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نگاهی به جنگ تحميلی 
درگفت وگو با آیت هللا تحریری
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معرفی چند کتاب پرفروش 
دفاع مقدس

گنج تمام نشدنی

»جهاد مقدس« 
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»سید شیرمرد«  انحراف از معیار 
در طرح رتبه بندی معلمان
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سخنرانی  
 آیت اهلل خامنه ای 
در مجمع عمومی 
سازمان ملل 
در سال 1366

 تجلیل از شهدا تبیین مرام عاشوراست
  رئیس جمهور در آیین تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس:

 در حاشیه این برنامه ضمن افتتاح نمایشگاه »در لباس سربازی« از تندیس مرزداران رونمایی شد
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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 رضوی (، به مدت12 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار: 

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

5- شرایط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .

5-2- داشتن توانائی مالی، 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��ی 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 عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

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

رواقرواق2

آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم



پیام سرلشکر 
باقری خطاب 
به نظامیان 
آمریکایی!
رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح 
با صدور پیامی 
فرارسیدن هفته دفاع 
مقدس و روز جهانی 
صلح را گرامی داشت. 
سرلشکر محمد 
باقری در این پیام، 
خطاب به نظامیان 
آمریکایی تأکید 
کرد: اجازه ندهید 
حاکمان بی خرد دولت 
آمریکا و جنایتکاران 
تروریست و خون آشام 
نشسته در اتاق های 
فرماندهی ارتش 
این کشور، شما را 
پیاده نظام سحرشده 
سیاست های سلطه 
و جنگ افروزی خود 
قرار دهند.

خبر

انتصابات جدید

ــا آغــاز  سیاست  هــمــزمــان ب
هــفــتــاد و شــشــمــیــن مجمع 
عمومی ســازمــان ملل متحد، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان در حالی 
برای شرکت در این اجالس به 
نیویورک رفته که همزمان محمد اسالمی رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران نیز در وین مشغول بحث 
و تبادل نظر با مقامات آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی دربــاره پرونده هسته ای کشورمان است؛ 
تحوالتی که از هفته ای پرکار پیش روی دیپلماسی 
کشورمان حکایت دارد. هفتاد و ششمین مجمع 
عمومی سازمان ملل از ۲۳ شهریور آغــاز به کار 
کرده، اما اجالس سران از شامگاه گذشته آغاز و 
به مدت یک هفته ادامــه خواهد داشــت. انتظار 
می رود بیش از ۱۰۰ مقام ارشد جهان در گردهمایی 
امسال سازمان ملل شرکت کنند؛ شیوع کرونا در 
سال ۲۰۲۰ مقامات را مجبور کرد تا کل این مراسم 
را به صورت مجازی برگزار کنند. حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی، رئیس جمهوری در صبح 
روز اول اجالس به  صورت مجازی سخنرانی کرد 
و در ادامــه کار هیئت جمهوری اسالمی ایــران به 
سرپرستی دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور 

خارجه در نیویورک حضور خواهند داشت.

 برنامه امیرعبداللهیان در طول اقامت  ◾
در نیویورک

وزیر امور خارجه کشورمان اما در توییتی گزارشی 
ــرای حضور در  از برنامه هــای پیش روی خــود ب
هفتادوششمین نشست ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد ارائه و نوشته است: به مدت 
ــود. دیــدارهــای  چهار روز در نیویورک خــواهــم ب
جداگانه با دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، جوزپ بورل نماینده عالی سیاست 

خارجی اتحادیه اروپـــا  و دیــدارهــای دوجانبه با 
وزیران خارجه فرانسه و انگلیس در برنامه کاری ام 
قــرار دارد. حسین امیرعبداللهیان در بدو ورود 
به نیویورک هم گفته بود: امیدوارم با استفاده از 
فرصت پیش آمده بتوانیم در راستای سیاست 
خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند 
دولت در تنظیم و توسعه روابط خارجی با همه 
مناطق جهان و کشورهای هــدف گــذاری شده، 
مشورت ها و گفت وگوهایی را با همتایان داشته 
باشیم. امیرعبداللهیان تأکید کــرد: از جمله 
موضوعاتی که در دستور کــار اســت، با نگاه به 
همسایگان و با نگاه به اولویت آسیا و همچنین 
تمرکز بر سیاست خارجی متوازن و تعامل با همه 
کشورهای جهان، پیگیری دیپلماسی اقتصادی از 

جمله برنامه های گفت وگوها خواهد بود. به گفته 
سخنگوی وزارت خارجه، برای امیرعبداللهیان در 
طول اقامت در نیویورک، حدود ۴۵ دیدار با سران 
کشورها و سازمان های مختلف هماهنگ شده 
است. وزیر امور خارجه همچنین با همه وزیران 
۱+۴ دیدارهای دوجانبه و جداگانه خواهد داشت. 
سعید خطیب زاده در بــاره ایــن مالقات ها هم 
عنوان کرد: طبیعی است اگر ببینیم این مالقات ها 
می تواند در مسیر مذاکره سودمند و مفید باشد، 

تصمیم آن اتخاذ خواهد شد.  
بــه گفته مجید تخت روانــچــی نماینده دائــم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، امسال 
در حاشیه نشست مجمع عمومی، با حضور 
برخی رؤسا و وزرای امور خارجه بحث های منطقه 

ای نیز وقت خوبی را به خودش اختصاص خواهد 
داد. بحث افغانستان، یمن و موضوعات منطقه 
ای بحث های مهمی هستند که کشورها از این 
فرصت استفاده می کنند و در طــول ایــن چند 
روز به این موضوعات می پردازند. این در حالی 
است که وزیر خارجه فرانسه از احتمال برگزاری 
دیدار میان مقام های ایران و قدرت های جهانی در 
حاشیه نشست ساالنه سازمان ملل خبر داد. 
ژان ایو لودریان در یک کنفرانس خبری گفت 
این دیدار که شامل تمام طرفین توافق هسته ای 
ایران به غیر از آمریکا می شود، با هدف ایجاد یک 

حرکت مثبت برای ادامه مذاکرات است.

اسالمی: آمریکا فوری تحریم ها را لغو کند ◾
این تحوالت در حالی است که رایزنی های رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشورمان در وین همچنان 
ادامــه دارد. محمد اسالمی که روز دوشنبه در 
شصت و پنجمین کنفرانس عمومی آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی شرکت کرده و به تبیین 
سیاست کشورمان در این زمینه پرداخت روز 
گذشته نیز در مصاحبه با یک رسانه ژاپنی 
ــر تحریم هــای ضد  خــواســتــار لغو هرچه زودتـ

ایرانی از سوی آمریکا شد. وی همچنین روز 
گذشته در دیدار جداگانه خود با »الکسی 
لیخاچیوف« رئیس شرکت دولتی روس 
اتــم با بیان اینکه هیچ انحرافی در برنامه 
هسته ای نداریم و باید با رفتار حرفه ای و 
فنی و به دور از نفوذهای سیاسی، روابط ایران 
و آژانس مبتنی بر قوانین و مقررات تسهیل 
و تسریع شود، اظهار کرد: در سفری که در 
آینده به مسکو خواهیم داشت، در خصوص 
نحوه تعامل و سرعت بخشیدن در پیشرفت 
واحــدهــای جدید نــیــروگــاه بوشهر صحبت 

خواهیم کرد و هماهنگی الزم انجام می شود.

ادامه رایزنی »اسالمی« در وین همزمان با برنامه فشرده »امیرعبداللهیان« در نیویورک

روز پرکار دیپلماسی ایرانی

خبرخبر
روزروز

بررسی قراردادهای دقیقه نودی مدیریت شهری قبل ◾
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه 
علنی روز گذشته شورای شهر تهران درباره قراردادهای 
کالن لحظه آخری در شهرداری تهران، گفت: در ابتدای 
دوره دوم شورای شهر تهران هم با این موضوع مواجه 
شدیم که قراردادهای مختلفی را در روزهای پایانی دوره 
قبل به امضا رسانده بودند و درخواست کردیم که این 

قراردادها باردیگر بررسی شود.

آیا سرنوشت عین االسد در انتظار پایگاه  حریر است؟ ◾
خبرگزاری تسنیم در گزارشی بااشاره به سخنان سرلشکر 
محمد باقری که گفته بود: »یکی از محل های توطئه علیه 
ما پایگاه حریر آمریکایی هاست )در منطقه اقلیم کردستان 
عراق( که باید جمع شود، نوشت: حال باید منتظر ماند و 
دید که آیا سرنوشتی مانند عین االسد در انتظار پایگاه 
حریر است یا آنکه آمریکایی ها بدون آنکه دچار ضربه 

مغزی شدید شوند این پایگاه را ترک خواهند کرد.

استاد برجسته روابط بین الملل دار فانی را وداع گفت ◾
ابومحمد عسگرخانی استاد برجسته روابط بین الملل 
دانشگاه تهران و از منتقدان جدی توافق هسته  ای دولت 
حسن روحانی با ۱+۵ دار فانی را وداع گفت. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت 
عسگرخانی را تسلیت گفت  و تأکید کرد او در موضوع 
مذاکرات هسته ای نظراتی منحصر به فرد و نگاه ویژه بر 

مقوله امنیت ملی کشور داشت. 

سرلشکر صفوی: آمریکایی ها باید از سوریه فرار کنند ◾
ســردار سرلشکر پاسدار صفوی دستیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا در سخنانی با اشاره به برآوردهای 
خود، مبنی بر خروج آمریکا از افغانستان گفت:  از چند 
سال پیش گفتم آمریکایی ها نمی توانند در افغانستان 
بمانند و اکنون هم می دانیم  آمریکایی ها  نمی توانند 
در سوریه بمانند و باید فرار کنند. آمریکایی ها بدانند  
ملت های منطقه آن ها را از این منطقه بیرون خواهند کرد.

وزیر بهداشت از برداشته شدن 
ــی واکــســیــنــاســیــون  شــــرط ســن
ــرداخــت  در ســـراســـر کــشــور و پ
معوقات مدافعان سالمت خبر 
داد. به گــزارش تسنیم، »بهرام 
عین اللهی« در حاشیه جلسه کمیته کشوری 
علمی مقابله با کــرونــا، ضمن اعــالم ایــن خبر 
اظهار کرد: در مورد واکسیناسیون کرونا دیگر 
محدودیتی نداریم و از امروز تمام افراد باالی 
١٨ ســال می توانند بــه مــراکــز واکسیناسیون 
بــرای تزریق واکسن مراجعه کنند. وی دربــاره 

قرنطینه هوشمند اظهار کــرد: در ستاد کرونا 
مطرح شد که محدودیت ها کاهش پیدا کند و 
در دو هفته آینده برنامه جدیدی برای کاهش 
و لغو محدودیت  ها بــه ستاد ملی مقابله با 
کرونا خواهیم داد و محدودیت  هایی مانند 
منع تــردد شبانه و سفر کاهش پیدا کنند یا 
برداشته شوند؛ البته مهم ترین مسئله برای ما 

واکسیناسیون است.

 عین اللهی در ادامــه با بیان اینکه ۵۰ درصد 
جــامــعــه هـــدف واکــســیــنــه شـــده انـــد، تصریح 
کرد: در زمان حاضر به مرز تزریق ۴۵ میلیون 
دز واکسن رسیده  ایم و امــیــدواریــم در چند 
هفته آینده 7۰ درصــد جمعیت را واکسینه 
کنیم. در تمام نقاط دنیا ثابت شــده است 
ــرگ و مــیــر جلوگیری  واکــســیــنــاســیــون از مـ
می کند؛ البته رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

استفاده از ماسک و تهویه مناسب همچنان 
ــر بهداشت در انتها  باید رعــایــت شـــود.  وزی
از پــرداخــت معوقات کـــادر ســالمــت در خط 
مــقــدم مقابله بــا کــرونــا خبر داد و گــفــت: ما 
بودجه پرداخت معوقات کادر سالمتی که در 
زمینه مقابله با کرونا کار می کنند را با دستور 
رئیس جمهور و معاون اول دریافت کردیم. 
در ســفــر هــای اســتــانــی بــه ویـــژه پــرســتــاران به 
دلیل معوقات گالیه مند بودند و اعالم کردیم 
این معوقات به نیرو های میدانی نه ستادی 

پرداخت شود.

خبر

در  حاشيه

عشق به ملت 
ایران با حمایت 
از صدام!

به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس، یکی از 
کاربران فضای مجازی 
در توییتی نوشت: 
اسناد منتشرشده 
از سرویس اطالعات 
رژیم بعث عراق نشان 
می دهد خاندان شاه 
معدوم ایران در جریان 
جنگ تحمیلی علیه 
ایران، به انحای مختلف 
از رژیم بعث عراق و 
شخص صدام حسین 
حمایت کرده اند. وی 
افزوده است: ادعای 
عشق به ملت ایرانِ 
آن ها گوش فلک را کر 
می کند، اما در عمل 
از کسانی که به روی 
جوانان و فرزندان این 
ملت آتش گشودند 
حمایت کرده اند. این 
تاریخی است که باید با 
دقت نوشته و مستند 
شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9170000285     صاحب مغازه نوشت افزار در شیراز 
هستم.  در سال دو ماه فروش داریم  در دو سال کرونا 
ما هیچ سودی نداریم. لطفًا به داد این صنف برسید.

9910000616    چرا من با سابقه 15 سال کار در 

کمیته امداد امام خمینی)ره( هنوز قراردادی ام؟

9150000863     هیچ نقطه ای از جهان »از جمله 
کشور عزیزمان ایران« با نذر آب اداره نخواهد شد. 

به جای این کارها و دادن آدرس های عوضی و 
پنهان کردن آتش مشکالت کشور زیر خاکستری 

از تبلیغات بی فایده به داد کشور برسید.

9360000158    سرفاصله زمانی اتوبوس ها در 
مشهد از 5 دقیقه سال ها پیش به 15 دقیقه در 

بیشتر خطوط رسیده، این تأخیر سبب افزایش 
مسافربرهای شخصی شده به طوری که بیشتر 
خودروها در خیابان های اصلی به مسافرکشی 

اقدام می کنند! این مسئله به علت نبود نظارت 
باعث خطراتی برای مسافران این گونه وسایل 
نقلیه ناشناس می شود، شهردار جدید با خرید 
اتوبوس و اتوبوسرانی با ادغام بعضی خطوط 
بی مسافر، این مشکل چند ساله را برطرف کند.

تجلیل از شهدا 
 تبیین مرام عاشوراست

رئیس جمهور تجلیل از شهدا را تبیین راه و مرام 
عاشوراییان توصیف و خاطرنشان کــرد: درست 
است که باطل هر از گاهی جوالنی در عالم می دهد 
اما قرار حقیقی عالم حق و حقیقت است که در راه 
شهدا تبلور یافته است. رمز ماندگاری نام شهیدان 
و ایثارگران ما بــرای اخــالص در عمل آن هاست.  
رئیسی روز گذشته، در آیین تجلیل سراسری از 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران و پیشکسوتان 
دفــاع مقدس، اظهار کــرد: تجلیل از شهیدان و 
خانواده شهدا اقدامی در جهت مصون سازی نسل 
جوان است. در حاشیه این برنامه رئیس جمهور 
ضمن افتتاح نمایشگاه »در لباس سربازی« از 

تندیس مرزداران رونمایی کرد.

»جهاد مقدس« 
بیانات رهبر انقالب 
درباره دفاع مقدس

تازه ترین اثر انتشارات انقالب 
اســالمــی بــا عــنــوان »جهاد 
مقدس« که شامل بیانات 
حضرت آیت هللا العظمی 
خــامــنــه ای  در مـــورد دفــاع 
مقدس اســت، همزمان با 
ــاع مقدس  ــاز هفته دفـ آغـ
منتشر و در حاشیه افتتاح 
ــمــایــشــگــاه »در لــبــاس  ن
ــازی« تــوســط رئیس  ســرب

جمهور رونمایی شد. 
ــن و  ــری »دفــــاع مــقــدس« یــکــی از درخــشــان ت
مهم ترین بخش های تاریخ انقالب اسالمی و 
داستان حماسی پرشكوه مقاومت ملت بزرگ 
ــران اســت و آیـــت هللا العظمی خــامــنــه ای از  ایـ
نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی به عنوان 
نماینده  حضرت امام خمینی در شورای عالی 
دفاع در این جهاد عظیم نقش مؤثری داشتند 
و در همان روزهای اول جنگ، عازم جبهه های 
نبرد حق علیه باطل شدند و در بین رزمندگان 
حضور یافتند و چشم امین و بــازوی توانمند 
امام در جهاد مقدس ملت قهرمان ایران بودند. 
مسئولیت های توأمان معظم له در شورای عالی 
دفـــاع، امــامــت نــمــاز جمعه  تــهــران و ریاست 
کمیسیون دفاع مجلس شورای اسالمی در سال 
اول جنگ و سپس در مقام ریاست جمهوری و 
ریاست شورای عالی دفاع و ریاست شورای عالی 
پشتیبانی جنگ و تمشیت امور ارتش و سپاه، 
این امكان را به ایشان می داد كه نگاهی جامع 
نسبت به مسائل كشور و دفاع مقدس داشته 
باشند؛ بنابراین بیانات رهبر معظم انقالب در 
خصوص هشت ســال جنگ تحمیلی عــراق 
علیه ایــران حاوی نکات و محورهای مهمی در 
این خصوص است. رهبر معظم انقالب اسالمی 
پس از دوران دفاع مقدس تاکنون نیز همواره در 
بیانات متعدد، نسبت به اهمیت آن دوران و 
ضرورت تبیین و ترویج معارف و ارزش های این 

واقعه  عظیم تأکید فرموده اند.
برای تدوین كتاب »جهاد مقدس«، رهنمودها 
و تدابیر رهبر معظم انقالب و فرماندهی معظم 
کل قوا در خصوص ابعاد و موضوعات مختلف 
مرتبط با دفاع مقدس که طی سال های ۱۳۵9 
ــررســی و  ــا ۱۳99 بــیــان فـــرمـــوده انـــد، مـــورد ب ت
بهره برداری قرار گرفته و مطالب آن در ۱۰ فصل 

تدوین شده است.

  سرتیپ »اسماعیل احــمــدی مــقــدم« رئیس 
دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگاه عالی دفاع 
ملی و تحقیقات راهبردی شد. آیین تکریم و معارفه 
رؤسای قدیم و جدید دانشگاه و پژوهشگاه عالی 
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با حضور سرلشکر 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 

سالن همایش های این دانشگاه برگزار شد.
   وزیـــر تــعــاون، کــار و رفـــاه اجتماعی در حکمی 
»محمد اسکندری« را به عنوان سرپرست صندوق 

بازنشستگی کشوری منصوب کرد.
  در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، »علیرضا 
رضازاده« به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطــالع  رســانــی وزارت جهاد کــشــاورزی 

منصوب شد.
  محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، با صدور حکمی 
»میثم یاری« را به عنوان مشاور وزیر علوم در امور 

جوانان و نخبگان منصوب کرد.

خبـر
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حجت االسالم والمسلمین رئیسی شب گذشته در سخنانی که به 
صورت ویدئو کنفرانس در هفتاد و ششمین نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد پخش شد، تاکید کرد: پخش تصاویر 
تاریخ ساز هجوم مردم آمریکا به ساختمان کنگره و به پایین پرتاب 
شدن مردم افغان از هواپیمای آمریکایی، از کپیتال تا کابل یک پیام 
را به جهان مخابره کرد و آن اینکه، نظام سلطه آمریکا چه در داخل 
و چه در خارج بی اعتبار است. وی با بیان اینکه استقامت ملت ها 
قوی تر از قدرت ابرقدرت هاست و امروز پروژه تحمیل هویت غربی 
شکست خورده است،گفت: اشتباه آمریکا در چند دهه گذشته 
این بوده که به جای تغییر »روش زندگی« خود با جهان »روش 
جنگ« خود با جهان را تغییر می دهد. محورهای مهم سخنان 

رئیس جمهور به این شرح است:

امروز آمریکا از منطقه خارج نمی شود بلکه اخراج می شود ◾
آنچه امــروز در منطقه دیــده می شود بیانگر آن اســت که نه 
ــروژه تحمیل هویت  تنها سلطه گر و تفکر سلطه گری بلکه پ
غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی 
و بی ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است. امروز آمریکا از عراق 
و افغانستان خارج نمی شود بلکه اخراج می شود. با این حال، 
هزینه ایــن عــدم بهره مندی از عقالنیت را ملت های مظلوم 
یــه تــا یمن و افغانستان و از ســوی دیگر  از فلسطین و ســور

مالیات دهندگان آمریکایی می پردازند.

تحریم دارو در دوران کرونا، جنایت علیه بشریت است ◾
تحریم، به خصوص تحریم دارو  در دوران کرونا، جنایت علیه 
بشریت است. من به نیابت از ملت ایران و میلیون ها پناهنده ای 
که میهمان کشورم هستند ضمن محکوم کردن تداوم تحریم های 
غیرقانونی آمریکا به خصوص در اقالم بشر دوستانه، خواستار ثبت 
این جنایت سازمان یافته علیه بشریت، به عنوان نماد و واقعیت 
حقوق بشر آمریکایی هستم. جمهوری اسالمی ایــران در عین 
اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرف های معتبر 

بین المللی داشت، اما تحریم های دارویی مقابل ملت ایران قرار 
گرفت و لذا از همان ابتدا به فکر تأمین پایدار واکسن از طریق تولید 

داخلی قرار گرفتیم.

حاج قاسم و ابومهدی نبودند، داعش همسایه اروپا می شد ◾
سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه 
است. اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت های سوریه و 
عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابومهدی المهندس و سپهبد 
شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امــروز داعش همسایه 
مدیترانه ای اروپــا بود. البته، داعش آخرین موج از افراط گرایی 
نخواهد بــود. تالش جدید بــرای بلوک بندی های جنگ سردی 
یا منزوی کــردن کشورهای مستقل کمکی به امنیت انسان ها 
نمی کند. رفــتــار گزینشی راه حـــل معضل تــروریــســم نیست.  
تروریسم ریشه در بحران های مختلف از جمله بحران هویتی 
و اقتصادی دارد: تهی بــودن زندگی مــدرن از معنا و معنویت و 
همچنین گسترش فقر و تبعیض و ظلم، تروریست پرورند؛ رشد 
فزاینده تروریسم بومی در غــرب، شاهدی بر این واقعیت تلخ 
است. تلخ تر از آن، استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست 

خارجی است.

راه حل درگیری ها در منطقه ما رجوع به آرای  عمومی است ◾
 راه حل درگیری ها و نزاع ها در منطقه ما، بعد از توجه به خداوند 
متعال، فقط یک چیز است:  حاکم نمودن اراده ملت ها بر سرنوشت 
خویش از طریق مراجعه به آرای  عمومی آن ها. اما تحقق این مهم 
دو مقدمه اساسی دارد:  قطع تجاوزگری بیگانگان و توقف اشغال و 
همکاری صادقانه دولت ها برای مقابله با تروریسم. حضور نظامی 
آمریکا در سوریه و عراق مهم ترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده 
مردم است. اگر در افغانستان،  حکومتی فراگیر با مشارکت موثر تمام 
اقوام اداره کشور را در دست نگیرد امنیت به افغانستان باز نخواهد 
گشت. بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید 
سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند. رژیم اشغالگر 
قدس، سازمان دهنده بزرگ ترین تشکیالت تروریسم دولتی است که 
دستورکار آن، کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است. طرح 
معامله قرن نیز مانند سایر طرح های تحمیلی قبلی شکست خورد. 
راه حل یک چیز است: مراجعه به آرای همه فلسطینی ها اعم از 
مسلمان و مسیحی و یهودی در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر.

ما به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم ◾
امروز همه جهان از جمله خود آمریکایی ها اذعان دارند که پروژه 
مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام 
جلوه گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق 
بین المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با 
این حال،  سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما خواستار 
اجرای حقوق بین الملل هستیم. همه طرف ها باید به توافق هسته ای 
و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. مقاومت 
هوشمند و پویای جمهوری اسالمی، برآمده از عقالنیت راهبردی 
است. ما به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم. جمهوری 
اسالمی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران،  
به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان 
است. من به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان به خصوص 

کشورهای همسایه هستم و دست آن ها را به گرمی می فشارم.

وزیر بهداشت خبر داد

محدودیت سنی واکسیناسیون برداشته شد

سخنان ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

استقامت ملت ها قوی تر از قدرت ابرقدرت هاست



سهم ۲۰ برابری 
 دهک های باال

 از یارانه بنزین
مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی 

تهران در نشست 
هیئت نمایندگان 

اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه 

دهک های باال سهم 
۲۰ برابر ی از یارانه 

بنزین را به خود 
اختصاص داده اند 

افزود: مهم ترین 
اصل در کشور باید 
جلوگیری از تورم 

باشد.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

59.000.000نیمسکه34.950.000ربعسکه1.391.219بورس 261.066دالر)سنا(49.460.000مثقالطال 17.883دینارعراق)سنا(112.790.000سکه11.419.000طال۱۸عیار1.764اونسطال 71.087درهمامارات)سنا(

خبرخبر
خوبخوب

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 
فعالیت های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می کند 
و از آبان سال ۹۸ براساس آمار تاکنون تخلف در حوزه 
کارت به کارت ۶۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش 
ایرنا، »مــهــرداد محرمیان« در نشست خبری گفت: 
نخستین راهبرد ما نظارت هوشمند است و قماربازان 

و فعاالن در این بخش باید بدانند فعالیت های آن ها 
رصــد مــی شــود و چنانچه فعالیت آن هــا جزئی باشد 
پیامک هشدار دریــافــت می کنند و چنانچه به قمار 
اعتیاد داشته و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک های 
 اخــطــار دریــافــت می کنند. مــعــاون فــنــاوری هــای نوین 
بانک مرکزی تأکید کرد: براساس آخرین آمار افرادی که 

فعالیت مداومی در شبکه های شرط  بندی داشتند و 
پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس 
از دریافت پیامک و اطــاع از رصد آن هــا توسط بانک 
مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.محرمیان 
اظهار کرد: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی راهبرد 

دیگر بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است.

کاهش ۶۰ درصدی 
 تخلفات قماربازی
 در حوزه کارت به کارت

 قیمت  
 وب کم 

MX-FHDPC۱0۸0   
3تا5مگاپیکسل

۲۴۹,۰۰۰ تـومـان

-9۱0Pایفورتک   
3تا5مگاپیکسل

۸۵۰,۰۰۰ تـومـان

MX-FHDPC۱0۸0   
3تا5مگاپیکسل

۲۴۹,۰۰۰ تـومـان

SignalPCCamera   
۱تا2مگاپیکسل

۲۳۰,۰۰۰ تـومـان

RW۱30روتل   
3تا5مگاپیکسل

۶۱۶,۴۰۰ تـومـان

ZM۱0۸0PHD   
3تا5مگاپیکسل

۳۵۰,۰۰۰ تـومـان

اسماعیل غالمی   ابــتــدای 
ــی طــرح  ــررسـ هــفــتــه گــذشــتــه بـ
تسهیل صدور برخی مجوزهای 
کسب وکار در دستور کار مجلس 
قـــرار گــرفــت. کارشناسان حــوزه 
کسب وکار نیز از ابــتــدای هفته 
چشم انتظار بــودنــد تــا ببینند چــه زمــان نوبت به 
بررسی طــرح می رسد تا اینکه در روز چهارشنبه 
۲۴ شهریور نوبت به طــرح تسهیل صــدور برخی 
مجوزهای کسب وکار رسید. طرح تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کسب وکار از پاییز ۹۹ در کمیسیون 
ویــژه اقتصادی مطرح شده و در طول این مدت در 
دســت بــررســی کارشناسان و صاحبنظران حــوزه 
کسب وکار قــرار گرفته اســت. طبق این طرح از این 
 پس مجوزهای کسب وکارهای مختلف به دو گونه 
تأییدمحور و ثبت محور تقسیم می شوند؛ مجوزهای 
تأییدمحور مانند گذشته نیازمند گذراندن مراحل 
مختلف بــرای کسب مجوز خواهند بود اما از این 
 پس مجوزهایی که ثبت محور شناخته خواهند شد 
پس از اعام متقاضی ناظر به دریافت مجوز؛ صادر 

می شوند.
محسن دهنوی در صحن علنی از این طرح حمایت 
کرد و گفت: برای تأسیس یک مزرعۀ پرورش ماهی 
۱۳۰ مجوز احتیاج است و دو سال هم  زمان می برد. 
اگر امروز یک جوان بخواهد یک گــاوداری تأسیس 
کند، باید ۱۱۸ مجوز بگیرد. آن قــدر جوان ها را در 
راه پله ها می بریم تا از راه انداختن کسب وکار منصرف 
شوند. در دنیا صدور مجوز، آغاز کسب وکار است، 
نه مرحلۀ نهایی کسب وکار. سرمایه هست، جوان 
متخصص هست، نیاز هم هست، اما یک عده با 
مجوز و رانت دارند ثروتمند می شوند. طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کسب وکار می تواند ۵۰۰ هزار شغل 
ایجاد کند. فضای کسب وکار باید به  شکلی باشد 

که هر کسی که قابلیت ایجاد یک کسب وکار را 
دارد، بتواند اجازه اش را هم داشته باشد. تولید باید 
ارزش داشته باشد، نه مجوز. تأسیس یک سرویس 
بهداشتی بین راهی بیش از ۹ مــاه زمــان می برد.  
حمایت وزیر اقتصاد از این طرح نیز خود مزید علت 

و موجب تسریع تصویب طرح  شده است. 
با این  حال یکی از عرصه های کمتر مورد توجه قرار 
گرفته، مسئله خدمات حقوقی و انحصارزدایی از آن 
در ارائه مجوز است. موضوعی که سید شمس الدین 
حسینی نیز در حمایت از طــرح در جلسه علنی 
مجلس گفته بود: در سند تحول قوه قضائیه آمده 

است که برای ارتقای کیفیت خدمات باید رقابت را 
به این عرصه برگرداند و در این طرح نیز رقابت به 
حوزه های خدماتی مانند وکالت باز خواهد گشت.  
هر چند در جلسه علنی چهارشنبه کلیات طرح با 
کسب موافقت ۸۲ درصد از نمایندگان به تصویب 
رسید اما همچنان سنگرهای دیگری نیز باید فتح 
شـــود. در همین راســتــا علی ترکمنی، کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با روزنــامــه قــدس گفت: از 
اصلی ترین موانع ایفای نقش مــردم در اقتصاد، 
مجوزهایی است که به دست وپای کارآفرینان غل 
و زنجیر شــده اســـت. بــه  نحوی کــه یــک کارآفرین 

برای راه انــدازی یک کسب وکار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز 
مختلف، انواع استعام ها، موافقت اصولی و موارد 
متعدد مشابهی اخــذ کند. از ســوی دیگر فرایند 
گرفتن این مجوزها به  قدری طوالنی بوده و با اعمال 
سلیقه های گوناگون توأم می شود که یا کارآفرین از 
راه انـــدازی کسب وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر 

به سمت مفسده های اقتصادی کشیده می شود.

رتبهخجالتآورایراندرشاخصکسبوکار◾
وی با اشاره به رتبه ساالنه ایران در شاخص »سهولت 
کــســب وکــار« بانک جهانی گفت: بانک جهانی 
شاخص شروع کسب وکار را در ۱۹۰ کشور محاسبه 
می کند. این شاخص از ۱۰ زیرشاخص تشکیل  شده 
است که در این بین زیرشاخه هایی مانند »شروع 
کسب وکار«، »سهولت پرداخت مالیات«، »اخذ 

اعتبارات« و »تجارت فرامرزی« وجود دارد.
وی ادامه داد: ایران در ارزیابی سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۲۷ را 
در شاخص فوق کسب کرده است؛ اما در زیرشاخص 
»شروع کسب وکار« که عمدتاً مربوط به مجوزهای 
شروع کسب وکار است، رتبه خجالت آور ۱۷۸ را به 
خود اختصاص داده اســت. به  نحوی  که ایــران در 
زیرشاخص »شروع کسب وکار« از آخر رتبه سیزدهم 
را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص 
فوق از دیگر زیرشاخص ها حتی زیرشاخص های 
مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم تر 
است. در این راستا مجلس شــورای اسامی اقدام 
به طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب وکار کرد. 
این طرح در حال حاضر دو مسیر کلی را برای اصاح 
و بهبود محیط کسب وکار در نظر دارد؛ در مسیر 
اول، کسب وکار هایی که خطری برای ارکان مختلف 
محیط  زیست، منابع طبیعی، سامت و امنیت 
ندارند، ثبت محور شده و دیگر بی نیاز از طی کردن 
مسیر دشوار و زمانبر اخذ مجوز می شوند. مسیر 

دوم نیز از برخی از کسب وکارهای انحصاری مانند 
وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری 
که موجب بی ثمری بازار خدمات حقوقی شده، در 

دستور کار است.

اهمیترفعانحصاروکالت◾
ترکمنی با اشاره به اهمیت رفع انحصار از خدمات 
حقوقی به خصوص وکــالــت گفت: کمبود وکیل 
اثــرات سوء بسیاری بر محیط کسب وکار گذاشته 
اســت. در واقــع اصلی ترین عامل کم میلی فعاالن 
اقتصادی بــرای مراجعه به وکــا، گرانی خدمات و 
کم سوادی وکاست. هر دو این عوامل از کمبود وکیل 
نشأت می گیرد؛ چراکه وقتی به انــدازه کافی وکیل 
در دسترس نیست، وکــا پرونده های با دستمزد 
بیشتر را فقط قبول می کنند و برای عموم پرونده ها 
نمی توان با قیمت مناسب وکیل به  کــار گرفت؛ و 
ضمن اینکه به سبب کمبود وکیل و دریافتی باالی 
وکا از پرونده های مرسوم، انگیزه ای برای اخذ دانش 
وکالت در زمینه های تخصصی مانند گمرک، بیمه، 
مالیات، تجارت خارجه، قوانین ارزی، کشتیرانی 
و... وجود ندارد. ترکمنی سازوکار مجلس برای رفع 
انحصار از حرفه وکالت را ایــن  گونه توضیح داد: 
مبنای برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، سنجش 
صاحیت افراد است و این موضوع با تعیین ظرفیت 
برای آزمون وکالت در تناقض آشکار است. در سازوکار 
جدید مجلس، معیار قبولی در آزمــون وکالت بر 
اساس تراز کل محاسبه می شود. به طرزی که ابتدا 
میانگین نمره کل یک درصد برتر آزمــون محاسبه  
شده و هر متقاضی که ۷۰ درصد نمره فوق را بدست 
بیاورد، در آزمون پذیرفته می شود. این امر موجب 
می شود اعمال سلیقه گروه های خاص مثل کانون 
وکا در هر چه سخت تر کردن آزمون و به دنبال آن 

کاهش احتمال کسب نمره برتر، کمتر  شود.  

 قدس اولویت نمایندگان پس از
 طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار را  بررسی  می کند

انحصار خدمات حقوقی 
شکسته می شود؟

چهار شنبه 3۱ شهریور ۱4۰۰    ۱5 صفر ۱443   22 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9629
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شركت قند تربت حیدریه 

آگهی مناقصه
ش�ركت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی ، انواع بذور خارجی چغندر قند مورد نیازخود را خریداری نماید.
 كلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز پنجشنبه مورخ1400,07,01 با مراجعه 
www.torbatsugar.com به امور بازرگانی شركت یا از طریق سایت اینترنتی
متعلق به این ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیشنهادات كتبی خود 
را در پاكت دربسته تا پایان وقت اداری روز یك شنبه مورخ 1400,07,18 
به دبیرخانه اداری ش�ركت تحویل نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر 

به سایت شركت مراجعه فرمائید.
جلسه بازگشائی پاكتها درس�اعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400,07,19 

در محل شركت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید.
هر متقاضی می بایس�ت 5درصد مبلغ پیش�نهادی خود را به حساب شماره 
0209182357007 س�یبا بانك ملی بنام ش�ركت قند تربت حیدریه جهت 

ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
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"آب سرمایه زندگی است"

آگهی فراخوان تامین مالی )تجدید(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران در نظر دارد جهت تامین منابع مالی و اجرای پروژه های بشرح ذیل بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه شماره 69454 ت 50913 ه مورخ 
93/6/20 و  مجوز شماره 80668 مورخ 1400/2/26 و شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به روش یک مرحله ای از واجدین شرایط دعوت به عمل آورد که جهت دریافت اسناد تامین مالی از تاریخ 1400/06/31 لغایت 1400/07/10 تا ساعت 18 عصر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه 

نماید .

میزان تسهیالت صالحیت مورد نیازموضوع
)میلیارد ریال(

زمانبندی تامین 
مبلغ برآورد اجرامدت اجرامحل اجراتسهیالت

)میلیارد ریال(
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه عالوه بر 

ضمانتنامه بند5 فراخوان )میلیون ریال(
تامین مالی و اجرای بخشی از طرح شبکه آبیاری و زهکشی هراز با 

مشخصات اعالمی در اسناد مناقصه )تجدید(
پیمانکار دارای رتبه یک رشته آبیاری 

4،900و زهکشی ، تامین کننده مالی
به مدت دو سال در 

2،650 براساس 2 سالآملاقساط ماهانه
43،400فهرست بها پایه 1400

تامین مالی و خرید و تحویل لوله های فوالدی مورد نیاز بخشی از طرح 
آبرسانی به شهرهای بابل, بابلسر..... وشهرهای گروه الف با مشخصات 

اعالمی در اسناد مناقصه  )تجدید(

تامین کننده تجهیزات 
2،880و تامین کننده مالی

به مدت یک سال در 
اقساط ماهانه

شهرهای بابل, 
بابلسر..... وشهرهای 

گروه الف
2،880 براساس 1 سال

45،700فهرست بها پایه 1400

تامین مالی برای پیمانهای در حال اجرای سد هراز و راه جایگزین با 
---آمل4 قسط 6 ماهه7،500تامین کننده مالیمشخصات اعالمی در اسناد مناقصه  )تجدید(

نوبت اول

1-در صورتی که تامین کننده مالی پیمانکار اجرا باشد صورت وضعیت کارکرد وی به عنوان آورده تسهیالت مالی خواهد بود . 
2-نحوه  بازپرداخت  : اصل و فرع تس��هیالت دریافتی با دوره تنفس 6 ماهه بعد از پرداخت آخرین قس��ط تس��هیالت و طی مدت 4 س��ال در اقس��اط 3 ماهه بازپرداخت خواهد 

گردید.
3-تضمین بازپرداخت : اصل و سود تسهیالت مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد .

4-محاسبه سود دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن می باشد.
5-تامین کننده مالی می بایس��ت نرخ س��ود مورد انتظار خود را اعالم نموده و اس��نادی دال بر توانایی تامین مالی تعهد ش��ده مندرج در اس��ناد که مورد قبول دستگاه اجرایی 

باشد ارائه نماید.
تبصره : بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی با ارائه مجوز مذکور نیازی به ارائه مستندات توانایی مالی ندارند تامین کنندگان مالی ملزم به ارائه ضمانتنامه 
بانکی برابر یک درصد کل مبلغ تس��هیالت مورد نیاز مطابق پیوس��ت ش��ماره 2 آئین نامه مربوطه می باشند که در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد بنفع آب 

منطقه ای مازندران ضبط خواهد شد. این ضمانتنامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد. همچنین در پروژه های اجرایی سایر ضمانتنامه های مربوط به اجرای پروژه اخذ 
خواهد شد.

6-آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 18  عصر روز شنبه مورخ 1400/07/24 می باشد تنها پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه( 
عالوه بر فایل الکترونیکی، می بایست به صورت فیزیکی به دبیرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای مازندران به آدرس مازندران کیلومتر 3 جاده ساری- قایمشهر کد پستی 

98643-48148  )دفتر حراست ( تحویل گردد .
7-پاکتها ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان  در جلسه افتتاح پیشنهاد آزاد است .

8-انتخاب برنده مناقصه بر اساس ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه شماره 
69454 ت 50913 ه مورخ 93/6/20 و قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

9-مدت اعتبار پیشنهادات 180 روز است.

 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
موضوع  عملیات خاکی،آس��فالت و ابنیه فنی باند دوم محور دیهوک - راور باقی مانده 
قطعه 5 و 6 )محدوده کیلومتر 74 الی 104( هم زمان با ارزیابی کیفی را برگزار نماید، لذا 
پیمانکاران واجد شرایط از تاریخ  1400/06/28 ساعت 14 جهت دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
ضمنًا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و 

بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی  - اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی

تجدید آگهی فراخوان مناقصه )نوبت دوم( 
اداره كل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی
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 »زمین سوخته« ◾
 نخستین رمان جنگی

وقــتــی سخن از رمـــان هـــای دفــاع 
مقدس به میان می آید، نامی جز 
»زمین سوخته« اثر ماندگار احمد 
محمود، به عنوان نخستین رمان 
جنگی ایرانی به ذهن خطور نمی کند. این اثر که یکی از 
پرفروش ترین آثار حوزه دفاع مقدس در دهه ۶۰ تا ۷۰ به 
شمار می آید، داستان سه ماه نخست تجاوز رژیم بعث 

به خاک ایران و مقاومت جانانه مردم را روایت می کند.
این رمان حاصل تجربه زیسته احمد محمود از دوران 
جنگ است و او درباره چگونگی شکل گیری اثر گفته 
ــرادرم را در جنگ  اســت: »وقتی خبر کشته شــدن بـ
شنیدم، از تهران راه افتادم رفتم جنوب. رفتم سوسنگرد، 
رفتم هویزه. تمام این مناطق را رفتم. تقریباً نزدیک جبهه 
بودم. وقتی برگشتم، واقعاً دلم تلنبار شده بود. دیدم 
چه مصیبتی را تحمل می کنم. اما مردم چه آرام انــد. 
چون تا تهران موشک نخورد، جنگ را حس نکرد. دلم 
می خواست الاقل مردم مناطق دیگر هم بفهمند که 
چه اتفاقی افتاده است. همین فکر وادارم کرد که »زمین 
سوخته« را بنویسم«. »زمین سوخته« دارای داستانی 
ساده و خطی است که با ظرافت به رشته تحریر درآمده و 
با زاویه دید درونی و به شیوه راوی قهرمان پیش می رود.

این کتاب به دلیل آنکه توسط یک نویسنده متعلق 
به جریان روشنفکری به نگارش درآمــده بود سال ها 
نادیده گرفته شد، تا اینکه بعدها نویسندگانی چون 
احمد دهقان از آن یاد و جوایز ادبی خود را به این اثر 

تقدیم کردند.

 »سفر به گرای ۲۷۰ درجه« ◾
 اثری از مهم ترین نویسنده جنگ

احمد دهقان را به واقع می توان مهم ترین نویسنده 
جنگ ایران و عراق دانست. نویسنده ای که آثار بسیاری 
در این حوزه به رشته تحریر درآورده است. گواهی این 
ادعــا دو موضوع اســت؛ نخست اینکه او آثــار بسیار 
خوبی در این حوزه نوشته و دوم اینکه دهقان به جز 

مقوله جنگ به موضوع دیگری نپرداخته است.
یکی از آثار ماندگار او در این حوزه، »سفر به گرای ۲۷۰ 
درجــه« است؛ رمانی که به سبکی خاص و با روایتی 
عمیق از جنگ توانست مورد توجه قرار بگیرد و جوایز 
متعددی مانند جایزه بیست سال داستان نویسی، 
جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس 
و... را از آن خــود کرد.ویژگی مهم ایــن کتاب، روایــت 
مستندگونه نویسنده از مشاهدات خود در زمان جنگ 
اســت و دهقان تمام تــاش خــود را کــرده تا داستانی 
پرکشش بر اساس این مشاهدات خلق کند. این رمان، 
داستان سفر یک نوجوان به نام ناصر به عمق جبهه های 

جنگ تحمیلی را روایت می کند.

 »شطرنج با ماشین قیامت« ◾
 نگاهی فلسفی به دفاع مقدس

نگارش اثری داستانی درباره هشت سال دفاع مقدس 
وقتی از جانب نویسنده ای صورت گیرد که خود عضوی 
از خانواده خونگرم شهرهای جنوبی است، رنگ و لعاب 

دیگری پیدا می کند و حبیب احمدزاده یکی از همین 
نمونه هاست. احمدزاده که متولد آبادان است، درباره 
جنگ ایــران و عــراق دست به قلم برد و اثر ماندگاری 
چون »شطرنج با ماشین قیامت« را نوشت؛ رمانی که از 
منظری متفاوت به موضوع جنگ هشت ساله پرداخته 
است. این رمان، حوادث سه روز از محاصره آبادان به 
دست نیروهای عراقی را بازگو و به وقایع و رخدادهای 
جنگ می پردازد. قهرمان این رمان، دیده بان ۱۷ ساله ای 
است که به ناچار به جای دوست مجروحش، راننده 
ماشین حمل غذا می شود. او از این شغل ابا دارد و سعی 
می کند افراد کمتری از آن باخبر شوند. روایت متفاوت 
و نگاه فلسفی نویسنده به مقوله جنگ ایران و عراق و 
دالوری رزمندگان، ویژگی بارز این رمان به شمار می آید.

 »پل معلق« ◾
کشمکش درونی یک سرباز

در ادبیات دفــاع مقدس، نام چند نویسنده همواره 
می درخشد که از آن جمله می توان به محمدرضا بایرامی 
اشاره کرد؛ نویسنده ای که آثار متعددی را در قالب های 
متفاوت درباره دفاع مقدس به نگارش درآورده که یکی 

از شاخص ترینشان »پل معلق« است.
بایرامی در »پــل معلق« بخشی از داســتــان زندگی 
سربازی به نام نــادر صدیق را که عضو پدافند نیروی 
هوایی اســت، روایـــت می کند؛ ســربــازی که در نیمه 
خدمت، پدر، مادر و خواهرش را از دست می دهد و به 
دلیل آنکه خود را در مرگ آن ها مقصر می داند، به دنبال 
فرار از گذشته است و این چنین داستانش با جنگ 

گره می خورد. کشمکش درونی انسان و جدال با افکار 
درونی از ویژگی های بارز »پل معلق« است که نویسنده 
به خوبی توانسته از پس نگارش آن بربیاید و مخاطب را 
درگیر این جدال کند. بایرامی در این اثر، نگاهی بیرونی 
به شخصیت اصلی و ماجرایش دارد و با استفاده از 
عنصر غافل گیری توانسته جذابیت قابل قبولی برای 

مخاطب ایجاد کند. 

  »آواز نیمه شب« ◾
روایتی عینی از بمباران تهران

داوود غفارزادگان از نویسندگان صاحب نام ادبیات 
نــوجــوان پس از انقاب اسامی اســت، »آواز نیمه 
شب«، داستان نوجوانی است که سودای نویسندگی 
در سر دارد و در کش و قوس شب های حمله هوایی 
به تهران و در پناهگاه  سعی دارد با توصیف آنچه در 
پیرامون او در حال رخ دادن است، خود را در قامت یک 
نویسنده معرفی کند. بهره بردن نویسنده از توصیف ها 
و شخصیت پردازی هایی که برای مخاطب ملموس و 
عینی است از ویژگی های بارز این کتاب است که باید 

تعلیق و جذابیت را هم به آن اضافه کرد.

  »دا« ◾
 خاطرات شیرزن کُرد که پدر و برادرش را دفن کرد

»دا« در سال ۸۸ پرمخاطب ترین کتاب شد. واژه »دا« در 
زبان لری، لکی و کردی به معنی »مادر« است و حسینی 
که خود یکی از کردهای پهنه زرین آباد استان ایام است، 
با انتخاب این عنوان سعی کرده به موضوع مقاومت 

مادران ایرانی در طول جنگ ایران و عراق بپردازد. کتاب 
به زبان های انگلیسی، عربی، اردو، ترکی استانبولی و 
اسپانیولی ترجمه و در آمریکا،  لبنان، پاکستان، اسپانیا 
و آمریکای التین منتشر شده است. »پال اسپراکمن« 
مترجم کتاب به زبان انگلیسی معتقد است: با خواندن 
این کتاب به تفاوت های جنگ ایــران و عــراق با دیگر 
جنگ ها پی  بردم. جنگ ایــران، جنگ متعارف همراه 
با خشونت و تجاوز نیست بلکه این جنگ همان  طور 
که ایرانیان می گویند دفاع مقدس و سرشار از معنویت 
و ارزش است. این کتاب به بیش از ۱5۰ چاپ رسیده و 

جوایز متعددی را از آن خود کرده است. 

 »پایی که جا ماند« ◾
ماجرای اسارت دیده بان 

کتاب »پایی که جا ماند« نوشته آزاده جانباز سیدناصر 
حسینی پور اســت. این کتاب یک اثر بازداشتگاهی 
و یا همان ادبیات بدون مرز است که تاکنون به ۶ زبان 
زنده )انگلیسی، عربی عراقی و لبنانی، اسپانیولی، اردو، 
استانبولی و فرانسوی( ترجمه شده است. ناشر این 

کتاب هم سوره مهر است. 
سیدناصر در سن ۱۴ سالگی به جبهه مــی رود و ۱۶ 
سالگی، در حالی که دیده بان جزیره مجنون و نیروی 
گشتی و شناسایی واحد اطاعات و عملیات تیپ ۴۸ 
فتح از استان کهگیلویه و بویراحمد بود، در جزیره مجنون 
به اسارت عراقی ها درمی آید؛ این دیده بان باهوش زمانی 
که به اسارت بعثی های عراق درمی آید پای راستش قطع 
می شود و فقط به رگ و پوستی بند بوده  است.  نکته 

جالب درباره این کتاب اینکه پس از ۶ ماه به چاپ بیست 
و یکم رسید. رهبر انقاب اسامی ایران پس از مطالعه 
این کتاب در تقریظی بر این کتاب این گونه می نویسند: 
»تاکنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده ام که 
صحنه های اسارت مردان ما در چنگال نامردمان بعثی 
عراق را، آن چنان  که در این کتاب است به تصویر کشیده 
باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده ای 
اســت که از سویی صبر و پــایــداری و عظمت روحی 
جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و 
قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و 
کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می گذارد و او 

را مبهوت می کند...«.   

 »باغ کیانوش«  ◾
 تجاوز غریبه ها 

کتاب »باغ کیانوش« نوشته  »علی اصغر عزتی پاک«، 
ماجرای تجاوز غریبه ها و دشمن به آب و خاک و حریم 
شخصی قهرمانان داستان و واکنش آن ها در مقابل این 
تجاوز است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۸۹ به 
چاپ رسید و تاکنون ۳۷ هزار نسخه از این اثر روانه  بازار 
نشر شده است. خاصه  داستان رمان »باغ کیانوش« از 
این قرار است که کیانوش، مردی خسیس است که باغ 
بسیار بزرگی در یکی از روستاهای اطراف همدان دارد. 
روز عروسی پسر کیانوش، عباس و حمزه که مدت ها 
در انتظار چنین روزی هستند برای اینکه دلی از عزا 

دربیاورند به باغ کیانوش می روند.
در این میان ساالر دوست عباس و حمزه که از ماجرا 
خبر دارد، کیانوش را در جریان می گذارد. کیانوش برای 
تنبیه عباس و حمزه به آرامی وارد باغ می شود و آن ها را 
تنبیه می کند و در همین موقع هواپیمای عراقی که برای 
بمباران شهر همدان وارد کشور شده است در آسمان 
پدیدار می شود. هواپیما سقوط می کند و خلبان با چتر 
نجات، میان شاخه های درختی در باغ گیر می افتد، 

کیانوش برای نجات خلبان اقدام می کند... . 

 »قصه دلبری« ◾
 کتابی برای نوعروسان

کتاب »قصه دلبری« را محمدعلی جعفری نوشته 
است. جعفری پیش از این زندگی این شهید را به روایت 
همراهان و همرزمانش در »عمار حلب« نوشته و منتشر 
کرده بود. او این   بار از زاویــه ای جدید و البته با نگاهی 
نزدیک تر به زندگی این شهید مدافع حرم پرداخته 
است.خاطرات »قصه دلبری« از دوران دانشجویی 
همسر شهید در دانشگاه آغاز می شود و پس از آن با ذکر 
خاطراتی از آغاز زندگی مشترک با شهید محمدخانی، 
تولد فــرزنــدان و در نهایت شهادت شهید به اتمام 
می رسد. کتاب نثری شیرین و خواندنی دارد مانند 
بیشتر آثاری که روایت فتح در این قالب منتشر کرده 
است، با این تفاوت که این  بار حرف از شهیدی است که 
همانند ما در این شهر نفس کشیده و زندگی کرده است. 
از جمله ویژگی های »قصه دلبری«، داستان بی پیرایه آن 
است که براساس واقعیت چیده شده؛ بی آنکه نویسنده 
بخواهد از شخصیت اصلی این قصه یک ابرقهرمان یا 

یک اسطوره بسازد.

 پیام رهبر انقالب 
برای بزرگداشت 
یک شاعر
پنجاه و سومین 
مراسم »شب شاعر« 
ویژه شاعر کشور 
»محمدحسین 
انصاری نژاد« در کافه 
نخلستان سازمان 
هنری رسانه ای اوج 
برگزار شد.

رهبر انقالب پیامی 
را برای این مراسم 
ارسال کرده بودند 
که توسط غالمعلی 
حدادعادل خوانده 
شد.

بخشی از متن پیام 
رهبر انقالب به این 
شرح است:»آقای 
انصاری نژاد خوب 
شعر می گوید، بسیار 
خوب شعر می گوید و 
در آینده قابلیت بهتر 
شدن را دارد.«

معرفی چند کتاب پرفروش دفاع مقدس 

گنج تمام نشدنی

خبرخبر
روزروز

نخستین اثر برای نوجوانان با موضوع پیاده روی اربعینکاریکاتورهای دفاع مقدسی مرور می شود
خانه کاریکاتور ایــران به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و در نمایشگاهی مــجــازی، مـــروری بــر آثـــار کــارتــون و 

کاریکاتورهای آن دوران خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، دومین نمایشگاه مروری بر آثار کارتون 
و کاریکاتور دفاع مقدس به مناسبت چهل و یکمین 
ــاع مــقــدس و بــا هــدف پاسداشت  ســالــگــرد دوران دفـ

شجاعت و ایثارگری رزمندگان و غرورآفرینان هشت 
سال دفاع از مرزهای ایران اسامی برگزار می شود.

این نمایشگاه که تا تاریخ هفتم مهر ماه ادامه دارد، هر 
روز یک اثر را در صفحه اینستاگرام خانه کاریکاتور ایران 
به نشانی  iranian-cartoon-house@  به نمایش 

می گذارد. 

»به یادت چله نشینم« نوشته مهدی مطهری، نخستین 
اثر برای نوجوانان با موضوع پیاده روی اربعین است که 
با توصیفات معنوی و حال و هوای عرفانی ، نوجوانان را 
با فرهنگ عاشورایی و پیاده روی عبادی سیاسی اربعین 

آشنا می کند.
مطهری با تأکید بر اینکه »بــه یــادت چله نشینم« به 

یکی از ابعاد مغفول در پیاده روی اربعین می پردازد، در 
خصوص این اثر گفت: یکی از ابعاد مغفول، حضور 
نوجوانان بــود.  در پــیــاده روی اربعین می توان مباحث 
تربیتی را لحاظ کــرد، از این رو کتاب پس از پیاده روی 
اربعین در سال ۹۷ نوشته شد و تألیف آن سه ماه به 

طول انجامید.

  خدیجه زمانیان       جنگ تحمیلی 
سال هاست به پایان رسیده اما به قول مرتضی 

سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
در حوزه هنری، »جنگ یک سرباز زمانی 

تمام می شود که خاطرات خود را بنویسد و 

منتشرشان کند«. با توجه به این جمله،  به نظر 
می رسد که جنگ برای خیلی ها ادامه دارد و 

هنوز تمام نشده است. کتاب  شاید جزو نخستین 
ابزاری بود که پس از پایان دفاع مقدس به سرعت 

بال و پر گرفت. هر چند در سال های ابتدایی 

کمرنگ تر بود، اما به سرعت توانست شکل و 
ارزش مقاومت را به مخاطب در قالب مکتوب 

برساند.
در این گزارش تالش داریم از میان بیش از 15 هزار 
و 200 کتابی که با موضوع دفاع مقدس از سال 68 

تاکنون منتشر شده چند کتاب شاخص را استخراج 
و به مخاطب عرضه کنیم. این آثار بر اساس اقبال 

مخاطب و یا جریان سازی در ژانر دفاع مقدس انتخاب 
شده اند که البته این فهرست می توانست طوالنی تر 

هم باشد.  

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه 3۱ شهریور ۱4۰۰    ۱5 صفر ۱443   22 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9629

و هنر فرهنگ 

گزارش
ویژه هفته دفاع مقدس
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شهرداری بجنورد درنظر دارد اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک براساس طرح 
تفکیک درمبدا سطح محدوده شهر بجنورد را به شماره مزایده 5000005297000001 
برآورد اولیه 000 / 000/  600 / 3 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000 / 000 / 180 ریال برای 

مدت سه سال از طریق مزایده به متقاضیان واگذارنماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس���ناد از س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس :  www. Setadiran.ir اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی) دولت ستاد ( انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند.
1_  تاریخ انتشار مزایده در سامانه  2۴ شهریور1۴00 می باشد .

2_ مهلت زمان دریافت اس���ناد مزایده از س���امانه از س���اعت 7:15 صبح ،  تاریخ 2۴ ش���هریور 1۴00  
لغایت ساعت 1۴:15 تاریخ 31 شهریور 1۴00

3 _  مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 1۴:15  تاریخ 10 / 7/ 1۴00 
۴_ زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 17 تاریخ 12/ 7/ 1۴00

  اطالعات دستگاه مزایده گذار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن1۴_ 32222110 _ 058
شهرداری بجنورد

آگهی مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک - نوبت دوم

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

 آگهی فراخوان عمومی 
شناسایی پیمانکاران 

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین اولویت 
پیمان�کاران واج�د ش�رایط درخص�وص » تهیه دی�واره آتش اختصاص�ی برنامه 
کارب�ردی وب )WAF( بوم�ی « ، » تهی�ه تجهی�زات و اج�رای پروژه امن س�ازی 
رکهای ش�بکه رایانه ای آس�تان قدس رضوی « و » تهیه س�امانه مدیریت سطوح 
دسترس�ی ممتاز )PAM( بومی « اقدام نماید، لذا واجدین شرایط جهت مشاهده 
کام�ل مت�ن آگه�ی و ش�رایط ب�ه آدرس http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات 
مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه م�ورخ 1400/07/17 مدارک و 
مس�تندات مربوطه را به آدرس : مش�هد، چهارراه ش�هدا، سازمان مرکزی آستان 
قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی آستان قدس رضوی کد پستی 
9133743588 تحوی�ل نماین�د. در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره تلفن های 

32009105-051 یا 32001420-051 تماس حاصل نمایید.
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معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس

دعوت برای شرکت در مناقصه عمومی معاونت عمرانی فنی و 
عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی در 
نظر دارد مناقصه تهیه و اجرای تاسیس�ات الکتریکی و مکانیکی آش�پزخانه 
مرکزی آس�تان قدس رض�وی را از طریق مناقصه عموم�ی دو مرحله ای 
واگ�ذار نماید. لذا متقاضیان�ی که حداقل رتبه 3 تاسیس�ات و تجهیزات را  
دارا می باش�ند،  می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 
1400,07,06 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نش�انی مش�هد، 
چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی 

مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
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اص���ل س���ند و ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پژو 
تی���پ206TU3 مدل 1398 رنگ س���فید روغنی به 
ش���ماره موت���ور 165A0166386و ش���ماره شاس���ی 
NAAPO3EE7KJ750957 و شماره پالک 175 ی 
32 ایران 42 بنام اقای خلیل محدثی عبدل ابادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���واری تیبا مدل 1399 رنگ 
س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74 ای���ران 
484ل42 شماره موتور M۱۵ /۸۹۸۳۳۴۶ شماره 
شاسی NAS811100L5706840 به مالکیت فاطمه 
دیوارخش مفقود گردید و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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برگ سبز سواری 206 پالک 52 686 ط 56 مدل 1398 
 182A0054826 رنگ س���فیدروغن ش���ماره موتور
ش���ماره شاس���ی:  NAAP03EE6KJ318487  به 
مالکی���ت کدملی 0859825876س���اکن بش���رویه 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط اس���ت.                      
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برگ س���بز خودرو سواری پراید سایپا 141 مدل 1387 
رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره موت���ور 2475482 
ش���ماره  و   S1482287258094 شاس���ی  ش���ماره  و 
انتظامی 874 ق 39 ایران 12 به مالکیت علی اصغر 
اسماعیلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ه ب���رگ س���ند موتورس���یكلت هن���دا ب���ه 
ش���ماره پالك ٧٧٦-١٧٧٥١ و ش���ماره موتور 
شاس���ی ش���ماره  و   ٠١٢٥N٣N٠٢٢٨٠٢

N٣N١٢٥T٩٥٧٥٤٥٢ مفق���ود و از درج���ه 
اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند مالکیت و برگ س���بز خودرو  س���واری تیپ GLS النترا 
1800  رن���گ مش���کی متالی���ک م���دل 2015 به  ش���ماره موتور 
 KMHDH41EXFU251715 و شماره شاسی G4NBEU687601
به ش���ماره پالک74 ایران512ص82 مالکیت محمد سبحان 

منش  مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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در مسیر خدا 
حرکت کنید، 

شهید می شوید
دکتر چوبینه شاگرد 
دکتر میرعالی درباره 

زیست شهادت گونه 
او می گوید: زیاد 
از شهادت حرف 

می زد و می گفت: 
»آرزویم این است که 
شهید بشوم. شهید 
هم این طور نیست 

که فقط به جبهه 
بروی. برای خدا کار 
کنید، در مسیر خدا 
حرکت کنید، شهید 

می شوید«. 
روی در اتاق 

نوشته بود: مرکز 
فرماندهی.

نیم نگاهنیم نگاه

ــر الـــهـــام الـــهـــام دوســــت از  ــت دک
شـــاگـــردان دکــتــر سیدشیرمرد 
میرعالی متخصص رادیولوژی و 
فوق تخصص MRI درباره او می 
گوید:  از سال 1395 شاگرد استاد 
ــودم، کـــاس رسمی  ــ میرعالی ب
استاد رأس ساعت 8 صبح شروع می شد. همیشه 
کاس خود را با آیه ای از قرآن آغاز می کرد و در ادامه 
ترجمه آیــه را ذکــر می کرد. سعی داشــت آیه هایی 
را انتخاب کند که نسبت به حرفه ما بارمعنایی 
نزدیک تری داشته باشد یکی از آیه هایی که روی 
ِّفِين...وای بر کم  ْــلٌ لِلْمُطَف آن تأکید داشت آیه »وَي
فروشان)آیه 1 سوره مبارکه مطففین(« بود و می گفت 
سعی کنید در کــارتــان کم فروشی نکنید. هر نوع 
کاستی و سستی در کار انجام دهید، مصداق کم 

فروشی است.

می گفت شما مسئولیت اجتماعی دارید ◾
استاد میرعالی اعتقاد داشت که رزیدنت باید در کنار 
استادش بیمار ببیند و یاد بگیرد و وقتی درسش تمام 
شد برود و آنچه یاد گرفته است را پیاده کند. این گونه 
نبود که ما تنها کیس ها را ببینیم. حتماً همراه خودش 
می دیدیم و برای هر مورد توضیحات کاملی را ارائه 
می داد و پرسشی را بی پاسخ نمی گذاشت. اگر به هر 
دلیلی کم کاری می کردیم ناراحت می شد. حرفش 
این بود که شمایی که پشت این میزها نشستید 
یک مسئولیت اجتماعی دارید و باید به عنوان یک 
پزشک تمام تاشتان را بکنید که پزشک حاذقی 

باشید که بیمار با خیال راحت به شما مراجعه کند.

یک صندلی کنار خودش برای همراه بیمار گذاشت ◾
استاد همیشه با بیمارانش با مهربانی و گشاده رویی 
بــرخــورد مــی کــرد. گاهی پیش می آمد که بیمار به 

خاطر بیماری اش و فشار روحی روانی با عصبانیت 
و ناراحتی وارد اتاق استاد می شد، ولی وقتی با استاد 
و منش ایشان روبـــه رو می شد با لبخند و آرامــش 
خاطر از اتاق ایشان بیرون می رفت.یک روز یک بیمار 
به دلیل اینکه کمی معطل شده بود همراهانش با 
ناراحتی به پرسنل پرخاش می کردند و با همان حال 
وارد اتاق استاد شدند و گفتند ما همین االن جواب 
MRI را می خواهیم، همین االن. استاد هم بدون 

اینکه خم به ابرو بیاورد یک صندلی کنار خودش 
برای همراه بیمار گذاشت و تصاویر MRI را دانه به 
دانه به همراه بیمار نشان داد و علت تأخیر را برایشان 
توضیح داد و گفت ما باید چند تصویر را کنار هم 
بگذاریم و در نهایت بــرای مریض شما تشخیص 
بگذاریم. تشخیص درست بسیار اهمیت دارد چون 
به روند درمان کمک می کند و همراه بیمار به قدری 
قانع و توجیه شد که از استاد عذرخواهی کردد و گفت 

هرچقدر الزم است ما می مانیم تا جواب آماده شود.

کار فرهنگی ال به الی کارهای آموزشی ◾
استاد بسیار متدین بود اما متعصب نبود حتی با 
کسانی که از نظر اعتقادی با ایشان زاویــه داشتند 
بسیار خوش رفتار بود و همین سبب می شد افراد 
با اعتقادات مختلف و تفکرات متفاوت نیز جذب 
ــه الی کــارهــای  ایــشــان شــونــد.گــاهــی ایــشــان در الب
آمــوزشــی شــان کــارهــای فرهنگی جانبی نیز انجام 
می داد. یک روز را به خاطر دارم که استاد به هر کدام 
از ما یک چفیه داد که روی هر کدام از آن ها عکسی از 
شهدا بود و جهت تهیه یک فیلم کوتاه برای جشنواره 
فیلم عمار ایشان در حال تهیه و تدوین کلیپ بود که 
ما چفیه ها را دور گردن انداختیم و از کاس درس 
استاد فیلم برداری شد و در پایان کاس نیز عکس 

یادگاری گرفتیم و این برای ما تنوع جالبی بود. 
در والدت ائمه )ع( نیز استاد جهت یادآوری همیشه 
با خودشان شکات و شیرینی و... می آورد سر کاس 

و بین رزیدنت ها پخش می کرد.

بحث غیرعلمی ممنوع! ◾
در کاس استاد تابلویی نصب بود که روی آن نوشته 
بود »بحث غیرعلمی ممنوع« و تأکید داشــت که 
رزیدنت کارش آمــوزش دیدن است و باید آموزش 
ببیند. صحبت در مورد مسائل اجتماعی کشور را 
بحث غیر علمی نمی دانست، ولی برای بحث های 
اینچنینی حــد و مــرز قائل بــود و کاسش کاس 
اخاق نیز بود. ایشان بسیار مهربان بود و در کامش 
آرامش موج می زد، شوخی ها و گاهی صحبت های 
طنزگونه ایشان سبب می شد در کاس احساس 
خستگی نکنیم. وقتی از سختی های درس و دانشگاه 
حرف می زدیم همیشه با یــادآوری سختی هایی که 
ــود، برایمان صحبت  در مسیر پزشکی کشیده ب

می کرد و می گفت ناامید نشوید و حتی دغدغه این 
را هم داشت که نسبت به تحصیل و کارمان دلسرد 

نشویم.

دوست ندارم حقوقی که می گیرم از درد و رنج  ◾
آدم ها باشد

بابا پزشک مــردم بــود، هر جا نیازی بــود خــودش را 
می رساند. زمانی که داشت برای تخصص می خواند 
زلزله بم پیش آمد. درس هایش سخت بود و نباید 
وقت را از دست می داد، ولی برای مردم بم آرام و قرار 
نداشت. می گفت: »هر طور شده باید به کمکشان 
بروم«. مامان هم کلی پتو، تشک، ظرف و لباس تهیه 

کرد تا بابا ببرد. تیمی از پزشک ها را به شهر بم برد.
معلمی را دوست داشت. نمی خواست مطب بزند. 
می گفت: »دوست ندارم حقوقی که می گیرم از درد 
و رنج آدم ها باشد. می خواهم مثل حکیم های قدیم 
از پزشکی هزینه ای نگیرم«. برای همین تدریس هم 
می کرد. از وقتی وارد رشته پزشکی شد تا وقتی که 
زنده بود، در خانه مان را می زدند و مشاوره پزشکی 
می خواستند، به گوشی خودش می فرستادند. به ما 

بچه ها می دادند.

کالم آقا روی زمین نماند ◾
آدم بی تفاوتی نبود که بگوید خودم سر کار هستم 
و درآمدی دارم و کاری به کار جوان ها نداشته باشد. 
برخی از اطرافیان به او می گفتند اگر می خواهی به 
جوان ها کمک کنی، به آن ها پولی قرض بده و این قدر 
خودت را به دردســر ایجاد شغل نینداز. می گفت: 
»من هر چقدر هم بدون منت پولی قرض بدهم باز 
طرف احساس دین می کند و معذب است. اما اگر 
شغلی داشته باشد، کارش را می کند و حقوقش را 
می گیرد، عزت نفسش هم حفظ می شود. کام آقا در 

بحث رونق تولید هم روی زمین نمی ماند«.

نگاهی به زندگی جهادی مرحوم دکتر میرعالی

 شهیدانه زیستن 
به سبک»سید شیرمرد«

در کالس استاد تابلویی نصب بود که روی آن نوشته بود »بحث غیرعلمی ممنوع« 
و تأکید داشت که رزیدنت کارش آموزش دیدن است و باید آموزش ببیند. صحبت 
در مورد مســائل اجتماعی کشــور را بحث غیر علمی نمی دانســت، ولی برای 

بحث های اینچنینی حد و مرز قائل بود و کالسش کالس اخالق نیز بود.
گزيدهگزيده
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ویژه هفته 5
دفاع مقدس

خانه اش هم مطب بود و هم مقر فرهنگی
ــردم بـــود و هــر جــا الزم مــی شــد خــــودش را  پــزشــک مــ
می رساند. در زلزله بم مسئول تیم اعزامی از خوزستان 
می شود. پس از گرفتن فوق تخصص، برای طرحش یک 
سال به منطقه محروم سوسنگرد مــی رود. سال بعد 
هم به بیمارستان امام علی اندیمشک می آید. باز هم 
منطقه محروم. در این شرایط فلسفه و منطق و درس های 

حوزوی را هم می خواند. مثاً درس های معرفت نفس 
آیت هللا جوادی آملی را هنگام مسواک زدن، صبحانه 
خــوردن و بیرون رفتن گوش می دهد. پس از گذراندن 
دوره تخصص، کارش را در بیمارستان گنجویان شروع 
می کند و مدتی بعد در ســال 9۴ عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز می شود. برای فوق تخصص 

جــزو دو نفر برتر کشور مــی شــود و همزمان بــا کــار در 
بیمارستان و تدریس، فوق تخصصش را در دانشگاه 
بیمارستان حضرت رسول تهران می گیرد. از شنبه تا 
چهارشنه در اهــواز اســت و آخــر هفته در اندیمشک 
مشغول کــارهــای جهادی و کارآفرینی. خــانــه اش هم 
مطب بود برای بیمارهای بی بضاعت و هم مقر فرهنگی 

بود برای مؤسسات و گروه های فرهنگی. در زمان کرونا 
هم شــمــاره اش را در کل کشور پخش کــرد تا هر کس 
سی تی اسکن دارد برایش بفرستد تا بدون فوت وقت 
برایشان گزارش کند. در زلزله کرمانشاه، سیل خوزستان 
و لرستان جهادگری فعال بــود و مستقیم به مناطق 

می رفت و کمک می کرد.

سیدشیرمرد میرعالی

پزشک و جهادگر

  برای تهیه آرد با خاله اش از خانه خارج می شود و 
وقتی برمی گردد می بیند خانه به تلی از خاک بدل شده 

است. دو تن از برادرانش به اسم جهانگیر و جوانمرد 
و همچنین پسرهمسایه شان در همان لحظه اول 

حمله هواپیمای عراقی به شهادت می رسند و پدرش 

نیز به شدت مجروح می شود. پدر را نیز یازده سال 
بعد به واسطه جراحات بمباران آن روز اندیمشک از 
دست می دهد. سیدشیرمرد روزها درس می خواند 

و به بچه هایی که جبهه می روند و سنشان از خودش 
بیشتر بوده درس می دهد و شب ها در مسجد امام 

حسین)ع( و بسیج محله نگهبانی می دهد. سال ۶۶ به 
جبهه می رود و بعد از آن همچنان در بسیج فعال است. 

بعد از اینکه دیپلم علوم تجربی می گیرد، استخدام 
شرکت ملی حفاری می شود اما به دلیل عالقه تحصیل 

درس می خواند و کنکور می دهد. روند علمی اش را 

پی می گیرد تا همه او را امروز دکتر سید شیرمرد 
  MRI میرعالی، متخصص رادیولوژی و فوق تخصص

بشناسند. عروج شهادت گونه او در اوایل اردیبهشت 
ماه امسال بهانه ای شد تا بر زندگی سراسر جهادی او 

به مناسبت هفته دفاع مقدس نگاهی داشته باشیم. 

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
عملكرد

شماره  
منبع نوع برگوتاريخ برگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

13945237سعيد نجفى17417000/005
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ194/556/250مشاغلتشخيص1400/03/31

محمدحسن 27419000/290
13945230سياح

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ283/572/500مشاغلتشخيص1400/03/31

افشين 3744664/001
13945330اقاحسينى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ71/564/000مشاغلتشخيص1400/03/31

حسن 47417000/014
13945064نيشابورى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ276/050/000مشاغلتشخيص1400/03/31

حسن صفرى 57417000/026
13945055رضوانى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ37/259/950مشاغلتشخيص1400/03/31

13945090جواد زارعى67419000/941
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ33/941/250مشاغلتشخيص1400/03/31

13945096على نورى77419000/990
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ31/678/500مشاغلتشخيص1400/03/31

13945315قادرى87417000/020
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ25/342/800مشاغلتشخيص1400/03/31

13945314مجيد طبسى97419000/692
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ36/882/820مشاغلتشخيص1400/03/31

13945316جواد صادقى107419000/499
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ125/600/000مشاغلتشخيص1400/03/31

13945332مهدى عباسى117419001/171
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ151/704/000مشاغلتشخيص1400/03/31

13945311هادى صادقى127419001/144
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ29/415/750مشاغلتشخيص1400/03/31

5307 1394رسول كارى131417000/016
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ439/037/500مشاغلتشخيص1400/03/31

رشيد خان 147417000/002
13945306يوسف زهى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ49/026/250مشاغلتشخيص1400/03/31

مصطفى قلى 157419001/138
13945310زاده

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ33/941/250مشاغلتشخيص1400/03/31

محمد محمدى 167417000/033
13945288فر

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ22/627/500مشاغلتشخيص1400/03/31

13945159محمد برقى177417000/017
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ85/440/000مشاغلتشخيص1400/03/31

13945156حميد محمودى187419000/984
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ56/568/750مشاغلتشخيص1400/03/31

13945286سعيد بياتى197419001/158
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ30/170/000مشاغلتشخيص1400/03/31

قشنگ 207417000/057
13945284عمرانى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ27/153/000مشاغلتشخيص1400/03/31

13945278محمد سجادى217417000/034
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ52/797/500مشاغلتشخيص1400/03/31

غالمرضا 227439000/001
13945026ايزدى بربرى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ25/342/800مشاغلتشخيص1400/03/31

غالمعلى 237419000/950
13945015صنعتى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ170/780/000مشاغلتشخيص1400/03/31

محمد حسين 247433415/085
13945085بخشى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ21/119/000مشاغلتشخيص1400/03/31

رسول 257417000/013
13944486نوقندى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ58/077/250مشاغلتشخيص1400/03/29

محمد حسينى 267417000/015
139429804 باقرى(رئوف)

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ18/102/000مشاغلتشخيص99/12/26

139429801عل محقق27744661/020
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ95/480/000مشاغلتشخيص99/12/26

محسن 287417000/025
13944558عليشاهى

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ72/408/000مشاغلتشخيص1400/03/30

13944549محمد نمايى297417000/023
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ48/875/400مشاغلتشخيص1400/03/30

13944545موسوى307417000/020
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ35/298/900مشاغلتشخيص1400/03/30

13944543رضا كوشكى317417000/027
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ29/566/600مشاغلتشخيص1400/03/30

13944541حميد گلمكانى327417000/030
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ131/624/000مشاغلتشخيص1400/03/30

محمدرضا 337417000/028
13944536همانزاد

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ31/678/500مشاغلتشخيص1400/03/30

139429806عزيز طغرلى347419001/140
نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ 50/685/600مشاغلتشخيص             99/12/26

مرتضى 357419001/137
13945309مراديان

نبش ميرزا كوچك خان 24تا 30 روز پس از تاريخ چاپ45/255/000مشاغلتشخيص1400/03/31

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

139462301امير كارگر نژاد 367419000/596
ساعت 10:00صبح174/800/000مشاغلدعوت به هيئت1400/06/20

1400/07/27 
سه راه پاسداران اداره  كل 
امورمالياتى خراسان رضوى 

139562301امير كارگر نژاد377419000/596
ساعت 10:00صبح74/925/000مشاغل دعوت به هيئت1400/06/20

1400/07/27 
سه راه پاسداران اداره  كل 
امورمالياتى خراسان رضوى

مهدى صبورى 387417000/007
13944547 صيداباد

تا 30 روز پس از 27/153/000مشاغلتشخيص1400/03/30
نبش ميرزا كوچك خان 24تاريخ چاپ

13944427پيرمردان397429000/231
تا 30 روز پس از 205/840/000مشاغلتشخيص1400/03/29

نبش ميرزا كوچك خان 24تاريخ چاپ

1398100000099473234على اكبر سيستانى40348
ارزش تشخيص1400/04/15

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ3,600,000افزوده  1

1398100000099473233على اكبر سيستانى41348
ارزش تشخيص1400/04/15

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ3,600,000افزوده  2

1398100000099473236على اكبر سيستانى42348
ارزش تشخيص1400/04/15

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ3,600,000افزوده  3

1398100000099473238على اكبر سيستانى43348
ارزشتشخيص1400/04/15

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ5,400,000 افزوده 4

حميد صادقى 44393
13961000000085404030شاهرخت

ارزش تشخيص1399/09/05
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ7,200,000افزوده  1

45854
گازرسانى و 

تاسيساتى آتش 
افروز

1398100000100696455
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ چاپ42,192,000عملكردتشخيص1400/05/13

زهرا حيدرى 461744/5
1398100000085136308داغيان

ارزش تشخيص1399/09/01
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ32,810,382افزوده  3

زهرا حيدرى 471744/5
1398100000085136316داغيان

ارزش تشخيص1399/09/01
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ40,481,884افزوده  2

زهرا حيدرى 481744/5
1396100000085136313داغيان

ارزش تشخيص1399/09/01
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ34,007,815افزوده  1

زهرا حيدرى 491744/5
1396100000085136311داغيان

ارزش تشخيص1399/09/01
اداره امور ماليا تى كاشمر20روز از تاريخ چاپ51,893,415افزوده  4

زهرا حيدرى 501744/5
1396100000085136309داغيان

ارزشتشخيص1399/09/01
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ43,630,771 افزوده 3

على اكبر اخالقى 512/023
13981100000099947787طاهرى

ارزش تشخيص1400/04/27
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ87,660,000افزوده  1

على اكبر اخالقى 522/023
13981100000099947789طاهرى

ارزش تشخيص1400/04/27
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ82,710,000افزوده  2

على اكبر اخالقى 532/023
13981100000099947790طاهرى

ارزش تشخيص1400/04/27
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ84,150,000افزوده  3

على اكبر اخالقى 542/023
13981100000099947791طاهرى

ارزش تشخيص1400/04/27
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ92,970,000افزوده  4

1397100000077290302هادى صادقى552111/002
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ9,000,000افزوده  1

1397100000077290271هادى صادقى562111/002
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ18,000,000افزوده  2

1396100000077293567على بشارتى57853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ25,650,000افزوده  4

1396100000077293583على بشارتى58853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ9,000,000افزوده  3

1397100000077293612على بشارتى59853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ18,000,000افزوده  4

1397100000077293603على بشارتى60853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ9,000,000افزوده  3

1397100000077293573على بشارتى61853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ22,500,000افزوده  2

1397100000077293592على بشارتى62853
ارزش تشخيص1399/05/28

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ13,500,000افزوده 1

راه و ساختمان 631727
1396100000086310667پارسيان دژ بارثاوا

ارزش راى هيات1399/10/04
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ282,500,000افزوده  1

641727
راه و ساختمان 

1396100000086310670پارسيان دژ بارثاوا
ارزش راى هيات1399/10/04

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ205,250,000افزوده  2

651727
راه و ساختمان 

1396100000086310680پارسيان دژ بارثاوا
ارزش راى هيات1399/10/04

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ105,000,000افزوده  3

661727
راه و ساختمان 

1396100000086310686پارسيان دژ بارثاوا
ارزش راى هيات1399/10/04

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ208,000,000افزوده 4

671061
حمل و نقل مسافرى 
درون شهرى شهاب 

سير كاشمر
13981000001006685353

1400/05/13
عملكرد تشخيص

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ چاپ13985,100,000

681061
فنى مهندسى 
خدماتى كيهان 

گستر شرق
1396100000076488652

1399/05/21
راى هيات حل 
اختالف مالياتى

ارزش 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ41,682,750افزوده  2

691061
فنى مهندسى 
خدماتى كيهان 

گستر شرق
1396100000076488656

1399/05/21
راى هيات حل 
اختالف مالياتى

ارزش 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ114,007,500افزوده  3

701061
فنى مهندسى 
خدماتى كيهان 

گستر شرق
1396100000076488654

1399/05/21
راى هيات حل 
اختالف مالياتى

ارزش 
اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ43,818,750افزوده 4

1396100000076475359قاسم بختيارى فر71758
ارزش تشخيص1399/05/20

اداره امور مالياتى كاشمر20روز از تاريخ چاپ9,000,000افزوده  2

ف
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خبرهای خوب 
واکسن برکت در 
راه است
مدیر پروژه تولید 
واکسن کوو ایران 
برکت گفت: مجموع 
واکسن  ایرانی 
کرونای تحویل داده 
شده از سوی ستاد 
اجرایی فرمان امام 
به وزارت بهداشت به 
۶ میلیون ُدز رسید.
به گزارش ایسنا، 
حسن جلیلی افزود: 
خطوط یک و دو 
کارخانه شفافارمد 
هم اکنون درحال 
تولید واکسن کرونا 
هستند و به زودی 
خبرهای بسیار 
خوبی برای مردم در 
زمینه واکسن برکت 
و دستاورد بزرگ 
دانشمندان ایرانی 
خواهیم داشت.

ددستچينستچين

برداشت آزاد

هزینه روزانه 
۴۰ میلیون 
تومانی برای 
 درمان 
قارچ سیاه

خبرگزاری میزان در 
گزارشی به نقل از یک 
بیمار که تمام شهر را 
برای تأمین داروی قارچ 
سیاه پدرش زیرو رو 
کرده است، می نویسد: 
بیمارستان خودش دارو 
ندارد و گفته باید هر روز 
هفت داروی مخصوص 
بگیرم. چاره ای جز 
تهیه دارو از بازار آزاد 
نداشتم. قیمت این 
دارو اگر در بیمارستان 
موجود بود با دفترچه 
 حدود ۸۰۰ هزارتومان
 می شد اما در حال 
حاضر برای هفت 
عدد آن که باید روزانه 
تزریق شود ۴۰ میلیون 
تومان هزینه کردم. 
مگر نمی گفتند 
بیمارستان های دولتی 
تمام داروهای کرونایی 
را تأمین می کنند، پس 
چرا باید به دنبال دالل 
دارو بگردیم؟

منیره  رضایی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
 

مطالعات آموزش و پرورش

طرح رتبه بندی اگر با همان شکل ابتدایی و 
فرم اصیلش اجرا می شد آن وقت شامل همه 

معلمان نمی شد، یعنی همه در یک بازه زمانی 
مورد ارزشیابی قرار می گرفتند و از میان همه 

معلمان کشور شاید 1۰۰ هزار نفر رتبه باالیی 

می آوردند و در این صورت اجرای این طرح بار 
مالی زیادی برای دولت نداشت که نتواند آن را 

اجرا کند. 
گره رتبه بندی زمانی باز می شود که این قطار را 
به سر ریلش بازگردانند. االن رتبه بندی ابزاری 

برای افزایش حقوق معلمان شده در حالی که 
اصالت و هدف رتبه بندی این نیست. یعنی 

رتبه بندی ذیل بحث کلی ارزشیابی عملکرد 
معلم قرار می گیرد و این جدا کردن دوغ از 

دوشاب است.

WWW.QUDSONLINE.IR

 حتی یک ریال برای قانون هوای پاک ندادند! ◾
بــه گـــزارش ایــلــنــا، سمیه رفــیــعــی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اسالمی گفت: سازمان برنامه و بودجه در 
قانون هــوای پاک ۱۱ تکلیف داشــت که مشخص شد 
عملکرد این دستگاه صفر بوده، یعنی حتی یک ریال 
برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه 

اعتبار اختصاص نیافته است!

سندی که ابالغ نمی شد! ◾
ــزارش خـــبـــرگـــزاری صـــدا و سیما؛  ــ بـــه گـ
زهــرا آیت اللهی، عضو شــورای فرهنگی 
اجتماعی زنــان در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: سند ملی کــودک و نوجوان در سال 
97 پس از اصالحات فــراوان در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی تصویب شد، اما متأسفانه رئیس جمهور 

وقت این سند را ابالغ نمی کرد.

خسارات جبران نا پذیر بر پیکره بی جان گردشگری ◾
ــیــس هــیــئــت مـــدیـــره جامعه  پـــورفـــرج، رئ
ــران بـــه تسنیم  ــ ــردان ایـ ــ ــور گ ــ تخصصی ت
گفت: در دو  سال گذشته، دولت دوازدهم 
ــورت مشخص وزارت بــهــداشــت خــســارات  ــه صــ و ب
جبران نا پذیری بر پیکره بی جان گردشگری وارد کردند که 
به عنوان بد ترین نمونه می توان به صادر نشدن ویزا برای 
گردشگران خارجی و بستن مرزها به روی آنان اشاره کرد!

مردم از سازمان ثبت احوال ناراضی اند ◾
سید حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
به خانه ملت گفت: وظیفه سازمان ثبت 
احوال ثبت اطالعات افراد، صدور شناسنامه و کارت 
ملی است ولی نمی تواند به وظیفه اصلی خود عمل 
کــنــد.مــردم از ســازمــان ثبت احـــوال نــاراضــی انــد چون 

زیرساخت های الزم را برای صدور کارت ملی ندارد. 

جامعه

محمود مصدق   رتبه بندی 
معلمان یکی از مطالبات جدی 
۱۰ سال اخیر فرهنگیان کشور 
اســـت. طــرحــی کــه بــا اهــدافــی 
هــمــچــون کیفیت بخشی به 
فرایند تعلیم و تربیت، اعتالی 
منزلت اجتماعی معلمان و... کلید خورد؛ اما اجرای 
آن به دلیل آنچه دولت بار مالی می خواند به خوبی 

پیش نرفت و اعتراضات فرهنگیان را رقم زد.
کارشناسان و دست اندرکاران طرح رتبه بندی 
معلمان در گفت وگو با قدس از انحرافی گفته اند 
که از فرایند زایش آن تاکنون شکل گرفته است. 

طرح را خراب کردید ◾
منیره رضایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
ــتــدای  ــرورش کـــه از اب ــ ــوزش و پـ ــ مــطــالــعــات آمـ
شکل گیری طرح رتبه بندی معلمان با آن همراه 
بوده است، در پاسخ به قدس می گوید: رویکرد 
طــرح نظام رتبه بندی، توسعه حــرفــه ای و رفع 
نیازهای حرفه ای معلم است و در کنار آن موضوع 
پاداش تالش اضافی معلم برای بهسازی حرفه ای 
وی مطرح می شود. یعنی هدف ما فقط مادی 
نبود؛ بلکه قرار بود یک معلم مثالً در تألیف کتاب 
شرکت کند، مــدرس و یا مربی ضمن خدمت 

شود و... .
وی بــا اشـــاره بــه اینکه رتــبــه بــنــدی ذیــل بحث 
ارزشیابی عملکرد معلم قرار می گیرد، می افزاید: 
برای این منظور باید به صورت ساالنه و ادواری 
ارزشیابی صــورت گیرد تا بر اســاس نتایج آن 
در وهله نخست، کاستی های حرفه ای معلم 
مشخص شــود تا از طریق آمــوزش هــای ضمن 
خدمت جبران شود و کار به ترمیم برنامه تربیت 
معلم بکشد و در وهله بعد رتبه عملکردش 
مبنای پــاداش و نظام پرداخت و تأمین جبران 
خدماتش می شود. این طور دوغ و دوشاب از هم 

جدا می شوند. 
رضایی با اشــاره به اینکه نباید طرح رتبه بندی 
معلمان را بــه مثابه صــنــدوق کمک مــالــی به 
معلمان تلقی کــرد، از انحراف طرح رتبه بندی 
معلمان خبر می دهد و می گوید: ایــن طــرح را 
از ریل و کانال اصلی اش خــارج کردند. در یک 
بــرهــه ای مجلس می گفت زودتـــر الیحه نظام 
ــال کنید و از سوی  رتبه بندی را تــدویــن و ارسـ
دیگر سازمان برنامه و بودجه هم می خواست 
با اختصاص 3 هزارمیلیارد تومان به آموزش و 
پرورش چند درصد به حقوق همه معلمان اضافه 
کند اما برای این کار یک شرط داشت و آن پیاده 
کــردن رتبه بندی معلمان بــود. یعنی می گفت 
رتبه بندی را پیاده کنید تا حقوق معلمان اضافه 
شود.در حالی که این درخواست سازمان برنامه و 
بودجه یک تناقض بود چون آن ها  می خواستند 
حقوق همه معلمان را اضافه کنند؛ در حالی که 
رتبه بندی، اضافه کــردن حقوق همه معلمان 
نیست. اما سرانجام مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش درخواست این سازمان را پذیرفتند و 
طرح رتبه بندی را در مقیاس ارزشیابی ساالنه 
معلمان آوردند تا شامل همه معلمان شود؛ این 
گونه طرح یاد شده را مثله کردند و نگذاشتند 

دیگر سر بلند کند در حالی که رتبه بندی همزمان 
شامل حال همه معلمان نمی شود.

رضایی در همین زمینه می افزاید: همان موقع به 
مدیر مربوط آموزش و پرورش گفتم نمی بایستی 
این 3 هزار میلیارد تومان را با عنوان رتبه بندی 
دریافت می کردید بلکه آن را با عنوان دیگری 
می گرفتید اما این کار را انجام دادیــد و طرح را 

خراب کردید. 
وی در پاسخ به این پرسش که الیحه رتبه بندی 
معلمان که هم اکنون بررسی مرحله نهایی آن 
در کمیسیون آموزش در حال انجام است آیا در 
راستای هدف اولیه طرح است یا رویکرد دیگری 
را دنبال می کند، می گوید: الیحه فعلی تا حدی 
هــدف اولیه را تأمین می کند امــا در ایــن مدت 
فرهنگ آن تحریف شد. یعنی فرهنگی که در 
جامعه غالب شد موضوع کمک مالی یا همان 

جبران کاستی حقوق معلمان است. 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش 
ــرورش با اشــاره به اعتراضات اخیر بعضی  و پ
 از معلمان کــشــور مــی گــویــد: نگرانی معلمان 
در خــصــوص تبعیض های احتمالی را تأیید 
می کنم چون وقتی ابزارهای سنجش و مرجع 
سنجش درست نباشد و ابزارهای سنجش را به 
یک مرجع یا ابزار خاص کاهش دهید و بعد هم 
یک سازمان تخصصی حرفه ای بر تهیه و اجرای 
آن نظارت نداشته باشد، طبیعی است چنین 
نگرانی هایی هم به وجود بیاید. بنابراین برای رفع 
چنین نگرانی هایی ابزارهایی که برای ارزشیابی 
معلمان استفاده می کنیم باید متنوع باشند. 
مثالً براساس یک مطالعه بین المللی 9 ابزار برای 
این منظور در نظر گرفته شده است. یعنی از نظر 
دانــش آمــوز، خود معلم، از نظر معلمان دیگر، 
پوشه کار معلم، از نظر اولیا، مشاهده معلم، 
مصاحبه با معلم و... طی چهار ســال نتیجه 

مشخص می شود که یک معلم در چه رتبه ای 
قرار بگیرد. 

رضایی در خصوص راهکار دیگرش بــرای رفع 
شبهه تبعیض در اجرای نظام رتبه بندی معلمان 
هم می گوید: ســازمــان نظام معلمی به عنوان 
سازمان بی طرف امــا تخصصی باید در زمینه 
رتبه بندی معلمان ایفای نقش کند. البته ما 
االن چنین سازمانی نداریم. اما اگر می داشتیم 
می توانست در رفع شبهه تبعیض در اجرای 

رتبه بندی معلمان بسیار مفید واقع شود. 

چرا دولت ها نمی خواستند برای رتبه بندی  ◾
معلمان سرمایه گذاری کنند

مهدی نوید ادهــم، مشاور ارشــد وزیــر آمــوزش و 
پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش هم چنین نگاهی دارد و به قدس می گوید: 
اجرای رتبه بندی معلمان یکی از راهکارهای سند 
تحول بــرای ایجاد رقابت سالم و با نشاط بین 
معلمان به منظور اجرای کارهای عمیق تر و دقیق تر 
تعلیم و تربیت اعم از پژوهش بهینه، تحقیقات 
مرتبط در فرایند تدریس، آشنایی بیشتر با معارف 
تعلیم و تربیت و مباحث مشابه آن اســت. اما 
متأسفانه این اندیشه تحول آفرین و شوق انگیز که 
هر معلمی کار بیشتری می کند امتیاز و دریافتی 
بیشتری داشته باشد به بحث و سطح افزایش 
 حقوق معلمان تقلیل داده شد به طوری که یکی 
دو بار سازمان مدیریت برنامه و بودجه به این بهانه 
حقوق ها را افزایش داد و گفت ما رتبه بندی را اجرا 
کردیم. این درحالی بود که کارشناسان و شورای 
عالی آموزش و پرورش به صراحت عنوان کردند 
این رتبه بندی نیست. حتی مجلسی ها هم این 

را قبول نکردند و گفتند این رتبه بندی نیست. 
وی با اشــاره به اینکه نظام رتبه بندی مترادف 
با افزایش حقوق معلمان نیست، می افزاید: 

البته پیامدش افزایش حقوق معلمان است 
امــا هدفش ایجاد کــار و کسب صالحیت های 
حرفه ای بیشتر، ارائه خدمات بهتر و دقیق تر و 

گسترده تر است. 
وی در خــصــوص دلــیــل تأخیر در اجـــرای این 
طرح می گوید: اجرای این طرح بودجه زیادی را 
می طلبد و تأمین آن ممکن نبوده است. یعنی 
دولت ها به خاطر مشکالت اقتصادی کشور 
مایل نبودند بودجه مورد نیاز اجــرای این طرح 

را تأمین کنند.

شرط باز شدن گره رتبه بندی معلمان  ◾
شــیــوا قاسمی پـــور، عضو کمیسیون آمــوزش 
و تحقیقات مجلس با اشــاره به اینکه الیحه 
تقدیمی دولت به مجلس واقعاً نمی توانست 
مطالبات ۱۰ ساله فرهنگیان را تأمین و آن ها را 
راضــی کند، در پاسخ به ایــن پرسش قــدس که 
کمیسیون متبوعش چه تعریفی از رتبه بندی 
معلمان دارد، می گوید: در این الیحه نخست 
تالش می کنیم با در نظر گرفتن آیتم هایی شأن و 
جایگاه معلمان را حفظ کنیم و سپس وضعیت 
اقتصادی و معیشتی فرهنگیان عزیز را ارتقا 
دهیم تا در شرایط نرمال قرار بگیرند. پس اصل 
مهمی که در الیحه مد نظر است شأن و جایگاه 
معلم به عنوان یک فرهنگی است تا تمام وقت 
 و تالشش را در راستای کیفیت بخشی آموزش 
به کار بگیرد و به لحاظ اقتصادی دیگر مجبور 

نشود جای دیگر کار کند. 
وی با اشــاره به اینکه رتبه بندی را به وضعیت 
حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه گره زده 
بودند، می گوید: یعنی می گفتند حقوق معلمان 
برمبنای ۸۰ درصــد حقوق اســتــادان دانشگاه 
باشد که این موضوع با توجه به بار مالی آن یک 
مسئله بود. بعد هم آن را به وضعیت کارمندان 
گره زدند یعنی حقوق معلمان 25 درصد بیشتر 
از حــقــوق متوسط تــمــام کــارکــنــان دولـــت شود 
امــا در نهایت با توجه به گــزارش هــای میدانی 
و بررسی هایی که انجام دادیــم به ایــن نتیجه 
رسیدیم فرهنگی را باید یک موضوع جــدا از 
این ها ببینیم. یعنی باید آن هــا را با خودشان 
مقایسه کنیم تا هم در جامعه ایجاد حساسیت 

نکند و هم شأن و جایگاه معلمان لحاظ شود.
وی در خصوص زمان باز شدن گره اجرای کامل 
طرح رتبه بندی معلمان هم می گوید: انجام کار 
بزرگ کمی زمان می برد. معلم زمانی یک میلیون 
تومان حقوق می گرفت اما می توانست کمی از 
آن را پس انداز کند اما االن حتی اگر ۱۰ میلیون 
تومان بگیرد باز نمی تواند نیازهای زندگی اش را 
بدون دغدغه تأمین کند. بنابراین در سطح کالن، 
مشکل یاد شده ریشه در وضعیت اقتصادی 
کشور دارد. بنابراین دولــت و مجلس و سایر 
دست اندرکاران باید کمر همت ببندند تا مشکل 
اقتصادی جامعه حل و فصل شــود چــون کل 
جامعه ما در این زمینه مشکل دارد. اگر مشکل 
رتبه بندی را حــل کنیم بحث همسان سازی 
حقوق بازنشستگان مطرح می شود و... بنابراین 
همه باید تالش کنیم امیدی که مردم به دولت 

بسته اند ناامید نشود.

وقتیجایکیفیتآموزشیوکمکمالیعوضمیشود

 انحراف از معیار 
در طرح رتبه بندی معلمان

زندگی سالم
افسردگی فصلی؛ ارمغان پاییزی

اکرم شاهد   مشاور خانواده
با فرارسیدن بعضی فصول اختالل 
شایع افسردگی فصلی یا افسردگی 
وابسته به فصل در بعضی از مــردم نمایان می 
شود، که شدت بروز آن در پاییز و زمستان شایع 
تر است. افسردگی فصلی نوعی اختالل است که 
در آن فرد در دیگر زمان های سال شرایطی عادی 
دارد ولــی در فصلی خــاص احساس اضطراب و 
افسردگی می کند. عالئم و نشانه های این اختالل 
عبارتند از: احساس افسردگی در بیش تر اوقات 
روز، از دســت دادن عالقه به انجام کارهایی که 
پیش تر فــرد از انــجــام دادن آن هــا لــذت می برده 
اســت، اختالل خــواب، تغییر در اشتها و یا وزن 
فرد، احساس رخوت، تنبلی و یا بی قراری، اختالل 
تمرکز، احساس ناامیدی و... هنوز دالیل دقیق 
و قطعی برای این نوع اختالل مشخص نیست، 
اما بعضی از دانشمندان تصور می کنند که به 
دلیل کمتر شدن نور خورشید، هورمون های به 
خصوصی در زمان های معین و مشابهی از سال، 
در مغز تأثیر می گذارند. البته عواملی ممکن است 
خطر ابتال به اختالل افسردگی فصلی را افزایش 
دهند، مانند: سابقه خانوادگی، ابتال به افسردگی 
شدید و یا اختالل دوقطبی، زندگی در مناطق 
جغرافیایی که کاهش میزان تابش نور خورشید را 
در برخی فصول دارند. در سال های اخیر به جهت 
همه گیری جهانی بیماری کرونا و فاصله گذاری 
اجتماعی تجربه این افسردگی شدت بیشتری 

یافته است.
ــای درمــانــی مختلفی برای  خوشبختانه روش هـ
این نوع از افسردگی وجود دارد که به فرد کمک 
می کند تا بتواند خلق و خوی خود را در این فصول 
بهبود بخشد. نــور درمــانــی، مصرف دارو و روان 
درمانی از روش های تخصصی درمان این اختالل 
است. ولی چنانچه بخواهید خودتان در درمان 
و یا جلوگیری از ابتال اقداماتی انجام دهید بهتر 
است: محیط اطــراف خود را روشن  و نورگیر نگه 
دارید، پرده ها را کنار بزنید و درختان را هرس کنید، 
زمانی که در خانه و یا در محل کار هستید، نزدیک 
پنجره بنشینید، بیرون بروید، پیاده روی کنید، 
روی نیمکت پارک نشسته و آفتاب بگیرید، حتی 
در روزهای سرد و بارانی هم بودن در فضای بیرون 
از خانه بسیار موثر اســت. بهتر اســت که تا دو 
ساعت بعد از برخواستن از خواب در هنگام صبح 
در فضای باز باشید. مرتب ورزش کنید، تناسب 
انــدام داشــتــن، باعث می شود که فــرد احساس 
بهتری در مورد خود داشته و خلق و خوی او هم 
بهبود زیادی پیدا کند. داشتن خواب کافی بسیار 
کمک کننده است، رژیم غذایی سالمی داشته و 
تا حد زیادی از مصرف مواد اعتیادآور پرهیز کنید. 
اجتماعی باشید، در فعالیت های گروهی و ارتباط 
با جمع وقت بگذرانید. درصورت امکان به مناطق 
آفتابی تر و گرم تر سفر کنید. خوردن دمنوش های 
گرم را در برنامه روزانه خود قرار دهید و حواستان 
به ویتامین D باشد و مصرف این مکمل را جدی 

بگیرید.
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نظامی و انتظامینظامی و انتظامیميراث فرهنگی و گردشگریميراث فرهنگی و گردشگری آموزش عالیآموزش عالیبهداشت و درمانبهداشت و درمان

نامهجمعیازباستانشناسانبهضرغامی

 آسیب میراث تاریخی 
از نهادهای موازی

به گــزارش مهر، جمعی از باستان شناسان در نامه ای به 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نوشتند: مواریث فرهنگی و تمدنی کشور از وجود نهادهای 

موازی به شدت آسیب دیده است.
در این نامه آمــده اســت: کم نیستند بناهای تاریخی که 
در اختیار وزارتخانه ها و نهادهایی چون سازمان اوقــاف، 
بانک ها، نهادهای نظامی، قضایی، دانشگاه ها و... هستند 
و کمترین نظارتی از ســوی وزارتخانه بر آن هــا نمی شود. 

فرصت های آزمون و خطا در این حوزه به سر آمده است.

رئیسمرکزاجرائیاتپلیسراهور:

 مخدوش کنندگان پالک 
به دستگاه قضا معرفی می شوند

سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور، رئیس مرکز اجرائیات 
ــای  پلیس راهـــور نــیــروی انتظامی بــه ایــرنــا گــفــت: روش هـ
مختلفی برای ناخوانایی پالک استفاده می شود مانند پخش 
روغن های تیره روی پالک، گلی و خاکی کردن پالک، استفاده 
از اسپری های مخصوص، استفاده از کاورهای پالستیکی تیره؛ 
دستکاری پالک خودرو تنها تخلف نیست بلکه جرم نیز تلقی 
می شود.پلیس راهنمایی و رانندگی مطابق قانون با هرگونه 
دستکاری پالک خودرو برخورد کرده و عالوه بر جریمه و توقیف 

خودرو، راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود.

دبیرکمیتهعلمیکشوریکرونا:

عوارض واکسن برای 
دانش آموزان جدی نیست

حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کــشــوری کرونا 
در گــفــت وگــو بــا بــرنــا ضمن بــیــان اینکه واکسیناسیون 
دانــش آمــوزان در وهله نخست بین سنین ۱2 تا ۱۸ سال 
صــورت خواهد گرفت، افـــزود: در کشورهای پیشرفته و 
آسیایی مطالعات گسترده ای در خصوص واکسیناسیون 
دانــش آمــوزان انجام شــده و مطالعات گذشته نیز نشان 
می دهد واکسیناسیون برای دانش آموزان هیچ گونه عارضه 
جدی ندارد. جماعتی گفت: واکسن گروه سنی ۱2 تا ۱۸ سال 
مانند واکسن بزرگساالن است و باید در دو دُز تزریق شود. 

یکمسئولوزارتبهداشتخبرداد

 اعطای کمک هزینه 
3 میلیونی   سفر به عتبات 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از اعطای 
کمک هزینه 3 میلیون تــومــانــی ســفــر، بــه دانشجویان 
متقاضی سفر به عتبات عالیات در اربعین حسینی خبر 
داد.به گزارش ایسنا، مهندس بهروز رحیمی گفت: مبلغی 
که برای سفر به کربال در اربعین در نظرگرفته شده تا سقف 
3۰ میلیون ریال است و دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی 
مشمول دریافت این وام خواهند بود. به گفته وی، زمان 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی، پس از فراغت از تحصیل 

در اقساط ۴۸ ماهه خواهد بود.



علی کریمی: 
عضو هیئت 

مدیره 
پرسپولیس 

نمی شوم
علی کریمی در پاسخ 
به شایعات حضور در 
هیئت مدیره باشگاه 

پرسپولیس گفت: 
بر کسی پوشیده 

نیست که پرسپولیس 
جایگاه ویژه ای در 
قلب من دارد و کنار 
این تیم بودن برای 

هر پرسپولیسی 
افتخار بزرگی است 

اما صادقانه می گویم 
که در شرایط کنونی 

بنده عالقه ای به 
حضور در هیئت 

مدیره باشگاه را ندارم 
و فقط برای باشگاه 
بزرگ پرسپولیس 
آرزوی موفقیت و 

سربلندی دارم.

در  حاشيه

محرومیت 
اسماعیلی و 

کنعانی زادگان 
از سوی کمیته 

اخالق

کمیته اخالق حکم 
خود را در خصوص دو 

بازیکن لیگ برتری بدون 
هیچ توضیحی صادر 
کرد. به نقل از سایت 

فدراسیون فوتبال، 
کمیته اخالق فرشید 
اسماعیلی، بازیکن 

تیم استقالل تهران را 
به پرداخت 50 میلیون 

ریال جریمه نقدی 
محکوم کرد.ضمناً ادامه 

فعالیت این بازیکن 
پس از اخذ تأییدیه از 

کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال امکان پذیر 

خواهد بود. همچنین 
به دلیل تخلفات محمد 
حسین کنعانی زادگان، 

بازیکن اسبق باشگاه 
پرسپولیس، وی به 

دو جلسه محرومیت 
تعلیقی به مدت 

دو سال و پرداخت 
2میلیارد ریال جریمه 

نقدی محکوم شد. 
ضمناً ادامه فعالیت 

این بازیکن پس از اخذ 
تأییدیه از کمیته اخالق 

فدراسیون فوتبال 
امکان پذیر خواهد بود.

خبرخبر
روزروز

  فیل نویل 
سرمربی اینترمیامی، مدعی شد بکام از 

او خواسته که بیشتر از همه با رومئو، 
پسر او، سخت گیری کند. این بازیکن 19 

ساله نخستین بازی اش را برابر فورت 
لوردیدیل انجام داد.

  اندومبله 
منچستریونایتد در حال بررسی شرایط تانگوی 

اندومبله، هافبک تاتنهام، برای جانشینی 
پل پوگبا در صورت جدایی این بازیکن است. 

 زمزمه هایی مبنی بر ترک اولدترافورد 
توسط ستاره فرانسوی به گوش می رسد.

  برندان راجرز 
سرمربی لسترسیتی، همچنان گزینه 

اصلی جانشینی میکل آرتتا روی نیمکت 
آرسنال به حساب می آید. به نظر 

نمی رسد حضور میکل آرتتا روی نیمکت 
آرسنال چندان به طول بینجامد.

ــا  ــدرض ــی ــم ح
 عــــــــــــرب  
 شکست 2 بر یک 
ایــــــران درســومــیــن 
بازی مرحله گروهی 
مــقــابــل آرژانــتــیــن 
گرچه تأثیری درصــعــود ملی پوشان 
فوتبال ایران نداشت اما این سؤال را 
به وجود آورد که چرا ناظم الشریعه از 
بازیکنانش نمایش هجومی طلب نکرد 
و در بیشتر دقایق دنبال کنترل بازی و 
انجام بازی دفاعی بود؟ این پرسش ما 
را به سمت سرمربی شیرازی تیم ملی 
می برد، مردی که سابقه سومی جهان 

را با تیم ملی فوتسال درکارنامه دارد.

حاال باید با ازبکستان بازی کنید.  ◾
ــایــد از تــک تک  ــت. ب ــوراسـ همین طـ
ــازی قبل  ــ بچه ها تشکر کنم کــه در3ب
خواسته های ما را به اجرا گذاشتند. یک 
تشکر ویژه هم باید ازشما داشته باشم 
که همیشه ازفوتسال حمایت کردید. 
امیدوارم بتوانیم با رفتن روی سکو پاسخ 

محبت های اهالی رسانه را بدهیم.

 مقابل آرژانتین با تمام توان بازی  ◾
کردید؟

ما ایــن بــازی را جــدی گرفتیم و دنبال 

ــم. کــتــمــان  ــ ــودی ــ ــان ب ــودمــ اهــــــداف خــ
نمی کنم که دنبال کنترل بازی بودیم. 
اما دنبال باخت هم نبودیم واگر داور 
آن گل سالم حسن زاده را مردود اعالم 
ــدون شــک مــا بــا تــســاوی از  نمی کرد ب
زمین بیرون می آمدیم. ازطرفی برخی 
بازیکنان ما کارت زرد داشتند که اگر 
جدی تر کار می کردیم ممکن بود دچار 
محرومیت شوند وبازی بعد را از دست 
بدهند. البته دومی درگروه برای ما بهتر 
است. بعد از پیروزی مقابل ازبک ها 
برنده بــازی قزاقستان وتایلند را هم 
شکست می دهیم و به جمع چهار 

تیم می رسیم.

بازی با ازبک ها را چطور پیش بینی  ◾
می کنید؟

ازبک ها دریک سال اخیر رشد کرده اند. 
آن ها حتی در یک بازی تدارکاتی پرتغال 
را بــردنــد. رشــد فوتبال ازبــک هــا قابل 
ــا ســال هــاســت  کــتــمــان نــیــســت. آن هــ
درفوتسال سرمایه گــذاری می کنند. 
تیم خوبی هستند اما به هرحال سطح 

فوتسال ما بسیار باالتراز آن هاست.

حسین طیبی در جام جهانی به  ◾
میدان می رود؟

با دکتر نوروزی صحبت کردم و ایشان 

گفتند که حداکثرزمان دوری حسین 
21 روز است. االن که با شما صحبت 
می کنم 21 روز به پایان رسیده است. 
آخرین بررسی ها را هم انجام می دهیم 
و اگــر مشکلی نباشد او در بـــازی با 
ازبکستان بــرای تیم ملی بــه میدان 

می رود. 
حسین درتیم غیرت قزاقستان بازی 
کرده و اگر ما درمرحله بعد به قزاق ها 
بــرخــورد کنیم تجربه او بــه مــا کمک 

می کند.

قراقستان باید تیم خوبی باشد ◾
)می خندد( قزاقستان شعبه دوم برزیل 
درفــوتــســال اســت و بازیکنان زیــادی 
از برزیل به این کشور ملحق شدند. 
حقیقت ایــن اســت که چیزی به نام 
تیم ملی قزاقستان به آن شکل که باید 
باشد، وجود ندارد وآن ها از بازیکنان 
برزیلی کمک می گیرند. ایــن هم در 
فوتسال بدعتی شده و کارش نمی شود 

کرد. 

به قهرمانی فکر می کنید؟ ◾
هدف ما همین اســت. دوســت داریم 
جایگاهی را بدست آوریــم که باالتر 
از سومی دوره قبل باشد. بچه های ما 

لیاقت قهرمانی درجهان را هم دارند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در گفت و گو با قدس:

الیق قهرمانی جهان هستیم
زیر ذره بين

ضد حمله

انتخاب غیررسمی چند مسئول

 سفارش شده ها 
در راه وزارت ورزش

یکی از توصیه هایی کــه جامعه ورزش قبل از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ابراهیم 
رئیسی داشت این بود که یک فرد ورزشی را به 
عنوان وزیــر به مجلس معرفی کند تا پای افراد 

سیاسی به ورزش قطع شود.
ــه ایـــن پیشنهاد رنــگ  رئــیــس جــمــهــور نــیــز ب
تحقق بخشید و قهرمان سابق دوومیدانی 
ــی را بــه عنوان  آســیــا و یکی از مــدیــران ورزشـ
یـــر پیشنهادی بــه مجلس معرفی کــرد.بــا  وز
انتخاب حمید سجادی امیدواری در جامعه 
ورزش بیشتر از گذشته شد که وی با انتخاب 
مدیران ورزش همان سیاست رئیس جمهور 
را دنبال کند تا در دوره چهار ساله »خــودِ« 
ورزشی ها امور این حوزه را اداره کنند.درحالی 
که ایــن انتظار جامعه ورزش همچنان ادامــه 
دارد، خبرنگار مهر کسب اطــالع کرد یکی از 
افـــراد سیاسی بانفوذ کــه در ســال هــای اخیر 
تصمیماتی را هم برای ورزش گرفته و افرادی 
را هم در بخش های مختلف سفارش کــرده و 
به کار گمارده است، نقش پررنگی در انتخاب 

معاونان و مسئوالن وزارت ورزش دارد.
البته این فرد در سفارش مدیران و مسئوالن 
به وزیــر ورزش تنها نیست و برخی نهادها و 
ستادها هم در این »توصیه ها« دخیل هستند 
ــرای مسئولیت های مختلف به  و افـــرادی را ب
حمید سجادی دیکته کرده اند تا اختیار عمل 

را از وزیر ورزش بگیرند.
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، 
معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، 
معاونت توسعه ورزش بانوان، معاونت امور 
ــور حــقــوقــی، مجلس و  جــوانــان، مــعــاونــت امـ
استان ها، شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی، دفتر حوزه وزارتی، اداره کل حراست، 
ــط عــمــومــی و اطـــالع رســانــی و  ــ اداره کــل رواب
معاونت توسعه مدیریت و منابع از جمله 
مهم ترین مسئولیت هایی هستند که حمید 
سجادی باید مسئوالنش را انتخاب و معرفی 
کند.گفته می شود برخی افراد انتخاب شده اند 
و قرار است به زودی حکمشان منتشر شود.در 
بین نفراتی که بــرای مسئولیت های مختلف 
ــی دیــده  ــد هیچ چــهــره ورزشـ انتخاب شــده ان
نمی شود و افرادی قرار است در وزارت ورزش 
مسئولیت بگیرند که »ســفــارش« شده های 
نــهــادهــا و ســتــادهــای مختلف و آن شخص 

پرنفوذ سیاسی هستند.
یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین معاونت های 
وزارت ورزش، معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حــرفــه ای اســـت کــه هــنــوز حمید ســجــادی 
نتوانسته مقابل سفارش از بیرون بایستد 
و نفر مد نظر خــودش را انتخاب کند. به نظر 
مــی رســد تــوان وزیــر مقابل فشارها و تعیین 
تکلیف هایی که از بیرون برای ورزش می شود 
کافی نیست و او ناچار است برابر فشارهای 
سیاسی و گزینه های تحمیلی سر خم کند و 
حکم هایی را بزند که خودش هم خیلی راضی 

به آن ها نیست!

۲ پرسپولیسی در تیم 
منتخب لیگ قهرمانان 

 )AFC( صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا
تیم منتخب مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا 2021 را منتشر کرد که مهدی 
ترابی و سعید آقایی، دو بازیکن پرسپولیس 

ایران در آن حضور دارند. 
ترابی زننده تنها گل شاگردان یحیی گل محمدی 
مقابل استقالل تاجیکستان بود و گل او عنوان 
بهترین گل دور یک هشتم نهایی را نیز به خود 

اختصاص داد.
گفتنی است پرسپولیس در مرحله بعدی باید با 

تیم الهالل در عربستان مسابقه دهد. 
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72 میلیون تومان برای تماشای بازی الهالل! ◾
بلیت فروشی بازی های  الهالل در لیگ عربستان به 
صورت آنالین آغاز شده است. نکته جالب در بلیت 
فروشی ایــن بــازی قیمت باورنکردنی بلیت VIP این 
دیدار است. قیمت بلیت های سکوهای معمولی از ۶0 
ریال)۴۸0 هزار تومان( شروع می شود.اما قیمت بلیت 
VIP  این بازی به ۹ هزار ریال سعودی)حدود ۷2 میلیون 

تومان( می رسید.

مخالفت اسکوچیچ با برگزاری سوپرجام  ◾
پس از استعالم های به عمل آمــده از سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران برای برگزاری سوپرجام فوتبال در یکی از روزهای 
۷ یا ۸ مهرماه، اسکوچیچ برای جلوگیری از آسیب دیدگی 
ملی پوشان دو تیم با برگزاری این مسابقه پیش از فیفادی 
مخالفت کرد. فیفادی پیش رو از 12 مهرماه آغاز خواهد 
شد و تیم ملی در دو بازی مهم در روزهای 15 و 20 مهرماه به 

ترتیب به مصاف امارات و کره جنوبی خواهد رفت.

رکورد خاص طارمی در فوتبال باشگاهی پرتغال  ◾
روزنامه »اُ ژوگو« پرتغال در گزارشی به رکورد خاص مهاجم 
ایرانی تیم فوتبال پورتو از زمان ورودش به فوتبال باشگاهی 
پرتغال پرداخته است. این نشریه پرتغالی نوشت؛ مهدی 
طارمی رکورد صد درصد گلزنی از روی ضربات پنالتی را در 
فوتبال باشگاهی پرتغال دارد. طارمی از زمانی که در سال 
201۹ به ریو آوه پیوست، تاکنون 11 پنالتی در فوتبال باشگاهی 

پرتغال زده است که همگی را تبدیل به گل کرده است.

مانع کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل پرسپولیس ◾
کمیته اجراییAFC به باشگاه های حاضر در این مرحله 
از رقابت ها عنوان کرده است تنها می توانند از بازیکنانی 
استفاده کنند که در لیست اولیه خود حضور داشته اند. از 
این رو پرسپولیس که از حضور در نقل و انتقاالت تابستانی 
به دلیل عدم پرداخت مطالبات کالدرون نیز محروم است در 
صورت تسویه با سرمربی آرژانتینی پیشین خود نمی تواند 

بازیکن خارجی مد نظر گل محمدی را نیز جذب کند.

فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران قرار 
است حــدوداً از یک ماه آینده آغــاز شــود، مسابقاتی که 
باالترین سطح بازی های باشگاهی در سطح کشور است. 
البته همچنان این پرسش مطرح است که آیا نحوه برگزاری 

و قوانین این مسابقات نیز در سطح باالیی تدوین شده اند یا خیر؟
 طبق ادعای کارشناسان و شواهد موجود، می توان چند ایراد اساسی به لیگ 
ایران گرفت که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ مواردی که سال هاست 
توسط کارشناسان و ستاره های نام آشنای این رشته گوشزد می شود، اما 

درنهایت چیزی در مورد نحوه برگزاری این مسابقات تغییر نمی کند.
یکی از بزرگ ترین مشکالت لیگ  برتر ایران، نداشتن قانون و برنامه ریزی 
بلند مدت است. اهالی بسکتبال هر ساله شاهد این موضوع هستند که 
فدراسیون پیش از آغاز لیگ جلسه ای را تحت عنوان جلسه هماهنگی 
لیگ برگزار می کند تا قوانین و آخرین تغییرات در آیین نامه برگزاری بازی ها 
توسط باشگاه ها تأیید و اعمال شود؛ اتفاقی که در هیچ یک از کشورهای 

سطح اول جهان رخ نمی دهد.
به عنوان مثال، هر ساله شاهد کم و زیاد شدن تعداد تیم های حاضر در 
لیگ برتر بسکتبال هستیم که فدراسیون نیز اصلی ترین نقش را در این 
زمینه دارد. اتفاقی که در راستای توسعه و باال بردن سطح کمی بسکتبال 
ایران صورت می گیرد، اما به دلیل نبود قانون و نظمی مشخص در این 

زمینه، دستاورد آنچنانی برای این رشته دانشگاهی نداشته است.
موضوع دیگری که همچنان شاهد بــروز آن در سوپر لیگ بسکتبال 
هستیم، ورود و سپس منحل شدن تیم های سطح متوسط در ابتدا و 
انتهای هر فصل است که به هیچ عنوان وجهه خوبی برای یک لیگ به 
اصطالح حرفه ای ندارد. اتفاقی که امسال هم با منحل شدن تیم شهرداری 
بندرعباس و ورود تیم صنایع پشتیبان ورزش هرمزگان تکرار شد؛ 
موضوعی که اصلی ترین دلیل آن مسائل و بدهی های مالی به فدراسیون 

و بازیکنان عنوان می شود.
با رخ دادن و تکرار این اتفاقات در ابتدای هر فصل، این پرسش طرح می شود 
که آیا فدراسیون نباید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به بازیکنانی که 
با این تیم ها قرارداد بسته اند از خود نشان دهد؛ بازیکنانی که یک فصل 
را برای یک تیم توپ زده اند و در اردوهای طوالنی مدت، دور از خانواده های 

خود بوده اند.
همچنین نکته قابل توجه دیگر نحوه ورود این تیم ها به سوپر لیگ یا همان 
لیگ برتر است. فدراسیون بسکتبال هر ساله مسابقات لیگ دسته یک 
و سوپر لیگ را برگزار می کند، اما اصالً قانون مشخصی برای سقوط تیم ها 

از لیگ برتر و صعودشان به سوپر لیگ وجود ندارد. 

لیگ شبه حرفه ای بسکتبال!

توپ سردرگمی در سبد فدراسیون

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

سینا حسینی   مصاحبه های سریالی ناصر فریاد شیران معاون اجرایی باشگاه استقالل به 
کابوس تمام نشدنی هواداران تبدیل شده به گونه ای که هر بار معاون بازنشسته شرکت نفت که به 
لطف احمد مددی در این مجموعه صاحب پست شد، لب به سخن باز می کند، موجی از اتفاقات 

حاشیه ای پیرامون آبی پوشان پایتخت دیده می شود.
فریادشیران مشخص نیست در حال حاضر به چه علت رفتارهای حاشیه ای خود را ادامه می دهد، 
در شرایطی که به قول پاشازاده ،معاون ورزشی باشگاه، استقالل بیشتر از هر چیزی در وهله کنونی 
نیاز به آرامش دارد اما دوست صمیمی مدیرعامل مستعفی آبی ها 
بــدون در نظر گرفتن توصیه های مهدی پــاشــازاده و سایر 
پیشکسوتان باشگاه استقالل به تــک روی هــای خود 
ادامه می دهد تا همچنان در تیتر خبرهای جنجالی 

روز سهم قابل توجهی داشته باشد.
ــراد اصلی بــه مجموعه مدیریتی وزارت  البته ایـ
ورزش و جوانان است که مانع تنش زایی عجیب 
و سؤال برانگیز فریاد شیران در باشگاه استقالل 
نمی شوند. هرچند بسیاری از پیشکسوتان باشگاه 
استقالل نسبت به رفتارهای تند فریادشیران اعتراض 
دارند، اما این مسئله هیچ اهمیتی برای معاون اجرایی 
و دوستان وی در هیئت مدیره استقالل ندارد، به همین 
دلیل فریادشیران برابر میل و سلیقه خود هر لحظه که اراده 
کند با یکی از خبرنگاران مورد وثوقش تماس می گیرد تا یک 
مصاحبه  جنجالی روی خروجی یکی از سایت های خبری از 
قول وی منتشر شود. نکته قابل تأمل اینجاست که باوجود تغییرات 
مدیریتی در سطح باشگاه پرسپولیس که مشابه اتفاقاتی  است که 

در باشگاه استقالل رقــم خــورد، هیچ خبری 
از مصاحبه های حاشیه ای و تنش های 

مدیریتی دیده نمی شود.

فریاد شیران؛ تک روی در زمین حاشیه ها
جواد رستم زاده   دنیای حرفه ای گری با تمام زرق و برق فریبنده و حواشی که دارد گاه آورده های 
فرهنگی و اخالقی متنوعی را هم با خود برایمان به یادگار می آورد. در این سال ها لیگ ما پر بوده 
از بازیکنان بی کیفیت و گاهاً بی اخالق خارجی که پول مفت به جیب زده اند و دالل های زرنگ 
خود را به نان و نوایی رسانده اند. سیاهه ای از این ستاره های بنجل در ذهن داریم که چون نمک 

بر زخم بی پولی ما تا ابد خاطرمان را می سوزانند. 
با این حال بازیکنان و مربیانی هم بــوده اند که چه در بعد فنی و چه در بعد اخالقی معلم 

فوتبالیست های ما شده اند و جای خود را در ذهن و قلب هــواداران و 
دوستداران فوتبال تا همیشه حفظ کرده اند. یکی از آن ها بی شک 

دیاباته است که عالوه بر کیفیت فنی باال از نظر اخالقی، رفتاری 
و گفتاری توانست جامعه هواداری را تحت تأثیر قرار دهد. 
او در آخرین گفت و گویی که در برنامه فوتبال برتر پخش 
شد عیارهای واقعی حرفه ای بودن و با اخالق بودن را به 
نمایش گذاشت و در مقابل سؤال پوشیدن احتمالی لباس 

پرسپولیس بدون هیچ تملق و غلوی اذعان کرد که پیشه 
او فوتبال است و در دنیای حرفه ای ها این انتقال ها 
طبیعی است و هرجا الزم باشد فوتبال بازی می کند. 
این در حالی است که در همین لیگ خودمان خیلی 
از بازیکنان برای حفظ جایگاهشان در تیم ها دست به 

هر دغل بازی می زنند و به شکلی ناباورانه کری می خوانند 
و رنگ عوض می کنند. احترام و صداقتی که دیاباته در این 

مدت در تقابل با هواداران داشت و البته خوش قولی هایی که 
در رفت و برگشت هایش به تمرینات استقالل، یک 

کالس باال از حرفه ای بودن برای ماست.

دیاباته؛ حرفه ای بی دغل
منفی روز مثبت روز
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دور زدن فرانسه 
خیلی بد بود!
رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا گفته 
است: »رفتاری که 
در جریان اعالم 
پیمان امنیتی 
جدید بین آمریکا، 
بریتانیا و استرالیا 
با فرانسه صورت 
گرفت غیرقابل قبول 
است. ما می خواهیم 
دریابیم ماجرا چه 
بوده و چرا اینچنین 
شده است«. ارزش 
قرارداد فرانسه با 
استرالیا که از آن به 
عنوان »قرارداد قرن« 
 یاد می شد
 ۵۶ میلیارد یورو بود.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 سخنرانی  آیت اهلل خامنه ای 
در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 13۶۶

31شهریور 13۶۶ روزی است که رهبر معظم انقالب 
در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند. با 

توجه به اینکه ایران در آن سال ها درگیر جنگ بود این 
سخنرانی قدرتمند در محکومیت ابرقدرت های آن 

روز و دعوت از کشورهای جهان سوم برای وحدت و 
تشریح مواضع انقالب اسالمی درباره جهان و مسائل 

دیگر  تأثیر زیادی در اعضای سازمان ملل داشت. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :57

4 :29

اذان مغرب

18 :19

غروب خورشيد

18 :01
 نیمه شب شرعی

23 :15
طلوع فردا

5 :53

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :24

3 :56

اذان مغرب

17 :47

غروب خورشيد

17 :29
 نیمه شب شرعی

22 :42
طلوع فردا

5 :20
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خبر
اخباریخوشازنوارغزهبهگوشمیرسد

تحولناگهانی
درپروندهتبادلاسرا

قاهره پیام هایی »ناگهانی و بی سابقه« از رژیم 
اسرائیل در خصوص به حرکت درآوردن و فعال 
کـــردن پــرونــده تــبــادل اســـرا بــا جنبش حماس 
ــن در حــالــی اســت که  دریــافــت کـــرده اســـت. ای
در مــاه هــای گذشته ایــن پــرونــده شاهد رکــود و 
بن بست در مــورد نکات اساسی توافق نهایی 
بــود. به گــزارش فــارس، تــل آویــو به قاهره گفته 
اســت زمــان بــازگــردانــدن ســربــازان اسرائیلی یا 
اجساد آن ها که از سال 2018 نزد مقاومت در 
غزه نگهداری شده اند، عمالً فرا رسیده است و 
مصر تالش های دوجانبه و بزرگی برای تکمیل 
سند تــبــادل اســرا و دستیابی بــه راه حل های 
فوری با حماس برای اجرای مراحل نهایی انجام 
می دهد. منابع ویژه، این تحول ناگهانی اسرائیل 
در خصوص این سند را به تحوالت غزه و کرانه 
باختری و احتمال شعله ور شــدن آن در هر 
لحظه، همچنین تــحــوالت اخــیــری کــه بــا فــرار 
6 اسیر فلسطینی از زنـــدان جلبوع و سپس 
دستگیری آن هــا پس از چندین روز تعقیب و 

جست وجو به وقوع پیوست مرتبط می  کنند.

پستهاییبرایزنان
درحکومتطالبان!

ذبــیــح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان دربـــاره 
سفر روز دوشنبه رئیس سازمان بهداشت به 
کابل گفته است: این سفر موجب افزایش این 
امیدواری شده که در آینده نزدیک به برخی از 
مسائل مربوط به حوزه سالمت رسیدگی شود. 
وی همچنین گفته حکومت متبوعش، مشاغلی 
هم برای زنان در نظر گرفته است. مجاهد افزود: 
مراسم تحلیف کابینه  موقت لغو شده و رهبری 
طالبان تصمیم گرفته مسئوالن وزارتخانه ها 
به منظور جلوگیری از اتالف وقت، کارهای  خود 

را آغاز کنند.

علوی   پس از 13 
مــاه جــدل سیاسی، 
ــت  ــ ســـرانـــجـــام دول
لـــبـــنـــان در قــصــر 
»االونــیــســکــو« رأی 
اعتماد گرفت و کار 
خــود را آغــاز کــرد. نمایندگان پارلمان 
لبنان شامگاه گذشته بــرای دادن رأی 
اعتماد به کابینه نجیب میقاتی جلسه 
تشکیل دادنــد. به گــزارش فــارس، 8۵ 
نماینده به کابینه میقاتی رأی مثبت 
و 1۵ نماینده نیز رأی منفی دادنــد که 
بدین ترتیب، کابینه میقاتی رسمیت 
یافت. میقاتی در جلسه رأی اعتماد 
گفت: »بدون کمک پارلمان نمی توانیم 
موفق شویم. امیدواریم دولت و پارلمان 
با هم متحد باشند«. وی با تأکید بر 
اینکه اولــویــت کابینه جدید، احیای 
ــت، تــصــریــح کــرد:  بــخــش بــانــکــی اســ
»مذاکره با صندوق بین المللی پول را 
آغاز کردیم. کار آسانی نیست. ما مجبور 

هستیم این اقدام را انجام دهیم«. در 
همین راستا، روزنامه لبنانی االخبار در 
گزارشی به بررسی دولت جدید لبنان 
به نخست وزیری »نجیب میقاتی« 
پرداخت و تالش برای باز کردن درهای 
ســعــودی را نخستین آزمـــون سخت 
ایــن دولــت توصیف کــرد. ایــن روزنامه 
در گزارش خود تأکید کرد ظاهر دولت 
نجیب میقاتی شبیه به دولــت قبلی 
لبنان به نخست وزیری »حسان دیاب« 
است و باطن آن شبیه به همه 30 دولت 
وحدت ملی است که مأموریت تشکیل 
آن به فراکسیو ن های بزرگ واگذار شده 
ــراد وابسته به  و وزرای آن از میان افـ
احــزاب یا افــراد مطیع نزدیک به آن ها 
انتخاب شده اند. زمانی دولت حسان 
دیـــاب در 21 ژانــویــه 2020 از 20 وزیــر 
متخصص تشکیل شد، تنها دو وزیر 
باتجربه داشت و بقیه برای نخستین 
ــر می شدند. دولــت میقاتی تا  بــار وزی
حد زیادی شبیه به دولت دیاب است 

به استثنای نخست وزیرش که بارها 
وزیر شده و دو بار نیز نخست وزیر بوده 
است. تعیین وزرای دولت میقاتی نیز 
از سوی فراکسیون های بــزرگ صورت 
گرفته و بدین ترتیب مــی تــوان گفت 
فراکسیون ها، خود به خود رأی اعتماد 
داده اند تا به نقش خود در اداره کشور 
ادامــه دهند. بدین روی، احتمال حل 
مــشــکــالت کــاهــش مــی یــابــد، چـــرا که 
وضعیت مــوجــود لبنان خــود نتیجه 
ســهــم خــواهــی هــا و کــارشــکــنــی هــای 
ــت. در ادامـــه  ــفــوذ اسـ گـــروه هـــای ذی ن
االخبار می افزاید: دولت میقاتی باید از 
یک امتحان سخت که نخست وزیران 
ــیــب در آن شکست  ــرت قــبــلــی بـــه ت
خوردند، عبور کند. امری که در آن دیاب 
نتواست درهــای سعودی و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بــرای به رسمیت 
شناختنش و کمک بــه دولــت وی به 
منظور عبور از سختی های یک سال 

پیش لبنان را به روی خود باز کند.

کابینه جدید لبنان از پارلمان رأی اعتماد گرفت

مجمع  االحزاب »میقاتی«!
گزارش

اخبار عجیب و غریب نظامی و امنیتی در ســودان کماکان ادامــه دارد. 
همزمان با گزارش برخی منابع خبری درباره حرکت تانک های ارتش سودان، 
تلویزیون رسمی این کشور از تالش برای انجام کودتا خبر داد. به گزارش 
فارس،  تلویزیون رسمی سودان روز گذشته ناگهان پخش زنده برنامه های 
خود را متوقف و اعالم کرد در این کشور کودتایی نافرجام صورت گرفته 
است. پایگاه خبری »المشهد السودانی« به نقل از یک منبع بلندپایه 
نظامی در این کشور خبر داد گروهی کودتاچی در تالش برای به دست 
گرفتن کنترل سودان هستند. با این حال، پایگاه خبری »الراکوبه نیوز« به 
نقل از شاهدان عینی گزارش داد: نیروهای ارتش سودان تعدادی از پل های 
اصلی پایتخت این کشور را در پی تالش برای کودتا بسته اند. گفته می شود 
کودتایی توسط اخوان المسلمین به رهبری سرلشکر عبدالباقی البکراوی 
در این کشور انجام شده و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است. 
منابع نظامی به العربیه گفتند: تعدادی از افسران، کنترل سپاه زرهی ارتش 
سودان را در شرق این کشور به دست گرفته اند. همزمان، محمد الفکی 
سلیمان، عضو شورای حاکمیت سودان و سخنگوی رسمی این شورا با 
دعوت همه سودانی ها برای دفاع از این کشور در حساب فیس بوک خود 
گفت: برای دفاع از کشور خود و محافظت از گذار، قیام کنید. با این حال، او 
در اظهارنظر بعدی افزود: همه چیز تحت کنترل است و انقالب پیروز است. 
برخی منابع نظامی به این وبگاه خبر دادند در اقدامی برای انجام کودتا، چند 
تانک در نزدیکی پل »امدرمان« به حرکت درآمدند که نیروهای مسلح آن ها 
را متوقف و چهار افسر ارتش را دستگیر کردند. شبکه »آناتولی« به نقل از 
یک منبع نظامی در سودان گزارش داد ۴0 افسر ارتش به دنبال این اقدام 
دستگیر شده اند. تلویزیون رسمی سودان نیز خبر داد ارتش این کشور از 
مردم خواسته برابر این اقدام ایستادگی کنند. منابع سودانی می گویند 

ارتش این کشور بیانیه ای در زمینه این اقدام منتشر می کند. 
11 آوریل 201۹ پس از تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به اوضاع 
نابسامان اقتصادی، »عمرالبشیر« رئیس جمهور وقت ســودان به 
دستور ارتش عزل شد. سودان از 21 آگوست 201۹ وارد مرحله انتقالی 
شده که به مدت ۵3 ماه ادامه خواهد داشت و قرار است اوایل 202۴ 
انتخابات در این کشور برگزار شود. در حال حاضر قدرت بین ارتش، 
نیروهای مسلح و ائتالف موسوم به »الحریة والتغییر« تقسیم شده 
است. 10 روز پیش نیز ارتش سودان در بیانیه ای اخبار ضد و نقیض 
برخی رسانه های داخلی و خارجی در خصوص خنثی سازی طرح کودتا 
در این کشور را رد و بر پایبندی به حمایت از کشور به ویژه در دوره انتقالی 

تأکید کرد.

منابعسودانیازاقدامامنیتینافرجامدراینکشورخبردادند

سودانرویخطکودتا

ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی منطق��ه تربت حیدری��ه در نظر 
دارد مناقص��ه عموم��ی ی��ک مرحل��ه ای " واگ��ذاری راهب��ری خودروهای 
اس��تیجاری درون ش��هری و ب��رون ش��هری منطق��ه" را از طریق س��امانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی 
پاک��ت ه��ا صرف��ًا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت 
)س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت                                          
مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذک��ور و دریافت گواهی امض��ا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 
محقق س��ازند . اطالعات تماس سامانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه :021-1456 
لذا از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ب��ا در نظر داش��تن مدارک من��درج در ذیل , به س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند . 
ی��ران � مناقص��ه گزار:ش��رکت مل��ی پخش فرآورده ه��ای نفتی ا

 منطقه تربت حیدریه 
موضوع مناقصه :  واگذاری راهبری خودروهای اس��تیجاری درون شهری 

و برون شهری منطقه
مدت اجرا و مبلغ برآورد اولیه : یکسال شمسی به مبلغ 8.681.093.700 ریال 
تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : ارائ��ه ضمانتنامه معتبر بانکی به 
مبلغ 000,000, 434 ریال وفق ›› آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی‹‹ 
) با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد( و یا واریز وجه نقد به 
حساب ش��ماره  9200071000  بانک ملت با شناس��ه پرداخت 57471337 
و ارائ��ه فی��ش مذکور ب��ه امور مال��ی منطق��ه و دریافت رس��ید وجه که 

می بایستی ضمیمه مدارک و در پاکت الف ارائه گردد .
 )ضمن��ًا مناقصه گران می بایس��ت اصل پاکت "الف" )تضمین ش��رکت در 
فرآین��د ارج��اع کار( را ب��ه صورت الک و مهر و امضا ش��ده ب��ه دبیرخانه 
کمیس��یون مناقصات ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 
حیدری��ه واقع در تربت حیدریه ،خیابان فردوس��ی ش��مالی، ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه طبقه اول اتاق 115 تحویل 
نمایند. شرکت های حاضردر مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات تکمیل شده 
را در مهلت مقرر در س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند . در غیر اینصورت 
ادع��ای تحویل اصل مس��تندات پاکت "الف" صرفًا ب��ه صورت فیزیکی به 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه 
گذار ار مناقصه کنار گذاش��ته میش��وند و حق هرگونه اعتراض در مراجع 

اداری و قضایی را از خود سلب می نمایند.(
محل , مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

محل دریافت اس��ناد : مناقصه گران صرفًا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت مراجع��ه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند. 

)درصورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع , امکان شرکت 
در مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسر نمی باشد (

مهلت دریافت اسناد : امکان دریافت ) دانلود( اسناد مناقصه از ساعت 7 صبح 
روز شنبه مورخ 1400/07/03 لغایت ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/7/10 
مهل��ت تحوی��ل پیش��نهاد ه��ا : پیش��نهاد ه��ا )اس��ناد مناقص��ه و کلی��ه 
 1400/07/03 م��ورخ  ش��نبه  روز  صب��ح   7 س��اعت  از  بای��د  م��دارک( 
س��امانه  طری��ق  از   1400/7/24 م��ورخ  ش��نبه  روز   19 س��اعت  لغای��ت 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت توس��ط مناقص��ه گ��ران بارگذاری ش��ود.

گشایش پیشنهاد ها : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1400/7/25 در 
محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی 
)وف��ق بند )د( ماده 18 قانون برگ��زاری مناقصات، حضور مناقصه گران یا 
نماین��ده آن��ان با ارائه معرفی نامه دارای مه��ر و امضاء مجاز تعهدآور در 

جلسه بازگشایی پیشنهادهای مالی بالمانع می باشد.(
جلس��ه توجیهی : س��اعت 10 صبح روز ش��نبه م��ورخ 1400/7/17 در محل 

سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی
شرایط عمومی و مدارك مورد نیاز برای شرکت در فراخوان :

1-ارائ��ه اصل یا کپی برابر اصل محض��ری گواهی تائید صالحیت معتبر از 
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل و نقل

2-ارائ��ه اص��ل یا کپی برابر اص��ل محضری گواهی تائی��د صالحیت ایمنی  
معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت 

3-ارائه اصل یا کپی برابر اصل محضری کارت ملی ، شناس��نامه، سوابق 
تحصیلی و شغلی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت 

4-ارائه اصل یا کپی برابر اصل محضری کلیه صفحات  اساس��نامه شرکت  
آگهی تاس��یس ش��رکت، آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت و دارا بودن 

کد اقتصادی و شناسه ملی 
5-اح��راز امتی��از قابل قبول براس��اس معیاره��ای ارزیاب��ی و توانمندی 

) HSE( بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی
6-ارائه اصل گواهی امضا محضری ش��خص یا اش��خاصی ک��ه طبق آخرین 
تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضا اسناد تعهد آورشرکت می باشند .

7-ارائه هرگونه مدارک و س��وابق کاری و تأییدیه ) حس��ن انجام کار ( از 
کارفرمایان قبلی همراه کپی مستندات

8-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل ، به لحاظ کیفیت ارائه گردد .
** کلیه مدارک  و مس��تندات ارائه شده می بایست ممهور به مهر شرکت 

و امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باشد.
***ضمنًا ش��ماره تم��اس 52313035-051 )داخل��ی 1143 و 1113 ( آماده 

پاسخگویی می باشند.
                                                                               شناسه آگهی 1195973

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه تربت حیدریه
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
 کد فراخوان 2000091627000003 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 مجتمع آموزش عالی کش��اورزی و دامپروری تربت جام در نظر دارد 
مناقصه عمومی ام��ور مربوط به خدمات عموم��ی، نظافتی، پذیرایی، 
تاسیسات، تعمیر و نگهداری و فضای سبز )حجمی( کلیه ساختمان ها و 
واحدهای خود ، به شماره فراخوان:  2000060015000003  را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir  تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد( ب��ه آدرس
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل��ی، مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
عنوان: واگذاری امور خدمات عمومی، نظافتی، پذیرایی، تاسیسات، 
تعمیر و نگهداری و فضای س��بز)حجمی(کلیه ساختمان ها و واحدهای 

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام
اطالعات مالی: برآورد مالی: 13.500.000.000 ریال    

 نوع اعتبار: اعتبارات هزینه ای-جاری
محل تامین اعتبار: بودجه عمومی

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی     
 مبلغ تضمین: 1.000.000.000 ریال 

مهلت دریافت اسناد:   1400/07/06  ساعت 12:00
مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی:   1400/07/18  ساعت 12:00

زمان بازگشایی پاکت ها:    1400/07/20   ساعت:12:00
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره همراه 09153715692 )آقای 

مهندس شمس آبادی( تماس حاصل فرمائید.
http://tjamcaas.ac.ir

آدرس: ترب��ت جام- بولوار خلیج فارس- بین خلیج فارس 11 و 13 - 
مجتمع آموزش عالی کش��اورزی و دامپروری تربت جام، کد پس��تی: 

9571966590
به شناسه ملی  14003690938       

کد اقتصادی 411441656181
شماره شبای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام مجتمع آموزش 

IR 840100004101098200191751                   :عالی تربت جام
 مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام 

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی
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مناقص��ه گ��زار: ش��رکت ملی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی 
منطقه خراسان رضوی

موضوع مناقصه :برگزاری مناقص��ه تکمیل ظرفیت باندوال )120 درصد بتن ریزی 
دسترسی دور مخازن انبار/ جدول کشی( انبار نفت ناحیه نیشابور

تاریخ،مهلت ونشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمنی معتب��ر و صالحیت رتبه بن��دی معتبر و مرتبط ب��ا موضوع مناقصه 
ب��ا حداقل گرید  ،  صادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمه��وری می توانند جهت 
دریاف��ت ف��رم اس��تعالم ارزیاب��ی و ف��رم توانمندی بهداش��تی ، ایمنی و زیس��ت 
محیط��ی از تاریخ انتش��ار دومین نوبت آگه��ی )1400/07/03(  به آدرس :  درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
الزم بذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایس��ت مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش��رکت در 
مناقصه محقق س��ازند . ضمنا " جهت کس��ب اطالعات بیشتر با س��امانه ستاد برای 

انجام مراحل عضویت با شماره 41934 – 021 تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه : 15/366/768/546 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :307/335/371 ریال .

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطاب��ق مف��اد ماده 4 آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی مص��وب 1394/09/22 
ک��ه م��دت اعتبار آن س��ه ماهه  واین م��دت حداکثر ب��رای یك نوب��ت برابر مدت                                 

پیش بینی شده قابل تمدید می باشد . 
مدت اجرای کار : برابر مدت زمان تعیین شده دراسناد مناقصه

 مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : مناقصه گران صرفا" بایس��تی به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند .) در صورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارك مناقصه از س��ایر مناب��ع ، امکان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(. 
 ام��کان دریاف��ت ) دانل��ود ( اس��ناد مناقص��ه از تاریخ چ��اپ دومی��ن نوبت آگهی 
)1400/07/03 ( لغایت پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1400/07/07 ساعت 16

مهلت تحویل پیش��نهاد ها )اپلود اس��ناد( :  پیش��نهادها ) اس��ناد مناقصه و کلیه 
مدارك شامل پاکت الف و ب و ج  ( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)1400/07/07(، لغایت پایان وقت اداری روزیکش��نبه  مورخ 1400/07/18 ساعت 
16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد . 
ضمن��ا" ع��الوه بر بارگ��ذاری پاکت الف و ب و ج در س��ایت مذکور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده ) س��اعت 16روزیکش��نبه م��ورخ1400/07/18( فقط پاکت ال��ف ) تضمین ( 
بص��ورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیس��یون مناقصات منطقه تا مهلت تعیین 

شده گردد .

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14در 
مح��ل واح��د خدمات فنی ومهندس��ی منطقه مس��تقر در انبار نفت ش��هید بیخوش 

)انبارنفت شماره2( برگزار می گردد.
ضمن��ًا ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت و حساس��یت موض��وع مناقص��ه ارزیابی کیف��ی کلیه                        
مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت 
اح��راز حداق��ل امتی��از کیفی )50 امتی��از کیفی ( هری��ک از مناقصه گران س��پس 
اقدامات بازگش��ایی فایل پاکات )الف/ب/ ج( بر اس��اس اس��ناد موجود در سامانه 

ستاد انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مکان بازگش��ایی پاکات : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ1400/08/05، 
شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه خراسان رضوی  طبقه دوم، ) سالن جلسات ( 

مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 
محل اجرای کار : استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – انبار نفت ناحیه نیشابور

www.setadiran.ir  -    www.iest.mporg.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی :

1 – ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . 
2 -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 

باحداقل گریدصادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.
3 – ارائه تصویر آگهی ثبتی ) تأسیس شرکت ( .

4 – ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت . 
5 – ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 

6 – تمامی مس��تندات اعالم ش��ده در بندهای  )1 الی 4 ( می بایس��ت بصورت برابر 
با اصل  ) محضری ( باشد .

7 – قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
8 – حد نصاب تعداد ش��رکت کنن��دگان در تجدیدمناقصه حداقل با حضور تعداد 5 

مناقصه گر می باشد .
9- فرآیندانتخاب برنده مناقصه وفق دس��تورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت 
متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ی 796-20/2 مورخ 1399/12/11 مقام 

عالی وزارت نفت خواهدبود.
 دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارك 
دریافت ش��ده  نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و  بر اس��اس سامانه 

ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.                                                         
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2000091781000016

آگهی نوبت اول : چهارشنبه 1400/06/31 
 آگهی نوبت دوم : شنبه 1400/07/03                                 شناسه آگهی 1194996

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی            
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 آگهی مناقصه وارزیابی کیفی  شماره814/06/4032– نوبت  اول
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهیه ، تحویل 45 عدد درایور فرکانس پایین و باال و میانی مورد اس�تفاده در بلندگوهای 

FBT و COMMUNITY را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 1400/07/06 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی 
استعالم ها و مناقصات به آدرس    http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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