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 یادداشتی از وحید شمسایی 
 درباره حذف تیم ملی 
از جام جهانی فوتسال

از تغییر نسل ها  نترسیم

 جای خالی قهرمان 
در سینمای ایران
قصه بهترین تک تیرانداز 
جهان روی پرده
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شهادت 
فرماندهان 
شکست 
حصر آبادان 
درسال 1360

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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چهار شنبه  7 مهر ۱4۰۰     ۲۲ صفر ۱443      ۲9 ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9634     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

رهبر معظم انقالب اسالمی، او را کانون فرهنگی خراسان معرفی شهید جوانمردرواق2
کرده و از وی به عنوان »برادر عزیزی که قلبًا و روحًا بسیار به او 

متکی و دلخوش بوده« یاد کردند...

گفت وگو با فرزند ارشد شهید هاشمی نژاد به مناسبت سالروز شهادت ايشان

نگاهی به جایگاه عراق در معادالت تجارت منطقه ای کشورمان

دیپلماسی اقتصادی در»جاده زیارت«
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 گزارشی درباره قانونی 16 ساله 
که هیچ وقت پیاده  نشد

بخت بسته 
قانون تسهیل 
ازدواج!
 هدف »الهام علی اف« از بیان 
اظهارات نسنجیده چیست؟

بازی خطرناک باکو 
روی خط قرمز ایران

دادگاه بین المللی کیفری 
بررسی جنایات آمریکا 
در افغانستان را لغو کرد

دیوان کر و کور 
بین المللی!
رواق

روایت تشرف پیاده یک زائر 
از ترکیه تا مشهدالرضا)ع(

مرا این طور 
طلبیدند

صدا و سیما 
در انتظار تحول

حسین محمدی اصل
1

  تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر بهداشت: 
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دست مافیای دارو را قطع کنید
      بازدید وزیر بهداشت از مرکز واکسیناسیون حرم مطهر رضوی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شهرداری تربت جام 

شرح در صفحه 3
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
 اقالم  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند  فروش 2دستگاه خودرو بشرح 

ترسیم یافته در جدول ذیل ؛

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ1400/07/07 تا تاریخ1400/07/14

ب – محل دریافت اسناد مزایده: شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی )طبقه همکف –  اتاق 107-دفتر قراردادها( واقع 
در مشهد – بولوار وکیل آباد – ابتدای خیابان صدف – جنب مجتمع قضایی – تلفن: 051-38678841-5

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها: 1400/07/24 
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در مزایده و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده است.

هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مدلرنگ خودرو-موتورشماره شهربانی -بدنهنوع خودرو-موتورردیف

1382آبیایران12-565د67مزدا دو کابین1

1380سفیدایران 12-141م45پیکان2

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

))قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست((
» آگهی مزایده عمومی «  ول
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای) نوبت اول(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد
خری�د، نص�ب و راه ان�دازی تس�مه نقاله خط�ی و پالتی فرودگاه ش�هید کاوه بیرجند را به ش�رح جدول ذیل واگ�ذار نماید . 
لذا ش�رکت های واجد ش�رایط م�ی توانند جه�ت دریافت اس�ناد مربوطه از تاری�خ 7/7 /1400  لغای�ت1400/7/22 به س�امانه تدارکات 

الکترونیک�ی دولت)س�تاد(  www.steadiran.ir    مراجع�ه نماین�د.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
تاریخ بازگشاییپیشنهادات

خرید، نصب و راه اندازی تسمه 
نقاله خطی به طول 6 متر و پالتی 
به طول 36/43 سانت فرودگاه 

شهید کاوه بیرجند

2000004800000001450/000/000
تا ساعت 14 روز 
دوشنبه مورخ 

1400/08/10

روز سه شنبه
مورخ 1400/08/11

تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت س�ه ماه از تاریخ افتتاح پیش�نهاد و قابل تمدید برای س�ه ماه دیگر در وجه 
اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی می باش�د.

محل تحویل اس�ناد و پیش�نهادات: س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد(
ضمنًا به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفًا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و الزم است با پاکت)الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد 
گردد .    دبیرخانه  مقرر تحویل  دبیرخانه در موعد  واحد  به صورت فیزیکی به آدرس: خراس�ان جنوبی- بیرجند -فرودگاه بین المللی ش�هید کاوه بیرجند – 

  شناس�ه آگهی  1199098                                                                                                                                                  

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
به شماره 245/عوارض/400 لغایت249/عوارض/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد  نسبت به خرید کاال از محل منابع عوارض  به  شرح جدول ذیل  
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/07/06 الی 1400/07/10 
به سایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح 
مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/07/20 
تماس  قراردادها  اداره  تلفن 056-32400570  با شماره  بیشتر  اطالعات  به کسب  نیاز  در صورت  نمایند.  بارگذاری 

حاصل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

245/عوارض/1400
خرید کابل خود نگهدار فشار 

1.400.000.000ضعیف 4در25+25+50

ساعت 8 صبح 
چهارشنبه 
1400/07/21

خراسان جنوبی، 
بیرجند، 

بلوار پیامبراعظم،
سایت اداری،

شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

خرید تیر سیمانی چهار گوش 246/عوارض/2400
1.430.000.000)مطابق نقشه وزارت نیرو(

900.000.000خرید تیر سیمانی گرد247/عوارض/3400

925.000.000خرید چراغ خیابانی 248LED/عوارض/ 4400

249/عوارض/5400
خرید تیر سیمانی چهار گوش 

1.430.000.000)مطابق نقشه خراسان(
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  دشمن باید سایه 
سنگین هزینه زا 
بودن خباثت هایش 
را احساس کند

سردار سرتیپ پاسدار 
علی فدوی تأکید کرد: 
کسانی که می خواهند 
علیه ما خباثت انجام 
دهند، باید سایه سنگین 
هزینه  دادن را احساس 
کنند و جرئت خباثت 
نداشته باشند. جانشین 
فرمانده کل سپاه 
پاسداران با بیان اینکه 
روزی در خلیج فارس 
دستور دادیم هر کسی 
می خواهد در این آبراهه 
باشد باید فارسی صحبت 
کند، افزود: در مدت کمتر 
از یک ماه در تمام ناوهای 
آمریکایی یک فارسی 
زبان حضور داشت. قدرت 
بازدارندگی یعنی اینکه 
اگر دشمن بخواهد غلطی 
بکند، بررسی کند و بفهمد 
زیان حماقتش بسیار 
بیشتر از سودش است. 

یادداشت

آرش خلیل خانه      درحالی 
که جمهوری آذربایجان در یک 
مــاه اخیر دو رزمــایــش نظامی 
مشترک بــا ترکیه و پاکستان 
برگزار کرده، الهام علی اف رئیس 
جمهور این کشور در مصاحبه 
اخیر خود انتقادهای تند و تحریک آمیزی را نسبت 
به رزمایش سپاه پــاســداران انقالب اسالمی در 
ــراز داشــتــه اســت.  مناطق شمال غــرب کشور ابـ
اظــهــارات جنجالی و ضــدایــرانــی الــهــام علی اف 
در سالروز جنگ دوم قره باغ نشان مــی داد باکو 
بــه دنــبــال جنجال آفــریــنــی و اجـــرای یــک پــروژه 
ــه ای در پشت ایــن دو رزمایش  سیاسی و رســان
است. اما هدف علی اف از این اقدام در پی برخی 
رفتارهای تحریک آمیز در هفته های اخیر از جمله 
بازداشت چند راننده ایرانی و قطع مسیر ترانزیت 

کامیون های ایرانی چیست؟

بازی باکو در پازل دسیسه های ضد ایرانی ◾
دکــتــر احــمــد کاظمی کــارشــنــاس ارشـــد مسائل 
قفقاز در گــفــت وگــو بــا خبرنگار مــا تأکید کــرد: 
موضع گیری هایی که در سطح مقامات و رئیس 
جمهور آذربایجان انجام شده را باید به تحوالت 
یک سال پیش یعنی زمــان جنگ دوم قره باغ با 
مشارکت رژیم صهیونیستی و ترکیه و با حمایت 
پشت پرده انگلستان و آمریکا ، مرتبط دانست. 
وی اظهار کرد: جنگ قره باغ یک طرح ساخته و 
پرداخته شده توسط برخی  از قدرت ها بود که در 
پوشش  آزادی اراضی اشغالی آذربایجان، اهداف 
امنیتی، سیاسی و نظامی را در منطقه با محوریت 

تحرکات ضدایرانی دنبال می کرد. 
این کارشناس مسائل قفقاز و آذربایجان خاطرنشان 
کــرد: ترکیه و اسرائیل و در پشت صحنه، آمریکا 
و انگلستان در قبال حمایت هایی که از جمهوری 
ــرای بازپس گیری قــره بــاغ  داشتند،  آذربــایــجــان ب
تعهداتی هم از الهام علی اف گرفتند که  اکثر آن ها 
معطوف به ایران است و جمهوری آذربایجان متعهد 
شده است در قبال دریافت کمک این کشورها یک 
سلسله اقداماتی در حوزه های امنیتی-نظامی، 
عملیات روانــی و رســانــه ای، مباحث اقتصادی و 

همچنین مباحث قومیت گرایی و تجزیه طلبی را 
بر علیه ایران انجام بدهد و اظهارات علی اف در این 

پازل قابل دیده شدن است.

3 هدف علی اف از جنجال رسانه ای ◾
ایــن کارشناس مسائل قفقاز خاطرنشان کرد: 
جمهوری آذربایجان با آزاد کردن خاک خودش از 
جدایی طلبان ارامنه به نوعی این مناطق را در اختیار 
و اجــاره اسرائیل، ترکیه و قدرت های ضد ایرانی 
قرارداده تا بتواند به تعهداتی که اشاره شد، عمل 
کند. بر این اساس می توان اهداف دور جدید هجمه 
رسانه ای آذربایجان و الهام علی اف علیه ایران را در 

سه محور دسته بندی کرد.
دکتر احمد کاظمی اظهار کرد: هدف اول آذربایجان 
منفعل کردن دولت سید ابراهیم رئیسی در اجرای 
راهبرد توجه به همسایگان )به ویژه حوزه قفقاز( و 
توسعه مناسبات با محیط پیرامونی خود از طریق 
حرکت رو به جلو است. وی افــزود: دومین هدف 
جلوگیری از ایجاد اجماع در داخل ایران برای پاسخ 
به سیاست های خصومت آمیز باکو است. این در 
حالی است که سیاست های خصومت آمیز  باکو 
به ویژه در همکاری با رژیم صهیونیستی بر علیه 
کشورمان از ترور دانشمندان هسته ای گرفته تا 

سایر اقدامات  ضد ایرانی برکسی پوشیده نیست. 
کاظمی ادامه داد: دلیل اصلی و سوم در این ماجرا 
به نظر می رسد نارضایتی جمهوری آذربایجان 
از مخالفت ایران با ایجاد داالن موهوم، ادعایی و 
ساختگی  »زنگزور« اســت  که به استان جنوبی 

ارمنستان با نام »سیونیک« خطاب می شود. 
آذربایجان با همراهی ترکیه و رژیم صهیونیستی 
ــرای ایجاد یک داالن پان ترکیستی از ترکیه تا  ب
سین کیانگ چین نیازمند این است که مرز ایران 
با ارمنستان را از بین ببرد و به همین دلیل هم 
تالش کردند در جریان جنگ 44 روزه قره باغ نوار 
مــرزی  ایــران و ارمنستان را اشغال کنند. به بیان 
دیگر جمهوری آذربایجان از کشوری که بخشی 
از اراضــی اش در اشغال بــوده در حال بدل شدن 
به کشوری است که به دنبال اشغال بخشی از 
خاک یک کشور همسایه اســت. این کارشناس 
امور آذربایجان با تأکید بر اینکه  نارضایتی شدید 
مقامات آذربایجان  از این موضع مشروع و حقوقی 
جمهوری اسالمی ایــران است که نباید مرزهای 
بین المللی تغییر کند، گفت: ایران به همان اندازه 
که برای مرزهای قانونی آذربایجان اهمیت قائل 
است به مرز سایر کشورهای همسایه از جمله 

ارمنستان هم توجه دارد.

قومیت گرایی؛ پاشنه آشیل باکو  ◾
وی افــزود: به نظر می رسد جمهوری آذربایجان 
با تشدید هجمه های رســانــه ای و دامــن زدن به 
بحث های قومیت گرایی و تجزیه طلبی می خواهد 
نارضایتی خودش را از موضع ایران نشان دهد و 
در عین حال ارمنستان را برای پذیرش این طرح 
تحت فشار قرار بگذارد. این در شرایطی است که 
اوالً با توجه به اینکه ایران بارها  از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان حمایت کــرده و ارتباط این 
کشور با نخجوان در 30 سال  گذشته از طریق جاده 
مرزی ایران در بیله سوار برقرار شده، اقدامات اخیر 
باکو از جمله بستن راه »قاپان« به »گوریس« در 
مرز ارمنستان و آذربایجان روی رانندگان ایرانی، 
دستگیری دو تن از اتباع و رانندگان کشورمان و 
جنجال آفرینی سیاسی و رسانه ای، مصداق بارز 
قدر ناشناسی و رفتار ناشایست دولت آذربایجان 
در برابر حسن نیت و رفتار دوستانه و سیاست های 

حمایتی جمهوری اسالمی ایران است.
مدیر واحـــد پــژوهــش هــای کــاربــردی بـــرون مــرزی 
صدا وسیما با اشاره  به موضع گیری ها و اظهارات 
ضد ایرانی، قومیتی و تحریک آمیزی که از زبان 
الهام علی اف مطرح شده، تصریح کرد: این موضوع 
می تواند پاشنه آشیلی برای جمهوری آذربایجان 
باشد که دارای اقلیت های ناراضی همچون لزگی ها 

و طالشی هاست.

تغییر مرزها خط قرمز ایران است ◾
کاظمی اظهار کرد: مصلحت جمهوری آذربایجان 
این است که از ادامه ائتالفی که با رژیم صهیونیستی 
در منطقه ایجاد کرده، دست بردارد و سیاست های 
مثبت و حمایتی ایران در 30 سال گذشته را با احترام 
و حسن نیت متقابل پاسخ دهـــد. از ایــن منظر 
تحرکات ضد ایرانی اخیر نه تنها تأثیری نخواهد 
داشت، بلکه بحث تغییر ژئوپلتیک منطقه و عدم 
تغییر مرزهای بین المللی به عنوان خط قرمز جدی 
ایران مطرح است و هیچ قدرتی در قفقاز نمی تواند این 
خط قرمز ایران را نادیده بگیرد و اگر این سیاست های  
شیطنت آمیز ادامــه پیدا کند، دســت جمهوری 
اسالمی ایران برای حمایت از منافع مشروع خودش 
در چارچوب قواعد و منشور بین الملل کوتاه نیست.

 هدف »الهام علی اف« از بیان اظهارات نسنجیده چیست؟

بازی خطرناک باکو روی خط قرمز ایران

خبرخبر
روزروز

محکومیت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران در پرونده کرسنتاسالمی در مسکو: آژانس سیاسی برخورد می کند
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که برای گفت وگو با 
مقامات روسی به این کشور سفر کرده است، تأکید کرد 
ادعای آمریکا دربــاره ضرورت دسترسی آژانس به کارگاه 
ساخت قطعات سانتریفیوژ ستای کــرج مــردود است. 
محمد اسالمی در بدو ورود به مسکو گفت: واشنگتن در 
جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس 

اظهارنظر کند. متأسفانه آژانس نیز تحت فشار آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، برخورد سیاسی را جایگزین همکاری 
فنی کرده است. اسالمی در مورد اهداف سفرش به مسکو 
هم تصریح کرد: این سفر در تداوم رایزنی های منظم بین 
تهران و مسکو و با هدف توسعه و تقویت همکاری های دو 

کشور در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای انجام می شود. 

شرکت اماراتی داناگاز روز گذشته مدعی شد در یک دادگاه 
جهانی در مقابل شرکت ملی نفت ایران به پیروزی رسیده و 
غرامت ۶0۷.۵ میلیون دالری دریافت خواهد کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، این اختالفات مربوط به یک قرارداد خرید 
و فروش گاز ۲۵ ساله میان ایران و شرکت کرسنت است. 
داناگاز مدعی است این میزان گاز هرگز تحویل این شرکت 

نشده اســت. این جریمه معادل ۱۵ هــزار میلیارد تومان 
خواهد شد. قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت 
اصالحات و زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد که پس از 
بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی 
ایران بسیار ناچیز است. برای متخلفان این قرارداد در داخل 

کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.

قــدس آنــالیــن     خـــبـــرگـــزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از مقامات 
عراقی از برگزاری چهارمین دور از 
ــاض به  گفت وگوهای تــهــران و ری
میزبانی بغداد خبر داده است. بنابر این گزارش 
این دیدار که هفته گذشته برگزار شده نخستین 
دیدار میان نمایندگان ایران و عربستان سعودی 
ــران به  بعد از روی کــار آمــدن دولــت جدید در ای
ریاست حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رئیسی است . همین که دو طرف در سکوت و به 
دور از جنجال های رسانه ای گفت وگوها را به پیش 
می برند، نشان دهنده جدیت تهران و ریاض برای 
رسیدن به نتیجه است. پس از ۶ ماه دیدارها و 
مذاکرات هیئت های سیاسی و امنیتی دو کشور 
در خاک عراق، ملک سلمان در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به نتیجه 
مثبت در مذاکرات با تهران سخن گفت. اظهارات 
شاه سعودی در تهران هم با استقبال روبه رو شد. 

یمن شاه کلید تنش زدایی تهران و ریاض ◾
این روزهــا به اذعــان وبسایت »النشره« حتی 

تحلیلگران جهان عــرب معتقدند شکسته 
شدن بن بست سیاسی و تشکیل کابینه توسط 
نجیب میقاتی پس از حدود دو سال بالتکلیفی 
نیز یکی از نتایج رایزنی های ایــران و عربستان 
ــا زمــیــن هــای بـــازی مشترک ایـــران و  اســـت. ام
عربستان در منطقه محدود به لبنان نیست. 
در حال حاضر کماکان کلید اصلی حل اختالف 
میان ایران و عربستان در منطقه به گفته یک 
کارشناس ارشــد مسائل غــرب آسیا، پرونده 
یمن اســت. نقطه ای که سعودی ها به شدت 
نیازمند همراهی ایران برای خروج آبرومندانه از 
باتالقی هستند که سال ها در آن گرفتار آمده اند. 
جایی کــه علی فـــدوی جانشین فــرمــانــده کل 
سپاه می گوید ائتالف عربی برای نجات از آن به 
التماس افتاده اند. حسن هانی زاده معتقد است 
عربستان بر آن است تا آنچه در مورد انصار هللا 
در یمن اتفاق افتاد  را در افغانستان و با حمایت 
از طالبان و تحریک آن ها به تقابل با ایران تالفی 
کند.  هانی زاده تأکید می کند در مذاکراتی که 
چند ماه است بین تهران و ریــاض در جریان 
بوده و سه دور از آن برگزار شده، پیشرفت های  

خوبی بدست آمده و تنها در مورد یمن است که 
برخی چالش ها مانع پیشرفت بوده اند. وی با 
اشاره به پیشنهاد ایران درباره برگزاری انتخابات 
و تشکیل دولت فراگیر با حضور همه طیف های 
سیاسی از جمله انصارهللا بــرای حل بحران 
یمن می گوید، عربستان به دلیل پافشاری بر 
حضور عبد ربه منصور هــادی در رأس قدرت 
و حساسیتی که نسبت به انــصــارهللا نشان 
می دهد، مانع پیشرفت مذاکرات شده وگرنه در 
دیگر حوزه ها همچون عراق و سوریه و تا حدی 

لبنان موضوع جدی وجود ندارد.

تاکتیک مذاکره سعودی ها ◾
ــا یــــادآوری  ــن تحلیلگر مــســائــل منطقه ب ایـ
چالش های جدید سعودی ها با قطر و امارات، 
همچنین اختالف های جــدی دولــت بایدن با 
حکومت عربستان و سیاست هایش در منطقه 
خاطرنشان کــرد: سعودی ها هرگاه در عرصه 
بین المللی و منطقه ای منزوی و منفعل شده اند 
تالش کردند به صورت تاکتیکی خود را به ایران 
نزدیک کنند و از این طریق بتوانند از آمریکا و 

کشورهای منطقه امتیاز بگیرند و حاال هم به 
همین دلیل تمایل دارند مذاکرات با ایران را تا 
جای ممکن کشدار و طوالنی کنند، در حالی 
که تهران به دنبال گفت وگوهای عمل گرایانه و 

مؤثر است.

افغانستان، زمین بازی جدید ریاض ◾
به گفته حسن هانی زاده اما تازه ترین میدان، 
حاال که پرونده سوریه بسته شده و عربستان 
ــدون شک  ــ ــتــه، بـ ــرف ــذی شــکــســت در آن را پ
افغانستان در تصرف طالبان است. سرزمینی که 
حاال همه نگران اند جوالنگاه جریان های افراطی 
و ســازمــان هــای تروریستی همچون القاعده 
و داعــش باشد. گــروه هــای سلفی تکفیری که 
آبشخور فکری و البته تغذیه مالی و پشتیبانی 
آن ها نیز در عربستان سعودی جای دارد. وی 
می گوید افغانستان پس از تحوالت اخیر تنها 
میدانی اســت که تا حــدی رخــدادهــا در آن به 
نفع عربستان در جریان است و آن ها از فضای 
جدید و ناامنی در این کشور برای تثبیت حضور 

و نفوذ خود بهره خواهند برد.

تأثیر گفت وگوهای تهران و ریاض بر بحران های منطقه

عمل گرایی ایران در برابر تاکتیک مذاکرات کشدار سعودی ها

گزارش

در  حاشيه

شکایت از 
رسانه ها در 
دستور کار 
نیست

در پی درج مطلبی در 
روزنامه آفتاب یزد در 
روز سوم مهرماه جاری 
و ادعای اعالم شکایت 
دولت از نشریه مورد 
نظر، روابط عمومی 
ریاست جمهوری 
با هدف تنویر افکار 
عمومی، اطالعیه ای 
صادر و توضیحاتی 
درباره این مسئله ارائه 
کرد. در این بیانیه 
آمده است: شکایت 
از رسانه ها در دستور 
کار نیست و سیاست 
مبنایی دولت مردمی، 
تعامل حداکثری با 
رسانه ها و ایجاد فضای 
مفاهمه با اصحاب 
رسانه است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150005633     چند سال پیش برخی هشدار دادند 
اگر پیاز زعفران صادر شود کم کم این بازار از دست 

ما خارج خواهد شد. امروز درستی این موضوع 
آشکار شد و افغانستان به رقیبی برای ما در این 
زمینه تبدیل شده است. االن در مورد زرشک که 

محصول راهبردی خراسان جنوبی است هم 
همین نگرانی وجود دارد. درختچه های زرشک 

بسیاری با قیمت ناچیز از مرز به افغانستان صادر 
شده و کسی هم جلودار این موضوع نیست و 

باید نگران بود که با پیدا شدن رقیب، این بخش از 

کشاورزی کشور هم ورشکسته شده و کشاورزان 
به شهر مهاجرت کنند. مسئوالن خراسان جنوبی 
جلو این رویه را پیش از آنکه دیر شود بگیرید. اگر 

این کار را نکنید خود را مدیون مردم و آیندگان 
کشورتان می کنید.

9360006158   در شهرک شهید رجایی مشهد فقط 
یک مرکز واکسیناسیون وجود دارد و بیشتر ساکنان  

ناچار هستند به مرکز شهر مراجعه کنند. فضای 
مجازی و فقر فرهنگی هم مزید برعلت شده و بیم آن 

می رود پیک ششم کرونا ازاین منطقه شیوع پیدا کند. 

صدا و سیما 
در انتظار تحول

حسین محمدی اصل     کارشناس سیاسی
ــران به  ــ صـــدا و ســیــمــای جــمــهــوری اســالمــی ایـ
عنوان یکی از اساسی ترین ارکان اطالع رسانی و 
بصیرت بخشی کشور نیازمند تحولی بزرگ است. 
در سال های گذشته آنچه که بر این سازمان عظیم 
با ظرفیت های طالیی گذشته است، تا انــدازه ای 
سمت و سویی تجاری پیدا کــرده و حتی گاهی 
شاهد تولیداتی دور از آرمان های ملت شریف ایران 
بوده ایم. همین مسائل ضرورت تحول آفرینی را در 

این روزهای مهم دو چندان می کند.
یکی از اساسی ترین تحوالتی که باید بــرای این 
سیستم اتفاق بیفتد مسئله برنامه ریزی دقیق 
و آیــنــده پــژوهــی در مسیری اســت کــه منجر به 
رشدجامعه ایــران اسالمی و ملت های مسلمان 
شود. ضرورت عبور از راهبرد غلط تجاری سازی 
یکی از مواردی است که محسوس است و تداوم 
این وضعیت موجبات ریزش و افت بیشتر جایگاه 
رسانه ملی خواهد شد. حضرت امام رحمت هللا 
علیه در صحیفه نــور جلد ۱8 بارها تأکید دارنــد 
صدا و سیما باید وسیله رشد و ارشاد ملت ایران 
و ملت های مسلمان شود و صــدای مسلمین را 
به گوش ملت های دیگر برساند، ولی متأسفانه  
این سال ها این سازمان بیشتر دریچه تبلیغات 
و تعارفات بوده است و قطعاً یکی از عوامل افول 
محبوبیت و میل مخاطبان به سمت شبکه های 
برون مرزی چالش نبود تولیدات مطابق با نیاز روز 

مخاطبان است.
امروز یکی از  نیازهای اساسی که در صدا و سیما 
احساس می شود اصل بی طرفی و مردمی بودن 
است و باید این الک شکسته شود و از دل آن 
صدا وسیما به مانند یک دانشگاه سر برآورد که 
شاهد تولد ساختاری منطبق با نیاز های جامعه 
ایران اسالمی باشیم. حضرت امام معتقدند باید 
صدا و سیما موجبات رشد فردی و اجتماعی را 
فراهم آورد و مردم را آگاه کرده و به آن ها کمک کند 
که انتخاب های درستی را در زندگیشان انجام 
دهــنــد. رهبر معظم انــقــالب نیز در سخنرانی 
اربــعــیــن امــســال از کــلــیــدواژه »جــهــاد تبیین« 
استفاده کــرده انــد که راهکارهایی طالیی برای 
اصــالح صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران 
دارد. یکی از مــواردی که ایشان مطرح کرده اند 
تبیین حقایق و تأثیرگذاری صحیح اخالقی بر 
افکار عمومی است. محصول افکار عمومی رفتار 
جامعه است و رفتار جامعه اتفاقات را رقم می زند. 
وقتی می توان با عموم مردم ارتباطی مبتنی بر 
اعتماد برقرار کرد که کیفیت تولیدات منبعث 
از حقایق مدنظر ملت شریف ایران باشد و مردم 
پاسخ صحیح به مطالبات، سؤال ها و نیازهایشان 
را بشنوند و ببینند. در بخش دیگری از بیانات روز 
اربعین رهبر معظم انقالب بر ضرورت روشنگری 
تأکید شده و این مسئله بسیار مهم است؛ زیرا 
جامعه امروز انقالب اسالمی پس از گذشت 40 
سال از انقالب تحول اساسی را درک می کنند و 
دغدغه های بزرگی دارند و نیازمند آن هستند که 
با آن ها بدون تعارف وبدون هیچ گونه الپوشانی 
صحبت شود. ضرورت ابهام زدایی و جلوگیری 
از رهاشدگی اذهان جوانان، کلیدی ترین و اصلی 
ترین بخش بیانات ایشان بود و  مسئله ای  است 
که متأسفانه در طــول ســال هــای گذشته صدا 
ــاد بــه آن  و سیمای جمهوری اســالمــی ایـــران زی
نپرداخته و مخاطب جــوان رســانــه ملی دچــار 
ــه پاسخ به  سردرگمی شــده اســت. ضــرورت ارائ
ابهامات  در حوزه های مختلف و ارائــه مستند، 
فیلم، داستان و نشست های تحلیلی و مشاوره ای 
اولــویــت هایی اســت کــه امـــروز نیاز بــه آن هــا دو 
چندان شده و این موضوع باید مدنظر مسئوالن 
باشد. ساختار صدا و سیما باید منجر به آگاهی 
شود نه تجارت و اشاعه مصرف گرایی. امروزیکی 
از اولویت های سیمای ملی باید ارائه سبک زندگی 
ایرانی اسالمی، مشاوره صحیح، ابهام زدایــی و 
مبارزه با جهل و ناآگاهی و اعتماد آفرینی باشد، 
در غیر این صــورت هر مسیری موجب انفعال 
ــروز مــا نیازمند  و ریـــزش مخاطب مــی شــود. امـ
تولد دانشگاه »تبیین« در دل رسانه ملی برای 
عموم آحــاد ملت ایـــران هستیم و ایــن حرکت 
مــی تــوانــد ملت های دیگر را نیز بــه سمت این 
دانشگاه راهنمایی کند. تحول بنیادین در ساختار 
و آینده پژوهی حول نگاه دقیق به نیازهای جامعه، 
اساسی ترین محورهایی هستند که باید در صدا 
و سیما اجرا شود؛ زیرا جامعه به سطح باالیی از 
آگاهی رسیده و رسانه تجارت زده و بدون برنامه 
قطعاً بــرای جامعه دهه پنجم انقالب اسالمی 

مطلوب نیست.

خبـر

 جمهوری آذربایجان از کشوری که بخشی از اراضی اش در اشغال بوده در حال 
بدل شدن به کشوری است که به دنبال اشغال بخشی از خاک یک کشور همسایه 
است اما ایران به همان اندازه که برای مرزهای قانونی آذربایجان اهمیت قائل 

است به مرز سایر کشورهای همسایه از جمله ارمنستان هم توجه دارد.
گزیدهگزیده

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 7 مهر ۱4۰۰    ۲۲ صفر ۱443   ۲9 سپتامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9634 

حــجــت االســــالم و المسلمین ســیــد ابــراهــیــم 
رئیسی تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: 
دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر 
به افزایش تورم می شود، پرهیز کنند. به گزارش 
ــارس، رئیس جمهور روز گذشته  خــبــرگــزاری فـ
در جلسه ســتــاد هماهنگی اقــتــصــادی دولــت 
ــورم، بانک مرکزی را موظف  در راستای کنترل ت
نمود سیاست های پولی را متناسب با مدیریت 

نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیسی همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و 

بودجه موظف است بودجه سال ۱40۱ را با تأکید 
بر اصالح ساختار و حذف هزینه های غیرضرور 

بودجه تدوین کند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت 
سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد، 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی 
و سیاست های متناسب با ایــن اولویت  به ویژه 
توسعه تولیدات داخلی و بی نیازی از واردات کاالی 
خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود 
کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کاالهای 

وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در ایــن جلسه ســازمــان برنامه و بودجه و ستاد 
اقــتــصــادی دولـــت گــزارشــی از منابع و مصارف 
بودجه ۱400 ارائه کردند که بر اساس این گزارش 
ــرای تأمین منابع بودجه  ظرفیت های قانونی ب
عمومی مشخص و مقرر شد تمامی دستگاه های 
اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه 
سال ۱400 به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، 
تأمین شده و از این محل مخاطره ای که نتیجه آن 

افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نشود. 

خبرخبر

رئیس جمهور: 
تورم، خط قرمز

 دولت است



3هزار و 500 
مگاوات نیروگاه 

جدید برای 
تابستان سال آینده 

وارد مدار می شود
محسن طرزطلب، 

مدیرعامل شرکت برق 
حرارتی گفت: در صورت 
تأمین منابع مالی 3 هزار 

و 55۴ مگاوات نیروگاه 
جدید حرارتی برای پیک 

مصرف برق تابستان 
سال آینده وارد مدار 

خواهد شد. وی با اشاره 
به اینکه برای دوره اوج 

بار سال آینده تعداد 22 
واحد جدید نیروگاهی 
به بهره برداری خواهد 

رسید، افزود: طی 6ماهه 
دوم امسال با همکاری 
نیروگاه های حرارتی 

بخش خصوصی در 
تالشیم برقی پایدار 

طی فصول سرد سال در 
اختیار مشترکان صنعت 

برق قرار گیرد.

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش 
تولید مسکن تــاش شــده بیشترین تخفیف، امتیاز 
و کمک های دولتی برای دهک های اول تا سوم باشد.
مــحــمــودزاده خاطرنشان کــرد: تشکیل شـــورای  عالی 
مسکن بــا ریــاســت رئیس جمهور و حــضــور بیش از 
هشت وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق 

ملی مسکن از محل مالیات های بخش مسکن و سایر 
منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک ها و بخشی از 
هزینه ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار 

کم درآمد از ساختار های جدید در حوزه مسکن است.
وی با بیان اینکه آخرین مصوبه شــورای پول و اعتبار 
درباره اعطای تسهیات 250 میلیون تومان است، اضافه 

کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه های جغرافیایی 
کشور بیش از 50 تا 70 درصد هزینه  ساخت یک واحد 

مسکونی را بتوان با تسهیات دریافتی پوشش داد.
محمودزاده گفت: دو ماه به دستگاه های دولتی برای در 
اختیار گذاشتن اراضــی خود به وزارت راه مهلت داده 

شده است.

 برنامه 
 تولید  مسکن 
برای سه دهک  پایین

قیمتبخاریگازی
طرحشومینه

   مشهددوام
2۸000MD۸00مدل

2,۱00,000 تومان

   ثمیننیککاال
MC25مدل

 3,۱۹0,000  تومان

   ارنست
مدلیزدان240

2,880,000 تومان

   جهانافروز
JCF350مدل

3,260,000 تومان

   ایرانشرق
مدل220

2,۱50,000 تومان

   توان
مدلاورانوس2۸000

2,۹80,000 تومان

مینا افرازه   اهمیت عــراق در 
معادالت تجاری کشورمان زمانی 
ــارهــای  ــه آم آشــکــار مــی شــود ک
مبادالت اقتصادی از آن حکایت 
دارد که عراق در بین کشورهای 
همسایه نخستین و مهم ترین 
بازار صادراتی را به خود اختصاص داده است. در 
واقع مطابق آمارهای منتشر شده سازمان توسعه 
تجارت، صادرات کشورمان به عراق در چهار ماهه 
ابتدای سال ۱۴00، ۴۳ درصد از نظر ارزشــی و ۶۹ 
درصد از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه در سال 
۱۳۹۹ رشد داشته و عــراق در رتبه دوم کشورهای 
هدف صادرات ایران پس از چین قرار داشته است.

پیگیریراهبردموازنهتجاریباعراق◾
بدین ترتیب افزایش میزان واردات از عراق بیانگر 
این است که کشورمان تاش می کند تا همان گونه 
که پیش از این در سیاست های اعامی خود مطرح 
کــرده، موازنه سازی تجاری با عــراق را به عنوان یک 
راهبرد دنبال کند و با تنوع بخشی به مبادی وارداتی و 

افزایش حجم واردات به این امر دست یابد.
از سوی دیگر تحلیل ها دربــاره مــراودات و مبادالت 
میان ایران و عراق، چشم انداز روشنی را برای آینده 
تجاری دو کشور به ویــژه در دوران دولــت سیزدهم 
متصور است. با این حال بسیاری از کارشناسان، 
دستیابی به چشم اندازهای ترسیمی را منوط به 
احیای دیپلماسی اقتصادی و به کارگیری ابزارهای 
دیپلماسی در خدمت اقتصاد می دانند. موضوعی 
کــه محسن مقصودی، مستندساز و کارشناس 
اقتصادی نیز در توییتی دربـــاره آن نوشته است: 
»حضور و صـــادرات شرکت های فنی و مهندسی 
ایران در پروژه های عراق که در دو سال اخیر تقریباً 
متوقف شده است باید دوبــاره پیگیری شود. برای 
احیای دیپلماسی اقتصادی در هر منطقه باید برنامه 

عملیاتی داشت. در ستاد توسعه روابط ایران، عراق 
و سوریه هم که ذیل معاون اول رئیس جمهور است 
باید تغییر و تحول جدی و جوان گرایی صورت گیرد«.

جایگزینیکاالهایایرانیبهجایچینی◾
در همین باره، سیدحمید حسینی؛ عضو هیئت 
ــاق مشترک بازرگانی ایـــران و عــراق در  رئیسه ات
گفت وگو با قدس دربــاره وضعیت روابــط تجاری 
ایران و عراق و مسائل پیش روی توسعه روابط دو 
کشور، اظهار کــرد: آمــار ســال ۹۹ نشان می دهد 
ایران 7 میلیارد و ۴۴0 میلیون دالر صادرات کاال به 
عراق داشته و با احتساب میزان صادرات برق نیز 

این عدد به 8 میلیارد و 200 میلیون دالر می رسد. 
آمــار پنج مــاه ابتدای امسال نیز نشان می دهد 
۳ میلیارد و ۱۶0  میلیون دالر صــادرات به عراق 
داشتیم که در سال های اخیر حجم آن افزایش 
یافته است. دلیل این امر نیز ممکن است به خاطر 
اربعین یا قیمت دالر باشد. همچنین در زمینه 
برخی کاالها نیز عراقی ها در حال جایگزین سازی 
ایران به جای چینی ها هستند زیرا روند مبادله، 
سفارش کاال و خرید و فروش با چینی ها برای طرف 
عراقی دشوار شده و هزینه حمل و نقل نیز افزایش 
یافته اســت. بنابراین همین عامل تــا حــدودی 
گرایش عراقی ها به کاالی ایرانی را باال برده است. 

تالشبرایدستیابیبهصادراترقیبان◾
حسینی ادامه داد: البته ما امیدواریم امسال دوباره 
بتوانیم به رقم صادرات ۹ میلیارد دالری دست یابیم 
و خودمان را به حجم فعلی صادرات رقیب کشورمان 
یعنی ترکیه نزدیک کنیم. البته باید گفت سهم ایران 
از بازار عراق کاهش نداشته اما به دلیل بحران کرونا، 
کاهش قیمت های نفت و تصمیم اوپک مبنی بر 
کاهش 22 درصدی تولید نفت، طبیعتاً درآمدهای 
عراق کاهش یافته است و به تبع آن میزان واردات 
نیز سیر نزولی پیدا کــرده و در محدوده ۳5 تا 55 
میلیارد دالر نوسان دارد. بنابراین در این دوران که 
عراقی ها درآمــد نفتی چندان مطلوبی نداشتند، 
میزان واردات کاهش یافته که ســال گذشته نیز 

کاهش واردات شدت داشته است.

محدودیتهایقانونیدرمسیرصادرات◾
ــگــر، بــرخــی مــوانــع  وی تــصــریــح کـــرد: از ســـوی دی
و بی ثباتی قوانین و مــقــررات داخــلــی کشورمان 
نیز چالش دیــگــری بــر ســر راه توسعه ارتباطات 
تجاری دو کشور بوده که بر همین اساس صادرات 
بسیاری از اقــام دچــار ممنوعیت و محدودیت 
بــوده و به صادرکننده اجــازه صــادرات داده نشده 
است. همچنین موضوع ارز و اجبار صادرکننده به 
بازگرداندن ارز نیز موجب مانع تراشی هایی در مسیر 
مراودات تجاری دو کشور بوده و بسیاری از فعاالن 
مرزی که کار تجاری با عراق انجام می دادند، به علت 
عدم واریز ارز از صادرات محروم و کارت های بازرگانی 
آنان لغو شد. از سوی دیگر حدود پنج ماه گمرکات 
و مرزهای عراق به روی ایران بسته شد که خود این 

موضوع نیز در کاهش صادرات مؤثر بود.

عراقفاقدزیرساختهاولجستیکالزم◾
این کارشناس اقتصادی افزود: با این تفاسیر باید 
گفت کشورمان از زیرساخت های نسبتاً مناسبی 

بــرای صــادرات به عــراق بــرخــوردار اســت، در واقع 
ایــران حــدود ۱8 گذرگاه، گمرک رسمی و بازارچه 
برای تبادالت دارد. بخشی از مشکل ما از طرف 
عراقی است که به اندازه کافی امکانات و راه های 
لجستیکی ندارد. بدین ترتیب ایران در بازار عراق، 
در حوزه زیرساخت ها وضعیت بهتری نسبت به 

دیگر رقیبان دارد.
حسینی بیان کرد: راهبرد ایران این است که بخش 
خصوصی رأساً در بازار عراق حضور داشته باشد و 
تجارت بخش اصلی را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب 
سه گروه کاالیی سهم عمده ای در میزان صادرات 
ایران به عراق به خود اختصاص می دهند که گروه 
اول؛ برق، انرژی، فراورده های نفتی و مواد شیمیایی 
است. دومین گروه نیز لوازم و مصالح ساختمانی 
است. بازار عراق در بحث مواد ساختمانی مانند 
سرامیک، سنگ های ساختمانی، کاشی و میلگرد 
عماً نیازمند محصوالت صادراتی ایران است. در 
واقع به دلیل اینکه این گروه کاالیی از وزن باالیی 
برخوردار بوده و هزینه حمل و نقل چنین موادی از 
دیگر کشورها سرسام آور است، طبیعتاً برای طرف 
عراقی واردات این مواد از ایران مزیت دارد. گروه 
آخر نیز شامل مواد خوراکی، سبزیجات، میوه و... 
اســت. وقتی حــدود ۶0 درصــد جمعیت عــراق در 
نزدیکی مرزهای ایران استقرار دارند، طبیعی است 
که نیازهای غذایی خود را هم از نزدیک ترین کشور 

از نظر بعد مسافتی تأمین کنند.
وی همچنین گفت: با تمام این تفاسیر، متأسفانه 
ما شبکه تجارت نداریم و زمانی که وزارت بازرگانی 
در وزارت صنعت ادغــام شــده و وزارت بازرگانی 
از بین مـــی رود، عماً نمی توان از رونــق تجارت 
سخن گفت. عاوه بر آن، نگاه و راهبرد تجاری هم 
نداریم، در حالی که تولید در صورتی موفق است 
که شبکه تجاری منسجمی در کنار آن باشد و به 

امر بازاریابی و صادرات بپردازد. 

نگاهی به جایگاه عراق در معادالت تجارت منطقه ای کشورمان

  دیپلماسی اقتصادی
در»جاده زیارت«

ب���رگ س���بز ) شناس���نامه( خ���ودرو وان���ت س���ایپا 
تی���پ 151 م���دل 1395 ب���ه رنگ س���فید روغنی به 
ش���ماره موتور M 135532132 به شماره شاسی

 NAS 451100 G 4948655 به ش���ماره پالک 416 
س 77 ای���ران 85 بنام محس���ن س���ارانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودروی  سواری  تیپ  سپند پی کی آی  رنگ نقره 
 M131 634175 ای  متالی���ک مدل 1385 به  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���یPSV68I5066935  به ش���ماره پالک 439 
ص34  ای���ران32 مالکی���ت یگانه پیامی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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مدرک فارغ التحصیلی مریم کریمی فرزند 
س��عید کدمل��ی 0410450928 ص��ادره از 
ورامین در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
صادره از واحد دانشگاهی ورامین-پیشوا 
با شماره159514301564 مفقود گردیده 
اس��ت و فاق��د اعتبار می باش��د.از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک رابه دانشگاه 
آزاداسالمی واحدورامین -پیشوابه نشانی 

پیشوا دانشگاه پیشوا ارسال نماید.
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کارت خ���ودروی س���مند LX آب���ی کب���ود م���دل84 
به ش���ماره انتظام���ی 14ب796 ایران 42 ش���ماره 
شاسی 73306900 به مالکیت پرویز اختیاری گم 
ش���ده اس���ت. از یابنده تقاضا می ش���ود با شماره  

09153139165 تماس بگیرد.

ف
,1

40
59

77
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز موتورس���یکلت هیرمن 125CC مدل 1390 
رنگ مش���کی به ش���ماره موتور 32501256 و شماره 
بدن���ه 125B9005757 و ش���ماره انتظام���ی 64354 
ای���ران 118 ب���ه مالکی���ت عل���ی اصغر برقبان���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز وانت پیکان تیپ  _OHV 1600 رنگ  سفید شیری 
روغنی مدل 1389 به  ش���ماره موتور 11489011170 و ش���ماره 
شاس���ی NAAA 46AA2AG114057 ب���ه ش���ماره پالک 63 و  
532 ایران 74 مالکیت محس���ن گریوانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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                                      آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم

»آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

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

مدت اجرا موضوعردیف
)ماه(

مبلغ برآورد 
اولیه به ریال

  مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

اجرای عملیات اصالح شبكه و استاندارد سازی انشعابات آب در محدوده 1
1226/616/565/893929/000/000امور بهره برداری و توسعه شبکه آب منطقه 2 )فاز 1(

حداقل پایه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی 
دولت 

اجرای عملیات اصالح شبكه و استاندارد سازی انشعابات آب در محدوده 2
1227/320/305/204950/000/000امور بهره برداری و توسعه شبکه آب منطقه 2 )فاز 2(

اجرای اصالح وبازسازی شبکه های فاضالب در حال بهره برداری به روش 3
1211/090/170/844463/000/000سنتی همراه با اصالح انشعابات مسیر با لوله ولوازم در سطح منطقه چهار

اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 4
1223/322/233/766830/000/000پراکنده با لوله ولوازم در سطح منطقه چهار

5
خدمات خودرویی سواری وعملیاتی درون شهری در سطح کل شهر 

مشهد و محدوده کارگاه کارفرما )کلیه تاسیسات و ساختمانهای شرکت 
آب وفاضالب مشهد ( وبرون شهری

1259/244/403/4711/908/000/000
پایه هفت اداره کار 

اموراجتماعی 
در رشته حمل ونقل 

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.       2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.
  http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی واسناد مناقصه : از تاریخ  6 /1400/07 لغایت  10 /1400/07 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
قابل دریافت می باشد.4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی و مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/7/24 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب 

مشهد.5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی تجدید به عهده برندگان مناقصات می باشد. 
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ش��هرداری بجن��ورد در نظ��ر دارد 200 ت��ن قی��ر 70 * 60 خ��ود را ب��ه ش��ماره فراخوان 
2000005297000008 با برآورد اولیه 000 / 000 / 000 / 16 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 
000 / 000 /  800 ریال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس:  
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 7 / 7/ 1400 می باشد .

-  مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : 14: 15 تاریخ 17 / 7 /1400 
-  مهلت زمان ارائه پیشنهادات ساعت 14:15 تاریخ 27 / 7/ 1400

-  زمان بازگشایی پاکتها ساعت 17 تاریخ 28 / 7/ 1400
-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهای آدرس بجنورد ، بلوار دولت ، ش��هرداری بجنورد و به ش��ماره 

تماس :14 – 32222110 – 058 می باشد.
شهرداری بجنورد 

آگهی مناقصه خرید قیر- نوبت اول
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به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400،03،10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی فیروز به شماره ملی0779514734 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی س��پهریان ش.ش0880117745 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- آقای میثم برزگر ش.ش 0820124060 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای علی فیروز به سمت رئیس 
هیئت مدیره ومصطفی سپهریان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای علی فیروز به سمت رئیس هیئت مدیره , مصطفی 
سپهریان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . آقای سید امیر 
موسوی به شماره ملی0921688784 به سمت بازرس اصلی و آقای علی آزادگان مهر به شماره ملی0921429053 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال 

مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1199158(

آگهی تغییرات شرکت هوش کاوان فناوری نوین آیریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61605 و شناسه ملی 14006809155
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برگ س���بز خودرو پژو پارس به رنگ س���فید – روغنی 
مدل 1388 به  شماره موتور 12488124195 و شماره 
شاسی NAAN01CA19E846569 به شماره پالک 12 
– 399 ق 75به مالکیت سید احمد ابراهیمی  موسوی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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 ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری 
خدمات ش��هر و فضای سبز  به صورت حجمی به بخش 

خصوصی اقدام نماید .130 -7/6
از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به همکاری              
م��ی گ��ردد . ک��ه دارای صالحی��ت از وزارت کار و رفاه 

اجتماعی می باشد.
- مبلغ برآورد :

خدمات شهر : 158/129/761/988 ریال 
فضای سبز : 89/684/917/324 ریال

- مدت پیمان یک سال می باشد .
- مهلت مراجعه به س��امانه ستاد جهت دریافت اسناد 

مناقصه از تاریخ 1400/07/14 لغایت 1400/07/24
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری 

مورخ 1400/07/24 می باشد .
- پیشنهادات ساعت  10:00 صبح  مورخ 1400/07/25 

در کمیسیون بازگشایی می گردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

- حق داوری برای شهرداری محفوظ است .
- تسلیم ضمانت نامه بانکی به مبلغ : 

خدمات شهر : 15/812/976/199 ریال 
فضای سبز : 8/968/491/732 ریال

دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر .
- در صورتیکه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قرارداد 
خود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری 

ضبط می گردد.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

- سایر موارد در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
- جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره 52527911-12 

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

»آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای شهرداری تربت جام«
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آستان قدس رضوی 

مناقصه خرید پتوی تکنفره و مسافرتی«

آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد نس�بت به خری�د پتوی ت�ک نفره و 
مسافرتی از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر مندرج در اسناد مناقصه 
اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشانی  
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 

روز یک ش�نبه مورخ 400/07/17 1 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل 
ش�ده و نمون�ه ه�ا و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مش�هد 
مق�دس ،حرم مطه�ر امام رضا)ع(صح�ن پیامبر اعظم )ص( ب�اب الکاظم 
دبیرخان�ه حرم مطهر اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها 

بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 32003310 و 051-32009543
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  شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند از متقاضیان ش��رکت در مزایده دعوت می گردد  از 
تاریخ انتشار آگهی تا 14 مهرماه نسبت  به دریافت اسناد مزایده از طریق آدرس زیر اقدام نمایند.  الزم به 

توضیح می باشد جزئیات کامل مزایده در اسناد موجود است. 
محل بازدید - تصفیه خانه فاضالب

امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار شماره تلفن72 -38323370   داخلی 13
   شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی

 آگهی مزایده عمومی



   شاهین فرهت 
و ساخت 
نخستین 
سمفونی ایرانی 
کرونا 
شاهین فرهت از خلق 
نخستین سمفونی 
کالسیک ایرانی با 
موضوع کرونا خبر 
داد که با حضور 
100 هنرمند اجرا 
می شود.

شاهین فرهت، عضو 
پیوسته فرهنگستان 
هنر گفت: تم اصلی 
این سمفونی مانند 
خود کرونا تراژیک 
است. پشتیبانی ویژه 
آقای نامور مطلق هم 
سبب خلق سمفونی 
جدید کرونا شد. این 
اثر سمفونی شماره 
۲1 من است و قسمت 
اول آن با موفقیت به 
پایان رسیده است. 

خبر

نخستین تجربه  ◾
محمد گــودرزی 
 دهـــریـــزی، دبیر 
بیست  و سومین 
جشنواره  بین المللی قصه گویی 
کــانــون پـــرورش فکری بــا بیان 
اینکه امسال برای نخستین بار پادکست قصه گویی 
به جشنواره اضافه شده، می گوید: این یک تجربه 
جدید و جذاب برای ما به عنوان برگزارکنندگان این 
رویداد است که این ایده را دنبال می کنیم و هم برای 
قصه گویانی که می خواهند در این بخش شرکت 
کنند و خوشبختانه استقبال خوبی هم از آن صورت 

گرفت.
وی با بیان اینکه امسال حدود هزار و 700 پادکست 
قصه گویی به دبیرخانه ارسال و از سوی یک گروه 
پنج نفره پایش شــده، می افزاید: در داوری این 
مجموعه حدود 900 اثر انتخاب و باقی آن ها دچار 
ریزش شد و از این 900 اثر حدود 100 اثر در مرحله 
بعدی از سوی یک گروه سه نفره از داوران مجرب 

پایش و برترین ها معرفی خواهند شد.
ــن ریــــــزش و  ــ گــــــــودرزی در تـــوضـــیـــح دالیــــــل ایـ
اســتــانــداردهــای ساخت پادکست می گوید: دو 
شاخص مهم سبب ریزش پادکست ها در بخش 
داوری شــده اســت؛ نخست عــدم رعــایــت زمــان 
قصه گویی است که در شیوه نامه 15 دقیقه ذکر 
شــده و شــاخــص دیــگــر اشــتــبــاه گرفتن ساخت 
پادکست با نمایش رادیویی توسط شرکت کنندگان 
اســت، ضمن اینکه برخی عوامل فنی هم در رد 
بسیاری از پادکست ها دخیل بــودنــد. البته ما 
پادکست را به قصه صوتی تقلیل دادیم و پس از 
تغییر نام گذاری و تقلیل اصول فنی، رقابت برای 

شرکت در این جشنواره به مراتب بیشتر هم شد.

پادکست قصه گویی متناسب با نیاز زمان  ◾
شکل گرفته است

دبــیــر بیست وسومین جــشــنــواره  بین المللی 
قصه گویی در پــاســخ بــه اینکه مخاطب تــا چه 
حد پذیرای این شیوه جدید قصه گویی است و 
اساساً چقدر برای آن فرهنگ سازی شده، عنوان 
می کند: پادکست قصه گویی اتفاق تازه ای است که 

متناسب با نیاز زمان شکل گرفته و حرکت می کند. 
البته میزان شرکت کنندگان در این جشنواره نشان 
می دهد اقبال به قصه گویی صوتی بسیار خوب 
ــم تا بتوانیم  اســت امــا به نظرم به زمــان نیاز داری
استقبال مخاطب از پادکست های قصه گویی 
را بــررســی کنیم و ایــن نیازمند برپایی جلسات 

آسیب شناسی و نقد و تحلیل است.
ــاره تأثیر جشنواره  ــ ــن مـــدرس قصه گویی درب ای
قصه گویی بر رشد و رونــق پادکست ها می گوید: 
من فکر می کنم رغبت نسل کودک و نوجوان به 
رسانه های مجازی خیلی بیشتر است؛ به دلیل 
اینکه ایــن رسانه ها به اصطالح راحت الحلقوم 
هستند و بدون هیچ آدابــی می توان پادکست ها 
را گوش کرد و البته طرفداران زیادی هم دارند، به 
همین دلیل با اطمینان می گویم اگــر قصه های 
صوتی و 90 ثانیه ای در این جشنواره نبود کلیت 

جشنواره ناقص بود و چیزی کم داشت.

تفاوت های نمایش رادیویی و پادکست ◾
در ادامه علیرضا آقایی، مسئول کمیته پادکست 
بیست  و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
دربـــاره تفاوت های نمایش رادیــویــی و پادکست 
می گوید: اگر بخواهیم مرز میان این دو را تعریف 
کنیم باید شیوه های استفاده از آن ها را مشخص 
کنیم. شاید بتوان بــرای اجــرای قصه گویی از هر 

شــیــوه ای استفاده کــرد امــا بـــرای شرکت در این 
جشنواره تأکید ما بر این بوده که هدف روایتگری، 
قصه گویی و حضور پررنِگ قصه گو است و اصالً 
نمی خواهیم سمت نمایش رادیویی برویم. البته 
ــزاری مانند افکت و موسیقی  راوی می تواند با اب
قصه گویی کند به شرط آنکه همه چیز در خدمت 
قصه گو باشد و اتفاقاً ما آن ها را محدود نکردیم و 

می توانند از صداپیشگان هم استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نبود سابقه 
طوالنی پادکست ها، نسل جدید چقدر مخاطب 
آن هستند و آیا پادکست ها در قالب قصه گویی 
حضور پررنگی دارند یا خیر، می گوید: شرط جذب 
مخاطب در پــادکــســت، پلتفرم هایی اســت که 
ایجاد می شود. اگر بتوانیم در این زمینه کار کنیم 
و برنامه نویسان پلتفرم هایی را مختص قصه گویی 
طراحی کنند قطعاً پادکست ها نیز رونق بیشتری 

خواهند گرفت. 
به گفته آقایی، اگر کانون بتواند پادکست قصه گویی 
را در یک پلتفرم برای خودش طراحی کند بی شک 
ــادی از آن خواهد شد امــا این  استقبال بسیار زی
فرضیه از کجا محتمل است؟ از دو سالی که به دلیل 
شیوع کرونا ارتباط ما با بچه ها و خانواده هایشان 
در فضای مجازی بیشتر شد و این اتفاق از طریق 
پادکست هایی افتاد که مربیان و بچه ها ساختند و 
دست به دست در فضای مجازی چرخید. ضمن 

اینکه ما هم سعی کردیم از شیوه های نو و خالقانه  
برای ترویج قصه گویی استفاده کنیم.

دسترسی به قصه های خوب با کمک  ◾
پادکست های قصه گویی 

ــاره بــه اینکه  ــه بــا اشـ آقــایــی در ادامـ
در حــال حاضر همه می توانند به 
پادکست دسترسی داشته باشند و 
قصه ها را پیدا کنند، ادامه می دهد: یکی از دالیل 
عمده ای که به سمت پادکست قصه گویی رفتیم 
ایجاد دسترسی آسان والدین و به ویژه مادران به 
قصه های مناسب بــرای بچه هاست. با توجه به 
سابقه کانون و فیلترهای قوی و مطمئنی که برای 
انتخاب قصه ها دارد و مسائل تربیتی را سرلوحه کار 
خود قرار می دهد قطعاً پادکست ها می توانند بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرند و والدین می توانند با 

امنیت  خاطر از این قصه ها استفاده کنند.
آقایی یادآور می شود: همچنین زنده نگاه داشتن 
قصه ها هم از اولویت های ما بــوده که بتوانیم در 
فضای مجازی و همسو با فناوری حرکت کنیم. 
البته امسال پادکست هایی هم داریم که می تواند 
برای نوجوانان الهام بخش باشد و آن ها را به تئاتر 
تبدیل کنند. به نظرم ما نخستین قدم را در حوزه 
پادکست برداشته ایم و باید ببینیم چه اتفاقی 
می افتد و چقدر می توانیم در جذب مخاطبان و 

رونق پادکست های قصه گویی موفق باشیم.

نقش پادکست ها در حفظ و حضور همیشگی  ◾
داستان های جذاب 

وی در پایان دربــاره اهمیت پادکست ها در ترویج 
قصه گویی مــی گــویــد: بــه نــظــرم هــدف غــایــی هر 
فعالیت فرهنگی و هنری ایــن اســت که خودش 
را با اتفاق های روز دنیا همگام کند. در فضای 
قصه گویی هم همین گونه است و اگر نتوانیم پا به 
پای فناوری حرکت کنیم موفق نخواهیم شد. با این 
نگاه پادکست ها حتماً در ترویج قصه گویی نقش 
مؤثری خواهند داشت؛ چرا که بدون آن ها ما باید 
سالی یک بار و در موعد جشنواره منتظر قصه گویی 
باشیم اما پادکست ها امکان دسترسی همیشگی 

به قصه گویی را برای ما فراهم می کنند.

گزارشی درباره ویژگی های پادکست های قصه گو و شرایط رونق بخشی به آن 

شیوه ای نو برای ترویج قصه گویی 

خبرخبر
روزروز

سلمان کدیور با »راننده رئیس جمهور« آمدنمایش آثار حسین واالمنش در پاریس
نمایشگاه آثار حسین واالمنش با عنوان »این نیز بگذرد« 
در مرکز فرهنگی اسالمی پاریس برپاست. این نمایشگاه 
بزرگ ترین مجموعه از آثار این هنرمند است که تا به حال 
در اروپا به نمایش درآمده است.حسین واالمنش در آثار 
خــود موضوع هایی مانند عشق به طبیعت و معنویت 
را مــورد توجه قــرار مــی دهــد. آثــار ایــن هنرمند با الهام از 

ریشه های سرزمین مــادری و فرهنگ کشوری که در آن 
زندگی می کند، شکل گرفته و زبانی جهانی دارند.

در نمایشگاه »این نیز بگذرد« آثاری از دهه 19۸0 تا به امروز 
نمایش داده شده که در آن ها تنوع زیادی دیده می شود. از 
توجه و عالقه هنرمند به اشعار موالنا گرفته تا ارتباط معنوی 

بومیان استرالیا با محیط زیست. 

»رانــنــده رئیس جمهور« تازه ترین کتاب سلمان کدیور 
توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شد. از سلمان 
کدیور نویسنده جوان و نام آشنا، پیش از این، کتاب »پس از 
بیست سال« به چاپ رسیده که با استقبال خوبی از طرف 
مخاطبان ادبیات داستانی مواجه شده بود و همچنین 
جایزه »قلم زرین« را از آن خود کرد و در جایزه »جالل« 

شایسته تقدیر شناخته شد. این اثر به تازگی تمجید و 
تقدیر رهبر معظم انقالب را نیز برانگیخت و ایشان از 
»پس از بیست سال« به عنوان یک رمان خوب یاد کردند. 
کدیور مجموعه جدید خود را در فضایی نسبتاً متفاوت با 
اثر قبلی و در قالب داستان کوتاه نوشته است. درون مایه 1۲ 
داستان این کتاب، تاریخی، سیاسی و نقد اجتماعی است.

  صبا کریمی       جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امسال 
در بیست  و سومین دوره برپایی اش میزبان یک 

بخش جدید و جذاب یعنی »پادکست« است. حتی 
اگر مشتری پروپاقرص پادکست ها هم نباشید اما 

حتماً نام آن به گوشتان خورده است. مدتی است که 
پادکست ها رونق زیادی پیدا کرده اند و طرفداران 

خودشان را دارند به خصوص با شیوع کرونا که 
استفاده از تلفن های همراه و پر کردن اوقات بیکاری 

به وسیله پادکست های جذاب بیشتر از قبل هم 

شده است. حاال جشنواره قصه گویی نیز از این 
فرصت استفاده کرده و »پادکست قصه گویی« 

را به این رویداد فرهنگی افزوده است. اتفاقی که 
می تواند منجر به رونق قصه گویی آن هم به وسیله 

پادکست شود و احتماالً کسانی که از عالقه مندان 

قصه گویی صوتی هستند از آن استقبال کنند. 
در ادامه توضیحات دبیر این رویداد فرهنگی و 

همچنین مسئول کمیته پادکست درباره ویژگی های 
پادکست های قصه گویی و شرایط رونق بخشی به 

آن را می خوانید. 

  همزمان با بزرگداشت شمس و موالنا

 برنامه های همایش 
»مهر موالنا« اعالم شد

یازدهمین دوره همایش »مهر موالنا« همزمان با 
زادروز موالنا جالل الدین بلخی به صورت مجازی 

برگزار می شود.
به گزارش ایبنا، مهر موالنا عنوان رخدادی  است 
کــه بــه همت ایــن مؤسسه هــر ساله در زادروز 
خداوندگار عشق و مهر، موالنا جالل الدین محمد 

بلخی برگزار می شود.
امسال یازدهمین همایش مهر موالنا به مناسبت 
سالروز تولد موالنا و بزرگداشت شمس تبریزی 
امروز، فردا و نهم مهرماه به صورت مجازی و آنالین 
در اینستاگرام و کالب هاوس سروش موالنا برگزار 

می شود. 
در برنامه نخستین این همایش، عبدالحمید 
ضیایی از شباهت ها و پیوندهای معرفت شناختی 
شمس و بودا و امیرحسین ماحوزی درباره عاشق و 
معشوق در آینه  تصویرهای دیوان شمس سخن 

خواهند گفت.
در برنامه دوم این همایش لیلی انور با موضوع 
»موالنا، کیمیاگر عشق« و نوید بازرگان با موضوع 
»دست نوشته هایی از پیامبر وخش، جستاری 
در اندیشه های بهاءولد« سخنرانی خواهند کرد.

سومین برنامه همایش اختصاص دارد به موضوع 
»دم زدن بی گفت و صوت« که اردشیر منصوری، 
یاسر میردامادی و محی الدین قنبری درباره این 

موضوع گفت وگو خواهند داشت.
ــنــد از طــریــق صفحه  ــوان عــالقــه مــنــدان مــی ت
http:// اینستاگرام ســروش موالنا به آدرس
  instagram.com/sorooshemowlana
ــه آدرس    ــا ب ــروش مــوالن ــاوس ســ و نــیــز کـــالب هـ
https://www.clubhouse.com/club/
sorooshemowlana  ساعت ۲0:۳0 به وقت 

تهران در این همایش شرکت کنند.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای ش��ماره 140060301046000713تاریخ1400.6.11هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاس��م تاجیک قلعه فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 1 صادره ازورامین درس��ه  یک باب خانه به 
مس��احت80.90مترمربع پالک24فرع��ی از102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می  
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعت��راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/165  آ1406071
تاریخ انتشارنوبت اول1400.7.7                                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.7.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000655تاریخ 1400.5.2هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضاتاجیک باالئی فرزندحسن بشماره شناسنامه 142 صادره ازورامین دریک باب خانه مسکونی 
ومغازه به مس��احت113.50مترمربع پالک24فرعی از102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیدهاس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/162 آ1406071
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.7.7                                                      تاریخ انتشارنوبت دوم1400.7.22 

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

براب��ررای ش��ماره 140060301046000654تاریخ1400.5.20هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضاتاجیک باالئی فرزند حس��ن  بش��ماره شناس��نامه 142 صادره ازورامین دریک باب خانه 
مسکونی به مساحت103مترمربع پالک184فرعی از102.25-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشدم الف/163 آ1406071
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.7.7                          تاریخ انتشارنوبت دوم  1400.7.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000714تارخ1400.6.11هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای قاسم تاجیک قلعهفرزندمحمد بشماره شناسنامه 1 صادره ازورامین دریک باب خانه به مساحت 70.37مترمربع 
ازپالک 24فرعی 102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رس��می محرزگردیده اس��ت. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس 
ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/164 آ1406071

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.7.7                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.7.22
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
کاظم هداوند میزایی بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 

ذیل شماره یکتا1400021522310000260وشماره ترتیب 11354مورخ1400.6.18دردفترخانه4ورامین و طی 
درخواست وارده به شماره 1400856010460003093مورخ 1400.6.21تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک 
برگی را نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی 
: کاظم هداوندمیرزایی. ش��ماره پالک:5فرعی از142* اصلی مفروزازپالک142  . 3-میزان مالکیت:یک دانگ مشاع 
ازشش��دانگ 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته پیشوا . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 
6-خالصه وضعیت مالکیت:س��ندمالکیت مقداریک دانگ مش��اع ازشش��دانگ اعیانی یکباب اطاق وطویله وانباری 
تحت پالک 142.5درقریه جلیل آبادبخش بهنام سوخته ذیل ثبت527صفحه563دفتر6بنامکاظم هداوندمیرزایی 
فرزندمسلمثبتوسندبه شمارهچاپی968042 صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت 
ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -  م الف/161 آ1406071

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 2453-1400 مورخه1400/06/07 هیئت به ش��ماره کالس��ه 570-1399 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب صحرائی فرزند علی بشماره شناسنامه 225 صادره از اسفراین 
در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 112/60 متر مربع از پالک 2216 باقیمانده فرعی از 173 اصلی 
واقع در اراضی معصوم زاده خراسان شمالی بخش دو خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی . دالل الیاسی فرزند 
بابا علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405490 
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/23                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/07

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای ش��ماره 140060301046000703تاریخ1400.6.10هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسعودافراس��یابی فرزندناصر بش��ماره شناس��نامه 177 صادره ازورامین دری��ک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت 30.30مترمربع پالک 373فرعی از114-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/160 آ1406071
تاریخ انتشارنوبت اول :1400.7.7                                              تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.7.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای محمدحسین رضایی جعفری بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءش��ده ذیل شماره یکتا14002151263000378وش��ماره ترتیب 17671مورخ1400.6.28دفتراسنادرسمی 
ش��ماره 17پیشواو طی درخواست وارده به ش��ماره 1400856010460003358مورخ 1400.6.30تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می 
گردد 1. نام ونام خانوادگی : محمدحسین رضایی جعفری2. شماره پالک:1086فرعی از112* اصلی مفروزازپالک5  
. 3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا. 5-علت 
ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالک:شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به 
مس��احت198مترمربع ذیل ثبت 75134دفتر136صفحه 349بنام محمدحسین رضایی جعفری فرزندهادی ثبت 
وسندبه شماره چاپی 040535صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت 
نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 168 م /الف  آ1406071
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399،09،05 و نامه شماره 3،16،3،780-99 مورخ 1399،10،10 اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی 10861836531 
به عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی برای س��ال مالی منتهی به 1399،12،29 انتخاب گردید -2 صورتهای مالی برای س��ال مالی منتهی به 

1398،12،29به تصویب رسید. 3. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها برای سال مالی 1399 انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1199156(

آگهی تغییرات شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 153 و شناسه ملی 10380027662

ک
,1
40
60
03

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400،3،30 وپیروصورت جلسات تنفسی مورخ 1400،4،13 و 1400،04،27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی متنهی به 30 اسفند ماه 1399 مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی سامان 
پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویز فخری کد ملی 1818061708، به عنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1199782(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الکتریک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11275 و شناسه ملی 10860259656
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اضافه کردن 
یک قهرمان به 

ویترین ملی 
 سینمای ایران
کامبیز دیرباز در 

پاسخ به این سؤال که 
شهید عبدالرسول 
زرین به عنوان تک 
تیرانداز ایرانی با 

این فیلم سینمایی 
معرفی شد، به 

تسنیم گفت: ما هم 
دقیقًا تمام سعی مان 
را کردیم یک قهرمان 

در کنار قهرمانان 
دیگر که در سینمای 
ایران بوده اند، ثبت 

کنیم؛ تمام تالش مان 
را به کار بستیم 

تا این قهرمان هم 
به ویترین ملی 
سینمای ایران 

اضافه شود.

درنگدرنگ

چه شد پس از پخش  ◾
تلویزیونی این فیلم سینمایی 
در نـــوروز امــســال، تصمیم به 

اکران سینمایی آن گرفتید؟
پس از جشنواره فیلم فجر 
ــان  ــا زمــ ــ ــال گـــذشـــتـــه و ت ــ سـ
پخش تلویزیونی، مهم ترین برنامه ما برای 
بهره برداری از فیلم، اکــران سینمایی آن، بعد 
شبکه نمایش خانگی و سپس پخش تلویزیونی 
بود اما عید امسال با توجه به شرایط کرونایی و 
محدودیت هایی که وجود داشت در هماهنگی 
با مدیران صدا و سیما، فیلم را برای دو نوبت 
پخش بــه تلویزیون واگـــذار کــردیــم. ایــن فیلم 
محصول بنیاد فرهنگی روایــت فتح اســت و 
خــودش را متعهد می داند در جهت خدمت 
به مردم هر کاری را انجام دهد، به همین دلیل 
چنین تصمیمی گرفته شد اما منوط به اینکه 
این فیلم در شرایط مناسب اکــران سینمایی 
هم شــود. همان زمــان برنامه ریــزی کردیم که 
این فیلم را با بهتر شدن شرایط کرونایی کشور 
در هفته دفاع مقدس اکــران سینمایی کنیم. 
ــران سینمایی، تصمیم جدیدی  تصمیم اکـ
نیست، بلکه در زمان پخش تلویزیونی، چنین 
پیش شرطی را گذاشتیم. اینکه فیلمی قبل 
از اکـــران سینمایی از تلویزیون پخش شــود، 
اتفاق نادری است، ولی با توجه به موضوع ویژه 
فیلم که درباره بهترین تک تیرانداز جنگ های 
معاصر جهان اســت و بــا توجه بــه ساختار و 
پروداکشن سنگین آن، بهتر بود روی پرده بزرگ 
نمایش داده شود؛ کسانی هم که فیلم را در ایام 
جشنواره فیلم فجر دیده بودند چنین اعتقادی 
داشتند تا مــردم از اکــران سینمایی این فیلم 
محروم نشوند. به نظرم مخاطبانی که این فیلم 
را در تلویزیون دیــده انــد، اگر آن را دوبــاره روی 
پــرده بــزرگ سینما ببینند متوجه تفاوت های 

فنی فیلم می شوند و حظّ کافی را می برند.

پیش از این، مستند »گردان تک نفره« درباره  ◾
شهید عبدالرسول زرین ساخته شده بود و هادی 

مقدم دوســت، در بازنمایی صحنه های حضور 
شهید در جبهه، ایفای نقش داشت. هادی مقدم 
دوست در مقایسه با کامبیز دیرباز از نظر ظاهری 
شباهت بیشتری به شهید زرین دارد، در انتخاب 

بازیگر به او هم پیشنهاد دادید؟
هــادی مقدم دوســت در حــوزه سینما بیشتر 
به عنوان نویسنده و کــارگــردان فعال است تا 
بازیگر. ما برای فیلم »تک تیرانداز« نیاز به یک 
بازیگر حرفه ای داشتیم و بیشتر از شباهت 
ظاهری، توانایی بازیگر در نمایش چهره یک 
قهرمان ملی برایمان اهمیت داشت. انتخاب 
کامبیز دیرباز با نظر مشترک من و آقای غفاری 
انجام شد که از بــازی او بسیار راضــی بودیم و 
بازخوردهای خوبی هم گرفتیم. ضمن اینکه 
کامبیز دیرباز از نظر روحی و عاطفی هم به این 
شهید نزدیک بود و عالقه ویژه ای هم به شهید 
زرین پیدا کرده بود. با وجود اینکه در روزهای 
پایانی فیلم برداری از ناحیه پا آسیب دید اما 
از خــودش مایه گذاشت و با عصا سر صحنه 

می آمد تا نقشش را به خوبی ایفا کند. 

نه فقط شما که بسیاری از سینماگران حوزه  ◾
دفاع مقدس از همکاری نکردن نهادهای مختلف 
برای ساخت فیلم های جنگی گله مند هستند، چرا 
گوش شنوایی برای رفع این مشکالت وجود ندارد؟
بسیاری از مدیران فرهنگی و نظامی کشور ما 
افتخارشان ایــن اســت که در کنار فرماندهان 
ــه بـــه تولید  ــی ک ــان شــهــیــد بـــودنـــد ولـــی چـــرا زم
مــحــصــوالت نمایشی مــی رســد، تــوجــه الزم را 
ندارند؟ من تهیه کنندگی چندین فیلم در حوزه 
دفاع مقدس را برعهده داشتم و با فرماندهان 
سپاه و مدیران ارشد این حوزه هم رایزنی داشتم، 
آن هــا دستورات الزم را می دهند ولی زمانی که 
این دستورات برای اجرا به دست مدیران میانی 
و بدنه اجرایی می رسد به در بسته می خوریم؛ 
چون اهمیت موضوع را درک نمی کنند. گاهی 
هم درگیر کوته نظری و کج فهمی از اهمیت و 

تأثیر هنر می شویم. 

ــا بــودجــه  ◾ ــال گــذشــتــه ب شــمــا ایـــن فیلم را سـ
10میلیارد تومانی ساختید، اگر این فیلم با بودجه 

بیشتری ساخته می شد از نظر پروداکشن و شرایط 
فنی تفاوت پیدا می کرد؟

وقتی بودجه فیلمی تعیین می شود، فیلم نامه 
را در مرحله پیش تولید برای اجرا، طوری تطبیق 
می دهیم کــه بــا همان مــیــزان بــودجــه، فیلم را 
بسازیم. هرچقدر بودجه و حمایت ها بیشتر 
باشد، قطعاً فیلم از نظر کیفی، غنی تر خواهد 
بود. فیلمی که در دوماه فیلم برداری می شود با 
فیلمی که در 6 ماه فیلم برداری می شود، از نظر 
کیفی تفاوت خواهد داشـــت. در حــوزه تولید 
فیلم های دفاع مقدس با محدودیت های مالی و 
سینمایی مواجه هستیم. البته مدیران مؤسسه 
فرهنگی روایـــت فتح، پشت ایــن کــار بــودنــد و 
از ما حمایت کردند. فیلم های اینچنینی اگر 
بودجه های بهتر و پشتیبانی های نظامی بهتری 
داشــتــه باشند، از نظر کیفی غنی تــر ساخته 
می شوند. تاکنون آنچه از سوی کارشناسان و 
منتقدان سینمایی درباره فیلم »تک تیرانداز« 
شنیدیم، ایــن بـــوده کــه فیلم در حــد خــودش 
توانسته یک فیلم خوب و الگو در حوزه فیلم های 

قهرمان محور باشد. 
 iranian با فیلم »تک تیرانداز« قرار است که
Sniper  را به جهان معرفی کنیم و ایــن فیلم 
باید در سطح استانداردهای جهانی برای پخش 
بــاشــد، بــرای پخش بین المللی آن هــم فکری 

شده است؟
بله در حال رایزنی هستیم تا این فیلم را اکران 
جهانی کنیم و امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد. 

آیــا قابل رقابت با فیلم های مشابهی که در  ◾
جهان ساخته شده خواهد بود؟

ــران، فیلم مطلوب و  قطعاً در حــد سینمای ایـ
تأثیرگذاری برای مخاطب جهانی خواهد بود. 
البته فیلم های سینمایی مــا نیز مانند دیگر 
مــحــصــوالت ایـــرانـــی کــه در عــرضــه جــهــانــی با 
مشکالتی از سوی استکبار جهانی یعنی آمریکا 
و اسرائیل مواجه اند، روبه رو خواهند بود؛ چون 
اجازه نمی دهند که سلطه فرهنگی شان بر جهان 

به هم بخورد.

ابراهیماصغریتهیهکننده،ازجایخالیقهرماندرسینمایایرانمیگوید

قصه بهترین تک تیرانداز جهان روی پرده

با حاکم شدن فضای روشنفکری در سینمای ایران، مؤلفه قهرمان محوری 
هم در فیلم های دفاع مقدس به حاشیه رفت، در حالی که ژانر قهرمان محور، 
گونه ای جذاب در سینمای جهان است. ما در »تک تیرانداز« سعی کردیم 
به این گونه مهم سینمایی بپردازیم و نشــان دهیم یک قهرمان ملی تا چه 
حد می تواند برای مخاطب جذاب باشد و موجب تهییج و احساس غرور 

ملی در مردم شود. 

گزيدهگزيده

نیمنگاه
باظهورفضایروشنفکری

سینمایقهرمانمحور
بهحاشیهرفت

سینمای دفاع مقدس ایران در حوزه قهرمان  ◾
محوری و نمایش قهرمانان جنگی، آنچنانی که 
انتظار می رود خوب عمل نکرده است، دلیل آن 

را چه می دانید؟
ــه گــذشــتــه، فضای  مــتــأســفــانــه در یــکــی دو دهـ
روشنفکری در سینمای ایران و عده ای از مدیران 
فرهنگی مستولی شده است که فیلم های قهرمان 
محور را به دهه 60 و حتی فیلم فارسی منتسب 
می کردند، در حالی که در سینمای اکشن و جنگی، 
فیلم های قهرمان محور می تواند تأثیرگذار باشد. 
ــادی در دوران دفـــاع مقدس ما  قهرمان های زیـ
ظهور پیدا کردند که شخصیت هایی کم نظیر 
بودند، زمانی که شهدای دفاع مقدس را به دیگران 
معرفی می کنیم حیرت می کنند از وجود چنین 
شخصیت هایی اما با توجه به حاکم شدن فضای 
ــران، مؤلفه قهرمان  روشنفکری در سینمای ایـ
محوری هم در فیلم های دفاع مقدس به حاشیه 
رفت، در حالی که ژانر قهرمان محور، گونه ای جذاب 

در سینمای جهان است. 
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12 فیلم مطرح با موضوع معرفی تک تیراندازهای جنگی در جهان ساخته شده است
ابراهیم اصغری تهیه کننده سینمایی »تک 
تیرانداز« در پاسخ به پرسشی در چرایی 
ضعف ما در روایــت قهرمانی چون شهید 
زرین به عنوان بهترین تک تیرانداز در برابر روایت اغراق 
شده از زندگی کریس کایل در فیلم تک تیرانداز آمریکایی 
می گوید:  مهم ترین دلیل کم کاری در معرفی قهرمان های  

دفاع مقدس را متوجه مدیران فرهنگی و سینمایی کشور 
مــی دانــم. گاهی هم سینماگران به ایــن حــوزه بی تمایل 
می شوند؛ چون فیلم جنگی ساختن، کار بسیار سخت و 
هزینه بری است و نیاز به همت جمعی نهادهای مختلف 
دارد، امــا ایــن همکاری از ســوی نهادهای متولی دیــده 
نمی شود. چنین امری باید از مدیران فرهنگی و متولیان این 

عرصه، مطالبه شود. 12 فیلم مطرح با موضوع معرفی تک 
تیراندازهای جنگی در جهان ساخته شده، ولی برترین تک 
تیرانداز جنگ های معاصر جهان، متعلق به کشور ماست، 
ضمن اینکه شهید زریــن دارای ویژگی های شخصیتی 
منحصربه فردی اســت. ما پس از سال ها توانستیم با 
وجود تمام محدویت های سینمای ایــران به این قهرمان 

ملی بپردازیم. در سینمای هالیوود شرایط متفاوت است 
آن جا همه دستگاه های پشتیبان پای کار می آیند؛ یعنی 
وقتی پنج تا بالگرد برای سکانسی نیاز است، 20فروند در 
اختیارشان قرار می دهند، ولی در کشور ما وقتی تقاضای 50 
تا تانک می کنیم می گویند نمی شود با پنج تانک، سکانس 

را بگیرید! این مسائل در بخش مدیریتی باید حل شود.

ابراهیم اصغری
تهیه کننده

  زهره کهندل       فیلم »تک تیرانداز« در سینمای 
خالی از قهرمان ایران ساخته شد تا یکی از قهرمانان 
ملی را در حد وسع خودش به مردم معرفی کند. این 
فیلم برشی از زندگی شهید عبدالرسول زرین، تک 

تیرانداز لشکر امام حسین )ع( در دوران دفاع مقدس 

است که با شلیک 3 هزار هدف موفق نظامی به 
عنوان بهترین تک تیرانداز جهان شناخته می شود 
و با شلیک های موفقش، بارها سرنوشت بسیاری 
از عملیات های نظامی را یک  تنه تغییر داده است. 
کریس کایل آمریکایی که سوژه فیلم »تک تیرانداز 

آمریکایی« بوده بنابر ادعای خودش 255 شلیک 
موفق در جنگ های نظامی داشته است، اما تفاوت 

اساسی شهید زرین با دیگر تک تیراندازهای جهان 
این است که اگر می دید کسی در تیررس او قرار دارد 
اما زدنش کمکی به پیشرفت جنگ نمی کند، نمی زد 

چون انسانیت و حق طلبی در وجودش تبلور داشت. 
فیلم »تک تیرانداز« به کارگردانی علی غفاری و 

تهیه کنندگی ابراهیم اصغری روی پرده سینماها 
رفته است، درباره مسائل مرتبط با فیلم با تهیه کننده 

آن گفت و گو کردیم که می خوانید.

ف
14
05
89
7

ش���هرداری قوچان در نظر دارد به اس���تناد مصوبه ش���ماره 4775/ش مورخ 99/10/30  ش���ورای اسالمی شهر قوچان و بر اساس 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 با اصالحات بعدی، نسبت به واگذاری مکان مناسب جهت نصب دستگاه 
ترامپولی���ن و ی���ورو بانجی ترامپولین، موتور ش���ارژی و قلعه بادی به مدت 3 س���ال بصورت فصلی به ش���رح ذیل، بصورت اجاره 
اقدام نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت فرم شرکت در مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5000091163000017  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اجاره )ریال(آدرسردیف
2.650.0003.970.000پارک نشاط- ترامپولین1
2.650.0003.970.000پارک نشاط- یوروبانجی ترامپولین2
2.650.0003.970.000پارک شهید فهمیده- پیست موتور سواری3
3.500.0005.250.000پارک نشاط- پیست ماشین شارژی4
2.750.0004.125.000پیست موتور سواری5
4.400.0006.600.000پارک نشاط - سرسره بادی6
1.500.0002.250.000پارک نشاط- نصب حوضچه جهت  استقرار قایق آبی7

آگهی تجدید مزایده - نوبت دوم

زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/6/31  لغایت 
ساعت 14 مورخ  1400/7/28

مهلت دریافت اس��ناد مزایده: ساعت 8 مورخ 1400/7/8  
لغایت ساعت 13 مورخ  1400/7/17

مهلت ارائه پیش��نهاد :   از س��اعت 8 تاری��خ 1400/7/18 
لغایت ساعت 14 مورخ 1400/7/28

تاریخ بازدید: س��اعت 8 مورخ  1400/6/31  لغایت ساعت 
14  مورخ  1400/7/28

آخری��ن مهلت ارس��ال پیش��نهاد قیمت: س��اعت 14 مورخ 
1400/7/28

زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ  1400/7/29
زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/8/1

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
ت��دارکات  س��امانه  طری��ق  از  صرف��ًا  مزای��ده  برگ��زاری 
الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
ش��امل خرید و دریاف��ت اس��ناد مزایده،پرداخت تضمین 

ش��رکت در مزای��ده و دریاف��ت اس��ناد مزایده،پرداخ��ت 
تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 
از وضعی��ت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات ش��امل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره مکان 
م��ورد نظ��ر در برد اع��الن عمومی س��امانه مزای��ده، قابل 

مشاهده، بررسی و انتخاب  می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام
 و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با ش��ماره های ذیل 

تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ، در سایت سامانه 
www.setadiran.ir بخش"ثب��ت نام/پروفایل مزایده گر" 

وجود دارد.
شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300        

                                                                                                              
روابط عمومی شهرداری قوچان                                                                                                       

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400،3،30 و پیرو جلسه تنفسی های و 1400،4،13 و 1400،04،27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : صورتهای مالی منتهی به 30 اس��فند ماه 1399 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت موسسه حسابرسی سامان 
پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویر فخری کد ملی 1818061708، به عنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )1199786(

آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965
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 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
   )تجدید مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره  53092589( )نوبت اول(

ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوب��ی در نظر دارد انش��عابات                
پل��ی اتیلن روکار و توکار مورد نیاز  خود را به ش��رح  ذیل و با 
مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شرکت 
ملی گاز ایران و مورد تأیید بازرس��ی فنی ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی از 
بین س��ازندگان و یا تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه 
ش��رکتهای سازنده و یا تأمین کننده که توانایی تأمین کاالی مذکور و تهیه تضمین 
ش��رکت در فرآیند ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت ش��رکت در فراخوان 
به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به 
شماره فراخوان )2000091444000061( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تذکر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اش��خاص حقوقی دیگر به عنوان 
نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف ش��خص معرفی ش��ده 

خواهد بود. 
نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی )سهامی 
خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای 
نیروی انتظامی- ش��رکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- 
  : قرارداده��ا  نماب��ر   ،  056-32392000   : تلف��ن   -  9719866838  : کدپس��تی 

056-32400523
مح��ل تأمی��ن اعتبار پیم��ان : اعتبارات س��رمایه ای )منابع بند د تبص��ره ی قانون 

بودجه 98- طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی
موضوع تجدیدمناقصه : خرید انشعاب پلی اتیلن روکار و توکار

ش��رح مختصر موضوع تجدید مناقصه : خرید انشعاب پلی اتیلن  شامل خرید 750 
انش��عاب پلی اتیلن روکار طبق اس��تاندارد SC-7040  و خرید 2350 انشعاب پلی 
اتیلن توکار طبق اس��تاندارد SM-6231  از طریق س��امانه س��تاد  به آدرس 

)www.setadiran.ir(
ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نامه تضمین برای معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 1.000.000.000 ریال )یک میلیارد ریال( 
شرایط مناقصه گران :

•داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح 
•توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما

•داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد

•توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
•ارائه ایران کد کاال الزامی است.

برنامه زمانی مناقصه :
•مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیاب��ی کیفی: از تاری��خ 1400/07/07 

لغایت ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1400/07/12
کیف��ی  ارزیاب��ی  اس��ناد  و  مناقص��ه  اس��ناد  بارگ��ذاری  مهل��ت  •آخری��ن 
1400/07/26 م��ورخ  دوش��نبه   08:00 س��اعت   : س��تاد  س��امانه  روی  ب��ر 

•اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  1400/07/27 
•زم��ان و م��کان بازگش��ایی پ��اکات ال��ف و ب: س��اعت 09:00روز چهارش��نبه مورخ 

1400/07/28- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
•زم��ان و مکان بازگش��ایی پ��اکات ج : پ��س از ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها ، 
پاکته��ای مال��ی ش��رکتهای واجد ش��رایط در تاری��خ 1400/08/04 ، در محل س��الن 
جلس��ات ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی گش��ایش خواهد یافت. الزم به ذکر 
اس��ت تاریخ و مکان اعالم شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به 
روند ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها امکان تغییر وجود خواهد داش��ت ، با این 
وجود این ش��رکت نس��بت به دعوت از مناقصه گرانی که پیش��نهاد فنی آنها مورد 
تائید قرار گیرد به صورت کتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلس��ه قطعی گشایش 

پیشنهادها( اقدام خواهد نمود.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د ،  ه��ر یک از مناقصه 
گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر 

شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند . 
مناقصه گران می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز 
تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir ، ای��ن آگه��ی در س��ایتهای

 www.nigc-skgc.ir   و www.setadiran.ir   قابل رؤیت می باشد.
                                                                                               شناسه آگهی 1198074

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
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 اختیاری بودن 
واکسیناسیون 
کرونا برای 
دانش آموزان

سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش 
گفت: واکسیناسیون 
کرونا برای 
دانش آموزان کاماًل 
اختیاری است و هیچ 
شرطی برای واکسینه 
شدن آنان به منظور 
حضور در مدرسه 
وجود ندارد.

علیرضا کاظمی در 
گفت وگو با خبرگزاری 
صدا و سیما افزود: 
هر مدرسه برای 
بازگشایی و تشکیل 
کالس حضوری باید 
از ادارات آموزش و 
پرورش مجوز بگیرد و 
هیچ مدرسه ای بدون 
دریافت مجوز، مجاز 
به بازگشایی نیست.

ددستچينستچين

ناصر سلیمان زاده، رئیس مرکز برنامه ریزی 
منابع انسانی و امــور اداری وزارت آمـــوزش  و 
پرورش دربــاره اقدام آموزش و پرورش برای حل 
مشکل دارندگان »کارنامه سبز« به ایسنا گفت: 
متأسفانه امکان اقدام قانونی برای این افراد وجود ندارد.وی 
افــزود: اما برای اینکه مشکلشان حل شود از سازمان اداری 
استخدامی خواهش کرده ایم سقف سنی پذیرش افراد واجد 
شرایط برای آزمون سال ۱۴۰۰ را یک سال افزایش دهد تا آن ها 
که محدودیت سقف سنی دارند بتوانند در آزمون ثبت نام کنند.
کارنامه سبزها گروهی از داوطلبان آزمون استخدامی متمرکز 
 دستگاه های اجــرایــی ســال ۱۳۹۹ هستند کــه در مرحله 
سه برابر ظرفیت پذیرش، نمره قبولی علمی را اخذ کرده اند، 

اما در مصاحبه پذیرفته نشده اند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه امیدواریم سازمان 

اداری استخدامی این پیشنهاد را بپذیرند، تأکید کرد: اگر 
این افراد بخواهند وارد آموزش و پرورش شوند حتماً باید در 

آزمون شرکت کنند.
سلیمان زاده دربــاره زمان برگزاری آزمون استخدامی سال 
جاری گفت: قرار بود آزمون در خرداد و تیر برگزار شود که 
به علت جابه جایی دولت، عقب افتاده و به زودی در اولین 

فرصت اعالم عمومی می شود.

گــزارش تــازه اف بـــی آی نشان می دهد نــرخ قتل 
در آمریکا در سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است.
به گزارش میزان براساس تازه ترین بررسی های 
اف بی آی، آمریکا سال گذشته باالترین افزایش 

ساالنه نرخ قتل را در ۶ دهه گذشته ثبت کرد.
»گاردین« نوشت: با افزایش آمار قتل در همه مناطق آمریکا، 
نرخ قتل سراسری در این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ درصد 
رشد داشت. آمار تازه اف بی آی نشان می دهد در سال ۲۰۲۰، 
حدود ۵ هزار آمریکایی بیشتر از سال ۲۰۱۹ در این کشور کشته 
شدند. براساس برآورد های تازه، دست کم ۷۷ درصد از قتل ها با 

سالح گرم انجام شده است.
 جهش نرخ قتل در یک سال گذشته در آمریکا که از سال ۱۹۶۰ 
بی سابقه بوده، نگرانی ها را در مورد تأثیرات اجتماعی ناشی از 
شیوع کرونا بیشتر کرده است. کارشناسان عوامل متعددی را 

در این روند مؤثر می دانند که عبارت اند از: مشکالت روحی و 
بی ثباتی اقتصادی ناشی از شیوع کرونا؛ بیشترین قتل ها نیز 
در مناطقی رخ دادند که باالترین میزان آسیب از شیوع کرونا 

را دیده بودند. 
به گفته یک مقام آمریکایی مرتبط با موضوع تأثیر خشونت 
بر سالمت، »شیوع یک همه گیری موجب شد از همه گیری 

خاموش تری رونمایی شود«.

یک مسئول وزارت آموزش  و پرورش:

نمی توانیم »کارنامه سبزها« را جذب کنیم
»اف بی آی« گزارش داد

رکوردشکنی نرخ قتل در آمریکا

فراسوخبر مشروح

واکنش

برکت خودش 
درآمد دارد

چندی پیش یک 
مدیر سازمان نظام 
پزشکی گفته بود: 
»گویا برکت واکسن 
خود را پیش فروش 
کرده بود و ظاهراً 
دلیل تمایل نداشتن 
برای خرید واکسن از 
خارجی ها این بود که در 
 ازای هر دُز واکسن،
 ۲۰۰ هزار تومان گرفته 
بود که اگر بخواهیم 
برای ۱۲۰ میلیون دز 
واکسن حساب کنیم، 
برکت از صندوق دولت 
عددی باالی یک 
میلیارد دالر از محل 
اعتبارات دولتی گرفته 
است«.
 مصطفی قانعی، عضو 
کمیته ملی واکسن کرونا 
در این خصوص به ایلنا 
گفت: این گفته کذب 
است و هرکسی که این 
ادعا را کرده سند بیاورد. 
»برکت« درآمد دارد و 
از درآمدهای خودش 
هزینه کرده است. 

اگر قانون تسهیل ازدواج 

به خوبی اجرا  می شد 

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون مجلس 
شورای اسالمی می گوید: اگر قانون تسهیل 

ازدواج به خوبی اجرا می شد االن آمار ازدواج این 
همه کاهش نمی یافت و حتی آمار طالق هم در 

کشور کاهش قابل توجهی پیدا می کرد چون در 

این قانون نیازهای اساسی جوانان مثل اشتغال و 
مسکن و.... کاماًل دیده شده است. 

وی نبود منابع الزم را مهم ترین عامل عملیاتی 
نشدن بسیاری از قوانین از جمله این قانون 

می خواند و می گوید: غیر از این عامل، دولت های 

قبلی هم روحیه جهادی برای اجرای قانون 
تسهیل ازدواج نداشته اند تا قانونی که به داد 

جوانان می رسد و موجب افزایش جمعیت و جوان 
ماندن جمعیت کشور می شود آنچنان که باید 

عملیاتی شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

 غفلت از اجرای قانون هوای پاک ◾
شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران به ایسنا 
گفت: قانون هوای پاک، تکالیف دستگاه ها 
را درباره منابع مولد آلودگی هوا به صورت شفاف تعیین 
کرده است. با این حال باوجود گذشت بیش از چهار 
سال از ابالغ آن، بخش عمده ای از این تکالیف در زمان 

مقرر محقق نشده است.

بی توجهی در گسترش آموزش عالی ◾
ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه 
فنی وحرفه ای به آنا گفت: مدل گسترش 
آمــوزش عالی ما در هر رشــتــه ای با وجود 
چــنــد اســتــاد و بـــدون نیازسنجی و جامعه محوری 
 ایجاد شده به همین دلیل ۸۰ درصــد دانشجویان در 
۲۰ رشته تحصیل می کنند که منشأ آن نیز به عطش 

مدرک گرایی و نظام ارتقای مرتبه استادان برمی گردد.

ترک فعل تأمین واکسن  ◾
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس به مهر گفت: گزارش هایی 
به دست ما رسیده که نشان می دهد دولت 
دوازدهم در تأمین دارو و واکسن کرونا سوءمدیریت و 
قصور داشته است و قطعاً ما گزارش این ترک فعل را 
مورد بررسی دقیق قرار می دهیم تا با متخلفان برخورد 

جدی شود.

افزایش سالیانه 250 هزار نفر به جمعیت استان تهران  ◾
مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان تهران به برنا گفت: 
براساس بررسی ها جمعیت استان تهران 
حدود ۱۴ میلیون نفر است و به نظر می رسد سالی ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان از طریق مهاجرت 
اضافه می شود، چراکه نرخ زاد و ولد در استان تهران 

پایین است.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانگردشگریگردشگری آموزش عالیآموزش عالینظامی و انتظامینظامی و انتظامی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

ویزای ایران برای گردشگران 
خارجی از آبان  صادرمی شود

به گزارش تسنیم، عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از از سرگیری صدور ویزای توریستی 
ایران و تردد گردشگران خارجی از مرزهای زمینی و هوایی پس 
از ۱۹ ماه توقف، با دستور رئیس جمهور از آبان امسال خبر داد.
وی در توییت روز گردشگری نوشت: »از آقای رئیس جمهور 
به دلیل مواضع عالمانه و حمایتگرانه نسبت به صنعت 
گردشگری در جلسه دولت و دستور تسریع در صدور ویزای 
گردشگری تشکر می کنم. دیروز استانداران پیشنهادی، همه 
در مورد گردشگری برنامه ارائه کردند. این خیلی خوب است«.

سخنگوی جمعیت هالل احمر:

آیا دیگران هم می توانند واکسن 
دانش آموزی تزریق کنند؟

سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت : تفاوت واکسن وارداتی 
برای سنین زیر ۱۷ سال با سایر واکسن های وارداتی سینوفارم 
در این است که همه گروه های سنی می توانند از آن استفاده 
کنند.محمد حسن قوسیان مقدم در مــورد واکسن های 
وارداتی تک دز به میزان گفت: این واکسن ها مناسب سنین 
زیر ۱۷ سال است و طبق موارد و مشخصاتی که طرف مقابل 
برای ما ارسال کرده قابلیت تزریق به بزرگساالن را نیز دارد.

وی افزود: محموله دیگری از واکسن در حدود ۶ میلیون دز 
پنجشنبه این هفته وارد کشور خواهد شد.

یک مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

 آخرین اخبار از طرح 
خرید خدمت سربازی

امیر غالمرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح به برنا گفت: مدت زمان خدمت 
سربازان مدافع سالمت مانند سایر سربازان است و عالوه بر 
حقوق سربازی، بین یک میلیون تا ۲ میلیون تومان فوق العاده 
عملیاتی هم دریافت می کنند.وی همچنین درباره فراهم شدن 
مجدد خرید سربازی خاطرنشان کرد: طرحی در این خصوص 
در مجلس مطرح شده و ما مخالفت خودمان را اعالم کردیم 
و گفتیم ستاد کل نیروهای مسلح با خرید سربازی مخالف 
است چراکه عادالنه نیست و موجب افزایش قیمت می شود. 

از سوی وزارت علوم

 رتبه های زیر ۵۰۰ کنکور در 
علوم پایه بورسیه می شوند

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم رتبه های کشوری 
زیر ۵۰۰ کنکور و برندگان مدال جهانی المپیادهای علمی 

دانش آموزی را در رشته های علوم پایه بورسیه می کند.
به گزارش مهر، این اقدام در راستای حمایت از علوم پایه 
و کمک به جــذب استعدادهای برتر کنکور سراسری در 

رشته های مربوط است.
این معاونت با اعطای این بورسیه به مبلغ ماهیانه ۱۰ میلیون 
ریال به مدت یک سال و سپس به مدت سه سال با شرط 

کسب رتبه برتر طی اشتغال به تحصیل، حمایت می کند.
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محمود مصدق   از تصویب 
قانون تسهیل ازدواج جوانان 
نزدیک به ۱۶ ســال می گذرد. 
قانونی شامل ۱۳ ماده و چهار 
تــبــصــره کـــه در آن جــزئــیــات 
مشکالت جوانان برای ازدواج 
نکردن همچون اشتغال، مسکن، پرداخت موقت 
کمک هزینه به زوج های بیکار، فرهنگ سازی برای 
حــذف رسم های دســت وپــا گیر، بــرگــزاری مراسم 
ازدواج و... دیــده و راه هــای برون رفت از آن هــا نیز 
پیش بینی شــده اســت امــا بسیاری از مفاد این 
قانون در این سال ها بر زمین مانده و هرگز توسط 

دستگاه های مسئول عملیاتی نشده است. 
شهریورماه سال گذشته وقتی بعضی از نمایندگان 
مجلس دیدند نمی توانند دولت دوازدهم را متقاعد 
به اجـــرای قانون تسهیل ازدواج کنند از دولت 
شکایت کردند که البته این پرونده هنوز در قوه 
قضائیه خــاک می خورد و خبری از رسیدگی به 

آن نیست. 
حال پرسش این است آیا این قانون به توجه به 
گذشت حــدود ۱۶ ســال از تصویب آن همچنان 
کارایی الزم را دارد و می تواند پاسخگوی نیازها 
باشد یا اینکه برای تحقق اهدافش نیاز به اصالح 

و بازنگری دارد؟

نیازی به اصالح و بازنگری نیست ◾
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به قدس می گوید: از زمان تصویب قانون 
تسهیل ازدواج جــوانــان تــا پــایــان ســال گذشته 
دولت ها اصــالً آن را ندیدند و هیچ اراده ای برای 
اجــرایــش نداشتند. البته در عملیاتی نشدن 
بسیاری از مفاد قــانــون تسهیل ازدواج عوامل 
دیگری از جمله نفوذ جریانی بــرای عقب راندن 
کشور تا کمبود منابع مالی و امکانات هم نقش 
داشته اســت. مثالً در مقاطعی منابع مالی الزم 
برای احداث مسکن در سطح انبوه را نداشتیم و 
در دوره ای هم افرادی سر کار بودند که انگیزه یا توان 
ساخت مسکن را نداشتند. البته ما در مجلس 

یــازدهــم بــرای اجــرای ایــن قانون خیلی پیگیری و 
تــالش کردیم امــا در نهایت توانستیم بعضی از 
وزیران مثل وزیر اقتصاد، بهداشت و علوم را با طرح 
سؤال به کمیسیون های تخصصی بیاوریم. یعنی 
وزیر اقتصاد را برای این مورد سؤال قرار دادیم که 
طبق ماده ۱۱ قانون یاد شده می بایستی اساس نامه 
صندوق اندوخته ازدواج جوانان ایجاد می شد تا 
آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین شود 
اما این اتفاق نیفتاده بود، بنابراین وزیر وقت اقتصاد 
و دارایـــی یک مــاه فرصت خواست تا نسبت به 
تدوین اساس نامه صندوق اقدام کند که اینچنین 
هم شد و در آخرین جلسه که بنده هم دعوت بودم 
اساس نامه صندوق تدوین و برای تصویب به هیئت 

دولت ارسال شد. 
وی ادامه می دهد: وزیر بهداشت دولت دوازدهم 
نیز می بایستی نسبت به ساخت خوابگاه متأهلی 
برای دانشجویان اقدام می کرد اما چنین نکرده بود؛ 

بنابراین با دعوت وی به مجلس از او قول گرفتیم تا 
در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مسئولیت و تکالیف خود 
در این بخش عمل کند یا وزارت راه و شهرسازی 
که وظیفه تأمین مسکن جوانان را به عهده دارد 
قول داده در سال ۱۴۰۰ یک میلیون واحد مسکونی 
احــداث کند. همچنین وزیــر وقــت کشور هم به 
استانداری های کشور دستور داد نسبت به تشکیل 
ستاد تسهیل ازدواج در سطح استانداری ها و 
فرمانداری ها اقدام کنند چون این ستاد و جلسات 
آن می تواند کمک شایانی به بسیج امکانات برای 

تأمین زیرساخت های ازدواج کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای دقیق قانون یاد 
شده توسط دولت می گوید: قانون تسهیل ازدواج 
در زمان خودش یک قانون مترقی بود که اگر به آن 
عمل می شد االن وضعیت کشور بسیار بهتر بود. 
االن هم این قانون، سازنده و پیشرو است و توان 
برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان را دارد بنابراین 

نیازی به اصالح و بازنگری ندارد، فقط باید به مفاد 
آن به خوبی عمل شود.

قانون پیاده نشد تا به ضعف هایش پی ببریم  ◾
ــر، عضو کمیسیون مجلس  ــ سید سلمان ذاک
شــــورای اســالمــی در خــصــوص ضــــرورت اصــالح 
قانون تسهیل ازدواج به ما می گوید: ایــن قانون 
۱۵ سال پیش کامالً به روز بود اما اصالً به صورت 
صحیح اجرا نشد تا ما به نقایص و ضعف هایش 
پی ببریم. االن هم با توجه به پیشرفت علوم و 
فنون و تغییر خواسته های جوانان، تورم و هزینه 
بــاالی تهیه جهیزیه و... اگر دولــت یا نمایندگان 
احساس می کنند قانون یاد شده نیاز به اصالح 
دارد، کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد نسبت 
به آن اقدام کند اما نباید این بهانه ها را قبول کنیم 
چون آن هایی که در پیاده کردن آن کوتاهی کرده اند 

امروز باید پاسخگوی عملشان باشند.

ضرورت بازنگری در قانون ◾
اما محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان نگاهی دیگر به ماجرا دارد 
و در پاسخ به قدس می گوید: در خصوص ازدواج 
جوانان شرح وظایف معاونت امور جوانان معلوم 
است؛ مثالً ایجاد دفاتر مشاوره برای ازدواج جوانان 
یکی از وظایف این معاونت است که این کار انجام 
شده و همچنین بر تعداد این دفاتر افزوده می شود. 
وی با اشاره به اینکه براساس ماده ۱۳ قانون تسهیل 
ــی، مسکن و  ازدواج، وزرای امــور اقتصادی و دارای
شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حُسن 
اجرای این قانون هستند اما در این چند سال این 
موضوع محقق نشده، می افزاید: یکی از بخش های 
قابل توجه قانون، موضوع اشتغال جوانان است؛ 
با وجود این هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت 

برای اجرای آن دیده نشده است.
وی در خاتمه می گوید: قانون تسهیل ازدواج با شکل 
فعلی خود تقریباً پاسخگوی مشکالت و موضوعات 
موجود جــوانــان نیست چــون ایــن قانون ۱۶ســال 
گذشته اجرا نشده و بسیاری از زیرساخت های خود 

را از دست داده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

گزارشی درباره قانونی 16 ساله که هیچ وقت پیاده  نشد

 بخت  بسته 
قانون تسهیل ازدواج!

یادداشت
ناشادی یک نرم افزار

حسن طاهری   
۶ مــــــاه! ایـــــن زمـــــــان، بـــاالتـــریـــن 
مـــدت زمـــان تــولــیــد و اجـــرا و رفــع 
ــزار تــوســط یــک تــیــم فنی  ــرم افـ  اشــکــال یــک نـ

متوسط است.
اسفند ۹۸ و با آمــدن بیماری کرونا، مــدارس 
تعطیل شد و آمــوزش و پــرورش، با تخصیص 
بودجه ای هنگفت مدعی شد توسط یک تیم 
فنی نرم افزارساز بسیار قوی داخلی، نرم افزار 
آمــوزشــی شــاد را طراحی کــرده اســت. نسخه 
شاد با سرعت عرضه شد اما فقط برای محیط 
ــدون ارائـــه نسخه وب و آن هــم با  انــدرویــد و ب

ده ها مشکل.
ــرورش تمامی  ــ ــوزش و پـ ــ در هــمــیــن حـــال آمـ
ــازی و حتی  ــجـ پــلــتــفــرم هــا و مــحــیــط هــای مـ
برنامه های داخلی را برای آموزش ممنوع کرد 
و البته چندین میلیون خانواده ایرانی، از فقیر 
و غنی مجبور به تهیه گوشی تلفن همراه و یا 
تبلت اندرویدی، آن هم با قیمت های دو و سه 

برابر شدند. 
این محدودیت استفاده از محیط های آموزشی 
مجازی، سود سرشار و سیل وار و خیره کننده ای 
راهــی حساب واردکــنــنــدگــان گوشی هــمــراه و 

تبلت کرد. 
اکنون پس از ۱۸ ماه و با گذشت یک هفته از 
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰، هنوز برنامه شاد، 
ناشادترین نرم افزار تحصیلی و غیرفعال و در 
حال اصالح و رفع اشکال است؛ فرایندی که 
در دیگر کشورها در کوتاه ترین زمــان ممکن 
انــجــام می گیرد و در نهایت ۶مــاه و جالب تر 
آنکه هنوز کالس بندی برخی مدارس نیز انجام 

نشده است!
ما ایرانیان با یک درصد جمعیت جهان و دارا 
بودن بیش از ۲۰ درصد منابع حیاتی جهان، 
در این حوزه نیز محکوم به پیشرفت هستیم 

وگرنه از قافله جهانی عقب خواهیم بود.
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سخندان:
 VAR به 

نیم فصل دوم 
هم نمی رسد
رضا سخندان، 

مدرس داوری در 
خصوص لیگ 

 VAR برتری شدن
گفت: هنوز مشکل 
زیرساختی داریم 

و این زیرساخت ها 
طبق قوانین فیفا 
باید حل شوند تا 
بتوانیم از VAR در 
لیگ برتر استفاده 
کنیم.عالوه بر این 
داور آموزش دیده 

هم نداریم. حقیقتًا 
دوست دارم که از 

نیم فصل دوم شاهد 
این ماجرا باشیم اما 
فکر می کنم با توجه 

به شرایط موجود 
این اتفاق، شدنی 

نباشد.

در  حاشيه

گالیه وزیر 
از سفر های 

خارجی 
پرحاشیه 

حمید سجادی 
وزیرورزش و جوانان 

در حاشیه مراسم 
تجلیل از رزمندگان این 
وزارت از سفر خارجی 

و پرحاشیه یک تیم 
انتقاد کرد.وی گفت: 

تیم ما در محرم و صفر 
به خارج از کشور رفته، 

چه گذشت بر این تیم؟ 
کجاییم؟ در این شهر 
و در این کشور مربی 
کجاست، سرپرست 

کجاست، ورزشکار 
کجاست؟ مگر مسابقه 

نداریم؟ خرید کردن 
این قدر مهم است؟ 
گردش این قدر مهم 

است؟ گام دوم واکنش 
درست است. باید 

واکنش را ببینیم.

خبرخبر
روزروز

  قایدی 
سایت UAE نوشت: قایدی درباره 

این سؤال که دوست دارد راهی 
چه تیمی شود، گفت: رؤیای من 

حضور در لیگ جزیره و بازی 
کردن در چلسی است.

  الپورتا 
آاس گزارش داد بارسا همچنان 

نتوانسته به سقف مورد نظر اللیگا 
برای فرپلی مالی برسد و دست 

الپورتا برای اخراج کومان به دلیل 
فرپلی مالی فعاًل بسته است.

  طارمی
ویدئوی گل طارمی در صفحه 

پورتو ۲ میلیون و ۴ هزار مرتبه 
بر موبایل ظاهر شده، ۳۶۸ هزار 

و ۲۲۳ هزار »الیک« خورده که 
رکورد جدیدی برای پورتو است.

 سینا حسینی  
ــک  انـــــــتـــــــشـــــــار یـ
عجیب  پیشنهاد 
و غــریــب از ســوی 
مدیران شهرخودرو 
بـــــــه بــــازیــــکــــنــــان 
ایـــن تیم در یکی از خــبــرگــزاری هــای 
رسمی باعث افزایش نگرانی جامعه 
هــواداری این تیم شد. گفته می شود، 
مدیران شهرخودرو با وجــود امضای 
ــرارداد بــا بــرخــی بازیکنان بــه آن هــا  ــ ق
اعــام کــردنــد بــه منظور صرفه جویی 
در هزینه های تیمداری بایستی رقم 
قرارداد این بازیکنان کاهش پیدا کند 
ــن بازیکنان بتوانند در ترکیب  تــا ای

شهرخودرو بازی کنند.
ظاهراً برخی از بازیکنان بعد از توافق 
با این باشگاه در تمرینات 20 روز اخیر 
این تیم شرکت کرده اند اما مدیران این 
باشگاه حــاال خواستار کسر قــرارداد 
آن ها شده اند. این در حالی است که 
بازیکنان بعد از حضور در تمرینات 
عماً پیشنهادهای لیگ برتری را از 
ــد. همین مسئله باعث  دست داده ان
ناراحتی برخی از بازیکنان ایــن تیم 
شده و آن هــا با خواسته باشگاه برای 
کسر رقم قـــرارداد مخالفت کرده اند. 

شهرخودرویی ها البته طی روزهــای 
گذشته مشکات مالی هم داشته اند 
و خداداد عزیزی برای شرکت آن ها در 

تمرینات وساطت کرده است.
بــا در نظر گرفتن ایــن شــرایــط کاماً 
پیداست تنها نماینده خراسان رضوی 
شــرایــط نامناسبی را سپری می کند 
و ایــن اتــفــاق مــی تــوانــد قبل از شــروع 
مسابقات لیگ آتی، بحران مدیریتی و 
مالی را در این مجموعه نهادینه کند که 
مطمئناً این اتفاق تأثیر منفی زیادی 
را بـــرای شهر خــودرویــی هــا بــه وجــود 

خواهد آورد.
با این شرایط یک پرسش بزرگ برای 
افــکــارعــمــومــی مــطــرح اســـت کــه چــرا 
سرمربی بومی شهرخودرو در قبال 
این اتفاقات سکوت کرده است؟ اگر 
خبر مذکور واقعیت داشته باشد و 
مسئوالن شهرخودرو پیشنهاد کاهش 
قرارداد را به بازیکنان مورد نظر وی ارائه 
داده باشند، قطعاً این اتفاق به ضرر 
وی نیز تمام خواهد شد امــا سکوت 
بحث برانگیز وی نشان دهنده رضایت 
او از شرایط کنونی باشگاه شهرخودرو 
است و اگر او همزمان با شروع رقابت ها 
بــه ایــن شــرایــط معترض شــود، قطعاً 
ــواداران شهرخودرو و عاقه مندان  هـ

به فوتبال در مشهد این موضوع را از 
جانب وی قبول نخواهند کرد و طبیعتاً 
واکــنــش اعــتــراضــی وی را بــه توجیه 

ناکامی تیم او ربط می دهند.
امــا نکته مهم دیگر، انفعال عجیب 
مسئوالن اداره کــل ورزش و جوانان 
نسبت به شرایط این باشگاه است، 
ــه انـــتـــظـــار مــی رفــت  در شـــرایـــطـــی کـ
مسئوالن اداره کــل ورزش و جوانان 
نسبت به بــروز ایــن شرایط عجیب و 
غریب و درگیری های به وجــود آمده 
میان مدیران این باشگاه با مجموعه 
هیئت فوتبال استان ورود پیدا کنند 
تا لطمه ای به اعتبار فوتبال استان وارد 
نشود، امــام مدیران اداره کل به کلی 
قید این ماجرا را زدند تا مجبور نشوند 

وارد این معرکه تنش برانگیز شوند.
با این حال هــواداران فوتبال خراسان 
بــه شــدت نــگــران سرنوشت ایــن تیم 
ــر فــکــری به  هستند و معتقدند اگـ
ــن تیم نــشــود قطعاً در پایان  حــال ای
رقــابــت هــای فصل جــدیــد بــا کابوس 
بــزرگ تــری رو بـــه رو خــواهــنــد شــد اما 
مسئوالن استانی فعاً به ایــن قائله 
پر حاشیه ورود نکردند و بعید به نظر 
می رسد در این مرحله کسی دلش به 

حال نماینده استان بسوزد.

آغاز فشار برای کاهش قرارداد بازیکنان 

 خشکسالی پاییزی 
در شهرخودرو !  

یادداشت

منهای فوتبال

از تغییر نسل ها نترسیم
وحید شمسایی   ورزش یک 
ــگــر بلندی  روز پــســتــی و روز دی
است و باید از آن ها درس بگیریم.
رقابت های جام جهانی لیتوانی هم نشان داد 
که فوتسال ملی ما نیاز به پوست اندازی و تغییر 
نسل دارد. بازیکنانی که که در لیتوانی جنگیدند 
بازیکنان خوبی بودند که کم کم باید جایشان 
را به تازه نفس ها بدهند.شکل بازی تیم ملی 
مقابل ازبکستان نشانه هایی از در جا زدن 
فوتسال ما را عیان کرد و مقابل قزاقستان این 
در  جا زدن به خوبی به چشم آمد. می خواهم به 
بازی پایاپای تیم ملی ژاپن مقابل برزیل اشاره 
کنم و بگویم اگر از تیم های بزرگ برای هدفمندی 
الگوبرداری کنیم، برنده هستیم. 6بازیکن ژاپن 
در سال 2018، در تیم زیر 21 سال این تیم به 
میدان می رفتند و در لیتوانی، دقایق زیادی کنار 
باتجربه ها بازی می کردند. آن ها شکست هایی 
خوردند و نتیجه ایــده آل خود را مقابل برزیل 
گرفتند. ازبکستان تغییر نسل داد، جوانان 
خود را به تیم ملی آورد و مزد زحماتش را گرفت. 
باید هدفی بــرای خودمان ترسیم کنیم و پای 
ضــررش هم بایستیم. زمانی که جوراندیرو به 
ایران آمد، کاریزمای الزم را برای سرمربیگری تیم 
ملی نداشت. با این حال او بهترین بازیکنان را 
در رده پایه تربیت کرد که چندین سال از آن ها 
بهره بردیم. امــروز هم معتقدم باید شــروع به 
جابه جایی کنیم تا چند بازیکن باتجربه، کنار 
بازیکنان جوان به میدان بروند. تیم های آسیایی 
پیشرفت زیادی کردند و برای اولین بار، هر پنج 
نماینده آسیا به یک هشتم نهایی رسیدند. 
زمانی که برانکو ایوانکوویچ از تیم ملی جدا 
شد، بزرگان فوتبال کشورمان یعنی قلعه نویی و 
دایی به خاطر عدم تغییر نسل سوختند. با این 
حال کی روش نسل تیم ملی را تغییر داد و این 
بازیکنان لژیونر شده اند؛ اسکوچیچ هم از آن 
بهره می برد. ما باید هدفی بزرگ داشته باشیم 
و آینده نگری کنیم؛ حتی اگر در برهه ای در جام 
جهانی یا جام ملت های آسیا شکست بخوریم.

 تصمیم جالب ملی پوشان کشتی 
برای حفظ آرامش

 حسن یزدانی 
بدون تیم ماند!

در حالی که قرار است بافاصله بعد از مسابقات 
جهانی نــروژ، بیست و یکمین دوره لیگ برتر 
کشتی در رشته های آزاد و فرنگی برگزار شود، 
هنوز اکثر ملی پوشان اعزامی به این رقابت ها 
ــود را مشخص  تــکــلــیــف تــیــم بــاشــگــاهــی خــ

نکرده اند.
بر اســاس قانون سازمان لیگ کشتی، هر تیم 
شرکت کننده در لیگ برتر می تواند درنهایت دو 
ملی پوش را جذب کند، اما سهمیه همه تیم ها 
تقریباً خالی از ملی پــوش اســت. امیرمحمد 
یزدانی در کشتی آزاد و هادی ساروی در کشتی 
فرنگی تنها کشتی گیرانی هستند که قــرارداد 

خود را با تیم هایشان قطعی کرده اند.
در واقع هنوز تکلیف 18 کشتی گیر ملی پوش 
دیــگــر در دو بــخــش آزاد و فــرنــگــی مشخص 
نیست. به نظر می رسد این تصمیم با مشورت 
مربیان و برای حفظ آرامش ملی پوشان گرفته 

شده است.
قطعاً همه نگاه ها در این میان به حسن یزدانی 
اســت که امسال در کــدام تیم حضور خواهد 
داشــت. او دو ســال قبل در تیم طــوس کشتی 
ــران مال  گرفت و ســال قبل هم در عضویت ای
بــود، امــا امسال خبری از ایــن دو تیم در لیگ 
برتر نیست. در شرایطی که مازندران امسال 
چند نماینده در لیگ برتر دارد، باید دید حسن 
یزدانی با یکی از تیم های استان خود قــرارداد 

امضا می کند یا خیر.
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حضور ماهینی در تراکتور منتفی شد  ◾
حضور مدافع پیشین پرسپولیس در تیم تراکتور منتفی 
شد. حسین ماهینی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال 
سایپا که چند روزی در تمرینات تراکتور شرکت کرده 
بود، روز گذشته به تهران بازگشت و حضورش در جمع 
سرخپوشان تبریزی منتفی شده است. گفته می شود 
دلیل منتفی شــدن حضور او در تــراکــتــور، مخالفت 

مدیران تبریزی با این انتقال بوده است.

شجاعی به  نساجی  پیوست ◾
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان بــرای حضور 
 در تیم فوتبال نساجی بــا مسئوالن ایــن تیم بــه توافق 

رسید. 
مسعود شجاعی که مدتی است در حال مذاکره با باشگاه 
نساجی است، پس از صحبت با ساکت الهامی قــرارداد 
خود را با این باشگاه منعقد کرد. شجاعی دیروز نیز در تمرین 

نساجی مازندران شرکت کرد.

سقوط دو پله ای ایران در رده بندی فوتسال ◾
 Futsal« رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان در سایت
World Ranking« نشان می دهد که تیم ایــران پس از 
شکست مقابل قزاقستان در رده بندی جهانی دو پله سقوط 
کرده و با 1580 امتیاز، به رتبه هفتم جهان رسیده است. پرتغال 
و قزاقستان اما با صعود به مرحله نیمه نهایی توانستند 
جایگاه های پنجم و ششم جهان را به خود اختصاص دهند. 

برزیل با 1813 امتیاز، جایگاه اسپانیا را در صدر گرفت.

پایان رسمی محرومیت مجیدی  ◾
کمیته اخــاق به  صــورت رسمی از منع پیگرد سرمربی 
استقال خبر داد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، با توجه به اجرای رأی قطعی فرهاد مجیدی با توجه 
به پرداخت جریمه نقدی، فعالیت نامبرده در این خصوص 
از جانب این کمیته بامانع است. همچنین با توجه به اجرای 
رأی قطعی فرشید اسماعیلی با توجه به پرداخت جریمه 

نقدی، فعالیت نامبرده در این خصوص بامانع است.

در جریان بازی شنبه شب پی اس جی برابر مون پولیه و پس از ثبت 
گل دوم پاریسی ها توسط یولیان دراکسلر که با پاس نیمار همراه بود، 

دوربین ها روی کیلیان امباپه زوم کردند. 
ســتــاره فــرانــســوی کــه لحظاتی از تعویضش مــی گــذشــت، بــه جای 
خوشحالی از این گایه داشت که نیمار زمانی که او در زمین بود، 
چنین پاس هایی نمی داد تا مشخص شود بین امباپه و نیمار دیگر 

صمیمیت گذشته وجود ندارد.
سال 2017 که نیمار و امباپه همزمان به پی اس جی پیوستند، زوج 
تهاجمی خطرناکی را تشکیل دادند که هم در زمین و هم بیرون زمین 
ارتباط خوبی بینشان حاکم بود. صمیمیتی که باعث شد ادینسون 
کاوانی سال 2018 به جدایی از پی اس جی هم فکر کند. هر دو دوستی 
صمیمانه ای داشتند و جدانشدنی به نظر می رسیدند ولی حاال همه 

چیز متفاوت است.
نشریه اکیپ گزارشی ویژه در این زمینه منتشر کرد و مدعی شد که 
این دوستی را باید پایان یافته تلقی کرد. تا به اینجای فصل نه نیمار 
به امباپه پاس گل داده و نه برعکس و جالب تر اینکه روی گل های 

هیچ کدام نیز دیگری نقش غیرمستقیم هم نداشته است!
این فاصله بین امباپه و نیمار را می توان به اسپانیایی شدن پی اس 
جی هم مرتبط دانست. به خصوص پس از پیوستن لیونل مسی 
به پی اس جی که بر تعداد اسپانیایی زبان های تیم افزود و ارتباط 
صمیمانه نیمار و فوق ستاره آرژانتینی باعث شده تا امباپه تنها و 

تنها تر شود. 
جالب اینکه ستاره فرانسوی  خودتقریباً به اسپانیایی مسلط است و 
طبق ادعای اکیپ، برای خیلی از بازیکنان پی اس جی عجیب است 
که امباپه هنوز نتوانسته خود را با کلونی اسپانیایی ها در رختکن 
وفق دهد. به نظر او از شرایط ایجاد شده در رختکن ناراضی است و 
این را می توان از مصاحبه های سال گذشته اش متوجه شد، زمانی 
که امباپه تأکید داشت می خواهد نقش مهم تری در تیم ایفا کند و 

رهبر تیم باشد. 
اصلی ترین دلیلی که امباپه قصد داشت همین تابستان به رئال برود 

و رهبر پروژه ای جدید در باشگاه مادریدی شود.
امباپه هدفی جز باالتر بردن آمار گلزنی هایش ندارد ولی برای نیمار، 
نه پیدا کردن امباپه در محوطه جریمه که مشارکت تیمی اهمیت 
بیشتری دارد. هرچند مشخص نیست که نیمار در مورد لیونل مسی 
نیز همین تفکر را داشته باشد و بسیاری معتقدند با حضور مسی، 

بیشتر پاس ها به وی خواهد رسید. 

پایان دوستی با نیمار

»امباپه« تنهاتر از همیشه 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

ــد مــحــمــد  ــ ــی ــر ســ ــظــ ــ ــر ن ــ ــاب ــ ــن ــ ب
تیم  ناظم الشریعه، سرمربی 
مــلــی فــوتــســال ایـــــران آخــریــن 
مسابقه دوستانه قبل از جام 
جهانی 2021 مقابل باروس انجام شد؛ تیمی 
کــه در جــام جهانی حضور نــداشــت و بــدون 
استرس و با نمایش فیزیکی مقابل ایران حاضر 
شد که نتیجه این دیــدار تدارکاتی نه چندان 
مناسب، مصدومیت حسین طیبی بــود. 

اتفاق عجیب تر در تیم ملی زمانی بود که 
کادر پزشکی و فنی متوجه مصدومیت 
طیبی در جریان بازی با باروس نشدند 
ــاروان تیم فوتسال ایـــران به  و وقتی کـ

تهران بازگشت، این بازیکن به خاطر 
درد از ناحیه قفسه سینه 

به پزشک مراجعه کــرده و 
عــکــس بــرداری انــجــام داد 
که مشخص شد دنده او 

شکسته است.
شـــکـــســـتـــگـــی دنـــــده 

ــن طــیــبــی  ــ ــی ــســ حــ
ــخــــص کــــرد  مــــشــ
او قــطــعــاً در سه 

مسابقه مرحله 
گــروهــی جام 
جـــــهـــــانـــــی 
ــل  ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ م

صربستان، آمریکا و آرژانتین و دیدار مرحله 
یک هشتم نهایی حاضر نخواهد بـــود، اما 
کــادر پزشکی تیم ملی فوتسال تخمین زده 
بود او پس از سه یا چهار هفته می تواند برای 
ایــران به میدان بــرود. دوشنبه شب تیم ملی 
فوتسال ایران برابر قزاقستان به میدان رفت 
ــورد؛ تیمی کــه حسین طیبی  و شکست خـ
به خاطر چهار سال کار کردن با سرمربی و بیش 
از 6 بازیکن تأثیرگذارش ازجمله هیگوئیتا و 
داگاس، شناخت کاملی نسبت به آن ها 
داشت و حضورش در زمین می توانست 
کمک حال ایران باشد و موقعیت هایی 
که بدست آمــد و تبدیل به گل نشد، 
به خاطر شم گلزنی او تا این انــدازه از 
دست نــرود. افزایش سهمیه 
ــکــنــان  ــازی ــاده از ب ــفـ ــتـ اسـ
توسط فیفا کــه از 1۴ به 
16 بازیکن رسیده بود، 
موجب شد تا نام این 
ملی پوش در لیست 
تیم ملی قرار بگیرد. 
با این حال به نظر می رسید اگر 
کادرپزشکی تخمین دقیق تری 
می زدند می شد به جای بازیکن 
مصدوم دکــوری، بازیکنی جوان 
و با انگیزه را به جام جهانی برد و 

یک سهمیه را نسوزاند.

اعــضــای تیم ملی کشتی آزاد 
پیش از حضور در رقابت های 
جهانی نـــروژ بــا علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی دیدار 
کردند.علیرضا دبیر در این دیدار که با حضور 
کشتی گیران و کادر فنی برگزار شد، خطاب 
به کشتی گیران گفت: از شما می خواهم که 
به تهمت ها و سیاه نمایی هایی که در فضای 

مجازی است توجه نکنید و بدانید که قطار 
در حرکت را سنگ می زنند.

ــرد: شــمــا نــمــایــنــده  ــ وی تــصــریــح کـ
جمهوری اسامی در دنیا هستید و 

باید آبروی کشور را حفظ کنید، تا روزی 
که من هستم از جان برای شما مایه 

می گذارم و تمامی امکانات را 
برایتان مهیا کــرده و از شما 
حمایت می کنم، اما مسائل 
اخاقی برایم بسیار مهم 
است.دبیر ادامه داد: در 
سفرها خودمحور عمل 
نکنید و همه جا با هم 
ــاشــیــد، ایــنــکــه همه  ب
بدانند شما در عمل 
یــک تــیــم و پشتیبان 
یــکــدیــگــر هــســتــیــد، 
خــیــلــی کــمــک کننده 
است.رئیس فدراسیون 

کشتی خطاب به کشتی گیران گفت: حضور 
در رقــابــت هــای جهانی نـــروژ شاید آخرین 
فرصت شما باشد، معلوم نیست که فرصت 
حضور در رقابت های جهانی دیگر به دالیل 
مختلف از جمله ضرب خوردگی یا باخت را 
داشته باشید، پس فرصت را مغتنم بشمارید 
و از این فرصت به نحو احسن استفاده کنید.

دبیر خطاب به کشتی گیران جــوان گفت: 
چرخه انتخابی این فرصت را به شما داد که 
در عین جوانی بتوانید شایستگی های 
خــود را به اثبات برسانید و قــدر این 
موقعیت را که به عضویت تیم ملی 

رسیده اید، بدانید.
وی تـــصـــریـــح کــــــــرد: وظــیــفــه 
پیشتیبانی  فدراسیون 
و حمایت از شماست. 
بـــاوجـــود هــزیــنــه هــای 
بــســیــار زیـــــاد، سعی 
کــــردیــــم کــــه چــیــزی 
برایتان کم نگذاریم. 
ــادر فــنــی و مربیان  کـ
بسیار خــوبــی داریــد 
و مــن بــه شخصه به 
این کــادر فنی اعتقاد 
دارم و امیدوارم که شما 
نیز نهایت استفاده را از 

مربیان خود ببرید.

اشتباه محاسباتی در زمان بهبود مصدومیت طیبی

شاه ماهی در تنگ بلور 
علیرضا دبیر: 

به کادر فنی کشتی آزاد اعتقاد دارم
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فرانسوی ها سرخوردگی از لغو قرارداد با استرالیا را در یونان جبران می کنند. 
این دو کشور روز گذشته ضمن تأکید بر تقویت روابط راهبردی میان دو 
کشور، یک قرارداد نظامی امضا کردند. به گزارش یورونیوز، این قرارداد که 
موضوع آن سفارش خرید سه ناوچه فرانسوی از سوی آتن است بخشی 
از راهبرد مشترک دو کشور برای تقویت اتحاد و روابط فی مابین معرفی 
شده است. دولت فرانسه در نتیجه فسخ قرارداد استرالیا تحت انتقاد های 
داخلی قرار گرفته است. قرارداد بزرگ ۵۵ میلیارد یورویی خرید زیردریایی 
پیشتر به واسطه توافق امنیتی تازه میان استرالیا، بریتانیا و ایاالت متحده 
موسوم به »آکوس« لغو و واشنگتن برای تأمین زیردریایی هایی با سوخت 
اتمی، جایگزین فرانسه شد.امانوئل مکرون پس از امضای قـــرارداد با 
یونان، در جریان کنفرانس مشترک با میهمان خود ضمن تأکید بر درس 
گرفتن از ماجرای توافق آکوس و آنچه وی »انتخاب های راهبردی تازه ایاالت 
متحده« برای مقابله با چین توصیف کرد، یادآور شد اروپایی ها نباید بیش 
از این ساده لوح باشند بلکه باید با نشان دادن قدرت و توانایی دفاعی، برای 
خود احترام قائل شوند.وی ایاالت متحده را دوست بزرگ تاریخی و متحد 
ارزش های کشورش خواند اما تصریح کرد آمریکا از ۱۰ سال پیش به این سو 
بیش  از هر چیز به منافع خود اولویت می دهد و نگاه خود را به سوی چین و 

اقیانوس آرام معطوف کرده است.
مکرون پیشتر در جریان امضای قرارداد چندین میلیارد یورویی فروش سه 
زیردریاییِ »بالرا« با نخست وزیر یونان که قرار است در »لوریان« ساخته 
شود، این توافق را گواهی بر اعتماد به کشورش و نشانه کیفیت پیشنهاد 
ارائه شده قلمداد کرده بود.نخست وزیر یونان نیز پس از این مالقات تصریح 
کرد در قرارداد یاد شده گزینه ای برای سفارش یک ناوچه دیگر در صورت 
پاسخگویی سفارش ها به نیازهای نیرویی دریایی کشورش گنجانده شده 
است.هدف از تقویت برنامه تسلیحاتی یونان مقابله با تحریکات ترکیه در 
شرق مدیترانه است که فرانسه به عنوان یکی از معدود کشورهای اتحادیه 
اروپا در ماه های اخیر به طور علنی و آشکار به آن اعتراض کرده بود.رئیس 
جمهور فرانسه همچنین تأکید کرده تقویت مشارکت نظامی با یونان بیانگر 
»نخستین گام جسورانه به سوی خودمختاری راهبردی اروپا«است.آتن 
سال گذشته  میالدی خرید چهار ناوچه و بازسازی ناو گان خود را به مناقصه 
گذاشته بود. شرکت فرانسوی »ناوال گروپ« به همراه شرکت هایی از آلمان، 
هلند، ایتالیا و نیز شرکت آمریکایی مشهور الکهید مارتین در این مناقصه 
شرکت کرده بودند.یونان اوایل ماه جاری نیز از خرید 6 جنگنده فرانسوی 
رافال خبر داده بود. مقامات یونانی پیشتر نیز قراردادی به ارزش ۲.۵ میلیارد 

یورو برای خرید ۱۲ فروند رافال دست دوم و 6 رافالِ نو امضا کرده بودند.

خبر

بحران سوخت در انگلیس
دولت انگلیس از ارتش این کشور خواست برای 
مــداخــلــه درزمــیــنــه مــدیــریــت ســوخــت رســانــی در 
سراسر کشور به حال آماده باش در آید. انگلستان 
ــود ســـوخـــت در  ــران کــمــب ــحـ ــا بـ چـــنـــدی اســــت بـ
جایگاه های بنزین روبــه رو شده است. این بحران 
سبب شد شهروندان ملکه طی دو روز آخر هفته 
بــرای تأمین نیاز  روزهــای آینده خود به پمپ های  
بنزین  هجوم ببرند و اغلبِ آن ها را از سوخت خالی 
کنند.در حال حاضر حــدود ۹۰ درصــد پمپ های 
بنزین  در شهرهای بــزرگ انگلیس به کلی تخلیه 
شده و دولت مصمم است با کمک گرفتن از ارتش، 

زمینه سوخت رسانی به جایگاه ها را فراهم کند.
کمبود راننده کامیون در بریتانیا مشکلی اصلی 
نقل و انتقال سوخت در سراسر این کشور عنوان 
شده و این مسئله بر حمل و نقل بسیاری از کاالهای 
اساسی از جمله مواد غذایی تأثیر گذاشته و قیمت  

کاال و خدمات را نیز افزایش داده است.
وزارت انرژی بریتانیا دوشنبه شب با صدور بیانیه ای 
تأکید کرد تعداد کمی از رانندگان تانکرهای نظامی 
باید به حال آماده باش درآیند تا در صورت ضرورت 
بـــرای کمک بــه ســوخــت رســانــی و تثبیت عرضه 

سوخت در جایگاه ها وارد عمل شوند.

 طالبان به قانون اساسی 
دوره »ظاهرشاه« عمل می کند

سرپرست وزارت دادگستری دولت موقت طالبان 
از نافذ بودن قوانین دوره ظاهرشاه به جز مواردی که 
مغایر با شریعت اسالم است خبر داد. به گزارش 
ــدار با وانــگ یو،  فــارس عبدالحکیم شرعی در دی
سفیر چین در کابل این مطلب را عنوان کرد و گفت: 
به قوانین و اسناد بین المللی هم که با اصول اسالم 
در تضاد نباشد احترام می گذاریم. قانون اساسی 
مورد نظر طالبان در سال ۱۳۴۳ نافذ شد. در دوره 
انتقالی حامد کرزی نیز این قانون اساسی تا زمان 
تسوید و تصویب قانون اساسی جدید، موقتاً نافذ 

شده بود.

ــاه بین المللی  ــ دادگ
ــالم  ــا اعــ ــ کـــیـــفـــری ب
ــی  ــررســ ــ ــه ب ــکــ ــ ــن ــ ای
جنایات جنگی در 
افــغــانــســتــان از سر 
گـــرفـــتـــه مـــی شـــود، 
عنوان کرد جنایات آمریکا مورد تحقیق 
قــرار نخواهد گرفت. دادستان بخش 
رسیدگی بــه جنایات جنگی در این 
دیــوان تسلط طالبان بر افغانستان را 
دلیل این اقدام عنوان کرد. در دو دهه 
گذشته در نتیجه عملیات های نظامی 
آمریکا و متحدان خــارجــی اش بیش 
ــزار نفر در افغانستان کشته  از ۱۵۰هـ
شده اند و تنها ۵۰هزار نفر از این تعداد 
اعضای طالبان بوده اند. عالوه بر این، 
کریم خان )یکی از دادستان های این 
نهاد قضایی جهانی( شامگاه دوشنبه 
اعالم کرد به دنبال گرفتن حکم تأیید 
برای ازسرگیری تحقیقات حول جرایم 
جنگی در افغانستان توسط طالبان و 

دیگر گروه های شبه نظامی در این کشور 
است اما این تحقیقات شامل جنایات 

آمریکایی ها نمی شود!
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، کریم خان 
می گوید قصد دارد به دلیل نبود امکانات 
و عــدم دسترسی کافی بــه اطــالعــات، 
رسیدگی به پرونده جنایات آمریکا را 
از اولویت خارج کند. این دادگــاه سال 
گذشته و پس از حدود ۱۵ سال سرانجام 
ــاره جــنــایــات جنگی  ــ ــ تحقیقات درب
نظامیان خارجی در افغانستان را به 
شکل کامل آغاز کرد اما به درخواست 
دولت وقت کابل و حمایت آمریکا، این 

تحقیقات متوقف شد.
آمریکا البته پیش از این، دادستان هایی 
را که بنا داشتند این توقف را لغو کنند، 
ــاه  ــ ــدام دادگ ــ ــت. اقـ ــرده اســ ــ تــحــریــم ک
بین المللی کیفری با استقبال واشنگتن 
هم روبــه رو شد و جولینا پورتر )معاون 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا( رسماً 
ــرده و گفت:  از ایــن اقـــدام حمایت کـ

واشنگتن از این اولویت بندی دادگــاه 
استقبال می کند تــا طالبان در برابر 
اتهامات پاسخگو باشند. پورتر در یک 
نشست همچنین تأکید کرد این دادگاه 
صالحیت بررسی رویدادهای مرتبط با 
نظامیان و شهروندان آمریکایی را ندارد.
فقط در یک قلم از عملیات های آمریکا 
در افغانستان، ساعاتی پیش از فرار 
کامل، پهپادهای ایــن کشور به یک 
خانواده کابلی حمله کرده و ۱۰ نفر از 
اعضای آن شامل 6 کودک را کشتند. 
آمریکا این اقدام را انتقامی از داعش 
توصیف اما چند هفته بعد اعالم کرد 
اشتباه کرده است. با گذشت ۲۰ سال 
از آغــاز حمله آمریکا به افغانستان 
ــی از کـــهـــنـــه ســـربـــازان  ــرخـ ــی بـ ــاهـ گـ
آمریکایی گوشه ای از جنایات خود یا 
همکارانشان را برمال می سازند اما حاال 
آخرین امید شهروندان افغانستانی 
برای مجرم شناخته شدن آمریکا در 

کشورشان بر باد می رود.

دادگاه بین المللی کیفری، بررسی جنایات آمریکا در افغانستان را لغو کرد

دیوانکروکوربینالمللی!
گزارش

پس از لغو قرارداد با استرالیا، فرانسه یک قرارداد نظامی با یونان امضا کرد

جبران سرخوردگی

ف
/1
40
60
92

ش��هرداری ش��اهرود در نظر دارد نس��بت به عملی��ات اصالح و 
نگهداری تاسیس��ات برقی در سطح ش��هر اقدام نماید ، لذا متقاضیان می 
توانند جهت كسب اطالعات بیش��تر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام 
تعطیل در وقت اداری با مراجعه به حوزه عمران ش��هرداری - واحد برق و 
ی��ا با تلف��ن ٣٢٣٣٣٩٦٠ - ٣٢٣٧٤٠٠١ - ٠٢٣ تماس حاصل نمایند. ضمنًا 
متن آگهی در سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir جهت مشاهده 

متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد.
مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه تا پای��ان وق��ت اداری روز ش��نبه مورخ 

١٤٠٠,٠٧,٢٤ می باشد.
جواد وفایی-  سرپرست شهرداری شاهرود

آگهی مناقصه عمومی
ش��هرداری س��لطان آباد درنظرداردبه استناد 
مصوبه شماره هشتم مورخه١4٠٠/6/٢١شورای 
اس��المی شهر س��لطان آباد نس��بت به فروش 
5ساعت آب زراعی در چاه عمیق معروف به چاه 
عمیق حاج عباس)8اینچ(ازطریق مزایده عمومی 
اق��دام نماید.لذا كلیه متقاضی��ان می توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ انتش��ارآگهی به امور مالی شهرداری 
مراجعه نمایندو یا جهت كسب اطالعات بیشتر 
به شماره تلفن:45٠٢46٠6و45٠٢46٣٠-٠5١

تماس حاصل نمایند . 
اسماعیل خاتمی فر 

سرپرست شهرداری سلطان آباد

آگهی مزایده عمومی 
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقصه عمومی اجرای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت 

اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.   

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/07/07                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 تاریخ  1400/07/12

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر  . )برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   

4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک ردیف
دولت

محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد  )ریال(  براساس فهارس 

بها سال 1400 با شرایط  مندرج
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 

تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی ساعت 9  

صبح مورخ
مدرسه 6کالسه روستای سید آباد خوشاب )باارزیابی( 1

احداث ساختمان و سرویس خوشاب2000004۵4200003۵
622.844.910.8۵01.1۵0.000.0001400/07/241400/07/26سرجمععمرانیبهداشتی

مدرسه 6کالسه روستای احمد آباد منطقه مه والت )با 2
احداث ساختمان و سرویس مه والتارزیابی(  2000004۵42000036

622.121.006.2321.1۵0.000.0001400/07/241400/07/26سرجمععمرانیبهداشتی

مدرسه 3 کالسه روستای میر آباد باال نیشابور 3
69.082.۵23.10۵470.000.0001400/07/241400/07/26سرجمععمرانیاحداث ساختماننیشابور2000004۵42000037

تکمیل پیش دبستانی 3 کالسه شهرک نفت سرخس 4
تکمیل ساختمان ، محوطه سازیسرخس2000004۵42000038

514.2۵0.034.448720.000.0001400/07/241400/07/26سرجمععمرانی بتنی،دیوار و در محوطه

دبیرستان 12 کالسه کمیساریا مشهد )باارزیابی( ۵
872.086.4۵7.9633.610.000.0001400/07/241400/07/26سرجمععمرانیاحداث ساختمانمشهد2000004۵42000039

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد 
 از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه 

اسالمی  (بر اساس  قانون برگزاری  مناقصات پروژه مشروحه ذیل را  از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای 

ذیصالح واگذار نماید.

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و  اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی  - شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی 14
06
04
3

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
                   همراه با  ارزیابی کیفی  فشرده )نوبت دوم (

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

613/600/000/000 ماهاجرای مخزن 300 متر مکعبی روستای خسرویه  و سایت مربوطه شهرستان فاروج1

دانشگاه یزد در نظر دارد
به استناد مجوز شماره ٩٩٠٠٣6 كمیسیون ماده ٢ اداره كل امور اقتصادی و دارائی 

استان یزد اقدام به فروش یک  دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه  به شرح ذیل نماید:

مبلغ شرکت در مزایده)ریال (قیمت پایه)ریال (مدل – رنگپالک انتظامینوع خودرو

450.000.00022.500.000سفید-1531385الف12/ایران 54وانت پیکان
 لذا ازكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شركت در مزایده دعوت می گردد با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )setadiran.ir( نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند. 
١-زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده  از تاریخ چهارشنبه مورخ ١4٠٠/٧/٧ لغایت چهارشنبه مورخ ١4٠٠/٧/١4 می باشد. .

٢-زمان تحویل پاكت الف )تضمین شركت در مزایده ( : از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ١4٠٠/٧/٢4لغایت ساعت ١4 روز سه شنبه مورخ ١4٠٠/٧/٢٧ دبیرخانه 
محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.

٣-تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت8:٣٠صبح روز چهارشنبه مورخ ١4٠٠/٧/٢8 با حضور اعضای كمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 
4-متقاضیان الزم اس��ت كلیه اس��ناد مربوط به مزایده را در سامانه س��تاد بارگذاری نمایند و منحصرًا پاكت الف )تضمین شركت در مزایده ( را  به آدرس یزد- 
چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند  و از ارسال سایر اسناد مزایده  )پاكتهای ب و ج ( به دانشگاه یزد 

خودداری نمایند .
5-میزان سپرده شركت  مزایده به شرح جدول فوق می باشد. 

6-تمامی اطالعات مربوط به موضوع مزایده و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه  مزایده  به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
٧-متقاضیان عالقه مند به شركت درمزایده  میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند . مركز پشتیبانی 

و راهبری سامانه ١456-٠٢١. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
8- درصورت اطالعات بیش��تر از موضوع مزایده با ش��ماره تلفن های ٣١٢٣4١١4-٠٣5 و ٣١٢٣٣٠٣٠-٠٣5 اداره امور حقوقی و اداره خدمات دانشگاه یزد تماس 

حاصل فرمایید .                                                                                                          دانشگاه یزد

آگهی تجدید مزایده عمومی
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مه����ر ش����رکت بهی����ن آب ماندگار 
اس����رار با کد ثبتی 3777 مفقود 
گردی����ده و از درجه اعتبار س����اقط 

می باشد. ف
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودرو وان���ت پیکان 
ش  ب���ه  ش���هربانی 87-137س23  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   118P0109993 موت���ور 
NAAA36AA4EG700199 به نام غالمرضا فضلی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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