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 پیش بینی آینده سیاست 
 در آمریکا پس از 

خرید جدید ایالن ماسک
دموکراسی توییتری

 نگاهی به 
 فروش فیلم های 
اکران عید فطر
چشم گیشه به کمدی
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درگذشت 
مهرداد اوستا 
شاعر قصیده سرا
در سال ۱۳۷۰

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 شنبه 17اردیبهشــت 1401     5 شــوال 1443       7 می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 9799      8 صفحــه           4صفـح

گذری برمعیارهای اقتصادی در تعالیم رضویرواق2
گفت وگوی قدس آنالین با استاد محمد حکیمی

پیام مهم آیت هللا جوادی آملی به کنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت«

ثروت، ستون فقرات مّلت است
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همزمان با ادامه بن بست 
در وین، آمریکا طرح تحریمی 
جدیدی علیه ایران تصویب کرد

بازگشت به 
سیاست پوسیده 
»چماق و هویج«

کشته و زخمی شدن 6 صهیونیست 
همزمان با سالگرد اشغال فلسطین

وحشت در »العاد«

به بهانه سالروز وقوع یک 
جنایت تاریخی اما فراموش شده

»اسیرکُشی « 
در »دوله تو«

10 سال از اجرایی نشدن سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش گذشت

ماجراهای 6 وزیر 
و یک سند 
بر زمین مانده

آیا زمینه واگذاری سایپا و ایران خودرو مهیاست؟ 

 خودروسازی خصوصی 
به رانندگی دولت!
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 وعده سخنگوی پاستور با اشاره به اولویت دولت برای رفع فقر مطلق

 نان گران نمی شود
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شرح در صفحه 5

آگهی تجدید مناقصه های  
شهرداری تربت جام 
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده 
اذان ظهر به  الی  از ساعت 9  در روزهای یکشنبه مورخ 1401/02/18الی سه شنبه مورخ1401/02/20 
سالن مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا 
از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. شایان 

ذکر معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 ) ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

 60درصد نقد و الباقی55230.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی125,1
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120225.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی21562
18 ماهه

نقد60.37145,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی316107

نقد5065,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی437178

نقد240250,000,000مسکونیفرامرز عباسی5572,2

نقد268.37125,000,000مسکونیفرامرز عباسی6121

نقد303.77330,000,000مسکونیبلوار آموزگار71449

341.4130,000,000مسکونیبلوار اندیشه8662
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه972
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

10411
سیدی – پشت 
نقد302.2100,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار112255

نقد205.2424,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار12155

نقد156.7221,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی132353

نقد250.2723,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی141379
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شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

 همکار گرامی سرکارخانم وکیلی  
نمایندگی محترم شهرستان گلبهار

با نهایت تأسف و تأثردرگذشت پدرگرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی 

و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

همکاران موسسه فرهنگی قدس
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آگهي مناقصه شماره۱۱-۱۴۰۱ )نوبت دوم(

امور تدارکات و قراردادها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

• مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
• نوع مناقصه : عمومی  یک مرحله ای

• موضوع مناقصه : عبارت است از خرید انواع پایه بتونی چهار گوش تحویل در شهرستان زاهدان 
مقدارواحدشرحردیف

104اصلهپایه بتونی 1۹/۲۰۰
۵۰اصلهپایه بتونی 2۹/400
۵۰اصلهپایه بتونی 3۹/۸۰۰
۵۰اصلهپایه بتونی 412/400
۱۰اصلهپایه بتونی 512/۸۰۰
۱۰اصلهپایه بتونی 6۱۵/۸۰۰

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان می توانند ازتاریخ 1401/02/17 لغایت 1401/02/21 به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 

و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار : تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
مبلغ و نوع تضيمن شركت در مناقصه:ضمانتنامه بانكي یا واریز مبلغ  1،190،000،000 ریال به حساب شماره 4101022344114172  بانک 

مرکزی بنام پرداخت اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای
زمان و محل تحويل تضمین شرکت در فرایند کار: پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( 
در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد 
مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 
37و39شرکت توزيع نيروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت 

می پذیرد. 
تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 13:45 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 در سالن 

جلسات شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و 
دريافت امضاء الکترونيکي اقدام نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرماييد.

مدت قرارداد : 2 ماه  
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع 
نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه 
فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي 

كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
سایر شرایط مناقصه :

1.حضور شرکت کنندگان در فهرست تامین کندگان مورد تایید شرکت توانیر )وندور لیست( الزامی است.
2.پرداخت وجه صورتحسابهای قرارداد از طریق اسناد خزانه اسالمی با نماد 005 با تاریخ انتشار 1400/02/20 و سررسید اسناد 1403/06/26 

و نماد 002 با تاریخ انتشار 1400/02/20 و تاریخ سررسید 1403/10/24 صورت می گیرد.
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شركت توزيع نيروي برق
 سيستان وبلوچستان
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اردیبهشت

نورانیهایچشمکزن
سهمبچهشتر
درستسبیح

؟ع؟دوستتدارمرضاجان

»قاصدک« ضمیمه شنبه های 
روزنامه قدس

رواقرواق



    تسلیت
  رهبر انقالب 
درپی درگذشت 
 همسر 
دکتر ایروانی  
رهبر معظم انقالب 
با صدور پیامی 
درگذشت همسر 
مکّرمه آقای دکتر 
ایروانی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت 
نظام را تسلیت گفتند. 
متن پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به 
این شرح است:
 بسم اهلل
 الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر 
ایروانی حفظه اهلل

درگذشت همسر 
مکّرمه را تسلیت 
عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی 
را برای ایشان مسألت 
می نمایم.
سّید علی خامنه ای

خبر مشروح قدس   سیاست یکی به نعل 
و یکی بــه میخ زدن مقامات 
آمریکایی در مــاجــرای برجام 
ظــاهــراً همچنان ادامـــه دارد. 
ــن رویـــه در حالی  بــر اســـاس ای
ــکــی هــا از یـــک طــرف  ــان کـــه ی
مدعی ادامــه دیپلماسی برای دستیابی به توافق 
هسته ای با تهران هستند، در سوی دیگر نه تنها 
یک گــام از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان 
عقب نشینی نکرده اند بلکه هر روز گــام جدید 
 ضدایرانی به اجرا درمی آورند. البته این نوع رویکرد 
کاخ سفیدنشینان بیانگر یک واقعیت دیگر هم 
هست و آن هم بروز اختالف و دودستگی شدید میان 
مقامات کاخ سفید بر سر نوع تعامل با جمهوری 
اسالمی ایــران است، همان چیزی که کارشناسان 
از آن به عنوان مهم ترین عامل شکست مذاکرات 

برجامی اخیر در وین یاد می کنند.

تصویب دو طرح ضدایرانی طی دو روز ◾
اما در آخرین گام همزمان با ادامه مذاکرات برجامی 
در وین، سناتورهای آمریکایی بامداد پنجشنبه 
دومین طرح ضدایرانی خود را با هدف جلوگیری 
از احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های ظالمانه 
علیه سپاه پــاســداران انقالب اسالمی تصویب 
کردند. به نوشته رسانه های آمریکایی، طرح مذکور 
که اقدامی غیرالزام آور برای دولت آمریکاست، از 
کاخ سفید می خواهد تا زمانی که تهران بعضی 
از پیش شرط های دشــوار از جمله محدود کردن 
فعالیت موشکی بالستیک را نپذیرفته، به توافق 
هسته ای بازنگردد. این اقدام در حالی بود که سنا 
تنها ساعتی پیش از آن، طرح ضدایرانی دیگری 
برای حفظ تحریم ها علیه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و با هدف محدود کردن تجارت نفتی 

پکن-تهران، تصویب کرده بود.

روز چهارشنبه همچنین وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد واشنگتن اکنون به طور همزمان برای دو 
سناریو آماده می شود که در یکی بازگشت متقابل 
ایـــران بــه تــوافــق هسته ای وجــود دارد و همزمان 
شاید در سناریویی دیگر در آن هیچ توافقی با 
 ایـــران وجــود نداشته باشد. ایــن موضع گیری را 
»نــد پــرایــس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در یــک نشست خبری اعــالم کــرد و گفت: »از 
آنجایی که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام 
یک پیشنهاد نامشخص است، ما اکنون به طور 
همزمان برای دو سناریوی مختلف آماده هستیم«. 
شبکه خبری العربیه که وابسته به حکومت آل 

سعود است در گزارشی از این مسئله به افزایش 
یأس در وزارت خارجه آمریکا به ویژه به دلیل ناکام 
ماندن سیاست گذاری این کشور در قبال ایران 
تعبیر کرده و می نویسد: »با آنکه ایاالت متحده 
توانسته جبهه غرب را در پس زدن حمله روسیه 
به اوکراین متحد کرده و رهبری کند، وزارت خارجه 
این کشور در متحد ساختن دنیا علیه ایران و چین 

آن قدر مؤثر عمل نکرده است«.
اظــهــارات ند پرایس در حالی مطرح می شود که 
واشنگتن با دنبال کردن سیاست های ضد ایرانی 
خــود، حاضر به پذیرفتن خطاها و در عین حال 
اصــالح اقدامات قلدرمآبانه اش در قبال مسئله 

هسته ای و همچنین دیگر مسائل مرتبط با ایران 
نیست. با وجود این، دیپلمات های غربی گفته اند 
مقامات اروپایی در حال آماده شدن برای اعمال 
یک راهکار جدید به منظور نجات توافق هسته ای 
با ایران هستند و پیشنهادشان فرستادن »انریکه 
مورا« مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران در 
تالش برای خروج از »بن بست کنونی« در مذاکرات 
است. سخنان خصمانه سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در حالی اعالم شده که دو روز پیش از این، 
»حسین امیرعبداللهیان«، وزیر امورخارجه ایران 
در گفت وگوی تلفنی با همتای ایرلندی خود گفته 
بــود: اکنون این طرف آمریکایی است که باید با 
رویکردی واقع بینانه، به اصالح رفتار غیرقانونی 
ترامپ مبادرت ورزد و در مسیر ابتکار سیاسی گام 
بردارد و مسیر دیپلماسی را برای رسیدن به نقطه 

توافق نهایی ادامه می دهیم.

توافق فرابرجامی غیرممکن است ◾
گفتنی اســت مــذاکــرات رفــع تحریم ها در ویــن از 
چند ماه پیش دچار وقفه شد. همان گونه که گفته 
شد یکی از دالیل عدم انجام اقدامات الزم از سوی 
طرف های آمریکایی در مذاکرات وین دو دستگی 
میان جمهوری خواهان و دموکرات ها در خصوص 
برجام بوده است. این در حالی است که روز گذشته 
نشریه آمریکایی پولتیکو به نقل از برخی منابع 
مطلع مدعی شده اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا 
در محافل خصوصی »تقریباً اذعان کرده اند« توافق 
با ایران بر سر مسائلی فراتر از برنامه هسته ای این 
کشور دیگر ممکن نیست. خبرگزاری انگلیسی 
رویترز نیز روز گذشته با اشــاره به افزایش قیمت 
نفت و تأکید بر این واقعیت که اقتصاد ایران اکنون 
چندان متکی به احیای برجام نیست، نوشت: این 
موضوع در صورت ازسرگیری مذاکرات وین، اهرم 

قوی برای مذاکره کنندگان ایرانی ایجاد می کند.

 همزمان با ادامه بن بست در وین
آمریکا طرح تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد

بازگشت به سیاست پوسیده 
»چماق و هویج«

رصد

خبرخبر
ويژهويژه

بازار ماکارونی تا یک هفته دیگر متعادل می شود ◾
رســــول شــفــق مـــشـــاور انــجــمــن صــنــفــی کــارفــرمــایــان 
کارخانجات ماکارونی با بیان اینکه تأمین نقدینگی 
گندم، مشکل کارخانه های ماکارونی است، گفت: تولید 
ماکارونی شتاب بیشتری گرفته و هفت تا هشت روز 
آینده عرضه در بازار متعادل می شود. دولت یارانه آرد 
صنعتی را اصالح کرده و قیمت های جدید ماکارونی را که 

از این نوع آرد بدست می آید، ابالغ کرده است.

 بیش از گذشته نیازمند اصالح ساختاری هستیم ◾
امام جمعه موقت تهران با اشاره به مشکالت اقتصادی 
گفت: امــروز بیش از گذشته نیازمند اصــالح ساختاری 
هستیم و نمی توان اغماض کرد. ابوترابی فرد با تأکید بر 
اینکه باید به طور شفاف به مــردم توضیح داده شود که 
مشکالت اقتصادی امــروز نتیجه ناگریز سیاست های 
اقتصادی در دهه های گذشته است، افزود: برون رفت از این 
تنگناها نیازمند برنامه و اعتماد ملت به دولت و نظام است.

اجرای سیاست تعیین سقف رشد اجاره بها   ◾
خبرگزاری فــارس نوشت: بر اســاس اطالعات رسیده، 
دولت قصد دارد، با انجام اصالحاتی سیاست مدیریت 
افزایش سقف اجاره بها را که در دو سال گذشته اجرا شد، 
ادامه دهد. بر اساس مصوبه اخیر، رشد رقم اجاره بها در 
تهران حداکثر 25 ، در کالنشهرها 20 و در سایر شهرها 
حداکثر 15 درصد تعیین شده بود؛ قانونی که در نبود 

ضمانت اجرایی قوی عمالً تأثیرگذار نبود.

زخــمــی شـــدن شــهــردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران  ◾
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در 
توییتی از زخمی شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه 1۹ خبر داد 
و نوشت: سید جواد هاشمی در هنگام مأموریت مقابله 
با ساخت وسازهای غیرمجاز با ضربات چاقو از ناحیه سر 
به شدت زخمی شد. چند روز پیش هم به ماشین وی 
تیراندازی شده بود. هاشمی در پاکدستی و جدیت در 
مقابله با فساد از مدیران شاخص شهرداری تهران است. 

مــعــاون اجــرایــی رئیس جمهور 
بــا هـــدف پیگیری و نــظــارت بر 
نــحــوه اجــــرای مــصــوبــات سفر 
استانی رئیس جمهور، به این 
استان سفر کــرد. بازدید از پــروژه بیمارستان 
و افتتاح مدرسه شهرستان اشکذر، بازدید 
از فــوالد میبد، سرکشی از مناطق سیل زده 
 روستای سید میرزا، بازدید از پــروژه راه آهن 
ــروژه هــای بیمارستان  یزد-اقلید، بازدید از پ
فاطمه الــزهــرا)س( مهریز و بــازدیــد از پــروژه 
بیمارستان تأمین اجتماعی از جمله برنامه های 
ســفــر یــک روزه ســیــد صــولــت مــرتــضــوی به 
استان یزد بود. بر اساس این گــزارش،  معاون 
ــی رئــیــس جمهور و ســرپــرســت نهاد  اجــرای
ریاست جمهوری در سفر به یزد، با آیت هللا 
محمدرضا ناصری یــزدی نماینده ولی فقیه 
در استان و امــام جمعه یــزد دیـــدار و در باب 
 مسائل استان به گفت و گو پرداخت. در ادامه، 

سید صولت مرتضوی همراه با استاندار یزد، 
از پروژه بیمارستان 157 تختی حضرت زینب 
کبری)س( اشکذر به عنوان یکی از طرح های 
مصوب سفر رئیس جمهور به استان، بازدید 
کرد و به بررسی مسائل و نیازهای آن پرداخت. 
عملیات اجرایی ساخت این پروژه بیمارستانی 
با زیربنای 12 هــزار و ۳00 متر مربع از سال 
1۳۹5 آغاز شده و هم اکنون با صرف اعتبار 1۳0 
میلیارد تومان از محل خیران، وزارت بهداشت 
و صنایع، دارای پیشرفت فیزیکی ۸5 درصدی 
است. معاون اجرایی رئیس جمهور، همچنین 
عصر پنجشنبه به همراه استاندار یزد و جمعی 
از مسئوالن استان از منطقه سیدمیرزا که در 
سیل هفته جــاری دچــار خسارت های جدی 
شده است، بازدید کرد. وی ضمن گفت وگو با 
مردم سیل زده از نزدیک در جریان روند اسکان 
مــردم این منطقه و مرمت و بازسازی منازل 

مسکونی سیل زدگان قرار گرفت.

سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به یزد

رئیس جمهور پیگیر مصوبات استانی است 

قابگزارش کوتاه

 صعود ۳۰ هزار نفری بسیجیان به ارتفاعات »بازی دراز« 
در قالب برنامه راهیان نور غرب

در  حاشيه

اصالح طلبان 
به دنبال 
نواصالح طلبی

اصالح طلبان که در 
انتخابات 1۴00 با رأی 
مردم از قدرت خارج 
شدند، به فکر بازآفرینی 
توان نیروهای سیاسی 
و افزایش سرمایه 
اجتماعی و بازنگری در 
فلسفه وجودی این 
 جناح سیاسی افتاده اند. 
مشرق در این باره 
نوشت: سال های گذشته 
برخی از شخصیت ها 
چون محمدرضا تاجیک 
خواستار بازنگری در 
شخصیت ها و مسیر 
اصالح طلبی بود. طبق 
اطالع این خبرگزاری، 
جلساتی هم اکنون 
با حضور بزرگان 
جریان اصالحات 
برای آسیب شناسی 
جریان اصالحات آغاز 
شده و قرار است در 
آن نواصالح طلبی و 
همچنین بازگشت به 
هویت اصالح طلبی مورد 
بررسی و واکاوی قرار 
بگیرد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000845  امیدوارم بارندگی های اخیر مردم را 
گول نزند و همچنان صرفه جویی در مصرف آب 

مورد توجه خانواده ها باشد. مسئوالن هم به نوبه 
خود موظف اند برای مدیریت درست آب فکری 

بردارند تا کمبود آب به صورت ریشه ای حل شود.

9150000855    حتی سرسخت ترین مخالفان پوتین 
هم احتماالً در مورد بحران اوکراین در دو زمینه 

هم نظر باشند، نخست خطر گسترش ناتو به 
شرق و دیگری خطر آزمایشگاه های بیولوژیک 

ایاالت متحده در اوکراین که می توانست به فاجعه 

ختم شود و این دو عامل به نوعی روسیه را مجبور 
به واکنش کرده است.

9150000512  امیدوارم دولت سیزدهم راه دولت 
گذشته را نرود. اگر قرار است حرکتی انجام شود 

که تأثیر آن بر زندگی مردم وجود داشته باشد، 

باید مردم از آن مطلع باشند در این صورت قطعًا 
همکاری خواهند کرد. مدیریت قیمت آرد هم در 
همین مقوله هست و ای کاش دولت در این زمینه 

اطالع رسانی کاملی کند تا مردم در چند و چون 
اجرای طرح قرار گیرند و نگرانی ها بر طرف شود.

 وعده سخنگوی پاستور 
با اشاره به اولویت دولت برای رفع فقر مطلق

نان گران نمی شود

سخنگوی دولت در گفت و گویی رسانه ای تأکید 
کــرد به هیچ وجه قیمت نــان بــرای مــردم تا پایان 
سال تغییر نمی کند و  رئیس جمهور اجازه گران 
شدن نان را نخواهد داد. علی بهادری جهرمی 
که درباره برنامه دولت برای رفع مسائل اقتصادی 
سخن می گفت در این باره افزود: این دولت خود 
را دولت مردم می داند و معتقد است آن چیزی 
که مرتبط با حقوق مردم است باید به مردم اطالع 
داده شود. وی ادامه داد: اقتصاد ما بیمار است و 
سال های سال مردم این بیماری را لمس می کنند 
و این تبعیض ها را در حوزه اقتصادی می چشند 
و رانت ها و بیکاری ها را سال هاست می بینند و 
همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ 
اقتصادی علیه مــردم که به واسطه تحریم های 
ظالمانه رخ داده، آثار آن را مردم مشاهده می کنند. 
سخنگوی دولت افزود: یکی از اولویت های اساسی 
دولت مسائل اقتصادی است و به همین دلیل در 
سند تحول دولت هم 12 موضوع دربــاره اقتصاد 
بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی 
آن شاید پربسامدترین بحث در دولت اقتصادی 
است که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی 
ــرای درمـــان اقتصاد ارائــه  می شود تا نسخه ای ب
شود. علی بهادری جهرمی درباره هدفمند کردن 
ارز۴ هزار و 200 تومانی اظهار کرد: نظام پرداخت 
ارز ترجیحی آن قــدر معیوب بوده که طبقه مرفه 
جامعه منابع بیشتری را برای تأمین نیازها دراختیار 
داشتند و طبقه ضعیف تر توانایی تأمین نداشتند 
و فشار تورمی اجازه نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده 
اســت. به جای اینکه این منابع سر سفره مردم 
بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته درکشور های 
دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصالح 
شود و تا وقتی که اصالح نشود تورم و سایر مسائل 

اتفاق می افتد؛ بنابراین بیماری باید درمان شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه یکی از رسالت های 
دولت تحقق عدالت و عادالنه پرداخت کردن یارانه 
و برخورد با قاچاق در کشور است و باید ریشه 
فساد را خشکاند درباره امنیت غذایی مردم گفت: 
دولت در این زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه 
در خارج شوخی نــدارد. به عنوان نمونه در حوزه 
واکسیناسیون دولت با جدیت اقدام به ورود آن 
کرد و امــروز ما به هفت فوتی در روز رسیده ایم، 
 درحالی که در کشورهای غربی میزان مرگ و میر به
 هزارو500 نفر رسیده است. پس دولت زمانی که 
تمرکز خود را روی موضوعی بگذارد به سرانجام 
می رساند، این اتفاق نیز در کاالهای اساسی رخ 
داده است. او یکی از اولویت های دولت را رفع فقر 
مطلق عنوان می کند و می گوید: یکی از برنامه های 
دولت برای از بین بردن فقراصالح نظام پرداخت 
یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند تر 

باشد، فقر کاهش می یابد.

 جراحی اقتصادی 
تصمیمی شجاعانه

عبدهللا گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری 
در نــوشــتــاری کــوتــاه کــه در کــانــال تلگرامی خود 
منتشر کـــرده بــه مــوضــوع افــزایــش قیمت آرد و 
حواشی پیرامون آن پرداخته و می نویسد: رشد 
قیمت کــاالهــای آرد محور ربطی به تــورم نــدارد. 
تصمیم شجاعانه ای است، اما اگر درست اجرا و 
اطالع رسانی نشود موجب بدبینی و سرمایه سوزی 
خواهد شد.  وی در ادامه با به کار بردن هشتگ 
جــراحــی اقــتــصــادی می نویسد: بــه ایــن پرسش 
 باید پاسخ روشــن و همیشگی داده شــود: چرا 
ارز ۴٢٠٠ این محصوالت حذف می شود؟ چگونه 
و از کی یارانه آن مستقیم به مردم داده می شود؟ 
کدام کاالها گران می شود و میزان گرانی آنان چقدر 
اســت؟ تمهید دولــت در جلوگيری از فــروش آرد 
نانوایی ها بــه بخش های گـــران شــده چیست؟  
سامانه پاسخگو و سخنگوی طرح کیست؟  فواید 
ایــن کــار چیست و دولــت چگونه آرامــش ایجاد 
می کند؟  فاصله زمانی بین اصــالح قیمت ها و 

پرداخت مستقیم نباشد.

خبـر
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صدا و سيماصدا و سيماحقوق بشرحقوق بشر بازار خودروبازار خودرو

 توضیح معاون بین الملل
 قوه قضائیه درباره یک سفر

کاظم غریب آبادی درباره سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری و تحریم های یک جانبه، 
به ایـــران، گفت: »آلنا دوهـــان«، از تاریخ 1۸ اردیبهشت، 
 سفری 11 روزه به تهران خواهد داشت. معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه گفت: گزارشگر ویــژه همچنین از برخی مراکز 
نیز بازدید به عمل خواهد آورد. شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در سال 201۴ سازوکار گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی 
اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را 
طی قطعنامه ای به تصویب رساند. کشورهای غربی هر سال 

به این قطعنامه رأی مخالف می دهند.

 واکنش رئیس رسانه ملی
 به شائبه حذف برخی مجریان

رئیس صداوسیما در حاشیه یک مراسم، دربــاره تغییرات 
مدیریتی در این نهاد عنوان کرد: در هر دوره ای در صداوسیما 
تغییراتی هم در مأموریت ها و هم در ساز و کارها و مناصب 
اتفاق می افتد. بنابراین اینکه تغییراتی را در رویکردها و 
مناصب روی آنتن شاهد باشیم طبیعی است. پیمان جبلی 
دربـــاره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه دربــاره 
آن اطالع رسانی نشده هم گفت: بررسی هایی دربــاره هک 
سامانه های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با 
آمادگی همکاران ما در حــوزه فنی حداقل ضربه ممکن را 
خورد. بررسی ها ادامه دارد و نتیجه قطعی اعالم خواهد شد.

 واردات خودرو توسط دولت 
و به صورت کنترل شده 

رئیس کمیته صنعت مجلس، گفت: مجلس یازدهم از 
زمانی که روی کار آمد، موضوع ساماندهی صنعت خودرو 
را پیگیری کرد و الزم است برای رفع مشکل این صنعت، 
واردات انجام شود. رضا تقی پور، اظهار کرد: مشکل اساسی 
خودرو در کشور ما این است که عرضه بسیار کم است و با 
تقاضای باالی مردم تناسب نــدارد. وی ادامه داد: قاعدتاً 
نگاه و اولویت ما این است که در وهله اول تولید داخلی مورد 
حمایت قرار گیرد، اما تولید داخلی خودرو پاسخگو نیست 
و باید واردات انجام شود اما واردات باید به صورت موقت و 

کنترل شده توسط دولت انجام شود.



پیش از اصالحات 
ارز ترجیحی 

یارانه آن پرداخت 
می شود

وزیر جهاد با بیان اینکه 
کمبود چند روز اخیر 
مقطعی بوده است و 

از امروز شاهد عرضه 
ماکارونی خواهیم بود، 

افزود: نیاز نانوایی ها به 
آرد ۹ میلیون تن است. 

ساداتی نژاد اضافه کرد: 
یارانه کاالهای اساسی 

پیش از شروع اجرای 
اصالحات مربوط به ارز 

ترجیحی، به  حساب 
مردم واریز می شود و 

جزئیات بسته اجرایی 
هدفمندی یارانه 

کاالهای اساسی پیش 
از شروع به اطالع مردم 
می رسد. هر زمان دولت 
تصمیم به اجرا بگیرد، 

از قبل یارانه آن را 
پرداخت می کند.

خبرخبر
خوبخوب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت وضعیت 
بیش از یک هزار کارخانه مشکل دار را بررسی کرده 
و ۵۰۰هــزار کارگر آن ها را دوبــاره به سر کار بازگردانده 
ــزارش ایــرنــا، حجت هللا عبدالملکی در  اســـت. بــه گـ
سخنرانی پیش  از خطبه های نماز جمعه تهران به 
مناسبت هفته کارگر بیان کرد: خانواده های کارگران 

بیش از ۶۰درصد جامعه ایران را تشکیل می دهند.
وزیر کار از بازرسی های گسترده از شرکت های دولتی و 
حاکمیتی درخصوص رعایت حقوق کارگران هم خبر 
داد و اعالم کرد: اگر این شرکت ها به وظایف خود عمل 

نکنند اسامی آن ها منتشر خواهد شد.
به گفته وزیر کار، ۴۰۰ هزار شاغل جدید با بیمه در سال 

گذشته ثبت شده که ۷۰درصد آن مربوط به نیمه دوم 
سال گذشته در دولت سیزدهم است. 

ــاره افــزایــش حــقــوق بازنشستگان  ــ عبدالملکی درب
کارگری هم گفت: افزایش حقوق این اقشار متناسب 
با افــزایــش حقوق کــارگــران به دولــت پیشنهاد شده 
اســت. وی همچنین از بــرخــورد جــدی با مفاسد در 

شرکت های زیرمجموعه وزارت کار خبر داد که منجر 
به رصد نزدیک به ۷۰۰ مورد فساد اقتصادی شده که 
پرونده برخی از آن ها پس از تکمیل به دستگاه قضایی 
ارســال می شود. به گفته وی، آمــار تعدیل نیروی کار 
در فروردین امسال نسبت به سال گذشته ۳۸درصد 

کمتر شده است.

مینا افرازه  دولــت بــرای سال 
1۴۰1 تعداد دیگری از مؤسسه ها و 
شرکت های وابسته را در فهرست 
ــذاری بــه بخش خصوصی  ــ واگـ
قرار داده است که در این  بین نام 
دو شرکت بـــزرگ خــودروســازی 
ایران خودرو و سایپا نیز به چشم می خورد. گرچه به 
گفته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ناظر مجلس در 
هیئت واگذاری بنگاه های دولتی، واگذاری ایران خودرو 
و سایپا به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت امسال 
قطعی اســت امــا بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
صنعت خودرو اجرا و تحقق این امر را بعید دانسته 
و معتقدند زیــرســاخــت هــای انــجــام چنین کــاری 
فراهم نیست و بایستی ابتدا الزامات واگــذاری این 
شرکت ها رعایت شود تا بتوان به اهداف مدنظر از 

خصوصی سازی دست  یافت.

 تفاوتی میان مدیریت بخش خصوصی  ◾
و دولتی نیست!

در همین زمینه امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو 
در گفت وگو با قدس اظهار کرد: در حال حاضر تنها 
۶درصد سهام ایران خودرو و 1۸درصد سهام سایپا 
متعلق به دولت است که اگر این سهام را هم واگذار 
کند، تغییر چندانی در وضعیت فعلی رخ نخواهد 
داد. البته ظاهراً همان ۶درصد سهم ایران خودرو نیز 
تحت دیون بوده و دولت آن را به  عنوان بدهکاری گرو 
گذاشته است. در واقع این  گونه نیست که هم  اکنون 
بتواند آن را آزاد کند یا به فروش برساند، بنابراین این 
موضوع از نظر اجرایی مسئله دارد. وقتی دربــاره 
فروش سهام این شرکت ها سخن می گوییم، بحث 
در مورد فروش عادالنه و منطقی است، در غیر این 
صــورت دربـــاره عملیات اجــرای فــروش مناقشه ای 
نیست. مشکل در نحوه و کیفیت مدیریت است 

که می خواهند دربــاره واگــذاری سایپا و ایران خودرو 
ــرد: جــای تعجب و  اقـــدام کنند. کاکایی تصریح ک
پرسش است که چرا دولت با سهم ۶درصدی خود 
برای ایران خودرو مدیرعامل تعیین می کند. با بررسی 
متوجه خواهید شد که اوالً فروش سهام و واگذاری آن 
تقریباً امر محالی است؛ زیرا دولت اکنون با یکسری 
شرکت های زیــانــده روبـــه رو اســت که آینده بسیار 
مبهمی دارند و اگر قرار است دو خودروساز بزرگ از 
طریق همین قیمت گذاری دستوری زیان کنند، قطعاً 
هیچ بخش خصوصی راضی به خرید سهام نخواهد 
بود. به فرض خرید سهام نیز، بعید به نظر می رسد 

مدیریت و اعمال سیاست های مدنظر این دو شرکت 
خودروسازی به  طور کامل اجرایی شود. همین حاال 
ایــران خــودرو مالک خصوصی دارد که حتی از نظر 
قانونی می تواند مدیرعامل تعیین کند، اما دولت 
اجــازه نمی دهد این موضوع رخ بدهد؛ بنابراین در 
چنین شرایطی حتی اگر دولت سهام خود را واگذار 
کند، واگــذاری مدیریت به بخش خصوصی دور از 
دسترس خواهد بود.هیچ بخش خصوصی واقعی 
حاضر نیست سهام ایران خودرو را در شرایط فعلی 
خریداری کند. در نهایت اگر اصرار زیادی بر خریداری 
سهام باشد، نتیجه اش می شود همان واگذاری هایی 

که پیشتر صــورت گرفته اســت. بدین  صــورت که 
واگذاری ها به  صورت ظاهری انجام می شود اما اندکی 
بعد دوباره همان روال قبلی برقرار می گردد و تنها به 
عده خاصی سهام داده می شود. تنها قسمتی که 
ــاره آن به  راحتی اظهارنظر کــرد، همان  می توان درب
۶درصدی است که مستقیماً متعلق به دولت بوده و 

با مسائل زیادی روبه رو است.
وی ادامــه داد: به  طور کلی هدف خصوصی سازی 
ــرود و شرکت مدنظر  ایــن اســت که بــهــره وری بــاال ب
رقابت پذیر شـــود. ایــن در حالی اســت کــه تعداد 
انگشت شماری از شرکت ها بهره وری داشته اند. 
در واقع مشکل اینجاست که نظام حاکمیتی کشور 
تحمل بخش خصوصی قدرتمند را ندارد، بنابراین 
به چنین شرکت هایی اجــازه نخواهد داد رفتار یا 
اقداماتی داشته باشند که بهره وری باالتر بــرود. تا 
وقتی قیمت گذاری دستوری حاکم اســت، تفاوت 
ــدارد کــه مدیریت را بخش خصوصی  چندانی نـ
یا دولتی در دســت گرفته باشد؛ زیــرا هر جایی که 
قیمت گذاری دستوری اعمال می شود آن صنعت 
از بین می رود. در حال حاضر ما همه جانبه در حال 
اعمال سلیقه و قیمت گذاری در حوزه خودروسازی 
هستیم امــا در مقابل از خصوصی سازی سخن 

می گوییم.

 سنگ قوانین کار و تجارت  ◾
جلو پای بخش خصوصی

کاکایی معتقد است: متأسفانه اظهارات و قوانین 
مــربــوط بــه خــودروســازی عمالً بــا یکدیگر تناقض 
دارد و پرسش اینجاست که دو خــودروســاز بزرگ 
کشور آیا بر اســاس اصل ۴۴ جزو صنعت کلیدی 
حساب می شوند یا نه. قیمت همه محصوالت و 
مواد در صنایع فوالد و آلومینیوم آزاد است اما خودرو 
که خروجی ایــن صنایع محسوب می شود دارای 

قیمت گذاری دستوری اســت و ایــن نوعی تناقض 
محسوب می شود. این مسئله نشان می دهد دولت 
تمایلی به رشــد صنعت خـــودرو نـــدارد و سخن از 
واگــذاری سهام به بخش خصوصی بهانه ای بیش 
نیست. همچنین باید تأکید کرد قوانین کار و تجارت 
فعلی موجب می شود بخش خصوصی واقعی نتواند 
در چنین شرکت های بزرگی عملکرد خوبی از خود 
نشان بدهد، نمونه آن هم هفت تپه و هپکو است. 
بایستی شرایط خصوصی سازی پذیرفته شود، در 
حالی  که این شرایط اکنون فراهم نیست و چند وقت 
دیگر خواهید دید خصوصی سازی انجام  نشده و 

وعده های دولت محقق نشده است.
ایــن کارشناس صنعت خـــودرو بیان کــرد: مسئله 
دیگر اینکه، اسم ایران خودرو به  عنوان ابربدهکار 
بانکی معرفی گردید و از فردا که سهام آن به بخش 
خصوصی واگذار شود، به جای اینکه دولت به  عنوان 
ابربدهکار این شرکت معرفی گردد بخش خصوصی 
مربوطه معرفی می شود. در چنین شرایطی، واگذاری 
سهام خودروسازان بزرگ کشور سبب می شود کشور 
در گرداب سقوط فرو برود. از سوی دیگر، وقتی دولت 
اجازه نمی دهد خودروسازی کارگر یا کارخانه زیانده را 
جابه جا کند، دیگر سخن از بخش خصوصی معنایی 
ندارد. همچنین خبر واگــذاری سهام ایران خودرو و 
سایپا در حالی است که چند روز پیش خبری منتشر 
شد مبنی بر اینکه واردات خــودرو توسط مجمع 
تشخیص مصلحت نظام آزاد می شود، بنابراین خبر 
واردات خودرو عمالً با واگذاری سهام دو شرکت بزرگ 

خودروسازی تضاد دارد.
کاکایی گفت: مشکالت اصلی صنعت خــودرو؛ 
مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نبود کیفیت مطلوب 
مواد مورد نیاز و تحریم های خودرویی است. بهتر 
است به جای صحبت از خصوصی سازی به این 

مسائل پرداخته شود.

آیا زمینه واگذاری سایپا و ایران خودرو  مهیاست؟ 

 خودروسازی خصوصی 
به رانندگی دولت!

اقتصاد3
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قیمت تبلت
 7305i-Tab M7 لنوو  

16 گیگابایت
1,6۹۹,000

8505X TAB M8 لنوو  
 32 گیگابایت

2,73۹,000

 8.0 Galaxy Tab A سامسونگ  
32 گیگابایت

3,2۴5,000

 X505X Tab M10 لنوو  
32 گیگابایت

3,2۹0,000

 MatePad T10s هوآوی  
32 گیگابایت 

۴,5۹۹,000

 TB-X606X Tab M10 لنوو  
6۴ گیگابایت

6,3۹۹,000

 کاهش 40 درصدی آمار تعدیل نیروی کار

      صفحه 3
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)) بارندگی های بهاره جبران کمبود آب سالیانه را نمی کند((

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای  ول

ت ا
نوب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  
یک فقره  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیررا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت برگزار نماید:
1-خرید لوله فوالدی 150میلیمتر )6 اینچ ( آبده مانسمان رزوه شده به طول 420متر و یک عدد سر تخلیه 6 

اینچ مطابق مشخصات فنی مربوط به شهرستان خواف به شماره فراخوان  2001001446000019
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه17 / 02 / 1401 می باشد.

اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 
به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روز شنبه مورخ1401/02/24
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14:00 روزشنبه مورخ 1401/03/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی 
صدف -  تلفن 5- 05138678841

ضمناً هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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شرکت سهامی صنایع غذایی رضوی  در نظر دارد 
خرید قوطی چاپدار رب گوجه فرنگی 800 گرمی و رب گوجه فرنگی فله مورد نیاز خود 
را از طریق مناقصه انجام دهد.  لذا از تامین کنندگان محترم دعوت می شود جهت 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/02/15 لغایت 1401/02/20 در ساعات 
اداری آدرس شرکت: مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم- پیامبر 
اعظم 2-  امور تدارکات مراجعه نمایند.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 

مربوطه می توانید به سایت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه خرید قوطی چاپدار
 رب گوجه فرنگی 800 گرمی و رب گوجه فرنگی فله 
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آگهی فراخوان
سازمان فنـاوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری مشهد در 
نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان  رصد شاخص های زیست 
محیطی و مخاطرات طبیعی شهر مشهد به روش سنجش از 
دور و استفاده از پتانسیل تصاویر ماهواره ای اقدام نماید. لذا 
متقاضیانی که تمایل به شرکت در این فراخوان دارند ، جهت 
 ets.mashhad.ir کسب اطالعات بیشتر از ابعاد پروژه به آدرس
مراجعه نموده یا با شماره تلفن 31296554-051 تماس حاصل 

فرمایید.

سازمان فنـاوری 
اطالعات و 
ارتباطات 

شـهرداری مشهد

40
10
15
34

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش بیمه تکمیل 
درمان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان به شماره 2001091579000002 را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را 

به عمل آورند.
مواعد زمانی:

  -تاریخ انتشار فراخوان:1401/02/15 
-مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/02/21 ساعت 19:00

-مهلت ارسال پیشنهادات:  1401/03/02 ساعت 9:00
-زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/02 ساعت 10:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 21/000/000/000ریال- 
نوع تضمین : الف- ضمانت نامه بانکی ب-فیش نقدی ج- چک بین بانکی- چک تضمین شده بانکی 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-سازمان 
مرکزی – تلفن : 38802277

مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش بیمه تکمیل درمان کارکنان
 دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان)نوبت اول(

جلس����ه مجمع عمومی ف����وق الع����اده نوبت دوم 
ش����رکت تعاونی مصرف کارکنان س����ازمان بهداری 
استان ایالم به شماره ثبت ۳۳۸ در ساعت ۱۰ روز  
چهارش����نبه مورخ ۱4۰۱/۰۳/۰4 در  محل نمازخانه 
ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایالم واقع در میدان 

کشوری- بلوار آزادی برگزار می گردد.
از عموم س����هامداران دعوت بعمل می آید که در 
روز مقرر و در محل  مذکور حضور بهم رس����انند. 
بدیهی اس����ت حضور کلی����ه اعضاء ض����روری و در 
ص����ورت عدم حض����ور برابر اساس����نامه هیچگونه 
اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع 

مؤثر نخواهد بود.
ً  هر عضو می توانند استفاده حق رأی خود   ضمنا
را ب����ه یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا 

خارج از اعضاء واگذار کند. 
محل بررسی وکالت نامه ها دفتر شرکت تعاونی 

واقع در چهار راه سید الشهداء می باشد.
دستور جلسه:

۱- گزارشی از عملکرد شرکت توسط رئیس هیئت 
مدیره

۲- تغییر آدرس شرکت تعاونی
۳- الحاق به موضوع فعالیت
4- تغییر روش اطالع رسانی

۵- افزایش/ کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
۶- تغییر تعداد بازرسان

۷- تصویب اساسنامه
مهرعلی علی حسنی

رئیس هئیت مدیره تعاونی مصرف کارکنان سازمان 
بهداری استان ایالم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( تاریخ انتشار: 1401/02/17
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 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاون��ی چند منظ��وره کارکن��ان دانش��گاه ایالم به 
ش��ماره ثبت 778 در س��اعت 9 روز دوش��نبه مورخ 
1401/03/02 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه ایالم 
واقع در بان گنجاب - دانشگاه ایالم برگزار میگردد. 
از عموم س��هامداران دعوت به عمل می آید که در 
روز مق��رر و در محل مذکور حضور به هم رس��انند.

بدیهی است حضور کلیه اعضاء ضروری و در صورت 
عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی در 
رابطه ب��ا تصمیمات متخذه در مجم��ع مؤثرنخواهد 
بود.ضمنًا هر عضو می تواند اس��تفاده حق رأی خود 
را ب��ه یک نماین��ده تام االختیار از می��ان اعضاء و یا 

خارج از اعضاء واگذار کند.
محل بررسی و کالت نامه ها دفتر شرکت تعاونی واقع 

در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه ایالم می باشد.
دستور جلسه:

 1- گزارش��ی از عملکرد شرکت توسط رئیس هیئت 
مدیره

2- تغییر آدرس شرکت تعاونی 
3- تغییر روش اطالع رسانی

4-افزایش / کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره 
۵- تغییر مدت مأموریت مدیرعامل و تبصره آن

۶- تصویب اساسنامه
7- تغییر موضوع فعالیت

8- تغییر نام
 فرهاد فتاحی

رئیس هیئت مدیره ش��رکت تعاونی چن��د منظوره کارکنان 
دانشگاه ایالم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان دانشگاه ایالم ) تاریخ انتشار:1401/02/17(

ف
, 4
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آگهی مناقصه
موضوع مناقصه: انجام امور نظارت بر بازارهای میوه و تره بار و 

فروشگاههای شهرما
مبلغ برآورد اولیه: پنجاه و سه میلیارد و نهصد میلیون و پانصد 
و شصت و پنج هزار و هفتاد و نه ) 53.900.565.079 ( ریال
جهت اطالعات تکمیلی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir و همچنین جهت اطالع 

در روزنامه رسمی به نشانه www.rrk.ir مراجعه نمایید.
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

كشاورزی

40
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بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و 
دفع آبهای سطحی تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط 
دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1401 : 16.422.472.111 ریال  

 مدت زمان اجرای کار : 4 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 12 روز چهارشنبه 1401/03/04
مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3.000.000 ریال واریز به حساب 0107689429001 بانک ملی به نام دهیاری دوست آباد

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  842.000.000 ریال )هشتصد و چهل و دو میلیون ریال( 
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به آدرس مشهد، بلوار توس، بین توس 131 و 133 ، دهیاری دوست آباد مراجعه 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
    دهیاری روستای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد



   سوگل طهماسبی 
مجری »شوتبال« 
بانوان   
سوگل طهماسبی 
مجری »شوتبال« بانوان 
در فصل جدید شد که از 
امروز روی آنتن شبکه 
نسیم می رود.

اجرای »شوتبال« بانوان 
را در فصل جدید سوگل 
طهماسبی، بازیگر 
تلویزیون و سینما بر 
عهده خواهد داشت. 
مجری »شوتبال« آقایان 
نیز علی عامل هاشمی 
است. 
»شوتبال« به 
تهیه کنندگی مقداد 
مؤمن نژاد و مسعود 
رجبیان و کارگردانی 
محمد پیوندی از شنبه 
تا سه شنبه هر هفته 
ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه 
نسیم پخش می شود. 

خواندنیها

صبا کریمی   سینما در 
10روز  اخیر با سه فیلم جدید 
به استقبال اکـــران عید فطر 
رفت و فیلم های »المینور« به 
کارگردانی داریوش مهرجویی، 
ــی  ــردان ــارگ ــرادی« بـــه ک ــ ــف ــ »ان
سیدمسعود اطــیــابــی و »مــغــز اســتــخــوان« به 
کارگردانی حمیدرضا قربانی از ۷ اردیبهشت  ماه 

نمایش خود را آغاز کردند. 
از مــیــان فیلم های نــــوروزی، پنج فیلم بــه دلیل 
حفظ کف فروش همچنان روی پرده می مانند اما 
فیلم های »قدغن« و»گــل به خــودی« از سرگروه 
حذف شده و »المینور« و »انــفــرادی« به ترتیب 
در گــروه سینمایی کــوروش و مگامال به نمایش 
در آمدند. این در حالی است که طبق روال هر ساله 
خبری از اکران هفت فیلم جدید در سرگروه ها نبود 
و فیلم های نــوروزی در کنار سه فیلم جدید به کار 

خود ادامه خواهند داد.
فــیــلــم ســیــنــمــایــی »انــــفــــرادی« بـــه کـــارگـــردانـــی 
سیدمسعود اطیابی کــه اکـــران خــود را از هفتم 
اریبهشت ماه آغاز کرده، تاکنون بیش از ۲۳۹هزار 
بلیت در ۳۶۲ســالــن فروخته اســت و طی هفته 
گذشته ۷میلیارد و ۳۸۴میلیون تــومــان فــروش 
داشته که فروش کلی فیلم را طی 10 روز به رقمی 
معادل ۸ میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان رسانده 

است.

منتظر یک کمدی جدید باشید ◾
اطیابی که حاال یکی از تضمین کنندگان قطعی 

گیشه است به تازگی اکران »دینامیت« را پشت 
سر گذاشته، فیلمی که توانست در دوران کم فروغی 
ــازه ای به سالن های  سینما ناشی از کرونا، جان ت
نمایش بدهد. او در حالی که این روزها تازه ترین 
فیلم کمدی اش را با یک ترکیب مخاطب پسند 
یعنی رضــا عــطــاران و احمد مهران فر روی پــرده 
سینماها دارد، مشغول فیلم برداری یک کمدی 
جدید به نام »بخارست« با نقش آفرینی پژمان 
ــان و  ــاری، امیرحسین آرم جمشیدی، حسین ی

هادی کاظمی است.

آیا »انفرادی« ۱۰۰ میلیاردی می شود؟ ◾
ابراهیم عامریان و مسعود اطیابی کــه تاکنون 
در ساخت چندین کمدی با یکدیگر همکاری 
داشته اند حاال به فروش »انفرادی« امیدوارتر از 
قبل هستند؛ چرا که »دینامیت« با فروش قابل 
توجه اش تقریباً آن ها را در شناخت ذائقه مخاطب 
مطمئن کرد و حاال عامریان تهیه کننده انفرادی 
پیش بینی کرده این فیلم بیش از 100میلیارد تومان 
خواهد فروخت؛ اتفاقی که چندان بعید هم به نظر 
نمی رسد؛ چرا که این روزها بازار کمدی داغ است و 
گیشه سینما وابسته به این ژانر شده و از سویی 
دیگر مخاطبان هم استقبال خوبی از آن می کنند. 

یک شروع کم رمق برای آقای کارگردان ◾
اما »المینور« ساخته داریوش مهرجویی سرانجام 
ــراوان بــا مساعدت  ــ و پــس از کــش و قــوس هــای ف
رئیس سازمان سینمایی اکران شد. این فیلم که 
در مــاه هــای اخیر با حاشیه های فــراوانــی دست 

و پنجه نرم کرد و آقــای کــارگــردان از اکــران نشدن 
فیلمش در نوروز حسابی عصبانی بود این روزها 
روی پــرده اســت. آخرین فیلمی که از مهرجویی 
در سینما به نمایش درآمد »اشباح« بود و او حاال 
پــس از هشت ســال دوبـــاره بــه سینما بازگشته 
است. علی نصیریان، عزت هللا رمضانی فر، علی 
مصفا، سیامک انصاری، پردیس احمدیه، مهرداد 
صدیقیان، کاوه آفاق، رضا داوودنژاد و... از بازیگران 
این فیلم سینمایی هستند و باید منتظر ماند و دید 
در هفته های آینده استقبال طرفداران مهرجویی 
از اثر جدیدش چگونه خواهد بود. اما المینور در 
هفته گذشته با فروش بیش از 1۵هزار قطعه بلیت 
و اکران در ۲۴۴ سالن نزدیک به ۵۳۸ میلیون تومان 
فروش داشته و مجموع فروش این فیلم از ابتدای 

اکران را به رقم ۷۳0میلیون تومان رسانده است.
و امــا آخرین فیلم دور نخست اکـــران عید فطر 
یعنی »مغز استخوان« به کارگردانی حمیدرضا 
قربانی نسبت به فیلم های کمدی در حال اکران 
فـــروش چــنــدانــی نــداشــتــه اســـت. ایـــن فیلم که 
محصول ســال۹۸ است و با بــازی پریناز ایزدیار، 
بابک حمیدیان و جواد عزتی در سی و هشتمین 
جشنواره فجر به  نمایش درآمده داستان متفاوتی 
دارد و در زمــان نمایش با واکنش های متفاوتی 
روبه رو بود و در بخش بهترین فیلم نامه و بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد نامزد شد. مغز استخوان 
در هفته گذشته با فــروش بیش از 1۳هــزار بلیت 
در 1۴۵سالن نزدیک به ۵10 میلیون تومان فروش 
داشته و رقم کلی فروش طی 10روز اکران را به ۵۹۸ 

میلیون تومان رسانده است.

فروش ۱۰ میلیارد در ۱۰ روز  ◾
با این اوصــاف سه فیلم منتخب اکــران عید فطر 
در طول مدت نمایش خود در مجموع ۹میلیارد و 
۸۷۶میلیون تومان به گیشه افزوده اند که بخش 
عمده این فروش متعلق به فیلم »انفرادی« است.

اما تا بحث فیلم های کمدی داغ است، بد نیست 
اشــــاره ای هــم بــه فیلم »ســگ بــنــد« کنیم کــه در 
ترکیب اکران نوروزی امسال قرار داشت و این روزها 
همچنان به فروش خوبش ادامه می دهد، گرچه 
به نظر می رسد با آمدن یک رقیب تازه نفس یعنی 
انفرادی تا حــدودی شاهد افت فــروش این فیلم 

هم باشیم.
»سگ بند« که از ۲۵ اسفندماه 1۴00 به نمایش 
درآمده تعداد ۹0۶هزار و ۴01 قطعه بلیت فروخته و 
در هفته گذشته رقم ۳ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان 
را ثبت کرده و مجموع فروش را به ۲۹ میلیارد و ۴0۴ 

میلیون تومان رسانده است. 
بــا توجه بــه آمــار اعــام شــده توسط سمفا، طی 
هفته گذشته بــا احــتــســاب همه فیلم های در 
حــال اکـــران، سینما ۳۹۷ هـــزار و ۹۷۵ مخاطب 
داشته که فیلم ها در 1۵ هــزار و ۸۵۳ سانس به 
نمایش درآمده و مجموع فروش 1۳ میلیارد و ۹۵0 
میلیون تومان را ثبت کرده است.  بر پایه گفته علی 
سرتیپی، سخنگوی شورای صنفی اکران فیلم های 
»بدون قرار قبلی«، »هناس«، »بازیوو« و »والدین 
امانتی« )در ژانر کودک و نوجوان(، »چند می گیری 
گریه کنی۲«، »روز ششم«، »بی صدا حلزون«، 
»علفزار«، »طاخون« و »تی تی« می توانند برای 

اکران۲عیدفطر با سرگروه ها مذاکره کنند.

نگاهی به فروش فیلم های اکران عید فطر

چشم گیشه به کمدی  

خبرخبر
روزروز

پخش منتخب آثار »آلن دلون« از تلویزیون ◾
شبکه نمایش سیما از امروز به مدت یک هفته مروری بر 
فیلم های »آلن دلون« از بزرگان سینمای فرانسه و جهان 

خواهد داشت.
فیلم های منتخب این هنرمند شامل ضــارب، عقرب، 
دایره سرخ، زورو، شوک، سامورایی و آفتاب سرخ است. 
»آلن فابین موریس مارسل دلون« مشهور به آلن دلون، 

متولد 1۹۳۵ در پاریس است.  

برگزاری نشست خبری  نمایشگاه  کتاب تهران ◾
نشست خبری سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، امروز با حضور یاسر احمدوند، معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و رئیس سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تــهــران و علی رمضانی، 
مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ساعت 
10 صبح در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایــران برگزار 

می شود. 

اهدای نخل طالی افتخاری کن به »فارست ویتاکر«   ◾
فــارســت ویتاکر بــه عــنــوان دریافت کننده نخل طای 
افتخاری جشنواره کن ۲0۲۲ به خاطر یک عمر دستاورد 
هنری معرفی شد که جایزه افتخاری خود را در مراسم 

افتتاحیه در 1۷ می دریافت می کند.  
به همین مناسبت فیلم »بــه خاطر صلح« که دربــاره 
جنوب ســودان است و ویتاکر تهیه کننده آن بــوده نیز 
یک نمایش ویژه در جشنواره کن امسال خواهد داشت.

پیمان معادی به شبکه نمایش خانگی پیوست  ◾
پیمان معادی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود 
خبر از نگارش یک سریال طنز برای شبکه نمایش خانگی 
داد. او نوشته اســت: »سال ها قبل تجربه های شیرین 
و خوبی در نوشتن سناریوهای طنز داشتم ولی دنبال 
فرصتی بودم تا در ژانر مورد عاقه ام کار کنم. کمدی سیاه 
یاDark Comedy  این  روزها با همکاری پویا مهدویزاده 

مشغول نوشتن اپیزودهای پایانی قصه هستیم«.

  کتابی طنز برای نوجوانان 
کتاب »مرغداری در میدان جنگ« نوشته سیدسعید هاشمی 
توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شد.
این  کتاب بر اساس خاطرات طنز رزمندگان لشکر۱۷ علی بن 
 ابیطالب)ع( در طول هشت سال دفاع مقدس نوشته شده و 

درباره مواجهه این رزمندگان با حیوانات در میدان جنگ است.
سیدسعید هاشمی نویسنده این  کتاب، شاعر و نویسنده 

کتاب های کودک و نوجوان است. او از معدود شاعران معاصر 
است که در حوزه طنز کودک و نوجوان نیز فعالیت می کند.

در بخشی از این  کتاب می خوانیم:  سرم را برگرداندم. سه تا 

از بچه های مرکز پیام از ساختمانشان بیرون آمده بودند و 
افتاده بودند کف زمین خاکی. یکیشان باال آورده بود و دو تای 

دیگر دهانشان کف کرده بود. نفر سوم هی داد می زد: »ای وای! 
پدرتون رو درمیارم! این چه تخم مرغی بود! انگار فاسد شده بود! 

وای! دل و روده ام اومد باال!«. 

سندی نو از نقش فروزانفر 
در تصحیح مقاالت شمس

فروزانفر سال  ها استادی کرسی ادبیات فارسی 
در دانشگاه تهران را عهده دار بود و از کارمندان 
ــان و ادب فارسی نیز محسوب  فرهنگستان زب
می شد. یکی از مهم ترین حوزه های ادبیات فارسی 
که او حدود سه دهه از عمر خود را صرف پژوهش 
ــار مرتبط با مولوی و شمس  در آن حــوزه کــرد آث
تبریزی  است. پیش تر حتی استادان بزرگ هم دوره 
فروزانفر تصور می کردند او با وجــود دسترسی 
به نسخه هایی از مقاالت شمس تبریزی به هر 
دلیلی نسبت به تصحیح آن اقـــدام خاصی به 
عمل نــیــاورده و تنها مستند موجود، مربوط به 
دستنوشته ای از رونویسی یکی از نسخ موجود 
ــود. با وجــود انگاره هایی مانند وقت گیر بودن  ب
تصحیح غزلیات شمس و سایر آثار موالنا اما این 
حلقه گمشده همچنان در بزنگاه های گوناگون رخ 
می نمود. رصد اسناد مرتبط با شمس تبریزی در 
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سوی 
پژوهشگران خانه دانش و فرهنگ زریاب سندی را 
نشان داد که از اراده استاد فروزانفر برای تصحیح و 

تدوین مقاالت شمس تبریزی حکایت دارد.
این پرونده اسناد که به شماره ۳۹۸1۸۹0 در بایگانی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود 
ــرارداد بین وزارت فرهنگ و هنر  شامل 1۵ برگ ق
و بدیع الزمان فروزانفر به  عنوان استاد دانشگاه 
اســت که بــرای تصحیح و تدوین مقاالت موالنا 
ــازه زمانی  شمس الدین تبریزی منعقد شــده. ب
این سند مربوط به سال های 1۳۲۶ تا 1۳۲۸ بوده 
و در اداره  کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر تدوین 
شده  است. هم  اکنون اصل این سند با شناسه 
ــران نگهداری  ۲۶۴/1۳۵۳۸ در آرشــیــو ملی ایـ
می شود. یافتن این سند قرارداد تصحیح و تدوین 
مقاالت نشان می دهد فروزانفر ضمن آگاهی دقیق 
از اهمیت این اثر نسبت به تصحیح و تدوین آن 
نیز اهتمام داشته  است. بنابراین پیدا شدن این 
سند، امیدها را برای یافتن نسخه ای از تصحیح 
استاد فروزانفر همچنان زنــده نگه مـــی دارد و یا 
دست کم ردپایی برای جست وجوی دلیل به فرجام 
نرسیدن این قرارداد در دسترس پژوهشگران قرار 
می دهد. استاد فروزانفر با نوشتن این جمله که 
»میان مقاالت شمس با مثنوی مولوی ارتباطی 
قــوی مــوجــود اســت و مــوالنــا بسیاری از امــثــال و 
قصص و مطالب مقاالت را در مثنوی خود مندرج 
ساخته  است« عمق درک خود از تأثیرگذاری این 

اثر منحصر به  فرد را نمایان می کند.
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و هنر فرهنگ 

تازه های نشر

برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1387 رنگ سفید 
روغن���ی به ش���ماره موت���ور 11487001736 و ش���ماره 
شاسی NAAA46AA68G001853 و شماره انتظامی 
275 ه 72 ای���ران 12 به مالکیت غزل اکبری دوس���ت 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 206 مدل 1383 رنگ 
نقره ای به شماره موتور 10FSM84712351 و شماره 
شاس���ی 83622441 و ش���ماره انتظام���ی 959 ه 36 
ای���ران 20 به مالکیت امیر حس���ین گل نراقی مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد. 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر کالسه ۱۴۰۰/۴۴۲و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۰۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکائه 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی دبیرس��تان فرزند حمزه بش��ماره شناس��نامه ۶۴ صادره از شیروان در ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت۲۳۰۴۰/۳۵متر مربع قس��متی از پالک ۱۸ اصلی واقع در اراضی حس��ین آباد 
بخش۵قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان از محل مالکیت محمد رحیم صادقی باجگیران  محرز گردیده اس��ت. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ۴۰۱۰۰9۳۰
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                       تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۱۷

اکبر اقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲9 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای عبدالرضا اخوان اصغری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۱۲۷9 صادره از رشت در قریه شالکو در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۶۵۰/۷۶ متر مربع پالک فرعی ۴۱۱۲۰ از اصلی ۷۷ 
مفروز مجزی از پالک ۶۲۸ از اصلی ۷۷ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل اخوان 
اصغری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۵۵   آ۴۰۱۰۰9۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 

سعید بدوی-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  ناحیه دو رشت
از طرف غفار فرزانه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
پستانکار: خانم طاهره حجتی شهر آبادی 

بدهکار: مرحوم قاسم بید کی 
مورد مزایده و محل آن : برابر درخواس��ت وکیل بس��تانکار فوق به ش��رح وارده ۱۰۸۰ -۱۴۰۱/۰۱/۲۳نس��بت به 
مزایده مقدار هفده سهم و سی و سه صدم )۱۷.۳۳(سهم مشاع از مدار سیصد و شانزده سهم و هشتاد صدم سهم 
از شش��دانگ یک قطعه مس��کونی نوع ملک طلق با کاربری به مساحت ۳۱۶.۸ متر مربع ) سیصد و شانزده متر و 
هشتاد دسیمتر مربع به شماره پالک ثبتی ۲9۴ ) دویست و نود و چهار ( فرعی  از ۱۵۵ ) یکصد و پنجاه و پنج ( 
اصلی واقع در بخش دو بجنورد حوزه ثبت منطقه دو بجنورد که سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۲۶۲۱۸ سری

 سال که در صفحه ۵۰۵ دفتر امالک جلد ۱۱9ذیل شماره ۲۶۳۲۶ به نام مرحوم قاسم بیدکی فرزند حسین علی 
شماره شناسنامه ۲۳ شماره ملی ۰۶۸۱۵۴۰۳۲۱ مدیون پرونده اجرایی ۱۴۰۰۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۱۲9۳ و به شماره 

بایگانی ۱۳۷۸ ۱۴۰۰۰ صادر و تسلیم شده است.
 محدود به حدود زیر: شماال: بطول ۱.۰۵متر به ممر ، دوم بطول۱۲.۵۰متر دیوار پست به منزل محمدرضا وحیدی 
باقیمانده ۱۵۵ - اصلی . شرقا: بطول ۲۳.9۰ متر اول دیوار به دیوار مدرسه ، دوم دیوار به دیوار منزل قرین رمضانی 
باقیمانده ۱۵۵ - اصلی جنوبا: اول بطول ۴.۲۰ متر دیوار به دیوار منزل علی قربانی ، دوم بطول ۷.۲۷متر دیوار به 
دیوار منزلی آای عباس علی بیدکی باقیمانده ۱۵۵ - اصلی .سوم بطول ۱.9 متردیوار پست به ممر عام . غربا: بطول 

۲۳.۷۰ متر درب و دیوار پست به خیابان . 
که ششدانگ عرصه و اعیان در قبال مبلغ نهصد و سی و یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و هشتصد و سی 
و ش��ش ریال ) 9۳۱/۱۳۷/۸۳۶ ریال( طلب خانم طاهره حجتی ش��هر آبادی موضوع سند نکاحیه شماره ۱۳۷۴۱ 
مورخه ۱۳۸۴،۰۸،۱۵ دفتر خانه ازدواج شماره ۳۰ بجنورد استان خراسان شمالی و به انضمام یک تا دو عشر اضافه 
که به آن افزوده می گردد بازداش��ت و مورد ارزیابی قرار گرفته و شش��دانگ عرصه و اعیان پالک مذکور به مبلغ 
۲۰،۴۲۴،۰۰۰،۰۰۰ریال )بیست میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون ریال( مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه 
ارزیابی قطعی گردیده است و مقدار هفده سهم و سی و سه صدم )۱۷.۳۳( سهم مشاع از مدار سیصد و شانزده سهم 
و هش��تاد صدم س��هم در روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴از ساعت 9 تا ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد به نشانی بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم به مزایده گذاشته می شود،خریداران می 
توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر ش��ده و در جلس��ه ش��رکت نمایند ، مزایده فقط در یک نوبت 
برگزار می گردد و از مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و سه  ریال 
)۱/۱۱۷/۳۶۵/۴۰۳ ریال( اصل طلب به انضمام دو عشر اضافه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
و طبق ماده ۱۳۶ - اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی اودر جلسه مزایده است . پرنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
ش��د. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار س��اقط و مزایده تجدید می گردد – الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف  در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی  و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده  مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد . مشخصات ملک مطابق 
نظریه کارشناس: بر اساس بازدید انجام شده ملک مورد نظرعبارت است یک باب منزل مسکونی ویالیی با قدمت 
بیش از سی سال با مساحت عرصه سند۳۱۶.۸ متر مربع و اعیان حدود ۲۰۰ متر مربع اعیان دارای نمای سنگ و در 
و پنجره آلومینیوم و پروفیل آهن با مصالح بنایی و سقف آهن دارای زیرززمین دارای حدود ۵ – اتاق در دو قسمت و 

کف سیمان و سرویس های بهداشتی و انشعابات شامل آب و برق و گاز و حدودات منطبق با استعالم   
۱۴۰۰۸۵۶۰۷۰۰۵۰۰۶۴۸۸ – مورخ ۱۴۰۰،۱۱،۲۴و تصویر سند ارائه شده حدودا مطابق  با وضع موجود می باشد 
و در اختیار همس��ر و فرزند مالک اس��ت و سند ملک به صورت ششدانگ می باشد ضمنا ملک دارای عقب نشینی 
است که در قیمت گذاری لحاظ شده است. ضمنا مطابق گزارش مورخه ۱۴۰۰،۱۲،۱۱مامور اجراء به صورت بکباب 
منزل ویالیی یک طبقه با قدمت باالی ۲۰ سال ساخت که در حال حاضر خانم طاهره حجتی شهر آبادی همسر 
قاسم بیدکی و آقای علی محمد بیدکی پسر مرحوم ساکن می باشد . نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد - خیابان 

هجرت - جنب مدرسه روشن ضمیر می باشد . آ۴۰۱۰۱۵۸۰
علی اوسط رستمی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:
شماره 
مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

66.218.281.0912001003374000007تكمیل مدرسه زمان 24 مشهد1401-07

9.396.651.7632001003374000006تكمیل ساختمان خانه محله و كتابخانه نیشابور1401-06
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه 
انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها   www.setadiran.ir الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  تداركات 

امكان پذیر نخواهد بود
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 بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب و 
الیروبی کانال های معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و 
دارای صالحیت امور خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 26,550,472,700 ریال                       مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 9 روز چهار شنبه 1401/02/21
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 9 روز شنبه 1401/02/31

نام  به  بانک ملی  :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107689429001  مبلغ خرید اسناد مناقصه 
دهیاری دوست آباد

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  1،328,000,000 ریال )یک میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون ریال( 
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب 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 دوم 
دهیاری روستای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد



آیت اهلل 
سید محمد 
کوهستانی 

)1351 - 1267 ش(
عالم بزرگ و معلم 
اخالق در روستای 
کوهستان از توابع 

بهشهر به دنیا آمد. 
آیت اهلل کوهستانی 

از شاگردان مبّرز 
علمای بزرگ نجف 

همچون میرزای 
نائینی، سید 

ابوالحسن اصفهانی 
و ضیاءالدین عراقی 

بود. وی بعد از 
بازگشت به ایران 

در سال 1308، به 
زادگاه خود، قریه 

کوهستان، بازگشت. 
آیت اهلل کوهستانی 

در اردیبهشت ماه 
سال 1351 

درگذشت و پیکر وی 
در حرم مطهر امام 

رضا )ع( به خاک 
سپرده شد.

نقبی به نقبی به 
تاریختاریخ

نیکبخت    محمدحسین 
17 اردیبهشت ماه ســال 1360 
ــدان »دولــه تــو«  خبر بــمــبــاران زنـ
ــراق و شــهــادت ده هــا  تــوســط عــ
نفر از رزمندگان ارتـــش، سپاه، 
ــعــدادی از  ــرد و ت ُـ پــیــش مــرگــان ک
اعضای جهاد سازندگی انقالب 
اسالمی منتشر شد. باوجود تأثر شدید ناشی از این 
جنایت هولناک در میان مردم، کمتر کسی اطالعات 
دقیق و درستی از ماجرا داشــت؛ این وضعیت، در 
سال های بعد، باوجود ساخت فیلم سینمایی »زندان 
دوله تو« به کارگردانی رحیم رحیمی پور در سال 1363 
و نگارش کتاب های خاطراتی مانند »سپیدارهای 
آن ســـوی دولــه تــو« )روایـــت اســـارت ناصر حیدری، 
چترباز نیروی مخصوص ارتش( و » زنــدان دوله تو : 
خاطرات اســرای سرزمین بی غــروب« )نوشته رضا 
رستمی(، همچنان در جامعه و در حافظه تاریخی 

مردم ما، برقرار است.   

النه ضدانقالب ◾
زنــدان دولــه تــو، در روستایی به همین نــام، واقــع در 
شــمــال غـــرب ســردشــت و جــنــوب غــربــی منطقه 
»آلواتان«، در میانه جاده سردشت به پیرانشهر قرار 
داشت؛ جایی که از زمان پیروزی انقالب اسالمی، به 
النه ضدانقالب و اعضای گروهک هایی مانند کومله 
و دموکرات تبدیل شده بــود. زنــدان دوله تو درواقــع 
یک اسطبل بزرگ بود که آن را با روش های مختلف 
محصور و مستحکم کرده بودند. این مکان توسط 
عناصر ضدانقالب حزب دموکرات که عمدتاً از بقایای 
رژیم پهلوی محسوب می شدند، به یک زندان مخوف 
و شکنجه گاه وحشتناک تبدیل شده بود. در جریان 
فعالیت های ضدانقالب در غرب کشور، دوله تو و 
زندان آن، به مقر فعالیت آن ها تبدیل شد و به تدریج، 

افــراد بازداشت شده، اعم از نیروهای ارتــش، سپاه 
پاسداران، پیش مرگه های کرد و مهندسان و کارکنان 
جهاد سازندگی را به این مکان منتقل می کردند. به 
گمان ضدانقالب، موقعیت جغرافیایی دوله تو و قرار 
داشتن آن در ناحیه کوهستانی، باعث نفوذناپذیری 
ایــن محل می شد. بر همین اســاس، آن هــا دست 
به ایجاد تأسیسات گوناگون نظامی و رفاهی برای 
خودشان در دوله تو زده بودند؛ ازجمله ساختمان 
بسیار مجهز و شیکی که برای سرکردگان گروهک 

دموکرات، مانند عبدالرحمن قاسملو ساخته شد.

کار اجباری و شکنجه اسیران ◾
اُســرای حاضر در زنــدان دوله تو، عموماً وادار به کار 
اجباری می شدند. کمیته قضایی حزب دموکرات 
در دوله تو مستقر بود و به گواهی شاهدان عینی، 

به صورت روزانه برنامه اعدام اجرا می کرد و تعدادی 
از اسیران دربند و مظلوم را با بهانه های واهــی، به 
شهادت می رساند. زندان دوله تو در اردیبهشت سال 
1360، حدود 280 اسیر را در خود جا داده بود. حاج 
یدهللا خداداد مطلق که در آن زمان، یکی از زندانیان 
ــدان می گوید:  ــدان دوله تو بــود، دربـــاره شرایط زن زن
»اتاقی که ما داخلش زندانی بودیم، سقفش بسیار 
کوتاه بود و به شدت کثیف و نمناک. همین که باران 
می بارید بالفاصله چکه ها از سقف پایین می ریخت. 
از این بابت خیلی ناراحت بودیم. موش هم بسیار 
زیــاد بــود و رفــت وآمــد فــراوانــی داشتند. شپش هم 
به وفور بود و بیداد می کرد. نظافت اصالً نبود. برای 
حمام کــردن مجبور بودیم در همان فصل بهار از 
آب سرد استفاده کنیم. روزگــار را اکثراً به گرسنگی 

می گذراندیم«.

تغییر شرایط در بهار 1360 ◾
شرایط در زندان دوله تو، ظاهراً با آغاز جنگ تحمیلی 
و پیوندهای گسترده ای که گروهک های ضدانقالب 
با رژیــم بعث داشتند، بدتر و بدتر می شد. امثال 
قاسملو جایگاه خودشان را تثبیت شده می دانستند 
و معتقد بودند نیروهای جمهوری اسالمی قادر 
نیستند به این منطقه نفوذ کنند. این در حالی بود 
که شرایط جبهه جنوب هم، روزبه روز بدتر می شد؛ 
خرمشهر اشغال شده بود و آبادان نیز در محاصره 
قرار داشت. از سوی دیگر، بنی صدر به عنوان فرمانده 
وقــت کل قــوا، مانع انجام عملیات های مؤثر برای 
آزادسازی مناطق اشغالی و عقب راندن دشمن بعثی 
و ضدانقالب می شد. با همه این ها، بر و بچه های 
سپاه، با همکاری نیروهای ارتش، در فروردین سال 
1360، دست به اقداماتی برای توقف ماشین جنگی 
دشمن زدند. در داخل کشور نیز، شرایط سیاسی 
به نفع جریان بنی صدر نبود، تا جایی که وی در 
خردادماه سال 1360، از فرماندهی کل قوا عزل شد 
و پس از استیضاح مجلس شورای اسالمی، بافرمان 
حضرت امام )ره( از ریاست جمهوری برکنار گردید. 
این اتفاقات در تحلیل نظامی و سیاسی گروهک هایی 
مانند حزب دموکرات، چندان خوشایند نبود. آن ها 
می دانستند چیزی به حمله نهایی رزمندگان ایرانی 
برای آزادسازی مناطق اشغالی کردستان و آذربایجان 
غربی نمانده است. به همین منظور، عقب نشینی 
از دوله تو در دستور کار آن ها قرار گرفت. اما در همان 
ــران، در حال پیشروی  زمــان خبر رسید نیروهای ای
بــه ســوی منطقه هستند و عــن قــریــب، بـــدان وارد 
خواهند شد. در این شرایط، طرح پاک سازی دوله تو 

به مرحله اجرا گذاشته شد.

قتل عام اسیران ◾
بر اساس این طرح که توسط ایرج سلطانی )خلبان 

مخصوص اشرف پهلوی( و فتاح کاویانی از عوامل 
وابسته به رژیم سابق و اعضای گروهک دموکرات 
ریخته شد و آن را در دیدار با مأموران ارشد اطالعاتی 
رژیم بعث هماهنگ کردند، قرار بود دو هواپیمای 
عراقی، پس از خارج شدن عوامل گروهک از محل 
زندان، آن را با همه اُسرای دربندش، بمباران کنند. 
یکی از شاهدان عینی دراین باره می گوید: »ناگهان 
صــدای غــرِش هواپیما را شنیدیم. قبالً هم سابقه 
داشت که هواپیما از روی زندان رد بشود، اما همیشه 
از ارتفاع باال بود. این بار دیدیم هواپیما خیلی پایین 
است؛ جا خوردیم، حتی یادم است به بچه هایی که 
اطرافم بودند گفتم اشهدشان را بخوانند، انگار به 
دلم افتاده بود که قرار است فاجعه ای اتفاق بیفتد. از 
بیرون صدای سوت آمد. سوت زدند و همه زندانی ها 
را فرستادند داخــل اتاق ها. هواپیما رفت دور زد و 
ــاره برگشت. این رفت وبرگشت هواپیما شاید  دوب
حدود یک دقیقه طول کشید. همه زندانی ها غرق در 
ترس و نگرانی بودند. اضطراب بر همه مستولی بود 
و آرام و قرار نداشتیم. ناگهان صدای انفجار بسیار 
شدیدی به گوش رسید. زندان لرزید و فضای اتاق از 
خاک و غبار و دود پر شد به حدی که جایی و چیزی 
دیده نمی شد. بچه هایی که زنده و سالم بودند شروع 
کردند به گفتن یا ابوالفضل و یا علی و یا هللا«. با 
هماهنگی انجام گرفته، یک بالگرد که هدایت آن را 
یک خلبان وابسته به رژیم پهلوی بر عهده داشت، 
بر فراز بقایای زندان ظاهر شد و افــرادی را که سعی 
می کردند از زیر آوار بیرون بیایند، به گلوله بست. این 
وضعیت، آمار شهدای حمله به دوله تو را باالتر برد. 
گزارش های موجود از شهادت بیش از 135 نفر در این 
واقعه خبر می دهند؛ یعنی بیش از نیمی از اُسرای 
حاضر در محل. باوجود فجیع بودن جنایت ،ماجرای 
اسیرکُشی های ضدانقالب در این مکان، تاکنون کمتر 

موردتوجه قرارگرفته است.

بهبهانهسالروزوقوعیکجنایتتاریخیامافراموششده

»اسیرکشی«در»دولهتو«
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سید عبدالحسین الری و حکومت اسالمی الرستان
 آیـت هللا سـید عبدالحسـین الری، مجتهـد عالی مقـام 
و مجاهـد آگاه، در سـال 1226 ش در الر بـه دنیـا آمـد. 
او از شـاگردان مبـرّز میـرزای بـزرگ شـیرازی )صاحـب 
فتـوای تنباکـو( بـود و از وی اجـازه اجتهـاد داشـت. سـید 
عبدالحسـین بافرمـان میـرزای شـیرازی بـرای رسـیدگی 
بـه امـور مـردم الرسـتان فـارس، عـازم ایـن منطقـه شـد 

و بـا تأسـیس حـوزه علمیـه الر، ایـن شـهر را بـه کانـون 
نشـر احـکام اسـالمی و اجـرای قوانیـن شـرع انـور تبدیل 
کـرد. زمـان حضـور سـید عبدالحسـین در الرسـتان، 
مصادف با ازهم گسـیختگی شـیرازه امـور در کشـور بود؛ 
اسـتعمار روس و انگلیـس از شـمال و جنـوب سـرزمین 
ما را مـورد تعـرض قـرار داده بودنـد و حکومـت مرکزی که 

از بی کفایتـی سیاسـتمداران و ورشکسـتگی اقتصـادی 
رنـج می بـرد، قـادر بـه تأمیـن اسـتقالل کشـور نبـود. در 
ایـن شـرایط، آیـت هللا سـید عبدالحسـین الری، بنـای 
حکومتی اسـالمی را در الرسـتان گذاشـت که نخستین 
تجربـه از نـوع خـود محسـوب می شـد؛ حکومتـی کـه 
بـا تأسـیس کارخانـه اسلحه سـازی و آمـوزش نیروهـای 

نظامـی، امنیـت را در فـارس برقـرار و دسـت عوامـل 
اسـتعمار را از آن کوتـاه کـرد. سـید عبدالحسـین، حامی 
فعالیت هـای ضداسـتعماری در جنوب کشـور بـود؛ او از 
رئیس علـی دلـواری و قیـام دلیـران تنگسـتان، به صـورت 
مـادی و معنـوی حمایـت می کـرد.  او سـرانجام در 19 
اردیبهشـت سـال 1303، دعـوت حـق را لبیـک گفـت.

دانستنی های تاریخی

جنگ ویتنام

نمایی از روستای دوله تو و مکانی که قبال، زندان در آن قرار داشت

  فرانسوی، برگرد خانه ات! 
7 می سال 1954، یعنی 68 سال قبل در چنین 

روزی، سرانجام نیروهای استعمارگر فرانسوی 
مستقر در قلعه »دیِن بِین فو« واقع در ویتنام، پس از 

55 روز مقاومت، تن به مصالحه با مبارزان ویتنامی 

دادند و استقالل این کشور رسمیت یافت. هرچند 
ویتنامی ها در دوم سپتامبر سال 1945، یعنی 
مدتی بعد از پایان جنگ جهانی، اعالم استقالل 

کرده بودند، اما فرانسوی ها حاضر نبودند دست از 
مطامع استعماری خود بردارند و این استقالل را به 

رسمیت بشناسند. به همین دلیل، نبردی طوالنی 
و فرسایشی از 1945 تا 1954، به مدت 9 سال 

درگرفت. نبردی که تلفات و خسارات فراوانی در 
پی داشت و بسیاری از زیرساخت های ویتنام را از 
بین برد. بااین حال، پیروزی در نبرد سرنوشت ساز 

دین بین فو، پایان ماجرا نبود. آمریکایی ها به دلیل 
واهمه از ایجاد یک دولت چپ گرا در ویتنام، وارد 

این کشور شدند و دوباره، نبردی سنگین برای 
حفظ کشور در برابر یانکی ها آغاز شد. نبردی که 

سرانجام به پیروزی ملت ویتنام انجامید.

تاریخ
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)) همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم. حتی به میزان چند ساعت ((
اطـالعیـه مسیر خط انتقال نیروی برق 132 کیلوولت شهرک صنعتی میامی

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت برق منطقه ای خراسان به منظور اطالع مالکین اراضی و امالک واقع در مسیر خط انتقال  132 
کیلوولت شهرک صنعتی میامی و جلب توجه آنان به اجرای مفاد مواد 18 و 19 قانون سازمان برق ایران 
و بر اساس ماده 11 تصویب نامه شماره 12727/ت50732 مورخ 1394/2/6 هیأت محترم وزیران در مورد حریم خطوط 
 UTM هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مبادرت به درج این آگهی می نماید ، با این توضیح که شبکه مذکور مطابق نقاط
در کروکی پیوست در حد فاصل نقاط A و B به موازات خط 400 کیلوولت ابوطالب - تربت جام می باشد که پس از عبور 
از کنار راه آهن مشهد – تهران ادامه آن به موازات جاده مشهد – فریمان می باشد که از مسیر مزرعه نمونه آستان قدس 

و کنار اراضی جیم آباد عبور می نماید . 
مطابق تصویب نامه فوق الذکر ، حریم خطوط انتقال نیروی 132 کیلوولت به صورت زمینی برابر 9 متر از تصویر قائم سیم 

کناری در طرفین مسیر خط می باشد.
انبارداری،  سوخت،  مخازن  مسکونی،  صنعتی،  تأسیسات  ایجاد  نظیر  اقداماتی  و  ساختمانی  عملیات  هرگونه   :6 ماده 
تأسیسات، دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و 
فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل 
حفاری، اکتشاف، بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط بر اینکه مانعی برای دسترسی به خطوط 
برق برای وزارت نیرو و شرکتهای برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد، با رعایت ماده 

8 این تصویب نامه بالمانع است.
تبصره- ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از سه متر 
از پی پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله ای 

بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن  خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد. 
مالکین در صورت وجود هرگونه ابهام ظرف مدت یکماه از تاریخ درج این آگهی در روزنامه های قدس و خراسان می توانند 
به آدرس مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بعد از پل مهندس پرتوی - نرسیده به دو راهی طرقبه - شاندیز – سمت راست 

شرکت برق منطقه ای خراسان - دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند.
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اصغرخوشخو-  شهردار تربت جام

متن آگهی تجدید مناقصه

ف
40
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99

ش��هرداری تربت جام در نظ��ر دارد با توجه به ابالغ موافقتنامه ط��رح های تملك دارائیهای 
س��رمایه ای س��ال 1400 نس��بت به اجرای پروژه ذیل اقدام نماید. لذا از ش��ركت های واجد 
شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد )سامانه تداركات 

الکترونیک دولت ( اقدام نمایند . 109- 2/11
شرایط مناقصه :

- كلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی مناقصه ، كارشناسی و ... به عهده برنده مناقصه می باشد.

- به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.
- مبلغ قرارداد بر اس��اس اعتبار مصوب می باش��د و پرداختها بر اساس تخصیص اعتبار از 
خزانه معین اس��تان ص��ورت می گیرد ، در صورت عدم تخصیص كل اعتب��ار مانده در دیون 

سنواتی پیش بینی و در اعتبارات سنوات بعد اقدام می گردد.
- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1401/3/3 می باشد.
- جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن 14-52527911-051 شهرداری تربت جام ) اداره فنی و 

نظارت بر پروژه های عمرانی( تماس حاصل فرمایید.
- سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 مبلغ اعتبارعنوان پروژهردیف
مبلغ ضمانت نامه شركت محل تامین اعتبار) میلیون ریال(

تاریخ بازگشایی پاكاتدر مناقصه ) ریال ( 

پیاده رو سازی خیابان میر 1
اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات 20/165قوام الدین و جامی

1/008/250/0001401/3/4کشور )توازن استانی(
ساعت 10 صبح

اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات 1000تکمیل بوستان مشاهیر2
500/000/0001401/3/4کشور )توازن استانی(

ساعت 10 صبح

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی پیمانکاران

ف
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دانشگاه  والیت ایرانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی یک مرحله ای کلیه  امور خدمات 
تنظیفی،پیشخدمتی و خدمات عمومی مکانهای مسقف دانشگاه والیت  به شماره ۲۰۰۱۰۶۰۰۲۵۰۰۰۰۰۱ را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ می باشد
۱- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام کلیه امور خدمات تنظیفی، پیشخدمتی و خدمات عمومی مکانهای مسقف 

دانشگاه والیت
۲- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر 

3- مهلت زمانی دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۴- مهلت زمانی تحویل اسناد تکمیل شده به مناقصه گزار: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۲

۵-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت 
دریافت اطالعات بیش����تر در خصوص اس����ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: اس����تان سیس����تان و بلوچستان - 

ایرانشهر- کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی- سازمان مرکزی دانشگاه والیت - دبیرخانه مرکزی
 اطالعات تماس :  3۷۲۱۲۲۸۹-۰۵۴ 

هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد  به عهده برنده مناقصه می باشد.
۶- پیمانکار موظف است  قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید.

م الف:۱۱۱   شناسه آگهی:۱3۱۱۶۵۶
 روابط عمومی دانشگاه والیت ایرانشهر



تعیین تکلیف 
۶۰ هزار نیروی 
خرید خدمت 
آموزش و 
پرورش
به گزارش فارس، 
یوسف نوری؛ 
وزیر آموزش و 
پرورش گفت: برای 
تسریع در اجرای 
پروژه های آموزشی 
امسال اعتبارات 
موردنیاز در این 
 حوزه را تا 
دو برابر سال گذشته 
افزایش داده ایم.

وی اظهار کرد: 
حدود ۶۰هزار نیرو 
در آموزش و پرورش 
حضور دارند که فاقد 
کد کارمندی و عمومًا 
خرید خدمتی و یا 
قراردادی هستند که 
تعیین تکلیف آنان در 
دستور کار قرار دارد.

اعظم طیرانی سند تحول 
ــرورش  ــ ــنــیــادیــن آمـــــوزش و پ ب
در ســال 90 پــس از چند سال 
ــوســط  ــق و بــــررســــی ت ــحــقــی ت
کارشناسان و اســتــادان حــوزه 
تعلیم و تــربــیــت بــه تصویب 
شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسید. سندی که با اجرای آن می توان به 
تحول در ساختار فعلی این مجموعه امیدوار بود، 
اما به نظر می رسد تاکنون یا اراده ای جدی برای 
اجرای آن نبوده و یا متولیان به دالیل پیش بینی 
نشده در این خصوص توفیق نیافته اند. چنان که 
در 10 سال گذشته 6 وزیر بر مسند وزارت آموزش و 
پرورش تکیه زده و همه آن ها یا به دلیل استیضاح 
یا پرسش نمایندگان به مجلس رفته اند و با این 
پرسش مواجه شده اند که چرا سند تحول بنیادین 
اجرایی نمی شود؛ اما هیچ یک پاسخ قانع کننده ای 

به این پرسش نداشته اند. 

مخالفان سند ◾
محمود فرشیدی، وزیــر آمــوزش و پــرورش دولت 
نهم در گفت وگو با ما اظهار می کند: بیشتر وزرای 
آمــوزش و پــرورش دولــت هــای یازدهم و دوازدهــم 
شناختی از سند تحول نداشتند و همان الگوهای 
غربی انسان سکوالر را ترجیح دادند و به بهانه های 

مختلف از اجرای آن سر باز زدند.
ــی که در 10 سال گذشته  متأسفانه بیشتر وزرای
منصوب شدند دیدگاه های خود را به سند تحمیل 
می کردند و عزم جدی و روحیه انقالبی برای اجرای 
آن نداشتند و سند 2030 را به این سند ترجیح 
می دادند به طوری که طی 6 ماه نامه آن را نوشتند 
و به سراسر کشور ابالغ کردند؛ حتی تعدادی از 
اعضای شــورای عالی آمــوزش و پــرورش با اصل 

سند مخالف بوده و هستند و در واقع شناختی 
از سند ندارند و شاهد بوده ایم که زیرنظام هایی 
که برای سند تحول نوشته شده مغایر با اهداف 
آن بوده و سند را دچار تحریف کرده اند. بنابراین 
تا زمانی که این افراد در سیاست گذاری های این 
وزارت و در شورای عالی آموزش و پرورش دخالت 
داشته باشند امیدی به اجرای آن نیست؛ چرا که 
تولیدکنندگان اصلی سند از حوزه اندیشه ورزی 

و برنامه ریزی برای اجرای آن دور هستند و تعداد 
مــعــدودی هــم کــه دســت انــدرکــارنــد بیشتر کنار 

گذاشته می شوند . 
دبیركل كانون تربیت اسالمی می افزاید: هر وزیری 
که روی کار می آید یک طرح و ایده ای را بدون توجه 
به اینکه آیا در نظام موجود قابل اجراست یا خیر 
ارائــه می دهد، در صورتی که باید با برنامه ریزی، 
نقشه راه مشخص و مدیریت توانمند از سال اول 

ابتدایی وارد نظام آموزشی شود و گام به گام پیش 
رود تا به پایه دوازدهم برسد. 

وی ناآگاهی فرهنگیان از سند تحول را یکی دیگر 
از موانع اجرای آن می داند و می گوید: باید طراحان 
اصلی، سند را به زبــان مدرسه تدوین و از طریق 
رسانه ها تشریح کنند تــا فرهنگیان از ضــرورت 
اجرایش مطلع شوند و همراه با اولیای دانش آموزان 

آن را از دولت و مسئوالن مطالبه کنند.
 اینکه رهــبــر انــقــالب در 13 بــنــد، سیاست های 
اجرایی سند را به ســران سه قوه ابــالغ فرمودند، 
نشان می دهد عظمت کار آن قــدر زیــاد است که 
باید از ســوی همه دستگاه ها حمایت شــود. به 
عنوان نمونه اگر قــرار باشد سندی اجــرا شود که 
بودجه و اعتباری ندارد در حد یک توصیه اخالقی 
می توان آن را اجرا کرد اما وقتی به مجلس ابالغ 
شــده، مجلس ملزم اســت هر ســال بــرای اجــرای 
بخشی از آن، مقدار مشخصی اعتبار پیش بینی 
کند و شورای عالی انقالب فرهنگی مسئول است 
هر پنج سال یک بار پیشرفت اجرای آن را ارزیابی 
نماید. سایر دستگاه ها نیز هر یک مسئولیتی 

دارند که متاسفانه تاکنون به آن عمل نکرده اند.

مسئوالن اعتقادی به اجرا نداشته اند  ◾
ناصر کوهستانی، کارشناس آموزش و پرورش نیز 
به ما می گوید: یکی از اصلی ترین دالیل اجرا نشدن 
این سند، اعتقاد نداشتن مسئوالن به اجرای آن 
بوده، به همین دلیل در اولویت برنامه های آن ها 
قــرار نگرفته اســت. مگر می شود سند تحول در 
اولویت باشد اما پس از 10 سال از تدوین آن هنوز 

بازنگری نشده باشد. 
وی ادامــه می دهد: مسئول اجــرای سند شخص 
وزیر بوده است، اما بی ثباتی ها در تعیین وزرای 
آموزش و پرورش موجب تمرکز نداشتن مدیریت 

بر اجرای سند و سبب شده سند تحول نتواند به 
یک گفتمان سازی مشترک تبدیل شود و در کف 
کار مدرسه قرار گیرد تا بر اساس آن گفتمان سازی 

در مدارس پیاده سازی شود. 
وی همچنین می افزاید:این سند پیوست اقتصادی 
مشخص و یا ردیف بودجه تعیین شده ای نداشته 
است و با توجه به اینکه 98 درصد بودجه آموزش و 
پرورش صرف هزینه های پرسنلی و حقوق معلمان 
می شود نمی توان انتظار داشت این کار عظیم با 

کمتر از 2درصد بودجه به سرانجام برسد. 
بــرای سند تحول شاخص کمّی مشخصی برای 
ارزیابی در نظر گرفته نشده و برخی از وزرا ادعا 
دارند بخش هایی از سند اجرا شده است، در حالی 
که اگر این شاخص در نظر گرفته می شد اکنون 

مشخص بود چه میزان از سند اجرا شده است.
وی ادامه می دهد: از روزی که سند تحول بنیادین 
تدوین شد باید نقشه راه اجرایی برای آن تدوین 
می شد تا نقطه شروع آن مشخص بود و با تغییر 

وزرا تغییری در ادامه راه ایجاد نمی شد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا فضای آموزشی کشور 
آمادگی الزم برای اجرای این سند را دارد یا خیر، 
می گوید: طی 10 سال گذشته آمــوزش و پرورش 
برنامه های متعددی در کنار سند تحول در دست 
داشته و همه فعالیت های خــود را بر پایه سند 
تحول بنیادین قرار نداده بود و سایر اسناد را مطرح 
مــی کــرد، درحــالــی که وقتی سند تحول بنیادین 
را داشتیم نیازی به سایر اسناد و برنامه ها نبود. 
بنابراین باید این آمادگی را ایجاد کنیم و در همین 
نخستین ســال آغــاز کــار ایــن دولــت کمیته ها و 
کارگروه های تخصصی برای اجرای سند در شورای 
عالی آمـــوزش و پـــرورش ایــجــاد شــود تــا بــتــوان به 
ــه راهکار بــرای اجــرای سند  آسیب شناسی و ارائ

تحول آموزش و پرورش پرداخت.

10 سال از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گذشت

 ماجراهای 6 وزیر 
و یک سند بر زمین مانده

ددستچينستچين

محمود فرشیدی

وزیر اسبق آموزش و پرورش

در سند تحول آموزش و پرورش فقط موضوع 
تغییر کتاب های درسی مطرح نیست. به عنوان 

نمونه به تحول مکان های تربیتی اشاره شده 
است، یعنی همه وقت دانش آموز در مدرسه 

صرف نشود و ممکن است الزم باشد بخشی از 

آموزش ها در پارک، موزه یا مسجد ارائه شود 
و وسایل آموزشی هم فقط آموزش به معنای 

رایجی که کتاب درسی فارسی و ریاضی و 
غیره داشته باشند نیست، بلکه در کتاب های 

درسی بر مبنای سند که تعقل گرایی است باید 

وسایل آموزشی متعدد طراحی شود. بنابراین 
ساختار آموزش و پرورش ساختاری قدیمی 

و بروکراتیک است که با تحول گرایی سنخیت 
ندارد و همین مسئله بزرگ ترین مانع اجرای 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
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آیین نامه های رتبه بندی معلمان اصالح شود ◾
 مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش 
و پـــرورش مجلس شـــورای اســالمــی بــه آنا 
گفت: اصلی ترین مشکل بر سر راه اجرای 
رتبه بندی معلمان تدوین آیین نامه های اجرایی این 
قــانــون از ســوی دولــت بــه صــورت نــاعــادالنــه اســت که 
در راستای خواست قانون گذار و بــرای احقاق حقوق 
معلمان تدوین نشده؛ این آیین نامه ها باید اصالح شود.

فرسودگی۵۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور ◾
امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع 
فیزیکی و امــور عمرانی وزارت بهداشت 
ــدود ۵0هـــــزار تخت  بــه ایــســنــا گــفــت: حــ
بیمارستانی در کشور در وضعیت فرسودگی هستند. 
در صورت تأمین منابع اعتباری ساالنه معادل 30هزار 
میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز بیمارستان ها، امکان 
نوسازی بیمارستان های فرسوده طی پنج سال وجود دارد.

فعالیت تنها 3۰ درصد ماماهای دانش آموخته ◾
به گزارش تسنیم، ابراهیم نوری گوشکی؛ 
متخصص پزشکی خانواده دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در یــادداشــتــی 
نوشت: از حدود ۴۷هزار مامای دانش آموخته کشور، 
کمتر از 30درصـــد در بخش های دولتی و خصوصی 
به کارگرفته شده اند. حدود 6هزار ماما در برنامه پزشک 

خانواده شهری و روستایی مشغول فعالیت هستند.

جریمه ۲۰هزار تومانی سگ گردانی! ◾
ســردارمــحــمــدحــســیــن حــمــیــدی، رئیس 
ــارس گفت:  ــور پایتخت بــه فـ پلیس راهــ
جــریــمــه قــانــونــی ســگ گــردانــی کــم اســت 
و اثــرگــذاری نـــدارد؛ جریمه 20 تا 30 هــزار تومانی در 
برابرغذای چند صد هــزار تومانی که بــرای آن حیوان 
تأمین می شود بسیار اندک بوده و برعکس فرد متخلف 

رغبت می کند که پلیس جریمه اش کند.

جامعه

      صفحه 6
 pars xu7 اصل برگ س���بز خودروی سواری پژو
مدل 1400  به ش���ماره انتظامی 52 ایران 883 
د 23 ب���ه ش���ماره  موت���ور 124K1586961 و 
 NAAN01CE0MK068823  ش���ماره شاس���ی
متعلق به آقای س���ید اش���کان حسینی مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.
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پ���اک جلو، برگ س���بز، کارت و س���ند کمپانی خودرو 
س���واری پ���ژو 405GLX مدل 1382 رنگ مش���کی به 
ش���ماره موت���ور 22568222776 و ش���ماره شاس���ی 
82022072 و ش���ماره انتظامی 848 ط 63 ایران 32 
به مالکیت مصطفی مجیدی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  40
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بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی " خرید  مبدل های حرارتی و مخازن 
موتورخانه "،  پروژه آشپزخانه مرکزی  

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
در نظ�ر دارد »خرید  مب�دل های حرارتی و مخ�ازن موتورخانه«،  
پروژه آش�پزخانه مرکزی  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1401/02/19 به دبیرخانه معاونت فنی 
و عمران�ی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی 
مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، مراجعه 
و یا با شماره تلفن 05132001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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موضوع: مزایده امالک و مستغالت 
شهرداری مشهد مقدس

جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت مزایدات 
 http : //Ets .mashhad .ir  شهرداری مشهد مقدس به آدرس

آدرس   به  مستغالت  و  امالک  مبادالت  تاالر  سایت  و 
نمائید  مراجعه   http : //Talar-Amlak-mashhad .ir
آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت  همچنین  و 

میگردد.   درج   www .rrk .ir

آگهـی منـاقصـه عمـومـی)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی )بعنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد تهیه، حمل،  باراندازی 
و تحویل نصب و راه اندازی الکترو موتور و پمپ های سانتریفیوژ فشار قوی ایستگاههای پمپاژ خط 

اصلی شبکه آبیاری سد ساوه  را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج ذیل برگزار نماید.
پمپ های  و  موتور  الکترو  اندازی  راه  و  نصب  تحویل  و  باراندازی  حمل،  تهیه،  مناقصه:  –نوع  منـاقصـه  1-مـوضـوع 

سانتریفیوژ فشار قوی ایستگاههای پمپاژ خط اصلی شبکه آبیاری سد ساوه  –یک مرحله ای
2-مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار)ریال(: 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(  

3-محل اجرا - مدت اجرای کار )ماه(: استان مرکزی- 1 ماه
4-شرایط مناقصه گران : شرکت های بازرگانی تامین کننده ، نمایندگی های مجاز شرکت های تولیدی و کارخانه های 

سازنده مجاز میتوانند در مناقصه حاضر شرکت نمایند.
*متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی ، از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخ 1401/2/17 الی 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/24 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان: 
۲۰۰۱۰۰۱۱۶۴۰۰۰۰۰۲ به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت 

اینترنتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور به آدرس  http://iets.mporg.ir ، قابل رویت می باشد. 
* متقاضیان موظفند اسناد راپس از تکمیل و ارائه مدارک خواسته شده  حداکثر تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 

1401/3/3 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.
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شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
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آگهی  مزایده عمومی 
سازمان فردوس های شهرداری مشهد

سنگتراشان  مجتمع  های  غرفه  از  برداری  بهره  واگذاری   : موضوع 
شهدای مدافع حرم واقع در آرامستان بهشت رضا)ع(

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری 
مشهد مقدس به آدرس ETS.MASHHAD.IR   مراجعه نمائید.

         امور قراردادها ی سازمان فردوس های شهرداری مشهد

در  الزم  نص��اب  ح��د  ع��دم  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی  نوب��ت اول در تاریخ 
1401/2/14 ش��رکت کش��ت و صنع��ت النگ ، 
جلس��ه مجم��ع نوب��ت دوم درروز پنجش��نبه 
م��ورخ 1401/2/29 راس س��اعت 9 صب��ح در 
مح��ل مجتمع رفاه��ی آبفای مش��هد واقع در 
بلوار پیروزی، پی��روزی 17 برگزار می گردد 
لذا از کلیه اعضای محترم دعوت بعمل می آید 
ضمنا  اعضایی که نمی توانند در جلسه حضور 
یابن��د می توانند به نف��ر دیگر وکالت دهند.

دستور جلسه:  
 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس                

2-  تصویب صورتهای مالی و ترازنامه 
منتهی به سال 1400/12/29 

3-تصمیم گیری در خصوص خط و مشی آتی 
شرکت

4- تصمیم گیری در خصوص اراضی النگ و 
اسناد علی آباد

5- انتخابات هیئت مدیره و بازرس
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجم�ع عمومی عادی 
شرکت کشت و صنعت النگ) نوبت دوم(

 به شماره ثبت 28868 
و شناسه ملی 10380441340
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برگ سبز و س���ند کمپانی پراید مدل 88 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظامی  ایران 36 – 895ن63 
شاس���ی   2986740ش���ماره  موت���ور  ش���ماره 
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گل محمدی:لیگ 
تازه شروع شد

سرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس با 

تمجید از عملکرد 
شاگردانش در دیدار 
برابر پیکان گفت: با 
توجه به تساوی که 
استقالل کسب کرده 

بود ما به پیروزی 
ارزشمندی دست 

پیدا کردیم.وی ادامه 
داد: هنوز برای 

قهرمان شدن فرصت 
داریم. لیگ تازه 

شروع شده است. 
امتیازات مهمی ماند، 

هم برای ما و هم 
برای استقالل. پنج 
بازی مهم پیش رو 
داریم که باید تمام 

تالشمان را بکنیم تا 
بتوانیم به موفقیت 

برسیم.

در  حاشيه

حمایت 
از  شهرخودرو

هاشمی جواهری ، 
سرپرست اداره کل 

ورزش و جوانان خراسان 
رضوی از حمایت این 

اداره کل از شهرخودرو 
با ارائه رایگان زمین 

چمن اصلی استادیوم 
ورزشی ثامن خبر داد.
وی افزود: یکی از این 

اقدامات، صدور و 
امضای مجوز بود، 

نکته دوم با توجه به 
اینکه تا آخر فصل 

شهرخودرو دو بازی 
خانگی دارد تصمیم 
گرفتیم زمین چمن 

اصلی استادیوم ثامن 
را با وجود هزینه های 
نگهداری آن، رایگان 

در اختیار شهرخودرو 
برای تمرینات این تیم 

قرار دهیم. اگر تیم 
شهرخودرو نتواند 

امتیاز الزم را در 
دیدارهای پایانی کسب 

کند به لیگ دسته 
یک سقوط می کند، 

به نظر من، سال ها کار 
دارد تا خراسان باردیگر 

در لیگ برتر فوتبال، 
نماینده داشته باشد.

خبرخبر
روزروز

  لوئیس سوارز 
ستاره اروگوئه ای قصد جدایی 

از اتلتیکو و بازگشت به بارسلونا 
را دارد. او بمب تابستانی آبی 

اناری هاست و از پیوستن به تیمی 
در لیگ آمریکا منصرف شده.

  ادینسون کاوانی 
 مهاجم منچستریونایتد، مدعی 

شده با حضور رونالدو  قصد جدایی 
داشته و به مدیر برنامه  اش، گفته بود 
که دنبال تیم جدیدی برای وی باشد 
چون می دانسته شرایط سخت است.

  میکل آرتتا 
نتایج خوب آرسنال تحت هدایت آرتتا 
باعث شد که هواداران خواهان تمدید 
قرارداد باشند.  رضایت مدیران باشگاه 

هم موجب شد رسمًا قرارداد او با 
توپچی ها تا سال 2025 تمدید شود.

 سینا حسینی  
ــه پــس  ــلـ ــاصـ ــافـ  بـ
از مــصــاحــبــه وزیـــر 
ورزش و جــوانــان در 
شبکه خبر مبنی بر 
تخصیص بخشی از 
درآمد ناشی از فروش سهام دو باشگاه 
استقال و پرسپولیس در حساب این 
دو باشگاه، سر و کله طلبکاران قدیمی و 
مخفی استقال و پرسپولیس پیدا شد.
مدیران استقال و پرسپولیس که گمان 
نمی بردند با چنین وضعیتی رو به رو 
شوند، ابتدا تــاش کردند در سکوت 
کامل خبری مــوضــوع را رفــع و رجــوع 
کنند اما وقتی با مقاومت طلبکاران و 
اصرار آن ها برای پرداخت مطالبات خود 
رو به رو شدند ترجیح دادنــد موضوع 
درخواست طلبکاران را رسانه ای کنند، 
ــواداران و رسانه های  شاید با فشار هــ
همسو با خود این موضوع را به سود 
خــود تمام کنند، امــا برابر روال اداری 
ــرای فــرار از پــرداخــت مطالبات  راهــی ب
قدیمی و کهنه وجود نداشت، به همین 
دلیل حاال استقال و پرسپولیس باید 
بخشی از درآمد ناشی از فروش سهام را 
خرج بازپرداخت بدهی های خود کنند.
ــــن بــیــن بـــه نــظــر مـــی آیـــد حجم  در ای
ــقـــال بــیــشــتــر از  ــتـ بـــدهـــی هـــای اسـ

پرسپولیس اســـت، آبــی پــوشــان چند 
طلبکار دانه درشت داخلی و خارجی 
ــا روش هـــای  ــد کــه در تــاش انــد ب ــ دارن
مختلف به نوعی میزان بدهی خود را 

کاهش دهند.
برابر اطاعات بدست آمده، آبی پوشان 
مــی بایست بــه رئــیــس ســابــق هیئت 
مدیره باشگاه و مشاور سابق هیئت 
مدیره مبالغ سنگینی را بپردازند، از 
طرفی بابت بدهی به استراماچونی، 
ــی و میلیچ نیز باید پرداخت  ــادووان پ
ارزی داشته باشند که با احتساب این 
مبالغ می توان پیش بینی کرد مدیریت 
اســتــقــال بخش عــمــده ای از درآمــد 
دریافت خود بابت فــروش سهام را به 

این ترتیب از دست خواهد داد.
از طرفی دیگر تکلیف هزینه های جاری 
و باقیمانده آبــی هــا در آستانه اتمام 
رقــابــت هــای لیگ بــرتــر نیز مشخص 
نــیــســت؛ بــنــابــرایــن بــایــد منتظر یک 
سونامی مالی در این مجموعه باشیم، به 
ویژه وقتی خبر می رسد بازیکنان قدیمی 
آن هــا که در میانه راه از استقال جدا 
شدند نیز خواهان دریافت مطالبات 
خود شدند و تهدید کردند چنانچه به 
صورت مسالمت آمیز موفق به دریافت 
بدهی خود نشوند از طریق قانونی اقدام 

خواهند کرد.

احوال پرسپولیس نیز بهتر از استقال 
نیست، آن هــا نیز به دلیل بدهی های 
سنگین داخــلــی و خــارجــی بــه شدت 
مقروض هستند و در شرایط کنونی 
بابت عدم پرداخت مطالبات استوکس 
پنجره نقل و انتقاالتی خود را مسدود 
می بینند و اگــر ایــن بدهی را پرداخت 
نکنند در نقل و انتقاالت آینده امکان 
هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت، در 
کنار بدهی استوکس ، پرونده شکایت 
رادوشوویچ نیز برای آن ها دردسری بزرگ 
به حساب می آید، هرچند که بخشی از 
جریمه اعام شده توسط فیفا در این 
مقطع با اعتراض پرسپولیس کسر شده 
اما با وجود این، اصل بدهی همچنان 
پــا بــرجــاســت. در کنار ایــن دو پرونده 
جنجالی موضوع بدهی به شهرخودرو 
بابت رضایت نامه یحیی گل محمدی 

همچنان ادامه دارد.
شرایط هر دو باشگاه و هجوم طلبکاران 
ــازه شــارژ  بــه سمت حــســاب بانکی تـ
شده هر دو باشگاه بیانگر این واقعیت 
است که آن ها با وجود دریافت رقمی 
هنگفت باز هم با کابوس اسکناس رو 
به رو خواهند شد تا خیلی زودتر از آنچه 
تصور می رفت دوباره با حساب صفر در 
سایت کدال برای سهامداران خود قابل 

مشاهده باشند.

سونامیمالیپیشرویسرخابیها

طلبکاران زیرخاکی سبز شدند!
زیر ذره بين

خبر

همه در انتظار تاریخ جدید

لغو بازی های آسیایی ۲۰۲۲ 
چین

رســانــه دولــتــی چین بــه نقل از شـــورای المپیک 
آسیا گزارش داد بازی های آسیایی که قرار بود در 
ماه سپتامبر در هانگژو برگزار شود لغو و تا تاریخ 

نامشخصی به تعویق افتاده است.
اعــام شــده اســت عــنــوان مسابقات در صــورت 
برگزاری در زمان جدید تغییر نخواهد کرد و همان 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو باقی خواهد ماند.

حسین المسلم دبیرکل شورای المپیک آسیا نیز 
این خبر را تأیید کرده است.

هیچ دلیل رسمی برای لغو بازی های آسیایی ارائه 
نشده است، اما این اعام در حالی است که چین 
شرایط سختی را به خاطر شیوع کرونا تجربه 
می کند. پیش از این برخی منابع خبری دالیل 
دیگری را برای لغو احتمالی این مسابقات اعام 
کرده بودند. چین در اوج شیوع کرونا رقابت های 
المپیک زمستانی را در ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ تا یکم 
اسفند برگزار کرده بود. رئیس کمیته ملی المپیک 
با تأیید لغو برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
اظهار کرد دلیل این اتفاق تصمیم دولت چین بوده 
است. سید رضا صالحی امیری که در نشست 
شورای المپیک آسیا در ازبکستان حضور داشت 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: شورای المپیک 
آسیا اعام کرد با تصمیم دولت چین بازی های 

آسیایی هانگژو به تعویق افتاده است.
وی افــزود: در جلسه شــورای المپیک آسیا، یک 
کمیته اضطراری برای این موضوع تشکیل شد و 
قرار است این کمیته در یک ماه آینده درباره تاریخ 

جدید بازی ها تصمیم گیری کند.
صالحی امیری افزود: براساس گزارش ارائه شده، 
دولت چین اعام کرده که به خاطر شیوع کرونا در 

این کشور، بازی ها به تعویق می افتد.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران ادامه داد: گزارش 
کاملی از آمادگی های کشور چین برای میزبانی از 
بازی های آسیایی هانگژو در این جلسه ارائه شد. 
چینی ها نیز آمادگی کاملی برای برگزاری رقابت ها 
داشتند. وی تأکید کرد: چین هیچ مشکلی برای 
میزبانی از این رقابت ها نداشته، اما شیوع کرونا 

در این کشور دلیل لغو بازی ها اعام شده است.

آستان قدس رضوی قهرمان رسانه و مهربانی 

گلریزان برای تجهیز ورزشی 
هشت روستای محروم

چهارمین دوره مسابقات جام رسانه و مهربانی 
با قهرمانی تیم آستان قدس رضــوی و برگزاری 
ــرای تجهیز ورزشـــی هشت روستای  گلریزان ب
محروم به اتمام رسید. در فینال این مسابقات 
که با حضور پیشکسوتان ۱۰ تیم قدیمی مشهد 
همراه با خبرنگاران و عکاسان ورزشی برگزار شد 
تیم آستان قدس رضــوی موفق شد در ضربات 
پنالتی از ســد شــهــرداری عبور کند.تیم سیاه 
جامگان نیز به مقام سوم رسید و تیم سعدآباد 
هــم بــه عــنــوان تیم اخــاق انتخاب شــد. بعد از 
فینال ورزشکاران حاضر در این رقابت ها درکنار 
مسئوالن شهری و ورزشی استان خراسان رضوی 
در گلریزانی که در زورخانه آستان قدس رضوی 
برگزار شد، اقدام به جمع آوری هدایا و مبالغی 
ــی هشت روســتــای محروم  بـــرای تجهیز ورزشـ
کردند.گفتنی است این رقابت ها به همت انجمن 
خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی و به 
میزبانی تربیت بدنی آستان قدس و مشارکت 
تربیت بدنی شهرداری و هیئت فوتبال خراسان 
رضوی در شب های ماه مبارک رمضان برگزار شد. 
در مراسم پایانی این رقابت ها ایمان شمسایی، 
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامــی، مهدی ناصحی نایب رئیس شــورای 
شهر مشهد،علوی رئــیــس کمیسیون ورزش 
شورای شهر مشهد،هادی رضایی پرافتخارترین 
ــردار ماحی  ســرمــربــی ادوار پــارالــمــپــیــک ، ســ
،مدیرعامل اسبق ابومسلم و جمعی از مسئوالن 

شهری و استانی شرکت داشتند.
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رنجرز- اینتراخت در فینال لیگ اروپا  ◾
در ادامه دور برگشت نیمه نهایی لیگ اروپا دو دیدار 
برگزار شد که گاسکورنجرز به دیدار الیپزیگ آلمان 

رفت و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ در مجموع پیروز شد.
اینتراخت فرانکفورت توانست با یک گل وستهام 
ــا نتیجه ۳ بــر یک  را شکست دهـــد تــا ایــنــتــراخــت ب
ــدار نهایی  ــدار بــرنــده شــود و بــه دیـ  در مجموع دو دیـ

برسد.

محمدی سرپرست پرسپولیس شد ◾
رضا درویش با صدور حکمی، پیشکسوت سرخپوشان 
ــران را به سمت سرپرست معاونت ورزش باشگاه  ای
پرسپولیس منصوب کرد.محمد محمدی سابقه حضور 
در تیم ملی فوتبال ایران را نیز دارد.برنامه ریزی جهت 
توسعه فوتبال پایه و آکادمی باشگاه، ارتباط مؤثر با تیم 
بزرگساالن و ارائه گزارش مستمر و ... در حکم صادره از 

سوی مدیرعامل مورد تأکید قرار گرفته است.

سرمربی مجاری برای تیم ملی بسکتبال ◾
نیمکت تیم ملی بسکتبال با توجه به حضور رئیس 

جدید در آستانه تغییر قرار دارد.
سعید ارمغانی با توجه به رابطه خوبی که با جواد داوری، 
رئیس فدراسیون دارد، مطرح ترین گزینه برای هدایت 
تیم ملی است. او که  ساکن مجارستان است، سال  ها 
قبل سرمربی تیم ملی بوده و حاال شانس زیادی دارد 

روی نیمکت تیم ملی بنشیند.

تالش شیلی  برای حذف اکوادور از جام جهانی  ◾
فــدراســیــون فوتبال شیلی از فیفا خــواســت در مــورد 
صاحیت بازیکن اکوادور برای حضور در انتخابی جام 
جهانی رأی صادر کند، زیرا یکی از بازیکنان اکوادور از 
گذرنامه و شناسنامه جعلی استفاده کرده و به همین 

خاطر تیم او باید از جام جهانی حذف شود.
شیلی اعام کرد شواهدی دارد که کاستیو، در سال ۱۹۹۵ 

در کلمبیا به دنیا آمده است.

تیم والیبال پیکان به عنوان پرافتخارترین باشگاه آسیا به 
منظور حضوری مقتدرانه در رقابت های جام باشگاه های 
قــاره کهن سعی دارد با تیمی قدرتمند وارد مسابقات 

شود.
در ایــن خصوص در روزهـــای گذشته اخبار متعددی دربـــاره توافق 
پیکانی ها با چند ستاره بزرگ والیبال جهان به گوش می رسید و حاال 

این مسئله رسمی شد.
باشگاه پیکان به طور رسمی اعام کرد اروین انگاپت، نیمیر عبدالعزیز، 
سعید معروف و سیدمحمد موسوی به این باشگاه پیوسته اند و در 

رقابت های جام باشگاه های آسیا این تیم را همراهی خواهند کرد.
اروین انگاپت یکی از بهترین بازیکنان دنیای توپ و تور است که قطعاً 
ملحق شدن او به پیکان هیجان زیادی را برای والیبال دوستان ایرانی 
به همراه خواهد داشت.بر این اساس نیمیر عبدالعزیز ستاره تیم ملی 
هلند و اروین انگاپت بازیکن ارزشمند تیم ملی فرانسه که هردو عضو 
باشگاه مودنای ایتالیا هستند، طی یک قــرارداد خواهرخواندگی به 
پیکان ملحق شده اند. مدیران باشگاه پیکان از چند هفته قبل برای 
عقد قرارداد خواهرخواندگی با باشگاه مودنا وارد مذاکره شدند و طبق 
همین قرارداد دو ستاره مطرح والیبال دنیا که عضو باشگاه ایتالیایی 
هستند چند روزی به ایران خواهند آمد و با پیراهن پیکان در رقابت های 

آسیایی حضور خواهند یافت.
سعید معروف بعد از یک دوره حضور موفق در فنرباغچه دوباره راهی 
ایران می شود تا پاسور اصلی تیم پیمان اکبری در جام باشگاه های آسیا 
باشد. همچنین سیدمحمد موسوی ستاره سابق تیم ملی ایران که در 
سال های گذشته عناوین جهانی مختلفی را به دست آورده هم یار 

پیکان در رقابت های آسیایی خواهد بود.
سید محمد موسوی هنوز هم یکی از بهترین مدافعان آسیا محسوب 
می شود و قطعاً پیکان برای موفقیت خود روی این بازیکن حساب ویژه 
ای باز کرده است.همچنین انگاپت و عبدالعزیز دو ستاره خارجی والیبال 
پیکان نیز چند روز قبل از شروع مسابقات جام باشگاه های آسیا وارد 
تهران خواهند شد تا برای حضور در ترکیب پیکان استارت بزنند. گفتنی 
است؛ رقابت های جام باشگاه های والیبال آسیا از ۲۴ اردیبهشت ماه به 
میزبانی باشگاه پیکان در تهران برگزار می شود. پیکان در این مسابقات 

با نمایندگان تایلند، ازبکستان و ژاپن همگروه است.
نمیر عــبــدالــعــزیــز هــلــنــدی در پــســت قــطــر پــاســور یــکــی از بهترین 
والیبالیست های جهان به حساب می آید و می تواند کلید موفقیت 

پیکان در آسیا باشد.

قرارداد رسمی با انگاپت،معروف،نیمیر و موسوی

پیکان کهکشانی در لیگ والیبال 

توپ و تور

ستارگان ورزش

دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ کنفرانس اروپا با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که رم با 
عبور از لستر در یک قدمی کسب قهرمانی بعد از ۱۴ سال قرار گرفت.

ژوزه مورینیو بعد از راهیابی تیمش به فینال رقابت ها گفت: خیلی خسته ام، می خواهم به خانه 
بروم. این یک پیروزی برای کل خانواده رم است. نه فقط برای بازیکنان و کادرفنی بلکه برای 

دستاورد ماست، این همدلی و احساس خانوادگی که همه هــواداران. این بزرگ ترین 
فوق العاده است. فکر می کنم عملکرد ما فوق العاده با هـــواداران ایجاد کرده ایم 

بود، دیگران ممکن است آن را متفاوت ببینند، اما 
وقتی دروازه بــان شما در طول ۱۲۰ دقیقه در مقابل 
یک تیم لیگ برتری با این همه کیفیت دو سیو دارد 
به این معنی است که ما کار خوبی انجام داده ایم. 
ما سه بازی تا پایان سری آ داریم و تاش می کنیم 
فصل را به خوبی به پایان ببریم. مسیر فوق العاده ای 
برای رسیدن به فینال داشتیم، برای رسیدن به فینال 
امتیازات زیادی را در سری آ از دست دادیــم، اما اکنون در 

فینال هستیم و می خواهیم برنده شویم.  
آقای خاص ادامه داد:  وقتی در رم کار می کنید، در رم زندگی 
می کنید و در رم نفس می کشید، انگار در این باشگاه هستید 
زیرا باشگاه نماد واقعی شهر است. من از روز اول احساس 
کــردم که رم چه تیم بزرگی اســـت.   من بسیار احساساتی 
هستم. البته من لحظات بزرگ تر از این را داشته ام ولی باید 
تأکید کنم که این موفقیت برای ما مثل موفقیت در لیگ 

قهرمانان است.
مورینیو به عنوان اولین مربی در سطح اروپا تاریخ ساز شده است 
که با چهار باشگاه مختلف )پورتو، اینتر، منچستریونایتد و رم( 
به فینال یک رقابت باشگاهی در اروپا رسیده است. او می تواند 
اولین مربی شود که قهرمانی در لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ 

کنفرانس را بدست می آورد.

قهرمانی در لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس

مورینیو در آستانه رکورد تاریخی
نام مدافع بلندقامت و دورگه فوتبال ایران در تیم منتخب فصل ۲۰۲۱/۲۲ لیگ وان دیده 
می شود.ویگان با ۹۲ امتیاز قهرمان لیگ وان ۲۰۲۱/۲۲ شد و وایکام واندررز با حضور رایان 
تفضلی در مکان ششم جدول رده بندی ایستاد. اسکای اسپورتس در مقاله ای به معرفی 
تیم منتخب فصل ۲۰۲۱/۲۲ لیگ وان پرداخته است که در این تیم، سه نماینده از قهرمان 
حضور دارند و نام مدافع دورگه ایرانی و دو بازیکن دیگر تیم وایکام واندررز هم دیده می شود؛ 

برای بازگشت به چمپیونشیپ رقابت تیمی که هم اینک در مرحله پلی آف 
می کند.

یــــان تفضلی بــا میانگین  را
 Whoscored امتیاز 7.۲۹ از

در کنار میشائیل اوزوکــو، مدافع 
انگلیسی تیم روتـــردام )میانگین امتیاز 

7.۲۱( دو مدافع تیم منتخب فصل را تشکیل 
می دهند.

رایان تفضلی سال ۱۳7۰ در ساتن انگلیس از پدر ایرانی و مادر 
انگلیسی به دنیا آمد. او فوتبال خود را از آکادمی ساوتهمپتون 

شروع کرد )۲۰۰۵( و توانست کاپیتان تیم زیر ۱8 ساله های این 
باشگاه شود. او در سال ۲۰۲۰ از هال سیتی به وایکام پیوست. 

تفضلی در این فصل ۳۳ بازی برای وایکام انجام داد و موفق به زدن 
چهار گل شد. این عملکرد خوب و ابراز عاقه هایی که تفضلی برای 
حضور در تیم ملی انجام داده، بار دیگر می تواند او را به گزینه ای 

برای اسکوچیچ در جام جهانی ۲۰۲۲ تبدیل کند. 
مدافع ۱۹۴ سانتی متری ویکام برای رسیدن به این مهم کار سختی 
دارد؛ چرا که مدافعان اسکو در دور نهایی انتخابی جام جهانی 
عملکرد خوبی داشتند؛ به هر ترتیب و در شرایطی که این روزها 
دوباره شاهد راه افتادن بحث دعوت از شایسته ها به تیم ملی است، 
حضور یک رقیب سرسخت با سابقه بــازی در فوتبال انگلیس 

می تواند گزینه جذابی برای لیست دفاعی سرمربی کروات باشد.

ورزش7

غول 194 سانتی ملی پوشان را به دوئل فراخواند

»رایان تفضلی« در تیم منتخب لیگ وان



   شاید دیکتاتور 
باشم اما احمق 
نیستم  
رئیس جمهور سابق 
آمریکا گفته به دلیل 
آنکه مردم او را احمق 
خطاب می کرده اند، 
تست روان شناختی 
داده اما این تست ها 
منفی بوده است. 
دونالد ترامپ افزود: 
شاید مردم مرا یک 
دیکتاتور یا چیزهای 
دیگر خطاب کنند 
اما پس از انجام 
تست های شناختی 
دیگر مرا احمق 
خطاب نمی کنند. وی 
در عین حال تأکید 
کرد: جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا 
هم باید این تست را 
بدهد.

خبر

 انصراف زوری
از خرید بالگرد آمریکایی!

مقام های تایوان گفته اند از طرح خرید 12بالگرد 
جنگی از آمریکا به دلیل آنکه آن هــا را بسیار 
ــد. به  ــرده ان گـــران عرضه می کند، صرف نظر ک
گــزارش فــارس، تایوان پیش از ایــن اعــام کرده 
ــی ــای ــردری ــگــرد ضــدزی ــال  بـــود قــصــد دارد 12 ب
»ام اچ60 آر« ساخت شرکت الکهید مارتین 
ــد »ســیــکــورســکــی« خـــریـــداری کــنــد امــا  واحــ
رسانه های محلی تایوان در روایتی دیگر گزارش 
کــردنــد ایـــاالت متحده حــاضــر بــه فـــروش این 
بالگردها به تایوان نشده زیرا آن را در راستای 

نیازهای این جزیره نمی دانسته است.

 ابتکار جدید صنعا
برای پایان دادن به جنگ

معاون وزیــر امــور خارجه یمن از ابتکار جدید 
صنعا برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد که 
ائتاف سعودی از پذیرش آن سر باز زده است. 
به گــزارش فــارس، »حسین العزی« در توییتر 
نوشت: »از مزدوران خواستیم برای پایان دادن 
به تجاوزها و محاصره، رفتن اشغالگران خارجی 
و توقف هرگونه مداخله خارجی در امور یمن یک 
مرام نامه امضا کنند و با ضمانت مردم، قبایل 
یمن و بزرگان آن ها وارد گفت و گوهای برادرانه 

میان خود شویم؛ اما آن ها رد کردند«.

 توصیه های کلیدی روسیه
برای آرامش غرب

ــاره دغــدغــه ســران  ــ ــه دربـ ــر خــارجــه روســی ــ وزی
کشورهای غربی به دنبال جنگ در اوکراین به 
آن ها توصیه هایی برای آرامش بیشتر داشت. 
به گــزارش نورنیوز، سرگئی الوروف عنوان کرد: 
اگر به خاطر جنگ روسیه و  اوکراین نمی توانید 
راحت بخوابید، چند توصیه برایتان دارم تا با 
آرامــش بخوابید. وی تصریح کــرد: اول از همه 
تصور کنید این جنگ در آفریقا و خاورمیانه 
رخ داده است. دوم اینکه تصور کنید اوکراین، 
فلسطین اســـت  و توصیه ســـوم هــم بــه جای 

روسیه، ایاالت متحده آمریکا را قرار دهید!

 شکست سنگین 
حزب جانسون

حــزب حاکم انگلیس زیــر سایه رسوایی های 
اخیر این کشور، در انتخابات محلی در مناطق 
مختلف پایتخت که دهه ها تحت کنترل داشته 
شکست سنگینی را متحمل شــده اســت. به 
نوشته خــبــرگــزاری »رویــتــرز«، مــردم انگلیس 
حزب جانسون را از شورای محلی منطقه کلیدی 
»وست مینیستر« اخراج کردند تا حزب کارگر 
کنترل این ناحیه را بدست آورد. بیشتر مناطقی 
که در شهر لندن از دست محافظه کاران خارج 
شده، دهه ها تحت تسلط این حزب بوده اند. 
انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا صاحبان 
ــزار کــرســی شـــوراهـــای محلی را مشخص  7هــ
خواهد کرد و در نهایت به تعیین 170 مقام محلی 
دولت منتج خواهد شد که مسئول رسیدگی به 
امور روزانه و خدمات به شهروندان خواهند بود.
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جهان

شیرینی  علوی 
ــرد اشـــغـــال  ــگـ ــالـ سـ
ــه کــام  فــلــســطــیــن بـ
صــهــیــونــیــســت هــا 
تلخ شــد. در همان 
روزی کـــه بــیــش از 
700 شهرک نشین صهیونیست به 
مناسبت سالروز اشغال فلسطین در 
مسجداالقصی به این مکان مقدس 
هتک حــرمــت و تــاش کــردنــد پرچم 
رژیم اسرائیل را در آن به اهتزاز درآورند، 
در یک عملیات موفق فلسطینی در 
نزدیکی تل آویو در فلسطین اشغالی 
سه صهیونیست به هاکت رسیده و 
سه نفر هم زخمی شدند. به گزارش 
فارس، این عملیات در منطقه العاد و 
با چاقو توسط یک شهروند فلسطینی 
صورت گرفته است. برخی از منابع نیز 
گفته اند این عملیات با ساطور انجام 
شده و برخی دیگر از انجام آن با تبر 
خبر می دهند. منابع عبری همچنین 
گفته اند عامل این حمله، موفق به فرار 
از صحنه شده و جست وجو همچنان 

ادامه دارد. البته برخی دیگر از منابع، 
دو نفر را عامل ایــن عملیات عنوان 
کرده اند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز 
از صهیونیست های حاضر در العاد 
خواسته در منازل خــود بمانند. این 
نهاد صهیونیست همچنین گفت: 
ــن حمله از ســاح گــرم نیز  عــامــان ای
استفاده کرده اند. این عملیات موفق با 
محکومیت سفارت اوکراین در تل آویو 
و محمود عــبــاس، رئیس تشکیات 

خودگردان فلسطینی مواجه شد. 
در همین راســتــا، سخنگوی جنبش 
ــا انــتــشــار بــیــانــیــه ای ضمن  حــمــاس ب
تمجید از ایــن عملیات گفت: چنین 
ــه مهلکی بـــه رژیـــم  اقـــدامـــاتـــی ضــرب
صهیونیستی و سیستم های امنیتی 
آن است. عبداللطیف القانوع تأکید 
کرد: این اقدام و عملیات های پیشین، 
ــم  ــه جــنــایــات رژیـ ــاً پــاســخــی بـ ــرفـ صـ
صهیونیستی و یورش صهیونیست ها 
به مسجداالقصی است. وی با اشاره به 
اینکه مبارزه و دفاع ملت فلسطین از 
مسجداالقصی ادامه خواهد داشت، 

هشدار دارد: صهیونیست ها هزینه 
جنایات و سیاست های نژادپرستانه 
خود علیه ملت فلسطین را پرداخت 

می کنند.
رسانه های فلسطینی روز پنجشنبه 
ــر دادنــــــــــد شـــهـــرک نـــشـــیـــنـــان  ــ ــب خــ
صهیونیست بــه مناسبت ســالــروز 
اشغال فلسطین به دنبال اهتزاز پرچم 
ــــم اســرائــیــل در مسجداالقصی  رژی
هستند. با ایــن حــال، نیروهای رژیم 
صهیونیستی باتوجه به هشدارهای 
ــای مــقــاومــت  ــروه هــ شــدیــدالــلــحــن گــ
فلسطین از این اقدام ممانعت به عمل 
ــد. گروه های مقاومت فلسطین  آوردن
روز چهارشنبه هــر یــک در بیانیه ای 
جداگانه دربـــاره تبعات ایــن اقــدام به 
ــد و آن را بــازی با  تــل آویــو هشدار دادن
آتش خواندند که رژیم صهیونیستی 
خــود مسئول کامل آن خــواهــد بــود. 
اینجا بود که رسانه های عبری،  گزارش 
ــم صهیونیستی در  دادنـــد ارتــش رژی
اطراف قدس و تل آویو سامانه های گنبد 

آهنین مستقر کرده است.

پس از ماه ها کش و قوس فراوان سرانجام ایان ماسک موفق 
به توافق با سهامداران اصلی توییتر و خرید این شرکت به 
رقم 44میلیارد دالر شد. پس از این معامله بزرگ در عرصه 
ارتباطات و شبکه های اجتماعی، اکنون این پرسش مطرح 
شده که خرید توییتر از سوی ایان ماسک بر مسائل سیاسی همچون 
رقابت های سیاسی در آمریکا، آزادی بیان و... چه تأثیراتی خواهد گذاشت؟ 
اعام خرید توییتر توسط ایان ماسک همانند تقسیم سیاست ورزی در 
آمریکا میان دموکرات ها و جمهوری خواهان دو واکنش متفاوت را در پی 
داشت. در یک سوی ماجرا دموکرات ها که در جریان وقایع پس از انتخابات 
ریاست جمهوری 2020، در همگرایی با مدیریت وقت توییتر در کنترل 
ادعاهای جمهوری خواهان حتی دونالد ترامپ را هم بــرای همیشه از 
فعالیت در آن محروم کرده بودند، به شدت نسبت به خرید سهام این 
شبکه اجتماعی اظهار نگرانی کرده اند. در این میان، اشخاصی مانند 
الیزابت وارن، رهبر اکثریت سنا این معامله را حتی بــرای دموکراسی 
خطرناک دانست. در سوی مقابل، جمهوری خواهان که خاطرات خوشی 
از مدیریت توییتر در چند سال اخیر نداشته و همواره آن را به سانسور 
هدفمند صدای خود متهم می کردند، به شکلی قابل توجه از رخداد جدید 
حمایت کرده اند تا آنجا که فرماندار ایالت تگزاس که ساکنان آن را بیشتر 
جمهوری خواهان تشکیل می دهند از ایان ماسک خواست دفتر مرکزی 
توییتر را به این ایالت منتقل کند. گفتنی است تا پیش از این، توییتر 
درمقابل سانسور هر 54 نفر جمهوری خواه، تنها یک دموکرات را محدود 
کرده بود. بدون تردید خرید توییتر توسط ماسک می تواند تغییری بزرگ را 
در معادالت سیاسی مانند انتخابات کنگره در 2022 و ریاست جمهوری 
در سال 2024 بر جای بگذارد. اکنون بسیاری از دموکرات ها نگران هستند 
که مدیریت ماسک بر توییتر زمینه ساز عدم حذف دیدگاه مخالفانشان به 
روال سابق باشد. نگرانی اصلی آن ها این است که بر خاف دو سال گذشته، 
جمهوری خواهان و منتقدان سیاست دموکرات ها به صورت آشکار مواضع 
خود را بیان کنند و همین امر زمینه ساز تحوالتی بزرگ در عرصه معادالت 

سیاسی این کشور باشد. 
این دغدغه به ویژه وقتی جدی شد که پیش از این، ایان ماسک اعام کرده 
بود قصد دارد آزادی بیان و ویژگی های جدیدی را در این شبکه اجتماعی 
افزایش دهد. او تأکید کرده بود: »امیدوارم حتی بدترین منتقدان من هم 

در توییتر بمانند، چون معنای آزادی بیان همین است«.

پیش بینی آینده سیاست در آمریکا پس از خرید جدید ایالن ماسک

دموکراسی توییتری

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت مهرداد اوستا در سال ۱۳۷۰
محمدرضا رحمانی یاراحمدی با نام هنری مهرداد 
اَِوستا، نویسنده و شاعر معاصر ایران بود که عالوه 

بر شاعری، در زمینه فلسفه، موسیقی و ادبیات 
فارسی نیز فعالیت داشت. او برگزیده اولین دوره 

جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش امام و 
انقالب بود. اوستا در نهایت در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۰ 

در 62 سالگی به هنگام تصحیح یک قطعه شعر، بر 
اثر سکته قلبی به خانه ابدی کوچ کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/30

اذان مغرب

20/15

غروب خورشيد

19/56
 نیمه شب شرعی

00/13
طلوع فردا

6/06

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/55

اذان مغرب

19/44

غروب خورشيد

19/24
 نیمه شب شرعی

23/40
طلوع فردا

5/32

  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

برگ س���بز س���واری پراید مدل 82 به ش���ماره 
پ���اک 42 ای���ران 963 ب 43 و ش���ماره موتور  
 S412282160264  00611410 و شماره شاسی
ب���ه ش���ماره مل���ی  ن���ام وحی���د صوف���ی  ب���ه 
0840138903 مفق���ود و فاق���د اعتبار اس���ت.

ف
,4
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56
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

LXEF7CNG برگ س���بز س���واری سیستم س���مند
رن���گ س���فید- روغن���ی  م���دل 1395 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه  و   147H0200447موت���ور
NAACJ1JWXGF313798  و به شماره انتظامی  
693ل28 ایران 42 به نام محمد حس���ین قانعی 
زارع مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت. ف

,4
01
01
56
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 CERATO س���ند کمپانی اتومبیل س���واری کیا
2000 س���فید روغن���ی م���دل ۱۳۹۶ ب���ه ش���ماره 
شهربانی۱۶۷ ص ۱۳ ایران ۵۵ به شماره شاسی 
موت���ور  ش���ماره  و   NAS۶۲۱۲۰۰H۱۰۳۳۱۷۹
نوائی���ان  متعل���ق صهب���ا   G۴KDHH۵۷۶۵۹۳
قاسمی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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دی
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مف
ی 
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آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید مدل  ۱۳۹۵ به رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک ۲8۵ب۳۴ ای���ران ۹۴ ب���ه  
ش���ماره موت���ور M۱۳/۵۷۷۱۳۹۲  و ش���ماره شاس���ی 
NAS۴۱۱۱۰۰G۳۶۴۰۰8۱ به مالکیت اسماعیل عباسی 
تمبانونی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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آگهی مزایده فروش ساختمان عبادی 80
   آگهی مزایده فروش خودرو سواری پراید 

متعلق به اداره کل تعــــاون کار و رفاه اجتمـــاعی خــــراسان رضوی 
جهت مشاهده  شرایط مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید .
                                                                               شناسه آگهی 1312209   م الف 1239

آگهـی مـزایده

40
10
15
50

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهری رضوی  در نظر دارد
ارائه کلیه خدمات مربوط به تامین نیروی انسانی )شامل ۴ نفر( با مهارت های فنی تاسیسات برقی 

و مکانیکی جهت نگهداری ، سرویس و تعمیرات تاسیسات ساختمان هتل قصرالضیافه مجموعه، حرم مطهر حضرت رضا)ع(
 به مدت یک س�ال شمس�ی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط)صرفا پیمانکاران حقوقی مجاز به شرکت 
م�ی باش�ند(  ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پای�ان وقت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ 1۴01/02/21  ضم�ن  مراجعه به 
آدرس اینترنت�ی ) http://sem.aqr-harimeharam.org ( ) تلف�ن32257085- 313052۴3-051( نس�بت ب�ه دریافت اس�ناد 

مناقصه  اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

ف
,4
01
01
42
7

آگهی فراخوان مناقصه- 
مناقصه عمومی دو مرحله ای )توام با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت دوم

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.

کشته و زخمی شدن کشته و زخمی شدن 66 صهیونیست در جدیدترین عملیات همزمان با سالگرد اشغال فلسطین صهیونیست در جدیدترین عملیات همزمان با سالگرد اشغال فلسطین

وحشت در وحشت در »»العادالعاد««

در ادامـه جنـگ دامنـه دار روسـیه و اوکرایـن، 
اوکراینی هـا مدعـی هـدف قـرار دادن یک نـاو دیگر 
روسـیه شـدند. این منابـع تأکیـد کردند صبـح روز 
جمعه ناوچه آدمیـرال مـاکاروف را در دریای سـیاه 
و نزدیکـی جزیـره زیمینـی هـدف قـرار داده انـد. بـه 
ادعای این منابـع جنگنده های روسـی در آسـمان 
منطقـه مشـغول گشـت زنی بـوده و شـناورهای 
امـداد و نجـات هـم بـه سـمت ایـن ناوشـکن 
حرکـت کرده انـد. ناوچـه آدمیـرال مـاکاروف از 
کاس گریگورویـچ حـدود 4هـزار تـن وزن دارد و 
بـه تـوپ 100میلیمتـری، النچـر عمـود پرتـاب بـرای 
موشـک های کـروز و پدافنـدی و انـواع راکـت و اژدر 
مجهز اسـت. البتـه تا لحظـه تنظیـم این گـزارش، 
هیچ منبع رسـمی این خبـر را تأییـد نکرده اسـت.

از سـوی دیگـر، بـه دنبـال پویـش غـرب بـرای درگیر 
نگه داشتن روسـیه در جنگ فرسایشـی اوکراین، 
لهسـتان اعام کرد کنفرانس بین المللی حامیان 
اوکراین موفق شده بیش از 6.5میلیارد دالر کمک 
برای این کشـور جمـع آوری کند. به گـزارش فارس، 

»امانوئل مکـرون« رئیس جمهور فرانسـه در این 
کنفرانس اعام کرد کشـورش کمک بـه اوکراین را 
۳00میلیون دالر افزایش خواهـد داد و کمک های 
فرانسه از 1.7میلیارد دالر به 2میلیارد دالر خواهد 
رسید. این کنفرانس به میزبانی لهستان و سوئد 
و با همکاری رؤسای کمیسـیون و شـورای اروپا و با 
هـدف کمـک بـه مواجهـه اوکرایـن بـا آسـیب های 
اقتصـادی و انسـانی ناشـی از درگیری هـا در ایـن 
کشـور برگزار شـده اسـت. کمـک 2میلیـارد دالری 
دولـت فرانسـه بـه اوکرایـن پـس از آن اعـام شـده 
کـه »والدیمیـر پوتیـن« رئیـس جمهـور روسـیه 
روز سه شـنبه در تمـاس تلفنـی 1۳0 دقیقـه ای بـا 

مکـرون دربـاره حمایت هـای تسـلیحاتی 
غـرب بـه اوکرایـن هشـدار 

داده اسـت. 
از سـوی 
دیگر نیز 
لـت  و د

کـه  فنانـد 

قصـد دارد در آینده نزدیـک در پیمـان نظامی ناتو 
عضـو شـود، از برنامـه ارسـال تجهیـزات نظامـی 
بیشـتری بـرای اوکرایـن خبـر داد و در عیـن حـال 
اعـام کـرد جزئیـات آن محرمانـه باقـی خواهـد 
ماند. فناند تاکنون 2هزارو500 قبضه مسلسل، 
150هـزار خشـاب، هـزارو500 سـاح ضدتانـک 
و 70هـزار بسـته جیـره نظامـی بـرای اوکراینی هـا 
ارسـال کـرده اسـت. بـا ایـن حـال رئیـس سـنای 
روسـیه بـا بیـان اینکـه هیـچ کشـوری نمی توانـد 
مسکو را غافلگیر کند، هشدار داد تمایات 
سـتیزه جویانه علیـه خـود را بی جـواب 
نمی گذارنـد. »والنتینـا ماتوینکـو« افـزود: 
»هیچ کـس نمی توانـد مـا را غافلگیـر 
کنـد. هیچ کـس نمی توانـد انتظـار 
داشـته باشـد نیـات تهاجمـی 
او در مورد کشـور مـا بدون 
عواقـب باقـی بمانـد«.

گزارش گزارش 

 اوکراینی ها مدعی هدف قرار دادن 
یک ناوچه دیگر روسیه شدند

ترکش جنگ 
علیه ناوهای 

روسی
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