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 شجاع خلیل زاده 
در گفت وگو با قدس:

دیگر به صعود »در« 
جام جهانی فکر  می کنیم

شب »شورجه« 
در موزه سینما برگزار شد 
»جمال«

 سینمای انقالب 
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درگذشت ابن هیثم 
پدر 
نورشناسی مدرن 
در سال 460 قمری

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 یکشنبه 26دی 1400     13جمادی الثانی  1443       16ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9723      8 صفحــه           4صفـح

رواق4
j آستان حسین بن موسی
فرصتی برای شکوفایی ظرفیت های دینی طبس

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی گفت: آستان 
حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( بستر مناسبی برای شکوفایی ظرفیت های 

فرهنگی، معنوی، اقتصادی و گردشگری مذهبی این شهرستان است...

سال آینده فیش های حقوق باال  کسورات کمتری دارند

 عقب گرد  مالیاتی 
به نفع   نجومی بگیران
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/10/26الی سه شنبه مورخ1400/10/28 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی160160.000.000تجارت محلهبلوار مصلی121
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی90320.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی2155,2
18 ماهه

سیدی – پشت 3214
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهکالنتری سیدی

18 ماهه

341.62129,000,000مسکونیبلوار اندیشه4462
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

نقد27.5490,000,000تجاریخیابان- شهرک رضوی535179

نقد367.42240,000,000مسکونیبلوار توس613

نقد271265,000,000مسکونیفرامرز عباسی7866,1

سیدی – پشت 8111
نقد230.91110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد22020,000,000مسکونیکوی انصار – بلوار حر92255

نقد137.0821,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی102753

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی11113
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

تهیه مصالح و اجرای سندبالست
 و پوشش اپوکسی و پلی یورتان
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

 تهیه ، ساخت و نصب درب 4 لت مشبک 

ف
,1
41
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اداره کل راه وشهرسازی استان مازندران در نظر دارد
 مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  را از طریق سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت

 )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را  جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره فراخوان ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه)ریال(مبلغ برآورد)ریال(پروژهردیف

1
تکمیل پل رودخانه ای عبدهللا آباد در 
محور نور- چمستان- آمل در کیلومتر 

19+800
32,751,918,3751,638,000,0002000003377000062

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( 
الزامی است.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/22
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                        مورخه   1400/10/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                             ساعت14/00                        مورخه   1400/11/10
زمان بازگشایی پاکت ها :                                                ساعت 08/00                        مورخه   1400/11/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir  نیز درج گردیده است
اداره کل راه وشهرسازی استان مازندران

آگهی تجدید مناقصه   )نوبت دوم(
آستان قدس رضوی

مناقصه خرید  یک دستگاه سرور 
آستان قدس رضوی در نظر دارد

 نس�بت به خرید 1 دستگاه س�رور از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر 
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

 جهت مش�اهده ش�رایط خرید و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی
  http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 
روز پنج ش�نبه مورخ1400/10/30  نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل 
ش�ده و نمون�ه ه�ا و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مش�هد 
مق�دس حرم مطهرامام رضا )ع( صح�ن پیامبر اعظم حضرت محمد )ص( 
باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 32003310-051 و 051-32003793
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درباره جشنواره ای مردمی که 
دوازدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت

عمار؛ سینمای امید

سفیر پیشین کشورمان در چین از دالیل اهمیت امضای 
توافق نامه همکاری 25 ساله تهران و پکن می گوید

چینش شرقی

محمدرضا پهلوی 26 دی ماه 1357 
از ایران گریخت

شاه چگونه 
فراری شد؟

لبنان، مقصد اول پول پاشی های 
بنیاد جورج سوروس در منطقه

تزریق آشوب 
به بیروت

توافق میان جمهوری اسالمی ایــران و جمهوری 
خلق چین برای توسعه همکاری ها در بازه زمانی 
بلندمدت کــه بــا امــضــای تــوافــق نــامــه همکاری 
25 ساله میسر شد را باید یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین رویدادهای سیاست بین الملل طی 
چند سال گذشته خواند؛ چراکه این سند خط 
ربط روابط فرامنطقه ای دو قدرت از شرق تا غرب 
آسیا محسوب شده و به واسطه این ارتباط همه 
کشورهای دخیل در تحوالت غرب و شرق آسیا از 
حیث اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تجاری متأثر 

خواهند شد. برخی معتقدند سند همکاری 25 
ساله تهران و پکن موجب انتقال روابط دولت های 
عرب منطقه از زمین بازی غرب و آمریکا به زمین 
بازی شرق و مثلث ایران، روسیه و چین خواهد شد. 
سفر امیرعبداللهیان به چین در نهایت منجر به 
آغاز اجرای تفاهم های اولیه درباره این سند شد. 
برای واکاوی ابعاد اهمیت این توافق در گفت و گو 
با جواد منصوری کارشناس ارشد و سفیر سابق 
کشورمان در چین، اهمیت همکاری های آتی 

تهران، پکن را به بحث گذاشته ایم که...

2

4

گفت وگو با دکتر معصومه ظهیری، همسر شهید حسین طباخی درباره 
شخصیت حضرت  ام البنین h به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهدا

اسوه مادران الگو

فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام البنین h   را تسلیت می گوییم.

2 رواقرواق2



  آمریکا 
در حال التماس 
به ایران است
وزیر خارجه سابق 
آمریکا در سخنانی با 
انتقاد از رویکرد دولت 
کنونی آمریکا در 
مذاکرات برجام، گفت 
به نظر می رسد دولت 
آمریکا در حال التماس 
به ایران است. مایک 
پمپئو با بیان اینکه به 
نظر می رسد دولت 
بایدن به دنبال توافقی 
است که قادر نخواهد 
بود مانع خطرات 
مرتبط با داشتن 
سالح هسته ای از 
سوی ایران شود، 
گفت: ما نیازمند 
توافقی هستیم 
که به واقع، مانع 
ایران از غنی سازی 
هسته ای به شیوه ای 
که اسرائیل و آمریکا 
را تهدید می کند، 
بشویم.

خبر

رصد

اصل     محمدی   حسین 
توافق میان جمهوری اسالمی 
ایـــران و جمهوری خلق چین 
ــرای توسعه همکاری ها  کــه بـ
در بــازه زمانی بلندمدت که با 
امــضــای تــوافــق نــامــه همکاری 
25 ساله میسر شد را باید یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین رویدادهای سیاست بین الملل طی 
چند سال گذشته خواند؛ چراکه این سند خط 
ربط روابط فرامنطقه ای دو قدرت از شرق تا غرب 
آسیا محسوب شده و به واسطه این ارتباط همه 
کشورهای دخیل در تحوالت غرب و شرق آسیا از 
حیث اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تجاری متأثر 
خواهند شد. برخی معتقدند سند همکاری 25 
ساله تهران و پکن موجب انتقال روابط دولت های 
عرب منطقه از زمین بازی غرب و آمریکا به زمین 
بازی شرق و مثلث ایران، روسیه و چین خواهد شد. 
سفر امیرعبداللهیان به چین در نهایت منجر به 
آغاز اجرای تفاهم های اولیه درباره این سند شد. 
برای واکاوی ابعاد اهمیت این توافق در گفت و گو 
با جواد منصوری کارشناس ارشد و سفیر سابق 
کشورمان در چین، اهمیت همکاری های آتی 
تهران، پکن را به بحث گذاشته ایم که در ادامه 

می خوانید.

 ارزیابی شما از سفر امیرعبداللهیان  ◾
به چین چیست؟

این روزها شرایط ویــژه ای بر تحوالت غرب و شرق 
آسیا حاکم اســت، به همین خاطر روابــط ایــران 
و چین حساسیت باالیی دارد. در ایــن شرایط 
دو کشور با درک حساسیت ها دریافته اند باید 
به سمت همکاری های مؤثر و راهــبــردی حرکت 
کنند. در حال حاضر بخشی از سند توافق شده 
قابل اجراست و بخش دیگر نیازمند بررسی های 
تخصصی است، به همین خاطر باید راهکارهای 
اجرایی دقیقی تدوین کنیم. سفر امیرعبداللهیان 
سرآغاز ورود به جزئیات بندهای مختلف این سند 
25 ساله همکاری است. شاید ماه ها و سال های 
آینده سطوح باالتری از مسافرت ها بین دو کشور 
را شاهد باشیم. سفر آینده رئیس جمهور ایران 
به مسکو و دیدار وی با پوتین هم در همین راستا و 
برای بررسی مسائل راهبردی است. مثلث ایران، 
روسیه و چین ظرفیت های گسترده ای دارد که باید 

با تعامل هر سه بازیگر فعال شود. 

 ایران در این معاهده  ◾
در چه موقعیتی قرار دارد؟

با اجرایی شدن این توافق موقعیت اروپا و آمریکا 
در منطقه و جهان چندقطبی دستخوش تغییراتی 
بنیادین می شود. غربی ها در حال حاضر هم از 
سوی دولت های منطقه مطرود هستند. این سند 
می تواند تبدیل به فکت تاریخی روابط موفق غرب و 
شرق آسیا شود و دیری نخواهد پایید که کشورهای 
منطقه زاویه تعامالتشان با غرب را نشان خواهند 

داد و رویکرد آن ها در عمل تغییر خواهد کرد.
در روابط بین الملل گفت وگوی یک طرفه به هیچ 
وجه معنا ندارد. از سویی ایران بارها بر این اصل 
تأکید داشته که ما با پیش شرط احترام به حقوق و 
منافع ملی آماده گفت وگو با دنیا هستیم. در روابط 
با چین شرایط متقابل احترام به حقوق یکدیگر 

رعایت شــده اســت و طــرف چینی با حسن نیت 
به میدان آمد که در نهایت به سند 25 ساله ختم 
شد. طرف غربی همواره در اغلب توافق ها به سمت 
نقض مفاد رفته است. برجام نماد ناتوانی غرب در 
عمل به تعهداتش است. به همین خاطر می توان 
گفت غرب بزرگ ترین بازنده تغییر موازنه در جهان 

بین الملل است.

تأثیر اجرایی شدن همکاری های تهران- پکن بر  ◾
دور هشتم مذاکرات وین چه خواهد بود؟

ما از بیانیه الجزایر تا امروز شاهد تکرار بدعهدی و 
نقض توافقات از سوی آمریکا و غرب بوده ایم. به 
عنوان نمونه در قضیه افغانستان و 11 سپتامبر نیز با 
آن ها تعامل اتفاق افتاد، اما آن ها ما را محور شرارت 
نامیدند و این خیانت بزرگ آمریکایی ها بود. به 

واسطه همین تجربیات باید تأکید کرد در مقابل 
چینی ها با برنامه ریزی و پرهیز از شتاب زدگی 
خروجی های مثبتی از این سند 25 ساله بگیریم. 
عــلــت ضــــرورت احــتــیــاط و کــنــتــرل دیپلماسی 
برمی گردد به رقابت بــزرگ دولت ها بــرای گرفتن 

منافع ملی و در این زمینه با کسی تعارف ندارند.

 پروپاگاندای اروپا علیه پکن  ◾
به چه علت است؟ 

ــا به چین وارد می کند،  یکی از اتهاماتی که اروپ
ــوســط چــیــنــی هــا از  ــاوری ت ــنـ مــســئــلــه ســرقــت فـ
شرکت های اروپایی است. چینی ها برای دستیابی 
به فناوری حد ومرزی قائل نیستند، به همین خاطر 
شما هرچه از آن ها مطالبه کنید، برایتان تولید و یا 

تهیه می کنند.
باید در اوج هوشمندی و کنترل روابط نهایت بهره 
برداری از رابطه با پکن را داشته باشیم. نباید اجازه 
دهیم در این مقطع حساس اتالف زمان و غفلت 
از ظرفیت ها اتفاق بیفتد. باید ظرفیت های چین 
را بشناسیم و خیلی سریع آن ها را به داخل کشور 
منتقل کنیم. در صنعت نانو شاهد بودیم تعامل 
هوشمندانه سریع و موفق اثبات کرد می توان به 
دست برتر رسید، به همین خاطر ما توانستیم به 

قله های نانوفناوری برسیم.

انگیزه های چین در حوزه تولید و فراوری کدام اند؟ ◾
چین به مواد خام ما نیاز اساسی دارد. ما باید آن ها 
را به سمت سرمایه گذاری و تولید در داخل هدایت 
کنیم تا بتوانیم در آینده شاهد توسعه گام به گام 
صنعت داخل هم باشیم. باید از سند 25 ساله به 
عنوان کلید خروج از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد 
مولد استفاده کنیم و مسئوالن مانع از واردات کاالی 
غیر ضروری شوند و تمام تمرکز و مدیریت کشور 
به سمت توسعه تولید داخلی و ایجاد بازارهای 

بین المللی قوی معطوف شود.
دولـــت چین ظرفیت بــاالیــی در همه زمینه ها 
دارد؛ زیرا جمعیتش 20 برابر کشور ماست. اگر 
پیشرفته ترین صنایع را هم نیاز داشته باشیم، 
می تواند با تعامل به دست ما برساند. دولت باید 
تصمیم بگیرد تغییری اساسی در اقتصاد سیاسی 
و تحول آفرینی تولیدی ایجاد کند. ما نیازمند 
تحقیق و توسعه در حوزه های تعاملی با چین و 
اقدام سریع برای ورود به فناوری و افزایش سطح 

همکاری های علمی صنعتی هستیم .

 سفیر پیشین کشورمان در چین از دالیل اهمیت
 امضای توافق نامه همکاری 25 ساله تهران و پکن  می گوید

چینش شرقی

خبرخبر
روزروز

ایران راه حل بحران سوریه است ◾
أیمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: »ما خواهان روابط 
مبتنی بر حسن همجواری با ایران هستیم«. الصفدی با 
اشاره به ناتوانی دولت های عربی، ایران اسالمی را عامل حل 
بحران سوریه و یمن دانست. به گزارش فارس هفته گذشته 
»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربستان در کنفرانس 
خبری مشترک با الصفدی از آمادگی ریاض برای گفت وگو 

با ایران خبر داد.

خبر خوش زمستانی برای سربازان وظیفه  ◾
ســردار عبداللهی گفت: در سال 1۴01 با تدابیرستاد کل 
نیروهای مسلح، حقوق سربازان وظیفه به قدری افزایش 
می یابد تا بتوانند به راحتی درمحل خدمت حاضر شوند. 
معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح ، میانگین 
حقوق سربازان را مبلغ ۹00 هزار تومان عنوان و تصریح کرد: 
حقوق هایی که سربازان دریافت می کنند، بستگی به میزان 

تحصیالت، شرایط تأهل و مناطق خدمتی آن ها دارد.

کرونا، کرباسچی را به بیمارستان کشاند ◾
غالمحسین کرباسچی دبیر سابق حزب کارگزاران سازندگی 
در پی ابتال به ویروس مرگبار کرونا در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شــده اســت. حــال غالمحسین کرباسچی 
چندان مساعد نیست و گفته شده باید تحت مراقبت ویژه 
قرار بگیرد . ویروس کرونا روزانه جان هزاران انسان را در سراسر 
کره زمین به خطر می انــدازد که جمعیت اندکی از آن ها به 
دلیل ضعف جسمی و روانی جان خود را از دست می دهند.

گزینه نظامی بدترین راهبرد برای ایران است ◾
اندیشکده خاورمیانه با انتشار مقاله ای، گزینه نظامی را 
بدترین راهبرد برای مقابله با ایران دانسته است. در این 
مقاله با تشکیک در گزینه حمله نظامی به تأسیسات 
هسته ای ایران و حدود امکان مهار »طوالنی تر و قوی تر« 
برنامه هسته ای ایران در این حمالت آمده است:»تجربه 
نشان داده ایران نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه انگیزه 

بیشتری برای رشد برنامه هسته ای خواهد یافت«.

در پـــی وقـــــوع بـــارنـــدگـــی هـــای 
سیل آسا روز گذشته در استان 
ــالم، که به گفته کارشناسان  ای
ظرف چند ساعت ۹5 میلیمتر 
ــوده اســت، بخش »مــورمــوری« از  بارندگی ب
تــوابــع شهرستان آبــدانــان دچــار آبگرفتکی 
معابر شد که این اتفاق خسارت های فراوانی 
به زیرساخت های ایــن مناطق وارد آورد. به 
گــزارش ایرنا، بدین جهت جلسه اضطراری 
ستاد بحران برای امدادرسانی به سیل زدگان با 
حضور حسن بهرام نیا، تشکیل شد. استاندار 
ایالم در این نشست آماده باش دستگاه های 
امدادرسان تا پایان بارندگی ها در استان ایالم 
را ابالغ کرد. بر اساس برآوردهای نخست، در 
این بارندگی ها به بیش از ۷0 منزل مسکونی 
و ۳0 بــاب مغازه خسارت وارده شــده است. 
معاون سازمان امداد و نجات هالل احمر هم 
با اشاره به آخرین وضعیت مناطق سیل زده 
در استان لرستان، گفته است:  در این استان 

شاهد آبگرفتگی و مسدود شدن آزادراه خرم زال 
بین استان های لرستان و خوزستان بوده ایم، 
امــا مــورد خــاص و مفقودی وجــود نداشت. 
محمدباقر محمدی با اشاره به وضعیت استان 
ــرد: در این  آذربــایــجــان غــربــی، خاطرنشان ک

استان سه مفقودی داشته ایم.
همزمان مسئوالن در مـــورد احتمال وقــوع 
سیالب در مناطق سیل زده جنوب و جنوب 
شرق کشور هشدار داده است. گفته می شود 
احتمال بارندگی از 150 تا 200 میلیمتر طی سه 
روز آینده در مناطق سیل زده استان کرمان 
بسیار بــاالســت. هواشناسی هرمزگان نیز 
اعــالم کــرده از روز شنبه تا سه شنبه، 25 تا 
2۸ دی، بارش رگباری باران در هرمزگان سبب 
آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه های 
فصلی می شود. این در حالی است که مصائب 
ناشی از سیل هفته گذشته همچنان ادامه 
داشته و 2 هزار و 200 میلیارد تومان خسارت 
در بخش های مختلف به جای گذاشته است.

هشدار بارندگی سیل آسا در کشور
قابگزارش خبری

نمایش سکه های طالی رشوه در دادگاه شهرداری لواسان

در  حاشيه

سفارتخانه های 
ایران و سعودی 
در آستانه 
بازگشایی

طی ماه های گذشته 
روابط ایران و عربستان 
رنگ و بوی همگرایی 
گرفته است و برخی بر 
این باورند حرکت تهران 
و ریاض به سمت 
هم افزایی زمینه ساز 
کاهش تنش ها در 
جهان اسالم خواهد 
شد. جلیل رحیمی 
جهان آبادی نماینده 
اهل سنت مجلس 
شورای اسالمی با انتشار 
توییتی از بازگشایی 
سفارتخانه های ایران 
و عربستان سعودی 
در آینده نزدیک 
خبر داد و نوشت: 
نهادهای امنیتی و 
رسانه ها مراقب رذالت 
صهیونیست ها باشند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158    برای چندمین بار است در روز جمعه 
دستگاه های شارژ من کارت از کار افتاده یا دچار 

اختالل می شوند. این مسئله ورود مسافر به اتوبوس 
و مترو را دچار مشکل می کند. عدم پاسخگویی 
مسئوالن مربوط هم بر مشکالت آن می افزاید. 

9360000365  چرا هیچ نهادی نظارتی بر 
عطاری ها ندارد؟ هر کس یک قیمتی اعالم می کند. 

کیفیت ها هم نامشخص است و گاهی بعضی 
دمنوش ها حاوی ذرات خاک و ناخالصی است که 

باعث بیماری های جدید می شود. 

9220000239  با رفتن نسبی کرونا و آبی شدن 
وضعیت، شاید تزریق ُدز سوم واکسن جدی گرفته 

نشود. از عزیزان وزارت بهداشت و صدا و سیما 
خواهان تبلیغ و اطالع رسانی های فراگیر هستیم. 

مردم هم این مسئله را جدی بگیرند.

9360000884  در بولوار مصلی و بولوار حر که در 
مسیر خط )۳بی آرتی( هستند به علت پارک دوبله 

خودروها شبانه روز و همیشه ترافیک است. از 
شهرداری منطقه۶درخواست می شود مسیر ویژه 

)بی آرتی( در این بولوارها ایجاد کند. 

مرعشی: 

اشتباه کردیم از رهبری 
فاصله گرفتیم

دبیرکل حــزب کــارگــزاران در گفت وگوی تفصیلی 
خود با روزنامه ستاره صبح با بیان اینکه ما یک 
اشتباه تاریخی داشتیم که از رهبری فاصله گرفتیم 
یا عده ای کوشیدند این فاصله را ایجاد کنند، گفت: 
آیا در سال ۸۸ نمی شد این چهار بزرگوار)هاشمی، 
خاتمی، موسوی و کروبی( باهم بنشینند و بسته 
سیاسی روشنی را به رهبری ارائه کنند که نظر ما این 
است و مسئله را باید این طور جمع و جور و حل کرد؟  
آیا باید اعتراضات همین طور ادامه پیدا می کرد؟ 
آیا باید این طور ختم می شد؟ حسین مرعشی، با 
بیان اینکه امروز هم برای رفرم می تواند شروع خوبی 
باشد، افزود: من به عنوان کسی که ایران را دوست 
دارم و دلم برای ایران می تپد و به عنوان کسی که از 
حجم مشکالت مردم ایران آگاه است، عقیده دارم 
عقالی قوم از هر دو جناح باید دور رهبری حلقه 
بزنند و راه حل های کارشناسی برای برون رفت کشور 

از بحران ها را به ایشان ارائه دهند.
وی با انتقاد از برخی اصالح طلبان یاد آور شد: این 
سیاست که اگر بوی پیروزی می آید ما هستیم 
غیرحرفه ای است. از این حرف ممکن است بوی 
فرصت طلبی هم بیاید. ما باید هر کاری از دستمان 

برمی آید برای بهبود امور انجام دهیم.

مفاد طرح پیشنهادی ایران برای
 یمن به روایت »المیادین«

منابع مطلع در گفت وگو با شبکه »المیادین« 
بارزترین مفاد طرح پیشنهادی ایــران بــرای یمن 
را توضیح دادنـــد. ایــن منابع اعــالم کردند، طرح 
ایران برای حل بحران یمن که چند سال پیش ارائه 
شده، شامل آتش بس، لغو محاصره و بازگشایی 
گذرگاه های دریایی، هوایی و زمینی است. منابع 
مذکور افزودند، ورود به مذاکرات سیاسی برای 
توافق روی مرحله انتقالی پس از توقف جنگ و 
لغو محاصره و تشکیل دولت توافقی به منظور 
مدیریت وضعیت عمومی از دیگر مفاد این طرح 
است. این منابع تصریح کردند، مفاد طرح ایران 
نیازمند توافق کشورهای عضو ائتالف سعودی، 
عربستان، امارات، آمریکا، انگلیس به عالوه ایران 
به عنوان صاحب طرح است و همچنین روسیه 
به عنوان حامی در کنار سازمان ملل به عنوان 

هماهنگ کننده و میانجی نیز باید ورود کنند.

گزارش اندیشکده آمریکایی 

حضور داعش در 
استان عراقی هم مرز با ایران

ــاون«  ــزارش اندیشکده آمریکایی »جیمز ت گـ
حاکی از آن است که داعش از اختالفات دینی 
و ضعف هماهنگی میان دولت فدرال در بغداد 
و دولــت منطقه کردستان بــرای حفظ حضور 
خود در کوه های حمرین در استان دیالی سوء 
استفاده می کند. پایگاه خبری »المعلومه« با 
انتشار ترجمه این گــزارش نوشت:  استان های 
سلیمانیه، واسط، دیالی با ایران همسایه و دارای 
منطقه جغرافیایی ناهموار مشابهی هستند. این 
ویژگی های طبیعی، دیالی را به مکانی مهم برای 
دسترسی تروریست ها به ویژه در کوه های حمرین 
تبدیل می کند؛ جایی که دامنه آن به سمت شمال 
غربی از مرز دیالی با ایران تا رود دجله امتداد دارد و 
از شمال از صالح الدین و جنوب کرکوک می گذرد. 
در پایان این گزارش آمده است: »دولت عراق باید 
اعتماد مردم محلی دیالی را بازگرداند و استان را 
کنترل کند و داعش را از بین ببرد و در عین حال 
مشکالت با منطقه کردستان را از طریق مذاکره 
برای تقسیم اراضی مورد مناقشه با مقامات کرد 
حل کند«. حمالت جسته و گریخته داعش در 
مناطق مختلف عراق در حالی افزایش یافته که 
گفته می شود مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی 
در عراق پایان یافته است. بسیاری از کارشناسان، 
دلیل این حمالت را آمریکا  می دانند که به دنبال 

توجیه حضور نظامی علنی در عراق است.

خبـر
این سند می تواند تبدیل به فکت تاریخی روابط موفق غرب و شرق آسیا 
شود و دیری نخواهد پایید که کشــورهای منطقه زاویه تعامالتشان با 

غرب را نشان خواهند داد و رویکرد آن ها در عمل تغییر خواهد کرد.
گزيدهگزيده
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تولیت آســتــان قــدس رضــوی همزمان بــا شب 
رحلت حضرت ام البنین)س( و سالروز تکریم 
مادران و همسران شهدا، با خانواده های معظم 

شهیدان موسوی و نظری دیدار کرد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی شامگاه شنبه 25 دی ماه در منازل 

شهیدان »سیدمحمد، سیدطاهر و سید علیرضا 
موسوی« و شهیدان »محمد مهدی، عزیزهللا، 
حمید و محمدتقی نــظــری« حضور یافت و با 

خانواده های معظم آن ها دیدار و گفت وگو کرد.
تولیت آســتــان قـــدس رضـــوی در ایـــن دیــدارهــا 
ــیـــدن ســـالـــروز رحــلــت  ضــمــن تــســلــیــت فـــرارسـ

حضرت ام البنین)س( و گرامیداشت روز تکریم 
ــادران و همسران شــهــدا؛ صبر، استقامت و  مــ
فداکاری همسران، مادران و خانواده شهدا را ستود 
و ابــراز کــرد: ایمان و اعتقاد شهدا و خانواده های 
معظم آن هــا مایه غبطه اســت و انسان در برابر 
عظمت  روحیه آن ها احساس شرمندگی می کند.

وی عزت و اقتدار ایران اسالمی را مرهون خون 
شهیدان و صبر خانواده شهدا دانست و عنوان 
ــران اســالمــی بــه ایــثــار،  کـــرد: تــاریــخ پــرشــکــوه ایـ
اخـــالص و رشـــادت هـــای شــهــدا مــزیــن اســت و 
خانواده شهدا پشتوانه  معنوی کشور هستند.

حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
شهدا پرورش یافته دامان پاک مادرانی پارسا و 
متدین هستند، ابراز کرد: زنده نگه داشتن نام 
و یاد شهدا، برافراشتن پرچم ایثار، رشــادت و 

ایمان در کشور است.

خبر خبر 

در آستانه روز تکریم
 مقام مادران و همسران شهدا

تولیت آستان 
قدس رضوی با 

خانواده معظم شهدا
 دیدار کرد

روز گذشته سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان برگزار شد. در 
این جلسه به عنوان مستندات پرونده کیف های حاوی پول نقد، دالر و یورو معادل ۴0 میلیارد تومان 
و بیش از ۷00 سکه طال که به عنوان رشوه توسط متهمان دریافت شده بود، به نمایش گذاشته شد. 

این پرونده 51 متهم دارد.



خبرهای خوبی 
از همکاری های 

انرژی ایران و 
روسیه در راه 

است
جواد اوجی وزیر 

نفت از مذاکرات 
ایران و روسیه در 

بخش های مختلف 
اقتصادی خبر داد 

و گفت: در بخش 
انرژی مذاکراتی با 

طرف روس داریم 
که هر زمان این 

مذاکرات به نتیجه 
رسید اطالع رسانی 

خواهیم کرد و 
من فکر می کنم 

خبرهای خوبی از 
همکاری های انرژی 
ایران و روسیه در راه 

است.

خبرخبر
خوبخوب

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه 28دی مرحله 
نخست آمار خانه های خالی در تهران را به سازمان امور 
مالیاتی تحویل می دهیم، گفت: نخستین برگه مالیاتی 
برای مالکان خانه خالی در تهران هفته اول بهمن ماه 

صادر می شود. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه یکی 

از راه های کنترل بازار اجاره دریافت مالیات بر خانه های 
خالی اســت، گفت: افزایش اجاره بها در بــازار مسکن 
تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع عملیات 
دریافت مالیات بر خانه های خالی در سامان بخشی بازار 
اجاره تهران اثرگذار باشد. معاون وزیر راه وشهرسازی با 
بیان اینکه با اجــرای مالیات بر خانه های خالی عرضه 

واحدهای مسکونی در بازار اجاره افزایش پیدا می کند، 
افـــزود: ایــن یک راهــکــار میان مدت و کوتاه مدت برای 
سامان بخشی به بــازار اجــاره کالنشهر تهران است. 
همچنین یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره در 
تهران اجرای طرح اجاره داری حرفه ای است که همچنان 

این طرح را دنبال می کنیم.

مینا افرازه   کاهش نرخ مالیات 
پلکانی حقوق در درآمدهای باال، 
یکی از مسائل و انتقادهایی 
اســــت کـــه نــســبــت بـــه الیــحــه 
بـــودجـــه1401 در حـــوزه مالیاتی 
مطرح است. دولت تالش دارد 
با افزایش ناچیز یا عدم تغییر در میزان دریافتی 
صاحبان حقوق نجومی، از یک سو هزینه های خود 
را کاهش داده و بودجه را تأمین سازد و از سوی دیگر 
بتواند فاصله حقوقی افراد جامعه و تبعات ناشی 
از آن را کمتر کند، اما این در حالی است که بررسی 
بخش مالیاتی الیحه بودجه1401 نشان می دهد 
نرخ ها و تعداد پلکان مالیات بر حقوق  نجومی، 
نسبت به امسال کاهش 30درصـــدی پیدا کرده 
اســت. این مسئله عمالً موجب شده تا تخفیف 
قابل توجه مالیاتی را برای حقوق  باال در سال آینده 
شاهد باشیم، بدین ترتیب در چنین شرایطی نه تنها 
درآمدزایی دولت محقق نمی شود بلکه دستیابی به 
اهداف باز توزیعی مالیات ستانی و کاهش فاصله 
طبقاتی نیز ناکام می ماند. در همین زمینه محمد 
امینی رعیا، تحلیلگر اقتصادی در توییتی درباره این 
مسئله نوشت: »مثالً ادعا می کند حقوق نجومی را 
کمتر افزایش دادیم، اما همزمان مالیاتش را طوری 
کم می کند که این اقدام خنثی شود! یعنی اگر کسی 
امسال 3۵میلیون حقوق می گیرد باید ۷میلیون 
مالیات بــدهــد، امــا بــراســاس الیحه بــودجــه1401 
مالیات این فرد با همین حقوق در سال بعد ۵میلیون 

می شود!«.

کاهش شدید تعداد پلکان ها و نرخ مالیات برای  ◾
سال آینده

از ســوی دیگر علی مــلــک زاده، پژوهشگر حــوزه 
 مــالــیــات نیز در گــفــت وگــو بــا قــدس اظــهــار کــرد: 

در الیحه بودجه سال1401، میزان مالیات بر درآمد 
که شامل حقوق، مشاغل و مستغالت و دیگر 
مالیات های متفرقه است، حدود 84هزار میلیارد 
تومان برآورد شده این در حالی است که در قانون 
بودجه امسال میزان ۵4هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی از ناحیه پایه مالیات بر درآمد پیش بینی 

شد که ایــن رقــم رشــد ۵۵درصـــدی در ســـال1401 
داشته است. بخش مهمی از مالیات بر درآمد، 
مالیات حقوق اســت که رقــم آن بــرای ســال1400 
حــدود 32هـــزار میلیارد تومان بــوده و بــرای سال 
آینده نیز 48هزار میلیارد تومان پیش بینی  شده 

است که رشد 4۷درصدی خواهد داشت.

ملک زاده ادامــه داد: بااین حال، مسئله مهم در 
مالیات حقوق سال1401 این است که نرخ پلکانی 
مالیات حقوق کاهش پیدا کرده، به طوری که این 
میزان نسبت به سال های گذشته که رقم پلکانی 
مالیات بیشتر و نرخ ها باالتر بود، کاهش شدیدی 
داشته است. بدین ترتیب، نرخ مالیاتی و تعداد 
پلکان های حقوقی که برای سال آینده پیش بینی 
 شده، به این  صورت است که درآمدهای ماهیانه 
کمتر از ۵میلیون تومان معاف از مالیات هستند. 
همچنین حقوق بین ۵ تا 10میلیون تومان مشمول 
مالیات 10درصدی، حقوق 10 تا 20میلیون تومان 
نرخ مالیات 1۵درصدی و حقوق  باالتر از 20میلیون 

تومان نیز نرخ مالیات 20درصد خواهد بود.
مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
افـــزود: ایــن آمــار و ارقــام در حالی اســت که سال 
گذشته هم پلکان ها بیشتر بود و هم حقوق  باالی 
32میلیون تومان مشمول مالیات 3۵درصــدی 
می شدند. بــرای مثال، فــرض کنیم شخصی در 
ســــال1400، 3۵میلیون تــومــان حــقــوق می گیرد 
بنابراین باید حــدود ۷میلیون و 1۵0هـــزار تومان 
مالیات بپردازد، اما اگر در نظر بگیریم حقوق وی 
افزایشی نداشته باشد، با توجه به نرخ هایی که 
در الیحه بــودجــه1401 آمــده اســت، این فرد باید 
فقط ۵میلیون تومان مالیات پرداخت کند و عمالً 
2میلیون و 1۵0هزار تومان کاهش پرداخت مالیاتی 
خواهد داشت. قاعدتاً این اتفاق نشان می دهد 
گــرچــه در بــخــش افــزایــش حــقــوق ، دستمزدها 
افزایش آنچنانی نداشته امــا در مقابل مالیات 

کاهش  یافته است.

 کاهش نرخ مالیاتی حقوق های باال  ◾
موجب گسترش شکاف طبقاتی است

وی تصریح کــرد: با ایــن اقــدام قطعاً آن اهدافی 

که برای کاهش کسری بودجه و تحقق منابع آن 
مدنظر است، دچار چالش خواهد شد. درواقع با 
کاهش مالیاتی که دولت انجام داده، عمالً افزایش 
حداقلی حقوق خنثی می شود. طبیعتاً کاهش نرخ 
مالیاتی حقوق های  باال موجب گسترش شکاف 
طبقاتی می شود. بدین ترتیب افــرادی که حقوق  
پایین می گیرند، میزان مالیات پرداختی تفاوت 
چندانی به حالشان ندارد، اما کسانی که حقوق  باال 
می گیرند کاهش جدی در میزان مالیات خواهند 
داشــت. همچنین این موضوع موجب می شود 
امکان تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر شده و کشور 
با کسری بودجه مواجه شود. در چنین شرایطی 
وقتی دولــت دچــار کسری بودجه شود بی تردید 
تــورم نیز روی می دهد که فشار و تبعات منفی 
همین موضوع به اقشار کم درآمد و ضعیف بیشتر 
است تا صاحبان درآمدهای باالتر؛ بنابراین دولت 
یا نمایندگان برای اصالح نرخ مالیات حقوق باید 

چاره ای بیندیشند.
ــال حــاضــر در  ــلـــک زاده معتقد اســــت: در حـ مـ
کــشــورهــای پیشرو نــظــام مالیاتی، آخــریــن نرخ 
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا همان مالیات 
حقوق، حــدود 40درصـــد اســت. حتی در برخی 
کشورها در برهه هایی که اقتصادهایشان دچار 
مشکل شــده، ایــن نــرخ تا 90درصـــد هم افزایش  
یافته اســت. بــرای مثال، اقتصاد آمریکا در یک 
دوره 20 ســالــه از ســال هــای 1944 تــا 1963، نرخ 
پلکانی مالیات بر درآمد 91درصدی را تجربه کرده 
است. بدین ترتیب کسی که درآمد خیلی باالیی 
در این سقف درآمــدی داشته، تقریباً تمام مازاد 
آن را به عنوان مالیات به دولــت پرداخته است؛ 
بنابراین قطعاً باید سیاست ها و اقــدام هــایــی را 
نسبت به افرادی که از این شرایط سود می برند، 

در نظر گرفت.

سال آینده فیش های حقوق باال  کسورات کمتری دارند

 عقب گرد  مالیاتی 
به نفع   نجومی بگیران

در حال حاضر در کشــورهای پیشــرو نظام مالیاتی، آخرین نرخ مالیات بر 
درآمد اشخاص حقیقی یا همان مالیات حقوق، حدود 40درصد است. حتی 
در برخی کشورها در برهه هایی که اقتصادهایشان دچار مشکل شده، این نرخ 

تا 90درصد هم افزایش  یافته است.
اقتصاد3گزيدهگزيده
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قیمت اسکوتر
  اسمارت باالنس ویل 

WHEEL8 مدل
۵,۱8۳,۳۱۰ تـومـان

  اف اسپید 
۱ Surf مدل

۴,۲۳۰,۰۰۰ تـومـان

  شیائومی 
M۳6۵ مدل

۱۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

  شیائومی 
۱S Electric مدل

۱۳,6۷۰,۰۰۰ تـومـان

  آیم نات ربات 
Auto Balance مدل

6,۱۳۴,8۰۰ تومان

  کیکاراید 
Fury مدل

۴,68۰,۰۰۰ تـومـان
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66.500.000نیم سکه37.400.000ربع سکه1.322.634بورس 258.993دالر )سنا(51.720.000 مثقال طال 179دینار عراق )سنا(118.300.000سکه11.940.000 طال  ۱8 عیار1.818اونس طال 70.522درهم امارات )سنا(

 صدور نخستین برگه 
مالیات بر خانه های خالی 
در هفته نخست بهمن

14
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 1400/16
ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 لذا از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.irمراجعه نمایند. 

ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد و تکمیل و ارائه پیش�نهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده 
انجام خواهد شد.

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

-تاریخ بازگشائی پاکتهای اسناد و  پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 10:00 مورخ 1400/11/11 - آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/11/10    - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/10/30   

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
شماره فراخوانصالحیت و پایه پیمانکارانفرآیند ارجاع کار )ریال(

سامانه ستاد

انجام خدمات حجمی قسمتی از فعالیتها و خدمات مورد نیاز شرکت شامل 
: میز خدمت ، خدمات نظافتی ، پشتیبانی و پذیرائی جهت شرکت عمران 

شهر جدید گلبهار
24/821/809/4601/241/000/000

دارای گواهی صالحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی کد 4 و حداقل پایه 7  
)خدمات عمومی ( و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
2000001276000016
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  شماره 1400/17
شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات 
مش�اوره به ش�ماره 193542/ت/42986ک مورخ 1388/10/1 و اصالحیه های مربوط�ه ، پروژه های ذیل را در 

شهر جدید گلبهار و براساس مشخصات و شرایط کلی ذیل به مشاورین واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد ارزیابی به  درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به آدرس : 

www.setadiran.irمراجعه نمایند. 

ضمنا کلیه مراحل انتخاب مش�اور از دریافت اس�ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق 
سامانه یاد شده انجام خواهد شد.

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصات محقق نمایند.

- آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/11/13 - آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی پایان وقت اداری مورخ 1400/10/29  

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

شماره فراخوان سامانه ستادرشته و پایه مشاورموضوع فراخوانردیف

حداقل داراي پایه 2 گروه معماری و شهرسازی در تخصصهای شهرسازی و ساختمانهای مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و نظامی و انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه های زیربنائی و روبنائی )مدیر طرح(1
2000001276000018پایه 2 گروه راه و ترابری در تخصص راهسازی به صورت توأم از سازمان برنامه و بودجه كشور و یا گروه مشارکت باشند.
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امید، نیاز امروز جامعه ◾
امــیــراطــهــر ســهــیــلــی، بــرنــده 
فانوس عمار بخش »مستند؛ 
ــاره  ــ ــادی« دربـ ــصـ ــتـ جــنــگ اقـ
جــزئــیــات ســـاخـــت مستند 
ــــه خــبــرنــگــار ما  »بــــی بــــی« ب
می گوید: من شخصیت »بی بی« را از گزارشی 
که در هفته نامه »شهربانو« شهرآرا دربــاره زنان 
کارآفرین چــاپ شــده بــود یافتم و براین اساس 
طرحی 20 قسمتی از کارآفرینان زن نوشتم که 
شخصیت های کم نظیری داشتند. برای ساخت 
این مجموعه مستند خیلی پیگیری کــردم ولی 
مدیران وقت شهرداری مشهد ما را معطل کردند 
و دیدم از این مسیر به نتیجه ای نمی رسم. آقای 
مسعود حکم آبادی به عنوان سرمایه گذار پای 
کار آمد و همزمان با خانه مستند رایزنی کردیم 
تا روایــت قصه دو شخصیت زن کارآفرین را در 
مجموعه مستند »یکی از ما« به گروه ما بسپارند 
که یکی از ایــن شخصیت ها »بــی بــی« بــود. این 
کارگردان با بیان اینکه مستندش با بودجه محدود 
و همت جمعی دوستانش ساخته شده و همه 
آن ها با جان و دل پای کار آمدند، اضافه می کند: 
مستند »بی بی« سرشار از امید است؛ چیزی که 
جامعه امروز ما به آن نیاز دارد. یکی از مخاطبان 
فیلم پس از تماشای آن به من گفت تماشای این 
فیلم، روح تــازه ای به من بخشید و حالم را خیلی 
خوب کرد چون امید در فیلم بی بی جریان داشت. 
او درباره تأثیری که جشنواره عمار در ایجاد ارتباط 
میان فیلمساز دغدغه مند و سرمایه گذار دارد، 
خاطرنشان می کند: جشنواره عــمــار، مردمی 
برگزار می شود و نگاه متفاونی نسبت به دیگر 
جشنواره های فیلم دارد. استمرار در برگزاری 
جشنواره یعنی نگاه متفاوت آن نتیجه بخش بوده 
است از این رو می تواند پل ارتباطی میان فیلمساز 

و سرمایه گذار باشد.

»بی بی«؛ الگوی زن ایرانی ◾
به گفته این فیلمساز، درد امروز جامعه ما ناامیدی 
است و هر قدمی که برای امیدبخشی در جامعه 

بــرداریــم، خــوب اســت. او خاطرنشان می کند: 
»بی بی« فیلمی بود که برای دل خودمان ساختیم و 
یک اتفاق خودجوش و دوستانه بود. سینما یعنی 
اتحاد و حمیت جمعی و در »بی بی« این امر اتفاق 
افتاد. من این فیلم را خیلی دوست دارم چون این 
زن، شخصیت خارق العاده ای دارد و به بهانه این 
فیلم می توان برای »بی بی« بزرگداشت گرفت. 
این زن، بی سواد است و لکنت زبان دارد اما اراده 
عجیبی دارد، تماشای قصه این زن برای زن های 
جامعه ما بسیار امیدبخش است چون می تواند 
الگوی زن ایــرانــی باشد.سهیلی معتقد است: 
زنان ما فراموش کرده اند مسئولیت امیدبخشی 
ــد. بخشی از جریان  به خانواده و جامعه را دارن
ناامیدی در جامعه به زن های ما برمی گردد چون 
مسئولیت امیدبخشی شان را فراموش کرده اند. 
او یادآور می شود: برای من مهم نیست مستند 
»بی بی« از جشنواره عمار جایزه گرفته، مهم 
این است که این فیلم دیده شود و زنان جامعه 
ما به یاد بیاورند چه مسئولیت مهمی در تزریق 
امید به جامعه و تحکیم خانواده دارنــد. من در 
»بی بی« کاری نکردم جز اینکه چنین شخصیتی 
را کشف کردم و تالش داشتم با کمک گروه خوبی 
که گرد هم آمدیم این روایت ناب را با فرمی خوب و 

متفاوت به مخاطب نشان دهیم. 

قصه اعتماد به توان داخلی ◾
محمدصادق رمضانی مقدم، 

ــزه بخش  ــ ــای ــده جــ ــ ــرن ــ ب
»مـــســـتـــنـــد؛ رؤیـــــای 
ایرانی« به خاطر اثر 
»رفـــاقـــت هایتک« 
نــیــز بــه خــبــرنــگــار ما 

ــد: ایـــن  ــ ــوی ــ مــــی گ
مـــســـتـــنـــد 

روایــتــگــر 
دوستی 
دو نفر 
اســت 
کـــه از 

دوران کودکی در فضای کانون های مساجد با هم 
رفیق شدند و در آنجا یک اتفاق متفاوت برایشان 
افتاد. مسئول وقــت بسیج مسجد در دهــه 70 
به آن ها می گوید امروز وظیفه و مسئولیت ما به 
عنوان یک بسیجی، کار علمی است. این دو نفر از 
دوران نوجوانی با هم کارهای مشترک علمی انجام 
می دهند و رفاقتشان ادامه می یابد تا اینکه پس از 
به نتیجه رسیدن ابداعات و اختراعات کاربردی، به 
کمک یکدیگر پروژه های بزرگی را انجام می دهند و 
با سرمایه ارزشمند رفاقتشان، مسیرهای خالقیت 
را پیش روی خــودشــان مــی گــشــایــنــد.او اضافه 
می کند: در یکی از پروژه هایشان، پیشنهادهایی 
را به نیروگاه برق مشهد می دهند، یکی از مدیران 
وقــت نیروگاه به آن هــا اعتماد می کند و موجب 
می شود آن ها دستگاهی که مشابه خارجی آن 

به دلیل تحریم ها وارد کشور نمی شد را بسازند. 
ــفــاق ســرآغــاز تــأســیــس شــرکــت »آهـــار«  ایـــن ات
می شود، شرکتی که 150 نیروی متخصص را در 
حــوزه صنعت نیروگاهی گــرد هم جمع کــرده تا 
قطعاتی که به دلیل تحریم ها وارد کشور نمی شود را 
بسازند، قطعاتی که با نمونه های آمریکایی، آلمانی 
و ژاپنی اش قابل رقابت است.این مستندساز با 
بیان اینکه در مستند »رفاقت هایتک« به مسئله 
اعتماد به جوانان ایرانی اشــاره می شود، عنوان 
می کند: بی اعتمادی بــه سرمایه های داخلی، 
ضــررهــای مالی و معنوی زیــادی را به ما می زند 
در حالی که اگر به تــوان داخلی خودمان اعتماد 
شـــود درهـــای 
پــیــشــرفــت 
روی  بــــــــه 
ــور بــاز  ــشـ کـ
خواهد شد. 

جایی برای اصالت بخشی به محتوا ◾
کارگردان مستند »نه کوچک، نه بزرگ« با اشاره 
به اتفاق فرامتنی که در حاشیه روایــت »رفاقت 
هایتک« رخ داده است، یادآور می شود: چند سال 
است نیروگاه برق امام به عنوان تأمین کننده برق 
پتروشیمی با مشکل فرسودگی تجهیزات روبه رو 
شده است اما جرئت جایگزینی نمونه های ایرانی 
با نمونه های خارجی فرسوده را نــدارد و به دلیل 
تحریم ها نمی تواند قطعات خارجی را وارد کند، 
اما در چند روز گذشته خبر خوبی را شنیدیم که 
مدیران نیروگاه بندر امام باالخره به جوانان ایرانی 
اعتماد کردند و سیستم کنترلی شان را به این 
شرکت داخلی سپردند. این موفقیت و اعتماد به 
جوانان ایرانی برای ما از جایزه ای که در جشنواره 
عمار بــردیــم، دلچسب تر اســت و خوشحالیم 
بــا ساخت ایــن مستند، تأثیری هرچند انــدک 

رسانه ای در این ماجرا داشتیم.
 رمضانی مقدم بــا بیان اینکه جــشــنــواره عمار 
از دو منظر قابل بــررســی اســت یکی اکــران هــا و 
دیگری انتخاب ها، خاطرنشان می کند: معموالً 
جشنواره ها با نگاه کلی موضوعی برگزار می شوند و 
مسائل فنی، نکته اصلی انتخاب هایشان است. در 
چنین فرایندی فیلم هایی که محتوای خوبی دارند و 
مسئله مهمی را بازنمایی می کنند اما ممکن است 
به لحاظ فنی، جای کار داشته باشند از گردونه 
انتخاب چنین جشنواره هایی حذف می شوند، 
ضمن اینکه با برچسب هایی مانند اینکه چنین 
فیلم هایی تلویزیونی هستند یا خــارج از قواعد 
فیلم سازی ساخته شده اند، جایی برای دیده شدن 

پیدا نمی کنند. 
ــار معموالً محتوای  او اضــافــه می کند: ایــن آث
امیدبخش و آیــنــده نــگــری دارنـــد کــه فرصت 
نمایش پیدا نمی کنند ولی جشنواره عمار با 
گستردگی عناوین موضوعی و پــرداخــت به 
موضوعاتی که در دیگر جشنواره ها به آن ها 
اهمیتی داده نمی شود سعی کرده به محتوای 
امیدبخش، اصالت ببخشد و آثــار متفاوت 
محتوایی در ایــن جــشــنــواره فرصت نمایش 

پیدا می کنند. 

هنرمند نیاز به 
آزادی دارد   
مسعود جعفری 
جوزانی در مراسم 
بزرگداشتش در 
اختتامیه عمار گفت: 
از تمام کسانی که به 
هر دلیلی به مدیریت 
فرهنگی کشور 
منصوب شدند و قرعه 
به نامشان افتاده و 
چند روزی بر مسندی 
هستند، از کسانی که 
سال هاست راه تنفس 
را بر هنرمندان جوان 
و استعدادهای کشور 
بستند و بستگان خود 
را برگزیدند و زانوی 
مرگبار خودشان را 
روی گلوی هنرمندان 
گذاشته اند، خواهش 
کنم این زانوی مرگبار 
را بردارند، هنر و 
هنرمند نیاز به آزادی 
و تنفس دارد، هوای 
تازه می خواهد.

صحنه درباره جشنواره ای مردمی که دوازدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت

عمار؛ سینمای امید

خبرخبر
روزروز

واکنش رسمی وزارت دفاع آمریکا به یک پویانمایی ایرانی مجسمه تناولی گران ترین اثر حراج پانزدهم 
پانزدهمین دوره حـــراج تــهــران در مجموع بــه فــروش 
15۸میلیارد و ۸۹0میلیون تومان دست یافت.۸0 اثر از 
۶0هنرمند در این دوره از حراج تهران شرکت داشتند 
که از این تعداد ۳5اثر با قیمت پایه باالی یک میلیارد 
تومان برآورد شده  بودند.در این حراج عنوان گران ترین 
اثر به »شاعر نشسته« پرویز تناولی اختصاص پیدا کرد 

که مجسمه اش به رقم 1۴میلیارد و ۶00میلیون تومان 
به فــروش رسید. به ترتیب طراحی روی شیشه  منیر 
فرمانفرماییان با 1۳میلیارد، اثری از سهراب سپهری به 
قیمت 11میلیارد و ۸00تومان و اثری از حسین زنده رودی 
به قیمت 11میلیارد پس از تناولی به عنوان گران ترین آثار 

فروخته شده  این دوره از حراج شناخته شدند.

در روزهــای اخیر پویانمایی برگزیده پویش »قهرمان« 
که به موضوع انتقام از قاتالن شهید سلیمانی پرداخته 
بازتاب گسترده ای در بین رسانه ها و سیاستمداران 
آمریکایی داشــتــه اســت.ایــن پویانمایی کــه بــا عنوان 
»انتقام حتمی است« توسط پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب منتشر شد به ابعاد 

موضوع انتقام خون شهید سلیمانی می پردازد.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مصاحبه 
با شبکه فاکس نیوز در مورد پویانمایی »انتقام حتمی 
اســـت«، می گوید: مــا به تازگی از ایــن مــوضــوع مطلع 
شده ایم و در حال بررسی آن هستیم. ما هر تهدیدی از 

سوی ایران را کامالً جدی می گیریم.

خبر

   نشست 
خبری »دومین 
نمایشگاه 
مجازی کتاب 
تهران« برگزار 
می شود  

نشست خبری 
»دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران« 
با هدف تشریح 
برنامه های این رویداد 
ملی-بین المللی امروز 
برگزار می شود.
در این نشست، یاسر 
احمدوند؛ معاون امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، علی 
رمضانی؛ رئیس دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران و رمضانعلی 
سبحانی فر؛ مدیرعامل 
شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی 
ایران حضور خواهند 
داشت و به پرسش های 
اصحاب رسانه درباره 
دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران 
پاسخ می دهند.
این نشست ساعت ١٠ 
در خانه کتاب و ادبیات 
ایران برگزار و به صورت 
زنده از صفحه آپارات 
خانه کتاب و ادبیات 
 ایران به نشانی
@ khaneketab  
پخش می شود.

  زهره کهندل      جمعه شب مراسم  اختتامیه دوازدهمین 
دوره جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار شد. در این مراسم، 

عالوه بر معرفی برگزیدگان بخش های »مستند« و »داستانی«، 
پاسداشت مسعود جعفری جوزانی نیز برگزار شد. 
فانوس جشنواره در بخش »مستند؛ نهضت جهانی 

مستضعفین« به اثر »محاصره ۳۶۰ درجه« ساخته حامد 
هادیان رسید. فانوس بخش »مستند؛ جنگ اقتصادی« به 
»یکی از ما )بی بی(« ساخته امیر اطهر سهیلی رسید و لوح 
افتخار جشنواره در بخش »مستند؛ رؤیای ایرانی« به اثر 

»رفاقت هایتک« به کارگردانی هاشم مسعودی و محمدصادق 

رمضانی مقدم تقدیم شد. اثر »نان گزیده ها۲« به کارگردانی 
محمدرضا حاج محمدحسینی فانوس »نقد درون گفتمانی« 
را گرفت و فانوس جشنواره در بخش »جنگ نرم« به »قیچی 

تیز« اثر علیرضا باغشنی اهدا شد. فانوس »داستانی کوتاه« به 
»نگین سلیمان« ساخته محمدامین امامی تعلق گرفت. 

استقبال از بخش رادیوتئاتر 
جشنواره فجر 

مهدیه قمری   چــنــد ســالــی اســـت کــه در 
جشنواره تئاتر فجر دوبـــاره بخش رادیوتئاتر 
اضافه شده و عالقه مندانی که مخاطب نمایش 
رادیویی هستند این بار نمایش رادیویی خود را 
در جشنواره تئاتر فجر به طوری که در صحنه 

تئاتر اجرا می شود می بینند.
این در حالی است که در رادیو، نمایش نامه با 
تأکید بر اصول دراماتیک نوشته می شود، اما 
عنصر اصلی صداست و نویسنده باید تمام 
فضا و شخصیت ها را در قالب کلمات، افکت 

و موسیقی به شنونده عرضه کند.
از سوی دیگر تئاترمعمولی به تصویر کشیدن و 
طراحی صحنه است که سبب می شود مسیر 
نوشتن یک درام را از نمایش نامه رادیویی جدا 
کند. در چند سال اخیر هنرمندان حوزه نمایش 
رادیویی به ابتکار جدیدی در این وادی دست 

یافتند با عنوان رادیوتئاتر.
راه یافتن 12 اثر به بخش چهلمین جشنواره 
تئاتر فجر خبری بود که هفته گذشته اعالم و 
سبب شد با امین رهبر، دبیر بخش رادیوتئاتر 
چهلمین دوره جــشــنــواره تئاتر فجر در این 

خصوص صحبت کنیم. 
بــه گفته او، رادیــوتــئــاتــر یعنی نمایش های 
رادیــویــی که در صحنه تئاتر اجــرا می شوند، 
این بخش از سال ۸5 به جشنواره تئاتر فجر 
اضافه شده، اما چند سالی تعطیل شد و در 
حال حاضر چهارمین سالی است که برگزار 

می شود.
به گفته دبیر بخش رادیوتئاتر در این بخش 
100اثر به دبیرخانه ارسال شده که این نشان از 
استقبال هنرمندان دارد. رهبر گفت: از میان 
این آثــار 12اثــر به مرحله بعد راه یافته اند که 
انتخاب این آثــار بر عهده حمید منوچهری، 
مجید نظری نسب و محسن حبیبی بــوده 

است. 

12 اثر راه یافته به بخش رادیوتئاتر چهلمین 
جشنواره تئاتر فجر به شرح زیر است:

»حــدیــث بــی قــراری لیال« بــه نویسندگی وفا 
مــصــطــفــی پــور کــیــاســری و کــارگــردانــی مبین 
بوی افراز از بابلسر، »راه حل« به نویسندگی 
لیال روغنگیر قزوینی و کارگردانی پیام نوروزی از 
قزوین، »راه بندان« به نویسندگی و کارگردانی 
سولماز ملکی از اردبــیــل، »زخمه ربــاب« به 
نویسندگی سیدمحسن موسوی و کارگردانی 
محمد علی یاری از اصفهان، »ســانــدی« به 
نویسندگی منصوره عسکری دشت بیاض 
ــرامــی از بــیــرجــنــد،  ــی ــی هــانــیــه پ ــردانـ ــارگـ و کـ
»سووشون« به نویسندگی و کارگردانی آرش 
ــراز، »ضــیــافــت مــرغــان  جــمــال الــدیــنــی از شــی
مهاجر« به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی 
شیرین سپهراد از تهران، »قاصد روزان ابری« 
به نویسندگی حامد مقدم و کارگردانی میثم 
کریمی از تهران، »کمدی کافه« به نویسندگی و 
کارگردانی پیمان قریب پناه از تهران، »مافگه« 
به نویسندگی و کــارگــردانــی زهــرا اسماعیلی 
از شهرکرد، »معمای شــام« بــه نویسندگی 
مصطفی جعفری خوزانی و کارگردانی محمد 
رادمهر از اصفهان و »یواش تر شلیک کن« 
به نویسندگی و کارگردانی محمد حمزانلویی 

از بجنورد.
ــر از مــیــان بــخــش هــای  ــات ــئ ــوت در بــخــش رادی
صــدابــردار، طــراح صــدا و افکت، بازیگری زن 
و بازیگری مــرد، بازیگران برگزیده زن و مرد، 
نمایش نامه نویسی و کارگردانی، برگزیدگان 
انتخاب می شوند و به آن ها جایزه نقدی، لوح 

سپاس و دیپلم افتخار تعلق می گیرد.
گفتنی است؛ چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر از 1۴ تــا 2۶ بهمن ماه بــه دبیری 

حسین مسافر آستانه برگزار می شود.
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صبا کریمی    مراسم بزرگداشت 
»جمال شورجه« به همت کانون 
کارگردانان سینمای ایران با همکاری 
موزه سینمای ایران و حضور جمعی 
از سینماگران، جمعه گذشته 2۴دی ماه در سالن 

سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد.
محسن امیریوسفی، رئیس کانون کارگردانان در 
سخنانی گفت: امشب برای بزرگداشت کارگردانی 
گرد هم آمدیم که دانش آموخته گرافیک است 
و به گفته خودش اگر انقالب نمی شد هیچ گاه به 
سراغ سینما نمی رفت. آقای شورجه و تعدادی از 
دیگر فیلم سازان هم نسل و هم فکر ایشان متر و  
معیار سینمای دفاع مقدس و انقالب هستند که 
امیدواریم بتوانند در مسیر سینمای مورد عالقه 
خود به راحتی کار کنند، همان طور که سینماگرانی 
با تفکرات و اندیشه های دیگر هم حق کار و ادامه 

حیات سینمایی دارند. 

شورجه همانند یک آرتیست زندگی می کند  ◾
ــه سیداحمد مــیــرعــالیــی، تهیه کننده  در ادامــ
پیشکسوت سینما و مدیر فرهنگی در بخش 
دیگری از این مراسم گفت:  سالیان سال است 

در خدمت جمال شورجه بوده و هستم و افتخار 
می کنم از فیلم اول »روزنــه« و سریال »حضرت 
مــوســی)ع(« کنار ایشان حضور داشــتــم. ما در 
سینما تـــالش می کنیم بـــرای مـــردم آرتیست 
بیافرینیم؛ ایــن آفــریــدن در نوشته و کارگردانی 
بسیار دشــوار اســت. اما آرتیست زندگی کردن 
بسیار سخت و دست نیافتنی است. چند نمونه 
آرتیست در سینما داریـــم که ایــن گونه زندگی 
کنند؟ مگر می شود کارگردانانی که در این سینما 

کارگردانی کرده اند در یک پروانه ساختشان اسم 
آقای شورجه نباشد؟ وی ادامــه داد: امــروز اینجا 
جمع نشده ایم به جمال شورجه احترام بگذاریم، 
بلکه جمع شده ایم به خودمان احترام بگذاریم. 
امیدوارم این شب ها و حرکت ها ادامه پیدا کند و 

رفاقت ها و دوستی ها پایدارتر شود. 

شورجه نماد سینمای انقالب است ◾
در ادامه این مراسم جواد شمقدری گفت: »جمال 

شورجه« نماد سینمای انقالب است؛ شخصی 
مثل »ژرارد دوپــاردیــوو« که در کار »احمد بای« 
بــازی می کرد؛ عاشق او شــده بــود و اگــر امکانش 
بود امشب در این جمع درباره این استاد سینما 
صحبت می کرد. عمده کارهای »جمال شورجه« 
ــران بوده  براساس نیاز روز جامعه و سینمای ای

است.
جمال شورجه نیز در مراسم بزرگداشت خود در 
موزه سینما طی سخنانی گفت: از همه دوستانی 
که در این مراسم شرکت کردند و مدت ها ندیده 
بودمشان ممنونم، خدا حفظ تان کند. از تورج 
منصوری که یار غار من بود و در فیلم »احمد بای« 
دلسوزانه به من کمک می کرد ممنونم، به من 
دلگرمی می داد که طاقت بیاوریم چرا که »احمد 
بای« به لحاظ تولید و تهیه، فیلم بسیار سختی 
بــود و من دو هفته پس از آن سکته کــردم. این 
فیلم درباره احمد بیگ پاشا قهرمان ملی الجزایر 
است که در آن کشور مانند سردار سلیمانی ما 
محبوب اســت و بــرای او احترام قائل اند. حاج 
قاسم در کشور ما مظلوم واقــع شد ولی احمد 
بیگ پاشا یکی از سرداران عثمانی بود که بسیار 

محبوب بود.

شب »شورجه« در موزه سینما برگزار شد

 »جمال« سینمای انقالب 
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 شهید 
 سید  مجتبی 
 نواب صفوی

)1334 - 1303ش(
نواب روحانی،

 اندیشمند و مبارز 
انقالبی جهان اسالم 

در دهه های 20 و 30 
شمسی بود. 

او بنیان گذار جمعیت 
فدائیان اسالم است؛ 
گروهی که باید آن را 

نخستین تشکل 
سیاسی و ساختارمند 
وابسته به مذهبی ها 

در ایران بدانیم. 
گروه وی نقش مؤثری 

در ملی شدن صنعت نفت 
داشت. 

نواب صفوی  الگوی 
اسالم خواهی در میان 
جوانان عصر خود و 
حتی پس از آن است. 
او و تعدادی از یارانش
 در 27 دی ماه 1334 

به شهادت رسیدند.

ذرهبینذرهبین

تاریخ5

رازهایی درباره مشروطه خواهی و مشروطیت در ایران
برخالف بــاور برخی مورخان، انقالب مشروطیت طی 
چند ماه پا نگرفت؛ برایند اتفاقات متعددی موجب شد 
جامعه ایران به سمت چنین فضایی برود؛ قحطی های 
پیاپی که تأثیری بسیار منفی بر معیشت و جمعیت 
کشور داشــت از یک سو و از سوی دیگر، ظلم جانکاه 
خــان هــا و شــاهــزادگــانــی کــه آمــار و تــعــداد آن هــا روز به 
 روز افــزایــش می یافت و کــم کــم ســر بــه افـــالک مــی زد. 

خوب است بدانید نخست، هدف اولیه از آغاز قیامی 
که به مشروطیت انجامید، نه ایجاد مجلس و به قول 
سیاستمداران، لوازم دموکراسی، بلکه ایجاد عدالتخانه 
بود؛ مردم ایران اصوالً چیزی از مشروطیت نمی دانستند 
و آنچه به اسم مردم در تاریخ متقدم مشروطیت ثبت 
اســت، عموماً خواسته های منورالفکرهایی است که 
به دنبال فضای تــازه بــرای توسعه قــدرت خــود بودند. 

دوم، بــا وجـــود آنــکــه نهضت مــشــروطــه بــا تــالش  هــا و 
جانفشانی های مردم و هدایت و حضور مؤثر علما در 
ایران و نجف اشرف به ثمر رسید، اما پس از استقرار آن و 
به خصوص پس از فتح تهران در جریان استبداد صغیر، 
دور به دست غرب گرایان افتاد و آنچه در ذهن مردم به 
عنوان ثمره نهضت مشروطه وجود داشت، یکسره بر 
باد رفــت. دلیل این مسئله، ناآشنایی علما و مــردم با 

ساختارهای سیاسی و اعتماد بی پروا به کسانی بود که 
وابستگی های گسترده ای به بیگانگان داشتند و البته، 
این وابستگی ها کم و بیش بر برخی بزرگان معلوم بود. 
موضوع دیگری که کار مشروطه را با نقصان روبه رو کرد، 
اتکا به حمایت دولت های خارجی و به ویژه انگلیس بود. 
رویکردی که خیلی زود، آتش را به جان مشروطه خواهان 

حقیقی انداخت.

عبرت تاریخی

11 جمادی الثانی سال 1160، شب هنگام، گروهی 
بــه ســرکــردگــی علی قلی خان بــه خیمه شاهی 
در فتح آباد قوچان ریختند و نادرشاه افشار را 
به قتل رساندند. عامل تــرور، یعنی کسی که 
بــه حــیــات وی خاتمه داد، محمدخان قاجار 
ــم به دلیل فتوحات  بــود. ما عموماً عــادت داری
عصر نادری که نتیجه کشورگشایی های دوران 
12ساله سلطنت او است، از اوضــاع اجتماعی 
و البته بحران روحــی و روانــی وی غفلت کنیم. 
نادر در چند سال پایانی عمر خود، گرفتار نوعی 

»پارانویا« و روان گسیختگی ناشی از آن شده بود 
و دائم گمان می کرد گروهی در پی توطئه علیه وی 
هستند. او پسرش رضاقلی میرزا را بر اثر همین 
سوءظن کور کرد و از میان برداشت. تأثیر این 
روان گسیختگی بر رفتار شاه افشار، سبب شد 
او به ظلم و ستم غیرقابل تحمل علیه مردم ایران 
رو بیاورد، از آن ها مالیات سه ساله ای را که پس از 
حمله به هندوستان بخشیده بود، مطالبه کرد و 
کار کشتار و استفاده از داغ و درفش را به عملی 
روزانه تبدیل نمود. در چنین شرایطی، وقتی برای 

سرکوب یک شورش راهی شمال خراسان شد، با 
این توهم که سردارانش قصد جان وی را کرده اند، 
تصمیم به کشتن همه آن ها گرفت. او تعدادی 
از نگهبانان مخصوص خود را فراخواند و از آن ها 
ــرای ایــن اقــدام آمــاده شوند و حتی،  خواست ب
براساس گزارش الکهارت انگلیسی، به نگهبانان 
گفت نسبت به جانش بیمناک است؛ در حالی 
که دلیلی متقن برای این مسئله نداشت. به هر 
حال، سرداران از طریق برخی نگهبانان، متوجه 
منظور نادرشاه شدند و در شب 11جمادی الثانی 

1160)28 خرداد 1126(، به خیمه  »چوکی« دختر 
محمدحسن خان قاجار و همسر نــادر که شاه 
افشار در آن به سر مــی بــرد، ریختند و او را به 
قتل رساندند. نکته حائز اهمیت در این واقعه 
که باید آن را هم مدنظر قرار داد، حضور پررنگ 
قاجارها در این ماجراست که احتماالً، به دلیل 
قتل فتحعلی خان قاجار، بــزرگ طایفه خود به 
دست نادر و در ایام سپهساالری وی در لشکر 
شاه تهماسب دوم صفوی، کینه شاه افشار را به 

دل داشتند.

ترور نادرشاه

 کالبدشکافی 
یک قتل

  جرج بوش پدر و ماجرای قصابی در پاناما
  سال 1989م. بود که جرج بوش پدر، به بهانه اینکه پاناما حقوق بشر را 

رعایت نمی کند و دولت این کشور در قاچاق موادمخدر دست دارد، دستور 
حمله به آن را صادر کرد. پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی است 
که به دلیل داشتن کانال پاناما -آبراهه  بین اقیانوس اطلس را به اقیانوس 

آرام- اهمیت دارد. واقعیت این بود نوریگا، رئیس جمهور جدید پاناما، با 
آمریکا سر ناسازگاری داشت و دلیل حمله بدون مقدمه آمریکا نیز همین 

مسئله بود. بوش برای دفاع از دموکراسی! 4هزار نفر از غیرنظامیان 
پانامایی را سالخی کرد و رئیس جمهور منتخب آن ها را به زندانی در خاک 

ایاالت متحده انتقال داد تا کاخ سفید بتواند باز هم بر آبراهه راهبردی 

پاناما تسلط داشته باشد. آمریکا برای اینکه خیال خودش را راحت کند 
مقدماتی را فراهم کرد تا در سال 1990 ارتش پاناما منحل شود و امروزه 
تنها یک نیروی پلیس ملی متشکل از 11هزار نفر امور انتظامی کشور را 

برعهده دارد که بخشی از آن به گارد ساحلی اختصاص یافته است. ولی در 
عوض، امنیت پاناما به عهده ایاالت متحده آمریکاست!

نیکبخت   محمدحسین 
امـــروز ســالــروز دومین و آخرین 
فرار شاه است. تردیدی نیست 
کـــه آغــــاز انـــقـــالب اســـالمـــی، از 
19دی مــــاه ســــال1356 و شتاب 
روزافـــــــزون آن در ســـــال1357، 
ــرای رژیــم  قهقرایی سخت را بـ
پهلوی رقم زد. تمام مردم و گروه های سیاسی، دیگر 
شاه و حکومت او را نمی خواستند؛ این حقیقتی 
آشکار و مستند است که هیچ مورخی نمی تواند از 
زیر بار پذیرش آن شانه خالی کند. با این حال، شاه 
تا پاییز سال1357، چندان احساس خطر نمی کرد. 
او مطلقاً به حمایت آمریکایی ها وابسته بود و گمان 
می کرد اگر اتفاقی برایش بیفتد، آن ها مانند مرداد 
ســال1332، وارد میدان می شوند و رژیم او را با یک 
کودتای توأم با خشونت و خون ریزی، حفظ می کنند. 
اما نه آمریکایی ها و نه حتی خودِ شاه و اطرافیانش، 
بــرآورد دقیقی از اوضــاع اجتماعی و سیاسی ایران 
نداشتند و اصوالً قادر نبودند اقدام و رفتار مردم را 
درک و پیش بینی کنند؛ این مسئله در مــورد شاه، 
 دست کم نشان دهنده فاصله عمیق میان او  و  جامعه 

ایرانیان بــود. همین فاصله عمیق موجب می شد 
هر وقت صدای اعتراضی بلند شود، شاه به شدت 
احساس ناامنی کند؛ او در مــردادمــاه1332 و حتی 
خــرداد1342، این واکنش را از خود نشان داده بود؛ 
اینکه اگر شرایط برای بقای وی و حکومتش سخت 
شود، بهترین انتخاب، فرار است! محمدرضا پهلوی 
به شدت از بحران عــدم مشروعیت خــود در ایــران 
می ترسید و همین مسئله بر آمادگی اش برای فرار 
می افزود. او یک فرار موفق را در 25مرداد1332 و چند 
روز پیش از کودتای 28مــرداد تجربه کرد و حاال، در 
دی ماه1357، در آستانه دومین تجربه فرار خود قرار 
داشت؛ تجربه ای که البته آخرین تجربه فرار پهلوی 

دوم محسوب می شود.

چرا گریخت؟ ◾
صرف نظر از شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی 
که شاه با اقداماتش، به ویژه در دهــه هــای40 و50، 
ــام اوج دیکتاتوری او و تقویت گسترده و  یعنی ای
بی سابقه فضای امنیتی و پراختناق کشور به وجود 
آورده  و موجب خشم فزاینده مردم نسبت به رژیم 
پهلوی شــده بــود، ویــژگــی هــای شخصیتی وی نیز 

در این فرار بزرگ تأثیر داشت و البته همان طور که 
اشاره کردیم، با توجه به تجربه فرار نخست و بحران 
مشروعیت، این اقــدام بــرای محمدرضا پهلوی در 
حکم یک روش راهگشا بود که به باور وی می توانست 
معجزه کند! اردشیر زاهدی، داماد سابق شاه و وزیر 
خارجه او، در خاطرات خــود می نویسد: »شــاه ... 

ضعف كاراكتر داشت و اصالً به درد موقعيت های 
مشكل و مواقع اضطراری نمی خورد. او پادشاهی 
بود كه برای مواقع آرامش ساخته شده بود. به محض 
آنكه مشكلی پيش می آمد خــودش را می باخت 
و سلسله اعصابش در هــم مــی ريــخــت«. شــاه از 
یــک توهم مزمن رنــج مــی بــرد کــه ایــن هــم ناشی از 

شخصیت نامتوازن او بود؛ غرور و خودخواهی اش 
ســبــب شــد هــیــچ کــس نــتــوانــد گـــزارشـــی صحیح 
از وضعیت موجود در اختیار او بــگــذارد؛ درست 
 همان رویــکــردی که در مــورد پــدرش، رضــاخــان نیز 

وجود داشت. 
باور شاه به حمایت آمریکا، بدون ارزیابی شرایط 
ــران  کــشــور سبب مــی شــد محمدرضا پهلوی، ای
ســال1357 را همان ایران ســال1332 فرض کند؛ او 
هرگز نتوانست و حتی سعی هم نکرد اهمیت و 
جایگاه رهبری را در یک نهضت مردمی بفهمد. 
طبیعی است ساختار شکل گرفته در اطراف او هم، 
متأثر از همین مسئله و البته، ترس دائمی شاه برای 

از دست دادن جایگاهش باشد. 
زاهــدی در ایــن بــاره می نویسد: »بايد بگويم اكثر 
فرماندهان ارتش ]شاه[ افراد بی وجود و فاقد ابتكار و 
ذليل و زبونی بودند و تنها هنر آن ها دزدی بود. پدرم 
)سپهبد زاهــدی( می گفت شاه عمد دارد كه افراد 
فاقد ابتكار و ذليل و زبون را اطراف خود جمع كند 
تا اين افــراد قدرت كودتا و براندازی شاه را نداشته 
باشند« اما این تدارکات، نتوانست مانع تبدیل 

دومین فرار شاه، به آخرین فرار او شود.  

محمدرضا پهلوی محمدرضا پهلوی 2626 دی ماه  دی ماه 13571357 از ایران گریخت از ایران گریخت

شاه چگونه فراری شد؟شاه چگونه فراری شد؟

ت���ک  تراکت���ور فرگوس���ن 285  و کارت  ب���رگ س���بز 
 LPW07005Yدیفرانسیل رنگ قرمز به شماره موتور
و ش���ماره شاسیN3HKAICE2TAM05902  و مدل 
91 به ش���ماره پالک 45 ای���ران 368 ک 13 متعلق به 
اینجان���ب امیر اس���دی مفقود ش���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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سند موتورسیکلت احس���ان 125CC مدل 1391 رنگ 
مشکی به ش���ماره موتور NYW202051 و شماره تنه 
N2N***125G9111709 و ش���ماره انتظام���ی 64343 
ایران 814 بنام منصور حس���ینی عیش آبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کلیه اس���ناد خ���ودرو س���واری پیکان 
مدل 1378 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور 
11127844529 و ش���ماره شاس���ی 78454436 و 
ش���ماره انتظام���ی 297 ج 97 ای���ران 36 بنام رضا 

علی آبادی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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ب����رگ س����بز خ����ودرو س����واری پ����ژو405 ج����ی ال ایکس آی 
ب����ه رن����گ نق����ره ای متالیک م����دل 1385 به ش����ماره موتور 
12485098005 به ش����ماره شاسی 24223723 به شماره 
پ����الک 478ط49 –ای����ران45 بن����ام مرتضی س����لطانی نژاد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر/
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کارت، برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو سواری پراید 
GTX م���دل 1380 رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره موتور 
 S1412280707273 ش���ماره شاس���ی و   00235600
و ش���ماره انتظام���ی 781 و 11 ایران 36 بنام حس���ین 
خداجان���ی طرق���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  14
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کلی����ه م����دارک موتورس����یکلت تیزت����ک    125CDIم����دل 
 0125N5P908127 1394 رنگ زرشکی به ش����ماره موتور
و ش����ماره شاس����ی N5P***125T9455522 و ش����ماره 
انتظام����ی 58822 ایران 773 مفقود گردیده اس����ت و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
25
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز )شناس����نامه( خودرو س����واری پرای����د هاچ بک 
111 م����دل 1389 ب����ه ش����ماره انتظام����ی 65 ج 813 ای����ران 
شاس����ی  ش����ماره  و   3567643 موت����ور  ش����ماره  و   65
S5430089020580   بن����ام آق����ای عباس داس����ار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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ROA برگ سبز   نوع سواری   سیستم پژو تیپ
م���دل 1386 به ش���ماره پالک42ایران 579ق41و 
شاس���ی  موتور11686013139ش���ماره  ش���ماره 
61330105 نام مالک هادی صابر مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال 
)سهامی خاص( 

در نظر دارد نسبت به خرید لوازم و نصب سختی گیر جهت تصفیه آب مورد نیاز تأسیسات و 
کمپرسورهای سردخانه چناران اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز با                  
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

شماره دفتر مرکزی:
مدیرعامل 09112273943 - مدیر واحد 09190442678 – امور بازرگانی 09113976225

آدرس دفتر مرکزی )جهت ارسال پاکت(:
1-گیالن – چابکسر – روبروی اردوگاه شهید مطهری – کدپستی 44871-56994

آدرس  مزرعه:
2-مزرعه  چناران :  چناران – بلوار شهید انفرادی – جنب شرکت برق

آگهی مناقصه

 بدينوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دهک��ده طبیعت باراجین )س��هامی خاص( 
ب��ه ش��ماره ثب��ت14711 و شناس��ه مل��ی 
14006847088 دع��وت به عم��ل می آيد 
در مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
ش��رکت که در تاريخ 1400/11/9  ساعت 8 
صبح  در نش��انی بوس��تان ملی باراجین ، 
دهکده طبیعت باراجین ، دفتر مديرعامل 
ش��رکت دهکده طبیعت باراجین تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلس��ه: انتخاب و تعیین س��مت 

مديران.  تعیین دارندگان حق امضا.    
هیئت مديره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت دهکده طبیعت باراجین
 )سهامی خاص( به شماره ثبت14711 و 

شناسه ملی 14006847088
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آگهی فراخوان مزایده عمومی دو مرحله ای
شرکت آب منطقه ای اردبیلشماره مزایده : 02/س/1400 - نوبت اول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

در راستای اجرای شیوه نامه اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها، شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر 
دارد مخزن و اراضی در اختیار در پیرامون مجاز دریاچه شهید غفاری مغان با رعایت کلیه مقررات زیست محیطی و غیره را برابر شرایط مندرج در 
اسناد مزایده جهت انجام فعالیت های گردشگری حداکثر برای مدت 20 سال به متقاضیان واجد صالحیت به صورت اجاره پس از ارزیابی واگذار 
نماید. متقاضیان باید برای دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ انتش�ار آگهی تا 1400/11/02 به دفتر قراردادهای ش�رکت واقع در طبقه دوم ساختمان 
شماره 1، مراجعه و اسناد تکمیل شده را در پاکت در بسته تا تاریخ 1400/11/13 به دفتر حراست شرکت واقع در اردبیل، میدان ارتش، ساختمان 
ش�ماره 1، طبقه س�وم تحویل دهند. مراحل نهایی برگزاری مزایده از دریافت تا بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
»انتخاب برنده با حضور یک متقاضی سرمایه گذار نیز انجام خواهد شد«

موضوع مزایده : مخزن و اراضی در اختیار در پیرامون دریاچه شهید غفاری مغان جهت فعالیتهای تفریحی و گردشگری برای مدت 20 سال شمسی
مبلغ فروش اسناد مزایده : 2 میلیون ریال، پرداخت هزینه آگهی به عهده متقاضی نهایی است.

زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی اولیه برای برگزاری مزایده از دفتر قراردادها : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/11/02
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد به دفتر حراست : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی : ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/11/14
اطالعات تماس دس�تگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مزایده و ارائه پاکتهای ارزیابی : آدرس : اردبیل – میدان 

ارتش – شرکت آب منطقه ای اردبیل - دفتر قراردادها
تلفن : 31746243 و 31746246-045                                                       م الف:22  شناسه آگهی 1260901

آب منطقه ای

س���ندکمپانی و ب���رگ س���بز پراید132 م���دل 1390 
ش���ماره پ���الک ای���ران14-714ل93 ش���ماره موتور 
 S1422290291299 شاس���ی  ش���ماره   4240807
ب���ه ن���ام محمدرضا صفائ���ی زاده  مفق���ود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبزL90 مدل1387 شماره پالک ایران69-
 K4MA690D036317 642س75 شماره موتور
 NAPLSRALD81016372 شاس���ی  ش���ماره 
گردی���ده  مفق���ود  مالیج���ردی  امی���د  ن���ام  ب���ه 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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س��ازمان مديريت آرامستانهای شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امورخدماتی بصورت حجمی 
به ش��ماره7000095215000001را ازطريق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنمايد.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه  از دريافت اس��نادمناقصه تاارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ايی پاکت هااز طريق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��دوالزم است مناقصه گران 
درص��ورت عدم عضوي��ت قبلی، مراحل ثبت نام درس��ايت مذکورودرياف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشارفراخوان:  ساعت8روز يک شنبه تاريخ 1400/10/19

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ساعت14 روز دوشنبه تاريخ 1400/10/27
مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 14 روز شنبه تاريخ 1400/11/09

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت14 روز يک شنبه تاريخ 1400/11/10
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3.750.000.000ريال به صورت ضمانتنامه بانکی و يا فیش واريزنقدی می باشد.

آدرس:خراسان رضوی،سبزوار،کیلومتر8جاده سبزواربه سلطان آباد،سازمان مديريت آرامستان های شهرداری 
سبزوار تلفن:051-44216862

سازمان مديريت آرامستانهای شهرداری سبزوار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدماتی
 بصورت حجمی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سبزوار)نوبت دوم(

ف
,1
40
99
20

آگهی مزایده  )نوبت دوم(
س��ازمان سیما ، منظر و فضای سبز ش��هرداری سبزوار در نظر دارد نس��بت به واگذاری به 
اجاره اماکن ذيل از طريق مزايده کتبی به افراد واجد ش��رايط اقدام نمايد . لذا متقاضیان 
می توانند جهت دريافت اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای س��ازمان مراجعه و يا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمايند .
مدت مكان ردیف

اجاره
مبلغ اجاره 

ماهیانه )ریال(
مبلغ شركت در 

مزایده)ریال(
2415.000.00020.000.000 ماهمکان غرفه موادغذایی مسیرسالمت1

مکان غرفه موادغذایی حاشیه2
 پارک جانبازان

369.500.00022.000.000 ماه

مکان غرفه موادغذایی ابتدای 3
خیابان فیاض

3610.000.00022.000.000 ماه

مکان غرفه موادغذایی پارک نشاط 4
روبروی راهنمایی ورانندگی جدید

369.500.00022.000.000 ماه

مکان غرفه موادغذایی ضلع شمالی 5
پارک قصبه 

1825.000.00022.000.000 ماه

مکان غرفه موادغذایی پارک روبروی 6
میدان میوه وتره بار

3610.000.00022.000.000 ماه 

مبلغ س��پرده ش��رکت در مزايده به صورت واريز نقدی يا ضمانت نامه بانکی می باشد . ضمنًا سازمان 
در رد يا قبول هر يك از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرين مهلت شرکت در مزايده و تحويل پاکت های 
پیشنهادی به دبیرخانه سازمان پايان وقت اداری روز شنبه 1400/11/09 می باشد . مزايده رأس ساعت 

14 ظهر روز يک شنبه1400/11/10 در محّل سازمان برگزار می گردد .
کاظم خلیلی دارينی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار 

14
10
25
3

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

 آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 400/322 - نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان شمالی

 برگزار کننده مناقصه: ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان خراس�ان ش�مالی 
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد 

ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اس�ناد مناقصه به ش�رح زیر اقدام فرمایند.
موض�وع مناقصه: خرید 3141 دس�تگاه کنتور هوش�مند تکفاز چند تعرفه )AMI( فهام یک با قاب ، بدون فی�وز )عمومی دو مرحله ای - توام ب�ا ارزیاب�ی کیف�ی(

* مهل�ت ف�روش اس�ناد و تحوی�ل اس�ناد: از تاری�خ 1400/10/26 تا تاری�خ 1400/11/02 ب�وده و تاریخ تحوی�ل پاکتهای مناقصه تا س�اعت 13:00 روز ش�نبه 
1400/11/16 می باش�د تاریخ گش�ایش پاکات الف و ب س�اعت 13:30 روز سه ش�نبه 1400/11/19 می باشد. مناقصه گران می توانند اس�ناد را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس�اب س�پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز 

س�ایر درآمدهای این ش�رکت، دریافت نمایند.
الزم ب�ه ذک�ر اس�ت مالک ش�ناخت مناقص�ه گر بارگزاری اس�ناد بصورت کام�ل و بدون نقص در س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت بوده و در تحویل اس�ناد 

فیزیکی)پاکات: الف( نیز مالک زمان تحویل اس�ناد به دبیرخانه ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان خراس�ان ش�مالی می باش�د.
*مبل�غ و ن�وع تضمین ش�رکت در فرایند ارج�اع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولت�ی مبلغ 3.321.420.500 ریال  به صورت ضمانتنام�ه بانکی )فرآیند ارجاع 
کار( ب�ه نف�ع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به ش�ماره ش�با IR 800190000000100696938003 حس�اب )بانک صادرات( به نام ش�رکت توزیع نیروی برق 

اس�تان خراس�ان ش�مالی ارائه گردد.
آدرس : خراس�ان ش�مالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ ش�رکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اس�ناد مناقصه مندرج می باش�د.
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تیم فوتبال 
کارگری فوالد 
خوزستان به دور 
نهایی مسابقات 
فوتبال کارگری 
یادواره شهید 
سلیمانی صعود 
کرد
به گزارش خبرنگار 
روابط عمومی، تیم 
فوتبال کارگری فوالد 
خوزستان توانست با 
کسب پیروزی یک بر 
صفر مقابل کاغذ پارس 
هفت تپه و قرار گرفتن 
در مکان نخست گروه، 
به دور نهایی مسابقات 
کارگری استان، یادواره 
سردار دل ها شهید 
قاسم سلیمانی راه پیدا 
کند .
 

رپورتاژآگهی

پيامد  خوزستان،  فولاد  مدیرعامل 
و  مردم  تقابل  را  ستیزی  صنعت  
سال  در  مسئولان  از  و  دانست  تولید 
ها،    مانع زدایی  و  پشتیبانی ها  تولید، 

حمایت از صنعت را خواستار شد.

عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی  امین 
تبیین  همایش  در  خوزستان  فوالد 
فوالد  گروه  انداز  چشم  بیانیه 
چشم گیر  رشد  افق ۱۴۱۰،  در  خوزستان 
در  را  کشور  فوالد  تولید  درصدی   ۹.۲
و  دانست  بی سابقه  گذشته  سال  ده 
درصد  دو  جهانی  رشد  متوسط  افزود: 
عزم  از  نشان  رشد  از  حجم  این  و  است 
تداوم  دارد.  ایران  فوالد  تولیدکنندگان 
جایگاه  حفظ  و  فوالد  تولید  توسعه  و 
متناسب سازی  نیازمند  جهانی، 
تامین  پایداری  و  زیرساخت 

حامل های انرژی است.
اطالع رسانی  گفت:  ادامه  در  ابراهیمی 
میان  گسل  ایجاد  باعث  نادرست، 
مردم  است.  شده  مردم  و  صنعت 
صنعت  اصلی  ذینفعان  جامعه  و 
توسعه،  اشتغال،  ایجاد  هستند. 
بخشی  تنها  ارزآوری  و  ثروت  تولید 
بخش  فعالیت   از  حاصل  مزایای  از 
فوالد  مجموعه  هستند.  صنعت 
شانزده  اشتغال زایی  با  خوزستان 
مشاغل  گرفتن  نظر  در  با  و  َتن  هزار 
یک  مستقيم،  غیر  شده ی  ایجاد 
تحت  را  َتنی  هزار  سیصد  خانواده ی 
متوسط  طور  به  طرفی  از  دارد.  پوشش 

از  خرید  ریال  میلیارد  هزار   ۱۵ ماهانه 
فوالد  سوی  از  اهواز  شهرستان  سطح 
توجه  با  اما  می شود.  انجام  خوزستان 
از  موارد  این  نادرست،  اطالع رسانی  به 

چشم جامعه دور می ماند. 
ادامه  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
مقام  سوی  از  که  سالی  در  گفت: 
نام  به  )مدظله العالی(  رهبری  معظم 
مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  تولید، 
نامگذاری شده است، انتظار حمایت 
باعث  صنعت  که  شرايطی  در  داریم. 
ایجاد اشتغال و تولید ثروت منطقه ای 
صنعت ستیزی  اما  است،  شده  ملی  و 
مردم  ذهنیت  غلط،  آدرس دهی  و 
با  صنعت  با  رویارویی  در  را  جامعه  
است.  کرده  روبرو  فراوانی  چالش های 
فوالد  صنعت  آب  مصرف  مثال  برای 
به  را  کشور  مصرف  درصد  دهم  دو  تنها 
چنین  در  و  است  داده  اختصاص  خود 
این  به  فراوانی  هجمه های  شرایطی 
مختلف،  محافل  در  و  می شود  صنعت 
پرمصرف  صنایع  جزو  را  فوالد  صنعت 
گاز  ساالنه  تولید  می کنند.  مطرح  آب 
است  مکعب  متر  میلیارد   ۲۲۰ کشور 
زنجیره  مصرف  سهم  مقدار،  این  از  که 
مکعب  متر  میلیارد  هزار   ۱۱ فوالد 
مجموع  درصد   ۵ از  کمتر  یعنی  است، 
در  که  نکته ای  کشور.  گاز  مصرف 
آن  به  اشاره  هیچ گاه  فوالد،  گاز  مصرف 
صنعت  در  گاز  که ،  است  این  نمی شود 
یک  بلکه  نیست  سوخت  فوالد 
مزیت رقابتی به واسطه ی وجود منابع 
عظیم خدادادی گاز در کشور است. در 

هدف  که  صنعتی  اولین  هم  مورد  این 
محدودیت قرار می گیرد، فوالد است.

از  بخشی  دادن  دست  از  ابراهیمی 
را  برق  محدودیت های  دلیل  به  تولید 
و  دانست  فوالد  صنعت  چالش  دیگر 
افزود: مصرف برق صنعت فوالد، تنها 
ده درصد تولید کشور است، اما بازهم 
در عین ناباوری محدودیت های برقی 
فوالد  صنعت  به  گسترده  شکل  به 
اعمال گردید و باعث شد، ۵۳۰ هزار ُتن 
فوالد برنامه ریزی شده معادل ۱۲ هزار 
هزار  چهار  و  فروش  از  تومان  میلیارد 

میلیارد از سود را از دست بدهیم. 
محدودیت های  اعمال  با  افزود:  وی 
فوالد  شده  پيش بینی  تولید  برقی، 
این  که  بود،  ُتن  میلیون   ۳۲ کشور 
خوشبینانه ترین  در  محدودیت 
ُتن  میلیون   ۲۶ به  را  تولید  حالت 
است  ذکر  شایان  می دهد.  کاهش 
 ۴۵ کشور  فوالد  نصبی  ظرفیت 
امروز  به  تا  است.  ُتن  میلیون 
شده،  باعث  برق  محدودیت های 
نصبی  تولید  ظرفیت  ُتن  میلیون   ۱۲
معادل  رقمی  و  بماند  استفاده  بدون 
دست  از  دالر  میلیارد  هزار  هشت 

برود. 
چالش  به  هم  اشاره ای  ابراهیمی 
معدن  چالش  افزود:  و  داشت  معدن 
گریبان گیر  امروز  به  تا  گذشته  از 
حاضر  حال  در  هست.  و  بوده  فوالد 
معادن  درصد  هشت  از  تنها 
است.  شده  بهره برداری  کشور 
الت،  ماشین آ و  معادن  بخش  در 

نشده  انجام  الزم  سرمایه گذاری 
کتشاف  ا حوزه  در  طرفی  از  است. 
راهبرد  داریم.  بسیاری  کار  جای  هم 
فوالد  صنعت  در  نامناسب  توزیع 
زده  رقم  گونه ای  به  را  شرایط  کشور 
دریا محور  از  صنعت  این  توسعه  که 
پیدا  سوق  محور  کویر   سمت  به 
ایجاد  باعث  رویکرد  همین  و  کند 
و  شده  انرژی  تامین  چالش های 
گردد.  می  منجر  غلط  آدرس دهی  به 
تصمیات  نتیجه  امروز  اتفاقات 
نتیجه  فردا،  اتفاقات  و  است  دیروز 

تصمیمات امروز  خواهد بود. 

در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
پیش روی  چالش  دیگر  گفت:  ادامه 
است.  نقل  و  حمل  فوالد،  صنعت 
ُتن،  میلیون   ۵۵ تولید  و   ۱۴۰۴ افق  در 
و  حمل  فعلی  زیرساخت های  قطعا 
حال  در  بود.  نخواهد  پاسخگو  نقل 
کشور  ریلی  نصبی  ظرفیت  حاضر، 
 ۳۰ از  عمال  که  است  ُتن  میلیون   ۵۰
می شود.  استفاده  آن  ُتن  میلیون 
کشور  ریلی  ظرفیت   ۱۴۰۴ افق  در 
از  که  برسد،  ُتن  میلیون   ۲۰۵ به  باید 
فوالد  به  ُتن  میلیون   ۱۰۵ مقدار  این 
ُتن  میلیون   ۳۰ بین  دارد.  اختصاص 

 ،۱۴۰۴ افق  ُتن  میلیون   ۱۰۵ تا  فعلی 
اختالف معناداری وجود دارد.

به  هم  اشاره ای  پایان  در  وی 
کرد  متناقض  سیاست گذاری های 
سیاست گذاران  از  داشت:  بیان  و 
گرفتن  نظر  در  با  می رود  انتطار 
حوزه  فعاالن  مشارکت  و  بازار  شرایط 
را  جاری  سیاست های  صنعت، 
عمل  در  اما  کنند ،  تصویب  و  تدوين 
خلق الساعه،  دستورالعمل های 
کمک  بازار  ثبات  و  آرامش  به  تنها  نه 
تولیدکنندگان  تمرکز  بلکه  نمی کنند، 

را برهم می زند.

مدیرعامل فوالد خوزستان

پيامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید است

د  ال فو شرکت  مل  یرعا مد ید  زد د با ال فو شرکت  مل  یرعا مد ید  زد با
ه  و کا د  ال فو ی  شرکت ها ز  ا ن  زستا ه خو و کا د  ال فو ی  شرکت ها ز  ا ن  زستا خو

ند رو ا را  آ ن  جها د  ال فو و  ند  رو ندا رو ا را  آ ن  جها د  ال فو و  ند  رو ا

همراه  به  مدیرعامل  ابراهیمی  امین 
فولاد  شرکت  مسئولان  از  جمعی 
کاوه  فولاد  شرکت های  از  خوزستان 
بازدید  اروند  جهان آرا  فولاد  و  اروند 

نمودند.
عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
استقبال  با   ۱۴۰۰ ماه  دی   ۲۲ بازدید  این 
و  مدیرعامل  آبادی  نظام  هاشم 
صنایع  گسترش  مدیره  هیات  عضو 
تفضلی  عباس  پارس،  کاوه  معدنی 
ایمان  و  اروند  کاوه  شرکت  مدیرعامل 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  سالمتی 

شد. انجام  اروند  جهان آرا 
عضو  و  مدیرعامل  آبادی  نظام  هاشم   
معدنی  صنایع  گسترش  مدیره  هیات 
کاوه  فوالد  شرکت  گفت:  پارس  کاوه 
تاسیس   ۱۳۹۱ ماه  آبان   ۲ تاریخ  در  اروند 
آزاد  منطقه  شرکت های  ثبت  اداره  در  و 

اروند به ثبت رسیده است.
فوالد  شرکت  های  پروژه  افزود:  وی   
محصوالت  تامین  برای  اروند  کاوه 

در  اروند  آزاد  منطقه  در  فوالدی  طویل 
این  اول  فاز  شد.  خواهد  اجرا  فاز  دو 
احداث  اول  مرحله  مرحله:  دو  در  طرح 
و  میلگرد  تولید  برای  نورد  کارخانه 
تن  هزار   ۶۰۰ تولید  ظرفیت  با  وایر 
 ۱۳۹۶ سال  در  که  باشد  می  سال  در 
دوم  مرحله  و  رسید  بهره برداری  به 
ظرفیت  با  فوالدسازی  کارخانه  احداث 

است. سال  در  تن  میلیون  یک 
داشت:  بیان  ادامه  در  آبادی  نظام   
احداث  شامل  طرح  اجرای  دوم  فاز 
ظرفیت  به  مستقیم  احیا  واحدهای 
ظرفیت  افزایش  و  تن  میلیون   ۱٫۷
تن  میلیون  دو  ظرفیت  به  فوالدسازی 
 ۴ ظرفیت  به  سنگین  قطعات  نورد  و 

میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال می باشد.
صنایع  گسترش  گروه  مدیرعامل   
شرکت  گفت:  پارس  کاوه  معدنی 
آب  به  دسترسی  با  اروند  فوالد 
اروند  و  کارون  کرخه،  های  رودخانه 
نورد  و  تولید  برای  مناسبی  موقعیت 

دارد. فوالد 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در   
شرکت  از  همراه  هیات  و  خوزستان 
با  و  نمودند  بازدید  اروند  آرا  جهان  فوالد 

مدیرعامل این شرکت دیدار داشتند. 
سالمتی  ایمان  دیدار  این  در   
جهان آرا  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
سال  از  شرکت  این  پروژه  گفت:  اروند 
 ۲۷۳ مساحت  به  زمینی  در   ۱۳۹۴
می شود  بینی  پیش  و  شد  آغاز  هکتار 
این  فوالدسازی  بخش   ۱۴۰۱ سال  در 
به  عریض  اسلب  تولید  برای  شرکت، 

برسد. بهره برداری 
در  نفت  فروش  اُفت  از  پس  افزود:  وی   
برای  ارزآوری  بیشترین  جهانی،  بازار 

کشور از آن صنعت فوالد می باشد. 
شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی  امین   
بازدیدها  این  از  پس  خوزستان  فوالد 
ایران  موقعیت  به  توجه  با  گفت: 
منطقه،  در  کشورها  دیگر  به  نسبت 
در  افزوده  ارزش  از  درستی  تعریف 

است. نشده  کشور 
خوزستان  فوالد  شرکت  گفت:  وی   
 ۱۳ انداز  چشم  به  رسیدن  برای 
تکمیل  و  تن  هزار   ۶۰۰ و  میلیون 
دست،  پایین  در  فوالد  تولید  زنجیره 
استان  در  فعال   حضور  با  دارد  نظر  در 
شرکت  دارد،  که  توانایی  با  و  خوزستان 

نماید. حمایت  را  زیرمجموعه  های 
راه  سر  بر  که  چالشی  افزود:  ابراهیمی   
قسمت  سه  به  دارد،  قرار  فوالد  صنعت 
تقسیم  زیرساخت ها،  و  انرژی  معدن، 

می شود. 
در  است،  کی  حا ما  خبرنگار  گزارش   
فوالد  مدیرعامل  شده،  یاد  بازدیدهای 
بخش های  از  همراه  هیات  و  خوزستان 
سویچگر  و  میلگرد  گرم  نورد  تولیدی 
 ،  GIS ولت  کیلو   ۴۰۰ کنترل  اتاق  و 
همچنین بخش فوالدسازی در دست 
اروند  کاوه  فوالد  های  شرکت  احداث 
میدانی  بازدید  اروند  آرا  جهان  فوالد  و 

کردند.

افتخاری دیگر در شرکت های تابعه فوالد خوزستان

ز  ا ه  نرت کنستا ــت  ش ا ــرد ب و  حمل  رد  ــو رکـ ــن  ی ــر ت ال ــا ب
د با سنا گری  فرا سعه  تو نی  معد و  صنعیت  شرکت 

حیا ا حد  ا و نه  لیا سا ت  ا تعمری

بعه  تا ی  شرکت ها ر  د یگر  د ی  ر فتخا ا
ین  تر ال با و  رد  خو رقم  ن  زستا خو د  ال فو
ز  ا نــتــره  کــنــســا ــت  ش ا ــرد ب و  حــمــل  رد  ــو رکـ
ــه  ــع س ــو ت ــی  ن ــد ــع م و  ــی  ــت ــع ــن ص شــرکــت 
د  ال فو جهی  و چند  شرکت  ی  سو ز  ا  ، د با سنا گیر  فرا

. شد کسب  لجستیک 
ش  ــال ت بـــا   ، ــی م ــو ــم ع بــــط  ا رو ر  ــا ــگ ــرن ــب خ رش  گــــزا بـــه 
گیر  فرا سعه  تو نی  معد و  صنعتی  شرکت  ن  رکنا کا
حمل  شرکت  ن  رکنا کا ن  و مد ی   یز مه ر برنا و  د  با سنا
رکت  مشا و  لجستیک  د  ال فــو ــی  ــه ج و چند  نقل  و 
ی  رگیر با رد  ــو رک  ، ن ــرا ی ا می  سال ا ی  ر جمهو ــن  ه آه را
به  نسبت  ل  مسا ا ی  ا بــتــد ا ز  ا نتره  کنسا ل  ــا رس ا و 
ی  مجتمع  ها ر  د شته  گذ ی  ــا ه ل  ــا س به  مشا ت  ــد م
و  ــی  ــل ی ر ــل  ــق ن و  ــل  ــم ح ــق  ی ــر ط ز  ا ن  ــا ــگ ــن س ی  ــد ــی ل ــو ت

 . شد شکسته  ی  ه ا د جا
د  ال فو جهی  و چند  شرکت  مل  عا یر  مد ی  د قبا علی   
رد  رکـــو  : ــت ــف گ ــر  ــب خ یـــن  ا م  ــال عـ ا ــن  ــم ض  ، لجستیک
و  یلی  ر حمل  یق  طر ز   ا نتره  کنسا ی  رگیر با بقه  بی سا
کسب  و   فقیت آمیز  مو عملکرد  مه  ا د ا ر  د  ، ی ا ه  د جا
 . ست ا ه  آمد ست  د به  ی  ر جا ل  سا پی  پیا ی  ها رد رکو

یت  یر مد ــغ  ی ر ــی د ب یت  حما ــه  ب ره  ــا شـ ا ضمن  ی  و  
ــت  ــرک ش ــت  یـ ــر یـ ــد مـ و  ن  ــا ــتـ زسـ ــو خـ د  ال فـــــو رشـــــد  ا
ــی  ــگ ــن ه ــا ــم ه  : د فــــــزو ا د  ــا بـ ــا ــنـ سـ ــر  ــیـ گـ ــرا فـ ســعــه  تــو
ح  ــال صـ ا  ، ی ا ه  د ــا ــ ج و  یــلــی  ر ــل  ــق ن ــل و ــم ح ــد  ــ ح ا و ــا  بـ
ز  ا ــا  ــه آن ــه  ب بخشی  ــت  ــرع س و  د  ــو ج ــو م ی  ــا ه ــد ــن ی آ ــر ف
 . ــد ی ــی آ م ر  ــا ــم ش ــه  ب ــت  ــی ــق ف ــو م ــن  یـ ا ــی  ــل ص ا ــل  م ا ــو ع
ی  ر همکا و  گرفته  رت   صو ی  یز مه ر برنا با  که  مید  ا
به  بیشتر  ب  شتا د  یجا ا ر  د ی  ر ا بهره برد یت  یر مد
همچنین  و  نتره  کنسا حمل  و  ی  رگیر با ت  عملیا

عملکرد   ، نی پشتیبا ی  ها حد ا و و  ن  رکنا کا م  هتما ا
د  ا مو ی  رگیر با زمینه  ر  د  ۱ ۴ ۰ ۰ ل  ــا س ر  د نی  رخشا د

 . د شو ثبت  د  با سنا ن  معد ز  ا نتره  کنسا لیه  و ا
ر  د لجستیک  د  ال فو شرکت   : گفت مه  ا د ا ر  د ی  د قبا  
و  ر  هزا  ۱ ۸ ز   ا بیش  حمل  با  شد  فق  مو  ۱ ۴ ۰ ۰ ه  ما ی  د  ۲ ۰
ن  زستا خو د  ال فو مقصد  به  نتره  کنسا تُن  یست  و د
ــه  ن زا رو حمل  زمینه  ر  د ید  جد رد  رکــو ثبت  ضمن 
 ۱ ۴ حمل  بل  مقا ر  د د  با سنا ن  مــعــد ز  ا نتره  کنسا
مه  برنا  ، ) قبلی رد  رکو ( نتره  کنسا تن  نهصد  و  ر  هزا
ل  سا ر  د د  خو نه  لیا سا ه  شد تعیین  پیش  ز  ا حمل 

 . بخشد تحقق  را   ۱ ۴ ۰ ۰
ین  ا یک  تبر ضمن  لجستیک  د  ال ــو ف مل  یرعا مد  
ر  ظها ا ن  زستا خو د  ال فو ه  گرو ه  د ا نو خا به  فقیت  مو
ــد  ــن ــم رزش ا ــت  ــی ــق ف ــو م ــن  یـ ا ــه  ب ــی  ب ــا ــی ــت س د  : ــت ــ ش ا د
ثیر  تا تحت  ــه  ک ن  جــهــا ر  د کــم  حــا ــژه  ی و ــط  ی ــرا ش ر  د
خص  شا کسب  بر  ه  و عال  ، گرفته ر  قرا نا  کرو می  ند پا
لی  همد ز  ا ن  نشا  ، ید جد حمل  رد  رکو همیت  ا ئز  حا
ر  د لجستیک  د  ال ــو ف جهی  و چند  عه  مجمو ه  د را ا و 
عظیم  مجتمع  به  بیشتر  نی  رسا مت  خد ی  ستا را

. رد ا د ن  زستا خو د  ال فو

ابزار  سرپرست  زرافشان  حسین 
دقیق و  اتوماسیون:

شرکت  تعمیراتی  برنامه  مطابق 
ــود که  ــرر بـ ــق ــوالد خــوزســتــان، م ــ ف
و   1400 ماه  مرداد  در  یک  زمزم  ساالنه  تعمیرات 
تعمیرات ساالنه مدول سه بخش احیا در مهر 

ماه 1400 انجام شوند.
به  احیا،  بخش  ــدول  م هر  توقف  ــروع  ش از  قبل 
منظور تعمیرات ساالنه،  بایستی از آمادگی کامل 
الت  آ ماشین  پیمانکاران،  متریال،  و  قطعات 
کامل  اطمینان  و...  جانبی  های  ــد  واح سنگین، 

حاصل گردد.
انجام  جهت  کامل  ــی  ــادگ آم ــک،  ی ــزم  زم ــد  واح در 
تعمیرات ساالنه محقق شده بود. اما متاسفانه 
پس از توقف واحد زمزم یک، به دلیل محدودیت 
برقی تحمیل شده بر فوالد خوزستان و در نتیجه 
آمادگی  ــدون  ب و  ناچار  به  اسفنجی،  مصرف  عدم 

قبلی، مدول سه و زمزم دو نیز متوقف شدند.
اجرای همزمان دو تعمیرات سالیانه در واحد احیا 
برای اولین بار بود که اتفاق می افتاد و این موضوع 
ــای  ــده )واح پشتیبانی  ــای  ــده واح و  احیا  ــد  واح
و  ساخت  مــرکــزی،  کــارگــاه  الت،  آ ماشین  نسوز، 
ــوزش،  آم پیمانها،  ــور  ام و  حراست  سفارشات، 
مواجه  مختلف  منابع  کمبود  با  را  خدمات(  خرید 
درگیر  شرکت  که  ــود  ب شرایطی  در  ــن  ای و  می کرد 
محدودیت های کرونایی نیز بود، لذا برنامه ریزی 
منابع  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  و  منسجم 
علیرغم  بود.  ضروری  شرایطی  چنین  در  موجود 
بخش  کارکنان  اراده  و  همت  با  الزم،  آمادگی  عدم 
ــط،  ــب ــرت ــی واحـــد هـــای م ــام ــم ــاری ت ــک ــم ــا و ه ــی اح
از  بــخــشــی  و  همچنین  شــد  مــحــقــق  ــم  ــه م ــن  ایـ
قالب  در  نیز  دو  زمزم  نارسایی های  و  مشکالت 
با  ضمناً  شدند.  مرتفع  اضطراری  تعمیرات  یک 

یک،  زمزم  و  سه  مدول  توقف  همزمانی  به  توجه 
احیا  مشترک  سیستم  در  نیز  فعالیت هایی 
پرداخته  آنها  شرح  به  ادامه  در  که  گرفت  صورت 

خواهد شد.
زیر  جدول  مطابق  اجرایی  فعالیت های  حجم 

برنامه ریزی و اجرا شده است:

حجم کار مجری
) نفر ساعت(

300456پیمانکاران )18 قرارداد(

83/06/0446165 پیمانکاران نسوز )3 شرکت(

41758نیروهای نت مقیم و سایر دوایر

حجم کل نفر ساعت: 388379

الزم به ذکر است که پروژه اتوماسیون زمزم یک به 
صورت نفر ساعتی لحاظ نشده است.

تعمیرات ساالنه زمزم یک
ز  ــس ا ــک پ ــزم ی ــد زمـ حـ ا ــه و ن ــا ــی ل ــا ت س ــرا ــی ــم ــع ت
ت  تعمیرا ــن  ی ــر آخ ز  ا ل  ــا س نیم  و  ــه  س شــت  گــذ
ز  ۱ آغا ۴ ۰ ۰ , ۰ ۴ , ۰ ۴ خ  ر ۱ مو ۷ عت  س سا ، را نه لیا سا
ز  رو ه  پنجا ت  مد ر  د یست  می با مه  برنا بق  مطا و 
ر  ، که د ن می رسید یا ۱ به پا ۴ ۰ ۰ , ۰ ۵ , ۲ ۳ یخ  ر ر تا و د
م  عد و  برقی  ی  یت ها د و محد به  جه  تو با  عمل 
ن  ه گرم کرد ی و همچنین نحو ز سا د ال مصرف فو
با    ۱ ۴ ۰ ۰ , ۰ ۶ , ۰ ۷ ز  ۷ صبح رو عت  ر سا د ره  ز کو نسو
صل  حا ب  مطلو سفنجی  ا  ، خیر تا عت  سا  ۳ ۶ ۶
ه  و عال یک  زمزم  نه  لیا سا ت  تعمیرا ر  د  . ید گرد
 ، ل و مد نه  لیا سا تین  رو ی  لیت ها فعا ی  جرا ا بر 

: ست ا ه  شد جرا  ا یر  ز سی  سا ا ژه  پرو و  د
ABB سری ۴۰۰  ۱-    ارتقا سیستم اتوماسیون از  

به سیستم ABB سری ۸۰۰ با ورژن ۶۰۱
دالیل و مزایای پروژه عبارتند از:

•        سیستم قبلی از نظر سخت افزاری از رده خارج 

شده و دیگر قطعات آن تولید نمی شد.
I/O  محدودیت  تعداد  نظر  از  قبلی  •        سیستم 
داشت و اضافه کردنI/O  جدید به سیستم 

مقدور نبود.
باال  و  قبلی  I/O های  تعداد  شدن  پر  دلیل  •        به 
CPU سیستم قبلی باال رفته  رفتن حافظه،  لود 

و سرعت سیستم کاهش یافته بود.
•        با ارتقا سیستم به سری ۸۰۰ همانند سیستم 
در  فنی  دانش  عمال  دو  زمزم  و  دو  احیا  مدول  سه 
 SPARE کل بخش احیا یکسان شده و از نظر 

PART  همه بخش احیا مشابه شدند.
۲-    تعویض کامل نسوز کوره:

 ۱ ۳ ۸ ۰ ل  سا ر  د یک  زمزم  حد  ا و سیس  تا ز  ا پس 
ل  سا  ۲ ۰ طی  زمــزم  ی  ها حد ا و ر  د ر  با لین  و ا ی  بــرا
یض  تعو مل  کا رت  صو به  ره  کو ز  نسو  ، شته گذ
حد  ا و ن  را همکا همت  به  مهم  مر  ا ین  ا که  ید  گرد
تکا  ا با  زمزم  حد  ا و ر  ا برد بهره  و  ت  تعمیرا  ، ز نسو
لعمل  را ستو د س  ســا ا ــر  ب و  ــی  ــل خ ا د نــش  ا د ــه  ب
رکس  حیا مید ی ا ره ها ز کو ه نسو زند شرکت سا

. شد م  نجا ا
ی  جرا ا بر  ه  و عال یک  زمزم  نه  لیا سا ت  تعمیرا ر  د
ی  لیت ها ی فعا جرا ق و همچنین ا ی فو ژه ها پرو
ی  ــا ح ه ــر ط تغییر   ، ــه ن ال ــا س ت  تــعــمــیــرا ــن  ــی ت رو

. ید گرد جرا  ا نیز  سی  سا ا



سویا به دنبال 
جذب عابدزاده

منابع اسپانیایی 
خبر می دهند 

باشگاه سویا اسپانیا 
به دنبال جذب امیر 
عابدزاده سنگربان 
ایرانی پونفرادینا 

است.
رامون مونچی 

مدیر ورزشی این 
تیم دست به کار 

شده و برای دیدن 
عابدزاده به تمرینات 

پونفرادینا نیز سر 
زده است.

به نظر می رسد 
آن ها برای جذب 

سریع سنگربان تیم 
ملی به حاضر اند 

تا مبلغ 3/5 میلیون 
یورو به پونفرادینا 

بپردازند.

در  حاشيه

اقدام حمایتی 
یمنی ها از 

سردار دل ها

جام »شهید حاج قاسم 
سلیمانی« در صنعا 

برگزار شد.
وزارت ورزش و جوانان 

یمن در اقدامی تحسین 
برانگیز یک بازی 

دوستانه با عنوان جام 
»شهید حاج  قاسم 
سلیمانی« به پاس 
بزرگداشت دومین 

سالگرد شهادت این 
سردار ایرانی و مقاومت 
برگزار کرد.در این بازی 

نمادین تیم فوتبال 
اهلی صنعا به مصاف 
تیم شعب رفت که در 

نهایت اهلی موفق شد 
با نتیجه یک بر صفر 
برنده بازی شود و جام 

»شهید حاج قاسم 
سلیمانی« را کسب 

کرد.

خبرخبر
روزروز

  سیمونه اینزاگی 
سرمربی اینتر، مورد توجه دو باشگاه 

اتلتیکو مادرید و منچستریونایتد 
قرار گرفته است. اینزاگی نیز به خوبی 

از این موضوع آگاه است و دوره های 
یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کرده.

  نوواک جوکوویچ 
پس از لغو ویزای تنیسور صرب، از 
سوی دولت استرالیا، او بار دیگر از 

سوی مقامات امنیتی بازداشت شد. او 
بار  دیگر به زندان- هتلی منتقل شده 

که محل نگهداری مهاجران است.

  مصطفی دنیزلی 
پایان راه مصطفی دنیزلی و 

آلتای اسپور با یک پیام عاطفی 
همراه بود - جایی که سرمربی 

ترک تبار نوشت: »جدایی هم 
یک قسمت از عشق است«.

ــا  ــدرض ــی ــم ح
 عــــــــــــرب  
شــجــاع خــلــیــل زاده 
ــا شــرایــط  ایـــن روزهــ
ــطـــلـــوبـــی را در  مـ
باشگاهش الریان 
قطر ســپــری می کند وبــعــد از پشت 
سرگذاشتن یک مصدومیت کوتاه، 
ــده آل بازگشته  ــ ــاره بــه شــرایــط ای ــ دوب
است. با توجه به اینکه احتمال دارد 
کنعانی زادگان به دلیل برخی حواشی 
به تیم ملی دعوت نشود، همه نگاه ها 
ــن بازیکن دوخــتــه شــده اســت.  بــه ای
احتماالً اگر کنعانی زادگان درلیست 
آتی تیم ملی نباشد، خلیل زاده درکنار 
مجید حسینی زوج خط دفاعی تیم 

ملی را تشکیل خواهد داد.

به نظرمی رسد درباشگاهت الریان  ◾
اوضاع مطلوبی را سپری می کنی و بعد 
از آن اتفاقی  که برای کولیبالی رخ داد، 

اوضاع آرام شده است.
حال من درتیمم خوب است و آماده 
می شوم خودم را برای بازی در تیم ملی 
آماده کنم. متأسفانه اتفاق بدی برای 
کولیبالی افتاد و همه ما را تحت تأثیر 
قرار داد. شکر خدا او می تواند دوباره 

برای تیمش بازی کند.

ــه زودی اعــام  ◾ لیست تــیــم مــلــی ب
خواهد شد و احتماالً کنعان زادگان در 

لیست نباشد.
اعتقاد دارم همه مــا باید بــه قوانین 
تیم ملی احــتــرام بــگــذاریــم ورفــتــاری 
انجام ندهیم که باعث به وجود آمدن 
سوءتفاهم شود. درباره اینکه آن صدا 
ــوده یــا نه  متعلق بــه محمد حسین ب
من اطالعی نــدارم و نمی توانم در این 
ــا اعتقاد  خــصــوص نــظــری بــدهــم امـ
دارم نباید بازیکنانی که برای تیم ملی 
زحــمــت کــشــیــده انــد را بــه ســادگــی از 
دســت داد. قطعاً فدراسیون فوتبال 
و مربیان تیم ملی اگــر برایشان یک 
بی انضباطی محرز شده باید برخورد 
کنند، اما این نباید به قیمت نابودی 

یک بازیکن تمام شود.

تیم ملی هم اوضــاع بسیار خوبی  ◾
دارد و صعودش قطعی است.

فکر می کنم یک امتیاز دیگر بدست 
بـــیـــاوریـــم، صــعــود مــی کــنــیــم. مـــن از 
ــرای تیم ملی بــه وجــود  شرایطی کــه ب
آمده خیلی خوشحالم. این سریع ترین 
صعود ما به جام جهانی در تمام تاریخ 
است و بابتش باید از همه بازیکنان 
تشکر کرد. روزهای خوبی را با تیم ملی 
سپری کردیم و خدا را شکر در نقطه ای 

هستیم که با یک اشاره کوچک صعود 
ما قطعی خواهد بــود. امــیــدوارم این 
مسیر درجام جهانی هم ادامه داشته 

باشد.

یــعــنــی آ ن جــــا هـــم بـــه صــعــود فکر  ◾
می کنی؟

بله، چرا فکر نکنیم؟! اعتقاد من این 
اســت کــه از همین حــاال باید بــه فکر 
صعود از مرحله گروهی باشیم. کار 
سخت و دشــواری اســت امــا می شود 
ــن مهم دست  بــا حمایت زیـــاد بــه ای
یافت. شخصاً اعتقاد دارم ایــن تیم 
ظرفیت های بسیاری بــرای موفقیت 
ــام جهانی دارد، بــه شــرط آنکه  درجـ
از ســوی مسئوالن حمایت شــود. ما 
نیاز داریــم بازی های تدارکاتی خوبی 
تــا شــروع جــام جهانی انــجــام دهیم. 
این نیاز تیم ملی است و از مسئوالن 
می خواهم کاری کنند که بچه ها هیچ 
دغدغه ای نداشته باشند. واقعاً همه 
بازیکنان بــه صــعــود درجـــام جهانی 
فکر می کنند و دوســت دارنــد این بار 
کار بزرگی را رقم بزنند و برای همیشه 
ــود. ما  ــ ــخ ثــبــت شـ ــ ــاری ــ نــامــشــان درت
تیم بسیار خــوبــی دراخــتــیــار داریـــم. 
بازیکنان بزرگی که حتی دراروپـــا هم 

می درخشند.

خلیل زاده در گفت وگو با قدس:

دیگر به صعود »در« 
جام جهانی فکر  می کنیم

زیر ذره بين

منهای فوتبال

 مدیرعامل تربیت بدنی بنیاد کرامت 
آستان قدس رضوی: 

 مدیران شهرخودرو 
بی انصافی کردند

مدیرعامل تربیت بدنی بنیاد کرامت آستان 
قدس رضوی، با اشاره به صحبت های مدیران 
باشگاه شــهــرخــودرو مبنی بــر عــدم بــرگــزاری 
بــازی هــای ایــن تیم در ورزشــگــاه امــام رضــا)ع( 
مشهد اظهار کرد: متأسفانه مسئوالن باشگاه 
پدیده یا شهرخودرو راجــع به عــدم برگزاری 
بازی هایشان در این ورزشگاه بیش از اندازه 

بی انصافی کردند.
علیرضا تاج فیروز ادامــه داد:  تاریخ خیلی از 
مسائل را روشن می کند و فکر می کنم مدیران 
این باشگاه حافظه خوبی ندارند. اینجا الزم 
است به آن ها برای چندمین بار یــادآوری کنم 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی، بدون عقد 
قـــرارداد و تعیین تکلیف بدهی ۳۰۰ میلیون 
تــومــانــی ســال گــذشــتــه، در دومـــاه اول فصل 
جاری، تمام امکانات خود را اعم از زمین اصلی، 
بهترین زمین تمرین، بهترین سالن بدنسازی 
و مجموعه آبی در اختیار این باشگاه گذاشت و 
حتی  به دلیل عدم پذیرش اعضای این باشگاه 
تــوســط هــتــل هــای مختلف مشهد بــه دلیل 
بدهی، ما در تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
خوابگاه مجموعه را نیز در اختیار بازیکنان 

شهرستانی این تیم قرار دادیم.
وی تأکید کــرد: اگــر در ورزشــگــاه امــام رضــا)ع( 
اجازه برگزاری مسابقه ندارند به دو دلیل است؛ 
اول بابت حواشی ایجاد شده و مسائل مختلف 
دیگر که از جانب این باشگاه و  مدیرانش بود، 
شورای تأمین موافقت نکرد و دوم بابت عدم 
تعیین تکلیف بدهی حدود ۳۰۰ میلیون تومانی 
فصل گذشته و همچنین عدم پایبندی به مفاد 
قـــرارداد ســال جــاری در پــرداخــت هزینه های 
استفاده از استادیوم و زمین تمرین عمالً اجازه 
برگزاری بازی در این ورزشگاه میسر نشد که 
این مورد هم به مدیران این باشگاه و بدعهدی 

آن ها مربوط می شود.
ــاج فــیــروز ادامــــه داد: ایــنــکــه مـــدیـــران ایــن  تـ
باشگاه هنوز نــام تیمشان  بــرای ما مشخص 
نیست،عدم نتیجه گیری تیم خود را به گردن 
دیــگــران مــی انــدازنــد، مسئله ای نــخ نما شده 
 است و مردم این موضوعات را به خوبی آگاه 

هستند. 
متأسفانه ایــن آقــایــان اصــالً صــادق نیستند 
و مسائل به گونه ای مد نظر خودشان است 
که وانمود می کنند .من قصد ورود به مسائل 
حاشیه ای این تیم را ندارم اما این دوستان باید 
عقبه خود را هم ببینند و بعد اظهار نظر کنند، 
چرا که سر منشأ بیشتر مشکالت تیمشان، 

خودشان هستند.
ــاره برگزاری بازی های تیم نساجی در  وی درب
ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد نیز گفت: باشگاه 
نساجی یک ماه قبل از برگزاری بــازی، هزینه 
اجــاره استادیوم را پرداخت کرده است و قرار 
اســت قبل از هر بــازی وجــه اجــاره را پرداخت 
کند، ضمن اینکه مجوز بــرگــزاری بــازی هــای 
ایــن تیم در مشهد را نیز ســازمــان لیگ پس 
ــورای تــأمــیــن نــظــم و  از کــســب نــظــر مــوافــق شــ
 امنیت استانداری خراسان رضوی  صادر کرده 

است.

معرفی مچ اندازهای برتر 
خراسان ر ضوی

رقابت های مچ انــدازی قهرمانی باشگاه های 
خراسان ر ضوی، انتخابی مسابقات کشوری 
در مشهد برگزار شد. در این رقابت ها که ۱۶۶ 
نفر از شهرستان های سرخس، تربت حیدریه، 
ــمــان، ســـبـــزوار، نــیــشــابــور،  ــری ــام، ف ــربــت جــ ت
چناران، درگز، گناباد و مشهد حضور داشتند 
ورزشــکــاران در رده هــای نــوجــوانــان، جــوانــان، 
امید معلوالن با هم رقابت کردند که نتایج زیر 

بدست آمد.
تیمی جــوانــان و نــوجــوانــان)چــپ دســـت(: تیم 
باشگاه اکبری/ تیمی جوانان و نوجوانان )راست 

دست( تیم اول هیئت سبزوار
تیمی رده سنی امید: )راســت دســت( باشگاه 
قربانی فریمان/ تیمی رده سنی اميد)چپ 

دست( تیم باشگاه قربانی فریمان
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دستور رئیس جمهور برای بازگشت تماشاگران ◾
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به موضوع 
درخواست برگزاری مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها 
اظهار کرد: مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید 
با رعایت دقیق و جــدی شیوه نامه های بهداشتی و با 
حضور محدود عالقه مندان همراه باشد و در این زمینه 

وزارتخانه های مسئول موظف اند  باهم همکاری کنند.

پرسپولیس  به دنبال حضور در آسیاست ◾
ذوالفقارنسب، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با 
اشاره به موضوع حذف باشگاه های ایرانی از لیگ قهرمانان 
آسیا، عنوان کرد: پرسپولیس در حال رایزنی است تا برائت 

را بگیرد و بتواند در مسابقات حضور پیدا کند.
حقوق بازیکنان باید به موقع پرداخت و تعهدات الزم به هر 
شکل ممکن ایجاد شود تا آن ها بتوانند با دلگرمی و عزم 

بیشتری در اختیار تیم باشند.

عزت اللهی شاگرد استراماچونی! ◾
هافبک دفاعی ملی پوش ایرانی شاگرد آندره آ استراماچونی 
در الغرافه قطر شد.عزت اللهی که یک و نیم فصل موفق را در 
تیم وایله بولدکالب دانمارک سپری کرده بود، پس از ناکامی 
این تیم در صعود به پلی آف و کسب سهمیه با جدایی از 
این تیم راهی لیگ ستارگان قطر شد تا پیراهن تیم زردپوش 
الغرافه را برتن کند. او سابقه بازی در لیگ چمپیونشیپ 

انگلستان، روسیه، بلژیک و دانمارک را دارد.

مشکل تاجیک های پرسپولیس حل شد ◾
ظاهراً به مسئوالن باشگاه پرسپولیس اعالم شده بود چون 
دریافت  ITC این دو بازیکن تاجیک در زمانی بوده که هنوز 
وکیل کالدرون به فیفا برای دریافت مطالبات این سرمربی 
آرژانتینی اطالع رسانی نکرده بوده، استفاده از آن ها ریسک 
است. حاال مشکل دو بازیکن تاجیکی برای به میدان رفتن 
حل شده و با توجه به استعالم هایی که گرفته شده حضور 

آن ها در دیدارهای پرسپولیس مشکل ساز نمی شود.

نیمکت نشینی ستاره ها یک اتفاق طبیعی در دنیای فوتبال است، اما 
بازیکنانی که در فوتبال ایران نیمکت نشین می شوند به هیچ عنوان این 
فضا را تحمل نمی کنند و دائماً اصرار دارند که خود را به سرمربی تیم 
تحمیل کنند و چنانچه این اتفاق رخ ندهد، به صراحت عنوان می کنند 
اگر باشگاه به آن ها نیاز ندارد، مجوز خروجشان را صادر کند تا بتوانند 

در سایر تیم ها بازی کنند.
این اتفاق در حال حاضر به یکی از چالش های جدی باشگاه استقالل 
تبدیل شده، اما مسئوالن این باشگاه برای خالی نشدن تیمشان از 
ستاره های حال حاضر، به هیچ عنوان حاضر به صدور رضایت نامه 
بازیکنان نیمکت نشین نیستند و تأکید دارند تنها به صورت قرضی 
رضایت نامه جدایی طلب ها و سکونشین ها را صادر می کنند تا در 
صورت نیاز باشگاه استقالل بتواند در فصل بعد رقابت های لیگ برتر 

از آن ها در ترکیب خود استفاده کند.
در حال حاضر بازیکنانی نظیر روزبه چشمی، امین قاسمی نژاد، بابک 
مــرادی، سعید مهری، رشید مظاهری، فردین رابــط و متین کریم زاده 
تمایل به خروج از فهرست بازیکنان استقالل را دارند، اما این باشگاه 
هیچ برنامه ای برای صدور رضایت نامه آن ها ندارد، مگر اینکه سرمربی 
تیم فوتبال استقالل با جدایی آن ها موافقت کند؛ سپس مدیران باشگاه 

استقالل به صورت مشروط رضایت نامه آن ها را صادر خواهند کرد.
اما صدور رضایت نامه مشروط زیاد به مذاق بازیکنان استقالل خوش 
نمی آید بلکه آن ها اعتقاد دارند چنانچه بنابر جدایی از استقالل است 
خروج آن ها باید به صورت قطعی صورت پذیرد تا بتوانند برنامه ریزی 
دقیقی برای آینده خود داشته باشند، اما باشگاه استقالل زیر بار این 
موضوع نمی رود و به بازیکنانی که قصد جدایی دارند، به صراحت اعالم 
کرده خبری از رضایت نامه قطعی نیست و هر کسی دلش با تیم نیست 
می تواند از باشگاه خواهان، بخواهد به صورت رسمی با استقالل وارد 
مذاکره شود تا در صورت موافقت رضایتنامه قرضی آن ها برای باشگاه 

مقصد صادر شود.
با این شرایط باید دید آیا بازیکنان و ستاره های نیمکت نشین استقالل 
حاضر به جدایی از استقالل هستند یا اینکه در نقل و انتقاالت 

زمستانی قید پیشنهاد های دیگر را خواهند زد.
البته برخی بازیکنان ممکن است این پیشنهاد را قبول کنند، چون 
معتقدند در سال منتهی به رقابت های جام جهانی می توانند با حضور 
در تیمی که به صورت ثابت امکان بازی برای آن ها وجود داشته باشد، 
شانس دعوت به تیم ملی را بدست آورند، اما برخی دیگر زیر بار خروج 

قرضی به تیم های دیگر نمی روند.

شرط باشگاه استقالل برای جدایی طلب ها

از آبی ها بازیکن قرض بگیرید 

ضدحمله

ستارگان ورزش

قهرمان پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه گفت: 
بعد از پارالمپیک توکیو با جدیت و شبانه 
روز تمرین مــی کنم تــا ابــتــدا در مسابقات 
بین المللی فــزاغ امــارات و سپس بازی های 
پاراآسیایی چین ضمن رکوردشکنی به سه 
مدال طال نیز در پرتاب نیزه، دیسک و وزنه 
دست پیدا کنم. حامد امیری در گفت و گو با 
ایسنا، درباره علت عدم حضورش در اردوی 
دوومیدانی کاران در اهواز اظهار کرد: به دلیل 
بزرگ بودن ویلچر من چون امکان استفاده از 
سرویس بهداشتی هتل اهواز )مکان استقرار 
دوومیدانی کــاران( برای من وجود نداشت، 
همین مسئله سبب شــد تــا تمریناتم را 

بـــه تــنــهــایــی و 
زیرنظر مربی 
اختصاصی 

در  خــــــــــــــــود 
خرم آباد پیگیری 

کنم. 
وی بــا اشـــاره به 
ــت هــای  حــمــای
فـــــدراســـــیـــــون 
جـــــانـــــبـــــازان و 
معلوالن از او، 
گفت: با وجود 
ایــنــکــه در اردو 
ــا  نـــیـــســـتـــم، امـ

حمیدی دبیر فــدراســیــون و بهمن رضایی 
سرمربی تیم ملی پارادوومیدانی مرتب با من 
در تماس هستند تا کمبودی را در خرم آباد 

احساس نکنم.
امیری خاطرنشان کرد: در این دوره از بازی ها 
فدراسیون جانبازان و معلوالن به حــدی از 
مدال آوران خود حمایت می کند که اگر مکان 
اردوها در کویر هم باشد، حضور پیدا می کنم 

تا زحمات آن ها را تا حدودی جبران کنم.
قهرمان پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه با بیان 
اینکه به دنبال رکوردشکنی و کسب سه مدال 
طال در بــازی هــای پاراآسیایی چین هستم، 
خاطرنشان کرد: بعد از پارالمپیک 
توکیو بدون وقفه و شبانه روز تمرین 
می کنم تــا ابــتــدا در مسابقات 
بین المللی فزاغ که اسفندماه در 
امارات برگزار می شود، ضمن 
رکوردشکنی در هــر سه 
ماده پرتاب نیزه، دیسک 
و وزنه به سه مدال طال 
نیز دســـت پــیــدا کنم. 
پس از ارزیابی و محک 
خــود در ایــن مسابقات، 
ــرای مسابقات  خــود را بـ
ــن و سپس  ــ ــ جــهــانــی ژاپ
بــازی هــای پاراآسیایی چین 

آماده خواهم کرد. 

وعده قهرمان پارالمپیک:  

به دنبال رکوردشکنی در پاراآسیایی هستم 
هالند در چند فصل اخیر نمایش درخشانی 
را از خود ارائــه  کــرده و همین سبب شده به 
یکی از جذاب ترین بازیکنان اروپایی در  سن 
2۱ سالگی تبدیل شود.باشگاه های بزرگ 
بسیاری در حال بررسی شرایط این بازیکن 
هستند و قصد دارند پیشنهادهایی را برای 

جذب او ارائه کنند.
دورتموند در دیدار برابر فرایبورگ با نتیجه 

۱-5 به پیروزی رسید و هالند نیز موفق 
شد در این بازی برای تیمش دبل کند، 
امــا در صحبت های پس از بــازی به 
رفتارهای مدیران این باشگاه اعتراض 

کرد.
این ستاره نــروژی به ویاپلی 

گــفــت:» در ۶ مــاه اخیر 
تصمیم گرفتم که چیزی 

درباره دورتموند نگویم 
که بی  احترامی ای به 

ــاشــد.  ــم ب ــی ایــــن ت
ــاال ایــن  ــا حــ ــ ام

باشگاه من 
تحت  را 
فـــــشـــــار 
قــرار داده 

تــــا تــصــمــیــم 
ــمــام  ــرم. ت ــیـ ــگـ بـ

چیزی که می خواهم این است 

که فوتبال بازی کنم«.
هالند در ادامــه نیز به انتقاد از رفتار مدیران 
دورتموند پرداخته و اضافه کــرد:» آن ها من را 
بــرای تصمیم گیری دربـــاره آینده تحت فشار 
گذاشته اند و این یعنی باید خیلی زود تصمیمی 
بگیرم. من از اول گفتم می خواهم روی فوتبال 
تمرکز کنم چون در این صورت در اوج هستم، 
نه وقتی مسائل دیگر ذهنم را مشغول کرده 
است. اما مدتی است تحت فشار آن ها 
هستم. بنابراین زمان آغاز کردن اتفاقات 
رسیده اســت. تنها کــاری که می خواهم 
انجام دهم این است که فوتبال بازی کنم 

اما در حال حاضر نمی توانم.«
قرارداد هالند با باشگاه دورتموند 
تـــا ســـال 2۰24 اســـت امــا 
انتظار مــی رود این بازیکن 
ــان  ــای خــیــلــی زودتــــــر از پ
مهلت قانونی قــراردادش 
از ایـــن تــیــم جـــدا شـــود. 
گفته می شود بند فسخ 
75میلیون یــورویــی نیز 
در قرارداد او با دورتموند 
وجود دارد. هالند تا به 
حال موفق شده 78 گل 
در 77 بـــازی بـــرای این 
تیم در تمامی رقابت ها 

به ثمر برساند.

ورزش7

هالند: 

دورتموند من را تحت فشار گذاشته است



   حمله به 
سفارتخانه ها 
فتنه انگیزی 
است  
رئیس ائتالف 
دولت قانون عراق 
حمالت دو روز اخیر 
به چند مقر حزبی 
و نمایندگی های 
دیپلماتیک این 
کشور را توطئه ای 
با هدف فتنه انگیزی 
و بی ثبات کردن 
عراق خواند و از 
نیروهای سیاسی 
این کشور خواست 
متحد باشند. نوری 
المالکی افزود: ما از 
دستگاه های امنیتی 
می خواهیم این 
گروه ها را تعقیب 
کرده و برای مجازات 
 عادالنه به 
قوه قضائیه تحویل 
دهند.

خبر

بدون تیتر

تمرین براندازی!
نــیــروهــای ویـــژه آمریکایی رزمــایــشــی بــه منظور 
ــت مــتــخــاصــم با  ــ ــه ســازی بــــرانــــدازی دولـ ــی شــب
سیاست های واشنگتن را تمرین می کنند. به 
گــزارش فــارس، این رزمایش ۲۳ ژانویه )۳ بهمن( 
در ایالت کارولینای شمالی برگزار خواهد شد و در 
آن به گروه های چریکی کشور خیالی »پاین لند« 
)سرزمین درخت های کاج و اشــاره به روسیه( که 
دچــار »بی ثباتی سیاسی« شــده اســت، کمک 
می کنند عملیات های شناسایی، حمله و کمین 
علیه نیروهای »دولت غیر مشروع« انجام داده 
و آن دولت را سرنگون کنند. این رزمایش توسط 
نیروهای فارغ التحصیل ارتش آمریکا انجام و نام 
»رابین سیج« بــرای آن انتخاب شــده اســت. در 
تصاویری که »سوزان کاتز کیتینگ« از آماده سازی 
منطقه برگزاری رزمایش منتشر کرده، تصویر پرچم 
نیروهای ضد دولتی پاین لند دیــده می شود که 

عالمت وسط آن یک پنجه خرس است.

 کشف زیردریایی هسته ای روسیه در سواحل 
ایاالت متحده منجر به بروز نگرانی های جدی در 
واشنگتن شده است. این زیردریایی ۱۶۰ کالهک 
هسته ای و ۱۶ موشک بالستیک »بوالوا« با خود 
حمل می کند که می تواند بخش اعظمی از خاک 

آمریکا را در چند دقیقه نابود کند.
 مقامات رسمی نیجریه خبر دادند چهار نفر را 
به اتهام آدم خــواری و خرید و فروش اعضای بدن 

انسان دستگیر کرده اند.
 حسین العزی، معاون وزارت خارجه دولت نجات 
ملی یمن در پاسخ به بیانیه شورای امنیت ضمن 
تأکید بر ضرورت احترام همه طر ف ها به حاکمیت 
و حریم آب های منطقه ای یمن اعالم کرد کشتی 

اماراتی حامل سالح بود نه خرما یا اسباب بازی.
 یک خبرگزاری نزدیک به طالبان از سومین سفر 
رهبر ایــن گــروه خبر داده و اعــالم کــرد آخندزاده 
پس از قندهار و فــراه این بار هلمند را بــرای سفر 

انتخاب کرد.
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جهان

عــــــلــــــوی 
رســـــــوایـــــــی هـــــــای 
ــر  ــیـ اخــــــالقــــــی اخـ
ــــس  ــی ــ ــل ــ ــگ ــ ن ا در 
ــان فـــشـــاری بر   چــن
یـــر این  نخست وز
ــرای نجات خود  کشور آورده که او ب
از ایــن مخمصه مجبور بــه طراحی 
پــروژه ای با نامی عجیب شده است. 
روزنــامــه »ایندیپندنت« در گــزارش 
اختصاصی خــود خبر داد بوریس 
جـــانـــســـون در تــــالش بـــــرای حفظ 
مقام نخست وزیری، در حــال تهیه 
فهرستی از مقام ها بــا هــدف اخــراج 
ــرای نجات  ــژه ب آن هــاســت. برنامه وی
بـــوریـــس جـــانـــســـون، نــخــســت وزیــر 
ــرای استعفا  انگلیس از فــشــارهــا بـ
ــه »عــمــلــیــات نــجــات ســگ گـُـنــده«  ب
نــام گــذاری شده و خود جانسون هم 
از این اسم برای این برنامه استفاده 
کرده است. به گزارش فارس، براساس 
برنامه قرار است برخی از مقام های 

دفـــتـــر نـــخـــســـت وزیـــری انــگــلــیــس 
استعفا کنند کــه »دن روزنفیلد« 
رئیس کارکنان دفتر نخست وزیری 
و »مارتین رینولدز« منشی و دستیار 
ــســون از جــمــلــه ایــن  شــخــصــی جــان
افــراد هستند. برنامه مــورد قبول در 
میان بوریس جانسون و مشاورانش 
ایــن اســت کــه حــداقــل یــک منصوب 
ــد و یــک مــقــام ارشــد  ســیــاســی ارشــ
ــی میهمانی«  در ارتــبــاط بــا »رســوای
)Partygate( باید از نخست وزیری 

کنار گذاشته شوند. 
رسوایی برگزاری جشن »مِی گساری« 
در دفتر نخست وزیری انگلیس در 
دوره اول قرنطینه به منظور مقابله 
بــا هــمــه گــیــری کـــرونـــا، جــنــجــال هــای 
بسیاری در این کشور ایجاد و فشارها 
بــر بــوریــس جــانــســون بـــرای استعفا 
را زیــاد کــرده اســت. انتشار این خبر 
ــدارک بــوریــس جــانــســون و  ــ دربــــاره ت
ــه او بـــرای نجاتش  ــزدیــک ب حلقه ن
ــرای استعفا  ــ از تــشــدیــد فــشــارهــا ب

در شــرایــطــی انــجــام شــده کــه دولــت 
انگلیس روز جمعه به دلیل برگزاری 
دو میهمانی پیش از اجــرای مراسم 
خاکسپاری همسر ملکه انگلیس، 
مجبور به عذرخواهی شد. رهبر حزب 
کــارگــر در واکــنــش بــه افــشــای ایــن دو 
میهمانی جدید اعالم کرد: »این اتفاق 
نشان می دهد دفتر نخست وزیری تا 
چه انــدازه پست و خوار شده است. 
ــاری نیست که  عــذرخــواهــی تنها کـ
جانسون باید انــجــام دهــد و او باید 
کار شایسته را انجام داده و استعفا 
ــپــنــدنــت  ــنــدی ــه ای ــ ــامـ ــ کــــنــــد«.  روزنـ
ــود، از  ــ در گـــــزارش اخــتــصــاصــی خـ
نــتــیــجــه یـــک نــظــرســنــجــی از مـــردم 
انگلیس بــا مــوضــوع رســوایــی اخیر 
دولـــت بــوریــس جــانــســون خبر داد. 
براساس ایــن نظرسنجی، ۷۰درصــد 
از انگلیسی ها خواستار کناره گیری 
جــانــســون از نــخــســت وزیــری شــده و 
 ۲۱درصــد ابقای او در ایــن منصب را 

خواستار شده اند.

روزنامه االخبار لبنان در سلسله گزارش هایی به عملیات روانی و جنگ نرم 
غرب در کشورهای عربی به خصوص لبنان پرداخته و به پول پاشی های بنیاد 
متعلق به »جورج سوروس« سرمایه دار یهودی اشاره کرده است. به گزارش 
فــارس، میزان پول پاشی های جورج ســوروس در این کشور طی سال های 
گذشته به شکل تصاعدی افزایش یافته و لبنان در سال ۲۰۱۹ در ردیف اول 
کشورهای عربی به عنوان مقصد کمک های مالی این بنیاد ضد امنیتی 
قرار گرفته است. یکی از مؤسساتی که در زمینه انقالب های رنگی فعالیت 
می کند، بنیاد جامعه باز )Open Society Institute - OSI( متعلق به 
سوروس است که کمک های مالی آن ها عمدتاً با برچسب هایی نظیر »دفاع 
از موضوعات توسعه و آزادی« و »اقدامات بشردوستانه« ارائه می شود. در 
وب سایت این بنیاد ادعا شده از سال ۱۹۷۹ نزدیک به ۱۶.۸میلیارد دالر برای 
حمایت از مسائل مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی هــا در هفت 
منطقه جهان از جمله آفریقا، آسیا پاسیفیک، اوراسیا، اروپا، آمریکای التین، 
خاورمیانه، شمال آفریقا و ایاالت متحده آمریکا هزینه کرده است که از بین 
آن،   ۶۶۹میلیون و ۷۷5هزار و5۰۰ دالر به شکل مستقیم در ۹۶کشور هزینه 
شده و 5۱میلیون دالر آن در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و سهم 
لبنان از این کمک ها نیز ۳میلیون و۶۱۸ هزار دالر بود که مؤسسات عمدتاً 
فرهنگی این پول ها را دریافت کرده اند. با شعله ور شدن حوادث موسوم به 
»بهار عربی« در سال ۲۰۱۲، میزان پول پاشی ها به شکل تصاعدی افزایش 
یافت تا اینکه لبنان در سال ۲۰۱۹ براساس گزارش های مالی این بنیاد، در 
ردیف اول کشورهای عربی به عنوان مقصد کمک های مالی بنیاد جورج 
سوروس بود. نهادهای وابسته به سوروس همچنین در کشورهای اطراف 
چین در سال ۲۰۱۹ مبلغی به میزان  ۳4میلیون و ۳۶5هــزار دالر به طور 
مستقیم در کشورهای اندونزی، تاجیکستان، برمه، تایلند، قرقیزستان، 
مغولستان، نپال، کره جنوبی، مالزی، افغانستان، کامبوج، فیلیپین، تایوان، 
هنک کنگ و بنگالدش هزینه کرده اند. این میزان پول به نهادهای دانشگاهی 
و مؤسسات جامعه مدنی برای ترویج مفاهیم لیبرالیسم و تبلیغ علیه چین 
و حزب کمونیسم و معرفی آن به عنوان خطری برای کشورهای شرق و مرکز 
آسیا و آسیا پاسیفیک داده شده است. نهادها و مؤسسات وابسته به بنیاد 
»جامعه باز« در بسیاری از کشورها نظیر روسیه، چین، مصر و مجارستان به 
دلیل اقدامات مداخله گرانه و براندازانه ممنوعیت فعالیت دارند. اما در لبنان 
شرایط برای فعالیت مؤسسات وابسته به جورج سوروس کامالً مهیاست و 
این مسئله، آینده پرتالطم این کشور در مسیر براندازی نظام سیاسی این 

کشور و آغاز جنگ های داخلی را هشدار می دهد.

لبنان، مقصد اول پول پاشی های بنیاد جورج سوروس در منطقه

تزریق آشوب به بیروت

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت ابن هیثم، پدر نورشناسی مدرن
ابن هیثم بصری ریاضیدان، اخترشناس و فیزیکدان 
عرب در دوران طالیی اسالم بود. از او به عنوان »پدر 
نورشناسی مدرن« یاد می شود. ابن هیثم نخستین 
دانشمند جهان است که توانسته با معیار متعارف 

اندازه گیری طول در زمان خود که واحد ذرع بود، سرعت 
نور و دور کره زمین را اندازه گیری کند و نخستین کسی 
بود که ۷۰۰ سال پیش از نیوتن به بررسی ویژگی های 
نور پرداخت. او در سال 46۰ قمری در قاهره درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:14

05:45

اذان مغرب

17:35

غروب خورشيد

17:15
 نیمه شب شرعی

23:30
طلوع فردا

07:13

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:41

05:13

اذان مغرب

17:01

غروب خورشيد

16:41
 نیمه شب شرعی

22:57
طلوع فردا

06:42
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)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

نقشه نخست وزیر انگلیسنقشه نخست وزیر انگلیس
 برای حفظ مقام خود  برای حفظ مقام خود 
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سگ گنده«
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پايه 

وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دريافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.      

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/10/26                                              مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  1400/10/29 

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1-ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمديد 
برای سه ماه ديگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و يــــــا    2 - واريز نقدی به حساب شماره   
 IR  410100004060030607655863   4060030607655863    نزد بانک مرکزی   به شماره شبای

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 
   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

محل تحويل پاکت تضمین و ارزيابی  : دبیرخانه اداره کل      
محل تحويل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت   

  محل بازگشايی پیشنهادها: سالن جلسات               
اعتبار پیشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد و بازگشايی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت

قرارداد
مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس 
فهارس بها سال 1400 با 

شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادها تا 
ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 9  صبح 

مورخ

احداث ابتدائی ایور کوهسرخ - موسسه همیار پویا   1
۴13.224.820.747670.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیکوهسرخ۲0000۴۵۴۲0000۴1    

احداث 3کالسه آویان )دهقان(-۲
۵13.787.163.544690.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیباخرزباخرز۲0000۴۵۴۲0000۵۲    

تکمیل ساختمان آموزشی ، آبخوری و باخرزمدرسه 6 کالسه قلعه نو باخرز3۲0000۴۵۴۲0000۵۵
624.293.012.3411.۲۲0.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیمحوطه سازی

احداث ابتدایی 6کالسه چاهشک )حسینی حاجی(   ۴
چاهشک۲0000۴۵۴۲0000۵6

تکمیل ساختمان آموزشی ، سرویس بهداشتی، 
627.400.245.5071.380.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیآبخوری ، دیوار و در محوطه و محوطه سازی

تکمیل 6کالسه فرخک )نجفی( نیشابور  ۵
617.628.271.12788۵.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشینیشابور۲0000۴۵۴۲0000۵7

تکمیل ابتدایی 6 کالسه قلعه گک تربت جام  6
623.296.723.3661.170.000.0001۴00/11/101۴00/11/1۲سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیتربت جام  ۲0000۴۵۴۲0000۵8

مدرسه 6 کالسه روستای عنبرسرا زاوه  7
623.408.659.2581.17۵.000.0001۴00/11/101۴00/11/13سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشی ، آبخوریزاوه۲0000۴۵۴۲00006۲

توسعه دبستان۴کالسه شهدای شمس آباد جوین-8
610.651.694.726۵۵0.000.0001۴00/11/101۴00/11/13سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیجوینمحمد شمس آبادی  ۲0000۴۵۴۲000063

تکمیل آموزشگاه ۴ کالسه مژن آباد خواف 9
619.672.578.658990.000.0001۴00/11/101۴00/11/13فهرستیعمرانیآبخوری ، محوطه بتنی،دیوار فنسیخواف۲0000۴۵۴۲00006۴

تکمیل شش کالسه طاووسی مزده خلیل آباد  10
39.267.349.086۴70.000.0001۴00/11/101۴00/11/13سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیخلیل آباد  ۲0000۴۵۴۲00006۵

تکمیل و توسعه ۴ کالسه ابتدائی تکمار خلیل آباد 11
۵9.839.232.043۵00.000.0001۴00/11/101۴00/11/13سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیخلیل آباد  ۲0000۴۵۴۲000066
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
عملیات تهیه مصالح و اجرای سندبالس�ت و پوش�ش اپوکسی و پلی یورتان روی لوله ها 

و منصوب�ات ب�رج های خنک کننده 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 پنجش�نبه م�ورخ 1400/10/30ضمن مراجعه به 
آدرس اینترنت�ی http://sem.aqr-harimeharam.org   )تلف�ن:31305243 -32257085-051 (  نس�بت ب�ه 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 14
10
27
4

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
تهی�ه ، س�اخت و نص�ب درب 4 لت  برای دهانه وس�ط خروجی س�ردرب ش�یرازی در 

مجموعه حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/02 ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی

 http://sem.aqr-harimeharam.org   )تلف�ن 31305243-051 ( نس�بت ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه اق�دام 
نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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