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افشای جدیدترین اسرار 
خیانت بن سلمان به پدرش

 کودتای خزنده 
ولیعهد

 علیرضا شیخ عطار از رویکرد 
تیم جدید مذاکرات می گوید

عملیاتی، تصمیم ساز 
و با اختیارات

دی29

رحلت آیت اهلل 
محمدهادی 
معرفت 
در سال 1385

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 چهار شنبه 29دی 1400     16جمادی الثانی  1443       19ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9726      8 صفحــه           4صفـح

وقف همه پس انداز زندگیرواق4
آدم، عشق و ارادت بعضی از هموطنان به امام رضا)ع( را که می بيند، به حالشان غبطه می خورد. هموطنانی 
که ارادت و دلبستگی شان سقف ندارد، ساحل ندارد و یک دریاي بی انتهاست، مثل ارادت بانو محمود زاده که 

باوجود نيازمندی شدید، همه دارایی و پس انداز عمرش را نثار آستان قدس رضوی کرده است...

بانوی سالخورده مرندی با تمام دارایی اش به زیارت آمد

5تحلیلگرروابطبینالمللهمزمانبادیدارمهمرئیسیوپوتینازراهکارهایتوسعهمناسباتتهرانومسکومیگویند

5 توصیه، بدرقه سفر روسیه
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گفتوگوبارئیساتحادیهسراسری
کانونهایوکالیدادگستریایران
دربارهابالغیهجدیددستگاهقضا

گامی مهم 
برای تحقق 
کرامت زندانی
قدساثراتحذفنشدنارز
4200تومانیبردخلوخرج
سالآیندهدولترابررسیمیکند

شکافکسریبودجه

خراسان
تخفیفاتغیرواقعیفروشگاهها
ادامهدارد

خبریاز»قیمت
تولیدکننده« نیست!

نشستخبریچهاردهمیندوره
جایزهادبی»جالل«برگزارشد

4»کتاباولی«در
میاننامزدهاینهایی

خراسان
پروندهیکنیروگاهرویمیزپلیس
امنیتاقتصادیخراسانرضوی

3میلیونلیتر
سوختگمشده!

چرایی و چگونگی 
اجرای »منشور کرامت«
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
 در نظر  دارد

با موضوع خرید 49 دستگاه  ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی  دوفقره 
سافت استارت در شهرهای استان ،حمل تحویل ولوله اتصاالت

میلیمتر در شهرهای  اقطار 63و75و90و110و160و200  به  اتیلن  پلی   
استانبه شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
  www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

امضای  گواهی  ودریافت  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی، 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/10/29 می باشد.

اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

)صرفه جویی  در مصرف آب، یعنی به اندازه مصرف کردن(

آگهی مناقصه عمومی ول
ت ا

نوب

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/06    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/11/24

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

ارزیابی کیفی با موضوع خرید 49 دستگاه 1
20000014460001573.650.000.000سافت استارت در شهرهای استان

)سه میلیارد وششصد وپنجاه میلیون ریال(

2
حمل تحویل ولوله اتصاالت پلی اتیلن به اقطار 
63و75و90و110و160و200 میلیمتر در شهرهای 

استان
5.000.000.000)پنج میلیارد ریال(2000001446000156
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آگهی مناقصه

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس

تهیه و  اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی  پروژه هتل بهار
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر دارد تهیه و اجرای، تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه هتل بهار را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که دارای رزومه مرتبط می باشند، دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 به دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان 
مرک�زی آس�تان قدس رضوی، مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 05132001126 تماس حاص�ل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه  ها بر عهده برنده 

مناقصات خواهد بود. 

فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت اول(
ش��ركت پاالی��ش نف��ت آب��ادان در نظ��ر دارد مناقص��ه های 
مشروحه ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونیک دولت 
برگ��زار نماید، كلیه مراح��ل برگزاری تش��ریفات مناقصه از 
دریافت اس��ناد ارزیابی كیفی و س��ایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه 
ت��داركات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت 
مذكور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شركت در مناقصات اقدام نمایند.

 ضمنًا آگهی مناقصات این شركت بصورت همزمان در روزنامه های كثیراالنتشار و 
WWW.ABADAN- REF.IR وب سایت شركت پاالیش نفت آبادان به آدرس

 درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط كه آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های 
ذی��ل را دارند دعوت بعمل می آید جهت ش��ركت در مناقصه به س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد 
مربوط به ارزیابی كیفی )دفتر چه ش��ماره یک و معیاره��ای ارزیابی كیفی بصورت 
رای��گان( و مطالع��ه و تکمیل آن به همراه كلیه مدارک مورد نی��از مطابق با برنامه 

زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذكور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل كلیه اطالعات خواس��ته ش��ده در فرمهای ارزیابی كیفی مناقصه گران به 
صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مس��تندات، س��وابق كاری و مالی 
و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده توس��ط سازمان حسابرسی و یا 
اعضای جامعه حس��ابداران رس��می در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب 
معامالت متوس��ط الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر 

به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری كامل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی و س��ایر 
م��دارک ف��وق االش��اره، صالحیت ش��ركت كنن��دگان قابل بررس��ی نخواه��د بود و 
بارگذاری مدارک و س��وابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 
كرد. ضمنًا مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق 
ش��ركت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره 
ی��ک بهمراه اس��ناد مورد نی��از مندرج در دفترچ��ه مذكور( و همچنی��ن در صورت 
نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در كمیته فنی بازرگانی این شركت 
، نس��بت به ارس��ال مدارک به آدرس كمیس��یون مناقصات ش��ركت پاالیش نفت 
آبادان – صندوق پس��تی 111  اقدام نمایند. الزم بذكر اس��ت از مناقصه گرانی كه 
در ارزیابی كیفی تائید ش��وند از طریق س��امانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقص��ه گران��ی كه در ارزیابی كیفی تائید ش��ده اند در مرحله ارائه پیش��نهاد 
می بایس��ت تصویر تضمین ش��ركت در مناقصه را در پاكت الف س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( بارگذاری كرده و اصل آن را در یک پاكت سربس��ته تا 
قبل از زمان گش��ایش پیشنهادها به دبیر خانه كمیسیون مناقصات واقع در دفتر 

مركزی شركت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
- اطالعات تماس و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه 

اصلی پاالیشگاه- امور پیمانهای شركت پاالیش نفت آبادان 
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53080007 

روابط عم�ومی – شركت پاالیش نفت آبادان ف
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ب - آخرین  مهلت ارائه 
و بارگذاری اسناد ارزیابی 

کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/12/1
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الف - مهلت دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی از سامانه 

ستاد از تاریخ 1400/11/3 
لغایت 1400/11/13

ب - مهلت ارائه و بارگذاری 
اسناد ارزیابی کیفی  
توسط مناقصه گران: 

مورخ  1400/12/1 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/10/26 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

کمبود آب در کشور جدی است،
 در مصرف آب نهایت دقت را داشته باشیم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی  وم
ت د

نوب

مهلت دریافت مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
اسناد مناقصه

مهلت تحویل 
پیشنهادها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی فشرده  طرح 
ارتقاء کیفی آب شرب شهر 

بجستان)مخزن  500 مترمکعبی 
  )RO و سوله تصفیه آب

اولویت اجرایی 1400

2000001446000154

)  45/991/863/448 ریال( 
چهل وپنج میلیارد ونهصد 

ونودویک میلیون و 
هشتصدوشصت و سه هزار و 
چهارصد و چهل و هشت ریال

1400/11/051400/11/19

  قاتل   قاتل   و و   ووحشی حشی 

نخستیندادگاهسرکرده
گروهکتروریستیاالحوازیه
عاملحادثهخونین
»رژهاهواز«برگزارشد



  تأکید بر 
  توسعه مناسبات 
  با آفریقا
وزیر امور خارجه 
کشورمان با همتای 
خود از کشور نیجر 
در گفت وگویی 
تلفنی به تبادل نظر 
پرداخت. حسین 
امیرعبداللهیان با 
تأکید بر عزم دولت 
ایران برای توسعه 
مناسبات با آفریقا 
افزود: باور داریم 
روابط دو کشور 
ظرفیت زیادی دارد 
و پیشنهاد برگزاری 
کمیسیون مشترک 
یک اقدام مؤثراست. 
»حاسومی مسعودو« 
نیز ضمن تأکید بر 
جایگاه مهم ایران 
خواهان برگزاری 
نشست کمیسیون 
مشترک دو کشور در 
نیامی شد.

گزارش

مهدی خالدی    سرانجام 
پــس از یکی دو مــاه اظــهــارات 
گــاه و بی گاه و بعضاً متناقض 
در مــورد احتمال سفر رئیس 
جمهور کشورمان بــه روسیه، 
ــام و المسلمین  حجت االسـ
سید ابراهیم رئیسی امروز عازم مسکو می شود تا 
رایزنی های فشرده در باالترین سطح میان مقامات 
طرفین درباره مسائل مختلف و مورد عاقه صورت 
گیرد. سفر رئیس جمهور به دعوت رسمی والدیمیر 
پوتین همتای روس و در راستای گسترش تعامات 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، خواهد بود. حضور و 
سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،  دیدار 
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی روس، بخشی از برنامه های رئیسی 
در این سفر دوروزه است. وزیران امور خارجه، نفت 
و امور اقتصادی و دارایــی رئیس جمهور را در این 
سفر همراهی خواهند کــرد. رئیس جمهور پیش 
از ایــن و در راســتــای رویــکــرد دولــت بــرای افزایش 
حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، 

به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده بود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی 
در تشریح برنامه رئیس جمهور در سفر به روسیه 
نوشته است: »محور مباحث و جلسات توسعه 
ــادرات بــه روســیــه و تقویت ارتــبــاطــات تجاری  صـ
و اقتصادی اســت«. از ســوی دیگر کــاخ کرملین 
اعــام کرد رئیسان جمهور روسیه و ایــران دربــاره 
موضوعاتی از جمله برجام و اجـــرای پــروژه هــای 
مشترک اقتصادی گفت وگو خواهند کرد. اما سفر 
پیش روی رئیسی به روسیه سبب شد به سراغ 
پنج تن از کارشناسان و صاحبنظران رفته و پاسخ این 
پرسش را جویا شویم که اگر بخواهند پیشنهادی 
در راستای توسعه مناسبات میان تهران و مسکو 
داشته باشند، آن پیشنهاد چه خواهد بود؟ نتیجه 

این گفت و شنود را در ادامه می خوانید.

حذف موانع داخلی، فعال کردن کریدور شمالی ◾
محمود شـــوری مــدیــر گـــروه پیشین 
روسیه و آسیای مرکزی مرکز تحقیقات 
ــژیـــک مــجــمــع تشخیص  ــراتـ ــتـ اسـ
مصلحت نظام: پیشنهاد اینجانب بــرای توسعه 
مناسبات میان طرفین حذف موانع داخلی بر سر راه 
این موضوع هست. به طور نمونه ایران برای توسعه 
محصوالت کشاورزی به همسایه شمالی مزیت های 
زیادی دارد. این فرصت از سوی روس ها به ویژه پس 
از بحرانی که در روابط آن ها با ترکیه ایجاد شد برای ما 
به وجود آمد تا بتوانیم این ظرفیت را شکوفا کنیم. با 
وجود این، ناهماهنگی های داخلی و همچنین کم 

کاری در کسب مجوزهایی که الزمه صادرات است، 
سبب شده ما نتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم. 
ــرای گسترش  ــ ــام ب پــس بــه نــظــر در نخستین گـ
همکاری ها باید موانع داخلی را برطرف کنیم. از سوی 
دیگر بحث فعال کــردن کریدور شمالی می تواند 

پیوند دو کشور را بیش از پیش تقویت کند.

گشایش اعتبار مالی، حذف تعرفه های گمرکی ◾
حسن بهشتی پور پژوهشگر مسائل 
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و 
قفقاز، مؤسسه مطالعات اوراسیا 
)ایـــراس(: مهم ترین توصیه من در این باره حل و 
فصل مشکات بانکی و نحوه مراودات مالی میان 
طرفین است. به نظر برای توسعه مناسبات حداقل 
در زمینه سیاسی مشکلی وجود ندارد و هماهنگی 
کامل برقرار باشد، اما آنچه مشکل ساز خواهد بود، 
ایــن اســت کــه تحت تأثیر تحریم ها بانک های 
دوطــرف از باز کــردن  LC یا گشایش اعتبار مالی 
خودداری می کنند. اعتبار اسنادی تعهدی از طرف 
بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. 
در تجارت بین الملل، زمانی که خریدار از یک کشور 
و فروشنده از کشوری دیگر برای انجام معامله اقدام 
کنند، اعتبار اسنادی اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ 
چراکه به تجار ما پشتوانه می دهد. ما باید با رفع 
این مشکل بتوانیم اعتبار الزم را برای کاالهایی که 

صادر می کنیم، ایجاد کنیم.
نکته دیگر اینکه ما در سال 1389 در توافقی با 
اتحادیه اوراســیــا )روســیــه، قزاقستان، بــاروس، 
ارمنستان و قرقیزستان( در زمینه کاهش تعرفه های 

گمرکی به توافق رسیدیم. اما این کافی نیست. ما 
باید به سمتی حرکت کنیم که تعرفه ها میان طرفین 
به صفر رسیده و سکویی برای توسعه مناسبات 

به ویژه با روسیه شود.

مقاوم سازی اقتصاد نقطه اشتراک دو طرف ◾
محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در 
جمهوری آذربایجان و تحلیلگر مسائل 
ــران و  ــا: جمهوری اســامــی ایـ اوراســی
جمهوری فدرال روسیه هر دو از کشورهای قدرتمند 
حوزه شرق هستند که به دلیل سیاست مستقانه ، 
از سوی غرب و به ویژه آمریکا هدف قرار گرفته و مورد 
تحریم های ظالمانه واقع شده اند. این نقطه اشتراک 
بسیار مهم است. تهران و مسکو در این شرایط به 
دنــبــال مــقــاوم ســازی اقتصاد هستند و در حــوزه 
سیاسی هم هماهنگی های خوبی وجود دارد. در این 
مــیــان اکــنــون هیچ مانعی بــر ســر راه توسعه این 
مناسبات نمی بینم. تنها الزم است دو طرف با درک 
شرایط از فرصت های موجود برای تکمیل پیوندها 
اســتــفــاده کـــرده تــا ضمن خنثی ســـازی دسیسه 
دشمنان مشترک، بتوان ظرفیت های موجود در 

حوزه های مختلف را به شکوفایی برسانند.

پیگیری تشکیل بلوک کشورهای ضدتحریم ◾
سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر 
سیاسی: با توجه به سیاست گذاری 
دولت که مسئله گسترش مناسبات 
با همسایگان و دولــت هــای همسو را در اولویت 
سیاست خارجی خــود قــرار داده، قطعاً توسعه 

مناسبات با روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم 
شورای امنیت و کشوری که امروز از تعیین کنندگی 
باالیی در نظام بین الملل برخوردار است، اهمیت 
ویــژه ای دارد. باید توجه داشــت روسیه به دلیل 
برخورداری از فاکتورهایی مانند وسعت سرزمینی، 
ــاال و توانمندی اقــتــصــادی و نظامی  جمعیت ب
توانسته باوجود تحریم های غرب، دامنه فعالیت ها 
و نفوذ خود را به ویژه در خاورمیانه ارتقا داده و نقش 
تعیین کننده در حل بحران های منطقه ایفا کند. 
امروز در حوزه سیاسی، هماهنگی خوبی بین تهران 
و مسکو برقرار است، اما مناسبات اقتصادی بسیار 
پایین تر از ظرفیت های مــوجــود اســـت. روسیه 
ظرفیت های باالیی دارد و ایران با استفاده از این 
شرایط می تواند از آن در توازن تجاری خود بهره 
گیرد. بنابراین پیشنهاد اینجانب در بحث رابطه با 
روسیه بهره برداری از ظرفیت موجود برای باال بردن 
صادرات در قبال واردات به منظور متوازن ساختن 
تراز تجاری کشور است. ایجاد یک کنسرسیوم، 
مجمع یا بلوک از کشورهایی که از سوی غرب مورد 
تحریم واقع شده اند نیز هدف دیگر می تواند باشد. 
با تشکیل چنین مجمعی مراودات طرفین افزایش 
یافته و به این طریق می توان توطئه نظام سلطه را 

خنثی کرد.

امضای توافق 20 ساله مهم است ◾
سید رضا میرابیان تحلیلگر سیاسی و 
سفیر سابق ایران در کویت: به نظر من 
در ایــن زمینه امضای هر چه زودتــر 
توافق همکاری 20 ساله با روسیه ضروری است. در 
این مدت ما شاهد فضاسازی گسترده غرب علیه 
اقدام ایران برای انعقاد قرارداد همکاری راهبردی 
25ساله با چین و 20 ساله با روسیه بودیم. این 
فضاسازی مسموم از دو بعد مهم است. نخست 
اینکه نشان می دهد راه را درست رفته ایم و همین 
مسئله سبب خشم غرب شده است. دوم هم به 
آشکار شدن ابعاد شایعه سازی دروغ آن ها در مورد 
این نکته بر می گردد که ایران با این گام از سیاست 
نه شرقی نه غربی خــود عــدول کــرده اســت. این 
موضوع درست نیست؛ چرا که این حرکت تهران 
برای متعادل سازی تعامات بین المللی اش است 
و این جوسازی آن ها به دلیل ترس از نزدیکی هر چه 
بیشتر مثلت ایران، روسیه و چین صورت می گیرد. 
نکته مهم دیگر این است که ایران از موضع عزت و 
استقال به سمت امضای این توافق رفته، بر خاف 
آنچه در مــورد غرب در مــوارد تاریخی دیــده شده 
اســـت. پــس مــن پیش از هــر چیز الزمـــه توسعه 
مناسبات میان تهران و مسکو را در امضای این 

توافق مهم می بینم.
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5 توصیه، بدرقه سفر روسیه 

خبرخبر
ويژهويژه

سپاه خط مقدم امدادرسانی به سیل زدگان  ◾
سخنگوی سپاه از دستور سردار سامی به فرماندهان نیروی 
زمینی، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( و سپاه های 
استانی برای افزایش و تداوم خدمات و امدادرسانی به مردم 
گرفتار در سیل و برف خبر داد. به گزارش قطره، سردار رمضان 
شریف گفت: کمک به بازگشایی جــاده هــای روستایی و 
همچنین اسکان مردم ضمن تأمین نیازمندی های بهداشت، 

تغذیه، پوشاک و گرمایش آن ها با قوت ادامه دارد.

تمام پرونده های قصاص بازبینی می شوند ◾
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران در رابطه 
با تأکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف 
محکومان قدیمی پرونده های قصاص، اظهار کــرد: در 
دادگستری تهران در حال پاالیش و بازبینی تمام پرونده های 
مرتبط با قصاص هستیم. به گزارش میزان،وی ادامه داد: 
همه همکاران قضایی استان تهران در تاش هستند تا 

مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کند.

مصوبه کف قیمت بلیت هواپیما ملغی شد ◾
در روزهــای اخیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اباغ 
صورتجلسه ای به شرکت های هواپیمایی با تعیین کف 
نرخی، حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای داخلی را 
۶00 هزار تومان اعام کرده بود. به گزارش وبگاه  سازمان 
هواپیمایی کشوری، اما با توجه به مغایرت صورتجلسه فوق 
با قانون حذف کف نرخی از قیمت بلیت، سخنگوی سازمان 

هواپیمایی کشوری اعام کرد کف نرخ بلیت ملغی شد. 

سوریه همکاری عمیقی با ایران در زمینه انرژی دارد ◾
غسان الزامل وزیر برق سوریه با اشاره به پیامدهای جنگ 
10ســالــه بر بخش بــرق ایــن کشورگفت: درزمینه انــرژی 
همکاری عمیقی با ایران داریم . به گزارش تسنیم،الزامل 
از نقش و حمایت های جمهوری اسامی ایران هم تمجید 
کرد و گفت ما قراردادهای زیادی با شرکتهای ایرانی برای 
بازسازی سوریه منعقد کرده ایم تا درسال 2022وضعیتمان 

در بخش برق بهبود پیدا کند.

در  حاشيه

جلسات خاتمی 
تشکیالتی 
نیست  !

مدیرعامل بنیاد باران در 
پاسخ به چرایی افزایش 
دیدارها و جلسات 
معنادار محمد خاتمی 
با برخی شخصیت های 
سیاسی از جمله ناطق 
نوری گفت: جلسات 
آقای خاتمی تشکیاتی 
نیست. به گزارش فارس 
جواد امام در این باره  
ادامه داد: شاید خاتمی 
دید و بازدید داشته 
باشد، ولی اینکه جلسه 
تشکیاتی راجع  به 
انتخابات  آینده بین 
آن ها صورت بگیرد، 
مطلقاً صحت ندارد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9030000483     یک سال هست منتظرم تا خبری 
از اداره اتباع خراسان رضوی به ما برسد تا 

برای شناسنامه دخترم خبری بدهند. چرا این 
پروسه این قدر طوالنی شده. آیا خواهند داد 

یا نه؟ 

9330000186   چرا حقوق اعضای هیئت علمی 
دانشگاه آزاد کمتر از نصف اساتید بقیه 

دانشگاه هاست؟ به تازگی اعالم شده راهنمایی 
پایان نامه هم جزو موظفی است و پولی داده 
نمی شود. آیا با این شرایط توقع کار علمی و 

پژوهش عمیق می توان از استادان داشت؟
9100000081   ماشینم به علت مهریه سه ماه است 

که توقیف شده. حدود یک ماه پیش از طریق 
خانمم رفع توقیف شد. اداره ثبت گفتند دوهفته 

طول می کشد تا از طریق سامانه ثنا ابالغیه 

بیاید، اما خبری نشد. دوباره پیگیری کردم 
گفتند10روز است که نامه اش را فرستاده ایم 

راهور. رفتم راهور سرافرازان گفتند هنوز نامه 
دست ما نرسیده است. چرا برخی نهادها این قدر 

مردم را اذیت می کنند؟

نخستین دادگاه سرکرده 
گروهک تروریستی االحوازیه برگزار شد

قاتل و وحشی
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب 
فــرج هللا چعب ملقب به حبیب اســیــود، سرکرده 
گروهک تروریستی »حرکت النضال« روز گذشته 
در شعبه 2۶ دادگاه انقاب اسامی با قضاوت قاضی 
افشار و حضور وزیری نماینده دادستان و جمعی از 
خانواده شهدای حوادث تروریستی برگزار شد. به 
گزارش مهر، در ابتدا وزیری نماینده دادستان تهران 
ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: حبیب اسیود 
متولد 52 شاغل در اداره کار سوئد، اهل خوزستان که 
از آذر 1399، بازداشت شده است. نماینده دادستان، 
با بیان اینکه متهم دارای سابقه کیفری است، افزود: 
حسب اقاریر متهم و ادله موجود، مشارالیه متهم 
است به افساد فــی االرض از طریق تشکیل و اداره 
گروهکی به نام حرکت النضال موسوم به االحوازیه 
و طراحی عملیات متعدد تخریب امــوال عمومی و 
انجام چندین عملیات بمب گذاری در اماکن مختلف 
اهواز. وی افزود: عملیات بمب گذاری در فرماندهی 
اهواز، بمب گذاری در سازمان مدیریت و برنامه اهواز، 
بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهــواز، 
بمب گذاری در اداره محیط زیست اهواز، بمب گذاری 
در انتقال نفت و برنامه ریزی به جهت بمب گذاری 

در دادگستری اهواز از جمله اتهامات متهم است.
وزیــری ادامــه داد: گروهک »حرکه النضال العربی 
لتحریر االحواز« هسته های اولیه خود را به سرکردگی 
»حبیب وبگان« تشکیل و کار خود را آغاز کرد. این 
گروهک تروریستی از ســال 8۴ بمب گذاری های 
متعددی انجام داده است. همچنین جاسوسی و 
اقــدام علیه امنیت عمومی و ملی، تخریب، حمله 
مسلحانه، سرقت مسلحانه و خــریــداری، حمل 
ــه شــهــادت و  و نــگــهــداری ســـاح گـــرم کــه منجر ب
مجروحیت بیش از ۷۴ نفر از شهروندان اهوازی شده 
از دیگر اتهامات متهمان است. وی افزود: عاملیت 
عملیات تروریستی با همکاری های مالی عربستان 
بــوده و باوجود اعــان قرمز تاکنون اقدامی از سوی 
کشورهای عربی و اروپایی برای تحویل دادن متهمان 
صورت نگرفته است و فرماندهان تیم های تروریستی 
به صورت متناوب در بین کشورهای مذکور در حال 

تردد هستند.
نماینده دادســتــان تصریح کــرد: در همین راستا 
ــور 9۷ در مــراســم  گـــروهـــک مـــذکـــور در شــهــری
ــاع مــقــدس تـــعـــدادی از  ــ گــرامــیــداشــت هفته دف
شهروندان را مورد تهاجم قرار داده که این موضوع 
منجر به شهادت 25 نفر و زخمی شدن ۷0 نفر از 
جمله یک کــودک شد. سخنگوی گروهک همان 
موقع اعام کرد عملیات کار آن ها بوده است. وی 
به تجهیزات کشف شده از گروهک مذکور اشاره 
کرد و گفت: 150 کیلو مواد منفجره تی ان تی، بمب 
ساعتی، دو عــدد بمب دســت ســاز، چهار قبضه 
ساح تاشو، دو قبضه کلت و اسلحه، چهار عدد 
تایمر الکترونیکی، 5۴ عدد چاشنی، 12 سوئیچ 
فعال کننده و تعدادی لباس نظامی از متهمان 

کشف شده است.
نماینده دادستان به اهم اقدامات گروهک در خارج 
ــدازی  ــ و داخــل کشور هــم اشـــاره کــرد و گفت: راه ان
تجمعات و اغتشاشات مختلف در سطح خوزستان 
از دیگر اقدامات گروهک است. همچنین انتشار 
فیلم های آتش سوزی اماکن عمومی، ترویج وهابیت 
و غیره از دیگر اتهامات گروهک در قالب این شبکه 
تلویزیونی اســت. در ادامــه قاضی افشاری ضمن 
مشورت با مستشاران دادگــاه گفت: از نظر هیئت 
قضات برگزاری دادگاه در جلسه فعلی به همین میزان 
از قرائت کیفرخواست بسنده می شود و به منظور 
حفظ شرایط مستعد بــرای دفــاع از ســوی متهم، 
جلسه به زمان دیگری موکول می شود که زمان آن 

متعاقباً اعام خواهد شد.

خبـر

ایجاد یک کنسرسیوم، مجمع یا بلوک از کشورهایی که از سوی غرب مورد 
تحریم واقع شده اند نیز هدف دیگر می تواند باشد. با تشکیل چنین مجمعی 
مراودات طرفین افزایش یافته و به این طریق می توان توطئه نظام سلطه 

را خنثی کرد.
گزيدهگزيده
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وزیر کشور خواستار بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست مشترک با وزیران علوم 
و آموزش و پرورش برای اجرای دستور رئیس جمهور نسبت به 
هماهنگی وزارتخانه های مذکور به منظور بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها گفت: با روند مناسب واکسیناسیون افراد باالی 
ــداوم رونــد تعطیلی مــدارس و  12 ســال در کشور دلیلی بــرای ت
دانشگاه ها وجود ندارد. وزیر کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری 
حضوری امتحانات و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی تأکید 
کرد و گفت: تاش داریم با تقویت روند واکسیناسیون و همچنین 
رعایت اصــول بهداشتی بــرای حفظ سامت دانــش آمــوزان و 
دانشجویان و استادان، فرایند تحصیل و آموزش حضوری هم 
شکل گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای 
طرح هوشمندسازی محدودیت ها اشاره کرد و گفت: این طرح 
با همکاری دستگاه های مربوط به نحو مؤثری اجرا خواهد شد 
و هم اکنون اجــرای طرح در دستگاه های اجرایی، حمل و نقل 
درون شهری، اصناف و حمل و نقل برون شهری در جریان است.

»آخوندی« فرصت فاینانس
 50 میلیارد یورویی را سوزاند

ــن بـــروجـــردی روز گــذشــتــه در جلسه هیئت  ــدی عـــاء ال
نمایندگان اتاق بازرگانی با بررسی اهمیت تعامل سیاسی 
و اقتصادی ایــران و چین، گفت: دولت حسن روحانی به 
همکاری با چین اعتقاد نداشت. وی ادامه داد: ۶ ماه پیش 
از روی کار آمدن ترامپ، چینی ها حاضر بودند خط سریع 
تهران - مشهد و تهران - تبریز و هر پــروژه دیگری را به 
پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راه اندازی کنند 
و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر می گرفتند و برای 
بازپرداخت آن حاضر به دریافت پول و در صورت نبود پول 
حاضر بودند به جای آن نفت بگیرند. وی افزود: اما آخوندی 
منتظر حمایت غرب و فرانسه بود و 20 روز هیئت چینی را 
برد و آورد و اراده اش بر این بود که این فاینانس با چینی ها 
انجام نشود. بروجردی تصریح کرد: یکی از مقامات چینی 
در نامه ای به من نوشته بود: »این گونه می خواهید از منافع 

ملی خود دفاع کنید؟«

اجرای مأموریت ناوگروه ۷۹ 
ارتش در دریای سرخ

ــادار کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش از  امیر دری
حضور ناوگروه ۷9 نداجا متشکل از ناوبندر »مکران« و ناوشکن 
شهید »بایندر« در دریای سرخ خبر داد و گفت: این ناو گروه رزمی 
نفتکش های جمهوری اسامی ایران را در مسیرهای تعیین شده 
اسکورت می کند. وی اظهار کرد، با حضور نیروی دریایی راهبردی 
ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی، امنیت کامل 
در مرزهای آبی کشور، تنگه هرمز، سواحل مکران، شمال اقیانوس 
هند و دریــای سرخ برقرار است و نیروی دریایی ارتــش در همه 
مسیرهایی که منافع جمهوری اسامی ایران اقتضا می کند، حضور 
دارد و از منافع کشور و ملت بزرگ ایران دفاع می کند. وی درباره 
رزمایش های نداجا خاطرنشان کرد: همه تمرینات و رزمایش های 
مشترک و فنون تخصصی که در برنامه های نیروهای مسلح از 
سوی سلسله مراتب فرماندهی گنجانده شده است، در ارتش 
جمهوری اسامی ایران به ویژه نیروی دریایی راهبردی با جدیت و با 

به کارگیری تمام ظرفیت ها انجام می شود.

خبر
ایران، روسیه و چین 

رزمایش برگزار می کنند
خبرگزاری ریانووستی روسیه از برگزاری یک رزمایش 
مشترک دریــایــی میان ایـــران، چین و روسیه خبر 
ــن خبر بــه نقل از نــاوگــان دریــایــی منطقه  داد. ای
پاسفیک)اقیانوس آرام( روسیه اعام شده است. 
سفارت مسکو در تهران اعــام کــرده این رزمایش 
اوایل سال 2022 در خلیج فارس برگزارخواهد شد. 
ایــن رزمایش با تمرکز برامنیت ومــبــارزه با راهزنی 
ودزدی دریــایــی انــجــام خــواهــد شــد. پیش از ایــن، 
»لوان جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در تهران 
اعام کرده بود نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین 
در روزهــای پایانی سال 2021 یا اوایــل سال 2022، 

رزمایش نظامی در خلیج فارس برگزار می کنند.



 بسته پیشنهادی 
رفع موانع تولید 

 به زودی 
اجرایی می شود

علیرضا فاطمی امینی 
وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه 
تمامی موارد بسته 

پیشنهادی رفع موانع 
تولید از دو هفته 

تا حداکثر سه ماه 
پس از ابالغ قابلیت 

اجرا دارد، افزود: 
پیش بینی می شود این 

بسته همچون بسته 
حمایت از صادرات 

مورد استقبال فعاالن 
اقتصادی قرار گرفته 

و در رونق فضای 
تولید کشور مؤثر 

باشد.

خبرخبر
خوبخوب

به دنبال دستور رئیس جمهور برای اصالح رفتار نظام 
بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد در روزهای آینده 
با ابالغ به بانک های دولتی، آن ها مکلف خواهند شد 
وام هــای خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت 

کنند. 
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی درباره حذف ضامن 

از تسهیالت خــرد بانکی گفت: در حــال حاضر اراده 
جدی برای پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی 
بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای 
آینده به بانک های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا 
به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان 
و کسانی که سوابق آن ها ثابت کند توانایی بازپرداخت 

اقساط را دارنــد، پرداخت تسهیالت را بــدون ضامن و 
وثیقه انجام دهند.

وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی ها، 
چند ماه بعد برای تسهیالت با نرخ های باالتر نیز نظام 
اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا 

خواهد شد.

مهدی پناهی   »اعــضــای 
کمیسیون تلفیق بودجه1401 
درخــصــوص تبصره یــک  بند 
ــذف ارز تــرجــیــحــی(  الـــف )حــ
نــظــرات مــتــفــاوتــی داشــتــنــد و 
ــتــوانــســتــنــد بـــه نــقــطــه نــظــر  ن
مــشــتــرکــی بــرســنــد بـــه هــمــیــن دلــیــل بــررســی 
ــان دیــگــری مــوکــول شــد«.  ــن تــبــصــره بــه زمــ ایـ
ایــن هــا گفته های سیدکاظم دلــخــوش، عضو 
کمیسیون تلفیق بــودجــه1401 اســت. از سوی 
دیگر کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات 
خــود دولــت را مکلف کــرده اســت ســال آینده، 
منابع ارزی از صــادرات نفت، گاز و... را با نرخ 
ــا هــمــان نـــرخ ارز بین بانکی بــفــروشــد.  ETS ی
به عبارت دیگر، اگــر همه منابع ارزی حاصل 
ــروش نــفــت، بــرخــالف بــودجــه امــســال، با  از فـ
ــرســد، دیــگــر خــبــری از  ــــروش ب ــه ف نـــرخ ETS ب
دالر 4200تومانی بــرای واردکنندگان کاالهای 
اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای 
نهایی شدن، به رأی نمایندگان در صحن علنی 

مجلس نیاز دارد.
در گفت وگو با مهدی هاشم زاده، عضو اندیشکده 
سیاست گذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که 
اگر ارز 4200 تومانی در بودجه ســال 1401 حذف 
نشود، چه اتفاقی برای درآمدها و هزینه های دولت 

رخ می دهد؟
هــاشــم زاده می گوید: اگــر قــرار باشد دولــت سال 
آیــنــده بـــرای تأمین کــاالهــای اســاســی ارز 4200 
اختصاص بدهد، حدود 18 تا 20میلیارد دالر ارز 
نیاز است. این در حالی است که دولت با فرض 
حذف این رقم و مابه التفاوت ارز 23هــزار تومان 
حــدود 370 هــزار میلیارد تومان به عنوان منبع 

درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.

 کاهش 500 هزار میلیارد تومانی  ◾
درآمدهای دولت

وی بابیان اینکه با حذف ارز4200 حدود 150هزار 
میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی درآمــد ایجاد مــی شــود، ادامــه 
می دهد: سرجمع تفاوت در منابع بین ارز4200 
و ارز بـــازار آزاد حــدود 500 هــزار میلیارد تومان 
می شود؛ یعنی در صورت تداوم ارز 4200 تومانی 

در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه 500 هزار 
میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است، می گوید: 
دولت باید به طور کامل ما به تفاوت میان ارز4200 
و ارز تک نــرخ را به صــورت یارانه نقدی به مردم 
بدهد که در کمترین حالت ممکن باید 250 هزار 
تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش 
یابد که این عدد حــدود 230هــزار میلیارد تومان 

خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به 
آن ها تعلق گیرد و نزدیک به 100 هزار میلیارد به 
خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و 

بیمه ها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز4200 چه 
ــودجــه ای دارد، تأکید مــی کــنــد: حذف  تبعات ب
ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می کند و 
هم بخش هزینه آن را کم می کند، درنتیجه بخش 
قابل توجهی از کسری تــراز عملیاتی بودجه کم 

خواهد شد.
 البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند 
داشت و قطعاً دولت باید یارانه را به میزان حداقل 
ــرای همه مــردم افــزایــش دهد.  250هـــزار تومان ب
هــاشــم زاده معتقد است حذف نکردن ارز4200 
منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع 
درآمدی دولت محقق نخواهد شد، از سوی دیگر 
وی توضیح مــی دهــد کــه حــذف نــکــردن ارز4200 
منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد 
شد، چراکه دولت برای جبران اختالف قیمت 4200 
و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که 

معنای آن چاپ پول است.

پیش نیازهای حذف ارز 4200 چیست؟ ◾
هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز4200 
تومانی الزم است، اما پیش نیازهای آن باید رعایت 
شود، گفت: در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود 
موجب ایجاد فساد می شود. تحقیقات ما نشان 
داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز4200 
یعنی واردات کاال تا زمانی که به دست مصرف کننده 
می رسد حداقل 30 نقطه فسادخیز وجــود دارد؛ 
بنابراین ارز 4200 بایستی از اقتصاد حذف ولی 
پیش نیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل 250هزار 
تومانی به صورت یارانه نقدی به همه مردم است.

کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم 
ناشی از افزایش پایه پولی قطعاً از تورم حاصل از 
حذف ارز4200 بیشتر است، می گوید: دولت بین 
حذف ارز 4200 یا تداوم ارز 4200 مختار است ولی 
با توجه به محدودیت های منابع دالری، با تداوم 
ارز4200 و کسری بــودجــه ای که ایجاد می شود، 

احتمال افزایش قیمت دالر هم وجود دارد.

 انتخاب بین دالر 60 هزار تومانی  ◾
و مرغ 60 هزار تومانی

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت 
و مجلس باید بین دالر 50 تا 60 هزارتومانی و مرغ 
60 هزارتومانی یکی را انتخاب کنند، می گوید: 
حکمرانی دقیق و صحیح ایــن اســت که قیمت 
دالر ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز 
نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم، مثالً دالر تک 
نرخ و روی 25 تا 26 ثابت شود. حتی اگر توافق هم 
حاصل شود، قیمت دالر روی 22 تا 23 یا حتی 20 

شناور خواهد بود.
هاشم زاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین 
زمــان حذف ارز4200 اســت، چراکه قطعاً فشار 
مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا می کند، 
می افزاید: قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و 
در بازار خرده فروشی آن در تاریخ یکم دی 1400 
حــدود 2 یــورو بــوده اســت، با فرض یــورو 30 هزار 
تومانی، می توانیم به راحتی تــا 60 هزارتومان 
واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه 
تولیدکننده داخلی می تواند در کشور مرغ را با 
55 هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزان قیمت 
موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی 
در ترکیب نهاده ها را داشته باشد، در نتیجه 
ــازده بــســیــار پــایــیــن تولید  ــ ــا ب  آن تولیدکننده ب

دارد.

 قدس اثرات حذف نشدن ارز 4200 تومانی
 بر دخل و خرج سال آینده دولت را بررسی می کند

شکاف کسری بودجه

حذف ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می کند و هم بخش هزینه آن را 
کم می کند، درنتیجه بخش قابل توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه کم خواهد 
شد. البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطعًا دولت باید 

یارانه را به میزان حداقل 250هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد.

گزيدهگزيده

اقتصاد3
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قیمت جاروبرقی
FOTUN سایا مدل  

۱,۷۳0,000 تـومـان
FC9۱۷0 فیلیپس مدل  

5,500,000 تومان
  سطلی کوپکس مدل 

VCC۳۷00
990,000 تـومـان

 Turbo پارس خزر مدل 
2500WB

4,۱9۳,۱00 تـومـان

8۱۳-VC پاناسونیک مدل  
۱,8۱0,000 تـومـان

2550۱ PVC پاکشوما مدل  
۳,200,000 تـومـان

65.700.000نیم سکه36.900.000ربع سکه1.275.936بورس 252.766دالر )سنا(51.440.000 مثقال طال 173دینار عراق )سنا(117.230.000سکه11.876.000 طال  ۱8 عیار1.812اونس طال 68.826درهم امارات )سنا(

 پرداخت وام  
بدون ضامن 
کلید خورد
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آگهی مناقصه عمومی خرید همراه با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل اسناد 
خزانه اسالمی   بر اساس  قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های 
اجرایی آن کاال های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای  
 )WWW.SETADIRAN.IR( همراه با ارزیابی کیفی  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به تولید کنندگان و تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

تضمین شرکت در مقدار)متر(نام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف
فرایند ارجاع  کار 

یک

تجهیزات سخت افزاری پدافند 
  ups90kvaیک دستگاهسایبری

555/000/000
 upsباتری

)تجهیزات سخت افزاری پدافند 
سایبری(

64 دستگاه

 ATS32Aدستگاه
)تجهیزات سخت افزاری پدافند 

سایبری(
یک دستگاه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقصه گران حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر 

اخذ و اقدام نمایند.
 ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
14
10
35
7

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
خرید زانو 45 درجه 12 اینچ 0030019 - تجدید مناقصه )نوبت دوم(

ش��رکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره 
نی��از درس��امانه   س��تاد)2000001402000085( را از طری��ق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی) دولت ( برگزار نماید. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1400/10/20  می باشد. 
مبلغ برآورد اولیه:  12.400.000.000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 
مطاب��ق آیی��ن نام��ه تضمی��ن معام��ات دولت��ی ب��ه ش��ماره 
مبل��غ   ب��ه   1394/09/22 تاری��خ  ه���  123402/ت50659 

620.000.000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گذار در سایت: 

تا ساعت16:00روز یک شنبه26/ 1400/10
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت: تا 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه  13/ 1400/11
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد(:  

گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج " : ساعت :   10:00 روز یکشنبه 
تاریخ  24/ 1400/11

شرایط مناقصه گر: ارائه تاییدیه وزارت نفت )تولید کننده 
/ تامین کننده (

2- تاییدی��ه س��امانه توانی��ران در خص��وص اق��ام موض��وع 
مناقصه توس��ط تولید کنندگان الزامی بوده  و تامین کنندگان
 از تولید کنندگانی که در سامانه توانیران ثبت نام نموده اند
 م��ی توانند نس��بت به تامی��ن کاال اقدام نماین��د و تاییدیه 
س��امانه توانیران مرب��وط به تولی��د کننده مزب��ور را ارائه 

نمایند.  
 آدرس : اس��تان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، 
خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 ، ش��رکت گاز استان البرز 

، امورپیمانها
تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

شناسه آگهی 1259077
شرکت گاز استان البرز  ف

,1
41
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/10/28  می باشد- . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ1400/11/04
ب–مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

از آلوده کردن آبهای سطحی بپرهیزیم

» مناقصه عمومی « وم
ت د

نوب

شرایط مناقصه گرانمبلغ تضمین فرایند ارجاع کار مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

تعمیر انواع الکتروپمپ های 
چاهها و ایستگاههای پمپاژ 
در سطح تأسیسات آب و 
فاضالب استان خراسان 

رضوی و حمل از انبار ستاد  
به تعمیرگاه وبالعکس

2000001446000155

45.533.136.600ریال
چهل و پنج میلیاردو 
پانصد و سی و سه 

میلیون و  یکصدو سی 
و شش هزار و ششصد 

ریال

2.280.000.000ریال
دو میلیارد و دویست و 

هشتاد  میلیون ریال

1-داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار 
با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و 

یاداشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری بهره برداری و 
نگهداشت تاسیسات آب دارای اعتبار ) رسته تامین ، 

انتقال و توزیع ( از وزارت نیروو یادارا بودن پروانه تولید 
الکتروپمپ از وزارت صنعت- معدن- تجارت

2-ارائه گواهی صالحیت ایمنی دارای اعتبار از اداره کار ، 
تعاون و امور اجتماعی

 جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم( نوبت اول شرکت تعاونی تهیه 
و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد و حومه راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه  

مورخ 1400/11/24 درمحل تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار می گردد .  
ل��ذا از کلی��ه نماین��دگان منتخب درمرحل��ه اول دعوت م��ی نمای��د راس موعد مقرر 
ش��خصًادر جلس��ه مذکورباهمراه داشتن مدارک شناس��ایی حضور بهم رسانند. ضمنًا 
داوطلبین س��مت هیئت مدیره وبازرسی شرکت حداکثر طی مدت 7روزکاری از تاریخ 
انتش��ار این آگهی با دردست داش��تن مدارک الزم جهت تکمیل فرم ثبت نام هیئت 
مدیره و بازرسی در ساعات اداری به دفتر شرکت تعاونی واقع در میدان امام خمینی  

مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 
2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای 1398و1399

3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سالهای 1399و 1400
4-طرح و  تصویب تغییرات سرمایه

5- طرح و تصویب گزارش ارزیابی سهام تعاونی )تقویم سهام(
6- تصمی��م گیری درمورد اخذ تس��هیات از بانکها و موسس��ات اعتباری و اش��خاص 

حقیقی و حقوقی 
7-انتخاب اعضاءاصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

 8-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
 با تشکر� هیئت مدیره

ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم( 
 نوبت اول شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری

 مشهد و حومه به شماره ثبت 697



   بازسازی 
اورشلیم در 
»سلمان فارسی«   
مهدی میرچی، مدیر 
شهرک سینمایی 
غزالی خبر داد: 
ساخت لوکیشن 
سریال »سلمان 
فارسی« ساخته 
داوود میرباقری در 
این شهرک به پایان 
رسیده 
و شهر اورشلیم 
برای این سریال
 آماده شده است.

به گفته میرچی، پیش 
از این سریال تاریخی 
»مریم مقدس)س(« 
نیز در این لوکیشن 
شهر اورشلیم ساخته 
شده بود اما برای 
»سلمان فارسی« 
همین شهر به

 ۳۰۰ سال بعد از آن 
برده و بازسازی 
شده است.

مــبــلــغ جـــایـــزه جــــال در  ◾
مراسم اختتامیه اعام می شود

علی رمضانی، مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایــران با تأکید بر 
تــاش ویـــژه بـــرای برپایی جایزه 
جــال، یـــادآور شــد: استقبال از 
حوزه ادبیات نشانگر مطالبه مردم و خوانندگان و اهالی 
کتاب و کتاب خوانی است. آنچه جایزه جال را در این 
جایگاه قرار داده، بخشی به شخصیت جال به ویژه 
حریت و آزادگی او در نوشتن بازمی گردد و بخشی توجه 
عمومی است. ما تاش داریم دامنه این جایزه را افزایش 
دهیم. این اقدام توسط مجموعه خانه کتاب با اقداماتی 
که در هفته کتاب رونمایی شد، پیگیری می شود. وی با 
بیان اینکه پیمایش هایی که توسط نهادهای رسمی 
انجام می شود اثباتی بر این مدعاست، اظهار کرد: 
دستگاه های متولی کتاب خوانی مدعی هستند حوزه 
ادبیات طرفداران بسیاری دارد و کتاب ها از فروش خوبی 
برخوردار است. طبیعتاً این مسئله خانه کتاب و سایر 
مجموعه های مرتبط را با مسئولیت سنگینی روبه رو 
ً اظهارنظر  می کند.رمضانی تأکید کرد: درباره جایزه فعا
نمی کنیم و مبلغ آن در روز اختتامیه مشخص خواهد 
شد اما تاش وزارت ارشاد این است که بتواند میزان 

جایزه را به حد مطلوب نزدیک کند. 

جلسات داوری فشرده برگزار شد ◾
در ادامه غامرضا طریقی با اشاره  به برپایی دیرهنگام 
جلسات اعــضــای جــایــزه جــال گفت: بــا توجه به 
حساسیت مدیرعامل خانه کتاب مبنی بر برپایی 
جایزه در تقویم اصلی خــود، سعی کردیم جلسات 
داوری را به صــورت فشرده برپا کنیم.به گفته دبیر 
اجرایی جایزه جال، اگر داوری در آبان ماه انجام می شد 
امکان داشت بسیاری به این نوع عملکرد و در مدت 
زمانی کوتاه به ما انتقاد کنند. اما به فاصله کوتاهی 

پس از برپایی جلسات هیئت علمی با انتخاب داوران، 
نخستین جلسه داوری برگزار شد و با توجه به اینکه 
تعدادی از داوران ساکن شهرستان های دیگر بودند و در 
سفر به تهران طی جلسات مختلف مشکل داشتند، 
ناچار شدیم چند جلسه داوری را در یک روز برگزار 
کنیم. با این حال روند داوری  آثار تا هفته گذشته ادامه 
داشت و به جز چهار بخش اصلی، دو بخش دیگر 
»برترین ویراستار« و بخش جنبی »نگاهی دیگر« 

نیز به جشنواره اضافه و برگزیدگانش انتخاب شدند.
طریقی افــزود: مطالبه ما از داوران این بود اگر کتاب 
متفاوتی را در هر بخشی مشاهده کردند که نگاهی 
خــاص به موضوع موردنظر داشــت آن را به عنوان 

برگزیده معرفی کنند. به گفته طریقی؛ در بخش 
داســتــان کــوتــاه ایــن دوره، مجموعه داســتــان کوتاه 
»هاملت در نم نم باران« مرحوم اصغر عبداللهی نیز از 
جمله نامزدهای نهایی بود که برای حفظ شأن ایشان 
داوران تصمیم گرفتند این کتاب را از لیست نامزدهای 
نهایی حذف کنند تا در روز اختتامیه از اثر و نویسنده 

آن تجلیل شود.

معرفی داوران بخش های مختلف ◾
دبیر اجــرایــی جایزه ادبــی جــال داوران بخش های 
مختلف را این طور معرفی کــرد؛ قاسمعلی فراست، 
منصور علیمرادی و اکبر صحرایی در بخش رمان و 

داستان بلند و خسرو باباخانی، هادی خورشاهیان 
و یوسف قوجق در بخش داستان کوتاه، در بخش 
مستندنگاری ابراهیم زاهدی مطلق، داوود امیریان 
و مهدی قزلی و در بخش نقد ادبی ابوالفضل حری، 
علی کاشفی خوانساری و محمدرضا سنگری داوری 

کتاب ها را برعهده داشتند.

انتخاب اثر با چالش پیگیری شد ◾
بصیری، دبیر علمی جایزه ادبی جال آل احمد با 
بیان اینکه پس از انتخاب داوران هر بخش، جلساتی 
تشکیل و برای برخی دوستان کتاب ها ارسال می شد، 
تأکید کرد: در جلسات داوری، آثار در چند مرحله 
انتخاب می شدند و به مرحله بعد می رفتند تا در 
نهایت نامزدهای چهاردهمین دوره جایزه معرفی 
شدند. هیئت داوران جایزه جال فقط آثار را مبتنی 
بر کیفیت آن ها انتخاب کردند و نکته مهم این است 
در انتخاب آثار به ناشر یا حتی نویسنده اثر توجهی 
نشد زیرا برایمان مهم بود اسم نویسنده نباید به دلیل 
یک ناشر شناخته شود و یا برعکس.وی تأکید کرد: 
جلسات انتخاب اثر و داوری هم با حضور نماینده 
هیئت علمی و البته با چالش بسیار پیگیری شد 
و امیدوارم پس از معرفی آثار برتر در روز اختتامیه، 
نویسندگان دیگر هم ترغیب شده و در این مسیر 

گام بردارند.

اسامی نامزدها ◾
داستان بلند و رمان:

پــری کشی، نوشته علیرضا حسن زاده، انتشارات 
مروارید/بی نام پــدر، نوشته سیدمیثم موسویان، 
انتشارات جماران/سونات الت، نوشته میترا معینی، 
انتشارات نیما/پیامبر بی معجزه، نوشته محمد علی 
رکنی، انتشارات صاد/ماه غمگین ماه سرخ، نوشته 

رضا جوالیی، انتشارات چشمه.

داستان کوتاه: 
قدیس دیــوانــه، نوشته احمدرضا امیری سامانی، 
انــتــشــارات صـــاد/آمـــاده تـــرور بـــاش، نوشته علی 
ــگــی، نوشته  ــتــشــارات صــاد/ســاعــت دن بــراتــی، ان
محمداسماعیلی حاجی علیان، انتشارات سوره مهر/ 
ح دو چشم، نوشته محبوبه حاجیان نژاد، انتشارات 

سوره مهر.
در این بخش از اثر هاملت در نم نم باران، اثر زنده یاد 

اصغر عبداللهی تجلیل می شود.
مستندنگاری: 

بابا رجب، نوشته نسرین رجب پور، نشر ستاره ها/
بــه مــن دســت نـــزن، نوشته فائضه غفار حـــدادی، 
انتشارات شهید کاظمی/داغ دلربا، نوشته میثم 
امیری، انتشارات خط مقدم/ابوباران، نوشته زهرا 
ســـادات ثابتی، انــتــشــارات خــط مــقــدم/رضــانــام تا 
رضاخان، نوشته هدایت هللا بهبودی، نشر مطالعات 
و پژوهش های سیاسی /همه فن حریف،  نوشته 
سید مجتبی قافله باشی، سعید حسین رفیعی 
و مسعود جلیلوند خسروی، انتشارات الگو نگار 
پیشرفت/همسا یه های خانم جان، نوشته زینب 

عرفانیان،انتشارات شهید کاظمی.
نقد ادبی: 

پایداری خاموش، نوشته مهدی میرکیایی/آلبرکامو 
در ایران، نوشته محمدرضا فارسیان و فاطمه قادری، 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد/روایت شناسی 
و نقد روایت در داستان های انتخابی معاصر، نوشته 

الهام حدادی و فرهاد درودگریان. 
برگزیدگان بخش ویژه: 

تشریف: علی اصغر عزتی پاک
حاج جال: لیا نظری گیانده
سلول های بهاری: بهنام باقری
کوهستان آتش: گلعلی بابایی

سبز-آبی: سعید تشکری باغدار

نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی »جالل« برگزار شد 

 4 »کتاب اولی« 
در میان نامزدهای نهایی 

نکتهنکته
روزروز

»نفوذ« و »فساد« مورد توجه »اوج«
زهره کهندل   کارنامه فیلم سازی »اوج« در سال های 
اخیر نشان می دهد »نفوذ« و »فساد« دو محور موضوعی 
تولیداتش است اما فیلم هایش از تیغ توقیف در امان نماندند. 
»دیدن این فیلم جرم است« پس از کش و قوس های فراوانی که 
بعد از دو سال توقیف طی کرد، سرانجام سال گذشته توانست 
رنگ اکران را به خود ببیند. پس از آن فیلم های »مصلحت« و 

»لباس شخصی« هم گرفتار توقیف شدند اما محمدرضا شفاه 
تهیه کننده »مصلحت« به مهر گفته این فیلم رفع توقیف 
شده و مقدمات اکران عمومی آن در حال انجام است. چندی 
پیش احسان محمدحسنی، رئیس سازمان اوج، دلیل توقیف 
»مصلحت« را سوء تفاهم پیش آمده برای قوه قضائیه بیان 
کرده بود که به گفته شفاه تا حدود زیادی برطرف شده است. 

»مصلحت« فیلم جسورانه ای است که به مسئله فساد در 
آقازاده ها اشاره دارد. پیش بینی می شود نمایش این فیلم در 
صورت عادی شدن شرایط اکران های سینمایی فروش نسبتاً 

خوبی داشته باشد.
موضوعی که در میزان استقبال مخاطب از سریال »آقازاده« 
نشان داد مخاطب ایرانی خریدار این محتواست. استقبال 

مردم از تولیدات این سازمان نشان می دهد اوج، نیاز و ذائقه 
مخاطبان را به درستی شناسایی کــرده و بر ضــرورت روایت 
داخلی از فسادهایی که از چشم مردم پنهان نمی ماند، تأکید 
دارد. در واقع ناگفته ها و رازهای مگو را خودش روایت می کند 
تا مخاطب ایرانی مشتری روایت رسانه های بیگانه از مسائل 

داخلی نشود.

  صبا کریمی     نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و 

ادبیات ایران، غالمرضا طریقی دبیر اجرایی و مریم بصیری دبیر 
علمی، روز گذشته در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار و نامزدهای 

 بخش های مختلف معرفی شدند. در این دوره از جایزه ادبی

 جالل آل احمد هزارو579 اثر به دبیرخانه رسیده که بخش رمان 
و داستان بلند با 9۰9اثر پرشرکت کننده ترین بخش جایزه بود. 

همچنین میانگین سنی نویسنده های آثاری که نامزد جایزه 
ادبی جالل آل احمد شدند 55 سال است که جوان ترین نویسندگان 

متولد سال۱۳7۰ و مسن ترین آن ها هم متولد سال۱۳۲9 

هستند. در این دوره، آثار ۲۰ناشر به عنوان نامزد انتخاب شدند 
که هفت ناشر برای نخستین بار به این مرحله راه یافتند. از 

میان نامزدهای نهایی نیز چهار نویسنده، کتاب اولی هستند. 
برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد همزمان 

با ۱۲ بهمن ماه در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل می شوند. 
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و هنر فرهنگ 

گزارش

آگهی برگزاری مزایده
اقالم راكد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی شركت ایران خودرو خراسان  1400/0038
         گروه صنعتی ایران خودرو )سهامی عام( درنظر دارد اقالم غیرمولد ضایعاتی و انهدامی شركت ایران 

خودرو خراسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
شرح اقالم مزایده  شماره 0038 – 1400  )شركت ایران خودرو خراسان ( :

 انواع اقالم راكد و ضایعات انهدامی قطعات خودرو تولیدی

زمان برگزاری مزایده :
كلیه متقاضیان می توانند جهت بازدید از اقالم ، خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت طی روزهای یك شنبه مورخ 1400/11/03 
لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06 ) به غیر از ایام تعطیلی رسمی ( از ساعت 08:30 الی 16:30 به شرح ذیل مراجعه نمایند. 

آدرس جهت بازدید از اقالم شركت ایران خودرو خراسان :
مشهد- كیلومتر 55 جاده مشهد نیشابور- شهرک صنعتی بینالود- ایران خودرو خراسان. جهت كسب اطالعات بیشتر 

با آقای محمد صادق اسماعیلیان به شماره تلفن همراه 09153591613 تماس حاصل فرمایید.
تبصره اخذ پاكات : متقاضیان مزایده شركت ایران خودرو خراسان برای اخذ پاكت و ارائه پیشنهاد می توانند عالوه بر 
سایت تهران برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1400/11/05 و 1400/11/06 ازساعت 08/30 صبح الی 14:30 به 

آدرس شركت ایران خودرو خراسان مراجعه نمایند.
آدرس جهت دریافت و  تحویل اسناد مزایده در سایت تهران:  

متقاضیان مزایده های فوق برای اخذ پاكت و ارائه پیشنهاد می بایست به آدرس تهران ، كیلومتر 14 اتوبان تهران- كرج 
، به  طرف شهرک پیكانشهر )آزاد شهر( ، خیابان شهید گودرزی ، انتهای خیابان هشتم غربی ، جنب مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع كشور ، سایت برگزاری مزایده های شركت ایران خودرو مراجعه نمایند.  جهت كسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های : 44796948-44796956 ) آقای میرپور( تماس حاصل فرمایید.
مبلغ و نحوه واریز وجه تضمین شركت در مزایده :

* مبلغ تضمین شركت در مزایده جهت اقالم ضایعاتی طبق مبالغ اعالم شده در فرم پیشنهاد قیمت به صورت فیش 
واریزی بایستی صورت پذیرد.

 * شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و مزایده گذار در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار می باشد. ضمنا مشروح شرایط در اسناد مزایده به طور كامل درج خواهد گردید.

* شركت كنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحیح ، امضاء نموده و به همراه كپی 
شناسنامه و كارت ملی در پاكتهای در بسته به متصدی مزایده ، تحویل نمایند.

* كلیه وجوه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به صورت نقدی می باشد و هرگونه مالیات ، عوارض و حقوق 
دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و كارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت اخذ اطالعات تكمیلی به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.
Auction.ikco.ir - www.ikco.ir
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات كارگاهی ماشین ابزار )نوبت اول(

اداره كل نوسازی،توس�عه و تجهی�ز م�دارس  اس�تان مازن�دران در نظ�ر داد ب�ا رعای�ت قان�ون برگ�زاری مناقصات و                             
آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای خرید تجهیزات كارگاهی ماشین ابزار از محل طرح های تملك دارایی های 
س�رمایه ای جهت استفاده در سطح اس�تان برگزار نماید. لذا از كلیه شركت های واجد شرایط و تولید وتامین كنندگان 
ذیص�الح ك�ه امكانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با 
توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه س�امانه تداركات 

الكترونیكی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و مدارک، ارسال 
دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را در جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف
)ریال(

46,000,000,0002,300,000,000خرید تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار1

تاریخانتشارآگهینوبتاول:مورخ1400/10/29میباشد.
تاریخانتشارآگهینوبتدوم:مورخ1400/10/30میباشد.
مهلتدریافتاسنادمناقصه:ساعت19تاریخ1400/11/03

مهلتتحویلاسنادمناقصهتکمیلشدهوارائهپیشنهادها:تاساعت14مورخ1400/11/17
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8:30مورخ1400/11/18

مدتاعتبارپیشنهادها:سهماهپسازتاریخبازگشاییپیشنهادها
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگذار:

آدرس:ساریـمیدانامامخمینی-بلواردانشگاه-ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمازندران
کدپستی:4815884933

تلفنواحدقراردادها:01133360568
ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمازندران

ف
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 1- بر اساس رای شماره 1208 مورخ 1400/10/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 
قسمتی از پالک 4033 اصلی بخش یک اراک موات تشخیص داده شده است . با توجه به 
مصوبه 1370/11/3 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به اطالع کلیه مالکین قانونی و 
سایر دارندگان  حقوق  قانونی  پالک مذکور می رساند  چنانچه به نظریه فوق الذکر  اعتراض  
دارند. می توانند ظرف مدت س��ه ماه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی اعتراض خود را 
به حوزه قضایی شهر محل وقوع ملک تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در 

مهلت تعیین شده نظریه فوق االشعار قطعی و الزم االجراست.
 2- بر اساس رای شماره 1209 مورخ 1400/10/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 

قسمتی از پالک 1/89 اصلی بخش دو ساوه موات تشخیص داده شده است .
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

اطالعیه اعالم رای موات

ف
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مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
 دهیاری روستای زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد

 بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد 
 اج��رای عملی��ات جمع آوری زباله ، رف��ت و روب و الیروبی کانال های معابر روس��تا را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی از اداره 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1400/11/5 به آدرس 
مشهد ، بلوار توس ، توس 181 ،  اتحادیه تعاونی های دهیاری استان خراسان رضوی ، طبقه دوم 

، امور مالی دهیاری زرکش مراجعه نمایند .
 جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 
0107689435003 ن��زد بان��ک ملی بنام دهیاری زرک��ش ارائه گردد .دهی��اری در رد یا قبول 

پیشنهادها مختار است .هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری زرکش 
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 بـــه عـــنـــوان پــرســش اول  ◾
بفرمایید تیم مذاکره کننده چه 

ویژگی های نظری دارد؟
از حــدود ۲0ســال پیش یعنی از 
زمانی که روحــانــی دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی بود و منجر به 
توافق نامه سعدآباد شد تا به امروز که مذاکرات برای 
رفع تحریم ها و بازگشت به برجام در جریان است، 
ما در مجموع دو نوع مذاکره داشته ایم. یک نوع 
مبتنی بر روش های کالسیک علم دیپلماسی و روابط 
بین الملل که در این مدل، مذاکره بر مبنای منافع 
ملی تعریف می شود و در علم کالسیک منافع ملی 
زمانی تأمین می شود که با کسی درنیفتیم! اما در 
روش دوم یا گروه دوم بر این امر تأکید می شود که ما 
نباید برخی اصول انقالبی و نظام جمهوری اسالمی 
را بر مبنای همان سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 

کنار بگذاریم.
یکی از اصول انقالب که در قانون اساسی قیدشده، 
ایــن اســت کــه باید به ملت هایی کــه تحت ظلم و 
ستم قرار می گیرند کمک کنیم و یا اینکه مناسبات 
مــا بــاهــمــه، دوســتــانــه اســـت، مگر کشورهایی که 
می خواهند بر ما سلطه پیدا کنند. همه این ها بعدها 
در یک کلمه که در سند چشم انداز ۲0ساله آمد 
جمع شده و آن کلمه »الهام بخشی انقالب اسالمی 
ایران« است که البته متأسفانه مثل خود چشم انداز 
۲0 ساله مغفول واقع شده است. مفهوم این واژه این 
است که اوالً جمهوری اسالمی مسئولیت خودش 
را در حد مــرزهــای کشور نمی داند و دوم برخالف 
استکبارهای غرب و شرق بنا ندارد  هژمونی خودش را 
باقدرت مالی یا نظامی تحمیل کند، بلکه می خواهد 
الهام بخش باشد. این واژه الهام بخشی در ادبیات 

بین الملل و دیپلماسی کامالً شناخته شده است.
البته روش نرم در مواقعی که دشمن به هیچ صراطی 
مستقیم نیست می تواند به روش سخت هم بدل 
شود، همان گونه که در جنگ تحمیلی شد و در وقایع 
سال های اخیر هم به دفعات قدرت سخت ایران در 

منطقه خودنمایی کرد.
حاال برخی سیاستمداران که در داخل کشو ما هم 
ــوده و هستند می گویند روابـــط بین الملل بدون  ب
کدخدا شکل نمی گیرد و پس از فروپاشی شوروی و در 
نظام تک قطبی، آمریکا ابرقدرت و کدخداست، اما در 

تفکر انقالب اسالمی و نظام 
ما می گوییم ما انسان 
هستیم و معرفت و 
عــزت داریـــم و باید با 
ــرده و  حکمت رفتار ک
نشویم.  زور   تسلیم 

در جریان اخیر که عبارت است از مناقشه هسته ای 
که حدود ۲0 سال است درگیر آن هستیم، اهل تجربه 
و علم چه در موضوع هسته ای و چه روابط بین الملل 
این را می دانند که قدرت هسته ای ما چه هست. 
چون ما هیچ وقت پنهان کاری نکرده ایم و حتی حاال 
هم گفته ایم غنی سازی 60درصد را برای رفع نیازمان 

انجام می دهیم.
ــا بمب  غــربــی هــا هــم خیلی خـــوب مــی دانــنــد مــا ب
هسته ای کاری نداریم و این حرف های بی ربطی که 
در مورد فاصله 6ماه و یک ساله و ... به هم می بافند، 
کامالً بی ربط و با اهـــداف دیگری انجام می شود؛ 
چون کامالً آگاهند مسیر ساخت سالح هسته ای 
این نیست و برنامه ما با آن تفاوت فاحشی دارد. 
درنتیجه نگرانی آن ها از سطح و برنامه هسته ای ما 
نیست. نگرانی آن ها ریشه در 43ســال قبل دارد. 
زمانی که سلطه سکوالریسم در کشور پایان یافت. 
ایــن بــرای غربی ها خیلی گــران آمــد و ایــن دشمنی 
و تقابل تا به امــروز ادامــه داشته اســت. دامنه این 
دشمنی تا آنجا بود که در گوادالوپ تصمیم گرفتند 
جمهوری اسالمی قوی نشده آن را از بین ببرند. اما 

به نتیجه نرسیدند.
بنابراین از ۲0سال پیش به این سو به دنبال دستاویز 
و بهانه ای برای فشار بر نظام ایران بودند و موضوع 
هسته ای ابزار مناسبی برای آن ها بود. پس شروع 
کردند به این ادعا که ایران یک نظام جنگ طلب و 
به دنبال گسترش هژمونی خود است و دستیابی 
او به توانایی هسته ای می تواند امنیت جهانی را 

به خطر بیندازد. 

درواقع این گروه مذاکره کننده تأکید دارند  ◾
در اصول نباید محافظه کاری کرد؟

ــن در دیــدگــاه   بــه تعبیری بــلــه. البته ای
ــالً اصــولــی  کــالســیــک دیــپــلــمــاســی اصــ
نیست و هر زمان الزم باشد برای منافع 
می توان دروغ گفت و فرصت طلب بود 
و هر کــاری می توان کــرد. این دیدگاه در 
تفکر »ماکیاولی« رشد کرد و در مکتب 
رئالیسم »مورگنتا« در دهه 60 به روابط 
بین الملل معاصر وارد شد. طرفداران 
ایــن مکتب می گفتند واقعیت دنیا 

سلسله مراتب قدرت است.

 یعنی ما در مقطعی یعنی  ◾
یک دوره در دولت خاتمی و یک دوره 
در دولت یازدهم و دوازدهم روحانی 
بــا دیپلماسی کالسیک مبتنی بر 
رئالیسم غربی با غرب مذاکره و توافق 

کردیم؟
 بله! متأسفانه در دستگاه دیپلماسی 
ما چه در تحصیلکردگان داخلی و چه در 
میان تحصیلکردگان در غرب این نوع آموزه ها 
غالب بود و کمتر به اصل الهام بخشی و ابتکار 
در سیاست خارجی و وزارت خارجه ما توجه 

می شد و می شود.
در ایــن میان هــم یــک دوره ای در دولـــت نهم و 
دهم با مقاومت مذاکره می کردند و آقای جلیلی 
ضمن اینکه بــر اصــول تأکید داشــت و درســت 
هم می گفت اما در عمل رفتارش به گونه ای بود 
که طرف های غربی برداشتشان این بود که قرار 
نیست این مذاکره به جایی برسد و بــرای همین 
هم فشارهایشان را بیشتر می کردند. البته آن ها 
می دانستند قدرت و توانایی هسته ای ایران روزبه روز 

بیشتر می شود امــا تمایلی هم به مقابله و جنگ 
با ایــران نداشتند چون می دانستند هزینه بسیار 
سنگینی برایشان دارد. زمانی که آقای روحانی به 
قدرت رسید طبیعتاً همان تفکر اول غالب شد و با 
وجود اینکه اعضای تیم مذاکره کننده افراد متدین 
و قابل اعتماد و خوبی بودند، اما مبنای آموزه های 
آکادمیک و علمی و ذهنیتشان مطابق ادبیات 

بین الملل بود.

 اجــازه بدهید به مذاکرات احیای برجام برسیم.  ◾
این مذاکرات در دولت روحانی شروع شد و 6 دور آن ها 
برگزار شد که یک متن اولیه حاصل آن بود. آیا این 6دور 
مذاکره هم بر همان مبنا و روش مذاکرات2014 و2015 

صورت گرفت؟
 اتفاقاً نه! مذاکره احیای برجام پس از اقدام ترامپ 
و با روی کار آمدن بایدن در 6ماه آخر دولت روحانی 
یک تفاوت هایی با مذاکرات۵ یا6سال پیش داشت. 
دولت روحانی هم تجربه هایی از اتفاق های پنج سال 
قبل بدست آورده بود و می دید برجام ممکن است در 
ظاهر خوب باشد اما آن ها هم فهمیدند جهت گیری 
آن به سمتی است که ما زیاده خواهی های آمریکا را 

بپذیریم، وگرنه اصل توافق از بین خواهد رفت.

این زیاده خواهی ها چه بود؟  ◾
یکی قدرت و نفوذ منطقه ای یا همان قدرت نرم ما و 
دیگری توان دفاعی و موشکی ما. درواقع هم قدرت نرم 
ما و هم قدرت سخت ما در این توافق به تدریج مورد 
هجمه قرار می گیرد. درواقع قدرت هسته ای ما بهانه 
است چون ما آن  را داشته باشیم یا نه در قدرت نرم و 
منطقه ای ما که ناشی از قدرت معنوی ماست تأثیری 
ندارد. ترامپ وقتی دید ایران حاضر به برجام پالس ها 
نیست، با این توجیه و فضاسازی که ایران یک تهدید 
بــرای منطقه و جهان است تالش کرد اقدامش در 
خروج از برجام را توجیه کند. دولت بایدن هم عمالً 
همین مسیر را با روش دیگری ادامه می دهد. به همین 
دلیل هم ما بر این موضوع تأکید داریم که هدف از 
مذاکره باید بازگشتن به برجام سال۲01۵ نه کمتر و نه 
بیشتر باشد؛ زیرا این تنها روش برای کنارزدن نقشه 
برجام پالس آمریکا و تروئیکای اروپایی است. آقای 
باقری در دور جدید مذاکرات همه تالشش این است 
که جهت گیری مذاکرات به سمت زیاده خواهی ها و 
غلبه مسائل اضافی و حاشیه ای بر برجام نباشد و 
محور مذاکرات بر موضوع لغو تحریم ها و اجرای کامل 
قطعنامه ۲۲31و برجام قرار گیرد. از طرفی تشکیل دو 
کارگروه »رفع تحریم« و »تعهدات هسته ای« و دو 
متنی که هیئت ایران در دور هفتم ارائه داد و مبنای 
مذاکره و توافق قرار گرفت یک اقدام هوشمندانه و 
درســت بــرای مدیریت مذاکرات بود که اجــازه نداد 
مذاکرات منحرف شده و طرف غربی بر مذاکرات و 
جهت دهی آن سوار شود. اینکه همه اعضای1+4 و 
حتی آمریکایی ها پذیرفتند رفع تحریم ها اولویت دارد 
و اصالحات ایران بر متن دور ششم هم اعمال شود 

یک موفقیت بزرگ در این گفت وگوها بود.

در مورد ترکیب تیم مذاکره کننده چه نظری دارید.  ◾
تیمی کــه بــه لحاظ تــعــداد و سطح کــامــالً برجسته و 
متفاوت بود. چه هدف و دیدگاهی پشت این چینش 

قرار داشت؟
 بله، ترکیب تیم جدید تفاوت های زیاد و محسوسی 
با تیم قبلی دارد و باوجود حفظ اکثریت تیم قبلی 
که مشرف بر موضوع هستند در این تیم چهره های 
اقتصادی مسئول و تصمیم گیرنده حضور داشتند 

و دارند و یک تیم کامالً عملیاتی است. افرادی که در 
سطح کارشناس و مشاور نیستند و الزم نیست هر 
بار موضوعات به تهران برده و تصمیم گیری شود. 
دولت سیزدهم تیمی را به وین فرستاد که در همان جا 
قدرت تصمیم گیری داشته باشد. تیمی که اعضایش 
گرفتاری تحریم را کشیده اند و راه های دور زدن آن را 
هم یاد گرفته اند. در تیم آقای ظریف افراد اقتصادی و 
تصمیم ساز نبودند. مشاوران اقتصادی هم که بودند 
بعضی جاسوس و نفوذی از آب درآمدند. درنتیجه 
تیم آقــای باقری، امــروز خیلی با اعتمادبه نفس و 

کاربردی حرف می زنند.

 قدری به آن طرف میز بنگریم. اروپایی ها قرار بود در  ◾
1+4نقش تسهیل کننده مذاکرات را ایفا کنند، اما به نظر 
می رسد اکنون خود یک مشکل عمده و مانع هستند 

و بهانه گیری آن ها بیشتر از آمریکایی هاست، چرا؟
اروپایی ها امــروز دیگر قــدرت درجه یک نیستند و 
خودشان هم این را می دانند. بنابراین میدان برجام 
برای آن ها یک امتیاز است که نقش واسط را میان 
آمریکا و ایران ایفا کنند. برای آن ها هرچه این میدان 
بیشتر ادامه یابد به نفع آن هاست. این بازی البته 
ناهماهنگ با آمریکا هم نیست. اروپا امروز بیشتر از 
آمریکا در حال افول است، به ویژه تروئیکای اروپایی 
با بحران سنگینی روبه رو هستند. کرونا امروز اقتصاد 
اروپــا را با فروپاشی مواجه کــرده، خــروج انگلیس از 
اتحادیه فروپاشی آن ها را تشدید کرده، حزب حاکم 
فرانسه در انتخابات پیش رو با چالش شکست 
مواجه است و دولت آلمان هم به تازگی جابه جا شده 

و با چالش های زیادی روبه رو است.
ــن اســت کــه اروپـــا دیــگــر رهــبــران بــزرگ   واقعیت ای
و کاریزماتیک و بانفوذ مثل میتران و تاچر یا هلموت 
کهل و ... را نــدارد. رهبران امروز اروپا دیگر سرمایه 
کاریزماتیک نیستند. با بحران های اخالقی و مالی و 

... روبه رو می شوند. 
موضوع قابل تحلیل دیگر این است که گزارش های 
ــه ســیــاســتــمــداران و  نــهــادهــای اطــالعــاتــی اروپــــا ب
دیپلمات هایشان تا حد زیــادی متأثر از گروه های 
معاند و ضد انقالب و تروریستی مثل منافقین 
و سلطنت طلبان و ... اســت کــه در ایــن قـــاره مــأوا 
گرفته اند، هرچند در آمریکا هم این موضوع وجود 
دارد، اما اروپا به دلیل بعد نزدیکی مسافت به ایران 
احساس خطر بیشتری می کند. به همین دلیل هم 
آقای باقری سفرهای توجیهی مقدماتی به اروپا انجام 
داد تا بفهماند ما به دنبال ایجاد مسئله امنیتی برای 
آن ها نیستیم. اکنون توپ در زمین اروپا و آمریکاست 
ــرای فـــرار  رو به جلو مــدام تــالش می کنند  و آن هــا ب
حواشی را برجسته کرده و موضوع را منحرف کنند.
اتفاق مهم تر این است که ما در دور هفتم دو پیشنهاد 
جدی و محوری دادیم که طرف مقابل را غافل گیر کرد و 
بی سابقه بود. در مذاکرات پیش ازاین معمول این بود 
که غربی ها طرح و گزاره برگ می دادند و ما نظرمان را 
می دادیم و در داخل پرانتز ها قرار می گرفت، اما این بار 
برعکس شد. به همین دلیل ما باید بیش از گذشته 
هیئت مذاکره کننده را فــارغ از نگاه های سیاسی و 
ــرا در زمــان جنگ  کسی  جناحی حمایت کنیم زی

سرداران و سربازانش را تضعیف نمی کند.

 برخی معتقدند درنهایت ما و آمریکا هستیم که  ◾
باید توافق کنیم پس چرا مستقیم وارد مذاکره نشویم. 
اما دولت و نظام نظر دیگری دارند، به نظر شما به چه 
دلیل در ایــن نقطه ما نباید با واشنگتن گفت وگوی 

مستقیم داشته باشیم؟

 آن دوره که مذاکره مستقیم با آمریکا انجام شد، 
حتی پیش از مذاکرات برجام ما با آمریکایی ها مذاکره 
داشتیم و نماینده واشنگتن در ترکیب هیئت های 
مذاکره کننده حضور داشت. آقای ویلیام برنز معاون 
سیاسی وزارت امــور خارجه آمریکا عضو و رئیس 
هیئت آمریکایی بود!  درواقع نماینده آمریکا مقام 
بسیار باالیی داشت و من معتقدم منطقی تر از دیگر 
دیپلمات های آمریکایی بود. بنابراین مذاکره با آمریکا 
حرام ابدی نیست، اما اقتضائات زمانی خود را دارد. 
در مذاکرات برجام وقتی اوباما به رهبر معظم انقالب 
نامه نوشت ایــن ژســت را داشــت کــه مــا بــه دنبال 
براندازی نظام ایران نیستیم. اما اکنون چه؟ ما تجربه 
ترامپ را داریم که باوجود توافق برجام کامالً از روی 
قلدری و زورگویی عمل کرد. اآلن هم وقتی می گوییم 
آمریکا باید تضمین بدهد، به صراحت می گویند نه 

نمی توانیم و قانون اساسی ما این اجازه را نمی دهد.
پس وقتی چنین تجربه ای داریم، چطور بدون شرط با 
آن ها مذاکره کنیم. بنابراین عاقالنه نیست با دشمنی 
که خصومت و بدقولی خودش را ثابت کرده بدون 
شرط وارد گفت وگوی مستقیم شویم. اگر شروط ما 
را بپذیرند و به تعهداتشان برگردند، شاید این امکان 

فراهم شود.

راهکار گرفتن تضمین از آمریکا چیست؟ ◾
ــاره  راســتــی آزمــایــی تقریباً پذیرفته شده، حــاال درب
راهــکــارهــایــش در حــال بحث و مــذاکــره هستیم. 
ــرود و ما  درهــرصــورت باید مدتی نفت ما فــروش ب
بتوانیم تجارت کنیم تا مشخص شود روند اجرایی 
ــی هــا هــم بــا همه  ــای ــورد تضمین اروپ ــت. در مـ اسـ
کارشکنی ها می گویند حرف ما منطقی است. حرف 
ما این است که در متن در حال تدوین در وین این 

موضوع یعنی تضمین ها بیاید.
آمریکایی ها می گویند نمی توانیم ایــن تضمین 
را بدهیم و موانعی داریــم مثل کنگره. ما باید هنر 
داشته باشیم و راهکار ارائه دهیم و شاید الزم باشد 
بعضی جاها هم انعطاف نشان دهیم، مطمئنم تیم 

مذاکره کننده ما این هنر را دارد.

 در مــورد نگرانی از مکانیسم ماشه و دسترسی  ◾
آمریکا به آن چه می توان کرد؟

این نقطه ضعف برجام است و چیز بدی بود که در 
برجام ما پذیرفتیم، ولی سیاست بر این است که به 
اصل برجام برگردیم، ولی فضای بین المللی امروز 
دگــرگــون  شــده و پس از تجربه ترامپ بعید است 
شــورای امنیت و اعضای برجام به راحتی با دست 
بــردن آمریکا به این مکانیسم همراهی و موافقت 
کنند. ضمن اینکه سیاست فشار حداکثری به اذعان 
خودشان شکست خورده و تأثیری ندارد؛ بنابراین من 

نگران این نیستم.

تروئیکای اروپــایــی نشان داده انـــد باوجود نقش  ◾
منفی در مورد برجام، در مذاکرات وین هم نظر نیستند، 
ما چقدر می توانیم از ایــن موضوع به نفع خودمان 

استفاده کنیم؟
امروز افکار عمومی اروپا به حکومت ها و دولت های 
خــود بی اعتماد هستند و ایــن ســه کــشــور هــم با 
مشکالت متعدد و مختلفی مواجه اند و این مسئله 
به نفع ماست و می توانیم از آن استفاده کنیم. 
متأسفانه ما از این بستر به خوبی استفاده نمی کنیم. 
امروز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برد باالیی 
دارند و ما در فضای مجازی می توانیم برای روشنگری 
افکار عمومی اروپا و تأثیرگذاری بر آن استفاده کنیم. 
من درزمانی که سفیر ایران در آلمان بودم، حداکثر 
با تالش فــراوان و البی و پول خرج کردن در روزنامه 
»فرانکفورت آلگماینه« که مهم ترین روزنامه آلمان 
بــود یک مقاله از آقــای ظریف چــاپ می کردیم که 
درنهایت 300 هزار خواننده داشت، حاال در فضای 
مجازی یک مقاله یا توییت مقامات ما چند صد هزار 

یا چند میلیون کلیک می خورد.

چشم انداز این مذاکرات را چگونه می بینید؟ ◾
بــه نــظــرم دو حــالــت متصور اســـت. اینکه در این 
مذاکرات بتوانیم به توافقی برای بازگشت به برجام 
برسیم و آمریکایی ها هم نوعی از تضمین را بدهند که 
سطحی از خواسته های اولیه ما را در بربگیرد و ما هم 
قدری انعطاف به خرج دهیم. سناریو دیگر می تواند 
 LESS FOR LESS به اصطالح دیپلماتیک توافقی
باشد. یا به عبارتی توافق گام به گام به شرط آنکه ابتدا 
خواسته های اولویت دار ما اجابت شود که موضوع 
تحریم هاست. البته مصوبه مجلس یک مانع جدی 

در برابر طرح گام به گام است.

علیرضاشیخعطار،مشاورشورایعالیامنیتملیدرگفتوگوباقدسازرویکردتیمجدیدمذاکراتهستهایمیگوید

عملیاتی، تصمیم ساز و با اختیارات
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گفتوگوی5
ویژه

»مورا« در مسکو
ــکــه مــــورا مـــعـــاون مــســئــول ســیــاســت خــارجــی  ــری ان
اتحادیه اروپــا که به مسکو سفر کــرده، در توییتی از 
 گفت وگو با معاون وزیــر خارجه روسیه دربــاره برجام 

خبر داد. 
ــا سرگئی  وی اعـــالم کـــرد: نشست بــســیــار جــالــبــی ب
ــاره  ــور خــارجــه روســیــه دربـ ــر امـ ریــابــکــوف مــعــاون وزیـ

ــا، بــرجــام و مــذاکــرات ونــزوئــال  ــ مــعــمــاری امنیتی اروپ
داشتم. برای اتحادیه اروپا مهم است که به پرداختن 
ــه ایـــن مــســائــل و ســایــر مــســائــل ســیــاســت خــارجــی   ب

ادامه دهد. 
ــرای  ــه ب ــورا پــیــش تــر از ســفــرش بــه پــایــتــخــت روســی مــ
دیـــدار و رایــزنــی بــا مقامات ایــن کشور خبر داد. وی 

ــرای گــفــت وگــو با  ــ در تــویــیــتــی نـــوشـــت: در مــســکــو ب
ــط دوجــانــبــه اتــحــادیــه  ــ هــمــکــاران روس هــســتــم. رواب
ــی و  ــارجــ اروپـــــــا و روســــیــــه، مـــســـائـــل ســـیـــاســـت خــ
 مــعــمــاری امنیتی اروپـــا در دســتــور کــار قـــرار خواهد 

گرفت. 
پس از مــذاکــرات واشنگتن و مسکو، نشست ناتو و 

روسیه در 1۲ ژانویه برگزار شد. در این دو روز مذاکرات، 
طرفین در مــورد مسائل امنیتی اروپــا از جمله تنش 
حول مسئله اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. باوجود 
این، تالش اتحادیه اروپا برای نزدیکی بیشتر با روسیه 
در زمینه برجام را باید مهم ترین محور سفر مــورا به 

مسکو دانست.

علیرضا شیخ عطار
دیپلمات

  آرش خلیل خانه       دور هشتم مذاکرات موسوم 
به احیای برجام یا همان مذاکرات برای رفع تحریم ها 

و صدور مجوز بازگشت آمریکا به برجام، هرچند 
آهسته اما پیوسته به جلو حرکت می کند و به گفته 
 همه طرف ها توافق هایی نسبی حاصل شده است.

 این موفقیت را بدون شک باید حاصل طراحی و 
راهبرد خاص و مبتکرانه تیم جدید مذاکرات هسته ای 

دانست که در قالب دو گزاره برگ و پیشنهاد مدون 
تهران در دور هفتم روی میز مذاکرات وین گذاشته 

شد. اقدامی که موجب شد طراحی سیاسی و رسانه ای 

تروئیکای اروپایی برای منفعل نشان دادن ایران و 
شانتاژ در مورد اینکه دولت رئیسی اهل مذاکره نیست، 

همان اول بی اثر شده و تروئیکای اروپایی تقریبًا 
آچمز شوند. به سراغ علیرضا شیخ عطار دیپلمات 

باسابقه رفته ایم تا برداشت ها و ارزیابی های او را در 

مورد تحوالت وین جویا شویم. شیخ عطار سوابق 
چشم گیری در حوزه دیپلماسی همچون سفارت ایران 

در آلمان و هندوستان و مشاوره شورای عالی امنیت 
ملی را در کارنامه 45 ساله خدمات خود دارد. مشروح 

این گفت وگو را در ادامه بخوانید.



   اجرای ۴۲هزار 
طرح عمرانی 
»برکت« درمناطق 
محروم کشور  
به گزارش میزان، محمد 
ترکمانه، مدیرعامل 
بنیاد برکت گفت: 
بنیاد برکت ساخت و 
تکمیل ۵۷هزار طرح 
عمرانی شامل مدرسه، 
بیمارستان، کتابخانه، 
دارالقرآن، آزمایشگاه، 
مسجد، مصلی، خانه 
بهداشت، حوزه علمیه، 
خانه عالم، مرکز 
تجهیزات پزشکی، 
پایگاه سالمت، مرکز 
بهداشت، احداث پل، 
راهسازی و آب رسانی 
را در مناطق محروم 
در دستور کار دارد که 
از این تعداد، ۴۲هزار 
 طرح تکمیل شده و 
 به بهره برداری 
رسیده است.

یادداشت

محمود مصدق قوه قضائیه 
مبتنی بــر آخــریــن یافته های 
عــلــمــی دنـــیـــا و بـــه پــشــتــوانــه 
ــقــهــی، مــنــشــور  مــحــکــمــات ف
کــرامــت را ابـــاغ کـــرده اســت. 
مــنــشــوری کــه نــاظــر بــه حقوق 
ــوارد  زنـــدانـــیـــان اســــت و بـــر مــ
مهمی همچون ممنوعیت الزام استفاده از چادر 
بــرای زنــان متهم و تفکیک زندانیان، ممنوعیت 
انگشت نگاری و... تأکید دارد. بدون تردید پیگیری 
و اجرای مندرجات این دستورالعمل، فصل نوینی 
برای دستگاه قضایی است.  جعفر کوشا؛ رئیس 
اتحادیه سراسری کانون های وکای دادگستری ایران 
)اسکودا( در گفت وگو با ما از ضرورت این منشور و 

ضمانت های اجرایی آن می گوید.

منشور جدید قوه قضائیه درباره حقوق زندانیان  ◾
با چه ضرورتی صادر شده است؟

ــاغ شــده تازه  مـــوارد بخشنامه ای که به تازگی اب
نیست و ماهیت آن به اجرای قوانین موجود تأكید 
دارد. با این حال هر منشور یا شیوه نامه  اینچنینی، 
اهدافی را دنبال می کند که مهم ترین آن بیان این 
نکته است که ما حق نداریم به کرامت انسانی افراد 
ولو متهم یا محکوم خدشه ای وارد کنیم. زندانی 
شــدن فــرد خاطی به معنای عكس العملی برای 
جبران خطای او است و هیچ كس حق نــدارد پا را 
از این عكس العمل كه حدود و ثغور آن به موجب 
قانون و رأی محكمه قضایی تعیین می شود، فراتر 
بگذارد. هدف دیگر این است که باید به بازداشتگاه، 

ندامتگاه یا زنــدان به عنوان محلی نگاه کنیم که 
محیط تذکر و تنبه باشد و شخص در این مکان ها 
مورد تحقیر قرار نگیرد، بنابراین هدف این است 
از هــر گونه اقــدامــی کــه سبب خــدشــه دار شدن 
شخصیت و كرامت انسانی می شود جلوگیری کرد. 
اگرچه محیط زندان باید تا حدودی محدودکننده 
ــرای تنبه محکومان مؤثر  آزادی هـــا و به گونه ای ب
باشد اما باید بین انواع جرایم و نحوه زندانی شدن 
افـــراد تفکیک قائل شــویــم . مجرمان خطرناک، 
سازمان یافته و مجرمانی که با تصمیمات قبلی و 
از روی عمد مرتکب جرم می شوند نباید با سایر 
مجرمان به یک گونه مــورد مطالعه قــرار گیرند و 
هر یک رفتارهای خاص خود را می طلبند. فردی 
که مرتکب جــرم کوچک و به حبس کوتاه مدت 
محکوم شده، اساساً جایی در زندان نــدارد، از آن 
رو که زندان نمی تواند برایش محیط مناسبی برای 
بازپروری باشد. حبس های کوتاه مدت با فلسفه 
وجودی اصاح در تعارض است چون زمان کوتاه 
بــرای اصــاح کافی نیست و از ســوی دیگر شاید 
محدودکردن آزادی هـــا در زنــدان مجازات زیــادی 
برای آن جرم خرد باشد. در جرایم کوچک می توان 
زمینه های ایجاد مجازات های جایگزین حبس را 
با ترمیم خسارت بزه دیدگان فراهم کرد و خاطیان 
خرد را با محیط زنــدان آشنا نکرد. چرا که زندان 
باید دارای برنامه های خوب و زمان بندی شده و 
همچنین آینده نگری بلندمدت و میان مدت برای 
کسانی باشد که مرتکب جــرم شدید شده اند و 
از سوی دیگر باید ابهت کافی را نیز بــرای چنین 
مجرمانی داشته باشد. درباره مجرمان خطرناک نیز 

با رعایت علم اداره زندان ها و ایجاد امکانات فرهنگی 
و آموزشی باید موقعیت و فرصتی را ایجاد کرد که 
حقوق و كرامت انسانی زندانیان رعایت شود. از 
سوی دیگر زندانبان ها باید در حد نیاز به اقتضائات 
علوم روان شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی و 

حقوق آگاهی داشته باشند. 

ــــی ای بــرای  ◾ ــرای بــه نــظــر شــمــا چــه ضــمــانــت اجــ
بخشنامه اخیر قوه قضائیه وجود دارد؟ 

در مــورد مسئوالن اداره زنـــدان در قسمت های 
مختلف قوانین جزایی، چنانچه این افراد حقوق 
محکومان و بازداشت شده ها را رعایت نکنند، 
ضمانت اجرایی کیفری درنظر گرفته شده است. 
ــاره اعمال شکنجه در مدت  به عنوان مثال دربـ
بــازداشــت یا در مــدت محکومیت به حبس، در 
قانون مجازات برای مقامات دستوردهنده شکنجه، 
مباشران و مجریان عنوان مجرمانه در نظر گرفته 
شده و مقامات دستوردهنده باید تحت تعقیب 

قرار گیرند. 
نکته اساسی اینکه با وجود قانون، اثبات این موارد 
بسیار مشکل است. تصور کنید در یک طرف این 
معادله ضابطانی قرار دارند كه در محیط بازداشتگاه 
از قدرت و اختیارات باالیی برخوردارند و در طرف 
دیگر آن متهمی کــه بــه خــارج از زنـــدان و خیلی 
وقت ها به وكیل دسترسی نــدارد و حتی خانواده 
او هم نمی توانند از اوضاع و احوالش باخبر شوند؛ 
همه این ها اثبات شکنجه را دشوار می کند. از سوی 
دیگر باید پرسید چگونه مــی تــوان شکنجه های 
روانی را اثبات کرد؟ اگر چه در مورد شکنجه های 

بدنی اگر به پزشک مراجعه شود، شاید بتوان رابطه 
علیت بین شکنجه و آثار آن را در بدن اثبات کرد اما 
در این گونه موارد هم چون بازداشت شده می داند 
دوباره باید به محیط زندان باز گردد، شاید از گفتن 

این شکنجه های بدنی هم امتناع کند.

به این ترتیب راه  حل  چیست؟  ◾
برای مقابله با این موارد الزم است اختیارات دادیاران 
ناظر بــر زنــدان هــا بیشتر شـــود. حتی پیشنهاد 
می شود از قضات با تجربه به عنوان مثال از قضات 
با سابقه بیش از 10 سال به عنوان قاضی در زندان 
استفاده نمود. کاری که در فرانسه انجام می شود و 

به چنین قاضیانی قاضی نشسته می گویند.
همچنین مــی تــوان در تشکیات دادگــســتــری 
مستقر در زندان ها، از قضاتی استفاده کرد که 
تحصیات عالیه و تجربه کافی در علم اداره زندان 
داشته باشند و پیشنهاد بعدی اینکه از بازرسان 
مجرب استفاده کنند که این بازرسان بدون ترس 
و واهمه گــزارش هــای واقعی را به مقامات ارائــه 
دهند. پیشنهاد آخر هم این است زندانبان ها از 
تخصص الزم برای اداره زندان بهره مند باشند که 
هر روز در زمینه مسائل و وظایف از آنان گزارش 
خواسته شود و در پایان دوربین هایی که در محل 
زندان نصب می شوند توسط قضات به طور مرتب 

کنترل شوند.

چالش های بالقوه ای که می تواند پیش روی این  ◾
منشور باشد چیست؟ 

بــرای اجــرای ایــن نــوع منشورها ، آیین نامه ها و 
شیوه نامه ها باید اراده ای وجود داشته باشد که 
معموالً این اراده وجود ندارد. دوم این امکانات 
و تجهیزات الزم باید در زنـــدان در نظر گرفته 
شــود. ســوم اینکه باید بــا کسانی کــه خاطیان 
این امر هستند یعنی کسانی که رعایت حقوق 
محکوم را نمی کنند برخورد جدی و قانونی انجام 
دهــیــم. یکی از چــالــش هــای مهم در این گونه 
ــوارد ایــن اســت کــه بخش نامه، شیوه نامه و  مـ
منشور بــه صـــورت نــمــادیــن تنظیم مــی شــود و 
كــاركــرد آن از تبلیغات فــراتــر نــمــی رود. عمدتاً 
ابزارها و سازوکارهای اجرایی الزم برای ضمانت 
اجرایی این مــوارد را نه تنها در نظر نمی گیریم 
بلکه در بسیاری از موارد با ترفندهای مختلف 
از تعقیب آن هــا سر بــاز می زنیم.  راه حل این 
است با تعویض زندانبان ها در یک زمان بندی 
معین، ارائه آموزش های الزم به آنان و همچنین 
رسیدگی به وضعیت معیشتی زندانبان ها و 
ایجاد انگیزه برای آنان بر نقایص موجود فائق 
آییم و گام مثبتی در راه اجرایی شدن منشور 
جدید و بخشنامه هایی از این دست برداریم. 
در كنار آن البته این مسئله هم الزم است كه 
با کسانی که حقوق انسانی و اسامی و بشری 
زندانی را رعایت نمی کنند، برخورد قاطع داشته 
باشیم و با تشکیل دادگاه علنی و اطاع رسانی 

به موقع از افزایش این موارد جلوگیری کنیم.

گفت وگو با رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران درباره ابالغیه جدید دستگاه قضا 

گامی مهم برای تحقق کرامت زندانی 

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
اظهارات جدید 
درباره تصادف 
زنجیره ای 

سرهنگ عین هللا 
جهانی، معاون پلیس 
راهور در واکنش به 
اظهارات دبیر انجمن 
خودروسازان ایران 
در خصوص تصادف 
زنجیره ای بهبهان و 
باز نشدن ایربگ ها به 
ایسنا گفت: خیلی 
منطقی است وقتی 
خودرویی از عقب 
آسیب ببیند، خودرویی 
دیگر از قسمت جلو 
با آن برخورد کرده 
است. یعنی ۶0 خودرو 
با هم تصادف کرده اند 
و ایربگ هیچ کدام باز 
نشده چون همه از 
عقب آسیب دیده اند؟
انتظار این است به 
جای پاسخ های غیرفنی 
و مخدوش کردن افکار 
عمومی با این گونه 
نگرش ها، همه به 
فکر اصاح نقایص 
ایمنی و ارتقای کیفیت 
خودروهای داخلی 
باشیم. 

جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون های 

وکالی دادگستری ایران )اسکودا(

در حوزه حقوقی دنیا، علمی به نام علم اداره 
زندان وجود دارد که باید در دانشکده های 
حقوق تدریس و در زندان ها اجرایی شود. 
عالوه بر این، در نظام  حقوقی نیز قوانین و 

آیین نامه هایی در این حوزه وجود دارد که در 

حال اجراست. با این حال هم در کشور ما و 
هم در برخی کشورهای دیگر، میان آنچه در 

قوانین و آیین نامه ها آمده و آنچه در عمل اجرا 
می شود، فاصله معناداری وجود دارد. به همین 
دلیل گاهی مسئوالن به این فکر می افتند موارد 

قانونی را دوباره متذکر شوند. این ضرورت 
به دلیل این است که مشاهده شده در زمینه 

رعایت حقوق محکومان و بازداشت شدگان در 
بسیاری از موارد، به آیین نامه ها، بخش نامه ها، 

شیوه نامه ها و... عمل نمی شود.

چرایی و چگونگی اجرای 
»منشور کرامت«

علی نجفی توانا ؛ رئیس پیشین کانون 
وکالی دادگستری مرکز  به منشورهای قوه 
قضائیه که تاکنون صــادر شــده اســت باید از دو 
منظر نگریست؛ هم از نظر محتوا و اصــول که 
بسیار مترقی، انسانی و منطبق با قواعد حقوق 
بشری و قانون اساسی کشور و حقوق طبیعی 
انسان هاست و هم از منظر عاقه مندی و دغدغه 
مسئوالن دستگاه قضا به رعایت و اجرای این گونه 
حقوق در فرایند اجــرایــی و قضایی کــشــور. اما 
واقعیت این است تاکنون تنها 10درصد از هرچه 
در این زمینه گفته شده، مؤثر واقع شده که این 
مــوضــوع خــود موجب بی اعتمادی آحــاد مــردم 
به ویژه فرهیختگان کشور به این گونه منشورها 
شده اســت. البته امیدواریم این بار رئیس قوه 
قضائیه کــه تجربه عملی در کــار قضا دارد، با 
نظارت و شایسته ساالری نسبت به آن و با اعمال 
مدیریت، زمینه تحقق بخش قابل توجهی از این 
شعارها را فراهم کند.  در خصوص ضمانت های 
اجــرایــی منشور کرامت نیز باید گفت ضمانت 
اجــرایــی حقوقی کــه مــا بــه عــنــوان اصــول کرامت 
انــســانــی، حــقــوق شــهــرونــدی، حــقــوق اســاســی و 
یــا حقوق بشری می شناسیم در قوانین عــادی 
ما پیش بینی شــده اســت. در واقــع جلوگیری از 
شکنجه، فساد اداری و قضایی، برخورد با افراد 
ناسالم و جلوگیری از انحرافات و ضوابطی که 
امروز از آن با عنوان اصول منشور کرامت انسانی 
یــاد می کنیم از انفصال تا مــجــازات کیفری و از 
تنزل رتبه تا درج در پرونده در قانون نظارت بر 
کار قضات پیش بینی شــده؛ اما اشکال کار این 
اســت در فرایند اقــدامــات کــار قضایی تخلفات 
مختلفی مشاهده می شود.  واقعیت این است 
پیش از این، نقص هایی در تحقیقات مقدماتی 
وجود داشت که در زمان ریاست مرحوم آیت هللا 
هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه کاهش یافت 
اما همچنان گاه شاهد اعمال فشارها البته در 
حد نارنجی و زرد هستیم. همین موضوع موجب 
شــده مــســئــوالن قضایی درصـــدد تغییر برخی 
از مدیران زنــدان هــا برآیند. به همین دلیل الزم 
ــروز چنین مشکاتی  ــرای جلوگیری از ب اســت ب
و بــرای رعایت واقعی حقوق مندرج در منشور 
کرامت انسانی در انتصاب مدیران، نگاه جناحی 
و فرمایشی را کنار بگذاریم، در برخورد با تخلفات 
هیچ گونه مماشات نداشته باشیم و از قضات 
مستقل و سالم استفاده کنیم. عــاوه بــر ایــن، 
نیروهای نظارتی باید تحت امــر مدیریت عالی 
امــا در قالب قــانــون عمل کنند چــون ایــن مــوارد 
به عدالت قضایی کمک می کند.  از سوی دیگر 
نبود نظارت فراسازمانی که موجب رفع اشکاالت 
درون ســـازمـــانـــی  مــی شــود، از جمله چالش های 
موجود قوه قضائیه در اجرای منشور کرامت است. 
مشکل دیگر که پیش روی منشور یاد شده قرار 
دارد مربوط به نبود برنامه ریزی علمی در زمینه 
رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. 
باید بدانیم اقــدامــات مقطعی و همراه با اعمال 
سلیقه نتیجه مثبتی به همراه نخواهند داشت. 
بنابراین بــرای رفــع ایــن مشکل و رعایت قواعد و 
اصــول حقوق شهروندی و کــرامــت انسانی باید 
برنامه ها را بــه صــورت کــوتــاه مــدت، میان مدت و 
بلندمدت اجــرایــی کنیم.  البته اجـــرای مناسب 
هر برنامه بــدون بــرخــورداری از بودجه و امکانات 
کافی ممکن نخواهد بود و اجرای بندهای مختلف 
منشور کرامت انسانی قوه قضائیه نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. به عنوان مثال در منشور یاد شده 
بر تفکیک زندانیان و بازپروری و بازگشت آنان به 
خانواده و جامعه تأکید شده؛ اما اصاح محکومان 
تنها با آموزش های تئوری و ذهنی میسر نخواهد 
بود؛ بلکه همه به صورت عملی نیاز به امکانات و 
بودجه و افراد متخصص داریم. از سوی دیگر برای 
اصاح زندانیان به امکانات نیاز است؛ اما شرایط 
موجود نشان می دهد ما امکانات الزم را برای تحقق 
این هدف و اصــاح محکومان در اختیار نداریم. 
همچنین برای تفکیک بازداشتی ها و محکومان 
نیز مشکل داریم. بر اساس استانداردهای جهانی، 
ظرفیت زندان ها در دنیا به ازای 100هــزار نفر باید 
11نفر باشد؛ اما این رقم در ایران بیش از 300نفر 
اســت. یعنی زنــدان هــای کشور ظرفیت نــدارنــد و 
بــرای ظرفیت سازی نیز نیاز به بودجه اســت. ما 
ــوردی و اســتــفــاده از قــانــون کاهش  بــا عــفــوهــای مـ
مجازات، برخی از زندانیان را آزاد و روانــه جامعه 
می کنیم بدون اینکه آن ها را اصاح کرده باشیم. 
در نتیجه زندانی نه فرصت کاری پیدا می کند و نه 
از حمایت اجتماعی برخوردار می شود و این گونه 

امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازد. 
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 حضور سر کالس از رختخواب کفایت نمی کند ◾
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در مجلس به ایسنا 
گفت: حضور در کاس به عنوان محیط 
علمی بسیار حائز اهمیت است. اینکه دانش آموز یا 
دانشجو از رختخواب سرکاس حاضر شود، کفایت 
نمی کند؛ تا زمانی که دانشجو و دانــش آمــوز پشت 

صندلی درس ننشیند نمی تواند استاد شود.

 حتی دو صندلی را هم تاب نیاوردند؟ ◾
به گزارش مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه 
ــران زنـــان در خــصــوص حــذف معاونت  ایـ
ــورای عالی  زنـــان ریــاســت جمهوری از شـ
انقاب فرهنگی در یادداشتی نوشت: چگونه است 
که در مقر فرماندهی فرهنگی کشور جایی برای زنان 
تحمل نمی شود؟ چرا مردان صاحب صندلی این مقر 

فرماندهی حتی دو صندلی را برای زنان تاب نیاوردند؟

نمی دانم بودجه دانشگاه چقدر است؟ ◾
ــرکــل فــرهــنــگــی و  ــدی، مــدی ــمـ عــبــاس احـ
اجتماعی دانشگاه تهران به مهر می گوید: 
مــن بــه عــنــوان مــدیــر فرهنگی دانــشــگــاه 
نمی دانم بودجه تخصیصی به دانشگاه چقدر است و 
چند درصدش مربوط به معاونت فرهنگی می شود. اگر 
بدانیم واقعاً بودجه ناچیز است به سمت تأمین اعتبار 

از کانال های خارج از دانشگاه می رویم.

می خواهند آموزش و پرورش چیزی شبیه دانشگاه شود ◾
مسعود ســعــادتــی، کــارشــنــاس تعلیم و 
تربیت به فارس گفت: نیاز نبود واژه های 
آموزشیار معلم یا دانشیار معلم را درست 
کنیم. همین شبیه دانشگاه شدن پیامدهایی خواهد 
داشــت و سیگنال ها و عامت هایی به ما می دهد که 
طراحان رتبه بندی می خواهند آموزش و پرورش چیزی 

شبیه دانشگاه شود که خطاست.

جامعه

خدمات اجتماعیخدمات اجتماعیبهداشت و درمانبهداشت و درمان محيط زیستمحيط زیست

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا عنوان کرد

 دالیل طوالنی شدن 
گردش دلتا در کشور

پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا به 
ایسنا گفت: حدود ۶0میلیون نفر دز یک و ۵3میلیون نفر 
دز دوم را تزریق کردند. متأسفانه حدود ۷میلیون نفر هیچ 
نوع واکسنی تزریق نکرده اند که چون این گروه هیچ ایمنی 
ندارند، ممکن است به سویه دلتا هم مبتا شوند و شاید 
یکی از دالیل طوالنی شدن گردش دلتا همین افراد باشند. 

وی درباره احتمال تصمیم گیری کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا برای تزریق دز چهارم واکسن، گفت: هنوز اظهارنظر 
در این زمینه زود است چون فعاً حدود 1۲میلیون نفر دز 
سوم واکسن را تزریق کرده اند از طرفی باید اطاعات تکمیل 

شود تا در صورت نیاز اقدامات بعدی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

کاهش انتظار بیمه شدگان برای 
ارجاع به کمیسیون های پزشکی

بــه گـــزارش ایــســنــا، سید میرهاشم مــوســوی، مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی بازنگری فرایند معرفی افــراد به 
کمیسیون های پزشکی را از اولویت های این سازمان برشمرد 
و گفت: انتقادهایی مبنی بر طوالنی بودن این فرایند وجود 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و انتظار بحق بیماران این 
ــرای از کــار افتادگی بــا سرعت  ــان ب اســت کــه درخــواســت آن
بیشتری رسیدگی و تعیین تکلیف شــود. در گــام نخست 
باید کاهش دست کم ۵0 درصدی مدت زمان انتظار نسبت 
به شرایط فعلی مدنظر قرار گیرد. همچنین باید با ارتقای 
سامانه های مربوط، مراجعات و تــردد بیمار تا حد امکان 

کاهش یابد. 

کارشناس آلودگی هوا اظهار کرد

بی توجهی به ظرفیت های کشور 
در نوشتن قانون »هوای پاک« 

یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا درباره مطلوب اجرا نشدن 
قانون هوای پاک به ایسنا گفت: از کسانی که این قانون را تصویب 
کردند باید پرسید چرا با توجه به وضعیت واقعی کشور قانونی 

نوشتند که برای اجرا کردن آن توانایی کافی ندارند؟
وی افزود: ما در نوشتن قانون »هوای پاک« اصاً به ظرفیت های 
کشور توجهی نکردیم و دست باال به این قضیه نگاه کردیم اما 
مسئله دیگر ایــن اســت چــرا محیط زیست جــزو اولویت های 

دستگاه های اجرایی نبوده تا این قانون اجرایی شود؟
رشیدی گفت: ما در نوشتن قوانین مشکل داریم. یک مشکل 
همیشگی قانون هایی که نوشته اما اجرا نمی شوند این است 

که سازوکار اجرایی شدن به درستی بررسی نشده است.
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پایان جنجال ها 
درباره سربازی 

یزدانی 
با توجه به شکایت 
باشگاه آلومینیوم 

اراک از باشگاه 
استقالل مبنی بر 

استفاده از بازیکن 
غیرمجاز به نام 
سیاوش یزدانی 
در بازی دو تیم 

با این ادعا که 
نامبرده مشمول 

خدمت مقدس 
سربازی است، 

پس از بررسی ها 
تاریخ اعزام 

بازیکن به خدمت 
وظیفه عمومی 

1400/12/01 اعالم 
شد که در نتیجه 

حکم برائت بازیکن 
و باشگاه استقالل 

صادر می شود.

در  حاشيه

تدفین 
دو شهید گمنام 

در وزارت 
ورزش وجوانان

طی مراسمی که دیروز 
در سالن هندبال 

مجموعه ورزشی انقالب 
برگزار شد، پیکر پاک 
دو شهید گمنام دفاع 

مقدس که در عملیات 
بدر به درجه رفیع 

شهادت نائل شده اند، با 
حضور حمید سجادی 
، محمد ، محمدشروین 

اسبقیان، آرش 
میراسماعیلی، و ... روی 

دستان جامعه ورزش 
کشور تشییع و در 

محوطه وزارت ورزش و 
جوانان به خاک سپرده 

شدند.

خبرخبر
روزروز

  فرهاد مشیری  
»دیلی میل« در گزارشی ضمن انتقاد از 

مالک ایرانی اورتون نوشت» خیلی ها در 
اورتون زحمت می کشند اما وقتی کسی 
مثل مشیری با پرتاب یک سکه ذهنش 

را تغییر می دهد چه می توان کرد؟«.

  رونالدو 
ستاره پرتغالی پس از دریافت جایزه 

آقای گل جهان گفت:» بسیار خوشحالم. 
اینکه بهترین گلزن تاریخ باشم جایزه 

بسیار خاصی برای من است. هرگز فکر 
نمی کردم روزی شماره یک شوم«.

  لیونل مسی 
ستاره پاری سن ژرمن، از فهرست 

تیم ملی آرژانتین برای دیدار 
مقابل شیلی و کلمبیا خط خورد.

او درگیر تبعات بیماری کروناست 
و از شرایط آرمانی دور است.

چند هفته پیش نشریه فرانس فوتبال 
جایزه توپ طالی سال 2021 را به لیونل 
مسی اهدا کرد و در مراسم The Best فیفا 
این جایزه به لواندوفسکی رسید. لیونل 
مسی و محمد صــالح رتبه های بعدی را 
در فیفا به خود اختصاص دادند. در واقع 
تفاوت  های این دو جایزه مهم دنیای فوتبال را در همین دو 

انتخاب به خوبی می توانیم لمس کنیم. 
در مراسم The Best فیفا دو مرحله رأی گیری وجود دارد؛ در 
مرحله اول، یک هیئت از کارشناسان فوتبال 10 نامزد دریافت 
جایزه را انتخاب می کنند و در مرحله دوم، روزنامه نگاران، 
هواداران، کاپیتان ها و مربیان همگی با ضریب رأی 25 درصد، 

بهترین بازیکنان جهان را برمی گزینند.
اما معیار اهدای جایزه توپ طال متفاوت است. اینجا خود 
کارشناسان مجله فرانسوی فــرانــس فوتبال هستند که 
30نامزد ابتدایی دریافت جایزه را مشخص می کنند. پس از 
آن یک روزنامه نگار از هر کشور، پنج بازیکن مورد نظر خود 
را انتخاب کرده و مجموع آرا، نام برنده توپ طال را مشخص 

می کند.
همچنین یک تفاوت اصلی دیگر مسئله بررسی بازه زمانی 
عملکرد بازیکنان است. فیفا از رأی دهندگان می خواهد رأی 
خود را بر اساس عملکرد فصل گذشته بازیکنان اعطا کنند 
و در واقع درخشش بازیکنان در فصل فعلی نباید تأثیری در 
آرا داشته باشد. اما معیار در فرانس فوتبال عملکرد کل سال 

و تا همان مقطع رأی گیری است.
نشریه فرانس فوتبال از سال 1956 مراسم انتخاب بهترین 
بازیکن سال را راه اندازی کرده و جایزه توپ طال را به فرد برنده 

اهدا کرد. اما در سال 1988 بود که فیفا شروع به اهدای جایزه 
بهترین بازیکن سال به بازیکنان برگزیده کرد. البته برای 
مدت کوتاهی و از سال 2009، هر دو نهاد با هم ادغام و اولین 
توپ طالی فیفا را در سال بعد یعنی 2010 اهدا کردند. اما 
فیفا و فرانس فوتبال 6 سال بعد دوباره راه خود را از هم جدا 
کردند و فیفا مراسمی تحت نام The Best را از سال 2016 

پایه گذاری کرد.

گل طارمی، گل منتخب کارشناسان فیفا ◾
امسال در مراسم فیفا این شانس را داشتیم که با انتخاب 
گل مهدی طارمی به عنوان بهترین گل سال نام ایران برای 
نخستین بار در این مراسم معتبر مطرح و ماندگار شود که 
طارمی با یک امتیاز اختالف این رقابت را به اریک المال 
واگـــذار کــرد و دوم شــد. جالب اینکه حتی گل طارمی در 
نظرسنجی های فیفا از کارشناسان نیز در رتبه نخست قرار 
گرفته بود.کریستیانو رونالدو جایزه ویژه فیفا را برای رکورد 
تاریخی بیشترین گل زده ملی و پیشی گرفتن از رکورد علی 

دایی دریافت کرد. 

لواندوفسکی: بدون مولر به این افتخار نمی رسیدم ◾
ــرت لواندوفسکی بعد از دریــافــت جــایــزه خــود گفت:  رابـ
»احساس غــرور، افتخار و خوشحالی می کنم. این عنوان 
متعلق به همه افرادی است که در کنار من تالش می کنند.
اتفاقات سال گذشته و رکوردشکنی در بوندسلیگا اتفاقاتی 
بود که من حتی هرگز جرئت نمی کردم رویــای آن را ببینم. 
متأسفانه گــرد مولر دیگر بین ما نیست، امــا من بــدون او 

نمی توانستم به هیچ یک از این اهداف دست یابم«.

تفاوت مراسم The Best با توپ طال در چیست؟

 لواندوفسکی 
سرانجام مسی را دریبل زد

ضدحمله

خبر

 بدترین تیم لیگ 
با جام حذفی هم خداحافظی کرد
 غول کشی نساجی 

در مشهد
ــن روز از مرحله  سینا حسینی    دومــی
یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی با 
برگزاری سه دیدار دنبال شد که در مهم ترین 
دیــدار تیم فوتبال گل گهر سیرجان با قبول 
شکست سه بر یک مقابل نساجی از گردونه 
رقابت ها خــارج شد تا بعد از حذف قهرمان 
دوره گذشته یعنی فوالد و تیم سپاهان یک 
تــیــم مــدعــی دیــگــر نــیــز از چــرخــه مسابقات 

خارج شود.
حــذف قلعه نویی بــه قــدری نــابــاورانــه بــود که 
سرمربی گل گهر به دلیل شدت عصبانیت 
ــه کــنــفــرانــس  ــرجــیــح داد بـ ــذف ت پـــس از حــ
خــبــری نـــرود .امـــا شــاگــردان الــهــامــی دومین 
پــیــروزی خــود در ورزشــگــاه امـــام رضــا )ع( را 
جشن گرفتند تا به عنوان یکی از تیم های 

شگفتی ساز این دوره از رقابت ها باشند.
ــذاب  ــک ایـــــن بــــــازی جــ ــ ــاری ــ تــنــهــا نــقــطــه ت
عدم پوشش تصویری مسابقه در ورزشگاه 
امام رضا )ع( بود که به دلیل نبود دوربین های 
ــواداران دو تیم از تماشای آن  تلویزیونی هــ

محروم ماندند.
در مسجد سلیمان تیم نفت مقابل تیم لیگ 
دویــی خلیج فــارس ماهشهر تن به شکست 
دو بر صفر داد تا ایــن تیم به عنوان یکی از 

شگفتی سازان این مرحله لقب گیرد. 
دیدار مس رفسنجان و پدیده نیز با تک گل 
آذربــاد به سود تیم میزبان به پایان رسید تا 
قعرنشین لیگ برتر و بدترین تیم دور رفت 
لیگ در ادامه ناکامی های تمام نشدنی خود 
ایــن بــار از گــردونــه رقــابــت هــای حذفی خــارج 

شود.
حاال با احتساب این سه بــازی و چهار بازی 
روز دوشنبه، باید دید دیدار استقالل و پیکان 
چه زمانی برگزار خواهد شد تا سازمان لیگ 
بتواند مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم 
یــن مسابقات را قرعه کشی کند و تکلیف  ا
تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی 

نیز روشن شود.
ــای پــرســپــولــیــس،  ــ ــم ه ــی ــال حـــاضـــر ت در حــ
آلومینیوم اراک، مس کــرمــان، خلیج فارس 
ماهشهر، مس رفسنجان، نساجی مازندران 
و خیبر خرم آبــاد صعودشان به مرحله بعد 
مشخص شده و با برگزاری دیدار استقالل و 
پیکان هشتمین تیم مرحله بعد نیز معرفی 

خواهد شد.

الهامی: کاش به قلعه نویی نمی خوردیم ◾
ساکت الهامی ، سرمربی تیم فوتبال نساجی 
مازندران بعد از دیدار نساجی و گل گهر که منجر 
به حذف شاگردان قلعه نویی شد اظهار کرد: به 
امیر قلعه نویی که بزرگ من است خسته نباشید 
می گویم. صادقانه می گویم دوست نداشتیم در 
این مرحله به گل گهر بخوریم. دوست داشتم با 
استقالل و پرسپولیس و یا حتی با سپاهان بازی 
کنیم، ولی در این مرحله به تیم آقای قلعه نویی 

نخوریم.
این برد را به هواداران مظلوم و محروم نساجی 
تقدیم می کنم. آن هــا هــم از حضور محروم 
هستند و حــاال با اتفاق امــروز از دیــدن بازی 

تیمشان محروم شدند. 
آن ها بدانند سربازانشان در تیم نساجی برای 
هویت ایــن تیم تــالش خواهند کــرد.اگــر آن ها 
بودند شاید ما در لیگ حتی ســوم یا چهارم 

می شدیم. 

استقالل و پرسپولیس 
محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون 
فوتبال آرای جدیدی صادر کرد. با شکایت رضا 
کــردان از باشگاه استقالل بابت مطالبه وجه 
3میلیارد ریالی، باشگاه استقالل به پرداخت 
200میلیون ریال و همچنین هزینه دادرسی 
محکوم شــد. همچنین باتوجه بــه شکایت 
مهدی شریفی از باشگاه پرسپولیس بابت 
مطالبه وجه به مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون 
ریــال، باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه 

دادرسی در حق شاکی محکوم شد.
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بازی استقالل و هوادار روی هوا ◾
دیدار تیم های استقالل و هوادار از هفته شانزدهم لیگ 
برتر براساس برنامه روز شنبه 2 بهمن برگزار خواهد شد؛ 
اما با شرایطی که آبی پوشان دارند احتمال لغو این بازی 

بیشتر از برگزاری آن است.
ــام حــذفــی به  ــازی اســتــقــالل و پــیــکــان در جـ ــ ــروز ب ــ دیـ
ــیــل لــغــو و بـــه زمــــان دیـــگـــری مـــوکـــول شــده   هــمــیــن دل

بود.

آب پاکی AFC روی دست استقالل و پرسپولیس ◾
بــا پــایــان یافتن مهلت 10 روزه، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با ارســال نامه ای به دو باشگاه تهرانی، آب پاکی 
را روی دســتــشــان ریــخــت و صــالحــیــت اســتــقــالل و 
 پرسپولیس  را بــرای حضور در لیگ قهرمانان تأیید 

نکرد . 
پیگیری ایــن پرونده در کمیته های اخــالق و انضباطی 

درجریان است.

سیرجان میزبان سوپرجام  ◾
مسابقه سوپرجام بین دو تیم پرسپولیس و فــوالد 
خوزستان روز دوشنبه 18  بهمن ساعت 1۷:15 در 
ورزشگاه شهید سردار سلیمانی شهر سیرجان برگزار 

می شود.
ــر وفـــــــوالد  ــ ــرتـ ــ ــگ بـ ــ ــی ــ پـــرســـپـــولـــیـــس قــــهــــرمــــان ل
ــام حـــذفـــی فــصــل گــذشــتــه   خـــوزســـتـــان قــهــرمــان جــ

هستند.

هندبال ایران برای آسیا خط و نشان کشید  ◾
در روز نخست از بیستمین مرحله رقابت های هندبال 
قهرمانی آسیا تیم ملی هندبال ایــران در گــروه B این 
رقابت ها در عربستان در نخستین بازی خود به مصاف 
تیم استرالیا رفت که شاگردان مانوئل فرناندز اسپانیایی 
با ارائه یک بازی راحت مقابل حریف نچندان قدرتمند 
خود با نتیجه قاطع 32 بر 10 به برتری رسیدند. تیم 
ملی در دومین دیدار خود امروز به مصاف هند می رود.

حمیدرضا عرب   بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات 
این روزها باشگاه استقالل را با مصائب بزرگی مواجه کرده است. 
این بدهی ها متعلق به گذشته است و حاال مدیران فعلی باید به 
سرعت در راستای پرداخت آن اقدام کنند تا بتوانند حقوق بازیکنان 
خود را پرداخت کنند. این بدهی موجب مسدود شدن حساب های 
باشگاه استقالل شده و عالوه بر آن برخی بدهی های کوچک تر هم 
هست که مجموع این بدهی ها را به عدد 55 میلیاردتومان رسانده 
اســت. باشگاه استقالل اکنون بــودجــه ای در کاسه نــدارد که این 
بدهی را بپردازد. پولی هم که بابت انتقال مهدی قایدی به حساب 
باشگاه استقالل نشسته خرج نخواهد شد؛ چون مصطفی آجورلو، 
مدیرعامل استقالل اعتقاد دارد این مبلغ باید هزینه پرداخت بدهی 
استراماچونی شــود. در واقــع به دستور آقــای مدیر این پول دست 
نخورده باقی خواهد ماند تا زمان رسیدگی به پرونده استراماچونی 
فرا برسد که گفته می شود در بهمن ماه تکلیف این پرونده روشن 

خواهد شد.

امید به صیاد ◾
تنها نقطه امید باشگاه استقالل برای عبور از بحران مالی دریافت 
پولی بابت انتقال اللهیارصیادمنش به دیگر تیم های اروپایی است. 
این بازیکن که تحت قرارداد باشگاه فنرباغچه است، چنانچه به لیگ 
بلژیک یا دیگر باشگاه ها برود، براساس توافقی که شده باید 20 درصد 
از حق انتقالش به حساب باشگاه استقالل واریز شود که گفته می شود 
مبلغ بسیار خوبی خواهد شد که با آن می شود تمام این بدهی ها را 

پرداخت کرد.

وقت تنگ است ◾
البته باشگاه استقالل نمی تواند چندان منتظر بماند وبرای رهایی از 
این بحران باید پولی را قرض بگیرد تا حساب هایش باز شود و بتواند 
در روزهای باقیمانده مراودات مالی خود را انجام دهد. این وضعیت 
درحالی باشگاه استقالل برای پرداخت دستمزد یامگا پیش از سفر 
به کشورش با مشکالت زیادی روبه رو بود که آن طور که گفته می شود 
این بار نیز دوستان نزدیک به مدیران باشگاه استقالل از حساب  های 
شخصی پــول به حساب ایــن بازیکن ریختند تا بعد از بــاز شدن 
حساب ها، بدهی به این اشخاص نیز پرداخت شود.به همه این ها 
البته بدهی به پادوانی را هم که هرچند مبلغش بسیار کاهش پیدا 
کرده اضافه کنید تا به مصائب باشگاهی که سودای قهرمانی دارد، 

بیشتر واقف شوید.

عرصه های مالی بر آبی ها تنگ تر می شود

صیاد منجی استقالل
زیر ذره بين

ستارگان ورزش

سید داوود سیدعباسی، ســرمــربــی تیم 
فوتبال پــدیــده در نشست خبری پــس از 
شکست یک بر صفر تیم فوتبال پدیده 
مقابل مس رفسنجان در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی اظهار کرد: لزوماً تیمی 
که در بازی بهتر است نباید همیشه برنده 
شــود. با تمام احترامی که بــرای مس قائل 
هستم باید بگویم تیم ما خیلی بهتر بازی 

کرد. 
ــی تــیــم پـــدیـــده مــشــهــد در مـــورد  ســرمــرب

مشکالت ایـــن بــاشــگــاه توضیح داد:  
یقین بدانید این مشکالت همیشگی 
اســت و تــا پــایــان فصل وجـــود دارد. 
درســت 24 ساعت قبل از هــر بــازی 
پدیده، مشکلی برای تیم ما درست 

می شود. 
ــری کـــذب  ــبـ ــــک روز خـ ی

ــروز  ــ بـــیـــرون داده و دی
ــم مـــصـــاحـــبـــه ای  ــ هـ

کردند. باید دربــاره 
ــان  ــتـ بـــرخـــی دوسـ
مـــســـئـــوالن  از  و 

ــان  ــراسـ ــان خـ ــ ــت اســ
رضــوی که از بد روزگـــار یکی 
از آن ها دوست خودم است 
صحبت کنم. برخی دوستان 
می گویند من به تیم لیگ 

برتری چسبیده ام اما اصالً این گونه نیست. 
شاید برخی دوستان آرزویــشــان نشستن 
روی نیمکت لیگ بــرتــری بــاشــد، امــا پس 
از جدایی از پدیده بــرای مربیگری به تیم 

دیگری نرفتند. 
وی عنوان کرد:  در آن زمان باور نمی کردید به 
پدیده بیایید. وقتی تیم را تحویلتان دادند 
به لکنت زبان افتادید، اما اکنون مصاحبه 

می کنید؟! 
سرمربی تیم پدیده مشهد در مورد اینکه 
چرا تعامل الزم برای حفظ تنها سهمیه 
استان خــراســان رضــوی در لیگ برتر 
ایجاد نمی شود، اظهار کرد: اگر قرار 
است تعاملی باشد نباید 24 ساعت 
قبل از بازی چنین صحبت هایی مطرح 

شود و اخباری کذب بیرون بیاید. 
وی در مورد شانس این تیم برای 
بقا در لیگ برتر توضیح داد: 
هیچ چیز غیر ممکن نیست. 
یک سال با شرایطی شبیه به 
این یا حتی بدتر همراه ابومسلم 

در لیگ برتر ماندیم. 
اگـــر مــســئــوالن اســـتـــان دوســـت 
داشته باشند و بخواهند این تیم 
در لیگ برتر بماند، مسئوالن 
پــدیــده هــم تــمــام تـــالش خـــود را 

می کنند. 

»سیدعباسی« پس از حذف در جام حذفی:

مشکالت پدیده تا پایان فصل تمام نمی شود
جدایی شهریار مغانلو یکی از دالیلی است که 
برای افت خط حمله پرسپولیس مطرح شده 
است و جانشین مناسبی به جای او جذب 
نشد تا یحیی گل محمدی از این بابت چند 

بار لب به گالیه بگشاید. 
در این میان بدشانسی بزرگ سرخپوشان 
مصدومیت شدید عیسی آل کثیر از ناحیه 
ربــاط صلیبی اســت که او را تا پایان فصل 
خانه نشین کرد و نیاز پرسپولیس به جذب 
مهاجم در پنجره زمستانی بیشتر از قبل 

شد. 
از همین رو طبق اخبار رسیده مشخص 
شد یحیی گل محمدی یکی از دو گزینه 
خودش را برای خط حمله انتخاب کرده 

و او کــســی نیست جــز پیمان 
ــی، مـــهـــاجـــم تــیــم  ــ ــای ــ ــاب ــ ب

تراکتور. 
بــابــایــی کــه بــه تــازگــی 

بــــــا بـــخـــشـــی از 
هــــــــــــــــواداران 

ــراکــتــور در  ت
مجازی فــــضــــای 

ــل بـــــــــــــــه  ــ ــکـ ــ ــشـ ــ مـ
ــورده  تــصــمــیــم به خــ

و از حــضــور جدایی دارد 
در تبریز راضی نیست و حاال 
پیشنهاد پرسپولیس هم مزید 

بر علت شد تا بــرای جدایی مصمم تر شود 
ــراردادش بــا تراکتور  ــ ــزرگ او ق ولــی مشکل ب
اســت و البته اعتقادی کــه ســولــدو بــه بــازی 

او دارد.
پرسپولیسی ها بــرای مجاب کــردن تراکتور 
در راه صـــدور رضــایــت نــامــه بــابــایــی قصد 
دارنــد مدافع میانی ناراضی خود را در این 
معامله وارد کنند. علیرضا ابراهیمی که از 
نیمکت نشینی در پرسپولیس راضی نیست 
و ایــن مــوضــوع سبب شــده در مقطعی با 
یحیی گل محمدی به مشکل بخورد، از 
جمله بازیکنانی است که از دو سال 
قبل مدنظر تراکتور قرار دارد و حاال 
که تیم تبریزی در پست دفاع میانی 
نیاز به بازیکن دارد، فراهم شدن 
شرایط جذب او اتفاق خوبی 

برای آن ها خواهد بود.
از ایــن رو ارائـــه پیشنهاد 
معاوضه این دو بازیکن 
می تواند آن را به عملی 
شـــدن نــزدیــک کــنــد و 
ــر اتــفــاق خاصی  اگـ
رخ ندهد احتماالً 
ــه زودی شاهد  ب
جابه جایی این 
دو خــواهــیــم 

بود.
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تقویت خط حمله پرسپولیس با »بابایی« 

جانشین آل کثیر از تبریز می آید



    قدس 2
  ذوالفقار 
 و صماد3 
علیه امارات  
سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در 
توضیحاتی تکمیلی 
اعالم کرد: در عملیات 
صبح یکشنبه علیه 
ابوظبی از موشک های 
کروز قدس2، بالستیک 
 ذوالفقار و پهپاد 
صماد 3 استفاده شده 
است. ژنرال یحیی سریع 
افزود: موشک هایی 
که در عملیات »إعصار 
الیمن« )توفان یمن( 
به کار گرفته شد، 
پاالیشگاه نفت در 
منطقه المصفح و 
فرودگاه ابوظبی را 
هدف قرار داد. وی 
افزود: یک موشک 
بالستیک از نوع 
ذوالفقار نیز فرودگاه 
دبی را هدف گرفت.

خبر

بدون تیتر

گامتوافقعراقیها
برایتشکیلدولت

اعضای احــزاب کمیته هماهنگی شیعیان عراق 
ضمن تأکید بر یکپارچه ماندن این کمیته عنوان 
کردند نشانه هایی از پیشرفت رایزنی ها میان 
گروه های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید عراق 
پــدیــدار شــده اســت.  به گــزارش فــارس، »محمد 
الزیادی« یک عضو ائتالف دولــة القانون گفت: 
نشانه های حل بحران با جریان صدر در اظهارات 
ائتالف عزم و حزب دموکرات کردستان عراق پدیدار 
شده که در آن بر ضرورت تشکیل دولتی توافقی 
تأکید کردند و همین جاست که ما نشانه های 
حل بحران را درک می کنیم.  در روزهای گذشته 
اخــبــاری مبنی بر نقش آفرینی ســردار قاآنی 
در مسیر حــل بــحــران سیاسی عــراق منتشر 

شده بود.

 کره شمالی از آزمایش موفق دو فروند موشک 
هدایت شونده بالستیک کوتاه بُرد خبر داد که 
با دقت به یک هدف جزیره ای در دریای شرقی 

اصابت کردند.
 تعدادی از سناتورهای آمریکایی و وزیر دفاع 
انگلیس در اظهاراتی جداگانه گفتند تصمیم 
دارند تسلیحات مختلفی از جمله موشک های 
ضد تانک به اوکــرایــن بفروشند تا بتواند در 

صورت نیاز از خود در برابر روسیه دفاع کند.
 منابع رسانه ای یمن از افزایش شمار قربانیان 
حمالت جنون آمیز ائتالف سعودی به صنعا به 
12 شهید و 11 مجروح خبر دادنــد که در میان 

آن ها زن و کودک هم دیده می شود.
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جهان

علوی یــک سال 
و پنج ماه است که 
مــلــک ســلــمــان بن 
عبدالعزیز، پادشاه 
ســــــعــــــودی هــیــچ 
دیـــــــدار حـــضـــوری 
ــی و خـــارجـــی  ــ ــل ــا مـــقـــامـــات داخــ ــ ب
نداشته اســت. برنامه های او صرفاً 
بــه ویدئوکنفرانس مــحــدود شــده و 
تمامی دیــدارهــا و استقبال رسمی 
از مقامات دیگر کشورها را پسرش 
محمد بن سلمان انجام می دهد. به 
ــارس، وب ســایــت سعودی  ــزارش فـ گـ
لیکس که به افشای اســرار خاندان 
ســعــودی مــی پــردازد، در گــزارشــی به 
نقل از منابع دیپلماتیک عربستان به 
نکات قابل توجهی در این باره اشاره 
کــرده و نوشته اســت: غیبت پادشاه 
به موضوع بازداشت برادرش »احمد 
بن عبدالعزیز« در پنجم مارس 2۰2۰ 
نیز مربوط است. احمد پیش از اینکه 

محمد بن سلمان شروع به بازداشت 
گسترده شاهزادگان در هتل »ریتز 
کارلتون« در ریــاض کند، در نوامبر 
2۰1۷ از عربستان فرار کرد و به لندن 
رفت. سپس یک سال بعد با ضمانت 
ــــی به  ــای ــ ــکــا و کـــشـــورهـــای اروپ ــری آم
عربستان بازگشت. ضمانتی که گویا 
ارزشی برای ولیعهد جوان نداشت و 
بن سلمان او را به همراه »محمد بن 
نایف« به اتهام تالش برای کودتا در 
هفتم مارس 2۰2۰ بازداشت و روانه 

زندان کرد.
به طور همزمان و در حوزه پادشاهی، 
تــا پیش از ایــن تــاریــخ ملک سلمان 
ــره خــود می رسید و  بــه کــارهــای روزمـ
از هــیــئــت هــای خــارجــی در کاخش 
استقبال و در مراسم تودیع و معارفه 
ــران و ســفــیــران شــرکــت مــی کــرد.  ــ وزی
اما از زمانی که احمد بن عبدالعزیز 
دستگیر شــد، پــادشــاه نیز دیگر در 
ــده نــشــد. بــر اســاس  ایـــن مــراســم دیـ

داده هــایــی کــه بــه تــازگــی فــاش شــده، 
بازداشت احمد بن عبدالعزیز توسط 
بن سلمان نشان دهنده چند مسئله 
اســــت. نــخــســت ایــنــکــه بـــازداشـــت 
توسط پسر اصالً به مذاق پدر خوش 
نیامده و مورد اعتراض وی قرار گرفته 
اســت. مسئله مهم تر اینکه قدرت 
ایــن روزهــای محمد بن سلمان حتی 
از پادشاه هم بیشتر است که بدون 
هماهنگی و کسب اجــازه از پادشاه، 
ــدامـــی را   بـــه عـــنـــوان ولــیــعــهــد هـــر اقـ
ــود انـــجـــام مـــی دهـــد و ملک  ســـر خــ
سلمان هم هیچ اعتراضی نمی تواند 
از خود نشان دهــد، مگر اینکه برای 
مدتی نامعلوم به شهر نئوم به بهانه 
دوری از کرونا سفر کند. این اقدام به 
این معنی است که محمد بن سلمان 
نه تنها رقبای خود برای پادشاهی را 
کنار زد بلکه کودتای آرامی نیز علیه 
پدرش ترتیب داده و خود عمالً همه 

امور را در دست گرفته است.

پیش از شیوع ویروس کرونا اوضاع اقتصادی اروپا چندان رو به راه نبود 
و حاال گسترش سویه امیکرون، داغــی تــازه بر دل حکام قــاره سبز برای 
رسیدن به رشد اقتصادی است. در همین راستا، وزیران دارایی 1۹کشور 
عضو منطقه یورو در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر ادامه تزریق 
محرک های مالی بــرای تضمین رونــق اقتصادی اروپــا همزمان با شیوع 
گسترده سویه امیکرون توافق کردند. به گزارش یورونیوز، در حالی آن ها 
به ساکنان اروپا اطمینان دادند که اقدام های الزم را برای کاهش پیامدهای 
افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها انجام خواهند داد که نگرانی ها 
دربــاره تداوم بیش از پیش رکود در این منطقه ادامه دارد. اینجا بود که 
سیگرید کاگ، وزیر دارایی هلند پس از نشست با همتایان اروپایی خود به 
خبرنگاران گفت: بی شک تأثیر منفی تورم موجود بر قدرت خرید مردم، 
دغدغه ای جدی است. براساس تازه ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا 
)یورو استات(، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میالدی و زیر فشار 
جهش بهای انرژی به ۵درصد رسید که باالترین سطح در 2۵ سال گذشته 
به شمار می رود. همین مسئله برقراری توازن میان رشد اقتصادی منطقه 
یورو و نرخ تورم را برای سیاست گذاران دشوار کرده است. گفتنی است دو 

سال پیش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۶.۴ درصد افت کرده بود.
با این حال، کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعالم کرد برای 
افزایش نرخ بهره عجله ای ندارند و وعده داد نرخ تورم منطقه یورو 
نیز مطابق ارزیابی های صورت گرفته در ماه های آینده به نرخ هدف 
2درصــدی بازخواهد گشت. اما کمیسیون اروپــا بــرآورد کــرده رشد 
اقتصادی منطقه یورو در سال 2۰2۳ به 2/۴ درصد کاهش خواهد 
یافت. با وجود چشم انداز رشد کمتر منطقه یورو، بیشتر دولت های 
عضو همچنان عالقه مند به ادامه هزینه کرد صدها میلیارد یورو از 
بودجه ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود 
ناشی از همه گیری هستند. افزون بر این، برخی از کشورها از جمله 
فرانسه خواستار تسهیل محدودیت های وضع شده اتحادیه اروپا 
برای سطح بدهی های دولت های عضو هستند تا امکان بیشتری برای 
سرمایه گذاری های عمومی تقویت کننده رشد فراهم شود ولی آلمان 
به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو با در نظر گرفتن منافع خود 
همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجه ای است. شاید 
روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختالف نظر ها و تردیدهای 

موجود در میان سیاست گذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند. 

بیموامیدهایتزریقمحرکهایاقتصادیبهاروپا

یورودردوراهی

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت آیت اهلل معرفت در سال 1385
محمدهادی معرفت، عالم و روحانی شیعه و از 

محققان حوزه تفسیر، علوم قرآنی، فقه و اصول بود. او 
تحصیالت حوزوی خود را در عراق و شهرهای کربال 

و نجف گذراند. در سال 1351 به دستور رژیم بعث از 
عراق اخراج شد و به ایران آمد و در قم ساکن شد. او پدر 
شهید نیز هست و یکی از فرزندانش در دفاع مقدس به 

شهادت رسیده است. آیت اهلل معرفت سرانجام 2۹دی 
1385 شمسی در ۷۶ سالگی در قم درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:15

05:44

اذان مغرب

17:38

غروب خورشيد

17:18
 نیمه شب شرعی

23:31
طلوع فردا

07:12

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

05:12

اذان مغرب

17:04

غروب خورشيد

16:44
 نیمه شب شرعی

22:58
طلوع فردا

06:40

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

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

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

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

افشای جدیدترین اسرار خیانت بن سلمان به پدرش

کودتای خزنده ولیعهد
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   مناقصه خرید انواع روغن ،
             واسکازین ، ضد یخ و گریس

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
 در نظر دارد 

نس�بت ب�ه خرید انواع روغن ، واس�کازین ، ضد ی�خ و گریس به روش مناقص�ه عمومی کتبی اقدام 
نماید. لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقه مند دعوت می ش�ود از تاریخ 1400/10/29 لغایت 

1400/11/06 جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت www.omqo.com  مراجعه نمایند.
 پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اس�ناد از س�ایت با ش�ماره 38422669 )بازاریابی و 
تدارکات ش�رکت(  تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند،  تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رس�انی 

شود.

موضوع: مزایده فروش اقالم ضایعاتی,آهن آالت مستعمل و غیره
روزهای بازدید1400/11/1 لغایت 1400/11/6  به مدت 6 روز از ساعت 8 

صبح الی 13 می باشد .
نشانی انبار : 1-انبار شن و نمک :به آدرس حر 1 ،امیر آباد    2-پارک 

نصرت: حر 2 جنب کال   3-چاه اقدسیه: حر 2 
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/11/9 
است .ومزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/11/12 در محل سالن 

جلسات شهرداری منطقه 6 برگزار خواهد شد .
 مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ 400,000,000 ریال می باشد ، که 
می بایست برابر با تضامین قابل قبول  در داخل  پاکت الف به صورت 

جداگانه تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 6 گردد .

تضامین قابل قبول عبارتند از:ضمانت نامه بانكی در وجه شهرداری منطقه 
شش مشهد یا  وجه نقد بصورت : فیش واریزی مبلغ فوق به حساب 
7002031348369  بنام حساب سپرده شهرداری منطقه  6 نزد بانک شهر؛ 
الزم به ذکر است چک جاری شرکت ؛ ایران چک، و وجه نقد مورد قبول 
نمی باشد مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ 

تحویل  پیشنهاد باشد.
نرخ پیشنهادی در فرمهای مربوطه ) بدون خـط خـوردگی و  بصورت 
حروفی (در داخل پاکت ب به صورت سربسته تحویل دبیرخانه منطقه6  
گردد.الزم به ذکر است ؛ روی پاکت عنوان مزایده و اسم شرکت کننده و 

تلفن دسترسی  قید گردد.
برنده یا برندگان مزایده باید ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده 

نسبت به حمل و انتقال ضایعات از انبار و واریز کل مبلغ پیشنهادی به 
بانک شهر شعبه    IR شماره حساب 240610000000700785314579 
بلوار مصلی  بنام شهرداری منطقه6  مشهد اقدام نمایند در غیر این 

صورت سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
هزینه چاپ آگهی های روزنامه ) رسمی – خراسان – شهر آرا (  وهزینه  
کارشناس دادگستری برای کارشناسی اجناس  از برنده مزایده دریافت 
خواهد شد . با عنایت به اینكه اوزان اعالم شده تقریبی بوده, لذا مبلغ 
فروش بر اساس وزن واقعی )پس از توزین(خواهد بود.کلیه هزینه های 

توزین و حمل و .... به عهده خریدار خواهد بود.
9 درصد  مالیات ارزش افزوده به هر یک از اقالم مزایده تعلق می گیرد که 

از برنده مزایده دریافت می گردد .

تلفن تماس 05131294414   تلفاکس 31294409 
در صورت انصراف برنده یا برندگان مزایده سپرده شرکت در مزایده به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد .پیشنهاد کنندگان می بایستی قانون منع 

مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند .
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 

شــرکت کنندگان برای اطــالع بیشتــر می تواننــد به ســایت
http://.ets.mashhad.ir مراجعه نمایند و همچنین جهت اطالع در 

روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج می گردد .

محل بازدیدمقدارمشخصات کاالردیف
آهن آالت مستعمل و اسقاط شامل :لوازم بازی ،درب بزرگ ،سرچراغ،گاری زباله،لوازم و دستگاه بدن سازی،کانکس نگهبانی،سیلو سیمان ،میل چراغ 1

پارکی،صندلی فلزی پارکی و غیره ....مستعمل
انبار شن و نمک پارک نصرت چاه اقدسیهحدود500000 هزارگیلوگرم

انبار شن و نمک پارک نصرت چاه اقدسیهحدودا 5000  هزار کیلوگرملوله پلی اتیلن در سایز های مختلف،مستعمل2
چاه اقدسیه 200کیلوفلنچ آب و شیر فلکه و سه راهی چدنی مستعمل3
 چاه اقدسیه 2 عددالکترو پمپ  مستعمل چینی مستعمل4
 پارک نصرت 300 مترکف پوش پارکی مستعمل5
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آگهی مزایده عمومی

امور قرارداد ها 
و پیمانهای 
شهرداری 
منطقه 6 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

اصالحیه آگهی مناقصات عمومی  
شماره 281/ع/400 الی 284/ع/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل )اعتبارات عمرانی با نماد اخزا خزانه اسالمی و 
بصورت نقدی مطابق شرح اسناد مناقصه با حفظ قدرت خرید(  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه 
http://www.setadiran.ir عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/10/29 الی 1400/11/02  به سایت

 مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  نمایند.درصورت  بارگذاری   1400/11/12 12:00تاریخ  ساعت  تا  حداکثر  دولت  الکترونیکی 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

281/ع/1400

تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات سیم کشی 
و نصب یراق شبکه فشار متوسط هوایی 

دو مداره وزمینی شهرک صنعتی شهرستان 
نهبندان فاز 3 

153.000.000

1400/11/13
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – 

سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

282/ع/2400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات  تامین برق 
روستای تیغدر و تامین برق صنوف آالینده فاز 
یک و بهینه سازی روستای شهرستان قاینات

177.000.000

283/ع/3400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات  تامین برق 

320.000.000روستایی نایبند شهرستان طبس فاز 4

284/ع/4400
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات                  

سیم کشی و نصب یراق آالت دو مداره شهرک 
صنعتی شهرستان نهبندان

138.000.000
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فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) نوبت دوم( 
 

1- شماره فراخوان : 40001291
2- موضوع فراخوان : ساخت، نصب و رنگ آمیزی حفاظ اطراف سلر چاههای مناطق خانگیران و گنبدلی 

3- محل و مدت انجام کار:  استان خراسان رضوی ، خانگیران ) توابع شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی (، به مدت  3 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش مهندس 6 ، پالك 18 . 

5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ   423.400.000 ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .
6- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت 

عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند.
 تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 2000092258000163  می باشد. 

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور در پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات با شماره  53106438 ثبت شده است.
         روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقشناسه آگهی : 1259539
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