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امیر ابیلی آخرین ساخته فرهادی 
را یک عقب گرد  می داند

 »قهرمان« گل درشت 
اصغر آقا

درخششدانیالشهبخش
رویرینگجهانی
مدالتاریخی
برایبوکسایران

آبان12
 رحلت آیت اهلل 
سیدمحسن حکیم 
در سال 1390 ه .ق

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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چهار شنبه  ۱۲ آبان ۱4۰۰     ۲7 ربیع االول  ۱443       3 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 966۱      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

هشت گوشه بهشتیرواق1
گنبد اهلل وردی خان نه از بیرون که زیر سقِف حرم هم، رنگین کمانی از 

رنگ ها و نورها را درهم تنیده و بهشتی ساخته از کاشی و نقش، که به 
گفته کارشناسان نظیرش را در معماری جهان اسالم کمتر می توان دید...

گذری بر تاریخ و ارزش معماری رواق و گنبد هللا  وردی خان، یکی از باشکوه ترین بناهای حرم رضوی

قدسمیزانعملیاتیبودنوعدهوزیرصمتبرایتولیدیکمیلیونو600هزارخودرورابررسیمیکند

جاده سنگالخ افزایش تیراژ خودرو
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خروشمجازیعلیهنمایش
مضحکسفارتدولتبدهکار

حاتم بخشی 
کره ای!
خراسان
فاصله40درصدیبااستانداردها
وضعیتاورژانسی
»اورژانسمشهد«
آیاباتصمیمحزبکمونیست
»شی«رئیسجمهورمیماند؟

چینینشکن!

اسپانسراستقاللرویپیراهن
پرسپولیسمینشیند؟
دربیِمالی
در»سئولشمالی«

2انفجارپیاپیدرکابل
با69کشتهوزخمی
طالبانباردیگر
رفوزهشد

تخریب روابط ایران و روسیه 
با یک ادعای خیالی

مهدی خالدی
اح6

ذب
ق 

اد
ص

 

ازطرحجدیدمجلسکهقراراستامروزبهدولتابالغشودچهمیدانید؟

همه  حمایت های قانون 
از خانواده و فرزند آوری
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان 
عمومی مناقصه شماره  15-37-1400نوبت دوم

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
کیف�ی پیمان�کاران واج�د ش�رایط جهت ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دولت)س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  به ش�رح 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 گزار : اداره کل راه آهن خراسان .
2-شرح مختصر موضوع مناقصه :  بازسازی سرویس بهداشتی ایستگاه مشهد .

3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی : ت�ا  س�اعت 15:30  روز  یکش�نبه  م�ورخ   
  . 1400/08/16

  4- شایان ذ کراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
و                                پذی�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطری�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند 

که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- فراخ�وان ارزیابی کیفی ف�وق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 15:30  روز  یکشنبه  مورخ   1400/08/30-  درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
7- مبل�غ کل برآورد : مبلغ  16.970.519.518   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای 

ابنیه ، مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1400 .  

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به 
عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

  848.525.976 مبل�غ    کار:  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن   مبل�غ   -9
) هشتصد و چهل و هشت   میلیون و پانصد و بیست و پنج   هزار و نهصد و هفتاد و 
شش(  ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
موض�وع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659  م�ورخ 94/09/22 هیئت محترم 
وزی�ران و اصالحیه آن با ش�ماره  5211/ت 57592 ه� م�ورخ 1400/01/22   ،  
در صورت واریز  نقد  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 با 
شناس�ه واری�ز " 984280500111111111111111111111  "ن�زد بانک مرکزی  

اعالم می گردد .
  تذکر : به درخواس�ت مناقصه گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- رشته و رتبه پیمانکار : داشتن  حداقل رتبه  5  رشته ابنیه و تأسیسات و تجهیزات   
از س�ازمان برنامه و بودجه الزامی می باش�د. و می بایست به همراه اسناد مرتبط 
درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  
نماین�د .  در غیر اینصورت از فرآین�د مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه 
ادعایی از س�وی ش�رکت کنن�ده  در این خص�وص قابل اس�تماع نخواهد بود .

تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت 
آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائ�ه گواهینامه 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 علی الخص�وص م�اده 2 آن  درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است.
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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده خودمان و فرزندانمان  باشیم 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع 

کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1

اصالح و بازسازی شبکه های 
فاضالب در حال بهره برداری به 
روش سنتی  همراه با  اصالح 

انشعابات مسیر با لوله ولوازم در 
سطح منطقه چهار

1211/090/173/844463/000/000
حداقل پایه 5 آب 
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050004 
بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی دولت 

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

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

 http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/8/11 لغایت 1400/8/15 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
 قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/8/25 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد. 

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

آگهی مناقصه عمومی  یک  مرحله ای- توام با ارزیابی کیفی 
شماره 400/315 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای - توام با ارزیابی 
کیفی از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.

موض���وع مناقص���ه: واگ���ذاری فعالیت ه���ای مرتبط با خدمات به���ره برداری ،اتفاق���ات ،عملیات 
نگه���داری و تعمیرات و ش���عبات برق روس���تایی در منطقه یک اس���تان )شهرس���تانهای بجنورد، 

شیروان و فاروج(- )عمومی یک مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( 
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1400/08/12 تا تاریخ 1400/08/17 بوده و تاریخ 
تحویل پاکتهای مناقصه تا س���اعت 13:00 روز پنج شنبه 1400/08/27 می باشد تاریخ گشایش 

پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1400/08/30 می باشد. 
 www.setadiran.ir مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس���اب س���پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 

به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس���ت مالک ش���ناخت مناقصه گر بارگزاری اس���ناد بصورت کامل و بدون نقص در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد 

به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
•مبل���غ و ن���وع تضمی���ن ش���رکت در فرایند ارج���اع کار : برابر آئی���ن نامه تضمین���ات دولتی مبلغ 
3.765.659.356 ری���ال ب���ه صورت ضمانتنام���ه بانکی( فرآیند ارجاع کار) ب���ه نفع کارفرما و یا 
صورت وجه نقد، واریز به شماره شبا IR800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( 

به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس:خراس���ان ش���مالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 

خراسان شمالی _ امور تدارکات )تلفن10 و58-31777413 (
به پیش���نهادهای فاقد س���پرده و امض�اء، مش���روط، مخدوش و پیش���نهاداتی که بعد از انقض�اء 

مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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آگهی مناقصـه ارزیـابی کیفی )نوبت اول(
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000163    

1(  مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2(موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض كنتور ، رفع نشتی ، گازبانی و ... در سطح ناحیه گازرسانی درگز

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل رتبه 4   در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4(دریافت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی : از س��ایت مذكور از س��اعت 08:00 مورخ 1400/08/12 تا مورخ 1400/08/20 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
5(بارگ��ذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی ب��ه همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرج��ات آن : تا مورخ 1400/09/06 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
6(نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : مطابق مصوبة ش��ماره 123402/ت50659ه�  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باش��د.
7(ی��ادآورد م��ی گردد كلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir ام��کان پذیرب��وده و در ص��ورت  نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با                                                

تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051 تماس حاصل شود.
شناس��ه آگهی 1215193

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان 
عمومی مناقصه شماره  15-37-1400نوبت دوم

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
کیف�ی پیمان�کاران واج�د ش�رایط جهت ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دولت)س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  به ش�رح 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 گزار : اداره کل راه آهن خراسان .
2-شرح مختصر موضوع مناقصه :  بازسازی سرویس بهداشتی ایستگاه مشهد .

3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی : ت�ا  س�اعت 15:30  روز  یکش�نبه  م�ورخ   
  . 1400/08/16

  4- شایان ذ کراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
و                                پذی�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطری�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند 

که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- فراخ�وان ارزیابی کیفی ف�وق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 15:30  روز  یکشنبه  مورخ   1400/08/30-  درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
7- مبل�غ کل برآورد : مبلغ  16.970.519.518   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای 

ابنیه ، مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1400 .  

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به 
عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

  848.525.976 مبل�غ    کار:  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن   مبل�غ   -9
) هشتصد و چهل و هشت   میلیون و پانصد و بیست و پنج   هزار و نهصد و هفتاد و 
شش(  ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
موض�وع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659  م�ورخ 94/09/22 هیئت محترم 
وزی�ران و اصالحیه آن با ش�ماره  5211/ت 57592 ه� م�ورخ 1400/01/22   ،  
در صورت واریز  نقد  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 با 
شناس�ه واری�ز " 984280500111111111111111111111  "ن�زد بانک مرکزی  

اعالم می گردد .
  تذکر : به درخواس�ت مناقصه گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- رشته و رتبه پیمانکار : داشتن  حداقل رتبه  5  رشته ابنیه و تأسیسات و تجهیزات   
از س�ازمان برنامه و بودجه الزامی می باش�د. و می بایست به همراه اسناد مرتبط 
درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  
نماین�د .  در غیر اینصورت از فرآین�د مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه 
ادعایی از س�وی ش�رکت کنن�ده  در این خص�وص قابل اس�تماع نخواهد بود .

تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت 
آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائ�ه گواهینامه 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 علی الخص�وص م�اده 2 آن  درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است.
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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده خودمان و فرزندانمان  باشیم 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ک
/1
40
72
47

ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع 

کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1

اصالح و بازسازی شبکه های 
فاضالب در حال بهره برداری به 
روش سنتی  همراه با  اصالح 

انشعابات مسیر با لوله ولوازم در 
سطح منطقه چهار

1211/090/173/844463/000/000
حداقل پایه 5 آب 
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050004 
بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی دولت 

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

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

 http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/8/11 لغایت 1400/8/15 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
 قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/8/25 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد. 

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

آگهی مناقصه عمومی  یک  مرحله ای- توام با ارزیابی کیفی 
شماره 400/315 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای - توام با ارزیابی 
کیفی از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.

موض���وع مناقص���ه: واگ���ذاری فعالیت ه���ای مرتبط با خدمات به���ره برداری ،اتفاق���ات ،عملیات 
نگه���داری و تعمیرات و ش���عبات برق روس���تایی در منطقه یک اس���تان )شهرس���تانهای بجنورد، 

شیروان و فاروج(- )عمومی یک مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( 
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1400/08/12 تا تاریخ 1400/08/17 بوده و تاریخ 
تحویل پاکتهای مناقصه تا س���اعت 13:00 روز پنج شنبه 1400/08/27 می باشد تاریخ گشایش 

پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1400/08/30 می باشد. 
 www.setadiran.ir مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس���اب س���پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 

به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس���ت مالک ش���ناخت مناقصه گر بارگزاری اس���ناد بصورت کامل و بدون نقص در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد 

به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
•مبل���غ و ن���وع تضمی���ن ش���رکت در فرایند ارج���اع کار : برابر آئی���ن نامه تضمین���ات دولتی مبلغ 
3.765.659.356 ری���ال ب���ه صورت ضمانتنام���ه بانکی( فرآیند ارجاع کار) ب���ه نفع کارفرما و یا 
صورت وجه نقد، واریز به شماره شبا IR800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( 

به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس:خراس���ان ش���مالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 

خراسان شمالی _ امور تدارکات )تلفن10 و58-31777413 (
به پیش���نهادهای فاقد س���پرده و امض�اء، مش���روط، مخدوش و پیش���نهاداتی که بعد از انقض�اء 

مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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آگهی مناقصـه ارزیـابی کیفی )نوبت اول(
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000163    

1(  مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2(موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض كنتور ، رفع نشتی ، گازبانی و ... در سطح ناحیه گازرسانی درگز

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل رتبه 4   در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4(دریافت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی : از س��ایت مذكور از س��اعت 08:00 مورخ 1400/08/12 تا مورخ 1400/08/20 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
5(بارگ��ذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی ب��ه همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرج��ات آن : تا مورخ 1400/09/06 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
6(نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : مطابق مصوبة ش��ماره 123402/ت50659ه�  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باش��د.
7(ی��ادآورد م��ی گردد كلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir ام��کان پذیرب��وده و در ص��ورت  نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با                                                

تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051 تماس حاصل شود.
شناس��ه آگهی 1215193

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

ک
/1
40
73
03

 
 درگذشت ناباورانه و اندوهبار همکار قدیمی 

مرحوم مغفور سید جمال فیاضی
داغ سنگینی است بر دل  دوستان. 

 بدین وسیله، ضمن  عرض تسلیت به 

جناب آقایان سید جالل فیاضی  و سید هادی فیاضی 
غفران واسعه الهی  برای آن مرحوم 

و صبر و اجر جزیل  برای بازماندگان مسئلت داریم. 

مدیریت و کارکنان مؤسسه فرهنگی قدس



 محدودیت ها تا 
رفع نگرانی از پیک 
ششم ادامه دارد 
فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، شمار 
شهرهای قرمز را 
۲۲شهر عنوان کرد و 
گفت: احتمال اضافه 
شدن به شهرهای 
قرمز وجود دارد و 
محدودیت های کرونایی 
تا رفع نگرانی ها از پیک 
ششم ادامه خواهد 
داشت. به گزارش ایرنا، 
احمد وحیدی دیروز 
پس از نشست قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در جمع 
خبرنگاران، افزود: لغو 
محدودیت های شبانه 
هم در این ستاد بررسی 
و تصمیم گیری می شود 
و چیزی در ارتباط با این 
موضوع نسبت به قبل 
عوض نشده است.

یادداشت

انتصابات

امید ادیــب     شــایــد بــتــوان 
توجیه کرد که سفیر کره جنوبی 
می خواسته دســت خــالــی به 
بیمارستان »آتــیــه« نـــرود، اما 
توییت توهین آمیز سفارت کره 
در تهران را نمی توان توجیه کرد؛ 
توییتی که »اهدای 2هزار ماسک« را برای »کمک 
به غلبه ملت ایران بر کووید 19« دانسته بود! توییت 
سفارت کره و تصویر عکس یادگاری سفیر کره با 
کارتن ماسک و حضور عوامل بیمارستان به حدی 
واکنش برانگیز بود که حتی خود سفارت کره جنوبی 
هم مجبور به توضیح مجدد شــد! و در حساب 
توییتری خــود با ارائــه توضیحاتی تــاش کــرد به 
انتقادها درباره اهدای 2هزار ماسک به بیمارستانی 

در تهران واکنش نشان دهد.

هر ماسک 960 میلیون تومان!  ◾
در این ارتباط، سفارت کره جنوبی در توییت خود و در 
واکنش به انتقادهای صورت گرفته گفت: »دوستی 
ایران و کره ۶۰سال قدمت دارد. کره برای حمایت از 
ایران در امور پناهندگان افغانستانی به ایران معادل 
2۷ میلیون دالر کمک کرد و همچنین با کمک حدود 
۸ میلیون دالری در مبارزه با کووید از ایران حمایت 
کرد که شامل یک میلیون واکسن آسترازنکا، یک 
میلیون ماسک و کیت های پــی ســی آر اســت«. 
جالب اینکه همین توضیحات هم با واکنش منفی 
و شدید کاربران از طیف های مختلف اصاح طلب، 
اصول گرا و عدالتخواه مواجه شد؛ آن ها از کره جنوبی 
خواسته اند به  جای این حاتم بخشی های مضحک 
و توهین آمیز، میلیاردها دالر بدهی نفتی خود به 
ایران را بپردازد. یک کاربر فضای مجازی با حساب و 
کتاب جالبی به بیش از ۷ میلیارد دالر پول بلوکه شده 
ایران در حساب های کره جنوبی اشاره کرده و نوشته: 
»۷ میلیارد دالر، سودش با نرخ یک درصد می شه 

۷۰ میلیون دالر یعنی هر ماسک اهدایی کره میشه 
35هزار دالر اگر دالر 2۷هزار و 5۰۰ تومان محاسبه 
کنیم یعنی هر ماسک برای ایران 9۶2 میلیون و 5۰۰ 

هزار تومان آب خورده!«
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
هم در نشست دیــروز پارلمان به این نکته اشاره 
کرد و گفت: کره جنوبی ۷ میلیارد دالر پول بلوکه 
شده ما را پس بدهد، با سود روزانــه اش می توانیم 
روزانــه میلیون ها ماسک و واکسن تهیه کنیم. به 
گزارش مهر نماینده مردم محات در تذکر شفاهی 
خود درباره هدیه توهین آمیز سفیر کره جنوبی به 
ایران گفت: کره جنوبی نمی تواند اعتبار از دست 
رفته خود را این  گونه بازسازی کند، آن ها باید اثبات 

کنند یک کشور مستقل هستند و به تعهدات 
خــود پایبندند. توییت عــبــدهللا گنجی، مدیر 
مسئول روزنامه جوان هم از واکنش های جالب به 
توضیحات سفارت کره جنوبی بود؛ او زیر توییت 
اهــدای 2 هــزار ماسک با کنایه به تبعیت سئول 
از تحریم های ضدایرانی نوشت: »بررسی کنید 
ببینید رضایت نامه از والدین )آمریکا( آورده یا بدون 
اجازه چنین کرده است!« یکی دیگر از کاربران هم 
به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است: »جایی 
نبوده که کره در مقابل آمریکا از مردم مظلوم ایران 
حمایت کرده باشد! همیشه کره جنوبی مستعمره  

آمریکا بوده و استقال سیاسی نداشته است«.
ــه هــا هــم در حــد گــســتــرده ای بــه ایــن  امـــا رســان

موضوع واکنش نشان دادنــد؛ نکته عجیب عدم 
موضع گیری رسانه های اصاح طلب بود؛ تا جایی 
که به  جز مردم ساالری، هیچ روزنامه دیگری این 
واقعه را در صفحه نخست خود منعکس نکرد. 
این در حالی است که رسانه های این جریان در 
ماجرای توضیحات سفیر چین درباره کرونا که به  
مراتب ابعاد و اهمیتی کمتر از توهین کره ای ها 
ــد. در  داشـــت، حمات بی سابقه ای انجام دادنـ
روزنامه های جریان اصول گرا نیز جوان و وطن امروز 
به ترتیب از تیترهای »وقیح و حقیر مثل سفیر کره 
جنوبی« و »خیریه دزدها« استفاده کردند. پایگاه 
خبری جهان نیوز هم این توهین را نشانه ای از یک 
پروژه در تحقیر ایرانیان دانست و تأکید کرد باید با 

کره جنوبی برخورد قاطع تری شود. 

مقصران چه کسانی هستند؟  ◾
بــه نظر مــی رســد توهین ســفــارت کـــره جنوبی، 
مــقــصــران مــتــعــددی دارد؛ نخستین مقصر، 
مسئوالن خطاکار بیمارستان آتیه هستند که 
پس از اطــاع از ماهیت هدیه، حاضر به گرفتن 
ــازی در پـــروژه او  عکس یــادگــاری با سفیر کــره و ب
شدند. این هدیه یا باید پس فرستاده می شد و 
یا همان  جا با چند هزار ماسک اضافه به عنوان 
هدیه به مردم کره، رسانه ای می شد. مقصر دوم 
ایــن ماجرا، مسئوالنی هستند که در سال های 
اخیر به سفارتخانه های خارجی جرئت چنین 
ــد؛ اگــر پیشتر با عوامل  ــ جسارت هایی را داده ان
عکس یــادگــاری با هواپیمای برجامی یا سلفی 
حقارت آمیز نمایندگان با موگرینی برخورد می شد، 
ایـــن مــیــدان بــه چــشــم بــادامــی هــا داده نمی شد 
ــران بــازی کنند. در پایان هم  ــروی ملت ای که با آب
مسئول اصلی، وزارت خارجه است که باید اشتباه 
محاسباتی مقامات دیپلماتیک کشورهای دیگر 

را اصاح کند تا باب تکرار این خطاها بسته شود.

خروش مجازی علیه نمایش مضحک سفارت دولت بدهکار

حاتمبخشیکرهای!

خبرخبر
روزروز

اتصال همه جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت ◾
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت وگو 
با فــارس گفت: پس از تاش همه همکاران در مجموعه 
وزارت نفت، هم  اکنون تمامی جایگاه های سوخت در سراسر 
کشور به شبکه هوشمند سوخت متصل شده اند. فاطمه 
کاهی اضافه کرد: البته ممکن است تعداد انگشت شماری 
جایگاه نیز اتصالشان در دست انجام باشد که آن ها نیز تا 

امشب)شب گذشته( وارد مدار خواهند شد.

پرونده سیف در مورد »حراج 6۲ تن طال« باز است ◾
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حراج 
۶2 تن ذخایر طای کشور در دوره مدیریت ولی هللا سیف 
انجام شد، گفت: این پرونده باید در قوه قضائیه بررسی 
شود. علی اکبر کریمی در مورد تاش رسانه های اصاح طلب 
برای تطهیر رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی گفت: 
حجم خسارت هایی که به دلیل سوءمدیریت وارد شد، 

بسیار زیاد و غیر قابل چشم پوشی است.

امیرعبداللهیان به قرنطینه رفت ◾
در پی انتشار برخی خبرها از ابتای وزیر امور خارجه 
کشورمان به بیماری کرونا سخنگوی این نهاد ضمن 
تأیید ایــن خبر گفت: حــال عمومی وزیــر امــور خارجه 
خوب است و از قرنطینه در حال انجام کارهای روزانه 
است. سعید خطیب زاده همچنین با تأیید تغییر برنامه 
دیدارهای حسین امیر عبداللهیان، از دستور پزشک 

مبنی بر ضرورت در قرنطینه بودن او خبر داد.

انتظار 100 روزه حل مشکالت را از دولت رئیسی نداریم   ◾
حزب اصاح طلب ندای ایرانیان در آستانه 1۰۰روزه شدن 
آغاز به کار دولت در بیانیه ای نوشت: ما با درک مسائل و 
مشکات اقتصادی امروز و تنگناهای فراوانی که دولت 
به دلیل تحریم های ناجوانمردانه با آن مواجه است، 
معتقدیم نمی توان از دولت انتظار داشت تا در 1۰۰ روز 
نخست اقدام های اجرایی مؤثری برای بهبود وضعیت 

معیشتی جامعه انجام دهد.

در حالی که مراسم یوم هللا 13 آبان 
سال گذشته تحت تاثیر شرایط 
کرونایی لغو یا در برخی شهرها 
به صورت محدود برگزار شده بود 
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی، از 
برگزاری مراسم امسال به شکل اجتماع میدانی 
در سراسر کشور خبر داد. به گــزارش تسنیم، 
حجت االسام مجتبی اشجری در نشست اعام 
برنامه های یوم هللا 13 آبان، شعار محوری این روز 
را »ایستادگی و مقاومت ملت ایــران؛ رمز افول 
سلطه استکباری آمریکا« دانست و گفت: بیش 
از ۴ هزار نشست روشنگری و بصیرتی تدارک 
دیده شده و غالب این برنامه ها در فضای مجازی 
و برخی نیز به صورت حقیقی برگزار خواهد شد.

قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
در تشریح جزئیات برنامه های میدانی یوم هللا 
13 آبان گفت: اجتماع مردمی و ضداستکباری 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در بیش از 

۸۰۰ شهر و به صورت همزمان در ساعت 1۰ صبح 
در سراسر کشور برگزار خواهد شد. همچنین 
زنگ استکبارستیزی در بیش از 11۰ هزار مدرسه 
سراسر کشور و پخش از شبکه اجتماعی شاد 
نواخته می شود. اشجری با بیان اینکه بیش از 
3هزار و 5۰۰ نفر از عوامل رسانه ای، این مراسم را 
در سراسر کشور پوشش خبری می دهند، گفت: 
در تهران 11۰ خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از 
5۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی این 

مراسم را پوشش خبری می دهند.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی در 
تشریح جزئیات برگزاری مراسم در تهران، گفت: 
مراسم ویژه تهران با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و با فاصله گذاری اجتماعی به صورت 
چینش صندلی مقابل النه جاسوسی سابق 
آمریکا برگزار می شود و سخنران ویژه این مراسم 
نیز ســردار سرلشکر حسین سامی، فرمانده 

کل سپاه پاسداران انقاب اسامی خواهد بود.

اجتماع میدانی یوم هللا ۱۳ آبان 
در همه شهرهای کشور

قابگزارش خبری 

رؤیت اولین خودروی برقی ایرانی در تهران

در  حاشيه

پروتکل الحاقی 
را بدون 
تأیید مجلس
 امضا کن! 

در بخشی از خاطرات 
تازه منتشره حسن 
روحانی که محمد 
قوچانی آن را تنظیم 
کرده، آمده است: 
وقتی مذاکرات ظریف 
با 1+5 در ژنو در آستانه  
شکست و بن بست 
بود، روحانی ساعت 
5صبح به ظریف دستور 
امضای توافق نامه را 
صادر کرد.
ظریف البته می گوید 
او نیز ریسک کرد. 
وقتی پیک امین 
رئیس جمهور در تماس 
تلفنی به او گفت: 
»بهارستان را بده، سیف 
و زنگنه را بگیر« معنای 
رمزآلود این پیام این بود 
که پروتکل الحاقی را که 
باید مجلس تصویب 
می کرد امضا کن و در 
برابر، پول های ایران از 
بانک های خارجی و 
فروش نفت را 
از 1+5 بگیر.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9330000357     آقای رئیسی! اول کار رهبر معظم به 
شما توصیه کردند از خانواده نزنید و حق آن ها 

را ضایع نکنید. به نظرم اینکه جمعه ها را به سفر 
استانی اختصاص دادید، آن را به دو هفته یک بار 
و در وسط هفته بگذارید اما یک روز را در هفته به 

خانواده محترم اختصاص دهید تا امر رهبر هم 
زمین نیفتاده باشد.

9160000609    اینجانب جوان خوزستانی دارای 
تحصیالت دانشگاهی هستم که به صورت ماشین 

استیجاری حدود پنج سال است در خدمت بانک 

سپه هستم، با توجه به اینکه رانندگان استیجاری 
تمام هزینه ها و استهالک به عهده خودشان است 
و از کوچک ترین حق قانونی یعنی بیمه، سنوات، 

حقوق ثابت و... محروم اند خواهشمندم شرایطی 
ایجاد شود که حداقل شرکتی وابسته به بانک شویم. 

متأسفانه تحت هیچ  گونه حمایت دولتی یا شرکتی 
نیستیم و ساعتی ۱۸هزار تومان با ماشین شخصی 

خودمان دریافتی داریم که تعطیالت را باید از ساعات 
کاریمان کم کرد. آیا این درآمد اندک در این نرخ تورم 

و بدون بیمه و آتیه در شأن یک جوان ایرانی است؟

تخریب روابط ایران و روسیه 
با یک ادعای خیالی

مهدی خالدی     »روسیه اجــازه برداشت از 
منابع طبیعی دریــای خزر را به ایــران نمی دهد«؛ 
همین تک جمله که از زبان فردی با عنوان رئیس 
ــران در گفت وگو با  انجمن صنفی سی ان جی ای
خبرگزاری ایلنا جاری شد، کافی بود که خط حمله 
آتشین و تخریب روابط تهران و مسکو بار دیگر از 
سوی رسانه های آن  ور آبی به کار افتد. جالب اینکه 
اردشیر دادرس هیچ توضیحی دربــاره جزئیات 
توافق ادعــایــی نــداده و دربـــاره زمــان بسته شدن 
قـــرارداد هم اظهار نظر نــکــرده، امــا ادعــایــش کار 

خودش را کرده!
ــراردادی می تواند مواضع  ــ بسته شــدن چنین ق
ایران را در بهره برداری از منابع انرژی خزر تضعیف 
کند. اما این ادعا در حالی مطرح شده که تاکنون 
ــازی  در ایــن منطقه کشف  ایـــران اصــاً مــیــدان گ
نکرده است! خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان 
»سریال تکراری رسانه های خارجی برای تخریب 
روابــط ایــران و روسیه« در این  بــاره می نویسد: با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد جمهوری 
اســامــی از اتــکــای صــرف بــه غربی ها بــه تعامل 
اقتصادی با همه کشورهای دنیا به  ویژه کشورهای 
منطقه، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تغییر 
کــرده اســت. فــارس در ادامــه با مــروری به سریال 
تکراری رسانه های خارجی بــرای تخریب روابط 
ایران و روسیه آورده: اواخر مرداد  سال جاری بود که 
تارنمای »اویل پرایس« مدعی کشف یک میدان 
ــزرگ در آب هـــای دریـــای خــزر شد که این  گــازی ب
مسئله با بزرگنمایی رسانه های ضدانقاب همراه 
شد. با وجود این طبق گزارش شرکت نفت خزر، 
اصاً میدانی به نام چالوس در حوزه فعالیت این 
شرکت کشف نشده و صرفاً گمانه زنی هایی درباره 

احتمال وجود چنین میدانی وجود دارد.
ــران در  ــ ــی، سفیر ای جــالــب آنــکــه کــاظــم جــال
روسیه، همان مقطع مطالب منتسب به وی در 
گزارش اویل پرایس را رد کرده و گفته بود هنوز 
پیش نویس قــرارداد 2۰ساله توسط ایــران برای 
طرف روسی ارسال نشده بود که حاال مفاد آن 
شامل این میدان گازی خیالی شود! روز گذشته 
شرکت نفت خزر هم توضیحاتی درباره شایعه 
اخیر مطرح کرد. در این توضیحات آمده است: 
 سخنان منتسب بــه رئــیــس انجمن صنفی 
سی ان جی مصداق نشر دروغ، کاماً  بی پایه و در 
تضاد با اصل نهم قانون اساسی است. یادآور 
می  شویم ایــران همواره در حوزه خزر، با قدرت 
و بر اساس منافع ملی عمل می کند. بنابراین 
آنچه سلب اختیار از ایــران بــرای بــرداشــت از 
هــشــت حلقه چـــاه بـــزرگ گـــازی در مــحــدوده 
ــران در خـــزر عــنــوان کـــرده انـــد، مطلبی  ــ آبـــی ای
کــامــاً غیرعلمی و غیرکارشناسی و بــه  نوعی 
تداعی کننده روابط شوروی و ایران در دهه 132۰ 
است که متأسفانه از عدم شناخت توان و قدرت 
سیاسی جــمــهــوری اســامــی نــاشــی مــی شــود؛ 
تعجب اینکه وجود هشت چاه بزرگ گازی در 
خــزر جنوبی از کجا به ذهــن مصاحبه شونده 

رسیده است؟! 
در نهایت فارغ از این موج رسانه ای علیه روابط 
تهران و مسکو که البته تازگی هم ندارد، واقعیت 
این است یکی از کشورهایی که می تواند در یک 
تعامل اقتصادی برد-برد با ایران قرار بگیرد روسیه 
است. روسیه و چین به عنوان دو قدرت شرق طی 
چند ماه گذشته از روی کار آمدن دولت رئیسی 
با اتخاذ مواضع مثبت به ویژه همراهی در پرونده 
برجام نشان داده انــد که خواهان تعامل سازنده 
با تهران هستند. پس طبیعی است که با تغییر 
رویکرد سیاست خارجی، جریان غرب گرای داخلی 
و خارجی بیکار ننشیند و با شایعه پراکنی به دنبال 
تخریب روابــط ایــران و کشورهای متحد ایــران در 

اذهان مردم باشد.

ــیــس جــمــهــور،  ــر رئ ــتـ ــیـــس دفـ ــا حـــکـــم رئـ ــ    ب
»محمدمهدی رحیمی« به سمت مدیرکل روابط 

عمومی دفتر رئیس جمهور منصوب شد.
    علیرضا خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما 
در حــکــمــی »حــســن عــابــدیــنــی« را بـــه عــنــوان 

سرپرست خبرگزاری صدا و سیما منصوب کرد.
   محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقاب 
اسامی، دکتر »محمدسجاد صفار هرندی« را 
به عنوان مدیر جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر 

اسامی حوزه هنری معرفی کرد.
   با حکم عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، »محمد 
خوانساری« به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان 

فناوری اطاعات ایران منصوب شد.

خبـر
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دستگیری معاون سابق وزارت 
صمت به اتهام التهابات بازار روغن

معاون سابق وزیر صمت و شبکه دالالن مرتبط با وی که 
ــازار روغــن و کمبود ایــن کاالی  ــادی در التهابات ب نقش زی
اساسی در سال 99 داشتند، توسط سازمان اطاعات سپاه 
بازداشت شدند. به گزارش موج، عباس قبادی متهم است 
با دریافت رشوه، ارز ۴هزار و 2۰۰ تومانی مربوط به واردات 
روغن را به شرکتی خصوصی داده که نه تنها از این ارز برای 
واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی 
روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی فروخته است. پرونده 
متهمان مزبور برای رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار 

گرفته است.

مخبر: کاغذ مورد نیاز نشر و 
مطبوعات تأمین می شود

جلسه بررسی مسائل و مشکات مربوط به خودکفایی 
تولید کــاغــذ در کــشــور و تأمین کــاغــذ مطبوعات و نشر 
صبح دیــروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و 

تصمیم های الزم برای حل این مشکل اتخاذ شد.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال 
خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، اظهار کرد: تاش 
جدی دولت این است که ضمن تأمین نیاز فعلی مطبوعات و 
نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
کاغذ را نیز برطرف کند تا با اتکا به توان داخلی، به سمت 

خودکفایی در تأمین کاغذ حرکت کنیم.

شرکت کاغذی را در بورس 
3۲00میلیارد تومان فروختند!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از موارد 
متعدد تخلف در بــورس این بــوده که یک شرکت کاغذی با 
سرمایه 2۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت 3هزار و 2۰۰میلیارد 
تومان به مردم فروخته شد. به گزارش فارس، غامرضا مرحبا 
درباره طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس که در مجلس 
به تصویب رسید، گفت: این طرح در مجلس تصویب شد و 
تا زمانی که تبدیل به قانون شود در مدت یکی دو هفته آینده 
تحقیق و تفحص از کل بازار سرمایه شامل سازمان بورس اوراق 
بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس 

کاال انجام خواهد شد.

3 روز پیش اعام شد که مجوز پاک گذاری 3۰ دستگاه از این خودروها صادر شده است. 
موتور این خودروها یک سوم موتور پراید قدرت دارند و با هربار شارژ با برق شهری که 3.5 
ساعت طول می کشد، می توان 1۰۰ کیلومتر رانندگی کرد. این خودروها یا دونفره هستند یا 

تک نفره با فضای بار در عقب.



 فراهم شدن 
امکان واگذاری 

 سهام عدالت 
به ۴ میلیون نفر

رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی گفت: 
در صورت موافقت 

دولت با واگذاری سهام 
عدالت به جاماندگان 

در مرحله نخست، 
امکان واگذاری این 

 سهام به بیش از 
۴ میلیون نفر تا دو 

ماه آینده فراهم 
است. به گزارش مهر، 
پورابراهیمی افزود: 

در مرحله نخست 
اولویت واگذاری سهام 

عدالت به جاماندگان 
دهک های پایین 

جامعه زیر پوشش 
کمیته امداد، سازمان 

بهزیستی و رزمندگان 
و ایثارگران است.

خبرخبر
خوبخوب

وزارت راه و شهرسازی بــرای چندمین بــار نام نویسی 
»مجردها« در طرح نهضت ملی مسکن را تکذیب و اعالم 
کرد: زنان خود سرپرست با حداقل ۳۵ سال سن، نخبگان 
علمی و افراد معلول جسمی- حرکتی، تنها مجردهایی 

هستند که امکان نام نویسی در این طرح را دارند.
به گــزارش ایــرنــا، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی 

نخبگان کشور و افــراد معلول جسمی- حرکتی با دارا 
بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی 
کشور بدون شرط تأهل می توانند در طرح جهش تولید 
مسکن شرکت کنند و محدودیتی برای مجرد بودن آن ها 
وجود ندارد. همچنین قانون برای سرپرستان خانواده 
محدودیت سنی نگذاشته اســت؛ چــرا کــه ایــن افــراد 

سرپرست خانوار تعریف می شوند و بــرای قانون گذار 
متأهل یا سرپرست خانوار بودن مالک است. یادآوری 
می شود، زنــان و مــردان سرپرست خانوار که به دلیل 
متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست 
فــرزنــدان خــود هستند خانوار تلقی می شوند و بدون 

مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

ــر  ــرازه     گــرچــه وزی مینا اف
صمت وعده تولید یک میلیون 
و 6۰۰ هــزار دستگاه خـــودرو را 
مطرح کــرده، اما آمــار تولیدات 
ــاه ابــتــدایــی  ــ ــی در 6م ــودرویـ خـ
امسال حاکی از مسیر سخت 
وزارت صمت و خــودروســازان برای تحقق این امر 
است. این موضوع در حالی است که وزیر صمت 
تصریح کرده با تحقق چشم انداز ترسیم  شده برای 
تولید خودرو، دیگر قرعه کشی برای خودرو نخواهیم 

داشت و قیمت ها نیز کاهش می یابد.
بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت صمت، از 
ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۴۴۱ هزار و ۴۰۰ 
دستگاه خودرو سواری تولید شده که میزان آن 
نسبت به همین بازه زمانی در سال 99، رشد ۳.۴ 
درصدی داشته است و در واقع کمترین میزان 
افزایش تولید انــواع خودروها در نیمه نخست 
ــن مــیــزان تولید  امــســال محسوب مــی شــود. ای
در حالی است که خــودروســازان مبلغ 7۵ هزار 
میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند 
و در چنین شرایطی، افزایش تولید نیز نیازمند 
پرداخت بدهی ها از سوی خودروسازان است. 
گرچه جدای از آن، این مسئله نیز مطرح است که 
خط تولید برخی خودروهای داخلی به دلیل نبود 

قطعات مورد نیاز متوقف مانده است.

 ارجاع گزارش به مراجع قضایی ◾
 در صورت کاهش عمدی تیراژ تولید

با توجه به همین شرایط، در صورت تداوم روند 
فعلی تولیدات از یک سو و از سوی دیگر باقی 
ماندن مسئله اصلی خودروسازها یعنی کمبود 
قطعات و نبود منابع مالی کافی، به نظر می رسد 
دستیابی به این وعده خودرویی چندان مطابق با 

واقعیت نباشد.
طــرح موضوع افزایش تولید خــودرو و درنتیجه 
حذف قرعه کشی آن، در حالی مطرح می شود که 
کارشناسان بر این باورند اگر برای جبران نقدینگی 
مورد نیاز صنعت خودرو تدبیری اندیشیده نشود، 
قطعاً افزایش تولید به زیان افزوده منجر خواهد 
شد و احتماالً خودروسازها از تعهدات قانونی خود 
شانه خالی خواهند کرد. البته به گفته حجت هللا 
فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
قرار است مجلس بر میزان تولیدات خودروسازها 

نظارت داشته باشد. فیروزی در اظهارنظری درباره 
این موضوع گفته است: »عدول خودروسازان از 
برنامه های ارائه  شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید 
باید دالیل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. 
کمیته تحقیق و تفحص از خـــودروســـازان این 
موضوع را بررسی می کند و در صورت تأیید کاهش 
عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه های 
ابتدایی ســال جــاری به  منظور ایجاد نوسان در 
بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ 

خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع می شود«.

ــودرو را  ◾ وزیــر صمت تکلیف ثبت نامی های خـ
مشخص کند

فــربــد زاوه، کــارشــنــاس خـــودرو در گــفــت وگــو با 
قــدس دربــاره میزان عملیاتی شــدن وعــده وزیر 
صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو اظهار کرد: 
نکته اینجاست که قیمت خودرو در سال آینده 

ــود، بنابراین قرعه کشی دیگر  شناور خواهد ب
معنایی نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، 
خودروسازها چندین میلیون خودرو هم با قیمت 
دستوری تولید کنند، قطعاً خودرو کم می آید. در 
واقــع، مشکل بر سر تعداد خودروهای تولیدی 
نیست بلکه مسئله تفاوت قیمت بی منطقی 
اســت که وجــود دارد. اگــر قیمت خــودرو در هر 
کشوری که دارای تــورم باالیی اســت به  صورت 

دستوری اجرا شود، طبیعتاً تقاضا باال می رود.
زاوه ادامه داد: در واقع وعده وزیر صمت به معنای 
شــنــاور شــدن قیمت خـــودرو اســـت، زیـــرا وقتی 
قیمت ها شناور شود صف های ثبت نامی از بین 
مــی رود. فــروش یک میلیون و 6۰۰ هــزار دستگاه 
خــودرو نیازمند تعیین تسهیالت فــروش است، 
در حالی  که خودروسازها عمالً خــودرویــی برای 
فروش ندارند. از سوی دیگر این تصور که دوباره 
صف های طوالنی بــرای خرید این میزان خودرو 

تولید شده ایجاد شود، نوعی خوش بینی است 
و عمالً فروش تولیدات را دشوار می کند. از سوی 
دیگر، وزیر صمت باید تکلیف افرادی که برای خرید 
خودرو نام نویسی کردند را مشخص کند که قرار 
است خودرو را با چه نرخی تحویل بگیرند. در واقع 
وضعیت خریدارانی که به امید قیمت پایین تر در 
قرعه کشی ها نام نویسی کردند و یک سال انتظار 

کشیده اند همچنان مشخص نیست.

بعید است سال آینده وعده وزیر محقق شود ◾
این کارشناس خودرو افزود: تحقق وعده وزیر بیشتر 
دارای ابعاد مالی است تا فنی، زیــرا خودروسازی 
اکنون با این مسئله مواجه است که نقدینگی مورد 
نیاز را چگونه تأمین کند. تا زمانی که مسئله تحریم 
حل نشود، نیاز به نقدینگی برای کسب وکارهای 
کالن از جمله صنعت خودروسازی پابرجا خواهد 
بود. وقتی سرمایه مورد نیاز در دسترس نباشد ارزش 
کــاالی تمام  شده به  شدت باال مــی رود، در چنین 
شرایطی طبیعتاً واحدهای خودروسازی نمی توانند 

با ظرفیت کامل کار کنند چون منابع مالی ندارند.
وی معتقد اســت: متأسفانه حــوزه خــودرو دچار 
شعارزدگی اســت، چنان که رزم حسینی، وزیر 
پیشین نیز وعده داده بود در سال یک میلیون و 
6۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند اما این کار را 
انجام نداد. البته بقیه وزیران هم این  گونه وعده های 
بی سرانجام را مطرح کــرده بودند. با این  حال به 
نظرم بعید است سال آینده بتوان میزان وعده داده 
 شده را تولید کرد، مگر اینکه در فضای بین المللی 
تغییراتی به وجود بیاید. تازه این در حالی است که 
اگر مسائل مرتفع شوند، دست کم یک سال زمان 
نیاز است نظام بانکی کشور به چرخه بانکی جهانی 
بازگردد تا بتوان از طریق آن حساب ها را بازگشایی 
و اعتبارات مدت دار دریافت کرد؛ بنابراین حتی در 
صورت گشایش های بین المللی، دست کم دو تا سه 

سال زمان نیاز است تا وعده وزیر عملیاتی شود.
زاوه گفت: از سوی دیگر باید در نظر داشت که 
اگر وعده وزیر صمت عملیاتی شده و قیمت ها 
دستوری باشد، آن موقع باید منتظر تورم فزاینده 
حـــدود 8درصـــد نــاشــی از اجـــرای ایــن تصمیم 
ــع ایــن مــوضــوع موجب مــی شــود نه  ــود. در واق ب
 تنها خودرو ارزان تــر به دست مردم نرسد، بلکه 
 قیمت ســایــر کــاالهــای اســاســی نیز از تـــورم آن 

تأثیر بپذیرند.

 قدس میزان عملیاتی بودن وعده وزیر صمت برای 
تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو را بررسی می کند

جاده سنگالخ 
افزایش تیراژ خودرو

تحقق وعده وزیر بیشتر دارای ابعاد مالی است تا فنی، زیرا خودروسازی اکنون 
با این مسئله مواجه اســت که نقدینگی مورد نیاز را چگونه تأمین کند.وقتی 
سرمایه مورد نیاز در دسترس نباشد ارزش کاالی تمام  شده به  شدت باال می رود.

گزيدهگزيده

جدیدترین  اظهارات 
خودرویی وزیر 

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه نشست با کمیسیون اصل 
9۰ مجلس شورای اسالمی، نکات قابل توجهی 
از آینده صنعت و بــازار خــودرو گفته است که 

خالصه آن را می خوانید. 
  ساماندهی صنعت خــودرو به دلیل اینکه 
کیفیت، قیمت و تحویل به موقع خــودرو برای 
ــوده و از طــرفــی بــه دلیل  ــردم بــســیــار مــهــم بـ مـ
اشتغال زایی ایــن صنعت از اهمیت بسیاری 

برخوردار است. 
  از سوی دیگر صنعت خودرو در حال حاضر 
دچار مشکالت بسیار حادی بوده و اگر رها شود 

عوارض ناگواری به همراه خواهد داشت.
  در جلسه با مجلس، 9 پــروژه تعریف کردیم 
 کــه در حـــال اجـــراســـت. یــکــی از ایـــن پــروژه هــا 
در خصوص اصالح ساختار تعاملی قطعه سازان 

و خودروسازان است. 
  در محلی به خودروساز ظلم شده و در جای 
دیگر بــه قطعه ساز و بیش از اینکه بــه افــراد 
ــط و ســازوکــار میان  مرتبط باشد، به نــوع رواب

آن ها ربط دارد.
  یکی از پروژه های دیگر اصالح ساختار مالی 
ایران خودرو و سایپاست؛ ایران خودرو شرکت 
ساختمانی داشته که هیچ ارتباطی با صنعت 

خودروسازی ندارد. 
  این خودروسازان دارایی هایی دارند که الزامی 

برای حفظ و نگهداری آن ها وجود ندارد.
ــیــد از  ــامــه هــفــتــگــی افـــزایـــش تــول ــرن   بــنــده ب
ایران خودرو و ساپیا گرفتم. ایران خودرو و ساپیا 
 با وجود بیش از ۱۰ شرکت خودروسازی، بیش از 
9۰ درصد تولیدات خودرو و بازار را در اختیار دارند.
  موج جدید افرایش تولیدات خــودرو را از دو 
هفته آینده شاهد خواهیم بــود. ایــن امــر یک 
شبه نبوده و برای این موضوع حدود دو ماه وقت 
گذاشتیم و خوشبختانه زیرساخت های افزایش 

تولید را فراهم کرده ایم.
  برنامه های طــراحــی شــده خــوب پیش رفته و 
امیدواریم قول هایی که برای افزایش تولید خودرو 

دادیم در امسال و سال آینده محقق شود.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9661 چهار شنبه 1۲ آبان 14۰۰   ۲7 ربیع االول 1443  3 نوامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره

61.000.000نیم سکه36.100.000ربع سکه1.376.094بورس 262.284دالر )سنا(50.610.000 مثقال طال 17.964دینار عراق )سنا(115.890.000سکه11.682.000 طال  ۱۸ عیار1.791اونس طال 71.419درهم امارات )سنا(

اعالم شرایط نام نویسی 
»مجردها« در طرح 
نهضت ملی مسکن

قیمت دوربین 
عکاسی 

 2000D کانن مدل   
لنز 55 - ۱۸

۱۱,۸۳۰,۰۰۰ تـومـان

EOS M50 کانن مدل  
لنز 45- ۱5

۱۶,۴۰۵,۲۰۰ تـومـان

4000D کانن  
لنز 55 - ۱۸

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تـومـان

D5600 نیکون مدل   
 لنز 55 - ۱۸

۱۹,۹۹۹,۰۰۰ تـومـان

۸50D کانن مدل  
 لنز ۱35 - ۱۸

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

D7500 نیکون مدل   
لنز ۱40 - ۱۸

۳۲,۵۹۰,۰۰۰ تـومـان

رنا
 ای

EOSEOSEOS

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی شماره 259/عوارض/400 الی 264/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از 
یت از تاریخ1400/08/12 الی1400/08/17  به سا طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد 

 http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 19:00تاریخ1400/08/27 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .
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شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

259/عوارض/1400
خرید تیر سیمانی چهارگوش12/400

930.000.000)نقشه تائید شده خراسان(

 
1400/08/29
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات

260/عوارض/2400
خرید تیر سیمانی چهارگوش 12/800

1.100.000.000)نقشه تائید شده خراسان(

261/د/3400
احداث شبکه فشار متوسط زمینی به منظور نقطه 

212.000.000مانور شهرستان بیرجند فاز1 )یک مرحله ای(

262/د/4400
احداث شبکه فشار متوسط هوائی به منظور نقطه 

702.000.000مانور شهرستان بیرجند فاز2 )یک مرحله ای(

263/د/5400
تابلو شماره یک) 126-50 ()151-200()201-250( 

1.220.000.000جعبه انشعاب کامپوزیت روشنائی 6 فیوزه

264/د/6400
عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط به منظور 

200.000.000مانور فیدر آرام و افسر شهرستان بیرجند )فاز 2(

برگ سبز خودروی سواری پراید هاچ بک  مدل 
1376 به رنگ قرمز به شماره موتور 00031710 
 S1442276134537 شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
ب���ه ش���ماره پ���اک انتظام���ی 42-523 ص 67 
مالکی���ت احس���ان پروان���ه مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آ

برگ سبز خودرو سواری پراید GTXi مدل 1385 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور 1697973 و ش���ماره 
شاس���ی S1412285251676 و ش���ماره انتظامی 776 
ص 22 ایران 12 به مالکیت حس���ن برئی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ
 111SE  ب���رگ س���بز خودرو هاچ بک  س���ایپا  تی���پ
مدل 1396 رنگ س���فید روغنی به شماره انتظامی 
93 ص 961 ایران 74 و شماره موتور 5905697/
 NAS431100H5723214 و ش���ماره شاسی M13
به مالکیت ناصر جالی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س����بز خ����ودرو وان����ت پیکان م����دل 1377 
موت����ور  ش����ماره  394ن35  12ای����ران  پ����اک 
11517703318  ش����ماره شاس����ی 77902853 
مفقودگردی����ده  دربان����ی  حاف����ظ  مال����ک  ن����ام 
. باش����د  م����ی  س����اقط  اعتب����ار  درج����ه  واز 
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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 بل���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نماید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودروی موتور س���یکلت تکتاز  مدل  
1395 ب���ه رن���گ آبی به ش���ماره پ���اک انتظامی 
 0124NEG03452 774-51831 به شماره موتور
ب���ه ش���ماره تن���ه NEG125G9502445مالکیت 
مهران احترامی حاجی آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پرای���د 132 م���دل 1388 رنگ 
س���فید-روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 715ب31 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 3252422 و ش���ماره شاس���ی 
S1422288133560 ب���ه مالکیت زه���ره آقاگلی زاده 
بقم���چ مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
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40
72

72
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطورف��وق العاده ش��رکت 
تعاون��ی مس��کن فرهنگیان ناحیه دوش��ماره س��ه راس 
س��اعت 10 صبح روزجمع��ه م��ورخ 1400/08/28درمحل 
مس��جدغدیرباباعلی واقع دربولوارمعل��م بین 33و35  

برگزارمی شود.
ازکلیه اعضاء محترم دعوت می گرددجهت اتخاذتصمیم 
نس��بت به موضوع��ات ذی��ل ،دراین جلس��ه حضوربهم 

رسانند.
حضورآنهادرجلس��ه  ام��کان  ک��ه  محترم��ی   اعض��اء 
مذکورمقدورنم��ی باش��دمی توانندح��ق رای خودراب��ه 
موج��ب وکالت نامه کتبی به فرددیگ��ری واگذارنمایند.

دراینصورت تعدادآرای وکالتی هرعضوحداکثرسه رای 
وهرفردغیرعضوتنهایک رای خواهد بود.

اعض��اء متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی ب��ه هم��راه وکیل 
تا12ظهرروزه��ای س��ه  موردنظربایدازس��اعت 9 صب��ح 
و   1400/08/26 چهارش��نبه   /  1400/08/25 ش��نبه 
پنجش��نبه 1400/08/27 ب��ه محل دفترش��رکت تعاونی 
واق��ع درچه��ارراه آزادش��هرامامت 1 جنب پس��ت بانک 
داخ��ل کوچه پالک 171 طبق��ه اول مراجعه تاپس ازتایید                                   
وکالت نامه های مزبورتوسط مقام مجاز،ورقه ی ورودبه 

مجمع برای فردنماینده صادرگردد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس 
2- تصوی��ب صورتهای مالی س��الهای 97و98ش��رکت به 

انضمام گزارش حسابرس رسمی
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 هیئت مدیره

4- انتخاب س��ه نفرهیئت تصفیه ویک نفرناظرتصفیه 
به مدت 2سال

5- تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه 
هیئت مدیره 

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دوشماره سه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
 مسکن فرهنگیان ناحیه دوشماره سه

/ر
14

07
29

9

س���ندنوع س���واری سیس���تم س���ایپاتیپ تیبامدل 
موت���ور  398د35ش���ماره  12ای���ران  1393پ���اک 
 NAS811100E5788768 8142988  شماره شاسی
نام مالک حس���ن محم���دی فردمفقودگردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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تراکتور فرگوسن 285- مدل 1389 پاک 15 
LFW10282W ایران 787ک13 شماره موتور

رنگ قرمز ش���ماره شاس���ی J09359 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه ش�رق در نظ�ر دارد مناقصه خری�د فوق را                      

بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000025 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
2-ش�رایط اولی�ه: کلیه تامی�ن کنندگان ک�ه دارای گواهی تایی�د صالحیت از 
ش�رکتهای زیر مجموعه  مادر تخصص�ی تولید نیروی برق حرارتی یا ش�رکت 

توانیر یا شرکت های سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1400/08/12 لغایت 1400/08/16

4-نحوه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: واجدین ش�رایط می توانند  به 
س�امانه س�تاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجع�ه نموده و یک 

نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:4.000.000.000  ریال )چهار میلیارد ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26

7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 13:15 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26
8-تس�لیم پیش�نهادها: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد، بولوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش�گاه پیام نور )چهل و یکم(، ش�رکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: س�ایر مشخصات در اس�ناد مناقصه درج شده است.در ضمن به 
پیش�نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که بعد از 

موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی ف
,1

40
72
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد آلستوم 
G13 (GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به همراه یراق آالت به شماره14200/14 )نوبت دوم( (



    پیکر 
»وحید حیاتی« 
تا خانه ابدی 
بدرقه شد  
روز گذشته مراسم 
تشییع پیکر وحید 
حیاتیـ  هنرمند و 
فعال موسیقیـ  که 
بر اثر سکته مغزی و 
در سن 51 سالگی از 
دنیا رفت، در فضای 
باز حوزه هنری 
برگزار شد.

 وحید حیاتی از 
سال 1۳۷۰ با 
فراگیری نوازندگی 
دف و تنبک نزد 
حسن آزاده فر پای 
در وادی موسیقی 
گذاشت. او در 
سال های اخیر در 
مرکز موسیقی 
حوزه هنری فعالیت 
می کرد.

ــن فــیــلــم  ◾ ــ ــری ــ ــح ت ــ ــری  صــ
فرهادی

ابیلی فیلم »قهرمان« را قدم 
رو به جلویی در کارنامه اصغر 
فرهادی نمی داند و می گوید: 
به نظرم این فیلم ضعیف ترین 
اثر این کارگردان است حتی از فیلم هایی مانند 
»گذشته« و »همه مــی دانــنــد« کــه در خــارج از 
کشور ساخته شد هم ضعیف تر است به ویژه 
به لحاظ کارگردانی، برای فرهادی یک عقبگرد به 
شمار می رود و عجیب است که قدرت کارگردانی 

این فیلمساز تا این حد پایین آمده است.
او دلیل این عقبگرد فرهادی از نظر کارگردانی 
را اولویت مضمون فیلم بر ساختار آن توصیف 
کرده و اضافه می کند: در فیلم نامه های فرهادی، 
همین که نشانه هایی از نقد سیاسی- اجتماعی 
وجود داشته باشد تا بتواند طرفدارانش را راضی 
نگه دارد و در جشنواره های خارجی جایزه بگیرد، 
بــرایــش کفایت می کند و نــیــازی بــه پیشرفت 
در فرم و تکنیک نمی بیند. او در این فیلم این 
مضمون را نشان می دهد که جامعه ایران مانند 
زندان است و قهرمان هایش را به زمین می زند. 
بیشتر نقدها به فیلم »قهرمان« هم نقدهای 
مضمونی است و تحلیل فرهادی از جامعه را به 
نقد می کشند و کمتر به قوت و قدرت فیلم سازی 

او توجه می شود.

 فروش خوب »قهرمان« مقطعی است ◾
ابیلی درباره چرایی گل درشت شدن انتقادهای 
اجــتــمــاعــی در ایـــن فــیــلــم مــی گــویــد: بـــه نــظــرم 
دیـــده شــدن و جــایــزه گرفتن در جشنواره های 
خارجی برای فرهادی اولویت پیدا کرده است، 
جشنواره های سینمایی هم به دنبال مضامین 
رادیکال هستند به همین دلیل فرهادی مجبور 
است انتقادهای اجتماعی را در اثرش گل درشت 

کند. 
ایــن منتقد سینمایی دربـــاره احتمال پرفروش 
شدن فیلم »قهرمان« پیش بینی می کند: فروش 
خوب این فیلم در هفته اول اکران، گزاره ای قطعی 
ــرفــروش شــدن آن نیست ضمن اینکه  بـــرای پ
فرهادی، نامی شناخته شده در سینمای ایران و 
جهان است و بسیاری از مردم منتظرند که فیلم 
جدید او روی پرده بیاید تا آن را ببینند. به نظر 
می رسد این فروش خوب، مقطعی باشد و بعید 
است مجموع فروش آن باال باشد چون مخاطبان 
با رضایت از سالن سینما بیرون نمی آیند چون 

»قهرمان« فیلم تلخی است. 
به گفته ابیلی، آثــار فــرهــادی همیشه تعلیق و 
گره افکنی دارد و ایــن سبب همراهی مخاطب 
با فیلم مــی شــود، استفاده از عنصر تعلیق در 
ــت امــا  ــار اوسـ ــده« جــلــوتــر از دیــگــر آثـ ــروشــن »ف
»قهرمان« ریتم کندی دارد، دیر شروع می شود و 
بعید است که به لحاظ تجاری فیلم موفقی شود.

 
 تصویر احترام آمیز  قشر فقیر در »قهرمان« ◾

این منتقد سینمایی یادآور می شود: موضوعی 
که فرهادی در این فیلم نشان می دهد موضوع روز 
است و فیلم هر چه بیشتر مماس با اتفاق های 

روز جامعه باشد، مخاطب ارتباط قوی تری با آن 
می گیرد. این مضمون که جامعه ایرانی آدمی را 
یک شبه قهرمان می کنند و خودشان هم آن را 
نابود می کنند، بارها در رسانه ها گفته شــده و 

حرف جدید و آوانگاردی نیست. 
ابیلی با بیان اینکه »قهرمان« یکی از بخت های 
اسکار 2022 در بخش فیلم های خارجی است، 
خاطرنشان می کند: بخت فرهادی برای گرفتن 
سومین اسکارش باالست اما در اسکار، بیشتر 
از اینکه فیلم از نظر محتوایی و ســاخــتــاری، 
فنی و قــوی باشد پخش کننده و تبلیغات هم 
ــد. فیلم »قــهــرمــان« متعلق  ــ نقش مــؤثــری دارن
بــه کمپانی آمـــازون اســت و ایــن شــرکــت قــدرت 
باالیی در تبلیغات دارد که تأثیر زیادی در داوری 
اسکار دارد. ضمن اینکه این فیلم در جشنواره 
»کن« هم دیده شده و اصغر فرهادی هم نامی 
است که بسیاری منتظرند فیلم او را ببینند و 
احتماالً نمره باالیی در داوری اسکار می گیرد.
او با بیان اینکه فرهادی در »قهرمان« به 
ــرودســت جامعه  ــراغ مــســائــل طبقه ف سـ
رفــتــه اســـت، اضــافــه مــی کــنــد: فــرهــادی، 
ــه مسائل  ــا نــگــاه ب فــیــلــم ســازی اش را ب
طبقه فــرودســت شــروع کــرد و پــس از 
»چهارشنبه سوری« به ســراغ طبقه 
مــتــوســط رفـــت و الــبــتــه در قصه های 
ــه مــســائــل طــبــقــه فــرودســت  فــرعــی ب
هم توجه داشــت. تصویر قشر فقیر 

جامعه در آثار این فیلمساز بسیار محترمانه و 
همدلی برانگیز است و این طبقه اجتماعی در آثار 

او وجوه مثبتی دارند.

جزئیات زیر ذره بین فیلمساز ◾
ابیلی می گوید: یکی دیگر از ویــژگــی هــای آثــار 
فرهادی این است که شخصیت های فیلم هایش 
خاکستری هستند و اخالق در آن نسبی است 
یعنی هر کسی در جایگاه خودش حق دارد ولی 
در »قهرمان« نمایندگان سیستم و کارمندان 
دولت، آدم های منفی هستند و این صریح ترین 
فیلم فرهادی از نظر موضع گیری سیاسی است. 
فرهادی عموماً این قدر گل درشت و عیان علیه 

سیستم موضع گیری نمی کرد.
این منتقد سینمایی با تأکید بر اینکه فرهادی 
در فیلم هایش به جزئیات توجه زیادی دارد، 
می گوید: او درامــش را بر مبنای جزئیات و 
اتفاقات روزمــره بنا می کند و اتفاق ویــژه ای 
در فیلم هایش رقــم نمی خورد بلکه بحران 
از اتفاق های روزمــره شکل می گیرد و گاهی 
یک دروغ کوچک موجب بحران های بزرگی 
می شود. البته فیلم در جاهایی الکن است 
به ویژه قصه زنی که می گوید صاحب کیف 
گمشده است و بعد قصه او رها می شود در 
حالی که گره میانی فیلم، ماجرای این زن بود 

که اصالً باز نشد. 
او با اشاره به  حفره های زیادی که در فیلم نامه 
»قــهــرمــان« وجـــود دارد بخت اســکــار گرفتن 
فــرهــادی در بــخــش فیلم نامه را غیرمحتمل 

ــاره مواجهه متناقض منتقدان  دانسته و دربـ
با آخرین ساخته فرهادی یــادآور می شود: این 
نگاه دوقطبی که دربــاره آثار فرهادی وجود دارد 
به خاطر این است که او به نماد تقابل دو جریان 
سیاسی و فکری تبدیل شده و جایی قرار گرفته 
است که دو طیف فکری، دعواهایشان را درباره 
او انجام می دهند به همین دلیل موضع گیری ها 
دربـــاره او بسیار رادیــکــال اســت. البته آثــار این 
ــردان هـــم خــنــثــی نــیــســت و هــمــیــشــه در  ــ ــارگ ــ ک
فیلم هایش موضع سیاسی و اجتماعی داشته که 
در فیلم »قهرمان« بسیار بیشتر و عیان تر است. 

 مهارت بازیگردانی فرهادی  ◾
و توانایی بازی »جدیدی«

یکی از نقاط قوت فیلم »قهرمان« بازی متفاوت 
و خوب »امیر جدیدی« است. امیر ابیلی درباره 
تأثیر بازیگردانی فرهادی و توانمندی جدیدی 
در ایــفــای نقش »رحــیــم سلطانی« می گوید: 
امیر جدیدی نقش متفاوت و قدرتمندی را ایفا 
کرد که انتظارات را از خــودش باال بــرد. او پیش 
از »قهرمان« معموالً با یک لحن تکراری بازی 

می کرد ولی اینجا نقش متفاوتی داشت.
ــه گفته ایـــن منتقد ســیــنــمــایــی، فــرهــادی در  ب
بازیگردانی و بازی گرفتن، خبره است و بسیاری 
از بازیگران بهترین بازی هایشان را در فیلم های 

فرهادی داشته اند. 
او می افزاید: جدیدی در ایــن فیلم به قله ای از 
بازیگری رسیده که مشخص نیست در آینده 
بتواند تکرارش کند یا نه. اگر فرهادی نبود، حتماً 
جــدیــدی هــم چنین کیفیتی را در بــازیــگــری از 

خودش نشان نمی داد.
وی درباره اینکه این ایفای نقش می تواند پای این 
بازیگر را به فیلم های بین المللی باز کند، عنوان 
می کند: ایــن مــوضــوع بستگی بــه خــود بازیگر 
دارد، تسلط به زبان انگلیسی و مراوده با فضای 
بین الملل خیلی مهم است. از میان بازیگرانی که 
در آثار فرهادی بازی کرده اند، موفق ترینشان در 
ارتباط گرفتن با فضای بین الملل، پیمان معادی 
بوده چون ساکن خارج از کشور است و به چند 
زبان تسلط دارد. این اتفاق برای شهاب حسینی 
ــداد. باید  که جایزه بازیگری کن را گرفت، رخ ن
دید که امیر جدیدی برای ارتباط گرفتن با فضای 

بین الملل چه می کند.
ابیلی با بیان اینکه در »قهرمان« بر خالف دیگر 
آثار فرهادی شاهد بازی های یکدستی نیستیم، 
می گوید: معموالً در آثار فرهادی، بازیگران اصلی 
و فرعی به صورت یکدست و خوب بازی می کنند 
ــن فیلم بــه ویـــژه در فصل مــربــوط به  ــی در ای ول
خیریه، عالوه بر فرشته صدرعرفایی که بازیگر 
توانمندی اســـت، دیــگــر کــاراکــتــرهــای فــرعــی در 
سطح فیلم های فرهادی نیستند. ضعیف ترین 
بخش بازی ها مربوط به همین بخش فیلم است. 
محسن تنابنده با اینکه بازیگر خوبی است اما 

بازی خاصی ندارد. 
سارینا فرهادی نیز نقش بخصوصی ندارد و هر 
فرد دیگری می توانست این نقش کوتاه را بازی 
کند، بازی او ضربه ای به فیلم نزده اما آورده ای هم 

برای آن نداشته است.

امیرابیلیآخرینساختهفرهادیرایکعقبگرددرسینمایاومیداند

»قهرمان« گل درشت اصغر آقا 

خبرخبر
روزروز

»فرهاد حسن زاده« رمان بزرگسال می نویسد  ◾
فرهاد حسن زاده، نویسنده و طنزپرداز ادبیات کودک 
و نوجوان با این توضیح که رمان بزرگسال »قطار جک 
لندن« در دست ویرایش است و از سوی نشر افق منتشر 
می شود، به هنر آنالین گفت: مضمون و رویکرد رمان 
جنگ است. ماجرای یک خانواده که با شروع جنگ 
مسائلی برای آن ها پیش می آید و زندگی شان دچار تغییر 

و تحوالتی می شود.

نقاشی خط های »عبدهللا مقدسی« به نیاوران رسید ◾
نمایشگاه آثار نقاشی خط عبدهللا مقدسی ۱۴ آبان در 

گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد.
نمایشگاه عبدهللا مقدسی با ۱۵ اثر نقاشی خط از این 
هنرمند، با عنوان آیه های مقدس و استفاده از کالم 
الهی؛ خاصه بسم هللا است که در معرض دید عموم قرار 
خواهد گرفت. این نمایشگاه تا 22 آبان در معرض دید 

عالقه مندان قرار می گیرد.

انتشار سریال صوتی »تاریخ بیهقی«   ◾
نخستین فصل سریال صوتی »قصه های شیرین ایران« 
به کارگردانی مهدی طهماسبی با یک قصه تاریخی برای 

گروه کودک و نوجوان منتشر شد. 
»تاریخ بیهقی« عنوان فصل نخست این سریال صوتی 
است که در هشت قسمت توسط چهره های نام آشنایی 
مثل نرگس فوالدوند، مریم معینیان، اردشیر منظم، 

بیوک میرزایی و ... شکل گرفته و منتشر شده است. 

انتقاد دهکردی در مراسم بدرقه پیکر »ایران درودی«   ◾
پیکر ایران درودی، هنرمند معاصر کشورمان روز گذشته در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. پیام 
دهکردی، بازیگر و کارگردان تئاتر که به عنوان مجری در این 
مراسم حضور داشت، از مسئوالن فرهنگی بابت راه اندازی 
نکردن موزه ایران درودی انتقاد کرد و گفت: »امیدوارم موزه 
ایران درودی به سرانجام برسد این واقعه  نشدن ها در سیاره 

ایران در حوزه فرهنگ و هنر رسم دیرینه ای است«.

  زهره کهندل       اصغر فرهادی نه فقط نامی 
آشنا برای مردم ایران است که به خاطر دو اسکاری که 
برای فیلم های »جدایی نادر از سیمین« و »فروشنده« 

گرفته به فیلمسازی جهانی بدل شده است. او در 
آخرین فیلمش به سراغ طبقه فرودست جامعه رفته 

و برخالف آثار قبلی اش که به مسائل قشر متوسط 
می پرداخت، گره های مالی و معیشتی را وارد فیلم 

جدیدش کرده است.
 فیلم نامه »قهرمان« نوشته خود اوست و تهیه کنندگی 

کار را »الکساندر ماله گی« فرانسوی بر عهده دارد. 

»قهرمان« که پیش از این موفق به کسب جایزه بزرگ 
هیئت داوران از جشنواره کن 2۰21 شده بود، نماینده 

ایران در اسکار 2۰22 است. با »امیر ابیلی« منتقد 
سینمایی درباره جزئیات بیشتر این فیلم گفت وگو 

کردیم که می خوانید.

فرهادی در »قهرمان« به سراغ مسائل طبقه فرودست جامعه رفته است . او فیلم سازی اش را با نگاه به مسائل طبقه فرودست 
شروع کرد و پس از »چهارشنبه سوری« به سراغ طبقه متوسط رفت و البته در قصه های فرعی به مسائل طبقه فرودست هم 
توجه داشت. تصویر قشر فقیر جامعه در آثار این فیلمساز بسیار محترمانه و همدلی برانگیز است و این طبقه اجتماعی در 

آثار او وجوه مثبتی دارند.
گزيدهگزيده
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و هنر فرهنگ 

امیر  ابیلی
منتقد  سینما

پالک ثبتی: فاقد پالك واقع در بخش یك شهرستان طبس به مساحت 
649.87 مترمربع داخل محدوده و حریم مصوب شهر طبس

نظریه کمیسیون تشخیص:
تشخیص  دستورالعمل  و  زمین شهری  قانون  ماده 12  اجرای  در 
و  زمین  ملی  سازمان  سوی  از  صادره  شهری  اراضی  شناسایی  و 
 12 ماده  موضوع  تشخیص  كمیسیون  اعضای  اینجانبان  مسكن 
قانون زمین شهری استان خراسان جنوبی در تاریخ 1400/04/06 
از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست واقع 
در داخل محدوده قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل 
آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط 
در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های 
سازمان مذكور و وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید 
و عكس های هوایی موجود و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی 
زمین مورد نظر با لحاظ تذكرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج 
در آن و صورتجلسه معاینه محل كه به امضاء اعضای كمیسیون 
- ت( تشخیص می گردد. ا   - و   - آراء موات )م  اتفاق  به  رسیده  

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

تذكر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی كه شماره 
پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در این نظریه واقع 
شده بوده باشد فقط پالك و مساحت و حدود آن با حفظ  
نوعیت تعیین شده در این رای قید و صادر خواهد شد .

مالكیت  بر  دلیل  وجه  هیچ  به  نظریه  این   )3 تذكر 
اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر تشخیص 
مدت  ظرف  اعالم  زمان  از  و  است  معتبر  اراضی  نوعیت 
. باشد  می  محل  صالح  دادگاه  در  اعتراض  قابل  ماه   3

اعضاء كمیسیون:   1- اصغر شاهزهی درح         
  2- سیدحسین سجادی     3- محسن زیبائیان

آگهی اعالم رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی رای شماره 2475 مورخ 1400/05/24 )نوبت دوم(

ک
/1

40
68

30

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 



ادعای تضعیف 
نفوذ ایران در 

عراق کامالً
ًً بی اساس است

قیس قریشی در 
پاسخ به احتمال 

کاهش نفوذ ایران 
در عراق با توجه 

به نتایج انتخابات 
این کشور گفت: از 
آنجایی که نوری 

مالکی توانسته به 
کمک سایر متحدین 

ائتالف »دولت 
القانون« را ایجاد 

کند و احتمال اینکه 
بتواند کرسی های 

مورد نیاز برای 
تشکیل فراکسیون 

اکثریت بدست 
بیاورد. بنابراین 

ادعای تضعیف نفوذ 
ایران در عراق کامال 

بی اساس خواهد 
بود.

نیمنگاهنیمنگاه

ــنــده حــضــور بــازیــگــران  ◾ آی
خارجی در عراق را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
دولــت آمریکا از رونــد به نتیجه 
رسیدن دولت آینده عراق حمایت 
خواهد کرد چرا که آمریکا در این 
دوره و مقطع حساس به دنبال تنش و چالش در 
عراق نیست چون اولویت های آمریکا در بازه زمانی 
فعلی از قبل مشخص شــده و آن هــا به دنبال این 
هستند به یک شکلی آرامش در عراق حفظ شود؛ 
البته نه اینکه تالشی برای برنده شدن نکنند ولی 
در نهایت وقتی به در بسته بخورند به دنبال چالش 
نخواهد بود. سعودی ها نیز به همین شکل، به خاطر 
حفظ ارتباط با ایران و به نتیجه رسیدن مذاکرات با 
ایران به ویژه درباره موضوع یمن به دنبال به چالش 
کشیدن نقش ایران در عراق حداقل در این مقطع 
کنونی نخواهند بود. در این بین فقط امارات و رژیم 
صهیونیستی هستند که به دنبال ایجاد هرج و مرج 
در عراق هستند و آسیب حداکثری به متحدان ایران 
را دنبال می کنند. نقش این دو حتی در تقلبی که در 
انتخابات عــراق صــورت گرفت کامالً روشــن است. 
استقرار سرورهای پشتیبان انتخاباتی عراق در امارات 
که کشوری غیردموکراتیک و معروف به مأمن حمالت 

سایبری است محل بحث است. 

یکی از خواسته های مردم و مجلس عراق خروج  ◾
نیروهای نظامی آمریکاست؛ آینده حضور نیروهای 

آمریکا در عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟
درواقع پاسخ به این پرسش را باید در نیازهای ایاالت 
متحده و اولویت های آن جست وجو کــرد. آمریکا 
ــدرت اقتصادی  اولــویــت خــود را در دهــه پــیــش رو ق
چین مــی دانــد و بسیار جــدی بــه آن فکر می کند 
و ادامــه حضور در خاورمیانه را در راســتــای هدف 

محدودساختن چین بــازدارنــده مــی دانــد. آمریکا 
دیر یا زود از منطقه خاورمیانه خارج خواهد شد و 
خروج آمریکا از عراق را در دو تا سه سال آینده شاهد 
خواهیم بــود. سیاست مهار چین سبب می شود 
آمریکا حضور در خاورمیانه را به حداقل برساند، 
هرچند حدود 2هزار و500 نیروی آموزشی  را در عراق 
نگه خواهد داشت اما این ها در حوزه نظامی و امنیتی 
فعال نخواهند بــود و تنها در قالب ناتو و آمــوزش 

نیروهای ارتش عراق فعالیت خواهند کرد. 
یکی از دالیل تسریع مذاکرات ریاض و تهران همین 
خــروج آمریکا از منطقه اســت و پیش بینی سران 

سعودی از خأل قدرت ایجاد شده پس از رفتن آمریکا 
و نزدیکی با ایران به آن ها این امکان را خواهد داد این 

خأل را با مشارکت ایران پر کنند.

آیا عربستان تصمیم به تعدیل سیاست هایش در  ◾
قبال ایران گرفته است؟

باید بگوییم خیر، مواضع عربستان تعدیل نشده 
بلکه تحلیل رفته اســـت. عربستان ســعــودی در 
سال هایی که بن سلمان قدرت را در دربــار سعودی 
به دست گرفت اشتباه های مکرری چه در زمینه 
افکار عمومی جهان عرب و چه در افکار عمومی غرب 

مرتکب و به شدت با چالش روبه رو شدند. صرف نظر 
از اینکه ماجراجویی های بن سلمان برای ریاض بسیار 
گــران تمام شد، درگیری با یمن یا قطر موجب شد 
آسیب بزرگی به اعتبار عربستان سعودی وارد شود.

بن سلمان در عرصه سیاست داخلی و سیاست 
خارجی بسیار ناپخته عمل کرد و متوجه نبود قدرت 
اقتصادی و نظامی، قدرت اجتماعی برای عربستان 
در پی نخواهد داشت. وی تنش با ایران را به جنگ 
بدل کرد و حتی تالش کرد آمریکا را وادار به درگیری 
نظامی با ایــران کند غافل از اینکه ذات نفوذ ایران 
در منطقه ارتباطی به هزینه کرد مالی به سبک 
عربستان ندارد بلکه از جنس تاریخی، جغرافیایی و 
فرهنگی مذهبی است و به همین دلیل توان یارگیری 
منطقه ای ایــران فراتر از آن چیزی اســت که تصور 
می شود. سعودی ها عادت به خریدن متحد دارند و 
از این رو تصور می کنند نفوذ ایران نیز از طریق تزریق 
مالی است، فارغ از اینکه بخش بزرگی از توانایی و 
نفوذ ایــران هژمون فرهنگی مذهبی آن است و این 

ریشه ها را نمی توان با پول ازجا درآورد. 
در سال های گذشته ریاض توانسته بحران ایجاد کند 
اما نتوانسته مدیریت کند و برنده این بحران ها ایران، 

قطر و یمن بوده اند.
از 13 شرطی که عربستانی ها برای قطر گذاشتند حتی 
یک شرط محقق نشد. امروز که با ایران وارد مذاکره 
شدند دیگر خبری از سه شرط عربستان برای ایران 
نیست. در رابطه با یمن نیز این شرط ها مطرح شده 

اما تا به امروز در این زمینه هم موفق نبوده اند.
سعودی ها به این جمع بندی رسیده اند که نگاه و 
راهــبــرد آن هــا از زمــان به قــدرت رسیدن بن سلمان 
اشتباه بوده و امروز قصد دارند هزینه تنش هایی را 
که ایجاد کردند به حداقل برسانند. امروز ریسک 
سرمایه گذاری و بیمه در عربستان به دلیل اشراف 
موشکی یمن به خاک و آسمان عربستان به حدی 

ــاوجــود جــذابــیــت اقــتــصــاد سعودی  بــاالســت کــه ب
برای سرمایه گذاری، تمایل به مشارکت در اقتصاد 

سعودی بسیار کاهش یافته است.
ریاض به این نتیجه رسیده که نادیده گرفتن قدرت 
منطقه ای تهران چیزی جز هزینه برایش نخواهد 
ــا لــحــاظ قــدرت  داشـــت بــنــابــرایــن تـــالش می کند ب
منطقه ای ایران به دنبال مشترکات با ایران باشد که 
اتفاقاً یکی از این مشترکات، نگرانی از رفتار ترکیه در 

سوریه و منطقه خواهد بود.

از آینده یمن و جنگ عربستان علیه این کشور به  ◾
عنوان یکی از سرفصل های چالش برانگیز مذاکرات بین 

تهران و ریاض یاد می شود؛ نظر شما  چیست؟
یک نکته بسیار مهم در زمینه سیاست خارجی ایران 
وجود دارد که باید بر آن تأکید کنم؛ ایران هرگز حاضر 
نخواهد شد از جانب متحدانش مذاکره کند. یکی از 
دالیل طوالنی تر شدن مذاکرات تهران-ریاض همین 
مسئله است که سعودی ها اصرار دارند ایران از سوی 
یمنی ها وارد مذاکره شود. یکی از محسنات ایران در 
سیاست خارجی این است بــرای متحدانش ارزش 
بسیاری قائل است و هرگز راضی نمی شود از طرف 
آن ها مذاکره کند و به توان بومی متحدانش احترام 
می گذارد.  پیچیده شدن گفت وگوهای آتش بس میان 
صنعا و ریاض به این دلیل است که سعودی ها به دنبال 
آتش بس پلکانی هستند اما انصارهللا تجاوز به یمن 
اعم از اقتصادی، نظامی و تحریم را در قالب یک بسته 
تجاوزکارانه می بیند و تا زمانی که آتش بس همراه با رفع 
همه این ها نباشد وارد مذاکره نخواهد شد. درواقع 
سعودی ها می خواهند با آبرو از جنگ خارج شوند ولی 
انصارهللا به دلیل اشراف و پیروزی هایی که بدست 
آورده حاضر نخواهد شد این شرط سعودی را بپذیرد و 
دقیقاً مذاکره برای آتش بس بین سعودی و یمن بر سر 

همین مسئله متوقف مانده است.

از آینده سیاسی عراق تا مذاکرات تهران-ریاض در گفت وگو با »قیس قریشی« 

مواضع ضد ایرانی عربستان 
تعدیل نشده، تحلیل رفته

WWW.QUDSONLINE.IR9661 چهار شنبه 1۲ آبان 14۰۰   ۲7 ربیع االول 1443  3 نوامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره
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ترکیه و امارات،  برنده  اصلی تحریم ها علیه ایران
با گــرم شــدن بحث مــذاکــرات هسته ای ایــران شاهد  ◾

برخی اقدامات ایذایی از سوی برخی کشورهای همسایه و 
افزایش تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه بودیم. این 

تحرکات از چه روی رخ می دهند؟ 
هر وقت ایران به سمتی حرکت کند که با غرب و آمریکا 
به کاهش تنش برسند و قرار بر کاهش یا رفع تحریم ها 

ــران باشد، چند دولــت در منطقه  و پویایی اقتصاد ای
با دغدغه های متفاوت با هم علیه ایــن اتفاق بسیج 

می شوند.
ــارات از منظر اقــتــصــادی، نگرانی  دغــدغــه ترکیه و امــ
آذربایجان بحث انرژی و صدور آن و نگرانی رژیم اسرائیل 
از منظر امنیتی است. ترکیه و امارات در 40 سال گذشته 

منتفع اصلی تحریم ها علیه ایران بوده اند. درواقــع به 
همان نسبت که اقتصاد ایران کوچک تر شده، بازارهای 
هدف سمت و سوی ترکیه و امــارات به خود دیده اند و 
اقتصاد این دو کشور بزرگ و بزرگ تر شده است. درواقع 
هر وقت مقامات امنیتی در این کشورها به نتیجه برسند 
ایــران به سمت گشایش حرکت می کند این کشورها 

علیه ایران متحد می شوند.
طبیعی است پویایی اقتصاد ایــران خطر امنیتی برای 
اقتصاد امــارات و ترکیه به حساب خواهد آمد و آن ها 
سعی خواهند کرد دست به اقدامات ایذایی بزنند و با 
البی هایی که می کنند تالش خواهند کرد ایران را از قرار 

گرفتن در آن مسیر بازدارند.

 قیس قریشی
تحلیلگر مسائل سیاسی

   سید احمد موسوی     در گفت وگویی تفصیلی با 
»قیس قریشی« تحلیلگر سیاسی مقیم لندن موضوعات 

مهمی از جمله مذاکرات تهران-ریاض، ادامه جنگ 
عربستان علیه یمن، آینده سیاسی عراق و رویکرد نگاه 

به شرق ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. قریشی آینده 

سیاسی عراق و مذاکرات تهران-ریاض را در چارچوب 
اولویت های آمریکایی ها در سال های اخیر تفسیر 

می کند و معتقد است روند خروج آمریکا از خاورمیانه 
به منظور تمرکز بر قدرت گرفتن چین، بر تمام این 

مناسبات تأثیرگذار است. 

او حتی دلیل تسریع در مذاکرات میان ایران و عربستان 
را نیز به واسطه کمرنگ شدن حضور آمریکایی ها و 

احساس خأل قدرتی می داند که از هم اکنون برای طرف 
عربستانی محسوس است. مشروح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید. 

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت شوکا اسکوتر 
مدل 1390 رنگ قهوه ای-س���ربی به شماره انتظامی 
766 / 55441  شماره موتور NCS009528 و شماره 
تن���ه NCS***125S9029066 ب���ه مالکی���ت علی اکبر 
شهریاری ثانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
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دانشنامه  دائم کارشناسی ناپیوسته صادره از موسسه 
آموزش عالی اش���راق بجنورد به ش���ماره 4570 مورخ 
1396/4/30 متعلق به آقای حجت ا... رمضانی فرزند 
طهماسب دارای  شماره شناسنامه 384صادره از ایالم 
متولد 1360/1/20 ساکن شهر مشهد مفقود شده است.
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برگ سبز خودروی سواری آریو مدل 1396به رنگ 
سفید به شماره پالک انتظامی 36- 934ی 19 به 
شماره موتور TNN4G16AG 0042207 به شماره 
NAS321100H4909686مالکیت  شاس���ی
نس���رین قانع احمدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
40
72
78

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگی��ان ناحیه دوش��ماره س��ه راس س��اعت 9 صبح 
روزجمعه مورخ 1400/08/28درمحل مسجدغدیرباباعلی 
واق��ع دربولوارمعل��م بی��ن 33و35  برگزارمی ش��ود.

ازکلیه اعضاء محترم دعوت می گرددجهت اتخاذتصمیم 
نس��بت ب��ه موضوعات ذی��ل ،دراین جلس��ه حضوربهم 
رس��انند.اعضاء محترمی  که امکان حضورآنهادرجلسه 
مذکورمقدورنم��ی باش��دمی توانندح��ق رای خودرابه 
موجب وکالت نامه کتبی ب��ه فرددیگری واگذارنمایند.

دراینصورت تعدادآرای وکالتی هرعضوحداکثرسه رای 
وهرفردغیرعضوتنهایک رای خواهد بود.اعضاء متقاضی 
اعطای نمایندگی به همراه وکیل موردنظربایدازساعت 
ش��نبه 1400/08/25    س��ه  تا12ظهرروزه��ای  صب��ح   9
 1400/08/27 پنجش��نبه  و   1400/08/26 چهارش��نبه 
درچه��ارراه  واق��ع  تعاون��ی  دفترش��رکت  مح��ل  ب��ه 
آزادش��هرامامت 1 جنب پس��ت بانک داخل کوچه پالک 
171 طبق��ه اول مراجعه تاپ��س ازتاییدوکالت نامه های 
مزبورتوس��ط مق��ام مجاز،ورقه ی ورودب��ه مجمع برای 

فردنماینده صادرگردد.
دستورجلسه:

1- طرح وتصویب انحالل شرکت 
2- تعیین مکان تصفیه 

هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دوشماره سه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

 ناحیه دوشماره سه
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره1072 مورخ 1400/07/01شورای محترم اسالمی 
شهر شاندیز نسبت به اجرای آسفالت معابر سطح شهر اقدام نماید.

شرایط تجدید مناقصه :
1-متقاضیان بایستی دارای رتبه 4 راه و ترابری از سازمان مدیریت برنامه و بودجه و دارای حداقل 

اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.
1- مبلغ سپرده شركت در تجدید مناقصه : 1.450.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 
بانك ملی بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار   

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

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ        1400/08/10       لغایت 1400/08/16

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 11 پنجشنبه  مورخ 1400/08/27 
5-زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد: مورخ 1400/08/27ساعت 12 در محل 

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

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
   https:// setadiran.ir آدرس  به  ستاد  سامانه  طریق  از  مناقصه  تجدید  برگزاری  مراحل  8-كلیه 

انجام می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شهرداری شاندیز) نوبت دوم(
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره1071مورخ 1400/07/01شورای محترم اسالمی 
شهر شاندیز نسبت به واگذاری بازار میوه و تره بار  اقدام نماید.

شرایط تجدید مزایده :
با مساحت حدود 180  و 24  امام رضا )ع( 22  امام رضا )ع( حدفاصل  بلوار  بار  تره  و  میوه  بازار   -1

مترمربع دارای انشعابات برق، تلفن، گاز و انشعاب مشترك آب می باشد.
1- مبلغ سپرده شركت در مزایده : 45.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملی 
با  پذیرد  شاندیز صورت  وجه شهرداری  در  بانکی  اخذ ضمانتنامه  یا  شاندیز  بنام سپرده شهرداری 

اعتبار 3ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مزایده به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1400/08/10 لغایت 1400/08/16

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 11 پنجشنبه  مورخ 1400/08/27 
5-زمان بازگشائی اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد: مورخ 1400/8/27ساعت 12 در محل 

شهرداری صورت می گیرد.
6- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مزایده در اسناد تجدید مزایده درج شده است .
   https:// setadiran.ir آدرس  به  ستاد  سامانه  طریق  از  مزایده  تجدید  برگزاری  مراحل  8-كلیه 

انجام می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی  تجدید مزایده عمومی 
 شهرداری شاندیز) نوبت دوم(

م���دارک موتورس���یکلت همرو 125 س���ی س���ی به 
ش���ماره پ���الک 78185 ایران 772 و ش���ماره بدنه 
9338981 و ش���ماره موتور 254839 به مالکیت 
مائ���ده جعف���ری زاوه مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان 
عمومی مناقصه شماره  15-37-1400نوبت دوم

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
کیف�ی پیمان�کاران واج�د ش�رایط جهت ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دولت)س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  به ش�رح 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 گزار : اداره کل راه آهن خراسان .
2-شرح مختصر موضوع مناقصه :  بازسازی سرویس بهداشتی ایستگاه مشهد .

3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی : ت�ا  س�اعت 15:30  روز  یکش�نبه  م�ورخ   
  . 1400/08/16

  4- شایان ذ کراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
و                                پذی�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطری�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند 

که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- فراخ�وان ارزیابی کیفی ف�وق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 15:30  روز  یکشنبه  مورخ   1400/08/30-  درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
7- مبل�غ کل برآورد : مبلغ  16.970.519.518   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای 

ابنیه ، مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1400 .  

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به 
عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

  848.525.976 مبل�غ    کار:  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن   مبل�غ   -9
) هشتصد و چهل و هشت   میلیون و پانصد و بیست و پنج   هزار و نهصد و هفتاد و 
شش(  ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
موض�وع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659  م�ورخ 94/09/22 هیئت محترم 
وزی�ران و اصالحیه آن با ش�ماره  5211/ت 57592 ه� م�ورخ 1400/01/22   ،  
در صورت واریز  نقد  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 با 
شناس�ه واری�ز " 984280500111111111111111111111  "ن�زد بانک مرکزی  

اعالم می گردد .
  تذکر : به درخواس�ت مناقصه گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- رشته و رتبه پیمانکار : داشتن  حداقل رتبه  5  رشته ابنیه و تأسیسات و تجهیزات   
از س�ازمان برنامه و بودجه الزامی می باش�د. و می بایست به همراه اسناد مرتبط 
درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  
نماین�د .  در غیر اینصورت از فرآین�د مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه 
ادعایی از س�وی ش�رکت کنن�ده  در این خص�وص قابل اس�تماع نخواهد بود .

تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت 
آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائ�ه گواهینامه 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 علی الخص�وص م�اده 2 آن  درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است.
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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده خودمان و فرزندانمان  باشیم 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع 

کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1

اصالح و بازسازی شبکه های 
فاضالب در حال بهره برداری به 
روش سنتی  همراه با  اصالح 

انشعابات مسیر با لوله ولوازم در 
سطح منطقه چهار

1211/090/173/844463/000/000
حداقل پایه 5 آب 
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050004 
بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی دولت 

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

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

 http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/8/11 لغایت 1400/8/15 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
 قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/8/25 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد. 

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

آگهی مناقصه عمومی  یک  مرحله ای- توام با ارزیابی کیفی 
شماره 400/315 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای - توام با ارزیابی 
کیفی از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.

موض���وع مناقص���ه: واگ���ذاری فعالیت ه���ای مرتبط با خدمات به���ره برداری ،اتفاق���ات ،عملیات 
نگه���داری و تعمیرات و ش���عبات برق روس���تایی در منطقه یک اس���تان )شهرس���تانهای بجنورد، 

شیروان و فاروج(- )عمومی یک مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( 
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1400/08/12 تا تاریخ 1400/08/17 بوده و تاریخ 
تحویل پاکتهای مناقصه تا س���اعت 13:00 روز پنج شنبه 1400/08/27 می باشد تاریخ گشایش 

پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1400/08/30 می باشد. 
 www.setadiran.ir مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس���اب س���پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 

به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس���ت مالک ش���ناخت مناقصه گر بارگزاری اس���ناد بصورت کامل و بدون نقص در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد 

به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
•مبل���غ و ن���وع تضمی���ن ش���رکت در فرایند ارج���اع کار : برابر آئی���ن نامه تضمین���ات دولتی مبلغ 
3.765.659.356 ری���ال ب���ه صورت ضمانتنام���ه بانکی( فرآیند ارجاع کار) ب���ه نفع کارفرما و یا 
صورت وجه نقد، واریز به شماره شبا IR800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( 

به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس:خراس���ان ش���مالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 

خراسان شمالی _ امور تدارکات )تلفن10 و58-31777413 (
به پیش���نهادهای فاقد س���پرده و امض�اء، مش���روط، مخدوش و پیش���نهاداتی که بعد از انقض�اء 

مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ف
,1
40
72
76

آگهی مناقصـه ارزیـابی کیفی )نوبت اول(
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000163    

1(  مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2(موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض كنتور ، رفع نشتی ، گازبانی و ... در سطح ناحیه گازرسانی درگز

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل رتبه 4   در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4(دریافت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی : از س��ایت مذكور از س��اعت 08:00 مورخ 1400/08/12 تا مورخ 1400/08/20 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
5(بارگ��ذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی ب��ه همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرج��ات آن : تا مورخ 1400/09/06 اعالم ش��ده در س��امانه س��تاد
6(نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : مطابق مصوبة ش��ماره 123402/ت50659ه�  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باش��د.
7(ی��ادآورد م��ی گردد كلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د.

8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در 
فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 

ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir ام��کان پذیرب��وده و در ص��ورت  نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با                                                
تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051 تماس حاصل شود.

شناس��ه آگهی 1215193
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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نحوه تزریق 
دز سوم واکسن 
کرونا
به گزارش ایسنا، 
پیام طبرسی، عضو 
کمیته علمی ستاد 
ملی مدیریت کرونا 
گفت: در جلسه 
کمیته علمی درحال 
تصمیم گیری درباره 
تزریق دز سوم 
هستیم که به چه 
افرادی تزریق شود. 
اکنون دز سوم برای 
کادر درمان تزریق 
می شود و ان شاءاهلل 
برای سایر مردم هم 
دستورالعمل خواهد 
آمد.

تزریق دز سوم به 
ترتیب خواهد بود؛ 
چون شاید همه به 
آن احتیاج نداشته 
باشند.

ازطرحجدیدمجلسکهقراراستامروزبهدولتابالغشودچهمیدانید؟

همهحمایتهایقانونازخانوادهوفرزندآوری

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
 انتقادها 
در خصوص 
سازمان 
هواشناسی

سحر تاج بخش، رئیس 
سازمان هواشناسی در 
واکنش به این انتقاد 
که سازمان هواشناسی 
قدرت پیش بینی 
وضعیت آب و هوایی 
را آن طور که باید ندارد، 
به خانه ملت گفت: این 
انتقاد را قبول ندارم چراکه 
دست کم در چندسال 
اخیر پیش بینی های 
ما به موقع بوده است؛ 
به عنوان مثال اگر در سیل 
لرستان پیش بینی های 
سازمان هواشناسی نبود 
بیش از هزار نفر کشته 
می شدند.
برخی مواقع خرابی های 
ناشی از سیل و طوفان 
به دلیل کم کاری در 
پیش بینی وضعیت آب 
و هوایی نیست بلکه 
عوامل دیگری مانند 
زیرساخت ها، تغییر 
کاربری اراضی و الیروبی 
در پیشگیری از سیالب 
و حوادث مرتبط با آن 
دخالت دارند.

حسینبانکیپور
امیر

ضوهیئترئیسه
ع


سشورایاسالمی

مجل

امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک 
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

می گوید: ما نمی توانستیم دربرابر شرایط سخت 
ازدواج و فرزندآوری جامعه سکوت کنیم. در چند 

سال گذشته در کشور ازدواج  حدود ۴۰درصد 

و فرزندآوری ۳۰ درصد کاهش یافته و نرخ 
باروری به 1/6 کمترین میزان خود در سال های 

اخیر رسیده است.
وضعیت خطرناکی برای آینده کشور ایجاد 

شده، غفلت از خانواده نه تنها خانواده ها بلکه 

ادامه حیات جامعه را دچار مشکل می کند.
با توجه به این مسئله مجلس این قانون را 

دنبال کرد. ما در این زمینه ۲1 مانع را شناسایی 
و براساس هر کدام از این موانع، موادی را 

پیش بینی کردیم.

WWW.QUDSONLINE.IR

 تخلفات اسنپ دکتر ◾
سیدعلی فــاطــمــی، نــایــب رئــیــس انجمن 
داروسازان ایران به ایسنا گفت: اسنپ  دکتر 
از بیماران نسخه قبول می کند و از طریق 
برخی داروخانه ها که اصالً مشخص نیست داروخانه 
هستند یا خیر، دارو را به در منزل مردم می رساند. حتی 
داروهای نسخه ای و آمپول های تزریقی را ارسال می کند. 

این اقدامات تخلفی بسیار آشکار است. 

معلمان به دنبال افزایش حقوق نیستند ◾
ــه  ــحــادی ــاریـــخـــی، دبـــیـــرکـــل ات حــســیــن تـ
ــوزان در  ــــش آمــ انــجــمــن هــای اســالمــی دان
گفت وگو با ایسنا اظهار کــرد: معلمان از 
بی عدالتی و تبعیض با سایر کارمندان دولــت گالیه 
دارند. این تصویر به اشتباه شکل گرفته که معلمان به 
دنبال افزایش حقوق هستند؛ در حالی که اصل مسئله 

برقراری عدالت در پرداخت هاست.

»رمدسیویر« پرمصرف ترین داروی سال  ◾
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
به فارس گفت: سال گذشته پرمصرف ترین 
داروی کشور رمدسیویر بوده با نزدیک به ۹۸۰ میلیارد 
ــروش. با آنکه تحقیقات نشان داد بر کرونا  تومان ف
تأثیری ندارد باز هم دیدید این دارو همچنان با قوت و 

قدرت استفاده می شود. 

جای معلم در کالس درس است  ◾
به گــزارش خانه ملت، شیوا قاسمی پور، 
نماینده مــردم مــریــوان و ســروآبــاد گفت: 
جای معلم در کالس درس است نه داللی 
و مسافرکشی؛ آیا رتبه بندی معلمان و همسان سازی 
حقوق بازنشستگان موجب سقوط اقتصاد و استقراض 
می شود یا حقوق و پاداش های نجومی بگیران و برخورد 

جدی نکردن با مفسدان اقتصادی؟

جامعه

اعظم طیرانی   طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بیش از 17 ماه در 
کمیسیونی ویــژه و با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و گروه های مختلف علمی، 
پژوهشی و صنفی مورد بررسی قرار گرفته بود، پس از رفع ایرادها و ابهام های شورای 

نگهبان از سوی مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
صبح دیروز گزارش این طرح در مجلس به نمایندگان داده شد و قرار است امروز از سوی 

رئیس مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ شود.

ستاد ملی جمعیت تشکیل می شود ◾
امیرحسین بانکی پور فرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و رئیس 
کمیسیون مشترک طــرح جوانی جمعیت و حمایت از خــانــواده در گفت وگو با ما 
 در خصوص قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« می گوید: این قانون که 
74 ماده و 24۰ حکم دارد در اواخر اسفند ۹۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 
و هفته گذشته نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و پس از ابالغ این قانون از سوی 

رئیس مجلس شورای اسالمی به دولت، دولت آن را برای اجرایی شدن به دستگاه های 
اجرایی ابالغ خواهد کرد. ضمن اینکه براساس این قانون دولت موظف شده ستاد ملی 

جمعیت با ریاست رئیس جمهور تشکیل دهد.

بودجه پیش بینی شده این قانون ◾
وی در خصوص بودجه پیش بینی شده برای اجرای این قانون نیز می گوید: برای اجرای این 
قانون ساالنه 2۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که البته پیش از این نیز بخش عمده ای 

از آن به صورت پراکنده در بودجه بوده اما با تصویب این قانون تجمیع خواهد شد. 

چه زمان اجرایی می شود؟ ◾
بانکی پور فرد در خصوص زمان اجرای قانون نیز می گوید: با توجه به اینکه بودجه برخی 
از مواد قانون نظیر تسهیالت ازدواج و بیمه زنان نابارور که به تازگی ابالغ شده، در بودجه 
سال جاری دیده شده از شروع ابالغ باید اجرا شود و برخی موارد نیز سه و برخی دیگر 

6 ماه پس از ابالغ قانون به دولت اجرا خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه نرخ بــاروری در کشور به پایین ترین حد خود یعنی نزدیک به 
1/6 رسیده، می گوید: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده 
پس از هفت سال این نرخ به 2/1 برسد. چرا که این قانون به دنبال رفع موانع ازدواج 
و فرزندآوری است؛ این موانع شامل موانع آموزشی، اقتصادی و فرهنگی می شود و 
تالش شده همه این موارد تسهیل شود که برخی از آن ها در قالب موارد زیر است: 
مسکن، برخی در مقوله استخدام و اشتغال، تسهیالت بانکی، تخفیف های مالیاتی، 
بیمه، تجهیز مراکز بهداشت و درمان در زمینه درمان ناباروری، بهسازی محیط های 
زایشگاهی، توسعه خوابگاه های متأهالن، افزایش یارانه خانواده های دارای سه فرزند 
و بیشتر چهار دهک پایین ، بیمه زنان نابارور که در بودجه امسال هزار و 4۰۰ میلیارد 

تومان برای این مهم درنظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین با توسعه مراکز ناباروری پیش بینی شده در هر استان دست کم یک 

مرکز درمان ناباروری تأسیس شود.

 حمایت های 
دوران بارداری و 

شیردهی 

پوشش بیمه ای آزمایش های مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی 

 پرداخت یک میلیون بالعوض به منظور سرمایه گذاری بورس 
به نام فرزندان متولد سال 1400 و پس از آن 

فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودرو ایرانی به قیمت 
کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران 

افزایش 25درصد سقف تسهیالت مسکن برای خرید و ساخت و 
جعاله به ازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت 

 تسهیالت قرض الحسنه 20 میلیون تومانی برای تولد فرزند دوم 
با تنفس 6 ماهه

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به 
ترتیب از 10 تا 50 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه

ارتقای کیفیت مراقبت های بارداری و زایمان طبیعی با راه اندازی پرونده الکترونیک 

 در اختیار مادران گذاشتن قانون راهنمای حفظ و مراقبت جنین با توزیع ارتقای مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماها به ازای هر دو مادر یک ماما 
در تمام مراکز زیر پوشش وزارت بهداشت 

پوشش بیمه ای خدمات سالمت زنان اعم از مراجعه به ماماها یا پزشکان 

 افزایش 2 درصد امتیاز در جذب و استخدام جدید 
یک سال به ازای تأهل

زیر پوشش بیمه  قرار گرفتن درمان تمامی زوج های نابارور 

افزایش 7/5 برابری حق عائله مندی به مدت پنج سال 
 تدوین دستورالعمل راهنمای بالینی پیشگیری و تشخیص درمان 
ناباروران با ادغام در شبکه بهداشت

اعطای وام 200 میلیونی به زوجین جوان )زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال( 
و وام 140 میلیونی به زوجین با سنین باالتر با ضمانت های آسان حمایت از شرکت دانش بنیان تولید اقالم و تجهیزات درمان ناباروری 

 اختصاص وام 50 میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن 
برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت 10 ساله 

 اختصاص 10 درصد بودجه طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی به 
طرح های درمان ناباروری و زایمان طبیعی 

 تأمین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه های متأهلین در تمام مراکز آموزش عالی 
برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی

 انتقال عواید حاصل از جریمه و مصادره اموال مشارکت کنندگان 
در سقط غیرقانونی به خزانه به منظور درمان ناباروری 

 تأمین 50 درصد ودیعه مسکن 70 متری شهرهای باالی 500 هزار نفر و 100 متری 
سایر شهرها برای دانشجویان و طالب 

 اختصاص 5 درصد از تسهیالت و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی 
به شرکت دانش بنیان فعال در این حوزه 

 آموزش مسائل تربیتی بلوغ و ازدواج به کادر آموزشی 
و اولیا براساس سبک زندگی اسالمی ایرانی 

اختصاص 5 درصد از اعتبارات توسعه علوم و فناوری های نو به تحقیقات بنیادی و 
تجاری سازی درمان ناباروری و... 

 تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسالمی 
در مراکز آموزش عالی 

 تجهیز و راه اندازی یک مرکز تخصصی ناباروری سطح 2 در 
دانشگاه علوم پزشکی و سطح 3 در هر استان 

تربیت و آموزش مهارت های سبک زندگی اسالمی و ازدواج در تمام مقاطع 
تحصیلی و بسترهای یادگیری 

اجرای آزمایش های علمی در مورد مواد و فراورده های وارداتی تراریخته مؤثر در 
ناباروری و رعایت ضوابط سازمان پدافند غیرعامل 

 کاهش هزینه های روحی و روانی و اقتصادی دوران بارداری و جلوگیری 
از القای هر گونه ترس و هراس نسبت به بارداری 

 زیر پوشش کامل قرار دادن تمامی مادران در دوران بارداری و شیردهی
) تا پایان پنج سالگی کودکان بر اساس آزمون وسع (

اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص 

 ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده  
) دارای کودک زیر پنج سال بر اساس آزمون وسع (

مرخصی زایمان 12 ماه کامل برای مادران باردار دارای دو قلو و بیشتر 

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد دوقلوها در زایمان اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 30 تا 100 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه 

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد سه قلوها در زایمان اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 60 تا 150 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه 

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد چهار قلوها در زایمان اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 100 تا 200 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد پنج قلوها در زایمان اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 150تا 250 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه

 استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات بارداری و سالمت مادر و جنین 
و ارزشیابی با صدور و لغو مجوز 
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 جوانان در آستانه ازدواج
 یا زوجین جوان

درمان زوجین نابارور و 
پیشگیری از ناباروری
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مدال تاریخی 
 برای

 بوکس ایران
دانیال شه بخش 
بوکسور سطح 

باالی ایران در جمع 
هشت نفر با ادگاراس 

اسکوردیلیس از 
لیتوانی مبارزه  کرد 
و سزاوارانه در هر 

سه راند به پیروزی 
رسید و نام خود را در 

تاریخ بوکس ایران 
جاودانه کرد.

جادوگر بوکس ایران 
با برتری در این 

دیدار نخستین مدال 
تاریخ بوکس ایران 
در میدان جهانی را 

قطعی کرد.  
نایب قهرمان آسیا در 

نیمه نهایی با برنده 
دیدار ازبکستان 
و روسیه مبارزه 

خواهد کرد.

در  حاشيه

 صعود
 سه فرنگی کار 
به  نیمه  نهایی 

 جهانی 
زیر 23 سال

 دومین روز از مسابقات 
جهانی کشتی فرنگی 
زیر 23 سال امروز در 
5 وزن دوم به میزبانی 
بلگراد پیگیری شد در 

وزن 60 کیلوگرم مهدی 
محسن نژاد پس از 

استراحت در دور 
نخست، در دور دوم با  
شکست کشتی گیری 

از  آمریکا  و سپس با 
برتری مقابل یوسوپوف 

از ازبکستان  به نیمه 
نهایی صعود کرد. 
در وزن 67 کیلوگرم 

محمدجواد رضایی 
راهی نیمه نهایی شد.

در وزن 82 کیلوگرم 
محمد ناقوسی با 

شکست حریفان خود 
مسافر  نیمه نهایی 

شد. 
در وزن 97 کیلوگرم که 
25 نفر حضور دارند، 

مرتضی الغوثی در دور 
نخست به مصاف 

مارکوس راجینگر از 
اتریش رفت که 3 بر یک 

مغلوب شد. وی برای 
ادامه کار باید منتظر 
حضور حریفش در 

فینال باشد.

خبرخبر
روزروز

  دوسان والهوویچ
 ستاره صربستانی فیورنتینا باالتر 

از بازیکنان بزرگی همچون لئو مسی 
و کریستیانو رونالدو، سومین گلزن 
برتر سال 2021 در پنج لیگ معتبر 

اروپایی لقب گرفته است.

  زیدان 
سرمربی پیشین رئال که به دور از 

فوتبال است، گفت: همه می دانند که 
هوادار مارسی هستم. عاشق تیم 

فوتبال مارسی هستم و تا آخر عمر، 
دوستدار این باشگاهم.

  ژاوی هرناندز
نشریه اسپورت در گزارشی 
مدعی شد به نظر می رسد 

ژاوی هرناندز برای نخستین 
بار مقابل اسپانیول در نیوکمپ 
بارسلونا را هدایت خواهد کرد.

سینا حسینی   
از نخستین روزی 
که مصطفی آجورلو 
به عنوان مدیرعامل 
بــاشــگــاه استقالل 
معرفی شــد، کامالً 
پیدا بود وی تمایلی به ادامه همکاری 
با کارگزار فصل گذشته را ندارد، اما با 
این حال برای اینکه به صورت قانونی 
ــرارداد انــجــام شــود،  ــ مــراحــل فــســخ قـ
ترجیح داد موضوع قطع همکاری در 

آرامش کامل انجام شود.
آجورلو معتقد بود ارزش برند استقالل 
ــرارداد منعقد شده  ــ بیشتر از رقــم ق
ــه همین دلــیــل اگـــر ایـــن رقــم  اســـت ب
ــزایــش پــیــدا کند،  تــا 350مــیــلــیــارد اف
استقالل به این قرارداد پایبند خواهد 
بود در غیراین صورت شورای نظارت بر 
قراردادها در وزارت ورزش باید در این 

خصوص تصمیم گیری کند.
همزمان با این اتفاق فشار هواداران نیز 
به شکل عجیبی اوج گرفت تا باشگاه 
استقالل به پشتوانه این موضوع، از 
وزارت ورزش و جوانان بخواهد در این 
ارتباط تصمیم گیری کند. مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان در خیابان سئول 
شمالی، که ادامــه همکاری را ممکن 
نمی دانستند، ترجیح دادند موضوع 

را به کمیسیون مربوط ارجاع دهند تا 
این کمیسیون با بررسی شرایط موجود 

در این خصوص تصمیم گیری کند.
ــه انــتــظــار مــی رفــت ایــن  هــمــان طــور ک
ــرارداد از سوی این کمیسیون فسخ  ق
شد تا استقالل بتواند بــرای افزایش 
درآمدهای خود به سراغ کارگزار جدید 
بــرود و برنامه های اقتصادی آجورلو 
براساس برنامه پیشنهادی اجرا شود. 
اما حاال پس از دو هفته از فسخ قرارداد 
قبلی، مدیران شرکت مذکور با انتشار 
نــامــه ای از شکایت خــود از مجموعه 
مدیریتی باشگاه استقالل خبر دادند 
تا یک چالش حقوقی جدید پیش روی 

باشگاه استقالل قرار گیرد.
گویا مدیران این شرکت کارگزاری که به 
نشانه اعتراض در جلسه کمیسیون 
تخصصی در وزارت ورزش و جوانان 
نیز حاضر نشدند معتقدند برابر مفاد 
مندرج در قـــرارداد، باشگاه استقالل 
حق فسخ یک طرفه را نداشته و حاال 
باید بابت این اتفاق غرامت سنگین 
110 میلیاردی را بپردازد چون مجموعه 
مــذکــور دچـــار خــســارت هــای سنگین 

شده است.
هــرچــنــد هـــنـــوز مــســئــوالن بــاشــگــاه 
استقالل در این خصوص موضع گیری 
نکردند اما نزدیکان باشگاه استقالل 

به قــدس اعــالم کردند هیچ تهدیدی 
ــرای اســتــقــالل در ایـــن مــیــان وجــود  بـ
ــرارداد بــر اســـاس نظر  ــ نـــدارد، فسخ ق
کمیسیون انــجــام شــده و تخلفی از 

سوی استقالل رخ نداده است.

ردپای سرخ ◾
از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرد مزایده برای انتخاب کارگزار قرمزها 
به نتیجه نرسیده اســت. همزمان با 
این اتفاق برخی رسانه های خبری از 
احتمال توافق کارگزار فصل گذشته 
استقالل با باشگاه پرسپولیس خبر 
می دهند. همین عامل سبب شده این 
شائبه به وجود بیاید که مدیران کارگزار 
قبلی برای اینکه بتوانند از محبوبیت 
بیشتری برخوردار شوند این موضوع 

را رسانه ای کردند.
امــا طیفی دیــگــر بــا رد ایــن موضوع 
حق را به کارگزار می دهند تا حرف و 
حدیث ها در ایــن خصوص افزایش 
پیدا کند. به نظر می رسد چنانچه 
کارگزار سابق با مجموعه پرسپولیس 
به توافق برسد ایــن چالش وارد فاز 
جدیدی از برخوردهای جنجالی شود 
ــوای لفظی و خــط و  و همچنان دعــ
نشان های زرگری در این معرکه حرف 

اول و آخر را بزند.

اسپانسراستقاللرویپیراهنپرسپولیسمینشیند؟

دربیِ مالی در »سئول شمالی«
ضدحمله

هنوزبهالمپیکصعودنکردهایم

مسیرطوالنیامیدها
تاپاریس

در روزهای گذشته برخی مسئوالن فدراسیون 
فوتبال، صعود تیم ملی از مرحله مقدماتی را با 
9 امتیاز اتفاقی تاریخی دانستند اما برخالف 
تصورات برخی اهالی فوتبال، مسابقات جام 
ملت های فوتبال آسیا در ازبکستان به منزله 
انتخابی المپیک نیست و تیم ها در این دوره 
فقط بـــرای موفقیت در فــوتــبــال آســیــا تالش 

خواهند کرد. 
به همین دلیل سایر تیم های قدرتمند آسیا 
با استفاده از ترکیب زیــر 21 ســال - به جای 
بازیکنان کمتر از 23 سال که قانوناً مجاز به 
استفاده از آن ها هستند - روانه این مسابقات 
ــرای دو ســال دیگر و مسابقات  می شوند تا ب
مشابه که به منزله انتخابی المپیک است، 

تجربه الزم را کسب کنند.
مهدی مهدوی کیا، سرمربی تیم ملی فوتبال 
امید در روزهــای گذشته بارها اعــالم کــرده که 
تیمش در تمام مسابقات رسمی تا انتخابی 
المپیک در دی 1۴02 )ژانــویــه 202۴( با نگاه 
آمـــاده ســـازی و تــجــربــه انــدوزی در مسابقات 
شرکت خواهد کرد تا به هدف نهایی خود یعنی 
شکستن طلسم ۴8 ساله در صعود به المپیک 

دست یابد. 
تیم ملی عالوه بر اردوی تدارکاتی در زمستان 
سال جاری که گویا با کشورهای قطر، امارات 
ــزار مــی شــود، در  ــرگ ــه ب و کــره جــنــوبــی در دوحـ
مسابقات رسمی هم با دید بازی های تدارکاتی 
بــه مــیــدان مـــی رود. همان طور کــه ایــن تیم در 
بازی های اخیر هم به گفته مهدوی کیا با نگاه 
آمــاده ســازی به میدان رفته بود و شکست یا 
ناکامی در صعود از گروه به منزله فاجعه نبود.

در ادامه به مرور برنامه ها و مسابقات رسمی 
تیم ملی امید تــا صعود بــه المپیک و پایان 

طلسم فوتبال ایران می پردازیم:
جــام مــلــت هــای زیــر 23 ســال آســیــا 2022 / 
بــازی هــای آســیــایــی 2022 / مقدماتی جام 
ملت های زیر 23 آسیا 202۴ / جام ملت های 
زیر 23 سال آسیا 202۴ / بازی های المپیک 

202۴ پاریس – 5 مرداد 1۴03 
در واقــع تیم ملی امید سه سال فرصت دارد 
ــرای حضور  تــا بــا بازیکنان کمتر از 20 ســال ب
در المپیک 202۴ پــاریــس تــالش کند و یک 
ــه المپیک 1976  بـــار دیــگــر بــعــد از صــعــود ب
 )1355 شــمــســی(، در ایـــن رقــابــت هــا حضور 

داشته باشد.

شجاعیانوباقریبه»هوادار«پیوستند

دواستقاللی
شاگردانجدیدعنایتی

دو بازیکن سابق استقالل با امضای قراردادی 
رسماً به جمع بازیکنان تیم تــازه لیگ برتری 

شده هوادار تهران پیوستند.
داریـــوش شجاعیان هافبک بــازی ســاز فصل 
گذشته استقالل که پس از پایان اتمام قرارداد 
سه ساله اش، پیشنهادی برای تمدید قرارداد 
از سوی باشگاه دریافت نکرد تا به کار در جمع 
آبی پوشان پایتخت پایان بدهد، در واپسین 
روزهای پنجره نقل و انتقاالتی تابستانی پس 
از مذاکره با چند تیم لیگ برتری با تیم هوادار 
تهران به توافق نهایی رسید و به جمع شاگردان 

رضا عنایتی اضافه شد.
به جز شجاعیان، روح هللا باقری مهاجم سابق 
استقالل کــه فصل گذشته در تیم سپاهان 
حضور داشت و البته فرصت کمی برای بازی 
پیدا کرد، پس از مذاکراتی که با مدیران باشگاه 
هــوادار تهران داشت، به توافق با این تیم تازه 
لیگ بــرتــری دســت یافت تــا او دومــیــن خرید 
استقاللی تیم عنایتی باشد و به جمع خط 
حمله باتجربه هوادار با حضور محمد قاضی و 

مرتضی آقاخان اضافه شود.
تیم هــوادار در سه هفته آغازین فصل جدید 
لیگ برتر موفق به کسب امتیاز نشده و جمعه 
در هفته چــهــارم لیگ در خــانــه پــذیــرای تیم 
ــودرو خــراســان اســت و رضــا عنایتی  شهر خـ
امــیــدوار اســت بتواند طلسم نتیجه نگرفتن 
تیمش را با حضور بازیکنان جدید و باتجربه در 
ترکیب هوادار جمعه شب بشکند و نخستین 
امتیازات هــوادار در تاریخ لیگ برتر به ثبت 

برسد.
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حقوق 5 میلیونی داوران ◾
افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در 
مورد دستمزد ۴ میلیونی داوران لیگ برتری توضیح داد: 
دستمزد داوران ۴ برابر شده اما مبلغ آن ۴ میلیون تومان 
نیست. هر داور برای قضاوت در لیگ برتر 5 میلیون و 
90 هزار تومان می گیرد و اگر اشتباه نکنم کمک داور هم 
750هزار تومان دریافت می کند. نمی گویم این مبلغ خیلی 

زیاد است، اما سعی کردیم به واقعیت نزدیک باشد. 

بازیکن تیم ملی دو جلسه محروم شد ◾
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون 
فوتبال اعالم کرد آریا برزگر بازیکن تیم ملی زیر 23 سال 
دو جلسه محروم شده اســت. این بازیکن در دیــدار با 
تاجیکستان با دریافت کارت قرمز از داور مسابقه اخراج 
شد اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد خطای این 
بازیکن غیر فنی بوده است. البته برای این بازیکن جریمه 

1000 دالری نیز در نظر گرفته شده است.

6 بازیکن شهرخودرو ثبت کردند  ◾
پس از بــاز شــدن پنجره، مــدیــران شهرخودرو قـــرارداد 
6بازیکن خود یعنی محسن ربیع خواه، میالد کمندانی، 
مهدی شریفی، مجتبی بیژن، حسین حیدری، منصور 
باقری و مسعود زائر را در هیئت فوتبال به ثبت رساندند.

به این ترتیب در صورتی که فیفا، باز شدن پنجره را رسماً به 
فدراسیون ایران ابالغ کند، این بازیکنان می توانند نماینده 

لیگ برتری مشهد را در بازی با هوادار، همراهی کنند.

جهانی به دنبال جدایی از ذوب آهن ◾
میالد جهانی ستاره سبزپوشان اصفهانی به مدیران 
تیم ذوب آهن اعالم کرده رضایت نامه وی را برای فوالد 
صادر کنند. به گزارش ایلنا، جهانی که چند روزی است 
به دلیل اختالف با مهدی تارتار در تمرینات ذوب آهن 
حاضر نمی شود درخواست جدایی داده و به دنبال 
تغییر تیم است. فوالد خوزستان نیز به دنبال جذب 

این بازیکن است. 

هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام 
»سردار دل ها« امروز با برگزاری هفت دیدار به میزبانی گرگان، تهران )دو 
دیدار(، رامسر، گنبد، یزد و ورامین برگزار خواهد شد که تیم های مدعی 
سپاهان، شهرداری ارومیه، لبنیات هراز آمل و فوالد سیرجان ایرانیان برای 
تثبیت جایگاه یا رسیدن به صدر جدول معادله چند مجهولی پیش رو 

دارند.
دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه که رتبه های اول و دوم جدول 
رده بندی را در اختیار دارند، این هفته دو بازی سرنوشت ساز در خارج از 
خانه برگزار می کنند؛ آن هم در شرایطی که هر دو تیم تاکنون سه برد و 9 
امتیاز کسب کرده اند و سایه به سایه یکدیگر را در صدر جدول تعقیب 
می کنند. برد و باخت هر یک از این دو تیم، صدر جدول را دستخوش 
تغییرات خواهد کرد. شاگردان رحمان محمدی راد در فوالد مبارکه سپاهان 
که هفته گذشته با پیروزی مقابل شهرداری گنبد به صدر جدول رسیدند، 
این هفته برای حفظ صدرنشینی باید در ورامین به مصاف شهرداری این 
شهر بروند.ورامینی ها هفته گذشته موفق شدند در یک رالی پنج سته از 
سد سایپا بگذرند تا با دو برد و چهار امتیاز صاحب رتبه ششم جدول 
شوند. شاگردان ساسان خداپرست این هفته در خانه با تمام قوا به 
استقبال حریف صدرنشین خود می روند تا از این تیم امتیاز بگیرند. در 
طرف مقابل اصفهانی ها هم هر چه در چنته دارند رو خواهند کرد تا به 

یکه تازی خود در صدر جدول ادامه دهند.
شهرداری ارومیه تیم دوم جدول که رقابت نزدیکی با فوالد مبارکه سپاهان 
دارد، در هفته چهارم میهمان شهداب یزد است؛ تیمی که هفته گذشته با 
باخت غافلگیرکننده مقابل لبنیات هراز آمل از صدر به رتبه پنجم جدول 
سقوط کرد و این هفته برای بازگشت دوباره در جمع مدعیان نهایت تالش 
خود را به کار خواهد گرفت. با این حساب دو تیم برای پیروزی در هفته 

چهارم کار سختی پیش رو دارند.
تیم های سوم و چهارم جدول رده بندی نیز این هفته برای حفظ و ارتقای 
جایگاه تالش خواهند کرد. فوالد سیرجان ایرانیان تیم چهارم لیگ درحالی 
در گرگان با تیم پاس دیدار خواهد کرد که به نظر می رسد شاگردان سعید 
رضایی مقابل تیم دوازدهــم، رقابت چالش برانگیزی پیش رو نداشته 

باشند. البته اگر پاس گرگان خلق شگفتی نکند.

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر ◾
پیکان – مس رفسنجان/ پاس گرگان – فوالد سیرجان/ هورسان رامسر 
– راه یاب ملل مریوان/ شهرداری گنبد – آذرباتری ارومیه/ شهداب یزد – 
شهرداری ارومیه/ شهرداری ورامین – سپاهان/ سایپا – لبنیات هراز آمل

هفتهچهارملیگبرتروالیبال

معادلهچندمجهولیمدعیان

توپ و تور

ستارگان ورزش

ورزش7

با اعالم باشگاه بارسلونا، سرخیو آگوئرو به دلیل مشکل قلبی سه ماه از میادین 
دور خواهد بود. سرخیو آگوئرو در دو ماه نخست فصل غایب بود چراکه از 
مصدومیت ناحیه ساق پا رنج می برد. سرانجام ستاره آرژانتینی بهبود یافت 
و در اواسط ماه اکتبر نخستین بازی خود را برای بارسلونا برابر والنسیا انجام 
داد. او حتی در دیدار حساس ال کالسیکو نیز به عنوان یار تعویضی به زمین 
آمد و توانست تک گل تیمش را به ثمر برساند. اما در جریان بازی 
چند شب پیش بارسلونا و آالوس یک اتفاق تلخ و نگران کننده برای 
سرخیو آگوئرو رخ داد. جایی که این مهاجم آرژانتینی در اواخر 
نیمه اول از ناحیه قفسه سینه احساس درد شدیدی کرد  و تقریباً 
با چشمانی اشک بار زمین مسابقه را ترک کرد. سرجی بارخوان، 
سرمربی موقت بارسا، پس از بازی تأیید کرد که آگوئرو به دلیل 
مشکل قلبی راهــی بیمارستان شده تا نگرانی ها در مــورد او 

افزایش پیدا کند .
در روزهــای گذشته وضعیت سرخیو آگوئرو توسط باشگاه 
بارسلونا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و حاال موضع رسمی 
این باشگاه در مورد ستاره آرژانتینی مشخص شده است. 
در همین ارتباط باشگاه بارسلونا با انتشار توییتی اعالم کرد 
سرخیو آگوئرو توسط دکتر جوزپ بروگادا تحت درمان 
قرار گرفته است. این بازیکن به مدت سه ماه قادر به بازی 
کردن نیست و طی این مدت اثربخشی دوره درمان برای 
تعیین روند قطعی بهبودی او ارزیابی خواهد شد. این 
مهاجم 3۴ ساله بازی های ابتدایی فصل را نیز به علت 
مصدومیت از دست داده بود. آگوئرو با انتشار متنی در 
صفحه توییترش برای نخستین بار پس از اعالم این خبر، 
نسبت به دوری دوبــاره از میادین واکنش نشان 
داد. آگوئرو نوشت: »حالم خوب است و با اشتیاق 
زیادی در انتظار آغاز شدن روند درمانم هستم«.

آنتونیو کونته، سرمربی سابق اینتر، با مدیران باشگاه تاتنهام به توافق 
رسیده و تنها امضای قرارداد برای حضور او روی نیمکت این تیم باقی 
مانده است. باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیه ای اعالم کرد تصمیم گرفته 

پس از گذشته 10 بازی از رقابت های لیگ برتر به همکاری با 
نونو اسپیریتو سانتو پایان دهد.

شایعه هایی درباره اخراج این مربی از چند روز پیش به گوش 
می رسید و گمانه زنی هایی نیز دربــاره جانشینان احتمالی او 

صورت گرفته بود اما از این بین آنتونیو کونته به صورت جدی 
با این باشگاه لندنی وارد مذاکره شد.

حاال فابریتزیو رومانو، خبرنگار اسکای اسپورت ایتالیا اعالم 
کرده کونته به لندن پرواز کرده و آماده است تا قــراردادی با 

باشگاه تاتنهام به امضا برساند که تا ژوئن 2023 او را روی نیمکت این 
تیم حفظ خواهد کرد.

این در حالی است که تاتنهام پیش از این در طول تابستان نیز 
پیشنهادی را به این مربی ایتالیایی ارائه کرده بود اما او حاضر به 
پذیرش این پیشنهاد نشده بود اما حاال دنیل لوی، رئیس باشگاه، 
به همراه فابیو پاراتیچی، مدیر اجرایی ایتالیایی تاتنهام، موفق 

شدند کونته را برای حضور روی نیمکت این تیم متقاعد کنند.
کونته پیش از ایــن سابقه حضور در لندن و مربیگری در این 
شهر را دارد، چراکه در فاصله سال های 2016 تا 2018 هدایت 
چلسی را برعهده داشــت و دوران موفقیت آمیزی را نیز در این 

تیم سپری کرد.
این مربی 52 ساله فصل گذشته موفق شد سلطه یوونتوس بر رقابت های 
لیگ ایتالیا را شکسته و با اینتر فاتح اسکودتو شود. او همچنین در 
نخستین فصل حضورش در استمفوردبریج توانست جام قهرمانی 
لیگ برتر را برای آن ها به ارمغان بیاورد و در دومین سال نیز در جام حذفی 

انگلیس به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

بااعالمباشگاهبارسلونا

دوریسهماههآگوئروازمیادین
توافقکونتهباتاتنهام

بازگشتمربیایتالیاییبهلندن



آماده نیستیم!
پس از حمالت 
سایبری گسترده 
یکی از مقامات 
رژیم صهیونیستی 
تصریح کرداسرائیل 
برای برخورد با 
حمالت سایبری 
آمادگی ندارد. 
متنیاهو انگلمن در 
کنفرانس مطبوعاتی 
»ایالت« به بعد 
داخلی تهدیدهای 
سایبری اشاره 
کرد و افزود: ۲۴۵ 
هزار مورد جنایت 
سایبری تنها در 
داخل اراضی اشغالی 
رخ داده است که از 
جمله آن ها می توان 
به سرقت اطالعات، 
مسائل مربوط به 
آزار جنسی و... 
اشاره کرد.

ــوالت چــیــن  ــحــ ــ علوی   ت
پــس از آن اهمیت بسزایی 
یافت که اژدهــای زرد در زمره 
پیش رونده ترین کشورهای 
در حــال توسعه جــهــان قــرار 
گرفت. هر چند معمار قدرت 
امــروز چین دنــگ شیائوپینگ رئیس جمهور 
این کشور بین سال های 1978 تا 1989 بود اما 
بسیاری از کارشناسان، بــر نقش قابل تأمل 
»شی جین پینگ«رئیس جمهور کنونی تأکید 
می ورزند. در همین راستا، کمیته مرکزی حزب 
کمونیست چین در نشست هفته آیــنــده با 
تصویب یک »قطعنامه تاریخی« زمینه را برای 
دوره سوم ریاست جمهوری »شی جین پینگ« 
فراهم خواهد کرد. به گــزارش فــارس، در همین 
زمینه »یانگ چائوهوی« کارشناس سیاسی در 
دانشگاه پکینگ می گوید: این قطعنامه اقدام 
دیگری از شی جین پینگ برای تقویت جایگاه 
خــود در حــزب کمونیست و زمینه ساز دوره 
ریاست جمهوری پنج ساله سوم وی است که به 
احتمال زیاد به تصویب اعضای ۳۰۰ نفره کمیته 
مــرکــزی حــزب خــواهــد رســیــد. نشست کمیته 
مرکزی حزب خلق چین قرار است روزهای هشتم 
تا یازدهم نوامبر )17 تا 2۰ آبان( برگزار شود. دوره 
بعدی ریــاســت جمهوری چین از اواخـــر سال 

آینده میالدی آغاز خواهد شد.

چهاتفاقیمیافتد؟ ◾
دفتر سیاسی حزب کمونیست چین که باالترین 
نهاد تصمیم گیری ایــن حــزب اســت، 18 اکتبر 
تصمیم گرفت جلسه عمومی را در نوامبر )آبان( 
برگزار کند. این حزب گفته در این نشست »یک 
قطعنامه کلیدی در مــورد دستاوردهای اصلی 
و تجربه تاریخی تــالش هــای 1۰۰ ساله حزب 
مــورد بررسی قــرار خواهد گرفت«. حــدود ۳7۶ 
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در 

این نشست شرکت خواهند کرد. سال آینده، 
نزدیک به 12 نفر از 2۵ عضو دفتر سیاسی باالی 
۶8 سال خواهند داشت که سن بازنشستگی 

رهبران ارشد است.

تفاوتقطعنامهپیشروباقبلیها ◾
آنچه در رسانه ها به عنوان قطعنامه تاریخی 
حزب کمونیست چین خوانده می شود و هنوز 
متن آن منتشر نشده، سومین قطعنامه در 
نوع خود است. تا کنون دو قطعنامه دیگر در 
19۴۵( و مائوتسه  دوران دنــگ شائوپینگ )
دونـــگ )1981( تصویب شــده اســـت. رویــتــرز 
می گوید: در حالی که دو قطعنامه قبلی درباره 
انتقادها از گام های اشتباه گذشته و تالش برای 
اصالح مسیر پیش روی حزب کمونیست چین 
بــوده، قطعنامه سوم در تمجید از اقدامات و 

سیاست های شی منتشر خواهد شــد. شی 
جین پینگ از زمان مائو خود را قدرتمندترین 
مقام چینی تثبیت کرده است، محدودیت دو 
دوره ای در ریاست جمهوری را حــذف کــرده و 
احتمال می رود پاییز سال آینده و در بیستمین 
نشست کنگره خلق، اعضا او را برای بار سوم 
رهبر حــزب انتخاب کنند. حــزب کمونیست 
چین با حــدود 92 میلیون عضو و نزدیک به 
۵ میلیون شعبه در ســراســر کــشــور پهناور 
چین، تقریباً دربـــاره تمامی جنبه ها و ابعاد 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در 
 این کشور نظارت دارد و سیاست های کالن را 

تعیین می کند.

شیوتعهدبهبازگرداندنتایوان ◾
در هــمــیــن حــــال، یــکــی از مــســائــلــی کـــه شی 

مدت هاست به دنبال تحقق آن است، بازگشتن 
تایوان به سرزمین اصلی چین اســت. به نظر 
می رسد پــرواز انــواع هواپیماها و جنگنده های 
چینی از پایگاه های هوایی مختلف با ارتفاع 
پایین در اطــراف تایوان در هفته های گذشته، 
اقدامی موقتی نبوده و نشان از یک عملیات 
برنامه ریزی شده گسترده دارد. یکی از اهداف 
اصلی این تحرکات، ترساندن مردم و دولت تایوان 
اســت. بنیاد آمریکایی هریتیج بر این عقیده 
است شی جین پینگ سعی دارد همچون نیکیتا 
خروشچف که در جلسه سازمان ملل کفش خود 
را در آورد و به میز کوبید، به تایوان هشدار دهد: 
»ما می توانیم شما را نابود کنیم!« تحلیلی که 

البته از منظر غربی ها بیان می شود.

مهمترینپروندهامنیتملی ◾
در صورت انتخاب مجدد شی برای یک دوره 
ریاست جمهوری دیگر، بی تردید مسئله تایوان 
از مهم ترین پرونده های امنیت ملی روی میز او 
خواهد بود. گرچه چین به توصیه دنگ شیائو 
پینگ، نباید تا ۵۰ سال خود را وارد تنشی گرم 
کند، اما ممکن است شی در پرونده تایوان که از 
قضا هم برای او و هم برای جمهوری خلق چین 
حیثیتی شــده، دســت بــه اقــدامــات تاکتیکی 
بزند. از منظر شخصی هم اگر شی می خواهد 
ماندن خود در قدرت را توجیه کند، باید وجهه 
خــود را بهبود ببخشد. از همین رو، احتماالً 
تنش تایوان همچنان ادامه خواهد یافت. این 
مسئله به خصوص پس از آن شدت می گیرد 
که ایاالت متحده با خارج کردن نیروهای خود از 
غرب آسیا در حال تمرکز جامع تر و کامل تر بر 
شرق آسیا با هدف محاصره اژدهای زرد است. 
در شرایطی که تنش گرم از خطوط قرمز پکن 
محسوب می شود، واشنگتن بــدش نمی آید 
ــه موقعیت تــنــش زای خـــود در شـــرق آسیا   ب

ادامه دهد.

در  حاشيه

تحریم؟ فعالً نه!

رئیس جمهور فرانسه 
اعمال تحریم های 
تجاری علیه انگلیس را 
یک روز دیگر به تأخیر 
انداخت. امانوئل 
مکرون بهانه این اقدام 
را این گونه عنوان کرده 
که مذاکره کنندگان هر 
دو طرف بتوانند روی 
طرح های جدید برای 
 رفع تنش ها 
بر سر حقوق ماهیگیری 
پسابرگزیت کار 
کنند! وی اضافه کرد: 
»برداشت من این 
است انگلیسی ها فردا 
با طرح های دیگری 
سراغمان می آیند. فردا 
 نگاه می کنیم ببینیم 
آیا اوضاع واقعاً تغییر 
کرده است یا خیر«.
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 رحلت آیت اهلل سیدمحسن حکیم در سال 1390 ه .ق
سید محسن طباطبایی حکیم، مرجع تقلید شیعیان در 

قرن 1۴ هجری قمری، اهل عراق و ساکن نجف بود. ایشان 
در راستای مقابله با کمونیسم در عراق، عضویت در حزب 

کمونیست را تحریم و به منظور گسترش فعالیت های 
دینی، جماعت العلماء را در نجف پایه گذاری کرد. حکیم در 

جوانی و در جریان جنگ جهانی اول، در دفاع از عثمانی، 
فرماندهی بخشی از عراقیان را بر عهده داشت. کتاب 

مستمسک العروه الوثقی مشهورترین اثر فقهی او است.

اوقات شرعی به افق تهران
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اوقات شرعی به افق مشهد
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11 :15

4 :31
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غروبخورشيد
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نیمهشبشرعی

22 :32
طلوعفردا
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جهان

خبر
 تالش ضد تحریمی 

روسیه و چین

روسیه و چین با ارائه قطعنامه ای از شورای امنیت 
درخــواســت کــردنــد تحریم ها علیه کــره شمالی 
را لغو کند. به گــزارش رویترز، این دو کشور با از 
سرگیری تالش های سال 2۰19 برای لغو ممنوعیت 
صادرات مجسمه، غذاهای دریایی و منسوجات 
پیونگ یانگ و تعمیم آن به برداشتن سقف واردات 
نفت پاالیش شده، در تالش برای اعمال فشار به 
شــورای امنیت برای تسهیل تحریم ها علیه کره 
شمالی هستند. کره شمالی از سال 2۰۰۶ به دلیل 
دنبال کردن برنامه های اتمی و موشک بالستیک 

خود، تحت تحریم های سازمان ملل قرار دارد.

 هشدار جهاد اسالمی 
به رژیم صهیونیستی 

یکی از رهبران جهاد اسالمی با بیان اینکه برای 
پیگیری وضعیت اســرا، اتــاق عملیات مشترکی 
تشکیل شـــده، گــفــت: اســـرا خواهند دیــد همه 
گروه ها و ملت فلسطین در کنارشان خواهند بود. 
به گزارش المیادین، »محمد شلح« درزمینه حفظ 
ــم صهیونیستی  جــان اســـرای فلسطینی به رژی
هشدار داد. وی افــزود: شهادت هر یک از اسرا، 
وضعیت را وخیم تر خواهد کرد و مقاومت،  تر و 
خشک را خواهد سوزاند. ما با تمامی ابزارهای 

موجود، از اسرا دفاع خواهیم کرد.

 پیگیری قضایی جنایت 
حزب غرب گرای لبنانی

تحقیقات درباره کشتار منطقه »الطیونه« واقع در 
بیروت همچنان ادامه دارد. در همین راستا، شبکه 
خبری المنار خبر داد: حکم بازداشت پنج نفر 
دیگر از اعضای حزب »القوات اللبنانیه« صادر 
شده است. حکم احضار سمیر جعجع، رئیس 
این حزب هم سوم آبان ماه به خاطر جنایت اخیر 

در بیروت صادر شد.

تمدید سه روزه مهلت اعتراض 
به نتیجه انتخابات عراق

کمیساریای عالی انتخابات عراق روز گذشته اعالم 
کرد مهلت اعتراض به نتیجه انتخابات را تا سه روز 
دیگر تمدید کرده است. به گزارش فارس، »حسن 
سلمان« با این ادعا که بیشتر اعتراض ها »بدون ادله 
است« گفت: از طریق نظارت بر روند انتخابات، نتایج 
انتخابات در بیشتر حوزه ها با نتایج شمارش دستی 
مطابقت داشته است. وی توضیح داد: نیروهای 
وابسته به احــزاب و تیم های نظارتی بین المللی و 

محلی، شاهد شمارش دستی آرا بوده اند.

جنگنده پاکستانی در راه باکو

منابع مطلع از قصد جمهوری آذربــایــجــان در 
نوسازی ناوگان جنگنده های خود و خرید شماری 
جنگنده جی اف17 تاندر از پاکستان خبر دادند. 
ــوروزوف«،  به گــزارش فــارس، سرهنگ »مهمان ن
وابسته نظامی سفارت جمهوری آذربایجان در 
اسالم آباد روز دوشنبه عالقه جمهوری آذربایجان 
به خرید این جنگنده ها را تأیید کرد. نیروی هوایی 
جمهوری آذربایجان شامل جنگنده ها و تجهیزات 

بازمانده از زمان شوروی سابق است.

 ۱۳ عملیات یمنی 
در عمق سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در گزارشی اعالم 
کرد: در مرحله دوم عملیات ربیع النصر، پدافند 
هوایی یمن 8۶ بار با هواپیماهای جنگی دشمن 
مقابله کرد و یگان موشکی نیز ۴7 عملیات انجام 
داد که در آن ۳1 هدف دشمن در مناطق اشغالی و 
1۶ نقطه در عمق سعودی هدف قرار داده شد. به 
گزارش المسیره، سرتیپ یحیی السریع همچنین 
گفت: یگان پهپادی نیز 1۴1 مورد عملیات انجام 
داد که در 128 عملیات اهداف دشمن در مناطق 
اشغالی و در 1۳ عملیات نیز اهــداف دشمن در 

عمق سعودی هدف قرار گرفت.

دکـتر علیرضا تقـوی نیا    
عــربــســتــانــســعــودی روزگـــــــاری از 
مؤثرترین کشورهای جهان عرب 
به شمار می رفت؛ تا جایی که در سال 197۳ و در 
پی جنگ یوم کیپور، رهبری تحریم نفت علیه 
حامیان رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت که 
مهم ترین شوک نفتی تاریخ را رقم زد . این کشور 
همچنین با استفاده از نفوذ قابل توجه خود 
در جهان عرب، در سال 1989 میزبان نشست 
گــروه هــای لبنانی در شهر طائف بــود و توافق 
تعیین کننده آن اجالس، آینده سیاسی لبنان 
را شکل داد. مــوارد راهبری سعودی در غرب 
آسیا و جهان عرب لیست بلند باالیی را شامل 
می شود که پرداختن به آن در فرصت این نوشتار 
نیست. اما در سال های اخیر بر اثر راهبردهای 
غلط و درک ناصحیح حاکمان این پادشاهی از 
دنیای جدید و توازن قدرت در دنیا، این کشور 
از جایگاه یک قطب تأثیرگذار مذهبی، سیاسی 
و اقتصادی به سطح یک کشور کوچک تنزل 
یافته اســت. نمونه این تخفیف نیز در بحران 

قطر دیده می شود که از 1۳ شرط بن سلمان برای 
رفع محاصره همسایه کوچک و ثروتمند شرقی، 
هیچ کدام اجرایی نشد؛ اما با گذر زمان سعودی 
مجبور به کوتاه آمدن شد و به نوعی اشتباه خود 
را پذیرفت تا روابط را از سر گیرد. در بحران یمن 
نیز این کشور با ائتالفی پر سر و صدا با حضور 
نزدیک به ۶۰ کشور، جنگ علیه انصارهللا را 
آغاز کرد اما با سپری شدن بیش از 8۰ ماه از آغاز 
حمله، مخالفان سعودی در یمن دست باال را در 

معادالت دارند.
در همین حــال، در چالش اخیر با لبنان نیز 
عربستان قصد داشت با همراهی جهان عرب 
تحریم دیپلماتیک همه جانبه علیه دولــت 
میقاتی را کلید بــزنــد تــا شکست های اخیر 
خود در مأرب را بپوشاند ولی حتی کشورهای 
مؤثر شـــورای همکاری خلیج فــارس همچون 
عمان و قطر نیز با او همراه نشدند. در واقــع، 
تصور بن سلمان این بود که بی شک آمریکا و 
فرانسه با تحریم دیپلماتیک لبنان همراهی 
خواهند کرد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 

ایــاالت متحده و کشورهای غربی بر ادامــه کار 
میقاتی تأکید ورزیدند و جورج قرداحی، وزیر 
اطالع رسانی لبنان که سخنانش علیه تجاوز 
سعودی، بهانه ریاض برای قطع روابط شد نیز 
هنوز استعفا نکرده و به عنوان یک قهرمان در 
لبنان و جهان عرب مطرح شده اســت. سفیر 
ریاض هم هنگامی که قصد داشت لبنان را ترک 
کند تنها از سوی سمیر جعجع مورد تکریم قرار 
گرفت که تنزل جایگاه این پادشاهی در عروس 
خاورمیانه را به وضوح نمایان می کند؛ در حالی 
که روزگاری نخست وزیر لبنان بدون هماهنگی 
با ریاض انتخاب نمی شد. در مجموع، برآیند 
تــحــوالت نشان مــی دهــد محمد بن سلمان با 
اشتباه های مکرر خود، عربستان را به یک قدرت 
کوچک که توان تعقیب منافع و تغییر واقعیات 
به سود خود حتی در مرزهایش را ندارد، تبدیل 
کــرده است و احتماال دیر نخواهد بود که این 
شکست های متعدد داخلی و خارجی به طور 

جدی گریبانش را بگیرد.

یادداشتیادداشت

 »قرداحی«
نماد شکست 
جدید سعودی

ایاالت متحدهافغانستان
2 انفجار پیاپی در کابل با 69 کشته و زخمی

طالبان بار دیگر رفوزه شد
در دو انــفــجــار پــیــاپــی مقابل 
ــر  ــ ــیــمــارســتــان ســـــردار »وزی ب
اکبرخان« کابل، 1۵ تن جان 
باخته و ۴۳ نفر زخمی شدند. 
به گزارش فارس، دقایقی پس از انفجار اول، 
انفجار دوم نیز به وقوع پیوست. شاهدان 
عینی گفته اند پس از این حادثه امنیتی، 
صدای تیراندازی نیز از محل حادثه شنیده 
ــده شــده انــد.  شــده و افـــراد مسلحی هــم دی
در همین راســتــا، »بـــالل کریمی« معاون 
سخنگوی طالبان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: انفجار نخست در برابر بیمارستان 
۴۰۰ تختخوابی کابل رخ داده و انفجار دوم 
نیز در نزدیکی های این بیمارستان به وقوع 
پیوسته است. »سعید خوستی« سخنگوی 
وزارت کشور طالبان نیز ضمن تأیید این 
انفجار گفت: انفجاری در ناحیه 1۰ کابل و 
مقابل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی رخ داده 
است. وی با بیان اینکه نیروهای ویژه به محل 

حادثه اعزام شدند، افزود: به زودی جزئیات 
این حادثه منتشر خواهد شد. در حالی که 
رویترز به نقل از یک منبع امنیتی افغان 
گزارش داد در انفجارهای روز گذشته کابل، 
1۵ تن کشته و ۳۴ نفر نیز زخمی شدند، 
یکی از مقامات طالبان به خبرگزاری فرانسه 
گفت: تاکنون 19 نفر در این حادثه کشته 
و ۵۰ نفر زخــمــی شــدنــد. تــا لحظه تنظیم 
ــن خــبــر  هــیــچ گــروهــی مــســئــولــیــت ایــن  ایـ
انفجار را برعهده نگرفته با این حال برخی 
شاهدان عینی می گویند شماری از اعضای 
داعش پس از انفجار در نزدیکی در ورودی 
بیمارستان سردار محمد داوود خان، داخل 
این بیمارستان شده و با افراد طالبان درگیر 
شدند. کنترل اقدامات تروریستی داعش 
در افغانستان از مهم ترین دغدغه های این 
روزهــای مقامات طالبان است؛ امری که به 
نظر می رسد تاکنون در انجام موفقیت آمیز 

آن رفوزه شده اند.

قتل ۴۰۰ فرد غیرمسلح به دست پلیس آمریکا فقط در پنج سال

ایست و شلیک!
ــه  ــج تــحــقــیــق یـــک رســان ــای ــت ن
آمــریــکــایــی نـــشـــان مــی دهــد 
افـــســـران پــلــیــس آمــریــکــا در 
ــال گــذشــتــه بــیــش از   پــنــج ســ
۴۰۰ شهروند ایــن کشور که نه ســالح گــرم و 
سرد در اختیار داشته اند و نه مظنون به انجام 
جرایم خشونت آمیز بوده اند را هنگام ایست 
و بازرسی های راهنمایی و رانندگی کشته اند. 
روزنامه نیویورک تایمز خاطرنشان کــرده: با 
وجود این، تنها پنج نفر از این افسران پلیس 
به دلیل ارتــکــاب چنین قتل هایی محکوم 
شده اند. در بسیاری از موارد توقف خودروها 
به دلیل تخلفات بسیار متداول مانند رد کردن 
چراغ قرمز صورت گرفته است. یافته دیگر 
روزنامه نیویورک تایمز این است که میزان 
چنین قتل هایی برای رانندگان سیاه پوست 
با توجه به جمعیت آن ها در جامعه بیشتر 
بــوده؛ عــالوه بر ایــن، تخلفاتی که رانندگان 
سیاه پوست بابت آن هـــا متوقف شده اند 

جزئی تر و کم اهمیت تر بوده است. 
روزنــامــه آمریکایی بــه توجیه های مشابه 
افسران آمریکایی برای ارتکاب قتل اشاره 
ــت: »در تــک تــک ایــن  ــرده و نــوشــتــه اسـ کـ
پرونده ها، افسرها گفته اند به دلیل ترس 
از جانشان این کار را انجام داده انــد. ضمن 
آنکه دادستان ها هم در آن پرونده ها قتل 
راننده های غیرمسلح را از لحاظ حقوقی 
توجیه پذیر دانسته اند«. ماه گذشته هم 
مجله »لنست« گــزارش داده بود بیش از 
نیمی از قتل هایی که به دست پلیس آمریکا 
انجام می شود گزارش نمی شود. تحقیقات 
ــی سالمت  ــاب در مؤسسه سنجش و ارزی
دانــشــکــده پــزشــکــی دانــشــگــاه واشنگتن 
نشان داد بیش از ۵۵ درصــد مرگ های بر 
اثر خشونت پلیس در ایــاالت متحده بین 
سال های 198۰ تا 2۰18  -در مجموع بیش از 
17هزار نفر- یا طبقه بندی نادرست شده یا 

گزارش نشده است. 

چهار شنبه 1۲ آبان 14۰۰   ۲7 ربیع االول 1443  3 نوامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9661
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