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چهار شنبه  ۱7 شهریور ۱4۰۰     ۱ صفر ۱443      8 ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۱7     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

فریاد آزادگی در کاخ بیدادرواق1
کاروان، راه درازی را پیموده بود. نخست از کربال تا کوفه و حاال هم از کوفه تا 

شام. دروازه های دمشق پیش رو بود. در این راه طوالنی چه بر کاروانیان گذشت، 
بماند؛ از گریه های شبانه کودکان و بی تابی یتیمان بگیر تا تب و...

به مناسبت اول صفر، روز ورود کاروان اسیران کربال به شام

دولت جدید 
و چند مالحظه
محمدصادق کوشکی
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فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-242  )نوبت اول(
خرید لوله فلزی)میرجاوه( بر اساس مجوز شناسه آگهی 1184682

از کلی��ه تولید کنن��دگان و تامین کنندگان واجد 
شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط 
می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 

شماره نمابر: 07138244833                         
   شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 

موضوع مناقصه: خرید لوله فلزی)میرجاوه(
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

• ش��ماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2000092586000108 
می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.
ب: ب��رای دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه، از طری��ق نش��انی اینترنتی 
ب��ه  https://setadiran.ir )ک��د فراخ��وان 2000092586000108( 

مدت 8 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد 

الزم ب��ه منظ��ور ارزیابی کیفی، ارزیابی ش��کلی، پیش��نهاد فنی و 
پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر 
ت��ا تاریخ 1400/07/08 در س��امانه مذکور بارگ��ذاری نموده و در 
همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع 
کار و س��ایر مدارک الزم به نشانی ش��یراز، بلوار استقالل، تقاطع 
باغ حوض، س��اختمان مرکزی شرکت گاز اس��تان فارس، دبیرخانه 
حراس��ت، کد پس��تی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران 
می بایس��ت تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه 
تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق 

را زیر نظر بگیرند.
•ذکر ش��ماره تلفن، ش��ماره نمابر و آدرس یک پس��ت الکترونیک 

فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری است.              
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/17

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/20                          

 روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
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آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم 

»آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری 
و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

فرآیند ارجاع کار 
به ریال

حداقل رتبه و رشته مورد 
نیاز

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1

خرید، حمل به محل 
پروژه و نصب 3000  

متر دیوار پیش ساخته 
بتنی

1/030/000/000---------6 ماه

حداقل پایه 5 ابنیه از 
سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی یا پروانه بهره برداری 
قطعات پیش ساخته بتنی 

از وزارت صنایع و معادن

1- واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

100050004 بانك 
پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی 
اسالمی دولت

2
اصالح شبکه ونصب 

مجددپراکنده در سطح 
محدوده منطقه 4

1214/064/901/496552/000/000 ماه 
حداقل پایه 5 آب از 

سازمان مدیریت و نامه 
ریزی

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/06/16 لغایت 1400/06/20 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 
مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: ساعت 14 مورخ 1400/06/30 به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین26 ، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 
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سردارقاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفت؟

برای ما تصمیم مردم افغانستان مهم است
2

در حاشیه بازگشت 
ناوگروه ارتش از سفر تاریخی 

45 هزار کیلومتری

رکوردزنی 
دریانوردان

20 روز پس از تصرف کابل 
توسط سخنگوی طالبان اعالم شد

فهرست نهایی 
اعضای دولت 

موقت افغانستان

برق گرفتن از آب 
در خراسان کلید خورد

بهره برداری از 
نخستین  نیروگاه 
برقابی شرق کشور

چند ساعت درکنار 
استادکاران و تکنسین هایی که  

خادمیار حرم رضوی هستند

خادمان  
آچار به دست

بررسی اولویت ها و الزامات انتخاب 
رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم

مغز بانکداری کشور 
هوشمند می شود؟
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خراسانخراسانرواقرواق

  زمینه های قیام 17 شهریور در گفت وگو با جواد منصوری

  اسناد گنجینه رضوی درباره جمعه خونین چه می گویند؟

  روزی که نهضت »انقالب« شد

رواقرواق وو

تشکیل مؤسسه 
 تنظیم و نشر
 آثار امام خمینی)ره( 
در سال 1367



   پیام تسلیت 
برای دوست 
باوفای مقاومت
رهبر انقالب اسالمی 
در پیامی به دبیرکل 
حزب اهلل لبنان، 
درگذشت رئیس مجلس 
اعالی اسالمی شیعیان 
لبنان را تسلیت گفتند. 
در پیام حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به سیدحسن 
نصراهلل آمده است: 
درگذشت عالم مجاهد 
مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین آقای 
شیخ عبداالمیر قبالن 
»رحمت اهلل  علیه« را 
تسلیت عرض می کنم. 
ایشان دوست باارزش 
و باوفایی برای جریان 
مقاومت و شخص 
حضرت عالی بودند 
و عمر با برکتی را در 
خدمت هدف های عالی 
در لبنان گذرانیدند. 

دیدگاه 

انتصابات جدید

مهدی خالدی    نــاوگــروه 
ــی هــفــتــادوپــنــجــم نــیــروی  رزمــ
ــش، متشکل از  ــ دریـــایـــی ارتـ
ناوشکن تمام ایرانی سهند و 
ناوبندر مکران در اقدامی که از 
آن به بزرگ ترین و تاریخی ترین 
رویداد نظامی در عرصه دریایی جمهوری اسالمی 
ــام بـــرده مــی شـــود، پــس از دریـــانـــوردی 45 هــزار  ن
کیلومتری و عبور از سه پهنه اقیانوسی )هند، آرام و 
اطلس(، روز گذشته به کشور بازگشت. این ناوگروه 
۲۰ اردیبهشت امسال حرکت خود را از بندرعباس 
آغاز و با گذر از دماغه امید نیک در جنوبی ترین 
نقطه آفریقای جنوبی، دریای مانش میان انگلیس 
و فرانسه، دریای بالتیک در منطقه اسکاندیناوی 
و سرانجام خلیج فنالند به سن پترزبورگ رسیده 
بود. دریانوردی این ناوگروه ایرانی البته از چشم 
دشمنان هم پنهان نمانده و سر و صدای زیادی 
به پا کرده بود. ۲۰ خرداد ماه دریادار سیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش اعالم کرد این ناوگروه ایرانی 
توانست برای نخستین بار و بدون پهلوگیری در 
بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس شود. در 
پی آن شبکه ســی ان ان گــزارش داده بود پنتاگون 
و آژانس های اطالعاتی ایــاالت متحده این ناوها 
را از نزدیک زیر نظر دارنــد. این رسانه مدعی شد 
نهادهای امنیتی غربی در تالش اند بدانند هدف 

ایران از اعزام این ناوها چیست.

حضور در مانور دریایی روسیه بیانگر توان  ◾
دریایی ماست

فرمانده نیروی دریایی نداجا روز گذشته در 
نشست خبری که به منظور تشریح اهداف این 
مأموریت برگزار شد عبور این ناوگروه از کنار 
55 کشور را نشانه ای از خودباوری و توانمندی 
جمهوری اســالمــی عــنــوان کــرد. امیر دریـــادار 

شهرام ایرانی با بیان اینکه مأموریت دریایی این 
ناوگروه در تاریخ ماندگار شد، گفت: توانستیم 
در این راهپیمایی از سه کانال مهم و هشت 

تنگه دریایی با سالمت عبور کنیم. 
با این حال یک تحلیلگر مسائل نظامی نیز در 
گفت وگو با قــدس اقــدام جمهوری اسالمی در 
اعــزام ناوگروه به آب هــای دوردســت را به خودی 
خـــود دارای اهمیت بسیار مـــی دانـــد. مهدی 
بختیاری می گوید: حضور ناو سهند که صفر 
تا 1۰۰ آن در خــاک ایــران تولید شــده از توانایی 
باالی صنعت دریایی ما حکایت دارد. همچنین 
استفاده از ناوبندر پشتیبانی مکران یک ایده 

بسیار خوب بود و درک باال و آینده نگری موجود 
در صنعت نظامی ما را نشان داد که می تواند 
ــوان و بــرد دریــایــی مــا را بــاال بــبــرد. وی تصریح  ت
کرد: نکته دیگر تأثیر مثبتی است که این گونه 
دریانوردی ها روی نیروها دارد. میانگین سنی 
نیروهای فعال روی این ناوها بسیار پایین و در 
حد 3۰ سال است. این گونه دریانوردی ها، هم 
به لحاظ تجربه اندوزی و هم به لحاظ باال بردن 
اعتماد به نفس از اهمیت باالیی برخوردار است. 
این تحلیلگر حوزه نظامی و امنیتی همچنین با 
تأکید بر اینکه حضور و شرکت ایــران در مانور 
دریایی روسیه که خود از ابرقدرت های دریایی 

است از جایگاه بــاالی ما در این حــوزه حکایت 
دارد، افزود: یگان دریایی ما پیشتر اقیانوس هند 
و آرام را درنوردیده بود؛ حرکت جدید نشان داد 
جمهوری اسالمی کم کم دست های خود را برای 
حضور در آب های آزاد بلندتر کرده و نتیجه این 
اقدام گسترش عمق راهبردی دریایی ایران است. 

اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران ◾
حسین دلیریان دیگر تحلیلگر حوزه نظامی هم 
می گوید: از نظر راهــبــردی به دلیل اینکه نیروی 
دریایی ما تا همین چند سال پیش خیلی در حوزه 
آب های بین المللی حضور نداشته و عرض اندام 
نمی کرد، در گام نخست این حرکت بسیار مهم 
است و نشان می دهد ما به این توانمندی رسیده ایم 
کــه شناورهایی بسازیم کــه بتوانند راهپیمایی 
طوالنی دریایی را انجام دهند. معموالً کشورهایی 
در این زمینه ورود دارند که توانایی فناورانه باالیی 
دارنـــد. ایــن اثبات می کند جمهوری اسالمی در 
این حــوزه  توانمندی خوبی دارد. دلیریان افزود: 
حضور جمهوری اسالمی در چنین مأموریت هایی 
همچنین این پیام را به دشمنان منطقه ای و جهانی 
ما می دهد که ایران در سالیان اخیر به توانمندی 
رسیده که اگر الزم باشد می تواند برای حفظ امنیت 
و منافع، ناوگروه های بزرگ تر و توانمندتر به اقصا 
نقاط جهان اعزام کند. برای نمونه کاری که جمهوری 
اسالمی در گذشته در حوزه تأمین امنیت آب های 
خلیج عدن و تنگنه باب المندب در مقابله با دزدان 
دریایی کرد همین معنا را برای غربی ها فهماند؛ 
همان گونه که در عملیات های مختلفی که ارتش 
انجام داد، حتی چندین فروند کشتی خارجی هم 
نجات پیدا کرد. حال حضور ناو سهند به عنوان 
یک ناو تمام ایرانی نوعی قدرت نمایی جمهوری 
اسالمی در دریا محسوب می شود و اقتدار ایران را 

به رخ جهانیان کشید.

در حاشیه بازگشت ناوگروه ارتش از سفرتاریخی 45 هزار کیلومتری

رکورد زنی دریانوردان

خبرخبر
ویژهویژه

رئیسی: رویکرد دستگاه ها به صادرات  تغییر کند ◾
رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: رویکرد دستگاه ها در عرصه های مختلف 
اقتصادی، به ویژه در بخش های تولید غذا و دارو، باید 
از رویکرد واردات  محوری به داخلی کردن تولید کاالها و 
گسترش صادرات غیرنفتی اصالح شود. به گزارش مهر، 
در این جلسه وزارتخانه های صمت و اقتصاد به حمایت 

از تولید کاالی داخلی موظف شدند. 

حمایت وزارت خارجه از توسعه مراودات بخش خصوصی ◾
وزیر امور خارجه در نخستین نشست هم اندیشی وزارت 
امــور خارجه و اتــاق بازرگانی، بخش خصوصی را موتور 
محرک روابط میان کشورها و عامل یاری دهنده به پویایی 
سیاست خارجی خوانده و بر حمایت از آن در مراودات 
کشورها تأکید کرد. به گزارش ایرنا، فعاالن اقتصادی نیز در 
این نشست خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارت  خارجه 

از بخش خصوصی در مراودات خارجی شدند.

طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک ◾
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی 
از مشخص شدن اعضای ۹ کمیسیون تخصصی برای 
عضویت در کمیسیون مشترک به منظور بررسی طرح 
حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی خبر داد. به گــزارش ایرنا حجت االســالم مجید 
نصیرایی گفت: پیش از این مجلس مصوب کرده بود این 

طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود.

نشست مشترک  کمیسیون اجتماعی مجلس با اژه ای ◾
اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در 
نشست هم اندیشی با حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، رئیس دستگاه قضا درباره برخی دغدغه های خود از 
جمله »کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی«، »اصالح 
برخی قوانین بــرای تقویت قــدرت بــازدارنــدگــی آن هــا«و 
»رسیدگی به ترک فعل های برخی مسئوالن و محاکمه 

عامالن وضع موجود« به بیان دیدگاه ها پرداختند.

محمد علی ابطحی فعال سیاسی 
اصــالح طــلــب در گــفــت و گــویــی 
رسانه ای به برخی پرسش ها درباره 
اختالفات درونـــی در ایــن حزب 
سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و 
همچنین آینده اصالح طلبان پاسخ گفت. وی 
در ابتدای این مصاحبه که در خبرگزاری فارس 
منتشر شده به بیان دیدگاهش در مورد دولت 
سیزدهم پرداخته و می گوید: کابینه فعلی حتی 
در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد یکدست تر 
شده است؛ مجلس هم یکدست تر شده و به 
نظر من، فرصت خوبی است تا به امور مملکت 

بیشتر و بهتر رسیدگی شود. 
این فعال اصالح طلب در مورد آینده سیاسی 
حــزب مطبوعش هم می گوید: اصالح طلبان 
باید به اصول و مبانی اولیه خود بازگردند. بر 
همین اساس چنانچه گرایش اصالح طلبان به 
آقای الریجانی اتفاق بیفتد، این عمل طبیعتاً 

اصالح طلبانه نخواهد بود. این درست نیست 
که اصالح طلبان بخواهند به هرکسی بدون 
هیچ مبنای اصالح طلبی و صرفاً به این خاطر 
که او مخالف یک جریان خاص است، تمایل 
یابند. درمجموع، اینکه احــزاب اصالح طلبی 
بخواهند هر فرد مخالفی را جذب خود کنند، 
برای پیشبرد اهداف اصالح طلبی نتیجه ای برای 
آن ها نخواهد داشت. وی در ادامه شرح می دهد: 
به نظرم بدنه اصالح طلبی از امثال مصطفی 
تاجزاده عبور خواهد کــرد؛ البته منظور من از 
اصالح طلبی، بیشتر معطوف به وجوه فرهنگی 
و اجتماعی اســت. من معتقد به بازگشت به 
اندیشه اصالح طلبی نه احــزاب اصالح طلب، 
هستم. ما احزابی داریم که نمی توانند رأی حتی 
یک خانواده را جمع کنند. اگر بتوانیم اندیشه 
اصالح طلبی را جدا از اصالح طلبان در جامعه 
تقویت کنیم، به نظرم اصالح طلبی موفق به 

پیشروی خواهد شد.

ابطحی: بدنه اصالح طلبی از امثال تاجزاده 
عبور خواهد کرد

قابگزارش 2

استقبال باشکوه از کاروان پرافتخار سردار دل ها

در  حاشيه

وقتی دزد 
به تلفن همراه 
قاضی می زند!

دانیال معمار فعال 
رسانه ای در توییتر 
ضمن انتشار تصویری 
از یک قاضی در شهر 
میانه نوشت: » احتماالً 
بدشانس ترین دزد 
کسی است که دست 
به سرقت موبایل بزند 
و بعد از دستگیری 
بفهمد که گوشی قاضی 
شهر را دزدیده است. 
آقای حسن رجبی! 
قاضی شعبه 1۰۲ 
دادگاه کیفری میانه، 
خیلی مرد هستید که 
سارق 1۷ساله موبایلتان 
را مجازات نکردید و 
درعوض به خاطر نیازی 
که داشت برایش یک 
گوشی خریدید«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000922     شاید زبان حال دعبل امروز، شاعر 
خوش قریحۀ آیینی حاج سید رضا مؤید این 

باشد: نَه دعبل نه فرزدق نه ُکمیتم، ولیکن خاک 
پای اهل بیتم.

9380000203     با آمدن آقای رئیسی امکان دارد ما 

جا ماندگان سهام عدالت به حقمان برسیم؟
9150000986    اعالم  پیامک  ارتباط  مستقیم  وزیر 

کشور مایه  قدردانی است  و مردم  منتظرند تا سایر 
وزیران  هم  طبق  وعده  آقای رئیسی  شماره  اعالم  

کنند. اینکه ملت  از اقصی  نقاط به سرعت کمبودها 

و مشکالت  را به  وزیر منتقل کنند تا رفع  شود بهتر 
از آن   است  که شبکه های  خارجی  سنگ صبور 

ایرانی ها باشند؛ زیرا از این  طریق   به  ریز اطالعات 
  کشور دسترسی  پیدا می کنند. 

9180000349   من هم با آن آقا یا خانمی که گفت 

برای آقای رئیسی و دولت جدید دعا کنیم موافقم 
و خودم هم از اول ریاست جمهوری ایشان برای 

ایشان و دولتش دعا می کنم. امیدوارم که بر صراط 
مستقیم الهی و بدون انحراف به کارشان ادامه 

بدهند.

دولت جدید و چند مالحظه
محمدصادق کوشکی       یکی از مشکالتی که 
از هم اکنون دولت جدید به آن دچار شده، خطای 
تکیه به نیروی انسانی تکراری است که در دولت 
آقای روحانی هم همین اشتباه انجام شد. دولت 
قبل سمت های مدیریتی را به کسانی سپرد که 
در دولت های خاتمی و هاشمی سابقه مدیریت 
داشتند. در بخش هایی از دولــت سیزدهم هم 
همین اشتباه عمالً در حال تکرار است و بخش 
زیادی از مدیریت ها به افرادی سپرده شده که در 
دولت های نهم و دهم سابقه فعالیت داشته اند. 
این حرکت نشان می دهد دولــت جدید نسبت 
به رویــش هــای هشت ســال گذشته تردید دارد. 
به همین دلیل می  بینیم در عرصه هایی که ما 
ــرادی  شاهد رویــش هــای چشم گیری بــوده ایــم اف
منصوب می شوند کــه در همان عرصه ها قبالً 
در دوره آقــای احمدی نژاد امتحان پس داده انــد. 
در دولت دهم و بعد از آن تکنوکرات هایی وجود 
داشته اند که نه رویکرد توجه به مردم را دارند و نه 
این روش را اساساً قبول دارند. این جریان بیشتر 
به جای ارتباط با مــردم، به فکر جهت گیری های 
سیاسی خود هستند. به جهت وجود این مدیران 
ــای رئیسی به  در دولــت جدید، ممکن اســت آق
مسیری کشیده شــود که با آن موافق نیست و 
دولت ناخواسته به خطای دولت قبل دچار شود. 
بی انگیزگی یکی از مهم ترین مشکالت این دست 
مدیران است؛ زیرا در عرصه ای به کار گرفته شده اند 
که قبالً سابقه فعالیت داشته اند و این حوزه برای 
آن ها تکراری شده است.  وعده های چهره های ارشد 
دولتی در سفرهای استانی نیز یکی دیگر از اتفاقاتی 
است که برای دولت مشکل ایجاد می کند. سفرها 
و بازدیدهای میدانی، محل جمع آوری داده هــای 
میدانی و بررسی دقیق مشکالت اســت تا برای 
حل آن برنامه ریزی شــود. امــا وعــده هــای پرتکرار 
در صورت عملیاتی نشدن موجب دلزدگی مردم 
خواهد شــد.  یکی دیگر از مسائل قابل تأمل در 
کابینه دولــت سیزدهم ناهمگونی کابینه است. 
در این کابینه، هم چهره های جوان توانمند وجود 
دارنــد، هم چهره های جــوان بی تجربه، هم افــراد 
کارآمد و هم افــراد بی انگیزه. ایجاد هماهنگی و 
کار یک دست بین این سبدِ نیروهای ناهمگون از 
جمله وظایف سخت رئیس جمهور محترم است. 
همچنین از جمله دیگر اقداماتی که رئیس دولت 
باید برای پیاده سازی برنامه های خود انجام دهد، 
اهمیت جلوگیری از تشتت در دولــت به ویژه در 
بخش اقتصادی است. در حال حاضر در دولت 
پنج سمت مهم اقتصادی وجود دارد؛ معاون اول 
رئیس جمهور که قرار بود فرمانده اقتصادی کشور 
باشد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، دستیار 
اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و وزیر اقتصاد. این پنج پست مدیریتی 
به جز وزارتخانه های مرتبط اقتصادی هستند. 
در واقع دولت برای یک کشتی پنج ناخدا دارد که 
الزاماً هم در موضوعات مختلف اهل کوتاه آمدن 
در برابر یکدیگر نیستند. این بسیار مهم است 
که رئیس جمهور بتواند مــرز عــدم اختالط بین 
معاون اقتصادی با معاون اول یا دستیار اقتصادی 
با معاون اول را روشــن کند. در حــال حاضر مرز 
تفکیک مشخصی برای جلوگیری از هم پوشانی 

این سمت ها وجود ندارد. 

   سید احسان خــانــدوزی وزیــر امــور اقتصادی 
و دارایـــی دیـــروز در حکمی، سید محمد هــادی 
سبحانیان را به عنوان سرپرست معاونت امور 
اقتصادی این وزارت منصوب کرد. سبحانیان قبالً 

در مرکز پژوهش های مجلس مشغول کار بود.
   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی »محمدحسین 
هــادیــان« را به عنوان رئیس مرکز حراست این 
وزارتــخــانــه منصوب کــرد. به گـــزارش ایــرنــا، دکتر 
مــحــمــدمــهــدی اســمــاعــیــلــی از خــدمــات قاسم 
خورشیدی رئیس قبلی مرکز حراست قدردانی و 

وی را به سمت مشاور خود منصوب کرد.
   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی علی 
شمسی پور را به عنوان مشاور وزیر و سرپرست 

دفتر وزارتی منصوب کرد.
   با حکم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، بابک افقهی مدیرعامل پیشین هلدینگ 
اقتصادی شهرداری تهران به عنوان مشاور رئیس 
سازمان و رئیس حــوزه ریاست سازمان برنامه و 

بودجه منصوب شد.
   شهباز حــســن پــور نــايــب رئــيــس کميسيون 
اقتصادی مجلس شد. او به جای احسان خاندوزی 
که به عنوان وزیــر اقتصاد انتخاب شــده، در این 

سمت قرار گرفت.

خبـر
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»جــمــهــوری اســالمــی در افــغــانــســتــان باید 
ــران  بــه گــونــه ای عمل کند کــه هــم امنیت ای
مخدوش نشود و هم آمریکا به اهداف خود 
علیه ایران دست نیابد.« این سیاست گذاری 
توسط فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه 
غیرعلنی دیــروز مجلس اعــالم شــده است. 
ــعــدادی از نمایندگان در مصاحبه هایی  ت
بخش هایی از اظهارات ســردار قاآنی در این 
جلسه غیرعلنی را منتشر و تحلیل کرده اند. 

ــزارش ایــرنــا، خــالصــه اظــهــارات سرتیپ  بــه گـ
سید اسماعیل قاآنی در مجلس به نقل از 
سیدنظام الدین موسوی این است که »دیدگاه 
مردم افغانستان برای فردای کشورشان برای 

جمهوری اسالمی مهم است«.

 جمهوری اسالمی ایران  ◾
بر مسائل افغانستان اشراف کامل دارد

ــزود:  ــ ســخــنــگــوی هــیــئــت رئــیــســه مــجــلــس اف
جمهوری اسالمی ایران بر مسائل افغانستان 
اشراف کامل دارد و به صورت فعال با گروهی که 
اکنون در این کشور غلبه پیدا کرده در تماس 
است و تالش دارد منافع ملت ایران و مردم 
افغانستان تأمین شود، به خصوص که 
موضوع افغانستان از جوانب مختلف 

برای ایران قابل اهمیت است و به لحاظ پیوند 
دو ملت ایران و افغانستان، نمی توانیم نسبت 

به این تحوالت بی تفاوت باشیم.
سخنگوی هیئت رئــیــســه مجلس شـــورای 
اسالمی در ادامه توضیحات درباره اظهارات 
قاآنی، با بیان اینکه تحوالت و مسائل امروز 
افغانستان سابقه بیش از ۲۰ســالــه دارد، 
ــران هم از منظر  گفت: جمهوری اسالمی ای
دیپلماتیک و هم دفاعی آمادگی الزم را برای 
مواجهه بــا تــحــوالت و اتــفــاقــات  افغانستان 
دارد و تالش شده منافع مــردم افغانستان و 
ایران تا حد زیادی در این تحوالت مورد توجه 

قرار گیرد.

آمریکایی ها مانع ادامه ابتکار عمل ایران و  ◾
ادامه مذاکرات بین االفغانی شدند

وی به رصد تحوالت افغانستان توسط نهادهای 
ایرانی و برگزاری جلسات بین االفغانی  در تهران 
با حضور مسئوالن وقت کابل و طالبان اشاره 
کرد و افزود: آمریکایی ها بر دولت افغانستان 
فشار وارد کــردنــد و مانع ادامـــه ابتکار عمل 
ایران و ادامه مذاکرات شدند. برهمین اساس 
تــحــوالت بــه ســوی تــحــوالت میدانی و سقوط 

دولت پیش رفت.

ــاره سیاست خــارجــی ایـــران در مــورد  وی دربـ
ــفــت: بـــرای  آیـــنـــده تـــحـــوالت افــغــانــســتــان گ
ــران نــظــر و رأی مــردم  ــ جــمــهــوری اســالمــی ای
ــچــه مـــردم  ــت. هـــر آن افــغــانــســتــان مــهــم اســ
افغانستان بپذیرند مورد احترام ماست و از 

آن روند دفاع می کنیم.

نقشه آمریکا این است که ایران را با جهان  ◾
اهل سنت درگیر کند

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس هــم بــه خــبــرگــزاری مهر گفت: 
ســردار قاآنی در این جلسه تأکید کرد آنچه 
برای ما در افغانستان اهمیت دارد این است 
که امنیت جمهوری اسالمی مخدوش نشود، 
نقشه آمریکا این است که ایــران را با جهان 
اهل سنت درگیر کند. شیعیان افغانستان 
برای جمهوری اسالمی اهمیت زیادی دارند 
و ایران تالش دارد حل موضوع افغانستان از 
طریق جنگ نباشد و همه اقوام افغانستان در 

اداره کشور سهیم باشند. 
علیرضا سلیمی دیگر عضو هیئت رئیسه 
مجلس به نقل از سردار قاآنی گفت: شکست 
و خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان آغازی 

بر افول قدرت این کشور در دنیا خواهد بود.

خبرخبر

سردارقاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفت؟

برای ما تصمیم 
مردم افغانستان 

مهم است

گروه آخر کاروان ورزشی سردار دل ها با استقبال رسمی دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور، دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و دیگر مسئوالن ورزشی 

جمهوری اسالمی ایران از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شدند.



عمر مفید 
ساختمان ها در 
ایران یک سوم 

دنیاست
غالمرضا شریعتی، 

رئیس سازمان 
ملی استاندارد 

گفت: در سال 54 
متوسط عمر مفید 

یک ساختمان در 
ایران و کشورهای 
توسعه یافته 27 تا 

30 سال بود. در حال 
حاضر این نرخ برای 

ایران همچنان 27 
سال است ولی در 

کشورهای پیشرفته 
به 100 سال رسیده 

است. یعنی یک 
ساختمان را باید 2.5 

بار تجدید بنا کنیم 
در حالی که هزینه 

این کار می توانست 
صرف ارتقای سطح 

زندگی شود.

خبرخبر
خوبخوب

مــدیــرکــل دفــتــر عــربــی و آفــریــقــایــی ســازمــان توسعه 
تجارت ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران و لبنان 
پیش از ایــن آمادگی خــود را بــرای کاهش تعرفه های 
تــجــاری اعــام کــرده انــد، مــذاکــرات مــربــوط بــه امضای 
تفاهم نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور آغاز شده، 
فهرست های اولیه جابه جا شده و تفاهماتی صورت 

گرفته است که درصدد هستیم با فراهم شدن شرایط 
 مذاکرات را دوبــاره شروع کرده و این موضوع را هم به 

سرانجام برسانیم.
فـــرزاد پیلتن در گفت وگو بــا ایلنا بــا اشـــاره بــه میزان 
تجارت دو کشور در پنج ماهه ابتدای امسال گفت: 
در پنج ماهه ابتدای سال 1400 حدود 20 میلیون دالر 

با لبنان تجارت داشتیم که عمده آن شامل صادرات 
ایران می شود که حدود 12.7 میلیون دالر بوده است، 
همچنین در این مدت 7.5 میلیون دالر از لبنان واردات 
داشته ایم. در این مدت نسبت به پنج ماهه ابتدای 
سال 99 در حوزه صادرات به لبنان 226 درصد از نظر 

ارزش و 677 درصد از نظر وزن افزایش داشته ایم.

  افزایش
 2۶۶ درصدی صادرات 
ایران به لبنان

مینا افرازه   با آغــاز به کار 
تیم اقتصادی دولت و در رأس 
آن وزیر اقتصاد، گمانه زنی ها 
درباره انتخاب گزینه ریاست 
بانک مرکزی نیز شدت گرفته 
است. در همین راستا؛ احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشستی در همین باره 
اظهار کرد: »گفت وگو هایی انجام شده و قرار است 
در روز های آینده نتیجه نهایی آن اعام شود، زیرا 
از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و 
دارایــی است و باید در هیئت وزیــران مطرح و در 

نهایت از طرف رئیس جمهور اباغ شود«.
شروع دوره جدید کاری بانک مرکزی در شرایط 
سخت اقــتــصــادی کــشــور از یکسو و ضــرورت 
سیاست گذاری صحیح پولی و مالی به دور از 
تأثیرپذیری بیرونی از سوی دیگر موجب شده 
انتخاب رئیس بانک مرکزی از حساسیت باالیی 
برخوردار باشد. البته بسیاری از اقتصاددانان و 
کارشناسان حوزه پولی و بانکی بر این باورند که 
پیش زمینه هر اقدامی از سوی بانک مرکزی و 
دستیابی به موفقیت در گرو آن است که پیش 
از هر اقدامی اصاح نظام بانکی در دستور کار 
قرار گیرد. موضوعی که عادل پیغامی، تحلیلگر 
مسائل اقتصادی دربـــاره آن گفته اســت: »با 
توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدیت 
وزیر اقتصاد برای اصاح نظام بانکی بهتر است 
اصاح قوانین بانکی در قالب الیحه ای از طرف 

دولت به مجلس ارسال شود«.
وی افزوده: »برنامه دولت برای اصاح نظام بانکی 
و پولی می تواند این دو برنامه باشد؛ در سال اول 
تشکیل کارگروه اصاح نظام بانکی برای تدوین 
لوایح بانکی و آغــاز اصاحات پولی و بانکی با 
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در دستور 

کار قرار بگیرد«. 

باال رفتن معدل تیم سیاست گذاری با حضور  ◾
فردی اقتصادخوانده در بانک مرکزی 

از ســوی دیــگــر کــارشــنــاســان معتقدند جــدای 
ــاری بانک مرکزی،  از مسائل و اولــویــت هــای ک
فــرد منتخب شخصاً باید دارای ویژگی های 
مدیریتی و عملکردی قوی باشد تا بتواند این 
نهاد اقتصادی را به خوبی راهبری کند. چنان که 
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک 
مرکزی در اظهار نظری تصریح کرده »فردی که در 
این جایگاه قرار می گیرد، بی تردید تعیین کننده 

آینده وزارت امور اقتصادی و دارایــی و سازمان 
برنامه و بودجه نیز خواهد بود. فردی که در این 
جنگ اقتصادی در رأس بانک مرکزی قرار گیرد 
باید اول شیخوخیت کافی را داشته باشد و از 
سوی دیگر بتواند مقامات حاضر در کابینه را 

راضی کند که تصمیم های درست بگیرند«.
همچنین بــه گفته محمد صــادق الحسینی، 
ــیــز »حـــضـــور فـــردی  کـــارشـــنـــاس اقـــتـــصـــادی ن
اقتصادخوانده در بانک مرکزی می تواند معدل 
میانگین تیم سیاست گذار اقتصادی را در دولت 
رئیسی باالتر از دولت روحانی ببرد. البته باید در 
نظر داشت که عکس این وضعیت یعنی پایین 
آمدن این معدل در صورت انتخاب نه چندان 

دقیق نیز محتمل است«.

تمرکز بر سیاست گذاری صحیح پولی و ارزی  ◾
جزو اولویت هاست

بر همین اساس؛ کامران ندری، کارشناس حوزه 

پولی و بانکی در گفت وگو با قدس درباره الزام های 
انتخاب ریاست بانک مرکزی و اولویت های کاری 
این نهاد، اظهار کرد: تورم یکی از مسائل اساسی 
کشور است که رفع آن بایستی به وسیله بانک 
مرکزی صــورت بگیرد. به نظرم در دوره جدید، 
ماهیت روابــط بانک مرکزی و دولت باید دچار 
تغییر و تحوالت گسترده ای شود، زیرا دولت هر 
جا که با مانع جدی روبه روست سراغ منابع نظام 
بانکی می رود و مشکات خودش را از طریق چاپ 
پول حل می کند، موضوعی که عماً برای بانک 
مرکزی و استقال کــاری آن تبعات نامطلوبی 

درپی دارد.
نــدری ادامــه داد: همچنین رفــع سایر مسائل 
ــرازی هــای متعدد موجود  ــات بانکی از جمله ن
بانک ها، حکمرانی نامطلوب بانک ها و نظارت 
ضعیفی کــه بــر آن هــا اعــمــال مــی شــود، همگی 
باید جزو اولویت ها و اقدام های اساسی بانک 
مــرکــزی در ابــتــدای کــار بــاشــد. عــاوه بــر ایــن در 

ارتباط با بانک های خارجی در سطح بین المللی و 
بین الدولی با مشکل مواجه هستیم که باید برای 
آن چاره ای اندیشید. افزون بر این، تأکید و تمرکز 
بر سیاست گذاری صحیح پولی و ارزی نیز جزو 
اولویت هاست. همان طور که می دانید نقش 
بانک مرکزی در اقتصاد بسیار کلیدی بوده و در 
مقایسه با دیگر نهادهای اقتصادی از اهمیت 
ــرخــوردار اســت، زیــرا بانک مرکزی  بیشتری ب
متولی نظام پولی کشور اســت و اگــر ایــن نظام 
پولی به درستی اداره نشود کشور با مشکات 

متعددی روبه رو می شود.

 رئیس بانک مرکزی از میان بانکداران  ◾
یا مسئوالن بازار سرمایه نباشد

وی افـــزود: در چنین شرایطی، قطعاً انتخاب 
رئیس بانک مرکزی اهمیت باالیی دارد تا بتوان 
این نهاد اقتصادی را به اهداف و چشم اندازهای 
بــرنــامــه ریــزی شــده نــزدیــک کـــرد. بـــدون تردید 
رئیس بانک مــرکــزی نباید از بین چهره های 
سیاسی انتخاب شــود یا در رونــد انتخاب وی 
سیاسی کاری صورت گیرد. رئیس بانک مرکزی 
بایستی تخصص و دانش مرتبط با بانکداری 
مرکزی و سیاست گذاری پولی را داشته باشد. 
وی باید فردی ضدتورم، مستقل و دارای توانایی 
نه گفتن به مسائل و درخواست های غیرقانونی 
باشد و بتواند با بانک های متخلفی که مقررات 
 پولی و مالی را رعایت نمی کنند، برخورد قاطع 

داشته باشد. 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره 
موضوع تعارض منافع و انتخاب رئیس بانک 
مرکزی گفت: قطعاً باید موضوع تعارض منافع 
در انتخاب رئــیــس بــانــک مــرکــزی مـــورد توجه 
قــرار گیرد و در شرایط فعلی اقتصاد، توصیه 
ــن اســت کــه چنین فـــردی از بین بــانــکــداران   ای

انتخاب نشود.
 در همین زمینه، نباید رئیس کل از میان افرادی 
که تعلقات حــوزه ای دارنــد یا دارای مسئولیتی 
ــازار سرمایه هستند، انتخاب شــود زیــرا  در بـ
غالباً این افــراد دانش کافی در حوزه بانکداری 
مرکزی را ندارند و با روی کار آمدنشان تعارض 
منافع جدی پیش می آید. بدین ترتیب، باید 
اقتصاددانی بی طرف، مقتدر و فراحوزه ای باشد 
تا بتواند با فسادها و تخلفات مبارزه کند که 
تحقق آن هم قطعاً با نداشتن تعارض منافع 

میسر خواهد بود.

 بررسی اولویت ها و الزامات 
انتخاب رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم 

 مغز بانکداری کشور
هوشمند  می شود؟

بسیاری از  اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پولی و بانکی بر این باورند که 
پیش زمینه هر اقدامی از سوی بانک مرکزی و دستیابی به موفقیت، در گرو 
آن است که پیش از هر اقدامی اصالح نظام بانکی در دستور کار قرار بگیرد.

گزيدهگزيده

بدون تیتر 
  مهر نوشت: رئیس سازمان برنامه کسانی را به 

عنوان اعضای ستاد الیحه بودجه 1401 منصوب 
کرده که در دولت  یازدهم و دوازدهم تحت تأثیر 
تصمیم های سیاسی، در بودجه تصمیم های 

غیرکارشناسی متعددی را رقم زده اند.

  فارس به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

نوشت: تاش بر این است که سهام عدالت به 
جاماندگان سهام عدالت واگذار شود و با تصمیم 
دولت تا آخر سال این واگذاری به جاماندگان با 
محوریت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد. اصل 

کار مورد تأیید دولت قرار گرفته است.

  به گفته ایلنا، رئیس شورای تأمین دام کشور 
معتقد است؛ تصمیم های غیرکارشناسی در 
وزارت جهاد کــشــاورزی و سایر مجموعه های 
مرتبط با تولید دام، تأثیر 50 تا 60 درصدی در باال 

رفتن قیمت گوشت داشته است.

  سیدرضا ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با 

ارسال نامه ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و همچنین زیرمجموعه های خــود در 
ــرخ خــریــد تضمینی  وزارت جــهــاد کــشــاورزی ن
محصوالت زراعی و باغی را برای سال زراعی پیش 
رو )1401-1400( اعــام کــرد. بر ایــن اســاس نرخ 
خرید تضمینی گندم برای سال آینده 7هزار و 500 
تومان، جو 3هزار و 400 تومان و کلزا 15 هزار تومان 

تعیین شده است.

  به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 

ــاز در هفت مــاه ابــتــدای ســال،  شــرکــت ملی گ
ــازی کــه در حــال حاضر،  ــرای 1۸ پاالیشگاه گ ب
عملیاتی هستند، یک برنامه فشرده  تعمیرات 
اســاســی )اورهــــــال( تــجــهــیــزات پاالیشگاهی 
تعریف و در زمان بندی خاص اجرا می شود تا 
 با تأمین گــاز بتوان زمستانی بــدون دغدغه را 

پشت سر گذاشت.

  فارس به نقل از اسپوتنیک نوشت: به خاطر 

بی ثباتی موجود ناشی از وقوع کودتا در کشور 
گینه شاهد هستیم که قیمت آلومینیوم در بازار 
جهانی به باالترین میزان در 10 سال گذشته 
رسیده است. مشکل اینجاست که این کودتا 

موجب شده بازار نگران کمبود بوکسیت شود.

اقتصاد3
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی شماره 244/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
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مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/06/28 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

ردیف
شماره 
مناقصه

متراژشرح

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

244/د/1400
احداث ساختمان 

مدیریت توزیع برق 
شهرستان خوسف

700
2.000.000.000مترمربع

مورخ
1400/06/29

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – 
سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

ف
,1
40
51
69

شهرداری قوچان در نظر دارد 
باستناد مصوبه شماره 5142/ش مورخ 1400/3/25 شورای اسالمی شهر 
قوچان ، مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری قوچان 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت مزایده عمومی 

برای مدت یک سال واگذار نماید. 
دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  شرایط  واجد  اشخاص  از  لذا 
تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  مزایده  در  شرکت  فرم 
مزایده  شماره  با  و   www.setadiran.ir دولت  الکترونیک 
نماید. واگزار  الکترونیکی  صورت  به   5000091163000013
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/6/10  لغایت ساعت 14 

مورخ  1400/7/7
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 مورخ 1400/6/10  لغایت ساعت 

13 مورخ  1400/6/28
مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت از ساعت 8  تاریخ 1400/6/10 لغایت ساعت 

14 مورخ 1400/7/7
تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ  1400/6/10  لغایت ساعت 14  مورخ  1400/7/7

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

 -قیمت پایه ماهیانه مبلغ  385.000.000   ریال

         
     -قیمت پایه ساالنه   مبلغ  4.620.000.000 ریال

مبلغ  تضمین شرکت در مزایده      231.000.000 ریال
ضمناً 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 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.
کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

سامانه                                  سایت  در   ، ها  استان  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
www.setadiran.ir  بخش )ثبت نام/پروفایل مزایده گر( وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300                                     ف
,1
40
50
08

آگهی مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام 
و احشام شهرداری قوچان -نوبت دوم
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 به اطالع می رساند مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد امالک مازاد خود را به  شرح ذیل در دو نوبت آگهی  از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان خرید می توانند  جهت دریافت فرم
 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادها در ساعت اداری  به مدیریت شعب این بانک به نشانی :مشهد ، بلوار دستغیب ، نرسیده به چهارراه خیام ،یا شعبه محل وقوع ملک مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با
   شماره تلفن 37638711 داخلی 1289 و یا شماره مستقیم 37663354 )واحد حقوقی( تماس حاصل فرمایند . آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی  تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ

    1400,6,27 می باشد ضمنا پاکتهای پیشنهادی  درروز  سه شنبه  مورخ  1400,7,6  ساعت 10 صبح در کمیسیون معامالت استان به نشانی فوق  بازگشایی خواهد شد 0

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قراردارد بشرح جدول ذیل می باشد:
میزان پرداخت غیر نقدی )باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی  شرایط پرداخت )گروه(ردیف 

****************100 درصدنقدیالف 

مابقی در اقساط حداکثر 3 ساله  با سود بانکی حداقل 20 درصد اقساطیب

تبصره 1: اولویت با پرداخت نقدی است .
تبصره 2: کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف ،تخلیه بر عهده 

خریدار می باشد .
قابل  و  بوده   مندرج در آگهی   پایه  مبلغ  معادل %5  مزایده  :مبلغ  سپرده شرکت در  تبصره 3 
پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی طی سند مرکزبه حساب امور مالی مدیریت شعب بانک در 

استان خراسان رضوی کد 9000  می باشد .
بدون  از فروش  انصراف  یا  مزایده  از  انصراف  یا  مزایده   بدون ذکر دلیل و همچنین تجدید  پیشنهادها ی خریداران  یا کلیه  یا رد یک  قبول  بانک در همه حال در   :   4 تبصره 
به  خریدار  پرداختی  مبالغ  صرفا   اداری   یا  قانونی  معاذیر  دلیل  به  معامله  انجام  امکان  عدم  یا   مزایده   از  انصراف   یا  خریدار  پیشنهاد  رد  صورت  در  است   مختار  علت  ذکر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 شد   مسترد خواهد  نامبرده 

شرایط ردیف 
پالک ثبتی                                     محل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکپرداخت)گروه(

فرعی        اصلی
مساحت 6دانگ)متر مربع ( 

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف     عرصه              اعیان 

45221088بدون مستحدثاث1,030,000,000 با وضعیت موجود  2992880/710نقاب روستای حاجی آباددو سهم مشاع از نه سهم عرصه واعیان خانه وباغچه 3647الف -ب1

45221088زراعی دیم 27,000,000 با وضعیت موجود  6096908/600نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی 3647الف -ب2

45221088زراعی دیم 36,000,000 با وضعیت موجود  57961211/080نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی 3647الف -ب3

45221088زراعی دیم 80,250,000 با وضعیت موجود  3962336/590نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی به استثنا ثمنیه عرصه  3647الف -ب4

45221088زراعی دیم 102,750,000 با وضعیت موجود  8963420/300نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی 3647الف -ب5

45221088زراعی دیم 90,000,000 با وضعیت موجود  10962998/900نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی 3647الف -ب6

45221088زراعی دیم 27,000,000 با وضعیت موجود  4896896/550نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی به استثنا ثمنیه اعیان  3647الف -ب7

45221088زراعی دیم 65,250,000 با وضعیت موجود  50962177/270نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی 3647الف -ب8

45221088زراعی دیم 63,000,000 با وضعیت موجود  55961666/590نقاب روستای حاجی آباددو سهم از نه سهم عرصه و اعیان زمین مزروعی  باستثنای ثمن اعیان 3647الف -ب9

38530360طبقه سوم الماس شرق -11متر بالکن 5,500,000,000 تخلیه 2532 63305الماس شرقسرقفلی یک باب مغازه تجاری 5290الف 10

36580909دارای امتیاز آب -برق -گاز -قدمت بنا 20سال 3,200,000,000 با وضعیت موجود  13316802/6120چناران -قزلکنششدانگ یک واحد مسکونی 4788الف -ب11

سه دانگ وسیصد و بیست وهفت  صدم دانگ از ششدانگ یک 5915الف 12
باب آپارتمان 

طرقبه -امام رضا 6 شکوفه 
اسکلت فلز -چهار خواب -انباری -پارکینگ 19,407,500,000 با وضعیت موجود  1476310130/17پالک 47

36079399-امتیازات - قدمت ساختمان 8 سال 

701,461سهم از 1262سهم از 1275سهم از ششدانگ اراضی 3719الف -ب13
جردوی 

کاشمر -اراضی جردوی  
11/341/844000 با وضعیت موجود  54729708/9458/14شهرک صنعتی 

کارخانه محصوالت لبنی شامل سالن تولید 
-انبار سردخانه -ساختمان اداری نگهبانی 
-تاسیسات آزمایشگاه -قدمت ده ساله به 

55222622انضمام امتیاز اب برق گاز و تلفن 

7,757,400,000 با وضعیت موجود  1189122513.6144گناباد -روستای مند ششدانگ یک باب منزل مسکونی 6495الف -ب14
در دو طبقه اسکلت ساختمان اجر و اهن 

سقف ضربی نمای ساختمان اجر سه سانت 
کف حیاط موزائیک درو پنجره پرو فیل 

57221685

هال -یک اتاق - سرویس بهداشتی - فاقد 2,442,522,600 با وضعیت موجود  51409125/8525/85نیشابور -امام خمینی 5دو دانگ و سی وهشت صدم دانگ از ششدانگ یک باب واحد تجاری 6452الف 15
37663354کابینت امتیاز اب برق گاز 

دارای ساختمان کارگری -انباری -چهار سوله  13,782,600,000 با وضعیت موجود  212411104/072417/99درگز -روستای سنگ بردودانگ و سی وچهار صدم عرصه واعیان و تجهیزات یک واحد مرغداری 1948الف -ب16
46223181پرورش -گاز -برق صنعنی -

مشهد -احمد آباد 210سهم از600سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی5759الف 17
77,000,000,000 با وضعیت موجود  6387234175/06204/04-ابوذرغفاری 29پالک 193

نمای ساختمان ودیوار حیاط و زیر زمین 
سنگ -کف حیاط و زیر زمین موزائیک 

-طبقات سیمانی -بخاری گازی -کابینت فلز 
-پنجره آلومنیوم -گرمایش پکیج ورادیاتور 

-امتیاز اب برق گاز 

37663354

سه دانگ و پنجاه و سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل 4489الف 18
مسکونی 

تربت جام -خیابان میر 
ساختمان با مصالح بنایی احداث شده -گلی 1,823,833,000 با وضعیت موجود  131078111/7876/48قوام 16

52541901و گنبدی - با امتیاز آب برق گاز 

34722611زمین مزروعی 410,000,000 با وضعیت موجود  2011020500کالت -روستای امیر آباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 6169الف -ب19

کیلومتر 45 جاده فریمان 82992سهم از کل 567545سهم از ششدانگ یک قطعه زمین 1635الف -ب20
40لیتر 15,536,000,000 با وضعیت موجود   82992 6423-روبروی باغ ساالر  دبی  با  آب  برداری  بهره  پروانه  دارای 

37663354در ثانیه دارای انبار-استخر سیمانی ذخیره آب

سبزوار -روستای دولت آباد چهار سهم  از شش سهم یک قطعه زمین مزروعی 6081الف -ب21
2,638,560,000 با وضعیت موجود  67620619297/330-دشت غالمان

دارای حقابه از چاه معروف به غالمان -دارای 
اشجار پسته با قدمت حدود 20ساله با تعداد 

1700اصله 
44221325

تربت حیدریه -روستای نه سهم از 16 سهم یک قطعه زمین مزروعی 3894الف -ب22
37663354زمین زیر کشت چغندر و زعفران3,895,320,000 با وضعیت موجود   26523273037/25کاریزک ناگهانی 

درگز -خیابان امام خمینی ششدانگ یک واحد مسکونی 5811الف 23
بصورت همکف در دو واحد مسکونی -دارای 2,280,000,000 با وضعیت موجود  592225/8156شهید بهشتی 1

46223181امتیاز اب -برق -گاز 

اموال منقول مشتمل بر لوازم بهداشتی و لوله و لوازمات و 3827الف 24
56727200لوله ولوازم بهداشتی 845,863,400 با وضعیت موجود  0000فیض آباد -بانک کشاورزیاتصاالت مربوطه  به شرح  ضمیمه برگ شرکت در مزایده 

حاشیه راه اصلی -نزدیک به شهر و امکانات 7,949,040,000 با وضعیت موجود  049361320اتوبان فیض آباد -مهنه یک قطعه زمین زراعی واقع در اراضی حسن آباد 3827الف 25
56727200زیر ساختی 

جاده روستای مسکن که ششدانگ عرصه واعیان کشتارگاه طیور 4425الف -ب26
175,937,400,000 تخلیه  534117214393152بصورت مجوعه سالن تولید 

دارای سالن تولید -باسکول -سالن نگهداری 
مرغ -سردخانه -دیوارکشی -محوطه سازی 

-اتاق دیگ بخار- استخر -ساختمان نگهبانی 
-منبع آب هوایی و زیر زمینی -تونل انجماد-

ساختمان موتورخانه-و تعدادی ماشین 
آالت شامل نوار نقاله غلطکی -سبد شوی 

-نوار نقاله دل و جگر -نوارنقاله پیلینگ روم 
اسکادلر -چیلر حلزونی -تجهیزات یخ سازی 
-تاسیسات سردخانه -تاسیسات برق و برق 

رسانی -تاسیسات آبرسانی 

44221325

یک ممیز صدو شصت و دو هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 6569الف27
6,972,000,000 با وضعیت موجود  800316681/58123/40تربت جام -خیابان دارایی عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان سه طبقه مسکونی 

یک دستگاه ساختمان سه طبقه مسکونی و 
شش واحد مجزا  وواحدها بصورت دو خواب 
می باشد -دیوارها پوشش کاغذ دیواری -کف 

موزائیک -سیستم گرمایشی بخاری گازی 
و سرمایشی کولر آبی -قدمت ساختمان 

20سال 

 37663354

ده سهم ونیم مشاع از بیست سهم ششدانگ یک قطعه باغ انار 4266الف- ب 28
و پسته 

تربت حیدریه -اراضی 
3,600,000,000 با وضعیت موجود  6956138877/20مرتضویه -دهستان اربعه 

سیستم آبیاری قطره ای در سطح 5هکتار 
دارای شبکه فشار متوسط به طول 500متر 
و نصب شبکه 25کیلو وات -باغ پسته به 
مساحت 3هکتار دارای سن سه سال و 
باغ انار به مساحت 1.5هکتار دارای سن 

5-6سال

 37663354



17 شهریور 
واقعه ای 
همسطح

 15 خرداد بود
جواد منصوری با 

اشاره به حوادث پس 
از جمعه سیاه گفت: 

17 شهریور یک 
نقطه عطف در تاریخ 

پیروزی انقالب 
بود که از آن زمان 

به بعد رژیم پهلوی 
در سراشیبی بدون 

بازگشت سقوط قرار 
گرفت. من معتقدم 
واقعه 17 شهریور 

را می توان رویدادی 
همسطح 15 خرداد 

که امام)ره( آن را 
مبدأ انقالب توصیف 

کردند تلقی کرد.

در حاشیه

شکل گیری 
تردید نسبت 
به بقای رژیم 
شاهنشاهی 

 پس از 
جمعه سیاه

جواد منصوری شکاف 
میان نیروهای ارتش 
با فرماندهان و رژیم 

شاهنشاهی را در 
ادامه تأثیرات واقعه 
17 شهریور توصیف 
کرد و گفت: پس از 

آن واقعه است که ما 
می بینیم فرارها شروع 

می شود، استعفاها 
شکل می گیرد و این 

تنها به نیروهای مسلح 
هم محدود نماند. شاه 

از این اتفاق به شدت 
مأیوس شد و گفت یک 
عده نامرد آن روزهایی 

که مملکت آرام بود 
خوردند و بردند و امروز 

که به آن ها احتیاج 
است فرار کردند و 

رفتند.
در نیروهای نظامی ها، 

ساواک، شهربانی و 
ژاندارمری به سرعت 

یک تردید جدی نسبت 
به آینده و بقای رژیم  

شکل گرفت و بسیاری 
از فرماندهان و رؤسای 

شهربانی و امثالهم 
شروع به کناره گیری و 

فرار کردند.

درنگدرنگ

ــا آنــجــا کــه شنیده ایم  ◾ ت
ــردم در ایــن  تجمع و حــضــور مــ
راهپیمایی ها حتی روز عید فطر 
در تــهــران و در صبح جمعه که 
ً مسالمت  17شهریور ماه بود کامال
آمیز و آرام برگزار می شد. پس چرا 

رژیم دست به آن خشونت وحشیانه و کشتار زد؟
ــم پهلوی و دستگاه های امنیتی از استمرار  رژی
حرکت های مردمی و گسترش آن به شهرهای 
مختلف و بزرگ کشور نگران شده بود. در اعتراضات 
شهرهای دیگر البته تعدادی از مردم کشته شده 
بودند. برآورد و گزارش ساواک و شهربانی به جلسه 
اضــطــراری شــورای عــالــی امنیت ملی بــه ریاست 
ــت موجب  شــریــف امــامــی و سپس هیئت دولـ
مــی شــود تــا ایـــده حکومت نظامی مــطــرح و رأی 
اکثریت را پیدا کند و ازهاری هم از این ایده حمایت 

و شاه را مجاب می کند.
در واقع رژیم نگران بود اعتراض ها در حال گسترش 
است و شعارها هم روز به روز تندتر می شود، در 
نتیجه مشابه آنچه در واقعه 15 خــرداد رخ داد، 
ــاره تکرار  شــود و به ایــن نتیجه  ممکن اســت دوبـ
می رسند باید با ایجاد رعب و وحشت و جو امنیتی 
سنگین و سرکوب مــردم را بترسانند تا از صحنه 
خارج شوند. یعنی با استدالل سال 42 و مدیریت 
امثال اویسی ها رژیم وارد  مرحله برخورد نظامی و 

برخورد خونین شد. 
مسئوالن وقت  نیمه شب تصمیم می گیرند روز 
جمعه حکومت نظامی اعــام کنند؛ در نتیجه 
ساعت 6 یا 7 صبح رادیــو اعام می کند حکومت 
نظامی اعمال شده و تجمع بیش از سه نفر ممنوع 
ــارد شاهنشاهی ارتـــش در  اســـت و نــیــروهــای گـ

خیابان ها به ویژه میدان ژاله مستقر شده بودند. 
ایــن در حــالــی بــود کــه جمعیت زیـــادی از صبح 
زود راهی میدان ژاله شده بودند و به دلیل اعام 
دیرهنگام و مطلع نشدن مـــردم مــوج جمعیت 
همچنان در حال حرکت به سمت محل تجمع 
اعام شده بود و البته با مطلع شدن از حکومت 
نظامی هم اعتنایی به آن نکردند و تظاهرات از 
خیابان های اطــراف به سمت میدان ژاله همراه با 
شعارهای انقابی آغاز شد و تا قبل از ساعت 8صبح 

جمعیت در میدان ژاله متراکم شده بودند.
ــم بــایــد تصمیم مــی گــرفــت، یــا اینکه  اینجا رژیـ
عقب نشینی کند که تظاهرات گسترده تر می شد 
و جمعیت به سمت دربار حرکت می کرد و یا اینکه 
باید کار را نهایی می کرد. رژیم تصمیم دوم را گرفت 

و بر آن شد تا با این تظاهرات برخورد 

قهری و شدید بکند تا به خیال خودش این حرکت 
را خفه کرده و پایان دهد.

درنتیجه فرمان آتش در حوالی ساعت 10 صبح 
به فرمانده گــارد شاهنشاهی که در میدان ژاله 
مستقر بود داده  شد و نیروهای گارد به روی مردم 
آتش گشودند و ظرف چند دقیقه تعداد زیادی از 
تظاهرات کنندگان به خاک و خون کشیده شده و به 
شهادت رسیدند و البته پس از آن هم تعداد زیادی 

از تظاهرات کنندگان دستگیر شدند.
ــادآور شوم که این برخورد و سرکوب  باید این را ی
شدید و آتش باری روی مردم  آن زمان خیلی دور 
از انتظار بود و انقابیون و تظاهرات کنندگان هم 
انتظار نداشتند این اتفاق بیفتد چون در روزهای 
قبل از آن، چه در مــاه رمضان و چه عید فطر تا 
جمعه سیاه تظاهرات و تجمعات اعتراضی ادامه 
داشت و هیچ گاه برخورد با آن این گونه قهری نبود.

در اسناد هست قبل از  ماه رمضان آن سال امام  ◾
خمینی)ره( در پیامی راهبردهای مبارزه مردم را تبیین 
و از وعــاظ و روحانیون می خواهند در مــورد انقالب 
و وضعیت کشور در مــراســم عــــزاداری و مساجد 

روشنگری کنند. این پیام چه نقشی داشت؟
در سوم شهریور57 دولت در ایران عوض شد و شاه 
دولت آموزگار را با عنوان اینکه یک دولت تکنوکرات 
است و قــادر به برخورد جدی و خشن و سرکوب 
اعتراضات نیست، عزل می کند و شریف امامی را 
که دست پرورده جریان فراماسونری بود و سابقه 
طوالنی در مناصب دولتی تا رده نخست وزیری 

داشت را روی کار آورد.
شریف امامی ابتدا بــرای اینکه مسیر حرکت را 
عــوض کند یک سخنرانی تهدیدآمیز 

ایراد کرد و گفت کشتی را کشتی بان دیگر آمده و 
من مرد گذشته نیستم و می خواهم تغییرات ایجاد 
کنم و یک لیست از کارهایی که تصور می کرد برای 
مردم راضی کننده وضد انگیزشی خواهد بود ارائه 
داد. از جمله اینکه وعده داد قمارخانه ها و مشروب 
فروشی ها را تعطیل خــواهــد کــرد و گفت حزب 
رستاخیز دیگر مسئولیتی نخواهد داشت و تاریخ 
را از شاهنشاهی به هجری شمسی بر می گرداند و 
...که به خیال خودش بخشی از مطالبات انقابیون 

بود و می توانست آن ها را آرام کند.
البته نباید انکار کرد که برخی افراد و جریان ها هم 
تحت تأثیر قرار گرفتند و بر خاف جریان روحانیت و 
انقابیون مذهبی، به این تصور رسیدند که می شود 

با رژیم کنار آمد و به وعده هایش اعتماد کرد. 
حتی آقای بازرگان هم بعدها در آبان ماه به پاریس 
رفت  و با امام دیدار  کرد و تاشش این بود که امام 
را قانع کند می توان با دولت شریف امامی و رژیم با 
توجه به قول هایی که برای عمل به قانون داده، کنار 
آمد و به دنبال اصاحات بود و برداشتش این بود 
که مردم خسته شده اند اما امام )ره( قاطعانه حرف 

و نظر او را رد کردند.
ــل هــم بــرخــی از جــریــان هــای سیاسی  در داخــ
غیرمذهبی اطاعیه و بیانیه هایی صادر کردند که 
به اعتراض ها پایان داده شود و شریف امامی هم 
اعام کرد احزاب و روزنامه ها آزاد هستند و تاش 
می کند تا عملیات روانی را بدست بگیرد. ولی این 
جریان ها آن قدر قدرت و نفوذ و گستردگی نداشتند 
که بخواهند بر مردم تأثیر بگذارند و مردم هم فریب 
نخوردند و امام خمینی)ره( فرمودند رژیم تنها رنگ 

ــت، اعـــام عوض کرده و این ها بازی حکومت  ــ اســ
ها مسئله اصلی کــردنــد این 

ما نیست و اصل و اساس رژیم باید تغییر کند و تا 
زمانی که حکومت پهلوی در قدرت است، نهضت 

انقاب ادامه دارد.
به هر تقدیر در روز 17 شهریور رژیم با چراغ سبز 
دولت آمریکا تصمیم گرفت یک سرکوب شدید 
و گسترده انجام دهد و بر این بــاور بود که به این 
ترتیب اوضاع را تحت کنترل در خواهد آورد و از 
مردم زهر چشم می گیرد. اما حوادث جمعه سیاه و 
ریخته شدن خون انقابیون تأثیر معکوس داشت 
و موجب شعله کشیدن انقاب شد و در پی آن 
اکثر شهرهای کشور به جرگه انقاب پیوستند و 
حتی مردم روستاها با هر وسیله ممکن به شهرها 
می آمدند تا در تظاهرات شرکت کنند و کنترل به کل 

از دست نیروهای رژیم خارج شد.
یک جریان ســوم هم در نتیجه ایــن وقایع شکل 
گرفته بود. عصر روز 17 شهریور کسانی که با من در 
زندان بودند از توده ای ها، کمونیست های غیرتوده ای 
از مجاهدین خلق و ... می گفتند یــک شــورش 
کور رخ داد و با سرکوب رژیم تمام شد و استدالل 
می کردند روش آن ها درست است و باید به سمت 
مبارزه مسلحانه شهری و روستایی برویم و در واقع 
می خواستند بگویند روش مبارزه مذهبیون نتیجه 
نداشت و امام خمینی)ره( به دلیل اینکه اعتقادی به 
مبارزه مسلحانه ندارد، نمی تواند در انقاب نقش 

رهبری داشته باشد.
در واقع سه جریان فکری در نتیجه تحوالت مرداد 
و شهریور آبان ماه به وجود آمده بود که یک گروه 
ــروه به  ــاور داشتند، یــک گ بــر مــبــارزه مسلحانه ب
همکاری با دولت برای ایجاد تغییر و جریان سوم که 
مذهبیون و روحانیت بودند که به حضور مردم در 

صحنه تا براندازی شاه باور و تأکید داشتند.

آثــار وقایع 17 شهریور که امـــام)ره( از آن با نام  ◾
جمعه سیاه نام بردند، در میام مردم و در رژیم چه بود؟
معتقدم در 17 شــهــریــور مـــردم و انقابیون که 
همراه امــام)ره( بودند به پیروزی انقاب باور پیدا 
کردند و مصمم تر شدند. یعنی اگر تا 17 شهریور 
57 بــرداشــت هــا از تــظــاهــرات نوعی اعــتــراض به 
سیاست های دولت و فشار برای برخی اصاحات 
و تغییر دولت ها بود، بعد از جمعه سیاه جریان 
خط امام به چیزی جز انقاب، سرنگونی رژیم و 
قطع سلطنت و قطع دست آمریکا در ایــران فکر 

نمی کردند. 
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انقالبیون هم انتظار چنین کُشتاری را نداشتند
نیم نگاه

شاه پس از 17 شهریور انقالب را باور کرد

روزی که نهضت 
»انقالب« شد

به نظر می رسد پس از واقعه 17 شهریور نقش  ◾
دیگر جریان های سیاسی کمرنگ تر هم شد و امام 
خمینی)ره( با پیامی که بعد از آن کشتار وحشیانه 
دادنــد و بیانیه ای که روحانیت مبارز صــادر کرد 
عمالً رهبری جریان انقالب را به طور کامل در دست 
گرفتند و مردم با جریان مذهبی و روحانیت همراه 
شدند. چه شد که مردم تحت تأثیر تحلیل های 
گروه های دیگر مثل مجاهدین و مارکسیست ها و 

توده ای ها و امثالهم قرار نگرفتند؟
من می خواهم این نکته را تصحیح کنم که در 
واقــع از آبــان 56 و پس از فوت مرحوم آیت هللا 
مصطفی خمینی آرام آرام جریان مذهبی مبارزه 
را بدست گرفت و پس از واقعه 19 دی قم و چهلم 
فــرزنــد امـــام دیگر کــامــاً نــیــروهــای مذهبی در 
صحنه بودند و دیگر گروه ها به حاشیه رفتند. 
در راهپیمایی روز تاسوعا وعاشورای سال 57 که 
19 و20 آذرماه بود چیزی به جز نیروهای خط امام 
نبودند و تمامی شعارها نه شرقی و نه غربی و بر 

ضد حکومت آمریکا بود.
البته این را قبول دارم که رهبری جریان مذهبی 
پــس از واقــعــه جمعه ســیــاه خیلی پــررنــگ  و 
منسجم شد. جریان مذهبی با هدایت و رهبری 
امام )ره( گسترش یافت، مساجد پایگاه مبارزه 
شدند و  یک شبکه ایجاد کرده اند راهپیمایی ها 
آرام آرام مــدیــریــت مـــی شـــود، و یــک شبکه 
نامرئی بــرای تدارکات انقاب به وجود آمــده و 
اعــتــراضــات منظم شــد و اعامیه هــا منظم و 
گسترده به دست مردم می رسید و قطعنامه ها 
صــادر می شود و در واقــع شــاه و رژیــم هم بعد 
از 17 شهریور انقاب را باور کرد و متوجه شد 
نمی تواند آن را نادیده بگیرد. به همین دلیل 
شاه در صحبت های 14 آبان 57 عقب نشینی 
کرد و به صراحت گفت من صدای انقاب شما 
را شنیدم، من انقاب شما را می پذیرم و در کنار 

انقاب شما هستم.
یعنی شــاه نه تنها اعتماد به نفس خــودش را 
پس از 17 شهریور از دست داد که انقاب را به 
رسمیت شناخت و جالب است در سخنرانی که 
کرد گفت من قول می دهم پیرو مذهب شیعه 
اثنی عشری باشم، قول می دهم از این به بعد 
سیاست مستقل ملی داشته باشم و خطاهای 
گذشته را دنبال نکنم و خانواده ام در مسائل 

کشور مداخله نداشته باشند.
در واقــع خداوند به گونه ای تقدیر کرد که شاه 
به حقانیت انقاب و ضــرورت سقوط خودش 
اعتراف کرد. در نتیجه هیچ جریانی نمی تواند 
امروز باز هم بگوید می شد رژیم را و شاه را اصاح 
کرد و انقاب نشود. مردم پس از آن سخنرانی 
گفتند نمی شود به کسی که خودش به جرایمی 
که خودش و خانواده اش کرده و اعتراف می کند 

فردی مستقل نبوده اعتماد کرد.
بر این اساس می توان به دو نتیجه و تأثیر دیگر 
واقعه 17 شهریور اشاره کرد. یکی اینکه نهضت 
سراسر اسامی شد دوم اینکه نهضت تبدیل 
شد به انقاب و شاه هم فهمید و اعتراف کرد با 
یک انقاب روبه رو است، اما گمان می کرد با یک 
عقب نشینی و وعده و وعید می تواند سلطنت 

را حفظ کند.
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پرونده5

توصیه سفیر آمریکا به شاه: همان کاری را بکنید که »سوهارتو« در اندونزی کرد
سفیر آمریکا پس از حادثه 17 شهریور و تشدید اعتراضات 
و حضور مردم در خیابان ها با شاه ماقات می کند و به او 
می گوید شما همان کاری را بکنید که سوهارتو در اندونزی 
کرد. سوهارتو در اندونزی یک میلیون نفر را کشت تا بر 
اوضاع مسلط شد و سفیر آمریکا از شاه می خواهد که به 

برخورد قهر آمیز با تظاهرات کنندگان ادامه دهد.

البته سفیر آمریکا در خاطراتش می نویسد که شاه جوابی 
به او داد که متوجه آن نشد و می گوید بعدها که درباره ایران 
و فرهنگ مــردم ایــران مطالعه کــرده معنایش را فهمیده 

است.
سالیوان در این کتاب نوشته:  شاه در جواب من گفت شما با 
مردمی که از مرگ نمی ترسند و آن را شهادت می دانند و به 

آن افتخار می کنند چه می خواهید بکنید؟ با این حال او به 
توصیه آمریکایی ها عمل کرد و ارتشبد ازهاری برای اجرای 

نقشه آمریکایی ها به صحنه آمد.
اما تظاهرات روایت های مختلفی از نزدیکان شاه هست 
که تاسوعا و عاشورای سال 57 که پیش آمد، شاه به همراه 
سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز با بالگرد برفراز 

تهران مــی رود و وقتی از بــاال حجم جمعیت تظاهرات 
کنندگان را می بیند، کاماً خــودش را مــی بــازد و وقتی 
به دربــار بر می گرد اعضای دولــت و مسئوالن امنیتی و 
ساواک و ارتش را می خواهد و می گوید شما که می گفتید 
ناراضی ها اقلیت هستند، اما همه مملکت در خیابان ها 

هستند؟!

جواد منصوری
مبارز انقالبی

  آرش خلیل خانه     شاید اگر آن روز در بند 
زندان رژیم شاهنشاهی  نبود، باید امروز نامش را در 

میان شهدای قیام 17 شهریور جست و جو می کردیم. 
او که مبارزات خود را از دهه 40 آغاز کرد، سال ها 

به دلیل مخالفت با نظام شاهنشاهی وفعالیت های 

انقالبی اش در زندان های رژیم پهلوی زیر شکنجه بود. 
جواد منصوری  پیش از انقالب عضو حزب گروه ملل 

اسالمی معروف به گروه 55 نفره بود. 
او به دنبال فعالیت های سیاسی نخستین بار در سال 

1۳44 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد اما در 

سال 1۳4۸ آزاد شد. وی  به مبارزات خود در گروه 
حزب اهلل ادامه داد و باردیگر در سال 1۳51 دستگیر 

و تا انقالب در زندان بود. او پس از انقالب، یکی از 
بنیان گذاران سپاه پاسداران پس از پیروزی انقالب 
شد و مسئولیت های سیاسی و دیپلماتیک مهم و 

سطح باالیی را تا سطح معاون وزیر امور خارجه 
عهده دار بود. 

متن پیش رو حاصل گفت وگوی ما و روایت خاطرات 
و مشاهدات و شنیده های او از روزهایی است که از 

پشت میله های زندان پیگیر حوادث انقالب بود.

جیمی کارتر به واسطه اینکه چهره آمریکا در تجربه 
ویتنام تخریب شده بــود، در جهت ارتقای وجهه 
بین المللی آمریکا شعارهای اخاق گرایانه سر می داد 
و در همین زمینه بر رعایت حقوق  بشر تأکید می کرد.  
اما مهم ترین چالش آمریکا در این زمینه کشورهای مستبدی بودند 
که متحد راهبردی آمریکا به شمار می رفتند. استانداردهای دوگانه 

آمریکا همین جا خودش را نشان می داد. 
»سایروس ونس« وزیرامور خارجه کارتر در بهار 1977 به تهران 
سفر می کند و تاش می کند در ماقات با شاه بفهماند که هر چند 
واشنگتن بر اهمیت حقوق بشر تأکید دارد اما خواستار ادامه روابط 
دوستانه و همکاری دو کشور است.  به گفته هوشنگ مهدوی در 
کتاب »انقاب ایران به روایت بی بی سی«، ونس در پی آن بود که 
به شاه بفهماند کارتر در مورد رعایت حقوق بشر قصد فشار به 

ایران را ندارد. 
جواد منصوری شدیدتر شدن برخوردهای رژیم شاهنشاهی در 
ماه های منتهی به انقاب و فاجعه کشتار 17 شهریور را از همین 

منظر تفسیر می کند:

حرکتی که از دی ماه 1356 که مصادف بود با ماه رمضان شروع 
ــود، به  شد و بستر آن تجمعات مذهبی و مساجد  و منبرها ب
تدریج گسترش و عمق و جهت پیدا کرد به گونه ای که رژیم شاه و 
حامیانش که اروپا و آمریکا بودند، به شدت به وحشت افتادند و 
سبب شد آن ها طرحی را که یک جنجال بین المللی برایش به راه 
انداخته بودند و قرار بود با شعار حقوق بشر و دموکراسی و فضای 
باز وجهه حکومت را تطهیر کنند، در تابستان 57 کنار بگذارند و به 

شاه اجازه سرکوب شدید مردم را بدهند.

با اوج گیری اعتراضات در ایران در ماه رمضان 57 در کنگره آمریکا 
یک بحث خیلی جدی و نزاع سیاسی یا دولت کارتر نیز در جریان 
بود و سیاستمداران و سناتورهای آمریکای معترض به دولت و وزیر 
خارجه وقت آمریکا »سایروس ونس« معترض بودند که او با این 
برنامه حقوق بشری سقوط حکومت پهلوی را تسهیل خواهد کرد؛ 
رژیمی که به تعبیر آن ها که مهم ترین متحد آمریکا در خاورمیانه و 

ژاندارم منطقه به شمار می رفت.
در جریان منازعات میان کنگره و دولت کارتر، سایروس ونس در 
نهایت به اعضای کنگره می گوید هر کجا منافع آمریکا به خطر 

بیفتد ما قطعاً موضوع حقوق بشر را کنار می گذاریم.
پس از فشار کنگره و احساس خطر دولت آمریکا چراغ سبز 
واشنگتن به شاه برای سرکوب و برخورد قهری با تظاهرات و 
اعتراضات داده می شود و درنتیجه در سال 57 در مشهد و 
اصفهان و تبریز و چندین شهر دیگر شاهد برخوردهای شدید 
با تظاهرات مردم و اعمال حکومت نظامی های مکرر هستیم 
و البته به تدریج اعتراض هاو تظاهرات به شهرهای دیگر هم 

گسترش می یابد.

»سایروس ونس« گفته بود 

هرکجا منافع آمریکا به خطر بیفتد موضوع حقوق بشر را کنار می گذاریم
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موضوع تجدید مزایده: شهرداری در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 874 مورخه 1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز  به شرح جدول پیوست اقدام نماید. آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز

شرایط تجدید مزایده :
1. متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در تجدید 
مزایده )مطابق جدول پیوست(  را طی فیش نقدی به 
شماره حساب 0204880582008 نزد بانك ملی شعبه 
شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیزبعنوان سپرده 

ش��رکت در تجدید مزایده واریزویا نس��بت به ارائه 
ضمانتنامه بانكی در وجه ش��هرداری ش��اندیز اقدام 
نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم 
پیش��نهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل تمدید باش��د. 
2. در ص��ورت امتن��اع برنده تجدید مزای��ده از عقد 

قرارداد مبلغ سپرده تجدیدمزایده به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.

3. توزی��ع اس��ناد از طری��ق س��امانه س��تاد از تاریخ 
1400/06/17 لغایت 1400/06/25 میباشد.

4. مهلت بارگزاری پیشنهادها  در سامانه ستاد تاپایان 

وقت اداری دوش��نبه مورخ1400/07/05 می باش��د.
5. بازگش��ائی اس��ناد تجدید مزایده از طریق سامانه 
س��تاد روز چهار ش��نبه  مورخ 1400/07/07 س��اعت 

14/30در محل شهرداری صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 
تجدید مزایده درج شده است .

8.ش��هرداری در رد ی��ا قبول هر یك از پیش��نهادات 
مختار است.

9.کلی��ه مراحل برگزاری تجدید مزایده از طریق س��امانه 

 https:// setadiran.ir ستاد به آدرس
انجام می گردد.

بیش��تر اطالع��ات  کس��ب  جه��ت 
با ش��ماره تلفن : 34283003-3-051  تماس حاصل 

فرمایند.
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ف
مساحت آدرسردی

تضمین شرکت كاربری طرح جامعمدرك مالكیت)مترمبع(
قیمت پایه شركت در دسترسی درمزایده

سطح اشغال و تراكم مجازمزایده

مصوبه1001مورخ 28/5/95 شورای اسالمی شهر 60درصد همكف مسكونی و پاركینگ 40 درصد طبقه اول8.300.000.000 ریال8 متری از شمال415.000.000 ریالتجهیزات شهریمشاعی باپالك ثبتی784فرعی از93اصلی260.03میدان معلم كاریزنوی اكبری اراضی مهدی زاده قطعه سوم1

مصوبه1001مورخ 28/5/95 شورای اسالمی شهر 60درصد همكف مسكونی و پاركینگ 40 درصد طبقه اول8.650.000.000 ریال8 متری از شمال432.500.000 ریالتجهیزات شهریمشاعی باپالك ثبتی784فرعی از93اصلی270.25میدان معلم كاریزنوی اكبری اراضی مهدی زاده قطعه دوم2

مصوبه1001مورخ 28/5/95 شورای اسالمی شهر 60درصد همكف مسكونی و پاركینگ 40 درصد طبقه اول22.900.000.000 ریال8متری از جنوب 16متری ازشرق1.145.000.000 ریالآموزشیقولنامه-صلح نامه276.07مطهری،مطهری313

60درصد سطح اشغال دوطبقه روی پیلوت13.700.000.000 ریال8متری از شمال685.000.000 ریالسكونت یك یادوخانوارمشاعی باپالك ثبتی1943فرعی از93اصلی319.25فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 41

60درصد سطح اشغال دوطبقه روی پیلوت13.750.000.000 ریال8متری از شمال687.500.000 ریالسكونت یك یادوخانوارمشاعی باپالك ثبتی1943فرعی از93اصلی320.04فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 52

60درصد سطح اشغال دوطبقه روی پیلوت17.200.000.000 ریال8متری از شمال8.600.000.000 ریالسكونت یك یادوخانوارمشاعی باپالك ثبتی1943فرعی از93اصلی400.32فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 63

مصوبه1001مورخ 28/5/95 شورای اسالمی شهر60درصد همكف مسكونی و پاركینگ 40 درصد طبقه اول31.000.000.000 ریال10متری زجنوب 18متری ازشرق1.550.000.000 ریالورزشیبنچاق یا صلح حقوقی555.91بلوارشریعتی فرهنگیان74

پایانكار دارد27.300.000.000 ریال16 متری ازشمال 8 متری ازجنوب1.365.000.000 ریالسكونت  چند خانواربنچاق یا صلح حقوقی176.05مطهری، مطهری815

20 درصد سطح اشغال 40 درصد تراكم22.500.000.000 ریال10 متری از شرق1.125.000.000 ریالمسكونی موقتبنچاق- صلح حقوقی553.22مجتمع شقایق انتهای شقایق 96

50درصد سطح اشغال دو طبقه روی پیلوت30.000.000.000 ریال10متری ازجنوب 24متری ازشمال1.500.000.000 ریالسكونت چندخانواریمششاعی با پالك ثبتی 90 اصلی538.31حصارسرخ،شهرك مروارید،قطعه1029

پروانه و مجوز  ندارد 30.000.000.000 ریال7.93متری ازشرق 1متری ازجنوب1.500.000.000 ریالحرائم وعوارض طبیعیقولنامه-صلح نامه466.18ابرده سفلی،جنب رودخانه11

20 درصد سطح اشغال 40 درصد تراكم28.000.000.000 ریال12متری از جنوب1.400.000.000 ریالمسكونی موقتمشاعی باپالك ثبتی378فرعی از87اصلی571.15بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا124

حرائم وعوارض طبیعی مشاعی باپالك ثبتی378فرعی از87اصلی2030.84بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا134
10 درصد سطح اشغال 40 درصد تراكم80.000.000.000 ریال12متری از جنوب4.000.000.000 ریالوبخشی مسكونی موقت

جاده شهرك صنعتی توس نمایشگاه دائمی گل وگیاه ایرانیان 14
توضیحات: یك باب غرفه عرضه گل و گیاه  دارای پارکینگ وانشعاب مستقل برق وگازوانشعاب 102بلوك4 غرفه 84

500.000.000 ریال10.000.000.000 ریالاشتراکی آب، با مدرك مالكیت وكالت فروش با پاركینگ مشاعات متراژ 102 مترمربع

تبصره: شرایط صدور مجوز عندالزوم با اعمال ماده واحده تعیین وضعیت امالك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از واحد شهرسازی و درآمد و بابت اخذ مختصات و جهت بازدید ملك از واحد امالك استعالم گردد.

استانداری خراسان رضوی در نظر دارد خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صالحیت طبق شرح خدمات مناقصه واگذار 
نماید. لذا ش��رکت های واجد ش��رایط می توانند از تاریخ 1400/06/13 لغایت 1400/6/18 از 
طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir نس��بت به دانلود 
اسناد مناقصه ش��ماره 2000000215000002 اقدام و تا تاریخ 1400/06/28 نسبت به ارسال 

اسناد صرفًا از طریق سامانه ستاد برابر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند. ف
/1
40
52
49

»آگهی مناقصه«

کارت کار موق���ت  اتب���اع متعل���ق به محمد 
ابراهیمی فرزند رس���ول متول���د 1368/10/10 
تابعی���ت   922395770 خان���وار   باش���ماره 
از افغانس���تان مفقود ش���ده و فاق���د اعتبار 

می باشد. 

س
14
05
28
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز س���واری پژو1600آر.دی مدل1381 
شماره پالک ایران 36-319ج65 شماره موتور 
22328114415 شماره شاسی 81714069 به 
نام راضیه کیوانی طرقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

س
14
05
29
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  PARS XU7CNG   برگ خودرو   سواری پژو تیپ
مدل 1397  رنگ  س���فید به شماره انتظامی 326 
  124 K  1183785 س 11 ایران 74  ش���ماره موتور
ب���ه   NAAN21VE9JH340902 بدن���ه ش���ماره  و 
مالکی���ت  مریم اعلم یزدیان   مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. س
14
05
29
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  RTR160   برگ س���بز موتور س���یکلت آپاچی  تیپ
مدل 1394  رنگ  س���بز به شماره انتظامی 773-
68676  ش���ماره موتور8E4AF2719910   و شماره 
مالکی���ت   ب���ه    N2G***160V9415835 بدن���ه 
ماش���االه امانی  مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. س
14
05
29
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز پژوپ���ارس م���دل1396 ش���ماره پالک 
 124K1032517 ایران36-847م44 شماره موتور
شماره شاس���ی NAAN01CE6HH821760 به نام 
محمدحس���ن نیک خواه مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

س
14
05
29
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزخودروپژو405 بشماره انتظامی 38 ایران 
926 س 69 به رنگ خاکستری-متالیک ،مدل1398  
و ش���ماره موتور 124K1295621و ش���ماره شاس���ی

NAAM01CE9KK160294 متعلق به خانم هنگامه 
خلیلی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.

ف
,1
40
52
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1391 رن���گ 
ای���ران  558ص23  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���فید 
52  ش���ماره موت���ور 14191016098 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03D4CJ583936 ب���ه مالکی���ت مریم یاری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ارس م���دل 1386 رنگ نوک 
مدادی به شماره انتظامی 724ط88 ایران 36  شماره 
موتور 51002286 و شماره شاسی 12686001444 به 
مالکیت علیرضا خدادوست مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مناقصه شماره ۱۴۰۰-۲۱
مناقصه گزار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

نوبت اول

•نوع مناقصه :
عمومی  یك  مرحله ای

•موضوع مناقصه : 
از  موضوع مناقصه عبارت اس�ت 
خرید انواع كابل مس�ی  بش�رح 

جدول  روبرو
 )تحویل در انبار خریدار (
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مقدارواحدشرحردیف
5،000مترکابل مسی 25×11
2,000مترکابل مسی 25+16×23
3,000مترکابل مسی 50+25×33
2,000مترکابل مسی 70+35×43
2,000مترکابل مسی 120+70×53

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
لغایت   ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ازتاریخ  توانند  می  متقاضیان 
۱۴۰۰/۰۶/24 به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس 
www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 
فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 

 sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
www.sbepdc.ir : وب

مبلغ و نوع تضیمن شركت در مناقصه:
به  ریال  واریز مبلغ  2,۷۶۸,000,000  یا  بانكی   ضمانتنامه 
برق  بانک صادرات  شعبه  حساب جاری103403815002 
برق  نیروی  توزیع  شركت  آمدها  در  سایر  بنام  زاهدان 

سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : 

پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه 
مدارک پاکات )الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت 
تا ساعت 15 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ نسبت به ارسال 
مناقصه  اسناد  در  درج شده  مطابق شرایط  مدارک  اصل 
در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به 
دانشگاه  خیابان  زاهدان  نشانی  آدرس  شرکت  دبیرخانه 
برق  نیروی  توزیع  37و39شرکت  دانشگاه  حدفاصل 

سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. 
الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات 

دولت صورت می پذیرد. 

تاریخ  و محل بازگشایی  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در 
سامانه تدارکات دولت در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ 
نیروی برق  توزیع  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در سالن کنفرانس شرکت 

سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در 
شده  یاد  سایت  به  بایست  می   , دولت  تدارکات  سامانه 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی 
اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می 

توانید با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 3 ماه  

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا 
سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به 
نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به 
آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است 

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج 

است «.  
به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش 
و سپرده های كمتراز میزان مقرر ، چك شخصی و نظایرآن و 
پیشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
تولید  استاندارد  با  مطابقت  های  گواهی  ارائه  ضمن  در 
کاالهای تخصصی صنعت برق از شرکت توانیر برای کاالهای 

موضوع مناقصه الزامی است.

شركت توزیع نیروی برق
 سیستان وبلوچستان

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضویامور تداركات و قراردادها  شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

» مناقصه عمومی خرید تجهیزات یدکی و تعمیراتی بی سیم هایترا «

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به خرید تجهی�زات یدکی و تعمیراتی بی س�یم 
هایترا از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و 
دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/27 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، و مدارک 

مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند.
 ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شماره های تماس 05132001420 و 05132001053
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت، طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان سامانه 
ستاد

21،096،849،2112000003374000020انجام خدمات خودرویی ) 24 دستگاه( سواری جهت ماموریتهای درون و برون شهری1400-20

خرید خدمات حسابداری )مالی( کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسكن 1400-21
در اداره کل راه و شهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000021

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی



مصدومیت 
بدموقع طیبی

حسین طیبی یکی از 
بازیکنان کلیدی تیم 

ملی فوتسال ایران 
که در تیم باشگاهی 
بنفیکا پرتغال بازی 

می کند این روزها 
جدا از سایر بازیکنان 

به آماده سازی 
خود مشغول است. 

مصدومیت دنده او در 
جریان بازی دوستانه 

دوم با بالروس باعث 
شد تا نگرانی هایی 

در مورد وضعیت 
سالمت این بازیکن به 
وجود بیاید. او فعاًل با 
سرعت و دقت مراحل 
درمانی را طی می کند 

اما احتمال این که 
نتواند تیم ملی را در 

جام جهانی همراهی 
کند هم وجود دارد.

در  حاشيه

فدراسیون 
و جریمه 

تجمع برای 
استقاللی ها

چندی پیش فدراسیون 
فوتبال طی ابالغیه ای 

به باشگاه هشدار 
داد که در صورت 

تجمع هوادارانشان 
مقابل فدراسیون و 

وزارت ورزش جریمه 
سنگینی برای آن ها 

منظور می کند. دیروز 
استقاللی ها با تجمع 

مقابل وزارت و سردادن 
شعارهایی علیه وزیر 

و سپس تجمع مقابل 
باشگاه به ساختمان 

باشگاه حمله کرده 
و خواستار دیدار با 

احمد مددی شدند که 
نگهبانان حاضر در آنجا 

اجازه این کار را ندادند.
حاال باید منتظر تصمیم 
تنبیهی فدراسیون طبق 
ابالغیه خودش باشیم. 

آیا عزیز خادم پای 
حرفش می ایستد؟

خبرخبر
روزروز

  دیوید تیلور
کشتی گیر آمریکایی در اینستاگرام 

خود خطاب به یزدانی نوشت: » هفت 
هفته تا مسابقات جهانی 2021 در 

اسلو نروژ باقی مانده و حاال زمان 
تمرکز مجدد روی طالست«.

  ریچارلیسون 
ستاره برزیل که از فینال کوپا آمه ریکای 

اخیر با آرژانتینی ها وارد جنگی بی پایان 
 در فضای مجازی شده توییت کرد

» پایان بازی؛ آنویزا)آژانس ملی نظارت 
بهداشتی برزیل (1-صفر آرژانتین.«

  جان لوئیجی بوفون
دروازه بان با سابقه ایتالیا تأیید کرد 
که برای بازگشت به تیم ملی ایتالیا 
منتظر تماس مانچینی است.» ایده 

ای برای خداحافظی از فوتبال ندارم 
و برای کمک به تیم ملی آماده ام«.

ســـرمـــربـــی جــدیــد 
تیم ملی بسکتبال 
ــا بــــیــــان ایــنــکــه  ــ بـ
اعتقادی به اردوی 
بلند مــدت نـــدارد، 
فعالیت باشگاهی 
ــارج کــشــور را شــرط  ــا خــ در داخــــل ی

دعوت از بازیکنان عنوان کرد.
مصطفی هاشمی با اشـــاره به اعالم 
برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در 
پنجره نخست انتخابی جام جهانی 
واینکه طبق این برنامه ملی پوشان از 
۵ آذرماه و دیدار با بحرین رقابت های 
خــود را در ایــن پنجره آغــاز می کنند، 
گــفــت: بــازیــکــنــان در شــرایــطــی وارد 
اردوی تیم ملی می شوند که تمرینات 
ــدار باشگاهی را پشت سر  و چند دی
گذاشته اند. درســت است که هرچه 
زمان اردو و تمرین طوالنی تر باشد برای 
بازیکنان و مجموعه تیم دستاورد فنی 

بهتری خواهد داشت.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ادامــه 
ــی بـــه خــاطــر بـــرگـــزاری  داد: از طــرف
ــیـــگ هــــم تـــیـــم هـــای  ــات لـ ــقـ ــابـ ــسـ مـ
خواستار  مربیانشان  و  باشگاهی 
در اختیارداشتن بیشتر بازیکنان 
خــود هستند کــه حــق طبیعی شان 
هم اســت. با در نظر گرفتن مجموع 

این شرایط بــرای مسابقات پیش رو 
اعتقاد زیــادی به اردوی بلند مدت 

ندارم. 
هاشمی با تأکید بر اینکه تیم ملی 
متعلق به یک نفر نیست، خاطرنشان 
کــرد: بنابراین بــرای عملکرد و کسب 
نتیجه از همه پتانسیل های موجود 
برای حضور در اردو و ترکیب تیم ملی 

دعوت می شود.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان 
ایــنــکــه نــگــاهــش در ایـــن تــیــم صــرفــاً 
نتیجه گــرایــی نیست و نیم نگاهی 
هم به جوان گرایی دارد، تصریح کرد: 
درتــیــم ملی نــگــاه نتیجه گــرا و نگاه 
بــه آیــنــده باید بــه مـــوازات هــم باشد 
نــه ایــنــکــه یــکــی نــســبــت بــه دیــگــری 

ارجحیت پیدا کند. 
منظور از جــوان گــرایــی هم که در هر 
مقطع مورد تأکید قرار می گیرد، این 
نیست که همزمان مثالً پنج بازیکن 
جــوان را وارد ترکیب اصلی تیم ملی 
کنیم و بازیکنان قدیمی تر و با تجربه 
را کــنــار بــگــذاریــم. جــوان گــرایــی باید 
ایــن گــونــه بــاشــد کــه از چند بازیکن 
جــوان در اردوهـــا استفاده شــود و به 
تدریج راه را برای ورودشان به ترکیب 
تیم ملی باز کنیم آن هم در صورتی که 
شــرایــط مــلــی پـــوش شـــدن را بــه طــور 

کامل دارا باشند.
ــورد »اردونــشــیــنــان  ایـــن مــربــی در مـ
تیم ملی بسکتبال و اینکه دعــوت 
از آن هــا بر اســاس چه مالکی انجام 
خواهد شــد؟«، گفت: بازیکنانی که 
وارد اردو می شوند قطعاً باید توان و 
عملکردشان اثبات شــده باشد. در 
واقــع تنها از بازیکنانی بــرای حضور 
در اردوی تیم ملی دعوت می کنم که 
اول عضو یک تیم باشگاهی در داخل 
یــا خــارج کشور باشند و دوم اینکه 
برای آن تیم در رقابت های باشگاهی 

بازی کنند. 
سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد 
صمد نیکخواه بهرامی و اینکه »این 
بازیکن با توجه به اعالم تلویحی که 
برای خداحافظی از تیم ملی داشت 
در برنامه های آتی این تیم جایگاهی 
دارد یا خیر؟« گفت: شأن و جایگاه 
صمد نیکخواه بهرامی در بسکتبال 
ــرای همه مشخص  و ورزش کشور ب
اســـت. بــا او در مـــورد برنامه هایش 
ــنــده دارد،  ــرای آی ــ و تصمیمی کــه ب
ــرده ام. صــمــد تصمیمی  ــ صحبت کـ
ــرای خداحافظی نـــدارد واصـــالً این  ب
موضوع را عملی نکرده است. بنابراین 
برای مسابقات پیش رو روی کاپیتانی 

او حساب می کنیم.

سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال تأکید کرد

رویکاپیتانیصمدحساببازکردهام
ضد حمله

مهاجمان مدنظر جذب نشدند

 دلهره گُل محمدی 
بابت خط آتش 

خطر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی با شکایت 
کالدرون و بازی با استقالل تاجیکستان در مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان سرخ ها را وادار 
کرد هر چه زودتــر به ســراغ بستن تیم خود برای 

فصل بیست و یکم لیگ برتر بروند.
بــا ایــن تفاسیر باشگاه پرسپولیس خیلی زود 
وارد بازار شد. اولین خرید سرخپوشان علیرضا 
ابراهیمی در ۱۹ مـــرداد مــاه وارد ایــن تیم شــد و 
خرید های این تیم در پست های مختلف ادامه 
ــی داد که  ــرد. ایـــن مــوضــوع نــویــد آن را مــ پــیــدا کـ
پرسپولیس به خوبی بازیکنان تازه وارد را جذب 
کند. با این حال کادرفنی این تیم از جذب بازیکنان 

جدید در خط آتش سرخ ها رضایت ندارد.
ــاالی ارزی  ــ شــهــریــار مــغــانــلــو بــه خــاطــر مبلغ ب
رضایت نامه توسط سانتاکالر از پرسپولیس جدا 
شــد. یحیی گل محمدی بـــرای ایــن خــط سجاد 
شهباززاده را در نظر داشت که مذاکرات زیادی بین 
بازیکن سابق استقالل و سپاهان و پرسپولیس 
انجام شد؛ اما در نهایت آقای گل لیگ بیستم در 
سپاهان ماندنی شد. به این موضوع هم باید توجه 
کرد که قرارداد شهباززاده و اصفهانی ها در پایان 
لیگ بیستم به پایان رسید و او به عنوان بازیکن 

آزاد می توانست به پرسپولیس منتقل شود.
با توجه به شرایط موجود پرسپولیس حامد پاکدل 
را در خط آتش جذب کرد و اگر قانون فدراسیون 
ــی روش استنلی را هــم به  ــازه دهــد کـ فوتبال اجـ

خدمت خواهد گرفت.
با توجه به شرایط اخیر گُل محمدی و دیگر اعضای 
کادرفنی پرسپولیس از شرایط راضی نیستند؛ به 
ویژه اینکه در صورت صعود به مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان آسیا باید به مصاف تیم های متمول 

عربی بروند.
در همین راستا یحیی با اعالم نارضایتی خود اظهار 
کرد: ما در بحث مهاجم نتوانستیم چیزی که در 
لیست وجود دارد را به آن برسیم و حتی یک مورد 
هم متأسفانه اتفاق نیفتاد و در هر صورت یک 
سری مشکالت مالی باشگاه اجازه نمی دهد ما با 

باشگاه هایی که پول نقد دارند، رقابت کنیم. 

مهاجم سابق سپاهان، 
سومین خرید شهرخودرو

ــی راد و میالد  ــاللـ پــس از تــوافــق بــا ســعــیــد جـ
کــمــنــدانــی، در ادامـــه خــریــدهــای تیم فوتبال 
شهرخودرو در بــازار نقل و انتقاالت مسئوالن 
این تیم مذاکراتی را با مسعود کاظمینی مهاجم 
23 ساله و سابق تیم های سپاهان و خوشه 
طالیی ساوه انجام دادند و به توافق نهایی دست 
پیدا کردند. روز گذشته کاظمینی قرارداد خود با 
شهرخودرو را به امضا رساند و در تمرین این تیم 
مشهدی هم حضور یافت تا این گونه سومین 
خرید تیم مشهدی در بــازار نقل و انتقاالت 

رسمیت پیدا کند.

 جانشین پیام نیازمند 
از یونان می آید

بعد از جدایی پیام نیازمند و لژیونر شدنش، 
سپاهان برای پر کردن جای خالی او هنوز نتوانسته 
بازیکن جدید جــذب کند و پــس از بــه نتیجه 
نرسیدن در مذاکره با چند گزینه مطرح داخلی، 
گزینه های خارجی مــورد بررسی قــرار گرفتند و 
تا این لحظه نزدیک ترین گزینه به سپاهانی ها 
کریستوفر نت  اتریشی 33 ساله نام دارد. طبق 
شنیده ها مذاکرات با این بازیکن مثبت بوده و 
توافق با او تا حد زیــادی نهایی شده است. این 
دروازه بان در دو فصل اخیر در سوپر لیگ یونان و 

باشگاه پانتلیکوس عضویت داشته است.
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جامانده های استقالل به دبی رسیدند ◾
بهزاد غالمپور، مربی دروازه بان  های تیم فوتبال استقالل که 
ویزایش از سوی کشور امارات صادر نشده بود، همچنین 
محمدحسین مرادمند، مدافع استقالل نیز وارد اردوی 
تیم استقالل شدند. تیم استقالل 22 شهریور در مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهالل 
خواهد رفت. محمد دانشگر نیز که به دلیل مسائل مالی 

از سفر به امارات سرباز زده بود، دیشب راهی دبی شد.

طیبی به نفت مسجدسلیمان بازگشت  ◾
مدافع فصل گذشته صنعت نفت آبـــادان با همنام 
مسجدسلیمانی قرارداد بست.  محمد طیبی مدافع 
فصل گذشته صنعت نفت آبــادان که سابقه بازی در 
سپاهان اصفهان، استقالل خوزستان و پارس جنوبی 
ــراردادی یک ساله به نفت  جم را در کارنامه دارد، با ق
مسجدسلیمان ملحق شد. طیبی در نیم فصل نخست 

لیگ بیستم هم در تیم نفت به میدان می رفت.

صدری سرپرست پرسپولیس شد ◾
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بــه عنوان 
سرپرست این باشگاه انتخاب شد.  ، پس از کناره گیری 
جعفر سمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه، سید مجید صدری 
را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب کردند تا امور 
جاری باشگاه را انجام بدهد. صدری عالوه بر این رئیس 

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم است.

داور خوش یمن، قاضی مسابقه پرسپولیس در آسیا ◾
با اعــالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، هیریوکی کیمورا 
بــازی پرسپولیس و استقالل تاجیکستان را سوت 
می زند. هیریوکی کیمورا که سه بازی در این فصل برای 
پرسپولیس قضاوت کرده، این بار هم در چهارمین دیدار 
برای پرسپولیس سوت خواهد زد. پیشتر وی داور بازی 
سرخپوشان مقابل الوحده، الریان و گوا بودند که هر سه 

بازی با برتری تیم گل محمدی به پایان رسید.

سینا حسینی: سرانجام گابریل پین مشاور سابق تیم ملی 
فوتبال ایتالیا به جمع آبی پوشان در امــارات ملحق شد تا 
فــرهــاد مجیدی پــس از مــدت هــا بتواند از توانمندی ها و 
مشاوره های فنی این مربی ایتالیایی بهره مند شود. اما نکته 
مبهم ماجرا اینجاست که گابریل پین قــادر به نشستن روی نیمکت 

استقالل برابر الهالل نیست؛
چراکه هنوز قرارداد این مربی ایتالیایی با باشگاه استقالل در فدراسیون 
فوتبال ایران و سازمان لیگ به ثبت نرسیده ازاین رو به احتمال بسیار زیاد 
مشاور ایتالیایی فرهاد مجیدی از روی سکو با کادر فنی و نیمکت استقالل 

در تماس خواهد بود.
حاال با این تفاسیر و با استناد به اظهارات اخیر مسئوالن فدراسیون و 
سازمان لیگ برتر این نگرانی برای هواداران استقالل وجود دارد که پس از 
بازگشت کاروان استقالل از امارات تکلیف گابریل پین چه خواهد شد؟ 
آیا وی می تواند به عنوان دستیار روی نیمکت تیم حضور یابد یا به واسطه 
قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی به دلیل بدهی از سوی فدراسیون 
جهانی فوتبال وی قادر به ثبت قرارداد رسمی با باشگاه استقالل نخواهد 

بود.
تناقض در اظهارات مسئوالن فدراسیون فوتبال می تواند سرنوشت گابریل 
پین و همکاری او با استقالل را به شدت تحت الشعاع قرار دهد، به ویژه آنکه 
دیروز فریبرز محمودزاده و جمشید نور شرق در گفت وگوهای متفاوت 
اعالم کردند درصورتی که باشگاه استقالل منع قانونی نداشته باشد، 
می تواند قرارداد گابریل پین را به ثبت برساند در غیر این صورت این باشگاه 
برابر آیین نامه صادره از سوی فدراسیون فوتبال در تاریخ دوم شهریور ماه 
سال جاری امکان همکاری قانونی با مربی ایتالیایی را ندارد و تنها این مربی 
می تواند در تمرینات تیم فوتبال استقالل شرکت کند و در بازی های رسمی 

حق نشستن روی نیمکت آبی پوشان پایتخت را ندارد. 
با توجه به حساسیت های موجود دربــاره نحوه اجرایی این قانون بدون 
شک اگر آبی های پایتخت نتوانند قرارداد گابریل پین را به صورت رسمی در 
سازمان لیگ به ثبت رسانند مطمئنًا با توجه به محدودیت های ایجادشده 
از سوی سازمان لیگ برای باشگاه رقیب طرفداران و رسانه های منتقد 
فدراسیون فوتبال بابت همکاری استقالل و پین انتقادات تندوتیزی را به 

مجموعه مدیریتی فوتبال وارد می سازند.

»پین« چگونه مربی استقالل شد؟

یک بام و دو هوای سازمان لیگ 
برای خارجی ها 

ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7

رئیس کمیته ملی پارالمپیک بــا بیان اینکه 
سیاست کیفی گرایی به خوبی جواب داد، گفت: 
بهترین نتیجه تاریخ را در پارالمپیک کسب 
کردیم. به نقل از ایسنا، محمود خسروی وفا 
در ارزیابی از عملکرد کاروان ایران در بازی های 
پارالمپیک توکیو اظهار کرد: عملکرد کاروان در 
مجموع باالتر از آن چیزی بود که ما پیش بینی 
کرده بودیم . البته ظرفیت ورزش کشور ما باالتر 
از این هاست و ما می توانستیم به نتایج بهتر نیز 
دست پیدا کنیم. خسروی وفا خاطرنشان کرد: 

لیست تمام نفرات اعزامی با مسئولیت هایی 
که داشتند قبل از اعزام به توکیو به کمیسیون 
فرهنگی و نهادهای نظارتی ارسال شد تا در این 

زمینه شفاف سازی الزم را داشته باشیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه نام کاروان سردار دل ها نام گذاری 
شده بود، این مسئله راهگشای کارهای ما بود 
و ورزشــکــاران توانستند بــه مــدال هــای خوبی 
دست پیدا کنند. همچنین حضور مادر شهید 
بابایی که به عنوان یک نیروی فرهنگی در کاروان 

فعالیت خود را انجام می داد با روحیه دادن به 
ورزشکاران در افزایش ظرفیت مدال آوری آن ها 

بسیار مؤثر بود.
وی ضمن تشکر از ورزشکاران نابینا و کم بینا و 
عملکرد موفق آن ها در این دوره از بازی ها افزود: 
باورش سخت بود اما ورزشکاران نابینا و کم بینا 
در ایــن دوره عملکرد بسیار خوبی داشتند و 
مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان 
ثابت کرد باید به این فدراسیون اعتماد بیشتری 

داشته باشیم.

منهای فوتبال منهای فوتبال 

خسروی وفا: بهترین نتیجه تاریخ 
پارالمپیک ایران  را کسب کردیم

سیاست کیفی گرایی 
جواب داد

اللیگا 22-202۱ چند هفته ای است 
که شروع شده و حضور ستاره ها و 
مربیانی جدید، بر جذابیت آن بیش 

از پیش افزوده اند.
از کارلو آنچلوتی گرفته تا دیه گو سیمئونه، اونای 
امـــری و..... چــه در زمــیــن و چــه روی نیمکت، 
حــرفــه ای هــایــی در بــاالتــریــن ســطــح هستند که 
توانایی ها و استعداد خود را به فوتبال اسپانیا منتقل 
می کنند. تصادفی نیست که اللیگا بیشترین 
نماینده را در فوتبال المپیک تابستانی داشت، 
جایی که اکثر فوتبالیست ها زیر 23 سال داشتند. 
در مجموع  2۹ بازیکن اللیگایی به توکیو رفتند 
که 22 نفر از آن ها با مدال به خانه بازگشتند. یک 
طال ، یک برنز و 20 بازیکن اللیگایی تیم اسپانیایی 
هم نقره گرفتند. این نشان دهنده وضعیت عالی 
آکادمی های باشگاه های اسپانیایی است و تیم ها 
نیز پاداش و ثمره این ساختار درست و اصولی در 
سرمایه گذاری روی جوانان را می گیرند. بر اساس 
یک مطالعه از انستیتو فوتبال CIES، اللیگا بهترین 

عملکرد آکادمی جوانان را در بین پنج لیگ برتر 
اروپایی دارد.  تعجبی ندارد که ستاره های جهانی 
بخواهند وارد فوتبال جذاب اللیگا شوند. بازیکنانی 
از ۵8 ملیت مختلف از استرالیا تا ایــاالت متحده 
ــاره مختلف  ــد. از هر پنج ق در اللیگا حضور دارنـ
نماینده هایی در اللیگا حاضر هستند. در اللیگا 

سانتاندر، 42 درصد از بازیکنان؛ غیر اسپانیایی 
هستند که پایین ترین نرخ در بین پنج لیگ برتر 
اروپاست. پایین ترین نرخ بدهی در بین لیگ های 
بــزرگ لیگ برتر با 64 درصــد اســت که بیشتر از 
اسپانیاست. این نشان دهنده کار باشکوهی است 
که در آکادمی باشگاه های اسپانیایی انجام شده و 

نیاز به جذب استعدادها را از جاهای دیگر کاهش 
می دهد. البته با ایــن وجــود استعدادهای درجه 
یک خارج از کشور، همچنان جذب فوتبال اسپانیا 
می شوند. تابستان امسال، سه مربی از لیگ های 
دیگر آمده اند اما مهم تر از همه، فوتبالیست های 
درجه یکی هستند از سراسر جهان در آخرین پنجره 
نقل و انتقاالت به اللیگا سانتاندر وارد شدند. از 
جمله این تازه واردان می توان به داوید آالبا، سرخیو 
آگوئرو و ممفیس دیپای اشاره کرد. این ها بازیکنانی 
هستند که قبالً موفقیت های زیادی کسب کرده اند 
و در سراسر جهان مورد احترام قرار دارند.  بازیکنان 
ارزشمند دیگری هم در پنجره تابستانی امسال 
به اللیگا آمدند. رودریگو دی پائول و اریک المال 
از آرژانتین و ادواردو کاماوینگا ستاره درخشان 
فرانسوی مطمئناً در این دسته قرار می گیرند، در 
حالی که بازیکنانی دیگر شامل اریک گارسیا به 
عنوان یک مدافع میانی آینده دار که از سیتی راهی 
بارسا شد یا رافا میر که به سویا رفت، متئوس کونیا به 

اتلتیکو و هکتور بیرین به رئال بتیس رفتند. 

از پدری تا آالبا و دیپای

اللیگا؛سرزمین 58 ملت 



 با ما ارتباط دارند 
. اما پنهانی!

رئیس جمهور سوریه 
در دیدار با یک هیئت 
لبنانی فاش کرد 
رهبران برخی از 
کشورهای غربی و 
عربی با دمشق در 
ارتباط هستند اما 
می خواهند این مسئله 
پنهان بماند. بشار 
اسد در این نشست بر 
حمایت از ثبات لبنان و 
گذشتن از اهانت های 
برخی طرف های 
لبنانی به سوریه 
تأکید و به اهمیت 
فعال سازی همکاری 
اقتصادی بین دو 
کشور اشاره کرد. او 
همچنین با اشاره به 
قانون تحریمی قیصر 
گفت: این قانون هر دو 
کشور لبنان و سوریه 
را متأثر می کند نه یک 
کشور را.

یادداشت علوی   »اینجا لندن است 
و اکنون ساعت دقیقاً ۱۲ نیمه 
شب است«؛ این جمله که در 
پخش زنده رادیو بی بی سی در 
ــرداد توسط  نیمه شــب ۲8 مـ
گوینده اعالم شد، در واقع اسم 
رمز آغاز عملیاتی امنیتی از سوی سازمان سیا به 
منظور سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود. 
عملیات تی پی آژاکس پس از آن طراحی شد که 
نخست وزیر وقت ایران برای ملی کردن نفت ایران 
تالش بسیاری به خرج داد و سرانجام، موفق نیز 
شد. در انتقام از این اقدام مصدق، ایاالت متحده 
با همکاری انگلیس او را سرنگون کرد. اسم رمز 
آغاز این عملیات از مرکز سیا به تمام نیروهای 
میدانی، همان جمله ای بــود که توسط گوینده 
رادیو بی بی سی اعالم شد. اما همزمان با تحوالت 
این روزهای افغانستان و تالش های گروه های ضد 
طالبان در پنجشیر، نقش آفرینی بی بی سی و 
شبکه فارسی آن در عملیات های امنیتی ضد 

دولت های مردمی کماکان ادامه دارد.

 بنویسید بی بی سی فارسی، بخوانید ◾
نهاد امنیتی!

برخی شایعات که  به نظر خیلی هم واقعی می آیند 
نشان می دهد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی با 
افشای شماره تلفن همراه فهیم دشتی، سخنگوی 
جبهه مقاومت ملی افغانستان که در دره پنجشیر 
به همراه احمد مسعود مستقر شده اســت، به 
برخی عوامل میدانی در پنجشیر بــرای تــرور وی 
کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
پس از روایات متفاوت و متضادی که از چگونگی 
کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی احمد مسعود 
در دره پنجشیر بیان شد، هم اکنون گمانه زنی ها 
انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی 

در شناسایی محل مصاحبه و ترور وی نشانه برده 
اســت. ماجرا از ایــن قــرار بــود که پنجشنبه شب 
گذشته فهیم دشتی با شبکه بی بی سی فارسی 
درباره تحوالت افغانستان در حال گفت وگو بود که 
در جریان این گفت وگو، برای چند لحظه تصویر و 
صدای مصاحبه شونده محو و به جای آن شماره ای 
با فرکانس مــاهــواره ای از تلفن فهیم دشتی روی 
صفحه مانیتور نمایان می شود. گفته می شود با 
این شیوه ردیابی، مکانی از طریق ارائه شماره تلفن 

همراه به مهاجمان ارائه شده است.

 همکاری آی اس آی و بی بی سی فارسی  ◾
علیه پنجشیر

گفته می شود سازمان اطالعات ارتش پاکستان 

موسوم به آی اس آی با استفاده از این ردیابی، 
موفق شد به وسیله عوامل میدانی، او و چند 
تــن از هــمــراهــانــش را طــی یــک عملیات تــرور 
کــنــد. گفتنی اســت ایــن شــیــوه تـــرور بــارهــا با 
موفقیت اجـــرا شــده و بــســیــاری از نیروهای 
مقاومت در لبنان و فلسطین با همین روش 
توسط رژیم صهیونیستی حذف شده اند. روز 
گذشته نیرو های احمد مسعود در پنجشیر 
اعــالم کــردنــد مرکز ایــن اســتــان هــدف حمالت 
سنگین قرار  گرفته که طی یکی از این حمالت، 
فهیم دشتی سخنگوی مخالفان طالبان در 
دره پنجشیر بــه هــمــراه عــبــدالــودود، یکی از 
فرماندهان مخالفان طالبان کشته شدند. فهیم 
دشــتــی، خــواهــرزاده عبدهللا عبدهللا رئیس 

سابق شورای مصالحه ملی افغانستان و یکی از 
خبرنگاران مشهور این کشور بود. وی به مدت 
چندین سال در سمت ریاست اتحادیه ملی 
خبرنگاران افغانستان نیز انجام وظیفه کرد. 
دشتی همچنین در حمله انتحاری ۲۱ سال 
پیش به جــان احمد شــاه مسعود در خواجه 
بهاء الدین تخار نیز زخمی شده بود. از قضا این 
ترور هم توسط افرادی انجام شد که منتسب به 

برخی رسانه های سرشناس بودند.

سخنگوی جدید معرفی می شود ◾
در چنین شرایطی روز گذشته احمد مسعود، 
رهبر کنونی جبهه مقاومت ملی افغانستان 
اعالم کرد به زودی سخنگوی جدید این جبهه 

معرفی می شود.
ــرزی، رئیس جمهور  در همین راســتــا، حامد ک
ســابــق افــغــانــســتــان در پــیــامــی فهیم دشــتــی، 
روزنامه نگار و سخنگوی جبهه مقاومت ملی 
افغانستان را »یک صدای رسا برای آزادی بیان« 
خواند و نبود او را یک ضایعه دانست. به گزارش 
ایسنا، کرزی در توییتی نوشت: با اندوه فراوان 
آگاهی یافتم ژورنالیست، نویسنده و روزنامه نگار 
جوان و مستعد کشور، فهیم دشتی جهان فانی 
را وداع گفت و به ابدیت پیوست. او در ادامه 
نــوشــت: فهیم دشتی از منتقدان سرسخت 
حکومت من و یک صدای رسا برای آزادی بیان 

بود. نبودش یک ضایعه است.
چه بی بی سی در این تــرور نقش داشته باشد 
یا نه، این عملیات باز هم این گمانه را به ذهن 
متبادر می کندکه آیا در بزنگاه های تاریخ، یک 
ملت می تواند به عوامل دشمن اعتماد کند؟ 
آیا به صرف اینکه رسانه های دشمن از دریچه 
رسانه وارد می شوند می شود گفت آنها فقط کار 

رسانه ای می کنند؟

 آیا  بنگاه  خبرپراکنی انگلیس 
محل استقرار سخنگوی جبهه مخالفان طالبان را  لو داد؟

بی بی سی  علیه پنجشیر 
نفتکش ایرانی؛ برگ برنده لبنان 

در بازی با غرب
حسین محمدی اصل

 کارشناس مسائل غرب آسیا
مسئله تحریم لبنان توسط واشنگتن 
و غرب در حــوزه سوخت و برق یکی از اتفاقاتی بود 
که توجه همگان را به خود جلب کرد. اعتقاد برخی 
بر این بود در آخر این شاهنامه شاهد جنگ داخلی 
گسترده ای خواهیم بود و این رخداد منتهی به تأمین 
امنیت هرچه بیشتر صهیونیست ها در نخستین 
روزهــای ریاست اسحاق هرتزوگ بر دولت اشغالگر 

می شود.
نگفته پیداست لبنان هم یکی از مصادیق دخالت 
و دست اندازی قدرت های خارجی است؛ عربستان 
ســعــودی بــه دلــیــل استیالطلبی، فرانسه بــا القای 
قیمومیت و آمریکایی ها برای تأمین امنیت اسرائیل 
و منافع کاخ سفید. هرکدام به نوعی اقدام به تخریب 

لبنان و مانع تراشی بر سر راه این کشور می کنند.
در این میان اما اعزام نفتکش های ایران  در روزهای اوج 
تشنج و تحریم های سوختی و برقی کشور لبنان یک 
اقدام فراتجاری و راهبردی محسوب می شود. تصور 
صهیونیست ها این بود درزمینه واردات نفت از ایران 
اتفاقی نمی افتد و جامعه لبنان به سمت تشنج، ناامنی 
و جنگ داخلی پیش می رود و ابتکار عمل به   دست 

صهیونیست ها می افتد. 
اما تحریم علیه ملت لبنان موجب ورود ایران اسالمی 
به بازی لبنان این بار از دریچه اقتصادی و تجاری شد. 
این اتفاق که در هماهنگی کامل با حزب هللا لبنان برای 
جلوگیری از بروز بحران در امنیت این کشور رخ داد 
همه فعاالن بین المللی و داخلی لبنان را دچار شوکی 
عمیق کرد. حزب هللا لبنان با سرعت وضعیت لبنان را 
آرام و فضای کشور را ایزوله کرد. پس از وصول دومین 
محموله نفتی ایران به لبنان و سخنرانی سیدحسن 
نصرهللا در مـــورد کشتی ســـوم، اغلب تحلیلگران 
 به این نتیجه رسیدند دیـــوار تحریم ها علیه لبنان 
فــرو ریخته اســت. حــزب هللا و شخص سیدحسن 
نصرهللا از این تنها فرصتش به خوبی استفاده کرد تا 
همه دشمنان عروس خاورمیانه را آچمز کند. نفتکش 
ایرانی تنها برگ روی میز سیدحسن بود و او با همین 
یک برگ بازی را برد. حاال می بینیم آمریکا به  دست وپا 
افتاده است تا از طریق اردن برق به لبنان برساند، چرا 
که بیم آن دارد پای ایران بیش از این به لبنان باز شود. 
تصمیم سید مقاومت همچنین به همه اثبات کرد 
حتی تحریم های ظالمانه علیه ایران نیز به راحتی قابل 
شکستن است و اقتدار ملت ها به مصاف تحریم ها 
خواهد رفت. گفتمان حزب هللا لبنان به دلیل مردمی 
بـــودن کــارآمــد اســـت. سید حسن نصرهللا بــا درک 
صحیح شرایط منطقه و صهیونیست ها این تصمیم 
را گرفت زیرا بر کسی پوشیده نیست اگر اتفاقی برای 
کشتی های حامل سوخت بیفتد فاصله نزدیک ترین 
سکوی گــاز اسرائیل  تــا لبنان 35 کیلومتر اســت و 
حزب هللا قدرت تخریب مواضع دریایی و جنگ های 

نامنظم را در اختیار دارد. 
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17 شهریور 1367 تشکیل شد. این مؤسسه 6 سال 
با هدایت و نظارت سید احمد اداره شد و پس از وفات 

وی تا کنون با نظارت سیدحسن خمینی فعالیت 
خود را ادامه می  دهد. عکس، آلبوم، نوار سخنرانی، 

فیلم و سی دی از محصوالت این مؤسسه است.
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جهان

سرانجام حــدود ۲0 روز پس از سقوط کابل، 
ذبیح هللا مجاهد )سخنگوی طالبان( در نشست 
خبری روز گذشته، اعضای کابینه دولت موقت 
ــزارش الجزیره،  افغانستان را اعــالم کــرد. به گ
مجاهد پس از اعالم افراد کابینه دولت جدید 
افغانستان گفت: در دولت آینده سعی می کنیم 
افراد از اقوام مختلف به کار گرفته شوند و تالش 
خواهیم کرد همه اقشار جامعه افغانستان در 
دولت نقش داشته باشند.او در ادامه اعضای 
دولت موقت کابل را به شکل زیر معرفی کرد: 
مالهبت هللا آخـــونـــدزاده همچنان بــه عنوان 
رهبر باقی می ماند و اسم رسمی دولت جدید، 
ــارت اســالمــی افغانستان خــواهــد بـــود.وی  امـ
همچنین خاطرنشان کرد:  ما انتظار داریم جهان 
به دشمنی با افغانستان پایان دهــد و دست 
یاری به سوی مردم افغانستان دراز کند. به گفته 
ذبیح هللا مجاهد، تمامی سرپرست ها از فردا 

کار خود را آغاز می کنند.

اعضای کابینه افغانستان به شرح زیر است:
مال محمد حسن آخوند به عنوان نخست وزیر، 
مال عبدالغنی برادر آخوند به عنوان معاون اول 
نخست وزیر، مولوی عبدالسالم حنفی به عنوان 
معاون دوم، مال محمد یعقوب مجاهد  به عنوان 
سرپرست وزارت دفاع، مولوی امیرخان متکی 
به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، سراج 
الدین حقانی به عنوان سرپرست وزارت کشور، 
مال عبدالمنان عمری  به عنوان سرپرست وزارت 
رفاه )فواید عامه(، شیخ محمد خالد به عنوان 
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، 
مولوی نجیب هللا حقانی به عنوان سرپرست 
وزارت مخابرات، مال عبدالحق وثیق به عنوان 
سرپرست وزارت اطالعات، ذبیح هللا مجاهد 
بــه عــنــوان مــعــاون وزارت اطــالعــات و فرهنگ، 
قــاری دین محمد حنیف به عنوان سرپرست 
وزارت اقتصاد، مولوی عبدالحکیم به عنوان 
وزارت شرعیات و دادگــســتــری، نــور هللا نوری 

به عنوان سرپرست سرحدات و  قبایل، یونس 
آخوندزاده به عنوان سرپرست توسعه روستایی، 
مال عبداللطیف منصور به عنوان سرپرست 
وزارت آب و بــرق، عبدالباقی حقانی به عنوان 
ســرپــرســت وزارت تحصیالت تکمیلی، مال 
هدایت هللا بــدری به عنوان سرپرست وزارت 
دارایی، مال محمد ادریس به عنوان رئیس بانک 
مرکزی، شیرمحمد عباس ستانکزی به عنوان 
معاون وزارت خارجه، فصیح الدین به عنوان 
لوی درستیز )فرمانده ارتش(، مال محمد عیسی 
آخوند به عنوان سرپرست وزارت معادن، مال 
حمیدهللا آخوندزاده به عنوان سرپرست وزارت 
هوانوردی، مال عبدالحق آخوند به عنوان معاون 
مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور و مولوی نور 

جال هم به عنوان معاون وزیر کشور.
طالبان همچنین وزارت زنان را از لیست کابینه 
حــذف کــرد. مجاهد دربـــاره پرچم و ســرود ملی 

افغانستان نیز اظهارنظری نکرد.

گزارشگزارش

 20 روز پس از تصرف کابل
توسط سخنگوی طالبان اعالم شد

فهرست نهایی 
اعضای دولت 

موقت افغانستان

چهارشنبه 17 شهریور 14۰۰    1 صفر 1443   8 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9617
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 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 

اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی در نظر دارد

در اجرای ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت 
ضوابط و مقررات ذیربط ، ساختمان مجتمع بهزیستی رسالت مشهد را در قالب 

قرارداد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
لذا  از کلیه متقاضیان درخواست می شود جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر به مدت 
یک هفته از تاریخ درج آگهی به مدیریت بهزیستی شهرستان مشهد مراجعه نمایند .

هزینه چاپ آگهی و کارشناسی اجاره ملک به عهده برنده می باشد .
                                                                                                            شناسه آگهی 11۸6747  م الف 455۲  

اطالعیه

 

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک 
مرحله ای خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2000091579000031( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 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 تاریخ1400/06/16 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/06/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/07/03
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:00 مورخ 1400/07/03

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

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

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 

پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(
یک مرحله ای خرید تجهیزات ساختمان آموزش کل 

دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول(
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»مناقصه عمومی خرید تجهیزات صوتی«
آستان قدس رضوی در نظر دارد تجهیزات و اقالم صوتی مود 
نیاز مدارس علمیه)حوزه علمیه ثامن الحجج(خود را از طریق 
مناقص�ه عمومی خریداری نماید، ل�ذا متقاضیان محترم جهت 
مشاهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به 
نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
ت�ا س�اعت 13:30 روز  چهارش�نبه مورخ 1400/06/24 نس�بت 
ب�ه تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط 
اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چ�اپ آگهی در روزنامه 
ه�ا ب�ر عهده برن�ده مناقص�ه خواهد بود. ش�ماره ه�ای تماس 

32001053-051 و 051-32001113
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شرکت آب و فاضالب  خراسان رضوی در نظر دارد 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می گردد حداکثر 
ظرف 5 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اعالم آمادگی کتبی و دریافت 

اسناد مزایده از طریق آدرس زیر اقدام نمایند.
 الزم به توضیح می باشد جزئیات کامل مزایده در اسناد موجود است. 

محل بازدید :
- تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار

 - بهار  خیابان  گلبهار-  شهرستان  رضوی-  خراسان  استان   : آدرس 
بهار 4 - پالک۸

امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار
شماره تلفن7۲ -۳۸۳۲۳۳7۰     داخلی 1۳ ف
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آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم(
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