
یادداشت ۸

 گفت وگو با جمال ساداتیان
درباره وضعیت پیش روی سینما
 هزینه های تولید فیلم 

به شدت باال می رود

 علیپور: 
به پول اهمیت نمی دهم

هدفم بازی در لیگ 
قهرمانان است

خرداد۸

 آغاز انتشار 
روزنامه 
صور اسرافیل 
در سال1286

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

۷4

 یکشــنبه ۸خرداد 1401     2۷شــوال 1443       2۹می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹۸1۸      ۸ صفـح

نشاط  آفرینی عمومی و معرفت افزایی در جشن های دهه کرامترواق۱
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

ابعاد اقدام کم سابقه 
مجلس عراق

احمد دستمالچیان
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از  با ارزیابی ساده به شرح ذیل  سه فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ، 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 فراخوان در سامانه 1401/03/08 می باشد اطالعات واسناد و 
دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/17     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1401/03/29

هزینه چاپ  دو نوبت آگهی به نسبت بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

با صرفه جویی به فکر کمبود آب در ماههای گرم سال باشیم

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

طرح آبرسانی  مجتمع روستایی درونه و مهالر 1
2001001446000056-شهرستان بردسکن

48.348.440.436ریال
)چهل و هشت میلیاردو سیصدو چهل و هشت میلیون و 

چهارصدو چهل هزارو چهار صدو سی و شش ریال(

طرح تجهیز و خط انتقال آب چاه شماره 6  2
2001001446000057شهرستان بردسکن

43.019.465.148ریال
)چهل و سه میلیارد و نوزده میلیون و چهارصدو شصت 

و پنج هزارو یکصد و چهل و هشت ریال(

2001001446000058طرح آبرسانی مجتمع بهرامیه شهرستان جوین3
12.708.676.946 ریال

) دوازده میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و ششصد و 
40هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و شش ریال (
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آگهی فراخوان عمومی
در اجرای ماده 6 دستور العمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مصوب 
1397 این سازمان در نظر دارد، نسبت به شناسایی و تعیین صالحیت 
شرکت  های حمل  و نقل درون شهری و طرف قرارداد واجد شرایط، به 
منظور مدیریت سرویس مدارس مشهد در سال تحصیلی 1401-1402 

اقدام نماید.
واگذاری اسناد ارزیابی: تا پایان وقت اداری مورخ 1401/3/17 

سپرده شرکت در فراخوان: 10/000/000 ریال که در قالب ضمانت نامه 3 
ماه و یا نقداً به حساب 700805291385 نزد بانک شهر واریز گردد.

قیمت خرید اسناد: 1/000/000 ریال که به شماره حساب 100800560012 
نزد بانک شهر به نام سازمان تاکسیرانی واریزگردد.

آخرین مهلت تسلیم اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 1401/3/17
محل دریافت اسناد: انتهای خیابان فداییان اسالم – ساختمان معاونت 
عمران، حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول – واحد حقوقی و قراردادها.
محل تحویل اسناد: انتهای خیابان فداییان اسالم – ساختمان معاونت 

عمران، حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول – واحد دبیرخانه.

اداره روابط 
عمومی سازمان 

تاکسیرانی 
شهرداری مشهد
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
 اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا 

به فروش رساند ؛ 

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
 الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:چهار شنبه  18 /1401/03

ب – محل دریافت اسناد مزایده: قوچان –کمربندی مدرس –نبش خیام –امور آب و فاضالب قوچان  
ج – مهلت تسلیم پیشنهادها : سه شنبه 1401/03/24

د-محل دپوی کاالها : قوچان –جاده نسیم آباد-مخزن 10000متر مکعبی کهنه فرود   
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده 

است، در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی بدون آب امکان پذیر نیست 

»آگهی مزایده عمومی « 

وم
ت د

نوب

محل استقرار کاالی مورد مزایدهمقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده

8،100کیلو ضایعات آهن

قوچان –جاده نسیم آباد-مخزن 
10000متر مکعبی کهنه فرود   

1،645کیلوضایعات پلی اتیلن
480کیلوضایعات مس 
500کیلوضایعات برنج 

21عددضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور ، الکترو پمپ کفکش(
21متر ضایعات فوالدی 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح 
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال 
دعوتنامه ، 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 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
گواهی امضای 

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/03/07 می باشد. 

آبیاری قطره ای بهترین گزینه برای صرفه جویی

»فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
وم با ارزیابی ساده« 

ت د
نوب

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

زمان و مهلت اسناد مناقصه:   
  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/16

ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/03/28 
هزینه چاپ  دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

طرح آبرسانی مجتمع 
سربداران)چشام(  

شهرستان داورزن )اصالح 
شبکه توزیع حسین آباد(

2001001446000055

23.343.217.129ریال
بیست و سه میلیارد و سیصد و چهل و 
سه میلیون و دویست و هفده هزار و 

یکصد و بیست و نه ریال

1.168.000.000ریال
یک میلیارد و یکصد و شصت 

و هشت میلیون ریال

2
طرح آبرسانی مجتمع سهل 

آباد )خط انتقال از چاه 
جدید(شهرستان قوچان

2001001446000054

30.282.366.333ریال
سی میلیارد و دویست و هشتاد و دو 

میلیون و سیصد و شصت وشش هزار 
و سیصد و سی و سه ریال

1.515.000.000ریال
یک میلیارد و پانصد و پانزده 

میلیون ریال

3

طرح آبرسانی روستای 
عسگرآباد )خط انتقال از چاه 

جدید تا مخزن 200 متر مکعبی 
پیشنهادی و از آن تا ابتدای 

روستا( شهرستان قوچان

2001001446000053

50.232.914.136ریال
پنجاه میلیارد و دویست و سی و 

دو  میلیون و نهصد و چهارده هزار و 
یکصد و سی و شش ریال

2.512.000.000ریال
دو میلیارد و پانصد و دوازده 

میلیون ریال
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فروش فوق العاده  امالک ومستغالت
  )مزایده شماره 1401/1 امداد(

شرح در صفحه 6

کشورمان می تواند با برنامه ریزی درست انبار غالت منطقه شود

صادرات گندم روسیه از پنجره ایران
۳

6

2

۷

۸

نگاه کارشناسان به رابطه 
جدایی زوج ها با الگوی فرزندآوری

67 درصد طالق ها 
در خانواده های 
بدون فرزند

به احترام جان باختگان متروپل

امروز 
عزای عمومی 
اعالم شد

بازیکنان مشترک لیست فرهاد 
و یحیی چه کسانی هستند؟

دربی نقل وانتقاالت 
پیش از پایان فصل
جنجالی

گروه های مقاومت برای 
دفاع از قدس فراخوان دادند

روز پرچم فلسطین

جمعیت همچنان قربانی 
شعارزدگی

فاطمه امی

 ورزش خراسان رضوی 
بین زمین و آسمان

سینا حسینی

راه حل مشکالت عراق؛ 
اصالح قانون اساسی

عباس العرادی ۵۷2

س
فار

  

بازدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح از پایگاه  سری در دل کوه های زاگرس

رونمایی از شهر پهپادی ارتش

2



دستورالعمل های 
 بهداشتی 
به روزرسانی 
شود
رئیس جمهور روز 
گذشته در ستادملی 
مقابله با کرونا، 
برضرورت به 
روزرسانی ضوابط 
بهداشتی متناسب 
با وضعیت جدید 
تأکید کرد و از وزارت 
بهداشت خواست 
محدودیت های 
کرونایی و شرایط 
اجتماعات در وضع 
فعلی را برای مردم 
تبیین کند. دکتر 
رئیسی همچنین 
بر ضرورت تشکیل 
کمیته اجتماعی کرونا 
به منظور بررسی 
مسائل و تبعات دوران 
 پسا کرونا و 
حل و فصل این 
مشکالت تأکید کرد.

یادداشت

قـدس    رئیـس 
سـتاد کل نیروهـای 
روز  صبـح  مسـلح 
یکـی  از  گذشـته 
پایگاه هـای   از 
سـری 313 ارتـش 
جمهوری اسالمی ایران بازدید کرد. در 
این بازدید سرلشـکر سید عبدالرحیم 
موسـوی عـالوه بـر رونمایـی از موشـک 
 کروز حیـدر1 )بـرد بلنـد و پهپـاد پایـه( و 
 حیدر 2 )محمول بر بالگرد( ، رسـانه ها 
را از آخریـن توانمندی هـا در حـوزه 
تولیـد پهپادهـای نظامـی، تهاجمـی 
و دوربـرد ارتـش مطلـع کـرد. همزمـان 
بـا ایـن بازدیـد سرلشـکر باقـری بـا 

حضـور در جمـع نیروهـای هوافضـای 
ارتـش، ضمـن  قدردانـی و تشـکر از 
در  تحول آفرینـی  دسـت اندرکاران 
بخش های مختلـف نیروهـای نظامی، 
تجربیـات بدسـت آمـده از میادیـن 
سـال های اخیـر در قفقـاز، اوکرایـن و 
مقابلـه بـا تروریسـت ها در منطقـه را 
بیانگـر جایـگاه اسـتثنایی و پیشـرفت 
کشـور در این صنعت دانسـت. باقری 
افزود: مـا هیـچ وقـت تهدیـد را کوچک 
نمی گیریـم و  ارتـش بـا درک اسـتفاده 
عرصه هـای  وارد  نـو  تجهیـزات  از 
امـروز و آینـده شـده اسـت، بـه همیـن 
سـند  امـروز  دسـتاوردهای  دلیـل 
حرکـت کشـور بـه سـمت بازدارندگـی 

و اقتـدار بیشـتر اسـت. سرلشـکر 
موسـوی، فرمانـده کل ارتـش نیـز در 
 حاشـیه ایـن بازدیـد بـا تأکیـد برتدابیـر 
رهبـر انقـالب و سیاسـت های ابالغـی 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح گفـت: نیاز 
به تقویت پهپـاد دورپـرواز بـا مداومت 
پروازی بـاال و توان حمل بـاالی مهمات 
برای زدن اهداف راهبردی، سـبب شـد 
ارتقـای قابلیـت پهپاد هـای موجـود و 
تجهیـز بـه انـواع موشـک ها و بمب هـا 
بـا برد هـای مختلـف را در دسـتور کار 
خـود قـرار دهیـم و بـا کمـک جوانـان بـا 
انگیـزه، متعهـد و متخصـص مسـیر 
خوداتکایـی را بـا طراحـی و تولیـد انبـوه 

پهپاد هـا ادامـه خواهیـم داد.

بازدید رئیس ستادکل نیروهای مسلح از پایگاه  سری در دل کوه های زاگرس

رونمایی از شهر پهپادی ارتش

خبرخبر
روزروز

امروز عزای عمومی اعالم شد ◾
هیئت دولــت امــروز را در سراسر کشور عــزای عمومی 
اعالم کرد.با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه 
ــادان،  تلخ و انــدوه بــار فروریختن ساختمان متروپل آب
ــاره بــه خــانــواده هــای  ــت ضمن تسلیت دوبـ هیئت دول
داغــدیــده، به احترام جان باختگان ایــن حادثه و ابــراز 
همدردی با خانواده های محترم و مردم استان خوزستان، 

امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان امروز به تهران می آید ◾
امامعلی رحمان،  رئیس جمهور تاجیکستان امروز در رأس 
یک هیئت بلندپایه سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی 
رئیس جمهور ایران،  به تهران سفر می کند. گفتنی است 
حجت االســالم والمسلمین رئیسی شهریور 1400 به 
منظور شرکت در اجالس سران کشورهای عضو شانگهای 
به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن هشت سند همکاری 
بین ایران و  تاجیکستان به امضای مقامات دو کشور رسید.

کارت ملی هوشمند، تمدید شد  ◾
صبح روز گذشته وزارت کشور از ارائه پیشنهاد تمدید 
اعتبار کارت های هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان 
سال 1403 و قبل از آن به پایان می رسد، خبرداد. به 
گزارش ایسنا، در حال حاضر با توجه به گذشت اعتبار 
هفت ساله برخی کــارت هــا از تاریخ صــدور نخستین 
کارت های هوشمند ملی، الزم است نسبت به صدور 

کارت های جدید اقدام الزم انجام شود.

ارز ترجیحی، خوراک سگ ها شد ◾
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات موفق 
 به کشف ۸00 هزار تن کاال ی راهبردی با ارزش بیش از
 ۷ هزار میلیارد تومان شدند. به گزارش وزارت اطالعات، 
ــراد دستگیر شده  در عملیات های اخیرتعدادی از اف
با جعل اسناد دولتی و در پوشش وارد کردن کاال های 
اساسی، اقدام به وارد کردن بیش از 3۶۵ تن غذای سگ 

و... با ارز ترجیحی کرده بودند.

قــدس   یــکــی از فــرمــانــدهــان 
نـــظـــامـــی حـــمـــاس در غـــــزه از 
جــلــســات مــشــتــرک گـــروه هـــای 
مقاومت فلسطین با کارشناسان 
حــزب هللا و ایــران در طــول جنگ 11روزه پرده 
ــزارش ایسنا، محمد السنوار  بــرداشــت. به گ
در گفت وگو بــا الجزیره اعــالم کــرد ضربه ای 
کــه گـــردان هـــای شهید عــزالــدیــن قــســام قبل 
از پــایــان جنگ 11روزه قصد داشــت بــه رژیــم 
صهیونیستی وارد کند، شامل شلیک همزمان 
3۶2موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی 
بــود. بــراســاس جزئیات اعــالم شــده قــرار بود 
این موج از حمله موشکی 14شهر و شهرک 
صهیونیست نشین از جــمــلــه »حــیــفــا«، 
»تل آویو«، »دیمونا« و »ایــالت« را دربرگیرد. 
السنوار که به گزارش الجزیره یکی از فرماندهان 
برجسته ستاد گردان های قسام است، در این 
برنامه همچنین از اتاق امنیتی مشترک با محور 

مقاومت در منطقه رونمایی کرد و گفت این اتاق 
امنیتی مشترک در طول نبرد »شمشیر قدس« 
به طور مــداوم تشکیل جلسه مــی داد. قدسنا 
هم در گزارشی از این برنامه گفت: رونمایی 
ــاق مشترک فرماندهی  محمد السنوار از ات
عملیات محور مقاومت حاوی این پیام برای 
صهیونیست هاست که مقاومت پس از این 
به صورت یکپارچه عمل خواهد کرد. انتشار 
این جزئیات واکنش جنبش حماس را هم درپی 
داشته است. فوزی برهوم، سخنگوی حماس 
درایــن بــاره اظهار کــرد: آنچه شبکه الجزیره از 
توانایی های نظامی گــردان هــای قسام و نحوه 
مدیریت نبرد توسط آن به نمایش گذاشت، 
پیام واضحی به رژیم اشغالگر اسرائیل است. 
وی افزود: این جزئیات بیانگر راهبرد بازدارندگی 
و تحمیل معادالت و همچنین آمادگی و قدرت 
برتر این گردان ها برای پیروزی در هر نبرد آتی با 

دشمن است.

فرمانده عزالدین قسام از جلسات مداوم حماس با متحدان در طول جنگ 11 روزه پرده برداشت

اتاق جنگ مشترک مقاومت با حضور ایران

قابرصد

عامل شلیک به مأموران پلیس در چنگال قانون

در  حاشيه

 عبدالباقی
 یا شهرام؟!

این روزها که رسانه های 
 نزدیک به جریان 
دوم خرداد برای هر 
اتفاقی اشک تمساح 
می ریزند، پرونده 
فساد هلدینگ 
عبدالباقی و رشد 
سریع آن ها همزمان 
با دولت روحانی، 
یادآور مطرح شدن 
چهره هایی چون شهرام 
جزایری مصادف با 
دولت خاتمی است. 
در مقطعی که مجلس 
ششم با اکثریت 
 اصالح طلبان 
در صدر امور بود،  
شهرام جزایری توانسته 
بود به واسطه ارتباط 
نزدیک با اعضای 
کمیسیون اقتصادی و 
هیئت رئیسه مجلس، 
کارت تردد بدون 
مزاحمت به مجلس را 
بدست آورد و از جمله 
با مشورت هایش، طرح 
عدم اخذ وثیقه برای 
تسهیالت کالن بانکی 
را تبدیل به دستور 
کار مجلس کند. طبق  
آخرین آمار تعداد 
قربانیان حادثه متروپل 
به 29 نفر رسیده است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239    باعرض سالم وادب. نخبگان 
پرافتخار این مرز و بوم استعدادهای همیشه 

درخشان هستند که باحمایت از این عزیزان 
هم چرخه تولید واقتصاد رونق می گیرد وهم 

درصد بیکاری به شدت کم خواهد شد.

9150000855   مسئوالن محترم سری به 

آشفته بازار روغن موتور و احتکار آن توسط 
سودجویان بزنند.

اگر دولت با استقراض از بانک    9150000417

مرکزی یعنی چاپ اسکناس بی پشتوانه که در 

حکم اسکناس جعلی است کشور را اداره کند، 
نیاز به انتخاب رئیس جمهور نداریم! 

هرکسی می تواند اقتصاد را به این شکل
 اداره کند. 

9150000942   اگرفوتبال یا هر ورزشی بخواهد 

بین قومیت ها واقوام ایرانی تفرقه بیندازد 
باید مسئوالن فکراساسی کنند و به سرعت 
عوامل محرک را شناسایی ومجازات کنند. 

این نقشه شوم اسرائیل و برخی
 همسایگان است. 

 جمعیت 
همچنان قربانی شعارزدگی

فاطمه امی، تحلیلگر  اجتماعی  با در پیش 
گرفتن سیاست کنترل جمعیت در ایران پس از 
انقالب، قرار بود نرخ باروری ۶ فرزندی آن روزها تا 
سال 1390 به چهار فرزند برسد اما این هدف در 
سال 13۷1 محقق شد و مشکل از آنجا شروع شد 
که پس از سال ۷1 و رسیدن به اهداف جمعیتی، 
این سیاست ها متوقف نشد و حتی با تصویب 
قانون تنظیم خانواده، که هدف اصلی آن کاهش 
جمعیت بــود، این سیاست ها تشدید شد. این 
مقدمات و آمــادگــی ذهــنــی مـــردم بـــرای کاهش 
جمعیت، فرصت مناسبی بــرای سیاستمداران 
غربی بود تا هدفی را که در دوران سلطنت پهلوی، 
 نتوانستند بــه آن بــرســنــد، حـــاال عملی کنند. 
سال 13۸۵ کارشناسان نسبت به جمعیت آینده  
ایــران هشدار دادنــد. آمار ها نشان مــی داد ادامه  
سیاست ها و اقدامات کاهش جمعیتی توسط 
متولیان اجرای آن، یعنی دولت ها، مصادف با پیری 
جمعیت ایران در آینده ای نزدیک است. این نقطه  
تجدیدنظر ایران نسبت به سیاست های جمعیتی 
بــود. اما هیچ هشداری نتوانست جلو اقدامات 
کاهش جمعیتی را بگیرد؛ حتی ابالغ سیاست های 
جمعیتی توسط رهبر معظم انقالب در سال 1393. 
اما چرا از این تاریخ  تا امروز چشم انداز جمعیتی 
ایران منفی و نگران کننده تر شده است؟ برای پاسخ 
ایــن پرسش کافی اســت نگاهی به سیرعملکرد 
دولت ها بیندازیم. وقتی حرف ها با عمل ها یکی 
نباشد و جایگاه های سازمانی مهمی همچون 
معاونت زنان که وظیفه  رسیدگی به مسائل زنان و 
خانواده را دارد، تبدیل به نهادی سیاسی و بازویی 
برای ترویج تفکرات غرب گرایانه شود، نتیجه  دیگری 
را نمی توان انتظار داشت. واکنشی که در دولت 
یازدهم و دوازدهم در پاسخ به مطالبات کارشناسان 
داده می شد، این بود:»نمی توان خانواده ها و زنان را 
مجبور به فرزندآوری کرد«. هربار صحبت از اجرای 
سیاست های کلی جمعیت می شد، تــوپ را در 
زمین مشکالت اقتصادی می انداختند؛ بار دیگر 
طالق را عامل کاهش جمعیت می دانستند و گاهی 
ناباروری علت عدم فرزندآوری می شد. بهانه ها 
تمامی نداشت و وقتی به میدان عمل می رسیدند 
به جای رسیدگی به مسائل اساسی زنان جهت 
تحکیم نهاد خــانــواده و رفــع موانع فــرزنــدآوری، 
به حواشی دامن می زدند و مسئله  ورود زنان به 
ورزشگاه ها را مهم و ضروری جلوه می دادند؛ در کنار 
آن اقدامات نمادینی همچون شورای برنامه ریزی 
جمعیت راه اندازی می کردند. شورایی که در نهایت 
محصولی برای رسیدن به اهداف افزایش جمعیتی 
نداشت و سرانجام وقت کشی ها جواب می دهد و 
این روزها فرصت محدودی برای نجات آینده  ایران 
باقی مانده است و باید بدون معطلی سیاست های 

افزایش جمعیت را عملیاتی کرد.
ــران نشان  سیر سیاست های جمعیتی در ایـ
می دهد به طور معمول این اهداف در قالب اسناد 
و امتیازات بین المللی به ما ارا ئـــه شده است. 
وقتی همه از اهداف پشت پرده  این اسناد مطلع 
شــدنــد، کسی فکر نمی کرد دوبـــاره فریب این 
اسناد و مفاهیم شیک اما توخالی را بخوریم. 
شعارزدگی مسئوالن و تــالش آن هــا بــرای طرح 
مسائلی همچون تشابه جنسیتی، در دولت 
هشت ساله حسن روحانی مسئله ای بــود که 
مانند »سراب شیرین« اما با سرانجامی تلخ به 
دنبال جلب توجه افکار عمومی و امضای اسناد 
بین المللی در حوزه جمعیت کشور بود.  با این 
اوصــاف آنچه بــرای امــروز و فــردای جامعه ایران 
مهم است، در سه حــوزه، فرهنگ سازی ، ثبات 
اقتصادی و ثبات اجتماعی تعریف می شود و 
باید با تقویت آرامش افکار عمومی پیشران های 
ثبات آفرین حیات ملت را تقویت کرد. این روزها 
پرونده   یکی از متولیان امور زنان در دادگاه مفتوح 
است. دادگاه انقالب حكمی برای او صادر کرده 
كه به نقل از رسانه ها، شامل دو ســال حبس 
تعزيری به دلیل »در اختيار قرار دادن اطالعات 
و اسناد طبقه بندی شــده با پوشش مسئوالن 
نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق 
انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل 
ــرای فعاليت  متحد« و ۶ مــاه حبس تعزيری ب
تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران است. 
البته هنوز نتیجه  اجــرای این حکم یا رسیدگی 
ــا نتیجه   بــه اعــتــراض آن مشخص نیست. ام
ایــن پــرونــده هرچه باشد نشان دهنده  اهمیت 
کاهش جمعیت و تخریب نظام خانواده در ایران 
بــرای غربی هاست. تا جایی که سعی دارنــد در 
نزدیک ترین جایگاه  به سران کشور نفوذ کنند و 

به اهداف خود دست یابند.  

خبـر
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دیپلماسیدیپلماسیبهداشتبهداشت خانه ملتخانه ملت

 آبله میمون
 نداریم!

وزیر بهداشــت و درمان از صادرات 4 میلیون دُز واکسن کرونا 
بــه کشــور ونزوئــال خبــرداد. بــه گزارش ایرنــا، عین اللهی افــزود: 
در نخســتین محموله، 100هزار دز بــرای ونزوئال ارســال کردیم 
کــه وزیــر بهداشــت ایــن کشــور دوبــاره تقاضــا کــرده مقــدار 
بیشــتری ارســال کنیــم. وی افــزود: تعــدادی مــوارد مشــکوک 
آبلــه میمــون را بــه انســتیتو پاســتور دادیــم و هیــچ کــدام از 
آن هــا ثابــت نشــد. بــا ایــن حــال کارشناســان وزارت بهداشــت 
در مرزهــا شــرایط را کنتــرل مــی کننــد و اگــر مــوردی بــود حتمــاً 
اقدامات الزم را انجــام خواهیــم داد. وی افزود: امــروز ما ۶ مرکز 
تولیــد واکســن داریــم کــه این هــا نــه تنهــا واکســن کرونــا بلکــه 

می تواننــد واکســن هــر ویروســی را تولیــد کننــد.

غربی ها ژست »بازی  به هم زنی« 
گرفته اند

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در گفــت وگــو 
بــا خبرنــگاران پارلمانــی از وجــود ظرفیت هــا بــرای رســیدن 
بــه توافــق برد-بــرد در ویــن کمتــر از 24 ســاعت خبــرداد. بــه 
گــزارش قــدس، عبــاس زاده مشــکینی، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
آمریکایی هــا تــالش دارنــد ســاختار تحریم هــا علیــه ملــت 
ایران را نگه دارنــد، ادامه داد: ایــران از ابتدای مذاکــرات نیز  به 
طــرف  غربــی اعــالم کــرده بایــد ســاختار تحریــم  لغــو شــود. وی 
بــا تصریــح بــر اینکــه غربی هــا بــا ژســت بازی به هم زنــی دیگــر 
نمی تواننــد امتیازگیــری کننــد، گفــت: خوشــبختانه ایــران 
امــروز در مذاکــرات برگه هــای برنــده زیــادی دارد و از موضــع 

قــدرت به دنبــال احقــاق حقــوق ملــت خــود اســت.

 دخالت نمایندگان در انتصابات
عامل  تضعیف نظارت

صبح روز گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تأکید 
ــاره رهبری مبنی بر ضــرورت عدم دخالت نمایندگان در  دوب
انتصابات حجت شرعی اســت، گفت: دخالت نماینده در 
انتصابات موجب تضعیف نظارت می شود. به گزارش ایرنا، 
ــاره علت دخالت برخی نمایندگان در  ابراهیم رضایی دربـ
انتصابات گفت: دالیل زیادی وجود دارد که بخشی از آن ناشی 
از ضعف دستگاه اجرایی است، در برخی موارد دستگاه اجرایی 
وظیفه خود را به درستی انجام نداده و انتخاب صحیحی برای 
مسئولیت ها نــدارد و تحت تأثیر پیشنهادهای ناسالم قرار 

می گیرد؛ بنابراین نمایندگان ناچار به دخالت می شوند.

حسین محمدی اصل  بازهم حادثه و بازهم نیروهای 
پلیسی که قربانی شدند. این بار قرعه به نام مأموران حفظ 
امنیت در پایتخت رقم خورد. صبح روزگذشته، در محدوده 
کالنتری 10۷ خیابان طالقانی تهران، دو مأمور پلیس که برای 
حفظ امنیت تجمع کنندگان در محل حضور داشتند، هدف گلوله یک شرور 
قرار گرفته و به شهادت رسیدند. به گزارش فارس، در این حادثه دو مأمور 
دیگرمجروح شده و برای اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شدند؛ 

همچنین ضارب نیز بر اثر اصابت گلوله مصدوم و دستگیر شده است.
آنچه این روزها توی ذوق می زند، رشد آمار استفاده از سالح گرم توسط 
اشرار در نزاع ها و درگیری با پلیس است. به عبارتی می توان گفت هزینه 
دست به جنایت زدن آن قدر پایین آمده که مجرمان ترسی از آن ندارند. 
شاید اگر قوه قضائیه رسیدگی به قصاص مجرمان در کوتاه مدت را تقویت 
کند، خیلی زود شاهد کاهش استفاده از سالح غیرمجاز در جامعه باشیم. 
به عنوان مثال اگر قاتل کارکنان سازمان بنیاد مستضعفان ایالم خیلی 
زود به سزای اعمالش می رسید، شاید اگر قاتالن پلیس های سیستان و 
بلوچستان زودتر از این مجازات می شدند، شاید اگر قاتالن پاکبان مشهدی 
که هدف گلوله قرار گرفت زودتر از این به دار مجازات آویخته می شدند، 
امروز شاهد شکسته شدن قبح به کارگیری اسلحه گرم در پایتخت نبودیم.  
به عنوان مثال در مورد اتفاق روز گذشته، فرمانده انتظامی پایتخت بیان 
داشته اســت: مجرم پیش از این هم با استفاده از اسلحه چهارنفر را 
کشته است. بنابر این گزارش تحقیقات اولیه نشان دهنده این موضوع 
است که ضارب در پی اختالفات ملکی که سال ها پیش بر سر آن دعوا 
داشته اند، اقــدام به عمل مجرمانه کــرده و از محل متواری شده است.
یا مثالً در یک درگیری جداگانه جمعه ششم خردادماه، محیط  بانان با 
شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده دره بــاغ استان فــارس، از 
توابع شهرستان بوانات یک محیط  بان و یک همیار محیط  زیست به 
شهادت رسیدند و یک همیار محیط  زیست دیگر نیز زخمی شد. حاال 
 باید دید آیا زمــان برخورد جدی و پیش گیرانه با مجرمان از این دست 

فرارسیده است یا نه؟

دو شهید و پنج مجروح در مبارزه با »اشرار و شکارچیان«

جای خالی عدلیه در حوادث این روزها

گزارش



اگر یارانه  ها 
اصالح نمی شد، 

تورم های 
عجیب را در 
مواد غذایی 

مشاهده 
می کردیم

ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشاورزی 

در یک برنامه 
تلویزیونی با 

اشاره به شجاعت 
دولت در اجرای 

اصالح اقتصادی 
و آوردن یارانه به 
سفره مردم گفت: 
اگر مردمی سازی 

یارانه ها اجرا 
نمی شد تورم های 

عجیب و غریبی 
را در مواد غذایی 
شاهد می بودیم.

خبرخبر
خوبخوب

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار 
گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بین ۲۶ تا ۲۷ هزار 
تومان، یعنی حدود هشت هزار تومان زیر قیمت مصوب سال 
گذشته به فروش می رسد. حمیدرضا کاشانی در گفت وگو 
ــازار تخم مرغ افـــزود: اکنون  با ایرنا در خصوص وضعیت ب
 قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحــدهــای تولیدی بین

 ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان، یعنی حدود هشت هزار تومان معادل 
۲۵درصد زیر قیمت مصوب سال ۱۴۰۰ به فروش می رسد که 
موجب ضرر تولیدکنندگان شده است. قیمت مصوب هر 
کیلوگرم تخم مرغ حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده 
است. کاشانی از خرید مازاد تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام از امروز خبر داد و گفت: خرید حمایتی تخم مرغ از 

امروز در هشت استان تولیدکننده بزرگ این محصول کلید 
خــورده اســت. بنابراین خرید این محصول در استان های 
اصفهان، تهران، البرز، قم، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی و گلستان انجام می شود. به گفته وی، تعیین قیمت 
تخم مرغ مازاد توسط کمیته ای متشکل از نماینده اتحادیه 

و مسئوالن بخش کشاورزی هفتگی تعیین و اعالم می شود.

زهرا طوسی   با شــروع نزاع 
بین کشورهای روسیه و اوکراین 
ــاال رفـــتـــن ریـــســـک تــجــارت  ــ و ب
۱۱۰ مــیــلــیــون تــنــی محصوالت 
کشاورزی، سیاست گذاران این 
دو کشور به دنبال تنوع مبادی 
صادراتی هستند، اوکراینی ها به دنبال این هستند 
که ۱۵ میلیون تن غالت خود را از مرز اروپــای شرقی 
خــارج کنند، بــرای روس هــا اما بهترین راه صــادرات 

غالت دپو شده از جغرافیای کشور ما می گذرد.
 به باور محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های 
صنایع غذایی، ایــران هاب عبور غله روسیه است 
و کشورمان می تواند این گندم را به هر کشوری که 
روس ها بخواهند ترانزیت کند. به گفته وی، از آنجا که 
میزان خرید غله در خلیج فارس افزایش چشم گیری 
پیدا کــرده، ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، 
قزاقستان و خلیج فارس هستیم باید از این فرصت 

برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.
مهدی سروی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تأمین گندم در حال 
حاضر به یک مسئله جهانی برای کشورها تبدیل 
 شده است ضمن تأکید بر روش هایی همانند خرید 
ــراردادی که از تولید داخلی  ــ تضمینی یا کشت ق
حمایت می کنند، به تشریح این موضوع می پردازد.

 
ایران بهترین مسیر صادرات محصوالت روسیه ◾

ــادآوری اینکه اتفاقاتی که در بازارهای  ســروی با یـ
جهانی گندم افتاده می تواند بر بازار داخلی ما اثرگذار 
باشد می افزاید: بــرای ســال آینده اگــر تولید گندم 
مناسب هم بوده باشد که هنوز نمی دانیم، احتماالً 
نیازمند واردات ۳ تا ۴ میلیون تن گندم خواهیم بود 
که قطعاً تأمین این میزان گندم برای دولت هزینه 
خواهد داشــت. پیشنهاد این است که در شرایط 

جنگ فعلی که ترانزیت کاالهای کشاورزی از مسیر 
ــای سیاه بــرای روسیه با ریسک همراه است،  دری
کشورمان از فرصت ایجاد شده استفاده کند. روسیه 
می تواند از طریق دریای خزر یا مسیر حمل ونقل ریلی 
و جاده ای کاالهای کشاورزی خود را به خلیج فارس و از 
آن  طرف به دریای آزاد و به کشورهای شمال آفریقا یا 
جنوب شرق آسیا انتقال بدهد. قاعدتاً ایران با تعامل 

می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد.
این تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی با یادآوری اینکه 
در حال حاضر ظرفیت لجستیکی و کریدور شمال 

به جنوب ما یکسری اشکاالت دارد و این مسئله یکی 
از محدودیت ها و چالش های اصلی موضوع همکاری 
ایران و روسیه است می افزاید: برای اینکه ما بتوانیم 
هاب تجارت غالت و محصوالت کشاورزی در منطقه 
بشویم دولــت باید عزم جدی بــرای حل مشکالت 
داشته باشد تا بتواند در بحران مواد غذایی جهان 

گلیم خودش را بیرون بکشد.
سروی می گوید: کشتی هایی که در دریای خزر وجود 
دارنــد ظرفیت کافی برای حمل ندارند، حمل ونقل 
ریلی ما نیز دچار مشکالتی است که اگر برطرف بشود 

می توانیم با روسیه به توافقی برسیم که بتوان کاالهای 
صادراتی از کشور روسیه را در سیلوهای تعبیه  شده 
در بندرهای کشور ذخیره کنیم و با نظارت کشور 
خودمان این کاالها را به کشورهای مختلف صادر 
کنیم. در حال حاضر طرف روســی مایل است این 
کار را خودش انجام دهد یعنی یکی از بنادر تجاری 
کشور ما در اختیارش قرار بگیرد و کاالی خودش را از 
طریق این بندر صادر کند. در حال حاضر با توجه به 
ضعف در حوزه حمل ونقل قادر نیستیم به  طور کامل 
محصوالت کشاورزی روسیه که نزدیک به ساالنه 
8۰میلیون تن می شود را از کشورمان عبور دهیم ولی 
در حد شرایط موجود ما حــدود ۳۰ تا ۴۰ درصــد از 

تجارت روسیه را می توانیم پوشش بدهیم.
ما یک مسیر جدید بــرای روسیه بــاز می کنیم که 
توانایی انتقال ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن از محصوالت این 
کشور را دارد می افزاید: ما امکان این را داریم که اگر در 
مدت ۶ماه آینده با هماهنگی های بین دستگاهی در 
دولت، زمینه برای توافق با طرف روسی حاصل شود، 
این میزان محصوالت را برای روسیه جابه جا کنیم و 
برای سال های بعد با راه اندازی و ایجاد زیرساخت و 
راه اندازی بحث کریدور شمال و جنوب این عدد را تا 

سقف ۲۰ میلیون تن هم باال ببریم.

توانایی ایران برای تبدیل  شدن به انبار غالت منطقه ◾
ــن تحلیلگر حـــوزه کــشــاورزی بــا تأکید بــر اینکه  ای
کشورمان ظرفیت هاب منطقه شدن را دارد می گوید: 
روســیــه مایل بــه همکاری و انعقاد تفاهم نامه با 
ایران است، چون از طرفی ترکیه به لحاظ مشکالت 
سیاسی که با روسیه دارد قابل  اعتماد نیست و سایر 
ــادی دارد و  مسیرهایش هم برایش هزینه های زی
در مجموع ایران یکی از بهترین راه ها برای صادرات 
این کشور محسوب می شود و ظرفیت هایش را هم 
داریم.سروی می افزاید: ما می توانیم انبار غالت در 

منطقه بشویم و قطعاً اگر کمبودی هم داشته باشیم 
می توانیم تا زمان واردات یا تولید از غالت انبار شده 
در کشور استفاده و سپس آن ها را جایگزین بکنیم. 
دسترسی ما به غذا در شرایط ناپایدار فعلی خیلی 

مهم است که به این شکل انجام می شود.
گفتنی است، بررسـی آمـار گمـرک ایـران نیـز نشـان 
می دهـد بیشـترین میـزان واردات گنـدم در سـال 
۱۴۰۰ بـه ترتیـب از کشـورهای روســیه ۳۰درصد، عــراق 
۱۵/۶درصد، امــارات ۱۴درصد، انگلیــس 8/۶درصد، 
هلنــد ۷/۵درصد، ســنگاپور ۵/8درصد و هنگ کنگ 
۳/۶درصد بـوده و در حـدود ۱۵ درصـد نیـز از سـایر 
کشـورها واردات صـورت گرفتـه و روسـیه در سـال 
گذشـته بزرگ ترین شـریک تجـاری ایـران در واردات 
گنـدم بـوده اسـت. از سوی دیگر به گفته وزیر نفت 
که رئیس کارگروه مشترک همکاری های تجاری و 
اقتصادی ایران و روسیه در دولت است، در روزهای 
اخیر در حوزه کشاورزی خرید ۵ میلیون تن گندم و 
یا ۵ میلیون تن غالت از روسیه توسط ایران تنظیم 
قرارداد نهایی شد. اوجی معتقد است سقف روابط 
تجاری ایران با روسیه در حال حاضر ۴ میلیارد دالر 
است و با توجه به ظرفیت هایی که هر دو کشور دارند 
برنامه ریزی  شده که این سقف ساالنه به ۴۰ میلیارد 

دالر افزایش پیدا کند.

فرصت تجارت اوراسیا ◾
این همکاری دوجانبه در حالی است که ایــران در 
حوزه اوراسیا نیز فرصت همکاری با روسیه را دارد، 
رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه گفته بود: برای 
حفظ رژیم تجارت ترجیحی فعلی با ایران، از تمدید 
قرارداد موقت پیش از ورود به توافقنامه تجارت آزاد 
جدید حمایت می کنیم. گفت وگوها در حال حاضر 
برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد تمام عیار از 

جمله با ایران در جریان است.

کشورمان می تواند با برنامه ریزی درست انبار غالت منطقه شود

 صادرات گندم روسیه
از پنجره ایران

اقتصاد3
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80.750.000نیم سکه50.520.000ربع سکه1.553.401بورس 252.054دالر )سنا(60.260.000 مثقال طال 172دینار عراق )سنا(139.980.000سکه13.917.000 طال  ۱۸ عیار1.853اونس طال 68.633درهم امارات )سنا(

 کاهش ۸ هزار تومانی 
قیمت تخم مرغ

قیمت اسکوتر
  شیائومی 

SUN35۱0 2 PRO مدل
۱6,600,000

  اسمارت باالنس ویل 
202۱ Fire مدل

5,400,000

  شیائومی 
Essential SUN35۱۱ مدل

۱۱,500,000

  اسکوتر برقی 
مدل هوشمند

۱۱,000,000

  اسکوتر برقی 
9009-XM مدل

۱3,400,000

  اسمارت باالنس ویل 
2022 w-f مدل

5,060,00

40
10
27
46

آگهی برگزاری مزايده- نوبت اول 
اقالم راكد، ضايعاتی و انهدامی خودروهای توليدی

شركت ايران خودرو خراسان :  8-1 و 1-15
گروه صنعتي ايران خودرو )سهامي عام( درنظر دارد اقالم غيرمولد ضايعاتي و انهدامي شركت ايران خودرو خراسان را از طريق 

مزايده عمومي به فروش برساند .
شرح اقالم مزايده سايت خراسان شماره 8 – 1 :

انواع اقالم ضايعات موتوري - انواع اقالم تزئيناتي - انواع پيچ و مهره - انواع اقالم ضايعاتي و انهدامي خودرو توليدي
شرح اقالم مزايده  سايت خراسان شماره 15 – 1 :

اقالم مازاد پژو برقی - اقالم مازاد پژو تزئيناتی - اقالم مازاد پژو تزئيناتی و بدنه ای - اقالم مازاد سوزوكی تزئيناتی و موتوری 
- اقالم مازاد سوزوكی موتوری و بست - اقالم مازاد سوزوكی موتوری پيچ و مهره - اقالم مازاد سوزوكی پليمری - اقالم مازاد 
هايما و سوزوكی شيشه ای - اقالم مازاد هايما- تزئيناتی موتوری - اقالم مازاد هايما موتوری و بست - اقالم مازاد هايما موتوری 
پيچ و مهره - اقالم مازاد هايما پليمری - اقالم مازاد هايما رينگ و الستيک - اقالم ضايعاتی هايما تست cop - اقالم ضايعاتی 

پژو - اقالم ضايعاتی و هايما - اقالم ضايعاتی هايما و پژو رينگ و الستيک - اقالم ضايعاتی هايما  و پژو بدنه ای و اتاق
زمان برگزاري مزايده :

كليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد از اقالم ، خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت طي روزهاي دوشنبه مورخ 1401/03/09 
لغايت پنجشنبه مورخ 1401/03/12) به غير از ايام تعطيلي رسمي (  از ساعت 08:30 الي 16:30 به شرح ذيل مراجعه نمايند.

آدرس جهت بازديد از اقالم شركت ايران خودرو خراسان :
مشهد- كيلومتر 55 جاده مشهد نيشابور- شهرک صنعتي بينالود- ايران خودرو خراسان. جهت كسب اطالعات بيشتر با آقاي 

محمد صادق اسماعيليان به شماره تلفن همراه 09153591613 تماس حاصل فرماييد. 
تبصره بازديد : محل بازديد اقالم ضايعاتی هايما تست cop در سايت مزايده به آدرس تهران ، كيلومتر 14 اتوبان تهران- كرج ، 
به  طرف شهرک پيكانشهر )آزاد شهر( ، خيابان شهيد گودرزي ، انتهاي خيابان هشتم غربي ، جنب مؤسسه تحقيقات جنگلها و 

مراتع كشور ، سايت برگزاري مزايده هاي شركت ايران خودرو مي باشد.
تبصره اخذ پاكات : متقاضيان مزايده شركت ايران خودرو خراسان براي اخذ پاكت و ارائه پيشنهاد مي توانند عالوه بر سايت تهران 
براي روزهاي چهارشنبه مورخ 1401/03/11 لغايت پنجشنبه مورخ 1401/03/12 ازساعت 08/30 صبح الي 16:30 به آدرس شركت 

ايران خودرو خراسان مراجعه نمايند.
آدرس جهت دريافت و  تحويل اسناد مزايده در سايت تهران:  

، به   اتوبان تهران- كرج  ، كيلومتر 14  ارائه پيشنهاد مي بايست به آدرس تهران  متقاضيان مزايده هاي فوق براي اخذ پاكت و 
انتهاي خيابان هشتم غربي ، جنب مؤسسه تحقيقات جنگلها و   ، طرف شهرک پيكانشهر )آزاد شهر( ، خيابان شهيد گودرزي 
مراتع كشور ، سايت برگزاري مزايده هاي شركت ايران خودرو مراجعه نمايند.  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي : 

44796948-44796956 ) آقای ميرپور( تماس حاصل فرماييد.
مبلغ و نحوه واريز وجه تضمين شركت در مزايده :

واريزي  به صورت فيش  اعالم شده در فرم پيشنهاد قيمت  اقالم ضايعاتي طبق مبالغ  * مبلغ تضمين شركت در مزايده جهت 
بايستي صورت پذيرد.

 * شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و مزايده گزار در رد يا قبول 
پيشنهادات مختار مي باشد. ضمنا مشروح شرايط در اسناد مزايده به طور كامل درج خواهد گرديد.

* شركت كنندگان بايد مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحيح، امضاء نموده و به همراه كپي شناسنامه و 
كارت ملي در پاكتهاي در بسته به متصدي مزايده، تحويل نمايند.

* كليه وجوه دريافتي از بابت فروش اقالم موضوع مزايده به صورت نقدي مي باشد و هرگونه ماليات، عوارض و حقوق دولتي طبق 
مقررات و قوانين و همچنين هزينه آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

جهت اخذ اطالعات تكميلي به نشاني اينترنتي ذيل مراجعه فرماييد.
Auction.ikco.ir - www.ikco.ir
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
از محل اعتبارات دولتی براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به خريد مجموعه های آموزشی و تجهيزات مطابق با 
شرايط و مشخصات  جهت هنرستان های سطح استان اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهای دارای صالحيت واجد شرايط  
دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد ارزيابی و مناقصه تا مورخ 1401/03/11 به سامانه تداركات الكترونيک دولت به 

آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. تلفن تماس:  05137681713 

    تضمين  شركت در فرآيند ارجاع كار )شركت در مناقصه( به صورت: 
1- ضمانتنامه بانكی مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر .)برابر 
و شماره شبا   مركزی  بانک  نزد  به حساب شماره   4060030607655863    نقدی  واريز   - يا  2  و  دولت(  هيئت  فرمهای 
IR    410100004060030607655863 در  وجه اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمينی قابل قبول نمی باشد. 

چک تضمينی قابل قبول نمی باشد.  
   اعتبار پيشنهادات : سه ماه                   محل بازگشايی پيشنهادها: سالن جلسات             

كليه مراحل مناقصه اعم از دريافت اسناد ، تحويل اسناد و بازگشايی در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام می گردد.

      روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

مناقصه عمومی  دو  مرحله ای
 همزمان با ارزيابی )فشرده(

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

عنوان /  شماره  فراخوان در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت  

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

زمان تحویل 
پیشنهادات  تا ساعت 

12 مورخ
تاریخ   بازگشایی پیشنهادات  

ساعت  10  مورخ

خرید مجموعه های آموزشی و تجهیزات مطابق 
۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰3/۲۵۱۴۰۱/۰3/3۱با شرایط و مشخصات ۲۰۰۱۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۶۶
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موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی  در نظر دارد
ب�ه منظ�ور تامین نیروی انس�انی مورد نیاز خود جه�ت انجام امور تولی�دی و خدمات�ی و اداری در محل دفتر 

مرکزی موسسه واقع در بلوار اخوان ثالث و مجتمع بین المللی قرآن کریم واقع در جاده قوچان، شهرک صنعتی فردوسی مطابق با برنامه ریزی و اعالم 
موسسه از خدمات شرکت های واجد شرایط در زمینه تامین نیروی انسانی بهره برداری نماید.

 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد ش�رکت در مناقصه و عودت آن ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از درج آگهی به آدرس: مش�هد، بلوار 
س�جاد، ابتدای بلوار اخوان ثالث مراجعه نمایند. موسس�ه در رد یا قبول پیش�نهادات مختار می باشد .الزم به ذکر است که حقوق پرسنل زیرمجموعه و 
کارمزد ش�رکت تامین کننده ، با فاصله زمانی س�ه ماه پرداخت خواهد گردید)بدیهی اس�ت ش�رکت تامین کننده نیرو می بایست در پرداخت حقوق به 

پرسنل، به صورت ماهیانه اقدام نماید.

آگهی مناقصه



   یک دقیقه سکوت 
به احترام آبادان 
 در رونمایی 
آلبوم عقیلی!  
مراسم رونمایی 
از آلبوم موسیقی 
»سپردمت به جاده ها« 
با اجرای ساالر عقیلی 
و با یک دقیقه سکوت به 
احترام مردم داغدیده 
آبادان برگزار شد.

عقیلی در این مراسم 
گفت: مدت هاست که 
آلبوم های موسیقی در 
فضای مجازی پخش 
می شوند که من آن را 
نمی پسندم؛ چرا که 
یک اثر موسیقی برای 
من به صورت فیزیکی و 
قرار گرفتن در کتابخانه 
خانه هایمان معنا پیدا 
می کند و شاهد این 
هستم که همکاری ام با 
مسعود پیروی و بهنام 
ابوالقاسم به خانه های 
مخاطبانمان برود.

خبرخبر
روزروز

فیلم های جدید هم گیشه را گرم نکرد
صبا کریمی   »علف زار« در چهار روز ابتدایی اکران، نزدیک 
به ۸۷۴ میلیون تومان فروش داشته است. همچنین »سلفی 
با دموکراسی« و »پسران دریــا« به ترتیب ۹ میلیون و یک 
میلیون تومان فروش داشته اند و به نظر می آید در میان آثار 
تازه اکران شده، فیلم پرحاشیه »علف زار« مخاطب بیشتری 
داشته است. »انفرادی« به کارگردانی اطیابی در هفته گذشته 

پرفروش ترین فیلم در حال اکــران بــوده  و به رقم فــروش ۲۲ 
میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است. اما »سگ بند« که 
مدتی قبل نسخه ای از آن قاچاق هم شد از ابتدای اکران تاکنون 

نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان فروش داشته است.
»چند می گیری گریه کنی۲« به کارگردانی علی توکل نیا 
سومین فیلم پرفروش هفته گذشته بود که  فروش کلی  این 

فیلم به بیش از ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. »موقعیت 
مهدی« پس از »علف زار« از پرمخاطب ترین فیلم های هفته 
قبل بوده که به رقم فروش کلی بیش از ۱۲ میلیارد تومان رسیده 
است.»مجبوریم« به کارگردانی رضا درمیشیان نزدیک به یک 
میلیارد تومان فروش داشته است. همچنین »مغز استخوان« 
از ابتدای اکران بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش 

کرده است. »المینور« ساخته داریوش مهرجویی نیز به فروش 
یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومانی دست پیدا کرده است. 
فیلم های »شادروان«، »روز صفر« و »مرد بازنده« هم از جمله 
فیلم هایی هستند که از نوروز همچنان اکران می شوند و به 
ترتیب حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ۸ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان و ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته اند.
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و هنر فرهنگ 

ــه نــظــر شــمــا وضعیت  ◾ ب
سینماها در ســال پیش رو چه 
خــواهــد شــد و ســالــن دارانــی که 
آسیب های زیادی را در دو سال 
کرونایی پشت ســر گذاشتند، 
ــدوار به  ــی امــســال مــی تــوانــنــد ام

جبران بخشی از ضررهایشان باشند؟
ــادی دســـت بــه دســـت هم  ــ بــه نــظــرم مــســائــل زی
داده تا به سینما آسیب وارد شده اســت. یکی 
بحث کرونا بود که مردم پس از دو سال از شرایط 
سخت روزهای کرونایی خارج شدند و هنوز هم 
مالحظات بهداشتی را دارنــد. موضوع دیگر که 
مهم تر از افزایش قیمت بلیت سینماهاست، 
شرایط عمومی کشور است که باید پس از دوران 

نقاهت کرونا به کشور آرامش تزریق شود. 
در شرایطی که قیمت ها باال رفته و معیشت مردم 
سخت تر شده، طبیعی است که رغبتی برای رفتن 
به سینما و تماشای فیلم نداشته باشند. دغدغه 
امروز مردم، اولویت های معیشتی است و کمتر 
کسی به سینما رفتن حتی بــرای سرگرمی فکر 
می کند. با وجود همه این مشکالت، تجربه نشان 
داده اگر مردم با فیلمی ارتباط برقرار کنند، آن 
فیلم می فروشد و سینما از این شکل رخوت آلود 

خارج می شود. 
تــاکــنــون فــیــلــم هــایــی کــه مـــورد نــظــر مـــردم واقــع 
شــد ه انــد توانسته اند فــروش خوبی هم داشته 
باشند و پای مردم را به سینماها باز کردند. در 
واقــع فیلم هایی که بتوانند با مخاطب ارتباط 
 برقرار کنند می توانند چراغ سینما را روشن نگه 

دارند.

بیشتر این فیلم های پرفروش هم آثــار کمدی  ◾
هستند، چــرا پرفروش ترین فیلم های اجتماعی 
به پای فــروش متوسط فیلم های کمدی در گیشه 

نمی رسند؟
به نظرم شرایط عمومی جامعه، تماشای فیلم 
کمدی را می پسندد و بیشتر این فیلم ها هم در 
حد متوسط هستند امــا همین که یک لبخند 
روی لب مردم می نشانند حاکی از این است که 
جامعه نیاز به فرصتی برای فراموشی غم هایش 

دارد. 
فیلم های اجتماعی کــه بــه معضالت جامعه 
می پردازند ممکن است برای مخاطب التهاب آور 
ــاشــد و جــامــعــه در شـــرایـــط فــعــلــی بـــه خــاطــر  ب
تنگناهای اقتصادی و معیشتی به انــدازه کافی 
مضطرب است بنابراین مردم دوست دارند برای 
دو ساعت هم که شــده از ایــن اضــطــراب رهایی 
یابند برای همین فیلم های طنز را می بینند. ضمن 
اینکه اگر فیلم طنزی، ساختار و فیلم نامه خوبی 

داشته باشد قطعاً فروش باالتری هم دارد. 

برای شما فیلم نامه طنز، اولویت ساخت دارد؟ ◾
اگر فیلم نامه خوبی باشد حتماً آن را می سازم. 
من سال ها پیش فیلم »دایره زنگی« را که رگه های 
طنز داشت تهیه کنندگی کردم. اگر فیلم نامه ای 
همراستا با دیدگاه ها و مسیر فکری من باشد 
و رگه های طنز هم داشته باشد به ساختن آن 

فکر می کنم.  

با توجه به اینکه شما از سینمادارهای باسابقه  ◾
هستید، وضعیت سینمادارها را در سال پیش رو 
چطور پیش بینی می کنید، آیا به تعداد سینماهایی 
که قــرار اســت تغییر کــاربــری دهند یا درخواست 

تعطیلی دارند، اضافه خواهد شد؟
ببینید سینماهای متعلق به ۶۰-5۰ســال پیش 
ــنــاوری روز  ــا ف دیــگــر نــمــی تــوانــنــد خــودشــان را ب
هماهنگ کنند بنابراین مردم برای تماشای فیلم 
به پردیس ها و مال ها می روند که خدمات جانبی 
و ســرویــس هــای بیشتری همچون پارکینگ، 
آسانسور، کافی شاپ، رســتــوران و مراکز خرید 
دارنــد و فضای عمومی مطلوب تری بــرای مردم 
ایجاد می کنند تا اینکه به یک سالن قدیمی برای 

تماشای فیلم بروند.
 به نظرم در ســال جــاری بیش از ۱۰۰ سینمای 
جدید به مدار سینمایی کشور اضافه می شود 
و تا دو سال آینده قطعاً ۴۰۰ سالن سینمایی به 
تعداد سالن ها افــزوده خواهد شد. ما برای این 
سالن ها باید تولید محتوا کنیم، فیلم های خارجی 
ــازه نمایش پــیــدا کنند، فیلم های  بایستی اجـ
داخلی هم متناسب با نیاز و ذائقه مردم ساخته 
شوند چون فیلم های سینمایی برای مردم تولید 
می شوند و بایستی هم راستا با خواسته و مطالبه 

مخاطب باشند. 
ــق پیدا  فیلم ها خـــوب بــاشــنــد، سینما هــم رونـ
می کند. اگر ۳درصد جامعه هم به سینما بروند 

جمعیت ۲میلیون و ۴۰۰ هــزار نفری مخاطب 
ــم کــه در صـــورت استقبال از یــک فیلم  را داریـ
سینمایی ۱۰۰ میلیارد تــومــان گـــردش مــالــی را 
بـــرای آن فیلم بــه هــمــراه دارد. بــه نــظــرم بخش 
زیــادی از ماجرا به کیفیت فیلم ها برمی گردد، 
 پس از آن کیفیت خدمات دهی در سالن های 

سینمایی.

سالن هایی که در مجتمع های تجاری و مال ها  ◾
راه انــدازی می شود کوچک هستند و پرده نمایش 
خیلی بزرگی ندارند، آیا این مطابق با استانداردهای 

نمایشی یک فیلم سینمایی است؟
بــاالخــره ایــن هــم یــک شــیــوه نمایش اســـت. در 
گذشته تمایل داشتند تک سالن های بزرگ برای 
نمایش فیلم داشته باشند اما اکنون استانداردها 
تغییر کرده و سبد اکران متنوع شده است. مثالً 
چندی پیش پردیس سینمایی هدیش مال را 
در تهران افتتاح کردیم که ۶ سالن و در مجموع 
۴۲۰ صندلی دارد چون سالن ها کوچک هستند، 

سریع پر می شوند. 
ضمن اینکه فیلم های بیشتری را هم می توانیم 
نــمــایــش دهــیــم. مـــردم از ایـــن شــیــوه نمایشی 
استقبال خوبی کرده اند. مجتمعی که ۶ سالن 
دارد به راحتی می تواند ۹ فیلم اکــران کند، این 
فهرست متنوع پیش روی مخاطب قرار می گیرد 

و دست او برای انتخاب باز است.  

احتماالً هزینه های تولید فیلم در سال جاری  ◾
باال می رود، آیا این اتفاق از میزان تولید فیلم های 

سینمایی خواهد کاست؟
امسال هزینه های تولید فیلم سینمایی به شدت 
ــاال مـــی رود و قطعاً در مــیــزان ساخت فیلم ها  ب
اثرگذار است اما اگر وزارت ارشاد به دلیل شرایط 
بحرانی پیش آمــده، فیلترهایش را کمتر کند و 
اجــازه بدهد تولیدکنندگان متناسب با نیاز و 
سلیقه مخاطبان فیلم بسازند، می شود از این 

گذرگاه سخت عبور کرد. 
ــران اجـــتـــمـــاعـــی و تــنــگــنــای  ــحــ ــ ــک ب ــ ــا در ی ــ م
ــرار گرفتیم و اگــر فیلم ها بــه خاطر  اقتصادی ق
ســـخـــت گـــیـــری وزارت ارشـــــــاد کــیــفــیــتــشــان 
 کــــــم شــــــــود در جــــــــذب مــــخــــاطــــب مـــوفـــق 

نمی شوند. 

شما بعد از »متری شیش و نیم« فیلم جدیدی  ◾
نساختید، دلیلش چیست؟

چــون بستر ساخت فیلم نامه هایی که دوست 
دارم فیلمشان را بسازم، فراهم نیست. برایم 
ــدارد کــه کـــارگـــردان فــیــلــم اولــی بــاشــد یا  ــ فــرقــی ن
بــاتــجــربــه، فیلم نامه خـــوب بــرایــم مــهــم اســت. 
قصه هایی را دوست دارم که تلنگر اجتماعی بزند 
ولی بستر تولید این جنس کارها در حال حاضر 

فراهم نیست. 
به هر حال من هم مانند همه تهیه کننده ها نگران 

بازگشت سرمایه ام هستم. 
 ۱۰ االن تولید یــک فیلم سینمایی بـــاالی ۱۲-

میلیارد تومان هزینه دارد.
 امسال هم با موج تورمی که پیش آمده، معلوم 
نیست هــزیــنــه تــولــیــد چــقــدر بـــاال بـــرود ضمن 
ایــنــکــه ۳-۲مــیــلــیــارد تــومــان هــم هــزیــنــه پخش 
بــه آن اضــافــه مــی شــود کــه دســت کــم ۱5میلیون 
ــایــد هــزیــنــه کــنــیــد تــا فــیــلــم روی پــرده   تــومــان ب

برود. 
چنین فیلمی باید 5۰ میلیارد تومان بفروشد که 
دخل و خرجتان سربه سر شود. االن چه فیلمی 

5۰ میلیارد تومان می فروشد؟! 

شما بــا سعید روســتــایــی کــار کــردیــد، فیلم او  ◾
ــرادران لیال« بــا وجــود نداشتن مجوز اکـــران از  ــ »ب
ارشاد در جشنواره کن شرکت کرده، ممکن است 

این ماجرا برای او مشکل ساز شود؟
مــن فکر می کنم فیلم های سعید روستایی با 
دیگر فیلم های سینمایی متفاوت باشد چون 
در فیلم هایش، اســتــانــداردهــای سینمایی را 
رعایت می کندو به نظرم وزارت ارشاد بایستی با 

مماشات بیشتری با او برخورد کند. 
روستایی هم بایستی قوانین را رعایت کند اما 
ــرای شرکت در جشنواره کن  ــان مــحــدودی ب زم
داشت و فرصت کافی برای گرفتن مجوز اکران در 

داخل ایران را نداشت. 
قطعاً پــس از جــشــنــواره فرایند اداری اکـــران را 
ــری خـــواهـــد کــــرد کـــه بـــه عـــنـــوان رئــیــس  ــپـ سـ
هیئت مدیره دفتر پخش خانه فیلم در تالش 

هستم این فیلم در مردادماه اکران شود. 
اگرچه من موافق این نیستم که فیلم های ایرانی 
شرکت کننده در جشنواره های خارجی باید مجوز 
اکران در داخل را داشته باشند چون این اجازه و 
اختیار را باید به صاحبان اثر داد که آثارشان را به 

جشنواره های خارجی بفرستند. 
ضمن اینکه نگاه در داخــل کشور بــا خــارج از 
کشور متفاوت است، ما فیلم ها را در جشنواره 
فجر، اکران عمومی می کنیم ولی جشنواره های 
خارجی، اکــران بسیار محدودی بــرای منتقدان 
دارند که شاید یک فیلم نهایتاً برای کمتر از یک 
هزار نفر نمایش داده شود و نمایش فیلمی بدون 
ممیزی برای یک هزار نفر نمی تواند جریان سازی 

کند.
 باید خط قرمزهای کلی وجــود داشته باشد و 
تولیدکنندگان از آن خط قرمزها عبور نکنند ولی 
فیلم های خودشان را بسازند نه اینکه فیلمی که 
مجوز ساخت دارد، ملزم به گرفتن مجوز اکران 
هم باشد، گاهی فیلمی که مجوز ساخت دارد 
به دلیل تصمیم های سلیقه ای و دخالت های 
ــران نمی شود. ایــن سخت گیری های  اشتباه اک
سلیقه ای ممکن اســت موجب از دســت دادن 
سرمایه های هنری کشورمان و دلسردی آنان در 

تولید آثار داخلی شود.
 وقــتــی احــســاس کنند در ایـــران شــرایــط تولید 
ــد مــهــاجــرت می کنند  ــدارن فیلم خــودشــان را ن
در حالی کــه باید بستر بــروز خالقیت را بــرای 
 نــیــروهــای جـــوان و مستعد کــشــورمــان فــراهــم 

کنیم.

  زهره کهندل     درخواست تعطیلی 20 سینمای قدیمی 
و نوستالژیک، در شرایطی که امکان نوسازی و بازسازی آن ها 
وجود دارد اما سرمایه گذاری پای کار نمی آید، ضربه دیگری 

بر پیکر نحیف سینمای کشورمان زد. افزایش قیمت بلیت و 
بی رغبتی مردم برای تماشای فیلم در سالن های سینما به 

دلیل گران تمام شدن آن برای خانواده ها، هشدار افت میزان 
فروش فیلم های سینمایی را می دهد. با افزایش تورم و گران 

شدن زنجیره ای کاالها و خدمات، به تبع آن هزینه های تولید 
فیلم های سینمایی هم باال خواهد رفت و در شرایطی که قیمت 

بلیت ها باال رفته و ساخت فیلم برای تهیه کننده گران تمام 

می شود، آیا رغبتی برای ساخت فیلم سینمایی جدید وجود 
دارد؟ در این باره و موضوعات مرتبط با وضعیت پیش روی 

سینما در سال جاری با جمال ساداتیان، تهیه کننده و سینمادار 
باسابقه کشورمان گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید.
جمال ساداتیان

تهیه کننده و سینمادار

گفت وگو با جمال ساداتیان، تهیه کننده و سینمادار درباره وضعیت پیش روی سینما

 هزینه های تولید فیلم 
به شدت باال می رود

من فکر می کنم فیلم های سعید روستایی با دیگر فیلم های سینمایی متفاوت باشد چون در فیلم هایش، استانداردهای سینمایی 
را رعایت می کند و به نظرم وزارت ارشاد بایستی با مماشات بیشتری با او برخورد کند. 

روستایی هم بایستی قوانین را رعایت کند اما زمان محدودی برای شرکت در جشــنواره کن داشت و فرصت کافی برای گرفتن 
مجوز اکران در داخل ایران را نداشت. 

گزيدهگزيده

کلیه اس���ناد و مدارک سند کمپانی برگ سبز و کارت 
خ���ودرو س���واری پژو 405 رنگ مش���کی م���دل 1383 
به ش���ماره موتور 12483046077 و ش���ماره شاس���ی 
83020537 و ش���ماره ش���هربانی 591 ب 88 ای���ران 
32 بنام لیال اف���راش مفقودگردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری -هاچ بک پژو تیپ 207I رنگ 
سفید-روغنی سال 1390 به شماره شهربانی 54 و 969 
 NAAR03FE1BJ961708 ایران 32 و ش���ماره بدن���ه
و ش���ماره موت���ور 15090038497 ب���ه مالکیت مهری 
ش���یخی برج قلعه مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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ب���رگ سبز،س���ند کمپان���ی وکارت ماش���ین زانتی���ا 
تی���پcc 2000 م���دل83 رن���گ نق���ره ای ش���ماره 
 S1512283120289 موتور00410651 وشماره شاسی
195ص63  ای���ران  انتظام���ی  پ���الک  ش���ماره 
مالکی���ت س���عیدقربانی کد مل���ی4284859595 
باش���د. م���ی  اعتبارس���اقط  درج���ه  واز  مفق���ود  ح
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برگ سبز وانت سیستم مزدا تیپ B2000I مدل 1387 
 FE109435 به رنگ نقره ای - متالیک به شماره موتور
 NAGBPX2PN11F02088 شاس����ی  ش����ماره  و 
ب����ه ش����ماره پ����الک 21 ج 712 ای����ران 54 مفق����ود 
گ����ردد. م����ی  اعتبارس����اقط  درج����ه  از  و  گردی����ده 
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شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

                  با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سالهای آینده خودمان وفرزندانمان  باشیم .

»آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب مشهد                         

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/03/08 لغایت 1401/03/11 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 
دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری مورخ  1401/03/25 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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یف
مدت موضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در حداقل رتبه و رشته مورد نیازفرآیند ارجاع کار به ریال

فرآیند ارجاع کار

1

راهبری, بهره برداری و 
رفع اتفاقات شبکه توزیع, 

خطوط انتقال, منابع 
آبی, خدمات مشترکین, 
کنترل کیفی روستا ها و 
شهرهای بخش رضویه 

شهرستان مشهد

24216/881/761/4473/599/000/000

گواهی نامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب پایه پنج رسته تامین, انتقال و 

توزیع صادره از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
, یا رشته آب یا تاسیسات پایه پنج  از سازمان برنامه و 
بودجه کشور و گواهی نامه معتبر تایید صالحیت ایمنی 

پیمانکاران

1- واریز نقدی به حساب 
جاري شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد

2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی اسالمی 
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 مهم ترین عامل 
بن بست 

سیاسی در 
عراق

 مهم ترین عامل 
بن بست سیاسی در 

عراق، به مشارکت 
ضعیف و کم رمق 

مردم در انتخابات و 
نتایج از پیش تعیین 

شده آن و تقلب در 
روند برگزاری باز 

می گردد که در نتیجه 
آن به مرحله ای از 

اختالفات ترکیبی و 
ناپخته رسیده ایم 
که اجازه نمی دهد 

توافقات سیاسی 
حاصل و نامزدهای 

ریاست جمهوری 
و نخست وزیری 

معرفی شوند.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو

 بــنــابــرایــن گـــروه هـــای مختلف 
سیاسی به ویژه احزاب مؤثر در 
انتخاب نامزد نخست وزیری، 
ــتــاف »چــارچــوب  از جمله ائ
هماهنگی گــروه هــای شیعی« 
از یک سو و ائتاف سه جانبه 
متشکل از جریان صدر، ائتاف حاکمیت و حزب 
دموکراتیک اقلیم کردستان از سوی دیگر، تاش 
خود را در راستای منافع ملی عراق بیشتر کرده و با 
صرف نظر از برخی خواسته های خود زمینه را برای 

برون رفت از بن بست فراهم کنند. 
یکی از مشکات و اختافات اساسی، چگونگی 
تشکیل دولت جدید است؛ به نحوی که یک گروه 
خواهان تشکیل دولت اکثریت است، به این معنا 
که هر گروه و ائتافی که بیشترین کرسی ها را در 
انتخابات و مجلس بدست آورد، نامزدی را برای 
نخست وزیری معرفی می کند، در حالی که گروه 
و ائتاف دیگر، به تشکیل دولت توافقی معتقد 
هستند؛ یعنی انتخاب نــامــزد نخست وزیــری 
و تشکیل دولــت باید با رضایت همه گروه های 

سیاسی صورت گیرد.
برای بررسی دقیق تر و اطاع از آخرین تحوالت 
صحنه سیاسی عراق، ریشه ها و علل بن بست و 
همچنین راه های برون رفت از آن، با » « کارشناس 
مــســائــل ســیــاســی و رئــیــس مــرکــز تحقیقات و 
مطالعات »ارتقاء« این کشور گفت وگو کرده ایم 

که جزئیات آن از نظر شما می گذرد:

 به نظر شما ریشه ها و عوامل اصلی بن بست  ◾
سیاسی کنونی عراق چیست؟

مهم ترین عامل بن بست سیاسی در عــراق،  به 
مشارکت ضعیف و کم رمــق مــردم در انتخابات 
و نتایج از پیش تعیین شده آن و تقلب در روند 

برگزاری باز می گردد که در نتیجه آن به مرحله ای 
از اختافات ترکیبی و ناپخته رسیده ایم که اجازه 
نمی دهد توافقات سیاسی حاصل و نامزدهای 
ریــاســت جــمــهــوری و نخست وزیــــری معرفی 
شوند. همچنین به دلیل دخالت های انگلیس، 
ــارات و ترکیه و تأثیر آن هــا بر گــروه هــای کــرد و  امـ
سنی، به وضوح برای دور کردن شیعیان به عنوان 
بزرگ ترین و تأثیرگذارترین گروه از صحنه سیاسی 
کشور و ایجاد هــرج و مــرج تــاش مــی شــود.  این 
مشکات، چیزی نیستند که امروز و دیروز به وجود 
آمــده باشند و همیشه رونــد تشکیل دولــت در 
ــرادهــای قانونی  نتیجه انباشت اخــتــافــات و ای

 با اختال روبه رو بوده است.

عملکرد احزاب و ائتالفات های سیاسی کشور  ◾
در راستای تشکیل دولت جدید را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
طبیعتاً عملکرد احـــزاب، ائتاف ها و گــروه هــا از 
یکی به دیگری متفاوت بوده است، اما در مجموع 
هیچ نتیجه مؤثری نداشته تا به سطح قابل قبولی 
برسد و در بین مردم پایگاه اجتماعی ایجاد کند، 
به گونه ای که عدم مشارکت قوی مردم در انتخابات 
برعدم مقبولیت طبقه سیاسی در کشور صحه 
گذاشت. عراق امروز به یک نسل جدید و خوانشی 

تازه از صحنه سیاسی کشور نیاز دارد تا گروه های 
جدیدی همسو با خواسته های مــردم و جامعه 
شکل گرفته و اعتماد بین مردم و طبقه سیاسی 
را احیا کند. گروه های سیاسی ما باید عقانیت 
بیشتری را در دستور کار قرار دهند و لجبازی های 

فرقه ای و سیاسی را کنار بگذارند.

 به نظر شما بن بست های مکرر سیاسی عراق  ◾
در سال های اخیر به نقص قانون در این کشور مربوط 

نیست؟
بله قطعاً مشکات قانونی در فرایند سیاسی 
ــرای حــل ایــن مشکات  کشور وجــود دارد و مــا ب

نیازمند تعدیل و اصاح قانون اساسی هستیم. 
نظام پارلمانی در کشور موجب شــده در تمام 
دوره هــا اختافات در هم تنیده ای رخ دهــد؛ اکثر 
مفاد قانونی، خــوانــش بـــردار و خشک هستند 
که به توضیح و تفسیر دادگــاه مرکزی نیاز دارد 
کــه ایــن مسئله تحت تأثیر فشارهای سیاسی 
ــرای  قـــرار مــی گــیــرد و نــتــایــج قــانــع کــنــنــده ای را ب
مــردم ارائـــه نمی کند. شــرایــط دوره ای کــه قانون 
اساسی در آن نوشته شد، با شرایط امــروز کاماً 
متفاوت بــوده و این مسئله سبب شده همیشه 
 نتایجی حاصل و اتفاقاتی رخ دهد که کشور به 
بن بست سیاسی و هرج و مرج رسیده و تاش ها 
 بـــرای تشکیل دولـــت و رســیــدگــی بــه امـــور ملت 

در شرایط سخت کنونی به نتیجه نرسد.

 باتوجه به آنچه گفته شد، آیا شما گشایشی را  ◾
برای خروج از بن بست در کشور متصور هستید؟ 

 بــه طــور قطع کشور بــا شــرایــط سیاسی سختی 
روبه رو است و بیشتر گروه ها نسبت به این مسئله 
متقاعد هستند، اما برای رسیدن به یک راه حل 
در تــاش هستند البته ایــن صــرفــاً از دو طریق 
ممکن خواهد بود، یا اینکه گروه های مختلف با 
یکدیگر به توافق برسند و یا اینکه پارلمان منحل 
شــود؛ کشور امـــروز نیازمند عقب نشینی همه 
گروه ها از مواضع و خواسته های خود است که در 
غیر این صورت پارلمان منحل شده و انتخابات 
دوبــاره برگزار می شود. به نظر من هنوز فرصت 
برای رسیدن به راه حل وجود دارد، به شرط آنکه 
گروه های سیاسی از مواضع خود عقب نشینی 
کنند و تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند، 
امــا آن گــونــه که به نظر می رسد نوعی لجبازی و 
سرسختی مانع از پیشرفت در صحنه سیاسی 

کشور شده است.

تحلیلگرعراقیدرگفتوگوباقدسراههایبرونرفتازبنبستسیاسیرامطرحمیکند

راه حل مشکالت عراق؛ اصالح قانون اساسی

WWW.QUDSONLINE.IR9818 یکشنبه 8 خرداد 1401  27 شوال1443  29 می 2022   سال سی و پنجم    شماره

5

نگاهی به فرایند انتخاب رؤسای سه گانه در عراق
 »عباس الــعــرادی« کارشناس مسائل سیاسی عراق 
ــاره نحوه انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و  درب
نخست وزیر در این کشور گفت: انتخاب نخست وزیر 
جدید باید توسط نمایندگان در پارلمان جدید انجام 
شــود، به گونه ای که در جلسه اول پارلمان رئیس آن 
انتخاب شده و پس از آن در مــورد فراکسیون بزرگ تر 

توافق می شود و سپس در مورد نامزد ریاست جمهوری 
که از جانب کردها معرفی می شود، توافق صورت گیرد، 
پس از آن رئیس جمهور فراکسیون بزرگ تر را معرفی 
می کند تا این فراکسیون نامزد خود برای نخست وزیری 
را که باید در مورد او نیز توافق صورت گیرد، معرفی  کند. 
نخست وزیر معرفی شده مکلف به تشکیل کابینه از 

طریق رایزنی با گــروه هــای مختلف در مهلت قانونی و 
معرفی آن به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد می شود 
که اگر موفق به تشکیل کابینه نشود، دوباره فراکسیون 
بزرگ تر باید نامزد جدیدی را برای نخست وزیر معرفی 
کند که مورد توافق گروه های دیگر نیز باشد. در مجموع، 
انتخاب رؤسای سه گانه در عراق باید از طریق توافق انجام 

گیرد و چنانچه گروه های مختلف نتوانند به توافق دست 
یابند، رونــد انتخاب آن هــا با اخــال و شکست مواجه 
شده و بن بست سیاسی ایجاد می شود. در دوره کنونی 
متأسفانه مهلت های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور 
و نخست وزیر به پایان رسیده و اکنون کشور با بن بست 

و نقض گسترده قانون مواجه شده است.

عباس العرادی
کارشناس عراقی مسائل سیاسی

  جواد فراهانی     دور پنجم انتخابات 
پارلمانی عراق در 10 اکتبر 2021 )18 مهر 

1400( برگزار شد. در این انتخابات زودهنگام، 
3هزارو249نامزد از 21 ائتالف و 109 حزب به 

همراه برخی نامزدهای مستقل برای 329 کرسی 

پارلمان با یکدیگر رقابت کردند. قرار بود پنجمین 
دوره انتخابات پارلمانی عراق در سال 2022 

برگزار شود، اما به دلیل شرایط بحرانی که این 
کشور درگیر آن است، انتخابات در اکتبر 2021 

برگزار شد و قوه قضائیه عراق نتایج این انتخابات 

را در دسامبر گذشته تأیید کرد.
اکنون پس از گذشت 6 ماه از انتخابات پارلمانی 
عراق، جریانات سیاسی این کشور هنوز برای 

 تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور و
 نخست وزیر به توافق نرسیده اند و این کشور 

با بن بستی سیاسی مواجه است که به احتمال 
زیاد در آینده نزدیک گشایشی را نمی توان 

برای آن متصور شد؛ چراکه برخی از گروه ها بر 
خواسته های خود اصرار دارند و حاضر به کوتاه 

آمدن و رسیدن به توافق نیستند،.

گفت وگوی 
ویژه

مناقصه شماره :1401-03 
)نوبت دوم(

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
» مرمت و بازسازی دیوارحفاظتی بند انحرافی جلنگدار«

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای« مرمت و بازسازی دیوارحفاظتی بند انحرافی 
برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   « جلنگدار 
اسناد  و تحویل  برگزاری فراخوان شامل دریافت  نماید.کلیه مراحل 
مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد همزمان با درج آگهی مناقصه 
زمانبندی  برنامه  و  مناقصه  اسناد  و  اطالعات  باشد.  می  روزنامه  در 

فرایند ارجاع کار از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
امام  مهرشهر-بلوار  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای

 البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633342300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز 

تماس 27313131، 021 
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

شناسه آگهی:1323532
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شرکت آب منطقه ای البرز 

ش��هرداری چناران در نظر دارد تجدید فراخوان جذب س��رمایه گذار جهت ساخت پل عابر پیاده 
مکانیزه و تبلیغات محیطی به شماره 2001093439000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواه��ی امضای الکترونیکی )ب��ه صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر س��ازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

1( تاریخ انتشار تجدید فراخوان: 1401/03/07 در سامانه ستاد
2( مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12
3( مهلت ارسال پاسخ استعالم: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

هزینه چاپ آگهی و تجدید احتمالی آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – ابتدای بلوار طالقانی – ساختمان شهرداری چناران 
تلفن : 46126544 – 46127340 - 051

حمیدرضا داورزنی - شهردار چناران

 تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت پل عابر پیاده مکانیزه و تبلیغات محیطی
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شهرداری چناران در نظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای درخصوص انجام عملیات 
جمع آوری ش��بکه آبهای سطحی ش��هر چناران به ش��ماره 2001093439000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
طری��ق  از  پاکت ه��ا  بازگش��ایی  ت��ا  فراخ��وان  اس��ناد  تحوی��ل  و  دریاف��ت  از  فراخ��وان  برگ��زاری  مراح��ل  کلی��ه 
ش��د. خواه��د  انج��ام   www.setadiran.ir آدرس  ب��ه  )س��تاد(  دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  درگاه 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:    تاریخ انتشار فراخوان:  در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04
مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 می باشد.

مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/03/21 سامانه ستاد
زمان بازگشایی پاکت ها:  از طریق سامانه ستاد در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در دفتر شهردار

هرگاه برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد ش��د.
هزینه چاپ آگهی و تجدید احتمالی آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقدی به مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( به نام شهرداری چناران 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
  استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - ابتدای بلوار طالقانی - ساختمان شهرداری چناران 

تلفن : 46127340 - 46126544 -051
حمیدرضا داورزنی - شهردار چناران

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای درخصوص انجام عملیات 
جمع آوری شبکه آبهای سطحی شهر چناران
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شهرداری چناران در نظر دارد  ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تکمیل و راه اندازی سرویس بهداشتی سالن مدیریت 
بحران شهر چناران به شماره 2001093439000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه:  در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 می باشد.
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/03/21 سامانه ستاد

- زمان بازگشایی پاکت ها: در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در دفتر شهردار
- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

- هزینه چاپ آگهی و تجدید احتمالی آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

- یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به مبلغ 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال( به نام شهرداری چناران 
- اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

-   استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - ابتدای بلوار طالقانی - ساختمان شهرداری چناران 
- تلفن : 46127340 - 46126544 -051 

حمیدرضا داورزنی   -  شهردار چناران 

ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تکمیل و راه اندازی سرویس بهداشتی سالن 
مدیریت بحران شهر چناران
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ش��هرداری چن��اران در نظر دارد مناقصه عموم��ی یک مرحله ای خرید، حمل و تحویل س��نگ پالک)گرانیتی( به ش��ماره 
2001093439000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04

مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 می باشد.
مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/19 سامانه ستاد

زمان بازگشایی پاکت ها:  در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/21 در دفتر شهردار
هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

هزینه چاپ آگهی و تجدید احتمالی آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقدی به مبلغ 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( به نام شهرداری چناران 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

  استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - ابتدای بلوار طالقانی - ساختمان شهرداری چناران 
تلفن : 46127340 - 46126544 -051

حمیدرضا داورزنی   -  شهردار چناران 

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و تحویل سنگ پالک)گرانیتی(
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شهرداری چناران در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید دوربین نظارتی و کنترل ترافیک و 
ملزومات و تجهیزات دوربینها و مرکز کنترل هوشمند)مانیتورینگ( به شماره 2001093439000009 
را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. متقاضیان شرکت در فراخوان 
در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر س��ازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

 مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: مورخ 1401/03/08

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12
مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/03/22

زمان بازگشایی پاکت ها: درساعت10صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در دفترشهردار 
ن��وع و مبلغ تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاع کار:  ضمان��ت نامه بانکی و یا وج��ه نقد به مبلغ 

150/000/000 ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال( به نام شهرداری چناران
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – ابتدای خیابان طالقانی – ساختمان شهرداری چناران
تلفن : 46126544 – 46127340 – 051 

حمیدرضا داورزنی   -  شهردار چناران 

تجدید مناقصه عمومی خرید دوربین نظارتی و کنترل ترافیک و ملزومات و 
تجهیزات دوربینها و مرکز کنترل هوشمند)مانیتورینگ(
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اصل گواهی نامه ی موقت فارغ التحصیلی به شماره 
714/06/10  تاری���خ ص���دور 1391/06/26 متعل���ق ب���ه 
اینجانب معصومه دیر به ش���ماره ملی 0945011407 
در مقطع کارشناس���ی رشته مدیریت بازرگانی صادره 
از دانش���گاه پی���ام نور چناران مفق���ود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
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س���ه برگ س���ند موتورس���یکلت  پ���رواز 125 
کارت���ل بزرگ  مدل  13۸9  به ش���ماره پالک   
94756 ایران 762 و شماره تنه ۸951۸06 و 
شماره موتور 10112557  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل پروانه حمل سالح  شکاری ساچمه زنی
 ا لول ته پر به ش���ماره س���ریال 247124۸ 
متعل���ق ب���ه آق���ای داود جعف���ری مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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مدرک کارشناس���ی  اینجان���ب آزاده کیان خواه 
فرزند بهرام  شماره شناس���نامه  0670161705 
دانش���جویی   ش���ماره  ب���ه  ازبجن���ورد  ص���ادره 
9312710149 مقط���ع کارشناس���ی نقاش���ی   از 
موسسه آموزش عالی فردوس مشهد  مفقود 
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .ازیابنده 
تقاضامی شود اصل مدرک رابه موسسه آموزش 
عال���ی فردوس   مش���هد به نش���انی خراس���ان 
رضوی مشهد ،بلوارشهیدکالهدوز،کالهدوز 30 

ارسال نماید .
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اینجانب علی طوس���ی زاده خراسانی مالک خودروی 
س���واری پژو تی���پ آردی آی 1600 رن���گ نوک مدادی- 
روغن���ی س���ال 13۸5  به ش���ماره  ش���هربانی ۸9 س 
۸۸1 ایران 12 و ش���ماره بدنه 23426373 و ش���ماره 
موتور 117۸5032515 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد.
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برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ آردی آی 1600 رنگ 
نوک مدادی - روغنی سال 13۸5 به شماره شهربانی ۸9 
س ۸۸1 ایران 12 و شماره بدنه 23426373 و شماره 
موت���ور 117۸5032515 به مالکیت علی طوس���ی زاده

 خراسانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 
گردد.
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   درباره شهریه 
جدید مدارس 
غیردولتی 
به توافق 
نرسیده ایم  
احمد محمودزاده، 
رئیس سازمان مدارس 
و مراکز غیردولتی و 
مشارکت های مردمی 
به فارس گفت: هنوز 
در بحث شهریه سال 
تحصیلی جدید 
مدارس غیردولتی به 
توافق نرسیده ایم.

ما افزایش اجاره بها 
به ویژه در تهران 
را می دانیم و سایر 
هزینه های جاری 
که در مدرسه داری 
اتفاق می افتد را 
برآورد کردیم و در این 
راستا تیم کارشناسی 
داریم، پس مدارس 
غیردولتی نسبت به 
افزایش خودسرانه 
شهریه اقدام نکنند که 
برخورد می شود.

اعظم طیرانی   چند سالی 
است با به صدا درآمــدن زنگ 
خطر کاهش جمعیت، ضرورت 
جایگزینی نسل و پیشگیری 
ــران جــمــعــیــت نیز  ــحـ ــربـ از ابـ
مورد توجه قرار گرفته و بحران 
جمعیت بــه عــنــوان یکی از دغــدغــه هــای مهم 
مدیران و متولیان اداره کشور مطرح شده است.

 آمارهـا نشـان می دهـد از هـر سـه ازدواج در 
سـال ۱۴۰۰ یک مورد به طالق منجر شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود میـزان 
ازدواج در ایـران در فاصله ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۹، بیش از 

۳۶ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
 در این میـان پژوهش های متعدد نشـان می دهد 
یکـی از عوامـل ثبـات خانواده هـا و کاهـش میـزان 
طالق، میل به فرزندآوری در میان زوج های نسـل 
جـوان امـروز و بازگشـت بـه الگوهـای ازدواج هـای 
پایه هـای  سـالم سـنتی و در نتیجـه تحکیـم 

خانـواده اسـت.

عواملی که موجب افزایش طالق شده است ◾
شـهال کاظمی پور، جمعیت شـناس با بیـان اینکه 
وقـوع طـالق در پنـج سـال نخسـت ازدواج بیشـتر 
اسـت، به ما می گویـد: به همیـن دلیل آمـار طالق 
بین متولـدان دهه هـای 7۰ و 8۰ که طی سـال های 
اخیـر ازدواج کرده انـد، بیشـتر از آمـار طـالق در 

زوج هـای متولـد دهه هـای 5۰ و ۶۰ اسـت.
ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران ادامـه 
می دهـد: یکـی از دالیـل افزایـش طـالق طـی دهـه 
اخیر افزایش جمعیت کشور نسبت به دهه های 
گذشـته اسـت کـه اگـر بررسـی کنیـد جمعیـت 
جـوان کشـور و در پـی آن، آمـار ازدواج هـم طی این 
مـدت در مقایسـه بـا دهه های قبـل افزایـش یافته 
اسـت، بـه خصـوص در دهـه 8۰ آمـار ازدواج بـه 

8۹۰هـزار نفـر رسـید. بنابرایـن وقتـی آمـار ازدواج 
افزایش می یابد طی یـک دوره پنج سـاله به همان 

نسـبت آمـار طـالق نیـز افزایـش پیـدا می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه یکـی دیگـر از عواملـی کـه موجـب 
افزایـش طـالق در جهـان و همچنیـن کشـور مـا 
شـده، می گویـد: توسـعه امکانـات، افزایـش 
شهرنشـینی و افزایـش وسـایل ارتبـاط جمعـی 
از دیگـر عواملـی اسـت کـه می توانـد منجـر بـه 
افزایش وقوع طـالق در دنیا شـود. در حالی که در 
گذشـته افراد بـا امکانـات کمتـر زندگـی می کردند 
و بـه همـان نسـبت توقعـات آن هـا پاییـن و سـطح 

سازگاریشـان بـا شـرایط سـخت بـاال بـود. 

ادامــه می دهــد: در دهه هــای گذشــته  وی 
ــود و بیشــتر  محیط هــای شــهری توســعه یافته نب
ــا شــناختی کــه خانواده هــا از یکدیگــر  ازدواج هــا ب
داشــتند شــکل می گرفــت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد زندگــی آن هــا  ــو هــم بودن بیشــتر زوج هــا هم کف
از تــداوم بیشــتری برخــوردار بــود، امــا اکنــون 
شــناخت افراد از یکدیگــر پیــش از ازدواج  بســیار 
کاهــش یافتــه و بیشــتر ازدواج هــا براســاس 
احساســات شــکل می گیــرد و همیــن مســئله 
موجــب افزایــش ریســک طــالق در آن هــا شــده 
اســت. بنابرایــن اگــر جوانــان در آســتانه ازدواج 
می خواهنــد زندگــی مشــترک موفقــی داشــته 

باشــند بایــد عــالوه بــر پرهیــز از تجمــالت، چشــم 
و همچشــمی و مادی گرایــی، هم کفــو یکدیگــر 
باشــند و براســاس عالقــه ای کــه از شــناخت 
یکدیگــر حاصــل می شــود بــا هــم ازدواج کننــد.

رابطه طالق با الگوی فرزندآوری ◾
امـا نظـر صالـح قاسـمی، پژوهشـگر تحـوالت 
جمعیـت ایـران و جهـان در خصـوص دالیـل 
متولـدان دهه هـای در  آمـار طـالق   افزایـش 

 7۰ و8۰ شمسـی در مقایسـه بـا متولـدان دو دهه 
پیش از آن ها کمی متفاوت است. او در گفت وگو 
بـا مـا اظهـار می کنـد: بر اسـاس پژوهشـی کـه طی 
سـال۹7 در سـطح ملـی انجـام داده ام تعـداد 
فرزنـدان نقـش مؤثـری در ثبـات زندگی هـای 
مشـترک دارد به طـوری کـه ۶7درصـد طالق هـا در 
خانواده هـای بـدون فرزنـد )در خانواده هایـی کـه 
سـتون عاطفی مشـترکی بیـن زوج ها وجـود ندارد 
و کوچک تریـن تعـارض منجـر بـه طالق می شـود( 
اتفـاق می افتـد. همچنیـن 22درصـد طالق هـا در 
خانواده هـای تک فرزنـد، ۹درصـد طالق هـا در 
خانواده هـای دارای دو فرزنـد و حـدود ۳ درصـد 
طالق هـا در خانواده هـای دارای سـه فرزنـد یـا 
بیشـتر اتفـاق می افتـد؛ ایـن نشـان می دهـد بیـن 
نرخ باروری و نـرخ طالق رابطه عکـس و معناداری 
وجـود دارد. به طـوری کـه هرچـه تعـداد فرزنـدان 
افزایـش می یابـد ریسـک طـالق کاهـش پیـدا 
می کنـد و تولـد فرزنـد موجـب تثبیـت و تحکیـم 

نهـاد خانـواده می شـود.

عواملی که طالق را آسان می کند ◾
با این حال قرایی مقدم، آسیب شـناس اجتماعی 
و اسـتــاد دانـشـگــاه خــوارزمـــی تـهــران معتقـد 
اسـت: متولـدان دهه  هـای 7۰ و 8۰ شمسـی کـه 
وارد چرخـه  ازدواج می شـوند، اغلـب فرزنـدان 
خانواده هایـی هسـتند کـه در دوران کنتـرل 
موالیـد شـکل گرفتـه و تـک فرزنـد یـا دو فرزنـدی 
هسـتند. از ایـن رو حمایـت خانوادگـی و بازگشـت 
آن هـا بـه خانـواده  اصلـی پـس از طـالق نسـبت بـه 
خانواده هـای پرفرزنـد آسـان تر اسـت. ضمـن آنکه 
نداشـتن فرزند نیـز یکی دیگـر از عواملی اسـت که 
می توانـد تصمیم گیـری بـرای طـالق را آسـان کنـد.
پژوهش هـای  براسـاس  می کنـد:  اضافـه  وی 
مختلفـی کـه از سـال ۱۳5۶ تـا کنـون انجـام داده ام 
حـدود ۱7 عامـل در بـروز پدیـده طـالق تأثیرگـذار 
اسـت کـه مهم تریـن آن هـا مسـائل اقتصـادی، 
بیـکاری، کمرنـگ شـدن باورهـا و اعتقـادات دینی، 
افزایـش ازدواج هـای احساسـی، تأثیـر رسـانه های 
غربـی و در پـی آن تنوع طلبـی یـا بی مسـئولیتی 
زوج هـا نسـبت بـه یکدیگـر و نهـاد خانـواده اسـت.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه آمار طالق 
در طبقه اقتصادی و اجتماعی متوسط جامعه 
بیشتر از طبقات باال و پایین است، می گوید: در 
طبقه باال به دلیل فراهم بودن امکانات مالی و در 
طبقات پایین جامعه به دلیل پایبندی به هنجارها 

و مسائل اعتقادی آمار طالق پایین است.
قرایــی مقــدم تأکیــد می کنــد: همچنیــن در 
ازدواج هــای ســنتی بــه دلیــل اینکــه والدیــن مــورد 
مشــورت قــرار می گیرنــد و ایــن ازدواج هــا از روی 
شــناخت اتفــاق می افتــد، احتمــال بــروز طــالق 
بســیار کمتــر از ازدواج هایــی اســت کــه از روی 
احساســات و بــدون در نظــر گرفتــن کفویــت 
زوجیــن و اســتفاده از خدمــات مشــاوره پیــش از 

ازدواج شــکل می گیــرد.

نگاه کارشناسان به رابطه جدایی زوج ها با الگوی فرزندآوری

67 درصد طالق ها، در خانواده های بدون فرزند

ددستچينستچين

صالح قاسمی
پژوهشگر تحوالت
 
 جمعیت ایران و جهان

تفاوت سبک زندگی و ارزش های رفتاری 
متولدان دهه های 70 و 80 به ویژه تفاوت در 

الگوی فرزندآوری آن ها سهم بسیار زیادی در 
تحکیم نهاد خانواده دارد. 

نتایج پژوهشی که سال97 در سطح ملی انجام 

داده ام نشان می دهد تغییر الگوی فرزندآوری در 
متولدان دهه های 50 تا 80 شمسی و از سوی 

دیگر کاهش تعداد فرزندان در خانواده های 
دهه های 70 و 80 موجب افزایش نرخ طالق 

در این زوج ها شده است. این پژوهش همچنین 

نشان می دهد تولد فرزند نه تنها ریسک طالق 
رسمی بلکه ریسک طالق عاطفی را نیز بین 

زوج ها کاهش داده و همین موضوع روابط بین 
آن ها را به شدت به سوی کیفی شدن هدایت 

کرده است.

بین نرخ باروری و نرخ طالق رابطه عکس و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه 
تعداد فرزندان افزایش پیدا می کند، ریسک طالق کاهش می یابد و تولد فرزند 

موجب تثبیت و تحکیم نهاد خانواده می شود.
گزيدهگزيده
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 85 درصدی که تاوان دیگران را می دهند ◾
مهندس بهزاد ولـــی زاده، رئیس دبیرخانه 
ســتــاد کــشــوری کــنــتــرل دخــانــیــات وزارت 
بهداشت به ایسنا گفت: ۱۴درصد جمعیت 
بــاالی ۱8 سال ما مصرف کننده دخانیات هستند ولی 
تکلیف حدود 85 درصد بقیه که مصرف کننده این کاالی 
آسیب رسان نیستند، چیست؟ چرا این درصد عظیم 

باید تاوان مصرف این جمعیت اندک را بدهند؟ 

باورشان نیست آموزش و پرورش مهم است ◾
مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش و 
پرورش مجلس به فارس گفت: دست هایی 
هستند که نمی خواهند قانون رتبه بندی 
معلمان اجرا شود. یک عده ای هنوز باورشان نیست که 
آموزش و پرورش مهم است. می گویند با یک میلیون و 
2میلیون کار را تمام کنید. اراده است که تا آخر خرداد 

آیین نامه رتبه بندی معلمان اجرایی شود. 

جای خالی دو رشته در افزایش پذیرش پزشکی ◾
علی امـــرایـــی، عضو کمیسیون آمـــوزش 
دیده بان شفافیت و عدالت در گفت وگو 
ــا فـــارس اظــهــار کـــرد: از کــنــکــور امــســال  ب
۹هزارو۶۰۰ نفر ظرفیت پزشکی خواهیم داشت؛ یعنی 
درصد موفقیت داوطلبان رشته تجربی برای پذیرش در 
رشته پزشکی افزایش خواهد یافت اما موضوع افزایش 
رشته دندانپزشکی و داروسازی در این مصوبه نیست.

وزارتخانه ها، بی توجه به معلوالن ◾
ــرعــامــل جــامــعــه  کـــامـــران عـــــــاروان، مــدی
معلوالن ایران به فارس گفت: بسیاری از 
ماده های قانون حمایت از معلوالن از سوی 
دستگاه های مشمول قانون اجرا نشده، حتی کمیته 
نظارت بر این قانون به وزارتخانه ها تذکر داد و پیگیری 
کرد اما عمالً احساس می شود سرعت و دقت الزم برای 

اجرای این قانون به کار گرفته نشده است. 

جامعه

40
10
26
83

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضوی در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری ، مسکونی و زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط 
، بدون دریافت کارمزد بفروش برساند .

متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کس��ب اطالعات بیش��تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش��رایط ش��رکت در مزایده و اس��ناد مزایده از تاریخ 1401/03/04  لغایت 
1401/03/16 همه روزه به جز  ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15به دفاتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند .

آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 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 - ششدانگ315.96 130/442/4136 اصلی-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 - ششدانگ442/4167353.56/ 130 اصلی-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 - ششدانگ130/442/3573246.08 اصلی301چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 3

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه10.200.000.000510.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3587384.79 اصلی3015چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 4

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.000.000.000350.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3591247.12 اصلی3011چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه 5

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.500.000.000325.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3598200.8 اصلی139چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق6

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه5.800.000.000290.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3601199.14 اصلی136چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق7

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.400.000.000370.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3603243.85 اصلی1311چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق8

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.200.000.000310.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3604219.2 اصلی135چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق9

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3605250 اصلی134چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق10

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه6.750.000.000337.500.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3661250 اصلی1523چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق11

پس از وصول 60درصد ثمن معامله40درصد نقد الباقی در اقساط 18 ماهه7.500.000.000375.000.000مسکونیملکی - ششدانگ130/442/3667300 اصلی1517چناران - 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 235/260 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 235/260 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 235/260 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 235/260 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 235/260 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 235/260 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 235/7 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 235/7 اصلی ـ ـکیلومتر 45 جاده قدیم مشهد ـ چناران ـ اراضی جمعاب20

 فروش فوق العاده  امالک و مستغالت
)مزایده شماره 1401/1 امداد(

مالحظات : 
1- متقاضیان برای ش��رکت در مزایده می بایست سپرده 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 اقتصادی کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( با شناس��ه ملی 
14003163370 تهی��ه و تحوی��ل واحد فروش مدیریت امالک اس��تان 

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

پیشنهادات انداخته شود.

3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین 
تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .

4- پیش��نهادات فاقد س��پرده ، مخدوش ، مش��روط و مبه��م از درجه 
اعتبار س��اقط و رعایت مفاد فرم های ش��رکت در مزای��ده که از طریق 

دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
5- متقاضیان دارای ش��خصیت حقوقی می بایس��ت ذیل فرم ش��رایط 

شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .
6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد 
است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی 

از طرف آنان نخواهد بود .
7- مذک��ورًا توصیه میش��ود متقاضیان محترم ب��ه اطالعات مندرج در 

س��تون هر مل��ک توجه و ضم��ن رعایت مف��اد مندرج در برگ ش��رایط 
شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .

8- دریافت اقس��اط طی چکهای صادره از س��وی 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 سپرده متقاضی حداکثر ظرف 

مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .
11- اخذ مفاصا حساب های الزم جهت تنظیم سند قطعی و پرداخت هزینه 
های مربوط به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروشنده و بعد از تحویل 

مل��ک تمامًا بر عهده خریدار خواهد بود. همچنین پرداخت حق الثبت و 
ح��ق التحریر و مالی��ات نقل و انتقال ملک به عهده خریدار می باش��د.

دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :
اس��تان خراسان رضوی – مش��هد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – تلفن: 

05138525663 -4
استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب 

شرکت برق – دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( – 
تلفن : 05146133001-2 

http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی
زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 ساعت  9 صبح و 
محل برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.



 گل گهر 
به دنبال دانشگر

سیرجانی ها برای 
فصل بیست و دوم 
لیگ برتر به دنبال 

جذب محمد دانشگر 
هستند، مدافع 

استقالل تمایل دارد 
بیشتر در ترکیب 

اصلی قرار بگیرد و 
عماًل با وجود سیلوا، 

غالمی و بازگشت 
احتمالی مرادمند، 

فرصت او برای 
بازی کمتر می شود.
با توجه به ترافیک 

خط دفاعی استقالل 
بعید نیست سرمربی 

استقالل هم راضی 
به این جدایی باشد. 
بررسی ها حاکی از 

آن است که گل گهر به 
زودی مذاکره جدی 

با این بازیکن را دنبال 
خواهد کرد.

در  حاشيه

تاریخ سازی 
 آویژه صنعت 

در ورزش استان

تيم بسكتبال آويژه 
صنعت پارسامشهد، 

نماينده خراسان 
رضوى در ليگ دسته 
يك بسكتبال كشور 
با عبور از تيم لئونارد 

شاهين شهر اصفهان 
به فينال ليگ دسته 
يك بسكتبال كشور 

رسيد و دوباره سهميه 
ليگ برتر بسكتبال 
كشور را كسب كرد.  
اين درحالی است كه 
تيم اول باشگاه آويژه 

صنعت پارسا  پنج سال 
قبل به ليگ برتر صعود 
كرده و همچنان در ليگ 

برتر حضور دارد و هم 
اكنون محياى حضور در 

فصل جديد ليگ برتر 
بسكتبال كشور است. 
محمد قياسی هدایت 

آويژه صنعت پارسا را بر 
عهده دارد.

خبرخبر
روزروز

  مهدی طارمی 
طارمی با انتشار یک توییت طعنه آمیز 

در فضای مجازی اعتراضش را به 
مشخص نبودن اردوی تیم ملی نشان 

داد. او نوشت:  کسی میدونه اردوی تیم 
ملی از کی شروع میشه ؟

  تادبولی 
رسمًا اعالم شد توافق نهایی و 

قطعی برای فروش باشگاه چلسی به 
تاد بولی حاصل شده است. انتظار 

می رود این معامله روز دوشنبه 
نهایی شود و صورت بپذیرد.

  دیمین لیالرد 
 بازیکن بسکتبال آمریکا در خصوص 

تیراندازی در مدرسه و کشته شدن 
19 دانش آموز و دو معلم واکنش 

نشان داد و گفت: اسلحه در این کشور 
راحت تر از شیرخشک پیدا می شود.

ــیــســی هــا  پــرســپــول
پــس از پــنــج فصل 
قــهــرمــانــی در لیگ 
برتر ایران، این فصل 
هیچ جامی کسب 
ــاه  ــوتـ ــد. کـ ــ ــردن ــ ــک ــ ن
ماندن دست سرخپوشان از جام سبب 
شد مسئوالن ایــن باشگاه خیلی زود 
به دنبال ساختن تیم خود بــرای لیگ 
بیست ودوم باشند. آن ها در اولین گام 
قرارداد مهدی ترابی ملی پوش را تمدید 
کردند و سپس با مرتضی پورعلی گنجی 
بــه تــوافــق رســیــدنــد. استقاللی ها هم 
که فصل رویــایــی ای را همراه با فرهاد 
مجیدی سپری کردند، کار خود را برای 
فصل آینده در بازار نقل وانتقاالت آغاز 
کــرده انــد. در لیست فرهاد مجیدی و 
یحیی گل محمدی، نــام چند بازیکن 
مشترک اســت کــه مــدیــران سرخابی 

رقابت جذابی برای جذب آن ها دارند. 

هافبک ملی پوش در راه ایران ◾
سعید عزت اللهی که از وایله دانمارک 
با قرارداد قرضی راهی الغرافه قطر شده 
بود، در پایان لیگ ستارگان قراردادش 
ــن تیم بــه پــایــان رسید و بــه وایله  بــا ای
بازگشت. تیم او در دانمارک به دسته 
پایین تر سقوط کــرده و عزت اللهی که 
با وایله قـــرارداد دارد، نمی خواهد در 
ایــن تیم بماند. نــام شماره 6 تیم ملی 
در لیست اســتــقــالل اســـت و فرهاد 

مجیدی، عالقه زیـــادی به جــذب این 
هافک ملی پوش دارد.

پرسپولیسی ها اما برای پست هافبک 
دفاعی اولویتشان جذب دیگر هافبک 
ملی پوش، احمد نوراللهی و تمدید 
قــــرارداد بــا مــیــالد ســرلــک اســـت. اگر 
هر کــدام از ایــن دو بازیکن نتوانند با 
پرسپولیس به توافق برسند، جذب 
عزت اللهی برای سرخپوشان در اولویت 
قــرار می گیرد.با ایــن حــال نکته مهم 
اینکه الغرافه با انجام هزینه میلیون 
دالری، عزت اللهی را به صورت قرضی 
به خدمت گرفت و در چنین شرایطی 
دو باشگاه تهرانی شانس چندانی برای 

جذب او نخواهند داشت. 

همه ستاره لیگ را می خواهند ◾
ــبــک گــل گــهــر  ــی هــاف ــادقـ ســعــیــد صـ
سیرجان، فصل خوبی را در ایــن تیم 
سپری کرد و فعالً بهترین پاسور لیگ 
است. درخشش صادقی در گل گهر 
سبب شــد چند تیم لیگ بــرتــری از 
جمله استقالل و پرسپولیس خواهان 
به خدمت گرفتن او باشند. صادقی 
انتخاب تیم فصل آینده خود را به پایان 
فصل محول کــرده و می خواهد راهی 
تیمی شــود کــه در ســال جــام جهانی 
بتواند او را به لباس تیم ملی برساند. 
عالوه بر استقالل و پرسپولیس، سایر 
مدعیان لیگ هم هافبک خالق گل گهر 
را می خواهند و امیر قلعه نویی هم که 

ــراردادش را بــا سیرجانی ها تمدید  ــ ق
کرده، امیدوار است بتواند او را در تیم 

خود حفظ کند.

کـــاپـــیـــتـــان تـــیـــم امـــیـــد در رادار  ◾
سرخابی ها

یاسین سلمانی کاپیتان تیم امید مورد 
توجه هر دوتیم پرطرفدار پایتخت قرار 
گرفته اســت. سلمانی که در سپاهان 
ــالوه بــر اســتــقــالل و  ــوپ مـــی زنـــد، عــ تـ
پرسپولیس، پیشنهاد تمدید قرار داد 
با سپاهان را هم در جیب دارد. سلمانی 
هم مانند سعید صادقی منتظر پایان 
لیگ است تا تصمیم خود را برای فصل 
بعد بگیرد.محمد خدابنده لو هم دیگر 
بازیکنی اســت کــه در لیست فرهاد 
مجیدی و یحیی گل محمدی نامش 
دیده می شود. سرخابی های پایتخت 
اگر نتوانند با گزینه های اصلی خود در 
پست هافبک دفاعی به توافق برسند، 
سراغ هافبک ذوب آهنی می روند و او را 

جذب خواهند کرد.
کـــاوه رضــایــی هــم می خواهد در سال 
جام جهانی به فوتبال ایــران بازگردد و 
شنیده می شود نــام او هم در لیست 
ــده مــی شــود. البته  هر دو سرمربی دی
پرسپولیسی ها اولویت اولشان در خط 
حمله، جذب سجاد شهباززاده است 
و اگــر نتوانند مهاجم فرصت طلب 
سپاهان را به خدمت بگیرند، سراغ 

رضایی می روند.

بازیکنان مشترک لیست فرهاد و یحیی چه کسانی هستند؟

دربی نقل وانتقاالت پیش از پایان فصل جنجالی 
یادداشت

منهای فوتبال

برای وزیر ورزش که احتماالً مسافر مشهد است

 ورزش خراسان رضوی 
بین زمین و آسمان 

ــالم  ــر اعـ ــرابـ سینا حسینی   بـ
ــزاری تــورنــمــنــت  ــ ــرگـ ــ مـــســـئـــوالن بـ
بین المللی دو و میدانی امام رضا )ع( 
این رقابت ها امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان 
در مشهد آغــاز خواهد شد.برگزاری این رویــداد 
بین المللی در مشهد بــرای دومین ســال متوالی 
نشان می دهد ورزش خراسان توانایی های بسیار 
زیادی برای درخشش در حوزه های مختلف ورزشی 
را دارد، اما نگرانی بزرگ اهالی ورزش از دست رفتن 
سرمایه های استان در حوزه ورزش حرفه ای است.

در حالی که استعدادهای بسیار زیادی در ورزش 
خـــراســـان وجـــود دارد، خـــراســـان رضـــوی سهم 
ناچیزی در لیگ های معتبر حرفه ای دارد و این 
مسئله سبب شده ورزشــکــاران و استعدادهای 
ناب استان برای حضور در لیگ برتر تصمیم به 
کوچ از استان بگیرند تا شاید فرصت حضور در 
مسابقات حرفه ای در سایر استان ها را داشته 
باشند. امروز نه در فوتبال، نه هندبال، نه والیبال، 
نه کشتی و نه خیلی از ورزش هـــای دیگر یکی از 
بزرگ ترین استان ها سهمی در سطح اول ورزش 
نــدارد. در حالی که اگــر مدیریت ورزشــی استان 
تعامل ســازنــده ای با صنعتی ها و اسپانسرهای 
موجود در استان برقرار می کرد، این سرمایه ها 
هرگز از مجموعه ورزش استان خارج نمی شدند، 
اما بالتکلیفی و عدم ثبات مدیریت، سبب شده 
متولیان حــوزه ورزش در خراسان رضــوی بیشتر 
نگران حفظ جایگاه خود باشند تا توجه به ورزش و 

توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای!
شاید برخی مدعی شوند ایــن موضوع در دوره 
مدیریتی جدید اداره کل ورزش و جوانان برطرف 
شده، اما باید به این نکته اشاره کرد مدیریت جدید 
اداره کل ورزش و جوانان نیز با عنوان سرپرستی 
مشغول فعالیت است؛ یعنی اینکه ممکن است 
وزارت ورزش و جوانان پس از اتمام دوره سرپرستی 
علی اکبر هاشمی جواهری به فکر تغییر در این 
جایگاه بیفتد تا دوباره ورزش خراسان رضوی با یک 

تفکر جدید مدیریتی مواجه شود.
هر چند احتمال تغییر سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی بعید به نظر می رسد، 
اما صادر نشدن حکم مدیرکلی وی از سوی وزارت 
ورزش و جوانان نیز این شائبه را به وجود می آورد 
که اختالف نظر و سلیقه میان مدیریت دستگاه 
ورزش و استان بــرای تثبیت مدیریت ورزش در 

خراسان رضوی وجود دارد.
وزیــر ورزش و جــوانــان به عنوان متولی دستگاه 
ورزشی در دولت سید ابراهیم رئیسی باید تکلیف 
ورزش خراسان رضــوی را به سرعت روشــن کند.

اداره ورزش استان با عنوان سرپرستی لطمه جبران 
ناپذیری به پیکره آسیب پذیر ورزش وارد می کند، از 
طرفی تعیین تکلیف علی اکبر هاشمی جواهری نیز 
می تواند به وی کمک کند تا آینده مدنظر خود برای 
راهبری ورزش خراسان رضوی به شکل اصولی و 
منطقی پایه ریزی کند. آن گاه است که اهالی ورزش 
خراسان می تواند چالش ها و آسیب های طرح های 
وی را با وی در میان گذارند تا به این ترتیب شرایط 
اصالح فراهم شود، اما تداوم بالتکلیفی مطمئناً 
روش درستی نیست و وضعیت موجود به مراتب 

آسیب پذیرتر خواهد شد.
امــروز وقت خوبی است تا به عنوان یک مطالبه 
جدی و همگانی از وزیر ورزش و جوانان بخواهیم هر 
چه سریع تر تکلیف مدیریت ورزش استان پهناور 
خراسان رضوی را روشن کند تا شاید ورزش این 

خطه از حالت بالتکلیفی خارج شود.

آغاز مسابقات دو و میدانی 
جام امام رضاjدر مشهد

مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا)ع( 
در مشهد از امروز آغاز می شود. علیرضا تاج فیروز 
مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس 
رضـــوی دربـــاره بــرگــزاری مسابقات بین المللی 
دوومــیــدانــی جــام امــام رضــا )ع( گفت : دومین 
مرحله مسابقات بین المللی دوومیدانی جام 
امام رضا )ع( گرامیداشت علی باغبان باشی از 
8 خرداد ماه ویژه آقایان با حضور 10 تیم خارجی 
با توجه به هماهنگی های انجام شده بین تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی ، فدراسیون دو ومیدانی، 
استانداری، شهرداری و اداره  کل ورزش  و جوانان 
استان از هشتم خرداد ماه به  میزبانی ورزشگاه 

امام رضا )ع(  برگزار خواهد شد. 
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امروز شهرخودرو مقابل پرسپولیس ◾
پرسپولیس و شهرخودرو امــروز دیــدار معوقه خود را 
ساعت 20:00 در آزادی برگزار می کنند. این بازی برای 
شهرخودرو از جهت بقا یا سقوط اهمیت ویژه ای دارد. 
شهرخودرو فقط در صــورت بــرد مقابل پرسپولیس 
می تواند امیدهایش برای بقا در لیگ برتر را زنده نگه 
دارد و به همین خاطر ممکن است غیبت نفراتی مثل 

طاهران به آن ها آسیب بزند.

ماجدی: مقصر نیستیم ◾
سرپرست فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران گالیه کرد و گفت:»مسئولیت بازی کانادا و مسائل 
مربوط به آن به هیچ وجه متوجه فدراسیون نیست و از 
آنجایی که این بازی از طرف کانادا لغو شده، فدراسیون 
فوتبال نباید در این باره پاسخگو باشد. ما از ایشان و 
همکارانشان حمایت کرده ایم و بحث قراردادهای آن ها 

هم به پایان می رسد.

پیمان بابایی از تراکتور جدا می  شود ◾
بــابــایــی کــه دو فصل اســـت در تــراکــتــور حــضــور دارد 
فصل گذشته هم از بازیکنانی بود که قصد داشت با 
استفاده از بند آزادســازی بابت مطالباتشان از جمع 
سرخپوشان تبریزی جــدا شــود ولــی موفق به ایــن کار 
نشد و حاال به نظر می رسد با توجه به پیشنهادهایی 
ــکــن رســـیـــده قــصــد جــدایــی  ــازی ــــن ب  کـــه بـــه دســــت ای

دارد.

زاهدی: با پرسپولیس حرف زدم ◾
مهاجم سابق تیم زوریــای اوکراین که هنوز با این تیم 
قرارداد دارد در شرایطی نامشخص برای ادامه فوتبالش 
قرار گرفته است. زاهدی گفت: از باشگاه پرسپولیس 
صحبت هایی با من شده و من پاسخی نــدادم، چون 
اصال شرایط خودم را نمی دانم. اگر لیگ اوکراین برگزار 
شود احتماالً باشگاه زوریا بخواهد من را بفروشد، اگر 

برگزار نشود من بازیکن آزاد هستم.

علی علیپور پــس از دو فصل رشــد قابل مشاهده در 
ماریتیمو، تصمیم گرفت به ژیل ویسنته برود. او به دنبال 
بهبود جایگاه خود  در تیم ملی فوتبال ایران برای حضور 
در جام جهانی قطر است. این بازیکن بعد از حضور در 

تیم جدید خود صحبت هایی کرده است که در زیر می خوانیم.

 اهمیت انتقال از ماریتیمو به ژیل ویسنته را چگونه ارزیابی می کنید؟ ◾
من به اهدافم در ماریتیمو رسیده بــودم و به همین خاطر  باید یک 
قدم به جلو بر می داشتم تا قوی تر شوم. سعی می کنم گل های زیادی 
برای تیمم به ثمر برسانم و به سطوح باالتر برسم. خیلی بازی در لیگ 

قهرمانان را دوست دارم و دوست دارم به این هدف برسم.

 سطح فوتبال پرتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟ ◾
 فوتبال پرتغال سطح بسیار باالیی دارد و در جهان بسیار شناخته 
شده است. من اهداف بسیار مشخصی دارم. راستش من هم مثل 
طارمی زیاد به پول فکر نمی کنم و به دنبال شناخته شدن و بازی در 
لیگ قهرمانان هستم. این هدفی است که دارم و برای رسیدن به آن 
تالش می کنم. وقتی به ماریتیمو آمدم از نظر مالی ضرر کردم، چون 
پیشنهادهای خیلی خوبی از چین داشتم. اما بازی در لیگ پرتغال 

خیلی بهتر بود و به همین خاطر ماریتیمو را انتخاب کردم.

 نقش ریکاردو سوارس مربی تیم را در جذب خود چگونه می دانید؟  ◾
من برای همه مربیان احترام زیادی قائلم و پرتغال  بهترین مربی های 
جهان را دارد. همه بازیکنان خوب به دنبال مربیان خوب هستند تا 

بتوانند مکمل یکدیگر باشند. 
من بازی های ژیل ویسنته را تماشا کردم و همان طور که گفتم احساس 
کردم مربی چگونه تیم را به شکل مثبتی کنترل می کند و با بازیکنان 
ارتباط برقرار می کند. هر زمــان که بازی ها را تماشا می کردم، تیمی 
سرحال، پرانرژی و با استراتژی دیدم. این به خاطر مربی است اما ما 

مستقیم صحبت نکردیم. 

 آیا ادامه فوتبال شما در پرتغال است یا جای دیگر؟ ◾
 هدف اصلی بازی و حضور در لیگ قهرمانان است. نمی دانم چند سال 
می تواند طول بکشد. اگر بتوانم این شانس را داشته باشم، در پرتغال 
می مانم. در غیر این صورت به تیمی دیگر می روم و به دنبال رویا و هدف 

خود خواهم بود. 

علیپور: به پول اهمیت نمی دهم

هدفم بازی در لیگ قهرمانان است 

لژ یونرها

ستارگان ورزش

ادواردو کاماوینگا، هافبک رئــال مــادریــد، 
دیشب لحظاتی جــذاب و احساسی را در 

پایتخت فرانسه داشت.
کاماوینگا فصل بسیار درخشان و رویایی ای را 
پس از جدایی از رن فرانسه و پیوستن به رئال 
مادرید سپری کرد و عملکرد قابل قبولی را در 
این تیم به نمایش گذاشت. این بازیکن 19 

ساله همین حاال قهرمانی اللیگا در 
فصل 22-2021 را در کارنامه خود 
به ثبت رسانده و افتخار ارزشمند 
حضور در فینال چمپیونزلیگ 

را هم به کارنامه خود افزود. 
این هافبک جوان رئال مادرید 

در گفت وگویی کــه بــا افسر 
ــان ملل  ــازمــ ارشـــــد ســ

دربـــــــاره پــنــاهــجــوهــا 
انــجــام داده، اظهار 
کــرد:»پــس از اینکه 
پدر و مادرم از جنگ 
فــرار کردند، من در 
کمپ پناهجویان 
در آنــــگــــوال بــه 
ــا آمــــــدم.  ــ ــی ــ دن
والدینم زندگی 
جــــدیــــدی در 
فرانسه بــرای 
و من رقــم زدند 

حاال فوتبال من را به باالترین رده در سطح 
باشگاه های جهان رسانده است«.

ــاره بــه شــرایــط سختی که  کاماوینگا بــا اشــ
پناهجویان در سراسر جهان تجربه می کنند، 
اضافه کــرد:» من قــدردان اینکه می توانم در 
ایــن سطح بـــازی کنم هستم و بــه اینکه به 
عنوان یک پناهجو به اینجا رسیدم، افتخار 
می کنم. امیدوارم میلیون ها پناهجو در 
ســراســر جهان کــه فوتبال را دوســت 
ــد، بدانند همه مــا در کنار هم  ــ دارن

ایستاده ایم«.
این ستاره فرانسوی با درخشش در رن 
توانست توجه بسیاری از تیم های 
برتر اروپــایــی را به خــود جلب 
کــنــد، امـــا در نهایت این 
رئال مادرید بود که موفق 
شد او  را در پنجره نقل 
و انتقاالتی تابستان 
ــه خدمت  گــذشــتــه ب
بگیرد. او در طول این 
ــزدیــک به  فــصــل ن
40 بازی برای تیم 
ــو آنچلوتی  کــارل
ــام داده  ــ ــجـ ــ انـ
اســــــــت و دو 
گــل نیز بــه ثمر 

رساند.

عجیب ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان

کاماوینگا؛ پناهجویی در فینال چمپیونزلیگ
هــری کین، ســتــاره تیم ملی انگلیس، ابــراز 
امیدواری کرد در جام جهانی بتواند رکورد وین 

رونی را بشکند.
حدود دو ماه پیش قرعه کشی رقابت های جام 
جهانی قطر برگزار شد و تیم ملی انگلیس 
با آمریکا، ایــران و برنده دیــدار پلی آف ولز- 
اوکراین/اسکاتلند هم  گروه شد. با توجه به 

ستاره هایی که سه شیرها در ترکیب 
خــود دارنــد به نظر می رسد آن ها 
یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
جام جهانی هستند و قطعاً با این 

هدف پا به قطر خواهند گذاشت.
انگلیس در جام جهانی قبلی نیز 

نمایش های خوبی تحت هدایت 
ــه داد و  گــرت ساوتگیت ارائ

موفق شد به نیمه نهایی 
مسابقات راه پیدا کند، 
امـــا در ایـــن مرحله از 
کــــرواســــی شکست 
ــورد و نتوانست  خــ
راهـــی فینال شــود. 
بـــــا وجــــــــود ایـــــن، 
همان طور که هری 
کین می گوید آن ها 

اشتیاق زیــادی برای موفقیت در 
جام جهانی پیش رو دارند.

ــیــم ملی  ــاره ت ــتـ هــــری کـــیـــن، سـ

انــگــلــیــس، در فــاصــلــه چــنــد مـــاه مـــانـــده تا 
ــی گـــفـــت: »مــن  رقـــابـــت هـــای جــــام جــهــان
هــیــجــان زده هستم. آخــریــن جـــام جهانی 
واقعاً خاص بود و ما توانستیم به نیمه نهایی 
برسیم که اولین نیمه نهایی انگلیس در 30 
سال گذشته بود. این برای کشور دیوانه کننده 
بود، البته ما یک قدم کم آوردیــم. من واقعاً 

منتظر جام جهانی پیش رو هستم«.
هــری کین تــا بــه حــال 49 گــل ملی به 
ــده و بــه احــتــمــال قــریــب به  ثمر رســان
یقین به زودی رکــورد 53 گل زده وین 
رونی را خواهد شکست و به تنهایی 
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس 
لقب مــی گــیــرد. کین در این 
ــاره گفت: »مــا تیمی  ب
ــازیــکــنــان  بــــــزرگ، ب
بـــســـیـــار خــــــوب و 
مربی واقــعــاً خوبی 
داریـــم و بــه خوبی 
بــــرای حــضــور در 
این جام جهانی 
ــت  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــیـ ــ پـ
کــــــــــرده ایــــــــــم. 
امیدوارم تا زمانی 
ــا بــرســیــم  کـــه بـــه آنـــجـ
ــــن رکـــــورد را  ــم ای ــوان ــت ب

بشکنم«.

ورزش7

هری کین:

مشتاقانه منتظر جام جهانی هستم



 ۲۰۲۴    
 کاخ سفید را
  از بایدن
 پس می گیرم  
رئیس جمهور 
جنجالی پیشین 
ایاالت متحده آمریکا 
در جریان سخنرانی 
در گردهمایی 
ساالنه انجمن ملی 
 )NRA( سالح
آمریکا بار دیگر از 
قصد خود برای 
شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ خبر داد. 
»دونالد ترامپ« 
گفت: »ما با هم 
]جمهوری خواهان[ 
مجلس نمایندگان را 
پس می گیریم، سنا 
را پس می گیریم و در 
سال ۲۰۲۴ آن کاخ 
سفید بزرگ و زیبا 
را که دوست داریم و 
عزیز می داریم پس 
می گیریم«.

اخبار

بدون تیتر

 سوءقصد
به جان وزیر دفاع طالبان

منابع خبری افغانستان از وقوع حمله ای انتحاری با 
هدف سوءقصد به جان مالمحمد یعقوب مجاهد، 
سرپرست وزارت دفــاع طالبان در والیــت ننگرهار 
خبر دادنــد که سخنگوی طالبان این مسئله را رد 
کرد. از سوی دیگر، شایعاتی نیز درباره تالش شبکه 
حقانی برای دستگیری یا ترور مال یعقوب در ننگرهار 
منتشر شده  است. این در حالی است که انعام هللا 
سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در گفت وگو با 
خبرگزاری آوا، سوء قصد به جان سرپرست وزارت 

دفاع را رد کرده و آن را یک شایعه بی اساس خواند.

 هشدار »پوتین« درباره 
ادامه پمپاژ تسلیحات به اوکراین

دفتر ریاست جمهوری روسیه )کرملین( در بیانیه ای 
از رایــزنــی تلفنی رئیس جمهور روسیه با همتای 
فرانسوی خود به همراه صدراعظم آلمان خبر داد. 
به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه صادره از سوی دفتر 
ریاست جمهوری روسیه در این زمینه آمده است: 
پوتین در گفت وگو با مکرون و شولتز به ماهیت 
خطرناک پمپاژ مداوم تسلیحات غربی به اوکراین 
اشــاره کرد و در زمینه خطرات بی ثباتی منطقه در 
صورت تداوم این روند، هشدار داد. پوتین همچنین 
آن هـــا را در خــصــوص تــالش هــای در جــریــان بــرای 
برقراری یک زندگی مسالمت آمیز در ماریوپل و دیگر 

شهرهای آزاد شده دونباس آگاه کرد.
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جهان

قـــدس  هــمــزمــان 
ــا نــزدیــک تــر شــدن  ب
عقربه های ساعت 
ــه مـــوعـــد تعیین  ــ ب
شده متجاوزان برای 
برپایی جشنی که از 
آن به »روز پرچم« یاد می کنند، فضا در 
فلسطین اشغالی هر دم ملتهب تر شده 
و گروه های مقاومت نیز به اشغالگران 
در مــورد عواقب توطئه جدید هشدار 
داده اند. رژیم صهیونیستی باوجود همه 
هشدارها قصد دارد امــروز راهپیمایی 
پرچم را در قــدس اشغالی بــرگــزار کند. 
»راهپیمایی پرچم« یا »رقــص پرچم« 
در تقویم عبری بــرابــر اســت بــا سالروز 
اشــغــال قـــدس شــرقــی بــه دســـت رژیــم 
صهیونیستی )1967(. بر اساس گزارش 
»رأی الیوم«، پلیس رژیم صهیونیستی 
برای این راهپیمایی دو مسیر مشخص 
ــژه بــرای  ــه وی کـــرده اســـت. مسیر دوم ب
فــلــســطــیــنــی هــا مـــشـــکـــل ســـاز اســـت 
زیــرا آن را به دلیل عبور از بــاب العامود 
و طریق الــواد در بخش قدیمی قدس، 

تحریک آمیز می دانند. این راهپیمایی 
اغلب شاهد درگیری میان فلسطینی ها 
ــــم  ــلــیــس رژی ــان و پ ــن ــشــی و شــهــرک ن
صهیونیستی از سوی دیگر است. رژیم 
اشغالگر صهیونیستی ســال گذشته 
پــس از فــشــار و تــهــدیــدهــای مقاومت 
مجبور شد راهپیمایی پرچم را لغو کند. 
صهیونیست های افراطی، این راهپیمایی 
را مهر تأیید بر حاکمیت خود بر قدس 
شرقی به ویژه بخش قدیمی آن می  دانند؛ 
پس راهپیمایی پرچم نبرد حاکمیت بر 

سر قدس است. 
روز گذشته شبکه المیادین گزارش داد: در 
آستانه اقدام شهرک نشینان افراطی، این 
نگرانی وجود دارد که هر نوع حادثه جزئی 
به درگیری بزرگ منجر شود. در همین 
حال، »نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی که در نشستی امنیتی 
با مقامات تل آویو شرکت کــرده بــود در 
پاسخ به نگرانی ها درخصوص راهپیمایی 
تحریک آمیز »پرچم« تنها به این نکته 
اکتفا کــرد که شهرک نشینان از داخل 

مسجداالقصی عبور نخواهند کرد!

این در حالی است که در دو روز گذشته 
گروه های فلسطینی پس از یک نشست 
اضــطــراری در غــزه، نیروهای خــود را به 
حالت آمــاده بــاش عمومی درآورده و به 
مقامات تل آویو هشدار دادنــد برگزاری 
مراسم موسوم به راهپیمایی پرچم تخطی 
از تمامی خطوط قرمز است و مانند یک 
ــاروت، کــل منطقه را بــه آتش  ــ بشکه ب
خواهد کشید. در ایــن میان »جنبش 
مردمی جوانان« فلسطین هم در تقابل با 
اقدامات رژیم صهیونیستی پیشنهادی 
جالب مطرح کرد. این جنبش در واکنش 
به قصد رژیم صهیونیستی برای برگزاری 
»راهپیمایی پرچم«، خواستار نام گذاری 
ــردا بــه »روز پــرچــم فلسطین« شد.  فـ
این گــروه همچنین به منظور مقابله با 
راهپیمایی پرچم، خواستار برافراشتن 
پرچم فلسطین در هر خانه، میدان و 
خیابانی در قدس تا »باب العامود« شد. 
اما در میان این هیاهو روز گذشته کانال 1۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی ابعاد دیگری 
از عادی سازی روابط آل سعود با این رژیم 

به ویژه در حوزه امنیتی را افشا کرد. 

احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان  اقدام کم سابقه 
اخیر پارلمان عراق در تصویب جرم انگاری هرگونه عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی واکنش های بسیاری به دنبال داشت. ایاالت متحده 
آمریکا، انگلیس و دیگر همپیمانانش در حرکتی قابل پیش بینی ضمن 
انتقاد از این اقــدام، حرکت نمایندگان عراقی را نگران کننده توصیف 
کردند. در مقابل، گروه های فلسطینی و دیگر جریان های مقاومت یکصدا 
تصمیم پارلمان را مورد تمجید قرار داده و در ادامه »جهاد اسالمی« 

تصویب قانون ضدصهیونیستی را تاریخی توصیف کرد. 
اما فارغ از این موضع گیری ها، حرکت مجلس همسایه غربی از چند 
لحاظ مهم به نظر می رسد. نخست اینکه باید یادآور شد پارلمان ها 
در هر کشوری نماینده مردم بوده و تصمیمات گرفته شده در آن برآیند 
تفکر موجود در جامعه است. تصمیم پارلمان عراق هم در حالی اتفاق 
افتاد که در چند سال اخیر، برخی صداهای گوشخراش در این کشور 
از احتمال همنوایی با محور سازشکار عربی به گوش می رسید. هر 
چند این رویکرد از همان ابتدا با واکنش تند مخالفان از طیف های 
ــه رو شد اما اقــدام مجلس خط پایانی بر هرگونه  مختلف عراقی روب
دسیسه در این حوزه است. این در حالی است که ایــاالت متحده و 
رژیم صهیونیستی تالش داشتند این گونه القا کنند افکار عمومی 
منطقه با ایده »صلح ابراهیم« آن ها همراه است. با این حال از عراق 
بگیر تا سوریه، لبنان، یمن و... هر جا مردم نمودی برای عرض اندام چه 
 در مجلس و چه در انتخابات سراسری پیدا کرده اند این جریان های 
ضداشغالگری بودند که به پیروزی چشمگیر رسیده و سازشکاران 
در گوشه رینگ بوده اند. اقدام پارلمان عراق از یک بعد دیگر هم مهم 
بوده و دارای دستاورد است. تصویب این قانون ضد اسرائیلی در حالی 
است که محور غربی – عبری و عربی سازشکار با پیش بردن ایده صلح 
ابراهیم، درصــدد افــزودن کشور های دیگر به دایــره این پازل خیانت 
بودند. با اقدام سیاسیون عراق که در جهت مخالف عادی سازی است، 
ضمن خنثی شدن این توطئه خون تازه ای به کالبد مقاومت دمیده شد. 
پس این گام را می توان یک الگو برای دیگر کشورهای اسالمی توصیف 
کرد که می تواند منشأ تحول بــوده و به سرآغازی بر تقابل جدی تر 
منطقه با رژیم اشغالگر ختم شود، همان گونه که جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( نیز جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم 
 صهیونیستی از سوی پارلمان عراق را ارج نهاد و خواهان اقدام مشابه 

سایر پارلمان های کشورهای اسالمی شد. 

ابعاد اقدام کم سابقه مجلس عراق 

یادداشت

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 آغاز انتشار روزنامه صور اسرافیل )1۲86 ش(
صوراسرافیل از جراید مهم صدر مشروطیت بود. 

نخستین شماره آن در هشتم خرداد 1۲86منتشر شد. 
در دوران انتشار صوراسرافیل، میرزا جهانگیرخان 

معروف به صوراسرافیل، سردبیر به اتفاق علی اکبرخان 
دهخدا، مقاالت کوبنده ای بر ضداستبداد محمد علی 

شاهی می نوشتند. صوراسرافیل اولین روزنامه ای بود 
که به طور رسمی در کوچه و بازار به فروش می رفت، و از 

این رو در بیداری مردم تأثیری بسزا داشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/02

4/07

اذان مغرب

20/34

غروب خورشيد

20/13
 نیمه شب شرعی

00/10
طلوع فردا

5/51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/29

3/23

اذان مغرب

20/02

غروب خورشيد

19/42
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/16

  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

  سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: نیروهای 

روس در سوریه می مانند زیرا آن ها به درخواست 
دولت مشروع سوریه در آنجا هستند.

  مــدیــران شبکه اجتماعی »توییتر« در اقدامی 

همسو با خواسته مقامات رژیــم صهیونیستی، 
حساب کاربری جنبش مقاومت اسالمی را بستند.

گروه های مقاومت برای دفاع از قدس فراخوان دادندگروه های مقاومت برای دفاع از قدس فراخوان دادند

روز پرچم فلسطینروز پرچم فلسطین

40
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27
94

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

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 9,570,295,506 ریال     

مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد :  2001095798000001

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/03/21
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1401/03/31

مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107689508007 بانک ملی به نام دهیاری شترک
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  479,000,000 ریال )چهارصد و هفتاد و نه میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس  مشهد، انتهای بلوار پنجتن، روستای شترک، خیابان آزادی 6 ، شوشتری 8  ، نبش 
تختی 1 ، طبقه اول ، دفتر دهیاری روستای شترک مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد .
دهیاری شترک

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
دهیاری روستای شترک از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد

پیرو جلس��ه مورخه  1400/12/20 بدینوس��یله از 
کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 1401/05/05 به منظور 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت 
نوین ظرف توس در س��اعت 11 صب��ح مورخه قید 
شده در محل شرکت حضور به هم رسانند.                                      

هیئت مدیره شرکت نوین ظرف توس

صورت جلسه دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت صنایع بسته بندی نوین 

ظرف توس به شماره ثبت 4739

ح
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فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 

نس����بت به خرید یک دس����تگاه آمبوالن����س  از طریق برگزاری مناقصه عمومی ی����ک مرحله ای اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس����ناد تا ارائه پیش����نهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکت الف 
به صورت فیزیکی( و بازگش����ایی پاکت ها از طریق درگاه س����امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س����تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش����د و الزم اس����ت 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.
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : به مبلغ 770/000/000 ریال 

*تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه:  روزیک شنبه مورخ 1401/03/08
*آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/11

*آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 19:00 روزیکشنبه مورخ 1401/03/22
*آخرین مهلت ارائه پاکت الف ) به صورت فیزیکی ( : تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 1401/03/23

*زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10:00  روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
اطالعات تماس دس����تگاه مناقصه گذار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاک����ت ه����ا : ته����ران- کیلومتر 7 جاده قدیم کرج – خیابان خلیج فارس – س����ازمان امداد و نجات – اداره 

پشتیبانی  - تلفن 021-64042323
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456  

دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

سازمان امداد و نجات 
  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
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م الف 790شناسه آگهی : 1323697

40
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23
61

 دهیاری روستای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در 
نظر دارد اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی 
به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت 
کاری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.Setadiran.ir   صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت 

به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای راه و باند 1401 :  6,987,472,411  ریال      

 مدت زمان اجرای کار : 4 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001096205000001

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/03/16
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 13 روز پنجشنبه 1401/03/26

مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107689284002  بانک ملی به نام دهیاری باغون آباد
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  350,000,000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ، خیابان پاسداران ، بخشداری مرکزی شهرستان مشهد ، طبقه سوم ، کارشناس 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم 
 شهرداری طرقبه در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری 
از س��امانه ت��دارکات الكترونیكی دول��ت  www.setadiran.ir ب��ا ش��ماره 2001050352000002 به صورت 

الكترونیكی به فروش برساند. 
-تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/03/07 می باشد. 

-مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/03/09
-تاریخ بازدید از 1401/03/07 تا 1401/03/09 از ساعت 8 صبح تا 13

-مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ 1401/03/23 
-زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 8 صبح مورخ 1401/03/24

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارس��ال پیشنهاد قیمت، بازگش��ایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل زمین در 

بستر سامانه از این طریق امكان پذیر می باشد.
2.عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تان ها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/
پروفایل مزایده گر" موجود است.

     روابط عمومی شهرداری طرقبه

آگهی مزایده عمومی شماره 2001050352000002 )تجدید( نوبت دوم
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