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برگزاری جلسه همدلی هنرمندان 
پیشکسوت در روزنامه قدس

قدردانی از یک عمر فعالیت 
هنری مهدی صباغی

بهمن2

 تحریم همه پرسی 
فرمایشی 
» انقالب سفید «

توسط  امام)ره(  
در سال ۱۳۴۱

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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بنیان گذار پژوهش های قرآنی در آستان قدس رضویرواق1
دکتر»احمدعلی رجایی بخارایی« را بسیاری بنیان گذار 

پژوهش های قرآنی در آستان قدس رضوی می دانند و این 
البته تنها هنر و یادگارش نیست...

درباره زندگی و فعالیت های علمی »احمد علی رجایی بخارایی«

کرونا و بحران بی اعتمادی در غرب
مقایسه ای تطبیقی بین عملکرد دو کشور 

پیشرفته  بلژیک و کم برخوردار  کوبا در قبال کووید 19
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آگهی مناقصه

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس

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

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

مناقصات خواهد بود. 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای  
 انجام تعمیرات سطح D سه دستگاه توربین زیمنس مدل SGT600  شماره آگهی : 87300091 )نوبت اول(

شرکت انتقال گاز ایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز 
در نظر دارد مناقصه عموم��ی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( موضوع فوق به شماره 2000092036000044 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا 
بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت 
ب��ه ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

•تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 1400/11/02
•مهل��ت دریاف��ت اس��ناد فراخ��وان ت��ا:  س��اعت 18:00 روز ش��نبه مورخ  

 1400/11/09
•مهلت ارسال پیشنهادات تا:ساعت 18:00 روز شنبه مورخ  1400/11/30

•زمان بازگشایی پاکت ها:زمان گشایش پاکت های مالی متعاقبًا  از طریق 
سامانه ستاد اطالع رسانی می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
ن��وع :  به صورت یک ی��ا ترکیبی از تضامین مورد اش��اره در ماده 6 آیین 

نامه ی تضمین در معامالت دولتی مورخ 1394/9/22
مبلغ :  8.249.120.000   ریال  

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
شماره تماس:   81314237 – 021     و     34042419 - 031

آدرس: تهران -  خیابان نلسون ماندال)جردن( – بلوار اسفندیاری- پالک  
27  طبقه  هشتم- اتاق  805 

ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/02          
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/03

شناسه آگهی 1263576
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اداره روابط عمومی

شرکت مدیریت تولید برق نکا درنظر دارد نسبت به ساخت ۹۰ عدد پره ثابت 
ردیف یک توربین فشار ضعیف واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط 

ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید.
 14۰۰/11/۰2 مورخه  شنبه  روز  از  را  مناقصه  اسناد  میتوانند  عالقمندان   
تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با   14۰۰/11/۰7 مورخه  پنجشنبه  لغایت 
شماره  با   WWW.SETADIRAN.IR آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
2۰۰۰۰۹۳7۹1۰۰۰۰۳۰ دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی 
را حداکثر تا ساعت 1۶ روز سه شنبه مورخه 14۰۰/11/1۹ ضمن بارگذاری در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی 
 ۹ ساعت  راس  واصله  پیشنهادات  نمایند.  ارسال  شرکت  این  تدارکات  اداره  به 
صبح روز چهارشنبه مورخه 14۰۰/11/2۰ با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت 

خواهد شد.
بدیهی است به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ستاد فاقد امضای مشروط، مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱- مدت زمان تحویل کاال: 4 ماه از تاریخ پیش پرداخت.

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی
کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.

معادل  مناقصه  در  شرکت  سپرده  مبلغ  مناقصه:  در  شرکت  سپرده   -۳
7۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه 

با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
۳-1 رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب این شرکت

۳-2 چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
۳-۳ ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

4- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 1۰ درصد مبلغ 
قرارداد پس از عقد قرارداد.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
www.npgm.ir و های  سایت  به  اسناد  خالصه  و  آگهی  مشاهده  جهت 

تدارکات  سامانه  و  کشور  مناقصات  ملی  پایگاه   www.tender.tpph.ir
تلفن  با شماره  بازرگانی  موارد  برای کسب  و  مراجعه  )ستاد(  الکترونیکی دولت 
شماره  با  بیشتر  فنی  اطالعات  کسب  و  حیدری  خانم   ۰11-۳4۶22717 های 

تلفن ۰۹11۹۵۹۵۵72 آقای مهندس قلعه سری تماس حاصل فرمایید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  2-1400/9 ) نوبت اول(

    آگهی خرید و تملك زمین واقع در شهرستان هیرمند ) دوست محمد ( 
)نوبت دوم(

ش��رکت گاز اس��تان گیالن بمنظور اجراء طرحهای عمرانی و گازرس��انی دولت) احداث ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز  
T.B.S( ب��ا اس��تفاده از اختی��ارات حاصله از ماده 9 الیحه قانون��ی نحوه خرید و تملك اراضی و امالك مصوب س��ال 1358 
ش��ورای انقالب ، قطعه زمینی به مس��احت  500 متر مربع را با حضور نماینده دادس��تانی و کارشناس رسمی دادگستری به 

تصرف قانونی خود در آورده اس��ت .
 لذا بدینوسیله به اطالع مالك یا مالکین یا صاحبان هر نوع حق و حقوق متصوره قانونی در ملك یاد شده به نشانی خیابان 

آی��ت ال��ه سیس��تانی ، روب��روی کارواش حاج 
یوس��ف رودینی  می رس��اند ک��ه حداکثر ظرف 
م��دت  15 روز از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این 
آگه��ی با مراجعه به اداره گاز شهرس��تان زابل 
به نشانی خیابان باهنر ، رو به روی باهنر پنجم 
در تعیین و انتخاب هیئت کارشناس��ان رس��می 
دادگس��تری  هم��کاری الزم را معم��ول دارند، 
در غیر اینصورت وف��ق تبصره 2 ماده 4 قانون 
مرق��وم هیئ��ت کارشناس��ان از طریق ریاس��ت 
محت��رم دادگس��تری مح��ل تعیی��ن  و انتخ��اب 
خواهند  ش��د و پس از اع��الم نظر آنان ارزش 
تقویم��ی ملك ب��ه صندوق اداره ثبت اس��ناد و 

ام��الك  محل وق��وع مل��ك تودی��ع م��ی گ��ردد .
 ضمن��ًا زمین مورد نظر واقع در ش��هر دوس��ت 
محم��د و موقعی��ت مکانی آن منطب��ق با کروکی 

ذیل می باش��د.  
شناسه آگهی 1244843
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رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 
با حضور ایران، چین و روسیه برگزار شد

مثلث صلح

 باوجود گام های عملیاتی تهران
بغداد همچنان برای اجرای پروژه 
مشترک تعلل می کند

فرصت سوزی 
عراق در راه آهن 
بصره - شلمچه

پاسخ اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی به نگرانی 

تشکل های امور زنان و خانواده

پیگیری سهم 
»زنان و خانواده« 

در سند تحول شورا
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رئیسی پس از تشریح دستاوردهای سفر روسیه 
عازم مناطق سیل زده شد

از کرملین به کرمان

 177 شهید و زخمی حاصل جنایت  عربستان و امارات  در صعده

زور سعودی به زندانیان رسید!

2

2

همه پای کار امداد و نجات حوادث آب و هوایی

  بهار همدلی
8

خراسانخراسان

ــــک روزه کمربند امنیت  رزمــایــش مــرکــب  ی
دریــایــی 2022 با حضور یگان های سطحی 
ــروازی نــیــروهــای دریــایــی ارتـــش، ســپــاه و  ــ و پ
یگان های شناوری نیروی دریایی کشورهای 
ــرای صلح و  چین و روسیه با شعار »باهم ب
امنیت« و در منطقه  ای به وسعت 17 هزار 

کیلومتر مربع، از صبح روز گذشته در شمال 
اقیانوس هند برگزار شده و  در نهایت با رژه 
یگان های سطحی شرکت کننده در رزمایش 
از مقابل ناوشکن جمهوری اسالمی ایران 
»دنــا« پایان یافت. تقویت امنیت تجارت 

دریایی بین المللی، مقابله با...



اطالق »شهید« 
برای
 ۱۶ آتش نشان 
حادثه پالسکو
سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی 
رئیس بنیاد شهید، 
در جمع خانواده 
آتش نشانان حادثه 
پالسکو، با اشاره 
به سالگرد حادثه 
پالسکو گفت: در 
پی مکاتبه با رهبر 
معظم انقالب، ایشان 
با اطالق عنوان 
»در حکم شهید« 
برای ۱۶ آتش نشان 
فداکار این حادثه 
که جان خود را 
فدای دیگران کردند 
موافقت فرمودند 
و خانواده این 
آتش نشانان تحت 
پوشش بنیاد شهید 
و امور ایثارگران قرار 
گرفتند.

یادداشت ــدس    رزمــــایــــش مــرکــب   ق
یک روزه کمربند امنیت دریایی 
2022 بـــا حــضــور یــگــان هــای 
ــروازی نــیــروهــای  ــ سطحی و پـ
دریایی ارتش، سپاه و یگان های 
ــروی دریـــایـــی  ــ ــی ــ ــاوری ن ــ ــنـ ــ شـ
کشورهای چین و روسیه با شعار »باهم برای صلح و 
امنیت« و در منطقه  ای به وسعت 17 هزار کیلومتر 
مربع، از صبح روز گذشته در شمال اقیانوس هند 
برگزار شده و  در نهایت با رژه یگان های سطحی 
شرکت کننده در رزمــایــش از مقابل ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران »دنا« پایان یافت. تقویت 
امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی 
دریایی و تروریسم دریایی، تبادل اطالعات در حوزه 
امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و 
تاکتیکی از اهداف رزمایش مرکز کمربند امنیت 

دریایی 2022 است. 

اهداف رزمایش ◾
آیین استقبال از ناوگروه های شرکت کننده در این 
رزمایش توسط شناورهای نیروی دریایی ارتش و 
سپاه انجام شد. در این آیین، ناوگروه چین شامل 
ناوشکن »ارومچی« و شناور تدارکاتی »تای خو« و 
ناوگروه روسیه شامل رزم ناو »واریاگ«، ناوشکن 
»ادمیرال تریبوتس« و سوخت رسان »بوریس« 
مورد استقبال شناورهای ایرانی قرار گرفت و وارد 
آب های سرزمینی کشورمان شدند. گفتنی است، 
در این رزمایش یگان های شناوری ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران شامل ناوشکن های 
دنا، جماران، نقدی و ناوهای موشک انداز تبرزین و 
زره و همچنین شناور شهید ناظری حضور خواهند 
داشت. در این مراسم، امیر دریادار دوم مصطفی 
تاج الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و 
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 

2022، با بیان اینکه رزمایش اخیر از اهمیت خاصی 
برخوردار است، گفت: ماهیت مشترک تهدیدات 
دریایی و تحوالت سیاسی بین دولت ها برای انجام 
اقدامات هماهنگ، موجب شده نیروهای دریایی 
سه کشور بیش از گذشته با یکدیگر همکاری کنند. 
از سوی دیگر معاون هماهنگ کننده ارتش هم با 
بیان اینکه تقویت همکاری های دریایی و ارتقای 
امنیت تجارت بین المللی دریایی از جمله اهداف 
رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه است، گفت: 
هماهنگی بهتر و ارتباطات نزدیک تر بین نیروهای 
دریــایــی کشورهای منطقه از دســتــاوردهــای این 
رزمایش است. امیر دریــادار حبیب هللا سیاری، 
همچنین تصریح کـــرد: بــرگــزاری مقتدرانه این 
رزمایش با میزبانی و فرماندهی ما نشان می دهد 

نیروهای دریایی ایران به توانمندی بسیار خوبی 
در برنامه های امنیت افــزای مشترک با یکدیگر 
و مرکب با دیگر کشورها رسیده اند و  می توانند 
کمربند امنیتی در شمال اقیانوس هند و دریای 
عمان را تقویت کنند. وی افــزود: رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی 2022 که برای سومین بار 
درحــال اجراست نشانه توسعه عمق راهبردی و 
ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

در حوزه های مختلف دریایی است.

شلیک به سمت اهداف دریایی ◾
اما در نخستین روز از رزمایش مذکور شناور های 
ــداف از پیش  ــران، چین و روســیــه بــه ســوی اهـ ــ ای
تعیین شده در دریـــا شلیک کــردنــد. همچنین 

در مرحله بعد تمرین »PHOTOEX« شامل 
ــش آفـــنـــدی یــگــان هــای  ــ ــ صـــورت بـــنـــدی و آرایـ
شرکت کننده در رزمایش متناسب با تهدیدات 

موجود در منطقه انجام شد.
ــروازی سه کشور  در ادامــه یگان های شناوری و پ
بر اســاس سناریو از پیش تعیین شــده عملیات 
ــای  آزادســــــازی دو کشتی تــجــاری کــه در آب هـ
بین المللی مورد ربایش دزدان دریایی قرار گرفته 
بودند را انجام دادند. همچنین نیروهای عملیات 
ویژه ارتش و سپاه با مشارکت نیروهای عملیات 
ویژه چین و روسیه، پس از عملیات اطفای حریق 
کشتی، با فــرود آمــدن از هــوا و سطح روی عرشه 
شناور ربـــوده شــده، دزدان دریــایــی را دستگیر و 

عملیات آزادسازی کشتی را اجرا کردند.

ابراز نگرانی استعمار  پیر ◾
اما همزمان با این تحول وزیر امور خارجه انگلیس 
که در سفر به استرالیا بــرای کمک به این کشور 
برای ساخت زیردریایی اتمی به سر می برد، بار 
دیگر به اتهام زنی علیه کشورمان و روسیه و چین 
پرداخت. به نوشته وبگاه »فایننشال ریویو«، تراس 
در نشستی خبری گفت:  »واقعیت این است که 
تهدیداتی در سرتاسر جهان در حال ظهور هستند. 
روسیه، اوکراین را تهدید می کند و نظامیانش را در 
مرز با این کشور مستقر می کند. ایــران به دنبال 
سالح هسته ای است و چین از قدرت اقتصادی 
خود علیه استرالیا و دیگر متحدان از جمله لیتوانی 
استفاده می کند«. اما ادعــای واهی تراس درباره 
ایـــران در حالی تکرار می شود که چندی پیش، 
انگلیس و آمریکا با استرالیا به توافق رسیدند تا به 
این کشور در تولید زیردریایی اتمی کمک کنند. 
مقامات ارشد ایران، روسیه و چین ضمن محکوم 
کردن این قرارداد، آن را نمونه استانداردهای دوگانه 

غربی ها در قبال منع اشاعه توصیف کرده اند. 

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور ایران، چین و روسیه برگزار شد

مثلث صلح 

خبرخبر
روزروز

همه پای کار امداد و نجات حوادث آب و هوایی؛ بهار همدلی
ــوالک و  ــا هرچند ســرمــای هــوا و کـ قدس    ایــن روزهــ
یخبندان زمستانی در شمال غــرب و غــرب کشور و 
همچنین ســیــالب در جــنــوب و جــنــوب شـــرق کشور 
مشکالتی بــرای شــهــرونــدان ایــجــاد کـــرده، امــا مــردم و 
مسئوالن در کمک به هموطنان چیزی کم نگذاشته و 
فصل دیگری از همدلی و مهربانی ایرانیان را به نمایش 

گذاشتند. در این راستا روز گذشته تصاویری از حضور 
تیپ ۳1۶ ارتش قهرمان در باز کردن گردنه اسدآباد به 
همدان و امداد و نجات مردم گرفتار در کوالک و سرما 
منتشر شــده و به رهایی خــودروهــای گرفتار در بــوران 

کمک کردند. 
از سوی دیگر روز گذشته دو چوپان که در ارتفاعات روستای 

جزیمق  استان زنجان دچار کوالک و برف شده بودند، با 
اعزام اورژانس هوایی زنجان نجات یافتند. همچنین یک 
مادر باردار در روستای قندرقالو بخش قره پشتلو با تالش 
دوساعته راهداران برای بازگشایی مسیر و حضور به موقع 
اورژانس نجات یافت. همزمان نیروهای امدادی و انتظامی 
برای کمک رسانی به مردم و ترمیم راه های آسیب دیده در 

سیالب استان هرمزگان و کرمان هم پای کار بودند. سیل 
اخیر در جنوب کرمان به ویژه شهرستان های قلعه گنج، 
ــار 25 هــزار نفر را متأثر کــرده و خسارات  منوجان و رودب
بسیاری به جــای گذاشته اســت. توسط ارتــش و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تاکنون ۴0تن اقالم زیستی از 

تهران به کرمان ارسال شده است.

قدس    سید ابراهیم رئیسی که 
در سفری دو روزه به مسکو رفته 
ــود روز گذشته بــه محض ورود  ب
بــه کــشــورمــان و بــا هــدف پیگیری 
وضعیت سیل زدگان عــازم کرمان شد؛ اقدامی 
ــودن مسائل داخلی بر سیاست  که از ارجــح ب
ــــت ســیــزدهــم حــکــایــت دارد. خــارجــی در دول
رئیس جمهوری کشورمان پس از بازگشت از 
روسیه درباره توافقات صورت گرفته با مقامات 
روس توضیحاتی ارائه کرد. سید ابراهیم رئیسی 
گفت: مباحث مطرح شده در این سفر در راستای 
تحقق اهداف کالن سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی یعنی تعامل حداکثری با کشورهای 

جهان و به ویژه کشورهای همسو بود. 
رئیسی با بیان اینکه در این سفر درباره مسئله 
پولی و بانکی گفت وگو داشتیم، اظهار کرد: دو 
کشور می توانند در جهت شکست سلطه دالر 
گام بردارند.  رئیس جمهور ادامه داد: همچنین 
در زمینه توسعه میادین نفت و گــاز و جهش 
تجارت بین دو کشور توافق شد. دو کشور توافق 
کردند در گام اول تعامالت تجاری فیمابین را به 

10 میلیارد دالر در سال افزایش دهند. افزایش 
مبادله کاالهای کشاورزی، فعال سازی کریدور 
شمال-جنوب، گسترش همکاری های دفاعی و 

فضایی نیز دیده شد. 
گفتنی اســت سید ابراهیم رئیسی در جریان 
سفر دو روزه خــود به روسیه عــالوه بر دیــدار با 
همتای روس خود، با ایرانیان مقیم روسیه، فعاالن 

اقتصادی و تجار روس و رئیس شورای مسلمانان 
این کشور نیز دیدار کرد.  رئیس جمهور در دومای 
ــط دو کشور به گونه ای  روسیه گفت: باید رواب
تنظیم شــود که ضمن تأمین منافع متقابل از 

مداخالت عناصر طرف سوم نیز مصون بماند. 
رئیسی در دیدار با فعاالن اقتصادی و تجار روسیه 
هم گفت: مقدمات نهایی شــدن سند جامع 

همکاری های ایران و روسیه فراهم شده است. 
وی در مصاحبه  اختصاصی با تلویزیون راشاتودی 
نیز با بیان اینکه سردار سلیمانی به جامعه اسالم 
تعلق داشته، بر ضــرورت محاکمه عامالن ترور 
ایشان تأکید کــرد. اما همان گونه که اشــاره شد  
رئیس جمهور روز گذشته و به محض بازگشت 
به تهران هنوز عرق تنش خشک نشده بود که 
در سفری از پیش اعالم نشده و با هدف پیگیری 
وضعیت سیل زدگان کرمان عازم این منطقه شده 
و برای رفع مشکل دستورات الزم را داد. بازدید 
هوایی از مناطق سیل زده و دیدار با مردم از دیگر 

برنامه های رئیسی در این سفر بود.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی در 
نخستین اقدام بعد از ورود به کرمان جلسه ای با 
استاندار کرمان، فرمانده انتظامی کرمان و فرمانده 
سپاه ثــارهللا کرمان برگزار کــرد.  رئیس جمهور 
در این جلسه دستور داد از همه امکانات برای 
رفع فــوری مشکالت مــردم و جبران خسارت ها 
و استحکام بخشی سیل بندها استفاده شود. 
بازدید هوایی از مناطق سیل زده و دیدار با مردم از 

دیگر برنامه های رئیسی در این سفر بود.

رئیسی پس از تشریح دستاوردهای سفر روسیه 
عازم مناطق سیل زده شد

از کرملین به کرمان

گزارش کوتاه

در  حاشيه

غرب دلواپس 
ایران مصمم

خبرگزاری فارس 
در گزارشی آورده: 
طی سه ماهی که از 
دور جدید مذاکرات 
می گذرد آمریکا، غرب و 
رسانه های آن ها همواره 
سعی دارند این طور 
القا کنند ایران عامل 
فرسایش گفت وگوهای 
وین است و غربی ها 
از این قضیه دلواپس 
شده اند. اما این 
موضع گیری از اساس 
غلط است؛ زیرا مقامات 
اروپایی و آمریکایی 
هم اعتراف کرده اند 
در وین پیشرفت هایی 
که مربوط به تعهدات 
هسته ای ایران است، 
بیشتر از بخش های 
مربوط به رفع 
تحریم هایی است که 
مربوط به تعهدات طرف 
غربی است. این خود 
نشان می دهد کدام 
طرف غربی باید به جای 
دست گذاشتن روی بوق 
وحماقت های تاریخی، 
پا را از روی ترمز بردارد 
و حرکت کند.در غیر 
این صورت به زودی 
متحمل خسارت های 
بزرگ تری خواهند شد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     به تازگی پیشنهاد شده برای 
جلوگیری از برخورد برخی خودروسواران خودسر 

با پاکبانان شهرداری، رنگ لباس این عزیزان از 
نارنجی به فیروزه ای تغییرکند! آیا مشکل فقط 

رنگ لباس بود؟ این تصمیم عالوه بر هدر دادن پول 

بیت المال بی فایده و غیرمنطقی است. رنگ لباس 
رفتگران درتمام دنیا نارنجی است. ظاهراً مدیران 

ما به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله 
عادت کرده اند!

9150000995  خواهشًا یک فکر اساسی به حال این 

دزدان کابل های تلفن بکنید. جعبه تقسیم سیم های 
تلفن را دزدیده اند، دوباره درست می کنند باز همان 

آش و همان کاسه.
9050000789  بساز و بفروش های غیر مجاز در 

کوی زرگران بالی جان مردم این منطقه شده اند. 

شهرداری اقدامی کند.، تنها پلمب کفایت نمی کند، 
قلع بنا نیاز دارد.

9150000349  به چه دلیل بانک ملت  در کارت ها 
۱00تا200هزار تومان را نگه می دارد؟ آیا 

دستورالعمل است؟   دیگر بانک ها این طور نیست.

رئیسی و چالش های
 دیپلماسی متوازن

محمد محمدی ثانی، کارشناس 
ــد مــســائــل ســیــاســی       ارشـ
سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
بر اســاس سه اصــل عــزت، حکمت و مصلحت 
بنا شده است. نهادینگی پایین در ساختارهای 
تصمیم گیری سیاست خارجی کشور سبب شده 
است تا با وقــوع کوچک ترین تحوالت در سطح 
بــازیــگــران عرصه سیاست خــارجــی بــرداشــت و 
تفسیرهای متفاوتی نیز از این اصول ثابت شکل 
گرفته و در دستور کار قرار گیرد. شاید اصل وجود 
اختالف دیدگاه در بازیگران سیاست خارجی در 
همه جای دنیا پذیرفته شده باشد، اما باید دید این 
اختالف دیدگاه در کدام سطح از سطوح راهبردی و 

تاکتیکی اجازه بروز و ظهور می یابد. 
در شرایطی که در دولت گذشته تمامی تالش ها 
و تحرکات دیپلماتیک معطوف به تنش زدایــی و 
عــادی ســازی روابــط با کشورهای سلطه گر غربی 
شده بود و در این مسیر بسیاری از فرصت های 
دیپلماسی متوازن با کشورهای منطقه از دست 
رفت، امروز طراحان و مدافعان همان نگاه دستاورد 
آن را تقریباً هیچ ارزیابی می کنند. آزمون و خطایی 
ــذکــرات رهــبــر انــقــالب و دلــســوزان  ــاوجــود ت کــه ب
کشور در نهایت آورده ای جز از دست رفتن سایر 
فرصت  های دیپلماسی نداشت. در همان سال ها 
کــه دولـــت تدبیر متمرکز بــر پیش بـــردن مسیر 

مذاکرات برجامی با آمریکا و اروپا بود.
ــزاران سیاست  ــارگ به دلیل وجــود همین آزادی ک
خارجی در سطح راهبرد، امروز پس از گذشت بیش 
از هشت سال از روی کار آمدن دولت تدبیر شاهد 
یک تحول راهــبــردی در سطح سیاست خارجی 
هستیم. تحولی که در همین ماه های آغازین شروع 
به کار دولت سیزدهم نشانه های آن آشکار شده 
است؛ تحقق فرایند پیوستن به سازمان همکاری های 
ــازی با ترکمنستان،  شانگهای، قـــرارداد ســوآپ گ
پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای منطقه، شروع 

رسمی همکاری های 25 ساله با چین.
نشست در سطح رؤســای جمهور ایــران و روسیه 
را می توان از نشانه های اولیه تــالش در راستای 
همین نگرش ارزیابی نمود. راهبرد دولت رئیسی 
را می توانیم در قالب عبارت »دیپلماسی فعال و 
متوازن با کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای 
و شرکای راهبردی در جهت افق گشایی و بازارسازی 
در فضای بین المللی و بــا هــدف خنثی ســازی و 

کاهش اثرات تحریمی دشمن« خالصه کنیم. 
امــا از منافع و گشایش های رویــکــرد جدید که 
بگذریم به نظر می آید دو مانع بزرگ در این مسیر 
وجود دارد. نخستین چالش اهمیت و ضرورت 
مدیریت فضای ادراکی جامعه در مقابل تهاجمات 
رسانه های غربی و بلندگوهای داخلی آنان است. 
القای وابستگی به شرق و غارت منابع ملی توسط 
سایر قدرت ها و القای انزوای بین المللی ایران در 
رأس دستور کار این رسانه ها قرار دارد. درحالی که 
می دانیم در هــر همکاری در ایــن سطح منافع 
دوطرف به خوبی لحاظ می شود و شاید سود بیشتر 
از این همکاری را ما به عنوان کشوری که تحت 
شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریم هستیم، 
ببریم. با وجود این، دولتی ها حتماً باید راهبردی 
جــدی در جهت مدیریت فضای افکار عمومی 
داشته باشند که البته بخش بزرگی از این بار نیز 

بایستی توسط صداوسیما مدیریت شود. 
دومین چالش نیز آماده نبودن صنایع داخلی و 
محصوالت کشور برای حضور در فضای رقابتی 
بین المللی است. بازارسازی وزارت خارجه زمانی 
جواب می دهد که صنایع داخلی نیز تغییرات الزم 
جهت حضور در بازارهای فراملی را در خود ایجاد 
کرده باشند. خام فروشی محصوالت، بی توجهی 
جدی به مقوله برندسازی و بسته بندی محصول، 
عدم رعایت استانداردهای بین المللی و احتمال 
کمبود منابع در داخــل کشور در پــی جذابیت 
صــادرات، چالش های بزرگی هستند که حل آن 
نیازمند اراده ای ملی و فراقوه ای است. استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ایده های خالقانه 
جــوانــان نخبه در عرصه فــنــاوری ظرفیت بزرگی 
است که در صورت فعال سازی و حمایت می تواند 
راهگشای خوبی باشد. امید است با همراهی تمام 
دستگاه ها از این دو مانع نیز به خوبی بگذریم و 
تلخی سال های شرطی ســازی اقتصاد کشور به 
امضای رئیس جمهور آمریکا و اتالف ظرفیت های 
ملی جای خود را به شیرینی ایجاد گشایش در 
معیشت عمومی به وسیله همگرایی منطقه ای و 
دیپلماسی متوازن بدهد و بار دیگر کارآمدی تفکر 
اسالم انقالبی و مدیریت جهادی برای همگان به 

اثبات برسد.

خبـر
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سنا
 ای

تحریمتحریمنماز جمعهنماز جمعه سياست خارجیسياست خارجی

طراحی نقشه راه همکاری
  با کشورها بر اساس منافع ملی

حجت االسالم ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه دیروز تهران 
گفت: جدایی سیاست و اقتصاد از فرهنگ و معنویت در 
عصر حاضر سبب شده است سیاست و اقتصاد را به ابزاری 
بــرای افزایش قــدرت بــرای مطامع انسان ها و جریان های 
قدرتمند تبدیل کند. وی در ادامه با بیان اینکه هزاره سوم 
از نگاه نظریه پردازان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، هزاره 
آسیاست به مانور مشترک ارتش و سپاه با دو کشور چین 
ــران اســت که در  و روسیه، پرداخت و افــزود: امــروز ایــن ای
چارچوب منافع ملی خویش، نقشه راه همکاری خود را بر 

مبنای منافع ملی با دیگران طراحی می کند.

تحریم ها در روابط ایران و چین 
بی اثر شده است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
مصاحبه ای با شینهوا برقراری مشارکت راهبردی جامع 
ایران و چین در ژانویه 201۶ را نقطه عطفی در روابط دوجانبه 
خواند. سعید خطیب زاده در ادامه افزود: قطعاً دو کشور 
با سیاست قلدرمآبی که واشنگتن به عرصه بین المللی 
دیکته می کند، مقابله می کنند. رویترز به تازگی در گزارشی 
به روابط تهران و پکن پرداخت و نوشت: چین، طی چند 
هفته گذشته، نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت خام ایران را 
در مخازن ذخیره سازی خود تخلیه کرده و این نشان  می دهد 

کارایی تحریم های نفتی ایران از بین رفته است.

انتقاد به  سوءاستفاده  تل آویو
 از سازوکارهای بین المللی

نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه ای 
از سوءاستفاده صهیونیست ها از سازوکارهای بین المللی 
بــرای توجیه جنایات کنونی خود انتقاد کــرد. نمایندگان 
کشورمان با تأکید بر نقض هفت دهه ای قوانین بین المللی 
ــژادی،  از ســوی اسرائیل اعــالم کــردنــد: تــرور، پــاک ســازی ن
تخریب و محاصره انسانی از جمله جنایاتی است که این 
رژیم پیوسته مرتکب می شود. پیشگیری از تکرار فجایع 
تاریخی، نیازمند پژوهش تاریخی اســت که باید بدون 
قضاوت صورت پذیرد و این بیانیه تصریح می کند چنین 

سندی نباید به عنوان رویکردی اجماعی قلمداد شود.



با حذف ارز 
 ترجیحی

  به هر ایرانی
 ۱۱۰ هزارتومان 

یارانه داده 
می شود

 علی نیکزاد، 
نایب رئیس مجلس  

گفت: ارز 42۰۰ 
تومانی به غیر از گندم 

و دارو در الیحه بودجه 
۱4۰۱ حذف می شود و 
قرار است رقم حاصل از 

 این منابع برای
 ۶۰ میلیون ایرانی به 

ازای هر نفر ۱۱۰هزار 
تومان یارانه پرداخت 

شود.

خبرخبر
روزروز

آمارها حاکی از آن است که صادرات سیب زمینی ایران 
در سال2021 معادل 16درصد رشد کرده و به 855هزار 
تن رسیده است. با این حساب ایران در جمع پنج کشور 
بزرگ صادرکننده سیب زمینی در جهان قرار می گیرد. به 
گزارش فارس، ازجمله کشورهایی که اصلی ترین مشتری 
سیب زمینی ایران بودند می توان به روسیه، قزاقستان، 

ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان و اوکــرایــن اشــاره 
کرد. از دیگر واردکنندگان سیب زمینی ایــران می توان 

به ارمنستان، گرجستان، بالروس و مالدیو اشاره کرد.
در واقــــع یــکــی از دالیــــل افـــزایـــش حــجــم صــــادرات 
سیب زمینی ایران رشد واردات سیب زمینی کشورهای 
عضو شوروی سابق بوده است. باوجود افزایش صادرات 

ــران، امــا افغانستان و عــراق بــه میزان  سیب زمینی ایـ
قابل توجهی خرید سیب زمینی از ایران را کاهش داده به 
گونه ای که افغانستان 17درصد واردات را کم کرده و عراق 
به کمتر از نصف رسانده است. در کنار ایران، پاکستان 
نیز در تالش است تا بــازار سیب زمینی در کشورهای 

اروپای شرقی و آسیای میانه را بدست گیرد.

ــرازه   مــذاکــره هــا و  مینا اف
ــرای  اقــــدا م هــــای کـــشـــورمـــان بـ
ساخت راه آهن شلمچهـ ـ بصره 
ــه90 تــاکــنــون در جریان  از دهــ
اســت امــا سرنوشت ایــن پــروژه 
همچنان بــه نقطه مشخصی 
نرسیده است. در همین راستا، هیئت وزیران آخر 
هفته گذشته با صــدور مجوز بــرای اجــرای پــروژه 
راه آهن بصره - شلمچه و ساخت پل روی اروندرود 
موافقت کردند. مطابق این تصمیم هیئت وزیران، 
ــن ایـــران مــیــزان و شرایط  بناست شــرکــت راه آهــ
سرمایه گذاری و راه های تأمین مالی، سهم طرفین 
و نحوه بهره برداری و سایر جزئیات مربوط به پروژه 
راه آهن بصره - شلمچه و احداث پل اروندرود را با 
توجه به صورتجلسه همکاری مشترک بین ایران 
و عــراق تنظیم و اجــرا کند. همچنین قــرار است 
زمان بندی مشخصی در نظر گرفته شود تا در یک 
ماه آینده عملیات اجرایی این پروژه کلید بخورد. 
باوجوداین، مسائل و انتقادهای زیادی درخصوص 
کم کاری و تعلل طرف عراقی برای احــداث هرچه 
سریع تر این کریدور ریلی مطرح است. موضوعی 
ــاره آن بر این  که برخی کارشناسان ترانزیت درب
باورند ساخت راه آهن فاو یا بصره به ترکیه، دلیل 
تعلل عراقی ها بــرای ساخت و راه انـــدازی راه آهــن 
شلمچه - بصره است. گرچه کارشناسان دیگری 
همچون سیدمرتضی ناصریان نیز نظر دیگری 
داشته و می گویند: »ساخت راه آهن بین دو کشور 
ایران و عراق هیچ منافاتی با ساخت راه آهن فاو یا 
بصره به ترکیه ندارد، اگرچه راه آهن بصره به ترکیه 
اهمیت ایــران در کریدور شمال جنوب را کاهش 
می دهد. هزینه ساخت پروژه شلمچه - بصره باال 
نیست و مانع موجود، نفوذ شبهات نزد عراقی ها و 
همچنین افراد نفوذی در مقامات است«. از سوی 

دیگر محمدجواد شاهجویی نیز معتقد است: 
»نیاز به این پــروژه صرفاً از سوی ایــران نیست و 

اهمیت این پروژه برای هر دو کشور باالست«.

 بار ترانزیتی کریدور شرق به غرب  ◾
بسیار بیشتر از شمال - جنوب است

ــاره علی ضــیــایــی، کــارشــنــاس حــوزه  در همین بـ
ترانزیت در گفت وگو با قدس اظهار کرد: عالمت 
سؤال های بسیاری درباره ترانزیت ایران از مسیر 
عراق مطرح است. متأسفانه عراق در این مدت 

عملکرد تأمل برانگیزی داشته که باید با دقت 
بیشتری بررسی و تحلیل شود و حتی مسئوالن 
عراقی نیز باید درخصوص تبعات عملکردشان 
توجیه شوند. حدود 10 سال است بر سر راه آهن 
شلمچه - بصره مذاکرات جدی مطرح است اما 
عــراق اجــازه راه انـــدازی و فعالیت این خط آهن را 
نمی دهد. بااین حال، از سوی دیگر اعالم می کند به 
دنبال راه آهن جدیدی است تا بندر فاو را به ترکیه 
متصل کند، در واقــع این مسیر همان خط آهن 
تــرانــزیــتــی شــمــال - جــنــوب اســـت کــه بــه عــنــوان 

راه خشکی شناخته می شود و قرار است عراقی ها 
با همکاری شرکت ایتالیایی آن را بسازند.

ضیایی ادامــه داد: به نظر می رسد دولــت عراق 
ــدارد و  ــ تــصــمــیــم گــیــری مستقلی درایــــن بــــاره نـ
کــامــالً تحت تأثیر منافع آمریکا عمل می کند 
ــای ترکیه را هــم در این  و حتی شاید بــتــوان ردپـ
تصمیم گیری ها مشاهده کرد. از طرفی هم راه آهن 
شلمچه- بصره مسیر اتــصــال عــراق بــه ایـــران و 
کشورهای ســی آی اس و چین است که با احداث 
راه آهــن عملیاتی خواهد شد، اما عراقی ها این را 
معطل نگه  داشته و به دنبال راه انــدازی خط آهن 
شمال-جنوب هستند که تأسیس آن دشوار بوده 
و زحمات بیشتری می طلبد. این موضوع حتی 
شاید در کوتاه مدت و میان مدت نیز با توجه به 
شرایط عراق ممکن نباشد، درحالی که بار کریدور 
شرق به غرب بسیار بیشتر از شمال-جنوب است. 
همین حاال هم کریدور شرق به غرب بار آمــاده و 
مزیت اتصال چین به اروپا را دارد و منبع درآمد 
نقدی برای عراق محسوب می شود، اما با وجوداین 
شاهدید که این مسیر را رها کرده و به سراغ کریدور 

شمال- جنوب رفته اند.

ــا بـــا تــعــلــل در احــــــداث خـــط آهــن  ◾ ــی هـ ــراقـ  عـ
منافع ترانزیتی خودشان را سوزاندند

 ایـــن کــارشــنــاس تــرانــزیــت افــــزود: ایـــن مسئله 
نشان می دهد مسئوالن عراقی چندان به فکر 
کــشــورشــان نیستند و در راســتــای منافع ملی 
خــود عمل نمی کنند و ایــن نــفــوذ آمریکاست 
که در عراق تأثیرگذاری بیشتری دارد. فعالیت 
کریدور شمال-جنوب در عراق هیچ گاه نمی تواند 
با کریدور شمال-جنوب ایــران رقابت کند، زیرا 
کــریــدور شمال-جنوب ایـــران عمالً کشورهای 
روســیــه، دولــت هــای عضو ســـی آی اس و آسیای 

میانه را به آب های آزاد وصل می کند، اما کریدور 
عراق تنها امکان اتصال ترکیه به خلیج فارس را 
دارد که در این صورت این کشور نقش محدودی 

در کریدور شرق به غرب خواهد داشت.
وی تصریح کرد: متأسفانه مسئوالن عراقی با این 
کار عمالً منافع ترانزیتی و ژئوپلیتیکی خودشان را در 
منطقه می سوزانند، زیرا هیچ کشوری معطل عراق 
نمی ماند. از سوی دیگر، چین در حال راه انــدازی 
کریدورهای زمینی خود از طریق کشورهای دیگر 
اســت و ایــران نیز می تواند دسترسی خــودش به 
سوریه را از طریق دریا فراهم کند، بنابراین هیچ کس 
معطل عــراق نخواهد ماند. ایــن شرایط درحالی 
است که هرگز به نفع آمریکا نیست عراق تبدیل به 
کشوری با اقتصاد چند محصولی شود. ترانزیت کاال 
به عراق، این کشور را تا حدودی از اقتصاد متکی به 
نفت خارج ساخته و درآمدهای ترانزیتی را به سبد 
آن می افزاید، درآمدهایی که دیگر همانند درآمدهای 

نفتی تحت نفوذ آمریکا نیست.
ضیایی گفت: درهرصورت ایران یک دهه است 
دســت بـــرادری خــود را به سوی عــراق دراز کــرده، 
ــران راه آهـــن خــود را تا مرز  درواقـــع از روزی که ای
شلمچه امتداد داد این حسن نیت اثبات  شده 
اســت، امــا عراقی ها ایــن حسن نیت را نادیده 
گرفته و دائم منافع ملی خودشان را تحت تأثیر 
عوامل خارجی قرار دادند. به هرروی ایران هرگز 

معطل عراق نخواهد ماند. 
مــا بــایــد منافع خــودمــان را پیش ببریم و اگر 
عراقی ها بخواهند به همین منوال ادامه بدهند 
شاید ایـــران نیز تجدیدنظری در تصمیم ها و 
اقــدام هــای خــود در ارتــبــاط با عــراق انجام دهد. 
اکنون توپ در زمین عراق بوده و فرصت چندانی 

برای آنان باقی نمانده است.

 باوجود گام های عملیاتی تهران
بغداد همچنان برای اجرای پروژه مشترک تعلل می کند

 فرصت سوزی عراق
در راه آهن بصره-شلمچه

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9728 شنبه 2 بهمن 1400   19 جمادی الثانی 1443  22 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمت هندزفری
  بی سیم لیتو 

5-LB مدل
۲۹۰,۰۰۰ تومان

  بی سیم لیتو 
 ۰8-LBمدل

۴۶8,۰۰۰ تومان

  بیبوشی 
M۴۰ مدل

۹۹,5۰۰ تومان

  ریلمی 
N15۲ مدل

۳8,۰۰۰ تومان

  بی سیم سامسونگ 
Galaxy Buds Liveمدل

۲,۲۴۹,۰۰۰ تـومـان

  هدفون بلوتوثی لیتو 
۲-L مدل

۳۶۰,۰۰۰ تـومـان

 ایران در جمع 
 پنج کشور اول 
صادرکننده سیب زمینی 

67.700.000نیم سکه38.250.000ربع سکه1,279,449.8بورس 257,040 دالر )سنا(52,750,000 مثقال طال 174دینار عراق )سنا(119,710,000سکه12,180,000 طال  18 عیار1,831.93اونس طال 69.157درهم امارات )سنا(
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فراخوان مشارکتی یا پیش فروش  
ش��رکت س��امان بازار رضوی به ش��ماره ثبت 855 و 

شناس��ه ملی 10380099797 در نظر دارد
 اس��ید س��یتریک)وارداتی( منوهیدرات )گرید غذایی( با برن��د معتبر چینی را بصورت 
مشارکت در واردات و یا پیش فروش با تحویل 3 ماهه واگذار نماید. از کلیه متقاضیان اعم 
از واحدهای تولیدی و صنفی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود پیشنهادات خود 

را حداکثر تا تاریخ 1400/11/07 اعالم نمایید.
آدرس شرکت:مش��هد،ابتدای بزرگ��راه آس��یایی،بعد از پ��ل قائم،روب��روی بیمارس��تان 

رض��وی 
 supplies@sbrazavi.ir :ایمی��ل

www.sbrazavi.ir:وبس��ایت ش��رکت س��امان بازار رضوی
www.epf.ir :وبس��ایت بنیاد بهره وری موقوفات

ش��ماره تلفن:05136576362
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مناقصه خرید پالستیک رکابی
ش��رکت س��امان بازار رضوی به ش��ماره ثبت 855 و شناس��ه ملی 10380099797 در نظر دارد

 انواع پالستیک رکابی برای  فروشگاه های خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه خریداری نماید. 
                                                                                                پالستیک رکابی:

                        -ابعاد 45*35 به میزان 10000 کیلوگرم                                          -ابعاد 55*45 به میزان 7000 کیلوگرم  
                                                                                   -ابعاد 65*55 به میزان 5000 کیلوگرم

لذا از اش��خاص )حقیقی-حقوقی( دعوت می گردد پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب ش��ماره 100800700 نزد بانک ش��هر جهت دریافت 
اس��ناد مناقصه، به دفتر این ش��رکت واقع در مشهد/بزرگراه آس��یایی/مقابل بیمارستان رضوی/مجموعه س��امان بازار رضوی/واحد تدارکات 
مراجعه و حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتش��ار، پیش��نهاد قیمت خود رادر پاکت در بس��ته به دبیرخانه شرکت سامان بازار رضوی تحویل و 

یا ارسال نمایند. 
از تحویل پیشنهادهای مخدوش و خط خورده، امتناع می گردد و این شرکت در رد یا پذیرش کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 400.000.000 ریال در قالب ضمانتنامه بانکی، چک بین بانکی در وجه شرکت سامان بازار رضوی یا واریز نقدی 
به حساب شماره 100800700 نزد بانک شهر به نام شرکت سامان بازار رضوی می باشد.

www.sbrazavi.ir:وبسایت شرکت سامان بازار رضوی                       supplies@sbrazavi.ir :ایمیل
وبسایت بنیاد بهره وری موقوفات: www.epf.ir    شماره تلفن:05136576362

کدپستی:9189966631
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دانش��گاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نسبت خرید ویدئو پروژکتور اقدام 
نماید.  از متقاضیان دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه به سایت دانشگاه به 
 )www.imamreza.ac.ir(:آدرس

مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت سوران در نظر دارد یک قطع زمین 
واقع در بلوار اس��ماعیل پور طرقی 24 به 
مت��راژ 560 متر دارای موافقت اصولی از 
شهرداری با تراکم زیاد را واگذار نماید.
متقاضیان می توانند تا تاریخ 1400/11/5 
درخواس��ت خود را به آدرس بلوار قاضی 
طباطبای��ی 5/2 پ��الک 30 تحوی��ل و یا  با 
ش��ماره تلفن 09151155199 تماس حاصل 

نمایند.
 کشاورزی و دامپروری سوران

 آگهی مزایده عمومی
 شماره ثبت 4961 
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آگهی برگزاری مزایده
اقالم راكد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی شركت ایران خودرو خراسان  1400/0038
         گروه صنعتی ایران خودرو )سهامی عام( درنظر دارد اقالم غیرمولد ضایعاتی و انهدامی شركت ایران 

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

 انواع اقالم راكد و ضایعات انهدامی قطعات خودرو تولیدی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جهت اخذ اطالعات تكمیلی به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.
Auction.ikco.ir - www.ikco.ir
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آگهی  مناقصه 
شرکت معتبر عمرانی در نظر دارد عملیات 
تهی�ه مصال�ح س�نگی آس�فالتی و پخ�ت 
آس�فالت را در یکی از پ�روژه های خود 
واقع در شهرستان سنگان خراسان رضوی 
به پیمانکار واجد ش�رایط از طریق مناقصه 
واگذار نماید. متقاضیان حداکثر یک هفته 
از تاری�خ درج آگهی مهل�ت دارند جهت 
دریافت  مناقصه به نش�انی مش�هد، میدان 
اس�تقالل ، بی�ن آزادی 37 و 39 پالک 21 

مراجعه نمایند.
 تلفن 36073۵3۵-0۵1داخلی 11۵

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی تهیه سیم كابل و لوله های  pvc)پلیکا( برق-  
پروژه هتل بهار

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
در نظ�ر دارد تهیه "س�یم و کاب�ل" و "لوله های pvc  )پلی�کا( برق"،  پروژه 
هت�ل بهار را از طریق مناقصه عمومی واگ�ذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا 
تاری�خ 1400/11/06 به دبیرخانه معاونت فن�ی و عمرانی بنیاد بهره وری 
موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان 
مرکزی آس�تان قدس رضوی، مراجعه و یا با شماره تلفن 0۵132001126 
تم�اس حاص�ل نمایند. ضمن�ا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه  ه�ا بر عهده 

برنده مناقصات خواهد بود. 
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شناسنامه ) برگ سبز( نوع کامیونت ون سیستم  
زامی���اد تیپ Z24NIMم���دل 1400 به رنگ آبی به 
ش���ماره موتور M24868923Mبه شماره شاسی 
پ���اک  ش���ماره  ب���ه   NAZPL140TM0646631
775ن36 ایران 45 بنام حمید جمش���یدی گوهر 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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   »فرزند صبح« 
 15 خرداد 
روی پرده 
می رود  
بهروز افخمی خبر 
داد: با دریافت پروانه 
نمایش فیلم »فرزند 
صبح«، این فیلم از 
خرداد ماه سال آینده 
که مصادف با سالروز 
قیام15 خرداد و 
همچنین ایام ارتحال 
امام خمینی)ره( 
است، روی پرده 
می رود.

این کارگردان گفت: با 
توجه به اینکه اکران 
این اثر در حیطه 
اختیارات کارگردان 
است و می خواهیم 
اکران بین المللی 
داشته باشیم، در 
حال آماده سازی 
زیرنویس های آن به 
چند زبان زنده دنیا 
هستیم. 

ــازه در  ◾ ــ ــرا اتـــفـــاقـــات تـ چــ
فیلم ها و سریال های ایرانی کمتر 
رخ می دهد، آیا قصه های تکراری 
و قابل پیش بینی در آثــار ایرانی 
به ضعف فیلم نامه برمی گردد یا 

دالیل دیگری دارد؟
ــخ ایــــن پـــرســـش چــنــد جــنــبــه دارد. هم  ــاسـ پـ
فیلم نامه نویس  های مــا اهــل مطالعه و تحقیق 
نیستند، هم تلویزیون و سینمای ما به سمتی 
رفته که از نویسنده نمی  خواهند موضوع نو و 
به روز بنویسد و شرایطش را هم فراهم نمی کنند. 
اصوالً تلویزیون به دنبال دردسر نمی گردد، ترجیح 
مــی دهــد ســـراغ مــوضــوعــات و خــطــوط داستانی 
امتحان پس داده برود. دیگر اینکه تحقیق برای 
نــگــارش فیلم نامه بــه بــودجــه مجزا نیاز دارد که 
متأسفانه ایــن اتفاق در تلویزیون و سینمای ما 

نمی افتد.

به نظر شما مسئله دستمزدهای پایین موجب  ◾
بی انگیزگی فیلم نامه نویس ها شده یا شتاب زدگی 
در تولید، دستشان را بــرای پژوهش و کــار بیشتر 

بسته است؟
دستمزد فقط بخشی از مشکل فیلم نامه نویسان 
اســت. در شکل فعلی و بــرآوردهــایــی کــه انجام 
می شود، همان دستمزدی که برای نگارش در نظر 
گرفته می شود باید تحقیق را هم پوشش دهد. 
همچنین شتاب زدگی  در تولید به خصوص در 
تلویزیون دلیل مضاعف است. برای من تا به حال 
پیش نیامده بیش از نیمی از یک سریال را نوشته 
باشم و کار وارد مرحله تولید شود، این موضوع به 
بی برنامگی تلویزیون برمی گردد. دغدغه تلویزیون 
پر کردن آنتن است و البته دغدغه بحقی است. در 
این سال ها سازوکاری برای پر کردن این خأل یعنی 
تولید فیلم نامه فارغ از دغدغه آنتن، ایجاد شده 

که متأسفانه به نتیجه نرسیده است. امیدوارم 
در ساختار جدیدی که برای تولید سریال در دوره 
جدید مدیریت تلویزیون در نظر گرفته شده به این 

مسئله بها داده شود. 

آیــا فیلم نامه نویس و درام نــویــس خــوب به قدر  ◾
کفایت داریم که از ظرفیت هایشان استفاده نشده یا 

مشکل در کمبود درام نویس خوب است؟
بــرخــاف نظر بسیاری کــه تصور می کنند دایــره 
فیلم نامه نویسی در سینما و تلویزیون بسته است 

و فقط افــراد خاصی هستند که به آن هــا اعتماد 
شده و سفارش فیلم نامه به آن ها داده می شود، 
در واقعیت چنین نیست. تلویزیون و سینما 
مشتاق متن خوب هستند. چه این متن خوب 
را یک نویسنده حــرفــه ای نوشته باشد چه یک 
نویسنده تازه کار. اگر یک نویسنده تازه کار متنی 
نوشته باشد که ظرفیت تبدیل به یک اثر نمایشی 
خوب را داشته باشد در شکل حرفه ای اش یک 
نویسنده حرفه ای در کنارش قرار می گیرد و متن را 
آماده تولید می کند. دست کم من در این سال ها با 

توجه به اینکه مراجعه کننده برای فیلم نامه نویسی 
زیاد داشته ام، کسی را ندیده ام که توان و همتش 
را داشته باشد ولی پشت درهــای ورود به جرگه 

فیلم نامه نویسان مانده باشد.

به تازگی فیلم  »ماشین مرا بــران« جایزه گلدن  ◾
گلوب را گرفت که یک اقتباس موفق از داستان کوتاه 
موراکامی با همین نام بود؛ چرا اقتباس های موفق در 

فیلم و سریال های ما کم است؟ 
مسئله اقتباس هــم دو جنبه دارد. یــک اینکه 
اصــوالً ما فیلم نامه نویس ها خیلی اهل خواندن 
نیستیم؛ واقعیتی است که باید قبول کنیم و نکته 
دیگر هم اینکه معدود رمان های ایرانی قابلیت 
ــد. رمــان هــای  ــار نمایشی را دارنـ ــرای آث اقتباس ب
ایــرانــی به خصوص رمــان هــای قدیمی تر، بیشتر 
ذهنی و درونــی هستند و این مسئله، کار را برای 
اقتباس سخت می کند. البته در چند سال اخیر 
نسل جدید رمان نویس های ایرانی، تحولی در این 
زمینه ایجاد کرده اند که می بینیم چند رمان برای 
اقتباس در شبکه نمایش خانگی مورد استفاده 

قرار گرفته اند.

ــا مــشــکــل اســاســی سینما و تــلــویــزیــون ما  ◾ آیـ
همان طور که بسیاری می گویند فیلم نامه است؟ 

به نظرم نــه. مدتی پیش جمله ای از امیر عربی، 
ــکــی از  دوســـــت خــــوب فــیــلــم نــامــه نــویــســم در ی
مصاحبه هایش خواندم که به نظرم جمله بسیار 
درستی است. نقل به این مضمون که مشکل اصلی 
سینما و تلویزیون ما تهیه کننده است. ما می توانیم 
به انـــدازه جمعیت ایـــران فیلم نامه نویس داشته 

باشیم؛ یک صفحه سفید است و یک خودکار. 
هــر کــس مــی تــوانــد متنی بنویسد و بــه عنوان 
ــه دهـــد ولـــی در  ــ ــه تهیه کننده ارائ فــیــلــم نــامــه ب
نهایت ایــن تهیه کننده اســت کــه بــا تــوجــه به 

دانشش باید فیلم نامه خــوب را انتخاب کند. 
تــوان فیلم نامه نویسان ما به هیچ وجه کمتر از 
تهیه کنندگان، کــارگــردان هــا، بــازیــگــران و سایر 
عوامل نیست. ولی متأسفانه مد شده ضعف 
آثار نمایشی به فیلم نامه ضعیف نسبت داده 
می شود. باز هم باید بگویم متأسفانه در روند 
تولید آثار نمایشی ما اتفاقاتی می افتد که بعید 
می دانم در هیچ کشور دیگری بیفتد. وقتی یک 
ــردان پــرکــار تلویزیون مبنایش ایــن است  ــارگ ک
کــه مــن متن ســریــال را می خوانم ولــی در زمــان 
فیلم برداری هر چه را تشخیص بدهم درست 
است ضبط می کنم، نمی دانم چرا باید انگشت 

اتهام به سمت فیلم نامه نویس گرفته شود!

به نظر شما کارگردان و فیلم نامه نویس در یک  ◾
فیلم سینمایی و یا سریال چطور می توانند به زبان 

مفاهمه مشترکی برای تولید اثر برسند؟
نخستین اصل برای تعامل و مفاهمه مشترک، 
اشتراک سلیقه است. جنس روایــت و پرداخت 
شخصیت ها به نظرم از مهم ترین نکاتی است 
که نویسنده و کارگردان باید در موردشان توافق 
داشته باشند. وقتی تو به عنوان نویسنده ای که به 
جزئیات عاقه مندی با کارگردانی کار می کنی که 
برایش جزئیات مهم نیست و کلیت برداشتش از 
یک سکانس را جلو دوربین می برد قطعاً محصول 
نهایی، قابل اعتنا نخواهد بــود. اگر آن کارگردان 
با نویسنده ای همسو با خــودش کــار کند حتماً 

خروجی بهتری خواهد داشت.

شما به عنوان یک فیلم نامه نویس، تمایل به  ◾
فیلم سازی ندارید؟

نــه. هیچ تمایلی به فیلم سازی دست کم تا االن 
نداشته ام. خیلی با روحیاتم سازگار نیست، شاید 

بعداً سازگار شود.

 گفت وگو با حسین تراب نژاد در خصوص کلیشه »ضعف  فیلم نامه  «
در سینما و تلویزیون ایران

مشکل اصلی تهیه کننده است

خبرخبر
روزروز

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران امروز افتتاح می شودوضعیت معیشت هنرمندان تئاتر فاجعه بار است
ــروز تأسیس انجمن منتقدان و  مــراســم بیستمین ســال
نویسندگان تئاتر ایــران با اهــدای تقدیرنامه عالی یونسکو 
به علی نصیریان برگزار شد.نصیریان هنگام دریافت این 
تقدیرنامه، از وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر در دوران 
کرونا ابراز تأسف کرد و گفت: بسیاری از بچه های تئاتری در 
این مدت بیکار شدند. مرکز هنرهای نمایشی کمک هایی کرده 

ولی کافی نیست، وضعیت معیشت هنرمندان تئاتر فاجعه بار 
است. نسل ما که تمام شد. ما خودساخته بودیم اما به جوانان 
می گویم دستتان را بر زانــوی خود بگیرید و کار کنید چراکه 
خاقیت باید در نهاد و جوهره شما باشد. منتظر دولت و پول 
و کمک هیچ کس دیگری نباشید. اول خود را بشناسید و آن 
جوهره را بیابید؛ در ادامه هم کاس و استاد به کمکتان می آید.

به دلیل پیشگیری از ویــروس کرونا آیین افتتاحیه »دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران« ساعت ۱۴ امروز به صورت زنده 
 @ khaneketab از آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی
پخش می شود.زمان آغاز خرید مخاطبان در دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران از فردا خواهد بود و عاقه مندان می توانند 
برای بازدید و خرید کتاب به ketab.ir مراجعه کنند. پایگاه 

اینترنتی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به منظور 
تسهیل در روند خرید عاقه مندان و مخاطبان کتاب، چهار 
روز زودتر از تاریخ شروع نمایشگاه، یعنی از چهارشنبه ۲۹دی  
باز شد و مخاطبان می توانند پس از نام نویسی در سایت، 
کتاب های مــورد نیاز خود را جست وجو و آن هــا را به بخش 

عاقه مندی های صفحه شخصی شان اضافه کنند.

  زهره کهندل       فیلم نامه خوب سهم مهمی در درخشش 
یک فیلم دارد. جایگاه فیلم نامه نویسی در سینمای هالیوود 

چنان است که جزو گران ترین بخش های تولید فیلم به شمار 
 می رود؛ چون هم ایده را خوب می خرند و هم فیلم نامه را. 

اما در سینما و تلویزیون ما فیلم نامه جزو ارزان ترین بخش ها 

محسوب می شود؛ رقم هایی مانند 120میلیون تومان برای 
فیلم نامه سینمایی، 20میلیون تومان برای هر قسمت سریال 

تلویزیونی و 40میلیون تومان برای شبکه نمایش خانگی از 
این منظر رقم های پایینی برای تولید یک اثر خوب هستند، 
به طوری که یک فیلم نامه نویس برای نگارش متنی جذاب و 

قابل اعتنا، چندین سال از عمرش را باید صرف نگارش اثر کند. 
اما واقعاً چنین است؟ با »حسین تراب نژاد« فیلم نامه نویس 

آثاری مانند »ماجرای نیمروز: ردخون«، »آبادان یازده ۶0«، 
»دارکوب« و سریال های »خانه امن« و »پرده نشین« در این باره 

گفت وگو کردیم که می خوانید. 
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امالک واقع در قطعه یک بخش چهار بلوچستان شهر خاش
 ۲۹۲/۵- اصلی آقای علی محمد انوری علی آبادی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت ۱۴۷/۴۰ مترمربع واقع در کوچه شهید محمود عباس زاده منشعبه از 

خیابان رودکی نرسیده به خیابان آزادی 
۲۹۲/۶-اصلی آقای امراله رحمانی مهدی آبادی فرزند حبیب هللا ششدانگ یک باب منزل 
به مساحت ۱۴۲/۷۵ مترمربع واقع در کوچه شهید محمود عباس زاده منشعبه از خیابان 

رودکی نرسیده به خیابان آزادی
۶۹۵/۸۸۲- اصلی آقای محبت کردی فرزند مسکان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
حق الشرب از یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به مقدار ۷۵ سهم مشاع از 

۴۰۸ سهم از کل ششدانگ به مساحت ۳۴۵۲۹۷ متر مربع واقع در اراضی کهن حبش
۳۰۸۷- اصلی آقای غفور ریگی فرزند گزی به والیت از طرف فرزند صغیرش آقای اسحاق 
ریگ���ی شش���دانگ یکباب منزل به مس���احت ۳۹۴/۸۰ متر مربع واق���ع در کوچه ۸ متری 

منشعبه از خیابان دانیال- دانیال ۲۰ 
۳۳۷۰-اصلی خانم فاطمه شهنوازی فرزند مراد محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۲۶۰/۶۵ مترمربع واقع در دوربرگردان خیابان ۱۲ متری منشعبه از خیابان شهید بهشتی ۳۱ 
۴۹۱۳-اصل���ی آقای حبیب اله قلندرزهی الله آباد فرزند ایوب شش���دانگ یکباب منزل به 
مساحت ۱۴۱ مترمربع واقع در تقاطع خیابان ۲۰ متری و کوچه ۸ متری منطقه هواشناسی

تاریخ تحدید حدود شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵۴۴۰/۴۳۶-اصلی آقای محس���ن حس���ین زهی زمانی فرزند شهدوس���ت شش���دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دارای نخیالت و یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به 

مساحت ۵۸۷۴۳ مترمربع واقع در اراضی روتک
۵۴۴۰/۴۳۷- اصلی آقای محمد عارف حسین زهی زمانی فرزند شهدوست ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دارای نخیالت  و یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به 

مساحت ۱۶۵۰۰ مترمربع واقع در اراضی روتک 
۵۴۴۰/۴۳۸-اصلی آقای محمد عمر حس���ین زهی زمانی فرزند شهدوست ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دارای نخیالت و یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به 

مساحت ۵۳۰۰۰ متر مربع واقع در اراضی روتک
تاریخ تحدید حدود یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۵۴۴۰/۴۳۹-اصل���ی آق���ای فرامرز زمانی فرزند شهدوس���ت  شش���دانگ ی���ک قطعه زمین 
مزروعی دارای یک یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی نیمه عمیق منصوبه در آن به مساحت 

۳۵۰۰۰ متر مربع واقع در اراضی روتک
۵۴۴۰/۴۴۱- اصل���ی آقای مس���لم ص���وری زهی فرزند باران شش���دانگ ی���ک قطعه زمین 
مزروع���ی دارای نخی���الت و یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به مس���احت 

۴۴۶۱۸ مترمربع واقع در اراضی روتک روستای کله سگان
۵۴۴۰/۴۵۰- اصل���ی آق���ای ضیاءالحق ش���هلی بر فرزند کمال شش���دانگ یک قطعه زمین 
مزروع���ی دارای یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به مس���احت ۷۱۸۰۶/۶۵ 

متر مربع واقع در اراضی روتک
۵۴۴۰/۴۵۲- اصلی آقای محمد امین آذرنوش فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروع���ی دارای نخی���الت به انضمام یک حلقه چاه و موتور پم���پ آبی منصوبه در آن به 

مساحت ۱۰۵۷۰۰ واقع در اراضی روتک روستای چانعلی
تاریخ تحدید حدود دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

۵۷۳۱- اصل���ی خان���م زینب ش���ه بخش فرزند خان محمد شش���دانگ یک ب���اب منزل به 
مساحت ۲۹۷/۱۵متر مربع واقع در خیابان سرداران بلوچ ۱۳ 

۶۴۲۹-اصل���ی آقای حنیف دولتخواه فرزند پیرداد شش���دانگ یک باب منزل به مس���احت 

۴۵۷/۷۷ متر مربع واقع در تقاطع کوچه ۸ و ۱۰ متری منشعبه از خیابان سرداران بلوچ- 
سرداران بلوچ ۱۵ 

۶۵۳۲-اصلی آقای حس���ن بهادرزهی فرزند مرید شش���دانگ یک باب منزل به مس���احت 
۲۹۲/۹۰ مترمربع واقع در خیابان ایرندگان منشعبه از خیابان سرباز 

۶۵۳۳-اصل���ی آق���ای عبدالناصر دارفرین  فرزند عبدالرحمن شش���دانگ یک باب منزل به 
مساحت ۲۷۱/۴۶متر مربع واقع در خیابان ۲۰ متری و خیابان ۱۲ متری هواشناسی 

۶۸۹۵-اصل���ی آق���ای محمد نور ش���هنوازی فرزند نیک محمد شش���دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس���احت ۴۴۹۷ مترمربع واقع در منطقه دجنگ روس���تای نیک آباد حاش���یه 

رودخانه ورالن
 تاریخ تحدید حدود چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

 ۶۹۰۲-اصلی آقای دری هان ش���هنوازی منفرد فرزند گنگذار شش���دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی فاقد چاه آب به مساحت ۸۶۷۵۲۶ متر مربع واقع در منطقه قاسم آباد دری هان 

باال سر اسماعیل آباد جنب موتور آب عبدهللا رحمت زهی
۶۹۰۴- اصل���ی آقای محمدرضا آرامش فرزند جماء شش���دانگ ی���ک قطعه زمین خالی به 
مساحت ۵۴۹۴۵  متر مربع واقع در منطقه انتهای خیابان امام خمینی- امام خمینی غربی 

تاریخ تحدید حدود پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
 ۶۹۰۵-اصل���ی آق���ای عثمان ریگی زیروکی فرزند غالم محمد شش���دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی فاقد چاه آب به مساحت ۴۸۳۳۸۶  مترمربع واقع در منطقه پایین تر از کلکلی 

جنب قنات مسافر 
۶۹۰۶-اصل���ی آقای عثمان ریگ���ی زیروکی فرزند غالم محمد شش���دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی فاقد چاه آب به مس���احت ۱۲۱۷۰۹۷ مترمربع واقع در منطقه پایین تر از کلکلی 

جنب قنات مسافر
 تاریخ تحدید حدود شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 

۶۹۱۵-اصلی آقای ایمان حسین زهی زمانی فرزند خدابخش ششدانگ یک باب منزل به 
مس���احت ۳۱۷/۷۵ متر مربع واقع در کوچه ۸ متری نور منصوری ۱۰ منش���عبه از خیابان 

۱۴ متری نور منصوری
 ۶۹۱۹-اصل���ی آقای گل محمد جمش���یدزهی فرزند عاش���ور شش���دانگ ی���ک قطعه زمین  

مزروعی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع واقع در منطقه اسماعیل آباد
۶۹۲۰- اصل���ی آقای مس���لم بازی���اری فرزند نادر شش���دانگ یک قطعه زمی���ن محصور به 

مساحت ۲۴۴/۴۰ مترمربع واقع در خیابان سرداران بلوچ ۱۳ 
تاریخ تحدید حدود یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

امالک واقع در قطعه دو از بخش چهار بلوچستان شهر خاش
 ۶۸۶۱-اصلی آقای رودین ریگی رابط فرزند عباس شش���دانگ یک قطعه باغ به مس���احت 

۱۳۴۶/۵۰ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ
۶۸۶۵- اصلی آقای محمد انور عبداله زهی فرزند خدابخش شش���دانگ یک قطعه باغ به 

مساحت ۱۰۲۲/۸۵ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ
 ۶۸۶۶-اصلی آقای خداداد عبداله زهی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت ۶۶۳/۶۰ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ 
۶۸۸۷-اصلی آقای محمد انور عبداله زهی فرزند خدابخش شش���دانگ یک باب منزل به 

مساحت۱۲۶۸/۷۰ مترمربع واقع در منطقه کله  شهتوت روستای سر کنگ
۶۸۸۸- اصلی آقای محمد انور عبداله زهی فرزند خدابخش ششدانگ یک قطعه باغ به 

مساحت ۵۷۱۵/۵۰ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت  روستای سرکنگ 
۶۸۸۹- اصلی آقای خداداد عبداله زهی فرزند عباس ششدانگ یک باب منزل به مساحت 

۶۴۸/۶۰ متر مربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ 
 تاریخ تحدید حدود دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

 ۶۸۹۰-اصلی آقای خداداد  عبداله زهی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۳۹۴۵/۵۰ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت  روستای سر کنگ

۶۸۹۱- اصلی آقای خداداد عبداله زهی فرزند عباس ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
۱۶۲۴ مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ 

۶۸۹۲-اصلی آقای خداداد عبداله زهی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

۷۴۸ متر مربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ 
 ۶۸۹۳- اصلی آقای رودین ریگی رابط فرزند عباس ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

۳۳۴۵/۵۰مترمربع واقع در منطقه کله شهتوت  روستای سرکنگ 
۶۹۰۰- اصل���ی آق���ای محمد ان���ور عبداله زهی فرزند خدابخش شش���دانگ یکباب منزل به 

مساحت ۱۶۲۵/۵۰ متر مربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ
۶۹۰۱-اصلی آقای رودین ریگی رابط فرزند عباس شش���دانگ یک قطعه باغ به مس���احت 

۱۶۸۵/۶۰ متر مربع واقع در منطقه کله شهتوت روستای سرکنگ
تاریخ تحدید حدود سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

امالک واقع در قطعه سه از بخش چهار بلوچستان شهر خاش
۶۸۶۳-اصلی آقای محمد انور دادکانی فرزند شهداد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت ۱۱۳۲ مترمربع واقع در منطقه ایرندگان روستای در نیالن
 ۶۸۶۴-اصلی آقای محمد انور دادکانی فرزند شهداد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت ۸۳۱۸ مترمربع واقع در منطقه ایرندگان روستای درنیالن 
۶۹۰۳- اصلی آقای ابراهیم کریمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
الشرب از آب قنات رحمن آباد به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در منطقه ایرندگان رحمان آباد

 تاریخ تحدید حدود چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
امالک واقع در قطعه چهار از بخش چهار بلوچستان شهر خاش

 ۹۹۴/۱-اصلی آقای حمیدرضا کهرازه فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۰۴۴۹ مترمربع واقع در منطقه پاول سنگان 

۹۹۴/۲-اصلی آقای حمیدرضا کهرازه فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۵۲۳۳ مترمربع واقع در منطقه پاول سنگان 

۹۹۴/۳-اصلی آقای حمید رضا کهرازه فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۵۵۸۳ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان 

۹۹۴/۴-اصل���ی آق���ای قادر بخش که���رازه فرزند مراد محمد شش���دانگ یک قطعه باغ به 
مساحت ۱۲۴۵ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان 

تاریخ تحدید حدود پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۹۴/۵- اصل���ی آق���ای قادربخش که���رازه فرزند مراد محمد شش���دانگ یک قطعه باغ به 

مساحت ۱۸۹۸ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان
۹۹۴/۶- اصل���ی آق���ای قادربخش کهرازه فرزند مراد محمد شش���دانگ ی���ک قطعه باغ به 

مساحت ۴۱۳۰ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان
۹۹۴/۷- اصل���ی آق���ای ق���ادر بخش کهرازه فرزند مراد محمد شش���دانگ یک قطعه باغ به 

مساحت ۶۶۸۰ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان
۹۹۴/۸- اصلی آقای جالل الدین کهرازه فرزند گیها ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

۵۲۱۵ متر مربع واقع در منطقه پاول سنگان 
تاریخ تحدید حدود شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تحدید حدود امالک فوق در وقت اداری موعود مقرر در محل وقوع ملک به عمل خواهد 
آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک مجاور پالک های فوق 
الذک���ر اع���الم می گردد در روز و س���اعت مقرر در آگهی در محل حضور به هم رس���انند و 
چنانچ���ه ه���ر یک از صاحبان امالک و نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباش���ند تحدی���د حدود امالک فوق و طبق ماده ۱۵ قان���ون ثبت با حضور و معرفی 
مجاوری���ن به عم���ل خواهد آمد و چنانچه مطابق با ماده ۲۰ قان���ون ثبت و مواد ۷۴و ۸۶ 
آیین نامه ثبت هر یک از مجاورین یا صاحبان حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشند باید 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تقدیم و رسید دریافت نمایند و ظرف مدت ۳۰ روز 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی محل تقدیم و گواهی مربوطه را اخذ و به اداره ثبت اسناد محل ارائه نمایند و اال 

حق او ساقط و عملیات ثبتی برابر با مقررات ادامه خواهد یافت.  
م. الف 927           شناسه آگهی:1260550             تاریخ انتشار شنبه :۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی تحدید حدود عمومی
آگه�ی تحدید ح�دود عموم�ی ام�اک مربوطه به ح�وزه ثبتی 
شهرس�تان خاش واقع در بخش ۴ بلوچستان شهرستان خاش در 

اجرای ماده  1۴ قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد

مجید جمشیدی فر
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خاش 



بسیار نگران 
هستیم

وزیر بهداشت گفت: 
وضعیت اُمیکرون در 

جهان بسیار بحرانی 
است و بسیاری از 

کشورهای اروپایی 
و آمریکا، درگیری 
بسیار شدیدی با 
اُمیکرون دارند و 

روزانه بیش از 
هزار و ۵۰۰نفر در 
آمریکا بر اثر کرونا 

جان خود را از دست 
می دهند. او ادامه 

داد: کشورهای 
همسایه نیز درگیر 
سویه جدید کرونا 
هستند و ما بسیار 

نگران هستیم چون 
اُمیکرون قدرت 

انتشار بسیار زیادی 
دارد.

حاشیه

ثروتمندان 
کرونایی!

ثروت ۱۰مرد ثروتمند 
دنیا در طی دو سال 

همه گیری کرونا دوبرابر 
شده است. به گزارش 

یورونیوز، براساس نتایج 
تحقیقات مؤسسه 

آکسفام مجموع 
دارایی هایی ۱۰ ثروتمند 
دنیا به رقم ۱.۵تریلیون 

دالر رسیده است. 
به زبان دیگر این افراد 
روزانه به طور میانگین 
۱.۳میلیارد دالر درآمد 
داشته اند. این درحالی 
است که ویروس کرونا 
و همه گیری کووید۱۹ 

موجب شده تا جهان 
با بی سابقه ترین رکود 

اقتصادی از سال۱۹۲۹ 
به این سو مواجه باشد. 

در همین حال عدم 
دسترسی افراد به 

خدمات بهداشت و 
سالمت، گرسنگی و 
تغییرات  آب و هوایی 
در کنار خشونت های 
مبتنی بر جنسیت، 
موجب مرگ روزانه 

دست کم ۲۱هزار نفر 
شده است.

خبرخبر
روزروز

ــان هــای عــمــده ســیــاســی با  در مــقــابــل، جــری
دست پاچگی و با اعمال شیوه های ارعــاب 
و ســرکــوب و مــحــدودیــت آزادی رفــت وآمــد، 
واکسیناسیون را به مردم تحمیل می کنند. 
ایــن رفــتــار، در اقــنــاع افـــراد مــردد بــه پذیرش 
روایت های رسمی دولتی موفق نبوده و نتیجه 

عکس داده است. 

تصمیماتبیپایهوفیالبداهه ◾
بسیاری از افراد واکسینه نشده در اروپا نسبت به صالحیت و یا 
حسن نیت دولت هایشان که این روزها با شیوع سویه امیکرون 
به دنبال تسریع هرچه بیشتر فرایند واکسیناسیون هستند، تردید 
دارند. از ماه مارس ۲۰۲۰، کشورهای اروپایی از جمله بلژیک به اتخاذ 
تصمیمات فی البداهه در قبال کووید۱۹ روی آوردند و ثباتی در رویکرد 
و رفتار آن ها نسبت به این همه گیری مشاهده نمی شد. اوج این 
تفاوت نظرات و سالیق در مقابله با کرونا به خصوص زمانی پدیدار 
شد که کشورهایی با شمار مبتالیان مشابه، دست به اقدامات 

متفاوت زدند.
در این میان، بلژیک را باید یکی از کشورهای جالب توجه دانست. 
دولت در این کشور تا اواسط ماه مارس۲۰۲۰ صبر پیشه کرد و 6 هفته 
بدون هیچ اقدامی دست روی دست گذاشت. امروز کارشناسان 
معتقدند اگر آن ها زودتــر اقــدام می کردند، میزان شیوع کُندتر و 
از مرگ هزاران نفر جلوگیری می شد. اما آن ها هنوز از اشتباهات 
خود درس نگرفته و واکنش آن ها به هر موج جدید ویروس، کُند و 
آهسته باقی مانده است.  اگرچه کارشناسان برای مدت ها دراین باره 
هشدارهای الزم را صادر کرده اند، اما امروز کامالً واضح شده است 
که دولت بلژیک برای همه گیری آمادگی نداشت. آن ها در ابتدا اعالم 
کردند استفاده از ماسک بی فایده است، زیرا به خاطر مدیریت بد و 
عدم پیش بینی های الزم، ذخیره ماسک در انبارها وجود نداشت. 
سپس ناگهان استفاده از ماسک اجباری شد. در سپتامبر۲۰۲۱، 
در حالی که شمار مبتالیان افزایش می یافت، در اقدامی عجیب 
محدودیت ها برداشته شد. در عین حال، در مــوارد ابتالی کمتر 

قوانین سفت و سخت تر اجرا شد.
وقتی در نظام بهداشتی بلژیک گزاره ای نیاز به تغییر داشته باشد، 
هفت مقام عالی رتبه حوزه بهداشت و درمان باید بر سر آن به توافق 
برسند. اما در شرایط کرونا این همگرایی کامالً از بین رفت؛ به عنوان 
نمونه استانداران و شهرداران برای خود قوانینی را تصویب می کردند، 
اما سران احزاب با به خطر انداختن بهداشت همگانی به این قوانین 
وقعی نمی نهادند. مثالً وزیر منطقه فالندر یک روز خواهان قوانین 
نرم تری برای گروه  های موسیقی کُر شد، ولی فردای همان روز خواهان 

قوانین سخت گیرانه تر برای عموم بود. 
این بی اعتمادی وقتی به خیابان و رسانه های اجتماعی راه پیدا 
می کند، به راستگرایان پاسِ گل داده و اجازه می دهد آن ها با مردم 
ناراضی ابراز همدردی کرده و موفق به جذبشان شوند. در هر حال، 
برخورد به بحران کرونا در بلژیک موضوعی داغ و افتضاح بوده و 
هست. اما بی اعتمادی مردم عمیق تر از این هاست. در آخرین بحران 
عمده که فروپاشی بانکی سال۲۰۰۸ بود هم این مردم عادی بودند که 
متحمل درد و رنج شدند و در نهایت هم بانک هایی که با پول مردم 
سفته بازی کردند، محاکمه نشدند. از این بیشتر مقامات حتی این 

بانک ها را از خطر فروپاشی نجات هم دادند. 

کوبا ◾
در سمت مقابل بلژیک -به عنوان کشوری پیشرفته در قلب قاره 
سبز با نظام اداری و حکمرانی مدرن- کشوری در آمریکای التین به 
نام کوبا قرار دارد که برای مدت ها از تحریم های ایاالت متحده متأثر 
بوده و هست. اما عملکرد آن در مقابله با کووید۱۹ جالب توجه است. 
در ژانویه۲۰۲۰، تقریباً دو ماه پیش از اینکه دولت بلژیک از خواب 
بیدار شود، دولت کوبا در حال طرح ریزی برنامه ای ملی برای مقابله با 
ویروس کرونا بود. دولت کارزارهای اطالع رسانی گسترده و توده ای در 
محالت و شبکه های تلویزیونی را آغاز کرد. مقامات کوبایی پیوسته 
رهنمودهای ثابت و همسانی را انتشار دادنــد که نیازی به توافق 
مشترک هفت وزیر بهداشت هم نداشت. هیچ گفت وگویی هم بر 

سر لزوم استفاده از ماسک در کار نبود.
دولت کوبا خود رأساً مسئولیت را به عهده گرفت و از همه امکانات 
باهدف »مقابله باکرونا در نطفه« استفاده کرد. دولت کوبا برعکس 
دولــت بلژیک بــه جــای قــول وقــرارهــای ژورنالیستی و دستکاری 
بی تدبیرانه مقررات به  دالیل انتخاباتی یا فقدان شجاعت سیاسی، 
دست به ابتکارات جدی زد؛ به عنوان مثال، مرزها را بست و صنعت 
گردشگری را که منبع اصلی درآمــد مــردم بود،بالفاصله متوقف 
کرد. استفاده از ماسک از سن 6سالگی به باال الزامی شد. زمانی 
که تحقیقات مشخص کرد مدارس منبع عمده گسترش آلودگی 
هستند، تدریس در خانه جایگزین مدرسه شد. مدرسه تلویزیونی 

در این مورد بسیار عالی عمل کرد. آئیسا نارانخو، آموزگاری در هاوانا 
در مصاحبه ای در ایــن بــاره چنین توضیح می دهد: »بــه واسطه 
اطالعات درستی که دولت درباره خطرات سالمتی ارائه داد، مردم 
کوبا اهمیِت در خانه ماندن را درک کردند. آن ها می دانند ویروس 
ــرای حفظ سالمت خــود و خــانــواده و  چگونه انتقال می یابد و ب

همسایگانشان احساس مسؤلیت می کنند«.
نظام سالمت در کوبا مبتنی بر اصل پیشگیری و بسیار غیرمتمرکز 
اســت. هر محله ای درمانگاه خود را دارد و میان اهالی و کارکنان 
درمانگاه پیوند و اعتماد عمیقی وجــود دارد. از ماه مــارس۲۰۲۰ 
تاکنون حدود۳۰هزار نفر از کادر درمان تحت پروژه »رَد یاب ابتال«، 
خانه به خانه، حتی در دور افتاده ترین مناطق جزیره، به منازل مردم 
سر زده انــد تا موارد احتمالی ابتال را شناسایی کنند. دانشجویان 
دانشگاه ها برای مشارکت در ردیابیِ تماس های مبتالیان بسیج 
شدند. در سمت مقابل اما در بلژیک این جست وجو از طریق 
اپراتورهای ناشناس به صورت تلفنی انجام شد، رفتاری که اعتماد 

عمومی را جلب نمی کند.
همزمان کوبا روی ساخت واکسن ضــدویــروس کــار کــرد. در ماه 
مــارس۲۰۲۱ سه قلم از واکسن ها آزمایش شدند. امــروز کوبا پنج 
واکسن، از جمله واکسنی برای کودکان دو ساله، دارد که در این کشور 
طراحی و تولید شده است. آن ها حتی معطل نماندند و با کشورهای 
دیگر هم دست  به اجرای پروژه های ساخت واکسن زدند. به عنوان 
مثال، آن ها با ایران دست به ساخت واکسن سوبرانا زدند که در حال 

استفاده در کوبا است.
در کوبا رویکردها در قبال کووید۱۹ با بلژیک کامالً متفاوت است و این 
تفاوت، به خوبی خود را در آمارها نشان می دهد. در پایان سال۲۰۲۰، 
کوبا ۱۴6مرگ ناشی از کووید داشت که این رقم در بلژیک ۲۰هزارنفر 
در همان بازه زمانی بود. بعد، سویه دلتا ظاهر شد و وضعیت دیگری 
به وجود آمد؛ واکسن های کوبایی تا سه ماه پس از سویه دلتا آماده 
نمی شدند. در اواخر سال۲۰۲۰، در بلژیک واکسیناسیون باسرعت 
زیــادی انجام گرفت و حداقل در مرحله اولیه سویه دلتا، موجب 
کاهش قابل توجه مرگ و میر شد. اما در کوبا اوج ابتال به سویه دلتا در 
ماه ژوئیه رخ داد و موجب مرگ ومیر و تضعیف نظام سالمت کوبا 
شد. این وضعیت خطرناک با مشکالت اقتصادی جدی ناشی از 
محاصره تحمیلی از سوی آمریکا، توقف توریسم و باالرفتن قیمت 
مواد غذایی همراه شد که نارضایتی در میان مردم را در پی داشت. در 
جنگ نرمی جدید، ارتش سایبری ایاالت متحده از طریق رسانه های 
اجتماعی کوشید تا به خشم مردم دامن زده و آن را به تظاهرات علیه 
دولت کوبا تبدیل کند اما در نهایت ناکام ماند. همین که کارزار 
واکسیناسیون در کوبا آغاز شد، نتایج درخشانی به همراه آورد. در 
۲۰سپتامبر که این طرح ملی شروع شد، هنوز روزانه ۴۰هزار ابتالی 
جدید و ۸۰فوتی وجود داشت. اما امروز در کوبا به طور میانگین کمتر 
از ۸۰مورد جدید ابتال و یک مرگ در روز وجود دارد. در همین راستا، 
کودکان باالی ۲سال کوبایی نیز واکسینه شده اند. تا ۱7ژانویه۲۰۲۱، 
۹۲.۹درصــد مردم کوبا اولین دز واکسن خود را دریافت کرده اند 

که این مسئله، جایگاه کوبا را بعد از امارات متحده عربی از حیث 
دریافت واکسن در مقام دوم جهان قرار می دهد. هیچ کشور دیگری 
در آمریکای التین چنین پوشش باالیی نداشته است. در بلژیک اما 

76درصد مردم چنین پوششی دارند. 

بیاعتمادیبهشرکتهایبزرگدارویی ◾
در سمت مقابل و در مرکز قــاره سبز، بسیاری از مــردم بلژیک از 
اینکه دولت واکسن رایگان ارائه می کند، ابراز تردید کرده اند! زیرا 
داروهای دیگر روزبه روز گران تر می شوند اما واکسن به طور رایگان 
ارائــه می شود. در حالی که هرساله نظام سالمت بار بیشتری بر 
هزینه های بیماران تحمیل می کند، ناگهان دولت اعالم می کند همه 
»موظف« هستیم واکسن بزنیم، آن هم مجانی! طبعاً برای مردم 
این پرسش پیش می آید که چه کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ مردم 
بلژیک به خوبی می دانند شرکت های بزرگ داروسازی در غرب تنها 
به فکر سود حداکثری خود هستند و به سالمت مردم، آن طورکه الزم 
است اهمیت نمی دهند. به عنوان مثال، بین سال های۱۹۴۰ و۱۹۸۰ 
]در آمریکا از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹7۱[، میلیون ها مادر از داروی DES برای 
جلوگیری از سقط جنین استفاده کردند که مؤثر نبود. در سال های 
۱۹6۰ میالدی نیز به آن ها داروی سافتنون برای تهوع در دوران بارداری 
تجویز می شد. نکته مورد تأسف آنکه استفاده از این داروها موجب 

تولد هزاران کودک ناقص الخلقه در جوامع غربی شد.
در ایــاالت متحده، شرکت پردو فــارم، متعلق به خانواده ثروتمند 
َسکلِر، هنوز داروی قوی مسکن آکسی کانتین را حتی پس از اینکه 
مدیریت آن از اعتیادآور بودنش مطلع شد، توزیع می کرد. فنتانیل، 
که توسط پل جانِسن، ابر شرکت دارو ســـازی ساخته شد نیز از 
داروهای مسکن بسیار اعتیادآور است که با تبلیغات مفصل در 
بلژیک بدون نسخه دکتر و در آمریکا با نسخه، قانونی به فروش 
می رسد. شرکت پل جانسن بخشی از شرکت دارویی »جانسون اند 
جانسون« و صاحب واکسنی با این برند است. شرکت »جانسون 
اند جانسون« به خاطر نقش خود در مورد این دارو محکوم شده 
است. همین شرکت داروسازی در شهر بییرس در منطقه آنتوِرپ، 
از سال گذشته مشغول ساخت واکسن ضد کووید است. مردم 
آگاهند شرکت های دارویی برای تولید واکسن های خود قیمت های 
گزاف و یارانه های سنگینی دریافت می کنند. وقتی این شرکت ها 
ادعا می کنند تزریق واکسن الزامی است، حتی اگر از نظر علمی 

درست باشد هم مردم به آن ها اعتماد نمی کنند.

کوبا،سرزمیناقتصادعمومی ◾
اما در سمت مقابل، در کوبا صنعت داروســازی خصوصی وجود 
ندارد. همه واکسن های ضد ویروس کرونا در البراتوارهای دولتی 
تولید می شوند که توجهی به عرصه تجاری و سوداگری اقتصادی 
ندارند. کوبا ۸۰درصــد تمام واکسن های مــورد استفاده کشور را 
خودش تولید می کند. هیچ گونه قیمت گذاری عجیب و سوداگرانه ای 
هم در کار نیست. در کوبا هم همانند بلژیک، همه از کودکی در 

مقابل بیماری های مختلف واکسینه می شوند که این امر، یکی از 
دالیل عمده رشد باالرفتن متوسط طول عمر طی چنددهه گذشته 
است. متوسط طول عمر در کوبا اکنون از ایــاالت متحده باالتر و 
مرگ ومیر کودکان از آن پایین تر است. تجربه چندماه گذشته نیز 
ثابت کرده واکسن های کووید تولیدی آن ها هم مؤثر بوده است. 
ازهمین رو، جای شگفتی نیست که کوبایی ها نه تنها به واکسن 
خود مطمئن هستند، بلکه به تولید داخلی صنعت داروســازی 

افتخار می کنند.

رسواییهایبزرگ ◾
در بلژیک به منظور فروش هر کاال چه تأییدیه علمی داشته باشد 
و چه نه، از تبلیغات استفاده می شود: مکمل های غذایی، پوشک، 
سرم های رشد مو، گوشی های هوشمند پرسرعت و انواع و اقسام 
کاالهای دیگر. بنابراین، علم در نزد بسیاری از مردم اعتبار خود را 
از دست داده و فسادهای گسترده و مکرر طی این تحقیقات به این 
بی اعتمادی دامن زده است. رسوایی دیزل گیت ]تقلب شرکت 
اتومبیل سازی فولکس واگن در میزان انتشار کربن از اگزوز[ اثرات 
خود را بر اذهان مردم گذاشت. به این موارد باید افزود این حقیقت 
را که بسیاری از دانش آموختگان مدارس و کالج های علمی درک 
درستی از آمار و ارائه آن ها در مقاالت ندارند. از آن ها اغلب این جمله 
را می شنویم که »افــراد واکسینه شده هم به انــدازه افراد واکسینه 
نشده مبتال می شوند«! توجه به این موارد باعث شناخت بیشتر 

مردم و البته ساختارهای سیاسی بلژیک می شود.

کوباومواجههغیراقتصادیباعلم ◾
در سمت مقابل اما در کوبا مردم به ندرت با آگهی های بازرگانی روبه رو 
می شوند. آن ها از طریق نظام آموزشی باکیفیت خود و رسانه های 
غیربازرگانی به علم دسترسی دارنــد. تلویزیون کوبا حتی پیش از 
حضور اولین مــورد کووید۱۹ در این کشور نحوه شیوع جهانی و 
مقابله با ویروس کرونا را برای مردم تشریح کرد. کوبایی ها می دانند 
دانشمندان ملی خود برای فراهم آوردن بهترین شرایط زیستی 
تالش می کنند. آن هــا هرسال موفقیت را تجربه می کنند، برای 
مثال شهرها و روستاهایی که در امتداد مسیر طوفان ها قرار دارند، 
با تدابیر بهترین هواشناسان جهت پیشگیری تخلیه می شوند. 
آن ها مشاهده کرده اند چگونه ویروس ایدز با اقدامات پیشگیرانه 
به سرعت مهار شد. مردم کوبا همچنین شاهد برخورد علمی، مؤثر 

و شفاف با بیماری های تب دنگی و زیکا برای تقلیل تلفات بوده اند.

فردیاجامعه؟مسئلهایناست... ◾
طبیعتاً یکی از مقدمات مدیریت مؤثر همه گیری ویــروس کرونا 
همبستگی ملی در سطوح مختلف است. اکثریت جمعیت که ترس 
چندانی از بیماری ندارند، باید با سالمندان و گروه های ضربه پذیر 
همبستگی نشان دهند. برای کاهش سرعت گسترش ویروس در 
جامعه، واکسیناسیون برای همه حتی کودکان و آسیب پذیرترین 
اقشار حائز اهمیت است. جای تعجب است که بلژیکی ها دیگر 
نمی گویند: »من سالم و قوی هستم؛ به واکسن احتیاجی ندارم؛ بقیه 
به فکر خودشان باشند«. در بلژیک هر روز فرهنگ نئولیبرال یادآوری 
می کند که مردم باید به رشد فردی خود بپردازند تا زندگی بهتر و 
بهتری داشته باشند و این رشد هم به معنای ثروتمند شدن است. 
گوش آن ها را با ایده اختیار مطلق پر کرده اند؛ رسانه ها و همه نهادهای 
باالدستی به مــردم می گویند نباید به دیگران، به ویژه به ساختار 
»دولت« تکیه کرد. این ها تنها قسمتی از آموزه های نئولیبرالیسم 
در غرب امروز است. این فرهنگ نئولیبرالی از اتحادیه ها چهره ای 
»منفعت گرا« ترسیم کرده که از دولت کمک می گیرند. این فرهنگ 
به دولت کمک می کند تا در قطع منابع مالی برای خدمات اجتماعی 
و بهداشتی سرعت بیشتری به خرج دهد. چنین فرهنگی به جای 

تشویق همبستگی، وحدت و یگانگی را سست می کند.
در سمت مقابل، مردم کوبا با روحیه رقابت یا »هرکه به فکر خویش 
باشد« رشد نمی کنند. آن ها حتی باتجارب شخصی هم در می یابند 
تنها با کار جمعی می توان با چالش های بزرگی که کشور با آن روبه رو 
است، غلبه کرد. آن ها به حل مشکالت به کمک یکدیگر عادت دارند و 
اکنون و پس از گذشت حدود دو سال از آغاز کارزار مقابله با کرونا، بیش 
از همیشه به آن باور پیدا کرده اند. کمک به همسایه ها، پاکبانی جمعی 
محله، تشکیل جلسات و تصمیمات جمعی در محل کار و ... بخش 
مهمی از سبک زندگی آن هاست. همبستگی در رگ های کوبایی ها 
جریان دارد. دیگر کسی به فکر منفعت گرایی شخصی نیست تا تنها 
به موقعیت خود به معنای فردیت لیبرالی در درون جامعه تکیه کند. 
آن ها ده ها سال است که دکتر، پرستار و آموزگار به اقصانقاط جهان 
می فرستند. جالب است بدانید کشور کوچک ۱۱میلیونی کوبا، با 
منابعی ۱۰برابر کمتر از بلژیک برای مقابله با کووید۱۹ به ایتالیا انواع 
متخصص عفونی و بهداشتی اعزام کرد. این رفتار و شیوه زندگی، از 

دالیلی است که در کوبا جنبش ضدواکسن وجود ندارد.
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 گزارش5
ویژه

واکسن نزده ها، قربانیان اصلی اُمیکرون
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: بیشترین ابتال و مرگ های 
کرونایی ناشی از ابتال به اُمیکرون در واکسن نزده ها 
گزارش شده است. به گزارش ایسنا، علیرضا ناجی، با 
بیان اینکه تفاوت زیادی به لحاظ درصد واکسیناسیون 
در بــرابــر کــرونــا در بین جــوامــع مختلف وجـــود دارد، 

خاطرنشان کــرد: در کشور ما تعداد بــاالتــری از افــراد 
جامعه در برابر کرونا واکسینه شده اند. 

عبور از دو پیک سهمگین کرونا در کشور یکی دیگر 
از عواملی بود که دکتر ناجی به آن اشــاره کرد و افزود: 
به نظر می رسد ایمنی طبیعی حاصل شــده از پیک 
چهارم و پنجم نیز در کاهش آمــار مبتالیان کرونایی 

در کشور اثــرگــذار بــوده اســت. ناجی با تأکید بر اینکه 
باید واکسینه شدن عمومی با دز یادآور در دستور کار 
باشد، خاطرنشان کــرد: ممکن اســت پس از گذشت 
بــازه زمانی سطح ایمنی در برابر ویــروس کاهش یابد؛ 
بنابراین دریافت دز یادآور واکسن کرونا ضرورت دارد. 
این استاد دانشگاه هشدار داد: امکان ایجاد موج جدید 

کرونا در کشور همچنان وجود دارد، تا زمانی که در کشور 
افرادی در برابر کرونا واکسینه نشده باشند، امکان موارد 
جدید ابتال وجود دارد. گریز از ایمنی یکی از مهم ترین 
شاخص های این ویروس است؛ بنابراین اکیداً توصیه 
می شود در برابر سویه های جدید ویــروس با دریافت 

واکسن به قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنیم.

گزارش
همه گیری کرونا

   محمد قربانی - مهدی علوی    همه گیری کرونا یک بار دیگر نشان 
داد چه دولت هایی در بزنگاه های تاریخی می توانند اعتماد بیشتری از سوی 

ملتشان کسب کنند. در کشورهای امپریالیستی، تردید درباره چگونگی 
برخورد دولت با بحران کووید ۱۹ و تصمیمات سودمحور شرکت های 

داروسازی این فرصت را برای گروه های راست گرا و افراطی فراهم آورده 

تا با تئوری های غیرعلمی، مردم را علیه واکسن بسیج نمایند. در این میان، 
مردم در برخی کشورهای اروپایی که وضعیت بهداشت عمومی بسیار 

مناسبی دارند، تمایل چندانی به واکسیناسیون از خود نشان نمی دهند. این در 
شرایطی است که در سمت مقابل، و در کشورهای کم برخوردار اقبال عمومی 
به واکسن بسیار باالست. گزارش پیش رو، کوششی برای تشریح این مسئله 

با مقایسه تجربه دو کشور بلژیک - به عنوان یک کشور کامًل مرفه - و کوبای 
سوسیالیستی با جمعیت مشابه ۱۱ میلیونی است. این گزارش با استفاده از 
قسمت هایی از مقاله انگلیسی جان کاتالینوتو در مجله ورکرز ورلد )دنیای 

کارگران( تدوین شده است. بخش های بزرگی از جمعیت اروپا اکنون علنًا 
بی اعتمادی خود را به رفتار دولت ها در برابر ویروس کرونا ابراز می کنند. 

روندرشدتعدادکشتههایبلژیکبراثرکروناازابتدایهمهگیریتاکنون ◾روندرشدتعدادکشتههایکوبابراثرکروناازابتدایهمهگیریتاکنون ◾



   سهم ناچیز 
آسیب های 
اجتماعی از 
بودجه 1401  
فاطمه قاسم پور، 
عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس 
درباره بودجه 
آسیب های 
اجتماعی در سال 
آینده به پانا گفت:  
در حوزه آسیب های 
اجتماعی در الیحه 
بودجه 1401 مبلغ 
4هزار و 187میلیارد 
تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده که 
نسبت به بودجه 
سال گذشته کاهش 
یافته است. مجلس، 
سال گذشته اعتبار 
فوق العاده ای معادل 
4هزارو100 میلیارد 
تومان را عالوه بر 
اعتبار پیشنهادی 
دولت تصویب کرد. 

ــدق     ــصـ مــحــمــود مـ
پــیــش نــویــس طــــرح »تــحــول 
شورای عالی انقالب فرهنگی« 
که در حکم رهبر معظم انقالب 
برای دوره جدید شورا نیز مورد 
تــأکــیــد قـــرار گــرفــتــه، بــه تــازگــی 

تدوین شده است. 
بر اساس این سند از این پس بودجه بخش های 
ــوایــح بــودجــه ســالــیــانــه و  علمی و فرهنگی در ل
بــرنــامــه هــای پــنــج ســالــه کــشــور الـــزامـــاً بــر مبنای 
ــورا تـــدویـــن و  ــ ــالن مــصــوب شـ ــ ــاســت هــای ک ســی
تعیین مــی شــود. همچنین ساختار دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی مــورد بازنگری قرار 
می گیرد و پیش بینی هایی بــرای رصــد داده هــای 
فرهنگی و علمی کشور در آن می شود. با این حال 
همان طور که پیش بینی می شد این پیش نویس با 

انتقادهایی نیز روبه رو شده است. 
به طوری که مجمع فعالین زنان و خانواده هم به 
عدم پرداخت مناسب به موضوع زن و خانواده 
و جایگاه معاونت امور زنان در طرح تحول شورای 
عالی انقالب انتقاد  و در نامه ای به رئیس جمهوری 
تأکید می کند: سند »تحول شورای عالی انقالب 
ــان و خــانــواده را در  فرهنگی« نقش و جایگاه زن
ساختار عالی ترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی 
کشور نادیده گرفته است. مسائل »زن و خانواده« 
در ســاحــت ســیــاســت گــذاری فرهنگی کــشــور از 
جایگاه واالیی برخوردار است، بر این اساس رهبر 
انقالب در »متن پیوست شــورای عالی انقالب 

فرهنگی« به صراحت به آن اشاره کرده اند. 
حال چگونه می توان بــدون توجه به مسائل زن 
و خانواده به عنوان یک کالن موضوع فرهنگی، 
امید به تحول در شــورای عالی انقالب فرهنگی 
داشــت؟! موضوعات زنان و خانواده در کشور در 
معادالت فرهنگی کشور بسیار اهمیت دارد چرا 

کــه ریشه بسیاری از دیگر مسائل فرهنگی با 
حل مسائل زنــان و در پی آن خانواده، قابل حل 
خواهد بود. بدیهی است ندیدن اهمیت جایگاه 
راهبردی مسائل و فرصت های زنان و خانواده در 
مهم ترین رکــن سیاست گذاری فرهنگی کشور 
موجب گسترده شدن مسائل این حوزه می شود 

که در نهایت همه جامعه را درگیر خواهد کرد.
با این همه، هستند کارشناسانی که نگاهی دیگر 

به پیش نویس سند تحول شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و بحث میزان توجه آن به جایگاه زنان و 

خانواده دارند. 

ــان و خــانــواده اصــاً در سند  ◾ کاهش جایگاه زن
مطرح نیست

یک عضو اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی که 
نخواست نامش فاش شود در این باره به قدس 

می گوید: پیش نویس سند تحول شورای عالی 
انقالب فرهنگی که مشتمل بر سه فصل است 
اســاســاً در نسبت بــا خــود شــورا طــراحــی شــده و 
معطوف بــه ساختار و قــواعــد داخــلــی آن اســت. 
یعنی تحول در شــورا، تحول در دبیرخانه شورا و 
زمینه ها و لوازم اجرایی شدن سند را دربرمی گیرد 
و می خواهد شاکله ای ایجاد کند که با آن بتواند 
راهبری فرهنگی را در سطح جامعه به خوبی انجام 
دهد. از این رو در این سند پیش بینی های الزم برای 
اجرایی شدن مصوبات، ضمانت حقوقی یافتن 
آن ها و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری 
بین شورای عالی انقالب فرهنگی و قوای سه گانه 

در راستای اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از چالش های اصلی 
شورای عالی انقالب فرهنگی در دوره های گذشته 
اجــرا نشدن درســت برخی از مصوباتش توسط 
دستگاه های اجرایی اســت، می افزاید: بنابراین 
یکی از اصلی ترین مباحث در پیش نویس تحول 
شــورا، تقویت ضمانت حقوقی اجــرای مصوبات 
است که موجب تقویت این نهاد می شود. یعنی 

موضوعات محوری را دربرمی گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش جایگاه زنــان و 
خانواده اصالً در این سند مطرح نیست، تصریح 
می کند: پی  نویس طرح تحول شــورا تــازه تدوین 
شده و ارزیابی و قضاوت آن کمی زود است چون تا 
به تصویب نهایی برسد زمان می برد و در این مدت 
هم از سوی کارگروه های مختلف مورد بررسی قرار 

می گیرد و نواقص احتمالی اش رفع می شوند. 

معاونت زنان و خانواده حذف نمی شود ◾
فرشته روح افزا، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده نیز 
چنین نگاهی دارد و در این باره به قدس می گوید: 
حوزه زنان و خانواده یکی از حوزه های مهم در کشور 
است که اگر به آن توجه کافی نشود و آسیب هایی 

که متوجه این حوزه است کم نشود قطعاً جامعه 
شکست می خورد. در واقع همه جامعه شناسان 
روی این موضوع اتفاق نظر دارند که جامعه زمانی 
محکم و پایدار می ماند که نهاد خانواده، جایگاه 

درست و محکمی داشته باشد. 
وی با بیان اینکه سکان دار اصلی خانواده، زنان 
هستند، تصریح می کند: پایه و رشد جامعه هم 
به مسائل تربیتی برمی گردد که اساس آن را زنان 
تشکیل می دهند. در واقع سکان دار تربیتی در 
خانه و بیرون آن، زنان هستند. ضمن اینکه نیمی از 
جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند. بنابراین 
باید بــرای ایــن قشر یک برنامه جامع و صحیح 
ــورای عالی انقالب  داشــتــه باشیم بــه ویــژه در شـ
فرهنگی که پایه و اساس انقالب فرهنگی، آن هم به 
شکل نوآوری شده را به عهده دارد؛ یعنی نوآوری 
در حوزه فرهنگی در دست شــورای عالی انقالب 

فرهنگی است.
روح افزا با اشاره به اینکه جایگاه زنان و خانواده در 
طرح تحول شورای عالی انقالب فرهنگی کاهش 
نیافته، می گوید: در واقع همه آن امور و مواردی 
که در سند قبلی بوده در پیش نویس این طرح نیز 
آمده است. حتی حذف معاونت زنان و خانواده 
نهاد ریاست جمهوری که بحث آن مطرح شده 
بود در طرح تحول شورا نیامده که به معنی ابقای 

آن است. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر جایگاه زنان و 
خانواده در طرح یاد شده به نسبت گذشته تنزلی 
نداشته پس چرا مجمع فعالین خانواده مدعی 
چنین اتفاقی شده، می گوید: دلیل این موضوع را 
خود این مجمع باید مطرح کند اما شاید به خاطر 
بی اطالعی آن ها از طرح یاد شده باشد چون هنوز 
کلیات و جزئیاتش به بیرون درز نکرده؛ بنابراین 
بــرای ارزیــابــی بهتر ایــن طــرح باید منتظر ماند تا 

جزئیات بیشتری از آن ارائه شود. 

 پاسخ اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
به نگرانی تشکل های امور زنان و خانواده

پیگیری سهم »زنان و خانواده« 
در سند تحول شورا

ددستچينستچين

 توران ولی مراد 
مدیر شبکه ایران زنان

جایگاه زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی که 
مقر فرماندهی فرهنگی کشور است کجاست و 

سهم آن ها به چه اندازه است؟ زنان که مقر اصلی 
فرماندهی فرهنگی را در خانه ها تقبل کرده و 

تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند چرا باید از 

مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟ 
زنان که پرچمداران فرهنگ سازی هستند چگونه 

است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری 
جایی برایشان تحمل نمی شود؟ 

باید تأکید کرد موضوعات اجتماعی شامل همه 

موضوعات اجتماعی است نه فقط موضوعات 
مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن 

موارد است و با نادیده گرفتن مسائل زنان و حواله 
کردن آن ها به موضوعات اجتماعی مسائل و 
مشکالت زنان نه حذف می شود، نه حل و رفع.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 2 بهمن 1400   19 جمادی الثانی 1443  22 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره 9728

 هک کردن شبکه »شاد« امکان پذیر نیست ◾
علی بـــاقـــرزاده، مــدیــر گـــروه شــاد بــه ایلنا 
گــفــت: متخصصان فــنــی و هــمــراه اول 
می گویند حساب کاربری در »شاد« هک 
نمی شود. اتفاقاتی که منجر به انتشار برخی محتواهای 
غیرآموزشی شــده به خاطر ایــن اســت که کاربر اولیه 
اطالعاتش را در اختیار فرد دیگری گذاشته و فرد جدید 

هم دسترسی ها را باز گذاشته است.

۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور  ◾
علیرضا نــظــری، نماینده مـــردم خمین 
ــه مــلــت، در خــصــوص افــزایــش  در خــان
سرسام آور نرخ اجاره بهای مسکن، گفت: 
بیش از 8میلیون خــانــوار در کشور مستأجر بــوده 
و بخش قابل مالحظه ای از آن هــا قشر کــم درآمــد و 
ضعیفی هستند که بــرای پــرداخــت رهــن و اجــاره با 

مشکل مواجه اند.

مخالفان اجرای آیین نامه جدید تأسیس داروخانه  ◾
جالل غفارزاده، کارشناس حوزه غذا و دارو 
به آنا گفت: مانع اصلی اجرای آیین نامه 
جدید تأسیس داروخانه،  افــراد بانفوذ و 
قدیمی هستند که با ایــن قانون مخالفت می کنند 
ــرای افــزایــش تعداد داروخــانــه هــا ندارند.  و تمایلی ب
 البته این مقاومت مقطعی است و باید این آیین نامه 

اجرا شود.

هدف ما تربیت تست زن های خوب نیست ◾
علیرضا کمره ئی، معاون اسبق متوسطه 
ــرورش در گفت وگو بــا میزان  ــوزش و پـ آمـ
اظهار کرد: وظیفه آموزش و پرورش لزوماً 
تربیت داوطلب ورود به دانشگاه نیست. ما به دنبال 
تربیت داوطلب ورود به دانشگاه که بتواند خوب تست 
بزند و در کنکور درصد باال بیاورد و رتبه خوبی بدست 

آورد نیستیم.
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برگ س���بز خودرو وانت دو کابی���ن زامیاد مدل 1398 
 ZG24517266 رنگ سفید روغنی  به ش���ماره موتور
و شماره شاس���ی NAZRL132PK0018220 و شماره 
انتظام���ی 886 و 12 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت محبوبه 
قربان���ی ش���ر ش���ر  مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  14
10
46
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ون    کامیون���ت  ن���وع  کمپان���ی   س���ند  س���بزو  ب���رگ 
سیس���تم زامیادتیپ Z24NIB مدل 1396 به شماره 
Z24751590Zپالک74ایران 325س18 شماره موتور

شماره شاس���ی NAZPL140BH0485134 نام مالک 
مجتبی حسینی  مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

14
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ف
,1
41
04
57

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ سبز خودرو اینجانب محمدعلی سلیمانی 
کرمان���ی  ب���ه ش���ماره مل���ی 2991350423  
مرب���وط به خ���ودرو س���واری ه���اچ بک تیپ 
QUIK-MT  رنگ سفید – روغنی مدل سال 
1400 به ش���ماره پالک  45 ایران 734 م 95  
به ش���ماره موتور  M15 /9146918 و ش���ماره 
مفق���ود   NAS841100M1094672 شاس���ی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

سند وفاکتور فروش خودرو سواری – سواری پژو 
PARS TU5 مدل 1398 به رنگ سفید  روغنی به 
ش���ماره موتور B 0105600 181 به ش���ماره شاسی 
NAAN 11 FE KH6 526559 ب���ه ش���ماره پ���الک 
789م33 ای���ران 95 بن���ام آری���ا ناروئ���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
84

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
08
05
4

مل���ی  ک���د  دارای  زوارم  قاس���میان  حام���د  آق���ای 
0920809235 صادره از مشهد متولد 1369 فرزند یار 
محمد  اظهار می دارد که دانش���نامه پایان تحصیالت 
مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش 
گراف و ترکیبیات جبری ایش���ان مفقود ش���ده است. 
ل���ذا به موج���ب این آگهی دانش���نامه مذک���ور ابطال 
م���ی ش���ود. از یابنده تقاضا می ش���ود م���درک فوق را 
از طریق پس���ت به نش���انی مش���هد پردیس دانشگاه 
فردوس���ی مش���هد مدیری���ت ام���ور آموزش���ی ات���اق 
204 ارس���ال و ی���ا در ص���ورت امکان تحوی���ل نمایند. 

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو

مف
هی 

آگ

سندوبرگ سبزوسند کمپانی   نوع سواری   سیستم 
سمندتیپ ایکس7مدل 1382 به شماره پالک11ایران 
289و59ش���ماره موتور12482036867شماره شاسی 
82253752 ن���ام مال���ک مهدی رفی���ع زاده   مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
10
50
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

    شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت )از محل اعتبارات دولتی و 
منابع داخلی شهرداری( به شماره 2000050352000025 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید؛ كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
 و بازگش��ایی پاك��ت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/10/29 می باشد. 
-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت ساعت 19 روز چهارشنبه 1400/11/06

- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز دوشنبه 1400/11/18
- زمان بازگشایی پاكت ها ساعت 8 روز سه شنبه 1400/11/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت الف: طرقبه، بلوار معلم، س��اختمان ش��هرداری، امور قراردادها تلفن 05134225844 واحد 

عمران تلفن 05134223833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021                       دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/

پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر" موجود است.
روابط عمومی شهرداری طرقبه  

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای )تجدید مناقصه(-نوبت دوم

14
10
50
4

ف
14
10
51
9

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/02 می باشد.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 
4001119506377117 بانك مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چك به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه مورخ 1400/11/02 تا روز شنبه مورخ 1400/11/09 .
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/23 .

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 .

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167

تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

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

  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان مناقصه عمومی ردیفهای یک، دو، سه و چهار همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای و ردیف پنج یک مرحله ای(

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع 

نحوه پرداخت گواهینامه صالحیتكار )ریال(

1
مناقصه 1400/12551/ص مورخ 

1400/10/28 شماره مناقصه در  سامانه 
ستاد 2000001335000055

تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرایی مدرسه 12 کالسه محله 
فرهنگ 3 شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و 
سی و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 

فوالدشهر

 79.165.003.700 ریال بر اساس فهرست
 بهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی وتأسیسات

 برقی سال 1400
3.958.250.185 ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان 

 ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( برنامه و بودجه

پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 

صورت می گیرد.

2
تجدید مناقصه 1400/12552/ص مورخ 
1400/10/28 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2000001335000056

تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرایی مدرسه 15 کالسه محله 
ایثار 2 شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و 

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

 151.051.611.724 ریال بر اساس فهرست
 بهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی وتأسیسات

 برقی سال 1400
6.921.032.235 ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان

 برنامه و بودجه
 ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل سی درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده 
از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر 

جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 
صورت می گیرد.

3
تجدید مناقصه 1400/12553/ص 

مورخ 1400/10/28 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000057

تهیه مصالح و کلیه عملیات اجرایی مدرسه 12 کالسه محله 
ایثار 3 شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و 

بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

 110.876.418.468ریال بر اساس فهرست
 بهاء ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات

 برقی سال 1400
5.543.820.924 ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان

 برنامه و بودجه 
) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل سی درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید شده 
از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر 

جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 
صورت می گیرد.

4
تجدید مناقصه 1400/12554/ص 

مورخ 1400/10/28  شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000058

تهیه مصالح و اجرای ساختمان اداری و تکمیل آشیانه 
آتشنشانی واقع در محله ایثار یک شهر جدید فوالدشهر به 

استناد مصوبات هشتصد و نود و پنجمین جلسه هیأت مدیره 
شرکت عمران  شهر جدید فوالدشهر

 68.229.076.872 ریال بر اساس فهرست
 بهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی وتأسیسات

 برقی سال 1400
3.411.453.844 ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه از سازمان

 برنامه و بودجه
 ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 

صورت می گیرد.

5
تجدید مناقصه 1400/12555/ص 

مورخ 1400/10/28 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000059

تهیه مصالح و اجرای فیلتراسیون منابع محالت مسکن مهر 
شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و هجدهمین 

جلسه هیأت مدیره شرکت عمران  شهر جدید فوالدشهر

  11.741.475.315 ریال بر اساس فهرست
 بهاء ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات

 برقی، انتقال و توزیع آب روستایی و آبیاری
 تحت فشار سال 1400

587.073.766 ریال

داشتن حداقل پایه پنج در گرایش  آب از 
سازمان برنامه و بودجه

 ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 
پرداخت به صورت نقدی صورت می گیرد.

شناسه آگهی : 1264247

شهرداری كاشمر در نظر دارد
 موارد زیر را از طریق مناقصه و مزایده كتبی واگذار نماید        

1- مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز )پیمان ب( 
2- مناقصه نگهداری و نظافت پایانه مسافربری )تجدید(

3- مزایده واحد اداری 303 مجتمع امام 
                                                            شرایط

1- دریافت اسناد : از مورخه 1400/11/3 لغایت پایان وقت اداری 1400/11/13  می باشد 
2- سپرده شركت در مزایده و مناقصه: حداقل 5% مبلغ كل پایه می باشد 

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می  باشد .
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است .

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6-بازگشایی پاكات : ساعت 18 عصر روز شنبه مورخه 1400/11/16

7- محل دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر ، اداره امور قراردادهای شهرداری با تلفن تماس 
: 4-55227701 – 55229899  می باشد .

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است .
روابط عمومی شهرداری كاشمر

آگهـی  مزایده و  مناقصه - نوبت دوم

14
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 ارزش قائدی 
چهار برابر شد

صفحه فوتبال 
»میرکاتو« امارات اعالم 

کرد باشگاه سلتیک 
اسکاتلند پیشنهاد 

 جدیدش با مبلغ
 4/5 میلیون یورو برای 

جذب مهدی قائدی 
ستاره ایرانی شباب 

االهلی ارائه کرده است.
این باشگاه اسکاتلندی 
حاضر است 17 میلیون 
درهم امارات را به جیب 

شباب االهلی واریز 
کند تا این پدیده ایرانی 

را به لیگ این کشور 
منتقل کند. قائدی 
تابستان گذشته با 

مبلغ 1/2 میلیون یورو 
با قراردادی پنج ساله 

از استقالل به شباب 
االهلی پیوست. پس از 
گذشت 6 ماه ارزش این 

بازیکن ایرانی نزدیک به 
چهار برابر شده است.

در  حاشيه

گل محمدی: 
ورزشگاه 

برنابئو را که 
نخواسته 

بودیم

سرمربی پرسپولیس  
درباره مشکالت مالی 
گفت: بحث ما مالی 

نیست، بحث بی تفاوتی 
است. بعد از قهرمانی 
این اتفاق زیاد رخ داد. 
االن دنبال حداقل ها 
هستم. ما  استادیوم 
برنابئو را نخواستیم. 

فقط زمین تمرین 
مناسب داشته باشیم 
و پرداختی ها هم انجام 
شود. برخی می گویند 
ما پولکی هستیم اما 

همه زندگی خودمان را 
گذاشتیم.

خبرخبر
روزروز

  هوگو لوریس 
دروازه بان فرانسوی تاتنهام قرارداد 

خود را تا سال 2024 تمدید کرد. 
لوریس حاال به نوعی به اسطوره 

باشگاه تاتنهام تبدیل شده و بازوبند 
کاپیتانی این تیم را هم در اختیار دارد.

  روبینیو 
دادگاه عالی ایتالیا محکومیت 
مهاجم سابق میالن و برزیل را 
به ۹ سال زندان به دلیل دست 

داشتن در تجاوز به یک آلبانیایی 
در سال 201۳ تأیید کرد.

  آنسو فاتی 
ستاره بارسلونا، بار دیگر در دیدار 

برابر اتلتیک بیلبائو مصدوم شد.او 
از ناحیه ماهیچه دو سر ران پای 

چپش دچار مصدومیت جدی شده و 
احتمااًل 6 هفته ای خانه نشین است.

وحید امیری که در 
یکی از برنامه های 
ورزشــــی اینترنتی 
ــور داشـــــت،  حــــضــ
ــؤال  ــ ــا سـ ــ ــی بـ ــ ــت ــ وق
مجتبی جباری در 
خــصــوص درگــیــری مــیــان کــی روش و 
برانکو مواجه شد، جواب داد: باالخره 
کارلوس کی روش محبوبیت خودش را 
در ایران داشت؛ یعنی مردم دوستش 
ــد. ابـــتـــدا کــســی بـــا کـــی روش  ــن داشــت
مشکلی نــداشــت، ولــی دقیقاً زمانی 
که با پرسپولیس وارد درگــیــری شد، 
مشکالت را درســـت کـــرد. می توانم 
ــی روش مــی تــوانــســت با  ــم کـ ــگــوی ب

سیاست بیشتری عمل کند.

استرس های کی روشی ◾
وی در مــورد اخــالق کــی روش گفت: 
او خیلی بــه بازیکنان اســتــرس وارد 
می کرد. اگر اشتباه می کردیم تا یک 
هفته استرس داشتیم. من در بازی 
با قطر یک اشتباه کردم و او کنار خط 
به من بد و بیراه می گفت. حتی توی 
رختکن هــم بــا مــن دعـــوا کـــرد. بــا این 
حــال مشکل تیم ملی را مــن قبل از 
اینکه گردن کی روش بیندازم متوجه 

مدیریت می دانم.

برانکوی جنتلمن ◾
وی در مــورد برانکو هم گفت: او واقعاً 
جنتلمن بود.طوری که وقتی می خواستم 
بروم ترکیه خجالت می کشیدم موضوع 
را با او در میان بگذارم. او درس بزرگی به 
من داد و با خوشرویی من را بدرقه و برایم 

آرزوی موفقیت کرد.

صداقت اسکوچیچ ◾
وحید امیری ضمن تعریف از صداقت 
اسکوچیچ در مورد رمز موفقیت این 
مربی کم نام ونشان گفت: او ارتباط 
دوستانه ای با کل تیم حتی تدارکات و 
پزشکان برقرار کرده و بازیکنان راحت 
با او می توانند مشکالتشان را در میان 
گذارند.رمز موفقیت او همین صداقت 
و آزادی عملی اســت که به بازیکنان 

تیم ملی داده است.

راه هموار پیشرفت در پرسپولیس ◾
ــتــن به  ــد امـــیـــری پــشــت پــــرده رف وحــی
پرسپولیس را خواسته پدرش دانست 
و گفت: »همیشه بــرای پــدرم احترام 
قائل هستم و همیشه بــا او مشورت 
می کنم. با پــدر  و مــادرم مشورت کردم 
و رفتم پرسپولیس. ضمن اینکه خودم 
هم معتقد بــودم راه هـــای پیشرفت در 

پرسپولیس برایم هموارتر است. 

جواب تهمت ها ◾
وی در مـــورد رفــتــن از پرسپولیس در 
فصل جــاری هم گفت: چند پیشنهاد 
داشتم. اما چون امسال برایم مهم است 
می خواهم در پرسپولیس با ایــن همه 
سختی ها و فشارها که قهرمانی های ما 
را زیر سوال بردند با قهرمانی جواب تمام 
تهمت ها را بدهیم. تیم ما یک نیم فصل 
بدون مدیرعامل و با این دریافتی و کیفیت 
زمین تمرین نمی توانست اینجای جدول 
باشد. وی در مــورد خطایی که در دربی 
روی قائدی انجام داد و داورخطا نگرفت، 
گفت: دلیلش بزرگ نمایی زیاد قائدی بود 
که داور خطا نگرفت چون فکر کرد قائدی 

می خواهد گولش بزند. 

کنار عیسی ◾
هافبک پرسپولیس از عیسی آل کثیر به 
عنوان بهترین بازیکنی که کنارش بازی 
کرده نام برد و گفت: در جام باشگاه ها با 
او خیلی ارتباط خوبی از نظر ذهنی و فنی 
داشته است.ما با زبان لری با هم حرف 
می زدیم و می گفتیم فکر کنیم تمام تیم 
ما هستیم. هم باید حمله کنیم و هم باید 
دفاع کنیم. من در کنار بازیکنان دیگر 
هم بازی کردم اما بار دفاعی روی دوش 
من بــوده ولی کنار عیسی واقعاً راحت 

هستم.

وحیدامیری:درپرسپولیسمیمانم

 با قهرمانی 
جواب تهمت ها را می دهیم

زیر ذره بين

خبر

الپوشانیآماردقیقکروناییها
فدراسیونی

برایشائبهتراشیها
سینا حسینی   ابتالی دسته جمعی بازیکنان 
تیم فوتبال استقالل به ویروس کرونا شوک بزرگی 
به کادر فنی این تیم و هواداران آن ها بود، البته در 
لحظات نخست اعالم این خبر توسط رسانه ها ، 
کمتر کسی این موضوع را واقعی می دانست اما با 
مشخص شدن نتایج آزمایش های متعدد و اعالم 
نظر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال موضوع 
ابتالی دسته جمعی بازیکنان استقالل تا حدودی 
باورپذیر شد، اما همچنان این ابهام وجود داشت 
چرا اطالع رسانی دقیق در این خصوص صورت 

نمی گیرد؟
عدم اطالع رسانی کافی از سوی باشگاه استقالل 
و ســازمــان لیگ فرصت مناسبی را در اختیار 
سودجویان در فضای مجازی قرار داد تا آن ها از 
این فرصت سوءاستفاده کنند و به معنای واقعی از 
این ماجرا کاسبی خود را رونق دهند. کارشناسان و 
منتقدان  با انتقاد از رویه برخورد مسئوالن سازمان 
لیگ، عدم اطالع رسانی صحیح  در این خصوص 
را بــزرگ تــریــن نقطه ضعف سیستم مدیریتی 
توصیف کــردنــد و مدعی شدند اگــر مسئوالن 
ســازمــان لیگ، کمیته پزشکی و روابـــط عمومی 
فدراسیون به شکل شفاف در این باره اظهارنظر 
می کردند شاید صدها خبر مرتبط اما بی سند 
و مــدرک منتشر شده در فضای مجازی منتشر 

نمی شد.
ولــی مسئوالن فدراسیون فوتبال مثل همیشه 
مقررات و آیین نامه های موجود را بهانه قرار دادند 
و ادعــا کردند اطالعات مرتبط با این حــوزه کامالً 
محرمانه است و هیچ کسی نباید در خصوص 
ایــن مسائل اظهارنظر کند، در حالی که امــروز 
در دنیای فوتبال و ورزش هیچ محدودیتی برای 
معرفی بازیکنانی که مبتال به ویروس کرونا شدند 
وجود ندارد، مثالً وقتی بازیکنی نظیر لیونل مسی 
و رونــالــدو به ایــن بیماری مبتال شدند بالفاصله 
با اعــالم این موضوع از سوی باشگاه های طرف 
قـــرارداد آن هــا دوران قرنطینه بازیکنان آغــاز شد 
تا مراحل درمــان سپری شــود، به همین دلیل نه 
شایعه ای در این رابطه به وجود آمد، نه شائبه ای 
که عده ای بخواهند با استناد به آن آرامش حاکم 
بر جامعه را مختل کنند. اما در فوتبال ایران از آنجا 
که همه چیز برعکس است این خبر معمولی نه 
تنها اطالع رسانی نشد، بلکه به شکلی مرموزانه و 
پلیسی مخفی ماند تا صدها شایعه در این رابطه 

شکل بگیرد.

امروزپرسپولیس–فوالد
درآزادی

در حالی که به دنبال شبیخون اُمیکرون به اردوی 
استقالل بـــازی تیم صدرنشین مقابل هـــوادار 
چهارشنبه برگزار می شود اما بازی های امروز لیگ 
برتر برای استقاللی ها بسیار مهم است. به خصوص 
نبرد فوالد و پرسپولیس در آزادی. مردان یحیی که با 
بحران بی پولی دست و پنجه نرم می کنند جدی ترین 
تعقیب کننده صدرنشین هستند. پیروزی در این 
بازی سخت می تواند موتور سرخ ها را برای سبقت 
گرفتن از رقیب سنتی در صدر  راحسابی گرم کند. 
پرسپولیسی ها در بازی رفت با سه گل فوالدی که 
توسط ویسی رهبری می شد را در اهواز شکست 
دادند. اما این فوالد آن فوالد نیست.نکونام از فوالد 
تیمی گردن کلفت ساخته که حاال باید در آسیا هم 
از اعتبار فوتبال ما دفاع کند.در دیگر بازی مهم امروز 
هم سپاهان که بعد از کنار رفتن از جام حذفی تحت 
فشار است باید در رفسنجان به میهمانی مسی 
بــرود که تیمی مرموز و زهــردار اســت. نویدکیا اگر 
دست خالی کویر را ترک کند باید احتماالً چمدانش 
را جمع کند. توقف هر کــدام از دو تیم سپاهان و 
پرسپولیس در عصر امروز قند در دل آبی ها آب می 
کند. سایر بازی های این هفته هم یکشنبه و دوشنبه 

برگزار می شود.
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عربستان سومین قربانی هندبالیست های کشورمان ◾
ملی پوشان هندبال کشورمان در رقابت های هندبال 
قهرمانی مــردان آسیا به مصاف تیم ملی عربستان 
رفتند و در پایان با نتیجه ۲۴-۲۰پیروز شدند.تیم ملی 
کشورمان در دو بازی گذشته نیز موفق شده بود تیم های 
استرالیا و هندوستان را مغلوب کند.با این نتیجه تیم 
ملی هندبال کشورمان در جایگاه نخست گروه دوم این 
رقابت ها  و عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار گرفت.

شرط عجیب استقالل برای جدایی رشید! ◾
به گــزارش طرفداری، رشید مظاهری بعد از یک نیم فصل 
نیمکت نشینی قصد جدایی از استقالل را دارد و در این بین 
باشگاه فوالد به عنوان جدی ترین مشتری او وارد رقابت شده 
است.استقالل به باشگاه فوالد اعالم کرده صدور رضایت نامه 
ایــن بازیکن 5 میلیارد خــرج برمی دارد، ضمن اینکه این 
دروازه بــان برای جدایی باید ۴.5 میلیارد مطالبات خود را به 

این باشگاه ببخشد.آیا مظاهری در استقالل خواهد ماند؟

نامه رسمی پرسپولیس برای جذب شیمبا ◾
بحث پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به لوسیانو پریرا مدتی 
است که به راه افتاده است و گفته می شود پرسپولیس اقدام 
خود را عملی و به باشگاه فوالد نامه رسمی ارسال کرد.فوالد 
در ازای صدور رضایت نامه شیمبا،  مهدی شیری، سعید 
آقایی و رضا اسدی را از پرسپولیس می خواهد که بعید است 
قرمزها با این پیشنهاد موافقت کنند.فوالد برای تقویت تیم 
خود در نیم فصل به دنبال معاوضه بازیکن است نه فروش.

شروع خوب تیم ملی بانوان در جام ملت ها
ــران در نخستین تــجــربــه حــضــور خـــود در  ــ بــانــوان ای
ــه تــســاوی صــفــر بر  جـــام مــلــت هــا مــقــابــل هــنــدی هــا ب
 صفر رسیدند و اولــیــن امتیاز تــاریــخ خــود را کسب 

کردند. 
در ایــن بــازی  دروازه بــان تیم ملی بازیکن برتر زمین 
 بود. ایران فردا دومین بازی خود را مقابل چین برگزار 

می کند.

حمیدرضا عرب   دعــوت از محمد حسین کنعانی زادگــان نیاز 
به تأیید کمیته اخالق فدراسیون فوتبال دارد و چنانچه این کمیته 
حضور مدافع باشگاه االهلی قطر را تأیید کند، او می تواند مانند 
گذشته در اردوی تیم ملی حــاضــر شـــود. احتمال حــذف مدافع 
حاشیه ساز از فهرست ملی پوشان از آن روز شایع شد که فایلی 
منتسب بــه وی در فــضــای مــجــازی دســت بــه دســت شــد؛ فایلی 
هنجارشکنانه که انضباط درون اردوی تیم ملی را زیر پا لگدمال 
کرد. با این حال اما کنعانی زادگــان درصحبت هایی که به تازگی با 
فدراسیون فوتبال داشته، تأکید کرد این فایل متعلق به او نیست. 
کنعانی زادگان که به خواست مقامات قضایی کشور تا روشن شدن 
تکلیفش حق مصاحبه کــردن نــدارد و حتی مسئوالنی از پلیس 
فتا به وی گفته اند هیچ اظهارنظری دراین راستا نداشته باشد، در 
صحبت هایی که با مسئوالن فدراسیون فوتبال داشته مدعی شده 

آن فایل صداگذاری است و او هیچ نقشی درآن ندارد.
درهمین راستا نیز شنیده می شود دو نفر از کسانی که اقــدام به 
انتشار فایل صوتی منتسب به کنعانی زادگــان کرده اند، به ترکیه 
گریخته اند و پلیس اینترپل به دنبال آن ها است تا این پرونده را به 
سرانجام برساند. با این حال اما دراگان اسکوچیچ و دیگر همکارانش 
دوست دارند کنعانی زادگــان را در بازی با عراق و امــارات در اختیار 
داشته باشند. آن ها حذف این بازیکن را به ضرر تیم ملی می دانند و 
معتقدند اگر این بازیکن درخط دفاع نباشد، تیم ملی با مشکالتی 
مواجه می شود. اما اسکوچیچ نیز نمی تواند خودسرانه برای دعوت از 
این بازیکن اقدام کند و قرار است شنبه جلسه ای میان مسئوالن تیم 
ملی فوتبال و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برگزار شود و مشخص 
شود کنعانی زادگان می تواند در اردوی جدید تیم ملی حاضر شود 
یا خیر. یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال که نمی خواست نامش 
فاش شود به خبرنگار قدس اعالم کرد فدراسیون فوتبال می تواند تا 
یکشنبه اعالم اسامی جدید بازیکنان تیم ملی را به تعویق بیندازد 
واز این رو ما می توانیم برای روشن شدن تکلیف کنعانی زادگان یک 

روز دیگر نیز صبر کنیم. 
حاال باید دید آیا کمیته اخــالق فدراسیون فوتبال که به نهادهای 
باالدستی متصل است مجوز دعوت شدن این بازیکن به تیم ملی را 
می تواند دریافت کند یا اینکه کنعانی زادگان تا روشن شدن تکلیفش 

باید همچنان پشت خط بماند؟!

دعوتازبازیکنحاشیهسازدرگرومجوزکمیتهاخالق

تأخیردراعالملیستتیمملی

ضدحمله

ستارگان ورزش

دراگــان اسکوچیچ دیروز با صراحت در مورد 
شایعات دربـــاره عــدم دعــوت غیر فوتبالی از 
برخی از بازیکنان و مشکلش با وریا غفوری 
گفت :»مشکل من سبک بازی، نوع جایگیری 

در دفاع و چگونگی کار دفاعی او است«. 
او پس از اینکه از مطالبات مالی ملی پوشان 
حمایت کرد، گفت: »از این فرصت می خواهم 
استفاده کنم و از صحبت هایی که دربــاره ام 

گفته می شود، گالیه کنم. القابی مثل 
دالل و... باشگاه ها در نگاه ما یکسان 
هستند و تفاوتی بین آن هـــا قائل 
نمی شویم. باید تأکید کنم بازیکنان 
فقط به دالیل فنی دعوت می شوند 

یا نمی شوند«.
وی گــفــت: »ایـــن را هم 

باید شفاف کنم که 
تــمــام تصمیمات 
ــاره بازیکنان  ــ درب
توسط من گرفته 
ــود و اگــر  ــی شـ مـ
حـــس کــنــم ایــن 
قــدرت را نــدارم، 
ــک روز هــم  ــ یـ
اینجا نخواهم 
مــــــانــــــد. هــمــه 
مـــا جــایــزالــخــطــا 

ــم و  ــ ــ ــی ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ه

می توانیم این اشتباه را داشته باشیم اما من 
بر این مسئولیت آگاه هستم. کسی نمی تواند 
ما را تحت تأثیر قــرار دهــد یا بخرد«. بخش 
بعدی صحبت های اسکوچیچ جایی بود که 
به صراحت نام وریا غفوری را آورد و در توضیح 
گفت: »من واقعاً احترام فوق العاده ای برای 
استقالل قائلم، همان طور که برای پرسپولیس. 
اما در نهایت من مربی هستم و دیدی که من 
به فوتبال دارم شاید متفاوت باشد. در 
این مــورد به خصوص تمرکز من روی 
کارهای دفاعی است. جدا از آن وریا 
االن 35 ساله است و حاال که موضوع 
باز شد او در مصاحبه اش گفته بود که 
من در هر بازی1۲-11 کیلومتر می دوم 
اما این موضوعی نیست که 
بــرای من اهمیت داشته 

باشد«.
ــاره بـــه اســم  ــ ــ او بـــا اشـ
رضــایــیــان نــیــز گفت: 
ــا رامـــیـــن رضــایــیــان  ــ »ب
هم همین طور، با خود 
ــدارم و به  او مشکلی نـ
همین دلــیــل انتخابم 
شخص دیگری است. 
ایـــن هـــم یـــک تصمیم 
حــــــــرفــــــــه ای اســـــــــت و 

مسئولیتم این است«.

هرگزکسیرابهدالیلغیرفنیخطنمیزنم

قلمقرمزاسکوچیچروینامغفوریورضاییان
منچستر یونایتد در تقابل با برنتفورد موفق 
شد با نتیجه 3-1 حریف خود را شکست دهد. 
با این حال گران قیمت ترین مدافع تاریخ یعنی 
هری مگوایر که در سال ۲۰19 با 87 میلیون یورو 
راهی اولترافورد شد، در این مسابقه نیمکت 
نشینی را تجربه کرد؛ چرا که رالف رانگنیک 
از زوج رافائل واران و ویکتور لیندلوف در خط 

دفاعی خود استفاده کرده بود.
کاپیتان شیاطین ســرخ کــه بــه تــازگــی از 
مصدومیت دنده خود بهبود یافته ، دو 
بازی به عنوان بازیکن تعویضی مقابل 
اســتــون ویــال و پــس از آن همین دیــدار 

مقابل برنتفورد به میدان رفت. با این 
حــال چند گـــزارش در انگلیس 

حکایت از آن دارد که ممکن 
است نیمکت نشینی مگوایر 

ادامه داشته باشد.
ــا  ــ ــزارش هـ ــ ــر اســـــــاس گـ ــ بـ
رالــف رانگنیک در اوایــل 
ژانــویــه به هیئت مدیره 
منچستر یونایتد خبر 
داده هری مگوایر، آرون 
ون بیساکا و لوک شاو 
در فــرم خوبی بــه سر 
ــع  نــمــی بــرنــد. در واق
چــنــدیــن مسئله از 
مصدومیت  جمله 

باعث شده این سه بازیکن از فرم خود فاصله 
بگیرند و حاال نیمکت نشینی آن ها در ادامه 
فصل اصــالً دور از انتظار نیست. همچنین 
انتقادها از مگوایر نیز به اوج خود رسیده است. 
به عنوان مثال یاپ استام به تازگی درباره این 
بازیکن گفته بود: »منچستر یونایتد پول زیادی 
برای او پرداخت کرده است. وقتی من او را در 
لستر دیدم بازیکن خوبی بود. به عنوان 
مثال می توانم بگویم وسلی براون در 
محوطه جریمه بازیکن سریع تری 
از او بود. وقتی شما برای منچستر 
یونایتد بازی می کنید باید به برخی 

شرایط را عادت کنید. 
مــن فکر می کنم مگوایر 
گاهی اوقات می خواهد 
بــیــش از آنـــچـــه از او 
خــواســتــه مــی شــود، 
ــد. گاهی  انـــجـــام دهــ
اوقات شما نیاز دارید 
ــازی  ــت بـ ــ خــیــلــی راحـ
خــــودتــــان را انـــجـــام 
دهید«. با وجــود این، 
بعید نیست در چند 
ــازی آینده یونایتد نیز  ب
شــاهــد نیمکت نشینی 
گــران تــریــن مــدافــع تاریخ 

باشیم.
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 بزرگ ترین 
تهدید برای 
صهیونیست ها

رئیس اسبق ستاد 
مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی در 
مصاحبه ای گفت 
بزرگ ترین تهدید 
برای این رژیم نه 
ایران و حماس، بلکه 
وضعیت شکننده 
داخلی است. 
»گادی آیزنکوت« 
ژنرال عالی رتبه 
صهیونیستی و 
رئیس اسبق ستاد 
مشترک ارتش این 
رژیم با انتقاد شدید 
از سیاست های 
مقامات صهیونیست 
و اقداماتی که 
علیه فلسطینی ها 
صورت می گیرد، 
آن ها را از جمله 
تصمیم گیری های 
ناامیدکننده دانست.

خبر

بدون تیتر

قصد حمله به اوکراین را نداریم

وزیر خارجه روسیه پس از پایان نشست امنیتی 
با همتای آمریکایی خود در ژنو گفت: مسکو قصد 
حمله به اوکراین را نــدارد اما اروپــا و آمریکا فکر 
می کنند جایگاه ویژه ای دارند و هرکاری بخواهند 
می توانند انجام دهند. به گــزارش مهر، سرگئی 
الوروف افزود: »آنتونی بلینکن« وعده داد هفته 
آینده پاسخ مکتوب واشنگتن به پیشنهادهای 
امنیتی روسیه ارائه شود. وزیر خارجه روسیه در 
این خصوص ادامــه داد: روسیه قصد حمله به 
اوکراین را ندارد. ناتو علیه روسیه فعالیت می کند، 
به همین دلیل نیز مسکو با گسترش این سازمان 

به سوی شرق مخالف است.

   دادستانی پایتخت آلمان در حال تحقیقات 
درباره اتهام اختالس تعدادی از مقام های ارشد 
دولت شامل وزیر خارجه و معاون صدراعظم 

این کشور است.
ــط خود     دولــت ترکیه در راستای بهبود رواب
با عربستان سعودی و امــارات متحده عربی، 
رسانه های این دو کشور را رفع فیلتر کرده است.

   بر اساس اعالم رسانه های پاکستان، در نتیجه 
انفجاری در بــازار الهــور، دو تن کشته و 26 نفر 

دیگر زخمی شدند.
   رسانه های عراقی گـــزارش دادنـــد در حمله 
غافلگیرانه عناصر داعــش به یکی از مقرهای 
ارتــش عــراق در شــرق ایــن کشور 11 نظامی به 

شهادت رسیده اند.
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جهان

 مـهدی عـلـوی   
ــد و 112  65 شــهــی
زخمی؛ این تنها آمار 
شهدا و مجروحان 
حــمــالت وحشیانه 
روز جمعه ائــتــالف 
سعودی و امــاراتــی اســت که یک مقام 
بیمارستانی یمن تا عصر روز گذشته 
اعالم کرده است.  اینجا آمریکا نیست، 
ــایــی نیست، به  اینجا یــک کشور اروپ
ــاره جنایات پرشمار  ــ همین خاطر درب
ائتالف سعودی امــاراتــی در آن، چیزی 
در رسانه های غربی مخابره نمی شود. 
گناه مردم این کشور فقط این است که 
در مقابل زورگــویــی و ظلم ظالم سلفی 
ایستاده اند. به گــزارش فــارس، بمباران 
بامداد جمعه یک زندان در استان صعده 
به یکی از پرتلفات ترین حمالت ائتالف 
سعودی در یمن تبدیل شده و تاکنون 
براساس آخرین آمــار بیش از 1۷۷نفر 
شهید و زخمی بر جای گذاشته است. 

یک مقام صلیب ســرخ جهانی نیز به 
خبرگزاری فرانسه گفته در ایــن حمله 
بیش از 1۰۰نفر کشته و زخمی شده اند. 

»اسماعیل الورفی« رئیس بیمارستان 
»الجمهوری« در صعده، در این باره به 
شبکه المیادین گفت: 65 شهید و 112 
زخمی به این بیمارستان منتقل شده اند 
و شرایط به قدری بغرنج است که مواد 
و تجهیزات پزشکی به حد کافی برای 
رسیدگی به زخمی ها وجــود نـــدارد. به 
گفته او حال بیشتر زخمی ها وخیم است 
و انتظار افــزایــش تعداد شهدا مــی رود 
و هنوز تعدادی نیز زیر آوار مانده اند و 
تجهیزات کافی برای آواربـــرداری سریع 
در دست نیست. »طه المتوکل« وزیر 
بهداشت دولــت نجات ملی یمن نیز 
به المسیره گفت: ائتالف سعودی به 
شکل واضح و روشن غیرنظامیان را هدف 
قرار می دهد و عامدانه به دنبال کشتار 

غیرنظامیان است. 
پس از ایــن اقــدام وحشیانه، سخنگوی 

انصارهللا تأکید کــرد: ملت یمن با تمام 
قدرت به این تجاوزها پاسخ خواهند داد. 
»محمد عبدالسالم« اظهار کــرد: »به 
شهادت رساندن زندانیان زندان صعده، 
غیرنظامیان در الحدیده و صنعا و حمله به 
تأسیسات غیرنظامی توسط متجاوزان، 
نه مردم یمن را به زانو درمی آورد و نه اراده 
آن ها را در هم می شکند«. وی ادامه داد: 
»بلکه این جنایت ها سبب خواهد شد 
ملت ما به هر شکل ممکن و با تمام قدرت 
و حقی که دارند، پاسخ دهند«. محمدعلی 
الــحــوثــی، رئــیــس کمیته عــالــی انقالب 
یمن هم بمباران شدید چند روز اخیر 
استان های مختلف این کشور را جنایت 
جنگی خواند. از سوی دیگر پایتخت و 
شماری از دیگر شهرهای یمن روز گذشته 
شاهد راهپیمایی گسترده مردم این کشور 
علیه جنایات ائتالف سعودی در بمباران 
غیرنظامیان و شهادت آن ها بود. آن ها با 
سر دادن شعارهای مختلف تأکید کردند 

حمله را با حمله پاسخ خواهند داد.

ــرار عــجــوالنــه دیپلمات های غــربــی و بسته شدن  پــس از فـ
سفارتخانه ها در کابل که در پی سقوط این شهر و آغاز حکومت 
دوم طالبان رخ داد، حاال آن ها یک به یک در حال بازگشت به 
افغانستان هستند. در همین راستا، وزارت خارجه طالبان اعالم 
کرد اتحادیه اروپا به صورت رسمی نمایندگی خود را در کابل بازگشایی کرده 
است. به گزارش فارس، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان 
افــزود: اتحادیه اروپــا عــالوه بر 22۰میلیون یــورو کمک بشردوستانه، کمک 
26۸میلیون یورویی جدیدی را نیز برای مردم افغانستان متعهد شده است. 
بلخی تأکید کرد: بخشی از این کمک برای پرداخت معلمان هزینه خواهد شد. 

اتحادیه اروپا تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است. 
پس از اعالم خبر کمک های یورویی، بانک مرکزی دولت موقت طالبان روز 
گذشته اعالم کرد: ۳2میلیون دالر در قالب کمک های بشردوستانه از سوی 
سازمان ملل به کابل رسیده و از طریق فرودگاه کابل به بانک بین المللی 
افغانستان )AIB( انتقال داده شده است. بانک مرکزی حکومت سرپرست 
طالبان همچنین گفته این بانک از هر اقدام بشردوستانه که منجر به کمک 
به اقشار مستضعف جامعه شود، قدردانی می کند. پیش از این، سازمان 
ملل متحد اعالم کرده بود تا پایان ماه مارس 2۰22، هر هفته 2۰میلیون دالر 
کمک نقدی به افغانستان می فرستد. گفتنی است با توقف کمک های 
نقدی کشورها به افغانستان و اعمال محدودیت ها از سوی آمریکا، بازارهای 
این کشور با بحران اقتصادی روبه رو شده است. بر اساس اعالم سازمان 
بین المللی کار، حدود نیم میلیون نفر در افغانستان پس از تغییر حکومت 
در این کشور شغل خود را از دست  داده اند و بخش های کلیدی اشتغال از 
جمله کشاورزی، خدمات حرفه ای و صنعت ساخت وساز ویران شده  است.
در حالی که تالش طالبان برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی این کشور 
ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شامگاه پنجشنبه خود 
گفت هیچ کس نمی تواند افغانستان را تحت یک دولت واحد متحد کند. 
جو بایدن که به مناسبت یک سالگی حضورش در کاخ سفید به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری سخنرانی می کرد، گفت: 
پس از 2۰ سال حضور آمریکا در افغانستان هیچ راه آسانی برای خروج 
وجود نداشت. وی با ابراز ناراحتی از وضعیت جاری افغانستان افزود: 
آمریکا نمی تواند هر مشکلی را در جهان حل کند. در همین راستا، انعام هللا 
سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات بایدن گفت: 
آمریکا با همه سیاست ها و راهبردهای خود در افغانستان ناکام مانده و 

موضوعات داخلی افغانستان دیگر به آن ها ارتباطی ندارد.

کمک های مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا در راه افغانستان

بازگشت غربی ها با چمدان های دالر

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تحریم همه پرسی فرمایشی 
رژیم پهلوی)انقالب سفید( توسط  امام)ره(  

محمدرضا پهلوی برای تثبیت قدرت خود در ایران، 
به خواسته آمریکا در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی 
اصالحاتی در 6 بند را به همه پرسی گذاشت که به 

انقالب سفید یا انقالب شاه و مردم معروف شد، این امر 
اما با مخالفت شدید امام خمینی)ره( و برخی از علما 

روبه رو شد. در پیام امام )ره(، نوروز سال ۴2 اعالم عزای 
عمومی و از انقالب سفید شاه به انقالب سیاه تعبیر شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/16

5/43

اذان مغرب

17/41

غروب خورشيد

17/21
 نیمه شب شرعی

23/32
طلوع فردا

7/10

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/43

5/11

اذان مغرب

17/07

غروب خورشيد

16/47
 نیمه شب شرعی

22/59
طلوع فردا

6/39

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

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

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

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

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید  دوم مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
 شماره مناقصه 105084  )نوبت اول(

ش��رکت گاز اس��تان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان 
ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی ش��رکتهای دارای رزومه 
کاری مناس��ب جه��ت مناقصات ذیل اق��دام نماید بدینوس��یله از کلیه ش��رکتهای 
واجد ش��رایط که مایل به ش��رکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 
1400/11/04 س��اعت 14ال��ی  1400/11/11 س��اعت 16اس��ناد ارزیابی را از س��امانه 
WWW.SETADIRAN.IR دریاف��ت نماین��دو ت��ا تاریخ  1400/11/27 س��اعت 16 

اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند. 
     بدیه��ی اس��ت ش��رکت گاز اس��تان مازندران پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک 
واصل��ه و اطالعات مندرج در پرسش��نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نس��بت به 
ارزیابی کیفی ش��رکت کنندگان اقدام و از ش��رکتهای واجد ش��رایط جهت دریافت 

اس��ناد مناقصه از طریق س��امانه فوق دع��وت بعمل خواه��د آوردتاارائه مدارک و 
پرسش��نامه های تکمیل ش��ده درس��ایت هیچگونه حقی را ب��رای متقاضیان جهت 
شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن 
به وضوح مش��خص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن 

برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : س��اری – بلوار طالقانی ش��رکت گاز اس��تان مازندران س��اختمان 

شماره 2 طبقه همکف 33492357-33204091 -011
آدرس کمیته فنی – بازرگانی : س��اری – بلوارطالقانی ش��رکت گاز استان مازندران 

011-33202408

شرکت گاز استان مازندران  ف
,1
41
03
14

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1-محل تامین اعتبار : سایر منابع بند ق - عوارض گازرسانی 
2-مدت اعتبار پیش��نهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک 

بار قابل تمدید می باشد .
3-ن��وع تضمی��ن ش��رکت درفراین��د ارج��اع کار : ضمانتنامه بانک��ی معتبر 
براس��اس آیی��ن نام��ه تضامین معام��الت دولت��ی مصوبه هی��ات وزیران به 
ش��ماره 123402/ت 50659 ه���   م��ورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن 
در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به ش��ماره حس��اب  بانک 

مرکزی IR710100004001102607375883(( واریز گردد .
4-زم��ان مهلت دریافت اس��ناد : از دوش��نبه  1400/12/16 الی پنچ ش��نبه 
1400/12/19س��اعت 14:30)ضمنًااص��ل تضمی��ن ش��رکت درفرآین��د ارجاع 
کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد(

5- زمان عودت  پیشنهادمالی : شنبه  1401/01/20ساعت 14:30
6-زمان گشایش پیشنهادات : یک شنبه  1401/01/21 )ساعت 9صبح(

7-ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.
8- شرایط متقاضی :

- م��دارک ثبتی ش��رکت ح��اوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پس��تی، شناس��ه 
مل��ی، کد اقتص��ادی، دامنه کاری، تطاب��ق امضاء، ضمانتنام��ه بانکی، صورت 
مالی حسابرسی ش��ده منتهی به 99/12/29 با توجه به الزام ارائه صورتهای 
مالی و حسابرس��ی ش��ده بارعای��ت ماده 4آیی��ن نامه راهکاره��ای افزایش 
ضمانت اجرایی وتقویت حسابرس��ی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولش��ویی، 

اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود 
اظه��اری، مه��ر و امضاء پکی��ج پیمان، کپ��ی شناس��نامه و کارت ملی صاحبان 
امضاء، مش��خصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی 10% ، حسابرسان 
و نش��انی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی  ، گواهینامه مالیات 

بر ارزش افزوده ،
- قرار داش��تن در لیس��ت کوتاه وزارت نفت) وندرولیست (و عضو سامانه 
ستاد و همچنین در خصوص تولید کنندگان شیرهای فوالدی  و تامین کنندگان  

- ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزمه کاری مرتبط(

- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (

-ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت
http://iets.mporg.ir 

-» حداق��ل نصاب پیش��نهاد دهنده دراین مرحل��ه از مناقصه یک مرحله ای 
فرآخوان عمومی به  هرتعداد مناقصه گر می باشد « .

جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس 
www.nigc-mazandaran. ir و پای��گاه مل��ی اط��الع رس��انی مناقصات 

کشور به آدرس http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 
                                                                              شناسه آگهی  1261083

ف
موضوع  مناقصه خرید ردی

داد 
شماره فراخوان تع

سامانه ستاد 
حداقل امتیاز مبلغ برآورد بریال مبلغ تضمین

کیفی

1
شیر فوالدی توپی "12 کالس 300
 Ball valev 12" , CLS 300 ,B.W

)IGS-M-PL-002-3)1
5

20000915780003872.150.000.00043.000.000.00065 2
شیر فوالدی توپی "16 کالس 300
Ball valev 16" , CLS 300 ,B.W

)IGS-M-PL-002-3)1
7

3
شیر  فوالدی توپی "20 کالس    300

ball   valve 20",CLS 300,B.W
)IGS-M-PL-002-3)1

2

آگهی مناقصه شماره 42-1400 )نوبت دوم(
• مناقصه گذار : شرکت 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 تدارکات و قراردادها
شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان ف

,1
41
04
56

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 تدارکات 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 کوتاه 9307280200 

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

مبلغ و نوع تضمین ش��رکت 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 شرکت توزیع 

نیروی برق سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : 

پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک 
پاکات )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 پاکات الک و مهر شده تا 
مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان 
خیابان دانش��گاه حدفاصل دانشگاه 37 و 39 شرکت توزیع نیروی 
ب��رق سیس��تان و بلوچس��تان اقدام نماین��د. الزم به ذک��ر تمامی 
فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه 
تدارکات دولت در س��اعت 10:30 روز دو شنبه مورخ 1400/11/18 

در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان 
گشایش خواهد شد.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه 
تدارکات 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 کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت 
صنعت برق به نش��انی Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت شرکت 

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��رکت 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 که فاقد س��پرده ی��ا امضاء ، مش��روط ومخدوش 
و س��پرده ه��ای کمتراز می��زان مق��رر ، چك ش��خصی و نظایرآن و 
پیش��نهادهایی که 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 کاالهای 
تخصص��ی صنع��ت ب��رق از ش��رکت توانیر ب��رای کااله��ای موضوع 

مناقصه الزامی است.

زور سعودی به زندانیان رسید!زور سعودی به زندانیان رسید!
  177 شهید و زخمی حاصل جنایت  عربستان و امارات  در صعده


	1
	2 new
	3
	4 new new
	5
	6
	7
	8

