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 خطیب زاده با اشاره به 
بهانه  های فرابرجامی آمریکا

 پیچ و مهره های 
 فشار حداکثری

باید باز شود

گفت وگو با جواد انصافی 
در سالروز تولدش

 در صحنه تئاتر 
 نفس تماشاچی را 
احساس می کنم

اردیبهشت۲۷

درگذشت
آیتاهللبهجت
درسال۱۳۸۸

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

۴۲

 سه شنبه 2۷ اردیبهشت ۱40۱     ۱۵شــوال ۱443       ۱۷می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره ۹808      8 صفحــه           4صفـح

لیبرالیسم
مکتبیبحرانزده

پروفسور آندریاس بیلر

      صفحه1
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یکفقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده با موضوع خرید لوله پلی 
اتیلن سه الیه در شهرهای استان ،به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
از طریق درگاه  دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، 
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 سامانه1401/02/27می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 
عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق استعالم:
الف - مهلت دریافت اوراق مناقصه: 1401/03/02          ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  1401/03/17

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

))آبادانی بدون آب امکانپذیر نیست((

»آگهی مناقصه عمومی«

ول
ت ا

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده  

خرید لوله پلی اتیلن سه الیه در شهرهای استان 
20010014460000031100.000.000.000

)صد میلیارد ریال(
5.000.000.000

)پنج میلیارد ریال(
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آگهی مناقصه

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
 در نظر دارد

اق�ام ضایعاتی خود ش�امل: ان�واع ضایع�ات کاغذ س�فید، رنگی، و خمیری، پوش�ال 
س�لفون، پالت و نئوپان، بش�که فلزی و پاستیکی، دبه های پاس�تیکی و فلزی، زینک، 
کلیش�ه ب�رش خ�ورده و... را بصورت ماهیان�ه به ف�روش برس�اند، از متقاضیان دعوت 
می ش�ود جه�ت بازدید و دریاف�ت اوراق مزای�ده ب�ه آدرس: بلوار س�جاد- ابتدای 
اخ�وان ثالث )جانباز جنوبی(- مؤسس�ه چاپ و انتش�ارات آس�تان قدس رضوی- 
واح�د حس�ابداری مراجع�ه و در صورت نیاز با ش�ماره تلفن ه�ای 3- 37625001 

داخل�ی 141 و 142 تم�اس حاص�ل نماین�د.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی )نوبت اول (

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت، 
اسناد خزانه اسالمی  (بر اساس  قانون برگزاری  مناقصات وآیین نامه های اجرایی ان پروژه های مشروحه  
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی 
از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازشماره  مناقصه
1886/931/305/3044/350/000/000 ماه طرح ابرسانی به مجتمع  روستایی شیرین  دره شهرستان بجنورد 1401-16
طرح آبرسانی به روستاهای عرب ، شیخ تیمور ، اخلی  و دنگل 1401-17

517/338/511/594870/000/000 ماه شهرستان بجنورد 

1401-20
طرح آبرسانی روستای بدرانلو - شهرستان بجنورد )مخزن 350 

مترمکعبی بدرانلو به همراه سایت مخزن و خط انتقال ورودی و 
خط برگشت تا ابتدای شبکه توزیع(

620/796/834/4031/040/000/000 ماه

1401-21
طرح آبرسانی مجتمع روستایی ایوب، جودره - شهرستان 

بجنورد ) اصالح خط انتقال آب ایوب – اصالح  و توسعه شبکه 
توزیع ایوب (

47/602/892/549385/000/000 ماه 

آگهی تجدید مناقصات
کارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

کل  اداره   - میثم  پل  به  نرسیده   ،  ۲ والفجر  خیابان  ارومیه   : آدرس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

1 -   نام پروژه : بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی آغولبیگ شهرستان تکاب
شماره مناقصه  : ۴۰1 - , ۰۸

برآورد اولیه  : ۴۸,۰۸1,۹۰۷,۲۷۷ 
تضمین : ۲,۴۰۴۰,۰۹۵,۳۶۴

- پیمانکاران دارای رتبه حداقل ۵ رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می تواننددر 
این مناقصه شرکت نمایند .

1 - تحویل ) فروش ( اسناد مناقصه از تاریخ 1۴۰1,۰۲,۲۷ تا تاریخ 1۴۰1,۰۳,۰۳ می باشد .
) www.setadiran.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس (
۲ - مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت ۰۰ : 1۰ روز سه شنبه مورخه 1۴۰1,۰۳,1۷ 

۳ - تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز چهارشنبه ساعت ۰۰ : ۰۹ مورخ : 1۴۰1,۰۳,1۸
شناسه آگهی: 1318113 
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان آذربایجان غربی
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اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان های مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق 
شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر 

محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                    

آگهی  فراخوان عمومی  اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

7.655.230.1582001003374000010ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز اداره کل توسط موسسه حقوقی

احداث قطعه سوم باند دوم محور کاشمر- سه راهی شادمهر حدفاصل 
2.303.000.000.0002001003374000009کیلومتر500+33الی 400+53 )همراه با ارزیابی کیفی(

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گاردریل روی پل ها و جداول میانی 
9.227.560.0002001003374000008میدان های پروژه تکمیل باقیمانده باند دوم تربت جام - فریمان محدوده نصرآباد

تاریخهزارسالهمراسمتکریمزائرانرواق۱
ازقدیم»مشهدی«یا»َمْشدی«بهکسانیمیگفتندکهافتخارسفربه
مشهدمقدسوزیارتبارگاهملکوتیثامنالحجج)ع(راداشتهیااینکه

مجاورآنآستانمقدسبودهاند...

سنت استقبال و بدرقه زائران ثامن الحجج)ع( از چه دورانی رواج پیدا کرد؟

۶۳

شادی خیابانی حامیان مقاومت  
در پی اعالم نتایج غیررسمی انتخابات لبنان

نصر حزب اهلل

نقش روابط عمومی ها در همراه ساختن 
جامعه با تصمیمات سخت 

ارتباطات 
در خدمت 
اعتمادسازی

بررسی شرایط بازار لبنیات  
همزمان با تغییر نرخ این کاالها  

رد پای 
 ارز ترجیحی 

در سرنوشت شیر

علوی   انتخابات لبنان در حالی به اتمام رسید 
که تا لحظه تنظیم خبر، مقاومت اسالمی لبنان و 
متحدانش  ۶2 کرسی را کسب کرده اند و جریان 
۱۴ مارس حداکثر ۴۵ کرسی. با این آمار می توان 
جبهه مــتــحــدان حـــزب هللا را بــرنــده انتخابات 
لبنان اعــالم کــرد. همچنین نتایج اولیه نشان 
می دهدچهره های شاخصی همچون اشرف ریفی 
)در طرابلس ( و فواد سینیوره ) در صیدا(  حائز آرا و 
کرسی های بسیار کمی شده اند چون اهل تسنن 

از همراهی آن ها با سمیر جعجع که قاتل سنی 
های لبنان بوده به شدت منزجر شده اند . در پی 
اعــالم این نتایج تعدادی از طرفداران حزب هللا 

و متحد شیعی آن 
ــل«  ــ ــ ــزب »أمـ ــ ــ حـ
ســوار بر موتور و 
ماشین و همراه 
ــا ســـــــــردادن  ــ ــ ب

شعارها و...

۸

س
قد

ک 
فی

گرا
اه 

ارگ
ک

دهه نودی های مشهدی کوالک کردند

 طنین  »سالم فرمانده«
در میدان شهدا

عارف شیرین سخن

۱

۲

پرونده قدس برای مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا 

 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب و  تولیت آستان قدس رضوی  
وو

خراسانخراسان



   تهاتر با 
کوبا به طور 
جدی پیگیری 
می شود  
»مهدی صفری« 
معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت 
امور خارجه با اشاره 
به سفر وزیر نفت به 
کوبا و حضور هیئت 
کوبایی در تهران، 
بحث تهاتر با کوبا 
را بسیار مهم تلقی 
کرد و افزود: تهاتر 
با کوبا به طور جدی 
پیگیری می شود 
و بنا شده به طور 
سیستماتیک در 
ازای صادرات نفت، 
غالت مورد نیاز خود 
را تأمین کنیم. وی 
همچنین کوبا را 
بازار بسیار خوبی 
در حوزه آمریکای 
مرکزی و التین برای 
صادرات محصوالت 
ایران برشمرد.

خبر آرش خلیل خانه سخنگوی 
وزارت امــور خارجه کشورمان 
بــا تأکید بــر اینکه نسبت به 
شــرایــط پیش از سفر معاون 
هماهنگ کننده برجام چند قدم 
جلوتریم و توافق در دسترس تر 
ــای مــورا با دست پر و ابتکارها و  شــده، گفت: آق
پیشنهادهای ویــژه ایــران به وین رفت و این سفر 
نشان داد ما در مسیر درست گام برمی داریم. وی 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه نماینده 
اتحادیه اروپا هم ابتکار و طرح ویژه ای با خود داشت 
یا دست خالی آمد و دست پر رفت؟ گفت: آقای 
مورا با دستور کار مشخص وارد ایران شد و ما بارها 
خالقیت ها و ابتکارهایی را ارائه داده ایم تا کم کاری ها 
و عدم اتخاذ تصمیم سیاسی در طرف مقابل را  
مرتفع بکنیم، اما متأسفانه تا به امــروز کماکان 
منتظر تصمیم گیری واشنگتن هستیم، ولی هنوز با 
بازی نخ نمای مقصرنمایی و جمالت تکراری مواجه 

هستیم که با هدف فرافکنی مطرح می شوند.
سعید خطیب زاده با تأکید بر اینکه ایران چیزی 
فــراتــر ازآنــچــه در بــرجــام و قطعنامه 2231 آمــده 
درخــواســت نکرده، اضافه کــرد: طــرف آمریکایی 
همین امروز تصمیم سیاسی الزم را بگیرد و اعالم 
کند اگــر پاسخ دهــد مــا می توانیم در موقعیتی 
قرار بگیریم که همه طرف ها به وین برگردند. این 
دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: آن ها 
هرجایی که نخواستند تعهداتشان را انجام دهند 
با یک برچسب فرابرجامی از انجام تعهدشان شانه 
خالی کردند، ولی برای توافق باید تمامی مؤلفه های 
فشار حداکثری و هرآنچه دولــت ترامپ در این 

مسیر برقرار کرده باید پیچ و مهره هایش باز شود.

میانجی گری روسیه در برجام کمرنگ شده ◾
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره نتایج 
سفر »النا دوهــان« گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
امور تحریم ها به تهران گفت: خانم دوهــان ایران 
است و از سال 2۰1۴ که گزارشگری ویژه با حمایت 

ایران همراه شد، تالش کردیم همواره کمک کنیم 
گــزارش هــای حقیقی از اقــدامــات قهرآمیز علیه 
کشورها ارائه شود. وی افزود: او بر اساس درخواست 
و برنامه های خود مالقات هایش را در ایران انجام 
می دهد و فکر می کنم چهارشنبه جمع بندی سفر 

خود را به رسانه ها اعالم خواهد کرد.
این مقام وزارت امور خارجه همچنین در واکنش 
به پرسشی در مورد توییت اخیر نماینده روسیه 
در وین در مــورد برجام و این برداشت که روسیه 
مانع توافق شــده، با بیان اینکه نقش روسیه در 
مذاکرات وین سازنده است و صدایی که ما از آن ها 
می شنویم، آن بود که در مالقات آقای الوروف در 
مسکو هم شنیدیم: گفت: ما با توییت های افراد 
کاری نداریم آقای الوروف اعالم کرده اگر امروز توافق 
شود، روسیه هیچ مشکلی ندارد و برای آن تالش 
می کند، این موضع رسمی دولت روسیه است. 
البته طبیعی است به خاطر اختالف جدی روسیه 
و اروپا  به واسطه جنگ اوکراین نقش میانجی گری 

مسکو کمرنگ شده باشد.

نشست وزیـــران محیط  زیست کشورهای  ◾
منطقه در ایران

وی در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند گفت: از 
دو منظر می توانم بگویم، نخست از منظر حاکمیتی 
و دیگر هم توجه به شرایط اقلیمی منطقه غرب 
آسیا که از فقدان استانداردهای محیط زیستی 
رنج می برد.  سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار 
کرد: موضوع محیط  زیست موضوعی است که 

همه باید در منطقه به آن توجه کنند و ما تیرماه 
میزبان وزرای محیط  زیست کشورهای منطقه در 
تهران هستیم و درباره محیط  زیست و ریزگردها 

صحبت می کنیم.
خطیب زاده همچنین از سفر رئیس جمهور به 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای 
آتی خبر داد و گفت: رئیس جمهور عازم یکی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس است و هر وقت این 
سفر نهایی شود، دفتر رئیس جمهور اعالم خواهد 
کرد. وی افزود: وزیر امور خارجه نیز برای تسلیت 
درگذشت امیر سابق امارات و تبریک به جانشین 

او به ابوظبی رفته است.

بدعت خطرناک اروپایی ها ◾
وی در خصـوص وضعیـت جسـمانی نامناسـب 
اسـدهللا اسـدی دیپلمـات زندانـی کشـورمان در 

بلژیک هم با اشـاره بـه نقض حقوق اولیه انسـانی 
و حقـوق دیپلماتیـک وی، بدعـت کشـورهای 
کنوانسـیون های  بـه  بی اعتنایـی  در  اروپایـی 
دیپلماتیـک را تأسـف برانگیز و غیرقابل قبـول 
خواند و گفت: ارجاع این مسئله به مراجع ذی ربط 
 جهانـی و حقـوق بشـری در دسـتور کار جـدی

 قرار گرفته است.
وی در واکنـش بـه هشـدار مقامـات سـوئد در مورد 
سـفر به ایـران هـم بـا اشـاره بـه تـالش دولت سـوئد 
برای گروکشی موضوع احمدرضا جاللی، حکم وی 
را قطعی خواند و گفت: آن ها درخواسـت کردند تا 
اجرای حکم به تعویق بیفتد که این مسئله در قوه 
قضائیه در حال بررسـی اسـت. وی افـزود به تازگی 
دولت های انگلیس و سـوئد به جای اعالم مواضع 
خود در تریبون رسمی، آن را در قالب هشدار سفر 

اعالم می کنند تـا ایـران را ناامن نشـان دهند.

خطیب زاده در نشست خبری با اشاره به بهانه جویی های فرابرجامی آمریکا

 پیچ و مهره های فشار حداکثری
باید باز شود

خبرخبر
ويژهويژه

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا
حــضــرت آیـــت هللا العظمی خــامــنــه ای، رهــبــر معظم 
انقالب با صدور پیامی درگذشت حجت االسالم آقای 
حــاج ســیـّـد عــبــدهللا فاطمی نیا را تسلیت گفتند. به 
گــزارش پایگاه اطــالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
 متن پیام بــه ایــن شــرح اســـت: درگــذشــت عــالــمِ واعــِظ 
ــوز، جــنــاب حــجــت االســالم آقـــای حـــاج سیّد  ــ درس آم

عبدهللا فاطمی نیا رضوان هللا علیه را به خاندان گرامی 
و همه  صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان 
تسلیت عرض می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب 
و لحن شیرین این عالم محترم، منبعی پر فیض برای 
جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه  
تأسف و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت می کنم 

 رحمت و غــفــران خــود را شامل حــال ایــشــان فرماید و
 پاداش وافر به ایشان عنایت کند.

روز گذشته همچنین رئیس جمهور و رئیس مجلس به 
مناسبت درگذشت استاد فاطمی نیا پیام هایی صادر 
کــردنــد. حجت االســـالم و المسلمین رئیسی در پیام 
تسلیتی گفت: »این استاد برجسته اخالق با تألیف آثار 

ارزشمند کارنامه درخشانی از خود بر جا گذاشت که 
همچون چراغی فروزان، الهام   بخش باقی خواهد ماند«. در 
پیام محمدباقر قالیباف هم آمده: این مرحوم در برهه های 
حساس تاریخ انقالب اسالمی با دفاع صریح و راهگشا از 
آرمان ها، مکتب امام راحل و رهبر معظم انقالب، راهنمای 

خواص و مایه دلگرمی و امیدواری مؤمنان بود.

در  حاشيه

شکایت عراق از 
ایران، وجاهت 
حقوقی ندارد

مدیرکل دفتر 
رودخانه های مرزی و 
منابع آب مشترک، به 
برخی اظهارات طرح 
شده درباره آب های 
مرزی واکنش نشان 
داد. جبار وطن فدا 
گفت: سیاست های 
بهره برداری از منابع آب 
در سمت ایران به دالیل 
بشردوستانه و حسن 
همجواری و دوستی 
با مردم مسلمان عراق 
همواره به گونه ای بوده 
که متناسب با شرایط 
اقلیمی و منابع آب، 
جریان حداکثری به سوی 
عراق رها شده است. وی 
با بیان اینکه اثرگذاری 
رودخانه های ایران بر 
عراق بسیار اندک و هر 
دو کشور تحت تأثیر 
شرایط آبی حوضه دجله 
و فرات هستند، در ادامه 
به موضوع طرح شکایت 
از سوی عراق به دیوان 
بین المللی دادگستری 
واکنش نشان داد و گفت: 
طرح این شکایت اصوالً 
فاقد وجاهت حقوقی 
است. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000855   باید در مدرسه یک زنگ کالس 
بصیرت افزایی برای دانش آموزان دوره دبیرستان 

گنجانده شود. چون با وجود شبکه ها و صفحات مجازی 
جای دوست و دشمن برای بچه ها دارد عوض می شود. 

مسئوالن انقالبی خطر بیخ گوش نسل آینده است.

9120000949     متأسفانه رفت و آمد غیر مجاز اتباع بیگانه 
از مرز جنوبی سیستان و بلوچستان به دلیل نزدیکی 
اقوام دو سوی مرز بدون هیچ گونه نظارتی و با شدت 

وجود دارد، همان گونه که سوخت کشی و دیگر جنبه های 
قاچاق هست. متولیان امنیت تا کی قرار است به بهانه های 

مختلف چشم خود را روی این ولنگاری ببندند، این 
موضوع می تواند خطرات امنیتی بسیاری ایجاد کند، 

لطفاً در این زمینه جدی اقدام کنید پیش از آنکه دیر شود.
9150000521   درست است یارانه جدید دولت قیمت 

اقالم اساسی را جبران می کند، ولی افزایش سرسام آور 

کرایه خانه را چه کنیم؟ برخی صاحبخانه های بی رحم 
مستأجر را به شکل کیف پول و منبع درآمد می بینند و هر 

نرخی بخواهند برای اجاره تعیین می کنند. مگر قرار نشد 
در کالنشهرها اجاره بها نهایت 20 درصد افزایش یابد، چه 

کسی بر این قانون نظارت می کند؟ 

ثبت بیش از 900هزار درخواست 
مردمی در سامانه سامد

رئیـس مرکـز ارتباطـات مردمـی ریاسـت جمهـوری 
بـا اشـاره بـه مراجعـه ۴ تـا ۵هـزار نفـر در روز بـه ایـن 
مرکز گفت: ۹۴۴هـزار و ۴2۵ درخواسـت مردمی در 
سـامانه سـامد )سـامانه الکترونیکی ارتباط مردم و 
دولـت( ثبـت شـده کـه ۸2درصـد نتیجـه ارجاعـات 
مـا بـه نهادهـا بـوده اسـت. حجت االسـالم احمـد 
صالحـی در نشسـت خبـری کـه در خبرگـزاری ایرنا 
 برگـزار شـد، بـا بیـان اینکـه در ایـن مـدت 1۰ ماهـه،
 ۴۰1 مدیـر از مدیـران دسـتگاه ها ارزیابـی شـده اند، 
گفـت: 1۹۰ مکاتبـه بـرای پیگیـری ایـن ارزیابی هـا 
انجـام شـده و در نتیجـه آن، 13۰ مدیـر ناکارآمـد 
شناسـایی و از کار خـود برکنار شـدند که این نشـان 

دهنـده عـزم راسـخ مرکـز ارتباطـات اسـت.
نماینـده  اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  صالحـی 
تام االختیـار 3۰ تـا 3۴ وزارتخانـه و نهـاد بـرای رفـع 
مشـکالت و بـا نـگاه حمایـت از مـردم در اداره 
اسـتان ها مسـتقر می شـوند،  در  مربـوط  کل 
 اظهـار کـرد: 3۸هـزار مراجعـه مردمـی و دیـدار 
چهره به چهره انجام و همه این دیدارها در سامانه 
سـامد ثبت می شـود. صالحی با بیـان اینکه حجم 
درخواسـت ها و مطالبات مردم در ابتدای تشـکیل 
دولـت ١٩برابر دولت های گذشـته بود، خاطرنشـان 
کرد: این، نگاه همراه با اعتماد و امید مردم به دولت 

را نشان می دهد.

  ساخت کریدور جدید 
بین ایران و ارمنستان

وزیـر راه و شهرسـازی در دیـدار وزیر امور زیرسـاخت  
ارمنسـتان گفـت: حجـم آمـد و شـد ترانزیتـی میـان 
ایـران و ارمنسـتان قابـل قبـول نیسـت امـا سـاخت 
مسیر جدید میان دو کشـور یک گام برای دستیابی 
به ارقام باالی ترانزیت جاده ای خواهد بود. به گزارش 
ایرنـا، رسـتم قاسـمی در نشسـت بـا همتـای ارمنـی 
خـود بـا اشـاره بـه اینکـه در تالشـیم از شـرکت های 
ایرانی بـرای تعریض جـاده جدید و استانداردسـازی 
آن اسـتفاده کنیـم، گفـت: مـا می توانیـم کاالی مورد 
نیاز ارمنسـتان را از بندر شـهید رجایـی بـا راه آهن به 
جلفا برسانیم و از آنجا به ارمنستان حمل کنیم. نل 
سانوسـیان وزیر امور زیرساخت های ارمنستان هم 
گفت: دولت ارمنستان ساخت این کریدور از خاک 
خـود را جـزو اولویـت خـود می دانـد و فعالیت هـای 

مقدماتـی آن را بـه سـرعت انجـام می دهـد. 

 واشنگتن باز هم 
در امور داخلی ایران مداخله کرد

در شـرایطی کـه به تازگـی بازداشـت دو تبعـه اروپایـی 
سازمان دهنده آشـوب در ایران خبرساز شده است، 
سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا دربـاره برخـی 
اعتراضـات در ایـران موضعی مداخله جویانـه اتخاذ 
کـرد. بـه گـزارش فـارس، در ایـن راسـتا »نـد پرایـس« 
در صفحـه توییتـر خـود بـه اعتراض هـای پراکنـده 
در ایـران کـه بعضـاً در برخـی نقـاط بـه اغتشـاش هم 
تبدیل شـده، اشـاره کرد و مدعی حمایت این کشور 
از »حقـوق مـردم ایـران« شـد.  مقام هـای آمریکایـی 
از هـر دو حـزب دموکـرات و جمهوری خواه سـابقه ای 
طوالنـی در اتخـاذ مواضـع مداخله جویانـه در قبـال 

ایـران دارنـد. 

 سفر سردار باقری
 به تاجیکستان 

سرلشکر محمد باقری در رأس یک هیئت بلندپایه 
نظامـی بـه منظـور ارتقـا و توسـعه همکاری هـای 
مشـترک دفاعی و نظامی با جمهوری تاجیکسـتان 
وارد ایـن کشـور شـد. سرلشـکر باقـری تقویـت و 
توسـعه همکاری های نظامی و دفاعی بین دو کشور 
جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری تاجیکسـتان 
را از اهـداف اصلـی ایـن سـفر عنـوان کـرد و گفـت: 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان در 
یک منطقه ژئوپلتیکی قرار دارند و اتفاقات و حوادث 
هـر دو کشـور بـر یکدیکـر تأثیرگـذار خواهـد بـود. بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، سرلشـکر باقـری در ایـن سـفر 
ضمـن دیـدار و گفت وگـو بـا رئیـس جمهـور کشـور 
تاجیکستان از مراکز نظامی، علمی نیروهای مسلح 

ایـن کشـور بازدیـد می کنـد.

خبـر
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رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه های نظامی، 
انتظامی، امنیتی و قوه قضائیه باید در راستای 
کمک به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع 
معیشت مردم، تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند 
تا آرامش مردم حفظ شود. به گزارش میزان، 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه، 
با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط 
عمومی، نقش رسانه ها و روابط عمومی دستگاه ها 
را در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به مردم 
بسیار خطیر دانست. رئیس عدلیه همچنین 
به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه ها و روابط 

عمومی ها به ویژه رسانه ملی در خنثی سازی 
عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و 

مشخصاً به تالش مذبوحانه رسانه های 
معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران 

برای مغشوش کردن اذهان مردم در 
مدت اخیر در ارتباط با اصالحات 

اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادالنه 
یارانه ها اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست، صمیمانه 
از شکیبایی، بصیرت، زمان شناسی و همراهی 
مردم با دولت در راستای پیشبرد اصالحات 
اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها قدردانی 
کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام 
ما به عملیات روانی و سایر 
برای  خود  شگردهای 
تحت تأثیر قرار دادن 
پیرامون  مردم  اذهان 
با  اجرای طرح مرتبط 
امید  ترجیحی  ارز 
بسته بودند، اما 
و  بصیر  مردم 
زمان شناس ما 
با همراهی و 
ت  عد مسا

خود به دولت، نقشه های دشمنان را نقش بر 
آب کردند.

حجت االسـالم والمسـلمین محسـنی اژه ای 
از تـالش شـبانه روزی دولتمـردان در راسـتای 
پیشـبرد اصالحات اقتصـادی به نفع معیشـت 
مـردم قدردانـی بـه عمـل آورد و تأکیـد کـرد قـوه 
قضائیه تمام قـد و همه جانبـه در اجرا و پیشـبرد 
طـرح مرتبـط بـا ارز ترجیحـی بـه دولـت کمـک 
و مسـاعدت خواهـد کـرد. رئیـس قـوه قضائیـه 
همچنین بـه افـرادی کـه قصـد برهـم زدن آرامش 
روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد با 
آن ها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. 
قاضی القضات افزود: همه دستگاه های نظامی، 
انتظامی، امنیتـی و از جمله قوه قضائیـه باید در 
راسـتای کمک بـه پیشـبرد اصالحـات اقتصادی 
به نفع معیشـت مردم، تمام تدابیر الزم را اتخاذ 
کنند تا آرامـش و امنیـت مـردم به مـوازات اجـرا و 

عملیاتی سـازی ایـن طـرح، بـر هـم نخـورد.

گزارشگزارش  

هشدار 
قاضی القضات 

به برهم زنندگان 
آرامش مردم

ــن روزهـــا و همزمان با  قدس ای
ــات جــدی  ــدامـ ــاز بــرنــامــه و اقـ آغــ
دولت برای اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها و جهت دهی درست به 
این منابع تا رسیدن به دست مردم، موضوعی 
که با واکنش های اعتراضی از سوی برخی روبه رو 
شده، ضرورت به روزرسانی دهک بندی جامعه 
متناسب با شرایط و تحوالت جامعه است تا 
خدای نکرده فرد نیازمندی در این برنامه اعتدالی 
 دولـــت از قلم نیفتاده و در مقابل ثروتمندی 

یارانه بگیر نشود. 
باقی بودن ابهام ها سبب شد رئیس جمهور هم 
روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت در این باره 
موضع گرفته و ضمن تأکید بر اقناع سازی مردم 
دربــاره برنامه پیش رو، نسبت به رفع ابهامات 
ــاره توزیع عادالنه یارانه ها دستورات الزم را  درب
بدهد. سید ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی به سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور 
داد کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی 
افرادی که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه 
بوده؛ اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت 
نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی 

فعلی هستند، واریــز شود. همزمان نمایندگان 
مجلس نیز در همین روز در نامه ای به رئیسی 
خواستار رفع ایرادات دهک بندی و شاخص های 

تعیین مشموالن دریافت یارانه شدند.

ثبت نام جدید یارانه ها به زودی آغاز می شود ◾
امــا سرانجام روز گذشته سخنگوی دولــت در 
گفت وگوی رسانه ای دربــاره این دغدغه مردمی 
موضع گرفته و به صراحت اعــالم کرد ثبت نام 
جدید یارانه ها به زودی آغاز می شود. علی بهادری 
جهرمی با اشاره به اعتراض برخی از شهروندان 
نسبت به حذف خود از یارانه بگیران و درخواست 

آن هـــا بـــرای بازنگری اظــهــار کـــرد: ممکن است 
برخی اشتباهاتی در بانک های اطالعاتی وزارت 
رفاه وجود داشته باشد که به همین دلیل باید 
شفاف سازی در این مورد صورت بگیرد و طبیعتاً 
اصــالح صــورت خواهد گرفت. وی در پاسخ به 
پرسشی درباره ثبت نام جدید یارانه ها گفت: از 
سال 13۹3 نام نویسی جدیدی متأسفانه صورت 
نگرفته است و این عقب ماندگی در این سال ها 
باید جبران شود. به زودی از طریق پیامک و لینک 
سامانه مــربــوط، اطــالع رسانی صــورت خواهد 
گرفت. مردم بابت این موضوع نگرانی نداشته 
باشند. در این مرحله مردم فعالً اعتراض خود را 

ثبت می کنند و در مرحله بعد به موارد اعتراضی 
به صورت جزئی رسیدگی می شود. سخنگوی 
دولــت همچنین از دستور رئیس جمهور برای 
رسیدگی به اعتراضات مردمی که یارانه به آن ها 
تعلق نگرفته است خبر داد و بیان کرد: رئیس 
جمهور تأکید کردند درمدت نهایتاً یک ماه باید 
رسیدگی صورت بگیرد و پس از دریافت اطالعات 
تکمیلی مردم، نسبت به استحقاق دریافت یارانه 

بازبینی داشته باشند.

ــز یــارانــه کمک معیشتی مـــاه اول به  ◾ ــ واری
حساب معترضان 

ــر تــعــاون،کــار و  از ســوی دیــگــر روز گذشته وزیـ
رفــاه اجتماعی گفت وزارت ظــرف یک ماه همه 
درخواست ها را بررسی خواهد کرد. وی تصریح 
کرد: دو درگاه برای ثبت درخواست تجدیدنظر در 
نظر گرفته شده است. یکی سامانه »حمایت« 
ــار و رفـــاه اجتماعی بــه آدرس  وزارت تــعــاون، ک

 www.hemayat.mcls.gov.ir و دیگری شماره 
تلفن گویای ۶3۶۹ است. 

عبدالملکی گــفــت: پــس از ثبت درخــواســت، 
ــرای سرپرست خــانــوار پیامک ثبت اعتراض  ب

 ارسال می شود.

جزئیات دستور رئیس جمهور برای واریز یارانه جاماندگان 

ثبت نام جدید یارانه ها به زودی آغاز می شود 
گزارش خبری



یارانه 
کمک معیشتی 

ماه اول به حساب 
معترضان حذف 
یارانه واریز شد

حجت اهلل عبدالملکی؛ 
وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی نوشت: 
مبلغ یارانه به عنوان 
حق هر ایرانی که در 

۹دهک درآمدی قرار 
دارد  محفوظ است؛ با 
دستور رئیس جمهور 

کمک معیشتی ماه اول 
به حساب همه افراد 
متقاضی در سامانه 

واریز شده است و پس 
از تأیید قابل برداشت 

خواهد بود؛  وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در مدت یک 
 ماه همه درخواست ها 
را بررسی خواهد کرد.

خبرخبر
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور 
مالیاتی اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک حساب های تجاری 
و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی 
این اقدام، صاحبان حساب های تجاری باید به سازمان امور 
مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعالم کنند. در این زمینه، 
تمام حساب های بانکی در کشور شخصی فرض می شود و 

فقط دارندگان حساب های تجاری و مرتبط به کسب وکار 
باید به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند که این حساب مرتبط 
به کسب وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آن هاست. به 
گزارش ایسنا، وی افزود: این اقدام در راستای فراهم سازی 
مقدمات اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان انجام می شود زیرا یکی از الزامات این قانون اعالم 

ماهیت حساب های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور 
شفافیت و نظارت مالی است. رئیس مرکز تنظیم مقررات 
سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرایندهای الزم برای تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از 
الزامات و فرایندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام 
باقی مانده است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.

ــاکــنــون در  طوسی   دولــــت ت
تالش بود با ارائه نهاده های دامی 
با قیمت های مصوب و کاهش 
ــداران  ــ هزینه های تولید از دام
حمایت کند حــاال در ادامــه این 
ــد، قیمت شیرخام به عنوان  رون
پایه محصوالت لبنی اصالح شد تا شاید تولیدکننده 

بتواند آسان تر به حیات خود ادامه دهد.
با وجود حذف ارز 4200 تومانی، دولت عرضه کنندگان 
شیر کم چرب، شیر بطری، ماست و پنیر یو اف را 
مشمول محدودیت در قیمت گذاری کرد تا سبد 
معیشتی اقشار کم درآمد به  یک  باره از گروه لبنیات 
خالی نشود. بدین ترتیب قیمت نهایی چهار قلم 
شیر، ماست و پنیر بر اساس شیر خام هر کیلو 12 هزار 
تومان درب دامداری است و سایر محصوالت لبنی 

نیز از زیر چتر قیمت گذاری دستوری خارج شدند.
حال این پرسش مطرح می شود که با افزایش نرخ 
خرید تضمینی شیر خام آیا مصرف کنندگان کشش 
خرید این محصول را خواهند داشــت. بــرای سایر 
محصوالت لبنی چه اتفاقی می افتد. آیا دولت به 
هدف خود از آزادسازی قیمت ها یعنی رقابتی شدن 
فضای تولید و کیفی شدن محصوالت خواهد رسید؟

سود 5درصدی صنایع لبنی روی اقالم اساسی ◾
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع 
لبنی در گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه با 
حــذف ارز 4200 تومانی قیمت شیر خــام افزایش  
یافته است می افزاید: از جایی که شیر ماده اولیه 
75 درصــد هزینه های تولید فــراورده هــای لبنی را 
تشکیل می دهد به  طور قطع با افزایش قیمت این 
ماده اولیه، نرخ تمامی محصوالت لبنی که مشمول 
قیمت گذاری دستوری نیستند رشد خواهد داشت 
ولــی چیزی کــه مهم اســت ایــن اســت کــه نــرخ این 

محصوالت در بــازار رقابت، با هم تعدیل می شود.
بنی طبا می افزاید: با وجــود اینکه ســود مشروع و 
قانونی کارخانه ها روی اقالم مشمول قیمت گذاری 
باید متوسط 14 درصد باشد، اما چهار قلم کاالیی که 
مشمول قیمت گذاری دستوری  شده اند با سود کمتر 
از 5درصد برای مصرف کنندگان تولید می شود؛ یعنی 
کارخانه ها نهایت همراهی را برای رساندن این چهار 
قلم اصلی محصوالت لبنی )ماست، شیر نایلونی و 
بطری، پنیر( با کمترین قیمت به دست مصرف کننده 
انجام دادند در حالی  که سود مشروعشان بین 14 تا 
17 درصد بــود.وی تأکید می کند: سایر محصوالت 
کــه شامل قیمت گذاری دســتــوری نیستند مثل 

 شیرکاکائو، ماست همزده، شیرهای طعم دار و... 
بر اساس قیمت واقعی عرضه خواهند شد.

انتقال یارانه به مصرف کننده ◾
سخنگوی صــنــایــع لبنی حـــذف ارز ترجیحی و 
آزادســازی قیمت ها را اقدامی ضــروری می داند که 
انجام آن به تأخیر افتاده بود. وی با اشاره به اینکه 
ــران از سرکوب قیمتی رنج  سال هاست اقتصاد ای
می برد توضیح می دهد: معموالً دولت ها برای مقابله 
با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و 
تعیین دستوری نرخ می کنند اما این اقدام نه  تنها 
به تثبیت قیمت کاالها کمکی نکرده بلکه التهاب 

بــازار را بیشتر می کند. تجربه ثابت کــرده هر چه 
دولت کمتر در مسئله قیمت گذاری دخالت کرده و 
این موضوع را به عرضه و تقاضا بسپارد، بازار زودتر 
متعادل می شود؛ چراکه با ایجاد رقابت در فضای 
تولید در نهایت مصرف کننده کاال را با مناسب ترین 
قیمت خــریــداری خواهد کــرد. سخنگوی صنایع 
لبنی می گوید: در مقوله آزادســــازی قیمت شیر 
خام و محصوالت لبنی اتفاقی که افتاده این است 
که یارانه هایی که در ابتدای زنجیره تولید شیر به 
دامــپــروری هــا و نهاده های دامــی پــرداخــت می شد 
حذف  شده و به خود مصرف کننده پرداخت می شود. 
بنی طبا می افزاید: یارانه ای که پیش  از این به ابتدای 
زنجیره تولید محصوالت لبنی پرداخت می شد در 
حمایت از اقشار کم برخوردار چندان مؤثر نبود و دارا 
و ندار یکسان از آن برخوردار می شدند، چه بسا یارانه 
افرادی که پولی برای تهیه محصوالت لبنی نداشتند 
به جیب افرادی می رفت که لبنیات بیشتری مصرف 
می کردند. ولــی امــروز اگــر ایــن سیاست به درستی 
اجــرا بشود می توانیم بگوییم مصرف کنندگان در 
دهک های محروم بیش از اغنیا از یارانه مربوط به این 

حوزه برخوردار خواهند شد.

شیر مدارس هدفمندترین یارانه دولتی ◾
ــاره بــه اینکه امــروز  سخنگوی صنایع لبنی بــا اشـ
زیرساخت های اطالعاتی کافی برای مدیریت بازار 
وجود دارد می افزاید: اصالحاتی که در حال حاضر 
اجرا می شود باید پیوست هایی داشته باشد بدین 
معنی که سیاست های کالن کشور باید همسنگ 
این اصالحات تغییر پیدا بکند که منجر به افزایش 
قدرت خرید مردم بشود وگرنه دوبــاره در سال های 

بعد مجبور به تعدیل اقتصادی خواهیم بود.
بنی طبا می گوید: ما می توانیم برای کمک به جبران 
قدرت خرید مردم که کاهش  یافته است محصوالت 

اساسی مرتبط با این صنعت را با کمترین سود عرضه 
کنیم. بخش دیگری که می توانیم کاهش قدرت خرید 
مردم را جبران بکنیم در طرح هایی مثل توزیع شیر 
مدرسه است که هیچ یارانه ای هدفمندتر از آن وجود 
ندارد. به نظرم برای اینکه یارانه ها به بهترین شکل 
اعمال شود باید منابع به سمت تأمین اقالم اساسی 
پنج دهک کم برخوردار و شیر مدارس برود که هیچ 

اولویتی باالتر از آن ها وجود ندارد.

قیمت واقعی شیر خام 14 هزار تومان ◾
موسی رهنمایی، قائم مقام اتــاق اصناف کشاورزی 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه دولت 
همواره روی قیمت های پیشنهادی محصوالت تولیدی 
چانه زنی می کند، رقم تعیین  شده 12 هزار تومانی را 
مناسب نمی داند و معتقد است: اگر برای هر کیلو 
شیر خام حدود 14 تا 15 هزار تومان دست دامــدار را 
می گرفت می توانست در تأمین علوفه دام موفق باشد 
ولی متأسفانه با این رقم فعلی درآمدهای دامدار تکاپوی 
هزینه های وی را نخواهد داد. رهنمایی می گوید: در 
حال حاضر نهاده های دامی برای ماه فروردین با نرخ 
ارز ترجیحی در سامانه بازارگاه عرضه  شده، دامداران 
پول واریز کرده اند ولی هنوز از نهاده ها خبری نیست، 
تکلیف نهاده های دامی برای اردیبهشت ماه نیز هنوز 
مشخص نشده است. قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی 
می گوید: هر ساله با توجه به نرخ جهانی نهاده های 
دامی، نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید قیمت 
شیر خام به  عنوان پایه مواد لبنی مورد آنالیز قیمتی 
قرار می گیرد و افزایش نرخ اندکی برای حمایت از تولید 
انجام می شود. پیشنهاد می شود دولــت در قانون 
اصالح خرید تضمینی، هر فصل از سال قیمت معقول 
برای خرید شیر و گوشت دامپروری را نیز تعیین کند. 
برای این کار پیشنهاد الحاق یک تبصره به قانون خرید 

تضمینی را داده ایم که نیاز به بررسی دارد.

قدسشرایطبازارلبنیاتراهمزمانباتغییرنرخاینکاالهابررسیمیکند

 رد پای ارز ترجیحی 
در سرنوشت شیر
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78.950.000نیم سکه49.020.000ربع سکه1.583.800بورس 255.673دالر )سنا(59.730.000 مثقال طال 175دینار عراق )سنا(136.970.000سکه13.790.000 طال  1۸ عیار1.803اونس طال 69.618درهم امارات )سنا(

 آغاز تفکیک 
حساب های تجاری و 
شخصی از خرداد ماه

قیمت ماشین 
لباسشویی

 REN5207 آبسال مدل  
ظرفیت 5 کیلوگرم
5,۸40,000  تومان

 BW/BS-TG72 ایکس ویژن مدل  
ظرفیت 7کیلوگرم
10,150,000 تومان

 9654AJ-PWN پاکشوما مدل  
ظرفیت 9.6 کیلوگرم 

2,750,000 تومان

 AW/AS-G۸2 تی سی ال مدل  
ظرفیت ۸ کیلوگرم
11,450,000 تومان

 GWM-K723W جی پالس مدل  
ظرفیت 7.5 کیلوگرم

9,250,000 تومان

9543V-DWK دوو مدل  
ظرفیت 9 کیلوگرم
15,200,000 تومان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی همزمان
      )شماره مناقصه: 87110042(، )كد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 53116746(،

)شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونیكی دولت: 2001091592000010( نوبت اول

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ف
,4
01
01
95
7

نام و نش��انی دستگاه مناقصه گذار: ش��ركت انتقال گاز 
ای��ران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز( به نش��انی تبریز-

كیلومت��ر 15 ج��اده تبریز-آذرش��هر- بعد از س��ه راهی 
پاالیش��گاه – نرس��یده به شهرك صنعتی ش��هید رجایی-
ساختمان مركزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت 

www.nigcdist8.ir اینترنتی
1 � موضوع و نوع تجدید مناقصه : خرید

 )P/F GAS TURBINE SIEMENS TYPE SGT400 )CT 1 ROTOR BLADE (

تقاضای شماره )TL-4572898008(، به صورت عمومی یك 
مرحله ای با ارزیابی كیفی همزمان، به مدت 10 ماه شمسی.

2 � مبل��غ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار: 000 280 
082 7 ری��ال مطاب��ق بند الف ماده 5 آیی��ن نامه تضمین 
معام��ات دولت��ی )تصوی��ب نام��ه ش��ماره 123402/ت 
50659 تاریخ 1394/09/22( در وجه ش��ركت انتقال گاز 

ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز(.
تصوی��ر  بارگ��ذاری  ضم��ن  مكلفن��د  گ��ران  مناقص��ه   *
ضمانتنامه مذكور در س��امانه س��تاد، اصل ضمانت نامه 
را قبل از زمان گشایش پاكات به صورت فیزیكی تحویل 

دستگاه مناقصه گذار نمایند.
3 � نحوه دریافت اسناد تجدید مناقصه: 

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت، تكمیل، عودت، 
تحویل، بازگشایی فرمها و پیشنهاد قیمت مناقصه گران، 
از طری��ق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیك��ی دول��ت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران درصورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 
امض��ای الكترونیك��ی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه 

مورخ 1401/02/27 می باشد.

3-1- ش��ایان ذكر اس��ت مناقصه گرانی مجاز به شركت 
در این مناقصه می باشند كه دارای شناسه ملی/پروانه 
كسب، شماره اقتصادی و صورتهای مالی حسابرسی شده 
باش��ند و تصوی��ر این م��دارك را با نامه اع��ام آمادگی 
)با ذكر موضوع مناقصه، ش��ماره تلف��ن، فكس، همراه و 
آدرس( به هم��راه فرمهای ارزیابی كیفی با مس��تندات 
مربوطه، ممهور به مهر و امضای الكترونیكی عوامل مجاز 

شركت، در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
3-2- هزینه دریافت اس��ناد مناقصه و فرمها از س��ایت 
س��امانه تداركات الكترونیكی دولت ب��ه مبلغ 500/000 

ریال بوده كه به صورت الكترونیكی واریز خواهد شد.
4-آخرین مهلت دریافت )دانلود( اسناد تجدید مناقصه 
و فرمها: روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04  ساعت 16:00
5 - آخرین مهلت عودت )بارگذاری( اسناد تجدید مناقصه 
و فرمه��ا: روز ش��نبه م��ورخ 1401/03/21 س��اعت 10:00
* بدیه��ی اس��ت پ��اكات قیم��ت مناقصه گرانی گش��ایش 
خواهد یاف��ت كه حداقل امتیاز قابل قبول را از ارزیابی 
كیفی مناقصه بدس��ت آورده باش��ند. ش��ایان ذكر است 
مناقصه گرانی كه حداق��ل امتیاز ارزیابی كیفی مناقصه 
را كس��ب ننمایند پاكات پیش��نهاد قیمت آنها گش��ایش 

نخواهد یافت.
� جه��ت كس��ب اطاع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره  تلف��ن   6
31444173-041 و ی��ا دورنگار 31444175-041 تماس 

حاصل فرمایید.
اطاعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

شناسه آگهی 1315648

اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد  مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعام شده در 
جدول زیر را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( برگزار نماید.

ف
 شمارهردی

مناقصه
 موضوع

برآورد
»ریال«

تضمین
»ریال«

 نوع
دستگاه نظارتضمانتنامه

 حداقل شرایط
 مجاز برای

دریافت اسناد

 شماره ثبت
 فراخوان در

سامانه

11401-1

عملیات بهسازی و 
بازسازی شبکه توزیع آب 
محله های حسین آباد، 

علی آباد و گرمسیری شهر 
19برازجان
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بانکی

معاونت
مسکن و ساختمان
 و شرکت آب و 
فاضالب استان 

بوشهر

صالحیت 
پیمانکاری 
رتبه 5 آب 
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كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، كلیه مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور را جهت دریافت گواهی امضای الكترونیكی  انجام دهد و در مناقصه اعام شده شركت كنند.
• محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد  مناقصه به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:
از ساعت ۱۲ ظهرمورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲7 تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ 1401/03/01مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ستاد

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه ساختمان 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱شماره دو

ساعت ۱۲:۳۰صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱تاریخ گشایش پاکات مناقصه

۳ماهمدت اعتبار پیشنهاد

• ضمنا مناقصه گران جهت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت  ارائه پاكت الف 
)تضمین شركت در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه اداره كل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهد قرنی اداره 

كل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.
• برای كس��ب اطاعات بیش��تر به آدرس   www.setadiran.ir و تارنمای  http://iets.mporg.ir   مراجعه نمایید. در ضمن 

هزینه كارمزد سامانه ستاد و درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
• اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  1456 می باشد.

اداره ارتباطات واطاع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
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وزارت راه و شهرسازی
اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهر

40
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موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در نظر دارد
عملیات پرکنی حوزه تولید خود را در مجتمع بین المللی قرآن کریم ) واقع در ش�هرک صنعتی 

فردوس�ی( از طریق شرکت های تامین کننده نیروی انس�انی به مرحله اجرا گذارد.  لذا شرکت های دارای مجوز می توانند 
حداکثر تا تاریخ 1401/03/06  با مراجعه به آدرس : مش�هد - بلوار س�جاد- ابتدای بلوار اخوان ثالث،  نس�بت به تهیه اسناد 
مناقص�ه و عودت آن به امور اداری این موسس�ه اقدام و در صورت نیاز با ش�ماره تلفن ه�ای3 - 37625001  داخلی 130 و  

133 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه 

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی



   شهرام ناظری 
بار دیگر برای 
ایران می خواند   
شهرام ناظری در 
صفحه اینستاگرامی 
خود از انتشار 
تازه ترین قطعه 
موسیقی خود 
خبر داد. او در این 
باره نوشت: »قطعه 
»وطن، مادر من« 
به  زودی از همه 
پلتفرم های معتبر 
موسیقی به صورت 
تک آهنگ تقدیم 
شما هنردوستان 
می گردد«.

آرمین فریدی  
هفت خوانی شاعر 
و آهنگساز قطعه 
»وطن، مادر من« 
است که با نوازندگی 
توحید وحید و پژمان 
حدادی و با صدای 
شهرام ناظری این 
قطعه را منتشر 
خواهد کرد.

ــای انــصــافــی از تــازه تــریــن ◾ ــ  آق
فعالیت هایتان در تلویزیون بگویید، 
پس از »محله گل و بلبل« شما را در 

کار جدیدی ندیدیم.
بــلــه، آخــریــن کـــارم در تلویزیون 
»محله گل و بلبل« بود که از سال 
94 تا 99 ادامه داشت و چهار سال در آن پروژه بودم اما 
تازه ترین سریالم »پالک2« است که برای شبکه2 تولید 
شده و چند قسمتی هم در آن حضور دارم. »پالک2« 
یک مجموعه خانوادگی است که در آن نقش پدربزرگ 
را بازی می کنم و این مجموعه به صورت غیرمستقیم 

آموزش هایی به زوج های جوان می دهد.

 و در حوزه تئاتر چطور؟◾
اســفــنــد ســـال گــذشــتــه دو نــمــایــش »خــفــتــگــان 
چشم باز« و »سیاه بازی« در تاالر محراب اجرا شد، 
البته »سیاه بازی« را فروردین ماه هم در مجموعه 
شــهــرزاد اجــرا کردیم و پس از تعطیالت نمایش 
»عمونوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان« را اجرا 
کردیم که جــزو پژوهش های نـــوروزی من اســت و 
برای کودکان آماده شده و تا پایان اردیبهشت ماه 

نیز اجرا می شود.
ــان کــل ایـــران را  ــوروزخــوان در ایــن نمایش همه ن
ــثـــال عـــمـــونـــوروز و  بـــررســـی کــــــردم؛ بـــه طــــور مـ
حاجی فیروز در اصل نوروز و پیروز بوده که بعدها 
بــه عــمــونــوروز و خــواجــه پــیــروز تبدیل شــده و در 
زبان محاوره به فیروز و سپس حاجی فیروز تغییر 
شکل داده اســت. تــالش کردیم در ایــن نمایش 
بــا زبـــان خیلی ســـاده بــه بچه ها بگوییم این ها 
پــیــام آوران شــادی هستند کــه همراهشان یک 
خورجین دارنــد و هر کسی هر چه دوســت دارد 
در خورجین آن ها می ریزد. این تنها خورجینی 
است که در هیچ جای دنیا مانندش را نداریم. 
در خورجین باز است و بچه ها حتی می توانند 

از داخــل آن هر چیزی که می خواهند بردارند 
و در انتهای شب باقی مانده خورجین را میان 
فقرا تقسیم می کردند. در این نمایش به همه 
پیام آوران نوروزی در ایران اشاره شده و به وسیله 
شعر، زبــان و رقــص محلی فرهنگ ها را نشان 
می دهیم و از آذربایجان و شمال کشور تا جنوب 

و استان مرکزی و...  را برای بچه ها تجسم 
می کنیم.

ــای ◾ ــژوهــــش هــ ــ ــد نـــــداریـــــد پ ــصـ  قـ
نوروزخوانی مناطق مختلف را در قالب 

یک کتاب تدوین کنید؟
باید ببینیم شــرایــط چطور پیش 
مـــی رود و اگــر فرصتی دســت دهد 

حتماً این کار را انجام می دهم.

 واکـــــنـــــش بــچــه هــا ◾
نــســبــت بـــه نمایش 

و اســتــقــبــال از آن 
ــوده  ــ ــ ــور ب ــ ــطـ ــ چـ

است؟
شاید برایتان 
جــالــب باشد 
بگویم مــا فکر 

مــی کــردیــم سالن 

پر از بچه شود اما در عمل این طور نشد و نیمی 
از مخاطبان ما پدر و مادرها بودند که مشتاقانه به 
سالن می آیند و از دیدن نمایش کیف می کنند. 
وقتی هم به آن هــا می گوییم 
ایــــــــن نــــمــــایــــش بــــــرای 
می گویند  بچه هاست 
حتی مــا خــودمــان هم 
خیلی از ایــن سنت ها 
را نــمــی دانــســتــیــم و با 
دیدنش لذت می بریم.

ــنـــش بــچــه هــا هم  واکـ
خیلی خوب است، 
ــن یــک  ــ زیــــــرا ایـ
ــش    ــ ــایـ ــ ــمـ ــ نـ
یتمیک  ر
است و با 
آن همراه 
می شوند. 
ــد ایــن  ــ 70درصــ
کار ریتم است و همین 
مــســئــلــه مــوجــب شــده 
بچه ها خیلی هیجان زده 
شوند و ما حتی روزهــای 
پایانی هفته دو سانس 

می رویم.

 با وجود اینکه هنرهای نمایشی ظرفیت های زیادی ◾
ــرای حفظ ایــن سنت ها دارد امــا آن قــدر که باید در  ب
ثبت فرهنگ عامه و سنت های قدیمی کــاری صورت 

نمی گیرد؛ به نظر شما علتش چیست؟
ــن موضوع  متأسفانه مــســئــوالن مــا چــنــدان از ای
استقبال نمی کنند، در صورتی که من بارها این را 
پیشنهاد داده و گفته ام یک اتوبوس به ما بدهید 
ــوروزی و  ــاروان شــادی ن تا ایــن نمایش را در قالب ک
نوروزخوانی در کل ایران اجرا کنیم. من این پیشنهاد 
را به وزارت فرهنگ و ارشاد دادم که نپذیرفتند و پس 
از آن با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و حتی 
سازمان شهرداری مطرح کردم اما هیچ توجهی به آن 
نشد. در حالی که می بینیم درباره سنت ها و حفظ 
آن ها زیاد گفته می شود اما در عمل تالشی برای آن 

صورت نمی گیرد.

 یکی از همین رویدادها جشنواره آیینی سنتی است ◾
که هر سال کمرنگ تر از سال قبل می شود.

بله؛ به نظرم مسئوالن خیلی عالقه مندند آن را تعطیل 
کنند. جشنواره آیینی سنتی قبالً همه ساله بود و بعد 
یک سال در میان شد و به مرور جوایز حذف و کمک  
هزینه ها هم نصف شد تا اینکه سال پیش هم به ما 
گفتند که نمایش ها را به صورت برخط اجرا کنید. حاال 
هم که می خواهیم اجرای عمومی برویم رئیس جدید 
مرکز هنرهای نمایشی کمک هزینه نمی دهد. در حالی 
که در همه دنیا به تئاتر یارانه می دهند و تئاتر یکی از 
مهم ترین شاخه های هنری است که نمایانگر فرهنگ 

هر کشور است.

در این دو سال کرونا تئاتر وضعیت خوبی نداشت؛ ◾
این ایام برای شما چگونه گذشت؟

تئاتر که عمالً تعطیل بــود امــا من درگیر کارهای 
ــودم و بیشتر اوقــاتــم صــرف پژوهش و  پژوهشی ب
مطالعه شد. در آن روزها من یک کتاب نوشتم که از 

تقلید آغاز و به استندآپ کمدی ختم می شود و در 
آن به پیش پرده خوانی، تقلید صدا، کمدی خوانی، 
ضربی خوانی، کسبی خوانی و... پرداخته شده 
اســـت، همچنین بــا تمام کمدین ها و افـــرادی که 
کمدی خوانی می دانند در همه جای ایران مصاحبه 
کــردم که در ایــن کتاب آمــده اســت. ایــن روزهـــا در 
مراحل پایانی نگارشش هستم. به تازگی  هم کتابی 
داشتم که منتشر شده به نام »کسبی خوانی ها« که 
کاسبی های ریتمیکی است که از بین رفته و 60 تا از 

کسبی خوانی ها را در آن جا دادم.

در طول سال های فعالیتتان به جز عرصه پژوهشی و ◾
نویسندگی حوزه های مختلفی همچون رادیو، تلویزیون، 
تئاتر و... را تجربه کردید، کدام یک برایتان جذاب تر بود؟
صحنه برایم از همه جذاب تر است زیــرا آنجا نفس 
تماشاچی را احساس می کنیم و متوجه می شویم 
کجا اشتباه کردیم یا مخاطب متوجه نشده و توضیح 
بیشتری الزم است و با خنده و تشویقش می فهمیم چه 
چیزی را بیشتر دوست داشته است. به نظرم صحنه 

تئاتر از همه دلچسب تر است و پس از آن پژوهش.

از سال های کاریتان رضایت دارید؟◾
بله بسیار زیاد. هر سختی و مانعی هم باشد ولی ما 

کار خودمان را می کنیم.

امـــروز تولدتان اســت؛ آرزوی شما در 71سالگی ◾
چیست؟

بله من 27 اردیبهشت به دنیا آمــدم که روز جهانی 
ارتباطات است و امسال 71ساله می شوم. حتی روز 
جهانی ارتباطات را هم از روز تولد من نام گذاری کردند 
)می خندد(. و اما آرزویم؛ از فقر درآمدن مردم آرزوی من 
است. امیدوارم مسئوالن به راهی برسند که شرایط 
بــرای مــردم بهتر شود و اوضــاع اقتصادیشان بهبود 

پیدا کند.

گفت وگو با جواد انصافی در سالروز تولدش

در صحنه تئاتر، نفس 
تماشاچی را احساس می کنم

خبرخبر
روزروز

مدیران جوان می توانند ممیزی های سختگیرانه را کم کنند؟◾
علیرضا افخمی درباره  انتصاب  ها در سازمان صداوسیما 
با اعتقاد بر اینکه ممیزی ها در حال حاضر در تلویزیون 
به هیچ وجه نتیجه نــدارد، اظهار کرد: من شناختی از 
مدیران جدیدی که منصوب شده اند ندارم، اما به طور 
کل تجربه در کنار جوان گرایی ضرورت دارد. باید دید این 
مدیران جوان تا چه انــدازه توانایی ایجاد تغییر در این 

ممیزی ها را دارند.  

کاغذ های قاچاق کشف شده، در راه تهران ◾
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشــاد دربــاره وضعیت 
کاغذ  های قاچاق کشف شده بیان کرد: کاغذ های قاچاق 
کشف شده در حال انتقال به تهران است و به محض 
دریافت، بین ناشران توزیع خواهد شد. حدود 2هزار تن 
کاغذ بوده که تحویل وزارتخانه می شود. رئیس محترم 
دستگاه قضا در این جریان، کمک قابل توجهی به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی داشت.

حتی از یک لحظه دوران اسارتم پشیمان نیستم◾
سرهنگ سیدمنوچهر حجتی راوی کتاب »چراغ های 
ناتمام« در آیین رونمایی کتابش با اشاره به بی خبر بودن 
خانواده از اسارتش گفت: در زمان اسارت خانواده ام دو بار 
با صلیب سرخ تماس گرفتند اما آن ها از وجود من اظهار 
بی اطالعی کردند. ما مستقیم زیر نظر یکی از آجودان های 
صدام بودیم و ناظران بین المللی اصالً از اســارت ما خبر 
نداشتند اما حتی از یک لحظه اسارتم هم پشیمان نیستم.

معرفی دو نامزد ایرانی جایزه »آسترید لیندگرن ۲۰۲۳«◾
»حمیدرضا شاه آبــادی« در حوزه نویسندگی و »رضا 
دالــونــد« در حــوزه تصویرگری از ســوی کــانــون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نامزد جایزه آسترید 

لیندگرن 202۳ معرفی شدند. 
ایــن جایزه بزرگ ترین جایزه جهانی ادبیات کــودک و 
نوجوان و دومین جایزه بزرگ ادبی پس از جایزه اسکار 

به شمار می رود.

  صبا کریمی      جواد انصافی از بازیگران 
پیشکسوت و باسابقه تئاتر و تلویزیون است که 
قدیمی ها او را خیلی خوب می شناسند و با آثار 

تلویزیونی او خاطرات شیرینی دارند. 
کمتر کسی است که مجموعه »عبدلی و اوستا« را به 

یاد نیاورد. مجموعه ای طنز که در دهه های 60 و 70 
پخش می شد و شامل نمایش رادیویی و تلویزیونی 
بود و در زمان خودش موفقیت چشم گیری بدست 

آورد. 
انصافی عالوه بر حضور در سریال ها و نمایش های 

تلویزیونی از بازیگران و کارگردانان مطرح نمایش های 
سنتی نیز هست و عالقه بسیاری به فرهنگ و 

سنت های ایرانی دارد.
 او این روزها یک نمایش جذاب و کودکانه را به مناسبت 

فصل بهار و نوروز در پارک الله اجرا می  کند که 

مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. 
انصافی امروز 71 ساله می شود و همچنان پرانرژی 

به کار خود ادامه می دهد. 
در ادامه گفت وگوی ما با این هنرمند پیشکسوت رادیو 

تلویزیون را می خوانید.
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و هنر فرهنگ 

جواد انصافی
بازیگر  پیشکسوت

14
10
30
5

خانم ایراندخت خانجانی دارای شماره شناسنامه 
 1373 متول���د  مش���هد  از  0922901074ص���ادره 
فرزند  اردش���یر اظهار می دارد که دانشنامه پایان 
تحصی���ات مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی 
مکانیک ایش���ان مفقود شده است لذا به موجب 
ای���ن آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود از 
یابن���ده تقاض���ا می ش���ود مدرک ف���وق را از طریق 
پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه فردوسی 
مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق 204 ارسال و 

یا در صورت امکان تحویل نمایند .
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو
مف
هی
آگ

سند کمپانی نیسان تیپ 2400 رنگ آبی روغنی 
ب���ه م���دل 1389 به ش���ماره پ���اک    32 -  535  
ن 65 و ش���ماره موتور  550201 و شماره شاسی  
اکب���ر  عل���ی  بن���ام   NAZPL140TBN256722

عبدالهی مفقود و از اعتبار ساقط می باشد.

ح
/4
01
02
12
2

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز اتومبیل پراید جی تی ایکس آی به رنگ 
س���بز روغنی م���دل 1383 به نام افضل اس���عده 
به ش���ماره موتور 00734156 به ش���ماره شاس���ی 
S1412283267242 وش���ماره پ���اک ای���ران 52 
517ط28 مفقود و از درجه اعتبار س���اقط است.

ح
/4
01
02
09
5

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز و کلیه اس���ناد خ���ودرو س���واری پراید 
مدل 1388 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور 
 S1412288240503 2882950 و ش���ماره شاسی
ب���ه   36 ای���ران   89 انتظام���ی187 ب  ش���ماره  و 
مالکیت ابوالقاس���م افش���اری مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  40
10
21
34

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و کارت اتومبیل پژو  پارسXU7 مدل 
1394 به رنگ خاکستری به نام حسین علی دالکی 
بهلولی به شماره موتور 124k0767204 وشماره 
وش���ماره   NAANO1CEXFH276031 شاس���ی 
پاک ایران 42 641ص68 مفقود و اعتبار ندارد.

ح
/4
01
02
12
0

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز )شناس���نامه( خودرو س���واری – س���واری 
س���ایپا پرای���د SE 131 م���دل 1394 به رنگ س���فید – 
روغنی به شماره موتور 5340675 به شماره شاسی 
NAS 411100 F 3405852 ب���ه ش���ماره پاک 913 ق 
59 – ایران 95 بنام نیما جاوشیری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر 

40
10
21
57

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خودروی  س���مند ایک���س 7 مدل 
1382 رنگ بژ- متالیک به ش���ماره انتظامی 782ه96 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 32908221067 و ش���ماره 
شاس���ی 0082220407 به مالکیت سکینه هوشنگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 4
01
02
14
5

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز س���واری آزرا م���دل 2007 رن���گ جگری 
ب93                                                                                               575 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  متالی���ک 
ای���ران 32 بن���ام حس���ین جعف���ری فرزن���د محمد 

شماره موتور : 671589 شماره شاسی : 141090
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

ح
, 4
01
02
15
0

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بزخودرو پ���ژو  PARSXU7 مدل 1400به رنگ 
مشکی – متالیک به شماره پاک 168 ی 54 ایران – 
36 به شماره موتور k 1573154 124 وشماره شاسی 
NAANO1CE4MH610163 ب���ه ن���ام زهره مس���لمی 

نصرآبادی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

40
10
21
65

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت تک پر تیپ 
CDI125 رنگ قرمز س���ال 1388 به شماره شهربانی 
 156FMI0902122 موت���ور  ش���ماره  و   95791-761
ب���ه    N2N***125T 8818340 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت رضا شاهق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

40
10
21
55

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز و س���ند کمپانی خودروی  پراید مدل 1396 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 221ج68 ای���ران 
42  ش���ماره موتور 13/5897853 و ش���ماره شاسی 
NAS411100H3363630 ب���ه مالکی���ت ج���واد کرمی 
تق���ی آب���اد مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 4
01
01
91
9

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز خودرو سواری برلیانس H220 مدل  1395 
به رنگ آبی س���یر متالیک به ش���ماره پاک 191ق75 
ایران 14 به  شماره موتور BM15L/F057142  و شماره 
شاس���ی NAS721100G1002291 ب���ه مالکی���ت محمد 
عامری مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
40
10
20
86

دی
قو
مف
ی
گه
آ

سند کمپانی خودرو سواری سمند به رنگ خاکستری 
متالیک  مدل 1384 و پاک  32- 781و 11 به شماره 
موتور 12484147156 و ش���ماره شاس���ی 14529873 
بن���ام اینجانبه مهین واحدی مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد .

ح
, 4
01
02
06
1

دی
قو
مف
ی
گه
آ

40
10
20
55

بهاس��تنادصورتجلس��همجم��ععموم��یعادی
سالیانهمورخ1400،04،28تصمیماتذیلاتخاذ
ش��د:ترازنامهوحسابس��ودوزیانسالمالی
منتهیبه99،12،30بهتصویبرسید-روزنامه
کثیراالنتشارقدسجهتدرجآگهیهایشرکت
تعیینشد.-موسس��هحسابرسیمفیدراهبر
بهشمارهملی10861836531بهعنوانبازرس
اصلیبراییکسالمالیانتخابگردیدند.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1318404(

آگهی تغییرات شرکت یارا طب 
ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
400180 و شناسه ملی 10320514970 

مجمععمومیعادیسالیانهشرکتدرساعت
8:00روزچهارشنبه1401/03/25درنشانی:
ته��رانخیاب��اندکترعل��یش��ریعتیپایین
ت��رازخیابانبهارش��یرازپ��اک371برگزار
میش��ود.ازهمهسهامدارانویانمایندگان
قانون��یآنان،ب��رایحضوردرجلس��همجمع

دعوتمیگردد.
دستوراتجلسه:

1-اس��تماعگزارشهیئتمدیرهوبازرس��ان
قانونیشرکتدربارهعملکردسال1400

2-بررسیوتصویبحسابهایسال1400شرکت.
3-انتخاببازرسانقانونیشرکتبرایسال1401.
ب��رای کثیراالنتش��ار روزنام��ه 4-انتخ��اب

آگهیهایش��رکت.
5-انتخاباعضایهیئتمدیرهشرکت.

6-سایرموارددرصاحیتمجمععمومیعادی.
هیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت صنعتی الکتریک 
خراسان )سهامی خاص( شماره ثبت 
11275شناسه ملی 10860259656

سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال

40
10
21
39

ف
/4
01
01
72
1

ش���هرداری بجن���ورد در نظ���ر دارد مناقص���ه تجهی���ز و راه ان���دازی 
تصفی���ه خانه فاضالب کش���تارگاه صنعتی دام ش���هر بجن���ورد را به 
ش���ماره فراخ���وان 200۱00۵2۹۷00000۵ با ب���رآورد اولیه20/230/000/000ریال 
و تضمی���ن ش���رکت در مناقصه۱/۱00/000/000ریال از طریق س���امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

 و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش���د و الزم اس���ت مناقصه گران 
در ص���ورت ع���دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س���ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱40۱/2/20می باشد

2-مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : 
تا ساعت ۱4:۱۵ تاریخ ۱40۱/2/2۷

3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱4:۱۵ تاریخ ۱40۱/3/۷
4- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱4:30 تاریخ ۱40۱/3/8

اطالع���ات تم���اس دس���تگاه مناقصه گذار جه���ت دریافت اطالعات بیش���تر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های آدرس بجنورد بلوار دولت شهرداری 

بجنورد و تلفن 0۵8-32222۱۱0-۱4
شهرداری بجنورد

آگهی مناقصه تجهیز و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه صنعتی دام 
شهر بجنورد )نوبت  دوم(

ف
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آگهی تجدیدمزایده  »نوبت دوم«
سازمانس��اماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزیشهرداریسبزواردرنظرداردنسبت
ب��هره��نواجارهغرفه9بازارچهزائرازطریقتجدیدمزایدهبرایمدتدوس��الوباجزئیاتمندرجدر
اس��نادمزایدهبابهرهگیریازس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)www.setadiran.ir(وباشماره

مزایده5001095096000001بهصورتالکترونیکیاقدامنماید.
زمانانتشاردرسایت:1401/2/20

مهلتدریافتاسنادمزایدهازسایت:1401/2/31
آخرینمهلتشرکتدرمزایده:1401/03/10
مبلغشرکتدرمزایده:5درصدقیمتپایه

ضمنارعایتمواردزیرالزامیاست:
1.برگ��زاریمزای��دهصرف��اازطریقس��امانهت��دارکاتالکترونیکیدول��تمیباش��دوکلیهمراحل
فرآیندمزای��دهش��املخریدودریافتاس��نادمزایده،پرداختتضمینش��رکتدرمزایدهارس��ال
پیشنهاداتقیمتواطاعازوضعیتبرندهبودنمزایدهگرانمحترمازاینطریقامکانپذیراست.
2.کلی��هاطاع��اتمورداجارهش��املمشخصات،ش��رایطونحوهاج��ارهدربرداعانعمومیس��امانه

مزایده،قابلمشاهده،بررسیوانتخابمیباشد.
3.عاقهمندانبهشرکتدرمزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافتگواهیالکترونیکی)توکن(

بهشماره02141934مرکزپشتیبانیوراهبردیسامانهتماسحاصلنمایند.
اطاع��اتتماسدفاترثبتناماس��تانها،درس��ایت)www.setadiran.ir(بخشثب��تنام/پروفایل

مزایدهگرموجوداست.
مهدیدلبری-رئیسسازمانساماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزی



برای درک بهتر از شرایط کنونی 
قدس گفت وگویی با پروفسور 
»آندریاس بیلر« استاد اقتصاد 
سیاسی در دانشکده سیاست 
و روابـــط بین الملل دانشگاه 
ناتینگهام انگلیس ترتیب داده 

است که در ادامه می خوانید.
»آنــدریــاس بیلر« )Andreas Bieler(، استاد 
اقتصاد سیاسی در دانشکده سیاست و روابط 
بین الملل و مدیر مشترک مرکز مطالعات عدالت 
اجــتــمــاعــی و جــهــانــی )CSSGJ( در دانــشــگــاه 

ناتینگهام است.

 بسیاری از مردم جهان به ویژه اروپا و آمریکا که  ◾
تاکنون تورم باالیی را تجربه نکرده اند، این روزها با تورم 
عجیبی روبه رو هستند که رسانه های اروپایی از آن 
به تجربه های وحشتناک تعبیر می کنند. دالیل این 

تورم را در چه می دانید؟
برخــی اســتدالل می کننــد ایــن بحــران و تــورم 
کنونــی نتیجــه تحریــک مالــی / تســهیل کمــی در 
طــول همه گیــری کرونــا هســتند، امــا همان طــور 
کــه همــه می داننــد این هــا آثــار بحران هــای نظــام 
ســرمایه داری هســتند کــه هرچنــد ســال یک بــار 
نمــود پیــدا می کننــد و البتــه بحــران اوکرایــن کــه 
در عمیق تــر شــدن مســئله مؤثــر بــوده اســت. 
البتــه ممکــن اســت سیاســت هایی کــه فــدرال 
ــورم اتخــاذ کــرده اســت،  ــل افزایــش ت رزرو در مقاب
ــن سیاســت ها  ــا ای ــد باشــد ام به طــور موقــت مفی
همچنیــن مســتلزم نوعــی سیاســت های ریاضتی 
اســت کــه شــهروندان و به خصــوص کارگــران و 
اقشــار کم درآمــد هزینــه بحــران را همان طــور کــه 
 در بحــران مالــی جهانــی 2008 پرداخــت کردنــد

پرداخت کنند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند به دنبال  ◾
افزایش شدید نــرخ بهره توسط فــدرال رزرو ایــاالت 
ــورم بی سابقه در 40 سال  ــرای مقابله بــا ت متحده ب
گذشته، تجربه رکود در آمریکا دور از ذهن نیست. 

پیش بینی شما چیست؟
مـا هنـوز بـه آنجـا نرسـیده ایم، امـا وضعیـت کلـی 
به شـدت نـاآرام اسـت و ممکـن اسـت یـک بحـران 
اقتصـادی دیگـر )جهانـی( در راه باشـد. اقتصـاد 
جهانـی در سـال 2020 شـاهد شـدیدترین انقباض 
خـود از دهـه 1930 بـود و پـس ازآن یـک بازگشـت 
شدید تا حدی به دلیل اقدامات محرک نئوکینزی، 
به ویـژه در کشـورهای پیشـرفته سـرمایه داری، بـود؛ 
ازجملـه ایـن اقدامـات تزریـق تریلیون هـا دالر بـه 

بازارهای مالی بـود؛ مبالغی کـه مردم عـادی کمتر از 
آن ها بهره می برنـد. بانک هـای مرکزی و بسـیاری از 
اقتصاددانـان متعلـق بـه بـازار سـرمایه داری مدعـی 
هسـتند همـه این هـا بـه دلیـل تـورم و نـرخ بهـره 
نزدیـک بـه صفـر پایـدار اسـت، امـا ISA اعـام کـرد 

چنیـن شـرایطی لزومـاً پایـدار نخواهـد بـود.
در تأیید این اطاعیه ISA در آغاز سال جاری شاهد 
بودیم تصویر ساخته وپرداخته این ها با باالترین 
تورم در 40 سال گذشته در ایاالت متحده و باالترین 
تورم در 30 سال گذشته در اروپا و انفجار در قیمت 
انرژی و مواد غذایی در سطح جهان جایگزین شد که 
به میزان قابل توجهی توسط زنجیره تأمین جهانی 
هدایت شده بود. مشکات اما به طور فزاینده ای در 

اقتصاد گنجانده شده است. دراین بین بارقه هایی 
از امید به بهبود اوضاع وجود داشت که فشاری که 
بر زنجیره های تأمین بود در حال کاهش هستند 
که خب با شعله ور شدن جنگ در اوکراین آن روزنه 
امید هم بسته شد. البته خطوط عرضه از روسیه 
و اوکــرایــن بــه بسیاری از نقاط جهان قطع شده 
است. امکان دو یا سه برابر شدن هزینه حمل ونقل 
کانتینری وجود دارد. حتی مشکات زنجیره تأمین 
با قرنطینه های جدید در چین در مراکز تولیدی مهم 
آن مانند شنژن و دونگوان به دلیل شیوع کووید19 

تشدید هم خواهد شد.

اگر اقتصاد 20 سال گذشته اروپای غربی و آمریکا  ◾

را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم، به نظر می رسد 
اروپا و آمریکا دیگر آن قدرت سابق را ندارند و ازنظر 

اقتصادی ضعیف شده اند؟
سرمایه داری به طورکلی یک سیستم بحران زده 
است. بحران مالی جهانی از قبل محدودیت های 
یک استراتژی رشد نئولیبرالی مبتنی بر مالی سازی 
را نشان داده بود و درحالی که هنوز از پیامدهای این 
بحران جهانی رنج می برد، با شیوع همه گیری مواجه 
شد. جای تعجب نیست که این اقتصادها به شدت 
آسیب دیده اند. در مقابل، چین شاید تا حدی در 
برابر بحران ســال 2008 محافظت شده بــود؛ زیرا 
هنوز کنترل هایی بر سیستم مالی خود داشت. 
بااین حال، به طورکلی بعید است حتی اقتصادهای 
قدرتمندی مثل چین و سایر کشورها بتوانند از 

بحران جاری و عمیق اقتصادی جهانی فرار کنند.

ــود  ◾ ــ تـــــورم فــعــلــی الـــگـــویـــی شــبــیــه پـــویـــایـــی »رک
تــورمــی« دارد کــه اقتصاد دهــه 1970 را ایــجــاد کرد 
و بسیاری از آمریکایی ها را بدبخت کــرد. بــه نظر 
ــورمــی عظیم  ــا مــا همچنان شــاهــد رکــــود ت  شــمــا آیـ

در اقتصاد جهانی خواهیم بود؟
بلـه، نئولیبرالیسـم در بحـران دهـه 1970 تنهـا 
به طـور موقـت بـه آن غلبـه کـرد. امـا مـا دوبـاره بـه 
آن )بحـران 1970( برگشـتیم. در مـورد بحران هـا 
ایـن سـؤال وجـود دارد کـه آیـا از بیـرون بـه وجـود 
می آیند یـا از درون سیسـتم. من معتقدم کـه آن ها 
بیشـتر از درون سیسـتم ایجـاد می شـوند. مطالعه 
بحران هـای درونـی نشـان می دهـد چرخه هـای 
تجـاری وجـود دارنـد کـه نسـبتاً منظـم هسـتند، بـه 
این معنا که تکرار می شـوند، نـه در دوره هـای زمانی 
دقیـق، بلکـه بارهـا و بارهـا تکـرار می شـوند. آن هـا 
 ماننـد امـواج در اقیانوس هسـتند و ایـن مـوج امروز

 بار دیگر سر برآورده است.

وضعیت فعلی 
قابل پیش بینی 

بود
بانک های مرکزی و 
اقتصاددانان لیبرال 

تالش کردند این ایده 
که تورم یک پدیده 
»موقت« است را به 

خورد ما بدهند. حتی 
قبل از شروع جنگ، 
شکنندگی اقتصاد 
جهانی و احتمال 

وقوع یک بحران مالی 
بزرگ ناشی از چندین 

سناریوی احتمالی 
ازجمله فروپاشی 

حباب های دارایی، 
به ویژه حباب عظیم 

در بخش امالک 
و مستغالت چین 

قابل پیش بینی بود. 
البته باید به خطر 
رکود ناشی از نیاز 
بانک های مرکزی 

به افزایش سریع 
نرخ های بهره نیز 

اشاره کنیم.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو

بررسی اوضاع این روزهای اقتصاد جهان در گفت وگو با پروفسور »آندریاس بیلر« استاد دانشگاه ناتینگهام 

لیبرالیسم،مکتبیبحرانزده
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تحریم ها موضع کرملین را محکم تر می کند
استاد دانشگاه ناتینگهام ضمن تأیید این نکته که با 
توجه به رشد قیمت غات و انرژی، به نظر تحریم های 
اعمال شده توسط ایــاالت متحده و اروپــا علیه روسیه 
بیش از آن، به سایر کشورها مانند مصرف کنندگان 
اروپایی آسیب رسانده اســت، می گوید: روسیه قطعاً 
از تحریم ها آسیب دیده اســت. بااین حال، بله، آن ها 

همچنین به کشورهای غربی به ویژه از طریق افزایش 
قیمت انرژی و مواد غذایی آسیب می رسانند.

تأثیر تحریم ها - ازجمله قطع ارتباط روسیه با سیستم 
مالی غرب، حذف امتیازات تجاری و خروج شرکت های 
ــاشــد. آن هــا  غــربــی از کــشــور - مــی تــوانــد متناقض ب
 به وضوح بخشی از طبقه متوسط شهری را تحت تأثیر 

قــرار می دهند که با اقتصاد جهانی مرتبط هستند و 
بیشتر طرفدار غرب هستند، اما کاهش ارزش پول، تورم 
و تهدید بیکاری گسترده عمدتاً بر اقشار کم درآمد تأثیر 

می گذارد.
بااین حال، در کوتاه مدت تحریم ها می توانند حمایت 
بخش هایی از مردم را از کرملین تقویت کنند؛ زیرا این 

روایت را تأیید می کنند که غرب درصدد نابودی روسیه 
اســت. ایـــاالت متحده بــه وضــوح قصد دارد دست کم 
پوتین را به »تغییر رژیم« به عنوان بخشی از اعمال فشار 
به روسیه وادار کند. این یک بازی خطرناک است؛ زیرا 
شکست های بیشتر می تواند پوتین را ناامیدتر کند و 

احتماالً به حمات نظامی بیشتر متوسل شود.

آندریاس بیلر
استاد دانشگاه ناتینگهام

  سید احمد موسوی     اقتصاد کالن ایاالت 
متحده در سال های اخیر به سرعت رو به وخامت 
گذاشته است؛ مسئله ای که می تواند اقتصاد این 

کشور را با توجه به اتخاذ سیاست های مهار تورمی 
 فدرال رزرو و افزایش سیاست های پولی 

بانک مرکزی آمریکا، به سمت رکود گسترده سوق 
دهد. به باور تحلیلگران، عوامل مختلفی همچون 

تورم، جنگ در اوکراین و تحریم ها علیه روسیه 
ممکن است خطرات پیش رو را به طور چشم گیری 

برای اقتصاد ایاالت متحده افزایش دهد و پیامدهای 

غیرقابل پیش بینی برای اقتصاد این کشور و اقتصاد 
جهان در پی داشته باشد. ماه فوریه، نرخ تورم در 

آمریکا به ۹/۷  درصد یعنی باالترین میزان در چهار 
دهه اخیر رسید. در انگلیس و منطقه یورو نیز 

نرخ های تورم به شدت افزایش یافته است و اقتصاد 

آلمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بحث درباره رشد سریع نرخ های تورم در 

اقتصادهای بزرگ مدتی است که آغازشده و 
نگرانی های عمیقی درباره اثرات این عامل بر 

اقتصاد جهان وجود دارد. 

گفت وگوی 
ویژه

 در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 
15356/ت36005ه��� هیئت محت��رم وزیران 
بدینوس��یله به   کارفرمای محترم 1- ش��رکت 
کوشاکار عمران مشهد  2- شرکت بهشت تون 
اب��الغ می گ��ردد آق��ای غالمرضا خلوص��ی با کد 
شناسایی بیمه 69809967 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده داشته اند که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراس��ان جنوبی، مش��اغل مذک��ور را در زمره 
مشاغل س��خت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد 
ت��ا خوانده در ص��ورت اعت��راض حداکثر ظرف 
م��دت 15 روز کاری، اعتراض خ��ود را به اداره 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی بشرویه )بشرویه-

بلوار ش��هید بهش��تی-خیابان ایث��ار( تحویل 
نماین��د.در ص��ورت ع��دم اعت��راض در مهلت 
قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
اداره تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی شهرس��تان 

بشرویه

آگهی ابالغ رأی کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 

1- شرکت کوشاکار عمران مشهد  2-شرکت بهشت تون 

ح
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 عواید و منافع عرصه و ارزش اعیان با مشخصات ذیل  از طریق مزایده  
عموم��ی  واگذار میگردد. متقاضی��ان از تاریخ درج آگهی بمدت 10 روز 
کاری جه��ت اخذ اطالعات و اس��ناد مزایده و بازدی��د و تحویل مدارک و 
پیش��نهاد  به دبیرخانه برگزاری مزایده واقع در جنب پل طرق مراجعه 

نمایند.)تلفن 33920855(
 

مساحت )متر مربع(
عرضه کننده )مالک( ردیف

اعیان عرصه

2653 21906
مرکز بررسی و تحقیق و آموزش 

صنایع قند
1

4589 12454
شرکت تحقیقات و خدمات زراعی 

چغندر قند خراسان
2

 آگهی مزایده)مرحله دوم (
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آگهـی مزایده عمومـی 
شماره )560(

شهری  بوس  مینی  دستگاه  یک  فروش  موضوع: 
مدل 1395 )مطابق مشخصات فنی اسناد(.

مبلغ برآورد: مبلغ 9،500،000،000 ریال می باشد. 
به  بیشتر  اطالعات  و كسب  مزایده  در  جهت شركت 
سایت مناقصات  و مزایدات شهرداری مشهد به آدرس 

http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید.

سازمان 
اتوبوسرانی 

شهرداری مشهد
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شركت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد 
اقالم مستعمل و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. از 
متقاضیان محترم دعوت می شود جهت بازدید و دریافت فرم شركت 
در مزایده از تاریخ1401/02/25 لغایت1401/03/03 در ساعات اداری به 
بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ  ابتدای  : مشهد-  آدرس شركت 

قائم- پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند .
جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه میتوانید به سایت

WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده اقالم مستعمل و ضایعاتی 

دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی و درمانی سبزوار در نظر دارد عملیات 
اجرای تکمیل واتمام مرکز سالمت شهرک ابوذررا از طریق مناقصه عمومی و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخه1401/02/27 

لغایت ساعت 19:00روز شنبه مورخه 1401/02/31.
* مهلت ارائه پیشنهاد : از مورخه 1401/03/01 لغایت ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخه 1401/03/10.

* مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه: مبل��غ دو میلیاردوهش��تصدوپنجاه میلی��ون ری��ال 
)2/850/000/000 ریال (بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد. 

* شرایط شرکت کنندگان: کلیه شرکتهای واجدشرایط مصرح در اسناد مناقصه    
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای "
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ش��هرداری قوچان از توابع اس��تان خراس��ان رض��وی در نظ��ر دارد قیر مورد 
نیاز خ��ود را جهت مصرف در معابر از محل اعتبارات دولتی از طریق س��امانه 
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir و به شماره مناقصه 
2001091163000003  تهی��ه نماید.لذا متقاضی��ان می توانند با در نظر گرفتن 

شرایط و مشخصات ذیل نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1401/2/27

مهلت دریافت اسناد مزایده: 
ساعت 8 مورخ  1401/3/4  لغایت ساعت 13 مورخ  1401/3/16

مهلت ارائه پیشنهاد : 
ساعت از ساعت 8  تاریخ 1401/2/27  لغایت ساعت 14 مورخ   1401/3/26

تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ 1401/2/27 لغایت ساعت 14  مورخ  1401/3/26  
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ   1401/3/26

  زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ       1401/3/28              
  زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ    1401/3/29

 مبلغ کل اوراق:   14.200.000.000  ریال  
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:   710.000.000   ریال
نحوه پرداخت : تعداد دو فقره اوراق خزانه )اخزا( : 

1- اخ��زا 002  به مبل��غ 4.106.000.000  ری��ال و مبل��غ 10.000.000.000 ریال به 

سررسید 1403/10/24 
2- اخزا 005  به مبلغ 94.000.000 ریال به سررسید       1403/6/26

باس��تناد نامه ش��ماره 57/28111 م��ورخ 1400/2/27 وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارای��ی )خزانه داری کل کش��ور( باتوجه به بند 12 م��اده 1 آئین نامه اجرایی 
موصوف به اطالع می رساند مطابق تصمیمات اتخاذ شده در کمیته موضوع جزء 
1 بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال جاری، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه 

اسالمی برای سال 1400 معادل 15٪ تعیین گردید.
------------------------------------------------ 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمین شرکت 
در مناقصه ، ارس��ال پیش��نهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه 

گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات ش��امل مشخصات، شرایط و نحوه اجرای موضوع مناقصه در برد 

اعالن عمومی سامانه مناقصه ، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ، در سایت سامانه
بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر" وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300
شهرداری قوچان 

آگهی مناقصه عمومی خرید قیر شهرداری قوچان- نوبت اول
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 دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار در نظر دارد عملیات 
اجرای بخشی از فنداسیون سالن ورزشی پردیس دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی 
و از طری��ق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخه1401/02/27 
لغایت ساعت 19:00روز شنبه مورخه 1401/02/31.

* مهلت ارائه پیشنهاد : از مورخه 1401/03/01 لغایت ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخه 1401/03/10.
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یک میلیاردوهفتصدمیلیون ریال )1/700/000/000 ریال( 

بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد. 
* شرایط شرکت کنندگان: کلیه شرکتهای واجدشرایط مصرح در اسناد مناقصه    

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای "

40
10
21
59

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی) نوبت دوم( 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد
مناقصات عمومی »احداث خانه محله امید در شهر سرایان« 

و »احداث سالن ورزشی محله جواداالئمه شهر فردوس« 
و »اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی در شهر بیرجند - فاز 2« 

  www.setadiran.ir را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
برگزار نماید.

مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه 
به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
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میزان افزایش 
حقوق معلمان 
با اجرای قانون 
رتبه بندی

علیرضا منادی، 
رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه 
احتمااًل آیین نامه 
رتبه بندی معلمان 
در جلسه هفته 
جاری دولت ابالغ 
می شود به ایسنا 
گفت: میزان افزایش 
حقوق معلمان با 
اجرای رتبه بندی در 
سال جاری بین یک 
میلیون و ۷۰۰هزار 
تومان تا ۵میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان 
خواهد بود. 
معوقات هم از

 ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 
محاسبه و پرداخت 
می شود.

محمود مصدق    تــدویــن و 
ــرای تصمیمات کــان در هر  اجـ
جامعه به ویژه در حوزه هایی که 
بــا مــوضــوعــاتــی همچون رفـــاه و 
معیشت اجتماعی گــره خــورده 
ــه آگــاهــی مــردم  بــیــش از هــمــه ب
به چرایی و چگونگی اجـــرای ایــن تصمیمات نیاز 
دارد. برای مثال گرچه وظیفه توضیح درخصوص 
چگونگی طرح اصاح یارانه ها و جراحی اقتصادی 
بر عهده مسئوالن و برنامه ریزان آن اســت؛ اما در 
شرایطی چنین حساس، نقش دســت انــدرکــاران 
علوم ارتــبــاطــات، رسانه ها و روابـــط عمومی ها در 
همراه ساختن گروه های مختلف جامعه دوچندان 
می شود. به ویژه آنکه این مجموعه می تواند اجرای 
چنین تصمیماتی را برای مردم قابل درک کرده و از 
سوی دیگر انتظارات و دلواپسی های عموم جامعه را 

به تصمیم گیران منتقل کند.
ــبــهــشــت مــــاه، نخستین روز از هفته  27 اردی
گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی که با شعار 
»گره گشا می باش« گــره خـــورده، فرصتی اســت تا 
نقش و جایگاه روابــط عمومی ها در گره گشایی از 
مسائل و مشکات مردم و ارتقای کیفیت زندگی 

آن ها بیان شود.
آن گونه که حافظ، غزل سرای شیرین سخن و پُرآوازه 
ما می سراید: چو غنچه گر چه فروبستگی ست کار 

جهان/ تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

روابط عمومی ها به معنی واقعی اعتمادسازی کنند ◾
 دبــــیــــرکــــل بــــاشــــگــــاه مــــدیــــریــــت ارتــــبــــاطــــات
یونسکو- ایران در گفت وگو با قدس اظهار می کند: 
امــروزه حــوزه ارتباطات به شکل کان نقش بسیار 
ــداف دولــت هــا  ــ تــعــیــیــن کــنــنــده ای در پــیــشــبــرد اهـ
دارد. در واقــع حکومت هایی کــه به دنبال تحقق 

حکمرانی خوب هستند باید بتوانند در راستای رفع 
مسائل و مشکات مردم گام بردارند تا در نهایت با 
اعتمادسازی، زمینه ها و بسترهای مشارکت فعال و 

پایدار مردم را در اجرای پروژه های کان فراهم کنند. 
امیرعباس تقی پور روابط عمومی ها را حلقه واسط 
بین سازمان های حاکمیتی و افکار عمومی می خواند 
و تأکید می کند: پیش از اجـــرای پــروژه هــای بزرگ 
یا ابــرپــروژه هــایــی مثل جراحی اقتصادی، اصاح 
یارانه ها و بسیاری از مسائلی که در کشور به عنوان 

موضوعات حساسیت زا و واکنش برانگیز شناخته 
می شوند، هرچقدر می توانیم باید به روابط عمومی ها 
برای فعالیت میدان بدهیم تا با استفاده از تکنیک ها 
و تاکتیک های ارتباطی بتوانند پیوند الزم را با افکار 
عمومی برقرار کرده و با آگاهی بخشی به آن ها زمینه 
آمادگی جامعه را برای تغییرات بزرگ فراهم کنند. 
این موضوع موجب می شود مردم بیش از هر زمان 
دیگر مشارکت فعال و پــایــداری در ایــن برنامه ها 

داشته باشند. 

البته به شرطی که این حس در افکار عمومی ایجاد 
شــود که هر نــوع حرکت و برنامه ای که دستگاه ها 
اتخاذ و اجرا می کنند به رفع نیازهای جامعه منجر 
شود. به طوری که بررسی روندهای تاریخی هم نشان 
می دهد هر جا دولت ها و دستگاه های اجرایی در 
راستای منافع مردم و رفع مسائل و مشکات آن ها 
اقدام عملی کرده اند مردم نیز با آن ها همگام و حتی 

پیشگام تر بوده اند.
هــر گــاه مــردم احــســاس کــرده انــد دولــت هــا درســت 
حرکت می کنند، آن ها هم مشارکت کرده اند اما وقتی 
دیده اند حرف و عمل دولت ها با همدیگر سازگار 
نیست و مشکات آن ها به ویژه در حوزه اقتصادی 
بیشتر می شود جریان بی اعتمادی در جامعه حاکم 
شده است. بنابراین برای نابودی هر طرح و برنامه 
و یــا پــدیــده ای کافی اســت ذی نفعانش بــه سمت 

بی اعتمادی سوق داده شوند. 
تقی پور در همین زمینه اضافه می کند: قطعاً روابط 
عمومی ها می توانند در احیای اعتماد بین حاکمیت 
و دولت ها نقش مؤثری داشته باشند، اما باید این 
نکته را نیز مدنظر قرار داد که همه مشکات جامعه 
از طریق روابط عمومی ها حل نمی شود، چون خود 
آن ها نیز در منظومه و اتمسفر سیاست های کان 
سازمان ها حرکت می کنند. با وجــود ایــن، مدیران 
ارشد سازمان ها و دستگاه های دولتی باید به این نکته 
توجه جدی داشته باشند که روابط عمومی ها باید به 
عنوان نماینده افکار عمومی اقدام کنند تا مسائل و 
مشکات مردم به طور واقعی به آنان منتقل شود و 

آن ها نیز در راستای رفع این مشکات گام بردارند.

روابط عمومی ها چقدر اطالعات به مردم بدهند؟  ◾
علی اصغر محکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فناوری اطاعات ایران نیز در پاسخ به قدس 
می گوید: روابط عمومی یک رشته ارتباطات است؛ 

یعنی یک عمل ارتباطی است؛ اما متأسفانه بیشتر 
در نظام مدیریتی ما به آن به عنوان یک رده سازمانی 
که باید از یک سلسله مراتب پیروی کند نگریسته 
می شود. فلسفه روابــط عمومی به عمل ارتباطی و 
تعامل برمی گردد و این تعامل هم تنها درون سازمانی 
نیست؛ بلکه مخاطبان بــیــرونــی ســازمــان را نیز 
دربرمی گیرد و حتی می توان گفت اولویت نخست 

آن، ارتباطات بیرون از سازمان است. 
وی در همین زمینه اضافه می کند: اگر یک روابط 
عمومی فقط خــود را در رده سازمانی ببیند و 
نتواند از دریچه ذهن مردم مسائل و موضوعات 
را واکاوی کند به مهره ای از ساختار بروکراسی یا 
ماشین اداری تبدیل می شود که توانایی تفاهم و 
همدلی با مردم را نخواهد داشت. بنابراین روابط 
عمومی باید بتواند جدا از صندلی که در سازمان 
کسب کرده، خود را روی صندلی مخاطب – افکار 
عمومی – بنشاند و دغدغه ها و مشکات مردم 
را درک کند نه اینکه یکسویه مخاطبانش را وادار 
به پذیرش تصمیمات کند. در واقع روابط عمومی 
باید بتواند در جایگاهی قرار بگیرد که مخاطبان 
هستند؛ مخاطبی که با رسانه ای سروکار دارد که 
چه بسا اعتمادش به آن 100 درصــدی نیست. 
مخاطبی که تصور می کند با سازمان هایی سروکار 
دارد که درپــی کسب درآمــد و انتفاع خودشان 
ــه مــســائــل و مــشــکــاتــش توجهی  هستند و ب
ندارند، مخاطبی که اطاعاتش نسبت به دالیل 
سازمان ها ناکافی است و نیاز به اطاعات الزم، 

شفاف و دقیق دارد.
این مدرس رشته ارتباطات دانشگاه عامه طباطبایی 
ادامه می دهد: اگر روابط عمومی از منظر یاد شده به 
مخاطب نگاه کند آن وقت تمام تاشش را صرف این 
می کند که اوالً به همدلی با مخاطب برسد و پس از 

آن گفت وگویی مشفقانه را طراحی و اجرایی کند.

 نقش روابط عمومی ها در همراه ساختن جامعه 
با تصمیمات سخت اقتصادی و اجتماعی

ارتباطات در خدمت 
اعتمادسازی

ددستچينستچين

علی اصغر محکی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 

و فناوری اطالعات ایران

کارگزار روابط عمومی برای ارتباط مناسب با 
بیرون از سازمان باید دیپلماسی روزمره داشته 

باشد؛ یعنی بتواند امکان استمرار در تعامل و 
گفت وگوی مشفقانه را با طرفین ارتباطش ایجاد 

کند، ضمن اینکه به ورطه بگومگوهای بی پایان 

وارد نشود، ناخواسته به خشونت کالمی با 
مخاطبانش ورود نکند، آن ها را هوشمند؛ اما 

کم اطالع فرض کند؛ در واقع باید اطالعات را در 
حد نیاز و ضرورت، دقیق، شفاف و غیردستوری 

به مردم و جامعه انتقال دهد.  اعتدال، رواداری 

و خویشتن داری برای روابط عمومی ها یک 
ضرورت است، به ویژه در شرایطی که جامعه 

اندکی ملتهب است. اگر روابط عمومی ها کمی 
معتدل، روادار و خویشتن دار نباشند نمی توانند 

به خوبی از عهده وظیفه شان بر بیایند.
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تنبلی و رخوت در آموزش و پرورش ◾
ــن بـــهـــرام  ــدیـ ــی الـ ــحـ ــام مـ ــت االســ ــجــ حــ
محمدیان، رئیس اسبق سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی به تسنیم گفت: 
کتاب های درســی باید هر پنج ســال یک بار بازنگری 
شوند، اما این اتفاق نیفتاده اســت، به دلیل تنبلی، 
متأسفانه رخوت بر بدنه ستاد آموزش و پرورش غلبه 

کرد و ستاد توان کشیدن بار آموزش و پرورش را ندارد!

افزایش خانوارهای تک نفره ◾
شــهــا کــاظــمــی پــور، جــمــعــیــت شــنــاس با 
بیان اینکه حــدود 27میلیون خــانــوار در 
ایــران وجــود دارد، به ایسنا گفت: حدود 
۹درصــد کل خانوارهای ایــران، تک نفره هستند و در 
سال های اخیر تعداد خانوارهای تک نفره به دلیل 
 افزایش مهاجرت، افزایش طاق و گرایش جوانان به 

تجرد زیستی بیشتر شده است.

معلم زن توانا داریم، نداریم!؟ ◾
زهــرا گویا، عضو هیئت علمی دانشکده 
ریاضی دانشگاه شهید بهشتی به ایسنا 
ــای معلمان مــرد به  گــفــت: از دهــه ۸0، پ
بهانه اینکه »معلمان زن توانا نــداریــم!« به مــدارس 
دخترانه باز شد. استنباط می  کنند چون پایه دوازدهم 
سرنوشت ساز است، به شرط نبود نیروی متخصص 

همجنس، تدریس معلمان مرد مجاز است!

نگرانی از سویه های جدید در برخی کشورها  ◾
بــه گـــزارش ایسنا، حمیدرضا جماعتی، 
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
سویه هایی که در کشورهای آفریقایی و 
آمریکا و همچنین سرزمین های اشغالی فلسطین 
گــزارش شــده می تواند نگران کننده و پیش درآمــد به 
وجود آمدن موج های جدید در کشورهای جهان باشد. 

بنابراین باید از قبل آمادگی الزم را کسب کنیم.

جامعه
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 رضاییان 
در لیست مازاد 

سرخ ها
شنیده می شود با 
توجه به اینکه کار 

پیوستن دانیال 
اسماعیلی فر به 

پرسپولیس مراحل 
نهایی خود را سپری 

می کند و در صورت 
ماندن یحیی در 

پرسپولیس، مدافع 
راست سپاهان فصل 

بعد پیراهن سرخ 
را به تن خواهد 

کرد، رضاییان در 
لیست مازاد یحیی 
قرار خواهد گرفت. 
خبرهایی که باید 
دید در پایان فصل 

رنگ و بوی واقعیت 
به خود خواهد 

گرفت یا نه. 

در  حاشيه

جریمه 
۱۰درصدی 

برای تمام 
اعضای 

پرسپولیس

هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس پس 

از حذف این تیم از 
رقابت های جام حذفی 

و عدم پیروزی در 
دربی پایتخت مقابل 

استقالل تهران تصمیم 
 به جریمه مشروط 

۱۰ درصدی اعضای تیم 
گرفت.

آن ها در مصوبه خود 
اعالم کردند در صورتی 

این جریمه لحاظ 
نمی شود که در ادامه 

رقابت های لیگ برتر با 
نتایج درخشان بتوانند 

قهرمانی را جشن 
بگیرند.

خبرخبر
روزروز

  دن هندرسون 
نیوکاسل برای تقویت خود برای فصل 

آتی قصد دارد دروازه بان ملی پوش 
منچستریونایتد را به خدمت بگیرد. 

آن ها در نیم فصل بازیکنانی نظیر 
»تریپیر« را به »سنت جیمز پارک« آوردند.

  مارک نوبل 
کاپیتان وستهام، برای آخرین بار در 

ورزشگاه خانگی این تیم به میدان رفت. 
مارک نوبل 22 سال از زندگی حرفه ای 

خودش را در این تیم سپری کرد و در 
طول این مدت 548 بازی دارد.

  سوارز 
مهاجم اروگوئه ای اتلتیکو مادرید در 

شرایطی این باشگاه را ترک کرد که 
گفته می شود او به تیم استیون جرارد 

خواهد رفت. او پس از هشت سال در 
آستانه ترک اسپانیا قرار دارد.

سینا حسینی  
پس از انتشار حکم 
محرومیت شهاب 
عزیزی خادم توسط 
ــه اخــــــالق  ــتـ ــیـ ــمـ کـ
ــفــات  ــخــل ــت ت ــ ــاب ــ ب
صورت گرفته در دوره مدیریت وی در 
فدراسیون فوتبال حاال این ســؤال به 
وجود آمده که آیا او در جلسه مجمع 
فدراسیون همچنان شرکت خواهد 
کــرد یا اینکه حکم صـــادره را خواهد 

پذیرفت؟
شاید اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال تصور می کردند پس از عزل وی 
با صدور حکم کمیته اخالق، می توانند 
خروج وی از فدراسیون فوتبال را قطعی 
کنند اما با استناد به مفاد اساسنامه 
با وجود محرومیت جدید برای رئیس 
ــیـــون هــمــچــنــان وی  مـــعـــزول فـــدراسـ
می تواند در جلسه مجمع فدراسیون 
حاضر شود و از جایگاه خود دفاع کند.
ــه فوتبال  حـــاال بـــرای عــالقــه مــنــدان ب
جلسه روز دهـــم خـــردادمـــاه مجمع 
عمومی فدراسیون فوتبال بسیار مهیج 
شده تا ببینند سرانجام چه اتفاقی رخ 
خواهد داد و آیا مجمع تصمیم هیئت 
رئیسه دربــاره عزل رئیس فدراسیون 
فوتبال را خواهند پذیرفت یا اینکه 
قاعده بــازی تغییر خواهد کــرد؟ نکته 
پر اهمیت اینجاست که به احتمال 

ــراوان مجمع بــا تــوجــه بــه اتفاقات  ــ ف
مــاه هــای اخیر و اسناد منتشر شده 
دربــاره تخلفات شهاب عزیزی خادم 
به سمت تأیید تصمیم هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال خواهد رفــت، اما 
در کنار این مسئله موضوع برکناری 
کامل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال را با جدیت دنبال خواهند کرد.
ــه ای نــزدیــک به  ــانـ هــر چــنــد تــیــم رسـ
میرشاد ماجدی تالش می کند اوضاع 
را آفــتــابــی نــشــان دهـــد و شــانــس وی 
بــرای ادامــه فعالیت در ایــن سمت را 
بسیار بــاال نشان دهــد امــا از گوشه و 
کنار خبر می رسد جمع قابل توجهی 
از اعضای مجمع تصمیم دارند عزل 
دسته جمعی هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال را به شکل جدی دنبال کنند 
ــان بــرگــزاری  ــ و بــه شــکــل کــامــل تــا زم
انتخابات فدراسیون تصمیم گیری 
ــاره مسائل مرتبط با فوتبال را به  درب

مجمع بسپارند.
شــایــد بــه همین علت وزارت ورزش 
و جـــوانـــان بــه فــدراســیــون فــوتــبــال و 
اعــضــای هیئت رئیسه توصیه کرد 
بیشتر به فکر اتحاد و همدلی باشند 
تا تیم ملی در رقابت های جام جهانی 
لطمه نخورد، البته مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان در برهه کنونی زیاد به 
سرنوشت فدراسیون فوتبال اهمیت 
ــر سرنوشت  ــی ــون درگ نــمــی دهــنــد چـ

ریاست کمیته ملی المپیک هستند 
تــا گزینه مـــورد نــظــرشــان از صندوق 

بیرون بیاید.
اما یک موضوع بسیار پر اهمیت دیگر 
برای مجمع فدراسیون فوتبال سامان 
ــه یــکــی از ســازمــان هــای  بخشیدن ب
پــول ســاز فــوتــبــال ایـــران اســـت، آن هــا 
قصد دارنـــد تکلیف ســازمــان لیگ و 
حضور غیر قانونی حیدر بهاروند را نیز 
روشن کنند، به همین دلیل پیش بینی 
می شود با توجه به اتمام رقابت های 
لیگ برتر، در جلسه دهم خردادماه 
مــوضــوع انــتــخــاب ســرپــرســت بــرای 
سازمان لیگ فدراسیون فوتبال هم 
از سوی اعضای مجمع مطرح شود، 
هر چند این مسئله در دستور کار قرار 
ــدارد، ولــی بــه نظر مــی رســد از آنجا  نـ
که ماجدی هم بدش نمی آید حیدر 
بهاروند از کــار برکنار شــود، زیــاد این 

مسئله با مخالفت وی رو به رو نشود.
حــاال باید دیــد با ایــن شرایط روز دهم 
ــرداد مــاه جـــاری چــه سرنوشتی در  خـ
انتظار ساختمان فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ خواهد بــود؟ آیــا هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال می تواند به 
فعالیت خــود در مجموعه مدیریتی 
فوتبال ادامه دهد یا اینکه اتفاق جدیدی 
تمام معادالت فوتبال را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد تا دوبــاره فوتبال ایــران وارد 

یک فضای بحرانی جدید شود.

زیرپایهیئترئیسهخالیمیشود؟

تکمیل سناریوی کودتا در مجمع خرداد
زیر ذره بين

گپ

اتفاق عجیب در دوره رئیس معزول

 اعزام کارمند فدراسیون 
با لباس خدمه پرواز!

یکی از مهم ترین دستورالعمل های ورزش ایران 
همراهان تیم در زمــان اعزام هاست. براساس 
ایــن دستورالعمل اجــرایــی اعــضــای تیم های 
ورزشــی کشور در بخش بانوان و آقایان کامالً 
تفکیک شــده و مجزا هستند، به صورتی که 
حضور آقــایــان در کــادر تیم بــانــوان یا برعکس 
خالف قوانین و مقررات است. بر همین اساس 
فــدراســیــون هــای ورزشـــی نمی توانند بــه همراه 
تیم های بانوان، آقایانی را با عناوین مختلف 
اعـــزام کنند و فــدراســیــون فوتبال هــم ملزم به 

تبعیت از این مقررات است.
براساس پیگیری های صورت گرفته خبرنگار ایرنا، 
اتفاق عجیب در دوره مدیریت گذشته فدراسیون 
صــورت گرفته اســت. پیگیری ها حکایت از آن 
دارد که یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال و از 
افــراد نزدیک به رئیس وقــت ایــن فدراسیون در 
یکی از سفرهای رسمی تیم ملی بانوان به یکی از 
کشورهای آسیای میانه، به عنوان کارمند خدمه 
پــرواز یکی از شرکت های هواپیمایی و با لباس 

خدمه این تیم را همراهی کرده است.
البته این تخلف از چشم رئیس وقت فدراسیون 
پنهان نبوده، بلکه گزارش فرد مورد نظر که نامش 
در فهرست پاداش های نجومی نزدیکان رئیس 
سابق نیز دیده می شد، در آن برهه از زمان به رئیس 
وقت فدراسیون ارائه شد و وی هیچ گونه واکنشی 
به موضوع نداشته و برخورد قانونی الزم را با فرد 

متخلف صورت نداده است.
اینکه چگونه یک نفر بــرای همراهی با تیم زنان 
در خارج از کشور هم قوانین ورزش و هم قوانین 
ســازمــان هواپیمایی را دور زده اســـت، یکی از 
جدی ترین ابهامات پرونده تخلفات رئیس سابق 
به شمار مـــی رود. مهم ترین عالمت ســؤال این 
تخلف آن است که هماهنگی حضور غیر قانونی 
این شخص با لباس خدمه پــرواز چگونه صورت 
گرفته و این تخلف محرز قانونی با هماهنگی و 

نقش آفرینی چه افرادی صورت پذیرفته است؟

درودگر اعالم کرد

بدهی ۳۶ میلیاردی 
استقالل به سازمان لیگ

درودگــــر، عضو هیئت رئیسه ســازمــان لیگ 
می گوید یک بدهی دیگر به بدهی های کارگزار 
باشگاه استقالل اضافه شد و آن ها ۳۶ میلیارد 

بدهی دارند.مصاحبه او را مرور می کنیم.

 چه اتفاقی افتاد که سه هفته پایانی لیگ بدون ◾
تماشاگر برگزار می شود؟

هر چه بود مربوط به سازمان لیگ، برنامه ریزی 
ما و فدراسیون فوتبال نبود و مربوط به مسائلی 
بــود که بهتر اســت در ایــن زمینه آقــای سهیل 

مهدی گزارش دهند.

ایشان بحث کرونا را مطرح کردند...◾
من می دانم اما گزارشی در این زمینه به هیئت 
رئیسه نرسیده و بهتر است از مرجع اصلی اش 
که آقای سهیل مهدی است بپرسید.معموالً این 
مسائل را  هر هفته یا دو هفته یک بار به اعضای 
هیئت رئیسه سازمان لیگ گزارش می دهند که 
تا این لحظه من گزارشی در اتوماسیون دریافت 

نکرده ام.

در مورد آخرین وضعیت باشگاه استقالل و ◾
تبلیغات محیطی صحبت کنید. 

یک دیــدار دیگر به بدهی های کارگزار باشگاه 
ــازی و ۳ میلیارد اســت و  اضــافــه شــد کــه یــک ب
سازمان لیگ باید پاسخگوی مراجع ذی صالح 
باشد. بنده مکاتبه کردم و گــزارش کارشناسی 
ــودم را دادم و بقیه  ــوزه مسئولیت خــ در حــ
مسئولیت های آن به عهده مجموعه هیئت 
رئیسه سازمان لیگ، رئیس سازمان لیگ، دبیر 

سازمان و مسئول حقوقی است.

بدهی استقالل تا االن چقدر شده است؟◾
تاکنون ۳۶ میلیارد تومان است.

 پرسپولیس بدهی دارد؟◾
پرسپولیس تسویه کرده و هیچ بدهی ای ندارد.
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2 بازی تیم ملی در خرداد ماه◾
تیم ملی در اردوی خــرداد ماه تنها دو بــازی دوستانه 
انجام خواهد داد که هر دو بــازی در کانادا و یکی در 
برابر تیم میزبان برگزار می شود. تاکنون آن چیزی که 
به صــورت رسمی اعــالم شده دیــدار با تیم ملی کانادا 
در شهر ونکوور در روز ۱5 خرداد است.حریف بعدی  
نیز از آمریکای شمالی خواهد بود که در خــرداد بازی 

انجام می شود.

انصراف سپاهان از لیگ برتر فوتسال◾
هیئت مدیره باشگاه سپاهان تصمیم گرفت که تیم 
فوتسال این باشگاه از مسابقات لیگ برتر انصراف 
بدهد. پیش از این امتیاز تیم راگای ری به باشگاه قند 
کاترین آمل واگذار شده بود. باشگاه فرش آرای مشهد 
هم قصد تیم داری ندارد و به زودی امتیاز تیم فوتسال 
این باشگاه نیز واگذار می شود. سپاهان سومین تیمی 

است که عطای کار رابه لقایش می بخشد.

یوسفی: تاالخادزه را اذیت می کنم◾
قهرمان فوق سنگین وزنه برداری جوانان جهان گفت: 
در صحبت هایی که با مربیانم داشتم در دو ضرب 
ــاالخــادزه را اذیــت خــواهــم کــرد تــا بــه هدفم کــه وزنــه  ت
27۰کیلویی اســت برسم.علیرضا یوسفی قهرمان 
فوق سنگین وزنه برداری جوانان گفت :در حال حاضر 
برنامه من برای مسابقات بعدی رسیدن به وزنه 27۰ 

کیلویی در دو ضرب است. این رکورد را در خود دیدم. 

تن هاگ: رونالدو را در منچستر نگه می دارم◾
اریک تن هاگ، سرمربی منچستریونایتد می خواهد 
کریستیانو را در منچستریونایتد نگه دارد. وی گفت: 
او برای این باشگاه بسیار مهم بوده است. رونالدو یک 
غول است، به خاطر همه چیزهایی که تا به حال نشان 
داده و به خاطر جاه طلبی اش. پس از بازی کریستال 
پاالس و حضور رالف رانگنیک به عنوان مشاور، فعالیت 

خود را آغاز خواهد کرد.

وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان در 
نخستین نشست خبری خود اظهار کرد: از پرسش های 
خبرنگاران متوجه شدم چقدر این رشته برای آن ها مهم 
است. با وجود اینکه مربی حرفه ای هستم اما وقتی به 
ایران آمدم، با این حس پا به اینجا نگذاشتم و با دید احساسی آمدم. 
وقتی احساسات طــرف مقابلم را می بینم، بــراســاس آن چیزی که 

دریافت می کنم، با او رفتار می کنم. 
وی ادامه داد: نکته اول این است که زمان کمی در ایران بودم تا واقعیت 
دقیق هندبال ایــران را به شما بگویم. چند بــازی از لیگ را دیــدم. از 
امکانات اصفهان و تهران دیدن کردم. خیلی خوشحالم چرا که ایران 
امکانات خوبی دارد و چیزی که متوجه شــدم ایــن اســت که رئیس 
فدراسیون عالقه زیادی به این رشته دارد و با هوشی که دارد از من برای 

همکاری دعوت کرده است. 
وویوویچ تصریح کــرد: متأسفانه بازی های آسیایی 2۰22 هانگژو به 
تعویق افتاده است و اطــالع دقیقی از بازی های کشورهای اسالمی 
نداریم و اگر این رقابت ها برگزار می شد، می توانستم بگویم هندبال 
ایران چه جایگاهی دارد. اردو شروع شده و از قسمت اول اردو بسیار 

راضی هستم و گروه دوم هم امروز شروع به کار می کنند. 
سرمربی هندبال ایران گفت: تنها قولی که از من خواستند، این بوده که 
من تمام تالشم را برای تیم انجام دهم. نخستین هدف ما کسب مدال 
در بازی های آسیایی بود و حاال با لغو آن هدف بعدی ما حضور خوب در 
مسابقات جهانی است. به دنبال چیدن یک هدف خوب هستیم و به 

دنبال این هستیم که در قهرمانی جهان پیشرفت کنیم. 
وویوویچ در مورد لژیونرهای هندبال ایران بیان کرد: زمانی که سرمربی 
اسلوونی بودم، از 2۰ بازیکن تیم ملی، ۱۸ بازیکن لژیونر بودند. تیم های 
خوب دیگر نیز در جهان همین طور هستند. لژیونرهای ایــران خیلی 
نیستند. اما با آن ها در تماس هستم و مسابقات آن ها را پیگیری می کنم.
وی در مورد لژیونرهایی که خداحافظی کردند، گفت: کاری به سرمربیان 
قبلی ندارم و همه برای من یکسان هستند. معیارهای سرمربیان قبلی را 

در نظر نمی گیرم و به دنبال بازیکنان خوب و آماده هستم. 
سرمربی جدید تیم ملی هندبال در مورد انگیزه خود از حضور در ایران 
عنوان کرد: خیلی ها از من این سؤال را پرسیدند که واقعاً انگیزه تو چیست؟ 
چرا که من همه چیز را در هندبال بردم اما تا به حال با ایران چیزی را نبردم 
و این بزرگ ترین انگیزه من است. همیشه معتقد بودم بین انتخاب تیمی 
که شانس زیادی برای پیروزی دارد و تیمی که شانس کمی دارد، تیم دوم 

را انتخاب می کنم. 

سرمربی تیم ملی در نشست خبری:

هنوز از هندبال ایران
شناخت ندارم 

توپ و تور

ستارگان ورزش

ــان استقالل  ــ حمیدرضا عرب   دروازه بـ
پس از مسجل شــدن قهرمانی ایــن تیم در 
لیگ برتراین جمالت را به زبــان آورد:» این 
قهرمانی مبارک همه استقاللی ها باشد. ما 
از ابتدای فصل هدفی جز قهرمانی نداشتیم 
و به دنبال جام بودیم که شکر خدا توانستیم 
پس از هشت فصل ناکامی جام قهرمانی 
را به هــواداران هدیه دهیم. در این موفقیت 

همه بازیکنان و اعضای کادرفنی نقش 
داشتند و مــن بــه همه آن هــا خسته 
نباشید می گویم و امیدوارم این راه تا 
قهرمانی آسیا ادامه داشته باشد«. 
حسینی در ادامـــه صحبت هایش 

به رکوردی که از استقالل در 
بخش دفاعی به جا مانده، 
اشاره کرد: »کاری که این 
فصل در بخش دفاعی 
انـــجـــام شـــد حــاصــل 
زحمات همه بازیکنان 
ــود و مــن بــه تنهایی  ب
نمی توانستم چنین 
رکـــــــوردی را بـــه جا 
بگذارم. البته مهم تر 
ــا  ــوردهــ ــ ــن رک ــ از ایـ
قهرمانی استقالل 
در فصل جاری بود 
ــد.  ــه بـــدســـت آمـ کـ

هدف ما رکوردشکنی نبود. ما می خواستیم 
پس از هشت فصل ناکامی قهرمان لیگ 
شویم و نوار شکست ها را پاره کنیم که موفق 
شدیم«. حسینی در ادامه صحبت هایش به 
وضعیت خودش با تیم ملی اشاره کرد:» اینکه 
به تیم ملی دعوت شوم یا نه را نمی دانم اما من 
همه تالشم را می کنم یکی از بازیکنان حاضر 
درجام جهانی باشم. این فصل خیلی تالش 
کــردم به نقطه اوج برگردم که در نهایت 

موفق شدم. 
من در فصل بیستم شرایط خوبی 
نداشتم و هم از لحاظ روحی و هم از 
لحاظ روانی در وضعیت 
نامناسبی بــودم، امــا با 
ــه انــجــام  تــمــریــنــاتــی ک
ــه خــصــوص  ــ دادم ب
تمرینات اختصاصی 
تــوانــســتــم دوبـــــاره به 
ــی  ــ ــانـ ــ هـــمـــان دروازه بـ
تبدیل شوم که خودم 
ــتــظــار دارم. البته  ان
ــداف بـــزرگ تری  مــن اهـ
دارم و می خواهم درتیم ملی 
هم جایگاه ثابتی بدست آورم. 
ــیـــدوارم بــا کمک مــربــیــان و  امـ
تالش بیشتر به این هدف بزرگ 

برسم«.

سید حسین حسینی در گفت و گو با قدس:

جام مهم تر از رکوردهاست
سعید عزت اللهی نیم فصل دوم را در تیم الغرافه 
سپری کرد و حاال با پایان قرارداد قرضی، دوباره 

تحت قرارداد وایله دانمارک است.

می خواهید در قطر  بمانید؟◾
تصمیم گیرنده قطعاً باشگاه وایله خواهد بود؛ 
چون هنوز قــرارداد دارم.راجــع به لیگ ایران هم 
ایــن صحبت ها همیشه هست ولــی خب من 

فعالً قرارداد دارم.

 تجربه لیگ قهرمانان آسیا بـــرای تو ◾
چطور بود؟ 

لیگ قهرمانان آسیا هم تجربه جالبی 
بــود بــرای مــن کــه قبالً در لیگ 

ــا بــازی کرده  قهرمانان اروپ
بــــودم و ایــنــکــه تــیــم ما 
تـــیـــم خــیــلــی جـــوانـــی 
بــود و خــودم همیشه 
سعی کــردم بهترین 
عملکرد را داشــتــه 

باشم.

 تقابل بــا فـــوالد به ◾
عنوان یک تیم ایرانی 

چطور بود؟
فوالد واقعاً تیم با شخصیتی 
بود و آقا جواد نکونام هم که 

من تجربه کار کردن با ایشان در تیم ملی را داشتم 
و می دانستم فوالد حریفی سرسخت است. دو 
بازی جلو فوالد سخت ترین بازی ما بود و از همه 

لحاظ روی ما فشار گذاشت. 

 بازی در قطر چطور بود؟ ◾
از لحاظ کیفی قطعاً با اروپــا و جاهایی که بودم 
فرق دارد اما تجربه خوبی بود. به تجربه فضای 

جدید نیاز داشتم. 

 کار کردن با استراماچونی چطور بود؟ ◾
استراماچونی 9۰ درصــد دلیلی بــود که 
موجب شد به باشگاه الغرافه بروم. چون 
می دانستم خیلی به من و سبک بازی من 
عالقه دارد و من چندین سال است 
بــا ایــشــان در ارتــبــاط هستم. از 
لــحــاظ فــنــی و اخــالقــی بسیار 
مربی خوب و بزرگی است.شاید 

دوباره باهم همکاری داشتیم.

 بــازی در قطر بــرای خودت ◾
هم ابعاد مالی خوبی داشت؟

هم برای باشگاه مفید بود 
و هم از لحاظ مالی برای 
خود من، هم اتفاق های 
ــبـــت بــه  ــر نـــسـ ــتـ ــهـ بـ

دانمارک رخ داد. 

ورزش7

منتظر تصمیم دانمارکی ها هستم

عزت اللهی: در قطر سود مالی کردم



   پیروزی 
فلسطین 
پیروزی ماست  
رئیس جمهور 
سوریه در دیدار با 
اعضای اتحادیه 
اتباع فلسطینی 
مقیم اروپا تأکید 
کرد دمشق پیروزی 
در مسئله فلسطین 
را، پیروزی برای 
خود می داند. بشار 
اسد، رابطه سوریه 
با موضوع فلسطین 
و ارتباط با آن را یک 
پیوند اصلی دانست 
که فقط محدود به 
منطقه جغرافیایی 
و عقیدتی نیست. 
وی با بیان اینکه 
این رابطه بر اساس 
منافع نیز هست، 
گفت مسئله 
فلسطین امروز با 
قدرت در عرصه 
بین الملل حاضر 
است.

خبر
موضع گیری تند رهبر جریان صدر عراق

فرار به جلو مقتدی
در پی موضع گیری تند  رئیس جریان صدر درباره 
وضعیت سیاسی عــراق، دفتر »نــوری المالکی« 
رئــیــس ائــتــاف دولـــه الــقــانــون از نشست فــوری 
کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به »االطار 
التنسیقی« )چارچوب هماهنگی( خبر داد. به 
گزارش فارس، »هشام الرکابی« رئیس دفتر ائتاف 
دوله القانون افــزود: »یک موضع روشن و صریح 
ــه در خصوص همه این  وجـــود دارد کــه در ادامـ
تحوالت اعام خواهد شد«. الرکابی تصریح کرد: 
این چارچوب ناگزیر به انجام گفت وگوها و مذاکراتی 
ــرای خــروج از بحران  بــا همه نیروهای سیاسی ب
سیاسی و تشکیل دولت خواهد بود«. رهبر جریان 
صدر خطاب به چارچوب هماهنگی شیعیان در 
پارلمان عــراق گفت حاضر به ائتاف با این گروه 
نیست و ضمن حمله به دستگاه قضایی عراق، این 
نهاد را به همگامی با اقدامات »شرم آور« یک سوم 
تعیین کننده در پارلمان، متهم کرد. این در حالی 
است که طی ماه های گذشته، مانع تراشی های 
وی سبب عدم تشکیل دولت در عراق شده است.
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جهان

علوی   انتخابات 
لــبــنــان در حــالــی به 
اتــمــام رســیــد کــه تا 
لحظه تنظیم خبر، 
مــقــاومــت اســامــی 
لبنان و متحدانش  
۶۲ کرسی را کسب کــرده انــد و جریان 
۱۴ مارس حداکثر ۴۵ کرسی. با این آمار 
مــی تــوان جبهه متحدان حـــزب هللا را 

برنده انتخابات لبنان اعام کرد.
همچنین نتایج اولیه نشان می دهدچهره 
های شاخصی همچون اشرف ریفی )در 
طرابلس ( و فــواد سینیوره ) در صیدا(  
حائز آرا و کرسی های بسیار کمی شده اند 
چــون اهــل تسنن از همراهی آن هـــا با 
سمیر جعجع که قاتل سنی های لبنان 
بــوده به شدت منزجر شده اند . در پی 
اعــام ایــن نتایج تــعــدادی از طــرفــداران 
ــزب هللا و متحد شیعی آن حــزب  حــ
»أمل« سوار بر موتور و ماشین و همراه 
با سردادن شعارها و سرودهای خود به 
خیابان های لبنان آمده و جشن گرفتند. 
بــه گـــزارش فـــارس، وزارت کشور لبنان 
میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی 
این کشور را حدود ۴۱ درصد اعام کرد. 

 هنوز شمارش آرای انتخابات به پایان 
ــی کــم بـــودن مشارکت در  نــرســیــده، ول
نقاط مختلف واضح است. با این حال 
گفته می شود مشارکت شیعیان که در 
انتخابات ۲۰۱۸ فقط ۴۵درصـــد بــوده، 
در انتخابات ۲۰۲۲ به نزدیک ۶۰درصد 
رسیده اســت. شکست خــوردگــان هم 
سناریوهای نخ نما مثل اعــام تقلب و 
فراخوان به شورش را در پیش گرفته اند.

ــبــنــان در  ــردم ل ــ نــســبــت مــشــارکــت مـ
انــتــخــابــات هــای پیشین شــامــل ۲9.۶ 
ــد در ســـال ۱99۲، ۴3.۶ درصــد  درصـ
در ســال ۱99۶، ۴3.۸ درصــد در سال 
ــد در ســال ۲۰۰۵،  ۲۰۰۰، ۴۶.۴ درصـ

۵۱ درصد در سال ۲۰۰9 و ۴۶.۶۸ درصد 
در ۲۰۱۸ بود. بررسی این داده ها ما را به 
ایــن نتیجه می رساند که مشارکت در 
عموم انتخابات های لبنان در اطراف رقم 
۴۰ تا ۵۰ درصد می چرخد. هرچند که 
هنوز نتیجه نهایی انتخابات اعام نشده 
اما افزایش آرای شیعیان و دستیابی به 
کرسی های پارلمان که در برخی مناطق، 
بیشتر از قبل بــوده، و کاهش رأی اهل 
سنت به خاطر کناره گیری سعد حریری 
قابل ماحظه اســـت. همچنین طبق 

پیش بینی، گروه های مجتمع مدنی و 
انقابیون )جوانان و فعاالن اجتماعی 
تحت حمایت آمریکا از ســال ۲۰۱9( 
رشــد چشم گیری داشته اند و کرسی 
برخی سیاسیون سنتی را از چنگشان 
ــد. جامعه لبنان یک جامعه  درآورده انـ
طایفی است؛ یعنی عمدتاً هر شخصی 
در امور مختلف به حزب و روحانی بزرگ 
دینی خود رجــوع می کند و دنباله روی 
او اســت. از همین رو، تغییر اساسی 
در سبد آرا رخ نمی دهد. این بار ممکن 
است احزاب سنتی با کاهش رأی مواجه 
شوند و گروه های مجتمع مدنی یعنی 
سمن ها مقداری رأی کسب کنند. از 
طــرف دیــگــر چــون سعد حــریــری کنار 
کشیده و زیر فشار عربستان نرفت تا 
طــرفــداران خــود را به حمایت از طیف 
قــوات لبنانیه دعــوت کند، رأی احزاب 
سنی کمتر از قبل شده و به دیگر سبدها 
منتقل شده است که در نهایت، به نفع 
حزب هللا است. این امر جدای از تعدد 
بی سابقه لیست هاست که باز هم به 
نفع مقاومت لبنان است؛ چرا که آرای 
رقبا در مقابل اتحاد حامیان حزب هللا 

پخش می شود.

شادی خیابانی حامیان مقاومت  شادی خیابانی حامیان مقاومت  
در پی اعالم نتایج غیررسمی انتخابات لبناندر پی اعالم نتایج غیررسمی انتخابات لبنان

نصرنصر حزب هللا حزب هللا

در اولین پیامد پس از درخواست رسمی سوئد و فناند برای 
عضویت در پیمان آتانتیک شمالی، یک رسانه  انگلیسی 
مدعی شد یگان  موشک های اتمی روسیه در حال عزیمت 
به مرز با فناند هستند. روزنامه »میرر« اعام کرد هفت 
یگان موشک های متحرک »اسکندر« در یک بزرگراه به سمت مرز فناند 
اعزام شده اند. این فیلم بافاصله پس از آن منتشر شد که هلسینکی 
رسماً پیشنهاد خود را برای پیوستن به ناتو اعام کرد. تلویزیون دولتی 
روسیه پیشتر گفته بود در صورتی که کشورهای شمال اروپا، فناند و سوئد 
پایگاه های نظامی را در خاک خود ایجاد کنند، مسکو تسلیحات اتمی را در 
مرزهای اروپایی خود مستقر خواهد کرد.  طرح فناند برای درخواست 
عضویت در ناتو روز پنجشنبه گذشته اعام شد و این مسئله، جبهه 
جدیدی را در پرونده تقابل میان روسیه و غرب گشوده است؛ فناند به 
عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بیش از هزار کیلومتر مرز با 
روسیه داشته و نخستین کشور دارای مرز مشترک با این کشور محسوب 
می شود که قرار است در ناتو عضویت پیدا کند. »دیمیتری پولیانسکی« 
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل پیش از این هشدار داد عضویت 
فناند و سوئد در ناتو و حضور نظامی این ائتاف در این دو کشور سبب 
می شود قلمروی سوئد و فناند به هدف احتمالی ارتش روسیه تبدیل شود. 
در حالی که نخست وزیر سوئد مدعی شده درخواست مشترک این کشور 
و فناند برای پیوستن به ناتو، بهترین چیز برای امنیت سوئد است، معاون 
وزیر خارجه روسیه این اقدام را اشتباهی با پیامدهای گسترده خواند و افزود 
این عضویت سبب افزایش امنیت دو کشور مذکور نمی شود. »سرگئی 
ریابکوف« در صحبت با خبرنگاران گفت اگر استکهلم و هلسینکی وارد 
ــد، ســطــح عــمــومــی تــنــش نــظــامــی افـــزایـــش خــواهــد یــافــت و  نــاتــو شــون
پیش بینی پذیری کمتری در این زمینه وجود خواهد داشت. وی افزود: 
حیف است عقل سلیم قربانی برخی ایده های خیالی دربــاره آنچه در 
وضعیت فعلی باید صورت گیرد، شود. به گفته این دیپلمات ارشد روس، 
»این یک اشتباه جدی دیگر با پیامدهای گسترده است. اما هیچ کاری 
نمی شود کــرد، ایــن سطح کسانی اســت که تصمیمات مناسب را در 
کشورهای مربوط می گیرند«. به باور کارشناسان، روسیه و دو کشور فناند 
و سوئد که خواستار پیوستن به ناتو هستند، می توانند نگرانی های خود را 
از طریق سیاسی حل کنند، در غیر این صــورت در تله آمریکا با هدف 

وخیم تر کردن وضعیت امنیتی اروپا خواهند افتاد. 

استقرار موشک های هسته ای روسیه در مرز با فنالند

خط و نشان اتمی برای ناتو 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت آیت اهلل بهجت در سال ۱۳۸۸
آیت اهلل محمدتقی بهجت فومنی متولد ۲ شهریور 
۱۲۹۵ در فومن و از عرفای نامدار و از مراجع تقلید 

سرشناس بود. ایشان از شاگردان محمدحسین غروی 
اصفهانی )مشهور به کمپانی( و سید علی قاضی بودند 

و از جانب سید علی قاضی لقب فاضل گیالنی گرفتند. 
آیت اهلل بهجت در سال ۱۳۸۸ در قم درگذشت و پس از 

اقامه نماز توسط آیت اهلل جوادی آملی بر پیکر ایشان در 
حرم حضرت  معصومه به خاک سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/18

اذان مغرب

20/24

غروب خورشيد

20/04
 نیمه شب شرعی

00/11
طلوع فردا

5/57

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/43

اذان مغرب

19/53

غروب خورشيد

19/32
 نیمه شب شرعی

23/38
طلوع فردا

5/23

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

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

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

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

بدون تیتر
  شــمــاری از مـــردم ترکیه علیه حضور نظامی 
آمریکا و ناتو در این کشور مقابل پایگاه هوایی 

»اینجرلیک« در استان آدنا تظاهرات کردند.
  رئیس رژیم صهیونیستی در سفر به ابوظبی 
به مناسبت فوت خلیفه بن زاید، با رئیس جدید 

حکومت امارات دیدار و رایزنی کرد.
  منابع آمریکایی از وقوع یک تیراندازی در یک 
کلیسا در کالیفرنیا و همچنین یک تیراندازی دیگر 
در یک فروشگاه در تگزاس خبر داده اند که منجر 

به کشته شدن سه تن و جراحت هفت نفر شد.
  یک هفته پس از ثبت اولین مورد کرونا در کره 
شمالی، رئیس ایــن کشور از مقامات دولتی به 
 خاطر کمبود و توزیع نامناسب دارو در شرایط 

همه گیری انتقاد کرد.
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    آگهی مزایده عمومی  
      تاریخ انتشار : 1401/02/27

    به اطالع می رساند ، جامعه المصطفی ،درنظردارد
امتیازخط اجاره دومورد از امالک موقوفه مازاد بر نیاز خود را واقع درمشهد-منطقه 
گلمکان به ش�رح مشخصات ذیل و با وضع موجود،از طریق مزایده عمومی با قیمت 
پای�ه چه�ل ودومیلیارد توم�ان واگذار نمای�د. لذامتقاضیان می توانند جهت کس�ب 
اطالعات بیشتر، هماهنگی جهت بازدیدازملک موصوف ودریافت برگ درخواست 
ش�رکت در مزایده و نح�وه ی انعقاد قرارداد، از تاریخ انتش�ارآگهی)1401/02/27( 
لغایت مورخ 1401/03/07همه روزه به جز ایام تعطیل در س�اعات اداری با مراجعه 
ب�ه نش�انی مشهد،بلوارش�هیدمدرس. نبش م�درس 1 جامعه المصطفی واحد مش�هد 
مقدس، اس�ناد ش�رکت در مزای�ده را دریافت و قیمت های پیش�نهادی خ�ود را به 

همراه فیش سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  
1401/03/09تحویل و رسید دریافت دارند.

کمیس�یون مزایده قیمت های پیش�نهادی را بررس�ی و برنده مزایده را اعالم خواهد 
نمود.بدیهی اس�ت دس�تگاه مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیش�نهادات مختار 
اس�ت. کلیه ش�رکت کنندگان در مزایده می بایس�ت مبل�غ  21/000/000/000 ریال 
معادل دومیلیارد ویکصد میلیون تومان  به عنوان س�پرده شرکت در مزایده به حساب 
ش�ماره IR 310600520201100328060007 بان�ک ق�رض الحس�نه مهر ایران ش�عبه 
انق�الب ق�م  به ن�ام جامعه المصطف�ی واریز و فی�ش آن را در پاکت دربس�ته جداگانه 

تحویل نمایند.
  خریداران محترم جهت کس�ب اطالعات بیش�تر  میتوانند با  ش�ماره  09309636472  

تماس حاصل نمایند.
نکت�ه مهم:امتیاز خط اجاره ه�ر دو زمین با هم واگذار می ش�ود وامکان واگذاری به 

صورت جداگانه وجود ندارد.
مشخصات ملک 

کاربریوضعیت اسناداعیانعرصهآدرس ملکنوع ملک
 قطعه اول :

 زمین موقوفه  واقع در گلمکان اراضی یک 
لنگه گلمکان  به مساحت  تقریبی 20 هکتار 
از  روز  مدار8  در  آب  ساعت  دارای 14  که  
قنات یک لنگه گلمکان می باشد.ضمنا زمین 
مذکوربا دیوارکشی محصور بوده ودارای اشجار 

واستخر آب وبرق نیز می باشد.  

      

20 گلمکان
هکتار

نمازخانه وسرویس بهداشتی و 
تقریبی  مساحت  به  سرایداری 
به  استخر  انضمام  به  متر   100
وسایبان  متر   600 مساحت 
به  استخر  اطراف  شیروانی 

مساحت 360 متر  

موقوفه  فوق  ملک 
بوده و صرفا دارای 

قرارداد اجاره 
می باشد

  باغداری

قطعه دوم: 
زمین موقوفه  واقع در گلمکان از اراضی یک 
لنگه گلمکان  به مساحت  تقریبی 7/121 متر 
)هفت هزارو یکصد وبیست ویک متر ( بدون 

آب واعیانی ودارای پستی وبلندی   
7/121گلمکان

  فاقد هرگونه اعیانی وآب وبرق 
می باشد

      

موقوفه  فوق  ملک 
بوده و صرفا دارای 

قرارداد اجاره
 می باشد

  مزروعی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت در ساعت 
9:00 روز چهارش��نبه 1401/03/25 در نشانی: 
تهران خیابان دکتر علی ش��ریعتی پایین تر از 
خیابان بهار شیراز پالک 371 برگزار می شود. 
از همه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، 

برای حضور در جلسه مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و بازرس��ان 
قانونی شرکت درباره عملکرد سال 1400

2-بررسی و تصویب حسابهای سال 1400 شرکت.
3-انتخاب بازرسان قانونی شرکت برای سال 1401.

ب��رای  کثیراالنتش��ار  روزنام��ه  4-انتخ��اب 
آگهی های ش��رکت.

5-سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت همگام صنعتی 
الکتریک خراسان رضوی )سهامی 

خاص( شماره ثبت 569 شناسه ملی 
10380459965سرمایه ثبت شده 

126.000 میلیون ریال
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