
یادداشت 2

 در آستانه سالروز تخریب 
مسجد »بابری« در هند

 ارتباط اسرارآمیز قتل گاندی 
با مسلمان ستیزی هندوها

 کنایه وزیر لبنانی مغضوب سعودی 
در نشست اعالم استعفایش

 جنگ یمن تا ابد 
ادامه نخواهد داشت

آذر13

 شکار پهپاد 
 آمریکایی 
توسط ایران
در سال 1390

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

85

شــنبه  13 آذر 1400     28 ربیع الثانی  1443       4 دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9687      8 صفحــه           4صفـح

والدین شهدا بندگان مقرب الهی و گنجینه  نظام اسالمی هستند4
دیدار تولیت آستان قدس رضوی با والدین شهدای بستری در مرکز سالمندان »ایثار«

3 روز تا پایان مهلت نام نویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

 همه چیز درباره نهضت ملی مسکن
3

6

8

4

2

تأملی بر یک ایراد قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت

زنان شاغل 
 در دوقطبی
کار یا مادری

ادعای یک منبع خبری درباره 
توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

 خداحافظی با 
رؤسای سه گانه عراق

درباره آغاز فعالیت 100 درصدی 
سالن هاپس از دو سال  

سینما 
از قرنطینه درآمد
خراسان
یک دهه از نصب ستون های بتنی 
در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

سفر به جایی که 
نه شهر است 
و نه روستا

 آتش بیاران 
ماجرای »شغالک«

سهیل کریمی
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

اقالم و تجهیزات صوتی

14
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23
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شرح در صفحه 6

آگهی فراخوان تجدیدمناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

یک مرحله ای شهرداری تربت جام 

ف
14
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52
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آگهی های مناقصه عمومی به شماره 4000/1008 و 4000/1009
     ) شماره¬ 2000001188000048 و 2000001188000049 در سامانه ستاد( )نوبت اول(      

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین موضوع مناقصه
شرط ورود)ریال(

4000/1008
تأمین مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات 

مقاوم سازی و بهینه سازی ساختمان پست 
در حال بهره برداری 63 کیلوولت کهندژ

1/053/000/000
- دارا بودن حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

4000/1009
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی 

بهسازی جهت آنمند شدن پست 63/20 
کیلوولت جاده تهران

537/000/000
- دارا بودن حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد 

بانک مرکزی مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36377687- 031(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10/00 صبح روز شنبه مورخ 1400/09/13 لغایت ساعت 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
جلس��ه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز ش��رکت ها به ش��رح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله 

انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.
توضیحاتساعتتاریخمحل برگزاری جلسهمناقصه

پست 63 کیلوولت کهندژ؛ اصفهان، 4000/1008
10 صبح1400/09/29خیابان نبوی منش

تلفن جهت هماهنگی: 
 031 -32751415

آقای هیرمند

4000/1009
پست 63/20 کیلوولت جاده تهران؛ 
9 صبح1400/09/28اصفهان، کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان

تلفن جهت هماهنگی: 
 031-36632253
آقای اسدالهیان

مهل��ت و تحوی��ل پاکات: نس��خه الکترونیکی کلیه مدارک و مس��تندات؛ بایس��تی حداکثر تا س��اعت 14/00 روز دوش��نبه مورخ 
1400/10/06 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )پاکت الف( آن نیز در موعد مذکور به 

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/10/07- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
ش��رایط مناقصه:* به پیش��نهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی و 

اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir    ،   www.erec.co.ir    ،    www.tavanir.org.ir   ،   http://iets.mporg.ir

شناسه آگهی 1234294

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان ف
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(
ش��رکت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی در نظر دارد اق��الم مورد نیاز خود 
را ب��ا ش��رایط ذیل بصورت برگ��زاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )س��امانه س��تاد( تامین نماید:
ش��ماره فراخوان در س��امانه س��تاد ایران : 2000093498000282 

ش��ماره مناقصه و تقاضا : تقاضای 0040014 مناقصه ش��ماره 00/001 
موض��وع مناقصه/ ش��رح مختصر اقالم درخواس��تی: خری��د 700/000  کیلوگرم ماده 

 ACTIVATED CARBON   ش��یمیایی
مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: 13/000/000/000  ریال

ن��وع تضمین ش��رکت درفرایند ارج��اع کار : تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاع کار 
بص��ورت یک��ی از تضامی��ن قابل قبول وف��ق آیین نام��ه تضمین ش��ماره 123402/

ت50659 ه  مورخ 94/09/22  هیات وزیران می باش��د. 
مبلغ برآوردی مناقصه: به میزان 1/827/871 یورو معادل 454/929/620/000  ریال

 آخرین مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی در س��امانه ستاد : ده )10( روز پس از 
درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی س��امانه س��تاد ایران می باش��د.

آخری��ن مهلت بارگذاری و  ارس��ال مس��تندات ارزیابی کیفی )رزومه( در س��امانه 
س��تاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اس��ناد می باش��د. 

آخرین مهلت بارگزاری پیش��نهادات فنی/ مالی در س��امانه ستاد : پس از ارزیابی 
کیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیش��نهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی 

از طریق س��امانه س��تاد ارس��ال می گردد. 
آدرس مناقصه گزار : اس��تان بوش��هر- شهرس��تان عس��لویه- ش��رکت مجتمع گاز 
پ��ارس جنوبی- س��اختمان اداری مرکزی س��تاد -مدیریت بازرگان��ی-اداره خرید- 

گروه خرید ش��یمیایی. 
بدیهی اس��ت کلیه فرآین��د برگزاری مناقص��ه الکترونیکی از طریق درگاه س��امانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تدارکات الکترونیکی دولت )س��امانه س��تاد( به نش��انی
انجام می پذیرد وبه پیش��نهاد های خارج از س��امانه س��تاد هیچگون��ه ترتیب اثری 
داده نخواهد ش��د و مناقصه گران بایس��تی نس��بت به ثبت نام در س��امانه ستاد و 

دریاف��ت گواه��ی امض��اء الکترونیک��ی اق��دام نماین��د.
 WWW.SPGC.IR مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت

مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های 2248 -07731312244 تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                       شناس��ه آگهی 1232728

روابط عمومی ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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تقــدیــر
جناب سرهنگ مشهدی

 فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد  
جناب سروان پیری علی آباد

 رئیس کالنتری 11ششتمد
 ستوان یکم حجت شمس آبادی 
و ستوان دوم  محمدرضا روحی

الش و زحمــات صادقانه شما در   ت
تأمیـن امنیت و دستگیری مجرمین  

شــایسته قــدردانی اســت.
سرافرازی،تندرستی و توفیقات روز 
افزونتان را از خداوند منان خواستاریم.

علی حسن پور

رواق

2le
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er
.ir

  

هنرمندان، مدعیان دروغینِ 
حقوق بشر را رسوا کنند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره 3هزار شهید  استان ایالم:

خبر درگذشت عالم ربانی و استاد برجسته  حوزه علمیه  تهران 
مرحوم آیت اهلل حاج سید رضی شیرازی )رحمة اهلل علیه( 

موجب تأثر و تألم خاطر گردید.   فقدان این فقیه پرهیزگار را به رهبر معظم 
انقالب اسالمی، بیت و خاندان محترم شیرازی، شاگردان و ارادتمندان ایشان، 

تسلیت عرض می نمایم.
در جوار مضجع منّور و شریف حضرت ثامن الحجج)علیه الســالم( از درگاه ایزد مّنان، 
رحمت واسعه و رضوان الهی را برای آن فقید سعید، شکیبایی و پاداش معنوی برای 

تمامی بازماندگان محترم مسئلت می کنم.

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید احمدرضا شاهرخی دامت توفیقاته   العالیه 
نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد

 با تأثّر و تأّسف، درگذشت عالم ربانی، با اخالص و خدوم، روحانی انقالبی آیت اهلل 
حاج شیخ عباسعلی صادقی را به حضرتعالی و بیت مکّرم ایشان، شاگردان و 
ارادتمندان، حوزه های علمیه و جامعه روحانیت استان لرستان و مردم نجیب و 

غیور آن دیار، تسلیت عرض می کنم.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا سالم اهلل علیه از خداوند 
تبارک و تعالی، رضوان و رحمت الهی را برای آن مرحوم و شکیبایی و پاداش الهی برای 

بازماندگان ایشان مسئلت می نمایم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

تولیت آستان قدس رضوی- احمد مروی

تولیت آستان قدس رضوی- احمد مروی



 پیام تسلیت 
درگذشت مرجع 
استعمارستیز
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی 
درگذشت آیت اهلل 
سید رضی شیرازی را 
تسلیت گفتند. در این 
پیام آمده است: درگذشت 
عالم بزرگوار مرحوم 
آیت اهلل آقای حاج 
سید رضی شیرازی را 
که از احفاد پرچمدار 
کبیر اسالم و تشیع و 
مرجِع استعمارستیز 
قرن چهاردهم هجری 
مرحوم میرزای شیرازی 
بزرگ بودند، به حوزه  
علمیه تهران و شاگردان 
و ارادتمندان ایشان و 
بیت رفیع شیرازی و 
به ویژه به خاندان مکّرم و 
بازماندگان ایشان تسلیت 
می گویم و رحمت و 
مغفرت و علو درجات 
ایشان را از خداوند متعال 
مسئلت می نمایم.

یادداشت

ــی کـــنـــگـــره  ــ ــای ــهــ ــ ــت ن ــسـ ــشـ نـ
3 هــزار شهید استان ایــام روز 
پنجشنبه با حضور سرلشکر 
حسین سامی فرمانده سپاه 
پاسداران انقاب اسامی برگزار 
شد و در آن، بیانات رهبر انقاب 
اسامی با دست اندرکاران این کنگره که در تاریخ 

30آبان امسال ایراد شده بود، پخش شد.
به گــزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبر انقاب 
اسامی )لیدر(، حضرت آیت هللا خامنه ای در این 
دیـــدار، مقاومت و حضور همه جانبه در دفــاع از 
کشور و تعداد باالی خانواده  های دارای چند شهید 
را از خصوصیات کم نظیر استان ایام برشمردند و 
گفتند: ایام در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ 
مستحکم بود و با وجود آنکه در برهه هایی برخی 
از مناطق آن به دست دشمن افتاد، اما مانند کوه، 
ایستادگی کــرد. رهبر انــقــاب، شهادت چندین 
ورزشکار و تماشاچی ایامی بر اثر بمباران مسابقه 
فوتبال در ۲3 بهمن ۶۵ را یادآور مظلومیت شهدای 
ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات 
را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام 
مـــی داد، افــزودنــد: نویسندگان و هنرمندان، این 
حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین 

حقوق بشر را رسوا کنند.
ایشان با اشــاره به روحیه استقامت مــردم ایــام و 
ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباران های 
ــد، گفتند: فــشــار جــنــگ نــتــوانــســت مانع  شــدی
بــروز استعدادهای این مــردم شود و در زیر همین 
بمباران ها جــوان نخبه و نابغه ای همچون شهید 

رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی 
و تعالی کشور دید، در مقابل چشم همسر و دختر 

خردسالش، شهید کرد.
حضرت آیت هللا خامنه ای موضوع شهید و شهادت 
را متفاوت از قربانیان جنگ های مرسوم در دنیا 
دانستند و افــزودنــد: شهید و رزمنده در راه خدا 
عاوه بر دفــاعِ ارزشمند از مرزهای جغرافیایی، از 
مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخاق، 
دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می کند و با پایبندی 
صادقانه به عهد خود با پروردگار، جانش را با خداوند 
معامله می کند. رهبر انقاب در این زمینه افزودند: 
صفات مهمی مانند اخاص، توکل، تواضع، رعایت 
حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی 
سبک زندگی اسامی در رفتار رزمندگان و شهدای 

ما کاماً برجسته است و تصویر این نقاط درخشان 
و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم 

مردم دنیا قرار داده شود.
ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام 
آنان دانستند و خاطرنشان کردند: پیام شهیدان 
این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و 
باید بدون تزلزل از وسوسه های دشمن، با قدرت و 
ثابت قدم حرکت کرد. رهبر انقاب با تأکید بر اینکه 
ــدون مجاهدت و تحمل سختی ها، هیچ ملتی  ب
به اوج و قله نخواهد رسید، افزودند: ملت ایران با 
شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تاش 
خود را بیشتر کند و مسئوالن نیز در قبال جامعه و 
امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند، احساس 

مسئولیت بیشتری داشته باشند.

سرلشکر سالمی: دشمن در مقابل ملت ایران  ◾
در حال عقب نشینی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در این 
مراسم گفت: هنر، شاهکار و اعجاز والیت در این 
۴3سال این بوده که این ملت را از میان توطئه های 

سخت و سنگین و همه جانبه نجات داده است.
به گــزارش ایرنا، ســردار سرلشکر پاسدار حسین 
سامی افزود: ایامیان همیشه قهرمان با تأسی به 
سیره امیرالمؤمنین)ع( که اگر ملتی در برابر دشمن 
متجاوز سر تسلیم فرود آورد ، ذلیل می  شود با بسیج 
تمامی اقشار به ویژه ایات و طوایف در برابر دشمن 
بعثی ایستادند و اجازه ندادند وجبی از این سرزمین 

زرخیز به تصرف دشمن درآید.
وی بیان کــرد: باید بــاور کنیم در این مدت از عمر 
بابرکت انقاب و نظام لحظه ای نبوده است که آمریکا 
و متحدانش با آرایش نظامی، سیاسی، اقتصادی و 
عملیات روانی، جنگی را علیه ملت ما شکل نداده 
باشند و آن ها برای پشیمان کردن مردم از انقاب 
و خسته کردنشان و خالی کردن سفره عزت مردم 
دســت از تــاش و توطئه برنداشته و نمی دارند. 
سامی یادآور شد: قدرتی که در مقابل ایران اسامی 
ایستاده اســـت، در حــال عقب رفتن اســت و ما 
به وضوح آثار عقب نشینی آن ها را می بینیم اما ملت 
ایران اسامی دشمن شناس هستند و همیشه با 

خشم خود دشمنان را ناکام گذاشته اند.
ــعــداد شهید ایـــام در  ــزود: اگـــر ایـــن ت ــ وی افـ
عــاشــورای ســال ۶۱ هجری بــودنــد، هرگز امــام 
حسین)ع( در میدان نبرد تنها نبود و اهل بیت 

حرم به اسارت نمی رفتند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره 3هزار شهید  استان ایالم:

ِ حقوق بشر را رسوا کنند هنرمندان، مدعیان دروغین

خبرخبر
روزروز

روایت میرکاظمی از تغییر ریل بودجه ◾
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور از تغییر ریل نظام بودجه ریزی در بودجه ۱۴0۱ خبر 
داد. این مقام دولتی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت:  ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی 
برای نمایندگان دشــوار کــرده؛ دیگر از الیحه قطور بودجه 
خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴0۱ با حداقل ردیف به مجلس 

خواهد رفت.

تمجید از روحانی به شیوه باهنر ◾
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسامی مهندسین با اشاره 
به تفاوت دولت رئیسی و روحانی در ارتباط با مردم گفت: 
»جلب اعتماد مردم، نمک اداره کشور است و من مهم ترین 
تفاوت رئیسی با دولت های سابق را در همین می دانم که هم 
ضرورت است و هم سرمایه اجتماعی«. وی افزود: لیست 
کارهای مثبت دولت گذشته در نوع خود کم نبود، اما در اداره 

کشور به اصطاح جلوپنجره مناسبی نداشت.

آسیب شناسی اصالحات آغاز شده است  ◾
ــار ســخــنــگــوی حــــزب اعــتــمــاد مــلــی دربــــاره  ــوادی حـــصـ جـ
آسیب شناسی  و بــررســی هــای جبهه اصــاحــات پــس از 
نتایج انتخابات ۱۴00، به مهر گفت: هنوز نتیجه  دقیقی که 
بگوییم به اطاعات مشخصی رسیده ایم، حاصل نشده، اما 
کار کارشناسی آغاز شده و دوستان ما در شورای هماهنگی 
اصاح طلبان در حال بررسی مسائل اند. انتخابات  اخیر نباید 

تأثیری در تصمیم روند بازسازی در اصاحات داشته باشد.

عذرخواهی طالبان از ایران ◾
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ضمن 
عذرخواهی از ایــران به خاطر اتفاقات رخ داده در مرز 
مشترک در شهرستان کنگ استان نیمروز گفت: تاش 
می کنیم در آینده چنین حادثه ای رخ ندهد. ذبیح هللا 
مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز در در توییتی نوشت 
این حادثه به علت سوء تفاهم رخ داده و وضعیت مرزها 

با تفاهم دو طرف کنترل شده است. 

نخستین دور مــذاکــرات ویــن در 
دولــت سیزدهم دیــروز با برگزاری 
نشست پایانی به سرانجام رسید 
و ایران به صورت مبتکرانه دو سند 
توافق پیشنهادی به طرف های باقیمانده برجام 
ارائه کرد، اما به علت اختاف نظر بین کشورهای 
اروپایی هنوز پاسخی به ایران داده نشده است. به 
گفته علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان این 
سندها پیشنهادهای ایران در حوزه لغو تحریم ها 
و مسائل هسته ای را تشریح کرده و ایران انتظار 
دارد پاسخ غرب به این سند ها، حقوقی و مستدل 
باشد. ایران همچنین سند سومی دربــاره نحوه 
راستی آزمایی لغو تحریم ها تهیه کــرده که در 
صورت موافقت با دو سند قبلی ارائه می شود. بنا 
بر گزارش ایسنا طرف های اروپایی مایل هستند 
به جای اسناد ارائه شده ایران، همان پیش نویس 
دوره هــای قبلی مذاکرات باردیگر به دستور کار 
برگردند. آن هــا همچنین بــرای بررسی بیشتر 
این اسناد و رایزنی  با پایتخت ها پیشنهاد ختم 

مــذاکــرات را ارائــه کــردنــد.  دور جدید مذاکرات 
احتماالً اواخر همین هفته در وین آغاز می شود.

ــورل و  ــ ــوزب ب ــن مـــذاکـــرات،  جــ پــس از پــایــان ایـ
امیرعبداللهیان مسئوالن سیاست خارجه اروپا و 
ایران با یکدیگر گفت و گو کردند. وزیر امور خارجه 
در این تماس مذاکرات را خوب ولی روند آن را کُند 
توصیف کرد و گفت: تیم ما در هر مرحله، دارای 
برنامه و ابتکارات روشن، ملموس و عملی است. 
همزمان توماس فریدمن ستون نویس مشهور 
نیویورک تایمز عامل اصلی مشکات برجام را 
خروج ترامپ از این توافق دانست و این تصمیم 
را »احمقانه و اشتباه ترین تصمیمات سیاست 
خارجی آمریکا پس از جنگ ســرد« توصیف 
ــرد. مــرنــدی مــشــاور هیئت ایــرانــی در ویــن هم  ک
در گفت وگویی با ســی ان ان گفت: آمریکایی ها 
نمی توانند انتظار داشته باشند هم توافق را نقض 
کنند و عمداً مردم عادی را رنج دهند و در مقابل 
ایــران نیز یک گوشه بنشیند و به تعهداتش در 

چارچوب برجام عمل کند.

ابتکار عمل ایران؛ بی عملی و کارشکنی اروپا
قابگزارش کوتاه

صحن حاج قاسم در مسجد االقصی

در  حاشيه

زیرکی باقری 
اروپایی ها را 
به جان هم 
انداخت!

در چند روز اخیر، 
فضای مجازی هم از 
نقد و بررسی حاشیه 
و متن مذاکرات وین 
خالی نبود. یکی از 
جالب ترین این نظرات 
این توییت بود که در آن 
آمده است: 
»باقری یک رودستی 
زده به اروپایی  ها. خود 
اروپایی ها افتاده اند به 
جان هم.«
جاویدفسکی توضیح 
داده: »برخاف 
مذاکرات قبلی، ایران 
با هر کشور اروپایی 
جداگانه مذاکره کرده، 
بعد مواضعشان 
متناقض بوده، 
افتاده اند به جان هم«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9110000552    مسئوالن عزیز بدانند به زنان کارمند 
هرچقدر هم امکانات و بسته های تشویقی بدهید 

بیشتر از یک یا نهایتًا دو فرزند به دنیا نمی آورند. اگر 
واقعًا می خواهید نرخ رشد جمعیت زیاد شود روی 

زنان خانه دار برنامه ریزی کنید. هرچند این امر بعید 

است  چون تصمیم سازان و تصمیم گیران همه زنان 
شاغل هستند. من به عنوان یک کارمند این را می بینم.

9220000239    پرداخت نکردن حق بیمه نیروهای 
پیمانکاری واتالف عمرشان تخلف بزرگی است که 

قابل جبران نیست، این قضیه نیاز به توجه ویژه دارد.

9120000892    همکاری در مراحل مختلف قاچاق 
کاال از دفاتر پستی و خودروهای سبک وسنگین، 

کشتی ها وهواپیماها، شراکت درنقض قوانین 
حکومتی است و مسببان شایسته برخورد و 

مجازات هستند.

9150000942    این پذیرفته نیست که برخی در 
زمان شاغل بودن هم حقوق باال بگیرند و وقتی هم 
بازنشسته شدند چند برابر بازنشستگان کشوری 
به خصوص فرهنگیان حقوق دریافت کنند. لطفًا 

دولتیان طرح همسان سازی را اجرا فرمایند.

آتش بیاران ماجرای »شغالک«
سهیل کریمی    عصر چهارشنبه درگیری پراکنده  
و آتش باری مختصر در مرز ایران و افغانستان روی 
داد که رسانه های زرد، با راهبری شبکه های معاند با 
تاش بسیار کوشیدند این درگیری را جنگ رسمی 
بین ایران و افغانستان جا بزنند تا از این آب گل آلود 

ماهی خود را صید کنند. اما ماجرا چه بود:
در افغانستان به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن 
در فاتی که بارش های زیاد دارد، رودخانه های پرآب 
زیادی هم جریان دارد که از دیرباز، آب دیگر باد را 
هم تأمین می کردند که تتمه  این آب ها عمدتاً از طریق 
مرزهای جنوبی آن کشور، دره  پنجاب و دشت های 
پاکستان را سیراب کرده و در انتها به اقیانوس هند 
می ریزد و کمتر از ۲0درصد آن از غرب و جنوب غرب 
افغانستان وارد ایران شده، بخش هایی از زمین های 

شرقی کشورمان را سیراب می کند. 
 از سال ها پیش و در دوره  سلطنت محمدظاهر 
در افغانستان که تجددگرایی در آن کشور شیب 
تندی پیدا کــرده بــود، سدهایی روی رودخانه های 
آن کشور زدند که کشاورزی و منابع ذخیره  آب در 
ــران را تهدید می کرد. ولــی با تمهیداتی که بین  ای
دولت های وقت اندیشیده و معاهداتی که امضا 
شد، بنا شد ساخت این سدها؛ ۱( به هیچ عنوان 
 سبب خشک شـــدن رودخـــانـــه  هیرمند نباشد 
ــرآب بــمــانــد 3(  ــ ــامـــون هــمــیــشــه پـ ۲( دریـــاچـــه  هـ
چاه نیمه های سیستان پر باشد. حتی بنا شد در 
دوره  خشکسالی یا دوره  کــم آبــی، ایـــران از پشت 
سدهای امان هللا خان، کجکی و دیگر سدها دارای 
حقآبه  مشخص باشد. دولت ها به این تعهداتشان 
پایبند بودند. حتی پس از انقاب اسامی در ایران 
و کودتای کمونیستی هفت ثور در افغانستان. ولی 
ــد در دوره  امـــارت اولِ طالبان مختل و در  ایــن رون
دوره  اشغال و حکومت لیبرال های دست نشانده  
اشغالگران به شکل کامل ملغیٰ شد. کار به جایی 
رسید که »اشرف غنی« در همین فروردین و در خال 
گشایش سد کمال خان رسماً اعام کرد ایران بابت 
آبی که از رودخانه های افغانستان دریافت می کند، 
باید به افغانستان نفت بدهد. که کاماً برخاف 
تعهدات گذشته  دو کشور بود.  خوشبختانه از همان 
روزهــای نخست دولت جدید افغانستان، طالبان 
اعام کرد به توافقات قدیمی پایبند است و در آینده  
نزدیک آب در هیرمند جاری و ایــران نیز از حقآبه  

توافقی در سال ۱3۵۱ برخوردار می شود.
از طرفی بنا به نیاز امنیت مرزی در اوایــل دهه  ۸0، 
دیوارهای حائلی برای مانع سازی مقابل قاچاقچیان، 
در چندصدمتری مرز در داخل خاک ایران ساخته 
شد که این دیوارها بخشی از زمین های کشاورزی را از 
سرزمین اصلی جدا کرده بود. ولی براساس اجازه ای 
کــه ایــن کــشــاورزان از مــرزبــانــی جمهوری اسامی 
ــای مــشــخــصــی از روز  ــت هـ ــاعـ داشـــتـــنـــد در سـ
می توانستند به زمین های کشاورزی شان در این سوی 
دیوار سر بزنند. با پیچیدن خبر جریان یافتن دوباره 
آب در هیرمند و دیگر بسترها، حضور کشاورزان 
ایرانی بر سر زمین هاشان دفعات بیشتری یافت. 
برخی فرصت طلبان نیز که با هدفی مشخص دنبال 
چنین شرایطی بودند، از چندروز پیش و از نقاطی در 
خاک افغانستان و والیت نیم روز و ولسوالی کَنگْ، 
اقـــدام به تــیــرانــدازی هــای کــور به سمت کــشــاورزان 
ایرانی کردند تا بتوانند طرف مقابل را نیز وادار به 
واکنش کنند. از سوی دیگر در فضای مجازی هم 
وانمود کردند ایرانی ها در خاک افغانستان اقدام 
به ساخت پاسگاه و تأسیسات دیگر کــرده انــد تا 
مرزبانان افغانستان را نیز وارد این عرصه کنند. در 
خال روزهای گذشته، مرزبانی ایران اقدام به اخطار 
به طرف افغانستانی کرد و از مسئوالن والیت نیم روز 
هم خواست به معضل این تیراندازی ها رسیدگی 
کند. تا اینکه در بعدازظهر چهارشنبه مرزبانی اقدام 
به شلیک چندین توپ به نقاطی در منطقه  شغالک 
که از آنجا به سمت ایرانی ها تیراندازی می شد کرد که 
سبب تخریب برخی تأسیسات در طرف افغانستانی 
شد که ویدئوهای همین مکان ها در فضای مجازی و 
شبکه های سعودی و بهایی »ایران اینترنشنال« و 
»من وتو« با عنوان »اشغال و تخریب پاسگاه های 

مرزی ایران توسط طالبان«! منتشر شد.
در انتها نیز دو طرف ایرانی و افغانستانی حرکات 
مشکوک در مرز را محکوم و مسئوالن مرزبانی هر دو 
کشور ضمن ماقات با هم بر حل وفصل سوءتفاهم 

پیش آمده تأکید کردند.
نکته حائز اهمیت که پیگیری مسئوالن دیپلماتیک 
و امنیتی را می طلبد، نقش اجیرشدگان پاکستان و 
گروه احمد مسعود است که از عادی شدن روابط 
بین ایران و افغانستان متضرر شده اند و حل شدن 
معضل آب برایشان کابوس است، درنتیجه تاش 
دارند در آستانه  جاری شدن آب در هیرمند، مرز دو 

کشور را ملتهب کنند.

خبـر
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حقوقحقوق مجلسمجلس نماز جمعهنماز جمعه

هشدار حقوقی 
برای اجرای یک قانون 

سازمان امور اداری و استخدامی به تمامی دستگاه های اجرایی 
هشدار داد در صورتی که اطاعات کارمندانشان تا نیمه آذرماه 
در سامانه »کارمند ایران« ثبت نشود، امکان پرداخت حقوق 
آذرماه برای این دستگاه ها وجود ندارد. این بخشنامه با اشاره به 
بند الف تبصره ۲0 قانون بودجه سال ۱۴00 کل کشور تأکید کرده 
»ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی، نسبت به تکمیل 
اطاعات و ثبت تمام پرداختی ها حداکثر تا ۱۵ آذرماه در سامانه 
یکپارچه اداری اقــدام کنند«. در این بخشنامه تأکید شده 
هرگونه مسئولیت پرداخت نشدن حقوق به خاطر ثبت نکردن 
اطاعات مذکور، بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی است.

 مدیران دوتابعیتی را 
برکنار کنید

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قانون منع به کارگیری دو 
تابعیتی ها باید جدی گرفته شود و اگر مدیر دوتابعیتی از 
دولت قبل در بدنه دولت و شرکت های تابعه باقی مانده باید 
برکنار شود. علیرضا سلیمی در گفت  وگو با فارس اظهار کرد: 
قانون باید اجرا شود و تأکید قانون این است که دو تابعیتی ها 
نمی توانند در مسئولیت های حساس سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی مسئولیتی داشته باشند. وی افزود: مدیران دو 
تابعیتی برای پیشبرد امور دل نمی سوزانند و حتی ممکن 
است به دلیل حضور خویشاوندانشان در خارج از کشور 

اطاعات محرمانه را به بیرون از کشور ببرند.

  قدردانی خاتمی از دولت
 به خاطر واکسیناسیون گسترده

آیت هللا سیداحمد خاتمی خطیب جمعه تهران در نماز جمعه 
این شهر، با اشاره به خدمات دولت در زمینه واکسیناسیون 
گفت: این دولت خدمات بزرگی صورت داد. مردم هم استقبال 
کردند. به گزارش فارس، وی با دعای خیر برای رئیس جمهور 
افزود: دعا می کنم خدا به این سید مخلص و فداکار که عمرش را 

در خدمت مردم می گذارد، نشاط بیشتر عنایت فرماید.
 آیت هللا خاتمی همچنین با اشاره به اینکه در آستانه روز دانشجو 
هستیم، بیان کرد: مسئله مبارزه با آمریکا در پرونده جنبش 
دانشجویی درخشنده است، خوشبختانه جنبش دانشجویی 

زنده و با نشاط است و با نشاط هم به راه خود ادامه می دهد.

یک کاربر توییتری به نام »نوید مستفیضی« با انتشار این تصویر از یک مبارز فلسطینی که 
عکس حاج قاسم را در داخل مسجد االقصی در دست دارد، نوشت: فردای آزادی قدس، یک 

صحن به اسم حاج قاسم در مسجد االقصی می سازیم!



دولت 
دستمزدها را 

به سمت عدالت 
ببرد

شهری  وحید شقاقی 
رئیس دانشکده 

اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی گفت: 

به تازگی دیده 
شده مدیر یکی از 

زیرمجموعه های 
 شستا حقوق

 ۲۵۰ میلیون تومانی 
 دریافت کرده که

 ۱۱۰ میلیون تومان آن 
تنها کارت هدیه بوده 

است. این مسئله در 
شرایط امروز خیانت 

به ملت ایران محسوب 
می شود بنابراین 

دولت باید به سقف 
پرداخت های کارکنان 
دولتی انسجام بخشد 

و فاصله بی عدالتی 
در نظام پرداخت را 

کاهش دهد .

خبرخبر
خوبخوب

سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: 
ــرای بیماران کرونایی  تسهیالت قرض الحسنه ای ب
بستری در بیمارستان ها در نظر گرفته شده که شامل 
سرپرستان خانوار فاقد شغل و درآمد ثابت می شود. 
عباس مرادپور افــزود: مبلغ این وام 10 میلیون تومان 
بــه صــورت قرض الحسنه و بــا بــازپــرداخــت سه ساله 

 اســت که اقساط ماهانه آن حــدود 300 هــزار تومان 
خواهد بود.

وی با بیان اینکه این وام از هفته جاری اجرایی می شود 
گفت: مــا اطــالعــات مــربــوط بــه ایــن افـــراد را از وزارت 
بهداشت دریافت و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آن ها را بررسی می کنیم و به این افراد از 

طریق پیامک و تماس تلفنی اطالع رسانی خواهیم کرد. 
سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: 
متقاضیان برای این منظور به بانک ها مراجعه نکنند. 
وی  افزود: از طریق اعتبارسنجی برای دریافت ضمانت 
استفاده می شود و با حداقل تضمین ها پرداخت وام 

انجام خواهد شد.

ــزم جــزم  ــرا طوسی  عــ زه
دولــت بــرای ساخت ۴ میلیون 
واحد مسکونی تا 1۴0۴ در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن امید 
مـــردم بـــرای خــانــه دار شــدن را 
بیشتر کــرده اســت امــا جــدا از 
برخی ابهام ها و انتقادها نسبت به تبعات یا شیوه 
ساخت مسکن توسط دولت آیا مردم از این طرح 
نیز استقبال کرده اند؟ نام نویسی متقاضیان از 
روز چهارشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و به گفته دولت 
آن ها یک ماه فرصت ثبت درخواست داشتند، 
با این حال در 1۷ روز ابتدایی فقط ۸۵0 هزار نفر 

ثبت نام کرده اند.
با توجه به تعدد طرح های مسکنی دولت ها که 
یکی پس از دیگری اجرا و کنار گذاشته می شود یا 
تغییر کرده یا در دیگری ادغام می شود، وضعیت 
به  گونه ای شده که بسیاری از مردم درباره جزئیات 
طرح مسکنی دولت بی اطالع هستند. شاید یکی 
از دالیــل تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مسکن همین باشد. مهلت نام نویسی در 
 طرح جهش تولید و تأمین مسکن که پیشتر تا

 ۲۸ آبان اعالم  شده بود تا 1۵ آذرمــاه تمدید شده 
است. بر اساس تازه ترین آمار ارائه  شده از سوی 
وزارت راه و شهرسازی پس از ۴0 روز از آغاز ثبت نام، 
بیش از یک میلیون و ۷13 هــزار نفر در سامانه 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و احتماالً در 

پنج روز آینده نیز تفاوت زیادی نکند.
البته این میزان از ثبت نام به معنی قطعی بودن 
نیست؛ چراکه افراد باید واجد شرایط باشند. در 
نام نویسی طرح اقدام ملی مسکن دولت قبل نیز 

ثبت نام ها در پنج مرحله به بیش از ۲ میلیون 
متقاضی رسید، اما در نهایت ۵30 هزار متقاضی 
واجد شرایط شدند. در گزارش پیش رو با مراجعه 
به اظــهــارات مسئوالن تــالش کردیم به  6 سؤال 
کلیدی مهم در این حوزه پاسخ دهیم. پرسش هایی 
که در صورت اطالع رسانی شفاف و گسترده سبب 
افزایش اقبال عمومی مــردم به این طرح خواهد 
شــد. البته برخی پاسخ ها مسئله اثــرگــذار بودن 
طرح نهضت ملی مسکن در خانه دار کردن مردم را 

بیشتر روشن می کند.

 پرسش اول: آورده متقاضی  ◾
در این طرح چقدر است؟

آورده اولــیــه متقاضیان در طــرح نهضت ملی 
مسکن بــرای دهک های اول تا سوم ۲0 میلیون 
تومان و بــرای سایر دهک ها ۴0 میلیون تومان 
تعیین  شده که البته در طول دوره ساخت، در 
چهار تا پنج مرحله از متقاضیان دریافت خواهد 
شد. متقاضیان این مبلغ را وقتی واریز می کنند 
کــه تأیید شــده باشند و ایــن مــوضــوع از طریق 
پیامک به آن ها اعالم خواهد شد. این پیامک برای 
دریافت آورده اولیه از طریق سرشماره مشخص 
به شماره تلفن سرپرستان خانوار ارسال خواهد 
شد و باید دقت کنید به هر پیامکی در این زمینه 

پاسخ ندهید.

 پرسش دوم: قیمت تمام  شده  ◾
هر مسکن چه قدر است؟

بر پایه اعالم دولت قیمت تمام  شده هر مترمربع 
 در ایــن طــرح از ۲ میلیون و ۸00 تــا 3 میلیون و

 300 هزار تومان برآورد شده ولی تا زمان تحویل، 
قیمت نهایی ممکن اســت تا ۴ میلیون تومان 
تغییر کند. این تغییرات در حالی است که دولت 
و وزارت راه و شهرسازی تالش دارد در کارگروه 
مشترکی شیوه نامه قیمتی تهیه کنند که هم 
انبوه ساز بتواند کار خود را انجام دهد و هم  فشار 
کمتری به مــردم وارد شــود. ارائــه زمین رایگان یا 
کاهش هزینه پــروانــه ساخت و سایر خدمات 
شهری مانند آب، گاز، برق و... ازجمله راهکارها 

برای کاهش هزینه ساخت است.

پرسش سوم: میزان اقساط و سود تسهیالت  ◾
چطور تعیین می شود؟

بــر اســاس آنچه در طــرح نهضت ملی مسکن 
آمده، متقاضیان مسکن در تهران ۴۵0 میلیون 
ــاالی یــک مــیــلــیــون نفر  ــ تـــومـــان، در شــهــرهــای ب
جمعیت )کالنشهرها( ۴00 میلیون تومان و در 
مراکز استان ها 3۵0 میلیون تومان تسهیالت 
ساخت دریافت خواهند کرد. رقم این تسهیالت 
در سایر شهرها 3۵0 میلیون تومان و برای مسکن 

روستایی ۲۵0 میلیون تومان است.
ــورای پــول و اعــتــبــار، سود  ــاس مصوبه شــ بــر اسـ
تسهیالت حــوزه مسکن 1۸ درصــد اســت که به 
 طور نمونه قسط وام ۴۵0 میلیون تومانی نهضت 
ملی مسکن در تهران نزدیک به ماهی ۷ میلیون 
تومان طی ۲۴0 مــاه یعنی ۲0 ســال خواهد شد، 
در حالی  که درآمد ماهانه ۵ دهک اول کمتر از این 
قسط است. البته مسئوالن وزارت و راه شهرسازی 
گفته اند در ایــن طــرح ســود تسهیالت بر اساس 
دهک های درآمدی تنظیم  شده و بستگی دارد به 

اینکه متقاضی در چه دهک درآمــدی قرار گرفته 
بــاشــد. در ایــن صــورت ایــن نــرخ ســودهــا احتماالً 
بین ۵، ۷، 9 و 1۲ درصد متغیر خواهد بود. عالوه 
بر این دولت تالش دارد با راه انــدازی صندوق ملی 
 مسکن، بخشی از ســود تسهیالت بانکی را که 
بر اساس دهک های درآمــدی تنظیم  شده تقبل 
 کند. به  طور نمونه بازپرداخت وام 3۵0 میلیون 
تومانی با نرخ سود 9 درصد، حدود ۲ میلیون و ۷00 
هزار تومان ماهانه طی ۲0 سال باید پرداخت شود.

 پرسش چهارم: واحدهای مسکونی  ◾
کجا و چه زمانی ساخته می شود؟

دولــت اعــالم کــرده در ۵۲0 شهر، زمین به  انــدازه 
کافی تأمین  شده و به  مرور تعداد شهرهای مورد 
تقاضا افزایش خواهد یافت تا همه متقاضیان 
دریـــافـــت مسکن در شــهــرهــای مـــورد دلــخــواه 

نام نویسی کنند.
آن  طور که مشخص اســت، زمین های نهضت 
ملی مسکن در جاهایی تأمین  شده و خواهد شد 
که دست کم خدمات زیربنایی در آن وجود داشته 
باشد؛ به  طور نمونه بافت فرسوده و محل فعلی 
مسکن مهرها. بر پایه اعالم اولیه در سال اول ۴00 
هزار واحد مسکونی برای دهک های اول تا سوم 
درآمدی ساخته می شود. برای سایر دهک ها نیز 
به  تناسب سهمیه در نظر گرفته  شــده است. 
همچنین 300 هــزار واحــد مسکونی در بافت 
فرسوده و ۴00 هزار واحد در بافت موجود شهری 

ساخته خواهد شد.

 پرسش پنجم: مدت تحویل واحدها  ◾
چند ساله است؟

دوره زمانی ساخت این واحدها دست کم ۲۴ ماه 
است. ولی برنامه ریزی بدین گونه است که در دو 
سال اول، ۲میلیون واحد مسکونی آغاز می شود 
ولی همه آن ها طی چهار سال به واحد مسکونی 

تبدیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

 پرسش ششم: مجردها  ◾
چطور خانه دار می شوند؟

به  صورت کلی داوطلب مسکن باید متأهل بوده 
یا سرپرست خانوار باشد. پس براساس قانون 
زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه 
به  صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست 
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون 

مالک سن می توانند ثبت نام کنند.
پنج گروه دیگر از افراد نیز فارغ از اینکه متأهل یا 
سرپرست خانوار باشند می توانند در نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کنند. زنان خودسرپرست 
ــراد مانند  ــ ــا حــداقــل ســن 3۵ ســـال، بــرخــی اف ب
نخبگان مــورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افراد 
معلول جسمی که حداقل ۲0 سال سن دارند نیز 
می توانند بدون شرایط تأهل و سرپرست خانوار 
از مزایای این طرح برخوردار باشند. مردان مجرد 
۴۵ سال چه قصد ازدواج داشته یا نداشته باشند 
و بیماران خاص هم دو گروه دیگری هستند که 
بـــرای داشــتــن مسکن در اولــویــت هستند؛ اما 
ثبت نام سایر مجردها در نهضت ملی مسکن 
مــشــروط اســت بــه اینکه مــوقــع تحویل واحــد 

مسکونی متأهل باشند.

خبر
 توزیع هوشمند

 ۲۵ قلم کاالی اساسی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
گفت: توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک 
ــاالی اســاســی را شامل  می کند و همه ۲۵ قلم ک
 خــواهــد شــد. قــادری فــر گفت: در ســامــانــه ای که 
پیش بینی شده است صرفاً با ثبت یک شماره 
تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ 
سامانه امکان دریافت کدملی را دارد که به معنای 
محدودیت در عرضه نیست بلکه برای مدیریت 
در توزیع است. وی افزود: برای این طرح سقف قرار 
نداریم اما ۵ تا 10 کیلوگرم مرغ، 10 کیلو برنج و یک 
شانه تخم مرغ را در بازه های زمانی تقدیم می کنیم 
و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در 

سامانه ها اعمال نخواهد شد.

اعالم تصمیم های جدید 
خودرویی در چند روز آینده

رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاق های اخیر 
ناشی از قیمت گذاری دســتــوری خـــودرو گفت: 
قیمت گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف 
شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع 
هستیم، اما در دولت تصمیم های خوبی گرفته 
شــده و به امید خــدا در چند روز آینده اجرایی 
خواهد شد. مجید عشقی در خصوص خودرو 
هم گفت: مشخصاً در خصوص نحوه اجرای آن 
ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل 
شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت 
هم مصرف کننده و هم سهامداران سود خواهند 
برد و تولیدکنندگان هم می توانند نفسی بکشند.

بانک مشترک ایران و سوریه 
راه اندازی می شود

رئــیــس کــل ســازمــان توسعه تــجــارت بــا اشـــاره 
ــه، از  ــوریـ ــعــقــاد چــهــار تــوافــق نــامــه بـــا سـ بـــه ان
ــران و ســـوریـــه خبر  ــ ــانــک مــشــتــرک ایـ ایـــجـــاد ب
ــا ســوریــه  داد و گــفــت: بـــرای تــوســعــه تــجــارت ب
ــارت آزاد حــرکــت  ــجــ ــ ــه ســـمـــت تـــهـــاتـــر و ت ــ  ب
می کنیم. علیرضا پیمان پاک با اشــاره به ایجاد 
فضای بــدون تعرفه گمرکی در روابــط تجاری دو  
کشور گفت: در تجارت با سوریه به دنبال حذف 
تعرفه هستیم و قصد داریم تجارت آزاد با سوریه 
را بــرقــرار کنیم که در ایــن زمینه قــرار شد طرف 

سوری بررسی های الزم را داشته باشد.

بخشودگی جرایم وسایل نقلیه 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث

بیمه مرکزی اعالم  کرد: با اعالم نهاد ناظر صنعت 
بیمه، از 13 آذر تا پایان روز دوم دی سال 1۴00 همه 
جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث مــورد بخشودگی قــرار 
می گیرد. در راستای ترویج فرهنگ بیمه و با در نظر 
گرفتن شرایط کرونا و مشکالت اقتصادی اقشار 
آسیب پذیر  شرکت های بیمه موظف شده اند از 
دریافت جرایم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 

بیمه نامه خودداری کنند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9687 شنبه ۱3 آذر ۱4۰۰   ۲8 ربیع الثانی ۱443  4 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

چرخگوشت
  پارس خزر 

2020-Buffalo مدل
2,2۷۷,000 تومان

   پاناسونیک 
2500-MK مدل
2,۱۹0,000 تومان

  مولینکس 
MM66 مدل

6٫۴5۷٫000 تومان

  بوش 
MFW66020 مدل

۳,600,000 تومان

  تکنو 
50۴-Te مدل

۱,۸60,000 تومان

  گاستروبک 
مدل ۴۱۴0۹

۱۴,۷۸0,000 تومان

65.750.000نیم سکه38.000.000ربع سکه1,340,071بورس 263.986دالر )سنا(54,530,000 مثقال طال 18.091دینار عراق )سنا(126,260,000سکه12,589,000 طال  ۱۸ عیار1,773.30اونس طال 74.397درهم امارات )سنا(

  پرداخت وام
  ۱۰ میلیون تومانی
  به بیماران کرونایی 
فاقد شغل

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 
عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 3400 تن انواع نهاده های کشاورزی   از مبداء انبارهای سازمانی اسفراین  

به سایر نقاط در داخل و خارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو...." در بسترسامانه تدارکات الكترونیكی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 2000004144000011 مورخه 1400/9/13

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس: بجنورد بلوار مدرس بین 
مدرس 19 و 21 پالک 555

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه:از روز ش��نبه مورخه 1400/9/13  لغایت س��اعت 18:00روزچهارشنبه 
مورخه1400/9/17

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری  در سامانه ستاد)به صورت PDF( : تا ساعت18:00روز دوشنبه مورخه 
1400/9/29

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روز سه شنبه مورخه1400/9/30ساعت12:00 ظهر درمحل سالن جلسات استان می باشد.

7-مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 332/500/000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش واریزی 
به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داریكل از طریق 
دس��تور پرداخت ساتنایا پایا  با شناس��ه واریز 30کاراکتری340039779263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(
عالوه بر بارگذاری در س��امانه، می بایس��ت بصورت فیزیكی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخه 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن32244119-058  به  آدرس اینترنتی شرکت
www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456  تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان 
شمالی31552510 – 058  آقای مروتی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شركت خدمات حمایتی كشاورزی  استان خراسان شمالی )نوبت اول(

ف
/1
40
85
28

وزارت جهاد کشاورزی
شماره :55/75/00/1956

تاریخ : 1400/09/10 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد 
عملیات  حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی   از مبداء پتروشیمی خراسان به اقصی نقاط 

کش��ور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد ش��رایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و...." در بسترسامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی )توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 2000004144000010 مورخ 1400/9/13

2- نام و نش��انی مناقصه گزار: ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان ش��مالی به آدرس: بجنورد بلوار 
مدرس بین مدرس 19 و 21 پالک 555

3-هزین��ه خریداس��ناد مناقصه:مبل��غ 500.000ری��ال می باش��د ک��ه از درگاه بانكی موج��ود در س��امانه تدارکات 
الكترونیكی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز شنبه مورخ 1400/9/13  لغایت ساعت 18:00روزچهارشنبه 
مورخ 1400/9/17

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه ستاد)به صورت PDF( : تا ساعت 18:00روزدوشنبه 
مورخ 1400/9/29

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ1400/9/30ساعت 10:00 صبح درمحل سالن جلسات استان می باشد.

7-مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 17/340/000/000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش واریزی 
به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از 
طریق دستور پرداخت ساتنایا پایا  با شناسه واریز 30کاراکتری340039779263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(

عالوه بر بارگزاری در س��امانه، می بایس��ت بصورت فیزیكی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 32244119-058  به  آدرس اینترنتی شرکت

 www.assc.ir و آدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456  تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

خراسان شمالی31552510 -058  آقای مروتی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شركت خدمات حمایتی كشاورزی  استان خراسان شمالی )نوبت اول(

ف
/1
40
85
25

وزارت جهاد کشاورزی
شماره :55/75/00/1955

تاریخ : 1400/09/10

ک
/1
40
84
50

شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیر را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1-خرید لوله جدار فوالدی14 اینچ ساده به طول 294 متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ مشبک 
به طول 270 متر برای چاه های شماره  4 و10  شهرستان طرقبه  شاندیز به شماره فراخوان  

2000001446000116
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 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 و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  10 / 09 / 1400 می باشد. اطالعات 
و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 16 / 09 / 1400

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ  30 / 1400/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی 

ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

در مصرف آب صرفه جویی كنیم 
فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری

وم مناقصه یک مرحله ای  عمومی 
ت د

نوب

-----

3 روز تا پایان مهلت نام نویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

 همه چیز درباره نهضت ملی مسکن



  الیحه نظام 
جامع رسانه ای 
تدوین می شود 
وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اعالم 
کرد: الیحه نظام 
جامع رسانه ای 
در این وزارتخانه 
در حال بررسی 
برای تدوین است و 
رسانه های نوین در 
این سند مورد توجه 
جدی قرار خواهند 
گرفت. محمدمهدی 
اسماعیلی در سفر 
یکروزه به همدان در 
نشستی با اصحاب 
رسانه این استان افزود: 
دبیرخانه اصالح نظام 
فرهنگی و رسانه ای 
کشور در این وزارتخانه 
فعال است و ما به دنبال 
انعقاد تفاهم نامه های 
عملیاتی با بخش های 
مختلف برای رفع 
دغدغه های اصحاب 
رسانه هستیم.

معلوم نــبــود سرنوشت  ◾
سینما چه می شود

ــی،  ــ ــرفـ ــ ــد اشـ ــ ــاصـ ــ مـــحـــمـــد قـ
رئــیــس هیئت مــدیــره انجمن 
ــمــاداران کــشــور و مدیر  ــن ســی
ــا بــا اشــــاره به  ــدان سینما مــان
اینکه نــزدیــک بــه دو ســال اســت سینماها در 
ــرار دارنـــد و خسارت های  وضعیت اسفناکی ق
جبران ناپذیری به صاحبان فیلم و سینماداران 
وارد شــده، می گوید: البته وزارت ارشــاد هم در 
حد توانش کمک کرده اما هنوز تعهدات مالی 
وجود دارد که پرداخت نشده است. سالن های 
سینما نیز بدهی های انباشته زیــادی دارنــد و 
مقروض هستند و سال ها طول می کشد که این 

خسارت ها جبران شود.
وی تأکید می کند: در این میان عده ای می گفتند 
پرونده سینما بسته و از گردونه چرخه اقتصادی 
خارج شده است، البته حق هم داشتند زیرا در 
این ایام سرنوشت سینما قابل پیش بینی نبود، 
اما خوشبختانه با اکــران فیلم های خوب ثابت 
شد سینما هنوز جایگاه ویــژه اش را حفظ کرده 
و مردم عالقه مندند فیلم را بر پرده های عریض 

سالن های سینما ببینند.

تصویر زیبای بچه ها و والدینشان در سینما  ◾
قاصد اشرفی با ابراز خشنودی از اینکه سینما 
در کمتر از یک ماه جایگاه خــودش را بازیافته، 
ــال نمایش  مــی گــویــد: فــیــلــم هــای خــوبــی در حـ
اســـت، بــه ویـــژه فیلم »شــهــر گــربــه هــا« در کنار 
ــاد«، »قهرمان« و  آثــاری همچون »گشت ارشـ
»دینامیت« سبب بازگشت رونــق به سالن ها 
شــده و بچه ها هــمــراه خــانــواده شــان بــه سینما 
می آیند. چندین سال بود خانواده ها را در سینما 

نمی دیدیم امــا ما امــروز شاهد ایــن هستیم که 
بچه ها چــقــدر خوشحالند و بــا اشــتــیــاق بــرای 
تماشای فیلم مورد عالقه شان به سینما می آیند.
رئــیــس هیئت مــدیــره انــجــمــن ســیــنــمــاداران با 
بیان اینکه وقتی فیلم خــوب باشد سینما هم 
موقعیت خودش را حفظ می کند، ادامه می دهد: 
خوشبختانه فیلم های در حال اکــران در جذب 
مخاطب بسیار خــوب عمل کــرده و سالن های 

سینما را دوباره احیا کردند.
وی بــا انتقاد از نگاه برخی افـــراد کــه معتقدند 

سینمای ایران آثار مبتذل بسیاری تولید می کند 
متذکر می شود: سینمای ما یکی از سالم ترین و 
پاک ترین سینماها در جهان است. سینما یکی 
از افتخارات نظام ماست و جایگاه ویژه خودش 
را حفظ کــرده و واضــح اســت که اگــر ایـــرادی هم 
در آن وجــود دارد باید آن را از میان برداشت. 
من به عنوان کسی که 42 سال از عمرم در این 
عرصه گذشته به کارم افتخار می کنم، هر چند با 
مشکالت زیادی مواجه بودیم اما جایگاه فرهنگی 

سینما قابل افتخار است.

 پول سینماداران در »سمفا« امنیت ندارد ◾
قاصد اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود 
بــا انــتــقــاد از عملکرد سمفا مــی گــویــد: یکی از 
مشکالت اساسی سینماداران »سمفا« است. 
پیش از این، سینماتیکت با فراز و نشیب هایی 
که داشت اما جایگاه ویژه خودش را پیدا کرده بود 
و ما کوچک ترین مشکلی در اکران نداشتیم اما 
سمفا وضعیت را سخت کرده و پول سینماداران 
در آن امنیت نـــدارد. وضعیت ایــن گونه است 
که مبلغ حاصل از فروشی که سهم صاحبان 
فیلم است وارد سینماتیکت با مدیریت جدید 
شده اما پول را در آن بلوکه کرده اند و این نگرانی 
بزرگی را برای ما ایجاد کرده است.  وزارت ارشاد 
باید به این مسئله ورود کرده و امنیت پول ما را 

تأمین کند. 

سینما در حال بازگشت به روال سابقش است ◾
ــوروزی، مــدیــر پــردیــس سینمایی  ــ امـــا ســجــاد نـ
»آزادی« و عضو شورای صنفی در واکنش به از 
سرگیری فعالیت 100 درصدی سالن های سینما 
مــی گــویــد: مــدتــی اســت کــه مـــردم بــه سینماها 
بازگشتند و نمودار مخاطبان ما از تاریخ پنجم 
آبان ماه به این سو نشان می دهد مردم  به صورت 

جدی در سالن های سینما حضور دارند.
ــاره بــه دالیـــل حــضــور دوبـــاره مـــردم در  وی بــا اشـ
ســالــن هــای سینما تأکید مــی کــنــد: قطعاً فضا 
متفاوت شــده و یکی از دالیــلــش ایــن اســت که 
فیلم های متنوعی در ژانرهای مختلف در حال 
اکران هستند و از طرفی دیگر نیز فیلم های زیادی 
هم متقاضی اکران هستند و این نشان می دهد 

به سمت عادی  شدن در حال حرکت هستیم.
نوروزی یادآور می  شود: در روزهایی که سالن ها 
با ظرفیت 50 درصــدی به فعالیت خــود ادامــه 

می دادند نیز ظرفیت لحاظ شده تکمیل می شد و 
انتظار می رود با بازگشت به روال سابق با پرشدن 

سالن ها هم مواجه شویم.
ــاره اینکه شاید  ایــن عضو شـــورای صنفی دربـ
بــســیــاری از مـــردم هــنــوز از رونـــد و چگونگی 
فعالیت سینماها بــه درســتــی اطــالع نداشته 
بــاشــنــد مــی گــویــد: بــه نــظــرم جــامــعــه مخاطبی 
که سینمادوست هستند متوجه وضعیت و 
شیوه کار سالن ها هستند و می دانند سینماها 

فعالند. 

در سینماها دستورالعمل ها اصولی رعایت می شود  ◾
نوروزی در واکنش به اینکه با استفاده حداکثری 
از ظرفیت سالن ها آیا دستورالعمل ها جدی تر 
از قــبــل رعــایــت خــواهــد شـــد، تــأکــیــد می کند: 
تمام دستورالعمل های بهداشتی از ابتدا هم 
جــدی گرفته مــی شــد، بــه دلــیــل اینکه ماهیت 
و ســاخــتــار فیزیکال ســالــن سینما بــه گــونــه ای 
است که این اتفاق می افتد. سالن های سینما از 
معدود مکان هایی است که به دلیل سقف بلند 
و تهویه هایی که دارد می توان دستورالعمل ها را 
راحت تر در آن اجرا کرد. به نظرم تنها مکانی که 
دستورالعمل ها درست و اصولی در آنجا رعایت 

می شود، سینماست.
طــبــق شــواهــد و بـــراســـاس آنــچــه ســیــنــمــاداران 
می گویند، سینما همزمان بــا اکـــران فیلم های 
ــردم و  ــ ــرای ورود دوبـــــاره م ــ پــرمــخــاطــب راه را ب
عالقه مندان به سالن ها هموار و اعتماد آن ها 
ــرده اســت و بــه نظر  را بــه فضایی ایمن جلب ک
می رسد با استفاده حداکثری از ظرفیت سالن ها 
و لغو محدودیت تردد شبانه و نمایش فیلم های 
ــای  خـــوب چـــرخ سینما هــم بــچــرخــد و بــه روزهـ

خوبش بازگردد.

درباره آغاز فعالیت 100 درصدی سالن هاپس از دو سال  

سینما از قرنطینه درآمد

خبرخبر
روزروز

فروش 18 هزار نسخه کتاب در شهرهای کمتر برخوردار  ◾
مدیرعامل خانه کتاب و ادبــیــات ایـــران بــا اشـــاره بــه میزان 
 مشارکت کتاب فروشی ها در پایان طرح پاییزه کتاب گفت:
40 کتاب فروشی در شهرهای کمتر برخوردار از کتاب فروشی 
توانستند 1۸هــزار و 1۹2 نسخه کتاب به ارزش 1۸میلیارد و 
12۶میلیون و 105هــزار و ۸۸۷ ریال به فروش برسانند. علی 
رمضانی افزود:کتاب فروشی های شرکت کننده در این طرح 
نسبت به پاییزه کتاب 1۳۹۹ افزایشی 1۷درصدی داشته است. 

معرفی هیئت انتخاب چهلمین جشنواره فیلم فجر  ◾
ستاد چهلمین جشنواره فیلم فجر، اعضای هیئت انتخاب 
بخش مسابقه سینمای ایران )سودای سیمرغ( در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر را معرفی کرد. بهروز افخمی؛ کارگردان، 
اسماعیل بــنــی اردالن؛ استاد دانشگاه، پــوران درخشنده؛ 
کارگردان، حسین زندباف؛ کارگردان، مجید شاه حسینی؛ 
مدیر فرهنگی و پژوهشگر، اسفندیار شهیدی؛ مدیر 

فیلمبرداری و محمدحسین نیرومند؛ مدیر فرهنگی. 

پایان غافلگیرکننده »سرجوخه« ◾
امشب با پخش قسمت سی ام، سریال امنیتی جاسوسی 
»سرجوخه« به کارگردانی احمد معظمی به پایان می رسد. 
روابط عمومی این سریال اعالم کرده در قسمت های پایانی قرار 
است از شخصیت سرجوخه رونمایی شود. »یوری گال« رئیس 
میزِ ایران در موساد است که در سریال »سرجوخه« محور تمام 
خرابکاری ها و ترورها قرار می گیرد. ترورهایی که موساد بعضاً 

مسئولیتِ آن را به عناوین مختلف پذیرفته است. 

تولید سریال »1۳۵۷«  ◾
سعید کمانی، تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: »1۳5۷« 
عنوان سریالی دربــاره انقالب اسالمی است که آن را تهیه 
خواهد کرد. او در گفت وگو با صبا افزود: تصمیم داریم در 
صورت مهیا شدن شرایط، سریال »1۳5۷« را جلو دوربین 
ببرم. فیلم نامه این مجموعه تلویزیونی ۳0 قسمتی هم اکنون 
توسط وحید نیکخواه آزاد در حال نگارش است و کارگردان 

این اثر هنوز مشخص نیست.

صبا کریمی         به دنبال نشست مشترک رئیس 
سازمان سینمایی و محسن فرهادی، معاون فنی 

سالمت محیط وزارت بهداشت امکان فعالیت عادی 
برای سالن های سینما فراهم شد. با توجه به 

فروکش کردن کرونا و واکسیناسیون سراسری 

 تصمیم بر آن شده محدودیت سقف ظرفیت
۵۰ درصدی برای بلیت فروشی در سالن های سینما 

برداشته شود و بر اساس این تصمیم سالن های 
سینما با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
می توانند از تمام ظرفیت خود برای بلیت فروشی 

استفاده کنند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
نزدیک به دو سال است سالن های سینما نه تنها 

نتوانسته اند با همه ظرفیت خود میزبان عالقه مندان 
باشند که حتی چراغشان هم در فاصله های طوالنی 
و مکرر به دلیل تشدید کرونا و وضعیت قرمز شهرها 

خاموش شده است. حاال این خبر می تواند هم برای 
مردمی که مدت هاست با نگرانی از سینما رفتن 

امتناع کرده اند و هم سینماداران و صاحبان آثار که 
در این مدت با خسارت های مالی بسیاری مواجه 

شده اند، خبر خوشی باشد.    

سینمای ما یکی از سالم ترین و پاک ترین سینماها در جهان است. سینما یکی 
از افتخارات نظام ماست و جایگاه ویژه خودش را حفظ کرده و واضح است که 

اگر ایرادی هم در آن وجود دارد باید آن را از میان برداشت.
گزيدهگزيده
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سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

139426758فاطمه نوروزى17438000/621
تا 10 روز پس از ابالغ171,984,800 مشاعلقطعى1399/11/14

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

139112058آقا قوامى27438000/549
تا 10 روز پس از ابالغ125,336,000مشاغلقطعى1400/08/30

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

1395895محمود رجب پور37438000/572
تا 10 روز پس از ابالغ53,239,178مشاغلقطعى1399/02/09

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

آرش پور 47438000/588
اصفهانى

1395890
تا 10 روز پس از ابالغ37,712,500مشاغلقطعى1399/02/09

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

1392896مهدى نجاتيان57438000/435
تا 10 روز پس از ابالغ78,426,800مشاغلقطعى1399/02/09

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

جواد عباس 67438000/647
زاده

139482262
تا 20 روز پس از ابالغ54,431,510مشاغلراى هيات1398/07/02

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

حسين حاصل 77438000/520
طلب

139112061
تا 10 روز پس از ابالغ31,112,500مشاغلقطعى1400/09/01

خيابان ميرزا 
كوچك خان 24 

858

آبنوس انديشه 
پارس

خانم ربابه 
بركتى به شماره 

ملى0439715709
و

آقاى على 
نظرى به شماره 

ملى0060841427

139776552
1400/08/20

دعوت هيأت 
بدوى

اشخاص
 حقوقى

42،982،378،968
1400/09/29
ساعت 9 صبح

خ امام خمينى- 
اداره كل امور 

مالياتى 

آبنوس انديشه 958
1398100000101484458پارس

1400/05/24
اشخاصبرگ تشخيص 

امامت 46تا 30 روز پس از ابالغ10،525،031،431 حقوقى

آبنوس انديشه 1058
139879109403پارس

1400/06/01

برگ مطالبه 
جرائم ماده 169 

مكرر ق . م . م

اشخاص 
امامت 46تا 30 روز پس از ابالغ2،093،928،262حقوقى

آبنوس انديشه 1158
ارزش 13981000001014844601400/05/24پارس

امامت 46تا 20 روز پس از ابالغ2،915،681،357افزوده1

آبنوس انديشه 1258
ارزش 13981000001014844611400/05/24پارس

امامت 46تا 20 روز پس از ابالغ2،915،681،357افزوده2

آبنوس انديشه 1358
ارزش 13981000001014844621400/05/24پارس

امامت 46تا 20 روز پس از ابالغ2،915،681،357افزوده3

آبنوس انديشه 1458
ارزش 13981000001014844631400/05/24پارس

امامت 46تا 20 روز پس از ابالغ2،915،681،357افزوده4

خيابان امام خمينى تا 10 روز پس از ابالغ1737935250سكهبرگ اجرائى1397100000104708212وحيد محمدنيا152378
سه راه پاسداران

خيابان امام خمينى تا 10 روز پس از ابالغ3147780868سكهبرگ اجرائى1397100000106747268على محمد امينى162485
سه راه پاسداران

89 الى محمد تقى كارگر171114577
93

 9443
ارزش دعوت به هيئت 1400/08/30

افزوده
162124001400/10/05

 چناران – بولوار
 امام رضا – امام

 رضا 5

18145060
حيان شيمى فجر

94 الى 
95

 9683
ارزش دعوت به هيئت 1400/09/02

2430000001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

19654316
93 و 94سعيد بيگلرزاده

 9685
ارزشدعوت به هيئت 1400/09/02

236000001400/10/05 افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

مرادعلى لطفى201114976
89 الى 

93

 9686
ارزش دعوت به هيئت1400/09/02

723610001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

عزيزاله دهقان 21735630
شريف آبادى

94 الى 
95

 9687
ارزش دعوت به هيئت 1400/09/02

932625001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

221115320
غالمرضا بختيار

92 الى 
95

 9688
ارزش دعوت به هيئت 1400/09/02

529600001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

رجبعلى قلى 231143098
زاده

89 الى 
94

 9689
ارزش دعوت به هيئت 1400/09/02

486122001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

91 الى حسين شجاع24985207
95

 9690
ارزش دعوت به هيئت 1400/09/02

1304640001400/10/05افزوده
چناران – بولوار 
امام رضا – امام 

رضا 5 

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

25754105
محمد افسرده 

94 و 95ورانلو
 9695

دعوت به هيئت 1400/09/02
ارزش

چناران – بولوار امام رضا 487800001400/10/05 افزوده
– امام رضا 5 

93 الى رضانورانى فر261115969
95

 9697
دعوت به هيئت 1400/09/02

ارزش ا
چناران – بولوار امام رضا 674400001400/10/05فزوده

– امام رضا 5 

271116344

قاسم 
92 الى مهماندوست

94
 9698

دعوت به هيئت 1400/09/02
ارزش

چناران – بولوار امام رضا 332000001400/10/05 افزوده
– امام رضا 5 

28826058

حسين جعفرپور 
92 الى حقيقى

95
 9699

دعوت به هيئت1400/09/02
ارزش

چناران – بولوار امام رضا 683858001400/10/05 افزوده
– امام رضا 5 

92 الى محمد بهروز29733783
95

 9700
دعوت به هيئت 1400/09/02

ارزش 
چناران – بولوار امام رضا 1441200001400/10/05افزوده

– امام رضا 5 

30835760
رحمت اله تقى 

9701 95زاده
دعوت به هيئت 1400/09/02

ارزش
چناران – بولوار امام رضا 1125000001400/10/05 افزوده

– امام رضا 5 

31856524
ابراهيم زارع 
نژاد اشكذرى

92 الى 
95

 9702
دعوت به هيئت 1400/09/02

ارزش 
چناران – بولوار امام رضا 969260001400/10/05افزوده

– امام رضا 5 

محمد نوردى322591
1395
برگ اجرايى1/1388110دوره 4

ارزش 
اداره امور مالياتى طرقبهسى روز از ابالغ20,941,668,362افزوده

محمد نوردى332591
1395
برگ اجرايى1/1388105دوره 3

ارزش 
اداره امور مالياتى طرقبهسى روز از ابالغ17,249,078,467افزوده

محمد نوردى342591
1395
برگ اجرايى1/1388097دوره4

ارزش
اداره امور مالياتى طرقبهسى روز از ابالغ66,148,937,024 افزوده

محمد نوردى352591
1395
برگ اجرايى1/1388086دوره 3

ارزش
اداره امور مالياتى طرقبهسى روز از ابالغ23,965,113,911 افزوده

51,254,690مشاغلدعوت به هيات139379217سيدمحمد شجاع363001/1
1400/10/02

اداره امور مالياتى طرقبهساعت 10

سيدعلى حسينى 373031/001
50,443,000مشاغلدعوت به هيات139379451فقيه

1400/10/06
اداره امور مالياتى طرقبهساعت 10

سيدعلى حسينى 383031/001
42,950,550مشاغلدعوت به هيات139431693فقيه

1400/10/06
اداره امور مالياتى طرقبهساعت 10

الوند تجارت 392648
هخامنش

1398100000108648380
عملكردتشخيص1400/08/29

5,237,789,661
0

3,666,452,763

تا 30 روز پس از 
نبش آزادى21تاريخ چاپ

الوند تجارت 402648
هخامنش

139880884628
مطالبهتشخيص1400/09/03

169مكرر

0
0

10,982,711,572

تا 30 روز پس از 
نبش آزادى21تاريخ چاپ

الوند تجارت 412648
1398100000108648381هخامنش

تشخيص1400/08/29
ارزش 
افزوده-
فصل3

7,232,400,000
3,616,200,000

16,272,900,000

تا 20 روز پس 
نبش آزادى 21از  چاپ 

الوند تجارت 422648
1398100000108648383هخامنش

تشخيص1400/08/29
ارزش 
افزوده-
فصل4

15,506,384,635
7,753,192,318

58,148,942,382

تا 20 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ 

الوند تجارت 432648
هخامنش

1399100000108648372
1400/08/29

عملكردتشخيص
26,391,222,845

0
18,473,855,991

تا 30 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ

الوند تجارت 442648
1399100000108648375هخامنش

1400/08/29
تشخيص

ارزش
 افزوده-
فصل1

663,215,340
331,607,670

1,492,234,515

تا 20 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ 

الوند تجارت 452648
1399100000108648373هخامنش

1400/08/29
تشخيص

ارزش 
افزوده-
فصل2

4,863,374,892
2,431,687,446

10,942,593,507

تا 20 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ 

الوند تجارت 462648
1399100000108648376هخامنش

تشخيص1400/08/29
ارزش 
افزوده-
فصل3

20,057,606,316
10,028,803,158
45,129,614,211

تا 20 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ 

الوند تجارت 472648
1399100000108648379هخامنش

تشخيص1400/08/29
ارزش

 افزوده-
فصل4

49,212,887,095
24,606,443,547

110,728,995,963

تا 20 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ 

الوند تجارت 482648
هخامنش

139980884638
مطالبهتشخيص1400/09/03

169مكرر

0
0

29,125,632,848

تا 30 روز پس از 
نبش آزادى 21 چاپ

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان 

نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه ونسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي 

است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526)

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری 
پراید 131 مدل  1390 به رنگ نقره ای به شماره پالک 
855ج74 ای���ران 65 به  ش���ماره موتور 4244299  و 
شماره شاس���ی S141229000022 به مالکیت عایشه 
ناروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14

08
53

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید تی���پ 131SE  به 
رن���گ س���فید – روغن���ی م���دل 1398 ب���ه  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   M13/6298468 موت���ور 
NAS411100K3529593 ب���ه ش���ماره پالک 32 – 
967 ه 92  به مالکیت نگین طحان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ف
,1

40
85

38
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، کارت و س���ند خودروی س���واری پراید 
جی ای ایکس آی مدل 1386 رنگ س���فید روغنی  
ب���ه ش���ماره موت���ور 2124383 و ش���ماره شاس���ی 
S1412286199104 و ش���ماره انتظام���ی 615 د 54 
ای���ران 36 به مالکیت حس���ین جان���ی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  14
08

53
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سندکمپانی کامیونت ون نیسان 2400 مدل 1388 
ش���ماره پالک ای���ران32-654ج88 ش���ماره موتور 
 NAZPL140TBM217014 507736 شماره شاسی
مفق���ود  زمن���دی  الرض���ا  موس���ی  ن���ام  ب���ه 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

ف
,1

40
85

15
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب����رگ س����بز  خ����ودرو س����واری ه����اچ ب����ک چ����ری  تی����پ 
AT-TIGGO7  رن����گ  مش����کی متالی����ک  س����ال 1398  به 
ش����ماره  و   59 ای����ران   575 ب   25 ش����هربانی  ش����ماره 
موت����ور وش����ماره   NATGBACR2K1007044 بدن����ه 

اس����ماعیل  مالکی����ت  ب����ه    MVME4T15BADJ007461
تازیکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
, 1

40
85

37
 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



نلسون ماندال 
)1392 - 1297ش(

نلسون ماندال رهبر 
مبارزه با تبعیض 

نژادی در آفریقای 
جنوبی و یکی از 
تأثیرگذارترین 

شخصیت های تاریخ 
قرن بیستم بود. او 

چند دهه از زندگی اش 
را در زندان گذراند، 

اما حاضر به سازش 
با رژیم آپارتاید 

آفریقای جنوبی 
نشد. ماندال نه فقط در 
آفریقا، بلکه در سراسر 

جهان به مبارزه با 
نژادپرستی پرداخت. 

او یکی از مخالفان 
رژیم صهیونیستی 

بود و این رژیم را 
یک رژیم نژادپرست 

می دانست. وی در 14 
آذر 1392 درگذشت.

تقویم تقویم 
تاریختاریخ

نیکبخت   محمدحسین 
ــا دو  ــ  در هــفــتــه پــیــش رو ب
مــنــاســبــت روبــــــه رو هستیم 
ــدادهــا و وقایع   کــه مــا را بــا روی
نیم قرن اخیر در شبه قاره هند 
پیوند می دهد؛ نخست آغاز 
جنگ بــزرگ میان پاکستان 
و هندوستان است که در 13 آذر سال 1350 رقم 
خــورد و دوم، ماجرای غم انگیز تخریب مسجد 
بابری است که در ایالت اوتارپرادش در 15 آذرماه 
سال 1371 اتفاق افتاد. اگر قرار باشد درباره این دو 
رویداد تاریخی، جزئی فکر کنیم، شاید بسیاری 
از اسرار پشت پرده این درگیری ها معلوم نشود و 
نتوانیم به اصل ماجرا پی ببریم. واقعیت آن است 
که از زمان ورود اسالم به شبه قاره هند و تا پیش 
از استقالل آن از انگلیس، صلح و همزیستی 
مسالمت آمیز میان مسلمانان و پیروان سایر 
ادیــان وجــود داشــت و به ویــژه این ارتباط تــوأم با 
صلح، میان هندوها و مسلمانان برقرار بود و کم 
اتفاق می افتاد که بر سر چیزی با ماهیت اعتقادی 
با یکدیگر درگیر شوند. پس دلیل این درگیری ها 
چه بود و چطور شد هندوها، از همسایگانی آرام 
به دشمنانی بسیار خشن و بی رحم نسبت به 

مسلمانان تبدیل شدند؟ 

تولد افراط گرایی هندوها بر بستر استعمار ◾
ــبــال ایــجــاد یــک حزب  مسلمانان هــرگــز بــه دن
افــراطــی نبودند؛ درگیری هایی گــاه به گاهی که 
میان آن ها و هندوها روی می داد، کامالً شخصی 
و بر اثر تصمیم های انفرادی بود؛ اما هنگامی که 
انگلیس استقالل هند را به رسمیت شناخت، 
گــروهــی منسجم از هــنــدوهــا بــه وجـــود آمدند 
ــداً چنین دیــدگــاهــی نداشتند. در منظر  کــه ابـ

آن هــا، باید مسلمانان، همچون »دالیت ها«، 
طبقه ای که هندوها آن ها را به عنوان »نجس ها« 
می شناختند، از جایگاه های اجتماعی و سیاسی 
ممتاز، محروم می ماندند. اما این رویکرد به هیچ 
وجه مورد قبول گاندی، بانی استقالل هندوستان 
که تعداد معتنابهی از یاران او را مسلمانان تشکیل 
می دادند، نبود. هندوهای افراطی می دانستند که 
تا گاندی زنده است، قادر نخواهند بود موجی به 
ظاهر ناسیونالیستی، اما در باطن کامالً مذهبی 
و افراط گرایانه را علیه مسلمانان به راه بیندازند؛ 
بنابراین، مهاتما گاندی باید حذف می شد. این 
کار را یک گروه هشت نفره از جوانان وابسته به 

حزب افراطی هندوها برعهده گرفتند: »شانکار 
کیستایا«، »گوپال گودسه«، »مادانالل پاهوا«، 
»رامپچاندرا بادجه«، »نارایان آپته«، »دینایاک 
ساوارکار«، »ویشو کارکاره« و »ناتورام گودسه«؛ 
نفر آخر قرار بود گلوله را به سینه گاندی شلیک 

کند و کار او را بسازد؛ عملیاتی که به انجام رسید.

گاندی، قربانی هندوهای افراطی ◾
 حــســاســیــت نــســبــت بـــه مــســلــمــانــان در ایــن 
حد و اندازه، تا پیش از استقالل پاکستان وجود 
نــداشــت؛ امــا هندی ها دارای صفتی بودند که 
انگلیسی ها با وقوف بر آن، 200 سال اختیاردار 

هندوستان شدند؛ هندی ها به سرعت جوش 
می آوردند، خشمگین می شدند و به جان یکدیگر 
می افتادند. برانگیختن هندی ها علیه یکدیگر، 
کــاری بــود که انگلیسی ها در انجام آن مهارت 
بسیار داشتند: »divide and conquer«، تفرقه 
بینداز و حکومت کن! موجی که این مسئله ایجاد 
می کرد، به سرعت فراگیر می شد. با استقالل 
هندوستان، بریتانیایی ها از شبه قــاره رفتند، 
اما اخالق هندی ها تغییر نکرد. ملت آرامــی که 
با پیشوایی گاندی، استعمارگران را بیرون رانده 
بــود، باز هم می توانست به سرعت برانگیخته 
شود و این برانگیختگی، آب را به آسیاب کسانی 
مــی ریــخــت کــه بــیــرون از مــرزهــای جغرافیایی 
هندوستان بــودنــد. هنگامی کــه گــانــدی اعــالم 
کرد بقیه عمر خود را در میان اقلیت هندوهای 
پاکستان زندگی خواهد کرد تا نشان دهد همدلی 
به کیش و آیین نیست و مــی تــوان مانند چند 
هــزار سالی که هند از سر گــذرانــده، همزیستی 
مسالمت آمیز را تجربه کــرد، هندوهای افراطی 
از فرط خشم به درجه انفجار رسیدند و به این 
ترتیب، آن چه نباید اتفاق می افتاد، رقم خورد. اما 
نکته ای که نباید فراموش شود آن است که این 
افراطی گری مذهبی، نه زاییده فرهنگ هندی که 
برکشیده استعمار انگلیس برای استفاده از آن 
در راستای کنترل میلیون ها هندی بود؛ در واقع 
این استعمار بود که گلوله را در خشاب کُلْت بِرِتای 
ناتورام گودسه گذاشت و گاندی را به قتل رساند 
و سپس، در چند دهه، افراط گرایی هندوها را به 
حدی رساند که به جان هموطنان مسلمان خود 
بیفتند؛ ماجرای مسجد بابری، نتیجه همین 
رویه بود. در واقع انگلیسی ها از هند رفته بودند؛ 
اما برای تثبیت منافع استعماری خود، به چنین 

طرح هایی روی آوردند. 

در آستانه سالروز تخریب مسجد »بابری« در هند

ارتباط اسرارآمیز قتل گاندی 
با مسلمان ستیزی هندوها

تاریخ صنعت
خودرو بنزینی 128 ساله شد

هفتم دسامبر ســال 1889، بنز، مهندس و 
مخترع معروف آلمانی، حدود 6 سال بعد از 
ساختن نخستین خودرو بنزینی سه چرخه، 
نوع چهار چرخ آن را پدید آورد و روانه بازار کرد. 
ایــن خـــودرو یــک مــوتــور تــک سیلندر داشــت 
ــدوداً 104 کیلومتری  و قــادر بــود مسافتی حـ
ــرای  را در بــیــش از 12 ســاعــت طــی کــنــد کــه ب
خــودش رکــوردی به حساب می آمد! افــزون بر 
این ها کــارل بنز پس از ثبت اختراع خودش، 
نخستین گواهینامه رانندگی جهان را هم از 
دولــت آلمان گرفت و همسرش، برتا رینگر، 
ــودرو   بــه نخستین مــســافــرت طــوالنــی بــا خـ
بنزینی رفت. کارل بنز تا سال 1929م زنده بود 
و توانست کاربری خودرویی را که ساخته بود، 
در جنگ جهانی اول ببیند. او به عنوان پدر 
خـــودروســـازی جــهــان، در 4 آوریـــل 1929، در 
84 سالگی درگــذشــت. شرکت بنز، بعدها با 
شرکت دایملر ادغــام شد و یکی از غول های 
صنعت خودروسازی دنیا را به وجود آورد. از 
زمان اختراع خودرو بنزینی توسط بنز، حدود 
128 سال می گذرد و در این مدت، خودروهایی 
ساخته شــده انــد که می توانند مسافت 104 

کیلومتری را در کمتر از 20 دقیقه طی کنند.
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تاریخ5

»الغدیر« حاصل بررسی 10 هزار کتاب
امروز 28 جمادی الثانی، مصادف با سالروز رحلت عالم 
بزرگی اســت که سراسر عمر خــود را صــرف مطالعه و 
تحقیق درباره روایات مربوط به واقعه بزرگ غدیر کرد؛ 
عالمه عبدالحسین امینی. از او نقل شــده کــه بــرای 
تدوین کتاب »الغدیر« نزدیک به 10 هزار جلد کتاب را 
مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده است. او در ابتدای 

کار، تمام کتابخانه های خصوصی و عمومی نجف اشرف 
را جست وجو کرد و سپس، سفرهای پژوهشی او برای 
یافتن منابع بیشتر آغــاز شــد. ایــن سفرها با حداقل 
هزینه و امکانات ممکن انجام می گرفت. در این سفرها، 
 همسر عــالمــه، نقش همکار تحقیقاتی وی را ایفا 
می کرد و گاه نسخه برداری از برخی کتاب ها را برعهده 

می گرفت. بسیار پیش می آمد که عالمه امینی اجازه 
خارج کردن کتاب از کتابخانه را پیدا نمی کرد و ناچار 
می شد ساعت ها در کتابخانه بماند و کار نسخه برداری 
را تمام کند. وی مدت ها با چنین شرایطی در کتابخانه 
حسینیه شوشتری ها کار کرد و در هوای گرم تابستان و 
محیط بسته و نَمور کتابخانه، کار تحقیق و استنساخ را 

به پایان برد. او به همین ترتیب در هند، پاکستان، مصر 
و سوریه، به بررسی اسناد و کتاب های خطی موجود 
پــرداخــت و بــا ایــن تــالش بی وقفه، بــه تــدریــج سالمتی 
خود را از دست داد؛ آن گونه که در 68 سالگی دار فانی 
را وداع گفت و فرصت انتشار همه مجلدات »الغدیر« 

را پیدا نکرد.
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 شکست ناپلئونی هیتلر!      
ناپلئون بناپارت را یکی از نوابغ نظامی تاریخ 

می دانند؛ او توانایی زیادی در طراحی عملیات های 
جنگی داشت؛ آن گونه که در کمتر عملیاتی 

شکست می خورد و تمام ارتش های اروپایی، 

برابر توانمندی های نظامی او و ارتش فرانسه 
کم می آوردند و شکست می خوردند. ناپلئون به 
همین دلیل، خیلی به خودش مغرور شد؛ آن قدر 
که فکر می کرد هیچ کس حریف او نمی شود. اما 

وقتی در سال 1812م به روسیه لشکر کشید، 

تمام آرزوهایش بر باد رفت و دست از پا درازتر به 
کشورش بازگشت. او حدود 30 هزار سرباز را با 

خودش به روسیه برد و 2هزار سرباز را بازگرداند؛ 
شکست ناپلئون نه در برابر ارتش روسیه، بلکه 

مقابل برف و سرمای عجیب این کشور اتفاق افتاد. 

مورخان می گویند بحران نظامی و مالی ناشی از 
شکست ناپلئون در روسیه، تا نیم قرن بعد جبران 

نشد و دردسرهای زیادی برای فرانسه ایجاد کرد. 
جالب اینکه هیتلر هم از ماجرای ناپلئون درس 

نگرفت و مرتکب همان اشتباه تاریخی شد!

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء- موسس�ه ش�هید رجایی- پروژه ساخت ایس�تگاه مترو مشهد )خط سه( در 
نظر دارد " انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی )الینینیگ( س�الن بلیط فروش�ی ایس�تگاه 
مترو دانش " را به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 

تجربه کارهای مش�ابه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
-مشهد مقدس- پروژه تقاطع چند سطحی آزادگان )میدان نمایشگاه ( - دفتر امورپیمان ها 

شماره تماس 05138583933 -09151022318 )مهندس قوامی(
شرایط :

1-مدت اجرای کار: 180 روز تقویمی
2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه:  اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 750.000.000 ریال می باشد. 
الف-  ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه، صادره از س�وی بانك ها یا از س�وی موسسات اعتباری 

غیربانکی دارای مجوز بانک  مرکزی 
در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه شهید رجایی"

ب-  واریز نقدی به حساب شماره 5151718164005  بانک سپه  به نام"موسسه شهید رجایی " به شماره شبای: 
IR--880150000005151718164005

محل بازگشایی پاکات: مشهد، میدان نمایشگاه-پروژه تقاطع چهار سطحی- مدیریت امور پیمان پروژه های 
مشهد مقدس.

4-مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
5-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت 14( روز سه شنبه 1400/09/16 می باشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
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 شرکت عمران گستران آذین کویر در نظر دارد یک دستگاه جرثقیل تاور کرین پتن مدل 44 – 7 
خود در شهر کرمان را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضی��ان محت��رم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد ش��رکت در 
مزای��ده هم��ه روزه از س��اعت 8 الی 14 )به جز روزهای پنجش��نبه و جمع��ه( از تاریخ درج 
آگهی  )1400/09/13 ( با شماره تلفن های 32113670 و 32122230-034 تماس گرفته و یا 
به آدرس دفتر ش��رکت واقع در : کرمان، بلوار ش��هید صدوقی 25 کوچه پشت اداره پست 
مرکزی، شرکت عمران گستران آذین کویر یا در تهران به نشانی : تهران خیابان وزرا کوچه 

پنجم پالک 15 طبقه سوم واحد 14 شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند.
کلیه هزینه های آگهی و ..... بر عهده برنده مزایده می باشد.

)) آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/09/20 
می باشد.((

مزایده فروش ))نوبت سوم((
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ش��هرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه ش��ماره1438 مورخ 1400/08/17شورای محترم اسالمی 
شهر شاندیز نسبت به برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر اقدام نماید.

شرایط تجدید مناقصه :
1-متقاضیان بایس��تی حداقل دارای رتبه 5 راه و ترابری و یا ابنیه از س��ازمان مدیریت برنامه و بودجه و 

دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد
1- مبلغ س��پرده ش��رکت در تجدیدمناقصه : 2.210.000.000ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك 
ملی بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ س��پرده  برندگان اول و دوم وس��وم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ        1400/09/13       لغایت 1400/09/16

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 یکشنبه مورخ 1400/09/28 
5-زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد: مورخ 1400/09/28ساعت 13/30 در محل 

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

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
8-کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق س��امانه س��تاد ب��ه آدرس https:// setadiran.ir   انجام                 

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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برگ سبز پیكان وانت ب ش پالك ٦٩٨ه٧٢ 
ایران٣٢ و ش���ماره موت���ور ١١٤٨٦٠١٣٠٣٩ و 
ش���ماره شاس���ی ٣١٦١٩٦٥٥ به نام مجتبی 
غفوری مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.
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پروان���ه بهره برداری گاوداری به ش���ماره 
١٣٩٦٧٢/١٢/١٠٢ ب���ه نام تعاونی كنعان 
باخ���رز مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ف
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد و سند رسمی« 

برابر رای  شماره  1400603080020012143- 1400/9/8 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسن ابراهیمی به شماره شناسنامه 
1 کد ملی 08891۵02۵۷ صادره از قاین فرزند محمد در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت  3۷19،68  متر در قسمتی از پالک 4۵ اصلی شهر قاین بخش 12 

قاین از محل مالکیت سهام مجهول پالک محرز گردیده است. 
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می ش��ود و در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/09/13      آ-14084۷۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :     1400/09/29      
علی  صفائی فر

رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره  1400603220030001010-1400/08/04    هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خاش تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم مریم خاتون یارمحمدزهی فرزند رشید بشماره شناسنامه  
248 صادره از خاش در یک باب خانه به مساحت  324/60 متر مربع پالک 1 فرعی از 431- اصلی قطعه 
1  واقع در کوچه 4 متری بن بست منشعبه از خیابان شهید  امام بخش ریگی از بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش  خریداری از مالک رسمی آقای یارمحمد شهلی بر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ-1408۵10 م الف:120
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/9/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1400/9/28
محمد جمشیدی فر– رئیس ثبت اسناد امالک خاش

 آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                                              

 برابررای شماره 14006030602200020۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای س��یدمحمدنوری نرگی فرزنداسداهلل به ش��ماره شناسنامه11443صادره ازفریمان دریک 
قطعه زمین مزروعی بانضمام یک باب ساختمان به مساحت 1900۷مترمربع پالک 336۷فرعی از2۷6 
اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت رسمی متقاضی  محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت بفاصله 1۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهدشد. 

آ- 140۷96۷              
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،8،29                تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،9،13                       

 محمدرضارجایی مقدم،رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان 

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 
1390،9 و برابر رای شماره 140060310013013۵41 مورخ 1400،0۷،2۷ هیات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمس��تان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای /خانم میالد خطیبی فرزند مسعود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
200.02 مترمرب��ع به ش��ماره پالک 220 فرعی از 12 اصلی واق��ع در قریه علی آباد بخش 2 خریداری 
شده از آقای / خانم مسعود خطیبی رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 

اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1222۷68
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،29  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،13

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 
1390،9 ام��الک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی آمل مورد 
رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح 

ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل - دهستان دشت سر

34- اصلی ) قریه کنسی(
331 فرعی آقای اسفندیار طهماسبی در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغی به مساحت 132.۵0 مترمربع 
خریداری شده بالواسطه از محمد اسدی و مع الواسطه از طاهره بابائی و علی گریوانی و سید جمال بابائی و نصراله چکن.

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 
13 – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید.م الف 1224443 آ- 140۷9۷0
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فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 
1390،9 و براب��ر رای ش��ماره 140060310013012964 مورخ 1400،0۷،20هیات قانون تعیین تکلیف 

موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
خانم سعید توکلی فرزند عین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 202.40 
مترمربع به شماره پالک 334 فرعی از 41 اصلی واقع در قریه سنگین ده بخش 11 خریداری شده از آقای 
/ خانم میالد یعقوبي فر مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1224۷48  آ- 140۷9۷1
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 

1390،9 و برابر رای شماره 140060310013014۵34 مورخ 1400،08،09
هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای /خانم امیرحسین مقصودی فرزند عین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 233.00 مترمربع به شماره پالک 313 فرعی از 24 اصلی واقع در قریه مرداب 
بخش 11 خریداری شده ازآقای / خانم مهدی مقصودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 122۵38۵ آ- 140۷9۷2
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مدرک فارغ التحصیلی محمدرضا قلیان مقدم 
فرزن���د رض���ا قل���ی   ص���ادره از ح���وزه م طبس  
ش���ماره شناس���نامه 98 در مقطع کارشناس���ی  
رش���ته  حقوق قضایی  صادره از مشهد مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ،امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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اینجان���ب س���کینه خم���ر مال���ک خ���ودروی 206 ب���ه 
ش���ماره  و   74 ای���ران  197ه78  ش���هربانی  ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   NAAP03ED18J010547 بدن���ه 
14187013295 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا 
چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد
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 بودجه ویژه 
برای تأمین 
داروی بیماران 
  SMA
مهدی شادنوش، 
رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و درمان 
بیماری های وزارت 
بهداشت، در گفت وگو 
با ایسنا از دستور 
رئیس جمهور برای 
تأمین داروی بیماران 
SMA خبر داد.

وی گفت: در 
جلسه ای که با 
آقای رئیس جمهور 
داشتیم با توجه 
ویژه ایشان، قرار 
شد داروی این 
بیماران برای یک 
دوره 6 ماهه با 
بودجه ویژه ای که 
از سوی سازمان 
برنامه وبودجه 
اختصاص پیدا 
می کند، تهیه شود.  

اعظم طیرانی  گرچه تصویب 
ــانـــواده و  ــون حــمــایــت از خـ ــان ق
جــوانــی جمعیت سرانجام به 
تصویب رســیــد و بــا ابـــاغ آن، 
بخشی از نــگــرانــی هــای حــوزه 
ــافـــت، امــا  ــایـــان یـ جــمــعــیــتــی پـ
با ایــن حــال به نظر می رسد ایــن قانون هنوز در 
پاره ای از موارد نتوانسته است به چگونگی اجرای 
موضوعاتی همچون اشتغال زنــان که تمایل به 

فرزندآوری دارند پاسخ دهد.

 نبود نظارت بر حسن اجرای  ◾
قانون حمایت از کارگران زن 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران در گفت وگو با ما در خصوص قوانین 
حمایتی از زنــان شاغل در راستای اجــرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن اشاره 
به نخستین قانون کار که پس از پیروزی انقاب 
اسامی و در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، می گوید: 
این قانون شامل مسائل کارگری، روابط بین کارگر و 
کارفرما و همه مواردی است که موضوع کار را دربر 
می گیرد و در آن به موارد متعددی در حمایت از 
زنان شاغل همچون مسائل رفاهی زنان از جمله 
دوران بـــارداری، زایــمــان و دوران شیردهی توجه 
شده، بنابراین ما در حوزه قوانین حمایت از کارگران 
زن مشکلی نداریم؛ بلکه مشکل، نبود نظارت بر 

حُسن اجرای این قوانین است.
گلپور با اشــاره به وضعیت اشتغال زنان با توجه 
به داده های مرکز آمار ایران در سال ۹7 می افزاید: 
براساس این آمار جمعیت زنان ایران 40/2 میلیون 
نفر اعــام شده است که 5/4 میلیون نفر آن ها 
 در حــوزه اقتصادی فعال هستند. از ایــن تعداد
 4/۳ میلیون نفر شــاغــل رســمــی و غیررسمی 

هستند که به صورت قراردادی، پیمانی، پروژه ای، 
تمام وقت و یا پاره وقت کار می کنند.

مــشــوق هــای فــــرزنــــدآوری شــامــل کــــدام زنـــان  ◾
می شود؟ 

گلپور می افزاید: در مورد زنان شاغل غیررسمی، 
بیم آن  می رود که بــارداری با خطر از دست دادن 
شغل و یا مانعی برای ارتقای شغلی آن ها همراه 

شود.

در قانون حمایت از خــانــواده و جوانی جمعیت 
هیچ گونه حمایت تشویقی برای کارفرما در نظر گرفته 
نشده به همین دلیل ممکن است کارفرمایان مانع 
اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند شوند، 
زیرا مشوق هایی که برای بارداری و فرزندآوری زنان 
شاغل در نظر گرفته شده برای کارفرمایان بار مالی 

به همراه دارد. 
وی با اشــاره به اینکه قانون حمایت از خــانــواده و 
جوانی جمعیت برای زنانی که تمایل به فرزندآوری 

دارند از جذابیت های بسیاری برخوردار است، ادامه 
می دهد: متأسفانه به دلیل در نظر نگرفتن مشوقی 
برای کارفرمایان در این قانون، این احتمال وجود دارد 
کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام زنان مجرد 
پیدا کنند و یا غیرمستقیم فرزندآوری مانعی برای 
ارتقای شغلی زنان شاغل غیررسمی تلقی شود و 
به نظر     می رسد همین قوانینی که قانون گذار برای 
افزایش جمعیت در حوزه کار و اشتغال بانوان در 
نظر گرفته، با توجه به اینکه برای کارفرما دافعه دارد، 
مانع اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند 
شود. بنابراین ضرورت دارد قانون گذار به این مهم 

نیز توجه کند. 

قوانین حمایتی از زنان شاغل  ◾
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
مجلس شـــورای اســامــی نیز بــا اشـــاره بــه قوانین 
حمایتی از زنان در راستای طرح جمعیت و خانواده 
می گوید: تسهیاتی که در قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت برای بانوان در نظر گرفته شده 
شامل نداشتن مجوز برای تعدیل نیروی زنان دارای 
سه فرزند و همچنین مــادران بــاردار و دارای فرزند 
شیرخوار، افزایش سن استخدام در صورت ازدواج 
و به ازای هر فرزند یک ســال، کسب دو امتیاز به 
ازای هر فرزند، مکلف ساختن همه کارفرمایان برای 
پذیرش مرخصی زایمان ۹ ماه که مادر می تواند دو 
ماه از این مدت را در دوران بــارداری و پیش از تولد 
فرزند استفاده کند، همچنین مادران باردار می توانند 
طی دوران بـــارداری در صــورت مهیا بــودن شرایط 
در محیط کار چهار ماه از دورکاری استفاده کنند. 
امیرحسین بانکی پور اضافه می کند: برای مادرانی 
که دارای فرزند دوقلو هستند مرخصی زایمان یک 
ساله در نظر گرفته شده است و اگر در نوبت کاری 
ــاردار و دارای  شبانه مشغول به کار باشند مــادر ب

فرزند شیرخوار تا دو سال دوران شیردهی می تواند 
در صورت تمایل شیفت کاری خود را به روز منتقل 
کند، همچنین همه دستگاه ها موظف شده اند 
برای نگهداری فرزندان مــادران شاغل مهدکودک 
داشته باشند و یا با یکی از مهدهای کودک نزدیک 
به محل کار مــادر بــرای نگهداری از فرزندان آن ها 

قرارداد ببندند.
وی ادامه می دهد: به ازای هر فرزندی که از این به بعد 
متولد می شود یک سال افزایش سنوات به مادر 
تعلق می گیرد و به ازای فرزندان سوم تا پنجم این 
افزایش، به ازای هر فرزند یک سال ونیم خواهد بود، 
ضمن آنکه سن بازنشستگی مادران به ازای هر فرزند 
یک سال و به ازای فرزند سوم به بعد یک سال و نیم 

کاهش خواهد یافت. 

حمایت از کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه  ◾
بانکی پور در پاسخ به این پرسش که چه تسهیات 
تشویقی برای اجرای این قوانین از سوی کارفرمایان 
در نظر گرفته شده تا کارفرمایان دافعه ای نسبت 
به استخدام و یا دریافت قرارداد با مادران شاغل 
نداشته باشند، اظهار می کند: در پیش نویس طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق هایی 
بــرای کارفرمایان در قالب حمایت های بیمه در 
نظر گرفته شــده بــود، امــا پس از بــررســی، برخی 
نمایندگان کمیسیون مشترک که عضو کمیسیون 
اجتماعی بودند تصمیم گرفتند راهکارهایی برای 
اجرای این مشوق ها پیدا و نکات تازه ای را ارائه کنند 
که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاد و ضرورت دارد 
در برنامه هفتم توسعه نیز تمهیداتی برای حمایت 
از کارفرمایان در راســتــای اجــرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شود 
 تا کارفرمایان نسبت به اجــرای این قانون دافعه 

نداشته باشند.

تأملی بر یک ایراد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

 زنان شاغل در دوقطبی
کار یا مادری

ددستچينستچين

سمیه گلپور
رئیس کمیته بانوان کانون عالی 

انجمن های صنفی کارگران ایران

 رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران گفت: حدود 1/3 میلیون نفر 

از زنان شاغل که به صورت رسمی و تمام وقت 
استخدام هستند امنیت شغلی باالتری در 

مقایسه با سایر زنان شاغل دارند. عالوه بر 

این، 3 میلیون نفر دیگر که به صورت پاره وقت 
یا پیمانی اشتغال دارند، چنانچه تمایل به 

 فرزندآوری داشته باشند می توانند از
 حداقل 6 تا حداکثر 9 ماه از مرخصی زایمان 

استفاده کنند. البته با تصویب قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت حمایت های بیشتری 
از زنان شاغل شده است که به نظر می رسد 

بخش عمده آن شامل همین جمعیت 1/3 
میلیون نفر زن شاغل که استخدام رسمی و تمام 

وقت هستند می شود. 
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 تبعیض در میان دانشگاه ها ◾
علی فرهادی، مسئول کانون بسیج اساتید 
دانــشــگــاه تربیت دبیر شهید رجــایــی به 
فارس گفت: برخی دانشگاه ها که بیشتر 
دانش آموخته های آن ها به کشورهای دیگر مهاجرت 
می کنند، افزایش حقوق استادان دیده شده؛ اما درباره 
دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اما و اگر 

می کنیم؛ این موضوع بسیار جای تأسف دارد.

اشتغال دانش آموختگان در رشته های غیر مرتبط ◾
مــهــدی شــالــچــی طــوســی، مـــعـــاون مــرکــز 
نــوآوری دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع( 
 به آنا گفت: در مقاطع کارشناسی کمتر از 
۳0 درصد، کارشناسی ارشد کمتر از 20 درصد و دکترا 
کمتر از 50 درصــد دانش آموختگان در رشته مرتبط 
اشتغال دارند. 70 درصد دانش آموختگان دانشگاهی 

در رشته های غیرمرتبط وارد صنعت می شوند.

جامعه پزشکی مورد هجوم سازمان یافته  ◾
به گــزارش برنا؛ محمد رئیسزاده، رئیس 
ســازمــان نظام پزشکی گفت: متأسفانه 
به نظر می رسد جامعه پزشکی مورد هجوم 
سازمان یافته و طراحی شده قرار دارد که شاید یک دلیل 
آن رشد تعجب برانگیز این جامعه در 40 سال اخیر 
است که بسیار خوب عمل کرده و نتایج عملکرد خوب 

خود را می بیند.

صدمه کرونا به معلوالن ◾
امــیــن رفــیــعــی پــور، مــعــاون ســازمــان نظام 
روان شناسی به ایسنا گفت: در ایام کرونا 
کاهش ارتباطات اجتماعی در بین معلوالن 
به ویژه معلوالن شنوایی و دیداری منجر به گوشه گیری 
و افسردگی شان شد. خانه نشین شدن معلوالن سبب 
شد از جامعه دورتــر شده و مشکات روان شناختی 

آن ها نیز بیشتر شود.

جامعه

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پخش رضوی سهامی 
خاص به شماره ثبت 22979 و شناسه ملی 10380384461 که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 225 
الیحه اصالحی قس��متی از قانون تجارت دعوت میش��ود با در دست داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی " استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، محله ارشاد ، خیابان خیام 33)شهید نور بخش 2( ، بلوار خیام ، پالك 0 ، طبقه همكف 
، بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان قدس رضوی "  مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در مقابل هرگونه 

ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعكس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
مدیرتصفیه شرکت پخش رضوی

آگهی دعوت از بستانکاران شركت در حال تصفیه  شركت پخش رضوی سهامی 
خاص )نوبت دوم( به شماره ثبت 22979 و شناسه ملی 10380384461
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 ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری 
خدمات ش��هر و فضای سبز  به صورت حجمی به بخش 

خصوصی اقدام نماید .130 -9/3
از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به همكاری                   
م��ی گ��ردد   ک��ه دارای صالحی��ت از وزارت کار و رفاه 

اجتماعی می باشد.
- مبلغ برآورد :

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

- مدت پیمان یک سال می باشد .
- مهل��ت مراجع��ه ب��ه س��امانه س��تاد جه��ت دریافت 
لغای��ت   1400/09/13 تاری��خ  از  اس��نادمناقصه 

1400/09/23
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری 

مورخ 1400/09/23 می باشد .

- پیشنهادات ساعت  10:00 صبح  مورخ 1400/09/24 
در کمیسیون  عالی معامالت بازگشایی می گردد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
- حق داوری برای شهرداری محفوظ است .

- تسلیم ضمانت نامه بانكی به مبلغ : 
خدمات شهر : 15/812/976/199 ریال 

فضای سبز : 8/968/491/732 ریال
دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

- در صورتیكه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قرارداد 
خود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری 

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

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

امور قراردادها –امور مالی تماس حاصل فرمایید .
 

مهدی رضایی
سرپرست شهرداری تربت جام

»متن آگهی فراخوان تجدیدمناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی كیفی )فشرده( 

یک مرحله ای شهرداری تربت جام«
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مدرک فارغ التحصیلی خان���م مرجان آفتابگرد  
فرزن���د محم���ود  صادره از مش���هد   به ش���ماره 
شناسنامه 7291 در مقطع کارشناسی پیوسته  
رش���ته  پرس���تاری   صادره از واحد دانشگاهی  
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراس���ان رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 
42 س���ازمان مرک���زی دانش���گاه آزاد اس���المی 
مش���هد   اداره ام���ور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 
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م���درک فارغ التحصیلی س���عید پاک طینت 
فرزن���د محم���د  ص���ادره از مش���هد  ش���ماره 
شناس���نامه 5358 در مقط���ع کارشناس���ی 
پیوس���ته  رش���ته مهندس���ی کامپیوت���ر ن���رم 
اف���زار  ص���ادره از مش���هد  ب���ا ش���ماره مدرک 
168811101210 مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد  به نشانی:  
استان خراس���ان رضوی ، شهرستان مشهد 
،امامی���ه 42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد 
اس���المی مشهد اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بز  و س���ند کمپانی خودرو اینجانب 
مل���ی  ب���ه ش���ماره  مرتض���ی محمدرضای���ی 
2991002182  مرب���وط ب���ه اتومبیل س���واری 
س���مند تیپ  LX  XU7  رنگ سفید- روغنی  
مدل س���ال 1394 به شماره پالک  45 ایران 
 124K0718946 335 ل 91  به شماره موتور
  NAAC91CEXFF035756  و شماره شاسی
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط

می باشد.
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بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
ک���ه ب���رگ س���بز  و س���ند کمپان���ی خ���ودرو 
اینجانب معین معین الدینی به شماره ملی 
2992816183  مرب���وط به اتومبیل س���واری 
سیتروئن زانتیا SX   رنگ نقره ای – متالیک  
مدل س���ال 1383 به شماره پالک 45 ایران 
345 ص 35  ب���ه ش���ماره موتور 00411288 
و شماره شاسی  S1512283120482 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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  200cc برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت ش���هاب
رنگ آبی به شماره موتور 450392 و شماره بدنه 
9410115 و شماره انتظامی 83693 ایران 772 به 
مالکیت محمد عابدینی بدر آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری 
تویوتا کرسیدا مدل  1991 به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
پالک 132ب81 ایران 74 به  ش���ماره موتور 3157884  
و ش���ماره شاسی 029794 به مالکیت حجت عبدیزاده 
خادر مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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آگهی تجدید مزایده عمومی
          شهرداری شاندیز)نوبت دوم(

مورخ�ه   874 ش�ماره  اس�تنادمصوبه  ب�ه  دارد  نظ�ر  در  ش�هرداری  مزای�ده:  تجدی�د  موض�وع 
1400/6/11شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به فروش امالک خود واقع در شهر شاندیز  

به شرح جدول پیوست اقدام نماید. 

شرایط تجدید مزایده :
1. متقاضی می بایس�ت مبلغ س�پرده ش�رکت در تجدید مزایده )مطابق جدول پیوس�ت(  را طی 
فیش نقدی به ش�ماره حس�اب 0204880582008 نزد بانك ملی شعبه شاندیز بنام سپرده شهرداری 
ش�اندیزبعنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده واریزو یا ارائه ضمانتنامه بانكی در وجه شهرداری 

با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2. در ص�ورت امتن�اع برن�ده تجدید مزای�ده از عقد قرارداد مبل�غ س�پرده تجدیدمزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.

3. توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1400/09/06 لغایت 1400/09/14 
4. مهلت بارگزاری پیشنهادها در سامانه ستاد تا روز پنجشنبه مورخ1400/09/25 

5. بازگشائی اسناد از طریق سامانه، مورخ 1400/09/27 ساعت 13 در محل شهرداری 
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

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

می گردد.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 05131422 تماس حاصل فرمایند.

ف
تضمین شرکت  كاربری طرح جامعمدرك مالكیتمساحت )مترمبع(آدرسردی

درمزایده
قیمت پایه شركت در 

سطح اشغال و تراكم مجازمضایده

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 319.25فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 11
60درصد سطح اشغال13.700.000.000 ریال685.000.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 320.04فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 22
60درصد سطح اشغال13.750.000.000 ریال687.500.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی1943فرعی 400.32فرش 17كوچه اول سمت راست قطعه 33
60درصد سطح اشغال17.200.000.000 ریال8.600.000.000 ریال8متری از شمالسكونت یك یادوخانواراز93اصلی

دوطبقه روی پیلوت

16 متری ازشمالسكونت  چند خانواربنچاق یا صلح حقوقی176.05مطهری، مطهری415
پایانكار دارد27.300.000.000 ریال1.365.000.000 ریال8 متری ازجنوب

مجتمع شقایق5
20 درصد سطح اشغال22.500.000.000 ریال1.125.000.000 ریال10 متری از شرقمسكونی موقتبنچاق- صلح حقوقی553.22انتهای شقایق 6

40 درصد تراكم

10متری ازجنوبسكونت چندخانواریمششاعی با پالك ثبتی 90 اصلی538.31حصارسرخ،شهرك مروارید،قطعه629
50درصد سطح اشغال30.000.000.000 ریال1.500.000.000 ریال24متری ازشمال

دو طبقه روی پیلوت

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی 571.15بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا74
20 درصد سطح اشغال28.000.000.000 ریال1.400.000.000 ریال12متری از جنوبمسكونی موقتاز87اصلی

40 درصد تراكم

مشاعی باپالك ثبتی378فرعی 2030.84بلوارامام رضا)ع(انتهای امام رضا84
از87اصلی

حرائم وعوارض طبیعی وبخشی 
10 درصد سطح اشغال80.000.000.000 ریال4.000.000.000 ریال12متری از جنوبمسكونی موقت

40 درصد تراكم

جاده شهرك صنعتی توس نمایشگاه دائمی 9
توضیحات: یك باب غرفه عرضه گل و گیاه  دارای پارکینگ وانشعاب مستقل برق وگازوانشعاب 102گل وگیاه ایرانیان بلوك4 غرفه 84

در اختیار مستاجر تا پایان مدت 10.000.000.000ریال500.000.000ریالاشتراکی آب، با مدرك مالكیت وكالت فروش با پاركینگ مشاعات متراژ 102 مترمربع
قرارداد اجاره

»تبصره:شرایط صدور مجوز عندالزوم با اعمال ماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از واحد شهرسازی و درآمد و بابت اخذ مختصات و جهت بازدید ملک از واحد امالک استعالم گردد.«



 مهدی قایدی 
در لباس عربی!

عکسی از بازیکن 
ایرانی االهلی امارات 
با لباس عربی منتشر 
شد که نشان می دهد 

که او کاماًل در جو 
حضور در این کشور 

قرار گرفته است.
مهدی قایدی تابستان 
امسال از استقالل جدا 
شد تا پیراهن االهلی 

امارات را بر تن کند.
قایدی به زندگی در 

دوبی عادت کرده 
است و عکسی که از او 
منتشر شد به خوبی 

گویای این است که 
در جو حضور در این 

کشور قرار گرفته 
است. در طول مدت 

حضور قایدی بیشتر 
از آنکه تصاویر وی در 

ورزشگاه ها منتشر 
شود، در بازارهای 

دبی دیده شده است!

در  حاشيه

شمارش 
معکوس برای 
طغیان رشید!

اختالفات رشید 
مظاهری و باشگاه 

استقالل یا بهتر است 
بگوییم فرهاد مجیدی 

ارتباطی با امروز و دیروز 
ندارد و چندین ماه 

است که بروز رفتار هایی 
بیشتر از سوی 

دروازه بان مغضوب، 
زمینه ساز لجبازی کادر 

فنی با او شده است.
این دروازه بان که به 
رفتار های عجیب و 

شتابزده عادت دارد، 
کم حاشیه ترین و 

بهترین روز های خود را 
در ذوب آهن پشت سر 
گذاشته است و دو سه  
سالی می شود به شکل 

خاصی تغییر حالت 
داده و حواشی زیادی را 
در اطراف خود به جای 

می گذارد. مظاهری تا به 
امروز سکوت کرده است 

و احتماالً اگر مجیدی 
تا شهرآورد روی موضع 
خود پا فشاری کند، این 
دروازه بان نیز می تواند 
حواشی را برای تیمش 

به وجود آورد و اقدام 
به انجام صحبت هایی 

کند که مدت ها به سوژه 
اول رسانه ها تبدیل 

شود و آبی پوشان را به 
ستوه آورد.

خبرخبر
روزروز

  کوین یامگا
شنیده ها از اردوی استقالل حاکی 

از آن است که درصورت اعالم 
پنالتی از سوی داور به سود آبی ها، 

کوین یامگا پشت ضربه پنالتی 
خواهد ایستاد. 

  وینفرد شفر
سرمربی سابق استقالل با انتشار پیامی درباره 

شهرآورد نوشت:»سالم بر طرفداران بزرگ 
استقالل و پرسپولیس، می دانم که این مسابقه 

خیلی مهم است اما در مرحله اول خواهش می کنم 
که دقت کنید و برای کرونا مواظب باشید«.

 گل محمدی
پزشک پرسپولیس با انتشار یک استوری 

نوشت:گل محمدی سرما خورده است. 
او دو بار تست داده ولی خدا را شکر کرونا 

ندارد. او تمام تالشش را می کند که به بازی 
برسد چون یکی از ارکان اصلی تیم است.

 سینا حسینی   
مـــســـابـــقـــه ســنــتــی 
اســــــــتــــــــقــــــــالل و 
پـــرســـپـــولـــیـــس را 
ــه هـــیـــچ عـــنـــوان  ــ بـ
نمی توان یک دیدار 
عــادی و معمولی تلقی کــرد، حتی اگر 
دو تیم در بدترین حالت ممکن از نظر 
امتیازگیری در رقابت ها حضور داشته 
باشند. جدال آبی و قرمز در اوج هیجان 
ــراوان و یک دنیا  با حساسیت های فـ
حاشیه عصر امــروز در بدترین زمان 
ممکن از نظر اهالی فوتبال در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر آزادی برگزار خواهد 
شد تا نتیجه نود و هفتمین بازی این دو 

تیم در تاریخ ثبت شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند برنده 
این بازی می تواند تا نیم فصل خودش را 
بیمه کند، حتی اگر تمام بازی های بعدی 
خــود را بــا ناکامی پشت ســر بــگــذارد، 
اتمسفر حاکم بر این بازی به قدری زیاد 
اســت که حتی مدیران دو باشگاه که 
سابقه مدیریتی فراوانی در کارنامه خود 
به ثبت رسانده اند نیز گرفتار حاشیه ها 
و کــری خوانی های مرسوم شدند، به 
همین دلیل حاشیه این بازی به مراتب 

پررنگ تر از متن است.
کادرفنی هــر دوتــیــم نسبت بــه فصل 
گذشته تغییر نــکــرده امـــا  فهرست 

بازیکنان دو تیم تغییرات زیادی داشته 
از اســتــقــالل مــهــره هــای سرشناسی 
چــون مهدی قــائــدی، دیاباته، فرشید 
اســمــاعــیــلــی و... جـــدا شـــده انـــد و از 
پرسپولیس هم احمد نورالهی، شجاع 
خلیل زاده وکنعانی زادگان و شهریار 
مغانلو رفته اند. مجیدی این فصل از 
ابــتــدای فصل خــودش هدایت تیم را 
برعهده داشت و تیم را با نظر خودش 
بست و یحیی گل محمدی هم همین 
شرایط را دارد. بنابراین از هر دو مربی 
انتظار مــی رود که بعد از مسابقه اگر 
شکست خــوردنــد دنــبــال بهانه هایی 
مثل مشکالت مالی، نداشتن زمان، در 
اختیار نداشتن بازیکنان و حتی اشتباه 
داوری را بر زبان نیاورند و حرف های تازه 

و فنی بزنند حتی اگر باختند.
اینکه سرمربیان تیم ها عادت کرده اند 
در نشست خــبــری بعد از مسابقه 
ــزارش بــازی  بــه جــای صحبت فــنــی، گـ
ارائه می دهند  هم جالب است! اینکه 
می گویند چندین موقعیت گلزنی ایجاد 
کردیم ولی نتوانستیم از آن ها استفاده 
کنیم! خب االن هواداران باید چه کنند؟! 
بــرای شما گلزنی بکنند؟! این مربیان 
هستند که پروسه خلق موقعیت گل را 
باید تبدیل به پروژه گلزنی کنند نه اینکه 

مدام بگویند فرصت ها از دست رفت.
هر دو تیم نسبت به داوری ها در هفت 

ــتــدایــی لــیــگ بــرتــر معترض  هفته اب
بوده اند. با این حال امیدواریم پس از 
شهرآورد مربی و بازیکنان تیم بازنده 
از داوری گالیه نکنند و نق نزنند! اصالً 
سرمربیان هر دو تیم تصور کنند که داور 
از همین حاال دو پنالتی برای تیمشان 
نگرفته اســـت! پــس بازیکنانشان را 
برای برد با دو پنالتی سوخته به میدان 
ــواداران حوصله  ــ ــ ــون هـ بفرستند چـ
شنیدن گالیه های تکراری را هم ندارند. 
تماشاگران دو تیم می خواهند فوتبالی 
ــزرگ شــهــرآورد  ــ ــام ب ــور نـ زیــبــا و در خـ

پایتخت شاهد باشند.
ــن مــســابــقــه مــتــأســفــانــه بـــه دلــیــل  ــ ای
ــروس کــرونــا بــازهــم بـــدون تماشاگر  ویـ
ــزار مـــی شـــود و ســکــوت سکوها  ــرگـ بـ
آزاردهنده ترین نکته شهرآورد خواهد 
ــود.   استقالل چهار مساوی متوالی  ب
داشته و 8 امتیاز ارزشمند را از دست 
داده و شاید پیروزی در این بازی بهترین 
فرصت اســت تا ایــن تیم به لیگ برتر 

برگردد و دوباره اوج بگیرد. 

سایر دیدارهای امروز ◾
هــوادار تهران - نفت مسجد سلیمان 

ساعت 15
گل گهر سیرجان - سپاهان ساعت 15

استقالل - پرسپولیس ساعت 16
نفت آبادان - پیکان ساعت 16

شهرآورد 97؛ یک جدال تمام عیار در حیاط خلوت آزادی

هیاهو برای هیچ!
زیر ذره بين

»بنیادیفر«
قاضیمحافظهکار

حمیدرضا عــرب    ســرانــجــام مــوعــود 
بنیادی فر به عنوان داور شهرآورد 97 انتخاب 
شــد؛ داوری شهرکردی که نفر دوم لیست 
بین المللی داوران اســت. ایــن بــرای دومین 
بار است که موعود سوت قضاوت این بازی 
را در دســت مــی گــیــرد. پیش از ایــن موعود 
بنیادی فر در شهرآورد 91 داور بود؛ دیداری 
کــه در نهایت بــا گــل دقــایــق پــایــانــی مهدی 

عبدی به سود سرخ ها به پایان رسید.
ــازی علی کریمی هافبک استقالل   در آن ب
کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. شجاع 
خــلــیــل زاده مــدافــع پرسپولیس نیز درگیری 
لفظی با داور پیدا کــرد و اعتقاد داشــت که 
پنالتی گرفته شده در دقیقه ۲6 درست نبود؛ 
آن پنالتی را کریمی از کف داده بود. شهراورد 
91 به واقع با قضاوت موعودی بنیادی فر یکی 
از پرحاشیه ترین شــهــرآوردهــای چند سال 
اخیر بود. حاال این داور که به نظر می رسد برای 
تیم پرسپولیس خوش یمن تر است باید برای 
دومین بار قضاوت این بازی را در دست بگیرد 
و هیچ بعید نیست به واسطه فضای به وجود 
آمده او در تالش باشد با سوت های مکرر بازی 
را از تنش های احتمالی دور کند. در روزهای 
حساس لیگ که میزان اعتراض به داوران به 
اوج خود رسیده، داوران لیگ برتر نه هدست 

دارند و نه پرچم ویبره دار! 

بنیادی فر هــم بــایــد در چنین فضایی بــازی 
سرخابی ها را قضاوت کند که کارش دشوارتر 
خواهد بود. با این حال انتظار است بنیادی فر به 
دلیل آمادگی اش از پس این بازی برآید. همان 
کسی که چند روز پیش، وقتی احساس کرد به 
دلیل نبود VAR موقعیت داوران بین المللی به 
خطر می افتد، با پیشنهاد ارسال نامه به رئیس 
جمهوری سعی کرد صدای داوران را به گوش 
رئیس جمهوری برساند. نامه ای که سر و صدای 

زیادی به پا کرد و منتقدان زیادی هم داشت.
 حــاال امــا مــوعــود پــس از آن نامه جنجالی 
فرصت پیدا کــرده تا در حساس ترین بازی 
ــد. ایـــن داور  ــ ــشــان ده ــودش را ن ــیــگ، خــ ل
شـــهـــرکـــردی کـــه چــنــد ســالــی اســــت محل 
سکونت خــود را بــه پایتخت انتقال داده 
است و دبیر ورزش در مدارس است به دلیل 
عالقه به ورزش و فوتبال در هنرستان تربیت 

بدنی تحصیل می کرد. 
در آن زمان به دلیل اینکه با توپ پالستیکی 
فوتبال بازی می کردند، زانوهایش کمی دچار 
مشکل شد و به اصرار خانواده اش فوتبال را 
برای مدتی کنار گذاشت. با این حال وقتی 
ــادرش بــه او پیشنهاد داد بــه جــای بــازی  مـ
ــن ایــده  فــوتــبــال مــی تــوانــد داور بــشــود، از ای
استقبال کرد. موعود بنیادی فر پس از اتمام 
دوره متوسطه خــود در کــالس هــای داوری 
 C محمد ریاحی شرکت کرد و مدرک درجه

داوری خود را گرفت. 
بعد از آن هم با قبولی در تست کوپر )دویدن 
و آمادگی جسمانی( بیشتر به حرفه داوری 
عالقه مند شــد و تصمیم گرفت ایــن کــار را 
دنبال کند. او حــاال دومین تجربه خــود در 
شهرآورد را سپری خواهد کــرد. دیــداری که 
با تنش های بسیاری مواجه است و روشن 
نیست که چه سرنوشتی درانتظارش خواهد 
بود. بنیادی فر اما به دوستانش وعده داده 
ــازی برخواهد آمد  بــه ســادگــی از پــس ایــن ب

ومشکلی ایجاد نخواهد شد.
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بچه بازی سرخابی در اینستاگرام! ◾
دو بازیکن پرسپولیس و استقالل که زمانی رابطه 
بسیار خوبی داشتند این روزها با هم قهرند و همدیگر 
را بالک کرده اند. این دو بازیکن حتی زمانی در یک 
خانه باهم زندگی می کردند و رابطه ای بسیار خوب با 
هم داشتند، اما بروز برخی اتفاقات سبب شد تا رابطه 
آن ها کامالً خراب شود، به طوری که حاال همدیگر را 

بالک کرده اند . 

اصرار بازیکن مصدوم برای حضور در شهرآورد ◾
فرهاد مجیدی برای این دیدار دو مصدوم دارد که یکی 
وریــا غفوری اســت و دیگری آرش رضــاونــد. با وجود 
اینکه پزشکان به رضاوند توصیه کردند در دربی بازی 
نکند، اما هافبک استقالل اصــرار دارد در شهرآورد 
ــردن  ــازی ک ــ ــورت ب ــه در صــ ــاشــد. ک ــه ب حــضــور داشــت
 احتمال تشدید مصدومیت و دوری چند ماهه  اش

 وجود دارد.

کری هنرمندان قرمز و آبی ◾
  چندی قبل کامبیز دیرباز در مصاحبه ای گفته بود من 
پنج سال پیاپی بــرای نوید محمدزاده کری می خواندم و 
قهرمانی های پرسپولیس را به رخ او می کشیدم. همان طور 
که می دانید نوید محمدزاده یکی از سوپر استارهای سینمای 
ایــران است و از طرفداران سرسخت استقالل محسوب 
می شود و آن طــور که خــودش گفته بــود همه تالشش را 
می کند تا بازی های استقالل را به طور مستقیم تماشا کند. 

احتمال اعتصاب سرخ ها پس از شهرآورد ◾
بازیکنان پرسپولیس بی صبرانه منتظر دریافت پول های 
خود هستند ولی اگر تا روز شنبه این اتفاق رخ ندهد، 
بالفاصله پس از شهرآورد 97 علیه مدیران باشگاه مصاحبه 
خواهند کــرد. پرسپولیسی ها قصد داشتند اعتصاب 
کرده و چند روزی در تمرینات حاضر نشوند اما به سبب 
حساسیت بازی شنبه قید این کار را زدند و حاال منتظرند تا 

در یکی دو روز آینده پولی به حسابشان واریز شود.  

چالش کالمی تند و تیز مدیران آبی و قرمز در آستانه شهرآورد 
یک اتفاق متفاوت برای هواداران این دو باشگاه بود، هرچند 
طبقه روشنفکر فوتبال از این جدال کالمی زیاد استقبال 
نکردند و آن را یک شــوی تبلیغاتی توصیف کــردنــد، اما 
هـــواداران دو تیم به قــدری از ایــن موضوع استقبال کردند که شامگاه 
پنجشنبه در آستانه شهرآورد پایتخت شبکه های اجتماعی به محلی برای 

تسویه حساب کالمی هواداران دو باشگاه تبدیل شد.
هرچند بازی امروز این دو تیم بدون تماشاگر برگزار می شود، اما هواداران 
به قدری در 48 ساعت گذشته به واسطه مصاحبه های مدیران عامل 
خود بــرای یکدیگر کری خوانی کردند که فضای شبکه های اجتماعی 
همانند اتمسفر سکوهای ورزشگاه آزادی کامالً رنگ و بوی شهرآورد را 
به خود گرفت. مدیرعامل استقالل حاال در نقش یک تماشاگر خود را در 
جایگاه تیفوسی های استقالل می بیند جایی که می گوید من جانم را فدای 
استقالل می کنم و از ادبیاتی بهره می برد که کامالً هوادار پسند است. در 
طرف مقابل مجید صدری هم راه ماندن در پرسپولیس و محبوب شدن 

بین سکوها را خوب یاد گرفته است.
مدیرعامل پرسپولیس هم درست مثل همتای استقاللی خود حاال در 
جایگاه تیفوسی هاست و آن قدر هوادار پسند حرف می زند که احتماالً بعد 
از جدایی از پرسپولیس حداقل بخشی از هواداران این تیم برای او بغض 
خواهند کرد.پیش از این هم البته مدیرانی را داشتیم که می خواستند خود 
را به هواداران نزدیک کنند اما توفیقی بدست نیاوردند شاید هم سردار 
آجورلو با توجه به نزدیکی شهرآورد می خواست کادر فنی و بازیکنان تیمش 
را با ادبیاتی خاص تحریک کند که از چنین جمالتی استفاده و جانش را 
فدای استقالل کرد. اینکه او قهرمان نشدن های استقالل را به مسائل 
سیاسی ربط می دهد ادبیاتی کامالً هوادار پسند است و نشان می دهد که 
سردار آجورلو رویه خود را در استقالل انتخاب کرده و می خواهد با همین 

رویه کار را ادامه بدهد.
برای دو مدیر مطرح فوتبال ایران نتیجه شهرآورد هم اهمیت زیادی دارد 
آن ها منتظرند تا تیمشان بازی سال را ببرد و به کرکری های خود ادامه 
دهند، کاری که شاید خیلی ها از مجیدی و گل محمدی یا حتی از بازیکنان 
دو تیم انتظار داشتند، اما خود مدیران وارد میدان شده و کت را از تن کندند 

تا با ادبیاتی متفاوت به استقبال بازی سنتی حساس پایتخت بروند. 
این اتفاقات نشان می دهد که حتی افراد نظامی و آدم های بازاری هم وقتی 
وارد عرصه فوتبال می شوند، سعی می کنند همرنگ جماعت شوند، اما 
باید دید در نهایت این طرز تفکر تا کی در پرسپولیس و استقالل جواب 
می دهد؟ قطع به یقین این دو باشگاه مطرح و پرطرفدار کشور به جز ادبیات 

هواداری به امکانات و ابزار دیگری هم نیاز خواهند داشت.

کریخوانیهواداراندرشبکههایاجتماعی

آجورلووصدریدرجایگاهتیفوسیها!

گزارش

ستارگان ورزش

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مقابل استقالل یک بازی خاص در پیش داریم که در تاریخ ثبت 
خواهد شد. همیشه حرفمان را داخل زمین زدیم نه بیرون از آن.

   بعد از بازی با نفت مسجدسلیمان و در هفته ای که گذشت تمرینات خیلی خوبی را انجام دادیم و باید بابت 
این موضوع به بازیکنان تبریک بگویم. ما گروهی از بازیکنان مبارز و جنگجو در اختیار 
داریم و از داشتن چنین بازیکنانی خیلی خیلی لذت می بریم. تمرینات 
خیلی خوبی داشتیم و از هر نظر خودمان را برای شهرآورد آماده کردیم.
    مطهری در واکنش به درگیری لفظی آجورلو و صدری گفت: 
این مسائل زیبا نیست. من خیلی راجع به این موضوع حرف 
دارم اما خودم را وارد این صحبت ها نمی کنم.  احساس من این 
است که حریف از اینکه در این زمان به این موضوع بپردازم، 
خوشحال می شود. حرف من این است که ما همیشه حرفمان را 
داخل زمین زدیم نه بیرون از آن؛ به گفته یکی از بزرگان 
اگر می خواهید خواب هایتان تعبیر شود، باید ابتدا 

از خواب بیدار شوید.
   مشکل کوچکی برای کامیابی نیا به وجود 
آمد. او باید MRI بدهد تا ببینیم شرایطش 

چگونه خواهد بود.
     شــهــرآورد شرایط خــاص خــودش را دارد و این 
مسابقه برای هــواداران است. برای آن ها سه امتیاز 
این بازی خیلی مهم است و حتی این بازی می تواند 
قهرمان را مشخص کند. نمی خواهم زیاد موضوع را 
حساس کنم اما سه امتیازش مهم است.  مهم تر برای 
ما این است که فوتبال قابل احترام و تماشاگر پسند ارائه 
دهیم. درست است که هواداران در کنار ما نیستند اما خودمان 
را جای آن ها می گذاریم و دوست نداریم که آن ها پای گیرنده ها 
عذاب بکشند. دوست داریم از فوتبال رو به جلو لذت ببرند. 
آن ها به ما انرژی مثبت می دهند و این حس را ما هم باید با 

بازی خوب و سه امتیاز شهرآورد به آنان منتقل کنیم.

یحیینیامد،خبرنگارانکنفرانسراتحریمکردند

مطهری:مادرزمینحرفمیزنیم!
فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از شهرآورد 97 گفت: یک روز می خواستم به سازمان لیگ بروم 
یک نفر گفت کجا می روید؟ باید فیش بگیرید! من گفتم کار بانکی ندارم و می خواهم به سازمان لیگ بروم!
    اولین چیزی که می شود گفت این است شهرآورد برای هر دو تیم حساس است.با توجه به وضعیت 
یک امتیاز نه به درد ما می خورد و نه به درد پرسپولیس و هر دو تیم برای برد وارد زمین می شوند. نظر 

شخصی من این است که تیم من بهترین تیم لیگ است.
  متأسفانه وریا غفوری دچار مصدومیت شده و با توجه به بازی 
فوق العاده ای که هفته پیش انجام داد شرایط او هنوز مشخص 
نیست. دکترهای تیم ما در حال تالش هستند تا او به شرایط بازی 
برسد. رضاوند هم مصدوم است و هنوز وضعیتش مشخص نیست. 
  متأسفانه تا ما حرف می زنیم آقایان یک جمله یاد گرفته اند و 
می گویند فرار رو به جلو است. من تیمم باخت نداشته و چهار 

تساوی داشته، سه تساوی ما به جز نفت آبــادان در شرایطی رقم 
خـــورده که تیم ما خــوب کــار نکرد.هیچ وقت امکان نــدارد 

در عرصه مربیگری دو کــار را انجام بدهم، اینکه تیمم 
نتیجه نگیرد بگویم بازیکنم بد بازی کرد یا داور بد بود.به 
بازیکنانم گفته ام هر نتیجه ای کسب شود برای سرمربی 

است و باخت هم مال من است. نمی دانم چرا فوری 
می گویند فالنی می خواهد فرار رو به جلو کند. 
  در این دو سال که سرمربی استقالل بودم 

هیچ زمان در حضور تماشاگران استقالل 
تیمم نباخته است. مطمئن 

بـــاشـــیـــد اســتــقــالل 
ــوادار. بروید  یعنی هـ

ــد وقـــتـــی از بازیکنان استقالل  ــ ــی ــرســ ــ ــپ ــ ب
ــد بــازیــکــن  انتخاب کنم 50 درصد مــی خــواهــن

به خاطر هواداران است. حضور تماشاگر به ما انگیزه دوبرابر 
می دهد پس چطور حضور آن ها به نفع من نیست؟. خنده دار 

است که می گویند نبود هواداران به سود من است. 

ورزش7

کنایهسنگینسرمربیاستقاللبهسازمانلیگ

مجیدی:تیممنبهترینتیملیگاست

ویژه 
شهرآورد



    بمب ساعتی
 در قلب اروپا!  
وزیر خارجه روسیه 
گفت مسکو در تماس 
با شرکای خود بر عدم 
حرکت سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی 
)ناتو( به سمت شرق 
تأکید خواهد کرد و 
منتظر واکنش است. 
سرگئی الوروف درباره 
تالش های کشورهای 
غربی برای تنش زایی 
با روسیه توضیح 
داد: »تمایل ناتو به 
گنجاندن گرجستان و 
اوکراین در این اتحاد، 
بمب ساعتی در قلب 
قاره اروپا خواهد 
بود. غرب به اوکراین 
تسلیحات می دهد 
و این کشور را به 
احتمال راه حل نظامی 
 برای درگیری 
در منطقه دونباس 
گمراه می کند«.

خبر
 بازگشت پسر قذافی 

به انتخابات لیبی
دادگــاه »سبها« درخواست تجدیدنظر در مورد 
حذف سیف االسالم قذافی از انتخابات ریاست 
جمهوری لیبی را بررسی و بازگشت او به رقابت های 
انتخاباتی را پذیرفت. به گــزارش مهر، دستگاه 
قضایی لیبی پیشتر به علت وجود حکم کیفری 
بــرای سیف االسالم قذافی، درخــواســت نامزدی 
وی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ دسامبر را 
رد کرد؛ زیرا قذافی نتوانست سندی مبنی بر لغو 
تصمیم دادگاه علیه خود ارائه کند. گفتنی است 
سیف االسالم قذافی، فرزند ارشــد معمر قذافی 
دیکتاتور پیشین لیبی در ۱۴ نوامبر گذشته به 
طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور اعالم کرده بود.

 عملیات استشهادی 
در »ام الفحم«

دو جــوان فلسطینی از اهالی شهر »ام الفحم« 
)واقـــع در شــمــال غــرب کــرانــه باختری و اراضــی 
اشغالی ۱۹۴۸( پیش از ظهر روز گذشته سوار بر 
خــودرو به سمت نظامیان صهیونیستی حمله 
ــر آن، دو نظامی صهیونیست  کــردنــد کــه بــر اث
زخمی شدند. به گــزارش فــارس، در مقابل نیز بر 
اثر تیراندازی مأموران یک فلسطینی شهید و فرد 
دیگر زخمی شد. پلیس رژیم اسرائیل مدعی شده 
در داخل خودرو آن ها یک سالح اتوماتیک کشف 
کرده است. این عملیات شهادت طلبانه پس از 
آن صورت گرفت که مأموران رژیم صهیونیستی 
6 فلسطینی را در شهر ام الفحم دستگیر کرده 

بودند.

 بازداشت یک فرد مسلح 
در نزدیکی مقر سازمان ملل

شماری از رسانه های خبری گزارش دادند فردی 
مسلح به ســالح گــرم شــات گــان که وارد محوطه 
بیرونی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شده 
بود، توسط مأموران پلیس بازداشت شد. به گزارش 
اسپوتنیک، محوطه اطراف مقر سازمان ملل در 
نیویورک به خاطر ورود این فرد، توسط مأموران 
محصور شده بود. سرویس امنیتی سازمان ملل 
در بیانیه ای در این باره نوشت: »از تمام کارکنان 
و نمایندگان در مقر اصلی سازمان ملل تقاضا 

می شود پناه بگیرند«.

ادامه روند مصالحه در سوریه
روند آشتی ملی در سوریه با سرعت بسیاری در 
جریان است. در همین راستا، کمیته های امنیتی 
که مخصوص پذیرش افراد مسلحی هستند که 
تمایل به زمین گذاشتن سالح و مصالحه دارند، 
همچنان در حال خدمت رسانی به مردم شرق این 
کشور هستند. به گزارش فارس، در هفته جاری در 
شهر المیادین واقع در استان دیرالزور به وضعیت 
بیش از 3 هــزار و ۵۰۰ نفر رسیدگی شده است. 
گفتنی است ساکنان این مناطق از مصالحه با 

دولت سوریه به شدت استقبال کرده اند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه ۱3 آذر ۱4۰۰   ۲8 ربیع الثانی ۱443  4 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9687

جهان

مهدی خالدی  وزیر اطالع رسانی لبنان که 
اظــهــارات اخیرش در نکوهش تجاوز ائتالف 
سعودی به یمن خبرساز شده بود، درحالی روز 
گذشته با برگزاری نشستی خبر استعفایش 
را رسانه ای کرد که در این مراسم بار دیگر در 
جمله ای کنایی خطاب بــه عربستان گفت: 

جنگ یمن تا ابد ادامه نخواهد داشت. »جرج 
الــقــرداحــی« پیشتر بــا انتقاد علنی از تجاوز 
نظامی ائتالف سعودی به یمن این اقدام را پوچ 
خوانده و گفته بود: انصارهللا به جایی تجاوز 
نکرده و از مردم خود که در جشن و عزا توسط 
سعودی بمباران می شوند، دفاع می کند. این 
سخنان که به مذاق ریاض خوش نیامده بود، 
موجب بروز بحران دیپلماتیک میان بیروت و 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس 
شد، طوری که پس از سعودی، کویت، بحرین و 
امارات نیز سفیران خود را از لبنان فراخواندند. 
باوجود آنکه کشورهای مذکور علت اقدام خود 
را اظــهــارات القرداحی اعــالم کــردنــد، امــا وزیر 
اطالع رسانی لبنان اواخر ماه گذشته گفته بود: 
»همه می دانند مشکل فعلی بسیار فراتر از 
من و مربوط به موضع سعودی در قبال نقش 
حزب هللا در لبنان و منطقه است، همان طور که 

ریاض چند بار این را به صراحت اعالم کرد«.
امــا یــک تحلیلگر جــهــان عــرب در گفت و گو 
بــا قــدس بــا بیان اینکه استعفای القرداحی 
واقعیت مداخله خارجی در تحوالت داخلی 
لبنان را آشکار می کند، گفت: لبنان به طور 
معمول با تنش هایی دست به گریبان است که 
با تأثیرپذیری از مداخالت آمریکا و عربستان 

سعودی ایجاد می شود. مصیب نعیمی فشار 
بر وزیر اطالع رسانی لبنان برای استعفا پس 
از سخنان افشاگرانه وی را هم در همین زمینه 
دانسته و ادامــه داد: ولی این تنها یک بهانه 
است و موضوع اصلی مهار حزب هللا است. 
واقعیت این است که بودن یا رفتن القرداحی 
به عنوان یک عضو کابینه  به خودی خود هیچ 
تغییری در مــعــادالت ایــجــاد نخواهد نکرد و 
ریاض هم از آن سودی نخواهد برد، ولی آن ها 
می خواهند بــا ایــجــاد فــضــای مسموم فشار 
بــر مقاومت را افــزایــش دهــنــد. ایــن در حالی 

است که واقعیت های میدانی لبنان و 
همچنین نــوع شاکله مجلس میزان 
قدرت حزب هللا را آشکار می کند پس 
آن هــا در نهایت چــاره ای جز پذیرش 

این واقعیت ندارند.
نعیمی دلیل دیگر مــداخــالت ریــاض 

در لــبــنــان را بــــرای فــــرار از 
ــالت مــنــطــقــه  ــکــ ــشــ مــ

ــه  ــ ــت ــاخــ ــودســ خــ ای 
 دانـــســـتـــه و گــفــت:
آل ســعــود اکــنــون 
ــســت  ب بــــــن  در 
جدی قرار دارد . 

حرکاتی مانند به راه انداختن جنگ علیه یمن، 
قطع رابطه با قطر و مداخالت بیجا در کشورهای 
دیگر مانند عــراق، سوریه، لیبی و دیگر نقاط 
هیچ عایدی نداشته. پس آن ها با بحران سازی 
این گونه تالش دارند از زیر بار مسئولیتی که در 
نتیجه بحران آفرینی های خودشان ایجاد شده، 

شانه خالی کنند.  
این تحلیلگر بین الملل در نهایت معتقد است 
عبور از توطئه های سیاسی سعودی در لبنان جز 
با تفاهم و مشارکت همگانی به جایی نخواهد 
رسید. وی با بیان اینکه مــردم مقاوم لبنان 
تــاکــنــون توانسته انـــد قــانــون تحریمی 
»سزار« آمریکا که این کشور و سوریه 
را هدف گرفته را به ناکامی بکشانند، 
تصریح کــرد: نکته مهم این است که 
احـــزاب لبنانی بــه ایــن فهم مشترک 
برسند که برای حل و عبور از معضالت 
داخلی در کنار هم ایستاده و 
با همفکری پیش بروند، 
در غیر این صورت هیچ 
نسخه خارجی برای 
حـــــل مـــشـــکـــالت 
ــاز  ــارســ ــ آن هــــــــا ک

نخواهد بود. 

گزارش گزارش 

 کنایه وزیر لبنانی مغضوب سعودی 
در نشست اعالم استعفایش

جنگ یمن تا ابد 
ادامه نخواهد 

داشت

علوی پــس از آنکه کمیته 
ــزاب شیعه  ــ هــمــاهــنــگــی احــ
عراقی نتایج نهایی انتخابات 
پر حاشیه پارلمانی این کشور 
را نپذیرفتند، یک منبع آگاه 
خبر داد اعضای این کمیته با 
رهبر جریان صدر دیدار و بر کنار گذاشتن رؤسای 
سه گانه فعلی عراق تأکید کردند. به گزارش فارس، 
روز گذشته احزاب شیعه عراقی در منزل هادی 
الــعــامــری بــا مقتدی صــدر جلسه ای مشترک 
بــرگــزار کــردنــد. ایــن منبع آگــاه بــه پایگاه خبری 
بغداد الیوم گفت در جریان ایــن دیـــدار توافق 
شده است رؤسای سه گانه عراق شامل نخست 
وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور 
از منصب خود کنار بروند و برای یک دوره دیگر 
تکرار نشوند. انتخابات عراق در ماه اکتبر برگزار 
شد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق پس از اعالم 
نتایج نهایی انتخابات، تأکید کرد بر اساس ادله ای 
که دارد، نتایج را قبول ندارد و معتقد است نتیجه 
انتخابات دستکاری شــده اســت. ایــن کمیته با 
انتشار بیانیه ای گفت: »سردرگمی و تناقض 
کمیساریا در اظهارات و رویه های رأی گیری، شک 
و تردید بسیاری درباره بسیاری از پرونده ها مانند 
آرای باطله و مراکز رأی گیری به وجود مــی آورد«. 
این گروه ها در پایان گفتند در نتایج آرا، تقلب و 
ــادی صــورت گرفته اســت و همین  دستکاری زی
مسئله سبب شده نتایج را نپذیریم و به دادگاه 

فدرال شکایت کنیم تا این انتخابات لغو شود.

تفاهم 6 بندی گروه های شیعه و صدر ◾
در همین حال، پس از جلسه روز گذشته احزاب 
شیعی در عراق، کمیته هماهنگی شیعیان عراق 
موسوم به »چارچوب هماهنگی«، بیانیه ای درباره 

جلسه با حضور رهبر جریان صدر منتشر کرد. 
بر اساس گزارش خبرگزاری ناس نیوز، در بیانیه 
مذکور آمده است: »سران کمیته هماهنگی، از 
جناب مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در منزل 
آقای هادی العامری استقبال کرد تا درباره مسائل 
حل و فصل نشده و آخرین تحوالت مقطع کنونی 
در راستای تقویت پیوند اتحاد و بــرادری میان 
فرزندان این میهن و همچنین منافع ملت عراق 
-که اولویت تمامی طرف ها باشد- بحث و تبادل 
نظر شود«. در ادامه این بیانیه آمده است افراد 
حاضر دربــاره مسائل مهمی بحث و تبادل نظر 
کردند که عبارت اند از: ۱- برداشتن گام های عملی 
الزم برای مبارزه با فساد و بازخواست فاسدان و 

همچنین توقف تضییع عامدانه اموال عمومی. 
۲- تأکید بر خروج نیروهای بیگانه مطابق با جدول 
زمانی اعالم شده و ایجاد سازوکاری تضمین کننده 
 بــــرای انــحــصــار ســـالح در دســـتـــان حــکــومــت. 
3- محافظت از الحشد الشعبی و حمایت و 
سازماندهی آن بــه  نحوی کــه ایــن گــام موجب 
تقویت نقش این سازمان و حفظ امنیت عراق 
شود. ۴- جرم  انگاری عادی سازی روابط ]با رژیم 
صهیونیستی[ و تمام آن چه مربوط به این اقدام 
می شود.  ۵- اقدام مشترک برای حفظ مبانی ملت 
عراق در تقابل با انحراف های اخالقی و اجتماعی 
مطابق چارچوب های قانونی. 6-اقدام در جهت 
بهبود سطح اقتصادی مناطق محروم و جدا کردن 

رقابت های سیاسی از تمامی طرح های خدماتی 
و رفع محرومیت از این مناطق. در پایان بیانیه 
مذکور همچنین عنوان شده است: »دو طرف بر 
سر تداوم گفت و گوها و بحث ها تا دست یابی به 
حل و فصل های حقیقی برای بن بست کنونی در 
عرصه سیاسی توافق کرده اند«. کمیته هماهنگی 
همچنین در پایان تأکید کرد به گام های حقوقی 
و اقدامات مردمی بــرای پیگیری مسئله نتیجه 

انتخابات ادامه خواهد داد.
در همین حال مقتدی صدر اما بعد از نشست 
هیئت هماهنگی شیعی در صفحه خود در توییتر 
با اتخاذ موضعی دوگانه نوشت: نه شرقی، نه 

غربی، دولت اکثریت ملی.

تداوم حاشیه های یک انتخابات پر حاشیه ◾
انتخابات پارلمانی عــراق که ۱۸ مهر سال جاری 
برگزار شد، با حرف و حدیث های بسیاری همراه بود. 
پس از اعالم نتایج، بسیاری از گروه های سیاسی 
معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در 
ورودی های منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد. 
کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به »االطار 
التنسیقی« شامل احزاب و گروه های شیعه شامل 
ــه الــقــانــون«، »عصائب  ائــتــالف »الــفــتــح«، »دولـ
اهل الحق« به اضافه »کتائب حزب هللا«  و دیگر 
جــریــان هــای شیعی اســت کــه بیشترین انتقاد 
و اعــتــراض را به ایــن نتایج داشـــت. کمیساریای 
انتخابات عراق دو هفته پیش، در پاسخ به حدود 
۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و 
جناح های سیاسی، بازشماری آرای ۲هــزار حوزه 
انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعالم کرد شمارش 
دستی آرای تمامی حوزه ها پایان یافته و تطابق 
کامل با نتایج الکترونیکی آرا دارد، یعنی هیچ تقلبی 

صورت نگرفته است.

ادعای یک منبع خبری درباره توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

 خداحافظی با 
رؤسای سه گانه عراق

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شکار پهپاد RQ۱۷۰ آمریکایی توسط ایران
۱3 آذر ۱39۰ انتشار خبر شکار پهپاد فوق پیشرفته 

RQ۱۷۰ آمریکایی توسط ایران،  به تیتر اول خبرگزاری 
ها بدل شد. این پهپاد مشهور به جانور قندهار، حین 

انجام ماموریت شناسایی بر فراز آسمان ایران از راه 
رخنه در سامانه هدایتگر به دست نیروهای سپاه 

افتاده و سالم بر زمین نشانده شد. کشورمان در سال 
۱393 از مدل ایرانی این پهپاد با نام »سیمرغ« که با 

مهندسی معکوس ساخته شده بود رونمایی کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:55

05:30

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:10
طلوع فردا

06:59

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:22

04:58

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:16
 نیمه شب شرعی

22:37
طلوع فردا

06:28

  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

ک
/1
40
83
90

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
برخ�ی از اق�ام و تجهی�زات صوت�ی م�ورد نیاز خ�ود را از طری�ق مناقصه 

عموم�ی خری�داری نمای�د ، ل�ذا متقاضیان می توانن�د تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 
http://sem. 1400/9/16 ضم�ن مراجع�ه به س�ایت اینترنتی اس�تعام ها و مناقص�ات ب�ه آدرس
aqr-harimeharam.org  )تلف�ن 31305243-051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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»آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال«    
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره مجوز: 5897 - 1400

شماره RNL-0048008-MY )نوبت اول(
ش��ركت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمینی )ره( ش��ازند در نظر دارد فراخ��وان  ارزیابی كیفی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی  خرید 180 تن ماده ش��یمیایی  
D.M.D.S ب��ه ش��ماره مناقصه RNL-0048008-MY و ش��ماره فراخ��وان  2000092447000129 را از طریق س��امانه ت��داركات الكترونیكی دول��ت برگزار نمای��د. كلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه  جهت  س��ایر  مراحل مناقصه،  از طریق درگاه س��امانه  تداركات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به  آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور 
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ 1400/09/13 و 1400/09/16 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مقدار/شرح مختصر كاالشماره مناقصهردیف
تعداد

برآورد هزینه انجام موضوع 
مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1MY-0048008-RNLD.M.D.S 18045,000,000,0002,250,000,000 تنماده شیمیایی
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ  1400/10/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- اداره تداركات كاال- اتاق 118تلفن: 086-33492916-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 021-1456  

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندآدرس اینترنتی: WWW.IKORC.IR             شناسه آگهی 1233367

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند  
»سهامی عام«

14
08
40
0

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پشتیبانی خدمات خودرویی 
17 دستگاه خودرو سواری را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج 

در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل  درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 

اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
14.257.560.0002000003374000030خدمات خودرویی 17 دستگاه خودرو سواری1400-30
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