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ایاالت متحده تحویل می دهد
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 پنجشنبه 1اردیبهشت 1401     19رمضان  1443       21 آوریل 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9790      8 صفحــه           4صفـح

روحانیونواردمیدانجهادتبیینشوندرواق4
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار روحانیون و ائمه جماعات:

با صدور بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفت

ابالغ دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری
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قدس در گفت وگو با تحلیلگر 
لبنانی، رویکرد ایران درقبال 
همسایگان عرب را بررسی می کند

دیپلماسی 
شفاف، بدون 
پیغام و پسغام
قدس  پیشنهاد می دهد

راهکارهایی برای 
تولید گوشت ارزان
رئیس جمهور
 مخبر را مسئول احصای موانع 
توسعه تجارت با همسایگان کرد

مأموریت منطقه ای 
معاون اول
خراسان

 گزارش حاشیه های 
 مسابقه فوتبال ایران و لبنان 
به دادستانی کل ارسال شد 
چاپ 
چند هزار بلیت 
غیرقابل فروش!

پویانمایی »سفرهای 
سعدی« در راه است 
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حجت االسالم حسین اکبری، نویسنده کتاب »دعاهای نهج البالغه« 
از مناجات های امیرالمؤمنینj می گوید

شب رستگاریِ علی
رواقرواق
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شرح در صفحه 5

شركت قند تربت آگهی  مناقصه 
حیدریه

مرحله دوم بسته بندی تا بارگیری شكر تولیدی
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آگهی مناقصه
دانش�گاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت 
به خرید یکدستگاه چیلر یکپارچه تراکمی هوایی 
اسکرو ۸۰ تن واقعی به شرح ذیل از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
لذا افراد و ش�رکت های واجد ش�رایط میتوانند از 
م�ورخ 14۰1/۰2/۰1 تا14۰1/۰2/۰5جه�ت دریافت 
 www. setadiran. ir اسناد مناقصه به س�امانه

مراجعه نمایند. 40
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آگهی شرکت در مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد 

شرح در صفحه 8
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روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشكی سبزوار

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

بهداشتی و درمانی سبزوار در نظر دارد 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی در7مرکزو11پایگاه سالمت تحت پوشش معاونت بهداشت سبزوار 

را به بخش خصوصی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی اینترنتی 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت ۰9:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخه14۰1/۰2/۰1 لغایت ساعت 19:۰۰روز 

دوشنبه مورخه 14۰1/۰2/۰5.
* مهلت ارائه پیشنهاد : از مورخه 14۰1/۰2/۰6 لغایت ساعت 19:۰۰ روز شنبه مورخه 14۰1/۰2/17.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 7/2۸5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد. 
* شرایط شرکت کنندگان: شرکتهای بهداشتی درمانی وخدماتی دارای مجوز تایید صالحیت از اداره کار درزمینه 
موضوع مناقصه باظرفیت آزاد ونیز دارای گواهی تاییدصالحیت ایمنی پیمانکارودارای مجوز وتایید صالحیت از 

کمیسیون ماده 2۰معاونت درمان باشد.

عمومی  مناقصه  آگهی 
ای  مرحله  یک 
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سازمان بازرسی كل كشور 

انجام امور سرویس و نگهداری، راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
 سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور سرویس و نگهداری، راهبری 
و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانها ی خود را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰1/31 

لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰2/7
زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰2/19

زمان گشایش پاکت ها: ساعت 1۰ روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰2/2۰
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید سپهبد 
قرنی، سازمان بازرسی کل کشور، طبقه اول، اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی، اداره امور فنی 

و مهندسی، شماره تلفن ۸۸۸25۰55

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله )با ارزیابی کیفی ساده(
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فرارسیدن سالروز ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین )ع( را تسلیت می گوییم.



   واکنش دبیر 
ستاد حقوق 
بشر به طرح 
جنجالی انگلیس  
کاظم غریب آبادی  
دبیر ستاد حقوق 
بشر در پی امضای 
طرح انتقال اجباری 
پناهجویان توسط 
نخست وزیر انگلیس 
به کشور آفریقایی 
رواندا در توییتر 
نوشت: »برنامه دولت 
انگلیس برای انتقال 
اجباری پناهجویان، 
نقض مسئولیت 
بین المللی این کشور 
است. این اقدام، 
مالحظات بشری و 
اخالقی را کامالً نادیده 
گرفته است. کارنامه 
سیاه حقوق بشری 
انگلیس به خودی 
خود، گویاست!«.

رصد ــریـــن  ــدتـ ــدیـ قـــدس   از جـ
دستاوردهای مرکز بهینه سازی، 
نـــوســـازی و ســاخــت قطعات 
شهید زرهــرن نزاجا صبح روز 
گذشته در ســتــاد فرماندهی 
نیروی زمینی ارتــش با حضور 
جمعی از فرماندهان ارشد نظامی رونمایی شد. 
در مراسم مذکور، از خودرو فوق سنگین تانک بر 
کیان ۶۰۰ پــاس، خــودرو هــای بهینه سازی شده 
فوق سنگین ۱۰۰ تن و ۶۰ تن، بخش های مختلف 
بیمارستان سیار شامل آزمایشگاه، اتــاق عمل، 
رادیولوژی،  آی.سی.یو و آمبوالنس زرهی با قابلیت 

حمل ۶ مصدوم رونمایی شد.

آغاز ساخت ۱۰۰ دستگاه تریلر فوق سنگین در  ◾
نیروی زمینی ارتش 

فرمانده مرکز شهید زرهرن نزاجا در آیین رونمایی 
از تولیدات این مرکز که با حضور فرمانده کل ارتش 
برگزار شد، درباره دستاوردهای حاصل شده اظهار 
کرد: امروز در سایه اتکا به خودباوری و نــوآوری در 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، شاهد 
دستاورد های این نیرو و مرکز زرهرن در به روزرسانی 
و تولید تجهیزات، با نگاه به توانمندی های داخل 
کشور هستیم. امیر سرتیپ دوم غامحسین 
سلیمانی افــزود: مرکز شهید زرهــرن در این حوزه 
تاکنون تــعــداد ۲۱ دستگاه خـــودرو فــوق سنگین 
تانک بر کیان را بازتولید و تحویل یگان ها کــرده و 
در مرحله دوم نیز ۳۰ دستگاه تریلر در مراحل 
مختلف بازتولید از ۳۰ تا ۱۰۰ درصــد قــرار دارد که 
تعداد هفت دستگاه از آن ها به مرحله ۱۰۰ درصد 
رسیده است. وی خاطرنشان کرد: عاوه بر آمادگی 
الزم جهت تولید و بازتولید ۱۰۰ دستگاه کشنده 
فوق سنگین و سنگین، کار ساخت ۱۰۰ دستگاه 
تریلر فوق سنگین را با فراهم آوردن تمام تجهیزات 

و زیرساخت های مورد نیاز شروع کرده ایم تا در یک 
بازه زمانی یک ساله تحویل یگان های عملیاتی شود.
امیر سرتیپ دوم غامحسین سلیمانی در حاشیه 
مراسم رونمایی از آخرین تجهیزات این مرکز نیز 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات مرکز 
شهید زرهرن نزاجا به صورت کاماً بومی بدست 
آمــده که با استفاده از تجارب، دانــش بومی و در 
همکاری با مراکز علمی ساخته شده، گفت: آمادگی 
داریـــم تجربیات خــود را در اختیار شرکت های 
خودروسازی قرار دهیم؛ زیرا معتقدیم باید در زمان 
تحریم به مأموریت ها نگاه ملی داشته باشیم تا با 

الگو های جدید، با تحریم ها مقابله کنیم.

ارتقای سطح تحرک نزاجا ◾
فرمانده کل ارتش نیز در حاشیه مراسم رونمایی 
از دستاورد های جدید مرکز بهینه سازی، نوسازی 
و ساخت قطعات شهید زرهرن با اشاره به اینکه 
نــیــروی زمینی ســتــون فــقــرات ارتـــش محسوب 
مــی شــود، خاطرنشان کـــرد: در ســال هــای اخیر 
اتفاقات خوبی در نــیــروی زمینی ارتـــش جهت 
ارتقای توان رزمی و پیاده سازی این توانمندی ها 
در میدان برای مأموریت های نظامی و مردم یاری 
روی داده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
مــوســوی، ادامــه داد: فرماندهان پیشین نیروی 
زمینی ارتــش می توانند تأیید کنند در سال های 

اخیر رشد تصاعدی در عرصه های مختلف مانند 
تجهیزات، آموزش ها، سازماندهی ها و نوع نگاه به 
مأموریت هایی که ایجاد می شود، سرعت عمل و 
واکنش سریع نسبت به هر آنچه که از این نیرو 
خواسته شــده، داشته اســت. وی با بیان اینکه 
ارتقای تحرک از جمله اتفاقات خوبی است که در 
نیروی زمینی ارتش اتفاق افتاده، تأکید کرد: امروز 
می توانیم ادعا کنیم نسبت به تحرک ۱۰۰ درصدی 
ــم؛ حُسن  بــدون تردید فاصله بسیار اندکی داری
بزرگ تر این اتفاقی که روی داده، این است که تحرک 
مورد اشاره توسط دانشمندان جوان کشورمان در 
داخــل کارخانه های نیروی زمینی ارتــش صورت 
گرفته است. سرلشکر موسوی در انتها تأکید کرد: 
ارتش و نیروهای مسلح در مقابل هر تهدیدی که 
بخواهد نظام مقدس جمهوری اسامی ایــران و 
حدود و ثغور این  کشور و آرامش ملت را هدف قرار 

دهد، با قدرت می ایستند.

تالش برای تجاری سازی خودروهای تولیدی ◾
امــا فرمانده نــیــروی زمینی ارتــش هــم در مراسم 
مذکور، با اشــاره به ضــرورت ارتقای تحرک در این 
نیرو گفت: اگر نیرویی نتواند در کسری از زمان در 
شرایط سخت در نقاط مأموریتی خود حضور یابد، 
در جامعه نخواهد توانست حرفی برای گفتن داشته 
باشد. امیر کیومرث حیدری ادامه داد: خودروهایی 
که امروز به نمایش درآمده اند، مجوز کمیته خودرو 
ملی از ستاد فرماندهی معظم کل قوا را دارند. وی 
اضافه کرد: اگر در بحث تجاری سازی، این خودروها 
بتوانند جایگاه خود را در جامعه پیدا کنند، گام بلند 
دیگری از سوی ارتش در جهت تحقق فرمایشات 
فرمانده کل قوا برداشته شده است. فرمانده نیروی 
زمینی ارتش عنوان کرد: ارتقای سطح تحرک نیروی 
رزمی و همچنین بومی سازی ادوات و تجهیزات از 

مهم ترین اهداف نیروی زمینی ارتش است.

در مراسم رونمایی از دستاوردهای مرکز نوسازی و ساخت قطعات نزاجا عنوان شد

 آمادگی ارتش برای
کمک به خودروسازان

خبرخبر
ويژهويژه

 امسال ۲۶ میلیارد دالر ارز ترجیحی مورد نیاز است ◾
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد 
پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای 
کاالهای اساسی، گفت: حــذف ارز ترجیحی یک قرائت 
غیرواقعی است، سال گذشته ۱۷ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
بــرای کاالهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل 
افزایش قیمت ها احتمال می دهیم این نیاز افزایش پیدا 
کند و به ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دالر ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم.

راه اندازی سامانه شفافیت در کمیته امداد ◾
رئیس کمیته امداد از راه اندازی داشبورد مدیریت شفاف 
منابع و مصارف زکــات خبر داد و گفت: ایــن سامانه در 
اختیار مسئوالن ذی ربــط و ائمه جماعات قــرار می گیرد. 
سیدمرتضی بختیاری در نخستین همایش »طایه داران 
زکات« همچنین با قدردانی از مؤدیان زکات و مردم نیکوکار 
گفت: سال گذشته بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زکات 

در کشور جمع آوری شد.

۹ هزار میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان کشوری ◾
محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
در نشست ماهانه رؤسای کانون های بازنشستگان استان 
تهران، با بیان اینکه »اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به 
معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری است« گفت: بحث قانونی شدن 
همسان ســازی موضوع دیگری اســت که باید در الیحه 

مربوط پیگیری شده و به نتیجه برسد.

روایتی تحریف شده از دیدار رهبری ◾
مدیرکل روابط عمومی صداوسیما شایعات مطرح شده 
دربــاره جزئیات دیــدار رئیس رسانه ملی با رهبر معظم 
انقاب را »تحریف« خــوانــد. حسین قرایی در توییتی 
نوشت: »انتشار خبری سراسر تحریف از این دیدار شیرین 
و الهام بخش، قاعدتاً کار کسانی است که از حمایت جدی 
رهبری از تحول در سازمان ناراحت اند و ژورنالیسم زردشان 

را برای مقابله با رویش سبز رسانه ملی فعال کرده اند«.

بانک مــرکــزی در بخشنامه ای 
»دســـتـــورالـــعـــمـــل تــســهــیــات 
فرزندآوری« را برای اجرا به شبکه 
بانکی اباغ کرد، بر این اساس 
بانک ها مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع 
ــط در سراسر  را به واحــدهــای اجــرایــی ذی رب
کشور اباغ کنند.  به گزارش خبرگزاری فارس، 
در ایــن بخشنامه به صراحت تأکید شده 
است بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
مکلف است از محل ۱۰۰درصد )۱۰۰٪( مانده 
سپرده های قرض الحسنه و 5۰ درصد )٪5۰( 
ســپــرده هــای قرض الحسنه جـــاری شبکه 
بانکی، تسهیات موضوع جزء )۲( بند )الف( 
تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور 
را بــا اولــویــت نخست از طریق بانک های 
عامل تأمین کند. بانک ها مکلف اند مبتنی 
بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از 

متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت 
تسهیات اقــدام کنند. مسئولیت حسن 
اجــرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی 
و بانک های عامل و همه مدیران و کارکنان 
ذی ربط است، عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت 
تسهیات تخلف محسوب شــده و قابل 
پیگیری در مراجع ذی صاح اســت. بر این 
اساس برای فرزندانی که از سال ۱4۰۰ به بعد 
به دنیا آمــده انــد تسهیات قرض الحسنه 
فــرزنــدآوری، به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون 
ریال و به ازای فرزند دوم 4۰۰ میلیون ریال 
و به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریــال و به 
ازای فرزند چهارم 8۰۰ میلیون ریال و به ازای 
فرزند پنج به بعد ۱میلیارد ریال است.  بانک 
مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت 
احــوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام 
و مدیریت فرایندهای پرداخت تسهیات 

قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.

با صدور بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفت

ابالغ  دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری

قابگزارش خبری

مرزبانان روزه دار در نقطه صفر مرزی

در  حاشيه

پیدا کنید 
پرتقال فروش 
را!

بررسی صورت مالی 
شرکت توسعه فروش 
خودروکار وابسته 
به گروه گسترش 
سرمایه گذاری 
ایران خودرو نشان 
می دهد، این شرکت تا 
پایان نیمه اول سال ۱4۰۰ 
بیش از 54۹ میلیارد 
تومان زیان انباشته 
داشته است.  آن گونه 
که نود اقتصادی گزارش 
کرده این رقم ۶۱ برابر 
درآمد عملیاتی نزدیک 
به ۹ میلیارد تومانی)8/۹ 
میلیارد تومان( شرکت 
در همان دوره است.  این 
در حالی است که روز 
گذشته مهدی خطیبی 
مدیرعامل ایران خودرو 
در مراسم بازدید 
خبرنگاران از خطوط 
تولید این شرکت 
خودروسازی گفته بود: 
مسائلی در رابطه با 
مافیای خودرو مطرح 
می شود، سؤال من این 
است که مافیای خودرو 
کیست و کجاست؛ آن ها 
که این مسائل را مطرح 
می کنند بگویند که 
مافیای خودرو کیست و 
به ما نشان دهند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000936    ایران به طور طبیعی و تاریخی سرزمین 
کم آبی بوده به همین دلیل گذشتگان ما با تیزهوشی مبدع 
کاریز شدند که با وجود بارش کم یا زیاد همیشه جریان آب 

برقرار بوده. اما به علت سرعت گرفتن زندگی های عصر 
مدرن ما هم کم صبر شده و این روش را کنار گذاشته و با 

حفر چاه های بسیار که در بلندمدت آب همین کاریزها را 
می مکد به خشکی دیارمان دامن می زنیم. ای کاش این 
همه حرص و ولع را کنار گذاشته و کمی بیشتر به آینده 

بیندیشیم.
9150000243   مجلس طرح تبدیل وضعیت استخدام 

ایثارگران را به وزارت بهداشت داده است. اما شرکت های 
صاحب منافع و دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهانه های 

غیر واقع این امر را انجام نمی دهند. از شما تقاضا دارم 
این موضوع را پیگیری کنید.

9220000239  باعرض سالم وادب. افزایش قیمت ها با 

گرفتن مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، روشی برای مبارزه با گران فروشی است 

که باالتر از آن وجود ندارد و اتمام حجتی برای اخاللگران 
اقتصادی محسوب می شود اما عدل و انصاف حکم 

می کند با متخلفان و گران فروشان برخورد سخت شود.

پشت پرده تهدید رئیسی 
علیه رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور ایران در مراسم رژه روز ارتش اظهار 
کرد تحرکات رژیم صهیونیستی زیر ذره بین 
دستگاه های اطاعاتی کشور متبوعش قرار دارد و 
هر حرکت اسرائیل علیه ایران با واکنش مستقیم 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی روبه رو خواهد 

شد و قلب این رژیم مقصد آنان خواهد بود.
علیرضا تقوی نیا تحلیلگر سیاسی با بیان این 

مقدمه در کانال تلگرامی خود نوشت:
درباره این سخنان سید ابراهیم رئیسی چند نکته 

قابل ذکر است .
۱. تهدیـد از سـوی رئیـس جمهـور ایـران کامـاً 
متفاوت از فرماندهان نظامی است و بار سیاسی، 
امنیتی و دیپلماتیک خود را دارد و فراتر و جدی تر 
از رجزخوانی هـای مقامـات نظامـی ارزیابـی 

می شـود.
۲. در چرایی این تهدید مستقیم باید گفت 
احتماالً با توجه به گره خوردن مذاکرات هسته ای 
و حساسیت باالی رژیم صهیونیستی بر برنامه 
هسته ای ایران ) که می تواند در برابر تسلیحات 
اتمی این رژیم نوعی توازن بخشی ایجاد کند( 
رئیسی سعی دارد با هشدار مستقیم، محاسبات 
تصمیم گیران ساکن در تل آویو را تحت تاثیر 

قرار دهد.
۳. اسرائیل در بحران های اجتماعی ، سیاسی و 
امنیتی به سر می برد و همین امر بر پیچیدگی  
بحران فعلی در این رژیم افزوده است و چالش 
تهدید مستقیم از سوی رئیس جمهور ایران 
عاوه بر تأثیرات روانی، می تواند جوانان فعال در 
گروه های مقاومت را تحت تأثیر مثبت قرار دهد و 

به انگیزه های آنان بیفزاید .

خبـر
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خبر

عذرخواهی فرزند قالیباف
الیاس قالیباف در پی انتشار تصاویری از سفر 
دختر و داماد محمدباقرقالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسامی به هنگام بازگشت از ترکیه، در 
حساب کاربری خود در توییتر، نوشت: خواهرم و 
همسرش کاری انجام دادند که حتماً غلط است؛ 
آن ها برای خرید سیسمونی نرفته بودند اما این 
سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقیناً 
اشتباه است. وی در ادامه این مطلب آورده است: 
این رفتار حتماً مخالف نظر و مشی و مرام پدرم 
است؛ این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار 
گرفته بود، اما متأسفانه نادیده گرفته شد. فرزند 
رئیس مجلس شورای اسامی تأکید کرد: به سهم 
خــودم از همه مــردم عذرخواهی می کنم و آن ها 
هم حتماً باید عذرخواهی نمایند. گفتنی است 
انتشار خبر سفر خــانــواده محمدباقر قالیباف 
به ترکیه بــرای خرید سیسمونی، خبرساز شده 
است. روز سه شنبه، وحید اشتری، فعال رسانه ای 
در رشته توییتی به انتقاد از قالیباف پرداخت و 
خواستارعذرخواهی وی شــد. همچنین عباس 
عبدی، فعال سیاسی اصاح طلب در توییتی در 
این رابطه نوشت: این خبر آن قدر مهم و ویرانگر 
اســت کــه وی )قــالــیــبــاف( بــایــد از همه مناصب 
خود استعفا دهــد...« اما محمد سعید احدیان 
دستیار سیاسی و رسانه  ای قالیباف با انتقاد از 
رویکرد سیاسی منتقدان از این سفر در توییتی 
نوشت: عجب جشنی گرفتند مخالفان قالیباف. 
بزرگ نمایی که در تخصص شماست، اما مهم 
نیست که موضوع کوچک باشد یا بزرگ، خطای 

فرزند را به پای پدر نمی نویسند«.

سناتور دموکرات: آمریکا در رفع تحریم های 
ایران کوته بین نباشد

توهم بی انتها!
قدس   در حالی که توافق نامه هسته ای میان ایران 
و گروه ۱+4 به واسطه خروج یک جانبه دولت دونالد 
ترامپ و در ادامه بدعهدی طرف اروپایی در تأمین 
منافع تهران از برجام با بن بست روبه رو شده و در 
معرض فروپاشی قرار گرفته، در میان تقای دولت 
بایدن برای بازگشت و احیای این توافق، یک سناتور 
دموکرات آمریکایی در موضعی توهم گونه مدعی 
شده است کاخ سفید در رفع تحریم های ایران 
نباید کوته بین باشد! در همین راستا سناتور»جو 
منچین« در نامه ای خطاب به آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه آمریکا، مدعی شده واشنگتن نباید به 
امید کاهش چالش های موجود در بازار انرژی، در 
برابر خواست ایــران در باب لغو برخی تحریم ها 
کوتاه آمده و در باب تخفیف تحریم ها کوته بینانه 

عمل کند.

قدس  رئیس جمهور به معاون اول خود مأموریت 
داد با تشکیل کمیته ای، مشکات و موانع حوزه 
تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمــان بــرای حل 
آن ها تدبیر کنند. به گزارش ایرنا، حجت االسام 
و المسلمین رئیسی، در جلسه هیئت دولت، با 
اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره 
فرصت ها و چالش های روابط تجاری با کشورهای 
منطقه، وضعیت تــجــاری کــشــورمــان را خوب 
توصیف و بر ضــرورت بهره مندی از فرصت های 
مــوجــود و اســتــفــاده بیشتر از ظرفیت بخش 
خصوصی در این عرصه تأکید کرد. رئیس جمهور 
در ادامــه به معاون اول مأموریت داد با تشکیل 
کمیته ای با حضور مسئوالن ذی ربط، مشکات 
و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان 

برای حل آن ها تدبیر کنند. رئیسی پیگیری را 
رمز موفقیت دستگاه ها در انجام وظایف 

و مأموریت هایشان دانست و تأکید 
کرد: مشکات فقط با دستور دادن 
حــل نــمــی شــود، بلکه دســتــورات 

باید منجر به اقدام و عمل جدی 
شود.

ــه  رئــیــس جــمــهــور در ادامـ
ــردن  ــ ضـــمـــن مـــحـــکـــوم ک
حــمــات تروریستی به 

چند مدرسه در کشور افغانستان و تسلیت به 
ــداد، مسئولیت  خــانــواده هــای قربانیان ایــن رخـ
ایــن حــوادث را عــاوه بر تروریست ها، بر عهده 
کشورهایی دانست که در سال های گذشته به 
اسم تأمین امنیت، با مداخات غیرمسئوالنه 
بیشترین نقش را در ناامن سازی و بی ثبات سازی 
افغانستان ایفا کرده اند. وی همچنین از هیئت 
حــاکــمــه افــغــانــســتــان 
خــــــــواســــــــت بـــا 
تمام تــوان بــرای 
ــری  ــ ــیـ ــ ــوگـ ــ ــلـ ــ جـ
ــن  از تــــکــــرار ایـ
ــوادث که  دســت حـ
بیشترین قربانیان 
آن اطفال و 

دانش آموزان بی گناه هستند، بکوشد.

کشور را با رودربایستی نمی توان اداره کرد ◾
این در حالی است که روز گذشته همچنین دومین 
جلسه شـــورای عالی اداری در دولــت سیزدهم 
در یازدهمین ســالــروز ابــاغ سیاست های کلی 
نظام اداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. 
سیدابراهیم رئیسی در این نشست با بیان اینکه 
نیازمند »انقاب« در نظام اداری کشور، بر پایه 
»عــدالــت« هستیم، گفت: هــم »جــذب نیرو و 
به کارگیری«، هم فرایند »ارتقا و پرداخت ها« باید 
بر مبنای عدالت، متحول شــود. وی گفت: اگر 
دستگاهی، در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع 
داده هــا و اطاعات کشور، کوتاهی کند برخورد 
خواهیم کرد. رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان 
امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه 
موظف اند؛ »انضباط مالی و اداری« در کشور را 
جایگزین نظام »چانه زنــی« و »ضابطه مندی« 
و »قـــانـــون گـــرایـــی« را جــایــگــزیــن »تــوصــیــه و 
ســفــارش« بکنند. رئیسی بیان کــرد: کشور را 
نمی شود با رودربایستی اداره کــرد؛ بسیاری 
از عقب ماندگی های اداری کشور، به خاطر 
عــدم ضابطه مندی و برخی رودربایستی ها 

بوده است.

گزارش گزارش 

رئیس جمهور، مخبر را مسئول  احصای 
موانع تجارت با همسایگان کرد

مأموریت 
منطقه ای 
معاون اول



گام جدید دولت 
برای شفافیت 

اقتصادی
وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در توییتی 
انتشار صورت های 

مالی شرکت های دولتی 
در کدال را گام بزرگی 

در مسیر شفافیت 
دانست. سیداحسان 

خاندوزی در توییتی 
که منتشر کرده است، 

نوشت: »الوعده 
وفا. علیرغم برخی 

مقاومت ها و با حمایت 
آقای رئیس جمهور، 

برای نخستین بار 
نورافکن شفافیت را بر 
صورت های مالی ۳۱۳ 

شرکت دولتی تاباندیم و 
در کدال منتشر کردیم. 
قطعًا دسترسی عموم 

و نقد صاحبنظران 
بر صورت های 

مالی، موجب کارایی 
شرکت های دولتی در 

آینده خواهد شد«.

خبرخبر
خوبخوب

بانک مرکزی پس از چهار ماه از تکلیف رئیس جمهور 
به شبکه بانکی برای معرفی ابربدهکاران به وعده  خود 
عمل کرد و فهرست ابربدهکاران بانکی را با جزئیات 
بیشتر منتشر کرد. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعالم 
کرد در راستای اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی 
تبصره ۱۶- تسهیالت تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 

کل کشور، آمار مقدماتی تسهیالت و تعهدات کالن )از 
بانک هایی که تاکنون دریافت شده( در پایان اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می شود. بر اساس 
بند یاد شده انتشار این اطالعات به صورت فصلی بوده 
و طبعاً می بایست در تیر ماه سال جاری منتشر شود 
لکن به جهت شفاف سازی هر چه بیشتر اطالعات و 

آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار 
گرفته است. گفتنی است، اطالعات منتشر شده تنها 
به منزله دریافت تسهیالت و تعهدات کالن از شبکه 
بانکی بــوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون 
 مانده اصل تسهیالت –بدهی غیر جاری قابل مشاهده 

است.

مینا افرازه   گوشت قرمز در 
ــای اخــیــر دچــار  حــالــی در روزهــ
افزایش قیمت شده که عرضه 
آن با قیمت های مختلف و عدم 
اجرای نرخ مصوب دولتی نیز بر 
نابسامانی بــازار افــزوده است. 
این در حالی است که کاهش عرضه دام نیز به 
دلیل استفاده دام هــا از علوفه طبیعی تا میانه 
خــرداد مــاه، عمالً موجب کاهش میزان گوشت 
موجود در بــازار و نیز متقابالً باال رفتن قیمت ها 
خواهد شد. البته گرچه مدیرکل پشتیبانی امور 
دام تهران بر جبران ایــن کمبود از طریق ذخایر 
گوشت منجمد تصریح کرده اما به نظر می رسد 
بازار گوشت با چالش های دیگری نیز روبه روست 
که بر تشدید شرایط نامطلوب اثر خواهد گذاشت. 
ــزارش مــرکــز پژوهش های  چــنــان کــه بــر اســـاس گـ
مــجــلــس، عــوامــلــی هــمــچــون ســیــاســت گــذاری 
دستوری، کاهش تولیدات گیاهی در پی کاهش 
میزان بارندگی و بروز خشکسالی فراگیر، افزایش 
قیمت نهاده های دامی، نبود اقدام های مناسب در 
حمایت از تولیدکننده داخلی و سوءمدیریت ها بر 

بروز مسائل کنونی مؤثر بوده است.

با عــوارض صــادرات می توان نیاز بــازار داخــل را  ◾
تأمین کرد

در همین زمینه منصور پــوریــان، رئیس شــورای 
تأمین دام کشور در گفت وگو با قدس اظهار کرد: در 
چند ماه اخیر نه  تنها بازار گوشت بلکه سایر اقالم 
خوراکی نیز جهش قیمتی زیادی را تجربه کردند. 
پیش از عید نــوروز شاهد جهش قیمتی گوشت 
قرمز بودیم اما از هفته دوم تعطیالت عید، نرخ آن 
حدود 2۰هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یافت. 
افزایش قیمت گوشت قرمز در برخی اوقات طبیعی 

است، زیرا در مناسبت ها و ایامی مانند عید نوروز 
و ابتدای ماه رمضان میزان تقاضا باال مــی رود که 
همین موضوع موجب افزایش قیمت ها می شود. از 
سوی دیگر، هر چه به سمت تابستان و روزهای گرم 
سال نزدیک می شویم قاعدتاً خشکسالی فراگیر و 
کم آبی بی سابقه ای، کشور را از هر نظر تحت تأثیر 
قرار می دهد. در این بین، صنعت دامپروری کشور 
هم جزو مجموعه ای است که بیشترین آسیب را از 

این مسئله می بیند.
 پوریان ادامه داد: در پی گرانی گوشت قرمز نه تنها 
مصرف کننده از چنین شرایطی ناراضی است بلکه 
تولیدکننده هم از فاصله میان هزینه های تمام 

 شده تولید و قیمت این محصول ناراضی است. به 
همین خاطر بایستی سیاست درستی اعمال شود، 
راهبردی که بتواند از یک سو از تولیدکننده در شرایط 
فعلی حمایت کند و از سوی دیگر کمک حال و حامی 
مصرف کنندگان باشد. قیمت گذاری در عرضه 
ــوده است.  گوشت هــمــواره به  صــورت دســتــوری ب
ــازار افزایش  به صورتی که هر زمــان قیمت ها در ب
 یافته، شرکت پشتیبانی به توزیع گوشت در بازار 
اقدام می کرده تا گوشت مورد نیاز با قیمت دولتی و 
یارانه ای به دست مصرف کننده برسد. شاهدید در 
حال حاضر نرخ 95 هزار تومان برای گوشت گوساله 
و 85هزار تومان برای گوشت گوسفندی تعیین شده 

که عمالً بخشی از آن را دولت پرداخت می کند. از 
طرفی هم طبیعتاً بخش تولید و هزینه های آن به 
خاطر باال بودن قیمت نهاده، از افزایش قیمت ها 
تأثیر خواهد گرفت. البته پیش  از این نیز دولت 
ــرای اینکه بتواند فضای بـــازار را کنترل کند، به  ب
واردات ۱۰ تن گوشت گوسفندی بــرای بــازار اقدام 
مصرف کرده است. رئیس شورای تأمین دام کشور 
گفت: در کشورهایی که مانند ایران گرفتار چنین 
مسئله ای بوده اند، سیاست گذاری درستی برای 
حل معضل انجام شــده اســت. ابتدا اینکه این 
کشورها در راستای حمایت از تولید اجازه دادند 
صادرات دام انجام شود اما در کشور ما، در حال 
حاضر ضریب گوشت موجود در دام ها به دلیل 
خشکسالی و کم آبی در حال تجربه پایین ترین 
مــیــزان خــود اســت کــه اگــر امــســال هــم بــه همین 
صورت ادامه یابد شرایط نامطلوبی رقم می خورد؛ 
بنابراین ضرورت دارد برای صادرات گوشت عوارض 
در نظر گرفته شود، البته اکنون این اقدام صورت 
گرفته و به گمرکات ابالغ  شده است. در واقع در 
ازای استفاده از منابع بدست آمده از این عوارض، 
سعی می شود گوشت با قیمت مناسب تر و بهتر از 
طریق تولید یا واردات برای بازار داخلی تأمین شود.

در تولید گوشت به نهاده های دولتی و وارداتی  ◾
اکتفا نشود

وی تصریح کرد: با عوارض حاصل از صادرات که با 
هدف حمایت از تولید وضع  شده، بخشی از منابع 
در اختیار تأمین گوشت مورد نیاز مصرف کننده 
قرار می گیرد. همچنین در بودجه ۱۴۰۱ نیز مجلس 
عنوان کرده بخشی از درآمدهای صادراتی باید در 
راستای حمایت از گوشت هزینه شود؛ بنابراین 
با این کار می توان به تأمین بازار داخلی با قیمت 
متناسب پــرداخــت تــا نــرخ هــا دچــار نوسان های 

زیاد نشوند و از طرفی هم در شرایط فعلی از تولید 
حمایت کــرد. هم  اکنون ایــن تصمیم در مرحله 
اجراست و بخش عوارضی آن به گمرکات ابالغ 
 شــده اســت. در واقــع بــا استحصال درآمــدهــای 
عــوارض و صــادرات نسبتاً ضعیف نیز به تولید 
داخلی کمک مــی شــود. افــزون بر آن، با ایــن کار 
می توان فشار و رکودی که در بخش دام و گوشت 
ایــجــاد شــده و مــیــزان مصرف را بــه دلیل هزینه 
سنگین قیمت اقالم گوشتی پایین آورده، مرتفع 
کرد. از سوی دیگر گوشت باکیفیت که عمده آن از 
طریق واردات و با قیمت مناسب تأمین می شود، 
به بازار داخلی و مصرف کنندگان کمک می کند. 
همین اقدام نوعی راهبرد صحیح مدیریتی است 
تا بتوان از شرایط موجود خارج شد و به وضعیت 

بهتری دست  یافت.
ــاره نقش کمبود نهاده در بــروز مسئله  پوریان درب
گرانی گوشت گفت: بخش دام سبک عمالً نهاده 
زیادی دریافت نکرده و بیشترین تأمین علوفه برای 
دام سبک معموالً از طریق بــازار آزاد بــرای دامــدار 
تهیه  شده است. همچنین نهاده بسیار اندکی به 
پرورش گاو گوشتی تعلق  گرفته است، زیرا همان  طور 
که می دانید بیشترین سهم دریافت نهاده را مرغ و 
پس از آن گاو شیری دارد. به  هر حال حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی شوک روانی ویژه ای به جامعه وارد خواهد 
کرد، اما فراموش نکنیم برای تولید گوشت نباید به 
نهاده های دولتی و وارداتی اکتفا کرد؛ زیرا در زمان 
اجــرای ارز ۴2۰۰ تومانی هم نهاده های دامی وارد 
می شدند اما کشور همان زمان هم در بخش های 
مختلف دچار مشکل بود. با حذف این ارز می توان 
گفت صنعت دام و گوشت کشور تقریباً مسیر 
درستی را پیش خواهد رفت تا به خود متکی باشد و 
عدم وابستگی به ارز ۴2۰۰ تومانی آن را از نوسان های 

عمده مصون نگه خواهد داشت.

قدسپیشنهادمیدهد

 راهکارهایی برای تولید 
گوشت ارزان

اقتصاد3
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قیمت ماشین 
ظرف شویی

  سامسونگ 
D175 مدل

17,۲۰۰,۰۰۰ تـومـان

  دوو
۲56۰-DWK مدل
1۳,5۰۰,۰۰۰ تومان

  جی پالس 
GDW-K46۲W مدل

15,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

  پاکشوما 
15۳۰۳-MDF مدل
15,4۳۹,۰۰۰ تـومـان

  کندی 
151۳ CDM مدل

16,۹۹۹,۰۰۰ تـومـان

  آ ا گ 
8۳8 FFB مدل

4۲,5۰۰,۰۰۰ تـومـان

72.750.000نیم سکه42.740.000ربع سکه1.512.287بورس 251.394دالر )سنا(56.680.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(128.750.000سکه13.088.000 طال  18 عیار1.952اونس طال 68.454درهم امارات )سنا(

انتشار 
لیست دوم
ابربدهکاران بانکی
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مناقصه عمومی اجرای آبنمای پارک رضوان شهرداری آشخانه مرحله اول

شهرداری آشخانه

ش�هرداری آش�خانه در نظر دارد مناقص�ه عمومی خدمات اج�رای آبنمای پارک رضوان با مش�خصات فنی پیوس�ت به ش�ماره 
2001005648000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 

در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/01 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 11 روز پنجشنبه تاریخ 1401/02/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1401/02/06

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت14.30 روز چهارشنبه تاریخ1401/02/21
 اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس 
خیابان هاش�می نژاد، ش�هرداری اشخانه و تلفن 09153848636 اطالعات تماس س�امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس: 021-41934

آگهی مزایده واگذاری حمل متوفی توسط آمبوالنس مرحله دوم

شهرداری آشخانه

ش�هرداری آش�خانه در نظر دارد از طریق سامانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir  جهت تامین آمبوالنس حمل متوفی و طبق مشخصات ذیل با 
افراد واجد شرایط قرارداد تنظیم نماید، لذا از کلیه  متقاضیان دعوت به عمل می آید قیمت پیشنهادی خود را اعالم نمایند.  

شرایط و مقررات: 1- ساعت کار به صورت شبانه روزی است.
2-  ارائه فیش مناقصه س�پرده ش�رکت در مناقصه به مبلغ 66.600.000  ریال )پیوس�ت در سامانه بارگزاری ش�ود.( 3- دیگر شرایط در متن قرارداد 
قید گردیده اس�ت.4- ش�رکت کننده متن قرارداد را مطالعه و تمام جوانب امر را بررس�ی نموده و با آگاهی کامل برگه اس�تعالم بها را تکمیل و امضا 

نماید.5- مدت قرارداد سه سال می باشد.6- جهت حسن انجام کار تضمین بانکی اخذ می گردد. 
7- شرکت کننده متعهد می گردد مبلغ پیشنهادی را در  پایان هر ماه به حساب شهرداری واریز نماید.

8- به مبلغ قرارداد سالیانه 20 درصد اضافه می شود.
9- کارت شناسایی وسیله نقلیه آمبوالنس بوده و دارای برگ معاینه فنی و مورد شهرداری باشد. 10- زمان انتشار اسناد مزایده در سامانه ساعت 11 

صبح  مورخه 1401/02/01 می باشد. 11- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
12- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده است.

13- مهلت اخذ اسناد: از ساعت 11 تاریخ 1401/02/01 لغایت 1401/02/15 می باشد. 
14- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تا پایان وقت اداری مورخه 1401/02/15 می باشد.

15- زمان بررسی نتایج مزایده ساعت 14:30 مورخه 1401/02/17 می باشد.
مبلغ کارشناسی ماهیانهشرحردیف

37.000.000 ریالواگذاری حمل متوفی توسط آمبوالنس به بخش خصوصی1

   شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین )تابع سازمان اقتصادی کوثر ( در نظر دارد  
با رعایت مفادآیین نامه معامالت تعداد 3800 عدد بشکه پالستیکی 220 لیتری،  000 000 1 
عدد شیشه مربا همراه درب ،    000 130 2 عدد قوطی 400 گرمی همراه درب وهمچنین 000 300 2 عدد قوطی 800 گرمی همراه 
درب را   خرید نماید ،  لذا از تامین کنندگان محترم خواهشمنداست جهت شرکت در مناقصه تا تاریخ1401/02/06نسبت به 
ارسال رزومه کاری وقیمت های پیشنهادی خود اقدام وهمچنین جهت دریافت فرمها واطالعات بیشتر و  مشخصات فنی کاالهای 
مذکور به وب سایت شرکت به آدرس www.saminfood.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 09154207404 آقای  پور محمدی مدیر 

تدارکات فنی شرکت تماس حاصل  فرمایند.

آگهی مناقصه 
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   »به کودکان شلیک 
نکنید« فیلم جدید 
شاه حسینی

انسیه شاه حسینی 
که به تازگی عضو 
شورای کمیته اخالق 
حرفه ای سینما شده، در 
گفت وگویی با ایسنا از 
تالش برای ساخت فیلم 
»به کودکان شلیک نکنید« 
و جذب حمایت مالی 
مدیران جدید سینما 
خبر داد.

او بیان کرد:  هشت سال 
صبر کردم که بتوانم این 
فیلم را بسازم و االن همه 
چیز آماده است، فقط 
منتظریم آقایان بودجه 
دهند. قصه فیلم در عراق 
اتفاق می افتد و حرف 
روز دنیاست. امیدوارم 
در جشنواره فجر امسال 
چنین فیلمی داشته 
باشیم. 

خــانــم نـــــادری فــریــد ایــن  ◾
تصور وجود دارد که معموالً دست 
ســازنــدگــان در انیمیشن بــازتــر از 
فیلم سینمایی است، اما چرا کمتر 
انیمیشن هایی درباره مفاخر ایرانی 

ساخته می شود؟ 
در وهله نخست به دلیل گران بودن صنعت انیمیشن 
و نبود سرمایه گذار در سینما و تئاتر است. بسیاری از 
تولیدکنندگان بخش خصوصی در این عرصه هم وارد 
نمی شوند و بار تولید برعهده تلویزیون و معدود ارگان های 
دولتی یا وابسته به دولــت مانند اوج یا ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( است که آن ها نیز براساس سیاست های 
سازمانی خود کار می کنند و ممکن است تولید انیمیشن 
سعدی و دیگر مفاخر ایران اولویت چندم باشد. از طرف 
دیگر در مورد مفاخر ایرانی سخت گیری های بسیاری 
وجود دارد که این امر با واقعیت فانتزی انیمیشن به 
معنای انیمیشن کودک و نوجوان کمی متفاوت است 
و اقتباس آزاد ضرورت دارد اما وقتی پای اقتباس آزاد در 
میان باشد دیگر نمی توانید 100درصد به متن متعهد 
باشید و تــرس از قضاوت شــدن هــای پس از ساخت 
موجب می شود کمتر تهیه کننده ای به سراغ ساخت 

انیمیشن با موضوع مفاخر ایرانی برود.

اغلب انیمیشن های سعدی حول حکایت های  ◾
بوستان و گلستان می چرخد، امــا شما روی یک 
بخش پــردردســر آن دســت گذاشتید و سفرهای 

سعدی را به نمایش کشیدید.
سفرهای سعدی طرحی بود که از سوی صداوسیمای 

مرکز شیراز به ما پیشنهاد شد، البته 12 سال پیش 
گروهی هم اقــدام به ساخت آن کرد اما این طرح در 
همان ابتدا متوقف ماند. پس از 10 سال از طرح اولیه 
ساخت این سریال به ما پیشنهاد شد که با گروهی 
از نویسندگان به سرپرستی عباس کریمی عباسی 
ــار سعدی نگارش  فیلم نامه ها با اقتباس آزاد از آث
شــود، اما سعدی خود قهرمان داستان هایی است 
که روایــت می شود و در خط سفری است که انجام 
می دهد. دلیل این انتخاب هم این بود که همکاران 
بسیاری حکایت های سعدی را به شیوه روایی در قالب 
انیمیشن تولید کرده بودند و با وجود اینکه کار با بیش 
از 100 کاراکتر و بیش از 50 لوکیشن بسیار سخت 
بــود امــا با حضور گروهی دلسوز، کاربلد و حمایت 

صداوسیمای مرکز شیراز تولید شد.

به این فکر کردید که یک نسخه سینمایی از آن  ◾
دربیاورید؟

ــروژه سعدی ساختن خیلی  نسخه سینمایی از پ
جای کار دارد. البته صحبت هایی با صداوسیمای 
مرکز شیراز انجام شده بــود، اما نسخه سینمایی 
هزینه های باالتری می خواهد و مهم تر اینکه باید 
جذابیتی داشته باشد که افراد را به سینما بکشاند. 
امروز با یک کلیک در اینترنت همه چیز در اختیار 
افــراد قرار می گیرد؛ اگر بخواهیم فقط بودجه ای از 
سازمان بگیریم و کــاری تولید کنیم به نظرم اتالف 
وقت است و ما نمی خواهیم به آن سمت و سو برویم. 
خوشبختانه برای سفرهای سعدی اتفاق های خوبی 
افتاد و با توجه به محدودیت های مالی با نمره بسیار 

باالیی در گزینش کیفیت پذیرفته شد.

مــرکــز سعدی شناسی بــارهــا بــر ســاخــت زندگی  ◾
مفاخری همچون سعدی در قالب انیمیشن و فیلم 
تأکید کرده اما چرا چنین مراکز و نهادهایی به این عرصه 

ورود نمی کنند و همه چیز در حد حرف باقی می ماند؟ 
ایــن را باید از مرکز سعدی شناسی بپرسید، شاید 
بحث مالی مطرح است. البته بسیاری از سازمان ها و 
ارگان ها پیشنهاداتی برای ساخت انیمیشن دارند اما 
ممکن است بودجه الزم را برای سرمایه گذاری نداشته 
باشند. ما برای پروژه خودمان سعی کردیم کمک مالی 
یا مشارکت بگیریم و اتفاقاً بنیاد سعدی شناسی نیز 
در جریان ساخت پروژه بود. ما آثار خوبی درباره سعدی 
داشتیم و قطعاً آثار بهتری نیز ساخته خواهد شد اما 
اگر واقعاً می خواهیم فرهنگمان را به دنیا صادر کنیم 
باید پای کار بیاییم و برای ساخت انیمیشن درباره 
سعدی یا مفاخر دیگر ایران بودجه را پیش بینی کنیم.
دنیا به ایــن سمت رفته که سریال های انیمیشن 
باکیفیت تولید کند، در ایران هم ارگان های مختلف 
عالقه مندند به انیمیشن بپردازند اما هزینه ای بابت 
آن نمی شود یا به  قدری اندک است که نمی توان با آن 
یک کار خوب ساخت. به همین دلیل است که بیشتر 
انیماتورهای خوب ما از ایران رفتند یا با کمپانی های 

خارجی کار می کنند.

پس مشکل اصلی ما بــرخــورداری از تکنیک های  ◾
روز نیست؟

خیر! انیماتورهای ایرانی با تکنیک روز کار می کنند و 

همان طور که گفتم با شرکت های اروپایی و آمریکایی 
همکاری دارند اما اینکه در ایران برای آن تکنیک چقدر 

هزینه شود مسئله است. 

ــرای یک انیماتور چقدر هزینه  ◾ در حــال حاضر ب
می شود؟ 

مصوبه بودجه ای که سیمای استان ها برای سال 1۴00 
تصویب کرده بین 3 تا 3/5 میلیون تومان برای هر 
دقیقه از پیش تولید تا صداگذاری است در حالی که 
انیماتوری که با یک شرکت درجه دو یا سه ترکیه ای کار 

می کند دست کم برای انیمیت کردن 10 تا 15 میلیون 
تومان دریافتی دارد.  به طور مثال در انیمیشن های 
دنیا مطرح ترین افــراد صداپیشه هستند اما اینجا 
شاید یک دوبلور جای چند نقش حرف بزند البته ما در 
سفرهای سعدی این کار را نکردیم و هر نقش مکمل، 
دوبلور دیگری داشت؛ اما متأسفانه این هزینه ها در 
صداوسیما اتفاق نمی افتد و سرمایه گذار خصوصی 
هم به دلیل اینکه انیمیشن یک کــار زمانبر است 
سراغش نمی آید و ترجیح می دهد روی سینمایی 

سرمایه گذاری کند که سوپراستار دارد.

 الهام نادری فرید از مشقت های ساخت انیمیشن برای مفاخر کشورمان می گوید 

پویانمایی »سفرهای سعدی« در راه است 

خبرخبر
روزروز

»المینور« و »انفرادی« در اکران عید فطرخودم را برادرخوانده »موراکامی « می دانم
مهدی غبرایی با بیان اینکه جزو نخستین کسانی بوده که در 
ایران سراغ موراکامی رفته درباره علت ترجمه مجموعه »اول 
 شخص مفرد« می گوید:  وقتی خبر انتشار کتاب را دیدم، به 
ناشر سفارش کردم که پی دی اف کتاب را خرید و برایم فرستاد 
و من هم شروع به کار کردم. اما نه کار من همراه با عجله است 
و نه ناشری )افق( که کتاب را منتشر کرد وارد رقابت های تند 

می شود. چند ویراستار دارد و برخی از اشکاالت را هم پیدا 
کردند و رفع شد. من با فضای داستان های موراکامی آشنا 
هستم و به شوخی می گویم خود را برادرخوانده موراکامی 
می دانم، هر چند ممکن است ما را حساب نکند. هشت 
 ماه پس از انتشار، ترجمه کتاب طول کشید و در این مدت 

چهار نفر دیگر آن را ترجمه کردند. 

سخنگوی شورای راهبردی اکران با اعالم اسامی فیلم های 
اکران عید فطر از آخرین مصوبات این شورا خبر داد. علی 
سرتیپی گفت: فیلم های »المینور« و »انفرادی« به ترتیب 
در گروه سینمایی کوروش و مگامال به نمایش درمی آیند. 
وی همچنین افزود: سالن نارنجی از مجموعه شهر آفتاب 
شیراز به عنوان سرگروه هشتم به جرگه سرگروه ها اضافه 

شد و این گروه از تاریخ ۷ اردیبهشت با نمایش فیلم »مغز 
استخوان« کار خود را آغاز خواهد کرد. همچنین در مرحله 
بعد مقرر شد سینما هویزه مشهد به جای سینما بهمن 
تهران به عنوان سرگروه فعالیت کند و این امر که دو سینمای 
مهم شهرستان ها در کنار سینماهای شاخص تهران به 
عنوان سرگروه فعالیت خواهند کرد اتفاق خجسته ای است. 

  صبا کریمی      امروز اول اردیبهشت ماه مصادف با روز 
سعدی است، استاد شعر و سخن که هر اهل ذوقی با غزلیات 

زیبا و حکایت های نغز و شیرین او آشناست. 
سعدی فقط در بوستان و گلستان و اشعار دلنشینش خالصه 
نشده و گنجینه  ارزشمند به یادگار مانده از او این روزها بهانه 

خوبی برای تولید بازی های فکری متنوع و ساخت انیمیشن 
شده است. دوستداران سعدی که در عالم هنر دستی بر 

آتش دارند تمام تالش خود را برای به صحنه آوردن مفاخر 
انجام می دهند. نمونه آن مجموعه پویانمایی »سفرهای 
سعدی« است که در ۲۶ قسمت و با موضوع حکایت های 

بوستان سعدی در صداوسیمای مرکز فارس تولید شده است. 
الهام نادری  فرید، تهیه کننده »سفرهای سعدی« است و در 

این گفت وگو از عالقه و دغدغه خود و تیمش در تهیه یک 
مجموعه قابل دفاع درباره سعدی می گوید و به مشکالت پیش 

روی تولید انیمیشن و ضرورت حمایت از آن اشاره می کند.
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و هنر فرهنگ 

الهام نادری فرید
تهیه کننده

آگهی تاریخ   01 / 02  / 1401      صفحه 4

برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودروی  سمند سورن 
مدل 1389 رنگ آبی سیر- متالیک به شماره انتظامی 
398ج91 ای���ران 85  ش���ماره موت���ور 12489053202 
و ش���ماره شاس���ی NAACC1CCF4AF429867 ب���ه 
مالکیت پریوش عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 4
01
00
93
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پژو تی���پ 405 جی ال 
ایکس آی1/8 رنگ مش���کی متالیک  س���ال 1383 
به شماره شهربانی 78 ق 628 ایران 74 و شماره 
بدنه 83012774 و شماره موتور 12483027837 
ب���ه مالکی���ت س���عید دلی���ر بردکی طرق���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

40
10
10
26

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت ش���وکا CDI م���دل 
 / انتظام���ی 762  ش���ماره  ب���ه  س���فید  رن���گ   1389
34596  ش���ماره موتور NCS004384 و ش���ماره تنه 
NCS***125S8923370 ب���ه مالکی���ت امی���ر بن���دار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 4
01
00
99
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  دن���ا مدل 1397 
رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 114ب74 ایران 
36  ش���ماره موتور 147H0388198 و شماره شاسی 
محم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAAW21HU3JE084492
مش���هدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

ح
, 4
01
00
92
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
10
27

مدرک دانش���نامه پایان تحصیالت آقای س���ید 
مجید محبی نودز فرزند س���ید محمد با شماره 
شناس���نامه 20435 صادره از بندرعباس و کد 
مل���ی 3392824631 در مقط���ع کارشناس���ی 
شناس���ی شیمی محض صادره از دانشگاه آزاد 

اسالمی قشم مفقود گردیده است. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی ب���ه نش���انی: اس���تان 
هرمزگان، جزیره قشم،  درگهان، دانشگاه آزاد 
اس���المی، اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پژو 206 م���دل  1388 به 
رن���گ س���فید به ش���ماره پ���الک 883ج74 ای���ران 42 
به  ش���ماره موتور 14188059183  و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03ED1AJ093158 ب���ه مالکی���ت عل���ی اکب���ر 
زیرک مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
40
10
08
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند وفاکت���ور فروش خ���ودرو س���واری پ���ژو 405 مدل 
1380 ب���ه رن���گ عناب���ی _ متالی���ک  ب���ه ش���ماره موت���ور 
22528014746وشماره شاس���ی 80313804 به شماره 
پالک36ایران159 ن89 متعلق به عادله زاروزه ئی مفقود 

گردیده وفاید اعتبار می باشد.

40
10
10
08

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز  و سند خودروی   سواری  پژو پارس 
مدل 95  به شماره انتظامی 52  ایران 784 ج 86    به                  
ش���ماره    موتور   139B0121471  و ش���ماره شاس���ی  
NAAN11FEXFH367504   متعل���ق  به  خانم زهرا 
باقری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ر
40
10
10
07

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ جواز سالح و مهمات شکاری 1 لول ساچمه 
زن���ی ته پ���ر کالیبر 12 ش���ماره س���الح 11901495 مدل 
کوسه ساخت ایران متعلق به آقای عباس شبان  به 
ش���ماره ملی 0889429014 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
10
29

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خ���ودرو  پ���الک  کارت  و   ) س���بز  )ب���رگ  شناس���نامه 
کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی 
مدل1389 به شماره بدنه 443257 به شماره شاسی 
NAZPL140TIM228900 به ش���ماره موتور 521588 
ب���ه ش���ماره پ���الک  578 ق38 ایران 65 بنام قاس���م 
بامری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ر
40
10
09
81

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو نیسان به رنگ آبی روغنی مدل 1388
NAZPL 140 T IM 222608 ش���ماره شاس���ی  ب���ه 

پ���الک  ش���ماره  ب���ه   517346 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
انتظام���ی 36-598ی49 ب���ه مالکی���ت عدن���ان قادری 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

/ر
40
10
09
85

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، کارت ماش���ین، کارت س���وخت و س���ند 
 1600  OHV پی���کان   وان���ت  خ���ودروی  مالکی���ت 
موت���ور  ش���ماره  م���دل 1386  روغن���ی  س���فید  رن���گ 
ش���ماره  شاس���ی 31657135  ش���ماره   11486061040
انتظام���ی 559 و 98  ای���ران 36 به نام جعفر لندرانی 
مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.  
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اص���ل پروانه  ب���ه ش���ماره 5421 کد 
نوس���ازی 1،3،72،2،1،0،0در تاری���خ 
درج���ه  از  و  مفق���ود   1376،08،17

اعتبار ساقط است.
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برگ سبز و سند کمپانی اتومبیل سواری چانگان تیپ 
CS35_AT به شماره پالک 42 ایران 795 ه 42 و شماره 
موتورJL478QEE*HC9AC078711 و شماره شاسی 
NAS92100K5720811 به نام آقای محس���ن شریعتی 
دستجردان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است
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ب���رگ س���بز خودروی  س���ایپا تیبا 2 م���دل 1397 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 555ن76 ایران 
74  ش���ماره موتور M15/8692005 و شماره شاسی 
NAS821100J1198353 به مالکیت امیرحسین نجات 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند و ب���رگ س���بز اتومبیل پ���ژو س���واری 206 مدل 
1380 ب���ه رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره شاس���ی 
 10FSE33685078 موت���ور  ش���ماره  و   80608836
به ش���ماره پالک ای���ران 32 776 ل 26 به نام جعفر 
حاجی���ان مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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ب���رگ س���بز و س���ند موت���ور س���یکلت آپاچی ب���ه رنگ 
س���فید ب���ه ن���ام روح اال���ه ملتان���ی م���دل 1390 ب���ه 
تن���ه  وش���ماره   0E6AB2068862 موت���ور  ش���ماره 
 791 پ���الک  ش���ماره  NE8***180B9001006ب���ه 
-37363 مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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ب����رگ س����بز کارت خودرو و س����ند کمپانی خودرو س����واری 
پرایدج����ی ت����ی ایکس آی تی����پ پراید- س����واری رنگ نوک 
مدادی متالیک  س����ال 1387 به ش����ماره ش����هربانی 48 و 
324 ایران 12 و شماره بدنه S1412287525143 و شماره 
موتور 2700334 به مالکیت حسین روشندل شعر باف 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگه کمپانی خودرو مینی بوس بنزبشماره انتظامی 33 
-485 ع 55 به رنگ سفیدخاکستری-روغنی،مدل1365 
شاس���ی   موتور33491110101841وش���ماره  وش���ماره 
ش���ورابی  محمدزمان���ی  11131164031607متعل���ق 

مفقودوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز موتور س���یکلت هون���دا م���دل 1381 رنگ 
خاکس���تری- ن���وک مدادی ب���ه ش���ماره انتظامی 766 
/ 19913  ش���ماره موت���ور 2976626 و ش���ماره تن���ه 
سیدمس���عود  مالکی���ت  ب���ه   CG125P1A8103844
باش���هامت بایگ���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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شركت قند تربت حیدریه

شركت قند تربت حـیدریه در نظر دارد
 از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به بسته بندی تا بارگیری شكر تولیدی خود 
اقدام نماید. متقاضیان محترم میتوانند از روز پنج شنبه مورخ1401/02/01 با مراجعه 
www.torbatsugar.com اینترنتی  از طریق سایت  یا  بازرگانی شركت  امور  به 
در  را  كتبی خود  پیشنهادات  و  دریافت  را  مربوطه  فرمهای  این شركت  به  متعلق 
دبیرخانه  به  مورخ1401/02/06  شنبه  سه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  دربسته  پاكت 
اینترنتی  سایت  به  بیشتر  اطالعات  جهت  همچنین  نمایند.  تحویل  شركت  اداری 

فرمائید. مراجعه  شركت 
 1401/02/07 روز چهار شنبه مورخ  10 صبح  ها در ساعت  پاكت  بازگشائی  جلسۀ 
را  ریال  میلیون   200 مبلغ  باید  متقاضی  هر  گرفت.  انجام خواهد  در محل شركت 
بنام   ملی  بانك  نزد    IR  200170000000209182357007 به شماره حساب شبای 
بانكی جهت ضمانت شركت در  نامه  یا ضمانت  و  واریز  تربت حیدریه  قند  شركت 

ارائه نماید. مناقصه  
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مناقصه مرحله دوم بسته بندی تا بارگیری شكر تولیدی

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت پناه ساز 
البرز ایالم )سهامی خاص( دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
که راس س��اعت 10/00 صبح روز ش��نبه مورخ 1401/02/17 در محل شرکت پناه ساز البرز ایالم 
واق��ع در ایالم- میدان امام حس��ن- خیابان مبارک تش��کیل می گردد، حضور به هم رس��انند.

دستور جلسه:
1- انتخاب بازرس های شرکت

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال های 94، 95، 96، 97، 98
3- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمودی عادی ساالنه می باشد.

هیئت مدیره شرکت پناه ساز البرز ایالم ) سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�االنه شرکت پناه ساز البرز ایالم )سهامی خاص(   
ثبت ش�ده به ش�ماره 3989 به شناس�ه ملی 10300066623       تاریخ انتش�ار: 1401/02/01

/ر
40
10
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92

به اطالع می رس��اند که مجمع عمومی عادی در روز دوش��نبه مورخ 02/26/ 1401 رأس ساعت 10 
صبح در آدرس ملکشاهی حسینیه امام حسن مجتبی)ع( برگزار می گردد.

از کلیه س��هامداران انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملکشاهی دعوت می گردد در 
جلسه مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه:
1- ارائه گزارش��ی از عملکرد انجمن توس��ط رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان 

ملکشاهی
2- تصویب ترازنامه صورت های مالی

3- بررسی درخواست خروج و ورود اعضاء        4- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره
5- انتخاب بازرسان جدید                   6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملکشاهی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی هرستان ملكشاهی 
تاریخ انتشار: 1401/02/01
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بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی "تهیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه 
آسانسور 13 نفره" - پروژه حوزه علمیه ثامن الحجج

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر 
دارد " تهیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 13 نفره "،  پروژه حوزه 

علمیه ثامن الحجج را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
 ل�ذا از كلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد 
مناقصه حداكث�ر تا تاریخ 1401/02/03 به دبیرخان�ه معاونت فنی و عمرانی 
بنی�اد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه 
ش�هدا، س�ازمان مركزی آس�تان قدس رض�وی، مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 

05132001126 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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س���ندو فاکتور فروش خودرو س���واری پراید سیستم 
س���ایپا تیپ 131SE مدل 1399 به رنگ سفید روغنی 
به شماره موتور M13/6438770   به شماره شاسی 
NAS411100L1176568 به ش���ماره پالک 167ص44-

ای���ران95 بنام طاهره رضالو مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر/
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شناس����نامه )برگ س����بز ( و س����ند فاکتور ف����روش خودرو 
س����واری پژو 405 جی ال ایکس آی8/1 به رنگ مش����کی 
متالیک مدل 1383  به ش����ماره موتور 12483057533 
به شماره شاسی 83029908 به شماره پالک 897ب 38  
- ایران 85 بنام مرضیه حاجی حسینی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار سا قط می باشد / ایرانشهر/  
ح
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ی 

گه
آ



کشورهای 
عربی مستقل 

شوند
جهاد ایوب: به 

کشورهای عربی 
و مشخصًا برخی 
کشورهای عربی 

خلیج فارس توصیه 
می کنم بیشتر با 

ایران تعامل داشته 
باشند و با آن به 

توافق برسند و با 
آن ائتالف امنیتی 

اقتصادی تشکیل 
دهند تا به جای 

ورود به جنگ های 
بی حاصلی مانند 

جنگ علیه سوریه، 
ایجاد داعش در عراق 

وجنگ فرسایشی 
علیه یمن، به سمت 
شکوفایی و توسعه 

حرکت کنند. 

دیدگاهدیدگاه

رویکرد و چشم انداز ایران  ◾
بــرای احیای روابــط با کشورهای 
عربی منطقه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ــقـــاب  ــروزی انـ ــ ــیـ ــ از زمـــــــان پـ
اسامی در ایران به رهبری امام 
خمینی)ره(، ایران باوجود دسیسه هایی که علیه 
انقاب اسامی صورت گرفته، همواره طالب صلح 
و دوستی با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای 
عربی بــوده اســت. جمهوری اسامی هیچ زمان 
فتنه ای را علیه عرب ها به راه نینداخته و در مقابل 
عربستان سعودی، امارات و عراق زمان صدام در 
بسیاری مــوارد، با دسیسه چینی درصدد ضربه 
زدن به ایران بوده اند. با وجود این، ایران و دولت 
جدید آن اعام آمادگی کرده حاضر است گذشته 
را کنار گذاشته و چنانچه برخی حکومت های 
منطقه سیاست های احمقانه خود را رها کنند، 
آماده احیای روابط است. ایران می خواهد از طریق 
اعتماد متقابل و شفافیت روابط خود با کشورهای 
منطقه را بنا نهد. مهم ترین ویژگی دولت جدید 
ــران، شفافیت و صراحت در روابــط سیاسی و  ای
اقتصادی چه در داخــل و چه در خــارج است که 
متأسفانه دیگر دولت های منطقه چنین رویکردی 

ندارند.

 به نظر شما سفر اخیر رئیس جمهوری ایــران  ◾
به قطر چه تأثیری بر ایجاد نزدیکی بین جمهوری 

اسالمی و کشورهای عربی خواهد داشت؟
سفر رئیس جمهور ایـــران به قطر در چارچوب 
همان رویکرد مبتنی بر شفافیت و صراحت ایران 
در قبال کشورهای همسایه انجام شده و مؤید آن 
است که ایــران برای اتکا بر دیپلماسی در تعامل 
با همسایگان صــادق اســت و بــدون فریب برای 
برقراری روابط خوب با آن ها تاش می کند. ما باید 
به استقبال گرم قطر از رئیس جمهور ایران دقت 
کنیم، این نوع از استقبال نشان می دهد این سفر 
ــراوان اســت،  از جهات مختلف حائز اهمیت فـ
کمااینکه دولت قطر حمایت های ایــران از آن در 
زمــان محاصره سعودی را به خوبی به یــاد دارد. 
عربستان چه بسا به اشغال قطر فکر می کرد، اما 
این اتفاق بنا به دالیل متعدد رخ نداد که مهم ترین 
آن، موضع مثبت و حمایتگرانه ایران از دوحه بود. 
دولت قطر در این سفر پیشنهادهای فراگیری را 
برای مذاکره و رایزنی در منطقه ارائه کرد و با دقت 

به پاسخ صریح رئیس جمهور ایران گوش داد.

 نظر شما در ارتباط با سفر اخیر وزیــر خارجه  ◾
عمان به تهران و نامه ای که از طرف سلطان این کشور 

برای رئیس جمهور ایران آورده بود، چیست؟
سلطنت عمان از سال های دور همواره در بحران ها 
تاش کرده تا دیدگاه ها و نظرات طرف های مختلف 
را به عنوان یک میانجی به گوش یکدیگر برساند. 
همه باید بدانند که ایران امروز از جهات مختلف 
اعم از قدرت، توسعه و نفوذ با سال های گذشته 
تفاوت دارد، ایــران باوجود تحریم و محاصره از 

ســـوی غـــرب تــوانــســتــه فــضــای داخـــلـــی خـــود را 
ساماندهی کند و زیرساخت ها و نیز توانمندی های 
نظامی خــود را تقویت کند. ایــران امــروز باوجود 
تحریم، یک کشور پیشرفته در حوزه های علمی، 
دانش بنیان و صنایع داخــلــی اســـت. از ایــن رو 
تفاوت زیــادی با دیگر کشورهای منطقه دارد که 
به خــارج و آمریکا و ابستگی دارنــد و با هر بادی 
امکان فروپاشی آن ها وجود دارد. بله وزیر خارجه 
عمان در برهه ای حساس و سرنوشت ساز به تهران 
آمــد و پیام هایی را از جانب آمریکا و همچنین 
عربستان انتقال داد، اما ایران این را نمی پذیرد و 
پاسخ صریحی را به وزیر خارجه عمان داد. ایران 
در سیاست های خارجی خود دچار اسکیزوفرنی 
نیست، بلکه آنچه از سیاستمدارانش در انظار 
عمومی می شنوید هــمــان چــیــزی اســت کــه در 
ــران به صراحت  اتــاق هــای دربسته می گویند. ای
اعـــام کـــرده بـــرای پــایــان دادن بــه بــحــران هــا بــرای 
گفت وگو با کشورهای خلیج فارس آمادگی دارد، اما 
در مورد آمریکا شرط های آن شناخته شده است 
و نیازی به دوز و کلک یا پیغام و پسغام نیست. 
صراحت دیدگاه ایران مذاکره کننده آمریکایی را 
به چالش کشیده است؛ چراکه آن ها به شفافیت 

عادت ندارند.

 احیای روابــط ایــران با کشورهای عربی چگونه  ◾
می تواند بر تحوالت منطقه تأثیرگذار باشد؟

به طور قطع این گونه روابــط شفاف و صریح که 
در آن توطئه و دسیسه چینی وجـــود نداشته 
باشد، بر تحوالت و اتفاقات منطقه تأثیر مثبت 
خواهد گذاشت؛ اکنون برخی از کشورهای منطقه 
متوجه شده اند توافق نظامی و اقتصادی با ایران 
ثبات منطقه را تضمین می کند و سلطه آمریکا 
و اسرائیل بر اقتصاد و سیاست های داخلی و 

خارجی آن هــا را از بین می برد، متأسفانه برخی 
ــت هــای عــربــی بــه عــنــوان خدمتگزار بــرای  از دول
جــادان خــود یعنی آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
عمل می کنند. به کشورهای عربی و مشخصاً 
برخی کشورهای عربی خلیج فارس توصیه می کنم 
بیشتر با ایران تعامل داشته باشند و با آن به توافق 
برسند و با آن ائتاف امنیتی اقتصادی تشکیل 
دهند تا به جــای ورود به جنگ های بی حاصلی 
مانند جنگ علیه سوریه، ایجاد داعش در عراق 
وجنگ فرسایشی علیه یمن، به سمت شکوفایی 
و توسعه حــرکــت کنند. به نظر مــن مصر باید 
توصیه های خیرخواهان را گوش کند و به سمت 
ــران بیاید؛ مــصــری کــه در گذشته یــک کشور  ایـ
تأثیرگذار بود، متأسفانه امــروز در منطقه نقش 
مثبتی را نـــدارد. ایــن لجبازی مصر علیه ایــران 
غیرموجه است و به هیچ وجه توجیه پذیر نیست 
مگر اینکه بخواهد در راستای اهداف آمریکا، به 

ایفای نقش منفی بپردازد.

ــه نــقــشــی ◾ ــی چــ ــ ــالم ــاری اســ ــکـ ــمـ  ســــازمــــان هـ
 در منطقه دارد؟

متأسفانه سازمان همکاری اسامی در سال های 
اخیر با اشتباهاتی درگیر شده که در چارچوب 
هــمــان تــوطــئــه علیه مــســائــل منطقه گنجانده 
می شود. من شخصاً با وضعیت موجود، به آن 
امیدی ندارم؛ چرا که مسائل امت اسامی و جهان 
اسام در یک وادی است و این سازمان متأسفانه 
در وادی دیگری سیر می کند و شکاف عمیقی در 
آن وجــود دارد. ایــن سازمان باید از نگاه و نقش 
منفی عربستان استقال پیدا کند و به بلوغ برسد 
تا نقش مؤثری داشته باشد. امــروز این سازمان 
وجود دارد، ولی صدایی ندارد و یا دارای صداهای 
نامفهوم اســت که به جــای تأثیرگذاری مثبت، 

کشورهای عضو آن بیشتر به دنبال توطئه چینی 
علیه یکدیگر هستند.

به نظر شما مذاکرات جاری بین ایران و عربستان  ◾
موفقیت آمیز خواهد بود؟

مشکل در عربستان اســت نــه ایـــران؛ بنابراین 
بهتر اســت پرسش این گونه مطرح شــود که آیا 
عربستان می تواند بدون دخالت دادن آمریکا و 
تبعیت از آن، باعث موفقیت این مذاکرات شود 
یا نه؟ عربستان باید به دنبال تحقق منافع خود 
خارج از چارچوب منافع آمریکا و اسرائیل باشد. 
عربستان در نگاه آمریکا یک بانک پول است، 
به میزانی که بخواهد از آن برداشت می کند و با 
استفاده از آن به ثبات منطقه عربی و اسامی در 
راستای سیاست های اقتصادی و امنیت اسرائیل 
ضربه می زند. عربستان چه نفعی از جنگ ویرانگر 
علیه یمن برده است؟ از سرکوب مردم بحرین و 
حمایت از رژیم ظالم آن چه چیزی عایدش شده 
اســت؟ تخریب آرامــش و ثبات در لبنان و اقدام 
علیه مقاومت آن برای عربستان چه نفعی دارد؟ 
چرا گفتمان رسانه ای عربستان همان گفتمان 
اسرائیل علیه ملت های منطقه به ویــژه سوریه 
و عراق است؟ آیا عربستان در گفت وگو با ایران 
صــادق است یا دستورالعمل آمریکا علیه ایران 
را اجرا می کند؟ عربستان باید به خوبی در مورد 
اتفاقات اطـــراف خــود بیندیشد و پیش از آنکه 
فرصت از دست بــرود، بفهمد محورهای قدرت 

چگونه تغییر کرده اند.

 بحران اوکراین چه تأثیری می تواند بر مذاکرات  ◾
وین و روابط کشورهای منطقه از یک طرف و اقتصاد 

جهانی از طرف دیگر داشته باشد؟
ــدارم که توافق هسته ای  من شخصاً اعتقادی ن

حاصل می شود. حتی اگر چنین توافقی انجام 
شود، اوضــاع داخلی آمریکا هیچ اعتباری ندارد 
و ســال هــای آینده با یک هــرج و مــرج مردمی در 
ایــالــت هــای خــود مــواجــه خــواهــد شــد. »دونــالــد 
ترامپ«، رئیس جمهور دیوانه سابق آمریکا کار 
خــود را بــا یــک حرکت مــردمــی سنجیده شــروع 
کرده است و البته او واقعاً از محبوبیت زیادی در 
آمریکا برخوردار است. وضعیتی که از آن زمان 
ایجاد شد، آمریکا را به سمت یک جنگ داخلی 
که برخی تبلیغ می کنند، ســوق نمی دهد بلکه 
منجر به وضعیتی خطرناک تر از آن یعنی آشوب 
مردمی خواهد شد که ثبات اجتماعی و امنیتی این 
کشور و حتی ساختار آن را ویران می کند، چنان که 
سیاست خارجی آمریکا نیز از این وضعیت در 

امان نخواهد بود.
ورود روسیه به اوکــرایــن نه تنها توافق هسته ای 
بلکه کل جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد 
ــایــی کــه متأسفانه وابسته به  و کــشــورهــای اروپ
سیاست آمریکا هستند، بیشترین زیان را از این 
جنگ می بینند. برای مثال آلمان که 40 درصد گاز 
روسیه را وارد می کند، ظرف چند روز زیان بزرگی 
متحمل خواهد شد، حال وضعیت واردات بزرگ 
تجاری بین اروپا و روسیه را در نظر بگیرید که چه 
بایی بــر ســر آن خــواهــد آمــد. ایــن اروپــاســت که 
بیشترین آسیب را از جنگ روسیه علیه اوکراین 
می بیند نه ایـــران، اروپــا پس از سقوط پایتخت 

اوکراین بحرانی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
آمریکا هم وارد این جنگ نمی شود و اگر وارد شود 
به مفهوم جنگ جهانی سوم است، آمریکا از طریق 
سازمان سیا به بهانه انقاب رنگی در انتخابات 
اوکراین تقلب کرد و اینجاست که اوکراین را نابود 
کرد و اکنون خود به تماشا نشسته است. آمریکا که 
اوکراین را به »اسرائیل دوم« در کنار روسیه تبدیل 
کــرده بــود، اکنون می خواهد عربستان و امــارات را 
نیز از نظر مالی و رسانه ای درگیر این جنگ کند و 
سپس ناتو را به سمت جنگ بکشاند. اما هرگز موفق 
نخواهد شد، زیرا روسیه عملیات نظامی سریع را 
برای حفظ امنیت ملی خود انجام داده است اما 
اوکراین را اشغال نخواهد کرد، بلکه آن را سر عقل 
آورده و مطیع و رام خواهد کــرد. دو سناریو برای 
اوکراین محتمل است؛ یا ترور رئیس جمهوری این 
کشور و یا وقوع کودتای نظامی در سریع ترین زمان 
ممکن که البته اگر من جای این رئیس جمهور و 
بهتر بگویم هنرپیشه کمدین بودم به سرعت و پیش 
از آنکه فرصت از دست برود سراغ روسیه می رفتم تا 

موجودیت کشورم را تضمین کنم.
در این شرایط ایران شاهد گسیل مخفیانه برخی 
کشورهای اروپایی برای خرید گاز خواهد بود. یا 
شاید همین کشورها به طور آشکار به چین و هند 
برای تحقق این هدف روی آورند. فراموش نکنیم 
که شاهد تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مواد 
خام به ویژه گاز خواهیم بود. قیمت مواد غذایی و 
در صدر آن ها گندم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
ایــن جنگ، جهان و به خصوص اروپـــا را گرفتار 

پیامدهای اقتصادی سهمگینی خواهد کرد.
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2 رویکرد عملیاتی در دیپلماسی ایران
مهــدی زارع    بنــا بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان و 
حتی اندیشــکده های خارجی، سیاســت خارجی ایران 
در عیــن مبنایــی بــودن یکــی از غیرایدئولوژیک تریــن 
سیاســت های خارجــی موجــود در جهــان اســت. ایــن 
سیاســت باعــث شــده تــا جمهــوری اســامی بتوانــد 
همزمــان بــا گروه هــای شــیعه و ســنی مقاومــت در 

منطقــه حتــی بــا کمونیســت های آمریــکای التیــن 
و شــرق دور هــم ارتبــاط گرفتــه و همــکاری کنــد. 
جمع کــردن همــه ایــن کشــورها در کنــار هــم و کنــار 
آمــدن بــا همــه آن هــا یعنــی اینکــه بایــد مبانی سیاســت 
خارجــی ایــران را در موضوعاتــی فراتــر از دیــن و مذهــب 
جســت وجو کرد. بــا این نــگاه می تــوان دو رویکــرد جدی 

در دستگاه دیپلماسی کشور را برشــمرد که با عملیاتی 
شــدن آن هــا ایــران، دوســتان و دشــمنان خــودش را 
تعییــن می کنــد. ضــد امپریالیســت بــودن را بایــد اولین 
رویکــرد عنــوان کــرد. از نظــر فعــاالن دیپلماســی کشــور، 
مــا می توانیــم بــا هرگــروه ضــد امپریالیســتی )به ویــژه 
ــودن  ــکا( همــکاری داشــته باشــیم. مردمــی ب ضــد آمری

و مبتنــی بــر رأی مــردم بــودن ویژگــی دیگــری اســت کــه 
متحــدان جمهــوری اســامی عمومــاً از آن برخوردارنــد. 
ــال مســئله  ــران در قب ــن همــان راهــکاری اســت کــه ای ای
فلســطین هــم پیشــنهاد داده اســت. به جــز ایــن دو، 
ــوان کــرد کــه در  ــوان عن رویکردهــای دیگــری را هــم می ت

مرتبه هــای دیگــر قــرار می گیــرد.

جهاد ایوب
تحلیلگر لبنانی

  جواد فراهانی     دیپلماسی فعال، داشتن روابط 
خوب، باثبات و مبتنی بر احترام متقابل، جدیت و 

شفافیت در گفت وگو و رسیدن به راه حل های سازنده 
برای مشکالت و بحران های منطقه همواره جزو 

جدایی ناپذیر دکترین سیاسی و اقتصادی جمهوری 

اسالمی بوده و آن گونه که طی ماه های گذشته از زبان 
رئیس جمهور و دیگر مقامات کشور مطرح شده، دولت 

جدید ایران برای تقویت این نگاه جدیت مضاعفی 
دارد، اما با وجود این، تحقق این مهم و احیای روابط 
با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، یک 

مسیر دو طرفه است و طرف مقابل نیز باید جدیت 
و اراده الزم را داشته باشد و به دور از دخالت های 
خارجی و به صورت مستقل عمل کند. به منظور 

بررسی رویکرد و چشم انداز ایران برای احیای روابط 
با کشورهای منطقه، تأثیر سفرهای منطقه ای بر آن، 

نقش روابط خوب میان کشورهای منطقه در ثبات آن، 
الزامات نتیجه بخش بودن مذاکرات جاری بین ایران 

و عربستان و نیز أثرات بحران اوکراین بر تحوالت 
سیاسی و اقتصادی منطقه، با »جهاد ایوب« تحلیلگر 
لبنانی گفت وگو کرده ایم که در ادامه مطالعه می کنید.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

 رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه خانم فاطمه عامری دارای شناس��نامه ش��ماره 0749652055 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/0000734ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمرضا 
قاسمی نوبهاری به شناسنامه 4 در تاریخ 1400/5/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه عامری- 0749652055- 1334/3/10- تایباد- همسر

2- گلثوم قاسمی نوبهاری- 0749968931- 1366/8/5- تایباد- فرزند
3- کاظم قاسمی نوبهاری- 0740180363- 1372/1/27- تایباد- فرزند

4- ابوالقاسم قاسمی نوبهاری- 0740075525- 1369/8/15- تایباد- فرزند
5- علی قاسمی نوبهاری- 0749279710- 1357/7/1- تایباد- فرزند

6- حسین قاسمی نوبهاری- 0749279605- 1354/5/20- تایباد- فرزند
7- براتعلی قاسمی نوبهاری- 0749754915- 1363/1/20- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40101000
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عیس��ی اس��کندری دارای شناسنامه ش��ماره 0749516062 به ش��رح دادخواست به کالسه 
2/0000390ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احد اسکندری 
قلعه کاهی به شناس��نامه 0740377124 در تاریخ 1400/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عیسی اسکندری قلعه کاهی با کدملی 0749516062- فرزند حسن- صادره از تایباد- پدر متوفی
2- صفورا عظیمیان سردابی با کدملی 0748409858- فرزند ملک داد- صادره از تایباد- مادر متوفی

3- معصومه یعقوبی-- --- --- --- --- همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40101001
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جعفر بهلولی دربندی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740162365 به شرح دادخواست به کالسه 
1/0100052ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میردل بهلولی 
دربندی به شناس��نامه 0749482575 در تاری��خ 1398/5/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- زهرا الوانی بهلولی- 0748502033- 1342/8/10- تایباد- همسر
2- جعفر بهلولی دربندی- 0740162365- 1370/8/1- تایباد- فرزند

3- معصومه بهلولی دربندی- 0748474005- 1359/12/20- تایباد- فرزند
4- گلثوم بهلولی دربندی- 0748447377- 1362/6/20- تایباد- فرزند

5- زینب بهلولی دربندی- 0749824621- 1365/4/1- تایباد- فرزند
6- مریم بهلولی دربندی- 0740009567- 1368/2/1- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40101003
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

دادنامه
پرونده کالسه 140128920000000636 شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین تصمیم نهایی 

شماره 140128390000046907 
خواهان ها :1-  خانم طاهره قشالقی فرزند احمد علی 2-  خانم افسانه قشالقی فرزند احمد علی با وکالت 

آقای مجتبی زارعی فرزند نادعلی به نشانی استان تهران، اقدسیه. بلوار ارتش، روبروی بیمارستان نیکان 
خواندگان: 1. آقای حس��ن قش��القی فرزند احمد علی به نش��انی تهران رباط کریم داوودیه 24متری سپاه 

پالک 7
2. آقای بتول امیری فرزند رضا به نشانی همدان فامنین، روستای همه کسی سمت چپ ورودی روستا کوچه 

اول منزل حاج احمد علی قشالقی 
3. آقای ابراهیم قشالقی فرزند احمد علی به نشانی استان تهران - شهرستان بهارستان نسیم شهر شهرک 

اورین خ 18 متری گازرانی کوچه الله 5پالک 59واحد 10
4. آقای علی قشالقی فرزند احمد علی به نشانی استان تهران - تهران درباط کریم داوودیه 24متری سپاه پالک7 

 5. آقای محمد قشالقی فرزند احمد علی 6
6-  آقای عباس قشالقی فرزند احمد علی همگی به نشانی استان تهران شهرستان نسیم شهر شهرک اورین 

خیابان کالنتری ساختمان اول پالک 12 باالی سوپر مارکت رنگا رنگ واحد 11 منزل محمد قشالقي
7. اقای ناصر قشالقی فرزند احمد علی به نشانی همدان فامنین روستای همه کسی سمت چپ ورودی روستا 

کوچه اول منزل حاج احمد علی قشالقی
8. اقای اکرم قشالقی فرزند احمد علی به نشانی استان همدان - شهرستان فامنین روستای جهان آباد کوچه 

ستایش پالک 144 منزل محمد امیری 
خواسته ها: 1-  تحریر ترکه 2-  مطالبه خسارات دادرسی 3- مهر و موم ترکه 

بتاریخ 1401/01/15 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 111 مجتمع شورای حل اختالف فامنین به تصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  111/0100007 تحت نظر می باشد. با توجه به محتویات  پرونده 
و حسب مالحظه در خواست تقدیمی خواهان به شرح ذیل شورا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.            

))قرار شورا((
در پرونده کالسه 140128920000000636 این شعبه با توجه به فوت مرحوم احمد علی قشالقی فرزند 
یداهلل بوده توسط آقای مجتبی زارعی به وکالت از طاهره قشالقی و افسانه قشالقی درخواست تحریر ترکه 
ش��ده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای روز س��ه ش��نبه بتاریخ 1401/2/27 راس س��اعت 11 صبح 
وقت تحریر ترکه تعیین ش��ده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
پستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود 
در س��اعت و تاریخ یاد شده در شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین واقع در استان همدان - 
شهرستان فامنین - بلوار شهید بهرامی - جنب تعمیر گاه برادران عسگری - شورای حل اختالف شهرستان 
فامنین جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. غیبت اشخاص احضار شده مانع از تحریر ترکه 
نخواهد بود. متقاضی تحریر ترکه مکلف است وسیله اجرای قرار را در مهلت تعیین شده حاضر نمایند. مقرر 

است دفتر اقدام الزم جهت نشر آگهی قرار انجام پذیرد.)م الف 12( آ40100994
مهدی رجب زاده - قاضی شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین
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 شماره نام پالک
 مستثنیات  مشرقمغربجنوبشمالشهرستانبخشپالک

به هکتار
 منابع ملی  

به هکتار
 مساحت کل

به هکتار

اراضی پالک 119 اصلی قلعه نو شاملو  و اراضی پالک 120 با خرز 12714بنی میران 
122.68423.3272126.0114پالک 119 اصلی قلعه نو شاملو اراضی پالک 126 اصلی بقوچه اراضی پالک 125 شهر نو با خرز - 121- 135- اصلی نوبهار غالما ن و چشمه مهران و ساقو 

مزرعه و قنات 
محدود به اراضی پالک 131و 132 اصلی نقاب و محدود به اراضی پالک 118- اصلی اسداله بیکبا خرز 13914حسین آباد 

سیف آباد 
محدود است به اراضی پالک 134- اصلی پسکوئی و اراضی 

پالک 131 و 132 - اصلی نقاب و سیف آباد 
محدود است به اراضی پالک 117- اصلی کالته 

44.110421.128365.2387خونی 

اراضی کالته محمد حسین پالک 29- اصلی و اراضی کالته اراضی کالته ترکها پالک 37- اصلیتربت حیدریهاربعه31سنگ فالخن 
10.322497.8367108.1591اراضی آب باریک پالک 27- اصلی اراضی کالته ترکها پالک 37- اصلیجانی پالک 30- اصلی و اراضی سبزوک پالک 33- اصلی

اراضی آب باریک پالک 27- اصلی و اراضی اراضی سوسن زاری پالک 32- اصلیاراضی سبزوک پالک 33- اصلیاراضی آب باریک پالک 27- اصلیتربت حیدریهاربعه37کالته ترکها 
7.9121147.3767155.2888سنگ فالخن پالک 31- اصلی

اراضی گرگ آباد پالک 110- اصلی و اراضی بند رضا تربت حیدریهاربعه94باغ باال
اراضی باغمیان پالک 93- اصلی و اراضی کج کنه پالک اراضی مال غالم پالک 92- اصلیپالک 265- اصلی

40.0765394.2736434.3501اراضی شتر خسب پالک 113- اصلی95- اصلی

اراضی کالته اسماعیل پالک 109- اصلی و اراضی گرگ تربت حیدریهاربعه95کالته کج کنه
آباد پالک 110- اصلی

اراضی باغ باال پالک 94- اصی و اراضی باغمیان پالک 
اراضی گرگ آباد پالک 110- اصلی و اراضی باغ اراضی کالته خدابنده پالک 96- اصلی93- اصلی

18.696082.8593101.5553باال پالک 94- اصلی

اراضی نومید پالک 105- اصلی و اراضی بند تیموری تربت حیدریهاربعه107کالته تیمور 
اراضی کالته کرد ها پالک 106- اصلی و اراضی فدرد پالک اراضی کالته خدابنده پالک 96- اصلیپالک 267- اصلی

41.25712.731543.9886اراضی کالته کرم پالک 108- اصلی104- اصلی

اراضی بند تیموری پالک 267- اصلی و اراضی کالته تربت حیدریهاربعه108کالته کرم
29.37152.992132.3636اراضی کالته اسماعیل پالک 109- اصلیاراضی کالته تیموری پالک 107- اصلی اراضی کالته خدابنده پالک 96- اصلیاسماعیل پالک 109- اصلی

اراضی خدابنده پالک 96- اصلی و اراضی کالته کرم پالک اراضی کج کنه پالک 95- اصلیاراضی کالته علی سیاه پالک 111- اصلیتربت حیدریهاربعه109کالته اسماعیل
108- اصلی و اراضی بند تیموری پالک 267- اصلی

اراضی گرگ آباد پالک 110- اصلی و اراضی کج 
34.674225.052459.7266کنه پالک 95- اصلی

اراضی عالقه کال پالک 158- اصلی و اراضی عالقه تربت حیدریه1605عالقه قلعه
اراضی عالقه پایین پالک 161- اصلی و اراضی عالقه باغ اراضی محمد آباد مستوفی پالک 146- اصلیاولنگ پالک 157- اصلی

217.5364104.6228322.1592اراضی چهار پیوال پالک 163- اصلیپالک 159- اصلی

چشمه گنده و 
اراضی چوالنک سفلی پالک 255- اصلی و اراضی کالته اراضی کمر زرد پالک 278- اصلیتربت حیدریه2535چشمه شور

212.458049.8081262.2661اراضی چوالنک سفلی پالک 255- اصلیاراضی گزه باز پالک 257- اصلیحاجی آباد پالک 256- اصلی

اراضی گاوخسب پالک 438متصل به 290- اصلی و اراضی اراضی کالته بازه پالک 303- اصلیتربت حیدریه2942ضیاالدین
22.809765.16787.9767اراضی کالته میرزا بیگ پالک 296- اصلیاراضی تهرود پالک 293- اصلیاسفیدقی پالک 290- اصلی

اراضی عبد آباد پالک 352- اصلی و اراضی کاریز خوردو اراضی نصرت آباد پالک 369- اصی تربت حیدریه3545ده منار 
پالک 353- اصلی 

اراضی زمان آباد پالک 309- اصلی و اراضی نوغاب پالک 
308- اصلی

اراضی اله آباد پالک 355- اصلی و اراضی چهار 
135.690114.7107150.4008تخته پالک 336- اصلی

اصلیاراضی فتح آباد سفلی پالک 358- اصلی اراضی فتح آباد سفلی پالک 358- اصلی اراضی اسماعیل آباد پالک 182- اصلی تربت حیدریه3595سلیمانی   -357 پالک  علیا  آباد  فتح  9.8035155.17164.9762اراضی 

اراضی تلخ بخش سفلی پالک 265- اصلیتربت حیدریه4055تلخ بخش علیا 

اراضی فراوق کدکن 402- اصلی و اراضی براق 411- اصلی 
و اراضی چشمه برگل 410- اصلی و اراضی اسفیز 412- 
اصلی و اراضی گزوی پالک 532- اصلی و اراضی کالته 
محمد قلی پالک 527- اصلی و اراضی کالته مزقو پالک 

503- اصلی

اراضی بیابان دافی پالک 417- اصلی
اراضی کرچین فاقد شماره و اراضی زروند پالک 
398- اصلی و اراضی کاریز نو پالک 404- اصلی 

و اراضی حصارک پالک 406- اصلی
5844.53661183.39087027.9274

اراضی کالته کرم پالک 108 اصلی - اراضی کالته تیموری تربت حیدریهاربعه96کالته خدابنده 
اصلی  پالک  کردها  کالته  اراضی  و   - اصلی   107 اراضی گنج آهو پالک 97 اصلی و اراضی کالته عین الدین اراضی مال غالم پالک 92- اصلیپالک 

پالک 91 اصلی 
اراضی کج کنه پالک 95 اصلی و اراضی باغیمان 

55.941966.1951122.1370پالک 93 اصلی 

خواف1106ورو
از شرق به غرب تپه های فرشمی امیررسول و تپه های 
اسفناجی اراضی پالک گل که 216 اصلی و اراضی پالک 

گزیدر124 اصلی

اراضی پالک خوجق 109 اصلی و پالک چاه بیدک 269 
اصلی

اراضی پالک 269 اصلی موسوم به چاه بیدک واقع در گوه 
ها و پالک گزیدر124 اصلی

اراضی پالک گرازی پل سنگ نقره و مظهر قنات 
40.39671467.67751508.0742گرازی و اراضی پالک سرریگ

اراضی پالک چاه عطا 235 اصلی می رسد به کال چاه خواف6فاقد شمارهغرب چاه عطا
اراضی ثبتی شهرستان گناباداراضی ثبتی شهرستان گنابادعطا

از جنوب به شمال در امتداد کال سنجدک به 
طول 1400 متر اراضی پالک چاه خشت ها 333 

اصلی 
0.0000967.6896967.6896

غرب چاه 
خواف6فاقد شمارهگزومتداخله

از شرق به غرب مظهر قنات چاه های مجاور جوی تا 
مظهر قنات زنگو پالک دره 197 اصلی و در امتداد کالچه 

دیگ دونک پالک اسفاد 232 اصلی
از شمال به جنوب در امتداد کالچه دیگ دونک و تقاطع اراضی پالک حسین آباد 237 اصلی

0.00004417.60724417.6072اراضی پالک چاه گز 248 اصلیجاده مرزی به طرف چاه گز پالک چشمه علی 234 اصلی

اراضی پالک جین آباد 185 اصلی از محل تالقی جاده خواف6فاقد شمارهجنوب جین آباد
اراضی پالک چشمه علی 234 اصلینیازآباد و دیگ دونک تا تپه های پالک جین آباد

از شمال به جنوب تپه ها و کوه های مربوطه تا محل تالقی 
به راه نیازآباد و دیگ دونک که امتداد می یابد به اراضی 

پالک بن ده نیازآباد
0.0000562.2598562.2598اراضی پالک جهان آباد 196 اصلی 

سه گانه 
پرکند،مراد آباد 

و سید قاسم 

68-71-
دستجرد) 19 اصلی (درگز 727

از شرق به غرب : شانان 69 اصلی - جعفر آباد   70 اصلی 
- قریه پرکند 67 اصلی - تورا ن آباد 65 اصلی - میر آباد 

74 اصلی 

از جنوب به شمال : میر آباد 74 اصلی - چشمه مسلمان 
77 اصلی 

از شما ل به جنوب » جهان آباد ) فاقد شماره 
293.313146.2631339.5762(- قالن 126 اصلی 

کالته حاجی 
17.68828.081425.7696اراضی پالک 130- اصلی امرواناراضی پالک فاقد شماره ملک دره علیااراضی پالک 120-اصلی دروداراضی پالک 130- اصلی امروانزبرخان3فاقد شمارهخان

2.27227.34489.6170اراضی پالک 245-اصلی کالته فتح الهاراضی پالک 90-اصلی چناراناراضی پالک 245-اصلی کالته فتح الهاراضی پالک 245-اصلی کالته فتح الهزبرخان843ماهی دره سفلی

اراضی پالک 31-اصلی کالته جعفر- پالک 25-اصلی زبرخان3214اله قلی بیک
اراضی پالک 170-اصلی جنت آباد- اراضی پالک31-اصلی اراضی پالک 172-اصلی قنادیدهنو

کالته جعفر
اراضی پالک 16- اصلی سیدکوچک-اراضی 

119.651481.7612201.4216پالک 172-اصلی قنادی

اراضی پالک 128-اصلی قدرت آباد-پالک 270-اصلی زبرخان3فاقد شمارهمراتع خرمبک
ملک دره سفلی

پالک 129-اصلی خرمبک-پالک 176-اصلی کالته سور-
4.755317.847522.6028اراضی پالک 120-اصلی دروداراضی پالک 5-اصلی قره بیگپالک 131-اصلی کالت سلطانی

3.64115.00628.6473اراضی پالک 47-اصلی صفی آباداراضی پالک 53-اصلی تریخ زاراراضی پالک 57-اصلی بوژمهراناراضی پالک 53-اصلی تریخ زارزبرخان 624سنگ سفید

اراضی پالک 74-اصلی پیشکوهی- اراضی پالک 75-زبرخان 763معین آباد 
44.392126.201770.5938اراضی پالک 61-اصلی قره داشاراضیب پالک 77-اصلی کاریزنواراضی پالک 244-اصلی تپه سوسنیاصلی کوله

اراضی قلعه نو پالک 273 اصلیفریمان 23113قلندرآباد
اراضی کته شمشیر207 اصلی - حسن آباد 214 اصلی 

-کالته حاجی رستم 213 -مزاربی آبه 210 اصلی -سنگ 
حاجی 228 اصلی - فرمان شیخ 233 اصلی 

4496.2435388.77534885.0188اراضی سفیدسنگ پالک 289 اصلی اراضی تقی آباد پالک 272 اصلی - حیدرآباد234 اصلی

اراضی قولوق ومتدخله ها 54 اصلی و اراضی پیگدار 51 اراضی تک نیزار 350 اصلی واراضی تک فرخنه 354 اصلیاراضی قولوق و متدخله ها 54 اصلیکوهسرخ7فاقد شمارهتک میرکی
88.377799.0118187.3895اراضی تک قربانی 348 اصلیاصلی

گنابادیک8جعفر آباد 

اراضی پالک 6 اصلی موسوم به بیدخت ) جوی 
جعفریآباد( - اراضی پالک 9 اصلی موسوم به زین آباد

 )رشته قنات بیمرغ( - اراضی پالک 4 فرعی از 10 اصلی 
موسوم به کوثر ) کال حیدری (

اراضی موسوم به 11- اصلی موسوم به حصار ) جاده آسفالته 
شوراب ( - اراضی پالک 6 - اصلی موسوم به بیدخت

 ) جاده آسفالته شوراب ( 
اراضی گل افروز- اراضی پالک 15 - فرعی از اراضی پالک 6 - اصلی موسوم به بیدخت - جوی جعفر آباد 

13281.1440829.95601111.1000 - اصلی موسوم به شوراب 

146.869310.5940157.4633اراضی 16 اصلی گوارشک اراضی ناگهان 6 اصلیاراضی گندم خواب  2  اصلی اراضی یک اصلیاراضی 16 اصلی گوارشک و 2 اصلی نصرابادمشهد411طاهراباد

423.588257.3821480.9703اراضی دزق 32 اصلی - اراضی کلرخان 22 اصلیراضی سعیداباد 56 اصلیاراضی چاقه 19 اصلی -راضی سعیداباد 56 اصلیاراضی نقاب 24 اصلی - اراضی سعیداباد 56 اصلیمشهد2111آبدوان

اراضی پالک 58 اصلی مزرعه برگ و اراضی پالک 62 مشهد6311جقنه
99.714815.5816115.2964اراضی یانبالغ 65 اصلی -اراضی  باغشک اصلیاراضی چشمه عیلمون 61 اصلی -اراضی گرمه 123 اصلیاراضی باغشک اصلیاصلی  

رسول اباد چالقی 168-171 اصلی - اراضی اسیاکل مشهد17412میربنگش
808.558215.9989824.5571تنگل شور 170 اصلیابراهیم اباد 176 اصلی - امیراباد 175 اصلیاراضی تنگل شور 170 اصلی37 اصلی

مجاور حسن 
آباد

قسمتی 
از402 
اصلی

اراضی ملک آباد پالک 408- اصلی و اراضی اراضی حسن آباد پالک 402-اصلیاراضی باغچه پالک409-اصلیاراضی ملک آباد پالک 408- اصلیمشهد5
115.56036.9390122.4993باغچه پالک 409- اصلی

13834.046711448.623725282.6794جمع کل 

آگهی تشـــخیص منابـــــــع ملــــــی ومستثنیات قانونــــی
 اداره كل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی در اجرای صدر ماده )2( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور )1371,7,12(

وتبصره یك ماده )3( آئین نامه اجرائی مصوب )1371,12,16( هیئت وزیران و  براساس تفویض اختیار شماره 704,100,90مورخ)1372,4,27(
سازمان منابع طبیعی  و آبخیزداری کشور   محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:حدود اربعه       

                                                                                                                                                                                                                                                    . گردد  می  اصالح  هکتار   1019.1737 به  هکتار   784.7554 از  ملی  اراضی  و  هکتار   6127.1139 به  هکتار   6361.5743 از  آن  به»میامی«مستثنیات  موسوم   12 بخش  اصلی   145 پالک  خصوص  در   30 ردیف   1381.9.30  -4902 شماره  به  انتشار   و  کثیر  رسالت  روزنامه  در   مندرج   1381.9.25  -46696 آگهی  اصالحیه   -1
2- اصالحیه آگهی شماره 6862 - 1351.06.01  روزنامه خراسان و روزنامه آیندگان مورخ 1351.12.12  ردیف 86 در خصوص پالک 9 اصلی بخش 11 موسوم به »ماریان«مستثنیات آن از  200هکتار به 1562.7227 هکتار و اراضی ملی از 2800 هکتار به 700.2858 هکتار اصالح می گردد . 

3- اصالحیه آگهی شماره 11848 روزنامه خراسان رضوی مورخ 1363.5.15   ردیف 24 در خصوص پالک 89 اصلی بخش 2  موسوم به » کالته خوردی«مستثنیات آن از 10 هکتار به 4.5460 هکتار و اراضی ملی از 60 هکتار به 69.1182 هکتار اصالح می گردد . 
4- اصالحیه آگهی شماره 11848 روزنامه خراسان رضوی مورخ 1363.5.15   ردیف 13 در خصوص پالک 307 اصلی بخش 2  موسوم به  »حکمانی«مستثنیات آن از 24 هکتار به 38.9025 هکتار و اراضی ملی از 50 هکتار به 125.2526 هکتار اصالح می گردد . 
5- اصالحیه آگهی شماره29247 روزنامه خراسان رضوی مورخ 1360.12.20   ردیف 13 در خصوص پالک 307 اصلی بخش 2  موسوم به  »بر رود «مستثنیات آن از 65.5 هکتار به 110.5251 هکتار و اراضی ملی از 2.5 هکتار به 8.6485هکتار اصالح می گردد . 

6- اصالحیه آگهی شماره1682 روزنامه جمهوری  اسالمی  مورخ 1363.12.22    ردیف37 در خصوص پالک 41 اصلی بخش 7  موسوم به  »کالته بصری«مستثنیات آن از 200 هکتار به 836.0320 هکتار و اراضی ملی از 150 هکتار به 119.8593 هکتار اصالح می گردد . 
7- اصالحیه آگهی شماره1366 روزنامه جمهوری  اسالمی  مورخ1362.11.24  ردیف30 در خصوص پالک 8 اصلی بخش 11 موسوم به  »زاک «مستثنیات آن از 1513 هکتار به 1520.1095  هکتار و اراضی ملی از31 هکتار به 55.6207 هکتار اصالح می گردد . 

8- اصالحیه آگهی شماره359 روزنامه انقالب   اسالمی  مورخ 1359.6.1   ردیف25  در خصوص پالک 185  اصلی بخش 10 موسوم به  »کالته تیمور«مستثنیات آن از 55  هکتار به 7.2793  هکتار و اراضی ملی از365 هکتار به 305.7054 هکتار اصالح می گردد . 

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره سه ) هر یک( موضوع ماده دو قانون ملی شدن جنگلها که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید  وسوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای ذیربط و اداره کل فوق الذکر موجود است ، جزو منابع ملی شده 
موضوع ماده )یک( قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده معترض می باشند ، برابر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی، از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیر االنتشار حداکثر ظرف مدت 6 ماه ،اعتراض خود را کتبًا 
همراه با اسناد و مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم و در خواست اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری خراسان رضوی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد . 

شناسه آگهی 1305460   میم الف : 707
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پرسپولیس و 
 بیرانوند 

نزدیک تر از قبل
باشگاه بواویشتا 

پرتغال قرارداد 
»رافائل براکالی«، 

دروازه بان ۴۱ ساله 
خود را تمدید کرده 

تا گمانه زنی ها 
در مورد جدایی 

علیرضا بیرانوند از 
این تیم و حضور او 

در پرسپولیس به 
اوج برسد.

بی تردید با 
تمدید قرارداد این 

دروازه بان باتجربه، 
جدایی بیرانوند از 
بواویشتا در پایان 

فصل قطعی به نظر 
می رسد.

در  حاشيه

ادعای 
سیدعباسی: 

 امکانات»ثامن«
قدیمی است!

داوود سیدعباسی 
،سرمربی شهرخودرو 

درباره تغییر محل 
میزبانی شهرخودرو و 

انتقال بازی های خانگی 
این تیم به ورزشگاه 

انقالب کرج، اظهار کرد: 
چمن ورزشگاه ثامن 

مشکلی ندارد اما این 
ورزشگاه قدیمی است و 
با وجود زحمات زیادی 

که دوستان متولی 
کشیدند، امکانات آن 

باید به روز رسانی شود. 
امکانات آن نسبت به 
ورزشگاه امام رضا)ع( 
کمتر است. به همین 

دلیل محل میزبانی ما 
را ظرف روزهای آینده 
مشخص خواهد شد.

خبرخبر
روزروز

  لوکا زیدان 
پسر زین الدین زیدان و دروازه بان 

رایووایکانو، به تمجید از  بنزما پرداخت 
و گفت » بنزما مثل برادر بزرگ  من است. 
بنزما خیلی به من کمک کرد. او شایسته 

توپ  طالست«.

  فغانی 
داور ایرانی با انتشار پستی نسبت به 

قضاوت هایی که در مورد داوران می شود 
نوشت:»زندگی پر است از قضاوت های 

دیگران. اگر عادت کنیم باهر نظر زیر و رو 
شویم باید فاتحه آرامش را بخوانیم«.

  گابریل پین 
باشگاه استقالل اعالم کرد مربی ایتالیایی 

این باشگاه به ویروس کرونا مبتال شده 
و زمان بازگشتش به تمرینات مشخص 
نیست.مدیر برنامه پین دیروز استوری 

تندی علیه مجیدی منتشر کرد.

حسینی  سینا 
با راهیابی تیم های 
آلومینیوم اراک و 
نساجی قائمشهر 
ــه فـــیـــنـــال جـــام  ــ بـ
ــاال باید  حــذفــی حـ
منتظر یک فینال تمام شهرستانی 

باشیم.
ایــن دو تیم در مرحله یــک چهارم 
نهایی جام حذفی دست به کار بزرگی 
زدند و با شکست دادن سرخابی های 
پایتخت به جمع چهار تیم نهایی راه 
یافتند و در نیمه نهایی هم با عبور 
از ســد حــریــفــان لیگ دویـــی و لیگ 

یکی شان، فینالیست شدند.
صعود دو تیم از ایــن حیث اهمیت 
بــاالیــی دارد کــه از حــضــورشــان در 
ــادی نمی گــذرد.  لیگ بــرتــر زمـــان زیـ
آلومینیوم در دومین فصل حضورش 
در ســطــح اول فـــوتـــبـــال کـــشـــور به 
ایـــن موفقیت مــهــم دســـت یــافــت و 
نساجی در سومین سالی کــه لیگ 
 برتری شده، فینالیست جام حذفی 

شد.
نباید فراموش کنیم که این دو تیم با 
وجود سابقه لیگ برتری کم، هزاران 
هــوادار دو آتیشه دارنــد که در سرما 
و گرما پشت تیمشان بودند و قطعاً 
یکی از جذابیت های فینال خواهند 
ــن مقطع  بـــود. امــا ســـؤال مهم در ای

ــورت قهرمانی  ایـــن اســـت کــه در صـ
هر یک از ایــن دو تیم آیــا آن هــا قادر 
بــه حــضــور در لیگ قهرمانان آسیا 
ــود یـــا ایــنــکــه ســرنــوشــت  خــواهــنــد بـ
اســتــقــالل ، پرسپولیس و گــل گهر 
ــن دوره از  ــ  در انـــتـــظـــار قـــهـــرمـــان ای

مسابقات است؟
در حــال حاضر هیچ یــک از دو تیم 
آلومینیوم و نساجی مجوز حرفه ای 
ــه لـــیـــگ قــهــرمــانــان  ــ بــــــرای ورود ب
نـــــدارنـــــد و چـــنـــانـــچـــه بــخــواهــنــد 
ــن مــجــوز  ــ ــه دریــــافــــت ایـ ــ ــســبــت ب ن
اقـــدام کنند، باید شــرایــط مــورد نظر 
 کنفدراسیون فوتبال آسیا را ابتدا 

بدست آورند.
ــام دیـــگـــر نــیــز  ــهــ ــ ــک اب ــ  از طـــرفـــی ی
در خـــصـــوص قـــهـــرمـــان ایــــن دوره 
رقابت های حذفی وجود دارد و اینکه 
امتیاز ورود به لیگ قهرمانان آسیا 
بــر اســاس تصمیم گیری فدراسیون 
فوتبال ایــران اســت، ســؤال مهم این 
است که آیا فدراسیون فوتبال نسبت 
به معرفی یکی از دو تیم حاضر در 
فینال برای شرکت در لیگ قهرمانان 
ــا اینکه  ــرد ی آســیــا اقــــدام خــواهــد کـ
 فرصت حضور در آسیا از آن ها سلب 

خواهد شد؟
مطمئناً مدیران تیم قهرمان خواستار 
ــان آســیــا  ــهــرمــان حــضــور در لــیــگ ق
خواهند بــود امــا بــرای ایــن مهم باید 

پیش نیازهای اولیه برای آن ها فراهم 
شــود که مهم ترین ایــن پیش نیازها 
ورزشــگــاه اســتــانــدارد و مجهز است 
ــم فــوتــبــال  ــی کـــه در حــــال حـــاضـــر ت
نساجی فــاقــد ورزشــگــاه اســتــانــدارد 
است و بعید به نظر می رسد به این 
 زودی ها این معضل برای آن ها برطرف 

شود.
در خــصــوص آلــومــیــنــیــوم اراک نیز 
داســـتـــان بــه هــمــیــن تــرتــیــب اســت، 
آن هــا بــرای دریــافــت مجوز حرفه ای 
ــای  ــاخــــص هــ ــه شــ ــمــ بـــایـــســـتـــی هــ
ــاده ســـازنـــد در غــیــر ایــن  ــ الزم را آمـ
ــورت اراکـــی هـــا نــیــز بــه سرنوشت  صـ
ــیــس گــرفــتــار   اســـتـــقـــالل و پــرســپــول

خواهند شد.
نکته کلیدی دیگر این است که پس 
از تعلیق فعالیت های کمیته صدور 
مجوز حرفه ای از سوی کنفدراسیون 
 AFC فوتبال آسیا حاال باید دید آیا
موضوع بررسی مــدارک اولیه را باز 
به دســت ایرانی ها خواهد سپرد یا 
ــازرســان و  اینکه ایــن اتــفــاق تــوســط ب
کــارشــنــاســان کــنــفــدراســیــون انــجــام 
خواهد شد که در آن صورت کار همه 
تیم های ایـــران از جمله استقالل و 
پرسپولیس و سایر باشگاه ها حسابی 
ــره خـــواهـــد خــــورد و دردســـرهـــای  ــ گ
بـــاشـــگـــاه هـــای ایـــرانـــی فـــاقـــد مــجــوز 

حرفه ای بیشتر خواهد شد.

فاتح جام حذفی کشورمان شرایط حضور در آسیا را دارد؟

قهرمانی در غبار
فوتبال در جهان

زیر ذره بين

اینتیمینیستکهمیشناختیم

بدترینمنچستریونایتد
130سالاخیر!

ــدار رفــت و  لیورپول موفق شد در مجموع دو دی
برگشت این فصل با نتیجه 9-0 یونایتد را شکست 
دهد. تقابل های لیورپول و یونایتد همواره بدون 
توجه به جایگاه دو تیم در جدول از حساسیت 
باالیی برخوردار بوده و بازی های نزدیکی را از دو تیم 
طی سال های اخیر شاهد بوده ایم. شیاطین سرخ 
اما در یکی از بدترین فصل های خود، دو شکست 
سنگین مقابل رقیب دیرینه متحمل شدند تا یک 

آمار عجیب در تاریخ ثبت شود.
ــرتــری 5-0 لــیــورپــول در  ــا ب بـــازی رفـــت دو تــیــم ب
اولدترافورد به پایان رسید. در حالی که رونالدو به 
دلیل مرگ یکی از دوقلوهایش غایب بزرگ یونایتد 
بــود و انتظار زیـــادی هــم نمی رفت کــه شــاگــردان 
رانگنیک بتوانند انتقام شکست نیم فصل اول را 
از رقیب بگیرند، نتیجه ای به بدی همان نتیجه را 

در آنفیلد شاهد بودیم.
شاگردان کلوپ در شبی که حریف نایی برای حمله 
و مقابله نداشت، چهار بار دروازه دخیا را باز کردند 
تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی 
9-0 دست پیدا کنند. این ضعیف ترین یونایتد 
تاریخ مقابل لیورپول است و نتیجه رقم خورده 
 هم سنگین ترین شکست )در مجموع بازی های 
رفت و برگشت( شیاطین سرخ طی بیش از یک 

قرن اخیر به حساب می آید.
در تاریخ لیگ برتر، آن ها تنها یک بار در مجموع 
تقابل های رفــت و برگشت با یک تیم شکست 
سنگین تری را متحمل شده انــد. این شکست 
به فصل 93-1892 بر می گردد که ساندرلند در 
مجموع دو بازی توانست 0-11 پیروز شود. در حالی 
که فرگوسن از نزدیک شاهد باخت دیشب بود و 
هواداران یونایتد هم با بهت و حیرت ناظر اتفاقات 
بودند نقل قول جالبی از روی کین منتشر شد که 
گفته است: »این منچستر، هیچ شباهتی به تیمی 
که من در آن بازی می کردم ندارد!«. کلوپ ،سرمربی 
لیورپول در پاسخ به ایــن پرسش که چه حسی 
از زدن 9 گل به یونایتد در لیگ برتر دارد اظهار 

کرد:»من برای تحقیر حریفان اینجا نیستم«. 

اسنادیازبذلوبخشش
فدراسیونعزیزیخادم

یکمیلیاردو130میلیون
دریافتیسرپرست

تیمملی
مجتبی خــورشــیــدی کــه یکی از عجیب ترین 
ــادم در دوره  ــتــخــاب هــای شــهــاب عــزیــزی خــ ان
 مدیریت 11 ماهه وی در فدراسیون فوتبال به شمار 
می رفــت، رکـــورد دریــافــت دستمزد و پـــاداش در 
تاریخ سرپرستی فوتبال ملی را بدون رقیب به نام 
خودش ثبت کرده است. براساس تصمیم رئیس 
فدراسیون فوتبال، خورشیدی مبلغ 915 میلیون 
تومان به عنوان پــاداش صعود تیم ملی به جام 
جهانی دریافت کرده که نه در فدراسیون فوتبال و نه 
در تیم های باشگاهی ایران پرداخت چنین مبلغی 

به سرپرست تیم سابقه نداشته است.
نکته جالب توجه این است که براساس مصوبه 
مربوط فدراسیون فوتبال، پرداخت پاداش بیش از 
65 میلیون تومان غیر قانونی بوده اما رئیس وقت 
فدراسیون بــدون مصوبه هیئت رئیسه دستور 
پرداخت پاداش 915 میلیون تومانی را صادر کرده 
اســت. البته سرپرست کم نام و نشان تیم ملی 
با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان در فدراسیون 
ــار شــد آن هــم در شرایطی کــه بر  مشغول بــه ک
 خالف روال پرداخت حقوق و قانون کار به صورت 
پاره وقت و تنها در زمان تشکیل اردوهای تیم ملی 
در تمرینات و جلسات مرتبط حضور پیدا می 
کرد و در قبال همین حضور موقت درمجموع 215 

میلیون تومان از فدراسیون دریافت کرده است.
با ایــن تفاسیر مجموع دریافتی خورشیدی در 
فدراسیون فوتبال طی مدت حدود 10 ماه بیش از 
یک میلیارد و130 میلیون تومان بوده تا وی به عنوان 
گران ترین سرپرست تاریخ تیم ملی فوتبال ایران 
به صورت میانگین در هر ماه بیش از 110 میلیون 

تومان از این فدراسیون دریافت کرده باشد. 
بــر اســـاس بــررســی هــای صـــورت گرفته در این 
مبالغ دریافتی های ارزی خورشیدی محاسبه 
نشده که در این صورت مبلغ فوق با احتساب 
یوروهای دریافتی در سفرهای متعدد بیش از 

این بوده است.
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نوراللهی و قایدی حاجی شدند  ◾
احمد نوراللهی و مهدی قایدی بازیکنان ایرانی شباب 
االهلی امارات که برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا به 
جده سفر کرده بودند فرصت رفتن به مکه و بجا آوردن 

فریضه زیارت خانه خدا را بدست آوردند.
مهدی قایدی تصاویری از خود و یک سلفی با احمد 
نوراللهی در لباس احــرام در صفحه اینستاگرامش 

منتشر کرده است.

شکایت نساجی از فرزاد حسین خانی ◾
نساجی با برتری مقابل مس کرمان موفق شد به فینال 
جام حذفی صعود کند. این بازی در شرایطی به سود 
 نساجی مازندران خاتمه یافت که حواشی زیادی هم 
در پی داشت و نیمکت دو تیم بارها به تنش کشیده 
شد. در این رابطه اکنون باشگاه نساجی در بیانیه ای 
اعالم کرده که از فرزاد حسین خانی سرمربی مس کرمان 

شکایت خواهد کرد. 

»آزادی«مورد عالقه فینالیست ها ◾
با اعالم فدراسیون فینال جام حذفی بین آلومینیوم و 
نساجی در تبریز برگزار می شود.پنج ورزشگاه آزادی، 
ورزشگاه امــام رضا ، فــوالد آرنــا اهــواز، ورزشگاه یادگار 
امام تبریز و ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان نامزد 
میزبانی بودند.با این حال دو تیم درخواست داده اند تا 
بازی در استادیوم آزادی برگزار شود. فینال جام حذفی۷ 

اردیبهشت بین نساجی و آلومینیوم برگزار می شود.

فیفا پاسخ استقالل را نمی دهد! ◾
استقالل مدارک و جرایم میلیچ را در زمان حضورش در 
جمع آبی ها به این بازیکن ارائه کرده است و تا اینجای 
کار دو دفاعیه نسبت به شکایت میلیچ به فیفا ارسال 
کــرده است.نکته جالب ایــن اســت که پس از ارســال 
ــداده و  دفاعیه دوم، فیفا هیچ پاسخی به استقالل ن
این اتفاق باعث شده نتیجه این پرونده در هاله ای از 

ابهام باشد.

جواد رستم زاده تیم ملی کشتی فرنگی با کسب 
چهار طال، یک نقره و دو برنز به عنوان نایب قهرمانی 

آسیا رسید.
در پایان رقابت های پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی 
آسیا در اوالنباتور مغولستان، محمدرضا مختاری در ۷2 ، رسول 
گرمسیری در 82 و مهدی بالی در وزن 9۷ کیلوگرم به مــدال طال 
رسیدند و مهدی محسن نژاد در 60 کیلوگرم به مدال نقره رسید. 

شاهین بداغی در وزن 6۷ کیلوگرم نیز از رسیدن به مدال بازماند.
در وزن 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد در فینال به مصاف ژولومان 
شارشنبکوف دارنده مدال نقره جهان از قرقیزستان رفت و در حالی 
که با نتیجه ۴ بر صفر از حریف خود عقب بود، به علت درد از ناحیه 
دنده به مبارزه ادامــه نداد تا دست حریف به نشان فرد پیروز باال 

برود.
در وزن 6۷ کیلوگرم شاهین بداغی در رده بندی به  مصاف کاتسوکی 
اندو دارنــده مدال طالی زیر 23 سال جهان از ژاپن رفت و در پایان 

با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند. 
در وزن ۷2 کیلوگرم محمدرضا مختاری بــرای کسب مــدال طال به 
مصاف آبیلخان آمزی اف از قزاقستان رفت و با برتری ۴ بر یک بر 

سکوی نخست آسیا ایستاد.
در وزن 82 کیلوگرم رسول گرمسیری در دیدار پایانی به مصاف دیاز 
کاالن از قزاقستان رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر 3 به برتری رسید و 

صاحب مدال طال شد.
ــدار نهایی مقابل رستم  در وزن 9۷ کیلوگرم مــهــدی بــالــی در دیـ
آســاکــولــوف کشتی گیر کهنه کار ازبـــک و دارنـــده مــدال هــای نقره 
ــری رســیــد و چهارمین  ــرت ــه ب ــر یــک ب ــا نتیجه 5 ب و بــرنــز جــهــان ب
ــردن  ــر گـ ــا را بـ ــابـــت هـ ــن رقـ ــ ـــالی ایــــــران در ای ــن مـــــدال طـ ــریـ  و آخـ

آویخت.
ــن رقــابــت هــا و در پنج وزن نخست نــیــز، ناصر  در روز نخست ای
علیزاده در وزن 8۷ کلوگرم به مدال طال رسید و ایمان محمدی در 
63 و عارف حبیب اللهی در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز با توجه به حاضر 
نشدن رقیبانشان در دیدار رده بندی، صاحب مدال های برنز برای 
ایران شدند. علی نوربخش در 55 و امیر قاسمی منجزی در وزن 130 

کیلوگرم نیز از دور رقابت ها کنار رفتند.
در رده بندی تیمی نیز قزاقستان با دو طال، چهار نقره و دو برنز و 
مجموع 190 امتیاز بر سکوی نخست آسیا ایستاد قرقیزستان نیز 
با سه طال و سه برنز و مجموع 1۴2 امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت.

نایبقهرمانیباچهارطال،یکنقرهودوبرنز

درخششبناوبچهها
درفرنگیآسیا

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

آینده راه روشنی نیست که بتوان آن را دید. یکی می شود مثل مهدی طارمی که پا در مسیری 
می گذارد که با عملکردش کنار ستاره های بزرگ دنیای فوتبال بایستد و دیگری هم از شماره 
 یک تیم ملی و کسی که در جام جهانی پنالتی رونالدو را گرفته بود، تبدیل به بازیکنی 
نیمکت نشین که حاال جایگاهش در تیم ملی هم در خطر است. بنابراین نمی توان 
نسخه موفقیت برای یک بازیکن را برای دیگری هم نوشت و هیچ تضمینی هم 

برای موفقیت وجود ندارد.
در شبی که طارمی هت تریک کرد و روی دو گل دیگر تیمش هم تأثیر 
گذاشت ، پیام نیازمند درون دروازه پورتیموننسه ایستاده بود. لژیونر 
شدن یک دروازه بــان سخت است و حضورش در ترکیب سخت تر 
و برای همین بود که نیازمند پس از حدود یک فصل، برای اولین بار 
در لیگ پرتغال درون دروازه تیمش ایستاد، اما شب تلخی برای او 
رقم خورد. نیازمند از زمانی که سپاهان را ترک کرد و راهی پرتغال 
شد، رفته رفته جایگاهش در تیم ملی را هم از دست داد و دیگر جزو 
ثابت لیست تیم ملی نیست. آن هم در شرایطی که می توانست 
با ادامه درخشش جای علیرضا بیرانوند را درون دروازه تیم ملی 
بگیرد، اما افسوس که گاهی بازیکنان صرف حضور در فوتبال 
اروپا را پیشرفت می بینند، حتی اگر پیشرفتی برای آن ها حاصل 
نشود. همان طور که علیرضا بیرانوند  پس از حضور در فینال آسیا 
با پرسپولیس و حضور ثابت در جام جهانی با تیم ملی، اکنون به 
بازیکنی نیمکت نشین در بواویشتای پرتغال تبدیل شده و حاال 
زمزمه بازگشت او به پرسپولیس مطرح اســت. خــروج بازیکنان 
ــران و حضور آن هــا در تیم های  با کیفیت کشورمان از فوتبال ای
مختلف اروپایی در معدود مواردی با پیشرفت و درخشش همراه 

بـــوده، امــا در تعداد زیـــادی از آن هــا شاهد 
پیشرفتی نبودیم. مثل پیام نیازمند که 
 حاال در آستانه از دست دادن 

جام جهانی است.

»نیازمند«وراهاشتباهلژیونرشدن
خانواده کریستیانو رونالدو، از هواداران لیورپول به خاطر ادای احترام به این بازیکن تشکر کردند.

رونالدو در جریان بــازی لیورپول و منچستریونایتد که در آنفیلد برگزار شد و با پیروزی 
0-4 شاگردان یورگن کلوپ به پایان رسید حضور نداشت. این بازیکن پرتغالی دو 

روز قبل با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش اعالم کرد فرزند پسری که 
جورجینا رودریگز، همسرش، باردار بوده از دنیا رفته و هرچند دخترش سالم 

است اما همه آن ها از اتفاقی که رخ داده بسیار ناراحت و غمگین هستند.  
منچستریونایتد نیز در فاصله چند ساعت تا آغاز بازی اعالم کرد این بازیکن 

به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار دارد در دیدار برابر لیورپول حاضر 
نخواهد بود.  در دقیقه هفتم بازی بود که هواداران لیورپول واکنشی 
قابل تحسین به این اتفاق نشان داده، ایستاده اقدام به تشویق این 
بازیکن پرتغالی کردند و فریادهای »تو هرگز تنها قدم نخواهی زد« 

در سراسر ورزشگاه آنفیلد طنین انداز شد.  الما، خواهر رونالدو، با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از این اتفاق تشکر 
کرده و نوشت:» به خاطر این کار از تو ممنون هستیم لیورپول. 
کــاری که شما امــروز انجام دادیــد را هرگز فراموش نخواهیم 
کرد«. کاتیا، خواهر دیگر این بازیکن پرتغالی، نیز اقدام هواداران 

لیورپول را فراتر از دنیای فوتبال توصیف کرد و دولورس آویرو، مادر 
رونالدو، هم با انتشار پستی از انجیل نوشت:» با تمام وجود به خدا 

اعتماد کنید و به دانش خودتان تکیه نکنید. در تمامی مسیرها او 
را در نظر داشته باشید و او شما را در راهتان هدایت خواهد کرد«. 
باشگاه منچستریونایتد نیز با انتشار بیانیه ای تأیید کرد اقدام صورت 
گرفته در بازی بر اساس پیشنهاد هواداران لیورپول و باوجود رقابت 

جدی و دیرینه بین این دو باشگاه بوده است.لیورپولی ها نشان 
دادنــد فوتبال با تمام نامهربانی هایش روی 

مهربانی هم دارد که می تواند انسانیت 
را دوبــاره در استادیوم ها زنده 

کند.

منفی روز مثبت روز

رویمهربانفوتبالبرایرونالدو



   تغییری 
را در قدس 
نمی پذیریم  
رئیس تشکیالت 
خودگردان  با 
هشدار درباره 
عواقب وخیم یورش 
صهیونیست ها به 
مسجداالقصی و 
فلسطینیان تأکید 
کرد هیچ تغییری 
در وضعیت تاریخی 
قدس پذیرفتنی 
نیست. محمود عباس 
درباره ادامه تهاجم 
صهیونیست ها به 
شهرها، روستاها 
و اردوگاه های 
فلسطینی و کشتار 
فلسطینیان و دیگر 
حمالت وحشیانه 
هشدار داد و گفت: 
ادامه یافتن این 
حمالت، به عواقب 
وخیم و غیرقابل 
تحملی منجر خواهد 
شد.

خبر
 حمله سایبری 

به ساعت شهادت سردار
پایگاه اطــاع رســانــی شبکه 9 تلویزیونی رژیم 
صهیونیستی تأیید کرد برخی سایت های این 
رژیـــم هــدف حمله سایبری از ســوی هکرهای 
عراقی قــرار گرفته و به همین دلیل فعالیت آن 
مختل و از دسترس خارج شده است. بامداد روز 
گذشته، کانال تلگرامی »صابرین نیوز« خبر داد: 
گروهی با نام »الطاهره« پایگاه ها و سرورهای رژیم 
صهیونیستی از جمله پایگاه اطاع رسانی شبکه 
9 رژیم صهیونیستی را هدف حمله سایبری قرار 
داده اســت. صابرین نیوز خبر داد: ایــن حمله 
سایبری از خاک عراق و در ساعت ۱:۲۰ بامداد 
یعنی در همان ساعت شهادت سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس صــورت گرفته اســت. از 
سوی دیگر در میان تحوالت میدانی نیز گروه های 
فلسطینی پس از نشست شامگاه سه شنبه در 
غزه اعام کردند وضعیت آماده باش عمومی را 
در صفوف خود افزایش داده و خواستار ادامه 
وضعیت دائمی درگیری در همه اشکال آن با 

اشغالگران صهیونیست هستند. 
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جهان

علوی  با گذشت 
حدود دو ماه از آغاز 
نــبــرد در اوکـــرایـــن، 
جنگ افروزی غرب 
ــه در  و اروپــــایــــی کـ
ابتدا پشت کی یف 
را خــالــی کــردنــد، بــا هــدف درگــیــر نگه 
داشتن روسیه در این کشور گسترش 
می یابد. در همین راستا، سخنگوی 
پنتاگون اعــام کــرد متحدان آمریکا 
توانسته اند به اوکراینی ها جنگنده 
ــــارس، »جــان  بــرســانــنــد. بــه گــــزارش ف
کربی« در نشستی خبری گفت:  »در 
حــال حــاضــر اوکــرایــنــی هــا نسبت به 
چند هفته پیش هواپیماهای جنگی 
ــد و ایــن امر،  بیشتری در اختیار دارن
اتفاقی نیست«. کربی در اظهاراتی 
سربسته افــزود: »علت ایــن افزایش 
این است که دیگر ملت هایی که تجربه 
ــد،  کــار با آن نــوع از هواپیماها را دارن
ــادر بــوده انــد بــه آن هــا )اوکراینی ها(  ق
کمک نمایند هواپیماهای بیشتری به 

هوا بلند کنند«. این مقام آمریکایی 
درباره اقدامات پنتاگون در این زمینه 
گفت: آمریکا بــه اوکــرایــن در تأمین 
قطعات هواپیما کمک کرده است ولی 
ما هواپیمای کاملی ارسال نکرده ایم. 
هنگامی کــه از کــربــی دربــــاره تعداد 
هواپیماهای جنگی ارسالی به اوکراین 
سؤال شد، او در جواب گفت: »بدون 
وارد شدن به این بحث که دیگر ملت ها 
چه چیزهایی را فراهم کــرده انــد، باید 
بگویم اوکراین قادر بوده ابعاد ناوگان 
ــزایــش دهـــد و فکر  هــوایــی خـــود را اف
می کنم صحبت در این باره تا همین جا 
کافی باشد«. به نوشته ویک، عاوه بر 
کربی، یک مقام ارشد پنتاگون نیز روز 
سه شنبه گفته آمریکا در چند هفته 
گذشته، هر روز به اوکــرایــن محموله 

نظامی فرستاده است.
تأمیــن تســلیحات اوکراینی هــا توســط 
واشــنگتن و متحدانــش در حالــی 
صورت می گیــرد که روزنامــه آمریکایی 
»واشنگتن پســت« روز جمعه مدعی 

شــد به یادداشــت هشــدارآمیز روسیه 
تأمیــن  خصــوص  در  آمریــکا  بــه 
تســلیحات بــرای اوکراینی هــا دســت 

یافتــه اســت.
»جورج بیبی« تحلیلگر سابق مسائل 
روســیه در آژانــس اطاعــات مرکــزی 
آمریــکا )ســی آی اِی( و مشــاور وقــت 
»دیــک چنــی« معــاون رئیس جمهــور 
پیشــین آمریــکا بــه واشنگتن پســت 
گفــت: »در میــان بخــش عمــده غــرب، 
فــرض بــر ایــن بــوده کــه می توانیم بــدون 
محدودیــت و مواجهــه بــا خطــر تافــی 
روســیه، بــه اوکراین تــدارکات برســانیم. 
فکــر می کنــم روس هــا می خواهنــد 
ایــن پیــام را بــه مــا بفرســتند کــه ایــن 
تمایــل  نیســت«.  درســت  فــرض 
غــرب بــرای فرسایشــی کــردن جنــگ 
در اوکرایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
اوکراینی هــا هســتند کــه در حــال 
پرداخــت هزینه هــای جانــی و مالی انــد  
امــا منافــع آن را ناتــو و ایــاالت متحــده 

می بــرد.

پنتاگون: متحدان آمریکا به اوکراین جنگنده رساندند

جنگافروز
پس از کشمکش های حقوقی فراوان، یک دادگاه انگلیس 
حکم استرداد افشاگر جنایات جنگی ایاالت متحده به این 
کشور را امضا کرد. به نوشته »خبرگزاری فرانسه«، با امضای 
این حکم توسط دادگاه انگلیس، جولیان آسانژ بابت افشای 
اسناد محرمانه مربوط به جنایات آمریکایی ها در افغانستان و عراق به 
آمریکا فرستاده می شود تا در این کشور محاکمه شــود. حکم دادگــاه 
انگلیس برای »پریتی پتل« وزیر کشور این کشور ارسال می شود تا مراحل 
ــرای درخواست  اســتــرداد آسانژ را تـــدارک ببیند. با ایــن حــال آسانژ ب
تجدیدنظر دو هفته مهلت دارد. استرداد آسانژ به آمریکا در حالی رخ 
می دهد که به گفته وکایش، از سامت روحی مناسبی برخوردار نیست 
و ممکن است در زندان آمریکا خودکشی کند. سردبیر وبگاه ویکی لیکس 
در واکنش به امضای حکم استرداد آسانژ به آمریکا گفت:  »دادگاه لندن 

با صدور حکم استرداد آسانژ، حکم مرگ او را صادر کرد«.
آذر سـال گذشـته بـود کـه دولـت ایـاالت متحـده پیـروز دادگاه تجدیدنظر 
در دادگاه عالـی لندن برای اسـترداد جولیان آسـانژ به ایاالت متحده شـد 
و قاضی، تصمیـم دادگاه بدوی مبنی بـر جلوگیـری از اسـترداد را لغو کرد. 
آسـانژ بـا ۱۷ مـورد اتهـام جاسوسـی و یـک اتهـام سوءاسـتفاده از رایانـه به 
دلیـل انتشـار هـزاران پرونـده نظامـی و دیپلماتیـک توسـط ویکی لیکس، 
از جملـه فیلم هایـی کـه جنایـات جنگـی ایـاالت متحـده در عـراق را افشـا 
می کنـد، مواجـه اسـت. ایـن مـدارک همچنیـن افشـا کـرده بودنـد حـدود 
۶۶هـزار شـهروند در جریـان جنـگ عـراق کشـته شـدند و زندانیان نیـز در 

زنـدان گوانتانامـو شـکنجه می شـدند.
در صورت محکومیت، این روزنامه نگار و فعال با ۱۷۵سال زندان مواجه 

خواهد شد. مدافعان آسانژ تاش برای 
محاکمه وی را حمله به آزادی مطبوعات 
می دانند و ده ها روزنامه نگار برجسته، 
سازمان  های حقوق بشری و آزادی های 
مدنی می ترسند تاش برای زندانی 
کردن او ممکن است مورد آزمایشی 
برای محاکمه هر روزنامه نگار یا سازمان 
رسانه ای باشد. جولیان آسانژ از دو 
سال و نیم پیش تاکنون در زندانی 

در نزدیکی لندن نگهداری می شود.

انگلیس، جولیان آسانژ را به ایاالت متحده تحویل می دهد

استرداد افشاگر جنایات آمریکا

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت کلیم صدیقی بنیان گذار شورای 
مسلمانان انگلستان در سال 1996

کلیم صدیقی، اندیشمند و پژوهشگر که مؤسس 
پارلمان مسلمانان در بریتانیا و نیز بنیان گذار شورای 

مسلمانان بریتانیا بود. صدیقی از مرّوجان وحدت 
 جهانی اسالم است و تأثیر عمیقی از 

امام خمینی )ره( گرفته بود. وی در تاریخ ۲1 آوریل 
1996 دار فانی را وداع گفت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/03

4/53

اذان مغرب

20/01

غروب خورشيد

19/42
 نیمه شب شرعی

00/18
طلوع فردا

6/23

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

 12/30

4/18

اذان مغرب

19/29

غروب خورشيد

19/10
 نیمه شب شرعی

 23/44
طلوع فردا

5/49

  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

بدون تیتر

ــدامــی    وزارت امــــور خـــارجـــه روســـیـــه در اق
تافی جویانه 4۰ دیپلمات از سه کشور بلژیک، 

هلند و اتریش را اخراج کرد.
  مقامات قطب اقتصادی چین اعام کردند با 
کنترل مؤثر شیوع ویروس کرونا، محدودیت های 

اعمال شده در این شهر کاهش یافته است.
  رهبر جنبش انصارهللا یمن گفت: امــارات، 
بحرین و عربستان، خواهان صلح و ثبات برای 
امت اسامی نیستند، بلکه تأمین مالی فتنه را 
بر عهده دارند و با پول، رسانه و نفوذ سیاسی از 

آن حمایت می کنند.
  وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن دومین افسر 
نظامی خود طی عملیاتی که از دوشنبه پیش در 

خاک شمال عراق آغاز کرده، خبر داد.

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد
فراخوان جهت برگزاری مناقصات  عمومی مشروح 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل 
دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصات ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  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 سازند . 
تاریخ انتشار در سامانه 1401/01/31 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد . الزم 

به توضیح است هزینه درج آگهی فراخوان در روزنامه از برندگان  آتی مناقصات  اخذ خواهد گردید .

آب امانتی برای نسل آینده

» آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای «طرحهای عمرانی 

1- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ   1401/01/31  تا 1401/02/05 در سامانه ستاد 
بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت .

2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( مورخ  1401/02/17  می باشد .

3- بازگشایی پاکات مناقصات مورخ  1401/02/18 می باشد.

4- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، 
شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 051-37008149

تذکر : الزم است متقاضیان با توجه به ابالغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( وارد سامانه  WWW.SETADIRAN.IR شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند . 
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مبلغ تضمین شرکت در استاندارد تولیدشماره فراخوانموضوعردیف
فرآیند ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

و 1 ساده   UPVC اینچ   14 لوله  خرید 
۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰1۵DIN 49257/۵۰۲/۰۰۰/۰۰۰مشبک، درپوش انتهائی و قطعه تبدیلی 

* واریز نقدی به حساب جاری 
ش���ماره 4۰۰1۰۰۹7۰7146۰۰۹ 

بانک ملی مرکزی مشهد
* ضمانتنامه بانکی

* اوراق مشارکت

خرید لوله چدن تایتون ۲۰۰ و 3۰۰ به ۲
  ISO، 2531:2009 (INSO 3732)۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰14همراه واشر 

(ISIRI 12445-2) ISO 8179-2
(ISO4179~)INSO18136 

،CLASS C

۲/۲44/۰۰۰/۰۰۰

خرید لوله های چدن تایتون 6۰۰، 7۰۰ و 3
8۰۰۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰13۹/6۹۰/1۰۰/۰۰۰ م.م به همراه واشر 
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شرکت سهامی صنایع غذایی رضوی  در نظر دارد 
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید.لذا از پیمانکاران محترم دعوت می شود جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه 
از تاریخ 1401/02/01 لغایت 1401/02/07 در ساعات اداری به آدرس شرکت: مشهد- 
ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 امور تدارکات مراجعه 
نمایند.ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به سایت 

WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب 
کارکنان شرکت صنایع غذایی رضوی
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به اطالع می رس��اند که مجمع عمومی عادی در روز دوش��نبه مورخ 02/26/ 1401 رأس
 س��اعت 10 ب��ه اطالع می رس��اند که مجم��ع عمومی فوق الع��اده در روز دوش��نبه مورخ 
1401/02/26 ساعت 9 صبح در آدرس ملکشاهی حسینیه امام حسن مجتبی)ع( برگزار 
می گردد.از کلیه س��هامداران انجمن صنفی کارگران س��اختمانی شهرستان ملکشاهی 

دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- ارائ��ه گزارش��ی از عملکرد انجمن توس��ط رئیس انجمن صنفی کارگران س��اختمانی 
شهرستان ملکشاهی

2- اصالح تبصره 1 ماده 11 اساسنامه )انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جدید(
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ملکشاهی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی شهرستان ملکشاهی تاریخ انتشار: 1401/02/01
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بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی " خرید و نصب کانال های اسپیرال ) مقطع گرد(
 در پروژه آشپزخانه مرکزی

" بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی در 
نظ�ر دارد " خری�د و نصب کانال های اس�پیرال ) مقطع گ�رد ( در پروژه 
آش�پزخانه مرکزی" را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان واجد ش�رایط دعوت م�ی نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه 
حداکث�ر ت�ا تاری�خ 1401/02/04 ب�ه دبیرخان�ه معاونت فن�ی و عمرانی 
بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی مشهد، چهارراه 
ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، مراجعه و یا با شماره تلفن 

05132001126 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
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شهرداری دولت آباد با استناد به مجوز شماره 658 مورخه 1400/11/27 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد عملیات حفظ و نگهداری و گسترش فضای سبز ، امورات خدمات شهر، امورات غسلخانه، جایگاه  CNG و 
امور خدمات اداری و فنی مهندس��ی ش��هر را به مدت 11 ماه)از مورخه 1401/02/01 تا 1401/12/29( با برآورد 
اولیه  32/000/000/000 ریال بصورت حجمی به پیمانکار واجد الش��رایط دارای طرح طبقه بندی مش��اغل از 
اداره کار و تع��اون و رف��اه اجتماعی و گواهی بهداش��ت ایمنی کار واگذار نماید لذا از زم��ان درج این آگهی،  
جهت ش��رکت در مناقصه و دریافت اس��ناد که از تاریخ 1401/02/04 در س��امانه تدارکات اکترونیکی دولت 
)ستاد(قابل دریافت می باشد ضمنا قبل از انقضای مهلت قانونی و بازگشایی پاکات در سامانه،پاکت الف باید 
مهروموم شده به دبیر خانه شهرداری دولت آباد به آدرس خراسان رضوی ،شهرستان زاوه ،شهر دولت آباد، 
خیابان ش��هید رجایی، جنب پارک معلم ، ش��هرداری دولت آباد شماره تماس 53725320-051 تحویل گردد 

ضمنا پاکت ب و ج در صورتی دارای اعتبار می باشد که دارای امضاء الکترونیکی باشد.
شرایط و مدارک شرکت در مناقصه:

1-جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به آدرس   SHAHRDARI-DOLATABAD.IR  مراجعه نمائید.
2-شماره تماس در صورت بروز مشکل آقای مهندس منتظریان 09374948342

3-شماره تماس جهت اطالعات انجام کار و جزئیات با شماره 09153318940 آقای مهندس مرادی.
غالمحسین قربانیان- شهردار  دولت آباد 

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  تجدید مناقصه
ف
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