
یادداشت 6

 یحیی مشکالت مالی را 
بهانه جدایی کرده است

 پیشنهاد گل گهر 
به گل محمدی؟

 گفت وگو با غالمرضا طریقی
 دبیر اجرایی جایزه جالل
 »نگاهی دیگر«
به کتاب های نوآور

دی 30

شهادت 
آتش نشانان در 
حادثه پالسکو
)سال 1395(

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

47

 پنجشنبه 30دی 1400     17جمادی الثانی  1443       20ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9727      8 صفحــه           4صفـح

رفاه زائران در اولویترواق1
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی پروژه های عمرانی حرم امام رضا)ع( از جمله پروژه ساخت 

رواق زیرسطحی صحن آزادی، توسعه وضوخانه های حرم مطهر، مرمت و کاشی کاری های 
صحن پیامبر اعظم)ص( و بافت پیرامون حریم رضوی را مورد بازدید قرار داد...

بازدید تولیت آستان قدس رضوی از پروژه های عمرانی حرم مطهر

آسیب های 
غیر وارداتی

جواد صبوحی

      صفحه1
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آگهی فروش دام )جوانه پرواری هلشتاین( سازمان موقوفات ملک

 س�ازمان موقوف�ات ملک در نظ�ر دارد تع�داد 60 راس جوانه پرواری هلش�تاین واحد 
دامپروری سنگ بست خود را از طریق مزایده به فروش رساند .لذا از کلیه خریداران دام دعوت می شود جهت 
دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت http://moghoofatemalek.ir وhttp://tender.epf.ir  قسمت معامالت 
)مزایده ها ( مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 9 مورخ 1400/11/06می باشد. جهت کسب اطالعات 

بیشتر با تلفن 05138421523 داخلی 226 تماس حاصل فرمایید . 

آگهی مزایده

آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک

آگهی مناقصه شماره 42-1400 )نوبت اول(
• مناقصه گذار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه : عمومی  یک  مرحله ای 
• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع یراق آالت بشرح جدول ذیل )تحویل در انبار خریدار (

تعدادواحدشرح کاالردیف

1000اصله کراس ارم 1/80 جهت حائل )شبکه یکطرفه 20کیلو ولت ( 1

6000اصلهکراس ارم 22/40
2000عددصفحه اتصال زمین 5*450*3450
4000عددتسمه بازوئی 4

امور تداركات و قراردادها
شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان ف
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شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان م��ی توانند ازتاریخ 1400/11/02 لغایت 1400/11/06 به 
  www.setadiran.ir سامانه الکترونیکی تداركات دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلف��ن  31137340-054  و 31137348 فکس 054-31137050  
پیام كوتاه 9307280200 

 sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
www.sbepdc.ir : وب

مبلغ و نوع تضمین ش��ركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز 
مبلغ  1,874,000,000 ریال به حس��اب جاری103403815002 بانک 
صادرات  ش��عبه برق زاهدان بنام س��ایر در آمدها شركت توزیع 

نیروی برق سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحویل تضمین شركت در فرایند كار : 

پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر كلیه مدارک 
پاكات )الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز 
یکش��نبه  مورخ 1400/11/17 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق 
ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاكات الک و مهر شده تا 
مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شركت آدرس نشانی زاهدان 
خیابان دانش��گاه حدفاصل دانشگاه 37 و 39 شركت توزیع نیروی 
ب��رق سیس��تان و بلوچس��تان اقدام نماین��د. الزم به ذك��ر تمامی 
فرآیند مناقصه از طریق سامانه تداركات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه 
تداركات دولت در س��اعت 10:30 روز دو شنبه مورخ 1400/11/18 

در سالن كنفرانس شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان 
گشایش خواهد شد.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه 
تداركات دولت می بایس��ت به س��ایت یاد شده مراجعه و نسبت 
به ثبت ن��ام و دریافت امض��اء الکترونیکی اق��دام نمایند جهت 

اطالعات  بیش��تر در  این  خصوص می توانید با  ش��ماره تلفن
41934-021  تماس حاصل فرمایید.

مدت قرارداد : 4 ماه  
متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت 
صنعت برق به نش��انی Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت شركت 

www.sbepdc.ir توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی
www.iets.mporg.ir همچنین  پایگاه ملی مناقصات  به آدرس 

 مراجع��ه فرماین��د. بدیه��ی اس��ت ای��ن ش��ركت در رد ی��ا قبول 
پیش��نهادات مختار اس��ت .» س��ایر اطالعات و جزئی��ات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است «.  
ب��ه پیش��نهاداتی كه فاقد س��پرده ی��ا امضاء ، مش��روط ومخدوش 
و س��پرده ه��ای كمتراز می��زان مق��رر ، چك ش��خصی و نظایرآن و 
پیش��نهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
در ضم��ن ارائ��ه گواهی های مطابقت با اس��تاندارد تولید كاالهای 
تخصص��ی صنع��ت ب��رق از ش��ركت توانیر ب��رای كااله��ای موضوع 

مناقصه الزامی است.
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آگهی فروش دام زنده حذفی اضطراری ، دام و الشه سازمان موقوفات ملک
 س�ازمان موقوف�ات مل�ک در نظ�ر دارد ف�روش دامه�ای زن�ده ح�ذف اضط�راری ، دام و الش�ه 
واحدهای دامپروری فریمان و چناران و س�نگ بس�ت خود را از طریق مزایده به فروش رس�اند .

http://moghoofatemalek.ir و لذا از کلیه خریداران دام دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت 
http://tender.epf.ir  قس�مت معام�الت )مزایده ها ( مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 9 م�ورخ 1400/11/05

می باش�د. جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با تلفن 05138421523 داخلی 226 تماس حاصل فرمایید . 

آگهی مزایده

آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک
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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 وم
ت د

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

ف
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آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره2000094575000018  )نوبت دوم(

س��ازمان عمران و بازآفرینی دیدش��هری شهرداری س��بزوار درنظرداردمناقصه عمومی احداث پارک مسکن مهر 
را ازطریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دول��ت برگزارنماید.كلی��ه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد 
تاارائه پیش��نهاد مناقصه گران وبازگش��ایی پاكت ها ازطریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(
به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/10/23میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1400/11/04 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1400/11/14
 زمان بازگشایی پاكت ها: 1400/11/16 

مبلغ شركت درمناقصه: 404/000/000 ریال 
عالقه مندان به ش��ركت در مناقصه می بایس��ت جهت ثب��ت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توكن(به ش��ماره 

02141934 مركز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
مهدی برزویی-سرپرست سازمان

قدسعوارضاقتصادیورودبانکهابهبنگاهداریرابررسیمیکند

»مال سازی« با سوء  استفاده از خلق پول
3

تخریبخانهیکفلسطینی
دیگردرقدساشغالی

زخم
»شیخجراح«
تازهشد

سخنگویکمیسیونتلفیق
خبرداد

تعیینسازوکار
دریافتمالیات
ازخانههایلوکس

درراستایکاهشمشکالت
زائرانومجاوراندرایامنوروز

نانواییهای
اطرافحرم

افزایشمییابد

یادداشتیاز
احمدرضامشرف

صبرراهبردی
چین

درافغانستان

سکوتبیمههاهمزمانبازمزمههای
افزایشتعرفههایپزشکیبرایسالآینده

حق ویزیت 
دقیقه ای چند؟!
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رؤسایجمهورایرانوروسیهبرتوسعههمهجانبهمناسباتتأکیدکردندرؤسایجمهورایرانوروسیهبرتوسعههمهجانبهمناسباتتأکیدکردند

رئیسی:خواهانبرقراری
روابطراهبردیبااسنادی
درافق20سالههستیم

پوتین:حمایتایرانوروسیه
بهعبورازتهدیدهایتروریستی
درخاکسوریهکمککردهاست

دیپلماسی  اوراسیاییدیپلماسی  اوراسیایی
سوغاتسفررئیسیبهمسکوچهخواهدبود؟

خراسانخراسان



   مشکالت 
ریشه ای 
بازار سرمایه را 
حل می کنیم

مسعود میرکاظمی، 
رئیس سازمان 
برنامه و بودجه 
کشور در توییتی 
نوشت: سازمان 
برنامه و بودجه  
بر اجرای مصوبه 
۱۰بندی ستاد 
اقتصادی دولت برای 
حمایت از بورس 
تأکید دارد؛ دولت 
عالوه بر برداشتن  
گام های عملی 
به حل ریشه ای 
مشکالت بازار 
سرمایه نیز کمک 
خواهد کرد.

یادداشت

سیاست خارجی

ــدس    حـــجـــت االســـام  ق
والمسلمین ســیــد ابــراهــیــم 
ــیـــس جــمــهــور  ــیـــســـی، رئـ رئـ
کشورمان که به دعوت رسمی 
همتای روس خــود به مسکو 
ســفــرکــرده، شــامــگــاه گذشته 
ضمن دیـــدار با والدیمیر پوتین با وی در مورد 
ــورد عاقه بــه گفت و شنود و رایزنی  مسائل م
پرداخت؛ دیــداری که در سرمای سخت مسکو 
گرمای روابــط دو همسایه و شریک راهبردی را 
نشان داد. رئیسی و هیئت همراه، روز چهارشنبه 
در بدو ورود به فرودگاه مسکو از سوی »نیکوالی 
شولگینوف« وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایــران و روسیه 
و معاون وزیــر خارجه این کشور مــورد استقبال 
رسمی قرار گرفت. رئیس جمهور را در این سفر 
دو روزه، حسین امیرعبداللهیان، جواد اوجی و 
سید احسان خاندوزی وزیران امور خارجه، نفت و 
امور اقتصادی و دارایی همراهی می کنند. حضور و 
سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما، دیدار 
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی روس، از دیگر برنامه های سفر 

رئیس جمهور به روسیه است.

رئیسی: تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران  ◾
نمی شود

اما در نشست مشترک رؤســای جمهور ایران 
ــه، دو طـــرف بــر تقویت همکاری های  و روســی
اقتصادی تأکید کردند. سید ابراهیم رئیسی 
ــرای گسترش و  گفت: »مــا هیچ محدودیتی ب
توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان برقراری 
روابط راهبردی هستیم. اسناد همکاری راهبردی 
داریــم که می تواند افق این همکاری را در طول 
۲۰ سال مشخص کند. به دنبال افزایش حجم 
روابط تجاری با روسیه هستیم و تاش زیادی در 
این زمینه انجام خواهیم داد«. رئیس جمهور 
افــزود: بیش از 4۰ ســال اســت که در رویارویی 
ــاش بـــرای رفع  بــا آمــریــکــا هستیم. در حــال ت
تحریم های کشورمان هستیم و امیدواریم منجر 
به لغو تحریم ها شود و تهدید به تحریم مانع 

پیشرفت ایران نمی شود. 
رئیس جمهور روسیه نیز در ابتدای این دیدار 
ــران و روسیه به عبور از  گفت: حمایت های ای
تهدید های تروریستی در خاک سوریه کمک 
کرده است. پوتین با بیان اینکه از زمان روی کار 

آمدن آقای رئیسی ارتباط مستمری میان طرفین 
بــرقــرار اســـت، گــفــت: بــرخــاف شــرایــط سخت 
شیوع کرونا، سال گذشته تبادالت تجاری دو 
کشور رونــد مثبت 6 درصــدی داشــت. رئیس 
جمهور روسیه از توسعه روابط ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و فعالیت جاری برای ایجاد 
منطقه آزاد تجاری قدردانی کرد. پوتین از رئیسی 
خواست از طرف او سام و آرزوی سامتی برای 
رهبر انقاب اسامی ایران را به ایشان منتقل 
کند. گفت وگو درباره تحوالت افغانستان و توافق 
هسته ای ایران و مذاکرات کنونی در وین نیز از 

جمله محورهای این نشست مشترک بود.
گفتنی است رئیس جمهور پیش از عزیمت به 
مسکو در مورد اهداف این سفر گفته بود: در این 
سفر هم به روابط دوجانبه و هم مسائل سیاسی 
و اقتصادی خواهیم پرداخت. در حوزه انرژی و در 
رابطه با مسائل هوافضا و کارهای مختلف دیگر 
نیز همکاری هایی تا کنون وجود داشته ،  اما این 
همکاری ها نه برای روس ها رضایت بخش است، 
نه برای ایران که باید این موضوع ارتقا پیدا کند و 

به سطح خیلی باالتری برسد.

بازتاب سفر رئیسی در رسانه های خارجی ◾
سفر رئــیــس جمهور کــشــورمــان بــه همسایه 
ــاب وسیعی در  ــازت قدرتمند شمالی البته ب
ــت.  پایگاه  ــه اســ ــه هــای خــارجــی داشــت رســان

خبری العهد به طور ویژه به سفر سید ابراهیم 
رئیسی به روسیه پــرداخــت و ضمن پوشش 
لحظه به لحظه این رویــداد در تیتری نوشت: 
»طرح نقشه راه جدید میان ایران و روسیه«. 
خبرگزاری بی بی سی هم با اشاره به این سفر 
نــوشــت: ایــن نخستین سفر یکی از رؤســای 
جمهور ایران به روسیه از سال ۲۰۱۷ به این سو 
است.  روزنامه تایمز اسرائیل هم با بیان اینکه 
سفر رئیسی به روسیه مهم ترین دیدار وی از 
زمانی است که به منصب ریاست جمهوری 
رســیــده، به روابــط قــوی سیاسی، اقتصادی و 
نظامی، منافع مشترک در سطح منطقه و دنیا 

بین تهران و مسکو اشاره کرد. 

سقف بلند همکاری ها ◾
در نهایت اینکه این روزهــا توسعه همه جانبه 
ــران و روسیه از زبــان بسیاری از  ــط میان ای رواب
کارشناسان شنیده می شود. بر این اساس شاید 
برخی گمان کنند تهران و مسکو در ماه عسل با 
یکدیگرند و سفر رئیس جمهور به آن کشور تنها 
جنبه نمادین دارد، اما در واقعیت رابطه میان دو 
همسایه قدیمی جز در مسائل دفاعی و امنیتی 
آن قــدرهــا هم داغ نیست. واقعیت ایــن است 
که در طول هشت سال گذشته روابط تهران و 
مسکو تا حد زیــادی تخریب شد، ولی حال به 
نظر می رسد سفر رئیسی به مسکو می تواند 

در چیدن و بازسازی آجر به آجر دوباره این دیوار 
تخریب شده کمک کند. 

در ایــن راستا روابــط اقتصادی ایــران و روسیه 
همواره معنادار و مهم بوده و رویکرد مستقل 
هــر دو کشور در عرصه جهانی می تواند این 
ظرفیت را به سقف شایسته خود برساند. در 
بعد سیاسی، تهران و مسکو در جهت مبارزه 
با تروریسم، مبارزه با نظام تحریم های اعمالی 
یک جانبه غرب علیه هر دو کشور، انقاب های 
رنگی وارداتــی و مبارزه با نفوذ غرب در منطقه 
در سنگری واحــد قــرار گرفته اند. از سوی دیگر 
سازوکارهای اقتصادی و پیوستن اخیر ایران به 
سازمان شانگهای عاوه بر مناسبات سیاسی 
می تواند به تعامات اقتصادی گسترده تری 
میان ایــران و روسیه منجر شود. همکاری های 
دو کشور در ابعاد سیاسی، امنیتی و مقابله 
با بحران ها می تواند افــق گسترده ای از ثبات، 
آرامش و رفاه اقتصادی را برای مردم دو کشور و 
منطقه به ارمغان آورد. در این راستا سفر رئیسی 
به روسیه مهم ترین رویــداد سیاسی در روابط 
دوجانبه در دولت بوده و از این جهت که می تواند 
چشم انداز روابط را در میان مدت ترسیم کند، 
حائزاهمیت ویــژه ای اســت. این سفر می تواند 
زمینه بهره برداری بیشتر از ظرفیت های سیاسی 
ــل گــذاری روابـــط در  و اقــتــصــادی دو کشور و ری
راستای اهداف بلندمدت دو کشور را فراهم آورد.

خبرخبر
روزروز

موافقت دولت با اجرای پروژه راه آهن بصره – شلمچه  ◾
ــای صورتجلسه همکاری  ــران در راســت ــ ی هیئت وز
مشترک )نقشه راه( بین وزارت راه ایـــران و وزارت 
حمل و نقل عــراق به منظور ساخت پــروژه راه آهن 
شلمچه  بــصــره و پــل ارونــــدرود، بــا صــدور مــجــوز به 
وزارت راه و شهرسازی برای اجــرای آن توأم با اجرا و 
احداث پل یاد شده با مشارکت شرکت راه آهن عراق 

موافقت کرد.

ایراد شورای نگهبان به الیحه رتبه بندی معلمان ◾
خبرگزاری فارس نوشت: شورای نگهبان الیحه رتبه بندی 
معلمان را  به مجلس برگرداند. ابهامات مطرح شده 
ــورای نگهبان سبب  رتــبــه بــنــدی معلمان از ســوی شــ
بازگشت این طرح به مجلس شده است. ماده ۵ الیحه 
رتبه بندی معلمان بحث افزایش بار مالی آن است که 
مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات 

و ابهامات شورای نگهبان است.

دستور زاکانی برای رسیدگی به مطالبات آتش نشان ها ◾
آتش نشان های تهرانی روز گذشته برای مطالبه صنفی و 
حقوقی خود مقابل شورای شهر تجمع کردند. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی تهران از دستور شهردار تهران برای 
رسیدگی به مطالبات پرسنل آتش نشانی خبر داد و گفت: 
تأمین مسکن و ارتقای معیشت آتش نشان ها در بودجه 
۱4۰۱ دیده شده است و شهرداری اهتمام به حل مشکات 

این صنف دارد.

شورای عالی نظارت قوه قضائیه آغاز به کار می کند ◾
حــجــت االســام مــصــدق مــعــاون اول قــوه قضائیه در 
نشست مشترک با مقامات قضایی از آغاز به کار شورای 
عالی نظارت قــوه قضائیه در آینده نزدیک خبر داد. 
مصدق افــزود: از دغدغه های مهم رئیس قوه قضائیه 
تداخل و موازی کاری احتمالی نهادهای نظارتی بوده و به 
همین دلیل یکی از اختیارات معاون اول نظارت  به منظور 

رفع تداخل وظایف است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۱ 
در نشست خبری روز گذشته  
خود گفت: در رابطه با واحدهای 
ــاهــای گــران قــیــمــت نرخ  مسکونی و بـــاغ وی
مالیات برای سال آینده این گونه تعیین شد 
که تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات 
هستند، اما نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان 
تا ۱۵ میلیارد، یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ تا 
۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار، نسبت به مازاد 
۲۵ تا 4۰ میلیارد تومان، سه در هزار، نسبت 
به مازاد 4۰ تا 6۰ هزار میلیارد تومان، چهار در 
هــزار، نسبت به مــازاد 6۰ میلیارد تومان، پنج 
در هزار مالیات پرداخت می کنند. سخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱4۰۱ 
اضافه کرد: در سال ۱4۰۱ مجموعه ارزش انواع 
خودرو سواری و وانت دوکابین که دارای شماره 
انتظامی شخصی در اختیار مالکان، افــراد 

خانوارها و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل 
آن ها هستند، باید مالیات پرداخت کنند.

 موافقت با واردات ۵۰ هزار خودرو ◾
 در سال آینده

همچنین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
عضو کمیسیون تلفیق از موافقت نمایندگان 
با پیشنهاد واردات ۵۰ هزار خــودرو ســواری و 
۱۰ هــزار ماشین آالت سنگین در سال آینده 
خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده 
دولت قرار داده شد و 6۰ هزار میلیارد تومان از 
این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و 
توسعه راه ها خواهد شد. وی افزود: به موجب 
این مصوبه، به دولت اجــازه داده می شود به 
منظور تأمین مالی شبکه راه آهــن کشور و 
ارتقای مدیریت تــردد ناوگان حمل و نقل با 
رعایت سیاست های کان نظام  از محل ارز 
غیر صادراتی با نظارت بانک مرکزی اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

تعیین سازوکار دریافت مالیات از خانه های لوکس

قابگزارش کوتاه

سیل در کرمان

در  حاشیه

رد نقل قول 
منتسب به 
قالیباف درباره 
استیضاح وزرا

در هفته های گذشته 
اخبار ضد و نقیضی از 
تاش نمایندگان برای 
استیضاح برخی وزرای 
دولت منتشر می شد تا 
اینکه برخی رسانه های 
بی نام و نشان مجازی 
مدعی شدند 
رئیس مجلس 
استیضاح وزرا را به 
صاح ندانسته و گفته 
تا فرارسیدن سال جدید 
هیچ استیضاحی را 
اعام وصول نمی کنم. 
پس از انتشار این اخبار 
روابط عمومی مجلس 
با رد این شایعات گفت: 
ضمن تکذیب چنین 
نقل قولی از قالیباف به 
استحضار می رساند 
مواضع رسمی رئیس 
مجلس تنها از 
تریبون های عمومی و 
حساب های کاربری 
رسمی  ایشان، به اطاع 
و سمع و نظر مردم 
می رسد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239     باعرض سالم وادب. سازمان امور 
اجتماعی کشور آمار و هشدارهای تکان دهنده ای 

از تشدید آسیب های اجتماعی داده است. برای 
مهار آن هیچ روشی باالتر، بهتر و آرامش بخش تر 

از انس وعمل به  دستورات الهی نیست.

9150000110  مهم تر از تصمیم گیری، نحوه نظارت 

است. اینکه چند مدیر در اتاق در بسته تصمیمی 
بگیرند و در اجرا هیچ نظارتی نباشد کار درستی 

نیست. به طور نمونه همین درج قیمت تولیدکننده 
روی کاال که موجب سرگردانی مردم شده است.

9360000158  دادستان مشهد باید تیم  پدیده را از 
مالک بی خیال آن بگیرد و به مردم مشهد برگرداند، 

سرمربی هم دوهافبک گلزن جوان را برای 
تمام کنندگی تیم پدیده استخدام کند تا ان شاءاهلل 

این همه حمله تیمی منجر به گل و پیروزی تیم شود و 

پدیده در وضع آبرومندی در جدول قرار بگیرد. همین 
امروز هم برای بازگرداندن تیم پدیده دیرشده است. 
9150000007   اول چهارراه گاز به سمت هدایت یک 

ایستگاه اتوبوس ندارد تا مردم یا یک زن باردار 
بتونه پنج دقیقه تا اتوبوس بعدی میاد بشینه. 

سوغات سفر رئیسی 
به مسکو چه خواهد بود؟

عباس مقتدایی خوراسگانی،  
نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس     یکی از مهم ترین 
اهداف دولت دکتر سید ابراهیم رئیسی، تقویت 
روابط با همسایگان و احیای دیپلماسی ایرانی با 
دولت های اطراف است. طرح این هدف بزرگ و مهم 
مقارن شد با موج بدعهدی آمریکایی ها در مذاکرات 

برجام و رخدادهایی که بعدها شاهدش بودیم.
باوجود فرصتهایی که ایران در اختیار طرف غربی 
قــرار داد، اما آن هــا در عمل منافع ایــران را نادیده 
گرفتند و شاهد نقض آشکار تعهدات برجامی آن ها 
بوده و هستیم. با توجه به هدف گذاری دولت جدید 
ــران به سمت آسیا و تقویت ارتباطات  نگرش ای
سیاسی با حوزه کشورهای شرقی سبب شد این 
مجموعه ذهنیت ها که ما باید با کشورهای آسیایی 
بیشتر همکاری کنیم، شکل بگیرد و عملیاتی شود. 
سفر اخیر دکتر امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه 
کشورمان به چین و سفر سید ابراهیم رئیسی 
به مسکو و مـــراودات ایـــران و پیمان شانگهای و 
کشورهایی نظیر چین، هند و روســیــه و برخی 
کشورهای جنوب شرق آسیا حاکی از شکل گیری 
شتاب فزاینده در بروز مناسبات منطقه جدید با 

محوریت کشورهای مشرق زمین است.
به نظر می رسد ایران اسامی در کنار سایر قدرت های 
آسیایی می توانند تعمیق همکاری ها، ایجاد و 
گسترش امنیت، به ویژه تأمین منافع درازمدت دو یا 
چند جانبه را رقم بزنند. پدیده اتحاد در مشرق زمین 
در حال شگل گیری است و در گذر زمان می تواند 
اثراتش را نه تنها بر آسیا بلکه بر کل مـــراودات و 
مناسبات جهانی بگذارد. شاید بتوانیم بگوییم 
خورشید دیپلماسی از آسمان مشرق زمین طلوع 
کرده است. شایان ذکر است کشورهای اروپایی در 
روند درازمــدت شکل گیری روابط در مشرق زمین 
از بدعهدی هایشان نسبت به حقوق ملت ایران 
متضرر خواهند شد و تنها خواهند ماند؛ زیرا آن ها 
سمبل عدم استقال در دیپلماسی و سیاست ورزی 
هستند و اثبات کردند نمی توانند بر محور راستگویی 
و تعامل صحیح گام بردارند. جمهوری اسامی ایران  
بــرای همکاری به آن هــا فرصت داده، اما واقعیت 
این است که آن ها قدرشناس نیستند و در حال از 

دست دادن موقعیت ها هستند.
انــقــاب اســامــی بــه عــنــوان یــک قـــدرت نوظهور 
مستقل منطقه ای می تواند در حوزه های سیاسی، 
امنیتی، دفاعی و تجاری ســکــان دار میدان های 
غرب آسیا و امنیت خلیج فارس باشد. سفر رئیس 
جمهور به مسکو را باید به عنوان مجموعه ای از 
فعالیت های مؤثر ایران برای شکل گیری مناسبات 
جدید ارزیابی کــرد. همکاری چندجانبه تهران- 
مسکو- پکن می تواند کفه مناسبات بین المللی 
را به نفع آسیا تغییر دهــد. آسیا در حال بازیابی 
هویت های خویش است و در این بین ایران، روسیه، 
چین و حتی هند می توانند کانون این تحول باشند. 
این منطقه به لحاظ سرزمینی پهناور و به لحاظ 
ذخایر و معادن و دسترسی ها دارای ظرفیت های 
چندبعدی اســـت و تنها مــحــدود بــه اقــتــصــاد و 
سیاست و اجتماع نیست، بلکه می تواند ابعاد مهم 
بین المللی داشته باشد. امروز کشور ایران در زمینه 
زیرساخت ها نیاز به سرمایه گذاری دارد. روسیه و 
چین به صورت عمده می توانند برای دسترسی های 
مالی و اقتصادی ما خطوط اعتباری ایجاد کنند و با 
توجه به اینکه کشورما دانش فنی و نیروی انسانی 
و زیرساخت دارد، می توانیم جهش توسعه ای را در 
ایران ایجاد کنیم. آنچه که برخی از مخالفان عبور 
از غرب و حرکت به ارتباط با شرق می گویند اگر 
از سر نقد و دلسوزی باشد، قابل شنیدن است. 
آنچه امروز شاهد آن هستیم، این است که عمده 
صحبت های منتقدان با تکیه بر گزاره های  اروپایی 
و آمریکایی است و می خواهند بازی روابط جدید را 
به هم بزنند و مانع از حرکت ایران به سمت مسیری 

بروند که آمریکا و غرب بی اثر شود.

رهاسازی آب سد »کمال خان« 
به سمت ایران

سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایــران در 
ــاز شــدن دریــچــه هــای ســد کمال خان  کــابــل از ب
توسط افغانستان و جــاری شدن آب به سمت 
مرز های کشورمان خبر داد. استاندار سیستان و 
بلوچستان هم پیش بینی کرده با حجم آبی که به 
سمت ایران حرکت می کند بین 4۸ تا ۷۲ ساعت 

دیگر آب رهاسازی شده وارد خاک ایران شود. 

خبـر
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برخی رسانه ها از دیــدار محرمانه مقامات 
اطاعاتی ایــران و مصر چند روز مانده به 
ــد.  ــروع ســـال جــدیــد مــیــادی خبر دادنـ شـ
آن گونه که روزنامه قطری »العربی الجدید« 
آورده هدف از این دیدار »ارزیابی مجموعه ای 
از گام ها و خواسته های متقابل بوده است«. 
منبع مذکور با اشاره به توافق در پایان سال 
ــدار نوشت:  مــیــادی گذشته بـــرای ایــن دیـ
»صحبت از اعام گام هایی جدید در روابط 
طرفین در آینده نزدیک در حال حاضر مطرح 

نیست. مسئله ای کــه در حــال حاضر دو 
طرف بر سر آن به توافق رسیده اند، آسیب 

نرساندن به منافع یکدیگر بوده است«.

وزیر کشور که روز گذشته به منظور ارزیابی 
مــیــدانــی از آخـــریـــن وضــعــیــت شــهــرهــای 
سیل زده به جیرفت رفته بود، گفت: در سیل 
اخیر در هیئت دولت حمایت و تسهیاتی 
بــرای کمک به مــردم در حــدود 6۰۰ میلیارد 
تومان مصوب شــده و تصمیم الزم گرفته 
مــی شــود. احمد وحــیــدی بــا بیان اینکه از 
همان ابتدا با استانداران کرمان، سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان مرتب در جریان روند 
امداد رسانی بودم، تصریح کرد: با حضور در 

استان های سیل زده به دنبال تقویت روند 
امدادرسانی و بسیج امکانات برای حمایت 

از هموطنان سیل زده هستیم.

تصویب 600 میلیارد تسهیالت برای سیل زدگانادعا در مورد دیدار مقامات اطالعاتی ایران و مصر
مدیریت بحرانسیاست خارجی

رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همه جانبه مناسبات تأکید کردند

دیپلماسی  اوراسیایی



هماهنگی سران قوا 
برای تخصیص

 ارز ترجیحی 
تا پایان سال 

علی خضریان 
سخنگوی کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس گفت: 
مجلس به فوریت 
الیحه دولت برای 

حذف ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی رأی 

نداد و از طریق سران 
قوا تخصیص اعتبار تا 
پایان سال برای دولت 

گرفته شد، اما در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ این ارز 
حذف شده است. وی 

افزود: به نظر می رسد 
دولت هم خواهان 

حذف است ولی صرفًا 
به دنبال ساز و کار آن 
است. تاکنون از سوی 
دولت جایگزینی برای 
بی اثر شدن این حذف 

بر سفره مردم در الیحه 
به صورت دقیق ارائه 

نشده است.

خبرخبر
خوبخوب

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی 
از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خــود دربـــاره واردات 
درمجموع 6۰ هزار  خودرو سواری و ماشین آالت سنگین در 

سال آینده خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی، از موافقت نمایندگان با 
ــزار دستگاه خــودرو  ــاره واردات ۵۰هـ پیشنهاد خــود دربـ

سواری و ۱۰هزار دستگاه ماشین آالت سنگین به کشور در 
سال آینده در نشست دیروز صبح کمیسیون خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه میزان تعرفه وارداتی به عهده دولت قرار داده 
شد و 6۰هــزار میلیارد تومان از ایــن محل صــرف توسعه 
حمل ونقل ریلی و توسعه راه هــا خواهد شد، ادامــه داد: 

به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور 
تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد 
نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع السیر، قطار شهری و 
تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه سازی 
و توسعه فرهنگ حمل ونقل با اولویت مناطق محروم و 

روستایی و اصالح نقاط حادثه خیز اقدام کند.

مهدی پناهی   یکی از وظایف 
کلیدی بانک ها تأمین مالی نظام 
تولید است، با این  حال نه  تنها 
از وظیفه خــود ســر بــاز می زنند 
بلکه با قدرت خلق پولی که دارند 
سبب بر هم زدن اقتصاد کالن و 
بخش های مختلف آن می شوند. بانک ها اشخاص 
و شرکت های وابسته متعددی دارند که معموالً از 
مزایای این خلق پول استفاده می کنند. از این  رو بانک 
مرکزی برای جلوگیری از پرداخت تسهیالت بانک ها 
ــراد وابسته، آیین نامه تسهیالت و تعهدات  به اف
کالن را تصویب و به بانک ها ابــالغ کــرده اســت. بر 
اســاس این آیین نامه بانک ها مجازند تا ۲۰درصــد 
سرمایه خود را، به یک ذی نفع و واحد تسهیالت اعطا 
کنند اما صورت های مالی یک بانک مشهور نشان 
می دهد ۴۰ برابر سقف قانونی به یک شرکت فعال 
خودش در زمینه »مال سازی« تسهیالت بانکی ارائه 
داده است! در گزارش پیش  رو به این پرداختیم که 
مال سازی بانک ها چگونه انجام می شود و چه تبعاتی 

برای اقتصاد دارد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در 
گفت وگو با قدس تصریح می کند تا 3۰سال گذشته 
از مال ها و تصرف شهرها به  وسیله این مراکز تجاری 
ــای تأمین  خبری نــبــود. گرچه مــال هــا یکی از راه هـ
مایحتاج مردم محسوب می شود اما عمالً موجب 
ایجاد فضای مصرف کاذب شده و به مصرف گرایی 
دامن می زند. از سوی دیگر، مال سازی و شیوع آن، 
مناطق وسیعی را بلعیده و سبب ادغام فروشگاه های 
خـــرد و کــوچــک مــی شــود و حتی صــاحــبــان آن هــا 
زمین های با وسعت باال را با هدف عملیاتی شدن 

اهداف خودشان به تصاحب درمی آورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: گرچه مال ها 
و ساخت آن ها در اطراف بافت های فرهنگی از منظر 
تجمیع فروشگاه ها و دسترسی بهتر خریداران، امر 

مثبتی است اما از سویی به دلیل تخریب و نوسازی 
این بافت ها و تبدیل آن به آپارتمان یا مراکز تجاری، 

موجب تخریب بنیان های هویتی شهر می شود.
وی بیان کرد: عمدتاً توان ساخت مال از عهده بخش 
خصوصی خــارج اســت و باید بــرای ساخت آن به 
تأمین مالی از طریق تسهیالت و دریافت اعتبار 
پرداخت. همین موضوع موجب می شود تا پس از 
اندک زمانی عمالً برای آغاز ساخت این مراکز منابع 
مالی کم بیاید و به ناچار ساخت پروژه توسط بانک ها 
تصاحب و پیگیری شود. بدین ترتیب، ورود بانک ها 
در نهایت منجر به دریــافــت بدهی از وام گیرنده 

می شود و پروژه مال سازی توسط این بانک ها تأمین 
می شود. در واقــع با ایــن موضوع، بانک ها در دام 
بنگاه داری و کار تجاری می افتند یا حتی بانک زمانی 
که زمین یا امــوال و منابعی دارد به سمت افزایش 

امالک خود می رود.

 سوق داده شدن منابع به حوزه مستغالت ◾
 در اثر غفلت بانک مرکزی

آلبرت بغزیان گفت: بر همین اساس انتظار می رود 
بانک مرکزی در این عرصه ورود کند و نظارت کافی 
و مستمر داشــتــه باشد و اجـــازه ندهد بانک ها با 

ترازنامه ای که ارائه می دهند، سهم امالک و بنگاه داری 
خودشان را افزایش بدهند. از آنجایی  که بانک ها 
به دنبال سود و عایدی زودبـــازده هستند، در برابر 
موضوع ارائه تسهیالت به بخش تولیدی مقاومت 
ــوان  ــراز مـــی دارنـــد بــخــش تــولــیــدی ت ــ می کنند و اب
بازپرداخت تسهیالت را ندارد و به  اجبار باید ابزار و 
ماشین آالت کارخانه ها مصادره شود. در نتیجه این 
استدالل، بانک اعــالم می کند بهتر است به  جای 
تسهیالت دهی به بخش تولید، خودش رأساً اقدام 

به ساخت وساز کند.
این استاد دانشگاه معتقد اســت: همین مسئله 
موجب شده منابع مالی بانک ها به سمت مستغالت 
سوق داده شود، موضوعی که غفلت بانک مرکزی 
نیز در پدید آمدن آن مؤثر است. این در حالی است 
که هر گاه رؤسای بانک مرکزی در دولت های گذشته 
تغییر یافته، به صراحت گفته اند بانک ها را مجاب 
خواهند کرد تا از بنگاه داری و ساخت وسازها خارج 
شوند و امالک مازاد را به فروش برسانند و عمالً منابع 
مالی سهم واسطه گری خودشان را به بخش تولید و 

متقاضیان تسهیالت امور تولیدی تزریق کنند.

ــه دلــیــل تــوانــایــی نداشتن  ◾ تــصــاحــب پـــروژه هـــا ب
وام گیرندگان

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در واقع 
بنا نیست بانک ها اقــدام به ساخت وساز کنند، 
زیرا بانک ها در تمام دنیا عموماً ملک را می سازند 
و به فروش می رسانند و سود آن را در منابع مالی 
بانک در نظر می گیرند؛ اما در نظام بانکی ایران، 
بانک ها امــالک را نگهداری می کنند، مدتی از 
این ها اجاره می گیرند و پس از آنکه قیمت زمین و 
مسکن افزایش یافت، آن را به فروش می رسانند. 
در چنین شرایطی منابع مالی کمیاب می شود، اما 
بانک ها حاضر نیستند به  راحتی بحث حمایت 
و مــانــع زدایــی از تولید را پیگیری کنند تا بخش 

تولید نیز بتواند سرمایه در گردش خود را تأمین 
کند. دلیل بــروز ایــن مسئله، ایــن اســت بانک ها 
منابع خود را به سمت امالک و مستغالت سوق 
داده و آنجا قفل کــرده انــد، به خصوص آن را در 
مراکز تجاری سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند هر 
زمان که خواستند این امالک را به  صورت خرد و 
در گذر زمان به فروش برسانند و نیاز خودشان را 

مرتفع کنند.
وی گفت: بسیاری از بانک ها حتی در مناطق آزاد 
نیز به علت توانایی نداشتن شخص وام گیرنده 
در بازپرداخت تسهیالت، پــروژه هــای نیمه تمام را 
صاحب می شوند. اکنون یا باید با منابع مالی دیگری 
آن پروژه ها را تکمیل کنند یا مجتمع ها و آپارتمان های 
بزرگ تصاحب  شده را برای افزایش دوباره قیمت ها 

نگهداری کنند.
بغزیان تصریح می کند: بنابراین باید تمهیداتی 
اندیشید که بانک ها از حوزه بنگاه داری خارج شوند. 
البته به نظر می رسد هیچ  یک از رؤسای بانک مرکزی 
این اقدام را انجام نخواهد داد. به عقیده من، رئیس 
بانک مرکزی با توجه به قانون تأسیس بانک ها و این 
موضوع که بانک ها چه مأموریت ها و وظایفی دارند، 
باید بانک ها را مجاب کند تا اموال مازاد خودشان را به 
فروش برسانند. در صورت تحقق این امر، هم قیمت 
امالک و مستغالت کاهش پیدا می کند و هم منابع 

برای پرداخت تسهیالت بیشتر می شود.
در پایان باید گفت بانک مرکزی به  عنوان نهاد ناظر 
بر عملکرد بانک ها باید جلو خلق پول بی ضابطه 
بــرخــی بــانــک هــا را بــگــیــرد؛ خــلــق پــولــی کــه صــرف 
مــال ســازی مــی شــود و بــا آن مــی تــوان بسیاری از 
پروژه های زیرساختی را عملیاتی کرد. به طور نمونه، 
تسهیالتی که در سال 96 به یک مال سازی داده 
شده است، در حدی است که با نیمی از آن امکان 
تکمیل پــروژه راهبردی راه آهــن چابهار-سرخس 

فراهم بود!

قدسعوارضاقتصادیورودبانکهابهبنگاهداریرابررسیمیکند

»مال سازی« 
با سوء استفاده از خلق پول

اقتصاد3
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قیمت مانیتور
 245JN-GDM جی پالس  

24 اینچ 
4,۶5۰,۰۰۰ تـومـان

 PRO MP271P ام اس آی  
27 اینچ

7,۰5۰,۰۰۰ تـومـان

 C24F39۰ سامسونگ  
سایز 24 اینچ

5,2۰۰,۰۰۰ تومان

 VG248QG ایسوس  
24 اینچ  

7,78۰,۰۰۰ تـومـان

 W-29WN۶۰۰ ال جی  
29 اینچ

13,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

 BDM435۰UC فیلیپس  
43 اینچ

21,2۰۰,۰۰۰ تـومـان

67.000.000نیم سکه37.800.000ربع سکه1,279,505بورس 275,520دالر )سنا(52,220,000 مثقال طال 17.364دینار عراق )سنا(118,050,000سکه12,044,000 طال  18 عیار1,818اونس طال 69.624درهم امارات )سنا(

 موافقت مجلس 
با واردات خودرو

 در سال آینده 
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 1400/16
ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابس�ته به وزارت راه و شهرس�ازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل 
را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه ش�رکتهای واجد شرایط دعوت              
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس : www.setadiran.irمراجعه نمایند.

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

 الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

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

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

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

سامانه ستاد

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

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

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

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
2000001276000017
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 1400/18
ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را 

از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت 
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس : www.setadiran.irمراجعه نمایند. 

ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق 
سامانه یاد شده انجام خواهد شد.

 الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

- آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/11/16  -آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/11/02  
-تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1400/11/17                                                               -تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 13:00 مورخ 1400/11/17

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

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

سامانه ستاد

انجام خدمات گشت و کنترل اراضی ، حفاظت فیزیکی دریاچه مصنوعی ، 
پارک متحرک ، پارک انرژی ، آرامستان و ساختمان اداری و تامین 3 دستگاه 

خودرو مزدا و تامین نیروی انتظامی در شهر جدید گلبهار
حداقل رتبه 3 از مرکز انتظام فرماندهی انتظامی و گواهینامه صالحیت 41/086/861/5752/055/000/000

2000001276000020ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی



    خاطرات 
 علی سلیمانی 
در غیابش 
منتشر شد  
 کتاب 
»من حسین چی ام«؛ 
زندگی، خاطرات و 
تجربیات مرحوم 
علی سلیمانی، 
بازیگر سینما و 
تلویزیون به کوشش 
پژمان عرب و توسط 
انتشارات »راه یار« 
چاپ و روانه بازار 
نشر شد. کتاب 
»من حسین چی ام« 
که گردآوری و 
تدوین آن بر عهده 
پژمان عرب بوده، 
در ۲۱۴صفحه، 
شمارگان هزار 
 نسخه و با قیمت

 ۴۵ هزار تومان 
منتشر شده است.

با نگاهی به برگزیده های  ◾
بخش »نگاهی دیگر« متوجه 
ــار فــقــط از دو  مــی شــویــم ایـــن آثـ
ــان و مستندنگاری  بــخــش رمــ
انــتــخــاب شـــده انـــد بــخــش هــای 

دیگر اثری نداشتند؟
 ببینید اگر قــرار بر این بود که داوران هر بخش 
اثری خاص معرفی کنند با نفس انتخاب، دچار 
تناقض می شد. ما از داوران خواستیم در حین 
داوری  و از زمــانــی کــه کتاب ها را ارزیــابــی اولیه 
می کنند اگر با کتابی مواجه شدند که نگاه تازه ای 
دارد آن اثر را به ما معرفی کنند که این آثار از میان 
رمان ها و مستندنگاری ها انتخاب شده اند. همه 
کتاب هایی که نگاه خاصی در آن وجود داشت 
جــمــع آوری کــردیــم و از میان آن هــا ایــن پنج اثر 

انتخاب شد. 

ــار در بخش های اصلی هم  ◾  بعضی از ایــن آث
نامزد شده اند، هیچ منعی بر برگزیده شدن این ها 

در بخش های اصلی نبوده است؟ 
 نه هیچ منعی وجود ندارد. ممکن است اثری هم 
برگزیده بخش اصلی شود و هم برگزیده بخش 

»نگاهی دیگر«. 

 به هر حال نــوآوری یکی از مالک های ارزیابی  ◾
آثــار  بخش های اصلی هم می تواند باشد. منظور 

شما از نگاهی دیگر چیست؟
 ما بارها در جلسات داوری دیده ایم داوران راجع 
به بعضی کتاب ها بحث می کنند که فالن کتاب 
روی ســوژه خوبی دست گذاشته اما در مراحل 
پایانی بــه لحاظ فنی نتوانسته همه امتیازها 
را کسب کند و از نامزد شــدن بازمانده است. 
مثالً کتاب »سلول های بــهــاری« یکی از آثــاری 
اســـت کــه بــرگــزیــده بــخــش نــگــاهــی دیــگــر شــد. 
غــالــب مستندنگار ها یــا بــه ســـراغ روایــت هــای 
شهری رفته اند یا راویان سال های دفاع مقدس. 
امــا نویسنده و پژوهشگر ایــن کتاب بــه ســراغ 
دکتر حسین بهاروند، استاد ممتاز و مؤسس 

پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های 
بنیادی پژوهشگاه رویـــان دانــش بنیان رفته و 
زنــدگــی ایــن دانشمند را بــررســی کـــرده اســت. 

نویسنده حرکت و نگاه تــازه ای داشته که سایر 
مستندنگارها نداشته اند و از ایــن جهت این 
اثــر ارزشمند اســت. ممکن اســت همین اثــر در 

مجموع در بخش ویژه همه امتیازها را از داوری 
نگیرد و نامزد نشود که نامزد هم نشده است اما 
به دلیل نگاه نویی که به موضوع مستندنگاری 

داشته مورد توجه قرار گرفته است. 
به هر حال یکی از وظایف برگزارکنندگان جوایز 
ادبی، نور تاباندن به کتاب هایی است که منتشر 
ــوژه ای کــه نگاهی  ــر بــه کتابی بــا هــر ســ شــده و اگ
دیگرگونه داشته نوری بتابانیم تا آن اثر مطرح شود 
و صاحب اثر متوجه شود به ارزشمندی کارش 
توجه شده و بقیه هم بروند سراغ این سوژه ها ما 
در مقابل آثار خاص وظیفه مان را انجام داده ایم. 

آیا این بخش در دوره های بعدی هم مورد توجه  ◾
قرار خواهد گرفت؟

مسئولیت بخش ویــژه بــر عهده دبیر اجرایی 
ــای بعد اســت و باید ببینیم آیا  و علمی دوره هـ
ایــن مسئله اولــویــت دوســتــان هست یا نــه، اما 
آقای رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب به بخش 
ویرایش و بخش نگاهی دیگر توجه خاصی نشان 
دادند و شاید در سال های بعد این بخش ها ادامه 

پیدا کنند. 

 در انتخاب آثار این بخش چقدر کتاب محور  ◾
بوده اید و چقدر ناشرمحور؟ چون کتاب ها فقط از 

چند ناشر خاص است.
 اگر به نامزدها نگاه کنید می بینید از همه ناشران 
از نشر جمکران گرفته تا نشر چشمه اثر وجود 
دارد ایـــن مسئله نــشــان مــی دهــد انتخاب ها 
ــوده و نــه نــاشــر. اتفاقاً بــا وجــود  ــار ب بــر اســاس آث
اینکه ممکن است از دور به نظر بیاید بعضی 
از گروه های داوری هم طیف هستند اما این طور 

نیست. 
بعضی از جلسات داوری از 9 صبح شروع می شد 
و تا 7 شب ادامه پیدا می کرد فقط به این دلیل 
که راجــع به دو اثر بحث می شد اگر توافق های 
طیفی میان داوران وجود داشت که این بحث ها 
و چالش ها برای انتخاب اثر به وجود نمی آمد و 

دوستان راحت با هم به توافق می رسیدند.  

نــامــزدهــا همیشه از هــمــه طــیــف هــا انتخاب  ◾
می شوند اما نتیجه نهایی و برگزیده ها چنین چیزی 

را نشان نمی دهد.  
 داوران بر اساس آیین نامه داوری می کنند مثالً در 
آیین نامه جایزه جالل نوشته شده: جایزه جالل، 
جایزه ای دولتی است و از سوی دولت جمهوری 
اسالمی به نویسندگان برتر داده می شود و یا 
نوشته شده جایزه جالل به کتابی تعلق می گیرد 
که در راستای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی 
باشد. به هر حال همین داوران ممکن است در 
جایزه خصوصی دیگری که نگاه ملی ندارد آثار 
دیگری انتخاب کنند اما قواعد جایزه حتماً در 

داوری رعایت می شود. 
ــه اگـــــر از مــیــان  ــ ــه بـــاشـــیـــد ک ــ ــت در نـــظـــر داشــ
ــا داور  ــا را بـ ــ ــروه داوری فــقــط یــکــی از آن هـ ــ گـ
 دیــگــری جــابــه جــا کــنــیــد حــتــمــاً نتیجه تغییر 

خواهد کرد. 
ــرا فــالن  ــا مــمــکــن اســـت مــخــاطــبــی بــگــویــد چـ امـ
نــویــســنــده ای کــه مــن مــی شــنــاســم و خیلی هم 
خــوب می نویسد جــایــزه نگرفته، در پــاســخ به 
ایــن پرسش باید بگویم در ســال 99 که ناشران 
با رکــود مواجه بودند خیلی از آثــار نویسنده ها 
هم منتشر نشد پس با ایــن شرایط و با توجه 
بــه آیین نامه جــالل و ذوق، ذائــقــه و ســواد تیم 
 داوری می گویم انتخاب ها بــه عــدالــت نزدیک 

بوده است. 

 آیــا همه بخش های اصلی ایــن دوره برگزیده  ◾
خواهد داشت؟ 

االن به صراحت نمی توانم پاسخ دهم اما دلیلی 
ــود نـــداشـــت. اغلب  ــرگــزیــده نــداشــتــن وجــ ــر ب ب
گــروه هــای داوری معتقد بــودنــد بــایــد در همه 
بخش ها منتخب داشته باشیم ممکن است 
در بعضی بخش ها فاصله نــبــوده و شایسته 
تــقــدیــر مــعــرفــی شـــود و مــمــکــن اســـت فاصله 
محسوس باشد و برگزیده را انتخاب کنند اما 
 تــالش ایــن اســت که در همه بخش ها برگزیده 

داشته باشیم. 

 گفت وگو با غالمرضا طریقی
 دبیر اجرایی چهاردهمین جایزه جالل درباره بخش جدید این جایزه 

 »نگاهی دیگر«
به کتاب های نوآور  

خبرخبر
روزروز

نمایشگاه »آینه در آینه« در موزه هنرهای معاصر ◾
نمایشگاه »آیــنــه در آیــنــه« بــه عــنــوان یکی از بخش های 
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه 
هنرهای معاصر تهران آغــاز شد و تا ۸ اسفند مــاه ادامــه 
ــران در  ــ ــروری بــر تــحــوالت هنر ای دارد. ایـــن نمایشگاه مــ
سال های ۱۳۶۳-۱۳۵۳ اســت و آثــار هنرمندانی از جمله 
اردشــیــر محصص، بهمن محصص، علی اکبر صادقی، 
 مرتضی کاتوزیان، بهرام دبیری و... را به نمایش گذاشته 

است. 

فرصت ثبت جهانی خوشنویسی را  از دست دادیم
یدهللا کابلی می گوید: متأسفانه در کشور ما موضوع فرهنگ 
و هنر مورد بی مهری قرار دارد و مسئوالن تصمیم گیر در این 
حوزه اکثراً در روزمرگی خود غرق هستند؛ این بی توجهی ها 
و غفلت ها می تواند دلیلی بر از دست دادن فرصت های 

مناسب در ثبت جهانی خوشنویسی شده باشد.
کابلی درباره ثبت نشدن هنر خوشنویسی ایران گفت: اگر ما 
نتوانستیم هنر خوشنویسی را ثبت کنیم یک باخت بزرگ 

تاریخی است.

»با نوای کاروان« آهنگران را با صوت بشنوید ◾
کتاب گویای تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایت محمدصادق 
آهنگران با عنوان »با نوای کاروان« تهیه و روی پایگاه کتاب 
ــران صــدا در دســتــرس عالقه مندان قـــرار گرفته  گــویــای ایـ
است. کتاب »با نوای کــاروان« تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
روایت محمدصادق آهنگران است که عالوه بر آنکه راوی 
درباره مقاطع مختلف سخن گفته است به فراز و فرودها، 
نامالیمت ها و تالش های جهادگران فرهنگی در عرصه  دفاع 

مقدس و بین الملل نیز پرداخته است.  

سایت نمایشگاه مجازی کتاب باز شد ◾
سایت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز گذشته به 
روی مخاطبان باز شد. مخاطبان می توانند وارد این سایت به 
نشانی ketab.ir شده، پس از نام نویسی در سایت، کتاب های 
مورد نیاز خود را جست وجو و آن را به بخش عالقه مندی های 
صفحه شخصی شان اضافه کنند. پس از شروع نمایشگاه 
نیز مخاطبان می توانند کتاب هایی را که انتخاب کرده بودند 
سفارش داده و خریدشان را نهایی کنند که به صورت 

رایگان از طریق شرکت ملی پست به دستشان می رسد.

خبر

راوی کتاب 
»عصرهای 
کریسکان« 
به دوستان 
شهیدش 
پیوست

امیر سعیدزاده )سعید 
سردشتی( آزاده و 
جانباز جنگ تحمیلی 
و راوی کتاب »عصرهای 
کریسکان«، صبح دیروز 
درگذشت و به دوستان 
شهیدش پیوست. 
کتاب »عصرهای 
کریسکان« خاطرات 
این رزمنده اهل سنت 
کُرد از فعالیت های 
دوران پیش از انقالب 
و مجاهدت های دفاع 
مقدس تا رنج های 
اسارت در زندان های 
کومله و دموکرات است 
که به قلم کیانوش گلزار 
راغب تدوین و توسط 
انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. 
رهبر انقالب آذر ماه 
۱۳99 در تقریظی که 
بر این کتاب نوشته 
بودند، راوی این کتاب را 
یک »جوان آزاده کُرد« 
توصیف کردند.

  خدیجه زمانیان     چندی پیش غالمرضا 
طریقی، دبیر اجرایی چهاردهمین جایزه ادبی جالل 
آل احمد در گفت وگویی در خصوص تغییرات آخرین 

دوره جایزه ادبی جالل صحبت کرده بود. این شاعر 
از بخشی به نام »نگاهی دیگر« به عنوان بخش جنبی 

این دوره یاد کرده بود که در قالب این بخش آثاری که با 
نگاه نوآورانه  و خاص نوشته شده باشند مورد داوری 

قرار می گیرند و معرفی می شوند.  سه شنبه گذشته 
همزمان با نشست خبری این رویداد ادبی، برگزیدگان 

بخش ویژه به همراه نامزدهای چهاردهمین دوره 

جایزه جالل اعالم شدند.  اما چرا این آثار در میان 
آثاری که به دبیرخانه ارسال شده به عنوان آثاری 

نوآور در ساختار یا محتوا انتخاب شده اند. در صفحه  
امروز به همراه معرفی کوتاه این آثار در گفت وگو با 

غالمرضا طریقی به بررسی این موضوع پرداختیم.   
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و هنر فرهنگ 

غالمرضا طریقی
شاعر

»تشریف« انتخاب مقطع تاریخی خاص   ◾
رمان »تشریف« نوشته علی اصغر عزتی پاک از 
انتشارات شهرستان ادب به دلیل انتخاب مقطع 
تاریخی خاصی کــه بــه آن توجه شــده اســت به 
عنوان یکی از آثار منتخب این بخش مورد تقدیر 
قرار گرفت. ماجرای کتاب از شب عروسی شهریار 
و مهری در روزهــای پایانی آذر ۵7 آغاز می شود. 
میهمان ها رفته اند و عروس و داماد روبه روی هم 
نشسته اند؛ ولی مهری فکر می کند باید حرفی را 
که روزها مزه مزه می کرده، همین امشب به زبان 
بیاورد. مهری دهان باز می کند و راز رفتن و اخراج 
مصطفی از دانشسرا را می گشاید. او مدتی برای 
دایــی حــســن خبر مــی بــرده و خبر فعالیت های 
مصطفی در دانشسرا را هم او رسانده. این  چنین 
می شود که شهریار از حجله بیرون می زند و آواره  
خیابان ها و دشت و کوه می شود تا مصطفی را 
بیابد و از او طلب بخشش کند. این سیر و حرکت 
درونی و بیرونی )آفاقی و انفسی( مختص شهریار 
نیست. تــمــام دیــگــرانــی کــه سیاهی لشکر این 
داستان بودند و همۀ دیگرانی که شخصیت های 
دیگر این قصه هستند، مصطفی و دیگرانِ این 
رمــان، همه رو به آینده در حــال حرکت اند و در 
نهایت در پایان ایــن سه روز، در میانۀ انقالبی 
درونی و بیرونی گره ها گشوده می شوند. چیزی که 
تشریف را نسبت به کارهایی از این نوع متفاوت 
می کند، انتخاب شــهــری غیر از تــهــران اســت. 
 داســتــان از هــمــدان )هگمتانه بــه  معنای محل 

گرد آمدن( شروع می شود.  

»حاج جالل« نگاه خاص در حوزه مستندنگاری ◾
کتاب »حــاج جــالل« نوشته لیال نظری گیالنده 
و خــاطــرات آقـــای جـــالل حــاج  بــابــایــی از دوران 
دفــاع مقدس اســت که توسط نشر ســوره مهر 
منتشر شــد و پــس از انــتــشــار مـــورد استقبال 
ــاع مقدس   مــخــاطــبــان و اهــالــی ادب و هــنــر دفـ

قرار گرفت. 
ــان  ــدگـ ــنـ ــی از رزمـ ــایـ ــابـ ــی بـ ــاجـ حــــاج جــــالل حـ
ــه دو  ــ ــای دفــــــــاع مــــقــــدس اســــــت کـ ــ ــ ــال ه ــ ســ
ــــد. ســپــهــبــد شهید  ــدش شــهــیــد شــــده ان ــرزنـ فـ
ــدارش  ــ ــال 97 بـــه دی ــاســم ســلــیــمــانــی سـ  حــاج ق

در منزل او رفت.
مرتضی سرهنگی معتقد اســت: »حاج جالل، 
ــت که  ــر از ادبـــیـــات جــنــگ اسـ فــصــیــح تــریــن اثـ
ــر بـــودنـــد. حــاج جــالل  ــی ــا آن درگ ــادی ب مــــردم عــ
ــرای جنگ تربیت نــشــده بودند  و پــســرانــش بـ
ــد و حــاال  ــ ــی آوردن ــا نــانــشــان را از زمــیــن درمــ امـ
زمینشان در خطر بـــود. بــایــد چــه مــی کــردنــد؟ 
 دست به کار شدند تا از زمین و سرزمین خود 

دفاع کنند. 
کتاب حاج جالل عاشقانه ای است پر از صداقت،  
ــن کتاب  احــســاس و پاکیزگی روســتــایــی. در ای
متوجه می شوید حاج جالل چگونه ازدواج کرد و 

به زندگی پرداخت«. 

»سبز-آبی« زندگی سیدحسین رضوی قمی ◾
رمان »سبز- آبی« نوشته سعید تشکری یکی 
دیگر از آثاری است که برگزیده بخش ویژه جایزه 

جالل شده است. 
ایــن اثــر که توسط نشر نیستان به بــازار کتاب 
آمده به سرگذشت ســادات رضوی پس از امام 
ــا)ع( در ایـــران پــرداخــتــه و  بــه دلــیــل همین  رضــ
ــژه  بــه آن مقطع از  مــوضــوع خـــاص و تــوجــه ویـ
ــورد تــوجــه داوران جــایــزه جـــالل قــرار  ــخ، مـ ــاری  ت

گرفته است.
تــشــکــری کـــه ســابــقــه بــلــنــدبــاالیــی در خلق 
داستان های تاریخی به ویژه با موضوع خادمان 
رضــوی و اهــل فرهنگ و هنر بالیده در مکتب 
خراسان پس از حضور امام رضا )ع( در خراسان 
را در کارنامه دارد، در این اثر به سراغ زندگی و 
زیست قهرمان هایی در دوران پس از حیات امام 
رضا)ع( رفته و شخصیتی با عنوان سیدحسین 
رضــوی قمی را دستمایه خلق داستانی بلند از 

خود قرار داده است.
نویسنده در این رمان سعی کرده قهرمانان ملی 
را ضمن اینکه بــه یــک ادبــیــات خــاص وابسته 
هستند به جامعه معرفی و در کنار آن گوشه 
چشمی نیز بــه مــاجــراهــای زیست امـــروز خود 

داشته باشد.

سلول های بهاری، شیوه ارزشمند مستند نگاری ◾
»سلول های بهاری« اثر دیگری است که به دلیل 
موضوع علمی و شیوه ارزشمند مستند نگاری 

مورد توجه داوران بخش ویژه قرار گرفته است. 
ــوشــتــه  ــام بــــاقــــری ن ــنـ ــهـ ــم بـ ــلـ ــر بــــه قـ ــ ــ ــن اث ــ ــ ای
نـــــــتـــــــشـــــــارات راه یـــــــــــــــار آن را   شـــــــــده و ا

منتشر کرده است. 
کتاب سلول های بهاری؛ خاطرات تولید و توسعه 
ــت دکــتــر حسین  ــ ــه روای ســلــول هــای بــنــیــادی ب
بهاروند، پــدر دانــش سلول های بنیادی ایــران 

است.
دکتر حسین بهاروند، استاد ممتاز و مؤسس 
پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های 
ــان، در ســال ۱۳7۶ به  ــ بــنــیــادی پژوهشگاه روی
ــان پیوست و پس از چند سال  پژوهشگاه روی
پژوهش، در سال ۱۳۸۲ توانست برای نخستین 
بار در ایران سلول های بنیادی رویانی انسانی را 

تولید کند.
ــراه هــمــکــارانــش  ــمـ ــیــز بـــه هـ ــال ۱۳۸7 ن در ســ
ــوان  ــرت ــول هــای بــنــیــادی پ مــوفــق بــه تــولــیــد ســل
ــقــایــی انــســانــی شـــد. ایـــن فــعــالــیــت هــا، او و  ال
هــمــکــارانــش را قــــادر ســاخــت تـــا شــاخــه هــای 
ــران  ــ ــزشــکــی بــازســاخــتــی را در ای  مــخــتــلــف پ

پایه گذاری کنند. 

کوهستان آتش، ویژه  در حوزه مستند نگاری ◾
کتاب »کوهستان آتــش« اثــر دیگری بــود که به 
دلیل پژوهش بسیار ویژه  در حوزه مستند نگاری 

به عنوان برگزیده اعالم شد.  
ــا پــژوهــش و نــگــارش گلعلی  کوهستان آتـــش ب
ــن اثــر  ــد. ایـ بــابــایــی تــوســط نــشــر۲7 منتشر شـ
عالوه بر بیان کارنامه عملیاتی لشکر۲7 محمد 
ــی کـــه در  ــات ــاق ــف ــه  تــمــامــی ات رســــــــول هللا)ص( بـ
مأموریت شناسایی محور بموـ  دربندی خان 
ــفــجــر4 افــتــاده  ــفــجــر۳ و وال و عــمــلــیــات هــای وال
ــورت لــحــظــه  بـــه  لــحــظــه و مستند   اســـت بـــه  صــ

پرداخته است. 
گلعلی بابایی که خــودش از رزمندگان سپاه ۲7 
ــوده با  ــول هللا)ص( در دوران جنگ ب محمد رســ
بیان اینکه کار تحقیق، پژوهش و تدوین کتاب 
»کوهستان آتــش« حــدود ۱۶مـــاه طــول کشیده 
است، در خصوص مشکالتی که طی نوشتن اثر با 
آن روبه رو بوده این طور توضیح داده است: »برای 
تکمیل برخی از موضوعات مطرح  شده در کتاب 
و روایت ها مصاحبه های تکمیلی انجام دادیم 
اما متأسفانه نتوانستیم با برخی از فرماندهان 
و یا افــراد مؤثر مصاحبه انجام دهیم و فقط از 
صحبت های آرشــیــوی آن هــا کــه در اختیارمان 
ــی بهترین کسانی که  بـــود، اســتــفــاده کــردیــم ول
می توانند جوابگو باشند کسانی هستند که 
در تصمیم گیری حضور داشتند و تصمیم گیر 
 بــودنــد امــا متأسفانه آن هــا نیامدند و ســؤاالت 

پاسخ داده نشد«.

 

نگاهی به پنج اثر برگزیده بخش »نگاهی دیگر« 





   افزایش
 ۶۰ درصدی سهم 
سوابق تحصیلی 
از سال ۱۴۰۲ 
 اجرایی 
خواهد شد  
به گزارش میزان، 
منصور کبکانیان، 
دبیر ستاد نقشه جامع 
علمی کشور با اشاره به 
برگزاری جلسه سوم 
راهبردی و اجرای 
سنجش و پذیرش گفت: 
برای سال ۱۴۰۲ قرار 
است ۶۰درصد وزن 
ارزیابی داوطلبان کنکور 
به سابقه تحصیلی 
دانش آموزان اختصاص 
پیدا کند و دلیل اینکه 
در این سال ها مصوبه 
مجلس اجرا نشده 
 مشکالتی است که 
پیش رو بوده؛ مهم ترین 
مشکلی که مطرح 
شده هوشمندسازی 
امتحانات است.

یادداشت  اعظم طیرانی
ــه در  ــ ــال ــه ســ ــمـ  هـ
ــی،  ــایـ چــنــیــن روزهـ
یکی از موضوعات 
چــالــش ســاز حــوزه 
ســــامــــت یــعــنــی 
موضوع تعیین تعرفه های خدمات 
تشخیصی درمانی برای سال جدید 
کلید می خورد. امسال هم این موضوع 
با پیش دستی سازمان نظام پزشکی 
برای اعام حق ویزیت پزشکان در سال 
۱۴۰۱ آغاز شد و معاون فنی و نظارت 
سازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق 
ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و 
فوق تخصص را برای سال ۱۴۰۱ اعام 
کرد و همین موضوع، محل اختاف 
می شود.از سویی دیگر جامعه پزشکی 
هم مدعی اســت دخــل  و خرجش با 
توجه به افزایش روزانه تورم با یکدیگر 
ــد و خـــواســـتـــار افـــزایـــش  ــمــی خــوان ن

تعرفه های پزشکی و درمانی است.

ــــش پـــرداخـــت  ◾ ــزایـ ــ ــه افـ ــ  راضــــــی ب
از جیب مردم نیستیم

ــور، سخنگوی  رضا الری پ
ســـازمـــان نــظــام پزشکی 
کشور در گفت وگو با ما در 
خصوص افزایش تعرفه های پزشکی 
می گوید: بیش از یک دهه است که 
قیمت و نرخ خدمات درمانی براساس 
نرخ تورم افزایش نمی یابد و این موضوع 
موجب نارضایتی جامعه پزشکی شده 
است. مدیرکل روابط امور بین الملل 
سازمان نظام پزشکی ادامه می دهد: 
قیمت واقعی خدمت قیمتی است که 
ــرخ اســتــهــاک، هزینه  ــ ــاس ن ــراسـ بـ
تجهیزات و نیازمندی هایی که در یک 
بنگاه اقتصادی که مطب یا کلینیک 
خصوصی اســت محاسبه می شود؛ 
امسال برای نخستین بار برای اینکه 
نشان داده شود فاصله تعرفه واقعی با 
بهای تمام شده خدمات چقدر است 
توسط سازمان نظام پزشکی اعام شده 
که البته این به معنای تعرفه نیست و 
ــورای عــالــی بیمه  تــعــرفــه از ســـوی شــ
تعیین، به هیئت وزیران ارسال و سپس 
بــه هیئت دولـــت فــرســتــاده و پــس از 
تعیین هیئت دولــت ابــاغ می شود.  
الری پور می افزاید: واقعیت این است 
به هیچ عنوان نه سازمان نظام پزشکی 
و نه هیچ یک از ارائه دهندگان خدمت 
ــزشــکــان، دنــدانــپــزشــکــان،  اعـــم از پ
پیراپزشکان، ماماها و اقشار دیگری که 
ــه بــیــمــاران  ــه خــدمــت ب ــ مــشــغــول ارائ
هستند راضی به افزایش پرداخت از 
جیب مردم نمی شوند، چرا که به هیچ 
عنوان نباید رابطه مالی بین پزشک و 
بیمار وجــود داشته باشد. زیــرا همه 
مردم زیرپوشش بیمه همگانی هستند 

و حــق بیمه مـــی پـــردازنـــد، بنابراین 
متناسب با آن باید سازمان های بیمه گر 
منابع خــود را مولد کنند و به دنبال 
کارآفرینی و خلق منابع جدید باشند. 
آنچه اعام می شود و الزم است مردم 
و مسئوالن بدانند این است که فاصله 
قیمت تمام شــده خدمت A ریــال و 
قیمتی که پرداخت می شود B ریال 
ــن قــیــمــت را  ــ ــ ــت و تــــفــــاوت ای ــ اســ
ارائه کنندگان خدمات درمانی پرداخت 
می کنند که وقتی ارائه کننده خدمت 
نتواند این فاصله را جبران کند ناچار به 
تعطیلی مطب یا مرکز درمانی خواهد 

شد. 
بــه گفته وی طبق جــدول ارائـــه شده 
از سوی سازمان نظام پزشکی کشور 
به شــورای عالی بیمه، قیمت واقعی 
خــدمــات درمــانــی بـــرای ســال ۱۴۰۱ با 
افزایش 6۰ درصــدی تعرفه ها تأمین 
می شود، با این حال به دلیل وضعیت 
اقتصادی جامعه، ســازمــان افزایش 
تعرفه ها را 3۰درصــد پیشنهاد داده 
که در صورت تصویب نیز تا پایان سال 
نرخ تعرفه خدمات پزشکی همین نرخ 
فعلی خواهد بود و افزایش تعرفه ها 
بــرای سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته خواهد 

شد. 

جلو مهاجرت گرفته می شود ◾
همایون سامه یح نجف 
آبــادی، عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس با اشاره 
به ضرورت اعمال افزایش تعرفه های 
پزشکی مــی گــویــد: اگـــر تعرفه ها به 
صورت قانونی افزایش نیابد پزشکان 
معروف و باسابقه نــرخ ویزیتشان را 
افزایش می دهند چرا که با تعرفه های 
فعلی نمی توانند هزینه های مطب را 
تأمین کنند همان طور که هم اکنون نیز 

برخی از پزشکان ویزیتشان را افزایش 
داده اند. 

وی ادامه می دهد: ماهانه 3۰۰ پزشک 
به خــارج از کشور مهاجرت می کنند 
در حالی که دولــت بــرای این پزشکان 
ــرده، اما  ــادی را پــرداخــت کـ هزینه زیـ
کمبود پــزشــک در کــشــور همچنان 
وجود دارد. بنابراین باید با هر روشی 
که امکان دارد مانع ادامــه مهاجرت 
آن ها شویم. البته بنده به عنوان یک 
داروساز، حمایتم از جامعه پزشکان به 
دلیل تضاد منافع نیست. به گفته وی 
ما باید بررسی کنیم تورم در کشور چه 
میزان افزایش یافته و به همان اندازه 
تعرفه پزشکان افزایش داده شود، آن 
هم در شرایطی که تجهیزات پزشکی 
نیز افزایش چشمگیری داشته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس می افزاید: اگر ارز نیمایی از 
دارو برداشته شــود، قیمت بسیاری 
ــا بین 6 تا 7 درصــد افزایش  از داروهـ
می یاید و اگر به انتخاب سازمان های 
بیمه گر بــاشــد ایـــن مــابــه الــتــفــاوت را 
پرداخت نخواهند کرد اما به طور حتم 
داروخانه ها نیز نمی توانند این هزینه ها 
را از جیب خود بگذارند و ناچارند از 

مردم مطالبه کنند. 
سامه یح نجف آبادی با بیان اینکه 
اگر بیمه ها هزینه های درمانی مردم را 
نمی پذیرند نباید پزشکان تاوان آن را 
بپردازند؛ ادامــه می دهد: اگر بیمه ها 
هزینه های ایــن بخش را تقبل کنند 
فشار زیادی به مردم تحمیل نمی شود، 
بنابراین باید قانونی از سوی مجلس 
ــود تــا بــیــمــه هــا مــلــزم به  تــصــویــب شـ
پرداخت فرانشیزها شوند. تا زمانی 
که قانون تصویب نشود بیمه ها زیر 
بار پرداخت هزینه ها نخواهند رفت و 

مردم باید تاوان آن را بپردازند.

وی مــی گــویــد: رئــیــس ســازمــان نظام 
پزشکی افــزایــش قیمت تــمــام شده 
تعرفه های پزشکی برای سال ۱۴۰۱ را 6۰ 
درصــد اعــام کــرده اما پیشنهاد داده 
تعرفه ها 3۰ درصد افزایش یابد که به 
نظر می رسد این افزایش 3۰درصدی 
منطقی است به شرط آنکه دولــت و 
مجلس سازمان های بیمه گر را موظف 
به پرداخت آن کنند تا در حد امکان 
پــرداخــت از جیب بــیــمــاران افزایش 

نیابد. 

تناسب بین درآمدها و بهره مندی  ◾
مردم از خدمات درمانی

 حسن جانفدا، دکترای 
تــخــصــصــی مــدیــریــت 
بهداشت و درمــان نیز با 
ــاره بــه اینکه مــوضــوع تعرفه های  اشـ
ــال تـــفـــاوت هـــایـــی با  ــسـ پــزشــکــی امـ
سال های پیش دارد، می گوید: امسال 
نــظــام مــالــیــاتــی و دریــافــتــی هــایــی که 
ــد بــا تــوجــه بــه موضوع  پزشکان دارنـ
ــدن دریـــافـــت مــالــیــات از  پلکانی شـ
درآمدها متفاوت شده چرا که با توجه 
به وضعیت تحریم ها مقرر شده درآمد 
کــشــور از محل درآمـــدهـــای مالیاتی 
تأمین شــود. بنابراین مجموعه نظام 
پزشکی با اعــام افــزایــش تعرفه های 
خدمات درمانی با توجه به نرخ تورم و 
افزایش قیمت ها و همچنین وضعیت 
تحریم ها مسیری قانونی را در پیش 
گرفته تا مخارج و هزینه های اعضای 
خــود اعــم از مطب ها، کلینیک ها و 
مراکز درمانی بخش خصوصی را از این 
طریق تأمین کند.  اما در مــورد اعام 
قیمت تمام شده 6۰درصــد و اکتفا به 
ــا تـــوجـــه به  ــدی بـ ــ ــــش3۰درصـ ــزایـ ــ افـ
وضعیت کشور، الزم است وضعیت 
ــا  ــی نـــــظـــــام ســـــامـــــت را ب ــ ــل ــعــ ــ ف

مراجعه کنندگان به این مجموعه بزرگ 
کــه بیشتر آن هـــا از طبقات محروم 
جامعه هستند مقایسه کنیم. باید 
یک تناسب و همخوانی بین درآمدها 
ــردم از خــدمــات  ــ ــ و بـــهـــره مـــنـــدی م
بهداشتی و درمانی که از اصول عدالت 

در بخش سامت است برقرار شود. 
جانفدا با اشاره به اینکه در وضعیت 
فعلی نیز بسیاری از آحـــاد جامعه 
نمی توانند از برخی خدمات درمانی 
نظیر دندانپزشکی به دلیل گران بودن 
و حمایت نــکــردن بیمه ها استفاده 
کنند، می گوید: به طور حتم سال آینده 
بیشتر هزینه ها افزایش خواهد یافت 
و اگر قرار باشد تعرفه های درمانی نیز 
از جیب مـــردم دســت کــم 3۰ درصــد 
افزایش یابد زندگی و سامت مردم با 

مشکل روبه رو خواهد شد. 
وی ادامه می دهد: وضعیت امروز نظام 
سامت ما درمان محور است؛ در حالی 
که بیشتر کشورهای دنیا در گذشته 
ایـــن تجربه را داشــتــه و بــا شکست 
مواجه شــده انــد؛ در نتیجه اکنون به 
سوی طب ملی و با محوریت پیشگیری 
در حال حرکت هستند، به طوری که 
کشورهایی مثل انگلستان سال هاست 
ــاع سامت و بر  بــه سمت نظام ارجـ
مبنای پزشک خانواده حرکت کرده اند 
که عاوه بر کاهش هزینه های درمانی 
غیرضروری و صرفه جویی در منابع، 
در حــوزه پیشگیری نیز بسیار موفق 
هستند و در بیشتر مواقع در همان 
سطح یــک، بیماری مــهــار مــی شــود. 
اما متأسفانه در کشور ما تا زمانی که 
ساختار درمان محور وجود دارد، عاوه 
بر محدودیت منابع و نارضایتی کادر 
درمان، با پرهزینه بودن مخارج درمان 
و نارضایتی بیماران نیز روبه رو خواهیم 
بود و هزینه زیادی باید صرف شود تا 
شاید بــتــوان در سطح دو تخصصی 

بیماری را مهار کرد.
گفتنی است؛ مردم در حالی هر سال 
ــزیــت پــزشــکــان و  ــا افـــزایـــش حــق وی ب
بحث های پیرامون آن، مواجه می شوند 
که بر اساس نتایج دو پژوهش، میانگین 
زمـــان معاینه کــودکــان بیمار توسط 
متخصصان اطــفــال 3/5 دقیقه و 
میانگین زمان ویزیت بیماران توسط 
پزشکان عمومی 6/9 دقیقه گزارش 
شــده اســت. روزنــامــه قــدس دوم آذر 
ماه در مطلبی با تیتر »کم فروشی در 
ــن مــوضــوع پرداخته  ــزیــت!« بــه ای وی
ــوش فرهود در آن  بــود. پروفسور داری
گفت وگو با بیان اینکه پزشک باید وقت 
کافی برای صحبت با بیمار اختصاص 
دهد، گفته بود: »قطعاً هیچ پزشکی در 
کمتر از 3۰ دقیقه نمی تواند نسخه ای 
مطابق اصول اخاق پزشکی برای بیمار 

بپیچد«.

سکوت بیمه ها همزمان با  زمزمه های افزایش تعرفه های پزشکی برای سال آینده

حق ویزیت دقیقه ای چند؟!

ددستچينستچين

واکنش

 پلیس
 در خط تولید 
 خودروها 
نه مسئولیت 
دارد و نه نظارت

به گزارش ایسنا، سردار 
سیدکمال هادیانفر، 
رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی در واکنش 
به اظهارات اسماعیل 
حسین زهی، نایب 
رئیس کمیسیون 
عمران مجلس که در 
اظهاراتی پلیس را به 
طور غیرمستقیم به 
عنوان یکی از مقصران 
حوادثی مثل تصادف 
زنجیره ای بهبهان 
دانسته بود، واکنش 
نشان داد و گفت: 
گاهی اوقات ممکن 
است مردم از قانون و 
مقررات بی اطاع باشند 
و موضوعی را مطرح 
کنند که ما به آن ها 
توضیح می دهیم؛ اما 
اینکه فردی که مسئول 
و قانون گذار است چنین 
ادعایی را مطرح کند، 
آدم را نگران می کند. 
پلیس در خط تولید 
خودروها مسئولیتی 
نداشته و نظارتی هم 
ندارد.

 حسن جانفدا 
دکترای تخصصی مدیریت 

بهداشت و درمان

اگر سیاست گذاران ما بکوشند قانون نظام 
ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود و به سوی 
طب ملی حرکت کنیم بسیاری از هزینه های 
درمانی کاهش خواهد یافت و همه جامعه از 

خدمات بهداشتی و درمانی به نحو مناسب 

بهره مند می شوند. اما اگر امروز به این مهم 
توجه نکنند آثار و پیامدهای این مسئله 

چند سال آینده با افزایش سن جمعیت هویدا 
می شود و در آینده ای نه چندان دور به دلیل 

سوءتغذیه و عدم استفاده از خدمات درمانی 

به موقع، با مرگ های خاموش روبه رو خواهیم 
شد. چنان که اکنون نیز دست کم ۱۰ میلیون 
از جمعیت کشور از دریافت به موقع خدمات 

درمانی محروم اند و اثربخشی حوزه سالمت به 
طور کامل شامل آن ها نمی شود. 

آسیب های غیر وارداتی
 جواد صبوحی  »آسیب های اجتماعی کشور 
»وارداتی« است«؛ این جمله را احمد وحیدی، وزیر 
کشور در همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش 
و پرورش که در وزارت کشور برگزار شد گفته است. 
شاید اگر وی به جای کلیدواژه »وارداتی« از مفاهیمی 
همچون »شبیخون« و یا »تهاجم فرهنگی« در جمع 
مهم ترین متولیان نهاد تعلیم و تربیت استفاده 
می کرد، پذیرش ایــن ادعــا ساده تر و از سویی دیگر 
امکان نقد آن با توجه به 2۰۰ ســال نگاه خصمانه 
فرهنگی و تهاجمی غرب و جبهه فرهنگ ستیزی که در 
دوره ای با حضور پیشقراوالن وابسته ای همچون میرزا 
فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و... گشوده شده 
بود، دشوارتر می بود، اما امروز به چالش کشیدن این 
ادعا از چند منظر ساده تر است.  در اینکه بخشی از 
آسیب های اجتماعی، محصول خط مونتاژ و نصب 
قطعات فرهنگ وارداتــی است تردیدی نیست؛ اما 
واقعیت جدی تر اینکه باید بپذیریم بخشی از این 
ــی که محصول تولید کارگاه های  آسیب ها نه واردات
اهمال داخلی اســت، آن هم از ســوی متولیانی که 
بارها و بارها به هنگام تعیین سهم خــود از چرایی 
بروز این آسیب ها؛ به انکار، فرافکنی و انداختن توپ 
به زمین دیگری اکتفا کرده اند. اینترنت، محصولی 
ــــی اســت؛ پــدیــده غالبی کــه بــا سلطه خــود بر  واردات
ــزاری کارآمد در فرایند زندگی  بسیاری از امــور، به اب
امــروز تبدیل شده است. حال این ماییم که یا باید 
از تهدیدهای آن، فرصتی بــرای تحول، سازندگی و 
رقابت با صاحبان و بهره وران از این فناوری بسازیم یا 
ناگزیریم واداده و اسیر موج داده های زیانبارش شویم. 
اگر امروز در چالش آموزش های مجازی، دستی پُر، 
راهکاری صحیح و علمی برای در امان ماندن کودکان 
و دانش آموزان در این بستر نداریم نمی توانیم رشته 

ناکامیمان را به ریسمان این فناوری پیوند بزنیم.  
اتفاقاً مهاجرت روستاییان به شهرها، فقر و بیکاری، 
پدیده کودکان کــار، کاهش سن اعتیاد، خشونت، 
زورگیری، طاق و آسیب هایی اینچنینی نه وارداتی؛ 
که نتیجه ناکارآمدی قوانین حاکم بر نظام مدیریتی و یا 
ناکارآمدی مدیران دستگاه هایی است که نتوانسته اند 
همان قوت الیموت و اندک اعتباراتی را که هر ساله 
برای تسکین و یا پایین آوردن تب معضات اجتماعی 

تخصیص یافته است، به درستی هزینه کنند.
آثار و پیامدهای تصمیمات دولت ها از 7۰ سال پیش 
تا امروز در نظام برنامه ریزی نامناسب كه گاه با یک 
ساختار اداری نامناسب تر در اجــرای آن برنامه ها 
هــمــراه شـــده، آمــایــش نامناسب ســرزمــیــن است 
ــن زده و سرانجام در قامت  كه به بی عدالتی ها دامـ
فقر، مهاجرت، حاشیه نشینی و حتی اعتیاد نمود 
یافته است. یک موضوع دیگر آنکه اگر در نگاهی 
خوشبینانه بپذیریم دولت ها پدیده هایی همچون 
فقر، حاشیه نشینی و یا مهاجرت های ظاهری را 
به خوبی دیــده و چالشی همچون مانع تراشی ها و 
دست اندازهای گروه ها و رقبای سیاسی مانع حرکت 
آن ها شده باشد، باز هم باید گفت زوایایی پنهان 
از آسیب های اجتماعی همچون فقر فرهنگی، 
مهاجرت های عقیدتی و فرهنگی و انسان های 
بــه حاشیه رفته و حاشیه نشین هایی کــه ممکن 
اســت در مرکز پایتخت و کانشهری بــرخــوردار از 
امکانات و رفــاه زندگی کنند نیز مــورد غفلت قرار 
گرفته اند؛ غافل از آنکه انسانِ نادیده  گرفته  شده، 
خــود آبستن آسیب های اجتماعی اســـت.  نبود 
عــزم جــدی مسئوالن بــرای مقابله بــا آسیب های 
اجتماعی و یــا تعلل بـــرای مقابله بــا آن بــه تولید 
ــدن آن هـــا در شــئــون جامعه  ــ بیشتر و ریــشــه دوان
ــازه پس از پیدا شــدن آتش   منجر خواهد شد و ت
زیر خاکستر سعی در خاموش کــردن آن خواهیم 
کــرد؛ همان گونه که تعلل ۱۰ ساله بــرای رساندن 
ــان در برابر خشونت« به  الیحه »حمایت از زن
بهارستان و به دست نمایندگان مجلس فاجعه 
قتل »رومینا« دختر ۱۴ ساله گیانی به دست 
پدرش را در خرداد 99 رقم زد. فراموش نکنیم در 
شرایطی كه دیگر، ساختارها امکان حل معضات 
و آسیب های موجود را ندارند، اقدامات اولویت دار 
می تواند در كاهش فرایندهای آسیب زا مؤثر واقع 
شود. برخورد با مسائل اینچنینی به ظرف آب پر 
شده ای می ماند كه هر شئ خارجی می تواند آن را 
لبریز كند. ولی دلیل اصلی لبریز شدن آب، شئ 
خارجی نیست؛ ظرف، پر شده است. به همین 
دلــیــل، راهــكــار اصــلــی عــزمــی جــدی اســت بــرای 
بزرگ كردن ظرف و ظرفیت مدیریت كشور؛ یعنی 
بهره مندی از پژوهش ها و نظرات نخبگان و احیای 
نقش مردم در حل آسیب های اجتماعی و شاید 
هم میدان دادن به حاشیه نشین هایی که ممکن 
است در مرکز پایتخت و کانشهری برخوردار از 
امکانات و رفــاه هم زندگی کنند و تا کنون دیده 

نشده اند.
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 سفره درمانی برخی مسئوالن از مردم جداست ◾
محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام 
پزشکی بــه فـــارس گــفــت: ســفــره درمــانــی 
برخی مسئوالن از مردم جداست و برخی 
پزشکان خاص، آن ها را طبابت می کنند که وضعیت 
اقتصادی خوبی دارند و قابل قیاس با پزشکان جوان 
نیستند. نباید آن ها را با پزشکان جوانی مقایسه کرد 

که با چالش های اقتصادی روبه رو هستند.

ملی کردن اینترنت توسط چین، یک شایعه بی اساس  ◾
ــاره ملی  بــه گـــزارش بــرنــا، مدتی اســت دربـ
کردن اینترنت ایــران با همکاری چین، در 

فضای مجازی خبرهایی منتشر می شود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در 
اینستاگرام در پاسخ به این اخبار که انتقاد کاربران 
فضای مجازی را برانگیخته اســت، گفت: ملی کردن 

اینترنت توسط چین، یک شایعه بی اساس است.

فشار به شورای عالی بیمه ◾
سید جلیل میرمحمدی میبدی، نایب 
رئــیــس کمیسیون بهداشت مجلس به 
میزان گفت: طرح مبحث افزایش تعرفه های 
پزشکی در رسانه ها پیش از تصویب آن در شورای عالی 
بیمه، مردم را نگران می کند. به نظر می رسد نظام پزشکی 
با مطرح کردن این موضوع در فضای عمومی می خواهد 

شورای عالی بیمه را زیر فشار قرار دهد.

مدیریت از طریق »تعطیل کردن« هنر نیست ◾
کمال حیدری، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
بــا کــرونــا بــه ایلنا گفت: ایــن هنر نیست 
که بخواهیم با تعطیل کــردن، همه چیز 
ــدارس مــن نظر ستاد  را مدیریت کنیم. درزمــیــنــه مـ
ــد  بازگشایی های  ــرده ان را اعـــام کـــرده ام کــه مکلف ک
 حــداکــثــری بــا رعــایــت دســتــورالــعــمــل هــای بهداشتی 

صورت گیرد.

جامعه

مدرسهمدرسهآموزش عالیآموزش عالی  خانه و خانوادهخانه و خانواده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی:

تست کرونا برای دانشجویان 
واکسن نزده الزامی شد

محمد رضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی 
به مهر گفت: واکسیناسیون برای جامعه دانشگاهی الزامی 
است، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها موظف به 
واکسیناسیون هستند. هر یک از اعضا اگر بخواهد از آن تمرد 
کند، باید دلیل موجه داشته باشد و با وی مطابق با قوانین و 
مقررات برخورد می شود. آهنچیان افزود: دانشجویان مکلف 
به واکسیناسیون هستند و در غیر این صورت باید تا زمانی 
که واکسینه نشده اند، آزمایش منفی کرونای خود را هر ۱5 روز 

یکبار به دانشگاه تحویل دهند.

وزیر آموزش و پرورش:

اختیاری بودن حضور در مدارس 
برداشت اشتباهی است

ــرورش بر آمــوزش حضوری مــدارس و حضور  وزیــر آمــوزش و پ
دانش آموزان در کاس های درس تأکید کرد. به گزارش تسنیم، 
یوسف نوری گفت: امتحانات دی ماه را حضوری برگزار کردیم و 
گزارشی هم درباره ابتای دانش آموزان نداشتیم. واکسیناسیون 
دانش آموزان انجام و مقدمات حضور آن ها از امتحانات دی ماه 
فراهم شده است؛ همچنین اعام کردیم دانش آموزان حاضر 
باشند. اختیاری بودن حضور دانش آموزان برداشتی است که از 
سخنان ما دارند، البته اگر جایی ظرفیت نداشته باشیم از فضای 

خالی شهرداری ها و مساجد استفاده می کنیم.

فعال حوزه جمعیت و خانواده بیان کرد

فاصله بین ازدواج و فرزندآوری 
برآمده از سبک زندگی غربی

حجت  االسام سید حسین موسوی، فعال حــوزه جمعیت و 
خانواده با طرح این پرسش که چرا بین ازدواج و فرزندآوری چهار 
یا پنج سال فاصله می افتد، به تسنیم گفت: این سبک زندگی 
آمریکایی و رفاه طلبانه غربی است که فرزند را مانع رفاه می داند؛ 
هم اکنون در کشور اگر فردی سال نخست ازدواج فرزند بیاورد، 
سرزنش می شود و می گویند تفریح و آسایش خودت چه شد؟! 
در حالی که مادر بودن یک شأن بسیار باالست. جایگاه مادری 
مطابق با فطرت انسان ها و فاصله افتادن بین ازدواج و فرزندآوری، 

دور شدن از فطرت است. 
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رضاییان به 
پرسپولیس 

نزدیک تر شد
گل محمدی که از 

وضعیت باشگاهی 
رضاییان مطلع شده 
بود مذاکره مستقیم 

با این بازیکن را 
آغاز کرد و پس از 

سه جلسه گفت وگو 
برای بازگشت 

بازیکن پیشین این 
تیم توانست نظر 

مثبت او را جلب کند.
رضاییان قرار است 

بخش قابل توجهی از 
مبلغ رضایت نامه اش 

را پرداخت کند تا با 
قراردادی جدید به 

پرسپولیس بپیوندد.
او پس از انتخاب 
اسکوچیچ، دیگر 

به جمع ملی پوشان 
دعوت نشد.

در  حاشيه

ارزان ترین بلیت 
جام جهانی، 

۲ میلیون تومان

هواداران می توانند 
از امروز برای خرید 

بلیت های جام جهانی 
قطر با قیمت هایی که 
برای بازدیدکنندگان از 
حدود ۷۰ دالر )حدود 

۲ میلیون تومان( شروع 
می شود، ثبت نام کنند 
که یک سوم ارزان تر از 
مسابقات جام جهانی 

۲۰۱۸ روسیه است.
ارزان ترین بلیت ها در 

رده چهار فقط برای 
ساکنان قطر، ۴۰ ریال 
قطر )۱۱ دالر( خواهد 

بود. قیمت بلیت در نظر 
گرفته شده ارزان ترین 

قیمت در جام جهانی از 
زمان جام جهانی ۱۹۸۶ 

است. 
فیفا قصد دارد 

۵۰۰میلیون دالر از 
سهم میزبانی و فروش 

بلیت جام جهانی 
کسب کند. 

خبرخبر
روزروز

  طالب ریکانی
کاپیتان صنعت نفت آبادان با انتشار 

یک استوری جدایی اش از صنعت نفت 
آبادان را اعالم کرد. در پنجره گذشته 

از استقالل و پرسپولیس به عنوان 
مشتریان جدی ریکانی نام برده می شد.

  مائورو ایکاردی
پاری سن ژرمن تصمیم گرفته با جدایی 

مهاجم آرژانتینی، به صورت قرضی موافقت 
کند. یوونتوس به شدت به دنبال جذب 
مهاجمی مثل ایکاردی در پنجره نقل و 

انتقاالت زمستانی است.

  آداما ترائوره
هافبک ولورهمپتون، یک درصد از 

حقوقش را به مبارزه با نژادپرستی 
اختصاص می دهد. این کمپین را خوان 

ماتا راه اندازی کرد تا از قدرت فوتبال 
برای بهبود شرایط استفاده کنند.

 جواد رستم زاده  
سرانجام سرمربی 
ــــس  ــیـ ــ ــولـ ــ ــپـ ــ ــرسـ ــ پـ
تــــــیــــــرخــــــاص را 
شلیک و تهدید کرد 
به خاطر مشکات 
مالی قصد کنارگیری از این تیم را دارد.
در هفته های اخیر پرسپولیسی ها 
ــا بــحــران مــالــی روبــــه رو بــودنــد و کار  ب
به جایی رسید که حتی بازیکنان و 
یحیی گل محمدی هم لب به انتقاد 
گشودند و نسبت به مشکات موجود 
هشدارهایی دادنــد، اما حاال داستان 
فراتر از انتقاد رفته و یحیی گل محمدی 
ــه کـــار مناسب  ــ ــط را بـــرای ادام شــرای
نمی بیند و احتمال دارد بعد از بازی با 

فوالد کناره گیری کند. 

فقط 20 درصد ◾
باشگاه پرسپولیس در زمان مدیریت 
ــد  ــد مــجــیــد صــــــدری، ۲۰ درصـ ســی
مطالبات اعــضــای تیم خــود مربوط 
به فصل جدید را پرداخت کرد و در 
ــرار بــود درصــد دیــگــری از  حالی کــه ق
ــود، صــدری  ــرداخــت شـ ــا پ ــراردادهـ قـ
از سمت خــود استعفا کــرد. پــس از 
حضور رضــا درویـــش و اعــضــای تیم 
مدیریتی جدید در پرسپولیس، این 
مدیر به اردوی پرسپولیس پیش از 
مصاف برابر فجرسپاسی رفت و در 
حالی که بازیکنان و برخی از اعضای 

ــادر نــســبــت بـــه پـــرداخـــت نــشــدن  ــ ک
مطالباتشان گله داشتند، قولی برای 
پرداخت پول در روزی مشخص نداد 
که همین امر موجب ناراحتی اعضای 
تیم شد. پیش از این نیز در رسانه ها 
آمده بود بازیکنان پرسپولیس چند 
بار تا آستانه اعتصاب و تعطیل کردن 
تمرینات پرسپولیس پیش رفته اند 
اما هر بار یحیی گل محمدی و سایر 
ــادر فنی، مانع ایــن اتفاق  اعــضــای ک

شده اند.  

از آجورلو تا درویش ◾
گفتنی است این بی پولی ها در حالی 
در بــاشــگــاه پــرســپــولــیــس مــنــجــر به 
بحران شده که این تیم برای تقویت 
خــود در نیم فصل باید خریدهایی 
را هم انجام دهد. خریدهایی که اگر 
عملی شوند، نیاز به سرمایه هنگفتی 
هست کــه فعاً در اختیار ســرخ ها 
نیست. بیرانوند،رضائیان، اخباری 
، بابابی و حتی خریدهای خارجی 
محال است با این وضعیت رغبتی 
برای پوشیدن پیراهن سرخ ها داشته 
باشند.در این بین بسیاری از هواداران 
پرسپولیس معتقدند نگاه ویژه وزیر 
ــه اســتــقــال بــاعــث شــد که  ورزش ب
ــرای پرسپولیس  مــدیــرعــامــل قـــوی بـ
انتخاب نشود. آن هــا ذولفقارنسب 
و درویــش را در حــدی نمی بینند که 
بتوانند مشکات مالی پرسپولیس را 

حل کنند و به باور آن ها این انتخاب ها 
بیشتر برای رفع تکلیف بوده است. 
رفتن آجــورلــو بــه استقال بــا برنامه 
هــای مـــدون و لجستیک کاملی که 
در اختیار دارد، قطعاً کفه ترازو را به 
سمت آبی ها حداقل از حیث مالی 

سنگین تر خواهد کرد.
احتماالً بــه همین دلیل هــم بــود که 
ــن اواخــر  یحیی و شــاگــردانــش در ای
پرچم حمایت از صدری را برداشتند 
تا کسی مانند درویش زمام امور را در 
دســت نگیرد. نتیجه اینکه تهدید 
یحیی بــه استعفا و البته تعطیلی 
ــروز تــمــریــنــات ســـرخ هــا نــشــان از  ــ دی
این عدم اطمینان و اعتقاد به قدرت 

مدیریت درویش دارد.

پیشنهاد گل گهر؟ ◾
ــه شــایــعــات  ــت ــب ــن ال در هــمــیــن حــی
پیشنهاد بزرگ گل گهر به یحیی هم 
در فضای مجازی چــرخ می خــورد تا 
احتمال نماندن سرمربی پرسپولیس 
تقویت شود.در سیرجان بعد از حذف 
گل گهر کاسه صبر مدیران لبریز شده 
و کسی دیگر خواهان ادامه کار قلعه 
نویی در این تیم نیست. آن ها در حال 
حاضر روی یحیی زوم کرده اند تا بلکه 
بتوانند با پیشنهادی چشمگیر او را 
به کویر ببرند و حداقل مــزد ریخت 
ــا گل محمدی  و پــاش هــای خـــود را ب

بگیرند.

یحیی مشکالت مالی را بهانه جدایی کرده است

پیشنهاد گل گهر به گل محمدی؟
یادداشت

خبر

سکوت هیچ مسئولی نمی خواهد بشکند؟
 چوب حراج شهرخودرو 
به آبروی ورزش مشهد

کلکسیون  حسینی    سینا 
اتفاقات فاجعه بار فوتبال مشهد 
حاال دیگر تکمیل شده است. پس 
از هرج و مرج های فراوان مدیریتی در باشگاه 
شهرخودرو، حضور دو سرمربی همزمان در 
ایــن باشگاه، عــدم سفر به رفسنجان، اخــراج 
سریالی مربیان، قمه کشی در رختکن تیم، 
حاال وقت آن رسیده شاهد سکانس رفتار چاله 
میدانی مــدیــران تیم های پایه و مربیان این 

مجموعه باشیم.
درســـت در شبی کــه داوود سید عباسی در 
مصاحبه پس از حــذف برابر مس رفسنجان 
ادعــا کــرد همه اخبار حاشیه ای منتشر شده 
در فضای مجازی دروغ است و اوضــاع در این 
تیم آرام است، در مشهد زوهانی و دهنوی که 
سابقه بازی در تیم های بزرگ لیگ برتر را دارند، 
چنان از خجالت هم درآمدند که حاصل این 
کتک کاری، یک دماغ شکسته، بازداشت و در 

نهایت کانتری بود.
به راستی در باشگاه شهر خودرو چه می گذرد؟ 
تا کی قرار است مدیریت فشل و معیوب فرهاد 
حــمــیــداوی بــاعــث آبـــروریـــزی خطه خورشید 
شود؟ واقعاً مسئولی در این شهر نیست جلو 
این افتضاح تاریخی را بگیرد. آیا باید حتماً در 
ایــن مجموعه فــردی به قتل برسد که مدیران 
ــن باشگاه  دســتــگــاه هــای نظارتی بــه پــرونــده ای
ورود کنند؟ الزم نیست کسی بــرای حمایت و 
پشتیبانی از این تیم وارد عمل شود، اما اجازه 
ندهید به این شکل چوب حراج به آبرو و اعتبار 

استان و شهر مقدس مشهد زده شود؟
افشین داوری کجاست؟ آقــای سرپرست که 
برای جلب توجه تور شهرستان گردی برپا کرده 
و هر روز جلو دوربین خبرنگاران شهرستان های 
خــراســان رضـــوی ژســـت مــدیــر مــوفــق بــه خــود 
می گیرد چرا به عنوان متولی ورزش وارد عمل 
نمی شود؟ سایه نشینی آقای مدیرکل چه معنا 

و مفهومی دارد؟ 
آیــا شــأن و اعتبار مــردم بــرای دوستان مسئول 
و صندلی نشین اهمیت دارد؟ آیــا تبعات و 
بازخوردهای منفی رفتار زشت و قبیح مدیران 
ومربیان شهرخودرو در شبکه های اجتماعی 
را رصد کرده اید؟ چه کسی قرار است از حقوق 
و منافع استان دفــاع کند؟ آنچه مسلم است 
حمیداوی مقصر شماره یک این افتضاح بزرگ 
است اما در کنار او مسئوالن ورزشی استان نیز 
در ردیف متهمان دیگر هستند که اجازه دادند 
این اتفاقات رخ دهد، واقعاً زمان آن نرسیده به 

این فاجعه و افتضاح پایان دهید؟

فوتبال بانوان جام ملت های آسیا
امروز ایران – هند 
در نخستین دوئل

ــران، امــروز رقابت های خود  دختران فوتبال ای
را در جام ملت های آسیا آغــاز می کنند. آن ها 
در اولین قدم نیز به دیدار هند می روند. شاید 
آن ها ۱۰ سال پیش از تقابل با یک میزبان در راه 
المپیک خاطره خوشی نداشته باشند، اما این 
بار می خواهند از تقابل با میزبان مسابقات در 

راه جام جهانی، خاطره خوشی بسازند. 
تیم فوتبال بانوان ایران در گروه A مسابقات با 
هند، چین و چین تایپه همگروه است. چین با 
سابقه نایب قهرمانی دنیا، یکی از قطب های 
فوتبال بانوان آسیا و جهان محسوب می شود 
و چین تایپه نیز پیش از این سابقه صعود به 
جام جهانی را داشته است. بنابراین فوتبال 
ــن گـــروه کــار سختی  ــران در ای بــانــوان ایـ
برای صعود خواهد داشت، اما رویا 

هیچ گاه دست نیافتنی نیست.

پنجشنبه، 30 دی ماه
هند - ایران
چین - چین تایپه
یکشنبه، 3 بهمن ماه
چین تایپه - هند
ایران - چین
چهارشنبه، 6 بهمن ماه
چین تایپه - ایران
هند – چین
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فوالد سه پرسپولیسی را می خواهد ◾
باشگاه فوالد در نامه ای رسمی خواستار جذب سه بازیکن 
تیم پرسپولیس شــده اســـت. فــوالدی هــا در نامه خود 
خواستار جذب مهدی شیری، سعید آقایی و رضا اسدی 
شده اند.  ظاهراً مسئوالن فوالد از دو،سه هفته پیش در 
تدارک جذب این بازیکنان بودند و حتی به صورت شفافی 
درخواستشان را برای جذب این بازیکن ارائه کردند اما روز 

گذشته این درخواست خود را رسمی کردند.

ایران در رده چهارم بهترین های فوتسال جهان ◾
سایت فوتسال پلنت جایگاه بهترین های فوتسال زنان و 
مردان را اعام کرد که گاره ناظمی در رده هفتم بهترین 
داور، محمد ناظم الشریعه در رده پنجم برترین سرمربی 
و تیم ملی فوتسال ایران در رده چهارم بهترین تیم های 
جهان قــرار گرفتند. همچنین علیرضا صمیمی با ۸۰ 
امتیاز در رده هفتم بهترین دروازه بــانــان مرد فوتسال 

جهان قرار گرفت.

10 هزار تماشاگر در بازی ایران برابر عراق  ◾
در نشست هماهنگی دیــدار تیم ملی فوتبال ایــران در 
مرحله مقدماتی جام جهانی قطر برابر عــراق و امــارات 
ظرفیت ورزشگاه و شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه 
آزادی بررسی شد که در نهایت مقرر شد برای هر مسابقه 
۱۰ هزار بلیت فروخته شــود.از این ۱۰ هزار بلیت ۸ هزار 
بلیت به آقایان اختصاص یافته و ۲ هزار بلیت هم به بانوان 

فروخته می شود. 

برتری تیم ملی هندبال مقابل هند در قهرمانی آسیا ◾
ــود از  ــ ــدار خـ ــ ــ ــــن دیـ ــی تـــیـــم مـــلـــی هـــنـــدبـــال در دومــ
ــری رقــابــتــهــای هــنــدبــال قــهــرمــانــی مــــردان آسیا  سـ
ــا نتیجه ۴۲ بــر ۲۹ بــه بــرتــری رســیــد.  مــقــابــل هــنــد ب
ــا هم  ــی ــرال ــــن مــقــابــل اســت تــیــم مــلــی کـــه پــیــش از ای
ــروز در  ــود امـ بــا نتیجه ۳۲ بــر ۱۰ بــه بــرتــری رســیــده ب
ــا عــربــســتــان  ــی بـ ــروهـ ــه گـ ــازی در مــرحــل ــ ــن بـ ــریـ  آخـ

بازی دارد.

داوود سیدعباسی سرمربی شهر خودرو بعد از حذف تیمش 
از جام حذفی بدون آنکه اسمی را بیاورد، کنایه های تندی را 
به زبان آورد: »بعضی از دوستان که شاید آرزوی خودشان 
باشد روی نیمکت لیگ برتر بنشینند، در تیم شهرخودرو 
روی نیمکت نشستند، چرا االن جایی نیستند؟ چرا االن نمی توانند 
مربیگری کنند؟«.حاال حسین بادامکی که به نظر می رسد مخاطب 
صحبت های سرمربی شهر خــودرو بــوده، به شدت علیه سیدعباسی 
مصاحبه کرده است.»مایه تأسف است که در لیگ برتر، یک مالک و فرزند 
نوجوانش به خود اجازه می دهند تا در تمام مسائل، از خرید بازیکن تا 
تمرین دادن و حتی ارنج کردن تیم دخالت کنند و سرمربی تیم در برابر تمام 
این دخالت ها سکوت می کند. به هر حال داوود سیدعباسی کارمند 
رئیسش محسوب می شود و مجبور است برای حفظ جایگاهش با وجود 
نتایج فاجعه بار در لیگ برتر و جام حذفی، صحبت های عجیبی را مطرح 
کند که رئیسش می خواهد.سؤال من این است که تا چه زمانی قرار است 
آقای به ظاهر سرمربی و بقیه دوستان در شهرخودرو به جای صحبت در 

خصوص ثبت ضعیف ترین نتایج تاریخ لیگ برتر بهانه بیاورند؟ 
بادامکی با اشاره به سابقه اش در فوتبال خراسان گفت: من بازیکن 
دهداری و ابومسلم  بودم. اگر شما و رئیستان اجازه دهید، پیشکسوت 
فوتبال این استان محسوب می شوم و فــارغ از اینکه رئیس هیئت 
فوتبال این شهر هستم، هواداران فوتبال خراسان توقع دارند نسبت 
به ضعیف ترین نتایج تاریخ فوتبال ایران که حاصل مدیریت عجیب 

دوست و رئیس شماست بی تفاوت نباشم!
پیشکسوت فوتبال ایــران گفت: باز هم سعی می کنم آقای به ظاهر 
سرمربی را درک کنم؛ چــون او مجبور اســت بــرای حفظ رویــایــش و 
نیمکت لیگ برتری تبدیل به خواسته های رئیسش شود، همان طور 
که به خاطر داریم آن روزهایی که به عنوان کمک مربی در شهرخودرو 
حضور داشت، موبایلش دائماً روشن بود تا پیغام ها و توصیه های فنی 

حمیداوی را به دوستان برساند.
او در پایان صحبت هایش انتقادی هم از مسئوالن استانی کرد و گفت: 
اتفاقات عجیب در شهرخودرو عاوه بر مدیریت فاجعه بار حمیداوی و 
دانش فنی پایین دوستان، ناشی از بی توجهی مدیران و مسئوالن استان 
هم هست. اگر مدیران استانی زودتر به وضعیت تیم رسیدگی می کردند، 
شاهد این نبودیم که هر روز صحبتی را آقایان مطرح کنند و جنجال به راه 

بیندازند تا از پاسخگویی نسبت به نتایج فرار کنند.

بادامکی در پاسخ به کنایه های سیدعباسی:

مالک تیم و فرزندش 
ترکیب شهرخودرو را می چینند!

گفت وگو

ستارگان ورزش

قهرمان کشتی فرنگی گفت: با توجه به اینکه ورزش کشتی بیشترین مدال آوری را در تمام ادوار 
تاریخ داشته است و باید نگاه ویژه ای به این رشته نسبت به سایر رشته ها وجود داشته باشد.
محمدرضا گرایی دارنده مدال طا المپیک و جهان در گفت و گو با ایلنا، در واکنش به سطح 
مسابقات کشوری کشتی فرنگی بیان کرد: سطح مسابقات بسیار خوب است و تمام کسانی 

که باید سهمیه جام تختی را می گرفتند در این رقابت ها حضور پیدا کردند و 
سه سهمیه به هر کشتی گیری تعلق گرفت باید انتخابی شرکت کنند و 

نفرات برتر راهی مرحله بعد شوند.
او در واکنش به مسابقات سال آینده و احتمال اعزام دو تیم تصریح کرد: 
مسابقات جام تختی که آغاز شود اردوها شروع می شود وبا توجه به 
نظرات کادر فنی ما تمریناتمان را شروع می کنیم و با صاحدید کادر فنی 
و مربی مان برای مسابقات اعزام خواهیم شد. در رابطه با احتمال اعزام 

دو گروه هم با نظر مربی و کادر فنی هست باید بگویم مسابقات 
آسیایی در ۶ وزن المپیکی است و مسابقات جهانی هم ۱۶ 

نفر اعزام می شوند که هنوز مشخص نیست.
گرایی با اشاره به حمایت فدراسیون کشتی و سایر 

ارگان ها خاطر نشان کرد: فدراسیون کشتی که با 
حضور آقای دبیر و حمایت هایشان سنگ تمام 
گذاشت و جادارد از آقای دبیر یک تشکر ویژه 
کنم و سایر ارگان ها مانند وزارت ورزش و چند 
ارگــان دیگر وعده های داده بودند که درحال 
اجرایی شدن است. جوایز مسابقات قهرمانی 

جهان هم هنوز پرداخت نشده است. امیدوارم 
با پیگیری های آقای دبیر این مشکات حل شود 
چرا که درگیر تمام مسائل و مشکاتمان هستند.

ملی پوش کشتی فرنگی درباره کار با محمد بنا گفت: 
آقــای بنا رزومــه مشخص خــودشــان را دارنــد و ماهم 

افتخار این را داشته  ایم که چند سال شاگرد ایشان باشیم.

گرایی خواستار توجه بیشتر شد

جوایز مسابقات قهرمانی جهان را نگرفتم
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت: من تا جایی که بتوانم به باشگاهی که در آن حضور دارم و 
تیم ملی کمک می کنم و شرایط بدنیم مناسب است و قصد خداحافظی ندارم. همیشه مثل 

یک سرباز برای تیم ملی بازی کردم.
اصغر حسن زاده در خصوص اینکه عنوان هفتمین بازیکن برتر جهان را کسب کرده اظهار 

کرد: قطعاً قرار گرفتن جز نفرات برتر دنیا خوب است. خوشحالم که به 
عنوان نماینده فوتسال ایران جز ۱۰ نفر اول شدم و مردم ایران هم 
خوشحال هستند. حدس می زدم که این اتفاق رخ دهد چون 
رأی دهندگان بیشتر در اروپــا حضور دارنــد و آن هــا بیشتر در 

چشم هستند. 
وی در مورد سرمربی جدید تیم ملی و فرق محمد ناظم الشریعه 
با وحید شمسایی گفت: شمسایی در آسیا و جهان نامدار است و 

می تواند به ما کمک کند. او تجربات زیادی در دوران بازیگری 
خــود و مربیگری دارد. همان طور که می دانید در تیم 

تأسیسات با او همبازی بودم و  تجربیاتش می تواند 
به ما کمک کند. شمسایی نشان داده هر جایی که 
کار کرده توانسته امکانات خوبی  به آنجا بیاورد و 
امیدوارم فدراسیون او و تیم ملی را حمایت کند و 
هماهنگی ها انجام شود تا بتوانیم در آسیا قهرمان 

شویم چون چند سال در آسیا آقایی کردیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال در پاسخ به این پرسش 
که آیا تیم ملی جوان گرایی شده یا خیر عنوان 
کرد: شرایط تیم  خوب است و بعد از جام جهانی 
تغییرات زیادی حاصل شد. دو بازی دوستانه با 
ایتالیا داشتیم که یکی را بردیم و یکی را بازنده 
از زمین بیرون آمــدیــم. در مــورد ایــن موضوع 
وحید شمسایی به عنوان سرمربی تیم فوتسال 
تصمیم می گیرد که چه کسی را باید دعوت کند.

ورزش7

حسن زاده: سرباز تیم ملی ام

ً قصد خداحافظی ندارم  فعال



   آمریکا حامی 
تروریست هاست  
رئیس جمهور 
ترکیه در سخنانی 
در جمع خبرنگاران 
گفت: سازمان های 
تروریستی در 
گذشته تحت حمایت 
گسترده آمریکا بوده 
و همچنان نیز تحت 
حمایت واشنگتن 
قرار دارند. رجب 
طیب اردوغان افزود: 
آنکارا نمی تواند 
وجود »پایگاه های 
روسی، آمریکایی 
و سازمان های 
تروریستی در سوریه 
را نادیده بگیرد«. 
وی افزود: »همواره 
به جو بایدن در 
جریان دیدارهایمان 
این موضوع را 
گفته ایم که شما 
حامی تروریست ها 
هستید«.

یادداشت
 صبر راهبردی چین 

در افغانستان
احــــمــــدرضــــا مـــشـــرف 
 کارشناس مسائل شبه قــاره 

اظهارات روزهــای اخیر مقامات وزارت 
خارجه چین در مــورد ضــرورت ایجاد یک ساختار 
جدید و فراگیر سیاسی از سوی طالبان و تالش بیشتر 
آن ها برای همسویی با جامعه بین المللی، حاکی از آن 
است که پکن همچنان قصدی برای شناسایی رسمی 
دولت طالبان ندارد. اما دلیل این مسئله می تواند با 
ــن راستا  عواملی چندسویه مرتبط بــاشــد. در ای
دغدغه های مرتبط با امنیت ملی را می توان نخستین 
عامل برشمرد. در چند دهه اخیر و به خصوص از 
زمان رانده شدن اویغورها از مناطق وزیرستان شمالی 
پاکستان، روابط نزدیکی میان طالبان و این قوم برقرار 
شده، چنان که نقل است اویغورها در تسلط طالبان 
بــر برخی نــواحــی شمالی مانند بدخشان، نقش 
چشمگیری ایفا کرده اند. این مسائل در کنار نگرانی 
طالبان از احتمال ریزش نیروها در صورت هرگونه 
اعمال فشار، موجب شده پکن نسبت به ارتباط 
طالبان و اویغورها و احتمال تقویت موقعیت این 
قومیت زیر چتر حکومت طالبان نگرانی های جدی 

داشته باشد.
اما مواضع اسالم آباد در قبال طالبان، دومین عامل 
تعلل پکن در تصمیم گیری های مرتبط با افغانستان 
محسوب می شود. با توجه به همکاری ها و منافع 
سیاسی و اقتصادی بسیار نزدیک پاکستان و چین 
از یک سو و اشراف اطالعاتی و درگیری طوالنی مدت 
پاکستان در قضیه افغانستان از سوی دیگر، به نظر 
می رسد مقامات پکن سیاست های خود در قبال 
افغانستان را تا حد زیادی تابع دیدگاه های اسالم آباد 
ــد. رد پای چنین رویکردی را می توان در  قرار داده ان
اظهارات اخیر مقامات پاکستانی مشاهده کرد؛ 
آنجا که اسالم آباد به طالبان در مورد ضرورت قطع 
رابطه با تی تی پی )تحریک طالبان پاکستان( هشدار 
می دهد و به آن ها یــادآوری می کند در صورت عدم 
جلب رضایت پاکستان، چگونه می توانند انتظار 
اعتماد دیگر کشورها به خودشان را داشته باشند؟ 
بدین ترتیب تا زمانی که پاکستان نسبت به عملکرد 
و ارتباطات طالبان اعتماد الزم را کسب نکند، نباید 
انتظار داشت در رویکرد چین در قبال طالبان هم 

تغییرات جدی به وجود آید.
در نهایت، عامل مهم و اساسی دیگری نیز وجود دارد 
که می تواند رویکرد کنونی پکن در برابر افغانستان را 
توجیه کند. بررسی سیاست های بین المللی چین در 
دهه های اخیر حکایت از آن دارد که سیاستمداران 
این کشور برای دستیابی به اهداف و به ویژه اهداف 
بلندمدت خود، رویکردهای مبتنی بر مــدارا، صبر 
و تأمل را در پیش گرفته و از هرگونه شتاب زدگی و یا 
تصمیمات تنش زا پرهیز کرده اند. به باور بسیاری از 
تحلیلگران سیاسی، همین موضوع یکی از عوامل 
و ریشه های بنیادین موفقیت و پیشرفت چین در 

دهه  های اخیر محسوب می شود. 
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جهان

تنش های کشورهای غربی بــه ویــژه آمریکا با 
ــن هــمــچــنــان خــبــرســاز  ــرایـ روســیــه بــر ســر اوکـ
ــرای دادن  اســت و خبرها از قصد واشنگتن ب
تسلیحات بیشتر بــه کی یف حکایت دارد. 
در همین راستا، سفارت روسیه در آمریکا به 
ــاره تــدارک آمریکا برای  گمانه زنی های تــازه درب
دادن تسلیحات بیشتر بــه اوکــرایــن واکنش 
نشان داد و از آمریکایی ها خواست از سوق 
دادن »کــلــه خــراب هــا«  در کــی یــف بــه سمت 

تحریک های جدید دست بردارد«.
پیشتر یــک مقام ارشــد وزارت امــور خارجه 
ــود در صــورتــی کــه تنش های  آمــریــکــا گفته ب

ــزایـــش یـــابـــد، آمــریــکــا  روســـیـــه و اوکـــرایـــن افـ
»تسلیحات دفــاعــی« بیشتری بــه اوکــرایــن 
ــال، یــک شبکه  خــواهــد داد. در هــمــیــن حــ
آمــریــکــایــی نیز در گــزارشــی نــوشــت: رئیس 
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا هفته گذشته 
بــی ســر و صــدا بــه اوکــرایــن سفر کــرده اســت. 
بــه نوشته ســــی ان ان، »ویــلــیــام بـِـرنــز« جــدا از 
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین با 

همتایان اطالعاتی خود درباره 
نگرانی های موجود بر سر 
حمله ادعایی روسیه نیز 

رایزنی کرده است.

گزارش گزارش 

 هشدار روسیه به آمریکا 
درباره تحوالت اوکراین

 کله خراب ها را 
باد نکنید!
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ــوی  خــــوی  ــل ع
تجاوزگری و پایمال 
کـــــــــــــردن حــــقــــوق 
دیگران توسط رژیم 
صهیونیستی روزی 
در جنگ با نوار غزه 
خود را نشان می دهد و روزی در تخریب 
منازل فلسطینیان ساکن کرانه باختری 
نمود دارد. پس از چند روز مقاومت 
اعــضــای یــک خــانــواده فلسطینی در 
مقابل اقـــدام صهیونیست ها بــرای 
ــا سرانجام  تخریب مــنــزلــشــان، آن هـ
بــامــداد روز گذشته بــازداشــت شدند 
و مــنــزل یـــاد شـــده نــیــز تــخــریــب شــد. 
ــلــدوزرهــای رژیــم  بــه گـــزارش فـــارس، ب
صهیونیستی بامداد روز گذشته به 
ــواده »صالحیه« در  جــان مــنــزل خــان
 محله »شیخ جــراح« قــدس افتادند. 
بر اســاس گــزارش »فلسطین الیوم« 
ــتــدا پلیس رژیـــم صهیونیستی و  اب
یگان  ویژه این رژیم به منزل یاد شده 

یورش بردند و اعضای خانواده به همراه 
کسانی که با آن هــا اعــالم همبستگی 
کـــرده بــودنــد را بــازداشــت کــردنــد. در 
ادامــــه ایـــن گــــزارش آمــــده: نظامیان 
صهیونیست اعضای این خانواده را 
حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. همچنین در عملیات بازداشت 
از بــمــب هــای صــوتــی اســتــفــاده شــد و 
نظامیان اشغالگر اجــازه امدادرسانی 
بــه افــــرادی کــه زخــمــی شــده بــودنــد را 
ندادند. بر اساس گزارش رسانه ها، 26 
نفر در اعتراض به این اقدام وحشیانه 
بازداشت شدند. گفتنی است نظامیان 
رژیـــم صهیونیستی دوشــنــبــه هفته 
جاری برای تخریب این منزل به محله 
شیخ جـــراح آمـــده بــودنــد امــا اعضای 
خانواده صالحیه تهدید به آتش زدن 
منزل و نیز خودسوزی کرده بودند و این 
مقاومت جانانه تا صبح روز گذشته هم 
ادامه داشت. به دلیل تداوم فشارهای 
شهرک نشینان صهیونیست و تبانی 

آن  ها با دادگاه های قدس تحت نفوذ 
اسرائیل، خطر آوارگــی و کوچ اجباری 
ــه ۵۰۰ فــلــســطــیــنــی را در  ــزدیـــک بـ نـ
قــدس کــه دارای 2۸ مــنــزل در محله 
شیخ جــراح هستند، تهدید می کند. 
فلسطینی ها به موجب توافق نامه ای 
که در ســال ۱۹6۵ میان دولــت اردن و 
»آنــروا« )آژانــس امــداد و کاریابی ویژه 
آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان 
ملل( بسته شــد، مالک ایــن زمین ها 
در قدس محسوب شده و منازل آن ها 
توسط دولــت اردن ساخته شــد. اما 
صهیونیست ها در ادعــایــی عجیب 
ــد زمــیــنــی کـــه مــنــازل  ــ ــرده ان ــ ــالم ک ــ اعـ
فلسطینی ها در آن بنا شده قبالً متعلق 
بــه خــانــواده هــای یــهــودی بــوده اســت! 
رژیم صهیونیستی اکنون با تبانی در 
دادگاه های قدس اشغالی توانسته این 
ادعای دروغ خود را به کرسی بنشاند و 
امروز، صدها فلسطینی دیگر با آوارگی 

اجباری روبه رو هستند.

پیگیری ها بــرای تشکیل هر چه زودتــر دولــت در عــراق و حل مشکالت 
سیاسی این کشور ادامه دارد. در همین راستا، عضو ائتالف دولة القانون 
با بیان اینکه هنوز هیچ خبر رسمی از نشست های سردار قاآنی با رهبران 
کمیته هماهنگی و جریان صدر اعالم نشده، گفت: کمک طرف های منطقه 
به اتحاد گروه های عراقی به موفقیت روند سیاسی منجر می شود. به گزارش 
فارس، »وائل الرکابی« در گفت وگو با موازین نیوز گفت: قاآنی با رهبران 
کمیته هماهنگی و جریان صدر تشکیل جلسه داد؛ اما هنوز مسائل مورد 
بررسی در این نشست ها و نتایج آن اعالم نشده است. وی افزود: ورود 
طرف های منطقه ای به منظور اتحاد صفوف هیچ ضرری ندارد، همان طور که 
در خصوص دیگر طرف های سیاسی رخ می دهد و موفقیت روند سیاسی 

عراق از نظر منطقه ای نیز حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، در پی انتشار اخبار و گمانه زنی هایی مبنی بر اقدام کمیته 
هماهنگی شیعیان عــراق موسوم به »االطـــار التنسیقی« )چارچوب 
هماهنگی( در معرفی نامزد نخست وزیری، رئیس ائتالف الفتح اخبار 
منتشر شده در این خصوص را تکذیب کرد. دفتر اطالع رسانی هادی 
العامری در بیانیه خود تأکید کرده: »از رسانه ها می خواهیم دقت و تأمل 
داشته باشند و اطالعات را از منابع رسمی دریافت و منتشر کنند«. برخی 
رسانه های عراقی به نقل از چهره های سیاسی این کشور در چند روز اخیر 
از نامزدی شماری از شخصیت های سیاسی برای پست نخست وزیری 
عــراق خبر دادنــد. برخی منابع حتی ادعــا کردند مقتدی الصدر رهبر 
جریان صدر نیز موافقت کرده نامزد کمیته شیعیان در لیست نامزدهای 
منصب نخست وزیری قرار گیرد و از نامزدی محمد توفیق عالوی برای 
نخست وزیری ممانعت نکرده اســت و در لیست نامزدها، مصطفی 
الکاظمی نیز حضور دارد«. در همین راستا، خالد السرای، عضو ائتالف 
الفتح تأکید کــرد: نشست های سیاسی که در بغداد، نجف و منطقه 
کردستان عراق برگزار می شود به منظور حرکت به سمت تشکیل دولتی 
توافقی است. او در اظهاراتی تلویزیونی تأکید کرد: هنوز هیچ شخصیتی 
بــرای تصدی نخست وزیری مطرح نیست؛ امــا امــکــان اینکه کمیته 
هماهنگی حیدر العبادی را برای نخست وزیری معرفی کند، وجود دارد؛ زیرا 
او از مقبولیت سیاسی برخوردار است. السرای در عین حال گفت: غیر از 
العبادی و مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی، اسامی دیگری هم نزد 
فراکسیون ها برای تصدی نخست وزیری آینده عراق مطرح است. گفتنی 
است جریان صدر با وجود اینکه بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان 
بدست آورده اما برای تشکیل دولت باید با دیگر فراکسیون ها ائتالف کند.

اما و اگرهای تشکیل دولت در عراق

خیلی دور، خیلی نزدیک

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 سالروز شهادت آتش نشانان در حادثه پالسکو 
آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو حادثه ای بود که 
به دلیل اتصال سیم های برق صبح روز پنجشنبه ۳۰دی 
۱۳۹۵ در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد. 

در پی وقوع این آتش سوزی، ساختمان پالسکو پس از 
۳/۵ ساعت سوختن و تالش همه جانبه آتش نشانان 
 فداکار فرو ریخت که منجر به جراحت 2۳۵ نفر شد. 

در این حادثه ۱6 آتش نشان به شهادت رسیدند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:15

05:44

اذان مغرب

17:39

غروب خورشيد

17:19
 نیمه شب شرعی

23:31
طلوع فردا

07:11

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:42

05:12

اذان مغرب

17:05

غروب خورشيد

16:45
 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

تخریب خانه یک فلسطینی دیگر در قدس اشغالی 

زخم »شیخ جراح« تازه شدزخم »شیخ جراح« تازه شد

      صفحه 8

 بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده   
که در س��اعت 10  صب��ح م��ورخ 1400/11/11 به 
آدرس خراس��ان رضوی –شهرس��تان مشهد- 
محل��ه س��ازمان آب ، خیابان ش��هید قاضی طبا 
طبایی3، بلوار ش��هید قاضی طباطبایی)شهید 
صادق��ی 25( پ��اک 166 طبقه اول  کد پس��تی 
9184973997 تش��کیل می گ��ردد حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه :

1-اصاح مفاد اساسنامه
 هیئت مدیره

 اگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت سپهر نور خراسان  

) سهامی خاص ( به شماره ثبت          
35948 شناسه ملی  10380514439

ح
/ 1
41
03
68

14
10
47
6

اداره کل انتقال خون استان خراسان رضویآگهی مناقصه)نوبت اول(
 در نظر دارد 

روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان ضوی

طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 8 نفره با تعداد 8 توقف در پروژه انتقال خون مشهد 
را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای مجوز و گواهینامه بهره برداری 

از مراجع ذیصالح و معتبر می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ 1400/11/05تا ساعت 8 صبح مورخ 1400/11/16 
نس�بت به تحویل اسناد ش�رکت و واریز مبلغ 600.000.000 ریال به شماره ش�با IR500100004060034207655695 و 
شناس�ه واریز929129560100000000014001907625 به نام تمرکز وجوه س�پرده نزد بانک مرکزی اقدام و به آدرس 
مشهد، انتهای خیابان سناباد غربی ، جنب مرکز بهداشت استان ، اداره کل انتقال خون ارسال نمایند و جهت پاسخگویی 
با شماره تلفن 38516301 داخلی 140 تماس حاصل فرمایند.بدینوسیله از مناقصه گران محترم دعوت می شود در جلسه 

گشایش پیشنهادات مالی در ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/16 حضور یابند.      م الف8870    شناسه آگهی 1263683

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار )نوبت دوم(

اداره کل 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 کارگاهی ماشین ابزار از محل طرح های تملک دارایی های 
س�رمایه ای جهت استفاده در سطح اس�تان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید وتامین کنندگان 
ذیص�الح ک�ه امکانات 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 تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و مدارک، ارسال 
دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت 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

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1400/10/29 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: مورخ  1400/10/30 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1400/11/03

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1400/11/18

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:

آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 
کد پستی: 4815884933 

تلفن واحد قراردادها: 01133360568
اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران

ف
,1
41
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ف
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39

آگهی مزایده مرجع شماره 5000094575000004 
              )نوبت دوم(

س��ازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد بهره برداری ومدیریت 
جای��گاه س��وخت رس��انی CNG  را ازطری��ق مزایده عموم��ی وبا جزئیات من��درج دراس��ناد مزایده با 
به��ره گی��ری از س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )www.setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده 

5000094575000004بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1400/10/23

آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1400/11/10
مبلغ شرکت در مزایده: 180/000/000 ریال

ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:
1.برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلی��ه اطاعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در برد اعان عمومی س��امانه 

مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطاعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درس��ایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
مهدی برزویی-سرپرست سازمان
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