
گزارش 3

 با انتقاد ازعادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی
رهبر انصاراهلل یمن: 
پشیمان خواهند شد  

حجت االسالم ماندگاری در 
گفت وگو با قدس مطرح کرد 
عید فطر؛ جشن موفقیت 
در بندگی خداوند

اردیبهشت11

 درگذشت 
کیومرث صابری 
)گل آقا(
در سال 1383

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 یکشــنبه 11اردیبهشــت 1401     29رمضان  1443       1 می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9797      8 صفحــه           4صفـح

بهره گیری از ظرفیت معلمان در مسیر اهداف فرهنگی  آستان قدس رضویرواق1
حجت االسالم والمسلمین مروی تأکید کرد

قدس تأثیرات جنگ اوکراین بر وضعیت اقالم 
غذایی کشور و راهکارهای آن را بررسی می کند

عبور از بحران با سیاست های 
84حمایتی امنیت غذایی 

گزارشی از معلمانی که برای تعلیم و تربیت 
دانش آموزان از جان مایه می گذارند

میم مثل معلم

هالکت یک صهیونیست 
با شلیک دو فلسطینی مسلح 
در شمال کرانه باختری

عملیات  
ارئیل

خبر مهم رئیس جمهور برای ورزشکاران

راهکار استخدام قهرمانان قطعی شد

نشست  علمی»نقش مهاجرین 
افغانستانی در آینده فرهنگی-

تمدنی شهر« برگزار شد

گلشهر و 
جهانشهر مشهد

جامعه فرهنگیان مشکالت زیادی دارد که حل و 
فصل آن ها همتی بزرگ می طلبد؛ اما جدا از همه 
این مسائل، آن هــا همچنان با تمام وجــود برای 
تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک ثابت قدم 
و استوار ایستاده اند و برای تحقق این هدف از 
هیچ تالشی دریغ نمی کنند.  در آستانه روز معلم 
و گرامیداشت مقام شامخ فرهنگیان، به سراغ 

چند معلم فــداکــار و خــالق مــی رویــم تا روایتگر 
گوشه ای از تالش آن ها باشیم.  محمد قاسمی 22 
ساله، متولد بخش رودبار الموت غربی شهرستان 
رازمیان و دانش آموخته رشته علوم تربیتی از 
دانشگاه فرهنگیان قزوین است. محمد صبح زود 
پس از طی کردن 60کیلومتر خود را به روستای هیر 

می رساند تا به هشت دانش آموز ...
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گزارشی از وضعیت کارگری در خراسان شمالی

در دوراهی قرارداد سفید امضا و بیکاری
2
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شرح در صفحه  5

        شركت قند تربت          آگهی مناقصه مرحله دوم 
حیدریه

بحمل خاك كربناته و سنگ آهك
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آگهی فراخوان مناقصه- 
مناقصه عمومی دو مرحله ای )توام با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل اعتبارات ملی تامین زیر ساخت برق مساکن مهر و ملی کشور ، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط 
دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.

اطالعات مناقصات: 
ساعت بازگشایی پاکاتتضمین )ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف

400/082.736.500.00013:00خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی1

2
 خرید 25 دستگاه ترانسفورماتور 100 کاوا کم تلفات و 20 دستگاه

400/092.674.341.29613:30ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات

* مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: فروش اسناد از تاریخ 1401/02/11 تا تاریخ 1401/02/19 
بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز دوشنبه 1401/03/02 میباشد و تاریخ 

گشایش پاکات روز چهارشنبه 1401/03/04 می باشد.
 http://setadiran.ir مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به 

نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر است مالک شناخت مناقصه گر بارگزاری اسناد بصورت کامل و بدون نقص در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.

*مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی و طبق جدول فوق 
به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا به صورت وجه نقد. واریز به حساب 

)بانک مرکزی( شماره 4001131707146258 به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقانی غربی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

شمالی - امور تدارکات )تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر 

در فراخوان واصـل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور 
شماره 01/1/م آ

ش�ركت مادر تخصصی س�اخت و توس�عه زیربناهای حمل و نقل كشور - معاونت س�اخت و توسعه آزادراه ها در نظر 
دارد به اس�تناد بند "ه" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات )آئین نامه خرید خدمات مش�اوره- موضوع مصوبه ش�ماره 
193542/ت42986ک م�ورخ 1388/10/01(، نس�بت ب�ه تهیه لیس�ت بلند و ارزیابی كیفی مهندس�ان مش�اور و تهیه 
لیس�ت كوتاه از مهندس�ان مشاور حائز ش�رایط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت مش�اوران متناسب و فعال به 
منظ�ور خرید خدم�ات مطالعات توجیه اولیه و توجی�ه نهایی در پروژه آزادراه قوچان-چن�اران به روش كیفیت و 

قیم�ت )QCBS( اق�دام نمای�د. 
موض�وع خدمات مش�اوره: انج�ام خدم�ات مطالع�ات توجی�ه اولی�ه و توجی�ه نهای�ی آزادراه قوچ�ان- چن�اران.

حداق�ل امتی�از ارزیاب�ی كیف�ی قاب�ل قب�ول: 60 امتی�از.
مدارک مورد نیاز: داش�تن گواهی صالحیت پایه 1 و 2 راهس�ازی از س�ازمان برنامه و بودجه كش�ور. 

م�دت زم�ان اعتب�ار نتای�ج ارزیاب�ی كیف�ی: ی�ک س�ال از تاری�خ گ�زارش ارزیاب�ی كیف�ی.
لذا از ش�ركت های مهندس�ان مش�اور كه دارای توان فنی و س�ابقه كار متناس�ب می باش�ند دعوت می گردد به منظور 
دریاف�ت اس�ناد ارزیابی كیف�ی حداكثر به م�دت 7 روز كاری پس از درج آگه�ی به دفتر مدیری�ت پروژه و امور 
پیمان های  معاونت س�اخت و توسعه آزادراه ها به نشانی: تهران- بزرگراه ش�هید مدرس شمال- خیابان شهید وحید 
دس�تگردی )ظفر( - خیابان شهید فرید افش�ار- تقاطع بلوار آرش- پالک 3- طبقه پنجم- تلفن: 22229018 مراجعه 
و پ�س از تکمی�ل اس�ناد ارزیابی كیفی، اس�ناد و م�دارک مورد نی�از را حداكثر به م�دت 14 روز كاری پس از پایان 

مهلت تعیین ش�ده برای اخذ اس�ناد مربوطه، به دفتر یاد ش�ده تحویل نمایند.
كلیه اس�ناد و مدارک خواس�ته ش�ده می بایس�تی به طور صحیح، كامل و در قالب فایل الکترونیکی )لوح فشرده( در 
مهلت مقرر به انضمام برگه درخواس�ت با مهر و امضاء ش�خص یا اشخاص مجاز، در لفاف مناسب ارائه گردد. )شركت 

كنندگان می بایس�ت از ارائه مدارک اضافی خودداری نمایند.(
فرم آگهی الکترونیکی ارزیابی كیفی فوق الذكر از طریق صفحه الکترونیکی iets.mporg.ir  قابل دس�ترس می باشد.        
شناس�ه آگهی 1309259 م الف 387
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح های واگذاری 
پروژه های فاضالب به سرمایه گذار 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

در راس�تای تحقق اهداف س�ند چش�م انداز توس�عه اقتصادی كش�ور و برنامه پنج س�اله شش�م توس�عه مبنی بر گس�ترش نقش و مش�اركت بخش غیردولتی در توسعه زیر 
س�اخت های صنعت آب و فاضالب، ش�ركت آب و فاضالب اس�تان خراسان شمالی ، در نظر دارد مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران، نسبت به شناسایی 
و انتخاب س�رمایه گذاران داخلی واجد ش�رایط، جهت سرمایه گذاری در پروژه های مشروحه جدول زیر در شهرهای گرمه و جاجرم، فاروج، راز و جرگالن و بجنورد                          

اقدام نماید.
فهرست طرح های قابل واگذاری به سرمایه گذار  )ارقام: میلیارد ریال/ سال برآورد:1400(

نام شهر
سال 
شروع 
طرح

دوره ی 
طرح

جمعیت 
فعلی )نفر(

جمعیت 
انتهای طرح 

)نفر(

طول کل 
شبکه فاضالب 

)کیلومتر(
نوع تصفیه خانه

ظرفیت نهایی 
تصفیه خانه )مترمکعب 

در شبانه روز(
اعتبار مورد 

نیاز

140025133981760026ABR+IFAS26131,355فاروج

لجن فعال هوادهی 14002560421178022راز
21821,140گسترده

لجن فعال هوادهی 1400253279544818150.8گرمه و جاجرم
69543,500گسترده

لجن فعال هوادهی 140025267439382778485بجنورد
6258011,358متعارف

 
بر این اس�اس، كلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند به مش�اركت در این امر و متقاضی س�رمایه گذاری و اجرای پروژه ها، می توانند جهت كس�ب اطالعات بیشتر و 
دریافت فرمهای ارائه اطالعات، بصورت حضوری به نش�انی بجنورد، بلوار دولت، نبش كوچه ورزش، دفتر تجهیز منابع مالی و توس�عه مش�اركت شركت آب و فاضالب 
اس�تان خراس�ان ش�مالی مراجعه و یا با ش�ماره تلفن های 05832241316 و 05832241317 )داخلی 2032( تماس حاصل نموده و ظرف مدت دو هفته  از تاریخ این 

آگهی، فرم تکمیل شده را به همراه مجموعه سوابق و مستندات، به نشانی فوق الذكر تحویل دهند. 
ضمنًا فرم مذكور در س�ایت ri.gropm.stei.www  قابل دسترس�ی می باش�د. الزم بذكر است از كلیه متقاضیانی كه در مهلت مقرر، درخواست و مستندات مربوطه را ارائه 

نمایند، برای مذاكره كتبًا دعوت به عمل خواهد آمد. 

نوبت دوم
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  آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 به شماره مناقصه 88910002 -  کد فراخوان : 53115062)نوبت دوم(

منطق��ه ده عملیات انتق��ال گاز در نظ��ر دارد اقالم 
مورد نیاز خود را با ش��رایط ذی��ل از طریق مناقصة 
عموم��ی تامی��ن نماید. الزم به ذکر اس��ت ارس��ال رزومه و اس��ناد 

ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران الزامی می باشد.
ش��ماره تقاضا و مناقص��ه: تقاض��ای ش��مارة 6572800094 مناقصة 

شماره 88910002
شرح مختصر اقالم درخواستی: 

) Circuit Breaker ( خرید دو عدد کلید اتوماتیک
مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در 

فرایند ارجاع کار  به میزان  1/100/000/000 ریال می باشد. 
مبلغ براورد مناقص��ه: مبلغ براورد مناقصه 22/000/000/000 ریال 

پیش بینی می گردد
 ن��وع تضمین: یك��ی از تضامین قابل قبول وف��ق آیین نامه تضمین 

شماره 123402/ت5659 ه مورخه 94/09/22 هیات وزیران
 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط: از ساعت 10 صبح  روز شنبه 

مورخ 1401/02/10  تا ساعت 12 روز چهارشنبه  مورخ 1401/02/21
آخرین مهلت ارائة پیشنهادات: تا ساعت 10 مورخ  1401/03/07

تاریخ تفكیک پاکت های پیش��نهادی و ارس��ال جهت ارزیابی کیفی: 
ساعت 10 مورخ  1401/03/09

تاریخ گشایش پاکات مالی: ساعت 10 مورخ  1401/03/30
آدرس مناقصه گذار: بوش��ه�ر-  خیابان  ش��هید عاشوری - روبروی 
درمانگاه فرهنگیان - منطقه ده عملیات انتقال گاز - اداره تدارکات 

و امور کاال -صندوق پستی 3555
کارشناس خرید و تلفن پاسخگویی به سواالت: 

) تلفن کارش��ناس خرید: آقای ش��ریفی - 31665085-077 فاکس 
)077-31665166

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت های  
www.district10.nigtc.ir و www.setadiran.ir  ب��ا ش��ماره نی��از 

2001092625000002 و www.iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
شناسه آگهی 1308086

روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز

خراسانخراسان
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خراسان
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پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک می گوییم.

روایت فتح »نادر«
گفت وگو با مهدی عظیمی میرآبادی درباره تأثیر زنده یاد طالب زاده  بر جبهه فرهنگی مقاومت

  تسلیت رهبرانقالب در پی درگذشت نادر طالب زاده  
   طالب زاده؛ هنرمندی فرامرزی



خبر قدس   30فــروردیــن امسال 
بود که یکی از فعاالن توییتری، 
پستی درباره سفر خانواده یکی 
از مقامات به ترکیه و درگیری 
ــا مــتــصــدیــان فــرودگــاه  آن هـــا ب
ــرد. لحظاتی بعد او  منتشر ک
در توییت دیگری گفت تحقیقاتش را انجام داده 
و این خانواده که شامل دو زن و یک مرد هستند، 
همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس بــوده انــد. با همگانی شــدن ایــن موضوع 
سیلی از واکنش های مختلف فضای سیاسی 
کشور را فرا گرفت که هنوز هم ادامه دارد. منتقدان  
با مطرح کردن این موضوع که سفر با هدف خرید 
سیسمونی کودک صورت گرفته، خط تخریب را با 
کلید واژه »سیسمونی گیت« کلید زده و در ادامه 
خواستار عذرخواهی و حتی استعفای رئیس 
مجلس شدند. این جریان تا جایی پیش رفت که 
با بی تفاوتی نسبت به توییت اولیه الیاس قالیباف 
فرزند رئیس مجلس و عذرخواهی بابت این ماجرا، 
حتی از این هم فراتر رفته و برخی مانند غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس به 
ادعــای فــردی معلوم الحال و خــارج نشین مدعی 
خرید دو ملک در ترکیه از سوی خانواده قالیباف 
شدند. در سوی مقابل طیف حامی رئیس مجلس، 
مخالفان را به رعایت اخالق سیاسی در این ماجرا 
توصیه کرده و برخی مانند سیدمحمود رضوی، 
مدعی شد این موضوع یک  پروژه امنیتی است که 
باید نهادهای مسئول برای شناسایی عوامل دخیل 

در آن اقدام کنند.

اولین واکنش قالیباف به سفر ترکیه ◾
در همه ایـــن مـــدت ســکــوت رئــیــس مجلس در 
مقابل اتفاقات روی داده ادامــه داشــت تا اینکه 
قالیباف به حواشی ایجاد شده واکنش نشان داد 
و تأکید کرد همه ادعاها دربــاره سفر ترکیه دروغ 
اســت. محمدباقر قالیباف روز گذشته پیش از 
اینکه جلسه علنی مجلس آغــاز شــود در جمع 
تعدادی  از نمایندگان که در صحن حضور داشتند، 
نکاتی را درباره اتفاقات اخیر مطرح کرد. بر اساس 
روایت هایی که از ایــن جلسه مطرح شــد، محور 

صحبت های رئیس مجلس شــورای اسالمی به 
شرح زیر بوده است: اول خوب است شما بدانید 
وقتی بحث سفر مطرح شد من مخالف بــودم و 
گفتم صالح نیست، ولی وقتی درنهایت تصمیم 
گرفتند ایــن سفر را بــرونــد، طبیعی بــود که مادر 
هم باید برای مراقبت از دختر بــاردار همراه آن ها 
می رفت. برای خرید هم  داستان سرایی ها کردند 
ــاد خرید کــردنــد کــه باعث  کــه  ایــن قــدر جنس زی
درگیری پای کانتر فرودگاه شده  و تهمت زدند و برای 
تخریب هشتک سازی کردند تا احساسات مردم 
را جریحه دار کنند، درحالی که همه این ها دروغ 
بود. خیلی ها به من گفتند این سفر اتفاق ویژه ای 
نیست و سوءاستفاده ای هم از بیت المال صورت 
نگرفته است و سفری شخصی بوده است کامالً هم 
عادی و بدون تشریفات  بوده و حتی از پروتکل ها 
هم استفاده نشده اســت، مگر شما از موقعیت 

خودت استفاده کردی، مگر با پاس سیاسی رفتند، 
مثل همه شهروندان دیگر یک سفر عادی رفتند؛ 
بنابراین موضع گیری الزم نیست ولی حرف من 
این بود که  همین حد هم پذیرفتنی نیست برای 
همین هم به آن هــا گفتم که از مــردم عذرخواهی 
کنید و در همان ساعات اولیه، یعنی سحر همان 
روز، قبل از اینکه کسی بخواهد مطالبه ای مطرح 
کند، عذرخواهی هم انجام شد. این کاری بود که 
کمتر کسی انجام می دهد. اما عــده ای به دنبال 
پــروژه ســازی از ایــن خطا بودند تا بتوانند اهــداف 
سیاسی را دنبال کنند؛ درنتیجه تخریب ها را 
ادامه دادند. اطالعات آشکار و پنهان جای تردید 
نمی گذارد که این  یک پروژه برای تخریب سیاسی 
بوده است. واقعاً خصوصی ترین مسائل زندگی 
خانوادگی ما را که نزدیک ترین افــراد به ما از آن 
خبر نداشتند را چگونه خبردار شدند. اطالعات 

محرمانه چگونه در زمان اندک در اختیار آن ها قرار 
داده شده است. یک زمان گفتند دلیل سفر خرید 
بوده است بعد که دیدند این مسئله این قدر بزرگ 
نبود که بتواند چنان موج شود که ما را به انفعال 
بکشاند، گفتند دلیل سفر خرید ملک بــوده و 
حتی برای آن جعل سند کردند. باألخره مجلس 
در این دو سال کارهای بزرگی انجام داده است، 
تالش زیادی می کنند که عنوان مجلس انقالبی را 
تخریب کنند.  این تخریب ها هزینه ایستادن در 
جهت خواست مردم است. هرگاه کاری برای مردم 
انجام دادیم و سمت مردم ایستادیم، پروژه سازان 
دست به کار شدند.  البته این روزها دستگاه های 
امنیتی اقدامات خوبی را برای روشن شدن ابعاد 
ماجرا انجام دادنــد و من هم بــرای حفظ شــأن و 
جایگاه مجلس تا آخر مسئله را پیگیری خواهم 
کرد. نکته آخر اینکه این اولین بار نیست که من 
را تخریب می کنند، آخرین بار هم نخواهد بود. 
همان طور که این مجلس را هم از ابتدا تا امروز 
تخریب کردند و بازهم تخریب خواهند کرد، آنچه 
باید بــرای ما مهم باشد، ایــن اســت که نگذاریم 
ایــن حاشیه ها ما را از کــار بــرای مــردم بـــازدارد. ما 
به عنوان مجلس انقالبی باید بــا حفظ روحیه 
 جهادی و انقالبی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و
 به خصوص برای حل مشکالت معیشتی آن ها 

شبانه روز تالش کنیم.

مجریان تخریب مجلس شناسایی شوند ◾
توضیحات قالیباف در مــورد اتفاقات اخیر در 
حالی بود که روز گذشته همچنین 233 نماینده 
مجلس در بیانیه ای از وزارت اطالعات و سازمان 
اطــالعــات سپاه خواستار شناسایی طــراحــان و 
مجریان تخریب مجلس شورای اسالمی شدند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: در این دو سال 
گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک 
کمیسیون، گاهی یک طرح یا قانون و در تازه ترین 
آن ها نیز به صورت هدفمند به تخریب ریاست 
محترم مجلس پرداختند و در بسیاری اوقات، 
کلیت مجلس مورد هجمه قرار گرفت که شاید 
در طول 40 سال گذشته این حجم از تخریب و 

حمله بی سابقه بوده باشد. 

 قالیباف برای نخستین بار در جلسه ای غیررسمی
درباره سفر خانواده اش به ترکیه صحبت کرد

پروژه تخریب!

خبرخبر
ويژهويژه

نماز عید فطر تهران به امامت حجت االسالم صدیقی  ◾
حجت االسالم علی نوری رئیس شورای سیاست گذاری 
ائــمــه جمعه تــهــران گــفــت: بــا اعـــالن روز عید فطر در 
پایتخت، دانشگاه تهران محل برگزاری نماز عید فطر 
خواهد بود. وی ادامــه داد: رأس ساعت ۷ صبح درهای 
دانشگاه تهران باز خواهد شد و ساعت ۸ صبح نیز نماز 
عید فطر و خطبه ها توسط حجت االسالم صدیقی ایراد و 

نماز اقامه خواهد شد.

دستور رئیسی برای کنترل تردد افراد از مرزها ◾
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح 
روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
کاهش چشمگیر آمار ابتال و قربانیان ناشی از همه گیری 
کرونا، مسئوالن مربوط به ویژه در وزارت کشور را مکلف کرد 
نسبت به کنترل تردد افراد از مرزها و به خصوص مرزهای 
شرقی کشور نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند تا از 
ورود افراد مبتال به کرونا یا مشکوک به ابتال جلوگیری شود.

تبریک عیدانه سرلشکر باقری  ◾
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در پیامی خطاب به همتایان خود در کشورهای اسالمی با 
تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، تحکیم مودت و دوستی 
بین جهان اسالم را مورد تأکید قرار داد. در بخشی از این پیام 
آمده است: »بی شک در سایه سار الطاف کریمه خداوند، 
پیوند مــودت و دوستی میان نیروهای مسلح کشورهای 

مسلمان جهان بیش از پیش تحکیم خواهد یافت«.

موافقت رهبر انقالب با عفو تعدادی از محکومان   ◾
رهبر معظم انقالب اسالمی با عفو یا تخفیف مجازات 
یک هزار و ۵42 تن از محکومان محاکم عمومی و انقالب 
موافقت کردند. رئیس قوه قضائیه به مناسبت عید سعید 
فطر در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را، ارائه کرد که 
این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱0 قانون اساسی مورد 

موافقت حضرت آیت هللا خامنه ای قرار گرفت.

ــود وعـــده هـــای  ــاوجـ قــدس    بـ
رنـــگـــارنـــگ خـــــودروســـــازان در 
ابــتــدای دولــت سیزدهم مبنی 
ــر افــزایــش تــولــیــد و در ادامـــه  ب
حــذف قرعه کشی، نه تنها ایــن وعــده محقق 
نشد که این روزها افزایش گاه و بی گاه دوباره 
قیمت ها همه را از وضعیت بازار شاکی کرده؛ 
از مردم بگیر تا مسئوالن و مقامات دولتی. این 
نارضایتی حتی از زبان رهبر انقالب هم بیان 
شد. حضرت آیت هللا خامنه ای ۱0 بهمن ماه 
ــدار جمعی از فــعــاالن  ــ ســـال گــذشــتــه در دی
اقتصادی با بیان اینکه با وجــود حمایت ها، 
ــودرو خــوب نیست در ایــن مــورد  کیفیت خـ
فرمودند: مردم ناراضی اند و حق با مردم است. 
حال در ادامه این نارضایتی ها ظاهراً نمایندگان 
مجلس مصر هستند مدیران خودروساز را با 
راهکار قضایی به پاسخ دهی وادار سازند. بر این 
اساس روز گذشته ۱۷ تن از نمایندگان مجلس 

خواستار اعمال مــاده 234 قانون آیین نامه 
داخلی در خصوص نقض و استنکاف از اجرای 
قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران 
میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عامالن 
قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود 
به قوه قضائیه جهت رسیدگی شدند. این در 
حالی اســت که در صحن علنی روز گذشته 
نیز انتقادات از وضعیت بازار خودرو ادامه دار 
بود. در این راستا محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس بار دیگر با دفــاع از مصوبه این نهاد 
در موضوع واردات خـــودرو، ضمن اشــاره به 
موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با این مصوبه گفت: خودروهای ۵ هزار 
دالری با کیفیتی وجــود دارد که می تواند به 
کشور وارد شود، این خواسته مجلس بوده و 
مجمع نیز با آن همراهی کرد؛ این موضوع در 
ارتقای کیفیت تولید، قیمت تمام شده و تیراژ 

تولید مؤثر خواهد بود.

در ادامه نارضایتی ها از وضعیت بازار صورت گرفت

نمایندگان خواستار معرفی خودروسازان به قوه قضا

قابگزارش کوتاه

دستگیری ۲۵۸ سارق حرفه ای در تهران

در  حاشيه

جریان افراطی 
به شیعه و سنی 
رحم نمی کند

سفارت ایران در کابل 
حمله تروریستی اخیر 
 در مسجد 
خلیفه صاحب کابل 
را محکوم کرد. در پیام 
این سفارت آمده است: 
»حمله تروریستی به 
مسجد خلیفه صاحب 
کابل بار دیگر نشان 
داد جریان افراطی در 
انجام جنایت به هیچ 
فرد مسلمانی اعم از 
شیعه و سنی رحم 
نمی کند؛ این سفارت 
ضمن محکومیت 
حادثه مذکور، امید دارد 
حکومت سرپرستی 
افغانستان در امر مبارزه 
با تروریسم و افراط و 
تأمین امنیت مردم این 
کشور موفق شود«. 
گفتنی است براثر 
حمله تروریستی در 
مسجد خلیفه صاحب 
بیش از ۵0 نمازگزار جان 
خود را از دست دادند.  

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239   وقتی امکان ساخت خودروهای برقی 
وجود دارد و عمالً هم توسط شرکت های خودروسازی 

اقدام شده است چه اصراری است که باز هم تولید 
خودروهای کاربراتوری ضرر و زیان دار ادامه داشته 

باشد.

9150000521   اطالع از جزئیات یک ماجرا برای اینکه 
قضاوت کنیم بسیار مهم است. به همین دلیل که چون 

امکان اطالع از جزئیات وجود ندارد، نباید در مسائل 
شخصی افراد قضاوت کرد.

9150000349  سالم. ازمسئوالن محترم تقاضا دارم 

فکری به وضیعت پارک های محالت شهر مشهد بکنند، 
شده محل خالف؛ از مواد مخدر بگیر تا فساد اخالقی و 

قول و قرارهای شبانه.
کشورهای اروپایی برای جای دادن به    9050000621
پناهنده ها هزاران فیلتر دارند، ولی ما همین طور مرز 

را باز گذاشتیم. این کار اشتباه است و عواقب بدی 
خواهد داشت پس از همین امروز نهادهای مسئول 

باید موضوع ساماندهی مهاجران، اخراج افرادی که 
غیرقانونی به مرز تجاوز کرده و وارد خانه ما شده اند را 

دنبال کنند. با مماشات چیزی درست نمی شود.

 در دیدار با سرکنسول صنعا
در تهران مطرح شد

فرار عربستان از گزارش های 
حقوق بشری درباره یمن

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی 
گفت: عربستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل 
را تحت فشار قرار می دهد تا گزارش های حقوق 
بشری از وضعیت یمن منتشر نشود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، زهره الهیان در دیدار با »عدنان 
غفله«، سرکنسول یمن در ایران با بیان اینکه از 
سوی کمیته حقوق بشر مجلس با دبیرکل سازمان 
ملل در مورد مسائل یمن مکاتبه داشته ایم، گفت: 
آنچه در یمن در حال وقوع است، بزرگ ترین بحران 
انسانی بعد از جنگ جهانی دوم است. رئیس 
کمیته حقوق بشر مجلس افــزود: عربستان با 
چراغ سبز آمریکا و با استفاده از تسلیحات آن ها 
حمالت متعددی به یمن دارد که غیرنظامیان، زنان 
و کودکان قربانی این حمالت می شوند. الهیان با 
بیان اینکه مجامع بین المللی در قبال این بحران 
انسانی در یمن سکوت کردند، گفت: عربستان، 
شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحت فشار قرار 
می دهد تا گزارش های حقوق بشری از وضعیت 
یمن منتشر نشود و حتی گــزارش کمیسر عالی 

حقوق بشر سازمان ملل نیز متوقف شد.
سرکنسول یمن در تهران نیز با بیان اینکه ملت و 
حکومت ایران در کنار ملت مظلوم یمن هستند، 
گفت: متأسفانه یمن در محاصره کامل زمینی، 
هــوایــی و دریــایــی اســت و عـــالوه بــر آن تــجــاوز و 
تحریم های گوناگون نیز وجود دارد که ملت یمن 
را مانند عده ای که زیر ساختمان در حال تخریب 
هستند، گرفتار کرده است. عدنان غفله با بیان 
اینکه مشکالت در یمن بسیار فراتر از چیزی 
است که رسانه ای می شود، تصریح کــرد: امروز 
20 میلیون یمنی نیازمند کمک هستند، 4میلیون 
آواره شده اند و ۶ میلیون نفر نیاز به آب آشامیدنی 
سالم دارنــد که ایــن آمــار عمق فاجعه را در یمن 

نشان می دهد.

براساس مصوبه مجلس

 ساعت رسمی کشور
از سال آینده تغییر نمی کند

با تصویب مجلس شورای اسالمی، ساعت رسمی 
کشور از سال آینده تغییر نمی کند. به گزارش 
صدا و سیما، در جلسه علنی روز گذشته مجلس 
ــورای اســالمــی گـــزارش کمیسیون اجتماعی  شـ
در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور اعاده 
شده از شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت. 
نمایندگان مــاده واحــده این طرح را به شرح زیر 
اصالح کردند: قانون تغییر ساعات رسمی کشور 
مصوب ۱3۸۶/۵/3۱ نسخ می شود و دولت مجاز 

به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

 گزارشی از روز های آخر دادگاه طوالنی 
حمید نوری در استکهلم 

دادرسی عجیب و غیرمنصفانه 
در سرزمین نوبل

دادستان سوئد  اخیراً و بعد از حدود ۹0 جلسه 
ــاه، بــرای حمید نــوری درخــواســت مجازات  دادگـ
حبس ابد کرد، این در حالی است که دادگــاه به 
حمید نوری فرصت دفاع آخر از خود را هم نداده 
است. حمید نوری آبان سال ۹۸، هنگام ورود به 
استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بالفاصله 
به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعا های 
واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آن ها در 
سال های دهه ۶0 متهم شده اســت. نــوری پس 
از بازداشت بر خالف تمام قوانین بین المللی، تا 
چهار ماه اجازه تماس با خانواده  خود را نداشت 
و خــانــواده وی در طــول ایــن مــدت از وضعیت او 
هیچ گونه اطالعی نداشتند. دستگاه قضایی سوئد 
همچنین تا دو سال به نوری که در سلول انفرادی 
نگهداری مــی شــود، اجـــازه مــالقــات حــضــوری با 
خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او 
چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند، اما 
امکان دیدار فراهم نگردید. حمید نوری همچنین 
از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضایی 
سوئد به انتخاب خود برای او وکالیی را تعیین کرده 

که همراهی و همکاری الزم با وی را ندارند.

خبـر
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وزیـــر راه و شهرســـازی در پایـــان ســـفر ســـه روزه 
خـــود بـــه مســـکو دربـــاره مذاکـــرات بـــا مقامـــات 
حـــوزه حمـــل و نقـــل و مســـکن روســـیه، از تحـــول 
در همکاری هـــای ایـــران و روســـیه در حـــوزه حمـــل و 
نقـــل خبـــر داد و گفـــت: در پایـــان مذاکـــرات فشـــرده 
بـــه توافقـــات دوجانبـــه ای در زمینـــه گســـترش 
ــاده ای  همکاری هـــای ریلـــی، دریایـــی، هوایـــی و جـ
ـــا، رســـتم قاســـمی  ـــزارش ایرن ـــه گ ـــم. ب دســـت یافتی
بـــا اشـــاره بـــه اتصـــال شـــمال ایـــران بـــه خلیـــج 
ــور  ــی کشـ ــی، آمادگـ ــوط ریلـ ــق خطـ ــارس از طریـ فـ
را جهـــت حمـــل کاالهـــای صادراتـــی و وارداتـــی 
روســـیه اعـــالم کـــرد و افـــزود: ایـــران می توانـــد کانـــون 
تجـــاری روســـیه در تعامـــل بـــا کشـــورهای حـــوزه 

خلیج فـــارس و شـــرق آســـیا باشـــد.

تأکید بر ساخت راه آهن رشت -آستارا ◾
وزیـــر راه و شهرســـازی همچنیـــن در ایـــن ســـفر 
آمادگـــی ایـــران بـــه منظـــور تبـــادل تجربیـــات و 
ـــه ســـیمان،  ـــح ســـاختمانی از جمل صـــادرات مصال
ســـنگ و ســـرامیک بـــه روســـیه را اعـــالم کـــرد. 

قاســـمی همچنیـــن در مالقـــات بـــا الـــگ بـــالزاروف، 
مدیرعامـــل راه آهـــن سراســـری روســـیه، راه هـــای 
گســـترش همکاری هـــای دوجانبـــه، از جملـــه اتمام 
طرح هـــای مشـــترک و اجرایـــی شـــدن تفاهم نامـــه 
اتمـــام گـــذرگاه ریلـــی شـــمال-جنوب را بررســـی 
کردنـــد و بـــالزاروف در ایـــن دیـــدار بـــا اشـــاره بـــه 
ارتقـــای ســـطح همکاری هـــای دو کشـــور، توســـعه 
همکاری هـــای ریلـــی دو کشـــور در حمـــل و نقـــل 

کاال را خواســـتار شـــد.
وزیـر راه و شهرسـازی کشـورمان پـس از پایـان 
مذاکـرات خود بـا ویتالـی سـاوالیف، وزیـر حمل 
و نقـل روسـیه، توافق نامه جامـع همکاری های 
حـوزه حمـل و نقـل را امضـا کـرد و هـر دو مقـام 
مسـئول با اشـاره به اهمیـت راه انـدازی گذرگاه 

ریلـی بیـن قـاره ای شـمال - جنـوب، 
بـر اهتمـام دو کشـور بـرای اتمـام 

هرچه سـریع تر قطعه رشت-
آسـتارا در مسـیر ایـن 

گذرگاه ریلی تأکید 
کردنـد.

وی همچنیـن بـا ایـرک فایزولیـن، وزیـر سـاخت و 
سـاز روسـیه نیز دیـدار و گفت وگـو کـرد. فازولین، 
بـا اشـاره بـه ظرفیـت روسـیه در حـوزه مسـکن 
و سـاخت و سـاز، بـر اجرایـی شـدن یادداشـت 
تفاهم همکاری فی مابین در چارچوب کمیسیون 
مشـترک اقتصـادی تأکیـد کـرد و فعـال شـدن 
کارگـروه همکاری هـای مسـکن و افزایـش تعـداد 
دانشجویان ایرانی در رشته معماری در روسیه را 
خواستار شد. گفتنی است وزیر راه و شهرسازی 
به منظور توافق در زمینه پروژه های مختلف 
حمـل و نقلـی، ترانزیتـی، فعال سـازی 
بین المللـی  حمل ونقـل  کریـدور 
شـمال-جنوب و توسـعه همـکاری 
در بخـش حمـل و نقـل هوایـی، 
دریایـی و ریلـی به مسـکو 

سـفر کـرده بـود.

گزارش گزارش 

 توافق نامه جامع همکاری ها
 در حوزه حمل و نقل

میان ایران و روسیه امضا شد

آورده سفر 
 رستم قاسمی

از مسکو

 شانزدهمین مرحله از طرح »کاشف« روز گذشته ۱0 اردیبهشت ۱40۱ در مقر پلیس آگاهی 
تهران بزرگ به اجرا درآمد.

تسلیت 
 رهبرانقالب
در پی درگذشت 
نادر طالب زاده  
با تأسف خبر 
درگذشت پژوهشگر 
و هنرمند انقالبی و 
پرتالش و پرانگیزه 
آقای نادر طالب زاده 
رحمت اهلل علیه را 
دریافت کردم. به 
خانواده و بازماندگان 
و همکاران و دوستان 
ایشان صمیمانه 
تسلیت عرض می کنم 
و از خداوند متعال 
رحمت و مغفرت و 
پاداش نیک برای 
خدمات باارزش 
فرهنگی و رسانه ای 
ایشان مسألت 
می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای 
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱



نامنویسی
۲۸۰هزارنفردر
سامانهتسهیالت

فرزندآوری
هاشمموالیی،رئیس

گروهاعتبارات
بانکهایتجاریبانک

مرکزیگفت:
۲۸۰هزارمتقاضی
دریافتتسهیالت

فرزندآوریاززمان
راهاندازیسامانه،
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فرزنداول۲۰۰میلیون

ریال،فرزنددوم
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پیدامیکند.

خبرخبر
خوبخوب

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: برای 
نخستین بار در تاریخ نظام بانکی سیاست ها و راهبردها 
با هــدف هدایت منابع به بخش تولید، انضباط مالی 
مؤسسات اعتباری، تنوع بخشی به روش تأمین مالی و 
اعتبارات و بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری و مردم 
تدوین شد. به گفته قربان اسکندری، براساس این راهبردها 

بانک ها از سرمایه گذاری در طال، سکه، امالک و مستغالت 
منع شدند.

به گفته وی، ساختار بانک ها براساس خودتنظیمی و نظارت 
بر خود بانک انجام می شود و در راستای هدایت اعتبار 
و انضباط مالی و افزایش فناوری و همچنین ممنوعیت 
سرمایه گذاری بانک در طال و امالک و مستغالت از جمله 

خرید مجتمع های تجاری و مسکونی و غیر از مواردی که از 
روش تملیک به بانک می رسد ممنوع شده است. مدیرکل 
دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افــزود: مؤسسات 
مالی اعتباری باید سیاست اعتباری خود را که در سال 
گذشته تهیه شده است را طی یک ماه به وزارت اقتصاد 

تسلیم کنند. 

میناافرازه  روسیه و اوکراین به 
عنوان صادرکنندگان محصوالت 
راهبردی جایگاه مهمی در تجارت 
جهانی دارنــد که همین موضوع 
موجب می شود در صورت زمانبر 
شدن جنگ میان این دو کشور، 
اقتصاد بین الملل و بازار جهانی غالت دچار خسارت ها 
و تبعات گسترده شــود. از ســوی دیگر، ایــن مسئله 
می تواند امنیت غذایی کشورهای واردکننده غالت 
همچون ایران را با تهدید مواجه کند که رفع آن نیازمند 
برنامه های بلندمدت و خروج از زنجیره وابستگی و 

دستیابی به خودکفایی است.

واردات محصوالت از مسیر بنادر شمالی انجام شود ◾
در همین زمینه مهدی سروی، کارشناس امنیت غذایی 
در گفت وگو با قدس اظهار کرد: روسیه و اوکراین به 
عنوان صادرکننده در زمینه صادرات گندم، ذرت، جو، 
دانه های روغنی و روغن خام نقش آفرینی می کنند و 
کشورمان هم واردکننده بخشی از محصوالت مورد 
نیاز خود از این دو کشور اســت. بــرای مثال در سال 
گذشته حدود 50 تا 60 درصد گندم مورد نیاز کشور که 
حدود 7 میلیون تن بود، از روسیه وارد شد یا حتی در دو 
سال گذشته میزان یک میلیون و 220 هزار تن واردات 
ذرت از اوکراین داشتیم. در مجموع حدود 4 میلیون تن 
واردات غالت در سال 2020 صورت گرفته است. باتوجه 
به اینکه واردات گندم افزایش یافته، سهم واردات کشور 
در سال گذشته بیشتر شده و به 6 میلیون تن رسیده 
است. گرچه واردات از روسیه و اوکراین در زمینه اقالمی 
همچون گندم، ذرت، جو و دانه های روغنی انجام شده، 
اما امکان خودکفایی در تولید محصول گندم و جو 

وجود دارد تا واردات به طور کلی متوقف شود.
سروی ادامــه داد: از سوی دیگر، در تولید نهاده های 
دامی مانند ذرت و سویا امکان خودکفایی نیست و 

بی تردید باید واردات صورت گیرد. بدین ترتیب، اگر 
واردات این محصوالت از کشور روسیه و به صورت 
حمل ونقل جاده ای یا دریایی از مسیر بنادر شمالی 
و دریای خزر انجام شود، مشکلی از نظر تأمین اقالم 
نخواهیم داشت. با این حال باید دید واردات از روسیه و 
قزاقستان باتوجه به ظرفیت بنادر شمالی کشور تا چه 
میزان امکان پذیر است، زیرا در حال حاضر صادرات 
روسیه از مسیر دریای سیاه انجام و در بنادر جنوبی 

کشور تخلیه می شود. بنابراین باتوجه به جنگ میان 
روسیه و اوکراین و احتمال وقوع خطراتی در دریای 
سیاه، می توان گفت این مسیر یک گذرگاه پرخطر 
برای عبور محصوالت از روسیه و اوکراین است و عبور 
محصوالت باید از مسیر بنادر شمالی کشور و دریای 

خزر انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته واردات از مسیر 
بنادر شمالی کشور نیازمند راه انــدازی کریدور شمال 

به جنوب و اختصاص راه آهن به استان های شمالی 
اســت، موضوعی که تاکنون اجــرایــی نشده است. 
عالوه بر این، ظرفیت بنادر باید به میزانی باشد که 
امکان کشش تأمین 6میلیون تن محصول در طول 
ســال را فراهم کند. جــدای از ایــن مسئله، در زمینه 
سایر محصوالت مانند نهاده های دامــی یا روغن 
خام، کشورهایی مانند برزیل، هند، آرژانتین، مالزی و 

اندونزی نیز تأمین کننده محسوب می شوند.

تأثیر جنگ بر افــزایــش 10 تا 20درصــــدی قیمت  ◾
جهانی غالت و نرخ های داخلی 

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، آسیب دیگری 
که کشورمان در فرایند تأمین محصوالت با آن مواجه 
اســت، مسئله رشــد قیمت هاست. پیش از شروع 
جنگ، قیمت جهانی ذرت حدود 309 دالر در تن بود 
اما با شروع جنگ به 350 دالر هم رسید و حدود 10 تا 
12درصد افزایش قیمت داشت. یا محصول گندم 409 
دالر بود اما قیمت آن با شروع جنگ به حدود 480 دالر 
در تن رسید. در واقع جنگ روسیه و اوکراین موجب 
افزایش 10 تا 20درصدی قیمت های جهانی غالت بود 
که بر نرخ های داخل کشور نیز اثرگذار است. چنان که 
ایــن موضوع در بحث تأمین روغــن کشور به لحاظ 
قیمتی و از نظر تأمین پروتئین کشور همانند گوشت 
و مرغ اثرگذار است. بنابراین گرچه دولت این اقالم را 
با ارز 4200 تومانی تأمین کرده، اما با توجه به افزایش 
جهانی قیمت ها نباید انتظار داشت تولیدکننده نرخ ها 
را افزایش ندهد زیرا به طور قطع قیمت های جهانی 
افزایش داشته است. حتی اگر با نرخ ارز 4200 تومانی 
هم حساب کنیم، قیمت های جهانی هر دام 20درصد 
افزایش داشته، این در حالی است که کشورمان جزو 

واردکنندگان نهاده های دامی است.
سروی معتقد است حتی اگر دولت بتواند کاال را تأمین 
کند، بایستی از همین حاال به فکر سه ماه آینده کشور 

ــازار باشد، زیــرا ذخایر  و مدیریت مصرف و تنظیم ب
راهبردی کشور مانند نهاده های دامی، گندم، دانه های 
روغنی و روغن خام تنها حدود سه ماه آینده را پوشش 
می دهد و کشور پس از ماه رمضان در پایان ذخایر خود 
نسبت به سه ماه گذشته قرار خواهد داشت. بدین 
ترتیب محموله های جدید وارداتی با قیمت های اخیر 
جهانی وارد می شود و بالطبع افزایش قیمت ها هم رخ 

خواهد داد.
ایـــن کــارشــنــاس امنیت غــذایــی مــی گــویــد: امکان 
خودکفایی برخی محصوالت مانند گندم و جو باتوجه 
به ظرفیت فعلی کشور وجود دارد و امنیت غذایی آن 
تأمین می شود. اما مشکل آن مربوط به سیاست های 
حمایتی دولت است که وظایف و اقدام های حمایتی 
خود را در دو سال گذشته در قبال این محصوالت به 
درستی اجرا نکرد. از سوی دیگر باتوجه به اقلیم کشور، 
قابلیت تولید محصوالتی مانند دانه سویا و ذرت در 
شرایط کنونی وجود ندارد و حدود 12میلیون تن ذرت 
و 3میلیون تن دانه سویا برای تأمین مایحتاج مصرفی 
مورد نیاز است. البته از این میزان، یک میلیون تن ذرت 
و 70 تا 80 تن سویا در کشور تولید می شود. بنابراین 
باتوجه به شرایط کنونی کشور، باید نهاده های مصرفی 
اعم از بذر و ماشین آالت مورد نیاز همگی تأمین شود 
که در حال حاضر این امکان به انــدازه نیاز مصرفی 
کشور وجود ندارد. تنها کاری که دولت می تواند انجام 
دهد این است که قیمت این محصوالت و نرخ خرید 
داخلی آ ن را متناسب با قیمت محصوالت جایگزین 

درنظر بگیرد.
سروی گفت: در شرایط نابسامانی بازار جهانی غالت 
و محصوالت کــشــاورزی، دولــت باید سیاست های 
حمایتی را برای تأمین امنیت غذایی درنظر بگیرد و 
واردکنندگان دانه های روغنی از روسیه و هر کشور 
دیگری را ملزم کند تا پیش از ثبت سفارش با کشاورزان 

کشت قراردادی داشته باشد.

 قدس تأثیرات جنگ اوکراین بر وضعیت اقالم غذایی کشور 
و راهکارهای آن را بررسی می کند

عبور از بحران با سیاست های 
حمایتی امنیت غذایی 

اقتصاد3
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قیمت کولر آبی
کولر آبی برفاب

7000 
5,910,000 تومان

  کولر آبی سپهرالکتریک 
 5000 

5,050,000 تومان

  کولر آبی آبسال 
حجم کولر3500

3,940,000

  کولر آبی جنرال آدمیرال
حجم کولر2800
1,750,000تومان

  کولر آبی ایران شرق 
3500

4,037,800 تومان

  کولرآبی جنرال پویا
3200

1,800,000 تومان

72.950.000نیم سکه42.820.000ربع سکه1,522,484.3بورس 256,403 دالر )سنا(55,970,000 مثقال طال 175دینار عراق )سنا(130,970,000 سکه12,915,000  طال  18 عیار1,897.28 اونس طال 69.751درهم امارات )سنا(

بانکها
ازسرمایهگذاری
درطالوامالک
منعشدند

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درنظردارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
لکه گیری مقطعی و روکش آسفالت راه روستایی پری-میانج درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 
لغایت س�اعت 14:00روز پنجش�نبه  مورخ 1401/02/15 نسبت به دریافت اسناد مناقصه در سامانه اقدام نموده و  تا ساعت 
14 روز یکش�نبه مورخ 1401/02/25  پیشنهاد قیمت در س�امانه ارائه نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مناقصه راس 
س�اعت 10 صبح روز دوش�نبه مورخه 1401/02/26 در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت اس�تان می باشد. متقاضیان 
محترم می بایس�ت جهت ش�رکت در مناقصه نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( 
از دفاتر منتخب پیش�خوان دولت اقدام و بصورت الکترونیکی از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت در آن 
ش�رکت نمایند . متقاضیان می بایس�ت تمامی مدارک مورد نیاز را  با امضا دیجیتال و از طریق س�امانه س�تاد بارگذاری و 

ارسال نمایند. اصل ضمانت شرکت در مناقصه نیز باید در مهلت ذکر شده به دبیرخانه حراست اداره کل تحویل گردد.

شناسه آگهی 1311085                                       اداره کل صنعت معدن و تجارت استان زنجان
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی
 لکه گیری مقطعی و روکش آسفالت راه روستایی پری-میانج

آگهـی مناقصـات عمـومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره  209/ع/401 و211/د/401

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

مناقصه  برگزاری  به  نسبت  داخلی   و  عمرانی  اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در  جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
به    1401/02/19 الی   1401/02/11 تاریخ  از  اسناد  برای دریافت  نماید.داوطلبان میتوانند  اقدام  از طریق مناقصه عمومی  به شرح جدول ذیل 
سایت  http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق 
با شماره  نیاز به کسب اطالعات بیشتر  نمایند.درصورت  بارگذاری  تاریخ 1401/02/29  تا ساعت  12:00  الکترونیکی دولت حداکثر  سامانه تدارکات 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( )ریال(
تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

209/ع/1401
تهیه و تامین کاال و اجرای عملیات تامین برق شهرک 

226.000.0001401/02/31صنوف آالینده شهرستان بیرجند )فاز5(
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت اداری-
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات
211/د/2401

خرید 2000 عدد کنتور سه فاز مستقیم  فهام یک 
GPRS با ماژول )FID2(   

2.725.000.000
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آگهی فراخوان شماره 1401/2   شناسایی سرمایه گذار جهت   فروش بخشی از پساب 
تاسیسات تصفیه خانه  فاضالب  شهر  دلیجان  به روش بیع متقابل 

)مزایده عمومی دارای ارزیابی فشرده (

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی در نظر دارد براس��اس ماده 37 قانون برنامه 
شش��م توسعه و ماده 2 قانون تشکیل ش��رکت های آب و فاضالب مصوب سال 1369، 
نس��بت به واگذاری بخش��ی از پس��اب تصفیه خانه فاضالب ش��هر دلیجان برای دوره 
زمانی محدود و معین در ازای سرمایه گذاری در پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضالب 
به روش بیع متقابل با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار اقدام نماید. 

الف - شرح مختصری از پروژه : 
موض��وع مزای��ده : تامین مالی برای س��رمایه گذاری در ارتقاء تصفی��ه خانه فاضالب 

شهردلیجان در ازای واگذاری پساب به مدت محدود 
سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مش��اورطرح : ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی)معاونت برنامه ریزی و توس��عه 
سرمایه گذاری(

دوره بهره برداری تجاری: 25 سال
حجم پساب در افق طرح: 1,650,000 متر مکعب
جمعیت تحت پوشش در افق طرح: 69742 نفر

سرمایه مازاد  : طبق مدل مالی
محل اجرا : دلیجان

ب-  شرایط کلی برای سرمایه گذاری :

- س��رمایه گذار به صورت ش��خص حقوقی در بخش صنعت و معدن با داشتن سابقه 
مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

ج- مبلغ تضمین : مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار   7.400.000.000  ریال است 
ک��ه باید به یکی از صورتهای مش��روحه زیر، در پاکت )الف( به دس��تگاه س��رمایه پذیر

 تسلیم شود.)براساس بخشنامه 123402 / ت 50659 ه� ، مصوب 94/9/22(
 الف -رس��ید بانکی واریز وجه مزبور به حس��اب 0105691708000  بانک ملی و شبای 

IR97017000000105691708000  نزد بانک ملی واریز شود.
ب - ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما )شرکت آب و فاضالب استان مرکزی( طبق فرم 
پیوست اسناد مناقصه )مزایده( در غیر اینصورت پاکت ج پیشنهاد قیمت بازگشایی 

نخواهد گردید . 
-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند 
از تاری��خ1401/02/14  لغایت پای��ان وقت اداری 1401/02/25 جهت دریافت اس��ناد 

ارزیابی به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد  تکمیل شده، تا ساعت 

13 مورخ1401/03/7  و محل تحویل در سامانه www.setadiran.ir می باشد.

ف
40
10
13
49

40
10
17
07

آگهی مناقصه عمومی خرید ماسه بادی 

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
 در نظر دارد

نس�بت به انتخاب تامین کننده 10.000 تن ماس�ه بادی مورد نیاز مجتمع های دامپروری خود را در شهرس�تان مش�هد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
 www.epf.ir انتخ�اب نمای�د. لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت ش�رکت در مناقص�ه به تارنمای
قسمت معامالت )مناقصه و مزایده( مراجعه و فایل مربوط را دریافت و پاکات تکمیل شده را از طریق پست سفارشی به صندوق پستی 9183794455 و یا 

به صورت حضوری به آدرس: مشهد-خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 حداکثر تا تاریخ 1401/02/15 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
 مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1-پاکت الف( واریز معادل 300 میلیون ریال مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام شرکت دامپروری صنعتی 
قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با واحد مالی تماس حاصل فرمائید(. 

2-پاکت ب( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت .
3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن شرایط بازپرداخت.

•   این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات می باشد.
•   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 جهت اطالعات بیشتر با شماره 09153019096 تماس حاصل فرمائید .
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آگهی تمدید مزایده 

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
 در نظر دارد

اقالم فرس�وده مازاد ، آهن آالت ذوبی و همچنین ضایعات بلوکه هبلکس خود 
را از طریق مزایده به فروش برساند.

 لذا متقاضیان جهت آگاهی و کس�ب اطالعات بیشتر واخذ اسناد مناقصه تا تاریخ 
1401/02/15 با شماره تلفن 0513101 داخلی 1451تماس حاصل فرمایند .

40
10
14
53

آگهی تمدید مزایده 

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
 در نظر دارد

ی�ک واح�د آپارتم�ان اداری خ�ود واقع در مش�هد ، منطق�ه س�جاد )چهارراه 
بزرگمهر( را از طریق مزایده به فروش برساند.

 ل�ذا متقاضی�ان جهت آگاهی و کس�ب اطالع�ات بیش�تر و اخذ اس�ناد مزایده تا 
تاری�خ1401/02/18 ب�ا ش�ماره تلف�ن 0513101 داخل�ی 1451 تم�اس حاصل 

فرمایند .
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب تقی علی محمدی 
فرزند محمد به ش���ماره شناسنامه 300 صادره از 
مش���هد در مقطع کارشناس���ی ارش���د رشته فقه و 
مبانی حقوق اس���امی صادره از واحد دانشگاهی 
مشهد با ش���ماره 168911100100-89/7/13  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی  واحد مش���هد به نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رضوی ،شهرستان مش���هد، امامیه 42 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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 نادرترین یار
 از میان یاران رفت  
ابرهیم حاتمی کیا در 
واکنش به درگذشت 
نادر طالب زاده نوشت:

نادر طالب زاده 
نادرترین شخصیتی 
بود که در حوزه هنر 
سینما می شناختم. 
نادر بود در چهره 
پرنفوذ و مهربانش. 
نادر بود در اصرار و 
ایمان به آنچه معتقد 
بود و با همه وجود 
آن را در رسانه و هنر 
به کار می بست. نادر 
بود در زیست غریبش 
در سرزمین غرب، 
در سلوک عارفانه و 
مؤمنانه و بعید می دانم 
کسی بتواند جای 
خالی او را پر کند.

خدایش او را با اولیا 
محشور کند.

مـــهـــدی عــظــیــمــی مـــیـــرآبـــادی، 
تهیه کننده سینما و مدیرعامل 
سابق انجمن سینمای انقالب و 
دفاع مقدس با اشاره به تأثیرات 
نادر طالب زاده بر جبهه فرهنگی 
انقالب می گوید: به نظرم مرحوم 
طالب زاده فردی است که بی اغراق باید او را هم تراز 
شهید آوینی قلمداد کرد. ایشان یک ویژگی مهمی 
در حیات حرفه ای خود داشت؛ اینکه خودش این 

مسیر را انتخاب کرده بود. 
آن روزهــای نخستی که مرحوم طالب زاده به عنوان 
طرف قرارداد و خبرنگار CBS آمریکا به ایران آمده بود 
و می خواست فیلمی دربــاره اشغال النه جاسوسی 
بسازد، زمانی که با این اتفاقات و ماجرا روبه رو شد در 
ً مشخص است سیر  ایران ماند و دیگر بازنگشت. کامال
حرکت او از یک انتخاب آگاهانه نشأت می گیرد و این 

مسئله بسیار مهمی است.
وی در ادامــه تأکید می کند: همان طور که شهید 
آوینی متوجه شد گمشده اش را باید در این مسیر 
پیدا کند و آن قدر جست وجو کرد تا به نتیجه رسید؛ 
مرحوم طــالــب زاده هم فعالیت در جبهه انقالب 
اسالمی را انتخاب کرد و به کــارش ادامــه داد و در 
نهایت هم دیدیم فعالیت هایش مخلصانه، عمیق 
و پیش رونده بود و حتی تا روزهــای پایان عمرش 
هم این کار را ادامــه داد. به نظرم طالب زاده یکی 
از الگوهایی است که باید خودمان را به او نزدیک 

کنیم.

4شاخصهممتازطالبزاده ◾
طالب زاده از جمله متفکرانی بود که به واسطه 
فعالیت های فرهنگی و تالش بــرای همراه سازی 
متفکران بین المللی در راستای مبارزه با استکبار 
جهانی، در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته 

بود. میرآبادی درباره اینکه اندیشه و تفکرات او 
چه تأثیری بر روحیه غرب داشت که در نهایت 
منجر بــه تحریم او شــد، مــی گــویــد: بــرای اینکه 
بتوانیم تأثیر کسی را بسنجیم چند شاخصه 
وجود دارد. در وهله نخست اخالص فرد است 
که وقتی کاری را انجام می دهد برای خدا باشد و 
دنبال خودنمایی و نمایش نــرود؛ این نخستین 
شاخصه مــرحــوم طــالــب زاده بــود و طبیعتاً این 
مسئله تأثیر فعالیت هایی که داشــت را بیشتر 

می کرد. 
به گفته مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقالب 
و دفــاع مــقــدس؛ شاخصه دوم مــربــوط بــه شیوه 
عملکرد او بود. کاری که طالب زاده انجام می داد 
یــک کــار علمی و درســت بــود و مــی تــوان از آن به 
عنوان عمل صالح نام برد، چراکه همه چیز در آن، 
اصولی و به قاعده بود. او در کارش هم تحقیق و 
بررسی داشت و هم به لحاظ فنی قواعد کاری را 
به درستی می شناخت و سعی می کرد آن را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهد.

نگاهیجهانشمولداشت ◾
وی در ادامه می افزاید: کار او جهان شمول بود و به 
این فکر نمی کرد که فقط برای خودش و اطرافیانش 
این کار را انجام دهد، بلکه همیشه در این اندیشه 
بود کاری انجام دهد که در دنیا تأثیر بگذارد و واقعاً 

هم همین طور بود.
این تهیه کننده سینما ادامــه می دهد: چهارمین 
شاخصه هم به استمرار فعالیت های او بازمی گردد، 
یعنی اتفاقی نبود که ناگهانی به وجــود بیاید و به 
یکباره هم از بین برود. نادر طالب زاده در تمام این 
سال ها یعنی از سال 59 تاکنون همان مسیری که آغاز 
کرده بود را پیگیری می کرد و نکته آخر هم اینکه سعی 
می کرد کارهایش از حاشیه ها دور باشد و از مواردی 

که بی ارتباط با موضوع است بپرهیزد.

تأثیراوراازتحریمشمیتوانفهمید ◾
ــه  ــه مجموعـ ــح اینکـ ــا توضیـ ــادی بـ ــی میرآبـ عظیمـ
ایـــن مـــوارد بـــه کار او تأثیـــر و اهمیـــت بســـیاری 
بخشـــیده و بـــه عنـــوان یـــک فیلمســـاز و مدیـــر 
فرهنگـــی بـــه حـــدی رســـیده بـــود کـــه آمریـــکا 
او را جـــزو افـــراد تحریـــم شـــده اش قـــرار داده 
و از ورود بـــه خـــاک ایـــن کشـــور منـــع کـــرده بـــود 
ــی  ــم وقتـ ــئله تحریـ ــه مسـ ــن اینکـ ــد: ضمـ می افزایـ
نمـــود بیشـــتری پیـــدا می کـــرد کـــه او پیـــش از 
ایـــن آموزش دیـــده دانشـــگاه های آمریکایـــی و 
انگلیســـی بـــود و بـــا وجـــود ایـــن او را راه نمی دادنـــد و 
همیـــن مســـئله نشـــان می دهـــد تـــا چـــه انـــدازه فـــرد 

تأثیرگـــذاری اســـت.
وی در پاسخ به این پرسش که جریان رسانه ای 
انقالب در نبود مرحوم طالب زاده چگونه باید این 
نوع گفتمان را پیش ببرد، تأکید می کند: بارها 
گفته ام ما در حوزه فرهنگ و هنر، فیلم و سینمای 
انقالب اسالمی افراد کارآمد کم نداریم و حتماً 

جای خالی نادر طالب زاده پر خواهد شد. 
اگرچه ناراحت این هستم که او از میان ما رفته 
اما ان شاءهللا با همین احساسی که از رفتن 
شهادت گونه حاج نادر به ما منتقل می شود 
نتیجه کارهای ایشان و بچه های جبهه انقالب 
 با بهترین کیفیت و بیش از پیش نمود خواهد 

داشت.

گفت وگو با مهدی عظیمی میرآبادی درباره تأثیر زنده یاد طالب زاده  بر جبهه فرهنگی مقاومت

روایت فتح »نادر«

ذرهبینذرهبین

  صبا کریمی       نادر طالب زاده، تهیه کننده، کارگردان و 
مجری پیشکسوت سینما و تلویزیون نهم اردیبهشت ماه بر 

اثر نارسایی قلبی درگذشت. او به عنوان مجری در برنامه های 
مختلف تلویزیونی همچون »راز«، »عصر« و... حضور داشت و 

در طول دوران کاری خود مستندهای بسیاری را تولید کرده بود. 

طالب زاده همچنین کارگردانی فیلم سینمایی و نسخه سریالی 
»بشارت منجی« را نیز در کارنامه خود دارد. او همچنین در مدیریت 

فرهنگی و سینمایی دستی بر آتش داشت و عالوه بر فیلم سازی، 
می توان به یکی از مهم ترین فعالیت های او یعنی برپایی جشنواره 
»عمار« اشاره کرد. کنفرانس »افق نو« نیز از دیگر رویدادهایی بود 

که با دعوت از چهره های بین المللی در عرصه مبارزه علیه استعمار 
و استکبار برگزار می کرد که مجموع این اتفاقات منجر به تحریم 

او از سوی آمریکا شد. از سال گذشته بر اثر نارسایی قلبی در 
بیمارستان بستری شد و در این ایام نیز با بیماری دست و پنجه نرم 

می کرد تا اینکه بر اثر تشدید بیماری درگذشت. 
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پرونده 
ویژه

مهدی عظیمی میرآبادی

تهیه کننده سینما

آگهی تاریخ   11 / 02  / 1401      صفحه 4

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060319078012179مورخه1400/12/19 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعی��ت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت دادو فرزند نعمت اهلل بشماره شناسنامه 261 صادره 
از فهرج درششدانگ یك باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی  به مساحت 125 مترمربع پالك16885 فرعی 
از3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 899 فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش 2كرمان آدرس كرمان 
بلوارشهیدان محمدی كوچه 23 خریداری از مالك رسمی آقای احمد مقتدر محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.     آ40100711  شناسه آگهی:1300527
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/27                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/11

محمودمهدی زاده
 رییس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره140060319078012177مورخه 1400/12/19 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صغری دادو فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 246 صادره از فهرج 
درششدانگ یك باب خانه  به مساحت 122/4 مترمربع پالك 16580فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك 899 فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش 2كرمان آدرس كرمان بلوار شهیدان محمدی كوچه 
23 خریداری از مالك رسمی آقای احمد مقتدر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.     آ40100712         شناسه آگهی:1300535
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/27                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/11

محمودمهدی زاده
 رییس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060319078012211مورخه1400/12/22 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سعید میرزایی فرزند موسی بش��ماره شناسنامه 631 صادره ازبم 
در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 183 مترمربع پالك24820 فرعی از2787 اصلی واقع در بخش 3 
كرمان آدرس كرمان ابوذر جنوبی كوچه 42بعداز چهاركوچه خریداری از مالك رسمی آقای محمود پورزاده 
حسینی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
آ40100714                     شناسه آگهی:1301742

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/27                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/11
محمودمهدی زاده

 رییس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006003579هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای 
محسن مشهدی پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 953 صادره ازیزد در ششدانگ یك باب باغ و خانه قدیمی به 
مساحت 1442مترمربع بطور مفروز قسمتی از پالك 1386 اصلی بخش 12 یزد واقع در ده باالخریداری عادی مع 
الواسطه ازمالك رسمی ربابه صادقی  وغالمرضا  هاشمی هدش محرزگردیده است .    لذا به منظوراطالع عموم دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یكماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ40100726
تاریخ انتشارنوبت اول دوشنبه :1401/01/27                  تاریخ انتشارنوبت دوم یك شنبه : 1401/02/11

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اصالحیه
در آگه��ی فقدان سندمالكیت آقای مصطفی گلس��تان كه به ش��ماره آگه��ی 40100739 در تاریخ 

1401،01،27 در روزنامه قدس منتشر شد، پالك ثبتی 75 صحیح است.آ40101419
علی سعادتی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك نور

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1401/7 ) نوبت اول (
شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد کار پوشش 
ژاولسازی  آب  سلهای  آندهای  از  عدد   ۵۰۰ دهی 
واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی طبق شرایط ذیل 
و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار پیوست اسناد 
مناقصه اقدام نماید. عالقمندان میتوانند اسناد مناقصه را از روز یکشنبه 
به  مراجعه  با  مورخ 1401/۰۲/21  چهارشنبه  روز  لغایت   1401/۰۲/11 مورخ 
 www.SETADIRAN.IR سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس
با شماره ۲۰۰۱۰۹۳۷۹۱۰۰۰۰۰۵ دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکست 
پیشنهادی را حداکثر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ 1401/۰۳/02 ضمن 
بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( فقط پاکت الف را 
به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات 
واصله راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ 1401/۰۳/03 با توجه به 
شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد 
بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد، فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه مندرج می باشد.
۱- مدت زمان انجام کار: ۷۵ روز از تاریخ واریز پیش پرداخت

گشایش  جلسه  در  آنان  نمایندگان  یا  دهندگان  پیشنهاد  ۲-حضور 
پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد 

مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
۳-۱- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ این 

شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا
۳-۲- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار

۳-۳- ضمانتنامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست 
دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

۴- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ مبلغ 
قرارداد پس از عقد قرارداد

۵- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. جهت 
و   www.npgm.ir های   سایت  به  اسناد  خالصه  و  آگهی  مشاهده 
www.tender.tpph.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب 
موارد بازرگانی با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴ آقای اسد پور و جهت کسب 
اطالعات فنی بیشتر اسدپور و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن با 

۰۹۱۱۲۵۷۹۳۸۰ آقای دارابی تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط عمومی
ف
40
10
14
54

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی رنگ مش���کی- متالیک  س���ال 1384 به شماره 
ش���هربانی 98 ل 817 ای���ران 95 و ش���ماره بدن���ه 
S1412284454402 و شماره موتور 01068419 به 
مالکیت گل حس���ین سرحدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز و س���ند مالکی���ت و کارت کامی���ون 
جرثقیل دار سیستم ولوو تیپ ان 10 به رنگ زرد 
معمولی مدل 1363 به ش���ماره موتور 006002 و 
ش���ماره شاس���ی 047361 به  ش���ماره پالک 814 
ع 14 ای���ران 54 مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ف
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برگ س���بز و س���ندکمپانی موتورس���یکلت شارک 
CG125 م���دل 1393 ش���ماره پ���الک ای���ران 125-

12986 ش���ماره موتور 0125NCT106925 ش���ماره 
شاسی  NCT***125C9315281 به نام فرهاد حقی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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نگاهی کوتاه به زندگی طالب زاده
نادر طالب زاده متولد 4 دی 1332 در تهران، دانش آموخته 
کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه راندولف میکن 
و فوق لیسانس کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا بود. 
ــادی، با درجه سرتیپی در  پدر او منصور طالب زاده اردوب
حکومت پهلوی بود که البته در سال 1343 بازنشست 
شد. در سال 1348 وقتی 16 ساله بود برای ادامه تحصیل 

راهی کشور آمریکا شد تا اینکه شهریور 1357 در اواخر 
دوره فوق لیسانس در بحبوحه انقالب به ایران بازگشت. 
ــای داغ منتهی بــه انــقــالب به عنوان مترجم و  در روزهـ
راهنمای برخی رسانه ها و خبرگزاری ها شروع به کار کرد 
تا اینکه 10 روز بعد از پیروزی انقالب روزنامه تهران تایمز را 
تأسیس کرد. در سال 1360 به عنوان کارمند صدا و سیما 

به جبهه های جنگ اعزام شد، آنجا مستند شوش، شهر 
شهیدان گمنام را ساخت و به تهران بازگشت. 

طالب زاده در سال 1395 این مسئله را مطرح کرد که هدف 
ترور بیولوژیک قرار گرفته است او در توضیحات محل این 
اقدام گفت: » سال 93 با گروهی از لبنان برای راهپیمایی 
اربعین به عراق رفته بودم که در هتل چمدانم گم شد تا 

اینکه 6-5 روز بعد در کربال نصف شب تحویلم دادند. از 
همان زمان که چمدان را تحویل گرفتم دچار سرفه های 
خونی شدم که بعداً با اقدامات درمانی، بهبود یافتم اما 

دچار نارسایی قلبی هستم«.
نادر طالب زاده پیش از فوت به همراه همسرش در لیست 

تحریم های وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته بودند.



سرمربی جنبش 
فرهنگی انقالب

روح اهلل ایزدخواه 
در صفحه 

اینستاگرامش 
نوشت:

مرحوم نادر طالب زاده 
را در عرصه فرهنگ 

انقالب، به عنوان 
یک سرمربی 

می شناسم. چرا که 
توانست در شعاع 

نظریه پردازی های 
سیدمرتضی آوینی، 

نقش مؤثری در 
پشتیبانی از نسل 

نورسیده هنر انقالب، 
ایفا نماید. او بود که در 

بطن جریان مردمی 
فیلم عمار جرئت 
دوربین به دست 

گرفتن را در جوانان 
تازه وارد در جبهه 

فرهنگی انقالب، ارتقا 
بخشید و جانانه از 
این بچه ها حمایت 

کرد.

خبرخبر
روزروز

مهدی زارع    همزمان با انتشار 
خبر درگذشت نادر طالب زاده 
دوستان او که اکثرا در بیرون از 
مرزها زندگی می کنند نسبت به 
 این خبر واکنش نشان دادند. 
در این صفحه بعضی از این 

واکنش ها را مرور می کنیم.
الکساندر دوگین، اندیشمند مسیحی و 
یکی از شناخته شده ترین تئوری پردازان 
روسیه جدید است. فلسفی ترین واکنش 
به مرگ طالب زاده را شاید بتوان از جانب او دید. دوگین 
که از قضا به ایران هم سفر کرده است در فیس بوک خود 
درباره مرگ نادر طالب زاده نوشت: »اندوه واقعی... امروز 
بهترین دوستمان نادر طالب زاده فیلمساز بزرگ ایرانی و 
روشنفکر برجسته را از دست دادیم. او به سادگی 
بهترین بود. چندبار در مورد مرگ با هم صحبت کردیم. 
در توصیف مرگ می گفت: »خوابم می برد و در قیامت 
بیدار می شوم. در این میان به جز آرامشی بزرگ هیچ 
وجود ندارد«. من مطمئن هستم که او مدت زیادی در 
این آرامش خواهد بود. او عمر خود را وقف خدمت به 
امام غایب کرد و هرکاری کرد تا ظهور را به ما نزدیک کند. 
او دوست بزرگ روسیه و حامی بزرگ آرمان اوراسیا بود. 
ما قلب خود را با او از دست داده ایم. او در آمریکا بزرگ 
شده بود و در جوانی به ایران بازگشت تا حامی 
سرسخت انقالب ایران باشد. انقالب سنت گرای واقعی 
علیه جهان مدرن. من نمی توانم تهران را بدون او تصور 
کنم. روح واقعی و ذهن درخشان این کشور شگفت انگیز 

رفت... . امیدوارم عالم برزخ برای روح بلند او کوتاه و آرام 
باشد. او زیاد به این دنیا تعلق نداشت. ما دوباره همدیگر 
را در هورکوالیا ]ملکوت[ مالقات خواهیم کرد... و به 
صحبت خود ادامه خواهیم داد؛ زیرا زمان کافی برای 
بحث در مورد بسیاری از چیزهای مهم را نداشتیم.تا 
سپیده دم واقعی در آرامش باشی. این بار سپیده دم 

نزدیک است.

شاگردی تو افتخار بود ◾
خانم »ریان خیرالدین« فیلمساز لبنانی 
هم با انتشار عکسی از خود و نادر طالب 
زاده در صفحه فیس بوکش نوشت: از 
شما برای کمک و آموزش به »رهبران جوان« در جهان 

امروز سپاسگزاریم. 
همکاری با شما و شاگرد شما بودن باعث افتخار بود! 

روحت در آرامش باد.
»هادی شتیال« یکی دیگر از هنرمندان 
لبنانی هم در چند پست نسبت به 
درگذشت نادر طالب زاده ابراز تأسف کرد. 
او در یکی از این پست ها نوشت: »به امید دیدار معلم 
عزیز، پدر گرامی، مدافع، شوهر مهربان، فعال، برادر 
بزرگ تر، دوست خردمند... این فهرست برای شما 
ادامه دارد... نمی توانستم بدون ادای احترام به نور 
خاموش تو بخوابم ... . امیدوارم یادت تا آخرالزمان زنده 
باشد. مطمئناً خیلی دلتنگ خواهیم شد. من می دانم 
و درک می کنم که شما در جای بهتری هستید، به دور از 
رنج و نزاع... برای همه چیز از شما متشکرم. در قدرت و 

آرامش بخواب«.
»جولیا قاسم«  دیگر شخصیت   لبنانی 
هم در فیس بوک خود تأثر خود را اینچنین 
نشان داد: »آسوده بخواب« خطاب به 
یک افسانه، یک غول، یک رویا. نادر طالب زاده، 
متصدی کنفرانس افق نو، روزنامه نگار و مستندساز، با 

بصیرت، عمق و دیدگاه خود قصد داشت رسانه های 
مقاومت را متحول کند. او سال ها صرف تحقیق درباره 
یک موضوع برای مستندهایش می کرد و به دلیل 
پیشقدم بودن در دیدگاه، با نبودنش، ایران و منطقه ما 

به طور کلی با ضرر بزرگی مواجه شده است.

یک ضدامپریالیست انقالبی ◾
»کیلب مورفین« یکی دیگر از چهره های 
مرگ  به  نسبت  که  بود  بین المللی 
طالب زاده ابراز تأسف کرد. اوکه از 
چهره های فعال رسانه ای مقیم نیویورک است در 
فیس بوکش نوشت: جهان امروز مرد بزرگی را از دست 
داد. نادر طالب زاده یک ضد امپریالیست و انقالبی 
بزرگ بود که خیلی به من آموخت! او در پستی دیگر هم 
نوشت: دنیا یک مرد واقعاً بزرگ را از دست داده است. 
دیدار و تعامل با نادر طالب زاده در چندین نوبت برایم 
افتخار عمیقی بود. او فیلمساز ضد امپریالیست 
درخشانی بود.  مورفین همچنین قطعه ای از مصاحبه 
خودش با طالب زاده را در سال 2014 به ضمیمه این 

متنش منتشر کرد.

تسلیت به رهبری ◾
جامعه مسلمانان نیجریه و دفتر شیخ زکزاکی اما در 
پستی متفاوت مرگ نادر طالب زاده را به رهبر معظم 
انقالب تسلیت گفتند و در صفحه این گروه در فیس 
بوک آمده است: با اندوه عمیق خبر درگذشت نابهنگام 
نادر طالب زاده اردوبادی کارگردان سرشناس سینمای 

ایران را دریافت کردیم. 
رفتن او ضایعه بزرگی برای محفل هنر و ادبیات ایران به 
ویژه هنرمندان متدین و انقالبی است.  این مصیبت 
وارده را به خانواده داغدار این هنرمند سرافراز، حضرت 
آیت هللا خامنه ای )مدظله العالی(   و تمامی ملت ایران 

از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم.

همزمان با درگذشت نادر طالب زاده هنرمندان و اندیشمندان بین المللی ابراز تأسف کردند

طالب زاده؛ هنرمندی فرامرزی
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پرونده 5
ویژه

برگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو206 مدل 89 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 327ج37 ای���ران 42  
شاس���ی  ش���ماره  و   14189038829 موت���ور  ش���ماره 
NAAP03ED0AJ142141 به مالکیت پریس���ا جلیلی 
فی���روزی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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ب���رگ س���بز و کارت خودروی س���واری پ���ژو تیپ 206  
 182a0151561 مدل 1400 رنگ سفید به شماره موتور
و   NAAP03EE4MJ467080 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره پالک 925 ق 88 ایران 36 بنام خانم اسیه 
نخعی فرزند حس���ن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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و  خ���ودروری  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
ب���ه   65 د   593  -66 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
و  م���دل1389  متالی���ک،  م���دادی-  ن���وک  رن���گ 
شاس���ی ش���ماره  و   1086049 موت���ور  ش���ماره 

NAS610022A1187754 متعل���ق زه���را میرزائی 
مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری س���پند تی���پ پی کی 
آی رن���گ نوک م���دادی - متالیک  س���ال 1384 به 
ش���ماره ش���هربانی 74 و 766 ایران 42 و ش���ماره 
بدنه 051368 و ش���ماره موت���ور M131108028 به 
مالکیت علیرضا همدانی درح مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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شركت قند تربت حیدریه

شركت قند تربت حـیدریه در نظر دارد
از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به حمل خاك كربناته و سنگ آهك خود 
اقدام نماید. متقاضیان محترم میتوانند از روز یك شنبه مورخ 1401/02/11 با مراجعه 
 www.torbatsugar.com اینترنتی  از طریق سایت  یا  بازرگانی شركت  امور  به 
متعلق به این شركت فرمهای مربوطه را دریافت و پیشنهادات كتبی خود را در پاكت 
در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/02/27 به دبیرخانه اداری شركت 
فرمائید. مراجعه  به سایت شركت  بیشتر  اطالعات  نمایند. همچنین جهت  تحویل 
 1401/02/28 مورخ  دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در  ها  پاكت  بازگشائی  جلسۀ 
را  ریال   300.000.000 مبلغ  باید  متقاضی  انجام خواهد گرفت. هر  در محل شركت 
بنام   ملی  بانك  نزد   IR  200170000000209182357007 شبای  حساب  شماره  به 
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 بحمل خاك كربناته و سنگ آهك
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براساس مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد ، اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب و الیروبی 
كانال های معابر روستا و تامین نیرو را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران و شركت های واجد شرایط 
و دارای صالحیت پیمانكاری از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی به مدت یك سال واگذار نماید . كلیه 
مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 

)به صورت برخط( برای كلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مبلغ برآورد اولیه : 30.883.194.260     مدت زمان اجرای كار: 12ماه 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: اززمان چاپ آگهی تا  ساعت 14 روز چهارشنبه 1401/02/14 
مهلت ارائه  پیشنهادات قیمت در سامانه : ساعت 14 روز شنبه  1401/02/24 

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 9 روز یكشنبه 1401/02/25 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :1.545.000.000 ریال )یك میلیارد وپانصد و چهل و پنج میلیون ریال ( 
دارابودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانكاران الزامیست . متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می 
توانند به آدرس توس 33 روستای كشف بین شقایق 2 و 4 دفتر دهیاری و شورای اسالمی روستای كشف 

مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم 
دهیاری روستای كشف از توابع بخش مركزی شهرستان مشهد
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 بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب و 
الیروبی كانال های معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران و شركت های واجد شرایط و 
دارای صالحیت امور خدماتی از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعی به مدت یكسال واگذار نماید. كلیه 
مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت به آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شركت های متقاضی می بایست نسبت به 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 26.550.472.700 ریال                       مدت زمان اجرای كار : 12 ماه 

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 12 روز شنبه 1401/02/24
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 14 روز یكشنبه 1401/02/25

نام  به  بانك ملی  :  3.000.000 ریال واریز به حساب 0107689429001  مبلغ خرید اسناد مناقصه 
دهیاری دوست آباد

مبلغ سپرده شركت درمناقصه:  1،328.000.000 ریال )یك میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون ریال( 
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانكاران الزامیست . متقاضیان جهت كسب اطالعات 
بیشتر می توانند به آدرس مشهد، بلوار توس ، بین توس 131 و 133 ، دهیاری روستای دوست آباد 

مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری دوست آباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
دهیاری روستای دوست آباد از توابع بخش مركزی شهرستان مشهد
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1399،12،28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور 
،دیلمی پور به شناسه ملی 10100218400 به سمت 
بازرس اصلی و آقای جواد صادقی به شماره ملی 
0933056011 به س��مت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال مال��ی انتخاب ش��دند . روزنامه 
قدس جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب شد 
. صورت مالی منتهی به س��ال 1398،12،29 مورد 

تصویب قرارگرفت .
  اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1311080(

آگهی تغییرات شركت حسام صنعت 
شرق شركت سهامی خاص به شماره ثبت 
19877 و شناسه ملی 10380353890 

هیئت مدیره شرکت شهاب یار )سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی  فوق العاده صاحبان سهام
شركت شهاب یار )سهامی خاص(

به شماره ثبت 218749 و شناسه ملی 10102600759
به این وس����یله از عموم صاحبان سهام ش����رکت شهاب یار )سهامی خاص( و یا نمایندگان و وکالی 
قانون����ی آنه����ا دعوت ب����ه عمل می آورد تا در جلس����ه مجم����ع عمومی فوق العاده ش����رکت مربوط به 
افزایش سرمایه که در روز یکشنبه مورخ 25 / 02 /1401 ساعت 10:30 الی 12:00 در محل سازمان 
اقتص����ادی رض����وی واقع در مش����هد – بلوار خیام – بین خیام 33 و 35  تش����کیل می گردد ، حضور 

به هم رس����انند .
دستور جلسه :

ا –  اس����تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی ش����رکت در خصوص افزایش س����رمایه شرکت از 
مبلغ 30 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته

2 –  بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه
3 – اصالح ماده )5( اساسنامه مرتبط با سرمایه

4 – سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد
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برگ سبز خودرو کامیون باری بنز مدل 1383 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی ای���ران 42_415ع28 
33491010160294 موت���ور  ش���ماره  و 
37405616430066 شاس���ی  ش���ماره  و 
به نام فواد سعیدی مفقود و اعتبار ندارد

ف
,4
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01
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��ا توجه ب��ه ع��دم ح��د نص��اب الزم در نوبت 
اول مجم��ع عمومی ع��ادی به طور ف��وق العاده 
ش��رکت در مورخ 1401/02/07 بدین وسیله از 
س��هامداران ووکالی ایشان دعوت می شود در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده 
ش��رکت ک��ه در روزجمعه م��ورخ 1401/02/23  
راس س��اعت 15:30 در مح��ل مش��هد/خیابان 
فداییان اسالم /چهارراه نخریسی  /جنب هالل 
احمر مجتمع فرهنگی وتربیتی امام رضا برگزار  

می گردد،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-اس��تماع گ��زارش هی��أت مدی��ره و بازرس 
قانونی 2-تصویب صورت های مالی منتهی به 

1399/12/30
3-انتخاب بازرس قانونی ش��رکت 4-انتخاب 

روزنامه کثیر االنتشار شرکت 
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده )نوبت دوم(

شركت باغداری كشاورزی سرافرازان احرار 
خراسان رضوی به شماره ثبت 35514
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دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی و درمانی س��بزوار در نظر دارد عملیات اجرای 
بخش��ی از فنداس��یون س��الن ورزش��ی پردیس دانش��گاه را ازطریق مناقصه عمومی واز طریق سامانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت واگذار نمای��د. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه 
ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه: س��اعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخه1401/02/11 لغایت 

ساعت 19:00روزشنبه مورخه 1401/02/17.
* مهل��ت ارائ��ه پیش��نهاد : از مورخ��ه 1401/02/18 لغای��ت س��اعت 19:00 روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 

.1401/02/27
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ سیصدوپنجاه ودومیلیون وپانصدهزار ریال )352/500/000 

ریال( بصورت ضمانتنامه بانکي یا واریز وجه نقد. 
* شرایط شرکت کنندگان: کلیه شرکت های واجدشرایط مصرح در اسناد مناقصه    

 روابط عمومي و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی س��بزوار در نظ��ر دارد عملیات 
اج��رای اس��کلت پای��گاه انتق��ال خ��ون راازطری��ق مناقص��ه عموم��ی واز طری��ق س��امانه ت��دارکات 
الکترونیک��ی دول��ت واگ��ذار نمای��د. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه 
ت��دارکات  درگاه س��امانه  طری��ق  از  ه��ا  پاک��ت  بازگش��ایی  و  گ��ران  مناقص��ه  پیش��نهاد  ارائ��ه  ت��ا 
ش��د. خواه��د  انج��ام   www.setadiran.ir اینترنت��ی  نش��انی  ب��ه  دولت)س��تاد(  الکترونیک��ی 

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه: س��اعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخه 1401/02/11 لغایت 
ساعت 19:00روزشنبه مورخه 1401/02/17.

* مهل��ت ارائ��ه پیش��نهاد : از مورخ��ه 1401/02/18 لغای��ت س��اعت 19:00 روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 
.1401/02/27

* مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مبلغ س��یصدوهفتادوپنج میلیون ری��ال )375/000/000 ریال( 
بصورت ضمانتنامه بانکي یا واریز وجه نقد. 

* شرایط شرکت کنندگان: کلیه شرکت های واجدشرایط مصرح در اسناد مناقصه    
 روابط عمومي و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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  محمدکاظم کاظمی، افغانستان
از کسانی بود که در عرصه رسانه 

خیلی به همبستگی دو ملت ایران و 
افغانستان عالقه مند بود و از مدافعان 
جامعه مهاجر. برنامه راز نقطه عطفی 

بود در صدا و سیما نسبت به مهاجرین.

  مرضیه هاشمی، آمریکا
در حدیثی آمده است که وقتی انسان 

می میرد، کارهای نیک او تمام می شود، 
جز سه مورد، که یکی از آن ها دانشی 

است که به سود دیگران ادامه می دهد. 
میراث حاج نادر طالب زاده زنده است.

  سندر هیکس، آمریکا 
نادر یکی از مخالفان مهم امپریالیسم 
ایاالت متحده بود، یک انقالبی اصیل 
از سال 1979. او یک فیلم واقعًا عالی 

درباره عیسی به نام »مسیح« ساخت. 
احتمااًل این میراث او خواهد بود. 

همراهان جهانی

حیف که به صبر و سکوتم فراخواندی و...
مسعود ده نمکی که پیشتر به بستری شــدن مرحوم 
طــالــب زاده واکنش نشان داده بــود، بــرای درگذشت او 
این متن انتقادی را منتشر کرد: »نادر جان! می دانم از 
امشب پوسترهایت را فراوان چاپ خواهند کرد و برایت 
کلیپ ها و مستندها خواهند ساخت اما از غصه های این 
سال های آخر تو نخواهند گفت. از بی مهری های کسانی 

که تو برایشان نردبان فراهم کردی، از حرف های در گوشی 
که بارها برایم گفتی و مرا هم به صبوری دعوت کردی.

از اینکه می گفتی مسعود جان! نسل جنگ چیز دیگری 
بود و تکرارنشدنی است و از همسنگران امروز باید به 
انـــدازه فهمشان توقع داشــت. می گفتی چک دست 
کسانی است که خودمان دسته چک دستشان دادیم 

اما به اسم نوانقالبی گری از روی ما رد شده اند. کاری که 
ما با نسل خودمان و سیدمرتضی آوینی نکردیم.

می دانم درســت مثل شهید آوینی همان ها که خون 
به جگرش کردند و برایش مرثیه خواندند برای تو هم 
همان ها که قلبت را آزردنـــد سیاه پوش خواهند شد. 
حیف که به صبر و سکوتم فراخواندی وگرنه گفتنی ها 

بسیار اســت. عزت و ذلت دست خداست نــادر جان. 
سالم مرا هم به امام و شهدا برسان و بگو رفقای قدیمی 

در راه اند«
 گفتنی است مراسم تشییع پیکر سردار جبهه فرهنگی 
انقالب امروز برگزار و پیکرش در جوار مزار شهید آوینی 

به خاک سپرده می شود. 



از تولید 
نوشت افزار 
ایرانی حمایت 
می کنیم

به گزارش مهر، 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش 
در دیدار با فعاالن 
تولید نوشت افزار 
ایرانی گفت: از 
طراحی و اجرای 
یک نشان اعتمادساز 
روی نوشت افزار 
استقبال می کنیم 
تا ضمن حمایت 
از کاالهای تولید 
داخل، دانش آموزان 
و خانواده ها را از 
کیفیت نوشت افزار 
مطلع کنیم و همه 
بدانند تولیدات با این 
نشان؛ قابل اعتماد 
و دارای پیوست 
فرهنگی است.

محمود مصدق    جامعه 
یـــادی  فرهنگیان مــشــکــات ز
دارد کـــه حـــل و فــصــل آن هـــا 
ــزرگ مــی طــلــبــد؛ امــا  ــ هــمــتــی ب
جدا از همه این مسائل، آن ها 
همچنان بــا تــمــام وجـــود بــرای 
تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک ثابت قدم 
و استوار ایستاده اند و برای تحقق این هدف از 

هیچ تاشی دریغ نمی کنند. 
در آستانه روز معلم و گرامیداشت مقام شامخ 
فرهنگیان، به ســراغ چند معلم فداکار و خاق 
می رویم تا روایتگر گوشه ای از تاش آن ها باشیم. 

صخره نوردی برای تدریس  ◾
محمد قاسمی 22 ساله، متولد بخش رودبار الموت 
غربی شهرستان رازمیان و دانش آموخته رشته علوم 

تربیتی از دانشگاه فرهنگیان قزوین است. 
محمد صبح زود پس از طی کــردن 60کیلومتر 
خــود را به روســتــای هیر می رساند تا به هشت 
دانش آموز مدرسه شهید صفی خانی آموزش 
بدهد. عصرها هم بــرای آمــوزش دو دانش آموز 
مدرسه شهید هــادی روستای لِطر که عــاوه بر 
کوهستانی بودن دارای دیوارهای صخره ای است 
10کیلومتر را پیاده می پیماید و وقتی به منزل 
بازمی گردد که خیلی ها شامشان را خــورده و به 

خواب فرو رفته اند. 
قاسمی به ما می گوید: اگر چه تدریس در این 
مــدارس به پیشنهاد آمــوزش و پــرورش رازمیان 
بــوده امــا مــن در انتخاب آن کــامــاً آزاد بــودم و 
می توانستم این پیشنهاد را نپذیرم با این حال 
ــی نــمــی شــد دربـــرابـــر تعلیم و تربیت  دلـــم راضـ

همنوعانم بی تفاوت باشم. 
ــای لــطــر مسیر  ــای قــاســمــی مــی گــویــد: روســت آقـ

خودرویی دارد اما استفاده از آن سه ساعت زمان 
می برد، بنابراین برای حضور به موقع در کاس، 
پیاده این مسیر را طی می کنم. البته نه تنها کار 
ســاده ای نیست که خیلی خطرناک است و هر 
لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برای آدم رخ 
دهد اما آن قدر دانش آموزانم را دوست دارم که 

سختی ها را تحمل می کنم.
روش تــدریــس محمد هــم جالب و قابل توجه 
اســت. او عــاوه بر شعر، از هنر نمایش، تئاتر 
ــرای فــهــم بــهــتــر مــوضــوعــات به  ــ و حــتــی طــنــز ب

دانــش آمــوزانــش استفاده می کند. بــرای نمونه 
تئاتر »موش و شیر« و همچنین »هفت مروارید 

سرخ« را در کاس اجرا کرده است. 

همه دانش آموزان بچه های من هستند ◾
پریناز مشتاقی هــم از ســال 68 وارد آمـــوزش و 
پرورش شده و در طول این مدت -به جز یک دوره 
سه ساله- در پایه اول ابتدایی تدریس کرده است. 
او معتقد اســت بعضی از دانــش آمــوزان دارای 
هوش کامی و برخی دیگر دارای هوش تصویری 

و موسیقیایی هستند، بنابراین فقط روی تابلو 
نوشتن و تکرار کردن کافی نیست. یعنی آموزش 
حروف الفبا و دیگر دروس باید همراه با سرودن 
شعر، داستان گویی و نمایش باشد چون این گونه، 
دانش آموزان بیشتر جذب موضوع می شوند و 

یادگیری بهتر اتفاق می افتد. 
خانم مشتاقی بــا اشـــاره بــه اینکه بچه ها باید 
مهارت های زندگی را برای رفع مشکاتی که پیش 
رویشان اســت فــرا بگیرند، می افزاید: بنابراین 
نقش معلم در این موضوع بسیار مهم و کلیدی 
است. برای این منظور خودم روی درس ریاضیات 
تأکید می کنم چــون پشت هر مسئله، شکل و 
عدد و حتی جوابی یک »چــرا؟« وجود دارد. در 
واقــع من بچه ها را با چرایی یک موضوع آشنا 
می کنم و آنان را رشد می دهم تا بتوانند از همین 
پایه اول مسائل و مشکات زندگیشان را حل 

کنند و روی پای خودشان بایستند. 
ــت پــایــه  ــقــوی ــکــه بـــــرای ت ــن ــه ای ــا اشــــــاره بـ وی بـ
ــی از جــانــش مــایــه  ــدای ــت دانــــش آمــــوزان اول اب
می گذارد، تصریح می کند: برای تحقق این هدف 
ــواردی مثل این  ــ ــافــت حــقــوق کــم و م حتی دری
نیز بــرایــم اهمیت نـــدارد چــون واقــعــاً بچه ها را 
عاشقانه دوســت دارم و احساس می کنم همه 

آن ها بچه های من هستند. 

دانش آموز ضعیف نداریم ◾
 انوشه جعفری دارای مــدرک کارشناسی ارشد 
تــکــنــولــوژی آمــوزشــی از دانــشــگــاه خـــوارزمـــی و 
کارشناسی ناپیوسته رشته حرفه و فــن مرکز 
تربیت معلم شهید باهنر تــهــران اســت و 18 
سال سابقه تدریس درس کار و فناوری مقطع 
آمــوزشــی متوسطه اول در مـــدارس دیــوانــدره و 

سنندج را دارد. 

ــود در  مــعــلــمــی کـــه در ســـال هـــای تـــدریـــس خــ
کاس های درس از روش هــای بارش فکری، حل 
مسئله، پروژه محور، یادگیری معکوس، آموزش 
برنامه ای، اکتشافی، کارگروهی و... در فرایند 
یاددهی -یادگیری و در واقع از شیوه تلفیقی برای 

آموزش دانش آموزانش بهره برده است.
جعفری با اشاره به اینکه رشد روزافزون جوامع 
و تغییر سبک زندگی، نیاز به همراهی آموزش 
و مهارت را دو چندان کــرده اســت، می افزاید: 
دانش آموزان دوره اول متوسطه با ورود به دوره 
نوجوانی به آموزش مهارت هایی جدا از مباحث 
ــد و وظیفه  مــنــدرج در بــرنــامــه درســـی نــیــاز دارنـ
معلم در وهله نخست شناسایی این مهارت ها 
ــوزان اســـت.  ــ ــش آمـ ــ و آمـــــوزش صــحــیــح بـــه دانـ
یعنی در این دوره تحصیلی دانــش آمــوزان باید 
مهارت هایی همچون خودآگاهی، حل مسئله، 
مقابله با استرس، تفکر خاق و تفکر انتقادی، 
ارتــبــاط مؤثر بــا گــروه همساالن، تصمیم گیری 
و... را بیاموزند که برای این منظور من با ایجاد 
برنامه های مکمل و فــوق برنامه در کاس های 

درس به تحقق این موضوع کمک می کنم. 
وی با بیان اینکه دانــش آمــوز ضعیف نداریم، 
می گوید: دانــش آمــوزان با هم متفاوت اند، نوع 
احساسات، تیپ شخصیتی، وضعیت روحی 
و روانــی، نوع تصمیم گیری ها و نوع انضباط هر 
یک از آن هــا از دیگری متمایز اســت. باید تیپ 
شخصیتی غالب در دانش آموزان شناخته شود؛ 
چــراکــه ایــن تفاوت ها و ویــژگــی هــای شخصیتی 
موجب می شود دانش آموزان در شرایط یکسان 
محیطی، واکنش های گوناگونی از خــود نشان 
دهند. بنابراین باید بر اساس تیپ شخصیتی هر 
فرد به وی برنامه داده شود و از او انتظار یکسان 

با دیگری وجود نداشته باشد.

گزارشیازمعلمانیکهبرایتعلیموتربیتدانشآموزانازجانمایهمیگذارند

میم مثل معلم

ددستچينستچين

انوشه جعفری
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

خانم جعفری که 18 سال سابقه تدریس 
درس کار و فناوری مقطع آموزشی متوسطه 

اول در مدارس دیواندره و سنندج را دارد 
معتقد است: حرفه معلمی از اهمیت و ارزش 
قابل توجهی برخوردار است؛ البته هر کاری 

را باید با نقش و ارزش آن سنجید. اهمیت 
کار تعلیم و تربیت و معلمی به اندازه ای است 
که ساختن و هدایت یک دانش آموز مساوی 
زنده کردن همه افراد جامعه است. بنابراین 

با توجه به وظیفه خطیر معلمی که دارم 

احساس وظیفه می کنم در هر جایی و در هر 
کالسی که حضور داشته باشم به بهترین 

شیوه وظایف خود را انجام دهم تا در نهایت 
شاهد موفقیت دانش آموزان عزیزم به عنوان 

آینده سازان ایران باشم.
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مجلس موافق افزایش قیمت اینترنت نیست ◾
ــاری، عــضــو کمیسیون  حــســن مــحــمــدی
اجتماعی مجلس بــه ایسنا گــفــت: چه 
موافقان و چه مخالفان طرح صیانت و هیچ 
یک از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت و انحصار 
اینترنت موافق نیستند. افزایش قیمت اینترنت باید 
بر اساس سازوکار قانونی بوده و رها نباشد، چرا که مردم 

پایین دست ضرر اصلی را خواهند دید.

تشکیل قرارگاه جمعیت وظیفه شهرداری نیست ◾
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر امانی، 
عضو شورای شهر تهران گفت: نمی توان 
مسئولیت قرارگاهی همچون جمعیت را بر 
عهده گرفت که موضوع آن به عهده قوه دیگری است، 
شهرداری در زمینه جمعیت فقط می تواند کار فرهنگی 
کند نه کار اجرایی.  پیشتر شهردار تهران گفته بود در 

آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت هستیم.

مدارس در بالتکلیفی کنکوری! ◾
ــوزش و  علی اصــغــر فــانــی، وزیـــر اســبــق آمـ
پرورش با اشاره به مصوبه کنکوری شورای 
عالی انقاب فرهنگی و برگزاری امتحانات 
در ســه ســال دوره متوسطه دوم بــه تسنیم گفت: 
هم اکنون مــدارس نمی دانند آیا تغییرات کنکور قرار 
است از سال 1۴02 اعمال شود یا خیر و نمی دانند بر 

چه اساس باید برنامه ریزی کنند!

جوسازی برای کیفیت لوله های نمونه گیری ◾
به گزارش ایسنا؛ روح هللا مزینانی، مدیرکل 
امــور تجهیزات و ملزومات پزشکی غذا و 
دارو با رد اظهارات کیفیت پایین لوله های 
نمونه گیری در آزمایشگاه ها، گفت: با ورود تولیدات 
داخلی شاید منافع برخی به خطر بیفتد و علیه کیفیت 
محصوالت داخلی جوسازی کنند، اما گزارشی مبنی بر 

بی کیفیتی محصوالت داخلی نداشتیم.

جامعه

40
10
05
23

40
10
14
06

آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم
 و نهاده های دامی 

شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی 

شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد  
  اقالم و نهاده های دامی جدول زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به عمل 
م�ی آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت ش�رکت در مناقصه به تارنم�ای https://tender.epf.ir/Auctions قس�مت معامالت )مناقصه و مزایده( 
مراجعه و فایل مربوط را دریافت نمایند و پاکات تکمیل شده را از طریق پست سفارشی به صندوق پستی 9183794455 و یا به صورت حضوری 

به آدرس: مشهد-خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 حداکثر تا تاریخ 1401/02/22 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
1-پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام شرکت دامپروری 

صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 268 تماس حاصل فرمائید(.

2-پاکت ب( برگ آنالیز محصول)پروتئین،چربی،رطوبت،اس�یدهای چرب و...( تصویر کارت ملی اش�خاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت، 

آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت.

3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.

•خرید نهاده ها به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی شرکت صورت می پذیرد .

•شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.  •هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-33960510-051 داخلی 296 و 293 تماس حاصل فرمائید .

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف

وارداتی300دانه کتان15داخلی یا وارداتی3000جو1

داخلی300فول فت سویا/کلزا16داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2

داخلی5000تفاله تر و خشک چغندر17داخلی500تخم پنبه3

داخلی یا وارداتی200دانه کلزا18داخلی یا وارداتی1000کنجاله سویا4

داخلی 300گلوتن ذرت19داخلی یا وارداتی300پودر چربی5

داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا20طبق فرمول سفارشی250مکمل دامی 6

داخلی یا وارداتی300خرده ذرت21داخلی300پودر گوشت7

داخلی500سبوس گندم22داخلی200پودر ماهی8

داخلی یا وارداتی500کنجاله تخم پنبه23داخلی یا وارداتی200دانه سویا9

پرس کاه گندم/جو/10
داخلی15000ماسه بادی24داخلی1000برنج/کلزا

داخلی یا وارداتی300تفاله گندم25داخلی500پرس یونجه خشک 11

داخلی200آردک برنج26داخلی یا وارداتی300کنجاله ذرت12

13
قصیل  

داخلی200گندم دامی27داخلی3000و،گندم،ترتیکاله

_ویتامین28داخلی300جوش شیرین14
وارداتی طبق برند 
مورد نیاز شرکت 



استوکس پنجره 
پرسپولیس را بست
با عدم پرداخت مطالبات 
آنتونی استوکس از سوی 

باشگاه پرسپولیس، 
پنجره نقل و انتقاالتی 

سرخپوشان از روز 
سه شنبه بسته خواهد 

شد. باشگاه پرسپولیس 
هفته گذشته برای 
پرداخت مطالبات 
آنتونی استوکس، 

دست به دامن AFC شد 
و با ارسال نامه ای به 
کنفدراسیون فوتبال 

آسیا درخواست کرد تا 
مطالبات 86 هزار دالری 

این بازیکن ایرلندی 
از محل درآمدهای 

 AFC سرخپوشان در
پرداخت شود اما تاکنون 

کنفدراسیون فوتبال 
آسیا پاسخی به نامه 

پرسپولیس نداده است.

در  حاشيه

پاداش های 
غیرقانونی
 پس گرفته 

می شود

کمیته موقت 
حسابرسی در 

فدراسیون فوتبال پس از 
بررسی صورت های مالی 

و مصوبه ها و آیین های 
موجود، موضوع 

بازپس گیری پاداش های 
غیرقانونی اعطایی 
عزیزی خادم را به 

جریان انداخته است. 
ماجدی مأموریت 

دارد با اقدامات قانونی 
عودت ۵ هزار و800 
یورو خارج شده از 

خزانه فوتبال را به این 
مجموعه بازگرداند. 

همزمان کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال 

هم در حال رسیدگی 
به تخلفات انجام 

شده در پرداخت این 
پاداش های نجومی 

است.

خبرخبر
روزروز

  جیدون سانچو 
سرمربی منچستر یونایتد اعالم کرد 

فصل احتمااًل برای جیدون سانچو 
به پایان رسیده و بعید است او بتواند 

در هفته های آتی یونایتد را همراهی 
کند.او دچار التهاب لوزه شده است.

  سینیشا میهایلوویچ 
بازیکنان بولونیا در مقابل بیمارستان 

به مالقات سینیشا میهایلوویچ 
رفته تا پیروزی مقابل مدافع عنوان 
قهرمان لیگ ایتالیا را جشن بگیرند.
او به سرطان خون مبتال شده است.

  زالتان ابراهیموویچ 
ستاره سوئدی معتقد است 

بزرگ ترین بازیکنی است که در لیگ 
فوتبال آمریکا به میدان رفته؛ » این 

ربطی به غرور من یا فخرفروشی من 
ندارد. این واقعیت است«.

جمعی از قهرمانان 
و اهالی ورزش عصر 
جــمــعــه بـــا رئــیــس 
جــمــهــور دیــــــدار و 
گفت وگو کردند.در 
این دیــدار تعدادی 
از قهرمانان، پیشکسوتان و مدیران 
ورزشــی از جمله علی پروین، حسن 
ــن، مــیــرشــاد مـــاجـــدی، محمد  ــ روشـ
انصاری ، محمد نوری، علیرضا دبیر، 
حــســیــن رضـــــــازاده، هــــادی ســاعــی، 
خـــواهـــران مــنــصــوریــان، محمد بنا، 
بــهــروز عطایی، مصطفی کارخانه، 
احــســان حــــدادی، جعفر سمیعی، 
مصطفی آجــرلــو، رضــا درویـــش و... 
حضور داشتند که به علت بارش باران 
نیمی از مراسم داخل مسجد ریاست 
جمهوری بــرگــزار شــد. وزیـــر ورزش و 
جوانان نیز در این دیدار با بیان اینکه با 
دستور رئیس جمهور مشکل استخدام 
قهرمانان در جلسات هیئت وزیــران 
رفع شده اســت، گفت: در بُعد ورزش 
قهرمانی و در عرصه های بین المللی در 
هشت مــاه گذشته تعداد ۵۹۴ مدال 
توسط ورزشــکــاران کشورمان بدست 
آمده که از این تعداد ۲۱۱ مدال طال، ۱۶۲ 

مدال نقره و ۲۲۱ مدال برنز بوده است. 

رئــیــس جــمــهــور: قــهــرمــانــان نباید  ◾
دغدغه هزینه اعزام داشته باشند

رئیس جمهور نیز با تأکید بر تحقق 
عدالت در حوزه ورزش، از اهتمام دولت 

به رفع مشکالت شغلی، معیشتی و 
بیمه ای قهرمانان ورزش کشور خبر 
داد.حـــجـــت االســـــالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی گفت: عدالت 
در ورزش اعم از سطح جوایز اهدایی، 
اعزام ها، ارتقا و به کارگیری نیروی انسانی 

کارآمد باید محقق شود.
رئیس جمهور با اشــاره به درخواست 
ــاره فقدان  تــعــدادی از ورزشــکــاران دربـ
منابع الزم بــرای اعــزام به رویــدادهــای 
جهانی در برخی از رشته های ورزشی 
گفت: ورزشــکــاران و قهرمانان نباید 
دغدغه هزینه اعـــزام داشته باشند.
ــیــس جــمــهــور بـــا تــأکــیــد بـــر اینکه  رئ
مشکالت معیشتی ورزشکاران باید رفع 
شود، خاطرنشان کرد: برای بنده به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست ورزشکاری 
که می خواهد تمرین کند، به میدان 
مسابقه برود، برای قهرمانی تالش کند 
و روی سکو قرار گیرد، گرفتار مشکالت 
معیشتی بــاشــد؛ تأمین معیشت از 
خواسته های ابتدایی ورزشکاران است.

حجت االســالم والمسلمین رئیسی 
همچنین در مورد درخواست جمعی 
از ورزشکاران برای حل مشکل اشتغال 
آنان گفت: در دولت راهکار رفع مشکل 
اشتغال قهرمانان و استخدام آنان را 
قطعی کردیم و هیچ قهرمانی نباید 

دغدغه شغل داشته باشد.
رئیس جمهور گفت:اهدای مدال های 
قهرمانی به ساحت شهدا از قله های 
قهرمانی و پهلوانی اســت که توسط 

ورزشــکــاران ما انجام مــی شــود.وی در 
ــراز امیدواری  خاتمه سخنان خــود اب
ــرد تیم ملی فوتبال کــشــورمــان در  ک
مسابقات جام جهانی قطر بدرخشد.

در حاشیه: ◾
الهه منصوریان از پاداش مدال آوران 
گفت که قرار بود سکه طال بدهند ولی 
چون سکه گران شده و به ۱۲ میلیون 
 رسید، تعداد سکه پــاداش را ضربدر

 ۲ میلیون کردند!
نکته جالب این مراسم اهدای پیراهن 
تیم ملی بــه رئیس جمهور از سوی 
اهالی فوتبال بود. میرشاد ماجدی در 
کنار برخی پیشکسوتان پیراهن شماره 
8 را بــه نیت امــام رضـــا)ع( بــه رئیس 

جمهور اعطا کرد. 
همچنین پــیــراهــن پــرســپــولــیــس و 
استقالل نیز به رئیس جمهور اهدا 

شد. 
ــورددار کسب  ــ جابر صــادق زاده، رک
بــازوبــنــد پهلوانی نیز شـــال و مــدال 
پهلوانی را به رئیس جمهور تقدیم کرد.
حسن یزدانی و بهروز عطایی با اینکه 
فرصت صحبت داشتند، نوبت خود 

را در اختیار دیگران گذاشتند.
محمد بنا از وضعیت تیم ملی فرنگی 
صحبت کرد و گفت قبل از هر اعزام 
همه از تیم ملی کشتی فرنگی توقع 
کسب مــدال هــای رنگارنگ را دارنــد؛ 
 در صورتی که کمترین توجه به همین 

بچه های فرنگی شده است.

خبر مهم رئیس جمهور برای ورزشکاران

راهکار استخدام قهرمانان قطعی شد
زیر ذره بين

 آیا به درخشش تک ستاره ها 
می توان دل خوش بود؟

 »لژیونرهای کم فروغ«
چالش اصلی اسکوچیچ

موفقیت تیم ملی در جام جهانی ۲0۲۲ قطر، 
تــاحــدود بسیار زیـــادی وابــســتــه بــه عملکرد 
بازیکنان لژیونر در هنگام برگزاری این رقابت ها 

است. 
در حالی که این روزهــا صحبت های بسیاری 
دربــاره عملکرد مهدی طارمی وجود دارد و در 
کنار او هــم ســـردار آزمـــون رفته رفته در حال 
ــط مــســابــقــه و درخــشــیــدن  ــه شــرای رســیــدن ب
ــوزن اســــت، از ســایــر  ــ ــورک ــ در تــرکــیــب بــایــر ل
 لژیونرهای ایرانی در اروپــا خبرچندانی وجود 

ندارد.
حتی لژیونرهای ایرانی در کشورهای عربی هم 
عملکرد چندان خوبی را در سالی که گذشت 
نداشتند و این موضوع زنگ خطر را برای تیم 

ملی ایران به صدا در آورده است.

نوراللهی و قایدی در امارات ◾
درباره وضعیت نامناسب این دو بازیکن حرف 
زیــادی نمی توان گفت قطعاً االهلی نیازمند 
لژیونرهایی است که به این تیم کمک کنند و 
این دو بازیکن هم می خواهند با حضور موفق 
خود در بازی های باشگاهی، دعــوت شدن به 
تیم ملی را تضمین کنند، اما فعالً قایدی تیم 
ملی را از دســت داده و نوراللهی هم شرایط 

مناسبی ندارد.

لژیونرهای شاغل در قطر ◾
شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی زادگان دو 
مدافع اصلی تیم ملی و سعید عــزت اللهی 
هافبک تیم ملی در فصل جــاری در تیم های 
الریان، االهلی و الغرافه قطر توپ می زنند. با 
ایــن حــال رسانه های قطری از تمدید نشدن 
قرارداد این دو مدافع با اتمام فصل جاری خبر 
داده انـــد و عزت اللهی هــم چــنــدان درخشان 

نبود.

عملکرد متزلزل دروازه بان ها ◾
امیر عابدزاده، علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند، 
ــان لژیونر ایــران در اروپــا هستند  ــ سه دروازه ب
که مطلب چندان زیادی دربــاره این بازیکنان 
نمی توان گفت جز اینکه عملکردشان معمولی 
و یا رو به پایین بــوده اســت. عــابــدزاده بعد از 
شروع خوب با تیمش، این روزها متزلزل عمل 
می کند و گاهی روی اشتباهات فردی او تیمش 
گل خــورده اســت، اما در مجموع عملکردش 
 در سطح دوم فوتبال اسپانیا معمولی بوده 

است.
علیرضا بیرانوند در اولین فصل حضورش در 
بواویشتا پرتغال ناامید کننده بود و حاال آماده 
بازگشت به ایــران می شود تا سرو سامانی به 
اوضاع نامناسب خودش بدهد. پیام نیازمند 
هم بعد از هفته های دوری از ترکیب اصلی 
پورتیموننزه، مقابل پــورتــو بــه مــیــدان رفــت و 
تیمش با هفت گل شکست خــورد تا نتیجه 

مسابقه برای او فاجعه بار باشد.

اروپایی های کم فروغ ◾
ــاوه رضــایــی در ادوهـــورلـــی بــلــژیــک، صــادق  کـ
محرمی در دینامو زاگرب کرواسی، علی کریمی 
در کایسری اسپور ترکیه سال بسیار ضعیفی را 
بعضاً به دلیل مصدومیت پشت سر گذاشتند 

و عملکردشان چندان قابل تعریف نبود.
ــی زاده در  ــلـ ــکــنــان، عــلــی قـ ــازی ــن ب ــار ایـ در کــن
شـــارلـــوای بــلــژیــک، علیرضا جهانبخش در 
فــایــنــورد هلند، کــریــم انــصــاری فــرد و احسان 
حاج صفی در آاک یونان و حتی سامان قدوس 
در برنتفورد انگلیس چندان درخشان نبودند 
ــور کــه بــایــد و شــایــد ظاهر   و نتوانستند آن طـ

شوند.
ــوان بــه عملکرد  در شــرایــط فعلی فقط مــی ت
درخشان مهدی طارمی در پورتو و شاید سردار 
آزمون اشاره کرد که در نیم فصل اول در زنیت 
ــورکــوزن هم  ــود و حــاال رفــتــه رفــتــه در ل خــوب ب
درحال احیا شدن است و مصدومیت را پشت 

سر گذاشته است.
با این شرایط لژیونرها که اکثر آن ها از شرایط 
ایده آل دور شده اند، باید دید تیم ملی ایران تا 
هفت ماه آینده، چه بازیکنانی را در بهترین 
شرایط آمادگی خود در قطر، به همراه خواهد 

داشت.
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جدایی بازیکن پرسپولیس از تیم یونانی ◾
سعید حسین پور هافبک تکنیکی اسبق پرسپولیس که 
به تیم کاواالی یونان پیوسته بود با فسخ توافقی به تهران 
بازگشت. حسین پور که یک سال دیگر با کاواال قرارداد 
داشــت بعد از جدایی الکس نــوری سرمربی ایرانی_ 
آلمانی از این تیم، قــراردادش را فسخ کــرد. وی  فصل 
گذشته راهی ماشین سازی شده بود اما در این تیم هم 

نتوانست توفیقی داشته باشد.

طلبکاران خودی مشکل حاد استقالل ◾
براساس اسنادی که در باشگاه استقالل موجود است، 
علی نامداری 8-7 میلیارد تومان به این باشگاه کمک 
کرده اما اکنون مدعی است حدود ۶0-۵0 میلیارد از 
استقالل طلب دارد.در کنار او اسماعیل خلیل زاده، 
 رئــیــس ســابــق هیئت مــدیــره اســتــقــالل مــدعــی طلب
 ۵۶0 هزار دالری از استقالل است که در این باره اسناد 

کافی در باشگاه استقالل موجود نیست.

تیم ملی جوانان همچنان روی هوا ◾
کمیته فنی فدراسیون فوتبال دیروز برای بررسی برنامه های 
گزینه های سرمربیگری تیم ملی جوانان با امیرحسین 
پیروانی، صمد مرفاوی، مجید نامجو مطلق، امیر میرزاییان 
و داوود مهابادی جلسات جداگانه ای را برگزار کرد.پس از این 
جلسات اعضای کمیته فنی با خبرنگاران صحبت نکردند 
و فقط مظلومی به رسانه اظهار کرد: به جمع بندی خاصی 

نرسیدیم تا تیم ملی جوانان همچنان بالتکلیف باشد. 

رضا اسدی: از پرسپولیس بروم ضرر می کنم ◾
رضا اســدی که بــرای رفتن به لیگ تایلند دچــار تردید 
شده برای ماندن در پرسپولیس چراغ سبز نشان داد 
و گفت:» با عالقه و تمام وجــودم ایــن تیم را انتخاب 
کـــردم و فکر می کنم از جــدایــی پرسپولیس ایــن من 
هستم که ضرر می کنم و پرسپولیس متضرر نمی شود. 
پرسپولیس همیشه پرسپولیس است من هم افتخار 

این را داشتم که پیراهن این تیم بزرگ را پوشیدم.

 World متن پیش رو ترجمه فشرده ای از مصاحبه مجله
Soccer با اینیستا است. به طور حتم این مصاحبه برای 

طرفداران ایرانی وی خواندنی است.
لیگ فوتبال ژاپــن:در اینجا در لیگ پیشرفت زیادی 
به وجود آمده. رشد كرده و مهم تر از همه، در لیگ رقابت های سختی 
وجود دارد. این رقابت چیزی است که من دوست دارم و از زمان ترك 

بارسلونا به دنبال آن بودم. 
 بازنشستگی: صادقانه بگویم، من هنوز همان احساسی را دارم که ما 
فوتبالیست ها هنگام تمرین، بازی و مسابقه داریم. روزی فرا می رسد 
که همه چیز مثل قبل نیست، اما در حال حاضر احساس خوبی دارم، 

خوشحالم و برای یکی دو سال دیگر ادامه خواهم داد. 
 مربیگری: در مورد آن فکر کرده ام. درست است که من دوست دارم 

مدرک مربیگری خود را بگیرم. این کاری است که انجام خواهم داد، 
اگرچه نمی دانم از آن استفاده خواهم کرد یا نه. 

 بازگشت به بارسلونا:آن دسته از هواداران بارسلونا که آرزوی دیدن من 
را در کنار ژاوی در نیوکمپ دارند، باید منتظر بمانند. دوست دارم به هر 

شکلی که می توانم به بارسلونا بازگردم.
 فینال  جام جهانی:این لحظه ای در تاریخ است و زندگی كردن با آن 

باورنکردنی است. حتی امروز، بعد از این همه سال، هنوز فکر کردن به 
آن گل و آن زمان من را هیجان زده می کند. جادویی بود، لحظه ای که گل 
می زنید، همه چیز را فراموش می کنید. فقط شروع به دویدن می کنید، 

فریاد می زنید، سپس هم تیمی هایتان می آیند. دیوانگی محض.
 لوئیز انریکه: لوئیز را دوست دارم. فکر می کنم تصمیم برای انتصاب 
او موفقیت آمیز بود، زیرا می دانم او چگونه است و چگونه کار می کند.
اسپانیایی ها در یورو ٢٠٢١ تابستان گذشته به موفقیت بسیار نزدیک 
شدند. تنها جزئیات کوچک باید ردیف بشود، اما او در حال ساخت 
یک گــروه بسیار خــوب از بازیکنان اســت و امــیــدوارم بتوانند برای 

قهرمانی جام جهانی امسال بجنگند.
تیم ملی اسپانیا: مطمئنم تیمی است که رقابت خواهد کرد. من خیلی 
امید و ایمان زیادی به تیم دارم. بدیهی است که برنده شدن در این نوع 
تورنمنت ها همیشه به چیزهای زیادی بستگی دارد که باید در مسیر 
شما پیش برود یا موقعیت هایی که ممکن است باعث حذف شما 
شود. اما فکر می کنم باید روی تیم ملی اسپانیا حساب زیادی باز كنیم.
یورو ٢٠٠٨ ذهنیت تیم ملی اسپانیا را به طور تمام و كمال تغییر داد. ما 
فهمیدیم که می توانیم با بازیکنان مستعد جام های مهمی را کسب 

کنیم.

هواداران باید منتظر بمانند

اینیستا: دوست دارم 
به بارسلونا بازگردم  

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

آزادکار وزن ۹7 کیلوگرم ایران با بیان اینکه رقبای 
خــود را در مسابقات آسیایی مغولستان به 
راحتی شکست دادم و به مدال طال رسیدم، 
ــدارم.  ــ گـــفـــت: رقـــیـــب مــطــرحــی در آســـیـــا نـ
محمدحسین محمدیان دربــاره سطح کیفی 
رقــابــت هــای کشتی آزاد قهرمانی آســیــا در 
مغولستان و کسب عنوان قهرمانی در این 
مسابقات، اظهار کرد: در وزن ۹7 کیلوگرم، همه 
خوب های جهان از کشورهایی مثل آمریکا، 
روســیــه وگرجستان هستند و در قــاره آسیا 

حریف چندان مطرحی نداریم اما با وجود 
این، میدان خوبی برای من بود و خدا را 
شکر توانستم با کسب مــدال طال در 
قهرمانی تیم ایــران تأثیرگذار باشم. 
وی خاطرنشان کـــرد: سطح کیفی 

رقابت ها در مجموع خوب 
بـــــود. رقـــابـــت هـــای 

قهرمانی آسیا در 
رنکینگ نیز مؤثر 
بود و خوشحالم 
تیم ملی با اقتدار 

به عنوان قهرمانی 
آسیا رسید. بیشتر 

از قهرمانی خـــودم از 
قهرمانی تیم ملی در آسیا 
که با نفرات جوان و با تجربه 

بدست آمد، خوشحالم.

محمدیان با اشاره به رعایت عدالت در انتخاب 
ملی پوشان اعزامی، گفت: عدالت در انتخاب 
نفرات رعایت شد و بر اساس چرخه انتخابی 
تیم ملی همه کسانی که در مسابقات قهرمانی 
کشور به عنوان نخست رسیدند، عــازم این 
رقابت ها شدند. خدا را شکر تیم ملی با اقتدار 
قهرمان شد و این موضوع از هر چیزی با ارزش تر 
بــود. امــیــدوارم ایــن موفقیت ها در مسابقات 
پیش رو و به خصوص رقابت های جهانی و 

المپیک تکرار شود.
وی درباره برنامه های پیش رو، خاطرنشان 
کرد: باید در اردوهای تیم ملی حاضر 
شویم و در اختیار تیم ملی خواهیم 
بود. بنده نیز سرباز تیم ملی هستم 
ــادر فــنــی صـــالح بــدانــد  ــ و هــر کــجــا ک
کشتی مــی گــیــرم. پــس از این 
ــای تیم  ــ مسابقات در اردوهـ
مــلــی تــمــریــنــاتــمــان را زیــر 
ــادر فــنــی دنــبــال  ــ نــظــر ک
مــی کــنــیــم.امــســال 
بازی های آسیایی 
ــانـــی  و قـــهـــرمـ
جـــهـــان را در 
ــم که  پیش داری
فاصله خیلی کمی با هم دارنــد و 
همین موضوع نیز کار را سخت تر 

می کند. 

انتخاب کشتی گیران با رعایت عدالت بود

محمدیان: رقیب مطرحی در آسیا ندارم
حسین طیبی ســه ســال پــس از درخشش 
مــقــابــل تــیــم فــوتــســال بــارســلــونــا در مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دوباره همین 
اتفاق را در همین مرحله تکرار کرد تا تبدیل به 
تنها بازیکن ایرانی شود که برای نخستین بار 

به این مهم دست پیدا می کند.
تیم فوتسال بنفیکا که با قاطعیت مراحل 
گروهی و حذفی لیگ قهرمانان اروپا را پشت 
ســر گذاشته و بــه مرحله نیمه نهایی این 
رقابت ها رسیده بــود، در شهر ریگا لتونی و 

در حالی که حسین طیبی را در فهرست 
ــد، بـــه مــصــاف  ــ ــی دی ــ نـــفـــرات خــــود م
بارسلونای اسپانیا، قهرمان اللیگا 
رفت و شروع فوق العاده ای در این دیدار 

داشت.
بــنــفــیــکــا کـــه در ۹ مــســابــقــه 

اخیرش موفق به کسب ۹ 
پیروزی متوالی شده و با 
انگیزه زیادی بازی را آغاز 
کرده بود، در ثانیه های 
ابتدایی صاحب یک 
ــه پــنــالــتــی شد  ضــرب
که حسین طیبی، 

پنالتی زن اول این 
تیم پشت توپ 

قرار گرفت.
ستاره ایرانی 

بنفیکا که در مرحله نیمه نهایی فصل ۲0۱۹ 
لیگ قهرمانان اروپا نمایش به یادماندنی و 
فوق العاده ای با زدن یک گل و دادن یک پاس 
گل مقابل بارسلونا داشت، باز هم همین کار 
را تکرار کرد و پنالتی اعالم شده به سود تیم 
پرتغالی را برخالف جهت دروازه بـــان بارسا 

تبدیل به گل کرد.
طیبی که سه ســال قبل با دســت شکسته 
مقابل بارسلونا خوش درخشیده بود، جمعه 
شب هم با وجود سرما خوردگی و ابهام در 
حضورش برای این مسابقه، برابر آبی 

اناری ها قرار گرفت.
بنفیکا با وجــود گلزنی  طیبی بازی 
مقابل بارسلونا را بــا نتیجه ۵ بــر ۴ 
ــذار کــرد تــا نتواند بــه فینال لیگ  واگـ
قهرمانان اروپا برسد و به دیدار 
ــرود و حریف  ــ ــنـــدی ب رده بـ
ــوو،  ــنـ ــلـ ــــرس ویـ ــی ــ ــن آســ
قــهــرمــان لــیــگ یک 
ــه شـــــود و  ــسـ ــرانـ فـ
بارسا نیز حریف 
اســـپـــورتـــیـــنـــگ 
لــیــســبــون، دیــگــر 

ــــم  ــی ــ پرتغالی شود. ت
طیبی در حال حاضر با ۲0 گل 
زده جــزو برترین گلزنان لیگ 

برتر فوتسال پرتغال است.

ورزش7

کاپیتان تیم ملی عاشق گلزنی به آبی اناری ها

طیبی قاتل بارسلونا



   پشیمان 
خواهند شد  
رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن 
شامگاه جمعه در 
سخنرانی خود گفت: 
کسانی که به سرعت 
به دنبال عادی سازی 
روابط با رژیم موقت 
صهیونیستی 
هستند، پشیمان 
شده و بازنده 
خواهند بود. 
عبدالملک الحوثی 
افزود: »شاهد ثمره 
مثبت اقدام صحیح 
در مقابله با دشمنان 
هستیم همان طور که 
در فلسطین، لبنان 
و یمن بوده ایم«. وی 
افزود: »کسانی که به 
همپیمانی با دشمن 
اسرائیلی می پردازند 
در برابر اصول 
آشکاری، در حال 
پسرفت هستند«.

خبر

بدون تیتر

 لغو تحریم های روسیه 
بخشی از مذاکره با اوکراین

وزیــر امــور خارجــه روســیه بــا تأکیــد بــر اینکــه غرب 
بــه درگیری هــای اوکرایــن دامــن می زند، گفــت: لغو 
تحریم ها علیه مســکو باید بخشــی از مذاکرات با 
اوکرایــن باشــد. بــه گــزارش فــارس، ســرگئی الوروف 
تصریــح کــرد: درگیری هــا میــان مســکو و کی یــف و 
همچنین بحران فعلــی اوکراین، نتیجه مســتقیم 
ــرای ایجــاد یــک جهــان تک قطبــی  ــاش غــرب ب ت
اســت کــه شــامل گســترش بی وقفــه ناتــو بــه 
ســمت شــرق می شــود. الوروف در ایــن خصــوص 
گفــت: ایــاالت متحــده و ناتــو همــواره اوکرایــن را بــه 
عنــوان ابــزاری بــرای مهــار روســیه دیده انــد. ایــن 
دیپلمات روســی افزود: این غربی ها بودند کــه اول 
اقدامــات تحریک کننــده انجــام دادنــد و از کودتای 
غیرقانونــی در کی یــف در ســال 2014 حمایــت 
کردنــد کــه موجــب پیدایــش درگیری هــای داخلــی 
در اوکرایــن شــد و ایــاالت متحــده و همپیمانــان 
این کشــور هرگــز اقدامــی بــرای رفــع ایــن درگیری ها 
نکردنــد. وزیــر امــور خارجــه روســیه در ادامــه بــا 
بیــان اینکه لغــو تحریم هــا علیه روســیه بخشــی از 
مذاکــرات بیــن مســکو و کی یــف اســت، ادامــه داد: 
ــا اوکرایــن گرچــه دشــوار اســت امــا هــر  مذاکــرات ب

روز ادامــه دارد.

  پس از بیانیه ترکیه درباره سفر رئیس جمهور این 
کشور به عربستان به دعوت شاه سعودی، شبکه 
دولتی سعودی به طور ضمنی اعام کرد این سفر به 

خواست خود اردوغان انجام گرفته است.
  رئــیــس جمهور انــدونــزی و مــیــزبــان نشست
 گروه 20 اعام کرد از پوتین و زلنسکی برای حضور 

در این نشست دعوت کرده است.
  سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعام کرد: ناتو 
اروپا را به هم ریخته و حاال به  دنبال ایجاد آشوب در 

حوزه آسیا و اقیانوسیه است.
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جهان

ــوی  در  ــ ــل ــ ع
تــازه تــریــن عملیات 
عــلــیــه اشــغــالــگــران 
اســرائــیــلــی، بــامــداد 
ــک  ــ شـــــــنـــــــبـــــــه یـ
ــروی امــنــیــتــی  ــ ــیـ ــ نـ
صهیونیست با شلیک دو فلسطینی 
ــه بــاخــتــری به  ــران مسلح در شــمــال ک
هاکت رسیدند. به گزارش فارس، این 
عملیات موفق در نزدیکی ورودی شهرک 
صهیونیستی »ارئیل« رخ داده است. 
رادیــو ارتــش رژیــم صهیونیستی اعام 
کــرد ایــن حادثه امنیتی پایان نیافته و 
نیروهای امنیتی ایــن رژیــم بــه دنبال 
عامان هستند. کتائب شهداءاالقصی، 
وابسته به جنبش فتح مسئولیت این 

عملیات را بر عهده گرفت. 
ــه امــنــیــتــی در حــالــی روی  ایـــن حــادث
می دهد که ارتش رژیم صهیونیستی 
ــرد  ــح روز پــنــجــشــنــبــه اعـــــام ک صــب
6گردان از نیروهای ذخیره فراخوانده 
ــوار  ــول منطقه دیـ شـــده انـــد تــا در طـ

حائل و خط تماس با کرانه باختری 
جایگزین نیروهای عــادی شوند. بنا 
بر اعام سخنگوی نظامی ارتش رژیم 
صهیونیستی ایـــن تصمیم پــس از 
ــرآورد »آویــو کوخاوی« رئیس ستاد  ب
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از 
وضعیت فعلی گرفته شده و نیروهای 
یــاد شــده دست کم سه هفته در این 
مناطق حضور خواند داشــت. با این 
ــش اشــغــالــگــران در بیانیه  ــال، ارتـ حـ
دیگری اعام کرده: از آنجا که عملیات 
شامگاه جمعه روی امنیت روانی مردم 
و تحقیقات نظامی اثرگذار اســت، از 
اعام آن در رسانه ها جلوگیری شود. 
در سمت مقابل اما کانال 14 تلویزیون 
ــام آمــار  ــم صهیونیستی بــا اعــ ــ  رژی
15 کشته صهیونیست در تنها 40 روز 
اخیر، اعتراف کرد این آمار، شدیدترین 
موج عملیات های فلسطینی ها علیه 

صهیونیست ها به شمار می آید.
گفتنی است خودرویی که مهاجمان 
فلسطینی با استفاده از آن عملیات 

ــد، سرقتی بــوده و  خــود را انجام داده انـ
بدین ترتیب، عامان ردی از خود بر جای 
نگذاشته اند. اسلحه مورد استفاده در 
این تیراندازی هم مسلسل کارلو بوده 
اســت. کارلو ساحی ســاده و نمونه ای 
ساخته شـــده از روی یــک مسلسل 
سوئدی به نام کــارل گوستاو است که 
خشاب 25فشنگی دارد که این روزها 
کابوس صهیونیست ها شــده است. 
عملیات دیزنکوف در تل آویو با هفت 
کشته و زخمی، عملیات باب العمود 
در قدس اشغالی با سه کشته و زخمی 
ــا در تــل آویــو بــا پنج  و عملیات شــارون
کشته و زخمی تنها بخشی از اقدامات 
مسلحانه فلسطینی ها علیه اشغالگران 
با استفاده از مسلسل کارلو است که 
پیش بینی می شود با توجه به ساده و 
دست ساز بودن آن در داخل خانه ها، 
احتمال ارتــقــا و استفاده گسترده تر 
از آن نیز وجــود دارد. همه ایــن مــوارد 
ــویــددهــنــده روزگــــــاری ســخــت بــرای  ن

صهیونیست ها خواهد بود.

هالکت یک صهیونیست با شلیک دو فلسطینی مسلح در شمال کرانه باختری

عملیات  ارئیل
گزارش شفافیت ساالنه جامعه اطاعاتی آمریکا نشان داد 
میزان جاسوسی پلیس »اف بی آی« از آمریکایی ها در سال 
2021 در مقایسه با سال پیش از آن سه برابر شده است. به 
گزارش فارس، در گزارش ساالنه شفافیت جامعه اطاعاتی 
آمریکا که دفتر مدیر اطاعات ملی آمریکا )ODNI( آن را منتشر کرده، 
 آمده: در بازه زمانی یاد شده اف بی آی حدود 3.4میلیون مورد بازجویی از 
ــاط بــا اطــاعــات جـــمـــع آوری شـــده تحت مجوز  ــب آمــریــکــایــی هــا در ارت
بحث برانگیز جاسوسی از خارجی ها انجام داده است. با آنکه اف بی آی 
مدعی است به دنبال هکرهای خارجی بــوده اما گرو های آزادی مدنی 
می گویند ایــن اقـــدام پلیس فـــدرال آمریکا، حمله گسترده بــه حریم 

خصوصی مردم آمریکا بوده است. 
در این گزارش همچنین آمده: میزان بازجویی ها و تحقیق و تفحص از مردم 
آمریکا در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته به طوری که در بازه 
زمانی دسامبر 201۹ تا نوامبر 2020، تعداد 1.3میلیون مورد بازجویی و 
تفحص از آمریکایی ها صورت گرفته بود که سال گذشته سه برابر شده بود.
»جــن ســاکــی« سخنگوی کــاخ سفید روز جمعه در پاسخ بــه پرسش 
ــاره این موضوع گفت:  ــاره این گــزارش با طفره رفتن درب خبرنگاران درب
»درک من این است که بخشی از آن مربوط به تحقیق و تفحص درباره 

عملیات های هکری احتمالی بوده است اما 
برای اطاعات بیشتر، شما را به اف بی آی 

ارجاع می دهم«.
براساس گــزارش راشاتودی، فرایند قانون 

نــظــارت بــر اطــاعــات خارجی 
)FISA( در سال های اخیر 

پس از آن به شدت زیر 
ذره بین قــرار گرفته 
کـــه اف بـــــــی آی به 
ــرز نــامــنــاســبــی  طــ

ــرای  ــ ــد ب ــنـ ــرایـ از ایـــــن فـ
جاسوسی از »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور پیشین آمریکا 
و کــــــارزار انــتــخــابــاتــی وی از 

طریق »کارتر پیج« مشاور ستاد 
انتخاباتی استفاده کرد.

اعتراض فعاالن مدنی به اقدامات اف بی آی

جاسوسی 3برابری از آمریکایی ها 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت کیومرث صابری در سال 1383
کیومرث صابرِی فومنی مشهور به ُگل آقا، پایه گذاِر 

مؤسسه گُل آقا، نویسنده، طنزنویس و معلم ایرانی بود 
که بارها مورد تحسین امام خمینی )ره( و رهبر انقالب 
قرار گرفته بود. رهبر انقالب در پیامی به گل آقا درباره 

این مجله انتقادی نوشته بودند: خدا را شکر که این 
طنز شیرین و ُپرمغز، به دوره ی جلدشده ی یکساله 

 رسید.  کیومرث صابری سرانجام  در صبح 
11 اردیبهشت سال 1383 درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/38

اذان مغرب

20/10

غروب خورشيد

19/51
 نیمه شب شرعی

00/14
طلوع فردا

6/12

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/29

4/03

اذان مغرب

19/39

غروب خورشيد

19/19
 نیمه شب شرعی

23/41
طلوع فردا

5/38

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

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

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

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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آگهی فراخوان   
   شماره مناقصه02/111 - 1401

نام سازمان مناقصه گذار:
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

موضوع مناقصه دو مرحله ای: تامین تجهیزات استودیویی مرکز فارس شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401،02،17 می باشد. 

محل دریافت اس�ناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ4،095،000،000  ریال به صورت ضمانتنامه بانکی قابل تمدید. 

مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: تصاویر پاکات حاوی ضمانت نامه )الف( ،پاکت)ب( حاوی اسناد و شرایط عمومی و پاکت )ج(حاوی 
قیمت پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 15 روزچهارشنبه مورخ   1401،02،28 سامانه ستاد ایران بارگذاری  شده و پاکت" الف" 
حاوی ضمانت نامه به صورت فیزیکی به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، س�ازمان صدا و س�یما، س�اختمان ش�ماره 2 

معاونت توسعه و فناوری رسانه، امور خرید کاالی فنی. دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال گردد.
زمان مناقصه و محل قرائت پیش�نهادها: زمان گش�ایش پاکت های الف و ب رأس ساعت 8:30 روز شنبه مورخ  1401،02،31 در دفتر 

مدیر کل مالی و اداری معاونت توسعه و فناوری رسانه واقع در تهران قرائت خواهد شد .
مرحله دوم گشایش پاکت های ج پس از ارائه نظر کارشناسی سازمان انجام خواهد پذیرفت.

شرکت کننده می بایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح باشد.
برای کسب اطالعات بیش تر با شماره تلفن های 22166313 تماس حاصل فرمایید .                             شناسه آگهی 1306455 م الف 332

 “An excellent condition Toyota Camry, Model 2008” is available for 
sale. Bids/Quotations may be submitted in a sealed envelope marked, 
“Sale of Toyota Camry,2008” addressed to the Admin. Office,
 Consulate of Pakistan, Mashhad between 0800 hours to 1600 hours on 
all working days. Offers must reach by hand or post before 1000 hours 
on Tuesday, May 31, 2022. Tenders will be opened on the same day at 
1200 hours in presence of bidders or their authorized representatives. 
The contact details for further enquiries are as follows:
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Phone: 051 – 32229845

Vehicle for Sale: Consulate of Pakistan, Mashhad-Iran

Tender Notice. Admin-2/2017
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 دهیاری باغشن گچ نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه پخت با مصالح سنگی، 
حمل و اجرای 1000 تن آس��فالت به بخش خصوصی اقدام کند. به این وس��یله از تمامی 
اش��خاص حقوقی واجد صالحیت فنی و مالی دعوت به عمل می آید نس��بت به دریافت 
اسناد مربوط به مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/17 از سامانه ستاد ایران به 

نشانی www.setadiran.ir اقدام کنند.
- آخرین مهلت ارائه مستندات توان سنجی و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران تا 

پایان وقت اداری مورخ 1401/02/27 است.
- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه است.

 مجتبی محمدی- دهیار روستای باغشن گچ نیشابور

آگهی فراخوان
 پخت با مصالح سنگی، حمل و اجرای 1000تن آسفالت

ف
, 4
01
01
42
3

ف
,4
01
01
42
9

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ سبز خودرو اینجانب زهره برون آبادی به 
شماره ملی 3100217675  مربوط به خودرو 
سواری سایپا تیپ 131SE  رنگ سفید  مدل 
سال 1394 به شماره پالک 75 ایران 745 ج 
23  به شماره موتور   5430065   و شماره 
شاس���ی  NAS411100F3433473  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز تراکتور کمرش���کن 950باغ���ی مدل 1399 
رن���گ قرمز روغنی به ش���ماره موت���ور CEW5091J و 
شماره بدنه W8052204 و شماره پالک 471 ک 64 
ایران 12 بنام اقای علی اکبر خاکپور به ش���ماره ملی 
6519818909 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ف
,4
01
01
44
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزوس���ند مالکیت و کارت سواری سیستم 
ری���و تی���پ   ال اس 1500  به رنگ س���فید روغنی 
مدل 1388 به ش���ماره موتور 1073965 و شماره 
شاسی NAS610022A1175534 به شماره پالک 
991 ل 59 ای���ران54 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبارساقط می گردد. ف
,4
01
01
43
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی  فاو BESTURN B50F مدل 1394 
رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 835س12 
ایران 36  ش���ماره موتور CA4GD5021509 و شماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAGS8CE22EA702010 شاس���ی 
محم���ود خاکپ���ور مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ح
, 4
01
01
39
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه بهره ب���رداری صنایع و معادن ش���رکت 
توس میوه خراسان به شماره پروانه 6/10512 
ب���ه تاری���خ 1387/09/10 از س���ازمان صنای���ع و 
معادن و تجارت خراسان رضوی مفقود گردیده 

است وفاقد اعتبار می باشد.

ح
, 4
01
01
40
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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