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امیرعبداللهیان در آستانه 
مذاکرات هشتم آذر: 

مقدمات توافق خوب 
فراهم است

 شیدایی با غلبه بر 
تکواندوکار روس قهرمان دنیا شد 
 مدال طالی بانوی ایرانی 
در مسابقات جهانی

آذر7

رشادت
 ناوچه پیکان 
در سال 1359

و روز 
نیروی دریایی

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

72

یکشنبه  7 آذر ۱4۰۰     ۲۲ ربیع الثانی  ۱443       ۲8 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 968۲      8 صفحــه           4صفـح

اقتدار نیروی دریایی، مرهون روحیه خودباوری است2
تولیت آستان قدس رضوی خودباوری و اعتمادبه نفس ملی را 

از برکات انقالب اسالمی دانست و گفت: اقتدار دریایی کشور 
مرهون روحیه خودباوری و خودکفایی نیروی دریایی است...

تولیت آستان قدس رضوی:

قدس موانع پیش روی دولت برای افزایش درآمد 
از روش فروش اموال و دارایی ها را بررسی می کند

تعارض منافع؛ بالی جان مولدسازی

      صفحه1

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
شماره گ1400/36/35

دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ایالم  
موض��وع مناقص��ه: مقاوم س��ازی و ایمن س��ازی خطوط 

تغذیه ملکشاهی به میمه و پهله
مبلغ كل برآورد: 20.772.499.483 ریال 

مبلغ تضمین :    1.039.000.000 ریال  
الزم به توضیح است	كه دوره برآورد اجرا بر اساس سه ماهه چهارم سال 

1399 مطابق فهارس بهای سال 1400 نفت و گاز و راه و باند .  
ن��وع تضمین : ضمان��ت نامه بانکی  ش��ركت در مناقصه ی��ا فیش واریزی  
به حس��اب شماره 0112766916004 بانك ملی شعبه میدان امام حسن )ع(
ای��الم و یا س��ایر ضمانتنامه های معتبر و یا تركیب��ی از آنها	كه در جدول 
شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه 

مورخه94/9/22 قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه :  360 روز تقویمی

محل تامین اعتبار : وام  داخلی )بند ق (
آخرین مهلت فروش اسناد :  1400/09/17 تاپایان وقت اداری 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 1400/10/01    تا ساعت 8:45 دقیقه صبح
زمان گشایش پاكات :   1400/10/01   ساعت 9 صبح

محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
*از دس��تورالعمل ارزیاب��ی مالی وفراین��د قیمت متناس��ب در مناقصات 
صنعت نفت به شماره 796-20/2 تاریخ 1399/12/11 استفاده می گردد.

شرایط متقاضیان :
1- داشتن شخصیت حقوقی 

2- كپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 
3- ارائ��ه گواهینامه صالحیت ایمنی ام��ور پیمانکاران از وزارت تعاون ، 
كار و رف��اه اجتماعی بر اس��اس مواد 85 و 91 قانون	كار جمهوری اس��المی 

ایران مصوب 89/3/5 وزیر	كار و امور اجتماعی . 
4-داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 

5- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
كشور در رشته راه وترابری یاتاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با  رتبه 

و ظرفیت مجاز .
6- داشتن تجربه	كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 

7-قیمت ها متناسب با	كاالی ساخت داخل با لحاظ	كیفیت ارائه گردد .
8- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل و شركت در فرآیند مناقصه 
از طری��ق س��امانه س��تاد دولت به آدرسsetadiran.ir س��امانه س��تاد 

صورت می پذیرد . 
9- با توجه به فراهم ش��دن امکان امضای الکترونیکی اس��ناد پیش��نهاد 
در معام��الت دولتی در س��امانه تداركات الکترونیک��ی دولت درج امضای 
الکترونیکی در س��امانه س��تاد جهت اس��ناد و م��دارک پاك��ت )ب( و نیز 
پیش��نهاد قیم��ت و ضمائ��م آن پاكت )ج( الزام��ی می باش��د در غیر این 

صورت به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه و ارائه رس��ید تایید ش��ده	كارمزد س��امانه ت��داركات الکترونیک 
دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینه چاپ و تکثیر	كتابچه های پیمان به مبلغ 3.500.000 ریال به عهده 
برنده مناقصه می باش��د و می بایس��ت به حساب شماره  0112766916004 

به نام شركت گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاری نبش خیابان استاد شهریار 
  http://iets.mporg.ir وWWW.Shana.ir شركت گاز استان ایالم س��ایت

و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-2235824
-	كد فراخوان جهت آگهی مذكور 53,100,428 می باشد . 

                                                                            شناسه آگهی 1225099
روابط عمومی شركت گاز استان ایالم
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          آگهی مناقصه عمومی
                    ))خرید داروهای دامپزشکی((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

داروهای دامپزشکی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت لیس�ت داروها به تارنمای www.epf.ir  بخش معامالت)مناقصه و مزایده( مراجعه و فایل مربوطه را دریافت 
نمایند و یا به صورت حضوری به نشانی : مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 31 )کفایی(، پالک 4 مراجعه و پاکات پیشنهادی خود را به آدرس 

مذکور یا به صندوق پستی به شماره 9183794455 ارسال و  حداکثر تا تاریخ 1400/09/16 تحویل نمایند .       
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام 
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 223 تماس حاصل فرمائید(.

2- پاکت ب( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت.
3- پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.

• خرید اقالم  به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
• ارائه هرگونه تضمین به غیر از موارد فوق غیرقابل قبول می باشد.

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی  224 تماس حاصل فرمائید .
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/09/07الی سه شنبه مورخ1400/09/09 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 )ریال( مترمربع
شیوه 

پرداخت 
حقوقات

136240.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی18,962
 60درصد
 نقد و

 الباقی 18
ماهه

70170.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی225/2
 60درصد
 نقد و

 الباقی 18
ماهه

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی32492

نقد56.9140.000.000تجاریشهر رضویه432107

نقد137.0820.000.000مسکونیشهر رضویه52553

سیدی – خیابان 619,2030
نقد143.4380,000,000مسکونیقائم

منزل آباد – 7229
نقد30070,000,000مسکونیمجاور بلوار الهیه

8
سمت راست 

آزاد راه کنار گذر 
شمالی مشهد 

کیلومتر 39
نقد32733.581,200,000خدمات رفاهی

64

آیا آمریکا از سویه های مختلف کووید 19 
برای کنترل بازار انرژی جهان استفاده می کند؟

»اُمیکرون« کرونای نفتی!

بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راه اندازی سامانه ای 
توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

از غربت غرب 
به آغوش وطن

گفت وگو با هنرمندی که افتخار 
سوزن دوزی پوش سنگ مضجع مطهر 

حضرت رضا)ع( را پیدا کرده است

کوک های عاشقی 
در کوی دوست...

ناکارآمدی و موازی کاری در حوزه خانواده 
و جوانان نمایندگان مجلس را به ارائه 
طرح تشکیل وزارتی جدید واداشته است

احتمال تشکیل یک 
 وزارتخانه اجتماعی

 فراهم کــردن زمینه ها بــرای بازگشت ایرانیان خارج 
از کــشــور از جمله محورهایی اســت کــه ســـران سه 
قــوه در ماه های اخیر به مناسبت های گوناگون و به 
شکل بی سابقه ای به آن تصریح کرده اند تا جایی که 
این مقابله رسمی با ایران هراسی دشمنان، واکنش 
مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال داشته است. 

فعال سازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در دوران انتخابات 
بود که آبان ماه امسال با انتصاب وزیر خارجه به عنوان 
جانشین رئیس جمهور در ایــن شــورا محقق شد. 
حسین امیرعبداللهیان در آخرین نشست این شورا 

که دوشنبه هفته پیش برگزار شد...

2

8

فخر برنامه هسته ای ایران

بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور 
شهید محسن فخری زاده در گفت وگو با 
عضو شورای ملی پژوهش های هسته ای لبنان

5



آغاز ساخت 
زیردریایی سنگین 
بعثت
فرمانده نیروی 
دریایی ارتش اعالم 
کرد: کارهای ساخت 
زیردریایی سنگین بعثت 
به زودی شروع خواهد 
شد. امیر دریادار شهرام 
ایرانی در نشست خبری 
به مناسبت بزرگداشت 
هفتم آذر روز نیروی 
دریایی ارتش گفت: 
امروز در عمق اقیانوس 
هند و دریای سرخ 
مشغول اجرای 
عملیات های بسیار 
حیاتی و حساس و مهم 
هستیم و برداشتن یا 
اعمال تحریم در حوزه 
نظامی دیگر برای مردم 
ایران فاقد ارزش است. 
فرمانده نداجا همچنین 
افزود: عملیات سپاه در 
برابر دزدی نفت ایران 
توسط آمریکا با ما کاماًل 
هماهنگ بود.

یادداشت

خبر

امید ادیب      فراهم کردن 
زمینه ها برای بازگشت ایرانیان 
خـــــارج از کـــشـــور از جمله 
مــحــورهــایــی اســت کــه ســران 
ســه قــوه در مــاه هــای اخیر به 
مناسبت های گوناگون و به 
شکل بی سابقه ای به آن تصریح کرده اند تا جایی 
که این مقابله رسمی با ایران هراسی دشمنان، 
واکنش مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال 
داشته است. فعال سازی شورای عالی ایرانیان 
خــارج از کشور از جمله وعــده هــای انتخاباتی 
ــود که  رئــیــس جــمــهــور در دوران انــتــخــابــات بـ
آبان ماه امسال با انتصاب وزیر خارجه به عنوان 
جانشین رئیس جمهور در این شورا محقق شد. 
حسین امیرعبداللهیان در آخرین نشست 
ایــن شــورا که دوشنبه هفته پیش بــرگــزار شد، 
ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان 
خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتی ها را از 
جمله مسائلی دانست که باید به زودی برای آن 

چاره اندیشی شود. 

سامانهایبرایاستعالمممنوعالورودها ◾
امــا مسئله بازگشت ایــرانــیــان خــارج از کشور 
از دیــروز وارد مرحله تــازه ای شــد؛ وزیــر خارجه 
کشورمان از ایجاد سامانه ای بــرای ایرانی های 
مقیم دیگر کشورها خبر داده که بر اساس آن 
فرد می تواند سؤال کند آیا برای ورود به کشور 
مشکلی دارد یا نه. امیرعبداللهیان در توضیح 
گفته اســت: »در روزهـــای آینده سامانه ای در 
سایت وزارت خارجه برای رفع نگرانی بخشی 
از ایرانیان مقیم خــارج از کشور فراهم خواهد 
شد. متأسفانه دشمنان، البی صهیونیستی و 
رسانه های معاند می کوشند نوعی ایران هراسی 
را به ویژه در نسل جدید ایرانیان خارج از کشور 

ایجاد کنند. ما در سایت وزارت خارجه در روزهای 
آینده بخشی را فعال خواهیم کرد که هموطنان 
خارج از کشور می توانند بپرسند که ما برای ورود 
به ایران مشکلی از نظر نظام وظیفه یا هر موضوع 
دیگری داریم یا خیر. من به عنوان وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران عرض می کنم ایرانیان 
عزیز با آرامــش خاطر می توانند به کشور سفر 
کنند و با آرامش می توانند در هر زمانی براساس 
برنامه ریزی خــودشــان به کشور محل اقامت 

قبلی برگردند«.
وزیـــر خــارجــه کــه ایـــن اظـــهـــارات را در گـــزارش 
100روزه اش مطرح می کرد، خطاب به ایرانیان 
ــزود: مــا در ایــن ســامــانــه به  ــ ــارج از کــشــور اف خـ

شما پاسخ خواهیم داد که شما بــدون مشکل 
می توانید به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت 
امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور تضمین 
می کنیم وقتی به شما پاسخی داده می شود، 
]این پاسخ قطعی است[. وی ادامه داد: مایلم در 
همین جا تأکید کنم تعداد افرادی که دوتابعیتی 
هستند و به دلیل ارتکاب جرم در ایران محاکمه 
و جرم آن ها اثبات شده، کمتر از عدد انگشتان 
دو دست است. به صراحت می گویم اگر هر کس 
دیگری حتی شخص وزیر خارجه نیز آن جرم را 
مرتکب می شد، امروز با همان وضعیت روبه رو 
بــود، ضمن اینکه بسیاری از آن هــا مــورد رأفت 

جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته اند.

آورده هایهنگفتایرانیانبرایایران ◾
بر اساس آمار منتشر شده توسط »شورای عالی 
ایرانیان خــارج از کشور« که ســال گذشته در 
سایت این مجموعه قرار گرفت، در حال حاضر 
بیش از 4 میلیون ایرانی مقیم در کشورهای دیگر 
زندگی می کنند و نزدیک به نیمی از این جمعیت 
در دو کشور آمریکا و کانادا اقامت دارند. البته 
تعداد ایرانیان خارج از کشور یقیناً بیش از این 
عــدد اســت. مجید حـــالج زاده دبیرکل شــورای 
عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 1۳۹۷ 
تأکید کرد: بر اساس برآوردها  حدود ۷ میلیون 
ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند. طبعاً 
وقتی تعداد ایرانیان خــارج از کشور مشخص 
نباشد، سرمایه آن ها هم قابل ارزیابی نیست، 
اما برآوردها مبلغی بین ۳ تا 5 هزار میلیارد دالر 
را تخمین می زند! برای درک این عدد کافی است 
به تراز تجاری ایــران با کشورهای منطقه توجه 
کنیم که عددی کمتر از یک هزارم این ارقام یعنی 

حدود 2.2 میلیارد دالر است! 
به تازگی سیدکاظم سجادی معاون کنسولی، 
مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از برگزاری 
قریب الوقوع همایشی با حضور رئیس جمهور 
خبر داده و تأکید کرده این همایش پس از تدوین 
برنامه جامع حمایت از ایرانیان مقیم خــارج از 
کشور برگزار خواهد شد. جذب کمک های ایرانیان 
خارج از کشور در مسائل عام المنفعه و خیریه، 
سرمایه گذاری اقتصادی، ورود ایده های خالقانه 
در حوزه کسب و کارهای نوین، فعال کردن افراد 
دغدغه مند جهت البی در کشورهای مختلف به 
نفع منافع ملی و از همه مهم تر کمک این افراد به 
بی اعتبار کردن نهاد تحریم های غیرقانونی آمریکا 
از جمله مهم ترین فوایدی است که ایرانیان خارج 
از کشور می توانند داشته باشند و متأسفانه 
دولت های قبلی کشورمان به آن بی توجه بوده اند. 

 بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راه اندازی سامانه ای 
توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

از غربت غرب به آغوش وطن

خبرخبر
روزروز

تولیت آستان قدس رضوی: اقتدار نیروی دریایی، مرهون روحیه خودباوری است
تولیت آستان قدس رضوی خودباوری و اعتمادبه نفس 
ملی را از دستاوردها و برکات انقالب اسالمی دانست و 
گفت: اقتدار دریایی کشور مرهون روحیه خــودبــاوری و 
خودکفایی نیروی دریایی است. به گــزارش آستان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مــروی در آستانه روز 
ــادار دوم مجتبی  نیروی دریایی ارتــش در دیــدار امیر دری

محمدی فرمانده هفتاد و پنجمین نــاوگــروه اعــزامــی به 
اقیانوس اطلس که در حرم مطهر رضوی انجام شد، اظهار 
کرد: اینکه امروز غیورمردان نیروی دریایی ارتش، در اقدامی 
مقتدرانه پهنه اقیانوس ها را باوجود همه کارشکنی ها و 
تهدیدات می پیمایند و اقتدار ایران اسالمی را به رخ جهانیان 
می کشند، نتیجه خودباوری و اعتمادبه نفسی بــوده که 

انقالب اسالمی به ما داده است. وی در ادامه به عملیات 
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بازپس گیری محموله نفت 
دزدیده شده توسط نیروهای آمریکایی اشاره و گفت: امروز 
فرمانده کل قوا انسانی صالح، شایسته و شجاع است که 
به مسائل سیاسی و نظامی کامالً اشراف دارد و تهدیدات 
دشمنان هیچ تزلزلی در اراده ایشان ایجاد نمی کند، این ها 

نعمت هایی بوده که خداوند به ما عنایت کرده است. در این 
دیدار امیر سرتیپ آذریان فرمانده ارشد ارتش در شمال 
شرق کشور گزارشی از اقدامات قرارگاه منطقه ای ارتش در 
شمال شرق کشور و در ادامه امیر دریادار محمدی گزارشی 
از سفر 1۳۳ روزه ناوبندر مکران و ناو سهند در آب های 

بین المللی ارائه کردند.

ــه کـــشـــورمـــان در  ــارجـ ــر خـ ــ وزیـ
آستانه مذاکرات هشتم آذر با 
طرف های باقیمانده در برجام 
تأکید کرد ایــران با جدیت وارد 
ایــن گفت و گوها خواهد شد و از نظر تهران 
ــرای یک توافق خــوب آمــاده  همه مقدمات ب
اســت. حسین امیرعبداللهیان با اشــاره به 
اینکه در طــول 100 روز گذشته بحث برجام 
و  مذاکرات وین به صــورت جدی مــورد توجه 
دستگاه دیپلماسی کشور قــرار گرفته است، 
گفت: هفته های گذشته من با وزیران خارجه 
کشورهای عضو برجام گفت وگوهای مفصلی 
داشتم. به گــزارش تسنیم وی افــزود: ما همه 
مقدمات را بــرای رسیدن به یک توافق خوب 
و سریع فراهم کــرده ایــم. البته در صورتی که 
طــرف هــای مقابل نیز به تعهدات کاملشان 
برگردند. ما به صراحت مواضع و مطالبات 
خودمان را در گفت وگوهایی که داشته ایم، 

اعالم کرده ایم. 

امیرعبداللهیان البته بــه نکته دیــگــری هم 
اشاره کرد و آن اینکه »قطعاً دست جمهوری 
اسالمی ایــران بسته نخواهد بود، گزینه های 
مختلفی در مقابل ما قرار دارد«. علی باقری 
معاون امیرعبداللهیان و رئیس هیئت ایرانی 
مذاکره کننده، روز گذشته بــرای شرکت در 
دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام 
وارد وین پایتخت اتریش شد. به نوشته یک 
خبرنگار اروپایی هیئت ایرانی با 40 عضو در 
مذاکرات شرکت می کند که شنیده ها حاکی 
اســت ترکیب ایــن هیئت نسبت بــه هیئت 
مذاکره کننده دولت دوازدهــم تغییر چندانی 
نکرده است. لغو همه تحریم ها به صورت  قابل 
راستی آزمایی، حتی تحریم های غیرهسته ای 
که از زمان ترامپ وضع شده اند، تضمین مبنی 
بر خارج نشدن دولت بعدی آمریکا از توافق 
و تعهد نسبت به بازنگرداندن تحریم ها به 
بهانه های غیرهسته ای از جمله خواسته های 

ایران در این مذاکرات است.

امیرعبداللهیان: مقدمات توافق خوب فراهم است
قابگزارش کوتاه

نماز باران در نجف آباد اصفهان

در  حاشيه

گزارش مستقیم 
منافقین از بستر 
زاینده رود!

یکی از کاربران توییتر 
با انتشار سه تصویر 
از کلیپ های گروهک 
تروریستی منافقین، 
نوشت: عوامل مریم 
رجوی و اراذل وابسته 
سرانجام در اصفهان 
خونریزی به پا کردند. این 
تصاویر را از کلیپ های 
مجاهدین در اصفهان 
ثبت کرده ام.
حامد صراف پور افزوده 
است: حضور اعضای 
منافقین در اینجا 
غیرقابل انکار است، 
چون رسماً در خود 
صحنه می گویند: 
»خبرنگار سیمای آزادی« 
مجاهدین خلق هستند. 
حاال متوجه شدید چرا 
نیروی ویژه ورود کرد؟

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000949   تداوم افزایش ضررهای فاحش و 
انباشته خودروسازان  و ایجاد فشار تورم در کشور، 
ناکارآمدی مدیریت این صنعت، ابهام در نوع و نحوه 

فروش و قیمت گذاری، سودهای کالن واسطه ها از 
این آشفته بازار و... وضعیتی را به  وجود آورده که 

نیازمند بررسی و سامان دادن عاجل به این معضل 
مهم اقتصادی توسط همه دست اندرکاران صنعت 

خودرو است. 
چرا بعضی از اصناف برای فرار از    9150000160
مالیات، تابلو نصب نمی کنند؟ کسی هم پیگیر 

نیست. مثاًل هتل ... واقع در 17 شهریور.
9360000158   تنها پل عابر پیاده درشهرک باهنر 

ابتدای حر7۶)خیابان چمران(همچنان نیمه کاره 
رها شده و پله هایش نصب نشده است.

9350000655   سالم. در کوه پارک برای توجه 

شهرداری و آمدن عده بسیاری برای کوهپیمایی، 
در بعضی نقاط کوه حفره های عمیقی وجود دارد 

که می گویند برای استخراج سنگ است، که هیچ 
عالمت هشداردهنده و یا حصاری ندارد، لطفًا 

رسیدگی کنید.

چک مذاکراتی »مالی« 
از جیب شیوخ عربی

مهدی علوی     اما و اگرها دربــاره این دور از 
مــذاکــرات و نتایج مثبت و منفی احتمالی آن 
شــدت گرفته اســت. به تازگی »رابـــرت مالی« 
ــران که  ــاالت متحده در امــور ای نماینده ویــژه ای
ــران به  ــاره برنامه هسته ای ایـ ــ بـــرای بحث درب
فلسطین اشغالی، عربستان سعودی، امارات 
عــربــی مــتــحــده و بــحــریــن ســفــر کـــرده بـــود، در 
گفت وگو با شبکه رادیویی ان پــی آر آمریکا در 
وعده سر خرمنی دیگر از استقبال کشورهای 
حــاشــیــه خــلــیــج فــــارس بــــرای تــوســعــه روابـــط 
دیپلماتیک و اقتصادی با ایران در صورت احیای 
برجام خبر داد. رابرت مالی در خصوص نگرش 
کشورهای حاشیه خلیج فارس دربــاره احیای 
برجام گفت: »نمی خواهم بگویم آن ها عاشق 
این توافق )برجام( هستند، اما این واقعیت را 
درک کرده اند که جایگزین توافق یعنی عدم توافق 
یا عدم مشارکت آمریکا در توافق، به مفهوم آن 
است که ایران تعهدات خود را ترک کرده است. 
این امر به معنای افزایش ابعاد برنامه هسته ای 
ایران و رفتار تهاجمی تر آن در منطقه است. من 
فکر می کنم تمامی کشورهای خلیج ]فــارس[ 
و برخی از آن ها ارزیابی متفاوتی از مزایای این 
توافق دارنــد، اما همگی موافق اند بازگشت به 
این توافق در حال حاضر بسیار مهم است و 
آن ها این دو راه را به ایران پیشنهاد می دهند«. 
او در ایــن بــاره گفت: کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس آماده اند در صورت بازگشت ایران 
به تعهدات برجامی خود، روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی با تهران را گسترش دهند. مالی یک 
بار دیگر تأکید کرده است: »آمریکا حاضر است 
تا به برجام بازگردد و تمام تحریم هایی که با این 
توافق در تناقض هستند را لغو کند؛ بنابراین 
اگر ایران خواستار بازگشت به برجام است راه 

آن باز است«. 
تــصــریــح نــمــایــنــده ویـــژه آمــریــکــا از وعـــده لغو 

تحریم ها به سه متغیر مهم باز می گردد:
1- ایران پس از خروج ایاالت متحده از برجام با 
سرعت به سمت گریز هسته ای حرکت می کند، 
در حالی که با وجود توافق هسته ای، بازرسی های 

گسترده  آن را مهار کرده بود.
2- به اذعان بسیاری از کارشناسان، تحریم ها 
به نقطه انتها رسیده و در حال عقبگرد به دلیل 
انطباق ایران با شرایط جدید است. دیگر ابزاری 

برای اعمال فشار بیشتر وجود ندارد. 
3- چین و روسیه هم به عنوان دو قدرت عضو 
شورای امنیت از تحریم های یک جانبه آمریکا 
تبعیت نمی کنند و حتی اختالفات گسترده بین 
بلوک شرق و غرب سبب شده از کمک به ایران 

برای اعمال فشار بر آمریکا نیز استفاده کنند. 
از همین رو، رابـــرت مالی و تیم مــذاکــره کننده 
هسته ای ایــاالت متحده در طراحی جدید خود 
می خواهند امتیازهای اقتصادی مورد نظر تهران 
را فراهم کنند، به شرط اینکه ایــران به برجام باز 
گردد و به رژیم بازرسی های ویژه تن دهد. اما چک 
تضمینی تشویق تهران به احیای برجام را برای 
شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس می فرستند تا 
آن را نقد کنند. با این ابتکار و دوشیدن جدید 
اعــراب نفتخیز، در آمریکا نیز بر بایدن به دلیل 
عقب نشینی از مواضع پیشین خود فشاری وارد 
نخواهد شد و وی می تواند در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده، خود و حزب دموکرات را از موضع 
ضعف خارج کند.  در مجموع، احیای برجام بدون 
پروتکل الحاقی، پیمان منع جامع آزمایش های 
هسته ای موسوم به CTBT و مکانیسم ماشه در 
برابر لغو تحریم های ترامپ، آزادسازی منابع بلوکه 
شده ایران و امتیاز دوفاکتواقتصادی با چک های 
شیوخ عربی را می توان سنگ بنای یک توافق شبه 
عاقالنه دانست که با واقعیت قدرت منطقه ای و رو 
به فزونی جمهوری اسالمی ایران در کنار پیوستن 
به سازمان همکاری شانگهای و از سوی دیگر، 
واقعیت نظام اقتصادی دالر محور بین  المللی 

تناسب دارد.

 شورای نگهبان یک طرح را 
به مجلس برگرداند

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
دیروز در توییتی اعالم کرد: طرح »نحوه انتصاب 
اشــخــاص در مــشــاغــل حــســاس« در شـــورای 
نگهبان مــورد بررسی قــرار گرفت و با توجه به 
وجود برخی ابهامات و ایــرادات نسبت به آن، 

برای اصالح به مجلس محترم برگردانده شد.

خبـر
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استقبال زاکانی از 
خواهرخواندگی تهران و نجف 

شهردار تهران گفت: نجف و کربال دیگر دو شهر عادی نیستند، 
بلکه در جبهه اعتقادی و بین المللی یک نماد هستند و برای 
باالترین سطح همکاری اعــالم آمادگی می کنیم. به گزارش 
ایسنا، علیرضا زاکانی در دیــدار »هاتف عبداالمیر حبیب 
ماضی« معاون استاندار نجف اشــرف، نماینده استاندار و 
رئیس هیئت همراه، با تأکید بر تعامل تجربه های دو شهر نجف 
اشرف و تهران، پیشنهاد داد کارگروه مشترکی بین تهران و نجف 
تشکیل شود و تمام مواردی که می توانیم در آن خدمت متقابل 
داشته باشیم، احصا و راهکار متقابل آن نیز ارائه شود تا در 
سرفصل  های سخت افزاری و نرم افزاری کار با برنامه پیش برود.

دستگیری 
۶7 سرتیم اغتشاشات اصفهان

فرمانده یگان های ویژه ناجا در تشریح عملکرد این یگان در 
ناآرامی های اصفهان اظهار کرد: هفته قبل حدود ۳0 تا 40 هزار 
نفر از کشاورزان والیتمدار اصفهان با مجوز اقدام به تجمع کرده 
و به صورت آرام خواسته های خود را بیان کردند، اما متأسفانه 
عوامل ضد انقالب، شیرینی اعتراض رسمی و قانونی را تبدیل 
به صحنه خشونت کردند. به گزارش فارس سردار حسن کرمی 
افزود: تعداد اغتشاشگران در اصفهان حدود 2 تا ۳ هزار نفر 
بود که با سنگ و چاقو و آتش زدن چادر کشاورزان، مردم را سپر 
خواسته های نامشروع خود کردند، اما با اقدامات انجام شده تا 

این لحظه تعداد ۶۷ نفر از آن ها دستگیر شده اند.

تأکید مجالس کشورهای اسالمی 
بر حمایت از فلسطین 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس  با اشاره به نشست اتحادیه 
مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی بر حمایت 
اعضا از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد. به گزارش خانه ملت، 
مرتضی آقاتهرانی با اشاره به حضور هیئت پارلمانی ایران در 
نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری 
اسالمی )PUIC(  در شهر مادرید اسپانیا  توضیح داد: یکی 
از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، مسئله 
فلسطین و ضرورت حمایت پارلمان ها از وضعیت فلسطینیان 
بود؛ موضوع دیگر هم لزوم رعایت حقوق انسانی مهاجران و 

جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بود.



 شهرداران 
 یک ماهه 

پروانه ساخت 
نهضت ملی 

مسکن را بدهند
رستم قاسمی، وزیر 

راه و شهررسازی 
در خصوص نهضت 

ملی مسکن با 
اشاره به امضای 
توافق نامه ای  با 

وزیر کشور، گفت: 
شهرداران باید 
در مدت یک ماه 

پروانه را بدهند و 
تسویه حساب آن 
نیز با وزارت راه  و 
شهرسازی است 

که هزینه آن را نیز 
 تعریف کرده ایم؛ 

هم  اکنون این مسئله 
به استانداران ابالغ 

شده است.

خبرخبر
خوبخوب

معاون وزیر صمت اظهار کرد:  در حوزه لوازم خانگی به 
دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان 
هستیم و می توانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده 
کنیم. به گزارش ایلنا، پیمان پاک رئیس سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به صادرات لوازم خانگی گفت: در حوزه 
لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان 

و پاکستان هستیم و می توانیم از این ظرفیت برای تهاتر 
استفاده کنیم. تراز تجاری پاکستان منفی است، صحبت 
کردیم که ذخایر معدنی خود را در اختیار ما بگذارند. وی 
اضافه کرد: در مورد پاکستان می توانیم از صادرات قطعاتی 
که به این کشور داریم استفاده کنیم. در مورد قزاقستان نیز 
باید از ظرفیت های اتحادیه اوراسیا استفاده کرد. اگر ما به 

قزاقستان صادراتی داشته باشیم  این صادرات می تواند به 
باقی کشورهای این اتحادیه نیز برود. او همچنین با اشاره 
به جنگ سوریه افزود:دمشق نیز قطعاً به اتحادیه عرب 
باز خواهد گشت. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و با 
راه اندازی خطوط تولید، بتوانیم از ظرفیت های ایجاد شده 

پس از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم.

مینا افرازه   اگرچه دولــت 
به دنبال بهره مندی از فروش 
ــی و مــولــدســازی  ــت امــــوال دول
ــوان یــکــی از  ــه  عــن دارایـــی هـــا ب
راه هـــــای رفـــع کــســری بــودجــه 
اســت، اما آمارهای اقتصادی 
حــاکــی از تحقق  بخش نــاچــیــزی از درآمــدهــای 
پیش بینی  شده این حوزه است. با وجود درآمد 
انــدک حاصل از فــروش امـــوال، امــا وزیــر اقتصاد 
ایــن مــوضــوع را بــه  عــنــوان یکی از راه هـــای اصلی 
تأمین بودجه 1401 می داند و معتقد است با رفع 
چالش هایی همچون بخشی نگری دستگاه ها و 
عدم همکاری، عدم استقبال دستگاه ها از عرضه 
کاال در بورس، مشکالت مربوط به برگزاری مزایده 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، الزام 
فروش یک جا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط، 
ــازار امــالک، طوالنی بــودن فرایند  رکــود حاکم بر ب
تغییر کــاربــری، دغدغه دستگاه ها در خصوص 
برگشت منابع، وجــود امــالک مــازاد فاقد سند و 
عدم اهتمام دستگاه ها بر مستندسازی، معرفی 
اموال و دارایی های کم ارزش و اراضی و امالک فاقد 
کاربری از سوی دستگاه ها، می توان وجــوه پیش  

بینی شده را عملیاتی و محقق ساخت.

ارزیابی دارایی نهادهای دولتی چندان با واقعیت  ◾
مطابقت ندارد

در همین راستا، محمود جامساز کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه 
تاکنون درآمدهای پیش بینی  شده دولت ها از طریق 
فروش اموال دولتی محقق نشده و توجه دولت ها 
در طول دوره هــای مختلف همواره به آسان ترین 
راه برای تأمین کسری بودجه که همانا برداشت از 
صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی 
بـــوده، معطوف شــده اســت. امــســال بــا توجه به 
افزایش بیش از ۵0 درصدی مصارف دولت و برآورد 
توهم آمیز منابع بودجه، کسری بودجه بین 300 تا 
400 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بنا نیست 
دولت آن را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کند 
زیرا این امر موجب افزایش پایه پولی، خلق پول، 

نقدینگی و تورم خواهد شد.
ــزود: اقــدام هــایــی همچون افــزایــش  ــ جــامــســاز اف
مالیات ها، فروش اموال دولتی، فروش اوراق بدهی، 
افــزایــش خــدمــات دولــتــی و تهاتر نفت بــا بدهی 
بستانکاران نظیر پیمانکاران، راه هایی است که 
دولت در نظر گرفته و به نظر می رسد هیچ  یک از 
این ها ظرفیت چندانی بــرای رفع کسری بودجه 
ــدارد. اگر هرسال کسری بودجه، خود را  دولــت ن
همواره از نیمه دوم سال نشان می داد، اما امسال 

آثـــارش از ابــتــدای ســال آشــکــار شــده اســت. این 
شرایط به  گونه ای است که در ابتدای سال هزاران 
میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و 
همین موضوع موجب افزایش تورم تصاعدی فعلی 
شده، اما اکنون دولت در نظر دارد بخشی از کسری 

منابع را با فروش دارایی های دولتی جبران کند.
ایــن تحلیلگر اقتصادی گفت: البته مشخص 
نیست چــه مــیــزان از دارایـــی هـــای دولــتــی آمــاده 
فروش است و آیا دستگاه های دولتی و نهادهای 
زیرمجموعه آن هــا بــرای تحقق این امر همکاری 
خواهند داشت یا نه. مسئله دیگر اینکه، ارزیابی 
دارایی های موجود دولت، بانک ها و مؤسسه های 
دولتی چندان با واقعیت تطبیق ندارد و مسلماً در 
زمان فروش، منابع کمتری تأمین خواهد شد. به 
نظر می رسد ارزیابی دارایی های اغلب شرکت ها یا 
بانک هایی که به اسم دارایی های مسموم شناخته 
می شود، بیش از قیمت واقعی آن محاسبه  شده 
و این نهادها حاضر به فروش دارایی ها با قیمت 
پایین تر نیستند، زیرا ترازنامه مالی آن ها افت کرده و 

زیان و ورشکستگی آنان آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مسئوالن نهادهایی 
که دارایی ها تحت تملک آن هاست، ممکن است 
نسبت به فروش اموال موضع گیری و سنگ اندازی 
کنند. البته به نظرم هر چقدر دولــت در فروش 
دارایی ها موفق باشد، همچنان از حجم کسری 
بودجه به آن میزانی که انتظار مـــی رود، کاسته 
نخواهد شد. سال هاست کشور با مشکل کسری 

بودجه و عدم هم ترازی واقعی آن مواجه است، 
بدین ترتیب که میزان مصارف با منابع موجود 
نمی خوانند؛ زیرا از یک سو دولت ها ابتدا مصارف 
را با دست و دلبازی تعیین می کنند و از سوی دیگر، 
نهادهای بسیار زیادی هم وجود دارند که فرادولتی 
هستند و هزینه های آنان به دولت تحمیل می شود. 
این نهادها دارای ردیف در بودجه هستند و هر ساله 
میزان مصارفشان افزایش می یابد، بنابراین دولت 
ناگزیر است هزینه های آنان را در بودجه در نظر 
بگیرد و پس  از آن به دنبال منابع الزم برای تأمین 

مصارف باشد.

هشدار نسبت به برآوردهای غیر واقعی ◾
جامساز معتقد است: منابع بودجه با توجه به 
بــراوردهــای غیرواقعی که صــورت می گیرد، عمالً 
مصارف را پوشش نمی دهد و هر ساله اسباب بروز 
کسری بودجه گسترده ای فراهم می شود. برای رفع 
این کسری بودجه پنهان، باید اقدام هایی صورت 
گیرد که به افزایش پایه پولی، خلق پول، نقدینگی 
و  تورم منتهی نشود. در چنین شرایطی، می توان 
با اقداماتی مانند عملیات بازار باز یا کنترل بهره 
ــی هــای دولــتــی، افزایش  ــروش دارای بین بانکی، ف
مالیات ها و بهای خدمات دولتی تالش کرد تأمین 

کسری بودجه بدون آثار تورمی محقق شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کــرد: بدین 
ترتیب فروش دارایی های دولت برای سال جاری 
هــم پیش بینی  شــده کــه مشخص نیست چه 

مقدار از منابع قابل  دستیابی باشد. به نظر می رسد 
هنوز بستر اجــرای چنین اصالحاتی با توجه به 
ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی فراهم 
نیست و نمی تواند در تأمین کسری بودجه تأثیر 
قابل  توجهی بگذارد و در نتیجه ما همچنان شاهد 
ــت بــه بانک مــرکــزی و افــزایــش تــورم  مراجعه دول

خواهیم بود.

ضرورت تدوین برنامه علمی و واقعی ◾
وی اظهار کــرد: در واقــع بــرای رفع کسری بودجه، 
دولت بهتر است سیاست های عمل گرایانه منطبق 
بر اصــول و الــزامــات علم اقتصاد در پیش گیرد 
و جلو فساد بایستد و هزینه های سیاسی آن 
ــاره دارایــی هــای  ــت حتی باید دربـ ــپــردازد. دول را ب
مسموم بانک ها و شرکت های دولــتــی چــاره ای 
بیندیشد تا با قیمت مشخصی آن ها را در بازار به 
پول و سرمایه تبدیل کند، زیرا در غیر این صورت 
گرفتار ممانعت و سنگ اندازی نهادهای مالک 
دارایی های زائد خواهد شد. ساماندهی اقتصاد 
به  ویــژه در موقعیت ویــژه کنونی نیازمند تدوین 
برنامه مدون علمی و واقع گرایانه است؛ اما با توجه 
به چهار پرسشی که رئیس جمهور در نشست با 
چندین نفر از اقتصاددانان در مورد علل بروز تورم 
مزمن، کاهش رشد اقتصادی، وضعیت نامطلوب 
دیــگــر شــاخــص هــای اقــتــصــادی و نامحسوس 
بودن آثار هــزاران میلیارد تومان یارانه های نهان و 
آشکار در زندگی و معیشت جامعه مطرح کرد، 
به نظر می رسد برنامه مدون علمی و عمل گرا در 

ساماندهی اقتصاد تدوین  نشده است.
جامساز گفت: از سوی دیگر در موقعیت حساس 
کنونی، باال رفتن خط فقر، آثار مخرب تحریم های 
دنیای غرب، بسته شدن گلوگاه های تبادالت بانکی 
با بانکداری جهانی، بحران هایی نظیر خشکسالی، 
خالی شــدن سفره های آب زیرزمینی و خشک 
شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تاالب های عمده 
که موجبات بحران آب و نابودی شرایط اقلیمی را 
فراهم کرده، کشاورزی را به مرز نابودی کشانده و 
ظرفیت اعتراضی جامعه را به شدت افزایش داده 
است. ناتوانی در ساماندهی اقتصاد شکاف میان 
اعتماد ملت به مسئوالن را بیشتر کرده و جامعه را 
نسبت به وعده های مسئوالن بی تفاوت ساخته 
است؛ بنابراین در کوتاه و میان مدت چالش های 
گسترده ای پیش روی دولــت در حــوزه سیاست 
داخلی و نیز در عرصه دیپلماسی خارجی قرار 
گرفته که حل  و فصل آن فقط با تغییر و تحول 
بنیادین در مجموعه بی نظم اقتصاد رانــتــی و 
مواجهه هوشمندانه آن با هزینه های سیاسی در 

بلندمدت امکان پذیر است.
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تعارض منافع؛ بالی جان مولدسازی

مسئوالن نهادهایی که دارایی ها تحت تملک آن هاست، ممکن است نسبت 
به فروش اموال موضع گیری و سنگ اندازی کنند. البته به نظرم هر چقدر 
دولت در فروش دارایی ها موفق باشد، همچنان از حجم کسری بودجه به 

آن میزانی که انتظار می رود، کاسته نخواهد شد.
گزيدهگزيده

خبر کوتاه
 قنادها با کمبود 

و گرانی روغن مواجهند
رئیس اتحادیه قنادی تهران با بیان اینکه قنادان 
با کمبود و گرانی روغــن مواجه شده اند، گفت: 
روغن مخصوص قنادی طی دو هفته از 1۸0 هزار 
تومان به بــاالی 400 هــزار تومان رسیده است. 
به گــزارش ایسنا، علی بهره مند ادامــه داد: اگر 
کارخانه های روغــن به تولیدکننده شیرینی به 
صورت مستقیم روغن را بدهند، با این حجم از 
مشکالت مواجه نخواهیم شد اما متأسفانه روغن 
به دست بنکدار و بازار آزاد می رسد و مستقیم به 
دست تولیدکننده نمی رسد. از این رو ما ناچار 

هستیم روغن مصرفی را از بازار آزاد تهیه کنیم.

 دستگاه های دولتی 
به وزارت راه زمین نمی دهند

بــا گــذشــت نــزدیــک بــه 6 روز از مهلت قانونی 
دستگاه های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین های 
واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به 
صفر گزارش شده است. به گفته فارس، با توجه 
به تــرک  فعل صــورت گرفته توسط دستگاه ها، 
بنا بر تبصره یک ماده 10 قانون مذکور، چنانچه 
دستگاه های موضوع این ماده در مدت دو ماه از 
تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به 
واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک 
آن اقـــدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و امالک 
موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، 
ظرف یک ماه به ترتیب یاد شــده، اقــدام و سند 
مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت 

راه و شهرسازی صادر کنند.

 با صادرات کیوی نارس 
بازار روسیه را از دست دادیم

مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
به ایلنا گفت: باغدار باید اجازه بدهد تا قند کیوی 
برسد و کیوی را زمانی که هنوز ترش است برداشت 
نکند. ما هــمــواره به بــاغــداران توصیه می کنیم 
زمان برداشت را به تعویق بیندازند اما متأسفانه 
ــرخ خرید شکسته شود  ــا بـــرای اینکه ن دالل هـ
باغداران را ترغیب می کنند زودتر از زمان مشخص 
محصول چیده شود. وی با اشــاره به کشورهای 
هدف صادراتی گفت: کیوی به هند، افغانستان، 
پاکستان و روسیه صادر می شود. قند کیوی باید 
به 6.۵ تا 7.۵ درصد برسد تا محصول قابلیت 
صادراتی پیدا کند اما  کیوی زودتر از زمان برداشت 
می شود از این  رو این محصول، بازارپسندی خود 
را در روسیه از دست داد. همچنین مسدود کردن 
مسیر ترانزیتی ایران به روسیه از سوی جمهوری 
آذربایجان کاهش صـــادرات کیوی به روسیه را 
تشدید کرد. بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ 

کیوی ترکیه بازار روسیه را از ما گرفت.

اقتصاد3
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قیمت گوشی های 
سامسونگ

 Galaxy M02  
رم 2 گیگ

۳,۱۹0,000 تـومـان

 Galaxy A۱2  
رم 4 گیگ

4,220,000 تـومـان

 Galaxy M۱۱   
رم ۳ گیگ

۳,۹۶۸,000 تـومـان

 Galaxy M۱2   
رم 4 گیگ

۳,۹۹۹,000 تـومـان

 Ultra Galaxy Note20  
 5G رم ۱2 گیگ

2۸,۷00,000 تومان

  S A2۱  
رم 4 گیگ

5,۳4۹,000 تومان

65.7000.000نیم سکه38.250.000ربع سکه1.366.664بورس 272.679دالر )سنا(54.230.000 مثقال طال 18.685دینار عراق )سنا(123.380.000سکه12.520.000 طال  ۱۸ عیار1.788اونس طال 74.249درهم امارات )سنا(

  راه اندازی خط تولید 
 برند مشترک لوازم خانگی 
با پاکستان و قزاقستان

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش دام زنده سنگین و قوچ هترو
 ))تاریخ مزایده  مورخ 09/15/ 1400  ساعت 14:00((

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزایده جهت ف�روش دام زنده س�نگین وقوچ هترو، 
واحدهای مش�هد 200،000،000ریال و شهرس�تانها مبلغ 100/000/000ریال، 
بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کش�اورزی شعبه مشهد 

بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی ق�دس رضوی تماس 

حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492711-051 داخلی 225- 226
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

14
08
26
4

14
08
26
7

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیررا از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1- پروژه خط انتقال چاه شماره 11 و 12 کلوت شهرستان سبزوار  با برآورد اولیه 

15.468.125.084 ریال  به شماره فراخوان2000001446000129
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه06 / 09 / 1400 می باشد.اطالعات واسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 
ساعت 13:00 روز شنبه مورخ13 / 09 / 1400

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :
 ساعت 13:00 روزشنبه مورخ 27 / 09 /1400
بولوار                         مشهد-  رضوی-  خراسان   : گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل  
را  از طری��ق مناقصه عمومی به  یکی از ش��ركتهای حائز ش��رایط واگذار نماید. 
1-نام و نش��انی مناقصه گزار: ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: 

زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات كلی پروژه:

شماره 
مناقصه

برآورد اولیهنام و محل پروژه
)ریال(

تضمین شرکت در محل تامین اعتبار
فرآیند ارجاع کار )ریال(

اجرا و نصب انشعابات فاضالب خانگی شهر زنجان با 1400-66
314/000/000منابع جاری شرکت6/266/357/120اقطار 110 و 160 میلی متری

3-صالحیت مورد نیاز: حداقل رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شركت در مناقصه می باشند.
4-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/09/07 لغایت مورخه  1400/09/13 در سایتهای http://iets.mporg.ir و  
www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .

5-نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت 
دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
. http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7-سایتهای ثبت آگهی

8-مهلت تحویل پاكات مناقصه : مهلت تحویل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه 1400/09/23  می باشد.          
9-مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر - كد پستی:4514978757 .

10-زمان گشایش پاكات : پاكات مناقصه فوق در ساعت 11 مورخه 1400/09/24 در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول
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برگ سبز سواری پژو پارس مدل1382 شماره 
پ���اک ای���ران42-578ن54 ش���ماره موت���ور 
22828208910 ش���ماره شاسی 82810335 
به نام حجت مردمیدان اباجلومفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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م���درک فارغ التحصیلی علی صاح���ب زاده  فرزند 
محم���د عل���ی   صادره از مش���هد  به ش���ماره ملی 
0942108795  در مقط���ع کارشناس���ی  ناپیوس���ته 
رش���ته  مهندس���ی مکانی���ک س���اخت و تولی���د  با 
ش���ماره م���درک 149120600325 ص���ادره از واح���د 
دانش���گاهی  قوچان مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی قوچان  به نشانی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرستان قوچان ، 4 کیلومتری قوچان 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی قوچان اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پژو 405 
1390 به  ب���ه رن���گ نق���ره ای متالی���ک م���دل 
ش���ماره   ب���ه   12490275114 موت���ور  ش���ماره 
شاس���ی  NAAM01CA5CE375819 به ش���ماره 
پ���اک 963ج25 – ای���ران 74 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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قربان ولیئی 
دبیر علمی 
شانزدهمین 
دوره جشنواره 
بین المللی شعر 
فجر شد  
وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، در حکمی 
»قربان ولیئی« 
را به  عنوان دبیر 
علمی »شانزدهمین 
جشنواره بین المللی 
شعر فجر« منصوب 
کرد.

قربان ولیئی، شاعر و 
دانش آموخته رشته 
زبان و ادبیات فارسی 
در مقطع دکترا از 
دانشگاه تربیت 
مدرس تهران است 
و در حال  حاضر 
مدیریت گروه زبان 
و ادبیات فارسی 
دانشگاه زنجان را 
برعهده دارد.

خواندنی ها  

خـــــــــانـــــــــم  ◾
فــرطــانــی قـــــدری از 
خــودتــان بگویید و 
اینکه از چــه زمانی 
هنر ســــوزن دوزی را 
بــه صــورت حرفه ای 

دنبال کردید؟
مــن کــارشــنــاس دوخـــت هـــای سنتی 
ــران هستم و یــادگــیــری ایــن حرفه  ــ ای
را از 18 ســالــگــی نـــزد خــانــم شهین 
ــزشــکــی آغـــــاز کـــــردم و از الــفــبــای  پ
دوخــت تا تمام دوخت های سنتی را 
در آموزشگاه پــاژ در مشهد آمــوزش 
دیــــدم و نـــزدیـــک 10 ســـال اســـت به 
شــکــل حــرفــه ای کـــار مــی کــنــم. رشته 
اصلی ام در حوزه دوخت های سنتی، 
ــای الحاقی یــا دوخــت هــای  ــ رودوزی هـ
مرصع دوزی است که تلفیقی از تمام 

دوخت هاست.

پـــروژه تولید پوش سنگ مضجع  ◾
مطهر حضرت رضـــا)ع( چطور به شما 

پیشنهاد شد؟
ســال گذشته پیشنهاد پــوش سنگ 
مضجع امام رضا)ع( به من داده شد و 
از طریق یکی از دوستانم به خانم زهرا 
عنابستانی، مدیر اجرایی ایــن پــروژه 
معرفی شدم؛ البته ایشان کارهای من 
را دیده بود و یک سال پیش از آغاز این 
پروژه نیز آثار زیادی برای آستان قدس 
رضوی تهیه کرده بودم. همان طور که 
می دانید سوزن دوزهای بنام و مطرحی 
در مشهد هستند اما درباره اینکه چرا 
من را پذیرفتند می توانم بگویم شاید 
مصلحتی در بین بــوده که من در این 

پروژه حضور داشته باشم.

ظرافت ها و ویژگی هایی که این نوع  ◾
هنر را از سایر دوخت ها متمایز می کند، 

چیست؟
هدف من در این پروژه این بود که یک 
اثــر متفاوت، ارزشمند و فاخر خلق 
کنم و تالشم بر این بود از دوخت هایی 
استفاده کنم که سالیان سال است به 
فراموشی سپرده شــده انــد؛ به همین 
دلیل با کمک و همراهی استادم خانم 
پزشکی که در روند کار حضور داشتند 
دوخــت هــا را انتخاب کـــردم. یکی از 
دوخت هایی که عالقه مند بودم در این 
پوش استفاده کنم هنر مرصع دوزی 
بود که به ندرت از آن استفاده می شود، 
دوخت زغره دوزی هم یکی دیگر از این 
دوخت ها بود؛ زغره دوزی از قدیم برای 
کاخ ها، دربارها و اماکن متبرکه استفاده 
می شد و بسیار عالقه مند بـــودم در 

پوش امام رضا)ع( از آن استفاده کنم.
در واقـــع هـــدف از انــجــام ایـــن پـــروژه 

ــان مــذهــب و  ــیــونــدی مــی بـــرقـــراری پ
هنر و همچنین ابـــداع یــک کــار نــو و 
ــود. در واقــع قصدم ایــن بود  جدید ب
این پوش با تمام پوش ها فرق داشته 
باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد 
و ویژگی هایی همچون انــواع دوخت 
مرصع دوزی و زغره دوزی، قابلیت جدا 
شدن تکه ها در قطعات باال و... میسر 
شد و نتیجه آن متفاوت و جدید بود. 

شما این پروژه را در مدت ۲۵ روز به  ◾
سرانجام رساندید. حجم و ابعاد کار 
چقدر بــود؟ آیا این زمــان، فرصت کمی 
برای یک کار ظریف و هنری پرکار مانند 

سوزن دوزی نیست؟
ما به صــورت شبانه روزی با یک تیم 
15نفره روی این پروژه کار کردیم و روزی 
ــرار بود  18 ساعت ســوزن مــی زدیــم. ق
این پوش تا شب میالد امــام رضــا)ع( 
تحویل آستان قدس رضوی داده شود 
که خوشبختانه کار به موقع به پایان 
رسید و حتی دو روز پیش از موعد 
تعیین  شده این پوش به آستان تحویل 

داده شد.

اینکه چرا کار ظریفی مانند سوزن دوزی 
در این زمان کم انجام شد به نظرم به 
ــرمــی گــردد. مــن روی  زمــانــبــنــدی آن ب
مدیریت تولید تأکید ویــژه ای داشتم. 
دوخت قلب این پوش در ابعاد تقریبی 
1.5 متر در نیم متر با من بود که آن را 
به تنهایی دوختم و دوخت ارزشمند 
زغره دوزی را در قلب آن استفاده کردم. 
هدف من این بود از تمام دوخت های 
نقاط ایران در این پوش استفاده کنم 
همچنین از هــنــر مــرصــع دوزی که 
تلفیقی از تمام هنرهاست در این پوش 

استفاده شد.
بر اساس تحقیقات من از زمان قاجار 
به بعد پوشی دوخته نشده که در این 
فاصله زمــانــی تکمیل شــده بــاشــد و 
پوش ها معموالً در بازه های زمانی 6ماه 
تا یکی دو سال و حتی 6 سال دوخته 

شده اند.
امــا اینکه چطور در ایــن فاصله کوتاه 
ــروژه را به ثمر برسانم  توانستم ایــن پ
حتماً عنایت حضرت امام رضا)ع( در 
کار بــوده اســت. ما معجزات بسیاری 
را در این پــروژه دیدیم، درســت است 

که همه با جــان و دل پــای کــار آمدند 
و ســوزن می زدند امــا انگار کــار دست 
فــرد دیگری بــود و خــود به خــود پیش 
می رفت و این بــرای من بسیار جالب 
بــود، زیــرا با توجه به تجربیاتی که در 
طول این سال ها داشتم می دانستم 
سوزن دوزی زمانبر است و برایم عجیب 
بود چرا آن قدر این پوش روان است و به 

راحتی انجام می شود.

درباره ویژگی های این پوش بگویید.  ◾
از نوع پارچه تا مواد استفاده شده در آن.

برای این کار از پارچه مخمل ونوس 
استفاده شده است. البته من تأکید 
داشتم مواد به کار رفته در این پروژه 
از کیفیت باالیی بــرخــوردار باشد و 
عالقه مند بــودم از مــواد خوبی برای 
تهیه آن استفاده کنم اما هزینه ها 
بسیار بــود، با ایــن حــال در قسمت 
قلب پوش عقیق و سنگ های فیروزه 
استفاده شده است، همچنین قرار 
بود بخشی از پوش  با ِسرمه آب طال 
کار شود که متأسفانه به دلیل گران 

بودن مواد میسر نشد.

سرنوشت پوش ها پس از تعویض  ◾
چه می شود؟

زمانی که پوش ها تعویض می شوند به 
قسمت موزه، امانات یا بایگانی می رود 
اما ما به یک ابتکار جالب دست زدیم؛ 
پوشی که توسط مدیریت پروژه طراحی 
شده به صورت تکه ای دوخته شده و به 
جز قلب کار قابلیت جدا شدن نداشت.  
در قسمت باالسر، پایین پا و دو طرف 
ابعاد سوزن دوزی دوخته شده و سپس 
بــه صـــورت تــکــه دوزی هــای قدیمی به 

پارچه اصلی وصل می شدند. 
اما این پوش قابلیت جدا شدن دارد، 
در حالی که از زمــان قاجار هیچ پوشی 
دوخته نشده که قابلیت تکه تکه شدن 
داشته باشد با این حال ما آن را از پیش 
به گونه ای طراحی کرده بودیم که تعداد 
قطعاتی کــه روی پـــوش اصــلــی ســوار 
می شود زیاد باشد و این تغییر )انفکاک و 
جداسازی تکه های پوش( را ایجاد کردیم 
تا بنا بر خواست آستان قدس رضوی 
استفاده شوند. حتی قاب هایی تهیه شد 
که وقتی این پوش از روی سنگ مضجع 
بیرون می آید آن قطعات که به پارچه 
اصلی دوخته شده به راحتی جدا شده 
و این قطعات در قاب هایی قرار گیرند تا 

مانند تابلو استفاده شوند.
»دکمه دوزی« هم ایده دیگری بود که 
دادم؛ روی کار خطوطی وجود داشت 
که باید به وسیله نوار یا قیطان دوخته 
می شد، من به مدیریت پروژه پیشنهاد 
دادم از باقی مانده های بدون استفاده 
پارچه به تعداد خادمین مرد دکمه ها را 

منگنه و دور آن ها گلدوزی کنیم. 
این دکمه ها نزدیک به 4هزار عدد بود 
که توسط تیم 50 نفره ای از بانوانی که 
فی  سبیل هللا و با جان و دل در اردوگاه 
باغ امام رضا)ع( حضور داشتند، دوخته 
ــود از روی پــوش مضجع  شــد و قـــرار ب
برداشته شود و درون قاب هایی از پیش 

آماده به خدام هدیه داده شود.

بــا توجه بــه اینکه ایــن پـــروژه منشأ  ◾
ــان از  معنوی دارد حــس و حــال خــودت

اجرای آن چه بود؟
در خواب شبم هم نمی دیدم؛ من کجا 
و پوش آستان قدس کجا؟! پروژه بسیار 
سختی بود و یک سال درگیر آن بودم و 
به راحتی آن را بدست نیاوردم و آزمون و 
خطاهای بسیاری صورت گرفت تا تأیید 
شدم. اتفاقاتی در این پروژه وجود داشت 
که بین من، امام رضا)ع( و خداست. در 
تولید این پوش دست یک شخص دیگر 
در کار بود و جزو محاالت است که در 
25روز این پوش آماده شود و من همه را از 
عنایت های حضرت رضا)ع(، خداوند و 

پشتکار تیم می دانم.

گفت وگو با هنرمندی که افتخار سوزن دوزی پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا)ع( را پیدا کرده است

کوک های عاشقی در کوی دوست...

خبرخبر
روزروز

روایت احصایی از »یک قرن هنرهای تجسمی ایران«  ◾
کارگاه »یک قرن هنرهای تجسمی ایران« با حضور محمد 
احصایی در مؤسسه هنر امروز برگزار می شود.کارگاه یک قرن 
هنرهای تجسمی ایران، بر آن است که تالش ها و کنکاش ها در 
هنر نوگرا و معاصر ایران را در بستر تحوالت اجتماعی و نهادی 
آن و با تأکید بر مقاطع مهم و تعیین کننده آن مورد تحلیل و 
بررسی قرار دهد. عالقه مندان  برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به نشانی arttomorrow.org مراجعه کنند. 

مهدویان »مرد بازنده« را می سازد ◾
شورای جدید پروانه ساخت سازمان سینمایی در تازه ترین 
جلسه خود برای محمدحسین مهدویان پروانه ساخت 
فیلم سینمایی صادر کرد.محمدحسین مهدویان برای 
فیلم سینمایی »مرد بازنده« به تهیه کنندگی امیر بنان 
مجوز گرفته است.فیلم نامه این اثر توسط حسین حسنی، 
ابراهیم امینی و مهدویان نوشته شده است. مهدویان در 

حال حاضر فیلم »شیشلیک« را آماده اکران دارد.

اکران برخط »رستاخیز« از ۱۶ اسفند ماه   ◾
تقی علیقلی زاده، تهیه کننده فیلم »رستاخیز« گفت: این 
فیلم از 16 اسفند ماه همزمان با تولد حضرت ابوالفضل)ع( در 
پلتفرمی که برای عرضه جهانی آن طراحی شده است، اکران 
برخط می شود. این فیلم در سی ودومین جشنواره فجر ۹ جایزه 
را گرفت اما نمایش عمومی این فیلم به خاطر نظر مخالف 
بعضی از مراجع عظام به دلیل نشان دادن چهره حضرت 

ابوالفضل)ع( از پرده سینماها پایین کشیده شد.

ابراهیم شیبانی و سریال امنیتی »ضد«  ◾
سریال امنیتی »ضــد« به کارگردانی ابراهیم شیبانی و 
تهیه کنندگی علیرضا جاللی مدتی است که کلید خورده 
اســت.در این سریال بازیگران مختلفی از جمله حسام 
منظور، بهاره کیان  افــشــار، سعید چنگیزیان، مرتضی 
اسماعیل کاشی و… بازی می کنند. در این سریال تالش 
شده از جان گذشتگی و تالش نیروهای امنیتی در راستای 

حفظ امنیت و آرامش جامعه تصویر شود.

  صبا کریمی      »اعظم فرطانی« یکی  از هنرمندان عرصه 
دوخت های سنتی   استان خراسان رضوی است که قرعه به 
نام او افتاده و افتخار سوزن دوزی پوش سنگ مضجع مطهر 
حضرت رضا)ع( را پیدا کرده است. او که از ابتدای سال های 

جوانی یادگیری دوخت های سنتی را آغاز کرده می گوید: 

»سالیان سال است که این کار را انجام می دهم و می دانم که 
تولید یک اثر هنری چقدر زمانبر و با حساسیت های ویژه ای 
همراه است، اما ما در فاصله ای کوتاه توانستیم این پروژه را به 

ثمر برسانیم که حتماً به خاطر عنایت حضرت امام رضا)ع( 
بوده است. ما معجزات بسیاری را در این پروژه دیدیم، درست 

است که همه با جان و دل پای کار آمدند و سوزن می زدند اما 
انگار کار دست فرد دیگری بود و خود به خود پیش می رفت و...«. 

با این هنرمند درباره پیوستنش به پروژه تولید پوش  سنگ 
مضجع مطهر حضرت امام رضا)ع( و شیوه های دوخت آن به 

گفت وگو پرداختیم که مشروح آن پیش روی شماست.

 واکنش فرزند 
 »جمشید مشایخی« 
به تندیس جدید پدرش

تندیسی از زنده یاد جمشید مشایخی که به 
تأیید فرزندش - نــادر مشایخی - هم رسیده 
است، در آینده نزدیک در موزه سینما جانمایی 

می شود.
به تازگی تندیسی با شمایلی از نقش مشایخی 
در فیلم »کمال الملک« علی حاتمی ساخته 
شده که مراحل آماده سازی نهایی آن در حال 
انجام اســت و پس از تکمیل در مــوزه سینما 

رونمایی خواهد شد.
نادر مشایخی - رهبر ارکستر و فرزند این بازیگر 
- به تازگی از مراحل آمــاده ســازی این تندیس 
بازدید داشته و براساس ویدئویی که موزه سینما 
منتشر کرده، درباره آن گفته است: این شمایل 
ــود، چــون او  ــدرم عاشقش ب چیزی اســت کــه پ
خوشحال بود که نقش کمال الملک را بازی کرده 
است. پیش از اینکه این نقش را بازی کند هم 
نقاشی می کرد و اکنون این تندیس خیلی خوب 

شده است و آن را که می بینم منقلب می شوم.
او گفته است: من کمال الملک را نمی شناختم 
و این شخصیت با فیلم »کمال الملک« برای 
من و خیلی از جــوان هــای آن زمــان به مفهوم 
تبدیل شد. پدرم کتاب های زیادی در رابطه با 
کمال الملک و تاریخ آن زمان در اختیار داشت و 

می خواند و به آن دوران تسلط داشت.
نادر مشایخی از عالقه مندی مردم به جمشید 
مشایخی سخن گفته و اضافه کرده است:  مردم 
انگار در او چیزی را کشف کرده بودند که شبیه 
تختی بود. خودش هم البته همین  طور بود یعنی 
آن سمبل و شخصیتی که از مرام ایرانی می دید 
را در تختی پیدا کرده بود. دوست داشت مثل 
او باشد و حتی یک بار چند نفر خواستند از 
پدرم امضا بگیرند که یکی از آن ها موقع رفتن به 
اشتباه به پدرم گفت، خداحافظ آقای تختی و 

این اشتباه او را بسیار خوشحال کرد.
زنده یاد جمشید مشایخی در دوران فعالیت 
هنری اش دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را در جشنواره فیلم فجر به ترتیب 
بـــرای فیلم های »کــمــال الــمــلــک« و »گــل هــای 
ــافــت کـــرد. او همچنین جایزه  داوودی« دری
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای 
نقش در فیلم »بانوی من« در هفتمین دوره 
جشن خــانــه  سینما گــرفــت، نــامــزد دریــافــت 
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین 
دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین 
بازیگر مرد را برای بازی در فیلم »پدربزرگ« از 
جشنواره بین المللی پیونگ یانگ بدست آورد.
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و هنر فرهنگ 

اعظم فرطانی
هنرمند دوخت های سنتی

شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره 1400/95 – 1400/08/19   
شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد 

به  فدک  پارک  گردشگری  مجموعه  در  واقع  سنتی  رستوران  باب  یک   
مساحت 250 متر مربع را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به 
اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان 
وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1400/09/17  با مراجعه به شهرداری  
قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و 

رسید دریافت نمایند.
شرایط : 

سپرده0103792401003  حساب  به  ریال  مبلغ 45/000/000  واریز    -1
بابت شرکت در مزایده که چنانچه  بانك ملي شعبه گرمه  شهرداري نزد 
برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2- مدت اجاره از تاریخ تنظیم قرارداد  به مدت دو سال
3- برنده مزایده  مكلف است 50 % مبلغ مال االجاره را به محض تنظیم 
اجاره خط بطور نقد به حساب شهرداری واریز نماید و بابت 50 % ما بقي 

مال االجاره قطعه چكي به تاریخ 1401/09/01 به شهرداري تحویل نماید.
مداخله  منع  قانون  مشمول  که  نمایند  می  تائید  دهندگان  پیشنهاد   -4

کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند. 
5- هزینه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده در مزایده مي باشد.

6- برنده در مزایده مكلف است قبل از تنظیم اجاره خط قطعه چكی بمبلغ 
5/000/000/000 ریال بابت ضمانت تخلیه به شهرداری تحویل نماید که 

بعد از اتمام مدت اجاره قابل استرداد می باشد .
7- برنده در مزایده باید شخصا در ملک  مورد اجاره به کسب و کار مشغول 

شود و حق واگذاری رستوران حتی بطور موقت به دیگری را ندارد.
در  دیگر  کار  و  کسب  به  شرایط  هر  تحت  چنانچه  مزایده  در  برنده   -8
موقعیت یاد شده مشغول گردد به تخلیه رستوران و فسخ اجاره خط بطور 

یكطرفه اقدام خواهد شد.
9- پرداخت بهای آب ، برق ، تلفن و گاز مصرفی بر عهده برنده مزایده                   

می باشد 
مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   10 ساعت  پاکات  بازگشائی  جلسه   -10

1400/09/18 در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.
11- شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

12- مبلغ پایه اجاره به شرح جدول ذیل می باشد که قیمت پیشنهادی 
نباید کمتر از قیمت پایه باشد . )الزم به ذکر است اجاره عرصه متصل به 
محوطه رستوران ) بند ب جدول ذیل الذکر به مساحت 2000 متر مربع ( 
به تنهایی امكانپذیر نمی باشد لیكن اجاره رستوران ) بند الف جدول ذیل 

الذکر ( به تنهایی و مستقل امكانپذیر می باشد.

14
07
90
4

 آگهی مزایده مرحله اول -  نوبت دوم 

شیرالله اسدی شهردار گرمه

اجاره بهای یک باب رستوران با عرصه 1000 متر مربع و اعیان 250 متر مربع به انضمام اقالم و بند الف
تجهیزات برابر لیست پیوست

سال اول
 180/000/000ریال

سال دوم
207/000/000ریال

سال اولاجاره بهای عرصه متصل به محوطه رستوران به مساحت 2000 متر مربعبند ب
 90/000/000 ریال

سال دوم
  103/500/000 ریال

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل راس ساعت 10:30 روز پنجشنبه مورخ 1400/9/18 در محل بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی واقع در مشهد بلوار خیام بین خیام 33 و 35برگزار می گردد . از سهامداران 
محترم یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می گردد در روز و ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا وابالغ  
سازمان محترم بورس اوراق بهادار تا اطالع ثانوی برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت صرفًا در شرایطی که با حضور 
حداکثر پانزده نفر از سهامداران حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد. سهامداران محترم یا نمایندگان 
قانونی آنها که تمایل به حضور در جلس��ه مجمع فوق الذکر را دارند الزم اس��ت جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در 
دس��ت داش��تن برگ سهام و کارت ملی و وکالتنامه رس��می یا معرفی نامه معتبر در روز چهارشنبه مورخ 1400/9/17 در 
س��اعات اداری به دفتر ش��رکت نخریسی و نس��اجی خسروی خراسان واقع در مش��هد خیابان فدائیان اسالم مقابل متن 

فدائیان اسالم 15 جنب حسینیه امام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان مراجعه فرمایند.
 دستور جلسه:

- ارائه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ 200.000 میلیون ریال به مبلغ 500.000 میلیون ریال
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

- اس��تماع گزارش هیات مدیره ، حس��ابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 200.000میلیون ریال 
به500.000 میلیون

 - اصالح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه شرکت 
- سایر موارد که اتخاذ تصمیمات در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان
 سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان )سهامی عام( 

به شماره ثبت 206 و شناسه ملی 10860062290

ک
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 شهید 
فخری زاده، 

طراح نقشه راه 
توسعه صنعت 
هسته ای ایران

فریدون عباسی 
در گفت وگو با 

روزنامه ایران گفت: 
از حدود سال ۷۴ 
بود که برگزاری 

جلساتی با حضور 
اساتید دانشگاه های 

مختلف از جمله 
شهید شهریاری و 

شهید علی محمدی 
و با مدیریت شهید 

فخری زاده آغاز شد. 
پروژه تقریبًا سه 

سال طول کشید و 
خروجی اش تهیه 

یک نقشه راه اولیه 
برای توسعه صنعت 
هسته ای ایران بود.

زومزوم

رژیــــــم صــهــیــونــیــســتــی  ◾
چگونه اطــاعــات دانشمندان 
ایران را بدست آورده و برای ترور 

آن ها برنامه ریزی می کند؟ 
شکی نیست که رقبا و دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران در هر 
لحظه از ســاعــات شبانه روز، بـــرای جاسوسی 
ــران در همه  از برنامه های علمی و توسعه ای ای
زمینه ها اعم از برنامه هسته ای، برنامه موشکی، 
ــوم فــضــایــی، مــراکــز  ــی، عــل ــوی ــان پـــژوهـــش هـــای ن
ــیــوم،  پژوهشی فــیــزیــولــوژیــک، غــنــی ســازی اوران
سانتریفیوژها، تکنیک های خالص سازی، تبدیل 
یا جداسازی ایزوتوپ ها و... که مستلزم احتیاط 
شدید و نــظــارت قــوی برنمایندگان بین المللی 
ــالش می کنند و بیشتر نمایندگان و  اســـت، ت
ناظران بین المللی که از این مراکز و تأسیسات 
ــور پــنــهــانــی بـــه رژیـــم  ــد مــی کــنــنــد، بـــه طــ ــازدیـ بـ
صهیونیستی وفادار هستند. هیچ اعتمادی نه 
به آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، نه به شورای 
امنیت و نــه بــه هیچ طــرفــی کــه بــا آن هـــا مرتبط 
است، وجود نــدارد و باید به شدت هوشیار بود 
و فقط از طریق مکاتبه با آن هــا تعامل داشت؛ 
چراکه هیچ امنیتی از جانب آن هــا وجــود ندارد 
و هــمــواره بــه دنــبــال جــاســوســی، اســتــراق سمع 
و جمع آوری هرچه بیشتر اطــالعــات بــا هدف 
مــانــع تــراشــی، تهمت زدن و ســنــدســازی علیه 
برنامه هسته ای و دیگر برنامه های جمهوری 
اسالمی ایران هستند، به همین خاطر جمهوری 
اسالمی، بسیار کار صحیحی را انجام داد که 
وقتی آمریکا و دونــالــد ترامپ دیــوانــه از توافق 
هسته ای خــارج شــد، همکاری های خــود را با 
ــرژی اتمی کاهش داده و   آژانــس بین المللی ان

محدود کرد.

ــا انــجــام  ◾ ــوانــد ب ــا رژیـــم صهیونیستی مــی ت آیـ
جــنــایــت هــای اینچنینی بــرنــامــه 

هسته ای و دیگر برنامه های 
جمهوری اســامــی ایـــران را 

متوقف کند ؟
 عملیات تــرور یک اقــدام 
بزدالنه و کینه توزانه ای بود 
که مجری آن خیال می کند 

از ایـــن طــریــق مــی تــوانــد 
برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران را متوقف کرده و مانع از پیشرفت 
و توسعه آن شــود؛ در حالی که گرچه شهید 
ــری زاده یــکــی از مهم ترین  ــخـ محسن فـ
دانشمندان و مجریان برنامه هسته ای 
ایران بود و فقدان ایشان خسارت بزرگی 
است، اما بی تردید ایران دانشمندان و 
کارشناسان بسیاری در سطح شهید 
فخری زاده دارد و ممکن است تعداد 
متخصصان، کارشناسان و فعاالن عرصه 
هسته ای ایـــران، ده ها هــزار نفر در سطوح 
مختلف با سنین متفاوت باشند؛ 
بنابراین و به اذن خدای متعال 
هــیــچ گــونــه نــگــرانــی از ایــن 
لحاظ در برنامه هسته ای 
ایران و توسعه علمی آن 
ــدارد. خط  ــ ــود ن وجـ
استفاده  بین 
ــوم  ــیـ از اورانـ
غـــنـــی شـــده 
صــلــح آمــیــز 
ــر صلح  ــی و غ
آمیز بسیار نازک و 
ظریف است؛ به گونه ای 
که به مجرد دستیابی 
ــه تــکــنــیــک هــای  ــ بـ
ــی ســـــــازی بــا  ــنـ غـ

درصد باال و نوترون های اورانیوم، می توان از آن ها 
به جــای استفاده صلح آمیز بــرای تولید انــرژی، 
رادیوتراپی و یا درمان بیماری های سخت درمان 
مانند سرطان، در ساخت سالح هسته ای و اتمی 
استفاده کــرد. ایـــران کــه دارای تمدن ریــشــه دار 
است و صادقانه و جدی مسائل امت اسالمی، 
اعتال و پیشرفت جهان اسالم را دنبال می کند، 
با اقــدامــات بــزدالنــه ای مانند تــرور و تحریم های 
ظالمانه از توسعه پروژه های علمی خود دست 
نخواهد کشید و برعکس آن، این گونه اقدامات 
 بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران برای پیگیری 
بــرنــامــه هــا، پــژوهــش هــای علمی در زمینه های 
مختلف، تولید انرژی و برق، درمان های رادیواکتیو 
و سایر حــوزه هــای موشکی، فضایی، پزشکی، 
نانویی و... می افزاید و از ایــن رو، نه تحریم، نه 
محاصره و نه تهدید و تــرور بــرای سست کردن 
اراده ایران تأثیرگذار نخواهد بود، کما اینکه تاکنون 
ــوده ایــم و یــادمــان نرفته اســت »دونالد  شاهد ب
ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا قصد داشت 
با اعمال فشار حداکثری جمهوری اسالمی را 
بــرانــدازی کند، امــا امـــروز تــرامــپ خــود بــرانــداز و 
سرنگون شده، اما جمهوری اسالمی قدرتمندتر 
از گذشته به پیگیری اهداف خود ادامه می دهد. 

آیــنــده مــذاکــرات هسته ای ایـــران و کشورهای  ◾
غربی در وین را چگونه می بینید؟

دشمنان هــمــواره در حــال توطئه و 
ــران و تالش  دسیسه چینی علیه ای
برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
و محور مقاومت هستند؛ بــه گــونــه ای کــه هیچ 
اعــتــمــادی بــه نــهــادهــای بین المللی و شــوراهــای 
وابسته بــه ســازمــان ملل متحد وجـــود نـــدارد و 
همه آن ها علیه تمام پروژه های علمی و سیاسی 

ایـــران نقشه شیطانی می کشند. تولید بــرق و 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در عرصه 
سالمت و سایر حــوزه هــای علمی و فــنــاوری در 
آینده، ترس دشمنان غربی را از افزایش سطح 
غنی سازی اورانیوم در تأسیسات هسته ای ایران 
از 5.5 درصد به 60 درصد و در آینده  98 درصد 
افزایش داده است.  جمهوری اسالمی ایران یک 
قــدرت هسته ای صلح آمیز اســت کــه توانسته 
باوجود محاصره و تحریم در 40 سال گذشته، این 
محاصره را بشکند و در همه زمینه های علمی به 
ویژه برنامه هسته ای خود برای تولید برق، توسعه 
علوم پزشکی و درمان برخی بیماری های سخت 
درمــان مانند سرطان پیشرفت کند و همچنین 
باوجود تحریم ها توانسته توانمندی های خود 
در حوزه نانو، فضا، موشکی و... را توسعه دهد. 
بنابراین ایــن تحریم هــا در دهــه هــای گذشته، 
ــو درآورد و برنامه های  نتوانسته ایـــران را بــه زان
علمی ایــران را متوقف کند که طبیعتاً علت آن 
ــوی و مصمم رهــبــران و دانشمندان  بــه اراده ق
ایـــران بــر مــی گــردد. مــن معتقد هستم غــرب در 
نهایت تسلیم اراده ایـــران خــواهــد شــد؛ چراکه 
برنامه های آن صلح  آمیز محض است و به هیچ 
وجه اهــداف جنگی یا سالح هسته ای را در نظر 
ندارد. اما اینکه غرب از ایران چه می خواهد، این 
است که ایران را مهار کرده و مانع از پیشرفت آن 
شــود؛ آن هــا با محاصره و تحریم نتوانستند به 
این هدف خود برسند، آیا با مذاکره به حصول 
آن موفق خواهند شــد؟! هــرگــز. امــا آنچه ایــران 
می خواهد، اینکه پیشرفت کرده و خود را در همه 
زمینه های صلح آمیز علمی بدون مانع رشد دهد 
و همچنین می خواهد تحریم های ظالمانه علیه 
 خود را بــدون وضع محدودیت یا شــروط جدید

 رفع کند.

 بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور شهید محسن  فخری زاده 
در گفت وگو با عضو شورای ملی پژوهش های هسته ای لبنان

فخر برنامه هسته ای ایران
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گفت و گوی 5
ویژه

پاسخ قاطع ایران به این ترور ، به چالش کشیدن جامعه بین المللی بود
دکتر خالد حسین، استاد دانشگاه لیون فرانسه در پاسخ به 
این سؤال که جمهوری اسالمی چگونه می تواند جنایت های 
تروریستی رژیــم صهیونیستی را در مجامع بین المللی 
پیگیری و مانع از تکرار آن شود؟ گفت: اسرائیل یک رژیم 
جعلی و یکی از ایالت های آمریکایی اســت، نه بیشتر؛ 
بنابراین نمی تواند به تنهایی اقدام نسنجیده ای را علیه 

ایران انجام دهد و درواقع شجاعت آن را ندارد. تا زمانی که 
ایران دارای توانمندی های علمی، فنی و تحقیقاتی و نیز 
توسعه آن ها باشد، هیچ گونه نگرانی و ترسی برای آن، از 
سوی رژیم صهیونیستی و نه از سوی دیگران وجود ندارد. 
پاسخ قاطع ایران به این ترور بزدالنه، افزایش سطح غنی 
سازی و به چالش کشیدن نه فقط اسرائیل، بلکه  کسانی 

بود که به تعهدات خود عمل نکردند و توافق هسته ای 
را زیر پا گذاشتند. در مذاکرات پیش رو نیز به هیچ وجه 
 جمهوری اسالمی از موضع ضعف وارد  نخواهد شد و اجازه 
 نمی دهد آن هایی که خود شرایط را به اینجا کشانده اند، 
باج خواهی کــرده یا رونــد مذاکرات را تعیین کنند؛ هیچ 
مذاکره ای از نقطه صفر وجود نخواهد داشت و طرف های 

غربی اجــازه نخواهند یافت تا شروط خود را تحمیل و یا 
محدودیت های جدیدی را وضع کنند؛ آن ها حق ندارند 
دامنه مذاکرات را به موضوعات دیگری مانند موشک های 
ــران یا مشارکت طرف های  نقطه زن، نقش منطقه ای ای
جدید در مذاکرات، مانند عربستان سعودی یا دیگران 

گسترش دهند.

دکتر خالد حسین
عضو شورای ملی پژوهش های 

هسته ای لبنان

   جواد فراهانی      روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی اختصاصی به نقل از مقام های آمریکایی 

و صهیونیستی از جزئیات جدیدی در ارتباط با 
عملیات ترور شهید فخری زاده پرده برداشته 
و نوشته است: آماده سازی برای ترور پس از 

مجموعه ای از مالقات ها در پایان سال ۲۰۱۹ و در 
اوایل سال ۲۰۲۰ بین مقامات اسرائیلی، به رهبری 

مدیر موساد، یوسی کوهن و مقامات عالی رتبه 
آمریکایی، از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ، 

وزیر امور خارجه مایک پمپئو و رئیس سازمان سیا 

آغاز شد. در این راستا و همزمان با نخستین سالروز 
شهادت و عملیات بزدالنه ترور شهید »فخری زاده« 

به دست دشمنان ملت بزرگ ایران، در گفت وگویی 
تفصیلی با دکتر »خالد حسین« دانشمند، استاد 

دانشگاه و دانش آموخته رشته »فیزیک هسته ای« از 

دانشگاه »کلود برنارد لیون فرانسه« و عضو شورای 
ملی پژوهش های هسته ای لبنان، علل توسل 

دشمن به ترورشهید فخری زاده و پرونده مذاکرات 
هسته ای ایران با کشورهای غربی در سایه این 

تحوالت را بررسی کرده ایم.

ک
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت  های داخلی تولیدکننده مانیتورهای صنعتی
آستان قدس رضوی در نظر دارد به منظور حمایت از تولید داخل و ایجاد فرصت برابر برای شرکت های تولید کننده مانیتور صنعتی 

نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت شناسایی » شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی « اقدام نماید، لذا واجدین شرایط جهت 
مشاهده کامل متن آگهی و شرایط به آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 14:00روز شنبه مورخ 1400/09/20 
اس�ناد مربوطه را به آدرس: مش�هد، چهارراه ش�هدا، سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی 
ک�د پس�تی 9133743588 تحوی�ل نماین�د. در صورت هرگونه س�وال با تلفن ه�ای 38795555-051 ی�ا 32001420-051 تماس حاص�ل نمایید.

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

برگ سبز، سند کمپانی، کارت سوخت و کارت خودروی  
س���ایپا 131 مدل 1399 رنگ سفید به شماره انتظامی 
241ه89 ایران 74  ش���ماره موت���ور M136460966 و 
ش���ماره شاس���ی NAS411100L1188276 ب���ه مالکیت 
رض���ا خوش گفتار مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
81
79
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مف
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مدرک فارق التحصیلی اینجانب شهرزاد محمودی 
فرزن���د فریدون به ش���ماره شناس���نامه 14694 در 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق الکترونیک 
ص���ادره ازدانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قزوین با 
شماره600690/34 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س���بز و کارت شناس���ایی و کارت سوخت خودرو 
سواری سایپا   تیپ تیبا  رنگ سفید   سال 1395  به 
ش���ماره شهربانی 91س 416  ایران 93 و شماره بدنه  
NAS811100G5889736 وشماره موتور8278611  به 
مالکی���ت  لیا ایازی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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پروانه بهداشتی و بهره برداری اینجانب حمید 
رض���ا محمودی ب���ه ش���ماره 102/12/69772 
مرب���وط به مج���وز پ���رورش ب���ره  پروالبند با 
ظرفی���ت 200راس مفق���ود ش���ده اس���ت واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی  خودرو س���واری پراید 131 
م���دل 1387 رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موتور 
2292386 و ش���ماره شاس���ی S1412287694133 و 
ش���ماره انتظام���ی 427 ی 23 ای���ران 42 به مالکیت 
معصوم���ه رمضان زاده علی اب���ادی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  14
08
25
9

دی
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گه
آ

برگ���ه س���بز و س���ند وکال���ت نام���ه خ���ودرو وانت 
پی���کان بش���ماره انتظامی 78 ای���ران 423 ص71 
ب���ه رن���گ س���فید ش���یری روغن���ی، م���دل1389 و 
ش���ماره موت���ور 11489038795و ش���ماره شاس���ی

NAAA36AA5AG221462متعلق علی مهرآبادی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظر دارد نس��بت به 
فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر 
15 و 17 و خیابان رضا ش��هر- رضا شهر 6/6 از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط 
واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در 
این مزایده دعوت بعمل می اید جهت کسب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد به اداره امالک شهرداری   
واح��د مس��تغالت مراجع��ه فرماین��د .ی��ا با ش��ماره 
52222082  تماس حاصل فرمایید .                                                                           
لغای��ت   1400/09/10 تاری��خ  از  اس��ناد:  خری��د 

 1400/09/22
تس��لیم پیش��نهادات: تا مورخ 1400/09/25 ساعت 

13:15 به دبیر خانه حراست شهرداری می باشد . 
بازگش��ائی پاک��ت ه��ا : 1400/09/27 در کمیس��یون 

معامالت شهرداری تربت حیدریه. 
•*هزینه دونوبت  نش��ر اگه��ی روزنامه بعهده برنده 

مزایده می باشد .
•*اطالعات بیش��تر و ش��رایط مزایده در اس��ناد قید 

گردیده است . 
ابوالقاسم عظیمی      

سرپرست شهرداری تربت حیدریه 

آگهی مزایده)نوبت اول(

ف
/1
40
82
49

آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی عملیات احداث
 ساختمان کتابخانه امام رضا )ع( 

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد از طری�ق مناقص�ه عمومی نس�بت 
ب�ه انتخ�اب پیمان�کاران دارای حداق�ل رتب�ه 4 در رش�ته  های س�اختمان و 
ابنی�ه و رتبه 5 تاسیس�ات و تجهیزات جه�ت احداث س�اختمان کتابخانه امام 
رض�ا )ع( شهرس�تان چالوس به متراژ ح�دودی 1500 مترمرب�ع اقدام نماید.

 ل�ذا از کلی�ه ش�رکت های واج�د ش�رایط ک�ه دارای رزوم�ه مناس�ب در 
زمین�ه س�اخت اینگون�ه مجموعه ه�ا می باش�ند، دع�وت می نماید جهت 
دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکث�ر ت�ا تاری�خ 1400/09/14 ب�ه دبیرخانه 
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
به نش�انی مش�هد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی 
مراجع�ه ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن  051-32001126 تم�اس حاص�ل نماین�د.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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برگ س���بز خودروی سواری پراید مدل 1387 رنگ 
زرش���کی متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 2386083 
و ش���ماره شاس���ی S1412287752319 و ش���ماره 
پ���اک 116 ن 78 ای���ران 55 بن���ام خانم معصومه 
خوش���بین منفرد فرزند سعید مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو پ���ژو آردی م���دل 1384 
و  373ج62   -12 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره  و  موت���ور11784026904  ش���ماره 
شاسی13409623 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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14
08
26
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مدرک فارغ التحصیلی شادی خاوری فرزند قاسم  
صادره از بجنورد  به شماره شناسنامه 7479  در 
مقطع کارشناس���ی  ناپیوس���ته رش���ته  مهندس���ی 
تکنول���وژی ن���رم اف���زار کامپیوتر  با ش���ماره مدرک 
16516 صادره از واحد دانش���گاهی  قوچان مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی قوچان  به نشانی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرستان قوچان ، 4 کیلومتری قوچان 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی قوچان اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب����رگ س����بز خ����ودرو س����واری س����ایپا 131SE م����دل 1397 
رنگ س����فید به ش����ماره موتور M13/6083792 و شماره 
شناسایی NAS411100J3431838 و شماره انتظامی 49 
د 252 ایران 42 به مالکیت عیس����ی غامیان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی سواری پژو  GLX-XU7 405 مدل 91 رنگ 
 124K0034395 : خاکس���تری  متالیک شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی : NAAM01CA0CR576942 ب���ه 
ش���ماره پ���اک انتظام���ی 87 ای���ران 337  س 81 به 
مالکیت ولی ترخوانه کد ملی 4284408232 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند و فاکتور فروش و شناس���نامه )برگ س���بز( 
خودرو س���واری پراید تیپ 111 به رنگ سفید مدل 
1390 ب���ه ش���ماره موت���ور 4265945 ب���ه ش���ماره 
شاسی S 5430090066801  به شماره پاک 923 
م 49 ایران 95 بنام محس���ن روان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شناسنامه)برگ سبز( نوع وانت دوکابین سیستم 
تویوتا تی���پ هایلوک���س 2700CCمدل2013رنگ 
سفید روغنی شماره موتور2TR7415833 شماره 
شاس���یMROFX22G2D1363705 شماره پاک 
112د47 ای���ران 95 بنام مس���عود ش���هنواز مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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م���درک  موق���ت  فارغ التحصیلی حمید ش���یرازی 
فرزن���د غ���ام محم���د ص���ادره از مش���هد ش���ماره 
ارش���د  شناس���نامه 37 در مقط���ع کارشناس���ی  
ناپیوس���ته  رش���ته روانشناس���ی بالینی   صادره از 
تربت جام  با ش���ماره م���درک 0958434   مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانشگاه آزاد اسامی تربت جام به نشانی: تربت 
ج���ام کیلومتر 5 جاده فریمان ، س���ازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام اداره ام���ور                 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
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هی 

آگ

ب���رگ س���بز  س���واری هاچ ب���ک س���ایپا  تی���پ تیبا 2 
رن���گ مش���کی متالی���ک   س���ال 1394  ب���ه ش���ماره 
ش���هربانی 62 ص 843  ای���ران 36 و ش���ماره بدن���ه  
NAS821100F1038580 وش���ماره موتور8263183به 
مالکیت  حمزه موحدی���ان  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
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شناس���نامه )برگ سبز( خودرو سواری پراید 
131SE به رنگ س���فید مدل 1399 به شماره 
M 13 به ش���ماره  شاس���ی موتور 6490526/

 VIN- NAS411100L1201234 ب���ه ش���ماره پ���اک 
447م47 – ایران 95 بنام محس���ن روان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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موضوع مناقصات :   
1-تامی���ن خدم���ات تخصص���ی دس���تگاه حف���اری جه���ت راهبری 6 دس���تگاه حف���اری )41 فت���ح ، 55 فت���ح ، 62 فتح ، 63 فت���ح ، 64 فت���ح ،68 فتح( 
مدیری���ت عملی���ات حف���اری درخش���كی -2   )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷58( 2 - تامین خدمات تخصصی دس���تگاه حفاری جهت راهبری 6 دس���تگاه حفاری 
)45 فت���ح ، 4۹ فت���ح ، 5۹ فت���ح ، 66 فت���ح ، 8۰ فت���ح ، 82 فت���ح( و همچنی���ن تامی���ن خدمات جوش���کاری مدیریت عملیات حفاری در خش���كی - 2   
)2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷5۹( 3- تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری 6 دستگاه حفاری  )2۹ فتح ، 31 فتح ، 36 فتح ، 38 فتح ، 3۹ 
فتح ، ۹4 فتح( دیریت عملیات حفاری در خشكی -2   )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷6۰( 4- تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری 6 دستگاه  

حفاری  )48 فتح ، 54 فتح ، 61 فتح ، 65 فتح ، 6۹ فتح ، ۹2 فتح( مدیریت عملیات حفاری درخشكی -2 )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷61(
مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار
-------------------

شرکت ملی حفاری ایران
شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ برآورد یکساله هر مناقصه  )ریال()شماره مناقصات( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

شرکت ملی حفاری ایران

000ر000ر۷6۸ر10 ریال000ر000ر400ر343   ریال۲0000۹3۹۸۵000۷۵۸ /1400/33/06
000ر000ر66۵ر11 ریال000ر000ر۲۲۸ر3۸۸  ریال۲0000۹3۹۸۵000۷۵۹ /1400/33/06
000ر000ر۷۸۹ر10 ریال000ر000ر416ر344   ریال33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷60/ 1400
000ر000ر۲0۸ر10  ریال000ر000ر3۷3ر31۵   ریال33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷61/ 1400

روش ارزیابی: 1-براساس حداقل امتیاز )5۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل 
می شود ، انجام می گردد. 

2- هر مناقصه گر صرفا" می تواند حداکثر برنده یک مناقصه مشابه در مدیرت عملیات حفاری خشکی -2 باشد . 
• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : دریافت و تحویل  اسناد: تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد از  14۰۰/۰۹/۰8  لغایت  14۰۰/۰۹/1۷
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 هشدار به وزیر 
 بهداشت درباره 
اجرا نکردن قانون 
نسخه نویسی 
الکترونیکی  
محمدعلی محسنی 
بندپی، عضو 
کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه 
اگر نسخه نویسی 
الکترونیکی اجرا 
نشود تفاوتی بین 
وزارت بهداشت فعلی 
با دولت گذشته وجود 
ندارد به ایسنا گفت: 
اگر وزارت بهداشت 
نسخه نویسی 
الکترونیکی را اجرا 
نکند تقاضای اعمال 
ماده ۲۳۴ درباره 
رسیدگی به این تخلف 
برای وزیر بهداشت 
و مدیران عامل 
سازمان های بیمه گر 
داده خواهد شد.

نــزدیــک  مصدق  محمود 
ــش بــــــود کــه  ــیـ بــــــــه20 ســــــال پـ
نخستین زمزمه ها برای تشکیل 
ــانـــواده  ــرای خـ ــ ــه ای بـ ــ ــان ــخــ ــ وزارت
از ســـوی نــمــایــنــدگــان مجلس 
شــورای اسالمی به گوش رسید. 
پیشنهادی که البته پس از یک دهه به عنوان طرح 
تشکیل وزارتخانه ازدواج و خــانــواده مطرح شد و 
حتی ابراهیم نیکو، نماینده مردم رباط کریم در دوره 
نهم مجلس شورای اسالمی در نهم تیرماه 93 خبر 
از نهایی شدن تدوین و تحویل آن به هیئت رئیسه 
مجلس در هفته پس از آن داده بــود. در این طرح 
ارائه راهکارهای الزم برای تشویق جوانان به ازدواج 
و پرداخت وام هــای قرض الحسنه به آن ها، بررسی 
دالیل افزایش طالق و راهکارهای پیشگیری از آن از 
جمله وظایف وزارت ازدواج و خانواده عنوان شده بود.

با این حال طرح یاد شده هرگز به صحن علنی مجلس 
نرسید تا اینکه نمایندگان کمیسیون اجتماعی دست 
به کار شدند و طرح تشکیل وزارت »امور اجتماعی، 
خانواده و جوانان« را تدوین کردند که دوازدهم مهرماه 
امــســال از ســوی هیئت رئیسه مجلس بــه شکل 

فوریت دار اعالم وصول شد. 
از نبود متولی مشخص برای حوزه های اجتماعی و 
خانواده باوجود اهمیت نقش محوری و تعیین کننده 
خــانــواده و جوانان و همچنین اشتباه بــودن ادغــام 
سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش و تربیت بدنی 
و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دلیل قرار گرفتن 
حوزه جوانان زیر سایه حوزه ورزش به عنوان مهم ترین 
دالیل توجیهی طرح تشکیل »وزارت امور اجتماعی، 

خانواده و جوانان« یاد شده است. 
بر اساس طرح یاد شده، سازمان بهزیستی، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی 
وزارت کشور با یکدیگر ادغــام شده و بدون توسعه 
تشکیالت و افزایش نیروی انسانی به »وزارت امور 
اجتماعی، خــانــواده و جــوانــان« تبدیل می شود. 
همچنین تمامی امکانات، امــوال و نیروی انسانی 
در اختیار سازمان ها و نهادهای مزبور در اختیار 
وزارتخانه جدید قرار می گیرد و دولت موظف است 
شرح وظایف این وزارتخانه را حداکثر ظرف یک سال 

به مجلس ارائه دهد. 
با این همه اما و اگرها در خصوص طرح کم نیست. 
بــه بـــاور بسیاری از کارشناسان هرچند تشکیل 
وزارتــخــانــه ای مجزا بــرای خــانــواده و امــور اجتماعی 
ضرورت دارد اما اگر این وزارتخانه با ساختارهای فعلی 
تشکیل شود و یا همه سازمان ها و نهادهای موازی را 
شامل نشود چندان نمی تواند در حل و فصل مسائل 

این حوزه مفید فایده واقع شود. 

اقدام مبارکی است ◾
محمد زاهـــدی اصـــل، رئــیــس انجمن علمی رفــاه 
اجتماعی از طرح تشکیل وزارت خانواده دفاع می کند 
و به قدس می گوید: اگر پایبند منافع ملی هستیم 

باید موافق این حرکت مبارک از سوی مجلس باشیم؛ 
چون واقعاً ایجاد یک وزارتخانه در حــوزه خانواده 
ضرورت دارد البته به این شرط که همه دستگاه ها و 
سازمان های موازی تجمیع شوند و ذیل این وزارتخانه 
در بیایند یعنی همه سازمان های حمایتی حتی 
کمیته امداد و بنیاد علوی هم ذیل وزارتخانه بیایند. 
اگر این اتفاق نیفتد حتی اگر چنین وزارتخانه ای 
تشکیل شود کارایی الزم را نخواهد داشت و می شود 
شیر بی یال و دم، به طوری که نه تنها نمی تواند هدف 
موردنظر را که ساماندهی و حل و فصل مسائل 
خانواده را بــرآورده کند بلکه بودجه کشور هم هدر 
می رود. وی در همین زمینه می افزاید: وقتی صحبت 
از خانواده می کنیم، نمی توانیم کودک خانواده را به 
یک جایی بسپاریم و مسائل زنان و سالمندانش را به 
جاهای دیگر، چون این کار به خانواده آسیب می زند. 
باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با خانواده 
مشخص کنیم و هر آنچه مربوط به خانواده می شود 
اعم از مسائل کودکان و سالمندان تا جوانان و زنان 
را ذیل یک وزارتخانه جمع کنیم و به حل و فصل 
مسائلش بپردازیم.  تنها استادتمام رشته مددکاری 
اجتماعی ایران ادامه می دهد: بند دهم اصل سوم 
قانون اساسی به اصالح ساختار نظام اشاره می کند 
و اگر این ماده قانونی به عنوان یک راهبرد اجرایی 

می شد و ساختار اداری کشور را درست می کردیم 
االن و در شرایط تحریمی این همه مشکل نداشتیم. 
وی با اشــاره به اینکه محوریت وزارتخانه احتمالی 
باید بهزیستی باشد، می گوید: عنوان این وزارتخانه 
هم می تواند وزارت »خانواده« باشد چون همه امور 
این حوزه را دربرمی گیرد. ضمن اینکه همانند آن را در 
برخی از کشورهای دیگر دنیا سراغ داریم. با وجود این 
اگر قرار است وزارت خانواده پسوندی داشته باشد 

باید امور اجتماعی باشد. 
وی در پاسخ به اینکه ظــاهــراً در طــرح یــاد شــده به 
وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها توجه نشده، 
در این صورت آیا تشکیل وزارت خانواده می تواند در 
دستیابی به اهدافش اعم از ازدواج جوانان، افزایش 
ــاروری، کاهش طــالق، اشتغال جوانان  نــرخ رشــد بـ
و... موفق شود، می گوید: این برداشتی نادرست از 
موضوع است که تصور کنیم وزارت خانواده متولی 
فرهنگ، اقتصاد و معیشت خانواده و همه مسائل 
مربوط به خــانــواده اســت. نباید وزارت خــانــواده را 
جزیره ای تلقی کنیم که با هیچ وزارتخانه و سازمانی 
ارتباط نــدارد. وزارتخانه ها مکمل هم هستند و به 
طــور طبیعی وزارت خــانــواده می تواند از ظرفیت 
وزارتخانه های مختلف مثل اقتصاد و دارایی و مسکن 
و شهرسازی برای دستیابی به اهدافش استفاده کند. 

با ساختارهای فعلی، مسئله ای حل نمی شود  ◾
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران هم نگاهی مشابه به طرح تشکیل 
وزارت »امور اجتماعی، خانواده و جوانان« دارد و به 
قدس می گوید: نمی توان ضرورت وجود وزارت امور 
اجتماعی را نفی کرد چون واقعاً ضرورت آن احساس 
می شود اما اگر این وزارتخانه با ساختارهای فعلی 
تشکیل شود، مسئله ای را در حوزه اجتماعی حل 
نخواهد کرد. وی با اشــاره به اینکه حوزه اجتماعی 
در ساختار مدیریتی کشور باید دارای قدرت باشد، 
می افزاید: چون االن فعالیت هسته های موازی در 
این حوزه خیلی زیاد است و سیاست های مشخصی 
ــدارد؛ برنامه ها هم دقیق، فراگیر و پایدار  وجــود نـ
و اثربخش نیستند و بــه همین دلیل شاهد این 
همه مشکل در حوزه اجتماعی هستیم. بنابراین 
پس از چهار دهه از انقالب اسالمی باید ساختار 
دستگاه های اجرایی در حوزه اجتماعی بازنگری شود 
تا با افزایش هماهنگی ها بهتر از منابع انسانی و 
مادی برای بهبود وضعیت اجتماعی کشور استفاده 
شود. وی طرح مجلس در خصوص تشکیل وزارت 
امور اجتماعی، خانواده و جوانان را چندان کارشناسی 
شده ارزیابی نمی کند و می گوید: در این طرح اهمیت 
و کارکردهای مثبت این وزارتخانه جدید مطرح نشده 

است. ضمن آنکه در حوزه اجتماعی23 دستگاه، 
نهاد و سازمان ورود کرده اند؛ بنابراین اگر قرار است 
وزارتخانه اجتماعی داشته باشیم، در ابتدا باید 
بپذیریم مسئول تمام سیاست گذاری ها همین 
وزارتخانه است و تا زمانی که روی این موضوع اجماع 
نشود تشکیل وزارت امور اجتماعی با ادغامی که در 
طرح پیش بینی شده است مسئله  ای را حل نمی کند.

خأل وجود وزارت خانواده کامًل احساس می شود ◾
شهال کاظمی پــور، جامعه شناس، مــعــاون سابق 
پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و 
تخصصی جمعیت کشور هم نگاه مثبتی به طرح 
تشکیل وزارت امــور اجتماعی، خانواده و جوانان 
دارد و به قدس می گوید: همه ما سنگ خانواده را 
به سینه می زنیم البته بیشتر در بحث فرزندآوری 
و ازدواج، اما در بحث آسیب ها و همچنین طالق 
متولی مشخصی برای نهاد خانواده نداریم و خأل 
وجــود وزارت خــانــواده کامالً احساس می شود. از 
ایــن رو تشکیل وزارت امــور اجتماعی ایــده خوبی 
است و هدف مناسبی را هم دنبال می کند فقط باید 
در تنظیم ساختار و چارچوب های آن و همچنین 
واگذاری پُست های مدیریتی آن خیلی دقت شود. 
اگر این اتفاق بیفتد و وزیر با کفایتی برای آن انتخاب 
شود و تشکیالت و امکانات و بودجه خوبی برایش 
تعریف کنند قطعاً ایــن وزارتــخــانــه نتیجه بخش 

خواهد بود.

این طرح نیاز به چکش کاری دارد  ◾
کیومرث ســرمــدی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص ضرورت 
تجمیع همه سازمان ها و نهادهای مــوازی که در 
حــوزه آسیب های اجتماعی و خــانــواده فعالیت 
می کنند، می گوید: آسیبی کــه در کشور وجــود 
ــاری اســت. مثالً در زمینه  ــوازی ک دارد مــوضــوع م
آسیب های اجتماعی حــدود 23 دستگاه متولی 
پیگیری و درمــان آسیب های اجتماعی در کشور 
هستند. البته اعتبارات مخصوص آن را هم جذب 
می کنند اما وقتی نتیجه و برون رفت کارشان را در 
کف جامعه می بینیم، درمی یابیم نه تنها آسیب ها 
کاهش نمی یابد بلکه با افزایش آسیب ها و تنوع 
آن هــا مواجه می شویم. ضمن اینکه عمالً در این 
میدان کسی پاسخگو نیست و هر نهادی مشکالت 
را به گردن دیگری می اندازد.  وی با تأکید بر اینکه 
طرح تشکیل وزارت خانواده و جوانان قطعاً ایراد 
دارد، تصریح می کند: این مشکالت وقتی در صحن 
علنی مجلس بررسی شود بهتر شناسایی و اصالح 
می شوند. به هرحال این طرح نیاز به چکش کاری 
بیشتری دارد امــا اصــل و فلسفه تشکیل وزارت 
خانواده و جوانان درست است؛ چون وقتی مرکز 
تصمیم گیری امور مربوط به حوزه خانواده و امور 
اجتماعی واحد شود و این کار از سوی وزارت خانواده 
ــازده کــاری بهتری  انجام گیرد قطعاً بــرون رفــت و ب

خواهد داشت. 

 ناکارآمدی و موازی کاری در حوزه خانواده و جوانان 
نمایندگان مجلس را به ارائه طرح تشکیل وزارتی جدید واداشته است

 احتمال تشکیل یک وزارتخانه اجتماعی

ددستچينستچين

واکنش

»قصورپزشکی« 
جرم است

هوشنگ پوربابایی، 
حقوقدان و وکیل 
دادگستری ضمن رد 
اظهارات اخیر رئیس 
سازمان نظام پزشکی 
مبنی بر اینکه قصور 
پزشکی به نظر ما جرم 
نیست و باید با قاعده 
احسان با آن برخورد 
شود، گفت: قاعده 
احسان یکی از قواعد 
مهم فقهی و مبتنی بر 
نیکوکاری و فداکاری 
است و غیر از آن نیز 
معنی ندارد. کاری که 
پزشک انجام می دهد با 
قاعده احسان هماهنگ 
نیست و منافات دارد، 
زیرا پزشک دربرابر 
کاری که انجام می دهد 
دستمزد می گیرد و 
کسب منفعت می کند؛ 
پس نمی توانیم بگوییم 
چون نیکوکاری انجام 
می دهد پس مسئولیتی 
ندارد.

 کیومرث سرمدی
عضو کمیسیون اجتماعی 
 

مجلس شورای اسالمی

ناکارآمدی وزارت ورزش و جوانان در بهبود 
وضعیت حوزه امور اجتماعی به ویژه جوانان 

عمده ترین دلیل ارائه طرح تشکیل وزارت امور 
اجتماعی، خانواده و جوانان است. وزارت ورزش 

و جوانان نه تنها در امور جوانان غفلت کرده، بلکه 

ترک فعل هم داشته است بنابراین دیگر چندان 
امیدی به آن نیست. اگر معاونت امور جوانان 
وزارت ورزش، معاونت امور زنان نهاد ریاست 

جمهوری، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 
و سازمان بهزیستی در هم ادغام شوند و یک 

وزارتخانه از آن ها شکل بگیرد آن وقت مسائل و 
امور جوانان و خانواده بهتر حل و فصل می شود 

و نهاد خانواده که نقش زیربنایی در توسعه و 
پیشرفت کشور دارد بهتر می تواند به وظایف 

خود عمل کند.
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 تعطیلی برخی پایگاه های اورژانس تهران ◾
یحیی صالح طبری، سرپرست اورژانــس 
تــهــران بــه ایسنا می گوید: کمبود نیروی 
انسانی در پایتخت کامالً احساس می شود 
و به همین دلیل برخی پایگاه ها تعطیل شده است. اگر 
هر سال کمتر از ۵00 نیروی بومی برای تهران تربیت 
کنیم مطمئناً دو یا سه سال بعد به بن بست بسیار 

جدی می رسیم.

از تعرفه گذاری خدمات پرستاری چه خبر؟ ◾
محمد شــریــفــی مــقــدم، دبــیــر کــل خانه 
پرستار به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
ــرای اجـــرای طــرح تعرفه گذاری خدمات  ب
پرستاری حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار الزم بوده 
و ردیف اعتبار برای انجام آن به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال نشده است؛ در نتیجه این طرح سال آینده هم 

اجرا نمی شود.

تعداد دانشجویان مهارتی، کمتر از ۱۰ درصد ◾
سیدحیدر میرفخرالدینی، معاون آموزشی 
دانشگاه فنی وحرفه ای کشور در گفت وگو با 
آنا بیان کرد: هنوز برای بیشتر خانواده های 
ایرانی مدرک گرایی و القاب دانشگاهی مهم است و 
این موضوع لطمه زیادی به جامعه علمی زده است، به 
همین دلیل آمار دانشجویان مهارتی کمتر از 10 درصد 

کل دانشجویان دانشگاه های کشور است.

واکسن در تضاد با طب ایرانی نیست ◾
نفیسه حسینی  یکتا، سرپرست دفتر 
طــب ایــرانــی و مکمل وزارت بهداشت 
در گفت وگو بــا بــرنــا اظــهــار کـــرد: در طب 
ایــرانــی بــارهــا یــک ویـــروس مــرده را وارد بــدن کــرده انــد 
ــر آن زیـــاد شـــود. بنابراین  ــراب ــا مــقــاومــت بـــدن در ب ت
ــا طب   نــمــی تــوان نتیجه گــرفــت واکــســن در تــضــاد ب

ایرانی است.

جامعه

ان
یز

  م

حقوقی و قضاییحقوقی و قضاییآموزش عالیآموزش عالی آسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعیخانه و خانوادهخانه و خانواده

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:

 متقاضیان دوره دکترای ۱۴۰۱ 
به ۳۸ هزار نفر رسیدند

 سخنگوی سازمان سنجش آمــوزش کشور از نام نویسی
 3۸ هزار نفر در آزمون دوره دکترای 1۴01 خبر داد.

فاطمه زرین آمیزی با اشــاره به نام نویسی در آزمــون دوره 
دکترای سال 1۴01 به آنا گفت: نام نویسی در این آزمون از 
اول آذر آغاز شد و تا ۸ آذر ادامه دارد. متقاضیان این آزمون 

باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.
وی افزود: تاکنون 3۸ هزار و ۵۷9 نفر در این آزمون نام نویسی 
کرده اند. هزینه نام نویسی در آزمون دوره دکترا 20۸ هزار 
تومان است که داوطلبان می توانند با داشتن کارت های 

بانکی عضو شبکه شتاب و رمز دوم پرداخت کنند.
زریـــن آمــیــزی ادامـــه داد: آزمـــون ورودی مقطع دکــتــرای 
نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1۴01 جمعه ۶ اسفندماه 1۴00 

برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه:

بانک اطالعاتی مجرمان متواری 
راه اندازی می شود

رئیس مرکز آمــار و فــنــاوری اطــالعــات قــوه قضائیه گفت: 
ــــدازی بانک اطالعاتی مجرمان مــتــواری هیچ گونه  با راه ان

خدماتی به مجرمان متواری ارائه نخواهد شد.
به گزارش مهر، محمد کاظمی فرد با اشاره به سند تحول 
قضایی در موضوع مجرمان متواری گفت: با همکاری ناجا 
تا پایان ســال سرویس بانک اطــالعــات مجرمان متواری 
راه انــدازی خواهد شد تا از ارائه خدمات به آنان جلوگیری 

شود.
کاظمی فرد همچنین با توجه به تأکید رئیس محترم قوه 
قضائیه در مورد اطالع رسانی به افرادی که ممنوع الخروج 
می شوند خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز سامانه ای ایجاد 
خواهد شد که به محض ممنوع الخروج شدن فرد با ارسال 

پیامک، این مهم به وی اطالع داده شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بیان کرد

 یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
در آستانه تجرد قطعی در سالمندی

حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان 
کشور به فارس گفت: در آخرین سرشماری جمعیت در 
سال 139۵، حدود ۸0 هزار نفر از سالمندان مجرد قطعی 
هستند. مجرد قطعی کسی است که از ۴0 سال عبور کرده 
و هنوز ازدواج نکرده است. در سنین سالمندی یک درصد 
جمعیت، مجرد قطعی بودند. با نگاهی به دوران میانسالی 
یعنی ۴0 تا ۶0 سالگی می بینیم آمار تجرد قطعی در کشور 
یک میلیون و ۵00 هزار نفر است. این افراد با همان وضعیت؛ 
یعنی تجرد قطعی بــه دوران سالمندی وارد می شوند. 
همچنین افزایش شدید طالق در جوانی و میانسالی سبب 

افزایش سالمندان تنها می شود.
وی گفت: کشور ما به شدت نیازمند بانک اطالعات ویژه 

سالمندان است و جای خالی آن احساس می شود.

یک مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 تمام داروهای الغری 
شیشه دارند!

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: پایه داروهایی که در عطاری ها و بدن سازی ها 

برای الغری تجویز می شود عمدتاً شیشه است.
به گــزارش برنا؛ رضــا تویسرکان منش افــزود: پایه بیشتر 
داروهایی که در عطاری ها، بدن سازی ها و آرایشگاه های 
زنانه بــرای الغــری تجویز می شوند شیشه است و ممکن 
است استفاده کنندگان به عوارض روانی و جسمی مصرف 
شیشه مانند مشکالت عروقی، فشار خون و حتی مرگ 

دچار شوند.
وی افزود: مسئله ای که هنگام مصرف شیشه موجب الغری 
می شود چربی سوزی نیست، شیشه سبب کاهش اشتها 
می شود، سوخت و ساز بدن را باال می برد و موجب از بین 
رفتن عضالت، پروتئین های بدن و پوکی استخوان می شود.



طارمی نامزد 
عنوان بهترین 
گل آکروباتیک 
لیگ قهرمانان 

اروپا
به بهانه گلزنی 

لواندوفسکی مقابل 
دیناموکیف با یک 

ضربه برگردان، 
صفحه رسمی لیگ 

قهرمانان اروپا در 
توییتر از کاربران 

خود پرسید که چه 
کسی زیباترین گل  

آکروباتیک لیگ 
قهرمانان را به ثمر 

رسانده که نام »مهدی 
طارمی« نیز در بین 
این گل ها به چشم 

می خورد. در این 
نظرسنجی، گل های 

رونالدو به یوونتوس، 
بیل به لیورپول و 

مانژوکیچ به رئال نیز 
حضور دارند.

در  حاشيه

حمله  تند  
 کریمی 

به  سازمان لیگ

علی کریمی بازیکن 
پیشین تیم ملی فوتبال 
ایران و یکی از نامزدهای 

حضور در انتخابات 
ریاست فدراسیون در 

واکنش به اظهارات 
صادق درودگر و حواشی 

این روزهای باشگاه ها 
با سازمان لیگ دست 

روی نقطه ضعف آن ها 
گذاشته و تأکید کرده 
که سازمان لیگ هیچ 

حساب و کتابی در 
قبال میزان درآمد و 

تبلیغات محیطی پس 
نداده است. کریمی 

در تازه ترین پیام خود 
عنوان کرد: »مگه توی 
این چند سال که همه 

چیز دستتون بود به 
کسی حساب و کتاب 

پس دادین که االن 
نقش دایه مهربان تر 

از مادر رو برای تیم های 
بیچاره بازی می کنید؟ 
تمام این حرف ها واسه 

نونه، واسه نونه«.

خبرخبر
روزروز

  فرهاد فخیم 
فرهاد فخیم کاپیتان تیم فوتسال 
مس و بازیکن سابق تیم ملی با یک 
کار انسان دوستانه هفت زندانی 

جرائم غیر عمد را آزاد کرد و باعت 
خوشحالی خانواده آن ها شد.

  کریستیانو رونالدو 
»باسکل فری« سردبیر مجله فرانس 

فوتبال گفت: رونالدو به من گفت تنها 
یک آرزو دارد و آن این است که قبل از 
خداحافظی از فوتبالش تعداد توپ 

طالهایش بیشتر از مسی باشد.

  فرانک تورس 
اسپورت و آ.اس اسپانیا گزارش 

دادند تصمیم بارسلونا برای خرید 
در پنجره زمستانی تغییر کرده و 

می خواهد به جای استرلینگ، »فران 
تورس«را خریداری کند. 

حسینی    سینا 
ــا نــزدیــک  هــمــزمــان ب
شدن به زمان برگزاری 
انتخابات کمیته ملی 
الــمــپــیــک، تنش ها 
درباره اتفاقات مرتبط 
با برگزاری انتخابات آتی در حال شدت 
گرفتن اســت، البته ایــن اتفاق موضوع 
جدیدی نیست و همیشه اهالی ورزش 
شاهد یارگیری پیش از انتخابات کمیته 
ملی المپیک بوده اند، اما جنس تنش ها 
امروز با رفتارهای انتخاباتی گذشته کامالً 

تفاوت دارد.
هرچند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 
کمیته ملی المپیک و تعیین اعضای 
هیئت اجرایی این کمیته زمان زیادی مانده 
اســت، اما حواشی به وجــود آمــده دربــاره 
انتخاب کمیسیون ورزشــکــاران کمیته 
ملی المپیک، به نظر می آید آغازی برای 
تنش های انتخاباتی باشد. علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی صبح روز شنبه 
در آســتــانــه تشکیل نخستین جلسه 
این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات، 
صالحی امیری را به واسطه دخالت های 
کامالً محسوس در جریان انتصاب پنج 
عضو انتصابی کمیته ملی المپیک، به 
مهندسی انتخابات متهم کرد و با انتشار 
بیانیه ای از عدم حضور ملی پوشان این 
فدراسیون در جلسه کمیسیون مربوط 

خبر داد.

در بیانیه مــذکــور کــه سایت فدراسیون 
کشتی آن را منتشر کــرده، آمــده است: 
»پــس از بــرگــزاری انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران حسن یزدانی دارنده مدال های 
طال و نقره المپیک و طال، نقره و برنز جهان 
در کشتی آزاد و محمدرضا گرایی دارنده 
مدال های طالی المپیک و جهان در کشتی 
فرنگی با رأی ورزشکاران واجد شرایط به 
عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته 

ملی المپیک انتخاب شدند.
بــر ایـــن اســـاس 15 نماینده کمیسیون 
ورزشکاران با رأی ورزشکاران واجد شرایط 
و از طریق انتخابات به عضویت کمیسیون 
ــا انتصاب  درآمـــدنـــد و پنج نفر دیــگــر ب
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته 

ملی المپیک عضو این کمیسیون شدند.
این در حالی است که جایگاه کشتی ایران 
در میادین المپیک، جهانی و بازی های 
آسیایی کامالً مشخص است و افتخارات 
ایــن رشته ورزشــی در چند مــاه گذشته، 
بارها موجب شادی دل مردم و پیام تبریک 
مسئوالن ارشد نظام به ویژه رهبر معظم 
انقالب گشته است. جامعه کشتی کشور 
نسبت به انتصابات رئیس کمیته ملی 
المپیک اعــتــراض شدید خــود را اعــالم 
مــی دارد و باید با توجه به جایگاه کشتی 
کشور حداقل یک نماینده از قهرمانان 
 کــشــتــی در ایـــن انــتــصــابــات قــــرار داده 

می شد.
بر این اساس حسن یزدانی و محمدرضا 

گرایی نمایندگان منتخب کشتی یکشنبه 
ــن کمیسیون  در نخستین نشست ای
حاضر نخواهند شد و فدراسیون کشتی 
اعتراض خود را به این انتخابات مهندسی 
شده رسماً به کمیته بین المللی المپیک 

)IOC( اعالم خواهد کرد«.
سکوت کمیته ملی المپیک در قبال این 
بیانیه تند و تیز عجیب بود اما برخی منابع 
خبری عنوان کردند صالحی امیری معتقد 
است با تنش های رسانه ای کاری از پیش 
نخواهد رفت و انتخابات صــورت گرفته 
ً قانونی است و رفتار غیر قانونی در این  کامال
خصوص صورت نگرفته است که او نگران 
شکایت فدراسیون کشتی به کمیته بین 

المللی المپیک باشد.
با این حال تصور می شد وزارت ورزش و 
جوانان نیز در این خصوص موضع گیری 
کنند، امــا سکوت آن هــا نیز نشان داد 
حمید سجادی و معاونان وی نیز تمایلی 
ــری نــدارنــد،  ــوای زرگـ بــه ورود بــه ایــن دعـ
اما بــدون شک عدم حضور نمایندگان 
منتخب فدراسیون کشتی در جلسه 
امـــروز کمیسیون ورزشــکــاران می تواند 
حواشی جدیدی را درباره این کمیسیون 
بــه وجـــود آورد تــا تنش ها و اختالفات 
نسبت به گذشته اوج گیرد و فدراسیون 
ــده شکایت  کشتی به واسطه آن در ای
به کمیته بین المللی المپیک ترغیب 
شود، هرچند بعید است این اتفاق رنگ 

واقعیت به خود بگیرد.

علیرضا دبیر، صالحی امیری را تهدید به شکایت کرد

 شاخ به شاخ کشتی گیران 
با کمیته ملی المپیک

یادداشت
نقدی بر آنچه به عنوان مستند 

»ملبورن« ساخته شد

 نمایش »خیابانی« 
بی آسفالت

ــم زاده   مستند  ــت ــواد رس ج
حماسه ملبورن در واقــع حماسه 
ــر و  ــگـ ــزارشـ جـــدیـــدی اســــت از گـ
مــجــری ای کــه در ایــن ســال هــا کوشیده بــه زور 
و به هجو چهره ای محبوب و دانــا از خــود نزد 
مخاطبان ترسیم کند.جواد خیابانی در این 
مستند که قطعاً هزینه سنگینی را هم روی 
دوش تهیه کننده- شما بخوانید شبکه یک 
– گذاشته اســت، بی هــدف و سردرگم آرشیو 
صدا و سیما و حتی آلبوم شخصی اش را به هم 
ریخته تا تصاویری تکراری و کسل کننده را با 
عنوان مستند به خورد مخاطب دهد. خیابانی 
به دلیل نداشتن تخصص در مستندسازی 
بین روایـــت شکل گیری و توسعه فوتبال در 
ایران و بازخوانی معجزه صعود دراماتیک تیم 
ملی به جام جهانی منگ مانده و حتی سناریو 
تمیزی هم از این صعود نتوانسته به نگارش 
درآورد. آنچه در ایــن مستند به خصوص در 
قسمت روایت بازی در استرالیا می بینیم همان 
تصاویری است که از 24 سال قبل مدام در 8 آذر 
در تلویزیون دیده ایم. بدون حتی ذره ای تغییر 
زاویه و راشی ندیده نشده و پالنی تازه. در بخش 
مصاحبه ها و گفت وگوها هم خاطرات شخص 
خیابانی که نمایشی از خودشیفتگی وی است 
را به زور تحمل می کنیم که چیز جدیدی ندارد و 
به نظر می رسد با موبایلش کاشته شده خودش 

ضبط شده اند. 
او حتی سعی نکرده از خداداد و مرحوم میناوند و 
ذوالفقارنسب و شاهرودی چیز تازه ای بگیرد و به 
داستان اضافه کند. حمید استیلی هم گویی انشا 
می خواند و در واقع خبری از پشت پرده روزهای 
قبل مسابقه و کشمکش های درون اردویـــی در 
این مستند نیست.او حتی به سراغ باقری، دایی 
و عابدزاده هم برای جذابیت بیشتر مستندش 
نرفته که جای تأسف و تأثر دارد. خیابانی به هر 
دلیلی به نظر می رسد حــرف هــای خـــداداد را که 
همیشه جنجالی و تازه است، سانسور کرده و اتفاقاً 
از حماسه ساز ملبورن کمترین زمان گفت و گو را 

شاهد هستیم.

 
ــردم پــس از صــعــود کــامــالً  ــادی مـ تــصــاویــر شـ
کلیشه ای است، به طوری که گاه شک می کنیم 
این شادی ها متعلق به آن عصر خوش پاییزی 
بــاشــد. طعنه آمیز اینکه خیابانی بــه خود 
زحمت نمی دهد تا مثالً به مشهد سفر کند و 
در این مستند با همشهریان خداداد از حال 
و هوای آن روز مصاحبه ای بگیرد یا به اردبیل و 
تبریز برود.در واقع تنها پشت میزش نشسته 
و هرچه در ذهن داشته و یا در آرشیو صدا و 
سیما بوده را به هم چسب و قیچی کرده تا مثالً 

مستندی بسازد. 
او تنها به پخش رپورتاژی از مهرداد مسعودی که 
اتفاقاً کمترین نقش را در آن صعود داشته اصرار 
دارد و البته روی سرخوشی شخص خودش در 
آن دقایق صعود که البته کمترین اهمیتی برای 
بیننده نــدارد، تأکید می کند.در واقع آنچه در 
مستند ساخته خیابانی می بینیم روایتی مبهم 
و پرچاله و چوله از مسابقه فوتبالی است که همه 
ما جزئیات بیشتری از کارگردان در خصوص 
آن از حفظ هستیم. مستند حتی متن شیوا و 
روانی هم ندارد و روایت نوشته و خوانده شده 

دارای ضعف های انشایی فاحشی است.
با این حال خرده اصلی را باید به برنامه سازان 
صدا و سیما گرفت که پول بیت المال را به هر 
دلیلی سعی در خرج کردن برای کارنامه فردی 
دارند که امتحانش را حتی در حوزه تخصصی 
خود با بدترین نمره پس داده است. به گواه 
بسیاری جــواد خیابانی تنها می توانست به 
عنوان بخشی از گفت و گو و خاطره یک مستند 
فاخر ، جامع و کامل حضور داشته باشد، نه 
ــارگــردان مستندی کــه انتظار داریـــم نگین  ک

خاطره فوتبالی مان را جالیی تازه بزند.
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مدال طالی بانوی تکواندوکار ایران در مسابقات جهانی ◾
زهرا شیدایی، تکواندوکار وزن 5۷- کیلوگرم کشورمان 
که با برتری مقابل همه حریفانش در روز نخست به 
فینال رقابت های آزاد جهانی راه پیدا کرده بود، دیشب 
توانست با غلبه بر »مارگاریتا بلیزنیاکوا« از روسیه 
قهرمان اروپا عنوان قهرمانی این رویداد را کسب کند. 
پیش از این نیز کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی به 

مدال برنز این رقابت ها دست یافتند.

محکومیت سرخ آبی ها از سوی کمیته وضعیت  ◾
کمیته وضعیت بازیکنان آرای مربوط به شکایات مختلف 
را صادر کرد. با توجه به شکایت باقری از استقالل به دلیل 
مطالبه  مبلغ 20 میلیارد ریال، استقالل به پرداخت این 
مبلغ و همچنین هزینه دادرسی محکوم شد. احمدزاده 
نیز بابت مطالبه 5 میلیارد و ۷00 میلیون ریالی از پرسپولیس 
شکایت کرد که پرسپولیس به پرداخت یک میلیارد و 950 

میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی است.

تقابل صدرنشینان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ◾
ــم لیگ بــرتــر فــوتــســال کــشــورمــان عصر  ــ هفته دوازدهـ
امروز برگزار خواهد شد که در مهم ترین بازی این هفته 
گیتی پسند صدرنشین میزبان سن ایچ تیم دوم جدول 
است. فرش آرای مشهد هم میزبان مقاومت البرز است 
و چیپس کامل به صاف کراپ الوند خواهد رفت. مس با 
فردوس قم، حفاری با شهروند،فوالد زرند با سپاهان، راگا 

با زندی بتن دیگر دیدار های امروز را برگزار خواهند کرد.

مهاجم تیم ملی بهترین لژیونر هفته آسیا شد ◾
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هر هفته یک نظرسنجی 
به راه می اندازد تا بهترین لژیونر هفته قاره کهن را معرفی 
ــن نظرسنجی بــه پــایــان رســیــد و اللهیار  ــروز ای کــنــد. دیـ
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 
زوریا با کسب ۷3 درصد آرا  با قاطعیت به عنوان بهترین 
لژیونر هفته قــاره آسیا انتخاب شد. در این نظرسنجی 

صیادمنش به عنوان تنها بازیکن ایرانی حضور داشت.

محسن ترکی درباره اینکه مگر فوتبال ایران در هر رده ای مدیر ندارد که 
داورانش باید به حالتی ملتمسانه برای ورود VAR به رئیس جمهور نامه 
بزنند، گفت: باید به حدود یک سال قبل بازگردیم که در آستانه انتخابات 
فدراسیون فوتبال، دوستان وعده می دادند که در یک سال و حتی برای 
شروع همین لیگ VAR را به ایران می آورند. از لیگ برتر 6 هفته گذشت اما 

گفتند از نیم فصل یا فصل آینده شروع  می کنیم.
به گــزارش سرویس ورزش، وی ادامــه داد: VAR یک پروسه حداقل دو 
ساله دارد و باید مراحلش طی شود، اما این صحبت ها فقط وعده های 
انتخاباتی بود. به قول معروف وعده سرخرمن دادند یا چیزهای دیگر. در آن 
لحظه فقط جلو پای خود را دیدند و برای رسیدن به هدفشان غیرمنطقی و 
نادرست هر وعده ای دادند، اما همان جا عنوان کردند این کار به هیچ عنوان 
میسر نیست. ترکی درمورد اینکه چرا باید رئیس جمهور امور مملکت را 
رها کرده و به فوتبال برسد، پاسخ داد: این مسائل فرافکنی و فرار رو به جلو 
است. متأسفانه یا خوشبختانه مردم این مسائل را کامالً متوجه هستند. 
وقتی به عالی ترین مقام اجرایی مملکت نامه می زنید مشخص است فرار 
رو به جلو و فرافکنی می کنید. خیلی ناراحت هستم و می گویم مگر داوران 

ما کم حاشیه دارند که با این کار آن ها را وارد حاشیه می کنید. 
وی ادامه داد: به هیچ عنوان این نامه ناپخته از طرف داوران نبوده است. 
چنین نامه ای باید چهار امضا زیرش باشد. مگر در سازمان ها می توان 
نامه ای را از طرف فرد زد اما امضایش زیر آن نباشد. این کار ناپخته و 
ناصواب سبب ناراحتی داوران شده است. در حقیقت مثل این می ماند که 
 VAR داوران بگویند ضعف داریم و نمی توانیم داوری کنیم و به همین خاطر
بیاورید. حرکت بسیار زشتی بوده و متأسف هستم که خداداد افشاریان 

به عنوان رئیس کمیته داوران از این کار حمایت می کند.
داور سابق فوتبال کشورمان افــزود: کار افشاریان حمایت از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال است. وی باید بگوید یک عمر داوران ما بدون VAR کار 
کرده اند و به هیچ عنوان نباید چنین نامه ای نوشت. جالب اینجاست که 
من و خیلی از داوران شاید مخالف VAR باشیم. در این حالت چگونه نامه 
زده و می گوییم مشکل داریم و نمی توانیم قضاوت کنیم و به همین دلیل 

چنین سیستمی بیاورید. 
ترکی در مورد اینکه آیا این اتفاق برای فدراسیون فوتبال شهاب عزیزی خادم 
سرافکندگی ندارد، توضیح داد: فقط در همین حد بگویم درباره سیستم 
کمک داور ویدیوئی که آقایان آوردند و مدعی هستند در مجلس گروگان 
گرفته شده است، کاری به پشت پرده های سیاسی اش ندارم، می دانستیم 
سیستمی که اجاره ای وارد شود به نوعی دور زدن فیفا و AFC و فقط برای 

کسب میزبانی بود و برای آقایان برخی کاربردهای داخلی داشت.

انتقاد تند محسن ترکی از مدیران فدراسیون فوتبال

پروسه VAR وعده سرخرمن 
عزیزی خادم بود 

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7
رنا

 ب

خطیر،معاون سابق دبیرکل 
فــدراســیــون فــوتــبــال بــا انتقاد 
ــح از مــدیــریــت عــزیــزی  صــری
خــادم در حــوزه مدیریت کالن 
فوتبال بابت حمایت از وی در جریان برگزاری 
انتخابات از اهالی فوتبال عذرخواهی کرد و 
گفت: متأسفانه او تمام جامعه فوتبال را 

فریب داد.
 مــگــر مــی شــود کــه فــدراســیــون فــوتــبــال و 

سازمان لیگ بر اســاس قانونی که خودش 
آن را مصوب کرده و خودش مجری آن است 
باشگاه را از دسترسی به حقوق اولیه خود در 

امر درآمدزایی محروم کند؟
 طبیعی است باشگاه های صنعتی وارد 
این معرکه نشوند، چون آن ها به پشتوانه 
پول های صنعتی که در اختیار دارنــد، 
نیازی به این درآمد ندارند و از بیت المال 

ارتزاق می کنند.
 مگر قرار نبود اسپانسر 

ــزار مــیــلــیــاردی وارد  هــ
فوتبال شود و فوتبال 
ــران بــی نــیــاز شــود،  ــ ای
پـــس کــجــاســت آن 
ــر؟ چـــرا  ــسـ ــانـ ــپـ اسـ
هــر روز مــا دســت 
بـــه دامـــــن ایــــن و 
آن هستیم و از 
رئیس جمهور و 

معاون رئیس جمهور، وزیر و وکیل خواهش 
و التماس می کنیم که به ما پول بدهند؟ مگر 
عزیزی خادم ادعا نکرد مشکالت فوتبال را با 
نسخه اقتصادی خود برطرف می کند؛ پس 
چه شد آن همه وعده؟ متأسفانه او خودش 
را به دروغ به عنوان مدیر اقتصادی معرفی 
کرد، در حالی که هیچ تخصصی در این حوزه 
نداشته و ندارد. البته یقین دارم این حرف ها 
باعث احضار من به کمیته اخالق خواهد 

شد و آن ها دست از سر من بر نمی دارند.
 با این سبک و سیاق که نمی توانیم فوتبال 
را مدیریت کنیم؛ مگر همه چیز با خوبان 
عــالــم اداره مــی شــود؟ مـــردم نیاز 
بــه شفافیت دارنـــد، مــردم نیاز 
ــد، مردم  به تحقق وعده ها دارن
ــواداران فوتبال می خواهند  و هـ
برابر آنچه عزیزی خادم شعارش 
را داد عمل کند. چــرا امـــروز کسی 
ــه حــق و حــقــوق باشگاه ها  ب
توجهی نمی کند؟ چرا پس 
از گــذشــت ایــن همه مدت 
از حــضــور هــیــئــت رئیسه 
جدید فدراسیون فوتبال، 
ــیــف ســرپــرســت هــا  ــکــل ت
روشــــن نــمــی شــود؟ مگر 
عــزیــزی خـــادم ادعـــا نکرد 
من رفتار غیرقانونی انجام 

نمی دهم؟

رضــا چلنگر مترجم سرمربی 
اسبق تیم ملی حقایق عجیبی را 
در خصوص تالش رمال معروف 
برای نزدیک شدن به برانکو افشا 

کرد.
ــکــردم. در واقـــع مــن را  مــن بــه او مــراجــعــه ن
ــد! البته اجــبــاری نبود. برخی  مراجعه دادنـ
 از دوستی و رابطه من سوءاستفاده کردند.

  خاک بر سر کسی که مشرک شود. این برای 
خدا شریک آوردن اســت. یعنی من به خدا 
اعتماد ندارم. ناامیدی از خدا گناه کبیره است.

 خــاک بــر ســر مسئولی کنند کــه مشرک 
اســــت. دوســــت دارم هــمــه بــبــیــنــنــد و 

بشنوند. ایــن چــه اوضـــاع شـــرم آوری 
است که راه افتاده است؟ آیا چنین 
فــردی را نمی توانند بگیرند و جمع 
و جــور کنند؟ مگر ایــن مـــوارد خالف 

اسالم و اصول  دین نیست؟ آیا این ها 
نشانه بی دینی نیست؟ روی 

ــن مسائل  آوردن بـــه ایـ
ــدا  یـــعـــنـــی مــــن بــــه خـ

اعتقاد نــدارم. یعنی 
در کنار خدا قدرتی 

هست که من او 
ــه رســمــیــت  را بـ
مـــی شـــنـــاســـم. 

ــن مــســائــل  ــ رواج ای
بــرای ما خجالت آور 

ــرم آور نــیــســت؟ اگـــر ایـــن مسائلی که  و شــ
می گویید واقعیت داشته باشد، باید آن 
آدم را اعـــدام کــرد. فقط اطــالعــات سپاه و 
وزارت اطــالعــات می توانند ایــن اوضـــاع را 

جمع کنند.
 امیدوارم این موضوع از جانب نهادهای 
نــظــارتــی سفت و سخت پیگیری و جمع 

شود.
 مــتــأســفــانــه درســـت اســـت چـــون عـــده ای 
ناکارآمد بر رأس کار هستند. من هم مسائلی 
را شنیده ام. کسی هم منکر نیست. در قرآن 
هم از سحر، جادو و چشم بد صحبت شده 
امــا خــود قــرآن بــا ایــن مسائل مبارزه 
می کند. ما آیه »وان یکاد« را داریم. 
از بچگی مادرانمان به ما یاد داده اند 
که دروغگو دشمن خداست. واقعاً 
این شرایط زشت است و قباحت 
دارد. بــایــد بــا ایـــن اشــخــاص به 
صــــورت جـــدی و علنی 
مــبــارزه شــود تا مردم 

ببینند.
 ایـــن فــســاد جلو 
چشم همه است 
و جـــــدیـــــداً هــم 
مسئله حــادتــر 
شده. این افراد 
ــوالن  ــ ــاً جـ ــنـ ــلـ عـ

می دهند.

خطیر خطاب به عزیزی خادم: 

 اسپانسر هزار میلیاردی چه شد؟ 
 رضا چلنگر:

نهادهای نظارتی جادوگرهای فوتبال را جمع کنند 



در قلب معرکه 
می مانیم  
دبیر کل حزب اهلل 
لبنان در سخنرانی 
شامگاه جمعه 
خود تأکید کرد تا 
زمانی که لبنان در 
دایره تهدید رژیم 
صهیونیستی باشد، 
حزب اهلل در قلب 
معرکه استقالل باقی 
 خواهد ماند. 
سید حسن نصراهلل 
افزود: »ما همچنان 
در قلب نبرد استقالل، 
حق حاکمیت و 
آزادی هستیم. در 
مراحل متعددی 
پیروز شده ایم و 
اطمینان داریم در 
برابر ما پیروزی های 
بیشتری قرار دارد«.

یادداشت
چین و آغاز عصر جدید

مهدی کیانی
کارشناس مسائل شرق آسیا 

از دیـــد حـــزب کمونیست چین، 
مجمع عــمــومــی شــشــم ایـــن کــشــور ســرآغــاز 
تاریخی جدید در راه »هــدف 100 ساله دوم« 
)تبدیل چین به جامعه ای سوسیالیستی کامالً 
مدرن در صدمین سالگرد تأسیس جمهوری 
خلق چین در ســال 2049( اســـت. در واقــع، 
مجمع ششم را مــی تــوان حلقه ای از زنجیره 
طوالنی رویــدادهــای سیاسی به هم پیوسته 
دانست که توسط حزب و شی جین پینگ به 
خوبی هدایت و دنبال و در نهایت به تصویب و 
اعالم رسمی »دوران جدید« چین منتهی شده 
است. در این خصوص باید گفت تنها رهبرانی 
که از اقتداری قاطع و خدشه ناپذیر برخوردار 
بوده اند، توانسته اند تاریخ حزب را بازنویسی و 

نقطه عطفی در آن ایجاد کنند. 
ــخ حــزب  ی ــار تــاکــنــون تنها دو قطعنامه در ت
ــده مـــی شـــود. یــکــی در  ــ کــمــونــیــســت چــیــن دی
ســال 1945 که به کنترل پــایــدار مائو زدونــگ 
به عنوان رهبر مطلق و بی چون و چرای حزب 
منجر شد و دیگری در 1981 که به هماهنگی و 
یکپارچه شدن حمایت ها از دنگ شیائوپینگ 
ــاز او  ــ  و اصــــالحــــات و ســـیـــاســـت درهـــــــای بـ

دامن زد.
از دیدگاه حزب، هر دو این قطعنامه ها موجب 
ایــجــاد اتــحــاد در تفکر و نــگــرش و همچنین 
افزایش توان برای به انجام رسانیدن وظایف 
تاریخی نوین شده اند و این دقیقاً همان چیزی 
است که حزب با به تصویب رساندن قطعنامه 
جدید در نشست مجمع ششم به دنبال آن 
بود. البته هر دو این قطعنامه ها شامل مسائل 
و اختالفاتی نیز بــوده انــد. بــرای مائو، غلبه بر 
رقابت و سیاست های شدید درون حزبی برای 
دستیابی به رهبری مطلق و بــرای دنــگ، حل 
مسائل اختالف افکن درون حــزبــی حاصل از 

انقالب فرهنگی بروز کرد. 
ــا هـــر دو بـــه اتـــحـــاد حــــزب، فــرونــشــانــدن  ــ ام
ــه و آغــــاز  ــانـ ــنـ ــکـ ــالف افـ ــتـ ــای اخـ ــ ــاه هـ ــ ــدگـ ــ دیـ
»دورانــــی جــدیــد« کمک نــمــودنــد. در دوران 
ــو »چــیــن بـــرخـــاســـت«؛ در دوران دنــگ   مــائ
ــا تصویب  »چــیــن ثــروتــمــنــد شـــد« و اکــنــون ب
ــخ حــــزب، همان  ــاری ســومــیــن قطعنامه در ت
شباهت ها بــه چشم مــی خــورد: حــزب تحت 
رهبری شی جین پینگ، برای آغاز دوران جدید 

سوم، قدرتمند می شود.
در همین راستا، نگاهی به زنجیره رویدادهای 
سیاسی که با هجدهمین کنگره حزب در اواخر 
2012 و انتخاب شی به عنوان رهبر ارشد آغاز و 
تا نشست مجمع عمومی ششم ادامه داشته 

ضروری است. 
ــن زنــجــیــره را ابــتــکــارات  نخستین حــلــقــه ایـ
نــوآورانــه ســیــاســی، راهــبــردی و ایدئولوژیک 
ــای ابــتــدایــی رهـــبـــری اش از  ــال هـ شـــی در سـ
ــای  ــ ــا 2015 تــشــکــیــل مـــی دهـــد. رؤی 2012 تـ
ــداف  ــنــی، اهــ نـــوســـازی مـــجـــدد جــامــعــه چــی
چهارگانه جامع )ایجاد جامعه نسبتاً مرفه، 
اصــالحــات، حکومت بر اســاس قــانــون، اداره 
سخت گیرانه حـــزب(، مقابله سرسختانه با 
فساد، مقابله هدفمند برای از بین بردن فقر، 
اصالح و تقویت نیروهای نظامی، به روزرسانی 
سیستم حکمرانی مــلــی، ابــتــکــار کمربند و 
ــاده و چــیــنــی ســازی مارکسیسم از جمله   جـ

آن هاست. 
حلقه دیگر در اوایل سال 2018 میالدی، حذف 
محدودیت دوره ای ریاست جمهوری چین 
بود که این ظرفیت را برای شی ایجاد می کرد 
که بتواند برای بار سوم رئیس جمهور اژدهای 
زرد شود. اکنون در سال 2021، آخرین حلقه 
ایــجــاد شــد، یعنی بــرگــزاری ششمین مجمع 
عمومی و تأیید و تصویب آغاز دوره ای جدید 
با رهبری قاطع شی در رأس حزب و به عنوان 
ســـکـــان دار کــشــور و ســومــیــن رهــبــر در تــاریــخ 
 چین پس از مائو و دنگ که دوران جدیدی را 

آغاز می کند. 
این مرحله در واقع شرایط را برای ایجاد حلقه 
نهایی مهیا می کند که احتماالً در اواخر سال 
2022 و با برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب 
و معرفی چشم انداز کالن و بیان اهداف معین 
برای سال های 2035 و 2049 به منظور نیل به 
هــدف نــوســازی بـــزرگ جامعه چینی صــورت 

می پذیرد. 
این دوره همراه است با رهبری تقریباً قطعی 
شــی بـــرای دوره ســـوم کــه مــشــخــصــاً قــاطــع و 
صریح بــرای آیــنــده ای پیش بینی شده پیش 
ــه نــظــر مــی رســد  خــواهــد رفـــت. در مــجــمــوع ب
ــایـــه گـــذار  ــیـــس جـــمـــهـــور کـــنـــونـــی چـــیـــن پـ رئـ
کــشــوری بــاشــد کــه بعدها دربـــاره تقابل های 
 احتماالً حتمی آن بــا ایـــاالت متحده بسیار 

خواهیم شنید.
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جهان

علوی افــزایــش 
ــار  ــمــ ــد شــ ــ ــ ــدی ــ شــ
ــان بـــه  ــ ــالیـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ  مـ
در   19 کــــــوویــــــد 
ایـــــــاالت مــتــحــده 
ــی  ــگــران ــوجـــب ن مـ
بـــــــســـــــیـــــــاری از 
مقامات و شــهــرونــدان شــده اســت. 
فــرمــانــدار ایــالــت نیویورک بــه همین 
دلیل کــه منجر بــه افــزایــش بستری 
ــده، وضعیت  در بــیــمــارســتــان هــا شـ
فاجعه اعالم کرد. به گــزارش فارس، 
»کثی هاچول« در بیانیه ای که روی 
وب سایت فرمانداری نیویورک قرار 
گرفته، نوشته با توجه به آنکه میزان 
سرایت کووید19 در نیویورک به سطح 
بی سابقه ای از آوریل 2020 رسیده و 
مــوارد بستری در بیمارستان از ماه 
گذشته به 300 نفر در روز رسیده او 
از اختیاراتش در قانون استفاده کرده 
و اعــالم می کند »در ایالت نیویورک 
ــه وقـــوع پیوسته اســـت«.  فــاجــعــه ب
ایــن اتــفــاق در شرایطی رخ داده که 
دانشمندان در آفریقای جنوبی روز 
پنجشنبه اعالم کردند گونه جدیدی 
ــا را شــنــاســایــی کـــرده انـــد که  از کــرون
جــهــش هــای زیـــادی حــاصــل کـــرده و 
می تواند به ایجاد موج جدیدی از ابتال 
در دنیا منجر شــود. شیوع کرونای 
وحشتناک بوتسوانایی Nu نگرانی 
جــوامــع بــشــری و ســـازمـــان جهانی 
بــهــداشــت را در پــی داشــتــه اســت؛ 
ایــن نــوع کــرونــا 32 جهش در خود 
داشته و به عنوان کرونایی بدتر از 

نوع هندی)دلتا( مطرح شده است.

موج سواری سیاسی آمریکا ◾
در همین حال، مدت هاست کشورهای 
واردکننده نفت خام تالش بسیاری برای 

پایین آوردن قیمت آن به خرج داده اند 
ولــی بــا موفقیت هــمــراه نــبــوده اســت. 
امــا همین که خبر سویه جدید کرونا 
موسوم به »اُمــیــکــرون« منتشر شد، 
به یک باره قیمت نفت کاهش یافت. 
حال برخی ناظران در ماهیت رویکرد 
دولت های غربی به خصوص آمریکا 
درباره هشدار جهش جدید کووید 19 

تشکیک می کنند.
دو هفته ای است که بایدن در حال 
رایــزنــی با واردکنندگان عمده نفت 
برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت 
آن هــاســت. او در ایــن مسیر البته 
تالش کرد چین، ژاپــن، کره جنوبی و 
انگلیس را با خود همراه کند. همین 
چند روز پیش بود که باالخره ژاپن، 
انگلیس و کــره جنوبی اعــالم کردند 
ذخــایــر راهــبــردی نفت خــود را مــورد 

استفاده قرار خواهند داد. انتشار این 
خبر نخست سبب شد قیمت نفت 
در بازار جهانی یکی دو روزی کاهشی 
شود، اما پس از انتشار جزئیات این 
توافق، بازار نفت دوباره روند افزایشی 
را در پیش گرفت. این شانتاژ خبری 
به این خاطر نتوانست بــازار نفت را 
کاهشی کند که قرار شد از یک طرف 
آمریکا 50 میلیون بشکه نفت وارد 
بازار کند و انگلیس، ژاپن، کره جنوبی 
و هند هــم بــه احتمال زیــاد معادل 
ــازار  مجموع همین مــیــزان را وارد ب
خواهند کــرد. 100 میلیون بشکه ای 
که این پنج کشور می خواهند به بازار 
عرضه کنند شامل مصرف فقط یک 
روز بــازار جهانی است و 50 میلیون 
بــشــکــه ای کــه آمــریــکــا مــی خــواهــد با 
استفاده از آن قیمت نفت در بــازار 

جهانی را منفی کند، کفاف فقط دو 
روز و نیم مصرف نفت این کشور را 
می  دهد. به همین خاطر بازار خیلی 
سریع این خبر را در خود هضم کرد 
و تیر واردکنندگان نفتی برای پایین 
آوردن قــیــمــت آن عــمــالً بــه سنگ 

خورد.

61 درصد، افزایش قیمت بنزین ◾
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی 
موجب شده نه تنها هزینه واردات 
بــرای کشورهای مصرف کننده نفت 
ــاال رفتن  ــاال بـــرود، بلکه متعاقب ب ب
قیمت نفت در بازار جهانی، قیمت 
حــامــل هــای انـــــرژی در داخــــل ایــن 
کشورها افزایش یافته و دولت های 
آن هــا به خصوص آمریکا به شدت 
به خاطر افزایش قیمت بنزین تحت 

فشار هستند. کار به جایی رسیده که 
فقط در 12 ماه گذشته قیمت بنزین 
در آمریکا 61 درصــد رشد کــرده و به 
باالترین میزان در 13 ســال گذشته 
برسد. قیمت هر گالن بنزین در برخی 
نقاط آمریکا به مرز 4.5 دالر رسیده 
که حاکی از فــروش بنزین با قیمت 

لیتری باالی 33 هزار تومان است.

استفاده از نقشه مجرب! ◾
از زمانی که ویروس کرونا در کشورهای 
جهان شروع به گسترش و مبتال کردن 
مردم کرد ، همواره چند خبر به صورت 
تضمینی قیمت نفت را پایین آورده 
اســت. هر بار که خبر جهش کرونا و 
شیوع یک سویه دیگر در بازار جهانی 
مــطــرح مــی شــود، قیمت نفت رونــد 
کاهشی در پیش می گیرد. این اتفاق 
در واقــع در ماه های گذشته بارها رخ 
ــه ای کــه پــس از انتشار  داده  بــه گــون
ــار کـــرونـــای انــگــلــیــســی، هــنــدی،  اخــب
آفــریــقــایــی، دلــتــا و دلــتــا پـــالس، بــازار 
نفت به صورت مشابه به همه آن ها با 
کاهش قیمت واکنش نشان داد. البته 
بسته به شدت سرایت این ویروس ها 
درگیر شدن بازار نفت کم و زیاد بود. 
ــار هم  ــن ب ــن اســت ای یــک احتمال ای
کشورهای واردکننده نفت از جمله 
انگلیس و  آمریکا پس از آنکه تیرشان 
در استفاده از ذخایر راهــبــردی برای 
پایین آوردن قیمت به سنگ خورد، 
به سمت تکنیکی رفتند که در طول 
این سال ها همواره جواب داده است. 
منتشر کردن خبر به وجود آمدن یک 
سویه جدید ویروس کرونا و سوار شدن 
روی موج اخبار آن و اغراق درباره شدت 
واگیر و درگیر کردن بیماران به احتمال 
زیــاد با هدف کاهش قیمت نفت در 

بازار جهانی در حال گسترش است.

آیاآمریکاازسویههایمختلفکووید19برایکنترلبازارانرژیجهاناستفادهمیکند؟

»اُ میکرون« کرونای نفتی!

قدس در سایه تحوالت اخیر در جبهه های مختلف یمن و 
ــارهللا در مـــــأرب، حـــال، ــصـ ــای مـــــداوم انـ ــیـــروزی هـ ــژه پـ ــه ویـ  بـ

عربستان سعودی برای برون رفت از این باتالق خودساخته به  
تکاپو افتاده است. روزنامه البناء لبنان در یادداشتی ضمن اشاره 
به این نکته، به بررسی توصیه آمریکا به سعودی ها درباره یمن پرداخته است. 
این رسانه آورده: مواضع اخیر ایاالت متحده نشان می دهد واشنگتن به ریاض 
توصیه می کند همان سیاستی که آن ها در قبال افغانستان در پیش گرفتند و 
در نهایت ناگزیر به خروج )فرارگونه( از آن شدند را اتخاذ کند و هرچه سریع تر 

از یمن عقب نشینی کنند. 
ناصر قندیل سردبیر البناء در ایــن بــاره نوشت: فحوای توصیه آمریکا به 
سعودی ها این است: »کاری را که ما در افغانستان انجام دادیم انجام دهید، 
شما نه از ما قوی تر هستید نه آن ها از طالبان ضعیف تر«. این روزنامه آورده: در 
جلسه ای که 14 ژوئن 2021 میان »جویی هود« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
خاور نزدیک با برخی دیپلمات های کشورهای حوزه خلیج فارس در واشنگتن 
برگزار شد، مقام آمریکایی اعــالم کرد در زمــان حاضر هیچ چیزی بر موضع 
»حوثی ها« تأثیر نمی گذارد و حتی پس از حذف نام آن ها از لیست تروریسم 
آمریکا، آن ها موضع خود را تغییر نمی دهند. وی افزود: بنابراین ما معتقدیم 
توقف عملیات های عربستان سعودی و خروج این کشور از یمن به پایان جنگ 
کمک خواهد کرد و با وجود اینکه پذیرش این پیشنهاد دشوار است اما از نظر 

ما اقدام درستی است.

جنگ پوچ ◾
این یادداشت می افزاید: »اغلب تحلیلگران و پژوهشگران آمریکایی، وضعیت 
یمن را با وضعیت افغانستان در آستانه خروج آمریکا مقایسه می کنند. وضعیت 
نیروهای عبدربه منصور هادی بهتر از اشرف غنی و عزم، سرسختی و قدرت 
انصارهللا کمتر از آنچه طالبان نشان داد، نیست. همان طور که میزان محاصره 
تحمیل شده بر افغانستان کمتر از حد محاصره در یمن نبود. آمریکایی ها با 
وجود اینکه در باره شرایط عقب نشینی اختالف نظر دارند، می گویند قبول دارند 
این گزینه تلخ بود اما گریزناپذیر بود. با توجه به وضعیت ناامیدکننده موجود، 
باقی  ماندن برای 20 سال دیگر صحنه را تغییر نمی داد، جز اینکه موجب هزینه 
بیشتر و گرفتن جان انسان های بیشتر می شد«. بنا بر این گزارش، برخی از این 
پژوهشگران نیز می گویند شاید »جرج قرداحی« وزیر اطالع رسانی لبنان، آخرین 
کسی باشد که از عبارت جنگ پوچ استفاده کرد تا جنگی را که در آن پیروزی یا 
شکستی وجود ندارد، توصیف کند زیرا این جنگ، دیگر امروز به جنگی با ضرر 
تضمین شده، تبدیل شده است و سعودی ها دیگر فرصتی برای گرفتن تصمیم 
 به عقب نشینی ندارند و موضوع فراتر از حد صحبت در مــورد یک فاجعه

 انسانی است. 

توصیه آمریکا برای فرار هرچه زودتر سعودی از باتالق یمن

کار ما در افغانستان را انجام دهید! 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رشادت ناوچه پیکان و روز نیروی دریایی
7آذر سالروز شهادت اسطوره ای پرسنل ناوچه پیکان 

و روز نیروی دریایی است. نیروی دریایی روز 6آذر 
1359در حمله ای به سکوهای »البکر« و »االمیه« بیش 

از دو سوم این پایانه ها را منهدم کردند. اما در هفتم آذر 
دشمن بعثی با حمایت و پشتیبانی خارجی ها درصدد 

انتقام از نیروی دریایی برآمد و در نتیجه عملیات 
انتقام جویانه آن ها ناوچه پیکان غرق شد تا پرسنل آن 

برای همیشه در آغوش خلیج فارس جای گیرند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:52

05:25

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

23:08
طلوع فردا

06:54

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:19

04:53

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:17
 نیمه شب شرعی

22:35
طلوع فردا

06:22

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

ف
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مزایده عمومی
شهرداری بیرجند        )نوبت اول(

شهردار بیرجند – مهدی بهترین 

  در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

200000536000001
فروش تعداد 18 قطعه زمین با کاربری مسکونی 
واقع در خیابان غفاری 2بیرجند طبق لیست و 

مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه 
کارشناسی هر ملک مطابق نمونه های 

مندرج در اسناد مزایده
1.کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار میگردد.

2.مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می¬توانند اسناد مزایده را ازتاریخ  1400/09/06 تا ساعت 14:00 مورخ  1400/09/09 از طریق سامانه ستاد 
به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

3.مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14:00 مورخ   1400/09/20
4.زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:00 مورخ   1400/09/21  می باشد.

5.تاریخ بازدید: از  1400/09/06 لغایت  1400/09/09 ساعت  9:00 تا  14:00 با هماهنگی اداره امالک شهرداری می باشد.
6.نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن 05631830102

7.مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت ش��رکت درمزایده را محقق س��ازند.  ضمنًا جهت راهنمایی و                   
ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.

شناسه آگهی 1230492

شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیالن
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 140011006 

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای  گیالن

نوبت دوم

و  تعمیر  مناقصه  دارد  نظر  در  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت 
نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت را از طریق سامانه تدارک 

الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد  2000001097000015
فرآیند  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  عمومی  مناقصه  طریق  از  و 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت 
به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، ثبت نام 
در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر 

اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود.
ای  برق منطقه  : شرکت  گزار  نشانی دستگاه مناقصه  و  نام   -1
چهارراه  خیابان امام خمینی –  استان گیالن به نشانی رشت – 

قدس – امور تدارکات و قراردادها. تلفن 01333325001-6
2- موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات 

شرکت 
متقاضیان                     اسناد:  دریافت  محل  و  مبلغ  مهلت،  3-زمان، 
می توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 
آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به   1400/09/10
www.setadiran.ir   مراجعه و با پرداخت مبلغ 500000 ریال از 
طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم بانک مرکزی 
گیالن،  ای  منطقه  برق  نام  به    4001106106025220 به شماره 

برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.

4- شرایط پیمانکار:  دارای گواهینامه صالحیت از وزارت کار و 
امور اجتماعی در رسته تعمیر و نگهداری.

5- مدت انجام کار: 12 ماه هجری شمسی .
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

یک  و  شصت  پانصدو  و  میلیارد  )یک   1561000000 مبلغ 
واریز  یا  و  معتبر  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون( 
4001106107376580 شماره  به  مرکزی  بانک  حساب  به  وجه 

) تمرکز وجوه سپرده – بودجه شرکتهای دولتی ( شماره شناسه 
شبا IR 580100004001106107376580   می باشد.

7- مهلت ارسال پیشنها د ها : تا ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1400/09/22 می باشد .

8- تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 9/30 روز دوشنبه مورخ 
1400/09/22 در سالن کنفرانس شرکت می باشد.

تذکر مهم : پیشنهاد دهندگان میبایستی ضمن بارگذاری کلیه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   ) الف،ب،ج   ( پاکتهای  مدارک 
دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل پاکت الف مطابق 
شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا 
ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/09/22  به دبیرخانه 

برق منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  شماره  اطالعات   -10
عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 1456

شناسه آگهی :32129266 
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