده 
و کنترل فرودگاه کابل و دیگر مناطق افغانستان را در 

اختیار طالبان قرار داده است.
 الیاس فرحات تحلیلگر نظامی و سیاسی لبنانی در 
گفت وگو با قــدس در ارتباط با موضوع خــروج کامل 

آمریکا از افغانستان و برنامه ها و سیاست های آتی آن 
در قبال این کشور، این گونه توضیح داد: خروج آمریکا 
از افغانستان براساس توافق آن با طالبان پس از انجام 

بیش از پنج سال مذاکره در دوحه صورت گرفت. 
آمــریــکــا بــه دنــبــال مــقــاومــت نظامی از افغانستان 
خــارج نشده، بلکه در پی توافقی که داشته، ارتش 

افغانستان را رهــا کــرد و روی طالبان متمرکز شد. 
واشنگتن اعــالم کــرد زرادخــانــه بزرگی از تسلیحات 
و مهمات و نیز بــالــگــردهــای پیشرفته، تــانــک هــا و 
جــنــگــنــده هــا را در افــغــانــســتــان جــاگــذاشــتــه اســت، 
وزارت خارجه روسیه هم اعــالم کــرد طالبان توسط 
کشورهای عربی خلیج فارس تأمین مالی می شود؛ 

بنابراین و با توجه به ایــن مقدمه، این گونه تداعی 
می شود طالبان خود را برای به دست گرفتن قدرت و 
تشکیل دولت آماده کرده تا سیاست هایی خصمانه 
را علیه منافع روســیــه در آســیــای میانه و بــه ویــژه 
 کشورهای همسایه تاجیکستان و ازبکستان اجرایی

کند.

میز گرد
ویژه  افغانستان

  سیداحمد موسوی     تحوالت افغانستان در 
هفته های اخیر و سقوط پیاپی ولسوالی ها همزمان 

با روند خروج سربازان آمریکایی و ناتو از منطقه و 
پیشروی طالبان به گونه ای بود که نه فقط شگفتی 
تحلیلگران در سراسر کشورهای جهان را به همراه 

داشت، بلکه حتی رهبران طالبان نیز از آن ابراز شگفتی 
کرده بودند.

 جدا از موضوع تسلط دوباره طالبان بر افغانستان که 
این روزها توسط کارشناسان برای آن تحلیل های 
متفاوتی ارائه می گردد، چرایی تکرار این چرخه و 

دست به دست شدن قدرت در افغانستان و مهم تر از 
آن آینده صلح در افغانستان کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
 موضوعی که ما در نشست مجازی تحت عنوان 

»افغانستان؛ دیروز، امروز، فردا« با حضور دکتر محمد 

هاشم عصمت اللهی تحلیلگر مسائل بین المللی از 
کشور افغانستان، سید احمد موسوی مبلغ، رئیس 

خبرگزاری اطلس افغانستان و دکتر جعفر حق پناه 
استادیار مدعو مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران و 

مدیر میز مطالعات افغانستان به آن پرداخته ایم. 



سینوفارم درجه 
دو نداریم
شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و 
دارو در یک برنامه 
تلویزیونی درباره 
ادعای بی کیفیتی 
واکسن سینوفارم 
گفت: اصاًل این 
طور نیست که 
سینوفارم درجه 
دو داشته باشیم. 
تمام سینوفارمی 
که گرفتیم از منبع 
پکن بوده است. البته 
پرونده سینوفارم 
ووهان در حال 
بررسی است و 
باید نظرات دقیق 
کارشناسی آن 
مطرح شود. اینکه 
به دروغ به مردم این 
مباحث را بگویند و 
ترس ایجاد کنند، 
غیر اخالقی است.

اعــظــم طــیــرانــی   مــرکــز 
ــژوهــشــی »بـــتـــا« از انــتــشــار  پ
ــیــت و  ــوی ــزار ت ــ ــیــش از 25 هـ  ب
20 هـــــزار مــطــلــب در فــضــای 
مجازی در خصوص مشکالت 
مــربــوط بــه دارو و داروخــانــه هــا 

خبر داده است.
ایــن موضوع به سامانه ای برمی گردد که مدتی 
اســت جایگزین دفــتــرچــه هــای کــاغــذی قدیمی 
شــده اســت. موضوعی که در ابتدا بسیار خوب 
و در راستای کاهش زحمت بیمه شدگان به نظر 
مــی رســد، امــا واقعیت ایــن اســت که بسیاری از 
کاربران از قطعی گاه و بیگاه این سامانه شاکی اند. 
ــرکــل درمـــان هـــای  دکــتــر شـــهـــرام غـــفـــاری؛ مــدی
غیرمستقیم ســازمــان تأمین اجتماعی با ما از 
چرایی مشکالت نسخه نویسی الکترونیک که این 

روزها مردم با آن مواجه اند گفته است.

بسیاری از بیماران از قطعی سامانه  ◾
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تأمین 

اجتماعی گالیه مندند؛ دلیل این قطعی چیست؟
نسخه نویسی الکترونیک در بیشتر مواقع بدون 
مشکل انجام می شود و اگر به هر دلیلی پزشک 
با قطع سیستم مواجه شد می تواند نسخه را در 
سربرگ مطب خود همراه با کُد ملی بیمار بنویسد 
و بیمار با همان نسخه دستنویس به داروخانه 
و یا مراکز پاراکلینیک مراجعه و خدمات دارو 
و یا پاراکلینیک را طبق تعرفه تأمین اجتماعی 
دریافت کند. اما هنگامی که پزشک نسخه بیمار 
را وارد سیستم می کند و نسخه کــاغــذی را به 
بیمار نمی دهد ممکن است بیمار در داروخانه 
و یا آزمایشگاه با مشکل مواجه شود که دالیل 
مختلفی دارد. از جمله اینکه طی فاصله ای که 

بیمار از مطب پزشک به داروخانه و یا پاراکلینیک 
مراجعه می کند سامانه قطع شــود کــه در این 
صــورت چـــاره ای نیست جز اینکه بیمار منتظر 
وصل سامانه بماند. فقط باید گزارش داده شود 
طی 24 ساعت چند بار سامانه قطع می شود و 
اینکه آیــا ایــن قطعی سامانه مربوط به سازمان 
تأمین اجتماعی اســت یا مربوط به قطع بــرق و 

اینترنت منطقه است. 

همان طور که گفتید بخشی از قطعی ها مربوط  ◾
به سامانه های تأمین اجتماعی است. در مورد این 

بخش از قطعی ها چه باید کرد؟ 
بله، بخشی از قطعی مربوط به سامانه های تأمین 
اجتماعی اســت به طــوری که از 18 تا 25 مــرداد 

سامانه های مــا دچـــار کندی شدند و بـــرای رفع 
این مشکل سرورها را بــه روز و دیتاها را جابه جا 
کردیم؛ درنتیجه از 31 مرداد قطعی ها به حداقل 
رســیــده بــه طــوری کــه در یــک هفته اخیر سامانه 
تأمین اجتماعی 25 ثانیه و سامانه تیتک وزارت 
بهداشت حــدود 15 دقیقه قطع بــوده اســت که 
بخش عمده ای از معطلی بیماران در داروخانه ها از 
31 مرداد تا کنون مربوط به همان 15 دقیقه قطعی 

سامانه تیتک بوده است. 
با ایــن حــال قطعی سامانه چه مربوط به تأمین 
اجتماعی باشد، چه سامانه تیتک وزارت بهداشت 
و چه مربوط به قطع اینترنت یا بــرق داروخــانــه 
بیماران، همه این ها را به حساب تأمین اجتماعی 
مــی گــذارنــد. در حــالــی کــه وقــتــی پــزشــک نسخه 
الکترونیک می نویسد کافی است داروخانه آن 
را رؤیت کند و هیچ فرایند اضافه ای روی آن انجام 
نــمــی شــود. بخش عــمــده ای از کــنــدی یــا قطعی 
سیستم داروخانه ها مربوط به اینترنت و یا برق 
آن هاست و ارتباطی با سامانه تأمین اجتماعی و یا 

حتی سامانه تیتک وزارت بهداشت ندارد. 
ــاس بـــررســـی هـــای انـــجـــام شـــده پیچیدن  ــراسـ بـ
ــه هــا در  ــرای داروخــان نسخه های الکترونیک بـ
مقایسه با نسخه های کاغذی به مراتب ساده تر 
است و چون نیازی به مکانیزه کردن در داروخانه ها 

ندارند زمان کمتری صرف آن می شود. 

با نسخه نویسی الکترونیک بیماران عالوه  ◾
بر اینکه در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی دچار 

معطلی می شوند با بیمه های تکمیلی نیز دچار 
مشکل شده اند، به طوری که در صورتی که نسخه 
الکترونیک نوشته شده باشد بیمار باید دوباره به 

پزشک مراجعه کند و از وی بخواهد نسخه کاغذی 
بنویسد، در این گونه موارد چه باید کرد؟

بر اساس مصوبه شورای عالی فناوری که در زمان 
دولــت دوازدهـــم ابــالغ شــده و طی توافقی که در 
نشست مشترک با مدیر عامل شورای بیمه مرکزی 
داشتیم قرار بود این موضوع پیگیری شود. برخی 
از شرکت های بیمه گر بیمه تکمیلی با بیمه شدگان 
همکاری و نسخه های الکترونیک را رؤیت می کنند 
و تعهدات خود را انجام می دهند، اما واقعیت این 
است برخی از شرکت ها با بیمه شدگان همکاری 
نمی کنند و بیماران باید از پزشک درخواست کنند 
سرنسخه کاغذی بدهد و یا از داروخانه ها و مراکز 
پاراکلینیکی بخواهند از نسخه الکترونیک پرینت 
بگیرند و به آن مُهر بزنند. قبول داریم در بسیاری از 
مواقع بیماران با مشکل روبه رو می شوند؛ همکاران 
پزشک و داروخانه ها باید با بیماران همکاری کنند 
و مدرک مورد نیاز را برای ارائه به بیمه های تکمیلی 

به بیماران بدهند. 

برای مشکالتی که بیماران در داروخانه ها با آن  ◾
روبه رو می شوند چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟ 

به ویژه آن بخشی که بیمار ناچار می شود دارو را 
به صورت آزاد تهیه کند!

ایــن یــک تخلف محض و مانند ایــن اســت کــه در 
گذشته داروخــانــه ای از روی دفترچه بیمار بــرای او 
نسخه می پیچید اما دارو را آزاد حساب می کرد. 
بنابراین اگــر داروخــانــه ای تخلفی به ایــن شکل را 
مرتکب شود بیمار می تواند از طریق تماس با شماره 
1420 و ثبت کد ملی خود و کد داروخانه تخلف را 
گزارش کند. البته در برخی مواقع دارویی در تعهد 
بیمه نیست و اینکه داروخانه آن را آزاد حساب کند 
تخلف نیست با این حال بیمه هر تخلفی را که به 
شماره 1420 گزارش شود بررسی می کند و در صورتی 
که داروخانه ای تخلف کرده و وجه اضافه ای از بیمار 
گرفته باشد، آن مبلغ به بیمار بازگردانده خواهد شد. 

گفت وگوی قدس با مدیرکل درمان های غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی

دست انداز های 
نسخه پیچی  الکترونیک 

ددستچينستچين

شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان های غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی می گوید: نمی توان گفت 

چون بخشی از زیرساخت های نسخه نویسی 
الکترونیک هنوز فراهم نشده و حذف 

نسخه های کاغذی باری بر دوش بیمه شدگان 

گذاشته است، پس قانون گذار باید از ایجاد 
پرونده الکترونیک سالمت صرف نظر کند. 

امسال با مکانیزه شدن نظام سالمت و تشکیل 
پرونده الکترونیک سالمت کار بزرگی را آغاز 

کرده ایم که الزام قانون بوده است. نواقص موجود 

در زیرساخت های مخابراتی مثل سرعت 
پایین اینترنت و قطع برق باید به مرور زمان 

رفع شود ضمن آنکه باید دست اندرکاران نظام 
سالمت و بیماران همکاری الزم را با یکدیگر 

داشته باشند.

بخش عمده ای از کندی یا قطعی سیســتم داروخانه ها مربوط به اینترنت و 
یا برق آن هاست و ارتباطی با سامانه تأمین اجتماعی و یا حتی سامانه تیتک 

وزارت بهداشت ندارد.  گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR

 افزایش مهاجرت مجرمان به فضای مجازی ◾
ــردار حسین رحــیــمــی، رئــیــس پلیس  ســ
پایتخت بــه بــرنــا گــفــت: ایــن روزهـــا همه 
هموطنان باید مراقب فضای مجازی باشند 
چرا که میزان مهاجرت مجرمان به فضای مجازی بسیار 
زیاد شده است.وی در ادامه همچنین اظهار کرد: دیگر 
نمی شود به اینکه فضای مجازی مشکلی برای افراد 

ایجاد نمی کند، اعتماد کرد.

ابتال به »دلتا« توسط موی سر و نخ لباس! ◾
ــونــســیــان، اســـتـــاد دانــشــگــاه  مــســعــود ی
عــلــوم پزشکی تــهــران بــه بــرنــا گــفــت: من 
ابتالی افــراد به ویــروس دلتا توسط مو و 
نخ لباس و بسیاری از اخــبــاری که دربـــاره خاستگاه 
این ویــروس و درمان های عجیب آن توسط سشوار، 
 آب نمک و... مطرح مــی شــود را جــزو خبر های زرد 

قرار می دهم.

پشت دانش آموزان باد خورده است! ◾
ــاس  ــ ــن ــارشــ ــ ــز، ک ــ ــی ــرخــ ــحــ ــم ســ ــ ــیـ ــ ــراهـ ــ ابـ
آموزش وپرورش به آنا گفت: در ایام کرونا 
پشت دانــش آمــوزان باد خــورده اســت. در 
این یکی دو سال بــرای اینکه بچه ها ناراحت نشوند 
و مشکل پیدا نکنند در فرایند آزمــون هــای مجازی 
 ســهــل انــگــاری کـــرده و امــتــحــانــات را ســبــک بــرگــزار و

30 درصد از حجم کتاب های درسی را حذف کردیم.

کدام خشونت  خانگی در صدر قرار دارد؟ ◾
محمود علیگو، رئیس اورژانس اجتماعی 
به ایرنا گفت: پیشتر کودک آزاری در صدر 
خــشــونــت هــای خــانــگــی قـــرار داشـــت امــا 
براساس آمار سال گذشته، بیشترین تماس های مرتبط 
با حوزه های خشونت شامل همسرآزاری و خشونت 
خانگی حاد به معنای درگیری و مشاجره زن و شوهر 

است و پس از آن ها کودک آزاری قرار دارد.
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      صفحه 6

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد-
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی می گردد:   آقای امین الدین ش��یبانی به شناس��نامه شماره 9 کدملی 0749480718 صادره تایباد فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 399/45 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد 

از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای کریم کریمدادی و قسمتی از پالک** کالسه 99-554
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405121
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/13            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/28               کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

شرکت خمیرمایه رضوی

فراخوان تکمیل بانک اطالعاتی سامانه شناسایی تأمین 
کنندگان و پیمانکاران شرکت خمیرمایه رضوی

ش�رکت خمیرمایه رض�وی از مجموعه ش�رکت های اقتصادی بنیاد به�ره وری موقوفات 
آس�تان قدس رضوی، در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطالعاتی س�امانه شناسایی تأمین 
کنن�دگان و پیمان�کاران کاال، خدمات و همچنی�ن بهره مندی از توان اش�خاص حقوقی 
و حقیقی در راس�تای تهی�ه و خرید اقالم مورد نی�از خود، اقدام به شناس�ایی و ارزیابی 
تأمی�ن کنن�دگان کاال و پیمانکاران ذی ص�الح نماید. از کلیه اش�خاص حقوقی و حقیقی 
دعوت می گردد از تاریخ 1400/06/13 نسبت به ثبت نام و دریافت کد کاربری در سامانه 
 http://vendors.razaviyeast.com:81 شناس�ایی تأمین کنندگان و پیمان�کاران به نش�انی
اقدام نمایند. الزم به ذکر اس�ت پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید مدارک ارس�الی، از 
ایش�ان جه�ت همکاری در معامالت م�ورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد. این س�امانه 
از طریق آدرس وب سایت ش�رکت /https://razaviyeast.com بخش سامانه ها نیز قابل 
دسترس�ی می باش�د. جهت دریافت اطالع�ات تکمیلی ش�ماره تم�اس 05146126622 

داخلی 105 و یا شماره همراه 09157010076 می باشد.
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س��ازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر داردبهره برداری ومدیریت جایگاه 
س��وخت رس��انیcngرا از طریق مزایده عمومی وباجزئیات مندرج دراس��نادمزایده،بابهره گیری از سامانه 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت)www.setadiran.ir(و ب��ا ش��ماره مزای��ده 5000094575000001 بص��ورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/06/13                       آخرین مهلت شرکت در مزایده:1400/06/30

مبلغ شرکت در مزایده:144/000/000ریال
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه مراحل فرآیندمزایده 
ش��امل خرید ودریافت اسنادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارسال پیشنهادقیمت واطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات،شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عموم سامانه مزایده،قابل 

مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام ودریاف��ت گواهی الکترونیکی)توکن(به 

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درسایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر 

موجود است.
 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی تجدیدمزایده
 مرجع شماره5000094575000002« نوبت اول
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ملی  شناسه  و   53098 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  پاژ  شهر  ستاره  عمران  توسعه  شرکت  تقدم  حق  آگهی 
العاده مورخ 1400/06/02 شرکت مقرر گردیده است سرمایه  باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق   14004576893
مبلغ  تا  ریالی   100.000 بانام  سهم   5.448.000 به  منقسم  ریال   544.800.000.000 مبلغ  از  مرحله  یک  طی  شرکت 

1.800.000.000.000 ریال از طریق صدور سهام به نام جدید و به مبلغ اسمی سهام وفق شرایط ذیل افزایش یابد.
میزان افزایش سرمایه: 1.255.200.000.000 ریال

تعداد سهام جدید ناشی از ازدیاد سرمایه : 12.552.000 سهم بانام
میزان حق تقدم: هر سهامدار به ازای دارا بودن هر یک سهم بانام حق تقدمی به میزان 2/30 سهم بانام جدید 

دارا می باشد.
محل ازدیاد سرمایه: آورده نقدی و مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام حسب مورد از هر محل یا هر دو محل 

مذکور
نحوه واریز نقدی: واریز به حساب شماره 8447809937 بانک ملت شعبه دستغیب کد 49528

مهلت استفاده از حق تقدم : 60 روز از تاریخ نشر این آگهی می باشد.
مراتب مذکور در رعایت مواد 166 و 169 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت جهت اطالع کلیه سهامداران اعالم 
و از آنان درخواست می گردد در مهلت تعیین شده قانونی نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه خود اقدام و در 
صورت استفاده از حق تقدم متعلقه از محل مطالبات نقدی حال شده نسبت به تعیین میزان و تایید آن در رعایت 
ماده 185 قانون تجارت و اعالم آن به شرکت و اخذ ورقه خرید تعهد سهام و تکمیل آن و حسب مورد استفاده از 
نحوه ازدیاد سرمایه به ارائه و یا ارسال تصویر فیش واریز نقدی و ورقه خرید سهام تکمیل شده و یا تاییدیه مربوط 
تخصیص مطالبات نقدی حال شده خود به سهام با نام جدید به شرکت و اخذ رسید اقدام نمایند. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره در رعایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/02 نسبت به 

ثبت افزایش سرمایه تا سقفی که محقق گردیده اقدام خواهد نمود.
با احت�رام، مهدی شگفتی - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت

آگهی حق تقدم شرکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ )سهام خاص( به شماره ثبت 53098 و شناسه ملی 
14004576893

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی احداث 
میدان مولوی توحیدشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریاف��ت گواهی امضا الکترونیکی راجهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/06/13میباشد.
زم��ان  پیش��نهاد:1400/07/01  ارائ��ه  زمان��ی  مهل��ت  اس��نادمناقصه:1400/06/22  دریاف��ت  مهل��ت 
عالق��ه  ری��ال  درمناقص��ه:352/000/000  ش��رکت  مبل��غ  ه��ا:1400/07/03  پاک��ت  بازگش��ایی 
الکترونیک��ی  گواه��ی  دریاف��ت  و  ن��ام  ثب��ت  جه��ت  بایس��ت  م��ی  مناقص��ه  در  ش��رکت  ب��ه  من��دان 
نماین��د. حاص��ل  تم��اس  س��امانه  راهب��ری  و  پش��تیبانی  مرک��ز   02141934 ش��ماره  )توکن(ب��ه 

 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 »آگهی تجدیدمناقصه یک مرحله ای فراخوان
 شماره 2000094575000011« نوبت اول
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س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد تجدیدمناقصه عمومی اجرای 
جدول کانیوضلع ش��مال کمربندش��مال غرب را ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا 
الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/06/13میباشد.

مهلت دریافت اسنادمناقصه:1400/06/22 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1400/07/01 زمان بازگشایی 
پاکت ها:1400/07/03 مبلغ شرکت در مناقصه:274/000/000 ریال عالقه مندان به شرکت درمناقصه می 
بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری 

سامانه تماس حاصل نمایند.
 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای فراخوان  
شماره2000094575000012« نوبت اول
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شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

مناقصه خرید انواع الستیک تولید داخل 
ش�رکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید انواع 

الستیک تولید داخل از طریق مناقصه عمومی کتبی اقدام نماید.
 لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت کسب اطالعات و دریافت اسناد 

مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400/06/18به سایت www.omqo.com  مراجعه نمایند .
مهل�ت تحویل پاکت پیش�نهاد قیم�ت حداکثر تا پای�ان وقت اداری روز سه ش�نبه مورخ 
1400/06/23 م�ی باش�د که به آدرس مش�هد - خیابان دانش�گاه -  بع�د از خیابان کفایی 

پالک 439- دبیرخانه  شرکت باید تحویل گردد .
پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اسناد از سایت با شماره 38422669 واحد 
بازاریاب�ی و تدارکات ش�رکت تماس گرفت�ه و اعالم آمادگی نمایند ت�ا در صورت وجود 

الحاقیه اطالع رسانی شود.

چهره
شهرام غفاری



انصاری: 
یک فصل از 
پرسپولیس 

طلبکارم!
محمد انصاری که 

در فصل گذشته 
به شکلی عجیب از 

پرسپولیس جدا شد 
و در نهایت پیراهن 

مس رفسنجان را 
بر تن کرد بعد از 

مدت ها سکوت خود 
را شکست و گفت:

همین االن به اندازه 
یک فصل بازیکن، 

از پرسپولیس طلب 
دارم. هیچ وقت بحث 

مالی با پرسپولیس 
نداشتم و هنوز هم 
شکایتی از این تیم 

ندارم.

در  حاشيه

نژاد پرستی 
دوباره

 در قلب اروپا 

در جریان پیروزی 
پرگل انگلیس مقابل 

مجارستان نژادپرستی 
به اوج خود رسید و 

باعث شد تا فیفا به این 
مسئله کامالً واکنش 

نشان دهد.در انتخابی 
جام جهانی انگلیس 

موفق شد در بوداپست 
مقابل مجارستان به 

برتری پرگل 4 بر صفر 
دست یابد که در جریان 

این دیدار، هواداران 
حاضر در ورزشگاه 

بوداپست به شدت 
بازیکنان رنگین پوست 

انگلیس را تحقیر 
کردند و علیه آنان شعار 
دادند. فیفا اعالم کرد: 

در زودترین زمان ممکن 
تحقیقات خود را درباره 
این بازی آغاز و نسبت 

به آن واکنش نشان 
خواهیم داد.

یوفا نیز اعالم کرد 
مجارستان را به شدت 

جریمه خواهد کرد.

خبرخبر
روزروز

  رونالدو
براساس ادعای خبرنگار ESPN، بازگشت 

رونالدو مورد توجه ملکه انگلیس قرار 
گرفته و از وی تقاضای امضا کرده.

رونالدو به اولین کسی تبدیل می شود که 
ملکه الیزابت از  وی امضا گرفته است.

  دایی
دایی در واکنش به رسیدن رونالدو به 

رکوردش نوشت: بهت تبریک میگم 
کریس، به چیزی که لیاقتش را داشتی 

رسیدی. نماد واقعی پشتکار و حرفه ای 
بودن هستی و ثابت کردی بهترینی.

  نیمار 
نیمار پس از بازی با شیلی در 

اینستاگرام نوشت:» سایز پیراهن الرج 
بود. من در وزن معمول خودم هستم. 
در بازی بعدی از آن ها می خواهم که 

پیراهن مدیوم را به من بدهند«.

 حمیدرضا عرب 
ــردار  ــ ــ ــبـــت سـ ــیـ  غـ
ــازی با  ــ آزمــــون در ب
ــالً به  ــامـ ــه کـ ــوریـ سـ
چشم آمد. مهاجم 
ــران  ــ ــ ــی ای ــلـ ــم مـ ــیـ تـ
درحالی اولین بازی تیم ملی را به دلیل 
محرومیت از دست داد که در بازی های 
مرحله پیش مقدماتی مقابل بحرین و 
عراق ستاره تیم ملی ایران بود. آزمون 
کــه مــورد توجه تیم های اروپــایــی نیز 
قرار گرفته درتالش است در بازی بعد 
شرایط متفاوتی در خط حمله تیم ملی 
ایجاد کند. او با انگیزه در اردوی تیم 

ملی حاضر است.

ــعــد از پـــیـــروزی مــقــابــل ســوریــه  ◾ ب
بالفاصله راهی قطر شدید. می خواهیم 
بدانیم وضعیت تیم ملی چگونه است؟

خــدا را شکر 3 امــتــیــاز مهم بدست 
آوردیـــــم. در چنین تورنمنت هایی 
ــاز اهمیت  ــی ــت بــدســت آوردن 3 ام
ــدا ما  ــاری داریـــــم کـــه شــکــر خــ ــســی ب
توانستیم به آن برسیم. طبق برنامه 
بعد از بازی با سوریه راهی قطر شدیم. 
در قطرهم شرایط قرنطینه وجود دارد 
و بــایــد یکسری قــوانــیــن کــرونــایــی که 
اعمال می شود را رعایت کنیم. البته 

ــرای خــودمــان هم خــوب اســت چون  ب
دراین شرایط هیچ بازیکنی را از دست 
نمی دهیم و با همه قوا مقابل سایر رقبا 

بازی می کنیم. 

ازنمایش تیم ملی احساس رضایت  ◾
نمی شود؟

همین طور است. من هم قبول دارم آن 
بازی شاداب و رو به جلویی که انتظار 
ــود انــجــام نــدادیــم امــا اگــر بــه همین  ب
بازی های چند ماه قبل پیش مقدماتی 
رجوع کنیم می بینیم که تیم ملی در 
بازی با هنگ کنگ هم همین شرایط 
را داشـــت امــا مقابل بحرین و عــراق 

ناگهان وضعیت تیم ملی تغییر کرد.

اینکه با عراق دوباره هم گروه شدیم  ◾
برای ما حسن است یا ضرر؟

هم می تواند حسن باشد و هم ضرر، 
چون هر دو تیم از هم شناخت دارند. 
عراق تیم شایسته ای است که در بازی 
اول توانست یــک امتیاز در سئول 
بدست آورد. ما این تیم را هرگز دست 
کم نمی گیریم و با قدرت مقابل آن ها 
ظاهر می شویم. چیزی که در تیم ملی 
همه بــه آن فکر می کنند ایــن است 
که اجــازه ندهیم آن اتفاقاتی که در 
مرحله پیش مقدماتی رخ داد اینجا 

هم تکرار شود. ضمن اینکه از پیروزی 
ــازی اول هــم مــغــرور نمی شویم.  در ب
مــا خــوب مــی دانــیــم کــه ایــن بــرد هم 
مالک نیست. سابقه داشته در تاریخ 
فوتبال ایران در چنین مرحله ای بازی 
اول را بردیم اما به جام جهانی نرفتم. 
بنابراین باید تا پایان بازی ها با قدرت 
پیش برویم. به هرحال عراق تیم قابل 
قبولی است اما هرچه باشد به سطح 
فوتبال مــا نمی رسد و ان شـــاء هللا با 
ارائه یک بازی هجومی و زیبا این تیم 

را شکست می دهیم.

احتمال اینکه دراین بازی درترکیب  ◾
اصلی قرار بگیری بسیار زیاد است. چه 

نقشه ای برای عراق داری؟
ــه ایـــن تــیــم را دارم.  ســابــقــه گــلــزنــی ب
فوتبالشان را می شناسم و اگر سرمربی 
بخواهد و من بــازی کنم تمام تالشم 
راانجام می هم. ما بازیکنان با تجربه ای 
در خط حمله داریـــم. مهدی طارمی 
و جهانبخش جــزو بهترین های ما 
هستند. تــالش می کنیم درکــنــار هم 
خط حمله ای قابل قبول بسازیم. من 
این تیم را از همین حاال درجام جهانی 
می بینم، چــون عــالوه براینکه نسلی 
طالیی شکل گرفته، اتحاد و همدلی 

نیز درتیم ملی موج می زند.

آزمون در گفت و گو  با  قدس:

عراقرابابازیدرخشانمیبریم
همراه با پارالمپيک توکيو

فوتبال جهان

نعمتی هت تریک کرد

10 روز، 10 طال
ــرای ما اگــر چه با نقره  دهمین روز پارالمپیک ب
پوررهنما در رقابت های پاراتکواندو خیلی شیرین 
تمام نشد، اما در این روز موفق شدیم دهمین طالی 
خود را صید کنیم. پوررهنما نماینده کشورمان در 
فینال رقابت های کالس k44 برابر لوپز گارسیا از 
مکزیک با نتیجه ٢۶ بر ٢٠ شکست خورد و مدال 

طالی این رقابت ها را از دست داد.
اما حامد امیری ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان از 
ساعت 5:38 دیروز رقابت خود در کالس F54 را 
با ورزشکارانی از یونان، آمریکا، کمیته پارالمپیک 
روسیه، مکزیک و اسلواکی آغاز کرد و در پایان به 

مقام قهرمانی رسید. 
امیری که سابقه کسب مدال نقره در پرتاب وزنه 
پارالمپیک 201۶ را در کارنامه دارد دهمین طالیی 
کــاروان ایــران شد. کــاروان کشورمان تاکنون موفق 
به کسب 10 طال، 9 نقره و یک برنز شد و در جایگاه 

سیزدهم است.
نهمین مدال ما را پنجشنبه زهرا نعمتی در رشته 
تیروکمان کسب کــرد. این سومین مــدال طالی 
نعمتی در ادوار پارالمپیک است. همچنین مهدی 
اوالد در پرتاب دیسک و علی پیروج در پرتاب 
نیزه صاحب مدال نقره شدند. تیم ملی والیبال 
نشسته ایران در مرحله نیمه نهایی نیز موفق شد 

بوسنی را شکست دهد و فینالیست شود.
 سرمربی تیم ملی والیبال در مــورد ایــن بازی 
گفت: تیم بوسنی را خیلی خوب آنالیز کرده 
ــم. بــه همین دلــیــل ایــن تیم را بــا قــدرت  ــودی ب
شکست دادیــم. یکی از بازیکنان این تیم در 
بــازی هــای گذشته 39 درصــد در نتایج کسب 
شده بوسنی تاثیر گذاشته بود، اما امشب حتی 
یک امتیاز هم نتوانست کسب کند. هادی 
رضــایــی همچنین دربـــاره بــازی فینال مقابل 
روسیه هم گفت: از تیم روسیه شناخت خوبی 
داریم. این تیم دو ماه پیش در تهران با ما بازی 
کرد. تیم بسیار قدرتمندی است. البته برای این 
تیم هم برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم بهترین 

نتیجه را کسب کنیم.

برنامه امروز رقابت 
ورزشکاران ایران

تیراندازی: 05:00 ساره جوانمردی- سمیرا ارم 
پرتاب وزنــه: 05:04 سیامک صالح فرج زاده ، 

15:14 سجاد محمدیان
تکواندو: 05:30 رایحه شهاب

تیراندازی با کمان: 05:30 زهرا نعمتی- غالمرضا 
رحیمی

تکواندو:  05:45 اصغر عزیزی اقدم
 قایقرانی: 0۶:50 شهال بهروزی راد

پرتاب نیزه: 14:30 صادق بیت سیاح

دیدارهای انتخابی جام جهانی

توقف اسپانیا و ایتالیا
در ادامــه دیدارهای انتخابی جام جهانی در قاره 
ــا تیم جــوان شــده اسپانیا با نتیجه 2 بر یک  اروپ
مغلوب سوئد شد. ایتالیا، قهرمان اروپا، در دیدار با 

بلغارستان به تساوی یک بر یک رسید. 
بلژیک تیم اول رده بندی فیفا نیز به راحتی 5 بر 2 
استونی را شکست داد.  تیم ملی فوتبال انگلیس 
نیز با 4 گل توانست مجارستان را در خانه خود 
شکست دهد. تیم ملی فوتبال آلمان نیز در اولین 
حضور هانسی فلیک روی نیمکت مربیگری خود 
توانست با دو گل از سد لیختن اشتاین عبور کند.

تابلوی نتایج:گرجستان صفر - کوزوو 1/ لیتوانی 
1 - ایرلندشمالی 4/ جمهوری چک 1 - بالروس 
1/ رومانی 2 - ایسلند صفر/ مقدونیه شمالی 

صفر - ارمنستان صفر
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خریدهای جدید تیم عنایتی ◾
رضا علیاری مدافع 27 ساله ای که سابقه بازی در تیم های 
نفت تهران، نساجی و گل گهر را در کارنامه دارد، فصل 
گذشته در 25 دیدار برای سایپا به میدان رفت و حاال او به 
عنوان جدیدترین خرید تیم هوادار، به جمع شاگردان رضا 
عنایتی اضافه شد.هوادار پیش از این موفق به جذب پیمان 
میری، دانیال کردستانی، محسن طرحانی، محمد ستاری 

و نیما انتظاری شده بود.

اسکوچیچ باالتر از تمام مربیان تاریخ تیم ملی  ◾
دراگان اسکوچیچ نخستین مربی تاریخ فوتبال ایران است 
که در هشت مسابقه ابتدایی موفق به کسب هشت پیروزی 
شده است. پیش از اسکوچیچ فرانک اوفارل با پیروزی در 
تمام هفت دیدار بازی های آسیایی، رکورد هفت پیروزی پیاپی 
را ثبت کرد و تیم ملی را به قهرمانی رساند. هفت دیداری که 
به ترتیب مقابل تیم های پاکستان، برمه، بحرین، مالزی، 

کره جنوبی، عراق و رژیم صهیونیستی در تهران برگزار شد.

محسن عاشوری، گزینه اصلی سرمربیگری سایپا ◾
نارنجی پوشان فوتبال ایران اگرچه با شکایت به دادگاه 
عالی ورزش در انتظار حکم دیــدار جنجالی شــان با 
پیکان هستند و آخرین امیدهایشان بــرای بازگشت 
به لیگ برتر را جست وجو می کنند، اما با نظر کارخانه 
سایپا بـــرای فعالیت در لیگ یــک هــم بــرنــامــه ریــزی 
کرده اند که اصلی ترین گزینه سرمربیگری شان محسن 

عاشوری است. 

بازگشت سرلک به اردوی تیم ملی ◾
در دقیقه 27 دیدار تیم ملی فوتبال ایران و سوریه میالد 
سرلک در برخورد با عمرالخربین نقش بر زمین شد و 
شدت ضربه به قدری بود که خیلی سریع کادر پزشکی 

باالی سر او حاضر شد تا اتفاق خاصی رخ ندهد.
پس از انجام معاینات الزم و گرفتن عکس مشخص شد 
میالد سرلک مشکل خاصی ندارد و می تواند بیمارستان 

را ترک کند و به اردوی تیم ملی برگردد.

سینا حسینی   پس از گمانه زنی های متعدد در خصوص 
انتخاب سرمربی جدید مشهدی ها در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال سرانجام مدیران این باشگاه نام محمدرضا مهاجری 

را به عنوان جانشین سیدمهدی رحمتی معرفی کردند.
انتخاب مهاجری به عنوان سرمربی جدید شهر خودرو می تواند چالشی 
متفاوت برای این مربی بومی به حساب آید، بحران های مالی و مدیریتی 
موجود در ساختار شهر خودرو باعث شد شاکله اصلی تیم فصل گذشته 
به کلی تغییر پیدا کند چــراکــه بازیکنان شاخص ایــن تیم نظیر امین 
قاسمی نژاد و علی نعمتی از جمع مشهدی ها جــدا شدند و از طرفی 
ستاره های نوظهور این تیم نیز به دلیل خدمت سربازی تصمیم گرفتند راهی 

تنها تیم نظامی حاضر در مسابقات فصل آینده شوند.
البته این تنها مشکل مجموعه مدیریتی شهر خــودرو و رضا مهاجری 
نیست چراکه آن ها در شرایط کنونی با بحران اسپانسر نیز مواجه خواهند 
شد و طبیعتاً بدون کمک های مجموعه اسپانسری نمی توانند شرایط را 
برای ادامه کار مهیا کنند مگر اینکه اتفاق بزرگی در ساختار مدیریتی این 

باشگاه رقم بخورد.
اما موضوع بدهی های معوقه بازیکنان و اعضای کادر فنی سابق شهر خودرو 
در لیگ بیستم نیز می تواند چالش های اساسی و نگران کننده دیگری را برای 
این مجموعه به وجود آورد.یکی از بزرگ ترین طلبکاران مجموعه شهر خودرو 
مهدی رحمتی است که قراردادی سه ساله با این باشگاه لیگ برتری داشت 
و حاال می تواند برای وصول مطالباتش از مجموعه شهر خودرو و طلب های 
قدیمی از دوران بازیگری اش به کمیته انضباطی مراجعه کند که این اتفاق 

می تواند فرهاد حمیداوی و معمایی را با بحرانی بزرگ مواجه سازد.
از سوی دیگر این باشگاه لیگ برتری می بایست برای کسب مجوز حرفه ای 
خود فرایند تسویه حساب با طلبکاران خود را تا قبل از شروع رقابت های 
جدید انجام دهد در غیر این صورت حضور آن ها در رقابت های لیگ آتی با 

مشکل همراه خواهد شد.
واکنش هواداران تنها تیم لیگ برتری مشهد به اتفاقات روزهای اخیر به ویژه 
انتخاب رضا مهاجری به عنوان سرمربی در شبکه های اجتماعی نیز متفاوت 
بود به شکلی که برخی معتقد بودند انتخاب مهاجری می تواند یک حرکت 
مثبت به حساب آید اما مخالفان نیز بر این باور بودند کارنامه رضا مهاجری 
چندان قابل اعتماد نیست. حاال باید دید از امروز که رضا مهاجری هدایت 
مشهدی ها در رقابت های لیگ برتر را برعهده گرفته چه پلن و برنامه ای برای 
آینده این تیم خواهد داشت در برهه کنونی بسیاری از تیم های لیگ برتری با 
تکمیل فرایند نقل وانتقاالت خود تمریناتشان را برنامه ریزی کردند تا بتوانند 
استارت مناسبی برای رقابت های لیگ بیست و یکم داشته باشند اما هنوز 

تکلیف بسیاری از مسائل باشگاه شهر خودرو روشن نیست.

شهرخودرو سرمربی خود را معرفی کرد

»مهاجری« در خانه ای از شن و مه

ضدحمله

ستارگان ورزش
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تیم ملی فوتبال ایــران با کسب 
چهار برد متوالی در چهار بازی 
ــود در مــرحــلــه دوم  ــی خــ ــان ــای پ
مقدماتی جــام جهانی 2022 
صــعــود سخت امـــا شیرینی بــه دور نهایی 
مقدماتی داشــت؛ ملی پوشان فوتبال ایــران 
در این مرحله با تیم های کره جنوبی، امارات، 
سوریه، لبنان و عراق همگروه شدند و پنجشنبه 
در اولین بازی خود در ورزشگاه آزادی مقابل 

سوریه قــرار گرفتند؛ تیمی که باالتر از 
چین در رتبه نخست گروه اول مرحله 
دوم مقدماتی قرار گرفته و به دور نهایی 
صعود کرده بود. شاگردان اسکوچیچ 
در شبی که او به دلیل ابتال به کرونا 

در ورزشــگــاه آزادی حضور 
نداشت مقابل سوریه 

بـــــــازی بـــــدی را بــه 
نمایش نگذاشتند 

اما انتقادهایی 
را هم متوجه 
خود دیدند. 
بـــه هـــر حــال 

نیمه اول این 
دیــدار با نتیجه مساوی 
ــدون گـــل بـــه پــایــان  ــ ــ ب
رســـیـــد.در ایـــن نیمه 
مصدومیت شدید 
سرلک که با اعــزام 

او به بیمارستان توأم شد بازی را تحت تأثیر قرار 
داد.  در این نیمه هر دو تیم موقعیت هایی برای 
گلزنی داشتند اما در نهایت با تساوی راهی 
رختکن شدند. در نیمه دوم خیلی زود دروازه 
سوریه توسط جهانبخش  باز شد تا تیم ملی 
ایران با همین تک گل برنده مسابقه با سوریه 
شود. ملی پوشان فوتبال کشورمان با این برد و 
با توجه به توقف کره جنوبی مقابل عراق با سه 
امتیاز به صدر جدول گروه صعود کردند.حاال 
بــازی بعدی ایــران مقابل عــراق در قطر 
برگزار می شود که از حساسیت باالیی 
برخوردار است. عراق در دور گروهی 
قبل در بازی مقابل ما شکست بدی 
را متحمل شد و حاال تنها و تنها برای 
پیروزی به میدان می آید.ضمن اینکه 
تــوقــف ایــن تیم مقابل کــره بر 
حساسیت این بازی هم 
اضافه کند. برای بازی 
سه شنبه احتماالً 
اســکــوچــیــچ به 
کنار خط برمی 
گردد و آزمون 
هــــــــــم کـــه 
عــراقــی هــا 
او  از 
ــشــــت  وحــ
دارند به ترکیب 

اضافه می شود.

محمد نــوازی مربی تیم فوتبال 
پــدیــده در واکــنــش بــه اتفاقات 
روزهای اخیر این تیم و رفتارهای 
صورت گرفته گفت: ما شخصی 
به نام معمایی نمی شناسیم. پاسخ محبت ها و 
زحمات کادر فنی و در راس آن مهدی رحمتی 
ایــن نیست که علیه آن هــا مصاحبه کنند. 
ــرای حفظ تیم در لیگ و کسب  رحمتی بـ

رتبه تک رقمی زحمت کشید و حتی از 
آبــرو و اعتبار خــود هزینه کــرد ولی 
ظاهراً آقایان برای معروف شدن و 
خوشایند عده دیگر، علیه رحمتی 

مصاحبه می کنند.
مــربــی پــدیــده در لیگ بیستم در 
واکنش به صحبت های مطرح شده 

از سوی مدیرعامل این 
تیم بیان کــرد: بهتر 
ــت حــمــیــداوی  اســ
ــودش صحبت  خــ

کند و حرفش را 
ــان دیگران  از زب
نـــزنـــد. ایــنــجــا 
فــوتــبــال است 
و باید فوتبالی 
حـــرف بــزنــنــد. 
قبل از اینکه 
نـــیـــم فـــصـــل 
ــن  ــ ــ ــکـ ــ ــ ــازیـ ــ ــ بـ

فروخته شــود اول فصل گذشته حمیداوی 
بیش از ٨ مــیــلــیــارد بــازیــکــن فــروخــت و اگر 
بازیکنی در نیم فصل فروخته شد، به دلیل 
این بود که ایشان به بازیکنان قول پول داده 

بود و با پنهان شدنش تیم را وارد بحران کرد. 
 او ادامــه داد: اگــر یک بار دیگر آقایان دربــاره 
رحمتی و  کـــادر فصل گذشته حــرف بزنند 
مجبور هستم حقایقی درباره وضعیت امروز 
و گذشته مالک تیم و تخلفاتش برای مردم 
ــواداران و فوتبالی ها  ــ بــازگــو کنم تــا ه
ــای  را بهتر بشناسند. حــتــمــاً آق
حمیداوی می داند، ما حواسمان به 
کارها، روابط و رفتارهایشان هست و 
قطعاً باید تذکر بدهند که نفراتشان 
مؤدبانه تر صحبت کرده و حقایق 
را بگویند.  قطعاً رحمتی و 
همکارانش خاطرات 
خــوبــی از مشهد، 
مـــــــســـــــئـــــــوالن 
پــــــــرتــــــــالش و 
ــت بــه  ــدمــ خــ
مردم خوب 
ایـــن شهر 
ــد امــا  ــ دارنـ
کــار کــردن با 
مجموعه مالکی که اعتقاد 
به دروغگویی دارنــد، واقعاً 

سخت و نشدنی است. 

ایران 1- سوریه صفر در مقدماتی جام جهانی

صدرنشینی اقتصادی
واکنش تند نوازی نسبت به اتفاقات شهرخودرو

حمیداوی 8 میلیارد بازیکن فروخت!



همه یمن را آزاد 
می کنیم

رهبر انصاراهلل یمن 
متعهد شد کنترل 
تمام مناطق یمن را 
در دست گرفته و این 
کشور را از وجود 
بیگانگان آزاد کند. 
عبدالملک الحوثی 
ادامه داد: اگر ما 
کوتاهی می کردیم 
اکنون پایگاه های 
نظامی آمریکا، 
انگلیس و اسرائیل 
در مرکز صنعا و 
مناطق مختلف 
کشورمان بود. ما 
تضمین خواهیم کرد 
کشورمان یک کشور 
آزاد و مستقل باشد 
که تحت اشغال هیچ 
گونه دشمن خارجی 
و قیمومت نباشد. با 
این روحیه انقالبی و 
جهادی امکان ندارد 
شکست بخوریم.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تظاهرات مردم تهران پس از نماز عید فطر
 خیلی ها معتقدند وحشی گری رژیم شاه در

 ۱۷ شهریور سال ۵۷، انتقامی است که از نمازگزاران 
۱۳ شهریور گرفت. نماز عید فطر ۱۳۵۷ در قیطریه 

به امامت شهید مفتح برگزار شد. جمعیت پس از 
خواندن نمازمثل رودی آرام به راه افتادند و دست به 

تظاهرات ضد رژیم زدند؛ تظاهراتی بی سابقه که 
بزرگ ترین حرکت مردمی بر ضد رژیم تا آن زمان شد.
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6 :39

اوقات شرعی به افق مشهد
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تجدید فراخوان خدمات مشاوره - نوبت اول
شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد

فراخوان خرید خدمات مش�اوره )ارزیابی كیفی( جهت انجام خدمات مش�اوره جهت انجام پایش طرح های صنعتی در ش�هرکها و 
نواحی صنعتی مس�تقر در استان خراسان رضوی و  افکارسنجی و کوچینگ در شرکت ش�هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی             
با مشخصات زیر را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 

فراخوان تا تهیه فهرس�ت مش�اوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه 
س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در فراخوان محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/06/13 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 14 مورخ 1400/06/17
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 13 مورخ 1400/06/25

اطالعات تماس شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: مشهد- بلوار خیام- بعد از خیام 
35- تلفن: 37642005-051 و نمابر 051-37642003

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 051-37628326

رش�ته تش�خیص صالحیت مشاوران: گواهینامه صالحیت معتبر در رش�ته مدیریت بهره وری و كیفیت از سازمان اداری و استخدامی كشور و مجوز 
مرتبط از مركز آمار ایران یا بكارگیری عضو هیأت علمی دانشگاههای معتبر در رشته تخصصی آمار. 

مدت اولیه انجام خدمات: 5 ماه . 

شنبه 13 شهریور 14۰۰    ۲6 محرم الحرام 1443   4 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9613

خبر

بدون تیتر

 44 کشته 
در نتیجه طوفان در آمریکا

تلفات ناشی از طوفان آیــدا در آمریکا همچنان 
روبه افزایش است و تاکنون 44 نفر جان خود را از 
دست داده اند. به گزارش تسنیم، آمارهای رسمی 
نشان می دهد این تعداد کشته فقط در چهار ایالت 
آمریکا یعنی نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا و 
کانتیکت ثبت شده است. بیشترین تلفات مربوط 

به ایالت نیوجرسی با 23 قربانی است.
همچنین این طوفان و سیل موجب قطع برق بیش 
از 15هــزار خانه شده اســت. مقام های رسمی در 
این مناطق وضعیت فوق العاده و اضطراری اعالم 
کرده اند. آیدا پنجمین طوفان بزرگ آمریکاست 
که از روز یکشنبه وارد ایالت لوئیزیانا شده و رانش 
زمین و وزش بادهای شدید را به همراه داشته است.

  در شــشــمــیــن شـــب تـــظـــاهـــرات »خــشــم« 

فلسطینیان در نوار غزه، یک جوان فلسطینی 
شهید شده و15 نفر دیگر مجروح شدند.

  رئیس سازمان هواپیمایی مدنی افغانستان در 

گروه طالبان اعالم کرد، سربازان آمریکایی پیش 
از ترک افغانستان ۷۰ درصد از تجهیزات فرودگاه 
بین المللی حامد کرزی در کابل را تخریب کردند.
  در پی تیراندازی هایی که روز پنجشنبه در 

شهر وارن آمریکا رخ داده، دست کم دو نفر از 
جمله دستیار رئیس آتش نشانی ایــن شهر 

کشته شده اند.

علوی   اتحادیه 
ــکــا  اروپـــــــا از آمــری
مستقل مــی شــود؛ 
ــی  ــ ــامـ ــ ــیـ ــ ایـــــــــــــن پـ
ضــمــنــی بـــود کـــه از 
صحبت های اخیر 
سران اروپایی در نشست وزرای دفاع 
عضو ایــن اتحادیه به جهان مخابره 
ــر دفــاع  ــ ــد. در هــمــیــن راســـتـــا، وزی شـ
آلمان در دومین روز نشست وزرای 
دفاع عضو اتحادیه اروپــا درخواست 
مهمی درباره تشکیل ائتالف واکنش 
سریع را مطرح کــرد. پیشنهادی که 
در روزهای گذشته بارها از سوی دیگر 
مقامات این اتحادیه از جمله جوزف 
بورل، نماینده دیپلماسی اتحادیه بر 
آن تأکید شده بود. به گــزارش ایسنا، 
آنگرت کرامپ کارن باوئر، وزیر دفاع 
آلمان در این نشست که در لوبلیانا، 
پایتخت اسلوونی برگزار شــد، اعالم 
ــای  ــا باید »درس هـ کــرد اتــحــادیــه اروپـ

زیادی از آشفتگی های ناشی از خروج 
از افغانستان بگیرد« و مهم ترین آن 
»ایجاد یک ائتالف درون اروپایی برای 
واکنش سریع در مقابل بحران های 
نظامی است«. جوزف بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپـــا هم 
پیش از آغاز دومین روز این نشست 
ــای اخــیــر در  ــدادهــ بـــا اشـــــاره بـــه رخــ
افغانستان از 2۷ کشور عضو خواست 
هر چه سریع تر دســت به یک اقــدام 
ــرای تــشــکــیــل و گــســتــرش  ــ عــمــلــی بـ
نــیــروی دفــاعــی مشترک بــزنــنــد. این 
سیاستمدار اسپانیایی از اعضای 
ــه اروپــــا خــواســت در اولــیــن  ــحــادی ات
فــرصــت بـــرای کــاهــش وابــســتــگــی به 
آمریکا »نیروی اولیه واکنش سریع« با 
حضور دست کم 5 هزار نیروی نظامی 
ایجاد شــود. وی طی روزهــای گذشته 
در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه با 
انتقاد از کاخ سفید اعــالم کــرده بود: 
»رئــیــس جمهور ایـــاالت متحده در 

روند خروج از افغانستان هیچ توجهی 
بــه خواسته های اروپــایــی هــا« نکرده 
اســت. آلــمــان، فرانسه و بریتانیا بر 
خالف دولت جو بایدن، مخالف خروج 
کامل نیروهایشان از افغانستان تا 
ــاه آگـــوســـت بــودنــد.  ــ پــیــش از 31 م
ــار طــرح تشکیل نیروی  نخستین ب
دفــاعــی مــشــتــرک اروپـــایـــی 22 ســال 
پیش مطرح شده بود که طی آن، قرار 
بود اتحادیه اروپا لشکری شامل 5۰ 
تا ۶۰ هزار نیروی نظامی از کشورهای 
عضو تشکیل دهـــد. حــاال بــا توجه 
بــه رویـــدادهـــای هفته های اخــیــر در 
افغانستان ممکن است در ماه های 
ــروژه درنــهــایــت اجــرایــی  ــن پـ آیــنــده ای
شود. با توجه به افول قدرت آمریکا و 
ناتوانی واشنگتن در حمایت از اروپا 
مانند دوران گذشته، مدت هاست 
کشورهای اروپایی به دنبال پیگیری 
سیاست های خود مستقل از ایاالت 

متحده هستند.

تشکیل ائتالف ارتش اتحادیه در سایه ناتوانی ناتو

طالق نظامی اروپا از آمریکا!
يادداشت

سعیده اسدی   کارشناس مسائل خاورمیانه
این روزهــا در فضای عربی، تحوالت اخیر تونس از جمله 
محورهایی اســت که به طــور متمایزی به آن در رسانه ها 
پرداخته می شود. هنوز مردم منطقه فراموش نکرده اند این خودسوزی 
محمد بوعزیزی در تونس بود که مانند سیلی به دیگر کشورهای عربی 
سرایت کرد. باوجود فضای ملتهب سیاسی در تونس، در سویی بخشی 
از مردم حامی قیس سعید، رئیس جمهور هستند. به طور کلی، می توان 
چند سناریوی ممکن و محتمل را برای آینده تحوالت پیش روی تونس 
پیش بینی کرد. در سناریوی نخست با در نظر گرفتن نوعی خوش بینی 
می توان متصور شد با توجه به تغییر موضع راشد الغنوشی که در ابتدا 
این اقدام را کودتا و سپس مرحله ای در گذار دموکراتیک نامید، در آینده 
او و سعید بتوانند با انجام مذاکراتی به یک توافق و تفاهم سیاسی در 
سیاست گذاری ها و تغییرات کابینه دست یابند. در سناریوی دوم، تغییر 
برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور، بــرای حفظ نظام سیاسی 
دموکراتیک و همچنین خروج از بحران سیاسی مطرح است. سناریوی 
سوم، تشکیل دادگاه قانون اساسی این کشور است که از سال 2۰14، به 
دلیل اختالف احزاب و گروه های سیاسی در این کشور به تعویق افتاده 
است. طی تشکیل این دادگاه، با تغییر قانون اساسی، امکان تغییر نظام 
سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی وجود دارد. سناریوی چهارم 
شامل افزایش حمایت مردمی، ارتش و کشورهای منطقه از سعید است 
که می تواند مقدمه حرکت او به سمت اقتدارگرایی و تجمیع قدرت فردی 
را فراهم کند. در نهایت، در سناریوی پنجم هم استناد به بند 51 قانون 
اساسی تونس که ضمن آن، امکان مقابله نمایندگان با ممنوعیت ورود 
به پارلمان مطرح شده و بر اساس این بند، پارلمان این اجازه را دارد که در 
شرایط غیرعادی و استثنایی در هر مکان دیگری تشکیل جلسه دهد که 
با تشکیل این جلسه، پارلمان که اکثریت آن را حزب النهضه تشکیل 
می دهد، می تواند رأی به عدم صالحیت و پایان دوران ریاست جمهوری 
سعید دهد. با در نظر گرفتن مطالب گفته شده، باید این نکته را در نظر 
گرفت که اعتراض های مردم این کشور بیش از هر چیز معطوف به فساد، 
ناکارآمدی، مشکالت اقتصادی، کند بودن روند تغییرات با گذشت 1۰ سال 
از انقالب و افزایش تلفات ناشی از ویروس کروناست و در این شرایط حزب 
و یا فردی که بهتر و کارآمدتر بتواند بر این مسائل فائق آید، با اقبال مردمی 
روبه رو خواهد شد، در غیر این صورت، تدوام بحران در این کشور سبب 
خواهد شد با تضعیف ارزش های انقالب و دموکراسی، این کشور به لیبی 

و مصری دیگر در منطقه تبدیل شود.

تونس و سناریوهای پیش رو
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