
یادداشت ۲

 سخنگوی جدید 
قوه قضائیه:

حکم احمدرضا جاللی 
اجرا می شود

  رئیس سازمان صدا و سیما 
در دانشگاه صنعتی شریف:

 با چاقوی جراحی نمی توان 
به سرعت اصالح کرد

خرداد۴

شهادت
 رئیسعلی دلواری
در سال1333 
هجری قمری

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

۴۲

 چهارشــنبه 4خرداد 1401     23شــوال 1443       2۵می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹81۵      8 صفـح

نقش مهم زیارت در آیین »هندو«رواق۲
زیارت مانند معبد از مهم ترین و بارزترین مؤلفه های دین هندو است. حتی اگر 
نتوان گفت هندوها بیش از سایر مردم به زیارت می روند، اما تردیدی نیست كه 

این نحوه عبادت، آیین هندو را در زمره ادیانی قرار داده كه زیارت...

در نشستی به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بررسی شد

بررسی ابعاد سفر یک مقام ارشد دولت اردوغان به تل آویو پس از 15 سال

»ترکیه« در ره ترکستان
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مطالبه مهم رهبر انقالب 
از آموزش و پرورش به کجا رسید؟

روند کُند 
انحصارشکنی 
در آموزش 
زبان های خارجی
کارشناسان در گفت وگو با 
قدس پیشنهاد دادند

راهکارهایی برای 
ارزان شدن مرغ

بررسی روند احیای 
جاده ابریشم در گفت وگوی 
قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

ایران،شاهراه 
مواصالتی چین به اروپا

دیدار دوستانه
 بازیچه سیاسی نشود

 کالف پیچیده 
بازی ایران - کانادا
رواق
نگاهی به کتابخانه آستان  قدس 
در 400 سال پیش

رونق کتاب خوانی 
در مشهد عهد صفوی

قدرت خرید مردم و 
مشکل مجوز کسب وکارها

مهدی پناهی
رنا۲
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شرح در صفحه  6

فروش فوق العاده 
امالک و مستغالت 

)مزایده شماره 1401/1 امداد(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، از طریق درگاه 
  www.setadiran.ir آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/03/03 

می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/10  مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/03/21

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

درست کردن سایه بان برای کولر برابر است با صرفه جویی در مصرف آب

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  ول

ت ا
نوب

مبلغ تضمین مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

طرح آبرسانی به شهر تربت حیدریه 
- جداسازی زون های فشاری شبکه 

توزیع آب شهر تربت حیدریه- 
تکمیل کارهای باقیمانده از اولویت 

اجرایی سال 1398

2001001446000048

)  31.684.218.819ریال( 
سی و یک میلیاردو  ششصدو 

هشتادو چهارمیلیون و دویست و 
هجده هزارو هشتصدو نوزده ریال

)1.585.000.000ریال(
یک میلیارد و پانصد و 

هشتادو پنج میلیون ریال

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی  

  HPمناقصه عمومی خرید 4 دستگاه سرور
دس�تگاه   4 خری�د  ب�ه  نس�بت  دارد  نظ�ر  در  رض�وی  ق�دس  آس�تان 

س�رور HP  از طری�ق مناقص�ه عموم�ی اق�دام نمای�د، ل�ذا متقاضی�ان محترم به 
منظ�ور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به نش�انی
 http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:00 روز 
دوش�نبه مورخ 1401/03/16 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک 
مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 05132001519 و 05132001420 و 05132009167  
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 

سامانه1401/03/03 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/10  ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/03/24 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

قدر قطرات آب را بدانیم

آگهی مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای 

ت د
نوب

مبلغ برآورد کار )ریال(شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

200100144600004717067460294آبرسانی به روستای بزق شهرستان نیشابور1

طرح اتصال چاه قلعه نو جمشید به خطوط جمع آوری 2
200100144600004624957926094آب چاه های نیشابور
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده(
 خرید فرش سجاده ای )نوبت دوم(

اداره کل نوسازی ،  توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران 

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر دارد
با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای خرید فرش س�جاده ای از محل طرح های تملک دارایی های 
س�رمایه ای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نمایید. لذا از کلیه شرکت های واجد ش�رایط و تولید وتامین کنندگان ذیصالح که امکانات الزم و 
صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد 
جهت دریافت اسناد مناقصه  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اس�ناد و مدارک،ارسال دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآورد )ریال(عنوان كاالردیف
مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1
خرید فرش سجاده ای )تجهیزات آموزشی و کمک 

30,000,000,0001,500,000,000آموزشی مدارس و هنرستان(
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1401/03/03 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ  1401/03/04 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/03/05

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخ  1401/03/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/21

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس   دستگاه مناقصه گذار:آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 

کد پستی: 4815884933   تلفن واحد قراردادها: 01133360568
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آگهی مناقصه عمومی
بانک صادرات ایران  مدیریت شعب استان خراسان رضوی 
در نظـر داردتعـداد 20000بسـته کاغذ A4 مـورد نیاز خـود را  از طـریق 

مناقصـه عمومـی باشـرایط ذیل   خـریداری نمـاید.
کاغذ 80گرمی اندونزی با برند copimAx برش لیزری و کیفیت عالی در لفاف بانک 
صادرات، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ1401/03/07الی 
دوشنبه 1401/03/09از ساعت 8 الی 14 به آدرس مشهد میدان جانباز برج سپهر رضوی 

بانک صادرات طبقه هشتم دایره تدارکات مراجعه نمایند. 

تلفن تماس :   37043133 -  37043137
مدیریت شعب استان خراسان رضوی

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 

خون صیاد بی پاسخ نخواهد ماند 



   مشکالت 
کشور با روش 
آزادسازی 
 خرمشهر
حل می شود  
سردار تنگسیری 
فرمانده نیروی 
دریایی سپاه ضمن 
حضور در جمع 
جانبازان و ایثارگران 
با بیان  اینکه رهبر 
معظم انقالب با 
شناخت از وضعیت 
کنونی کشور، همگان 
را به رفع مشکالت 
مردم توصیه کردند،  
گفت: امور کشوردر 
همان مسیر آزادی 
خرمشهر حل 
می شود، مبادا از 
بیانات ایشان غفلت 
کنیم.

یادداشت آرش خــلــیــل خــانــه    
سخنگوی جدید قوه قضائیه 
در نخستین نشست خبری 
ــا حــضــور مــحــدود  ــه ب خـــود ک
رسانه ها برگزار شد بر مجازات 
ــرور پــاســدار مدافع  عامالن ت
حــرم، شهید حسن صیاد خدایی تأکید کرد و 
گفت: به مدعیان دروغین حقوق بشر اعالم 
می کنیم قطعاً کسانی که مرتکب این جنایت 

شدند به سزای عملشان می رسند.
رسانه های رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته 
در گزارش هایی شهید صیاد خدایی را یکی از 
عوامل فعال سپاه قدس در سوریه عنوان کرده 
که در انتقال فناوری موشکی دقیق به نیروهای 
مقاومت نقش داشته و به گفته آن هــا از افراد 
مؤثر در ضربه زدن به منافع رژیم صهیونیستی 
در منطقه و جهان بــوده اســت و بدین ترتیب 

سرنخ اصلی را در این عملیات نشان دادند.
مسعود ستایشی دیروز در نخستین پاسخگویی 
به پرسش های رسانه ها در واکنش به این 
عملیات تروریستی بابیان اینکه  در روزهای 
گذشته شهید و فرمانده عزیزی را از دست دادیم 
و شاهد بودیم دشمنان قسم خورده جمهوری 
اسالمی ایران ذات شرارت بار خودشان را نشان 
دادند، اظهار کرد: امیدواریم با قاطعیت و دقت 
بتوانیم با کسانی که این ترور را انجام دادند 
برخورد کنیم و قطعاً کسانی که مرتکب این 

جنایت شدند به سزای عملشان می رسند.

حکم جاللی اجرا می شود، مبادله ای در کار  ◾
نیست

سخنگوی دستگاه قضا درباره روند اجرای حکم 
احمدرضـا جاللـی کـه پیش تـر گفته شـده بـود تـا 
آخـر اردیبهشـت ماه اجـرا خواهـد شـد و برخـی 
گمانه زنی هـا دربـاره امـکان مبادلـه وی بـا حمیـد 
نوری، دیپلمات ایرانی که به صـورت غیرقانونی و 
با نقض قوانین و کنوانسـیون های دیپلماتیک و 
بین المللـی در سـوئد بازداشـت و محاکمه شـده 
نیز با اشـاره بـه اتمـام فرایند رسـیدگی بـه پرونده 
این جاسـوس و صـدور و تأییـد حکـم وی، گفت: 
این حکـم اجـرا خواهد شـد ، فقـط مسـئله زمان 

اجـرای آن اسـت کـه تصمیم گیـری دربـاره ایـن 
موضـوع بـا دادسـتان مربـوط و مسـئول اجـرای 

حکـم اسـت.
وی مبادلـه ایـن جاسـوس بـا حمیـد نـوری را 
به صراحـت رد کـرد و بـا یـادآوری رعایـت موازیـن 
شـرعی و قانونـی و حقـوق متهـم در مـورد 
احمدرضـا جاللـی، شـرایط غیرانسـانی و نقـض 
حقـوق اولیـه حمیـد نـوری دیپلمـات ایرانـی در 
کشـور سـوئد را کـه مدعـی حقـوق بشـر اسـت، 

مـورد انتقـاد قـرارداد.

با عوامل حادثه آبادان بدون اغماض برخورد  ◾
می شود

مسـعود ستایشـی دربـاره حادثـه دلخـراش 
آبـادان و ریـزش سـاختمان متروپـل  ایـن شـهر 
هـم کـه سـبب جریحـه دار شـدن احساسـات 
مـردم شـده نیـز بـا تسـلیت درگذشـت شـماری 
از هموطنـان، گفـت: این قـول را به مـردم آبادان 
می دهیم بـا هرکسـی در ایـن فرایند کـه مرتکب 
تخلـف و جـرم شـده اسـت، بـا قاطعیـت و بدون 

هیـچ اغماضـی برخـورد خواهـد شـد.

گزارش »دوهان« برای سازمان ملل ◾
وی در پاسخ به پرسش دیگری دربـــاره سفر النا 
دوهــان گزارشگر ویــژه سازمان ملل به ایــران برای 
بررسی تأثیر تحریم های یک جانبه آمریکا بر نقض 
حقوق مردم کشورمان و نتایج این سفر، همچنین 
به کارگیری آن در مجامع حقوقی بین المللی هم 
گفت: این گزارشگر و هیئت همراه او طی 11 روز 
ــران، نقض حقوق ایرانیان درنتیجه  حضور در ای
اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا را بررسی و مدون 
کرده و مسائلی را که به ناحق و به شکلی نادرست 
به جامعه جهانی منتقل می شد را رونمایی کردند.

ســخــنــگــوی دســتــگــاه قــضــا افـــــزود: ایـــن هیئت 
ــان و بــه ویــژه وضعیت  در حـــوزه بهداشت و درمـ
بــیــمــاران پـــروانـــه ای و ســایــر مــوضــوعــات احصا، 
انشا و گـــزارش مبسوط و مفصلی از حقانیت 
جمهوری اسالمی ایران ارائه کرده اند که امیدواریم 
ــه صــحــن ســـازمـــان مــلــل و جــامــعــه مــلــل برسد   ب

و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رأفتی برای مرتکبان جرایم خشن در کار نیست ◾
ستایشی همچنین در پاسخ به انتقاد از تکرار 

ارتکاب جرم و دستگیری های مکرر برخی مجرمان 
و آزادی آن ها و این پرسش که آیا قوانین موجود 
برای بازدارندگی نیاز به اصالح دارد؟ هم بابیان 
اینکه در قــوه قضائیه دغــدغــه و توجه ویــژه ای 
نسبت به این موضوع وجــود دارد، اظهار کرد: 
ما وظیفه داریم طبق قانون عمل کنیم اما خط 
قرمز دستگاه قضا در عین توجه بــه رحمت و 
رأفت اسالمی، در حوزه برخورد با جرایم خشن 
و هنجارشکن مشخص است و با اراذل واوباش، 
ــراد مرتکب جــرایــم خشن  ســارقــان مسلح و افـ

تعارفی نداریم.
وی افزود: در قانون کاهش مجازات حبس داریم 
که برخی مجرمان باگذشت شاکی خصوصی 
ــازات مــی شــونــد، ضــمــن اینکه  ــجـ مــعــاف از مـ
به موجب قانون برای جرایم خشن قرار بازداشت 
موقت صادر می شود، اگر برای مجرمی قرار صادر 
شود و مجرم وثیقه تأمین کند، قاضی نمی تواند 

فرد را نگه دارد.
سخنگوی قـــوه قضائیه در خــصــوص آخــریــن 
وضعیت رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک 
تروریستی حرکت النضال، گفت: پرونده این فرد 
در دادگاه انقالب اسالمی تهران مورد رسیدگی 
قرارگرفته و پنج جلسه دادگــاه برگزارشده و قرار 
است امروز )چهارشنبه( جلسه ششم در دادگاه 

انقالب اسالمی برگزار شود.
ــاره اقــدامــات ســازمــان تعزیرات  ــ ستایشی درب
حکومتی در حوزه نظارت بر بازار نیز گفت: از اول 
سال 1۴۰1 تا ۳1 اردیبهشت، در شعب تعزیرات 
حکومتی 61 هزار و 651مورد پرونده تشکیل شده 
ــا هــمــکــاری و تــعــامــل دســتــگــاه هــای  اســـت کــه ب
نظارتی 2هــزارو8۰۳ تن روغن، یک هزارو21۳ تن 
ــج،5۷2 تــن آرد ، یـــک هـــزارو۳۳۳ تــن شکر و ــرن  ب
 65 تن ماکارونی کشف شده است که امیدواریم 
با تدابیر اتخاذشده این اقــالم سریع در چرخه 

توزیع قرار بگیرند.

سخنگوی جدید قوه قضائیه:

حکماحمدرضاجاللیاجرامیشود

خبرخبر
روزروز

دولت به مسیر انقالب بازگشته ◾
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه با انتخاب 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی، ریل دولت و قطار 
انقالب به مسیر اصلی آن بازگشت، گفت: بسیاری از 
دشمنی ها و کینه توزی ها از این موضوع نشأت می گیرد. به 
گزارش مهر کوثری افزود: دولت روحانی در دوران حاکمیت 
خود بر قوه اجرائیه ، 6۰ میلیارد دالر ذخیره ارزی کشور، 
معادل هزار و 26۰ هزار میلیارد تومان را تقریباً بر باد دادند.

نمایندگان امروز با رهبر معظم انقالب دیدار می کنند ◾
عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه علنی امروز 
مجلس خبر داد و گفت: تعطیلی به خاطر آلودگی هوا 
شامل حال جلسه علنی مجلس نمی شود. به گزارش 
فارس، حاجی دلیگانی با اشاره به دستور کار انتخابات 
هیئت رئیسه بــرای اجالسیه ســوم در جلسه علنی 
مجلس افزود، پس از انتخابات هیئت رئیسه نمایندگان 

با رهبر معظم انقالب دیدار خواهند کرد.

کرونا مهار شد! ◾
ــهــداشــت در دیـــــدار با  ــان جــهــانــی ب ــازمـ ــر کـــل سـ ــی دب
وزیربهداشت کشورمان شرایط مهار کرونا در ایــران را 
ایده آل ارزیابی کرد. به گزارش انتخاب: بهرام عین اللهی 
در حاشیه مراسم مجمع جهانی بهداشت، انتخاب دوباره  
»آدهانوم« به عنوان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
را تبریک گفت و دستاوردهای ایران در مقابله با کرونا و 

پوشش واکسیناسیون در کشورمان را تشریح کرد.

پنجره ملی خدمات هوشمند، ابزار مقابله با فساد  ◾
معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای 
اجرایی فناوری اطالعات، پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند را بــاالتــریــن ابـــزار مقابله بــا فــســاد و ایجاد 
رضایتمندی در بین مردم عنوان کرد. به گــزارش مهر، 
مخبر افــزود: ضمن شفافیت اطالعات، دستگاه های 
نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در 

قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند.

ســومــیــن اجـــالســـیـــه مجلس 
شــورای اسالمی امــروز در حالی 
برگزار می شود که گمانه زنی ها 
ــه هــای ریــاســت  ــن ــزی دربـــــــاره گ
مجلس یــازدهــم و 11 پست هیئت رئیسه 
داغ اما نام های مطرح شده همچنان در حد 
حــدس و گمان بـــوده و گزینه های قطعی از 
ســوی فراکسیون ها اعـــالم نشده اســـت. در 
روزهــای گذشته فراکسیون انقالب اسالمی، 
فراکسیون گــام دوم و فراکسیون مستقالن 
والیی، سه فراکسیون اصلی مجلس یازدهم 
رایزنی و مشورت های خود را بــرای انتخابات 
هیئت رئیسه اجالسیه سوم آغــاز و اسامی 
نامزدهای خود را برای تصدی سمت ها اعالم 
کردند. به گفته نایب رئیس فراکسیون انقالب 
اسالمی، حجت االسالم »سید محمدرضا 
میرتاج الدینی« گزینه فراکسیون برای ریاست 
مجلس همانند دو سال گذشته، محمدباقر 
قالیباف است.»محمدعلی محسنی بندپی« 

سخنگوی فراکسیون مستقالن والیــی نیز 
گفته است: برای سمت دبیر و ناظر نامزدهایی 
را مانند ســال گذشته معرفی خواهند کرد. 
ــادران نیز از  ــ مرتضی آقــا تــهــرانــی و الــیــاس ن
داوطلبانی هستند که طی سه مــاه گذشته 
رسانه ها از آن ها به عنوان رقبای قطعی قالیباف 
در این انتخابات یاد می کنند. البته مصطفی 
میرسلیم هــم بــه عــنــوان رقیب ســوم رئیس 
فعلی مجلس مطرح است که باید وضعیت 
صالحیت یا عدم صالحیت او به لحاظ سنی 
بررسی شود.سومین سال کــاری مجلس در 
حالی آغاز خواهد شد که نمایندگان مردم با 
توجه به شرایط کشور، بیش از هرزمان دیگری 
نیازمند انسجام داخلی هستند. با مشخص 
شدن گــروه جدید هیئت رئیسه در مجلس 
همراهی بــرای سامان بخشی به امــور کشور 
آغاز می شود. دولت به این انسجام و همراهی 
نیاز دارد تا به یاری نمایندگان در مسیر اقناع 

جامعه و همدل ساختن مردم گام بردارد. 

مراســم  گذشــته  روز  صبــح 
تدفیــن و خاکســپاری پیکــر 
ســردار شــهید مدافــع حــرم 
»حســن صیادخدایــی« در 
 قطعــه 5۰ گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا )س(

 با حضور مردم تهران برگزار شد.
 در همین راستا، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، در گفت و گو با خبرنگار 
شبکه یمنی »المسیره« تأکید کرد ترور 
شهید صیاد خدایی بدون پاسخ نخواهد 
ماند. سردار سالمی در این خصوص گفت: 
»هر اقدامی از طرف دشمن با پاسخی قوی 
مواجه خواهد شد. ما دشمن را به حال خود 
رها نخواهیم کرد و همواره آن ها را تحت 
تعقیب قرار خواهیم داد«. سالمی اضافه 
کرد: »معادله های ما در برابر دشمن پابرجا 
خواهد ماند و ریختن خون شهید صیاد 
خدایی بی پاسخ نخواهد ماند«. به همین 
مناسبت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

نیز با حضور در آیین گرامیداشت سالروز 
آزادسازی خرمشهر که در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز در 
بخش دفاعی و امنیتی در شرایطی قرار داریم 
که شهید سلیمانی و همه شهدا قصد قطعی 
دشمنان که خدشه به امنیت و حاکمیت 
ایران بود را در ورای مرزها مورد هجوم قرار 
دادند و امنیت کشور را صدها کیلومتر دورتر 

از مرزهای کشورمان برقرار کردند. 
وی افزود: البته در منابع آشکار، اعتبارات 
دالر  میلیارد   1۴ تا  را  کشورمان  دفاعی 
می نویسند که این ناشی از بی اطالعی یا 
غرض ورزی است؛ زیرا واقعیت اعتبارات 
ما حدود 6 میلیارد دالر است، اما با وجود 
این، تالش شده است تا بازدارندگی در برابر 
تهدیدات به وجود بیاید که حتی دشمن از 
فکر تجاوز به کشورمان هم منصرف شده و 
 این هم با تالش شبانه روزی همه رزمندگان 

محقق شده است. 

خبرخبر

در  حاشيه

آیا بایدن نقشه 
ایران را گم 
کرده است؟

شبکه »ام.اس.ان.
بی.سی«در آخرین 
گزارش سیاسی خود 
نوک پیکان انتقادات را 
به سمت  رئیس جمهور 
آمریکا نشانه رفت 
و تأکید کرد: بایدن 
نمی تواند همزمان 
که سیاست های 
ترامپ را در قبال 
ایران اجرا می کند، 
وی را مقصر بداند. 
نگارنده معتقد است 
گسست قابل توجهی 
در سیاست خارجی 
آمریکا نسبت به 
گذشته شکل گرفته 
و رویکرد بایدن با 
حمایت از جنگ طلبی 
اسرائیل بیش از آنکه 
با تفکر اوباما -که 
همواره مخالفت خود 
را با ماجراجویی های 
اسرائیل آشکار نشان 
می داد که به تهران 
این پیام را مخابره کند 
که کاخ سفید چنین 
تحرکاتی را تأیید 
نمی کند-همراه باشد، 
بیشتر دچار سردرگمی 
و گیجی مفرط است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9020000151    کسانی که با فروش نان کیلویی به 

مردم مخالفت می کنند بیایند ودلیل آن  را بیان 
کنند تا برای مردم حسن نیتشان آشکار شود.
9150000304  هزینه یک میلیون و 100 هزار 

تومانی بیمه سالمت به ازای هر بیمه شده بسیار 

باالست، چرا خانواده پنج نفره من که در سال 
قبل درمجموع پنج بار بیمار شده ایم که آن هم 

با مراجعه به پزشک عمومی و بدون نیاز به 
 آزمایش و... به خوبی درمان شده ایم باید 

5 میلیون و500 هزار تومان حق بیمه پرداخت 

کنیم؟ هزینه ویزیت پزشک و دارو هم که به این 
مبلغ اضافه می شود.

باسالم. گویا انتقال زمان استفاده    9160000616

از بسته های ارزان و یا پرسرعت اینترنتی و 
کالس های مجازی آموزشی و درسی اینترنتی به 

پیش از طلوع خورشید، کمبود انرژی کارخانجات 
و مراکز درمانی را جبران نموده و با فرهنگ ایران 

سازگارتراست.
9130000146   باسالم. چرا خرمشهرآزاد شد، ولی 

آباد نشد؟! 

 قدرت خرید مردم 
و مشکل مجوز کسب وکارها

اقتصاد    ــروه  گ دبیر  پناهی،   مهدی 
دولت با حذف ارز ۴2۰۰ از برخی کاالهای اساسی 
و  پرداخت یارانه نقدی، جراحی اقتصادی اش 
را شـــروع کـــرده اســـت. هــدف دولـــت از پــرداخــت  
نقدی یارانه جبران گرانی یا افزایش قدرت خرید 
مردم است. فارغ از مسئله یارانه ها یکی دیگر از 
حوزه هایی که می تواند به مرور منجر به افزایش 
قدرت خرید مردم شود، بهبود فضای کسب وکار 

و افزایش اشتغال است.
امــروزه همه از مشکالت موجود در وضعیت اخذ 
مجوزهای کسب وکار آگاه هستند، مجوزهایی که 
تبدیل به یک سد بزرگ برای مردم و سرمایه گذاران 
ــرادی کــه می خواهند کسب وکار  ــ شــده اســـت، اف
جدید خود را آغاز کنند؛ همواره مجوزهای شروع 
کسب وکار، همان سنگ بزرگ جلو پای آن هاست. در 
بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچ وخم های 
اداری و مردم را آن قدر درگیر راهروهای دستگاه های 
دولتی می کند که شخص درنهایت ناامید و سرخورده 
از گرفتن مجوز خود دست می کشد و بی خیال آغاز 
یک کسب وکار جدید می شود یا در مواردی هم که 
فرد موفق به دریافت مجوز می شود و کسب وکار 
خود را شروع می کند، دوباره از دستگاه های مختلف 
برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه می کنند و 
مزاحم فعالیت او می شوند. انواع و اقسام مجوزهای 
ــه نــحــوی اســـت کــه عمالً  دســتــگــاه هــای اجــرایــی ب
سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در بخش مولد 
اقتصاد فراری می دهد و حاال نظام مجوزدهی فشل 
و سنتی، به پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور 
تبدیل شده است و اشتغال را در کشور قفل کرده و آن 
را در دست عده ای انحصارطلب و صاحب امضاهای 
طالیی قرار داده است، به نحوی که اشتغال آفرینی 
جدیدی نیز تحت این نظام مجوزدهی برای اقتصاد 

ایجاد نخواهد شد. 
نتیجه این انحصار در صدور مجوز عالوه بر تمرکز 
قــدرت در دســت عـــده ای خــاص، موجب انحصار 
شــدیــد مشاغل بــه خــصــوص در بخش مشاغل 
خاص مانند خدمات حقوقی، پزشکی، سردفتری 
ــن انحصار بــه نــحــوی جــذاب  و ... شــده اســـت. ای
است که برای دارندگان انحصار و مجوز همه چیز 
محیاست و متضرر اصلی چنین وضعیتی مردم و 
حاکمیت هستند که خدمات حقوقی یا پزشکی را 
باید به قیمت گزافی دریافت کنند و درنتیجه نیز این 
انحصار موجب کاهش شدید کیفیت خدمات نیز 

شده است. 
ایــن شــرایــط سبب شــده بسیاری از فرصت های 
اشتغال آفرینی و ایجاد شغل جدید نابود شود. برای 
مثال، در سال 1۳9۷، از میان 66 هزار مجوزی که در 
وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 

5۰ درصد از آن ها موفق به دریافت شدند. 
از همین رو بــایــد نــظــام مــجــوزدهــی اصـــالح شــود؛ 
اتفاقی که شروع آن در سال گذشته با طرح تسهیل 
مجوزهای کسب وکار در مجلس آغاز شد و وزارت 
اقتصاد نیز به عنوان متولی اصلی با راه اندازی درگاه 
ملی مجوزها، تصمیم به اصالح نظام مجوزدهی و 

تسهیل شروع کسب وکار کرده است.
پایان دادن به انحصارها در زمینه اعطای مجوزها جز 
با الکترونیکی کردن صدور مجوزها و ایجاد یک درگاه 
ملی برای صدور مجوزها محقق نخواهد شد تا صدور 
مجوزها در فضایی شفاف و به دور از سلیقه های 
شخصی صادر شوند. به همین دلیل نیز، درگاه ملی 
مجوزهای کشور به عنوان تنها درگاه برای اعطای مجوز 
در کشور در نظر گرفته شده است و براساس قانون 
بودجه 1۴۰1، همه دستگاه های صادرکننده مجوز، از 
ابتدای سال 1۴۰1 موظف بودند از طریق این درگاه به 

اعطای مجوز اقدام کنند.
ــاه ملی مجوزها با شفاف سازی فرایند  کارایی درگ
صدور مجوزها و پسینی کردن مجوزهای کسب وکار، 
افزایش بسیار زیادی نیز می یابد و تسهیل مجوزها 
آغازی برای تحول در زمینه اشتغال زایی خواهد بود.

اما در عمل چه رخ داده است؟ باوجود تالش وزارت 
اقتصاد و مجلس برخی از دستگاه های اجرایی 
و نهادهای صنفی در بــرابــر اتــصــال بــه ایــن درگــاه 
مقاومت می کنند یا صرفاً به صورت صوری به درگاه 
متصل شده اند، ازجمله شهرداری، نظام پزشکی، 

نظام مهندسی و کانون وکال.
از همین جهت است که روز گذشته در جلسه قرائت 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت که 
با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، قالیباف به دستگاه ها 
برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
اولتیماتوم داد و گفت در آبــان ماه امسال، مجلس 
جلسه ای بــرای پیگیری نحوه اجــرای قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب وکار، برگزار می کند. آبان ماه 

دیگر روز تعیین تکلیف است و نه تذکر دادن!

خبـر
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صبح روز گذشته نیروهای پایگاه هشتم شکاری 
ارتــش در اصفهان، طــی یــک پـــرواز آمــوزشــی با 
جنگنده اف ۷ سقوط کرده و به شهادت رسیدند. 
در این اتفاق استاد خلبان سرگرد قاسم زمانی 
و دانشجوی خلبانی محمدجواد بــای به فیض 
شهادت نائل آمدند. محمد جان نثاری معاون 
سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان علت سقوط 
این پرنده رزمی را نقص فنی در هنگام عملیات 

اعالم کرده است.
پیش از این نیز در تاریخ 12 اسفند سال گذشته 
شــاهــد ســقــوط یــک فــرونــد اف 5 نــیــروی هوایی 
در شیراز به علت اشکال فنی وپیش از آن هم 
یــک شــهــادت دیگر به دلیل نقص در سیستم 
صندلی پران در آشیانه پایگاه هوایی دزفول بودیم.
در همین زمینه یــک کارشناس ارشــد مسائل 
نظامی دفاعی در گفت وگو با قدس بر ضرورت 
چابک سازی صنایع نیروی هوایی کشور تأکید 

کــرد. مهدی بختیاری با اشــاره به توان نیروهای 
صنعت دفاعی کشور در بازسازی جنگنده رهگیر 
اف 1۴ که با صــرف ۳9هـــزار نفر ساعت و تالش 
متخصصان پایگاه هوایی اصفهان طی سه روز 
گذشته به رده عملیاتی بازگشته، گفت: وجود 
متخصصان بازآمایی ادوات نظامی در کشور یک 

نعمت الهی محسوب می شود.
 وی افــزود: ممکن است رایزنی تهران با مسکو 
به نتایج خوبی برسد؛ زیرا در برخی گزارش های 
منتشر شده ادعا شده است که روسیه قرار است 
 دست کم 2۴ فروند جنگنده ســوخــو-۳5 را که

 

15 فروند از این نوع جنگنده ها اینک آماده شده 
بر اساس قرارداد تحویل ایران بدهد.

ــه داد: گــزیــنــه خــریــد جنگنده  ــ  بــخــتــیــاری ادام
از چین هــم در یــک دوره مــطــرح شــد کــه البته 
فــعــالً منتفی است. وی اضــافــه کـــرد: بــرخــی به 
اشتباه معتقدند توان موشکی و پهپادی باید 
جایگزین نــیــروی هــوایــی شــود، امــا در پاسخ به 
ــن تجهیزات در  آن هـــا بــایــد گفت هــرکــدام از ای
 نبرد با دشمن جایگاه خود را دارد و هرگز نباید 

دچارخطای تحلیلی شد.

گفت وگوی جيبی گفت وگوی جيبی 

بررسی علل و تبعات شهادت دو خلبان 
پایگاه اصفهان در گفت وگو با یک 

کارشناس صنایع دفاعی

به جنگنده جدید 
نیاز داریم

 سومین سال کاری بهارستان آغاز شد 

انسجام،گمشده مجلس در آستانه سال جدید 
فرمانده سپاه پاسداران: 

خون صیاد بی پاسخ نخواهد ماند 



۶۵۰ هزار 
مشترک 

بدمصرف برق 
داریم

علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو گفت: بیش 

از ۷۵درصد مردم 
الگوی مصرف برق 
را رعایت می کنند و 
از ۲۵درصد مابقی 

نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ 
درصد در محدوده 

الگو هستند. وی 
افزود: بدمصرف ها 

عمدتًا کنتور 
هوشمند دارند و 
اگر رعایت نکنند، 
برقشان محدود 

خواهد شد.

خبرخبر
خوبخوب

مــعــاون وزیـــر اقتصاد در خــصــوص اســتــفــاده از روش 
کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای 
دستگاه های پوز گفت: مطب های بسیاری از پزشکان 
می گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت 
به کارت یا ارائــه پول نقد می کنند اما امسال در قانون 
بودجه همه پزشکان مکلف شده اند حتماً از دستگاه های 

پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب 
شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است. 
وی افــزود: سامانه گــزارش دهــی مردمی یا سوت زنی را 
در سامانه سازمان امور مالیاتی اعالم کرده ایم تا فرار 
مالیاتی را اعالم کنند؛ بر اساس اطالعات دریافتی مردم، 
کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی ها 

را اعالم خواهند کرد.
منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک 
مرکزی هستیم تا حساب های تجاری و شخصی تفکیک 
شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان 
امور مالیاتی و به بانک مربوط اعالم کند و بر این اساس 

به تراکنش های آن حساب استناد خواهیم کرد.

زهرا طوسی   دولت می گوید 
با  اصالح نرخ ارز و توزیع عادالنه 
نظام یارانه ای، می خواهد به ثبات 
دو کفه ترازوی بازار مرغ که گاهی 
به نفع تولیدکننده و گاه به نفع 
مصرف کننده باال و پایین می رود، 
کمک کند. تولیدکننده ها به دنبال تولید اقتصادی 
هستند که سودشان را تضمین کند و مردم به دنبال 
یک پروتئین به صرفه و ارزان تا سبد خانوارشان از 

گوشت خالی نشود.
تا پیش  از ایــن تأمین درصــد باالیی از جوجه های 
یک روزه از نژادهای وارداتــی و متکی بودن کشور به 
واردات خوراک دام، تولید کشور را به منابع محدود 
ارزی گره زده بود و در شرایط بحرانی بازار پروتئینی 
کشور را با کمبود مواجه می کرد. این روزها اصالحات 
اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز به عامل دیگری 
برای تنش در بازار مرغ بدل شده است. از کارشناسان 
پرسیدیم آیا می توان تولید مرغ و نهاده های دامی را 
با تکیه  بر ظرفیت های داخلی تأمین و تولید کرد تا 
دچار این حجم از وابستگی به خارج نشد و به تبع آن 

نوسان های قیمتی هم نداشته باشیم؟
داوود صادقی، تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی در 
گفت وگو با خبرنگار ما درباره اقدام های الزم برای تولید 
مرغ ارزان و کیفی در کشور می گوید: چند نکته در این 
میان باید روشن شود؛ یک بحث موضوع دانه های 
ــرای کارخانه های  روغنی اســت که بخشی از آن ب
روغن کشی می رود و کنجاله اش برای نهاده های دامی 
استفاده می شود و بحث بعدی مرغ بومی آرین که 
تا پیش از توسل دولتمردان به سیاست های وارداتی 

بیشترین سهم از بازار کشور را در اختیار داشت.

قابلیت کشت کلزا در 15 استان کشور ◾
صادقی با اشـــاره به برنامه ششم توسعه که برای 

تک تک محصوالت کشاورزی از جمله دانه های روغنی 
هدف گیری شده بود می افزاید: مثالً این برنامه برای 
کلزا حدود 900 هزار تن تولید در نظر گرفته بود ولی ما به 
حدود یک سوم اهداف برنامه هم نرسیدیم. دانه های 
روغنی هم که نهاده دام می شود تقریباً به همین شکل 
است این ها دالیــل مختلفی دارد ولی ظرفیتش در 
کشور موجود است. مثالً کلزا یک محصولی است 
که در تناوب با غالت مثل گندم کشت می شود و یک 
محصول به  شدت کم آب بر و متناسب با شرایط کشور 
است و در حدود 15 استان کشور ما قابلیت کشت دیم 
وجود دارد ولی متأسفانه از این ظرفیت استفاده  نشده 
و ما متکی به واردات نهاده های دامی شدیم که هم 
ارزبری باالیی دارد و هم با حذف آن قیمت تمام  شده 

محصوالت افزایش پیدا کرد.

اشتباه مضاعف دولت با واردات کنجاله دامی ◾
ــن کــارشــنــاس مسائل کــشــاورزی بــا بــیــان اینکه  ای
متأسفانه قیمت گذاری که پیش  از این روی دانه های 
ــود و کــشــاورزان  روغــنــی می شد بــه  شــدت پایین ب
رغبتی برای کشت این دانه ها نداشتند می افزاید: 
با هدفمند شدن یارانه ها ما می توانیم برای حمایت 
از تولید داخل قیمت دانه های روغنی را متناسب با 
قیمت های جهانی تعیین بکنیم تا انگیزه برای کشت 
این محصوالت باال برود. صادقی می افزاید: با اجرای 
سیاست های وارداتی نادرست ما حتی دانه روغنی 
هم وارد نکردیم که روغن آن را بگیریم و کنجاله اش را 
هم برای خوراک دام استفاده کنیم، بلکه یک راست 
سراغ کنجاله سویا رفتیم که محصول نهایی نهاده دام 

است و این یعنی اشتباه مضاعف.

تحلیلگر مسائل حــوزه کــشــاورزی می گوید: طرح 
خوداتکایی دانه های روغنی از دهه 80 با تأکید رهبری 
شروع شد و در مقاطعی موفقیت هایی هم داشت 
ولی متأسفانه این طرح خوداتکایی هم به خاطر 
قیمت گذاری نادرست در خرید تضمینی و کم رغبتی 
ــت بهتر اســت با  کــشــاورزان ادامـــه پیدا نکرد. دول
قیمت گذاری مناسب به  جای حمایت از کشاورز 
خارجی پشتیبان کشت محصوالت راهبردی در 
کشور باشد.صادقی تأکید می کند: برخی می گویند 
خودکفایی در محصوالت آب بر به دلیل اقلیم خشک 
کشورمان ممکن نیست ولی این  طور نیست و ما 
استان های پربارشی داریم و می توانیم با یک الگوی 
کشت درســت این محصوالت را در این استان ها 
کشت کنیم، در استان های کم بارش هم با جلوگیری 
از اتالف آب در شبکه های فاضالب می توانیم آب 

جدید خلق و محصوالت راهبردی کشت کنیم.

آرین مرغ به صرفه و اقتصادی اما داخلی ◾
این تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی با بیان اینکه 
کشور ما جــزو پنج کشور دارنـــده  مــرغ الیــن یا مرغ 
مادر به نام آرین است می گوید: ما ادبیاتی داریم در 
طیور به اسم مرغ سایز که طبق آن مرغ باید یک وزن 
مشخصی داشته باشد و هر مرغی که وزنش بیشتر 
است سالم تر نیست، مرغ الین آرین که در کشور 
ماست این ویژگی را دارد ولی متأسفانه اصــالح و 

ترویج این نژاد به حال خود رها شده است.
به گفته وی، این الین از اول انقالب در بازار بوده و زمانی 
عمده بازار کشور را تغذیه می کرده است؛ اما متأسفانه 
به علت برخی سوءمدیریت ها این نژاد به حاشیه رانده 
شد و نژادهای گوشتی خارجی جای آن را تصاحب 
ــژادی اســت که  کردند. وی می افزاید: مــرغ آریــن از ن
می تواند ما را از واردات جوجه یــک روزه و نــژاد راس 
انگلستان بی نیاز کند ولی به آن بی توجهی می شود، 

در  حالی که این مرغ یک نژاد مقاوم است که هم نهاده 
کمتری مصرف می کند و هم  وزنش متناسب است و 

هم اینکه ظرفیتش در داخل وجود دارد.

احیای نژاد آرین با حمایت از مرغداری های پیشرو ◾
صادقی با اشاره به اینکه از دهه 70 که واردات نژاد 
راس و برخی نژادهای دیگر شدت گرفت مرغ آرین 
ــازار خــودش را از دست داد می افزاید: مرغ آرین  ب
می تواند با حمایت دولــت از مرغدارهایی که برای 
احیای ایــن نــژاد داوطلب می شوند دوبــاره جایگاه 

خودش را در بازار کشور بدست آورد.
به گفته وی تولید و بهبود ژنتیکی مرغ استاندارد آرین 
می تواند کاهش واردات، خوداتکایی، تکمیل زنجیره 
تولید و تضمین امنیت غذایی کشور را در فراورده های 

پروتئینی پرمصرف رقم بزند.

بالتکلیفی پرورش دهندگان با حذف ارز ترجیحی ◾
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی در گفت وگو با خبرنگار ما دربــاره وضعیت 
مرغ در کشور با اشاره به بالتکلیفی پرورش دهندگان 
مرغ با حذف ارز ترجیحی می گوید: منتظر هستیم 
ببینیم که با این قیمت ها دولت نهاده را با چه ارزی در 

اختیار مرغداری ها قرار می دهد.
یوسفی با اشاره به اینکه 70درصد از نهاده های طیور 
وارداتی است می گوید: پیشتر که نهاده ها با ارز 4200 
وارد می شد قیمت مرغ برای مصرف کننده کیلویی 
32 هزار تومان بود اگر قرار باشد با ارز نیمایی وارد 
بشود یا آزاد به  اندازه تفاوت بین ارز 4200 تا نیمایی 
ــزوده می شود؛ یعنی مرغ  یا آزاد، بر قیمت مرغ اف

 32 هزارتومانی 60 هزار تومان می شود.
یوسفی افــزود: در حــال حاضر مشغول مذاکره با 
دولت هستیم تا هم سود تولیدکننده در نظر گرفته 

شود هم قدرت خرید مردم دیده بشود.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR 9815 چهار شنبه 4 خرداد 1401  23 شوال1443  25 می 2022   سال سی و پنجم    شماره

79.950.000نیم سکه50.020.000ربع سکه1.555.689بورس 252.448دالر )سنا(59.810.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(139.940.000سکه13.815.000 طال  1۸ عیار1.858اونس طال 68.740درهم امارات )سنا(

  مردم پزشکان
  بدون دستگاه پوز را 
به سازمان مالیاتی 
معرفی کنند

کارشناسان در گفت وگو با قدس پیشنهاد  دادند

راهکارهایی برای ارزان شدن مرغ

قیمت فر توکار
ZF11S زرتوس مدل  

10,500,000
FG701 آژینه مدل  

1۲,1۸0,000
701G وین سان مدل  

13,000,000
۸617A سینجر مدل  

7,000,000
7616A سینجر مدل  

7,900,000
  سینجر مدل 7۸00

۸,700,000
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی  
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان های مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

شماره نیاز سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

انجام امور مربوط به دبیرخانه و تحریرات ادارات تابعه راه و شهرسازی 
خراسان رضوی

16.520.000.0002001003374000005

26.400.055.7172001003374000016عملیات تكمیل شبكه جمع آوری و خط انتقال فاضالب مسكن مهر قوچان 

تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها  آن،  با  مرتبط  مراحل  سایر  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  استعالم،  فراخوان  برگزاری  مراحل  كلیه  است  ذكر  به  الزم 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.                                     

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس در نظر 
دارد به موجب مجوز اخذ ش��ده از دانش��گاه 
آزاد اسالمی اس��تان خراسان جنوبی نسبت 
ب��ه فروش تع��داد 85 دس��تگاه كامپیوتر و 
مانیت��ور اقدام نماید ،متقاضیان می توانند 
از تاری��خ درج آگه��ی به م��دت 10 روز ضمن 
بازدید ، شرایط شركت در مزایده را از امور 
اداری دانشگاه دریافت و پس از تكمیل فرم 
مربوطه به دبیرخانه دانشگاه تحویل دهند. 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس

آگهی مزایده
 فروش 85 دستگاه کامپیوتر و مانیتور
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شهرداری بشرویه به استناد صورتجلسه  
ش��ماره 51  م��ورخ 1400/12/24 ش��ورای 
محترم اسالمی ش��هر در نظر دارد نسبت 
به واگذاری امور خدماتی ش��هر بش��رویه 
شامل )انجام امور رفت و روب، جمع آوری 
زبال��ه و پس��ماندهای  خانگ��ی- نگهداری 
و انج��ام ام��ور فض��ای س��بز س��طح ش��هر 
بش��رویه( را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی 
به  ش��ركت های صالحیت��دار واگذار نماید 
متقاضی��ان جهت كس��ب اطالع از ش��رایط 
مناقصه با واحد خدمات شهری شهرداری 
بشرویه بش��ماره 05632787200 داخلی 
108 تم��اس حاصل و جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه  به  س��ایت ش��هرداری به آدرس 
س��امانه  ب��ه  ی��ا  و   www.boshrooyeh.ir
ستاد www.setadiran.ir   مراجعه نمایید.
-هزینه های  چاپ آگهی و اسنادمناقصه از 

برنده مناقصه اخذخواهدگردید.
آخرین مهلت تحویل اسناد به شهرداری: 

مورخ 1401/03/21
حسین باللی شهردار بشرویه

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
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آگهی مناقصه عمومی احداث پل به صورت تهاتر مبلغ با بهره برداری از 
فضای تبلیغات همان پل 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد مقدس باستناد مجوز اخذ شده در 
نظر دارد از طریق بخش خصوصی نسبت به احداث هشت دستگاه پل عابر پیاده در دو بسته در مكانهای مختلف 
در سطح شهر به صورت تهاتر مبلغ احداث با بهره برداری تبلیغاتی از فضای ایجاد شده مطابق شرایط عمومی، 

خصوصی و مشخصات فنی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
مبلغ برآورد اولیه احداث پل به تفكیك و به شرح جدول ذیل و بر مبنای فهرست بهای سال 1401میباشد.

نشانی به  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  به  مناقصه  اطالعات  كسب  و  مناقصه  در  شركت  جهت 
 https://setadiran.ir   و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  مراجعه نمائید.

 معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد

سازمان 
ساماندهی 

مشاغل شهری و 
فرآورده های 

كشاورزی

محل های مجاز بهره برداری  مكانردیف
تبلیغاتی

حدود 
متراژ)مترطول(

مبلغ برآورد اولیه 
ساخت به ریال

7522.114.768.076مسیر رفت و برگشتبزرگراه كالنتری محدوده بولوار پیروزی1
9527.583.685.941مسیر رفت و برگشتبزرگراه چراغچی نرسیده به میدان فهمیده - فخر2
7522.035.678.806مسیر رفت و برگشتبولوار آزادی روبروی بولوار معلم3
4016.540.594.679مسیر رفت و برگشتابتدای بولوار هاشمیه4
9527.972.044.821مسیر رفت و برگشتبزرگراه میرزایی 4 و 56
10037.774.933.796مسیر رفت و برگشتبلوار نمایشگاه روبروی نمایشگاه بین المللی6
4516.408.432.259مسیر رفت و برگشتبلوار هاشمی رفسنجانی 77
4316.317.932.759مسیر رفت و برگشتبلوار هاشمی رفسنجانی ابتدای رحمانیه8

 ب��ا توجه به اینكه هیئت تصفیه ش��ركت 
تعاونی منحله در حال تصفیه كمپرسی داران
 نیش��ابور به ش��ماره ثبت 578 شناس��ه 
مل��ی 10380075509 قصد دارد در آینده 
ختم تصفیه شركت را اعالم نماید از كلیه 
اش��خاص حقیقی و حقوقی ك��ه ادعای هر 
نوع س��هم طلب یا بس��تانكاری از ش��ركت 
تعاونی فوق را دارند دعوت می شود با در 
دست داشتن مدارک و مستندات مربوطه 
ب��ه آدرس بلوار گله��ا روب��روی گلهای 5 
پ��الک 612 ابوالفضل رودی یا تلفن همراه 
09151501659 مدیر اجرائی هیئت تصفیه 
مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از اعالم 
ختم تصفیه فوق مق��ررات بخش تعاون و 

قانون تجارت اقدام خواهد شد. 

 آگهی دعوت از بستانکاران

ح
/ 4
01
02
56
3

40
10
25
81

به اطالع كلیه سهامداران محترم شركت میرساند به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره مورخ 
1401/2/10 و تایید بازرس و  حسابرس محترم و جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/3/1 ضمن 
تصویب افزایش سرمایه شركت  تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیئت مدیره به مدت یكسال  با عنایت 

به مواد 161 الی 172 قانون تجارت و با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
1-سرمایه فعلی شركت مبلغ 2000000000 ریال

2-مبلغ افزایش سرمایه 28000000000 ریال
3-محل افزایش سرمایه :از طریق تبدیل مطالبات 

4-تعداد افزایش سهام : 3000000 سهم 10000 ریالی 
5-مبلغ افزایش سرمایه پس از افزایش : مبلغ 30000000000 ریال منقسم به 3000000 سهم ده هزار ریالی بانام 

6-حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت مطالبات سهامداران می باشد .
بدین وسیله كلیه سهامداران محترم شركت كه مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند ظرف مدت 
60 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن سند طلب خود در دفتر شركت واقع در استان خراسان 
رضوی شهرستان مشهد خیابان دكتر چمران 5 پالک 101 كدپستی 9137687894 مراجعه  تحویل تا 

اقدامات الزم را به عمل آورند .
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم توسط هر یك از سهامداران در مدت فوق هیئت مدیره 

میتواند طبق قانون تجارت عمل نماید .
 هیئت مدیره  

آگهی استفاده از حق تقدم  پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت صنعتی 
ادریس شیمی به شماره ثبت 14790 به شناسه ملی 10380304203



داستان زندگی 
عبدالجبار کاکایی 
منتشر می شود  
داستان زندگی 
عبدالجبار کاکایی، 
شاعر و ترانه سرا 
به قلم لیلی سلطانی 
نوشته می شود و 
نشر آداش نیز به 
عنوان ناشر، این رمان 
عاشقانه- اجتماعی 
را تا مهر ماه منتشر 
و راهی بازار نشر 
می کند. به گزارش مهر 
نگارش این زندگی نامه 
از یک سال قبل پس 
از تحقیق و مصاحبه 
طوالنی شروع شده 
و این داستان به 
جنبه های متفاوت و 
کمتر پرداخته شده 
و عاشقانه کاکایی 
می پردازد. 

به دنبال تبدیل خطوط  ◾
قرمز به خطوط سبز هستیم

جــبــلــی بـــا اشـــــاره بـــه تــحــوالت 
ســازمــان عــنــوان کـــرد: در دوره 
بیست و چند ســالــه گذشته 
در سه محور تحول دیده شده 
است. ما اول دنبال تبدیل خطوط قرمز به خطوط 
سبز هستیم تا به عرصه هایی که اصالً نمی شد به 
آن ها فکر کرد بپردازیم. آنتن صداوسیما متأسفانه 
به دالیل مختلف اول به کمیت پرداخته بعد به 
جذابیت و ظاهر خوب و آخر از همه سراغ محتوا 
رفته است. قصد ما این است که این را برعکس 
کنیم. این صبر می خواهد. خواهشاً به ما فشار 
نــیــاوریــد. نگویید چــرا چهار تــا ســریــال شــد سه 
ســریــال. ایــن مرحله ای اســت کــه باید محتوا را 

جایگزین کمیت کنیم.
جبلی بــا اشـــاره بــه تحقیقاتی کــه نشان دهنده 
کاهش مخاطبان تلویزیون ها در همه جهان است، 
بیان کرد: نباید فکر کنیم چون در کل دنیا مخاطب 
برودکست کم شــده اســت، مخاطب ما هم کم 

شده است. 
توان ما محدود است. ما در بین گزینه های زودبازده 
نمی توانیم یکی را بگیریم و دیگری را رها کنیم. 
درخواست دارم یک هیئت مشترک دانشجویی 
برای بررسی وضعیت صداوسیما و پیشرفت سند 
تحول تشکیل دهید. رهنمود دادن خیلی خوب 

است اما کافی نیست. 
رئیس رسانه ملی با اشاره به صحبت های یکی از 
دانشجویان و درخواست او برای بازگشت به مردم 
گفت: ما سعی کردیم در هفت الــی هشت ماه 
گذشته هر جا می توانیم صدای مردم را برسانیم. 
هــر جــا کــه حقی از مــردم زمین مــانــده اســت. در 
اعتراض اصفهان دیدید. حق مردم است که اسناد 

باالدستی پیگیری شود.
وی درباره شفافیت هم گفت: شفافیت کامالً قانون 
درستی است و آن را پذیرفته ایم و جایی که دیدید 
نبوده است ما را بازخواست کنید. این شفافیت 

قطعاً سبب سالمت رسانه است. 

سرباز می گویم؛ فشار هم هست ◾
جبلی دربـــاره تغییر مــدیــران بیان کــرد: تــالش ما 
ایــن بــوده که مدیریت آنتن به کسانی برسد که 
تازه نفس، کارشناس و… باشند و فکر نمی کنم 
تغییر مدیران در این مدت اخیر غیر از این بوده 

باشد.
ــاره ســاخــتــار غــیــرچــابــک صــداوســیــمــا  ــ ــ وی درب
هــم گفت: ســازمــان بــا ۵۰ هــزار عــوامــل، ۱۸ هــزار 
بازنشسته، حدود ۲۰۰ شبکه مختلف و الیه های 
مدیریتی مختلف ساختاری گسترده دارد. با 

چاقوی جراحی هم نمی توان به سرعت اصالح 
کرد. ما وقتمان را تلف تغییر ساختار و اداره کل به 
اداره و معاونت به مرکز نمی کنیم اگرچه در جای 

خود باید انجام شود.
رئیس رســانــه ملی افـــزود: تمام دولــت هــایــی که 
ــد از صداوسیما  ــوده ان در یکی دو دهــه پیش ب
ناراضی بوده اند و ما همواره دچار چالش بوده ایم. 

امیدواریم این مشکل حل شود.
وی درباره پرداخت به اعتراض ها هم عنوان کرد: 
ما همان صداوسیمای پرداخت به اعتراض های 
اصفهان هستیم. سربسته نمی گویم، سرباز 
ــشــار هـــم هــســت. مـــا کـــه نــیــامــدیــم  ــم ف مــی گــوی
صداوسیمای بی فشار بگیریم. ما تحت فشار 
هستیم؛ همه نهادها، دستگاه ها و جریان هایی که 
احساس مسئولیت دارند نیاز دارند به این سازمان 

و فکر می کنند باید آن برآورده باشد.

برای متروپل دستور رسید که بس است! ◾
وی افــزود: ما بــرای متروپل شبکه خبر را به خط 
کــردیــم، از همه جا خواهش و تقاضا و جاهایی 
ــود کــه حتی یــک ســاعــت و دو ساعت  دســتــور ب
ــه ایــن مــوضــوع بــپــردازیــد( و بــس اســت دیگر.  )ب
ریــزه کــاری هــایــی دارد انعکاس اعــتــراض کــه اگر 
ــاره آن  گاهی دور یک میز بنشینیم می توان درب

همفکری کرد.

جبلی خطاب به دانشجویان گفت: به نظر شما 
باید این اعتراض را انعکاس دهیم یا قبل از آن 
مطالبه را پیگیری کنیم. وقتی بــه کــف خیابان 
می رسد دیگر نمی توانید اجازه دهید مسائل ذهنی 
گفته شود. وقتی اعتراض کف خیابانی می شود 
خیلی مسئولیت سنگین می شود. زمانی اعتراض 
کف خیابانی به بکش بکش و شیشه شکستن 
می رسد ما این را چگونه باید پوشش دهیم؟ در 
هر انعکاس اعتراضی باید به حاشیه های آن توجه 
داشت و در عین حال باید پیش از اعتراض کف 

خیابانی آن را مطالبه کنیم.

موضوع فردوسی پور در دوره من نبود ◾
وی درباره عادل فردوسی پور هم گفت: موضوع 
فردوسی پور در دوره من نبود اگر در دوره من بود 
همه تالشم را می کردم که این اتفاق نیفتد. از آن 
داستان سه سال گذشته و من االن مسئولیت را 
گرفته ام. االن میراث دار وضعیتی هستم و همه 
می خواهند درستش کنم. فکر می کنند با یک 
امضای طالیی جبلی درســت می شود امــا این 
گونه نباید دید. بحث دوطرفه است. او هم باید 
بازی تیمی را بپذیرد. قواعد دوطرفه را بپذیرد. 
سرمربی هم باید قدر بداند. در این مسئله خاص 
هم فردوسی پور نظرات خاص خود را دارد فارغ 
از اشخاص می گویم باید اصول مدیریتی را دید. 

نمی خواهم پاسخ دیپلماتیک و سربسته بدهم. 
خودم با فردوسی پور صحبت کرده ام.

وی ادامــه داد: چقدر می توانیم امیدواربمانیم؟ 
باز هم می گویم مسئله دوطرفه است،مدیریت 

چهره ها بسیار حساس است.

محتوای مستهجن سریال های شبکه خانگی ◾
ــاره نظارت بر شبکه خانگی به محتوای  وی درب
مبتذل برخی سریال ها اشاره کرد و گفت: برخی 
محتواهایی که آنجا بارگذاری می شود محتواهای 
شیطان پرستی و مستهجن دارد. خــود شما 
شاید همین االن رویتان نشود با خانواده این ها 
را ببینید. مــا اگــر ادعـــای نــظــارت داریـــم ادعــای 
سلیقه ای ما نیست وظیفه ای اســت که قانون 
اساسی بر عهده ما گذاشته و ما موظف به حفظ 

امنیت فرهنگی جامعه هستیم. 
ما موظف به حفظ حریم خانواده هستیم و در 
نظارت بر محتوای صــوت و تصویر نمی توانیم 
سهل انگاری کنیم. هیچ کدام از شما حاضر به 
نشستن و تماشای یکی از سریال هایی که االن 

در حال پخش است نخواهید بود.

ایرج طهماسب و رضا عطاران خط نخورده اند ◾
وی در پاسخ به نبود برخی چهره ها هم گفت: 
حیاتی در دوره من روی آنتن بود و در این سال ها 
هم که رفت او بازنشسته شده است اما یقین 
دارم بــه هیچ وجــه صــداوســیــمــا مشکلی بــا او 
نــدارد. خیلی هم راحت است اما قابلیت هایی 
کــه از یــک مــجــری خبر انــتــظــار داریـــم شــایــد از 
چهره جــوان تــر بهتر بــتــوان کمک گــرفــت. ایــرج 
طهماسب هم بزرگ شده صداوسیما و سرمایه 
صداوسیماست. کــاله قرمزی برند ثبت شده 
سازمان است. مسئله چیز دیگری است امسال 
قــرار بــود عید در خدمت او باشیم امــا مشکلی 
پیش آمد، نه طهماسب نه عطاران هیچ  یک جزو 

قلم  خورده ها نیستند.
جبلی درباره بیست و سی هم گفت: بله در بیست 

و سی حتماً باید موضوعات جدیدتر باشد. 
قرار بود این بخش به مسائلی بپردازد که جایی 
دیــگــر مــطــرح نمی شود امــا چــون پربیننده شد 
انتظارات نیز از آن باال رفت. اما بخش های پربیننده 
را بــه آهنگ خــود برمی گردانیم. فکر کنم باید 

بیست و چهل راه بیندازیم!

همه مدیران شبکه ها در معرض تغییر هستند ◾
وی دربـــاره چرایی تغییر نکردن علی فروغی در 
ــرد: مـــدیـــران شبکه های  ــ شــبــکــه3 هــم اظــهــار ک
سالمت، پنج و دیگر شبکه ها هم تغییر نکرده اند. 
مالک ما برای حفظ و عزل فقط یک شخص باید 

باشد؟ همه در معرض تغییر هستند عقد اخوت 
با هیچ کس نداریم.

جبلی درباره پوشش رسانه ای ماجرای هواپیمای 
اوکراین عنوان کــرد: یک بار دیگر یاد آن هــا را که 
بــرادرزاده خودم هم جزو آن ها بوده است گرامی 
می دارم اما وقتی مسئوالن می گویند شلیک نبوده 
صداوسیما می تواند بگوید بوده است؟ فرض کنید 
یک بلندگو بیفتد پایین یکی بگوید تقصیر فالنی 
بود. هر دستگاهی مسئول دارد. اگر عادالنه نگاه 
کنیم دستگاهی که باید اعمال نظر می کرد گفته 
نــبــوده و صداوسیما چطور می توانست بگوید 

بوده است؟
ــاره انــتــقــاد از  ــ رئــیــس ســازمــان صــدا و سیما درب
گزارش های اخیر بیست و سی درباره هدفمندی 
یارانه ها عنوان کرد: من هم اعتقاد دارم برخی از این 
گزارش ها نباید به این شکل طراحی می شد و به 
معاونت سیاسی هم گفتم اما هدف این بود گفته 
شود این طرح برای دهک های پایین خوب بوده 
است. دهک های باال شاید این تغییر را نبینند اما 

برای دهک های پایین بهتر است. 

شعار »ننگ مــا ننگ مــا صداوسیمای مــا« را  ◾
پخش کردیم

ــاره پخش  جبلی در پاسخ به پرسش دیگری درب
اعــتــراض هــای مــردمــی گــفــت: ایــن مــا بــودیــم که 
اعــتــراض هــای اصفهان را پخش کردیم و برخی 
نمی خواستند و خودشان هفته بعدش هم برای 
صداوسیما و هــم مـــردم اصفهان خــط و نشان 
کشیدند چون می خواستند مردم به کف خیابان 
بیایند. اما ما شعار »ننگ ما ننگ ما صداوسیمای 
ما« را پخش کردیم. هر رسانه ای در دنیا در پوشش 
اعتراض مدلی دارد ما هم استثنا نیستیم. هر 

کدام از این اعتراض ها مدلی را الزم دارد.

حذف ربنای شجریان ◾
وی در پــاســخ بــه پــرســش دیــگــری دربــــاره حذف 
ربنای شجریان و همچنین پخش موسیقی ها و 
سریال های سخیف و کم مایه گفت: ویروسی که 
موجب شد این عــوارض در بدنه محتوای رسانه 
دیده شود همین است که به هر قیمتی باید آنتن 

را پر کرد. 
وقتی مثالً فکر می کنند روزی ۵۰۰قطعه موسیقی 
پخش کنند. مگر چقدر می شود محتوای فاخر 
داشــت. رو آوردیــم به پرکردن آنتن به هر قیمتی 
و به الیه های پنهان در متن توجه نکرده ایم. نه 
مرجعیت و نه کیفیت را حفظ نکرده ایم. مخاطب 
هم خوشش نمی آید. طبیعی اســت رویشان را 
برمی گردانند. برای این ها همان عمل جراحی الزم 

است تا آن دمل را حذف کنیم.

خبرخبر
روزروز

اهدایی های فریبا کلهر به موزه ملی کودک ◾
فریبا کلهر )نویسنده کــودک و نوجوان( مجموعه ای 
از آثار و جایزه های خود را به موزه ملی هنر و ادبیات 
کــودک کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا 
کرد. این مجموعه شامل ۷ تندیس، 3۸ لوح تقدیر و 
۲۲۱ کتاب از آثار اوست. عالقه مندان از ساعت ۹ صبح 
تا ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه می توانند از این موزه 

بازدید کنند.

کاریکاتورهای محصص در »رنگ های اردشیر«   ◾
نمایشگاه »رنگ های اردشیر« با ۱۵ اثر از کاریکاتورهای اردشیر 
محصص از ۶ خرداد در گالری آرتیبیشن به صورت برخط 
برگزار می شود. خلق آثار اردشیر محصص با دیدگاه انتقادی 
و طنزی گروتسک و در اواخر دهه 3۰ شروع شد یعنی همان 
روزگاری که کاریکاتور در ایران صرفاً بار کمدی را بر دوش داشته 
است.این نمایشگاه تا ۱۵ خرداد به صورت برخط در سایت 

آرتیبیشن به آدرس arthibition.net برپا خواهد بود.

شکست جواد عزتی و امیر جدیدی در گیشه ◾
جواد عزتی و امیر جدیدی با »مرد بازنده« و »روز صفر« 

کمتر از 3۰۰ هزار مخاطب را به سینماها کشاندند. 
»مرد بازنده« با فروش ۶میلیاردی و تنها با ۱۷3 هزار و ۵۷۴ 
مخاطب به نمایش خود در سینماها پایان داد و خیلی 
زود پس از سه ماه در سینمای برخط به نمایش درآمد. 
»روز صفر«  تا به حال ۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون فـروخـتـه و 
تـــعـــداد مـخـاطـبـان آن ۲۶۴ هــــزار و ۶۰۷ نــفــر بـــوده اســت.  

کمپانی شدن، راه نجات صنعت سینماست  ◾
محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی گفت: دلیل صنعتی  
نشدن سینمای ایران فقدان کمپانی است. کمپانی شدن راه 
نجات صنعت سینماست. وقتی از کمپانی حرف می زنیم 
از بستری حرف می زنیم که زنجیره ای از همه ظرفیت ها را 
در خود دارد. از لجستیک قوی تولید، امکانات نرم افزاری 
و سخت افزاری، روابــط  و پخش کننده بین المللی موجب 

می شود تا یک محصول در مقیاس بزرگ عرضه شود.  

 در راستای برگزاری نشست های دانشجویی رئیس 
سازمان صداوسیما، روز گذشته، با دانشجویان دانشگاه 

صنعتی شریف در محل این دانشگاه، دیدار و گفت و گو 
کرد. در این دیدار، نمایندگان تشکل های مختلف 

دانشجویی به قرائت بیانیه ها و خواسته های خود از 

رئیس سازمان صداوسیما پرداختند.
پیمان جبلی   در محل این دانشگاه در سخنانی با یادی 
از شهدای دانشگاه و همچنین آزادسازی خرمشهر، 

از افتخارات فرهنگی و علمی دانشگاه شریف یاد کرد و 
گفت: یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی را که بخش 

زیادی از آن ها دانشجوی این دانشگاه بودند را گرامی 
می دارم. 

قول و قراری برای ۱۶ آذر داشتم که پیش شما بیایم 
اما خواهشم این بود که پیش از آن طرح تحول 

مطلوب خود را در قالب یک طرح اجرایی بیاورید و 

بعد به نتیجه برسیم، اما از آن روز چیزی دست ما 
نرسیده است. 

با وجود این با کمال افتخار ترجیح دادم اینجا 
باشم. دوره هایی بود که این جلسات با نفرات معدود 

برگزار و صرفاً از شبکه خبر پخش می شد.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

 رئیس سازمان صدا و سیما در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف:

 با چاقوی جراحی
 نمی توان به سرعت اصالح کرد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140160306012000228 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم ابوالقاسم منصوری ترشیزی  فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 90 صادره 
از کاشمر در ششدانگ یکباب دامداری  به مساحت 6378 متر مربع از پالک 78 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس روستای بهاریه روبروی 
شرکت کشت صالح  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم رمضان صبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40101747 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04    
احمد جهانگیر  قائم مقام رئیس واحد ثبتی  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
14016030601200303 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم بهنام دربان جعفری   فرزند عزیزاهلل  بشماره شناسنامه 3413 صادره از 
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87/56 متر مربع از پالک 5230فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه  کاشمر به آدرس 
خیابان شاهد 9   خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ابوالقاسم عبدالهیان یونسی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40101748 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04
احمد جهانگیر  قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

سند و فاکتورفروش و برگ سبز وکارت پالک خودرو 
س���واری  پ���ژو تی���پ PARS XU7م���دل 1400 به رنگ 
 124K1584245 س���فید- روغنی ب���ه ش���ماره موت���ور
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAAN01CE7MH614563 به 
شماره پالک 756ق86-ایران36بنام بمانعلی خادمی 
دهمیانی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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سند  و  فاکتورفروش و )برگ سبز( کارت پالک خودرو 
س���واری پژو تی���پ PARS XU7 م���دل 1399 به رنگ 
س���فید –روغنی به ش���ماره موتور 124K1513721 به 
شماره شاس���یNAAN01CE6LK052852 به شماره 
پالک997ل49-ای���ران74 بنام حس���ین برازنده حارث 
آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند و فاکت���ور فروش خودرو کامیونت ون نیس���ان 
تی���پ 2400 م���دل 1388 ب���ه رن���گ آب���ی – روغن���ی 
ب���ه ش���ماره موت���ور 473673  ب���ه ش���ماره شاس���ی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAZPL  140  TIL   182834
485 ج 25 – ای���ران 71 بن���ام زه���را باق���ری مفق���ود 
باش���د.  م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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دانش���نامه عموم���ی و دانش���نامه تخصصی پزش���کی 
اینجان���ب مونا امینی فرزند حس���ین علی به ش���ماره 
مل���ی  ک���د  و  مش���هد  از  ص���ادره   850 شناس���نامه 
0941548589 ص���ادره از دانش���گاه عل���وم پزش���کی  
مش���هد مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد. 
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برگ س���بز و س���ند مالکیت س���واری پراید جی تی 
ایک���س ای م���دل 1385 ب���ه رنگ قرم���ز- متالیک 
ب���ه ش���ماره موت���ور 1444982 و ش���ماره شاس���ی
S1412285789452 به شماره پالک 798 م 29 ایران 
54 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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کلیه مدارک  موتورس���یکلت هندا ش���وکا مدل 
1392 رن���گ قرمز به ش���ماره موت���ور 90801390 
و ش���ماره شاس���ی 9214915 و شماره انتظامی 
89753 ای���ران 768 ب���ه مالکیت حس���ین میر 
بهادری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پروان���ه اش���تغال نظ���ام مهندس���ی اینجانب 
حسین دشت بیاضی کدملی 0938767615 
به شماره عضویت 193006101 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خانم ریحانه پژوهش���گر دارای شماره شناسنامه 
1778 ص���ادره از ته���ران و کد مل���ی 0074964186 
متولد 1363 فرزند ناصر اظهار می دارد که مدرک 
دانش���نامه پای���ان تحصی���الت مقطع کارشناس���ی 
رش���ته مهندسی کش���اورزی علوم باغبانی ایشان 
مفقود شده است.لذا به موجب این آگهی مدرک 
مذکور ابطال می ش���ود.از یابنده تقاضا می ش���ود 
مدرک فوق را از طریق پس���ت به نش���انی مش���هد 
پردیس دانش���گاه فردوس���ی مشهد مدیریت امور 
آموزش���ی اتاق 121 ارس���ال و یا در ص���ورت امکان 

تحویل نمایند.
مدیریت آموزشی دانشگاه فروسی مشهد
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 SORENEF7 برگ س���بز خودرو سواری س���مند تیپ
ش���ماره  ب���ه   1393 س���ال  روغن���ی  س���فید  رن���گ 
بدن���ه  و ش���ماره  ای���ران 74  ش���هربانی88 ق 433 
موت���ور  ش���ماره  و   NAACS1HE2EF800440
147H0070816 به مالکیت علی سلحش���ور عاشقان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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به اطالع می رساند اصالحیه های پروانه های
بلوک 11-1-1-20-2 به شماره 200001792 و بلوک 
13-1-1-20-2 به ش���ماره 200001793 و بلوک 
15-1-1-120-2 به شماره2001561 مورخه های

 1393/12/24 ب���ه پالک ثبتی 10780 واقع در 
محل���ه 20 گلبهار مربوط به ش���رکت تعاونی 
مس���کن مهر 64 مفق���ود گردیده اس���ت و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���الت اینجانب 
علی رضا بشیان  فرزندمحمد مهدی به شماره 
شناس���نامه 11687 صادره از مش���هد و کد ملی 
0946118949 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته علوم سیاس���ی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد مش���هد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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شناس���نامه ب���رگ س���بز  خ���ودرو س���واری ه���اچ بک 
پژو206تی���پ206TU3 م���دل1396 ب���ه رن���گ س���فید 
ش���ماره  ب���ه   165A0133434 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره  ب���ه   NAAP03EE8HJ503231 شاس���ی 
پ���الک 853ق55-ای���ران95 بن���ام رضاکهولی مفقود 
باش���د.  م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/30  که راس ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ 1401/03/16 

در آدرس مشهد – بلوار ملک آباد – بلوار خیام – خیام جنوبی 1- پالک 45 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
2-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/30

3-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/30
4-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/30

5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
6-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

7-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش
به شماره ثبت 8444 و شناسه ملی 10980023493

 باتوجه به عدم حد نصاب سهامداران در جلسه  نوبت 
اول م��ورخ 1401/02/26 من��درج  درروزنام��ه قدس 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران یا نماینده قانونی 
سهامداران شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجامع 
عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده نوبت دوم 
که در تاریخ دوشنبه 1401/03/16 به ترتیب ساعت 
ه��ای  12 و 14 که به ش��رح ذیل در آدرس:خراس��ان 
رض��وی آدرس:بل��وار س��ازمان آب خیابان ش��هید 
صادق��ی 12 چهارراه اول س��مت راس��ت نرس��یده به 
هجرت 2 پ��الک 27 دارای کدپس��تی 9185886565 

برگزارمیشود  شرکت نمایند:
دستور جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه  )نوبت 
دوم(:1-انتخاب بازرس��ین قانونی شرکت جهت سال 
1401  2-تصوی��ب ترازنام��ه س��ال مال��ی منته��ی به 

1400/12/29
3- تعیین روزنامه محلی 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت دوم(: 
1-افزایش سرمایه 

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی 
سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت مهندسی موج 
رفیع طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 16831 

شناسه ملی 10380324162 )نوبت دوم (
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 چین
 شریک اصلی 

اروپا
طبق اعالم آژانس 

آماری یورواستات 
در سال 2020، چین 
شریک تجاری اصلی 

اتحادیه اروپا بوده 
است و بر اساس 

گزارشی دیگر، روابط 
اقتصادی و تجاری 

ایران و چین طی سه 
 دهه اخیر از 

یک میلیارد دالر 
به 51 میلیارد دالر 

رسیده و تجارت 
ایران و چین هم 

اکنون حدود 8.7 
درصد از سطح 

تجارت بین اروپا و 
 چین را تشکیل 

می دهد.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو

ابتدا اهمیت حمل و نقل  ◾
ریلی را در مقایسه با حمل ونقل 

دریایی و هوایی توضیح دهید؟
سرمایه گذاری در زمینه خطوط 
ــی بـــرای  ــدام عــال ــ ریـــلـــی، یـــک اقـ
افــزایــش رشــد اقتصاد جهانی 
است؛ به گونه ای که این بخش موفقیت آمیزترین 
راه با فراوانی و امنیت باالست. همچنین حمل ونقل 
زمینی از طریق خطوط ریلی امروز به شریان اصلی 
اقتصاد بیشتر کشورهای اروپایی تبدیل شده است 
ــزرگ جهان، از  و چین به عنوان دومین اقتصاد ب
دهه90 میالدی سرمایه گذاری در این عرصه را آغاز 
کرده است. حمل ونقل ریلی همچنین در مقایسه 
 با حمل ونقل هوایی و دریایی هزینه ها را به میزان

 40 درصد کاهش می دهد.
سرمایه گذاری در زمینه حمل ونقل زمینی از طریق 
راه آهــن عــالوه بر توسعه روستایی در کشورهای 
مختلف به افزایش سرمایه گذاری های صنعتی و 
تجاری نیز کمک می کند، به طوریکه نوید افزایش 
تولید ملی به ویــژه در کشورهای در حال توسعه با 
نرخ هایی را می دهد که ممکن است ساالنه بیش از 

10 درصد باشد.

با توجه به روابط خوب چین و ایران از یک سو و  ◾
روابط اقتصادی چین و اروپا از سوی دیگر و همچنین 
تنش های دو طرف با آمریکا، ایران چگونه می تواند 
نقش برجسته ای در زمینه حمل ونقل ریلی شرق و 

غرب داشته باشد؟
باتوجه به روابط پرتنش چین و آمریکا از یک طرف 
و ایران و آمریکا از طرف دیگر، الزم بود چین به عنوان 
مخزن تولید کاالهای مصرفی مختلف صادراتی به 
بسیاری از کشورهای جهان، بر روابط نزدیک با ایران 
که دارای منابع طبیعی بسیار بزرگی است، تکیه کند.

امضای سند همکاری میان ایــران و چین در سایه 
بی اعتمادی تهران، واشنگتن و کشورهای اروپایی 
صورت گرفته و با امضای این سند جامع همکاری، 
ایران و چین تعهد بی سابقه ای را برای توسعه روابط 
دوجانبه و جلوگیری از تأثیر منفی طرف های ثالث - از 
جمله ایاالت متحده و تحریم های آن - بر این روابط 

منعقد کرده اند.
چین در حــال حاضر شریک تجاری مهمی برای 
اتحادیه اروپاست و ارزش تجارت آن ها در سال 2020 
)اعم از صادرات و واردات( به حدود 586 میلیارد دالر 
رسیده است که این رقم در مبادالت تجاری با ایاالت 

متحده 555 میلیارد دالر است.
از ایــن رو اهمیت فعال سازی وسایل حمل ونقل 
زمینی بین دو شریک پس از افزایش مستمر هزینه 
حمل ونقل دریایی مشخص می شود؛ به گونه ای که 
قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر از حدود 30دالر 
در هر بشکه در سه سال گذشته به حدود 110دالر 
رسیده است، بنابراین، هزینه حمل ونقل دریایی و 
هوایی این کاالها نیز به طور تصاعدی افزایش می یابد 
و ممکن است طی 10ســال آینده باافزایش قیمت 
نفت و کاهش این منبع اصلی انرژی، این هزینه ها 

افزایش قابل توجهی داشته باشد.

سازمان شانگهای چگونه می تواند با همکاری  ◾
اعضا، زمینه های تقویت روابط اقتصادی به ویژه در 

حوزه حمل ونقل ریلی را فراهم کند؟
از زمان تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 
2001، این سازمان عمدتاً بر مسائل امنیتی و مبارزه با 
تروریسم منطقه ای، جدایی طلبی قومی و افراط   گرایی 
مذهبی متمرکز بوده است. تا به امروز، اولویت های 

سازمان شامل توسعه منطقه ای نیز می شود.
ازایــن رو، طبیعی است سازمان شانگهای مبتنی بر 
وظایف خود، بتواند پایه های اولیه ایجاد و توسعه 
این همکاری جدید بین کشورهای مربوطه را تقویت 

کند و اجازه پذیرش همه استانداردها و سیستم های 
بین المللی اتخاذ شده در این سرمایه گذاری را بدهد 
که این امر سبب رشد اقتصادی بیش از 25درصد 
از جمعیت جهان خواهد شد و می تواند از طریق 
افزایش سرمایه گذاری های صنعتی و کسب وکار 
در کشورهایی که از این خط انتقال بهره می برند، 

بر کاهش میانگین نرخ فقر در جهان تأثیر بگذارد.

در پایان توضیح دهید مهم ترین موانع پیش روی  ◾
حمل ونقل ریلی چین و اروپا از طریق ایران چیست 

که باید برطرف شود؟
این موانع را در چنددسته می شود تقسیم کرد. 

موانع قانونی: این امر مستلزم همکاری نزدیک بین 
کشورهای مختلف وابسته به سازمان شانگهای است.

 موانع مالی: ساخت یک شبکه راه آهن که ممکن 
اســت بیش از 45هزارکیلومتر طــول داشته باشد، 
نیازمند سرمایه گذاری های بــزرگ و مشارکت همه 
کشورهایی است که این خط ریلی از آن عبور خواهد 

کرد.
 گمرک: عالوه بر همکاری ها در عرصه سرمایه گذاری، 
موفقیت این پــروژه مستلزم همکاری گمرکی بین 

کشورهای مختلف مرتبط با این راه آهن است.
پول واحد: کار روی اتخاذ یک پول واحد که تضمین 
کننده پرداخت ها به کشورهای مختلف مربوط و 
ذی نفع از ایجاد این خط ریلی باشد، بسیار مفید 
اســت تا پرداخت های کشورها تحت تأثیر تغییر 

قیمت ها در بازار جهانی قرار نگیرد.
هماهنگی های امنیتی: حمل ونقل کاال بین چین و 
اروپا از طریق راه آهن مستلزم همکاری نزدیک بین 
کشورهای بهره مند از این خط حمل ونقل است تا 
امنیت کاالها و حمل و نقل آن تأمین شود و دیگران 
نیز به استفاده از این مسیر که در آینده پیشگام 
حمل ونقل کاال در جهان خواهد بود، تشویق شوند.

بررسی روند احیای جاده ابریشم در گفت وگوی قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

ایران، شاهراه مواصالتی چین به اروپا 
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مسیر ایران، کوتاه و کم هزینه
کارشـناس و تحلیلگـر لبنانـی دربـاره مهم تریـن مزایـا و 
فواید حمـل و نقل ریلـی از ایـران بـرای صـادرات کاالهای 
چینی به اروپا نسـبت به خطوط ریلی دیگر مانند چین 

- قرقیزسـتان - ازبکسـتان گفـت:
چیــن بیــن 10هــزار تــا 15هــزار کیلومتــر از اروپــا در یــک 
خط زیگزاگــی فاصلــه دارد کــه حمــل و نقــل کاال از طریق 

ــد.  ــل می کن ــه تبدی ــی و پرهزین ــک کار طوالن ــه ی ــا را ب دری
زمــان حمــل و نقــل کاال از طریــق دریــا نیــز بســته بــه نــوع 
کشــتی های حامــل آن چندیــن مــاه اســت. حمــل کاال از 
طریــق هوایــی نیــز بــه هواپیماهــای ترابــری غــول پیکــر بــا 
هزینــه بســیار بــاال نیــاز دارد، امــا ایجــاد خطــوط حمــل و 
نقــل زمینــی بــا ســرمایه گــذاری در ســاخت راه آهن هــای 

پیشــرفته ســبب کاهــش زمــان و هزینــه الزم بــرای حمــل 
همــان مقــدار کاال بــه میــزان نصــف می رســد؛ برایــن 
ــور  ــه راه آهــن از آن هــا عب اســاس اهمیــت کشــورهایی ک

می کنــد، بــه ویــژه ایــران خودنمایــی می کنــد.
در اتـکا بر خـط آهن چیـن- قرقیزسـتان- ازبکسـتان، به 
خاطر وجود دریای خزر و دریای سیاه در مسیر، به زمان 

طوالنی تـری برای رسـاندن کاالهـا به اروپـا نیاز اسـت، اما 
اسـتفاده از مسـیر ایـران، ایـن مسـافت و زمـان را کوتـاه 
می کنـد؛ چراکـه در ایـن مسـیر، نیـازی بـه عبـور از آب یـا 
انتقال مکـرر زمینـی وجـود نـدارد که این مسـئله سـبب 
صرفه جویـی در هزینه هـای سـرمایه گذاری و هزینه های 

حمـل و نقـل کاال می شـود.

دکتر بشاره حنا
کارشناس اقتصاد بین الملل

  جواد فراهانی      طرح احیای جاده ابریشم و 
استفاده از توانایی های صنعت ترانزیت ریلی یکی از 
مهم ترین مسائلی است که همیشه در ادوار مختلف 
به آن پرداخته شده و اکنون با طرح یک کمربند- یک 

جاده چین مورد توجه دوباره قرار گرفته است.

کشور چین از طریق کریدور ترانزیت بین المللی 
شرق- غرب به کشورهای آسیای میانه، منطقه 

قفقاز و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی متصل 
می شود که این کریدور دارای سه شاخه شمالی و 

مرکزی و جنوبی است و کشور ایران در شاخه جنوبی 

این کریدور ترانزیتی واقع شده است.
کریدور یا داالن اقتصادی ایران-قزاقستان-چین، 

قسمتی از طرح سرمایه گذاری در زیربناهای 
اقتصادی راه ابریشم جدید است که »سین کیانگ« 

چین را از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و 

ترکمنستان به ایران و در امتداد آن به اروپا متصل 
خواهد کرد. در همین راستا دکتر »بشاره حنا« استاد 
دانشگاه و کارشناس لبنانی مسائل اقتصاد بین الملل 
به پرسش های مطرح شده درباره ابعاد اقتصادی و 

سیاسی این طرح پاسخ گفت.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5
برگ س���بز س���واری پراید هاچ بک 111 مدل 1397 
و  ای���ران 52-789ص56  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره موتور M13/6128010 و ش���ماره شاسی 
محم���د  ن���ام  ب���ه   NAS431100J1026809
حس���ین جمیل���ی ف���رد مفق���ود و اعتب���ار ن���دارد.
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت خانم ش���یرین 
مرآتی فرزند مس���عود با ش���ماره شناس���نامه 57 
صادره از تربت جام  و  کد ملی0731742974 در 
مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی ارتباطات 
صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی  واحد تربت جام  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی تربت جام به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ،تربت ج���ام، کیلومتر 5 ج���اده فریمان-
پردیس دانش���گاه آزاد اس���المی واحد تربت جام

 اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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برگ س���بز موتور س���یکلت آریانا CG 125 به رنگ 
مش���کی مدل 1383 به  شماره موتور 1037345 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   8326487 تن���ه  ش���ماره  و 
89787/771 ب���ه مالکی���ت حمی���د غالم���ی مک���ی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ س���بز خ���ودروی  پیکان وانت م���دل 85 رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی 493 و 93 ایران 
36  شماره موتور 11284090738 و شماره شاسی 
12166956 ب���ه مالکی���ت نفیس���ه خاتم���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپانی خودروی سواری سمند سورن مدل 
1387 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره پالک 
41 - 415 د 29 و ش���ماره موت���ور 12487097457 
 NAACC1CF38F405408 شاس���ی  ش���ماره  و 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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جواز کسب اینجانب قدیر مالئی با شناسه صنفی 
0467294361 ب���ه ش���ماره شناس���نامه 941 و کد 
ملی 0933821980 تاری���خ صدور 1399/09/22 و 
تاری���خ انقض���اء 1404/09/22 مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10

25
89

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندکمپانی  و  محض���ری  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
رن���گ س���فید  م���دل 88  خ���ودروی س���مند س���ورن 
ش���ماره موت���ور 12488077300 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC1CX9F419498 ب ب���ه ش���ماره انتظامی 688 
ق 63 ای���ران 12 به مالکیت مهدی نیک س���از مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و کارت کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ 
مدل 1968 رنگ نارنجی به ش���ماره انتظامی 663 
ع 77 ایران 12  ش���ماره موتور 003318 و ش���ماره 
شاس���ی 12000134 به مالکیت محمدرضا حس���ن 
پ���ور خواجه ها مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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س���ند کارخانه و برگ س���بز موتور س���یکلت به 
ش���ماره پ���الک ای���ران 781- 79339 و ش���ماره 
تن���ه  ش���ماره  و   0197NEF954515 موت���ور 
رمضانعل���ی  بن���ام   NEF***200E9506314

طهماسبی مفقود و اعتبار ندارد.
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س���ند کمپان���ی کامیون���ت کاوی���ان 6 تن به 
مدل 91 به رنگ س���فید به ش���ماره شاس���ی 
NA5K1063CCG440453 و شماره موتور 
EQB1252087255585 به مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپانی خ���ودرو وان���ت دو کابین 
پیکاپ ریچ مدل 1394 به ش���ماره موتور 461769 و 
ش���ماره شاسی NAPDB4P27E2001775 و شماره 
انتظام���ی 452 ق 26 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت مهناز 

مجرب مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجان���ب علی سلحش���ور عاش���قان مال���ک خودروی 
سواری سمند تیپ SORENEF7 رنگ سفید روغنی 
س���ال 1393  به ش���ماره  شهربانی 88 ق 433 ایران 
و   NAACS1HE2EF800440 بدن���ه  ش���ماره  و   74
ش���ماره موتور 147H0070816 به علت فقدان اسناد 
ف���روش تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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ب���رگ س���بز س���واری پراید تی���پ ال ایک���س مدل 
ب���ه ش���ماره  رن���گ ش���یری معمول���ی  ب���ه   1378
انتظام���ی 25 ه 891 ای���ران 74 ب���ه ش���ماره موتور 
  s141227859130 شاس���ی  ش���ماره  و   00111688
مفق���ود گردیده و از درجه ی اعتبار س���اقط گردد.
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برگ سبز خودرو س���واری سایپا تیپ 131TL رنگ 
سفید سال 1393 به شماره شهربانی 87 ی 156 
 NAS412100E1097198 ای���ران 12 و ش���ماره بدن���ه
و ش���ماره موت���ور 5259329 به مالکیت حس���ین 
خمی���ده مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می گردد. 40
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س����ند مالکیت و برگ س����بزو کارت سواری سیستم 
پژو 206 معمولی به رنگ سفید روغنی مدل 1397 
به ش����ماره موتور 182A0034491 و ش����ماره شاسی  
NAAP03EE0JJ557192 به شماره پالک 623 ل 
36 ایران54 مفقود گردیده واز درجه اعتبارس����اقط 

می گردد. ح
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برگ سبز خودرو وانت مزدا کارا مدل 1397 رنگ نقره 
آبی متالیک به ش���ماره موتور E2JA8623 و شماره 
شاسی NAGP2PC31JA501038 و شماره انتظامی 
849 ه 69 ای���ران 32 ب���ه مالکی���ت س���عیده آزم���ون 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت میرساند به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره مورخ 
1401/2/10 و تایید بازرس و  حسابرس محترم و جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/3/1 ضمن 
تصویب افزایش سرمایه شرکت  تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیئت مدیره به مدت یکسال  با عنایت 

به مواد 161 الی 172 قانون تجارت و با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
1-سرمایه فعلی شرکت مبلغ 5000000000 ریال

2-مبلغ افزایش سرمایه 45000000000 ریال
3-محل افزایش سرمایه :از طریق تبدیل مطالبات 

4-تعداد افزایش سهام : 3000000 سهم 10000 ریالی 
5-مبلغ افزایش سرمایه پس از افزایش : مبلغ 50000000000 ریال  منقسم به 3000000 سهم ده هزار ریالی بانام 

6-حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت مطالبات سهامداران می باشد .
بدین وسیله کلیه سهامداران محترم شرکت که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند ظرف مدت 
60 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن سند طلب خود در دفتر شرکت واقع در استان خراسان 
رضوی شهرستان مشهد خیابان دکتر چمران 5 پالک 101 کدپستی 9137687894 مراجعه  تحویل تا 

اقدامات الزم را به عمل آورند .
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم توسط هر یک از سهامداران در مدت فوق هیئت مدیره 

میتواند طبق قانون تجارت عمل نماید .
 هیئت مدیره  

آگهی استفاده از حق تقدم  پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت صنعتی 
آتبین رزین توس به شماره ثبت 52090به شناسه ملی 14004292832

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی وکارت اتومبیل  پژو 
پ���ارس مدل1386 ش���ماره پالک 21ای���ران 883ل 
38 به ش���ماره شاسی 51312030 و شماره موتور 
12486031294 ب���ه مالکی���ت عب���دهللا نوع���ی گاه  

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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آق��ای بهزاد روزم��ه نارویی فرزن��د علی به 
ش��ماره مل��ی 32001128008 جه��ت اج��رای 
 140029390001497526 ش��ماره  دادنام��ه 
 140029920000036916 پرون��ده  کالس��ه  
مورخه 1400/6/17 شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرس��تان ایرانشهر ، جهت ثبت طالق خانم 
شهین ریگی فرزند حبیب اله  چنانچه ده روز 
پس از انتش��ار اگهی در دفتر حاضر نشدند 

این دفتر بنابر مقررات عمل خواهد نمود  .
ملک محمد ربانی

با احترام – س��ر دفتر رس��می ازدواج و طالق 
10/13ایرانشهر

آگهی احضار خوانده
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   تدوین 
بسته جامع 
اشتغال زایی 
برای معلوالن  
محسن ایروانی، 
سرپرست دفتر 
امور توانمندسازی 
معلوالن سازمان 
بهزیستی از 
تدوین بسته جامع 
اشتغال زایی برای 
افراد دارای معلولیت 
خبر داد و به ایرنا 
گفت: این بسته 
جامع براساس نظام 
الیه بندی افراد 
دارای معلولیت 
شامل افراد غیرقابل 
توانمندسازی و افراد 
قابل توانمندسازی 
خواهد بود و هدف 
از تدوین آن، حمایت 
از اشتغال برای افراد 
معلول است تا با کسب 
مهارت، معیشت خود 
را تأمین کنند.

محمود مصدق   حداقل یک 
دهه از موضوع شکستن انحصار 
آموزش زبان انگلیسی در مدارس 
کشور می گذرد. سال ۱۳۹۱ بود 
که مهدی نوید ادهم، دبیر وقت 
شـــورای عالی آمـــوزش  و پــرورش 
به طور رسمی از برنامه این وزارتخانه برای آموزش پنج 
زبان آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی و روسی 
در مدارس موردنظر وزارت آموزش و پرورش خبر داد 
اما در عمل این اتفاق نیفتاد تا جایی که پنج سال 
پیش رهبر معظم انقالب در جمع فرهنگیان کشور 
بــرای دومین بار بر شکستن انحصار آمــوزش زبان 

انگلیسی تأکید کردند. 
حال پرسش این است چرا آموزش زبان های یاد شده 
در کنار زبان انگلیسی این همه اهمیت دارد و مهم تر 

آنکه این مطالبه مهم در چه مرحله ای قرار دارد؟

کار با کُندی پیش می رود  ◾
دکتر رضا ملکی، مشاور رئیس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی 
روابط فرهنگی این سازمان در پاسخ به قدس می گوید: 
زمانی داعش در سوریه و عراق اعالم کرد پس از زبان 
عربی و انگلیسی، روسی سومین زبانش است. این 
موضوع نشان می دهد داعش به زبان های مختلف 
توجه دارد چون می داند حضور در اقلیم های مختلف 
بر اســاس فراگیری زبــان انجام می گیرد و واقعاً هم 
حضور ایــن گــروه تروریستی در فضای مــجــازی و 
شبکه های اجتماعی کشور روسیه بسیار گسترده 
بــود. بنابراین می توان گفت رقبا و دشمنان ما به 
آمــوزش زبان های خارجی توجه بسیار داشته اند. 
ضمن اینکه آموزش زبان خارجی به درک و شناخت 
بهتر ما از هویتمان کمک می کند. این مدرس رشته 
علم ارتباط و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
می افزاید: مهم ترین نکته در آموزش هر زبان خارجی، 

داشتن کادر آموزشی آن است که متأسفانه ما در 
این بخش ضعیف هستیم و به همین دلیل روند 
پیشرفت کار بسیار کُند است. بنابراین نخستین 
کاری که وزارت آموزش و پرورش برای توسعه آموزش 
زبان های مورد نظر باید انجام بدهد کادرسازی نیروی 
آمــوزشــی اســت که بــرای ایــن منظور و تربیت کادر 
آموزشی خود، می توانیم از اتباع مقیم این کشورها 

در ایران که شرایط تدریس را دارند استفاده کنیم.

مــدارس هنوز به آمــوزش زبــان هــای دیگر ورود  ◾
پیدا نکرده اند

امان قلیچ شادمهر، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
نیز در خصوص آخرین وضعیت آموزش زبان های 
خارجی به جز انگلیسی و عربی به قدس می گوید: 
مــدارس هنوز به آمــوزش زبان های دیگر ورود پیدا 
نکرده اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون 
متبوعش پیگیر موضوع شکستن انحصار آموزش 

زبان انگلیسی شده  یا خیر، می گوید: تاکنون موضوع 
آموزش زبان های معتبر بین المللی در این کمیسیون 
مطرح نشده و فعالً هم در اولویت کــارش نیست 
چون موضوعاتی مثل ساماندهی نیروی آموزش و 
پرورش، ساماندهی کنکور، طرح نظارت دانشگاه آزاد 
و آموزش زبان مادری در مدارس کشور را در دستور کار 

کمیسیون داریم.
 وی با اشــاره به ضــرورت ورود کمیسیون آمــوزش به 
بحث آموزش زبان های مهم خارجی در مدارس کشور 
می گوید: این گونه بهتر مشخص می شود متولیان 
ــوزش چــه اقــدامــاتــی بـــرای بسترسازی آمــوزش  آمـ

زبان های دیگر انجام داده اند. 

کم بودن ساعت آموزش زبان خارجی  ◾
دکتر ویدا رحیمی نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
مطالعات آمــوزش و پــرورش هم به قدس می گوید: 
آموزش و پرورش در حال تألیف بسته های آموزشی 
برای زبان های آلمانی و فرانسوی است و تا جایی که 
اطالع دارم بسته های آموزشی پایه هفتم در حوزه 
یادگیری زبان های خارجی فرانسوی و آلمانی تهیه 
شده است و به احتمال قوی امسال این بسته ها در 
حال اجرای آزمایشی در مدارس هستند و به تدریج 
سایر بسته های آمــوزشــی در پــایــه هــای هشتم تا 

دوازدهم تألیف و به مرحله اجرا خواهند رسید.
وی می گویـد: سـند برنامـه درسـی ملـی كـه یكـی از 
زیرنظام های سـند تحول بنیادین اسـت، مشـخص 
كـرده آمـوزش زبان هـای خارجـی بایـد بـر اسـاس 
رویكـرد ارتباطـی خودباورانـه باشـد و در نهایـت 
دانش آموزان پایه ۱2 در پایان سال تحصیلی بتوانند 
متون تخصصی را بخوانند و مقاله ای در حد متوسط 
بنویسـند. در حـال حاضـر یكـی از چالش هـای 
معلمـان در آمـوزش زبـان خارجـی كمبـود زمـان )در 
دوره متوسـطه اول حـدود 80 دقیقـه یـک جلسـه 
در هفتـه(، تعـداد زیـاد دانش آمـوزان در كالس هـا 

)بـا توجه بـه رویكـرد ارتباطـی( و نبود تسـهیالت الزم 
برای آموزش مهارت های مختلف زبانی )خوانداری، 
شـنیداری، گفتـاری و نوشـتاری( در مدارس، سـطوح 
مختلـف دانـش زبانـی و مهارتـی دانش آمـوزان در 
یـک كالس اسـت )برخـی از دانش آمـوزان قبـالً در 
كالس هـای آموزشـگاه آزاد شـركت كرده انـد( و از 
آنجا كـه نقـش معلـم در آموزش بسـیار مهم اسـت، 
بایـد كیفیـت دوره هـای ضمـن خدمـت افزایـش 
یافتـه و محتـوا بـا توجـه بـه نیـاز معلمـان و مطابـق 
بـا اسـتانداردهای جدیـد برگـزار شـود تـا معلمـان بـا 
آخرین دسـتاوردهای علمی-پژوهشی آشـنا شده و 
در تدریس خود از آن استفاده كنند.  برای پیشرفت 
در آموزش دیگر زبان های خارجی و رفع نقاط ضعف 
آن نیاز اسـت پژوهشـگران پژوهش های متعددی با 
توجـه بـه بافـت اسـالمی ایرانـی جامعـه و همچنیـن 
اهداف سـند تحول بنیادین و زیرنظام های آن انجام 
داده و راهكارهایـی را به منظـور اجرا پیشـنهاد کنند. 
همچنین یكی از مواردی كه موجب می شود والدین 
فرزنـدان خـود را بـه سـمت یادگیـری زبـان انگلیسـی 
سـوق دهند، تقاضای بـازار كار اسـت. در واقع نقش 
والدین و تقاضاهای بازار كار در انتخاب زبان خارجی 

مـورد نظـر مؤثـر اسـت. 

ورود »زبان فرانسه« به مدارس از مهر 1401  ◾
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و 
پرورش هم از ورود زبان فرانسه به مدارس متوسطه 
اول از مهر ۱40۱ خبر داده و به فارس گفته است: از 
مهرماه امسال برای پایه هفتم، طرح آمــوزش زبان 
خارجه را برای دانش آموزان مدارس اجرا می کنیم. در 
واقع آموزش زبان های اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی 
و روســی مدنظر اســت؛ اما فعالً سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی دربــاره محتوای زبــان فرانسه 

اعالم آمادگی کرده است.

مطالبه مهم رهبر انقالب از آموزش و پرورش به کجا رسید؟

روند کُند انحصارشکنی در 
آموزش زبان های خارجی 

ددستچينستچين

دکتر رضا ملکی
مشاور رئیس سازمان 
 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی

زبان، پل ورود به هر فرهنگ و تمدنی است. 
بنابراین باید عالوه بر زبان انگلیسی و یا عربی 
که زبان دین ماست، به زبان های روسی بیشتر 
توجه کنیم چون این زبان حدود 300 میلیون 

گویشور دارد. البته شاید گویشوران زبان 

اسپانیولی در دنیا 500میلیون نفر باشند اما 
این 300میلیون نفر در همسایگی و محیط 

پیرامونی ما هستند و تأثیرگذاری ما بر آن ها 
و آن ها بر ما بسیار بیشتر است. عالوه بر این، 

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هنوز 

گویشور زبان روسی هستند بنابراین باید این 
زبان را بشناسیم. یا در آینده نزدیک زبان چینی 
یکی از زبان های بسیار مؤثر دنیا خواهد بود و 

دانستن آن بسیار حائز اهمیت است.
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 32میلیون تومان حق ثبت برای 110 سکه مهریه ◾
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس شورای اسالمی به ایسنا گفت: بر 
اساس آخرین تغییرات طرح »اصالح قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه«؛ مهریه های 
باالی ۱4 سکه مشمول پرداخت »حق ثبت« به هنگام 
عقد می شوند و زوجین باید برای ثبت ۱۱0 سکه مهریه 

چیزی حدود ۳2 میلیون تومان پرداخت کنند. 

 ایجاد 223 سالن ورزشی درون مدرسه ای در کشور ◾
 صـادق سـتاری فرد، معـاون تربیـت بدنی و 
سـالمت وزارت آمـوزش و پـرورش از ایجـاد 
22۳ سـالن درون مدرسـه ای بـا اولویـت 
مـدارس دخترانـه خبـر داد و بـه پانا گفـت: این سـالن ها 
در تمـام اسـتان ها پیش بینـی شـده اسـت و بـه زودی 
برای اسـتفاده دانش آموزان برای سـال تحصیلی آینده 

ایجـاد می شـوند.

 4 درصد جمعیت کشور دانشجو هستند ◾
هــاشــم داداش پـــــور، رئــیــس ســازمــان امــور 
دانشجویان با اشــاره به کاهش جمعیت 
دانشجویی کشور به ایرنا گفت: در مقطعی 
4میلیون و 800 هــزار دانشجو در کشور داشتیم اما 
اکنون این جمعیت به ۳میلیون و 200 هزار نفر رسیده 
و در حال حاضر 4درصد جمعیت کشور در دانشگاه ها 

تحصیل می کنند.

 افزایش اختالالت تیروئیدی در پی شیوع کرونا  ◾
شهین یــاراحــمــدی، رئیس اداره غــدد و 
متابولیک دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت به ایسنا گفت: 
ابــتــال بــه کــوویــد۱۹ ریــســک اخــتــالالت تــیــروئــیــدی را 
افــزایــش مــی دهــد و مــی تــوانــد مــوجــب بـــروز بیماری 
ــان بـــاردار و تیروئیدیت های   کــم کــاری تیروئید در زن

تحت حاد پس از زایمان شود.

جامعه

یکی از مواردی که موجب می شود والدین فرزندان خود را به سمت یادگیری 
زبان انگلیسی سوق دهند، تقاضای بازار کار است. نقش والدین و تقاضاهای 

بازار کار در انتخاب زبان خارجی مورد نظر مؤثر است. 
گزيدهگزيده

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خراسان رضوی در نظر دارد

 تع�دادی از ام�اک تجاری ، مس�کونی و زراع�ی متعلق به خ�ود را از 
طری�ق برگ�زاری مزایده کتبی با ش�رایط نقد و اقس�اط ، بدون دریافت 

کارمزد بفروش برساند .
متقاضی�ان خری�د می توانند ب�رای بازدی�د از ملک مورد نظر و کس�ب 
اطاعات بیش�تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در 
مزایده و اس�ناد مزای�ده از تاری�خ 1401/03/04  لغایت 1401/03/16 
همه روزه به جز  ایام تعطیل از س�اعت 8 الی 15به دفاتر فروش اماک 
به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از س�ایت 

معرفی شده اخذ نمایند .
آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه 

مورخ 1401/03/16 میباشد.
ماحظات : 

1- متقاضیان برای ش�رکت در مزایده می بایس�ت س�پرده ای به میزان 
5% قیم�ت پای�ه مزای�ده ملک م�ورد نظر خ�ود را طی چ�ک بانکی در 
وج�ه مجتمع اقتص�ادی کمیته ام�داد امام خمین�ی )ره( با شناس�ه ملی 
14003163370 تهی�ه و تحوی�ل واح�د فروش مدیریت اماک اس�تان 

خراسان نموده و رسید دریافت نمایند .
2- متقاضیان می بایس�ت رسید س�پرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه 
فرم تکمیل ش�ده  پیش�نهاد قیمت و فرم امضا ش�ده ش�رایط ش�رکت در 
مزای�ده را داخل پاکت مخصوص پیش�نهادات گذاش�ته و پ�س از درج 
فق�ط ن�ام و نام خانوادگ�ی متقاضی ب�ر روی آن پاک�ت داخل صندوق 

پیشنهادات انداخته شود.
3- فروش�نده در رد یا قبول ی�ک یا کلیه پیش�نهادات واصله و همچنین 

تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیش�نهادات فاقد س�پرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار 

س�اقط و رعای�ت مفاد فرم ه�ای ش�رکت در مزایده ک�ه از طریق دفتر 
فروش ارائه می گردد الزامی است .

5- متقاضی�ان دارای ش�خصیت حقوق�ی می بایس�ت ذیل فرم ش�رایط 
شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6- حضور کلیه ش�رکت کنندگان یا نماینده آنان در جلس�ه مزایده آزاد 
است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی 

از طرف آنان نخواهد بود .
7- مذکورًا توصیه میشود متقاضیان محترم به اطاعات مندرج در ستون 
هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ ش�رایط ش�رکت در 

مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .
8- دریافت اقس�اط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق 
قرض الحس�نه( قابل دریافت ب�وده و از دریافت چک ه�ای مربوط به 

حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .
9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مش�مول 17% تخفیف 

به مأخذ سال خواهد بود .
10- در صورت برنده نش�دن در مزایده س�پرده متقاضی حداکثر ظرف 

مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .

11- اخذ مفاصا حس�اب های الزم جهت تنظیم س�ند قطعی و پرداخت 
هزینه های مربوط به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروش�نده و بعد 
از تحوی�ل ملک تمامًا بر عهده خریدار خواهد بود. همچنین پرداخت 
ح�ق الثبت و حق التحریر و مالیات نقل و انتقال ملک به عهده خریدار 

می باشد.

دفاتر فروش اماک امداد به نشانی :
اس�تان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پاک 12 – تلفن: 

05138525663 -4
اس�تان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب 
ش�رکت برق – دفت�ر مجتمع اقتصادی کمیت�ه امداد ام�ام خمینی)ره( – 

تلفن : 05146133001-2 
http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی

زمان بازگش�ایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 ساعت  9 صبح 
و محل برگزاری مزایده به نش�انی: مش�هد - خیاب�ان چمران 11 – پاک 

12 میباشد.

زمان تحویل ملکشرایط پرداختسپرده شرکت در مزایدهقیمت پایهکاربریوضعیت سندمساحت عرصه پالک ثبتی شماره قطعهشماره بلوکآدرسردیف

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه26.000.000.0001.300.000.000تجاریملکی - ششدانگ4136/442/130315.96اصلی-12.1چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق1

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه43.000.000.0002.150.000.000تجاریملکی - ششدانگ4167/442/130353.56اصلی-12چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق2

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.900.000.000345.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3573/442/130246.08اصلی301چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 3

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه10.200.000.000510.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3587/442/130384.79اصلی3015چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 4

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.000.000.000350.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3591/442/130247.12اصلی3011چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 5

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.500.000.000325.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3598/442/130200.8اصلی139چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق6

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه5.800.000.000290.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3601/442/130199.14اصلی136چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق7

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.400.000.000370.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3603/442/130243.85اصلی1311چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق8

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.200.000.000310.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3604/442/130219.2اصلی135چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق9

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ3605/442/130250اصلی134چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق10

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ3661/442/130250اصلی1523چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق11

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.500.000.000375.000.000مسکونیملکی - ششدانگ3667/442/130300اصلی1517چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق12

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.000.000.000100.000.000زراعیملکی ـ مشاع1339قسمتی از 260/235 اصلی22 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب13

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.030.000.000101.500.000زراعیملکی ـ مشاع1355قسمتی از 260/235 اصلی23 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب14

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.080.000.000104.000.000زراعیملکی ـ مشاع1394قسمتی از 260/235 اصلی27 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب15

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.100.000.000105.000.000زراعیملکی ـ مشاع1404قسمتی از 260/235 اصلی28 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب16

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.118.000.000105.900.000زراعیملکی ـ مشاع1413قسمتی از 260/235 اصلی29 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب17

پس از وصول 70درصد ثمن معامله50درصد نقد الباقی در اقساط 6 ماهه2.130.000.000106.500.000زراعیملکی ـ مشاع1423قسمتی از 260/235 اصلی30 ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب18

پس از وصول 70درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه28.000.000.0001.400.000.000زراعیملکی ـ مشاع23590.68قسمتی از 7/235 اصلی ـ ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب19

پس از وصول 70درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه12.000.000.000600.000.000زراعیملکی ـ مشاع11988.56قسمتی از 7/235 اصلی ـ ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب20

 فروش فوق العاده
 امالک و مستغالت
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باشگاه پرتغالی 
به دنبال عبدی

نشریه »آبوال« 
پرتغال خبر داد 

باشگاه بواویشتا 
مهدی عبدی مهاجم 
23 ساله پرسپولیس 
ایران را زیرنظر دارد.

دراگان اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی 
ایران این مهاجم 
جوان را زیرنظر 

دارد. بواویشتا فصل 
گذشته علیرضا 

بیرانوند دروازه بان 
تیم ملی کشورمان را  
به صورت قرضی در 

اختیار داشت.

در  حاشيه

 ریزگردها 
 بالی جان 
لیگ برتر

سایت سازمان لیگ 
نوشت: مسابقه های 

پرسپولیس و 
شهرخودرو ، هوادار 

و گل گهر ، نفت 
مسجدسلیمان و 

صنعت نفت ، فوالد 
و سپاهان ، تراکتور و 

فجرسپاسی ، آلومینیوم 
و پیکان از هفته بیست 

و نهم لیگ برتر به 
دلیل آلودگی شدید 

هوا و همچنین شرایط 
حساس جدول لغو 

شد. این مسابقه ها در 
صورت مساعد بودن 

شرایط آب و هوایی 
امروز برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

  گرت بیل
کوپه گزارش داده ایجنت بیل، 
او را به اتلتیکو پیشنهاد کرده 

بود اما سیمئونه با توجه به 
برنامه هایی که برای تیمش 

داشت، این پیشنهاد را رد کرد.

  دنی آلوس  
مدافع کهنه کار برزیلی گفت:» شاید 

این آخرین بازی من با پیراهن 
بارسلونا بود، نمی دانم. من در 

لحظه و در زمان حال زندگی می کنم 
و هرگز درباره آینده فکر نمی کنم«.

  زیدان 
»موندو دپورتیوو« از تالش های باشگاه 

پاری سن ژرمن برای دیدار با زیدان 
خبر داد. ناصر الخلیفی قصد دارد 

همزمان با دیدار فینال لیگ قهرمانان 
مالقاتی با زیدان داشته باشد.

 جواد رستم زاده  
ــل  ــ ــامـ ــ مـــــــدیـــــــر عـ
ــــس  ــیـ ــ ــولـ ــ ــپـ ــ ــرسـ ــ پـ
سرمربی  می گوید 
تــیــمــشــان کــارهــای 
نــقــل و انــتــقــاالتــی 
را بــه بعد از پــایــان لیگ مــوکــول کــرده 
امــا منکر مــذاکــرات با پورعلی گنجی 
و بیرانوند نشد.با وجــود اینکه هنوز 
لیگ برتر به پایان نرسیده اما شایعات 
نقل و انتقاالتی از همین روزهــا داغ 
شده و اسامی مختلفی حول تیم های 

پرطرفدار مطرح می شوند.

زکی پور در چپ؟ ◾
جالب اینکه در فضای مجازی خبری 
منتشر شد که از توافق پرسپولیس 
ــای گل گهر  ــن روزهــ بــا مــدافــع چــپ ای
یعنی میالد زکی پور خبر می داد؛ انتقال 
احتمالی  که در صورت به وقوع پیوستن 
جنجالی خواهد شد اما رضا درویش 
این اتفاق را تکذیب کــرد. مدیرعامل 
پرسپولیس در بــرنــامــه فــوتــبــال برتر 
در ایــن خصوص گفت: همه این ها 
مسائلی است که باید کادرفنی بگوید، 
آقــای گل محمدی هنوز هیچ لیستی 
نداده و گفته اند بازی ها باید تمام شود. 
همه این خبرها مخصوص کانال ها و 

فضای مجازی است.

خرید دو ملی پوش ◾
درویـــــــش هــمــچــنــیــن در خــصــوص 

مذاکرات با بیرانوند بیان کرد: مذاکرات 
مقدماتی را با بیرانوند انجام دادیم و 
تقریباً به یک توافقاتی رسیدیم. اگر 
بنا باشد او را جــذب کنیم قــرار است 
رضایت نامه پــرداخــت نکنیم. خود 
آقای بیرانوند هم تالش هایی می کند 
اما گفتیم یکی، دو هفته اجازه دهید 

بازی ها تمام شود.
او هــمــچــنــیــن در خـــصـــوص جــذب 
پورعلی گنجی و تمدیدی ها بار دیگر 
اظهار کــرد: همه چیز به پس از پایان 

لیگ موکول شده است.
مرتضی پورعلی گنجی هم تمایل به 
آمدن دارد اما آقای گل محمدی گفتند 
بعد از بازی ها تصمیم بگیریم، بهتر 
است چون تمرکز همه معطوف به دو 

بازی باقیمانده است. 
ما با بازیکنان مشکلی بــرای تمدید 
نــداریــم. پرسپولیسی هایی که آن ور 
آب هستند نیز دنبال فرصتی برای 

بازگشت به تیمشان هستند.
ــا صــحــبــت هــایــی  ــن هــ ــ ــر ای ــ عــــــالوه ب
درخصوص بازگشت نوراللهی، رفیعی 
و کنعانی زادگان هم در میان است که 
فعالً هیچ منبع رسمی این مذاکرات را 

تأیید نکرده است. 

خروجی های قطعی ◾
آنچه مسلم اســت اینکه در صورت 
ــن ســتــاره ها  ــذب ایـ ــرای جـ ــ تــمــایــل ب
قطعاً باید لیست پرسپولیس خالی 
شود، پس باید دید کدام بازیکنان در 

لیست خروجی باشگاه قرار دارند. 
ــورت آمــدن  مــثــالً درون دروازه درصــ
بــیــرانــونــد قــطــعــاً گــوهــری در لیست 
فروش است چرا که لک قراردادی سه 
ساله دارد و اگر خودش مایل به رفتن 
نباشد، باشگاه برای جدایی اش باید 
هزینه سنگینی بدهد. در خط دفاع 
البته رفتن ابراهیمی محتمل تر از 
بقیه اســت؛ چرا که یحیی به فرجی 
و علی نعمتی اعتقاد دارد و  در فکر 
این است که احتماالً با جذب پورعلی 
گنجی و کنعانی زادگان آن منطقه را 

تقویت کند. 
در خــط مــیــانــی مــانــدن رضـــا اســدی 
بعید اســت و شاید همین موضوع 
ــوده کــه بــازگــشــت نــورالــلــهــی را سر  بـ
زبان ها انداخته است.جدایی آقایی 
و شجاعی هــم بــا تــوجــه بــه عملکرد 
متوسطی کــه داشــتــنــد دور از ذهن 
نیست، به خصوص حاال که صحبت 
از جذب زکی پور در میان است. اما در 
خط حمله قرارداشتن همه مهاجمان 
در فــهــرســت فـــروش را مـــی تـــوان در 

دستور کار قرار داد. 
ــدی پــیــشــنــهــاد خـــارجـــی دارد و  عــب
بهترین زمان فروش او است. آل کثیر 
با رباط پاره شده اش دیگر جایی در 
برنامه هــای یحیی نـــدارد و مهاجم 
ازبک هم آنی نبود که همه منتظرش 
بــودنــد.ســؤال کــلــیــدی در خصوص 
این ناحیه این است کــدام مهاجم؟ 

داخلی؟ خارجی؟

خریدهای پرسروصدای یحیی در راه است

خانه تکانی پرهزینه در پرسپولیس
زیر ذره بين

خبر

دیدار دوستانه بازیچه سیاسی نشود
 کالف پیچیده 

بازی ایران - کانادا
سینا حسینی   همان طور که انتظار می رفت 
تنش آفرینی های مقامات کانادا و عالقه مندی 
ــرای بــهــره بــــرداری ســیــاســی از دیـــدار  ــا بـ آن هـ
تدارکاتی ایــران و کانادا در ونکوور ایــن دیــدار 
کامالً فوتبالی را تحت تأثیر قرار داد تا زمزمه 
لغو این دیــدار به صــورت جدی از سوی طرف 

ایرانی مطرح شود.
البته مسئوالن فدراسیون به صــورت رسمی 
ــازی تــدارکــاتــی را  مــوضــوع منتفی شــدن ایــن ب
هنوز اعالم نکردند، اما واکنش تند آن ها بابت 
کارشکنی های مــیــزبــان و مــوضــع گیری  های 
تند سیاسی مقامات ارشد آن کشور موجب 
نارضایتی شدید طرف ایرانی شده، به گونه ای 
کــه حــاال جــدا از مسئوالن ورزشـــی و مدیران 
فدراسیون ، نمایندگان مجلس و سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان نیز واکنش های 
ــار پــرهــیــز از  ــد و خــواســت ــ ــشــان دادنـ ــنــدی ن ت
 سیاسی کاری مقامات کانادایی در این میان 

شده اند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
با اشاره مستقیم به اتفاقات اخیر و بهره برداری 
سیاسی مقامات کانادایی از برگزاری این دیدار 
اعــالم کــرد: وقتی فدراسیون فوتبال جمهوری 
ــران عاقبت اندیشی نمی کند کار  اســالمــی ایـ
به اینجا کشیده مــی شــود، اگــر درایـــت الزم از 
سوی مسئوالن به کار گرفته می شد و با تدبیر 
بیشتر این مسائل و پیگیری ها انجام می شد 
حــاال در دقیقه 90 چشم انتظار کانادایی ها 
نمی ماندیم ، در حالی که شأن تیم ملی ایران به 
قدری ارزشمند است که نباید به این راحتی زیر 

سؤال برود.
فروردین ، رئیس فراکسیون ورزش مجلس با 
انتقاد تند از وزیر ورزش و جوانان وی را مقصر 
اهمال کاری صورت گرفته در مدیریت فوتبال 
ایــران دانست و تأکید کرد : آقــای وزیــر فوتبال 
را به حال خود رها کــرده، در حالی که تیم ملی 
در موقعیت نگران کننده ای قــرار گرفته و باید 
توجه بیشتری به آن شود، اما متأسفانه هیچ 
اتفاقی رخ نداده و به نظر می آید باید مقصر این 
نابسامانی موجود را شخص وزیر ورزش بدانیم.

اظهارات تند فروردین با واکنش وزیر ورزش 
ــان هــمــراه شــد و حمید ســجــادی در  و جــوان
ــاده کــمــیــتــه ملی  ــعـ حــاشــیــه مــجــمــع فـــوق الـ
المپیک در پاسخ بــه خبرنگاران گفت: در 
ً به موضوع تیم  صورتی که نیاز باشد قطعا
ملی و مدیریت فدراسیون ورود خواهم کرد 
و در ایــن ارتــبــاط به مجلس اطمینان خاطر 
می دهــم که نگران هیچ مسئله ای نباشند، 
به هر تقدیر فدراسیون این استقالل را دارد 
که در تصمیم گیری مستقل عمل کند، اما 
ما به عنوان مقام باالدستی نظارت کامل بر 

عملکرد آن ها داریم.
با این حال همچنان این بیم و امید وجود دارد 
که بازی ایران و کانادا با توجه به زمان اندکی که 
تا زمان برگزاری آن باقی مانده درگیر حواشی 
غیرمترقبه شود و تیم ملی بدون بازی تدارکاتی 
خــردادمــاه را به پایان برساند، ایــن نگرانی با 
اظهارنظر خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه بیشتر هم شــد، وی دربـــاره ایــن بازی 
گفت:مسئولیت عواقب نقض توافق با ایران 
بر دوش طــرف کانادایی اســت، متأسفانه به 
نظر مــی رســد بــر خــالف ادعــاهــای نمایشی، 
ورزشی ترین امور هم بازیچه جهت گیری های 
حزبی و جبهه بندی های سیاسی در داخل 

کانادا شده است«.
با در نظر گرفتن این اظهارنظرها و ارزیابی شرایط 
موجود، به نظر می رسد احتمال برگزار نشدن 

این دیدار بیشتر از برگزار شدن آن باشد.

دعوت برانکو از دو مسی 
تیم ملی فوتبال عمان خود را بــرای مسابقات 
جــام ملت هــای آسیا 2023 آمــاده می کند.در 
همین راستا، برانکو سرمربی تیم ملی عمان 
بازیکنان مدنظر خود را به اردوی تیم ملی دعوت 
کــرده که نــام زاهــر سلیمان و فائز الرشیدی دو 
بازیکن تیم مس رفسنجان نیز در میان بازیکنان 
دعوت شده دیده می شود. عمان می خواهد در 

چند بازی دوستانه حاضر شود
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سیدعباسی: به بالتکلیفی عادت داریم ◾
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: از بالتکلیفی 
دیدار با پرسپولیس اذیت نمی شویم زیرا به این مسائل 
عادت داریم.سید عباسی گفت:االن که دو هفته به پایان 
فصل به بقا امید داریــم، نشان می دهد بچه ها واقعاً 
تالش کرده اند زیرا چهار هفته مانده به پایان فصل همه 
می گفتند سقوط شهرخودرو قطعی شده است. ناراحتی 

من این است که بازیکنان به حقشان نرسیدند.

ایران در گروه هنگ کنگ، قرقیزستان و الئوس  ◾
مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی 
زیر 17 سال آسیا 2023 بحرین، به صورت آنالین و در 
مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(  در مالزی برگزار 
شد.تیم زیر 17 سال کشورمان که در سید اول مسابقات 
قرار داشت، با تیم های هنگ کنگ، قرقیزستان و الئوس 
همگروه شد.قرقیزستان میزبان دیدارهای این گروه 

است و بازی ها از 9 تا 17 مهر 1401 برگزار می شود.

سهراب و کیانوش دعوت نشدند ◾
ــوت از  ــازی تیم ملی بــا دعـ ــاده سـ ــای آمــ ــ ادامــــه اردوهـ
16وزنه بردار در کمپ تمرین فدراسیون پیگیری خواهد 
شد که در این بین نامی از رستمی و مرادی دیده نمی 
شود.» برخواه«،سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: 
شریفی و سهراب مــرادی به دلیل مصدومیت غایب 
هستند و از کیانوش رستمی برای مسابقات جهانی در 

کلمبیا استفاده خواهد شد.

استقالل و نساجی جریمه شدند ◾
در دیـــدار اســتــقــالل - نساجی از ســوی تماشاگران 
استقالل تخلفاتی مبنی بر فحاشی  به مقام رسمی 
مسابقه و پرتاب اشیا به سمت داور رخ داد. استقالل 
به پرداخت 500 میلیون ریال محکوم شد. استقالل 
به دلیل ســوء رفتار تیمی نیز باید 300 میلیون ریال 
پرداخت کند. همچنین نساجی به دلیل سوء رفتار 

تیمی به 100 میلیون ریال جریمه محکوم شد. 

این روزها کیلیان ام باپه پس از تمدید قرارداد خود با پاری 
سن ژرمــن، در حال انجام مصاحبه های متعدد و ارائه 
توضیحات است. ستاره فرانسوی مصاحبه دیگری و این 

بار با BBC Sport داشت. 
رویای بازی در رئال : هیچ وقت تمام نمی شود، هرگز... هرگز نمی دانید 
که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. واقعاً افتخار می کردم که اسمم 
در کنار رئال مادرید قرار می گیرد. مطمئنم که باشگاه و هوادارانش درکم 
خواهند کرد. اما فکر می کنم درست چند روز بعد از اینکه قراردادم را 
تمدید کــرده ام، گفتن اینکه رویای من بازی برای رئال مادرید است، 

بی احترامی باشد.  
جدایی از پاری سن ژرمن: در اسپانیا شما می توانید چنین بندهایی در 
قرارداد بگنجانید، اما در فرانسه نمی توانید. باید به باشگاهم احترام 

بگذارم. در حال حاضر بازیکن پاری سن ژرمن هستم. 
لیورپول: قبالً با لیورپول مذاکره کرده بودم. چند سال پیش وقتی بازیکن 
موناکو بودم با نماینده های آن ها مالقاتی داشتیم. لیورپول باشگاه بزرگ 
و خوبی اســت...  به تازگی هم کمی با آن ها صحبت کردیم، اما چیز 
زیادی نبود... با لیورپول مذاکره کردم چون باشگاه مورد عالقه مادرم 

است، مادرم عاشق لیورپول است. 
نقش پول در انتخاب تیم: وقتی مردم چنین چیزی می گویند کمی 
ناراحتم می کند. همیشه در مورد فوتبال، عناوین و بازی های مهم 
صحبت کرده ام... بحث های من هرگز مالی نبوده اند. با همه در رئال 
مادرید صحبت کــردم، با پاری سن ژرمن هم گفت وگو کردم و آن ها 
می دانند که هرگز با رئیس باشگاه، فلورنتینو پرز و نه ناصر الخلیفی 
در خصوص مسائل مالی صحبت نکرده ام. وکیلم کمی در خصوص 

مسائل مالی صحبت کرد، درست مثل مادرم، اما من نه! 
پست و استوری های بنزما: بله، بله، دیدم که خیلی از بازیکنان رئال 
مادرید هم چنین چیزهایی را منتشر کرده اند. چیزی برای گفتن ندارم. 
مسلماً وقتی به تیم ملی برویم، به کریم توضیح خواهم داد که چرا در 
پاریس ماندم، چون ما رابطه خوبی داریم. همه می دانستند که سال 
گذشته من می خواستم به مقصد رئال مادرید جدا شوم و فکر می کنم 
سال گذشته جدایی انتخاب خوبی بود. اما حاال فرق می کند چون من 
بازیکن آزاد بودم و مهم بود که دینم به کشورم را به نحوی ادا کنم. اگر 
جدا می شدم، به عنوان بازیکنی بزرگ جدا شده بودم اما یک بخش 
احساسی هم وجود دارد. فکر نمی کنم داستان من تمام شده باشد. 

کار من در پاری سن ژرمن تمام نشده بود. 

جدیدترین صحبت های »ام باپه«

رویای بازی در رئال تمام نمی شود 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

باشگاه پرسپولیس باید بابت بدهی به بازیکن سابق ایرلندی خود ساالنه ۵ درصد سود 
پرداخت کند.پس از صدرو حکم آنتونی استوکس در کمیته وضعیت فیفا، پرسپولیس این 
پرونده را به دادگاه CAS برد تا بلکه بتواند اندکی از مبلغ محکومیت را کم کند. با این حال بعد 
از تأیید رأی در دادگاه عالی ورزش، پرسپولیسی ها نتوانستند در موعد مقرر بدهی خود را به 

این بازیکن بپردازند تا پنجره نقل وانتقاالتی این باشگاه در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بسته شود.
با وجود اینکه استوکس در زمان امضای قرارداد ۱۵۰ هزار دالر از قرارداد ۲۷۰ هزار دالری 
خود را نقداً دریافت کرد، بعد از مدتی بدون دلیل موجه از ایران رفت و در شرایطی که همه 
انتظار داشتند پرسپولیس او را در مراجع قضایی فوتبال محکوم کند، مهاجم ایرلندی، 

پرسپولیس را محکوم به پرداخت ۸۶ هزار و ۳۳۳ دالر کرد.
در شرایطی که پرسپولیس تا پایان فصل فعالیتی در نقل وانتقاالت نخواهد داشت 
و به همین خاطر عمالً بسته بــودن پنجره نقل وانتقاالتی تأثیری در 
فعالیت های این باشگاه ندارد، اما گذشت زمان مبلغ بدهی را بیشتر 
می کند که این امر فقط به سود استوکس است. بر اساس حکم 
فیفا پرسپولیس باید ۵ درصــد سود سالیانه هم به استوکس 
بدهد و به همین خاطر بدهی به این بازیکن تا به امروز ۹۲ هزار 
۸۳۰ دالر برآورد شده است. این یعنی استوکس هر روز طلبش 
از پرسپولیس بیشتر می شود. در این میان نباید فراموش کرد 
نرخ ارز نیز درحال رشد است و هرچه پرداخت بدهی استوکس 
طوالنی تر شود، قطعاً به زیان پرسپولیس خواهد بود.ضمن 
اینکه باشگاه در حالی فصل را به پایان می رساند که برای فصل 
جدید کلی برنامه برای خرید و ترمیم نقاط ضعف خود دارد که 
بسته بودن پنجره کار را مشکل می کند و این احتمال را 
قــوت می بخشد که دســت پرسپولیسی ها در 

پوست گردو بماند.

بدهی به استوکس، فردا بیشتر از امروز
در روزهایی که آلومینیوم 13 دیدار متوالی را بدون پیروزی پشت سر گذاشته بود، مهدی رحمتی 
با حضور بر روی نیمکت این تیم به دنبال تغییر وضعیت آشفته ای بود که اراکی ها به آن دچار 
شده بودند. تیمی که با نتایج درخشان در نیم فصل نخست با استقالل، پرسپولیس و سپاهان 

در صدر جدول رقابت داشت، در پایان هفته بیست و دوم تا رتبه 11 جدول سقوط کرد.
اما نشستن رحمتی روی نیمکت آلومینیوم با یک پیروزی روحیه بخش برابر تراکتور همراه بود 
.همین پیروزی مقابل تراکتور سرآغاز روند خوب و رو به رشد تیم سیدمهدی بود که اکنون شانس 

ایستادن در جایگاه هفتم جدول را جست وجو می کند.
در حالی که رحمتی در دو دیدار برابر تراکتور و فجرسپاسی تیمش را هدایت کرده بود، باید در 
استادیوم آزادی به مصاف تیم گل محمدی در جام حذفی می رفت که بازی دو بر یک باخته را با 
پیروزی 3 بر 2 عوض کرد.پس از آن آلومینیوم با غلبه بر خلیج فارس ماهشهر راهی دیدار فینال 

شد و اگر تیم رحمتی کمی خوش شانس بود می توانست جام قهرمانی را 
باالی سر ببرند.

پس از این شکست تلخ، تمام تمرکز رحمتی و کادرفنی روی ادامه 
فصل و کسب رتبه تک رقمی بود و آن هــا توانستند با غلبه بر 
صنعت نفت و کسب یک تساوی ارزشمند برابر استقالل، 
جمع امتیازات خود را به عدد 35 برسانند و این هفته در پی 
غلبه بر تیم همسایه خود در جــدول رده بندی یعنی پیکان 

هستند که تنها یک امتیاز از اراکی ها عقب تر است.
رحمتی به عنوان سرمربی آلومینیوم قصد دارد با یک پایان خوب 
در لیگ بیست و یکم، برنامه هایش را برای فصل بعد به مدیران 

اراکــی ارائــه دهد تا این تیم بتواند در فصل بعد به بلند 
پروازی های خود ادامه دهد که شاید کسب سهمیه 

آسیایی، یکی از این اهداف باشد.

منفی روز مثبت روز
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بلندپروازی رحمتی



   قیمت بنزین 
باالتر از 
محبوبیت بایدن!  
»آنی بلک« عضو 
جمهوری خواه مجمع 
نوادا، در صفحه 
توییتر خود کاهش 
بی سابقه محبوبیت 
رئیس جمهور آمریکا 
طبق نظرسنجی های 
انجام شده را به باد 
تمسخر گرفت و با 
اشاره به این موضوع 
نوشت:  »به زودی 
قیمت بنزین از 
میزان محبوبیت جو 
بایدن باالتر خواهد 
رفت«. گفتنی است 
میزان محبوبیت 
بایدن با ۳۹درصد 
به پایین ترین حد 
خود از زمان آغاز 
ریاست جمهوری 
تاکنون رسیده و 
رکورد تازه ای را به 
ثبت رسانده است.

خبر
 از درخواست برای مداخله ارتش 

تا دستگیری و درگیری 

اوج گیری تنش ها در پاکستان
قدس   در حالی که »عــمــران خــان« نخست وزیر 
معزول پاکستان با فراخوانی از طرفدارانش خواسته 
امروز چهارشنبه تظاهرات گسترده ای را علیه دولت 
برگزار کنند، تدابیر امنیتی در اسالم آباد به شدت 
افــزایــش یافته و اخــبــاری از درگــیــری تا دستگیری 
تظاهرات کنندگان در پایتخت این کشور مخابره 
می شود. روز گذشته رانا ثناءهللا، وزیر کشور پاکستان 
هم با بیان اینکه برای برگزاری راهپیمایی مجوزی 
داده نشده، گفته به طــرفــداران عمران خان اجــازه 
حرکت به سمت اسالم آباد داده نخواهد شد تا از 
هرج و مرج در کشور جلوگیری شود. برخی رسانه ها 
اعالم کردند اندکی پس از این تصمیم، وزیر کشور 
در اقــدامــی، ارتــش را بــرای امنیت منطقه قرمز در 
اسالم آباد فراخوانده است.قرار است امروز طرفداران 
حزب تحریک انصاف در حمایت از عمران خان و 
مخالفت با دولــت فعلی، راهپیمایی بزرگی به نام 
»راهپیمایی آزادی« به سمت اسالم آباد برگزار و در 
پایتخت تحصن کنند. انحالل پارلمان و برگزاری 
فوری انتخابات زودهنگام دو  مطالبه اصلی مخالفان 
اســـت. عــمــران خــان آمریکا را دســت پشت پــرده 

برکناری خود می داند.

تجمع بحرینی ها در همبستگی با 
شیخ عیسی قاسم

صدها بحرینی به مناسبت پنجمین سالروز حمله 
مأموران امنیتی به تحصن مسالمت آمیز حامیان 
آیت هللا عیسی قاسم در شهرک شیعه نشین الدراز 
برای اعالم همبستگی با رهبر معنوی انقالب بحرین 
راهپیمایی کــردنــد. به گــزارش المیادین، همزمان 
انجمن ملی اسالمی الوفاق بحرین هم به مناسبت 
سالروز فاجعه الــدراز در پیامی در حساب کاربری  
توییتر خود گفت: شهدای فاجعه الدراز بزرگ ترین 
گــواه بــر مجموعه جــرایــم بــزرگــی هستند کــه رژیــم 

آل خلیفه علیه ملت بحرین مرتکب می شود.
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جهان

زینب اصغریان    پــس از 
چندین سال روابط تنش آلود 
میان ترکیه و رژیـــم اشغالگر 
صهیونیستی، مناسبات دو 
کشور ظاهراً چند وقتی می شود 
که وارد ماه عسل دوبــاره شده 
اســت؛ نمود اصلی آن، سفر اسحاق هرتزوگ، 
رئیس رژیم صهیونیستی به آنکارا در اواخر سال 
گذشته بود. مناسبات طرفین پس از حمله نظامیان 
اسرائیل به کشتی مــاوی مرمره در سال ۲۰۱۰ به 
پایین ترین حد خود رسید و افزایش تنش ها در 
فلسطین نیز تأثیر منفی بر روابط آنکارا و تل آویو 
ــط، روز  گذاشت. اما در ادامــه رونــد بازسازی رواب
گذشته »مولود چاووش اغلو« وزیر خارجه ترکیه به 
منظور دیدار با مقامات صهیونیست وارد اراضی 
اشغالی شــد. گفته مــی شــود سفر وزیر خارجه 
ترکیه به اراضی اشغالی نخستین سفر یک مقام 
ارشــد ترکیه ای بــه تــل آویــو طــی ۱۵ ســال گذشته 
محسوب می شود. همین موضوع سبب شد در 
گفت وگو با دکتر هیراد مخیری، استاد دانشگاه 
و تحلیلگر مسائل بین الملل به ابعاد اهمیت این 

سفر بپردازیم که در ادامه می خوانید. 

ــای دکــتــر، هــمــکــاری هــای راهــبــردی ترکیه و  ◾ آقـ
اسرائیل را از چند منظر می توان مورد توجه قرار داد؟

باید از چند حوزه روابط راهبردی ترکیه و اسرائیل 
ــرار داد. نخستین حــوزه بررسی  را مــورد توجه ق
ــداف مشترک ترکیه و اســرائــیــل، ژئوپلتیک  اهـ
سوریه و خاورمیانه و دوم ژئوپلتیک غرب و شمال 
غربی جمهوری اسالمی ایران است. سومین حوزه 
اهــداف مشترک، در بــازســازی تاریخ ترکان اغوز 
 آسیای میانه نهفته است. چهارمین مورد جنگ 
اوکراین- روسیه است و در حوزه پنجم همکاری ها؛ 
تعامالت آنکارا- تل آویو در شمال آفریقا وجود 
دارد. امــا در ایــن مــیــان، بــه تضادهایی کــه این 
همکاری ها در مقابل منافع کشورمان به وجود 

می آورد بیشتر توجه خواهیم کرد.

ترکیه و اسرائیل چگونه منافع مشترکی را در  ◾

سوریه برای خود تعریف کردند؟
درزمینه اهداف حوزه اول، باید ذکر کـرد از آنجا که 
ایران در سوریه در شرایط پیشـرفت قرار دارد و این 
پیشرفت ها به نوعی تهدید در مقابل ترکیه و رژیم 
اسـرائیل اسـت، خروج ترکیه در سـوریه شکسـت 
محسـوب می شـود. بنابرایـن شـاهدیم از عوامـل 
همکاری چندوجهی تل آویو و آنکارا همین جبهه 
سوریه و به خصوص شـمال سوریه اسـت. از آنجا 
کـه ایـران در سـوریه از لحـاظ اطالعاتـی و امنیتـی 
در جایـگاه ویـژه ای قـرار دارد به ویـژه در بخش هـای 
شـمالی سـوریه و بلندی های جـوالن و مناطقی که 
در تضاد منافع رژیم صهیونیسـتی قرار می گیرد، 
ترکیـه و اسـرائیل منافـع مشـترک خـود را در ایـن 

جبهـه تعریـف کرده انـد.
 نباید فراموش کنیم این قبیل همکاری ها از ابتدای 
جنگ سـوریه و فراز و فـرود داعش در سـوریه، بین 
مقامات امنیتی اسرائیل و ترکیه برقرار بوده است 
امـا دوسـال گذشـته ایـن همکاری هـا بـه اوج خـود 

رسـیده اسـت.

آیا حمایت از افکار تجزیه طلبانه در عراق و ایران  ◾
نیز محصول همکاری تل آویو و آنکاراست؟

در موضوع جمهوری اسالمی ایران باید به این نکته 
توجه کنیم که همکاری اسرائیل-ترکیه در راستای 
تضعیف منافع ایران با رویکردی جدید مشاهده 
ــوان گفت نـــوع تعامالت  مــی شــود و البته مــی ت
به گونه ای است که می توان به جنگ های هیبریدی 
نظیر هدایت افکار تجزیه طلبانه، رشد جریان های 
پان کردی و پان ترکی و به وجــود آوردن تهدیدات 
زیــســت محیطی و بــه خــصــوص جــنــگ آب و 
سدسازی های مشترک ترکیه و رژیم صهیونیستی 
اشاره کرد که علیه ایران و عراق صورت گرفته است. 
از ســوی دیگر طــرح ریــزی اقــدامــات تروریستی و 
تـــرور شخصیت های نخبه نظامی و هسته ای 
کشورمان را شاهد هستیم که بسیاری از آن ها از 
مرزهای همسایگان غربی انجام شد. در باب این 
همکاری های مشترک آنکارا و تل آویو در قفقاز 
جنوبی و نخجوان، سیاست تضعیف شیعیان و 
صدور شیعه صادراتی مشارکتی آنکارا-تل آویو در 

جمهوری آذربایجان و نخجوان را داریم و اقدامات 
علنی علیه شیعیان و مقامات جمهوری آذربایجان 

را نیز می توانیم در این راستا قرار دهیم.

ترکیه و اسرائیل بحث تمدن سازی را چگونه  ◾
برنامه ریزی می کنند؟

باید اذعان کرد ترکیه هم در مشارکت با اسرائیل، 
اهداف نوعثمانی گرایی خود که رویای پیشبرد قلمرو 
تورانی است را در سر می پروراند و تمایل دارد نفوذ 
خود در سمت مناطق شرقی و شمال شرقی، قفقاز 
و آسیای مرکزی را توسعه دهد و حتی می توان از 
دیگر ابعاد همکاری های ترکیه و تل آویو را مرزهای 
شمال غربی و در آینده شمال شرقی کشورمان 
عنوان نمود. در نتیجه گیری نهایی می توان گفت 
این سیاست های مشارکت گونه اسرائیل-ترکیه در 
یک دهه گذشته، موجب تضعیف جایگاه ترکیه در 
جهان اسالم و رشد نارضایتی های مردم ترکیه شده 
است که این مسئله به دلیل همکاری های ترکیه و 

اسرائیل به وجود آمده است.

بررسی ابعاد سفر یک مقام ارشد دولت اردوغان به تل آویو پس از 15 سال

»ترکیه« در ره ترکستان

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت رئیسعلی دلواری )1۳۳۳ ه ق(
رئیسعلی دلواری )1۲ شهریور 1۲۹۴( مبارز 

مشروطه خواه و رهبر قیام مردم جنوب در تنگستان و 
بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی 
اول بود. دلواری شب ۲۳ شوال 1۳۳۳ قمری هنگام 

شبیخون به نیروهای انگلیسی، به شهادت رسید.پیکر 
او در جوار حرم علی بن ابی طالب در وادی السالم دفن 

شده است.  سالروز شهادت او به عنوان »روز ملی مبارزه 
با استعمار« نام گذاری شده است. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/10

اذان مغرب

20/31

غروب خورشيد

20/10
 نیمه شب شرعی

00/10
طلوع فردا

5/52

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/35

اذان مغرب

19/59

غروب خورشيد

19/39
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/18

  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

فراخوان عمومی خرید تجهیزات تکمیلی آشپزخانه
 )مرحله اول(  آستان قدس رضوی 

آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت تکمیل تجهیزات آشپزخانه خود نسبت به خرید 
اقالم لیس�ت ذیل، اقدام نماید، لذا از ش�رکت ه�ا و بازرگانی های معتب�ر در این حوزه 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان س�اعت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 
نسبت به ارسال کاتالوگ ها و مشخصات فنی تجهیزات و رزومه آن شرکت ) بدون اعالم 
قیمت تجهیزات( به نشانی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 

مراجعه و یا با شماره تلفن 05132001126 تماس حاصل نمایند.

40
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شرح اقالم آشپزخانهردیف
1kg/hr 1000 چرخ گوشت به ظرفیت حدود
2kg/min 60 دستگاه خرد کن برقی به ظرفیت حدود
ظرف بن ماری در سایز، ابعاد و مشخصات مختلف3
4kg/hr 1000 پوست کن سایشی غلتکی با ظرفیت حدود
دستگاه بسته بندی اتوماتیک ظروف ) سیل وکیوم اتوماتیک( 5

با ظرفیت حدود 1000  ظرف در ساعت

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
و ی��ا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می 
آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که راس 
ساعت 13 روز دوشنبه  مورخ 1401/03/16 در 
آدرس مش��هد – بلوار ملک آباد – بلوار خیام – 
خیام جنوبی 1- پالک 45 برگزار می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه 
شرکت

2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت بین المللی 
پدیده شاندیز کیش 
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 آگهی دعوت به مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت 

بین المللی پدیده شاندیز کیش
به شماره ثبت 8444 و شناسه ملی 

10980023493
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس حمل و نقل
سازمان سنجش آموزش کشور در نظر دارد 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

از طریق سامانه  مناقصه 2001003062000009  به شماره  را  نیاز خود  مورد  نقل  و  واگذاری سرویس حمل  مناقصه عمومی 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 10روز شنبه مورخ 1401/03/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 

الف : آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند –خیابان استاد نجات الهی کوچه شهید امانی – سازمان سنجش آموزش کشور 
طبقه چهارم  اداره کارپردازی و پشتیبانی آزمونها  

شماره تماس: 021-43591403                                                                                            
شناسه آگهی 1323230 م الف 744 40
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روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : خرید کانکس سیار با مشخصات زیر:

برنامه زمانبندی 
 VALUETOTALتحویل كاال

QTY(NO)DESCRIPTIONITEM NO

زمان كل پیمان     
75روز در نظر 

گرفته شود.
1

كانکس سیار در ابعاد 2.6*12 متر طبق نقشه پیوست مستقر در روی كفی 
تریلر دو محور منطبق با شرایط و مقررات راهنمایی و رانندگی  

)بهمراه سه برگ پیوست مشخصات فنی و كروكی(
01

1 LATOT EULAV 
شرح مختصر کار:           1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  650/000/000 ) ششصد و پنجاه میلیون ( ریال می باشد.

2-شرکت کنندگان باید عضو سامانه توانیران باشند.        3-مدت اجرای پروژه 75 روز می باشد .
4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

6- قیمت متناسب پیشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزیابی مالی و قیمت متناسب صنعت نفت ) فرایند دامنه قیمت(، تعیین می گردد.
متقاضیان شرکت در مناقصه تا ساعت 19 مورخ 1401/03/04 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 
مهلت بارگذاری  پیشنهادات حداکثر تا ساعت 08/00 مورخ 1401/03/16 و بازگشایی پاکات 1401/03/16 ساعت 10/00 می باشد. 
     WWW. nigc-hm . ir : تلفن :   4- 8260571 3 ،  8 – 8261075 3 ، دورنویس :  38256207 - 081    آدرس اینترنت

شناسه آگهی : 1320503  م الف : 321

آگهی مناقصه خرید کاال مناقصه شماره 15-1401 دو مرحله ای
شركت ملی گاز ایران                                           )مناقصه عمومی( نوبت دوم

شركت گاز استان همدان سهامی خاص
 شماره مجوز 1401.1304

40
10
25
76

آگهی  تجدید مناقصه عمومی  همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده ( شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095001000001

موضوع: تنظیف شهری ناحیه 1 فاز الف منطقه 9
مبلغ برآورد: 397.842.883.492 ریال

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

شهرداری منطقه 9 
مشهد مقدس

40
10
25
75

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه سامانه ستاد  2001050224000007

موضوع: مناقصه خدمات فنی، مهندسی و نظارتی خدمات 
شهری   

مبلغ برآورد: 170.495.506.931 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
وهمچنین  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 
جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irدرج 

می گردد.

شهرداری مشهد 
)مرکز(
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