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مهدی بابادی، قهرمان سبزواری 
پارالمپیک توکیو: 

 رهبری بر حل 
 مشکالت معیشتی قهرمانان 

تأکید داشتند

 گفت وگوی قدس با 
معاون حقوقی دولت یازدهم

 فرصت عبور از 
دیپلماسی نفتی به 
دیپلماسی اقتصادی

شهریور30

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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 شــماره 96۲8     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

 همه خادم الرضاییم؛رواق4
نجات انسان، رسم مسلمانی

درنشست هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی برای 
برپایی مراسم دهه آخر صفر، بر ضرورت ترویج شعار محوری 

»همه خادم الرضاییم« و تولید محتوای فرهنگی، معنوی و...

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی  برنامه ها، نشان و شعار دهه آخر صفر را تشریح کرد  

کارشناسانازضرورتهدایتتحصیلی50درصددانشآموزانبهرشتههایمهارتی میگویند

هنرستان ها خلوت،دبیرستان ها  شلوغ!
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بررسیاثرات انتشارصورت مالی
بزرگترینبانککشور

کوه یخ 
نظام بانکی 
بیرون می زند؟
خراسان
معاونآموزشوپرورشاستان
تشریحکرد

چندو چون
بازگشاییمدارس
در خراسانرضوی
مدیردفترسیاسیائتالف
جوانان14فوریهمطرحکرد

 سد بلند ملت بحرین
مقابلسازش
باصهیونیستها

»باکو« دقت کن!
حامدخسروشاهی
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شرح در صفحه 3

سازمان موقوفات ملک آگهی  مزایده 

واگذاری زمین 

ف
14
05
77
8

شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

 دستگاهها و تجهیزات مازاد
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی  ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

مبلغ تضمین مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصهردیف
فرایند ارجاع کار

مدت اجرای 
کار

دوره 
تضمین

اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ      12000003489000124
محورهای غرب استان- تجدید سوم

24 ماه18 ماه491/239/065/25512/524/781/305

     ))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - نوبت دوم(( 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مازندران

دارا بودن حداقل رتبه 4 در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از 
سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 14:00 مورخ  
1400/06/31

مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد ارزیابی : ساعت 14:00  مورخ   
1400/07/14

زمان بازگشایی پیشنهادات پیمانکارانی که حداقل امتیاز کیفی را کسب
 کرده اند  : ساعت 8:30  صبح مورخ 1400/07/18 در دفتر مدیر کل

آدرس : ساری خیابان انقالب مقابل استانداری-اداره پیمان و رسیدگی
تلفن   33326002  -011    

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.                                                                                                                                      
                                                                                         شناسه آگهی 1193577
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رونماییازدستاوردهایراهبردیدرحوزهچکوخنثیسازیبمب
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1212 سفر به 135 میلیون سال پیش

1010 جاده جاماندگان
سفری برای آن ها که نتوانسته اند مسافر اربعین بشوند 

بازدید از غار ده شیخ عبور از دریچه زمان است

44 سپید، مثل چادر زنان ورزنه
بازمانده از روزگاران کهن یا همزیستی با کویر؟

66 جایی که زنده ها در آن  احساس غربت می کنند

سالم به وادی السالم

  حسن معاش

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شماره هفتم| سه شنبه 30 شهریور 1400

رستا خیز 
اربـعـین

روایتی از یک سفر مقدس

»قاف«ضمیمهسهشنبههای
روزنامهقدس

خراسان

 درگذشت 
پرویز مشکاتیان 
در سال 1388



 پیروزی شیرین 
با مربی ایرانی
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی 
از تیم ملی والیبال 
کشورمان که در 
بیست و یکمین 
دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا 
به مقام قهرمانی 
دست یافت، تشکر 
کردند. به گزارش 
خبرگزاری ها، متن 
پیام رهبر انقالب 
اسالمی به این شرح 
است: بسمه تعالی. 
پیروزی درخشان 
تیم ملی والیبال برای 
ملت ایران بسیار 
شیرین است. از شما 
جوانان عزیز و مربی 
ایرانی تان صمیمانه 
تشکر می کنم. 
سّیدعلی خامنه ای. 
۲۹شهریور ۱۴۰۰

یادداشت

انتصابات جدید

خبر

سیاست    آیــیــن گشایش 
ــمــایــشــگــاه دســـتـــاوردهـــای  ن
راهبردی و رونمایی از تجهیزات 
حوزه چک و خنثی سازی بمب 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز گذشته با حضور سرلشکر 
ــاســداران  حسین ســالمــی فــرمــانــده کــل ســپــاه پ
انقالب اسالمی برگزار شد. در این مراسم معاونت 
مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه جدیدترین 
دســتــاوردهــای خــود را در حـــوزه کــشــف، چــک و 
خنثی سازی بمب و مــواد منفجره رونمایی و به 
سپاه های استانی سراسر کشور تحویل داد. روبات 
غواص یونس با مأموریت رصد و شناسایی سطح 
زیرین کشتی ها و دکل های نفتی، راکــت چک و 
بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی، متالشی کننده 
بمب و تله انفجاری رعد ۱ با قابلیت متالشی کردن 
بسته های انفجاری، آشکارساز مواد منفجره نسل 
۱ و ۲ با قابلیت آنالیز میدانی مواد منفجره و مخدر 
و انواع روبات های کشف و خنثی سازی بمب و مواد 
منفجره از جمله دستاوردهایی است که در این 

نمایشگاه رونمایی شده است.

مرزهایفناوریمدرنراپشتسرگذاشتهایم ◾
فرمانده کــل سپاه در ایــن مــراســم بــا بیان اینکه 
تاریخ چهل وچند ساله انقالب درس های بزرگ و 
جاودانه ای را به همه ما آموخته است، گفت: ما 
از میان این فرازهای سخت و بحران های بزرگ، 
به واقعیت های ارزشمندی دست یافته ایم. این 
حوادث به ما یاد داده است هر موفقیتی در میدان، 
محصول یک همت بلند و یک اراده مستحکم و 
یک ایمان قوی در ذهن جامعه ماست. سرلشکر 
سالمی با بیان اینکه ما ثابت کردیم از فراز مشکالت 
و اراده هــای دشمن و نقشه های شوم و خطرناک 
او عبور می کنیم و خود به نیاز ها پاسخ می دهیم، 

افزود: ما هرگاه به ایمان و ظرفیت های درونی جامعه 
تکیه کنیم، می توانیم بر همه مشکالت غالب 
شویم و به برکت همین همت های بلند توانسته ایم 
بسیاری از مــرز هــای فــنــاوری مــدرن را پشت سر 

بگذاریم و بسیاری از قله ها را فتح کنیم.
فرمانده کل سپاه اظهار کرد: آرزوی ما این بوده است 
عرصه های مدرن فناوری را فتح و فاصله بین نیاز 
و فناوری را کشف کنیم و این یک راهبرد مسلط 

ماست. نمونه این سخن رونمایی از فناوری های 
پیچیده ای است که در عرصه های مختلف شاهد 
آن هستیم. آنچه ما امروز می بینیم محصول یک 
دهــه مجاهدت فشرده و متراکم علمی جوانان 
بلندهمت ایــن مــرز و بــوم اســت که ما را صاحب 
فناوری های پیشرفته کرده است. ما کمتر در عرصه 
مهندسی و تخریب و انفجارات شاهد دستاوردی 
بودیم اما به ناگاه جرقه یک خودکفایی و میل به 

شکوه در این عرصه در ذهن دانشمندان زده شد. 
وی تصریح کرد: ما دریافتیم دشمن راه غلبه بر خود 
را به ما یاد نمی دهد؛ بنابراین حل تمام مشکالت در 
درون باورهای ماست و این یک فرهنگ و اعتقاد 
است. دشمن هرگز فناوری های جدید را  به کسی 

نمی دهد، اما ما منتظر دشمن نمی مانیم. 

بهرهبرداریازسامانههایروباتیکخطشکن ◾
درسالهایآینده

اما معاون عملیات سپاه نیز که در حاشیه مراسم 
رونمایی از این دستاوردهای راهبردی، در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت، با بیان اینکه ابزارهای 
امنیتی برای واردات قابل اعتماد نیستند، گفت: در 
سال های آینده از سامانه های روباتیک خط شکن 
در حــوزه نبرد زمینی بهره مند خواهیم شــد. به 
گــزارش فــارس، معاون عملیات سپاه پــاســداران 
انقالب اسالمی در این باره اظهار کرد: آنچه قبالً 
رونمایی کردیم در حوزه جنگ سخت بود و آنچه 
امــروز رونمایی شد در حــوزه جنگ  نیمه سخت 
وامنیتی است. عباس نیلفروشان با بیان اینکه 
الزم  بود سپاه در این  حوزه نیز به خودکفایی برسد، 
عنوان کــرد: ابــزارهــای امنیتی بــرای واردات قابل 
اعتماد نیستند؛ زیرا کشورهای متخاصم یا این  
تجهیزات را به ما نمی فروشند یا با اعمال تغییراتی 
می توانند سطح حساسیت ایــن دستگاه ها را 
ــواد و  ــان الزم بتوانند مـ کــاهــش دهــنــد تــا در زمـ
بسته های انفجاری را به کشور وارد کنند. وی 
افزود: اهمیت این دستگاه ها این است که ضریب 
امنیتی مبادی ورودی کشور و همچنین اماکن ما را 
باال برده است. نیلفروشان تأکید کرد: به خصوص  
در مقابله با رویکرد جدید رژیم صهیونیستی که 
از نبرد سخت با ما ناامید شده و به سمت نبرد در 
فضای خاکستری و امنیتی رفته است، استفاده از 

این تجهیزات بسیار اهمیت دارد. 

رونمایی از دستاوردهای راهبردی در حوزه چک و خنثی سازی بمب

لشکرروباتیک

خبرخبر
روزروز

امیر سرتیپ خلبان »حمید واحدی« فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی امیر سرتیپ خلبان 
»حمید واحـــدی« را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
ــزارش خــبــرگــزاری هــا، متن حکم حضرت آیــت هللا  بــه گـ
خامنه ای به این شرح است: بسم هللا الرحمن الرحیم. امیر 
سرتیپ خلبان حمید واحدی نظر به تعهد و شایستگی و 

پیشنهاد فرمانده کل آجا، شما را به سمت فرمانده نیروی 
هوایی ارتــش جمهوری اسالمی ایــران منصوب می کنم. 
اهتمام به ارتقای توان و آمادگی های رزم در پاسخگویی 
هوشمندانه به هر سطح و نــوع از تهدید هوایی و رشد 
سرمایه انسانی با رویکرد ساخت نیروی هوایی دانشمندِ 
تراز نظام اسالمی، در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه 

بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخش های ذی ربط 
لشکری و کشوری، مورد انتظار است. از تالش ها و خدمات 
ارزنــده  امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دوره مسئولیت 

تشکر می کنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سیّد علی خامنه ای. ۲۸شهریور ۱۴۰۰

کنفرانس  شصت وپنجمین 
ــس  عـــمـــومـــی ســـــاالنـــــه آژانـــــ
بین المللی انرژی اتمی در حالی 
روز گذشته بــا حــضــور رئیس 
ــرژی اتمی کــشــورمــان بــرگــزار شد  ســازمــان انـ
که محمد اسالمی در سخنانی از ایــن نهاد 
خواست استقالل خود را حفظ کند. وی با بیان 
اینکه دولت ما خواهان مذاکرات نتیجه محور، 
با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم های 
ناعادالنه است، افزود: در عین حال الزم است 
آژانس از سیاسی کاری بپرهیزد و بی طرفی خود 
را حفظ کند. وی همچنین حمله به تأسیسات 
هسته ای ای که برای اهداف صلح آمیز استفاده 
می شود را مغایر با قوانین بین المللی دانست 
و خواستار آن شد که آژانـــس به سرعت به 
این موضوع توجه و از تأسیسات هسته ای در 
برابر چنین اقدامات یا تهدیدهایی محافظت 
کند. اسالمی نگرانی جدی ایــران را از برنامه 

هسته ای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی هم 
اعالم کرد. در نشست مذکور، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نسبت به حل مسائل 
ــاره برنامه هسته ای ایــران ابراز  اضطراری درب
امیدواری کرد. رافائل گروسی پیشتر در جلسه 
شورای حکام با ابراز نگرانی از وجود مواد اتمی 
در مکان های اعالم نشده در ایران، ادعا کرده بود 
سؤاالت درباره آن چهار مکان اعالم نشده هنوز 
باقی اســت. گفتنی است شصت و پنجمین 
نشست ساالنه آژانس انرژی اتمی، با حضور 
نمایندگان، سفرا و مقامات ارشد ۱۷۱ کشور در 
وین، آغاز به کار کرد. در این نشست پنج روزه که 
تا جمعه ادامه دارد بررسی راهکار های تقویت 
فعالیت های آژانــس در حــوزه علوم و ایمنی 
هسته ای، گــزارش امنیت هسته ای، ویروس 
همه گیر کرونا و کــاربــرد موافقت نامه جامع 
پادمانی در غــرب آسیا از جمله موضوعاتی 

است که در دستور کار قرار دارد.

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی: 

آژانس استقالل خود را حفظ کند

قابگزارش

شورای عالی آموزش و پرورش پس از ۱۰ سال 
به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد!

در  حاشيه

سایت های قمار 
خانه به دوش 
شدند!

مجتبی توانگر 
نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای 
اسالمی در توییتی 
نوشت: »در حال 
حاضر دست اندرکاران 
سایت های #قمار و 
#شرط بندی به جای 
پوز، عمدتاً تراکنش های 
مالی را به صورت 
کارت به کارت انجام 
می دهند. با پیگیری 
کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس 
شورای اسالمی، 
بانک مرکزی حدود 
۲۰هزار کارت  بانکی 
فعال که تراکنش های 
شبکه قمار به وسیله 
آن ها صورت می گیرد را 
شناسایی کرده است«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9390000589     امیرعبداللهیان باید بداند نمایش 
بازی آمریکا و فرانسه فقط شروع یک خطر  است. 

9360000165    لطفاً به داد ما معلمان غیر انتفاعی 
برسید. به خدا ما هم معلم هستیم و به دانش 

آموزان همین مرز و بوم درس می دهیم همانند 

معلمان رسمی و دیگر گروه ها... اما فرق ما با آنان 
فراوان است. نه حقوق و بیمه درستی، نه جایگاه 

اجتماعی، نه مقبولیت و...  خب حداقل درب مدارس 
غیرانتفاعی را پلمب کنید تا دیگر مؤسس و مسئولی 

نتواند حق انسان هایی چون ما را پایمال کند.

9220000239   در مناسبت های مذهبی وغیر آن در 
سطح شهر و مترو، آیات شریفه قرآن و احادیث 

گهربار ائمه معصومین)ع( را رواج دهند.
9370000044    به یک پرنده یک فرستنده )۵گرمی( 
نصب می کنند! از هرجای دنیا بخواهند رصدش 

می کنند! این همه دانشجو نخبه و مثاًل مهندس 
)دانشگاه شریف( داریم. آیا نمی توانند یک 

فرستنده )جی پی اس( ارزان قیمت درست کنند 
که روی ماشین، موتورسیکلت و... نصب بشه که 

این قدر دزدی و سرقت صورت نگیرد!؟

»باکو« دقت کن!
حامدخسروشاهی     پژوهشگر حوزه قفقاز
بــا وجــود حمایت صریح تــهــران از مــواضــع باکو 
در جنگ قره باغ و بازگشت این ناحیه به خاک 
جمهوری آذربــایــجــان، دولــت الهام علی اف طی 
چند ماه اخیر رویه ای در پیش گرفته که قابل درک 
نیست. در کنار همکاری گسترده دولت علی اف با 
رژیم صهیونیستی، این روزها جمهوری آذربایجان 
جرئت مزاحمت برای تریلرهای ایرانی و رانندگان 
آن را نیز پیدا کرده و عوارض سنگینی بر خودروهای 
 عبوری از همسایه جنوبی به مقصد ایروان وضع 
کــرده اســت. اگرچه اصــل ایجاد ایــن مشکل به 
تغییرات جغرافیایی پس از جنگ قره باغ در قفقاز 
جنوبی باز می گردد )به این معنی که بخشی از 
کریدور ارتباطی ایران به ارمنستان از درون خاک 
جمهوری آذربایجان عبور می کند( با این وجود 
ایــن رفتار باکو قابل قبول نبوده و خــالف حسن 
همجواری اســت. از سوی دیگر اقدامات دولت 
علی اف در خط مرزی که ظاهراً در توافق سه جانبه 
میان باکو، ایروان و روسیه دیده شده با مالحظات 
ــه رو اســت. اگرچه در ایــن توافق  جــدی ایـــران روبـ
صحبتی از قطع مرز ایــران و ارمنستان نشده، با 
این وجود تهران مخالف عبور این کریدور ارتباطی 
از کنار مرز بــوده و این را به صراحت اعــالم کرده 
اســت. نظر جمهوری اسالمی در مــورد اتفاقاتی 
که در مرزهایش و در قفقاز جنوبی افتاد همان 
منشور پنج بندی است که رهبر معظم انقالب در 
سخنرانی ۱۷ ربیع )سالروز والدت حضرت محمد 
)ص(( بیان فرمودند؛ ما مخالف تغییر مرزها و بر 
هم خوردن ژئوپلتیک منطقه هستیم. در نهایت 
اینکه نباید از یاد برد دوستی تهران و باکو مخالفانی 
دارد که رژیــم صهیونیستی سرآمد آن هاست. 
رژیم صهیونیستی به تازگی از راهبرد ضد ایرانی 
خود با نام »مرگ با هزاران ضربه چاقو« رونمایی 
کرد که سرفصل این راهبرد ایجاد مزاحمت برای 
جمهوری اسالمی در سرتاسر منطقه است. تهران 
سرمایه گذاری های مشترک خوبی با باکو دارد که 
از جمله آن می توان به سرمایه گذاری ۱۰ درصدی 
در میدان نفتی و گازی »شاه دنیز« نام برد. این 
رویه بیانگر حسن نیت ما در ارتباط با همسایه 
شمالی است. در کنار آن این روزهــا بحث ایجاد 
کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب مطرح 
است که ایران و جمهوری آذربایجان می توانند دو 
سر این معامله برد – برد باشند. با این وجود الهام 
علی اف هرچند به تازگی  مرز با ایران را مرز دوستی 
خواند و ما هم از این رویکرد استقبال می کنیم، اما 
در نوع رابطه با تل آویو در مظان اتهام جدی قرار 
دارد و باید هشدارهای امنیتی تهران را در این باره 
جدی بگیرد؛ اگر واقعاً به دنبال روابط سازنده با 

کشورمان هست.

ــدوزی وزیـــر اقــتــصــاد در     سید احــســان خــان
ــه سمت  ــان زاده« را  ب ــ ــرب ــ حکمی »حــســیــن ق
ــر اقــتــصــاد و رئــیــس کــل ســازمــان  ــ مــعــاون وزی

خصوصی سازی کشور منصوب کرد. 
   سیدامیرحسین قــاضــی زاده هاشمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید »ناصر فخاری« 
را به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و سرپرست 

سازمان اقتصادی کوثر منصوب کرد.
   حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل 
خطیب وزیــر اطالعات در حکمی رئیس جدید 
سازمان حراست کل کشور را منصوب کرد. وزیر 
اطــالعــات تأکید کــرد: بــرخــورد قاطع با فساد در 

دستگاه های اجرایی بر عهده این سازمان است.

پیام تسلیت تولیت 
آستان قدس رضوی به 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
جناب حجت االسالم والمسلمین  عاملی
دبیر محترم شورای عالی انقالب فرهنگی

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و 
دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض می نمایم. 
 در جــوار مضجع نــورانــی حضرت ثامن الحجج 
ــاه خــداونــد  ــ علیه آالف الــتــحــیـّـة والــثــنــاء از درگ
متعال، بــرای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و 
برای بازماندگان محترم اجر و شکیبایی مسألت 
می نمایم. ان شاء هللا روح بلند آن خادم خاندان 
عصمت و طــهــارت)ع( در باالترین مراتب بارگاه 
قدسی با سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهللا 

الحسین علیه السالم محشور و همجوار شود.
 احمد مروی  - تولیت آستان قدس رضوی

خبـر

اهمیت این دســتگاه ها از آن جهت اســت که ضریب امنیتی مبادی ورودی 
کشور و همچنین اماکن ما را باال می برد، به ویژه در مقابله با رویکرد جدید 
رژیم صهیونیستی که از نبرد سخت با ما ناامید شده و به سمت نبرد در فضای 
خاکستری و امنیتی رفته است، استفاده از این تجهیزات بسیار اهمیت دارد.

گزیدهگزیده
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رئیسی: برخی واردات واکسن را 
متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

رئیس جمهور گفت: متأسفانه شاهد بودیم بعضی ها واردات 
واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف 
بر پذیرش FATF کرده بودند و در جلسات رسمی هم بر موضع 
خود پافشاری می کردند. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی 
دیروز در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا افزود: در 
فاصله کوتاه سپری شده از دولــت سیزدهم اتفاق خاصی 
نیفتاده که سبب افزایش واردات واکسن یا پذیرش کشورمان 
در سازمان شانگهای بشود، جز اینکه کشورهای همسایه و 
دوست ما دیدند دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط 

با آنان اولویت سیاست خارجی ایران شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
درباره راستی آزمایی رفع تحریم ها

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی دربــاره راستی آزمایی 
رفع تحریم ها پیشنهاد کرد: یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای 
عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام و یا نهاد جدید 
با بدنه کارشناسی، متولی و مرجع راستی آزمایی تحریم ها 
باشد. به گزارش ایرنا، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز 
در این گزارش تأکید کرده است باید یکی از مطالبات اصلی 
و اجتناب ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند 
مذاکراتی »راستی  آزمایی« باشد؛ به این معنا که رفع تحریم های 
ایران، غیر از ابعاد حقوقی )رفع تحریم روی کاغذ( باید مستلزم 

انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها باشد.

انهدام چهار مقر گروهک های 
ضدانقالب در شمال عراق

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه پاسداران گفت: 
چهار مقر گروهک های ضدانقالب در پاسخ به تحرکات این 
گروه ها در جدار مرزی کشورمان با شمال عراق با گلوله های 
هوشمند مــورد اصابت قــرار گرفت و منهدم شد. به گزارش 
تسنیم، »مجید ارجمندفر« در تشریح این »پاسخ سخت 
سپاه به تروریست ها« اظهار کرد:  گروهک های ضدانقالب 
از سوی  مجموعه اطالعاتی کشورهای معاند و بیگانه و حتی 
برخی کشورهای عربی در شمال عراق ساماندهی شده اند.  ما  
 تذکر داده بودیم که اگر کوچک ترین خطایی از این گروهک های 

معاند دیده شود پاسخ سختی دریافت خواهند   کرد.



تکذیب خبر رد 
مصوبه واردات 

خودروهای 
خارجی

مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص 

مصلحت نظام با تکذیب 
خبر رد مصوبه مجلس 

در خصوص واردات 
خودروهای خارجی در 

هیئت عالی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های 

کلی نظام، گفت: هنوز 
هیئت عالی نظارت 

جلسه ای درباره این 
موضوع نداشته که آن را رد 

یا تأیید کرده باشد. ممکن 
است با آقای آقامحمدی 

که رئیس کمیسیون نظارت 
مجمع است گفت وگویی 
شده باشد که اگر چنین 

است من از این مسئله 
اطالعی ندارم اما اینکه 
جلسه ای تشکیل شده 
و مصوبه رد شده باشد 

صحت ندارد و اصاًل 
جلسه ای نبوده است.

ــکـــی از  زهـــرا طــوســی   یـ
ــی  ــاب شــاخــص هــای اصــلــی ارزی
ســامــت مــالــی کــشــور، مــیــزان 
شفافیت نظام بانکی است که 
تاکنون در نبود یک نظام شفاف 
مالی، عدم ارائه ترازنامه ها و نبود 
زیرساخت های قانونی، عملکرد این نظام از معرض 

دید ناظران عمومی دور نگه داشته شده بود.
وزیر اقتصاد که پیشتر در چهاردهم شهریور وعده 
داده بود به سرعت صورت های مالی شرکت های 
دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در سایت کدال 
بارگذاری کند حاال صورت های مالی بیمه ایران، 
بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات 
بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت ها را در 

معرض دید عموم قرار داده است.
ــاره چگونگی  در حالی که این روزهــا تردیدها درب
عملکرد نظام بانکی، میزان سوددهی واقعی و 
کفایت سرمایه بانک ها نزد افکار عمومی افزایش 
یافته است، انتشار صورت مالی بزرگ ترین بانک 
ایران توانست گوشه ای از پرده نظام مالی کشور 
را کنار بزند و نوک کوه یخی نظام بانکی کشور را 

نمایان کند.

 زیان انباشته بانک ملی  ◾
معادل 73درصد سرمایه بانک!

ــای مــالــی تلفیقی  ــورت هــ بـــر اســــاس آنــچــه صــ
حسابرسی نشده؛ سرمایه بانک ملی در سال 
99 با تجدید ارزیابی دارایــی هــا از عدد 19 هــزار و 
856 میلیارد تومان به 92 هزار و 292 میلیارد تومان 
رسیده که باالترین رقم سرمایه ثبت شده در بین 

کل بانک های کشور است.
ــال99، بــا وجـــود رشد   بــراســاس صـــورت مــالــی ســ
364 درصدی سرمایه بانک ملی، زیان انباشته این 

بانک به رقم 67 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
 به ایــن ترتیب زیــان انباشته بانک ملی معادل 
73 درصـــد از سرمایه بانک اســت و ایــن بانک 
مــشــمــول مـــــاده 141 قـــانـــون تـــجـــارت )قـــانـــون 

ورشکستگی( می شود.

 بیش از 10 هزار میلیارد تومان  ◾
طلب مشکوک الوصول

بررسی جزئیات صــورت مالی بانک ملی نشان 
 مـــی دهـــد از کـــل مـــانـــده تــســهــیــات غــیــرجــاری 
ــزار میلیارد تــومــانــی بــانــک مــلــی، بیش از  16 هـ

 10/5 هــزار میلیارد تومان آن مشکوک الوصول 
است. مطالبات مشکوک الوصول شامل تمامی 
اصل و سود تسهیاتی است که بیش از 18 ماه از 
سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن ها 
سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت 

بدهی خود نکرده است.
ــانــک در ایـــن مـــدت بـــا کسب   همچنین ایـــن ب
ــد حــاصــل از  ــ ــزار مــیــلــیــارد تــومــان درآم 40/4 هـ
تسهیات اعطایی و پرداخت  41/3 هزار میلیارد 
تومان ســود ســپــرده گــذاری، تــراز عملیاتی منفی 
983/9 میلیارد تومانی ثبت کرده است. این رقم 

در برابر ثبت تراز منفی 4/7 هزار میلیارد تومانی 
در سال 98 با رشد 79 درصدی همراه شده است.

پایین  بودن کفایت سرمایه بانک ها در کشور ◾
نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره 
به اینکه بر اساس آیین نامه بازل کفایت سرمایه 
بانک ها باید 14 درصد باشد پیشتر در گفت وگو با 
قدس گفته بود پایین  بودن کفایت سرمایه و حجم 
باالی مطالبات معوق سبب شده تا بانک های ما 
زیانده باشند. به گفته وی، کفایت سرمایه یکی 
از بانک های ما که بانک های دیگری با آن ادغام 
شده اند 8 است و بقیه بانک های ایــران کفایت 

سرمایه شان زیر 5 درصد است.

محرمانگی، ابزاری برای پوشاندن ضعف ها ◾
به گفته مجید شاکری، اقتصاددان در سال های 
اخیر محرمانه نگه داشتن صورت هاى مالى بانك 
ملى به ابزار پوشاندن »عملكرد ضعیف بانك ملى 
و سوءرفتار بى رحمانه دولت« با آن بدل شده بود. 
از این بابت براى بهبود عملكرد آن نقطه شروعى 
بهتر از انتشار صورت هاى مالى آن متصور نبود. از 
این بابت شجاعت وزارت اقتصاد ستودنی است. 
در ذهــن مــن، گــام بعدى كه به مراتب شجاعت 
بیشتری را می طلبد فهرست كــردن دارایى هاى 

دولت است.

 سیاست گذاری بهتر بانک مرکزی  ◾
پیامد شفافیت بانک ها

بــا تــوجــه بــه نقش کلیدی شفافیت در تقویت 
ــارآمــدی نــظــام بانکی بــه نظر  انــضــبــاط مــالــی و ک
می رسد در حال  حاضر ضرورت افزایش شفافیت 
در صورت های مالی بانک ها در ایران بیش از هر 
زمــان دیگر احساس می شود؛ چرا که به واسطه 

افزایش شفافیت، نهاد نظارتی یعنی بانک مرکزی 
نیز قــادر به سیاست گذاری و نظارت مؤثرتر بر 
عملکرد بانک ها خواهد بود. البته این صورت های 
ــان دار، دقیق و منطبق بــا تعاریف  ــ مالی باید زم
و دربرگیرنده افشای عملکرد و موقعیت مالی 
بانک ها باشند. همچنین ایــجــاد شفافیت در 
حــوزه بانکی از فاکتورهای مهمی اســت که باید 
رعایت شود تا بانک ها بتوانند با نزدیک شدن به 
استانداردهای بین المللی، زمینه تعامل هر چه 

بیشتر خود با بانک های خارجی را فراهم کنند.

نظارت بر دولت به شیوه انتشار صورت های مالی ◾
آن طور که خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اشاره کرده 
اســت، یکی از سازوکارهای اساسی بــرای بهبود 
عملکرد شرکت ها و همچنین کاهش فساد و 
اتاف منابع که در برخی از شرکت ها وجود دارد 
استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد 
شرکت هاست. ایــن نظارت ها موجب می شود 
شرکت هایی که اموال مردم در دست آن هاست 
با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار 
گیرند. یکی از روش هایی که تاکنون برای نظارت 
بر شرکت های دولتی مغفول بوده همین انتشار 
صورت های مالی است که بخش زیادی از عملکرد 

مالی شرکت ها را پنهان نگه داشته است.
به نظر می رسد، وزارت اقتصاد در ادامــه حرکت 
درســـت خــود بــایــد دســتــور انــتــشــار صــورت هــای 
مالی سایر شرکت ها به ویــژه بانک های دولتی و 
شبه دولتی را نیز بدهد. انتظار می رود در هفته های 
آیــنــده بــا نهایی شــدن صــورت هــای مــالــی سایر 
شرکت ها به تدریج بر طول این فهرست افــزوده 
شود تا بدین وسیله در دولت با افزایش نظارت های 
عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت های دولتی 

باشیم.

بررسی اثرات انتشار صورت مالی بزرگ ترین بانک کشور

 کوه یخ نظام بانکی 
بیرون می زند؟

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

59.350.000نیم سکه35.180.000ربع سکه1.427.758بورس 262.039دالر )سنا(49.000.000 مثقال طال 17.948دینار عراق )سنا(112.320.000سکه11.301.000 طال  1۸ عیار1.759اونس طال 71.352درهم امارات )سنا(

خبرخبر
خوبخوب

سخنگوی گمرک گفت: ایران با 9 کشور عضو سازمان 
همکاری اقتصادی اکــو، در پنج مــاه ابــتــدای امسال 
حدود 8 میلیون تن کاال به ارزش 5 میلیارد دالر تبادل 

داشته است. 
ــه لــطــیــفــی« گــفــت:  ــدروح الـ ــیـ ــا، »سـ ــرنـ ــزارش ایـ ــ بـــه گـ
ــاه، 7مــیــلــیــون و  ــردادمـ ــایــان مـ ــا پ از ابــتــدای امــســال ت

944 هــزار و 322 تــن کــاال بــه ارزش 4میلیارد و 967 
ــزار و 849 دالر بین ایـــران و سایر  میلیون و 319 هـ
کــشــورهــای عــضــو ســازمــان هــمــکــاری اقــتــصــادی اکــو 
ــه ســهــم صـــــــادرات، 6 مــیــلــیــون  ــد کـ ــاال شـ ــ ــادل ک ــبـ تـ
ــزار و 311 تــن بــه ارزش 2 مــیــلــیــارد و 953  و 107 هــ
ــود و 2 میلیارد و  میلیون و 303 هـــزار و 532 دالر ب

 14 میلیون و 16 هــزار و 317 دالر نیز از ایــن کشورها 
به ایران وارد شد. 

ــدای  ــ ــت ــ ــا اکــــــو در پـــنـــج مــــــاه اب ــ ــارت ایـــــــــران بـ ــ ــجـ ــ تـ
ــدت مـــشـــابـــه در مــجــمــوع  ــ ــه مـ ــ ــســبــت ب ــال ن ــســ امــ
 8درصـــــــد در وزن و 38درصــــــــد در ارزش رشـــد 

داشته است.

تجارت 5 میلیارد دالری 
 ایران با »اکو«
در پنج ماه اخیر

 قیمت  
پاوربانک 

 PowerCore انکر   
10400 میلی آمپر ساعت

۲۷5,۰۰۰ تـومـان

 GP10 سیلیکون پاور مدل   
10000 میلی آمپرساعت
۳۶۹,۰۰۰ تـومـان

 PX105 ژیپین مدل   
20000 میلی آمپر ساعت

۴۶۴,۰۰۰ تـومـان

 KP10017 کینگ استار مدل   
10000 میلی آمپر ساعت

۳۶۸,۰۰۰ تـومـان

 P20000QCD ای دیتا   
20000 میلی آمپر ساعت 

۶۹۰,۰۰۰ تـومـان

Redmi شیائومی مدل   
20000 میلی آمپرساعت

۳۸۸,۰۰۰ تـومـان
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سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد آگهی مزایده واگذاری زمین 

تع�داد پن�ج قطعه زمین با کاربری مس�کونی و آموزش�ی واقع در ش�هر چن�اران را از طری�ق مزایده برگزار نمای�د . متقاضیان 
می توانند از تاریخ 1400/06/29 لغایت 1400/07/06جهت کس�ب اطالعات دقیق تر از محل قطعات و نقش�ه های مربوطه و 
شرایط شرکت و همچنین دریافت فرم پیشنهاد قیمت به محل اداره موقوفات ملک در چناران ، خیابان مطهری جنوبی جنب 

بیمارستان ثامن االئمه علیه السالم تلفنهای 46125122 و 46126625 مراجعه نمایند.
 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ1400/07/06  به آدرس فوق می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکات و جلسه مزایده ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07می باشد.
 به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

سازمان موقوفات ملک

1- شماره فراخوان : 40001201
2- موض��وع فراخ��وان : انج��ام کاره��ای خدماتی و 
پشتیبانی پسیو سیستمها و تعمیرات پیشگیرانه 
3- محل و مدت انجام کار :  اس��تان خراس��ان رض��وی ، خانگیران ) توابع 

شهرستان سرخس، استان خراسان رضوي (، به مدت12 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار: 

ش��رکت بهره برداري نفت و گاز ش��رق- مش��هد، بلوارخیام، بلوارارشاد، 
خیابان مهندس، نبش مهندس 6 ، پالك 18 .  

5- شرایط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا ب��ودن گواهی نامه صالحیت انجام کار: حداقل رتبه 7 رس��ته 
تعمی��ر و نگه��داری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی یا حداقل رتبه 
5 رس��ته ارتباطات از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی یا حداقل رتبه 5 

رسته خدمات پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک و فاوا.
5-4- دارا ب��ودن گواه��ی نام��ه تائید صالحی��ت ایمنی معتب��ر صادره از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- اخذ تائید صالحیت از فاوا ش��رکت ملی نفت ایران ) و یا حضور در 

لیست تائید شده فاوا  شرکت ملی نفت ایران (
5-6- توانای��ي تهی��ه ضمان��ت نامه بانکی ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار 

)مناقصه( به مبلغ   685.350.000  ریال ) و یا واریز وجه نقد (.
6- کلی��ه مراح��ل از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است 
متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام

 و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق 
سایت س��امانه محقق س��ازند. فراخوان و اس��ناد ارزیابی کیفی با شماره 

2000092258000103 در سامانه ستاد ایران درج شده است. 
7-گش��ایش پاکت های مناقصه پ��س از انجام مراح��ل ارزیابی کیفی، از 
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( با اطالع رسانی 

قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  
323   و 37047319 -051 تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور 
در پایگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره 53096276  ثبت شده است.          

                                                                              شناسه آگهی 1194526

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 )نوبت اول(

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی ش��رکت تعاونی درب و پنجره س��ازان نیش��ابور کد 420 به 
شماره ثبت 183 در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 در محل سالن 
اجتماعات کارخانه تولید پروفیل شرکت واقع در شهرک صنعتی خیام ، بلوار بهره وری ، 
بهره وری 8 تشکیل می گردد . تا نسبت به موضوعات مشروحه ذیل اتخاذ تصمیم نماید 
، بدینوس��یله از کلیه اعضای ش��رکت مذکور دعوت به عمل می آید تا در جلسه موصوف 
حض��ور به��م رس��انند، ضمنًابه اطالع می رس��اند که به موج��ب ماده 19 آئی��ن نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها 
ی��ک رأی خواهد بود. بدیهی اس��ت هیئت مدیره ش��رکت از تاری��خ 1400/07/26 لغایت 
1400/07/27 از ساعت 14.30 بعدازظهر لغایت 17 بعدازظهر در محل دفتر شرکت واقع 
در خیابان سی متری طالقانی ، وکالتنامه ها را با حضور وکیل و موکل مورد بررسی قرار 

داده و پس از احراز و تایید آن مجوز شرکت در جلسه را صادر خواهد کرد .
دس��تور کار جلسه :1.استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس شرکت 

در سال مالی 1399 .
2.قرائ��ت گ��زارش حسابرس��ی و صورته��اي مالي س��ال 1399 توس��ط نماینده موسس��ه 

حسابرسی ارقام پویا . 
3.رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی 1399 شرکت . 

4.طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 .
5.طرح و تصویب گزارش تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه شرکت در سال 1399  .
6.پرداخت هزینه هاي برگش��تي مالیات س��نواتي بنا به پیش��نهاد هیأت مدیره از محل 

ذخیره احتیاطي.
7.تصمیم گیری در مورد تقس��یم س��ود س��ال مالي 1399 و تعیین حق الزحمه و پاداش 
مدی��ر عامل ، هیئت مدیره ، بازرس و کارکنان اداری به منظور افزایش انگیزه در جهت 

تولید و توزیع .  
8.خری��د کاال از مناب��ع داخل��ی و خارج��ی )واردات( و ف��روش کاال ب��ه عض��و و غیر عضو 

)اشخصاس حقوقي و حقیقي( در سایرشهرستانها. 
9.خرید س��هام و یا عضویت در ش��رکتهای وابس��ته به اتاق تعاون و سندیکاهای مرتبط.

10.تصمی��م گیري در خصوص اس��تفاده از منابع بانکي و مؤسس��ات مال��ي و اعتباري در 
قالب تس��هیالت و اعتبارات اس��نادي داخلي و خارجي در قالب عقود اسالمي به هر مبلغ 
و میزان، و در ترهین گذاش��تن دارائي هاي غیر منقول ش��رکت نزد بانکها و موسس��ات 

مالي و  اعتباري.
11.تعیین شرکت جهت حسابرسی صورتهاي مالي شرکت در سال 1400 .

12.تصمیم گیری در خصوص خروج چند نفر از اعضای ش��رکت، با توجه به از دست دادن 
شرایط عضویت مطابق اساسنامه مورد عمل . 

13.تصمی��م گی��ری در جهت فروش کاال به صورت نقدی و اقس��اطی به عضو و غیر عضو . 
14.تصمی��م گی��ری در خصوص نحوه ف��روش کاال در مواقع اضطراری ب��ا تخفیف ویژه در 

جهت تامین نقدینگی . 
15.تصمی��م گیری در مورد نحوه مش��ارکت ب��ا عضو و غیر عضو اع��م از حقیقی و حقوقی 

جهت خرید مواد اولیه . 
16.تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه . 

17.تصمیم گیری در مورد توس��عه زیربنای س��الن تولید و خرید باس��کول الکترونیکی .
18.تصمیم گیری در مورد پذیرش استعفای اعضا و تعداد آن در یک سال مالی و تعیین 

میزان اعتبار برای سال مالی 1400 .
19.انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی .

20.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره براي مدت 3 سال .
21.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی .

ش��ایان ذکر اس��ت اعضای محترمی ک��ه تمایل دارند ب��ه عنوان هیئت مدی��ره و بازرس 
ش��رکت کاندیدا ش��وند می توانند مدارک خود را همراه درخواس��ت کتبی حداکثر ظرف 
م��دت 7 روز پس از انتش��ار آگهی به دفت��ر تعاونی واقع در خیابان س��ی متری طالقانی 
، جنب آتش نش��انی ش��ماره 4 تحویل و فرم کاندیداتوری را تکمیل نمایند . به مدارک 

ارائه شده پس از تاریخ مقرر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
هئیت مدیره شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور عملکرد سال مالی 1399
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به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1400.03.22 تصمیم��ات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : آقای ن��ادر بهب��ودی به ش��ماره ملی 
1062671791 آق��ای ناص��ر محم��د عل��ی بهبودی به 
ش��ماره ملی 1060268884 آقای مجید بهبودی به 
ش��ماره ملی 1063995930 به سمت اعضای هیئت 
مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدند. 
روزنام��ه ق��دس جه��ت نش��ر آگه��ی های ش��رکت 
انتخ��اب گردید ترازنامه و صورته��ای مالی منتهی 

1398.12.29مورد تصویب قرار گرفت .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)1196028(

آگهی تغییرات شرکت بهنانه خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8892 

و شناسه ملی 10380246492 
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آگهی مزایده فروش 40 راس جوانه پرواری هلشتاین
 تاریخ مزایده چهارش�نبه مورخ 1400/07/07س�اعت 11 

آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات : س�اعت 11 صبح روز چهارش�نبه 1400/07/07
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم شرکت در مزایده با تلفن 05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار 
بعث�ت احمدآب�اد، بین رضا و طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید به پیش�نهادات مبهم - مش�روط و فاقد س�پرده ترتیب اثر 

داده نخواهد ش�د . س�ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت .
س��ازمان موقوفات ملک 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

  تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 همراه با  ارزیابی کیفی  فشرده

.           شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی  (بر اساس  قانون 
با  ای  همراه  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  را  پروژه مشروحه ذیل  برگزاری  مناقصات 
ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و 

به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1214/999/912/990 ماه تکمیل مخزن شوقان  و اجرای تاسیسات وابسته 1

گران  مناقصه  است  الزم  که  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ    و  اقدام نمایند. 

 ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد
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نوبت دوم
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اسالم محمدی -سرپرست شهرداری باغستان 

به  نسبت  دارد  نظر  در  باغستان  شهرداری 
زیرسازی و آسفالت معابر نصیرآباد مجاور کانال محمدیه از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا بودن 

حداقل رتبه ۵ در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ( جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل 
می آید. شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد.

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
تاریخ  تا   1400/6/30 تاریخ  از   : اسناد  توزیع  تاریخ   -2
دبیرخانه  به  و تحویل  اسناد  1400/07/08مهلت دریافت 

شهرداری می باشد.
3- مبلغ برآورد قرار داد تا سقف 6.000.000.000 ریال 

4-سپرده شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال 
۵-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه در صورت حاضر نشدن 
جهت انعقاد قرارداد ، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
6-مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است .

7- هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

تاریخ  تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در   -8
1400/7/10روز شنبه 

9-محل دریافت اسناد : شهریار- باغستان - بلوار امام 
خمینی)ره(- بلوار ولی عصر )عج( خیابان الله دوم اصلی - 
شهرداری باغستان - امور قراردادها تلفن 021-6۵238006 

baghestan.ir :سایت شهرداری

مناقصه عمومی - نوبت دوم

A1214



    برگزیده 
 قلم زرین 
 با مجموعه
  پنج جلدی
در بازار کتاب  
کتاب های »مرا خوب 
آفریده« مجموعه ای 
پنج جلدی از طیبه 
شامانی است که 
به زبان شعر برای 
کودکان از سوی 
انتشارات جامعه 
القرآن منتشر شده 
است.  شامانی درباره 
کتاب جدیدش گفت: 
هر کتاب شامل پنج 
شعر است و در هر 
شعر به ویژگی های 
خاص یک حیوان یا 
حشره پرداخته شده 
است. کودک پس از 
خواندن هر کتاب این 
مجموعه به قدرت 
خداوند و نشانه های 
او در زمین پی 
می برد.

یک 60 سالگی کامالً  ◾
متفاوت

احــمــد وکیلی دربــــاره داســتــان 
خلق تابلوهای ایــن نمایشگاه 
می گوید: طی 10 ســال گذشته 
بارها برای همایش هنری به اروپا 
دعوت  شدم و آنجا نقاشانی را می دیدم که غیر از 
خلق آثار موظفی شان، کارهای شخصی خود را هم 
انجام می دهند. خب این خیلی ناراحت کننده بود 
که نمی توانستیم این آثار را که اغلب در ابعاد بزرگی 
هم بودند همراه خود به کشور بازگردانیم به ویژه من 
که معموالً سفر هوایی داشتم و حمل این نقاشی ها 
مشکل بود. با این حال آنجا فضا برای کار بسیار 
مساعد بود و چاره ای نداشتم جز اینکه نقاشی هایی 
را با خــودم برگردانم که ابعادشان در چمدان جا 
می شد. این اتفاق از هفت سال پیش شروع شد 

و نتیجه آن تقریباً 100 اثر در ابعاد 50 در 50 است.
ایــن نقاش کــه نمایشگاهش را در آستانه تولد 
ــاره انگیزه اش از  60 سالگی اش افتتاح کــرده دربـ
برپایی همزمان این نمایشگاه با سالروز تولدش 
می گوید: من از سال گذشته تصمیم گرفته بودم 
ایــن نمایشگاه را به مناسبت 60 سالگی ام برپا 
کنم و البته در کنار نمایش آثارم یک فیلم مستند 
درباره زندگی من نیز ساخته شده که روز گذشته به 
نمایش درآمد و شب موسیقی هم داریم و می توانم 

بگویم برای 60 سالگی ام حسابی مایه گذاشته ام!
وی بــا اشـــاره بــه »جــامــه دران« بــه عــنــوان موضوع 
ــور که  ــن نــقــاشــی هــا تــأکــیــد مــی کــنــد: هــمــان طـ ایـ
می دانید جامه دران یکی از گوشه های موسیقی 
ــران اســت کــه در مــرکــب خــوانــی هــا بــرای  سنتی ایـ
ــرود بــه دستگاه اصفهان بــه کــار مــی رود  ورود و ف
و می تواند دستگاه های مختلف موسیقی را به 
آسانی به یکدیگر اتصال دهد و اینجا کنایه ای از 
مفهوم سیالیت این مجموعه نقاشی است. من 

در ایــن پــروژه آن خصلت سیال بــودن را گرفتم و 
نقاشی ها را با همان موضوع ادامه دادم. از آنجایی 
که تعدادشان زیــاد بــود فضایی بــرای برپایی یک 
نمایشگاه میسر شد؛ ضمن اینکه این نمایشگاه 
حاصل یک پروژه نیست بلکه در نتیجه سال ها کار 
مستمر اتفاق افتاده است و در دوره های مختلفی 
روی آن کار کردم و در مجموع از این پروژه نزدیک به 
100 اثر بیرون آمده است که تقریباً همه آثار در این 

نمایشگاه وجود دارد.

ارتباط نقاشی و موسیقی   ◾
وکیلی در پاسخ به ایــن پرسش که در کنار عالقه 
وافری که به موسیقی دارد، رابطه نقاشی با موسیقی 

را چطور می بیند، اظهار می کند: وقتی ریشه های 
موسیقی اصیل ایرانی را می بینید متوجه می شوید 
که چقدر غنی هستند و به نظرم اگر نقاشی از این 
موضوع استفاده نکند اشتباه بزرگی مرتکب شده 
و به همین خاطر اســت که من همیشه گفته ام 
موسیقی ایرانی هنوز به دنیا معرفی نشده و اگر این 
معرفی به شکل درستی صورت بگیرد، بداهگی که 
در موسیقی وجود دارد می تواند در هنر جهان هم 

تأثیرگذار باشد.
ــن نمایشگاه  ــاره سبک کـــاری خــود در ای ــ وی درب
می گوید: سبک تابلوها میکس مدیاست و همه 
چیز با هم تلفیق شده اســت. در واقــع از طراحی 
شــروع می شود و آکرولیک هم در آن وجــود دارد. 

می توان گفت به نوعی با آن هــا بــازی کــردم و بارها 
ــاره چیزی جایش  شده فضایی را پاک کــردم و دوب

گذاشته ام.

فضاهای اسطوره ای   ◾
وکیلی در پاسخ به اینکه با این نقاشی ها چه چیزی 
به مخاطبش می دهد، می گوید: اگر کارهای من 
ــرده باشید در تمام آثـــارم حتی همان  را دنــبــال ک
منظره های طبیعت، همیشه یک فضای اسطوره ای 
را دنبال می کنم و کهن  الگوها همواره مد نظر من 
بــوده انــد و در ایــن تابلوها هــم ایــن کهن الگوها را 
می بینید اما آن خصلت سیالیت در فرم و رنگ 
در این مجموعه بیشتر خودش را نشان می دهد تا 

نمایشگاهی که چند سال پیش با تکنیک آبرنگ 
برگزار کردم.

وی با اشاره به اهمیت طراحی و جدی گرفتن آموزش 
در میان نقاشان جوان می گوید: متأسفانه طراحی 
در این میان گم شده و جوان ترها خیلی کم طراحی 
می کنند. حتی کسانی که  هایپررئالیست هم کار 
می کنند به پرینت پناه می برند. به نظرم درک ذات 
طراحی بسیار مهم است که میان جوانان کمرنگ 
شــده اســت و مــن مطمئنم روزی همه چوبش را 
می خورند؛ یعنی 10 سال که بگذرد و کاراکترشان 
سروسامانی بگیرد تازه کمبود تکنیک طراحی را 

احساس خواهند کرد. 

جوانان طراحی را جدی بگیرند  ◾
این نقاش در ادامه می افزاید: به نظرم طراحی به 
قدری مهم است که نقش اساسی در شکل گیری 
ذات هنرمند دارد و اگر آن را جدی نگیریم سرانجام 
یک جایی در طوالنی مدت خودش را نشان می دهد 
و همین نقاشانی که تکنیک نمی آموزند به این 
نتیجه می رسند که اگر طراحی را جدی گرفته بودند 

حتماً کاراکترشان چیز دیگری بود.
وکیلی که یکی از هنرمندان شاخص در عرصه 
تکنیک هنر چاپ دستی است، در ادامه با اشاره 
به وضعیت این هنر عنوان می کند: اگر به صورت 
تاریخی به رونــد آن نگاه کنیم نسبت به 10 سال 
پیش بهتر شده اما در حال حاضر آتلیه های چاپ 
دستی هم رونق خوبی ندارند، ضمن اینکه عالقه ای 
هم که باید از ســوی جامعه دریــافــت کنیم دیده 
نمی شود، البته که کرونا هم روی همه چیز تأثیر 
گذاشته و مردم کمتر در چنین فضاهایی حضور 

پیدا می کنند.
وی درباره برنامه آینده اش نیز می گوید: این روزها 
مشغول کــار روی یــک نمایشگاه طــراحــی بــزرگ 

هستم و کارهایش را انجام می دهم.

گفت وگو با احمد وکیلی، نقاش و طراح معاصر به انگیزه برگزاری »جامه دران« 

پیوند نقاشی با موسیقی

خبرخبر
روزروز

عربلو و نگارش داستان مستند زندگی امام جواد)ع(  افتتاح نمایشگاه خوشنویسی معلی »۳۳« در مهر ماه
ــار خوشنویسی معلی »۳۳« با  نمایشگاه گروهی آث
موضوع آیه تطهیر، سوره ۳۳ آیه ۳۳ قرآن کریم از دوم 

مهرماه با مشارکت فرهنگسرای نیاوران برپا می شود.
آثار نمایشگاه خوشنویسی معلی با موضوع آیات قرآنی 
و خوشنویسی با قلم خطاطی است و بیشتر آثار تذهیب 
 شده در اندازه های مختلف در معرض دید عموم قرار 

می گیرد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه خوشنویسی »۳۳« 
از ۲ تا ۹ مهر در روزهای عادی از ساعت 10 تا 1۸ و روزهای 
تعطیل از ساعت 1۴ تا 1۸ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه 
کنند. رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله 

با کرونا برای بازدید الزامی است. 

احمد عربلو، نویسنده با این توضیح که کتاب »بخشنده تر 
از آفتاب« را با موضوع زندگی امام جواد)ع( در دست انتشار 
دارد به هنرآنالین گفت: این داستان در قالب یک مجموعه 
چندجلدی مختص ائمه  اطهار)ع( از سوی انتشارات سوره 
 مهر برای نوجوانان منتشر می شود. او اظهار کرد: راجع 
به زندگی امام جواد)ع( برای نوجوانان آثار و منابع بسیار 

معدودی موجود است. بدون تعارف بگویم همه ما به عنوان 
یک شیعه بسیار کم ائمه)ع( را می شناسیم چه برسد به 
نوجوان ها. امام جواد)ع( در سن پایین به امامت رسیدند و 
جوان ترین امام هستند. در زمان تحقیق و پژوهش به نکات 
و ویژگی هایی از زندگی ایشان برخورد کردم که برای خودم 

هم بسیار جالب بود و اصالً از آن چیزی نمی دانستم.

  صبا کریمی      احمد وکیلی، از شاگردان  هانیبال الخاص 
و یکی از چهره  های شاخص مکتب الخاص است. او یکی از 
مهم ترین طراحان ایران پس از انقالب به شمار می آید و در 

زمینه چاپ دستی نیز نقش پررنگی در هنر ایران داشته ، به 
گونه ای که امروزه او را یکی از مهم ترین هنرمندان ایران در 

چاپ دستی می دانند.  وکیلی به تازگی و در روزهای آغازین 
60 سالگی اش نمایشگاهی از نقاشی هایی را که نتیجه هشت 

سال کار مستمر بوده در گالری عصر به نمایش گذاشته 
است. »جامه دران« عنوان این مجموعه متنوع و افزون بر 90 
تابلو است که روی کاغذ و مقوا و در سایز کوچک خلق شده 

است. همچون دیگر آثار وکیلی، در این مجموعه نیز اساطیر 
یا کهن الگوها مضمون اصلی هستند که در فرم و رنگ هایی 

متنوع تصویر شده اند. پالت رنگی خاص، بن مایه های 
طراحی قدرتمند، ترکیب بندی های عالی و احساسات روان 

مشخصه مشترک همه آثار این نمایشگاه است. 
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آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان 

تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

طوس تجارت 11371
77908125 1394آهن قائم

بلوار آزادى – نبش 30 روز پس ازابالغ780,000,000عملكردتشخيص( متمم )1400/04/19
آزادى 21

خ.امام خمينى اداره 20روز پس از ابالغ749111938سكهراى هيات بدوى1397100000100061341على حق بين22378
كل امور مالياتى

على محمد 32485
خ.امام خمينى اداره 20روز پس از ابالغ3147780868سكهراى هيات بدوى1397100000100060521امينى

كل امور مالياتى 

شهرام زمانى 42527
خ.امام خمينى اداره 10روز پس از ابالغ9575549790سكهقطعى1397100000102684265مرتضوى

كل امور مالياتى 

مجتبى ظريف 52389
خ.امام خمينى اداره 10روز پس از ابالغ1451877843سكهقطعى1397100000102684266كريمى

كل امور مالياتى 

خ.امام خمينى اداره 10روز پس از ابالغ981784345سكهقطعى1397100000102684268ندا كنويسى62491
كل امور مالياتى 

خ.امام خمينى اداره 10روز پس از ابالغ1737935250سكهقطعى1397100000102684267وحيد محمدنيا72547
كل امور مالياتى 

8497727
محسن تاجى 
نصرآبادى 

وشريك

پاييز 89 
لغايت 

زمستان 93
1400/04/23

راى بدوى 
دراجراى 

قرارتجديددعوت
ارزش 
هاشمى نژاد 20/1 20 روز ازتاريخ ابالغ 92,180,000افزوده

ساختمان دارايى

مجيددرويش9813479
بهار94 
لغايت 

زمستان 95
1400/04/09

راى بدوى 
دراجراى 

قرارتجديددعوت
ارزش 
هاشمى نژاد 20/1 20 روز ازتاريخ ابالغ  120,195,000افزوده

ساختمان دارايى

سيدعلى نجفى:10289150
بهار 89 الى 
ارزش راى بدوى1400/04/22زمستان 95

20 روز ازتاريخ ابالغ37,170,833افزوده
هاشمى نژاد 20/1 

ساختمان دارايى

نرجس نورا11310021
بهار89 الى 
زمستان 95

 1401140000197571915
ارزش قطعىالى 29

10روز ازتاريخ ابالغ8,186,035افزوده
هاشمى نژاد 20/1 

ساختمان دارايى

محموددادخواه12857899
پاييز 89 الى 
زمستان 95

 1401140000197571113
ارزش قطعىالى 126 مورخ 1400/06/07

10روز ازتاريخ ابالغ312,680,000افزوده
هاشمى نژاد 20/1 

ساختمان دارايى

اسماعيل دهقان 13283/000
1400/07/26 1،296،703،880مشاغل .تدعوت به هيات139348659طرزجانى

     ساعت09:00
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

100،880،0001400/07/27مشاغل .تدعوت به هيات139348808زهرا دالوريان1426/000
   ساعت09:00

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

حميداهللا 1518/000
برگ تشخيص 13946353صديقى

تا 30 روز از تاريخ ابالغ141،774،420مشاغل.تماليات
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

حميداهللا 1618/000
مطالبه جرائم ماده 13946771صديقى

تا 30 روز از تاريخ ابالغ2،504،120،400مشاغل.ت169
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

برگ تشخيص 13945658حسين محيطى17156/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ3،123،441،290مشاغل.تماليات

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13945659حسين محيطى18156/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ1،920،985،761مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

برگ تشخيص 13945635فاطمه راستين19284/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ1،472،028،750مشاغل.تماليات

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13945633فاطمه راستين20284/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ929،146،395مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13946694جعفر جهان تيغ21439/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ5،460،750مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13946034خالق عبدالخالق22115/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ1،335،052،500مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

رامين آقارضى 23316/000
مطالبه جرائم ماده 13942504درمنى

تا 30 روز از تاريخ ابالغ20،823،696مشاغل.ت169
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

محمدعلى 24315/000
مطالبه جرائم ماده 13945771طالعى فاز

تا 30 روز از تاريخ ابالغ534،834،969مشاغل.ت169
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

على احمد 259/000
مطالبه جرائم ماده 13945764نورزاد

تا 30 روز از تاريخ ابالغ175،354،965مشاغل.ت169
خ.امام خمينى اداره 

كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13943741عباس جعفرى2651/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ2،841،770مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

مطالبه جرائم ماده 13946081زهرا دالوريان2726/000
تا 30 روز از تاريخ ابالغ7،200،0000مشاغل.ت169

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

ريحان 28549/000
تا 20 روز از تاريخ ابالغ270،428،164،290مشاغل.تراى هيات 139317287محمدزاده ثانى

خ.امام خمينى اداره 
كل امور مالياتى

ريحان 29549/000
خ.امام خمينى اداره  تا 20 روزاز تاريخ ابالغ35،705،661،393مشاغل.تراى هيات 139317288محمدزاده ثانى

كل امور مالياتى

ترانه مرتضوى 30207/000
مطالبه جرائم ماده 13946037علوى

خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ15،000،000مشاغل.ت169
كل امور مالياتى

محمد جمعه 31104/000
برگ تشخيص 13946711يزدان

خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ12,090,137,440مشاغل.تماليات
كل امور مالياتى

32125/000
سيد هاشم 

صداقت 
كالنترى

مطالبه جرائم ماده 13943385
169

خ.امام خمينى اداره  تا 30 روزاز تاريخ ابالغ321,444,090مشاغل.ت
كل امور مالياتى

عبدالصمد 33143/000
برگ تشخيص 13946431غفورى

خ.امام خمينى اداره تا 20 روز از تاريخ ابالغ1,503,670مشاغل.تماليات
كل امور مالياتى

 13945053مهدى هاشمى3453151210000/003
خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ1,918,462,500مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

محمدرضا ربانى 35192312/019
 13945042نسب

خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ29,415,750مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

 13944306بهروز فتاحى36192312/043
خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ15,085,000مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

قهرمان قربان 37192312/022
 13945038نژاد

خ.امام خمينى اداره تا 30 روز از تاريخ ابالغ21,119,000مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  
منبع نوع برگوتاريخ برگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

 13944535امين شهبازى38192312/059
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ6,902,900مشاغلتشخيص1400/03/30

كل امور مالياتى

هدايت حسين 39192312/016
 13945045زاده

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ15,688,400مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

 13944530محمد رجعتى40192312/056
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ10,393,560مشاغلتشخيص1400/03/30

كل امور مالياتى

على رضا حسين 4130/001
 13943619زاده

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ12,897,680مشاغلتشخيص1400/03/26
كل امور مالياتى

محمدجواد 424/001
 13943513رستمى نيا

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ303,632,500مشاغلتشخيص1400/03/25
كل امور مالياتى

 13943322على نجدى431923132/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ21,505,180مشاغلتشخيص1400/03/23

كل امور مالياتى

 13943405على اكبرناعمى448/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ382,869,500مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

 13943201امير قاسمى452/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ2,773,019,052مشاغلتشخيص1400/03/22

كل امور مالياتى

غالمحسين 465355163007/001
 13945024عبدالهى

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ345,006,250مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

  13944155على هوشيار4742/002
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ39,258,710مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

 13943012على جانى487/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ10,299,043مشاغلتشخيص1400/03/13

كل امور مالياتى

  13944151حسين نامدار4947/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ2,074,190مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

رضا مقدمى 5055/001
 13944172مقدم

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ4,404,820مشاغلتشخيص1400/03/29
كل امور مالياتى

  13944922ابراهيم ابراهمى5191/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ3,258,360مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

عباس پيكانى 5272/001
  13944305مقدم

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ8,447,600مشاغلتشخيص1400/03/29
كل امور مالياتى

 13944925على حسين زاده5387/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ17,634,360مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

 13943327حسن سليمانى5411/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ27,854,450مشاغلتشخيص1400/03/23

كل امور مالياتى

 13943404عاملى عاملى5553551610692/000
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ1,624,082,000مشاغلتشخيص1400/03/24

كل امور مالياتى

حبيب اله سهراب 561923136/001
 13945076زهى

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ6,830,611مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

13945061غالمرضا نجفى575355162469/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ30,170,000مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

مجيد بهمن 58192312/053
 13944534بيجارى

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ25,342,800مشاغلتشخيص1400/03/30
كل امور مالياتى

 13945021محمد كارساز5951252/000
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ16,970,620مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

13944531على حسين زاده6077/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ3,722,225مشاغلتشخيص1400/03/30

كل امور مالياتى

 13943343على تيمورى6153551611026/000
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ739,937,500مشاغلتشخيص1400/03/23

كل امور مالياتى

مهدى اسماعيل 621923210217
13944739زادگان

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ59,736,600مشاغلتشخيص1400/03/30
كل امور مالياتى

اميرحسين زاده 631923210058
13941384مقدم

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ55,314,969مشاغلتشخيص1400/03/08
كل امور مالياتى

13941385معصومه شيرازى6419232100102
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ110,740,800مشاغلتشخيص1400/03/08

كل امور مالياتى

13943378جواد شهيدى655355153000
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ52,797,500مشاغلتشخيص1400/03/23

كل امور مالياتى

موسى سليمى 665355163020/001
13943376راد

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ56,568,750مشاغلتشخيص1400/03/23
كل امور مالياتى

13943238عيسى ساغرى671923210031
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ52,764,240مشاغلتشخيص1400/03/22

كل امور مالياتى

13944529محمد صادق6819231378/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ58,529,800مشاغلتشخيص1400/03/30

كل امور مالياتى

13944303جواد قربانى6919231374/001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ52,797,500مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

13945041عليرضا رحيمى701923210269
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ10,182,380مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

مهدى عالمى 711923210023
13944430مهربان

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ40,729,500مشاغلتشخيص1400/03/30
كل امور مالياتى

13944339عقيل نيازى مطلق721923210001
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ65,303,353مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

 13944219ناصر عباس زاده735345143133
خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ180,765,000مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

مجيد عابدينى 74534514604/001
 13943249حسن آبادى

خ.امام خمينى اداره تا30 روز از تاريخ ابالغ51,788,160مشاغلتشخيص1400/03/22
كل امور مالياتى



پیمان های 
دوجانبه 

فرصتی برای 
خنثی سازی 
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محمدصالح جوکار 
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داخلی مجلس 
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ندارد و حتی مبانی 
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غافل شد

همسایگان ما 
اولین، سریع ترین، 
در دسترس ترین و 

مطمئن ترین راه برای 
مقابله با آثار تحریم ها 

و توسعه مراودات 
اقتصادی و تأمین 

نیازهای کشور هستند.
دولت قبل معتقد بود 
تحریم ها حتی روابط 
ما با همسایگان را هم 
تحت تأثیر قرار داده و 
قفل کرده تا جایی که 
منابع ما در عراق هم 

بلوکه شده اند،  اما 
واقعیت این است که 
دولت در پسا برجام 
از ذوق رابطه با اروپا 
از همسایگان غافل 

شد و به دنبال جذب 
شرکت های اروپایی 
بود، در حالی که اگر 

سرمایه گذاران منابع و 
شرکت های کشورهای 
همسایه را جذب کرده 

بود، منافع متقابل 
اجازه نمی داد رفتار 

همسایگان ما تحت 
تأثیر قرار گیرد.

درنگدرنگ

ــیـــت  ◾ ــعـ فــــــــارغ از واقـ
میدانی، آمارها روی کاغذ نیز از 
شکست دیپلماسی اقتصادی 
دولت قبل حکایت دارد. دلیل 

این اتفاق را چه می دانید؟
اگر فهرست وار بخواهم آن را 
بگویم؛ نبود تعریف درست و کامل از دیپلماسی 
اقتصادی، نبود اعتقاد و باور قلبی در دولت به 
موضوع دیپلماسی اقتصادی و متمرکز بودن بر 
برجام و نبود سازمان برای ایجاد ارتباط منظم و 
منطقی بین حــوزه اقتصاد و سیاست خارجی  
مشخص و تعریف نشدن اهــداف از مهم ترین 

این دالیل است.
من برداشتم ایــن اســت که باوجود شعارهایی 
که در دولت یازدهم و به ویژه دوازدهــم داده شد، 
اعتقادی به دیپلماسی اقتصادی وجود نداشت 
و تمرکز دستگاه سیاست خارجی ما بر بحث 
مذاکره با یک گــروه خاص از کشورهای غربی و 

موضوع برجام بود. 
حتی خارج از برجام  هم یک دیپلماسی فعال با 
دیگر کشورهای اروپایی در دولت قبل دنبال نشد و 
رابطه دولت با این اتحادیه هم در چارچوب برجام  

تعریف می شد.
حوزه های غیر اروپا که بماند جای خود که تقریباً از 
سیاست خارجی دولت قبل حذف شده بود. مثالً 
در دولت یازدهم و دوازدهم شاید تصور نمی شد 
  »CIS «که ما با هند، آفریقای جنوبی یا کشورهای
روابط اقتصادی برقرار کنیم و بتوانیم بخشی از 
مشکالت و چالش های اقتصادی را از طریق این 
کشورها برطرف کنیم؛ اتفاقی که پس از خروج 

ترامپ از برجام به ناچار رخ داد.
اوج روابط دولت قبل با کشورهای خارج از حوزه 
تروئیکای اروپایی، برخی مــراودات اقتصادی با 
کره جنوبی و ژاپن بود که نتیجه آن را در سال های 
اخیر پس از خروج آمریکا از برجام با بلوکه شدن 

پول های کشور دیدیم.
من در مقاطع مختلف شاهد بودم برخی کشورها 
بــه دالیـــل مختلف مشتاق بــودنــد تــا تعامالت 
اقتصادی با ایــران داشته باشند، اما هیچ توجه 
ــط در دستگاه  ــرقــراری ایــن روابـ و اعــتــقــادی بــه ب
دیپلماسی ما نبود و به این حــوزه ها و کشورها 
توجه الزم نمی شد و شاید در برخی مـــوارد به 

صورت حاشیه ای مطرح می شدند.
اینکه در این دولت، آقای رئیسی و وزیر امور خارجه 
بر سیاست خارجی متوازن تأکید دارند به دلیل درک 
ضعف ها و خسارت های ناشی از تمرکز سیاست 
خارجی دولت های قبل بر دیپلماسی بین المللی و 
تمرکز بر غرب است. وقتی کفه ترازوی دیپلماسی  با 
غرب سنگین می شود، به طور طبیعی کفه ترازوی 
روابط منطقه ای و دیپلماسی با همسایگان سبک 
مــی شــود و کــارآیــی اش افــت می کند. بنابراین در 
دیپلماسی اقتصادی در دوره جدید باید یک توازن 

منطقی بین این دو ایجاد شود. 

یک انتقاد جدی به دستگاه دیپلماسی کشور  ◾
این است که سفیران و نمایندگی های ما نتوانستند 
در شناسایی زمینه های اقتصادی و ایجاد ارتباط 
میان فعاالن بخش اقتصادی با حــوزه مأموریت 
خــودشــان مــوفــق عمل کنند. آیـــا دیپلمات های 

ما آمــوزش الزم را ندیده بودند، ساختار سنتی و 
کالسیک وزارت امور خارجه  این انگیزه و مطالبه را 
ایجاد نکرد یا نه، سفیران به مسئولیت خود عمل 
کردند و آن گونه که مقامات مسئول حوزه سیاست 
خــارجــی مدعی بــودنــد دستگاه های دیگر از این 

ظرفیت استفاده نکردند؟
من معتقدم همه ایــن عوامل به نوعی دخیل 
بودند. عملکرد همه سفرا و نمایندگی های ما 
هم یکسان نبوده و برخی موفق تر عمل کردند و 

برخی نه!.
من در زمان مسئولیت نایب رئیسی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خــارجــی مجلس و در 
زمانی که دستیار معاون رئیس جمهور بودم در 
اجالس های بین المللی مختلفی شرکت می کردم 
و به سفرهای خارجی زیادی رفتم. در این سفرها 
مشاهده مــی کــردم گــاه یک سفیر بسیار فعال 
و خــالق اســت و با برنامه عمل می کند و انــرژی 
زیادی می گذارد تا ارتباط منظمی بین بخش های 
مختلف سیاسی و اقتصادی محل مأموریتش 
با داخــل کشور برقرار کند. هیئت های مختلف 
اقتصادی را بین دو کشور رد و بدل می کند و اتصال 
را بین نهادهای مختلف اقتصادی دو کشور ایجاد 
می کند، ولی در برخی از نمایندگی ها این تحرکات 
و تالش و شوق و اشتیاق اصالً وجود نداشت یا با 

درجات کمتری دیده می شد.
برداشت من این است که این مسئله ناشی از 
سیستمی نبودن و جا نیفتادن موضوع دیپلماسی 
اقتصادی در ساختار وزارت خارجه اســت، به 
بیانی دیگر این موضوع در سفارت های ما فرد 
محور است نه برنامه محور و سازمان یافته. هیچ 
برنامه مدونی نیست که از سفیران چنین مطالبه 
و مسئولیتی را بخواهد و از او گزارش کار بگیرد، و 

آموزش الزم را به سفرا بدهد.
درنتیجه ما نیاز داریم  سفیرانی کاردان، با انگیزه و 
پرتالش و با انرژی  و روحیه انقالبی و جهادی برای 
بازکردن گره های اقتصادی کشور انتخاب کنیم نه 
اینکه در پایان هر دوره و دولت یک عده از مدیران 

پست سفارت بگیرند.
اگــر سفیری هم فعال نیست ایــن وظیفه وزیر 
امور خارجه و مرکز است که از او کار بخواهد و به 
سفیر فشار بیاورد تا دستاورد داشته باشد. سفیر 
نباید گمان کند وقتی حکم گرفت برای سه سال 

دیگرکسی با او کاری ندارد و برخی سفارتخانه های 
ما نباید استراحتگاه برخی چهره ها و افراد باشند.
از سوی دیگر فرافکنی بین دستگاه ها مثل اینکه 
هر وزارتخانه ای دیگری را مسئول و کم کار نداند 
هم موجب می شود کار زمین بماند. اکنون مثالً 
بخش صنعت یا کشاورزی می گوید من نمی دانم 
در کدام کشور زمینه برای تأمین نیازهای اولیه 
ــادرات کــاالی من  ــرای صـ من یا بستر مناسب ب
وجود دارد و درست هم می گویند، این دستگاه 
دیپلماسی و نمایندگی های ما هستند که باید 
این اطالعات را به بخش های اقتصادی منتقل 
کنند، اما مکانیسم آن وجود ندارد و اطالعات از 
وزارت خارجه نمی تواند به بخش های دیگربرسد 
و متقابالً وزارت امــور خارجه هم مدعی است 
دســتــگــاه هــای اقــتــصــادی ظرفیت های موجود 
و نیازها را به او انتقال نمی دهند یا بسترها و 
فرصت هایی را که نمایندگی ها و سفیران با تالش 
خــود فراهم مــی آورنــد در داخــل مــورد توجه قرار 

نمی گیرد. 
معتقدم ایجاد یک شورای دیپلماسی اقتصادی 
ــور خــارجــه مــی تــوانــد به  بــا مــحــوریــت وزارت امـ
هماهنگ سازی و همکاری بین دستگاه های 

مختلف و حوزه سیاست خارجی کمک کند.

در دولــت اما یک ستاد هماهنگی اقتصادی  ◾
شکل گرفت که به نظر می رسد یکی از وظایف آن 
همین بود و مسئولیتش هم با معاون اول رئیس 
جمهور بود. اما در عمل دستاورد دولت دوازدهم 
در بهترین ســال رقمی بیش از 3 میلیارد و 200 
میلیون دالر جذب سرمایه خارجی نبود و نتوانست 
در مهم ترین هــدف دیپلماسی اقتصادی دولت 

دوازدهم موفق عمل کند؟ 
در ساختار سازمانی ما موانعی هست، تعریف 
درستی نیست، اهداف و برنامه ها متفاوت و گاه 
متناقض و متضاد هم هستند، بین دستگاه ها 
نگاه تک بعدی و ... وجود دارد. اما مشکل اصلی 
نظام اقتصادی و سیاسی ما کماکان وابستگی 
شدید به نفت است. همین حاال هم می بینیم که 
اولین مطالبه و خواست دولت در مذاکرات وین 

موضوع رفع تحریم فروش نفت بود. 
دولت ها در ایــران به هیچ وجه باور نداشتند که 
می شود کشور را بدون نفت اداره کرد، بنابراین 

دیپلماسی اقتصادی ما هم در این سال ها همواره 
نفت محور بوده و به عبارتی دیپلماسی نفتی بوده 
است. همین حاال هم می بینیم بیشترین صادرات 
ما مثالً به عراق گاز است و عمده طلب ما از عراق 
پول همین گاز است و دیگر بخش ها مثل صنعت 

و کشاورزی کمتر مورد توجه بوده اند.
ما در برجام هم ندیدیم توجه خاصی به حوزه های 
دیگر غیر از نفت بشود. عمده شرکت های بزرگ 
اروپایی هم که دولت با آن ها وارد مذاکره شد و به 
عنوان دستاورد برجام در جذب سرمایه خارجی از 
آن ها صحبت می کرد، شرکت های نفتی و امثالهم 
بودند یا شرکت هایی که قرار بود در بخش حمل و 
نقل بــرای صــادرات فـــراورده هــای نفتی فعالیت 
کنند. در کنار آن ها البته بخش های دیگری مثل 
بیمه و بانک و معادن و فلزات هم بودند که به نوعی 

مرتبط با تجارت نفت هم هستند.
دیپلماسی اقتصادی فقط جــذب شرکت های 
خارجی نیست، سؤال اساسی این است که در 
سایه برجام شرکت ها و کارخانه های تولیدی ما 
چقدر نفع بردند و توانستند محصوالتشان را 

صادر کنند؟ کدام بازارها روی آن ها باز شد؟ 
من در زمان مسئولیت در دولت تالشم این بود 
تا با بخش خصوصی تعامل مفیدی را ایجاد 
کنم و مشکالت حقوقی آن ها را برای تولید و برای 
صــادرات شناسایی و برطرف کنم. تالش زیادی 
کــردم تا با همکاری بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی قوانین مزاحم کسب و کار را در بحث 
تولید و صادرات را شناسایی و الیحه لغو قوانین 
مزاحم و تکراری را ارائه دهیم، اما به دلیل موانع 

ساختاری در دولت موفق نشدم.
از جمله من سه یا چهار سال پیش قوانین مزاحم 
اقتصاد مقاومتی در کشور را احصا کردم و پیش 
روی آقایان در دولت قرار دادم، ولی متأسفانه مورد 

توجه قرار نگرفت و دولت به آن اعتنایی نکرد.
در حال حاضر ظرفیت  های داخلی ما شناخته 
شده نیست و این جای تأسف دارد. وقتی ایران را 
با کشورهای غیر نفتی مقایسه می کنیم می بینیم 
آن ها به ذره ذره ظرفیت هایشان اشراف دارند و از 
آن برای ایجاد رفاه استفاده می کنند و اغلب هم 
در زمینه رفاه اجتماعی از ما جلوترند. مثالً کشوری 
مثل ترکیه بــه خوبی از ظرفیت توریسم خود 
استفاده کرده و آن را به یک مزیت و شناسه برای 
خودش در دنیا بدل کرده در حالی که ظرفیت ها 
و بسترهای کشور مــا بـــرای توریسم بــه لحاظ 
جغرافیایی، تنوع قومیتی و ده هــا پارامتر دیگر 

کمتر از ترکیه نیست. 
ما در حوزه تولید و صنایع، می بینیم محصوالت 
تولید شرکت های ایرانی از کیفیت مناسب و 
الزم برای صادرات و رقابت در بازارهای منطقه 
و جهان برخوردار نیستند، چون نه نظارتی بر 
تولیدات وجــود دارد، نه استاندارد الزامی در 
سطحی که برای بازارهای خارجی تعریف شده 
باشد و نه فضای رقابتی که تولید کننده ها را به 
افزایش کیفیت ترغیب کند. این ها همه متأثراز 
دیپلماسی اقتصادی در تعریف کــالن آن نیز 
هست. چون نه صــادرات ما و نه واردات ما بر 
مبنای یک دیپلماسی و سیاست اقتصادی 
کالن و منسجم شکل گرفته و ناهماهنگی بین 

اجزای آن بیداد می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در گفت وگو با قدس: در برجام هم ندیدیم توجه خاصی به حوزه های دیگر غیر از نفت شود

 فرصت عبور از دیپلماسی نفتی به دیپلماسی اقتصادی

دیپلماســی اقتصادی ما هم در این ســال ها همواره نفت محور بوده و به 
عبارتی دیپلماســی نفتی بوده اســت. همین حاال هم می بینیم بیشترین 
صادرات ما مثاًل به عراق گاز اســت و عمده طلب ما از عراق پول همین گاز 

است و دیگر بخش ها مثل صنعت و کشاورزی کمتر مورد توجه بوده اند.
گزيدهگزيده

ديدگاه
 ناکامی دولت قبل 

ناشی از نداشتن نقشه راه بود

به شورای دیپلماسی اقتصادی 
نیاز داریم

دیپلماسی اقتصادی متناسب با شرایط دوره ای 
و زمانی تعریف می شود، بدین معنا دیپلماسی 
اقتصادی نیازمند یک نقشه راه برای مقطع خود 
است. به عنوان مثال پس از برجام، هدف اصلی 
و مــحــوری  دیپلماسی اقــتــصــادی دولـــت جذب 
سرمایه گذاری خارجی بود. بنابراین متناسب با آن 
باید نقش همه دستگاه ها وسازمان ها پیگیری این 

هدف تعریف می شد.
مسئله ایــن اســت که در دیپلماسی اقتصادی 
ــور خــارجــه که  نــه تنها نقش و وظــایــف وزارت ام
جایگاه و مسئولیت دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها   
هم باید معین شود. به زبان ساده تر وزارت امور 
خارجه نمی تواند به تنهایی موضوع دیپلماسی 
ــن دستگاه ها و  اقــتــصــادی را بــه پیش بــبــرد و ای
وزارتخانه های اقتصادی هستند که باید نیازها و 
بسترها را به وزارت خارجه اطالع بدهند و متقابالً 
از ظرفیت هایی که دستگاه دیپلماسی فراهم 

می کند بهره ببرند.
بدون این تعامل و همکاری میان اجزای مختلف 
دولت و سازمان های اقتصادی آن با وزارت امور 
خارجه دیپلماسی اقتصادی مؤثری شکل نخواهد 
گرفت، موضوعی که ضعف یا برقرار نشدن آن در 
دولت قبل سبب شکست دیپلماسی اقتصادی 

شد.
ــت هستند  ایــن اجــزا و بخش های مختلف دول
که باید نیازها و ظرفیت ها را به اطــالع دستگاه 
دیپلماسی برسانند و بــا آن در تعامل باشند. 
بنابراین وزارت امور خارجه درعمل یک دستگاه 
تسهیل کننده است. اما موظف است از طریق 
نمایندگی های خود زمینه های توسعه تجارت و 
روابط اقتصادی را شناسایی و به بخش های دیگر 

در دولت منتقل کند.
بــه همین دلیل مــن معتقدم مــا بــه یــک شــورای 
دیپلماسی اقتصادی نیاز داریـــم کــه محوریت 
آن با وزارت امور خارجه باشد و  در این شورا باید 
نمایندگان وزارتــخــانــه هــای اقــتــصــادی از جمله 
وزارت صمت، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، 
وزارت امــور اقتصادی، وزارت کــشــاورزی، بانک 
مرکزی و .... حضور داشته باشند و نقشه راه و 
اهداف کالن دیپلماسی اقتصادی دولت را تدوین 
کنند، امیدواریم در دولت آقای رئیسی این شورا 

دردستور کار قرار بگیرد.
وقتی بــه دو دوره قبل نگاه می کنیم می بینیم 
دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف، آشفته و 
ناتوان و ناکارآمد بوده و صرفاً جز اینکه حرفی زده 
بشود یا در موارد خاص دستگاه سیاست خارجی 
دولت به دنبال آزادکردن برخی منابع و دارایی های 
بلوکه شده در چارچوب موضوعی به نام برجام 

باشد، عمالً اتفاق دیگری رخ نداده است.
یا در حوزه شناسایی بازارهای جدید برای اقتصاد 
ایران وزارت امور خارجه بسیار ضعیف عمل کرد 
و از این موضوع کامالً غافل بود، در نتیجه امروز 
می بینیم حتی در بازار اقتصادی کشورهای دوست 
و متحد ما در عرصه سیاست خارجی مثل سوریه 
و عراق و امثالهم این کشورهای دیگر مثل ترکیه و 
عربستان و چین و ... هستند که گوی سبقت را 
ربوده اند و بازار آن ها را به تسخیر خود در آورده اند.

قطعاً این موضوع ناشی از نبود یک نقشه راه و 
برنامه مدون برای دیپلماسی اقتصادی، نبود باور 
و اعتقاد به این برنامه در ساختار دولــت و نبود 
هماهنگی و سازمان بین دستگاهی و وزارتخانه ها 
برای احصای نیازها و ظرفیت ها و البته فعال نبودن 

وزارت امور خارجه در این حوزه است.
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گفتوگوی5
ویژه

معاونت دیپلماسی اقتصادی نه هدف داشت، نه نوآوری!
ما در دولت دوازدهم شاهد یک تغییر و اصالح ساختار 
در درون وزارت امور خارجه بودیم که برخی معاونت ها 
ــام شــدنــد و یــک مــعــاونــت دیپلماسی  ــ حـــذف و ادغ
اقتصادی به ساختار این وزارتخانه افزوده شد. با این 
حــال کارشناسان می گویند بــر خــالف ادعـــای دولــت 
تشکیل ایــن معاونت هم نتوانست تحرک جــدی و 

موفقی را به وجود آورد. به نظر شما دلیل این ناکامی 
چه بود؟

به نظرم دلیلش این بود که این اصالح ساختار فقط 
در یک وزارتخانه دیده شد، نه در کل ساختار دولت 
و وزارتخانه ها. ما بارها شنیدیم که وزیر خارجه گفت 
اقتصاد مسئولیت اولیه وزارت خارجه هم نیست. 

دستگاه سیاست خــارجــی نقش تسهیل کننده و 
پیوند دهنده را دارد. این وزارتخانه های اقتصادی و 
بخش های اقتصادی هستند که باید به دنبال برقراری 
روابــط اقتصادی باشند و وزارت خارجه باید به آن ها 

سرویس بدهد.
از این رو معتقدم ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی 

دروزارت خارجه اقدام خوب و درستی بود، اما کامل و 
کافی نبود. 

این معاونت نه کامل بود نه هدف داشــت نه نــوآوری 
برای گسترش دیپلماسی اقتصادی داشت، در نتیجه 
ارتباط سیستماتیکی هم میان آن با حــوزه اقتصاد 

داخلی شکل نگرفت.

الهامامینزاده
عاونحقوقیرئیسجمهور

م

دردولتیازدهم

  آرش خلیل خانه        کلید واژه دیپلماسی 
اقتصادی یکی از محوری ترین برنامه های دولت 
با ریاست سید ابراهیم رئیسی و سکاندار سیاست 
خارجی او حسین امیرعبداللهیان است. تکیه بر 
دیپلماسی اقتصادی تنها محور برجسته وزیر 

امورخارجه این دولت نیست بلکه وزیران اقتصادی 
کابینه هم در ارائه برنامه خود به مجلس تأکید 

ویژه ای بر محوری بودن نقش دیپلماسی اقتصادی 
بر برنامه حل مشکالت اقتصادی خود دارند؛ زیرا 

رویکرد اصلی برنامه اقتصادی دولت بر خنثی سازی 

و بی اثر کردن تحریم ها استوار شده است. اما به نظر 
می رسد دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای رئیسی 

نیازمند یک بازنگری و ریشه یابی علل و دالیل ناکامی 
و شکست دولت قبل در این عرصه است. موضوعی که 

روزنامه قدس در گفت وگو با دکتر الهام امین زاده معاون 

حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم و نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم 
به بحث گذاشته است. وی هم اکنون دانشیار دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر 
حقوق بین الملل عمومی است.

دولت دوازدهم تا روز  ◾
آخر تحریم ها را مانع دیپلماسی 
اقتصادی عنوان کرد و تأکید داشت 
 FATF تا لوایح چهارگانه مربوط به
کشور به تصویب نرسد، مشکل موجود بر سر 
راه تجارت خارجی کشور حل نخواهد شد، اما 
منتقدان می گفتند ضعف و ناکارامدی مدیریتی 
دولت بیش از این لوایح و تحریم ها، در ناکامی های 
اقتصادی از جمله در حوزه دیپلماسی اقتصادی 

مؤثر بوده! شما چه نظری دارید؟
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند این 
تحریم ها ممکن است ادامه داشته باشد و با 
ما بماند. ضمن اینکه تحریم موضوعی نیست 
که در این هشت سال اخیر به ما تحمیل شده 
باشد. ســازگــاری با تحریم در حــوزه اقتصاد و 
تداوم بخشی به رشد  اقتصادی و تولید را باید 

بیاموزیم و توسعه دهیم.
هر کشوری ممکن اســت با یک 
ــه رو باشد. مثالً ژاپن  چالش روبـ
بــا چــالــش زلــزلــه روبــــه رو اســـت و 
ساختارهای خودش را برای مقابله 
ــن چــالــش تنظیم و تعریف  بــا ای
کرده، آن ها یاد گرفته اند چگونه با 
این چالش مقابله کرده و تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کنند.
ما متأسفانه فرصت ها را هم در 

این مدت تبدیل به تهدید کردیم. 
ما در چهار دهه گذشته با تحریم روبه رو 

بــوده ایــم ایــن زمینه و فرصتی بــوده تا بتوانیم 
ظرفیت ها و توانایی های داخلی را شکوفا و 
تقویت کنیم و به نخبگان و کارآفرینان و صنایع 
داخلی فرصت بدهیم تا رشد کنند، اما به دالیل 

مختلفی این اتفاق نیفتاده است.
بر این بــاورم که تفکر منفعالنه در 
دو دولـــت قبل سبب مــی شــد ما 
در عمل آنچه از آن طــرف دیکته 
می شد را اجــرا کنیم. گفتند برای 
رفع تحریم ها باید برجام را امضا 
کنید و دولــت امضا کــرد، بعد که 
هیچ اتفاقی نیفتاد گفتند دلیلش 
FATF است و باید به این معاهده 
بپیوندید و چندین کنوانسیون و 
ــاز هم  قــانــون را بپذیرید کــه دولـــت ب
پذیرفت و لوایح چهارگانه را به مجلس داد.

ــانـــی 41  ــت روحـ ــ ــار آن دیـــدیـــم کـــه دول در کــن
ــدون اطــالع مجلس  دستورالعمل FATF را ب
پذیرفت و به اجرا گذاشت و 38 مورد آن را هم 
اجرایی کرد اما باز هم اتفاقی نیفتاد و معتقدم 

اگر بقیه موارد را هم اجرا می کرد، هیچ اتفاقی 
رخ نمی داد. 

تازه در همان دو سه مورد هم ما قوانین داخلی 
داشتیم و بر اساس عرف بین الملل، وقتی یک 
قانون جامع و کامل در داخل کشوری مثالً برای 
مقابله با پولشویی یا مقابله با تأمین مالی 
تروریسم وجود دارد، آن کشور دیگر الزامی 
بــرای پیوستن به کنوانسیون های بین الملی 

ندارد.
متأسفانه ما نه تنها به این ظرفیت داخلی توجه 
نکردیم، بلکه پیشرفت های کشور را مرحله به 
مرحله متوقف کردیم و اقتصاد کشور و حتی 
بخش خصوصی را هم به مسئله تصویب لوایح 
FATF گره زدیم. جالب اینکه رئیس جمهور به 
صراحت گفت هیچ تضمینی هم نمی دهد که با 
پذیرش این لوایح هم همه مشکالت حل شود.

تفکر منفعالنه دولت قبل، ما را مجری آنچه دیکته می شد، کرده بود 

خود رئیس جمهور هم حل مشکالت با پذیرش لوایح را ضمانت نمی کرد 



باید ظرفیت 
 پزشکی را 
. افزایش دهیم

به گزارش ایسنا، 
بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت به 
برنامه های این 
وزارت برای تربیت 
پزشک اشاره و 
عنوان کرد: همزمان 
باید ظرفیت ها 
را افزایش دهیم 
و نظامی داشته 
باشیم که پزشکان 
را به کار بگیریم 
که بعداً به مشاغل 
دیگر رو نیاورند. 
شخصًا معتقدم 
کیفیت در گرو کمیت 
است، اینکه برخی 
می گویند کم تربیت 
کنیم تا کیفیت باال 
باشد، اشتباه است.

ددستچينستچين

متأسفانه در بسیاری از موارد دانش آموزانی که 
در بخش دولتی به رشته های مهارتی هدایت 
می شوند، افرادی هستند که به دالیل مختلف 
دیرتر از دیگر دانش آموزان اقدام به نام نویسی 
می کنند و مسئوالن مدرسه به دلیل اینکه طبق 

 برنامه ششم توسعه موظف شده اند 50 درصد
 دانش آموزان را به رشته های مهارتی 

هدایت کنند بدون توجه به استعداد و عالقه 
دانش آموزان آن ها را به این رشته ها هدایت 
می کنند و اغلب این 36 درصد دانش آموزی 

که به رشته های مهارتی هدایت می شوند 
دانش آموزانی هستند که در بخش دولتی 

تحصیل می کنند و کمتر دانش آموزی است که از 
بخش غیردولتی به رشته های مهارتی هدایت 

شده باشد. 
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 کار سخت آموزش و پرورش در سال جدید ◾
احمد حسین فالحی، عضو کمیسیون 
ــوزش و  ــ ــه مــیــزان گــفــت: کـــار آم ــوزش ب ــ آم
ــرورش ســـال آیــنــده سخت و مضاعف  ــ پ
است؛ کشاندن دانش آموزانی که برخی از عادات آنان 
مثل سحرخیزی و زود خوابیدن تغییر کرده به کالس 
سخت اســت. از سوی دیگر افت تحصیلی برخی از 
آن ها باید از مهم ترین دغدغه های نظام آموزشی باشد.

چرا کالس حضوری نمی روید؟! ◾
ــردم مالیر  ــادی بــیــگــی نــژاد، نماینده مـ هـ
در مجلس بــه فـــارس گــفــت: کسانی که 
می گویند به کالس  های حضوری مدارس 
و دانشگاه ها نمی روند آیا به میهمانی، خرید و بازار 
هم نمی روند؟ اصالً اتوبوس و مترو سوار نمی شوند؟ 
به کالس درس که می رسند می گویند کروناست و در 

مدارس و دانشگاه حضور پیدا نمی کنیم.

بی توجهی مؤسسه های بیمه گر به معلوالن  ◾
مصطفی سراج، رئیس هیئت مدیره صندوق 
حمایت از فرصت های شغلی افــراد دارای 
معلولیت به ایسنا گفت: متأسفانه مؤسسات 
بیمه گر از پوشش بیمه ای افراد دارای معلولیت و سالمندان 
چندان استقبال نمی کنند چون با شرایط موجود برای آن ها 
صرفه اقتصادی ندارد و در عین حال هماهنگی مورد نیاز 

بین دستگاه های مرتبط و... وجود ندارد.

یک دهه زندگی در گرمخانه! ◾
سید مالک حسینی، مدیر عامل سازمان 
رفــاه، خدمات اجتماعی و مشارکت های 
شهرداری تهران به ایلنا گفت:  ما افرادی را 
داریم که بیش از یک دهه در گرمخانه های تهران زندگی 
می کنند، اما اینکه بتوان برای آن ها زندگی باثبات تری را 
ایجاد کرد، چالش  جدی است که در حال حاضر منابع 

آن وجود ندارد.

جامعه

ــر اســاس  اعظم طیرانی   ب
ــوســعــه بــایــد  بـــرنـــامـــه شــشــم ت
ــد دانـــــش آمـــــوزان به  ــ 50 درصـ
هنرستان های فنی و حــرفــه ای 
و کــاردانــش هــدایــت شــونــد؛ اما 
هنوز فقط 35/5 درصــد آن هــا 
در هنرستان ها تحصیل می کنند. بر همین اساس 
بیشتر مــســئــوالن آمــــوزش و پــــرورش معتقدند 
باید مــدیــران و مــشــاوران مـــدارس شــرایــط مطلوب 
را بــرای انتخاب رشته آگاهانه و بر اســاس عالیق و 
توانمندی های دانش آموزان فراهم کنند تا آن ها به 
هنرستان های فنی وحرفه ای و کــاردانــش هدایت 

شوند. 
ــرای ورود همه  ــ ــا زیـــرســـاخـــت هـــای الزم بـ ــ ــا آی ــ ام
دانــش آمــوزان کشور به رشته های مهارتی فراهم 

است؟

انتخاب رشته بر اساس آمایش سرزمین  ◾
ــرورش در  ناصر کوهستانی، کارشناس آمــوزش و پ
ایــن خصوص می گوید: تا امــروز حــدود 36 درصد 
دانــش آمــوزان در رشته های مهارتی، 24 درصــد در 
 رشته علوم تجربی، 30 درصــد در علوم انسانی و
10 درصـــد در رشته ریــاضــی مشغول بــه تحصیل 
ــایــد در هـــدایـــت تحصیلی  هــســتــنــد، بــنــابــرایــن ب
دانــش آمــوزان متوسطه دوم دقت بیشتری داشته 
باشیم تا دانش آموزان به مهارت آموزی ترغیب شوند.
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه می دهد: 
تجهیزات، زیرساخت ها و هنرآموز سه اصل اساسی و 
مهم در هنرستان هستند، عالوه بر این باید رشته های 
مهارتی براساس آمایش سرزمین و نیاز منطقه و 
ظرفیت بــازار کار انتخاب شوند به عنوان نمونه در 
مناطق شمالی و جنوبی کشور رشته های پرورش 
ــازار کار  ماهی و میگو ظرفیت اشتغال و ورود به ب

دارند، در کالنشهرها به دلیل ساخت ساختمان های 
چند طبقه رشته های تعمیر و نصب آسانسور، در 
برخی از شهرستان ها و مناطق روستایی پــرورش 
دام های صنعتی و در بیشتر شهرها رشته هایی مثل 
خیاطی، طال و جواهرسازی، طراحی دوخت، پرورش 
گیاهان دارویی و زینتی، برق ساختمان و تعمیر لوازم 
برقی منزل بازار کار خوبی دارند و دانش آموختگان 
کــاردانــش که در ایــن رشته ها تحصیل کــرده انــد به 
راحتی می توانند وارد بازار کار شوند به شرط آنکه 
زیرساخت ها و تجهیزات الزم برای این رشته ها فراهم 

باشد و هدایت تحصیلی به خوبی انجام شود.

کوهستانی یــادآور می شود: بیشتر دانش آموزانی 
که در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند ترجیح 
می دهند در رشته های مهارتی که برخی از آن ها به 
نوعی مشاغل خانوادگی محسوب می شوند، ادامه 
تحصیل دهند تا پس از دریافت دیپلم بتوانند با 
ایجاد شغل برای خود درآمد داشته باشند. بنابراین 
باید آمـــوزش و پـــرورش زیرساخت های الزم مثل 
تجهیزات، هنرآموز و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه 
هنرستان ها را فــراهــم کند تــا بــا ایــجــاد ظرفیت در 
رشته های مهارتی بتوانیم به چشم انداز پیش بینی 

شده در برنامه ششم توسعه دست یابیم. 

کسب و کارهای مورد غفلت واقع شده ◾
حجت هللا بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش نیز 
معتقد است بسیاری از رشته های فنی وحرفه ای 
و کاردانش ما متناسب با نیازهای جامعه محلی و 
منطقه ای نیستند و به همین دلیل استقبال چندانی 

از رشته های مهارتی نمی شود. 
وی ادامــه می دهد: برخی از کسب و کارهای نو در 
ــراد کــارآفــریــن تأسیس شــده که  کشور از ســوی افـ
هنرستان های ما هیچ توجهی به آن ها نداشته اند. 
به عنوان نمونه می توان به پــرورش یک گونه از بز 
و یــا پـــرورش االغ اشـــاره کــرد کــه محصوالت آن در 
داخل و خارج کشور طرفداران زیادی دارد و مناطقی 
هستند که ظرفیت پرورش این گونه های جانوری را 
دارند اما متأسفانه این رشته ها در هنرستان ها مورد 
غفلت واقع شده است. در عوض در برخی از مناطق 
کشور مدرکی که هنرجویان از هنرستان ها  می گیرند 
تأثیری در ایجاد شغل و کارآفرینی آن هــا نــدارد به 
همین دلیل دانش آموزان و والدین آن ها استقبالی 
از رشته های مهارتی نمی کنند. این پژوهشگر حوزه 
ــه مــی دهــد: نــظــام حــقــوق و  ــرورش ادامـ ــوزش و پـ آمـ
دستمزد در کشور ما تبعیض آمیز و ناعادالنه است 
به همین دلیل والدین ترجیح می دهند فرزندشان 
در رشته هایی تحصیل کنند که بتوانند در آینده 
مشاغلی پردرآمد داشته باشند. بنابراین آینده شغلی 
نقش مؤثری در انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم 
متوسطه دارد و قطعاً اگر والدین به این نتیجه برسند 
که فرزندشان از طریق رشته های مهارتی می توانند 
با ایجاد شغل برای خود آینده شغلی خوبی داشته 
باشند ترجیح می دهند فرزندانشان با انتخاب این 

رشته ها به بازارکار هدایت شوند. 

موفقیت رشته های بومی  ◾
سید مصطفی آذرکـــیـــش، مــدیــرکــل دفــتــر فنی و 

حرفه ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش نیز در 
گفت وگو با ما می گوید: در سال تحصیلی 96 با تغییر 
نظام آموزشی حدود 300 هزار هنرجو به مجموعه 
هنرستان های کشور افزوده شد و تعداد هنرجویان 
از 600 هزار نفر به 900 هزار نفر افزایش یافت و اکنون 
در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم 168 هزار هنرجو 

مشغول به تحصیل هستند.
ایــن مسئول مــی افــزایــد: بـــرای رســیــدن بــه برنامه 
ششم توسعه به تأسیس 3 هــزار و 200 هنرستان 
جدید، جذب هنرآموز و استادکار و برای به روز کردن 
تجهیزات فعلی بــرای 45 هــزار کالس درســی که در 
حال حاضر در هنرستان های فنی وحرفه ای و کار 
و دانش دایر است، به 6هــزار و 800 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم که اگر به طور متوسط ساالنه حدود 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه به این 
بخش تخصیص یابد می توانیم طی چهار سال این 

تجهیزات را به روز کنیم. 
اکنون 201 رشته در هنرستان های فنی و حرفه ای و 
کاردانش  آموزش داده می شود که به دلیل توجه به 
آمایش سرزمین، ضریب اشتغال در اغلب رشته ها 
بــاالی 70 درصــد اســت و در برخی از رشته ها مثل 
کاشت و تولید زعفران در خراسان جنوبی، تعمیر 
و نصب آسانسور در کالنشهرها، پــرورش ماهی و 
میگو در مناطق شمالی و جنوبی کشور و پــرورش 
دام هـــای صنعتی در مناطق کوهستانی بــه هیچ 
عنوان دانش آموخته بیکار نداریم، چون این رشته ها 
متناسب با ویژگی های منطقه در هنرستان ها تعریف 
شــده اســت. ضمن آنکه طبق بــررســی هــای انجام 
شده رشته هایی نظیر طراحی طال و جواهر، طراحی 
دوخــت، دوخت های تزئینی، برق صنعتی، تعمیر 
موتور خودرو و همچنین مکانیک خودرو از بازار کار 
خوبی برخوردار است و در بیشتر مناطق کشور قابل 

ارائه است.

 کارشناسان از ضرورت هدایت تحصیلی 50 درصد دانش آموزان 
به رشته های  مهارتی  می گویند

 هنرستان ها  خلوت 
دبیرستان ها  شلوغ!

حجت اهلل بنیادی
 کارشناس آموزش و پرورش

سه شنبه 3۰ شهریور ۱4۰۰    ۱4 صفر ۱443   2۱ سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9628
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فاکت���ور بلوک س���یلندر متعلق به خودرو س���واری 
س���مند ایکس 7 م���دل 84 رنگ مش���کی متالیک 
ش���ماره موتور : 12484162692 و شماره شاسی : 
14531982 به شماره پالک انتظامی 61 ایران 374 
ج 42 به نام مجتبی مقنیان کد ملی 3781147861 
مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د. 
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س���ند کمپانی و برگ س���بز و کارت ماشین خودرو 
س���واری ، س���واری پی���کان 1600 ، م���دل 81 رن���گ 
س���فید روغنی ش���ماره پالک 87 ای���ران 257 س 
89 ب���ه ش���ماره موت���ور 11158135051 و ش���ماره 
صفرعل���ی  مالکی���ت  ب���ه    81536968 شاس���ی 
بیات مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ف
,1
40
57
83

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وسندکمپانی کامیونت ون نیسان 
ای���ران36- پ���الک  2400مدل1385ش���ماره 

491م15 شماره موتور 351136 شماره شاسی 
J038622 ب���ه نام مهدی مل���ک پور مفقود 
گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399.08.01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بموجب سند صلح به شماره 18632 مورخ 
1399.08.01صادره از دفتر اسناد رسمی 151 سهم الشرکه آقای علیرضا اسمعیل زاده به مبلغ 10000000 ریال تماما به آقای مهدی عالی 
گلس��تان به ش��ماره ملی 0942793293 واگذار و از موسسه خارج شدند - بموجب سند صلح به شماره 18633 مورخ 1399.08.01صادره 
از دفتر اس��ناد رس��می 151 سهم الش��رکه آقای محمد علی اربابی به مبلغ 10000000 ریال تماما به آقای موس��ی مهدوی به ش��ماره ملی 
0420530134 واگذار و از موسسه خارج شدند - بموجب سند صلح به شماره 18639 مورخ 1399.08.01صادره از دفتر اسناد رسمی 151 
سهم الشرکه آقای سید خلیل منبتی به مبلغ 10000000 ریال تماما به آقای مرتضی فیروز آبادی به شماره ملی3071225393 واگذار و از 
موسسه خارج شدند -بموجب سند صلح به شماره 18640 مورخ 1399.08.01صادره از دفتر اسناد رسمی 151 سهم الشرکه آقای سیدجالل 
حسینی به مبلغ 10000000 ریال، مبلغ 7000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای موسی مهدوی به شماره ملی 0420530134 و الباقی 
به مبلغ 3000000ریال را به آقای مرتضی فیروز آبادی به شماره ملی 3071225393 واگذار نمود و از مؤسسه خارج شد - بموجب سند 
صلح به شماره 18641 مورخ 1399.08.01صادره از دفتر اسناد رسمی 151 سهم الشرکه آقای جعفر صباغیان دلوئی به مبلغ 10000000 ریال، 
مبلغ 3500000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مرتضی فیروز آبادی به شماره ملی 3071225393 و الباقی به مبلغ 6500000 ریال 
به آقای مهدی عالی گلس��تان به ش��ماره ملی 0942793293 واگذار نمود و ا از مؤسس��ه خارج شدند میزان سهم الشرکه هریک پس از 
انتقال بش��رح ذیل می باش��د: -آقای موسی مهدوی دارای مبلغ 17000000 ریال سهم الش��رکه-آقای مرتضی فیروز آبادی دارای مبلغ 
16500000 ریال سهم الشرکه -آقای مهدی عالی گلستان دارای 16500000 ریال سهم الشرکه - آستان قدس رضوی به نمایندگی از آقای 

مهدی عالی گلستان دارای 4950000000 ریال سهم الشرکه  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1196025(

آگهی تغییرات شرکت تامین و پشتیبانی رضوی موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 5275 و شناسه ملی 14006385025 
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 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1400.03.25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : آقای نادر بهبودی به ش��ماره ملی 1062671791 به س��مت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و مدیر عام��ل آقای ناصر محم��د علی بهبودی به ش��ماره ملی 
1060268884 ب��ه س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره آقای مجی��د بهبودی به 
ش��ماره ملی 1063995930 به س��مت عض��و هیئت مدیره تعیی��ن گردیدند . 
کلیه اوراق واس��ناد بهادار وتعهدآور و رسمی وبانکی شرکت با امضاء منفرد 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1196027( 

آگهی تغییرات شرکت بهنانه خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8892 و شناسه ملی 10380246492 
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سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  وتاريخ 
منبع نوع برگبرگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

احمد منصورى 7553551610706
 13944398التين

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ74,528,100مشاغلتشخيص1400/03/30
كل امور مالياتى

 13944217رضا عدالتيان765141000/031
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ187,237,500مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

اسماعيل 77514679/015
 13943187معينى فر

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ51,698,250مشاغلتشخيص1400/03/20
كل امور مالياتى

 13942933رضا زنگنه785141000/018
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ106,268,600مشاغلتشخيص1400/03/11

كل امور مالياتى

 13943010رضا موحد795141000/025
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ67,432,500مشاغلتشخيص1400/03/13

كل امور مالياتى

سيدمحمد 805141000/020
 13942931ميرفهيمى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ118,856,000مشاغلتشخيص1400/03/26
كل امور مالياتى

 13944221رضا كاخيان815141000/033
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ62,307,630مشاغلتشخيص1400/03/29

كل امور مالياتى

اكبر محمد زاده 8253151210000/002
 13944265دامسكى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ245.458.500مشاغلتشخيص1400/03/29
كل امور مالياتى

احمدآستين 83531511/011
 13943704افشان

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ34.745.673مشاغلتشخيص1400/03/26
كل امور مالياتى

  13945018مجيد رجبيانى84513366/003
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ33,941,250مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

 13943700مجتبى صدقى85531511/003
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ55.313.086مشاغلتشخيص1400/03/26

كل امور مالياتى

 13943702ايرج ابراهيمى86531511/010
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ18.687.521مشاغلتشخيص1400/03/26

كل امور مالياتى

 13943698مهدى يوسفى87531511/002
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ19.050.488مشاغلتشخيص1400/03/26

كل امور مالياتى

مهدى  يوسفى  88531511/001
 13943696سنگ تابى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ15.282.238مشاغلتشخيص1400/03/26
كل امور مالياتى

جعفر على پور 8953151110000/002
13943706آهنگرى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ15.589.082مشاغلتشخيص1400/03/26 
كل امور مالياتى

حسين شير 9053151110000/001
 13943515خانلو

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ268.026.000مشاغلتشخيص1400/03/25
كل امور مالياتى

داريوش عباسى 91531511/045
 13944172شلمزارى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ289.239.450مشاغلتشخيص1400/03/29
كل امور مالياتى

  13945147محمد شريفى925315111148/003
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ39.598.120مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

 13945035روح اله جملى9353151150000/002
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ2.312.140.000مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

حسين فدوى 94531511/017
 13943968حسينى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ35.902.300مشاغلتشخيص1400/03/27
كل امور مالياتى

تكتم اسالمى 9553151103/021
 13945128تبار

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ36.204.000مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

 13945030حسين ذال96531511/019
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ42.238.000مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

غالم محمد 97531511/025
 13945015محمد زاده

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ27.153.000مشاغلتشخيص1400/03/31
كل امور مالياتى

  13945014كاظم بلند نظر98531511/013
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ52.797.500مشاغلتشخيص1400/03/31

كل امور مالياتى

 13945013على رحمانى99531511/026
خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ125.600.000مشاغلتشخيص1400/03/30

كل امور مالياتى

ابوالفضل 100531511/027
 13945011قاسمى شهرى

خ.امام خمينى اداره حداكثر 30 روز از تاريخ ابالغ15.839.250مشاغلتشخيص1400/03/23
كل امور مالياتى

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه 
مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام 

نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526) ف
, 1
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 شایان مصلح 
در گل گهر 

شایان مصلح مدافع 
سابق پرسپولیس 

که در لیگ نوزدهم 
به سپاهان پیوسته 
بود بعد از دو فصل 
حضور در سپاهان 
از این تیم جدا شد 
و با عقد قراردادی 

به صورت رسمی 
به گل گهر سیرجان 

پیوست.
شایان مصلح تا 

پیش از این نیز در 
لیگ نوزدهم شاگرد 

امیر قلعه نویی در 
سپاهان اصفهان 

بود.

در  حاشيه

»شهرخودرو« 
هنوز

»پدیده«  است! 

مسئوالن هیئت 
فوتبال خراسان رضوی 

با قاطعیت اعالم 
می کنند تیمی که در 
حال تمرین در زمین 

شماره2 ورزشگاه امام 
رضا)ع( است »پدیده« 

نام دارد!
مسعود معمایی، 

مدیرعامل تیم مشهدی 
درباره ماجرای تغییر نام 

پدیده به شهرخودرو 
توضیح می دهد: 

»کارهای اداری آن 
انجام شده و به زودی 
نامه کمیسیون ماده5 
مبنی بر تغییر نام به 
ما تحویل می شود و 

از این جهت مشکلی 
نداریم.« با این تفاسیر 

ظاهراً  فعالًحق با 
مسئوالن هیئت فوتبال 

است.

خبرخبر
روزروز

  رونالدو 
روزنامه ژورنال دی نوتیسیاس  نوشت: 

یکی از کارمندان آژانس مسافرتی در 
پرتغال مبلغی در حدود 300 هزار یورو 
از کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، 

کالهبرداری کرده است.

  پوچتینو 
سرمربی PSG در پاسخ به ناراحتی 

مسی پس از تعویض گفت: » تعویضش 
کردم تا از مصدومیت احتمالی او 

جلوگیری کنم مسی بعد تعویض به من 
گفت که همه چیز خوب است«.

  واران
مدافع منچستریونایتد، مدعی شد که 
قباًل با سر الکس فرگوسن دیدار کرده 

بود اما پیشنهاد رئال مادرید شرایط را 
تغییر داد. او گفت: می توانستم 10 سال 

قبل به یونایتد بیایم.

 سینا حسینی  
ــا وجــــــود ایـــن کـــه  ــ ب
بـــــاشـــــگـــــاه شــهــر 
ــودرو بالفاصله  خــ
قـــطـــع  از  بـــــعـــــد 
هــمــکــاری بـــا سید 
مهدی رحمتی، محمدرضا مهاجری 
را به عنوان سرمربی جدید معرفی 
کرد اما ابهامات زیــادی در خصوص 
ــن تـــیـــم در  ــ ــقــیــت ایـ ــتـــمـــال مــوف احـ

رقابت های فصل آتی وجود دارد.
هرچند رضا مهاجری معتقد است 
ــوی بـــه ویـــژه  ــان رضــ ــراســ فـــوتـــبـــال خــ
شهرخودرو را به خوبی می شناسد و 
آگاهی کامل نسبت به توانمندی های 
فنی بازیکنان ایــن تیم دارد امــا این 
پرسش برای منتقدان به وجودآمده 
کــه مــالک و معیار ســرمــربــی جدید 
شهر خــودرو از خریدهای جدیدش 

برای فصل آینده چیست؟

چشم بازار کور شد ◾
با آنالیز عملکرد بازیکنان استخدام شده 
توسط باشگاه شهر خودرو این حقیقت 
برمال می شود که بازیکنانی به عضویت 
باشگاه مشهدی درآمده اند که یا سابقه 
مصدومیت های شدید داشته اند و یا 
نتواسته اند در تیم های قبلی گلی برسر 

باشگاه خود بزنند. 
همین عامل می تواند شرایط ناپایداری 
را بــرای نیمکت تیم رقــم بزند. چــرا که 
به جای ستاره های جدا شده از ترکیب 

فصل گذشته بازیکنان هم سطح آن ها 
جذب نشد.

حضور میالد کمندانی، پوریا غالمی، 
ــراز،  محسن کــریــمــی، عــرفــان پـــور افـ
بــیــژن، مجتبی مقتدایی،  مجتبی 
محسن ربــیــع خــواه، منصور باقری، 
سعید جاللی راد و مهدی شریفی 
نشان می دهد که شهر خودرویی ها 
ــازار را کـــور کـــرده انـــد و بــرای  ــ چــشــم ب
ــامــالً  ــم ک ــی ــیــگ یـــک ت حـــضـــور در ل

معمولی را دور هم جمع کرده اند.

نگاه منصفانه ◾
البته باید بــه ایــن نکته نیز اعتراف 
ــه واســـطـــه  ــ ــاق ب ــ ــف ــ ــه ایـــــن ات ــ کـــــرد ک
ــرای مهاجری  مشکالت مدیریتی ب
رقــم خــورد چــون وی در روزهــایــی که 
می توانست بازیکنان شاخصی را 
نسبت به بازیکنان کنونی و خریدهای 
جدیدش انتخاب کند منتظر بود تا 
ببیند آیــا روی نیمکت شهر خــودرو 
خواهد نشست یا این که این باشگاه 
هــمــچــنــان گــرفــتــار فــعــل وانــفــعــاالت 

مالکیتی قرار خواهد گرفت.
ــن مسئله بــحــران مــالــی و  در کــنــار ای
نبود منابع کافی برای خرید بازیکنان 
جــدیــد نیز یکی دیــگــر از مشکالتی 
بــود که دســت رضــا مهاجری را برای 
انتخاب های بهتر نسبت به خریدهای 
جدیدش را بست.فروش بازیکنانی 
چون قاسمی نژاد و نعمتی هم در این 
بین مزید بر علت شد تا شهرخودرو 

عمالً خالی از بازیکنان تأثیرگذار و 
ستاره شود.

مارکوپولوها ◾
ــاایــن وجــود همچنان منتقدان بر  ب
ایـــن بــاورنــد حــضــور مــارکــوپــولــوهــای 
ــران کــه هــر فــصــل در یک  ــ فــوتــبــال ای
باشگاه حضور دارنــد و عمر فوتبالی 
ــا بــه پــایــان رســیــده آیــا در شهر  آن هـ
خـــودرو می تواند کــارســاز واقــع شود 
ــن بــاشــگــاه در  ــگــر ایـ ــاردی یــا ایــنــکــه ب
میانه راه به واسطه عــدم توانمندی 
ســتــاره هــای تـــــازه وارد بــه ایـــن تــیــم با 
ــدی روبــــــــه رو خــواهــنــد  ــ  مــشــکــل جـ

شد.
به نظر مــی آیــد رضــا مهاجری فصل 
بسیار سخت و پرفرازونشیبی پیش 
رو دارد چــراکــه حــاال زمــزمــه حضور 
احــتــمــالــی تــمــاشــاگــران لــیــگ بــرتــری 
نیز در ورزشــگــاه هــا بــه صــورت جدی 
شنیده می شود و اگر این اتفاق رقم 
بخورد، مطمئناً هواداران مشهدی در 
صورت ناکامی تیم شهرشان ساکت 

نخواهند نشست.

اهرم فشار ◾
البته نکته قابل تأمل اینجاست که 
عملکرد فصل گذشته کادر فنی سابق 
و نتایج پایانی رقیب مهاجری در تیم 
مشهدی نیز مــی تــوانــد اهـــرم فشار 
جدی برای مهاجری و همکارانش به 

شمار آید.

فصل سخت مهاجری در یک تیم معمولی

مارکوپولوها در شهرخودرو
ذره بين

منهای فوتبال

مسافران عجیب لیتوانی

فدراسیون توریستیـ  
تفریحی  فوتبال 

فــدراســیــونِ مــقــروض فــوتــبــال کــه حــاال اختیار 
ساختمانش را هم ندارد و شستا بابت آن اجاره بها 
خواسته است، گویا آن قدرها هم بی پول نیست. 
شهاب الدین عزیزی خــادم آن قـــدر از سازمان 
برنامه و بودجه پول گرفته است که برای سفرهای 
مختلف هزینه کند، مانند هیئت همراهی که با 
او در لیتوانی حضور دارند در حالی که سمت و 

مسئولیتی در فدراسیون فوتبال ندارند.
خــبــرگــزاری تسنیم نــوشــت: رئیس فدراسیون 
فوتبال در مناظره های انتخاباتی قول درآمدزایی 
10 میلیون دالری یا به عبارتی 270 تا 300 میلیاردی 
داده بود اما در حالی که نزدیک به هفت ماه از 
ریاستش گذشته است هنوز خبری از درآمدزایی 
نیست. احتماالً هزینه های سفرها نیز با کمک 
دولتی هایی انجام می شود که حاال در لیتوانی 

بسیاری عزیزی خادم را همراهی خواهند کرد.
ــادم، »متین  یکی از نــفــرات هــمــراه عــزیــزی خــ
دیــــداری« اســـت، عضو مــوظــف هیئت مدیره 
پتروشیمی امیرکبیر یا همان شرکتی که عزیزی 
خادم پیش از حضور در فدراسیون فوتبال رئیس 

هیئت مدیره اش بود.  
حال سؤال این است؛ متین دیداری با چه سمت، 
مسئولیت و جایگاهی در فدراسیون، شانه به 
شانه شهاب الدین عزیزی خادم و حمید مهرعلی 
در لیتوانی به تماشای بازی های تیم ملی فوتسال 
جــام جهانی نشسته اســت؟ بــازی هــای تیمی 
که بازیکنانش در اردوی پیش از اعــزام در هتل 
المپیک، پــول چــای و دمنوش را هم خودشان 
باید حساب می کردند و اگر فدراسیون تا این حد 
بی پول بوده است، پس چگونه این همه همراه کنار 

رئیس فدراسیون هستند؟
یکی دیگر از نفراتی که عزیزی خــادم را در این 
سفر همراهی کــرده، عبدالرضا موسوی مالک 
یک شرکت هواپیمایی است ، همان شرکتی که با 
فدراسیون فوتبال تفاهم نامه همکاری امضا کرد و 
به گفته ریاست فدراسیون فوتبال قرار بود تیم های 
ملی با پــروازهــای اختصاصی این شرکت راهی 
مسابقات مختلف شوند و حاال در بیشتر مطالب 
تیم ملی در فضای مجازی نیز نام و آدرس صفحه 
این شرکت درج می شود تا تبلیغات این شرکت 
انجام شود، آن هم در حالی که تیم ملی فوتسال 
بدون پرواز اختصاصی راهی لیتوانی شد و تیم 
ملی بانوان هم با پرواز اختصاصی شرکت دیگری 

به ازبکستان رفت.
قطعاً این نقد وجود دارد که در شرایط اقتصادی 
ایــن روزهــــای کــشــور و بــه خــصــوص فــدراســیــون 
مقروض فوتبال چــرا باید این همه افــراد بدون 
مسئولیت و اضافه در لیتوانی حضور داشته 
باشند، اما نقد مهم تر این است که بعدها چه 
امتیازاتی از این افراد گرفته خواهد شد که هر کدام 
در شرکت های مختلف پتروشیمی، هواپیمایی 

و... حضور دارند؟ 

فرهاد ظریف:

 مدت هاست می گویم به 
مربیان ایرانی اعتماد کنید

تیم ملی والیبال ایران در فینال مسابقات والیبال 
قهرمانی آسیا موفق شد با نتیجه 3 بر صفر ژاپن 
میزبان را شکست دهد و برای چهارمین بار بر بام 

آسیا بایستد و قهرمان شود.
فــرهــاد ظــریــف بــازیــکــن ســابــق تیم ملی ایـــران 
درخصوص قهرمانی ایران در این مسابقات گفت: 
قهرمانی ما در این مسابقات به خوبی نشان داد 
که ما در پشتوانه سازی برای تیم ملی در رده های 
پایه خوب عملکرده ایم. برخی بازیکنانی که اکنون 
در تیم ملی حضور دارند در رده های پایه ای شاگرد 
بهروز عطایی و محمد وکیلی بودند و سال ها زیر 

نظر آن ها آموزش دیدند و بازی کردند.
ظریف در مورد حضور کادرفنی ایرانی روی نیمکت 
تیم ملی بیان کرد: بعد از فراز و فرود زیاد در والیبال 
ایــران، باالخره اعتماد کردن به کادر فنی ایرانی 
درحالی که سالیان زیادی است همه این موضوع 
را اعالم می کنیم نتیجه داد و تیم ملی موفق ظاهر 
شد. مربیان ایرانی در تیم های پایه و باشگاهی ما 
خوب کار کردند و بازیکنان خوبی را به تیم ملی 
معرفی کردند و شایستگی خود را بارها به اثبات 

رساندند. 
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سرعارف غالمی بی کاله ماند ◾
عارف غالمی مدافع استقالل که در جریان بازی های 
پایانی استقالل در جام حذفی و مقابل پرسپولیس 
رباط صلیبی اش پاره شد و این روزها بعد از عمل جراحی 
در قطر دوران نقاهتش را سپری می کند تنها بازیکن 
استقالل است که هیچ دریافتی ای از مسئوالن استقالل 
نداشته است.بازیکنان جدید هم هیچ پولی از باشگاه 

دریافت نکردند.

حریفان تدارکاتی عجیب پرسپولیس ◾
با توجه به تعطیلی لیگ یکی از مشکالت پرسپولیس 
نداشتن بازی رسمی پیش از تقابل با الهالل عربستان 
در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان است. در این راستا  
یحیی گل محمدی با برنامه در نظر گرفته برای شاگردانش 
پیکان اولین حریف تدارکاتی در این مسیر خواهد بود و 
حریف دوم سرخپوشان هم شهرداری آستارا است که 
دومین فصل حضورش در لیگ آزادگان را تجربه می کند.

جریمه بیش از ۲ میلیاردی برای فکری ◾
فکری سرمربی تیم فوتبال نساجی در فصل نوزدهم، 
پس از فسخ یک طرفه قــرارداد خود با این باشگاه به 
استقالل پیوست. پس از این اتفاق کمیته وضعیت 
به دلیل شکایت نساجی، فکری را به استرداد 250 
میلیون تومان به نساجی و همچنین پرداخت جریمه 
دو میلیاردی محکوم که این حکم را استیناف تأیید 

کرد.

کریمی: شاید اگر بودم، تراکتور قهرمان آسیا می شد! ◾
فیروز کریمی،سرمربی تراکتور در خصوص حذف 
تــبــریــزی هــا از آســیــا گــفــت: »شــایــد اگـــر مــن بـــودم، 
پنج هفته را از دســت نمی دادیم و از جدایی برخی 
ــی آوردم،  بــازیــکــنــان تــأثــیــرگــذار ممانعت بــه عمل مــ
شاید می توانستیم النصر را شکست بدهیم، به 
 مراحل بعدی هم راه پیدا کنیم و تا فتح جــام پیش 

برویم«.

حمیدرضا عرب   حسن روشن منتقد خریدهای فرهاد مجیدی 
درنقل وانتقاالت پیش فصل است و اعتقاد دارد سرمربی استقالل 
نتوانسته عملکرد خوبی دراین بازه حساس داشته باشد. روشن آینده 

استقالل را با این بازیکنان چندان امیدوار کننده نمی داند.

مددی هم از سمتش استعفا داد. ◾
مددی باید زودتر از این ها می رفت. او دیگر دراین باشگاه کارایی نداشت 
وهواداران هرروز به او اعتراض می کردند. اگر آن تجمع نمی شد مددی 

به کارش ادامه می داد ودست بردار نبود. 

قرار است نشستی با وزیر داشته باشید؟ ◾
گفته شده طی یک نشست میان پیشکسوتان باشگاه استقالل و وزیر 
درنهایت درباره استقالل به جمع بندی خواهند رسید. باید ببینیم 
درجلسه چه صحبت هایی مطرح می شود و آیا می توانیم به جمع بندی 

خوبی برسیم یا خیر. امیدوارم این رفت وآمد ها نمایشی نباشد.

ازعملکرد مجیدی دراستقالل راضی هستید؟ ◾
مجیدی دیگر حامیان گذشته را ندارد و رفتارهایی انجام داده که هم 
به خودش لطمه زده و هم به استقالل. ماندن مجیدی هم شاید دراین 
برهه چندان به صالح استقالل نباشد. تداوم حضور او ممکن است 

منجر به اتفاقات بد ترشود. 

عملکرد نقل وانتقاالتی چه طور بود؟ ◾
استقالل سال هاست از نداشتن کمیته فنی لطمه دیده است. اگر 
کمیته فنی دراستقالل وجود داشت داستان طور دیگری پیش می رفت. 

این طور نباید باشد که مربی هرچه می گوید باشگاه بگوید چشم. 

ازخریدهای جدید راضی هستید؟ ◾
از خریدهای جدید هیچ یک از پیشکسوتان استقالل راضی نیستند. ما 
بازیکنان خوبی را به خدمت نگرفته ایم. این بازیکن را مجیدی به استقالل 
آورده است. مثالً رفته با کلی هیاهو قاسمی نژاد را خریده که درآستانه 
35 سالگی است. سؤال من این است که اگر قاسمی نژاد در استقالل 
جواب ندهد و گل نزدند آیا با این سن وسال می شود پای او ایستاد تا روزی 
بازیکن خوبی شود؟ یک زمان قایدی را می خریدیم که ابتدا خوب نبود و 
نمی توانست دراستقالل گل بزند اما چون هم استعدادش را داشت وهم 

اینکه سنش خوب بود درنهایت تبدیل به ستاره استقالل شد. 

حسن روشن در گفت و گو با قدس:

»فرهاد« هم تیشه به خودش 
می زند هم به استقالل! 
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مهدی طارمی پس از نمایش 
خوبی که در هفته اول مرحله 
ــا  گــروهــی لیگ قهرمانان اروپ
مقابل اتلتیکو مادرید داشت 
و اشتباه داور و کمک های ویدئویی او اجازه 
نداد در اروپا گلزنی کند، یک بازی درخشان 
در لیگ برتر پرتغال انجام داد تا بدشانسی 
اخیرش را جبران کند.تیم فوتبال پورتو در 
شبی که مهدی طارمی نمایش درخشانی 
داشت، روند شکست ناپذیری خود در این 

فصل را ادامــه داد، 1۴ امتیازی شد و 
ضمن صعود به رتبه دوم جدول لیگ 
برتر پرتغال، به یک امتیازی بنفیکا 

صدرنشین رسید.
طارمی با دو گلی که مقابل 

ــی بــــه ثــمــر  ــسـ ــرنـ ــوریـ مـ
رســانــد، ســه گله شد 

و در جــایــگــاه سوم 
جـــــدول بــرتــریــن 

ــان لیگ  ــزنـ ــلـ گـ
بــرتــر پرتغال 
قـــرار گــرفــت. 
طــارمــی پس 

مــقــابــل از گل زیبایی که 
موریرنسی زد، شادی گلی که در 
دیــدار تیم ملی ایــران برابر عراق 
انجام داده بود را تکرار کرد و حرف 

P را به نمایش گذاشت. 
طارمی در پایان ایــن مسابقه در گفت وگو 
با دوربین باشگاه پورتو اظهار کرد: »نتیجه 
خوبی بــرای من و پورتو بــود. نیاز به زدن این 
گــل هــا داشــتــم و امـــیـــدوارم بتوانم گل های 

بیشتری بزنم.«
او با اشاره به مسابقه اخیرشان مقابل اتلتیکو 
مادرید در لیگ قهرمانان اروپا و مردود شدن 
گل او عنوان کــرد: »آن صحنه 100 درصد 
پنالتی و واضح بود که خطاست، اما آن بازی 
گذشته و ما همیشه تمرکزمان روی 
دیدار بعدی و مسابقات آینده است. 
نکته مثبت مسابقه با اتلتیکو مادرید 
این بود که اعتماد به نفس زیادی به 
ما داد«. طارمی دربــاره اینکه با وجود 
زدن دو گل مقابل موریرنسی، 
فابیو ویرا به عنوان بهترین 
بازیکن زمــیــن انتخاب 
شد، اظهار کرد: »چنین 
انتخابی به خاطر این 
بود که او سه پاس گل 
داد، کیفیت باالیی در 
ایــن مسابقه از خــود به 
نمایش گذاشت، عملکرد 
هجومی داشت و حق او بود 
کــه بهترین بــازیــکــن زمین 

شود«.

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی 
سابر گفت: اینکه بخواهم از 
ورزش قهرمانی کــنــاره گیری 
کنم، مطرح نیست و در حال 
حاضر چون زمان بیشتری دارم خواستم به 

تیم های ملی نوجوانان و جوانان کمک کنم.
مجتبی عابدینی در گــفــت وگــو بــا ایسنا 
دربـــاره اینکه گفته می شــود ممکن است 
تصمیمات مهمی در مــورد زندگی ورزشی 
خود بگیرد، بیان کرد: من هنوز بازی می کنم 
و  تصمیم دیگری ندارم. فدراسیون هم این 

لطف و محبت را به من داشت که به 
تیم های نوجوانان و جوانان کمک 
کنم. این تیم مسابقات قهرمانی 
جهان را پیش رو دارد و چون در 
حال حاضر زمان بیشتری دارم و 

پیگیر درمان کتفم هستم، 
تصمیم گرفتم به این 

تیم کمک کنم 
و هیچ بحث 
ــری  ــ ــ ــگـ ــ ــ دیـ
مــــــــطــــــــرح 

نیست.
عـــابـــدیـــنـــی در 

ــن  ــ ــخ بـــــه ای ــ ــاسـ ــ پـ
پرسش که حضور او 

در کادر فنی تیم های ملی 

نوجوانان و جوانان این شائبه را به وجود آورد 
که ممکن است بخواهد از ورزش قهرمانی 
کناره گیری کند و چنین چیزی مطرح هست 
یــا خیر، تأکید کـــرد:  چنین چیزی مطرح 
نیست و فعال به تیم های نوجوانان و جوانان 
کمک می کنم و این خواسته قلبی من است 
که ســال ها تجربه خــود را در اختیارشان 
بــگــذارم و آن هــا آینده شمشیربازی ایــران 
هستند. امیدوارم بتوانم مثمر ثمر باشم. این 
لطف آقای باقرزاده است که به من اعتماد 

کرد و تشکر می کنم.
کاپیتان تیم ملی سابر در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی براینکه امکان دارد در 
بــازی های آسیایی هم حضور داشته 
باشد یا همه چیز بستگی به وضعیت 
کتفش دارد، تــصــریــح کـــرد: بــعــد از 
المپیک پیگیر درمان کتفم بودم. دکتر 
اصالنی پزشک معالج من است 
و چند MRI و آرتروگرافی از 
کتفم انجام دادم تا با 
جزئیات وضعیت 
را بررسی کند. 
تا االن صالح  
بــرعــمــل  را 
کــــــــــــردن 
نـــــمـــــی 

بیند. 

دبل ستاره ایرانی

درخشش طارمی در پورتو
کاپیتان تیم ملی شمشیر بازی:

 تصمیم به خداحافظی ندارم 



به دنبال آزادی 
. اراضی اشغالی 

هستیم
نخست وزیر لبنان 
بر مقاومت در برابر 
دشمن اسرائیلی، 
پاسخ به تجاوزات 
آن و بازپس گیری 
اراضی اشغالی این 
کشور تأکید کرد و 
گفت دولت وی، برای 
تکمیل آزادسازی 
اراضی اشغالی این 
کشور تالش خواهد 
کرد. نجیب میقاتی 
تأکید کرد دولت 
جدید، همچنین به 
حق لبنان در آب و 
منابع آن، از طریق 
تمامی ابزارهای 
قانونی پایبند است. 

خبر ــواد فراهانی   ســال  ج
گــذســتــه در چــنــیــن ایــامــی، 
توافق نامه سازش و عادی سازی 
ــط مــیــان بحرین و رژیــم  ــ رواب
ــه طــور  صــهــیــونــیــســتــی کـــه ب
رسمی »توافق ابراهیم« نامیده 

می شود بین دو طرف امضا شد.
ــعــرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتالف  ابراهیم ال
جوانان ۱۴ فوریه بحرین در گفت وگو با خبرنگار 
قدس در پاسخ به این پرسش که پس از گذشت 
یک سال از عادی سازی روابط امارات و بحرین با 
رژیم صهیونیستی دستاوردهای آن چه بوده و 
چه کسی برنده و بازنده این معامله بوده است، 
تصریح کرد: پس از گذشت ماه ها از توافق ننگین 
عادی سازی روابــط با رژیــم اسرائیل که خانواده 
آل خلیفه در بحرین بــه تنهایی و بی توجه به 
خواست مــردم و به دستور آمریکا و چــراغ سبز 
عربستان انجام داده، بازنده بزرگ آن، آل خلیفه 
و همین محوری است که نبرد مقابل مقاومت 
را باخته. به ویژه اینکه رژیم آل خلیفه صرفاً یک 
 مــجــری و بــازیــچــه در پـــروژه عـــادی ســـازی است 
ــدارد،  ــری نـ و فــی نفسه هیچ جــایــگــاه قــابــل ذکـ
به طوری که خود نیز به این مسئله واقف هستند.

مدیر دفتر سیاسی ائتالف جوانان ۱۴ فوریه بحرین 
در ارزیابی خود از اوضاع داخلی بحرین و تأثیر 
توافق عادی سازی بر موضع آن ها در قبال مسئله 
فلسطین تأکید کــرد: این توافق نه تنها موضع 
حمایتگرانه ملت بحرین از مسئله فلسطین را 
تغییر نداده، بلکه سبب شده یک حالت بسیج 
همگانی و اتحاد فراگیر در بین مردم و مخالفان 
رژیم شکل گرفته و همه تریبون ها، کنفرانس ها و 
همایش های مردمی در داخل و خارج از کشور، با 
عنوان مسئله فلسطین برگزار می شود. ما نیز در 
ائتالف ۱۴ فوریه خیلی پیش از این ها بر این رویکرد 
بوده ایم و در بیروت، لندن و هرجایی که امکان 
داشته، علیه عادی سازی کنفرانس برگزار کردیم. 
وی ادامه داد: بنابراین، ملت بحرین سد بزرگی را 
مقابل این پروژه صهیونیستی آمریکایی شکل 
داده است؛ پروژه ننگینی که رژیم آل خلیفه به آن 
تن داده و رسانه های تحت امر آن به ویژه تلویزیون 

بحرین مجبور به تبلیغ آن هستند. با این وجود، 
فعالیت های مردمی علیه عادی سازی طی سال 
گذشته ادامــه داشته و این تأکید می کند ملت 
بحرین نه تنها عادی سازی را نپذیرفته اند، بلکه از 
آن به عنوان خیانت بزرگ به مسئله فلسطین و 

خنجر از پشت به ملت آن تعبیر کرده اند.

اسرائیل امن تر نشد ◾
ابراهیم العرادی در پاسخ به این پرسش که آیا 
ایــن توافق باعث تقویت و قــدرت بیشتر رژیم 
صهیونیستی شــده یــا نتیجه عکس داشته، 
توضیح داد: اگــر نگاهی به تحوالت یک سال 
گذشته سرزمین های اشغالی فلسطین و نوار 

غزه داشته باشیم، پاسخ پرسش را پیدا خواهیم 
کرد. پیروزی مقاومت فلسطین در نبرد شمشیر 
قدس به وضوح شکست توافقات عادی سازی را 
به نمایش گذاشت و ثابت کرد این گونه توافق ها نه 
تنها نمی تواند اسرائیل را قوی تر و امن تر کند، بلکه 
موجب اتحاد بیشتر ملت فلسطین و تحکیم 
اراده آن ها برای اخراج صهیونیست های غاصب و 
اشغالگر از وطن خود خواهد شد. صهیونیست ها 
وقتی در همه جنگ ها و نبردهای خود شکست 
خوردند، به خیال خود خواستند آنچه را در میدان 
بدست نیاورده اند در دیــدارهــای دیپلماتیک و 
امضای توافقات بدون پشتوانه مردمی بدست 
آورند که به طور قطع موفق نشده و نخواهند شد 

به این خواسته خود دست یابند؛ چرا که ملت های 
مسلمان آن را نمی پذیرند. 

مدیر دفتر سیاسی ائتالف جوانان ۱۴ فوریه با اشاره 
به اینکه در زمان امضای توافق عادی سازی، دونالد 
ترامپ در کاخ سفید مستقر بود و امروز جو بایدن 
ساکن آنجاست، بر نبود تفاوت میان این دو رئیس 
جمهور در حمایت از رژیم جعلی اسرائیل تأکید 
کرد و گفت: سیاست دولت پنهان آمریکا که البی 
صهیونیستی نقش تعیین کننده ای در آن دارد، 
حمایت بی چون و چرا از اسرائیل است، بنابراین 
افرادی مثل ترامپ و بایدن فقط وظیفه دارند این 
سیاست ها را اجرایی و عملی کنند؛ تنها تفاوت 
این است برخالف ترامپ که به شیوه مستقیم و 
متوحشانه این سیاست را اجرایی می کرد، بایدن 
امروز آن را به شیوه نرم اجرا می کند و در نهایت 
هم می خواهد به همان چیزی دســت یابد که 
ترامپ می خواست. بنابراین این افراد فقط وظیفه 
دارند خواسته های استعماری صهیونیستی را 
در منطقه اجرایی کنند و موضع دولت آمریکا در 

قبال اسرائیل تغییر ناپذیر است. 
ــنــده تــوافــقــات  ــه پیش بینی آی ــان ب ــای وی در پ
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و نحوه 
تعامل ملت بحرین با آن پرداخت و گفت: ملت 
بحرین قدرتمندتر از هر زمانی به مقاومت در 
بــرابــر ایــن پـــروژه چــه در سطح داخــلــی و چــه در 
سطح خارجی و چه در سطح سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی ادامــه خواهد داد. رژیــم آل خلیفه 
امـــروز در تــالش اســت فرهنگ صهیونیستی 
را وارد و بر شیوه های آموزشی و فرهنگی ملت 
بحرین تحمیل کند. اسرائیل قصد دارد از هر 
روزنـــه ای به داخــل مــردم بحرین نفوذ کند، اما 
ملت بحرین همه چیز را علیه خود آن ها دگرگون 
کرده و این حتی در تحلیل ها و اظهارات مسئوالن 
صهیونیستی نیز واضــح اســت؛ به گونه ای که 
می گویند مــردم بحرین مخالف عــادی ســازی 
هستند. بنابراین فقط رژیــم آل خلیفه موافق 
عادی سازی است و در سطح مردمی این پروژه 
ــتــالف جــوانــان   ســقــوط کــــرده اســـت و مــا در ائ
۱۴ فوریه در رأس مقابله با توافقات عادی سازی 

قرار داریم.

 مدیر دفتر سیاسی ائتالف جوانان 14 فوریه 
در  اولین سالگرد توافق ننگین اعراب و اسرائیل مطرح کرد

 سد بلند ملت بحرین 
مقابل سازش با صهیونیست ها

 کمیسیون ویژه برای 
تحلیف کابینه طالبان 

یک عضو طالبان از تشکیل کمیسیون ویژه 
برای برگزاری مراسم تحلیف اعضای کابینه این 
گــروه خبر داد. به گــزارش فــارس، »احمدجان 
احمدی« سرپرست ریاست عمومی اداره  امور 
طالبان افزود این مراسم به زودی برگزار می شود. 
طالبان کابینه  موقت خود را در تاریخ ۱۶ شهریور 
اعالم کرد. کابینه ای که دربرگیرنده همه اقوام و 

گروه ها نیست.

 برنامه اتمی کره شمالی 
با سرعت پیش می رود

مدیرکل آژانـــس بین المللی انـــرژی اتمی روز 
گذشته هشدار داد برنامه اتمی کره شمالی 
بــا کــار بــر جــداســازی پــلــوتــونــیــوم، غنی سازی 
اورانــیــوم و سایر فعالیت ها به سرعت پیش 
مــی رود. به گــزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، رافائل گروسی در نطق آغازین شصت و 
پنجمین کنفرانس سالیانه آژانس بین المللی 
اتمی در وین اعــالم کرد اقدامات کره شمالی 
برای احیای برنامه اتمی این کشور با سرعت 
در حــال پیگیری اســت. اظهارنظر مدیر این 
نهاد بین المللی علیه کره شمالی در شرایطی 
مــطــرح شــده کــه کــره شمالی تأکید کـــرده در 
ــورت اقــــدام واشــنــگــتــن و مــتــحــدانــش در  صــ
ــردن نیروهای اتمی خــود از منطقه،  بــیــرون ب
ــع ســـالح اتــمــی  ــاده هــمــکــاری بــــرای »خــل  آمـــ

شبه جزیره کره« است.

تداوم تجاوزهای 
صهیونیست ها در فلسطین

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته 
با یــورش به مناطق مختلف کرانه باختری و 
قدس اشغالی، تعدادی از فلسطینیان از جمله 
اســـرای آزاده را بــازداشــت کــردنــد. بــه گــزارش 
فارس، آن ها همچنین با یورش به شهرک بیت 
ریما در غرب رام هللا یک جوان را پس از بازرسی 
منزل و تخریب اسباب و اثاثیه آن بازداشت 
ــد. قــایــق هــای رژیـــم اشغالگر هــم صبح  کــردن
روز گذشته بــه سمت قــایــق هــای ماهیگیری 
فلسطینیان در سواحل شمال شهر غزه آتش 

گشودند.

 11 هزار موکب در کربال 
بر پا شد

آستان قدس حسینی و عباسی از صدور مجوز 
بــرای بیش از ۱۱ هــزار موکب داخلی و خارجی 
برای شرکت در مراسم اربعین در کربالی معلی 
خبر داد. به گزارش فارس، بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۶ 
موکب عــزاداری و خدماتی از همه استان های 
عراق و بیش از ۵۹ موکب عربی و خارجی امسال 
ــد. مــوکــب هــای خارجی  ــ در کــربــال حــضــور دارن
از کشورهای چین، سوئد، ایـــران، عربستان، 
سوریه، لبنان، پاکستان، هند، نیجریه، کنیا 

و... هستند.

 این گونه توافق ها نه تنها نمی تواند اسرائیل را قوی تر 
و امن تر کند، بلکه موجب اتحاد بیشتر ملت فلسطین و 
تحکیم اراده آن ها برای اخراج صهیونیست های غاصب 

و اشغالگر از وطن خود خواهد شد.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت پرویز مشکاتیان در سال 1388
پرویز مشکاتیان در سال 133۴ در نیشابور به دنیا 

آمد. او مقدمات موسیقی را نزد پدرش آموخت. در سال 
13۵3 وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و به آموختن 
ردیف میرزا عبداهلل و موسیقی سنتی پرداخت. وی 
با بزرگانی همچون بسطامی، شجریان و افتخاری 

 کارهایی تولید کرد. مشکاتیان سرانجام در
 3۰ شهریور 1388 در سن ۵۴ سالگی درگذشت و در 

جوار عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :57

4 :28

اذان مغرب

19 :21

غروب خورشيد

19 :03
 نیمه شب شرعی

00 :15
طلوع فردا

5 :52

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:25

3 :55

اذان مغرب

18 :48

غروب خورشيد

18 :30
 نیمه شب شرعی

23 :42
طلوع فردا

5 :19

  نمابر تحریریه:                     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                         37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                                       37088   )051(
)051(   37628205                                                              
                                                       فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:              مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

  صندوق پستی:                                 577- 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
          بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                         66937575 )021(
 نمابر:                      )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                                30004567

جهان

علوی   آیا تروریسم به روسیه بازگشته است؟ 
این پرسشی است که ذهن تعداد زیادی از مردم 
مرکز روسیه را به خود درگیر کرده است. در همین 
راستا، دوشنبه ۲۰ سپتامبر )۲۹ شهریور( بر اثر 
تیراندازی فردی در  دانشگاه شهر »پرم« روسیه، 
دست کم هشت نفر کشته و ۱۹ تن دیگر زخمی 
شدند. به گـــزارش یــورونــیــوز، کمیته تحقیقات 
روسیه با اعــالم ایــن خبر گفته مهاجم، یکی از 
دانشجویان همان دانشگاه بــوده کــه بــه سوی 
بقیه حاضران شلیک کــرده و پس از این حمله 
بازداشت شده است. مهاجم که تصاویری از او 
با تفنگی در دستش در چند ویدئو در شبکه های 
ــده مــی شــود، مجروح شــده است.  اجتماعی دی
کمیته تحقیقات گفته او هنگام بازداشت در حال 
مقاومت در برابر مأموران بوده است. بسیاری از 
دانشجویان در هنگام حمله تالش کردند از راه های 
مختلف و حتی با پریدن از پنجره های ساختمان 

جان خود را نجات دهند. ویدئوی دیگری که از 
پنجره گرفته شده بود، فردی را نشان می داد که 
لباسی کامالً مشکی پوشیده و به سمت ورودی 
ساختمان قدم می زد. کمیته تحقیقات می گوید 
همچنان در حال بررسی برای اعالم شمار دقیق 
ــاره انگیزه فرد  قربانیان این حمله اســت، اما درب
مهاجم هنوز اطالعاتی منتشر نکرده است. به 
گزارش سرویس مطبوعاتی دانشگاه پرم، هویت 
مهاجم مشخص شده اما فاش نشده است. او 
ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی با اسلحه ای در 

دست وارد محوطه دانشگاه شد.
ــه شــدت اعــمــال  ــه کــنــتــرل اســلــحــه ب در روســی
می شود. تیراندازی در مدارس یا دانشگاه ها در 
این کشور نیز بسیار نادر است اما در سال های 
اخیر بیشتر شده است، به طوری که به تازگی 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه این 
پدیده را که به گفته او از آمریکا وارد شــده از 

اثرات مخرب جهانی شدن نامید و آن را محکوم 
کرد. آخرین مورد از چنین رویدادهای مرگباری 
در ۱۱ می ۲۰۲۱ روی داد که جوانی ۱۹ ساله در 
ــازان جمهوری تاتارستان  مــدرســه خــود در کـ
روسیه تیراندازی کرد و ۹ نفر را کشت. در همان 
روز، رئیس جمهور روسیه دستور بازبینی قوانین 
مربوط به حمل سالح را داد. عامل آن حمله 
در کــازان که بازداشت شد، مجوز حمل سالح 
نیمه خودکار داشــت. امــا مهم ترین حمله از 
این نوع در روسیه اکتبر ۲۰۱۸ روی داد. آن زمان 
یک دانش آموز دبیرستانی در کرچ )شهری در 
شبه جزیره کریمه اوکراین که روسیه در سال 
۲۰۱۴ آن را به خاک خود ضمیمه کرد( ۱۹ نفر را با 
تفنگ کشت و سپس خودکشی کرد. مقامات 
روسیه اعالم کرده اند در سال های اخیر ده ها 
نقشه حمله در مدارس را که نوجوانان عامل آن 

بوده اند، خنثی کرده اند.

گزارشگزارش

۲۷ کشته و مجروح در پی تیراندازی 
داخل دانشگاه شهر پرم روسیه

 تیراندازی 
به سبک آمریکایی 

در سرزمین 
تزارها!

سه شنبه 3۰ شهریور ۱4۰۰    ۱4 صفر ۱443   2۱ سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9628
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سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا علیه السالم در نظر دارد 
دس�تگاهها و تجهیزات مازاد بر نیاز خود مانند چیلر، کندانسینگ ، بویلر، دستگاه آبگرم، 

دیزل ژنراتور، هواساز، منبع دی اریتور، کندانس و بلودان را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
 ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا پایان وقت اداری روز ش�نبه م�ورخ 1400/07/03ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی 
اس�تعالم ها و مناقصات س�ازمان به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org )تلفن 31305243-051 ( نس�بت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

آگهی مزایده

سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا )ع(

خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با 
ارزیابی کیفی( شماره 400/313

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت دوم

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر 
اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت 

دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت کم تلفات )عمومی دو مرحله ای - توام 

با ارزیابی کیفی(
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1400/06/27 تا تاریخ 1400/07/03 بوده و تاریخ 
تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشبه 1400/07/18 می باشد تاریخ گشایش پاکات 
استعالم ارزیابی کیفی نیز همان روز ساعت 13:00 و بازگشایی پاکات الف و ب روز چهارشنبه 
نه  ما سا طریق  ز  ا را  د  اسنا نند  توا می  1400/07/21 ساعت 13:00 می باشد. مناقصه گران 
ریال  500.000 مبلغ  واریز  قبال  در   http://setadiran.ir دولت  لکترونیکی  ا رکات  تدا

 به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این 
شرکت، دریافت نمایند.

در  بدون نقص  و  کامل  اسناد بصورت  بارگذاری  گر  مناقصه  ذکر است مالک شناخت  به  الزم 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی )پاکات: الف( نیز مالک زمان 

تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
مبلغ  دولتی  تضمینات  نامه  آئین  برابر   : کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  *مبلغ 
2.808.200.000 ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا صورت 
وجه نقد, واریز به شماره شبا IR 800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( به نام 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت 

مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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   کاظم خلیلی دارینی
  رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری    شه��رداری سب��زوار 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار 
در نظر دارد نسبت به  واگذاری به اجاره سایت تفریحی 
وسازه های تبلیغاتی از طریق مزایده كتبی به افراد 
واجد شرایط اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا 

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند .

مدت مكان ردیف
اجاره

مبلغ اجاره سالیانه
)ریال(

مبلغ شركت در 
مزایده )ریال(

1240.000.00024.000.000 ماهتلویزیون شهری میدان حكیم1

7 عدد سازه تبلیغاتی بلوار 2
سربداران 

2021.000.00024.000.000 ماه

مكان سایت بادی پارك ارم 3
)ترامپولین(

2415.000.00020.000.000 ماه 

مبلغ سپرده شركت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی می باشد . ضمناً سازمان در رد یا قبول هر 
یك از پیشنهادها مختار است . آخرین مهلت شركت در مزایده و تحویل پاكت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
پایان وقت اداری روز شنبه1400/07/10 می باشد . مزایده رأس ساعت 14 ظهر روز  یكشنبه 1400/07/11 در محّل سازمان 

برگزار می گردد .

آگهی تجدید  مزایده
)نوبت دوم(
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 
اسالمی شهر  محترم  مورخ 1400/06/11شورای   870
شاندیز نسبت به اجرای تسطیح ، جدول گذاری و 

زیرسازی معبر 35 متری قرقی اقدام نماید
شرایط مناقصه :

1- متقاضیان بایستی حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و یا 
رتبه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت برنامه وبودجه 
ودارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه 

وانعقاد قرارداد باشند.
2- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 450.000.000 ریال 
می باشد و می بایستی طی فیش نقدی به شماره حساب 
0204880582008 نزد بانك ملی شعبه شاندیز بنام 
سپرده شهرداری شاندیزواریز  ویا اخذضمانتنامه بانكی 
در وجه شهرداری شاندیز صورت پذیرد. ضمانتنامه ها 
باید به مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و 

3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
سپرده   مبلغ  قرارداد  عقد  از  امتناع  صورت  3-در 
برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
تاریخ  از  ستاد  سامانه  طریق  از  اسناد  توزیع   .3

1400/6/24 لغایت1400/7/4 میباشد.
4. مهلت بارگذاری پیشنهادها  در سامانه ستاد تاپایان 

وقت اداری پنج شنبه مورخ1400/07/17 می باشد.
ستاد  سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  بازگشائی   .5
روز شنبه  مورخ 1400/07/18 ساعت 14/30در محل 

شهرداری صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 
مناقصه در سامانه ستاد درج شده است .

8.شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار 
است.

9.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به 
آدرس https:// setadiran.ir انجام می گردد.

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :
 34283003-051 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت دوم(


	1 new
	2 new new new new
	3
	4
	5
	6 new new
	7 new new
	8

