
رواق 2

بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسالمی در گفت وگو با قدس:

 رابطه ناقص 
احزاب و دولت ها

 تکلیف سرمربی بعد از بازی 
با ایتالیا مشخص می شود

شمسایی در حوالی 
نیمکت تیم ملی فوتسال

آذر24

صدور بیانیه 
هشت ماده ای 
 w امام خمینی
در سال 1361

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

75

چهارشنبه  24 آذر 1400     10 جمادی االول  1443       15دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9697      8 صفحــه           4صفـح

سفر به »پایین خیاباِن« 200 سال پیشرواق1
پایین خیابان یا به قول مشهدی های قدیم 

»َتْه خیابون«، نسبت به محالتی مانند سراب 
نوغان و سرشور، عمر کوتاه تری دارد...

گذری بر تاریخچه شرقی ترین محله شهر مشهد

واشنگتن عامالن قتل پهپادی ۱۰ شهروند افغانستانی را تبرئه کرد

الپوشانی شیک آمریکایی
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بررسی میزان اجرایی بودن 
طرح مجلس برای داوطلبانه و 
پنج ساله کردن خدمت زیر پرچم

سربازی 
حرفه  
می شود؟
قدس فرصت  احیای مسیر 
ترانزیت ریلی  ایران-ترکمنستان-  
قزاقستان را بررسی می کند

»عشق آباد« دروازه 
مبادالت شرق و غرب
خراسان

انتشار فهرست اسامی مخفف 
25 مدیر استانی که منازل 
دولتی را خالی نمی کنند

 خوش نشینی 
در خانه های سازمانی

گل گهر ،آلومینیوم 
و پرسپولیس حریص شدند

پیروزی ایتالیایی 
آبی ها
سخنگوی دولت در نشست 
خبری مطرح کرد

تحریف مذاکرات 
توسط ناقضان برجام

جای خالی پژوهش های 
کاربردی اسالمی

 نجمه کیخا
4
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

عملیات تهیه مصالح

و  تهران شامل خاکبرداری  باقر شهر  واقع در  زمین  2- موضوع مناقصه: عملیات آماده سازی 
خاکریزی و تسطیح و رگالژ ، جدول کشی و زیر سازی راه ها فرعی و اصلی

3- مبلغ اولیه :
 133/269/000/000 )یکصدو سی و سه میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون( ریال

4- مدت انجام کار: 9 ماه
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

 مبلغ 6/670/000/000 )شش میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ( ریال و تنها به صورت ضمانت 
با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ نشر  نامه بانکی معتبر به نام سازمان موقوفات استان تهران 

آگهی و قابل تمدید تا سه ماه دیگرتهیه و در پاکت مربوطه ارئه گردد.
6- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: شرکتهای واجد شرایط )حداقل دارای رتبه 3 راهسازی 
و رتبه 3 ابنیه – هردو رشته( میتوانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان ساعت اداری 1400/10/08 
جهت خرید اسناد به نشانی: تهران- شهرک قدس)غرب( –تقاطع بلوار خووردین و ایران زمین – 

بخش اداری و پشتیبانی سازمان موقوفات استان تهران مراجعه نمایند.
7- مهلت و محل تسلیم اسناد مناقصه:

 تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/22 و به نشانی مندرج در بند 6 تحویل گردد.
به شماره  ریال  پنج میلیون(   ( بایست مبلغ 5/000/000  اسناد می  8- متقاضیان جهت خرید 
حساب 1654298526 نزد بانک ملت شعبه پل مدیریت  واریز و اصل فیش مربوطه را تحویل 

نمایند ضمنًا مبلغ مذکور در واحد حسابداری سازمان نیز قابل پرداخت خواهد بود.
9- هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

1- مناقصه گر: سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران
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شرح در صفحه  8

شركتآگهی  مناقصه
 قند تربت حیدريه 

خريد پنج دستگاه بذر كار 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
آگهی شماره   1400/15035/92 –      1400/09/17 - نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد
انج���ام پروژه اجرایی عملی���ات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1-حوضه آبخیز س���اج-

گنبدک شهرستان تاکستان 1- حوضه آبخیز فالر-میلک شهرستان قزوین 2-حوضه آبخیز باراجین )که ازاعتبارات ملی 
تملک دارایی های سرمایه ای)  اسناد خزانه اسالمی با سررسید سال 1403 هجری-شمشی( تامین اعتبار گردیده است.

حجم پروژهنوع پروژهردیف
مترمکعب

مدت زمان محل پروژه
اجراء

برآورد

اجرای پروژه های 1
مکانیکی

بند گابیونی)تور سنگی(  1060  
مترمکعب

حوضه آبخیز ساج-گنبدک
6 ماهشهرستان تاکستان

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1400

اجرای پروژه های 2
مکانیکی

حوضه آبخیز فالر-میلکبند سنگ-مالتی1050مترمکعب
6 ماهشهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1400

3
اجرای پروژه های 

مکانیکی

بند گابیونی)تور سنگی(  640  
مترمکعب 

بند سنگ-مالتی 750  مترمکعب
بند خشکه چین 200 متر مکعب

برمبنای فهرست بهای منابع  6 ماهحوضه آبخیز باراجین
طبیعی وآبخیزداری1400

تذکر1 : 
1-صالحیت پیمانكاران باید 1- رشته كشاورزی و منابع طبیعی 2- آب 3-رتبه آب و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی  و منابع طبیعی با پایه 1 الی 5 
2-پیمانکاران موظف اند تا قبل از روز بازگش���ایی اس���ناد مناقصه ، با توجه به مختصات  UTM های معین ش���ده در 
فرم جانمایی سازه ها در اسناد ،از منطقه و محل اجرای پروژه بازدید و با علم و آگاهی از وضعیت عرصه لیست ارائه 

قیمت خود را ارائه نمایند
3-این مناقصه دارای تعدیل بوده مطابق ماده 29 بند ه شرایط خصوصی موافقتنامه .

متقاضی���ان م���ی توانن���د به منظور دریافت اس���ناد و  نقش���ه ه���ا و .... و برگه های ش���رایط ش���رکت در مناقصه از روز 
ش���نبه م���ورخ 1400/09/20  ال���ی روز   چهارش���نبه مورخ���ه 1400/10/01  از طری���ق س���امانه س���تاد ) س���امانه ت���دارکات 
الکترونیک���ی دول���ت( ب���ه آدرس www.setadiran.ir  و وب س���ایت اینترنت���ی Qazvin.frw.org.ir  و معاون���ت 
آبخی���زداری ای���ن اداره کل مراجع���ه و ت���ا روز ش���نبه م���ورخ 1400/10/11 مدارك الزم ش���ركت در مناقصه را در س���امانه 
س���تاد بارگ���ذاری و پاک���ت  تضمی���ن ش���رکت درمناقص���ه را در ی���ک پاکت سربس���ته الک و مه���ر ش���ده دبیرخانه این 
اداره كل واق���ع در قزوی���ن : خیاب���ان  ن���واب ش���مالی- مجتم���ع ادارات کدپس���تی15136- 34199  تحوی���ل نماین���د.

)بازگشایی پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 1400/10/12  انجام خواهد شد( 
تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم اس���ت مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اس���ناد را از طریق سامانه ستاد )سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت( دریافت و ارسال نمایند . 
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شناسه آگهی :1238081 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

 با وجود کسب درآمد نجومی از سه منبع اپراتورها، تبلیغات و هزینه اشتراک  گفت وگو با »محمدرضا عباسیان« درباره دالیل افت کیفی تولیدات شبکه نمایش خانگی

 فرهنگ جامعه قربانی اقتصاد پلتفرم ها



دیپلماسی 
خیابانی 
دوطرفه است
علی باقری کنی 
مذاکره کننده ارشد 
جمهوری اسالمی 
ایران ضمن یک 
مطلب اینستاگرامی 
نوشت: بعضی 
بازیگران به جای 
دیپلماسی واقعی به 
عادت مقصرنمایی 
خود پافشاری 
می کنند. ما به سرعت 
پیشنهادهایمان 
را ارائه کردیم و به 
نحوی سازنده و 
منعطف تالش کردیم 
تا اختالفات کم شود. 
دیپلماسی، خیابانی 
دوطرفه است. اگر 
اراده ای برای جبران 
خطای مقصر باشد، 
راه برای توافق 
خوب سریع هموار 
می شود.

اخبار قدس    سخنگوی دولـــت با 
بیان اینکه هدف ما از ورود به 
مذاکرات کامالً روشن و شفاف 
بـــوده و دولـــت در تـــالش بــرای 
برداشتن تحریم های ظالمانه 
کامالً جدی است، اظهار کرد: 
طرف هایی که میز مذاکره و توافق را ترک می کنند، 
عالقه ای به روایت گری صحیح از میز مذاکره ندارند 
و روایت های تحریف شده از وین ارائه می دهند که 
موجب اعتراض دیگر طرف های مذاکرات هم شده 
است. علی بهادری جهرمی در واکنش به سیاست 
فشار تروئیکای اروپایی برای تغییر ریل مذاکرات 
و گرفتن امتیازهای فرابرجامی، بااشاره  به افزایش 
مستمر تحریم های غیرقانونی و یک جانبه  علیه 
کشورمان، گفت: اگر طرف های غربی در موضوع 
برداشتن تحریم ها جــدی باشند، مــذاکــرات هم 

موفقیت آمیز خواهد بود.

جهت گیری بودجه 1401 رشد 8 درصدی است ◾
وی بااشاره به ارائه الیحه بودجه 1401 از سوی دولت 
به قوه مقننه، هرگونه اقدام یا تصمیم تورمی را خط 
قرمز دولت برشمرد و گفت: دولت تالش دارد بدون 
خلق پول، تورم را کاهش دهد و امکان فعالیت را 
برای فعاالن بخش خصوصی فراهم کند.  بهادری 
جهرمی تخفیف های مالیاتی بـــرای بنگاه های 
تولیدی و کسب وکارهای خرد را هم از محورهای 
اصلی برنامه دولت در بودجه عنوان کرد و افزود: 
با اصالح مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به 
ویژه از مأخذهایی که سهمی در تولید کشور ندارند، 

درآمد مالیاتی باالیی هم محقق خواهد شد.

1401؛ سال تکمیل پروژه های نیمه تمام ◾
وی باتأکید براینکه دولت در سال آینده بنای 
کلنگ زنی هیچ پــروژه جدیدی را نــدارد، اظهار 

کـــرد: دولـــت کـــارویـــژه اصــلــی خـــود را تکمیل 
طــرح هــای نیمه تــمــام قـــرار داده و ان  شـــاءهللا 
سال آینده شاهد تکمیل طرح های نیمه تمام 
زیـــادی در کشور خواهیم بــود، ضمن اینکه 
ــا صــرفــه جــویــی 15 درصـــــدی در هــزیــنــه هــای  ب
غیر ضروری بخش جــاری ایــن اعتبار به حوزه 

عمرانی تزریق خواهد شد.
وی با یادآوری دستور رئیس جمهور برای از بین 
بردن فقر مطلق در کشور به اقدامات انجام شده 
از جمله افزایش دوبرابری مستمری کمیته امداد 
و تشکیل صندوق مسکن محرومان اشاره کرد 

و گفت: سال آینده آغاز اجرای ۲میلیون مسکن 
از 4میلیون مسکن ملی است .

 آقای نوبخت خبر ندارد ◾
 خزانه خالی نبود بدهکار بود

ــت در پاسخ به  رئیس شـــورای اطــالع رســانــی دول
اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت که به مسئله 
خالی بودن خزانه در هنگام انتقال دولت واکنش 
ــود دولــت  نــشــان داده و بــا رد آن مــدعــی شــده ب
ــزار میلیارد تومان معادل ارزی  ــم ٢٠٠ هـ دوازدهـ
به صورت نقد به دولت آقای رئیسی تحویل داده 

است، گفت: به اذعان نمایندگان مجلس خزانه 
مقروض بود نه اینکه خالی باشد، بنابراین احتماالً 
جناب آقــای نوبخت به واسطه اینکه مدیریت 
خزانه با ایشان نــبــوده، منظورشان ایــن بــود که 
سازمان برنامه وبودجه تخصیص هایی را به این 
میزان صادر کرده است. به ایشان توصیه می کنم 
از دوستانشان بپرسند در نخستین جلسه آن ها 

با آقای رئیسی اوضاع خزانه چگونه بود.
وی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت 
در ســال آتــی هــم تصریح کــرد: افــزایــش حقوق 
ــده بـــه صـــورت پــلــکــانــی و کمک به  ــن ــال آی در سـ
ــد متوسط افــزایــش  کــم درآمــدهــاســت. 10درصــ
حقوق اســت و حداقل حقوق 4میلیون 500 و 

سقف ۳۷میلیون تومان است.

 تصویب 3/3 میلیارد دالر  ◾
سرمایه گذاری خارجی در سه ماه

ســخــنــگــوی دولــــت در بــخــش دیـــگـــری از ایــن 
نشست به تشریح عملکرد 100روزه دولــت در 
حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و از تمرکز 
دولــت بــر کــشــورهــای همسایه خبر داد. او در 
همین زمینه از همکاری های جــدی اقتصادی 
باهمسایه ها ازاین پس و در پی نشست اخیر 
سفیران ایـــران در کــشــورهــای همسایه گفت. 
بهادری همچنین اضافه کرد: آزادســازی بخش 
ــران، اجــالس  قابل توجهی از منابع خــارجــی ایـ
شانگهای، نشست اکو و سوآپ گازی مشترک 
آذربایجان و ترکمنستان  نمونه هایی از تحرکات 

دیپلماسی اقتصادی دولت بوده است.
جهرمی در همین راستا از تصویب ۳/۳ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی در قالب 1۷5 طرح 
خبر داد و گفت: ۲۶۸ میلیون دالر از این مبلغ در 
همین مدت جذب شده و تا پایان سال افزایش 

قابل توجهی خواهد یافت.

سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد

تحریف مذاکرات 
توسط ناقضان برجام 

خبرخبر
روزروز

سایت کرج،  هدف عملیات روانی ◾
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
مراسم توسعه کاربرد پرتوها گفت: شایعاتی که درباره 
برنامه هسته ای مطرح می شود، واقعیت نــدارد. این 
اخبار عملیات روانــی اســت که رژیــم صهیونیستی 
  NPT در پیش گرفته. نــظــارت هــای آژانـــس بــر اســاس
ادامــه دارد و ما هم با قدرت و اقتدار بــه راه خود ادامه 

می دهیم.  

پای انتخابات به بودجه 1401 باز شد ◾
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
فعاالن مجازی که پرسیده بودند: »در بودجه 1401،  برای 
برنامه نظارت بر اجــرای انتخابات، نزدیک به 1۶۶ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است، سال 1401 انتخاباتی داریم؟« 
گفت: فعالیت های زیرساختی، تشکیالتی، آموزشی، 
به روزرسانی و توسعه سامانه های نظارتی و سازماندهی 
ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است.

»تستا« نوید استعداد و نوآوری دفاع ملی ◾
سومین نمایشگاه »تستا« بــا نمایش توانمندی ها و 
نیازمندی های فناورانه برگزار شد. این نمایشگاه در ۶ محور 
بومی سازی اقالم، تجهیزات و مواد، نیازمندی های فناورانه، 
ایده یابی، مراکز نوآوری ، صندوق حمایت از تحقیقات دفاعی 
برگزار شد. روز گذشته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
نیز با هدف شناسایی ظرفیت های جدید در این نمایشگاه 

حضور یافت.

مجلس به دنبال حذف زیان ده ها ◾
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به کارگروه ویژه متشکل 
از کمیسیون های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش ها و 
دیوان محاسبات مأموریت داد شرکت های زیان ده دولتی را 
برای حذف از بودجه مشخص کنند. وی افزود: بودجه ۲هزار 
هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی به مجلس آمده، اما 
هیچ کدام از مجامع عمومی شرکت ها پای بودجه آن ها را 

امضا نکرده اند و عادت تخلف در این شرکت ها ادامه دارد.

ــیــروهــای  ــل ن رئـــیـــس ســـتـــاد کـ
مسلح با تأکید بر اینکه ما در 
سطح راهبردی قصد تجاوز به 
کشوری را نداریم، گفت: اما در 
سطح عملیاتی و تاکتیکی آمــادگــی کاملی 
بــرای پاسخ قاطع و تهاجم مـــوردی سریع و 
سخت به دشمنان وجود دارد. به گزارش فارس، 
سرلشکر پاسدار محمد باقری در همایش 
ــای نمایندگی های جمهوری  ســفــرا و رؤســ
اسالمی ایران در کشورهای همسایه تصریح 
کــرد: نیروهای ما باوجود اعتماد از وضعیت 
بــازدارنــدگــی کــشــور هیچ گاه در رویــارویــی با 
دشمن، تهدید را کوچک نشمرده و برای تهدید 
حداقلی در حوزه راهبردی آمادگی و هوشیاری 
حــداکــثــری متناسب بــا وضعیت دشمن را 
دارند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: 
آن چه جهانیان در سال های اخیر از جمله 
در عین االسد و نیز هــدف قــرار گرفتن پهپاد 

راهبردی متجاوز رژیم تروریستی آمریکا در 
آب های سرزمینی کشور با سامانه های بومی و 
ایرانی مشاهده کرده  اند، به ویژه برای دشمنان 

ماجراجو آموزنده و عبرت انگیز است.
وی راهبرد همسایگی جمهوری اسالمی از 
جمله نیروهای مسلح در قبال کشورهای 
همسایه را مبتنی بر همگرایی و هم افزایی 
و فاصله گیری از هرگونه تنش و سوء تفاهم 
و در عین حال تقویت و توسعه مناسبات و 
همکاری های همه جانبه به ویژه در حوزه دفاعی 
و امنیتی دانست و تأکید کرد : اعتماد سازی 
حداکثری، تنش زدایی، امنیت سازی و تولید 
قدرت از اصول اصلی راهبردها و سیاست های 
کالن دفاعی جمهوری اسالمی ایــران است و 
ما همواره به تقویت و گسترش مناسبات و 
همکاری های دفاعی و منطقه ای با کشورهای 
جهان بــه ویــژه در منظومه همسایگان خود 

می اندیشیم. 

هشدارصریحسرلشکرباقریبهکریخوانیصهیونیستها

آمادگیپاسخقاطعبهدشمنانراداریم

قابگزارش کوتاه

افتتاح نمایشگاه ایران ساخت
با حضور معاون علمی رئیس جمهور

در  حاشيه

دیپلمات های
 اروپایی 
عادت کنند

سید محمد مرندی 
کارشناس مسائل 
بین المللی بامداد 
۲۳آذرماه با اشاره 
تلویحی به نگرانی 
اروپایی ها از سرعت 
زمان، در صفحه 
توییتر خود نوشت: 
»ایران  از اروپایی  ها 
راضی نیست. 
مذاکره کنندگان 
اروپایی باید به این 
واقعیت عادت کنند 
که ایران چیزی کمتر 
از اجرای کامل و قابل 
راستی آزمایی برجام 
را نخواهد پذیرفت. 
هنگامی که ایران 
به تعهدات خود پایبند 
بود و اروپا با تحریم ها 
کودکان ]بیمار و 
نیازمند به دارو[ را 
می کشت، زمان برای 
این دیپلمات های 
اروپایی چندان با 
ارزش نبود«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150007902      سالم علیکم. باعنایت به اینکه 
جناب آقای ارجائی شهردار محترم مشهد 

پیگیر زیباسازی ورودی شهرمشهد مقدس 
هستند، بهتر است میدان قائم مختص آن حضرت 
نام گذاری شود و المانی زیبا، ماندگار و خاطره آور 

در بزرگ ترین میدان ورودی شهر نصب گردد. 
ممنونم. اجرکم عنداهلل.

9150000004     برای کاهش هوای آلوده شهرهای 
بزرگ موارد زیر پیشنهاد می شود. ۱- همت 

برای ساخت و ساز و  واردات موتور و ماشین  

برقی ۲- تقویت و ازدیاد اتوبوس های شهری 
و خروج اتوبوس ها با کارکرد ۱0سال به باال  

۳- اعطای تسهیالت بیشتر به رانندگان تاکسی 
برای تعویض تاکسی ۴- خودروسازان مکلف 
شوند هر پنج پالک خودرو جدید یک  دستگاه 

خودرو فرسوده از رده خارج کنند ۵- رایگان 
)یاحداقل نیمه بها نمودن( بلیت اتوبوس و مترو 

۶- مکان های معاینه فنی نسبت به مبالغ دریافتی 
تجدیدنظر نمایند ) یعنی تخفیف(. البته این 

پیشنهاد ها دالوری می خواهد برای اجرا...

تمامیمصوباتسفرهای
استانیپیگیریمیشود

جلسه هماهنگی و بــررســی اجـــرای طرح های 
اولویت دار استان قم عصر سه شنبه به ریاست 
مــعــاون اول رئــیــس جمهور در نــهــاد ریاست 
جمهوری برگزار شد. به گــزارش فــارس، محمد 
ــاره بــه اهتمام دولـــت بـــرای اتمام  مخبر بــا اشـ
طرح های نیمه تمام عمرانی و افتتاح پروژه های 
توسعه ای و عمرانی در سراسر کشور، تأکید کرد: 
با اختصاص اعتبارات مالی الزم دولتی و بخش 
خصوصی تمامی مصوبات سفرهای استانی 

رئیس جمهور پیگیری و اجرایی می شود. 

نظارتهایمرزیرا
تقویتمیکنیم

وزیر کشور با بیان اینکه سویه جدید بیماری 
کــرونــا در محیط پــیــرامــونــی کــشــور مشاهده 
شــده اســـت، گــفــت: تــالش داریـــم بــا تقویت 
امکانات بهداشتی در مرزهای کشور و پایش 
و رصــد ورودی مــرزهــای کــشــور مــانــع از ورود 
ویروس جدید کرونا به کشور شویم. به گزارش 
فـــارس، احــمــد وحــیــدی در بیست و نهمین 
نشست قــرارگــاه عملیاتی مقابله با کرونا که 
ــا حــضــور نــمــایــنــدگــان دســتــگــاه هــا در محل  ب
ــزود: تــالش داریــم  وزارت کشور برگزار شــد، اف
با تقویت امکانات بهداشتی در استان های 
مــرزی، به نحو مؤثر و مطلوب تری ورود سویه 
جدید بیماری را به کشور کنترل کنیم. موضوع 
تزریق واکسن از دیگر محورهای مــورد اشاره 
دکتر وحــیــدی بــود و در ایــن خصوص گفت: 
کمیته اطالع رسانی باید مفهوم ضرورت تزریق 
واکسن را به صورت دقیق برای مردم روشن کند 
و اینکه این کار با هدف حفظ سالمت عمومی 
مردم عزیز کشورمان صورت می گیرد. وی در 
ایــن خصوص گفت: همه مــا تابع مصوبات 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستیم و باید 
با تزریق به موقع واکسن و رعایت حداکثری 
شیوه نامه های بهداشتی به مهار کامل بیماری 

در کشور کمک کنیم.

توضیحاتنمایندهاردبیل
دربارهاظهاراتش

درموردوارداتآالتموسیقی

نماینده مــردم اردبــیــل در مجلس گفت: من 
ــرای هنرمندان عزیز کشور احــتــرام خاصی  ب
قائلم و اگر از خود هنرمندان هم سؤال شود، 
ــان شــب واجــب تــر اســت یا  حتماً در اینکه ن
واردات آالت موسیقی، حق را به بنده خواهند 
داد که گفته ام نان شب واجب تر است. سید 
کاظم مــوســوی در گفت وگو بــا فـــارس، افــزود: 
در مصاحبه اخیری که از من منتشر شده، 
دربــاره این موضوع که ارز 4هــزارو۲00 تومانی 
بــه چــه مـــواردی تخصیص یــابــد، ســـؤال شد. 
وی ادامــه داد: از من در ایــن مصاحبه مصراً 
پرسیده شد که این ارز برای واردات اقالم و آالت 
موسیقی چگونه اســت؟ که من گفتم آیا نان 
شب و معیشت مردم و تأمین کاالهای اساسی 
مهم است یا این جور مسائلی که شما از من 

می پرسید؟ 

خبـر
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مجلسمجلسبرجامبرجام استان هااستان ها

وین، میدان مذاکره 
یا بازار دالل ها!

براساس خبرهای منتشر شده از مذاکرات وین، هیئت های 
اروپایی  با عدم انعطاف الزم در زمینه مباحث تحریمی، روند 
گفت وگو را کند کرده اند و ضمن هماهنگی با تیم آمریکایی، 
با گروکشی در زمینه تحریم ها به  دنبال دریافت امتیازات 
هسته ای فرابرجامی از طرف ایرانی هستند. به گزارش تسنیم، 
طرف های اروپایی و همچنین آمریکا در زمینه مباحث تحریمی، 
انعطاف و تعامل الزم را به خرج نداده اند اما در نقطه مقابل 
طرف ایرانی در حوزه هسته ای ابتکار عمل و تعامل سازنده ای را 
داشته است. سه کشور اروپایی به دنبال آن هستند که بیش از 

پیش بر فضای جنگ روانی در روند مذاکرات بدمند. 

انتخاب اعضای کمیته تحقیق 
  و تفحص از بانک های دولتی

در پی تصویب طــرح تحقیق و  تفحص از بانک ها در 
صحن مجلس شــورای اسالمی هفته گذشته 15 تن از 
نمایندگان به عنوان اعضای کمیته این تحقیق و  تفحص 

انتخاب شدند.
 به گــزارش فــارس، در نخستین نشست اعضای کمیته 
تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، سید نظام الدین 
موسوی به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد. همچنین 
با رأی اجماعی اعضای ایــن کمیته، فتح هللا توسلی و 
محمد علیپور رحمتی به عنوان نواب رئیس و محمدرضا 

دشتی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.

اختیارات ویژه اقتصادی
 در اختیار استانداران مرزی

استاندار سیستان و بلوچستان در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به اعطای اختیارات ویژه به استانداران مرزی به منظور تقویت 
اقتصاد این نواحی گفت: تالش بر این است که با فعال سازی 
ظرفیت بازارچه های مرزی، جهشی جدی در توسعه مبادالت 
ــزود: کاهش  مــرزی کشور داشته باشیم. مــدرس خیابانی اف
عوارض بر کامیون های تجاری به نوبه خود بر گسترش تجارت 
مرزی تأثیر می گذارد و درخواست ما این بوده که طرف پاکستانی 
عوارض کامیون های ایرانی را به صورت مشترک کاهش دهد. 
وی تأکید کرد: تالش بر این است فعال سازی بازارچه های مرزی، 

جهشی جدی در توسعه مبادالت مرزی کشور ایجاد کند.



۱۳۵ هزار 
میلیارد تومان 

فرار مالیاتی 
داریم

رئیس سازمان امور 
مالیاتی گفت: حدود 

۵۰ درصد مالیاتی که 
وصول می کنیم فرار 

مالیاتی داریم که براین 
اساس این مبلغ ۱۳۵ 
هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
به گزارش تسنیم، 

داوود منظور درباره 
اجرای قانون مالیات 

بر خانه های خالی 
گفت: باید اطالعات این 

خانه ها را از سامانه 
وزارت راه و شهرسازی 

دریافت کنیم که 
براساس آیین نامه 

مصوب دولت باید تا 
پایان آذر یعنی کمتر از 
۱۰روز دیگر اطالعات 

قطعی در اختیار ما 
قرار گیرد.

خبرخبر
خوبخوب

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص نظام توزیع بیان کــرد: شفافیت جریان 
توزیع یکی از مهم ترین بحث هاست، ۱۰ پــروژه از ۹۰ 
پــروژه که در طول سه ماه گذشته فعال شده، مربوط 
به نظام توزیع است که تکمیل سامانه جامع تجارت 

یکی از آن هاست. 

به گزارش فارس وی درج قیمت تولیدکننده روی کاالها 
را از دیگر پروژه های نظام توزیع دانست و گفت: اجرای 
این پروژه آغاز شده است و با این پروژه صحنه رقابت 
ــرای مــردم و  عــوض می شود و سازوکارهایی شفاف ب
بــازرســان به وجــود خواهد آمــد؛ چــرا که قیمت تمام 
شده کارخانه پایین تر از قیمت مصرف کننده است که 

سبب سوءاستفاده نظام توزیع می شود، البته باید 
توجه داشت که درج قیمت مصرف کننده در بسیاری 
از کشورها ممنوع است. وی افزود:  با تکمیل سامانه 
جامع تجارت و درج قیمت تولیدکننده که اجرای آن 
آغاز شده است اصالحاتی را در نظام توزیع خواهیم 

داشت.

ــرازه   تــجــاری ســازی  مینا اف
کــریــدورهــای ترانزیتی کشور و 
کسب درآمـــد از طــریــق آن، به 
 عــنــوان یکی از راه هــــای تحقق 
دیپلماسی اقتصادی و تاب آوری 
کــشــور در بـــرابـــر تــحــریــم هــای 
خارجی با هدف انزوای اقتصادی محسوب می شود؛ 
ــام مبادالت ترانزیتی به  ویژه  امــا میزان آمــار و ارق
ترانزیت ریلی، حاکی از آن است که بهره مندی از 
چنین ظرفیتی مغفول مانده و بــرای دستیابی به 
نقطه ایده آل فاصله زیادی باقی است. به تازگی در 
حاشیه اجالس اکو بحث احیای کریدور ریلی KTI یا 
همان کریدور ایران – ترکمنستان – قزاقستان مورد 

بررسی سه کشور قرار گرفته است.
امیر تــرفــع، مدیر کــل دفتر تــجــاری ســازی و امــور 
تشکل ها در وزارت راه و شهرسازی به تازگی در این 
باره گفته است: »کریدور ریلی بین این سه کشور 
موضوع جدیدی نیست و از مجموع کریدورهای 
ــدورهــای تعریف  ــو، KTI از قدیمی ترین کــری اکـ
شده در این منطقه اســت. بــرای موفقیت جریان 
ترانزیت باید کریدور قدیمی KTI احیا شود. برای 
تجاری سازی کریدور KTI تفاهم نامه ریلی ذیل 
جلسه اکو امضا شده که بر هم گرایی کشورها در 
راستای احیای این کریدور و استفاده از ظرفیت آن 

تأکید شده است«.

ترکمنستان به ورودی و خروجی ترانزیت کشور  ◾
تبدیل شود

علی ضیایی، کارشناس حوزه ترانزیت در گفت وگو با 
قدس اظهار کرد: ترکمنستان همزمان ورودی شمال 
- جنوب و شرق به غرب کشور است و از آنجایی  که 
به قزاقستان مرتبط می شود، می تواند ما را از یک 

سو به روسیه و از سوی دیگر به چین وصل کند.

 بحث اتصال ریلی ایــران و ترکمنستان از گذشته 
مطرح بوده و پس از مدتی نیز مرز ریلی سرخس 
افــتــتــاح شــد کــه نخستین اتــصــال ریــلــی ایـــران – 
ترکمنستان محسوب می شود. همچنین پس از 
چندین سال مرز اینچه برون افتتاح شد که ابتدای 

امسال ۱7 قطار از این مرز عبور کرد.
ضیایی ادامــه داد: متأسفانه به دلیل مشکالت 
گازی، در سال های اخیر ارتباطات ترانزیتی چندانی 
با ترکمنستان نداشتیم و حتی قـــرارداد گــازی را 
یک طرفه لغو کردیم که موجب بروز بدهی 2میلیارد 
دالری برای کشور شد. در نتیجه این شرایط، مرزهای 

زمینی و جاده ای ما با ترکمنستان مسدود شده بود 
و پس از کرونا نیز به کمترین میزان خود یعنی 4۰ 
کامیون در روز رسید و در ادامــه هم حجم ترددها 
صفر شد؛ اما اکنون در دولت جدید وضعیت کمی 
تغییر یافته و ارتباطات با ترکمنستان در حال بهبود 

است.
ایــن کارشناس ترانزیت گفت: با توجه به تغییر 
شرایط، این انتظار می رود که بتوان ترکمنستان را 
به ورودی و خروجی ترانزیتی کشور تبدیل کنیم. 
در حال حاضر قزاقستان به  نوعی هاب ترانزیتی 
کشورهای مستقل مشترک المنافع )سی آی اس( 

محسوب می شود و عمده کریدور ریلی شرق به 
غرب از این کشور عبور کرده و وارد کشورهایی مانند 
روسیه می شود. البته یک کریدور موازی هم وجود 
دارد که از روسیه می گذرد، اما با این  حال کریدوری 

که از قزاقستان عبور می کند پررنگ تر است.
وی افــزود: عالوه بر این، چین و قزاقستان نیز سه 
مرز ریلی با یکدیگر دارند که این کریدور ریلی روز 
به  روز در حال رشد است، به  ویژه در دوران کرونا که 
مرزهای جاده ای مسدود شده و حمل ونقل دریایی با 
هزینه های شدیدی مواجه شد. در چنین شرایطی، 
فرصت خیلی خوبی برای ترانزیت ریلی ایجاد شد 
که کشورهای همسایه از فرصت بهره بردند اما ایران 
از آن غافل ماند. بدین ترتیب، متأسفانه ترانزیت 
ریلی کشور دچار افت شد، به طوری که در سال۹8 
میزان ترانزیت ریلی به یک سوم ارقام سال۹7 رسید. 
همچنین در سال۹۹ توانستیم حجم ترانزیت ریلی 

را به نصف آمار سال ۹7 برسانیم.

 امکان گسترش ارتباط ریلی میان ایران و چین  ◾
از طریق ترکمنستان

ضیایی معتقد اســت: از سوی دیگر، ارتباط ریلی 
بین ایران و چین نیز می تواند از طریق ترکمنستان 
گسترش یابد. در واقــع برخی از این محموله ها از 
چین آمــده و وارد قزاقستان می شوند، اما از آنجا 
مستقیم وارد ترکمنستان نمی شوند و به جای آن 
وارد ازبکستان شده و پس از عبور از ترکمنستان 
به ایران می آیند. این مبادالت بیشتر جنبه وارداتی 
دارد و کشور هنوز چندان وارد فاز ترانزیتی نشده 
اســت؛ بنابراین می توان بــرای سال های آینده این 
هــدف گــذاری را داشــت که وارد فــاز ترانزیتی شد، 
بدین  صورت که کاالی شرق به غرب از طریق ایران 
عبور کــرده و از کشورمان به ترکیه راه یابد و پس 
 از آن به سمت غــرب ترانزیت شــود. البته اتصال 

ریلی ترکیه هم دچــار مشکل اســت، زیــرا ترکیه با 
وجود درخواست های 4۰ساله ای که کشورمان برای 
ریل گذاری حاشیه دریاچه داشته، هنوز اقدامی در 
راستای دور زدن دریاچه وان انجام نــداده؛ بنابراین 
حلقه کریدور شرق به غرب به شکل ریلی در حال 
تکمیل است.این کارشناس حوزه حمل ونقل گفت: 
گرچه ابراز تمایالتی برای رونق تجارت ترانزیتی کشور 
وجــود دارد اما این موضوع در حد اظهارنظر باقی  
مانده و اقدام ها و سیاست خاصی درباره آن مشاهده 
نمی شود. به خاطر همین مسئله، درآمد ترانزیتی 
کشور از منطقه ســی آی اس بسیار ناچیز است که 
آن  هم بیشتر به  صورت جاده ای بوده و عمالً درآمد 
ریلی نداریم؛ بنابراین برای تحقق ترانزیت ریلی نیاز 
است که در مرحله اول بروکراسی های داخلی کشور 
در این حوزه اصالح شود، زیرا برخی بروکراسی ها 
عمالً تاجران و فعاالن را از فعالیت در کریدورهای 
ایران فراری می دهد. این به  گونه ای است که در حالت 
طبیعی هم اگر موضوع سیاسی و تحریم در میان 
نباشد، این فعاالن تمایل چندانی برای عبور بارشان از 
ایران ندارند؛ بنابراین بایستی بروکراسی های داخلی، 
فرایندهای گمرکی و روندهای فعلی اصالح و عبور بار 

تسهیل شود.
ضیایی تصریح کــرد: پس از آن، باید بر موضوع 
اصالح ارتباطات سیاسی و ورود به حوزه قراردادهای 
دوجــانــبــه ترانزیتی تمرکز کـــرد. بــه همین دلیل 
ــرای تجارت  نیاز اســت کانال های مالی خاصی ب
ترانزیت تعریف شود، زیرا تحریم های مالی و بانکی 
مشکالت متعددی را برای ترانزیت ایجاد می کنند. 
عالوه بر این، بحث اتصال عملیاتی راه آهن مطرح 
اســت که هنوز اتــصــاالت عملیاتی نشده است. 
همچنین باید یکسری فرایندها در داخل راه آهن رخ 
بدهد، زیرا بهره وری ریلی کشور بسیار پایین و تنها 

حدود یک سوم میانگین جهانی است.

قدس فرصت  احیای مسیر ترانزیت ریلی  ایران-ترکمنستان-  قزاقستان را بررسی می کند 

»عشق آباد« دروازه 
مبادالت شرق و غرب
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قیمت ساعت 
هوشمند

  شیائومی 
mi watch lite مدل

۱,۷۰۰,۲۰۰ تومان

  مودیو 
MW۰۱ مدل

۳۰۹,۰۰۰ تومان

  هایلو 
Solar مدل

۷۰۷,۹۰۰ تومان

  میدسان 
A۱ مدل

۳۳۰,۰۰۰ تومان

Galaxy Watch سامسونگ  
 Active۲ مدل

۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان

  امیزفیت 
Bip U Pro Global مدل

۱,۶۳۹,۹۰۰ تومان

 قیمت تولیدکننده 
روی کاالها 
درج می شود

68.200.000نیم سکه38.050.000ربع سکه1.291.798بورس 272.738دالر )سنا(55.670.000 مثقال طال 186دینار عراق )سنا(126.370.000سکه12.841.000 طال  ۱۸ عیار1.784اونس طال 74.265درهم امارات )سنا(
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م���درک فارغ التحصیل���ی احمد محم���دی نوبهاری  
فرزند عیسی صادره از تربت جام  به شماره ملی 
0720042828 درمقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته  
رشته   مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو صادره 
از واحد دانش���گاهی  تربت جام با ش���ماره مدرک 
1726630 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام  ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی، تربت ج���ام، ش���هرک ولیعصر 

صندوق پستی 140
 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی  تربت جام 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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اینجانب زهرا الهی  مالک خودروی سواری   رنو تیپ  
TONDAR90K4M رنگ س���فید ش���یری روغنی سال  
1396  ب���ه ش���ماره ش���هربانی 28 د 787  ای���ران 12 و 
ش���ماره بدن���ه NAALSRALDHA272197 و ش���ماره 
موتور 100019606RR196639 به علت فقدان اس���ناد 
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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م���درک فارغ التحصیلی محمدرضا طالبی نس���ب 
فرزند غامرضا صادره از انار  ش���ماره شناس���نامه 
232 در مقطع کارشناس���ی ارشد رشته مهندسی 
ب���رق و قدرت ص���ادره از بجنورد با ش���ماره مدرک 
159318300390 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی بجنورد  به نشانی:  استان خراسان 
ش���مالی، شهرس���تان بجن���ورد ،خیابان دانش���گاه 
بجن���ورد س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی 
ارس���ال  التحصی���ان  ف���ارغ  ام���ور  اداره  بجن���ورد 

نمایید. 
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب امی���ن 
فدائی فرزند هوش���مند به شماره شناسنامه 
مقط���ع  بیرجن���د  از  ص���ادره   0640281680
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته عمران عمران 
صادره از واحد دانش���گاهی بیرجند با شماره 
3386240 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 
اعتب���ار می باش���د از یابنده تقاضا می ش���ود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
بیرجن���د به نش���انی بیرجند- انته���ای خیابان 

آیت هللا غفاری ارسال نمایید.
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بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانشرکت
دع��وتبعم��لمیآیدتادرجلس��همجمع
عمومیعادیبطورفوقالعادهشرکتبتون
ش��رقکهدرساعت10صبحروزپنجشنبه
م��ورخ1400/10/9درمح��لش��رکتب��ه
نش��انیمش��هدبل��وارس��جادب��رجنگین
پاسارگادواحد501کدپستی9186691975
تشکیلمیگردداصالتًایاوکالتًاحضوربه

همرسانند:
دستوراتجلسه:

1-انتخاببازرساناصلیوعلیالبدل
2-تصویبصورتهایمالی1399
3-انتخابروزنامهکثیراالنتشار

هیئتمدیرهشرکتبتونشرق

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت بتون شرق 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 3190 و 
شناسه ملی 10380190909
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خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مناقصه عمومی  یک  مرحله ای- توام با ارزیابی 
کیفی شماره 400/301 تجدید شده

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی از محل 
از تمامی پیمانکاران واجد شرایط  با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا  منابع داخلی سال 1400، 

دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
توزیع  کاری( شرکت  اداری ستاد)سفت  احداث ساختمان  یک   فاز  مناقصه  مناقصه:  موضوع 
برق استان خراسان شمالی بصورت کلید در دست تجدید شده )عمومی یک مرحله ای - توام 

با ارزیابی کیفی( 
* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 1400/09/24 تا تاریخ 1400/09/30 بوده و تاریخ 
تاریخ گشایش  باشد  تا ساعت 13:00 روز سه شنبه 1400/10/14 می  پاکتهای مناقصه  تحویل 

پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1400/10/19 می باشد. 
 www.setadiran.ir مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به 

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

به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
مبلغ  دولتی  تضمینات  نامه  آئین  برابر   : کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  •مبلغ 
2,117,940,146 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی( فرآیند ارجاع کار) به نفع کارفرما و یا صورت 
وجه نقد، واریز به شماره شبا IR800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( به نام 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
استان  برق  نیروی  توزیع  _ شرکت  غربی  طالقانی  خیابان   _ بجنورد   _ شمالی  آدرس:خراسان 

خراسان شمالی _ امور تدارکات )تلفن10 و58-31777413 (
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت 

مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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س�ازمان مديريت پسماند ش�هرداري يزد در نظر دارد عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان 
)تفکیک ش�ده در مبداء( از مناطق پنجگانه ش�هرداری يزد به صورت س�نتی و هوش�مند )جمع آوری پسماندخشک با 
اس�تفاده از اپلیکیشن های موبايلی( را به يک پیمانکار واجد شرايط از طريق برگزاري مزايده عمومی واگذار نمايد . لذا 
اش�خاص حقوقی و ش�رکتهای دانش بنیان واجد شرايط در صورت تمايل می توانند جهت اخذ اسناد مزايده طبق برنامه 
زمان بندی ذيل به دبیرخانه س�ازمان مديريت پسماند به آدرس: يزد- خیابان کاشانی- کوچه ديهیمی– پ10 مراجعه و 

يا از طريق سايت شهرداری به آدرسwww.yazd.ir  اقدام نمايند.
1.مهلت اخذ مدارک : پايان وقت اداری روز يکشنبه 1400/10/05

2.مهلت تحويل مدارک : پايان وقت اداری روز دوشنبه 1400/10/06
3.محل تحويل پیشنهادات: يزد - میدان آزادی- شهرداری مرکزی يزد - طبقه اول - دبیرخانه محرمانه اداره حراست

4.زمان برگزاری کمیسیون و بازگشايی پیشنهادات: روز سه شنبه 1400/10/07
5.متقاضیان میبايست مبلغ 1/500/000/000ريال )يک میلیارد و پانصد میلیون  ريال( بابت سپرده شرکت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانکي ، اوراق مشارکت و يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانک تجارت ارائه نمايند .
6.مدت انجام کار 2 سال شمسی می باشد، که در پايان سال اول در صورت رضايت کارفرما از عملکرد پیمانکار و انجام 

شرايط مندرج در قرارداد، برای سال دوم تمديد خواهد شد. 
7.متقاضیان میبايست دارای گواهی صالحیت پیمانکاری و همچنین اساسنامه مرتبط با موضوع مزايده)خدمات شهری( 

داشته باشند.
8.متقاضیان میبايست توانايی اجرای نرم افزار )اپلیکیشن( جهت جمع آوری هوشمند پسماند خشک را داشته باشند.

9.کمیسیون معامالت در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .
10.س�پرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد ش�هرداری باقی می ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام 

معامله نشوند برابر ماده 20 آيین نامه مالی شهرداريها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
11.ب�ه پیش�نهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مش�روط، فاقد س�پرده يا کمت�ر از میزان مقرر، چک ش�خصي و نظاير آن و 

همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12.برنده مزايده مي بايس�ت حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابالغ ، نس�بت به تجهیز و آماده نمودن مقدمات الزم 

جهت انعقاد قرارداد و شروع موضوع مزايده اقدام نمايند .
13.ب�ا توج�ه به بند 5 ماده 11 آئین نامه مالی ش�هرداريها ، کارفرما هنگام تنظیم و عقد قرارداد حداقل  معادل 10 درصد 
کل مبلغ پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی يا اسناد خزانه به عنوان سپرده 

دريافت می نمايد .
14.جزئیات بیشتر در اسناد مزايده ذکر شده است.

**  برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن :  03536232334 داخلی107 امور قراردادها تماس حاصل فرمائید. **
شناسه آگهی 1237766

مزایده عمومی
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    نمایش
 ۷۰ اثر دیده نشده 
کامبیز درمبخش 
در چهلمین روز 
درگذشتش  
مونا خوش اقبال، مدیر 
گالری کاما از نمایش 
مجموعه آثار دیده 
نشده کامبیز درمبخش 
در چهلمین روز 
درگذشت این هنرمند 
خبر داد.
وی گفت: این مراسم

با نمایش ۷۰ اثر 
از کارتون های این 
هنرمند فقید در گالری 
کاما برگزار می شود. 
این نمایشگاه روز 
۲۶ آذرماه با حضور 
خانواده این هنرمند 
افتتاح می شود و به 
مدت یک هفته ادامه 
خواهد داشت.

گزارش کوتاه 

 سوء استفاده مالی از مشترکان ◾
عباسیان شبکه نمایش خانگی را پدیده جدیدی 
توصیف کرده و می گوید: طراحان اصلی این شبکه 
در دولت گذشته صرفاً با هدف اینکه یک آلترناتیو 
)جایگزین( برای صدا و سیما به وجود بیاورند، همه 
تالش خود را کردند که این پلتفرم ها فعال شوند از 
اهــدای رایت تمامی فیلم های سازمان سینمایی 
ــژه وزارت ارتباطات در  گرفته تا حمایت های وی
پرداخت هزینه ترافیک به اپراتورها و پرداخت 
وام های سنگین از سوی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به پلتفرم های نمایشی. 
او ادامــه می دهد: این پلتفرم ها در نحوه تعامل 
با مخاطب هم همان روش کاسب مآبانه ای که 
سیستم های اقتصادی دارند را پیاده کردند یعنی 
در ابتدا که این پلتفرم ها راه افتادند، مشترکان حق 
اشتراک ماهانه 8هزار تومان را پرداخت می کردند 
و ترافیک هم رایــگــان بــود ولــی اکنون ایــن هزینه 
اشتراک به ماهانه حدود 90هزار تومان رسیده است 
و هزینه ترافیک را هم باید بپردازند در حالی که اصالً 
نیاز به استفاده از اینترنت نیست و تمام اطالعات 
و محتوا در بستر سرورهای داخلی است یعنی 
مشترکان از اینترانت استفاده می کنند که قیمت 

بسیار پایین تری نسبت به اینترنت دارد.
به گفته وی، اپراتورها بخشی از این هزینه ترافیک 
را بــه خـــود پلتفرم ها بــرمــی گــردانــنــد و ایـــن یک 

سوءاستفاده مالی از مشترکان است. 

 ضعف نظارتی ساترا ◾
مدیر پیشین شبکه نمایش خانگی معتقد است 
مــحــتــوای خــارجــی نمایش داده شــده روی این 
شبکه ها بسیار جای انتقاد دارد و توضیح می دهد: 
بارها درباره سریال های ایرانی این پلتفرم ها صحبت 
شده است در حالی که آن هــا هر فیلم و سریالی 

که در سینمای هالیوود تولید می شود را نمایش 
می دهند حتی آثاری که مخالف ارزش های انقالبی، 
ملی و اسالمی ماست. وجه تهاجمی که در حوزه 
عــرضــه بی حساب و کــتــاب فیلم و سریال های 
خارجی در این پلتفرم ها اتفاق می افتد مغفول 

مانده است. 
عباسیان با بیان اینکه صاحبان این پلتفرم های 
نمایشی، حجم زیادی از سریال های ایرانی را در 
سال های گذشته تولید کــرده انــد ولــی به صورت 
جامع و جزئی از سوی منتقدان و فعاالن فرهنگی 
به این آثار امتیازی داده نشده، خاطرنشان می کند: 
بعضی از آثار تولیدی شبکه نمایش خانگی از نظر 
کیفی، آثار ارزشمندی است اما محتوای آن ها جای 
بحث دارد. این پیش فرض که با نمایش لودگی 
بیشتر و عبور از خطوط قرمز، مخاطب بیشتری 
را می توان جذب کرد سبب شده تولیدات شبکه 
نمایش خانگی از ارزش های عرفی و اخالقی عاری 
شوند. ضمن اینکه از این حجم باالی تولید فیلم و 
سریال، تعداد انگشت شماری از آن ها از نظر کیفی 
و ساختاری نمره قبولی می گیرند. برخی از آثار آن 
قدر از نظر کیفی ضعیف است که مخاطب را شوکه 
می کند.او که از مخالفان تغییر نهاد نظارت کننده 
بر شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به ساترا 
بود عنوان می کند: تغییر ناظر هم موجب تغییر 
در مشی تولیدات شبکه نمایش خانگی نشد. این 
اشتباه بود که چون وزارت ارشاد کارش را درست 
انجام نمی داد این مسئولیت قانونی را از او گرفتند و 
به جای دیگری دادند زیرا ساترا هم نشان داد بسیار 
ضعیف تر و ناتوان تر از ارشاد در کنترل این محتوا 

عمل کرده است. 

 کسب درآمد از سه منبع! ◾
عباسیان درباره چرایی و اهمیت نظارت بر تولیدات 

شبکه نمایش خانگی می گوید: همان طــور که 
نظارت بر محصوالت غذایی اهمیت دارد، نظارت 
بر محصوالت فرهنگی هم مهم است حتماً نهادی 
باید نظارت کند، هم بر محتوا و کیفیت ساخت 
محصوالت فرهنگی و هم بر حمایت از حقوق 

مشترکان این پلتفرم ها. 
او توضیح می دهد: در دنیا اگر پلتفرمی در میان 
محتوای عرضه شــده اش، تبلیغات داشته باشد 
هزینه اشتراکش رایگان است چطور پلتفرم های 
ایرانی، هم حق اشتراک از کاربرانشان می گیرند، 
هم تبلیغات دارند و هم اپراتورها هزینه ترافیک 
می گیرند و پورسانت حق مصرف باالی اینترنت 
را به پلتفرم ها می دهند، همه این ها نشان دهنده 
بی توجهی در نظارت روی شبکه نمایش خانگی 

است.
وی با بیان اینکه این پلتفرم ها از سه منبع مختلف 
ــد و رقم های عجیب و غریبی کسب  درآمــد دارن
می کنند، می افزاید: دو پلتفرم بزرگ شبکه نمایش 
خانگی در سال، حدود 2هزار میلیارد تومان خرج 
تولید محتوایشان می کنند در حالی که بودجه 
سیمافیلم که در سال باید هزار و 400 اپیزود سریال 
تولید کند در مجموع به 700-600 میلیارد تومان 
نمی رسد اما مجموع تولیدات این دو پلتفرم در 
هفته حدود پنج اپیزود است که ساالنه حدود 250 
اپیزود سریال می شود. با مقایسه این اختالف ها در 
هزینه و میزان تولید، متوجه دستمزدهای کالنی که 
این پلتفرم ها به سازندگان فیلم و سریال می دهند 

می شوید.
به گفته این فعال فرهنگی، این وضعیت سبب 
شده تولید فیلم و سریال بــرای تلویزیون بسیار 
سخت شــود و هنرمندان تلویزیون جــذب این 
پلتفرم ها شوند حتی کارگردان های سینما به سراغ 

تولید سریال برای شبکه نمایش خانگی بروند.  

  سریال های شبکه نمایش خانگی ◾
 از سریال های ترکی هم بدتر شده اند

مدیر پیشین شبکه نمایش خانگی می گوید: نه 
فقط عوامل تولید که امکانات فنی برای تولید فیلم 
و سریال هم کم شده است یعنی برای اجاره دوربین 
فیلم برداری حــرفــه ای باید ماه ها در نوبت ماند 
چون بیشتر این تجهیزات سر ضبط سریال های 
شبکه نمایش خانگی است حتی سینمای ما به 
دلیل نبود امکانات فنی، آسیب می بیند. اگرچه 
ایــن هــا بحث های جنبی اســت و آسیب عمیق 
فرهنگی که این سریال ها بر روح و روان جامعه 
می گذارد، جبران ناپذیر است؛ تصویری که از روابط 
نامشروع و غیراخالقی و از هم پاشیدن خانواده 
نشان می دهد اصالً تصویر آشنایی برای جامعه 
ایرانی نیست.عباسیان یــادآور می شود: سال ها 
به سریال های ترکی شبکه های مــاهــواره خرده 
ــد فرهنگ نامأنوس و تقلبی  می گرفتیم که دارن
ترکی را اشاعه می دهند ولی اکنون سریال های 
شبکه نمایش خانگی ما از سریال های ترکی هم 
بدتر شده اند هیچ گونه مضامین اخالقی در آن ها 
نیست، حتی بدیهیات اخالقی که غربی ها هم 
بــه آن هــا پایبند هستند در ســریــال هــای شبکه 
نمایش خانگی و سینمای ما وجود نــدارد. این ها 
ــردم عــوض  ــ  مــوجــب مــی شــود ســبــک زنــدگــی م
شود. او با بیان اینکه متولیان امر بایستی شناخت 
درســتــی از حــوزه هــای خــودشــان داشــتــه باشند، 
تــأکــیــد مــی کــنــد: مــســئــول فرهنگی بــایــد نخبه 
فرهنگی باشد ولــی متأسفانه مــا در کشورمان 
دچــار فقر شدید مدیریت فرهنگی هستیم. با 
چنین مدیریت فرهنگی، اتفاقی در حوزه تولیدات 
فرهنگی نمی افتد و چون افق فرهنگی وجود ندارد، 
برداشتشان از مدیریت فرهنگی، فقط سانسور و 

ممیزی است.

 گفت وگو با »محمدرضا عباسیان« درباره دالیل افت کیفی تولیدات شبکه نمایش خانگی
 با وجود کسب درآمد نجومی از سه منبع اپراتورها، تبلیغات و هزینه اشتراک 

فرهنگجامعهقربانیاقتصادپلتفرمها

خبرخبر
روزروز

کرونا در سریال »تب سالی«   ◾
سریال »تب سالی« به کارگردانی مرجان اشــرفــی زاده و 
تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی در گــروه فیلم و 
 سریال شبکه5 سیما ساخته مــی شــود. ایــن سریال در
 26 قسمت به نویسندگی مرجان اشرفی زاده و سمانه نامدار 
درباره زیست دوران کرونا با تمرکز بر پزشکان و پرستاران و با 
محوریت ابعاد مختلف کرونا در یک بیمارستان تولید و در 

آن به شهدای سالمت اشاره خواهد شد. 

فضایی پرهیجان و ترسناک در »سالم همسایه«  ◾
جلد سوم مجموعه »سالم همسایه« با عنوان »رازهای دفن 
 شده« به قلم کارلی آنه وست با ترجمه رامبد خانلری در 2۳0 
صفحه با قیمت 69 هزار تومان به همت نشر صاد منتشر 
شد. رمان نوجوان »سالم همسایه« با فضایی پرهیجان 
و گاهی ترسناک خواننده را با خودش به دنیای اتفاقات 
عجیب می برد.این مجموعه جزو پرفروش های آمــازون 

است و تاکنون سه جلد آن منتشر شده است.

  موفقیت های سوسن پرور از »بوتاکس« ◾
ســوســن پـــرور بــرنــده جــایــزه بهترین بازیگر زن و حامد 
حسینی سنگری نامزد بهترین فیلم برداری برای سینمایی 
»بوتاکس« در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
سالنتو ایتالیا شدند. پرور پیش از این برای بازی در این فیلم 
سینمایی جایزه بهترین بازیگر زن از جشن حافظ، بهترین 
بازیگر زن جشنواره فیلم پکن و جشنواره تورینو را از آن خود 

کرده است. »بوتاکس« فضایی بین واقعیت و رؤیا دارد.  

درباره محل نمایشگاه کتاب تهران باید گفت وگو کنیم ◾
یاسر احمد وند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
ــاره انتقال  ــاره مصوبه اخیر شــورای شهر درب اسالمی درب
نمایشگاه  های پرمخاطب به شهر آفتاب گفت: وزارت 
ــاره  فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصمیم گیرنده نهایی درب
محل برگزاری نمایشگاه بین  المللی کتاب 1401 نیست باید 
گروه  های مختلف درباره این موضوع گفت و گو کنند تا به 

نظر جمعی برسیم.

ــر پــژوهــشــی-  جــدیــدتــریــن اثـ
تاریخی کتابستان معرفت، با 
عنوان »بیت األحزان؛ حقیقت 
انکارناپذیر« نوشته مصطفی 

راستگو روانه بازار کتاب شد.
بیت األحزان به معنای خانه انــدوه، محلی 
بــوده اســت در قبرستان بقیع که حضرت 
ــرا)س( در آنجا بـــرای پــدر بــزرگــوارشــان،  زهــ
رسول مهربانی)ص( و در غم غصب خالفت 

اميرالمؤمنين علی)ع( سوگواری می کردند.
کتاب »بیت األحزان؛ حقیقت انکارناپذیر« 
تنها اثر و پژوهش جامع و مستقل دربــاره 
هویت تاریخی بیت األحزان است. این کتاب 
از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده که 
فصل اول کلیات و مقدمات اســت. در این 
فصل، نویسنده جایگاه تاریخی و دینی 
و همین طــور نسبت آن با مسئله وحدت 

اسالمی را مطرح کرده است.
در فصل دوم مصادر و منابعی که در آن ها 
از بیت األحزان سخن گفته شده، به ترتیب 
زمانی آورده شــده اســت. مؤلف دربـــاره هر 
مــصــدر، ابــتــدا خــالصــه ای از زندگی نامه و 
جایگاه نویسنده را آورده و بعد بــه بیان 
نقل نویسنده در کتاب خودش می پردازد. 
مصادری که از قرن دوم ه.ق تا دوران معاصر 

را شامل می شود.
ــوم نــیــز نــویــســنــده عــــالوه بر  در فــصــل ســ

نتیجه گیری به بیان مشخصات جغرافیایی 
و معماری بیت األحزان و سرنوشت آن مکان 

مقدس پرداخته است.
نویسنده با نثری ساده و روان به ذکر جزئیات 
تاریخی این مکان مهم پرداخته است و با 
دقت نظر ارتباط آن را به موضوعات تاریخی 
مهم همچون رحلت حضرت محمد)ص( و 
اتفاقات مهم درباره زندگی حضرت زهرا)س( 

نشان داده است.
»بــیــت األحــزان؛ حقیقت انکارناپذیر« در 
216صفحه و با قیمت 60هزار تومان از سوی 

انتشارات کتابستان روانه بازار شده است.

شــــمــــاره بــیــســت  و هــشــتــم 
ماهنامه سه نقطه )مکتوب طنز 
]+ جد[ فارسی( با پرونده ویژه 
»کافِ کافه« منتشر شد. عمده 
مطالب این شماره به کافه و کافه روندگان و 
کافه دارندگان و زیست کافه ای اختصاص 
دارد. سه نقطه 28 به »کافه کافه نشین ها، از 

دیت اول الی شام آخر« تقدیم شده است.
ــن شــمــاره بــا پــیــش درآمــدی از سیداکبر  ای
میرجعفری با عنوان »کو دستان نوازشگر 
ــادرم« آغــاز مــی شــود کــه روایــتــی اســت از  مـ
روزهایی که نویسنده با کرونا دست وپنجه 
نرم می کرده و شرح حال بیمار است از زبان 

خودش.
»اول دفتر« سه نقطه 28 را مدیرمسئول 
سه نقطه باز می کند. »حریفا رو چراغ کافه 
را بفروز« عنوان متن امید مهدی نژاد است 
که آن را از خالل کوشش برای یافتن تصویری 
از کافه در ادبیات معاصر ایران و در نهایت 
»زمستان« مهدی اخوان ثالث نوشته است.
ــه و کــافــه نــشــیــنــی« از  ــافـ ــوع »کـ ــوضـ ــا مـ بـ
نویسندگان مختلف یادداشت هایی تعبیه 
شده و در آخرین مطلب پرونده این شماره 
یعنی »در این اوضاع بی ربطی«، علی آینه ور 

شطحی بر نقطه پیدایش کافه می زند.
فصل تهرانشهر شماره 28 ماهنامه سه نقطه 
با متنی خواندنی از ابراهیم افشار به نام 

»از خوکدانی تا مــامــان آش« آغــاز می شود 
ــاتــوق دارهــای تهران  کــه دربـــاره پــاتــوق هــا و پ
قدیم اســت. در ادامــه تهرانشهر »کافه ای 
کــه دوســـت مــی داشــتــم« را می خوانیم که 
محسن نداف آن را نوشته و شرح گزارشی 
میدانی است از حضور و پرسه در چند کافه 

پایتخت.
بیست وهشتمین شــمــاره سه نقطه، در 
216 صفحه و با قیمت 50 هــزار تومان در 
کتاب فروشی ها و فروشگاه های آنالین عرضه 

شده است.

 تنها پژوهش جامع 
درباره هویت تاریخی بیت األحزان منتشر شد 

»کافِ کافه« در شماره بیست  و هشتم 
ماهنامه  سه نقطه

خبر

آلبوم موسیقی 
»هم نفس« 
رونمایی شد 

آلبوم موسیقی 
»هم نفس« به 
آهنگ سازی آرمان 
مهربان و خوانندگی 
آرش رستمی بر اساس 
اشعاری از سعید 
سلیمان پور در تجلیل 
از مقام پرستاران و کادر 
درمانی بیمارستان ها در 
روزهای کرونایی پیش 
روی مخاطبان قرار 
گرفت. 
آیین رونمایی از 
این آلبوم 22 آذر در 
فرهنگسرای ارسباران 
برگزار شد. در این 
مراسم، علی داوودی و 
علی مؤدب از شاعران 
کشورمان به شعرخوانی 
پرداختند. همچنین 
برنامه زنده ای با حضور 
آرش رستمی خواننده 
و آرمان مهربان نوازنده 
پیانو اجرا شد.

   زهره کهندل      جریان تولید سریال و برنامه های ترکیبی 
در شبکه نمایش خانگی در دو سال اخیر، سرعت بیشتری گرفته 

است. مردمی که تماشای فیلم و سریال در روزهای کرونایی جای 
دورهمی و تفریحاتشان را پر کرده بود با خرید حق اشتراک 

مدت دار، مشتری ثابت این پلتفرم ها شدند اما کم کم هزینه هایشان 

با افزایش حق اشتراک باالتر رفت اما آنچه در این بین نادیده گرفته 
شد حقوق مصرف کننده بود به طوری که برخی از سریال های 

شبکه نمایش یا برنامه های ترکیبی، بدون ایده محوری خاص یا 
بسیار سهل انگارانه ساخته شده بودند. گواه این مسئله بخش هایی 

از سکانس بازی میترا حجار و امیر مقاره در قسمت ششم سریال 

»جزیره« بود که حاشیه ساز شد و با واکنش های بسیاری از 
سوی منتقدان و مخاطبان روبه رو شد.  درباره دالیل افت کیفی و 

مضمونی در تولیدات شبکه نمایش خانگی و وضعیت تولید آثار در 
دو پلتفرم بزرگ این شبکه با »محمدرضا عباسیان« مدیر پیشین 

شبکه نمایش خانگی گفت وگو کردیم که می خوانید.

قهرمان جایزه ها!
صبا کریمی   این هفته برای »قهرمان« بسیار 
خوش یمن بود؛ از نامزدی دریافت جایزه بهترین 
فیلم بین المللی سال در دو رویداد جوایز انجمن 
منتقدان الس وگــاس و جوایز انجمن منتقدان 
سن لوییس تا نامزد بهترین فیلم خارجی گلدن 
گلوب 2022 و این یعنی یک گام دیگر به سمت 

تندیس طالیی اسکار. 
اما رقیبان »قهرمان« در گلدن گلوب کدام فیلم ها 
هستند؛ »کوپه شماره6« از فنالند، »ماشین مرا 
بران« از ژاپن، »دست خدا« از ایتالیا و »مادران 
موازی« از اسپانیا نامزدهای بهترین فیلم خارجی 
هستند که از میان این فیلم ها شاید »ماشین مرا 
بران« درام ژاپنی که فیلم نامه آن توسط ریوسوکی 
هاماگوچی نوشته و کارگردانی شده  است هم از 

بخت و اقبال خوبی برخوردار باشد.

مسیری که فرهادی در این سال ها طی کرد ◾
اصغر فرهادی معموالً بدون جایزه از جشنواره های 
خارجی بازنمی گردد. او اغلب در کن، گلدن گلوب 
و اسکار حضوری معنادار داشته که به نامزدی 
و یا دریافت جایزه ختم شــده اســت. او سه بار 
در اسکار نامزد جایزه شده است. ابتدا با فیلم 
»جدایی نادر از سیمین« در اسکار 2012 همزمان 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین 
فیلم نامه غیراقتباسی شد که در نهایت با اسکار 
بهترین فیلم خــارجــی زبــان به خانه بازگشت. 
»فروشنده« نیز توانست در اسکار 2017 برای 
دومین بار جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 

را از آن خود کند. 
فـــرهـــادی همچنین تــاکــنــون ســه مــرتــبــه بــرای 
فیلم های »جدایی نادر از سیمین«، »گذشته« 
و »فروشنده« موفق به نامزدی در بخش جایزه 
بهترین فیلم خــارجــی گــلــدن گــلــوب شـــده که 
توانسته برای فیلم »جدایی نادر از سیمین« این 
جایزه را تصاحب کند و امسال نیز برای چهارمین 

بار با »قهرمان« به گلدن گلوب بازگشته است.
جشنواره کــن نیز همیشه بــرای او خوش یمن 
بـــوده اســـت. از کسب جــایــزه کلیسای جهانی 
ــی« و نــامــزدی همین جــایــزه بــرای  بـــرای »جــدای
ــرای  ــا دو بـــار نــامــزدی نــخــل طــال ب »گــذشــتــه« ت
»گذشته« و »فروشنده« که البته در سال 2016 
جایزه بهترین فیلم نامه را برای نگارش فیلم نامه 
»فروشنده« دریافت کرد و در نهایت دریافت 
جایزه بزرگ هیئت داوران از جشنواره کن 2021 

برای »قهرمان«.

آیا فرهادی خاطره خوش 2012 را تکرار می کند؟ ◾
ــرای پیش بینی نتایج در گلدن  گرچه هنوز ب
گلوب و اســکــار زود اســت امــا »قــهــرمــان« در 
نخستین نمایش جهانی اش حضوری موفق 
در هفتاد و چهارمین جشنواره کــن داشــت  
و حــاال در اغــلــب جــوایــز ســاالنــه انجمن های 
سینمایی در آمریکا نامزد بهترین فیلم است. 
ایــن در حالی اســت که تازه ترین فیلم اصغر 
فرهادی توانسته در بخش بهترین فیلم نامه 
غیراقتباسی و بهترین فیلم خارجی زبــان از 
سوی هیئت نقد ملی آمریکا )ان بی آر( به عنوان 
برنده انتخاب شود. اما نکته جالب توجه درباره 
حضور فیلم فرهادی به عنوان یکی از نامزدها 
در جــوایــز ســاالنــه انجمن های سینمایی در 
آمریکا همچون انجمن منتقدان فیلم شیکاگو، 
منتقدان فیلم سن لوییز، انجمن منتقدان 
آتــالنــتــا، انجمن منتقدان فیلم واشنگتن، 
انجمن منتقدان آنالین فیلم بوستون، حلقه 
منتقدان فیلم فیالدلفیا و... ایــن اســت که 
»قهرمان« به مذاق منتقدان آمریکایی خوش 
آمــده و تقریباً بعید خواهد بود نام این فیلم 
در میان نــامــزدهــای اســکــار جــا خــوش نکند. 
اما نباید فراموش کرد که »قهرمان« در گلدن 
گــلــوب و احــتــمــاالً اســکــار رقــیــبــان سرسختی 
خــواهــد داشـــت. بــا ایــن حــال ایــن امــیــدواری 
وجود دارد اتفاق سال 2012 باز هم تکرار شود؛ 
ــی نــادر  یعنی حــضــور موفقیت آمیز »جــدای
از سیمین« در گلدن گلوب و گــره زدن آن به 

تصاحب تندیس طالیی از آکادمی اسکار.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه ۲4 آذر ۱4۰۰   ۱۰ جمادی االول ۱443  ۱5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9697

و هنر فرهنگ 

محمدرضا عباسیان

مدیر پیشین شبکه نمایش خانگی



اختالف سلیقه 
در کنار تفاهم

اسداهلل بادامچیان 
با اشاره به اینکه در 
حال حاضر هرسه 

قوه یکدست شده اند، 
گفت: اکنون قوای 

سه گانه باید با 
هم بسازند. اینکه 
اختالف سلیقه و 

نگرش و روش دارند، 
حرف درستی است. 

اما این را نمی شود از 
بین برد، در جامعه 
انسانی که آزادی 

جریان داشته باشد، 
این نوع اختالف 
سالیق حتی در 

جریان یک طیف هم 
پدید می آید، مهم 

این است که بتوانند 
در کار تفاهم کنند.

در حاشیه

قانونی جامع 
برای تجمعات 

در راه است

دبیر کمیسیون ماده 
۱۰ احزاب گفته است: 

دولت تأکید دارد فضای 
آرام و شادابی را برای 
احزاب فراهم کند و 
این مهم برای وزارت 

کشور در اولویت قرار 
می گیرد. به گزارش 

ایلنا، محسن اسالمی 
افزوده است: هرچه 
ما پایبند به قوانین 

باشیم، رابطه بهتری 
را با احزاب خواهیم 
داشت. درخصوص 

برگزاری تجمعات 
فضای تعامل بین 

وزارت کشور و مجلس  
در حال شکل گیری 

است. وی با اشاره به 
اینکه مجلس در حال 
کار کارشناسی است 
و هنوز به جمع بندی 

نرسیده، اظهار داشته: 
مجلس قانون جامعی را 
در دستور کار قرار داده 

و این مسئله در کارگروه 
مشترک بین مجلس 
و وزارت کشور در حال 

بررسی است.

خبرخبر

رابــطــه متقابل احـــزاب و  ◾
دولــت هــا را در طــول چهار دهه 
 گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
مــا در بــیــش از چــهــار دهـــه که 
از عــمــر جـــمـــهـــوری اســالمــی 
می گذرد، تنها یک دولت حزبی 
یا در واقع شبه حزبی داشته ایم و آن دولت شهید 
رجایی بود. البته زمانی که آقای هاشمی هم دولت 
را در دست گرفت هنوز متکی به پیشینه حزب 
جمهوری اسالمی بود و بعدازآن ما دولت حزبی 
نداشته ایم. درنتیجه، هر کس رئیس جمهور شده 
کابینه و معاونان و مدیرانش را از طیف خودش 
انتخاب کرده که بالطبع چنین چینشی از مدیران 
دارای یک برنامه از قبل مشخص و تدوین شده 
بر مبنای پیشینه کارشناسی منسجم نیست 
و گــروه و طــرح آمــاده نــدارد. در نتیجه وقتی دور 
هم جمع می شوند، تــازه باید فکر کنند که چه 
کــار باید بکنند. مــوضــوع دیگر اینکه در دولــت 
غیرحزبی اختالف دیدگاه ها -هرچند کابینه و تیم 
در اصــول با هم هم نظر و همراه باشند- موجب 
ــدام کنند.  مــی شــود دولــت هــا نتوانند ســریــع اقـ
این را در دولــت آقــای خاتمی که کامالً در دست 
ــم، دولـــت آقــای  ــدی اصــالح طــلــبــان طیفی بــود دی
احمدی نژاد هم به همین دلیل مجبور شد مکرر 
وزیرانش را تغییر دهد و تیمش را به روز کند. آقای 
روحانی هم به همین شکل بیشترین جابه جایی 
وزیـــران و اعضای کابینه را داشــت. دولــت آقای 
رئیسی هم به همین شیوه و ساختار تشکیل شده 
است. بهترین راه این است که یک حزب قوی و 
مسلط در کشور دولــت را تشکیل دهــد یا دو یا 
چند حزب بتوانند با هم کار کنند و دولت تشکیل 
دهند. وقتی که احزاب بر سرکار بیایند و بتوانند 
دولــت تشکیل دهند، چون از قبل تیم  و برنامه 
ــده و ســازمــان و پشتوانه کارشناسی  و طــرح و ای
 دارند، می توانند موفق تر و منسجم تر عمل کنند.

شما بــه ضعف در کــار تشکیالتی دولــت هــا با  ◾
احزاب اشاره کردید. موضوعی که چندی پیش آقای 
پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز و شورای 
وحدت نیز به آن اشاره و از دولت هم انتقاد کرد. اما 
پرسش ایــن اســت که ما اساساً تشکیالت سازمان  
یافته و اصولی به معنای عام آن داریم که انتظار داشته 
باشیم دولت ها متعهد به کار حزبی و تشکیالتی با 
آن ها باشند؟ مثالً در همین انتخابات ما دو مجموعه 
داشتیم، شورای وحدت و شورای ائتالف، عرضم این 
است که این دو بیشتر حالت ریش سفیدی و هیئتی 
داشــت تا کار حزبی، این ها حتی اساسنامه و ثبت 

هم نداشتند؟
 مــن می گویم داریـــم. امــا نــوع تحزب مــا در نظام 
اسالمی با تحزب در نظام کمونیستی و لیبرالی فرق 
می کند. در نظام کمونیست همه چیز اعم از قوه 
قضائیه، مجلس، ارتش، وزارتخانه ها و سازمان ها، 
در اختیار نظام تک حزبی و دیکتاتوری است که 

نمونه آن شوروی سابق و چین است.
ما در نظام اسالمی نمی توانیم این کار را بکنیم. 
در نظام اسالمی، تک حزبی و تک صدایی ممکن 
نیست و حاکمیت حزبی در نظام اسالمی معنا 
ندارد. حاکمیت در نظام اسالمی از آن خداست. در 
نظام های لیبرال غربی هم ساختار حزبی و حکومت 
با نظام اسالمی ما متفاوت است. در این کشورها 
ساختار حکومت مادی گراست. در ظاهر می گویند 
انتخاب و خواست مردم و احــزاب، ولی در پشت 
پرده مردان خاکستری هستند که امور حکومت و 
حزب را اداره می کنند. در نظام اسالمی امور در زمان 
غیبت امام معصوم در اختیار ولی فقیه عادل است، 
به همین علت هم تحزب در نظام اسالمی با کل دنیا 
متفاوت است. این تحزب در قوه قضائیه نمی تواند 
دخالت کند، درحالی که در نظام کمونیستی دخالت 
می کند. ولی ما دولت و مجلس حزبی با رأی مردم 
را می توانیم داشته باشیم اما با تنفیذ ولی فقیه. 
پس می توانیم دولــت حزبی داشته باشیم؟ من 
عرض می کنم بله! آیا حزب داریم؟ بازهم می گویم 
بله!، در اول انقالب شهید رجایی و شهید باهنر از 
حزب مؤتلفه به ریاست جمهوری و نخست وزیری 

برگزیده شدند.

 ولی فقط همین دوره بود؟ ◾
 آقای هاشمی هم جزو روحانیت مؤتلفه بودند. حتی 
فرمان زدن منصور را هم آقای هاشمی دادند. ایشان 
نیز سال ها به پشتوانه حــزب جمهوری اسالمی 

کــارکــرد. خــوب ما در اوایــل انقالب تشکیل حزب 
جمهوری اسالمی را داشتیم و در سال 42 و ابتدای 
نهضت هم امام خمینی )ره( تشکیل حزب مؤتلفه 

را دادند و معتقد به کار حزبی بودند.
زمانی هم که آقای هاشمی دولــت دوم خــودش را 
تشکیل داد به حزب نیاز داشت، اما حزب دولت 
فرموده، پس حزب کارگزاران تشکیل شد. وقتی هم 
که آقای هاشمی رفت کارگزارانی ها دچار ریزش و 

اخالل هویت سیاسی شدند.
ــا حــزب  آقـــای خــاتــمــی کــه ســرکــار آمـــد هــمــزمــان ب
مشارکت بود و آقای احمدی نژاد هم وقتی قدرت را 
به دست گرفت، رایحه خوش خدمت و بعدها جبهه 
پایداری را شکل داد و به همین منوال آقای روحانی 
با اعتدال و توسعه به صحنه آمــد. پس تشکیل 
دولت بدون اتکا به حزب و کار تشکیالتی نمی شود.
امــا اینکه شما اشـــاره کــردیــد بــه ساختار شــورای 
وحـــدت و شـــورای ائــتــالف و اینکه مــا در جریان 
اصول گرایی جمعی حرکت می کنیم، بله این یک 
فــرق اســت. چــون مــا در انتخابات  جریانی عمل 
می کنیم. االن هــم مــا فکر می کنیم دولــت آقــای 
رئیسی در حال تبدیل شدن به یک دولت حزبی 
دولتی است و گروهی که ایشان جمع کرده همه هم 
تیپ یکدیگر هستند و نزدیکان خودشان را به کار 
می گیرند. این خطری است که آقای رئیسی خیلی 
باید مراقب آن باشد. البته ایشان انسان هوشمندی 

است و حواسش جمع است.

ــن نــیــســت که  ◾ ــ ــر ای ــ ــه نـــظـــرتـــان درســــت ت ــا بـ ــ آی
کارتشکیالتی در ساختار حکومت از مجلس آغاز 
شود. یعنی ما اول یک مجلس حزبی تشکیل بدهیم 
تا اینکه انتظار داشته باشیم دولت حزبی عمل کند، 
بعد خودبه خود این رویکرد به قوه مجریه هم تسری 

پیدا می کند؟
 این به طور طبیعی انجام می شود. در این دوره از 
مجلس دیدیم که اکثریت در اختیار اصول گرایان 
قرار گرفت. ما به عنوان مؤتلفه هنوز فراکسیونی 
در مجلس تشکیل نــداده ایــم؛ چــون نیازی حس 
نکردیم. البته به احتمال قوی در آینده نزدیک ما 
هم در مجلس فراکسیون خودمان را شکل بدهیم، 
اما نه برای دعوا و برخورد برای اینکه یک کار جدی 
حزبی را شروع کنیم و یقین داریم انتخابات بعدی و 
ترکیب مجلس دوازدهم حزبی تر از شرایط موجود و 
بازهم معطوف به اصول گرایان باشد و شرایط طیفی 

به تدریج کمرنگ تر شود.

 به نکته مهمی اشاره کردید. اکنون هر سه قوه  ◾
در اختیار یک طیف قرار گرفته که در مورد دو قوه با 
انتخاب و رأی مــردم بــوده، جریان مقابل اما این را 
به عنوان یک اتفاق منفی مطرح می کند و می گوید 
ساختار نظام اداره کشور یکدست شده. نظر شما 
چیست؟ ضمن اینکه برای نخستین بار نیست که 
دولت یکدست شده، اما به نظر می رسد در هر دوره 
جریان مسلط بر دولت و مجلس به صورت هم  زمان 
نتوانسته موفق عمل کند و سبب گرایش مردم به 

جریان مقابل شده. چرا؟
ــرای  ــم بـ ــاق هـ ــفـ ــن اتـ ــ ــه گــفــتــیــد ای  هـــمـــان طـــور کـ
اصول گرایان رخ داده و هم برای اصالح طلبان. این 
اتفاق نه مثبت است و نه منفی و هم مثبت است 
و هم منفی، در مثال کمی ترش و شیرین است. 
این طور هم نیست که اگــر بین دولــت و مجلس 
ناهماهنگی و تفاهم باشد، یک امر مثبتی است! 
یــا اینکه تــصــور کنیم اگــر بین مجلس و دولــت 
همخوانی و همصدایی کامل باشد، خیلی چیز 

مثبتی است!.
ایـــن چــه ربــطــی دارد بــه مسئله اصــالح طــلــب و 
اصول گرا؟! ببینید! یک جریانی در کشور به نام 
اصــالح طــلــب شکل گرفته و آقـــای خاتمی را به 
قدرت رساند. چرا؟ چون مردم احساس می کردند 
مشکالتی که در دوران آقای هاشمی پدید آمده 
با رویکرد طیف خاتمی که متمایل به نرمش با 
غرب بود، حل می شود. اما دولت خاتمی نشان 
داد این کار شدنی نیست و آنچنان بد عمل کرد 
که گرایش مردم تغییر کرد و به آقای احمدی نژاد 

متمایل شدند.
عملکرد آقای احمدی نژاد و چند نفر خاص اطراف 
او که تبدیل به یک دارو دسته شدند هم در دولت 
دوم ایشان موجب زمین خوردنشان شد و از دل 

آن اتفاق ها دولت روحانی سر برآورد.
ــژاد مـــــردم بـــه ســرغ  ــ ــدی ن ــمــ بــعــد از آقـــــای احــ
اصالح طلبان نرفتند، نه خاتمی اقبالی داشت نه 
معین آمد و نه میر حسین موسوی و کسانی که 
فتنه را به وجود آوردند. چرا؟ چون برای جامعه ما 
بحث اصالح طلب و اصول گرا مطرح نیست. آن ها 
کسی را می خواهند که بتواند مشکالت را حل 
کند. اگر دولت آقای رئیسی هم خوب عمل نکند، 
مردم به سراغ یک طیف و گروه دیگر می روند، ما 
باید تالش کنیم دولت آقای رئیسی در این برهه و 

گام دوم انقالب موفق باشد.

 ارزیـــابـــی شــمــا از عــمــلــکــرد 120 روزه دولـــت  ◾
بر مبنای شعارهای رئیس جمهور چیست؟

عملکرد یک دولت در ۱2۰ روز مشخص نمی شود 
و قابل تحلیل و ارزیــابــی دقیق و کامل نیست، 
به خصوص اگر دولــت حزبی نباشد. باهمه این 
اوصــاف من معتقدم دولــت آقــای رئیسی در این 
۱2۰ روز یک دولــت موفق به حساب مــی آیــد. به 
خاطر اینکه در مهار بحران کرونا که دنیا گرفتار 
آن بـــوده در همین مـــدت کــم تــوانــســت خیلی 
خــوب عمل کـــرده و عقب ماندگی ها را جبران 
کند. دولــت سیزدهم دو سیاست درســت را در 
ایــن زمینه بــه کــار گــرفــت. دولـــت آقـــای روحــانــی 
می خواست با تعطیلی ها با کرونا مــبــارزه کند، 
اما دولــت آقــای رئیسی با تأمین معیشت مردم 
و واکسیناسیون به جنگ کرونا رفــت. کسی که 
مریض نیست، چرا باید در خانه بماند و بیکار 
باشد و معیشت او دچــار مشکل شــود. رعایت 
شــیــوه نــامــه هــای بهداشتی و مــراقــبــت هــای الزم 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و درعین حال 

واکسیناسیون گسترده در جامعه و همزمان 
تقویت خــدمــات درمــانــی در محیط کاروکسب  
کمک کرد مردم به تولید و رشد اقتصادی کشور 
کمک کنند و دولت هم مجبور نباشد با مشقت 
زیاد به مردم یارانه معیشتی بدهد. درنتیجه این 
سیاست می بینیم این روزها آمار مرگ ومیر کرونا 
که به باالی 5۰۰ نفر رسیده بود، الحمدلله به زیر 
۱۰۰ نفر هم رسیده است. مهار این همه گیری کار 
بسیار سخت و بزرگی بود که ایشان در آن موفق 
شد و باوجود اینکه دولــت قبل همه چیز حتی 
واردات واکسن را به برجام و اف ای تـــی اف منوط 
کرده بود، دولت آقای رئیسی نشان داد همه امور 
وابسته به توافقی به نام برجام نیست. انصافاً 
همه دستگاه ها هم پــای کــار آمــدنــد؛ از بسیج و 
نیروهای مسلح و نیروهای مردمی و کادر پزشکی 

و درمانی یک حرکت ملی شکل گرفت.
موضوع دوم انتخاب مــدیــران و عناصری است 
که بر اساس معیارها، متدین و در مسیر انقالب 
و معتقد بــه کــار جــهــادی هستند. کــادر ایشان 
مسئله دار نیست و حرف و حدیث هایی که بعضاً 
با برخی افراد در دولت های قبلی داشتیم، دیگر 
وجــود نــدارنــد. تنها مسئله در مــورد تیم دولت 
جدید این است که برخی از آن ها تجربه کافی را 
ندارند و افراد تازه کار هستند و ما قدری در مورد 
کارآمدی آن ها بحث داریم. اما این مسئله مهمی 
نیست و اگر آقای رئیسی احساس کند درجایی 
نیاز به تغییر هست، طبعاً این کار را انجام خواهد 
داد. مسئله ســوم که در دولــت ایشان رخ داده، 
حرکت مــردمــی ایــشــان اســت. آقــای رئیسی در 
سفرهای استانی بین مردم هستند، سفرهایشان 
تبلیغی و تریبونی نیست. ایشان راحت به میان 
مردم می رود و خودش با آن ها صحبت می کند و 
در جریان مشکالت آن ها قرار می گیرد که اتفاق 
ــن آشــنــایــی، تسلط و  مثبتی اســـت. عـــالوه بــر ای
شناختی که ایشان از قوه قضائیه دارد هم ظرفیت 
بسیار خوبی است که امکان همکاری دو قوه را 
برای مقابله با فساد فراهم می کند و از نظر برخی 
تــالش هــا بـــرای حــل مشکالت اقــتــصــادی دولــت 
خدمات خوبی که ارائه داده در حد چهار ماه قابل 

قبول است.

 اما این نقد مطرح می شود که در حوزه اقتصاد  ◾
و تورم که یکی از دغدغه های مردم بوده، آنچنان که 
انتظار می رفت دولت نتوانسته به اهداف اعالم شده 
خــودش برسد، چه موانعی مقابل ایــن هــدف بــوده، 
ضمن اینکه گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد 
کمی بیش از 20 درصد از احکام بودجه 1400 تا آبان 
ماه اجرایی و محقق شده، به نظر شما این چه دلیلی 

دارد، قانون بودجه قابل تحقق نیست؟
عملکرد اقتصادی دولت چند بخش دارد. یکی از 
آن ها اقدامات اساسی و زیربنایی است. مثل اینکه 
ما بعداز مدت ها تالش به عضویت پیمان شانگهای 
درآمدیم. این  یک موفقیت بود که می تواند برخی 
مشکالت اقتصادی و تجاری ما را حل کند. راهبرد 

دیگر دولت همکاری با دوستان ما مثل روسیه و 
چین بوده که در دولت قبل این همکاری ها کمرنگ 
شده بــود؛ زیــرا دولــت آقــای روحانی به دنبال حل 
مشکالتش از کانال رابطه و توافق با غرب و اروپا بود. 
دولت جدید اما عالوه بر متحدان و شرکای اصلی 
اقتصادی ما که اشــاره شد، معطل نمانده و از هر 
ظرفیتی برای حل مشکالت کشور استفاده کرده و 
به دنبال توسعه روابط خارجی کشور با همه جهان 
بوده است. چهارمین راهبرد مؤثر دولت نیز تقویت 
همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه بوده 
است. حتی در مورد افغانستان که طالبان بر سرکار 
آمدند، برخالف اصالح  طلبان که می گفتند نباید 
با طالبان رابطه برقرار کرد، دولت سیزدهم بسیار 
منطقی و درســت عمل نمود، نه دولــت طالبان را 
تاکنون به رسمیت شناخته و نه با نگاه متعصبانه 
روابط را بسته است و تمام منافع و مصالح ملی را 
در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تنظیم 
روابط با شرایط جدید در این کشور ملحوظ کرده 
ــورد تحوالت  و یــک بازیگر فــعــال منطقه ای درمــ
افغانستان است. پس در جمع بندی باید عرض 
کنم مسیر دولت و هدف گذاری آن درست بوده و 

برخی کارها نیاز به زمان دارد.
اما اینکه دولــت ایشان نتوانسته به ویژه در مورد 
کاالهای اساسی جلو افزایش قیمت ها را بگیرد، یک 
واقعیت است و نیاز ندارد به اینکه ما یک منتقد و 
معترض باشیم، درست این است که کمک کنیم تا 
مشکالت حل شود، به شرط آنکه خود ایشان هم از 
صاحبنظران؛ چه متخصصان و دانش آموختگان 

فن و چه دارندگان تجربه های الزم استفاده کنند.
اقتصاد مــا بــومــی اســت و در بخش مــردمــی اش 
به خصوص وابسته به تجربه های اقتصادی است، 
اگر دولت آقای رئیسی بخواهد در این حوزه موفق 
باشد، اوالً باید عناصری که در گذشته مسبب 
تخریب های اقتصادی بوده اند ولو اینکه عامدانه 
هم نبوده، کنار بگذارد که من معتقدم ایشان در این 
زمینه قدری کوتاهی کرده است. مثالً می دانیم فالن 
معاون وزیر که موجب مشکالت فراوان در گذشته 
بوده، حتی در مسئله تولید و تأمین ماسک اخالل 

می کرده هنوز بر سرکار است.
مسئله دیــگــر آن اســـت کــه ایــشــان از تجربه ها 
ـــکـــرده  اســـــت، مــســئــلــه ســوم  ــاده ن ــفـ ــتـ زیـــــاد اسـ
ــن اســت کــه دولـــت آقـــای رئیسی در مجموعه  ای
دوســتــان اطـــراف خــودشــان شکل گرفته اســت و 
این یک آسیب تلقی می شود. یک مورد آن ها در 
مسئله وزیــر آمــوزش وپــرورش دیدیم که مجلس 
با همه عالقه مندی بــرای همراهی با دولــت آقای 
رئیسی و اینکه می خواست وزیــر ایشان به ویژه 
ــیــاورد، وقتی احــســاس کرد  در مرحله دوم رأی ب
ــزار نفر از کارکنان  نــمــی شــود ســرنــوشــت 9۰۰ هـ
آمــوزش و پــرورش و چند میلیون دانــش آمــوز را به 
دســت بـــرادری سپرد که انسان خوبی اســت، اما 
بــرای ایــن مسئولیت توانمند نیست، رأی نــداد. 
همه ما از اول انقالب با آقای رئیسی کارکرده ایم 
و ایـــشـــان را دوســــت داریـــــم و مــی خــواهــیــم به 
ــظــرم اکـــنـــون ایـــشـــان به  ــا بـــه ن او کــمــک کــنــیــم امـ
 یــک بــازنــگــری ۱2۰ روزه در تیم و برنامه خــودش 
نیاز دارد. مسئله دیگر ایــن اســت کــه ایــشــان به 
دستگاه های دولــتــی متکی اســت. دستگاه های 
ــتــی یــک بــخــش از مــســائــل اقــتــصــادی اســت  دول
ــا لیبرال  کــه در گــذشــتــه اســیــر نــگــاه هــای چــپــی ی
ــفــاده از  ــد، درحـــالـــی کـــه مـــی تـــوان بـــا اســت ــ ــوده ان ــ ب
ظرفیت مجموعه های غیردولتی اعم از مردم نهاد 
و جـــهـــادی و بــســیــج، نــظــیــر آنــچــه در مــوضــوع 
واکسیناسیون یا تولید و تأمین اقــالم بهداشتی 
 در دوران کرونا صورت گرفت، بسیاری از مشکالت 
را حل کند. همین روش را می شود در مورد مرغ و 
تخم مرغ و ... هم به کار گرفت. چرا به شبکه توزیع 
که تاکنون کــار را انجام داده انـــد اعتماد نکنیم؟ 
بی اعتمادی ها رابطه بین دولــت و مــردم و بخش 
مردمی اقتصاد را به هم می زند. درحالی که ما هم 
طرح های الزم را داریم و هم جامعه اصناف و بسیج 
اندیشه ورز آمادگی دارنــد تا بــرای حل تنگناهای 
اقتصادی و معیشتی کمک کنند. مشکل ما در 
زمینه مهار تــورم تولید اســت، امــا مــدام به سراغ 
شبکه توزیع می رویم. وقتی تولید به حدی باشد که 
نیاز جامعه را تأمین کند، دیگر تخلف و گران فروشی 
و احتکار معنا پیدا نمی کند. البته انکار نمی کنیم 
عناصر سودجو فاسد هم هستند که در اقتصاد 
اخالل می کنند که برای برخورد با آن ها الزم است از 

عناصر مقتدر الجوردی وار استفاده بشود.

اسداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در گفت وگوی مشروح با قدس تشریح کرد

رابطهناقصاحزابودولتها

دولت آقای روحانی به دنبال حل مشکالتش از کانال رابطه و توافق با غرب و اروپا بود. دولت جدید اما عالوه بر متحدان و شرکای 
اصلی اقتصادی ما که اشاره شد، معطل نمانده و از هر ظرفیتی برای حل مشکالت کشور استفاده کرده و به دنبال توسعه روابط 
خارجی کشور با همه جهان بوده است. چهارمین راهبرد مؤثر دولت نیز تقویت همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه 
بوده است. حتی در مورد افغانستان که طالبان بر سرکار آمدند، برخالف اصالح  طلبان که می گفتند نباید با طالبان رابطه برقرار 

کرد، دولت سیزدهم بسیار منطقی و درست عمل نمود
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گفتوگوی5
ویژه

یک حزب نو به نام »نسل نو«
خبری  نشست  نخستین  گذشته  ــای  روزه در 
مسئوالن یک حزب جدید برگزار شد. این حزب 
که نام خودش را »نسل نو« گذاشته، معتقد است 
یک تشکل گام دومی و نسل سومی است و آمده تا 
نقطه اتصال اصول گرایی و اصالح طلبی باشد. مهدی 
اقراریان دبیرکل این حزب معتقد است خردگرایی 

و خردورزی در تصمیمات زمینه وحدت سیاسی را 
فراهم می کند و گفته است: امروز در دهه پنجم انقالب 
اسالمی قرار داریم. گفت وگو، گمشده این دهه است؛ 
زیرا جامعه ای که نتواند باهم گفت وگو کند به آن 

آرمانی که مدنظر دارد، نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در 4۰ سال گذشته نتوانسته ایم با مردم 

صحبت کنیم. از این رو باید یک اصالحی صورت گیرد 
تا با مردم بتوان به راحتی گفت وگو و گفتمان اجتماعی 
را راه اندازی کرد. دبیرکل حزب نسل نو گفت: در 
این 4۰ سال گذشته نتوانسته ایم احزاب را به ابزاری 
برای گفت وگو بین جامعه و حکومت قرار بدهیم و 
باید بعد از بیانیه گام دوم، احزاب به اصالت خود 

برگردند. اقراریان تصریح کرد: متأسفانه در کشور 
ما هر انتخاباتی اتفاق می افتد، شاهد تشکیل احزاب 
فصلی به صورت قارچ گونه هستیم و سپس بعد از 
انتخابات آن حزب از بین میرود، از این رو قرار  شد 
حزب نسل نو بعد از انتخابات پایه گذاری شود تا دچار 

چنین شبهه ای نشود.

  اسداهلل بادامچیان
فعال تشکیالت سیاسی

ین
نال

س آ
قد

  

 آرش خلیل خانه     اسداهلل بادامچیان 
از قدیمی ترین و پر سابقه ترین چهره های 

فعال سیاسی و حزبی کشور است. از 9 سالگی 
فعالیت سیاسی را از مساجد و حسینیه ها با 

فدائیان اسالم آغاز کرده و پیش از انقالب بارها 

توسط ساواک بازداشت، زندانی و شکنجه شد. 
او اکنون دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی است. 
همچنین بادامچیان یکی از اعضای شورای 

وحدت اصول گرایان در انتخابات اخیر ریاست 
جمهوری بود که با محوریت جامعه روحانیت 

مبارز وارد صحنه شد و از سید ابراهیم رئیسی 
حمایت می کرد. حاال در آستانه رسیدن به ماه 

چهارم دولت به سراغ اسداهلل بادامچیان رفته ایم 
تا ضمن جویا شدن ارزیابی او از عملکرد دولت 

به عنوان یک چهره پیشکسوت سیاسی و حزبی، 

نظرش را درباره ریشه های انتقاد حداقل بخشی 
از جریان اصول گرایی از تعامل دولت با آن ها و 
برخی اقدامات و قوانین تصویب شده در دولت 
و مجلس جویا شویم. حاصل این گفت وگو را در 

ادامه بخوانید.



   دلیل خروج 
 نخبگان 
نبود بستر 
اثربخشی است  
به گزارش ایرنا، 
محمدعلی زلفی گل، 
وزیر علوم در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه 
دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و 
فن بازار و نمایشگاه 
تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی 
ایران ساخت، در 
خصوص خروج 
نخبگان از کشور گفت: 
خروج نخبگان، به دلیل 
نبود بستر اثربخشی 
صورت می گیرد. اگر 
نخبگان احساس 
اثربخشی داشته 
باشند هیچ گاه کشور 
را ترک نمی کنند، 
اگر به دستاوردهای 
پژوهشی بها دهیم، 
یعنی به نخبگان 
اهمیت داده ایم.

مــوضــوع  محمود مصدق 
ضــرورت حرفه ای شدن خدمت 
ــران از دو دهــه  ــ ــازی در ایـ ــربـ سـ
پــیــش در بــیــن صــاحــبــنــظــران و 
تــصــمــیــم گــیــران کــشــور مطرح 
اســــت. حـــاال هــم طـــرح اصــاح 
ــوادی از قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی  م
جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده 
است؛ طرحی که این بار هم واکنش های برخی از 
مسئوالن ستادکل نیروهای مسلح را در پی داشت.

هدف طرح چیست؟ ◾
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس و از طراحان اصلی این طرح می گوید: 
سرباز باید به صورت حرفه ای آموزش ببیند وگرنه 
نمی تواند سربزنگاه ها از خود و کشورش محافظت 
کند. از سوی دیگر آموزش حرفه ای سرباز هزینه بر 
است و دو سال سربازی آن قدر ارزش ندارد تا این 
همه بــرای حرفه ای شدنش هزینه و بعد رهایش 

کنیم تا دنبال کار خود برود. 
وی اضافه می کند: در تدوین ایــن طــرح در وهله 
نخست امنیت کشور را به عنوان خط قرمز خود 
تلقی کردیم. دوم با توجه به شرایط منطقه ای و 
دشمنی هایی که علیه ایران می شود نقش سربازها 
را در تأمین امنیت کشور بسیار مهم و پررنگ 
دیدیم. سوم نیاز نیروهای مسلح کشور به سرباز 
دست کم 400 هزار نفر در سال است که باید از بین 
مشموالن که حدود 500 تا 600 هزار نفر می شوند 
تأمین شود و این موضوع در طرح ما لحاظ شده 
اســت.  به عبارت دیگر در طرح موردنظر آن هایی 
که تمایل داشته باشند به ســربــازی مــی رونــد اما 
مدت سربازی شان پنج ساله است و هر سال هم 
قــراردادشــان تمدید می شود و پس از ایــن مدت 

با موافقت خودشان و فرمانده یگان مربوطه به 
استخدام نیروهای مسلح یا وزارت دفاع درمی آیند. 
یعنی سرباز به صورت پیمانی استخدام می شود 
و حقوق و پــاداش کامل دریــافــت می کنند. البته 
باید گزینش شوند و فرماندهی یگان اعــام نیاز 
کند. همچنین باید آمــوزش مقدماتی سه ماهه 
ــای آمــوزش شش ماهه و سنگین  و سپس دوره هـ
تخصصی را بگذرانند تا به سربازان حرفه ای تبدیل 
شوند. بنابراین اگر سربازی، داوطلبانه و پنج ساله 
شــود نیاز ما به جــای 400هـــزار سرباز در ســال به 
80هزار سرباز کاهش پیدا می کند و در همان حال 
 400هــزار سربازی که مبنای سالیانه ستاد بود هم 

تأمین می شود.
وی در خصوص چگونگی تأمین بودجه برای این 
موضوع نیز می گوید: در خــود ایــن طــرح موضوع 
تأمین بودجه یا تأمین مالی کسانی  که به مدت پنج 

سال به سربازی می روند پیش بینی شده است.
براساس این طرح کسانی که تمایلی به رفتن سربازی 
ندارند به ازای خدماتی که دریافت می کنند باید 
مالیات بر ارزش تأمین امنیت بپردازند و این یعنی 
حقوق کافی برای کسانی که به سربازی می روند. 
بنابراین تأمین مالی سربازی حرفه ای کاماً شدنی 
است و فکر می کنم در صورت تصویب نهایی آن، 

جوانان برای رفتن به سربازی صف می کشند. 

وی که از مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با خبر 
است در این خصوص می گوید: ستاد کلی ها بدون 
اینکه این طرح را دیده و مطالعه کرده باشند با آن 
مخالفت کرده اند. در حالی که این طرح 100 درصد 

به نفع این ستاد است.

سربازی حرفه ای نه، ارتش حرفه ای ◾
ســردار موسی کمالی، مشاور عالی قرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح مردادماه 
امسال در واکنش به ایــن طــرح گفته بــود: برخی 
می گویند خدمت سربازی را حرفه ای کنید به عقیده 
بنده طرح این بحث نوعی از عوام فریبی است؛ در 
حقیقت فحوای کام آن ها این است که خدمت 
وظیفه عمومی را حذف کنید و به جای جذب سرباز، 
نیروی کــادر یا پیمانی با قــراردادهــای چند ساله 
استخدام کنید، اما مقصود آن ها از نیروی پیمانی، 
تعریف عــام آن نیست و بــرای طــرح خــود از واژه 

سربازی حرفه ای استفاده می کنند.
از سوی دیگر امیردریادار دوم غامرضا رحیمی پور، 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح نیز در اظهارنظری مشابه دربــاره این طرح 
گفته بود: سربازی حرفه ای وجود نــدارد؛ بلکه آن 
چیزی که گفته می شود، ارتش حرفه ای است که 
در دنیا در بخشی کان وجود دارد و قابل انعکاس 
است، عده ای نظرات شخصی خود را در شبکه های 
اجتماعی بیان می کنند؛ در صورتی که تنها مرجع 
رسیدگی در این زمینه کمیسیون امنیت مجلس 

است.

ستاد کل نیروهای مسلح مخالف نیست ◾
با وجــود مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح، اما 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اسامی در گفت وگو با ما این موضوع را به گونه ای 

تحلیل می کند که انگار پرونده این طرح هنوز بسته 
نشده اســت.حــجــت االســام مجتبی ذوالــنــوری، 
در ایــن خصوص به قــدس می گوید: ایــن موضوع 
جوانب مختلفی دارد؛ یک جنبه اش به ستاد کل 
نیروهای مسلح و وزارت دفــاع و جنبه دیگرش به 
مجلس شورای اسامی مربوط می شود. بنابراین 
کمیته ای در این زمینه به ریاست سیدعلی آقازاده، 
رئیس کمیته دفــاعــی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس تشکیل شده تا موضوع 
مورد بررسی قرار گیرد.  وی تصریح می کند: تاکنون 
درزمینه این طرح مخالفت یا موافقتی اعام نکرده ام 
چون هرگونه اظهارنظر درباره آن ممکن است امید 
واهی و یا اضطراب بیجا در جامعه هدف ایجاد کند. 
با وجود این تاش ما این است یک کار کارشناسی 
دقیق روی موضوع حرفه ای شدن سربازی با حضور 
ــط انجام شــود تا که متناسب  دستگاه های ذی رب
با منافع نسل جــوان ما و همچنین تأمین کننده 
نیازهای ستاد کل نیروهای مسلح و بدنه دفاعی 

کشور است، محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اظهارات آقای ابوترابی، 
طراح اصلی طرح سربازی حرفه ای نشان می دهد 
ستاد کل نیروهای مسلح مخالف هر طرحی است 
که به کاهش تعداد سربازان وظیفه منجر شود، 
می گوید: نه چنین چیزی نیست. ستادکل نیروهای 
مسلح می گوید نیاز ما به نیروی انسانی را تأمین 
کنید اما هرگونه که خواستید این کار را انجام دهید. 
یعنی این طرح برای ستادکل به منظور به کارگیری 
نیروی فنی، حرفه ای، تخصصی و درازمدت خیلی 
بهتر است به ویژه اگر نیروهایش در قالب ارتش 
حرفه ای تأمین شود. اما اینکه شرایط کشور این 
اجـــازه را مــی دهــد تــا چنین امکاناتی در خدمت 
ستادکل مسلح قرار بگیرد یا نه جای بررسی بیشتر 

دارد. 

 بررسی میزان اجرایی بودن طرح مجلس 
برای داوطلبانه و پنج ساله کردن خدمت زیر پرچم

سربازیحرفهمیشود؟

ددستچينستچين

 محمود عباس زاده مشکینی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی

محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

می گوید: امنیت مهم ترین نیاز و مطالبه مردم است؛ 
سربازی هم مستقیماً با بحث امنیت مردم ارتباط 

پیدا می کند و مسئول تأمین امنیت نیز ستادکل 

نیروهای مسلح است که زیر نظر فرماندهی کل قوا، 
رهبر معظم انقالب فعالیت می کند بنابراین در طرح 

اصالح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی قطعًا 
نظرات کارشناسی این ستاد لحاظ می شود. 

به هرحال در اصالح قانون نظام وظیفه عمومی 

نباید عجله کرد؛ بلکه این کار باید در یک فرصت 
مناسب و در قالب طرح کارشناسی شده، دقیق، 

جامع و مناسب با شرایط روز و آینده کشور، امنیت 
و مصالح مملکت و جوانان و موضوعات دیگر 

صورت گیرد.
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 بودجه خشک برای احیای زاینده رود! ◾
به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی 
الرگانی، نماینده مردم فاورجان در مجلس 
گــفــت: مــی خــواهــیــد چــه مشکلی بــرای 
اصفهان ایجاد شود تا بودجه ای برای احیای رودخانه 
زایــنــده رود قــرار دهید؟ زایــنــده رود نابود شــد، امــا هیچ 
بودجه ای در الیحه بودجه 1401 برای احیای آن دیده 

نشده است.

به آمارهای ناصحیح دامن نزنید ◾
احمد حسین فاحی، عضو کمیسیون 
آموزش مجلس به میزان گفت: دامن زدن 
و پررنگ کردن آمار های ناصحیح در مورد 
بازگشایی مدارس و افزایش ابتا به کرونا امنیت خاطر 
خانواده ها را مختل می کند. آمار ها را تأیید نمی کنیم. 
رسانه ها به جای دامن زدن به این آمار ها، نظام آموزشی 

را یاری کنند.

مشی بزرگوارانه معتادان! ◾
به گزارش فارس، علی اصغر قائمی، عضو 
شــورای شهر تهران در جلسه دیــروز شورا 
پس از سخنان رئیس سازمان بهزیستی 
گفت: رئیس ســازمــان، معتادان متجاهر را بزرگوار 
خطاب کردند؛ در حالی که مشی بزرگوارانه ای از سوی 
این افراد دیده نمی شود که به خود، خانواده و جامعه 

ضربه وارد کرده اند.

بازنشستگی 34 درصد پزشکان در 20 سال دیگر ◾
به گزارش فارس، حجت االسام شجاعی، 
رئــیــس کمیسیون اصـــل 90 مجلس در 
نــامــه ای به شـــورای عالی انقاب فرهنگی 
ــزایــش ســه بــرابــری جمعیت سالمند و  ــا اف نــوشــت: ب
بازنشستگی 34درصد پزشکان کنونی در 20سال آینده، 
در صورت عدم افزایش ظرفیت پزشکی نارضایتی مردم 

در دریافت خدمات درمانی تشدید می شود.
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      صفحه 6

تی���پ  ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری FAM فائ���و 
B۳0 م���دل ۱۳۹۷ رن���گ س���فید روغن���ی ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   CA4GB۱62585۹5 موت���ور 
NAGS8CE25JA4640۱4 شماره انتظامی 5۹۹ 
ل 4۱  ای���ران ۳6 به نام امیر رضا دلخوش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ف
,1
40
89
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ی 
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آ

14
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مدرک  موقت فارغ التحصیلی خانم الهام مشکی 
نس���ب بمی پ���ور فرزند رض���ا ص���ادره از بیرجند به 
ش���ماره ملی 065۱۹4۹۷85 و ش���ماره شناسنامه 
۹4 در مقطع کارشناسی نا پیوسته  رشته  صنایع 
غذایی  به شماره مدرک 0۱0500۳ صادره از واحد 
دانشگاهی  سبزوار   مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی س���بزوار به نشانی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان س���بزوار، انتهای بلوار دکتر 
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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آگ
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مدرک  تحصیلی موقت  اینجانب فاطمه روحانی   
فرزند برات به ش���ماره شناسنامه ۱058  صادره از 
حوزه 2 بجنورد  در مقطع کاردانی رش���ته مامایی  
صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد بجنورد  با 
ش���ماره ثبت ۱8200044۳ مفق���ود گردیده و فاقد 
اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا می ش���ود اصل 
مدرک را به دانش���گاه آزاد اس���المی واحد بجنورد 
به نش���انی : استان خراس���ان شمالی ، شهرستان 
بجنورد ، خیابان دانشگاه بجنورد  سازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اس���المی بجن���ورد اداره ام���ور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی پ���ژو 405 م���دل ۹6 
رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره انتظام���ی  ایران 
اس���دیان                                                                                                مه���دی  بن���ام محم���د   8۱ 5۹۱ ن   -۳6
کد ملی 0۷0۳8۷۱۳0۷ ش���ماره شاس���ی 620846  
ش���ماره موتور 181B0002257 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی آق���ای  حمی���د 
محمدی  پور فرزند حس���نعلی صادره از مشهد به 
ش���ماره ملی 0۹2۱۳05۳62 در مقطع کارشناسی 
پیوس���ته  رش���ته  مهندس���ی مکانی���ک  طراح���ی 
جام���دات به ش���ماره م���درک ۱60۱۳44 ص���ادره از 
واحد دانش���گاهی  مشهد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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 206TU5 پ���ژو ب���ک  ب���رگ س���بز س���واری ه���اچ 
ای���ران42-۱۱5ن22  پ���الک  ش���ماره   ۱۳۹5 م���دل 
ش���ماره موتور ۱6۳B02۳۳62۳ ش���ماره شاس���ی 
حس���ین  ن���ام  ب���ه   NAAP۱۳FE2GJ852556
مش���کانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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اص���ل پروانه بهره برداری معدن س���نگ چینی به 
ش���ماره پروانه ۳۷4۷6 واقع در اس���تان خراسان 
جنوبی جاده اصلی نهبندان ش���هداد دهسلم  به 
ک���د مل���ی 52۳۹۱44826 متعل���ق به آق���ای بهفر 
فی���روزی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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م���درک  موق���ت تحصیل���ی  اینجان���ب عل���ی اکبر 
س���المی س���دهی   فرزند علی محمد  به ش���ماره 
مل���ی  0۷6۹88۹۷5۱ ص���ادره از خ���واف در مقطع 
تحصیلی کاردانی پیوس���ته    رشته  کامپیوتر-نرم 
اف���زار کامپیوتر  صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی 
واحدترب���ت حیدری���ه  با ش���ماره ثب���ت 2۹۳۳۷6 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده 
تقاض���ا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد تربت حیدریه  به نش���انی : استان 
خراس���ان رض���وی   ، شهرس���تان ترب���ت حیدری���ه  
ش���هرک ولیعصر  ، س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اسالمی تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و س���ند محضری خودرو س���واری رنو تیپ   
TONDAR۹0K4M رنگ س���فید ش���یری روغنی سال 
۱۳۹6 ب���ه ش���ماره ش���هربانی ۷8۷ د 28 ای���ران ۱2 و 
ش���ماره بدنه  NAALSRALDHA2۷2۱۹۷ و ش���ماره 
موت���ور ۱000۱۹606RR۱۹66۳۹ ب���ه مالکیت زهرا الهی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی و کارت ماشین پیکان 
وانت م���دل 88 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی     
ایران ۳6-۳۱۳ ن ۹۱  بنام محمد مهدی اسدیان 

موت���ور  ش���ماره   0۷0۳8۷۱۳0۷ مل���ی  ک���د 
۱۱48۷08۷246 ش���ماره شاس���ی 82۷86۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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برگ س����بز وکارت  خودروی س����واری پژو 405 مدل۱۳۹۷ 
رنگ نق����ره ای متالیک به ش����ماره موت����ور۱24K۱۱۹۱۱۹8 و 
ش����ماره شاس����ی NAAM0۱CE۷JK۳۷۱0۳8 و ش����ماره 
انتظامی4۹5 و ۹۷ ایران۳6 به مالکیت حبیب دبیری فاز   

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  14
08
99
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س����ند کمپانی خودروی س����واری س����مند  مدل۱۳84 رنگ 
نقره ای متالیک به شماره موتور۱2484۱284۹2 و شماره 
شاس����ی ۱452۷08۹ و ش����ماره انتظامی ۹28 ی 88 ایران 
۷4 ب����ه مالکی����ت هاج����ر کارگر مفق����ود و از درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد.  14
08
99
6

دی
قو

مف
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گه
آ

ب���رگ س���بز ،کارت ماش���ین ،خ���ودرو پ���ژو جی ال 
ایکس 405، مدل ۷2، رنگ طوسی، شماره پالک 
ایران ۷۹_۱۳6ب ۹8 ،شماره موتور 25۱۷202688 
شماره شاسی ۷2۳040۳8 به مالکیت علی اصغر 
صالح���ی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ف
,1
40
89
84

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت و برگ سبز سواری پژو 405 به رنگ 
 ۱24K0680۳۱4 نقره ای مدل ۱۳۹5 به  شماره موتور
 NAAM۱۱VE0FR5۱26۳۷ شاس���ی  ش���ماره  و 
ب���ه ش���ماره پالک ای���ران۳2 – 8۹2 ط ۳۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
,1
40
89
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
08
99
1

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب طیب���ه رمضانی 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 2۷42 
صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته 
زیس���ت شناس���ی_ علوم جانوری ص���ادره از 
دانش���گاه ملی زابل دانشکده علوم و تاریخ 
۱۳85،4،24 مفقود گردیده است. از یابنده 
تقاض���ا می گردد اصل مدرک را به دانش���گاه 
زاب���ل به نش���انی کیلومت���ر دو ج���اده بنجار، 

آموزش کل تحویل دهد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

با اطالع کلیه سهامداران 
شرکت صنعتی آتبین رزین توس )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 52090 و شناسه ملی 14004292832 
میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/20 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ 5.000.000.000 
ریال منقس��م به 500 هزار سهم 10.000 ریالی با نام به مبلغ 50.000.000.000 ریال به 3.000.000 
سهم 10.000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامدارانی که از شرکت طلبکار می 
باشند افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران طلبکار شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نس��بت سهامش��ان استفاده و ضمن مراجعه به دفتر 
ش��رکت واقع در محل قانونی ش��رکت در مرکز اصلی شرکت مشهد – خیابان دکتر چمران – دکتر 
چمران 5 – پالک 101  کد پستی 9137687894 مراجعه تا ضمن تهاتر مطالباتشان با سهام جدید 
اقدامات الزم از طرف هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت معمول گردد بدیهی 

است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند تصمیم مقتضی را اخذ نماید . 
هیئت مدیره شرکت

آگهــی 
حق تقدم

14
08
94
8

آگهــی 
حق تقدم

با اطالع کلیه سهامداران 
شرکت صنایع شیمیایی چوبینه توس )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 10926 و شناسه ملی 10380266375 

میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/17 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000.000 
ریال منقس��م به 100 هزار س��هم 10.000 ریالی با نام به مبلغ 15.000.000.000 ریال به 1.500.000 
سهم 10.000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامدارانی که از شرکت طلبکار می 
باشند افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران طلبکار شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نس��بت سهامش��ان استفاده و ضمن مراجعه به دفتر 
ش��رکت واقع در محل قانونی ش��رکت در مرکز اصلی شرکت مشهد – خیابان دکتر چمران – دکتر 
چمران 5 – پالک  103 واحد 1 کد پستی 9137687898 مراجعه تا ضمن تهاتر مطالباتشان با سهام 
جدید اقدامات الزم از طرف هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت معمول گردد 

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند تصمیم مقتضی را اخذ نماید . 
هیئت مدیره شرکت

14
08
95
0

با اطالع کلیه سهامداران 
شرکت صنایع شیمیایی حالل سازان شرق )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 14897 و شناسه ملی 10380305280 
میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/18 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ 2.000.000.000 
ریال منقس��م به 100 هزار س��هم 20.000 ریالی با نام به مبلغ 40.000.000.000 ریال به 2.000.000 
سهم 20.000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامدارانی که از شرکت طلبکار می 
باشند افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران طلبکار شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نس��بت سهامش��ان استفاده و ضمن مراجعه به دفتر 
ش��رکت واقع در محل قانونی ش��رکت در مرکز اصلی شرکت مشهد – خیابان دکتر چمران – دکتر 
چمران 5 – پالک  103 واحد 1 کد پستی 9137687898 مراجعه تا ضمن تهاتر مطالباتشان با سهام 
جدید اقدامات الزم از طرف هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت معمول گردد 

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند تصمیم مقتضی را اخذ نماید . 
هیئت مدیره شرکت

14
08
94
9

آگهــی 
حق تقدم

با اطالع کلیه سهامداران
                  شرکت صنعتی ادریس شیمی )سهامی خاص(

              به شماره ثبت 14790 و شناسه  ملی 10380304203 
میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/17 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ 2.000.000.000 
ریال منقس��م به 200 هزار سهم 10.000 ریالی با نام به مبلغ 30.000.000.000 ریال به 3.000.000 
سهم 10.000 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامدارانی که از شرکت طلبکار می 
باشند افزایش یابد لذا از کلیه سهامداران طلبکار شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نس��بت سهامش��ان استفاده و ضمن مراجعه به دفتر 
ش��رکت واقع در محل قانونی ش��رکت در مرکز اصلی شرکت مشهد – خیابان دکتر چمران – دکتر 
چمران 5 – پالک 101  کد پستی 9137687894 مراجعه تا ضمن تهاتر مطالباتشان با سهام جدید 
اقدامات الزم از طرف هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت معمول گردد بدیهی 

است پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند تصمیم مقتضی را اخذ نماید .
هیئت مدیره شرکت

14
08
92
2

آگهــی 
حق تقدم

س���ند کمپان���ی کامی���ون آمیک���و رن���گ س���فید 
۱۳ع۷۷2-ای���ران86  ۱۳85پ���الک  م���دل 
شاس���ی  ۷۷۳0۷6وش���ماره  موت���ور  ش���ماره 
ظرفیت5ت���ن   NA2B2JMD46A000۷۱۳
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
08
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گه
آ



مطالبات کالدرون 
پرداخت شد؟

سرانجام تمام 
مطالبات کالدرون 

پرداخت شد. دو بخش 
از طلب کالدرون ماه 

گذشته و بخش سوم و 
نهایی آن هم پرداخت 

شد و با تأیید وکیل 
وی و اعالم به فیفا به 

زودی پنجره نقل و 
انتقاالت پرسپولیس 

باز خواهد شد. 
صدری سرپرست 
پرسپولیس در این 

باره گفت: فکر می کنم 
تا پنجشنبه تأییدیه 

نهایی به دست 
باشگاه برسد. روز 

جمعه پنجره نقل و 
انتقاالتی پرسپولیس 

باز خواهد شد 
و می توانیم از 

خریدهای جدید 
استفاده کنیم.

در  حاشيه

 محرومیت 
 پنج ساله 
برای علی 

خطیر!

برپایه ابالغ رأی انجام 
شده از سوی حسن 

کامرانی فر دبیرکل 
فدراسیون فوتبال به 
حیدر بهاروند رئیس 

سازمان لیگ، علی 
خطیر معاون ورزشی 

سابق باشگاه استقالل 
که به تازگی عضو 

هیئت مدیره باشگاه 
تراکتور نیز شده، با 

محرومیتی پنج ساله 
مواجه شده است! علت 

اعالم این محرومیت 
علیه خطیر در رأی 

صادره، نقض مقررات 
اخالقی فوتبال اعالم 

شده است.در کنار 
محرومیت پنج ساله از 
هرگونه فعالیت مرتبط 

با فوتبال، فوتسال و 
فوتبال ساحلی، علی 

خطیر به پرداخت
 100 میلیون تومان 
محکوم شده است.

خبرخبر
روزروز

  تام هالند 
بازیکن نقش مردعنکبوتی، از صحبتش 

با کیلیان امباپه و درخواست برای 
حضور او در تاتنهام خبر داد. به نظر 

می رسد که او فصل آینده با پیراهن 
رئال به میدان رود.

  ایکاردی 
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی پاری سن 

ژرمن تمایلی به جدایی مائورو ایکاردی 
از این تیم نداد.

» ما از ایکاردی راضی هستیم و امیدواریم 
او بتواند در کنار ما باقی بماند«.

  راموس 
واکنش راموس به قرعه پی اس جی: 

»دوست داشتم این اتفاق رخ ندهد، اما 
بازگشت به برنابئو مایه خوشحالی است. 
به دلیل مسائل مربوط به کرونا نتوانستم 

مقابل هواداران خداحافظی کنم«.

جواد رستم زاده    هفته دهم لیگ برتر 
عصر دیـــروز با پــیــروزی طالیی استقالل 
مقابل سپاهان آغــاز شد تا صدر به طور 

موقت آبی رنگ شود.
 در این بازی که در استادیوم آزادی برگزار 
شد سپاهانی ها با وجود بازی مالکانه ای 
که به اجــرا گذاشتند نتوانستند از کمند دفاعی استقالل 
 عبور کنند و دست خالی به اصفهان برگشتند. در مقابل
 استقالل با فوتبالی هوشمندانه عالوه بر بستن راه های نفوذ 
میهمان، روی استفاده از تک موقعیت ها حساب کرده بود. 

در یکی از همین تک موقعیت ها سلمانی روی پاس رو به 
عقب ژستد در نیمه اول تیر خالص را شلیک کرد. در نیمه 
مربیان زور نویدکیا به فوتبال کالچویی آبی ها نرسید. محرم 
حتی با وارد کردن مغانلو به زمین هم نتواست برنامه هایش 
را به خوبی اجرا کند و به ثمر برساند. استقالل با این پیروزی 6 

امتیازی با 20 امتیاز به صدر چسبید.

نبرد حساس قلعه نویی و نکونام ◾
با پیروزی دیروز استقالل تیم هایی چون گل گهر و پرسپولیس 

برای پیروزی در بازی های امروزشان حریص تر شدند. 
 توقف سپاهان هیجان در منطقه باالیی جــدول را باالتر 

برد. 
اگر گل گهر امروز بتواند فوالد را در سیرجان شکست دهد 
استقالل دوبــاره صدر را به ژنــرال خواهد داد، این در حالی 
است که آلومینیوم هم این شانس را دارد تا با پیروزی بر 

نساجی، صدرنشین شود.
در این بین پرسپولیس اگر نتواند مقابل پیکان هم از بحران 
مساوی ها و ناکامی خارج شود کامالً از کورس حداقل تا نیم 
فصل خارج می شود؛ به همین دلیل استرس و فشار فعالً 

فضای اردوی تیم یحیی را در برگرفته است.

نبرد 6 امتیازی در قعر ◾
اما امروز جنگ در پایین جدول هم باال می گیرد. جایی که پدیده 
در آبادان به مصاف صنعت نفت  می رود  تا  نبردی 6 امتیازی را 
برگزار کند. داوود سیدعباسی با تیمی به برزیل ایران می رود که 
نه مهره دارد و نه روحیه. خیلی ها معتقدند شکست پدیده در 
بازی امروز اولین میخ بر تابوت این تیم خواهد بود، چون فاصله 
این تیم قعرنشین با دیگر قعرنشینان بیشتر و بیشتر خواهد 
شد و با توجه به بازی های بعدی این تیم با مدعیان قهرمانی، 

عمالً شانسی برای دیدن لیگ بعدی نخواهد داشت.

نویدکیا: بعضی باخت ها ارزشمند است ◾
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: استقالل در 
نیمه دوم، بازی خیلی خوبی انجام نداد اما در ضدحمالت 

یکی دو موقعیت خیلی خوب داشت.
نویدکیا اظهار کرد: فکر می کنم تیم من بازی فوق العاده ای 
انجام داد. نیمه اول عالی بازی کردیم و نیمه دوم هم همین 
روند را ادامه دادیم. بازیکنان من نکات تاکتیکی را انجام دادند 
اما متأسفانه باختیم. باید ادامه بدهیم، روند تیم خیلی خوب 
بود. نمی توانم خیلی از بازیکنانم ایراد بگیرم. بعضی اوقات 
باخت ارزشمند است. باخت امروز ما ناراحت کننده است 

اما نه آن طور که امیدمان را از دست بدهیم.

چهارشنبه 24 آذر 1400 ◾
15:00 تراکتور -  نفت  مسجدسلیمان  
هوادار                                   15:00 ذوب آهن  -  
15:00 فجر سپاسی  -  مس رفسنجان  
15:00 نساجی مازندران  -  آلومینیوم اراک  
16:00 صنعت نفت آبادان  -  پدیده مشهد  
پیکان  -  پرسپولیس                                      16:00
17:00 گل گهرسیرجان  -  فوالد     

گل گهر ،آلومینیوم و پرسپولیس حریص شدند

پیروزیایتالیاییآبیها
ضدحمله

گزارش کوتاه

 تکلیف سرمربی 
بعد از بازی با ایتالیا مشخص می شود 

شمسایی در حوالی 
نیمکت تیم ملی فوتسال

 بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال کشورمان در 
آستانه جانشینی ناظم الشریعه قــرار دارد. به 
گزارش تسنیم تیم ملی فوتسال ایران که اردوی 
تدارکاتی خود را در تهران برپا کرده، در روزهای آینده 
عازم ایتالیا خواهد شد تا در دو بازی دوستانه، به 
مصاف تیم ملی فوتسال این کشور برود.مطابق 
اعــالم احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال، 
محمد ناظم الشریعه به دلیل اینکه تا پایان سال 
1400 با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد، در ایتالیا 
روی نیمکت ملی پوشان کشورمان می نشیند و 
پس از بازگشت اعضای تیم به ایران، در خصوص 

کادر فنی تیم ملی تصمیم گیری خواهد شد.
با وجــود موافقت نسبی کمیته فوتسال و نیز 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون با ادامه فعالیت 
ناظم الشریعه، گفته می شود فدراسیون فوتبال با 
وحید شمسایی به توافقاتی رسیده و به احتمال 
فراوان، بهترین گلزن تیم ملی فوتسال کشورمان 

جانشین ناظم الشریعه خواهد شد.
گفته مــی شــود شمسایی درخـــواســـت جــذب 
یک دستیار اسپانیایی را مطرح کــرده و مدیران 
فدراسیون در حال مذاکره با این گزینه هستند. 
در صورت مسجل شدن سرمربیگری شمسایی، 
دو مــربــی ایـــرانـــی دیــگــر نــیــز روی نیمکت تیم 
ملی فوتسال می نشینند. شمسایی سابقه 
سرمربیگری تیم های دبیری تبریز، تأسیسات 
دریایی و گیتی پسند اصفهان را در کارنامه دارد 
و در ســال 2015، تأسیسات را به قهرمانی جام 
باشگاه های آسیا رساند. خبر دیگر اینکه کاکائو، 
مربی صاحبنام برزیلی صبح روز چهارشنبه 
برای تدریس در کالس مربیگری شهر تبریز وارد 
ایران خواهد شد. در صورت عدم ایجاد تغییر در 
برنامه ها، شهاب الدین عزیزی خادم برای افتتاح 
این کالس ها عازم تبریز می شود و تالش هایی در 
حال انجام است که مالقاتی میان او و کاکائو انجام 
شود تا این مربی قزاق، به عنوان مدیر فنی تیم های 
پایه در فوتسال ایران فعالیت کند؛ سمتی که در 

سال های گذشته به جوراندیرو تعلق داشت.

اقدام روحیه بخش صدری علیه استقالل! 

پرداخت مطالبات پدیده 
پیش از هفته یازدهم 

قرار است با توافقات انجام شده هزینه رضایت نامه 
یحیی گل محمدی در روزهـــای آتــی بــه باشگاه 
ــل لیگ نوزدهم  مشهدی پرداخت شــود. از اوای
یحیی گل محمدی با توجه به عملکرد درخشان 
خود در شهرخودرو، به عنوان آلترناتیو نیمکت 
ــود و ســرانــجــام در  ــده بـ پــرســپــولــیــس مــطــرح شـ
نیم فصل جانشین کالدرون شد، این جانشینی 
در حالی رقــم خــورد که انــصــاری فــرد مدیرعامل 
ــافــت رضایت نامه  وقــت پرسپولیس بـــرای دری
گل محمدی، توافق نامه ای 6 میلیاردی با فرهاد 
حمیداوی مالک شهر خــودرو به امضا رساند. 
بــه گـــزارش ورزش ســه امــا بــا گذشت دو ســال از 
امضای این توافق نامه باشگاه مشهدی هنوز به 
پــول خــود نرسیده و البته آن هــا شکایت خــود را 
به کمیته تعیین وضعیت برده و با توجه به مفاد 
قــرارداد طرفین، آن ها ادعــای دریافت خسارت را 
کردند که مورد موافقت قرار گرفت و با 4 میلیارد 
جریمه، پرسپولیس به پرداخت 10 میلیارد تومان 
بابت رضایت نامه یحیی گل محمدی جریمه شد. 
در آخرین مذاکرات انجام شده میان مدیران دو 
باشگاه، مجید صدری وعده پرداخت این بدهی را 
به پدیده داده و گویا قرار است این بدهی در چند 
قسط پرداخت شود؛ قسط اول هم پیش از دوئل 
هفته یازدهم با استقالل تهران پرداخت می شود 
و بخش مهمی از مطالبات باشگاه مشهدی از 

پرسپولیس به حساب این تیم واریز خواهد شد.
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پهلوان هم بازی با پیکان را از دست داد ◾
تیم پرسپولیس از ساعت 16 امروز در چارچوب دیدارهای 
هفته دهم لیگ برتر میهمان پیکان است. پیش از این 
غیبت مهدی ترابی در این بازی مسجل شده بود، اما 
دیروز مشخص شد دیگر هافبک پرسپولیس هم به این 
بازی نخواهد رسید. براساس اعالم یحیی گل محمدی 
در نشست خبری قبل از این مسابقه  احسان پهلوان به 

دلیل مصدومیت نمی تواند مقابل پیکان به زمین برود.

مهاجم تیم ملی کرونا را شکست داد ◾
سایت»amna« یونان خبر داد کریم انصاری فرد بعد 
از گذراندن دوران قرنطینه اش پس از ابتال به کرونا به 

تمرینات برگشت. 
وی در دو هفته گذشته به دلیل ابتال به کرونا در قرنطینه 
ــصــاری فـــرد روز گذشته بــه صــورت  ــرد. ان بــه ســرمــی بـ
 انفرادی تمرین کرد و به نظر می رسد به بازی پنجشنبه 

می رسد.

نکونام: شرایط ما ایده آل نیست ◾
سرمربی فوالد درباره دیدار برابر گل گهر گفت: می دانیم 
که آن ها اکنون در بهترین شرایطشان هستند. شرایط 
ما ایده آل نیست ولی خوب است. همان طور که بارها 
در هفته های قبل گفته ام، نفراتی که برای این بازی در 
اختیار داریم، ایده آل من نیست ولی شرایط تیمی ما 
خوب است. سعی می کنیم شرایطی که در تیم ما حکم 

فرماست را کنترل کنیم.

قلعه نویی: بازی با فوالد، سخت ترین بازی ماست ◾
ــازی با فوالد  سرمربی تیم گل گهر سیرجان گفت: ب
یکی از سخت ترین بازی های ما است و ما با یک تیمی 
بازی داریم که بسیار سختکوش و جنگنده است. امیر 
قلعه نویی اظهار کــرد: ما با یک تیمی بــازی داریــم که 
بسیار سختکوش، جنگنده و دونــده است و مسائل 
تکنیکی را هم خیلی خــوب رعایت می کنند و شاید 

سخت ترین بازی ما همین بازی باشد.

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیــدار تیمش مقابل 
پیکان در هفته دهم لیگ برتر مقابل خبرنگاران گفت: هر بازی که در 
پیش داریم و جلوتر می رویم، حساسیت بازی ها بیشتر می شود. با 
توجه به شرایطی که در جدول داریم و برای قهرمانی باید مدعی اصلی 
باشیم، بازی با پیکان برای ما مهم، حیاتی و حساس است. مقابل یک 

تیم باانگیزه و جوان قرار می گیریم. 
سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه »امیدوارم شرایط طوری فراهم شود 
که بازی خودمان را ارائه کنیم« به انتقاد از زمین چمن ورزشگاه پاس 
قوامین پرداخت و گفت: فکر می کنم زمین مسابقه شرایط خوب و 
ایده آلی را ندارد و فوتبال بازی کردن در این زمین برای هر دو تیم سخت 

است. با این حال باید از موقعیت ها مان به خوبی استفاده کنیم. 
گل محمدی همچنین به اشتباهات داوری در دیدارهای تیمش اشاره 
کرد و افزود: اشتباهات داوری خیلی زیاد بوده و این اشتباهات برای 
پرسپولیس در حال سریالی شدن است و جای نگرانی دارد. تحمل 
و طاقت ما هم حدی دارد و امیدوارم این اشتباهات سریالی یک جا 
تمام شود، اما متأسفانه بدتر از خود اشتباه این بود که آقای سخندان 
می آید درباره آن صحنه )گل دوم هوادار( توضیح می دهد و می گوید گل 
درست بود! این اتفاقات فقط برای ما رخ می دهد. اشتباه برای تیم های 
دیگر هم هست، اما تعداد اشتباهات برای پرسپولیس زیاد شده و 

جای نگرانی دارد. 
وی در واکنش به این مسئله که کارشناسان معتقد بودند موفقیت 
ســال هــای اخیر ایــن تیم به خاطر خط دفاعی مستحکمش بــوده، 
گفت:تیمی که می خواهد قهرمان شود، نباید به راحتی گل بخورد. 
با این حال متأسفانه باید بگویم بخش زیادی از گل هایی که دریافت 
کردیم، روی عدم تمرکز یا اشتباهات داوری بوده است. ما از شروع 
فصل مشکالت زیــادی داشتیم، تغییر و تحول زیاد بود و بازیکنان 

جدید نیز نیاز به زمان دارند تا تیم هماهنگ تر شوند. 
سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص غیبت مهدی ترابی در بازی با 
پیکان و غیبت احسان پهلوان، افزود: مهدی یک بازیکن تأثیرگذار در 
تیم ماست و نبود او به تیم ما ضربه خواهد زد. با این حال بازیکنانی را 
داریم که جایگزین کنیم و انگیزه فراوانی دارند جای مهدی را پر کنند. 
احسان پهلوان هم کــارش را تــازه شــروع کــرده و بعید می دانم به این 

بازی برسد. 

گل  محمدی در جمع خبرنگاران:

اشتباهات داوری علیه ما 
سریالی است 

گفت وگوی روز

ستارگان ورزش

سینا حسینی    هنوز تکلیف بدهی سنگین فدراسیون فوتبال به سرمربی بلژیکی روشن نشده 
است که یک پرونده قضایی دیگر رونمایی شده که به واسطه آن فوتبال ایران باید غرامتی سنگین 

حدود 3 میلیون یورو بابت آن به طرف مقابل پرداخت کند.
این شکایت به علت »عدم تعهد فدراسیون فوتبال در زمان ریاست تاج به پرداخت حق و حقوق یک 

شرکت در ارتباط با هماهنگی و برگزاری یک بازی دوستانه« طرح شده است.
شکایت مربوط در ارتباط با بازی دوستانه تیم های ملی ایران و ونزوئال در 22 آبان 13۹6 انجام شده که 
در کشور هلند برگزار شد و شاگردان کارلوس کی روش برنده این مسابقه شدند، اما شرکت مذکور 
ادعا کرده فدراسیون فوتبال وقت، به پیام ها و مکاتبات این شرکت برای پرداخت 

حق و حقوق آن ها پاسخ نداده است.
بــه ظاهر ایــن غــرامــت 3میلیون یــورویــی پــس از بی توجهی 
فدراسیون فوتبال به مبلغی در حدود 200 دالر انجام شده 
است که در صورت تأیید شکایت در فیفا، بعد از غرامت 
6.2 میلیون یورویی ویلموتس، یک فاجعه تمام عیار برای 

فدراسیون فوتبال خواهد بود.
حاال مسئوالن فدراسیون فوتبال مدعی اند از طریق مشاوران 
حقوقی خود به دنبال رفع و رجوع این مسئله هستند، اما 
بعید است با توجه به سهل انگاری صــورت گرفته اتفاق 
جدیدی در این خصوص رخ دهد. با این حال آن ها به رأی 
صادره اعتراض کردند و باید دید چه اتفاقی در نهایت رخ 
خواهد داد. مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون وقت دو 
پرونده سنگین مالی برای کشور برجا گذاشته است که البته 
هیچ وقــت در مراجع قضایی بــرای آن هــا بازخواست نشده 
است. نمایندگان مجلس از جمله قاضی زاده هاشمی پس از 

سروصدایی که بیشتر به نفع خودش تمام 
شد، فعالً سکوت کرده اند.

بدهی های »تاج« تمامی ندارد
بیست و سوم آذرماه سالروز تولد ناصر حجازی دروازه بان اسطوره ای فوتبال ایران است، مردی که 
همچنان به عنوان یک چهره دوست داشتنی مورد عالقه بسیاری از اهالی فوتبال به ویژه هواداران 
استقالل و پرسپولیس است. شاید حجازی هم مثل سایر چهره های فوتبالی منتقدان دانه درشتی 
داشته باشد، اما به واسطه مواضعش درخصوص مدیریت فوتبال به ویژه مسئوالن عالی رتبه ورزشی 

همیشه از وی به نیکی یاد می شود.
حجازی در سال های آخر عمرش با موضع گیری تند علیه برخی چهره های سیاسی بسیار خبرساز 
شد و تا مدت ها به واسطه همین جمالت مورد توجه رسانه ها بود، اما چالشی ترین موضوعی که 

وی در سال های آخر عمرش به آن پرداخت، موضوع داللی در حوزه 
فوتبال بود. او با دعوت عادل فردوسی پور به برنامه ۹0 رفت  

ومطالب تندی را علیه مدیریت فدراسیون فوتبال عنوان 
کرد تا نسل جدید که دوره بــازی ناصر حجازی را به یاد 
ندارند با تماشای این جمالت حسابی شیفته اخالق او 
شوند.حجازی در ماه های آخر عمرش به واسطه بیماری 
سرطان خانه نشین شد اما در همین مدت هم کنایه های 
تندی خطاب به مسئوالن ورزشی کشور می زد و مدعی 
بود من نیازی به کمک مسئوالن ورزش ایران ندارم، بلکه 

بزرگ ترین سرمایه من در دوران ورزشی ام حمایت مردم و 
توجه عالقه مندان فوتبال کشور به جایگاه من بوده است.

روزی کــه نــاصــر حــجــازی درگــذشــت جمعیت عظیمی از 
عالقه مندان به او فارغ از رنگ ها به مراسم تشییع پیکر او آمدند 

و بسیاری از رسانه های سیاسی و ورزشی نیم صفحه نخست 
خود را به تصویر ناصر حجازی اختصاص دادند، مردی که از سودای 

مربیگری تا نام نویسی برای ریاست جمهوری کشورش را تجربه کرد، 
اما در نهایت حاال همه با همان نام عقاب آسیا از وی 

یاد می کنند.

منفی روز مثبت روز
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   تهدیدهای 
 بایدن 
بی فایده است  
رئیس جمهور 
اوکراین با ادعای 
اینکه تجمع 
نیروهای نظامی 
روسیه در مرز 
این کشور کاهش 
پیدا نکرده، گفت: 
این نشان می دهد 
تهدیدهای 
واشنگتن درباره 
اعمال تحریم های 
سخت تر بر مسکو 
کارساز نیست. 
والدیمیر زلنسکی در 
مصاحبه با روزنامه 
»ریپابلیکا« افزود: 
عالوه بر این، تنش 
جدیدی در دریای 
آزوف شکل گرفته 
است.

خبر
 دیدار کودکان سرطانی 
با آیت هللا سیستانی

جمعی از کــودکــان مبتال بــه ســرطــان بــه همراه 
پزشکان و خانوادههای خود با آیت هللا سیستانی 
در نجف دیدار کردند.  به گزارش شفقنا، ایشان 
از کــادر پزشکی و پرستاری به خاطر تــالش ها و 
خدمات بشردوستانه آنها قدردانی کردند و برای 
آنها دعای خیر و برکت و توفیق روزافــزون و برای 
بیماران حاضر و سایر بیماران نیز شفای عاجل و 

تندرسی کامل را از خداوند متعال مسئلت کرد.

آقای اره!

تعدادی کامیون که روی آن هــا تصاویر ولیعهد 
سعودی ترسیم شده بوده با جوالن دادن مقابل کاخ 
سفید، سفارت عربستان سعودی و کنگره آمریکا 

به ولیعهد سعودی لقب »آقای ارّه« دادند. 
ــن مــنــتــقــدان محمد  ــ ــه گـــــــزارش فـــــــارس، ایـ ــ ب
ــری از او را روی بــرخــی  ــاویـ ــصـ بــن ســلــمــان تـ
ــه از دســـت  ــ ــد ک ــ ــرده انـ ــ ــا تـــرســـیـــم کـ ــ ــودروهـ ــ خـ
ــال خــاشــقــچــی  ــمــ  داشــــتــــن وی در تـــــــرور جــ
حکایت داشت.  در همین راستا، »عبدهللا العوده« 
دبیرکل حــزب معارض »تجمع ملی سعودی« 
افزود: »خیابان های واشنگتن شاهد خودروهایی 
بود که از خیابان ها عبور می کردند و می گفتند: ما، 

مستحق دموکراسی هستیم نه آقای ار   ه«.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه ۲4 آذر ۱4۰۰   ۱۰ جمادی االول ۱443  ۱5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9697
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علوی خبر برای 
ــی هــا  ــان ــســت ــغــان اف
کــوتــاه امــا تلخ بــود؛ 
رســانــه هــای ایــاالت 
مـــتـــحـــده گـــــزارش 
داده انـــــد مقامات 
ایـــن کــشــور تــصــمــیــم گــرفــتــنــد هیچ 
ــرای نــظــامــیــان آمریکایی  تنبیهی بـ
مرتبط با حمله پهپادی ۲۹ اوت در 
کابل در نظر نگیرند. به گزارش فارس، 
روزنـــامـــه واشــنــگــتــن پــســت گـــزارش 
ــرال لوید آستین، وزیــر دفاع  داده ژن
آمریکا با توصیه ها مبنی بر اینکه 
هیچ پرسنل نظامی آمریکایی بابت 
این حمله مورد تنبیه انضباطی قرار 
نگیرد موافقت کرده است. تلخ آنکه 
هفت کــودک در میان ۱۰ غیرنظامی 
کشته شــده در آن حــادثــه بــوده انــد. 
پیش از این مقام های نظامی آمریکا 
گفته بودند آن حمله که در ساعات 
پایانی تالش های آمریکا برای خروج 
از افــغــانــســتــان انــجــام شـــده نتیجه 
بی اعتنایی نبوده اســت. بازرس کل 

نیروی هوایی آمریکا که سرپرستی 
تحقیقات در خصوص ایــن حادثه 
ــه عــهــده داشـــت در مـــاه نوامبر  را ب
مدعی شــده بــود ایــن حمله قوانین 
جــنــگ را نــقــض نــکــرده، امـــا پـــاره ای 
شواهد نشان می دهند تحلیلگران 
و فــرمــانــدهــان دخــیــل در انــجــام این 
حمله مرتکب اشتباهاتی شده اند! 
با آنکه مقام های ارشد پنتاگون پیش 
از ایــن از حمله مــوردنــظــر بــه عنوان 
»اشتباهی غم انگیز« یاد کرده بودند 
در آن گزارش تحقیقی هم توصیه ای 
برای در نظر گرفتن تنبیه برای عامالن 
حمله نشده بود. جالب آنکه پنتاگون 
در ابــتــدا از حمله پهپادی کــابــل به 
ــت« دفــاع  عــنــوان یــک »حمله درسـ
ــرای  کـــرده و گفته بـــود ایـــن حمله ب
مقابله با یک حمله تروریستی شاخه 
خراسان داعــش انجام شد اما بعداً 
اعالم کرد فرماندهان نظامی به اشتباه 
تصور کردند راننده تویوتا کروال سفید 

رنگ عامل داعش بوده است.
گــفــتــنــی اســــت جـــنـــایـــات پــهــپــادی 

نیروهای آمریکایی در منطقه تنها 
محدود به کابل نبوده و در کشورهای 
ــیــات هــای  ــیــن عــمــل ــر نـــیـــز چــن ــگـ دیـ
مشابهی انجام گرفته اســت. مدتی 
پیش بــود کــه رسانه ها اعــالم کردند 
بر اثــر یک حمله پهپادی آمریکا با 
ســه راکـــت در جــنــوب اســتــان ادلــب 
ــرب ســـوریـــه، یــک غیر  در شــمــال غـ
نظامی کشته و هفت تن دیگر زخمی 
شــدنــد. هــدف گــیــری غیرنظامیان از 
ســوی ائتالف آمریکایی ضدداعش 
ــواره  ــمــ ــه هــ ــتـ ــای گـــذشـ ــ ــال هـ ــ در سـ
مــحــل انــتــقــادات شــدیــد گــروه هــای 
حقوق بشری بوده است. در این راستا 
فضل عبدالغنی، مدیر وبگاه سازمان 
موسوم به »الشبکه السوریه لحقوق 
ــه مــعــارضــان(  االنـــســـان« )نــزدیــک ب
۱۱ آذرمـــــاه در گــفــت وگــو بـــا پــایــگــاه 
ــی۲۱« فــاش کــرد شمار  خبری »عــرب
غیرنظامیانی کــه بــه دســت ائتالف 
آمریکایی در سوریه کشته شده اند، 
از مرز 3هزار نفر عبور کرده است که 

یک سوم آن ها کودک هستند.

واشنگتن عامالن قتل پهپادی ۱۰ شهروند افغانستانی را تبرئه کرد

الپوشانی شیک آمریکایی
بین الملل  امنیت  کــارشــنــاس  صــالــحــیــان،   علی 

در ۲4 نوامبر ســال میالدی جــاری، سازمان بهداشت جهانی برای 
نخستین بار درزمینه جهش جدید بیماری کووید۱۹ اطالع رسانی 
کرد که با توجه به ویژگی های نگران کننده آن، این سویه را اُمیکرون 
)Omicron( نامید. هر چند اطالعات قطعی دربــاره ویژگی های این 
سویه وجود ندارد اما در این میان، نکته بسیار قابل توجه این است 
که با در نظر گرفتن میزان واکسیناسیون در کشورهای فقیر و به ویژه 
آفریقایی ها، احتمال ایجاد جهش در ویروس در آن مناطق و گسترش 
آن به سایر نقاط جهان وجود دارد که سویه جدید اُمیکرون در بیماری 

کرونا نمونه ای از این تهدیدهای نوظهور فراملی قلمداد می شود. 
براساس آمار دانشگاه آکسفورد در کشورهای فقیر از هر ۱۰۰نفر فقط 
سه نفر به صورت کامل واکسینه شده است. این آمار برای مردم قاره 
آفریقا فقط 7درصد از جمعیت آن است. در حالی که همزمان با این 
کمبود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دنبال تزریق دز اضافی یا 

بوستر و افزایش دهنده سطح ایمنی رفته اند. 
مــوضــوع کمبود واکــســن در کشورهای توسعه نیافته و آفریقایی 
با ظهور سویه های جدید و احتماالً خطرناک تر بیماری کووید۱۹ 
آشکارکننده این مسئله است که عدم کارآمدی کافی سازوکارهایی 
مانند کوواکس یا اتحاد جهانی واکسن و ایمنی سازی )GAVI( که 
با هــدف توزیع عادالنه واکسن در فقیرترین کشورهای جهان به 
وجــود آمــده اســت، نه تنها خــالف ارزش هـــای اخالقی و نمایه ای از 
ماهیت وحشی و خودخواهانه غرب و سرمایه داری است، بلکه این 
نوع تهدیدها مانند یک بومرنگ، بیماری های واگیر را به جوامع 
توسعه یافته باز می گرداند که شناسایی سویه اُمیکرون در کانادا، 
آلمان و ژاپن نمونه ای از این واقعیت است. در کنار این امر، بی تفاوتی 
ذاتی کشورهای توسعه یافته به دسترسی همه به واکسن و جان مردم 

کشورهای فقیر را هم باید در نظر گرفت.
سویه اُمیکرون کرونا در حال حاضر و تجربیاتی مانند بیماری ابوال 
که بیماری بومی مناطق آفریقایی بوده است، بار دیگر بر این نکته 
صحه می گذارد که کشورهای جهان، دست کم در حوزه سالمتی و 
بیماری های واگیر، مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند. از همین رو، 
نباید از این مسئولیت بین المللی نسبت به سطح سالمت نقاط 
کمتر برخوردار جهان به دالیــل اخالقی و انسانی و البته احتمال 
بالقوه سرایت و گسترش تهدیدات به سایر نقاط جهان غفلت 

ورزید.

بومرنگ اُمیکرون 
یادداشت

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 صدور بیانیه هشت ماده ای امامe  در سال 1361
بیست و چهارم آذرماه 1361، بیانیه هشت ماده ای 

حضرت امام خمینی )ره( خطاب به قوه قضائیه و 
ارگان های اجرایی کشور صادر شد. صدور این فرمان 

هشت ماده ای را می توان یک نقطه عطف در تاریخ 
معاصر ایران تلقی کرد. این فرمان با عنوان منشور کرامت 

انسان و در زمینه حقوق شهروندی در مقابل حکومت 
و قدرت به شمار می رود که در تمامی موارد به محترم 

شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی تأکید دارد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:59

05:37

اذان مغرب

17:12

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

23:15
طلوع فردا

07:07

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:27

05:05

اذان مغرب

16:38

غروب خورشيد

16:18
 نیمه شب شرعی

22:42
طلوع فردا

06:36

  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

آگهی مناقصه 

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( در 
نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانكار 
واحد تای��پ و تكثیر خ��ود از طریق 
مناقص��ه عمومی و از بی��ن واجدین 
ش��رایط اقدام نماید. از متقاضیان 
دعوت می شود جهت كسب اطالعات 
بیش��تر ب��ه وبس��ایت دانش��گاه به 
www.imamreza.ac.ir نش��انی 

مراجعه نمایند.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
)نوبت اول(

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد یک دستگاه االیزا فول اتومات 
جهت بیمارستان زاهدان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری و تهیه نماید.

 ل����ذا از کلی����ه ش����رکت های واجد صالحی����ت دعوت می گردد جهت اطالع بیش����تر و دریافت اوراق ش����رکت در مناقصه 
حداکثر تا ۷۲ س����اعت پس از انتش����ار نوبت دوم آگهی با مراجعه به س����امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س����تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد و حداکثر پس از ۱۰ روز از مهلت دریافت اسناد مناقصه و با 
توجه به مندرجات اس����ناد مناقصه مدارک الزم ش����امل پاکات )الف( ،)ب( و )ج( را تهیه و بصورت فایل های pdf  در 

سامانه فوق بارگذاری نمایند.
مبلغ تضمین ش����رکت در مناقصه به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و پانصد میلیون ( ریال تعیین گردیده که 

می بایس����ت به صورت واریز نقدی به حس����اب جاری همراه ۱۱۱۱۰۲۲۵۸۶ نزد بانک رفاه کارگران به نام مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اس����تان سیس����تان و بلوچس����تان و ی����ا ضمانتنامه بانکی ب����ا اعتبار حداقل ۳ ماه قاب����ل تمدید و بدون 
هیچگونه قید و شرط باشد که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اصل  تضمین 

شرکت در مناقصه را در موعد مقرر به دبیرخانه حراست مدیریت درمان تحویل و رسید اخذ نمایند.
م الف:۸۰۶   شناسه آگهی:۱۲۴۱۷۲۱

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

ف
14
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00
1

شركت قند تربت حـیدریه)سهامی عام( در نظر داردآگهی مناقصه 
ش�ركت قند تربت ح�یدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نس�بت به خرید  پنج دستگاه بذر كار شش و هشت ردیفه  
اقدام نماید. كلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهارش�نبه 1400/09/24 با مراجعه به امور بازرگانی ش�ركت یا از طریق س�ایت 
اینترنتی www.torbatsugar.com متعلق به این ش�ركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیش�نهادات كتبی خود را در پاكت دربس�ته تا 
پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه 1400/10/02 به دبیرخانه اداری ش�ركت تحویل نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر به سایت 

شركت مراجعه فرمائید.
جلس�ه بازگش�ائی پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/10/04 در محل ش�ركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضی باید  
5 درصدمبلغ پیش�نهادی خود را به ش�ماره حساب شبای IR  200170000000209182357007 نزد بانك ملی بنام  شركت قند تربت 

حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واریز نماید.
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

شركت قند تربت حیدریه

14
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
عملیات تهیه مصالح و اجرای س�ند بالس�ت و پوشش اپوكسی و پلی یورتان روی لوله ها 

و منصوب�ات ب�رج های خنک كننده مجموعه حرم مطه�ر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط  
واگ�ذار نمای�د. لذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه  م�ورخ  04/ 1400/10 ضمن مراجعه  به 
آدرس اینترنت�ی http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلف�ن: 31305243 - 32257085-051( نس�بت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم  مطهر رضوی 
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 فراخوان مناقصه شماره 151-00- 30078 - نوبت دوم
) خرید حدود 6000 متر كابل 4 در 16 آرموردار ) ساخت داخل كشور ((

روابط عمومی شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

1- نوع مناقصه :
 یك مرحله ای دارای ارزیابی كیفی 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
– ن�ام ونش�انی مناقص�ه گ�ذار : ش�ركت پاالی�ش گاز ش�هید                            3
هاش�می نژاد )SGPC( به آدرس : مش�هد، خیاب�ان آبکوه، نبش 
دانشسرای شمالی، شماره 255، شركت پاالیش گاز شهید هاشمی 

نژاد– دبیرخانه كمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر كمیسیون مناقصات : 37288016 -051 

- تلفن و نمابر دبیرخانه كمیسیون مناقصات : 051-37285024
4- ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در مناقص�ه : تضمی�ن ه�ای 
اع�الم ش�ده در آیی�ن نام�ه تضمی�ن ب�رای معام�الت دولتی به 
مبلغ600.000.000 ریال ) ششصد میلیون ریال ( .  )الزم به ذكر 

است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 5- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان می توانند تا ساعت19  
مورخ 1400/9/30، نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه از طریق 
س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�امانه س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان     2000092134000149  
در س�امانه اق�دام نماین�د. الزم ب�ه ذك�ر اس�ت تمام�ی مراحل 

برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل اس�تعالم ارزیابی كیفی تکمیل ش�ده: 

متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 
می بایس�ت حداكثر تا س�اعت  19  مورخ 1400/10/15  ، اسناد 
مناقص�ه تکمیل ش�ده را به همراه م�دارك مورد نیاز در س�امانه 

ت�داركات الکترونیکی دولت بارگذاری و ثب�ت نمایند. الزم به 
ذكر اس�ت پس از پایان مرحله ارزیابی كیفی اس�ناد ش�ركت در 
مناقصه برای مناقصه گران تأیید ش�ده در ای�ن مرحله از طریق 
س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�امانه س�تاد(   ارس�ال و 
فرآیند انجام مناقصه وفق ش�رایط اعالم ش�ده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی 
شركتها )ارزیابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در 
س�اعت 10 صبح مورخ  1400/11/27  ، در محل اتاق كنفرانس 
اداره مش�هد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش 
آبکوه 7 )دانشس�رای شمالی(، شماره 255، ش�ركت پاالیش گاز 
ش�هید هاش�می نژاد و حداقل با سه پیش�نهاد تایید شده گشایش 
خواه�د یاف�ت. الزم به ذكر اس�ت تاری�خ و مکان اعالم ش�ده 
)تاریخ گش�ایش پیش�نهادهای مال�ی( قطعی نبوده و ب�ا توجه به 

روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این كه این مناقصه دارای ارزیابی كیفی 
م�ی باش�د در این مرحله صرفًا تکمیل و ارس�ال اس�ناد ارزیابی 
كیف�ی و مس�تندات مربوطه مورد نظر می باش�د. بدیهی اس�ت 
ش�ركت هایی كه در فرایند ارزیابی كیفی تأیید شوند در مرحله 
بع�د اقدام به ارس�ال پیش�نهاد مرتبط در مواعدی ك�ه متعاقبًا از 
طریق س�امانه تداركات الکترونیکی دولت )س�امانه ستاد(  اعالم 

خواهد شد خواهند نمود. 
شناسه آگهی : 1237692

شركت ملی گاز ایران
شركت پاالیش گاز

 شهید هاشمی نژاد ) خانگیران (
 ) سهامی خاص (

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 همراه با  ارزیابی كیفی  فشرده 

روابط عمومی و آموزش همگانی امور آب وفاضالب شهرستان بجنورد

   امور آب و فاضالب شهرستان بجنورد در نظر دارد
از محل منابع داخلی: سرمایه- جاری براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی 

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

برآورد اولیه مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

۱

انجام خدمات پیمانكاری شامل 
راهبری تاسیسات و تصفیه خانه 

آب,امدادآب وفاضالب )تولید,ایستگاه 
پمپاژ,نگهبانان,سرایداران(

مشترکین,اداری

47,766,179,7362,400,308,987 4ماه

گران  مناقصه  است  که الزم  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 8 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً 

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