
خراسان 4

 رئیس کمیسیون اقتصادی 
از ایده جدید مجلس خبر داد
پرداخت ارز 4200 تومانی

به مردم باکارت اعتباری

تحلیلی از سفر رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح به مسکو

پرونده های 
روی میز سرلشکر 

مهر27

 دستیابی ایران
به غنی سازی 
20درصدی 
اورانیوم 
در سال 1388

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

23

سه شنبه  ۲7 مهر ۱4۰۰     ۱۲ ربیع االول  ۱443       ۱9  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9649      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

یک روز کنار »گل های نرگس«رواق1
تولیت آستان قدس رضوی با حضور در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست »گل نرگس«، 

ضمن قدردانی از خدمات متولیان این مجموعه، با کودکان و نوجوانان بدسرپرست
 یا بی سرپرست این مؤسسه دیدار کرد و ساعتی شنونده دغدغه های آنان بود.

گزارشیازحضورتولیتآستانقدسرضویدرمرکزنگهداریکودکانبیسرپرست

از زیارت تک مقصدی 
تا زیارت موزه ای

امیر جلیلی نژاد 

      صفحه1

فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای 
 خرید انواع خازن فشار متوسط و فشار ضعیف  و سکوی خازن به صورت معین به 

شرح جدول ذیل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی )نوبت دوم(
ش��رکت توزیع نیروی ب��رق آذربایجانغربی در نظر دارد 
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای خرید انواع 
خازن فشار متوسط و فشار ضعیف و سکوی خازن به صورت معین و به شرح 
جدول ذیل ،توسط شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی)کارگزار 
خری��د( ب��رای 9 ش��رکت توزیع نیروی برق)ش��رکت های توزی��ع نیروی برق 
آذربایجانغرب��ی ، آذربایج��ان ش��رقی، تبریز، زنج��ان، اردبیل، کرمانش��اه، 
کردس��تان، ای��ام، هم��دان( و براب��ر مجوزه��ای ش��ماره 11/1794 م��ورخ  
98/04/03 و 98/313/2309 م��ورخ 99/07/23 ش��رکت توانی��ر و مصوبه 
هیئت مدیره ش��رکت های توزیع خریدار به کارگزار خرید و برابر مشخصات 
فنی پیوس��ت اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگ��زار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir :ت��دارکات الکترونیک��ی دولت ) س��تاد( ب��ه آدرس
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- نظر به حجم مناقصه و زمانبندی تحویل، شرکت هایی که دارای ظرفیت تولید 
متناسب و پروانه بهره برداری میباشند میتوانند در مناقصه شرکت نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  مورخ 1400/07/26
آخرین مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصات از س��ایت : س��اعت 19 روز 

پنج ش��نبه  مورخ 1400/08/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/08/18

زم��ان بازگش��ایی پاکت ه��ای ارزیابی کیفی : س��اعت 11)ی��ازده صبح ( روز 
چهارشنبه مورخ 1400/08/19  خواهد بود.

زمان بازگش��ایی پاکت های الف و ب: روز ش��نبه م��ورخ 1400/08/29  و به 
شرح جدول ذیل خواهد بود.

تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان، 
با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررس��ی مش��خصات فنی پیشنهاد دهندگان 
توس��ط کمیته فنی بازرگانی ، در جلس��ه گش��ایش پاکات ال��ف و ب به اطاع 

شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضی��ح : پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده ش��رکت در 
مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اس��اس ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه(  
تهیه و تس��لیم نماید و به پیش��نهاد های فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء م��دت مقرر در فراخوان واصل ش��ود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ف
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شماره 
موضوع  تجدید مناقصه و شماره فراخوانمناقصه

مبلغ کل تضمین 
شرکت در مناقصه

)به ریال(
زمان بازگشایی نوع اعتبار

پاکت های الف و ب

1400-175
خرید 288 دستگاه خازن 50 کیلووار به 

همراه 96 مجموعه سکوی خازن
 )شماره فراخوان 200000900۳000156 (

1.2۳0.000.000
منابع داخلی  
شرکت های 
توزیع خریدار

روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/19 ساعت 11

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 27313131-021      دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768

دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113
اطاعات تماس دفاترثبت نام س��ایر اس��تانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " 

موجود است.
ضمنا" فراخوان مناقصه در سایت های اطاع رسانی معامات صنعت برق ) شرکت توانیر ( وسایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :
Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir  ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 

توضیح : سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.
شناسه آگهی: 1208558

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقص��ه مرحل��ه دوم خریدتابلو کنترلی  
 Remote I/O بهمراه 4 دستگاه ایستگاه PLC

شرکت خمیرمایه رضوی

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد 
خرید تجهیزات ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی فشرده تامین کنندگان به اجرا در آورد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس���ناد مناقصه تا ارائه پیش���نهاد  مناقصه گران و بازگش���ایی پاکت ها از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1400/7/27 ساعت 14 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز 1400/07/27 تا ساعت 14 روز 1400/08/0۳
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز 1400/08/18   زمان بازگشایی پاکت ها: شروع از ساعت 9 روز 1400/08/19 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه: 
آدرس : زاهدان کوی قدس چمران

1-اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن: 054۳۳2۳0181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:1۳717171-021       دفتر ثبت نام : 889697۳7-021 و 021-889697۳7  .
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س���ایر اس���تان ها، در س���ایت س���امانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده /

 مناقصه گر"  موجود است .
1-خرید تجهیزات اداری و کالسی مورد نیاز مدارس استان س و ب )2000 صندلی تابوره پشتی دار(

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل برآورد)ریال(تعدادنام کاالردیف
200019/000/000/000950/000/000صندلی تابوره پشتی دار 1

2-خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب )200 دستگاه کپی چند کاره(
مبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل برآورد)ریال(تعدادنام کاالردیف

200۳8/000/000/0001/900/000/000  دستگاه کپی چند کاره 1

م الف 617   شناسه آگهی: 1209476

مناقصه عمومی- نوبت اول
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اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان
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شرح در صفحه8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

عملیات رنگ آمیزی
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شرح در صفحه8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

خرید قالب، لوازم و متعلقات قالب بندی 

شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی در نظر دارد
 پساب تصفیه خانه فاضاب شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند از متقاضیان 
ش��رکت در مزایده دعوت می گردد  از تاریخ انتش��ار آگهی تا چهارش��نبه 5 آبان ماه نسبت  به دریافت 
اس��ناد مزای��ده از طریق آدرس زی��ر اقدام نمایند.  الزم به توضیح می باش��د جزئیات کامل مزایده در 

اسناد موجود است. 
محل بازدید : - تصفیه خانه فاضاب

امور آب و فاضاب شهرستان گلبهار          شماره تلفن72 - 38323370  داخلی 13 ف
14
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آگهی تجدید مزایده عمومی ) نوبت اول(

شهرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تنادبند)ه(تبصره4بودجه مصوب سال1400نسبت 
ب��ه فروش یک قطعه زمین واقع درانتهای خیابان پیروزی)پش��ت هت��ل کاملیا(ازطریق مزایده عمومی 
وباجزئی��ات مندرج دراس��نادمزایده،با بهره گیری از س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت

)www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000093676000025 بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/07/27                     مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت:1400/08/08

آخرین مهلت شرکت در مزایده:1400/08/18      مبلغ شرکت در مزایده:5درصدقیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه مراحل فرآیندمزایده 
ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهادقیمت واطاع 

از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلی��ه اطاع��ات م��ورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در برد اعان عمومی س��امانه 

مزایده،قابل مشاهده، بررسی وانتخاب می باشد.
3.عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(به 

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطاعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درس��ایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل

جعفرصائمی نسب    سرپرست شهرداری سبزوار مزایده گر موجود است.

آگهی تجدیدمزایده )نوبت اول(
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 قدس فروش اموال مازاد را به عنوان 
یکی از راه های رفع کسری بودجه بررسی می کند

مولدسازی 
دارایی  دولت

قدس در میزگردی مجازی به 
بررسی آخرین تحوالت سیاسی 
همسایه غربی پرداخته است

چالش های 
پساانتخاباتی 
عراق

مشکل کجاست؛  
نداشتن بودجه 

یا ضعف مدیریتی؟

 اهمال 23 دستگاه 
در اجرای قانون 

هوای پاک

 فروش اموال مازاد در چارچوب قانون 
بودجه یکی از سیاست های دولت 
بـــرای رفــع کــســری بــودجــه محسوب 
می شود که رئیس جمهور نیز هفته 
گذشته در جلسه ستاد هماهنگی 
اقــتــصــادی دولـــت بــر آن تأکید کــرده 

و وزارت اقتصاد را متولی پیگیری و 
اجرای این موضوع دانست. در حالی 
ــتــی یکی از  ــازاد دول ــ ــوال م ــروش امــ فـ
ــع کــســری بــودجــه در نظر  ــای رف راه هــ
گرفته شده که آمارهای منتشره شده، 

میزان اموال دولتی...
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گفت وگو با 

دکتر امیرمحسن عرفان

تحقق 
 امت واحده

مقدمه تمدن 
نوین اسالمی

یادداشتی از بهمن دهستانی

 بایسته های
 فکری و فرهنگی 

هفته وحدت

علمای اهل سنت 
خراسان شمالی: 

بصیرت مهم ترین 
دستاورد هفته 

وحدت است

با سخنرانی آیت هللا عبادی و 
مولوی فاروقی برگزار شد

دیدار برادرانه 
 علمای 

خراسان جنوبی

پرونده آغاز هفته وحدت

2

2

1

2

رواقرواق

رواقرواق

خراسانخراسان

خراسانخراسان

شطرنج باز شطرنج باز 
داستان جنگداستان جنگ

گفت وگو با »حبیب احمدزاده« گفت وگو با »حبیب احمدزاده« 
نویسنده و کارگردان در سالروز تولد نویسنده و کارگردان در سالروز تولد 5757 سالگی  سالگی 

4

2

رئیس جمهور در دومین گفت وگوی زنده تلویزیونی:

بازار را به برجام 
گره نمی زنیم



انتصاب یکی از 
فضالی اهل سنت 
به عنوان مشاور 
رئیس جمهور
حجت االسالم و 
المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی با صدور حکمی 
ماموستا عبدالسالم 
کریمی از فضالی 
اهل سنت کشور را به 
عنوان »مشاور رئیس 
جمهور در امور اقوام 
و اقلیت های دینی 
و مذهبی« منصوب 
کرد. فرمانداری 
شهرستان دیواندره به 
مدت پنج سال و مدیر 
مرکز تخصصی علوم 
اسالمی امام شافعی 
سنندج از جمله سوابق 
اجرایی و مدیریتی وی 
است. کریمی جایگزین 
علی یونسی شد که در 
طول هشت سال دولت 
روحانی این سمت را 
عهده دار بود.

یادداشت 

انتصابات

مهدی خالدی     رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح کشورمان 
که هفته پیش به پاکستان رفته 
بود پس از بازگشت به تهران 
هــنــوز عــرقــش خشک نشده 
بــود که با هــدف انجام سفری 
چهار روزه، شامگاه یکشنبه وارد مسکو شد تا با 
مقامات روس دیدار کند. دیدار سرلشکر محمد 
باقری از روسیه، به دعوت سرگئی شایگو وزیر دفاع 
این کشور صورت می گیرد. اهمیت این سفر وقتی 
بیشتر می شود که بدانیم »لوید آستین« وزیر 
دفاع ایاالت متحده نیز روز گذشته به گرجستان 
سفر کــرده؛ موضوعی که می تواند با موش دوانی 
مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه، فضای 
ملتهب قفقاز جنوبی را بیش از پیش آشفته سازد. 
سرلشکر باقری در بــدو ورود به سرزمین تزارها 
توسعه همکاری های نظامی و انعقاد قراردادهای 
تسلیحاتی  با روسیه و بحث و تبادل نظر درباره 
پرونده های منطقه ای را به عنوان اهداف سفرش 
عنوان کرده است. اما این پرونده های مورد عالقه که 
در دیدار باالترین مقام نظامی کشورمان و همتایان 

روسش مورد توجه خواهند بود، کدام اند؟ 

پرونده افغانستان مورد توجه دو طرف ◾
رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در نشستی 
که روز گذشته با کارشناسان و مدیران نهادهای 
ایرانی در محل سفارت ایــران در مسکو برگزار 
شد با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای 
جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمــی از 
روسیه، گفت: این قراردادها پس از لغو تحریم 
ــران منعقد شــده و در ایــن سفر  تسلیحاتی  ای

درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد.
یک تحلیلگر سیاسی در گفت وگو با قــدس هم 
در ایـــن بـــاره توضیح مــی دهــد:مــا هــم اکــنــون هم 

همکاری های نظامی دوجانبه در حوزه های آموزش، 
مسابقات نظامی، تبادل تجربیات و همچنین 
همکاری های امنیتی در پــرونــده هــای مختلف 
ــم. بالطبع بــا توجه بــه موقعیت  منطقه ای داریـ
سرلشکر باقری به عنوان باالترین مقام نظامی 
کشورمان، گسترش همکاری های نظامی و امنیتی 

در سرفصل توجه قرار خواهد داشت. 
حسن بهشتی پور افزود: از سوی دیگر این اقدام پس 
از سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان 
به پاکستان انجام می شود؛ بنابراین پرونده های 
ــرار خواهد  منطقه ای هم مــورد رایــزنــی دو طــرف ق

گرفت. وی تصریح کرد: پس از خروج یک باره آمریکا 
از افغانستان، خأل قدرت محسوسی شکل گرفته که 
می تواند این جغرافیا را به مکانی امن برای فعالیت 
تروریست ها و به ویژه گروهک داعش تبدیل کند. 
بنابر این من فکر می کنم یکی از محورهای مهم این 
سفر، بحث آینده افغانستان و نوع همکاری هایی 
است که کشورهای همسایه در جهت ایجاد صلح و 

ثبات می توانند در این زمینه ایفا کنند. 

حضور ناتو، سناریوی خطرناک در قفقاز ◾
اصغر زارعــی هم معتقد است تبادل نظر دربــاره 

مسائل دفــاعــی - امنیتی و همچنین پیگیری 
خریدهای تسلیحاتی در این سفر دنبال خواهد 
شد. اما او هم می گوید مهم ترین پرونده ای که مد 
نظر طرفین است، بحث دربــاره مدیریت شرایط 
بحرانی افغانستان اســت. ایــن تحلیلگر ادامــه 
می دهد: حضور برخی از گروه های تروریست و 
اخباری از انتقال برخی از عناصر داعش از سوی 
آمریکا به ایــن منطقه که با حمله به دو مسجد 
شیعیان در دو هفته اخیر همراه شده، برای همه 
زنگ خطر را به صدا در آورده و رایزنی دوطــرف در 
این زمینه را ناگزیر ساخته است. وی به خبرنگار 
ما گفت: دیگر پرونده های امنیتی از جمله تحوالت 
قفقاز و تحرکات مشکوکی که رژیم صهیونیستی در 
این منطقه دارد نیز مورد توجه تهران است که در این 
زمینه مطالباتی از مسکو خواهد داشت. تحرکات 
ترکیه و رژیــم صهیونیستی سناریوی خطرناکی 
است که می تواند موجب بازشدن جای پای ناتو در 
این حوزه باشد و بی شک این اتفاق برای دو کشور 
غیرقابل تحمل خواهد بود. بنابراین یافتن راهی 
برای تثبیت شرایط در قفقاز هم مورد رایزنی خواهد 
بــود. زارعــی افـــزود: جمهوری اسالمی به روشنی 
ــرده با هرگونه تغییر ژئوپلتیک و مرزها  اعــالم ک
به شدت مخالف است؛ چرا که این موضوع موجب 
بی ثباتی های بعدی خواهد شد و در همکاری های 
شمال و جنوب اثرگذار است. قطعاً این موضوع 
ــار دیــگــر بــه مقامات  در سفر بــاقــری بــه روســیــه ب
کرملین گوشزد خواهد شــد. وی در پایان عنوان 
کرد: همچنین پرونده سوریه و تحرکات مشکوک 
و مداخالت نابه جایی که ترکیه در شمال سوریه 
داشته نیز روی میز خواهد بود. مقابله با زیاده طلبی 
و اقدامات تحریک آمیز آنکارا و همچنین مقابله با 
ته مانده های گروهک های تروریست در شام هم در 
دیدار باالترین مقامات نظامی ایران و روسیه دیده 

خواهد شد. 

تحلیلی از سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به مسکو

پرونده های روی میز سرلشکر 

خبرخبر
روزروز

درخواست امیرعبداللهیان از سازمان همکاری اسالمی ◾
وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در گفت وگویی تلفنی 
با »یوسف العثیمن« دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 
خواستار محکومیت اقدامات تروریستی اخیر داعش در 
قندوز و قندهار توسط این سازمان شد و از مساعدت های 
دبیرخانه برای تسهیل روند بازگشایی نمایندگی ایران در 
جده تشکر کرد. حسین امیرعبداللهیان جریان های تندرو 

را یکی از مهم ترین مشکالت منطقه بر شمرد. 

گرفتن اقامت ایران توسط ۲۰۰ نخبه خارجی ◾
معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به سیاست جذب 
نخبگان توانمند خارجی جهت استفاده از ظرفیت های 
فناورانه ایران اعالم کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر اقامت ویژه 
سه یا پنج ساله و دفترچه اقامت ویژه  که این مهاجران را از 
تمدید ساالنه  مدارک اقامتی معاف می کند، گرفته اند. با 
داشتن دفترچه اقامت ویژه، مهاجران می توانند به جز حق 

رأی از همه حقوق شهروندی در ایران برخوردار شوند.

تعیین هیئت منصفه جدید استان تهران  ◾
نماینده قــوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه 
مطبوعات اعــالم کـــرد:  ۲۱ عضو جدید هیئت منصفه 
دادگاه های مطبوعاتی و سیاسی از بین ۱۴ صنف تعیین 
شدند. علی اکبر کساییان، محمود خسروی وفا، حسن 
خجسته، محسن اسماعیلی، محمدحسن رحیمیان، 
ــان از جمله اعــضــای  ــی عــفــت شریعتی و امــیــر خــوراک

تعیین شده هستند. 

انتقال مجروحان انفجار قندهار به ایران ◾
خبرگزاری تسنیم با اشاره به انفجار جمعه قبل در قندهار 
افغانستان نوشت: »بنا به درخــواســت مسئوالن دولت 
اسالمی افغانستان، تعدادی از شیعیان والیت قندهار که 
در انفجار اخیر مسجد شیعیان دچار مجروحیت شدید 
شده اند و در این والیت امکان درمان آن ها وجود نداشت در 
حال انتقال به ایران هستند«. این اقدام با درخواست طالبان 
برای انفجار دو هفته قبل مسجد شیعیان قندوز هم رخ داد. 

آرش خلیل خانه      سخنگوی 
وزارت امورخارجه از اعزام هیئتی 
به ریاست علی باقری در چند روز 
ــرای پیگیری  آینده به بروکسل ب
ادامــه مــذاکــرات با انریکه مــورا معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: 
محور این مذاکرات بررسی چالش ها و موانعی 
است که موجب شد 6 دور مذاکرات وین به نتیجه 
نرسد. سعید خطیب زاده دربــاره تغییرات تیم 
مذاکره کننده هسته ای نیز با اشاره به اینکه پرونده 
گفت وگوها و مذاکرات هسته ای کماکان در وزارت 
امور خارجه پیگیری می شود، اظهار کرد: ترکیب 
جدید تیم مذاکره کننده بــه زودی اعالم خواهد 
شد. وی با بیان اینکه دو فرایند داخلی در دولت 
جدید تعریف شده است، خاطرنشان کرد:  ادامه 
مذاکرات آن گونه که رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه اعالم کردند یک تصمیم قطعی است و 
درباره جزئیات، نواقص و موانع آن نظراتی است 
که در حال جمع بندی هستیم و تصمیم گیری 

جدید به طرف مقابل اعالم خواهد شد.
وی با رد اینکه تهران پیش شرطی برای واشنگتن 
تعیین کــرده، گفت: ما هیچ وقت پیش شرطی 
برای آمریکا تعیین نکرده ایم؛ چون این کشور 
ــیــســت! خــطــیــب زاده  ــام ن ــرجـ دیـــگـــر عــضــو بـ
ــن نشست اعـــالم کرد  در بخش دیــگــری از ای
تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان نشست 
حضوری وزیـــران خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان  خواهد بود و گفت: دستور کار این 
نشست ادامــه گفت وگوهای دور اول خواهد 
بود و 6 کشور بررسی  و همفکری خواهند کرد که 
چگونه می توانند به تشکیل یک دولت فراگیر با 
حضور همه اقوام و گروه ها به صلح و امنیت در 
افغانستان کمک کنند. وی در واکنش اتهام زنی 
اخیر رئیس جمهور آذربایجان به ایران در مورد 
قاچاق مــواد مخدر هم به مقامات ایــن کشور 
توصیه کرد عنان کالم را در دست داشته باشند 
و مراقبت کنند که دست های بیگانه روابط دو 

کشور را مخدوش نسازند.

علیباقریبرایمذاکرهبا»مورا«بهبلژیکمیرود
قابگزارش خبری

دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال 
با امیرعبداللهیان در تهران

در  حاشيه

آمر سیف و 
عراقچی چه 
می شوند؟ 

عبدهللا گنجی فعال 
رسانه ای درباره 
عدم واکنش جریان 
اصالح طلب به حکم 
محکومیت ولی هللا 
سیف و احمد عراقچی 
در توییتر خود نوشت: 
» وقتی مهاجمان به 
حجاریان دستگیر 
شدند، گفتند اینا 
عمله اند؛ آمر چه 
شد؟ وقتی به سفارت 
عربستان حمله شد 
گفتند این ها
 آلت دست هستند؛ 
آمر چه شد؟ در حمله 
به کوی دانشگاه هم 
دنبال آمر می گشتند، 
هر جا دو تا جوان 
احساسی کاری غیر 
قابل دفاع می کردند 
دنبال آمر بودند، 
حاال  سیف و  عراقچی 
عامل اند، آمر چه 
شد؟!«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9130000702    کسانی که به شرکت های خصوصی 
می روند، از بیکاری به ستوه آمده اند و این 

شرکت ها هم آن ها را با حقوق کم و کاری سه برابر 
کارگران عادی بهره کشی می کنند. مثاًل در اداره آب 
کرمان، کارگر بیچاره باید با موتور شخصی کهنه 

خودش پمپ های مخازن را بررسی کند و کمتر از 
یک میلیون هم حقوق بگیرد. کسی هست به این 

اجحافات رسیدگی کند؟
9150000202     برای مفسدان اقتصادی فقط حکم 
اعدام باید اجرایی شود تا دیگران عبرت بگیرند. 

9150000797     حمایت یکطرفه که نمی شود. چطور 
می شود تولید کننده داخلی توقع دارد مردم 

حمایت کنند و جنس داخلی را بخرند. ولی وقتی 
واردات ممنوع شد و خودش را بی رقیب دید، 

شمشیر را از رو می بندد و قیمت ها را هر جور که 

دلش خواست باال می برد.
9150000335    ما الگوی مصرف برق را رعایت 

می کنیم. ولی دو واحد در خانه ویالیی یک کنتور 
داریم. درحق ما ظلم می شود. تقاضا دارم امثال ما 

را هم مد نظر داشته باشند.

شفافیتوآغازیکراهطوالنی
امید ادیب       یکشنبه شب مجلس 
ــورای اســالمــی شاهد یــک اتفاق  شـ
ویژه بود؛ وعده اخیر رئیس مجلس 
عملی شد و نخستین جلسه کمیسیون ویژه طرح 
»حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی« به 
صورت زنده از شبکه اجتماعی اینستاگرام پخش 
شد. شفافیت یکی از وعده های قاطبه نمایندگان 
مجلس یازدهم در ایــام انتخابات بود و در طول 
۱6ماهی که از مجلس گذشته همواره از سوی بدنه 
اجتماعی هوادار مجلس فعلی، مطالبه می شد. 
این طرح یک بار هم به صحن علنی رسید، اما به 
دلیل تنها سه رأی، فوریت آن رأی نیاورد. در حال 
حاضر این طرح در کمیسیون آیین نامه مجلس 
قرار دارد و به زودی در صحن علنی مطرح می شود. 
نمایندگان مجلس پیش از آنکه وارد ایــن طرح 

شوند، چند نکته را باید با خود مرور کنند: 
یک – شفافیت در حکمرانی اسالمی، یک اصل 
ماهوی است و احدی حق ندارد به چشم یک امر 
وارداتی از غرب، زینتی یا اهدایی مسئوالن به مردم 
به آن نگاه کند. ادله و اهمیت شفافیت در مبانی 
دینی، بیانات رهــبــران انقالب اسالمی و اسناد 
باالدستی به حدی است که از حوصله این مطلب 

خارج است. 
دو - از مجلس موسوم به وصف »انقالبی« انتظار 
مــی رفــت در ابــتــدای حرکت خــود و پیش از هر 
تصمیمی با اصالح آیین نامه خود، مسیر غلطی 
ــل گــذاری کـــرده بــودنــد را  کــه مجالس گذشته ری
اصالح کند تا نشان دهد با مجالس گذشته تفاوت 
بنیادین دارد. امــا اکنون که بیش از یک سال از 
شروع مجلس گذشته، ضــروری است این طرح 
سریع تر و پیش از درگــیــری مجلس بــا بودجه 
۱۴۰۱ نهایی شود. چنانچه به هر دلیلی این طرح 
به نیمه دوم مجلس یازدهم موکول شود، افکار 
عمومی نوعی تعیین تکلیف برای آیندگان را از آن 
برداشت می کنند و این به صالح مجلس و مصوبه 

آن نیست.
ــردم بــه دلیل  ــادی از اعــتــمــاد مـ ــ ســه – بخش زی
تصمیمات غلط و سوء مدیریت سال های اخیر در 
دستگاه های مختلف کشور، ضربه خورده است. 
همزمان تبلیغات سوء رسانه های فارسی زبان خارج 
از کشور نیز تصویری مبالغه آمیز از نبود شفافیت  
در فضای حکمرانی در ایران القا می کنند که این 
مسئله خود به سرمایه اجتماعی نظام آسیب زده 
است. مقابله با این تهاجم، تنها در گرو شفافیت 
حداکثری تصمیمات همه نهادهاست. طرحی 
که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی 
اســت، به اصــالح آیین نامه مجلس و شفافیت 
آرای نمایندگان مربوط می شود، امــا از آنجا که 
مجلس باید در همه امــور کشور، قانون گذاری 
کند، بهتر اســت همزمان یــا پــس از ایــن طــرح، 
فرایند تصمیم گیری در دیگر ارکان حاکمیتی را نیز 
اصالح و شفاف کند. اصل اطالع مردم از فرایند 
تصمیم گیری، موجب خنثی شــدن توطئه های 
روانـــی اســـت. فــرامــوش نکنیم رهبر انــقــالب در 
سال های اخیر بارها تأکید کرده اند جنگ اصلی 
امــروز یک جنگ رسانه ای است و در این جنگ 
شفافیت و صداقت با مــردم بــرگ برنده است. 
تجربه این مسئله به کرات در مقابل چشم ماست 
که نمونه آخر آن همین طرح حمایت از حقوق 
کــاربــران در فضای مجازی اســت. امید اســت با 
شفافیت آغاز شده در فرایند تصویب این طرح، 
بتوان افکار عمومی را برای اجرای آن اقناع کرد تا 

اجرای موفق این مصوبه تضمین شود.

  رئیس جمهور در حکمی، »حسن کاظمی قمی« 
را به عنوان نماینده ویــژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان منصوب کرد. وی پیشتر سفیر ایران 
در عراق و میز مسئول کنسولگری ایران در هرات 

بوده است.
  بــا تصویب هیئت امــنــای مؤسسه فرهنگی 
مطبوعاتی ایــران، کاوه اشتهاردی، محمدحسن 
روزی طلب، ایمان شمسایی، احسان صالحی و 
عباس هنرمند به عنوان اعضای هیئت مدیره 

جدید این مؤسسه انتخاب شدند.
  دکتر پیمان جبلی »حسین قــرایــی« را به 
سمت مدیرکل روابـــط عمومی صــدا و سیما 
ــن مــعــاون  ــرد. قــرایــی پــیــش از ایـ ــ مــنــصــوب ک
فرهنگی - دانشجویی دانشگاه صدا و سیما و 
رئیس روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای 

اوج بود.
  با ابالغ محسنی اژه ای، »اصغر جهانگیر« به 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 

قضائیه منصوب شد.

خبـر

سرلشــکر باقری با اشــاره به قراردادهای خرید جنگنده، جت آموزشــی و 
بالگردهای رزمی از روسیه، گفته این قراردادها پس از لغو تحریم تسلیحاتی  

ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد.
گزیدهگزیده
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رئــیــس جمهور شــب گذشته در بــرنــامــه زنــده 
تلویزیونی با تبریک آغاز هفته وحدت و با اشاره 
نخست  به  واکسیناسیون بیش از ۷۰ درصد دُز
کرونا گفت: یکی از  بحث های مطرح شــده در 
ستاد ملی مقابله با کرونا این بود که از حالت 
انــفــعــال در کــرونــا خـــارج شــویــم و حــالــت فعال 
پــیــدا کنیم کــه هــم در واکسیناسیون و هــم در 
دانشگاه های علوم پزشکی و بخش های مردمی 
بسیج و نــیــروهــای مسلح ایــن آمــادگــی وجــود 
 دارد و نباید در موج احتمالی به صورت منفعل 

وارد شویم.
ــا، دکــتــر سید ابــراهــیــم رئیسی  ــرن بــه گـــزارش ای
تصریح کــرد: باید فعاالنه پیش بینی ها و بعد 
از آن پیشگیری های الزم را داشته باشیم و اگر 
شاهد موج ششم بودیم برخورد مناسب شود تا 

به فراگیری منجر نشود.

روزانه قیمت ها را رصد می کنم ◾
رئیس جمهوری در ادامه گفت: دومین مسئله 
معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی در جامعه 
است و این دغدغه روزانــه و دغدغه هر ساعت 

بنده است.
دکتر رئیسی با اشاره به آثار تورمی تصمیمات 
ــاره مسئله  ــ قبلی روی ســفــره مـــردم دربـ
استقراض از بانک مرکزی، اظهار کرد: 

باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض 
تــورم زاســـت. شهریور مــاه دولــت شــروع شــد و 
دوستان پیگیری و تالش کردند تا بدون استقراض 
از بانک مرکزی پرداخت ها را داشته باشیم که 
این کار انجام شد. در مهر هم این کار بدون قرض 
از بانک مرکزی انجام و حقوق و دستمزدها و 

هزینه های دولت پرداخت می شود.  
ــدام دوم  اقتصادی دولــت را مسئله  رئیسی اق
تدوین بودجه ۱۴۰۱ عنوان و تأکید کرد: بودجه 
۱۴۰۱ را بــایــد بـــدون کــســری و واقــعــی ببندیم و 
تأکیدات سه سال قبل رهبر معظم انقالب یعنی 
اصالح ساختار بودجه را در این دوره از بودجه 

لحاظ می کنیم.
ــاســخ بــه ایــن  رئــیــس جــمــهــوری در ادامــــه در پ
پرسش که آیــا در دولــت برنامه ای بــرای لغو ارز 
۴هزارو۲۰۰تومانی وجود دارد یا نه، گفت: شاهد 
بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دالل رفت. 
باید این موضوع طــوری اصــالح شود که پول در 
جیب مردم  برود و در سفره مردم ظاهر شود.  این 
کار ضرورت دارد اما با غافل گیری انجام نخواهیم 
داد و مــردم را نسبت به آن بی اطــالع نخواهیم 

گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد.

نسبت به مذاکرات نتیجه محور جدی هستیم ◾
رئیس جمهوری درباره مذاکرات هسته ای گفت: 

مذاکرات را دنبال می کنیم اما سفره و بازار را به 
برجام گره نمی زنیم. وی تصریح کرد: نسبت به 
مذاکرات نتیجه محور جدی هستیم و باید در 
طرف مقابل نشانی برای جدیت در لغو تحریم ها 
وجــود داشته باشد و ایــن تحریم های ظالمانه 

رفع شود.
ــم در  رئیسی خاطرنشان کــرد: بــا عضویت دائ
پیمان شانگهای ارتباطاتی با زیربنای اقتصادی 
منطقه برقرار کردیم. وزارت امور خارجه مسئول 
رسمی آن است چون اسنادی وجود دارد که باید 

به امضا برسد و زمان بر است. 
وی تأکید کرد: بخش های مختلف اقتصادی باید 
بــرای روابــط با اعضای شانگهای فعال شوند و 
به ویژه  صادرات ما می تواند دو برابر شود. در حال 
حاضر نقش ما در تجارت منطقه ای مناسب 

نیست و باید شرایط را تغییر دهیم.
رئیسی ادامه داد: ارتباط با کشورهای همسایه و   
منطقه اولویت ماست. نشست هایی که تاکنون 
بـــوده بیشترین نشست را بعد از مسئولیت 
باهیئت های اعزامی به ایران داشتم. امروز اراده 
جــدی کــشــورهــای منطقه بــرای ارتــبــاط بــا ایــران 
به ویــژه اقتصادی و تجاری وجــود دارد و ما باید 
فعالیت مضاعف داشته باشیم. با این حال باید 
به فعاالن اقتصادی بگویم که ایــن فعالیت ها 

هرگز کافی نیست.

خبر خبر 

رئیس جمهور در دومین 
گفت و گوی زنده تلویزیونی:

بازار را 
به برجام 

گره نمی زنیم

س
فار

 - 
لی

کی
د و

می
 ح



پرداخت ارز 
 4200 تومانی 

 به مردم با 
کارت اعتباری

پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به ترجیح 

مجلس بر »تخصیص 
مابه التفاوت ارز 

4200تومانی و آزاد به 
 صورت کارت اعتباری 

به مصرف کننده« 
درباره امتیازات این 

روش گفت: در این 
روش، راه قاچاق 
معکوس اقالمی 

که در کشور قیمت 
پایین تری دارند، بسته 

می شود. در نتیجه 
ارز4200تومانی حذف 
نمی شود، بلکه موضوع 
بحث این است که ثمره 

آن به مصرف کننده 
تخصیص یابد.

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

وزیر راه و شهرسازی از تأمین زمین در ۸۰۰ شهر در قالب 
طرح ساخت 4میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: 
حــدود 4۰۰ میلیون تومان وام را بــرای ساخت مسکن 
در مراکز استان ها در نظر گرفته ایم که این مبلغ برای 

روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.
رستم قاسمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اکنون 

برای آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در بسیاری 
از شهرها، زمین آماده شده است، گفت: ۲۰ درصد از 
تسهیالت بانکی تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به 
این پروژه اختصاص پیدا می کند و این قانون به بانک 
مرکزی ابالغ شده است و متناسب با تورم افزایش پیدا 
می کند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان با شروع 

ساخت مجتمع مسکونی ساخت خدمات هم شروع 
می شود و به عنوان کمک دولت، ساخت خدمات رایگان 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: با انبوه سازان کشور در هفته های آینده 
وارد مــذاکــره می شویم و بــا تعاونی های خوشنام نیز 

گفت وگو می کنیم.

تأمین زمین مورد نیاز 
 برای ساخت مسکن
در ۸00 شهر

 قیمت 
کنسول بازی 

   سونی
Drive5

2۹,۵۳0,000 تـومـان

   سونی
Pro4

1۳,2۳0,000 تومان

   مایکروسافت
XBOXSERIESS

۹,4۵۸,۵00 تـومـان

   آالباکس
GC64

2,۵۹۹,000 تـومـان

   مایکروسافت
XboxOneSALLDIGITAL

۹,021,000 تـومـان
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مینا افــرازه   فـــروش امــوال 
مازاد در چارچوب قانون بودجه 
یکی از سیاست های دولت برای 
رفــع کسری بــودجــه محسوب 
می شود که رئیس جمهور نیز 
هفته گذشته در جلسه ستاد 
هماهنگی اقــتــصــادی دولـــت بــر آن تأکید کــرده 
و وزارت اقتصاد را متولی پیگیری و اجــرای این 

موضوع دانست.
در حالی فروش اموال مازاد دولتی یکی از راه های 
رفع کسری بودجه در نظر گرفته شده که آمارهای 
ــتــی را حــدود  ــوال دول ــ ــده، مــیــزان ام منتشره شـ
7میلیون میلیارد تومان برآورد کرده است. از سوی 
دیگر؛ فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد نیز در 
همین باره تصریح کرده بود »اگر تنها ۲۰ درصد از 
دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد 
ــروز بیش از  قــرار گیرد موجب رونــق مــی شــود، ام
۲ هــزار و ۸۰۰ هــزار میلیارد تومان شرکت دولتی 
ارزیابی و بــه روز شده در کشور داریــم که قابلیت 
واگـــذاری دارنـــد، از بازدید دارایــی هــای دولتی در 
شهر های مختلف واقعاً سر آدم سوت می کشد، 
دارایی های زیادی وجود دارند که راکد مانده اند، 
وقتی به فالن دستگاه اجرایی می گوییم چرا این 
ــی هــا راکــد مــانــده انــد، می گویند بــعــداً طرح  دارای
توسعه اجرا می کنیم؛ مثالً در مشهد زمین قابل 
توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می خواهیم 
بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی 
به مــال و امــوال و دارایــی مربوط به یک دستگاه 

نیست، همه گرفتار شده ایم«.

تحققتنها۳5۹میلیاردتومانازاموال45هزار◾
میلیاردتومانیدولت

ــارات در حــالــی اســــت کـــه عملکرد  ــهــ ــــن اظــ ای

خزانه داری کل کشور بیانگر این است که تنها 
۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و 
غیرمنقول وصول شده است. این عدد در حالی 
است که قرار بود طبق قانون بودجه، میزان درآمد 
دولــت از طریق فــروش امـــوال بیش از 4۵ هــزار 

میلیارد تومان باشد.
ــت بــر فــروش امـــوال دولــتــی به  اکــنــون تمرکز دول
عنوان یکی از راه های تأمین اعتبارات پروژه های 

عمرانی و رفــع کسری بــودجــه مطرح اســت اما 
برخی چالش ها بر سر راه اجــرای ایــن موضوع 
ــــی هــــای دولــتــی  ــدســازی دارای ــول وجــــود دارد. م
ســیــاســت اعــالمــی دولـــت اســـت و بــســیــاری از 
نهادهای دولتی با ایــن اقــدام می توانند از یک 
سو کسری منابع موجود را رفع کــرده و از سوی 
دیگر نیز در رفع کسری بودجه کل کشور و تأمین 
نیازهای دولت کارساز باشند. با این حال بسیاری 

از فعاالن اقتصادی و صاحبنظران معتقدند عدم 
همکاری دستگاه های دولتی مسئله ای است که 

در مسیر اجرای این موضوع وجود دارد. 

ــازادازفشارمــوجــودبــربانک◾ فــروشامـــوالمـ
مرکزیمیکاهد

ــاره جعفر قـــادری، عضو کمیسیون  در همین ب
برنامه و بــودجــه مجلس در گفت وگو بــا قدس 
ــوال دولــتــی بــه عــنــوان یکی از  ــاره فـــروش امـ ــ درب
راه های رفع کسری بودجه و الزام های اجرای آن، 
اظهار کرد: دولت باید از هر امکانی که در اختیار 
دارد برای رفع کسری بودجه بهره ببرد که فروش 
اموال و دارایی ها یکی از همین ظرفیت هاست. 
متأسفانه عملکرد دولت در چند سال گذشته 
عملکرد قابل قبولی نبوده و دولــت کنونی باید 
تــالش کند تدابیر و اقــدام هــای الزم را بــرای رفع 
کسری بودجه به کار گیرد و از چاپ بی رویه اوراق 

جلوگیری کند. 
جعفر قــادری افــزود: دولت با این اقــدام می تواند 
تا حدودی فشار موجود روی خزانه و اسناد بانک 
مرکزی را کاهش داده و کمتر از روش هــای تورم زا 
در اقتصاد استفاده کند، زیرا چاپ پول و انتشار 
 اوراق بیش از اینکه کمکی کند بــه شــدت تــورم 

دامن می زند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامــه 
داد: یکی از جهت گیری های بــودجــه، موضوع 
مولدسازی دارایی های دولت است که در همین 
زمینه، بحث استفاده صحیح دارایی ها نیز مطرح 
است. بدین ترتیب دولت باید برای فروش اموال 
و دارایــی خود، ساختار نظام مند و برنامه مدونی 
ــرا مسئله اینجاست کــه عموم  ایــجــاد کــنــد، زیـ
دستگاه های دولتی نیز تمایلی به فروش اموال و 
دارایی های خود ندارند. به همین دلیل بایستی 

تدابیری اندیشید که دستگاه ها نیز برای اجرای 
این اقدام همکاری کنند، گرچه بدون شک همین 
نهادها نیز از محل فروش اموال نفع خواهند برد 
و همین عامل می تواند موجب همکاری بیشتر 

آنان شود.

ضرورتتکمیلپروژههایعمرانیازطریق◾
تهاتراموالودارایی

ــت تــالش می کند از  ــرد: گرچه دول وی تصریح ک
تمامی ظرفیت ها بهره ببرد امــا نکته آنجاست 
که میزان عایدی دولت از فروش اموال و دارایی ها 
چندان قابل توجه نیست و قطعاً عدد آن کسری 
بودجه موجود را پوشش نخواهد داد. بنابراین 
دولــت باید به فکر اصــالح ساختار بودجه سال 
آینده و یافتن راه هــای مؤثرتر بــرای درآمــدزایــی و 
رفــع کسری بودجه باشد. از ســوی دیگر دولت 
باید جهت گیری اقدام ها و توجه اصلی خود را بر 

کاهش هزینه ها متمرکز کند. 
قادری گفت: همچنین شناسایی بهتر اموال و 
دارایــی هــای دولتی نیازمند ساختاری است که 
باید سازمان خصوصی سازی در این باره اقدام 
کند تا در کنار فــروش سهام، فــروش امــوال نیز 
جایگاه خود را بیابد. عالوه بر این مجلس نیز در 
نظر گرفته است که برای اجرا و تکمیل پروژه های 
عمرانی، بخشی از کسب درآمد از طریق تهاتر 
ــی صــورت بگیرد کــه ایــن اقـــدام را  امـــوال و دارایـ
بخش دولتی باید انجام دهد و منابع را از طریق 
تهاتر به فــروش برساند. موضوعی که ما آن را 
در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری کرده و به 
تصویب رساندیم تا مجریان طرح های عمرانی 
بتوانند نفت خام دریافت کنند و شاید همین 
اقدام کمک کند تا بخشی از کسری منابع دولت 

تأمین شود.

 قدس فروش اموال مازاد را به عنوان 
یکی از راه های رفع کسری بودجه بررسی می کند

مولدسازی دارایی  دولت

 دولت با مولدسازی دارایی ها می تواند تا حدودی فشار موجود روی خزانه و اسناد 
بانک مرکزی را کاهش داده و کمتر از روش های تورم زا در اقتصاد استفاده کند. گزيدهگزيده
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آگهی دعوت به ارزيابی کيفی فراخوان عمومی 
مناقصه شماره  17-37-1400)نوبت اول (

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
  بناب�ر آیی�ن نام�ه اجرای�ی بند ج م�اده 12 قانون برگ�زاری مناقصات نس�بت به 
ارزیاب�ی کیف�ی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح 

زیر اقدام نماید .
مناقصه گران  می بایست  در  سامانه فوق  )ستاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.

الزم به ذکراس�ت کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقص�ه ازفراخوان تا انتخ�اب برنده 
ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.

1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .
2- ش�رح مختصر موضوع مناقصه :  تهیه و تجهیز تأسیس�ات س�اختمانهای س�ایت 

ایستگاه مشهد .
تذک�ر مهم : با عنایت به بخش�نامه 600/49564/ص-98/05/07 معاونت محترم 
توس�عه مدیریت و منابع  قیمت ها  می بایس�ت متناسب با کاالی ساخت داخل با 

لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30  روز  پنجشنبه   مورخ 1400/08/06 .
4- ش�ایان ذکراست دریافت اس�ناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت  ) س�تاد( صورت پذیرد و ش�رکت 
کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باشند که قبال در 

سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رس�انی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 13:30  روز پنجشنبه   مورخ 1400/08/20 - درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند .

7- مبلغ کل برآورد : 78.002.000.000  ریال  .
8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  سه  ماه می باشد .

9- مبل�غ تضمین  ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغ  3.900.100.000  ) س�ه  
میلی�ارد و نهص�د  میلیون و یکصد ه�زار (  ریال  مطابق با تضامی�ن معتبر مندرج 
در آیی�ن نام�ه تضمی�ن معام�الت دولت�ی موضوع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 
ب�ا  آن  اصالحی�ه  و  وزی�ران  محت�رم  هیئ�ت   94/09/22 م�ورخ  ه��   50659
ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22 ، در ص�ورت واری�ز  نق�د  
 " واری�ز  شناس�ه  ب�ا    IR   290100004001064006372624 حس�اب   ش�ماره  
984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد 

تذکر: به درخواس�ت مناقصه گذار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 
است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 

10- رش�ته و رتبه : داش�تن  گواهی معتبر س�اخت چیلر از وزارت صمت 
) صنعت ، معدن و تجارت (  یا داش�تن گواهی معتبر نمایندگی از ش�رکت سازنده 
چیل�ر الزامی میباش�د. و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   تا س�اعت 13:30  روز پنجش�نبه   
م�ورخ 1400/08/20 بارگ�ذاری  نماین�د .  در غیر اینص�ورت از فرآیند مناقصه  
حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از سوی شرکت کننده  در اینخصوص 

قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر 1 : ارائ�ه گواهینام�ه تایی�د صالحیت ایمن�ی از وزارت تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماع�ی به موج�ب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت 
محت�رم وزیران و  آیین نام�ه ایمنی امور پیمانکاری" مص�وب 89/03/05  وزیر 
تع�اون ،کار و رف�اه اجتماع�ی عل�ی الخص�وص م�اده 2 آن درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است. 
تذک�ر 2 : با توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه م�ورد نیاز دارای ظرفیت 

آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 3 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
پ�س از ارزیاب�ی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداق�ل امتیاز الزم را 

کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

بدینوسیله از اعضاء محترم شركت تعاونی مسکن اساتید 
علوم وفنون قزوین دعوت به عمل می آید تا درمجمع عمومی 
عادی نوبت اول ك��ه در روز جمعه مورخه1400/08/21 راس 
س��اعت 16 در محل س��الن اجتماعات دانش��گاه علوم وفنون 
قزوین واقع درشهر محمدیه تشکیل می گردد با دردست داشتن برگه سهام یا دفترچه عضویت حضوربهم رسانند ضمنا طبق ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عموم��ی مص��وب 1387/03/09 هریک ازاعضای تعاونی می توانند نماینده تام االختیار) ازمیان اعضاء تعاونی ویا خارج ازآنان( برای حضوردرمجمع واعمال رای تعیین 

نمایند. تعداد آرای وكالتی هرعضوحداكثر3رای وهر شخص غیر عضویک رای خواهد بود.
 ضمنا وكالتنامه های عادی می بایست با حضور وكیل وموكل یک روز بعد ازانتشار آگهی مذكورتا یک روزقبل ازتشکیل مجمع به غیرازایام تعطیل در محل دفترشركت 
تعاونی تنظیم وتوسط هیئت مدیره/بازرس یا بازرسان بررسی وتائید شود ومجوز ورود به مجمع صادرگردد درغیر اینصورت وكالتنامه رسمی در مجمع می بایست به 
تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.همچنین كسانی كه داوطلب تصدی سمت هیئت مدیره یا بازرسی تعاونی هستند حداكثرتا تاریخ 1400/08/05 

فرصت دارند با مراجعه به دفتر تعاونی نسبت به تکمیل فرم پذیرش كاندیداتوری وارائه مدارک اقدام نمایند.
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
تاريخ انتشار: 1400/07/27

دستور جلسه:
1.گزارش هیئت مدیره وبازرس

2.طرح وتصویب صورتهای مالی 99،98،97،96
3.انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال

4.انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی یا علی البدل برای مدت 1سال
5.تعیین خط ومشی وبرنامه تعاونی وطرح وتصویب بودجه سال 1400

6.طرح وتصوی��ب اخراج تعدادی از اعضاء كه موج��ودی خود را تکمیل 
نکرده اند.

7.طرح وتصویب دس��تورالعمل حقوق ومزایا وپ��اداش وحق حضوردر 
جلسات هیئت مدیره ازسال 86 تا كنون

8.اخذ تصمیم در خصوص اخذ وام وتس��هیالت از بانک ها وموسسات 
مالی واعتباری

9.قراردادمدیریت پیمان ومجری واعضاء وشركت ارساس
10.تصویب انتخاب سرمایه گذارومشاركت كننده پروژه وقرارداد آن

11.تصویب بدهی پیمانکارشركت طاق گستران غرب 
شركت تعاونی مسکن اساتید علوم وفنون قزوین 

شهرداری قوچان در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شماره 76/ش مورخ 1400/6/22 شورای اسالمی شهر 
قوچان،  نگهداری فضای سبز شهری بخش 2 خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت آیتمی به اشخاص حقوقی واجد شرایط كه دارای گواهینامه 
تایید صالحیت و رتبه بندی شركت های خدماتی و پشتیبانی، در فضای سبز از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی 
می باش��ند واگذار نماید، مناقصه ش��ماره 2000091163000005 كه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار می گردد. كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( با 
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
زمان انتشار در سایت:  ساعت 8 مورخ 1400/7/20

مهلت دریافت اسناد از سایت: ساعت 8 مورخ 1400/7/27 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/8/8
مهلت ارائه پیشنهاد در سایت: ساعت 8 مورخ 1400/8/9 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/8/18 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/8/18
زمان بازگشایی : ساعت 8 مورخ 1400/8/19

زمان اعالم برنده: ساعت 12 مورخ 1400/8/20
- قیمت پایه ساالنه مبلغ: 24.990.215.335    ریال

  مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 1.249.510.766 ریال 
- سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: آدرس خیابان ولیعصر )عج(، 
ساختمان مركزی شهرداری قوچان، دبیرخانه شهرداری  و تلفن 051-47217300

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس 41934-021                      دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین كننده/ مناقصه گر " موجود است.

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهری بخش 2 قوچان )به صورت آيتمی(نوبت دوم 
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شهرداری قوچان در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شماره 76/ش مورخ 1400/6/22 شورای اسالمی شهر 
قوچان،  نگهداری فضای سبز شهری بخش 1 خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت آیتمی به اشخاص حقوقی واجد شرایط كه دارای گواهینامه 
تایید صالحیت و رتبه بندی شركت های خدماتی و پشتیبانی، در فضای سبز از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی 
می باش��ند واگذار نماید، مناقصه ش��ماره 2000091163000006 كه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار می گردد. كلیه مراحل برگزاری 
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باید 
کاریکاتوریست ها 
را روی سرشان 
بگذارند   
جواد علیزاده، 
کارتونیست در 
خصوص وضعیت 
کارتونیست های ایرانی 
گفت: کاریکاتوریست  
در حقیقت جامعه اش را 
آسیب شناسی می کند 
و مسئوالن باید آن ها را 
روی سرشان بگذارند 
و از آنان قدردانی کنند؛ 
اما گاه برخوردها 
با این هنرمندان 
خیلی تند است و 
مسئوالن از خودشان 
تحمل ناپذیری 
نشان می دهند. از 
طرفی مشخص 
نیست این هنر، جزو 
هنرهای تجسمی 
محسوب می شود یا 
روزنامه نگاری.

نیمنگاه

بهتر است گفت وگو را  ◾
بــا ایــن پرسش شــروع کنیم که 
ــا مشغول چــه کــاری  ایـــن روزهــ

هستید؟ 
 فیلمی به نام »افسانه بناسان، 
غول چراغ جــادو« ساخته ایم 
که دنبال ارسال آن به جشنواره های مختلف برای 
دیده شدن، تست گرفتن و بازخورد هستیم البته 
با این اثر در بعضی جشنواره ها مثل جشنواره 
فجر بین الملل و جشنواره کــودک و نوجوان هم 

حاضر شدیم. 

داستان و موضوع فیلم درباره چیست؟ ◾
خودمان هم نمی دانیم! منتظر هستیم تا بقیه 
هم ببینند و به ما بگویند داستان فیلم دربــاره 
چیست! خود ما بیشتر به مسئله صلح و جنگ 

توجه داشتیم. 

ــات انـــتـــظـــار داشـــتـــنـــد پـــس از  ◾ ــ ــی ــ اهـــالـــی ادب
موفقیت های دو کتاب »شطرنج با ماشین قیامت« و 
»داستان های شهر جنگی« داستان های بعدی شما 
را هم بخوانند ولی شما پس از آن  دوکتاب، داستانی 

منتشر نکردید. چرا؟
تنبلی! بهترین جواب تنبلی است.

ــود زیر  ◾ مــزه موفقیت کــتــاب هــای قبل نرفته ب
زبانتان؟

من اصــاً اهل این حرف ها نیستم. دلم به حال 
و آینده خوش است! به گذشته خوش نیست. 
همین رونـــد را در کتاب و رفــاقــت و زنــدگــی هم 
پیش بــرده ام و معتقدم به قــول علی حاتمی در 
کمال الملک »هنرمند مزرعه بــال نیست که 
بکاری«. حاال من بیشترش را می گویم؛ می گویم 
خود آن هنرمند هم ممکن است مثل من هنرمند 
واقعی نباشد. البته همین االن 100 تا ایده از آن 
هشت سال جنگ دارم که تجربیات گرانبهایی بود 
و هنوز تبدیل به اثر خاصی نشده است. بعضی 
وقت ها همان ها را در پست های اینستاگرامی 
می نویسم و اگر کسی پست های من را ببیند به 
کلی سوژه و ایده می رسد. خیلی ها وقتی همین 
پست ها را می خوانند به من می گویند چرا این ها را 
تبدیل به فیلم نمی کنی؟ خود من بیشتر چیزهایی 
را دوست دارم که احساس کنم نیاز به گفتنشان 

داریم. نمی خواهم فقط حرف بزنم.

به نظرتان پست اینستاگرامی ماندگار می شود؟ ◾
مهم ایــن اســت که تو در لحظه حرفت را بزنی. 
شما اگــر کتاب هــم بنویسید ممکن اســت کل 
خواننده هایش به ۵ هزار نفر نرسند، تازه همان ها 
هم کتاب را به خوبی و کامل نمی خوانند، ولی یک 
پست اینستاگرام را 30 هزار نفر می خوانند. شما 
می توانی حرف همان کتاب را به صورت فشرده در 
یک پست اینستاگرامی منتشر کنی. به نظرم در 
هجوم این همه اطاعات و حرف های بی خود، این 
طور بهتر می شود حرف زد و با آدم ها ارتباط گرفت.

به فکر نوشتن رمان بعدی هستید؟ ◾
به خیلی چیزها بستگی دارد. یکی این است که 

پای من بشکند و توی خانه بمانم!

با وجــود ننوشتن کتاب،  سرتان خیلی شلوغ  ◾
است. چرا؟

سرم از لحاظ موها و ریش ها که خیلی شلوغ است 
ولی خودم هم برای خودم خیلی مسئله می تراشم، 
مثل مسائلی در جامعه که به من مربوط نیست 
و فکر می کنم بــایــد دخــالــت کــنــم. زمـــان جنگ 
می خواستم بعضی حرف ها را تبدیل به داستان 
کنم و شد کتاب های شطرنج و شهر جنگی. شاید 
هم یک روز کسی بیاید و خاطرات خودم را بگیرد و 

بنویسد. این هم شاید به درد بخورد.

کسی برای ثبت خاطراتتان به شما پیشنهاد  ◾
داده است؟

100 هزار بار! خودم حوصله ندارم! واقعیت همان 
تنبلی است که گفتم!

ــت. چــون  ◾ ــ ــن ســخــت اسـ ــرای مـ ــ ــن بـ ــ قـــبـــول ای
سال هاست که شاهد فعالیت های زیاد و متفاوت 
شما هستیم. چطور چنین آدمــی می گوید تنبل 

هستم؟
نوشتن تمرکز می خواهد. یعنی اگر این دوره را 

تجربه کرده باشی متوجه حرفم می شوی. مثاً 
دوســت من آقــای »شتی« که نویسنده است،  
با خــودش عهد کــرده بود که سه شنبه ها را برای 
نوشتن خالی کند، ولی اکنون حــدود یک سال 
است که نتوانسته چیزی بنویسد. تمرکز خیلی 
مهم است. طرف نویسنده خیلی خوبی است و 
آثار خوبی هم دارد، ولی در یک برهه برای نوشتن 

تمرکز ندارد.

احساس می کنم نوشتن برایتان اولویت نیست. ◾
هیچ چیزی برای من اولویت نیست. 

دغدغه ذهنی این روزهایتان چیست؟ ◾
این روزهــا دارم خودم را به خاطر مشکات فوت 
همسرم با روش جدید تنظیم می کنم. همان روند 

است ولی با روش های دیگر.

در حوزه مستند جدی تر از داستان هستید؟ ◾
من می گویم وقتی اکسیژن و هــیــدروژن به آب 
تبدیل می شوند دیگر اکسیژن و هیدروژن نیستند 
و شما نمی توانی بگویی اینجای این قطره آب، 
اکسیژن اســت و آن طرفش هــیــدروژن! من هم 
همین هستم. در تمام کارهایم سعی کردم فانتزی 
و خیال را با واقعیت قابل لمس و قابل تکرار درهم  

آمیزم. 

همین هم نقطه قوت کارهای شماست. ◾
یک نکته هم این است که شما می گویی چرا رمان 
نمی نویسی، باقی دوستان می گویند چرا فیلم 
سینمایی کار نمی کنی؟ خودم هم که به هیچ کدام 

دلبستگی ندارم.

پس فعالً منتظر کتابی از شما نباید باشیم. بله؟ ◾
هیچی معلوم نیست. من از کار خودم خبر ندارم. 
یک دفعه می بینی رفتم خانه و نشستم و در 
عــرض چند روز یک رمــان نوشتم.  »شطرنج با 

ماشین قیامت« که در طول 1۵ روز نوشتم!

فیلم نامه جدیدی در دست کار دارید؟ ◾
طــرحــی از رمـــان »شطرنج بــا ماشین قیامت« 
را به فــارابــی پیشنهاد کــرده ایــم و تصویب شده 
است خودمان آن را بسازیم. یعنی فیلم نامه و 
کارگردانی اش با خودم باشد. شاید یکی از کارهایی 
که ممکن است در سال 1۴01 انجام بدهم همین 

فیلم باشد.

این روحیه پیش بینی ناپذیر بودن شما از کجا  ◾
نشأت می گیرد؟

هر کسی یک طــور بــزرگ شــده. وقتی در جنگ 
دیده بان باشی و همه چیز را از باالتر نگاه کنی، 
عادت می کنی تا همه چیز را ببینی. باتشبیه  مثل 

پیامبر)ص( که انگار از غار حرا همه چیز را زیر 
نظر خودش داشت و بر همه مسائل احاطه 

داشــــت. مــن پیشتر پشت دوربــیــن 
می نشستم و از بصره تا فاو را 
نگاه مــی کــردم، امـــروز پشت 

ایــنــتــرنــت 

می نشینم و اخبار را می خوانم و احساس می کنم 
موضوعات از هر دو طرف درست گفته نمی شود. 
یک جورهایی در میان باهت داخلی و خباثت 
خارجی گیر کرده ایم. من توی جنگ هم آزاد بودم. 
روی موتور خــودم می نشستم و هر جایی دلم 
می خواست می رفتم. در جنگ هم فرمانده خاصی 
نداشتم تا به من دستور بدهد. خــودم انتخاب 
می کردم که چکار کنم یا نکنم. ضمن اینکه چون 
حرف زدنم با بزرگان راحت نیست و تند است، 
آن ها هم دلشان می خواهد کاری به کارم نداشته 
باشند. این موجب می شود آزادگی و حریت خودم 
را حفظ کنم. تنها چیزی که برای من مانده همین 
زبانم است که اگر آن را هم از من بگیرند دیگر 

چیزی ندارم!
 
یکی از دغدغه های همیشگی شما، ادبیات  ◾

جنگ اســت. فکر می کنید امــروز چه خألهایی در 
این حوزه داریم؟

من فقط می دانم یک آدم کینه ای مثل صدام آمد تا با 
جنگش بین دو تا ملت هم مرز تفرقه بیندازد؛ حاال یا 
با حماقت خودش یا به توصیه دیگران. خوشبختانه 
در دوران جنگ نتوانست این نیت را عملی کند. چون 
اگر عراق شیمیایی زد ما شیمیایی نزدیم یا پس از 
چند سال به نقاطی زدیم که از پیش اعام می کردیم. 
ولــی اکنون متأسفانه فیلم ها و داستان هایی که 
درباره جنگ است، با همان نگاه زمان جنگ ساخته 
می شود. در صورتی که آن جنگ برای ایجاد تفرقه 
بود. ما نباید در داستان ها و نوشته هایمان به تفکر 

صدام کمک کنیم و دامن بزنیم.

پس ادبیات جنگ برای شما ادبیات صلح است. ◾
من اصاً فکر می کنم جنگیدن ما برای صلح بوده 
است. کسی می خواسته ما را بکشد، ما آمدیم و 
مثل گلبول سفید با آن مقابله کردیم. من همیشه 
زلزله بم را مثال می زنم و می گویم فکر کنید مجری 

می آمد و می گفت: »خوشبختانه امروز در زلزله 
بم ۴0هزار نفر کشته شدند«! شما به او می گویید 
مگر دیوانه ای؟ کسی که بگوید جنگ خوب است 
هم همین طور است. ولی در همان زلزله کسانی 
آمدند و کمک کردند و مردم را از زیر آوار درآوردند و 
وقتی می خواستند بروند، مردم برای آن ها جشن 
گرفتند. آیا این مجلس جشن تأیید زلزله است؟ 
بچه های ما هم دنبال جنگ نبودند ولی در مقابل 
جنگ ایستادند. به خاطر همین باید این دو مقوله 

را از هم جدا کنیم.

فیلم ها و داستان های جنگ از نظر شما چه  ◾
مشکلی دارند؟ یعنی نقدتان دقیقاً به چه مسئله ای 

است؟
بعضی ها خودشان هم نمی دانند چرا جنگیدند. 
تاکنون 3۷0 هزار نفر گفته اند صدام برای سر ما 
جایزه گذاشته بود! همه قهرمان جنگ بودند و 
صدام هم فقط دنبال این ها می گشت! یا صدام به 
فانی گفته بود اگر فان کار را انجام بدهی من کلید 
بصره را بهت می دهم! از این حرف های بی معنی 
که بعضی ها تکرار می کنند. ما یادمان رفته ما 
یک جنگ جمعی داشتیم و نباید دنبال فردیت 
خودمان باشیم. ایــن یک قسمت از مشکات 

ادبیات و سینمای جنگ است.

یادی هم از شهید طاهری کنیم که در سال های  ◾
ــیــد. از  ــادی داشــت ــ اخــیــر بــا ایــشــان مــؤانــســت زیـ

فعالیت های فرهنگی که با هم داشتید بگویید.
شهید سیاح طــاهــری مــردی بــرای تمام فصول 
بــود. او پیش از انقاب آدم بسیار سالمی بود و 
معدل های بــاالیــی داشــت کــه اگــر می خواست 
به راحتی می توانست به آمریکا برود. بــرادران او 
آدم هــای موفق و معروفی هستند ولی خود او به 
واسطه روحیه انقابی و دینی که داشت در ایران 
ماند. اوایل انقاب با ظلم فئودال ها مقابله کرد، 
 بعد هم در جنگ و جهاد سازندگی مرد میدان بود 
و تاش کرد. پس از جنگ هم در کار فرهنگی، بر 
خاف دیگران موفق بود. او جشنواره دانش آموزی 
دفاع مقدس را راه انــدازی کرد که در مقابل برخی 
کنگره های دفــاع مقدس با آن هزینه های باال و 
بدون اثرگذاری، موفق بود. با جسارت تمام آن راه 
غلط و ناقص را به راه درست تبدیل کرد. به نظر من 
خیلی از مسئوالن ما در کنگره های شهدا باید فردا 
جوابگوی خدا باشند که چرا کنگره هایشان با همان 
روش های تکراری برگزار می شوند. چرا نمی گویند 
30هزار نفر آدم آمده و به جای گریه و زاری، در کنار 
یاد و نام شهدا به شادی و نشاط رسیده اند؟ من 
احساس می کنم این دوستان نگاه کارمندی به 
ماجرا دارند و این نگاه کارمندی خیانت به نظام 

است. 
ــد و شهید طاهری  انگار شهوت سخنرانی دارن
کسی بود که زد به این دیوار، بدون اینکه دیده شود، 
بدون اینکه اپوزیسیون بازی دربیاورد. خود این آدم 
کسی بود که با آن زانوی پردرد پیاده روی می کرد، 
با بچه ها بازی می کرد و خودش بین دو وقِت اجرا، 
با همراهی دوستانش، سالن را جارو می کرد. او 
معتقد بود شهدا رفتند که مردم بهتر، شادتر و 
سالم تر زندگی کنند. او قطعاً فکر نمی کرد شهدا 
رفتند تا عــده ای بیایند و دربــاره شــان سخنرانی 
کنند. ۹ دوره دبیر جشنواره بود ولی آقای پرویز 
پرستویی می گفت تا روزی که شهید طاهری 
رفت من اصاً نمی دانستم آقای سیاح طاهری 

دبیر جشنواره بوده است. 
من تمام گمشده خودم را در آقای طاهری پیدا 
کردم. نیمه گمشده حرف غلطی است، چون باید 
یک چیزی داشته باشی ولی من چیزی نداشتم. 
شهید طاهری پرستیژ داشت، مقام داشت، برای 
ــود، ولــی همین آدم وقتی لباس  خــودش کسی ب
نظامی را کنار می گذاشت و با لباس معمولی به مردم 
و بچه ها خدمت می کرد، همان دوستانش یک جور 
دیگر نگاهش می کردند و می گفتند چرا لباس سپاه 
را از تنت بیرون آورده ای. ما متأسفانه در نظاممان 
یک آپارتاید لباسی و ظاهری درست کرده ایم. این 
آپارتاید احمقانه است. ما بدون اینکه خطراتش را 
بفهمیم، جامعه را به دو قسمت مانتویی و چادری 
تبدیل کرده ایم. این غلط است. با این رویه جامعه 
اقبالی که به ما ندارد، تمرد هم می کند و ما داریم این 
را می بینیم. باید فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی 
ما مردمی باشد و در راستای نزدیک کردن مردم به 
همدیگر باشد. من هم سعی می کنم در همین 

مسیر حرکت کنم.

گفت وگو با »حبیب احمدزاده« نویسنده و کارگردان در سالروز تولد 57 سالگی 

شطرنج باز داستان جنگ

خبرخبر
روزروز

رمانی درباره »نلسون ماندال« ◾
رمان »رفتن به کوهستان« نوشته دابا ماندال نوه نلسون 
ماندال به تازگی با ترجمه سیدسروش سیفی منتشر و راهی 
بازار نشر شده است.به گزارش مهر، نوه نلسون ماندال در 
این  کتاب زندگی خانواده  ماندال را به تصویر کشیده و از 
آنجایی که از کودکی برای زندگی پیش پدربزرگش رفته، 
همه  چیز را از دیدگاهی نزدیک بیان کرده است. این  کتاب 

با ۲۵۶ صفحه و قیمت ۷۸ هزار تومان منتشر شده است.

آثار نقاشی برزگر گنجی در »نور، نگاه، رنگ« ◾
نمایشگاه آثار نقاشی عباس برزگر گنجی با عنوان »نور، نگاه، 
رنگ« روز سه شنبه ۲۷ مهرماه در مراسمی ساعت 11 افتتاح 
خواهد شد.به گزارش فارس، عاقه مندان برای تماشای این 
آثار می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا 1۸ 
به گالری ابوالفضل عالی مراجعه کنند.از مهم ترین آثار این 
هنرمند می توان به اثر »رزم نخست رستم و افراسیاب« که در 

۷00 مترمربع در میدان فردوسی اجرا شده است اشاره کرد.

 نمایشگاه نگارگری »پیامبر رحمت« ◾
به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، نمایشگاه نگارگری 
»پیامبر رحمت« به هنرمندی استاد رضا بدرالسماء با 
نمایش 1۵ اثــر با موضوع پیامبر اســـام)ص( در صفحه 
مجازی موزه هنرهای دینی امام علی)ع( در معرض دید 

عاقه مندان درمی آید.
به گزارش مهر، این آثار با الهام از شخصیت و حوادث مهم 

زندگی حضرت محمد)ص( طراحی و ترسیم شده اند. 

مادران شهیدان هرمزگانی با »چارقدی پر از ماهی گلی« ◾
»چــارقــدی پر از ماهی گلی« به قلم معصومه هوشمند 
توسط »سوره مهر« به تازگی منتشر شده است. این کتاب 
در برگیرنده روایت هایی از 10 مادر شهید از خطه هرمزگان 
است. این مجموعه به شهیدان موسی کاتبی، علی اکرامی، 
فرزاد مسافری، محمدرضا یزدی یحیی آبادی، عبدالرضا 
مجیدی، رضــا و حسین رایــکــا، اسحاق اسطحی، غام 

شاه ذاکری  قشمی و علیرضا آرمات پرداخته است.

خبر

جزئیات 
برگزاری 
جشنواره 
ملی موسیقی 
نواحی 

مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان 
کرمان از برگزاری 
چهاردهمین دوره 
جشنواره ملی موسیقی 
نواحی ایران در ۲۹ 
مهرماه جاری تا دوم 
آبان در کرمان خبر داد.
محمدرضا علیزاده 
اظهار کرد: چهاردهمین 
دوره جشنواره ملی 
موسیقی نواحی ایران 
امسال با نام »وحدت 
در کسوت موسیقی 
اقوام« در کرمان برگزار 
می شود.
بیش از ۷0 نفر از 
هنرمندان و استادان 
موسیقی نواحی کشور 
در این جشنواره شرکت 
کرده اند و به تناوب 
کارهای خود را ارائه 
می دهند.

   جواد شیخ االسالمی     امروز تولد یکی از 
کم کارترین و البته موفق ترین نویسندگان دفاع مقدس 

است. »حبیب احمدزاده« که با دو کتاب »شطرنج 
با ماشین قیامت« و »داستان های شهر جنگی« به 

موفقیت های زیادی رسید. آثارش مورد توجه 

عالقه مندان، منتقدان و جشنواره ها قرار گرفت و به 
زبان های مختلف ترجمه شد، اما پس از عرضه این دو 

کتاب حضور کمی در داستان نویسی داشت.  
احمدزاده کتاب دیگری هم دارد با عنوان »کد ۲۴ یا 
بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟« با نگاهی 

به نقد ادبی داستان نویسی ایران اما دیگر در عرصه 
رمان و داستان کوتاه اثری از او منتشر نشد.  با این 
همه او وارد فعالیت های متنوع و زیادی در حوزه 

فرهنگی مرتبط با جنگ شد که از آن جمله همکاری 
و همراهی با شهید سیاح طاهری و جشنواره های 

دانش آموزی دفاع مقدس بود.  حبیب احمدزاده 
امروز ۵۷ ساله می شود این گفت وگوی رودررو در 

کم ترین فاصله زمانی درست یک روز پیش از سالروز 
تولد ۵۷ سالگی اش انجام شد تا با او درباره مشغولیت 

این روزها و دغدغه هایی که دارد، صحبت کنیم. 

»حبیب احمدزاده« 
منهای کتاب 

فیلم نامه نویس ◾
حبیب احــمــدزاده عــاوه بر نویسندگی، تجربه 
فیلم نامه نویسی و مستندسازی هم دارد. او در 
جایگاه فیلم نامه نویس با بزرگانی چون ابراهیم 
حاتمی کیا، پرویز شیخ طادی، عبدالحسین برزیده، 
آرش معیریان، خسرو سینایی و کیومرث پوراحمد 
همکاری داشته اســت که از میان دو همکاری 
احمدزاده با پوراحمد فیلم »پنجاه قدم آخر« توفیق 
ــادی کسب نکرد در حالی که فیلم »اتوبوس  زی
شــب« نــزد مخاطبان، منتقدان و داوران مورد 
ــرار گرفت؛ چنان که تندیس جشن  تحسین ق
خانه سینما به همراه جایزه بهترین فیلم نامه در 
جشن سینمای ایران به فیلم اتوبوس شب ساخته 
کیومرث پوراحمد و به قلم حبیب احمدزاده تعلق 
گرفت و این فیلم تاکنون یکی از آثار تأثیرگذار و 
ماندگار سینمای دفاع مقدس به شمار می آید. این 
فیلم که در بیست و پنجمین جشنواره  فیلم فجر 
توانسته بود، جایزه  بهترین کارگردانی را از بخش 
بین الملل این جشنواره دریافت کند و همچنین در 
جشنواره  کودک و نوجوان همدان جایزه  بهترین 
کارگردانی و بهترین بازیگر نوجوان را کسب کرده 
بود، پس از اکران در سینماهای زمان خودش به 

فروش 1۲1 میلیون تومانی رسید.  

کارگردان ◾
احمدزاده تاکنون سه فیلم مستند را در جایگاه 
کارگردان تولید کرده که دو فیلم »آخرین تیر آرش« 
و »بهترین مجسمه دنیا« موفقیت های قابل 
توجهی برای تهیه کنندگانشان بدست آوردند. 
نوشین خدامی در ســال 13۸۲ در جشن خانه 
سینما و جشنواره شهید آوینی موفق به دریافت 
ــرای فیلم  عنوان بهترین تهیه کننده مستند ب
آخرین تیر آرش شد و ۹ سال بعد در سال 13۹1 
دیپلم افتخار جشنواره بین المللی سینما حقیقت 
و همچنین جایزه سوم بخش مستند جشنواره 
ملی فیلم دفاع مقدس برای فیلم بهترین مجسمه 

دنیا به حبیب احمدزاده اهدا شد.
بهترین مجسمه دنیا روایـــت شهید دریاقلی 

سورانی است.

دیپلماسی فرهنگی ◾
فعالیت ها و افــتــخــارات ملی و میهنی حبیب 
احمدزاده تنها به مــوارد نگارش کتاب و ساخت 
فیلم محدود نمی شود و این آبادانی ۵۷ ساله در 
مقام یک دیپلمات فرهنگی نقش تأثیرگذاری در 
خصوص انتقال مفهوم انقاب و دفاع مقدس در 
سرتاسر جهان ایفا کرد؛ چنان که در کنفرانسی 
که در بلگراد برگزار شد، احمدزاده درباره چرایی و 
چگونگی جنگ، اظهارات جالبی داشت که مورد 

نظر حاضران و رسانه ها قرار گرفت. 
همچنین در زمــان حمله رژیــم صهیونیستی 
به شهر غــزه و محاصره آن، احــمــدزاده ترجمه 
ــای مجموعه  ــان هـ ــتـ انــگــلــیــســی یــکــی از داسـ
داستان های شهر جنگی، به نام پر عقاب را برای 
»بسیاری از صلح دوستان و نظریه پردازان جهان« 
ــاره محاصره شهر  ارســال کــرد. این داستان درب
ــادان در زمــان جنگ ایــران و عــراق اســت. نوام  آب
چامسکی، در ایمیلی به احمدزاده »تیزهوشی 
نویسنده را نیز به علت ارســال به موقع آن در 
چنین روزهای دردناکی مورد ستایش قرار داده 

 است«.
حبیب احــمــدزاده به همراه کیومرث پوراحمد، 
پرویز پرستویی، مرتضی سرهنگی و سعید سیاح 
طاهری از بانیان اولیه جشنی به نــام »کشتی 
دوســتــی« بودند که ۲ مهر 13۸۹، در سی امین 
سالگرد جنگ ایــران و عــراق با کمک هنرمندان 
سینمای ایران و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر 
با شرکت کودکان عراقی شهرهای بصره و فاو و 
کودکان ایرانی روی کشتی دوستی در رودخانه 
مرزی اروندرود )حد فاصل این چهار شهر و بهانه 
اصلی شروع جنگ توسط صدام( برگزار شد. این 
مراسم را مجری برنامه های کودک تلویزیون ایران 
عمو پورنگ اجرا کرد و گزارش آن از تلویزیون های 

ایران و عراق پخش شد.
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و هنر فرهنگ 

حبیب احمدزاده
نویسنده و مستندساز



انتخابات 
سالم بود

»مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر 

عراق در واکنش 
به اعتراض های 
مردمی به نتایج 

اعالمی انتخابات 
پارلمانی اخیر گفت: 

ما به تعهد خود در 
قبال ملت خود برای 
برگزاری انتخابات 

زودهنگام و سالم 
عمل کردیم و مردم 

نماینده خود را 
انتخاب کردند و این 

نمایندگان جدید 
نقش خود را در 

پارلمان جدید ایفا 
خواهند کرد.

نیمنگاهنیمنگاه

ــد انتخابات از جمله  ◾  رون
دعــوت رهبران مذهبی و سیاسی, 
میزان مشارکت  را چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
   الرکابی: اکنون که نتایج انتخابات 

مشخص شده، احزاب و گروه های 
سیاسی رایزنی های خود را آغاز کرده و به طور قطع 
شکل و شمایل ائتالف ها به افــراد مذاکره کننده و 
میزان قدرت و نفوذ آن ها برای برطرف کردن موانع 
و اختالفات بین یکدیگر بستگی دارد. فراکسیون 
بــزرگ تــر طرفی خــواهــد بــود کــه نخست وزیــر را به 

رئیس جمهور معرفی خواهد کرد. 
 با توجه به نتایجی که اکنون اعالم شده، جریان صدر 
اگر بتواند گروه های کردی و اهل سنت را به سمت 
خود جلب و با آن ها ائتالف کند، پیش بینی می شود 
بتواند فراکسیون بزرگ تر را شکل داده و نخست وزیر 
را معرفی کند، اما جریان صدر تنها نیست و دیگر 
گروه های شیعه که به نظر می رسد با جریان صدر 
ــد، در حال حاضر یک چارچوب  اختالف نظر دارن
هماهنگی بین خود شکل داده و این چارچوب تمام 
گروه های شیعه و نیز برخی گروه های دیگر مانند 
بابلیون و بـــرادران مسیحی را شامل شــده است؛ 
بنابراین پیش بینی می شود آن ها بتوانند فراکسیون 
بزرگ تری را در مقایسه با جریان صدر شکل دهند. 
چارچوب هماهنگی شیعی در حال حاضر حدود 
90کرسی را در اختیار دارد و شانس بیشتر برای رایزنی 
و ائتالف با دیگر گروه های کرد و سنی را دارد؛ به ویژه 
آنکه »نوری المالکی« رهبر ائتالف »دولت قانون« که 
ریاست چارچوب هماهنگی را برعهده دارد، تعداد 
کرسی های زیادی را دارد و براساس تجربه دو دوره 
نخست وزیری و روابط گسترده خود که جریان صدر 

از آن بی بهره است، دست باالتری را دارد.
ــود این     ماگنیر:  آیــت هللا سیستانی معتقد ب

فرصت انتخاباتی برای »ایجاد تغییرات واقعی« و 
حذف »نامزدهای قدیمی و فاسد« ضروری است و 
رأی دهندگان باید به دنبال یک »نامزد صادق« باشند 
تا توانایی عراق را در مواجهه با چالش های پیش رو که 
بار سنگینی برای عراق محسوب می شود افزایش 
دهد. ایشان گفت که»راه اصالح امکان پذیر است« 
و »امیدی وجود دارد که باید از آن برای حذف افراد 

ناکارآمد« از حکومت عراق استفاده کرد.
انتظار می رفت با دعوت مراجع مذهبی و گروه های 
سیاسی مشارکت بیش از آنچه اعــالم شده باشد 

اما مشکالت سال های اخیری که عراق با آن مواجه 
بوده به نظر می رسد موجبات دلخوری مردم را پدید 
آورده، با این حال میزان مشارکت اعالم شده هم به 

نظر خوب می رسد.

برخی گروه ها البته به نتایج معترض بودندو برخی  ◾
دیگر دخالت های خارجی را مانعی بر سر راه تشکیل 

یک دولت مقتدر می دانند..
   ماگنیر: اگر قدرتمندترین احزاب سیاسی نقش 

سیاسی معمول خود را در دولت آینده داشته باشند، 

هر چند با کرسی های کمتر از قبل، چنین چالشی 
ممکن است پیش نیاید. هیچ چالش جدی جدیدی 
بــرای هیچ احــزاب سیاسی وجــود نــدارد جز چالش 

مقتدی صدر.
همان طور که انتظار می رفت اختالفات سیاسی 
سنی-سنی، کرد-کرد و شیعه-شیعه تا آخرین روز 
انتخابات شدت گرفت اما نبردهای انتخاباتی پس 
از اعالم نتایج نهایی کاهش می یابد  و اکثر احزاب 
را مجبور می کند تا پــای میز مــذاکــره بنشینند تا 
سهمیه ها بین آن ها تقسیم شود، همان طور که در 
انتخابات قبل اتفاق افتاد. در عین حال چنانچه 
مقتدی صدر بتواند با ائتالف با گروه های دیگر به 
اکثریت کرسی های پارلمان، بیش از 100 نماینده 
برسد، می تواند این روند را متوقف کند. اما این تفکر 
ــاد در حد  ــرای ســران جنبش صــدر به احتمال زی ب
یک رویا خواهد. با این حال، مقتدی صدر ممکن 
است برای بسیاری از مردم عراق بهترین انتخاب 
در بین سایر گزینه ها تلقی شود.البته باید تأکید 
کنم انتظارات در مــورد مراحل بعدی فقط درحد 

پیش بینی است. 
ــد مــذاکــرات تا حد زیـــادی به میزان     الرکابی: رون

قدرت مذاکراتی طرف پیروز بستگی دارد و ممکن 
است این گروه گرایشی به یک طرف خارجی خاص 
داشته باشد. طبیعتاً عراق در برهه کنونی تحت تأثیر 
دخالت های خارجی قرار دارد، ولی این دخالت ها 
در سطح دیکته و اجرای خواسته طرف های خارجی 
نیست، بلکه ملی گرایی در عــراق فعال و پویاست 
و بــدون تأثیرپذیری در حــال رایــزنــی بــرای تشکیل 
فراکسیون بزرگ تر هستند.، گرچه طرف های خارجی 
متناسب با سیاست های خود می خواهند فردی 
نخست وزیر شود که به ویژه در موضوعاتی مانند 
حضور نیروهای خارجی، وجود الحشدالشعبی و... 

با آن ها همسو باشد. 

اجــرای قانون خــروج نیروهای آمریکایی از عراق  ◾
یکی از چالش های دولت آتی عراق خواهد بود...دولت 
آینده بــرای اجــرای این قانون با چه مشکالتی مواجه 

خواهد شد؟
   الرکابی: نیروهای خارجی از جمله نیروهای 

آمریکایی حتماً باید از عــراق خــارج شوند و این 
مهم ترین مأموریت دولت و پارلمان جدید تا پایان 
ســال اســت. قطعاً مــردم و نمایندگان نخواهند 
ــر شـــود کــه در ایــن  ــردی نخست وزیـ پــذیــرفــت فـ
زمینه اهــمــال کـــاری کند یــا بــخــواهــد رویــکــردی 
ــام  هــمــســو بــا انــحــالل الــحــشــدالــشــعــبــی یــا ادغـ
ــرا الحشدالشعبی نیرویی  ی آن داشته باشد؛ ز
است که توانست تمام توطئه های خارجی را به 
شکست بکشاند. بنابراین ما در برهه کنونی باید 
نخست وزیری داشته باشیم که اوالً پیگیر خروج 
نیروهای آمریکایی باشد و ثانیاً با قدرت از بقای 

الحشدالشعبی دفاع کند. 
   ماگنیر: درواقـــع نیروهای خارجی و مهم تر از 

همه آن هــا آمریکایی ها به گونه های مختلفی در 
عراق حضور دارنــد و به برخی نهادهای اصلی در 
عــراق از جمله نهادهای امنیتی نزدیک انــد، اگر 
نخواهیم بگوییم این نهادها را مدیریت می کنند. 
آن هــا بزرگ ترین سفارتخانه جهان را در بغداد 
ساخته اند، و خروج آمریکایی ها چیزی نیست که 
به این راحتی اتفاق بیفتد. از طرفی پول نفت عراق 
نیز به بانک های آمریکا می رود و از آن جا در اختیار 
دولت عراق قرار می گیرد، از سوی دیگر نباید نزاع 
آمریکا و چین را در این چند وقت فراموش کرد. 
به نظر نمی رسد آمریکایی ها به این سادگی اجازه 
دهند رقیبی مانند چین جــای ایشان را در عراق 
بگیرد. بنابراین همان طور که اشاره کردید یکی از 
چالش های مهم دولت آینده عراق همین مسئله 

خواهد بود.

 قدس در میزگردی مجازی 
به بررسی آخرین تحوالت سیاسی همسایه غربی پرداخته است

چالش های پساانتخاباتی عراق
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تقویت و تحکیم، دورنمای روابط ایران و عراق
آینده روابط ایران و عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟ ◾

   الرکابی: به نظر من روابط بین ایران و عراق در دوره آتی 

تقویت و تحکیم خواهد شد، چراکه جمهوری اسالمی در 
حمایت از دولت و ملت عراق همواره موضعی ثابت داشته 
و تنها کشوری بــود که در جنگ علیه گــروه تروریستی 
داعــش کنار عــراق ایستاد؛ ما نمی توانیم فداکاری های 

شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای ایران که خونشان با 
خون شهدای عراق درهم آمیخت را فراموش کنیم. 

   ماگنیر: ایران  در نبرد با داعش در عراق نقش مهمی 

ایفا کرد؛ حمایت های همه جانبه ایران در نبرد با داعش 
که با تشکیل نیروهای الحشدالشعبی تکمیل شد 
بــرای عــراق در مواجهه با ایــن گــروه تروریستی بسیار 

قابل اهمیت بود؛ عالوه بر این، ایران با بسیاری از مردم 
و سازمان های خاورمیانه روابط برقرار کرده است. ایران 
با بدست آوردن قلب و ذهن حزب هللا لبنان، حماس و 
جهاد اسالمی در فلسطین، جناح ها و تیپ های عراقی 
در گــروه هــای نــیــروهــای الحشد الشعبی در ســوریــه، 
افغانستان و با آن ها موفق شد دیوار محکمی را در برابر 

دشمنان خود ایجاد کند. حوثی ها متحدان ایران در یمن 
بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی آن هستند و این 
متحدان همچنین ایران را به عنوان حامی وفادار خود 
می دانند. دشمنان ایران نمی توانند تمام عناصر قدرت 
نماینده متحدان را نادیده بگیرند و باید قبل از اعالم 
جنگ با »جمهوری اسالمی« این موارد را در نظر بگیرند. 

میزگرد
انتخابات پارلمانی عراق
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  موسوی، فراهانی       عراق روز یکشنبه 18مهرماه 
در حالی شاهد انتخابات پارلمانی زودتر از موعد بود که 
عالوه بر مردم عراق، قدرت های منطقه ای و بین المللی 

منتظر اثرات این  انتخابات بر آینده سیاسی عراق هستند 
و خود را برای رویارویی با چالش های پیچیده آماده 

کرده اند. این چالش ها با انتخاب نخست وزیر جدید آغاز 
می شود که باید به مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، 
وضعیت بحرانی و کسری اقتصادی و خروج نیروهای 

آمریکایی تا پایان سال بپردازد. عالوه بر این، نخست وزیر 
جدید باید روابط خوبی را که بغداد به دنبال آن است با 

همه کشورهای همسایه برقرار کند.  
میزگرد مجازی قدس با حضور »وائل الرکابی« تحلیلگر 

برجسته سیاسی از عراق و »الیجا ماگنیر« تحلیلگر ارشد 
ریسک سیاسی از بروکسل به بررسی آخرین تحوالت 
سیاسی در عراق و چالش های موجود پرداخته است.

آگهی تاریخ   16 / 06  / 1400      صفحه 5

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

برابر راي ش��ماره 1399/1479  مورخه 1399/11/01 و رای اصالحی ش��ماره 1400/1126 مورخه 1400/06/09 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طيبه قهرمانی فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
8376 صادره ازاسدآباد در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 39/24  متر مربع در قسمتی از  پالك های 1 فرعی از 
511 الی 513 اصلی و باقيمانده 511 الی 513 اصلی و 510 اصلی که در راستای استاندارد سازی پالك ها به شماره 
پالك 2 فرعی از 513 اصلی اصالح گردیده است واقع دراسدآباد ميدان قدیرخریداري از مالك رسمی آقایان ابراهيم و 
محمد نبی و بهروز و مجتبی و مرتضی و ابوالحسن و خانم فاطمه شهرت همگی قهرمانی و خانم عفت فرزند رمضان و 
عبدالرحيم قهرمانی مالك پالك 1 فرعی از 511 الی 513 اصلی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.) م الف 265( آ1406748

تاریخ انتشار اول  1400/07/27                                  تاریخ انتشار دوم 1400/08/12
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- سيروس قلی زاده

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگی و تایيد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثير االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 18-1400 ورأی شماره 140060307114001598آقای صفرعلی دانشپور فرزند اسداله در ششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 180متر مربع قسمتی از پالك شماره یك اصلی سه یك آب  واقع دربخش 5قوچان 

قطعه 4شيروان   از محل مالكيت جان محمد فيض بخش
2- برابرکالس��ه 161-1400ورأی ش��ماره 140060307114001831 آق��ای احمدرضا ایزانلو    فرزند اس��معيل 
درششدانگ یك باب منزل  به مساحت 211/70 متر مربع قسمتی از  پالك شماره 99فرعی   از13اصلی واقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالكيت اباصلت ایزانلو

برابرکالس��ه 315-98و316ورأی ش��ماره 140060307114001328و 140060307114001327آق��ای   3-
حس��ن نش��يبی فرزندعلی اصغروعليرضا نش��يبی فرزندمرتضی قلی  درشش��دانگ یك قطعه زمين مزروعی آبی 
به مس��احت 60481/85 متر مربع  قس��متی ازپالك ش��ماره یك اصلی س��ه یك آب  واقع درخراس��ان ش��مالی 
بخش5قوچ��ان ازمح��ل مالكيت حس��ن وعليرضا نش��يبی  به این وس��يله به فروش��ندگان و مالكين مش��اعی و 
اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها 
از تاری��خ الص��اق در مح��ل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��ليم و رس��يد اخذ نمایند. 
معترضي��ن باید ظ��رف یك ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل 
نماین��د و گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهند. در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی 
واص��ل نگردد ی��ا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننمای��د اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالكيت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه نخواهد ب��ود.آ1406744

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27                        تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/08/12
اکبراقبالی-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 
9004006093000122 بکالسه 9001382 )90/422(

بدینوسيله به: 1( خانم معصومه سليمانی بشناسنامه شماره 41153 احدی از ورثه مرحوم رضا سليمانی مقدم 2( 
خانم آرزو سليمانی مقدم بشناسنامه شماره 1134 احدی از ورثه رضا سليمانی مقدم 3( آقای اميد سليمانی مقدم 
بشناسنامه شماره 21543 احدی از ورثه رضا سليمانی مقدم 4( آقای ایمان سليمانی مقدم بشناسنامه شماره 3082 
احدی از ورثه رضا س��ليمانی مقدم 5( خانم ریحانه اربابی بهار بش��ماره ملی 0938798847 احدی از ورثه مرحوم 
هادی سليمانی مقدم 6( خانم نازنين سليمانی مقدم بشماره ملی 0925805939 احدی از ورثه رضا سليمانی مقدم 
7( خانم کيانا س��ليمانی مقدم بش��ماره ملی 0440387043 احدی از ورثه مرحوم هادی سليمانی مقدم 8( خانم 
کيميا س��ليمانی مقدم بشماره ملی 0921353286 احدی از ورثه مرحوم هادی سليمانی مقدم 9( آقای امير علی 
سليمانی مقدم بشماره ملی 0925323608 احدی از ورثه رضا سليمانی مقدم 10( خانم افسانه بهبودی بشناسنامه 
ش��ماره 5487 احدی از ورثه رضا س��ليمانی مقدم 11( آقای آرتين سليمانی مقدم بش��ماره ملی 0960682181 
احدی از ورثه مرحوم هادی س��ليمانی مقدم مدیونين پرونده اجرایی مذکور ابالغ می گردد: الف: ششدانگ عرصه و 
اعيان پالك ثبتی ش��ماره 216 فرعی از 6 فرعی از 54 اصلی بخش ده مش��هد )واقع در: مشهد، بلوار شاهنامه، بين 
ش��اهنامه 22 و 24( برابر گزارش ش��ماره 1400/04/26- 400/412 بوارده 1939- 1400/05/19 هيئت سه نفره 
کارشناسی رسمی دادگستری )آقایان سيدمحمد علی فاطمی نسب و سيد محسن مهدی زاده و علی اوليایی( به مبلغ 

150/000/000/000 ریال )یكصد و پنجاه ميلياد ریال( ارزیابی گردیده است.
ب: یك حلقه چاه آب عميق واقع در پالك ثبتی فوق الذکر برابر گزارش شماره 149- 1400/05/27 بوارده 2020- 
1400/05/31 هيئت س��ه نفره کارشناسی رسمی دادگستری )آقایان مهدی بروخيان، حميدرضا غفاری و حسين 
هاشمی( به مبلغ 3/573/000/000 ریال ارزیابی شده است. مبالغ فوق قطعی و غيرقابل اعتراض است و موارد وثيقه 

با همين مبالغ به مزایده خواهد رسيد. مراتب جهت اطالع ابالغ می گردد. م.الف 867  آ1406751
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد-از طرف شهره جاودانی خالقی مافی

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای نورزاد ساالریان با ارائه دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 183 نور تصدیق شده است اعالم داشته 
که ششدانگ عرصه و اعيان یك قطعه زمين پالك ثبتی 6538 فرعی 4 اصلی بخش 10 ثبت نور که در دفتر 104، 
صفحه 115 و شماره ثبت 13736 و سند بشماره سریال 486602 بنام آقای نورزاد ساالریان ثبت و صادر گردیده بود 
که برابر سند رسمی شماره 4977 مورخ 26/06/1382 دفتر اسناد رسمی 103 نور در رهن بانك مسكن نور قرار گرفت 
و به علت جابجایی مفقود شده لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است. در اجرای ماده 120 آیين نامه اصالحی 
قانون ثبت وتبصره های ذیل آن مراتب دریك نوبت آگهی ميگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله با وجود اصل 
سند مالكيت مذکورنزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را به پيوست 
اصل سند مالكيت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه ورسيد آن را دریافت نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ویا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنی خواهد نمود. آ1406747  م الف 1208047 تاریخ انتشار: 1400،07،27

علی سعادتی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك نور

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 14000400۷1410002۷6/1
بدین وسيله به آقای غالمرضا عباسی نام پدر غالم حسين تاریخ تولد1345/0701 شماره ملی 6359760959شماره 
شناسنامه 5به نشانی بجنورد روستای آذر سا )متن سند واظهاری( ابالغ می شود که بانك مسكن شعبه طالقانی بجنورد 
به استناد قرارداد بانكی شماره4268/13098 مورخه 1390/08/09جهت وصول مبلغ 222/404/155ریال)دویست 
و بيس��ت و دوميلي��ون و چهارصدو چهارهزارو یكصدو پنج��اه و پنج ریال( به انضمام خس��ارت تاخير متعلقه و از 
تاریخ مذکور تاروز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات عليه ش��ما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه1/ 
140004007141000276و ش��ماره بایگان��ی140000289در این اداره تش��كيل ش��ده و طب��ق گزارش مورخ 
1400/03/03مأمور مربوطه، ابالغ واقعی به شما در نشانی اظهاری فوق در متن سند شناسایی نگردیده است؛ لذا بنا 

به تقاضای بستانكار به شرح وارده به شماره 258/14/3506مورخه 1400/04/16طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط یك مرتبه در یكی از روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایيد، عمليات اجرائی جریان 

خواهد یافت م الف 3420 آ1406749
علی اوسط رستمی -رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست سيدمحمد موسوی احدی از مالكين ششدانگ پالك 2219 فرعی از 119- اصلی بخش 6 مشهد 
مبنی بر صدور سند مالكيت کاداستری پالك مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 
18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسيدگی به شكایت از عمليات اجرائی سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 1400/8/8 ساعت 10 صبح جهت معاینه محل ملك مورد 
تقاضا در محل وقوع ملك حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالك فوق الذکر دعوت بعمل می آید به 
جهت حفظ حقوق مالكانه و عدم تضييع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملك مورد تقاضا حضور 
یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعيين شده فوق مانع ادامه عمليات ثبتی نخواهد شد. م.الف 868 آ1406752

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی مزایده سهام شماره بایگانی 9۷00284
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139704006092004353 )9700284( له سيده آسيه هاشمی فرزند سيدعلی 
شماره ملی 0923545042 به موجب سند ازدواج به شماره 8962- 1392/04/03 در قبال 30 عدد سكه تمام بهار 
آزادی اصل طلب به انضمام حقوق دولتی عليه مجتبی طالبی فرزند حسن شماره ملی 0640114458 اجرائيه صادر 
و اجرائيه در مورخه 1397/09/10 ابالغ سپس به درخواست بستانكار سهام متعلق به مدیون بازداشت و برابر گزارش 
کارشناس رسمی دادگستری تعداد 11973 سهم از سهام شرکت ابنيه و ساختمان پدیده شاندیز به ارزش هر سهم 

13180 ریال که تعداد 11973 سهم از سهام مذکور به مبلغ 157/804/140 ریال ارزیابی گردید.
مزای��ده از س��اعت 9 ال��ی 12 روز چهارش��نبه 1400/08/12 از طری��ق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 
157/804/140 ریال شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. نيم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. م.الف 869         آ1406754                            تاریخ انتشار آگهی: 1400/7/27
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

برگ س���بز خودرو س���واری پژو پارس   به رنگ سفید 
  124K0553585 روغنی مدل1393 به  شماره موتور-
و شماره شاسی NAAN01CA9EH192879 به شماره 
پ���اک 313ط62 ایران 36 به مالکیت جلیل نویدیان 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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ب���رگ س���بز  خ���ودروی س���واری پ���ژو پرش���یا مدل   
1380 ب���ه رنگ مش���کی متالیک به ش���ماره موتور  
22827905290 به ش���ماره شاسی 0079805292 
به ش���ماره پاک انتظام���ی 46-125ج 71 مالکیت 
تق���ی پرهیزکار خاجانی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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کارت پای���ان خدم���ت و کارت دوران احتی���اط و کارت 
ماشین وبرگ سبزو بیمه نامه اتومبیل پراید بشماره 
پاک 11 ایران 234 ج 57 و شماره موتور 00724550 
و ش���ماره شاس���ی s1412283256335 متعل���ق ب���ه 
جمش���ید زارع در تاریخ 1399/12/01 س���رقت گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجانب مونا افش���ار 
فرزن���د محم���ود  ص���ادره از مش���هد ک���د مل���ی 
0943521300  در مقط���ع کارشناس���ی ارش���د 
رش���ته مش���اوره   ص���ادره از قوچان به ش���ماره 
159820600025  مفقود گردیده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی قوچ���ان به نش���انی:  
قوچان بولوار امام رضا )ع( روبروی نمایندگی 
سایپا کدپس���تی 9471811111 سازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اس���امی قوچان  اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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اینجانب محمدرضا ثابتی ساغروانی مالک خودروی 
پژو 405 جی ال آی به شماره شهربانی 787ج14 
 IRFC161V3GI223590 ایران 12 و ش���ماره بدنه
و ش���ماره موتور 12484153461 ب���ه علت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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برگ س����بز و کارت شناس����ایی خودرو س����واری پ����ژو 405   
تی����پ   GLX XU7CNG  405رن����گ خاکس����تری متالیک   
مدل 1389 به  ش����ماره موتور 12489172033 و ش����ماره 
شاس����ی NAAM11CA3BE336660 ب����ه ش����ماره پ����اک 
363د62  ایران 95 مالکیت  محمد جمال آزادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ س���بز  و کارت خودروی  س���واری پراید  مدل 
1378ب���ه رنگ اطلس���ی متالیک به ش���ماره موتور 
 S-1412278606563 127234 به شماره شاس���ی
به ش���ماره پاک انتظام���ی 12-193ی 63 مالکیت 
جمش���ید یاردار مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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 125CDI   برگ س���بز موتورس���یکلت تیزتک کار  تیپ
ب���ه  ش���ماره موت���ور  رن���گ مش���کی   م���دل 1393 
شاس���ی9341943  ش���ماره  و   0124NCV136411
NCV*** 125 A   ب���ه ش���ماره پ���اک 772_ 17439 
مالکیت   اسداله  حبیبی نیا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی موت���ور س���یکلت آپاچی 
160cc    به رنگ نارنجی مدل 1388 به  شماره موتور 
92199434 و ش���ماره شاس���ی 8803239 به شماره 
پ���اک 761/61831به مالکیت ابوالقاس���م کش���میری 
قرقی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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دفترچ���ه س���هام ک���وی فردی���س )ملقب به 
فی���ش خیاطان زنجان ( به ش���ماره  696 به 
ن���ام زینب گل محم���د پور فرزن���د آیدینعلی  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو GLI 405   به رنگ نوک مدادی 
ب���ه  ش���ماره موت���ور 12483119040  و  م���دل1383 
پ���اک  ش���ماره  ب���ه   83705036 شاس���ی  ش���ماره 
388ط57 ای���ران 84 ب���ه مالکی���ت الی���اس زاه���دی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط می باش���د.
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برگ س���بز و س���ند مالکیت موتور سیکلت بهپر مدل 
1397 رنگ مشکی به شماره انتظامی 776 / 87395  
ش���ماره موتور 0124N54001817 و ش���ماره تنه 1882 
به مالکی���ت محم���د حدادنقندر مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

40
66

89
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

  CDI سند کمپانی موتور سیکلت سیستم نامیران تیپ
125 مدل 1389 رنگ قرمز شماره پاک 48114/479 
به ش���ماره موتور156FMINBECE01951  و ش���ماره 
شاس���یNBE***125C8911701 ب���ه مالکیت مهدی 
نوربخ���ش ب���ه کد مل���ی 4280836574 مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدرک  موقت فارغ التحصیلی اینجانب نگین 
جباری  فرزند محمدرضا صادره از مشهد  با 
شماره شناس���نامه 15131 در مقطع کاردانی 
پیوسته   رشته نقشه کشی معماری صادره 
از مش���هد به شماره 73160   مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بولوار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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فاطم���ه  اینجان���ب  فارغ التحصیل���ی  م���درک 
الس���ادات مظلوم مقدم فرزند س���ید حس���ین  
ص���ادره از مش���هد    ک���د مل���ی 0941247678  
شماره شناسنامه 5458 در مقطع کارشناسی 
رشته علوم سیاسی  صادره از مشهد به شماره  
1310725 مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی: مشهد 
بول���وار امامی���ه، امامی���ه42 س���ازمان مرک���زی 

دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد  اداره امور 
فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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کلی���ه مدارک خودروی وانت پیکان س���فید به 
شماره شاس���ی IN-81902276 ش���ماره موتور 
11518102306 و شماره انتظامی 853 س 73 
ای���ران 32 رنگ مدل 1381 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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ب���رگ س���بز و م���دارک کمپانی خ���ودرو پراید 
ش���ماره  و   81 ب   286  –  79 ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   0035237 موت���ور 
1412281824665 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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کارت پاک خودرو سواری سیس���تم پراید تیپ
 ج���ی ت���ی ایک���س آی م���دل 1386 رنگ مس���ی – 
متالی���ک به ش���ماره موت���ور 2105604 به ش���ماره 
شاس���ی S 1412286607314 ب���ه ش���ماره پ���اک 
267م41 – ای���ران 95 بن���ام احمد جعفری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم دع��وت 
می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/08/12 ک��ه رأس س��اعت 12:00 با دس��تورکار 
ذیل در مرکز اصلی ش��رکت واقع در مش��هد، بولوار 
فلس��طین، فلس��طین 14، پ��اک 28 برگ��زار میگردد 
حضور بهم رسانند. ضمنًا برگه حضور در جلسه مجمع 
فوق نیز یک س��اعت قبل از زم��ان برگزاری در مکان 

فوق ارائه خواهد شد.
دستورکار جلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
 رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/08/12

شرکت کائولین و خاک های نسوز خراسان 
)شماره ثبت 3968(
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گستر  ارزه  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
راس ساعت 15/00 روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20 
–بولوار  مشهد  در  واقع  شرکت  اصلی  مرکز  محل  در 
خیام ، خیام 10 ، خیابان زنبق پاک 17 طبقه اول واحد 
9 تشکیل می گردد.از کلیه سهامداران محترم دعوت 

بعمل می آید در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1-انحال شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت
ارزه گستر )سهامی خاص( به شماره ثبت 11243 و 

شناسه ملی 10380269515

هیئت مدیره 

 بدین وسیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن اساتید علوم وفنون قزوین دعوت به عمل می آید تا درمجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول که در روز جمعه مورخه 1400/08/21 راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات 
دانشگاه علوم وفنون قزوین واقع درشهر محمدیه تشکیل می گردد با دردست داشتن برگه سهام یا دفترچه 
عضویت حضوربهم رسانند ضمنا طبق ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387/03/09 
هریک ازاعضا تعاونی می توانند نماینده تام االختیار) ازمیان اعضاء تعاونی ویا خارج ازآنان( برای حضوردرمجمع 
واعمال رای تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضوحداکثر3رای وهر شخص غیر عضو یک رای خواهد بود.

 ضمن��ا وکالتنامه های عادی می بایس��ت با حض��ور وکیل وموکل یک روز بعد ازانتش��ار آگهی مذکورتا یک 
روزقبل ازتش��کیل مجمع به غیرازایام تعطیل در محل دفترش��رکت تعاونی تنظیم وتوسط هیئت مدیره/

بازرس یا بازرسان بررسی وتائید شود ومجوز ورود به مجمع صادرگردد درغیر اینصورت وکالتنامه رسمی 
در مجمع می بایست به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.

دستور جلسه: 1.تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
2. ابطال اساسنامه قبلی وجایگزین کردن اساسنامه جدید طبق رای اتاق داوری وحکم قضایی

3. تغییرآدرس تعاونی
4. حذف آگهی توسط روزنامه وانتشارآگهی دستی به جای آن

شرکت تعاونی مسکن اساتید علوم وفنون قزوین 
ف
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
تاریخ انتشار: 1400/07/27



 قول تهیه 
 2 میلیون و
 ۵۰۰ هزارتبلت 
برای دانش آموزان 
مناطق محروم

سید جواد حسینی، 
رئیس سازمان 
آموزش و پرورش 
استثنایی درباره 
آخرین آمار ارائه 
تبلت به دانش آموزان 
به ایلنا گفت: در طول 
این یک سال و نیم 
۳۶۱ هزار تبلت تهیه 
و به دانش آموزان 
اهدا شد. در تعهدی 
که استانداران و 
تشکل های غیردولتی 
 داشتند، تهیه 
 بیش از 2 میلیون و
 ۵۰۰ هزارتبلت 
پیش بینی شده است. 
 امسال هم

 ۵۰۰ میلیارد تومان در 
 بودجه ۱۴۰۰ 
آمده است. 

ددستچينستچين

واکنش

خواسته بیماران 
تاالسمی برای 
 واردات دارو 
غیر منطقی 
است

به گزارش ایلنا، سید 
حیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو در 
واکنش به نارضایتی 
بیماران تاالسمی مبنی 
بر نبود داروی جیدنیو 
و دسفرال در کشور 
گفت: با اعضای انجمن 
تاالسمی بارها در این 
خصوص صحبت شده 
اما باوجود توضیحاتی که 
ارائه می شود متأسفانه 
اعتراض ها همچنان 
ادامه دارد.وی ادامه داد: 
داروی دفرازیروکس)فرم 
خوراکی( و 
دفروکسامین)فرم 
تزریقی( در کشور تولید 
می شود. متأسفانه 
این عزیزان فقط داروی 
وارداتی می خواهند. 
خواسته این افراد 
نامعلوم و بی منطق 
است؛ چرا که دارو به 
وفور در کشور وجود 
دارد.

قانون هوای پاک 

ضمانت اجرایی دارد
داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور معتقد 

است: قانون هوای پاک ضمانت اجرایی دارد و 
مجلس ضامن اجرای آن است؛ اما دارای ایرادهای 

اجرایی است. برای نمونه یک واحد صنعتی که 

باالی ۵۰ نفر کارگر دارد براساس قانون باید یک 
کارشناس ایمنی بهداشت محیط زیست استخدام 

کند و اگرچنین نکند ما نمی توانیم اقدام خاصی 
انجام دهیم. یعنی قانون در این گونه موارد ضمانت 

اجرایی ندارد. از سوی دیگر باید در برنامه هفتم 

توسعه بودجه ای به صورت ساالنه برای هر یک 
از دستگاه های متولی هوای پاک مشخص شود. 
عالوه بر این، باید برای ایجاد هماهنگی الزم بین 

دستگاه های اجرایی فرماندهی واحدی مثل 
وزارت کشور پیش بینی شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

 پایان نامه های جعلی و نمره های عالی! ◾
احمد حسین فالحی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش مجلس به ایلنا گفت: کنترل خرید 
ــروش پایان نامه به منظور جــمــع آوری  و ف
و برخورد جواب نــداده و جواب نخواهد داد؛ بنابراین 
باید به سمت تغییر روش ارزیابی حرکت کنیم. هر روز 
هزاران پایان نامه جعلی وارد نظام آموزشی می شود که 

می توان با آن ها نمره های عالی گرفت.

»سینوفارم« ۱۲ برابر مرگ ومیر را کاهش می دهد ◾
ــه گــــزارش ایـــرنـــا، حــســن ابــوالــقــاســمــی،  ب
عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا گفت: 
یـــک مــطــالــعــه در خــصــوص اثــربــخــشــی 
واکسن های کرونای چینی با جمعیت ۵۴۰ هزار نفر به 
انجام رسید که براساس آن مشخص شد این واکسن 
حــدود ۱۲ بــرابــر مرگ ومیر و حــدود ۱۱.۵ بــرابــر میزان 

بستری در بیمارستان ها را کاهش می دهد.

ارقام غیرواقعی برای بایکوت طرح رتبه بندی معلمان ◾
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه شفاف سازی اعتبار مورد نیاز 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان می تواند به تسریع در 
تصویب آن کمک کند به ایسنا گفت: ارقام غیرواقعی 
و متفاوت برای اجرای رتبه بندی، حربه ای است برای 

بایکوت این طرح.

افزایش بانوان سرپرست خانواده ◾
ــی، رئیس  به گــزارش تسنیم، علیرضا زال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
افزایش سن ازدواج جوانان در ایران و فاصله 
ازدواج تا اقدام برای فرزندآوری به سه و نیم تا پنج سال 
خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در آینده به ازای 
هر یک سرپرست آقا در خانواده ها ۱7 بانو سرپرست 

خانواده داشته باشیم.

جامعه

ــرورش  عضو پژوهشگاه مطالعات آمـــوزش و پ
گفت: براساس مطالعات تیمز ۲۰۱۹ مشخص شد 
وضعیت کودکان ایرانی پیش از کرونا در ریاضی 
و علوم مناسب نیست و در کــرونــا نیز آسیب 
بیشتری دیدند. با تنوع مدارسی که داریم اُفت 
یادگیری دانــش آمــوزان یک پدیده عــادی به نظر 

می رسد.
سید علی خالقی نژاد در گفت وگو با تسنیم افزود: 
حدود 3 میلیون دانش آموز ابزار آموزش مجازی 
نداشتند و از سامانه شاد استفاده نمی کردند، 

افرادی که اسمشان در سامانه شاد ثبت شده به 
این معنی نیست که حتماً از آن استفاده می کنند؛ 
بلکه صرفاً ثبت نام کــرده انــد و آمــار مشخصی 
اعالم نشده تا مشخص شود یک کالس در طول 
هفته چند ساعت در شاد آموزش ها را پیگیری 
کــرده اســت. همچنین تحلیلی از یادگیرنده ها 
اتفاق نیفتاده اســت مثالً درس علوم و ریاضی 
ــد؟ آیا  ــ را در سامانه شــاد چگونه آمـــوزش داده ان
ــوزان توانسته اند آمــوزش هــای عملی،  ــش آم دان
را تجربه کنند؟ بخشی از یادگیری از این طریق 

است و دانش  آموزان در کار گروهی، همفکری و... 
دروس را فرا می گیرند که آموزش مجازی ظرفیت 
اقدامات عملی را ندارد. دانش آموزان هنرستان ها 
نیز به کارگاه ها دسترسی نداشتند و آموزش های 
عملی آسیب دید.دانش آموزان پایه های نخست 
ابتدایی، سواد فناوری و استفاده از فضای مجازی 
را ندارند البته ممکن اســت خانواده ها بگویند 
فرزند ما با گوشی کار می کند اما آموزش مجازی به 
شکل دیگری است بنابراین دانش آموزان از لحاظ 

کیفیت آموزش لطمه دیده اند.

خبر مشروحخبر مشروح

تأثیر کرونا 
بر دروس 

دانش آموزان 
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محمود مصدق   بیستم 
مهرماه امسال با رأی موافق 
نمایندگان مجلس، گــزارش 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
این نهاد به منظور اعمال ماده 
ــرای نــاقــص و  ۲3۴ دربــــاره اجــ
استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از اجرای 

۲۴ فقره قانون به قوه قضائیه ارجاع شد. 
»قانون هوای پاک« نیز که سال ۱3۹6 به تصویب 
 رسیده بــود یکی از ۲۴ قانونی اســت که اعمال 

ماده ۲3۴ برای آن تقاضا شده است. 
حال باید منتظر بمانیم و ببینیم چه مجازاتی در 
انتظار مدیرانی است که آن را به صورت ناقص اجرا 

کرده و یا اصالً اجرا نکرده اند؟
اما صرف نظر از این موضوع، پرسش مهم تر چرایی 
اهمال در اجرای این قانون از سوی ۲3 دستگاهی 

است که در این خصوص مسئولیت دارند. 

باید سناریو جایگزین داشته باشیم ◾
داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
پاسخ به قدس ابتدا به موضوع اسقاط خودروهای 
ــد: مشکل  ــاره مــی کــنــد و مــی گــوی ــ فـــرســـوده اشـ
عمده ای که در اسقاط خودروهای فرسوده با آن 
 روبــه رو بودیم مربوط به ابطال آیین نامه اجرایی 
ماده 8 قانون هوای پاک از سوی دیوان عدالت اداری 
به دنبال شکایت یکی از رانندگان بود. دلیل ابطال 
آیین نامه این بود که نمی توان مالکیت وسیله ای را 
از یک شخص گرفت بنابراین در آیین نامه جدید 
به جای سن فرسودگی خودرو، سن مرگ فرسودگی 
مطرح شد، یعنی اگر خودرویی به این سن رسید 
و نتوانست طی دو دوره، معاینه فنی دریافت کند 

باید اسقاط شود.
ضمن اینکه برگ اسقاط خودرو فرسوده هم ۲/۵ 
میلیون تومان است و با توجه به ارزش باالیی که 
خـــودرو پیدا کــرده کسی حاضر نیست خــودرو 
فرسوده اش را اسقاط کند و خودرو نو تحویل بگیرد. 
ایــن موضوع شامل مالکان موتورسیکلت های 
فـــرســـوده هـــم مـــی شـــود؛ یــعــنــی تــولــیــدکــنــنــده 
ــرای اسقاط هر موتورسیکلت  موتورسیکلت ب
فرسوده فقط۴۵۰ هزارتومان می پردازد در حالی 
کــه قیمت فــروش یــک موتورسیکلت معمولی 
دست کم ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان است و کسی که 

با این وسیله امرارمعاش می کند، به راحتی حاضر 
نمی شود مــوتــورش را اسقاط کند و ایــن یکی از 
عمده ترین دالیــل تأخیر اجــرای آیین نامه از رده 

خارج کردن این نوع وسایل است. 
گل علیزاده در پاسخ به این پرسش که کدام یک 
از دستگاه های مسئول اهتمام الزم را در اجرای 
قانون هوای پاک نداشته اند، می گوید: در بحث 
ــاک بسیاری از قوانین بــر زمــیــن مانده  هـــوای پ
هزینه ای بوده ولی بودجه برای آن لحاظ نشده و 
هر دستگاهی صرفاً براساس بودجه داخلی خود 
عمل کرده است؛ مثالً وزارت نفت کیفیت سوخت 
را نسبت به سال های ۹۱ و ۹۲ ارتقا داده به طوری که 
شاخص آلودگی از مونوکسیدکربن به ذرات معلق 
تغییر کرده است. یعنی اقداماتی که برای کاهش 
آالینده ها داشتیم خوب بوده اما کافی نیست و با 
وضعیت موجود چشم انداز مثبتی برای کنترل و 

کاهش آلودگی هوا نداریم. 
وی با اشاره به اینکه بررسی قانون هوای پاک برای 
بازنگری و اصــالح توسط کمیسیون کشاورزی 
مجلس در حال انجام است، می گوید: البته هنوز 

اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده فقط برخی 
از مفاد آن مورد آسیب شناسی قرار گرفته است. 

تخصیص نیافتن بودجه بهانه است  ◾
اما حجت االسالم محمد صفری ملک میان، عضو 
فراکسیون محیط زیست مجلس عمده مشکل 
حوزه محیط زیست را مدیریتی می داند و به قدس 
می گوید: بــرای مقابله با آلودگی هوا خأل قانونی 
نداریم، مشکل اصلی در مدیریت و اجراست. در 
واقع در حوزه مدیریت شهری هنوز رشد نکردیم و 
همچنان از نظام سنتی برای مبارزه با آالینده های 
زیست محیطی استفاده می کنیم به همین دلیل 
برخی از کالنشهرهای ما جزو آلوده ترین شهرهای 

دنیا هستند.
وی عملکرد دستگاه های مختلف در اجرای قانون 
هوای پاک را اصالً قابل دفاع نمی داند و تصریح 
می کند: این قانون نیز مثل همه قوانین دیگر از سوی 
دستگاه ها به صورت ناقص اجرا می شود که بخش 
عمده آن به خود مدیران اجرایی و بخش دیگرش 
هم به میزان امکاناتی که در کشور داریم برمی گردد. 

بنابراین برای ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاه های 
اجرایی باید دولت گروه ویژه ای برای حوزه محیط 

زیست تشکیل دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان برنامه 
ــرای قــانــون هـــوای پــاک بودجه  و بــودجــه بـــرای اجـ
تخصیص نــمــی دهــد، مــی گــویــد: ایـــن ســازمــان، 
ســازمــان برنامه و بودجه نیست؛ بلکه سازمان 
بــودجــه اســت چــون اصــالً برنامه محور نیست. 
مثالً ســال گذشته آقـــای نوبخت، رئیس وقت 
این سازمان بودجه ای بــرای پسماند استان های 
گیالن و مازندران اختصاص داد اما معلوم نیست 
دستگاه های مسئول با این بودجه چه کرده اند. 
ــرای اجــرای  بنابراین تخصیص نیافتن بودجه ب
قانون هــوای پاک بهانه ای است تا دستگاه ها از 
زیــر بــار مسئولیت شانه خالی کنند وگرنه برای 
تأمین بودجه خیلی از برنامه ها می توان از بخش 

خصوصی و فاینانس های خارجی استفاده کرد.

اجرای قانون هوای پاک تبدیل به یک ضرورت  ◾
شده است

مهدی شریفیان، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس نیز به قدس می گوید: اجرای این قانون 
با رشد جمعیت و افزایش روزافـــزون آالینده ها 
ضـــرورت بیشتری پیدا کــرده و باید در اولویت 
برنامه ریزی قــرار بگیرد، به نحوی که به معنای 
واقــعــی کلمه هــر طــرح و الیــحــه ای کــه مــطــرح و 
پیشنهاد می شود حتماً باید دارای پیوست زیست 

محیطی باشد.
وی در هــمــیــن زمــیــنــه مـــی افـــزایـــد: در کــنــار 
قانون گذاری باید به فرهنگ سازی اجرای قانون 
هــوای پاک هم توجه کرد و رسانه ها و مــردم در 
تبدیل ایــن مقوله بــه یــک گفتمان نقش ایفا 
کنند، چرا که اجــرای این قانون مستلزم برخی 
اصالح روندها و رفتارهاست که باید در قاطبه 

مردم شکل بگیرد.
شریفیان حمایت دولت از اجرای قانون هوای 
پاک را نیز مهم ارزیابی می کند و می گوید: هر 
چند به دلیل تحریم های ظالمانه تنگناهایی 
برای تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برخی 
قوانین مثل قانون هــوای پاک به وجــود آمــده با 
وجــود ایــن نباید دســت روی دســت گذاشت و 
باید با استفاده از ظرفیت های مردمی هر میزان 
از این قانون که امکان اجرا دارد را عملیاتی کرد. 

مشکل کجاست؛  نداشتن بودجه یا ضعف مدیریتی؟

 اهمال 23 دستگاه 
در اجرای قانون هوای پاک 

یادداشت
نوبت نیمه  دوم است؛ 
مصونیت آهنین ندارید

جواد صبوحی  قطعی گسترده 
برق در هُرم سوزان تابستان امسال، 
ســیــل زمــســتــانــی در خــوزســتــان 
و بــحــران شدید آب ایــن اســتــان در تابستان، 
نفس های بــه شــمــاره افــتــاده تــاالب هــا یــا حتی 
صــف هــای طــوالنــی مـــرغ و ... ده هـــا نــمــونــه از 
اتفاقاتی است که رهــاوردی جز زحمت بسیار 
ــرای مــــردم، ســلــب اعــتــمــاد عــمــومــی و رواج  ــ ب
شایعه های فساد فراگیر و بدبینی در جامعه 
ــدون تــردیــد نــشــان از بی تدبیری  نــداشــتــه و بـ
مدیرانی دارد که امروز بسیاری از آن ها فارغ از 
تصمیمات غلط دیروزشان و با خیال مصونیت 

دائمی خود، آسوده خوابیده اند.
ــی اســـت کـــه یــکــی از مهم ترین  ایـــن در حــال
نشانه های کــارآمــدی و حکمرانی عــادالنــه در 
نظام های سیاسی که جلب اعتماد عمومی و 
ارتقای سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد 
داشت، حساسیت دستگاه های نظارتی نسبت 
به فساد، رفتار خالف قانون یا ترک فعل و اهمال 
در انــجــام وظــایــف محوله از ســوی مسئوالن 
سطوح مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق 

عامه است.
نبود و در خوشبینانه ترین نگاه، کمرنگ بودن 
نظارت بر تصمیمات نــاصــواب و یا تــرک فعل 
مدیران حال و گذشته زخم عمیقی است که 
سالمت کالبد نظام اجــرایــی و اداری کشور را 
تهدید می کند، این در حالی است که توصیه ها 
و نمونه های قابل ذکــر بسیاری را مــی تــوان در 
ــرورت پاسخگویی مــســئــوالن و  خــصــوص ضــ

مدیران یافت و به آن ها اشاره کرد.
برای مثال آن گونه که ابن ابی الحدید معتزلی نقل 
می کند، امیرالمؤمنین علی)ع( در مرکز حکومت 
خویش برای مراجعه به مردم و طرح پرسش ها و 
شکایت ها، مکان ویژه ای  به نام »بیت القصص« 
اختصاص داده بود و به این ترتیب مردم برای 
طــرح خــواســتــه هــا، پــرســش هــا و شکایت های 
خود به آنجا مراجعه کرده و نامه هایشان را در 

صندوق مخصوص می انداختند.
یا آنکه امــام، خــود در بخشنامه ای خطاب به 
کارگزاران و فرماندهان با صراحت فرموده بود: 
آگاه باشید! از جمله حقوق شما بر من آن است 
جز اسرار نظامی هیچ چیزی را از شما نپوشانم.

در جامعه اســالمــی مــا نیز کــه یکی از اهــداف 
شکل گیری آن، تحقق عدالت و رفع تبعیض و 
نابرابری است، رهبر انقالب، حضرت آیت هللا 
خامنه ای بارها و بارها بر ضــرورت پاسخگویی 

مسئوالن تأکید نموده اند.
ایشان در بیاناتی می فرمایند : »از نظر من، هیچ 
کس مصونیت آهنین نـــدارد. همه در مقابل 
قــانــون و مسئولیت های خــودشــان پاسخگو 

هستند و باید جواب بدهند«.
یا در جایی دیگر می فرمایند:»مردم ساالری فقط 
این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و 
باالخره عــده ای را به پای صندوق ها بکشاند و 
رأیی را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ 
کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آ نکه این 
نیمه  اول تحقق پیدا کرد، نوبت نیمه  دوم است؛ 

نوبت پاسخگویی است«.
اقدامات اخیر قوه قضائیه به ویژه پس از تدوین 
سند تحول قضایی و دستورالعمل این قوه در 
خصوص امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان نشانه عزم 
جدی مسئوالن دستگاه قضا برای احقاق حق 
و اجرای عدالت است؛ اهتمامی که بدیهی ترین 
نقطه عطف آن را می توان در صدور حکم ولی هللا 
سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش 

احمد عراقچی دید.
با صدور احکامی اینچنین، مدیران حال و آینده 
نیز می دانند دیگر نمی توان بدون هیچ توضیح 
و بازخواست، با بدرقه و قدردانی و هدایایی زیر 
بغل، مراسم تودیع را ترک کرد و پی کار خود رفت.

فــرامــوش نکنیم نــادیــده گرفتن قصور مدیران 
کم کار و توضیح نخواستن و بدتر از آن، پیشکش 
نمودن مسئولیت نو به آن ها، چیزی جز دادن 
پاداش کم کاری به ایشان نیست؛ موضوعی که 
بدون تردید موجب دلسردی مسئوالن خدوم و 

کارآمد نیز می شود. 
در عوض عزم دستگاه های نظارتی بر رصد کار یا 
ترک فعل مدیران، ضمن آنکه به بازسازی اعتماد 
مردم خسته از ناکارآمدی در جامعه می انجامد و 
مانع شکل گیری جریان های پر هزینه اعتراضی 
خواهد شد، یک بار دیگر روح مطالبه گری را در 

پیکر جامعه خواهد دمید.

بهداشت و درمانبهداشت و درمانآسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعی نظامی و انتظامینظامی و انتظامی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بیان کرد

9۰۰ میلیارد دالر و ۱۵ سال زمان 
برای حل حاشیه نشینی !

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه 
ســکــونــت گــاه هــای غــیــررســمــی و مــحــالت زاغــه نــشــیــن در 
شهرها بــه صــورت چشمگیری زیرساخت ها و خدمات 
شهری را از بین می  برند، به تسنیم گفت: ۹۰۰ میلیارد 
ــا اوضـــاع  ــه گــذاری در ۱۵ ســـال نــیــاز اســـت ت دالر ســرمــای
حاشیه نشینان شهری بهبود یابد؛ این رقم 6 برابر میزان 
فعلی سرمایه گذاری بــرای بهبود وضــع حاشیه نشینان 

کشورهای توسعه  نیافته است.
ــزود:  ســیــد محسن طباطبایی مـــزدآبـــادی همچنین افـ
شهرهای در حــال توسعه بــه ۲۵ تریلیون دالر سرمایه 
نیاز دارنـــد تــا بــه توسعه مطلوب برسند، امــا متأسفانه 
سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های اقتصادی برای 

توسعه روستاها وجود ندارد. 

رئیس سابق تیم واکنش سریع کووید عنوان کرد

نامه نگاری بدون پاسخ درباره 
دلیل انحالل تیم واکنش سریع

حمید سوری، رئیس سابق تیم واکنش سریع کووید درباره 
دلیل منحل شدن تیم واکنش سریع کرونا، به ایسنا گفت: 
دلیل این انحالل به ما اعالم نشد. این اتفاق معایبی خواهد 
داشــت، مانند آنکه گمانه زنی از آغــاز پیک ششم کرونا 
داریــم اما نمی دانیم کانون های آن، کــدام مناطق است و 
چه باید کرد و حتی تحلیل وضعیتی در فیلد نداریم که 
بتوانیم تمهیدات الزم برای جلوگیری از بروز طغیان ها اتخاذ 
کنیم. یکی از اجزای مهم در مدیریت همه گیری ها وجود 
تیم واکنش سریع است یعنی جامعه ای که از این فرصت 

استفاده نکند مدیریتش دچار مشکل می شود. 
ســوری گفت: نامه نگاری هایی دربــاره دالیــل انحالل تیم 
واکــنــش سریع بــا وزارت بهداشت داشتیم امــا پاسخی 

نگرفتیم و با ما خداحافظی کردند.

رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد

۶ میلیون نفر گواهی نامه 
موتورسیکلت دارند !

به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، ســردار سید کمال 
هادیانفر، رئیس پلیس راهــور ناجا در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه صاحبان نیمی از موتورسیکلت ها گواهی نامه 
نــدارنــد، اظهار کــرد: بله ایــن موضوع درســت اســت؛ یک 
میلیون و 3۰۰ هزار نفر دارای بیمه و کمتر از 6 میلیون نفر 

هم گواهی نامه دارند.
وی ادامه داد: ما احساس نگرانی می کنیم چون ۱۲ میلیون 
موتورسیکلت وجود دارد که تقریباً ۹ میلیون آن در سن 
فرسودگی قرار دارد. از طرفی تقریباً کمتر از 6 میلیون نفر 

گواهی نامه دارند که این موضوع خطرناک است.
هادیانفر با بیان اینکه کمتر از ۱.۵ میلیون نفر دارای بیمه ثالث 
هستند، گفت: اگر تصادفی صــورت بگیرد و فرد مشمول 

پرداخت دیه شود، چون بیمه ندارد دچار مشکل می شود.

سه شنبه ۲7 مهر ۱4۰۰    ۱۲ ربیع االول ۱443   ۱9 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9649



نجات 
 پورتیموننزه 

 به دست 
پیام نیازمند

پورتیموننزه در 
دیداری خارج از 

خانه از جام حذفی 
لیگ پرتغال به 

مصاف اولیویرنس 
رفت که در این دیدار 
دو تیم در پایان ۱۲۰ 
دقیقه به تساوی 3 
بر 3 رضایت دادند 
در ضربات پنالتی 

پورتیموننزه با 
مهار پنالتی توسط 

دروازه بان ایرانی 
خود توانست با 

نتیجه 5 بر 4 از سد 
اولیویرنس بگذرد. 

نیازمند عالوه بر 
مهار پنالتی در 

ضربات پایانی، در 
جریان این دیدار نیز 

یک پنالتی دیگر را 
مهار کرد.

در  حاشيه

واکنش سجادی 
به ردپای 

صهیونیست  ها 
 VAR در

حمید سجادی در 
حاشیه مراسم پیاده روی 
در دریاچه خلیج فارس 
 VAR در مورد دستگاه

در ورزشگاه آزادی و 
اینکه شنیده شده است 
شرکت های حامی رژیم 

صهیونیستی پشت این 
قضیه هستند، گفت: 

هنوز گزارش دقیقی 
به دست من نرسیده 

است، منتظر دریافت 
گزارش دقیق هستیم. 

وی در پاسخ به این سؤال 
که »ما این تکنولوژی را 
داریم، ولی نمی توانیم 

استفاده کنیم؟«، تأکید 
کرد: خیر، ما هنوز در 

ایران این فناوری را 
نداریم اما قرار است 

استفاده کنیم.

خبرخبر
روزروز

  دلیخت
کالچو مرکاتو مدعی شد مینو 

رایوال، مدیر برنامه های ماتیاس 
دی لیخت،بازیکن یووه، مذاکرات 

خود را با دو باشگاه چلسی و 
منچسترسیتی آغاز کرده است.

  آرسن ونگر
سرمربی سابق آرسنال با اسکوچیچ 
درباره طرح جنجالی برگزاری جام 

جهانی هر دو سال یک بار مذاکره 
می کند. پیش تر حاج صفی در گفت و گو 

با ونگر  با این طرح موافقت کرده بود.

  یحیی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس که مسئولیت 

شکست برابر الهالل را بر عهده گرفت 
حاال با انتشار پستی از هواداران 
عذرخواهی کرد و نوشت: »برای 

جبران و دبل هت تریک بازگشته ایم«.

سینا حسینی   سوت آغاز 
رقــابــت هــای لــیــگ بیست و 
یکم امروز  در مشهد با دیدار 
پدیده و آلومینیوم به صدا در 
خواهد آمــد تا متفاوت ترین 
چالش فوتبالی کشور دوبــاره 
به جریان بیفتد، رویـــدادی که با جذابیت های 
فراوان خود دوباره تنور فوتبال ایران را گرم خواهد 
کرد و باشگاه های حاضر در این مسابقات رقابتی 
سخت بــرای دستیابی به جــام قهرمانی را آغاز 

خواهند کرد.
هرچند در تمام دنیا لیگ های حرفه ای همانند 
دوران پیش از شیوع کرونا با حضور تماشاگران 
بــرگــزار می شــود، امــا همچنان به واسطه عدم 
وجود زیرساخت های مناسب بزرگ ترین عنصر 
جذابیت مسابقات از چرخه خارج است و باید 
مسابقات لیگ برتر بر اساس تصمیم سازمان 

لیگ و فدراسیون بدون تماشاگر برگزار شود.

بازگشتبازیکنانذخیرهبهنیمکتها ◾
پــس از شیوع ویـــروس کــرونــا در کشور یکی از 
مواردی که در شیوه نامه های بهداشتی برگزاری 
ــت، خلوت  ــود داشــ مــســابــقــات لــیــگ بــرتــر وجـ
شدن نیمکت های ذخیره تیم ها برای برقراری 

فاصله گذاری اجتماعی بود.
حاال با سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور و 
کاهش روند ابتال به کرونا مسئوالن سازمان لیگ 
این قانون را به گذشته برگردانده اند. براین اساس 
9 بازیکن ذخیره تیم های لیگ برتری همزمان 
با شــروع مسابقات می توانند به نیمکت تیم 
هایشان برگردند و کنار کادرفنی و پزشکی و 
تدارکات به تماشای بازی بنشینند.همچنین 
بازیکنان فیکسی که تعویض می شدند هم حق 
حضور روی نیمکت را نداشتند که از این پس 
آن هــا نیز می توانند بعد از خــروج از زمین روی 

نیمکت تیم شان بنشینند و کار را دنبال کنند.

رقابتداراوندار ◾
با نگاهی گــذرا به شرایط و موقعیت تیم های 
شرکت کننده در لیگ بیست و یکم می توان 
مسابقات امسال را رقابت بین تیم های دارا 
و نــدار عنوان کــرد. تیم های متمول صنعتی به 
نسبت دوره گذشته به مراتب قدرتمندتر شدند 
و تیم های متوسط به واسطه شرایط اقتصادی 
حاکم بر جامعه با بحران های پولی بزرگ تری رو 
بــه رو شدند تا یک اختالف بــزرگ بین تیم های 
شرکت کننده در این مسابقات احساس شود، 

البته با وجــود ایــن فضا و شرایط نا برابر تمام 
باشگاه های حاضر در مسابقات همه انرژی خود 
را صرف تقویت خود کردند تا شاید بتوانند به 
عنوان شگفتی ساز مسابقات در میان غول های 

صنعتی و دولتی ظاهر شوند.
ــا نکته تــأمــل برانگیز اینجاست کــه ضعف  ام
اقتصادی باشگاه های فوتبالی سبب شد بخش 
قابل توجهی از باشگاه ها با بدهی انباشت شده و 
پنجره های بسته نقل و انتقاالتی وارد مسابقات 
شوند. همان مسئله ای که فدراسیون فوتبال پیش 
از برگزاری هر دوره از مسابقات از پایان آن خبر 
می دهد اما در نهایت با ریش سفیدی و کدخدا 
منشی همه باشگاه های بدهکار وارد مسابقات 

می شوند تا چرخه مسابقات از حرکت نیفتد.

پنجرههایقفل ◾
در حال حاضر باشگاه هایی نظیر پرسپولیس، 

صنعت نفت آبادان،پدیده، فــوالد خوزستان، 
تراکتورسازی با پنجره بسته وارد مسابقات 
ــادر بــه استفاده از بازیکنان جدید  شدند و ق
خــود نیستند، تــا جایی کــه یــک باشگاه نظیر 
ــا 16 بــازیــکــن در ایــن  ــوانــد ب پــدیــده تنها مــی ت
مسابقات حضور پیدا کند مگر اینکه پنجره 
نقل و انتقاالتی اش باز شود و بازیکنان تازه وارد 
خود را در هیئت فوتبال به صورت قانونی ثبت 

قرارداد کند.

مربیانمحروموآلترناتیوها ◾
در کنار ایــن مسائل غیبت برخی مربیان به 
علت محرومیت نیز جالب توجه است، افرادی 
نظیر امیر قلعه نویی و علیرضا منصوریان 
امکان همراهی تیم خــود را نــدارنــد، البته در 
کنار این افراد مربیانی چون رضا  مهاجری نیز 
به دلیل عدم ثبت قــرارداد جدید خود قادر به 

همراهی تیمشان در مسابقات نیستند مگر 
اینکه در لحظه آخر بتواند مشکل قــراردادی 
ــرارداد  خــود را برطرف نمایند و پس از ثبت ق
مجوز نشستن روی نیمکت را بدست آورند. 
در این دوره از مسابقات جدا از مربیانی که در 
حال حاضر مسئولیت فنی باشگاهی را برعهده 
گرفتند، تعداد قابل توجهی نیز بیرون مانده اند 
و به محض اینکه تیمی نتیجه نگیرد آن ها به 
عنوان جایگزین مطرح خواهند شد.تفاوت 
عمده این مربیان با مربیان لیگ قبل که بیرون 
مانده بودند ایــن اســت که مربیان جــوان و با 
انگیزه بسیار زیادی در بین خانه نشین ها وجود 
دارند که طبیعتاً تمایل برای همکاری با آن ها 
بسیار زیــاد اســت. جــواد نکونام، سید مهدی 
رحمتی، محمود فکری، پورموسوی از جمله 
نفراتی هستند که در حال حاضر مسئولیت 
فنی تیم را برعهده نگرفتند، در کنار آن هــا 
مربیانی چون مجید جاللی، حسین فرکی نیز 
بدون تیم هستند که به نظر می آید آن ها نیز 
این شانس را دارند که بتوانند مربیگری در لیگ 

آتی را تجربه کنند.

ستارهبازی ◾
دیــگــر نکته ای کــه مــی تـــوان از آن بــه عنوان 
ویژگی لیگ بیست و یکم یــاد کــرد، تیم های 
گــران قــیــمــت حــاضــر در مــســابــقــات اســـت، 
باشگاه های متمول صنعتی نظیر سپاهان 
اصفهان، گل گهر سیرجان در فصل نقل و 
انتقاالت ریخت و پاش زیادی انجام دادند و با 
جذب ستاره های نام آشنا به نوعی تیم خود را 
تقویت کردند تا در این دوره جایگاه به مراتب 
بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.البته 
برخی تیم های لیگ برتری نظیر استقالل و 
پرسپولیس هم در این عرصه رقابت سختی 
با تیم های صنعتی داشتند ولی با این حال 
با جــذب ستاره های کلیدی در فصل نقل و 
انتقاالت خبرساز ظاهر شدند که این مسئله 
توقع هواداران آن ها را به شکل ویژه ای افزایش 
داد تا به اعتقاد هـــواداران شــان در فهرست 

مدعیان قهرمانی قرار گیرند.

برنامهبازیهایامروز ◾
سهشنبه 27 مهر 1400

16:00 پیکان - نفت  مسجدسلیمان  
16:00 پدیده مشهد - آلومینیوم اراک  
16:00 نساجی مازندران - فجر سپاسی  
18:00 سپاهان - مس رفسنجان  

پرونده ای برای لیگ بیست و یکم که امروز درمشهد افتتاح می شود 

ماراتن دارا و ندار پشت پنجره های بسته
زیر ذره بين

خبر ویژه

قانونیکههمهچیزرازیرورومیکند

ایرانواحتمالخداحافظی
بارؤیایقهرمانیآسیا

در روزهایی که فوتبال ایران درگیر بند و تبصره های 
قانون جدید فدراسیون فوتبال برای خرید بازیکن 
خارجی است، الهالل و النصر با تکیه بر ستاره های 
بین المللی خود توانستند به مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند. در حال حاضر 
تیم های آسیایی در ACL می توانند از سه بازیکن 
خارجی غیرآسیایی و یک بازیکن آسیایی استفاده 
کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد تا این 
قانون را به سود تیم های متمول قاره -که شاید در 

اکثریت هم باشند- تغییر بدهد.
ای اف سی سه سناریوی متفاوت را بــرای تغییر 
قانون پیش روی خود قرار داده است: 1. قراردادن 
تمام بازیکنان خارجی در لیست آسیایی و معرفی 
1+3 بازیکن برای هر بازی، 2. قراردادن پنج خارجی 
در لیست آسیایی و معرفی 3+1 بازیکن در هر بازی 
3. استفاده بدون محدودیت از بازیکنان خارجی. 
حتی برخی این سناریو را هم مطرح کرده اند مجوز 
حضور هفت بازیکن خارجی در لیگ قهرمانان 
آسیا صادر شود.تصویب هر کدام از این گزینه ها، 
امکان پیروزی تیم های ایرانی را سخت تر از گذشته 
و احتمال قهرمانی نمایندگان ایران را کمتر از قبل 

می کند؛ چرا؟
موفق ترین نماینده ایـــران در لیگ قهرمانان، 
پرسپولیس، هــرگــز از چــهــار سهمیه خارجی 
خود استفاده نکرده اســت. آن هــا امسال فقط 
بوژیدار رادوشویچ را داشتند و فصل گذشته هم 
بشار رسن در ترکیب این تیم بازی می کرد. سایر 
نمایندگان ایران هم وضعیت مشابهی دارند و 
با حضور بازیکنان داخلی به استقبال حریفان 
قدرتمند می روند. حتی اگر تیم های ایرانی موفق 
شوند از سهمیه کنونی برای استفاده از بازیکن 
بین المللی استفاده کنند، کیفیت مهره های 
حاضر در تیم های ایرانی قابل قیاس با تیم های 
چینی، ژاپنی، قطری، عربستانی، اماراتی و... 
نیست. در نهایت باید گفت فوتبال آسیا هرچه 
بیشتر به اقتصاد مرتبط می شود؛ اینکه یک 
کشور بتواند قرارداد مطلوب حق پخش تلویزیونی 
را تأمین کند و اسپانسر بهتری را جلب کند و 
بازیکنان باکیفیت تری را بخرد و با استادیوم های 
بهتر )و البته خیلی مــوارد مهم تر( میزبانی را 
تصاحب کند، طبیعتاً شانس بیشتری برای 

موفقیت خواهد داشت.
شاید ســؤال پیش بیاید کــه گرفتن حــق پخش 
تلویزیونی و اسپانسر چگونه بــر موفقیت اثر 
می گذارد. بدیهی است کشوری که تی وی رایت را 
در اختیار داشته باشد، شانس بیشتری هم برای 
میزبانی دارد؛ مشابه اتفاقی که برای عربستان رخ 
داد و باتوجه به کنترل کرونا و ورود آزاد تماشاگران، 
آن ها توانستند دو برد مهم کسب کنند. حاال با 
افزایش سهمیه خارجی، این شانس بیشتر هم 

می  شود.

بررسیکمکمالیسازمانبرنامهوبودجه
VARوپرونده

استقرارسازمانبازرسی
درطبقهسومفدراسیون

شائبه های ایجاد شده پیرامون برخی فعالیت های 
تجاری در فدراسیون فوتبال و همچنین شایعه های 
موجود درباره ارتباط با امیر اسکندری و ... سازمان 
بــازرســی کل کشور را نسبت به اتفاقات فوتبال 

حساس کرده است.
مسئوالن ســازمــان بــازرســی کــل کشور هــر ساله 
اردیبهشت ماه در فدراسیون مستقر می شوند و 
پرونده های مالی سال گذشته این فدراسیون را مورد 
بازبینی و بررسی قرار می دهند اما این بار شائبه ها و 
شایعه ها به حدی بوده که مسئوالن سازمان بازرسی 

کل کشور مهر ماه به فدراسیون ورود کرده اند.
گفته می شود هشت نفر از کارشناسان و بازرسان 
سازمان بازرسی کل کشور روی پرونده هایی نظیر 
نــحــوه خرجکرد و مــصــارف کمک 60 میلیاردی 
ســازمــان برنامه و بــودجــه بــه فــدراســیــون فوتبال، 
ماجرای قـــرارداد با شرکت هنگ کنگی در زمینه 
تجهیز استادیوم های کشور به VAR و شائبه ارتباط 
مسئوالن فدراسیون فوتبال با فردی که سال هاست 
به رمالی و جادوگری در فوتبال متهم می شود کار 
می کنند و چند نفر از این مسئوالن در طبقه سوم 

فدراسیون فوتبال مستقر شده اند.
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آبیهابدونمصدومآمادهشروعلیگ ◾
یکی از نگرانی های استقاللی ها برای حضور در هفته اول 
رقابت های لیگ، مصدومیت مهدی مهدی پور است که 
از کادر پزشکی استقالل خبر می رسد این بازیکن فرایند 
درمــان و  آمــادگــی خــود را طی کــرده اســت و ایــن بازیکن 
مشکلی برای همراهی استقالل مقابل تیم هوادار ندارد. 
همچنین استقالل با رفع مصدومیت مهدی پور، با آمادگی 
کامل و بدون بازیکن مصدوم به مصاف تیم هوادار می رود.

حسینی:نفتگردنکلفتاست ◾
مجید حسینی سرمربی تیم فوتبال پیکان دربــاره بازی 
با نفت مسجدسلیمان اظهار کرد: شناخت من از تیم 
نفت برای فصل گذشته است و برای این فصل تنها چند 
بازیکن این تیم از فصل قبل هستند. ضمن اینکه کادر فنی 
آن ها نیز تغییر کرده و نفت تیم جدیدی شده است. نفت 
همیشه تیم گردن کلفتی بوده که بازی ها را هم خوب و قوی 

شروع می کند که این یک هشدار است.

اسکوچیچ:دربازیپرسپولیسگریهکردم! ◾
اسکوچیچ،سرمربی تیم ملی در مصاحبه ای گفت: 
نزدیک ترین شخص به من، زالتکو کرانچار بود که واقعاً 

یک انسان بود.
 من در ایران بودم که شنیدم او فوت کرده و تمام شب را 
گریه کردم. بعد از ظهر برای تماشای بازی پرسپولیس به 
ورزشگاه رفتم وقتی چشمم به تصویری از او در ورزشگاه 

افتاد، دوباره گریه کردم. 

◾ ACLهکشدنسایتبلیتفروشینیمهنهایی
تیم فوتبال الهالل امــروز در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا 2021 به مصاف رقیب سنتی اش النصر می رود.در 
همین رابطه نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد سایت 
استادیوم مرسول پارک میزبان این بازی هک شد و بلیت 
فروشی این بازی به تاخیر افتاد.اولسان هیوندای و پوهانگ 
استیلرز کره هم چهارشنبه بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا در منطقه شرق را برگزار می کنند.
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حمیدرضا عرب   مدیرعامل 
پدیده می گوید هنوز پولی بابت 
انــتــقــال قاسمی نـــژاد دریــافــت 
نکرده که همین سبب می شود 
احتماالً این مهاجم نتواند در هفته اول برای 

آبی ها به میدان رود.دومــیــن چک 
ــرای دریافت  باشگاه استقالل ب
رضایت نامه امین قاسمی نژاد از 
شــهــرخــودرو هــم برگشت خــورد 
تــا حـــاال حــضــور ایـــن بــازیــکــن در 

ترکیب استقالل برابر هـــوادار در 
هاله ای از ابهام قرار بگیرد. این چک 

ــی بــرگــشــت خـــورد  در حــال
کـــه اســتــقــاللــی هــا روز 

ــــه در  ــب ــ ــن ــارشــ ــهــ چــ
دیـــــداری حساس 

ــه اول  ــت در هــف
باید به میدان 
ــه  رونــــــــــد و ب
احتمال زیــاد 

نتوانند از یکی از 
مهاجمان اصلی 
خود استفاده کنند.

مــعــمــایــی، مدیرعامل 
پدیده در گفت وگو با ایسنا با 

تأیید این خبر گفت: متأسفانه 
چک دوم هم برگشت خــورد و 
ما هنوز نتوانسته ایم پولی در 

ازای انتقال قاسمی نژاد دریافت کنیم. قطعاً این 
موضوع را از مراجع ذی صالح پیگیری خواهیم 
کــرد تا حقمان را دریافت کنیم. به نظرم این 
اتفاقات در فوتبال حرفه ای یک کشور نباید رخ 
دهد زیرا نه شایسته باشگاهی مثل استقالل 
اســت و نــه شایسته لیگی کــه بــه آن پسوند 
حرفه ای را چسباندیم.این در حالی است که 
تیم پدیده این روزها به شدت با مشکالت مالی 
دست و پنجه نرم می کند و روی این پول برای 
بــاز کــردن پنجره نقل و انتقاالتش که توسط 
کوزین بسته شــده حساب کــرده بــود. جالب 
اینکه به دلیل پنجره بسته باشگاه 
قراردادهای بازیکنان و حتی 
ــادر فــنــی جــدیــد تیم  ــ ک
ثبت نشده و همین 
ــاال مــهــاجــری  حــ
نمی تواند فردا 
کـــــنـــــار خــط 
ــمــــش را  ــ ــی ــ ت
هــدایــت کند.

ــن در حــالــی  ــ ایـ
اســـت کـــه پــدیــده 
بیشترین تغییرات 
را در ترکیب خود داشته 
و بسیاری از بازیکنان خوب 
رفــتــه انـــد و بــازیــکــنــان جدید 
جایگزین قـــراردادشـــان ثبت 

نشده است.

ال پائیس   گری لینه کر با دو 
استعداد ذاتی متولد شد. اول 
ــرای  ــعــدادی اســتــثــنــایــی ب اســت
چسباندن توپ ها به تور دروازه 

کــه سبب شــد او بــه بهترین گــلــزن جام 
جهانی 1986 تبدیل شــود و در همان 
تابستان به عنوان چهره ای بین المللی 

به بارسلونا بپیوندد. 
ــی در زمینه  دومــی اســتــعــدادی ذات

ــای داغ و جــــــذاب کــه  ــ ــ ــزارش ه ــ ــ گ
سبب شد او به یکی از معروف ترین 

مــجــری هــای تــلــویــزیــون بریتانیا 
تبدیل شــده و بــار دیگر به 

عنوان یک ستاره اما این 
بــار در عرصه رسانه 

ــال  ــ ــب ــ ــوت ــ بـــــــه ف
اســــپــــانــــیــــا 

برگردد. 
ــرد  ــ ــ ایـــــــــــن م

انــگــلــیــســی به 
تازگی به عنوان سفیر اللیگا 
ــتــخــاب شـــد و نخستین  ان
فصل حــضــورش بــه عنوان 
مجری و مفسر در اللیگا 
تی وی را آغاز کــرده، کانال 
تــلــویــزیــونــی کــه دو ســال 
پیش در انگلیس و ایرلند 
راه انــدازی شد و به پخش 

زنده مسابقات و برنامه های 24 ساعته مربوط 
به فوتبال اختصاص دارد. او حاال یک خرید 

جذاب رسانه ای است. 
شخصیت های کمی مانند لینه کر توانسته اند 
به اندازه موفقیت در زمین، روی صحنه 
نیز موفق باشند. او از قرار گرفتن در 
جایگاه سومین گلزن برتر تاریخ تیم 
ملی انگلیس بــه مــجــری ای تبدیل 
شده که در دوران اوجش قرار دارد 
و طعنه های فوق العاده ای را به کار 
می گیرد که به گفته خودش از پدری 
ــمــام روز  ــرده کــه ت ــ بــه ارث ب
»مانند یــک بریتانیایی 
واقــعــی« در حــال خنده 
بوده است و همین ویژگی 
او را به قهرمانی تبدیل 
ــرده کــه میکروفنی در  کـ

دست دارد.
ــالوه بــر ارزش و انـــرژی  او عـ
بیش از حــدی که دارد، حاال 
در تلویزیون، رادیو و رسانه های 
نوشتاری کــار می کند و عالوه 
بـــر ایــــن، صــفــحــه تــویــیــتــرش 
8میلیون دنبال کننده دارد 
و گاهی تیتر رسانه ها بیشتر 
ــل زمــیــن،  ــ از اتـــفـــاقـــات داخـ
ــارات او در صفحه  ــهـ بــه اظـ

توییترش اختصاص دارد. 

چکقاسمینژادبرگشتخورد

پدیدهیقهاستقاللرامیگیرد
بازگشتبهاسپانیادرهیبتستارهرسانهای

»لینهکر«بهکمکاللیگامیشتابد



فایزر هم پاول 
را نجات نداد
کالین پاول، وزیر 
دفاع و وزیر امور 
خارجه آمریکا 
روز گذشته بر اثر 
ابتال به بیماری 
کرونا مرد. صفحه 
فیس بوک او ضمن 
اعالم خبر مرگش، 
تأکید کرد او هر دو 
دز واکسن فایزر 
را زده بود. شاید 
شناخته شده ترین 
تصویر جهان از 
کالین پاول، زمانی 
است که وی در 
شورای امنیت 
سازمان ملل متحد 
با نشان دادن یک 
فلش مموری به 
دروغ گفت اطالعاتی 
دارد که نشان 
می دهد عراق ذخایر 
تسلیحات کشتار 
جمعی دارد.

خبر

عــلــوی مــنــطــقــه 
غرب آسیا این روزها 
ــزاری  ــ ــرگ ــ ــو از ب مــمــل
رزمایش های متعدد 
کــشــورهــای خارجی 
و مــنــطــقــه ای شــده 
است. در همین راستا، رزمایش هوایی 
بـــزرگ رژیـــم صهیونیستی در حالی 
آغاز شده که فرمانده نیروی هوایی این 
رژیــم از تشدید تهدید از ســوی ایــران، 
سوریه و غزه خبر داده است. به گزارش 
فـــارس، رزمــایــش موسوم به پرچم آبی 
از روز یکشنبه بــه مـــدت دو هفته با 
مشارکت نیروهای هوایی رژیم اسرائیل، 
آمریکا، یونان، آلمان، ایتالیا، انگلیس، 
فــرانــســه و هــنــد در جــنــوب فلسطین 
اشغالی بــرگــزار مــی شــود. ایــن رزمایش 
هـــوایـــی کـــه بـــزرگ تـــریـــن در نـــوع خــود 
اســت از ســال 2013 آغــاز شــده و هر دو 
سال یک بار برگزار می شود. قرار است 
اسکادرانی از جنگنده های »اف16«، 
»اف15« و »اف35« نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی در قالب تیم دشمن با 

رنگ قرمز در این رزمایش شرکت کند. 
سرلشکر »آمیکام نورکین« فرمانده 
نیروی هوایی رژیم اسرائیل در این زمینه 
گفت: »ما در منطقه پیچیده ای زندگی 
می کنیم و تهدیدها از غزه، لبنان، سوریه 
و ایران در حال افزایش هستند. برگزاری 
رزمــایــش بین المللی در ایــن موقعیت 
کنونی، در حالی که فعالیت های عملیاتی 
عمومی و پنهان مــا در همه جبهه ها 
ادامــه دارد، از اهمیت راهبردی باالیی 
بــرخــوردار اســت و تأثیر گسترده ای بر 
نیروی هوایی اسرائیل، ارتش و دولت ما 
خواهد داشت«. در همین حال، آویخای 
ادرعی، سخنگوی ارتش این رژیم هم از 
آغاز رزمایش دریایی صهیونیست ها از 

صبح روز گذشته خبر داد.
از ســوی دیگر، عربستان سعودی هم 
ــرد رزمــایــش دریــایــی مشترک  اعـــام ک
با آمریکا در حــال بــرگــزاری اســت. این 
رزمایش با عنوان »المدافع األزرق21« 
ــی 21( بــا حــضــور سرتیپ  )مـــدافـــع آبـ
»منصور بن سعود الجعید« فرمانده 
ناوگان غربی و فرمانده ایــن رزمایش و 

»دانیل بیلی« فرمانده نیروهای دریایی 
آمریکا آغاز شده و مدت زمان آن 10 روز 
خواهد بود. کمک به توسعه توان امنیتی 
ــانــوردان و حمایت  بــرای حمایت از دری
از آبــراه هــای منطقه ای و بین المللی با 
هدف تضمین آزادی دریانوردی در دریای 
سرخ از دیگر اهداف این رزمایش عنوان 
شده است. در همین حال، گویا هر که 
از راه می رسد در منطقه غرب آسیا به 
دنبال برگزاری رزمایش است. نیروهای 
ــن هم برای  دریــایــی اتحادیه اروپـــا و ژاپ
تمرین عملیات ضد دزدی دریایی در 
آب های آزاد و بین المللی، رزمایش نظامی 
مشترکی را در دریای عمان برگزار کردند. 
ــا بــا بیان اینکه نیروهای  اتحادیه اروپـ
شرکت کننده در این رزمایش، اطاعات 
را با مرکز امنیت دریایی عمان به اشتراک 
گذاشتند، توضیح داد: »ایــن تمرین 
ــاس سناریو  ــی مــشــتــرک، بــر اسـ ــای دری
عملیات ضد دزدی دریایی، شامل سوار 
شدن بر کشتی، فرود بر عرشه، تکامل 
تاکتیکی پیچیده و گشت مشترک در 

دریای آزاد بود«. 

تنش زایی آمریکا، ژاپن، عربستان، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی در منطقه

رزمایشطلبان!
سفیر اروپایی نیامده از بالروس اخراج شد

وقاحت فرانسوی!
دالکوست، سفیر فرانسه در بــاروس اخراج 
شــد. برپایه گــزارش هــا سفیر فرانسه پس از 
ورود به مینسک حاضر نشده استوارنامه اش 
را بــه رئــیــس جــمــهــور بــــاروس تــقــدیــم کند! 
ایــن دیپلمات در پــاســخ بــه نــامــه هــای اداری 
گفته اســت: »از آنجا که ما نتایج انتخابات 
ــه  رســمــیــت  ــ ــوری شـــمـــا را ب ــهـ ــمـ ــت جـ ــاسـ ریـ
نمی شناسیم، پس الکساندر لوکاشنکو رئیس 
جمهور باروس نیست«! وزارت امور خارجه 
باروس هم به او تا دیروز فرصت داده بود که 

خاک این کشور را ترک کند. 
آمریکا و اتحادیه اروپــا نتایج انتخابات سال 
ــاروس را  ــ گــذشــتــه ریـــاســـت جــمــهــوری در بـ
نپذیرفتند و با حمایت از معترضان باروسی 
پس از اعام نتایج برای مدتی این کشور را به 
آشوب کشاندند. در ادامه هم این کشورها به 
رئیس اپوزیسیون باروس پناه دادند تا بتواند 

بیش از پیش با لوکاشنکو مبارزه کند. 

 جهاد اسالمی سفرش 
به قاهره را عقب انداخت

مــقــامــات جــهــاد اســامــی فلسطین سفر به 
قاهره و دیدار با عباس کامل، رئیس سرویس 
اطاعات این کشور بــرای بررسی پرونده های 
ــرقــراری آتــش بــس و تثبیت آن را بــه تعویق  ب
انداختند. به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط 
ــای رژیـــم صهیونیستی،  وخــیــم در زنـــدان هـ
رهبری جنبش جهاد اسامی چنین تصمیمی 

گرفته اند.
 ایــن جنبش همچنین درخــصــوص احتمال 
انفجار وضعیت در صورت ادامه یافتن درد و 
رنج اسیران، از طریق قاهره پیام هایی به طرف 
صهیونیستی فرستاد. باوجود این قاهره اعام 
کــرده همچنان در انتظار موضع نهایی این 

جنبش خواهد ماند.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 دستیابی ایران به غنی سازی 20درصدی اورانیوم
 27 مهر 1388  مقامات سازمان انرژی اتمی کشورمان 

اعالم کردند ایران به توانایی تولید اورانیوم با غنای 
20درصد دست یافته است. این ماده معدنی در 

حوزه های مختلف کاربرد دارد. به کار بردن اورانیوم 
غنی شده در صنایع پزشکی بیش از سایر حوزه ها مورد 
توجه بوده است. ایران به برکت خون شهدای هسته ای 

اکنون جزو 10کشور نخست در زمینه تکمیل چرخه 
سوخت و غنی سازی اورانیوم است.

اوقات شرعی به افق تهران
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غروب خورشيد

16/50
 نیمه شب شرعی

22/34
طلوع فردا
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جهان

گزارش کوتاه

آتش سوزی دوباره در منطقه صنعتی جبل علی امارات

دبی روی خط آتش!
ــارات متحده عربی و باز هم وقــوع سلسله آتش سوزی های  باز هم ام
مشکوک در این کشور. منابع رسانه ای از وقوع آتش سوزی در منطقه 
صنعتی »جبل علی« واقع در بندر دبی خبر دادند. به گزارش فارس، دفتر 
اطاع رسانی دولت در دبی طی پستی در حساب توییتری خود با انتشار 
این خبر نوشت: تیم های آتش  نشانی به مهار یک حادثه آتش سوزی در 
ضایعات روغنی در منطقه صنعتی جبل علی پرداختند. مقامات اماراتی 
در عین حال ادعا کرده اند همه چیز تحت کنترل است و هیچ خسارت 

جانی  وارد نشده است.
 منطقه آزاد و صنعتی جبل علی در بــنــدر جبل علی و درســـت در
 35 کیلومتری جنوب غربی شهر دبی واقع شده است. در ماه های اخیر 
چند حادثه آتش سوزی در امارات و به ویژه  دبی اتفاق افتاده است. این 
درحالی است که مقامات و مسئوالن امارات تاش می کنند اخبار مربوط 
به این آتش سوزی ها را پنهان کنند. مرداد ماه گذشته نیز یک انفجار در 
این منطقه صنعتی روی داد و یک ماه بعد، منابع رسانه ای از دستیابی 
به سندی محرمانه در خصوص انفجار هفتم ژوئیه در این منطقه خبر 
دادند. در این سند که از طرف پلیس دبی صادر شده، آمده در لحظه 
انفجار یک تیم 6 نفره اسرائیلی در محل حضور داشته اند. در پی 
انفجار یاد شده، سه صهیونیست کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی 
شده اند. بنا به این سند، انفجار به وسیله یک بمب کارگذاشته شده در 
یک کانتینر رخ داده است. از این نظر، ناظران رسانه ای بر این عقیده اند 
نمی توان درباره علل وقوع این سلسله آتش سوزی ها و حجم خسارات 
مالی و جانی احتمالی به گفته مقامات امارات متحده عربی اطمینان کرد. 
گفتنی است، پس از انعقاد تفاهم نامه های سیاسی و عادی سازی روابط 
امارات با رژیم صهیونیستی، حوادث امنیتی در این کشور امن عربی به 

طول قابل توجهی افزایش یافته است.

      صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

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

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 و آیین نامه های اجرایی آن پروژه مشروحه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک 
 )WWW.SETADIRAN.IR(دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  کیفی  باارزیابی  همراه  ای  مرحله 

انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

اجرای شبکه فاضالب ناحیه i2 شهر شیروان 1
1266.091.128.632  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

اجرای شبکه فاضالب ناحیه شهر F,J شیروان 2
1257.551.898.730  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

اجرای شبکه فاضالب ناحیه  G1 شهر شیروان 3
1251.943.852.290  ماهبهمراه ترمیم نوار حفاری  

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
اقدام  و  اخذ  الذکر  فوق  سامانه  طریق  از  آگهی  انتشار  از  پس  4روز  ظرف  حداکثر 

نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
14
06
70
5

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی( براساس قانون برگزاری 
سامانه  در  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  پروژه  مناقصات 
تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال(برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

حفر، لوله گذاری  و آزمایش پمپاژ 1  
حلقه گمانه اکتشافی  آهکی )شهر 
شوقان- شهرستان جاجرم (به روش 

دورانی – ضربه ای با مواد کف زا

411/321/417/250567/000/000ماه

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات، 
الکترونیکی دولت مراجعه  تدارکات  به سامانه  پاکات  بازگشایی  زمان ومکان شروع 
شود. سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار دراسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقصه گران حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و اقدام نمایند.ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
14
06
70
6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت دوم

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی( براساس قانون برگزاری  
مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف
)ریال(

1

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرب روستایی شهرستان 

جاجرم )مطابق فهرست بهای ابالغی 
99/706539 مورخ1399/12/25 
سازمان برنامه و بودجه در رشته 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات 

آب شرب (

1216/522/032/359827/000/000 ماه

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرب روستایی شهرستان 

گرمه )مطابق فهرست بهای ابالغی 
99/706539 مورخ1399/12/25 
سازمان برنامه و بودجه در رشته 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات 

آب شرب (

128/677/233/498435/000/000 ماه

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات، زمان و 
مکان شروع بازگشایی پاکات  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .

گران  مناقصه  است  که الزم  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و  اقدام نمایند. ضمناً 

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

ف
14
06
73
3

نوبت دوم

شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

آگهی مناقصه مرحله دوم شرکت خمیرمایه رضوی 
ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد یک عدد تابل�و کنترلی  PLC بهمراه 4 

عدد ایستگاه Remote I/O با مشخصاتی که در اسناد مناقصه ارائه می شود خریداری نماید.
ل�ذا از کلیه ش�رکت هایی که در این زمین�ه فعالیت دارند دعوت می ش�ود از تاریخ درج 
آگهی در روزنامه لغایت 1400/08/06 جهت اخذ مش�خصات و اس�ناد مناقصه با مراجعه 
ب�ه پایگاه های اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس  www.razaviyeast.com ضمن ثبت نام در 
س�امانه شناس�ایی تامین کنندگان و دریافت ن�ام کاربری و رمز عبور، اس�ناد مناقصه را از 
قس�مت )س�ایر( مناقصات و مزایدات دریافت نماین�د . همچنین اس�ناد مناقصه از پایگاه 
اینترنت�ی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی به آدرس  https://epf.ir  قس�مت معامالت ، 
قابل دریافت می باشد . لذا پس از بررسی و تکمیل دقیق فرم ها ، پیشنهادات خود را از 

طریق پست به آدرس شرکت ارسال نمایند .
آخرین مهلت ارسال فرم های مناقصه ازطریق پست ، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 1400/08/04 می باش�د ، ضمن�ا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه ش�ماره 

تلفن تماس 46126622-051 داخلی 152 و 09150887278 می باشد .
جلس�ه بازگش�ائی پاکت ها در س�اعت 10 روز چهارش�نبه مورخ 1400/08/05  در محل 

کارخانه انجام خواهد گرفت .
در ص�ورت ض�رورت و بن�ا به تش�خیص کمیس�یون معامالت ش�رکت ، مناقص�ه به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد.
 شرکت ، در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ف
14
06
77
1

ف
14
06
78
7

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
عملی�ات رنگ آمیزی) بصورت دس�تمزدی( در مجموعه ح�رم مطهر را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط )بومی و ساکن مشهد( واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا 
نت�ی ینتر ا س  ر د ب�ه آ جع�ه  ا پای�ان وق�ت اداری روز دوش�نبه مورخ  1400/08/03 ضم�ن مر

 http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن : 31305243-32257085-051 (  نس�بت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند . 

 آگهی مناقصه 

فسازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
14
06
78
9

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
خری�د قالب، لوازم و متعلقات قالب بندی خود را از طریق مناقصه عمومی 

خری�داری نماید. ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه م�ورخ 1400/08/01 
  http://sem.aqr-harimeharam.org ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس

تلفن 31305243-051 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

/ع
14
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که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
سازه  الکترونیک  شرکت  به  نسبت  ادعای  گونه  هر 
پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 23066 و شناسه 
باشد  می  تصفیه  حال  در  که   10380385327 ملی 
از قانون  در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قسمتی 
تجارت دعوت میشود با در دست داشتن اصل اسناد 
و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به نشانی مشهد، بلوار سجاد، بین بهار 
 ،5 شماره  الله،  پاساژ   ،8 سجاد  نبش  بزرگمهر،  و 
طبقه اول، واحد 1 به کدپستی 9186693195 مراجعه 
نمایند، بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای 
احتمالی خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد 

مسئولیتی نخواهد داشت.

دعوت از بستانکاران شرکت الکترونیک سازه 
پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 23066 و 

شناسه ملی 10380385327 

مدیر تصفیه

تولیت موقوفه می��رزا احمدخان بدر در نظر دارد 
حقوق اعیانی تع��داد 35 قطعه تفکیک��ی خود را 
واقع در ش��هریار � باغس��تان � نصیرآباد از طریق 
مزای��ده واگذار نمای��د . برای اطالعات بیش��تر با 
ش��ماره 09914435328 و 09331596411  تماس 
گرفت��ه یا ب��ه تابلو اعالن��ات اداره اوق��اف و امور 
خیریه شهریار مراجعه نمایید و پیشنهادات خود 
را مطابق ش��رایط مقرر در آگه��ی مزایده نهایتا تا 
تاریخ 1400/08/30 به س��رکار خانم درخشان در 

اداره اوقاف و امور خیریه شهریار تحویل دهید .

 تولیت موقوفه میرزا احمدخان بدر

آگهی مزایده )نوبت دوم(

ف
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ف
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