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 میالد دخانچی در گفت وگو 
با قدس تشریح کرد

 انقالب اسالمی و برون رفت 
از وضعیت خنثی

گفت وگو با جهانگیر الماسی 
بازیگر پیشکسوت

امیدوارم دوران بایکوتم 
به پایان برسد

اسفند11

درگذشت 
سیامند رحمان 
وزنه بردار 
معلول
در سال 1398

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 چهارشنبه  11  اســفند 1400     28رجب  1443       2 مارس 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9760      8 صفحــه           4صفـح

وقتی دخیل »پنجره فوالد« می شویمرواق2
»شهر زیارتی مشهد مقدس که پایتخت فرهنگی مذهبی ایران لقب 
گرفته، عالوه بر مرقد امام رضا)ع( حاوی نمادهای پیرامونی است 

که در فرهنگ عمومی مردم نقش ایفا می کند...

بررسی جایگاه نمادهای حرم مطهررضوی در گفت و گو با دکتر کریم خان محمدی

رهبر انقالب با بیان اینکه اوکراین قربانی سیاست های رژیم مافیایی آمریکاست، تأکید کردند
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نخست وزیر پیشین قطر با اشاره 
به خلف وعده غرب در اوکراین از 
سران عرب خواست به خود بیایند

عبرت عربی
قدس میزان تحقق قیمت 
70دالری نفت در بودجه1401 
را بررسی می کند

 رؤیاهای نفتی 
کمیسیون تلفیق

خراسان
در پایان سال حمایت از تولید 
و مانع زدایی، هنوز 253 واحد 
راکد و نیمه تعطیل هستند

بازگشت 63 واحد 
به چرخه تولید 
در خراسان رضوی

خطیب زاده در پاسخ به قدس 
مطرح کرد

توافق به شرط 
PMD بسته شدن

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/12/08 می باشد.
 اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 
ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزپنجشنبه مورخ 1400/12/12
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/28

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی فقط با آب امکان پذیر است

تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی   ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 

2000001446000198شماره 1 ) کتیبه ( شهر کالت
9.331.154.180 ریال

نه میلیاردو سیصدو سی و یک  میلیون و یکصدو 
پنجاه و چهار هزارو یکصدو هشتادریال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
عملیات فعالیتهای  سپاری  برون  موضوع  با  عمومی  مناقصه  فقره  یک 
 بهره برداری،راهبری ونگهداری شبکه و انشعابات فاضالب شهر گلبهارطبق 
جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/12/09  می باشد . اطالعات 
واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/12/18         ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/01/15

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب الفبای زندگی است،درحفظ آن بکوشیم

آگهی مناقصه عمومی  ول
ت ا

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
عملیات بهره برداری،راهبری 
ونگهداری شبکه و انشعابات 

فاضالب شهر گلبهار
2000001446000199

21,224,070,000
بیست ویک میلیارد ودویست وبیست 

و چهار میلیون وهفتادوهزار ریال 

1.061.203.500
یک میلیاردوشصت ویک میلیون و 
دویست و سه هزار و پانصدریال 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی  
شماره  309/د/400 

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/12/11 الی 1400/12/14  
به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج 
در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 1400/12/24 بارگذاری 

نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ردیف
شماره 
مناقصه

شرح
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

309/د/1400
خرید لوازم خط گرم

 )طبق اسناد مناقصه (
925.000.000

1400/12/25
 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات
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نصب گذر های زیارتی 
 و المان های تعاملی 

jدر مشهدالرضا

4 خراسان

طرفدار توقف جنگ هستیم

آمریکا ریشه بحران



 ایران به یک 
قدرت آسیایی 
تبدیل می شود

سرلشکر صفوی 
مشاور عالی 
فرمانده کل قوا 
در آیین رونمایی 
از دستاوردهای 
پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس 
اظهار کرد: انتقال 
قدرت از غرب به 
شرق به تدریج در 
حال انجام است و 
ایران در این فرایند 
به یک قدرت آسیایی 
بدل خواهد شد. 
وی افزود: امیدوارم 
در این فرایند با 
هوشمندی مسئوالن 
از وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب 
در تمامی حوزه ها 
حرکت کنیم.

یادداشت

رهبر انــقــاب اســامــی بحران 
اوکراین را نتیجه سیاست های 
آمریکا خواندند و با تأکید بر 
موضع ثابت جمهوری اسامی 
ایـــران در مخالفت بــا جنگ، 
ــا جــنــگ، کشته  گفتند: مــا ب
شدن مــردم و تخریب زیرساخت های متعلق به 
ملت ها در هر جای دنیا مخالف هستیم. این حرف 
ثابت جمهوری اسامی است و سیاست ما مانند 
غربی ها دوگانه نیست که بمب انداختن بر سر 
کاروان عروسی در افغانستان و کشتن مردم عراق، 

مبارزه با تروریسم نام بگیرد.

عقالنیت و پرورش اخالقی دو عنصر برجسته  ◾
ارزش های اسالمی

حضرت آیــت هللا خامنه ای صبح روز گذشته در 
سخنانی بــه مناسبت خجسته عید مبعث، با 
تبریک این عید بزرگ به ملت ایران و همه مسلمانان 
جهان، »گسترش عقانیت« و »پرورش و گسترش 
مفاهیم اخاقی« را دو عنصر برجسته از سلسله 
ارزش های اسامی برشمردند و با اشاره به اینکه هر 
دو ارزش متعالی، بزرگ ترین هدیه بعثت و اسام 
به بشریت است، گفتند: به واسطه بعثت پیامبر 
اســام)ص(، مردم جزیرة العرب در دوران جاهلیت 
و با خصوصیاتی همچون گمراهی، نادانی، فتنه های 
بزرگ، تعصب های کور، خشونت و لجاجت، تکبر و 
حق ناپذیری و رذائل اخاقی و ناهنجاری های جنسی، 
تبدیل به ملتی متحد، فداکار، با فضیلت و دارای 
نیکوترین خلقیات و با آوازه ای جهانی شدند. ایشان 
با تأکید بر اینکه بعثت و اسام زمینه این کار به ظاهر 
نشدنی و محال را فراهم کرد، افزودند: مهم ترین درس 
بعثت این است که اگر اراده مردم در طول اراده الهی 
قــرار گیرد، کارها و اهدافی که براساس محاسبات 
انسانی رسیدن به آن ها غیرممکن به نظر می رسد، 

محقق خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی، ریشه کنی سلطنت در ایران و 
شکل گیری نظام اسامی را نمونه ای از تکرار تجربه 
نبوی دانستند و خاطرنشان کردند: رهبری مخلصانه 
امام بزرگوار و همت ملت ایران سبب شد کار به ظاهر 
ناممکن محقق شود. حضرت آیت هللا خامنه ای 
با تأکید بر اینکه نقطه اوج نهضت نبوی، تشکیل 
حکومت اسامی است، خاطرنشان کردند: برخاف 
نظر عده ای که دین را جدای از سیاست و حکومت 
معرفی می کنند، تشکیل حکومت، شورانگیزترین 
بخش نهضت نبوی است و پیامبر اســام)ص( به 
تشکیل حکومت نیز اکتفا نکردند و بعد از آن به 

مقابله همه جانبه با دشمنان پرداختند.

انقالب در نیمه راه است ◾
رهبر انقاب اسامی مهم ترین جهت گیری پیامبر 

اسام)ص( در بعثت را مقابله با جاهلیت دانستند 
و با اشــاره به ابعاد مختلف این جاهلیت، تأکید 
کردند: امروز همان ابعاد جاهلیت پیش از اسام، 
به صــورت سازمان یافته و به شدت گسترده در 
دنیای به اصطاح متمدن غربی که بر پایه حرص و 
طمع بنا شده است، وجود دارد. حضرت آیت هللا 
خامنه ای بهره گیری از درس های بعثت برای مقابله 
با جاهلیت مــدرن را ضــروری خواندند و گفتند: 
»تقویت ایمان دینی«، »توسعه گروه های مؤمن و 
مقاوم در سراسر جهان«، »قوت و استحکام نظام 
اسامی«، »برنامه خردمندانه و حکمت آمیز« 
و »شناخت وسیع مختصات جاهلیت مدرن« 
عواملی هستند که زمینه مقابله با این جاهلیت 
را فراهم می آورنــد. ایشان با تأکید بر اینکه نظام 
اسامی یک نمونه برای مقابله با جاهلیت مدرن 
است، افزودند: با اینکه نظام اسامی هنوز در نیمه 
راه است و هنوز با هدف های بزرگ فاصله زیادی 
دارد، اما برای مسلمانان و مردم دنیا یک الگوی 

جذاب است.
رهبر انقاب اسامی با اشــاره به ماجرای چندی 
پیشِ توهین پلیس در یک کشور به عکس سردار 
سلیمانی و ایستادگی مردم و مجبور شدن پلیس 
به عذرخواهی، خاطرنشان کردند: این نمونه نشان 
می دهد الگوی نیمه کاره انقاب اسامی جذاب 
است و اگر مسیر به خوبی ادامه پیدا کند و کارها 
با اتقان پیش برود، قطعاً یک الگوی بسیار جذاب 

به وجود خواهد آمد.

رژیم آمریکا »بحران ساز و بحران زیست« ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای نمونه واضــح و کامل 
ــروز را رژیــم آمریکا  جاهلیت مــدرن در دنیای ام
دانستند و با تأکید بر اینکه »بــحــران ســازی« از 
ویژگی های اصلی آمریکاست، افزودند: رژیم آمریکا 

»بحران ساز و بحران زیست« و اساساً یک »رژیم 
مافیایی« است که شبکه های مافیای سیاسی، 
اقتصادی و اسلحه سازی در درون آن، از گسترش 
بحران ها در جهان، تغذیه و ارتزاق می کنند. ایشان 
با اشاره به نقش مؤثر شبکه های مافیایی در کنترل 
و هدایت سیاست های آمریکا، گفتند: این مافیاها 
که حتی روی کارآمدن و برکناری رؤســای جمهور 
آمریکا به دست آن هاست، برای بقای خود به خلق 
بحران و ایجاد کانون های بحران در مناطق مختلف 

دنیا نیاز دارند.
رهبر انقاب بحران های پدید آمده در سال های 
گــذشــتــه هــمــچــون ایـــجـــاد داعــــش را از جمله 
بحران آفرینی های رژیم مافیایی آمریکا برشمردند 
و افزودند: سگ دست آموز آن ها یعنی داعش که 
خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند، انسان های 
بی گناه را علناً سر می برید و زنده زنده می سوزاند و 
یا در آب غرق می کرد تا کارخانه های اسلحه سازی 

آمریکا از این بحران ها استفاده حداکثری کنند.

اوکــرایــن قربانی آمریکاست؛ خواستار توقف  ◾
جنگ هستیم

حضرت آیــت هللا خامنه ای بحران اوکراین را نیز 
نتیجه سیاست های آمریکا خواندند و تأکید 
کردند: امروز اوکراین قربانی سیاست بحران سازی 
آمریکاست؛ زیــرا آمریکا بــود کــه بــا دخــالــت در 
مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و 
ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای 
آمریکایی در اجتماعات معارضان و جابه جا کردن 
دولت ها، این کشور را به این نقطه کشاند. ایشان 
با تأکید بر موضع ثابت جمهوری اسامی ایران در 
مخالفت با جنگ، گفتند: ما با جنگ، کشته شدن 
مردم و تخریب زیرساخت های متعلق به ملت ها 
در هر جای دنیا مخالفیم. این حرف ثابت جمهوری 

اسامی است و سیاست ما مانند غربی ها دوگانه 
نیست که بمب انداختن بر سر کاروان عروسی در 
افغانستان و کشتن مردم عراق، مبارزه با تروریسم 

نام بگیرد.
حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای بــه نمونه هایی از 
بحران سازی های آمریکا اشاره کردند و افزودند: 
آمریکا در شــرق سوریه چه می کند؟ چــرا نفت 
سوریه را می دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی 
مردم را می ربایند و غصب می کنند؟ چرا در غرب 
آسیا از جنایات شبانه روزی صهیونیست ها دفاع 
و همه این بحران سازی ها را به اسم دفاع از حقوق 
بشر انجام می دهند؟ ایشان، جنایت علیه مردم 
یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غــرب و 
آمریکا خواندند و گفتند: هشت سال است که 
مردم یمن زیر بمباران هستند اما غربی ها نه تنها 
محکوم نمی کنند، بلکه از جنایت علیه مردم، 
پشتیبانی تبلیغاتی، رســانــه ای، زبانی و حتی 
حمایت عملی می کنند. رهبر انقاب اسامی با 
تأکید بر اینکه ما در اوکراین طرفدار توقف و خاتمه 
جنگ هستیم، گفتند: اما عاج بحران در صورتی 
ممکن اســت که ریشه های آن شناخته شود. 
ریشه بحران در اوکراین، سیاست های آمریکا و 
غرب است که باید آن را شناخت و بر اساس آن 

قضاوت و اقدام کرد. 

دو عبرتی که باید از حادثه اوکراین گرفت ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای در بیان عبرت های 
مهم از قضایای اوکراین، خاطرنشان کردند: عبرت 
اول بــرای همه دولت ها این است که پشتیبانی 
ــای  ــای غــربــی از کــشــورهــا و دولـــت هـ ــدرت هــ ــ ق
دست نشانده آن هــا یک ســراب است و واقعیت 
ندارد. ایشان، اوکراینِ امروز و افغانستانِ دیروز را دو 
شاهد زنده برای دولت های متکی به آمریکا و اروپا 
خواندند و افزودند: هم رئیس جمهور اوکراین و هم 
رئیس جمهور فــراریِ افغانستان گفتند که ما به 
آمریکا و دولت های غربی اعتماد کردیم، اما آن ها ما 
را تنها گذاشتند. رهبر انقاب، در بیان عبرت دوم، 
»مردم« را مهم ترین پشتوانه دولت ها خواندند و 
افزودند: اگر در اوکراین مردم وارد میدان می شدند، 
وضع دولت این گونه نمی شد، اما چون مردم دولت 
را قبول نداشتند وارد نشدند. همچنان که مردم در 
زمان حمله آمریکا به عراق در دوران صدام به میدان 
نیامدند، اما همین مردم در مقابل حمله داعش به 
میدان آمدند و با سرکوب آن خطر بزرگ، داعش را 
به عقب راندند. حضرت آیت هللا خامنه ای، مردم 
را عامل اصلی استقال کشورها خواندند و با اشاره 
به تجربه شیرین ملت ایران در غلبه بر دشمن بعثی 
که متکی به حمایت همه قدرت ها بــود، گفتند: 
باید با چشم باز و اندیشه و عمل درست، بتوان از 

عبرت های بزرگ بهره گرفت.

رهبر انقالب با بیان اینکه اوکراین قربانی سیاست های رژیم مافیایی آمریکاست، تأکید کردند

آمریکا ریشه بحران

خبرخبر
روزروز

دیدار وزیر فرهنگ با مقامات لبنانی  ◾
ــر فرهنگ و ارشـــاد اسامی در  مهدی اسماعیلی وزی
جریان سفر به لبنان با میشل عون رئیس جمهور لبنان، 
نبیه بری رئیس مجلس و  نجیب میقاتی نخست وزیر 
این کشور دیدار کرد. به گزارش تابناک، در جریان این 
دیدارها مقامات دو کشور با تأکید بر ضرورت برگزاری 
متقابل هفته فرهنگی ایران و لبنان از ابتکار این اقدام 

اثرگذار در جهت همبستگی دو کشور قدردانی کردند.

رکورد جدید خرید نفت  ایران توسط چین ◾
رویترز گزارش داد، آمارهای بدست آمده از مؤسسات 
رهگیری خطوط نفتکش نشان می دهد در ماه های 
گذشته واردات نفت ایران توسط چین رکورد جدیدی را 
به ثبت رسانده و حتی از میزان پیش از اعمال تحریم ها 
تا خروج آمریکا از برجام بیشتر شده است. چین در ماه 
ژانویه روزانه 700 هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده. این 

آمار در سال 2017 ، 623 هزار بشکه در روز بوده است.

4 دستور قاضی القضات در ایام تعطیالت ◾
رئیس دستگاه قضا دوشنبه گذشته در جریان جلسه 
شــورای عالی قضایی چهار دستور بــرای تأمین امنیت 
ایام تعطیات را صادرکرد. به گــزارش قدس،حمایت از 
نیروی انتظامی، عدم ارفاق به محکومان سابقه دار، توجیه 
محکومان مشمول مرخصی و تمهید اعام اسامی آن ها 
به دستگاه های امنیتی برای اعمال مراقبت های الزم، مفاد 

دستورات صادر شده از سوی محسنی اژه ای است.

اجازه نمی دهیم گران فروشی کام مردم را تلخ کند ◾
معاون اول رئیس جمهور با حضور در بیست و یکمین 
جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: دولت نمی تواند نسبت 
به سفره و وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت باشد. به 
گــزارش باشگاه خبرنگاران، محمد مخبر افــزود: نباید 
اجازه دهیم گران فروشی و نوسان قیمت ، کام مردم را تلخ 
کند و باید محکم و با جدیت پای نظارت و کنترل قیمت 

اقام و کاالهای مؤثر در سبد خانوار بایستیم.

آرش خلیل خانه   سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کشورمان 
ــر پــرونــده  ــر ایــنــکــه اگـ ــا تــأکــیــد ب ب
مطالعات ادعــایــی طــرف غربی 
بسته نشود و استخوان الی زخم باقی بماند، 
امکان بازگشت آمریکا به برجام وجود ندارد، 
به تروئیکای اروپــایــی و واشنگتن توصیه کرد 
بیش از این موضوع را کش ندهند و بپذیرند 
تهران از خطوط قرمزش کوتاه نمی آید. سعید 
خطیب زاده روز دوشنبه در نشستی خبری 
دربـــاره آخرین هماهنگی های علی  باقری در 
بازگشت به تهران، با اشاره به راهبری مذاکرات 
مذکور توسط شورای عالی امنیت ملی و ضرورت 
دیدار مذاکره کننده ارشد کشورمان با اعضای 
این شورا برای بررسی مسائل باقیمانده، اظهار 
کرد: پیش نویسی از توافق آماده شده و الزم بود 
این پیش نویس مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. 
برخی موضوعات باقی مانده اســت که آقای 
باقری دستورالعمل هایی را الزم داشت تا بتواند با 
طرف های مقابل صحبت کند. متأسفانه در سه 
یا چند موضوع اصلی همچنان طرف های غربی 

و آمریکا تصمیم سیاسی خودشان را نگرفتند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره میزان 
نزدیک شدن طرفین به توافق درباره یکی دو 
موضوع باقیمانده ازجمله موضوع مطالعات 
ادعایی و مسائل فنی با آژانــس، خاطرنشان 

کــرد: اکــنــون در نقطه ای قــرار داریـــم کــه فکر 
می کنیم ابهامی برای واشنگتن و اروپایی ها 
ــدارد و اگر  ــران وجــود ن دربـــاره خطوط قرمز ای

حقوق و منافع اقتصادی ایران رعایت شود، 
توافق در دسترس است. سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان تأکید کرد: اگر نگاه فنی به 

پرسش های آژانس باشد، ماه ها قبل تمامی 
این ها قابل بسته شــدن بــود، همان گونه که 
وقتی دربــاره دوربین های کرج گفت وگوهایی 
ــن اتــفــاق افــتــاد. متأسفانه بــرخــی در  شــد ای
مذاکرات فنی آژانس دخالت سیاسی می کنند 
و پیام ما همواره این بوده که آژانس به عنوان 
مسئول راستی آزمایی کمی و کیفی تعهدات 
ایــران در چــارچــوب فنی بماند. خطیب زاده 
گــفــت: بـــدون بسته شــدن پــرونــده ســؤاالت 
ادعایی، "PMD"   یا "ابعاد احتمالی نظامی" 
برنامه هسته ای ایران امکان توافقی در مورد 

بازگشت آمریکا به برجام وجود ندارد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره احتمال 
ــن نیز  ــن بــر مــذاکــرات وی تأثیر بــحــران اوکــرای
تأکید کرد: هیچ ربطی بین این دو وجود ندارد 
و آن هــایــی کــه بــا دیپلماسی آشنا هستند، 
مــی دانــنــد یــک اصــل بسیار جــدی در حــوزه 
دیپلماسی وجود دارد که پرونده های مختلف 
را در بستر خود پیگیری می کنند. خطیب زاده 
در بخش دیگری از ایــن نشست مصاحبه 
ــاره تغییر 37 سفیر و  ــ منتسب بــه وی درب
دلیل برکناری سفیر کشورمان در انگلیس را 
تکذیب کرد و گفت: برخی گفت  وگوهایی که 
در فضای خصوصی با برخی از خبرنگاران 
انجام می شود را با رفتار غیرحرفه ای به عنوان 

مصاحبه منتشر کردند.

خطیب زاده در پاسخ به قدس مطرح کرد

PMD توافق به شرط بسته شدن

گزارش کوتاه

در  حاشيه

فعالیت های 
بیولوژیک 
آمریکا خطری 
برای بشریت

رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، 
توسعه فعالیت های 
مشکوک و پنهانی 
بیولوژیک آمریکا در 
آزمایشگاه های سطح4 
را خطری برای همه 
بشریت دانست. 
سردار غامرضا جالی 
با اشاره به اینکه 
کشورهای غربی به ویژه 
ایاالت متحده تجربه 
استفاده از ساح های 
زیستی و شیمیایی را 
علیه ملت ها در کارنامه 
ننگین خود دارند، 
گفت: بر همین مبنا 
در شرایط فعلی نیز 
متهم اصلی شیوع 
تهدیدات زیستی، 
آمریکاست. وی با اشاره 
به اینکه تجربه شیوع 
ویروس کرونا نشان 
داد جهان آمادگی 
الزم برای تهدیدات 
زیستی چه طبیعی و 
چه غیرطبیعی را ندارد، 
گفت: ارتقای آمادگی ها 
در برابر تهدیدات 
زیستی بسیار با 
اهمیت است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     هر روز بر تعداد خودروها در 
خیابان ها افزوده می شود. این عالوه بر آلودگی 

محیطی خرج بسیاری روی دست دولت ها 
برای توسعه هر روز خیابان ها می گذارد. 

اعصاب خردی مردم در راه بندها که بماند. از ما که 

گذشت، اما بهتر نیست به فرزندان خود بیاموزیم 
بیشتر از وسایلی مانند دوچرخه استفاده کنند که 

هم ورزش است، هم آلودگی ندارد و بالهای گفته 
شده را ندارد.

91110000820 دولت محترم، عیدی پارسال ما 

مستمری بگیران تأمین اجتماعی، یک میلیون و 
800هزارتومان بود، امسال2 تومان دادید، چطوری 
حساب کردید که200 تومان بیشتر از پارسال دادید؟

9220000239   بیانات رهبر انقالب درس های 
بسیاری برای ما داشت. اینکه ایشان اوکراین را 

قربانی سیاست های دولت مافیایی ایاالت متحده 
خواندند و در ادامه تأکید کردند جمهوری اسالمی 
خواستار توقف این جنگ است، عین عقالنیت بود 
و بار دیگر ثابت کرد که ایران فارغ از همه بحث ها، 

سیاست مستقل خود را دارد. 

»نه شرقی، نه غربی« ایرانی
 سیاستی که باید تبیین شود

 حسین محمدی اصــل     
ــنــش هــا مــیــان  ــا گــســتــرش ت بـ
روسیه و اوکراین طی چند روز 
اخــیــر، برخی رســانــه هــا و شخصیت های 
غــرب گــرای داخلی بــدون توجه به موضع 
منطقی دیپلماسی جمهوری اسامی در 
قبال این بحران، تاش کردند رویکرد دولت 
در این باره را به باد انتقاد بگیرند. بر خاف 
تصور این عده، آنچه در بیانات روز گذشته 
رهبر معظم انقاب اسامی نمود پیدا کرد، 
ایــن بــود که موضع صلح طلبی و پرهیز از 
جنگ در اندیشه و رفتار جمهوری اسامی 
هــمــواره مــورد تأکید بــوده و ایــن حقیقتی 
اســت کــه باید بــه بــازخــوانــی و بازنشر آن 

اهمیت داده شود.
در تاریخ پس از دفــاع مقدس، اقدامات 
انسان دوستانه ایــران در جنگ جمهوری 
آذربایجان نمونه بارز تاش برای حفظ جان 
مردم مظلوم و مبارزه با کشتار انسان های 
بــی گــنــاه تــوســط ارتـــش ارامــنــه محسوب 
مــی شــود . نــمــونــه دیــگــر ایــنــکــه در ســال 
1371حــضــور نیروهای امــدادرســان ایرانی 
در حمایت از مردم بوسنی با تقدیم چهار 
شهید بــه جــامــعــه بــشــری مستند شــده 
اســت. حتی در قضیه ســرکــوب گسترده 
مسلمانان کـــوزوو در ســال 1377 توسط 
دست نشاندگان رژیــم صهیونیستی در 
آلبانی ما شاهد این بودیم که جوامع بشری 
سکوت کرده بودند و تنها دولت ایران بود 
که با حمایت معنوی از مردم بی گناه این 
منطقه اثبات کرد نسبت به حقوق بشر و 
صلح جهانی بی تفاوت نیست. در چهار 
دهه گذشته نیز حمایت همیشگی تهران 
از نهضت مردمان فلسطین و لبنان در اوج 
حمات ضدانسانی رژیم صهیونیستی بر 
کسی پوشیده نیست و همواره از سوی این 

ملت ها مورد قدردانی است.
ــه در بــیــان کــارنــامــه صلح جویی  ــ در ادام
جمهوری اسامی ایــران می توان به مهار 
غده سرطانی تروریسم داعش در سوریه 
و عراق از سال 2014 تا امروز اشاره کرد که 
در ازای نزدیک به یک دهه مقاومت شاهد 
بازگشت امنیت نسبی به عراق با استقرار 
دولت مرکزی و آغاز تاش ها برای بازسازی 
سوریه هستیم. بر خاف غرب که اکنون 
در قبال بحران اوکراین دایــه مهربان تر از 
مــادر شــده، اما در تحوالت 10 ساله اخیر 
خاورمیانه تنها نظاره گر بود، ایران با جدیت 
مقابل جنگ افــروزان ایستاد. به اعتراف 
مقامات کردستان عراق اگر سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی نبود، داعش بر مردم 
کــرد استیا پیدا می کرد و زنــان و کودکان 

بی گناه به اسارت گرفته می شدند.
امروز نیز نسل کشی گسترده ای که توسط 
عربستان در یمن اتفاق می افتد همواره 
از ســوی جوامع غربی و نهادهای حقوق 
بشری نادیده گرفته شده و می شود، اما 
این ایران است که با تقدیم شهدایی چون 
حاج حسن ایرلو اثبات کرد ما در موضع 
حمایت از صلح بین الملل از هیچ حمایتی 
فروگذار نکرده و نمی کنیم. درحوزه تحوالت 
روز منطقه، مواجهه تهران با روی کار آمدن 
ــت طالبان در افغانستان آنچنان با  دول
منطق و درک صحیح همراه بود که کمترین 
ــداشــت و بــرخــاف  ــه هــمــراه ن تنشی را ب
خواست غربی ها مواضع انسانی تهران 
در بــرابــر طبقه حاکم جدید افغانستان 
درک متقابلی را آفرید که زمینه ساز گفت 

و گوهای صلح بین کشورهای مرتبط شد.
در نهایت بر خاف پروپاگاندای رسانه ای 
جــریــان هــای غــرب گــرا بــایــد تأکید کــرد در 
قضیه اوکراین هم موضع ایران تاش برای 
ترک جنگ است. تهران به درستی با اشاره 
به اقدامات تحریک آمیز و مخرب غرب و 
پیشروی خزنده پیمان نظامی ناتو به شرق 
که می تواند کشورهای مستقل را با خطر 
مواجه ســازد، امــا با وجــود داشتن روابــط 
حسنه با روسیه، خواستار توقف جنگ 
و حــل مشکل از راه دیپلماتیک اســت، 
چیزی که برای مسکو و کی یف بهتر است. 
همین موضوع اثباتی بر سیاست خارجی 
مستقل و صلح جویانه جمهوری اسامی و 

تأکیدی بر نه شرقی نه غربی است.

خبـر

ایستادگی مردم و مجبور شدن پلیس به عذرخواهی در ماجرای  توهین 
پلیس یک کشور به عکس سردار سلیمانی نشان می دهد الگوی نیمه کاره 
انقالب اسالمی جذاب است و اگر مسیر به خوبی ادامه پیدا کند و کارها با 

اتقان پیش برود، قطعًا یک الگوی بسیار جذاب به وجود خواهد آمد.
گزیدهگزیده
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در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد

امیرعبداللهیان: مذاکرات هنوز به اتمام نرسیده است
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه در گزارشی رسمی در تشریح 
نشست اخیر خود با وزیرامور خارجه با بیان اینکه حسین امیرعبداللهیان در این جلسه با 
جزئیات، تاش های دولت و تیم مذاکره کننده برای حصول توافق را بیان کرد، آورده است: مذاکرات 
هنوز به اتمام نرسیده و آمریکا باید تصمیم های سخت سیاسی بگیرد که هنوز چنین تصمیماتی 
را نگرفته است. در ادامه آمده: نمایندگان مردم ضمن تأکید بر حفظ خطوط قرمز منافع ملی در 
مذاکرات از جمله رفع تحریم ها، اخذ تضمین های الزم و فرصت الزم برای راستی آزمایی دقیق، 

یادآور می شود جمهوری اسامی، در کسب منافع ملی، هیچ ضرب االجلی را نمی پذیرد. 



روایت نماینده 
مجلس از اصرار 

دولت برای حذف 
ارز ترجیحی
عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس گفت: 
درخواست روشن و 
مشخص دولت این 

است که ارز ترجیحی 
حذف شود و حتی 

تأکید آنان بر این است 
که می توانند این کار 
را بدون آنکه تبعات 

ویژه ای داشته باشد، 
انجام دهند. سیدمهدی 

طغیانی گفت: اعضای 
کمیسیون تلفیق 

بودجه، ۹ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی برای 
تأمین دارو، گندم و 
نهاده های دامی و 

کشاورزی برای سال 
آینده در نظر گرفتند. 
البته هنوز در این باره 

در صحن مجلس 
تصمیم گیری نشده 

است.

خبرخبر
خوبخوب

سیدفخرالدین عامریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
و کشاورزی ایران و برزیل گفت: تهاتر کود اوره با خوراک 
دام از برزیل آغاز شده و هفته آینده یک محموله کود 
 اوره ارســال می شود و به جــای آن ذرت وارد خواهد 

شد. 
در مذاکراتی که با برزیل انجام شده قرار است کود اوره 

ایران با خوراک دام این کشور تهاتر شود و هفته آینده 
محموله اوره به مقصد برزیل ارسال می شود  و به جای 

آن ذرت وارد کشور خواهد شد. 
ــزارش فـــارس،  رئــیــس اتـــاق مشترک بــازرگــانــی و  بــه گـ
کشاورزی ایران و برزیل با بیان اینکه در حال حاضر 
کــود اوره بــه ظرفیت ســاالنــه 400 هــزار تــن بــه برزیل 

صادر می شود، گفت: مهم ترین مشکل ما مراودات 
تجاری با ایــن کشور اســت که آن هــا عــوارض گمرکی 
100درصـــدی بــرای صـــادرات محصوالت خــود اعمال 
می کنند در حالی که این رقم بــرای کشور ما 4درصد 
 است و قــرار است این مشکل را با تهاتر کاال برطرف 

کنیم.

مینا افرازه   در حالی  که با 
ــه تــحــریــم هــای نفتی،  تــوجــه ب
ــرورت کـــاهـــش وابــســتــگــی  ــ ضــ
بودجه ای به نفت مطرح می شد 
اما کمیسیون تلفیق مجلس در 
آخرین تصمیمات خود قیمت 
نفت را بــرای ســال آیــنــده 70دالر در نظر گرفته 
است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند 
همین مسئله به افزایش وابستگی بودجه به نفت 
منتهی خواهد شد و عالوه بر آن کوچک ترین مانع 
در مسیر تحقق رقــم هــای پیش بینی  شــده، آثار 
کسری بودجه را پیش از گذشته آشکار خواهد 
کرد. بر همین اساس سیدحامد توانگر، کارشناس 
اقتصاد انــرژی در تحلیلی دربــاره همین موضوع 
گفته است: »به دلیل تفاوت در کیفیت نفت خام 
ایران و همچنین تخفیف های ناشی از هزینه های 
تحریم، فاصله ای حــدود 20 درصــدی با قیمت 
نفت خــام برنت داریــم که با کسر آن، به عددی 
حــدود 60دالر در هر بشکه نفت خــام خواهیم 
رسید. پس می توان نتیجه گرفت که رقم 60دالری 
هر بشکه نفت در الیحه بودجه 1401 قابل تحقق 
است و دور از دسترس نخواهد بود، اما با نگاهی 
به بودجه کشورهای تولیدکننده نفت مانند عراق، 
روسیه، قطر و... به این نتیجه می رسیم که بهتر 
بــود در بودجه نویسی جانب احتیاط را رعایت 
کرده و عددی پایین تر مانند 55دالر در نظر گرفته 
می شد تا در صورت افت قیمت، با کسری بودجه 

مواجه نشویم«.
این در حالی است که از سوی دیگر عربستان و 
روسیه به  عنوان بزرگ ترین صادرکنندگان نفتی که 
مانع چندانی همانند ایران بر سر راه فروش نفت 
ندارند اما ارقامی کمتر از 70دالر را بــرای قیمت 

نفت در بودجه خودشان در نظر گرفته اند. 

نقش مذاکرات بر قیمت نفت ◾
در همین باره سعید میرترابی، کارشناس اقتصاد 
نفت در گــفــت وگــو بــا قــدس اظــهــار کـــرد: علت 
افزایش قیمت نفت در بودجه سال1401، شاید 
تا حدودی به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس 
مبنی بر افزایش رقم فــروش نیز بازگردد. بدین 
ترتیب، کمیسیون تلفیق از یک سو میزان برآورد 
رقم فروش نفت را باال برد و از یک میلیون و 200 
هــزار بشکه بــه یک میلیون و 500  هــزار بشکه 

رساند، از سوی دیگر نیز بــرآورد قیمت را از 60 
دالر به 70 دالر رساند. البته انگیزه اصلی این 
تصمیم به خاطر این بوده که پوشش هزینه ها 
امکان پذیرتر باشد و کسری بودجه در ترازی که 
برای حساب مالی دولت بسته می شود، خود را 
نشان ندهد؛ اما اینکه این برآوردها تا چه میزان 
واقع بینانه اســت، به نظر می رسد مشروط به 
اتفاقاتی مــی تــوان آن را واقع بینانه دانــســت. 
به  هر حال اگر برجام احیا شــود، میزان فروش 

یک میلیون و 500 هزار بشکه و حتی باالتر از آن 
نیز تحقق پذیر است.

میرترابی ادامه داد: همچنین وزارت نفت اعالم 
کرده توانایی افزایش صــادرات نفت را دارد و از 
قبل در حال فراهم کردن شرایط است. عالوه بر 
این، آمار غیررسمی نیز حاکی از آن است فروش 
ــران بــه  طــور تدریجی در حــال افــزایــش  نفت ایـ
است؛ بنابراین از نظر میزان فروش حتی می تواند 
ــم کلی پیش بینی  شده  ــن بـــرود و رق فــراتــر از ای
را تحقق بخشد. از نظر قیمت نیز با توجه به 
شــرایــطــی کــه در سطح بین المللی وجـــود دارد 
و شــاهــد بـــروز بــحــران اوکــرایــن هستیم، قطعاً 
ایــن هــا تبعاتی بــر بـــازار نفت و انـــرژی دارد و به 
نظر نمی رسد بــه  سرعت فــروکــش کند. بــه  هر 
حـــال، تبعات آن بــر مــواضــع قــدرت هــای بــزرگ 
اثرگذار است و این موضع گیری های تند معموالً 
پیامدهایی در حوزه اقتصاد بین المللی و انرژی 
خواهد داشت. با توجه به اینکه امکان ندارد اروپا 
از روسیه گاز نخرد، همین موضوع تا حدودی 
فشار افزایشی بر قیمت های نفت خواهد داشت.
ایــن کارشناس اقتصاد انـــرژی گفت: همچنین 
کاهش فروش گاز سبب می شود گرایش بیشتری 
به نفت پدید آید و همین نیز اهرم افزایشی برای 
قیمت نفت خواهد بود؛ بنابراین با توجه به تبعات 
بحران اوکراین و احتمال توافق در برجام، به نظر 
می رسد سال آینده قیمت نفت محدوده 70 دالر 
را داشته باشد و بعید است قیمت ها به زیر 70دالر 
برسد. اگر قیمت نفت به پایین تر از این مقدار 
برسد، کماکان می توانیم نفت بیشتری بفروشیم 

که در نهایت رقم کلی تأمین خواهد شد.
وی تصریح کـــرد: البته جنبه های منفی این 
موضوع 100درصد است و شرایط کشور در حوزه 
اقتصاد سیاسی همیشه اقتضایی است؛ یعنی 

وقتی  که امکان فروش نفت نیست گفته می شود 
به سمت اقتصاد بــدون نفت حرکت کنیم؛ اما 
زمانی که روزنه و چشم اندازی برای فروش نفت 
ایجاد می شود، سریع این اظهارات به حاشیه 
می رود و واقعیت ها خودش را نشان می دهد. آن 
موقع است که دوباره حرف از نیازهاست و اینکه 
باید نفت فروخته شــود. هــمــواره در دهه های 
گذشته همین رونــد را شاهد بودیم و تغییری 
نکرده است؛ یعنی اقتصاد بدون نفت یا کاهش 
وابستگی نفتی بــرای زمانی است که نمی توان 
نفت فروخت یا قیمت ها بسیار پایین است؛ اما 
زمانی که قیمت ها باال می رود یا محدودیت های 
مربوط به فروش نفت کمتر می شود، دوباره روال 
همیشگی برقرار می گردد و گفته می شود راهی 
بــرای خــروج از اتکا به نفت نــداریــم. اکنون نیز 
سخن از کسری بودجه سنگین است و می گویند 
چــاره ای جز اینکه نفت بفروشیم و هزینه ها را 
تأمین کنیم، نیست. در نتیجه چندان نمی توان 
امیدوار بود تا به شکل اساسی و بنیادی به سوی 

کاهش اتکا به نفت برویم.
میرترابی دربـــاره کاهش خــام خــواری نفت و باال 
بــردن ارزش  افــزوده آن معتقد اســت: جلوگیری 
از خــام فــروشــی نفت معموالً بــه سرمایه گذاری 
نیازمند است. متأسفانه در حال حاضر دولت از 
نظر مالی، امکانات فراوان و شرایط مناسبی برای 
سرمایه گذاری زیرساختی ندارد مگر اینکه برنامه 
منسجم و پــایــداری بــرای مشارکت بخش های 
خصوصی و حتی مشارکت خارجی فراهم شود؛ 
یعنی اگر رفع محدودیت های تحریمی عملیاتی 
شود، این امکان به  طور بالقوه وجود دارد که بتوان 
از طریق تأمین منابع بخش خصوصی به کاهش 
خــام خــواری نفت و پــروژه هــای ســـودآور در حوزه 
پتروشیمی و دیگر فراورده های نفتی دست  یافت.

قدسمیزانتحقققیمت70دالرینفتدربودجه1401رابررسیمیکند

 رویاهای نفتی 
کمیسیون تلفیق

اقتصاد3
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قیمت گوشی 
هوآوی

 Y5p DRA-LX9  
ظرفیت 32 گیگابایت

2,29۰,۰۰۰ تومان

 Y7a PPA-LX2  
ظرفیت 128 گیگابایت

۴,83۰,۰۰۰ تومان

 7i JNY-LX1 Nova  
ظرفیت 128 گیگابایت

۶,2۰۰,۰۰۰ تومان

 Y۶p MED-LX9  
ظرفیت ۶۴ گیگابایت

3,399,۰۰۰ تومان

Y9a FRL-L22  
ظرفیت 128 گیگابایت

۶,275,۰۰۰ تومان

 8i nova  
ظرفیت 128 گیگابایت

8,2۴۰,۰۰۰ تـومـان

تهاتر
  »کود اوره« ایران 
با »خوراک دام« برزیل  

67.700.000نیم سکه38.600.000ربع سکه1.281.934بورس 243.687دالر )سنا(52.120.000 مثقال طال 166دینار عراق )سنا(118.790.000سکه12.030.000 طال  18 عیار1.916اونس طال 66.355درهم امارات )سنا(

      صفحه 3
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 1400/22
ش�رکت عمران ش�هر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.irمراجعه نمایند. 

ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیش�نهادات و بازگش�ائی پاکتها از طریق سامانه 
یاد شده انجام خواهد شد.

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

- آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/12/14                     - آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/12/24
-تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1400/12/25                        -تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 13:00 مورخ 1400/12/25

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

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

سامانه ستاد

حداقل پایه 4رشته کشاورزی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره 59/803/118/8442/990/000/000نگهداری و احداث فضای سبز در شهر جدید گلبهار
از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3200006721000002
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
طریق  از  ذیل  شرح  به  فشرده  روش  به  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه 
برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
فراخوان  از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
www. از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ،
setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه 1400/12/11 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/12/17     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1401/01/14

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب الفبای زندگی است،درحفظ آن بکوشیم

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
طرح تکمیل آبرسانی روستای آق قایه شهرستان 

2000001446000169نیشابور
10305547500 ریال

ده میلیارد و سیصدو پنج میلیون و پانصد و چهل 
و هفت هزار و پانصد ریال

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک  فقره مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده با موضوع:

خرید و تحویل مواد گندزدا ) آب ژاول 1600 تن ، پرکلرین 39.6 تن و گاز کلر 8 تن ( صرفا از تولید کنندگان 
کاال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت با شماره فراخوان 2000001446000175 برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/12/08 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع                     

فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
 زمان و مهلت اسناد مناقصه:

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه :پنجشنبه  مورخ 1400/12/12 ساعت 19
ب– مهلت تحویل پیشنهادها: دوشنبه مورخ 1400/12/23 ساعت 14

هزینه چاپ  دو  نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید کاال)نوبت دوم(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
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   تقویت شعر نبوی 
پس از پیروزی 
انقالب اسالمی   
مصطفی محدثی  
خراسانی، شاعر آیینی 
و پژوهشگر ادبی با بیان 
اینکه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و تحت 
 تأثیر آموزه های 
حضرت امام خمینی)ره( 
جریان شعر نبوی 
تقویت شد و شاهد 
خلق آثار درخشانی به 
 ویژه از سوی جوانان 
بوده ایم، گفت: شعر 
نبوی به توصیف 
پیامبر اسالم)ص( و 
بیان عظمت ها و تأثیر 
ایشان در سرنوشت بشر 
اختصاص دارد و شاعران 
جریان ساز معاصر 
و انقالب این رویکرد 
را در آثارشان نمایان 
ساخته اند که از جمله این 
آثار می توان به مثنوی 
بلند »امِت واحده« از علی 
معلم دامغانی اشاره کرد.

دیدگاه زهره کهندل   جهانگیر 
ــر پـــرکـــار  ــگـ ــازیـ ــی، بـ ــاســ ــمــ ــ ال
 ،70 و   60 دهــــــــه هــــــــای 
سال هاست که کمتر در فیلم 
و سریالی ایفای نقش می کند 
و 15-14 ســالــی مــی شــود که 
از جهان تصویر و نمایش دور مانده اســت. او 
به تازگی در دومین جشنواره تجلیل از فعاالن 
تئاتر مقاومت به خاطر ایفای نقش ماندگار در 
تله تئاتر »دغدغه های پرچین« جایزه بهترین 
بازیگری مرد را گرفت. این تله تئاتر به كارگردانی 
و نویسندگی مهرداد رایانی اواخر دهه80 روی 
آنتن شبکه4 رفت و عالوه بر این، تاکنون چندین 
اجــرای صحنه ای دیگر داشته اســت. تله تئاتر 
»دغدغه های پرچین« با مضمون دفاع مقدس، 
درباره داستان دستگیری یکی از منافقان مطلع 
از عملیات مرصاد است که پیش از این عملیات 
توسط یک فرمانده نظامی شناسایی می شود. 
جهانگیر الماسی با یادآوری ایفای نقش در این 
تله تئاتر به خبرنگار ما می گوید: تجربه همکاری 
من با مهرداد رایانی بسیار لذت بخش بود چون 
می دانست که قرار است چه بسازد و یک عقبه 

فکری و فرهنگی غنی داشت. 
او الزمه کار جمعی در هنر را اخالق و ادب دانسته 
و اضافه می کند: صرف داشتن دانش حرفه ای 
در عرصه فرهنگ و هنر کافی نیست چون اثری 
که تولید می شود فراموش خواهد شد ولی وقتی 
محصولی از دل اخــالق، ادب و تواضع بیرون 

بیاید، ماندگار می شود. 
بازیگر »هــزاردســتــان« می گوید: مضمون این 
تله تئاتر هم در حــوزه دفــاع مقدس، مضمون 
ویـــژه ای بــود چــون به مسائلی می پرداخت که 
درباره تحرکات منافقان در حمله صدام به ایران 
بــود و زوایــایــی از انحطاط های فکری منافقان 
ــه ایـــن مــوضــوع  را نــشــان مــــی داد. پــرداخــتــن ب
حساسیت های خاص خودش را داشت چون 
ــدای رســـانـــه ای ســازمــان  ــاگــان ــروپ تبلیغات و پ
مجاهدین خلق در آن زمــان زیــاد بــود. نگاهی 
که آقــای رایــانــی بــرای پــرداخــت به ایــن موضوع 
انتخاب کرده بود، هوشمندانه و دقیق بود و اثر، 

نمایش نامه بسیار خوبی داشت. 
او می افزاید: خوشحالم که با گذشت سال ها از 
ساخت این تله تئاتر، نهادی متوجه ارزش این 

کار شده است و صمیمانه از انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح تشکر 
می کنم. امیدوارم روزی به فیلم مهجور و فراموش 
شده »رنــج و سرمستی« که آن را در دهــه80 با 

مضمون مقاومت ساخته ام نیز توجه شود.
 
اهمیتتوجهتلویزیونبهتلهتئاتر ◾

ــه 60، تــلــه تــئــاتــر  ــل دهــ ــ ــ ــه در اوای الــمــاســی کـ
»ستارخان« را برای تلویزیون ساخته بود با اشاره 
به اهمیت تله تئاتر و دالیل کم توجهی تلویزیون 
در دهه اخیر به این قالب نمایشی خاطرنشان 
می کند: سال ها به این حــوزه بی توجهی شده 
بود اما صحبت های اخیر رئیس سازمان صدا و 
سیما نشان می دهد که تلویزیون مسیر جدیدی 
را برای توجه به تله تئاتر شروع کرده است و با 
پرداختن چند شبکه در تلویزیون و رادیو از مردم 
برای همنشینی با جهان نمایش و تئاتر دعوت 
می کند زیــرا آشنا کــردن مــردم با تئاتر و جهان 
نمایش از طریق برنامه های تلویزیونی می تواند 

به توسعه این هنر کمک کند. 
وی بــا تأکید بــر اینکه تئاتر صحنه ای و تئاتر 

تلویزیونی دو حـــوزه کــامــالً متفاوت هستند، 
مــی گــویــد: تــمــاشــاگــر در تــئــاتــر صــحــنــه ای با 
النگ شاتی مواجه اســت که خــودش انتخاب 
می کند چه ببیند اما در تئاتر تلویزیونی، کارگردان 
اثر مشخص می کند که تماشاگر چه نمایی از 
تصویر را ببیند و این دو مدیومی کامالً متفاوت 
از هــم دارنـــد، بــه نــظــرم تئاتر صحنه ای کــه در 
سال های کرونا بسیار آسیب دید و هنرمندانش 
ــد، در دوران پــســاکــرونــا با  خــانــه نــشــیــن شــدن
مضامینی معطوف بــه هویت ملی و مسائل 
روز مــردم می تواند تماشاگران را به سالن های 

نمایش بیاورد.
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به اهمیت تولید 
برنامه ها و مجموعه های تلویزیونی که به مسائل 
و مشکالت روز جامعه بپردازند، یادآور می شود: 
تلویزیون رسانه ای حساس و قوی است که در 
برخی جاها بسیار قوی تر از سینما عمل می کند 
بنابراین بایستی به تولید برنامه هایی که به 
ارزش های اخالقی و اسالمی توجه دارد اهتمام 
ــورزد. متأسفانه اکــنــون در جامعه ارزش هـــا  ــ ب
جابه جا شــده و ریشه بسیاری از آسیب های 

اجتماعی به دلیل جابه جایی ارزش هاست. 

نمیدانمچراپیشنهادکاریندارم! ◾
بازیگر سریال های ماندگار »در چشم باد« و »پس 
از باران« درباره دالیل کم کار شدنش در این سال ها 
می گوید: متأسفانه سال هاست کــه فراموش 
شده ام، گویی بایکوت شده ام. من کار دیگری جز 
بازیگری و کارگردانی ندارم و معیشتم از این راه 
می گذرد اما سال هاست که کاری به من پیشنهاد 
نمی شود. امیدوارم در دوره جدید وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی و مدیریت جدید تلویزیون، از 
فشارهای معیشتی امثال بنده کاسته شود و در 

70سالگی بتوانم دوباره سر کار بروم. 
او اضافه می کند: من آدم سیاسی نیستم و به دنبال 
جایگاه مدیریتی نبودم، کار من تولید هنری است، 
بدیهی است که افکار سیاسی دارم و با حساسیت 
به مسائل پیرامونی ام نگاه می کنم اما آدم وابسته 
سیاسی نبوده و نیستم. نگاه و گرایش من در 
راستای ارزش هــای انقالب است و سعی کردم با 
آگاهی به جریان های فرهنگی کشور کمک کنم 
اما سال هاست به محاق رفته ام بدون اینکه بدانم 
چــرا؟! واقعاً نمی دانم چرا کــاری به من پیشنهاد 
نمی شود!  الماسی می گوید: حدود 16-15 سال 
است که بایکوت شــده ام، گویی فراموش شده ام. 
در سال هایی که در هیئت مدیره خانه سینما 
مسئولیت داشتم به منافع جمعی خانواده سینما 
فکر می کردم و بیمه هنرمندان اهالی سینما را 
پیگیری کردم ولی با چند دهه فعالیت در عرصه 

هنر، خودم 11 سال سابقه بیمه دارم! 
ــنــزل یــافــتــن و ســطــحــی شــدن  ــاره بـــه ت ــ او بـــا اشـ
بازیگری یـــادآور مــی شــود: زمانی که ما بازیگری 
می کردیم، اصالً کارمان آسان نبود و بسیار زحمت 
می کشیدیم ولی االن بازیگری نمی کنند و فقط 
در فیلم و سریالی حضور دارنـــد. ضمن اینکه 
دستمزدها نیز اصالً عادالنه نیست و هر طور که 

بخواهند به بازیگران دستمزد می دهند.
الماسی اضافه می کند: زمانی که آقای مهرجویی 
»اجاره نشین ها« را می ساخت برای کمدی تعریف 
شد ولی اکنون آثاری سطحی و نازل به اسم کمدی 
ساخته می شود و سلیقه مــردم را خــراب کرده اند 
چون به کمیت تولیدات بیش از کیفیت آن ها بها 
داده می شود. البته االن گام های مؤثری برای افزایش 

کیفیت تولید آثار در حال برداشته شدن است.

گفت وگو با جهانگیر الماسی، بازیگر پیشکسوت

امیدوارم دوران بایکوتم 
به پایان برسد 

خبرخبر
روزروز

وضعیتزردبهفصلدومرسید ◾
ساخت فصل دوم از سریال طنز وضعیت زرد آغاز شده 
است. فصل نخست این سریال به کارگردانی مجید 
رستگار، تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد و نویسندگی 
علی عموکاظمی یک سریال طنز سیتکامی بود که در 
13قسمت، تابستان سال 1400 از شبکه سوم سیما 
پخش شد. عوامل، بازیگران و دیگر جزئیات این پروژه 

به زودی اعالم می شود.

فراخوانجشنموسیقیحافظمنتشرشد ◾
نخستین دوره جــشــن موسیقی و تــئــاتــر »حــافــظ« 
ــرگــزار مــی شــود. بر  ســــال1401 بــا دبــیــری امــیــد معلم ب
ــراخــوان، آثــار موسیقایی در ســه بخش  اســاس ایــن ف
موسیقی ایرانی)سنتی(، موسیقی پاپ و استعداد تازه 
موسیقی ایران مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت. 
متقاضیان می توانند برای دریافت فراخوان به سایت 

www.hafezawards.com  مراجعه کنند. 

»نجال2«سریالنوروزیشبکه3سیما ◾
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه3 سیما از انتخاب قطعی 
سریال »نجال۲« به کارگردانی خیرهللا تقیانی پور برای 
نوروز 1401 خبر داد. مسعود کریمی به مهر گفت: فصل 
دوم سریال »نجال« در قالب مجموعه ای 40 قسمتی 
تولید شده که پخش این سریال از اول فروردین سال 
آینده آغــاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامــه خواهد 

داشت.

مزایده»نیسانآبی«بهنفعزندانیاندیه ◾
خــودرو سریال کمدی »نیسان آبی« از صبح امــروز به 
نفع زندانیان دیه به مزایده گذاشته می شود و تا یک 
ــه خــواهــد داشـــت. »نیسان آبـــی« خــودرو  هفته ادامـ
محبوب سریالی کمدی با همین نام است که با هدف 
آزادی زندانیان دیه از طریق تارنمای esam.ir به فروش 
می رسد. قیمت پایه برای شرکت در مزایده ۲00 میلیون 

تومان است.

 برگزیدگان دومین دوره جایزه سرو ویژه تجلیل 
از فعاالن »تئاتر مقاومت« که با رویکردی متفاوت از 

نخستین دوره، به تئاتر تلویزیونی، نمایش نامه ها و 
آثار مکتوب پژوهشی در دهه ۹۰ اختصاص یافته بود 
دوشنبه شب معرفی شدند. به گفته توحید معصومی؛ 

دبیر این دوره، محوریت و رویکرد اصلی انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس در دومین دوره برگزاری، معطوف 
به تئاتر تلویزیونی و آثار مکتوب شامل پایان نامه های 

دانشجویی، مقاالت پژوهشی و نمایش نامه بود.
در بخش نمایش نامه جایزه ویژه به »قصه ای از دل 

خاک« نوشته محمد تیموری تعلق گرفت و هیوا ربانی، 
ایوب آقاخانی و لیلی عاج، اول تا سوم شدند. این بخش 

در حوزه های پایان نامه، کتاب پژوهشی و مقاله نیز 
برگزیدگانی داشت. در بخش تئاتر تلویزیونی دومین 
جایزه سرو، تله تئاتر »دغدغه های پرچین« ساخته 

مهرداد رایانی  مخصوص بیشترین جوایز را در 
بخش های کارگردانی هنری، کارگردانی تلویزیونی، 
طراحی صحنه، تصویربرداری و بازیگری مرد کسب 

کرد. جهانگیر الماسی برای ایفای نقش در این تله تئاتر 
تندیس سرو را گرفت. 

 سیمای زن قهرمان 
در قاب تلویزیون 

ــن، منتقد    پــرویــز  جبار آذی
شیخ طادی، کارنامه ای مقبول و قابل 
دفــاع در سینما و تلویزیون دارد و 
ساخته های سینمایی و سیمایی او، افـــزون بر 
مضامین و محتوای ارزشمند از ساختارهای هنری، 
سینمایی و تلویزیونی مطلوب برخوردارند. فیلم 
خوش ساخت دفــاع مقدسی »روزهــای زندگی« 
و مجموعه تلویزیونی خوب »بانوی ســردار« او را 

هنرمندی توانا و کاربلد نشان داد.
شیخ طادی پس از کارگردانی سریال »بانوی سردار« 
که براساس زندگی و مبارزات یک زن قهرمان لر 
به نام »بی بی مریم« ساخته شده و با استقبال 
روبه رو شد، کارگردانی سریالی دیگر را در این راستا 
تجربه کرده است؛ مجموعه تلویزیونی »آتش در 
گلستان«. این سریال با نگاه به گوشه ای از مبارزات 
ــاغ« تولید شده  و زندگی مرضیه حدیدچی »دب
است. درام خانوادگی و اجتماعی جذاب »آتش 
در گلستان« داستان گیرای خود را با به تصویر 
کشیدن بخش هایی از زنــدگــی ایــن زن مــبــارز و 
قهرمان ملی در جغرافیای کردستان و غرب ایران 
و بر بستر رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور 

روایت می کند.
دومین سریال شخصیت و زن محور شیخ طادی، 
دارای فیلم نامه ای جمع و جــور با داستان هایی 
پرداخت شــده، شخصیت های باورپذیر، تنوع 
لوکیشن، فضاسازی های متناسب با رخدادهای 
زندگی قهرمان اصلی سریال، بازی های خوب و 

کارگردانی حساب شده و حرفه ای است. 
مجموعه تلویزیونی »آتش در گلستان« با وجود 
سیل سریال های متوسط و زیر متوسط تلویزیون 
از نظر محتوا و ساختار هنری، نگاه ملی به قصه 
واقعی زندگی یک قهرمان ملی، رعایت مؤلفه های 
گونه های خــانــوادگــی، اجتماعی و حــادثــه ای و 
احترام به سلیقه و پسند مخاطب در جایگاه 
و رده آثار مخاطب پسند و خوب تلویزیون قرار 
دارد. این سریال تاریخی، اجتماعی، سیاسی، 
خانوادگی و ملی محصول شبکه پنجم سیما و 
اثری با نمره باال در کارنامه پرویز شیخ طادی و این 

شبکه است.
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و هنر فرهنگ 

 اختتامیه دومین جایزه سرو 

 تجلیل از فعاالن 
»تئاتر مقاومت«

آگهی تاریخ   11 / 12  / 1400      صفحه 4

بدينوس��يله از كليه صاحبان سهام شركت يا 
نماين��دگان آنان دعوت به عم��ل مي آيد در 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور  فوق العاده كه 
در ساعت 9 صبح مورخ 1400/12/21 به آدرس 
واق��ع در مش��هد - قطعه 115  فاز 2 ش��هرك 
صنعتي توس واقع در كيلومتر 20 جاده مشهد 
قوچان تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1 –  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و 

حسابرس شركت براي يك دوره يك ساله.
2- ساير موارد در صالحيت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده.
هيئت مديره شركت 

 آگهي دع�وت مجمع عمومي عادی 

بطور فوق العاده شركت پايورپالستيك توس

  ) سهامي خاص (  به شماره ثبت 13378 

و شناسه ملي 10380290301

/ر
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مورخ  شماره2441  استنادمصوبه  به 
1400/12/7شورای محترم اسالمی شهر شاندیز 

نسبت به واگذاری امور واحد فنی مهندسی و  نظارت بر ساخت و سازها در محدوده و حریم 
شهر شاندیز اقدام نماید.

اداره  از  عمومی  خدمات   7 رتبه  حداقل  دارای  حداقل  بایستی  :1-متقاضیان  مناقصه  شرایط 
انعقاد   كل كار،تعاون و رفاه اجتماعی و دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و 
حساب  شماره  به  ریال   3.050.000.000  : مناقصه  در  شركت  سپرده  مبلغ  باشد.2-  قرارداد 
بانکی در وجه  یا اخذ ضمانتنامه  بنام سپرده شهرداری شاندیز  بانك ملی   0204880582008

شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ        1400/12/9       لغایت 1400/12/14

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 چهارشنبه مورخ 1400/12/25 
در  مورخ 1400/12/25ساعت 13/30  از طریق سامانه ستاد:  مناقصه  اسناد  بازگشائی  6-زمان 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام 

می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.
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آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری شانديز) نوبت دوم(

شهرداری شانديز در نظر دارد

 سازمان مديريت آرامستانهای شهرداری 
س��بزوار در نظر دارد محلی را برای ارائه 
خدم��ات رفاه��ی ش��هروندان ب��ا قيم��ت 
 8.500.000 ماهيان��ه  ش��ده  كارشناس��ی 
ري��ال از طريق مزاي��ده به ص��ورت اجاره 
واگ��ذار نمايد،متقاضيان می توانند جهت 
كس��ب اطالع��ات بيش��تر ودرياف��ت فرم 
ش��رايط مزايده ب��ه امورمالی س��ازمان به 
آدرس:سازمان آرامس��تانهای شهرداری 
ج��اده   8 كيلومت��ر  در  واق��ع  س��بزوار- 
س��بزوار س��لطان آباد ويا با ش��ماره تلفن 
44216862-051 تم��اس حاصل فرمائيد. 

اسماعيل كرمی 
رئيس سازمان مديريت آرامستانهای 

شهرداری سبزوار

آگهی مزايده 
)نوبت دوم(

ف
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آگهی مزايده )نوبت دوم(
س��ازمان س��اماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده های كشاورزی شهرداری س��بزوار در نظر دارد نسبت به رهن 
واج��اره غرفه ه��ای ش��ماره1و4و5و8و9و10 بازارچه زائراز طريق مزاي��ده عمومی وبا جزئيات مندرج در اس��ناد 
مزاي��ده ب��ا بهره گي��ری از س��امانه ت��داركات الكترونيك��ی دول��ت)www.setadiran.ir(و با ش��ماره مزايده 
5000095096000001 و5000095096000002 و5000095096000003 و5000095096000004 و5000095096000005 

و 5000095096000006 به صورت الكترونيكی اقدام نمايد.
زمان انتشار درسايت:1400/12/4

مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت :1400/12/12
آخرين مهلت شركت در مزايده: 1400/12/22

مبلغ شركت در مزايده: 5درصدقيمت پايه
ضمنا رعايت مواردذيل الزامی است:

1.برگ��زاری مزايده صرفا از طريق س��امانه تداركات الكترونيكی دولت می باش��دوكليه مراح��ل فرآيندمزايده 
ش��امل خريد ودريافت اس��نادمزايده،پرداخت تضمين ش��ركت در مزايده ارسال پيش��نهادات قيمت واطالع از 

وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير است .
2.كلي��ه اطالعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رايط ونحوه اج��اره در برد اعالن عمومی س��امانه مزايده،قابل 

مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالق��ه من��دان به ش��ركت در مزايده می بايس��ت جه��ت ثبت ن��ام ودرياف��ت گواه��ی الكترونيكی)توكن(به 

شماره02141934مركز پشتيبانی وراهبردی سامانه تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام استان ها،درسايت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفايل مزايده گر موجود است.

مهدی دلبری-  رئيس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی 14
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محمدرضا علی اکبری بیدختی - شهردار بیدخت

فراخوان خرید قیر 70*60 شركت پاالیش نفت جی به میزان 90 تن به شماره 2000050196000002 را از طریق 
سامانه تداركات الکترونیکی دولت، برگزار نماید.

كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شركت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی)به صورت برخط( برای كلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
-تاریخ انتشار فراخوان: 1400/12/4 و 1400/12/11

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/11 ساعت 14
-مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/21 ساعت 1400

-زمان بازگشایی پاكت ها: 1400/12/22 ساعت 9 صبح
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:

-ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی به مبلغ 810.000.000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:-بیدخت- بلوار طالقانی- نبش عباسپور- شهرداری بیدخت- تلفن 

57332250 كد 051   داخلی 5)امور مالی(  - مسئول مالی)مظلوم(09122127139

مناقصه عمومی يک مرحله ای)نوبت دوم(
فراخوان خريد قير 70*60 شركت پااليش نفت جی

شهرداری بیدخت
 در نظر دارد  

بنياد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

مناقصات عمومی " تهيه لوله، شيراالت و اتصاالت خطوط 
انتقال بخار در پروژه آشپزخانه مركزی" 

بنياد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر 
دارد " تهیه لوله، شیراالت و اتصاالت خطوط انتقال بخار در پروژه آشپزخانه 
مرک�زی" را از طریق مناقص�ات عمومی واگذار نماید. ل�ذا از کلیه متقاضیان 
واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 
1400/12/14 ب�ه دبیرخانه معاونت فن�ی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی به نشانی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان 
ق�دس رض�وی، مراجعه و ی�ا با ش�ماره تلف�ن 05132001126 تماس حاصل 

نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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نه به اسالم 
سکوالر

اسالم سکوالر شبیه 
مسیحیت سکوالر 
است که می رود در 

گوشه کلیسا، خودش 
را زندانی می کند 

و در محیط واقعی 
زندگی هیچ حضوری 
ندارد. کسانی هستند 
امروز دعوت می کنند 

به اسالم منزوی؛ 
اسالمی که هیچ کاری 

به کار زندگی مردم 
ندارد؛ مردم را به یک 

عبادتی، به یک چیزی 
گوشه مسجد یا گوشه 
خانه ها فرامی خواند. 

اسالِم وارِد در متن 
زندگی را معرفی 

کنیم... اسالِم جهاد و 
مبارزه با مستکبران. 

به نظر من این یک 
وظیفه ای است که 
به عهده همه است.

رهبر انقالب / 
21اسفند1393

خبرخبر
روزروز

   رابطه هر انقالبی با نخبگان 
جامعه در ابتدا رابطه ای نسبتاً 
مستقیم اســت. به این معنا که 
عموماً نخبگان جامعه هستند 
که توده مردم را می آورند پای کار 
تغییر نظام. اما این رابطه در ادامه 
انقالب ها دچار تغییراتی می شود. در انقالب اسالمی 
آیا می توانیم قائل به تأثیرگذاری انقالب بر این طبقه 

اجتماعی در ادامه حیات انقالب باشیم؟
زمانی که انقالب اسالمی به پیروزی رسید، نهضت 
انقالب تبدیل به نهاد حاکمیتی شد و از وضعیت 
انقالبی به وضعیت نهادی تغییر جهت داد. با 
نهادی شدن انقالب اسالمی دیگر نمی توان بر مفهوم 
جریان انقالب اسالمی تکیه کرد. در واقع در چنین 
وضعیتی ما با موضوع نهادهایی روبه رو هستیم که 
بــرای بقای خودشان تالش می کنند و می خواهند 
خودشان را حفظ و ساماندهی کنند. اینجا درست 
است از مفاهیم انقالبی و از مفاهیم دوره نهضت 
کمک گرفته مــی شــود، امــا در حقیقت شاهد آن 
هستیم که مفاهیم نهضت ها، از پیش برای نهاد ها 

مصادره شده است.

امــروز مسئله ما ایــن اســت که نهاد پساانقالبی  ◾
چقدر توانسته در راستای ایجاد یک »ســوژه« نخبه 

مذهبی که با جهان مدرن هم آشناست موفق باشد؟ 
در پاسخ به ایــن پرسش، جــواب من ایــن اســت که 
اســاســاً نــهــادهــای تأسیس شــده آنــگــاه کــه شکل 
می گیرند، باوجود اینکه خودشان برآمده از حرکت 
نهضت هستند، شکل گیری هرگونه نهضت در درون 
خودشان را بر نمی تابند و مادامی که این نهضت ها 
کامالً همسوی آن هــا نباشند اقــدام به سرکوبشان 
می کنند. ایــن حاکی از ذات و تمایالت سیستم 

نهاد هاست.
نهادها در نــاخــودآگــاه خــود معتقدند چــون روزی 

نهضت بــوده انــد و اکــنــون نهاد هستند، پــس هر 
نهضت دیگری ممکن است نهاد بشود و جای آن ها 
را بگیرد. پس اقدام به سرکوب آن ها می کند و اجازه 
پویایی به آن ها نمی دهد. مگر اینکه از پیش نسبت 
بــه مــصــادره آن هــا اطمینان حاصل کــرده باشند. 
به عنوان مثال، جریان عدالت خواهی در دهه ۷۰ و 
8۰ به مقابله با تفکر  هاشمی رفسنجانی برخاست. 
در آن زمان حرکت عدالت خواهی به نفع بخشی از 
نهادها بود، به همین دلیل اجازه جوالن دادن داشت، 
امــا به محض اینکه جریان عدالت خواهی گفت 

مسئله من سازوکار حکمرانی و اصالحات ساختار 
مدیریتی است، از چرخه خارج و طرد شد.

ــه ایـــن مــقــولــه ورود  ◾ ــرا ب نــهــادهــای فــرادســتــی چـ
نمی کنند؟ به عنوان مثال حوزه که خودش را فراتر از 
جریان های سیاسی تعریف می کند، چرا از این نحو 

فعالیت ها کناره گرفته است؟
به این دلیل که نهادهای اسالمی هنوز نتوانسته اند با 
سازوکار علوم انسانی رابطه برقرار کنند و علوم انسانی 
را بدیلی بر علوم الهی می پندارند، گفته می شود علوم 

انسانی علوم سکوالر است. این گفته آن ها به این 
اعتبار است که علوم انسانی هرگز واجــد پاسخی 
به نیازهای انسانی بومی نبوده و در نتیجه به طرف 
سرمایه گذاری بر علوم تجربی و علوم مهندسی سوق 
داده شده است. بنابراین در این نگاه زمانی که از علم 
سخن به میان می آید، منظوری که در گفتمان رسمی 
ارائه می شود آن را علوم تجربی و علوم پزشکی و علوم 
مهندسی و علوم نانو می پندارد. مواردی که گفته شد 
از علوم تکنیکال و فنی هستند، یعنی دانشجوهای 
این حوزه، اساساً شخصیت های فردگرایی هستند 
که در آزمایشگاه کارهای پیچیده ساینتیفیک انجام 
می دهند و جهان آن ها جنبه صرفاً تکنیکالی دارد 
و در پس ذهن آن هــا خبری از کنشگری اجتماعی 
و اقدامات این شکلی نیست. نفس این موضوع 
هم مزید بر علت شده است و در این تعریف که از 
دین ارائه می شود، یک دین شخصی غیراجتماعی 
بــا مصادیق عملی مانند هیئت و جلسه اخــالق 
کفایت می کند. این وضعیت دقیقاً متضاد همان 
چیزی است که مدنظر انقالب اسالمی و آرمان های 

انقالب بود.

چــرا پس از مدتی برخی عناصر انقالب به فکر  ◾
بازنشسته کردن انقالب می افتند؟

نهادها همواره می خواهند نهضت ها را مصادره و 
آن ها را در درون خود مضمحل کنند. زیرا مادامی که 
انقالبی در اختیار نهاد ها باشد، طبعاً اعمال نهضتی 
آن ها تحت اراده نهاد ها متوقف و یا مدیریت خواهد 
شد. مسئله اینجاست که آیا نهاد می تواند در آرایش 
هوشمندانه و منظم عقالنی به نفع بقای خودش 
اجازه بدهد توسط نهضت ها به چالش کشیده شود! 
در شرایط فعلی هم نهادها باید به سمت استقبال از 
نهضت های مرتبط با خود بروند. این تصمیم بستگی 
به هوشمندی و درایت طراحان پروسه تحول آفرینی 

در درون نهاد ها دارد.

به این ترتیب در بهترین حالت نهادها خواستار  ◾
گروه هایی هستند که خنثی باشند. اما این با آرمان های 
انقالب کامالً متضاد است. راه برون رفت از این شرایط 

خنثی را چه می دانید؟
ابتدا، اینکه علوم انسانی را بدیل علوم الهی ندانیم؛ 
زیرا در حقیقت علوم انسانی مکمل علوم الهی است 
و این عقل بشری است که بر علوم الهی نور می افکند. 
به همین خاطر انسان با عقل خودش چیزی جز عقل 
فعال را کشف نمی کند و عقل فعال اگر وحی باشد، 
عقل انسان با تفکر و خودبنیادی جز کشفی از عقل 
فعال کار دیگری را انجام نمی دهد، پس قطعاً علوم 
انسانی می تواند به مثابه وسیله روشنگری کالم 

وحی عمل کند.
متأسفانه برخی جریان های حــوزه و دانشگاه 
همواره تأکید دارند که علوم انسانی همان علوم 
غربی اســت، در حالی که اگــر علوم انسانی را 
نداشته باشید نمی توانید کتاب های دینی و الهی 
مقدس مانند قرآن را فهم کنید. دوم اینکه نهادها 
نباید با نهضت ها و کنش های اجتماعی صرفاً 
به این دلیل که همسو با مقاصد آن ها نیستند 
بــرخــورد کنند. نهادها باید ظــرف تحملشان را 
وسعت ببخشند و ضمن یک حرکت مولکولی 
برای تغییر و تحول نهاد ها نوعی پویایی در نحوه 
زندگی را رقم بزنند. مثالً گروهی می خواهند در 
مورد نحله های فکری خاصی در جایی صحبت 
کنند اجـــازه شکل گیری گــفــت وگــو را بــه آن هــا 
بــدهــیــم. اگـــر ایـــن کــنــش هــا در قــالــب گفت وگو 
شکل نگیرد، ممکن اســت در فــضــای مجازی 
به شکل غیرعقالنی مطرح شود و انحرافاتی از آن 
منبعث شود که در کف جامعه تبعات منفی تری 
به بــار بــیــاورد. نکته آخــر اینکه باید مقوله علم 
را جهان شمول تر بفهمیم و توجه مان را روی 
وجــوه عملی آن نیز متمرکز کنیم؛ زیــرا در علوم 

ساینتیفیک خیلی نظری تر کار کرده ایم.

 قدس در گفت وگو با میالد دخانچی 
ضرورت بازگشت نخبگان به شرایط انقالبی را بررسی می کند

انقالب اسالمی و برون رفت 
از وضعیت خنثی
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گفت وگوی 5
ویژه

تفرقه افکنی و سیاه نمایی تنها هنر جریان های اشرافی
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
ضــمــن تبیین ایــنــکــه اشــــراف، نــمــی تــوانــنــد مدعی 
پــایــبــنــدی بــه انــقــالب بــاشــنــد، گــفــت: »بــزرگ تــریــن 
ضــربــه بــه نــظــام تــوســط جــریــان هــایــی زده شــده که 
مشی اشــرافــی گــری پیشه کــرده و استکبار جهانی 
را بــه مثابه کــدخــدا قــلــمــداد مــی کــردنــد«. آیــت هللا 

کعبی در گفت وگو با رسانه ها با بیان اینکه عملکرد 
نامطلوب برخی جریان های سیاسی سبب وضعیت 
ــد اقــتــصــادی کــشــور شـــده اســـت، گــفــت: »امـــروز  ب
مسببان وضع موجود مدعی نارضایتی در بین مردم 

هستند«. 
ـــی کـــه از  ــراف ــای اشـ ــان هـ ــریـ وی تــصــریــح کــــرد: »جـ

 اعتماد امــام خمینی)ره( و رأی مــردم و خون شهدا 
ــه در جــهــت  ــأســفــان ــد، مــت ــ ــردن ــ ــاده ک ــفـ ــتـ ســــوء اسـ
ــکــرد مخالفت  فعالیت های حــزبــی و جناحی روی
با راه امــام راحــل و شهدا را طی می کنند و به جای 
روشــنــگــری، سیاه نمایی انــجــام مــی دهــنــد«. وی با 
بیان اینکه تحول ایجاد شــده در چرخه مدیریت 

کشور به نفع مردم کشور است، ابراز کرد: »در دولت 
سیزدهم جوانان مؤمن انقالبی، متعهد و متخصص 
امــور کشور را بــر عهده گرفته اند، امــا جریان های 
سیاسی مشکوک در ادامــه التقاطی گری هایشان 
ــشــان مــی دهــنــد از  ــادر مــی کــنــنــد و ن بــیــانــیــه ای صــ

آرمان های انقالب فاصله بسیاری گرفته اند«.

میالد دخانچی
 دکترای مطالعات فرهنگی

 حسین محمدی اصل     شاید مهم ترین آفت برای هر نهضتی پس از 
آنکه به قدرت مستقر تبدیل می شود، جایگزین شدن روحیات سازمانی 

در طبقه اندیشمند جامعه باشد. خنثی شدن یا به تعبیری سکوالر 
شدن نهادهای تأثیرگذار در جامعه یکی از دغدغه های همیشگی رهبر 

انقالب نیز بوده است. هشدارهای ایشان به حوزه و دیگر نهادهای 

انقالبی از جمله سرفصل های مشبع و گسترده در اندیشه ایشان است. 
از طرفی همزمان با پیش آمدن در تاریخ انقالب اسالمی جریان های 

فکری دینی به سمت علوم انسانی زدایی از حوزه دین و برعکس جریان 
فکری دانشگاهی میل به زدودن تفکر دینی از آرا و اندیشه، به خصوص 

در علوم اجتماعی پیدا کرده است. به سراغ میالد دخانچی رفته ایم تا ذیل 

این بحث بتوانیم آسیب شناسی از وضع موجود داشته باشیم. دخانچی 
دکترای مطالعات فرهنگی دارد و معتقد است: »زوال علوم انسانی، 
اصالت علوم انسانی و مهندسی و مسائلی از این دست در مجموع 

نخبگانی را پرورش می دهد که مسائل اجتماعی نداشته و در بهترین 
حالت مسئله علمی دارند به همراه یک دین شخصی«.
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بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت فوق 
الذکر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع

عمومی عادی به طور فوق العاده ، س��اعت 10:00 
صبح م��ورخ: 1400/12/22 ، ک��ه در محل مرکز 
اصلی ش��رکت واقع )کیلومتر 18 جاده قوچان ، 
شهرک صنعتی توس – فاز2 – قطعه 213و 214( 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- انتخاب بازرسین
2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

هیات مدیره 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت الما الکترونیک 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 7494 و 
شماره ملی 10380232900 
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت 

اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/12/9                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 تاریخ  1400/12/14 

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 یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   
     IR 410100004060030607655863   4060030607655863    نزد بانک مرکزی   به شماره شبای

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات   اعتبار پیشنهادات : سه ماه
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

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک ردیف
دولت

محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1400 با شرایط  مندرج )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 

تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی ساعت 9  

صبح مورخ
هنرستان 10 کالسه شبانه روزی درگز    1

1278.640.687.9834.000.000.0001400/12/241400/12/2۵سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشیدرگز200004۵42000101

2
716.248.141.983820.000.0001400/12/241400/12/2۵سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشیبجستانمدرسه 3 کالسه یونسی بجستان    200004۵42000102

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
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آگهی مناقصه - نوبت اول
شركت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد اقالم مصرفی خود را

 از طریق مناقصه اقدام به تامین نماید.
شایان ذكر است مواد مورد نیاز شامل :

كیسهـ  نایلکسـ  پالستیکـ  دوک پالستیکیـ  كارتنـ  الیه كارتن ...... می باشد. از فروشندگان 
گهی حداكثر تا 7 روز  و تامین كنندگان در این خصوص دعوت میگردد از تاریخ درج آ
بعد با مراجعه به سایت شركت نخریسی به آدرس /http://nasajikhosravi.irمراجعه و پس 
پیشنهادات  و  مستندات  ارسال  به  نسبت  الزم  تکمیلی  توضیحات  و  مدارك  دریافت  از 
خود اقدام نمایند.بدیهی است شركت در مناقصه فوق منوط به ارسال اسناد و مدارك 
شركت در مناقصه  حداكثر تا مهلت قانونی داده شده و همچنین ارسال نمونه ها به واحد 

كنترل كیفیت این شركت و اخذ تائیدیه از این واحد خواهد بود.

شركت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان 

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده شرکت بتون شرق که در ساعت 10 صبح 
روزس��ه ش��نبه 1400/12/24 در محل شرکت 
به نش��انی مشهد بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر 
ب��رج نگی��ن پاس��ارگاد واح��د 501 کدپس��تی 
9186693586 تشکیل می گردد اصالتًا یا وکالتًا 

حضور به هم رسانند:
دستورات جلسه:

1-افزایش سرمایه شرکت 
2-الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت 

 هیئت مدیره شرکت بتون شرق

  آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت بتون شرق)سهامی 

خاص( به شماره ثبت 3190 و شناسه ملی 
10380190909
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق 

شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان سامانه 
ستاد

30.108.942.0582000003374000015تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری جغتای1400-15

تجدید مناقصه اجرای عملیات گاردریل روی پل ها و جداول میانی میدان های پروژه 1400-41
تکمیل باقیمانده باند دوم تربت جام - فریمان )محدوده نصرآباد(

7.995.828.0002000003374000041

شرکت مخابرات  ایران - منطقه فارس، نسبت به اجاره مجموعه 
فرهنگی ورزشی خود ش��امل: رستوران، سالن های ورزشی و مجموعه 
آبی خود از طریق مزایده عمومی بر اس��اس مشخصات موجود در اسناد 

اقدام نماید. 
ل��ذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط جهت ش��رکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های WWW.TCI.IR و  

FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی تجدید )نوبت اول( مزایده شماره 1400/4
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خاتمه پرونده 
بورسیه های 
بالتکلیف 
محمدعلی کی نژاد، 
رئیس هیئت عالی 
جذب شورای عالی 
انقالب فرهنگی 
به مهر گفت: تمام 
بورسیه هایی که 
حکم بورس وزارت 
علوم را داشتند، 
تعیین تکلیف شدند.

وی در ادامه افزود: 
تعدادی نیز هستند 
که همچنان مطرح 
می کنند آن ها را نیز 
وزارت علوم معرفی 
کرده و تعهد داده اند 
و باید تعیین تکلیف 
شوند، ولی هیئت 
عالی جذب در 
پرونده این افراد 
وارد نمی شود.

ــان  آبـ  ۲۴ طیرانی  اعظم 
امسال قانون جوانی جمعیت 
ســرانــجــام بــه دولـــت ابـــاغ شد 
و ۲۴بــهــمــن مهلت ســه ماهه 
ــامــه هــا و  ــیــن ن بــــرای تـــدویـــن آی
ــن قانون  دستورالعمل های ای
به پایان رسید، اما کارشناسان می گویند دولت 

همچنان درحال تدوین آیین نامه هاست.
از سوی دیگر بودجه ای که به منظور اجــرای این 
ــود از  قــانــون بـــرای ســال 1۴01 پیش بینی شــده ب
۲0هزار میلیارد به 1۶هزار میلیارد تومان و حال به 
1۲هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه پیشنهادی 
دولت رسیده است و به این ترتیب بیم آن می رود 
ایــن قانون نیز به سرنوشت سایر قوانین حوزه 
خانواده دچــار شود و پس از گذشت مدت زمان 
هفت ساله ای که برای اجرای آن پیش بینی شده 
به جای اعام نتیجه آن پیگیر دالیل اجرا نشدن 

آن باشیم. 
امیرحسین بانکی پــور  فــرد؛ رئیس کمیسیون 
مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
و صالح قاسمی؛ پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران 
و جهان در اظهارنظرهای متفاوت در گفت وگو با 

ما به این موضوع اشاره کرده اند.

اهتمام جدی رئیس جمهور برای اجرای قانون  ◾
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده نسبت به اجرای این قانون 
خوشبین است و می گوید: با وجــود اینکه بدنه 
ــت هنوز همراهی مــورد انتظار مجلس را از  دول
خود نشان نداده و از زمان تعیین شده برای تدوین 
آیین نامه های اجرایی گذشته است، اما شخص 
رئیس جمهور و معاون اول ایشان اهتمام جدی به 
اجرای قانون دارند، به طوری که از ابتدای تشکیل 
دولت تا امروز هر هفته جلسه هایی در دفتر معاون 

اول رئیس جمهور درخصوص تدوین آیین نامه ها و 
دستورالعمل های این قانون داشته ایم. 

ــرد ادامـــه مــی دهــد: با  ــور ف امیرحسین بانکی پ
توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جــمــعــیــت، بــســیــار گــســتــرده اســــت، آن هــم در 
شرایطی که همه درگیر بودجه هستند، تدوین 
آیین نامه های آن زمانبر است و گرچه مهلت سه 
ماهه دولت به اتمام رسیده، اما نباید ناامید شد 
و نمره منفی به دولت داد. با این حال انتظار داریم 
کار با جدیت بیشتری دنبال شود که گام نخست 
آن نیز تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و 

گام دیگر تشکیل ستاد است که با تشکیل این 
ستاد وظایف تقسیم خواهد شد و پیش بینی 
شده است پیگیری نظارت بر اجرای این قانون از 
طریق دبیرخانه ستاد انجام شود. در حال حاضر 
پیگیری اجــرای قانون از طریق دفتر معاون اول 
رئیس جمهور و نیز اجــرای بخشی از قانون مثل 
ارائــه تسهیات از طریق بانک ها در حال انجام 
اســت. همچنین مقرر شده نام نویسی خــارج از 
نوبت خودرو برای مادران دارای دو فرزند از هفته 
جــاری آغــاز شود و معاون استخدامی کشور نیز 
ــاغ کــرده اســت به ازای تأهل و هر فرزند یک  اب

سال به سن استخدامی و ۲درصد به امتیاز افراد 
افزوده شود که با توجه به این اباغیه افرادی که از 
شرکت در آزمون استخدامی محروم بوده اند اکنون 

می توانند نام نویسی کنند. 

مهم ترین مسئله بودجه است ◾
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله درخصوص 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
بودجه بوده است، می گوید: خوشبختانه تاکنون 
دولـــت همراهی خــوبــی درخــصــوص تخصیص 
بودجه برای اجرای اولیه این قانون در نظر گرفته 
است، هرچند بودجه مورد انتظار مجلس خیلی 
بیشتر از بودجه تخصیص داده شده است که 
 منتظر هستیم بــه تصویب مجلس بــرســد. با

 1۲ هــزار میلیارد تومان نمی توان ایــن قانون را 
اجــرایــی کــرد و بودجه مــورد نیاز همان ۲7 هزار 
ــت کـــه پــیــش بــیــنــی شــده  مــیــلــیــارد تــومــانــی اسـ
اســت. امــا ایــن بودجه بــرای تشکیل ستاد ملی 
جمعیت کــافــی اســت البته مــشــروط بــر آنکه 
نخواهند بودجه برخی از تکالیف پیش بینی 
ــون را از ایـــن 1۲ هــزارمــیــلــیــاردتــومــان  ــان  شـــده ق

پرداخت کنند. 

جمعیت مهم تر است یا سینما؟! ◾
اما صالح قاسمی، پژوهشگر تحوالت جمعیت 
ایـــران و جــهــان، درخــصــوص مهلت دولــت بــرای 
تدوین آیین نامه قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در گفت وگو با قدس می گوید: تدوین 
همه مــواد آیین نامه قــانــون حمایت از خــانــواده 
و جــوانــی جمعیت فرصت ســه ماهه نداشته و 
برخی از ماده های این قانون فرصت ۶ ماهه داشته 
است. با این حال نکته حائز اهمیت این است که 
باید دولت تا امروز نخستین گام ها را برای اجرای 
این قانون ازجمله تشکیل ستاد ملی جمعیت 

که وظیفه دولــت و شخص رئیس جمهور است 
برداشته باشد که متأسفانه این مهم تحقق نیافته 
در حالی که طی ایــن مــدت شــورای عالی سینما 
تشکیل شده اســت. ما با تشکیل شــورای عالی 
سینما مخالف نیستیم، اما پرسش اینجاست 
کــه آیـــا مــســئــوالن مــا مسئله راهـــبـــردی، کـــان و 
استراتژیک جمعیت را همپای مسئله سینما 
نمی دانند یا سینما تریبون و ضریب رسانه ای دارد 
که جمعیت ندارد؛ که اگر اینچنین باشد رسالت 
فعاالن و اصحاب رسانه ها این است که اجرای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از 

دولت مطالبه کنند. 
نویسنده مجموعه »جنگ جهانی جمعیت« 
ادامــه مــی دهــد: متأسفانه بــاوجــود هشدارهای 
کــارشــنــاســان حـــوزه جمعیت و تأکید چندباره 
رهبرمعظم انقاب درخصوص اهمیت اجرای این 
قانون، به نظر می رسد در ۶ ماه گذشته دولت عزم 
جدی برای تدوین آیین نامه ها و تشکیل ستاد ملی 

جمعیت نداشته است. 
قاسمی درباره تعدیل بودجه اجرای این قانون نیز 
می گوید: با توجه به محدودیت منابع و هزینه های 
زیاد دولت به ویژه در سال نخست استقرار دولت 
سیزدهم باید درک کنیم که کاهش بودجه منطقی 
است، اما تخصیص واقعی همین 1۲هزار میلیارد 
تومان و اجرای درست آن می تواند محکی باشد 
برای اینکه ببینیم آیا دولت اهتمام الزم برای اجرای 

قانون جوانی جمعیت را دارد یا خیر. 
ــان ایــنــکــه مــهــم تــریــن تکلیف قــانــون  ــی وی بـــا ب
درخصوص قانون جوانی جمعیت تشکیل ستاد 
ملی جمعیت است، تأکید می کند: اگر دولت از 
هم اکنون بــرای روز ســی ام اردیبهشت )روز ملی 
جمعیت( برنامه و راهبردی نداشته باشد، به طور 
حتم در آن روز شاهد یک سری رفتارهای نمایشی 

و رسانه ای خواهیم بود.

با وجود گذشت 17روز از پایان مهلت سه ماهه، دولت همچنان مشغول کار است

 روند کُند تدوین 
آیین نامه های قانون جمعیت

ددستچينستچين

صالح قاسمی
پژوهشگر تحوالت جمعیت 
ایران و جهان 

تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت به منزله بی نیازی 
از تشکیل ستاد ملی جمعیت نیست و براساس 
متن قانون باید این ستاد در ریاست جمهوری 
تشکیل شود و همه وزارتخانه ها، نهادهای 
حاکمیتی و کارشناسان در آن حضور داشته 

باشند. گرچه تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در 
وزارت بهداشت با هدف اجرای وظایف قانونی 

محول شده به این وزارتخانه برای اجرای قانون 
جوانی جمعیت باشد که تدبیر شایسته ای است، 
اما جای این نگرانی است که این قرارگاه نمایشی 

رسانه ای باشد برای آرام کردن افکار عمومی 
و سکوت کارشناسان حوزه جمعیت و بهانه ای 

برای تشکیل نشدن ستاد ملی جمعیت؛ هرچند 
هنوز برای قضاوت در این مورد زود است و باید 
دید طی چند ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
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»اُمیکرون« رو به افول  ◾
ــی، عــضــو کمیته علمی  ــردانـ مــســعــود مـ
کشوری مقابله با کرونا به ایسنا گفت: 
ــم به سمتی مــی رویــم که اُمیکرون را  داری
کنترل کنیم، خوشبختانه موارد اُمیکرون در کشور رو به 
افول است و مشاهده های میدانی نشان می دهد موارد 
سرپایی بیماری از نصف هم کمتر شده و موارد بستری 

رو به کاهش است.

چرا سمن ها نمره خوبی ندارند ◾
ســیــدکــریــم حسینی، عــضــو کمیسیون 
ــورای اســامــی در  اجــتــمــاعــی مجلس شــ
توضیح اینکه چــرا سمن ها نمره خوبی 
ندارند، به ایلنا گفت: گاهی موازی کاری در تشکیات 
سمن ها دیده می شود، مثاً متولیان و مجوز دهندگان 
به سمن ها چند حوزه کاری هستند و یک موازی کاری در 

صدور مجوزها در نوع فعالیت ها وجود دارد.

دانشجویان موافق و استادان مخالف آموزش حضوری  ◾
ابراهیم نعیمی، سرپرست دفتر مشاوره 
و سامت وزارت علوم به میزان گفت: با 
نظرسنجی صورت گرفته بیش از ۶0درصد 
دانشجویان اعام کرده اند موافق حضوری شدن آموزش 
هستند، اما براساس آماری که دریافت کردیم نزدیک به 
۵0درصد استادان مخالف آموزش های حضوری هستند 

و آمادگی الزم برای آموزش های حضوری را ندارند.

چقدر زباله تولید می کنیم؟ ◾
بــه گـــزارش ایسنا، سیدحبیب راضــی، 
مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات 
شــهــری ســـازمـــان شـــهـــرداری هـــا گفت: 
روزانــه ۴۵ هزار تن زباله در شهرها و 10 هزار تن در 
مناطق روستایی تولید مــی شــود و متوسط سرانه 
تولید زباله هر نفر در شهر 7۶0 گرم و در روستاها 

۴۸۵ گرم است.
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 20000949400000010

بلوار  موضوع: طرح سیویل و دفع آبهای سطحی محدوده 
بصیرت  

مبلغ برآورد : 102.980.000.000 ریال 
و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

شهرداری 
منطقه شش 
مشهد مقدس

14
12
23
8

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000095005000013

موضوع: خرید صفحه گاردریل و پایه به همراه تمامی متعلقات 
مربوطه.

مبلغ برآورد:  20.301.120.000 ریال.
و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

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

سازمان 
حمل و نقل 
و ترافیک 

شهرداری مشهد

14
12
23
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000095005000015

موضوع: تمامی عملیات مربوط به خرید، ساخت و نصب 2 
دستگاه آسانسور همچنین انجام خدمات نگهبانی 24 ساعته، 

نظافت، نگهداری، فنی، پشتیبانی)روبروی نمایشگاه(.
مبلغ برآورد:  17.560.000.000ریال.

و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

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

سازمان 
حمل و نقل 
و ترافیک 

شهرداری مشهد

14
12
23
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2000095005000014

موضوع: تمامی عملیات مربوط به خرید، ساخت و نصب 8 
دستگاه آسانسور همچنین انجام خدمات نگهبانی 24 ساعته، 

نظافت، نگهداری، فنی، پشتیبانی.
مبلغ برآورد:  70.240.000.000 ریال.

و شرکت در  اسناد  بیشتر، دریافت  اطالعات  جهت کسب 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه 

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

سازمان 
حمل و نقل 
و ترافیک 

شهرداری مشهد

14
12
23
2

آگهي مزایده عمومي
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي به نمایندگي از شهرداري مشهد در نظر دارد 
تعدادي از فضاهاي تبلیغاتي سطح شهر مشهد، مطابق لیست مندرج در اسناد مزایده را در سه بسته 
تبلیغاتي به اشخاص حقوقي واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون هاي 
تبلیغاتي داراي صالحیت و مجوز از مراجع قانوني دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد 

مزایده به نشاني سایت ذیل مراجعه نمایند
هزار  هشتصد  و  میلیون  شانزده  و  چهارصد  و  میلیارد  یك  یك:   شماره  بسته  ماهیانه  پایه  1-مبلغ 

)1.416.800.000( ریال
2- مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره دو:  یك میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون )1.480.000.000( ریال

3-مبلغ پایه ماهیانه بسته شماره ســه: یك میلیارد و پانصد و نود میلیون  )1.590.000.000( ریال           
مدت واگذاري: مدت قرارداد اولیه هجده ماه و براي شش ماه دیگر مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده 

قابل تمدید مي باشد.)حداکثر مدت بیست و چهار ماه  مي باشد (
آدرس به  مشهد  شهرداري  کار  ارجاع  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مزایده  در  شرکت  جهت 
 http://ets.mashhad.ir مراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمي به آدرس www.rrk.ir درج میگردد.

 معاونت خدمات 
شهري - سازمان 

ساماندهي مشاغل 
شهري و فرآورده 

هاي كشاورزي

دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان به منظور استفاده از توان بخش های خصوصی و غیر دولتی 
برای توسعه بیمارستان 100 تختخوابی امام خمینی شهرستان خاش در قالب مشارکت عمومی در نظر دارد به عنوان سرمایه پذیر، 
نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذارانی که از توانمندی مالی ، فنی و مدیریتی مناسب برای سرمایه گذاری، طراحی  
ساخت، اجاره و انتقال پروژه بیمارستان برخوردار می باشند، اقدام نماید و بدین وسیله از تمامی اشخاص عالقه مند به 
س��رمایه گذاری ، که دارای توانایی الزم هس��تند دعوت به عمل می آورد تا در اجرای این پروژه مشارکت اعالم آمادگی 
فرمایند. ش��رکت کنندگان می توانند با معرفی و اعزام نماینده به آدرس: زاهدان- دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درمانی زاهدان شماره تلفن 05433372140 نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل آن در مهلت مقرر به 
ش��رح مندرج در اسناد اقدام نمایند .الزم به ذکر اس��ت سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهاد های دریافت شده مختار 
خواهد بود . همچنین تمامی هزینه های مربوط به نش��ر دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده س��رمایه گذار منتخب  

می باشد.                                                                                                                                        م الف 1086  شناسه آگهی 1286302
 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار توسعه بیمارستان  100 
تختخوابی امام خمینی شهرستان خاش )نوبت اول(

ف
/1
41
22
54



انتخاب یزدانی به 
عنوان ورزشکار 

برتر ماه جهان
اتحادیه جهانی کشتی 

در خبری برترین 
ورزشکاران ماه کشتی 

آزاد، فرنگی و زنان را 
اعالم کرد. براین اساس 

امیرمحمد یزدانی که 
یکشنبه شب در جام 
یاشاردوغو موفق به 

کسب مدال طالی وزن 
۷۰ کیلوگرم شده بود، 

در کشتی آزاد ورزشکار 
منتخب ماه شد. 

یزدانی در طول هفت 
سال فعالیت حرفه ای 

چهار مدال نقره در 
تورنمنت های مختلف 

کسب کرده و این 
نخستین طالی آزادکار 

کشورمان محسوب 
می شود. در کشتی 

فرنگی یونس از ترکیه 
و در کشتی زنان سوخه 

از مغولستان انتخاب 
شدند.

در  حاشيه

 میزبانی مشهد 
از تیم ملی 

در گرو نظر 
اسکوچیچ 

از مدت ها قبل 
فدراسیون فوتبال 

زمزمه هایی مبنی بر 
برگزاری بازی تیم ملی 

کشورمان مقابل لبنان 
در ورزشگاه امام رضا)ع( 

مشهد داشت اما گویا 
هنوز تصمیم نهایی 

گرفته نشده است. نظر 
فدراسیون فوتبال به 

برگزاری بازی در مشهد 
است اما تصمیم 

نهایی در این باره را باید 
اسکوچیچ سرمربی تیم 

ملی بگیرد. چگونگی 
کیفیت زمین بازی و 

محل برگزاری تمرینات 
و مسائل اینچنینی از 

جمله مواردی است که 
سرمربی تیم ملی باید 
در موردش نظر بدهد.

خبرخبر
روزروز

  لواندوفسکی 
آاس در گزارشی مدعی شد لواندوفسکی 

از مدیر برنامه هایش خواسته تا 
شرایط حضور او در رئال را بررسی کند. 

درصورت ناکامی رئال در جذب هالند، 
لواندوفسکی گزینه اصلی است.

  ویکتور اوسیمن 
منچستریونایتد در حال بررسی شرایط 

جذب ویکتور اوسیمن، ستاره ناپولی  
برای جانشینی رونالدو است. این بازیکن 

اهل نیجریه در 22 بازی 11 گل به ثمر 
رسانده و 1۰۰ میلیون قیمت دارد.

  گریلیش
گواردیوال،سرمربی منچسترسیتی در 
حمایت از گریلیش می گوید:»او را برای 
زدن 45 گل نخریدیم. جک به خوبی در 

زمین ظاهر شده و اگر این طور نبود، 
بدون شک من از او حمایت نمی کردم.«

 حمیدرضاعرب  
ــیـــد ابــراهــیــمــی،  امـ
ــاه  ــاشــگ هـــافـــبـــک ب
الـــوکـــره کــه پیش تر 
ــقــال  ــم اســت ــ ــی ــ درت
توپ می زد، امیدوار 
است روزی دوباره پیراهن آبی را تن کند. 
ابراهیمی معتقد اســت تنها راهــی که 
استقال را به سمت قهرمانی درلیگ 
برتر می برد، حفظ آرامش است. وی پس 
از ماه های طوالنی دوباره پای گفت و گو با 
روزنامه قدس نشسته و دربــاره آخرین 
وضعیت خــودش حرف هایی بــه زبــان 

می آورد.

ــا شــرایــط خوبی در الوکره  ◾ ایــن روزهـ
قطر داری. گل می زنی و با تیمت به لیگ 
قهرمانان آسیا رسیدی. چه حسی داری؟

گــل زدن همیشه حــس خــوبــی دارد و 
دوســت دارم به این رونــد ادامــه بدهم. 
ما درالوکره واقعاً یک خانواده هستیم. 
از رأس باشگاه تا کوچک ترین اعضا به 
فکر موفقیت هستند. میل به پیروزی 
و رسیدن به جام های بیشتر میان ارکان 

باشگاه موج می زند. 

حال و هوای قطر درحالی که کمتر از  ◾
یک سال به شروع جام جهانی باقی مانده 

چگونه است؟
ً چهره فوتبالی به خود گرفته  شهر ها کاما

است. همه جا درباره برنامه ریزی ها برای 
آغـــاز خــوب جــام جهانی درایـــن کشور 
صحبت اســت. ورزشــگــاه هــای بسیار 
مدرنی ساخته شده که من گاهی وقت  ها 
فرصت شده از نزدیک چگونگی ساخت 
ورزشگاه  ها را ببینم. تردید ندارم یکی از 
بهترین جام جهانی های تاریخ در کشور 

قطر برگزار می شود.

امــا احتمال دارد جــام جهانی بدون  ◾
حضور تماشاگر باشد.

ــصــور مــی کــنــم قــطــر بــــرای ورود  مـــن ت
تماشاگران همه گونه امکانات را ایجاد 
می کند تا هــواداران تیم ها ولو به شکل 
محدود این بازی ها را از نزدیک تماشا 

کنند. 

درهمین نیم فصل نقل و انتقاالت  ◾
بازهم شایعه حضورت دراستقالل شنیده 

شد. 
خیلی دوست دارم یک بار دیگر پیراهن 
استقال را بر تن کنم، اما نمی دانم این 
امکان فراهم می شود یا خیر. همان طور 
که گفتم یک سال دیگر با الوکره قرارداد 
دارم و هراتفاقی رخ دهد باید با هماهنگی 

باشگاه باشد. 

ــود ایــنــکــه مقابل  ◾ اســتــقــالل بـــا وجــ
نساجی امتیاز از دست داد اما شانس اول 

قهرمانی محسوب می شود.

استقال نباید آرامش خود را از دست 
بدهد. قهرمانی نیازمند آرامــش کامل 
است. استقال تیم بزرگی است و حتماً 
ــزرگ حاشیه هایی  پیرامون تیم های ب
ایجاد خواهد شد. معتقدم استقال 

باید حواسش به همه جا باشد. 
بازیکن و مربی نباید بــی جهت وارد 
حاشیه شــونــد و بــایــد خیلی هوشیار 
باشند. برخاف خیلی ها اعتقاد دارم 
ــه نمایش  اســتــقــال فــوتــبــال خــوبــی ب
مــی گــذارد. تیمی که توانسته به صدر 
جــدول بــرســد، حتماً تیم شایسته ای 
است و من امیدوارم استقال در پایان 

لیگ بیست و یکم به قهرمانی برسد. 

ــاره خــط میانی استقالل  ◾ نظرت دربـ
چیست؟

استقال بازیکنان خوبی دراین منطقه 
دارد. نیک نفس و مــهــدی پـــور بــرای 
استقال زحمت می کشند وبازیکنان 
قابلی هستند. برای آن ها آرزوی موفقیت 

دارم.

دربـــاره دربــی که پیش از پایان سال  ◾
انجام می شود چه نظری داری؟

ایــن بــازی شــاهــراه رسیدن به قهرمانی 
ــت  ــل اســـــــت. امــــــا مـــمـــکـــن اسـ ــصـ فـ
حساسیت هایی که میان دو تیم وجود 
دارد از لحاظ فنی به این بازی لطمه بزند 

واین دیدار مهم بی کیفیت شود.

امید ابراهیمی در گفت و گو با قدس:

ممکن است دربی بی کیفیت شود
یادداشت

منهای فوتبال

 سکوت در قبال جنایات جنگی 
در یمن و فلسطین

ورزش در آغوش سیاست
جواد رستم زاده   جنگ، تجاوز، کشتار، آوار 
در همه دنیا و در همه زمانی یک رنگ دارد. سیاه. 
کشته شدن انسان ها در هر کیش و آیینی با هر 
رنگ و نژادی در جنگ ها دردآور و محکوم است. 
با این حال سیاستمداران به فراخور منافعشان 
همه را در جنگ ها به یک چشم نمی بینند. 
گویی عــده ای در گوشه ای از دنیا به دید سران 
زر و زور انسان ترند. ایــن نابرابری و ناعدالتی 
سیاسی این روزهــا در ورزش دنیا و همزمان با 
عملیات نظامی روسیه و اوکراین پررنگ تر از 
همیشه نمود پیدا کرده است. روسیه در حالی 
بحق به دلیل بحران آفرینی از ســوی جامعه 
جهانی ورزش تنبیه می شود که سال هاست 
رژیم صهیونیستی و سعودی ها با وجود تجاوز 
و جنگ و کودک کشی در فلسطین و یمن نه 
تنها مشمول هیچ تنبیه و محرومیت نشده اند 
که شاهد هستیم فیفا و سایر کنفدراسیون ها 
بــابــت پـــول هـــای درشـــتـــی کـــه از ســعــودی هــا 
 می گیرند، میزبانی های مهمی را به آن ها اعطا 

می کنند. 
رفتار متناقض  فیفا و دخالت دادن سیاست در 
فوتبال زمانی روشن تر می شود که وقتی به عقب 
برمی گردیم و مسئله فلسطین با رژیم اشغالگر 
را بررسی می کنیم، متوجه می شویم فیفا در این 
مسئله به نفع متخاصم و اشغالگر عمل کرده 
اســت. اگر فیفا مدعی حمایت از حقوق بشر 
اســت، چرا پرچم رژیــم صهیونیستی در تمام 
این سال ها بایکوت نشد؟ چرا وقتی نظامیان 
اشغالگر به قتل عام مــردم بی دفــاع فلسطین 
پرداختند، فیفا نه تنها حامی فلسطینی ها 
نشد، بلکه حامی رژیم متجاوز شد و برای هویت 

دادن اشغالگران از هیچ ابزاری دریغ نکرد.
فیفا بار دیگر نشان داد به هیچ وجه تابع قانون 
»جــدایــی فوتبال از سیاست« نیست. یوفا به 
عنوان یکی از اتحادیه های پرقدرت زیرنظر فیفا 
هم با تحریم تیم ملی روسیه و انصراف بسیاری 
از کشورها از بازی مقابل روسیه در انتخابی جام 
جهانی، به دنیا نشان داد »فوتبال« یک پدیده 
کاماً سیاسی است و جدایی فوتبال از سیاست 
گزافه ای بیش نیست. در همین حال فدراسیون 
جهانی والیبال هم اعام کرد میزبانی مسابقات 
جام جهانی والیبال که قرار بود شهریور ۱۴۰۱ به 
میزبانی روسیه برگزار شــود، از این کشور سلب 

شده است.
همچنین فدراسیون جهانی تکواندو با انتشار 
بیانیه ای تحت عنوان »صلح گرانبهاتر از پیروزی 
اســت« اقـــدام نظامی روسیه علیه اوکــرایــن را 
محکوم و اعــام کرد کمربند مشکی افتخاری 
»دان ۹« را که در سال ۲۰۱۳ به والدیمیر پوتین 
رئــیــس جمهور روســیــه اعــطــا کـــرده بـــود، پس 

می گیرد.

دختر تنیس باز ایران به یک 
رنکینگ تاریخی دیگر رسید

مشکات الزهرا صفی دختر تنیس باز ایران که 
پیش از این با قرار گرفتن در رنکینگ ۷۴  جوانان 
ــاره توانست  جهان تاریخ ســازی کــرده بــود، دوب
 جــایــگــاه خــوبــی در رنکینگ جهانی بدست 

آورد. 
او مدتی پیش از رنکینگ ۷۴ بــه  ۸۰ جوانان 
جهان سقوط کــرده بــود که در رنکینگ اعام 
شده در اول ماه مــارس )۱۰ اسفند( هفت پله 
صعود داشت و به رده ۷۳ آمد. برای اولین بار 
اســت که بازیکنی از ایــران به رده ۷۳ جوانان 

جهان می رسد.

 ناظم الشریعه 
در یکقدمی عراق 

شبکه تلویزیونی »الرابعه الریاضیه« خبر 
داد ناظم الشریعه در آستانه سرمربیگری 
تیم ملی فوتسال عراق قرار گرفته است. این 
رسانه عراقی نوشت: محمد ناظم الشریعه، 
چهارمین مربی برتر دنیا به بغداد سفر کرده 
تا هدایت تیم ملی فوتسال عــراق را برعهده 
ــق تــیــم مــلــی فــوتــســال  گـــیـــرد. ســرمــربــی ســاب
کشورمان سابقه دو قهرمانی در رقابت های 

جام ملت های آسیا را در اختیار دارد. 
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بازگشت غفوری به تمرینات استقالل ◾
کاپیتان تیم فوتبال استقال کــه در اختیار کمیته 
انضباطی باشگاه قــرار گرفته بــود، دیــروز به تمرینات 
آبی پوشان بازگشت. غفوری در جلسه ای که با مصطفی 
آجورلو، مدیرعامل استقال برگزار کرد مشکلش حل 
شد. این بازیکن دیروز پس از عذرخواهی از مجیدی، 
در تمرین آبی پوشان حاضر شد تا پس از دو بازی غیبت 

خودش را برای دیدار با گل گهر سیرجان آماده کند.

قرارداد مهاجم جدید پرسپولیس نهایی شد ◾
مهاجم ازبکستانی که مدنظر کادر فنی پرسپولیس بود 

با قراردادی رسمی به این تیم پیوست. 
ــرزود تــمــیــروف مهاجم مدنظر پرسپولیس پس  شـ
از پــشــت ســر گــذاشــتــن تــســت هــای پــزشــکــی دیـــروز 
قــرارداد خود را با این باشگاه نهایی کرد. این مهاجم 
ــراردادی یــک و نیم ســالــه به  ــ ازبکستانی بــا عقد قـ

پرسپولیس پیوست.

هشدار مهدی ترابی به پرسپولیس ◾
بازیکن پرسپولیس نسبت به روند تمدید قراردادهای 
باشگاه اعتراض کردو گفت دیگر صحبتی ندارم. ما هیچ 
قدم رو به جلویی ندیده ایم و امیدوارم مشکات حل شود. 
قرارداد هفت بازیکن ما تمام شده است. اگر برادری شان را 
ثابت نکنند، بازیکنان آن طور که می خواهند قراردادشان 
تمدید نمی شود. با من مــذاکــره ای نشده اســت. فقط 

گفته اند نامه زده شده ولی من نامه ای ندیدم.

گیتی پسند، قهرمان جدید فوتسال ایران ◾
گیتی پسند در فاصله دو هفته به پایان فصل، قهرمانی 
خود در لیگ برتر فوتسال را قطعی کردند. رقابت های هفته 
بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال ایــران دیــروز پیگیری 
شد که در یکی از آن ها، تیم های گیتی پسند و زندی بتن 
در اصفهان مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت شاگردان 
کشاورز توانستند با پیروزی بر حریفشان 6۱ امتیازی شوند 

و به طلسم ناکامی های فصول گذشته پایان بدهند.

هفته بیستم مسابقات لیگ برتر با بــرگــزاری هشت 
مسابقه به پایان رسید و در مهم ترین دیدارها تراکتور 
سپاهان را متوقف کــرد، پرسپولیس مس رفسنجان 
را شکست داد و استقال در مشهد مقابل نساجی 

متوقف شد.
در روزی که محرم نویدکیا به یکباره از پای پرواز به تیمش اضافه شد باز 
هم تغییری در روند سپاهان حاصل نشد و زردپوشان دیار زاینده رود به 
از دست رفتن فرصت قهرمانی مهر تأیید زدند. این بازی دو بر دو شد.

نفت مسجدسلیمان که بعد از حضور فکری موفق به کسب حتی یک 
امتیاز هم نشده بود این بار در خانه تیم رسول خطیبی را متوقف کرد. 
آلومینیوم اراک که در نیم فصل دوم نتایج خوبی کسب نکرده همچنان 
در حسرت برد ماند و شاگردان خطیبی که نزدیک به ۱5 هفته در باالی 

جدول حضور داشتند  به جایگاه نهم جدول سقوط کردند. 
هوادار صفر -  فوالد صفر. جواد نکونام که بعد از قهرمانی در سوپرجام 
انگیزه پیدا کرده بعد از پیروزی مقابل نفت مسجدسلیمان حسابی 
از زمین ورزشگاه دستگردی شاکی بود و زمین را عامل توقف تیمش 
دانست. دیدار شاگردان قلعه نویی و منصوریان که در مکتب استقال 
هستند به جنجال کشیده شد. در این بازی سعید صادقی ستاره زمین 

بود و با زدن دو گل برد تیمش مقابل نفت آبادان را رقم زد.
تیم شهرخودرو هم مثل همه هفته های لیگ بیستم باردیگر باخت تا 
پیروزی هفته هجدهم این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان خیلی زود 
فراموش شود.شهرخودرو به هیچ تیمی اجازه سقوط نخواهد داد. در 

این مسابقه ذوب آهن ۲ بر یک پیروز شد.
اما نساجی که در دور رفت استقال را متوقف کرده بود دوبــاره این 
کار را با ساکت الهامی و با نتیجه صفر بر صفر انجام داد و البته این 
مربی فرهاد مجیدی را از رسیدن به رکــورد رایکوف و هفت پیروزی 
متوالی محروم کرد. در پایان بازی هم مربی جنجالی استقال )صالح 
مصطفوی( که پیش تر توسط کمیته انضباطی محروم شده بود با 
مشت به میز کنفرانس خبری کوبید تا به این شکل به داوری مسابقه 

و البته توقف استقال واکنش نشان دهد. 
پرسپولیس ۳ مس رفسنجان یک؛ مهم ترین نکته برد سه گله پرسپولیس 
گایه های گل محمدی از وضعیت مالی بازیکنان بود. او مدعی شد باشگاه 
باید تا پایان سال تکلیف پرداختی به بازیکنان را مشخص کند تا به نوعی 
یک تهدید برای باشگاه محسوب شود. مهدی عبدی  هم با وجود حواشی 
که در فضای مجازی ایجاد کرده اما در این مسابقه دبل کرد تا حداقل 

نیمی از حواشی که به وجود آمده را خنثی کند. 

نگاهی به هفته بیستم لیگ برتر

 پرسپولیس و پیروزی طالیی
بر مس 

ضدحمله

ستارگان ورزش

 سینا حسینی   مــوضــوع ســـربـــازی بــازیــکــنــان اســتــقــال هــمــانــنــد ســریــال هــای
  ۹۰ شبی تلویزیون به قدری طوالنی شده که دیگر هیچ کسی رغبت دنبال کردن آن را 

ندارد.
موضوع کاماً روشن است، دو بازیکن برابر مقررات جاری کشور باید 
به خدمت وظیفه عمومی بروند، اما مسئوالن باشگاه طرف قرارداد 
آن ها تمایلی به این موضوع ندارند، به همین دلیل حاال در تاشند با 

استفاده از روابط خود این موضوع را حل و فصل کنند.
نکته سؤال برانگیز اینجاست که باوجود ادعای مدیران استقال، 
آن ها از ابتدای کار در جریان این موضوع بودند که مرادمند و یزدانی 
ابتدای اسفندماه باید به سربازی اعزام شوند اما حاال این موضوع 
را منکر شدند و بازیکنان به عنوان نقش آفرینان نخست  این 

سریال همین دیالوگ را تکرار  کردند. 
با این حال همچنان مدیران استقال اعتقاد دارند تخلفی در این 
زمینه به وقوع نپیوسته و نظام وظیفه با آن ها در این ماجرا لجبازی 

کرده است.
ــرای پوشش ناکامی های  برخی معتقدند ایــن مــوضــوع دســتــاویــزی ب
احتمالی آتی است، از طرفی با بزرگ نمایی این ماجرا تصمیمات غلط کادر 
فنی در زمان نقل و انتقاالت نیز از دید هــواداران پنهان خواهد ماند، در 
حالی که اگر آن ها با کمی آینده نگری و نگرش حرفه ای در نقل و انتقاالت 
حضور پیدا می کردند، هرگز مدافعی چون عارف آقاسی را به این راحتی 
از دست نمی دادند، اما اصــرار بیش از انــدازه مجیدی برای به خدمت 
گرفتن صالح حردانی سبب شد باشگاه فوالد از این موقعیت استفاده 
کند و خواهان به خدمت گرفتن عارف آقاسی شود، به همین دلیل حاال 
اگر این اشتباهات از سوی تیم مدیریتی و فنی پذیرفته شود، آینده نگری 
کادر فنی زیر سؤال خواهد رفت و خیلی از ناکامی ها به نام سرمربی تیم 
 به ثبت خواهد رسید و این به هیچ وجه مورد عاقه مجیدی نخواهد 

بود.

خودکرده را تدبیر نیست

سربازها »معبر بازکن« فرهاد شدند
مدافع بلندقامت استقال به واسطه شرایط پیش آمده برای اعزام به خدمت سربازی، 

صحبت های تندی را درباره مسببان وضعیت پیش آمده به زبان آورد.
می دانستم مهلت 6 ماهه حضورم در تیم ملی همچین روزی تمام می شود و 

باشگاه هم فکر می کنم که قطعاً می دانست، اما باشگاه هر روز به من 
می گفت اوکی می شود و کارت اوکی است و سرباز قهرمان می شوی.

 متوجه شدم سهمیه سپاه هستم و باید به فجرسپاسی می رفتم 
و اصاً این چیزها را نمی دانستم و باشگاه من را راحت کرده 

بود؛ هم باشگاه و هم آقای مجیدی. 
من چندین بار با آقای مجیدی صحبت کــردم، حتی آن قدر 
اوضــاع خراب بود که من دو،ســه روز قبل سر تمرین نرفتم و 
به پلیس ۱۰ + رفتم و سر تمرین دیر حضور پیدا کردم که آقای 
مجیدی گفتند دیر آمدی و اجازه تمرین نداری! من گفتم که 
آقا فرهاد شرایط روحــی ام خراب است.آن جا به آقای آجورلو 
زنگ زدند و آقای آجورلو ناراحت شدند که چرا سیاوش رفته 
و پیگیری کرده است؟ من گفته ام که اوکی می کنم، پس اوکی 

خواهم کرد. 
االن می خواهم راحت صحبت کنم چون در این بین سیاوش یزدانی 

قربانی شد و آینده من تباه می شود؛ من ۲۰ سال زحمت کشیدم تا به این 
جایگاه برسم، شما می دانید که بازیکن استقال شدن چقدر سخت 
است و بعد از آن هم ملی پوش شدن. خیلی از جوانان آرزو دارند که به 

اینجا برسند.
من نمی دانم االن به چه کسی اعتراض کنم، یقه خودم را بگیرم؟ یقه 
باشگاه را یا یقه نظام وظیفه؟ اما اکنون چه کسی می خواهد جواب 
آینده تباه شده من را بدهد. من ۲۰ سال زحمت کشیدم و به این جایگاه 
رسیدم، حتی امروز به رختکن رفتم و گفتم تکلیفم چه می شود، به من 
گفتند که تو را به فجر می دهیم و به صورت قرضی از فجر تو را می گیریم 

و سه ماه در اینجا برایمان بازی می کنی!

ورزش7

حرف های تند یزدانی در انتقاد از استقالل

آینده ام را نابود کردند



   آمریکا مسئول 
اصلی اتفاقات 
اوکراین است  
دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در سخنانی به 
مناسبت سی امین 
سالگرد شهادت سید 
عباس الموسوی 
در بیروت، آمریکا 
را مسئول اصلی 
درگیری ها در 
اوکراین دانست 
و گفت باید از هر 
لحظه و ساعت 
این رویداد جهانی 
درس گرفت. 
سیدحسن نصراهلل 
به معیارهای دوگانه 
جهانی در قبال 
تحوالت مشابه 
اشاره و از رفتار 
تبعیض آمیز غرب 
در مواجهه با بحران 
افغانستان و عراق در 
مقابل اوکراین انتقاد 
کرد.

خبر

بدون تیتر

گسترش تحریم علیه انصارهللا
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 
ممنوعیت تسلیحاتی کــه پیش از ایــن تنها 
برخی از ســران گــروه انصارهللا را هــدف گرفته 
بود به تمامی این گروه گسترش داد. به گزارش 
رویــتــرز، ایــن قطعنامه که به پیشنهاد امــارات 
ــه شــده بــود، با ۱۱ رأی مثبت و رأی ممتنع  ارائ
چهار کشور ایرلند، مکزیک، برزیل و نــروژ به 
تصویب شـــورای امنیت ســازمــان ملل متحد 
ــن قطعنامه  ــارات گفت ای رســیــد. نماینده امــ
توانمندی های نظامی حوثی ها )انــصــارهللا( را 
مهار کرده و به سمت متوقف کردن »اقدامات 
تنش آمیز« آن ها در منطقه حرکت خواهد کرد. 
در واکنش به این اقــدام، محمد علی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن تصویب این 
قطعنامه را محکوم کرد و از شــورای امنیت به 
دلیل نادیده گرفتن جنایت های ائتالف تحت 
رهبری عربستان سعودی انتقاد کرد. او گفت هر 
ممنوعیت تسلیحاتی که علیه ائتالف سعودی 
اعــمــال نشود »فــاقــد ارزش اســـت.« »محمد 
البخیتی« عضو دفتر سیاسی انصارهللا هم 
گفت، تصمیم شورای امنیت این نیاز جهان به 
نظام جهانی جدید را آشکار می کند، نظامی که 
بر اساس عدالت باشد. البخیتی ادامه داد: ما به 
کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، 
می گوییم شما و تصمیمات ظالمانه شما زیر پای 

ماست؛ زیرا ما تنها به خداوند توکل می کنیم.

 منابع رســانــه ای عــراق از حمله به یک کــاروان 
لجستیک ارتش آمریکا در جنوب عراق و شلیک 
ــت بــه ســـوی پــایــگــاه نظامی آمریکایی  یــک راکـ

ویکتوری در بغداد، خبر دادند.
 طالبان در دومین سالگرد توافق نامه دوحه، اعالم 
کــرد ایــن پیمان موجب شد اشغال افغانستان 

توسط آمریکا پایان یابد.
 جــن ســاکــی، سخنگوی کــاخ سفید اعــالم کرد 

مدرکی مبنی بر جنایات جنگی در اوکراین ندارد.
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جهان

عــــــلــــــوی 
وحـــــــشـــــــی گـــــــری 
صــهــیــونــیــســت هــا 
علیه فلسطین در 
سایه حمایت های 
غــــــــــــرب ادامــــــــــــه 
ــورش شبانه نظامیان  دارد. بــر اثــر ی
رژیــم صهیونیستی به یک اردوگــاه 
فلسطینیان، دو جوان ۲۲ ساله و ۱۹ 
ساله به نام های »عبدهللا الحصری« 
و »شادی نجم« به شهادت رسیدند. 
ــراســاس ادعــای  بــه گـــزارش فـــارس، ب
یـــم صهیونیستی، ماجرا  پلیس رژ
وقتی شــروع شد که نیروهای پلیس 
مــرزی مخفی این رژیــم تالش کردند 
یک »مظنون به تــرور« را در اردوگــاه 
ــازداشــت کنند امــا با  فلسطینیان ب
تیراندازی مواجه شدند. مقام های 
این رژیم همچنین مدعی شدند، به 
هنگام خروج نیروهای صهیونیست 
از اردوگــاه ده ها نفر از فلسطینیان با 
سنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک به 
آن هــا حمله کردند و آن هــا در جواب 

»شروع به تیراندازی کردند«.
در هــمــیــن راســـتـــا، جــمــع کــثــیــری از 
مــردم خشمگین فلسطین در شهر 
»ِجنین« پیکرهای دو شهیدی که 
تــوســط نــظــامــیــان صهیونیست به 
شــهــادت رســیــدنــد، تشییع کــردنــد. 
ــن مــراســم  ــ شــرکــت کــنــنــدگــان در ای
ــبـــر ســـر داده و  ــای هللا اکـ ــارهـ ــعـ شـ
جنایت های رژیم اشغالگر اسرائیل 
ــرده و خــواســتــار تـــداوم  را مــحــکــوم کـ
مــبــارزه، ایــجــاد اتــحــاد و پــایــان دادن 
بـــه دودســتــگــی هــا شــدنــد تـــا مـــردم 
فلسطین بتوانند با تجاوزات روزمره 
صــهــیــونــیــســت هــا عــلــیــه شــهــرهــا و 
اردوگاه های فلسطینی مقابله کنند. 
به نوشته روزنامه »القدس العربی«، 
»عطا ابــو رمیله« دبیر کــل جنبش 
فتح در شهر جنین در سخنانی در 
این مراسم بر وحدت ملی و استمرار 
مبارزات علیه رژیم اشغالگر اسرائیل 
تأکید کرد. »خضر عدنان« از رهبران 
جنبش جهاد اسالمی نیز گفت پاسخ 
ملت ما به جنایت های این رژیــم، با 

تقویت وحدت و اتحاد خواهد بود و ما 
هرگز از یک ذره از خاک سرزمین خود 
چشم پوشی نخواهیم کرد و وحدت 
ملی،  سالح قدرت ما برای مقابله با 

رژیم اشغالگر است.
ــگــر نــیــز نــظــامــیــان  در حـــادثـــه ای دی
اشغالگر صهیونیستی به شهروندان 
ــرای گــرامــیــداشــت  ــ فلسطینی کــه ب
سالروز اسرا و معراج پیامبر در صحن 
باب العامود قدس تجمع کرده بودند، 
حــمــلــه ور شــده و ۲5 نفر را مجروح 
کــردنــد. ســـربـــازان صهیونیست با 
پرتاب بمب صوتی و گــاز اشــک آور، 
اســتــفــاده از ماشین های آب پـــاش و 
ضربات باتوم به جوانان و اهالی قدس 
که در مراسم ســالــروز اســرا و معراج 
پیامبر شرکت کرده بودند، صحنه ای 
از تنش و اضطراب را ایجاد کردند. 
ــزاران نفر از اهالی  گفتنی اســت هــ
قدس و پیرامون آن از صبح سه شنبه 
مراسم سالروز اســرا و معراج پیامبر 
اکرم)ص( را در مسجداالقصی گرامی 

داشتند.

تحوالت این روزهــای اوکراین نه تنها موجب شکل گیری 
تحوالت چشم گیری در این کشور شده، بلکه بسیاری از 
کشورهای جهان را هم به تکاپو انداخته است. به خصوص 
آنجا که این کشور با حمایت های زبانی واهی غرب به دام 
جنگ با روسیه افتاد و امروز در باتالق اهدایی ناتو گیر کرده است. در همین 
راستا، نخست وزیر اسبق قطر از رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس 
خواست از قضیه اوکراین و اعتماد به آمریکا درس عبرت بگیرند. به گزارش 
فارس، »حمد بن جاسم« تصریح کرد: در حالی که جنگ در اوکراین اکنون 
در حال شعله ور شدن است، اعتبار اروپا، آمریکا و ناتو در خطر است. اروپا 
پس از سال ها سهل انگاری به جای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک 
اروپایی که بتواند از آن و تصمیم مستقل آن محافظت کند، تعداد ارتش ها 
و تجهیزات خود را کاهش داد و حاال از خواب غفلت بیدار شده است. در 
همین حال، در میانه تحوالت سیاسی بحران اوکراین، کاخ الیزه خبر داد 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه تلفنی با »والدیمیر پوتین« و 
»ولودمیر زلنسکی« رؤســای جمهور روسیه و اوکراین صحبت کرده 
است. پوتین نیز در این تماس تلفنی گفته راه حل بحران اوکراین تنها در 
صورتی ممکن است که منافع امنیت مشروع روسیه بدون پیش شرطی 
مد نظر قرار گرفته شود. در تحوالت نظامی و میدانی نیز روسیه از انهدام 
شمار قابل توجهی از تجهیزات نظامی اوکراین از جمله جنگنده ها و 
سامانه های دفاع موشکی »اس-3۰۰« خبر داد و اعالم کرد ۱۱۰ نظامی 
اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته سالح های خود را زمین گذاشته و شمار 
قابل توجهی از تأسیسات نظامی اوکراین در حمله ویژه روسیه منهدم 
شده اند. این تأسیسات شامل 3۱ مرکز فرماندهی و ارتباطات، ۸۱ سامانه 

موشکی »اس-3۰۰«، »بوک ام-۱« ، 
ــی »اوســـــــا«  ــکـ ــوشـ ــه مـ ــ ــان ــ ــام  ســ
 و ۷5 ایــســتــگــاه راداری اســت. 
3۱۱ دستگاه تانک و خودروهای 
ــی، ۴۲ هواپیما و بالگرد،  زرهـ

ــه راکــــــت انــــــداز،  ــانـ ــامـ   5۱ سـ
۱۴۷ قبضه توپخانه صحرایی 

و خمپاره و ۲۶3 دستگاه  
خــــــــودرو نـــظـــامـــی نــیــز 

منهدم شده است.

 نخست وزیر پیشین قطر با اشاره به خلف وعده غرب 
در اوکراین از سران عرب خواست به خود بیایند

عبرت عربی 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت سیامند رحمان وزنه بردار معلول
سیامند رحمان، وزنه بردار سنگین وزن معلول ایرانی 
بود که قهرمانی پارالمپیک لندن ۲۰۱۲ و ریو ۲۰۱۶ 
و پنج مدال طال و یک نقره جهان را در کارنامه داشت. 
نام وی با توجه به ثبت وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی در سال 

۲۰۱۶، در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده  
است. رحمان به دلیل حمله قلبی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 

در سن ۳۱ سالگی در اشنویه درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:16

05:09

اذان مغرب

18:18

غروب خورشيد

18:00
 نیمه شب شرعی

23:34
طلوع فردا

06:32

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

04:36

اذان مغرب

17:45

غروب خورشيد

17:27
 نیمه شب شرعی

23:01
طلوع فردا

06:00

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

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

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

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