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 بیان مطالب غیرموثق دینی رواق1
خوراک دهی به شبکه های معاند است

تولیت آستان قدس رضوی بیان مطالب غیرموثق و انتساب آن به 
دین را موجب خوراک دهی رسانه ای به شبکه های معاند با مکتب و 

مذهب دانست...

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استادان گروه معارف دانشگاه های مشهد:

تغییر  مدل بازی 
در دیپلماسی ایرانی

سید مصطفی خوش چشم

14
10
56
3

شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

تامین نیروی انسانی

14
10
57
8

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 
مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی وابسته

 به آستان قدس رضوی، در نظر دارد
 اق��ام مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل، از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی 

تامین نماید :
1- 419 تخته تشک یک نفره 
2- 299عدد باکس یک نفره  

متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه، به نش��انی اینترنتی  
eghamat.razavi.irمراجعه نمایند .

شماره تماس : 31209111 - 051 ، نمابر :  31209112- 051 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای به روش فشرده 
 )نوبت اول(

ش��رکت مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی در نظ��ر دارد اقام 
م��ورد نیاز خ��ود را با ش��رایط ذی��ل بص��ورت برگزاری 
مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093498000840 

شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای 0040023 مناقصه شماره 1400/076 
 PIPE  :موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:   402.000.000  ریال 
نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار بص��ورت یک��ی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
مبلغ برآوردی مناقصه:  8.040.000.000 ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  در سامانه ستاد :
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی س��امانه ستاد 

ایران می باشد. 
آخرین مهلت بارگذاری و  ارس��ال مس��تندات ارزیاب��ی کیفی )رزومه( و 

اسناد مناقصه پاکات )الف ب ج ( در سامانه ستاد: 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد :
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیش��نهاد فنی و 

مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گزار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع 
گاز پ��ارس جنوبی- ف��از های 15 و 16- س��اختمان ام��ور کاال-اداره خرید 

پاالیشگاه ششم.
بدیهی اس��ت کلی��ه فرآیند برگ��زاری مناقص��ه  الکترونیک��ی از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی  دولت )سامانه س��تاد( به نشانی:

 WWW.SETADIRAN.IR انج��ام می پذیرد و به پیش��نهاد های خارج 
از س��امانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران 
بایس��تی نس��بت به ثبت نام در س��امانه س��تاد و دریاف��ت گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقص��ه گ��ران می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر به س��ایت
ی تلفن ه��ا ه  ر ش��ما ب��ا   ی��ا  و  جع��ه  ا  WWW.SPGC.IR مر

  44-36-07731318335  تماس حاصل فرمایند. 
شناسه آگهی 1263071

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ف
,1
41
05
25

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

14
10
47
6

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

روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان ضوی

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

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

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

سالروز والدت حضرت زهرا h و روز مادر را تبریک می گوییم.

h پرونده والدت حضرت زهرا

قدسالزاماتالکترونیکیشدنروندصدورمجوزکسبوکاررابررسیمیکند

پنجره واحد به جای کاغذ بازی
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خراسان
ایرانخودروونظامپزشکی
مشهدبهگزارش»ویژهفروشی
خودروبهپزشکان«جوابیهدادند

قضاوت با شما

بررسیابعادشخصیتیحضرت
فاطمهزهرا)س(درگفتوگوبا
مدیرگروهتاریخدانشنامهقرآن

aدختررسولخدا
الگویاولیا

گفتوگوبادونفراززنانهمکار
مرکزاموربانوانآستانقدسرضوی

ازواکسزدنکفش
زائرانتاکارآفرینی

برایبانوان

مروریبرنقشهایماندگار
مادراندرسینمایایران

»مادر«برامقّصهبگو...

کارآفرینیبرای200نفر
باپشتکاربانویفریمانی

4

رواقرواق4

رواقرواق2

خراسانخراسان2



  دیدار جمعی از 
مداحان 
اهل بیت)ع( 
با رهبر انقالب
به مناسبت سالروز 
والدت حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها، جمعی از 
مداحان اهل بیت 
علیهم السالم با رهبر 
انقالب دیدار می کنند. 
این دیدار با رعایت 
دستورالعمل های 
بهداشتی امروز 
۳ بهمن، به صورت 
حضوری در حسینیه 
امام خمینی)ره( 
برگزار خواهد شد و 
تعدادی از مداحان 
در ابتدای این مراسم 
به مدیحه سرایی 
خواهند پرداخت.

یادداشت حسین محمدی اصل    
پــرونــده کرسنت نتیجه تکیه 
طــوالنــی مــدت بــیــژن زنگنه بر 
مجموعه وزارت نفت است 
کــه از ســال 1381 تــا امـــروز به 
مدت 20 سال موجب خسارت 
ــوان داوری  محض شــده اســت. به واسطه آن دی
بین المللی، شرکت ملی نفت ایــران را به علت 
ــا گــاز به  اختالف بر سر تأمین گــاز با شرکت دان
پرداخت جریمه 607.5 میلیون دالری )معادل 
18 هزار میلیارد تومان( محکوم کرده است. این 
جریمه 607.5 میلیون دالری مربوط به بخش اول 

قرارداد کرسنت است.

زنگنه و فسادهای 200 میلیاردی ◾
اما این تنها یک طرف ماجرای فساد در وزارت 
نفت تحت مدیریت زنگنه اســت. روز گذشته 
علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در این باره برگ 
دیگری رو کرده و گفت: در زمان وزارت آقای زنگنه 
در دولــت آقــای روحانی یکی از کارکنان شرکت 
اکتشافات نفت، 200 میلیارد تومان از حساب 
دولتی برداشت کرد و پس از آن، خانواده خود را 
به کشور دیگری منتقل و حتی وقتی دستگاه های 
نظارتی و امنیتی به این مسئله ورود کردند، به 

راحتی از کشور خارج شدند.
وی با بیان اینکه مدیریت زنگنه در وزارت نفت 
شرایط بی در و پیکری را در شرکت نفت و دیگر 
شرکت های تابعه رقــم زده بــود، گفت: وقتی من 
این فساد 200 میلیارد تومانی را از آقای زنگنه در 
کمیسیون انرژی مجلس دهم پرسیدم، پاسخ او 
جالب بــود؛ زنگنه گفت: »همچین چیزی پیش 
ــزود: فساد در  ــت!«. وی افـ مــی آیــد و طبیعی اسـ
شرکت نفت به انـــدازه اعتبار عمرانی یک سال 
استان آذربایجان غربی اســت. ســال 96 اعتبار 

عمرانی ما کمتر از 200 میلیارد تومان بود و آقای 
زنگنه می گفت همچین چیزی پیش می آید! 

چوپان بره را دزدیده! ◾
افشاگری جدید در حالی است که این روزهــا در 
رابطه با قــرارداد کرسنت دو نکته مطرح است که 
نخستین آن ها، قطعیت انجام فساد و داللی است 
که در زیرمجموعه مدیران زنگنه برای رسانه ها و 
نمایندگان مردم و حتی دولت محرز شده است 
و عدالت اقتضا می کند حداقل این تخلفات در 
دادگاه بررسی جدی شود. نکته دوم، ضرر و زیان 
سنگینی است که در نتیجه معامالت پشت پرده 

و مفاسد این قرارداد به منافع ملی وارد شده است. 
این ضرر و زیان ها هم در مدت زمان برداشت گاز از 
میدان مشترک و هم در نتیجه دادگاه »کرسنت1« 
بــه منافع ملی وارد شــده کــه در نتیجه آن، یک 
میلیارد دالر جریمه علیه ایــران وضع کردند؛ در 
دادگاه »کرسنت 2« نیز دوباره بابت توقف قرارداد، 
علیه ایران ادعای ضرر و زیانی معادل بیش از 50 

هزار میلیارد تومان مطرح است.
ــرارداد کرسنت در ایـــران،   ــ ــرای ق دلیل توقف اجـ
تخلفات رخ داده و رشــوه هــای پرداخت شــده در 
آن بــوده، اما طرف مقابل می گوید چطور ممکن 
است افرادی مثل بیژن زنگنه که نظارت داشته اند 

و تخلف کرده اند دوباره مسئولیت بگیرند و وزیر 
نفت شوند؟ بنابراین به جریان انداختن سریع این 
پرونده در دستگاه قضا سبب فراهم شدن زمینه 
برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به منافع ملی 
می شود و بیم خروج این متخلفان از کشور وجود 
دارد. در این پرونده به وضــوح مشاهده می شود 
چوپان خودش بره را دزدیده و دیگران را به مصاف 

گرگ می فرستد. 

چرا باید زنگنه را محاکمه کرد؟ ◾
به گفته کارشناسان در صــورت بررسی پرونده 
ــرارداد کرسنت توسط قوه   متهمان داخلی در قـ
قضائیه و محکومیت آن هـــا، امکان تغییر رأی 
دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری 
از محکومیت حداقل 10 میلیارد دالری ایران وجود 
دارد. باید توجه داشت که در بهترین حالت این 
پرونده برای ایران 12.4 میلیارد دالر آب می خورد که 
رقم بسیار باالیی است. با در نظر گرفتن نرخ دالر 
26 هزار تومانی، جریمه ایران در پرونده کرسنت در 
بهترین حالت  347 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

واقعیت آن اســت کــه شرکت امــاراتــی کرسنت 
یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در 
قــرارداد ایران با این شرکت افتاده در عراق و مصر 
نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز 
تالش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا 
با آن ها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از 
کشورهای مختلف بیفتد و کالً کسب و کار شرکت 
کرسنت همین بوده که یک قرارداد فسادزا ببندد 
و بعد طلب غرامت کند. از این دست اقدامات 
شتابزده دولت های اصالح طلب در تاریخ سیاسی 
فعالیت آن ها کم نیست و در همین رابطه می توان 
به معاهده سیاسی برجام اشاره کرد که در نهایت 
با اتالف وقت 10ساله ملت ایران چیزی جز تقریباً 

هیچ و یا خسارت محض را به بار نیاورد!

 یکی از نمایندگان مجلس برگ دیگری از فساد 
در وزارت نفت دولت پیشین را رو کرد

200 میلیارد که چیزی نیست!

خبرخبر
ویژهویژه

مردم با زاویه مناسب تصادف کنند! ◾
علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از 
عملکرد سازمان استاندارد کشور در بررسی ایمنی ها 
گفت: باید به مــردم گفت بــرای باز شدن ایربگ خودرو 
هنگام تصادف و خطر از زاویه مناسبی تصادف کنند تا 
صدمه نبینند! به گزارش مشرق وی ادامه داد: ساختار 
خــودروســازی ما رقابتی نیست و خــودروســازان به وقوع 
چنین اتفاقاتی عادت کرده اند و خود را پاسخگو نمی دانند.

علت بستری شدن چمران در بیمارستان  ◾
کبیری معاون ارتباطات و امــور بین الملل شــورای شهر 
تهران، در توییتی با اشاره به وضعیت جسمانی مهدی 
چمران نوشت: »رئیس شورای اسالمی شهر تهران برای 
چکاپ و تکمیل فرایند درمانی خود در بیمارستان بستری 
است. حال عمومی وی خوب است و پس از مراحل درمانی 
در جلسات حضور خواهند داشت. در غیاب وی، پرویز 

سروری نایب رئیس شورا، اداره جلسات را بر عهده دارد.

ایران حمالت به مناطق غیرنظامی یمن را محکوم کرد ◾
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه حمالت 
هوایی چند روز اخیر ائتالف سعودی به مناطق مسکونی و 
غیرنظامی یمن را محکوم کرد و حامیان نیروهای متجاوز را 
در این جنایت شریک دانست و گفت: آن ها باید به خاطر 
این حمایت ها به افکار عمومی دنیا و مردم یمن پاسخگو 
باشند. وی تصریح کرد: بی تفاوتی جامعه بین الملل مسیر 
دستیابی به صلح عادالنه را بیش از پیش دشوار کرده است.

مصرف گاز روی تخته گاز ! ◾
سیدجالل نور موسوی  مدیر هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز از رکوردشکنی مصرف گاز در کشور خبر 
داد. به گزارش قدس، وی گفت: با توجه به برودت هوا، در 
روزهــای اخیر مصرف گاز در بخش های خانگی، تجاری 
وصنایع کوچک به شدت افزایش یافت، به گونه ای که 
رکورد مصرف گاز در این بخش با ثبت عدد 662 میلیون 

متر مکعب در روز شکسته شد.

رئــیــس هیئت عــامــل صندوق 
توسعه ملی در نشست خبری 
خود با انتقاد از دولــت گذشته 
و بیان اینکه دولت قبل در همه 
بخش ها از صــنــدوق بــرداشــت کـــرده اســت، 
گفت: به طور نمونه برای هواپیمای اوکراینی، 
کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت 
صورت گرفته است. پرداخت ها را غیرقانونی 
نمی دانیم، اما بر اساس مأموریت های صندوق 
نبوده اســت. اگر فرض کنیم منابع صندوق 
150میلیارد دالر بوده، 50 درصد آن به دولت 
در 10 ســال گذشته اختصاص یافته است. 
بــه گـــزارش ایسنا، مهدی غضنفری یــادآور 
شد: سال هایی که قرار نبود منابع صندوق در 
اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق 
برداشت صــورت گرفت. اگر بودجه بــرای 85 
میلیون نفر است، باید توجه داشت که منابع 
ــرای نسل های آینده  صندوق توسعه ملی ب

پیش بینی شده و نمی دانم چرا در بخش هایی 
مانند کرونا استفاده شده است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
حمایت از بورس هم اشاره کرد و گفت: تاکنون 
3 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه اختصاص 
یافته ، همچنین 5 هزار میلیارد تومان از سازمان 
امــور مالیاتی طلب داشتیم کــه بــا موافقت 
وزیر اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
پرداخت می شود. وی با اشاره به واریز سومین 
ــازار  بخش از سهم صــنــدوق بـــرای تثبیت ب
سرمایه، اظهار کرد: دستور پرداخت سومین 
سهم واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روز 
چهارشنبه گذشته صادر شد، در این مرحله 
650 میلیارد تومان واریزی صورت گرفت، کل 
منابع ارزی 510 میلیون دالر که معادل ریالی آن 
11 هزار میلیارد تومان می شود، پرداخت خواهد 
شد. امیدواریم تزریق این منابع موجب رونق 

بورس و اعتماد به بورس شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نحوه استفاده دولت گذشته از صندوق را تشریح کرد

بچه پولداری ملی

قابگزارش خبری

تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس

در  حاشيه

تأیید دریافت 
رشوه 
حسین فریدون

در نخستین جلسه 
دادگاه رسیدگی به 
پرونده شرکت کروز در 
زمینه مبارزه با جرایم 
اقتصادی، گرفتن رشوه 
توسط حسین فریدون 
از کانال دوستانش 
تأیید شد. نماینده 
دادستان در این جلسه 
گفت: ردیابی چک های 
پرداختی شرکت کروز 
نشان می دهد مبالغی 
به حساب مسعود 
احمدی زاده واریز 
شده؛ فردی که به عنوان 
صندوق مالی فریدون 
ایفای نقش می کرده 
است. وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه شرکت 
کروز یک شرکت 
خصوصی بوده، نشان 
می دهد حمید کشاورز 
و فطرتی از متهمان برای 
پیشبرد کار خود اقدام 
به پرداخت این مبالغ به 
احمدی زاده می کردند تا 
مسیرهای کاری آن ها از 
طریق حسین فریدون 
هموار شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9370000100     درانتهای خیابان توس10۳ مشهد 
همراه اول در حال ساخت دکل آنتن موبایل است 

که همجوار با مهدکودک و دبستان دخترانه بوده 
و خود محل هم از جمعیت باالیی برخوردار است. 
تا جایی که من می دانم و تحقیقات هم نشان داده 

اشعه و امواج تلفن همراه ضررها و خسارات 
باالیی برای انسان دارد. لطفًا مسئوالن جلوگیری 

کنند.
9150000633  در تصادفات رانندگی معموالً سه 
عامل مهم دخیل است، خودرو، جاده و عامل 

انسانی یا راننده. باید بپذیریم که اصالح تمام جاده 
های کشور و استاندارد شدن آن زمانبر است. امید 

ما از خودروسازان کشور برای ساخت خودرو 
بهتر و باکیفیت هم که چیز بیهوده ای است. در این 

بین ما خودمان باید به خودمان رحم کنیم. 

9120000482  با سالم. حقوق بازنشستگان امسال 
آموزش و پرورش استثنایی تهران و اغلب استان های 

کشور بعد از گذشت چهار ماه به دلیل عدم واریز 
سنوات ارفاقی که برعهده دولت است،  هنوز برقرار 

نشده است. لطفاً رسیدگی فرمایید.

تغییر  مدل بازی 
در دیپلماسی ایرانی 

سید مصطفی خوش چشم      با آغاز اجرای 
سند همکاری 25 ساله میان ایــران و چین و در 
ادامــه سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه 
شاهد گسترده تر شدن دایره بازی ایران برای بی 
اثر کــردن دور باطل تحریم های غربی خواهیم 
بود. در چنین فضایی رفتار رژیم صهیونیستی 
نسبت به تحوالت مرتبط با غرب آسیا به سمت 
رادیکالیزم و اقــدامــات تهدید آمیز نمایشی و 
البته مانند گذشته تروریسم پنهان سوق داده 
خواهد شد. صهیونیست ها از اینکه معادالت 
منطقه برخالف آنچه آن ها تمنا دارند در حرکت 
اســت تحت فــشــار هستند و ممکن اســت با 
حمایت معنوی آمریکایی ها رفــتــار غلطی از 
آن ها سر بزند. با توجه به اراده تیم مذاکره کننده 
ایــرانــی بــرای احــیــای حقوق ملت شریف ایــران 
و تــالش همه جانبه دولـــت بـــرای عــبــور از چتر 
دیپلماسی غرب گرا و حرکت به سمت گفت و گو 
با دولت های شرقی مانند چین و روسیه، اگر رژیم 
صهیونیستی و آمریکایی ها به دنبال بــازی در 
فضای جنگ و صلح باشند، سخت در اشتباه 

هستند؛ زیرا مدل بازی تغییر کرده است. 
مــمــکــن اســـت آن هــــا بــخــواهــنــد بـــا اقـــدامـــات 
خرابکارانه از جمله بمب گذاری، ترور، خرابکاری 
و حمالت مخفیانه، افکار عمومی را تحت فشار 
بگذارند و با تهدید رونــد گفت و گوهای ایــران 
را تحت تأثیر قــرار بدهند. در چنین شرایطی 
آن ها باید بدانند اگر غلطی از آن ها سر بزند، در 
همان سطح بلکه باالتر ازآن پاسخ های سنگینی 

دریافت خواهند کرد.
صهیونیست ها توان جنگ مستقیم ندارند، 
به همین خاطر به گزینه اقــدام غیر مستقیم 
علیه امنیت ملی روی می آورند. با این اوصاف 
شاهد بوده ایم در مواردی مثل بمب گذاری ها یا 
اقدامات سایبری و ترور دانشمندان هسته ای 
در هــمــان سطوحی کــه ضــربــه زده انـــد جــواب 
ــگــاه که  ــه طـــور نــمــونــه آن دریــافــت کـــرده انـــد. ب
خرابکاری های سریالی علیه ایران شروع شد، 
دو مرکز ساخت موشک بالستیکی و تولید 
کالهک های جنگی اسرائیل در یک بازه زمانی 
منهدم شــد و از بین رفـــت. در مـــوردی دیگر 
صنایع دفاع این رژیم که مرکز ساخت سوخت 
جامد موشکی بــود، منهدم شــد و در همان 
روزهــا یک موشک به 30کیلومتری نیروگاه 
اتمی دیمونا در منطقه قدس اشغالی رسید. 
این ها بخشی از پاسخ های جمهوری اسالمی 
بــه اقــدامــات تروریستی صهیونیست ها در 

گذشته بوده است. 
امـــروز هــم شــاهــد هستیم آن هـــا در الیــه هــای 
خاص امنیتی شان درگیر نفوذ و درز اطالعات 
هستند و حتی در حـــوزه اطــالعــات و امنیت 
نیز شرایط سابق را ندارند. حتی به تالفی ترور 
شهید محسن فخری زاده دقیقاً فــردی مهم 
از مجموعه هــوافــضــای رژیـــم صهیونیستی 
در منطقه عکا هــدف قرارگرفت و ایــن هشدار 
مهمی برای آن هاست که در مراحل بعدی اگر 
صهیونیست ها به دنبال افزایش تخاصم باشند 
ضربات سنگین تری را متحمل خواهند شد. 
در نمونه ای دیگر در جریان جنگ  نفتکش ها، 
کشتی های اسرائیلی در خلیج فــارس، دریای 
ــیــن رفـــت و  عــمــان و مــدیــتــرانــه امنیتشان ازب
وضعیت آن ها بحرانی شد تا جایی که مقامات 
آن ها از نتانیاهو خواستند عقب نشینی کند، در 
غیر این صورت تجارت دریایی آن ها دچار یک 

شکست سهمگین می شد.
صهیونیست ها می دانند  هر اقدامی که انجام 
ــد پاسخ همسطح دریافت کرده اند. اما  داده ان
از این به بعد هر اقدامی انجام بشود با پاسخ 
سنگین تــری روبـــه رو می شوند و تمامی افــراد 
دخیل در این اقدامات تروریستی هم مجازات 
خواهند شــد. در صـــورت بـــروز هــر خطایی از 
سوی آن ها طبق قانونی که ما در بازی تعریف 
کرده ایم، پاسخ سریع، سخت و خشن خواهد 
بود. آن ها حتی در حوزه جنگ سایبری این را 
دیدند که وقتی به سیستم های حساس کشور 
حمله کردند، همه سیستم های حساسشان 
هدف قرار گرفت، به همین خاطر فعالً به نقش 
پلیس بد بسنده خواهند کرد تا آمریکایی ها 
بتوانند در میدان مذاکرات شرایط بهتری داشته 
باشند. در نهایت فارغ از اینکه قراردادی در وین 
حادث بشود یا نه، یک موضوع قطعی به نظر 
می رسد؛ اینکه رژیم اسرائیل و آمریکا هر اقدامی 
بکنند، پاسخ سنگین و در سطح و حتی شدیدتر 

دریافت خواهند کرد.

خبـر
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خصوصی سازیخصوصی سازیسازمان مللسازمان ملل دهه فجردهه فجر

سازمان ملل در نقش 
پیاده نظام رژیم صهیونیستی

وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه ای ضمن منفک کردن 
ــاره هولوکاست در سازمان  ایــران از قطعنامه صادرشده درب
ملل، این اقدام را سوءاستفاده صهیونیست ها برای سرپوش 
گذاشتن بر جنایات خود دانست و آن را رد کــرد. به گزارش 
شفقنا، مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی قطعنامه ای 
را به تصویب رساند که انکار هولوکاست را ممنوع می کند. 
این قطعنامه از تمام کشورها و شرکت های مالک شبکه های 
اجتماعی می خواهد با انکار یا تحریف هولوکاست مبارزه کنند. 
این درحالی است که این رژیم دهه ها است با کشتار مردم 

فلسطین، به یک رژیم ضدبشری آپارتاید تبدیل شده است.

حراج سهام پتروشیمی
 خلیج فارس لغو شد 

حسین قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی با 
بیان اینکه حــراج هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس لغو 
شد، گفت: اما در عین حال برای بررسی نحوه واگذاری و 
شیوه ارزش گذاری، نحوه واگذاری سهام این شرکت دوباره 
ــان زاده  افــزود:  در هیئت واگـــذاری بررسی مــی شــود. قــرب
سهام دولت در بانک ها باید به شیوه ای واگــذار شود که 
صالح دولت و منافع خزانه رعایت شود، چون این آخرین 
سهام باقیمانده در بانک ها و سهام طالیی مهم است 
 که باید به گونه ای واگــذار شود که حداکثر انتفاع خزانه 

رعایت شود.

عناوین ایام اهلل دهه فجر
 اعالم شد

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر با اعالم شعار محوری این ایام 
گفت: با توجه به اینکه دهه فجر سال گذشته تحت تأثیر 
ویروس کرونا قرار داشت امسال با شعار محوری »جشن 
ملی فجر 1400« با نشاط و حضور منسجم آحاد مختلف 
مردم برگزارمی گردد. به گزارش فارس، سید نظام  موسوی 
افزود: عناوین روزهای دهه فجر نیز با تأکید بر موضوعات 
مختلف، نام گذاری شده تا همه مسائل کشور در این ایام  
مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد ایام هللا دهه فجر به 
عنوان سالروز پیروزی انقالب از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است که باید در تراز انقالب اسالمی برگزار شود.

پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قضائیه در 
بستر رود چالوس، صبح روز گذشته بعنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد.



 طرح افزایش 
سن بازنشستگی 

در کمیسیون 
تلفیق رد شد

رحیم زارع، سخنگوی 
کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ از 

اصالح الیحه 
دولت درباره سن 

بازنشستگی توسط 
این کمیسیون و حذف 

بند »د« تبصره ۲۰ 
الیحه بودجه مربوط 

به افزایش مدت 
خدمت به ۳۲ سال 

پیش از بازنشستگی 
خبر داد. به نوشته 

خانه ملت، همچنین 
بند مربوط به محاسبه 

حقوق بازنشستگی 
از متوسط حقوق دو 
سال به سه سال نیز 

توسط کمیسیون 
تلفیق از الیحه دولت 

حذف شد.

خبرخبر
خوبخوب

بارش های امسال و از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای 
مهر ۱۴۰۰( در حالی به 98.3 میلیمتر رسیده که نسبت 
به دوره بلندمدت از رشــد ۴درصـــدی بــرخــوردار شده 
اســت. به گــزارش ایرنا، وضعیت بــارش هــای کشور در 
پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش ها در این فصل 
بیانگر آن است که پاییز سال جاری آنچنان  که پیشتر 

سازمان هواشناسی اعالم کرده بود، یکی از خشک ترین 
فصل های ۵۰ساله اخیر بود. اما وضعیت در زمستان 
امسال کمی بهتر شده و بارش های به نسبت خوبی در 

کشور به وقوع پیوست. 
تــازه تــریــن گـــزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی نشان از رشد ۴درصــدی بارش نسبت به 

دوره بلندمدت دارد. از ابتدای سال آبی جاری )مهر۱۴۰۰( 
تا 3۰ دی ماه 98/3 میلیمتر بارندگی در کشور رخ داده 
که در مقایسه با دوره بلندمدت )۵.9۴میلیمتر( حدود 
۴درصد رشد نشان می دهد. از ابتدای فصل زمستان 
تا 3۰ دی ماه هم ۴.۵8 میلیمتر بارندگی در کشور رخ 

داده است.

یک  غالمی    اسماعیل 
کــارشــنــاس اقــتــصــادی دربـــاره 
الکترونیکی شدن روند صدور 
ــن مسئله  مــجــوزهــا گــفــت: ایـ
بسیار مهم اســت امــا بــه این 
ــرط کـــه نـــه تــنــهــا اطــالعــات  شــ
ــود، بلکه  ــورت الکترونیکی بـــارگـــذاری شـ بــه صـ
سامانه های مربوط نیز به همدیگر وصل شود و 
ذیل یک سامانه واحد به مردم مجوز اعطا شود 

تا فساد و امضاهای طالیی به راحتی افشا شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی 
ــاره موانع  در گفت وگو با قــدس دربـ
مجوزدهی در کشور گفت: مهم ترین 
مــانــعــی کــه در راه ایــجــاد بــنــگــاه  هــا بــه خصوص 
بنگاه های کوچکی که تــازه شــروع به کار کرده اند 
وجـــود دارد، بحث مــجــوز و مــجــوزدهــی اســت و 
همچنین وقتی که برای گرفتن مجوز تلف می شود، 

البته اگر مجوز داده شود.

مجوزدهی برای امرار معاش! ◾
وی با بیان اینکه به هر حال وقت بسیار گرانبهاست 
و در نهایت هم ایــن تعلل در مجوزدهی افـــراد را 
پــشــیــمــان مــی کــنــد از کــســب وکــار جـــدیـــدی که 
می خواستند راه بیندازند، تصریح کرد: اما مسئله 
مهم تر این است که از مجوز به  عنوان وسیله امرار 
معاش مجوزدهنده استفاده می شود و همچنین از 
مجوز به  عنوان اهرم قدرت مجوزدهنده یاد می شود. 
به نظر هم نمی رسد هیچ  گونه پایش درستی برای از 

بین بردن این روند به وجود آمده باشد.

حل سیستماتیک امضاهای طالیی ◾
ــه مـــی دهـــد: به  ــ ایـــن کــارشــنــاس اقــتــصــادی ادام
همین دلیل متأسفانه در روند مجوزدهی، بحث 

امضاهای طالیی و ایجاد فساد را داریــم که همه  
این موارد به صورت سیستماتیک باید حل شود. 
منظور از روش سیستماتیک هم ایــن اســت که 
مجوزها همگی در یــک سامانه تجمیع شــود و 
واسطه  حاکمیتی بین مــردم و مجوزدهنده قرار 
بگیرد تا نظارت های الزم انجام شــود و سرعت 

اعطای مجوزها افزایش پیدا کند. همچنین اگر 
مجوزی اعطا نمی شود، دلیل آن مشخص شود 

و ببینیم آیا این دلیل قانع کننده است یا خیر؟

ضرورت یکپارچه شدن سامانه های مجوزدهی ◾
سعدوندی الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها را 

اتفاق خوبی دانست و بیان کرد: الکترونیکی شدن 
روند صدور مجوزها بسیار مهم است؛ اما به این 
شرط که نه تنها اطالعات به صورت الکترونیکی 
بارگذاری شود، بلکه سامانه های مربوط به هم وصل 
شود و ذیل یک سامانه واحد به مردم مجوز اعطا 
شود تا فساد و امضاهای طالیی به راحتی افشا 
شود. اینکه بخواهیم برای هر کاری عالوه بر کد ملی، 
تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه را بخواهیم، 
این موارد بسیار اذیت کننده و نشان دهنده فاصله 
ما با دنیای مدرن خواهد بود و در حقیقت از ابزار 
مدرن به  جای مانع زدایی برای مانع گذاری استفاده 
می کنیم. برای مثال دستگاه  های مجوزدهنده باید 
مستقیماً به سامانه ثبت  احــوال و سامانه ثبت 
شرکت ها متصل باشند و خــودشــان اطــالعــات 
ــد استعالم خیلی  را از آنجا دریــافــت کنند تا رون
سریع انجام شــود. مــواردی مثل دریافت گواهی 
سوءپیشینه یا مدرک تحصیلی نیز باید به همین 
طریق پیش رود. به  طور کلی تعداد زیادی استعالم 
باید از سوی دستگاه ها انجام شود که متأسفانه 
مردم را بسیار در این روند معطل می کنند؛ یعنی از 
آن ها می خواهند اطالعات خواسته  شده را بارگذاری 
کنند و سپس باید صحت این اطالعات مشخص 
شود و این روند برای هر مجوزی باید تکرار شود و 
متأسفانه بسیار هم طول می کشد. در حالی  که این 
امکان وجود دارد تا دستگاه ها سامانه هایشان را به 
یکدیگر متصل کنند. این  طوری دیگر نیاز به ایجاد 
سامانه های متعدد نخواهد بود تا در نهایت به مانع 

تبدیل شوند.

◾ g4b استفاده از ظرفیت های سامانه
ــه عــقــیــده بـــنـــده همه   ــه افــــــزود: بـ ــ ــ وی در ادام
دستگاه ها باید در سامانه g۴b نام نویسی کنند 
و اگر دستگاهی مجوزهای خود را در این سامانه 

بارگذاری نکرد، مسئول عالی آن دستگاه در دادگاه 
محکوم شود و اگر این سطح از برخورد به وجود 
بیاید شک نکنید در عرض یک هفته مشکل حل 
خواهد شد ؛ اما متأسفانه عزمی برای این سطح از 
برخورد در کشور وجود نداشته است. به همین 
دلیل قانون شکنی های متفاوتی در این بحث به 
وجــود می آید؛ بنابراین نیاز دارد یک عزم جدی 
برای حل این مشکل به وجود بیاید. همچنین باید 
سعی کنیم استعالمات را الکترونیکی کنیم و از 
مردم اطالعات اضافه نگیریم. برای مثال اطالعاتی 
مثل سریال شناسنامه چه ضرورتی دارد در روند 
مجوزدهی و استعالمات وجود داشته باشد؟ قطعاً 

این موارد به  جز اتالف وقت چیز دیگری ندارد.

مزایای متمرکز بودن بستر مجوزدهی ◾
کارشناس اقتصادی در پایان با اشــاره به مزایای 
متمرکز بودن بستر مجوزدهی تصریح کرد: این 
بستر باید متمرکز و ذیل یک درگــاه باشد تا یک 
مرکز واحد اقدام به پایش کل مجوزهای کشور کند 
و این قضیه شفاف باشد و به  عنوان بخش ناظر بر 
روند مجوزدهی دستگاه ها نظارت کند. آن دسته از 
افرادی هم که به دنبال چندشعبه کردن این مراکز 
هستند در حقیقت به دنبال فرار از روند نظارت 
هستند وگرنه چه فرقی می کند یک  نهاد مجوز 
بدهد یا پنج نهاد؟ وقتی یک مرکز مجوزدهی وجود 
داشته باشد زمان صدور مجوز همه دستگاه ها 
مشخص اســت. به همین دلیل به نظر من باید 
مرکز مجوزدهی متمرکز باشد. طرح اولــی که در 
زمینه مجوزدهی وجود داشته بسیار خوب بوده و 
این نشان می دهد افراد آگاهی این طرح را نوشتند 
اما در اجــرا متأسفانه بخشی از مسئوالن عالی 
اجــرایــی ســنــگ انــدازی کــردنــد و مشخص است 

نگران این بودند که فسادها افشا شود.

قدسالزاماتالکترونیکیشدنروندصدورمجوزکسبوکاررابررسیمیکند
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قیمت تبلت
10.4 Galaxy Tab A7  

ظرفیت 32 گیگ
4,770,000 تـومـان

Lite Galaxy Tab A7  
ظرفیت 32 گیگ

3,۶30,000 تـومـان

Lite Galaxy TAB S۶  
ظرفیت ۶4 گیگ

۹,۶0۵,000 تـومـان

GALAXY TAB S۶  
ظرفیت 128 گیگ

24,۵2۹,۹00 تومان

FE Galaxy Tab S7  
ظرفیت ۶4 گیگ

12,۵00,000 تـومـان

8.0 Galaxy Tab A  
ظرفیت 32 گیگ

3,770,000 تـومـان

68.500.000نیم سکه38.400.000ربع سکه1.281.804بورس 252.374دالر )سنا(52.470.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(119.710.000سکه12.120.000 طال  18 عیار1.834اونس طال 68.720درهم امارات )سنا(

 رشد ۴درصدی 
 بارش ها نسبت به 
دوره 5۰ ساله

آگهی تمدید مناقصات عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

         شرکت ایران خودرو خراسان  در نظر دارد موارد اشاره شده درجدول ذیل را  از طریق 
مناقصه عمومی در قالب دو مناقصه مجزاء، از تامین كنندگان واجد شرایط خریداری نماید .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه)یک یا هر دو مناقصه( تا تاریخ 1400/11/14 به 
شرح ذیل اقدام نمایند.

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از 
ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و

)  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور 

دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت8 الی15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه  بر عهده برندگان  مناقصه است(

14
10
56
7

ارتباطات و امور بین الملل

سپرده شركت در شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
مناقصه )ریال(

، ماژول 1 فایروال  ، سیستم  بیسیم میکروتیک  رادیو   ، انواع سوئیچ شبکه سیسکو  خرید 
3091270.000.000فیبر نوری ، ماژول شبکه سینگل مود 10 گیگ فیبر نوری و ماژول استک سوییچ سیسکو

3093300.000.000خرید یک دستگاه خشک كن جذبی 80 متر مکعب در دقیقه به همراه انواع لوازم یدكی مربوطه2

ف
,1
41
04
67

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.
1- مدت زمان تحویل كاال: 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  شركت  سپرده   -3
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 دوم(

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 دوم(

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 :  ب��ه ص��ورت یک ی��ا ترکیب��ی از تضامی��ن مورد اش��اره در م��اده 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

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز ف
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی كیفی با موضوع ارائه خدمات 
سرویس دهی خودرویی درون شهری و برون شهری در سطح 
استان خراسان  از  و خارج  درداخل  و  و حومه  كل شهر مشهد 
رضوی با حداقل تعداد15 دستگاه به شرح ذیل از طریق سامانه 

تداركات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
كلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  والزم  شد  خواهد  انجام   

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور ودریافت گواهی 
سازند. محقق  مناقصه  در  را جهت شركت  الکترونیکی  امضای 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/11/03 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذكراز 

طریق سامانه ستاد به  مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/09          ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/11/23

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

ارزیابی کیفی با ارائه خدمات سرویس 
دهی خودرویی درون شهری و برون 

شهری در سطح کل شهر مشهد و حومه و 
درداخل و خارج از استان خراسان رضوی 

با حداقل تعداد1۵ دستگاه خودرو

200000144600015826.400.000.000
)بیست وشش میلیارد وچهارصد میلیون ریال(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی ول

ت ا
نوب



   دلنوشته های 
 رضا بابک
با صدای خودش  
رضا بابک ۳۶ قطعه 
از دلنوشته ها و 
شعرگونه های خود را 
در مجموعه ای به نام 
»برف، راه، بی ردپایی« 
خوانده و مهدی زارع، 
نوازنده و آهنگساز 
برای تک تک این 
قطعات آهنگسازی 
کرده است.

پیشتر رضا بابک در 
نوین کتاب گویا دو اثر 
»قاشق چای خوری« 
نوشته هوشنگ 
مرادی کرمانی  و 
»پیاله ای چای بنوش« 
نوشته علی کرمی 
را نیز در قالب کتاب 
صوتی خوانده بود.

یادداشت

مـــــــــــــادران جـــــــــاودان  ◾
سینمای ایران 

ــرخـــی از  نــقــش مـــــادر در بـ
فیلم های سینمایی نقشی 
محوری اســت و در بسیاری 
از فیلم ها یک نقش فرعی. 
در اینجا مروری کوتاه بر کارنامه کاری بازیگران 
زنی داریم که در ذهن مخاطبان با ایفای نقش 
مادر، ماندگار شدند. بازیگرانی که تعدادشان 
در سینمای ایــران کم نیست اما نام برخی از 
آن هــا ناخودآگاه تصویر مــادر را در اذهــان هر 

ایرانی تداعی می کند. 
مادرانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره 
در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 
تــالش کــرده انــد تصویری حقیقی و دلنشین از 
مادران اصیل، دلسوز و فداکار ایرانی و مسلمان 
را از خود به یادگار بگذارند. عالوه بر زنده یاد رقیه 
چهره آزاد که با نقش ماندگارش در فیلم »مادر« 
علی حاتمی کیا به یکی از به یادماندنی ترین 
مـــادران سینمای ایــران تبدیل شد شاید بتوان 
حمیده خــیــرآبــادی را ملقب بــه مــادر سینمای 
ایــران کــرد، زنی با چهره ای خندان و خوشرو که 

تصویری آشنا از چهره مــادر ایــرانــی را بــر قاب 
سینما و تلویزیون بــه نمایش گــذاشــت. حاال 
دخترش، ثریا قاسمی بار سنگین نقش مادرش 
را در آثار سینمایی و تلویزیونی به دوش می کشد 
تا همچنان آن تصویر فداکارانه و دلسوزانه از 
مادر را زنده نگه دارد. ژاله علو، جمیله شیخی، 
پروین دخت یزدانیان، شهال ریاحی، آهو خردمند، 
پروانه معصومی، آفرین عبیسی و چندین نام 
دیگر، مادران جاودان سینمای ایران هستند که 
 همیشه در دل های مخاطبان سینما و تلویزیون 

ماندگارند.

مادران معمولی ◾
تصویر یک مادر معمولی که غالباً زنی خانه دار 
است در بیشتر فیلم های ایرانی به عنوان نقشی 
فرعی نشان داده می شود امــا گاهی هم نقش 
محوری را در یک فیلم پیدا می کند. »به همین 
سادگی« ساخته رضــا میرکریمی، قصه زنــی را 
تعریف می کند که تصویری نزدیک به روزمرگی 
بسیاری از مــادران ایرانی است. روزهــای زندگی 
طاهره شاید در ظاهر خسته کننده، کسالت بار و 
تکراری به نظر برسد اما برای مادران ایرانی که دل 

در گرو مهر همسر و فرزندانشان دارند، هیچ چیز 
تکراری نمی شود، زنانی که متعهدانه به زندگی 
خانوادگیشان عشق مــی ورزنــد و با وجــود همه 
سختی های مادرانگی، اتفاق زیبایی در زندگی 
روزمــره شــان رقــم می خورد که آفرینش هر روزه 
عشق اســت. گاهی هم این دلهره مادرانگی در 
فیلمی همچون »مهمان مامان«، یک میهمانی 
ساده مادر خانواده را به بحران و گره اصلی قصه 

تبدیل می کند. 

مادران تنها ◾
ــران چنان متأثر و  تصویر مـــادر در سینمای ایـ
منشعب از مهر است که حتی وقتی قرار است 
تصویر یک مادر معتاد را نشان دهد، عشق مادری 
او را مجبور به ترک می کند. در فیلم »دارکــوب« 
بهروز شعیبی، مادر معتادی نوزادش را رها می کند 
و پس از سال ها تحمل عــذاب وجــدان، زمــان در 
آغــوش کشیدن دخترش چنان لبریز از عشق 
می شود که با پای خودش به کمپ ترک اعتیاد 
می رود. البته در مقابل هم زنی را نشان می دهد که 
با وجود اینکه مادر ژنتیکی دختربچه نیست اما 
قلبش برای فرزندخوانده اش که زیر سایه محبت او 

رشد کرده، می تپد مانند تصویری که بیتا فرهی در 
فیلم »کیمیا« دارد، زنی که نوزادی را نجات می دهد 
و به او احساس مادرانه ای پیدا می کند. محبت و 
عاطفه  این زن نسبت به کودک موجب می شود 

نتواند دختربچه را به پدر خونی اش بسپارد.

مادران امروزی ◾
نگاهی کلی به فهرست فیلم های ساخته شده 
پس از انقالب اسالمی به ویــژه یک دهه اخیر 
نشان می دهد نقش مادرانی که عالوه بر مادری، 
جایگاهی اجتماعی هم دارند نادیده گرفته شده 
یــا یک سویه و شعارگونه روایـــت شــده اســت. 
زنانی که عالوه بر مادری کردن، بیرون از خانه کار 
می کنند، حضوری فعال و پررنگ در جامعه دارند 
و گاهی جزو زنان جریان ساز و کارآفرین هستند. 
زنانی که مــادری ســدی بر سر راه فعالیت های 
اجتماعیشان نشده و حتی به قدرت و تأثیرشان 
افزوده است. سینمای ایران نیاز به یک بازنمایی 
درست و واقع نما از مادران امروزی دارد، زنانی که 
عالوه بر حضور مؤثر اجتماعیشان، نقش مادری 
را به قدر کفایت و گاه تا حد از خود گذشتگی 

ایفا می کنند.  

خبرخبر
روزروز

رمانی برای مادران ◾
رمان »کورمار« نوشته سیدعلیرضا میرمالک که با موضوع 
سقط جنین نوشته شده است . کورمار، روایت یک کوچه 
تنگ و بن بست اســت؛ همان  جا که پایان شیرین یک 
کابوس اتفاق می افتد. آرمان، شاعری روشنفکر به همراه 
فرح، همسر خانه دارش که با فرزندی ناخواسته مواجه 
شده اند، قرار است در یکی از خانه های این کوچه با اتفاقی 

عجیب مواجه شوند. اتفاقی که شبیه یک رؤیاست.

برگزاری محفل شعر بانوان در جشنواره شعر فجر ◾
ــران دومین محفل شانزدهمین  خانه کتاب و ادبیات ای
جشنواره بین المللی شعر فجر را با عنوان »محفل شعر 
بانوان« امروز همزمان با نخستین روز از دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران، ساعت ۱۴ در خانه کتاب و ادبیات ایران 

برگزار خواهد کرد. 
در این محفل جمعی از بانوان شاعر به شعرخوانی خواهند 

پرداخت.

بلیت های جشنواره فیلم فجر پیش فروش می شوند ◾
علی سرتیپی اعالم کرد:امسال بلیت فروشی به صورت 
حضوری نیست و تمامی بلیت ها به صورت پیش فروش در 
سایت های اعالم شده توسط جشنواره، به فروش می رسند. 
وی دربـــاره ظرفیت استفاده از هــر سالن سینمایی در 
جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: با توجه به شیوع اُمیکرون، 
صنف سینماداران، خــود تصمیم گرفتند ظرفیت را به 

۷۵درصد کاهش دهند. 

پویش ملی نذر کتاب برگزار می شود ◾
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران پویش ملی »نذر کتاب« 
را با یــاری خیران و حامیان حقیقی و حقوقی همزمان با 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و با هدف رساندن 
کتاب به عالقه مندانی که امکان خرید کتاب ندارند، اجرا 
می کند.عالقه مندان برای مشارکت در این پویش می توانند 
با مراجعه به ketab.ir وارد سامانه دومین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران شوند.

خبر

 پخش 
»پا به ماه« 
 همزمان با 
 روز مادر 
در شبکه ۳

مجموعه مستند »پا 
به ماه« با موضوع 
لحظات خاص روزهای 
آخر بارداری و روز 
تولد به تهیه کنندگی 
مهدیه سادات محور 
از شبکه 3 سیما روی 
آنتن می رود. 
این مستند شهر به 
شهر و روستا به روستا 
لحظات خاص و به 
یادماندنیِ روز های آخر 
بارداری و روز تولد را 
به تصویر کشیده و 
قصه  روز هایی از زندگی 
آدم هاست که پر از 
انتظار، نگرانی، عشق، 
ترس و صبر است و 
قصه آدم هایی است که 
خود را تکثیر کردند.
»پا به ماه« از امروز 
همزمان با والدت 
حضرت فاطمه 
زهرا)س( و روز مادر 
هر شب ساعت ۱8 از 
شبکه 3 سیما به روی 
آنتن می رود.

  زهره کهندل      تصویر مادر در سینمای ایران، 
تصویری متنوع و متکثر است از ایفای نقش ماندگار 

مادر »رقیه چهره آزاد« در فیلم »مادر« گرفته تا تصویر 
محو مادرانگی »ترانه علیدوستی« در فیلم »من ترانه 

15 سال دارم« که ایفای چنین نقش هایی برای هر 

دو آن ها سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 
جشنواره فیلم فجر را داشت برای یکی در 81سالگی و 

برای دیگری در 18سالگی! 
تصویر »مادر« در سینمای ایران به ویژه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، تصویری واقعی 

از جایگاه اصلی مادران این سرزمین است و 
فیلمسازان مختلف از زاویه نگاه خودشان، شمایل 

مادر را با جزئیات و ویژگی های منحصر به 
 فرد زنان و مادران ایرانی روی پرده نقره ای به 

نمایش گذاشتند. جایگاه مادر نه فقط در تاریخ 

این کهن سرزمین که در سراسر جهان، جایگاهی 
رفیع و مقدس است و نگاه به مادران همواره با 
احترام بوده است. در ادامه نگاهی اجمالی بر 

نقش های ماندگار مادران سینمای ایران داریم که 
می خوانید. 

 چند نکته درباره 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

 تجربه ای که باید 
کامل تر شود 

خدیجه زمانیان   دومین نمایشگاه مجازی 
ــروز رســمــاً کــار خــود را آغــاز  کتاب تــهــران از امـ
می کند. عالقه مندان می توانند تا دهم بهمن ماه 
بــه صـــورت ۲۴ســاعــتــه بــا مــراجــعــه بــه سامانه 
ketab.ir کتاب های مورد نظر خود را از دومین 
نمایشگاه خریداری کنند. ناشران بین المللی 
نیز مجموعه ای از کتاب هایی که امکان ورود به 
کشور را داشتند برای عرضه در این نمایشگاه 
آماده کرده اند که با 3۰درصد تخفیف ارزی به 
مخاطبان ارائه خواهند کرد اما ذکر چند نکته 
ــاره دومین دوره نمایشگاه مجازی کتاب  دربـ

تهران ضروریست.  
اول: تجربه برگزاری نخستین دوره نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران نشان داد این نوع برگزاری 
سبب ایجاد مشارکت بیشتری از سوی مردم 
ــان، مکان و  می شود چــون محدودیت های زم
امکان دسترسی که در نمایشگاه فیزیکی کتاب 
تهران وجود داشت در نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران از بین رفته است.
در مــدت زمــان بــرگــزاری ایــن نمایشگاه تقریباً 
مخاطبان از همه جای ایران کتاب خریدند. به 
گفته بعضی ناشران از شهرهایی خرید انجام 
می شد که حتی اسم آن ها را نشنیده بودند و این 
اتفاق نشان می دهد دسترسی مردم به کتاب 
ساده تر شده و از هر نقطه ای از کشور می توانند 
کتاب سفارش دهند و رایگان دریافت کنند، پس 
از هر جای دنیا می توان برای حضور و خرید از 
نمایشگاه مجازی کتاب اقدام کرد و مشکالتی 
مانند هزینه های رفت و آمد، اسکان، زمان و... 

وجود ندارد.

دوم: همیشه حضور ناشران شهرستانی در 
نمایشگاه فیزیکی کتاب، چالش برانگیز بوده و 
سختی هایی به همراه داشته که به همین دلیل 
عده زیادی از ناشران شهرستانی امکان حضور 
در نمایشگاه را پیدا نمی کردند؛ اما در نمایشگاه 
مجازی کتاب فرصت برابر بــرای حضور همه 

ناشران فراهم می شود.  
سوم: در این شیوه از برگزاری نمایشگاه عالوه 
ــداران کتاب در  بــر صرفه جویی در وقــت خــری
ــاشــران و متولیان بـــرگـــزاری هم  هــزیــنــه هــای ن
صــرفــه جــویــی شــد چـــون در تــمــام طـــول ســال 
بخش زیادی از وقت ناشران صرف نام نویسی، 
غرفه بندی، چاپ کتاب های جدید، تبلیغات و 
اطالع رسانی، تهیه  کاتالوگ و بروشور و... برای 

حضور در نمایشگاه فیزیکی کتاب می شد. 
چهارم: ارسال رایگان کتاب در نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران هم امتیاز ویژه ای بود که مردم را برای 
خرید کتاب ترغیب کرد که این امتیاز در این 

نمایشگاه هم تکرار  می شود.   
پـــنـــجـــم: نــــاشــــران در نــمــایــشــگــاه مـــجـــازی 
کــتــاب، بــا خــریــدار واقــعــی مــواجــه می شوند و 
مراجعه کنندگان بــر اســـاس نیاز خــود کتاب 
می خرند اما در نمایشگاه فیزیکی کتاب ممکن 
ــرارهــای  اســـت مـــردم بـــرای گــشــت و گـــذار و ق

فرهنگی به بازدید از نمایشگاه بیایند. 
نکته آخــر: با همه مــوارد گفته شده فوق به نظر 
می رسد بــرگــزاری همزمان نمایشگاه فیزیکی و 
مجازی ایده آل ترین نوع برگزاری یک نمایشگاه 
کتاب باشد تا هم مخاطبی که دوســت دارد در 
خلوت خود و سکوت در نمایشگاه گشت و گذار 
کند لذت خرید کتاب را ببرد و هم مخاطبی که 
دوســت دارد به شکل حقیقی پا در داالن هــای 
ــگــذارد و کــتــاب مــورد  شــلــوغ نمایشگاه کــتــاب ب
عالقه اش را پس از تورق های بسیار در میان شلوغی 
نمایشگاه انتخاب کند. از طرفی شــور و شعف 
ناشی از رویارویی مردم با ناشران، نویسندگان، 
مترجمان و حتی خود مردم با یکدیگر در نمایشگاه 
فیزیکی کتاب قابل قیاس با شکل مجازی آن 
نیست و شاید همین مسئله نیاز انسان امروز و 
به خصوص ایرانی ها باشد پس باید گفت جامعه 
ما به هر دو نوع برگزاری نمایشگاه کتاب نیاز دارد.  
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و هنر فرهنگ 

گزارش

گیالنه

مادران ابدی
»گیالنه« را شاید بتوان فیلم ممتازی در روایت رنج های مادر 
یک جانباز دانست. نقش آفرینی کم نقص فاطمه معتمدآریا 
در فیلم »گیالنه« تصویری از تحمل رنج ها و از خود گذشتگی 
مـــادری را نشان مـــی داد که پرستار پسر مجروح از جنگ 
بازگشته اش بود. رخشان بنی اعتماد، کارگردان این اثر نیز 
مانند نرگس آبیار، ماجرایی واقعی را دستخوش ساخت 
فیلمش کرد، قصه مادرانی که وامدار رنج های جنگ شدند. 
اگرچه تصویر مادرانگی در سینما مختص به زنانی نیست 
که حتماً فرزندی را به دنیا آورده اند، گاهی زنی بدون داشتن 
فرزند، رنج و عشق مادری را تجربه می کند مانند همسران یا 
دختران جانبازان که برای مراقبت از شوهران یا پدرانشان فراتر 
از پرستاری برایشان مادری کرده اند اما سینمای ایران نسبت 

به انعکاس چهره آن ها کم کاری کرده است.  

شیار 143

مادران انتظار
شاید بتوان ماندگارترین بازی »مریال زارعی« را ایفای نقش 
الفت در فیلم »شیار ۱۴3« دانست. ایفای نقش تمیز و 
غافلگیرکننده او از مادری در پی تنها پسرش؛ الفِت چشم 
به  راه یــونــس اش. فیلم دیدنی نرگس آبیار براساس یک 
زندگی واقعی ساخته شد و تصویری از مادری را نشان داد 
که سال ها چشم به راه آمدن فرزندش از جبهه بود حتی 

سال های پس از پایان جنگ. 
امید مادرانه در این فیلم موج مــی زد حتی زمانی که الفت 
قامت خمیده، مشتی استخوان به  جا مانده از پسرش را 
سخت در آغوش کشید و برایش الالیی خواند. این فیلم با 
رهایی از گــرداب کلیشه و شعار، توانست تصویری بدیع و 
تأثیرگذار از مادران انتظار را به تصویر بکشد، مادرانی که امید، 

سوی چشمانشان در سال های فراق بود. 

یدو

مادری به وسعت وطن
فیلم »یــدو« قصه مام وطن اســت. داستان فیلم دربــارٔه 
ــت. دورانـــــی که  مـــاه هـــای آغـــازیـــن جــنــگ تحمیلی اســ
خانواده های شهرهای مختلف خوزستان به ناچار خانه 
و همٔه دلبستگی هایشان را رها کردند و به شهرهای دیگر 
پناه بردند تا جــان خــود را نجات دهند امــا در ایــن میان 
مـــادری )بــا نقش آفرینی دیــدنــی ســتــاره پسیانی( قصد 
نــدارد خانه و کاشانٔه خود را رها کند، پسر نوجوانش از 
تصمیم او عصبانی است و به هر بهانه ای با مادر بحث 
می کند و حرف از رفتن می زند ولی مادر بیش از آنچه یدو 
تصور می کند عاشق خانه ای است که در آن مــادر شده 
 اســت. مهدی جعفری در این فیلم، تصویری از مــادر را 
 نشان می دهد که به وسعت وطن، عاشق این مرز و بوم 

است.

مروری بر نقش های ماندگار مادران در سینمای ایرانمروری بر نقش های ماندگار مادران در سینمای ایران

 »مادر«  »مادر« 
برام قّصه بگو...برام قّصه بگو...



فصل نوین 
مناسبات شرقی

وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران 

با اشاره به دیدارش 
با همتای روس در 
مسکو در توییتی 

نوشت: در فصل نوین 
مناسبات دو کشور، 

همکاری های ممتاز 
رقم خواهد خورد. به 
گزارش قدس، حسین 

امیرعبداللهیان در 
توییتی درباره دیدارش 

با الوروف در مسکو 
نوشت: گفت وگوهای 

مهمی داشتیم؛ از 
همکاری ایران و روسیه 

در تسریع ساخت 
نیروگاه های جدید 

اتمی در ایران و توسعه 
همه جانبه همکاری ها 

در سایه توافقات 
اخیر رؤسای جمهور 
دو کشور تا توجه به 

امور کنسولی اتباع دو 
کشور.

خبرخبر
روزروز

 برخی معتقدند این گونه  ◾
توافقات با چین، موجب گسترش 
نفوذ این کشور در منطقه و تبدیل 
طــرف دوم بــه مستعمره پکن در 
درازمدت خواهد شد؟ نظر شما در 

این مورد چیست؟
مــن معتقد نیستم ایــن گــونــه 
توافقات با چین، منطقه را به مستعمره این کشور 
یا محل نفوذ آن تبدیل  کند؛ اوضــاع و تحوالت به 
این شکل محاسبه و تحلیل نمی شود؛ در این گونه 
توافقات یک عامل ثابت شده وجود دارد و آن اینکه 
باعث خواهد شد روند خروج آمریکا و کاهش حضور 
آن در منطقه تسریع شود و طبیعتاً منجربه پایان 
سلطه یک جانبه آمریکا بر جهان می شود. همچنین 
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی که از 
واقعیت شرایط آمریکا سخن می گویند، در این باب 
به سه سطح تحلیل می پردازند؛ سطح اول؛ سطح 
داخلی، سطح دوم؛ سطح خارجی سنتی و سطح 
سوم مربوط   به قــدرت خارجی راهبردی آن است. 
آن ها تأکید می کنند آمریکا خسته و فرسوده شده 
است؛ بنابراین طبیعی است رقابت آمریکایی- چینی 
موجب زوال استکبار آمریکا و کاهش گستره نفوذ 
آن خواهد شد، بــدون آنکه این به معنای تشکیل 
استکبار یا سلطه چین بر منطقه باشد و یا اینکه 
کشورها به مستعمره آن تبدیل شوند، بلکه این 
منجربه شکست انحصارگرایی آمریکا و تأثیر مثبت 

بر تحوالت جهانی خواهد شد.

تفاهم نامه راهبردی-اقتصادی بین ایران و چین  ◾
را چگونه ارزیابی می کنید؟ این توافق چه مزیت ها و یا 

نکات منفی دارد؟
این تفاهم نامه در چارچوب چشم انداز ایران و چین 
برای ایجاد تفاهم و همکاری بین دو طرف و اگر نگوییم 

ائتالف راهبردی بین تهران و پکن حداقل ارتقای این 
همکاری به سطح یک توافق راهــبــردی اســت. این 
توافق مزیت ها و نکات مثبت زیادی برای هر دوطرف 
دارد. به گونه ای که طی آن تجارب و اطالعات مهمی 
تبادل خواهد شد و همبستگی قوی در برابر تهدیدها 
و چالش های مشترک از طرف آمریکا و دیگران شکل 
خواهد گرفت. همچنین براساس آن، یک شراکت 
طوالنی مدت به وجود خواهد آمد که طبیعتاً منافع 
اقتصادی و تجاری دو طرف چینی و ایرانی را تأمین 
خواهد کرد و در نهایت منجربه تقویت روابط بین 

دوکشور مبتنی بر احترام متقابل خواهد شد.

آیا اجــرای تفاهم نامه راهبردی بین ایــران و چین  ◾
می تواند بر روند مذاکرات وین بین ایران و غرب تأثیر 

بگذارد؟
در ارتباط با تأثیر این تفاهم نامه بر روند مذاکرات 
وین، باید بگویم به طور طبیعی این توافق سبب فشار 
بیشتر بر آمریکایی ها و اروپایی ها خواهد شد. این 

تفاهم نامه به آن ها گوشزد خواهد کرد اگر وقت کشی 
کنند و توافقی عادالنه را مدنظر نداشته باشند، ایران 
جایگزین شرقی مانند کشورهای چین و روسیه را 
دارد و گرایش به تقویت همکاری با نه  فقط کشورهای 
منطقه، بلکه با این قدرت های جهانی را دارد. چین 
و روسیه یکی از پایه های قدرت در جهان هستند و 
به همان اندازه که آمریکا و غرب تأثیرگذار هستند این 
دو کشور نیز اثرگذاری دارند. بنابراین طبیعی است 
آمریکایی ها و اروپایی ها نسبت به اینکه تفاهم نامه 
بین چین و ایران و همچنین تداوم امضای توافق های 
مشابه مثالً با روسیه و دیگر کشورهای جهان، سبب 
تقویت نفوذ و افزایش قدرت ایران در منطقه شود، 
نگران و هراسان باشند. همکاری ایران، روسیه و چین 
می تواند سد بلندی را مقابل پروژهای آمریکایی یا 
غربی علیه منطقه و شرق ایجاد کند؛ به همین خاطر 
آمریکا و همچنین اروپایی ها سعی خواهند کرد به هر 
نحو ممکن با ایران به توافق برسند یا به توافق قبلی 
بازگردند، جدی تر عمل کنند و در آینده تعهدات خود 

را نقض نکنند و حتی مانع از این شوند که آمریکا 
دوباره از هر توافق احتمالی خارج شود که این باعث 
خواهد شد تا ایران بیشتر به سمت چین و روسیه 
برود و از طرف دیگر با دست بازتر به مقابله با آمریکا 

بپردازد.

 توافق ایــران و چین در چه زمینه هایی می تواند  ◾
گسترش یابد و چه تأثیری می تواند بر نظم جهانی 

و حرکت به سمت جهان چندقطبی داشته باشد؟
خوب، این تفاهم نامه که هم اقتصادی و علمی و هم 
امنیتی اســت، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 
نظم جهانی و توازن قوا در جهان تأثیر می گذارد؛ زیرا 
این توافق در نهایت سبب برهم خــوردن معادالت 
بین المللی و ایجاد تغییر نظم جهانی مبتنی بر 
قواعد متفاوت  با نظم کنونی خواهد شد و باعث 
ــه روز کم فروغ تر  ــ می شود تا سلطه آمریکایی روزب
شود. دوره تک قطبی آمریکایی دیگر پایان یافته و 
بازگشتی برای آن نیست. امضای این گونه توافق ها 

همچنین می تواند موجب تقویت و فعال سازی 
روابط دوجانبه مثالً بین تهران و مسکو، بین تهران و 
پکن و بین دیگر پایتخت ها شود. براین اساس موازنه 
قوا بین قدرت های جهانی و منطقه ای بازسازی شده 
و در نهایت شاهد یک جهان چندقطبی خواهیم 
بود. بنابراین توافق راهبردی چین و ایــران، سلسله 
تــوافــق هــای مختلف را در جهان به دنبال خواهد 

داشت.

ــامــه ای  ◾ ــاچــیــن تــفــاهــم ن ــرف ب ــران از یـــک طــ ــ ــ ای
طوالنی مدت را امضا کرده، از طرفی به دنبال امضای 
توافق مشابه باروسیه است و از طرف دیگر در حال 
مذاکره باغرب در وین است؛ از نظر شما این رویکرد و 

نگاه سه بعدی ایران چگونه تحلیل می شود؟
در ارتباط با تحلیل و تفسیر این رویکرد ایران، معتقد 
هستم این موضوع بیانگر درایت و تدبیر ایرانی ها 
و رهــبــران سیاسی آن اســت که مبتنی بر منطق و 
به اقتضای قواعد بین المللی عمل می کند و نشان 
می دهد آن ها چگونه زیرکانه منافع ملی خود را تأمین 
می کنند. آن ها از یک طرف به مذاکرات خود در وین 
ادامه می دهند تا توافق قبلی را احیا و واشنگتن را به 
بازگشت به تعهدات خود وادار کنند که این فرایند 
به نوبه خود سبب کاهش فشار آمریکا و غرب بر ایران 
و اقتصاد و مردم آن خواهد شد و در همین حین در 
ادامه ارتباط و روابط با روسیه و چین سستی نکرده و 
راه های تقویت همکاری با آن ها را نیز بررسی می کنند. 
بنابراین ایــران و دیپلماسی آن در خطوط مختلفی 
اعم از دیپلماسی با متحدان، با دوستان، با رقبا با 
دشمنان... فعال، هوشمندانه و برآمده از تجربه است 
که می داند چگونه به اقتضای مصلحت و منافع ملی 
امتیازگیری کند و شرط   گذاری طرف مقابل را کاهش 
دهد و همچنین چگونه با دوستان و متحدان شراکت 

برقرار کند.
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تغییر در تیم مذاکره کننده آمریکایی
رسانه آمریکایی ان بی سی نیوز در گزارشی با اشاره 
بــه تغییراتی در تیم مذاکره کننده آمریکا در ویــن، 
از وجــود اختالفات در ایــن تیم خبر داد. بــه گــزارش 
ایرنا، تیم مذاکره کننده آمریکا در وین به تازگی تغییر 
کرده و ریچارد نفیو به عنوان یک عضو کلیدی هیئت 
آمریکایی، به دلیل اختالف نظر با رابرت مالی، این تیم 

را ترک کرده است. براساس این گزارش، ریچارد نفیو 
قرار است مسئولیتی دیگر در وزارت خارجه آمریکا 

برعهده بگیرد.
ان بی سی به نقل از دو منبع مطلع خبر داده ریچاد 
نفیو با رابرت مالی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده 
آمریکا، اختالفات زیادی درباره مسیر مذاکرات داشته 

ــال مسئول امــور  اســـت. ریــچــارد نفیو بــه  مــدت ۱۰سـ
ایــران در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگی سیاست 
 تــحــریــم در وزارت خــارجــه  آمــریــکــا بــه ویــژه در دوره 

باراک اوباما بود.
باوجود این باید گفت اگرچه تحریم های ضدایرانی 
ــران مشهور کــرده،  نفیو، او را به طراح تحریم علیه ای

امــا ایــن احتمال هم هست که ایــن تغییر در ترکیب 
از اساس نوعی جنگ زرگری برای قانع کردن ایران به 
بازگشت به مسیر پیشین باشد. اتفاقی که بارها از 
سوی آمریکا و انگلیس رقم خــورده و با تغییر نفرات 
در حقیقت هــمــان خــط مشی اصــلــی شــان را دنبال 

می کنند.

غسان ملحم
تحلیلگر لبنانی

  جواد فراهانی       در روزهای پیش حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت 

»وانگ یی« همتای چینی خود در رأس هیئتی به چین 
سفر کرده بود، پس از دیدارش با او گفت: »توافق کردیم دو 
طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی توافق همکاری های 

راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعالم کنند«. وی 
افزود: »ما همزمان با گفت وگوها در چین، مقدماتی را 

فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع اجرای 
توافق جامع همکاری های راهبردی دو کشور اعالم 

کنیم«. سرانجام سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین وارد 

مرحله عملیاتی شده و این موضوع از ابعاد مختلفی محل 
بحث و بررسی کنشگران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته 

است. در این راستا با »غسان ملحم« تحلیلگر برجسته 
و استاد روابط بین الملل در لبنان گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه مشروح آن را می خوانید.

 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1400,04,20 و مجوز شماره 14,7797 , ص مورخ 
1400,8,17 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 99 به تصویب رسید. 
آقای کاظم ش��یردل با شماره ملی0940638266 - آقای س��یدهادی نبی زاده با شماره ملی0940358360 
- آقای جواد نیش��ابوری با ش��ماره ملی0933299532 - آقای حسین محمدیان با شماره ملی1062723651 
- آقای ناصر ش��ادکام با ش��ماره ملی6359620081 - آقای افشین راوریان با شماره ملی0937833381 - 
آقای س��یدمحمد دانش عالقه بند با ش��ماره ملی0730092690 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم 
بهاره قندهاری با شماره ملی6449912138 و آقای حمیدرضا غیوری با شماره ملی0934144370 به سمت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 س��ال انتخاب گردیدند. آقای محمد بانکی پور با شماره ملی 
0872341356 به س��مت بازرس اصلی و آقای مرتضی چزگی با شماره ملی 0941257606به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1264488(

آگهی تغییرات اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی به شماره ثبت 31880 و 
شناسه ملی 10320878186 

14
10
56
6

بدینوسیله از کلیه سهامداران تعاونی مسکن 
کارکنان دفاتر اسناد رسمی قم دعوت به عمل 
می آید در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول که راس س��اعت 15 عصر 
روز ش��نبه 1400/11/16 در مح��ل قم،خیاب��ان 
ش��هید منتظ��ری، نبش کوچ��ه22، س��اختمان 
ستایش طبقه زیرزمین تشکیل می شود حضور 

بهم رسانند.
دستورجلس��ه: 1- تصمی��م گی��ری و تصوی��ب 
بودجه پیشنهادی سال 1400، 2- تصمیم گیری 
در خصوص واحدهای مسکونی مازاد آزاد شده 

D از دادگاه و تجاری بلوک
کلیه سهامداران می بایست جهت اخذ تاییدیه 
سهامداران بودن و یا معرفی وکیل افرادی که 
قادر به حضور نیستند حداکثر ظرف یک هفته 

به تعاونی مراجعه نمایند.
 رئیس هیئت درحال تصفیه،بهادر بهرامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول هیئت در حال 

تصفیه تعاونی مسکن کارکنان
 دفاتر اسناد رسمی قم
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 شركت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد پارچه های  درجه دار
 تولیدی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. كلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت 
نمونه و توضیحات در خصوص پارچه ها  و  اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت همه روزه 
ب�ه ج�ز ای�ام تعطی�ل از م�ورخ 1400/11/05 لغای�ت 1400/11/14 از س�اعت 8 الی 14 
  به آدرس دفتر این شركت واقع در مشهد خیابان فدائیان اسالم مقابل فدائیان اسالم 15 

جنب حسینیه امام خمینی شركت نخریسی و نساجی خسروی خراسان مراجعه نمایند.
 تلفن تماس 05133410081 

ضمن�ًا اطالع�ات و اس�ناد كام�ل اق�الم مزای�ده و مقادی�ر در س�ایت ش�ركت ب�ه نش�انی
 www.nasajikhosravi.ir  قابل مشاهده و دریافت می باشد .

آخرین مهلت شركت در مزایده و تحویل پاكت ها پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخ 
1400/11/14  می باشد و زمان بازگشایی پاكت ها متعاقبا اعالم میگردد .

آگهی مزایده  )نوبت دوم(
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 هیئت تصفیه تعاونی مس��کن تامین اجتماعی  
در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه واگ��ذاری دو  واح��د 
آپارتمان مس��کونی  به مس��احت 72 و 95 متر 
مربع  با کلیه امکان��ات در طبقه همکف اقدام 
نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار 
آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اس��ناد 
و مدارک مزایده به دفتر هیئت تصفیه شرکت 
واقع در مش��هد بلوار آموزگار ، آموزگار 37 ، 

برج پارسیان مراجعه نمایند .
همچنین متقاضیان می توانند جهت بازدید از 
واحد مورد نظر به ش��ماره تلف��ن 36071227 و 

36071228 تماس حاصل فرمایند . 
 

علیرضا پور سلطان
  مدی��ر هیئت تصفیه ش��رکت تعاونی مس��کن 

کارکنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه
 )در حال تصفیه (                    

آگهی مزایده
شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین 

اجتماعی و شعب پنجگانه ) در حال تصفیه (
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پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه خراسان 
)صفحه داخلی( به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 و شناسه آگهی 1227965 به طرفیت شرکت توسعه وعمران پیشوا 
بتن )س��هامی خاص( و به ش��ماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله صدور رای هیئت تشخیص به شماره 
دادنامه 685862 مورخ 1400/10/23 به مبلغ  254/806/142 ریال )دویست و پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و شش هزار و 
یکصدو چهل ودو ریال ( خانم پروین محرابی و به طرفیت شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن 
کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 
126 آیین دادرس��ی الکترونیکی ضمن احراز هویت در س��امانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از 
تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی بیرجند می باشد و در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.                                                شناسه آگهی 1264177

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند
 به شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان
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شهرداری تربت حیدریه 
در نظر دارد نسبت به واگذاری تاالر و رستوران 

پارک ملت بصورت اجاره از طریق برگزاری مزایده 
عمومی به متقاضیان واجدالشرایط اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در این 
مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به اداره امالک 
شهرداری ) واحد مستغالت ( مراجعه فرمایند . یا با شماره 52222082 تماس حاصل فرمایند .

خرید اسناد : از تاریخ 1400/10/28 لغایت 1400/11/10
تسلیم پیشنهادات : تا مورخ 1400/11/14 پایان وقت اداری به دبیرخانه حراست شهرداری 

می باشد .
بازگشایی پاکت ها : 1400/11/16 در کمیسیون معامالت شهرداری تربت حیدریه .

* هزینه دو نوبت نشر آگهی روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد .
* اطالعات بیشتر و شرایط مزایده در اسناد مزایده قید گردیده است .

وحید فرخ تبار - شهردار تربت حیدریه ف
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 آگهـی مـزایده
 )نوبت اول( 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مجتمع خدمات 
رفاهی آفتاب شرق ) سهامی خاص (  دعوت

می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
ف��وق العاده که رأس س��اعت 10:00 صب��ح روز مورخ 
دوشنبه 1400/11/18 در نشانی : مشهد – بلوار جانباز 
– مجتم��ع پاژ –  بلوک E  طبقه دهم – واحد 10 برگزار 

می گردد ، حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه : 

1 – انتخاب مدیران 
2 – انتخاب بازرسین    

3 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4 – تصوی��ب ص��ورت ه��ای مالی س��ه س��اله 1397-

هیئت مدیره شرکت 1399-1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت مجتمع خدمات رفاهی 

آفتاب شرق  ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
27102و شناسه ملی 10380425062
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی و کارت ماش���ین یک 
دس���تگاه کامیون-جرثقیلدار سیستم بنز تیپ  ال 
52/1921 مدل 1970 رنگ طوس���ی روغنی ش���ماره 
ب���ه  موت���ور1220783و ش���ماره شاس���ی659284 
ش���ماره پ���اک انتظام���ی 87 ای���ران 149 ع 48 به 
مالکی���ت مجید زلف خانی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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41
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دانش����نامه اینجان����ب محم����د اژدری فرزند 
ابوالفضل به ش����ماره ملی 2992052507 
در مقطع تخصصی رشته ارتوپدی صادره 
از دانش����گاه علوم پزش����کی مشهد مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
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بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت ساختمانی 
وراساز  ) سهامی خاص (  دعوت می شود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی ع��ادی به طور ف��وق الع��اده که رأس 
ساعت 08:00 صبح روز دو ش��نبه مورخ 1400/11/18 
در نش��انی : مش��هد – بل��وار جانب��از – مجتم��ع پاژ –  
بلوک E  طبقه دهم – واحد 10 برگزار می گردد ، حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه : 

1 – انتخاب بازرسین   
2 – تصویب صورتهای مالی سال 1399

3 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت ساختمانی وراساز 
 ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 24176 و 

شناسه ملی 10380396132

 نظ��ر باینکه طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/10/29 افزایش سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 500،000 میلیون ریال به مبلغ 
1،000،000 میلیون ریال و افزایش تعداد سهام 
از 10،000،000 س��هم 50 ه��زار ریال��ی بانام به 
20،000،000 س��هم 50 ه��زار ریالی بان��ام را در 
ی��ک مرحل��ه ازآورده نقدی صاحبان س��هام و 
اندوخته صندوق توس��عه بازار س��رمایه مورد 
تصویب قرار گرفته اس��ت . لذا به سهامداران 
و بس��تانکاران مهلت داده می شود ظرف مدت 
ش��صت روز از تاریخ انتشار آگهی جهت پذیره 
نویسی به محل ش��رکت واقع در تهران-محله 
ونک-خیابان مالصدرا -خیابان ش��یراز شمالی 
-خیاب��ان زاینده رود غربی پالک 3 کد پس��تی 
1991634413  مراجع��ه و ب��ه نس��بت مطالبات 
خود سهام جدید را پذیره نویسی نمایند عدم 
مراجع��ه در مهلت مقرر به منزل��ه انصراف از 
پذیره نویسی بوده و حق تقدم در پذیره نویسی

 به سهامداران و یا کسانی که در پذیره نویسی 
ش��رکت کرده اند واگذار خواهد گردید . برای 
سهام جدید امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده 
است مبلغ اسمی سهام همان مبلغ اولیه یعنی 

50  هزار ریال می باشد . 
هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان

)سهامی خاص(

 آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه 
شرکت کارگزاری دانایان

)سهامی خاص ( به شماره ثبت 23363 
و شناسه ملی 10102828004
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موازنه منطقه ای



   بسته شدن 
پرونده مدارس 
 تخریبی 
تا چهار سال 
آینده
مهراله رخشانی مهر، 
رئیس سازمان 
نوسازی و توسعه 
و تجهیز مدارس 
به پانا گفت: حدود 
19/5درصد 
فضاهای آموزشی 
کشور نیازمند 
تخریب، بازسازی و 
مقاوم سازی هستند.

دولت نیز سعی کرده 
در چهار سال اخیر 
سهم خود را در 
تکمیل پروژه های 
نیمه تمام خیری 
تأمین کند. پیش بینی 
می کنیم در چهار 
سال آینده در صورت 
مشارکت خیران، 
پرونده مدارس 
تخریبی به طور 
کامل بسته شود.

تــصــویــب  طیرانی   اعظم 
افزایش ساالنه۲۰درصد  ظرفیت 
ــزشــکــی پـــس از  ــوی پ ــجـ دانـــشـ
پیگیری های متعدد در مجلس 
ــورای عــالــی انقالب  از ســـوی شــ
فرهنگی، تصمیمی منطقی برای 
مقابله با کمبودهای موجود در این عرصه است، 
اما روی دیگر این سکه تربیت پزشکانی است که با 
هزینه های بسیار باال تحصیل کرده اند و حاال یا در 
این حرفه فعالیت نمی کنند و یا از کشور مهاجرت 
می کنند. چندی پیش محمد رئــیــس زاده، رئیس 
سازمان نظام پزشکی گفته بود حدود ۱۵هزار پزشک 
عمومی در کشور داریم که فعال نیستند و طبابت 
نمی کنند. به گفته وی شاید حدود۳۰ هزار پزشک 
عمومی داریم که در چرخه ارائه خدمات موردنیاز 
درمانی کشور و نظام ارجاع و پزشک خانواده نیستند 

و برای مثال کارهای زیبایی و… انجام می دهند.
جالب آنکه محمدعلی محسنی بندپی، رئیس 
کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس نیز به تازگی آماری متفاوت ارائه داده 
و گفته است: در ۱۰ ماه گذشته ۳هزار پزشک از کشور 
خارج شدند و هم اکنون ۴۰هزار پزشک در کشور کار 

غیرپزشکی انجام می دهند.

چرادچارکمبودپزشکمیشویم؟ ◾
مؤید علویان، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران 
از ضــرورت به کارگیری صحیح پزشکان در مناطق 
مختلف کشور می گوید و به ما اظهار می کند: در 
تهران و مناطق برخوردار پزشک زیاد داریم، اما در 
مناطق محروم با کمبود پزشک روبه رو هستیم. وقتی 
پزشکان را به مناطق محروم اعزام می کنیم اما حقوق 
و امکانات کافی به آن ها نمی دهیم و حمایت های الزم 
را از آن ها نمی کنیم، ماندگاری آن ها در مناطق محروم 

کاهش می یابد و دچار کمبود نیرو می شویم. 
نکته بعدی نبود امنیت شغلی و نداشتن درآمــد 
کافی برای بیشتر پزشکان است. ما تصور می کنیم 
همه پزشکان مانند پزشکان معروف درآمد دارند؛ 
در حالی که متأسفانه در همین تهران روزانه تعداد 
قابل توجهی از پزشکان به دلیل نداشتن درآمــد 
کافی اقدام به تعطیلی مطبشان می کنند و ساالنه 
۲۰درصد از 9۰هزار عضو سازمان که شامل پزشکان و 
پیراپزشکان می شوند برای تمدید پروانه فعالیت خود 
اقدام نمی کنند و ترجیح می دهند در سایر مشاغل 
فعالیت کنند تا مخارج زندگیشان تأمین شود و البته 

تعداد زیادی از آن ها نیز مهاجرت می کنند.
وی با اشاره به اینکه روزانه ۳۰پزشک برای دریافت 
گواهی صالحیت حــرفــه ای و اخــالق اجتماعی به 
ســازمــان نــظــام پزشکی تــهــران مــراجــعــه می کنند 
و هر روز ایــن آمــار رو به افــزایــش اســت، می گوید: 
بیشتر این پزشکان درک نشدن صحیح مشکالت 
جامعه پزشکی از سوی مسئوالن، نبود نقشه راه 
روشن برای جامعه پزشکی و نبود امنیت شغلی را 
مهم ترین عوامل مهاجرت خود عنوان می کنند که 
اگر ساختارهای مدیریتی و نظام پرداخت در کشور 
اصالح نشود پیامدهای این موضوع را ۲۰سال آینده 

مشاهده خواهیم کرد.

دولتنسخهحمایتیبرایاینپزشکانبپیچد ◾
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت 
ــزایــش  و درمـــــان نــیــز مــعــتــقــد اســــت تــصــویــب اف
ســاالنــه۲۰درصــد  ظرفیت پزشکی از ســوی شــورای 
عالی انقالب فرهنگی، اتفاقی فرخنده برای مقابله 
با کمبود پزشک در نظام سالمت کشور است؛ اما 
دولــت باید بــرای استفاده از ظرفیت پزشکانی که 
طبابت نمی کنند نسخه حمایتی بپیچد و پای درد 
دل آن هــا نیز بنشیند. وی در گفت وگو با قدس با 
اشاره به اینکه ضرورت دارد کار پژوهشی صورت گیرد 
که چرا این تعداد دانش آموخته پزشکی عمومی در 
حیطه درمان مشغول به فعالیت نیستند، می گوید: 
البته ممکن است برخی از این پزشکان در حیطه 
اداری و مسئولیت های مرتبط با سالمت مشغول 
خدمت باشند، اما به طور حتم همه این عده در حوزه 
مدیریت فعالیت ندارند و باید دالیل تمایل نداشتن 

این پزشکان به طبابت مشخص شود.
محمدبیگی می افزاید: ما نیازمند حفظ کرامت 
پزشکان و ارتقای خدمات رفاهی و دستمزد پزشکان 
به ویژه در مناطق محروم هستیم تا انگیزه ماندگاری 
پزشکان در مناطق محروم افزایش یابد؛ زیرا پزشکانی 
که سال ها تحصیل کرده اند برای ارائــه خدمات در 
مناطق محروم نیازمند امکانات رفاهی برای خود و 

خانواده شان هستند. 

 دانــــــــــشــــــــــگــــــــــاههــــــــــایپــــــــزشــــــــکــــــــیرا ◾
تخصصیومنطقهبندیکنیم

وی همچنین اظهار می کند: تعریف فعالیت های 
تخصصی بــرای حیطه پزشکان از دیگر اقداماتی 
است که باید انجام شود. به عنوان نمونه می توانیم 
دانشگاه های پزشکی کشور را به صورت تخصصی 

منطقه بندی کنیم و به هر منطقه مأموریت ویژه 
بدهیم که اگر این مهم اتفاق بیفتد می توان با توجه 
ــرای هر  به 6۵ دانشگاه علوم پزشکی در کشور، ب
دانــشــگــاه بــه صـــورت تخصصی یــک مــأمــوریــت و 
مسئولیت در حل معضالت سالمت تعریف کرد 
و به این ترتیب همکاران ما ترغیب می شوند حضور 
بیشتری در حیطه تخصصی خود داشته باشند. به 
گفته دکتر محمدبیگی ضرورت دارد برای ماندگاری 
و حفظ نخبگان در کشور زمینه ایجاد رشته های 
تخصصی و بین رشته ای جدید را فراهم نماییم، 
برگزاری بازآموزی های متعدد و افزایش سازمان های 
مردم نهاد حوزه سالمت و پزشکی و همچنین ارتقای 
حــوزه نظام صنفی می تواند از راهکارهایی باشد 
که به ماندگاری پزشکان و افزایش انگیزه برای ارائه 
خدمت در حوزه طبابت کمک کند. افزایش ضریب 
k و اجـــازه صــدور پــروانــه فعالیت در دو محل هم 
می تواند مشوقی بــرای حضور پزشکان در صحنه 

تخصصی باشد.

سطحپاییندسترسیبهخدماتسالمتدرایران ◾
فربد رهنمای چیت ساز، عضو هیئت مدیره  انجمن 
ــران نیز مــی گــویــد: متأسفانه  پزشکان عمومی ایـ
ــوشــش هــمــگــانــی ســالمــت در ایـــران  وضــعــیــت پ
رضایت بخش نیست و به دلیل نبود سطح بندی و 
نظام ارجاع سالمت، سطح دسترسی مردم در مناطق 

کم برخوردار و نابرخوردار کشور بسیار پایین است.
وی ادامــه می دهد: پزشکان نیز مانند همه مردم 
خواستار پیشرفت حــوزه نظام سالمت هستند و 
مایلند با سرمایه گذاری در این حوزه شاهد توسعه 
متوازن نظام سالمت باشیم اما در عین حال افزایش 
ســاالنــه ۲۰درصــــدی پــذیــرش دانــشــجــوی پزشکی 
نیازمند افزایش توسعه مجموع قواره نظام سالمت 

است.

 با وجود هزینه های باالی آموزش
 40 هزار پزشک در کشور کار غیرپزشکی می کنند

پزشکی بدون طبابت! 

ددستچينستچين

فاطمه محمدبیگی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان

ما با تجمع پزشکان متخصص در کالنشهرها 
روبه رو هستیم که موجب افزایش هزینه های 

درمان تخصصی بیماران سایر شهرها می شود؛ 
چون ناگزیرند برای درمان به کالنشهرها سفر کنند 

که این موضوع عالوه بر تحمیل سختی و مشکالت 

رفت وآمد برای آن ها، موجب افزایش هزینه های 
درمان نیز می شود. 

وجود قوانین مختلف برای حضور پزشکان در 
مناطق محروم مثل سهمیه مناطق محروم، قانون 

خدمت پزشکان و پیراپزشکان و طرح تعهد پزشکان 

در مناطق محروم به این اشاره دارد که پزشکان ملزم 
به خدمت به مردم در مناطق محروم هستند؛ اما 

در کنار افزایش ظرفیت پذیرش، باید تمهیداتی نیز 
برای پزشکانی که به هر دلیل نتوانسته اند در حرفه 

طبابت مشغول به فعالیت شوند اندیشیده شود.
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70درصددانشآموزانمخالفکنکورهستند ◾
سید جالل موسوی، مدیرکل دفتر تدوین 
و راهــبــری اسناد و سیاست های آمــوزش 
و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: پیش از تصویب مصوبه کنکوری، نظرسنجی 
در بستر شاد انجام شد که نشان داد بیش از 7۰درصد 

دانش آموزان مخالف آزمون کنکور هستند.

اعضایهیئتعلمینجومیبگیرنیستند ◾
فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت 
مـــدرس بــه فـــارس گفت: مــا نجومی بگیر 
نیستیم، اعضای هیئت علمی بابت کاری 
که می کنند پــول می گیرند. نجومی بگیرها آن هایی 
 هستند که بابت کــاری که نمی کنند  پــول می گیرند،
 ۱۲ عضو هیئت مدیره بودند که هیچ کاری نمی کردند 

جز امضا، فقط امضا می کردند و پول می گرفتند.

مسئلهازدواجباپرداختهاینقدیحلنمیشود ◾
صالح قاسمی، پژوهشگر و جمعیت شناس 
ــه مــهــر گــفــت: نــبــایــد تــصــور کنیم همه  ب
مسئله ازدواج با پرداخت های نقدی حل 
خواهد شد. این بسیار اشتباه است فکر کنیم با حل 
ــان، مسئله  مسئله تــجــرد و مشکالت ازدواج جــوان
 جمعیت حل می شود بلکه ایــن مسائل بر یکدیگر 

تأثیر دارند.

گفتوگومیاناعضایخانواده،20دقیقه! ◾
ــادی،  ــبـ ــول قـ ــ ــیــم، رســ ــســن ــزارش ت ــ ــ بـــه گـ
جمعیت شناس در یادداشتی نوشت: در 
دو دهــه گذشته میانگین زمــان گفت وگو 
میان اعضای خانواده از دو ساعت به ۲۰ دقیقه کاهش 
پیدا کــرده! به این معنا که ظرفیت تبدیل اختالفات 
ــراد  خــانــوادگــی بــا بــرخــورد مناسب بــه عــامــل رشــد اف

خانواده، دچار سستی شده است.

جامعه
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آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تش��خیص مس��تقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در 
روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت 
شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین 
وس��یله صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه  691096 مورخ 1400/10/28 به مبلغ 335/045/649 ریال 
)سیصد و سی و پنج هزار و ششصدو چهل و نه ریال( آقای رضا غالمی و به طرفیت شرکت توسعه و عمران پیشوا 
بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز هویت در سامانه 
جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 قانون کار 
قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و در صورت عدم 
اعتراض و قطعی و الزم االجرا ش��دن رای ، رای مزبور به اس��تناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم 

خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410560 شناسه آگهی 1264716

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه 
خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت شرکت 
توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله 
صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه 685862 مورخ 1400/10/23 به مبلغ  254/806/142 ریال )دویست و 
پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و شش هزار و یکصدو چهل ودو ریال ( خانم پروین محرابی و به طرفیت شرکت توسعه 
و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز هویت در 
سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 
قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و در 
صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد 
مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.  آ1410542  شناسه آگهی 1264177

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تش��خیص مس��تقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در 
روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت 
شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین 
وسیله صدور رای هیئت تشخیص به ش��ماره دادنامه  690910 مورخ 1400/10/28 به مبلغ321/070/004 ریال 
)سیصد و بیست و یک میلیون و هفتاد هزار و چهار ریال( خانم افسانه زربان و به طرفیت شرکت توسعه و عمران 
پیش��وا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مس��تند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز هویت در 
سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 
قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و در 
صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای 
افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410544  شناسه آگهی 1264621

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه 
خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت شرکت 
توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله 
صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه 691220  مورخ 1400/10/28 به مبلغ485/120/449 ریال )چهارصدو 
هشتاد و پنج میلیون و یکصدو بیست هزار و چهارصد وچهل ونه ریال ( آقای سید حسین رضوی و به طرفیت شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز 
هویت در سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 
159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و 
در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای 
افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410546  شناسه آگهی 1264246

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تش��خیص مس��تقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در 
روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت 
شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین 
وس��یله صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه  690620 مورخ 1400/10/28 به مبلغ 955/149/ 479ریال 
)چهارصدو هفتادو نه میلیون و نصدو پنجاه هزار و یکصد و چهل و نه  ریال(  آقای جواد ایزدمنش و به طرفیت شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز 
هویت در سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 

159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و 
در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای 
افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410548  شناسه آگهی 1264625

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه 
خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت شرکت 
توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله 
صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه   690937 مورخ 1400/10/28 به مبلغ 223/188/830ریال )دویست 
و بیست و سه میلیون و هفتصدو هشتاد و هشت هزارو هشتصدو سی ریال( خانم راضیه ثاراللهی و به طرفیت شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز 
هویت در سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 
159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد و 
در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای 
افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410549  شناسه آگهی 1264242

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان

پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تش��خیص مس��تقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در 
روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 1227965 بطرفیت 
شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین 
وسیله صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه  690902 مورخ 1400/10/28 به مبلغ  410/690/254 ریال 
)چهارصد وده میلیون و ششصدو نود هزار و دویست و پنجاه و چهار ریال( آقای مهدی قاسمی و به طرفیت شرکت 
توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز 
هویت در سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 
159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می باشد 
و در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
آ1410550  شناسه آگهی 1264628

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اصغر رحیم آبادی برابر تقاضانامه شماره 27638 مورخ 1400/10/28 منضم دو برگ گواهی 
استش��هادیه و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب 
منزل به مس��احت 238 تحت پالک 221 فرعی مجزی ش��ده از113 فرعی از 13 اصلی بخش 12 نیشابور به علت 
اثاث کشی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت  پالک مذبور ذیل ثبت 15608 صفحه 311 دفتر 
117 ششدانگ پالک فوق بنام محمد دهنوی ثبت و سند 2427 صادر گردید سپس برابر سند قطعی 96575 مورخ 
1379/12/10 دفترخانه 25 نیشابور ششدانگ به آقای علی اصغر رحیم آبادی انتقال گردید دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا چنانچه س��ند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام 

معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید.
 لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. )م.الف932(آ1410540
علی امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078009761 هیئت دوم مورخه 1400/10/13موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حدیث بهمنش فرزند علی جان بشماره شناسنامه 15 صادره ازبافت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 221/61مترمربع تحت پالک 22737فرعی از 2787 اصلی بخش3کرمان واقع در کرمان 
بلوار22مهر اتحاد1بعدازچهارکوچه خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1410539 شناسه آگهی:1263030
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/03                        

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18
محمود مهدی زاده 

رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 80-99 ورأی شماره 140060307114002918 آقای خداداداخالقی تبریان   فرزند جان محمددر 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 51/30متر مربع پالک ش��ماره باقیمانده 2اصلی مزرعه حصارواقع دربخش 

5قوچان قطعه 4شیرواناز محل مالکیت مصطفی مهدوی به شرط تجمیع باملک مجاور
2- برابرکالس��ه 330-1400ورأی ش��ماره 140060307114003331 آقای جواد تربتیان مشهدی    فرزند علی 
درششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 12128/20 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 628فرعی   از7اصلی  زیارت 

واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت رجب موسی الرضائی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1410538
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/18

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آقای عباس فهمیده به شناسنامه شماره 27 کدملی 0749647566 صادره تایباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 291/2 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 58 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 باخرز حوزه 

ثبت ملک باخرز از محل تمامت مالکیت غالم رضا فهمیده و قسمتی از پالک** کالسه 53- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410535
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/3                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

خانم سهیال سیدالحسینی مشهد ریزه ئی به شناسنامه شماره 477 کدملی 0748726462 صادره تایباد فرزند محمد صدیق 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 141/98 مترمربع پالک شماره 251 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت ابراهیم قادر ریزه ئی و قسمتی از پالک** کالسه 116- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410536
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/3                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

»آگهی فقدان سند مالکیت 1222/21 پالک اصلی«
آقای حس��ون یوسف بیگی طی درخواست وارده ش��ماره 22177 مورخ 1600،10،15 منضم به دو برگ استشهاد 
محلی که به تأیید دفتر اس��ناد رس��می شماره 10 ایالم رس��یده مدعی است سند مالکیت سه دانگ از شش دانگ 
یک قطعه زمین پالک 1222/21 اصلی واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی 
سند مالکیت سه دانگ پالک مذکور ذیل ثبت الکترونیکی 13982031500100935 صادر و تسلیم گردیده است.

لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت ویا سند معامله را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.آ1410552
 رستمی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

»آگهی فقدان سند مالکیت1222/25پالک اصلی«
آقای حس��ون یوسف بیگی طی درخواست وارده ش��ماره 22176 مورخ 1400،10،13 منضم به دو برگ استشهاد 
محلی که به تأیید دفتر اسناد رسمی شماره 10 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت سه دانگ از شش دانگ یک 
قطعه زمین پالک1222/25 اصلی واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند 

مالکیت سه دانگ پالک مذکور ذیل ثبت الکترونیکی13982031500104940 صادر و تسلیم گردیده است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله رابه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.آ1410555
 رستمی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد قدمگاهی 
فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 220 صادره از در یک باب ساختمان به مساحت 220/67 مترمربع در قسمتی 
پالک 178 – فرعی از 138 – اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو شهیر به ابوالعباسی خریداری از مالک 
رسمی محمد قدمگاهی فرزند ابوالحسن محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ1410556
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/03                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/18

سید حسن پور موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078009544 هیئت دوم مورخه1400/10/07موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم رضوان محمدی قناتغستانی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2980027286 صادره 
از کرمان درششدانگ  یک باب خانه به مساحت 99/50مترمربع تحت پالک 16802فرعی از 3968 اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش2کرمان  واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه شماره 29 
اخرکوچه سمت راست درب روبروی پارک خریداری از مالک رسمی آقای جمشیدعیش ابادی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.شناسه آگهی 1255098 آ1409966

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060322003001492-1400/09/22    هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاش تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم زهرا  کردی تمندانی  فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه  3710025532 صادره از خاش  در 
یک باب خانه به مس��احت 286 متر مربع قس��متی از  پالک 674- اصلی قطعه 1  واقع در اراضی خلیل آباد کوچه  
منشعبه از خیابان فردوسی – فردوسی 9  از بخش 4 بلوچستان شهر خاش  خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
کاظم جعفری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ1409949  م الف 143
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/10/18              تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1400/11/03

محمد جمشیدی فر– رئیس ثبت اسناد امالک خاش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060322003001498-1400/09/22    هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاش تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای خلیل اله کرد روپس  فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه  157 صادره از میرجاوه  در یک 
باب منزل به مس��احت  326/55 متر مربع قس��متی از  پالک 768- اصلی قطعه 1  واقع در اراضی ناصر آباد کوچه 
شقایق منشعبه از خیابان دادمحمد ریگی منشعبه از جاده آسفالته خاش به سنگان از بخش 4 بلوچستان شهر خاش  
خریداری بالواسطه از مالک رسمی آقای دوست محمد ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .م الف 144 آ1409951
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/10/18                  تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1400/11/03

محمد جمشیدی فر
 رئیس ثبت اسناد امالک خاش



 ابراهیمی 
 نفر اول 

لیست سیاه 
یحیی

علیرضا ابراهیمی 
مدافع پرسپولیس 
که در ابتدای فصل 

به جمع سرخ پوشان 
ملحق شد به هیچ 

وجه نتوانست نظر 
کادر فنی را برای 

حضور در خط 
دفاعی جلب کند .او 

با جنجالی که در 
ابتدای فصل به دلیل 

 نیمکت نشینی 
به راه انداخت از 

سوی گل محمدی 
مازاد اعالم شده 
تا این بازیکن در 

صورت پیدا کردن 
مشتری در نیم فصل 
دوم برای تیم دیگری 

به میدان برود.

در  حاشيه

شانس استقالل 
برای بردن 

 پرونده
۹ میلیون 

دالری

دادگاه بین المللی 
ورزش بررسی نهایی 

برای صدور حکم 
شکایت بازیکن پیشین 
استقالل از آبی پوشان 

برای دریافت غرامت 
۹ میلیون دالری را 

آغاز کرده اما شواهد 
از شانس باالی آبی ها 

برای پیروزی خبر 
می دهند. 

با توجه به اینکه وکال 
و پزشک پادوانی 

نتوانستند مدارک 
جدیدی نسبت به 

قبل ارائه دهند، بعید 
است قضات دادگاه 

عالی ورزش مجاب به 
صدور رأیی مبنی بر 
محرومیت باشگاه 

استقالل شوند تا این 
باشگاه با خطری بزرگ 

مواجه نشود.

خبرخبر
روزروز

  جیمی کاراگر 
ستاره سابق لیورپول، مدعی شد 
مسی به خاطر انتقاد از انتقالش 

به پاریس به او گفته االغ!»بهترین 
بازیکن تاریخ هستی و در مقایسه 

با تو من االغ بودم«.

  رونالدو 
در صورت عدم صعود منچستریونایتد به 

رقابت های لیگ قهرمانان، دستمزد رونالدو 
کاهش پیدا می کند. دستمزد هفتگی 

480 هزار پوندی او از منچستر بیشترین 
دستمزد بین بازیکنان این تیم است.

  استیون جرارد
 سرمربی استون ویال، می گوید حضور 

بنیتس روی نیمکت اورتون سبب 
تعجبش شده است؛» او جزو سرمربیان 

درجه یک دنیاست. گاهی بعضی مسائل 
پشت پرده به سود شما پیش نمی رود«.

 جواد رستم زاده  
 پـــرســـپـــولـــیـــس بــا 
پـــــیـــــروزی مــقــابــل 
فــوالد  و سپاهان با 
شــکــســت مــقــابــل 
مــس بــه تعطیالت 

زمستانی رفتند.
دیروز در آزادی و در آغاز دور برگشت 
ــوالد به  لــیــگ بــرتــر ، پرسپولیس و فـ
میدان رفتند که این دیدار با یک گل به 
نفع پرسپولیس خاتمه یافت. مهدی 
عبدی در دقیقه ۴۹ برای پرسپولیس 
گلزنی کرد و البته مــردان یحیی چند 
موقعیت خوب را توسط ترابی، شیری 
و امیری از دست دادند. پرسپولیس در 
حالی به مصاف فوالد رفت که باتوجه 
ــاهــان، هـــر دو تیم  بـــه شــکــســت ســپ
فرصت ویــژه ای داشتند تا با پیروزی 
در این دیدار، جایگاه خود در جدول را 

تقویت کنند. 
یحیی که سیامک نعمتی را به دلیل 
ــداشــت،  ــیــار ن مــصــدومــیــت در اخــت
برای اولین بار منوچهر صفروف را در 
ترکیب اصلی گذاشت. اما سایر نفرات 
پرسپولیس، همان بازیکنانی بودند که 
در مقابل ذوب آهن در جام حذفی به 

میدان رفتند.
این در حالی بود که فوالد شروع توفانی 
داشت و در همان 20 دقیقه اول موفق 
شد چند موقعیت خوب را روی دروازه 

لک به وجود آورد. آن ها پرس از جلو را 
در دستور کار داشتند که نیاز به انرژی 
زیــادی داشــت و قابل پیش بینی بود 
که نتوانند تا انتها به این روش ادامه 
دهند. در نیمه مربیان این یحیی بود 
که با خواندن دست نکونام عــالوه بر 
گلزنی با تغییر سیستم به 2-5-3 تمام 
راه های نفوذ را بر پاتوسی و پریرا بست 

و از آن ها یک بیکاره ساخت.
با این نتیجه پرسپولیس 35 امتیازی 
شد و با یک بازی بیشتر، هم امتیاز با 
استقالل و به علت تفاضل گل کمتر، 
در رتبه دوم جـــدول رده بندی باقی 
ماند. فوالد هم با 2۱ امتیاز و تفاضل 
گل کمتر نسبت به نساجی، به رتبه 

هشتم سقوط کرد.

پیروزی طالیی مس  ◾
اما در نخستین بازی هفته دیــدار دو 
تیم مس رفسنجان و سپاهان با برتری 
3 بر یک شــاگــردان محمد ربیعی به 

پایان رسید.
با شروع بازی و توپ ربایی سپاهانی ها، 
توپ به شهریار مغانلو رسید و ضربه 
او بــاعــث شــد تــا در ثانیه ۱3 دروازه 
رفسنجانی ها باز شود و سریع ترین 

گل لیگ بیست و یکم به ثمر برسد.
در ادامــه حمالت رفسنجانی ها برای 
جبران گل به ثمر نشست و گادوین 
منشا در دقایق ۱۹ و 3۶ )پنالتی( دروازه 

کریستوفر کنت را باز کرد تا شاگردان 
ربیعی بــه بــازی برگردند و از حریف 

پیش بیفتند.
با شــروع نیمه دوم سپاهانی ها برای 
ــالش کــردنــد اما  جــبــران گــل خـــورده ت
ناموفق بــودنــد. در مقابل، روی یک 
حمله توسط مسی ها در دقیقه ۸2 
محسن آذربـــاد بــا یــک شــوت روی پا 
توانست گــل ســوم تیمش را بــه ثمر 
ــدار بــا همین نتیجه  بــرســانــد.ایــن دیـ
بــه پــایــان رسید تــا شــاگــردان نویدکیا 
پنجمین شکست فصل خود را تجربه 
کنند. سپاهانی ها با این شکست، با 
2۹ امتیاز در رده ســوم باقی ماندند.
شاگردان ربیعی هم با این پیروزی 2۶ 
امتیازی شدند و موقتاً جای آلومینیوم 

را در رده چهارم گرفتند.
 در همین چارچوب امروز سایر بازی ها 
بــه شـــرح زیـــر در شــهــرهــای مختلف 

برگزار می شود.

یکشنبه 3 بهمن 
ذوب آهن -صنعت نفت- ۱5:00
آلومینیوم اراک -پدیده - ۱5:00

نفت  مسجدسلیمان-پیکان- ۱5:00
تراکتور-گل گهرسیرجان- ۱5:00

دوشنبه ۴ بهمن 
فجر سپاسی -نساجی- ۱5:00

چهارشنبه ۶ بهمن 
هوادار- استقالل-۱7:00

نویدکیا روی نوار ناکامی

پرسپولیس سد فوالدی را شکست 
منهای فوتبال

گزارش کوتاه

مسابقات قهرمانی مردان آسیا

 عراق، قربانی جدید 
هندبال ایران

تیم ملی هندبال مردان ایران نخستین مسابقه 
از مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا را با برتری 
برابر تیم عراق پشت سر گذاشت. بیستمین دوره 
مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا با حضور 
۱۶ تیم از 2۸ دی ماه در دمام عربستان آغاز شده 
است. تیم هندبال کشورمان با کسب سه پیروزی 
در مرحله گروهی به عنوان صدرنشین راهی دور 

دوم این رویداد شد.
شاگردان مانوئل فرناندز اسپانیایی در دور دوم 
در گــروه دوم بــا تیم های کــویــت، عــراق و بحرین 
هم گروه هستند. در نخستین رقابت این مرحله 
هندبالیست های ایــران در حالی برابر تیم عراق 
مسابقه دادند که در نیمه اول ۱۶ بر ۱2 توانستند 
بر تیم عراق پیروز شوند، اما در نیمه دوم این تیم 
مقابل بود که تفاضل گل ها را به حداقل رساند و کار 
را برای تیم ایران سخت کرد به طوری که در دقایق 
آخر با اختالف تنها یک گل از ایران عقب بود. در 
نهایت تیم ایران در یک بازی نفس گیر و سخت 
توانست با نتیجه 2۸ بر 25 پیروز این میدان شود. 
ستاره این بازی دروازه بان تیم ملی عراق و تیرهای 
دروازه این تیم بودند که بارها جلو حمالت ملی 
پوشان ایران مقاومت کردند. بازی دو تیم در اوایل  
نیمه اول با نتیجه ۶ بر۴ به نفع ایران دنبال می شد 
که احمد ماکی صالح العزاوی ستاره عراقی ها در 
این بــازی جلو یکی از حمالت ایــران را گرفت و با 
واکنشی باور نکردنی دو بار با تمام قدرت با ضربه 
سر به تیر دروازه کوبید. ضربات دروازه بان عراق به 
قدری محکم بود که تیردروازه را از جای خود حرکت 
می داد. برنامه  بازی های تیم ایران در ادامه مرحله 

دوم به این ترتیب است:
ایران – کویت دوشنبه ۴ بهمن ساعت ۱۴:30

ایران – بحرین چهارشنبه ۶ بهمن ساعت ۱۸:30
بیستمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان 
آسیا و انتخابی رقابت های جهانی )لهستان- 
سوئد از 2۸ دی الی ۱۱ بهمن ماه( به میزبانی دمام 
عربستان برگزار می شود.پنج تیم برتر این رقابت ها 
جــواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در 
سال 2023 به میزبانی لهستان و سوئد را کسب 
خواهند کرد که پیش از این تیم ملی ایران یک بار 
در سال 20۱۴ با کسب مقام سوم بازی های آسیایی 
به میزبانی بحرین جــواز شرکت در مسابقات 
قهرمانی جهان در سال 20۱5 به میزبانی قطر را 

کسب کرده است.

تورنمنت فوتسال زنان کافا 

 آتش بازی تیم ملی 
مقابل تاجیک ها

تورنمنت فوتسال زنــان کافا 2022 به میزبانی 
تاجیکستان در حال برگزاری اســت. تیم ملی 
فوتسال زنــان ایـــران مقابل میزبان رقابت ها 
صف آرایــی کرد.شاگردان فــروزان سلیمانی در 
نهایت موفق شدند با نتیجه ۱2 بر صفر    از سد 
تاجیکستان عبور کنند. ملی پوشان روز جمعه 
نیز در بــازی نخست خود با نتیجه 5 بر 2 تیم 
ازبکستان را شکست دادند. ازبک ها هم در یک 
دیدار پرگل و با نتیجه ۱۱ بر صفر تیم قرقیزستان 

را شکست دادند.
فاطمه پاپی، فرشته خسروی، فرشته کریمی 
)3 گــل(، مهسا علی مــدد، ســارا شیربیگی )3 
گل(، سحر پاپی )2 گل( زنندگان گل های ایران 
ــران در دقیقه ۱۸ با گل به  بــودنــد. گل پنجم ای
خودی تاجیک ها ثبت شد. در دقیقه ۱3 بازی 

نیز مهسا علی مدد یک پنالتی را از دست داد.
تیم ملی فوتسال زنان فردا در سومین دیدار خود 

مقابل قرقیزستان صف آرایی خواهد کرد.
برنامه دیدارهای تیم ملی در تورنمنت کافا:

دوشنبه ۴ بهمن ماه
قرقیزستان- ایران- ساعت ۱5 به وقت محلی

تاجیکستان- ازبکستان
سه شنبه 5 بهمن ماه

ایران- قرقیزستان
ازبکستان تاجیکستان
پنجشنبه 7 بهمن ماه

ایران- ازبکستان
قرقیزستان- تاجیکستان

جمعه ۸ بهمن ماه
ازبکستان- قرقیزستان

تاجیکستان- ایران
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مهاجم استقالل در لیست مازاد مجیدی ◾
محمدرضا آزادی دیروز برای مشخص شدن وضعیتش 

به باشگاه استقالل رفته بود. 
این بازیکن پس از خروج از باشگاه اعالم کرد قصدی 
ــــدارد. بــرخــالف اظــهــارات  بـــرای جــدایــی از استقالل ن
آزادی، فرهاد مجیدی این بازیکن را در لیست خروج 
 قرار داده و اعالم کرده است حق حضور در تمرینات را 

ندارد.

مرادی و هوادار به بن بست رسیدند ◾
بهرام امیری مدیرعامل باشگاه هوادار در خصوص آخرین 
وضعیت انتقال بابک مرادی به این تیم گفت: این انتقال 
منتفی شده است. با بازیکن دیدار و صحبتی نداشتیم 
اما بر اساس اعالم مدیر برنامه هایش، باشگاه استقالل 
جهت صدور رضایت نامه انتقال قرضی در نیم فصل 
)۶ماهه( درخواست مبلغ 2 میلیارد تومان داشت که در 

حد توان مالی ما نبود.

سنگ بزرگ پیکان جلوی پای سرخ ها ◾
پرسپولیسی ها دســت روی ستاره پیکان گذاشته و 

خواستار جذب علیرضا کوشکی شدند. 
ــال و نــیــم دیــگــر بــا پــیــکــان قــــرارداد  کــوشــکــی یــک سـ
دارد و بــاشــگــاه پــیــکــان هــم رقــمــی سنگین را بــرای 
ــه تــیــم هــای دیـــگـــر در نظر  ــن بــازیــکــن بـ ــ انــتــقــال ای
ــن بــازیــکــن را  ــ ــم ای ــی هــا هـ ــت. اســتــقــالل ــ ــتــه اسـ  گــرف

می خواهند.

پنجره نقل  و انتقاالت پرسپولیس بسته شد ◾
پــس از شکایت اوســاگــونــا بــه کمیته وضعیت فیفا، 
باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت ۹۶ هزار دالر 
 CAS به این بازیکن شد واز آنجایی که پرونده در دادگاه
رد شد، حاال فیفا به پرسپولیس اعالم کرده پنجره این 
تیم را بسته است.کمیته انضباطی فیفا ۱ بهمن ۱۴00 
با ارسال نامه ای رسماً به پرسپولیس اعالم کرده پنجره 

نقل وانتقاالتی این باشگاه بسته شده است.

پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، در این فصل 
نیز یک بار دیگر توانایی های خود را روی نیمکت این تیم 

به رخ کشید. 
آن ها فصل را بدون ثبات و با فراز و نشیب بسیار شروع 
کردند و شاهد فاصله گرفتن رقبایشان در صدر جدول بودند و درست 
زمانی که به نظر می رسید در آستانه فروپاشی هستند، شکست ها 
و مشکالت ناپدید شده و آن ها فعل »پیروز شدن« را تا جایی صرف 

کردند که کامالً برازنده خودشان شود. 
گواردیوال پس از پیروزی صفر-۱ برابر چلسی و رساندن اختالف با 
لیورپول رده دومی – با یک بازی کمتر – به ۱۱ امتیاز گفت:» بازیکنان 
ما همیشه تمام تالششان را به کار می گیرند. تنها به این شکل است 
که می توانید در ۱2 بازی متوالی پیروز باشید. پیروزی و قهرمانی در لیگ 

برتر بهترین عنوانی است که من بدست آورده ام«.
این مربی اسپانیایی پس از شکست صفر-2 برابر کریستال پاالس در 

تاریخ 30 اکتبر گفت:» همه چیز اشتباه پیش رفته است«.
توخل در این باره اظهار کرد:» آن ها می دانند  چطور از دیگران فاصله 

بگیرند و برتری شان را حفظ کنند. آن ها بی رحم هستند«.
ــد. به نظر می رسد  کلوپ نیز اضافه کــرد:» آن هــا ثبات بسیاری دارن

مصدومیت ها و ویروس کرونا هیچ تأثیری روی آن ها نداشته است«.
یک شکست در فصل 22-202۱ و یک تساوی ۱-۱ برابر وست بروم 
در اتحاد در فصل 2۱-2020 نقطه عطف سیتی بود. پس از آن بود که 
پپ اصالحاتی جدی انجام داده و آن ها بار دیگر روند رو به رشدشان 

را آغاز کردند. 
سیتی از میانگین دریافت یک گل در هر بازی در ۱2 بازی ابتدایی به 
0.3 گل در ۱5 بازی بعدی و از ۱.5 گل زده در هر بازی نیز به 2.۴ گل 
زده رسید تا شاهد درخشش دیاس، گوندوغان، فودن و استرلینگ 

باشد. 
فرمولی که آن هــا با آن موفق به کسب ۱5 پیروزی متوالی در فصل 
گذشته شدند باعث شد اختالف هشت امتیازی با تاتنهام که در آن 
زمان صدرنشین بود از میان برداشته شده و این تیم با اختالف ۱۴ 
امتیاز نسبت به یونایتد در صدر قرار بگیرد. گواردیوال پس از قهرمانی 
گفت:»کسب بردهای متعدد در زمستان بزرگ ترین دستاورد ما بود«.
حاال آمار هجومی سیتی بهبود پیدا کرده و آن ها از میانگین دو گل زده 
در ۱0 بازی ابتدایی به 2.۸ گل زده در ۱2 بازی بعدی رسیدند. آمار دفاعی 
مشابه فصل گذشته است )0.۶ گل در هر بازی( و پیروزی ها همچنان 

تکرار می شوند. این میراث پپ در سیتی است.

سیتی می داند چگونه قهرمان شود!

دکترای پپ برای کسب جام 

فوتبال جهان

ستارگان ورزش

سینا حسینی   زخم کاری مدیران بی کفایت 
بر بدنه فوتبال باشگاهی ایران هر روز عمیق تر 

از روز قبل می شود.
در شرایطی که هــواداران پرسپولیس تا چند 
هفته قبل درگیر ماجرای پرونده مالی گابریل 
کــالــدرون و خواکین بودند، حــاال یک پرونده 
سنگین دیگر برای آن ها در راه است تا یک بار 
دیگر تبعات مدیریت محمدحسن انصاری 
فــر گریبانگر سرخپوشان پایتخت شــود تا 
دروازه بــانــی که هفته ها و ماه ها روی نیمکت 
می نشست بدون اینکه در ترکیب ثابت تیم 
حاضر باشد، حــاال تقاضای نزدیک به یک 
میلیون یــورور غرامت از باشگاه پرسپولیس 
داشــتــه بــاشــد! ایــن در حالی اســت کــه زمــان 
ــون اســتــوکــس،  انـــصـــاری فـــرد بــازیــکــنــانــی چـ
اوساگونا و ... هم توانستند بــدون کمترین 
میزان بازی از قبال شکایت به فیفا پول خوبی 

به جیب بزنند.
الـــبـــتـــه ایـــن 
مـــــــوضـــــــوع 
ــه دوره  تنها ب
ــی  ــ ــتـ ــ ــریـ ــ ــدیـ ــ مـ

ــاری فـــرد  ــ ــصـ ــ انـ

برنمی گـــردد، بلکه اکثریت قریب به اتفاق 
ــی کــه وارد دو بــاشــگــاه اســتــقــالل و  ــران مــدی
پرسپولیس شده اند تا به امروز برای دوام دوره 
مدیریتی خــود حــاضــر شــدنــد تبعات مالی 
سنگینی بر بدنه نحیف باشگاه تحمیل کنند 
تا مدت مدیریت آن ها طوالنی تر شود، فارغ از 
اینکه با تصمیم اشتباه و بدون پشتوانه خود 
این باشگاه ها را با چالش های بزرگ و ناباورانه ای 

رو به رو کردند.
شاید مدیریت بی کفایت افرادی نظیر حسن 
انصاری فرد باعث بروز چنین معضالتی شده 
باشد، اما می بایست پیش از محاکمه این فرد 
به سراغ مقام باالدستی او رفت که بر اساس 
چه متر و معیاری او را انتخاب کرده است؟ البته 
که هیچ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود 
ندارد و همچنان همان رویه غلط و اشتباه وجود 
دارد تا این بحران هر روز عمیق تر از دیروز شود.

وقتی مالک انتخاب مدیرعامل باشگاه رفاقت 
و دوستی با وزیر ورزش و جوانان باشد، بروز 
چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست، برای اثبات 
ــوان بــه افــشــاگــری حبیب  ایــن فرضیه مــی تـ
کاشانی مدیرعامل سابق پرسپولیس استناد 
ــه خانه  کـــرد کــه وی گفته اســـت روزی کــه ب
احمدی نژاد رفتم او به علی آبادی گفت ایشان 

مدیرعامل پرسپولیس شوند!

غرامت های سنگین استوکس، اوساگونا و حاال رادو

زرشک طالیی برای انصاری فرد
در حالی که شاید بسیاری جدایی رادو و شکایت 
ــاور نداشتند، وی با ارســال نامه ســوم به  او را ب
فیفا و طرح شکایت ۹30 هزار یورویی، به دوره 
حضورش در پرسپولیس خاتمه داد. گفت وگو با 
رادوشوویچ پس از فسخ قرارداد و شکایت به فیفا 

را می خوانید.

 آیا راهی برای توافق با تو وجود دارد؟ ◾
ــدارد امــا آن هــا  هیچ چیز غیرممکنی وجـــود نـ
)پرسپولیس( هیچ تماسی با من نگرفتند، هیچ 
پیشنهادی ندادند، هیچ اصــراری هم نکردند. 
االن تنها راه این است که من قــرارداد جدیدی 

امضا کنم.

 اگــر می خواستی قـــرارداد جدید ببندی چرا  ◾
فسخ کردی؟

منظورم این است که آن ها رویکردی جدید داشته 
باشند و به تعهداتشان در قــرارداد جدید عمل 
ــداد. در  کنند. در گذشته هرگز ایــن اتفاق رخ ن
صورتی که در پنجره زمستانی این اتفاق رخ دهد، 
من به فیفا اطالع خواهم داد و از شکایتم صرف 

نظر خواهم کرد.
آن هــا آدرس اشتباهی را بــرای انتقاد انتخاب 

کــرده انــد. آدرس درســت دفتر کــار آقای 

صدری، عطایی )معاون مالی( و درویش است. 
آن ها هیچ تالشی برای حل مشکل نکردند.

 ممکن است برای بازی در تیم دیگری به ایران  ◾
برگردی؟

در این لحظه به بازگشت به ایران فکر نمی کنم و از 
وضعیت فعلی ام در پرسپولیس بسیار ناراحتم. 

 پس چطور می گویی می خواهی قرارداد جدید  ◾
با پرسپولیس ببندی؟

آن ها می توانند تماس بگیرند و مشکل را برطرف 
کنند و من شاید برگردم؛ شاید. من در این مدت به 

ستوه آمده بودم و باید کار را تمام می کردم.

 حاال چه خواهی کرد؟ ◾
من نمی توانم صبر کنم، اگر آن ها نخواهند با من 
قرارداد جدیدی ببندند، در اروپا به فوتبالم ادامه 

خواهم داد. 

 آقای انصاری فرد هم به نظر با تو تماس گرفت. ◾
بله او بارها تماس گرفت و گفت برگرد 

ــروی من  ــ چـــون ایـــن طـــوری آبـ
می رود! 

ورزش7

رادوشوویچ به پرسپولیس:

 قرارداد جدید ببندیم!



   گام هایی را 
برای غرب 
برداشته ایم  
سخنگوی طالبان در 
واکنش به نخستین 
نشست رسمی این 
گروه در خاک اروپا 
پس از تحوالت اخیر 
افغانستان گفت: 
طالبان گام هایی 
را برای تحقق 
خواسته های 
کشورهای غربی 
 برداشته است. 
ذبیح اهلل مجاهد 
افزود: طالبان پس 
از به قدرت رسیدن 
اقداماتی را در 
راستای تحقق 
خواسته های 
کشورهای غربی 
انجام داده و امید است 
روابط با این کشورها 
به خصوص اروپا و 
غرب به صورت کلی 
از طریق دیپلماسی 
افزایش یابد. 

خبر

بدون تیتر

 درخواست ضد اسرائیلی
 2هزار و 500 آمریکایی 

در حالی کــه تظاهرات فلسطینی ها در مقابل 
 ساختمان دادگــاه هــای رژیــم صهیونیستی در 
بئر السبع علیه بــازداشــت ساکنان فلسطینی 
النقب به دست پلیس برای ششمین روز پیاپی 
ادامه دارد، 2هزارو500 آمریکایی با امضای طوماری 
از وزیر خارجه کشورشان خواستند برای توقف 
حمالت پاک سازی نژادی در النقب وارد عمل شود. 
به گزارش ایسنا، در این طومار آمده است: وزارت 
خارجه آمریکا باید از صندوق یهودیان بخواهد 
فعالیت های خود در راستای پاک سازی نــژادی و 
نیز درخت کاری ها در النقب را که هدف و نتیجه 
آن ها بیرون کردن جوامع فلسطینی از مناطقشان 

است، متوقف کند.

کرونا پس از 4 دز واکسن!
وزیــر دفــاع رژیــم صهیونیستی باوجود چهار بار 
تزریق واکسن که از نوع فایزر، مدرنا و جانسون اند 
جانسون بوده، روز گذشته به کرونا مبتال شد. به 
گزارش یورو نیوز، بنی گانتز در روزهای گذشته در 
تماس و دیدار با نفتالی بنت، نخست وزیر و آویو 
کوخالی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و 
برخی دیگر از مقامات ارشد این رژیم بوده و این 
گمان می رود افراد دیگری از مقامات ارشد رژیم 
صهیونیستی نیز به این ویروس مبتال شده باشند. 
در ایاالت متحده هم موارد فوتی های روزانه کرونا با 
ثبت 3هزار و 896 آمریکایی در 24 ساعت گذشته 

رکورد جدیدی را در جهان به ثبت رساند.

 الحشدالشعبی حمله داعش را در نزدیک 
منطقه مقدادیه شمال شرق استان دیالی در 

شرق عراق و هم مرز با ایران ناکام گذاشت.
 دولت آلمان تصمیم گرفته برای مقابله با پیری 
جمعیت و کمبود نیروی کار جوان در بخش های 
کلیدی، ساالنه 400 هــزار کارگر ماهر از خارج 

جذب کند.
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جهان

ــا  ــ عــــلــــوی بـ
ــداوم تــنــش زایــی  ــ تـ
غــــربــــی هــــا عــلــیــه 
روســـیـــه، محموله 
ــون  ــ ــ ــی ــ ــ ــل ــ ــ ــی ــ ــ 200م
تسلیحات  دالری 
آمریکایی وارد اوکراین شده و آلمان 
نیز یک بیمارستان صحرایی به این 
ــزارش مهر،  کــشــور می فرستد. بــه گـ
ســفــارت آمــریــکــا در اوکــرایــن ضمن 
اعالم این خبر نوشت:  »این محموله 
شــامــل نـــزدیـــک بـــه 200هــــــزار پــونــد 
90 تـُـن( کمک های مرگبار از جمله  (
مهمات بـــرای مــدافــعــان خــط مقدم 
ــت«. ایـــن سفارتخانه  اوکـــرایـــن اســ
افــزود: آمریکا سال گذشته میالدی 
بــیــش از 650مــیــلــیــون دالر کمک 
نظامی به اوکراین رسانده و این مبلغ 
از ســال20۱4 تاکنون به 2/7میلیارد 
دالر رسیده است. به گفته »دمیتری 
ِــبــا« وزیـــر امـــور خــارجــه اوکــرایــن،  کــول
ــن محموله جــدیــد از قبل  ارســـال ای
ــود و بــه عنوان  بــرنــامــه ریــزی نــشــده ب

»کمک نظامی اضــطــراری« دریافت 
شــده اســت. عــالوه بر ایــن، براساس 
اذعــان یکی از فرماندهان کانادایی 
یگان های ناتو مستقر در لتونی، آن ها 
از ماه گذشته در حالت »آماده باش 

کامل« قرار گرفته اند.
در همین حال، در حالی که مقامات 
روسیه بارها اعــالم کــرده انــد قصدی 
بــرای حمله به اوکــرایــن وجــود نــدارد، 
ــزاری  ــ ــرگ ــ ــه ب ــ ــت ب ــ ــی دسـ ــربـ ــرف غـ ــ طـ
رزمــایــش هــای مــتــعــددی در منطقه 
ــا زده اســـت. وزارت دفــاع  شــرق اروپـ
آمــریــکــا خــبــر داد: از روز دوشنبه 
رزمــایــش ناتو در دریــای مدیترانه با 
حضور نــاو هواپیمابر برگزار خواهد 
شــد. پنتاگون افـــزود: در صورتی که 
روســیــه بــه اوکـــرایـــن حمله کــنــد، در 
انـــزوای بیشتری قــرار خواهد گرفت 
و آن هــا باید پیامدهای اقــدامــاتــی را 
کــه انــجــام مــی دهــنــد را درک کنند. 
»ینس استولتنبرگ« دبیر کل پیمان 
آتــالنــتــیــک شــمــالــی نــیــز در پیامی 
توییتری از حضور ناوگروه هواپیمابر 

»یـــو اس اس تــری تــرومــن« در دریــای 
مدیترانه بـــرای حــضــور در رزمــایــش 
تهاجمی »نپتون« استقبال کــرده و 
آن را نشانه قوی اتحاد ناتو توصیف 
کــــرد. از ســــوی دیــگــر در حــالــی که 
مسکو در خــصــوص هــرگــونــه اقــدام 
تحریک آمیز در نزدیکی قلمروهای 
این کشور هشدار داده، ارتش اوکراین 
در نزدیکی شبه جزیره »کریمه« که 
قــلــمــرو روســیــه مــحــســوب مــی شــود، 
رزمایش نظامی برگزار کرد. در حوزه 
سیاسی نیز رســانــه هــای آمریکایی 
گــــزارش دادنــــد واشــنــگــتــن درصـــدد 
ــردن پــرســنــل ســفــارت ایــن  ــ ــارج ک خــ
کشور به همراه خانواده های آن ها از 
خــاک اوکــرایــن اســت. شبکه خبری 
»سی ان ان« افزود: سفارت آمریکا در 
کی یف از وزارت خارجه ایاالت متحده 
ــراد و پرسنل  ــ خــواســتــه بـــه هــمــه افـ
غیرضروری و خانواده های آن هــا در 
این سفارت اجازه خروج دهد و گفته 
می شود احتماالً خــروج ایــن افــراد از 

هفته آینده آغاز خواهد شد.

جنایت روز جمعه ائتالف سعودی  در یمن واکنش بسیاری 
را برانگیخته است. وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن از 
افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحان حمله به یک زندان 
در صعده خبر داد و خواستار بازگشایی فرودگاه های یمن و 
کمک فوری برای نجات مجروحان شد. به گزارش فارس، بر اساس آخرین 
آمار از حمله روز جمعه به صعده، 87 نفر کشته شده و 266 نفر هم زخمی 
شده اند. در همین راستا، »جرمی کوربین«، رهبر سابق حزب کارگر و 
نماینده کنونی پارلمان انگلیس از حوزه انتخابیه »لندن بزرگ« ضمن 
محکوم کردن حمالت وحشیانه آل سعود به یمن خواستار توقف فروش 
تسلیحاتی لندن به ریاض شد و انگلیس را همدست جنایت های ائتالف 
سعودی خواند. حزب هللا لبنان نیز در بیانیه ای اعالم کرد: کشتار شنیع 
مردم یمن مؤید وحشی گری نیروهای متجاوز و تالشی مذبوحانه به تالفی 
شکستشان در میدان نبرد اســت. ایــن جنبش لبنانی تأکید کــرد: ما 
همان طور که از سکوت مرگباری که جهان را در قبال این قتل عام فجیع 
احاطه کرده، ابراز تأسف می کنیم، از همه آزادگان در هر کجا که هستند 
می خواهیم در کنار مردم مظلوم یمن بایستند و این جنایت و نیروهای 
متجاوز را محکوم کنند. جنبش های عصائب اهل الحق و کتائب حزب هللا 
عراق و رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق هم اقدام ائتالف سعودی در 
بمباران غیرنظامیان و قتل عام آن ها در یمن را محکوم کرده و همبستگی 
کامل خود را با بــرادران در جنبش انصارهللا و فرزندان ملت یمن اعالم 
کردند. وحشی گری سعودی اماراتی صدای فلسطینی هایی را که خود نیز 
تحت ستم رژیم صهیونیستی هستند درآورد. جنبش جهاد اسالمی 
تأکید کرد: کشتار غیرنظامیان یمنی با هواپیماهای آمریکایی گواه شکست 
ائتالف متجاوز سعودی آمریکایی در میدان نبرد با نیروهای مسلح یمن 
است. یک مقام ارشد حماس هم با مشابه خواندن تجاوز ائتالف سعودی 
به یمن با تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطینیان گفت: رژیم های عربی 
باید بدانند دوستی با غرب و صهیونیست ها هیچ فایده ای ندارد. »محمود 
الزهار« تأکید کرد: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهای سیاست خود 
در قبال یمن و سازش با رژیم صهیونیستی را خواهند داد. در همین حال، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، کشور امارات را تا زمان ادامه تجاوز نظامی 
حاکمان آن علیه یمن ناامن خواند و به شرکت های سرمایه گذار خارجی 
توصیه کرد خاک امــارات را ترک کنند. سرتیپ یحیی سریع با صدور 
بیانیه ای افزود: تا زمانی که حکام امارات به تجاوز علیه ما ادامه می دهند، 

این شرکت های بیگانه در کشور کوچک ناامنی سرمایه گذاری کرده اند.

موج محکومیت حمله وحشیانه ائتالف عربستانی اماراتی به صعده

سعودی، رسواتر از همیشه 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 سالروز قمری تولد امام خمینی )ره(
در اول آفتاب روز چهارشنبه 20 جمادی الثانی 1320 

هجری قمری همزمان با والدت حضرت زهرا )س(، 
سید روح اهلل موسوی خمینی متولد شد که با قیام الهی 

خویش، سرنوشت ایران و جهان را دگرگون ساخت. 
ایشان کوچک ترین فرزند خانواده بودند و بعد از گذشت 
4 ماه و 22 روز از تولد، پدر خود را در جریان مقابله علیه 
خوانین تحت حمایت رژیم ستمشاهی از دست دادند اما 

یتیمی مانع استواری شخصیت ایشان نشد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:16

05:43

اذان مغرب

17:42

غروب خورشيد

17:22
 نیمه شب شرعی

23:32
طلوع فردا

07:10

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:43

05:11

اذان مغرب

17:08

غروب خورشيد

16:48
 نیمه شب شرعی

22:59
طلوع فردا

06:38

  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

آمریکا 100 تن تسلیحات مرگبار به اوکراین قالب کرد

تنش زایی غربیتنش زایی غربی
در اروپای شرقیدر اروپای شرقی

14
10
56
4

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد    
ارایه کلیه خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی ) شامل 5 نفر( با مهارت های فنی  تاسیسات برقی ، 
مکانیکی ، س�اختمانی و س�ایر امور محوله جهت  نگهداری ، سرویس و تعمیرات ساختمانهای  یک و 
دو دانشگاه علوم اسالمی و سایر محلهای مورد نیاز مجموعه حرم مطهر حضرت رضا  ) ع ( به مدت یک سال شمسی را  از طریق مناقصه 
عمومی به ش�رکت های واجد ش�رایط ) صرفا پیمانکاران حقوقی مجاز  به ش�رکت می باش�ند ( ،  لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 

http://sem.aqr-harimeharam.org  اداری روز پنجشنبه  مورخ  07/ 1400/11 ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی
) تلفن :  31305243 - 32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

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

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 – بولوار طالقانی ش��رکت گاز اس��تان مازندران ساختمان 

شماره 2 طبقه همکف 33492357-33204091 -011
آدرس کمیته فنی – بازرگانی : ساری – بولوارطالقانی شرکت 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 آیین نام��ه تضامی��ن معامالت دولت��ی مصوبه هیئ��ت 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 هیئت 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

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

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

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

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

به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی و س��ایر 
مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری 
مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمنًا 
مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت به 
همراه تصویر مصدق ش��ده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل ش��ده شماره یک به 
همراه اس��ناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن 
رزومه و یا جهت به روز رس��انی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت، نسبت 
به ارس��ال مدارک به آدرس کمیس��یون مناقصات ش��رکت پاالی��ش نفت آبادان – 
صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی 
کیفی تأیید ش��وند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل 

خواهد آمد. 
- مناقص��ه گران��ی که در ارزیابی کیفی تأیید ش��ده اند در مرحله ارائه پیش��نهاد 
می بایس��ت تصویر تضمین ش��رکت در مناقصه را در پاکت الف س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربس��ته تا 
قبل از زمان گش��ایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر 

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

اصلی پاالیشگاه- امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان 
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53080007 
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ب - مهلت ارائه و بارگذاری 
اسناد ارزیابی کیفی  
توسط مناقصه گران: 

مورخ  1400/12/1 
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