
یادداشت 2

 سخنگوی شورای نگهبان 
در پاسخ به قدس مطرح کرد

اولویت؛ تحقق ظرفیت های 
مغفول قانون اساسی

گفت وگو با محمدعلی جعفری
نویسنده کتاب »تور تورنتو« 
 روایت 
یک داغ

بهمن24

درگذشت 
سپیده کاشانی 
شاعر
 در سال 1371

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

42

 یکشــنبه 24بهمن 1400     11رجب  1443       13فوریه 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9747      8 صفحــه           4صفـح

ارتقای فرهنگ میزبانی از زائرانرواق1
به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 

آیین افتتاحیه دوره دانش افزایی »فرهنگ میزبانی و ادب 
حضور« در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد...

آیین افتتاحیه دوره دانش افزایی خدمت به زائران در حرم رضوی برگزار شد  

رئیساتاقمشترکبازرگانیتهرانوپکندرگفتوگویتفصیلیباقدستفاهمنامه 25سالهراتشریحمیکند

قرارداد با چین زیر ذره بین
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 آمریکاییهازمانحملهپوتین
بهاوکراینراهمتعیینکردند

ساعت صفر 
در واشنگتن 
آرامش 
در مسکو
اختالفنظرهابرسریکادغام
همچنانادامهدارد

دردسرهایعمل
پیوند آموزش پزشکی
بهوزارتعلوم
خراسان
کسیپاسخگویخرابی
تلفنثابتمشترکاننیست!

مخابراتو
 کالفسردرگم
کابلهایسرقتی

پایاننقلوانتقاالتزمستانی

ولخرجیفوالدیها
وفاجعهسرخابیها

رواق
گفتوگوبادکترمحمدیسیرت
دربارهبیانیهگامدومانقالب

 نقشهراهپیشرفت
ازمسیرجوانگرایی

نگاه راهبردی 
به چالش های آینده

حسین محمدی اصل
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   قدساحیاییکنهادمردمیدرروستاهارابهبهانهابالغاساسنامهآنتوسطرئیس جمهوربررسیمیکند

  چالش های تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های رضوی

شرکت آرایه های معماری رضوی در نظر دارد 
ان�واع روک�ش چ�وب مصرفی م�ورد نیاز خ�ود را از طریق مناقص�ه عمومی خری�داری نماید. ل�ذا از کلیه 
تامین کنندگان محترم دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس س�ایت Www.reo.ir )قسمت 

معام�ات( مراجع�ه نماین�د.
مهلت ارائه پیش�نهادات تا س�اعت 14:30روزچهارش�نبه مورخ 1400/11/27  و به آدرس: مشهد بلوار منتظری 

،حدفاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت،جنب کافه صد،مبلمان آستان قدس ، می باشد.
ضمنا در صورت نیاز به دریافت اطاعات از طریق شماره  3688-051 واحد بازرگانی ارتباط برقرار نمایید.
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به کارگیری پیمانکار حمل شیر خام - سازمان موقوفات ملک در نظر دارد 
خدمات روزانه حمل ش�یر خام واحدهای دامپ�روری فریمان و چناران مورد نیاز خود 

را از طری�ق مناقص�ه به پیمانکار واجدالش�رایط واگذار نماید. ل�ذا از کلیه دارندگان کامیون های مجاز حمل ش�یر 
دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس س�ایتhttp//tender.epf.ir قس�مت معام�ات )مناقصات( 
مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 12 مورخ1400/11/30 می باش�د. جهت کس�ب اطاعات بیشتر با 

تلفن05138403545 داخلی 226 تماس حاصل فرمایید .

آگهی مناقصه 

آستان قدس رضوی - سازمان موقوفات ملک

14
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57
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی1

شرح در صفحه  8 

آگهی مناقصه 
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )نوبت دوم(      

ش�ركت توزیع نیروی برق اس�تان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
ب�ا ارزیابی كیفی  به پیمانكار واجد ش�رایط واگذار نماید . لذا متقاضیان ش�ركت در مناقصه  می توانند از تاری�خ 1400/11/23  لغایت 
1400/11/28 از طری�ق س�امانه س�تاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نس�بت به دریافت اس�ناد مناقص�ه اقدام نمایند و  
پیش�نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در س�امانه س�تاد ایران بارگذاری و ضمنا 
پاكتهای مناقصه را به دبیر خانه این ش�ركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش�نهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری 

نشده در سامانه،  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :   2000005066000088

شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
 تضمین شرکت

در مناقصه
نوع ضمانتنامه

زمان تحویل

پاكتها

 زمان بازگشائی

 پاکت مالک ارزیابی
کیفی

11400/161/603

خرید و نصب دیوار بتنی پیش 
ساخته ساده یک طرف نما به 
همراه پایه و متعلقات جهت 
پروژه احداث حصار کشی انبار 
تیر بتونی مدیریت توزیع برق 

شهرستان بافق

825.000.000

1-ضمانتنامه بانکی
2-مطالبات تائید 

شده
3-فیش نقدی

 ساعت
15

1400/12/09

ساعت

10:30  
صبح

1400/12/14

1-هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2-به پیش�نهادات مش�روط، مبهم، مخدوش و فاقد س�پرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارس�ال گردد و یا در سامانه ستاد 

بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3-داوطلبان می توانند جهت كس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تداركات تماس 

حاصل نمایند .
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزدشناسه آگهی 1275306
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/11/24الی پنج شنبه مورخ1400/11/28 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

تجارت موسوی قوچانی1115/2
 60درصد نقد و60210.000.000محله

الباقی 18 ماهه

تجارت فرامرز عباسی2262
 60درصد نقد و120240.000.000محله

الباقی 18 ماهه

سیدی – پشت کالنتری 3614
سیدی

تجارت 
 60درصد نقد و120150.000.000محله

الباقی 18 ماهه

نقد507.23180,000,000آموزشیبلوار جالل آل احمد42463

341.73129,000,000مسکونیبلوار اندیشه5362
 بصورت 70 درصد
 نقد و 30 درصد
باقیمانده یکساله

276.97125,000,000مسکونیبلوار امامیه681
 بصورت 70 درصد
 نقد و 30 درصد
باقیمانده یکساله

نقد238.67250,000,000مسکونیفرامرز عباسی71579

نقد181.25320,000,000مسکونیفرامرز عباسی81979

نقد309.18320,000,000مسکونیبلوار آموزگار91042

نقد346165,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم10394

نقد254.7585,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم11762,76124

نقد338.56150,000,000مسکونیبلوار مصلی12132

نقد209.5421,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی13479

نقد14020,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی14353



  گزینه های  
 ایرانی که هرگز از 
 روی میز برداشته 
نمی شوند 
دبیر شورای عالی 
امنیت ملی از 
گزینه های ایرانی 
که هرگز از روی میز 
برداشته نمی شوند، 
نوشت. به گزارش 
ایرنا، دریابان علی 
شمخانی یک روز پس 
از برگزاری راهپیمایی 
سالگرد پیروزی انقالب 
در توییتی نوشت: 
گزینه هایی که هرگز 
از روی میز برداشته 
نمی شوند: حضور 
باشکوه ایرانیان در 
مراسم حمایت از 
نظام اسالمی، حفظ 
و تقویت ظرفیت های 
صلح آمیز هسته ای و 
توانمندی های دفاعی 
ایران، سیاست های 
منطقه ای امنیت آفرین 
جمهوری اسالمی.

یادداشت آرش خلیل خانه   سخنگوی 
ــورای نگهبان در نشست  شــ
خبری برخط با اصحاب رسانه 
در جواب به پرسش خبرنگار ما 
در مــورد طــرح موضوع اصالح 
دوبـــاره قــانــون اســاســی پــس از 
سه دهه از آخرین بازبینی، همچنین تأکید یکی 
از اعضای این شورا بر وجود راه های تفسیری پیش 
از تغییر قانون و اینکه شــورای نگهبان تاکنون به  
ضرورت اصالح و تغییر در موادی از قانون اساسی 
رسیده یا نه؟ گفت: راه اصالح قانون اساسی در 
خود این قانون و ماده 177 آن پیش بینی شده است، 
ولی قانون اساسی ظرفیت هایی دارد که به اعتقاد ما 
مغفول و بر زمین مانده است، طبیعتاً منطق ایجاب 
می کند اولویت نخست را اجرای حداکثری قانون 
اساسی فعلی قرار دهیم، اما اگر پس  از آن نیاز به 
بازنگری احساس شود، مانعی نیست و نگرانی از 

این بابت وجود ندارد.
دکتر هادی طحان نظیف خاطرنشان کرد: اینکه 
بازنگری نسبت به چه مواد و موضوعاتی در شرایط 
موجود نیاز هست را باید مجامع علمی و حقوقی و 
دانشگاهی  بپردازند و اکنون نمی شود به جزئیات 
آن اشاره کرد، ولی ابزارهای الزم در قانون اساسی 
وجــود دارد و به دلیل طــرح موضوعات مختلف 
در ایــن سال ها ابــزارهــای دیگری مثل تفسیر یا 
سیاست های کلی نظام، مــواردی بوده که شورای 
نگهبان و سایر مراجع تالش کرده اند از آن ابزارها 

برای حل بن بست ها و ابهام ها استفاده کنند.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضعف دارد ◾
سخنگوی شــورای نگهبان دربــاره اصالحیه طرح 
نظارت بر رفتار نمایندگان و ابهام موجود در نظارت 
نمایندگان بر رفتار خــود هم بابیان اینکه اصل 
تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به توصیه 

رهبر معظم انقالب به مجلس اخیر بازمی گردد، 
ــوی نمی دانیم و با  ــن را قــانــون ق گــفــت: مــا هــم ای
اشکاالتی مواجه است؛ زیرا اگر بحث نظارت بر 
صالحیت آن ها باشد، موضوع در زمان انتخابات 
در اختیار شورای نگهبان است و پس  ازآن در دوره 
نمایندگی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و 
سپس در صورت لزوم قوه قضائیه قرار داده  شده 
اســت. طحان نظیف تصریح کــرد: اصــل نظارت 
درونی مجلس قابل دفاع است، البته نباید صبر 
کرد نماینده و هرکسی به سمت تخلف و جرم پیش 
برود و بعد ممانعت کنیم، بلکه باید پیشگیری کرد. 
این قانون قوی نیست و نیازمند اصالحاتی است.

سخنگوی شــورای نگهبان دربـــاره اظــهــارات اخیر 
ــورد خــروج  ــ ــن نــهــاد در م مــدیــرکــل انــتــخــابــات ایـ
نمایندگانی که در انتصابات دولتی دخالت می کنند، 
از صالحیت و لحاظ شدن این موضوع در بررسی 
صالحیت ها، گفت: بر اســاس قانون، نمایندگان 
وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی 
رادارنـــد و اگــر نظارت تبدیل به دخالت شــود، این 

مسئله خالف قانون اساسی است. 

جای پرداختن به سربازی در بودجه نیست ◾
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر 

ارائه کارت معافیت رایگان به برخی مشموالن 
سربازی غایب گفت: دراین باره نظر ستاد کل 
ــورای نگهبان مهم اســت و ســازوکــار  بـــرای شـ
قانونی باید طــی شــود. البته بــه نظر مــا جای 
احکام غیر بودجه ای در قانون بودجه نیست و 
اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و این مسیر 

ازنظر ما قابل دفاع نیست. 
طــحــان نظیف همچنین بــا تشریح 10 مــورد 
ایراد مجدد شورای نگهبان به تغییرات الیحه 
رتبه بندی معلمان گفت: درباره تقبل بارمالی 
ایــن مصوبه هــم دولــت فقط بــار مالی الیحه 
خودش را تقبل کرده نه تغییراتی که مجلس 
داده؛ بنابراین یا مجلس باید این تغییرات را 
برگرداند و یا دولــت بــار مالی ایــن تغییرات را 

هم بپذیرد.

قوانین انتخابات نیازمند اصالحات کامل است ◾
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره سرنوشت الیحه جامع انتخابات 
و اصالح این قانون پس از سال ها بحث و چالش 
هــم گــفــت: جــانــا سخن از زبـــان مــا می گویی. 
اصالح قانون انتخابات موضوعی است که بارها 

در شورا به آن تأکید کردیم. 
ــه بــارهــا  وی خــاطــرنــشــان کــــرد: هــمــان گــونــه ک
گــفــتــه شــده قــوانــیــن انــتــخــابــاتــی مــا نیازمند 
اصالحات جدی هستند که بنا بر سیاست های 
ــورت گــیــرنــد مــا از  ــوزه بــایــد صـ کــلــی در ایـــن حـ
مرحله ثبت نام تا اصــالح شرایط داوطلبان، 
شفاف سازی منابع مالی و نقش آفرینی احزاب 
و غــیــره، نیازمند اصــالحــات قانونی هستیم 
ــا  اصــالح  و بــه جــد آن را دنــبــال مــی کــنــیــم. امـ
قــانــون از مجلس آغــاز مــی شــود، ولــی شــورای 
نگهبان در 40سال نظارت هم  تجاربی دارد که 

سخاوتمندانه در اختیار مجلس می گذاریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به قدس مطرح کرد

اولویت؛ تحقق ظرفیت های 
مغفول قانون اساسی

خبرخبر
روزروز

ورود زمینی زائران به عراق بدون روادید  ◾
»ایرج مسجدی« سفیر ایران در عراق اعالم کرد  »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر عراق قول داده است ویزای ورود 
زمینی برای زائــران ایرانی از ماه آینده قمری )شعبان- 13 
اسفند( لغو شود. اکتبر گذشته، رئیس سازمان حج و زیارت 
ایران اعالم کرده بود دستور لغو روادید میان طرفین صادر 
شده است. سفر زمینی به عتبات از سال 13۹۸ با توجه به 

وضعیت کرونا متوقف شد. 

۳۲ میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی گرفتند ◾
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: پیگیری ها از سازمان 
هدفمندی یارانه ها حاکی از تخصیص یارانه 100 هزار تومانی 
به 3۲ میلیون نفر اســت. این درحالی است که ابهامات 
جــدی در خصوص شاخص های دهک بندی مشموالن 
دریافت یارانه ایجاد شده که باید وزارت کار در این خصوص 
شفاف سازی کند. این یارانه معیشتی به تازگی به حساب 

سرپرستان خانوار دهک یک تا چهار واریز شده است. 

بنای وزارت کشور در حریم رودخانه کرج ویران شد ◾
در ادامه روند رفع تصرف حریم رودخانه کرج-چالوس نوبت 
به ساختمان متعلق به وزارت کشور رسید و این بنا نیز صبح 
روز گذشته ویران شد. در این راستا ساختمان هایی مربوط 
به قوه قضائیه، وزارت فرهنگ و ارشــاد، نیروی انتظامی، 
راه و شهرسازی، آب و فاضالب، وزارت نیرو، وزارت کشور، 
سازمان حفاظت از محیط زیست و آب منطقه ای ویران 

شده است.

اصالح طلبان و پمپاژ ناامیدی در جامعه ◾
مصطفی تاجزاده، فعال اصالح طلب و از دستگیرشدگان 
فتنه ۸۸ به تازگی یادداشتی در کانال خود منتشر کرد که آن را 
»دومین نامه به دکتر حجاریان درباره اصالحات ساختاری« 
نام گذاشت. خبرگزاری فارس به این موضوع پرداخته و نوشت: 
به نظر تاجزاده و گروه هایی مانند مجمع روحانیون مبارز، 
مجمع مدرسین حوزه و حزب اتحاد ملت شغل روزمره ای غیر 

از پمپاژ ناامیدی در ذهن جامعه و مردم ندارند.

ــت  ــافـ محمدی    بـــحـــث دریـ
تضمین های کافی توسط تهران، 
یکی از موضوعات حائز اهمیت 
در مرحله هشتم گفت وگوهای 
وین است. متونی نیز در این رابطه نگارش شده و 
بحث و بررسی در این مورد همچنان ادامه دارد. 
در عین حال، یکی از نکاتی که باید  مورد توجه قرار 
بگیرد، موضوعی تحت عنوان »تضمین ذاتی« 
)Inherent guarantee( و تضمین عملیاتی 
اســت که در هر توافق احتمالی در ویــن وجود 

خواهد داشت.
ــط بــیــن الــمــلــل، مــهــم تــریــن و  ــ ــاً در روابـ ــاسـ  اسـ
اثرگذارترین تضمین، داشتن توان پاسخگویی 
مناسب از طریق ایجاد و حفظ اهــرم هــای الزم 
جهت هزینه زا کــردن نقض عهد طــرف مقابل 
اســـت. تجربه طــرف مقابل از تـــوان جمهوری 
اســالمــی بـــرای احــیــای ظرفیت هسته ای خود 
ــافــشــاری هیئت  در زمــانــی کــوتــاه و تـــالش و پ
مذاکره کننده برای حفظ و صیانت از دستاوردهای 
جــدیــد هــســتــه ای )بــعــضــاً در حـــوزه هـــایـــی که 
بــراســاس بــرجــام دستیابی بــه آن هــا بــه سال ها 

بعد موکول شده بــود( به تعهدات ایــران ویژگی 
 )Rapid reversibility( »بازگشت پذیری سریع«
بخشیده اســت. همچنین طــرف مقابل اکنون 
به خوبی آگاه است اجرای تعهدات هسته ای از 
 Conditional( »سوی ایــران، »اجــرای مشروط
implementation( خواهد بود و تا زمانی ادامه 
خواهد داشت که طرف مقابل بر اساس معیارهای 
راســتــی آزمــایــی مدنظر ایـــران بــه تعهدات خود 
پایبند باشد. در صورت نقض عهد از سوی طرف 
مقابل توان هسته ای ایران به سرعت قابل احیا 
خواهد بود. قابل توجه است که به تازگی نشریه 

وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقام های 
آمریکایی اذعــان کرده دیگر امکان دستیابی به 
آنچه واشنگتن »زمان گریز 1۲ ماهه« می خواند، 
وجود ندارد و پیشرفت های ایران و پافشاری هیئت 
ایرانی بر حفظ دستاوردهای هسته ای دستیابی به 
چنین زمان گریزی را ناممکن کرده است. هرچند 
اساساً چنین محاسباتی فاقد مشروعیت و توجیه 
است، اما همین اعتراف نشانگر آن است که هر 
توافقی که در وین بدست آید، موجب تحکیم و 
تقویت تضمین ذاتی خواهد بود و چنین توافقی 
در قیاس با توافق سال ۲015 در ابعاد مختلف، 

از جمله در موضوع هسته ای، حائز ویژگی های 
یافته ای است. ارتقا

این موضوع از باب ضرورت حفظ دستاوردهای 
هسته ای در امتیازگیری از طــرف غربی مهم 
است. با وجود این، در کنار این موضوع دریافت 
تضمین های صریح و روشــن از آن هــا در مــوارد 
مدنظر ایــران با توجه به تجربه ترامپ ضروری 
است. در طول دور هشتم گفت وگوها، غربی ها 
بــارهــا تـــالش کـــرده انـــد بــا فــضــاســازی رســانــه ای 
موضوع تضمین های درخواستی از سوی ایران 
را خواسته های غیرقابل تحقق معرفی کرده و این 
موضوع را به عنوان مانع اصلی حصول توافق در 
وین به تصویر بکشند.  از این رو، مهم است منطق 
روشن جمهوری اسالمی در موضوع تضمین ها 
برای مخاطب خارجی به عنوان یک حق مسلم 
برجسته سازی و تشریح شــود. به نظر می رسد 
طرف غربی همچنان میلی به روشن شدن تکلیف 
ــران نشان نــداده  تضمین های عملیاتی بــرای ای
است، پس باید تأکید شود تنها در صورت وجود 
»تضمین های کافی« است که می توان در وین به 

توافق دست یافت.

دریافت تضمین از طرف غربی چگونه محقق می شود؟

بهترین گزینه؛ ارتقای توان هسته ای 

گزارش تحلیلی

در  حاشیه

اسم  زاکانی 
روی سنگ قبر
نیما!

علیرضا زاکانی در 
واکنش به حک کردن 
نامش روی سنگ یادبود 
نیما یوشیج گفت: 
نمردیم و زنده زنده، 
اسم مان روی سنگ 
قبر رفت؛ این موضوع 
بسیار عجیب بود. 
شهردار تهران در ادامه 
عنوان کرد: پس از این 
ماجرا، فیلمی منتشر 
شد که نشان دهنده 
کج سلیقگی بسیار 
زشتی بر سنگ قبر نیما 
یوشیج بود؛ تعویض 
سنگ قبر، اقدام بسیار 
خوبی است، اما اینکه 
اسم بنده در پایین 
سنگ قبر حک شده، 
امری بسیار سبک 
است. وی ضمن اعالم 
بی خبری از این اقدام، 
بیان کرد: پس از انتشار 
این فیلم، بخش اسم 
بنده را با سنگ فرز 
برش دادند؛ کار غلط، 
غلط است و به دوستان 
دستور دادم که حتماً با 
این اقدام برخورد شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

91500007215  داستان بانک داری ما خیلی جالب شده. 
در کشورهای غربی بانک ها پول ثروتمندان رو 

نگهداری می کنند و در قبالش مبلغی کارمزد دریافت 
می کنند و با در اختیار قرار دادن همین سرمایه برای 

مردم عادی در گذران عمر آن ها و حل مشکالتشان 

کمک می کنند. اما در کشور ما بانک ها با پرداخت 
سودهای کالن به حساب ثروتمندان عمالً هر روز 

بر مال اندوزی آن ها کمک می کنند.
9150000417  مسئوالن ما متأسفانه به جای حل 

مشکل، یاد گرفته اند که صورت مسئله را پاک 

کنند. امسال هم طبق معمول با هدف تشویق 
جوانان، وام ازدواج را بیشتر کردند. این کار در 

ظاهر خوب است، اما به صورت غیر مستقیم باز 
هم موجب افزایش اجاره بها شده و عماًل جز باال 

بردن هزینه ها هیچ کارایی نخواهد داشت.  خوب 

اگر می خواهید به مردم و جوانان کمک کنید، لطف 
کرده و قیمت اجناس و اجاره خانه ها را همین 

مقدار که هست نگه دارید تا این گونه حداقل قدرت 
خرید مردم حفظ شود، نه اینکه با پول پاشی بیجا 

و مدیریت نادرست خود به تورم اضافه کنید.

نگاه راهبردی 
به چالش های آینده

حسین محمدی اصل    آینده نگری و تنظیم 
و اجــرای راهــبــردهــای کــالن منطبق با نیازهای 
سیاسی جامعه ایــرانــی، اولویت مهمی است 
که باید به عنوان کلید راهگشا در مدیریت و 
حکمرانی آینده انقالب اسالمی به آن توجه 
شود. با توجه به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، 
حرکت به سمت دولت سازی اسالمی نیازمند 
نگاه بنیادین تر به مسائلی است که مربوط به 
نسل آینده نیز می شود و نباید نسبت به تالش 

برای تحقق آن ها فروگذار کرد.
در طـــول ســال هــای گــذشــتــه، حلقه گمشده 
مدیریت راهبردی و منافع ملی و اجتماعی وقتی 
ملموس می شود که بشر امــروزی در فرایندی 
از نبرد در میدان های جنگ سخت به تالش 
مستمر برای دسترسی به منابع تأمین کننده 
حیات جمعیتی رسیده اســت. بر ایــن اساس 
حیات حکومت ها در گرو حیات جمعیتی آن ها 
قرار گرفته و آن گاه که حیات جوامع با مشکل 
ــه رو شــود، می توان گفت این شاکله نظم و  روب

حکمرانی هم آسیب می بیند. 
ــروز نظم اجتماعی دولــت  ــاف امـ ــن اوصـ بــا ای
ملت ها از جمله ایران اسالمی در گرو منابعی 
اســت که حیات به منزله زندگی مــردم آن ها 
را تأمین می کند. از جمله این مــوارد می توان 
به حوزه های جدید تنش زا، مثل تنش آبی و 
محیط زیستی و جمعیتی اشــاره کــرد. برای 
فهم بهتر این مسئله باید به اقدامات ترکیه 
در حــوزه بستن آب هــای منتهی به عــراق و یا 
اقدامات دولت پیشین و فعلی افغانستان در 
حوضه آبریزی به هیرمند در شمال شرق ایران 

اشاره کرد.
ماجرای دیگری که محل تنش و زیان برای ایران 
اسالمی خواهد بــود، بحران فراگیر جمعیت 
است که به واسطه سیاست های نادرست و 
دقیق تر نــامــدون دولــت هــا از اواخــر دهــه 60 و 
اوایــل دهه 70 به وجــود آمــده اســت. در حوزه 
ســیــاســت گــذاری جمعیتی پــس از یــک دوره 
مهار جمعیت به صورت غیرمعمول و شتابزده 
شــاهــد مــنــفــی شـــدن هــــرم  جمعیتی کشور 
هستیم و این هولناک است. این خطر آن قدر 
غیر معمول است که از تبعات آن می توان به 
مشکالتی از جمله نیازمندی کشور به واردات 
جمعیت کار طی دهه های آینده و سالمندی 
نخبگان و عدم زاد و ولد و تغییر در ژنوم انسان 

بومی ایران اشاره کرد.
برپایه آمارهای منتشر شده در صورت تداوم 
وضــعــیــت رشـــد مــنــفــی جــمــعــیــت، ایــرانــی هــا 
در آیــنــده مسن ترین جمعیت منطقه غرب 
آسیا خواهند بود. برهمین اساس این روزها 
دولــتــمــردان بـــرای جلوگیری از ایــن خسارت 
راهبردی به دنبال برنامه های تسهیلی حقوقی 
و رفاهی هستند، اما حقیقت این قضیه یک 
امر روانی است و بیش از اینکه معلول مسائل 
اقتصادی باشد، متأثر از  یک دور تغییر روانی 
ــی اســت.  ــران ــردی جامعه ای ــگــاره هــای فـ در ان
الزمــه خــروج از ایــن تنش ابتدا اعتمادسازی 
بین دولت و ملت برای ثبات شرایط حیات و 
زندگی اســت. دومین اقــدام ضــروری، آموزش 
و آگـــاه ســـازی اقــشــار جامعه نسبت بــه این 
امــر مهم اســت و سومین امــر و مهم ترین آن 
جلوگیری از مــهــاجــرت نخبگان و تمرکز بر 
اجــرای سیاست های صحیح کــالن کشور در 
مرتفع سازی موانع بحران زا در سه امر تولید، 

اشتغال و بهره وری است.
ــران را تهدید  ــ مسئله دیــگــری کــه جــامــعــه ای
می کند، تنش های زیست محیطی و سالمت 
است. کمپین های محیط زیستی نا متعارف، 
تولید گازهای گلخانه ای، عدم آمایش سرزمینی 
در اجــرای طرح های صنعتی و بی توجهی به 
ضـــرورت شکل گیری شهرهای کــم آالیـــش و 
سبز و بی میلی صنعت کشور به سمت منابع 
تجدیدپذیر از جمله کانون های بحران ساز این 

عرصه هستند.
بنا بــر مـــوارد گفته شــده آنچه باید در آینده 
حرکت انقالب اسالمی به آن توجه کرد، مقوله 
ــرای دفــع بــحــران هــای فعلی و  نگاه راهــبــردی ب
چالش هایی است که در آینده به سراغ کشور 
مــی آیــنــد و مــا بـــرای حــل آن هـــا بــایــد آمــادگــی 
الزم را داشته باشیم. در ایــن میدان نباید از 
نقش تئوریک و عملیاتی اتاق فکرهای جوان 
خوشفکر غــافــل شــد؛ زیـــرا ســرعــت تحوالت 
جهان امروز نیازمند تعدد و تکثر اتاق فکرهای 

علمی و اجرایی است.

خبـر
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دفاعیدفاعیسیاست خارجیسیاست خارجی دولتدولت

رایزنی ایران با روسیه 
در قالب اوپک پالس ادامه یابد

سفیر ایران در مسکو رایزنی ها با روسیه در قالب اوپک پالس 
را بسیار مهم دانــســت. بــه گـــزارش فـــارس، کاظم جاللی 
 کــه در یــک کنفرانس آنــالیــن بــه مناسبت گرامیداشت 
چهل و سومین سالگی پیروزی انقالب سخنرانی می کرد، 
بیان کرد: »ایران در نشست های اوپک و همچنین در قالب 
اوپــک پــالس حضور بسیار مؤثری دارد. ما با کشورهای 
مختلف در این رابطه رایزنی هایی داشته و خواهیم داشت. 
ــزود: »بــه ویـــژه، مــا فکر می کنیم،  ایــن دیپلمات ایــرانــی افـ
رایزنی ها میان ایران و روسیه در قالب اوپک پالس، بسیار 
مهم بود و این رایزنی ها می تواند در دوره جدید ادامه یابد «.

انتخاب نام »خیبرشکن« 
حساب شده بود

تحلیلگر سیاسی سرشناس جهان عرب با اشاره به سه موشک 
موجود در دست مقاومت به ویژه موشک ایرانی »خیبرشکن« که 
به تازگی رونمایی شد، گفت: این تحول معادالت منطقه را تغییر 
خواهد داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، »عبدالباری عطوان« در 
جدیدترین تحلیل خود می گوید منطقه در آستانه تغییر قرار دارد 
و معادالت تغییر خواهد کرد. سردبیر رأی الیوم آورده: بُرد موشک 
خیبرشکن هزارو450 کیلومتر است؛ به عبارتی این موشک به 
قلب تل آویو می رسد. ازایــن رو انتخاب خیبرشکن و نام گذاری 
موشک با این نام معنای بسیاری دارد و یک پیام قوی و بی سابقه 

است. این نام را به خوبی به ذهن بسپارید.

ضرورت نظارت بر اجرای 
شیوه نامه ها در کنار واکسیناسیون

رئیس جمهور بر ضرورت توجه به ارائه آموزش های عمومی 
و نــظــارت و کنترل دقیق اجـــرای مصوبات و شیوه نامه های 
بهداشتی در پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا تأکید کرد. به 
گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، ضرورت توجه 
جدی به اقدامات پیشگیرانه را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: 
صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی کند. وی در ادامه افزود: باید 
صدای واحدی در اطالع رسانی کرونا در رسانه ها منتشر شود و 
در زمینه مصوبات و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا فقط 

سخنگوی ستاد وظیفه اطالع رسانی دارد.



سال آینده تورم 
بسیار کمتری را 
تجربه خواهیم 

کرد
احسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصاد 
و دارایی در جمع 

ائمه جمعه کشور 
گفت: دولت در کنترل 

کسری بودجه و 
تورم بسیار جدی 

است و در سال آینده 
تورم بسیار کمتری 

را تجربه خواهیم 
کرد.

خبرخبر
خوبخوب

دولت در آغاز کار از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص 
بدون منبع در خزانه مواجه بود و از سوی دیگر در پنج 
ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ عالوه بر این 
دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده 
دولــت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هــزار میلیارد تومان 

تسویه می کرد. به گــزارش سازمان برنامه و بودجه با 
تمام سختی ها اما دولت برای تأمین کسری بودجه به 
سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل 
هزینه ها به سمت بهبود شاخص های بودجه حرکت 
کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی 
در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱.۴ 

درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در 
دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم 

ساالنه در کشور است. 
در پنج ماه ابتدای کار دولــت، منابع درآمــدی بودجه 
نسبت به چهار ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد 

رشد کرده است.

مینا افرازه   دولت از میان سه 
ایـــده اصلی بـــرای احــیــای جهاد 
ــا هـــدف تــوجــه به  ســازنــدگــی و ب
بخش روستایی و ترمیم اقتصاد 
ــیـــب دیـــده آن، در نهایت  آسـ
مصوبه مربوط به شــورای عالی 
جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی را 
به تصویب رساند. اساسنامه شــورای عالی جهاد 
ســازنــدگــی هفته گذشته از ســوی رئیس جمهور 

ابالغ شد.

 ناهماهنگی با قوانین باالدستی  ◾
و سیاست های بخش کشاورزی

ــاره داوود صــادقــی، کارشناس اقتصاد  در همین ب
روستایی در گفت وگو با قــدس می گوید: مصوبه 
شورای عالی جهاد سازندگی در تاریخ ۱6 بهمن  ماه از 
سوی شورای عالی اداری به  تمامی ادارات و سازمان ها 
ابالغ شد. به  موجب بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت 
خدمات کشوری و به  منظور تحقق منویات رهبری 
در زمینه احیای جهاد سازندگی، رفع فقر، ایجاد 
هماهنگی و نیز رسیدگی به امور روستاها و مناطق 
عشایری و کمتر توسعه  یافته، در اردیبهشت سال 
99 شورای عالی عشایر به شورای عشایر و توسعه 
روستایی تغییر نام داد، در حال حاضر نیز بنا شده 
شــورای عشایر و توسعه روستایی به شــورای عالی 
جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی تغییر 
یابد. این شورا که به ریاست رئیس جمهور تشکیل 
می شود، دارای ۱۵ عضو حقوقی و هفت عضو حقیقی 
از صاحبنظران و نمایندگان تشکل های جهادی و 

سازمان های مردم نهاد است.
صادقی ادامه داد: برای شورای عالی جهاد سازندگی 
حدود ۱۳ وظیفه در نظر گرفته  شده است که تعیین 
سیاست ها، اهــداف و راهبردهای افزایش عدالت 

در مناطق کمتر توسعه  یافته و روستایی، ایجاد 
هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای انقالبی و 
تشکل های مردمی، تسریع در برنامه های توسعه ای 
و حمایت از صنایع تبدیلی بخش کــشــاورزی، 
یکپارچه سازی فعالیت های شرکت ها و نهادهای 
عمومی غیردولتی، تعیین سازوکارهای الزم به  منظور 
دریافت مسائل و مشکالت و حمایت های روستایی و 
اتخاذ تصمیم درباره بسیج امکانات در زمان حوادث 
طبیعی از جمله آن وظایف اســت؛ امــا با توجه به 

نظرات کارشناسی و قوانین موجود به نظر می رسد 
این شورا دستاوردهای چندانی برای مناطق روستایی 

نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد روستایی گفت: متأسفانه هیچ 
هماهنگی میان مصوبه اخیر با قوانین باالدستی و 
سیاست های کلی بخش کــشــاورزی وجــود نــدارد. 
در قوانین باالدستی مانند مــاده 2۷ قانون برنامه 
ششم، بر یکپارچگی مدیریت روستایی، کشاورزی 
و عشایری با مدیریت جهادی و سازوکار نظارت پذیر 

اشاره  شده اما در این شورا که هدف اصلی آن توجه به 
مناطق روستایی، عشایری و کمتر توسعه  یافته است 
یکپارچگی مشاهده نمی شود. در نتیجه هیچ  یک از 
اعضای شورا تصمیمات و عواقبی که این تصمیمات 
خواهد داشت را بر عهده نخواهد گرفت زیرا تصمیم 
بــه  صـــورت شــورایــی گرفته  شــده اســـت. همچنین 
بر اســاس قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی 
مصوب سال 9۰ و نیز قانون تشکیل وزارت جهاد 
کشاورزی مصوب اواخر دهه ۷۰، مباحث مرتبط با 
روستا، عشایر و صنایع تبدیلی و تکمیلی جزو وظایف 
وزارتخانه جهاد کشاورزی تعریف  شده است اما این 
تصمیمات عمالً با تصویب و اجــرای مصوبه اخیر 
مبنی بر احیای شورای عالی جهاد سازندگی نقض 

شده است.

 هیچ تناسبی میان وظایف ◾
و اختیارات اعضا مشاهده نمی شود

وی تصریح کــرد: در واقــع طبق قانون تمرکز، بحث 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دامداری 
و نیز امور عشایری جزو وظایف و مأموریت های وزارت 
جهاد کشاورزی است و این اقدامی خالف قانون 
است که وظایف را از این وزارتخانه گرفته و به شورایی 
بسپارند که هیچ پاسخگویی ای نسبت به سازوکارش 
نیست. از سوی دیگر، بیش از ۷۰ تا 8۰ درصد مسائل 
روستاها، عشایر و مناطق کمتر توسعه  یافته به جهاد 
کشاورزی وابسته است؛ بنابراین طبق قانون نیز وزارت 
جهاد کشاورزی متولی امور روستاهاست. این در 
حالی است که متأسفانه نسبت این شورا با وظایف 
وزارتخانه مشخص نیست. موضوع دیگر اینکه 
اگر هم بناست شورایی به امورات مناطق روستایی، 
عشایری و کمتر توسعه  یافته بپردازد، قطعاً بایستی 
دبیرخانه آن نهادی باشد که بیشترین مسئولیت و 
مأموریت را در آن حوزه دارد همانند شورای عالی آب 

که دبیرخانه آن در وزارت نیرو است.
وقتی دبیرخانه شــورای عالی جهاد سازندگی را در 
جایی در نظر می گیرند که هیچ پاسخگویی ای در سطح 
ستادی و نیز هیچ ساختار اجرایی در شهرستان ها و 
استان ها برای پیگیری مصوبات ندارد، از همین حاال 
میزان عملیاتی شدن تصمیم های شــورا مشخص 
است. مقوله جهاد سازندگی و ضرورت احیای آن در 
اقتصاد روستا، در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی 
است اما این وزارتخانه ترک فعل کرده و مدیریت روستا 
ً بین نهادها و سازمان ها پخش  شده که این مسئله  عمال
نیازمند بررسی بیشتر است؛ بنابراین با سپردن امور 
روستا به شورای عالی جهاد سازندگی و ایجاد سازوکار 
موازی، تنها صورت مسئله پاک شده و دستگاه اجرایی 
مسئول کنار گذاشته  شده است که همین امر نیز 
جای ابهام دارد. بدون شک با انباشت دستگاه های 
موازی، این نهادها به وظایف خودشان به  خوبی عمل 

نخواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: جهاد در ابتدا 
یک  نهاد مردمی بود که بعدها به وزارتخانه تبدیل شد 
و پس از آن نیز ادغام شکل گرفت. در چنین شرایطی 
باید میزان مردمی یا دولتی بودن شورای عالی جهاد 
سازندگی مشخص شود. اگر شورا یک  نهاد مردمی 
است، پس چرا از نهادهای مردمی تنها هفت نفر 
آن  هم به انتخاب نهاد دولتی عضو هستند. در واقع 
هیچ تناسبی بین اعضا، وظایف و اختیارات اعضا با 
یکدیگر وجود نــدارد. عالوه بر این جهاد سازندگی 
با مصوبه مجلس، از یک  نهاد مردمی به نهادی 
دولتی تبدیل  شده و حتی ادغام وزارتخانه های جهاد 
سازندگی و کشاورزی صورت گرفته، بنابراین تصویب 
شــورای عالی جهاد سازندگی عمالً مصوبه قبلی 
مجلس را از بین برده و این در حالی است که احیای 
جهاد نیازمند اصالح قوانین و آیین نامه هایی است 

که موجبات انحالل آن را فراهم کردند.

    قدس احیای یک نهاد مردمی در روستاها را 
به بهانه ابالغ اساس نامه آن توسط رئیس جمهور بررسی  می کند

 چالش های تشکیل 
شورای عالی جهاد سازندگی 

اقتصاد3
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قیمت فر توکار
SEA1 سینجر مدل  

۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
F42 اخوان مدل  

۷,2۳۰,۰۰۰ تومان
OVG612۰ هاردستون مدل  

۸٫6۰۰٫۰۰۰ تومان
FS۷۰2 هارمونیک مدل  

۸٫6۰۰٫۰۰۰ تومان
F1۸ اخوان مدل  
۵,۵۰۸,۰۰۰ تـومـان

SMA1 سینجر مدل  
۷,1۹۹,۰۰۰ تومان

67.700.000نیم سکه37.600.000ربع سکه1.284.121بورس 247.595دالر )سنا(52.080.300 مثقال طال 169دینار عراق )سنا(118.700.000سکه12.023.000 طال  1۸ عیار1.858اونس طال 67.419درهم امارات )سنا(

 بهبود شاخص های 
بودجه در پنج ماه 
ابتدای دولت 

ف
14
11
50
9

  آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2000091701000204
TEE EQUAL 42 INCH  : مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 14025    موضوع مناقصه

شماره تقاضای خرید : SND-0000083  ) نوبت اول(
شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در 
نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، INCH 42 TEE EQUAL مورد 
نیاز منطقه عملیاتی نار و كنگان خود را از شركتهای واجد شرایط تامین نماید. 
تداركات  سامانه  به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  مناقصه  در  شركت  متقاضیان  از 
الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 
و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی تهیه كاال را داشته باشند, 
فوق  واقع در سایت  مناقصه گران  ارزیابی كیفی  فرم  ارسال  و  تکمیل  به  نسبت 

اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح كامل مشخصات فنی كاالها  به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد.(
INCH 42 TEE EQUAL  )كیفیت و كمیت كاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است.(

ارزیابی  اسناد  بارگزاری  و  دریافت  از  مناقصه،  فرآیند  برگزاری  مراحل  كلیه   -2
تداركات  سامانه  طریق  از  صرفا  مراحل،  سایر  جهت  دعوتنامه  ارسال  تا   كیفی 
میسر   http://www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، 
الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  فوق  در سایت  نام  ثبت  مراحل  است  الزم 
از  مالی  پیشنهاد  ارائه  صرف  رسانند.  انجام  به  مناقصه  در  شركت  جهت  را 
باشد.  می  مناقصه  اسناد  كلیه  تایید  منزله  به  سامانه،  در  گران  مناقصه  طرف 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی كیفی تا 
پایان وقت اداری روز 1400/12/14 می باشد.الزم به ذكر است كه مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذكور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

پاكات  ارائه  به  ملزم  شده  تایید  شركتهای  كیفی،  ارزیابی  انجام  از  پس   )  4-1
ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا رسید 
واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می 
گردد( به مبلغ 000ر000ر400 ریال به نام شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه ستاد می باشند. در غیر این 

صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
پشنهادات  كار،  ارجاع  فرآیند  در  شركت  های  ضمانتنامه  گشایش  تاریخ   )4-2
فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی كیفی شركتها, توسط 

كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
4-3( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم خواهد شد.

تامین  منابع  بلند  فهرست  در  است  الزم  مناقصه  در  كنندگان  شركت  كلیه   -5
كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت ) AVL ( باشند. 

6- تائید و رعایت رعایت كلیه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 
الزامی است.

بین  مناقصه  تولید می گردد،  داخل  در  مناقصه  7- در صورتیکه كاالی موضوع 
تولید كنندگان داخلی و تامین كنندگانی كه كاالی موضوع مناقصه را از تولید 

كننده داخلی تامین می نمایند برگزار می گردد .
8-اقالم مربوط به درخواست خرید SND-0000083 باید به صورت پیش كرایه 
به آدرس : استان بوشهر-شهرستان جم-بعد از پمپ اكبر آباد- منطقه عملیاتی نار 

و كنگان- انبار تداركات كاال ارسال گردد. 
9- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ 

معامله الزامیست.
10- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداكثر به میزان 50 

درصد كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
11- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط كمیته فنی بازرگانی 

وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید 

و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
شناسه آگهی 1274778

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مركز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید. 

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان زنج��ان در نظر دارد انجام پروژه ها  برابر اطالعات مش��روحه ذی��ل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��ركتهای 
تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1-نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات كلی مناقصه:
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نوبت اول

3-تاریخ وآدرس دریافت اس��ناد مناقصه : اس��ناد مناقصه از  س��اعت 11 
صبح  مورخ   1400/11/24  لغایت تا ساعت 11  صبح  مورخ  1400/12/01 در 
س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت 
دریافت موجود اس��ت و معامله از ثبت و دریافت اس��ناد تا ارس��ال پاكات 
توس��ط مناقصه گران ، از طریق سامانه تداركات الکترونیکی انجام خواهد 

شد . 
*نکت��ه مهم*: مناقصه گران جهت ش��ركت در مناقصه حتمَا می بایس��ت در 
بازه ی زمانی فوق نس��بت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تداركات 
الکترونیک��ی دول��ت اقدام نماین��د ، در غیر این صورت امکان ش��ركت در 

مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین ش��ركت در فرآیند 
ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای 
معامالت دولتی ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه 

توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین 

مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .
 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir :6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهل��ت تحویل پاكات مناقصه : پاكات مناقصه باید حداكثر تا س��اعت 11 
صب��ح  مورخ  1400/12/14   از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت 

ارائ��ه گردد و به پاكاتی كه خارج از س��امانه ت��داركات الکترونیکی واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تذكر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شركت در مناقصه را عالوه بر 
ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاكت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی 

پاكات به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
8- مکان تحویل اس��ناد : از طریق سامانه تداركات الکترونیکی به آدرس 

www.setadiran.ir
9-زمان گش��ایش پ��اكات : پاكات مناقصه مذكور در س��اعت 11 صبح  مورخ  
1400/12/15 در س��الن كنفران��س ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
10 - شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف 
دس��تگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باش��د. 

شركت آبفا در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داش��تن صالحیت ایمنی برای شركت در 

مناقصه الزامی می باشد .
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی 
كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14- هزینه كلیه آگهی ها به عهده برنده گان مناقصه می باشد .
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        این شرکت در راستای اجرای ماده 10 آئین نامه معامالت خود 
در نظر دارد لوازم اسقاطی و مازاد بر مصرف خود را  با مشخصات 

ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
 لذا عالقمندان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت پنج 

روز )آخرین مهلت دریافت اوراق مزایده روز شنبه  مورخ 1400/11/30 
میباشد. ( جهت دریافت اوراق شرکت در مزایده به دفتر قراردادهای 
شرکت شرکت آب و فاضالب به نشانی : تربت حیدریه –خیابان آسایش-

مقابل آسایش 1 مراجعه نمایند و متعاقباً پس ازتکمیل حداکثر تا پایان 

وقت اداری ساعت 14:00 چهارشنبه مورخ 1400/12/11 به 
آدرس فوق الذکر ارسال نمایند. همچنین زمان بازگشایی پاکات روز 
پنج شنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/12/12 خواهد بود. در ضمن جهت 
کسب اطالعات بیشتر می توانید در ایام هفته در ساعات اداری با شماره 

تلفن 52246001-051 )5 خط (تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه

آگهی مزایده عمومی 

وم
ت د

نوب

وزارت نیرو 
شركت آب و فاضالب 

تربت حیدریه

محل بازدیدتعدادواحد کاالنامردیف
مبلغ کارشناسی

 شده ) یک واحد(
مبلغ تضمین شرکت 

درمزایده )ریال(

لوله فوالدی ضایعاتی به قطر 8  1
اینچ – ۳80 شاخه

ایستگاه پمپاژ 59280کیلو گرم 
نسر

90.000266.760.000
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آگهی مناقصه 

شركت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در نظر دارد 

اج�رای تاسیس�ات مکانیکی و برقی پ�روژه دارالشفاءشهرس�تان قائ�ن را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . 

متقاضی�ان حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند  جهت  کس�ب 
اطالعات بیش�تر و دریافت اس�ناد مناقصه به نشانی مشهد- میدان استقالل- بین آزادی 37 

و 39پالک 21 مراجعه نمایند.
 تلفن تماس 05136073535 داخلی 112



   محمدرحیم 
اخوت درگذشت  
محمدرحیم اخوت، 
نویسنده پیشکسوت 
پس از تحمل مدتی 
فراموشی، در اثر 
کهولت سن در ۷۶ 
سالگی از دنیا رفت. 
بر اساس اعالم 
خانواده اش پیکر 
او در باغ رضوان 
اصفهان تشییع و به 
خاک سپرده شد. 
محمدرحیم اخوت 
از نویسندگان 
اصفهانی است 
و در کارنامه اش 
رمان هایی با 
عنوان »تماشا«، 
»نام ها و سایه ها«، 
»نمی شود« و 
داستان های کوتاه و 
 بلند دیگری 
دیده می شود.

 آقـــای جــعــفــری، ممکن  ◾
است این پرسش برای مخاطب 
پیش بیاید که چرا سراغ سوژه ای 
رفته اید که شهادت فرزندشان را 
به راحتی پذیرفته اند. چرا سراغ 

خانواده های دیگر نرفتید؟
نوع مواجهه این خانواده برای من مهم بود و برایم 
سؤال بود که بین این همه خانواده که برای این اتفاق 
هنوز شاکی هستند، چــرا ایــن خــانــواده همراهی 
کرده اند. به هر حال آن ها هم فرزندشان را در این پرواز 
از دست داده اند و جز یکی دو تا استخوان سوخته 
از فرزندشان چیزی به دستشان نرسیده و فقط 
تفاوت در موضع گیری و مواجهه آن ها با این اتفاق 
بوده است. این برای من مهم بود. برای همین با همه 
نقدها، استرس ها و نگرانی ها درباره اینکه خروجی 
این روایت چه خواهد بود و اینکه اعالم شد خطای 
انسانی رخ داده، ولی جزئیات ماجرا هنوز مشخص 
نیست بــرای همین من به حاشیه ها و چرایی این 

اتفاق نپرداختم و به سراغ بعد انسانی ماجرا رفتم.

شاید ده ها خانواده دیگر هم بگویند بعد انسانی  ◾
ما چه می شود. در جواب آن ها چه می گویید؟

رفتن بــه ســراغ آن خــانــواده هــا مشکلی نـــدارد. در 
شرایطی هم نیستیم که محدودیتی برای بعضی از 
این خانواده ها وجود داشته باشد و نگذارند کسی 
به سراغشان بــرود. برای من این موضع گیری مهم 
بود. اینکه چه اتفاقی می افتد که پدر و مادری قبول 
می کنند فرزندشان به عنوان شهید شناخته شده و 

همراهی می کنند.

آیا در این کتاب صرفاً به روایت حس این خانواده  ◾
پرداخته اید یا راوی نقدها و دلخوری ها هم هستید؟

نقد و دلخوری ها نباید ایــن طــور مطرح شــود. من 

ژورنالیست نیستم و چند پله باالتر فضا را دیدم. 
وقتی مخاطب ایــن کتاب را می خواند اوالً به این 
جواب می رسد که چرا پدر و مادر این خانواده همراهی 
کردند. همان پرسشی که برای من هم پررنگ بود. 
مــن بــه ایــن دلیل کــه آن نقدها و اشــکــاالت پاسخ 
شفافی نــدارد، حرف جدیدی برای گفتن نداشتم. 
من وقتی در چرایی این اتفاق ورود می کنم که حرف 
جدیدی داشته باشم، اما اکنون اطالعات پدر و مادر 
شهید، در حد اطالعات من و شمای خبرنگار و بقیه 
مردم است. هنوز به کسی اطالعات و داده دیگری 
نداده اند. من نه می توانستم نقد جدیدی بکنم، نه 
شکایت جدیدی بکنم، نه حرف جدیدی بگویم پس 
چرا مخاطب را سر مسائلی بنشانم که جوابی برایش 
ندارم؟ برای همین من خودم را در جایگاهی ندیدم که 

به مسائلی بپردازم که تکرار مکررات است. 

تلقی خانواده های دیگر این است که جبهه  ◾
ــای اینکه  انــقــاب بــه جـ
دردهای ما را روایت کند، 
کسی را انتخاب کرده  که 
بیشترین همراهی را با 
مسئوالن در ایــن واقعه 
دارد. نــمــی شــد بـــه آن 
ــا هــم بــپــردازیــد تا  دردهـ
اگر آن خانواده ها کتاب 

را خواندند، با کتاب همراهی کنند؟
نقد و گالیه هایی که این بــزرگــواران دارنــد و بجا هم 
هست، دارد گفته می شود. حرف من این است که 
ایــن گالیه ها در فضای خبری و رســانــه ای و فضای 
مــجــازی وجــود دارد. وقتی مخاطب ایــن کتاب را 
می خواند، متوجه می شود چه انسانی از دست رفته 
است. در عین حال که روایت، روایت انسانی است، 
این تذکر را هم با خود دارد که این اشتباه بزرگ بوده 
است. بزرگی اشتباه کجا نشان داده می شود؟ آنجا 
که چنین آدم نخبه ای و چنین فرزندی که این همه 
برایش زحمت کشیده شده، به این سادگی از دست 
مــی رود. وقتی مخاطب ایــن را می خواند خودش 
متوجه می شود چه آدم مهمی از دست رفته است. 

بــه هــر حــال باید ســـراغ خــانــواده هــای  ◾
شاکی هم رفت و روایت آن ها را هم شنید. 

اگــر من ســراغ همین خــانــواده هم نمی رفتم، چه 
بسا آن هــا هــم تــا دو ســال دیگر می رفتند همراه 
کسانی می شدند که هنوز دلشان با این اتفاق صاف 
نشده است. کسانی که باید هنوز کاری درباره این 
خانواده ها نکرده اند. مثالً خانواده دو شهیدی که با 
حاج قاسم عکس داشتند و برنامه »بدون تعارف« 
با آن ها مصاحبه گرفت هم شاکی بودند. خب چرا 
این ها شاکی شدند؟ چون در دو سال گذشته هیچ 
کس سراغشان نرفته است. حتی سراغ این افرادی 
که همراه بودند و با ماجرا کنار آمده بودند نرفته اند. 
نمی شود این افراد را از هم جدا 

کرد. همه داغدارند. 

یعنی معتقدید اگر سراغ  ◾
این خانواده هایی که بیشترین 
همراهی را داشتند هم نمی رفتید 
ممکن بود پس از زمان کوتاهی از 

موضع خودشان برگردند؟
من مطمئن نیستم، ولی این احتمال وجود دارد. چون 
متأسفانه در این دو سال هیچ کس سراغ این ها نرفته 
است. مثالً من نویسنده که پس از نزدیک به دو سال 
رفتم کنار پدر و مادر شهید نشستم، انگار نخستین 
آدمی بودم که به حرفشان گوش دادم. شما باید ماجرا 
را برعکس ببینید. من اتفاقاً کمک کردم به روشن 
شدن ابعاد ماجرا یعنی چراغی روشن کردم. شاید 
اصالً به ذهن خیلی از آدم ها نمی رسید که می شود 
از این خانواده ها مصاحبه گرفت و روایت شهیدشان 
را نوشت. من ساختارشکنی کــرده ام و از بین همه 
سوژه هایی که یک نویسنده می تواند به آن ها بپردازد، 
سراغ این سوژه رفته ام. این سوژه برای من ریسک 
هم داشته و با خودم فکر می کردم که آیا اصالً به من 

مجوز چاپ می دهند؟ 

فکر می  کنید سایر خانواده ها هم می توانند به  ◾
راحتی حرفشان را بزنند؟ 

ــا مــی گــویــیــم شهید،  ــ ــه هــمــه ایـــن آدم ه وقــتــی مــا ب
نمی توانید بگویید امیرحسین قربانی شهید است 
ولی آن آدمی که کنارش نشسته بوده شهید نیست. 
چون می گوییم »شهدا«ی پرواز اوکراینی. در مورد 
ممیزی هم باید نظام فرهنگی کشور جواب بدهد. 
نظر من این است باید همه 176 نفر را روایت کنند. 
وقتی می گوییم این ها شهید هستند، پس یک 
چیزی داشته اند که االن شهید هستند. در همین 
دو سه هفته ای که گذشته، آدم های زیادی در فضای 
مجازی به من پیام داده اند که ما هیچ حسی نسبت 
به این آدم هایی که در پرواز بوده اند و به آن ها شهید 
می گویند نداشتیم ولی وقتی این کتاب را خواندیم، 
باورمان شد این ها شهید هستند. هنر نویسنده این 
است که طوری روایت کند که مخاطب هم به جوابش 

برسد و هم حسش به این آدم ها عوض شود. 

 گفت وگو با محمدعلی جعفری، نویسنده کتاب »تور تورنتو« 
که به زندگی یکی از شهدای هواپیمای اوکراینی پرداخته است 

روایت یک داغ

خبرخبر
روزروز

اختتامیه جشنواره شعر فجر در اسفند ماه  ◾
قربان ولیئی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره از یکم 
دی  ماه کلید خورده است، از پایان خوانش و داوری آثار و 
برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اختتامیه در هفته نخست 
اسفند ماه خبر داد. وی گفت: به اذعان داوران حوزه شعر 
کودک و نوجوان در این بخش با ضعف شدید کیفی مواجه 
بوده ایم. تکراری بودن موضوع و نبود خالقیت های زبانی و 

تصویری مسئله مورد اشاره داوران بوده است.  

پخش یک سریال جنایی از تلویزیون ◾
فصل دوم سریال اپیزودیک »مأمور انتقال« محصول 
۲۰1۴ کانادا از شب گذشته آغاز شد. داستان آن روایت 
مأموریت های کاری شخصی به نام فرانک است که در هر 
اپیزود باید مأموریت مهمی را انجام دهد. کریس وانس، 
فرانکوز برلیند، چارلی هانبر و... در این مجموعه به ایفای 
نقش پرداخته اند. این مجموعه از شنبه تا چهارشنبه هر 

شب ساعت ۲۳ از شبکه5 سیما پخش می شود. 

»مهدی سلطانی« بازیگر »بی همگان« شد  ◾
مجموعه تلویزیونی »بی همگان« بــه تهیه کنندگی 
مــهــران مهام و کــارگــردانــی بهرنگ توفیقی ایــن روزهــا 
در جــاجــرود در حــال تــصــویــربــرداری اســت. بــه تازگی 
مهدی سلطانی با نقشی متفاوت به سریال بی همگان 
اضافه شده اســت. این مجموعه  در فضایی متفاوت 
 از قصه های معمول ســریــال هــای تلویزیونی در حال 

تصویربرداری است. 

»شیشلیک« و »روز صفر« متقاضیان اکران نوروزی  ◾
۲۴ بهمن ماه مهلتی است که شــورای صنفی نمایش به 
متقاضیان اکران نوروزی داده تا آمادگی خود را برای اکران 
فیلم ها اعالم کنند. تاکنون فیلم های »شیشلیک« و »روز 

صفر« متقاضیان جدی این اکران معرفی شده اند.
در حال حاضر »گشت۳«، »بی همه چیز«، »مرد نقره ای«، 
»قهرمان«، »آتابای«، »اتومبیل«، »بندر بند«، »ازدواج 

جنجالی« و »گربه سیاه« فیلم های روی اکران هستند .

  جواد شیخ االسالمی      با گذشت بیش از دو 
سال از حادثه هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای 

انسانی و جان باختن 1۷۶ نفر در این حادثه؛ نقدها، 
دلخوری ها و ابهام ها در رابطه با این حادثه همچنان 

بسیار است. همزمان با دومین سالگرد این حادثه، 

انتشارات »روایت فتح« اقدام به چاپ و انتشار کتابی 
با نام »تور تورنتو« به قلم محمدعلی جعفری کرده 

است. این کتاب روایتی است از زندگی دانشجوی 
شهید، امیرحسین قربانی که یکی از قربانیان این 
پرواز بوده است.  جعفری که پیش از این آثارش با 

موضوع شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس منتشر 
شده است این بار به سراغ موضوع و آدم هایی رفته که 
همچنان در خصوص نوع جان باختن آن ها ابهاماتی 

 وجود دارد.  گفت وگوی ما را با این نویسنده  درباره 
»تور تورنتو« بخوانید.
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    مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی )فشرده(

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
و  میز   ، اول  دوره  ابتدایی  صندلی  و  میز   ، دار  دسته  صندلی  کالسی)  تجهیزات  خرید 
به  مناقصات  برگزاری  قانون  اساس  بر  را  استان  سطح    ) دوم  دوره  متوسطه  صندلی 
جهت  گردد  می  درخواست  شرایط  واجد  کنندگان  تامین  کلیه  از  بگذارد.لذا  مناقصه 
الکترونیک  تدارکات  سامانه  به   1400/11/28 مورخ  تا  مناقصه  و  ارزیابی  اسناد  دریافت 

دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند. 
زمان تحویل اسناد و پیشنهادات تا ساعت 12 مورخ 1400/12/14

زمان بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران ساعت 8 مورخ 1400/12/15 
زمان بازگشایی  پاکت های پیشنهاد ساعت 9 مورخ 1400/12/15

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-  ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و 

قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا 
 2 - واریز نقدی به حساب شماره4060030607655863 نزد بانک مرکزی و  شماره شبا 
IR410100004060030607655863  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 

.....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
  اعتبار پیشنهادات : سه ماه        

  محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات     
 تلفن تماس:37681713   -051

 کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

کارت خ���ودرو س���واری پژو 405 به ش���ماره 
انتظام���ی12 ال���ف 195 ایران 16، به ش���ماره 
موت���ور12488047726 و ش���ماره شاس���ی 
از  و  مفق���ود   NAAM1130A09K961240

درجه اعتبار ساقط است.

ف
,1
41
15
33

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو س���واری پراید سایپا 
تیپ 131SE به رنگ س���فید –روغن���ی مدل 1394 به 
شماره شاسی NAS41111004-1155731  به شماره 
موتور 5465445 به شماره پالک976ج89- ایران95 
بنام آسیه برآهوئی کنگوری مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد

ف
,1
41
15
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تی���پ  س���مند  س���واری  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
LXEF7CNG ب���ه رن���گ س���فید روغنی م���دل 1394 
شاس���ی ش���ماره   147H0137057موت���ور ش���ماره 
NAACJ1JW9FF505390 ش���ماره پالک ایران 26-

149 ج 14 ب���ه نام مهین قاس���می مفقود ش���ده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
15
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 206TU3  کارت خ���ودروی س���واری ه���اچ ب���ک تی���پ
خاکس���تری-متالیک  رن���گ  ب���ه   1399 م���دل 
شاس���ی ش���ماره   182A0097009 موت���ور  ش���ماره 

NAAP03EE6LJ007580 دارای ش���ماره پالک ایران 
26-967 ج 22ب���ه مالکی���ت علی اکبر حمایلی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
15
43

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوفاکتورفروش خ���ودرو نوع س���واری سیس���تم 
پ���ژو تیپ PARSTU5 مدل1400 رنگ س���فید روغنی 
شاس���ی  ش���ماره   139B0202878 موت���ور  ش���ماره 
NAAN11FE8MK115427 ش���ماره پ���الک 975ن38 
ایران 95 بنام مهرسا نادری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
15
68

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی ، برگ سبز ، کارت ماشین سواری پیکان 
تیپ 1600 مدل 79 رنگ سفید - روغنی شماره موتور  
ب���ه   79446087 شاس���ی  ش���ماره  و   11127942741
ش���ماره پالک انتظامی 87 ایران 267د12 به مالکیت 
علی حس���نلو ک���د مل���ی 5399964848 مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
15
47

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز پژو پارس رنگ سفید مدل 1400 شماره 
شاس���ی NAAN11FE4MK113755 ش���ماره موتور 
139B0200695 ش���ماره انتظامی 821ی 38 ایران 
74 بنام افشین نژاد عبداله فرزند حسن کد ملی 
0703748701 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط است . ف
, 1
41
15
05

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز پرای���د SE 131 م���دل 1393 مش���کی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 26 – 915 د 24 و 
ش���ماره شاس���ی  NAS411100E1026757 و شماره 
موتور 5134676 بنام رضا فیروزهء مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است. 

ف
,1
41
15
59

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  ریو مدل 1385 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 454س32 ایران 
12  ش���ماره موت���ور M15/1017140 و ش���ماره شاس���ی 
NAS61002261118623 به مالکیت حمید شیرقاضی 
دلوئ���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
15
08

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م����درک دانش����نامه ف����ارغ التحصیل����ی اینجان����ب حام����د 
رنجب����ر جم����ال آب����ادی فرزند امیر به ش����ماره شناس����نامه 
4420457511 در مقط����ع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی 
مکانیک صادره از واحد دانش����گاهی ی����زد مفقود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می شود 

مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.

14
11
56
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���دل  ای.ت���ی.ام285  تراکت���ور  س���بز  ب���رگ 
62-687ک12  ای���ران  پ���الک  ش���ماره   1391
ش���ماره شاس���ی   LFW12023Y موت���ور ش���ماره 
فرام���رز  ن���ام  ب���ه   N3HKA1CE2TAM13412
عمران���ی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ف
,1
41
15
41

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو س���واری پرای���د صبا مدل  
1381 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 665ه27 
ایران 42 به  شماره موتور 395608  و شماره شاسی 
S14122811860794 ب���ه مالکی���ت ش���قایق س���ادات 
هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
11
54
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
سفید ،مدل 89،شماره موتور 3685155،شماره 
شاس���ی S1412289584253 ش���ماره پالک ایران 
79/ 936 ق 87 ب���ه مالکی���ت ناهید شهس���واری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
, 1
41
15
06

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی موتور س���یکلت ش���باب م���دل 1395 
رن���گ قرم���ز ب���ه ش���ماره انتظام���ی 774 / 83471  
تن���ه  ش���ماره  و   0220N1U500200 موت���ور  ش���ماره 
احم���د  مالکی���ت  ب���ه   N1UAAEJJGG1K000158
عل���ی زاده مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
15
73

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
11
47
6

»نظر به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، برگ ابالغ و تفهیم اتهام 
شماره 3806 مورخ 1400/10/19 مبنی بر ابالغ موارد اتهامی به آقای هادی 
سلطانی لرگانی فرزند برزو كارمند مدیریت امور شعب بانك كشاورزی در 

تهران بزرگ، ابالغ می گردد.« 
این آگهی در دو نوبت متوالی در روزنامه كثیراالنتشار درج و به نامبرده 
ابالغ می گردد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج این آگهی دفاعیات 
خود را به دفتر اداره كل امور كاركنان این بانك ارسال نماید  .                                                     

اداره كل امور كاركنان بانک كشاورزی 

آگهي ابالغ برگ تفهيم اتهام به آقاي هادي 
سلطاني لرگاني -  نوبت دوم

شناسه آگهی 1273099 م الف 3792

سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/43/00/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )شماره 189/م ع/1400(

شرکت آب وفاضالب استان البرز »سهامی خاص«

شرکت آب وفاضالب اس��تان البرز در نظردارد اجرای 
عملیات احداث مخزن 5000 متر مکعبی زون ش��ماره 9 
شهر جدید هشتگرد را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی از طریق مناقصه 
عموم��ی به پیمان��کار واجد ش��رایط و دارای حداقل رتبه 5 در رش��ته آب 

واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقص��ه گ��ران و بازگش��ایی پاکته��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir با ش��ماره 
فراخوان 2000005186000080  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار : ب��رآورد بر اس��اس فهارس بها ابنیه و خطوط انتقال آب س��ال 1400 , 
مبل��غ 89.891.253.178 ری��ال و مدت اج��رای کار 12 )دوازده( ماه و مبلغ 
تضمین ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار  4.494.562.660 ری��ال  بصورت 
یکی از تضامین ذکر ش��ده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت 50659/ه� مورخ 94/09/22 می باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایلهای PDF تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 
1400/12/14, موظ��ف به ارائه اس��ناد ارزیابی کیفی و تضمین ش��رکت در 
فرآین��د ارج��اع کار در پاکت الک و مهر ش��ده تا س��اعت 16 هم��ان روز  به 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
تاریخ بازگش��ایی پاکات : س��اعت 13:30 روز یکش��نبه مورخ 1400/12/15 

خواهد بود.
نح��وه دریافت اس��ناد مناقص��ه: داوطلبان م��ی توانند به منظ��ور دریافت 
اس��ناد مناقصه از تاری��خ 1400/11/23 تا س��اعت 19 روز پنجش��نبه مورخ 
 www.setadiran.ir 1400/11/28  از طریق س��امانه س��تاد ب��ه آدرس

اقدام نمایند. تلفن تماس : 026-32117150  
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ، به 
آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. 
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 تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 9042-8-30078 -نوبت اول
) ساخت دو عدد شات اف ولو ) تولید داخل کشور  ((

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

1- ن�وع مناقصه : دو مرحل�ه ای دارای ارزیابی 
كیفی 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
– ن�ام ونش�انی مناقص�ه گ�ذار : ش�ركت پاالی�ش گاز ش�هید  3
 هاش�می نژاد )SGPC( به آدرس : مش�هد، خیاب�ان آبکوه، نبش 
دانشسرای شمالی، شماره 255، شركت پاالیش گاز شهید هاشمی 

نژاد– دبیرخانه كمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر كمیسیون مناقصات : 37288016 -051 

- تلفن و نمابر دبیرخانه كمیسیون مناقصات : 051-37285024
4- ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در مناقص�ه : تضمی�ن ه�ای 
اعالم ش�ده در آیین نامه تضمین ب�رای معامالت دولتی به مبلغ 
500.000.000 ریال ) پانصد میلیون ریال ( .  )الزم به ذكر است 

در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 5- نح�وه و مهل�ت دریاف�ت اس�ناد : متقاضی�ان م�ی توانند تا 
س�اعت 19  م�ورخ 1400/12/05 ، نس�بت ب�ه دریاف�ت اس�ناد 
مناقص�ه از طریق س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�امانه 
ب�ا ش�ماره فراخ�وان  www.setadiran.ir  و  ب�ه آدرس  س�تاد( 
2000092134000180  در س�امانه اق�دام نماین�د. الزم به ذكر 
اس�ت تمامی مراحل برگ�زاری مناقصه از طریق س�امانه مذكور 

انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل اس�تعالم ارزیابی كیفی تکمیل ش�ده: 

متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 
می بایس�ت حداكثر تا س�اعت  19  مورخ 1400/12/19  ، اسناد 
مناقص�ه تکمیل ش�ده را به همراه م�دارك مورد نیاز در س�امانه 

ت�داركات الکترونیکی دولت بارگذاری و ثب�ت نمایند. الزم به 
ذكر اس�ت پس از پایان مرحله ارزیابی كیفی اس�ناد ش�ركت در 
مناقصه برای مناقصه گران تأیید ش�ده در ای�ن مرحله از طریق 
س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�امانه س�تاد(   ارس�ال و 
فرآیند انجام مناقصه وفق ش�رایط اعالم ش�ده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی 
شركتها )ارزیابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در 
س�اعت 10 صبح مورخ  1401/02/21  ، در محل اتاق كنفرانس 
اداره مش�هد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش 
آبکوه 7 )دانشس�رای شمالی(، شماره 255، ش�ركت پاالیش گاز 
ش�هید هاش�می نژاد و حداقل با دو پیش�نهاد تایید شده گشایش 
خواه�د یاف�ت. الزم به ذكر اس�ت تاری�خ و مکان اعالم ش�ده 
)تاریخ گش�ایش پیش�نهادهای مال�ی( قطعی نبوده و ب�ا توجه به 

روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این كه این مناقصه دارای ارزیابی كیفی 
م�ی باش�د در این مرحله صرفًا تکمیل و ارس�ال اس�ناد ارزیابی 
كیف�ی و مس�تندات مربوطه مورد نظر می باش�د. بدیهی اس�ت 
ش�ركت هایی كه در فرایند ارزیابی كیفی تأیید شوند در مرحله 
بع�د اقدام به ارس�ال پیش�نهاد مرتبط در مواعدی ك�ه متعاقبًا از 
طریق س�امانه تداركات الکترونیکی دولت )س�امانه ستاد(  اعالم 

خواهد شد خواهند نمود. 
شناسه آگهی : 1275197

شركت ملی گاز ایران
شركت پاالیش گاز

 شهید هاشمی نژاد ) خانگیران (
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 جزئیاتی 
در کار نبوده 

است
این سند، فعاًل 

کلی است؛ چون 
در حقیقت هنوز 

جزئیات ندارد. اما 
بیانگر توافق دو 

طرف برای همکاری 
متقابل است. درواقع 
اینکه به طور رسمی 
از سوی وزیر امور 
خارجه کشورمان، 

خبر اجرایی شدنش 
اعالم شد، بدان معنی 

است که از این به 
بعد باید زمینه های 

همکاری بین دو 
کشور بررسی 
و مبتنی بر آن 

پروژه هایی تعریف 
شود. 

زومزوم

با مجیدرضا حریری رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایــران و چین 
که در جلسات مربوط به تهیه 
و تدوین این سند در سال های 
اخیر، حضور داشته و نسبت 
به بـــازار و ظرفیت های تجاری 
و اقــتــصــادی دو کــشــور اشــراف 
کامل دارد، گفت وگویی تفصیلی داشتیم تا برای 
ما از همکاری های دولــت و بخش خصوصی در 
ایــن زمینه و ظرفیت های همکاری دوجانبه با 

چین بگوید.

یــکــی از انــتــقــاداتــی کــه بــه دفــعــات و از ســوی  ◾
بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارشناسان به سند 
25ساله ایران و چین وارد شده، این است که سند 
مذکور، کلی است و با اینکه از هفته آخر دی ماه 
امسال به طور رسمی اجرایی شده، هنوز جزئیاتش 
در دسترس عموم قرار نگرفته است. اصوالً اجرایی 
شدن این سند بدون ذکر جزئیات به چه معناست؟
این سند، فعالً کلی اســت؛ چون حقیقتاً هنوز 
ــدارد. امــا بیانگر توافق دو طــرف برای  جزئیات ن
همکاری متقابل اســت. درواقـــع اینکه به طور 
رسمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان، خبر 
اجرایی شدنش اعالم شد، بدان معنی است که از 
این به بعد باید زمینه های همکاری بین دو کشور 
بررسی و مبتنی بر آن پروژه هایی تعریف شود. 
طبیعی است برای برقراری رابطه خوب اقتصادی 
ــزارهــای بانکی، مــالــی، پــولــی، حمل ونقلی  بــه اب
ــم کــه در ایــن خــصــوص هم  و بیمه ای نــیــاز داریـ
بــه صــورت کلی، توافقاتی صــورت گرفته است 
و فــعــالً بــایــد منتظر مــانــد تــا در قــالــب پــروژه هــا 

جزئیات، مشخص شود. 
خوشبختانه توافقات خوبی با چین انجام شده 
ــروژه، به قــرارداد تبدیل شوند  که اگر در قالب پ
در خنثی سازی تحریم ها نقش زیادی خواهند 
ــن ســنــد و هــمــکــاری هــای  داشــــت. در قــالــب ایـ
ــیـــم رشـــد  ــوانـ ــر آن مـــی تـ ــ مـــشـــتـــرک مــبــتــنــی ب
 اقتصادی و بهبود در وضعیت تولید کشور را 

شاهد باشیم. 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی همواره می گویند 
پول حاصل از فروش نفت و گاز نباید در حوزه ای 
غیر از زیرساخت هزینه شود که بر اساس سند 
25ساله ایــران و چین می توان به چنین هدفی 
رسید؛ چون با توسعه زیرساخت به ازای دادن 
نفت وگاز، رشد و توسعه اقتصاد کشور در شرایط 

تحریم هم میسر است.

از ابــتــدای تــدویــن و تهیه ایــن ســنــد، نــظــرات و  ◾
ایده های بخش خصوصی تا چه حد گرفته  شده و آیا 
شما در اتاق ایران و چین از فرایند تهیه کلیات سند، 

رضایت دارید؟
خوشبختانه از حدود سه سال پیش که این سند 
در حال شکل گیری بود و آقای دکتر الریجانی با 
پیغام رهبری برای شکل گیری این توافق به چین 
سفر کردند، مسئوالن این پرونده نظرات ما را 
به عنوان اتاق ایــران و چین دریافت می کردند و 
در بسیاری از جلسات مقدماتی کارشناسی ما 
هم حضور داشتیم تا نظرات تشکل های مرتبط 

را منعکس کنیم. 
در ایــن جلسات که در وزارت امــور اقتصادی و 
دارایــی برگزار می شد، نمایندگان دستگاه های 
مــخــتــلــف ازجــمــلــه وزارت نـــیـــرو، نــفــت و راه و 
شهرسازی، متخصصان در حــوزه هــای دولتی، 
غــیــردولــتــی و دانــشــگــاه هــا حــضــور داشــتــنــد و 
زمینه های همکاری بین دو کشور ازاین دستگاه ها 
دریافت شده است. بنده بارها اعالم کرده ام این 
سند همکاری برد-برد را مدنظر دارد و می توان 
ــا هم  همین سند هــمــکــاری را بــه اتــحــادیــه اروپـ
پیشنهاد داد. ما تا حدود پنج سال پیش، شریک 
اول تجاری چین در خاورمیانه بودیم، اما امروز 
در رتبه 6هستیم و کشورهایی مانند امــارات و 
عربستان توانسته اند قراردادهای خوبی با چین 

امضا کنند.

 با توجه به شناختی که از بازار و اقتصاد ایران  ◾
و چین داریــد، ما چه آورده ای در ازای این قــرارداد 
داریم و طرف چینی چه زمینه ای برای همکاری با 

ایران دارد؟
ظرفیت های بــاالی ایـــران در حــوزه محصوالت 
ــاز و مــحــصــوالت پتروشیمی  مــعــدنــی، نــفــت، گ
می تواند آورده اصلی کشورمان در ایــن توافق 
باشد؛ چون 75درصــد از حجم تجارت خارجی 
مــا را همین مــحــصــوالت تشکیل مــی دهــنــد و 
ایـــن ظــرفــیــت را بـــه هـــر کـــشـــوری کـــه بــخــواهــد 
 همکاری متقابل بــرد-بــرد بــا مــا داشــتــه باشد، 

ارائه می کنیم. 
درازای ارائـــه چنین زمینه هایی نیاز کشور به 
مــاشــیــن آالت، توسعه زیرساخت هایی مانند 
فرودگاه، بندر، ریل و راه آهن، نیروگاه و فناوری و... 

را می توانیم برآورده کنیم.

ــرســاخــتــی،  ◾ ــای زی ــوزه هــ ازآنـــجـــایـــی کـــه در حــ
وزارتخانه های مختلف، طرف قــرارداد با چینی ها 
واقع می شوند، جایگاه بخش خصوصی واقعی در 

این سند را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضــــرورت حــضــور بــخــش خــصــوصــی دو طـــرف و 
اهمیت مبادالت تجاری و اقتصادی بین آن ها 
هــم در ســنــد غــیــررســمــی و هــم در گــــزاره بــرگ 
)Fact sheet( وزارت امور خارجه که به صورت 
رسمی منتشر شد، در دو بند مورد تأکید واقع 
 و ازنظر شکلی ایــن بخش هم در قـــرارداد دیده 

شده است. 
ازنظر محتوایی امــا باید دیــد بخش خصوصی 
کــجــای اقــتــصــاد مــاســت؟ یعنی مــثــالً اگـــر قــرار 
ــل یــا نــیــروگــاه ساخته شــود،  اســت در ایـــران ری
ــرف قــــــرارداد، بــخــش خــصــوصــی اســت؟  ــا طـ آیـ
پــاســخ اینجا منفی اســـت؛ چــون وزارتــخــانــه هــا 
و ســازمــان هــای مــربــوط، طـــرف ایـــن قـــراردادهـــا 
هستند و عموم فعالیت های اقتصادی در ایران 
 بــه خــصــوص در حـــوزه زیــرســاخــت در اختیار 

دولت است. 
پس ازنظر شکلی، بخش خصوصی همان قدر 
که در تجارت ایران نقش دارد، می تواند در سند 
25ســالــه ایـــران و چین نقش داشــتــه بــاشــد، اما 
در اینجا یک مسئله هست؛ مثالً اگر بنا باشد 
راه آهن تهران- مشهد یا اصفهان- شیراز را برقی 
کنیم، شرکت راه آهــن جمهوری اسالمی طرف 
قـــرارداد بــا چینی هاست، درنهایت امــا بخش 
ــروژه اســت و اشتغال  ــن پـ خصوصی مــجــری ای
ایجاد می کند. پس اگر برای مثال در حوزه ریل 

ــرارداد سرمایه گذاری  و راه آهــن 4میلیارد دالر ق
منعقد شود، در آن بــازار برای پیمانکاران ما که 
بخش خصوصی هستند، کار ایجاد می شود و 

آن ها از قرارداد بهره می برند. 
در این سند بر روابط بانکی هم تأکید شده است 
و اگر اجرایی شود، من تاجر دیگر دغدغه کمتری 
برای انتقال پول به منظور صادرات و واردات دارم. 
یا اگر بین دو کشور خطوط کشتیرانی تعریف یا 
خطوط ریلی فعال شود، بخش تجارت ما سودش 

را می برد. 
اگر بیمه ای مشترک و یا بیمه های چینی قبول 
ــران و چین را  کنند فعالیت های اقــتــصــادی ایـ
پوشش دهند، ما با طرف چینی، تضمین های 
بــیــشــتــری در خــریــدوفــروش هــایــمــان بــدســت 
مــی آوریــم. مـــواردی ازایــن دســت نشان می دهد 
سند 25ساله ایران و چین ازنظر مفهومی به نفع 
بخش خصوصی هم هست، هرچند به صورت 
شکلی شاید این منافع آن چنان برجسته و بزرگ 
نباشد. ما در این سند سه پیشنهاد مشخص 
یعنی ضرورت وجود سه ابزار اصلی بانک، بیمه و 
حمل ونقل را ارائه و تأکید کردیم این ابزارها باید 

به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد. 
ــوزه تــجــارت،  بــخــش خــصــوصــی عــمــومــاً در حــ
خــریــدوفــروش، تأمین مــاشــیــن آالت و فــنــاوری 
بین ایـــران و چین فــعــال اســـت. وقــتــی قـــرارداد 
ــود، بخش  ــی شـ در حـــوزه هـــای مختلف، اجــرای
خصوصی در حوزه هایی مانند فــنــاوری، نیرو، 
نفت، گاز و پتروشیمی و... چه به صورت پیمانکار 
و چه به صورت سازنده بخشی از قطعات، فعال 

می شود. 
فــرامــوش نکنیم نیروگاه شازند اراک در اوایــل 

ــه70 ساخته شــد و از هــمــان نقطه شرکتی  دهـ
مانند آذرآب در اراک، نیروگاه سازی را یاد گرفت. 
پس بی شک در بخش خصوصی در حوزه های 
صنعت، معدن و تجارت از توافق هایی مانند 
تــوافــق25ســالــه ایـــران و چین بهره مــی بــرد و اگر 
برای مثال سالی بین 7تا10میلیارد دالر سرمایه 
خارجی چه به صورت فاینانس و چه به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد 
شود، در همه بخش های اقتصادی رونق ایجاد 
می کند؛ چون وقتی در مملکت پول هست، فعال 
اقتصادی هم بهتر و آسان تر می تواند کار کند، 
اما وقتی اقتصاد قفل شود و پول نداشته باشیم، 
حــداقــل کــســب وکــار آن هــایــی کــه می خواهند 
فعالیت اقتصادی سالم داشــتــه باشند، قفل 

می شود.

ــل امــســال کــارگــروه هــای  ◾ ــ آقـــای حــریــری! از اوای
تخصصی برای تهیه وتنظیم این سند فعال شده اند. 

عملکرد این کارگروه ها را چطور ارزیابی می کنید؟
این کارگروه های تخصصی از فروردین امسال در 
حوزه های بانک و بیمه، حمل ونقل، نفت و گاز و سایر 
زمینه هایی که قرار است با چین همکاری داشته 
باشیم، آغــازبــه کــار کردند و بــه صــورت تخصصی 
سازوکار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
در این کارگروه ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، 
بنابراین قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد 
شد، براساس یک کار کارشناسی دقیق و در راستای 
تأمین نیازها و مبتنی بر منافع ملی خواهد بود. البته 
از تابستان پارسال تا زمــان تشکیل دولــت جدید 
جلسات کارشناسی در کارگروه هایی زیر نظر آقای 
الریجانی در جریان بود و کار طراحی مراحل اجرایی 
پیش می رفت و در حوزه های مختلف، فرصت ها 
و ظرفیت ها احــصــا مــی شــد. پــس از کناره گیری 
آقای الریجانی از مسئولیت پرونده تا شکل گیری 
دولت جدید، کارگروه ها یک دوره فترت چندماهه 
داشتند، امــا همین حــاال که من با شما صحبت 
می کنم، جلسات هــم در بخش دولــتــی و هــم در 
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حال 
پیگیری است تا راه های اجرایی کردن سند در قالب 
قراردادها مشخص شود.  البته این کار به صورت 
اولویت بندی شده انجام می شود؛ چون مذاکرات و 
مباحثاتی از دهه قبل با چین شروع شده بود. برای 
مثال درگذشته چند پروژه ریلی نهایی شده بود، اما 
تأمین مالی آن مبتنی بر شرایط بعد از اجرای برجام 
ــاره تحریم  ــود؛ درنتیجه وقتی دوبـ طراحی شده ب
شدیم، آن طراحی از بین رفت و امروز باید طراحی 
مبتنی بر سند25ساله صورت بگیرد. ذکر این نکته 
ضروری است که پروژه ها تغییر نکرده و مطالعات، 
توافقات، طرفین قـــرارداد و چــارچــوب آن تقریباً 
مشخص است و اولویت با این پروژه هاست؛ چون 

به راحتی و به سرعت می تواند عملیاتی شود. 
سند25ساله همکاری ایران و چین هم با فرض 
وجــود تحریم و هــم بــا فــرض رفــع تحریم تهیه 
و اجـــرا مــی شــود و قــاعــدتــاً وقــتــی مــذاکــرات وین 
به پایان برسد، مشخص خواهد شد سناریو 
حفظ تحریم اجرا می شود یا سناریو مبتنی بر 

گشایش های پس از توافق وین.

رئیساتاقمشترکبازرگانیتهرانوپکندرگفتوگویتفصیلیباقدستفاهمنامه25سالهراتشریحمیکند

قراردادباچینزیرذرهبین

خوشبختانه از حدود سه سال پیش که این سند در حال شکل گیری بود و آقای دکتر الریجانی با پیغام رهبری برای 
شکل گیری این توافق به چین سفر کردند، مسئوالن این پرونده نظرات ما را به عنوان اتاق ایران و چین دریافت می کردند 

و در بسیاری از جلسات مقدماتی کارشناسی ما هم حضور داشتیم تا نظرات تشکل های مرتبط را منعکس کنیم.
گزيدهگزيده
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درباره تفاهم نامه بلند مدت با روسیه
تفاهم نامه بلندمدت ایــران و چین نخستین سند از 
این نوع نیست. پیش از این کشورمان تفاهم نامه ای 
با روسیه نیز امضا کرده بود. این معاهده تحت عنوان 
»قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری 
بین جمهوری اسالمی ایــران و فدراسیون روسیه« در 
اسفند1۳7۹ )برابر با 12 مــارس 2001( در مسکو و در 

حضور رؤســای جمهور دو کشور امضا شد. مدت این 
معاهده که به تصویب مجالس دو کشور هم رسیده، در 
اصل 10سال است، اما پس از اتمام دوره تا به حال دو بار 

هر کدام پنج سال تمدید شده است.
این معاهده شامل مقدمه و 21ماده است. ماده 6 این 
معاهده بر همکاری دو کشور در حوزه انــرژی، از جمله 

هسته ای اشـــاره کــرده و تصریح می کند: »طرفین به 
ــدت و متقابالً مفید خود  گسترش مناسبات درازمــ
بــه منظور تحقق طــرح هــای مشترک در زمینه های 
حمل ونقل، انــرژی من جمله : استفاده صلح جویانه از 
ــرژی هسته ای، احــداث نیروگاه های اتمی، صنایع،  ان
علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت 

خواهند نمود«.
ــوافــق هــم مخالفانی داشـــت و ســبــب واکــنــش  ایـــن ت
آمریکایی ها شــد. ژنـــرال »لئونید ایـــواشـــوف«، یکی 
از مقامات ارشــد وقــت در وزارت دفــاع روسیه گفت: 
»برخی شاید از این توافق خوششان می آید و برخی نه. 
کشورهای ما در راستای منافعمان تالش خواهند کرد«.

مجیدرضا حریری

رئیس اتاق ایران و چین

  فرزانه غالمی      چندی پیش خبر 
اجرایی شدن قرارداد همکاری 25 ساله ایران 

و چین 10 ماه پس از امضای این سند، از 
سوی وزیر امور خارجه کشورمان اعالم شد 

تا در عمل »توافقی جامع« برای همکاری های 

راهبردی بین دو کشور آغاز شود. جزئیات 
این توافق البته همچنان نامشخص است، 
اما باتوجه به اظهارات وزیر امور خارجه 

دو کشور، چین در حوزه های تأمین مالی، 
بانکی، فرهنگی و انرژی تعهداتی خواهد 

داشت و ایران هم حفظ و تقویت امنیت 
انتقال انرژی را متقبل می شود. آخرین آمار 

تجارت خارجی کشورمان با چین حکایت 
از تراز تجاری مثبت 1/8میلیارد دالر در 

9ماهه ابتدایی سال جاری دارد و بسیاری 

از صاحبنظران معتقدند قرارداد 25ساله 
بین ایران و چین قادر است در توسعه و رشد 
اقتصادی ایران و جان بخشیدن به تولید و 

صنعت حتی در صورت تداوم تحریم ها نقش 
مؤثری داشته باشد. 
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پالك ثبتی:  فاقد پالك  بخش یك شهرستان 
به مساحت مجموع   زمین  قطعه  طبس سه 
داخل  و  محدوده  از  خارج  670.50مترمربع 

حریم مصوب شهر طبس
نظریه کمیسیون تشخیص:

و  شهری  زمین  قانون   12 ماده  اجرای  در 
اراضی  شناسایی  و  تشخیص  دستورالعمل 
شهری صادره از سوی سازمان ملی زمین و 
مسكن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص 
استان  زمین شهری  قانون  ماده 12  موضوع 
خراسان جنوبی در تاریخ 1400/04/06 از موقعیت 
زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست 
واقع در خارج از محدوده و داخل حریم قانونی 

شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم 
با توجه به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ 
فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به 
تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذکور 
و وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد 
بازدید و عكس های هوایی موجود و شواهد 
و قرائن و نیز وضعیت ثبتی زمین مورد نظر با 
لحاظ تذکرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج 
در آن و صورتجلسه معاینه محل که به امضاء 
اعضای کمیسیون رسیده  به اتفاق آراء موات 

)م - و - ا - ت( تشخیص می گردد. 
تذکر 1( پالکها و اراضی که قبال نسبت به آنها 
رای کمیسیون مذکور صادر شده و یا بنحوی 

از انحاء مالكیت دولت بر آن محرز شده اراضی 
ملی و دولتی  و نیز اراضی مشمول اظهارنامه 
های ثبتی سال 1354 و ماده 17 قانون تقسیم 
و فروش اراضی و امالك مورد اجاره به زارعین 
مستاجر و خالصه که تا کنون اسناد آنها بنام 
دولت صادر شده یا نشده باشد از شمول این 

نظریه مستثنی می باشد .
تذکر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به 
زمینی که شماره پالك ثبتی آن در محدوده 
تعریف شده در این نظریه واقع شده باشد فقط 
پالك و مساحت و حدود آن با حفظ  نوعیت 
تعیین شده در این رای قید و صادر خواهد شد .
تذکر 3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالكیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر 
تشخیص نوعیت اراضی معتبر است و از زمان 
اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل اعتراض در دادگاه 

صالح محل می باشد .
اعضاء کمیسیون:  1- اصغر شاهزهي درح
 2- سیدحسین سجادي 3- محسن زیبائیان

اداره ارتباطات واطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

آگهی اعالم رأی كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
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   اُمیکرون 
برای »ُدز سوم 
نزده ها« بسیار 
خطرناک است  
پیام طبرسی، عضو 
کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به اینکه 
وضعیت کرونایی 
مناسب نیست و در 
یک ماه آینده شرایط 
سخت خواهد 
گذشت، به فارس 
گفت: مردم حتمًا 
ُدز سوم واکسن را 
تزریق کنند؛ چراکه 
اُمیکرون در افرادی 
که ُدز سوم را تزریق 
نکرده اند به شدت 
می تواند خطرناک 
باشد.

بیشتر فوتی ها 
ُدز سوم واکسن را 
تزریق نکرده یا دچار 
بیماری زمینه ای 
هستند.

محمود مصدق   36 ســال 
پیش با رأی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و به منظور افزایش 
کیفیت آموزش و ایجاد عدالت در 
دسترسی به خدمات درمانی در 
کشور، بخش آموزش پزشکی از 
وزارت علوم جدا و به وزارت بهداشت و درمان منتقل 
شد. این جدایی هرچند خشنودی وزارت بهداشت 
و درمان را در پی داشت؛ اما با نارضایتی وزارت علوم 
همراه بود به طوری که در دو دهه گذشته این وزارتخانه 
بارها بر بازگشت آمــوزش پزشکی به این وزارتخانه 
تأکید کرده است. به تازگی نیز زمزمه پیوستن دوباره 
دانشگاه های علوم پزشکی به دانشگاه های سایر 
علوم از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی و برخی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شنیده می شود. 
به طــوری که سعیدرضا عاملی؛ دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی موضوع ادغــام دانشگاه های علوم 
پزشکی با سایر دانشگاه ها را مستلزم پیگیری عنوان 
کرده و گفته است: ستاد نقشه جامع علمی کشور 
باید به صورت جدی موضوع ادغام دانشگاه های علوم 
پزشکی و دانشگاه های سایر علوم را پیگیری کند چرا 
که جداسازی این دانشگاه ها از یکدیگر موجب عدم 
استفاده بهینه از ظرفیت های رشته ای و برخوردار 
نبودن از حوزه های بین رشته ای و ضعیف شدن توان 

دانشگاهی در سطح جهانی می شود.
احمد نادری؛ نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
نیز چندی پیش در توییتی از تصویب کلیات طرح 
اصــالح نظام آمـــوزش پزشکی و ایــجــاد عــدالــت در 
دسترسی به خدمات درمانی )جــداســازی آموزش 
پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق دوباره آن به وزارت 
علوم( با اکثریت آرا در این کمیسیون خبر داده و گفته 
بود: مجلس یازدهم در مبارزه با تعارض منافع با هیچ 

صنف و طبقه ای تعارف ندارد.

وزارت بهداشت موجب ایجاد رانــت و انحصار  ◾
شده است

امان قلیچ شادمهر؛ عضو دیگر کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی هم نگاه 
مثبتی به بازگشت آموزش پزشکی به دامن وزارت 
علوم دارد و در خصوص دالیلش به قدس می گوید: 
اینکه آمــوزش پزشکی دوبــاره در وزارت علوم ادغام 
شود قابل توجیه است. یعنی بین دانشگاه های علوم 
پزشکی و سایر دانشگاه ها فقط یک دیوار کشیده 
شده اما به لحاظ مالی و پرداخت حقوق کارکنان و... 
تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند و این موضوع 

موجب ایجاد شکاف بین آن ها شده است در حالی 
که هم سیستم آموزش پزشکی و هم سیستم وزارت 
علوم- دانشگاه- موضوع آموزش را یدک می کشند. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دالیلی که موجب 
شدند بخش آموزش پزشکی در سال 1364 از وزارت 
علوم جدا و به وزارت بهداشت ملحق شوند االن دیگر 
وجــود نــدارنــد، می گوید: قــرار بــود وزارت بهداشت 
ــرود امــا این  بر اســاس اهـــداف تعیین شــده پیش ب
وزارتخانه دانشگاه و آمــوزش پزشکی را زیــر بیرق 
خودش گرفته و موجب ایجاد رانت و انحصار شده 
است. یعنی شاهد تعارض منافع و رانت و انحصار 

در این حوزه هستیم. االن در سهمیه های پزشکی 
بومی گرایی نداریم و در مناطق محروم هم مشکل 
کمبود پزشک وجود دارد. ضمن اینکه گسترده شدن 
آموزش، ضرورت ایجاد رشته های بین رشته ای، تمرکز 
آموزش در یک بخش و ضرورت ارتقای دانشگاه ها در 
رتبه بندی های جهانی هم مزید بر علت هستند تا به 

فکر یکپارچگی نظام آموزش عالی باشیم. 
شادمهر از بررسی طرح اصالح نظام آموزش پزشکی 
از سوی کمیسیون متبوعش پس از بررسی و تصویب 
الیحه بودجه 1401 خبر می دهد و می گوید: البته 
به تازگی این طرح در کمیسیون آموزش مطرح، اما با 
چالش عمده ای مواجه شد و ان شاءهللا در نخستین 
جلسه پس از بررسی و تصویب الیحه بودجه سال 
آینده بار دیگر به موضوع ادغام آموزش پزشکی در 

وزارت علوم ورود می کنیم. 

این طرح اصالً قابل مطرح شدن نیست  ◾
با وجود این، سکه آموزش پزشکی روی دیگری هم 
دارد. در واقــع مخالفان ادغــام آمــوزش پزشکی در 

وزارت علوم هم کم نیستند. 
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی یکی از آنان است که 
به قدس می گوید: این طرح برخالف اسناد باالدستی 
»سیاست های کلی سالمت« و »سیاست های علم 
و فناوری« است که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ 
شده اند. بنابراین اصالً قابل طرح در مجلس نیست 

حاال هر کسی هرچه می خواهد، بگوید. 

پیامدهای گسترده این طرح  ◾
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
هم چنین نگاهی به موضوع دارد و به قدس می گوید: 
مخالف طرح ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم 

هستم چون آن را طرح خام و زیانباری می دانم. 

سید محمد پاک مهر با اشــاره به اینکه آموزش 
پــزشــکــی بــا شـــدت بــه آمــــوزش عملی وابــســتــه و 
گره خورده است، تصریح می کند: اصالً آموزش 
پزشکی بدون آموزش عملی به ویژه در حوزه درمان 
معنایی ندارد. تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی 
مــا را اســتــادان و دســتــیــاران تشکیل می دهند. 
یعنی عمده کار مراکز درمانی بر پایه دستیاران 
است؛ پس نمی توان درمان را از آموزش جدا کرد.  
وی در همین زمینه مــی افــزایــد: طــراحــان ادغــام 
آمــوزش پزشکی در وزارت علوم تصور می کنند 
علوم پزشکی مثل سایر علوم فقط جنبه آموزشی 
دارد؛ اما واقعیت این است که نمی توان درمان را از 
آموزش پزشکی جدا کنیم. بنابراین اگر قرار است 
ادغامی صــورت گیرد، بهتر اســت دو وزارتخانه 
علوم و بهداشت و درمان با هم ادغام شوند چون 
اگر فقط آموزش پزشکی را از وزارت بهداشت جدا 
کنیم دیگر این وزارتخانه چیزی نخواهد داشت، 

یعنی فقط بخش بهداشت را دربرمی گیرد. 
پاک مهر تعارض منافع را عمده ترین دلیل طراحان 
ادغــام آمــوزش پزشکی در وزارت علوم می خواند و 
می گوید: این ها معتقدند تعارض منافع موجب 
شد سهمیه های پزشکی کم شــود و وزارتخانه در 
چنته همین گروه پزشکی باشد و پزشکان برای اینکه 
منافعشان به خطر نیفتد با افزایش ظرفیت نیرو و... 
مخالفت می کنند در حالی که واقعیت این نیست و 

من این استداللشان را قبول ندارم.
وی تفکیک آمــوزش پزشکی از وزارت بهداشت و 
ادغــام آن در وزارت علوم را کار اشتباهی می خواند 
و می گوید: اگر این اتفاق بیفتد پارادوکس عجیبی 
بــه وجــود مــی آیــد و پیامدهای گــســتــرده ای خواهد 
داشت به طوری که هم کیفیت آموزش و هم کیفیت 
کار عملی و... تحت تأثیر قرار می گیرد و اُفت می کند؛ 

چنین چیزی قابل پذیرش نیست. 

اختالف نظرها بر سر یک ادغام همچنان ادامه دارد 

 دردسرهای عمل پیوند 
آموزش پزشکی به وزارت علوم 

ددستچينستچين

حمدعلیزلفیگل
م

قیقاتوفناوری
وزیرعلوم،تح

جدایی رشته ها یکی از اشتباه های رخ داده در بخش 
سیاست گذاری علمی کشور است. نباید رشته های 

مختلف علوم بین وزارتخانه های مختلف از هم 
جدا و جزیره ای باشند، چرا که نمی توان رشته های 

پزشکی را از رشته های علوم مهندسی و علوم انسانی 

و کشاورزی و دامپزشکی جدا کرد و در این صورت 
تحقیقات بین رشته ای معنادار نخواهد بود. بهره وری 

سیستم هنگامی افزایش خواهد یافت که رشته های 
پزشکی در کنار رشته های علمی باشند. 

بنابراین نظر ما این است که نظام آموزش عالی، اعم 

از آموزش علوم انسانی، فنی، مهندسی، کشاورزی، 
هنر و علوم پزشکی مثل بسیاری از نقاط دیگر دنیا 
دارای یک متولی واحد باشد. این نگاه کالن موجب 
یکپارچگی در آموزش عالی و جلوگیری از برخی 

گسیختگی ها و ناهماهنگی ها می شود.
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 صادرات محصوالت ایرانی به ۱۷ کشور دنیا ◾
مصطفی قــانــعــی، رئــیــس ســتــاد توسعه 
زیست فــنــاوری معاونت علمی و فناری 
ریاست جمهوری به فارس گفت: امروز در 
زیست فناوری و محصوالت زیست فناوری در منطقه 
رقیب نداریم و جالب اینجاست که به ترکیه انتقال 
فناوری داشته ایم. در حال حاضر به 1۷ کشور از جمله 

روسیه صادرات محصوالت زیست فناوری داریم.

پرداخت بیش از ۵۰ درصد هزینه  سالمت از جیب مردم ◾
به گــزارش ایسنا، محمدمهدی ناصحی، 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت می گوید: 
در بُعد پوشش هزینه ای، بیمه ها خیلی 
قــوی نیستند و پــرداخــتــی از جیب مـــردم نــزدیــک یا 
ــد اســـت. از وظــایــف مــا ایــن اســت که  ــاالی ۵0درصــ بـ
بتوانیم پرداخت از جیب مردم به ویژه در بیماری های 

صعب العالج، مزمن و سرطانی  را کاهش دهیم.

اصرار بی منطق مسئوالن آموزشی  ◾
حمیدرضا عــمــادی، عضو کمیته علمی 
کــشــوری مقابله بــا کــرونــا بــه ایلنا گفت: 
متأسفانه نمی دانم وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت علوم بــراســاس چه شــواهــدی ایــن قــدر اصــرار 
داشتند که مــدارس و دانشگاه ها باز شود. این اصرار 
بی منطق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم یکی از 

علل مهم شروع این پیک است. 

چرا وزیر بهداشت، پزشک باشد؟ ◾
سید کــریــم حسینی، نــایــب رئــیــس دوم 
کمیسیون اجتماعی به برنا گفت: از ابتدای 
انــقــالب همیشه وزیـــر بهداشت رئیس 
بیمارستان یــا پزشک بـــوده اســـت؛ مــی تــوانــد نباشد 
بــه شرطی کــه مدیریتی در شــأن یــک وزارتــخــانــه و یا 
بیمارستان ارائه دهیم، اما فعالً بهتر است پزشک باشد 

که اشراف کافی در این حوزه دارد.

جامعه

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

» کش�ت دیم چناران«
آستان قدس رضوی در نظر دارد کشت دیم اراضی چناران 

را از طری�ق مناقصه عمومی به صورت برون س�پاری به ش�رکت ها، 
موسس�ات و اش�خاص واجد ش�رایط واگ�ذار نماید، ل�ذا متقاضیان 
محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه 
می توانن�د به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و 
حداکثر تا ساعت 13:30 روز  سه شنبه مورخ 1400/12/03 نسبت به 
تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده 
اق�دام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود. 
شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001025
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8

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400،08،20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به 
تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400،06،02 س��رمایه شرکت از 
مبلغ 544،800،000،000 ریال به مبلغ 1،515،400،000،000 ریال منقسم به 15،154،000 
س��هم 100،000 ریالی بانام ازمحل مطالبات حال شده س��هامداران افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ 1،515،400،000،000 

ریال منقسم به 15،154،000 سهم 100،000 ریالی که تماما پرداخت شده است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1276802(

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 53098 و شناسه ملی 14004576893 
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بدینوس��یله به اطالع می رساند س��ازمان موقوفات یزد و 
کرمان در نظر دارد ب��اغ تاریخی بیرم آباد کرمان )واقع در ضلع 
ش��مال شرقی میدان سرآس��یاب( را از طریق مزایده عمومی به 
اجاره واگ��ذار نماید ل��ذا از متقاضیان محترم درخواس��ت دارد 
پیش��نهاد کتبی خود را تا مورخه 1400/11/27 به این سازمان به 
آدرس:رفس��نجان میدان قدس س��ازمان موقوفات یزد وکرمان 

ارسال فرمایند .
جهت کسب اطالع بیش��تر باشماره تلفن های : 03434281106 و 

همراه 09132925140 تماس حاصل فرمایید
سازمان موقوفات در رّد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است . 

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان

آگهی واگذاری بصورت اجاره

ف
/1
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شهرداری طرقبه در نظر دارد 
بهسازی  و  ترمیم  عملیات  عمومی  مناقصه 

 2000050352000026 شماره  به  شهر  سطح  معابر 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  كلیه  نماید؛  برگزار  دولت  الكترونیكی  تداركات  از طریق سامانه  را 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 

امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/11/24 می باشد. 

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19 روز یكشنبه 1400/12/01
-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز چهارشنبه 1400/12/18

-زمان بازگشایی پاكت ها ساعت 8 روز پنجشنبه 1400/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكت الف: طرقبه، بلوار معلم، ساختمان شهرداری، امور قراردادها تلفن 05134225844 

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

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

»ثبت نام/پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر« موجود است. 
روابط عمومی شهرداری طرقبه 14

11
53
7

     فراخوان مناقصه عمومی 
یك مرحله ای-نوبت اول

14
11
53
9

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
روستا  اسالمی  مصوبه شورای  اساس  بر  مشهد  مركزی شهرستان  بخش  توابع  از  روستای كشف  دهیاری 
در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه 
عمومی به شركتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانكاری در رشته راه و ترابری و با رعایت 
ظرفیت كاری واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شركت های متقاضی 

می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400 : 11,403,337,031 ریال 

 مدت زمان اجرای كار : 4 ماه 
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه:از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت 12 روز شنبه 1400/12/07

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 14 روز یكشنبه 1400/12/08
مبلغ سپرده شركت درمناقصه:  571,000,000 ریال )پانصد و هفتاد و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانكاران الزامیست . متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد، بلوار توس، توس 33 ، روستای كشف، بین شقایق 2و4 ، دفتر دهیاری و شورای 

اسالمی روستای كشف مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری كشف

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودروی  س���واری پژو 
ای  نق���ره  رن���گ   91 م���دل   405SLX-TU5 تی���پ 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 346ج49 ای���ران74  
ش���ماره موت���ور 139BOOO2429 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM31FC9CK85O116 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ف
, 1
41
15
32

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن����گ    111SE تی����پ ب����رگ س����بز خ����ودرو پرای����د س����ایپا 
س����فیدروغنی سال 1395به شماره ش����هربانی 96ه 453 
بدن����ه NAS431100G5864445و  ای����ران 36 و ش����ماره 
شماره موتورM13/5597241 به مالکیت علی محمدیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
11
56
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو س���واری پراید  سایپا 
تی���پ صب���ا  ب���ه رن���گ نق���ره ای متالیک م���دل1389 
ب���ه ش���ماره موت���ور 3484352  به ش���ماره شاس���ی 
S1412289482845 به ش���ماره پ���اک 852 م43 – 
ای���ران 95 بنام امیر حمزه ناظمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
15
56

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی وانت پیکان تی���پ i1600 مدل 90 رنگ 
سفیدش���یری - روغنی ش���ماره موتور 11490018510 و 
شماره شاسی NAAA36AA6BG241057 به شماره 
پاک انتظامی 87 ایران 975ط35 به مالکیت مهدی 
محمدی ک���د ملی 4270485851 مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
15
53

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تی���پ  س���مند  س���واری  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
LXEF7CNG ب���ه رن���گ س���فید روغنی م���دل 1394 
شاس���ی ش���ماره   147H0137057موت���ور ش���ماره 
NAACJ1JW9FF505390 ش���ماره پاک ایران 26-

149 ج 14 ب���ه نام مهین قاس���می مفقود ش���ده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
15
34

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )برگ س���بز(خودرو وانت دوکابین تویوتا 
هایلوک���س ب���ه رن���گ س���فید معمول���ی م���دل 1992 
ب���ه ش���ماره موت���ور 3327062 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
RN855049835 به ش���ماره پاک 435ب26-ایران 
95 بن���ام مهراله س���خی س���نچولی مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد

ف
,1
41
15
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
10
85
0

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب میاد وحدت پور 
فرزند حس���ن به شماره شناسنامه 1050514637 
ص���ادره از نیش���ابور در مقط���ع کاردان���ی  رش���ته 
نقش���ه کش���ی معماری -معماری ص���ادره از واحد 
دانش���گاهی نیشابور با شماره س���ریال 2024094 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اص���ل م���درک  را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیش���ابور به نشانی 
:نیش���ابور-بلوار پژوهش- دانش���گاه آزاد اسامی 
واحد نیشابور-اداره امور دانش آموختگان ارسال 

نماید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ژو 405 جی ال 
خاکس���تری  رن���گ   84 م���دل  آی   1800 ایک���س 
متالیک به ش���ماره انتظامی 536ط14 ایران 32  
ش���ماره موتور 12484220249 و ش���ماره شاسی 
14279688 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد.  ف
, 1
41
15
69

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
11
54
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مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی
 در نظر دارد 

حق بهره برداری از س��الن های ورزشی در شهرستانهای استان خراسان رضوی 
را بص��ورت اجاره س��الیانه به افراد واجد ش��رایط به باالترین و مناس��ب ترین 
قیمت پیش��نهادی واگذار نماید. متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیشتر و اخذ 
اسناد و مدارك و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ روز 
سه شنبه 1400/12/03 به چاپ و تکثیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

یا پایگاه ملی مناقصات  به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
  حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارك شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز 
یکش��نبه 1400/12/15 ساعت 14:15 )دفتر حراست اداره کل(می باشد و زمان 
بازگشایی پاکت های رسیده روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 ساعت 8:30 صبح 

دفتر مدیریت امور اجتماعی می باشد.
برونس��ی ش��هید  ورزش��ی  مجموع��ه  ی��اس  س��اختمان  ورودی  پارکین��گ   -

 )شماره یک کارگران (
- پارکینگ مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (

- زمین چمن مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (
- زمین چمن مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره دو کارگران قاسم آباد(

- سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (
- س��الن بدنس��ازی الحاقی س��الن ش��هید کاوه واقع در مجموعه ورزشی شهید 

برونسی )شماره دو کارگران قاسم آباد(
- سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (

- فروشگاه ورزشی مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (
- سالن شهید کاوه مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره دو کارگران قاسم آباد(

- س��الن چن��د منظ��وره ش��هید بابانظ��ر مجموع��ه ورزش��ی ش��هید برونس��ی
 )شماره یک کارگران (

- س��الن چند منظوره ش��هید سردار س��لیمانی مجموعه ورزشی شهید برونسی 
)شماره یک کارگران (

- دیواره صخره نوردی در س��الن چند منظوره ش��هید سردار سلیمانی مجموعه 
ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (
- مجموعه ورزشی چندمنظوره تربت حیدریه

- مجموعه ورزشی چندمنظوره سبزوار
- مجموعه ورزشی چندمنظوره چناران

- یک باب مغازه نبش شهید صادقی 27
- سالن باستانی مجموعه ورزشی شهید برونسی )شماره یک کارگران (

برونس��ی  ش��هید  ورزش��ی  مجموع��ه  ی��اس  س��اختمان  اول  طبق��ه  س��الن   -
)شماره یک کارگران (

» مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی «

   آگهی مزایده

شناس���نامه خودرو س���واری پژو تیپ PARS مدل 
1400 رنگ س���فید روغنی به شمار پاک 721ل93 
ایران 29 به ش���ماره موتور124k1629207 ش���ماره 
شاس���ی NAAN01CE9MK085734 بنام محمد 
ال���ه یاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ف
, 1
41
15
04

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی و کارت سوخت موتور سیکلت 
ایرانا مدل 1387 رنگ قرمز- قرمز به شماره انتظامی 
 157FMIIR1031741 772 / 64587  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره تن���ه NFA***125A8741017 ب���ه مالکیت 
امی���ر رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
15
07

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



قاسمی نژاد 
شاگرد 

قلعه نویی شد
مهاجم تیم فوتبال 

استقالل پس از 
توافقی سه جانبه 
با باشگاه گل گهر  

سیرجان به توافق 
رسید و راهی 

این تیم شد. امین 
قاسمی نژاد که در 

نقل و انتقاالت پیش 
فصل، به استقالل 

پیوسته بود، با 
تفاهمی سه جانبه و 
تا پایان فصل جاری 

لیگ برتر فوتبال 
ایران در ترکیب 

گل گهر به میدان 
خواهد رفت. به این 
ترتیب، قاسمی نژاد 

تا پایان فصل به 
صورت قرضی در 

گل گهر حضور 
خواهد داشت.

در  حاشيه

دوپینگ 
اسکی باز ایران 

در المپیک 
محرز  شد

آژانس بین المللی 
 )ITA( کنترل دوپینگ
روز چهارشنبه اعالم 
کرد تست دوپینگ  

حسین ساوه شمشکی 
پرچمدار ایران در 

المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 
مثبت شده است.
این تست خارج از 

مسابقه و روز دوشنبه 
در پکن گرفته شده 
که در نمونه او ماده 

استروئید آنابولیک 
آندروژنیک یافت شده 
است. ساوه شمشکی 
در اعتراض به مثبت 

شدن تست اولیه خود 
 B درخواست تست

داد که اکنون جواب آن 
هم مثبت اعالم شده 

است. 
عباس نظریان رئیس 

فدراسیون اسکی اظهار 
کرد: موضوع پیش آمده 
بسیار ناراحت کننده و 

پیچیده است؛ چرا که ما 
در نزدیک ترین فاصله 
به اعزام تست دوپینگ 

از ورزشکاران داخل 
اردوی اسکی گرفتیم و 

این تست به آزمایشگاه 
کلن آلمان فرستاده شد 

و پاسخ آن نیز منفی 
بود. 

خبرخبر
روزروز

  زین الدین زیدان 
هواداران مارسی به سرمربی سابق 

رئال مادرید هشدار داده اند که 
هدایت پاری سن ژرمن را قبول 

نکند. زیدان در شهر مارسی به دنیا 
آمده و در این شهر بزرگ شده است.

  کپا آریساباالگا
باشگاه چلسی تصمیم خود برای 

فروش کپا آریساباالگا را گرفته است. 
دو سال قبل چلسی موفق به جذب کپا 
آریساباالگا به عنوان گرانقیمت ترین 

دروازه بان تاریخ فوتبال شد.

  پوچتینو
تلگراف مدعی شده پوچتینو، گزینه 

شیاطین سرخ در طول مذاکرات 
از مدیران یونایتد خواسته جذب 
هری کین برای فصل آینده را در 

دستور کار خود قرار دهند.

 سینا حسینی  
ــقـــل و  بــــا اتــــمــــام نـ
انتقاالت زمستانی 
لــیــگ ایــــــران حــاال 
مـــــی تـــــوان بـــرنـــده 
بالمنازع این جدال 
ــر هــیــجــان را تــیــم فـــوالد خــوزســتــان  پ
دانست که با بیشترین خرید توانست 
رکـــورد خریدهای زمستانی را به نام 
خود جا به جا کند و تالفی محرومیت 
از پنجره های قبلی نقل و انتقاالتی را 

جبران کند. 
نکونام با خرید ستاره های سرشناس 
اســتــقــالل و پــرســپــولــیــس و جــذب 
پدیده های جوان تیم های دیگر لیگ 
برتری حاال به خوبی تیمش را تقویت 
ــرده تـــا در نــیــم فــصــل دوم و لیگ  ــ ک
قهرمانان آسیا که به همراه سپاهان در 
این مسابقات حضور خواهد داشت، 
بتواند نتایج قابل قبولی را بدست آورد.
بعد از فوالد خوزستان، فوالد سپاهان 
تیم موفق دیگر در نقل و انتقاالت 
بود که با جذب میالد جهانی و رشید 
مظاهری نــقــاط ضعف خــود در نیم 
فصل اول را جبران کرد تا بتواند در نیم 
فصل دوم امتیازهای از دست رفته را 

جبران کند.

بمب دقیقه نودی پرسپولیس ◾
ــدازه ای کــه دو تیم فــوالدی  ــ امــا بــه ان

لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشتند، 
پرسپولیس به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی عملکرد ضعیفی بــه ثبت 
ــواداران ایــن تیم به شدت  رساند تا هـ
به عملکرد تیم مدیریتی پرسپولیس 
انتقاد کنند، البته شاید قرارداد دقیقه 
نــودی رامــیــن رضاییان تــا حـــدودی از 
ــتــقــادات هـــــواداران کــاســتــه بــاشــد.  ان
اوضــاع رقیب سنتی پرسپولیس هم 
چندان تعریفی نداشت، استقاللی ها 
با وجــود جذب دو بازیکن که چندان 
ســرشــنــاس نیستند، بعد از پدیده 
بــیــشــتــریــن خـــروجـــی را داشــتــنــد تا 
ــرهــاد مــجــیــدی در  ــود ف مشخص شـ
ابتدای فصل نقل و انتقاالت براساس 
اصـــول خــریــد نــکــرده، بلکه بــا جذب 
فله ای بازیکنان این تیم به دنبال جمع 
آوری همه ستاره های موجود در بازار 
نقل و انتقاالت بوده که در نهایت پس 
از گذشته 16 هفته و  شناسایی ترکیب 
مورد عالقه اش تصمیم گرفته است 
تعداد قابل توجهی از ستاره های خود 
را به صورت قرضی و قطعی از فهرست 

استقالل خارج کند.

فاجعه شهرخودرو ◾
در کنار ایــن تیم ها باید بــه عملکرد 
فاجعه بار تیم فوتبال شهرخودرو نیز 
اشاره کرد، تیمی که در نقل و انتقاالت 
لیگ برتر هم با اقتدار در قعر جدول 

حضور دارد و با ثبت بیشترین آمار 
خروج بازیکن یک رکورد دیگر را به نام 
خود در تاریخچه این دوره از رقابت ها 

به ثبت رساند.
داوود سید عباسی کــه در آخرین 
ــروع  ــود پـــیـــش از شــ ــ ــه خـ مــصــاحــب
تعطیالت نیم فصل به هــواداران این 
باشگاه وعــده داده بود در تعطیالت 
نیم فصل بــرای جبران ناکامی های 
نیم فصل نخست از هیچ تالشی 
دریــغ نخواهد کــرد موفق شد چهار 
بــازیــکــن بــیــرون مــانــده را بــه خدمت 
بــگــیــرد، کــه ســرشــنــاس تــریــن آن هــا 
نفر نخست مسابقات ســتــاره شو 
بــود که بارها تصویر او را در جریان 
مسابقات ستاره شو در قاب تلویزیون 
دیده بودیم، البته در کنار این بازیکن 
فردین رابط سکونشین استقالل هم 
از جمله بازیکنان معروفی بود که به 

تیم مشهدی ملحق شدند. 
اما به قدری وضعیت در این تیم بغرنج 
بود که سید عباسی برای بازی نخست 
خود بعد از تعطیالت با کمبود بازیکن 
مواجه شد و تنها 15 بازیکن در لیست 
پدیده حضور داشتند که ایــن اتفاق 
خاطره بازی اول فصل را برای هواداران 
مشهدی تکرار کرد؛ چون آن ها در بازی 
خانگی خود در افتتاحیه لیگ نیز با 
 15 بازیکن به مصاف آلومینیوم اراک 

رفتند.

پرونده نقل و انتقاالت زمستانی بسته شد

ولخرجیفوالدیهاوفاجعهسرخابیها
یادداشت

خبر

خودکشی انضباطی از ترس 
برخورد با بی انضابطی

اصغر شرفی  در باشگاه های 
بــــــزرگ دنـــیـــا مـــســـائـــل تــربــیــتــی 
اهمیت دارد، امــا در ایـــران تنها 
چیزی که مهم جلوه می دهد، امتیاز گرفتن 
و بردن است. باشگاه های بزرگ دنیا بخشی 
از جامعه آن هـــا هستند. هــر جــامــعــه ای که 
قانونمند باشد، موفق می شود. در یک کشور 
اروپایی نخست وزیر را به دلیل شرکت در یک 
میهمانی زیــر ســؤال بــردنــد. این ها محصول 
احــتــرام بــه قــانــون اســت، امــا مــا بــه بــی قانونی 
احــتــرام می گذاریم و چنین بالهایی سرمان 
می آید. اول باید ببینیم چه کسانی مسئولیت 
باشگاه های ما را بر عهده دارند، سپس انتظار 
داشته باشیم با بی انضباطی ها درست برخورد 
کنند. متأسفانه آدم های کوچکی در فوتبال ما 
مدیریت می کنند و این آدم ها قدرت برخورد 
بــا بداخالقی ها را نــدارنــد، در صــورتــی کــه در 
باشگاه های بزرگ و معتبر جهان افرادی امور 
را در دست دارنــد که برایشان منافع عمومی 
مهم تر از منافع شخصی است. در گذشته های 
دور و در همین فوتبال ایران افرادی را در رأس 
باشگاه ها داشتند که با بی انضباطی ها برخورد 
می کردند و اجــازه نمی دادند آن بی نظمی ها 
ــه ســرمــربــی  ــایـــی ک رواج پــیــدا کــنــد. در روز هـ
بــرق شــیــراز بـــودم یــک بازیکنی داشــتــیــم که 
بی انضباطی می کرد. با او به شدیدترین شکل 
ممکن برخورد کردم. یک بار هم بازیکنی برابر 
ما قرار گرفت که جوان بود و در جریان مسابقه 
با دست به سینه داور کوبید، آن روز مصاحبه 
کردم و گفتم این بازیکن داور را نزد، بلکه مربی 
خودش را زد؛ زیرا با این حرکت، مربی خود را 
زیر سؤال برد. در باشگاه های بزرگ دنیا مسائل 
تربیتی اهمیت دارد، اما در ایران تنها چیزی که 
مهم جلوه می کند، امتیاز گرفتن و بردن است. 
سال ها قبل به همراه تیم ملی ایران به کشور 
آلمان سفر کرده بودیم، چیزی در حدود پنج 
دهه پیش، یادم است که آن روزها در یکی از 
شهرهای کوچک آلمان 5۰۰-4۰۰ پسر بچه 1۰ 
تا 1۲ ساله را دیدم که در مدارس فوتبال تحت 
تعلیم قــرار گرفته بــودنــد. آن هــا از همان سن 
درس زندگی را می آموزند. یکی از بزرگ ترین 
دردهــای ورزش ما ترسیدن مدیران از برخورد 
با بی انضباطی هاست؛ یعنی مدیر باشگاه یا 
مدیر فدراسیون فوتبال با خــود می گوید اگر 
من با بازیکن بی انضباط برخورد کنم، ممکن 
اســت تیمم نتیجه نگیرد. ایــن آفــت بزرگی 
است. در باشگاهی مثل منچستر یونایتد با 
بازیکن جوانی که تخلفی را انجام داده به شدت 
برخورد می شود و آن برخورد شخصی نیست، 
بلکه در جهت حفظ منافع کل مجموعه است، 
ایــن منافع شامل اعتبار باشگاه و طرفداران 
مــی شــود. متأسفانه بــزرگ تــریــن اشــکــال در 
ــران شایسته و  فــوتــبــال مــا عــدم حــضــور مــدی
متخصص در رأس امور است. اگر فوتبال ایران 
به دست افرادی که دلسوز و آشنا به این رشته 
بــودنــد، اداره می شــد، هرگز اتفاقات اخیر را 

شاهد نبودیم.

پرسپولیس و استقالل ارزش گذاری شدند

سرخ ها گران تر از آبی ها
رئــیــس ســـازمـــان خــصــوصــی ســــازی گــفــت: 
ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس ۳ هزار و ۲1۰ 
میلیارد تومان و ارزش نقدی باشگاه استقالل 
۲ هزار ۷۸۰ میلیارد تومان توسط کارشناسان 
دادگستری از اموال این دو باشگاه ارزش گذاری 

شده است.
حسین قربانزاده می گوید:  4 دستور اصلی در 
هیئت واگذاری داده شد، دستور اول در رابطه 
ــذاری باشگاه استقالل و پرسپولیس  ــ بــا واگ
بود که ارزش گــذاری دو باشگاه در این جلسه 

تصویب شد.
قــرار شــده اســت، در مجامع ایــن دو باشگاه 
درخــصــوص افــزایــش سرمایه از محل صرف 
سهام و حق تقدم دولت، مصوبه نهایی ارائه 
شــود و بعد دوبــاره در هیئت واگـــذاری مطرح 
شود و پس از آن مــردم و هــواداران می توانند 
 در خرید سهام این دو باشگاه مشارکت کنند. 
تا آخر بهمن 14۰۰ و نهایتاً هفته اول اسفند 

این اتفاق خواهد افتاد.
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مدافع پرسپولیس به فوالد پیوست ◾
بــاشــگــاه پــرســپــولــیــس از حــضــور مــهــدی شــیــری در 
باشگاه فوالد خبر داد. به نقل از رسانه رسمی باشگاه 
پرسپولیس، مــهــدی شــیــری در پــی تــوافــق نهایی که 
صورت گرفت از پرسپولیس جدا شد. پرسپولیس در 
ازای دریافت مبلغی با صدور رضایت نامه این بازیکن 
موافقت کرد و به این ترتیب، این بازیکن به طور قطعی 

از پرسپولیس جدا شد. 

بی خبری کادر فنی استقالل از هافبک آبی پوشان ◾
هافبک تیم فوتبال استقالل بدون اطالع به کادر فنی مدتی 
است در تمرینات تیمش شرکت نمی کند و وضعیت او 
برای ماندن در استقالل مشخص نیست. سعید مهری 
قبل از بازی با پیکان در جام حذفی با استقالل تمرین کرد 
ولی به یک باره بدون اطالع به کادر فنی در تمرینات حاضر 
نشد. به نظر می رسد این بازیکن با توجه به شرایطی که 

دارد خواستار جدایی از استقالل است. 

غیبت ترابی مقابل نساجی ◾
مهدی ترابی که پیش از دیدار پرسپولیس برابر فوالد 
مشخص شد به کرونا مبتال شده و به قرنطینه رفت، 
ــاره تست داد و مشخص شد هنوز هم به  جمعه دوب
کــرونــا مبتال اســت و نمی تواند بــه تمرینات بــرگــردد. 
برهمین اساس او دیدار پرسپولیس برابر نساجی را از 
دست داده است. سیامک نعمتی و امید عالیشاه دیگر 

غایبان پرسپولیس هستند. 

توافق سرخ ها با احمدزاده ◾
مدیران باشگاه پرسپولیس جلسه ای با علی ترابی، نماینده 
فرشاد احمدزاده برگزار کردند تا طرفین برای پرداخت طلب 
این بازیکن به توافق برسند. بازیکن فعلی سپاهان طبق 
حکم کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان از پرسپولیس طلب داشت اما به احترام هواداران 
این تیم بخشی از طلبش را بخشید. باقیمانده طلب این 

بازیکن هم تا اول اسفند قرار است پرداخت شود.

جواد رستم زاده   هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر عصر دیروز با 
ادامه شکست های شهرخودرو و پیروزی سپاهان آغاز شد.

در مشهد و در روزی که داوود سیدعباسی به دلیل محرومیت در کنار 
زمین نبود، عنابی پوشان مشهدی روز بسیار بدی را سپری کردند. بعد 
از شکست سه گله خانگی مقابل استقالل، این بار نارنجی پوشان مس 
رفسنجان بودند که توانستند در مشهد سه بار دروازه تیم قعرنشین 
لیگ بیست و یکم را باز کنند تا بعد از 1۷ هفته همچنان شهر خودرو 

در انتظار رسیدن به پیروزی بماند.
شهر خــودرو در شرایطی متحمل شکست سنگین خانگی شد، که 
برخالف ترکیب اولیه اعالم شده، سازمان لیگ اجازه بازی به بازیکنان 
جدید این تیم را نداد و کارت بازی شان صادر نشد تا سیدعباسی با 
تغییراتی اجباری تیمش را به میدان بفرستد و در مجموع با احتساب 
دروازه بان ذخیره، 1۲ بازیکن داشته باشد! این بازی سه بر یک تمام شد 
تا فاجعه شهرخودرو هر روز کامل تر شود. اما در اصفهان سپاهانی ها 
بعد از برطرف کردن نقاط ضعف خود با خرید مظاهری و جهانی در 
خانه آتش بازی کردند و نفت مسجد سلیمان را با تیجه 4 بر یک 
شکست دادنــد تا بــرای باالنشینان خط و نشان کشیده باشند. در 
دقیقه ۸ سانتر سجاد شهباززاده با برخورد به مدافع نفت تغییر 
مسیر داد و با واکنش ناقص علی محسن زاده، وارد دروازه نفتی ها شد 
و گل به نام دروازه بان این تیم ثبت شد.در دقیقه ۲1 تکل خشن مسلم 
مجدمی روی امید نورافکن باعث شد تا داور این دیدار بازیکن نفت را 

مستقیم اخراج کند.
در دقیقه 5۲ فرار شهباززاده و سانتر زمینی او در محوطه جریمه با 
ضربه بغل پای مغانلو وارد دروازه  نفتی ها شــد.در دقیقه 66 سانتر 
امید نورافکن با ضربه سر شهباززاده وارد دروازه محسن زاده شد. 
رضا میرزایی در دقیقه ۸۰ با پاس سروش رفیعی با یک ضربه بغل پا 
چهارمین گل تیمش را به ثمر رساند.در دقیقه ۸۸ سانتر امیری از روی 
نقطه کرنر و ضربه فرصت طلبانه مشایخ وارد دروازه مظاهری شد تا 
نفتی ها یکی از گل های خورده را جبران کنند.در آخرین بازی دیروز هم 
صنعت نفت و تراکتورسازی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 

1 بر صفر به نفع آبادانی ها به پایان رسید.
امروز و در ادامه هفته هفدهم سایر دیدارها در شهرهای مختلف به 

شرح زیر برگزار می شود.
گل گهرسیرجان- فجر سپاسی)ساعت 15(/ پیکان- هوادار)ساعت 

15(/ فوالد- آلومینیوم اراک)ساعت 16(
نساجی – پرسپولیس)ساعت1۷( استقالل- ذوب آهن)ساعت19(

آغاز هفته هفدهم با پیروزی سپاهان

 شکست شهرخودرو 
همان همیشگی 

ضد حمله

ستارگان ورزش

ــان منچستریونایتد،  داویــد دخیا، دروازه بـ
معتقد است نتایج ضعیف این تیم دلیلی 
جز طلسم شدن ندارد. منچستریونایتد از 
سال ۲۰1۷ تا به حال نتوانسته هیچ جامی را 

در هیچ رقابتی بدست آورد.
شیاطین سرخ در طول این مدت نتوانسته اند 
با رقبایی چون منچسترسیتی، لیورپول و 

چلسی در رقابت های داخلی انگلیس 
رقابت کنند و همین موضوع باعث 
ناراحتی و خشم هــواداران این تیم 

شده است.
دخیا از سال ۲۰11 تا به حال در این 

باشگاه حضور داشته و در دو 
ســـال پــایــانــی حــضــور سر 

الــکــس فــرگــوســن روی 
نیمکت این تیم بازی 
کرده و حاال می گوید 
نــمــی دانــد مشکل 
اصلی یونایتد در 
ــال هــــای اخــیــر  ســ
ــوده اســت.  ــ چــه ب
دخیا در گفت وگو 
با ال پایس اظهار 

کـــــــرد: »مــــــن فــکــر 
ــفــر بــایــد  ــم یـــک ن ــن مــی ک
منچستریونایتد را طلسم 
ــرده یــا چــیــزی علیه ما  کـ

استفاده کرده باشد. واقعیت این است که 
من نمی دانم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. 

واقعاً نمی دانم شرایط به چه شکل است«.
ــان اسپانیایی با اشــاره به اینکه  این دروازه ب
شرایط سختی را به همراه هم تیمی هایش 
تجربه کــرده، گفت: »مــردم همیشه از من 
می پرسند و ما با هم تیمی ها در این باره حرف 
می زنیم، اما نمی دانیم چه اتفاقی رخ 
داده اســت. مــا باید بــرای جام های 
ــابــت کنیم،  بیشتر و مــهــم تــری رق
اما من واقعاً نمی دانم چرا این تیم 

آن طور که باید کارایی ندارد«.
ــاره بازگشت کریستیانو رونالدو  او درب
به ترکیب یونایتد اضافه کرد: 
ــرده و  ــ »او بــســیــار تـــالش ک
ــادی از خــودش  ــ تــوقــع زی
دارد. مــن فکر می کنم 
قبالً آرام تر بوده، اما او 
مانند یک ماشین 
اســـــــــت. دیـــــدن 
رونالدو برای همه 
خوب است؛ چون 
ــد  ــی دهـ ــان مـ ــشــ ــ ن
چــطــور بــایــد مــراقــب 
ــاشــیــد که  ــان ب ــ ــودت خــ
بتوانید سال های طوالنی 

در باالترین سطح بمانید.

داوید دخیا: 

یک نفر منچستریونایتد را طلسم کرده  است
ضربه سر فوق العاده مهدی طارمی در بازی برابر 
اسپورتینگ به این زودی از یاد فوتبال دوستان 
نخواهد رفت. وقتی در ابتدای لیگ چهاردهم 
مشخص شــد علی دایـــی بــا از دســت دادن 
خلعتبری، حاتمی، شاکری و سیدصالحی، 
ــوروزی خرید  ــ بـــرای خــط حمله بــه جــز رضــا ن
بزرگی نکرده و فقط مهدی طارمی را از دسته 

یک به پرسپولیس آورده، کمتر هواداری 
فکرش را می کرد آقای گل وقت جهان، 
آنچه را که جوان در آیینه نمی دیده، در 
»خشت خــام« دیــده بــود! می گویند 
»بدترین پاسخ به زحمات یک استاد 

از طرف شاگرد، این است که 
همیشه در ســطــح یک 
شــاگــرد باقی بمانی!«. 
گــــــزاره ای کــه احــتــمــاالً 
طــارمــی خیلی خــوب 
از آن مطلع شـــده و 

ــا سرعت  هــر روز ب
بیشتری در مسیر 
بـــدســـت آوردن 
دل اســتــاد قدم 

برمی دارد.
یک بار دیگر 
صحنه گل 
مـــهـــدی به 

اسپورتینگ را ببینید؛ یک 

ارسال دقیق از فابیو ویرا که دینش روی پاس 
گل اول مهدی به او را به خوبی ادا می کند، یک 

پرش خارق العاده از طارمی و ضربه  سر. 
اما جدای از پرش دیدنی طارمی که شاخصه  
ــود، چرخش عجیب و  اول گل حساسش ب
غریب و ۳6۰ درجــه ای که زدن آن ضربه  سر 
به بدنش تحمیل کــرد، ذهن ها را به سمت 
بازی رده بندی جام ملت های آسیا 1996 
ــارات کــشــانــد. جــایــی کــه علی دایــی  ــ ام
روی ارسال فوق العاده مهرداد میناوند 
فقید، به شکلی باورنکردنی در ارتفاعی 
برابر با فاصله  زانوهایش از زمین، با 
ضربه  سر دروازه کویت را باز کرد. 
دایــــی یـــک چــرخــش 1۸۰ 
درجه ای عمودی را انجام 
داد و یکی از زیباترین 
صحنه های تاریخ فوتبال 

ایران را رقم زد.
ــاال شـــاگـــرد خلف  ــ حـ
اســــطــــوره، بـــه چــنــان 
مــهــره  کلیدی در بین 
قهرمان پرتغال تبدیل 
شــده کــه باشگاه بــه دلگرمی 
حضور او، ستاره ای مثل دیاز 
ــه لــیــورپــول مــی فــروشــد،  را ب
بدون اینکه نگران جانشین 

او باشد.

ورزش7

ضربات فوق تصور با سر

طارمی و دایی علیه قوانین فیزیک



   تهدید به 
استعفا  
گزارش رسانه های 
لبنانی حاکی از 
آن است که نجیب 
میقاتی، نخست وزیر 
لبنان تهدید کرده 
در صورت برکناری 
ریاض سالمه رئیس 
بانک مرکزی، او 
نیز از سمت خود 
استعفا خواهد 
کرد. تشدید بحران 
اقتصادی و سقوط 
شدید لیر، هجمه به 
رئیس بانک مرکزی 
لبنان را افزایش داده 
و برخی رسانه ها 
اعالم کرده اند سالمه 
تصمیم آمریکا برای 
فروپاشی اقتصادی 
در لبنان را اجرا کرده 
است.

خبر
  توضیح بحرین درباره استقرار 

افسر صهیونیست در منامه

برای حفظ آزادی دریانوردی!
وزارت خارجه بحرین روز گذشته اعــام کرد 
مأموریت افسر ارشد رژیم صهیونیستی که 
قــرار اســت به صــورت دائــم در منامه مستقر 
شود، مربوط به یک ائتاف بین المللی خواهد 

بود. 
بــه گـــزارش فـــارس، در بیانیه منتشر شــده از 
سوی وزارت خارجه بحرین آمده است: آنچه 
درخصوص استقرار یک افسر ارشد اسرائیلی 
در رسانه های خارجی بازتاب داده می شود، 
مربوط به یک ائتاف بین المللی تأمین آزادی 
ــای منطقه بــا مشارکت  دریـــانـــوردی در آب هـ

 34 کشور است. 
پیش از این، رسانه های عبری اعام کرده اند این 
افسر صهیونیست عاوه بر ارتباط با نیروهای 
امنیتی منامه، نقش رابــط بــا نــاوگــان پنجم 

آمریکا را در بحرین بر عهده خواهد داشت.

 ورود ۵هزار 
تروریست سعودی به عراق 

صالح المطلک، مــعــاون نخست وزیر اسبق 
ــراق روز گــذشــتــه ســخــنــان حــیــدر الــعــبــادی  عـ
دربــــــاره ورود ۵هـــــزار تـــروریـــســـت ســعــودی 
ــه عـــراق را تــأیــیــد کـــرد. بـــه گـــزارش مــهــر، وی  ب
کـــه در گـــفـــت وگـــویـــی تــلــویــزیــونــی شــرکــت 
ــود تأکید کـــرد: کــشــورهــای منطقه  ای  کـــرده ب
ــا عــراق  ــا رویـــکـــرد ســیــاســی و مــلــی گــرایــانــه ب  ب

رفتار نمی کنند. 
آن ها به دنبال یک پلیس برای اجرای دستورات 
خود هستند. رویدادهای اخیر عراق و برخی 
ناامنی ها از تاش آمریکا و برخی کشورهای 
عربی بــرای بازگشت و احیای داعــش در این 

کشور حکایت دارد. 
ــاه الــهــول  ــ ــ انــتــقــال اعــضــای داعــــش از اردوگ
ــه زنـــــــدان حــســکــه  ــ ــه ب ــه و نـــیـــز حــمــل ــ ــوری ســ
 و فـــــرار زنـــدانـــیـــان داعـــــش در ایــــن راســتــا 

تحلیل می شود.

حماس حفر تونل ها را 
سرعت بخشید

شـــاخـــه نـــظـــامـــی حـــمـــاس بــــاوجــــود پـــایـــان 
کـــــار ســـاخـــت دیــــــــوار امـــنـــیـــتـــی هــوشــمــنــد 
در مــــرز غـــــزه، لـــحـــظـــه ای حــفــر تــونــل هــای 
 هــجــومــی بــه ســمــت اراضــــی اشــغــالــی را رهــا 

نکرده است. 
ــم اشــغــالــگــر  ــ ــش رژی ــ ــزارش الــعــالــم، ارت ــ بـــه گـ
قدس در جریان ساخت دیــوار حائل امنیتی 
هوشمند در مــرز غــزه، چندین تونل را که به 
 سمت اراضــی اشغالی حفر شــده بــود کشف 

کرده است. 
نفوذ دو روز پیش دو جوان رزمنده فلسطینی به 
داخل اراضی اشغالی و آتش زدن یک دستگاه 
جرثقیل ارتش رژیم صهیونیستی موجب شد 
صهیونیست ها مقاماتی را که به دیوارهای 
امنیتی هوشمند در این منطقه می بالیدند، به 

شدت مورد انتقاد قرار دهند.

پنس خواستار نمایش قدرت 
آمریکا علیه اقدامات کره 

ــد تــرامــپ رئیس  ــال مــایــک پــنــس، مــعــاون دون
جمهور پیشین آمریکا در گردهمایی رهبران 
جهان و مقام های بین المللی با بیان اینکه 
آمریکا باید در مقابله با افزایش توان موشکی 
و تحرکات دیگر پیونگ یانگ قدرت خود را به 
نمایش بگذارد، گفت: آمریکا به انــدازه کافی 
به آزمایش های موشکی پیونگ یانگ پاسخ 
نــداده اســت. وی با تأکید بر پیشرفت روابــط 
دیپلماتیک ترامپ با کیم جونگ اون مدعی 
شد: این روابط ثابت کرد صلح به دنبال قدرت 

بدست می آید. 
در همین زمینه واشنگتن تایمز نوشت: تاش 
بــرای استفاده از رویکرد دیپلماسی در قبال 
کــره شمالی در ســال هــای اخــیــر راه بــه جایی 

نبرده است.

آزادی 800 زندانی در میانمار 
ــیــــس ارتـــــــش و  ــ ــن اونـــــــگ هـــلـــیـــنـــگ، رئ ــیـ مـ
حکومت نظامی میانمار دســتــور عفو را در 
هفتادوپنجمین سالگرد »روز اتــحــاد« این 
کشور برای ۸۱4زندانی صادر کرد. زاو مین تون، 
سخنگوی حکومت نظامی میانمار در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانسه گفت: بیشتر کسانی که 
مشمول عفو شدند در زندان شهر »یانگون« 

پایتخت این کشور بودند. 
ــان تــرنــل،  ــاره آزادی شـ ــ ــال وی دربـ ــن حـ بــا ایـ
ــشــگــاه اســتــرالــیــایــی کـــه بــیــش از  اســـتـــاد دان
ــازداشــت بــه ســر می برد   یــک ســال اســت در ب

اطاعاتی نداد.
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جهان

نیک پندار  بــحــران اوکــرایــن 
پـــس از شــکــســت مـــذاکـــرات 
برلین و تأکید واشنگتن و چند 
کــشــور دیــگــر بــر خـــروج فــوری 
اتــبــاع خــود از ایــن کشور وارد 
مرحله جــدیــدی شــده اســت. 
اهمیت این ماجرا وقتی بیشتر 
می شود که می بینیم آمریکا در یک سوی ماجرا 
اصرار دارد روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. 
بایدن حتی زمان هم معلوم کرده و در گفت وگویی 
با متحدان خود در دو سوی اقیانوس اطلس مدعی 
شد روسیه در ۱۶ فوریه )۲۷ بهمن( به اوکراین حمله 

می کند و این آغاز جنگ جهانی است! 
بــاال گرفتن تنش سبب شــده کشورهای نزدیک 
به آمریکا از اتباع خود بخواهند اوکراین را ترک 
کنند. آمریکا، انگلیس، نــروژ، بلژیک، استرالیا، 
کانادا و کره جنوبی از شهروندان خود خواسته اند 
هرچه سریع تر خاک اوکراین را ترک کنند. گفته 
می شود رژیــم صهیونیستی هم بنا دارد اتباع 
خود را از اوکراین خارج کند. آلمان هم روز گذشته، 
کنسولگری خــود در شهر دونــتــســک، واقـــع در 
شرق اوکراین را بست و همزمان از همه اتباع خود 
خواست اگر حضورشان در اوکراین »صد درصد 
ضروری نیست« این کشور را ترک کنند. مسکو 
هم پیش از این با اعام اینکه از تحریک مقامات 
اوکــرایــن یا کشورهای ثالث بیم دارد، از کاهش 

دیپلمات های خود در اوکراین خبر داد.

اوکراینماجراراجدینمیبیند ◾
بلوای غربی ها درباره اوکراین در حالی است که خود 
ایــن کشور اوضــاع را آن قــدر خطرناک نمی بیند. 
دستگاه دیپلماسی کی یف روز گذشته اعام کرد 
حفظ آرامــش و وحشت نکردن در برابر تهدید 
ناشی از حمله روسیه بسیار مهم است. در بیانیه 
وزارت خارجه اوکراین آمده است: »در حال حاضر 
حفظ آرامــش، وحدت و قدرت در داخل کشور و 
دوری از اقداماتی که اوضــاع را بی ثبات و هراس 

ایجاد می کند، حائز اهمیت بسیار است«.
امــا سفیر روســیــه در انگلیس بخشی دیگر از 
ماجراهای اخیر را باز کرده است. آندری کلین در 
مصاحبه ای اعام کرد: اقدامات کشورهای عضو 
ناتو در برخورد با اوکــرایــن، مقامات کی یف را به 
سمت سیاست خارجی تهاجمی تر و عدم تمایل 

به حل وفصل مسالمت آمیز بحران داخلی در این 
کشور سوق داده است. 

این دیپلمات روس، وضعیت کنونی اوکراین را به 
رویدادهای سال ۲00۸ در گرجستان شبیه دانست 
و یــادآور شد: در آن زمان هم کشورهای غربی به 
مقامات تفلیس وعده دادند گرجستان به زودی 
به عضویت ناتو درخواهد آمد. اکنون سال ها از آن 

ماجرا می گذرد.
او تأکید کرد: »روسیه به هیچ وجه قصد اعزام نیرو 
به اوکراین و آغاز جنگ با این کشور را ندارد و هل 
دادن اوکراین و گرجستان به سمت صفوف ناتو که 
تنها با اهداف ضدروسی صورت می گیرد، نه تنها 
کمکی به تقویت امنیت اروپــا نخواهد کرد بلکه 
می تواند موجب بروز درگیری نظامی هم شود که 
روسیه مقصر آن نیست«. این یک واقعیت است 
که اوکراین همواره درخواست پیوستن به ناتو را 

داشته است.
سفیر روسیه در لندن برگزاری مانورهای نظامی 
در منطقه دریــــای ســیــاه و افـــزایـــش نــیــروهــا و 
زیرساختارهای نظامی ناتو در خاک لهستان را 
اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه 
نامید که منجر به افزایش وخامت اوضاع شده اند.

این اقدامات ناتو، رزمایش های نظامی روسیه را 
هم در پی داشته و رزمایش دریایی سواستوپول در 

باروس یکی از این موارد است.

آمریکابهجنگنیازدارد ◾
آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا هم 
ــرد: اظــهــارات  ــ ــام ک ــیــوزویــک اعــ در پــاســخ بــه ن
سیاستمداران آمریکایی مبنی بــر اینکه گویا 
روسیه قصد دارد در طول بازی های المپیک یا پس 
از آن به اوکراین حمله کند، کاماً بی پایه و اساس 
است. او تأکید کرد: »در اظهارات جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا فقط 
تمایل دولت جو بایدن برای به حداکثر رساندن 
درجه فعالیت تبلیغاتی علیه کشورمان را مشاهده 
می کنیم که هدف از آن ایجاد تصور متجاوز بودن 

روسیه در افکار عمومی است«.
آنـــتـــونـــوف هــمــچــنــیــن گـــفـــتـــه: زمــــــان آن فـــرا 
ــکــایــی به  ــرف روســــی و آمــری رســـیـــده کـــه دو طــ
ــدگــی  ــکــر نـــســـل هـــای آیـــنـــده و چــگــونــگــی زن  ف

در کنار هم باشند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز 
در واکنش به ادعای سالیوان گفت: این اظهارات 

نشان دهنده عاقه خود آمریکا به یک درگیری 
نظامی در منطقه است.

وی گــفــت: »هیستری کــاخ سفید آشــکــارتــر از 
همیشه اســت. ظاهراً آنگلوساکسون ها به یک 
جنگ نیاز دارنــد، آن هــم به هر قیمت ممکن: با 
تحریک، اطاعات نادرست و تهدید که روش مورد 

عاقه آن ها برای حل مشکات خودشان است«.
وزیــر دفــاع روسیه هم در نشستی با وزیــر دفاع 
انگلیس گفت: اوضاع اروپا همچنان تنش آلودتر 
می شود و ایــن خطای روسیه نیست. به گزارش 
آناتولی، سرگئی شویگو تأکید کــرده اســت: »ما 
دالیل اصلی این تنش را نفهمیده ایم. هنوز هم 
شاهد ایــن هستیم کــه ایــن تنش ها رو بــه رشد 

هستند«.
ارتش آمریکا روز جمعه اعام کرد یک اسکادران 
از جنگنده های اف۱۶ که معموالً در آلمان مستقر 
هستند را به رومانی منتقل می کند. یک روز پیش 
از ایــن نیز نیروی هوایی ایـــاالت متحده از ورود 
بمب افکن های استراتژیک ب۵۲ خود به انگلیس 
برای انجام مأموریت های »بلندمدت« خبر داد. 
پیش از انجام این جابه جایی ها نیز جو بایدن 3هزار 
سرباز آمریکایی را به آلمان، لهستان و رومانی 

فرستاده بود.

مردمآمریکامخالفدخالتدرجنگ ◾
تبلیغات گسترده آمریکا و حتی اعــزام نیروهای 
نظامی به همسایگی روسیه درحالی اتفاق افتاده 
که بیشتر آمریکایی ها )۵3درصد( ترجیح می دهند 
کشورشان از هرگونه بحثی در مورد مسائل روسیه 

و اوکراین دور بماند. 
به گزارش ایسنا، از آن طرف گروه حامیان دخالت 
آمریکا تنها 43درصـــد هستند. آمریکایی های 
مسن تر که دیدگاه هایشان ممکن اســت تحت 
تأثیر خاطرات جنگ سرد باشد، بیشتر متمایل 
ــن  ــب داری آمــریــکــا از اوکــرای ــانـ ــه حــمــایــت و جـ  ب
هستند. جوانان آمریکایی، به ویژه افراد زیر 30سال، 
عمدتاً از دور ماندن آمریکا از این مناقشه حمایت 

می کنند.
این نظرسنجی ها خود بخشی از اهداف بایدن و 
یارانش در بغرنج نشان دادن ماجرا را روشن می کند. 
آیــا بایدن قصد دارد با تبلیغات و قریب الوقوع 
دانستن جنگ، حضور نظامی خود در مرزهای 

روسیه را توجیه کند؟

 آمریکایی ها زمان حمله پوتین به اوکراین را هم تعیین کردند
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آرامش در مسکو
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 درگذشت سپیده کاشانی، شاعر در 1371
سرور اعظم باکوچی مشهور به سپیده کاشانی، شاعر، 
نویسنده و ادیب در سال131۵شمسی در کاشان متولد 

شد و از 1۶سالگی با اقامت در تهران به عرصه شعر و 
ادبیات ایران وارد شد. در13۵۲ نخستین مجموعه 

اشعارش را با نام »پروانه های شب« منتشر کرد. او در 
سال 13۵۸ خورشیدی، به سازمان رادیو دعوت شد و 

نخستین شعرش در رادیو )خاک آزادگان( خوانده شد. 
کاشانی در سال 1371 و در ۵۶سالگی وفات یافت.
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خبر مشروح

شمار زیادی از مخالفان واکسیناسیون اجباری 
در فرانسه که در قالب کارزاری موسوم به »کاروان 
آزادی« از دیگر شهرهای این کشور عازم پایتخت 
شده بودند جمعه شب پس از مواجه شدن با 
ــای پاریس اردو  موانع پلیس، پشت دروازه هــ
زدند. خبرگزاری فرانسه روز گذشته با انتشار 
گزارشی در این خصوص اعام کرد هزاران نفر 
از مخالفان اجباری شدن گواهی واکسیناسیون 
کرونا باوجود ممنوعیت های اعام شده از سوی 
پلیس برای شرکت در تظاهراتی بزرگ خود را به 
پاریس رسانده اند. به گفته ستاد فرماندهی 
پلیس در پایتخت فرانسه، دست کم ۵0وسیله 
نقلیه متعلق به شرکت  کنندگان در دو »کاروان 
آزادی« هنگامی که قصد ورود به پاریس را 
داشتند با دخالت مأموران متوقف شدند. ستاد 
فرماندهی پلیس شهر پاریس همچنین اعام 

کرده ۷هزارو۲00 نیروی پلیس و ژاندارمری برای 
اجــرای دستور ممنوعیت ورود کــاروان  وسایل 
نقلیه معترضان به واکسیناسیون اجباری در 
پایتخت مستقر شده و برای سه روز در پاریس 

به انجام مأموریت خواهند پرداخت.
در گزارش فرانس پرس آمده: شرکت کنندگان 
در تجمع بــزرگ روز شنبه را افــرادی منتسب 
بــه طــیــف هــای مختلف از جمله مخالفان 
سیاست های امانوئل مکرون و اعضای جنبش 

اجتماعی »جلیقه زردها« تشکیل می دهند.
ــن حــرکــت اجتماعی نوعی  گفته مــی شــود ای
الــگــوبــرداری از اعــتــراض بـــزرگ کــامــیــون داران 
کانادایی به مقررات واکسیناسیون و قرنطینه 
اجــبــاری اســت که پس از به اشغال درآوردن 
خیابان های اتاوا، گذرگاه های مرزی این کشور با 

ایاالت متحده را مسدود کرده اند. 

گزارش

داگ فـــورد، فــرمــانــدار اســتــان انــتــاریــو کــانــادا، 
ــه اعتراضات  روز گذشته در واکــنــش بــه ادامـ
رانندگان کامیون علیه قوانین کووید۱۹، در این 
استان وضعیت اضطراری اعام کرد. به گزارش 
یــورونــیــوز، او کــه در یــک نشست مطبوعاتی 
صحبت می کرد، با اعام این مطلب تأکید نمود 
با مقامات رسمی برای تصویب فوری دستورات 
الزم برای مقابله با این وضعیت همکاری خواهد 
کــرد. او همچنین مسدود کــردن خیابان ها و 
ممانعت از عبور و مرور را »غیرقانونی« دانست 

که مستوجب مجازات خواهد بود.
در حالی  اعتراضات رانندگان کامیون در مناطق 
مختلف کانادا به هفته سوم خود می رسد که 
وضعیت در برخی از مناطق این کشور از جمله 
اونتاریو بسیار بحرانی شــده اســت. تحصن 
مستمر رانندگان سبب شده ارتباطات این شهر 

با مناطق مجاور با دشواری های بسیاری روبه رو 
شود و همچنین چندین مسیر ارتباطی میان 

ایاالت متحده و کانادا نیز مسدود شده است.
ــرودو، نخست وزیر کانادا  پیشتر جاستین تـ
نیز این رفتار معترضان را غیرقانونی و غیرقابل 
پذیرش خوانده بود. گروهی از رانندگان کامیون 
که حمایت گروه های دست راستی و ضد واکسن 
را هم با خود به همراه دارند، در سه هفته اخیر 
به بهانه اجباری شدن واکسیناسیون برای تردد 
در مسیر کانادا و آمریکا اعتصاب کرده اند و 
بخش های گسترده ای از مسیرهای عبور و مرور 

در مناطق مختلف کانادا مسدود شده است.
گفته می شود با تصمیم داگ فورد قرار است 
جرایم سنگینی تا ۱00هزار دالر کانادا و همچنین 
حبس در انتظار رانندگانی باشد که همچنان به 

این وضعیت ادامه می دهند.

بوق های اعتراض در مرز کانادا و آمریکامخالفان مکرون پشت دروازه های پاریس
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شركت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه 
لوله و اتصاالت آهنی مورد نیاز خود را از طریق ش�ركتهای واجد ش�رایط و از طریق مناقصه خریداری نمایند. متقاضیان محترم میتوانند از روز یك شنبه 
موّرخ 1400/11/24 با مراجعه به امور بازرگانی شركت قند تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی شركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهای 
A ، B و C مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات كتبی خود را در پاكات در بسته تا روز سه شنبه موّرخ 1400/12/03 به امور بازرگانی 

شركت تسلیم نمایند. 
 هر متقاضی باید جهت ش�ركت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیش�نهادی خود ، را به شماره حساب شبای IR  200170000000209182357007  نزد بانك ملی 

بنام شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه واریز نماید.
كلیه پاكتها در س�اعت 10 صبح روز چهار ش�نبه موّرخ 1400/12/04 در محل اصلی ش�ركت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان تربت حیدریه 
ش�ركت قندگش�وده و برن�ده یا برن�دگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص كمیس�یون معامالت ش�ركت ، مناقصه بصورت 

حضوری برگزار خواهد شد .
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

شركت قند تربت حیدریه
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهری رضوی  در نظر دارد
اجاره و نصب نمایشگرهای پهن پیکر مورد استفاده در مراسم نوروز 1401 حرم مطهر 

حض�رت رض�ا )ع(  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصالح واگذار نمای�د، لذا متقاضیان می توانند تا 
پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 1400/11/28 ضمن  مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
این س�ازمان harimeharam.org-http://sem.aqr )  تلفن 31305243-051 ( نس�بت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سفیر عــربــســتــان در تــونــس از سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
مــوافــقــت ولــیــعــهــد ســعــودی با 
ــوت رئــیــس جــمــهــور تــونــس  دعــ
برای سفر به این کشور خبر داد. 
ــارس، عبدالعزیز  ــ ــزارش ف ــ بــه گ
بن علی الصقر اعام کرد قیس 
سعید رئیس جمهور تونس از 
ولیعهد سعودی برای سفر به این 
کشور دعــوت کــرده اســت. زمان 
دقیق این سفر به زودی از طریق 
کانال های دیپلماتیک مشخص 
خــواهــد شــد. سفیر ســعــودی با 
حضور در رادیو ملی تونس ضمن 
اشاره به طرح های عمرانی ریاض 
در این کشور ]نظیر بیمارستان 
ملک سلمان در استان قیروان[ 

ــار کــــــرد: هـــمـــکـــاری هـــای  ــهــ  اظــ
ســـعـــودی-تـــونـــســـی در قــالــب 
صــنــدوق مــالــی عربستان بــرای 
توسعه پیش می رود و قرار است 
3۲ طــرح در تــونــس اجـــرا شــود. 
عبدالعزیز بــن علی الصقر در 
ادامه افزود: کمک های باعوض 
و وام هــــــای اعــطــایــی صــنــدوق 
تــوســعــه عــربــســتــان بـــه تــونــس 
مبلغی افـــزون بــر یــک میلیارد 
ــیــون دالر را شــامــل  ــل و 3۵0مــی
ــود؛ کـــه از مــجــمــوع آن،  ــی شـ مـ
۲۸پــروژه به پایان رسیده است. 
ایــن نخستین سفر بن سلمان 
بــه تــونــس پــس از کــودتــا در این 

کشور است.

بن سلمان در راه تونس 
چهره خبر
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