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توقف »پوچ فروشی« 
با سامانه یکپارچه خودرو
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
از طریق سامانه تدارکات   یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک 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 1401/04/01 می باشد اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه 

عمومی موضوع فوق الذکر از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/06
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/18           هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تابستان گرم و کمبود آب جدی است،
تجدید فراخوان جهت برگزاری 

مناقصه عمومی  ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

2001001446000107طرح آبرسانی مجتمع بهرامیه شهرستان جوین1
12.708.676.946 ریال

) دوازده میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و ششصد 
و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و شش ریال (
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ساده  ارزیابی  با  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  تجدید  برگزاری  جهت 
نماید.  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  از طریق سامانه  ذیل  به شرح 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 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 1401/03/31 می باشد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه : الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/08
ب– مهلت تحویل پیشنهادها :      1401/04/18 

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هنگام استحمام،مراقب مصرف آب باشیم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای با ارزیابی ساده

ت د
نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح آبرسانی مجتمع 

سربداران)چشام(  شهرستان داورزن 
)اصالح شبکه توزیع حسین آباد(

2001001446000102

23.343.217.129ریال )بیست و سه 
میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون 
و دویست و هفتصده هزار و یکصد و 

بیست و نه ریال(

1.168.000.000ریال) یک 
میلیارد و یکصد و شصت و 

هشت میلیون ریال(

طرح آبرسانی مجتمع سهل آباد )خط 2
2001001446000101انتقال از چاه جدید(شهرستان قوچان

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(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی به شرح جدول ذیل را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه1401/04/01می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 
موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت:  مهلت دریافت اسناد:1401/04/07
مهلت  ارسال:1401/04/18               هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبیاری قطره ای بهترین راه برای صرفه جویی 

»مناقصه عمومی« 

وم
ت د

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی ساده برق رسانی به مخزن 

آب شرب خیج شهرستان گلبهار
2001001446000104

8.742.481.219)هشت میلیارد وهفتصد 
وچهل ودو میلیون وچهارصد وهشتاد 

ویک هزار ودویست ونوزده ریال(
438.000.000)چهار صد 
وسی وهشت میلیون ریال(
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در گفت وگو با عضو هیئت علمی 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( مطرح شد

زیارت 
عامل حیات 
و هویت شیعه

مرور مستندات تاریخی و روایی 
روز مخصوص زیارتی امام  رضا)ع( 

فرصتی برای 
تقویت فرهنگ زیارت

گفت وگو با محقق علوم  حدیث 
درباره آثار و آداب زیارت

 jبا امام رضا
رفاقت کنیم

رواق
پروندهویژه۲۳ذیالقعده
روززیارتیامامرضا)ع(

۴

۱

۲

 بررسی ابعاد اقتصادی مذاکرات تهران و مسکو همزمان با سفر الوروف به کشورمان 

دسترسی به اوراسیا از مسیر روسیه
3

وی
ض

س ر
عک

ی-
یر

نگ
ها

 ج
دی

مه
  

رضامندی است ُملک »رضا« ملک  ُ



   نامه 
عذرخواهی 
 جبلی به
 رهبر انقالب
پیمان جبلی در 
واکنش به تذکر 
رهبر معظم انقالب 
درباره نحوه پوشش 
دستگیری سارقان 
بانک ملی تهران در 
رسانه ملی با انتشار 
نامه ای از ایشان 
عذرخواهی کرد.

در این نامه آمده 
است: فرزندان شما 
در رسانه ملی تذکر و 
گالیه شما را با

 گوش جان شنیدند. از 
غفلت و قصور پیش 
آمده عذرخواهی 
می کنیم و بدیهی است 
که جبران خواهد شد. 
بی شک؛ ما سربازان 
شما در صدا و سیما 
همواره نیازمند 
تذکرات و نصایح 
راهگشایتان هستیم.

گفتوگو زینب اصــغــریــان  سفر 
بن سلمان ولیعهد عربستان 
به مصر و ترکیه در حالی اتفاق 
افتاد که بسیاری از کارشناسان 
ایــن سفر را بسیار مهم تلقی 
کرده و از روابط جدید بین ترکیه 
و آنکارا پرده برداشته اند. برخی این سفر را مربوط 
به تثبیت جانشینی بن سلمان و حل اختالفات 
داخلی در آستانه سفر بایدن به این کشور تلقی 
ــرژی، یمن و  می کنند و برخی دیگر نیز بحث انـ
به خصوص مسائل مربوط به تحدید قدرت ایران را 

از پیامدهای این سفر عنوان نموده اند.
 درباره چرایی اهمیت سفرهای اخیر بن سلمان با 
دکتر پرهام پوررمضان تحلیلگر مسائل بین الملل 
و پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات 
استراتژیک خاورمیانه به گفت وگو نشسته ایم و 

ابعاد این قضیه را بررسی نمودیم.

آقــای دکتر، سفر بن سلمان به آنکارا در این  ◾
برهه چه اهمیتی دارد؟ به نظر شما این سفر چه 
پیامدها و دستاوردهایی به همراه خواهد داشت؟

در آینــده بســیار نزدیــک قــرار اســت 
نشســتی بــا عنــوان »ریــاض« در 
ــرد، پیامدهــا و  عربســتان شــکل بگی
اهدافــی کــه در ایــن ســفر وجــود دارد می توانــد 
ــات داخــل  ــا دســتورکار و اتفاق ــاط مســتقیم ب ارتب
اجالس داشته باشد. قطعاً یکی از چارچوب های 
مهــم اجــالس ریــاض ایــن اســت کــه چگونــه 
شرکت کنندگان می توانند خطر و نفوذ ایران را در 
منطقه کاهش دهند و یــا از بین ببرند. نکته دیگر 
تغییــر رویکــردی اســت کــه در کشــورهای ترکیــه و 
مصر رخ داده. در رصد تحوالت منطقه می بینیم 
مصــر، ترکیــه و عربســتان باوجــود اختالفــات 
دیرینــه ای کــه دارنــد، به ســمت هم افزایــی و 
ــال وقتــی  ــوان مث ــد. به عن مشــارکت پیــش می رون
ــا  مســئله قتــل خاشــقچی رخ داد، روابــط ترکیــه ب
عربســتان به ســمت تیــره و تــار شــدن پیــش رفت. 
یــا زمانــی کــه السیســی علیــه مرســی در مصــر 
ــره و  ــه به ســمت تی ــط مصــر و ترکی ــرد رواب ــا ک کودت
تارشــدن پیــش رفــت. یــا اینکــه عربســتان و مصــر 
رویکــرد ضداخوانــی دارنــد، امــا ترکیــه از اخــوان بــه 

عنــوان بــرادر بزرگ تــر در مباحــث رســانه ای و 
سیاست گذاری داخلی نام می برد.

در تقسیم بندی اهــداف سفر بن سلمان به  ◾
ترکیه؛ چه میزان مسائل مربوط به ایران در دستور 

کار قرار می گیرد؟
چهار مبحث بسیار مهم وجود دارد، اول؛ بحث 
ــرژی اســـت کــه بسیار اهمیت دارد و  ــ بــحــران ان
عربستان ســعــودی در رابــطــه بــا انـــرژی می تواند 
تصمیماتی بگیرد که برقیمت نفت اثر بگذارد. اگر 
جنبه سیاسی بر تصمیمات بن سلمان اثر بگذارد، 
می تواند به ضرر جمهوری اسالمی ایران باشد اما 
اگر تصمیم از سیاست زدگی خارج شود و بر مدار 
انــرژی باشد، می تواند به نفع جمهوری اسالمی 
باشد. باتوجه به بحران اوکــرایــن، انــرژی در حال 
تبدیل به یک آیتم اصلی است. در حال حاضر 
بن سلمان تمایل دارد عربستان را به عنوان یک 
قدرت احیا کند و در تالش است بتواند در مسئله 
پسابحران اوکراین همواره خود را به  عنوان یک 

بازیگر مهم، راهبردی و کلیدی نشان دهد.
دوم مسئله هسته ای جمهوری اسالمی ایــران 

اســت. برخالف اعــالم جمهوری اسالمی مبنی 
بــر صلح آمیز بــودن مباحث هسته ای بــه گمان 
کشورهای عربی و به خصوص عربستان این یک 
خطرمحسوب می شود. به نظر می رسد عربستان 
به دنبال آن است در مسئله هسته ای در منطقه 
ایفای نقش نماید که اگر مذاکرات به سمت مثبت 
پیش رفت به عنوان یک پیشران مثبت عمل کند 
و اگر مذاکرات به سمت بن بست حرکت نمود، به 

عنوان احیاگر باشد.
سـوم؛ مقابله با نفوذ راهبردی ایران اسـت. محور 
مقاومـت در غـرب آسـیا شـکل گرفتـه و ایـران 
می توانـد بـه عنـوان رهبـر ایـن مقاومـت بازیگـری 
کنـد. بنابرایـن عربسـتان معتقد اسـت بایـد برای 
کاهش دامنه نفوذ ایران متحدان خود را افزایش 
دهـد. یکـی از متحدانـش ترکیه اسـت که بـا ایران 
دارای سیاسـت همسـایگی اسـت. عربسـتان 
می توانـد در تمـام کشـورهایی کـه ایـران در آن 

حضـور دارد، نقـش آفرینـی کنـد.
مسـئله دیگـر نیـز آتش بس شـکننده یمن اسـت 
کـه یکـی از موضوعـات مهـم سـفر بن سـلمان بـه 

ترکیـه اسـت.

آیا روابط عربستان با آمریکا و اسرائیل در حال  ◾
توسعه است؟

کشورها زمانی که می خواهند روابــط راهبردی و 
عمیقی را تجربه کنند به سمت روابـــط دفاعی  
امنیتی پیش مــی رونــد. در همین راســتــا رابطه 
عربستان و آمریکا یک رابطه راهبردی، عمیق و 
سنتی است؛ چرا که برپایه دفاع و امنیت شکل 
گرفته اســـت. ایــن مسئله نیز اهمیت دارد که 
آمریکایی ها در هدایت دولت سعودی برای مقابله 
با نفوذ ایــران نقش بسیار مهمی دارنـــد. روابــط 
اسرائیل و عربستان نیز از دوجنبه قابل بررسی 

است: اول نگاه واقع گرایانه دوم نگاه ایده آل.
از طرفی گفته می شود فلسطین مسئله جهان 
اسالم است، اما آیا کشورها برای پیوستن به طرح 
صلح ابراهیم به این مسئله توجه می کنند یا خیر؟ 
اگر بخواهیم ایده آل بحث کنیم، عربستان حل 
و فصل مسئله فلسطین را به عنوان پیش شرط 
امــضــای معاهده صلح ابراهیم اعــالم می کند. 
چون خود را رهبر جهان اسالم می داند و از این 
شخصیت حقوقی جهان استفاده می کند. اما 
در نگاه واقع گرایانه عربستان پالس مثبت به 
اسرائیل مــی دهــد. در پــروازهــای مستقیم بین 
امارات -اسرائیل و بحرین- اسرائیل؛ عربستان 
آسمان خود را در اختیار آن ها قرار داده است. 
اما عربستان در نهایت به رژیــم صهیونیستی 
ــک دشــمــن نــگــاه نــمــی کــنــد، البته  ــوان ی ــن ــه ع ب
اسرائیل دوست راهبردی عربستان هم نیست؛ 
چــرا کــه عربستان بــه دلیل عــدم رغبت بایدن 
به حمایت از او، به شدت دنبال بــازی با کارت 
اسرائیل و خنثی کردن این نگاه است. عربستان 
درپــی حرکت نمایشی و صــوری نیست، بلکه 
 به دنبال آن اســت که بتواند بــرای تقویت خود

 از این رژیم استفاده کند.
بحـث  پیـش  مدت هـا  از  متحـده  ایـاالت 
میانجی گری بین رژیم صهیونیسـتی، عربستان 
و مصـر را آغـاز کـرده اسـت. توافقاتـی نیـز صـورت 
گرفت تا مصر حاکمیت دو جزیـره راهبردی خود 
را بـه عربسـتان بدهـد. این هـا همـه پالس هـای 
مثبتـی اسـت کـه بـه رابطـه اسـرائیل و عربسـتان 
بینجامد و بـه   خیال خودشـان تیر آخـری بر پیکر 

جمهـوری اسـالمی خواهنـد زد.

سفرمنطقهایبنسلمانچهاهدافضدایرانیرادنبالمیکند؟

پیوند ارتجاع و سکوالریسم

خبرخبر
روزروز

نیاز به تفکیک کار ملی از محلی  ◾
روز گذشته رئیس مجلس در جمع رؤسای کمیسیون های 
شهرسازی گفت: برای حکمرانی خوب نیازمند تفکیک 
کار ملی و محلی هستیم. به گزارش ایرنا، قالیباف افزود: 
سازمان شهرداری  و دهیاری ها از دهه ۷۰ تاکنون اساسنامه 
ندارند و این بخشی از مشکالت است، البته در قانونی که 
روز گذشته در مجلس تصویب شد تأکید کردیم طی سه 

ماه این اساسنامه تدوین شود.

ابراز همدردی وزارت خارجه با مردم افغانستان ◾
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته 
در حاشیه جلسه هیئت دولــت، ضمن ابــراز همدردی 
 در پی وقوع زلزله در افغانستان، از آمادگی برای کمک به 
زلزله زدگان خبر داد. به گزارش قدس، سفارت ایران در 
کابل صبح روز گذشته از ارسال دو هواپیما حاوی کمک 
های اولیه ایــران بــرای زلزله زدگــان در جنوب شرق این 

کشور خبرداد.

ممنوعیت تردد انفرادی از مهران  ◾
ــارت از ممنوعیت امــکــان تـــردد زائـــران  مدیر حــج و زیـ
در مــرز مهران بــه صــورت انــفــرادی خــبــرداد .بــه گــزارش 
تسنیم، سجاد رحمانی افزود: شهروندان و زائران تنها 
با نام نویسی در کاروان های رسمی و با اطمینان خاطر 
عازم کشور عراق شوند، افزود: دیروز کاروان های حج و 
زیارت به تعداد روزانــه یک هزار و 85۰ نفر عازم عتبات 

عالیات شدند.

آبرسانی سپاه به 8هزارروستا ◾
فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در حاشیه رزمایش 
صرفه جویی آب با بیان اینکه امسال 8 هزار روستا توسط 
سپاه آبرسانی خواهد شد، گفت:ما در جنگ اقتصادی 
هستیم و باید با استفاده از منابع داخلی استمرار حیات و 
استقالل خود را تداوم بخشیم. به گزارش خبرفوری سالمی 
افزود: الزمه پیشرفت، داشتن آب است به همین جهت 

هیچ کس حق ندارد بامصرف بیهوده آن را هدر دهد.

ــی ان ان در گــزارشــی  ــ شبکه سـ
دربـــاره گسترش تنش ها میان 
ــران در  رژیــم صهیونیستی و ای
آســتــانــه ســفــر رئــیــس جمهور 
آمریکا به منطقه، با استناد به اظهارات مقامات 
ــم اسرائیل پشت  اطالعاتی، تأکید کــرد رژی
پرده ترور شهید صیاد خدایی بوده است. به 
گــزارش ایسنا، شبکه ســی ان ان در بخشی از 
یک گــزارش نوشت: جاناتان پانیکاف، یکی 
از مــدیــران اندیشکده شـــورای آتالنتیک در 
امور خاورمیانه در این باره می گوید، »به نظر 
نمی رسد اسرائیل در حال حاضر برنامه ای 
راهبردی برای پایان بخشیدن به پیشرفت های 
ــران در زمینه تسلیحات هسته ای داشته  ای
باشد. ]اسرائیل[ امیدوار است از طریق برخی 
اقدامات تاکتیکی  بتواند فشار را حفظ کند و به 

طور مداوم پیشرفت ایران را به تعویق بیندازد.
ایــن گـــزارش در ادامـــه ادعــا می کند: چندین 

مقام رسمی فعلی و پیشین کــه در جریان 
ــد، به  ــوده انـ گــفــت وگــوهــای مــیــان دو طـــرف بـ
ــی ان ان گفته اند مقامات دولـــت بــایــدن،  ســ
رویکرد بــازدارنــده ای نسبت به عملیات های 
اسرائیل داشته  اما به طور مستقیم از اسرائیل 
نخواسته اند از انجام دادن آن ها صرف نظر کند.
ســـردار سرلشکر حسین ســالمــی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران هم پیش از این با اشاره به 
جنایت ترور شهید صیاد خدایی، تأکید کرد: 
خون شهید صیاد خدایی بی پاسخ نخواهد 

ماند.
سرلشکر سالمی در گفت وگویی بــا شبکه 
المسیره یمن گفت: هر اقدامی از سوی دشمن 
با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. ما دشمن را به 
حال خود رها نمی کنیم و همواره به دنبال آن ها 
هستیم. حساب ما با دشمنان پابرجاست و 
قوی تر و مستحکم تر می شود. خون شهید 

صیاد خدایی بی پاسخ نخواهد ماند.

رسانه دموکرات های آمریکا بار دیگر تأکید کرد

دخالت اسرائیل در ترور شهید صیاد خدایی 

قابرصد

افتتاحواحدبخارنیروگاهسیکلترکیبیچابهار

درحاشيه

 »نه« پلیس
  به خودرو
 بی کیفیت 
هندی

رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی روز گذشته 
با حضور در جمع 
خبرنگاران بر ضرورت 
واردات خودرو ایمن 
به کشور خبرداد. به 
گزارش ایسنا، سردار 
هادیانفر با قدردانی 
از مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت که 
شرایط واردات خودرو را 
تسهیل کردند، افزود: 
متأسفانه شنیده ام 
می خواهند خودرو 
۶هزار دالری ازهند 
بیاورند که ماقطعاً 
مخالف چنین اقدامی 
هستیم. وی افزود: 
۶هزار دستگاه اتوبوس 
در سراسر کشور منتظر 
شماره گذاری هستند، 
اما شرط آن اسقاط 
اتوبوس یا کامیون 
است و همین موضوع 
سبب شماره گذاری 
نشدن این ها شده 
است. اتوبوس های 
اورهال شده شهری نیز 
باید ابتدا معاینه فنی 
دریافت کنند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

912۰۰۰۰949   زمانی تشویق سرمایه گذاران به تولید 
مسکن توسط بخش خصوصی و اشتغال زایی 

می شد و امروز تقصیر همه گرانی مسکن به 
خانه های خالی حواله داده می شود! کشورهای 
همسایه به دنبال خروج سرمایه ها از ایران برای 

فروش مسکن با امتیازات گسترده و لطایف الحیل به 
ایرانیان هستند! متولیان ذی ربط در این زمینه دقت 

داشته باشند.
جالبه هیچ کدام از جراید و رسانه ها    9۰5۰۰۰۰621

و مجلسیان از مقامات مربوط بابت خرابکاری های 

اسرائیل انتقاد نمی کنند. ضمن تشکر از بچه های 
حفاظت امنیت کشور، آقایان ضعف دارید قبول 

کنید، ولی نگفتن ضعف بهتر است یا ضربه خوردن؟
سالم. تابستان پارسال یخچال نداشتم       933۰۰۰۰734

کسی ما را فرستاد کمیته امداد با اینکه پدرم  تحت 

پوشش بودند ولی این قدر رفتم و آمدم و کلی کرایه 
ماشین دادم آخرش کمیته با 10 تومان وام موافقت 

کرد و من را فرستاد بانک برای گرفتن که چون 
ضامن نداشتم حتی اقدام نکردم.  500 تومان کرایه 
ماشین از جیبم رفت آخرش هم یخچال بی یخچال.

 همزمان با سفر الوروف به تهران
مطرح می شود

 فرصت تبدیل »منافع موازی«
به »منافع مشترک«

حسین محمدی اصل وزیـــرامـــور خارجه 
روسیه عصر روز گذشته بــرای دیــدار با رئیس 
جمهور و وزیر امورخارجه کشورمان وارد تهران 
شد. این نخستین سفر سرگئی الوروف به تهران 

در دولت سیزدهم است.
از جمله اهداف این سفر، گفت وگو برای افزایش 
همکاری  روسیه و ایران در مقابله با تحریم ها، 
افزایش همکاری در منطقه قفقاز و اوراسیا و  
چاره اندیشی برای مقابله با نفوذ ناتو است. یک 
کارشناس ارشد روابط بین الملل در همین زمینه 
در گفت وگو با قدس براهمیت این دیدار تأکید 
کرده و با بیان اینکه بروز جنگ در اوکراین موجب 
حرکت روسیه به سمت تقویت روابط با تهران 
شد، گفت: بدعهدی غربی ها در مذاکره با تهران 
و تنش آفرینی صهیونیست ها نیز می تواند از 

محورهای این گفت و گوها باشد. 
دکــتــر »حمید حکیم« بــا بــیــان اینکه منافع 
مشترک ایــران روسیه به سه دسته »متضاد، 
مـــوازی و مشترک« تقسیم مــی شــود ، افــزود: 
منافع مــوازی یعنی، بــاوجــود اینکه دو کشور 
ــد، اماخبری از  از یک حــوزه خاص انتفاع دارن
اشــتــراک و هم پوشانی وجــود نــدارد.بــه عنوان 
مثال،از مسئله تأمین امنیت منطقه غرب آسیا 
و کشورهای پیرامونی به عنوان منفعت موازی 
می توان یاد کرد؛ زیرا دغدغه امنیت این مناطق، 
در بین ایران و روسیه وجود دارد، اما تا به حال 
حرکتی برای اثرگذاری مشترک دراین حوزه دیده 
نشده است و تالش ها به صورت جداگانه رقم 

می خورند.
وی ادامـــه داد: منافع متضاد نیز آن دسته 
منافعی هستند کــه بــیــن دو کــشــور چالش 
ایجاد می کنند وممکن است فاصله  جایگزین 
دیپلماسی کند. بعد از پایان داعش و بازگشت 
سیطره تقریبی اسد بر سوریه رشحاتی از تضاد 
در ارتباط تهران مسکو مبنی بر اینکه چه کسی 
باید در سوریه بماند و چه کسی باید برود پدیدار 
شد که البته روس هــا با ورود به جنگ اوکراین 
فعالً وقتی برای پاسخ به این دغدغه شان ندارند 
و علی الحساب آنچه در سوریه نیز داشته اند را 
به امین ترین نظام منطقه یعنی ایران اسالمی 

سپرده اند.
وی در تعریف منافع مشترک گفت: این نوع 
منافع، آن مــواردی هستند که با هم پوشانی و 
تالش دوجانبه می توانند منتج به نتایج مثبتی 
برای دو کشورشود. حل مشکل دسترسی ایران 
به اقتصاد بین الملل و در مقابل، تأمین امنیت 
اقتصاد سیاسی روسیه از طریق راه های دریایی 
و زمینی ایــران از مصادیق این منافع و حرکت 

مشترک هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
خاطرنشان کــرد: ایــن معادله ســه گانه عــالوه 
بر اینکه بر روابــط روس هــا با ایــران حاکم است 
ــط مسکو با دیگر کشورها به خصوص  بر رواب
کشورهای پیرامونی حاکم است. آن ها براساس 
اصل هم سودی و منافع دائمی با همه کشورها 
برخورد می کنند و رفتار آن هــا براساس مزیت 
زمان و مکان از کیفیت های متفاوتی برخوردار 
است. با توجه به این نکات اهمیت این دیدار 

برما مشخص می شود.
این استاد روابــط بین الملل با اشــاره به اینکه 
دستگاه سیاسی خارجی ایــران باید بر اساس 
اقــتــدار و منافع ملی و همین طور مالحظات 
بین المللی و آینده نگری راهــبــردی رفتار کند، 
گفت: رفتار  ما باید حاکی از استقالل خواهی و 

تشخیص صحیح اولویت ها باشد.
حکیم اضــافــه کـــرد: مــالحــظــه کــاری جمهوری 
اسالمی ایران با روس هــا، طی سالیان گذشته، 
ممکن است مسکو را دچار نگاه از باال به پایین 
کرده باشد و این در حالی است که امروز دست 
برتر با ایران است که در خشکی محصور نیست 
و البته راه برون رفت از تحریم ها را به خوبی درک 

کرده است. 
وی در پــایــان بــا تأکید براینکه باید جمهوری 
اسالمی در ارتباط با همه کشورها به خصوص 
روسیه به سمت تبدیل منافع موازی به منافع 
مشترک حرکت کند، گفت: باید به گونه ای در 
روابط بین الملل قدم برداریم که بتوانیم به واسطه 
اشتراک همسایگان و دوستان در منافع با ایران 
مانع از تشدید تحریم ها و در نهایت حرکت 

جمعی به سمت نابودی نظام تحریم ها برویم.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 2 تیر 1401  23 ذی القعده 1443  23 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9838

صبح روز گذشته، رئیس جمهور با حضور در 
جلسه هیئت دولت تأکید کرد حاشیه ها نباید 
دولــت را از خدمت بــه مــردم و امیدآفرینی در 
ــت، دکتررئیسی  ــزارش دول دل هــا، بـــازدارد. به گ
افزود: ما باید روح امید را در جامعه تزریق کنیم. 
دراثــنــای ایــن جلسه، رئیس جمهور بــه معاون 
اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجــتــمــاعــی و دیــگــر بــخــش هــای مــربــوط دســتــور 
داد خواسته های بازنشستگان عزیز را دربــاره 

مستمری شان پیگیری کنند.

تابستان قطعی برق نداریم  ◾
در حاشیه این جلسه، سخنگوی دولت با اشاره 
به حادثه تلخ کشته شدن جوجه های یــک روزه 
گفت: ۶.5 میلیون تــن جوجه رایــگــان یــک روزه 
میان روستاییان توزیع شده و وزارت جهاد دنبال 
واکسیناسیون آن هاست. بهادری جهرمی، از 
زمان و شخص مدنظر رئیس جمهور برای معرفی 
وزیر کار اظهار بی اطالعی کرد و در واکنش به خبر 

استیضاح وزیر صمت در مجلس گفت: پاسخ 
ایــن پرسش را ازنمایندگان مجلس بخواهید. 
وی با بیان اینکه تغییری در قیمت نان و بنزین 
نداریم، در رابطه با صحت خبر تشکیل وزارت 
بازرگانی گفت: دولت درباره این طرح هیچ اظهار 
نظر رسمی نداشته اســت. جهرمی همزمان با 
ــن نشست در حــســاب توییتری خــود اعــالم  ای
کرد: با استمرار همکاری متقابل دولت و مردم، 
تابستان را بدون قطعی برنامه ریزی شده برق طی 

خواهیم کرد. 

تشکیل ستاد حل مشکالت مسکن ◾
رئــیــس ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه کــشــور نیز از 
عدم ابالغ سیاست های برنامه هفتم خبر داد. 

ــن سیاست ها باید  میرکاظمی گــفــت: ای
حداکثر تا شهریور در مجلس تصویب 

شود اما این زمــان خیلی خیلی کوتاه 
اســت و فعالً نمی توان حرفی زد تا 

سیاست ها ابالغ شوند. همزمان 

وزیــر راه و شهرسازی هم از تشکیل ستاد حل 
مشکل مسکن برای اجرای مصوبات سران قوا به 
منظور ساماندهی بازار مسکن خبرداد. قاسمی 
افـــزود: اگــر صاحبخانه ها اطالعات معامالت و 
اجــاره امــالک خود را ثبت نکنند، دچــار مشکل 
مــی شــونــد و شـــهـــرداری 
تهران ظرفیت های 
را بسیج  ــود  ــ خـ
کــرده تا شرایط 
ــوزه مسکن  حــ

متعادل شود.
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تخصیص بنزین 
به اشخاص به 

جای خودرو، از 
اولویت خارج شد

سیداحسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در رابطه با 

آخرین وضعیت اجرای 
طرح واریز یارانه 

بنزین به حساب هر 
ایرانی، گفت: به جهت 

اینکه در دولت چند 
موضوِع تصمیم گیری 
اقتصادی دیگر مدنظر 

بود این طرح فعاًل از 
اولویت خارج شده 

است تا دولت در مورد 
سیاست های اولویت دار 

تصمیم گیری کند و 
بعد پرونده جدید باز 

شود؛ بنابراین فعاًل 
اولویت تصمیم گیری 

و سیاست گذاری برای 
این طرح وجود ندارد.

خبرخبر
خوبخوب

سفارت ایران در چین در فضای مجازی نوشت: »نخستین 
قطار ترانزیتی باری کریدور ترانس- کاسپین از نینگشیای 
چین حرکت خود را آغاز کرد و عازم ایران شد. بر اساس 
اعالم سفارت کشورمان در پکن، این قطار با کاهش زمان و 
هزینه حمل کاال، کانال لجستیک بین المللی جدیدی را در 
اتصال چین به غرب آسیا ایجاد می کند و در توسعه روابط 

اقتصادی ایران و چین نقش بسزایی دارد«.  گفتنی است 
بامداد جمعه هفته گذشته نیز نخستین قطار ترانزیتی 
قزاقستان-ترکمنستان- ایران- ترکیه به سمت اروپا حامل 
گوگرد قزاقستان از ایستگاه راه آهن اینچه برون وارد کشور 
شد و یکشنبه نیز با حضور رئیسان جمهور دو کشور، 
توافق نامه همکاری های ریلی تهران- آستانه )نورسلطان( 

به امضا رسید. خاطرنشان می شود دولت توانسته در 
مدت ۱۰ ماه فعالیت خود، بسیاری از مسیرها و کریدورهای 
ترانزیتی مغفول گذشته را احیا کند؛ تقویت کریدور شرق 
به غرب از مسیر ایران در کنار استفاده از ظرفیت کریدور 
شمال- جنوب، یکی از مهم ترین اقدام هایی است که در 

دولت در دست پیگیری و اجراست.

ــرازه   ســفــر سرگئی  مینا اف
الوروف، وزیر خارجه روسیه به 
ایــران در حالی صــورت می گیرد 
ــالوه بــر مسائل سیاسی  کــه عـ
هــمــچــون بـــرجـــام، مــوضــوعــات 
اقتصادی نیز مورد توجه دو طرف 
اســت. ایــران و روسیه به دالیــل متعددی خواهان 
گسترش روابط اقتصادی و تجاری با یکدیگر هستند 
ــوواک، معاون  که سفر چندی پیش الکساندر نـ
نخست وزیر در مسائل مربوط به انرژی و مسائل 
مطروحه نیز مؤید همین موضوع است. از همین 
جهت گسترش مراودات تجاری با منطقه اوراسیا 
و قفقاز یکی از محورهای سفر الوروف به ایــران 

خواهد بود.

پیوستن بــه شبکه جهانی روســیــه گــامــی در  ◾
راستای تبادالت غیردالری

به نظر می رسد پیگیری و هماهنگی هر چه بیشتر 
در برابر سیاست های تحریمی آمریکا جزو مذاکرات 
اساسی میان مقامات دو کشور باشد، موضوعی 
که روح هللا مدبر، تحلیلگر مسائل روسیه نیز در 
این  باره گفته است: »با توجه به سیاست تعمیق 
ضدتحریمی دولـــت روســیــه در شــرایــط کنونی، 
مناسبات دو کشور در حوزه سیاست ضدتحریمی 
و ایجاد بلوک ضدتحریم می تواند بسیار مؤثر 
باشد. روس هــا با همپیمانان خود مسیر تبادالت 
تجاری خارج از دامنه دالر و استفاده از ارز ملی را 
در پیش گرفتند. در کشورمان نیز این مسیر ایجاد 
شده است، رایزنی ها وجود دارد و پیوستن ایران به 
شبکه میر )شبکه جهانی روسیه( گام بسیار مهم و 

ارزشمندی به شمار می رود«.
از سوی دیگر تقویت ابعاد همکاری های ایــران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه هایی مانند 
ترانزیت و ایجاد منطقه آزاد تجاری مورد تأکید 
است و عبور محموله ترانزیتی روسیه به هند از 
ــران و مسیر کــریــدور شمال- جنوب در  طریق ای
روزهای اخیر را می توان گام عملی روسیه در همین 

راستا دانست.
محموله 4۰ فوتی که به  صورت آزمایشی از خاک 
روسیه صــادر شد، بناست از طریق خلیج  فارس 
به سواحل غربی هند ارســال شــود. بدین ترتیب 
فعال سازی کریدور شمال- جنوب با محوریت ایران 
می تواند یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات با 

الوروف در سفر وی به ایران باشد.

ــرای  ◾ کــریــدور شــمــال – جــنــوب نــقــش حــیــاتــی ب
کشتیرانی ایران دارد

 در همین زمینه امیرحسین ناظمی، نماینده دفتر 
نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایــران در 
روسیه تصریح کرده است: »یکی از اهداف اصلی 
در 6ماه گذشته فعال کردن کریدور شمال – جنوب 
بود؛ چراکه نقش حیاتی برای کشتیرانی ایران دارد. 
اولویت کاری دفتر نمایندگی کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران در روسیه نیز همین مهم بود تا بتوانیم 
از مناطق مختلف روسیه مثل مسکو از طریق دریای 
خــزر کاالها را به چین و هند ارســال کنیم. بحث 
اصلی هم ارسال بار به هند بود تا بتوانیم انتقال بار 
از سواحل غربی هند را به سمت روسیه و آسیای 
مرکزی و اروپا از طریق آب های ایران در برنامه داشته 

باشیم«.
وی افزوده است: »با توجه به توافق های انجام  گرفته 
در مورد حمل حجم زیادی از محموالت از سمت 
روسیه و بالروس به هند از طریق بنادر آستاراخان، 
این محموله آغاز رونق ترانزیت خارجی در مسیر 
کریدور شمال - جنوب تلقی می شود و در آینده 

نزدیک شاهد شکوفایی در حــوزه ترانزیت کاال و 
درآمــدزایــی بــرای دولــت هــای روســیــه، ایــران و هند 

خواهیم بود«.
بدین ترتیب فعال سازی و رونــق هر چه سریع تر 
کریدور شمال- جنوب و نتیجه بخشی مذاکرات 
پیرامون این موضوع می تواند فرصت ها و مزایای 
اقتصادی زیادی به ارمغان بیاورد و ایران را در جایگاه 

شاهراه ترانزیتی در حوزه آسیا و اوراسیا قرار دهد.

ــی آی اس در صــورت  ◾ ایــجــاد روابـــط بــا اعــضــای سـ
گسترش ترانزیت کاالیی روسیه

در همین راســتــا علی ضیایی، کــارشــنــاس حــوزه 
ــاره ظرفیت ها و  ترانزیت در گفت وگو با قدس درب
مزایای اقتصادی کریدور شمال- جنوب برای ایران 
اظهار کرد: در کریدور شمال- جنوب، ایــران یکی 
از بهترین موقعیت ها را در حوزه ترانزیتی دارد. در 
واقع می توان گفت جایگاهی که ایران در آن واقع 
 شــده جــزو دو کشور مهم و راهــبــردی ترانزیتی در 
غرب آسیاست و رقیب ژئوپلتیکی که بتواند چنین 
جایگاهی داشته باشد اندک است. گرچه ترکیه 

هم جایگاه خوبی در کریدور شرق - غرب دارد اما 
هیچ کشوری مانند ایـــران نمی تواند همزمان به 
کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب متصل باشد 
و به  خوبی در هر دو کریدور خدمات دهی کند. با 
این  حال، وقتی ایــران برای بهره مندی از موقعیت 
خود منفعل است قطعاً سایران جای ایــران را در 
مزیت ترانزیتی خواهند گرفت. با وجود مزیتی که 
کشورمان از آن برخوردار است، در حال حاضر دیگر 
کشورها در حــوزه اقتصاد ترانزیت در حال فعال 
شدن هستند و این رقابت روز به  روز بیشتر می شود. 
در رقابت شدید و جذب بــازاری که توسط رقیبان 
اتفاق می افتد، چه  بسا در آینده کار سخت تر شود.

ضیایی ادامــه داد: هم  اکنون با توجه به شرایط 
جغرافیایی نیز مزیت ایران نسبت به بقیه باالست، 
هر چند که در دو سده گذشته مزایای ژئوپلتیکی 
زیــادی از ما جدا شده اما به  هر حال کشورمان از 
موقعیت خوبی برخوردار است. برخی کشورهایی 
که در کریدورها از آن ها به عنوان رقیب یاد می شود، 
ــران بــوده مانند افغانستان.  پیشتر جــزو قلمرو ای
همچنین در حوزه قفقاز و آذربایجان نیز متأسفانه با 

قرارداد ترکمانچای و گلستان منطقه بسیار راهبردی 
را از دست  داده ایم؛ بنابراین همین مسائل اثرگذار 
ــران قرار  اســت و اگــر ایــن مناطق تحت مالکیت ای
داشت کشورمان اکنون قدرت بالمنازع ترانزیتی 
در سطح آسیا و اوراسیا بود. با این  حال همچنان 
موقعیت برای کسب برتری در حوزه ترانزیت وجود 

دارد.
کارشناس اندیشکده حمل  و نقل افزود: مهم ترین 
ــران، روسیه  کشور کریدور شمال- جنوب بــرای ای
است و پس  از آن کشورهای سی آی اس و در مرحله 
بعدی هند قرار دارند؛ بنابراین ایران باید بر اساس 
اولویت به گسترش روابط ترانزیتی با این کشورها 
اقـــدام کند. بدین ترتیب ضـــرورت دارد ترانزیت 
کاالیی روسیه گسترش یابد که در این صورت، روابط 
ترانزیتی با اعضای سی آی اس هم به دنبال آن ایجاد 
خواهد شد. با این اقدام می توان این کشورها را با 
کشورهای حوزه جنوب مانند حوزه خلیج فارس و 
آسیای جنوبی مرتبط کرد و هند نیز در پی آن همراه 
خواهد شد. گرچه ایران تمایل دارد با هند همکاری 
داشته باشد اما با سختی روبــه رو خواهد بود، کما 
اینکه هندی ها در پروژه بندر چابهار نیز ما را اذیت 
کردند. با این  حال اگر کریدور شمال- جنوب فعال 
شود قطعاً کشورهای مختلفی از طریق آن فعالیت 
ــران ســودآور  و تجارت خواهند داشــت که بــرای ای

خواهد بود.
ضیایی همچنین گفت: در سال های اخیر ترانزیت 
به هند از طریق ایــران و به  طور مشخص تبادالت 
میان هند و روسیه وضعیت خوبی نداشته است. 
با وجــود اینکه در ســال 2۰۰۰ توافق بلندپایه ای 
میان رئیسان جمهور ایــران، روسیه و هند امضا و 
کریدور شمال- جنوب مطرح شد، اما از آن زمان 
تاکنون ترانزیت هند و روسیه از خاک ایران تقریباً 
نزدیک به صفر بوده است و دست کم می توان گفت 
در پنج سال اخیر بسیار پایین بوده و عمالً برقرار 
نشده است. گرچه تا حدودی ترانزیت میان هند و 
بقیه کشورها مانند افغانستان یا برخی کشورهای 
سی آی اس ایجاد شده اما میان هند و روسیه برقرار 
نشده است؛ بنابراین جایگاهی که هند بایستی 
در مختصات ترانزیتی ایران داشته باشد و عدد و 
رقمی که برای مــراودات با آن ترسیم  شده، هنوز به 
واقعیت نپیوسته است. علت این مسئله هم ناشی 
از آن است که بسترهای مناسبی برای این کار فراهم 
نشده و گاهی مسائل سیاسی نیز به چالش موجود 

اضافه  شده است.

 بررسی ابعاد اقتصادی مذاکرات تهران و مسکو   همزمان با سفر الوروف به کشورمان 

دسترسی به اوراسیا از مسیر روسیه

اقتصاد3
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85.500.000نیم سکه55.000.000ربع سکه1.533.394بورس 272.601دالر )سنا(62.540.000 مثقال طال 186دینار عراق )سنا(147.990.000سکه14.441.000 طال  ۱۸ عیار1.833اونس طال 74.227درهم امارات )سنا(

 نخستین قطار باری 
چین در راه ایران 

قیمت پاوربانک  
PowerCore A۱2۱4 انکر  

۱0400 میلی آمپر ساعت
499,000تومان

Redmi شیائومی مدل  
20000 میلی آمپرساعت

600,000تـومـان

 PX۱05 ژیپین مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

400,000تومان

 GP۱0 سیلیکون پاور مدل  
۱0000 میلی آمپرساعت

350,000 تـومـان

 P20000QCD ای دیتا  
20000 میلی آمپر ساعت

620,000تومان

 KP۱00۱7 کینگ استار مدل  
۱0000 میلی آمپر ساعت

3۱9,000تـومـان

      صفحه 3
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  تجدید آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  

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

      شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
برگزاری   قانون  اساس   (بر  اسالمی   خزانه  اسناد   ، مشارکت  ،اوراق  )ریالی  عمرانی  اعتبارات 
مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  در سامانه تدارکات 

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

نام و مشخصات شماره  مناقصه
مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتخدمات مورد نیاز

1401-52

بهره برداری ونگهداری 
از تأسیسات آب شرب 
روستایی  شهرستان 

اسفراین )مطابق 
فهرست بهای ابالغی 
شماره 1400/704301 

مورخ1400/12/28 سازمان 
برنامه و بودجه در رشته 
بهره برداری  و نگهداری 

تأسیسات اب شرب سال 
)1401

1254/318/906/1102/720/000/000 ماه

 

جهت اطالع  از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات ، زمان 
.سایر  مراجعه شود  دولت   الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  پاکات   بازگشایی  مکان شروع  و 
توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر 
ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه 

چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول
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آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

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

منابع  از محل  دارد  نظر  در  خراسان شمالی  استان  فاضالب  و  آب     شرکت 
برگزاری   قانون  اساس   (بر  اسالمی   خزانه  اسناد   ، مشارکت  ،اوراق  )ریالی  عمرانی  اعتبارات 
مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  در سامانه تدارکات 

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

نام و مشخصات خدمات شماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتمورد نیاز

)ریال(

1401-49
بازسازی خط انتقال آب 
روستای کرف شهرستان 

جاجرم
615/583/974/535780/000/000 ماه

1401-51

اجرای خطوط پمپاژ 
روستای قلی و شبکه 

توزیع سایت مخزن 100 
شهرک قلی شهرستان 

جاجرم

817/444/740/298873/000/000 ماه

جهت اطالع  از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات ، زمان 
سایر  شود.  مراجعه  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  پاکات   بازگشایی  شروع  مکان  و 
توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر 
ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه 

چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه
) بصورت فشرده ( فراخوان عمومی

 مناقصه شماره  6-37-1401 - نوبت اول

اداره کل راه آهن 
خراسان در نظر  دارد

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

برگزاری  قانون  ماده 12  بند ج  اجرایی  نامه  آیین  بنابر 
مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط 
تدارکات  سامانه  ازطریق    ، مناقصه  در  شرکت  جهت 
  www.setadiran.ir الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی

به شرح زیر اقدام نماید.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2- شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل فرآورده های 

نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری – سرخس و نقاب .
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا  ساعت  14:30  
روز سه شنبه    مورخ  1401/04/07 - از طریق سامانه تدارکات 

. www.setadiran.irالکترونیکی دولت به آدرس
4-  مهلت  بارگذاری  اسناد ارزیابی و مناقصه : شرکت 
کنندگان در  فراخوان فوق می بایست اسناد ارزیابی 
و مناقصه  را  تا  ساعت  14:30  روز سه شنبه  مورخ  
1401/04/21- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند.
تذکر : محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه 
ـ دبیرخانه  ـ حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  راه آهن 

اداره کل راه آهن خراسان . 
5-قیمت اسناد مناقصه و نحوه واریز وجه: مبلغ 1.000.000)یک 

حساب  شماره  به  ریال  میلیون( 
IR  710100004001064004005747

 با  شناسه واریز   215064060280500885132310008000   
بنام تمرکز درآمد راه آهن  . ضمنا واریزی  از طریق سامانه 

ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
6- مبلغ کل برآورد : 19.178.530.000  ریال .   

7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ   
و   میلیون  هشت   و  پنجاه  و  )نهصد   958.926.500
نهصد و بیست و شش  هزار و پانصد ( ریال  مطابق 
تضمین  نامه  آیین  در  مندرج  معتبر  تضامین  با 
123402/ت  شماره  مصوبه  موضوع  دولتی  معامالت 
وزیران  محترم  هیئت   94/09/22 مورخ  هـ   50659
با شماره  5211/ت 57592 هـ مورخ  آن  اصالحیه  و 
1400/01/22    ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب  
 " واریز  شناسه  با   IR290100004001064006372624
984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  

اعالم می گردد . 
8- زمان بازگشائی پاکات پیشنهاد : ساعت 9:30  روز  

شنبه  مورخ  1401/04/25 .
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
www. عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
در سامانه1401/04/01 می  فراخوان  انتشار  مناقصه محقق سازند.تاریخ  در  شرکت 

باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه 
ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:    الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/08
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/04/21 

  هزینه چاپ دونوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مراقب چکه کردن های شیرهای آب فرسوده باشیم

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده  ول

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

طرح آبرسانی 
روستاهای کهنه و راه 
چمن شهرستان جغتای

ُ2001001446000106
21.404.898.022 ریال )بیست و یک میلیارد 

وچهارصد و چهارمیلیون و هشتصدو نود و هشت 
هزار و بیست و دوریال (

1.070.300.000
)یک میلیارد و هفتادمیلیون و 

سیصد هزارریال(



    رضا کیانیان 
 با »پدر« 
به صحنه می رود  
رضا کیانیان همزمان 
با ۷۲سالگی خود و در 
جدیدترین حضورش 
در صحنه تئاتر، در 
نمایش »پدر« به ایفای 
نقش می پردازد.

»پدر« که نوشته 
فلوریان زلر است با 
طراحی و کارگردانی 
آروند دشت آرای 
تمرین های خود را از 
۲۱ خرداد آغاز کرده و 
قرار است در شهریور 
سال جاری روی صحنه 
برود. این اثر نمایشی 
که تهیه کنندگی آن 
بر عهده محمد قدس 
است، پس از نمایش 
»بداهه«، دومین 
تجربه همکاری آروند 
دشت آرای و رضا 
کیانیان در عرصه تئاتر 
است.

گزارش خبری

این فیلم در جشنواره  ◾
سی وهشتم فجر بــه نمایش 
درآمد و زمان طوالنی تا رسیدن 
به اکران را سپری کرد؛ دلیل این 

تأخیر چه بود؟   
علت اصلی تعویق در اکــران 
به دلیل کرونا بود، ضمن اینکه ناشنوایان یعنی 
ــاره آن هــا فیلم ساخته  همان جامعه ای که درب
شده در فضای بیماری آسیب پذیرتر بودند و 
طبیعتاً کمتر اعتماد می کردند به سالن های 

سینما بروند.

»بی صدا حلزون« موضوعی جذاب و در عین  ◾
حال پیچیده و سخت دارد، چه شد برای ساخت 
نخستین فیلم بلندتان سراغ سوژه ای رفتید که در 

سینما کمتر به آن پرداخته شده است؟
حــتــی هــمــان زمــانــی کــه فــیــلــم هــای کــوتــاه هم 
می ساختم احساسم این بود که چطور می توان 
به اقلیت جامعه به درستی نزدیک شد و به عمق 
و درون کاراکترهایشان دست پیدا کرد تا آن ها را 
به اکثریت جامعه نشان دهیم؛ همین مسئله 
سبب شد ذهنم درگیر شود و به این ســوژه که 
نویسنده فیلم نامه آن را در یک مستند دیده بود، 
رسیدیم و به یک قصه تبدیلش کردیم، در همان 
مراحلی که قصه اتفاق می افتاد آن را پــرورش 
دادیم و البته خودم هم تحقیقاتی انجام دادم 
تا وارد زندگی این آدم هــا بشوم و آن هــا را بهتر 
بشناسم. بله کار سختی است اما غیرممکن 

هم نبود!

یکی از نقاط قوت فیلم نقش آفرینی درخشان  ◾
هــانــیــه تــوســلــی اســـت کـــه الــبــتــه در جــشــنــواره 
سی وهشتم هم کاندیدای سیمرغ بازیگری نشد؛ 

چطور او را برای این نقش انتخاب کردید؟
متأسفانه یک بی مالیمتی در جشنواره فیلم 
فجر اتفاق افتاد، با وجــود اینکه آن ســال یک 
بخشی را به ناشنوایان و نابینایان اختصاص 
داده بودند و فیلم ها را به زبان اشاره برای آن ها 
نمایش مــی دادنــد، اما این فیلم در بی توجهی 
کامل و شاید هم به خاطر حساسیتی که روی 
قصه و شخصیت مادر وجود داشت، به بخش 

مسابقه راه پیدا نکرد و صرفاً در بخش فیلم های 
اول دیده شد. خانم توسلی جزو بازیگرانی است 
که در ایفای نقش بسیار جسور است و برای 
رسیدن به این کاراکتر خیلی تمرین کرده بود. 
این نقش به قدری برایش مهم بود که چندین 
فیلم درباره معلولیت های مختلف دیده بود و من 
نیز تحقیقات و تصاویری که از کانون ناشنوایان 
ــودم را در اختیارش گذاشتم،  بدست آورده ب
محسن کیایی هم با وجود اینکه نقش کوتاهی 
در این فیلم دارد اما جسارت به خرج داد و این 
نقش را پذیرفت و بــرای رسیدن به آن بسیار 
تحقیق کرد، در ادامه مشاوران زبان اشاره هم به 
ما اضافه شدند و تقریباً با تمرینی دو ماهه به 

چیزی که در فیلم دیده می شود رسیدیم. 

سینمای اجتماعی در سال های اخیر محدود  ◾
به بازتاب موضوعات عمدتاً تکراری و فاقد ارائه 
راهکار و نتیجه است. وجه تمایز »بی صدا حلزون« 
زیــر ذره بــیــن بــردن مشکالت یک قشر خــاص در 
جامعه است. چرا مشکالت و معضالت گروه هایی 
از جامعه اغلب نادیده گرفته می شود و این جنس 

موضوعات باب طبع فیلمسازان نیست؟
به نظرم چند دلیل وجــود دارد و می توانم در 

مواردی برای آن ها حق قائل شوم و در مواردی هم 
خیر. واقعیت این است که وارد شدن به زیست 
و دنیای ساده اما پیچیده این افــراد کار آسانی 
نیست، زیرا آن ها دنیایی دارند که فقط خودشان 
در درونش هستند و دستیابی به آن کار راحتی 
نیست اما غیرممکن هم نیست. عالوه بر این 
ورود به دنیای این افراد تحقیقات بسیاری نیاز 
دارد. به نظرم این ها مملو از قصه هستند و شاید 
فیلمسازان تصور می کنند که نمی توانند به این 

دنیا دست پیدا کنند. 
نکته دیگر اینکه وقتی فیلمی می سازیم در واقع 
یک رسالتی هم داریــم. پرسش اینجاست که 
وقتی موضوع و معضل اجتماعی بیان می شود 
آیا راهکار هم ارائــه داده می شود؟ با احترام به 
تمام فیلمسازان و با توجه به اینکه فیلم سازی در 
حوزه  اجتماعی نیازمند دغدغه مندی و به نوعی 
مسئولیت اجتماعی است که من به شخصه با 
دیدن چند فیلم از چند کارگردان بسیار آموختم 
و این طرز نگاه و رسیدن به عمق کاراکترها حتی به 
فیلمسازان نسل جدیدتر هم انتقال پیدا کرده، 
اما بیشتر فیلم هایی که به معضالت اجتماعی 
پرداختند را در گروه هنر و تجربه شاهد بودیم 
 و متأسفانه حضور این گروه کوچک و بی ادعا 

روز به روز کمرنگ تر شده است. 
شما می توانید یــک معضل اجتماعی را در 
ــو  ــامــه بخوانید یــا از رادی ــوادث روزن صفحه حـ
بشنوید اما از طریق مدیوم سینما چطور می توان 
آن را به قابل فهم ترین شکل ممکن به تصویر 
کشید و آیا توانسته ایم راهکاری برای موضوع 
طــرح کنیم؟ وقــتــی مخاطب از سینما بیرون 
مــی آیــد و مــی گــویــد »کــه چــــی!؟« یعنی  فیلم 
تأثیرش را نگذاشته است. به نظرم فیلمسازان 
می توانند وقت بیشتری بگذارند و در جایگاه یک 
نویسنده و قامت یک کارگردان به کالبدشناسی و 
پیکرتراشی شخصیت های فیلم نامه توجه کنند 
و اثــری تأثیرگذار در ذهن مخاطب و سینمای 
اجتماعی بــســازنــد؛ متأسفانه در سینما با 
قصه هایی که در سطح حرکت می کنند بیشتر 
مواجه ایم تا آن هایی که به عمق می رسند. البته 
این مسئله دالیل مختلفی دارد اما اگر فیلمی 
بتواند تأثیرش را روی تماشاگر بگذارد و با او از 
سالن خارج شود و در ذهنش نقش ببندد موفق 

عمل کرده است.

وضعیت پخش تیزرهای فیلم در تلویزیون  ◾
چگونه است؟

مــن چــنــدیــن مــرتــبــه و ســاعــت هــا در جلسات 
مختلفی شرکت کردم اما متأسفانه هیچ  گونه 
ارزشـــی بـــرای فیلم و فیلمسازی کــه در حــوزه 
ــده، قائل  اجتماعی و نــاشــنــوایــان ساخته شـ
نشدند، بــرای فیلمی که جامعه آن را ببیند و 
دســت کــم بــدانــد چطور بــا  ناشنوایان برخورد 
کند و البته مبلغی را در نظر گرفتند که من از 
عنوان کردنش خجالت می کشم امــا شاید با 
دو بار پخش در برنامه های پربیننده ای مانند 
»خندوانه«، »دورهمی« و »فوتبال برتر« کل 
بودجه تبلیغاتی فیلم به یک  بــاره تمام شود؛ 
متأسفانه هیچ  گونه حمایت دولتی از این فیلم 
نشد در حالی که این اثر دغدغه های خودش را 
دارد، هرگز حرف سیاسی نمی زند و به معضل و 
اتفاقات اجتماعی به خصوص جامعه کم شنوا 
می پردازد؛ اما صداوسیما به آن توجهی نکرد 
و تیزرهای محدود و کمی با  قیمت های خیلی 

پایین برای آن در نظر گرفته شده است.

گفت وگو با بهرنگ دزفولی زاده، کارگردان فیلم »بی صدا حلزون« 

مشکالت ناشنوایان را ببینید

خبرخبر
روزروز

دفاع وزیر ارشاد از توقیف فیلم »برادران لیال« ◾
محمدمهدی اسماعیلی روز گذشته در حاشیه جلسه 
هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
در خصوص توقیف رسمی فیلم »بــرادران لیال« اظهار 
کرد: دوستان ما در سازمان سینمایی بررسی های کامل 
انجام دادند. اصرار من این بود که مر قانون رعایت شود و 
بررسی های الزم صورت بگیرد و این اعالم نظر نیز مبتنی 

بر این بررسی ها بوده است.

»یخ زده۳« ساخته می شود  ◾
کریستن بل، بازیگر اصلی انیمیشن های »یخ ده« از ساخته 
شدن قسمت سوم خبر داد. به گزارش مهر این بازیگر که 
صداپیشگی پرنسس آنا از این مجموعه موفق را برعهده 
داشته این خبر را بــرای دوســتــداران انیمیشن اعــالم کرد. 
»یـــخ زده« نخستین بــار ســال ۲۰۱۳ راهــی سینماها شد و 
موفقیت بزرگ آن به یک پدیده جهانی بدل شد و ۶ سال 
بعد با اکران فیلم دوم حتی موفقیت بیشتری هم کسب کرد. 

انتخاب ۱۰ عضو شورای هنری ارکسترها  ◾
با حکم مجید زین العابدین، مشاور وزیر، اعضای شورای هنری 
ارکسترها برای دوره جدید انتخاب شدند. حسن ریاحی، نصیر 
حیدریان، کیاوش صاحب نسق، محمد میرزمانی و هادی آرزم 
به عضویت شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران و حمید 
شاهنگیان، امیر بکان، همایون رحیمیان، سهراب کاشف و 
بهزاد عبدی به عنوان ۱۰ عضو دوره جدید شورای هنری ارکستر 

ملی ایران معرفی شدند.

 زندگی شهید هداوند بر پرده نقره ای
علیرضا افخمی این روزها مراحل تحقیق و نگارش فیلمی 
سینمایی درباره زندگی شهید حسن هداوند میرزایی از 
شهیدان شهرستان پاکدشت را در دست اقدام دارد. 
شهید هداوند از نیروهای ارتش جمهوری اسالمی در 
دوران جنگ بود که در دوران اسارت و در حادثه عجیبی 
توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسید. داوود هاشمی، 

تهیه کننده این فیلم سینمایی خواهد بود. 

  صبا کریمی      در روزهایی که سینما بیشتر در اختیار فیلم های 
کمدی است، یک فیلم دغدغه مند در سینمای اجتماعی در حال 
اکران است که تماشای آن برای مخاطبان به ویژه کم شنوایان و 

ناشنوایان جذاب خواهد بود. »بی صدا حلزون« به کارگردانی بهرنگ 
دزفولی زاده و تهیه کنندگی مرتضی شایسته از ۲5 خردادماه اکران 

خود را در سینماهاآغاز کرده است؛ دزفولی زاده، عکاس و فیلمساز 
جوان سینماست که با به تصویر کشیدن گوشه ای از مصائب و 

مشکالت جامعه ناشنوایان نخستین فیلم بلند خود را ساخته است. 
هانیه توسلی، مهران احمدی، محسن کیایی، پدرام شریفی، بهنوش 
بختیاری و علیرضا جاللی تبار از بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

دزفولی زاده فارغ از جذابیت های فیلم سازی در جست وجوی رسالت 
آن هم هست؛ اتفاقی که آن را به شایستگی در »بی صدا حلزون« هم 

دنبال می کند و به خوبی توانسته مخاطب را به دنیای پر از هیاهوی 
ناشنوایان نزدیک کند تا شاید مخاطب عادی درک بهتری از 

معضالت و شرایط زندگی این قشر جامعه داشته باشد. 

آغاز به کار کارگروه 
ساماندهی مد و لباس 

ایرانی و اسالمی در مشهد
نشست تخصصی کارشناسان شــورای فرهنگ 
عمومی و کارگروه ساماندهی مد و لباس ایرانی و 

اسالمی در مشهد آغاز شد.
بــه گـــزارش خبرآنالین منتظری، نــایــب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی در 
نشست تخصصی کارشناسان شــورای فرهنگ 
عمومی و کارگروه ساماندهی مد و لباس ایرانی 
و اسالمی استان ها در مشهد اظهار کرد: غایت 
رشد و بالندگی انسان ها فرهنگ آن هاست، اگر 
سرچشمه فرهنگ، زالل نباشد سبب سقوط 

انسان می شود.
منتظری افزود: سبک زندگی بدون بهره مندی از 
عنصر فرهنگ رقم نخواهد خــورد و بــرای تحول 
فرهنگی اخالق نقش بسزایی دارد، زیرا اخالق رکن 

مهم دین و یک بعد کامالً اجتماعی است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه اخــالق ریشه در خلق 
دارد، بیان کرد: خلق نیکو همان فضیلت است و 
خلق ناپسند رذیلت محسوب می شود، منظور ما 
از اخالق، احساس مسئولیت نسبت به دیگران 
است، اخالق نگاه انسان را از خود عبور می دهد و 

به دیگران منتقل می کند.
وی همچنین افـــزود: مــا برخی مسئولیت های 
الزامی و قانونی داریم که نسبت به طبیعت و منابع 
طبیعی است و یکسری مسئولیت های اخالقی که 
داوطلبانه صورت می گیرد مانند ارتقای آموزش 

فرهنگ.
منتظری گفت: مسائل اخالقی را باید متناسب با 
گروه های سنی آموزش دهیم اگر جوان ما یکسری 
رفتار از والدین و مسئوالن ببیند که غیراخالقی 
باشد در وجود این جوان تناقض ایجاد می شود. 

رفتار ما بیشتر باید روی مردم اثر بگذارد.

جوهره انقالب ما فرهنگ است ◾
در ادامــه این مراسم شفایی، مدیرکل دبیرخانه 
ــرد: اگر  شـــورای فرهنگ عمومی کشور اظــهــار ک
بگوییم جوهره انقالب ما حوزه فرهنگ بوده ادعای 
روشن و بی نیاز از اثبات است. ما به عنوان شورای 
فرهنگ، مسئولیت سنگینی داریـــم و باید به 
سمت راهکارها و روش های روشن حرکت کنیم، 
در چهار دهه اخیر توانستیم به پیشرفت هایی 
دست پیدا کنیم، نقطه ضعف هایی هم داریم که 
خطرساز است که برای رفع آن ها باید اقدام های 

الزم صورت بگیرد.
وی افـــزود: مــا دولــتــی هــا و حکومتی ها کنار هم 
می نشینیم در حالی که در حوزه فرهنگ بیشتر 
باید کنار مــردم باشیم و بــا آن هــا تعامل ایجاد 
کنیم؛ تعامل با مردم جزو سیاست های مهم این 
شوراست. بهره مندی از تشکالت جزو بحث جدی 

شورا محسوب می شود.   

»بی صدا حلزون«دغدغه های خودش را دارد، هرگز حرف سیاسی نمی زند 
و به معضل و اتفاقات اجتماعی به خصوص جامعه کم شنوا می پردازد؛ اما 
صداوسیما به آن توجهی نکرد و تیزرهای محدود و کمی با  قیمت های خیلی 

پایین برای آن در نظر گرفته شده است.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 2 تیر 1401  23 ذی القعده 1443  23 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9838

و هنر فرهنگ 

بهرنگدزفولیزاده

کارگردان

حامد مظفری  پخش بی مجوز 
سریال هایی مانند »جــادوگــر«، 
»نوبت لیلی« و »کلیله و دمنه« 
در پلتفرم های ویدئوی درخواستی 
پرسش ساز شده است. چطور می شود سریالی 
تولید و پخش شود ولی پس از پخش مشخص 

شود پروانه نمایش ندارد؟
نخستین بار که شایعات مرتبط با پخش بدون 
مجوز سریال ها مطرح شد »ساترا« به عنوان 
زعیم شبکه خانگی از احتمال تعلیق برخی 
پلتفرم ها به خاطر پخش سریال بدون مجوز و در 
عین حال عدم لحاظ ممیزی های وارده خبر داد.
به دنبال آن شاهد حذف بیلبوردهای سریال های 
خانگی از سطح شهر بودیم. پلتفرم های خانگی 
پیشتر برای تبلیغات محیطی سریال هایشان 
سنگ تمام می گذاشتند ولی عرضه سریال های 
تازه بدون هر گونه تبلیغات محیطی پیش رفته 
اســت ایــن فقدان تبلیغ محیطی نیز خودش 
شائبه فقدان مجوز به عنوان پیش نیاز عرضه 

تبلیغ را پررنگ کرد. 
اینکه چــرا شبکه خانگی به جایی رسیده که 
پلتفرم هایش سریال بی مجوز پخش می کنند و 
حتی از تبلیغ محیطی می گذرند که سریالشان 
ــل مختلف داشته  پخش شــود می تواند دالی

باشد.

کشمکش میان ساترا و ارشاد ◾
اگر اخبار شبکه خانگی در دو سال اخیر را مرور 
کرده باشیم حتماً با کشمکش های میان ساترا و 
ارشاد برای در اختیارگیری زعامت شبکه خانگی 
یا همین پلتفرم های ویدئوی درخواستی مواجه 
شده ایم. عاقبت این کشمکش هم که معلوم 
شد؛ واسپاری نظارت به ساترا. ساترا هر چند در 
ماه های ابتدایی پذیرش زعامت سعی می کرد 

با سخت گیری کمتر مجوز پخش سریال ها را 
بدهد ولی هر چه بیشتر گذشت سختگیرتر 

شد.
دلیل سخت گیری ساترا سطح کیفی پایین 
برخی سریال های شبکه خانگی بود. متأسفانه 
شیوع کرونا که به تعطیلی سالن های سینما 
منجر شــد هــر چند رونــق مالی را وارد شبکه 
خانگی کرد ولی فقدان برنامه ریزی متناسب 
برای جذب کارگردان و نویسنده های خبره در امر 
سریال سازی موجب شد بخش عمده سرمایه ها 

تلف شود.
ــال اخــیــر شبکه خانگی  ــامــه دو سـ ــر کــارن اگـ
را مــرور کنیم بــه جــز نمونه های مــعــدود کمتر 
سریال ماندگاری تولید شد و نه تنها بستر 
اقتصادی مناسب پلتفرم ها به جهش کیفی در 
سریال سازی نینجامید بلکه برخی سریال ها در 
همان اوایل یا نیمه ها معلق شده و ناتمام ماندند.
انتقادهای گــاه و بیگاه مخاطبان و رسانه ها 
به این سطح کیفی نــازل سبب شد ساترا هم 

سخت گیری را چنان باال ببرد که برخی سریال ها 
اصالً نتوانند مجوز عرضه بگیرند و به دنبالش 
مجوز تبلیغ محیطی هم نگرفته و پخش بدون 

مجوز آن ها نیز غائله ساز باشد.
اینکه چگونه مــی شــود بـــدون داشــتــن مجوز، 
سریال عرضه کرد بحث دیگری را هم به ذهن 
متبادر می کند و آن هم اینکه چرا سخت گیری 
درباره حفظ سطح کیفی را از همان مرحله صدور 

پروانه ساخت اعمال نکردند؟
چرا ممیزان ناظر بر پلتفرم ها سعی نکردند 
در همان زمــان بررسی فیلم نامه بــرای صدور 
پــروانــه ساخت به بازبینی دقیق و اپــیــزود به 
اپیزود سریال و سپس صدور پروانه بپردازند 
تا عالج واقعه پیش از وقوع کرده باشند، حاال 
که کار از دست رفته چه می توان کرد جز فرایند 

اصالحی؟
به هر حــال هزینه ای که صــرف تولید سریال 
شده را که نمی توان دور ریخت و نمی شود از 
تهیه کننده ای که پروانه ساخت دارد خواست 

سریالی که با پروانه ساخت تولید کــرده را کالً 
آرشیو کند! پس چاره چیست؟ 

سخت گیری بیشتر در مرحله تأیید متن ◾
دست کم در برابر سریال های آمــاده شده باید 
نظارت پیش از پخش را جدی تر کرد و شرایطی 
فراهم آورد که سریال با اعمال اصالحات روانه 
پخش شــود نه اینکه اصــالً به سریال پروانه 

ندهند که به پخش غیرمجاز منجر شود.
ــدام فــقــط مقطعی اســـت و اگــر  ــ ولـــی ایـــن اقـ
بخواهیم اقدامی بلندمدت برای بهبود اوضاع 
سریال سازی در پلتفرم ها تدارک ببینیم، باید 
به همان عالج واقعه پیش از وقوع رجوع کنیم 
یعنی سخت گیری را به مرحله تأیید متن و تأیید 

عوامل اصلی تولید منتقل کنیم.
وقتی فــردی به دنبال دریافت مجوز سریال 
است که تنها سابقه اش ساخت فقط یک فیلم 
بلند و چند فیلم کوتاه بوده چرا باید اصالً برای 
چنین فردی پروانه سریال سازی صادر شود؟ 
و چرا الاقل به مانند ساختار استودیویی از او 
خواسته نمی شود یکی دو قسمت به عنوان 
آزمایشی بسازد و بعد بــرای دریــافــت پروانه 

اقدام کند؟
طــبــیــعــی اســــت کـــه در هـــر ســـاخـــتـــاری -ولـــو 
غیرهنری- فرایند احراز صالحیت انجام شغل 
می تواند نخستین عامل بــرای دریافت مجوز 
فعالیت باشد و در شبکه خانگی نیز باید این 

احراز صالحیت به طور جدی انجام شود.
اگر در همان مرحله صدور پروانه ساخت دقت 
نظر داشته باشند تا اوالً فیلم نامه کامل سریال 
ارائه و بررسی شود و سپس کارگردان و تهیه کننده 
ــراز صالحیت دقیق داشــتــه باشند یقیناً  احـ
اوضــاع سریال سازی شبکه خانگی به مراتب 

بهتر خواهد شد.

پخش بی مجوز سریال ها در پلتفرم های داخلی پرسش ساز شده است 

عالج واقعه پیش از وقوع نباید کرد؟

در  حاشيه

فقط 
کتابفروشان از 
پرداخت مالیات 
معاف  هستند 

سیدرفیع احمد 
جواهری، عضو هیئت 
مدیره اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان تهران 
در گفت وگو با ایرنا 
درباره اقدام هایی 
که توسط اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان 
تهران برای معافیت 
از پرداخت مالیات 
کتابفروشان انجام 
شده  است، اظهار کرد: 
کتاب فروشی هایی که 
فقط کتاب می فروشند 
و جواز کسب از اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان 
دریافت کرده اند، 
می توانند از این امکان 
استفاده کنند.
کتابفروشانی که 
نوشت افزار و دیگر 
کاالها را در کتاب فروشی 
به فروش می رسانند، 
می توانند با ممیز 
مالیاتی وارد بحث و 
گفت وگو شوند و به 
آن ها درباره معاف 
بودن بخش فروش 
کتاب توضیح دهند 
تا در صورت قبول 
ممیز مالیاتی، فقط 
برای بخش های دیگر 
فروشگاه مالیات 
پرداخت کنند.

خبر

در فصل بهار

 کمتر از ۴ میلیون نفر 
به سینما رفتند!

جدول فیلم های اکران شده و تعداد مخاطبان به 
همراه میزان فروش سینماهای کل کشور در سه 

ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اعالم شد.
در ســه مــاهــه نخست ســال جـــاری فیلم های 
»موقعیت مهدی«، »گل به خودی«، »قدغن«، 
»ســـگ بـــنـــد«، »روز صـــفـــر«، »شـــــــادروان«، 
»مــرد بازنده«، »انــفــرادی«، »المینور«، »مغز 
استخوان«، »مجبوریم«، »چند میگیری گریه 
کنی؟«، »عــلــف زار«، »سلفی با دموکراسی«، 
»پسران دریا«، »بدون قرار قبلی«، »نقره داغ«، 
»والدین امانتی«، »هناس« و »بی صدا حلزون« 
روی پرده سینماها رفت و نزدیک به ۴ میلیون 

مخاطب به تماشای این آثار نشستند.
سینماهای ایـــران در ســه ماهه نخست سال 
جاری با اکران ۲۰ فیلم، میزبان ۳میلیون و ۹۱۳ 

هزار و ۳۳۹ مخاطب بودند. 



حسن کریمی سنجری

 بورس یا کارشناس بازار خودرو
در پشتی؟

با شکل گیری سامانه 
یکپارچه، بخش 

خصوصی متوجه 
شد بخشی از منافع 
خارج از عرفش به 

خطر می افتد و اعالم 
کرد ما به بورس کاال 

می رویم! وزارت صمت 
اما اعالم کرد اجازه 
عرضه خودرو در 

بورس را نمی دهد؛ 
چون برعکس تصور 
عموم که در بورس، 

شفافیت وجود 
دارد، عدم شفافیت 

اتفاق می افتد؛ یعنی 
بخش خصوصی 

فقط بخشی از 
خودروهایش را 
از طریق بورس 

کاال عرضه می کند 
و بخشی دیگر را 

 به اصطالح از
 در پشتی رد می کند!

خبرخبر
روزروز

 بـــــــازار خـــــــودرو کــشــور  ◾
از چــهــار ســـال پــیــش تــاکــنــون، 
ــاً  ــامــ ــ ــــت خـــــــاص و ک ــی ــعــ وضــ
نــامــتــعــادلــی را در پــیــش گرفته 
ــن هــمــه بــی تــعــادلــی و  اســــت. ایـ
ــزایــش قیمت در بـــازار از چه  اف

عواملی ناشی می شود؟   
 نبود توازن در بازار خودرو در وهله اول ناشی از این 
است که نتوانستیم تولید خــودرو در داخــل را به 
بیش از 900 هزار دستگاه در سال افزایش دهیم، 
در حالی که در سال 96 نزدیک به یک میلیون و 
500 هزار دستگاه خودرو شماره و جذب بازار شد. 
پس اگر حداقل تقاضای بــازار سالی یک میلیون 
و 200 هزار دستگاه باشد، در سال های 97 تا 1400 
سالی 300 هــزار دستگاه خــودرو کمتر از نیاز بازار 
تولید شده و چون واردات هم ممنوع بــوده فشار 
مضاعفی روی حــوزه تقاضا وارد شــده اســت. در 
چنین شرایطی، قیمت کارخانه هم دســتــوری و 
نامتناسب با تورم عمومی کشور تعیین شده است؛ 
مثل اینکه یک دارایــی ثابت و کاالیی را به قیمت 
یارانه ای به مردم بدهیم که تعدادش متناسب با 
حجم تقاضا نیست؛ بنابراین مردم هم صرف نظر از 
اینکه چنین کاالیی را نیاز دارند یا نه به دلیل قیمت 
ــه ای، متقاضی خرید آن هستند. در چهار  ــاران ی
ســال گذشته، وظیفه تنظیم گری وزارت صمت 
ــرای پر کــردن فاصله بین تقاضا و  حکم می کرد ب
عرضه، سالی 200 تا 300 هزار دستگاه وارد شود، 
اما چون واردات ممنوع بود، الجرم دولت دوازدهم 
به این نتیجه رسید برای تحویل خــودرو به مردم، 
قرعه کشی بهترین راهکار است و دولت سیزدهم 
هم برای کاهش تقاضا با ایجاد سامانه ای یکپارچه، 
ثبت نام برای خرید محصوالت ایران خودرو، سایپا و 
شرکت های خصوصی را یکجا و غیرمستقل در این 

سامانه گرد هم آورده است.

 تفاوت عمده سامانه پیشین با سامانه جدید  ◾
ــا چه  فـــروش خــــودرو چیست و ســامــانــه جــدیــد ب
سازوکاری قادر خواهد بود، حجم انبوه تقاضا را در 

بازار مدیریت کند؟
 قبالً به گونه ای بود که فالن خودروساز، سه چهار 
برابر توان عرضه، در فرایند قرعه کشی از متقاضیان 
ثبت نام می کرد و این امر سبب تأخیر در تحویل، 
تلنبار شدن تعهدات و خلق ماجرای تلخ خودروهای 
ــازان مــی شــد. در  نــاقــص کــف پارکینگ خـــودروسـ
حالی که خودروساز با پولی که از مردم گرفته بود، 
مشکالتش را تا حــدودی رفع و رجوع می کرد، اما 

به دلیل تورم روزافزون عمومی، قیمت خودرو زمان 
دریافت پول از مردم نسبت به زمان تحویل، افزایش 
داشــت. ایــن امــر هم اضافه قیمت بر خودروساز 
تحمیل می کرد. تا قبل از ایجاد سامانه یکپارچه، 
شرکت های خصوصی هم مثالً 500 دستگاه از 
خودرویی خاص را در سامانه خودشان با قرعه کشی 
نام نویسی می کردند اما فقط 100 دستگاه عرضه 
می شد و 400 دستگاه را به گونه ای دیگر واگــذار 
می کردند! مثالً با نظام داللــی توافق می کردند و 
خودروها را با قیمتی باالتر از قیمت مصوّب و حاشیه 
سود خارج از عرف می فروختند. نکته دیگر اینکه 
خودروسازان هر وقت می خواستند قرعه کشی را 
برگزار می کردند و این اواخر، هفته ای یک بار قرعه 
کشی انجام مــی دادنــد. این امر به ریکاوری مالی 
دالالن کمک می کرد. دالالن مثالً 100 کــارت ملی 
را خریده بودند که تعدادی در قرعه کشی برنده 
می شدند، سپس این حواله ها را می فروختند، تأمین 
ــاره در قرعه کشی  مالی می شدند و هفته بعد دوب
حضور داشتند. وزارت صمت در دولت سیزدهم 
امــا فاصله بین قرعه کشی ها را بیشتر و تعداد 
خودروهای قرعه کشی شده را باالتر برد تا دالالن 
نتوانند ریکاوری کنند، ضمن اینکه شرکت ها اجازه 
دارنــد فقط خودروهایی که وجــود خارجی دارنــد 
را در قرعه کشی وارد کنند. پس دیگر خودروساز 
نمی تواند »پوچ فروشی« کند یا به اصطالح »تیر 
مشقی« بزند! از آن جایی که ایران خودرو و سایپا 

تابع وزارت صمت هستند بــه ایــن سامانه وارد 
شده اند و افکارسنجی ما نشان می دهد مردم از این 
سامانه راضی تر هستند. البته سامانه یکپارچه به 
تازگی کارش را شروع کرده و طبعاً مشکالتی در آن 
بروز می کند که باید فرصت داد حل شوند و نباید با 

یک بار کل ساختار را زیر سؤال برد. 

با مصوبه سران قوا عرضه خودرو در بورس کاال  ◾
فعاً لغو شده است. آیا با توجه به توان فعلی تولید 
و عرضه خودرو در کشور، بورس کاال می تواند محل 

مناسبی برای ایجاد شفافیت قیمتی در بازار باشد؟
با شکل گیری سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو، 
بخش خصوصی متوجه شد در ساختار جدید، 
بخشی از منافع خارج از عرفش به خطر می افتد، 
درنتیجه اعالم کرد ما به بورس کاال می رویم! وزارت 
صمت اما اعالم کرده به شرکت خصوصی خاص 
اجازه نمی دهد خودرو را در بورس عرضه کند؛ چون 
برعکس تصور عموم که در بورس، شفافیت وجود 
دارد، عدم شفافیت اتفاق می افتد؛ یعنی بخش 
خصوصی فقط بخشی از خودروهایش را از طریق 
بورس کاال عرضه می کند و بخشی دیگر را به اصطالح 
از در پشتی رد می کند!  با اینکه بورس بر سازوکار 
عرضه و تقاضا استوار است و هر چه عرضه و تقاضا 
متعادل تر باشد، قیمت کشف شده، واقعی تر و 
منصفانه تر است، اما با توجه به اینکه در چهار 
سال گذشته سالی حداقل 300 هزار دستگاه کمتر 

از نیاز بــازار عرضه شــده، فشار مکانیسم بــازار بر 
طرف تقاضا بیشتر می شود. یعنی قیمت در بورس 
کاال تمایل به افزایش دارد. همین االن در قیمت 
کارخانه رانت وجود دارد و فرد برنده در قرعه کشی 
نوعی جایزه بخت آزمایی و یارانه را برده بدون اینکه 
بدانیم این یارانه حق اوست یا نه و او مصرف کننده 
واقعی هست یا نه! همین اتفاق در بورس کاال هم 
رخ می دهد؛ چون بین قیمت بورس کاال و کف بازار 
اختالف هست پس متقاضی تالش می کند از بورس 
کاال خرید کند با این تفاوت که در قیمت کارخانه، 
رانــت به سمت دالالن مــی رود و در بــورس کــاال به 
سمت بخش خصوصی و کارگزاری ها. یعنی ما در 
شرایط فعلی، رانت جدیدی هم در بورس کاال ایجاد 
می کنیم چون کماکان بین عرضه و تقاضا تناسبی 
نیست. من معتقدم در شرایط فعلی بازار خودرو 

نمی تواند راه حل مناسبی برای بازار خودرو باشد.

آیــا فــروش خـــودرو در بــورس مبتنی بــر تجربه  ◾
جهانی است و با چه شروطی می توان تجربه موفقی 

در ایران رقم زد؟
 فروش خودرو در بورس اصوالً هیچ تجربه جهانی 
ندارد؛ چون خودروساز ترجیح می دهد محصولش 
را بــه صــورت مویرگی بــر اســاس رقــابــت کــف بــازار 
بفروشد و معتقد است متقاضی خودرو باید بتواند 
به آسانی، سریع و بدون فرایندهای معمول بورس، 
محصول مورد نظرش را بخرد. ما به دلیل مقتضیات 

کشور، کاال را در بورس عرضه می کنیم. اما بورس 
اصــوالً بــرای عرضه کاالهایی اســت که به صورت 
عمده خرید و فروش می شوند. بر همین اساس، 
بورس ساز و کار مناسبی برای فروش خودرو نیست، 
اما وقتی قیمت گذاری دستوری داریم و از این طریق 
به خودروسازان زیان سنگین تحمیل می کنیم، ورود 
خــودرو به بــورس راهکار خوبی اســت، مشروط به 
اینکه فقط بخش خصوصی در آن حضور نداشته 
باشد بلکه ایران خودرو و سایپا هم محصوالتشان 
را عرضه کنند، اما چون فعالً بورس کاالی ما ظرفیت 
مناسبی برای این کار ندارد، نمی توانیم تمام فروش 
روزانه خودرو را به آن منتقل کنیم. بنابراین در شرایط 
فعلی وزارت صمت باید هر چه سریع تر ساز و کار 
واردات را مشخص کند تا متوازن نبودن عرضه 
و تقاضا کاهش یابد که در ایــن صــورت، می توان 
قیمت گذاری دستوری را هم حذف کرد و قرعه کشی 

هم خود به خود حذف می شود.

 واردات خودرو در چه صورت می تواند عرضه و  ◾
تقاضا را متعادل و نوسان های شدید قیمتی را به نفع 

مصرف کنندگان واقعی کاهش دهد؟
 به باور من وزارت صمت باید خودروهایی وارد کند 
که در بازار متقاضی بیشتری دارند. درصد زیادی 
از متقاضیان بازار، خودروهایی در محدوده قیمتی 
200 میلیون تا یک میلیارد تومان می خواهند که 
در جهان خودروهایی با این قیمت وجود دارد و 
می توان چنین خودروهایی را وارد کرد. بنده این 
را قبول دارم که با توجه به اختالف قیمت ارز، 
ممکن است قیمت تمام شده این خودروها در 
ــرود امــا وارد شــدن خـــودرو به  داخــل کشور بــاال ب
بازار می تواند جریان نقدینگی در خودرو را تغییر 
دهد و بخشی از حباب قیمتی کف بازار را خالی 
کند. وقتی برای مثال یک خــودرو 15 هزار دالری 
450 میلیون تومان در ایــران قیمت دارد و عالوه 
بر آن 20 درصــد عــوارض گمرکی و ارزش افــزوده 
و... را باید برای قیمت این خودرو محاسبه کرد، 
دولــت در اینجا باید با تعرفه گــذاری وارد عمل 
شود و مثالً برای خودروهایی که قیمت پایین تری 
دارنــد و سطح بیشتری از بــازار هــدف را پوشش 
می دهند تعرفه کمتر و خودروهای لوکس تر را با 
تعرفه باالتر وارد کند؛ چون هدف دولت از واردات 
نباید مانند گذشته، کسب درآمد باشد، بلکه باید 
تنظیم گری و کنترل کف بــازار را انجام دهد. این 
اتفاق می تواند بخش زیادی از بازار را تحت کنترل 
قرار دهد، ضمن اینکه دیگر بهانه انحصار بازار و 

قیمت گذاری دستوری هم از بین می رود. 

دالیل التهاب و  راهکارهای ثبات بازار در گفت وگو با حسن کریمی سنجری

توقف »پوچ فروشی« با سامانه یکپارچه خودرو
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 55 هزار میلیارد تومان، زیان انباشته خودروسازان
به گزارش تسنیم مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو 
و سایپا پرداخت و اعالم کرد:  مجموع زیان انباشته این 
دو شرکت، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی 
شده )منتهی به 1400/6/31( برابر با حــدود 55 هزار 
میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی 

تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

در ادامـــه ایــن گـــزارش بــا بیان اینکه مبتنی بــر آسیب 
شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصالحی 
با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری 
اســت به صــورت کامل و غیرگزینشی مــورد توجه قرار 

گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش 
شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در 
تولید خودرو )تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از 
بــورس کــاال(،اصــالح شیوه هــای قیمت گذاری، داخلی 
سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری 
سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با 

خطوط اصلی کسب وکار، اصالح روش های پیش فروش 
محصوالت و قیمت گــذاری، بهبود وضعیت سرمایه 
گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه 
از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصالح وضعیت 
تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله 

پیشنهادهای مرکز پژوهش هاست.

  فرزانه غالمی     با سبز شدن چراغ واردات خودرو پس از چهار 
سال و در پی بهبود منابع ارزی کشور از یک سو و ایجاد سامانه یکپارچه 

فروش از سویی دیگر، تحلیلگران روزهای روشن  و آرامی را برای بازار 
خودرو پیش بینی می کنند. وزارت صمت این روزها در حال تدوین 
آیین نامه نهایی واردات خودرو است و از نگاه کارشناسان، سامانه 

یکپارچه فروش هم که با هدف ساماندهی این بازار پرتقاضا ایجاد شده 
هر چند در گام اول انتقاداتی را به خود دید، در ادامه مسیر قادر خواهد 

بود تعادل نسبی را به این بازار باز گرداند. تعلیق عرضه خودرو در بورس 
کاال با مصوبه سران قوا هم، عزم دولت را برای سامان بخشی به بازار 

خودرو و کاهش تالطم های قیمتی این بازار به خوبی نشان می دهد. بر 

همین اساس با حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو گفت وگویی 
داشتیم تا از حال و روز آماری چهار سال گذشته بازار خودرو،  

رهاوردهای سامانه یکپارچه فروش برای مردم و خودروسازان، پیش 
شرط های الزم برای عرضه موفق خودرو در بورس و نحوه تنظیم گری 

و کنترل بازار از طریق واردات برای ما بگوید.

گفت وگوی 
ویژه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
)نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف قرارگاه 

منطقه ای شمال شرق نزاجا
به اطالع اعضاء محترم شرکت می رساند جلسه مجمع 
مورخه  شنبه  روز  در  اول  نوبت  سالیانه  عمومی 
1401/04/25 ساعت 9 صبح در محل مجتمع فرهنگی 

الغدیر واقع در انتهای بهشتی 4 برگزار می گردد.
اتخاذ  جهت  گردد  می  دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از 
بهم رسانند.  به دستور جلسه حضور  نسبت  تصمیم 
در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و 

هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد داشت.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس
 ،1398  ،1397 سالهای  مالی  صورتهای  تصویب   -2

1399 و 1400
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4- انتخاب روزنامه رسمی
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال 

مالی
بازرس جهت ثبت  ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت 
تعاونی  شرکت  دفتر  به   1401/04/23 تاریخ  تا  نام 

مراجعه نمایند ) از ساعت 9 الی 13(.
هیئت مدیره

تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی 

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

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

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

نام و مشخصات شماره  مناقصه
مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتخدمات مورد نیاز

1401-50
طرح آبرسانی به روستاهای 
عرب ، شیخ تیمور ، اخلی  و 

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

 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. 

ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ح
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نوبت اول
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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: 10,230,799,309 ریال                       مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001095514000002
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1401/04/09

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1401/04/20
مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب  1000160842232 پست بانک به نام دهیاری فریزی

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  512,000,000 ریال )پانصد و دوازده میلیون ریال( 
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد،  خیابان شهید طرحچی ، طرحچی32 )روستای فریزی( ، امام رضا)ع( 4 ، 

پالک2 ، دهیاری فریزی مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 دهیاری فریزی 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دهیاری روستای فریزی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد 
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آگهی مزایده عمومی شماره 3001050352000002 -نوبت اول
شهرداری طرقبه در نظر دارد نسبت به فروش چوبهای مازاد بر نیاز خود، از طریق مزایده 
عمومی حراج با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir با 

شماره 3001050352000002 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
-تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/04/02 می باشد. 

-تاریخ بازدید از 1401/04/02 تا 1401/04/09 از ساعت 8 صبح تا 12
-زمان برگزاری حراج ساعت 8 الی 12 مورخ 1401/04/11

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
ارسال  و  باشد  می  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفاً  مزایده  1.برگزاری 
پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل مورد حراج در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

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

 )www.setadiran.ir( سامانه  در سایت  ها،  استان  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه 
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بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 
شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه مصوبه شماره1343 مورخ 1401/1/29 محترم شورای اسالمی 

شهر شاندیز نسبت به واگذاری امور مربوط به اجرا و نگهداری فضای سبز شهر شاندیز اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه :

1-متقاضیان بایستی حداقل دارای حداقل رتبه 5کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای حداقل 
اعتبار الزم در زمان برگزاری تجدید مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.)حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 60 امتیاز 

می باشد.(
2- مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه : 3,250,000,000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانک ملی 
بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم 

پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1401/4/2 لغایت1401/04/6

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت17 روز شنبه مورخ 1401/04/18 
 6-زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد: راس ساعت13روز دوشنبه مورخ 1401/04/20  

در محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدید مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
   https://setadiran.ir به آدرس از طریق سامانه ستاد  برگزاری تجدید مناقصه  9-کلیه مراحل 

انجام می گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.  

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 به همراه ارزیابی کیفی شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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و  پردیس  )نگهبانی( سطح  انتظامی  فعالیت های  واگذاری  فراخوان  دارد  نظر  در  فردوسی مشهد  دانشگاه 
مراکز و توابع دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )سیستمی(2001091579000005را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت 
عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:-تاریخ انتشار فراخوان :1401/03/30 ساعت 14:00

-مهلت دریافت اسناد فراخوان :1401/04/06 ساعت 19:00
-مهلت ارسال پیشنهادات :1401/04/20 ساعت 09:00
-زمان بازگشایی پاکت ها : 1401/04/20 ساعت 10:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/900/000/000 ریال است. تضمین 
مزبور شامل: الف( ضمانت نامه بانکی؛ ب( فیش نقدی ج( چک بین بانکی د( چک تضمین شده بانکی 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان 

مرکزی) تلفن 051-38802265( 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934 -021                   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل

 تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است.     هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است. 
دانشگاه فردوسی مشهد

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای )نوبت دوم(
فراخوان واگذاری فعالیت های انتظامی )نگهبانی(

 سطح پردیس و مراکز و توابع دانشگاه فردوسی مشهد



   بیمه ها 
۹۰درصد 
هزینه های 
ناباروری 
را پرداخت 
می کنند  
 به گزارش مهر
  بهرام عین اللهی

 وزیر بهداشت گفت: 
3/5 میلیون فرِد 
نابارور در کشور 
داریم که چنانچه 
از خدمات درمانی 
خوبی بهره مند 
شوند، می توانند 
صاحب فرزند شوند.

به بیمه ها تأکید شد 
هزینه افراد نابارور را 
پرداخت کنند و باید 
این مژده را به ملت 
بدهیم که ۹۰درصد 
خدماتی که برای 
افراد نابارور انجام 
می شود، زیر پوشش 
بیمه قرار می گیرد. 

اعظم طیرانی مــوج سرکش 
کرونا با تالش و همت کادر درمان 

و به ویژه پرستاران فروکش کرد.
امـــا حـــاال پــس از روزهــــای کــاری 
ــاران؛ ســـه ســال  ــتـ ــرسـ ســخــت پـ
طاقت فرسا، مبارزه با ویروسی 
ناشناخته، پرستاری از انبوه بیماران در بیمارستان ها، 
پوشیدن لباس های ضدویروس و تجربه تلخ مواجهه 
با صحنه های دلخراش مرگ بیماران و درست زمانی 
که پرستاران خود را آماده می کردند به شرایط عادی 
بازگردند، خبر از تصمیماتی مانند لغو طرح های 
تعهد خــدمــت اجـــبـــاری بـــدون مــعــرفــی شــغــل به 
پرستاران کارآزموده کرونا و تعدیل نیروهای قرارداد 
۸۹روزه، کــام سفیدپوشان عرصه سالمت را تلخ 

کرده است.
آن هم در شرایطی که گفته می شود با کمبود بیش از 
۱۰۰هزار پرستار در کشور مواجه ایم. پرستارانی که در 
ایام کرونا جذب شدند، قرار بود در اولویت استخدام 
در بخش های کرونایی قرار گیرند اما در مجموع 5هزار 

پرستار مانند طرحی، شرکتی و غیره تعدیل شدند.

بدترین نوع قرارداد با پرستاران  ◾
دبیرکل خانه پرستاری ایران در گفت وگو با ما با اشاره 
به این موضوع می گوید: در روزهــای سخت کرونا 
وزارت بهداشت به دلیل تحمیل فشارهای مضاعف، 
تعدادی از نیروهای پرستاری را به صورت قراردادهای 
۸۹روزه و تمدید طرح جذب کرد. همچنین در این 
مدت این وزارتخانه طرح پرستارانی را که مهلت دو 
ساله  آن ها پایان یافته بود، تمدید کرد و با پرستارانی 
 که قبالً طــرح خــود را گــذرانــده بــودنــد، قــراردادهــای 

سه ماهه بست.
محمد شریفی مقدم ادامه می دهد: از همان زمان 
به شدت با قراردادهای موقت مخالف بودیم؛ دلیل 
ایــن مخالفت هم علمی اســت، چــرا که ما ۱7نــوع 

قرارداد موقت داریم که بدترین نوع آن قراردادهای 
۸۹روزه است. از ابتدای شیوع کرونا به دلیل آنکه آقای 
روحانی اعالم کردند کرونا سه ماهه تمام می شود، با 
این تصور با جامعه پرستاری قرارداد ۸۹روزه منعقد 
کردند، با این وعده که پس از کرونا، با آن ها قرارداد 
استخدامی منعقد می شود اما در نهایت با بسیاری 
از آن ها قطع همکاری شد درحالی که همه پرستاران 
به ویژه پرستاران ۸۹ روزه و پس از آن هــا پرستاران 
طرحی و تمدید طرحی ها در خط مقدم مبارزه با کرونا، 

جانشان را کف دست گرفته بودند و تعدادی از آن ها 
به شهادت رسیدند. با این حال از ابتدای سال تاکنون 
5هزار نیروی طرحی و به همین مقدار نیروی شرکتی 
تعدیل شده اند که البته به عقیده وزارت بهداشت 
این پایان همکاری تعدیل نیرو نیست بلکه مدت قرار 

داد آن ها به پایان رسیده است. 

پاسکاری بین متولیان  ◾
ــدام اخیر وزارت  ــران اقـ دبیرکل خانه پرستاری ایـ

بهداشت را غیراخالقی و نشانه قدرنشناسی از 
زحمات پرستاران می داند و می گوید: عجیب است 
که در این ماجرا تمامی بخش ها به جای پاسخ گویی، 
دیگری را مقصر می دانند. مجلس چندین ماه است 
ــت را در دستور کار  طــرح ساماندهی کارکنان دول
قرار داده و توپ را در زمین سازمان مدیریت و این 
سازمان هم در زمین وزارت بهداشت و این وزارتخانه 
هم در زمین سازمان مدیریت مــی انــدازد. دبیرکل 
خانه پرستار اضافه می کند: هنوز کرونا تمام نشده 
و برخوردهای ناشایست با کــادر پرستاری و کنار 
گذاشتن آن ها عوارض و پیامدهای مختلفی دارد که 
مهم ترین آن، خسارت به مردم و سلب اعتماد جامعه 
پرستاری از مسئوالن است. البته نارضایتی به دلیل 
وعده های بی سرانجام از مدت ها پیش در جامعه 
پرستاری موج می زند و هر روز وعده استخدام داده 
می شود.شریفی مقدم ادامه می دهد: سال۱4۰۰ در 
حوزه پرستاری هیچ گونه استخدامی نداشتیم، در 
سال های ۹۸ و ۹۹ که وزارت بهداشت با پیگیری های 
سازمان نظام پرستاری، برای استخدام 52هزار پرستار 
ــزار پرستار جذب  مجوز صــادر کــرده بــود تنها ۱۱هـ
شدند و وضعیت بقیه آن هــا به دلیل فرایندهای 
پیچیده استخدامی و اداری نامشخص است. در 
حالی که از سال۹7 تاکنون 5هزار تخت بیمارستانی 
به تخت های بیمارستان های کشور افــزوده شده و 
حداقل باید۱۰نیروی پرستاری برای آن تخت ها افزوده 
می شد. ضمن آنکه با همه این کمبودها و افزایش 
تخت های بیمارستانی، تعدادی از پرستاران نیز هر 
ساله بازنشسته می شوند که دولت باید با استخدام 

نیروی پرستاری جدید جای آن ها را پر کند. 

مشکل اصلی تعارض منافع است ◾
ــای کرونا بارها وعده  وی می گوید: دولــت در روزهـ
استخدام پرستارانی که با قــراردادهــای ۸۹روزه به 
خدمت گرفته شده اند را داد، اما با فروکش کردن 

کرونا آن هــا را تعدیل کــرد. در همه کشورهای دنیا 
مهم ترین ابــزار برای کیفیت بخشی و بهبود وضع 
بیمار، جــذب پرستار اســت. منابع کالنی به نظام 
سالمت ما تزریق می شود اما این منابع به سمت 
تجهیزات و موارد عمرانی هدایت می شود که اساساً 
در اولویت نیست و در استخدام نیرو، شخص یا 
جریانی منتفع نمی شود و انتفاع استخدام پرستار 
به بیمار می رسد. مشکل اصلی نظام سالمت چه 
در بدنه دولت و چه در کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس تعارض منافع اســت. کسانی در فرایند 
سیاست گذاری، تصمیم گیری، قانون گذاری و نظارت 
نقش دارنــد که از تصمیمات گرفته شده، منفعت 
ثانویه می برند و در چنین ساختاری مسائل پرستاران 

حل نخواهد شد.

لشکر 100 هزار نفری پرستاران بیکار  ◾
به گفته شریفی مقدم در ۱۰ سال گذشته 35هزار 
ــزوده  تخت بــه تــخــت هــای بیمارستانی کــشــور افـ
شده که به عقیده مسئوالن وزارت بهداشت یک 
دستاورد بــزرگ اســت، اما با توجه به اینکه به طور 
متوسط باید به ازای هر تخت معمولی بیمارستانی 
دو نیروی  پرستار داشته باشیم و هر تخت ویژه 
سی سی یو و آی سی یو جراحی قلب چهار برابر تخت 
معمولی نیازمند نیروی پرستاری است، الزم است 
حداقل 7۰هزار پرستار برای این تخت ها استخدام 
شود، اما متأسفانه در حال حاضر به ازای هر تخت 
بیمارستانی یک نیروی پرستاری داریــم و در واقع 
بیمارستان های کشور با کمبود 5۰درصــدی نیروی 
پرستاری مواجه اند در حالی که به اندازه نیاز یعنی 
۱۰۰هزار پرستار، دانش آموخته پرستاری بیکار داریم 
که دولــت می تواند با استخدام آن هــا این کمبود را 
برطرف کند که به طور حتم این اقدام منجر به کاهش 
چشمگیر آمار مرگ و میر بیماران در بیمارستان های 

کشور خواهد شد.

 با وجود نیاز کشور به 100 هزار پرستار
تعدیل سفیدپوشان عرصه نبرد با کرونا منطقی ندارد

زمان دفاع از مدافعان سالمت

ددستچينستچين

محمد شریفی مقدم

دبیرکل خانه پرستاری ایران

هم مسئوالن وزارت بهداشت و هم ما به خوبی 
می دانیم که به شدت با کمبود پرستار 

مواجه ایم، ازاین رو حتی فروکش کردن کرونا 
نباید به تعدیل بیش از 5 هزار نیرو منجر 

شود. ما هیچ گاه در حوزه پرستاری با نیروی 

مازاد روبه رو نبوده ایم، بنابراین تعدیل 
نیروهای پرستاری با هر قراردادی که دارند 
توجیه ناپذیر است. ضمن آنکه قراردادهای 

8۹روزه غیرقانونی است و براساس قانون کار، 
کارفرما تنها یک بار مجاز به انعقاد این نوع 

قرارداد است، نه اینکه وزارت بهداشت سه سال 
پیاپی با 5هزار پرستار طرحی قرارداد 8۹روزه 

ببندد و حاال به آن ها و همین حدود پرستار 
شرکتی که قراردادشان رو به پایان است، بگوید 

تعهدی در قبالشان ندارد.

از ابتدای سال 5هزار نیروی طرحی و به همین مقدار نیروی شرکتی تعدیل 
شده اند که البته به عقیده وزارت بهداشــت این پایان همکاری، تعدیل نیرو 

نیست بلکه مدت قرارداد آن ها به پایان رسیده است.  گزيدهگزيده
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 وقتی برای تیزهوشان علوم انسانی نداریم  ◾
به گــزارش آنــا، محمدعلی زلفی گل؛ وزیر 
علوم گفت: علوم انسانی در ایران آنچنان  
کــه شایسته اســت مــورد توجه نیست و 
مهم ترین دلیلش این است که خشت اول را درست 
نگذاشته اند و نگذاشته ایم. وقتی علوم انسانی در 
دبیرستان های تیزهوشان جایی ندارد، یعنی از همان 

اول گفته ایم علوم انسانی مهم نیست.

تفکرات خودخواهانه در وزارت »تکاور« ◾
حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس به ایسنا گفت: در الیه هایی از 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی )تکاور( 
تفکرات خودخواهانه ای حضور دارند که هم فضا را برای 
همکاری میان وزارت کار و مجلس سخت خواهند کرد 
و هم می توانند تنش های موجود میان مجلس با وزارت 

کار را تشدید کنند.

دکمه دوربین دار برای تقلب در کنکور ◾
به گــزارش فــارس، عبدالرسول پورعباس؛ 
رئــیــس ســـازمـــان سنجش گــفــت: وقتی 
دفترچه مقابل داوطلب قرار می گیرد تالش 
برای تقلب صورت می گیرد که مهم ترین اقدام عکس 
گرفتن از سؤاالت است. برای این منظور از گردنبند طبی 
دوربین دار تا دکمه دوربین دار استفاده می کنند. عده  ای 
اجیر می شوند که فقط از سؤاالت کنکور عکس بگیرند.

23 نوع مدرسه داریم ◾
علی امـــرایـــی، عضو کمیسیون آمـــوزش 
دیده بان شفافیت و عدالت کشور به فارس 
گفت: تنوع مـــدارس بــه 23 نــوع مدرسه 
رسیده است. برخی از این مدارس را می شود ادغام کرد 
چراکه هر کدام از این مدارس اختالفات بسیاری با سایر 
مــدارس دارنــد که همین اختالفات به تفاوت طبقاتی 

می انجامد.

جامعه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کالسه 9100009

بانک صادرات )مؤسس��ه منحله میزان( به س��ند رهنی 69523 مورخ 1389/05/23 دفترخانه 77 مش��هد 
اجرایی��ه ای تحت کالس��ه 9100009 در قب��ال مبل��غ 15/520/000/000 ریال تا تاری��خ تقاضانامه مورخ 
1391/01/14 خس��ارت روزانه به مبلغ 14/420/000 ریال علیه آقای محمدس��عید عطاریان فرزند مهدی 
به ش��ماره مل��ی 0731482573 )مدیون و راهن( صادر که پس از ابالغ اجرایی��ه در مورخ 1391/02/27 و 
در پایان مهلت های مقرر و آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و 
مزایده تمامیت ششدانگ از پالک ثبتی 151 فرعی از 10 بخش 6 مشهد به آدرس طرقبه بلوار معلم معلم 13 

)عیدگاهی 13( پالک 211 به مبلغ 329/600/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.
گزارش کارشناس مبنی بر ارزیابی ملک ششدانگ پالک ثبتی 151 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد که به 
موجب سند قطعی 7039 مورخ 1379/10/17 دفتر 31 مشهد به آقای محمد سعید عطاریان انتقال یافته 
و به موجب س��ند ش��ماره 69523 مورخ 1389/5/23 دفتر 77 مشهد در رهن شرکت تعاونی اعتبار میزان 
کارکنان دادگستری استان خراسان می باشد در تاریخ 1400/11/20 در معیت و با راهنمایی آقای مهرافروز 
نماینده محترم بانک صادرات جهت بازدید و کارشناسی و ارزیابی به محل ملک واقع در طرقبه خیابان معلم 

معلم 13 )عیدگاهی 13( پالک 211 مراجعه شد و گزارش کارشناسی و ارزیابی ملک فوق:
مدارک ارائه ش��ده توس��ط نماینده بانک صادرات: 1- تصویر س��ند مالکیت به شماره چاپی 379759 مورخ 
96/8/7 پالک ثبتی 151 فرعی از 10 اصلی بخش 6 حوزه ثبتی ملک طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی 
به مساحت عرصه 3432/73 مترمربع به حدود و مشخصات ظهر سند مالکیت فوق با وضعیت خاص طلق 
و به مالکیت محمد س��عید عطاریان 2- تصویر گواهی پایان س��اختمان ابرازی صادره از شهرداری طرقبه به 
ش��ماره 10974 مورخ 1383/12/6 به نام محمد س��عید عطاریان مبنی بر اینکه این گواهی برای ساختمان 
احداثی در پالک ثبتی ش��ماره 151 فرعی به نشانی خیابان 12 متری عیدگاه برای ساختمان جمعاً در سه 
طبقه و زیرزمین با زیربنای کل 642 مترمربع صادر گردد. 3- گزارش کارشناس��ی هیئت س��ه نفره ثبتی و 
س��اختمان به ش��ماره 347 ث 92 مورخ 1392/9/10 شرح مشاهدات: عرصه ملک مورد ارزیابی دارای سند 
ششدانگ به شماره ثبتی 151 فرعی از پالک 10 اصلی بخش 6 مشهد با مساحت عرصه 3432/73 مترمربع 
در حاشیه خیابان 12 متری معلم 13 معروف به عیدگاه واقع می باشد. اعیان ملک دارای پایان کار ساختمانی 
با مساحت 642 مترمربع زیربنا از شهرداری طرقبه می باشد که شامل ساختمان اصلی و سرایداری می باشد. 
س��اختمان اصلی در 4 طبقه ش��امل طبقه زیرزمین به مساحت 85 مترمربع طبقه همکف به مساحت 266 
مترمربع طبقه اول به مس��احت 192 مترمربع و طبقه دوم به مس��احت 34 مترمربع با کاربری مس��کونی 
و س��اختمان س��رایداری در ضلع شمالی ملک و در حاش��یه خیابان با زیربنای 65 مترمربع می باشد. عرصه 
ملک با دیوار ارتفاع حدود 4 متر محصور می باشد. در محوطه ملک استخر رو باز: باغچه برکه آبنما آالچیق 
و س��تون های س��نگی جهت نورپردازی محوطه پیش بینی و ساخته شده است. در حال حاضر ساخت و ساز 
ساختمان و آماده محوطه سازی محوطه متوقف شده و بدون بهره برداری رها شده است. فقط در ساختمان 
س��رایداری سرایدار مربوطه سکونت دارد. انشعابات ملک شامل امتیازات آب گاز شهری یک کنتور برق تک 
فاز و یک کنتور برق س��ه فاز می باش��د. با توجه به بررس��ی های بعمل آمده و اظهارات س��رایدار ملک ملک 
تعرفه شده در ید مرحوم محمد سعید عطاریان می باشد. جمع بندی و اظهارنظر کارشناسی: با فرض اصالت 
اس��ناد و مدارک ارائه ش��ده و در صورت عدم هرگونه بدهی به ادارات و س��ازمان ها و شهرداری و سایر دیون 

احتمالی و با توجه به شرح مذکور موقعیت مکانی مساحت عرصه نوع کاربری مدارک شامل سند ششدانگ 
پروانه و پایان کار مس��احت اعیان موجود مصالح به کار رفته قدمت س��اختمان امکان��ات و امتیازات ارزش 
روز ملک مذکور از جمیع جهات و هر آنچه که هس��ت با جمیع امتیازات امکانات مس��تحدثات در مجموع 
329/600/000/000 ریال )معادل سی و دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون تومان( برآورد و اعالم می گردد.

جریان ثبتی ملک:
یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق پالک ثبتی 151 فرعی از 10 اصلی در بخش 06 ناحیه 00 حوزه ثبت 

ملک طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به مساحت 3432/73 مترمربع
توضیح��ات ملک س��ند اولیه بصورت یک قطع��ه زمین مزروعی ب��وده با اعمال صورت مجلس به ش��ماره 
139621706008000805 مورخ 1396/06/28 در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود محل به صورت 

یک باب ساختمان درآمده است
به حدود: شماالً: در دو قسمت اول درب و دیوار است بطول )56/69( پنجاه و شش متر و شصت و نه سانتیمتر 
به خیابان دوم درب و دیوار است بطول )8/25( هشت متر و بیست و پنج سانتیمتر به خیابان )این قسمت در 
حدود اولیه به عنوان مجاور غربی ذکر گردیده است( شرقاً: در نه قسمت که قسمت ششم آن جنوبی است. 
اول دیواریست بطول )9/02( نه متر و دو سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی دوم دیواریست 
بطول )6/92( شش متر و نود و دو سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی سوم دیواریست بطول 
)3/44( سه متر و چهل و چهار سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی چهارم دیواریست بطول 
)13/86( سیزده متر و هشتاد و شش سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی پنجم دیواریست 
بطول )7/13( هفت متر و س��یزده س��انتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی ششم دیواریست 
بطول )8/01( و هشت متر و یک سانتیمتر به مکرر شمار یکصد و پنجاه و چهار فرعی هفتم دیواریست بطول 
)11/04( یازده متر و چهار س��انتیمتر به مکرر ش��ماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی هشتم دیواریست بطول 
)2/20( دو متر و بیست سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی نهم دیواریست بطول )19/70( 
نوزده متر و هفتاد سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی )این قسمت در حدود اولیه به عنوان 
مجاور شمالی ذکر گردیده است( جنوباً: در دو قسمت اول دیواریست بطول )1/05( یک متر و پنج سانتیمتر 
به مکرر ش��ماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی دوم دیواریس��ت بطول )35/51( سی و پنج متر و پنجاه و یک 
سانتیمتر به مکرر شماره یکصد و پنجاه و چهار فرعی )این قسمت در حدود اولیه به عنوان مجاور شرقی ذکر 
گردیده است( غرباً: در دو قسمت اول دیواریست بطول )51/77( پنجاه و یک متر و هفتاد و هفت سانتیمتر 
به شماره دویست و سی و هفت فرعی دوم دیواریست بطول )2/00( دو متر به شماره دویست و سی و هفت 

فرعی )این قسمت در حدود اولیه به عنوان مجاور جنوبی ذکر گردیده است( حقوق ارتفاقی ندارد
مالکی��ت محمدس��عید/عطاریان فرزند مهدی ش��ماره شناس��نامه 330 تاریخ تول��د 1340/02/15 صادره 
از تربت جام دارای ش��ماره ملی 0731482573 با جز س��هم 6 از کل س��هم 6 بعنوان مالک ش��ش دانگ 
عرص��ه و اعیان با ش��ماره مس��تند مالکی��ت 69523 تاری��خ 1389/05/23 موضوع س��ند مالکیت اصلی 
بش��ماره چاپی 379759 س��ری ب س��ال 94 با ش��ماره دفت��ر الکترونیک��ی 139620306008003093 
ثبت گردیده اس��ت. با ش��ماره مس��تند مالکی��ت 7039 تاری��خ 1379/10/17 دفترخانه اس��ناد رس��می 
ش��ماره 31 ش��هر طرقبه استان خراس��ان رضوی، موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 379759 
س��ری ب س��ال 94 ب��ا ش��ماره دفت��ر الکترونیک��ی 139620306008003093 ثب��ت گردی��ده اس��ت.

پالک فوق دارای 4 فقره بازداشتی می باشد.

مزایده در روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت طرقبه شاندیز از 
طریق مزایده نقداً به فروش می رس��د و مزایده از مبلغ 329/600/000/000 ریال )معادل س��ی و دو میلیارد 
و نهصد و شصت میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد 
ضمناً بدهی های مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انش��عاب و یا اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
است. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد 
شد و حق مزایده و نیمعشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد. 

م.الف 334   آ-40103997
تاریخ انتشار: 1401/04/02

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز
 حسن ابوترابی

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای بهروز بامری ماه بشماره ملی 3581370077 بشرح دادخواست به کالسه 1401/122 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان مدینه بامری پاک بش��ماره ملی 3591810878 در تاریخ 1400/3/25 بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2- مهتاملک 

بامری پاک بشماره ملی 3591050946 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 
آ-40103998

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم زهره زین الدینی بشماره ملی 3591788805  بشرح دادخواست به کالسه 1401/121 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان انور بامری بشماره ملی 3591832901  در تاریخ 1399/5/15  بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق زوجه متوفی 2- نسیم بامری بشماره 
ملی 3581477564    3- شبنم بامری بشماره ملی 7370045471 فرزندان اناث متوفی 4- زکریا بامری بشماره 
ملی 7370143041 فرزند ذکور متوفی 5- حاتم عبدالهی زاده بشماره ملی 3581040247 پدر متوفی 6- نورملک 

بامری بشماره ملی 3590062355 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 
آ-40103999

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم منا کامیار فرزند محمدحس��ن به شناسنامه 501 و شماره ملی 0682004170 صادره بجنورد 
برابر وکالتنامه 110434 مورخ 1401/03/28 دفتر 24 بجنورد بوکالت از محمد حسن کامیار فرزند غالمعلی شماره 
شناس��نامه 2194 و شماره ملی 6359376938صادره فاروج باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به 

تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ پالک 578 فرعی باقیمانده مجزی از 567 از 49 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد ذیل دفتر 
53 صفحه 536 ثبت 10481 به ش��ماره چاپی 64186 ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده است و برابر سند صلح 
مشروط 85546 مورخ 1391/04/13 دفتر 24 بجنورد به نام خانم فاطمه رودکی صلح گردیده است و بعلت جابجائی 
مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را پیوست اصل 
سند مالکیت باسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیمآن به متقاضی 
اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.  شناسه آگهی:1339708  آ-40104000

تاریخ انتشار1401/04/02
اکبر اقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(کالسه 1۴0000۲۴۶
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له:بانک تجارت درگز علیه:آقای احمد قلی نژاد مدول سند رهنی شماره 
7750، تاریخ سند: 1397/04/5 6 دانگ یک واحد آپارتمان پالک6651 فرعی از 22 اصلی)پالک شش هزار 
و ششصد و پنجاه و یک فرعی از بیست و دو اصلی(بخش 07 قوچان به مساحت 84/131 متر مربع بشماره 
چاپی 531323سری الف سال94 با شماره دفتر الکترونیکی 139720306017000448 به نام آقای احمد 
قلی نژاد فرزند قربان محمد شماره شناسنامه 770110738 تاریخ تولد 1371/09/25 ثبت و سند مالکیت 
صادر و تس��لیم گردیده است و برابر سند رهنی ش��ماره 7750 مورخ 1397/04/05دفترخانه اسناد رسمی 
ش��ماره2 شهر درگز استان خراسان رضوی که بنفع بانک تجارت به مبلغ1200000000 ریال به مدت 24 
ماه ثبت شده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 5100000000 ریال)پنج میلیارد و صد میلیون ریال( 
ارزیابی شده و پالک فوق به نشانی بلوار امام رضا 23فرعی اول سمت راست پالک 9 ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی واقع در ساختمان تجاری مسکونی دارای دارای دو واحد مسکونی و پنج واحد تجاری به 
صورت اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی به قدمت 19 سال و فاقد نما می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز یک شنبه مورخ 1401/04/19 در اداره ثبت و اسناد و امالک درگز واقع در شهرک فرهنگیان نبش 
امام رضا )ع(7 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 5/100/000/000ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا"فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق ،گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول می گردد.ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  آ-40104014
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

 ناصر حسن زاده

برگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د ج���ی ال ایکس 
آی-  م���دل ۱۳۸۸ رن���گ نقره ای -متالیک  به ش���ماره 
انتظامی ۳۲ ایران ۵۸۲ ج ۸۲ شماره موتور ۲۸۷۹۹۱۰ 
ش���ماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۸۹۵۸۶۲۳ به مالکیت علی 
حس���ین آبادی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی رن���گ س���فید - روغن���ی س���ال ۱۳۸۳ ب���ه ش���ماره 
بدن���ه  و ش���ماره  ای���ران ۴۲  ش���هربانی ۱۴ ص ۱۷۲ 
S۱۴۱۲۲۸۳۴۳۴۸۱۶ و ش���ماره موت���ور ۰۱۰۵۷۸۴۱ به 
مالکیت حمیرا پ���ور صدیق رودی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو س���واری پ���ژو آردی 
م���دل ۱۳۸۳ رن���گ یش���می روغنی به ش���ماره موتور 
۱۱۷۸۳۰۳۱۱۱۳ و ش���ماره شاسی ۸۳۱۳۱۳۵۱ و شماره 
انتظامی ۹۱۳ ل ۶۸ ایران ۳۲ به مالکیت راضیه نوروزی 

زرگی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک موقت پای���ان تحصیالت خان���م غزاله خواجه 
نصی���ری  فرزن���د نعمت باش���ماره شناس���نامه ۳۵۰۵ 
صادره از مشهد  در مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته 
رش���ته زب���ان و ادبی���ات فارس���ی به ش���ماره ۲۶۰۳۲۸ 
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی نیشابور به نش���انی:  استان خراسان رضوی 
، نیش���ابور ، خیابان پژوهش-مجتمع دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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 CDI۱۲۵ ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت پ���رواز تی���پ
رن���گ ابی م���دل ۱۳۸۹ ش���ماره پ���الک:۷۶۳_۲۹۶۸۴ 
ش���ماره موتور: 156FMI0115947 ش���ماره شاس���ی: 
N2N***125R8955028 بنام محمد نوری به شماره 
مل���ی:۰۹۱۰۰۹۱۱۱۰ مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط میباشد.
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برگ گمرکی و سند کمپانی خودرو سواری رنو تیپ 
لتیتود رنگ نقره ای-متالیک سال ۲۰۱۲ به شماره 
ش���ماره شاس���ی  و   ۵ZVA۶۰۴N۰۰۱۷۹۴ موت���ور
VF1ABLCA8CC264489 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.

40
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40
27

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو تراکتور – کشاورزی ۴-۳۹۹*۴   
م���دل ۱۳۹۷   ب���ه ش���ماره پ���الک ۴۷۵  ک  ۳۴    
ای���ران ۱۲ به ش���ماره موتور  YAW۰۱۰۸G ش���ماره 
شاسی  N۳HKTAA۵DJHT۰۳۶۳۶ بنام هادی 

بیگلرزاده  مفقود گردیده اعتبار ندارد .

ح
,4
01
03
99
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ایک���س ۷  ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری س���مند 
رنگ فیلی روشن متالیک ،مدل ۸۳ شماره موتور 
 ۸۳۲۳۲۹۰۵ شاس���ی  ش���ماره   ۱۲۴۸۳۱۰۲۲۷۶
،ش���ماره پ���الک ای���ران ۸۹ _ ۲۹۷ ب ۴۴ مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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مف
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گه
آ

کارت دانش���جوئی اینجان���ب افس���انه نصراله زاده 
فرزند حسن به  شماره دانشجوئی ۹۷۱۳۰۴۰۱۷۷ 
و ش���ماره  ملی ۰۶۳۰۳۱۷۴۲۵ دانش���جوی رش���ته 
مهندس���ی ش���یمی از مجتمع آم���وزش عالی فنی 

مهندسی اسفراین مفقود و فاقد اعتبار است.

ح
,4
01
03
96
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی سواری سایپا ۱۴۱SL نوک 
مدادی متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ۲۶-

۲۴۴ص۲۲ به ش���ماره موتور ۴۰۲۶۰۴۹ و ش���ماره 
شاسی S۳۴۸۲۲۹۰۳۴۴۲۵۶ بنام فهیمه نبی زاده

 مشهد طرقی مفقود و فاقد اعتبار است.
ح
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آ

برگ س���بز ام وی ام X۳۳ مدل ۱۳۹۳ به ش���ماره 
 : موت���ور  ش���ماره  و   ۵۷ ب   ۳۶۹-۲۶ انتظام���ی 
MVM۴۸۴FAFD۰۲۵۷۴۳   و ش���ماره شاس���ی : 
NATGBAXK۴D۱۰۲۵۸۶۷ متعلق به آقای وحید 
محم���دی مفق���ود گردی���ده و فاقد اعتبار اس���ت .
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,4
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دی
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مف
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آ

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل ۹۹ رنگ سفید 
روغنی به ش���ماره انتظامی ۳۷۴ م ۳۴ ایران ۵۴  
ش���ماره موتور ۱۲۴K۱۴۵۴۱۰۷ و ش���ماره شاس���ی 
یدال���ه  مالکی���ت  ب���ه    NAAN۰۱CE۴LK۰۴۱۰۲۵
افش���اری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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5
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گه
آ

برگ سبز وقولنامه نوع سواری  سیستم پژو تیپ 
پارس مدل ۱۳۸۳شماره پالک ۱۲ایران ۳۸۶ج۵۴ 
ش���ماره موت���ور ۱۲۴۸۳۱۰۳۸۵۳ ش���ماره شاس���ی 
۸۳۸۱۱۷۸۱ نام مالک ملیحه خلیلی مفقودگردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

40
10
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گه
آ

40
10
32
38

م���درک موق���ت پای���ان تحصی���الت آق���ای محمود 
بی���ک زاده  فرزن���د رحم���ان باش���ماره شناس���نامه 
۶۳۸۴۶ص���ادره از مش���هد  در مقطع کارشناس���ی 
ارش���د نا پیوسته رش���ته زبان و ادبیات فارسی به 
ش���ماره ۴۸۶۷۴۱ صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی 
واحد نیشابور  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ، نیش���ابور ، خیاب���ان پژوهش-مجتم���ع 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

40
10
39
93

م���درک موق���ت پایان تحصیالت کارشناس���ی 
اینجانب آزاده ابراهیم زاده قوش���خانه  فرزند 
ابراهی���م  ش���ماره مل���ی  ۰۸۶۰۱۴۲۷۰۱ صادره 
ازقوچ���ان به ش���ماره دانش���جویی  ۸۸۰۰۰۲۳ 
مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی عمران  
از دانش���گاه دولت���ی بجن���ورد مفق���ود گردیده 
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .ازیابنده تقاضا 
می ش���ود اصل م���درک رابه دانش���گاه دولتی 
بجنورد به آدرس خراس���ان شمالی –بجنورد-

کیلومتر۴ جاده اسفراین ارسال نمایید .

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودرو س���واری پژو تی���پ PARSTU۵ رنگ 
سفید  سال ۱۳۹۸ به شماره شهربانی ۹۸و ۲۲۲ ایران 
۳۲ و ش���ماره بدنه NAAN۱۱FE۱KH۰۰۳۴۱۷ و شماره 
موتور ۱۳۹B۰۱۶۵۲۲۷ به مالکیت مجید رضا زارع بناد 

کوکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۱۳۶۸ شماره پالک 
ایران۴۲-۴۱۳ن۹۵ ش���ماره موتور۱۸۱۷۳۳ شماره 
شاس���ی ۶۸۶۰۱۵۵ ب���ه نام موس���ی الرض���ا باعثی 
ابراهی���م آب���اد مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س���بز موت���ور س���یکلت پ���ارت ۱۲۵CDI مدل 
انتظام���ی ۷۶۲/  ب���ه ش���ماره  رن���گ مش���کی   ۸۹
۹۶۷۶۶ ش���ماره موت���ور ۱۲۱۵۳۲۱۷ و ش���ماره تن���ه 
NB۳***۱۲۵P۸۹۶۶۷۵۹ ب���ه مالکی���ت ک���وروش 
خادم���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
, 4
01
04
02
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



آغاز مربیگری 
 منتظری 

در قطر
پژمان که در فصل 
گذشته به همراه 

الخریطیات در 
آخرین رتبه جدول 

رده بندی لیگ 
ستارگان قطر قرار 

گرفت، سال آینده را 
که احتماالً پایانی 
بر دوران ورزشی 

چشمگیرش است 
در همین تیم بازی 

می کند تا بعد از 
آن به احتمال زیاد 

مربیگری را در قطر 
آغاز کند. پژمان 
در این سال ها با 

پیشنهادهایی از 
تیم های داخلی 

مواجه بوده اما همه 
را رد کرده تا بدون 
حاشیه از فوتبال 
خداحافظی کند.

در  حاشيه

 طارمی 
در اورتون؟

یک صفحه نقل 
و انتقاالتی پورتو 

طی ادعای جالب و 
هیجان انگیزی نوشته: 
اورتون برای جانشین 

ریچارلیسون، به 
دنبال طارمی است.

ریچارلیسون ملی پوش 
25 ساله و برزیلی 

اورتون مدنظر تیم های 
لندنی قرار گرفته است. 
این صفحه درخصوص 

نقل و انتقاالت پورتو 
چند خبر را به اشتراک 

گذاشت و نوشت : 
خروج ویتینیا از پورتو 
تقریباً قطعی است، 
ضمن اینکه برایتون 
و منچستریونایتد 
نیز زیدو سانوسی 
و اوانیلسون را زیر 
نظر دارند. مهدی 

طارمی هم در لیست 
جانشینان احتمالی 

ریچارلیسون در اورتون 
قرار دارد.

خبرخبر
روزروز

  محمد نوری 
کاپیتان سابق پرسپولیس که در 

پارس جنوبی و پیکان شاگرد تارتار 
بود در حالی به کادر فنی ذوب آهن 
اضافه می شود که از مدتی قبل کار 

مربیگری را آغاز کرده است.

  په په  
کاپیتان پورتو در مصاحبه  با مجله 
Dragoes گفت:» چیزی که می توانم 
درباره طارمی بگویم این است که او 

بازیکنی فوق العاده باهوش است. هوش 
او در کمتر مهاجمی دیده می شود«.

  سردار آزمون 
مهاجم تیم ملی فوتبال گفت:»می خواهم 

پس از تمام کردن فوتبال رئیس 
فدراسیون شوم؛ اگر عزیزان بگذارند. 

می توانم به جرئت بگویم از بچگی تا االن 
عاشق اسب بوده ام«.

تــیــم مــلــی والــیــبــال 
ــن  ــی ایــــــران در دوم
ــود در  مــســابــقــه خــ
لیگ  دوم  ــه  هــفــت
مــلــت هــا در حــالــی 
ــه مــصــاف آمریکا  ب
مــی رود که شاگردان جان اسپرا هفته 
نخست را با چهار برد متوالی به پایان 
رساندند و به دنبال اثبات شکست 

ناپذیری خود هستند.
هفته دوم لیگ ملت ها 2022 در دو شهر 
صوفیه بلغارستان و کوئزون فیلیپین 
آغــاز شد که تیم ملی والیبال ایــران در 
گروه چهارم در شهر صوفیه به میدان 
ــردان بــهــروز عطایی در  ــی رود. شــاگ ــ م
نخستین مسابقه خود در این هفته 
به مصاف بلغارستان میزبان رفتند و 
نتیجه دیــدار را سه بر صفر به حریف 
خود واگــذار کردند تا با دو برد )چین و 
استرالیا(، سه شکست )هلند، ژاپن و 
بلغارستان( و 6 امتیاز در جایگاه یازدهم 

جدول قرار گیرند.
ازســوی دیگر تیم ملی والیبال آمریکا 
که هفته نخست را با چهار برد متوالی 
و صدرنشینی جدول به پایان رساند، 
دیشب در پنجمین مسابقه خود در 

لیگ ملت ها به مصاف اسلوونی رفت.
دیدار تیم های والیبال ایران و آمریکا 

در هفته دوم لیگ ملت ها بیستمین 
ــخ  ــاری ــم در ت ــی جـــــدال رســـمـــی دو ت
محسوب مــی شــود کــه آمریکایی ها 
ــار فاتح  در 19 مــســابــقــه قــبــلــی 13 بـ
میدان شدند. تیم جــوان شده ایران 
در این مسابقه در تالش برای کسب 
هفتمین برد والیبال کشورمان برابر 
این تیم قدرتمند است که کار بسیار 
سختی خــواهــد بـــود. زیـــرا تیم ملی 
والیبال آمریکا 21 مدال رویدادهای 
مهم والیبال جهان از جمله سه مدال 
طال و مقام قهرمانی بازی های المپیک 
)1984لـــس آنجلس، 1988 سئول و 
2008 پکن( را در پــرونــده افتخارات 
خود دارد.قهرمانی مردان جهان 1986 
فرانسه، دو قهرمانی جام جهانی در 
ســال هــای 1985 و 2015 و دو مــدال 
طالی لیگ جهانی در سال های 2008 
و 2014 از دیگر افتخارات تیم ملی 

والیبال آمریکاست.

عطایی:تاوان کم تجربگی مان را دادیم ◾
گفتنی است پیش از شروع هفته دوم 
از سوی کادر فنی وعده داده شد که تیم 
متفاوتی را در چهار مسابقه پیش رو 
ــازی های  ــد؛ بــا توجه بــه ب خواهیم دی
سخت پیش رو در هفته دوم بیشترین 
شانس بــرای پیروزی را مقابل همین 

بلغارستان متصور بودیم امــا مقابل 
تیم بدون برد مسابقات هم شکست 
خــوردیــم تــا نگرانی در مــورد والیبال 
به اوج خود برسد. سرمربی تیم ملی 
والیبال ایــران پس از شکست مقابل 
بلغارستان گفت: در ست دوم و سوم 
زمانی که بازی به سمت برد ایران پیش 
می رفت، کم تجربگی تیم سبب شد 
نتیجه را واگــذار کنیم.، بهروز عطایی 
پس از شکست 3 بر 0 تیم ایران مقابل 
بلغارستان در هفته دوم لیگ ملت ها 
)2022( اظهار کرد: به جز ست اول تیم 
ایــران بــازی خوب و قابل قبولی انجام 
داد. بلغارستان پس از چهار باخت 
چیزی برای از دست دادن نداشت و 
با توجه به شرایط میزبانی تمام انرژی 
و قدرت خود را گذاشت تا برنده بازی 

باشد.
او ادامه داد: در ست دوم و سوم زمانی 
ــرد ایــــران پیش  ــازی بــه ســمــت بـ ــ کــه ب
مــی رفــت، کم تجربگی تیم سبب شد 

نتیجه را واگذار کنیم.
ــرد:  ــان خــاطــرنــشــان ک ــای عــطــایــی در پ
در مــجــمــوع نــســبــت بـــه مــســابــقــات 
گذشته مان در هفته نخست بد نبودیم. 
تالش تیم نسبت به بازی های گذشته 
بیشتر بــود امــا باید پذیرفت که تــاوان 

کم تجربگی تیم را می دهیم.

امشب ایران - آمریکا در لیگ ملت های والیبال

مثل همیشه حیثیتی
جهان فوتبال

خبر

ساپینتو: استقالل برای من یک رویای بزرگ است

 معارفه مرد پرتغالی 
آبی پوشان

مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال استقالل عصر 
دیروز در حضور خبرنگاران و پیشکسوتان باشگاه 
استقالل برگزار شد و ریکاردو ساپینتو به صورت 

رسمی قرارداد خود را با استقالل امضا کرد.
مصطفی آجورلو در  این مراسم اظهار کرد: خدا را 
شکر می کنیم و امیدواریم امروز با آمدن سرمربی 
جدید تیم فوتبال استقالل، هــواداران به آرامش 
رسیده باشند. لذت قهرمانی را که چند سالی بود 
در انتظارش بودیم، در استادیوم آزادی توانستیم 
درک کنیم و شاید بعد از چند سال این قهرمانی 
کــه منتظر آن بــودیــم بدست آمــد. البته مــن به 
فرهاد مجیدی از اول فصل گفته بودم که 75 امتیاز 
می خواهم و پنج هفته قبل از پایان مسابقات 
می خواهیم قهرمان شویم. جا دارد که برای مجیدی 
آرزوی موفقیت کنیم. درست است که رفتن او من 
را خیلی اذیت کرد و فشارهایی هم هواداران و هم ما 
در این یک ماه تجربه کردیم، ولی فوتبال حرفه ای 
همین است و ما باید درک کنیم قهرمانی تمام 
شد و فصل جدید شروع شده و هر کسی هم حق 
انتخاب دارد و مجیدی هم تشخیص داد در کشور 

دیگری سرمربی تیم دیگری باشد.
ــو گــفــت: اســتــقــالل هیچ وقـــت احساس  آجــورل
ضعف نمی کند و به همین خاطر مذاکرات خارجی 
را شـــروع کــردیــم. بیش از 40 مــربــی در لیست 
کارشناسان و مذاکره کنندگان بودند. این مذاکرات 
را دنبال کردند و در سریع ترین زمان ممکن این 
تفاهم انجام شد و امروز سرمربی عزیز و محترم 
استقالل مسئولیت تیم را با این امضا برعهده 
خواهد گرفت. البته که در یکی دو روز گذشته قول 
داده و امضا کرده بودند و من هم امضا کرده بودم، 
اما آنچه که باید واقعی و رسمی می شد، امروز در 
حضور رسانه ها بود. جا دارد از رسانه ها به خاطر 
حساسیت و خبرگیری شان تشکر کنم. به خاطر 
سکوتی که داشتیم عذرخواهی می کنیم. همانا 
ذکر خدا ما را در سختی ها به یک مسیر درست 
هدایت می کند. همچنین آجورلو از راه انــدازی 
تلویزیون ماهواره ای استقالل به صورت آزمایشی 

هم خبر داد.
در ادامه این مراسم ریکاردو ساپینتو گفت:ابتدا 
از مدیرعامل باشگاه تشکر مــی کنم و خیلی 
ــن جمع هستم.استقالل  خوشحالم کــه در ای
یکی از بزرگ ترین تیم های جهان است، تیمی با 
40میلیون هوادار. استقالل تیمی است که عادت 
به برنده شدن دارد و فصل گذشته همیشه برنده 
شده است.من آرزو و رویای اینجا بودن را داشتم. 
یکی از بهترین تجارب زندگی من رقم خورده است 

و امیدوارم یک قهرمانی دیگر را رقم بزنیم.

با توجه به برکناری علی مرادی

 چراغ سبز»برخواه«
برای بازگشت به تیم ملی

سرمربی پیشین تیم ملی وزنــه بـــرداری اعالم 
کــرد با توجه به تغییر و تحوالت مدیریتی در 
فــدراســیــون از هیچ کمکی بــه جــبــران زمـــان از 
ــغ نخواهد  ــرای آمـــاده ســازی دری دســت رفته ب
کرد.پس از کنار گذاشته شدن علی مــرادی از 
ریاست فدراسیون وزنه برداری و انتخاب سجاد 
انوشیروانی به عنوان سرپرست، اهالی این 
رشته چشم امید به روزهــای روشن آتی دارند 
و معتقدند وزنه بــرداری ایــران دوبــاره در مسیر 

امیدوارکننده ای قرار گرفته است.
در ایــن میان محمدحسین بــرخــواه سرمربی 
ــا حکم  ــه ب ــه بـــــرداری ک ــ پیشین تــیــم مــلــی وزن
علی مــرادی در زمــان ریاست در فدراسیون از 
سرمربیگری کنار گذاشته شد اعالم کرد از هیچ 

کمکی به تیم ملی دریغ نخواهد کرد.
بــرخــواه کــه چــنــدی پیش بــه دلــیــل حمایت از 
اردونشینان معترض تیم ملی از سرمربیگری 
عزل شد، اظهار امیدواری کرد با رفتن مرادی 
ــزی هــای مطلوب توسط  مــی تــوان بــا برنامه ری
انــوشــیــروانــی بسیاری از مشکالت را برطرف 
کرد تا ورزشکاران بدون هیچ مشکلی به اردوها 

بازگردند.
از اظــهــارات اخیر سرمربی پیشین تیم ملی 
وزنه برداری می توان امیدوار بود وی و ملی پوشان 
ــاره به اردوی تیم ملی بازخواهند  معترض دوب
گشت؛ چراکه قرار است او به زودی در این مورد 
با انوشیروانی جلسه ای را برای حل مشکالت 

برگزار کند.
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مطهری به دنبال جذب دو پرسپولیسی ◾
مربی سابق سرخپوشان در اولــیــن گــام بـــرای نقل و 
انــتــقــاالت تابستانی بــه دنــبــال جــذب دو بــازیــکــن از 
پرسپولیس است.علی شجاعی پیشنهاد نساجی را از 
حمید مطهری دریافت کرد تا مسیرش از رفسنجان به 
قائمشهر کج شود.محمد شریفی دیگر بازیکنی است 
که پیشنهاد نساجی را دریافت کرده و مذاکرات اولیه نیز 

با او انجام شده و به نتیجه رسیده است.

مغانلو - پرسپولیس؛ شاید وقتی دیگر! ◾
در چند روز اخیر اخباری در خصوص تالش باشگاه 
پرسپولیس برای جذب مغانلو شنیده می شود. مغانلو 
با سپاهان قـــرارداد دارد و محال اســت سپاهانی ها 
رضایت نامه او را با توجه به حصور احتمالی اش در 
پرسپولیس صادر کنند. با توجه به دو سال باقیمانده از 
قرارداد این بازیکن، سپاهان به هیچ وجه رضایت نامه 

این مهاجم را صادر نخواهد کرد. 

محرمی به ایران برمی گردد؟ ◾
ُـــروات پیش بینی کــرد با توجه به نقل و  یک رسانه ک
انتقاالت باشگاه دیناموزاگرب کرواسی، صادق محرمی 
مدافع ملی پوش ایــران این تیم را ترک  کند و به ایران 
باز گردد.»چاچیچ )سرمربی دینامو( مشکلی در خط 
دفاعی ندارد اما ماکسیمیر همچنان به دنبال گزینه 
دیگری برای جناح راست است. استفان ریستوفسکی 

گزینه اصلی دفاع راست دینامو است«.

سپاهان و مورایس نهایی می شود ◾
ــاره انتخاب جانشین  پس از هفته ها گمانه زنی دربـ
محرم نویدکیا به نظر می رسد انتظار هواداران سپاهان 
نیز مانند استقاللی ها رو به پایان است و مذاکرات با 
ژوزه مورایس در مراحل نهایی است.این مربی قصد 
دارد خانواده اش را نیز به ایران بیاورد. او دستیار ژوزه 
مورینیو در چلسی، اینترمیالن و رئال مادرید بوده که به 

قهرمانی های قابل توجهی ختم شده است.

سینا حسینی   68 روز دیگر از رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال رونمایی خواهد شد تا پس از 6 ماه بالتکلیفی 
مدیریت فوتبال برای چهار سال به دست منتخب مجمع 
سپرده شود. هرچند هنوز مشخص نیست در طول مدت 
نام نویسی چه کسانی برای حضور در انتخابات هشتم شهریورماه 
پیشقدم خواهند شــد، امــا پیش بینی می شود همانند دوره قبلی 
انتخابات فوتبال تنها چهره های فوتبالی برای نام نویسی راهی سئول 
شوند. اما یکی از سؤال های مهم و کلیدی در این مقطع نحوه آرایش 
نامزدهای پست ریاست فدراسیون فوتبال است؛ آنچه تاکنون قطعی 
به نظر می رسد ورود  دوباره حیدر بهاروند برای پست ریاست است، در 
کنار او ماجدی سرپرست فعلی فدراسیون نیز برای شرکت در انتخابات 
نام نویسی خواهد کرد تا شاید رویای دست نیافتنی خود را به این ترتیب 
تحقق بخشد. اما جدا از تصمیم قابل پیش بینی این دو نامزد احتمالی 
ریاست فدراسیون فوتبال، گفته می شود مهدی محمد نبی دبیرکل 
سابق فدراسیون فوتبال نیز تصمیم گرفته است برای پست ریاست نام 
نویسی کند تا به این ترتیب به عنوان یکی از نامزدهای شاخص در حوزه 

فوتبال بتواند با سایر رقبا رقابت کند.
در همین میان گمانه زنی های فراوان در حال انجام است که مصطفی 
آجورلو نامزد انتخابات گذشته فدراسیون فوتبال و مدیرعامل فعلی 
باشگاه استقالل نیز قصد حضور در انتخابات فوتبال را دارد اما 
مشخص نیست آیا با توجه به مسئولیت کنونی و حواشی به وجود 
آمده در حوزه مدیریت باشگاه استقالل آیا وی همچنان تصمیم به 

شرکت در انتخابات را دارد یا خیر؟
ــراوان تعداد نامزدهای پست ریاست بیشتر نیز  البته به احتمال ف
خواهد شد، اما بعید است چهره دانه درشتی وارد کــارزار انتخابات 
فوتبال شود، هرچند برخی شایعات و گمانه زنی ها حکایت از این دارد که 
شاید برخی چهره های سیاسی به عنوان نامزد دولت وارد عرصه رقابت 
شوند که در صورت وقوع چنین اتفاقی به کلی سرنوشت انتخابات 

تغییر پیدا خواهد کرد و حکایت به شکل دیگری رقم خواهد خورد.
اما همزمان با این فعل و انفعاالت این پرسش برای اهالی فوتبال به 
وجود آمده که آیا کیومرث هاشمی نیز همانند دوره قبلی برای انتخابات 
فوتبال نام نویسی خواهد کرد ؟ در این خصوص منابع خبری معتقدند 
احتمال ورود هاشمی به انتخابات فوتبال بسیار اندک است؛ چون وی 
تصمیم دارد برای انتخابات کمیته ملی المپیک نام نویسی کند که با 
توجه به جایگاه آن مجموعه طبیعتاً حضور وی در انتخابات فوتبال به 

کلی منتفی است.

نگاهی به نامزدهای احتمالی فدراسیون 

تنور انتخابات فوتبال داغ شد 

گزارش

ستارگان ورزش

بــاشــگــاه پرسپولیس مــدعــی اســـت شجاع 
خلیل زاده به صورت غیرقانونی قراردادش را با 
این باشگاه فسخ کرده و به الریان پیوسته و از 
این رو خواستار پرداخت غرامت از سوی مدافع 
پیشین خود و باشگاه قطری شده است. در 
همین راستا هم اعالم شد مدیران پرسپولیس 
در حــال پیگیری ایــن پرونده از طریق فیفا و 

شکایت از شجاع خلیل زاده هستند.
شجاع خلیل زاده در واکنش به این موضوع 
به تسنیم گفت:من 3 میلیارد تومان از باشگاه 
پرسپولیس طلب دارم و حاال آن ها مدعی شدند 
می خواهند شکایت کنند؟ من بیش از سه 
سال در این تیم زحمت کشیدم و در نهایت 

هم در حالی از پرسپولیس جدا شدم که 
3 میلیارد از پولم را نگرفتم و شکایتی هم 
نداشتم. حاال چطور می خواهند شکایت 

کنند؟ متأسفانه هــر وکیلی کــه به 
باشگاه پرسپولیس می آید 

از این تزها می دهد! 
مــن بــا ایــنــکــه از 

پرسپولیس 
ــب  ــ ــلـ ــ طـ
داشتم، 
ــی به  ــ ولـ

احــــــتــــــرام 
بـــــاشـــــگـــــاه و 

هـــــــــواداران هیچ 

ــزدم، ولــی آن هــا دو سال  حرفی در ایــن مــورد ن
است که مدام از شکایت صحبت می کنند.

او در ادامه افزود:من 10 بار به باشگاه زنگ 
زدم که صحبت کنم، ولی موفق نشدم. من 
حاضرم نیمی از طلبم را ببخشم، ولی جالب 
اینجاست کــه آن هــا می خواهند شکایت 
کنند. متأسفانه برخی در باشگاه می خواهند 
من را برابر هــواداران قرار دهند و زمانی هم 
که از پرسپولیس جدا شدم مشابه چنین 
رفتارهایی وجود داشت تا مرا برابر هواداران 

قرار دهند. 
ــاره بــه شــرایــط مالی  خــلــیــل زاده بــا اشــ
قـــــــراردادش در ســال هــایــی کــه در 
ــت،  ــ ــور داشـ ــیــس حـــضـ ــول ــرســپ پ
گفت:من سه سال برای پرسپولیس 
ــردم و از باشگاه  ــ ــازی ک ــ مــجــانــی ب
پرسپولیس می خواهم که قــراردادم را 
منتشر کند.جالب اینجاست 
در حالی از پرسپولیس جدا 
شدم که 3 میلیارد طلب 
داشتم. اگر جدایی من 
غیرقانونی بــود چطور 
3میلیارد از این باشگاه 
طلب داشتم؟  اگر من 
غیرقانونی جــدا شده 
بودم پرسپولیس 100 بار 

از من شکایت کرده بود. 

شجاع خلیل  زاده در واکنش به شکایت سرخ ها

 ۳ سال برای پرسپولیس مجانی بازی کردم!
مدیران منچستریونایتد تصمیم دارند هری 
مگوایر، مدافع تیم ملی انگلیس را برای فصل 
آینده نیز در ایــن تیم حفظ کنند.عملکرد 
مگوایر در چند فصل اخیر و به خصوص 
فصل گذشته انــتــقــادات بسیاری را از این 

بازیکن به همراه داشته است. 
کار حتی به جایی رسید که بعضی از هواداران 
یونایتد بــا ارســـال پیام هایی ایــن بازیکن را 
تهدید به بمب گذاری کردند و پای پلیس هم 
به این قضیه باز شد تا اینکه این مدافع راهی 

نیمکت این تیم شد. 
این در حالی است که بازوبند کاپیتانی 

شیاطین سرخ نیز در چند فصل اخیر 
به دســت ایــن بازیکن بسته شــده و 
همین موضوع اعتراض بسیاری را به 

دنبال داشته، چرا که هواداران یونایتد 
بــاور دارنــد بازیکنانی شایسته تر 

ــد  ــنـ ــازوبـ بـــــــرای بـــســـتـــن بـ
کاپیتانی در ایـــن تیم 

حضور دارند. 
بــــســــیــــاری بـــــاور 

داشــــتــــنــــد کــه 
عــــمــــلــــکــــرد 
ــف  ــ ــیـ ــ ــعـ ــ ضـ
مگوایر سبب 

ــی  ــات ــهــام ــده اب ــ شـ
ــه حــضــور او در  ــ دربــــاره ادام

ترکیب این تیم به وجود بیاید اما اریک تن هاخ 
تصمیم گرفته که این بازیکن را بــرای فصل 

آینده هم در تیمش حفظ کند. 
با این حال به نظر می رسد کادر فنی جدید 
و البته مــدیــران یونایتد تصمیم گرفته اند 
بازوبند کاپیتانی را از این بازیکن گرفته و این 
مسئولیت را برعهده بازیکن دیگری در این 

تیم قرار دهند. 
تن هاخ امــیــدوار بــود بتواند یورین تیمبر را 
با خــود از آژاکــس به اولــدتــرافــورد بیاورد اما 
ظــاهــراً ایــن مدافع تصمیم گرفته همچنان 
به حضورش در لیگ هلند ادامــه دهد و 
تصمیمی بــرای پیوستن به یونایتد 
ــدارد.  یونایتد تصمیم دارد چند  ــ ن
گزینه دیگر را در خط دفاعی بررسی 
کند و امــیــدوار اســت کــه بتواند یک 
مــدافــع مــیــانــی را در پــنــجــره نــقــل و 
ــی به  ــان ــســت ــاب ــاالت ت ــقـ ــتـ انـ

خدمت بگیرد.
ــک بایی و فیل  آیــنــده اری
جونز در هاله ای از ابهام 
ــیــن  اســـــــــت. هــمــچــن
مــنــچــســتــریــونــایــتــد 
عالقه خود به گونزالو 
ــع  ــ ــداف ــ ــو م ــ ــی ــاســ ــ ــن ــ ای
اســپــورتــیــنــگ لیسبون را 

شدت بخشیده است.

ورزش7

تصمیم نهایی یونایتد

حفظ مگوایر بدون بازوبند



    »پنس«
 از کوره در رفت! 
همزمان با برگزاری 
جلسات کمیته 
منتخب مجلس 
نمایندگان آمریکا 
درباره حوادث حمله 
به کنگره، مایک 
پنس معاون رئیس 
جمهور پیشین 
آمریکا سکوتش را 
شکسته و به روند این 
جلسات اعتراض کرد. 
پنس در مصاحبه با 
شبکه »فاکس نیوز«، 
روز ششم ژانویه را 
»روزی غم انگیز« 
توصیف کرد و در 
عین حال گفت، 
اجازه نخواهد داد 
دموکرات ها از این 
ماجرا برای »منحرف 
کردن توجهات« از 
»دستورکارهای 
شکست خورده« خود 
استفاده کنند.

یادداشت

بدون تیتر

در  حاشیه

وقتی از پرچم 
حزب اهلل هم 
می ترسند

منابع رسانه ای از تجاوز 
یک یگان پیاده نظام 
رژیم صهیونیستی 
به مرزهای لبنان 
برای برچیدن پرچم 
حزب هللا لبنان خبر 
دادند. خبرنگار 
وبگاه »النشره« در 
حاصیبا، گزارش داد 
یک نیروی پیاده نظام 
رژیم صهیونیستی 
متشکل از بیش از ۳۰ 
سرباز، با حمایت سه 
خودرو نظامی از نوع 
هومر و چهار خودرو 
غیرنظامی، از خط 
فنی معروف به خط 
عقب نشینی در منطقه 
برکة النقار در خارج از 
روستای شبعا، بدون 
نقض خط آبی عبور 
کردند. هدف نظامیان 
صهیونیست از این 
پیشروی، برداشتن 
پرچم جنبش حزب هللا 
بود که بیش از یک ماه 
پیش روی یک حصار 
در این منطقه، به اهتزاز 
درآمده است.

سعودی و دزدیدن انقالب تونس
جعفر قنادباشی سفیر پیشین 
ــران در لیبی   پــس از بــحــث و  ای
گمانه زنی های بسیار در مورد احتمال 
قرارگیری بندِ »حذف اسالم به عنوان دین رسمی« در 
قانون اساسی جدید تونس، روز گذشته رئیس 
جمهور این کشور به طور رسمی این موضوع را تأیید 
کرد؛ اقدامی خطرناک که می تواند تبعات بسیاری 
داشته و این کشور را بار دیگر به صحنه اعتراضات 
مردمی تبدیل کند. »قیس سعید« در تشریح این 
اقــدام گفت: در قانون اساسی جدید از حکومتی 
سخن نخواهیم گفت که دینش اسالم است، بلکه از 
امتی سخن می گوییم که دین آن اسالم است. امت با 
حکومت فرق دارد. رئیس جمهور تونس روز دوشنبه 
گذشته پیش نویس قانون اساسی ایــن کشور را 
 دریافت کــرد. قــرار است این پیش نویس در تاریخ 
۲۵ ژوئیه )۳ مرداد( به همه پرسی گذاشته شود. این 
در حالی است که هزاران شهروند تونسی به تازگی در 
مخالفت با همه پرسی بــرای قانون اساسی جدید 
تظاهرات کردند. آن ها مراتب مخالفت شدید خود را 
با اقدامات انجام شده از سوی قیس سعید اعالم 
کردند و این اقدامات را به مثابه کودتا قلمداد کردند. 
شهروندان تونسی، همچنین رئیس جمهوری این 
کشور را به ربودن کشور و تالش برای نهادینه کردن 

حکومت استبدادی متهم کردند.
فارغ از نکات گفته شده، توجه به این نکته که توطئه 
طراحی شده برای تونس از کجا آب می خورد، مهم 
به نظر می رسد. تونس کشوری کوچک در شمال 
آفریقا، در ســال ۲۰1۰ مبدأ مــوج انقالب هایی در 
جهان عــرب بـــوده و خــود نمونه خوبی از بیداری 
اسالمی تعبیر می شد. این کشور توانست پس از 
ساقط کردن دیکتاتوری زین العابدین بن علی یک 
دموکراسی مردمی را ایجاد کند. در این فضا احزاب 
اسالمی نظیر النهضه توانستند اکثریت کرسی های 
پارلمانی را از آن خود کنند. همین مسئله می رفت 
این کشور کوچک را به الگویی موفق حکمرانی در 
سرزمین های مسلمان نشین شمال آفریقا و از جمله 
مصر تبدیل کند؛ اتفاقی که برای عربستان سعودی 
و رژیم صهیونیستی غیر قابل تحمل می نمود. در 
این راستا توطئه حذف اسالم از این سرزمین تحت 
نفوذ صهیونیست ها و وهابیت سعودی چیده شده 
و قیس سعید مأمور اجرای آن است. انحالل پارلمان 
و احزاب اسالمی از جمله النهضه و دستگیری سران 
این حزب هر چند با شعار مبارزه با فساد و رونق 
اقتصادی صورت می گیرد، اما در واقع برای تکمیل 

همین پازل است.
با وجود همه این تحوالت اکنون پرسش مهم این 
اســت آیــا قانون اساسی جدید تونس به تصویب 
می رسد یا نه؟ همان گونه که گفته شد در همین مدت 
تاکنون اعتراضات مردمی گسترده ای علیه این به 
اصطالح اصالحات مدنظر رئیس جمهور بر پا شده 
و مردم مخالفت خود را نسبت به این روند نشان 
داده اند. با وجود این، پول و تبلیغات سعودی و رژیم 
صهیونیستی برای پیش بردن اهداف شوم بسیار 
سنگین است. به نظر قیس سعید هم با دالرهای 
سعودی به دنبال رأی سازی است. او می خواهد به 
هر طریقی که شده انتخابات را به سرانجامی برساند، 
موضوعی که قطعاً حرکتی خطرناک و بر خالف 
خواسته اکثریت مــردم این کشرو بــوده و می تواند 

عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد.

    در ادامه تنش آفرینی غرب در اوکراین؛ ژنرال »اینگو 

گرهارتز« فرمانده نیروی هوایی آلمان به کشورهای 
غربی توصیه کرد ملزومات سیاسی به کارگیری سالح 

هسته ای به بهانه جنگ اوکراین را فراهم کنند.
    نمایندگان صهیونیست روز گذشته با طرح اولیه 
انحالل پارلمان ایــن رژیــم به عنوان نخستین گام 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی 

موافقت کردند.
    مرکز ملی آمار انگلیس گزارش داد تورم ساالنه این 

کشور در ماه مه به رقم ۹.1 درصد افزایش یافته که از 
۴۰ سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است. 

    منابع صهیونیستی با انتشار گزارشی از افزایش 

تصاعدی آمار خودکشی )11 نفر(  در بین نظامیان 
صهیونیست در 6 مــاهــه نخست ســـال ۲۰۲۲ 
خبر دادنــد. در کل سال ۲۰۲1 تعداد نظامیانی که 

خودکشی کرده بودند 11 نفر بود.
    وب سایت »سعودی لیکس« فاش کرد، محمدبن 

سلمان در ادامه خوش خدمتی به غرب دنبال اجرای 
طرحی است که به صهیونیست ها اجازه خرید ملک 

در مکه و مدینه را می دهد.
    منابع خبری اعالم کردند در پی اعتصاب گسترده 

کارکنان شبکه ریلی انگلیس، ساکنان شهر لندن 
با اختالل شدید در رفــت و آمــد خــود به دلیل این 

اعتصابات مواجه شدند.
    پارلمان ترکیه دیروز الیحه ریاست جمهوری این 
کشور در خصوص تمدید 1۸ ماهه حضور نیروهای 

مسلح آنکارا در لیبی را تصویب کرد.
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جهان
محیاسادات قریشی   ساموئل هانتینگتون 
در کتاب مــا کیستیم )چــالــش هــای هویت در 
ــاره مــی کــنــد همان  ــ ــکــا( بــه صــراحــت اشـ آمــری
تحوالتی که منجر به استقالل جمهوری های 
شـــوروی سابق و مستعمرات انگلستان شد، 
شــایــد در ۲۰۲۵ مــیــالدی در آمریکا رخ دهــد. 
بنابراین، فرهنگ آمریکایی در محاصره است 
ــدرال در  ــزای تشکیل دهــنــده حکومت فـ و اجـ
آمــریــکــا در مــعــرض چــالــش هــای اســاســی قــرار 
 دارد. او همچنین مــعــتــقــد اســــت حــمــالت 
11 سپتامبر و همچنین اصل بنیادین »دارا بودن 
یک دشمن واقعی« عواملی بوده اند که مردم 
آمریکا را در طول جنگ سرد و همچنین کوتاه 
زمانی پس از 11 سپتامبر ۲۰۰1 م، متحد و یکپارچه 
نگاه داشته اند. با این حال، او به صراحت ابراز 
می دارد در صورت متوقف نشدن روند فعلی، تا 
چند دهه آینده، چیزی از میراث نیاکان مؤسس 
ایاالت متحده در این کشور باقی نخواهد ماند 
و »هیسپنیک«ها و پیروان مذاهب مختلف، 
امکان هرگونه تعلق فــردی به سرزمین ایــاالت 
متحده را کمرنگ خواهند کرد. به اعتقاد او، هم 

اکنون نیز بسیاری از شهروندان مهاجر آمریکایی 
پیش از آنکه خویشتن را آمریکایی بخوانند، 
خود را مکزیکی، کوبایی، چینی یا متعلق به دیگر 

کشورها می دانند. 
پیش بینی هانتینگتون ظاهراً این روزها دارد به 
حقیقت نزدیک می شود. در همین راستا در 
سال های اخیر در برخی شهرهای آمریکا شاهد 
چالش پیوستگی با مرکز بوده ایم و برخی ایاالت 
ــرگــزاری همه پرسی بــرای  آمریکا درخــواســت ب
جدایی از آمریکا شده اند که دو ایالت اصلی 
کالیفرنیا و تگزاس از این دسته اند. در آخرین 
مــورد نیز روز گذشته وبگاه اقتصادی »بیزنس 
اینسایدر« گـــزارش کــرد حــزب جمهوری خواه 
ــرای بــرگــزاری همه پرسی به  تــگــزاس در تــالش ب
منظور تصمیم گیری در خصوص جدایی ایالت 
تگزاس از دولــت فــدرال ایــاالت متحده آمریکا 

هستند. 
در سند فوق، حزب جمهوری خواه ایالت تگزاس 
ــرگــزاری همه پرسی دربـــاره جدایی  خــواســتــار ب
تــگــزاس در ۲۰۲۳ شــدنــد. ایــالــت تــگــزاس پس 
از ایــالــت کالیفرنیا پرجمعیت ترین و پــس از 

ــن کــشــور اســت.   آالســکــا وسیع ترین ایــالــت ای
»جنبش استقالل تگزاس« از اواخر دهه 1۹۸۰ 
فعالیت های جدایی طلبانه خود را در آمریکا آغاز 
نمود. این جنبش یکی از بزرگ ترین و مؤثرترین 
نهادهای مدنی در این ایالت است و میلر از سال 
1۹۹6 به صراحت خواهان استقالل شده است. 
به پیروی از برگزیت نام جنبش استقالل خواهی 
تــگــزاس نیز بــا هشتگ »تــگــزیــت« در فضای 
مجازی داغ شد. بی دلیل نیست که »ریک پری« 
فرماندار تگزاس در سال ۲۰۰۹ گفته بود: »این 
ایالت، ملتی جداگانه است که به امکان ترک 

اتحاد فدرال هم فکر می کند.«.
ایـــن در حــالــی اســـت کــه پیش از ایـــن جنبش 
استقالل طلبان کالیفرنیا، جنبشی سیاسی با 
هدف اعالم استقالل کالیفرنیا و با الهام از حزب 
استقالل طلبان اسکاتلند از بریتانیا در دسامبر 
 )Calexit( ۲۰1۵ اعالم موجودیت کرد. کالگزیت
لقبی است که به جنبش »بله به کالیفرنیا« داده 
شده است. نام این جنبش یادآور کمپین »بله 
به اسکاتلند« است که در جریان انتخابات سال 
۲۰1۵ خواهان استقالل اسکاتلند از بریتانیا بود.  

گزارش گزارش 

گزارش »بیزنس اینسایدر« از تالش 
 جمهوری خواهان تگزاس

برای جدایی از ایالت متحده

 »تگزیت« 
پس از »کالگزیت«

این  افغانستان،  قدس   
جغرافیای رنجیده از جنگ و 
نزاع های مدام انگار قرار نیست 
روی آرامش به خود ببیند. پس 
از استقرار دولت موقت طالبان 
در این حوزه جغرافیایی هر 
چند دیگر از درگیری گسترده سرزمینی خبری 
نیست، اما این بار وقوع زلزله سهمگین این ملت 
رنجدیده را در غم و فغان فرو برد. زمین لرزه 6.1 
ریشتری، ساعت 1:۳۰ بامداد چهارشنبه به ویژه 
دو والیت پکتیکا و خوست در جنوب شرقی 
افغانستان را لرزاند که تا لحظه تنظیم خبر)شب 
گذشته( دست کم هزار کشته و هزارو۵۰۰ زخمی 
برجا گذاشته است. این زلزله قوی والیت های کابل، 

پکتیا، لغمان، غزنی و لوگو را نیز لرزاند. 

درخواست کمک طالبان از جامعه جهانی ◾
این مرگبارترین زلزله در افغانستان در بیش از دو 
دهه اخیر است. هبت هللا آخندزاده، رهبر طالبان 
هشدار داده است احتمال افزایش تلفات هنوز 
هم وجود دارد. همزمان اخبار تلفات از مناطق 
سخت گذر و کوهستانی در نزدیکی مرز پاکستان 
رو به افزایش است. یکی از بزرگان قبیله ای از ناحیه 
گیان در والیت پکتیا، از مناطقی که به شدت 
آسیب دیده است، به دویچه وله گفت مردم محلی 
به شدت به کمک فوری نیاز دارند. همچنین برخی 
منابع در منطقه سپیری در والیت خوست اعالم 
کردند زلزله در روستای »دندکی« این والیت تلفات 

و خسارات سنگین برجای گذاشته است.
بر اساس اطالعات سازمان زمین شناسی آمریکا، 
این زمین لرزه در حدود ۴۴ کیلومتری شهر 
 خوست در جنوب شرقی افغانستان و در عمق 

۵1 کیلومتری زمین رخ داد. مرکز لرزه نگاری مدیترانه 
 و اروپا در توییتی اعالم کرد زمین لرزه تا شعاع

۵۰۰ کیلومتری در پاکستان، افغانستان و هند 
احساس شده است. به گفته مردم، لرزه تا کابل 
پایتخت افغانستان و همچنین اسالم آباد پایتخت 
پاکستان نیز احساس شد. آخرین بار در سال 
۲۰1۵ زلزله در شمال شرق افغانستان دست کم 
۲۰۰ کشته برجای گذاشت. در سال 1۹۹۸ نیز 
زلزله ای با قدرت 6/1 درجه ریشتر و پس لرزه های 
ناشی از آن در این منطقه بیش از ۴هزارو۵۰۰ کشته 
برجای گذاشت. در پی این اتفاق هیئت حاکمه 
طالبان نشست اضطراری با هدف کمک رسانی 
به آسیب دید گان زمین لرزه برگزار کرد. مال حسن 

آخندزاده نخست وزیر طالبان در نشست 
فوق العاده مذکور، از اختصای مبلغ یک میلیارد 
افغانی برای کمک و رسیدگی به آسیب دیدگان این 
زلزله خبر داده است. همچنین شرف الدین مسلم، 
سرپرست وزارت کشور طالبان در امور رسیدگی 
به حوادث طبیعی در افغانستان در یک نشست 
خبری اعالم کرد به خانواده های کشته شدگان 
مبلغ 1۰۰ هزار افغانی و به خانواده های زخمی 

شدگان ۵۰ هزار افغانی پرداخت می شود.
مال هبت هللا رهبر طالبان در پی زلزله در افغانستان 
سازمان های  و  جامعه جهانی  از  پیامی  در 
بشردوستانه خواسته به مردم این کشور کمک 
کنند. در همین رابطه، بالل کریمی سخنگوی 

طالبان در بیانیه ای در توییتر اعالم کرد: از 
جامعه جهانی، مؤسسات خیریه و سازمان های 
بشردوستانه می خواهیم در ارتباط با این فاجعه 
به مردم افغانستان کمک کنند و تمام تالش خود را 

برای کمک به داغ دیدگان به کار گیرند.

ارسال دو هواپیما کمک های اولیه ایران ◾
اما از همان آغاز انتشار خبر وقوع زمین لرزه در 
کشور همزبان شرقی، در کنار سیل ارسال پیام های 
تسلیت مردمی، مقامات کشورمان نیز ضمن 
ابراز همدردی بر کمک رسانی به مردم افغانستان 
تأکید کردند. سفارت ایران در کابل در نخسیتن 
واکنش اعالم کرد به دنبال زلزله در مناطق جنوبی 
افغانستان دو هواپیما کمک های اولیه از سوی 
این کشور به این مناطق ارسال شده است. این در 
حالی است که سعید خطیب زاده  سخنگوی دولت 
ایران با تسلیت وقوع زلزله در افغانستان، تأکید کرد 
جمهوری اسالمی مانند سایر موضوعات انسانی 
کنار مردم افغانستان خواهد بود و کمک های الزم را 
انجام خواهد داد. از سوی دیگر هالل احمر ایران نیز 
از آمادگی کامل جهت امدادرسانی، ارائه کمک های 
بهداشتی و درمانی و پشتیبانی به شهروندان 
افغانستانی خبر داده است. در همین راستا 
تیم های جست وجو و نجات، درمان اضطراری، 
نیروهای  امدادی و داوطلبان جمعیت هالل احمر 
در آمادگی کامل به سر برده تا در صورت درخواست 

کمک، به محل حادثه اعزام شوند.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت استاد ابوالعینین شعیشع، قاری مصری
استاد ابوالعینین شعیشع )درگذشته 2 تیرماه 1390( 

از قاریان بنام مصری بود. مرحوم تنها قاری عصر خود 
بود که به  روش استاد کل قرائات و نابغه زمان، مرحوم 

»محمد رفعت«، به تالوت می پرداخت و به  همین سبب از 
مشاهیر عصر خود به  شمار می رفت. از شعیشع به عنوان 
آخرین قاری از قراء عصر طالیی قرائت در مصر نام برده 

می شود. وی چندین سفر به ایران داشت و در سال 1387 
عنوان »شهروند افتخاری تهران« را دریافت کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/07

4/03

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/13
طلوع فردا

5/49

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/34

3/27

اذان مغرب

20/14

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/40
طلوع فردا

5/15
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زینب اصغریان    آنچه از ابتدای 
جنگ اوکراین که حاال دیگر چهار 
ماهگی خود را پشت سر گذاشته، 
نظر صاحبنظران را به خود جلب 
کرد، تأثیرات احتمالی این نبرد بزرگ بر آینده نظم 
بین المللی بود. همراستا با این موضوع تغییر 
و تحوالت جهانی از باب شکل گیری طیف ها و 
ائتالف های جدید، با توجه به رخداد اخیر هم 
مورد توجه هست. در این باب مواضع کشورهای 
عربی در قبال جنگ میان روسیه و اوکراین از 
سوی تحلیلگران زیر ذره بین است. به نظر در این 
مسیر تغییر مواضع از سوی کشورهای عربی در 
خصوص هم پیمان سنتی و راهبردی شان آمریکا 
کمی مشهود است. هرچند این تغییرات آرام بوده 
و با شیب مالیم در حال اتفاق است، اما بیانگر 
نوعی فرار از »منازعه – تنش فراگیر« بین آمریکا 
و روسیه است. کشورهای عربی در تالش اند 
ضمن حفظ روابط خود با ایاالت متحده، کمی 
از واشنگتن فاصله گرفته و با نزدیک شدن به 
روسیه، از منافع اقتصادی و سیاسی این روابط 

بهره مند شوند.

اعراب تحت فشار غرب ◾
در این راستا همین چند روز پیش بود که وزرای 
خارجه هفت کشورعربی )گروه تماس( درباره 
نقش  دیپلماتیکشان در رسیدن به راه حلی 
مسالمت آمیز برای بحران اوکراین به ویژه در 
حوزه های امنیت غذایی و انرژی گفت وگو کردند. 
»احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه عرب اعالم 
 کرد کشورهای عربی تحت فشار غرب برای 
»رد عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین« و 
محاصره روسیه هستند، ولی کشورهای عربی 
در قبال فشارها ضعیف نخواهند شد. ابوالغیط 
افزود: زمانی که قیمت مواد غذایی در جهان 

دو برابر می شود، جنگ باید متوقف شود؛ یک 
موضع عربی واحد در خصوص بحران روسیه و 

اوکراین وجود دارد. 
نباید از یاد برد بسیاری از کشورهای عربی عمدتاً 
برای تأمین نیازهای داخلی خود به واردات گندم 
روسی یا اوکراینی وابسته هستند؛ کشورهایی 
مانند یمن، لبنان، لیبی، مصر، تونس و الجزایر. 
این ها عموماً کشورهایی هستند که از بحران های 
معیشتی رنج می برند و جنگ روسیه با اوکراین 
ممکن است رنج مردمشان را در نتیجه  افزایش 
احتمالی قیمت گندم در نتیجه کمبود عرضه 
در بازار جهانی بیشتر کند. خبرگزاری آناتولی 
هم در گزارشی ضمن اشاره به همین نکته اعالم 
کرد در بحران اوکراین، کشورهای مصر، عراق و 
سایر دولت های منطقه به تقویت همکاری های 
اقتصادی و مبادالت تجاری با روسیه و چین 
تمایل داشتند. به همین خاطر برخی از مراکز 
تصمیم گیری آمریکایی گسترش روابط امنیتی 
و اقتصادی روسیه و چین با تعدادی از کشورهای 
خاورمیانه را چالشی از سوی مسکو و پکن برای 

منافع آمریکا در منطقه می دانند. کشورهای 
عربی نگرانند با ورود آمریکا به درگیری، منطقه 
به میدان رقابت ها و تکالیف جدید غربی تبدیل 

شود.

سعودی و به چالش کشیدن آمریکا ◾
بیشتر کشورهای عربی در تالش اند برای حفظ 
روابط متوازن با مسکو و واشنگتن، در راستای 
در امان ماندن از فشار واشنگتن، هیچ موضع 
سیاسی مؤثری در مورد بحران بین روسیه و 
اوکراین اتخاذ نکنند. با این حال، کشورهایی مانند 
سوریه، عربستان سعودی، امارات، عراق، الجزایر و 
کشورهای دیگر منطقه به دلیل نیازشان به صنایع 
نظامی و مشارکت سیاسی با روسیه به دنبال 

حفظ روابط خود با مسکو خواهند بود.
اما در تحلیل جالبی »عبدالباری عطوان« سردبیر 
روزنامه رأی الیوم به نکته مهمی اشاره می کند. او 
معتقد است عربستان سعودی  قصد دارد ایاالت 
متحده را در بحران اوکراین به چالش بکشد.  
»محمد بن سلمان« به تازگی در تماس تلفنی 

با »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه 
تأکید کرد به توافق اوپک پالس درباره میزان تولید 
نفت با روسیه متعهد است. این اعالم پایبندی 
به توافق مذکور در شرایطی که غرب به واسطه 
جنگ در اوکراین و قطع نفت جریان نفت روسیه 
به اروپا به شدت با بحران مواجه شده و از شرکای 
عربش توقع همکاری برای تزریق بیشتر انرژی 
به بازار را دارد، از دید تصمیم سازان کاخ سفید 
چیزی جز همراهی ریاض با سیاست پوتین تلقی 

نخواهد شد.

عرض اندام کشورهای عربی ◾
در نهایت اینکه از ابتدای جنگ اوکراین، کشورهای 
عربی موضع بی طرفی فعال را اتخاذ نموده و در 
سازمان ملل به طرح آمریکا در محکومیت حمله 
روسیه به اوکراین رأی ممتنع داده اند. رأی ممتنع 
در کنار همراهی با سیاست های نفتی واشنگتن 
به نوعی ناظر بر فاصله گرفتن از مواضع ایاالت 
متحده محسوب می شود؛ چرا که به منزله عدم 
تأیید اقدام کاخ سفید به عنوان طراح اصلی این 
قطعنامه و البته از سوی دیگر ناظر به محکومیت 
جنگ و آتش افروزی روسیه است. در آخرین مورد 
هم نشست اضطراری اتحادیه کشورهای عربی 
که در سطح نمایندگان این کشورها در قاهره به 
ریاست کویت برگزار شد، از صدور هرگونه بیانیه در 
مورد تأیید یا محکومیت عملیات نظامی روسیه در 
اوکراین خودداری کرده و حاضران در این نشست 
صرفاً به بیان عباراتی همانند »ضرورت احترام به 
قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد و 
حل مسالمت آمیز بحران اوکراین« اکتفا کردند. 
این تقریباً موضع همه کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس و منطقه غرب آسیاست که نشان 
دهنده تغییر آرام رویکرد و عرض اندام این کشورها 

در قبال متحد دیرین خود یعنی آمریکاست. 

نگاهی به مواضع کشورهای عربی در قبال بحران اوکراین

ساز ناکوک با غرب 
گزارش تحلیلی

بیش از هزار کشته و 1500 زخمی در پی زلزله جنوب شرقی افغانستان

زمین لرزه در جغرافیای رنجیده
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