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گفت وگو  با حجت االسالم 
والمسلمین وحدتی شبیری 
مدیر مدرسه  عالی فقاهت  

 به سوی اجتهاد  
تمدن ساز

علی لندی، نوجوان فداکار 
ایذه ای در نخستین ساعات 
صبح دیروز درگذشت

ققنوس خوزستان 
آسمانی شد

مهر3

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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 شــماره 963۱     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

شخصیت »حاج حسین ملک« رواق1
میراث فکری و فرهنگی جامعه است

تولیت آستان قدس رضوی:

نگاهی به شاخصه های توسعه افغانستان پس از 20 سال حضور آمریکا  در سالروز حمله به این کشور

بازسازی  ویرانگر!
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خراسان
کارگاه چهار روزه مشهد شناسی 
به  همت مؤسسه فرهنگی 
قدس و با حضور کارشناسان 
خبره مسائل شهری برگزار شد

داستان 
یک شهر

گزارشی از آغاز به کار 
نخستین كنگره ملی شعر 
»سردار سربداران«

ردیف شاعران 
به احترام 
»حاج قاسم«

قدس پیامدهای بی اعتنایی 
به اصالح نرخ گندم را 
بررسی می کند

عقب نشینی از 
مرز خودکفایی

انصارهللا از آزادسازی کامل 
استان»البیضاء«خبر داد

یمن 
روی دور پیروزی

صعود نفس گیر فوتسالیست ها 
از بلندهای ازبکستان

تیم ملی به 
»برزیل ب« خورد!

سعودی ناشی گری در رابطه 
با ایران را جبران می کند؟

جعفر قنادباشی

      صفحه1

آگهی فراخوان پیمانکاران

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی در نظر دارد 
بر اس�اس قانون برگزاری مناقص�ات،  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان ب�ا ارزیابی کیفی)فش�رده( اجرای دیوار پیش س�اخته بتنی 
و راه دسترس�ی پیرامون محوطه فرودگاه گناباد به ش�ماره نیاز س�تاد 
2000001578000010 را از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی 

دول�ت    برگ�زار  نمای�د.
کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصات از دریافت اس�ناد مناقص�ه تا ارائه 
پیش�نهاد مناقص�ه  گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(  به آدرس
 www.setadiran.ir انج�ام خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه  گران 
در ص�ورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت  نام در س�ایت مذکور 
و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق  س�ازند.
ش�رکت ها می بایس�ت دارای توانمندی و س�وابق کاری اجرا ش�ده 

مش�ابه در خصوص موضوع مناقصه باش�ند .
1- تاریخ انتش�ار مناقصه در س�امانه تاریخ 1400/07/03 می باش�د.

2- مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت  س�اعت 19/00 
م�ورخ  1400/07/17

ش�نبه  روز   14 س�اعت  ت�ا  پیش�نهادات  ارس�ال  زمان�ی  مهل�ت   -3
1400/08/08

4- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز یکشنبه 1400/08/09
جه�ت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه 
پاکت ه�ای »ال�ف« ب�ا ش�ماره و آدرس ذی�ل تماس حاص�ل گردد 
. ش�ایان ذکر اس�ت  ب�ا هماهنگی قبلی ب�ا ش�ماره 09158651068 

امکانپذیر می باش�د .
آدرس مح�ل تحویل پ�اکات ال�ف : دبیرخانه فرودگاه بی�ن المللی 
ش�هید هاشمی نژاد مش�هد روبروی ترمینال خارجی جنب ساختمان 
اداری  ش�ماره 2،مکان بازگش�ایی پ�اکات تهران ف�رودگاه مهرآباد ، 
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، اداره کل عمران و توسعه 

فرودگاه ها می باشد .
  شماره تماس :051-32400001-7

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز سامانه 27313131

دفتر ثبت نام :85193768-88969737
  شناس�ه آگهی 1197860   
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( 
)مناقصه شماره 1400/442( )نوبت اول(

1ـ موضوع مناقصه: 
خرید ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز

2ـ نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار: شــرکت گاز خراســان شــمالی به 
آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شــرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 

94156-75949
3ـ نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از کلیه تولیدکنندگان/تأمین 
 )VENDOR LIST کنندگان کاال )دارای گواهینامه مورد تأیید شرکت ملی گاز
دعوت به عمل می آید جهت شــرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواســته شده براساس اسناد مناقصه 
و اســناد ارزیابی کیفــی صرفًا تا تاریخ 1400/07/25 امکان پذیر اســت. 
ضمنًا ضروری اســت اسناد مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی 

مجاز، با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه 
بازگشــایی پاکت ها الزامی اســت و در صورت عــدم وصول اصل ضمانت 

نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  شــرکت هــای دارای هیأت مدیره/ســهامدار مؤثر مشــترک مجاز به 

ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

**** مطابــق بند الف مــاده 5 قانون "حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی"، ارجاع کار صرفًا به مؤسســات 
و شــرکت های ایرانی ثبت شــده در فهرســت توانمندی هــای مندرج در 

سامانه ماده 4 این قانون )سامانه توانیران( مجاز است.
4- نوع و میزان تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: مطابق با بند الف 
ماده 5 آئین نامــه تضمین معامالت دولتی به مبلــغ ـــ/4/905/000/000 

ریال )چهار میلیارد و نهصد و پنج میلیون ریال( می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: به مبلغ: ـــ/98/100/000/000 ریال )نود و هشت 

میلیارد و یکصد میلیون ریال( می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصــه حداکثر تا تاریخ 
1400/07/07 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( قابل 

دریافت می باشد.
شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  32403333-9

تلفن مســتقیم امور قراردادها: 32403341- فاکــس امور قراردادها: 
32403342

کــد فراخــوان مناقصه منــدرج در پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصات:
 53096177                                                      شناســه آگهــی 1195347

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی
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" آگهی تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای "
" به شماره مرجع 1400-41 "

شــرکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دســتگاه مناقصه 
گــزار( در نظر دارد تجهیــزات مرکز داده به شــماره ثبت 
ســامانه ســتاد " 2000001046000056" را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت از مناقصه گــر دارای حداقل رتبه 4 "شــورای عالی 
 "Main frameانفورماتیــك" در رشــته ی "تولید و ارائه رایانه هــای غیر
خریداری نماید. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اســناد مناقصه، 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشــایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شــد. لذا 
مناقصــه گــران در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اســناد به 
ترتیب اطالعات زمانی ذکر شــده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد 
مربوطــه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اســناد و مدارك خواســته 
شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. الزم است 
مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویت قبلــی در ســامانه ، مراحل ثبت 
 نام در ســامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق سازند . به پیشــنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش 
و پیشــنهادهایی کــه بعد از انقضــاء مدت مقرر واصل شــود ، ترتیب اثر 
داده نخواهد شــد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد.
1- اولین تاریخ انتشــار اســناد در سامانه : از ســاعت  8 صبح روز شنبه 

مورخ 1400/7/3
2-آخرین مهلت دریافت اســناد از سامانه : تا ســاعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/7/7
3-آخرین مهلت بارگذاری اســناد در ســامانه : تا ســاعت 14 روز شــنبه 

مورخ 1400/7/17
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشــنهاد : تا ساعت 12 روز یکشنبه 

مورخ 1400/7/18           
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/7/18 

می باشد.
6- نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود

7- نحــوه برگــزاری مناقصه:عمومــی یــک مرحلــه ای )همراه بــا ارزیابی 
ساده(

8- مدت تحویل کاال : 15 روز
9-نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار: تضمین قابل قبول 
کارفرمــا )شــامل یك یــا ترکیبی از تضامیــن بندهای الــف،  ب، پ، ج، چ، 
ح ,خ مــاده 4 آئیــن نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 
50659 هـ مــورخ 94/9/22 و اصالحیه شــماره 5211/ت 57592هـ مورخ 
1400/1/22 مصــوب هیــات وزیــران مصــوب هیئــت وزیــران( بــه مبلغ 
3.000.000.000 ریال می باشــد  و به پیشــنهادهای فاقد ســپرده، سپرده 
های مخدوش، ســپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- مدت اعتبار پیشــنهادها: پیشــنهادها باید از هرحیث برای مدت 90 
روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این 

مدت برای 90 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
11-نشــانی این شرکت جهت ارســال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" : شیراز 
– خیابان زند – نبش خیابان فلســطین - شــرکت بــرق منطقه ای فارس- 
دبیرخانــه مرکزی ) تذکر مهم ؛ ارســال یک نســخه از پاکــت های "الف") 
اصــل ضمانتنامــه( و "ب" ) به صــورت CD(  و"ج" )اصل برگ پیشــنهاد 
قیمت و جدول مقادیر و قیمت ها ( به صورت فیزیکی و الك و مهر شــده 

الزامی است(.
12- محل برگزاری مناقصه: شــیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلســطین، 

شرکت برق منطقه ای فارس، امور تدارکات و قراردادها
 13-  ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج 
اســت. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قســمتی از اســناد مناقصه ابهام یا 
ســئوالی وجود داشــته باشــد می توانند به صورت کتبی با شماره فکس 
32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شــرکت بــرق منطقه ای فارس )امور 

تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند. 
14-به پیشــنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 

از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن 

مرکز راهبری و پشتیبانی 1456 می باشد.
                                                                                          شناسه آگهی 1197236

شرکت برق منطقه ای فارس ف
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/01 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/08
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/07/24

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

طرح آبرسانی مجتمع صنوبر ) فاز 5 ( 1
2000001446000093شهرستان تربت حیدریه

22.808.784.872 ریال
بیست و دو میلیارد و هشتصدو هشت میلیون و هفتصدو هشتادو 

چهار هزارو هشتصدو هفتادو دو ریال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی وم

ت د
نوب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر:

در این جشنواره صدیقه رضوانی نیا، محسن فاطمی نژاد، وحید اکرمی و احمد فیاض از مؤسسه قدس برگزیده شدند

  به دنبال شکستن انحصار 
در حوزه فرهنگ و رسانه هستیم

2 خراسانخراسان

رواقرواق

تولیت آستان قدس رضوی، شخصیت حاج حسین آقا 
ملک، بنیان گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک را 

میراث فکری و فرهنگی جامعه خواند که باید به عموم 
مردم معرفی شود تا موجب اشاعه این نوع نگاه  شود.

درگذشت 
عالمه میرحامد 
حسین هندی 
در سال 1306
هجری قمری
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   پیام تسلیت 
رهبر انقالب
 درپی درگذشت 
حاج هاشم امانی 
رهبر انقالب با صدور 
پیامی درگذشت 
حاج هاشم امانی از 
مجاهدان پیشکسوت 
انقالب اسالمی را 
تسلیت گفتند.

در پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای آمده 
است: درگذشت مبارز 
پیشکسوت مؤمن و 
با اخالص، مرحوم 
آقای حاج هاشم امانی 
»رحمت اهلل علیه« را به 
خانواده  محترم و دیگر 
منسوبان و به دوستان 
و همگامان آن مرحوم 
تسلیت عرض می کنم و 
رحمت و رضوان الهی 
را برای وی مسئلت 
می نمایم.
سّید علی خامنه ای
۱ مهر ۱۴۰۰

یادداشت سید ابراهیم رئیسی دیروز نیز 
بــه اســتــان ایـــام و شهرستان 
ــا هیچ  ــ ــرد ت ــ ــران ســـفـــر کـ ــهــ ــ م
جــمــعــه ای را بــعــد از ریــاســت 
جمهوری در خانه نمانده باشد. 
وی صبح جمعه در چهارمین 
سفر استانی، با استقبال رسمی نماینده ولی فقیه 
در اســتــان و امــام جمعه ایـــام، اســتــانــدار ایــام، 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسامی 
و جمعی دیگر از مسئوالن وارد این استان شده و 
در جریان برنامه های مختلف خود بر رفع برخی 
مشکات زیرساختی این استان از جمله اتمام 

سامانه گرمسیری و سد کنجان چم تاکید کرد.
رئیس جمهور در بدو ورود به فرودگاه ایام با اشاره 
به ظرفیت های ایام گفت: این استان در حوزه های 
مختلف از جمله صنعت، گردشگری و کشاورزی و 
همچنین وجود منابع و معادن مختلف ظرفیت 
بسیار بزرگی دارد و نیازمند توجه مسئوالن است.

رئیس جمهور اضافه کرد: همجواری با کشور عراق 
از دیگر مزیت هاست که می توان از این ظرفیت در 

جهت افزایش تبادالت مرزی استفاده کرد.

 عراق امکان افزایش تعداد زائران ایرانی را نداشت ◾
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری هــا، رئیس جمهور کــه به 
ــران و مسئوالن عالی به  هــمــراه تنی چند از وزیـ
استان محروم ایــام سفر کــرده بــود، در حاشیه 
زیارت یادمان شهدای قاویزان و در جمع زائران 
قبور مطهر شهدا، اظهار کرد: تاش کردیم تعداد 
بیشتری از مردم کشورمان بتوانند به کربا اعزام 
شوند، اما دولت عراق فقط با حضور ۶۰ هزار نفر 
موافقت کرد و امکان افزایش ظرفیت برای دولت 
میزبان وجود نداشت. رئیسی با اشاره به تقارن 
سفر استانی با ایام اربعین حسینی اظهار کرد: 
امیدواریم بار دیگر شرایط و زمینه حضور میلیون ها 

عاشق اباعبدهللا الحسین )ع( فراهم شود.

ضرورت اتمام سد »کنجان چم« در استان ایالم ◾
رئیس جمهور در بازدید از سامانه گرمسیری و سد 
کنجان چم مهران نیز اظهار کرد: کارهایی برای پروژه 

سامانه گرمسیری و سد کنجان چم انجام شده که 
باید هرچه سریع تر تکمیل شود.

وی با اشــاره به اینکه اگر کار رها شود به کارهای 
قبلی انجام شده خسارت وارد می شود، عنوان 
کرد: مسئوالن تاش کنند تا ۶ ماه آینده این طرح 

تکمیل شود. رئیسی، توجه به ظرفیت های مهم 
اقتصادی و تولیدی به ویژه ظرفیت های کشاورزی 
استان همچون سد کنجان چم، سامانه گرمسیری و 
طرح انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی را از دیگر 

اولویت های دولت در استان عنوان کرد.

دیدار چهره به چهره با مردم ◾
سید ابراهیم رئیسی در ادامــه برنامه های سفر 
استانی به ایام، دیروز در محل استانداری میزبان 
تعدادی از مردم استان بود و به صورت حضوری، 
مسائل و مشکات مطرح شده آنان را بررسی کرد.

رئیس جمهور در ایــن دیــدارهــا پــس از آگاهی 
بی واسطه از مشکات، پیشنهادها و طرح های 
ماقات کنندگان، بافاصله اســتــانــدار ایـــام را 
مــخــاطــب قـــرار داد و خــواســتــار پیگیری و رفــع 
مشکات و انجام اقــدامــات الزم بــرای به نتیجه 

رساندن موارد مطروحه شد.

سهم جمهوری اسالمی ایران از تجارت  ◾
منطقه باید ۵۰ میلیارد دالر باشد

حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار با نخبگان استان ایام نیز اظهار کرد: 
ــام در طــول دوران دفــاع  هــر خطه از اســتــان ای
مقدس شاهد رشــادت و شجاعت های فــراوان 
بوده و مردم این استان دین خود را به انقاب و 
نظام ادا کرده اند. وی با اشاره به اینکه حاال نوبت 
مسئوالن استان است که مشکات این استان 
را حل کنند، تصریح کرد: حل مشکات کشور و 
استان ایام با روحیه »ما می توانیم« امکان پذیر 
است. حجت االسام والمسلمین رئیسی بیان 
کرد: کشور باید بداند استان ایام در خط مقدم 
جبهه ایستادگی و دینش را ادا کرد و همواره باید 
قدردان این مردم بود، قدردانی هم فقط به سخن 

نیست، بلکه باید در عمل هم قدردان بود.

چهارمینسفراستانیرئیسجمهور

دستور رئیسی برای حل 
مشکالت زیرساختی ایالم

خبرخبر
ویژهویژه

رهبر انقالب: خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد
رهبر انقاب اسامی به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  
و ایثارگران  دفاع  مقدس  پیامی صادر کردند که بعدازظهر 
پنجشنبه توسط حجت االسام و المسلمین شکری 
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، درگلزار 

شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبر انقاب، متن 

پیام حضرت آیت هللا خامنه ای به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام 
است. فداکاری مخلصانه  آنان و دیگر ایثارگران، پیروزی 
را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت 

جمهوری اسامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد.

این درس بزرگ آن اسوه های ایثار است؛ هرجا تاش 
مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست.

و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد 
برد، ان شاءهللا. سام خدا بر شهیدان و بر شهیددادگان 

و بر همه  ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح هللا.
سیّد علی خامنه ای

ــور خــارجــه کــشــورمــان  ــر امــ ــ وزی
ــرای شــرکــت در نشست  ــ کــه ب
مجمع عمومی ســازمــان ملل 
متحد به نیویورک رفته، در ادامه 
دیدارهای دیپلماتیکش در حاشیه این اجاس، 
در گفت و گو با جیحون بایرامف وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان تأکید کرد دو طرف نباید 
اجازه دهند برخی طرف های سوم روابط خوب 
ــرار دهند. حسین  دو کشور را تحت تأثیر ق
امیرعبداللهیان در ادامه روابط ایران و جمهوری 
آذربایجان را دارای اهمیت ویژه برشمرد یادآور 
شد دولت جدید تهران برای روابط با همسایگان 
اولویت ویژه ای قائل شده است. وی همچنین 
درباره تسهیل ترانزیت و رفت و آمد کامیون های 
ایرانی و همچنین برخی موضوعات کنسولی، 
با همتای آذربایجانی رایزنی کرد. گفتنی است 

دیدار میان امیر عبداللهیان و بایراموف در حالی 
صورت گرفت که در هفته اخیر و تحت تأثیر 
برخی اقدامات غیرسازنده دولــت الهام علی 
اف از جمله دریافت 13۰ دالر به عنوان عوارض 
گمرکی از رانندگان ایرانی و همچنین دستگیری 
دو کامیوندار ایرانی تنش میان دو کشور افزایش 

یافته بود.

نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه  ◾
وزیـــر خــارجــه کــشــورمــان پــیــش از دیــــدار با 
بایراموف با مولود چــاوش اوغلو وزیــر خارجه 
ترکیه نیز دیـــدار کــرد. دو طــرف توافق کردند 
نشست سه جانبه ایــران، آذربایجان و ترکیه 
در تهران برگزار شود. در این دیدار وزیر خارجه 
کــشــورمــان، دعـــوت سیدابراهیم رئیسی از 

رئیس جمهور ترکیه را نیز اباغ کرد.

مردم ایام هم 
مثل اهالی 
استان های دیگری 
که رئیس جمهور 
در هفته های 
گذشته به آن ها 
سفر کرد،

 بی واسطه با 
رئیسی حرف زدند 
و با او عکس 
گرفتند.

امیرعبداللهیان در دیدار با همتای آذربایجانی:

نباید اجازه داد طرف های سوم، 
روابطمان را تحت تأثیر قرار دهند

قابگزارش خبری

صحنههایی
کهسالها
اتفاقنیفتاد...

در  حاشيه

تپق می زنه؛
 اما کار می کنه!

یکی از کاربران 
اصاح طلب دیروز 
در رشته توییتی با 
بزرگ نمایی چند تپق 
نطق رئیسی و ضعف 
تیم تبلیغاتی وی، 
آن را »اعجاب آور« 
توصیف و به شدت 
به وی حمله کرد. تقی 
دژاکام در پاسخ به 
روح هللا انصاری نوشت: 
ما رئیس جمهوری 
که تپق می زند و تیم 
رسانه ای ضعیف و 
تازه کاری دارد اما هر 
صبح جمعه به جای 
خوابیدن، پای صحبت 
مردم استان های 
محروم می نشیند را 
به رئیس جمهوری که 
دوسال تمام از کاخش 
بیرون نیامد و حتی 
حاضر نشد برای تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس 
برود و اخبار خیلی مهم 
را – به گفته خودش- 
صبح شنبه می شنید، 
ترجیح می دهیم.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9110000820      سالم جناب وزیر رفاه. ما 

مستمری بگیر تأمین اجتماعی شهرستان 
قائمشهر هستیم، حقوق دو ماه اول سال 3 میلیون 

و 72۰ هزار تومان پرداخت کردند، خرداد ۱۰ 
تومان کمتر، تیر و مرداد  3 میلیون و 6۴2 هزار 

تومان و االن که شهریور است 3 میلیون و 69۰ 
تومان. چرا پرداخت حقوق ما باید نوسان داشته 

باشه. لطفًا پیگیری بفرمایید.
9150002020      ای کاش سردار سلیمانی زنده بودند 
که فقط با کارت ملی ما را  می فرستاد برای اربعین 

اما متأسفانه چند سال شده که آقایان می ترسند ...
9150000636     ما اهالی بولوار شهید رستمی 

- رستمی 2۱ هستیم. با وجود اجرایی شدن 
طرح اگو هنوز تعدادی از همسایگان به 

اگو وصل نیستند و آب فاضالب را در معبر 

عمومی رها می کنند که موجب ایجاد بو و 
تعفن و بیماری سالک در محل شده و با وجود 

پیگیری های مکرر از شهرداری و اداره بهداشت 
رسیدگی نمی کنند. از مسئوالن عاجزانه 

تقاضای رسیدگی داریم.

سعودی ناشی گری در رابطه 
با ایران را جبران می کند؟

جعفر قنادباشی    تحلیلگر مسائل سیاسی
پس از پنج، شش ماهی که از انتشار شایعاتی 
در مـــورد انــجــام گفت و گــوهــای پنهانی میان 
جمهوری اسامی ایران و عربستان به میزبانی 
عراق به گوش می رسید، سرانجام شاه سعودی در 
جریان سخنرانی خود در سازمان ملل متحد این 
موضوع را تأیید کرد. »سلمان بن عبدالعزیز« 
اگرچه همچنان و طبق عــادت معلوم نگرانی 
کشورش را از توسعه برنامه هسته ای کشورمان 
ــران را همسایه  ــ ــه ای ــ اعـــام کـــرد، ولـــی در ادام
عربستان خواند و اظهار امیدواری کرد گفت و گو 
مــیــان دو طــرف بــه اعــتــمــادســازی منجر شــود. 
هرچند پیشتر برخی مقامات وزارت خارجه 
ایران و عربستان به انجام مذاکره میان دو کشور 
اشــاره کــرده بودند، ولــی بسیاری از تحلیگران 
معتقد هستند اشــاره صریح شاه سعودی به 
این موضوع، سیگنالی مثبت به تهران قلمداد 
شده و از آمادگی ریاض برای جدیت در ادامه این 
مسیر حکایت دارد. اما در مورد این تغییر لحن 
پادشاه عربستان باید گفت اگرچه امروز ۶ سال 
از ورود ریاض به جنگ یمن که به معنی واقعی 
کلمه به باتاقی برای حکام سعودی تبدیل شد، 
مــی گــذرد با وجــود ایــن، واقعیت ایــن اســت که 
ریاض از همان ابتدا به اشتباه فاحش خود در 
آغاز تجاوز به همسایه جنوبی پی برده بود. آل 
سعود فهمید که اشتباه کرده به ویژه که همان 
ایام در سوریه هم نخستین نشانه های شکست 
محور تکفیری تحت حمایت عربستان آشکار 
شده بود. این در حالی بود که همزمان مشکات 
اقتصادی که ناشی از کاهش ناگهانی قیمت 
نفت بود هم سربار ریــاض شد. پس سعودی 
مدت هاست پی بــرده که در ماجراجویی های 
منطقه ای و خصومت جویی با جمهوری اسامی 
به بی راهه رفته است. ریاض با مدیریت محمد 
بن سلمان، شاهزاده جوان و جاه طلب سعودی، 
در چند ســال اخیر 14 اقـــدام مهم را علیه ما 
عملیاتی کــرد. از جمله اینکه به ترامپ وعده 
دادند اگر جمهوری اسامی را تحریم نفتی کند، 
کمبود نفت ایران در بازار را جبران خواهند کرد. 
یا تأمین هزینه منافقین، تحریک قومیت ها 
و کمک های مالی به گروه های تجزیه طلب و 
حتی تهدید مستقیم ایــران به جنگ داخلی. 
آن ها فکر می کردند با پشتیبانی محور غربی – 
عبری می توانند در ایران مداخله کنند. ولی حاال 
دریافته اند که خامی کرده و در دام تحریکات 
غربی و صهیونیستی گرفتار شده اند. به نظر 
می رسد سلمان بن عبدالعزیز حاال حرفی را که 
باید چندین سال پیش می گفت را امروز به زبان 
آورده.  بنابراین آنچه از زبان شاه سعودی بیان 
می شود کوششی است برای جبران ناشی گری 
سیاسی گذشته که در قبال ایران مرتکب شدند. 
همچنین اذعان و اعام غیر مستقیم این نکته 
است که همسویی آن ها در همراهی با آمریکا 

اشتباه بوده است. 
از بعد دیگر ایــن اظــهــارات بیانگر نگرانی شاه 
سعودی از تحوالت آینده هم هست. ایــاالت 
متحده در حال از دست دادن جایگاه خود در 
منطقه است و این برای ریاض جای نگرانی دارد. 
اصاً یکی از دالیل چرخش عربستان به سمت 
ایران هم همین احساس بی پناه بودن است. در 
این میان با توجه به اینکه دولت سید ابراهیم 
رئیسی نیز توسعه روابــط با همسایگان را در 
اولویت قــرار داده، می توان امیدوار بود بهبود 
ارتباط میان تهران و ریاض برای منطقه و حل 
بــحــران یمن منشأ خیر بــوده و دســتــاوردهــای 

خوبی به همراه داشته باشد.

خبـر
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ادامه رایزنی با عراق برای بازگشایی مرز زمینی
وزیر کشور در سفر استانی رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت از استان ایام در جمع مردم 
حاضر در نقطه صفر مرزی گفت: فرمانده مرزبانی و فرمانداری در حال رایزنی با طرف عراقی هستند 
و در صورت موافقت طرف عراقی مرز زمینی بازگشایی می شود اما این موضوع نیازمند توافق دو طرف 
است. احمد وحیدی  افزود: در حال حاضر مشکل ما این است که عراق ورود زائران اربعین را از مرز 

زمینی نمی پذیرد.

دفاعیدفاعیزیارت زیارت  تحریمتحریم

بیش از 3۰ هزار ایرانی به 
پیاده روی اربعین مشرف شدند

مدیر اجرایی ستاد اربعین با اشــاره به انتقال14 هزار زائر 
اربعین به عراق، گفت: تاکنون بیش از 3۰ هزار زائر ایرانی به 

خیل زائران پیاده روی اربعین پیوستند.
به گزارش فارس، امید کوثری با اشاره به اینکه سفر زائران 
اربعین به عــراق در روزهـــای جــاری سرعت گرفته است، 
اظهار کرد: سفر زائــران اربعین به عراق از ۲۸ شهریورماه 
آغاز شده است که البته در روزهای نخست به دلیل برخی 
ناهماهنگی ها در صدور ویزا و فروش بلیت پرواز اربعین فقط 
تعداد محدودی از زائران موفق به سفر شدند. به گفته وی: 

هیچ زائری از مرز زمینی به عراق وارد نشده است.

اجازه اقدامی را به شرورهای 
دست چندم آمریکا نمی دهیم

جانشین فرمانده کل سپاه درباره فعالیت گروه های تروریستی 
در منطقه تأکید کرد: از ابتدای روزهای انقاب، آمریکا به همه 
شرورهای منطقه وصل بــود، البته طبیعی است که وقتی 
آمریکا نمی تواند علیه ما اقدام کند به شرورهای دست چندم 
آن ها هم اجازه نمی دهیم. به گزارش صدا و سیما، سردار علی 
فدوی که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سخن می گفت 
در این باره افزود: در داخل سرزمین هایی که این گروهک ها 
شــرارت می کنند ما به آن ها هشدار می دهیم جلو آن ها را 
بگیرند و اگر این اتفاق نیفتاد ما خودمان بساطشان را جمع 

خواهیم کرد و قادر به انجام آن هم هستیم.

سرمایه گذاری ۱۴5 میلیارد 
دالری ایران در صنعت نفت و گاز

وزیر نفت اعام کرد ایــران قصد دارد 14۵ میلیارد دالر برای 
توسعه فعالیت های تولید و اکتشاف و همچنین فعالیت های 
پاالیشی و پتروشیمی در صنعت نفت طی چهار تا هشت 
سال آینده سرمایه گذاری کند و این کار را توسط سرمایه گذاران 
داخلی و بین المللی انجام خواهد داد. به گــزارش تسنیم، 
این اظهارات به دنبال جلسه جواد اوجی با مقامات شرکت 
سینوپک چین اعام شده است. اوجی به تازگی اعام کرده 
بود ایران قصد دارد صادرات نفت خود را با وجود تحریم های 
آمریکا افزایش دهد و هشدار داده بود استفاده از این تحریم ها 

به عنوان یک ابزار سیاسی به بازار نفت آسیب می رساند.

انتصابات جدید 

  دکتر سیداحسان خاندوزی وزیــر اقتصاد و 
دارایـــی در حکمی، »سعید محمد« فرمانده 
پیشین قرارگاه خاتم االنبیای سپاه پاسداران 
ــورای عــالــی مناطق آزاد   را بــه سمت دبــیــر شــ

تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
  با صــدور حکمی از سوی جــواد اوجــی وزیر 
نفت، با تشکر از زحمات مسعود کرباسیان، 
»محسن خجسته مهر« مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران شد. خجسته مهر متولد134۹ 
در دزفــــول و دارای مــــدرک دکــتــرا در رشته 
مهندسی مخازن هیدروکربوری از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر است. وی پیشتر مدیرعامل 
شرکت توسعه حــفــاری تدبیر و مــعــاون وزیــر 

نفت بوده است. 



سهم مسکن از 
تسهیالت بانکی 

چهار برابر شد
معاون وزیر راه و 

شهرسازی از افزایش 
چهار برابری سهم 

مسکن از کل تسهیالت 
بانکی در کشور 

خبر داد.حبیب اهلل 
طاهرخانی اظهار کرد: 

در حوزه تأمین مالی 
مسکن، هم در قانون 

جهش تولید و هم 
مصوبه بودجه سال 

1400 سهم مناسبی 
برای عرضه مسکن در 
نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در 
سال های گذشته سهم 

مسکن از تسهیالت 
بانکی در حداقل ممکن 
و تنها 5 درصد بود اما 

در جهت گیری های 
 جدید این رقم به 

20 درصد تسهیالت 
بانکی رسیده است.

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته از سوی این کنفدراسیون، استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده صادرکنندگان مرتبط با صادرات فصل 

زمستان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید.
محمد الهوتی عنوان کرد: بر این اساس، استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۹ صادرکنندگان 

در یک هفته آینده از سوی تمامی حوزه های مالیاتی 
انجام خواهد شد.

الهوتی گفت: مالیات بر ارزش افــزوده مربوط به سال 
۱۴۰۰ صادرکنندگان به دلیل ابهام در ابالغیه بودجه 
سال ۱۴۰۰، در شرایط کنونی قابل استرداد نیست که به 
این منظور، کنفدراسیون صادرات ایران این موضوع را تا 

رفع کامل مشکل، پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: مطابق با بخشنامه های صادر شده از سوی 
دولت و بانک مرکزی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صــادرات، صرفاً مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی 
خواهد بــود که مطابق با مهلت زمانی تعیین شــده از 
سوی بانک مرکزی، به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمودند.

 مالیات بر 
ارزش افزوده صادرات 
مسترد می شود

 قیمت  
مایکروفر

   سامسونگ
مدل35۱3

۳,5۶۹,۹00  تومان

   فلر
MW034مدل

۹,۷۷0,000 تـومـان

   میگل
GMW342مدل

۸,۶۶۸,۷50 تـومـان

   مایدیا
-MW-EBL-Sمدل

5,۳۸5,000 تـومـان

   تکنو
مدل342

۳,۷5۷,000 تـومـان

   پاناسونیک
NN-ST34مدل

۳,2۷0,000 تـومـان

زهرا طوسی   دولت روحانی 
ــارســال پیش بینی کـــرده بود  پ
۹ میلیون تن خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان داشته باشد 
ــان فــصــل بــرداشــت  ــای امـــا در پ
تنها نیمی از ایــن مقدار راهی 
ــت سیزدهم  سیلوهای گندم دولــتــی شــد تــا دول
ناچار باشد در نخستین گام برای جبران کمبودها 
در سال آینده واردات دست کم 6 میلیون تن گندم 

را به سرعت در اولویت کاری خویش قرار دهد.
در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ در ابتدا قیمت خرید 
تضمینی گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. سپس 
دولــت وقــت به قیمت ۴ هزارتومان بــرای خرید 
تضمینی گندم رضایت داد ولی پس از اعتراض 
کــشــاورزان حاضر شــد ایــن قیمت را بــه ۵ هــزار 
تومان به ازای هر کیلوگرم گندم افزایش دهد، 
با این حال کشاورزان از تحویل گندم به دولت 

امتناع کردند.

نتیجهبیاعتناییبهاصالح◾
نرخخریدتضمینی

پیشتر تــشــکــل هــای کـــشـــاورزی در واکــنــش به 
بی اعتنایی دولت به اصالح نرخ تضمینی گندم 
هشدار داده بودند در سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹  از 
۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور، حدود ۴ میلیون 
تن به دست دولت خواهد رسید که این پیش بینی 
به وقوع پیوست.کشاورزان سال زراعی ۱۳۹8-۱۳۹۹ 
نیز ۱۴ میلیون تن گندم تولید کردند و دولت توانست 
تنها حدود 8 میلیون تن از این محصول را خریداری 
کند، سال پیشتر از آن نیز پایین بــودن نرخ خرید 
تضمینی سبب شد کشاورزان به تحویل 6 میلیون 
تن گندم به دولت اکتفا کنند و بقیه تولیدات آن ها 

راهی بازار آزاد شد.

بر اســاس آنچه دکتر مجتبی پالوج، قائم مقام 
ــامــه ریــزی اقتصاد  ــرن ــژوهــش هــای ب مــؤســســه پ
کشاورزی می گوید نظام غلط کارگزاری در سطوح 
تصمیم گیری با محاسبه غلط اقتصادی، واردات 
گندم را به صرفه تر از خرید تضمینی ارزیابی 
کرد. بنابراین اهمال در قیمت خرید تضمینی 
گندم از سال های ۹6 و ۹۷ آغاز شد تا کشورمان 
امسال از خودکفایی به سومین کشور واردکننده 
ــدازه چین واردات  در جهان تبدیل شده و به ان

خواهد داشت. 

ازدسترفتندستاوردهادرسایهسوءمدیریت◾
محمدشفیع مــلــک زاده، رئــیــس پیشین نظام 

صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اهمیت تولید پایدار گندم 
به عنوان یک محصول راهبردی و قابل اهمیت در 
امنیت غذایی می گوید: ساالنه حدود ۱۱ میلیون 
تن گندم برای مصرف و سه تا پنج میلیون تن گندم 
نیز برای ذخایر راهبردی نیاز داریم که درمجموع 
۱۴ تــا ۱۵ میلیون تــن گــنــدم خــواهــد شــد. دولــت 
امسال شاید بتواند درنهایت ۵ میلیون تن گندم 
از کشاورزان خریداری کند پس دست کم بیش از 

8 میلیون تن دیگر نیاز داریم. 
وی با اشاره به اینکه با سوءمدیریتی که در این حوزه 
اعمال شد متولیان امر می دانستند امسال حجم 
اندکی گندم خــریــداری خواهد شــد، می افزاید: 

هر زمان در بحث قیمت محصول گندم و تولید 
دانه های روغنی حقایق را زیر پا گذاشتیم، ضرر 
کردیم ولــی ایــن بــرای مسئوالن ما تجربه نشده 
بــه طــوری کــه مــا در سالیان اخیر چندین بــار به 
 مــرز خودکفایی رسیده  و دوبــاره ایــن دســتــاورد را 

از دست داده ایم. 
ملک زاده عنوان می کند: اکنون در کشور ظرفیت 
کافی درزمینه تولید گندم برای نیاز داخلی داریم، 
حتی درخصوص شکر و دانه های روغنی و خوراک 
دام هم این ظرفیت وجود دارد، به طوری که حتی 
نیاز به یک کیلو واردات هم نداشته باشیم ولی 
این امر اتفاق نمی افتد یا مدیریت درست انجام 
نمی شود یا منافع عده ای پشت این جریان قرار 
 دارد کــه نمی خواهند وابستگی مــا بــه واردات 

قطع شود.

هجومدامدارانبهمزارعگندم◾
وی با بیان اینکه اگر دولت در سال گذشته قیمت ها 
را پیش از فصل کشت به صورت واقعی مشخص 
کــرده بــود سطح زیــر کشت ما خیلی باالتر از این 
بود، می افزاید: باال بودن قیمت کودهای شیمیایی 
سبب شد کشاورزان از سموم استفاده نکنند و این 
مسئله به عالوه خشکسالی موجب پایین آمدن 
عملکرد مزارع شد. گران بودن نهاده های دامی از 
سوی دیگر سبب شد دامداران برای تأمین علوفه به 
خرید مزارع گندم هجوم بیاورند. در چنین شرایطی 
با پایین بودن نرخ پیشنهادی دولت که ۴ هزار تومان 
مقرر شده بود، کشاورز تصمیم گرفت گندم ها را سبز 
روی زمین به دامداران بفروشد. بخش دیگری از این 
گندم ها نیز به کشورهای همسایه رفت و بخشی نیز 

نصیب دالالن شد.
ایــن کارشناس بــا اشـــاره بــه پیامدهای ضربه به 
تولیدات کــشــاورزی بر ایــن بــاور اســت ناپایداری 

تولید، امنیت غذایی و اجتماعی را زیر سؤال برده 
و سبب می شود کشاورزان روستا را رها کرده و به 
حاشیه نشینی در کالنشهرها رو بیاورند و می گوید: 
کشاورزان به قیمت واقعی که به معنای قیمت تمام 
شده به عالوه سود متعارف است اکتفا می کنند، با 
توجه به این موضوع ۵ هزار تومان خیلی کم بود و 
با توجه به گرانی نهاده ها معتقد بودیم گندم نباید 
زیــر 6 هــزار تومان از کــشــاورز خــریــداری می شد. 
اگر دولت حتی اوایل فصل ۵ هزار و ۵۰۰ را اعالم 
کرده بود نیاز ما به واردات کمتر می شد. )دولت در 

ابتدای فصل رقم ۴ هزارتومان را اعالم کرده بود(.
وی می افزاید: برای سال زارعی آینده قیمت امسال 
)۵ هزارتومان( مالک قرار گرفته و ۷هزار و ۵۰۰ تومان 
اعالم شده، با احتمال افزایش هزینه های تولید، 
این رقم بــرای سال آینده نیز هیچ ارزشــی نــدارد، 
مگر اینکه هزینه ها ثابت بماند و یک درصد تورم 
نداشته باشیم تا فروش هر کیلو گندم با این قیمت 

به صرفه باشد.

خریدزیرقیمتبهبهانهحمایتاز◾
مصرفکننده

وی بـــا اشـــــاره بـــه ایــنــکــه بـــه بــهــانــه حــمــایــت از 
ــر قیمت  مصرف کننده محصول کــشــاورز را زی
می خرند، می افزاید: متولیان، مدیریت و کنترل 
ــازار را رعایت  پس از تولید در کارخانه و سطح ب
نمی کنند و همه توجه ها بــه محصول کشاورز 
اســت که به پایین ترین قیمت خــریــداری شود. 
وی با اشــاره به اجــرای کشت قــراردادی و تولید بر 
مبنای ثبت سفارش در کشور و بیمه محصوالت 
کشاورزی ابراز امیدواری می کند: با اجرای الگوی 
کشاورزی قــراردادی که مد نظر دولت است دیگر 
همه ساله با مــازاد یا کاهش تولید محصوالت 

روبه رو نخواهیم بود.

قدسپیامدهایبیاعتناییبهاصالحنرخگندمرابررسیمیکند

عقب نشینی از مرز خودکفایی 

      صفحه 3
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جعفرصائمی نسب  سرپرست شهرداری سبزوار

شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد 
 1400 سال  مصوب  بند)ه(تبصره4بودجه 
نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در 
انتهای خیابان پیروزی)پشت هتل کاملیا(  
ازطریق مزایده عمومی و با جزئیات  مندرج دراسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات  
الکترونیکی  دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000093676000017 بصورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت:1400/07/04 زمان انتشار درسایت:1400/06/27 

آخرین مهلت شرکت در مزایده:1400/07/17   مبلغ شرکت در مزایده:  5درصدقیمت پایه
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد 
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
2.کلیه  اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه 

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

)توکن( به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی  و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
نام/  نام استان ها، درسایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت  اطالعات تماس دفاترثبت 

پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت دوم(

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2000001403000148 مورخ 1400/۶/30 مندرج در

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 111 سال 1400

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نگهداری و تعمیرات شبکه آب، نصب 
انشعاب و قرائت کنتور و کلیبر، آبش احمد و روستاهای تحت پوشش را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق 
مناقصه )عمومی( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه آب با تاسیسات و 
تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری 
 www.setadiran.irو واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس

انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، مطلقا آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ب -مبلغ برآورد اولیه معادل: ۲۰۲۳۲۴۶۱۷۴۸ ریال .
ج-مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 1011623087 ریال می باشد.

د- مدت اجرای کار: ۱۲ ماه
ه- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 و- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی 
شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل و در وقت مقرر در اسناد 
به کارفرما تصمیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۹ مورخه 1400/7/12

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخ 1400/07/27
 زمان و تاریخ بازگشایی پا پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخ 1400/07/27

شناسه آگهی1197860        www.abfaazarbaijan.irسایت شرکت 

ف
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نوبت اول

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.

ف
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مناقص��ه گ��زار: ش��ركت 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 كشی( 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 تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
الزم بذكر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، می بایس��ت مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش��ركت در 
مناقصه محقق س��ازند . ضمنا " جهت كس��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 كیفی

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

نوع تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : 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 
ك��ه م��دت اعتبار آن س��ه ماهه  واین م��دت حداكثر ب��رای یك نوب��ت برابر مدت                                 

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

 مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : مناقصه گران صرفا" بایس��تی به سامانه تداركات 
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��ركت در مناقصه و 

بارگذاری پاكتها 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 كلیه 
مدارك شامل پاكت 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 تداركات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد . 
ضمن��ا" ع��الوه بر بارگ��ذاری پاكت الف و ب و ج در س��ایت مذكور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده ) س��اعت 16روزیکش��نبه م��ورخ1400/07/18( فقط پاكت ال��ف ) تضمین ( 
بص��ورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه كمیس��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 كیف��ی كلیه                        
مناقصه گران توسط كمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت 
اح��راز حداق��ل امتی��از كیفی )50 امتی��از كیفی ( هری��ک از مناقصه گران س��پس 
اقدامات بازگش��ایی فایل پاكات )الف/ب/ ج( بر اس��اس اس��ناد موجود در سامانه 

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

مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 
محل اجرای كار : 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 كل تعاون ، كار 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 شركت ( .

4 – ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شركت . 
5 – ارائه تصویر اساسنامه شركت 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 كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد . 
8 – حد نصاب تعداد ش��ركت كنن��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 ذكر شده در فرم های تحویلی و مدارك 
دریافت ش��ده  نس��بت به ارزیابی كیفی 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  شماره814/0۶/4032– نوبت  دوم

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 

» تمدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سرور
HP DL380 Gen10 و   و خرید تجهیزات ذخیره 

» EMC سازی برند
س�رور دس�تگاه  ی�ک  خری�د  عموم�ی  مناقص�ه  میرس�اند  آگاه�ی  ب�ه 

 HP DL380 Gen10  و تجهیزات ذخیره سازی برند EMC تا ساعت 13 
مورخ 1400/07/10 تمدید میگردد.

نش�انی ب�ه  مذک�ور  تاری�خ  ت�ا  می توانن�د  محت�رم  متقاضی�ان  ل�ذا   
 http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات 

تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند.
 ش�ماره ه�ای تم�اس 05132001519 و 32001420051 و درخص�وص 
س�واالت تخصصی جهت سرور با شماره 05138795555  داخلی 20 و 21  
و جهت تجهیزات ذخیره س�ازی با شماره 32009167-051 تماس حاصل 

فرمایید.
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   غالمرضاامامی 
داستانی از 
 تولستوی را 
برای بچه ها 
ترجمه کرد

غالمرضا امامی 
داستان »نادان« اثری از 
لئو تولستوی را برای 
بچه ها ترجمه کرده 
است. 
»نادان« داستان مرد 
ساده لوحی است که 
می خواهد به تنهایی 
دور دنیا بگردد و شرق، 
غرب، شمال و جنوب 
را ببیند. اما به خاطر 
این که اهل فکر کردن 
نیست در مواجهه با 
مردم و اتفاقات هر 
بار با مشکلی روبه رو 
می شود و با حال نزار 
به خانه برمی گردد. 
این کتاب با قیمت 
۲۹هزار تومان از سوی 
انتشارات پرتقال نشر 
یافته است.

ــم  ــراسـ صبا کــریــمــی    مـ
کنگره  نخستین  افــتــتــاحــیــه 
ملی شعر »ســردار سربداران« 
شــامــگــاه پنجشنبه در حالی 
در تــاالر وحــدت بــرگــزار شد كه 
سخنرانان بر تأثیر حماسه بزرگ 
سردار سلیمانی بر فرهنگ، ادبیات و به ویژه شعر 

امروز ایران تأكید كردند.
در این مراسم كه شخصیت های تأثیرگذار ادبی،  
فرهنگی و هنری كشور حضور داشتند، شاعران 
برجسته روایت هایی جذاب و شنیدنی  از خاطرات 
مشترک با سردار دل ها در محافل ادبی و شعری 
كشور بیان كردند و از جایگاه رفیع شعر در جاودانه 

ساختن مكتب شهید سلیمانی گفتند.

فرصت كم نظیر برای هنرمندان ◾
در ابتدای این مراسم، زینب سلیمانی به عنوان 
ــرار گرفته و با  نخستین سخنران در جایگاه ق
تشكر از حضور شاعران و دوســتــداران فرهنگ 
و ادب، در توضیح ابعاد شخصیتی حاج قاسم 
گــفــت: »ســــردار بــه انــــدازه نــبــوغ نــظــامــی شــان، 
شخصیتی فرهنگی بــود و بــه انـــدازه فرهنگ، 
سیاست می دانست و به همین دلیل است كه 
حاج قاسم فرصتی كم نظیر برای هنرمندان عصر 
انقالب است. شخصیت این شاگرد مكتب امام 
خمینی)ره( به حدی كم نظیر، رازآلود و اسطوره ای 
و برای عموم مردم جذاب است كه هر اثر هنری، 
 تصویری و ادبی كه دربــاره ایشان منتشر شده، 
مــورد استقبال گسترده مخاطبان قــرار گرفته 
كه این استقبال، نشان دهنده عطش مخاطب 
برای انس بیشتر و شناخت بهتر مكتب شهید 

سلیمانی و ابعاد شخصیتی این شهید است«.
فرزند شهید سلیمانی در ادامــه دربــاره اهمیت 
شعر در تبیین شخصیت سردار دل ها گفت:»در 
این میان یكی از بهترین قالب ها برای بیان ابعاد 
شخصیتی حاج قاسم و مكتب ایشان، شعر و 

ادبیات است«.
رئیس بنیاد شهید سپهبد سلیمانی در ادامه 
سخنان خود با دعوت از مردم برای فعالیت در 
زمینه گسترش و تبیین فرهنگ ســردار دل ها 
گفت: سال گذشته خدمت رهبر معظم انقالب 
ــودیــم كــه فــرمــودنــد بـــرگـــزاری ســالــگــرد شهید  ب
سلیمانی باید مــردمــی باشد و از ظرفیت های 

مردمی استفاده شود كه پس از بیانات ایشان، 
دغــدغــه بنیاد شهید سپهبد سلیمانی بــرای 
استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت های خودجوش 

مردمی افزایش یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشكر از 
استقبال گسترده مردمی برای بزرگداشت یاد و 
خاطره شهید سلیمانی گفت: از مردمی كه اجازه 
ندادند یاد و خاطره سردار سلیمانی در نخستین 
ســالــگــرد ایــشــان كمرنگ شــود مــی خــواهــم این 
فعالیت حماسی خود را در دومین سالگرد ایشان 

هم تكرار كنند. 

انتشار اشعار کنگره در یک کتاب ◾
در ادامه مراسم، مرتضی امیری اسفندقه، دبیر 
علمی این كنگره با بیان اینكه همان طور که شعر 
حماسه ساز است، مردان بزرگ هم شعر را باال 
ــزود: روح بلند  ــ می كشند و رشــد مــی دهــنــد، اف

سردار سلیمانی کرامت کرده و شاعران را به این 
محفل دعوت کرده است.

وی درباره برنامه های آینده این كنگره نیز افزود: 
بــرتــریــن اشــعــار ایـــن كــنــگــره شــعــری، در كتابی 

گردآوری شده و به عالقه مندان تقدیم می شود.
سعید یوسف نیا، شاعری كه نــام ایــن كنگره از 
یكی از غزل های او وام گرفته شده نیز با حضور 
در جایگاه گفت: مردان مرد که از اسطوره عبور 
کرده اند را نمی توان به زبان عادی توصیف کرد و 

اینجاست که زبان شعر الزم است.
این شاعر صاحب نام در ادامــه، دو غزل سروده 
شده در وصف سردار سلیمانی را برای حاضران 
ــا غــزل مشهور ســردار  خــوانــد كــه یكی از آن هـ

سربداران بود.

لبخندی كه جاودانه شد ◾
محمد مهدی سیار شاعر دیگری بود كه در این 

مراسم برای خواندن شعر بر سن تاالر وحدت آمد 
و با بیان اینکه خاطره  مشترکی با حاج قاسم و 
شعر دارم، گفت:عید فطر سال ۱۳۹۷ بود که حاج 
میثم مطیعی، شعر مشترک مــن، علی محمد 
مؤدب و میالد عرفان پور را در نماز عیدفطر خواند 
و برخی حــرف و حدیث ها و گالیه ها دربـــاره آن 
پیش آمد. سال بعد ادامه آن شعر را سرودیم كه 
بخشی از آن به این صورت بود كه »گر به یک نقد 
رود صبر و قرارت از دست/ صف اول منشین، 
بین جماعت جا هست«؛ در این هنگام دوربین 
تلویزیون روی چهره ســـردار رفــت و آن لبخند 
جاودانه ایشان را ثبت كرد و من كه از تلویزیون 
این تصویر را می دیدم با خوشحالی به همسرم 

گفتم تمام سختی هایم به این لبخند می ارزید.
حسین اسرافیلی شاعر دیگری بــود که در این 
مــراســم بــه شــعــرخــوانــی پــرداخــت و در انتهای 
شعرخوانی خود گفت: هدیه و صله  شعر من، 

صلواتی بــر ایــن بزرگمرد و نماد شــرافــت ایــران 
است.

سعید بیابانکی از دیگر شاعرانی بود كه دراین 
مــراســم بــه قــرائــت شعر پــرداخــت و گفت: خبر 
شهادت سردار خبر تلخی بود كه انگار رسانه ها 

را منفجر کرد.
در ادامه این مراسم، غالمرضا صنعتگر، خواننده 
مشهور كشورمان دو قطعه  »شهید« و »قاسم 

زنده است« را اجرا کرد.

هنر، برای جاودانه ساختن ارزش ها  ◾
دكترغالمعلی حدادعادل، آخرین سخنران این 
مراسم بود كه گفت: هر حقیقتی برای ماندگاری 
نیازمند استفاده از هنر است. هنر می تواند دل 
آدمی را به روی حقیقت بگشاید. حقیقت اگر با 
هنر همراه نشود با چهره خشک منطق روبه رو 
می شود و خوشا بر منطق و حقیقتی كه با هنر 

آراسته شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره 
به مسئولیت هنرمندان برای تبیین شخصیت 
و مكتب سردار سلیمانی، خطاب به هنرمندان 
ــا صــدهــزار دیــده  گــفــت: شهید سلیمانی را ب
تماشا کنید و با صدهزار هنر، ایشان را به ایران 
و جهان معرفی کنید. اگر شخصیتی با یک دهم 
ارزش های شهید سلیمانی در هر کشور دیگری 
بــود، از او اسطوره ها و افسانه ها می ساختند و 
هنرمندان با هنر خود، ارزش هــای او را جاودانه 
می كردند. وی تأکید کرد: شهید سلیمانی یک 
حقیقت جــاری اســت؛ هنرمندان باید نسل ها 
را با عظمت شهید آشنا کنند، البته جا دارد در 
ــزرگ، یک  كنار كــارهــای هنری،  یک نویسنده ب
تک نگاشت به صورت واقع نگارانه تألیف کند که 
سند و پشتوانه هنرمندان باشد و به زبان های 

مختلف ترجمه شود.

رونمایی از نقاشی حسن روح االمین ◾
در آخرین بخش از ایــن مراسم باشكوه نیز از 
اثــر نگارگری استاد بدرالسما و نقاشی حسن 
ــزرگ شهید  روح االمـــیـــن بــا مــوضــوع حماسه بـ
ــه از میالد  ــ سلیمانی رونــمــایــی شــد و در ادام
عرفان پور و غالمرضا صنعتگر به دلیل سرودن 
و خــوانــدن اثــر »قاسم هنوز زنــده اســت« و آثار 
دیگری با موضوع رشادت های سردار سلیمانی و 

شهیدان تجلیل شد.

گزارشی از آغاز به كار نخستین كنگره ملی شعر »سردار سربداران«

ردیف شاعران به احترام »حاج قاسم«

خبرخبر
روزروز

نمایش عمومی تصویر جنگ با »جلوه  پایدار« پاییز را با کدام نمایشگاه ها آغاز کنیم؟
آرتیبیشن: نمایشگاه آثار قهوه خانه ای تا ۱۰ مهر.

انتظامی: نمایشگاه گروهی »نقش واره های چهره های 
ماندگار« تا ۷ مهر.

پروژه های آران: نمایشگاه آثار شقایق احمدیان با عنوان 
»این بامداد من است« تا ۱۶ مهر.

ثالث: نمایشگاه آثــار محمدجعفر پــاکــروان با عنوان 

»مجنون در جا غرق« تا ۲۰ مهر.
سرزمین هنر: نمایشگاه گروهی »پنجره ای رو به شرق« 

تا ۷ مهر.
شریف: نمایشگاه آثار سایه منصور با عنوان »اجتماع 

تنهایی« تا ۲۰ مهر.
فرهنگسرای نیاوران: نمایشگاه خط معلی تا ۹ مهر. 

نمایشگاه عکس »جلوه  پایدار« با نمایش ۲۰ عکس 
مرتبط با حال و هوای دفاع مقدس در محوطه بیرونی 
خانه هنرمندان ایران میزبان عالقه مندان به هنرهای 
تجسمی است. این نمایشگاه با هدف نمایش عمومی 
تصویر جنگ تحمیلی در جامعه، آثار انجمن عکاسان 
دفاع مقدس و بنیاد روایت فتح را شامل می شود و به 

مناسبت هفته دفاع مقدس از ۲۹ شهریور ماه آغاز شده 
اســت. به خاطر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
محل برگزاری این رویــداد در محوطه بیرونی و مقابل 
ورودی خانه هنرمندان ایــران و پارک ایرانشهر در نظر 
گرفته شــده اســت. ایــن عکس ها تــا ۱۵ مهر ۱۴۰۰ در 

معرض دید عالقه مندان قرار دارد.

  رونمایی سه کتاب صوتی دفاع مقدس
کتاب های صوتی »گمشده دره سبز« نوشته مریم بازرگانی 

با صدای جهانگیر الماسی، »جشن حنابندان« نوشته 
محمدحسین قدمی و »مربع های قرمز« نوشته زینب 

عرفانیان با صدای ایوب آقاخانی به مناسبت هفته دفاع 

مقدس  رونمایی شد. جهانگیر الماسی در مورد این همکاری 
گفت: برای نخستین بار که کار را آغاز می کردم و نویسنده 

محترم اشاره می کرد این شخصیت، ترک، کرد یا اصفهانی 
است ناخودآگاه خلق شخصیت ها عطف به ویژگی های 

زبانی و منطقه ای اتفاق افتاد و مفاهیمی که پشت واژگان بود 

بیشتر عیان شد و دیدم خوانش کتاب امکان اجرای گسترده ای 
پیدا می کند.جوانبی که نه تنها برای خواننده و حتی برای 

نویسنده هم واضح نیست و با اضافه شدن یک لهجه کوچک و 
کمرنگ یک بار معنایی فوق العاده ای به متن اضافه می شود که 

در کتابت ممکن نیست و در هنر با آن سرو کار داریم.
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 131SE برگ س���بز و کارت ماش���ین خودروی  س���ایپا
م���دل 1399 رنگ س���فید ش���یری به ش���ماره انتظامی 
 M13/6447505 331ه64 ای���ران 74  ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAS411100L1181783 به مالکیت 
مهناز ش���یخ جام���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
59
52

دی
قو
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ی 

گه
آ

برگ سبز،س���ند مالکیت و کارت سواری سیستم 
پی���کان م���دل 1384 ب���ه  رنگ س���فید به ش���ماره 
موتور11284008639 و ش���ماره شاسی 12102788 
به شماره پالک 54 – 868 س 26 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1400،06،09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
ش��رکت احیاء صنایع خراسان شناسه ملی 10380270277بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملوکد ملی 
0939397021 ش��رکت سرمایه گذاری و توسعه گردش��گری منطقه بین المللی پردیس شاندیزشناسه 
مل��ی 10380424080 ب��ه نمایندگی آق��ای محمد مهدی بهنام تقدس��ی کد ملی 0930876301 ش��رکت 
توس��عه بین الملل تجارت سبزشناس��ه ملی 10380333415 به نمایندگی آقای مجید توکلی کوشاکد 
ملی 0942183983 شرکت معدنکاران احیاء شرق شناسه ملی 10380275290به نمایندگی آقای محمد 
جواد آزادکد ملی 0933658230ش��رکت عدل گستر توس شناس��ه ملی 10380389261 به نمایندگی 
آق��ای رضا کاظمی ک��د ملی 0919869221 بعن��وان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند آقای حمید ثابت بیرجندی کد ملی 0934510903 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مخیران 
کد ملی 0933130007 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند روزنامه قدس 

بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1197880(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری احیاصنایع خراسان جنوبی شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 34294 و شناسه ملی 10380495269

ک
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45

   شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و 
بهره برداری از جایگاه C.N.G سوم خرداد تایباد از طریق برگزاری مزایده  عمومی با مبلغ 
پایه اجاره ماهیانه 176/000/000 ریال اقدام نماید ، لذا از کلیه شرکت ها و افراد واجد 
شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 
14 مورخ 1400/07/20 با شهرداری تایباد واحد امالک تماس حاصل نمایند پیشنهادات 
واصله در تاریخ 1400/07/21 در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون بازگشایی 
و رسیدگی خواهد شد و متقاضیان محترم می بایست مبلغ 230/000/000 ریال بعنوان 
ضمانت شرکت در مزایده واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت خود 
کرده و تحویل دبیرخانه ش��هرداری نمایند.ضمنًا ش��هرداری در رد یا قبول یک یا تمام 
پیشنهادات مختار است و در صورتیکه برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود 

عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تلفن تماس 051-54536525 

رامین خواجه احمدی  - سرپرست شهرداری تایباد

   آگهی تجدید مزایده- نوبت اول
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به استحضار می رساند می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام شرکت 
درروز چهارش��نبه 1400/07/21 س��اعت 9 صبح درمحل ش��رکت تش��کیل می گردد . خواهشمنداست نمایندگان 

سهامداران همراه با معرفی نامه درجلسه حضور به هم رسانند . دستورکارجلسه به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- انتخاب مدیرعامل

2- رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال های 1398 و 1399 
3- اتخاذتصمیم نس��بت به س��ایرموضوعاتی که قانونًا درصالحیت مجمع عمومی است ودردستورکار مجمع قرار 

می گیرد .
محسن عبادی رئیس هیأت مدیره

   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
     شرکت عمران ومسکن سازان ثامن ) سهام خاص (
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جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی گاوداران تازه قلعه به، به ش��ماره ثبت: 762 
و شناس��ه ملی تعاونی: 10860309780 در روز ش��نبه مورخ1400/07/24 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت 
به آدرس اس��تان خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگالن، بخش غالمان، دهستان غالمان، روستا تازه قلعه، محله 
ندارد ، کوچه )رودخانه(، خیابان )ایوب جنوبی( ، پالک 0، طبقه همکف کدپستی: 9439133538 برگزار می گردد. 
 از کلیه داوطلبان اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل با در دست 
داشتن ورقه سهم، کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت و موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل 

| نماینده خود را کتبا جهت حضور معرفی نمایند. 
}ضمنا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به 
همراه نماینده خود از تاریخ 1400/07/04 لغایت تاریخ 1400/07/15در محل استان خراسان شمالی ، شهرستان راز 
و جرگالن ، بخش غالمان ، دهستان غالمان ، روستا تازه قلعه، محله ندارد ، کوچه )رودخانه( ، )خیابان ایوب جنوبی( 
، پالک 0، طبقه همکف کدپس��تی: 133538 9439 حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دریافت دارند{
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
 2- انتخاب بازرس/ بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

 3- گزارش کتبی هیأت مدیره از عملکرد مالی سالهای1390/12/29 الی 1399/12/30
 4- گزارش کتبی بازرسی از عملکرد مالی سالهای1390/12/29الی1399/12/30

5- طرح و تصویب صورتهای مالی س��الهای 1390/12/29 الی 1399/12/30ش��امل عملکرد ، س��ود و زیان و ترازنامه
هیأت مدیره 6- تصمیم گیری در حوزه اخذ تسهیالت

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 ) نوبت اول(
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موض���وع مناقصه: خرید لوازم و اج���رای خط انتقال آب از چاه 
مجیدیه به مخزن جانباز

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه 
ب���ه ص���ورت مقطوع به میزان 115.168.000 ریال  می باش���د كه می تواند 
ب���ه صورت واریز به حس���اب 2018805866 بانك تج���ارت دهم فروردین  
یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانكی در وجه حس���اب مذكور و یا اوراق 

مشاركت بی نام باشد .
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام 

عقد قراردادمعادل10 درصدمبلغ قرارداد می باشد.
نح���وه تامی���ن اعتبارپ���روژه: پ���روژه از محل بودجه س���ال1400  س���ازمان 
س���یمامنظر وفضای سبز ش���هری ش���هرداری یزد تامین اعتبار می شود. 
مهلت خرید و تحویل اس���ناد: زمان فروش اس���ناد از تاریخ 1400/07/03   
می باشد.  حداكثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه  محرمانه اداره 
حراست ش���هرداری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ1400/07/20 
م���ی باش���د و كلی���ه پیش���نهادات در س���اعت10 صب���ح روزچه���ار ش���نبه  

مورخ1400/07/21 در دفتر ریاست سازمان مفتوح می شود.
محل انجام كار: شهر یزد                                 

parks.yazd.ir :محل دریافت اسناد
قیم���ت و زمان فروش اس���ناد: مبلغ ف���روش اس���ناد  1.500.000ریال به 

ص���ورت واریز نقدی به حس���اب ش���ماره 2018054666 ن���زد بانك تجارت   
س���ایر اطالع���ات و جزئی���ات مرب���وط در اس���ناد مناقصه مندرج اس���ت . 
به پیشنهادهای فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، سپرده های مخدوش وكمتر از 
میزان مقرر، چك شخصی و  نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان  می بایس���ت قبل از واریز وجه جهت خرید اس���ناد،با 
مراجعه به س���ایت parks.yazd.ir فرم پیش خرید اس���ناد را دریافت و 

مطالعه نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، ش���هرداری نسبت به استرداد 

این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش���وند سپرده های 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

ش���رکت در مناقصه و دادن پیش���نهاد به منزله قبول ش���روط و تکالیف 
ش���هرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت ش���هرداریهای مراکز 

استانها می باشد.
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                   شناسه آگهی 1197809
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد

»آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای«

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 

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

به آگاه�ی میرس�اند مناقصه عمومی خری�د تجهیزات یدک�ی و تعمیراتی 
بی س�یم هایترا تا س�اعت 13:30مورخ 1400/07/17 تمدید میگردد لذا 
 http://dev.razavi.ir متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ مذکور به نشانی
بخ�ش مناقص�ات مراجعه و نس�بت ب�ه تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده و 
م�دارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اق�دام نمایند. ش�ماره ه�ای تماس 
05132001053 و 05132001420 و درخصوص سواالت تخصصی جهت 

تجهیزات مذکور با شماره 05138795555  تماس حاصل فرمایید.
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فشارها بر ما 
تأثیر نخواهد 

گذاشت
امیرخان متقی که 
سرپرست وزارت 

خارجه طالبان شده 
گفته است: افغانستان 
اکنون روابط خوبی با 

جهان و منطقه دارد 
و فشارهای برخی 

کشورها بر افغانستان 
تأثیر نمی گذارد، زیرا 

اکنون افغانستان و 
مردمش تنها نیستند. 

وی تأکید کرد: 
روابط افغانستان با 
جهان و منطقه در 

حال گسترش است 
و افغانستان توسعه 

یافته و باثبات به 
نفع تمام جهان و 

منطقه است. روابط 
اقتصادی قوی بین 

افغانستان و منطقه به 
زودی برقرار می شود 
که تأثیر مثبتی بر کل 
منطقه خواهد داشت.

در حاشیه

گله طالبان 
از خشونت 

زیرمجموعه

وزیر دفاع جدید 
طالبان افغانستان در 

حکمی رفتار نامناسب 
برخی فرماندهان و 

شبه نظامیان را مورد 
سرزنش قرار داد و گفت 

سوء استفاده ها قابل 
تحمل نیستند. مال 

محمد یعقوب در پیامی 
صوتی گفت: به برخی 

از اشرار و سربازان بدنام 
سابق اجازه داده شده 

بود به واحدهای طالبان 
بپیوندند، جایی که 

آن ها سوءاستفاده هایی 
را که در برخی موارد 
خشونت آمیز بود، 

مرتکب شدند. ما به 
شما دستور می دهیم 

آن ها را از واحدهای 
خود بیرون کنید در غیر 

این صورت اقداماتی 
جدی علیه شما 

اعمال می شود. ما 
نمی خواهیم چنین 

افرادی در واحدهای ما 
باشند.

درنگدرنگ

نگاهی به شاخصه های توسعه اقتصادی افغانستان پس از 20 سال حضور آمریکا  در سالروز حمله به این کشور به دستور بوش پسر

بازسازی  ویرانگر!

WWW.QUDSONLINE.IR9631 شنبه 3 مهر 14۰۰    18 صفر 1443   ۲5 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره

پرونده5

انگلیس حدود 300  افغانستانی را کشته است
آمــار جدید نشان می دهد نظامیان انگلیسی با مرگ 
۸۶ کودک و بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بزرگسال در جریان 
درگیری های افغانستان مرتبط هستند و به طور متوسط 
بــرای هر جانباخته تنها ۲هــزار و 3۸۰ پوند پرداخت 

می شود. 
به گــزارش روزنامه انگلیسی »گاردین«، این اطالعات 

در سیاهه های مربوط به جبران خسارت وزارت دفاع 
انگلیس ثبت شده  که پس از یک سری درخواست های 
آزادی اطالعات بدست آمده است. بر اساس داده ها، 
جوان ترین قربانی غیرنظامی ثبت شده سه ساله بوده 
است. براساس این گزارش، یکی از جدی ترین حوادث 
ذکر شده در سوابق، اعطای ۴ هزار و ۲33 پوند به یک 

خانواده در پی کشته شدن چهار کودک آن بوده که در 
حادثه ای در دسامبر ۲۰۰۹ به اشتباه هدف اصابت گلوله 
قرار گرفتند و کشته شدند. این داده ها نشان می دهد 
مبلغ برخی از پرداخت ها کمتر از چند صد پوند بوده 
است. به طور مثال، در فوریه ۲۰۰۸، یک خانواده ۱۰۴.۱۷ 
پوند به دنبال تلفات و خسارت وارده به امالکی در 

والیت هیرمند دریافت کردند، در حالی که به خانواده 
دیگری ۵۸۶.۴۲  پوند به دلیل کشته شدن پسر ۱۰ ساله 
آن در دسامبر ۲۰۰۹ پرداخت شــد. در طــول ۲۰ سال 
حضور سربازان خارجی در افغانستان بیش از ۱۵۰ هزار 
افغانستانی کشته شده اند که فقط ۵۰ هزار نفر عضو 

طالبان و بقیه غیر نظامی بوده اند.

گزارش تحقیقی
افغانستان

    اندیشکده سعداء     امروز سالروز  شروع حمله 
آمریکا به افغانستان به دستور جورج بوش  است. اتفاقی که 
21 سال پیش بهانه ای برای حمله به افغانستان و سرنگون 

کردن حکومت طالبان شد. حاال اما 20سال از آن روز گذشته 
و آمریکایی ها پس از 20سال افغانستان را ترک کرده اند. 

حال آنکه خودشان معتقدند منشأ پیشرفت های فراوانی 
در این کشور بوده اند. آمریکا در آغاز تهاجم به افغانستان در 

سال 2001 میالدی دو هدف عمده را مطرح کرد: 1- شکست 
طالبان و استقرار امنیت 2- ایجاد دولت مرکزی مستقل 

و کمک به روند توسعه و بازسازی افغانستان. حاال پس از 

20 سال می خواهیم ببینیم آمریکا در تحقق این دو هدف 
چقدر موفق بوده است؟ در گزارش زیر که به همت اندیشکده 
سعداء تهیه شده با استفاده از داده های منابع خارجی میزان 
موفقیت آمریکا و همپیمانانش در افغانستان سنجیده شده 

است.

اما به نظر می رسد یکی از دالیل شکست 
ــازی  ــازسـ بـــرنـــامـــه هـــای آمـــریـــکـــا بـــــرای بـ
افغانستان، همان دلیل تأسیس اداره 
ــاالت متحده  ــوق تــوســط دولـــت ایـ ویـــژه ف
اســت. در ســال ۲۰۰۸ مــیــالدی و پــس از 
گذشت هفت سال از آغاز جنگ، گزارش های متعددی 
مبنی بر هدررفتن سرمایه گذاری های انجام شده به دلیل 
فسادهای گسترده در انجام پروژه های عمرانی آمریکا در 
خاک افغانستان به دولت ایاالت متحده مخابره شد. در 
نتیجه این گزارش ها دولت آمریکا تصمیم گرفت اداره 
ویژه ای را برای نظارت بر بازسازی افغانستان ایجاد کرده تا 
بتواند مسیر هزینه کرد سرمایه های خود را دنبال کند و از 

هدررفت منابع جلوگیری کند.
نتیجه فعالیت های این اداره بیش از هــزار حسابرسی 
و تحقیق و تفحص بــود که منجر به ۱۴۱ مــورد تعلیق و 
۵۸۲ مورد محرومیت برای افراد و شرکت هایی که متهم 
یا محکوم به کالهبرداری از دولــت ایــاالت متحده شده 

بودند، گردید.
ــده هــای پــرچــالــش و بــی ســروصــدای فساد  ــرون یکی از پ
شرکت های آمریکایی در افغانستان، پــرونــده کمپانی 
»بـِـلــک اَنــد ویــچ« آمریکا بــرای ساخت نــیــروگــاه دیزلی 
۱۰۰ مگاواتی کابل اســت. به گفته کارشناسان هزینه 
33۵ میلیون دالری فاکتور شده این نیروگاه برای دولت 

افغانستان، بیش از سه برابر هزینه ساخت نیروگاه های 
مشابه در کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما 
باوجود هزینه باالی ساخت، این نیروگاه به دلیل ناتوانایی 
دولــت افغانستان در تأمین هزینه انتقال دیــزل مورد 
نیاز از ترکمنستان، تنها با یک درصد ظرفیت خود کار 
می کند. اگر دولــت افغانستان بخواهد از تمام ظرفیت 
نیروگاه استفاده کند، باید سالیانه ۲۸۰ میلیون دالر صرف 
هزینه های تأمین سوخت ایــن نیروگاه کند که معادل 
بیش از یک سوم کل درآمدهای مالیاتی دولت است. از 
طرفی راه انــدازی ناقص و متناوب این نیروگاه برای تولید 
برق کابل، استهالک شدید قطعات حساس آن را در پی 
داشته، به طوری که اداره SIGAR اعالم کرده این نیروگاه در 
آستانه تخریبی فاجعه بار است. کارشناسان اعتقاد دارند 
کارشکنی کمپانی بلک اند ویچ و دولتمردان آمریکایی 
در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی افغانستان برای 
نیروگاه های برق آبی و گاز طبیعی سبب عقب ماندگی این 
کشور در تأمین برق مورد نیاز مردم شده است، به طوری که 
اکنون از هر هفت افغانی یک نفر به برق دسترسی دارند. 
نکته جالب توجه آن است که کمپانی بلک اند ویچ که 
درپی این وقایع فاجعه بار مدیر پروژه اسکاتلندی نیروگاه 
کابل، آقای جک کیوری را تعلیق کرد سه سال قبل از آن 
همین شخص را به دلیل اشتباهات و تخلفات مشابه در 

ساخت یک نیروگاه برق در بغداد عراق، تعلیق کرده بود.

بنیاد آسیا در یــک نظرسنجی کــه سال 
۲۰۱۹ انجام داده است، میزان بیم از امنیت 
شخصی افغانستانی ها را بررسی کرده 
است. نمودار زیر که در نتیجه نظرسنجی 
بدست آمده است به خوبی نشان می دهد 
که ترس از امنیت شخصی در این کشور در طول سالیان 

گذشته دو برابر شده است. 
البته افزایش ترس مردم نسبت به امنیت ناشی از واقعیات 
میدانی افغانستان بوده؛ چرا که از آغاز ورود آمریکا تعداد 
حمالت نظامی و تروریستی در خــاک ایــن کشور به طور 
مستمر افــزایــش داشته و تاکنون ۱۰۹ برابر شــده است. 
کشته شدگان بر اثــر حمالت تروریستی نیز ده هــا برابر 

افزایش پیدا کرده است.
شکست آمریکا در تحقق هدف اول خود از تهاجم را فراتر 

از آمار و ارقام در فرار مفتضحانه نیروهایش از ترس حمله 
گسترده طالبان مــی تــوان مشاهده کــرد. حــال باید بدان 
پرداخته شود که آیا  ۱۴۵ میلیارد دالر هزینه ایاالت متحده 
بــرای بــازســازی افغانستان، به بهبودی در شاخصه های 

توسعه ای این کشور رقم زده است یا خیر؟

نمونه های مختلفی از این دست وجود دارد 
که ذکر آن در این نوشتار نمی گنجد؛ از آمار 
باالی عملیات های اشتباه نیروهای نظامی تا 
فساد همه جانبه در ساختارهای حکومتی.

برخی از نمونه های آن عبارت اند از:

مرور چند مثال ◾
 G۲۲۲ خرید ۲۰ فروند هواپیمای از رده خارج شده باری 

توسط وزارت دفــاع آمریکا بــرای دولــت افغانستان از یک 
کمپانی ایتالیایی بــا هزینه ۵۹۲ میلیون دالر کــه ۶ سال 
بعد به دلیل تولید نشدن قطعات آن در کمپانی مذکور، 
به مبلغ بسیار ناچیز ۴۲ هــزار دالر به عنوان آهن قراضه 
فروخته شد! تاکنون نیز نه وزارت دفاع آمریکا و نه کمپانی 
ایتالیایی پاسخگوی هیچ کدام از نهادهای نظارتی برای چنین 

کالهبرداری بزرگی نبوده اند.
 ساخت ایستگاه پمپ گاز طبیعی با فاکتور ۴3 میلیون 

دالری توسط وزارت دفاع آمریکا که ۱۴۰ برابر قیمت واقعی 
ساخت یک ایستگاه مشابه در افغانستان است. تاکنون 
نیز وزارت دفاع آمریکا هیچ پاسخی برای این پرونده فساد به 

هیچ نهاد نظارتی ارائه نکرده است.
 طرح 3۴ میلیون دالری بدون توجیه کشت سویا با البی 

اتحادیه سویا کاران آمریکا با وزارت کشاورزی این کشور به 
افغانستان تحمیل شد، در صورتی که نه زمین های کشاورزی 
شمال افغانستان مناسب کشت این محصول بود و نه مردم 

افغانستان تاکنون سویا خورده بودند!

بسیاری پرونده های مشابه دیگر... ◾
همه این پرونده ها که درمجموع ۱۷ میلیارد دالر هدررفت 

کمک های بین المللی در افغانستان را در پی داشت تنها 
نتیجه بررسی بخشی از پــروژه هــای عمرانی آمریکایی ها 
توسط اداره ویــژه دولتی آمریکا بــرای نظارت بر بازسازی 

افغانستان است.
واشنگتن پست در گزارشی از ۲۰ سال بازسازی افغانستان با 
عنوان »ساخته شده تا ویران شود« پس از بررسی موارد فوق 
به این موضوع اشاره می کند که تالش های آمریکا در بازسازی 

افغانستان »نتیجه معکوس« داشته است.
یکی دیگر از مصادیق نتیجه معکوس سیاست های آمریکا 

در افغانستان هم ده ها برابر شدن کشت مواد مخدر در 
این کشور نسبت به سال ۲۰۰۱ میالدی است. به ویژه که 
به اصطالح مبارزه آمریکا با کاشت و برداشت مواد مخدر 
در افغانستان ۱۰ میلیارد دالر خرج روی دست این کشور 

گذاشته است. 
بنا بر گــزارش رسمی SIGAR به کنگره آمریکا طرح های 
جایگزین توسعه ای آمریکا برای اشتغال کشاورزان افغان 
بارها منجر به افزایش سطح زیر کشت تریاک در این کشور 

شده است.
به نظر می رسد طوالنی شــدن جنگ افغانستان نه تنها 
ناخواسته نبوده، بلکه نتیجه مطلوب راهبرد آمریکا برای 
بازسازی کشورهای جنگ زده است. راهبردی که بازار بسیار 
پرمنفعتی از پروژه های اقتصادی را برای کمپانی های بزرگ 

آمریکایی فراهم کرده است. 
افغانستان شاهد بسیار خوبی بــرای سخن نویسنده 

مشهور آمریکایی، جیم هایتاور است:
»شرکت های بزرگ آمریکایی دیگر مجبور نیستند بیش از 
این برای تحقق منافع خود با دولت ایاالت متحده البی کنند، 

چرا که اکنون آن ها خودشان دولت آمریکا هستند!«.

کدام امنیت؟ 

فسادی که آمریکا پایه گذاری کرد

مشت نمونه خروار

 افزایش مرگ و میر ناشی از تروریسم از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ افزایش حمالت تروریستی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰

جدای از این آمار کالن، بررسی متن زندگی 
مــردم نیز نشان می دهد که شاخصه های 
اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند. براساس 
گزارش بانک جهانی نرخ فقر در افغانستان 
در سالیان حضور آمریکا در این کشور از 
3۴ درصد به ۵۵ درصد رسیده، هرچند که بنابر اعالم وزارت 
اقتصاد این کشور ۹۰ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر ۲ 

دالر در روز زندگی می کنند.
بررسی شاخصه های توسعه انسانی دفتر برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد )UNDP( نیز از رونــد بسیار کند رشد 
افغانستان در زمینه آموزش و سالمت مردم حکایت می کند. 
در ایــن شاخص هــم افغانستان همانند تولید ناخالص 
داخلی، از لحاظ عددی همانند سایر کشورهای دنیا رشد 
داشته است، اما روند رشد آن در مقایسه با دیگر کشورهای 
دنیا به قدری کند بوده که این کشور نه تنها همچنان در گروه 
کشورهای باتوسعه انسانی پایین قرار گرفته، بلکه از رتبه ۱۶۲ 
در سال ۲۰۰۱ به رتبه ۱۶۹ در سال ۲۰۱۹ تنزل پیدا کرده است!

در شاخصه امید به زندگی هم باوجود رشد عددی، فاصله 
تا میانگین جهانی زیاد بوده و برخی کشورهای آفریقایی 
مانند اتیوپی که به اندازه افغانستان از کمک های مالی آمریکا 

برخوردار نیستند، رشد بهتری از این کشور ثبت کرده اند.
بررسی سایر شاخصه های توسعه نیز بر عقب ماندگی 
افغانستان در ۲۰ سال اخیر داللت می کند: بی سوادی ۸۲ 

درصدی زنان در مقایسه با نرخ ۱۹ درصدی متوسط جهانی، 
نرخ بسیار پایین 3.۹ سال در متوسط سال های تحصیل، 
نرخ ۸۵ درصدی در نداشتن حساب بانکی، عدم دسترسی 
به اینترنت ۸۵ درصدی در مقایسه با نرخ ۵۰ درصدی آن در 
دنیا، افزایش نرخ ناامنی غذایی به ۴۵ درصد، کاهش سهم 
تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی و ... برخی از این 

شاخصه هاست.
همین نتایج غم انگیز سبب شده تا اداره ویژه دولتی آمریکا 
برای نظارت بر بازسازی افغانستان )SIGAR( در آخرین گزارش 
خود تحت عنوان » آنچه که باید بیاموزیم: درس هایی از ۲۰ 
سال بازسازی افغانستان« ده ها بار از واژه »fail/ شکست« 
یا »failure/ ناکامی« استفاده کرده و بارها بیان می کند 
که سیاست های آمریکا در بازسازی افغانستان شکست 

خورده است.

مردمی که فقیرتر شده اند

 افزایش نرخ فقر از 3۴ درصد) ۲۰۰۷( به ۵۵ درصد )۲۰۱۶(

 یک سرباز آمریکایی در مزارع کشت خشخاشروند افزایشی سطح زیر کشت تریاک از سال ۲۰۰۱ تا کنون

از شاخصه سرانه تولید ناخالص داخلی 
)GDP( آغـــاز می کنیم. بـــدون شــک این 
شاخصه در اقتصاد افغانستان همانند 
همه کشورهای دنیا در ۲۰ ســال گذشته 
ــد  افــزایــش داشــتــه اســـت. امـــا وقــتــی رون
تغییرات این شاخصه را با دیگر کشورهای آسیای مرکزی 
مقایسه کنیم، مشخص مــی شــود کــه رشــد اقتصادی 
افغانستان از همه این کشورها پایین تر بوده، باوجود اینکه 
میزان کمک خارجی دریافت شده توسط افغانستان از همه 

آن ها باالتر بوده است.
طبق ایــن آمــارهــا در طــول ۲۰ ســال گــذشــتــه، پیشرفت 
افغانستان را می توان در این حد خالصه کرد که از چهارمین 
اقتصاد بد دنیا به هشتمین اقتصاد بد دنیا ارتقا پیدا کرده 

اســت! تنها چهار پله صعود! در صورتی که از نگاه اداره 
ویژه دولت فــدرال ایــاالت متحده برای نظارت بر بازسازی 
افغانستان )SIGAR(، این میزان از رشد نه تنها متناسب 
با حجم عظیم سرمایه گذاری آمریکا در این کشور نبوده، 
بلکه حتی پــایــدار هــم نیست و اگــر کمک های خارجی 
به افغانستان حــذف شــود، ایــن میزان رشــد انــدک نیز از 
بین خواهد رفت؛ چرا که ۸۰ درصد از تمام مخارج دولت 
افغانستان از محل کمک های خارجی تأمین می شود. این 

واقعیت در دو نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است.
همان طور که در این دو نمودار مشخص است، میزان رشد 
اقتصادی افغانستان کامالً تابعی از میزان اعطای کمک های 
بین المللی به این کشور بوده و هرگاه میزان کمک ها کاهش 

یافته، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است.

تولید ناخالص ملی

 رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ میالدی میزان کمک های بین المللی بین سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۹ -میلیارد دالر

  افزایش ترس برای امنیت شخصی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹



۱۲ میلیون 
ُدز واکسن 
دانش آموزی 
هفته آینده 
در دست 
دانش آموزان

به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، 
علیرضا رئیسی 
سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: 
 هفته آینده 
۱۲ میلیون دز واکسنی 
که ویژه دانش آموزان 
سفارش داده ایم وارد 
کشور می شود. 
تصمیم گرفته شد 
واکسنی را که بر اساس 
 نیاز افراد 
۱۸ سال به باال سفارش 
داده بودیم؛ برای 
افراد زیر ۱۸ سال هم 
جداگانه سفارش دهیم 
تا از سهمیه افراد باالی 
۱۸ سال کم نشود.

جامعه   علی لندی، نوجوان 
فــداکــار ایـــذه ای که خیلی ها به 
او لقب ققنوس خوزستان داده 
بــودنــد، در نخستین ساعات 

صبح دیروز آسمانی شد.
ــار دیگر جلوه های  او رفــت تــا ب
زیبای ایثار و از خودگذشتگی در تاریخ این مرز و 

بوم به یادگار بماند.

روایت آن روز ◾
عصر روز هجدهم شهریور، علی درســت زمانی 
که در محله خاله خود در حال بازی بود، ناگهان 
صدای انفجاری را از خانه یکی از اهالی می شنود.

یک پیرزن و یک زن میانسال وقتی مشغول تهیه 
ناهار با استفاده از پیک نیک بــودنــد، آتــش در 
خانه شان زبانه می کشد؛ صدای جیغ و داد زنان 

همه جا را فرا می گیرد و فریاد کمک سر می دهند.
علی دل را به آتش می زند و برای نجات آن دو از 
هیچ تالشی دریغ نمی کند؛ پیک نیک را از طبقه 
دوم خانه ای که آتش گرفته به پایین پرتاب می کند، 

اما حریق دامن خودش را گرفتار می کند.
آن طور که محمود لندی، عموی علی می گفت این 
آتش سوزی در یک ساختمان چند واحده رخ داد. 
او فوراً خودش را به واحدی که دچار حریق شده 
بود رساند؛ به سرعت یک پتو روی یکی از خانم ها 
انداخت و سپس به سراغ کپسول مشتعل رفت 
و آن را برداشت تا از محل دور کند، اما آتش او را 

هم سوزاند.
علی نخستین کسی بــوده که خــودش را به آنجا 
رسانده است. پس از علی، همسایه باال به محل 
می رسد و به کمک پتو می تواند آتشی را که خانم 
مسن را در برگرفته خاموش کند. خانم میانسال 
هم که صورتش سوخته از آتش نجات پیدا می کند 

امــا کسی نبوده به داد علی برسد. پسرخاله و 
ــه همسن عــلــی هستند  ــه اش هــم ک دخــتــرخــال

نتوانستند کار زیادی کنند.
در نهایت توانستند آتش لباس ها و بدن علی را 
با تشت آب حمام و باز کردن دوش خاموش کنند 
امــا خیلی از قسمت های بدنش سوخته بــود؛ 
آتش نشانی هم که بعدها می رسد و آتش سوزی 

قسمت تراس را خاموش می کند.

با وخامت شرایط جسمانی، پدرش با هزینه خود 
آمبوالنس گرفته و علی را به بیمارستان مجهز 
اصفهان می رساند امــا مسئوالن از پــذیــرش او 

امتناع می کنند.
در نهایت با اصـــرار و التماس خــانــواده، شرایط 
بستری ایجاد می شود و پزشکان اطالع می دهند 
ــرود علی  اگــر وضعیت به همین صــورت پیش ب

به زودی جراحی خواهد شد.

باالخره مشخص می شود او دچار 91 درصد سوختگی 
درجه سه به خصوص از ناحیه پا شده است.

علی رسانه ای می شود ◾
آن طـــور کــه می گویند پــدر علی دچــار مشکالت 
مالی اســت و به دلیل بستری شــدن پسرش در 
بیمارستان هزینه های زیادی را متحمل شده، به 
همین دلیل در شبکه های اجتماعی پویشی به راه 
می افتد و کاربران خواستار کمک مالی مسئوالن 

به این پدر می شوند.
ــه ای شــدن مــاجــرا، احمد  از ســوی دیــگــر بــا رســان
وحیدی، وزیر کشور در تماس با استاندار اصفهان 
به او مأموریت می دهد وضعیت درمانی علی را 

پیگیری و گزارش کند.
همچنین به درخواست وزیر، استاندار خوزستان 
مأمور می شود تمام هزینه های درمانی وی را از 

طرف استانداری پرداخت کند.

علی آسمانی شد ◾
دو هفته از آن روز می گذرد. پزشکان منتظر بودند 
عمق سوختگی ها کمتر شود اما با باال و پایین رفتن 
ــه رو می شوند و در حالی که  اکسیژن خونش روب
سطح هوشیاری  علی بهتر شده بود اما به یکباره 
همه چیز تغییر می کند و سرانجام روز جمعه 
2 مهر 1400 ایــن قهرمان و فداکار ملی به خاطر 

وخامت حال، آسمانی شد.
جمشید نمازی راد، پزشک معالج بیمارستان امام 
موسی کاظم)ع( دیروز در این خصوص به خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همان طور که از روز 
اول گفته شد سیر بیماران سوانح سوختگی به گونه ای 
است که روز به روز بدتر می شوند و وسعت سوختگی 

علی زیاد و عمیق بود و این اجتناب ناپذیر است.
علی از چهارشنبه حال عمومی مساعدی نداشت 

و تنفسش به سختی انجام می شد، در نهایت 
عفونت وارد خونش شد، سپس ارگان های بدنش 
یکی یکی از کار  افتاد، مانند کلیه و ریه که دچار 

مشکل شدند.
چند بافت و ارگــان اصلی بدن علی لندی به طور 
پیوسته دچار مشکل شدند و زمانی که فرد به این 
مرحله می رسد، هیچ کــاری در زمینه سوختگی 
نمی توان انجام داد و در بهترین حالت 90 درصد 

مرگ و میر دارد.
نمازی راد اذعان کرد: علی لندی ۸۵ درصد سطح 
بدنش سوخته بود، در پیشرفته ترین مراکز درمانی 
هیچ کاری برای این فرد نمی توانستند انجام دهند، 
مگر اینکه جایی که بانک پوست داشته باشد و 
می توانستند سریع پوستش را جایگزین کنند. 
صرفاً کشورهای خاصی این بانک پوست را دارند، 
در هر صورت باوجود تالش های بیمارستان امام 
موسی کاظم)ع( این نوجوان قهرمان آسمانی شد.

علی همیشه در کمک کردن نمونه بود ◾
عموی این قهرمان ایذه ای با بیان اینکه علی 91 درصد 
دچار سوختگی شده بود، اما با این حال به ما گفته 
بود هر شخص دیگری نیز به جای من بود همین 
کار را می کرد و اگر دوبــاره چنین اتفاقی رخ دهد باز 
هم همین کار را انجام خواهم داد.پــدر علی نیز که 
کارمند امور صنفی است و 20 سال سابقه کار دارد با 
صدایی پرافتخار اما لرزان می گوید: علی همیشه در 
کمک کردن نمونه بود. در همه زندگی تالش می کرد 
یاری رسان باشد، بارها دیده بودم در خیابان دست 
مستمندان را می گیرد تا از خیابان عبور کنند یا به 
کــودکــان کمک می کند.همیشه مراقب خواهرها 
و مــادرش بــود، در کــار خانه و بیرون کمک می کرد 
و بــارهــا دوســتــان و آشنایان به خاطر محبت ها و 

فداکاری هایش از او قدردانی کرده بودند.

 علی لندی، نوجوان فداکار ایذه ای 
در نخستین ساعات صبح دیروز درگذشت

ققنوس خوزستان آسمانی شد

ددستچينستچين

الگو و سرمشقی 
ماندگار

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی 
درگذشت نوجوان فداکار ایذه ای را تسلیت گفت.

محمد مخبر در پیام خود گفت: خبر تلخ و ناگوار 
درگذشت شهادت گونه آقای علی لندی، نوجوان 
۱٥ ساله ایذه ای که با وجود سن کم از جان خود 

گذشت و جان دو زن گرفتار در آتش را نجات داد 
و برگ زرین دیگری بر فداکاری های فرزندان 
و قهرمانان این مرزوبوم قهرمان پرور افزود، 

موجب تأثر و تألم فراوان شد.
هر چند آسمانی شدن این نوجوان عزیز 

اندوهبار و غم انگیز است و مرگ او مردم ایران 
را متأثر نمود، اما اقدام ایثارگرانه وی الگو و 
سرمشقی ماندگار برای همه نوع دوستان و 
کسانی است که در جهت گسترش و تعمیق 

فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی تالش می کنند.

WWW.QUDSONLINE.IR

 هدف گذاری اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان  ◾
به گزارش مهر، محمدمهدی حاج محمدی، 
ــا در صفحه  ــدان هــ ــ رئـــیـــس ســـازمـــان زن
شخصی خود در توییتر نوشت: در مسیر 
توانمندسازی و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به 
آغوش جامعه و خانواده، اشتغال ۸0 درصد آن ها در 
سال جاری هدف گذاری شده است. الحمدلله تا امروز 

10 استان کشور به این هدف نائل شدند.

سهم مشترک زنان و مردان در ناباروری ◾
بــه گـــزارش ایــرنــا، سید جلیل حسینی، 
رئیس انجمن نــابــاروری مــردان از وجود 
ــارور در کشور  ــاب حــدود 3 میلیون زوج ن
ــیــل نـــابـــاروری در  ــرد: دل ــ خــبــر داد و خــاطــرنــشــان ک
زوجــیــن، ۵0 درصـــد در زنـــان و ۵0 درصـــد در مــردان 
 اســت و خــانــواده هــا نباید تنها زنــان را در ایــن زمینه 

مقصر بدانند.

پاسخ به یک شبهه کرونایی دیگر ◾
دکتر محمد کاظم شاه کرمی، عضو شبکه 
راهبردی تحقیقات بیماری های ویروسی 
کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با تزریق 
دز اول واکسن کرونا سیستم ایمنی به شدت تضعیف 
خواهد شد، به خبرنگار ایرنا گفت: این مطلب که در 
فضای مجازی منتشر شــده، صحیح نیست و پایه 

علمی ندارد. 

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری است؟ ◾
محمد محسن بیگی، مدیرکل سالمت 
و تندرستی وزارت آمـــوزش و پـــرورش در 
پاسخ به این پرسش که آیا واکسیناسیون 
دانــش آمــوزان اجــبــاری اســت یا خیر به میزان گفت: 
واکسیناسیون برای هیچ یک از گروه های سنی اجباری 
نبوده، اما ممکن است ارائه خدمات به افراد واکسینه 

نشده با محدودیت هایی مواجه باشد.

جامعه

      صفحه 4
برگ س���بز خودرو  پراید به ش���ماره انتظامی 
79 – 969 ب 74 و شماره موتور 5103600 و 
شماره شاسی NAS411100E1017667  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ف
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40
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قو

مف
ی 

گه
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س����ند کمپانی خودرو  س����واری پ����ژو 206 رنگ
 نقره ای متالیک مدل 83 به شماره انتظامی 74 
 10FSS14900330 271ج28 و شماره موتور –
مفق����ود   83657953 شاس����ی  ش����ماره  و 
گردی����ده و از درجه اعتبار س����اقط می باش����د.
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کارت وبرگ سبز)سند( خودرو وانت مزدا مدل 1376به 
رنگ نوک مدادی- متالیک به شماره پالک 96ب 855 
ایران – 36 وش���ماره موتور 232177وشماره شاسی 
7616004073 ب���ه ن���ام اینجان���ب امی���رگل محم���دی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قسمتی از پالک مشروحه ی ذیل را موات 
تشخیص داده است. به دلیل کامل نبودن آدرس مالکین و عدم امکان ابالغ رأی به تمامی آنان بنا 

بر ماده واحده ی مصوب 1370/11/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز آگهی 
می گردد تا مالک و مالکین یا کلیه صاحبان و سایر دارندگان حقوق قانونی در صورت داشتن اعتراض ظرف 
مدت سه ماه از تاریخ آخرین آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض خود را تقدیم دارند بدیهی است پس از 

اتهام مهلت مذکور حق هرگونه اعتراض ساقط و اعتراضات بعدی وجهه قانونی نخواهد داشت. 
 886600 مساحت  به  پایین کوه  روستای  اراضی  در  واقع  زنجان   7 بخش  اصلی   42 ثبتی  پالک  از  قسمتی 
)هشتصد و هشتاد و شش هزار و ششصد( مترمربع که نوعیت زمین مذکور بر اساس رأی شماره  310 به تاریخ 

1369/02/15 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات و دایر )مزروعی( تشخیص داده شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/07/14                                                                         شناسه آگهی 1198068

   آگهی اعالم نظریه کمیسیون ماده 12
  قانون زمین شهری در شهر زنجان

پالک ثبتی: قسمتی از پالك  دو اصلی  بخش 3بشرویه واقع 
در حریم شهر بشرویه  به مساحت 300504/27 متر مربع

نظریه کمیسیون تشخیص:
در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری و دستورالعمل تشخیص 
و شناسایی اراضی شهری صادره از سوی سازمان ملی زمین 
موضوع  تشخیص  كمیسیون  اعضای  اینجانبان  مسكن  و 
ماده 12 قانون زمین شهری استان خراسان جنوبی در تاریخ 
1400/06/22 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی 
پیوست واقع در محدوده و حریم استحفاظی شهربشرویه 
بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم ، با توجه به صورتجلسه 
معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط  در پرونده این نظریه با 
توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذكور و 
وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید و عكسهای 
هوایی موجود و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی زمین 
مورد نظر با لحاظ تذكرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج در 
آن و صورتجلسه معاینه محل كه به امضاء اعضای كمیسیون 
رسیده  به اتفاق آراء موات )م – و- ا- ت ( تشخیص می گردد.

 

نسبت  قبال  كه  اراضی  و  پالكها   )1 تذكر 
به آنها رای كمیسیون مذكور صادر شده و یا بنحوی از انحاء 
مالكیت دولت بر آن محرز شده اراضی ملی و دولتی  و نیز 
اراضی مشمول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 
قانون تقسیم و فروش اراضی و امالك مورد اجاره به زارعین 
مستاجر و خالصه كه تا كنون اسناد آنها بنام دولت صادر شده 

یا نشده باشد از شمول این نظریه مستثنی می باشد .
تذكر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی كه شماره 
پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در این نظریه واقع 
شده بوده باشد فقط پالك و مساحت و حدود آن با حفظ  

نوعیت تعیین شده در این رای قید و صادر خواهد شد .
تذكر 3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالكیت اشخاص 
حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر تشخیص نوعیت اراضی 
معتبر است و از زمان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل اعتراض 

در دادگاه صالح محل می باشد .
تذکر 4( نظریه صادره توام با کروکی و نقشه ضمیمه قابل 

استناد می باشد و هرکدام به تنهایی فاقد اعتبار است . 

آگهی اعالم رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی رای شماره 190-189/ك  مورخ 1400/06/23- نوبت اول

اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
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 هادی عقیلی 
مربی 

 شهرخودرو 
شد

هادی عقیلی 
بازیکن سابق 

سپاهان که تجربه 
حضور در تیم ملی 

را نیز در کارنامه 
دارد، به عنوان 

مربی در کادرفنی 
شهرخودرو کار 

را در لیگ بیست و 
یکم دنبال خواهد 

کرد. عقیلی که بعد 
از پایان دوره بازی، 

مراحل مربیگری 
را طی کرده بود، 

اکنون در نخستین 
تجربه جدی خود 

در جمع کادرفنی 
رضا مهاجری کار را 
استارت خواهد زد. 

در  حاشيه

تماس 
کاندیداها با 

پرسپولیسی ها 
برای جلب 

حمایت

برخی گزینه های 
مدیرعاملی پرسپولیس 

که در کارنامه خود 
حضور در این جایگاه 

را نیز داشته اند با 
بازیکنان قدیمی 

پرسپولیس تماس 
گرفته و خواستار 

حمایت آن ها شده اند.
این در حالی است که 

برخی از آن ها هیچ 
شانسی برای دریافت 

پیشنهاد این پست 
ندارند و سجادی هم 
هنوز تصمیمی برای 
مذاکره نهایی با این 

گزینه ها نگرفته است 
و تا دیدار پرسپولیس 

با الهالل هم از دیدار با 
گزینه های مد نظر خود 

صرفنظر کرده است.

خبرخبر
روزروز

  بیرانوند
بواویشتا توانست در جام اتحادیه 

فوتبال پرتغال با نتیجه ۲ بر یک 
برابر پاکوس دفریرا به برتری برسد. 

بیرانوند سرانجام نخستین بازی 
خود را در این تیم انجام داد.

  سرخیو راموس 
اکیپ گزارشی منتشر کرده و مدعی 
شده سرخیو راموس از دیدار سوم 

اکتبر پاری سن ژرمن برابر رن در لیگ 
یک فرانسه قادر به همراهی شاگردان 

مائوریسیو پوچتینو خواهد بود.

  فرهاد مجیدی 
سرمربی استقالل در پست اینستاگرامی 

نوشت:»یادمان نرود که در وسط توفان 
اخبار قالبی و نقشه های غیراخالقی، 

حضور این مرد بزرگ، »تنها خبر واقعی« 
این روزهاست. خوش آمدی؛ آقای پین«.

سرمربی تیم ملی 
ــران با  ــ ــ فـــوتـــبـــال ایـ
تـــمـــجـــیـــد از خــط 
ــه تـــیـــم مــلــی  ــل حــم
ــران از بــازی هــای  ــ ای
ــران به  پیش روی ای
عنوان مهم ترین بازی ها یــاد کــرد. به 
نقل از سایت novilist، اسکوچیچ 
بــرای مالقات با خانواده اش به مدت 
کوتاهی در زادگاه خود ریژکا توقف کرد 
و باید راهی ایران شود تا در اردوی تیم 
حضور داشته باشد. او یک سال ونیم 
روی نیمکت ایـــران بــود و در آخرین 
دیدارهای مقدماتی جام جهانی، عمالً 
تیم ملی را احیا کرد به نحوی که حتی 
لقب بهترین تیم ملی آسیا نیز به ایران 
رسید و تیم ملی به طور قابل توجهی 

در رتبه بندی جهانی پیشرفت کرد.
دراگـــان اسکوچیچ گفت: مــن مربی 
خــارجــی هستم ولــی عمالً مثل یک 
ــردم. مــن این  ایــرانــی کـــارم را شـــروع کـ
بازیکنان و ذهنیت آن هــا را در زمان 
ــار آمـــدن می شناختم. بــا این  روی ک
حال اوضاع به هیچ وجه خوب نبود، 
آن ها در برابر بحرین و عراق شکست 
خــورده بودند و ما در شرایط سختی 
قرار گرفتیم که در آن ما اجازه نداشتیم 

حتی یــک امتیاز را از دســت دهیم. 
بنابراین همه چیز بسیار استرس زا 
بود. عالوه بر این آن ها سال ها بود که 
بحرین و عراق را شکست نداده بودند، 
امــا ما خــوب کنار آمدیم و همه چیز 
خوب پیش رفت و قصد داریم آن ریتم 

شکست ناپذیری را حفظ کنیم.

تیم ملی باید ذهنیت برنده داشته  ◾
باشد

اسکوچیچ پنجمین مربی کروات ایران 
پس از برانکو ایوانکوویچ، میروسالو 
بــالژویــچ، تومیسالو ایویچ و استانکو 
پوکلپوویچ است. سرمربی تیم فوتبال 
ایران گفت: این روند بردها خوب است 
ولی مربوط به گذشته است. مهم ترین 
مسئله بازی پیش رو است. تیم ملی 
باید ذهنیت برنده داشته باشد.  این 
چند مسابقه می تواند ما را یک قدم 
به جام جهانی نزدیک کند. ما به یک 

هدف بزرگ نزدیک می شویم.
ــران اضافه کرد:  سرمربی تیم ملی ای
یــک عــدم تــعــادل خاصی بین سطح 
آمــادگــی بازیکنان در تیم ملی ایــران 
وجود دارد. همه در یک سطح نیستند. 
امــا فــرض کنید ما تقریباً خط حمله 
در سطح جهانی داریـــم، شاید حتی 

بهتر از خط حمله تیم ملی کرواسی 
باشد. ما بهترین بازیکن پورتو مهدی 
طارمی، بهترین بازیکن زنیت یعنی 
ســـردار آزمـــون کــه ســه ســال بهترین 
گلزن روسیه است را داریم ، همچنین 
علیرضا جهانبخش که در فاینورد بازی 
می کند. حتی برخی بازیکنان دیگر در 
آ.ا.ک آتن و شارلوا. در کل بازیکنانی 
در خط حمله داریــم که رئــال مادرید 

هم برای آن ها زیاد نیست.
او همچنین درباره عالقه مردم ایران به 
فوتبال گفت: ایرانی ها دیوانه فوتبال 
هستند. ۸۰ میلیون نــفــر در آنجا 
زندگی می کنند و ما تمام تالش خود 
را می کنیم تا آن ها را خوشحال کنیم. 
باعث خوشحالی است که اکنون تیم 
ملی به رده ۲۲ جهان رسیده است و 
توانسته ژاپــن را کنار بزند و تیم اول 
آسیا شود. مردم ایران غم و شادی تیم 
ملی را به خوبی حس می کنند و با تیم 

ملی زندگی می کنند.
دراگـــان اسکوچیچ دربـــاره رفــت و آمد 
ــران و کرواسی اضافه کــرد: بدون  به ای
خانواده در این شرایط همه گیری کرونا 
دشوار است. اگر شرایط متفاوت باشد، 
شاید خانواده من در ایــران باشند. اما 

این امر اکنون غیرممکن است.

تمجید اسکوچیچ از خط حمله تیم ملی

 رئال می تواند روی 
مهاجمان ایرانی حساب کند

زیر ذره بين

جهان فوتبال

چراغ سبز فدراسیون 
والیبال برای بازی 

خداحافظی معروف
رئیس فدراسیون والیبال بــرای بــرگــزاری بازی 
خداحافظی ستارگان سابق تیم ملی از جمله 

سعید معروف اعالم آمادگی کرد.
محمدرضا داورزنـــی دربـــاره احتمال بازگشت 
بازیکنان سابق به تیم ملی والیبال از جمله 
سعید معروف، سیدمحمد موسوی و امیر غفور 
گفت: از سال ۲۰۱۱ از ترکیب های مختلفی در 
تیم ملی والیبال ایــران استفاده شده ولی پای 
ثابت اکثریت ترکیب ها، همین بازیکنان بودند. 
آن ها از والیبال خداحافظی نمی کنند و هستند 
ولی االن باید در تیم ملی به جوان ها فرصت داد.
رئیس فدراسیون والیبال افزود: سید )موسوی( 
االن در ترکیه است. سعید هم در آمریکاست. 
ســایــر بــچــه هــا کـــار بــاشــگــاهــی خـــود را دنــبــال 
می کنند. مناسب تر برای سعید معروف این 
است که بعد از دوران بازیگری، مربی بسیار 
موفقی در دنیا باشد که دارد این کار را کم کم 
شــروع می کند. او هم بــازی می کند و هم وارد 

مربیگری می شود.
داورزنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط 
سنی تیم ملی والیبال ایـــران ۲۴ ســال است. 
بهترین متوسط سنی در المپیک بین ۲۷-۲۶ 
سال اســت. تا المپیک بعد متوسط سن تیم 
ملی به ایــن عــدد می رسد. همه چیز به آینده 
بر می گردد و به شرایط مسابقاتی که در لیگ 
ملت ها در پیش داریم. فکر می کنم فرصتی که 
در سه سال آینده داریم باید به جوان ها بدهیم 

تا صاحب تجربه شوند.
وی در خصوص خداحافظی سعید معروف از 
تیم ملی با دلخوری تأکید کرد: دلخوری سعید 
از فــدراســیــون نــبــود. همه دوســت داشتیم در 
المپیک نتیجه بهتری بگیریم. سعید هم 
دوســت داشــت با نتیجه بهتری از والیبال در 
سطح ملی خداحافظی کــنــد. دلــخــوری او از 

شرایط حاکم بر مسابقات بود.
رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به برای 
برگزاری بازی خداحافظی سعید معروف و دیگر 
بازیکنان سابق تیم ملی، برای برگزاری این بازی با 

گفتن کلمه »حتماً« اعالم آمادگی کرد.
داورزنی در پایان درباره اینکه باید مراقب ایجاد 
بازیکن ساالری در تیم ملی باشد، گفت: تیمی 
که سعید معروف کاپیتانش بود بین جوان ترین 
و مسن ترین بازیکن حــدود ۱۷ ســال اختالف 
سنی بود. در تیم فعلی ما، اختالف سنی ۷-۶ 
سال است که این به انسجام و همدلی بهتر 

کمک می کند.

2 آبان اولین ال کالسیکو
اولین ال کالسیکوی فصل بعد از بازی دو تیم در 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل نمایندگان اوکراین 
برگزار خواهد شد؛ رئال مادرید بعد از سفر به 
ورزشــگــاه شاختار و بارسلونا بعد از میزبانی 
مقابل دیناموکیف قدم به ال کالسیکو خواهند 
گذاشت و در این میان آبی اناری ها یک روز کمتر 

از حریف فرصت استراحت خواهند داشت.
بارسلونا  ۲ آبان در نخستین ال کالسیکو، در 
نیوکمپ و از ساعت ۱۶:۱5 بــه وقــت اسپانیا 

میزبان رئال مادرید خواهد بود.

ادوارد مندی رکورددار 
کلین شیت در 2021

وب سایت ترنسفرمارکت، لیست رکــوردداران 
کلین شیت در پنج لیگ معتبر اروپایی تا آخر 
سپتامبر ۲۰۲۱ را منتشر کرده که دو دروازه بان 

لیگ برتری در صدر این لیست قرار دارند.
ادوارد مندی، دروازه بان سنگالی چلسی یکی از 
عوامل اصلی استحکام دفاعی این تیم است و با 
مهارهای خوب خود، بارها دروازه آبی های لندنی 
را نجات داده است. ادرسون مورائس نیز در این 
فصل لیگ برتر، فقط یک بار دروازه اش باز شده 
و عملکرد خوبی در این فصل از خود به جای 
گذاشته است. ادوارد مندی به دلیل تعداد بازی 
های کم تر نسبت به ادرســون و داشتن تعداد 
کلین شیت مشابه با او، در صدر این لیست 

قرار گرفته است. 
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کنایه سنگین پاشازاده به مجیدی ◾
پاشازاده،معاون ورزشی استقالل در مورد اینکه مشکل 
مجیدی چیست، گفت: واقعاً نمی دانم، فرهاد تنهاست و 
باید کمکش کنیم. مجیدی با سه مدیرعامل در استقالل کار 
کرده این طور نمی شود که روزی که حکم می گیرید و عکس 
می اندازید و می خندید همه خوب باشند و االن بعد از چند 
وقت این افراد بد شده اند؟ به هر حال ما زیر مجموعه وزارت 

ورزش هستیم و باید خیلی از مسائل را حل کنیم.

مصطفی آجورلو مدیرعامل استقالل شد  ◾
بعد از کش و قوس های فراوان وزارت ورزش اعضای جدید 
هیئت مدیره استقالل و همچنین مدیرعامل را انتخاب و 
معرفی کرد. براین اساس پرویز مظلومی، محمد مؤمنی، 
مجتبی عبدالهی، مهدی افضلی و مصطفی آجورلو هیئت 
مدیره جدید استقالل را تشکیل می دهند. همچنین وزارت 
ورزش اعالم کرده که اعضای جدید هیئت مدیره آجورلو را 

به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب کرده اند.

ایران - کره جنوبی با 10 هزار تماشاگر  ◾
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
دربــاره درخواست وزارت ورزش و جوانان برای حضور 
تماشاگران در دیدار تیم ملی و کره جنوبی  گفت: ما اعالم 
کردیم که ۱۰ هزار تماشاگر به شرط تزریق دو دُز واکسن 
کرونا، با ماسک و فاصله گذاری اجتماعی می توانند 
در استادیوم آزادی شاهد بــازی ایــران و کره جنوبی در 

۲۰مهر  باشند.

دو بازیکن شهرخودرو در فجرسپاسی  ◾
دو بازیکن تیم فوتبال شهرخودرو برای طی کردن دوران 
سربازی خود به تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز پیوستند.

با توافق صورت گرفته بین فالح مدیرعامل باشگاه فجر 
و معمایی مدیرعامل باشگاه شهر خــودرو، دو بازیکن 
شهرخودرو به فجر شهید سپاسی شیراز پیوستند.بر این 
اساس عرفان معصومی و امید منصوری برای گذراندن 
خدمت مقدس سربازی به فجر شهید سپاسی پیوستند.

جواد رستم زاده   تیم ملی فوتسال کشورمان دیروز در بازی زیبا، 
نزدیک و نفس گیر موفق شد ازبکستان را با نتیجه 9 بر ۸ شکست 
دهد و به جمع هشت تیم برتر راه یابد. مردان ناظم الشریعه مقابل 
رقیب سنتی خود در آسیا با وجود برتری تکنیکی اسیر بازی تاکتیکی 
ازبک ها می شدند و تا یک ثانیه به پایان بازی برتری شکننده ای 
نسبت به حریف خود داشتند. ایران به سودای بازی آسان مقابل 
ازبک ها مقابل آرژانتین ناکام ماند تا با تیم دوم گروه B دیدار و صعود 
راحتی را تجربه کند. اما ازبک ها به ویژه در نیمه دوم به شدت ایران را 
اذیت کردند و با پنج نفره کردن تیمشان تا آستانه یک کامبک رؤیایی 
هم پیش رفتند . در این بازی  VAR دو بار به کمک ما آمد و دو پنالتی 
را از چنگ ازبک ها درآورد. در یک ثانیه به پایان بازی خطای صورت 
 VAR گرفته روی بازیکن ازبکستان باعث شد تا داور از سیستم
استفاده کند اما به نفع ایران رأی داده شد تا همه ما نفسی به راحتی 
بکشیم.گل های ایران را در این دیدار علی اصغر حسن زاده )یک و 
۲۸(، مهدی جاوید )5 و ۲۴(، سعید احمدعباسی )۱۶، ۲۲ و ۳۷(، فرهاد 

توکلی )۱۸(، مسلم اوالدقباد )۳۰( به ثمر رساندند.
ایران با این پیروزی نفس گیر به تنها تیم آسیایی راه یافته به جمع 
هشت تیم پایانی جــام جهانی تبدیل شــد. یــوزهــای ایــرانــی روز 
پنجم مهر و در دور یک چهارم نهایی مسابقات مقابل قزاقستان 
صــف آرایــی خواهند کــرد؛ تیمی که ناظم الشریعه آن را تیم »ب« 

برزیل خوانده بود.
تیم ملی مقابل ازبک ها نشان داد در دفاع  شکننده است. بخصوص 
زمان هایی که تیم حریف پنج نفره بازی می کند ما در فاز دفاعی بسیار 
سردرگم و آسیب پذیر هستیم. ناظم الشریعه اگر مقابل قزاقستان 
نتواند فکری به حــال سیستم دفاعی تیم ملی بــردارد به سختی 

مجازات خواهد شد. 

حذف سامورایی ها ◾
 تیم ملی فوتسال برزیل هم پنجشنبه در پنجمین دیدار از مرحله 
یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی، در سالن 
کائوناس آره نا مقابل ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری 
رسید.فرائو، لئوناردو، پیتو و گادیا برای سلسائو گلزنی کردند و شوتا 

هوشی و ریوسوکه نیشیتانی، گل های ژاپن را به ثمر رساندند.
برزیل که پنج عنوان قهرمانی جام جهانی را در کارنامه دارد، ژاپن را 
به سختی شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها، روز 

چهارم مهر به مصاف تیم ملی مراکش خواهد رفت.

صعود نفس گیر فوتسالیست ها از بلندهای ازبکستان

تیم ملی به »برزیل ب« خورد!
 

ضدحمله

ستارگان ورزش

ورزش7

ــدو دپــورتــیــوو«  ــونـ نــشــریــه »مـ
اسپانیا خبر داد شانس ژاوی 
هرناندز کاپیتان سابق بارسلونا 
بــرای هــدایــت ایــن تیم بــه جای 
کومان بیشتر شد. کومان بعد از تساوی مقابل 
کادیز در آستانه برکناری قــرار دارد. در میان 
گزینه های روی میز بارسلونا شانس ژاوی روز به 
روز   بیشتر می شود. ژاوی اکنون در قطر است 

و هدایت السد را بر عهده دارد. ستاره 
سابق بارسلونا طبق گزارش های رسیده 
بندی در قراردادش با قطری ها دارد که 
هر گــاه بارسلونا به او پیشنهاد بدهد 
بتواند قراردادش را به صورت یک طرفه 

فسخ کند. 
با این حال در مورد حضور ژاوی 
روی نیمکت بارسلونا سه 
مسئله بسیار مهم وجود 
دارد.اول اینکه ژاوی هرگز 
نمی خواهد کــه بــه خاطر 
ــالــد  او فــشــاری روی رون
کومان وارد شود. در واقع 
ژاوی سرمربی هلندی را 
اسطوره باشگاه بارسلونا 
ــوعــی  ــه ن ــ ــد و ب ــ ــی دانـ ــ مـ
دوست ندارد که حضور او 
به عنوان جانشین کومان 

ــود.  ــرداشــــت شـ ــ ــانــت ب خــی

مسئله دوم به رابطه الپورتا و ژاوی برمی گردد. 
این دو با یکدیگر دوســت هستند و از رابطه 
خوبی برخوردارند. ویکتور فونت، رقیب الپورتا 
در راه ریاست باشگاه بارسلونا همواره از ژاوی 
به عنوان یکی از سالح های انتخاباتی خود 
نام می برد. اما الپورتا باید به این موضوع توجه 
داشته باشد که ژاوی هیچ گاه به حمایت از 
فونت نپرداخت. در واقع اگر رئیس باشگاه 
بارسلونا به ژاوی احتیاج داشته باشد قطعاً 

او پای مذاکره خواهد نشست. 
فاکتور سوم که باید به آن توجه داشت 
به سران قطری باشگاه السد برمی گردد. 
 با این حال اگر بارسلونا تصمیم نهایی 
خود را برای به خدمت گرفتن 
ژاوی اتخاذ کند به نظر 
مــی رســد کــه آن هــا کار 
ــرای راضــی  ــواری ب دشـ
کـــردن ســـران قطری 
پیش رو نخواهند 

داشت.
 الـــبـــتـــه روبــــرتــــو 
مارتینز سرمربی 
تــیــم مــلــی فوتبال 
بلژیک هــم گزینه 
جــــــــــدی نـــیـــمـــکـــت 
ــه شــمــار  ــ بـــارســـلـــونـــا ب

می رود.

سینا حسینی   وضعیت 
آشفته استقالل نه تنها اعصاب 
هواداران این تیم را به هم ریخته 
بلکه حاال بازیکنان و کادر فنی 
این باشگاه نیز به شدت کالفه شدند تا حدی 
که بازیکنان به سرمربی تیم پیشنهاد دادند 
وقتی آب معدنی و البسه بـــرای حضور در 
تمرینات هــم نیست خــود دســت بــه جیب 

شوند تا با اجــاره یک سالن بدنسازی 
مانع از آبروریزی تاریخی شوند. 

اما فاجعه مدیریتی در این باشگاه 
وقتی کامل مــی شــود کــه می بینیم 

گابریل پین با تعجب به این اتفاقات 
نگاه می کند. مربی ایتالیایی پس 

از اعتراض به اقامت در هتل 
تازه متوجه شد شرایط او به 
نسبت سایر ارکان فنی تیم 
و بازیکنان به مراتب بهتر 
ــت، او در حـــال حاضر  اسـ

ــدارد  رانــنــده ای در اختیار ن
بلکه هر روز صبح یا عصر برای 
حــضــور در تمرین استقالل با 
فرهاد مجیدی می آید و با او به 

هتل برمی گردد!
هر چند هیچ کسی به شاگردان 
فرهاد مجیدی و دستیارانش 
پاسخ قانع کننده نـــداده اما 

دیــشــب از ســئــول شمالی خبر رســیــد که 
ترکیب جدید هیئت مدیره استقالل معرفی 
شد و آجرلو در رأس آن قرار گرفت تا اوضاع 

کمی به سامان شود. 
در کنار این اتفاقات انتشار شایعات و اخبار 
درگــوشــی هم نشان می دهد برخی افــراد به 
واســطــه مــشــکــالت شخصی مــانــع از حل 
مشکالت استقالل شدند تا حدی که گفته 
می شود مجموعه کــارگــزاری هم تأکید 
کرده اگر آقای ایکس در استقالل نباشد 
حاضرم مبلغی نزدیک به ۱5۰میلیارد 

تومان بپردازم.

مشکل سخت افزاری ◾
مشکل زمین تمرین استقالل 
ــا بــه بحث داغ بین  ایــن روزهـ
فوتبالدوستان تبدیل شده 
اســــت. اســتــقــاللــی هــا با 
ــرارداد  ــ تــوجــه بــه پــایــان ق
ــا مــجــمــوعــه  ــ ــاه ب ــگـ ــاشـ بـ
ورزشی انقالب نمی توانند 
بــرای انجام تمرینات خود به این 
مجموعه بروند. باید منتظر ماند 
و دیـــد مــســئــوالن اســتــقــالل در 
روزهای حساس آماده سازی تیم 
در نهایت چه تصمیمی برای 

زمین تمرین خواهند گرفت.

کومان به درب خروج نزدیک می شود

صدای پای ژاوی در کاتاالن 
سرمربی، راننده کمک مربی شد

حیرت پین از مشکالت سخت افزاری استقالل 



رئیس دفتر سازمان سیای آمریکا در اتریش به خاطر کوتاهی در انجام 
مسئولیت هایش از جمله رسیدگی به گزارش ها درباره یک بیماری مرموز 
برکنار شد. به گزارش رویترز، روزنامه »واشنگتن پست« به نقل از منابعی 
نوشته این برکناری، پیامی را به دیگر مسئوالن می فرستد که باید این 
بیماری مرموز با عالئم سردرد، تهوع، ضعف حافظه و سرگیجه را بیش 
از پیش جدی بگیرند. به نوشته این روزنامه، ده ها پرسنل آمریکایی در 
وین، از جمله دیپلمات ها و مأموران اطالعاتی و حتی کودکان برخی از این 
کارکنان عالئم این بیماری را داشته اند. »ویلیام برنز« مدیر سی آی اِی دو 
ماه پیش اعالم کرده بود حدود 200 مقام آمریکایی و خویشاوندان آن ها 
تاکنون به سندروم هاوانا مبتال شده اند که حدود 100 مورد آن ها مأموران 
ســی آی اِی هستند. این بیماری برای نخستین بار، سال 201۶ در میان 
مقامات سفارت آمریکا در هاوانا، پایتخت کوبا گزارش شد و به همین دلیل 
سندروم یا نشانگان هاوانا لقب گرفته است. سال گذشته آکادمی ملی 
علوم آمریکا اعالم کرد محتمل ترین عامل ابتال به این بیماری مرموز، نوعی 
»انرژی فرکانس رادیویی هدایت شده و پالس دار است«. ویلیام برنز مدعی 
است »به احتمال خیلی قوی« روسیه عامل ایجاد این بیماری در میان 
دیپلمات ها و جاسوس های آمریکایی است؛ ادعایی که از سوی مسکو 
تکذیب شده است. اواخر تیر ماه امسال شبکه خبری »سی بی سی« به 
نقل از مقام های آمریکایی گزارش کرد دولت »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا در حال تحقیق در مورد حوادث مرموز علیه سالمتی دیپلمات های 
آمریکایی و سایر کارمندان این کشور در شهر وین در اتریش است. 
گمانه زنی ها دربــاره این بیماری زمانی دوبــاره داغ شد که اوایل شهریور 
امسال سفارت آمریکا در »هانوی« پایتخت ویتنام در بیانیه ای اعالم کرد 
سفر »کاماال هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور به دلیل 

یک ناهنجاری سالمتی غیرقابل توضیح به تعویق افتاده است.

آمریکا دیگر 
 شورش را 
در آورده است
رجب طیب اردوغان 
گفته است: آمریکا 
بیش از آنچه 
انتظار می رفت 
در حال حاضر 
از سازمان های 
تروریستی حمایت 
می کند. اردوغان 
همچنین ادامه 
داده: روابط ترکیه و 
آمریکا به عنوان دو 
همپیمان در ناتو باید 
در وضعیتی غیر از 
آنچه اکنون هست،  
باشد. وی البته مثل 
همیشه دولت سوریه 
را هم یک تهدید در 
مرزهای جنوبی 
معرفی کرده است.

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت عالمه میرحامد حسین در 1306قمری
سید مهدی ابوظفر معروف به میرحامدحسین هندی 

متولد 1210 شمسی از سادات و علمای شیعه قرن 
سیزدهم در هند است. میرحامد حسین آثاری در دفاع 
از تشیع از جمله چندین ردیه بر کتاب های ضدشیعی 

نگاشت. مشهورترین کتاب او عبقات االنوار است که آن را با 
هدف اثبات امامت و دفاع از والیت امیرالمومنین )ع(نوشته 
است. این عالم شیعی در 1۸ صفر 1306قمری درگذشت و 

در حسینیه جناب غفران مآب  شهر لکهنو دفن شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :56

4 :32

اذان مغرب

18 :15

غروب خورشيد

17 :57
 نیمه شب شرعی

23 :14
طلوع فردا

5 :55

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :23

3 :58

اذان مغرب

17 :42

غروب خورشيد

17 :24
 نیمه شب شرعی

22 :41
طلوع فردا

5 :23
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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 دوم(
 کد فراخوان 2000091627000003 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

خبر

بدون تیتر

سخنگوی طالبان درباره عملیات های اشتباه آمریکا:

از واشنگتن غرامت می گیریم

معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی طالبان افغانستان 
در گفت وگویی اعــالم کــرد دولــت طالبان به دنبال 
گرفتن غرامت از آمریکا برای تلفات غیرنظامیان و 
تخریب ها در نتیجه حمالت هوایی علیه زیرساخت ها 
در جریان کارزار نظامی این کشور در افغانستان است. 
به گزارش ایسنا، ذبیح هللا مجاهد ادامه داد: آمریکا 
چندین حمله هوایی به اشتباه انجام داد که به تخریب 
منازل و مساجد افغانستان و کشته و زخمی شدن 
غیرنظامیان و تأسیسات درمانی منجر شده است. 
ما بابت این ها خواستار غرامت هستیم و امیدواریم 
در آینده به مردم افغانستان کمک کنیم تا از حق خود 
برای دریافت غرامت استفاده کرده و کشور را از درد و 
رنجی که در جریان جنگ آمریکا متحمل شده، نجات 

داده و از نو بسازیم.

  بــرآوردهــا نشان می دهد انتخابات 2021 کانادا 
با هزینه ۶10 میلیون دالر، گران ترین انتخابات در 

تاریخ کانادا بوده است.
  مــنــابــع خــبــری از تــحــویــل نخستین محموله 

پهپادهای بیرک دار ترکیه به مراکش خبر دادند.
  چین فهرستی شامل بیش از 100 مورد مداخله 

آمریکا در امور داخلی هنگ کنگ از جمله حمایت 
بایدن از برخی روزنامه ها در این دولتشهر تهیه 

کرده است.
  وزارت خارجه کره جنوبی از گفت وگو با امــارات 

ــاره همکاری میان دو کشور در زمینه انــرژی  دربـ
هسته ای خبر داد.

علوی   مقاومت 
دور  روی  یــــمــــن 
پیشروی و پــیــروزی 
علیه مزدوران داخلی 
و ائـــتـــالف ســعــودی 
اســــــت. در همین 
راستا سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعالم کرد درعملیات فجر الحریه، استان 
راهــبــردی »البیضاء« بــه طــور کامل از 
وجود تروریست ها پاک سازی شد. به 
گـــزارش فـــارس، سرتیپ یحیی سریع 
گفت: در این عملیات در درجه نخست، 
بقایای النه های عناصر القاعده و داعش 
که با ائتالف متجاوز به یمن در ارتباط  
هستند، هــدف قــرار گــرفــت. نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در ۴۸ 
ســاعــت، بــخــش هــای »الــصــومــعــه« و 
»مسوره« و بخش هایی از »مکیراس« را 
آزاد کردند که مساحت کلی آن به 2هزار 
و 700 کیلومتر مربع می رسد. وی تصریح 
کــرد: طی پیشروی نیروهای ما بــرای از 

بین بردن عناصر تکفیری، هواپیماهای 
ائتالف متجاوز بیش از ۳0 حمله را برای 
حمایت از ایــن عناصر و جلوگیری از 
پیشرفت نیروهای ما انجام دادند. نیروی 
موشکی و پهپادی ما، 10 عملیات برای 
هدف قــرار دادن مواضع دشمن انجام 
داد. با این عملیات استان البیضاء به 
طــور کامل آزاد شــد«. سرتیپ سریع 
افــزود: نزدیک به 2۳0 تکفیری و مزدور 
دشمن در جریان عملیات فجر الحریه، 
 کشته، زخمی و اسیر شدند. در این میان 
70 تکفیری و مـــزدور کشته، 120 نفر 
زخمی و ۴0 نفر از آن ها به اسارت گرفته 
شــدنــد. 10 خـــودرو زرهـــی و غیرزرهی 
منهدم یا خسارت دید و نیروهای یمنی 
تجهیزات نظامی و مهمات زیادی را به 
غنیمت گرفته و هفت اردوگاه تکفیری 
را تحت کنترل درآوردنـــد. نیروهای ما 
ــد شـــمـــاری از  ــق شــدن ــوف همچنین م
شهروندان یمنی را که از سوی تکفیری ها 

به گروگان گرفته شده بودند، آزاد کنند.

استان البیضاء یمن از نظر جغرافیایی 
بــه دلیل قــرار گرفتن در مرکز یمن و 
همسایگی هشت استان مهم صنعا، 
ذمـــار، مـــأرب، إب، لحج، ابین، شبوه 
و ضــالــع از اهمیت راهــبــردی باالیی 
برخوردار است. القاعده و داعش در 
بخش هایی از این استان در راستای 
منافع ائتالف متجاوز سعودی فعالیت 
داشتند و ارتش و کمیته های مردمی 
ــازی کامل آن  یمن ماه ها بــرای آزادسـ
ــن تــروریــســت هــا تــالش  ــت ایـ از دسـ
می کردند. با آزادسازی استان البیضاء 
عمالً ارتباط زمینی ۶ استان اشغالی 
لحج، ابــیــن، ضــالــع، تعز، الحدیده و 
عدن با استان سرشار از منابع انرژی 
مأرب قطع شد. از همین رو، کار برای 
تروریست های ایــن ۶ استان سخت 
شده و حاال فقط از طریق شبوه که آن 
هم تحت عملیات آزاد سازی است، 
می توانند به مــأرب دسترسی زمینی 

داشته باشند.

انصاراهلل از آزادسازی کامل استان راهبردی»البیضاء«خبر داد

یمن روی دور پیروزی
گزارش

 رئیس دفتر سیا در وین 
به خاطر کم کاری در قبال سندروم هاوانا برکنار شد

بیماری عجیب دیپلمات های آمریکایی!
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