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و »اسماعیل هنیه« در بیروت
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سهم ایرانیان از برکات هجرت ثامن الحجج jرواق۱
به مناسبت سالروز آغاز سفر امام رضا)ع( از مدینه به مرو

بررسی پیامدهای سیاسی و اقتصادی مشارکت ایران در اجالس پنج اقتصاد بزرگ آینده

»بریکس« ائتالفی برای گذر از غرب
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بررسی جزئیات مالیات ستانی 
از طریق رصد تراکنش های بانکی 

یک تیر و سه 
نشان مالیاتی با 
تفکیک حساب ها
تالش ها برای کنترل سالح 
در اماکن عمومی ناکام ماند

آمریکا و بحران 
آزادی حمل اسلحه
خراسان

 از 140 پروژه اطراف حرم 
تا کنون فقط 19 پروژه 
ارتفاع سازه را بر اساس طرح 
تفصیلی جدید کاهش داده اند

بلند مرتبه ساز ها 
کوتاه می آیند؟

سفر »بورل« برای 
منت کشی برجامی

در هشتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت 
وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس بررسی شد

 نهاد وقف و دولت؛
از مطالبه گری تا تعامل
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 امکان تقلب در آزمون پایین است اما تخلف در برخی رشته ها همچنان وجود دارد

      صفحه1
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ها
 ، تابلوها و تجهیزات مرتبط
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مناقصه خرید 
قالب الینینگ 

ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در 
نظ�ر دارد نس�بت به خرید ،حم�ل و مونتاژ 
یک دستگاه قالب الینینگ به روش مناقصه 
عمومی کتب�ی اقدام نماید، جهت دریافت 
  www.omqo.com س�ایت   ب�ه  اس�ناد 

مراجعه فرمایند.
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مناقصه پخت و تولید 
آسفالت 

شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در 
نظ�ر دارد انج�ام خدمات پخ�ت و تولید 
آس�فالت ب�ه روش مناقص�ه عمومی کتبی 
اقدام نماید جهت دریافت اسناد به سایت  

www.omqo.com  مراجعه فرمایند.
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مناقصه حمل قیر از 
پاالیشگاه 

شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر 
دارد نس�بت به حمل قیر از پاالیشگاه به روش 
مناقص�ه عموم�ی کتب�ی اق�دام نمای�د جهت 
 www.omqo.com  دریاف�ت اس�ناد به س�ایت

مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی

شرکت آرایه های معماری رضوی در نظر دارد 

چ�وب روس�ی و چوب راش مصرفی مورد نیاز خود را از طری�ق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا از کلیه تامین کنندگان محترم دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس س�ایت 

Www.epf.ir )قسمت معامالت( مراجعه نمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:30روز دو شنبه  مورخ1401،04،06  و به آدرس: مشهد بلوار منتظری 
،حدفاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت،جنب کافه صد،مبلمان آستان قدس ،می باشد.ضمنا در صورت 

نیاز به دریافت اطالعات از طریق شماره  3688-051 واحد بازرگانی ارتباط برقرار نمایید.
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شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل پرژکتورال ای دی

سازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر رضوی
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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  وم
ت د

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 (

 افشای شیوه های تخلف در آزمون سراسری 
 در گفت وگو با دبیرکارگروه آموزش سازمان دیده بان عدالت و شفافیت 

 قبولی در پزشکی با رتبه 200 هزار!

4
تیر

قاب با احساس

کولر و کالغ

حیوانات و چشم های شگفت انگیزشان
مهربانی پیامبر)ص(

»قاصدک« ضمیمه شنبه های 
روزنامه قدس



پیام تولیت 
آستان قدس در 
پی درگذشت 
استاد محمدعلی 
کریمخانی
بخشی از پیام 
حجت االسالم و 
المسلمین احمد 
مروی به این 
شرح است: استاد 
کریمخانی از جمله 
هنرمندان فرهنگ 
دینی بود که هنر 
خویش را وسیله ای 
برای ابراز ارادت 
به ساحت اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( 
ساخت و آثار هنری 
ماندگارش که در اوج 
آن قطعه مشهور 
»آمده ام ای شاه پناهم 
بده« و مناجات  های 
ایشان در حرم مطهر 
رضوی هرگز از دل و 
ذهن زائران حضرت 
رضا)ع( پاک نخواهد 
شد.

گفتوگو

خبرخبر
روزروز

آماده سازی شلمچه برای اربعین ◾
شهردارمنطقه یک تهران ازآماده سازی پایانه شلمچه 
برای تشرف زائران داخلی و خارجی برای مراسم اربعین 
خبرداد. به گزارش ایرنا،حاجوی افزود: تمرکز خود را در 
راستای تجهیز سایت شهرداری تهران به کار خواهیم 
بست؛ چراکه این سایت بخشی از سرویس دهی اولیه را 
به زائران داخلی و اتباع خارجی انجام می  دهد و کارکردی 

برای کشور و ویترینی برای سایر اتباع خواهد بود.

حال پیروز و ایران خوب است ◾
معاون زیست طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به 
خوب بودن حال ماده یوزپلنگ ایرانی گفت: »ایران« تا 
۶ ماه دیگر شانس تالش برای جفت  گیری دوباره را دارد. 
به گزارش تسنیم، اکبری افــزود: به توصیه دامپزشک 
آفریقایی، ایران کمی چاق شده است و تغییراتی را در 
رژیم غذایی آن ایجاد کرده ایم تا بتوانیم شاهد شرایط 

بهتری در آینده باشیم.

کشف ۹۴ قبضه انواع سالح غیرمجاز در خوزستان ◾
فرمانده انتظامی استان خوزستان روز گذشته از اجرای 
طرح جمع آوری سالح و مهمات غیر مجاز خبر داد. 
به گــزارش جــوان، ســردار صالحی گفت: در اجــرای این 
طرح ۹۴ قبضه سالح غیر مجاز، شامل ۳۴ قبضه سالح 
جنگی، ۶۰ قبضه سالح شکاری غیر مجاز و همچنین 
۷۳۱ عدد فشنگ کشف و ۶2 نفر از دارندگان سالح و 

عامالن تیراندازی دستگیر شدند.

ترور هزار دانش آموز در پرونده منافقین  ◾
امــام جمعه اردبــیــل روز گذشته بــا اشـــاره بــه حمایت 
اروپایی ها از منافقین گفت: نسل جــوان باید بداند 
 فرقه منافقین تا به  حال بیش از۱۷ هــزار نفر شهروند 
بی گناه ایرانی از جمله ۹۷2نفر دانش آموز را ترور کرده اند. 
به گزارش ایسنا آیت هللا عاملی افزود: رسانه های معاند 
تالش می کنند واقعیت درباره ایران را وارونه جلوه دهند 

تا افکار عمومی داخل کشور تحت تأثیر قرار گیرد.

ــور کــــه صــبــح  ــهـ ــمـ ــــس  جـ ــی ــ رئ
پنجشنبه به خراسان شمالی 
سفرکرده بود در پایان این سفر، 
بــا حضور در نشست خبری، 
ایجاد زنجیره تولید و صنایع تکمیلی، توسعه 
مجتمع پتروشیمی، فعال شدن بازارچه های 
مرزی، ایجاد بازار دائمی عرضه صنایع دستی و 
تسریع در اجرای پروژه ریلی مشهد-گرگان را از 
مهم ترین تصمیمات دولت برای تسریع روند 

پیشرفت این استان عنوان کرد. 
ــه گــــزارش دولــــت، دکــتــر رئــیــســی در مــورد  ب
ظرفیت های استان خراسان شمالی، گفت: 
پتروشیمی اســتــان بــایــد توسعه یــابــد. این 
 مجتمع امکان افــزایــش ظرفیت اشتغال تا 
۳ هزار نفر را هم دارد و به جای آب شرب، باید 
پساب در ایــن مجتمع استفاده شــود و آب 
شــرب در اختیار مــردم قــرار گیرد.  وی افــزود: 
نباید دالالن سود حاصل از صنایع دستی این 

مناطق را نصیب خود  کنند و استاندار باید بازار 
دائمی برای عرضه این محصوالت ایجاد کند .

رئیسی با تأکید بر وجــود ۳۰۰ کیلومتر مرز 
مشترک با ترکمنستان، گفت:مقرر شدن 
اجرایی سازی پروژه مهم ریلی گرگان - مشهد 

که سال هاست مطرح است، دنبال شود.
وی رشــــد اقـــتـــصـــادی را در گــــرو افـــزایـــش 
ســرمــایــه گــذاری و ارتــقــای بهره وری دانست 
و گــفــت: رفـــع بــیــکــاری و ایــجــاد اشــتــغــال از 
برنامه های محوری دولت است. بودجه ۱۴۰۱ بر 
اساس عدالت و بر پایه سند آمایش سرزمینی 
تدوین شده است. دکتر رئیسی خاطرنشان 
کرد: یک بودجه اختصاصی در قالب صندوق 
ــرای نخستین بار در  عــدالــت و پیشرفت را ب
استان های کشور ایجاد کردیم که درآمد آن از 
محل فروش اموال مازاد در استان و دریافت 
حق مالکانه معادن تأمین و برای توسعه استان 

صرف می شود.

در نشست خبری رئیس جمهور در بجنورد مطرح شد

سرمایه گذاری و بهره وری نیاز خراسان شمالی

قابگزارشخبری

وروداولینکاروانکمکهای
هاللاحمرایرانبهافغانستان

درحاشيه

برنامه 
پیشنهادی 
اصالح طلبان به 
رئیسی

جبهه اصالحات 
ایران همزمان با یک 
سالگی پیروزی دکتر 
رئیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری، 
روز گذشته، برنامه 
پیشنهادی خود را به وی 
برای اداره کشور منتشر 
کرد. به گزارش فارس 
آن ها در این برنامه، از 
رئیس دولت خواسته اند 
برای امضای توافق نامه ها 
و قراردادهای استراتژیِک 
اقتصادی میان ایران 
و چین، هند، اروپا و 
روسیه تالش کند. 
»محیط زیست«،  
»مبارزه ساختاری با 
فساد«، »فرهنگ، هنر 
و رسانه«،  »عدالت 
آموزشی «،    »عدالت 
در سالمت«،  »حقوق 
سیاسی و مدنی«،  
»فقرزدایی« و »رفع 
تحریم ها و توسعه 
محور کردن سیاست 
خارجی« از جمله رئوس 
برنامه پیشنهادی ۳۰ 
صفحه ای اصالح طلبان 
به رئیس جمهور است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

936۰۰۰۰158    تردد موتورسیکلت ها در پیاده روهای 
اصلی مثل خیابان امام رضا)ع(، اندرزگو، خزعلی، 

آخوندخراسانی، بهجت که همگی درهسته مرکزی 
شهرهستند، به یک معضل همیشگی تبدیل شده 

است. شهرداری مانع این مردم آزاری هر روزه شود.

کودتای خزنده و افسار گسیخته    912۰۰۰۰949
افزایش قیمت ها به صورت مرموز توسط 

کارخانه های کوچک و بزرگ برای تحت فشار قرار 
دادن مردم درحال انجام است و ظاهراً قرار نیست 
دستگاه های نظارتی عریض و طویل جز سکوت 

و اظهار برخورد و اعالم صرف غیرقانونی است؛ 
کارجدی تری و قاطع تری انجام دهند؟! این روند با 
رسانه های مسموم معاندان برای ایجاد نارضایتی 

هماهنگ و درحال پیش روی است!
باسالم. تصمیم گیری دادگاه ها، فدرال    913۰۰۰۰146

استانی باشد.
باسالم. نخبه ها به طرف حوزه های    913۰۰۰156

علمیه )به ویژه قاضی پرور( و تربیت معلم و نیروی 
انتظامی هدایت شوند تا مشکالت دادگاه و بیکاری 

وامنیت کاهش یابند.

 سلبریتی ها 
و تولید افسردگی ملّی

حسین محمدی اصل   رهبر انقالب همواره 
بر ضرورت مبارزه با ناامیدی در سطح ملی و 
اهمیت تزریق انرژی و روحیه به آحاد جامعه 
و جلوگیری از منفی بافی علیه دستاوردهای 
ملی تأکید ویژه ای داشته اند.ایشان در دیدار 
اخیرشان با دست اندرکاران کنگره شهدای 
جامعه عشایری کشور نیز فرمودند: »هر کسی 
که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن 
دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند. هر 
کسی ایمان های مردم را تضعیف کند به سود 
دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند. 
هر کسی مردم را نسبت به فعالیت و تالش و 
برنامه ریزی های مسئوالن کشور بی اعتقاد و 
بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار می کند؛ 
همچنین  ایشان  نداند«.  چه  بداند،  چه 
امیدبخشی  سخنان  مسئوالن  به  خطاب 
را بیان می کنند و از آن ها می خواهند مردم 
را به آینده نظام و بهبودِ وضعشان امیدوار 
کنند. »ادامه پیشرفت های چشمگیر علمی 
و فناوری در سایه هویت ایرانی و اسالمی«، 
»انجام دادن کارهای نقد و روزمره در کنار 
کارهای بلندمدت«، »در صحنه نگه داشتن 
مردم«، »شکل دهی فضای منطقی، معقول 
و دور از مجادالت و کشمکش های سیاسی«، 
»رفع تبعیض ها و فرصت های اختصاص داده 
شده به اشخاص خاص« بخشی از مهم ترین 
محورهای نگاه رهبر معظم نسبت به ضرورت 

امیدبخشی به جامعه است.
 در همیـن بـاره سـید جـواد نقـوی 
مسـائل  محقـق  و  اندیشـه پژوه 
سیاسـی اجتماعـی در پاسـخ بـه 
اینکـه تأثیـر عناصـر رسـانه ای بـر امیـد ملـی 
چیسـت؟ گفت: ظهور فضای مجازی و شتاب 
پیدا کـردن تحوالت زندگی روزمـره و بی توجهی 
بـه مقـام فکـر و پرسـش گری سـبب شـده در 
چند سـال اخیر متفکران و روشنفکران به طور 

کلی در  حاشیه قرار بگیرند.
وی افـزود: بـا شـکل گیـری ایـن خـأ، جـای عقال 
را سـلبریتی ها یـا افـرادی پـر کرده انـد کـه هرگـز 
متولـی فکـر و اندیشـه نیسـتند. در چنیـن  
فضایی هرکـس بیشـتر تحقیر کنـد محبوب تر 
می شـود؛ چـرا کـه جامعـه بـه مـرور زمـان دچـار 
تغییـر ذائقـه گردیـده و ظاهـراً فهمـش از نقـد را 

بـه تحقیـر تقلیـل داده اسـت.
وی ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال افـرادی چـون 
سـیامک  قاسـمی، فرهمنـد علیپـور و چندیـن 
نفـر دیگـر تصـور می کننـد سـوتی گرفتـن از 
چنـد مسـئول و امـام جمعـه و تمسـخر آن هـا و 
تحقیر جامعه راهگشاسـت. آیـا تحقیر مداوم 
کشـور و نشـان دادن فانتـزی اتوپیایـی از غـرب 

برطرف کننـده مشـکالت ماسـت؟ 
سـید جـواد نقـوی تأکیـد کـرد: ایـن اقدامـات، 
جـز نشـان دادن مسـائل غیرواقعـی و تولیـد 
افسردگی ملی و ناامیدی در دل اقشار جامعه، 
یـادی از  هیـچ دسـتاوردی نـدارد و بخـش ز
جامعـه را هم بـا چنیـن سـیاقی تربیـت می کند 
و برای آن ها  نسـخه الیتغیر تحقیر را به عنوان 

امـر ثابـت متصـور می شـود.
وی بـا تأکیـد براینکـه، امـروز کشـور ایـران و 
جامعـه  مـا نیازمنـد نقـد سـازنده اسـت نـه 
تحقیرتخریبگـر گفـت: مـا نیازمنـد نقادانـی 
هستیم که افق رشـد جامعه را گسـترش دهند 
و در ایفـای نقـش نخبگانـی درآینـد کـه خـط 
وصـل بیـن حکومـت و مـردم باشـند و سـعی 
کنند عقالنیت دو طیف را برای مقصود مدنظر 
افزایـش دهنـد. اگرچنیـن سـاختاری شـکل 
گرفـت، دیگـر جامعـه ما بـا تحقیـر ملی سـازگار 
 نخواهـد بـود. ایـن حرکـت نیازمنـد افـرادی 
با درایت و بافضل اسـت که نقش چـراغ راهنما  
را داشـته باشـند و مسـیر انسـانی کشـور را بـه 

سـمت بهتـری تغییـر دهند.
اینکه برخی افراد و گروه ها، می گویند: فالن 
مسئول جمله خنده داری گفته باشد و ما 
آن را فریاد بزنیم یا اینکه مدام بگوییم اگر راه 
توسعه جهانی را طی کنیم سعادتمند هستیم 
یا تصاویر رقص در کنسرت های عربستان را 
نماد پیشرفت بدانیم و با چنین افکاری مدام 

جامعه را تحقیر کنیم، قطعاً سخت نیست. 
اگر بتوانیم، حکمرانی مطلوب را آموزش دهیم 
و شـیوه صحیـح مطالبـه  و نقـد را ایجـاد کنیم و 
سـطح عقالنیـت جامعـه را افزایش بدهیـم، آن 

موقـع کار پراهمیتـی انجـام داده ایم.

خبـر
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 رئیس سازمان اطالعات سپاه
پس از 13 سال تغییر کرد

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، صبح پنجشنبه، 
از انتصاب رئیس جدید سازمان اطالعات سپاه خبرداد. 
به گزارش ایرنا، سردار رمضان شریف افــزود: با حکم سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه،  سردار 
محمد کاظمی بــه سمت  رئیس ســازمــان اطــالعــات سپاه 
منصوب شد. وی سال ها عهده دار ریاست سازمان حفاظت 
سپاه بوده و تجارب فراوانی در امور امنیتی و اطالعاتی دارد. 
سردار رمضان شریف افــزود: حجت االسالم حسین طائب 
رئیس سابق سازمان اطالعات  نیز از سوی سرلشکر حسین 

سالمی به سمت  مشاور فرمانده کل سپاه منصوب گردید. 

عبور صادرات نفت ایران به چین 
از مرز یک میلیون بشکه 

ــاری( بــه روزانـــه ــران بــه چین در )مـــاه جـ  صـــادرات نفت  ایـ
۹۶۱ هزار بشکه افزایش یافته که این میزان بیش از آمار قبل 
از تحریم هاست. به گزارش فارس براساس گزارش منتشر 
شده از سوی اویل پرایس، با وجود بن بست توافق هسته ای، 
ایران در حال آماده شدن برای پیوستن دوباره به بازار جهانی 
نفت است. چین از سال 2۰۱8 هرگز واردات نفت خام ایران 
را متوقف نکرده است و حتی اداره کل گمرک چین در اوایل 
این هفته رسماً گزارش داد چین واقعاً نفت خام ایران را در 
ماه می وارد کرده و اصلی ترین مقصد صادرات نفت خام 

ایران بوده است.

 قطعی شدن سفر پوتین
 به تهران 

سخنگوی کاخ کرملین در گفت و گو با یک رسانه خارجی، در 
پاسخ به احتمال سفر والدیمیر پوتین به تهران و شرکت در 
نشست رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب 
مذاکرات آستانه گفت: سفر رئیس جمهور روسیه به تهران 
قطعی است، اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. 
به گزارش قدس، امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان نیز 
در یک نشست خبری گفته بود: امیدوار هستیم در آینده 
نه چندان دور با توجه به شرایط مهار ویروس کرونا در جهان 
شاهد برگزاری نشست سران فدراسیون روسیه، جمهوری 

ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در تهران باشیم. 

 قــــــــــــدس 
ــس جـــمـــهـــور  ــ ــیـ ــ رئـ
کـــشـــورمـــان، عصر 
ــه، بــا  ــ ــت ــذشــ ــ روز گ
حضور در نشست 
ویــدئــوکــنــفــرانــســی 
ــای گــــــروه بــریــکــس  ــورهــ ســــــران کــــشــ
ــای مــتــعــارض جهانی،  گــفــت: رونـــدهـ
یک جانبه گرایی، ترجیحات ملی گرایانه 
و چالش هایی مانند تحریم و اقداماِت 
ــتــصــادی، اهــمــیــت ایــجــاد  قــهــرآمــیــزِ اق
ــهــادهــای نــویــن را در کنار  و تــقــویــت ن
ســازمــان ملل متحد ضـــروری می کند 
تا ضمن احــتــرام به حاکمیت و منافع 
ــرای تحقق  ملی کشورها، گــام مهمی ب
ــنــده مشترک«  ــا آی »جــامــعــه بــشــری ب
برداشته شود. وی با بیان اینکه بریکس 
قادر است به طیف متنوعی از موضوعاِت 
مرتبط با دغدغه های جوامع در حال 

توسعه بپردازد، افزود: ابتکارهای اعضای 
بریکس از جمله »ابتکار توسعه جهانیِ« 
رئیس جمهور شی جین پینگ، نمونه   
موفقی از نگاه جهانی برای رسیدگی به 
چالش های مشترک و جمعی است. 
حضور دکتر رئیسی در اجالس بریکس، 
از اهمیت باالیی برخوردار است. در این 
دور از اجــالس از بین کشورهای غرب 
آسیا صرفاً از ایران دعوت به عمل آمده 
اســــت. بــریــکــس شــامــل اقــتــصــادهــای 
نوظهور جهانی ازجمله: چین، روسیه، 
هند، بــرزیــل و آفریقای جنوبی است 
ــده شکل گیری آن بــه ســـال 2۰۰۰   و ایـ
برمی گردد.  حضور در این اجــالس، به 
ــت بـــرای  عبور از موانع  معنی عــزم دول
طــراحــی شــده از ســوی غــرب درمسیر 
تعامالت بین المللی است. رشد حضور 
ــران در حــوزه اقتصاد سیاسی حاکی  ای
از شکست راهبرد منزوی ســازی ایران 

است. ایران می تواند متحدان راهبردی 
بیشتری داشــتــه بــاشــد و بخش قابل 
توجهی از تحریم های یک جانبه گرایانه 
آمریکا علیه ملت ایــران بی اثر خواهند 
شد. ازاین پس می توانیم شاهد تقویت 
دسترسی اقتصاد ایـــران بــه بــازارهــای 
جهانی و سیستم های جایگزین دالر و 
یورو و افزایش دسترسی به منابع اولیه 
وسیع تر در برخی از دولت های نزدیک به 
نظام های امپریالیستی مانند هند باشیم.  
»پوتین« رئیس جمهور  روسیه نیز در 
جریان این نشست، عصر پنجشنبه، 
با درخواست از سران گروه »بریکس« 
علیه »اقــدامــات خــودخــواهــانــه« غرب 
گفت: روسیه آماده توسعه همکاری ها با 
کشورهای عضو بریکس و تقویت نقش 
این کشورها در عرصه جهانی است و 
کشورهای عضو می توانند در تقویت 

ثبات جهانی ایفای نقش کنند. 
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»بریکس« ائتالفی برای گذر از غرب
قدس جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور 
امنیتی اتحادیه اروپا برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
و برخی  دیگر از مقامات ایران، شب گذشته وارد تهران شد. 
این نخستین سفر بورل به تهران در دولت سیزدهم است. 

پیش از این »انریکه مورا« معاون بورل به تهران سفر کرده بود.
جوزف بورل پیش از سفر به تهران، با انتشار پیامی در توییتر، دیپلماسی 
را تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام و معکوس کردن تنش های فعلی 
خوانده است.  »انریکه مورا« معاون بورل نیز شامگاه پنجشنبه درباره 
رایزنی اش با »رابرت مالی« نماینده دولت آمریکا از عزم کاخ سفید برای 

بازگشت به توافق خبرداده است.
امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان، نیز در دیدار هفته گذشته اش 
با »بورل« با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه از میز مذاکره 
فاصله نگرفته است، یادآور شد: همواره در گفت وگوها، ابتکارات مهمی 
را برای رسیدن به توافق مطلوب ارائه کرده ایم، اما باید مذاکره نتیجه بخش 
 باشد.هفته گذشته یکی از رسانه های دمــوکــرات آمریکا در پیامی به 
جو بایدن دربــاره پایان گزینه های این کشور در قبال ایــران هشدار داده 
است. سی ان ان در گزارش خود بدون اشاره به ماهیت صرفاً مسالمت آمیز 
برنامه هسته ای ایران ادعا کرده است: »در حالی که گزینه های بایدن تمام 
می شود، ایران بیش از هر زمان دیگری هسته ای می شود و توانمندی های 
هسته ای ایران در هفته جاری به  نقطه بدون بازگشت خواهد رسید«. 
طبق این گزارش: »تهران با دالیل قانونی، غنی سازی اورانیوم را با سرعت 
افزایش داده است که از زمان امضای توافق  سال 2۰۱۵ )برجام( که سبب 
شد ایران غنی سازی اورانیوم را در ازای لغو تحریم ها محدود کند، مشاهده 
نشده اســت، البته پیش از خــروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
ایاالت متحده از این توافق در سال 2۰۱8«. »تریتا پارسی« معاون اجرایی 
مؤسسه آمریکایی »کوئینسی« نیز در مصاحبه با شبکه سی ان ان درباره 
وضعیت جاری مذاکرات وین گفت: ایرانی ها از سال 2۰۱8 هیچ منفعتی 
از برجام مشاهده نکرده اند و خوب اگر ما چیزی )در قبال تعهد به برجام( 

نمی گیریم، چرا آمریکایی ها باید از مزایای برجام استفاده کنند؟«.

سفر »بورل« برای منت کشی برجامی
گزارش



حضور ۱۴ هزار 
شرکت صوری 
در مناطق آزاد
سعید محمد دبیر 

شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی 

کشور گفت:  از ۲۴هزار 
شرکتی که در مناطق 

آزاد و ویژه ثبت شده اند، 
۱۴هزار شرکت به شکل 
صوری و برای استفاده 

از معافیت اقتصادی 
ثبت شده است.

وی افزود: بسیاری 
از آن ها در تهران و 

شهرهای دیگر فعالیت 
دارند. در یکی از 

برج های منطقه آزاد 
کیش در طبقه سوم 

بیش از ۳هزارو۵۰۰ 
شرکت به یک آدرس 

ثبت شده بودند 
که باید فعالیت این 

شرکت ها متوقف شود. 
هدف، جلوگیری از 

شرکت های تقلبی و 
فیک است.

خبرخبر
خوبخوب

معاون صنایع حمل ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بر دانش بنیان کردن صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: 

تولید هر خودرو 1/7شغل ایجاد می کند.
منوچهر منطقی افزود: با تولید 1/5میلیون خودرو طی 
سال1۴۰1 در کشور 2/5میلیون شغل ایجاد می شود که 

17درصد مستقیم و ۸۳درصد آن غیرمستقیم است.

وی ضمن ارائــه مقدمه ای بر نقشه راهبردی صنعت 
ــه اهــمــیــت ایـــن صــنــعــت، نــقــش و راهــبــرد  ــودرو، ب ــ خـ
کشورهای مختلف مانند هند، چین، آفریقای شمالی 

و مالزی اشاره کرد.
منطقی ادامـــه داد: چــالــش هــای پیش روی صنعت 
خــودرو، قیمت، کیفیت و دانش بنیان کردن صنعت 

خــودرو، استفاده از فناوری های جدید در برقی سازی 
خــودرو بــرای کاهش فاصله فناوری با دنیا و استفاده 
کامل از فرصت های بین المللی برای اکتساب فناوری 

است.
معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت با تأکید بر قواعد 
بنیادین حاکم بر راهبردهای کشورهای مختلف در این 

حوزه، گفت: تأکید بر قابلیت در زنجیره ارزش و رشد 
پایدار، ایجاد زیست بوم، هدف گذاری برای دسترسی 
به سهم بازار جهانی، همکاری های بین المللی و گذار از 
خودروهای احتراقی به خودروهای برقی ازجمله موارد 
مهمی بودند که در نقشه راه کشورهای مختلف به 

چشم می خورد.

زهــرا طوسی   درحــالــی کــه 
ــدان در ســال  ــن ــارم ــران و ک ــارگـ کـ
گذشته ۳۶هـــزار میلیارد تومان 
ــد، مــالــیــات  ــن ــرداخــت ــیــات پ مــال
اخذشده از طیف وسیع اصناف 
تنها 17هزار میلیارد تومان بوده که 
براساس تخمین ها کمتر از یک دهم مالیاتی است که 

باید برپایه قانون پرداخت می کردند.
بر اساس آمار در سال 1۴۰۰، بیش از ۴میلیون مؤدی 
مشاغل کشور در طول سال کمتر از 5میلیون تومان 
به دولت مالیات پرداخت کردند که از میزان قانونی آن 
 که دست کم 1۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود 

به مراتب پایین تر است.
پس از سال ها اجتناب مالیاتی مشاغل، دولت 
به تازگی به مبنا قرار دادن تراکنش های بانکی برای 
دریافت مالیات عادالنه از اصناف متوسل شده است. 
رصد تراکنش های بانکی نخستین اقدامی است که 
کشورها به منظور دریافت عادالنه مالیات و جلوگیری 
از تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند. 
اما در اقتصاد ایران این سیاست اولیه، تابه حال اجرا 
نشده و بسیاری از افــراد با تراکنش های باالی هزار 

میلیارد تومان در سال، هنوز پرونده مالیاتی ندارند.

ساماندهیکارتخوانهاتاتفکیکحسابها ◾
سازمان امور مالیاتی پس از ساماندهی کارتخوان ها 
ــا تفکیک  و پــایــانــه هــای پــرداخــت در نظر دارد ب
حساب های شخصی و تجاری در راستای عدالت 
مالیاتی گام بــردارد. این سازمان با این اقــدام با یک 
تیر سه نشان را هدف قرار می دهد؛ ایجاد شفافیت، 
زمینه سازی کاهش فرار مالیاتی و اجرای صحیح قانون 
مالیات بر ارزش افـــزوده از اثرات ارزشمند این اقدام 

خواهند بود.
در طــول یک ماهی که اصناف موظف شــده انــد با 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی شماره حساب شغل خود 
را نیز معرفی کنند تا آن حساب به عنوان حساب 
تجاری آن هــا تلقی شــود، اعــتــراض هــای زیـــادی به 
این مسئله وارد شده است. آن طور که کارشناسان 
می گویند بخش زیادی از اعتراض های اصناف به مبنا 
قرار دادن تراکنش های بانکی برای دریافت مالیات به 

قانون گریزی آن ها در سال های گذشته برمی گردد.

مبناقرارگرفتنتراکنشهابرایدریافتمالیات ◾
عادالنه

حجت هللا فرزانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به 
فرار مالیاتی زیادی که از سوی اصناف اتفاق می افتد، 
بر این باور است که رصد تراکنش های مالی می تواند 

به ممیزهای مالیاتی کمک کند تا تشخیص مالیاتی 
بهتری داشته باشند.

فرزانی در گفت وگو با قدس استفاده از حساب های 
تجاری را برای تشخیص مالیاتی به عدالت مالیاتی 
نزدیک تر می داند و می گوید حقوق بگیران پیش 
از دریــافــت دستمزدشان مالیات تکلیفی شان را 
می پردازند درصورتی که سایر فعاالن اقتصادی در هر 
قشری سال هاست فرار مالیاتی دارند و حتی کسانی 
هستند که باوجود فعالیت های سوداگرانه و داللی 

یک ریال هم پرداخت نمی کنند.
وی چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به 
اهمیت ایجاد شفافیت اطالعاتی و مالی آن مرتبط 
مــی دانــد و تأکید می کند: نبود شفافیت گــردش 

نقدینگی در کشور، مشکالت متعددی نظیر فساد، 
پولشویی، کاهش توان مالیات ستانی، امکان فعالیت 
غیررسمی، عدم مقابله با فعالیت های غیرمولد و فرار 

مالیاتی را در پی داشته است.
به گفته وی، ابهام در ماهیت تراکنش های ورودی و 
خروجی حساب های بانکی، فرایند مالیات ستانی را 
مختل و بی عدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب 
می شود.این کارشناس مالیاتی با یــادآوری اینکه به 
ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی 
در بانک اتفاق می افتد، می گوید: به ازای هر فعالیت 
مالی چه شخصی و چه تجاری یک تراکنش درج 
می شود و از این نظر رصد تراکنش های بانکی برای 
کنترل و پیشگیری از فــرار مالیاتی بهترین مسیر 

تلقی می شود.

اجرایقانونمصوب97پسازپنجسال ◾
فرزانی می گوید: براساس قانون مصوب ســال97 
درخــصــوص سامانه های فروشگاهی، مجلس به 
بانک مرکزی دو سال فرصت داد که با همکاری وزارت 
اقتصاد و سازمان امور مالیاتی حساب های اشخاص 
را از حساب های تجاری جدا کنند تا حساب های 
تجاری بتواند مبنایی برای نحوه محاسبه مالیات قرار 
گیرد. این الزام قانونی در پایان سال99 به دلیل نبود 
زیرساخت ها عملیاتی نشد تا اینکه با مصوبه ای 

در سران قوا این موضوع یک سال دیگر تمدید شد.
وی می افزاید: در این مدت یک سری اقدام هایی هم 
صورت گرفت تا با همکاری بانک مرکزی ممیزهای 
مالیاتی بــراســاس سقفی کــه تعریف شده بــود به 
ــراد و تراکنش های مالی دسترسی  حساب های اف
ــن هــنــوز تفکیک  ــا وجــودای داشــتــه بــاشــنــد. ولـــی ب
حساب های تجاری از شخصی انجام  نشده بود و طی 
فرصتی که تا پایان خرداد ایجاد شد تالش شد این 

موضوع عملیاتی بشود.

ــرایتفکیک ◾ ــ ــودنبــســتــرهــایالزمب ــ فــراهــمب
حسابها

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
زیــرســاخــت هــای الزم بـــرای تفکیک حساب های 
تجاری از شخصی وجود دارد، می افزاید: با تعریفی 
که در سامانه سازمان امور مالیاتی است، این قابلیت 
وجــود دارد که کد اقتصادی فعاالن اقتصادی را با 
شماره حسابی که با آن اصطالحاً فعالیت تجاری 
خود را انجام می دهند لینک بکنند. در بانک ها هم 
با توجه به نرم افزارهای پیشرفته بستر این موضوع 

فراهم است.
فــرزانــی تأکید می کند: اگــر یــک حساب به عنوان 
حساب تجاری ثبت  شده و به کارتخوان متصل باشد، 
تراکنش هایی که در این کارتخوان و در این حساب 
تجاری اتفاق می افتد برای ممیز مالیاتی شفاف و قابل 
رصد است، چراکه تراکنش های بانکی از شفاف ترین 
رویدادهای مالی هستند که توسط بانک ها به صورت 
شفاف و لحظه ای ثبت، درج و نگهداری می شوند و 
می توان براساس آن میزان فروش کسبه را احصا و 

درآمد مشمول مالیات را مشخص کرد.
وی با اشــاره به اینکه اگر افــراد حساب تجاری خود 
را اعالم نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش های 
مشکوک حــســاب هــا، اطــالعــات مــربــوط را احصا 
می کند، مــی گــویــد: درصــورتــی کــه شماره حسابی 
تجاری اعــالم نشود، غیرتجاری تلقی می شود و 
البته حساب های شخصی نیز به صورت مستمر و 
سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی می شود و 
بحث شناسایی درآمدهای مشمول مالیات تعطیل 
نمی شود. وی می افزاید: افراد باید برای فعالیت های 
تجاری که با حساب شخصی صورت  گرفته مدارک 
و مستندات ارائـــه کنند، در غیر ایــن صــورت باید 
ضمن پرداخت جرایم مبارزه با پولشویی، مالیات نیز 

پرداخت کنند.

قدسجزئیاتمالیاتستانیازطریقرصدتراکنشهایبانکیرابررسیمیکند

یک تیر و سه نشان مالیاتی
با تفکیک حساب ها

اقتصاد3
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 ایجاد ۲/۵میلیون شغل با تولید خودرو در سال جاری 

کارت و برگ س���بز موتور سیکلت طرح پیشتاز موتور 
توس تیب CG125 رنگ قرمز آلبالوئی  - مدل 1388 
به ش���ماره پالک ای���ران 761 – 88786 – به ش���ماره 
ملی 06519576115 متعلق به آقای علیرضا س���عیدی 
عب���دل آباد مفق���ود گردیده اس���ت و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ح
,4
01
04
00
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری پژو 206SD-TU5 ب ش پالک 
 167B0002158  93ه371-32 ایران  و  ش موتور
و ش شاسی NAAP۴1FEXGJ758565 بنام 
رمضان خلیلی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000004

محله  سطحی  آبهای  دفع  سیستم  ساماندهی  موضوع: 
شهید معقول     

مبلغ برآورد :  9.909.067.620 ریال  
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز 

درج می گردد.

شهرداری منطقه 
شش مشهد 

مقدس 
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40
40

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان ستاد : 2001094998000003

موضوع : بازسازی جوی و جداول خیابان وحید حدفاصل 
نبوت تا صدمتری و فرعی ها )بازآفرینی – زودبازده(

مبلغ برآورد اولیه : 10.620.384.421 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایید . این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  نیز درج می گردد. 

تلفن تماس : 05131294049

امور قراردادهای 
شهرداری
 منطقه 4

آگهی مزایده عمومی اجاره کوتاه مدت سالن نمایش مجتمع فرهنگی وهنری امام رضا )ع( )1401-107(
نوبت اول 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
در نظر دارد س���الن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا )ع( را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل و س���ایر 
مش���خصات من���درج در اس���ناد مزایده به اجاره دهد. متقاضیان م���ی توانند جهت دریافت و بارگذاری اس���ناد مزایده  از 
تاریخ 1۴01/0۴/0۴ لغایت 1۴01/0۴/30 با کد فراخوان   5001000055000005به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)س���تاد( به آدرس http://setadiran.ir  مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند جهت پاس���خگویی به س���واالت مزایده  

09305۴08319و بازدید ملک با شماره همراه 09153022920 در ساعت اداری هماهنگی نمایند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر دارد سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا )ع( را  به متقاضی واجد 
شرایط واگذار نماید . متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به نشانی www.setadiran.irثبت نام و پس از اخذ گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد از طریق 
سامانه مذکور اقدام نمایند . الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فراخوان دریافت اسناد ، بارگذاری مدارک 

و مستندات و ارائه پیشنهاد ، بازگشایی و  انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد .
1- مهلت واریز وجه تضمین ش���رکت در مزایده  و دریافت اس���ناد تا س���اعت 1۴ و مورخ  1۴01/0۴/15می باشد و از تاریخ 

1۴01/0۴/15تا تاریخ 1۴01/0۴/30ساعت 13:00 مهلت ارائه پیشنهاد و مستندات می باشد .
2-وج���ه تضمی���ن ش���رکت در مزایده و نح���وه واریز وجه :  11/000/000 ریال ) معادل یک میلی���ون و صد هزارتومان  ( به 
ش���ماره ش���با   ۴9010000۴060026107655775 با شناس���ه واریز 95711۴06010000000000000011۴060   بنام تمرکز وجوه 

سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی –بنام خزانه معین استان .
3-مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده می باشد  .

۴- هزینه کارش���ناس رس���می دادگستری به مبلغ 25/600/000 ریال ) معادل دو میلیون و پانصد و شصت هزارتومان ( 
برعهده برنده می باشد .5-هزینه دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده می باشد .                      م الف 2890
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مدت صندلیکاربرینام مرکزردیف
واگذاری

قیمت پایه 
ماهانه

مبلغ اجاره یک 
سال

مبلغ تضمن 
شرکت در مزایده

1
سالن نمایش 

مجتمع فرهنگی و 
هنری امام رضا )ع(

فرهنگی 
220/000/0002/640/000/00011/000/000یک سال313و هنری
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آگهی مناقصه عمومی
 شماره مناقصه 7/1401/10
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000010

ابوذر  شهرك  آسفالت  روکش  و  کانیو  و  جدول   : موضوع 
)بازآفرینی - زودبازده(

مبلغ برآورد: 32.967.403.792 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمائید. این آگهی در 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

)امور قراردادها 
و پیمانهای 
شهرداری
 منطقه 7(
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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  وم

ت د
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(

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 217/د/401

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1401/04/01 الی 1401/04/06   به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه 
و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 1401/04/16 بارگذاری نمایند.
اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید. با شماره تلفن056-32400570  نیاز به کسب اطالعات بیشتر  درصورت 

نوع اعتبار شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

217/د/1401

تامین نیروی انسانی برای ارائه 
خدمات عمومی ، فنی و اداری  
برای شهرستانهای تابعه و حوزه 
ستادی شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان جنوبی

7.000.000.000داخلی

 1401/04/18
ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند 
– سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان 
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شناسه آگهی : 1340231

قیمت خودرو 
 LXسمند  
287.000.000

  پژو20۶تیپ۵ 
29۵.000.000

  رنوتندرپالساتوماتیک
۵70.000.000

  راناپالس)1400(
280.000.000

  دناپالسدندهایتوربو
4۵۵.000.000

  سایپا1۳1
18۳.000.000



   توجه شاه آبادی 
به عنصر هیجان 
در داستان 
حمید رضا شاه آبادی، 
نویسنده کتاب 
»کابوس های خنده دار« 
درباره این اثر گفت: در 
کارهای اخیرم سعی 
کرده ام تعلیق و هیجان 
را به خواننده ارائه داده 
و همچنین در قالب 
یک داستان مضامین 
ضروری و مهم را به 
مخاطب انتقال دهم؛ 
شاید تجربه کتاب 
»دروازه مردگان« 
نشان داد، می شود 
در قالب یک داستان 
هیجان انگیز محتوایی 
را ارائه داد که جالب 
توجه باشد و بتواند 
مخاطب را با تاریخ و 
گذشته  ایران و شرایط 
فرهنگی و تحوالت 
فرهنگی و تاریخی 
ایران آشنا کند.

زهــره کهندل   نــشــســت نــقــد و بــررســی 
کتاب »هیچکاک فلسفی« نوشته »رابـــرت 
ب.پیپین« با حضور امیرخضرایی منش، مترجم 
اثــر، مجتبی آل ســیــدان، منتقد سینمایی و 
عالقه مندان به کتاب و سینما ظهر دیروز در کافه 

کتاب آفتاب مشهد برگزار شد.
مجتبی آل سیدان با بیان اینکه نویسنده اثر سعی کرده در کتابش 
درگیری اندیشمندانه و وفادارانه ای به فیلم »سرگیجه« هیچکاک 
داشته باشد، گفت: مهم ترین نکته ای که هیچکاک در فیلمش 
روی آن دست می گذارد، سوءتفاهم نظام مند است؛ اینکه آدم ها 
برای فهمیدن مقاصد و شخصیت یکدیگر و مقاصد و شخصیت 
خودشان با دردسرهای زیادی مواجه اند. در واقع جهان هیچکاک، 
وضعی از زنــدگــی بشری را ترسیم می کند کــه نــام آن را »وضــع 
بی خبری« می گذارد، در این وضع، خودشناسی و فهم ما از شرایط 

بسیار سخت و حتی ناممکن است.
ایــن منتقد سینمایی افـــزود: همه این ها گردابی را در وضعیت 
بی خبری می سازد و فیلم »سرگیجه« نشان دهنده گرداب وضعیت 

بی خبری بشریت است که از آن نجات پیدا نمی کند.
به باور او، فیلمساز در اثرش نشان می دهد رسیدن به فهم متقابل و 
نظام مند بسیار سخت است و به سوءتفاهم متقابل و نظام مند بدل 
می شود. این نشان دهنده بی فکری و بی میلی ما دربرابر وضعیت 
بی خبری است چون در روابطمان محتاج دانستن چیزهایی هستیم 
که در وضعیت بی خبری می خواهیم آن را بفهمیم ولی نمی توانیم 
و همیشه جایی در زندگیمان فانتزی قدرت توانایی خوانش افکار 

دیگران را داریم.

نبرد بر سر فهم از خود و دیگری ◾
آل ســیــدان با بیان اینکه نویسنده در کتاب اشــاره دارد که بشر 
امروز در غفلت مضاعفی به سر می برد، گفت: بخشی از گرداب 
شخصیتی مــا را شخصیت نمایشی مــا تشکیل مــی دهــد و 
»سرگیجه« تصویری متحرک از نبرد بر سر فهم از خود و دیگری 
است. او درباره نگاه نویسنده به تأکید بر بی خبری در جهان فلسفی 
هیچکاک خاطرنشان کرد: این توان و ظرفیت در ما تعبیه نشده که 

از بی خبری هایمان آگاه شویم در حالی که سعی در نمایش باخبری 
داریــم. کتاب پیپین و فیلم هیچکاک، ما را به وضعیت امروزمان 

متصل می کند.
این منتقد معتقد است: دایره روان شناسی زرد خیلی وسیع است 
و سعی در انکار وضعیت بی خبری دارد، مدعیان روان شناسی زرد 
می گویند ما قادر به خبردار شدن هستیم. نمودهای خودشناسی 
آن ها نمودهای خودفریبی است چون میل به انکار بی خبری دارند به 
همین دلیل خودفریبی در روان شناسی زرد، الیه های عمیقی دارد و 

آثار مبتنی بر این دیدگاه بر مبنای وضعیت باخبری نوشته شده اند. 
کتاب »هیچکاک فلسفی« با بررسی جهان فیلمساز و واکاوی فیلم 
»سرگیجه« عبث بودن روان شناسی زرد را به چالش می کشد چون 
نمود به باخبری، بخشی از وضعیت بی خبری بشر است و نقد 
کردن روان شناسی زرد هم راه به جایی نمی برد زیرا این خودفریبی 

در دوره های مختلف تاریخی بنا به نیاز بشر وجود داشته است.
او معتقد است: فیلم »سرگیجه« یکی از  گزنده ترین و تلخ ترین 
فیلم های هیچکاک به شمار می رود چون جایی برای وهم و خیال 

نمی گذارد و وفاداری عجیبی به حقیقت دارد به همین دلیل جایگاه 
یگانه ای در تاریخ سینمای جهان یافته است.

کتابم درگیر سلبریتی بازی نشد ◾
امیر خضرایی منش، مترجم کتاب »هیچکاک فلسفی« با بیان 
اینکه حدود 10 سال زمان برد تا تصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه 
ــا به نسبت  کنم، افـــزود: در دوره ای سینمای مــدرن و هنری اروپ
سینمای کالسیک بــرایــم اهمیت بیشتری داشــت ولــی هرچه 
پیش رفتم متوجه شدم با دقیق شدن در هنر انتزاعی و مدرن، هنر 

کالسیک جدی تر می شود.
خضرایی منش اظهار کرد: آثار کالسیک، جهانی غنی و عجیب 
را می سازند اما زبان ســاده ای دارنــد. سینمای کالسیک گویی کار 
پیچیده تری می کند اما تأکید زیادی بر وجوه پیچیده ندارد به همین 

دلیل مخاطب احساس می کند این مفاهیم ساده اند.

فیلمساز فلسفی ژانر دلهره ◾
او با بیان اینکه »هیچکاک« استاد دلهره و سرگرمی قلمداد می شود 
در حالی که فیلمسازی جدی و فلسفی است، عنوان کرد: وقتی 
کتاب پیپین را می خواندم متوجه جزئیاتی از فیلم »سرگیجه« 
شدم که پیش از این طی چندبار دیدن فیلم، متوجه آن نشده بودم 
و احساس کردم با ترجمه این اثر، نیاز به بازنگری در فهم سینمای 

کالسیک داریم.
خضرایی منش خاطرنشان کرد: ویژگی شاهکارهای هنری جهان 
این است که مفسران قالبی خودشان را نمایان می کنند چون این 
آثار ماندگار می شوند اما تفسیر مفسران قالبی مختوم به فراموشی 
می شوند و پیپین با اثــرش نشان داد مفسری قالبی و نمایشی 
نیست. این مترجم با بیان اینکه »پیپین« باور دارد ادبیات و سینمای 
کالسیک به نحو احسن فلسفه را متبلور می کند، گفت: در اضطراب 
فزاینده مدرنیته جهان، پیپین قائل به این است که ادبیات و سینما 

به درک ما از پیچیدگی جهان کمک می کنند.
او یادآور شد: نویسنده در این کتاب تأکید بر تفسیر روابط دارد و فیلم 
»سرگیجه« نشان می دهد چه عوامل پیچیده ای در قضاوت های 

اخالقی ما وجود دارد که شرایط را برای بشر، اضطراب آور می کند.

نشست نقد و بررسی کتاب »هیچکاک فلسفی«  در کافه کتاب آفتاب مشهد برگزار شد

»سرگیجه« علیه روان شناسی زرد

خبرخبر
روزروز

مشکل »کلیله و دمنه« حل شد ◾
مجموعه »کلیله و دمنه« به کارگردانی مرضیه برومند مدتی 
است که از شبکه نمایش خانگی عرضه می شود و دچار 
حاشیه هایی شد.  سعید مقیسه، رئیس ساترا اعالم کرده 
بود: این سریال عروسکی مجوزی برای عرضه ندارد! با این 
حال، سیدمصطفی احمدی، تهیه کننده این مجموعه به 
مهر خبر داده مشکالت عرضه این مجموعه حل و قسمت 

جدید آن با مجوز ساترا پخش شد.

قیمت بلیت »بدون قرار قبلی« شناور شد  ◾
پس از فیلم سینمایی »هناس« که با بلیت شناور عرضه 
و با رشــد ۷۵درصـــدی مخاطبان در یک هفته روبــه رو 
شد، از امروز فیلم »بدون قرار قبلی« به این طرح افزوده 
می شود. در این طرح قیمت بلیت فیلم ها براساس چهار 
فاکتور، هفته و روز نمایش، نوع فیلم، کیفیت سالن و 
ساعت تماشای فیلم ارزش گذاری می شوند و مخاطبان 

می توانند با تنوع قیمتی به سینما بروند.

 زمان تولید »آتش بس۳« مشخص نیست ◾
محمد نیک بین تهیه کننده سینما دربـــاره تولید فیلم 
»آتش بس ۳« به کارگردانی تهمینه میالنی به مهر گفت: 
در حال حاضر خانم میالنی درگیر آغاز پیش تولید سریال 
»راه میانبر« است، به همین دلیل باید دید در صورت آغاز 
فیلم برداری این سریال، چه زمانی امکان کار روی »آتش بس« 
وجود دارد.وی افزود: با توجه به شرایط جامعه و تغییر سن 

ازدواج، تغییری در سن شخصیت هاخواهیم داشت.

  رمان کالسیک »جین ایر« خالصه شد ◾
از مجموعه خالصه کالسیک های جهان رمان »جین 
ایر« شارلوت برونته با ترجمه صبورا جاللی منتشر شده 
است. شارلوت برونته برای نوشتن این رمان از تجربیات 
زندگی خود بهره برده است. او و خواهرش در کودکی در 
مدرسه شبانه روزی بزرگ شدند. این رمان در ۳۷ فصل 
توسط نشر نفیر منتشر شده اســت. این مجموعه با 

هدف آشنایی با آثار کالسیک جهان نشر می یابد.

   »هیچکاک فلسفی: »سرگیجه« و اضطراب های بی خبری« 
کتابی است نوشته رابرت بی.پیپین با ترجمه امیر خضرایی منش 

که توسط نشر »تگ« در ۲۱۶ صفحه منتشر شده است.
رابرت بیوفورد پیپین، فیلسوف آمریکای، که به ویژه در فلسفه 

آلمانی و اندیشه های هگل متخصص است در این اثر که 

انتشارات دانشگاه شیکاگو در سال ۲۰۱۷ آن را چاپ و منتشر 
کرده با تحلیل فیلم »سرگیجه« تصویری از جهان هیچکاک ارائه 

داده است.
در بخشی از مقدمه او بر ترجمه این کتاب آمده است: »در اغلب 

فیلم های هیچکاک، آدم ها برای فهم یکدیگر با دردسر های 

عدیده ای مواجه اند. گویا هیچکاک وضع بشر را به گونه ای 
می فهمد که در آن خودشناسی و حصول فهمی مطمئن از دیگران 

فوق العاده دشوار می نماید؛ دلیل این امر تحریف هایی است 
که از میل و فانتزی و فریب و خودفریبی و خیال خام و ِصرف 

بی اطالعی و دیرفهمی ناشی می شود...«.
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و هنر فرهنگ 

معرفی کتاب

م���دل  زامی���اد  وان���ت  س���بز  ب���رگ  ش���ده  مفق���ود 
شاس���ی:  ش   80004227 موت���ور  ش   1389
NAZDL104TJJ002347 پالک : 52 615 ط 11 رنگ 
آب���ی روغنی  به مالکیت ربابه کریمی ف : محمد  کد 
ملی 0859061051 س���اکن بشرویه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
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به آگاهی می رس���اند مهر دهیاری روستای 
رض���ا آباد س���رهنگ  بخش مرک���زی چناران 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد بدیهی است مهر جدید با تغییراتی 

همراه خواهد بود.
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آ

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس رنگ 
مش���کی - متالیک سال 1383 به شماره شهربانی 13 
م 887 ایران 26 و شماره بدنه S1412283221343 و 
شماره موتور 00678993 به مالکیت محسن رحمتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز و س����ند کمپانی خودرو س����واری هیوندای تیپ 
آزرا3300 رنگ مشکی  سال 2011 به شماره شهربانی 79 ط 
 KMHFC41DBBA529942 236 ایران 24 و شماره بدنه
و ش����ماره موت����ور G6DBAA511787 ب����ه مالکی����ت حی����در 
محیسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بز خودرو اینجان���ب عصمت گیالنی  
ب���ه ش���ماره مل���ی 3131147741  مرب���وط به 
خودرو س���واری پراید هاچ بک  تیپ 111 رنگ 
نوک مدادی – متالیک مدل س���ال 1391  به 
ش���ماره پ���الک 65  ای���ران 466  س 82   به 
ش���ماره موتور   4625900  و ش���ماره شاسی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود    S5430091712117

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی
 شماره مناقصه 10/1401/6685

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001095002000001
موضوع : جمع آوری ، دفع و هدایت آب های سطحی در 

محله امام هادی )ع( 
مبلغ برآورد اولیه: 40.114.434.517 ریال

جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمائید. این آگهی در 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

)امور قراردادها 
و پیمانهای 
منطقه ده 

شهرداری مشهد(
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 200109094996000006

موضوع: پیاده رو سازی محله عامل )بازآفرینی – زود بازده(
مبلغ برآورد: 15.363.699.173 ریال

جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز 

درج می گردد.

امور قراردادها 
و پیمان های 

شهرداری 
منطقه2
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000002

و  آبهای سطحی )جوی  موضوع: ساماندهی سیستم دفع 
قاشقی( معابر شهرک شهید باهنر و بسكابادی  

مبلغ برآورد:  23.483.644.000 ریال  
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. 
www.rrk.irنیز  به آدرس   این آگهی در روزنامه رسمی 

درج می گردد.

شهرداری 
منطقه شش

 مشهد مقدس 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000004

موضوع: احداث و ترمیم جوی كانیو و قاشقی محله كنه 
بیست    

مبلغ برآورد: 15.268.666.180 ریال  
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز 

درج می گردد.

شهرداری منطقه 
شش مشهد 

مقدس 

  در اجرای مفاد ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 1372/9/7 و باستناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

بدینوسیله خانم نوشین زینالی خامنه فرزند كاوه ابالغ می شود كه پرونده اتهامی ایشان دایر بر ارتكاب غیبت غیرموجه به 
صورت متوالی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران به نشانی: فرودگاه مهرآباد- 
ادارات مركزی هواپیمائی جمهوری اسالمی ایرانـ  ساختمان پشتیبانیـ  طبقه دومـ  اتاق 214 مطرح رسیدگی است. 
  این آگهی در یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار منتشر می شود، نامبرده می تواند حداكثر ظرف 10 روز پس 

از انتشار این آگهی الیحه دفاعیه كتبی خود را به دفتر هیأت به نشانی فوق الذكر تسلیم نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مذكور موضوع اتهام ابالغ شده محسوب و هیأت طبق قانون به موضوع رسیدگی و 

تصمیم الزم و مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
شناسه آگهی 1339176 م الف 1230

40
10
39
82

آگـهـی ابـالغ اتـهـام  
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000001

موضوع : بهسازی معابر و اصالح كانال محله كنه بیست 
) موعود ( 

مبلغ برآورد: 23.694.968.121 ریال 
جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز 

درج می گردد.

شهرداری
 منطقه شش

 مشهد مقدس 

 شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه و مزایده کتبی واگذار نماید.
1-  مزایده اجاره واحدهای تجاری شماره )1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 15 - 22 - 24 - 25 - 26( امامزاده سید مرتضی 

2- مزایده فروش چوبهای خشک
3- مزایده اجاره ای یک قطعه زمین واقع در کمال الملک 41

5- مزایده واحد تجاری شماره 1 پایانه مسافربری 4- مزایده واحد اداری شماره 301 مجتمع امام 
6- مزایده سالن کارگاهی واقع در بازار روز

7- مزایده اجاره واحد اداری نبش امام 8 طبقه فوقانی )تجدید(
8- مزایده اجاره کافی شاپ پارک بسیج )تجدید(

9- مناقصه انجام امور ترافیکی، عمرانی سطح شهر )تجدید(
شرایط

1- دریافت و تحویل اسناد : از مورخه 1401/4/5 لغایت پایان وقت اداری 1401/4/15  می باشد 
2- سپرده شرکت در مزایده و مناقصه: حداقل 5 % مبلغ کل پایه می باشد 

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می  باشد .
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6-بازگشایی پاکات : ساعت 18 عصر روز شنبه مورخه 1401/4/18

7- مح��ل دریافت اس��ناد و کس��ب اطالعات بیش��تر ، اداره امور قراردادهای ش��هرداری ب��ا تلفن تماس : 
4-55227701 - 55229899  می باشد .

روابط عمومی شهرداری کاشمر8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است . 

آگهـی  مزایده و  مناقصه )نوبت دوم(

ف
/ 9
81
33
43

 ب��ا توجه به اینکه هیئت تصفیه ش��رکت 
تعاونی منحله در حال تصفیه کمپرسی داران

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

قانون تجارت اقدام خواهد شد. 

 آگهی دعوت از بستانکاران

ح
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حبیب اهلل 
 معلمی 

)1392 - 1305ش(
شاعر حماسی سرای 

ایرانی و سراینده 
شعر مشهور »ای 

لشکر صاحب زمان 
آماده باش« بود. 

وی در رامهرمز و در 
خاندانی به دنیا آمد 

که به دلیل مخالفت با 
ممنوعیت عزاداری 

از سوی رضاخان، 
تحت تعقیب و 

آزار قرار گرفتند. 
معلمی از نوجوانی 
به سرودن اشعاری 
در مدح اهل بیت)ع( 
روآورد. او در دوران 

جنگ تحمیلی، اشعار 
حماسی مشهوری 

مانند »با نوای 
کاروان«، »سوی 

دیار عاشقان« و ... 
را سرود. معلمی در 
4 تیرماه 1392، در 

اهواز درگذشت.

 نقبی نقبی
 به تاریخ به تاریخ

نیکبخت    محمدحسین 
ــان ســــــال 1244،  ــبـ ــعـ در شـ
بــاالخــره ســرانــجــام بی کفایتی 
فتحعلی شاه قــاجــار، آن همه 
ــاش و مــجــاهــدت ســربــازان  تـ
ــی را بــی نــتــیــجــه کــــرد و  ــ ــران ــ ای
عهدنامه ننگین ترکمانچای بسته شــد؛ ایــران، 
بخش های زیادی از خاک خود در قفقاز را از دست 
داد و رود ارس، به مرز کشور ما با روسیه تزاری 
تبدیل گردید. امــا ایــن مصیبت، تنها مصیبت 
ناشی از آن شکست نــبــود. دربـــار تـــزار، ایـــران را 
مجبور کرد تن به غرامتی سنگین بدهد و افزون 
بر آن، تمام اهالی مناطق اشغال شــده را که به 
داخــل خاک ایــران کوچیده بودند، به روس هــا باز 
گرداند و این بند از عهدنامه ننگین ترکمانچای، 
خود سرآغاز مصیبت های دیگری برای مردم ایران 
ــزار، برای  بــود. الکساندر گریبایدوف، نماینده ت
اجــرای بند مربوط به بــازگــردانــدن اهالی مناطق 
اشــغــال شــده و گرفتن غــرامــت، بــه ایـــران آمــد. او 
یک اشراف زاده ناراضی روس بود که در کشورش، 
بــه دلــیــل شـــورش و درگــیــری بــا حکومت، تحت 
تعقیب قرار گرفت و اگر وساطت دایی اش، ژنرال 
پاسکوویچ نبود، باید مدت ها قبل می مُرد! او افزون 
بر روحیه عصیان، به دلیل نگاه تحقیرآمیزش به 
غیراروپایی ها شهرت داشت. گریبایدوف در  بدو 
ورود به ایران و هنگام اقامت در تبریز، این دیدگاه 
را، بارها در رفتارش با ایرانیان نشان داد. او بعد از 
ورود به تهران، حتی نسبت به مقامات دربار قاجار 
هــم، رویــکــردی تحقیرآمیز در پیش گرفت. وی 
ایرانی ها را ملتی شکست خورده می دانست که 
باید تاوان شکست خود را بدهند؛ غافل از اینکه 
این شکست، نه مربوط به ملت بزرگ ایران، بلکه 

ناشی از بی کفایتی حکومت قاجار بود.

سخت گیری و توهین به مسلمانان ◾
گریبایدوف برای اجرای مفاد عهدنامه ترکمانچای، 
بیـش از حـد سـخت گیری کـرد و کار را بـه جایـی 
رسـاند کـه بـه بهانـه بـاز گردانـدن اهالـی مناطـق 
اشغال شـده، حریـم خانـه مسـلمانان را زیـر پـا 
گذاشـت. بـه دسـتور او تعـدادی از زنـان گرجـی 
مسـلمان را کـه در تهـران ازدواج کـرده بودنـد، از 
خانـه شوهرانشـان بیـرون کشـیدند و بـه سـفارت 
بردنـد. جهانگیـر میـرزا در کتـاب »تاریـخ جدیـد« 
می نویسد:»او زنان اهل اسـام را به زور و با حالت 

تـوأم بـا ضـرب و جـرح بـه سـفارتخانه بـرد.«
نکته مهم این بود که صرف نظر از مسـلمان بودن 

ایـن بانـوان، بسـیاری از آنـان پیـش از جنگ هـای 
ایـران و روسـیه تـزاری مسـلمان شـده و در تبریـز یـا 
پایتخت ازدواج کـرده و صاحب فرزند شـده بودند 
و حـاال در خانـه شوهرانشـان زندگـی می کردنـد. 
بـه نوشـته »فسـایی« در »فارس نامـه ناصـری«: 
»گریبایـدوف اسـرای گرجسـتانی و ارمنسـتانی 
را کـه از زمـان قدیـم در حرمسـرای دولـت و اربـاب 
شـوکت، صاحـب اوالد بوده انـد، از فـرط غـرور 
مطالبـه می نمـود.« بـه ایـن ترتیـب مـردم تهـران به 
صـورت روزانـه شـاهد ایـن رفتارهـای غیرانسـانی و 
توهیـن آشـکار گریبایـدوف به اسـام و مسـلمانان 
بودنـد. آن چـه کـه بـر وخامـت اوضـاع می افـزود، 

بی تفاوتـی دربـار و ناتوانـی آن در برابـر تعدی هـای 
گریبایـدوف بـود. مـردم کـه تکیـه بـر دربـار را بـرای 
رفع ظلم بی فایـده می دیدند، دسـت به کار شـدند 
و در مسجد جامع تهران نشسـتی عمومی برگزار 
کردنـد و از میـرزا مسـیح مجتهـد خواسـتند کـه 
حکـم مقتضـی اسـام را در ایـن زمینه صـادر کند؛ 

آن روز، روز ششـم شـعبان 1244 قمـری بـود.

میرزامسیح مجتهد کیست؟ ◾
مــیــرزا مسیح مجتهد، مجتهد اول تــهــران، در 
ســال 1193 ق. در استرآباد به دنیا آمــد. پدرش 
قاضی سعید استرآبادی، از علما و فقهای نامدار 
دوران خــود بــود. مــیــرزا مسیح از هفت سالگی 
فراگیری علوم دینی و انجام فرایض شرعی را آغاز 
کرد. او مقدمات را در زادگاهش فرا گرفت و پس از 
آن برای تکمیل درس، راهی حوزه علمیه قم شد 
و در این شهر از درس عالم و فقیه نامدار اصولی 
میرزا ابوالقاسم گیانی مشهور به »میرزای قمی«، 
صاحب کتاب ارجمند »قوانین االصول« بهره برد 
و به اجتهاد رسید. میرزا مسیح را عالمی بسیار 
زاهد، متوجه به محرومان و مراقب امر به معروف 
و نهی از منکر معرفی کــرده انــد. او از آن دست 
علمایی بود که با مقتضیات زمان آشنایی داشت 
و رساله عملیه منتشر کرد. در آن روز سخت، یعنی 
6 شعبان 1244، مردم برای چاره جویی در قضیه 
اسارت زنان مسلمان نزد چنین عالمی رفتند. او در 

مسجد جامع تهران نماز جماعت اقامه می کرد.

فتوای تاریخی میرزامسیح ◾
میرزا مسیح مجتهد با شــنیدن ماوقع، در فتوایی 
تاریخــی، حکــم بــه آزادی زنــان مســلمان بــه هــر 
قیمــت صــادر کــرد. ایــن حکــم در فضــای ســنگین 
ناشــی از ســکوت دربار در برابر این توهین آشــکار، 
خروشــی عظیم در پایتخــت پدیــد آورد. جمعیتی 
 مرکــب از هــزار نفــر، پــس از شــنیدن فتــوای 
میــرزا مســیح، از مســجد جامــع تهــران بــه ســمت 
ســفارت روســیه تــزاری بــه راه افتادنــد. در طــول 
مســیر هــر لحظــه بــر تعــداد آن هــا افــزوده می شــد 
و هنگامــی کــه مقابــل در ســفارت رســیدند، 
جمعیتــی افــزون بــر 100 هــزار نفــر شــدند. طبیعــی 
بــود کــه مأمــوران مســلح روســیه تــزاری کــه از 
ســفارتخانه نگهبانــی می کردنــد، تــوان مقابلــه 
بــا ایــن جمعیــت را نداشــتند. در درگیــری روز 6 
شــعبان 1244، 80 نفــر از مــردم تهــران بــه شــهادت 
رســیدند و 38 نفــر از مأمــوران ســفارتخانه کــه 
گریبایــدوف هم در میــان آن ها بود، کشــته شــدند.

واکنش دربار و فرجام مجتهد شجاع ◾
واکنـش دربار بـه این اقـدام، ذلیانه تر از سـکوتش 
در مـورد توهیـن بـه نوامیـس مسـلمانان بـود. بـه 
خواسـت تـزار، مأمـوران دربـار قاجـار میـرزا مسـیح 
مجتهـد را بـه زور بازداشـت کردنـد و بـه تبعیـد 
فرسـتادند. هرچنـد ایـن اقـدام بـا مقاومـت شـدید 
مـردم تهـران همـراه بـود، امـا در نهایـت مجتهـد 
بزرگ پایتخت به اجبار راه عتبات را پیش گرفت و 
در نجف اشرف سـاکن شد. میرزا مسیح مجتهد، 
صادرکننـده فتـوای شـرف، در 25 ذی القعـده سـال 
1263 بر اثر بیماری درگذشت. شیخ محمدحسن 
نجفی، »صاحـب جواهر« بـر او نماز خوانـد و بعد 
از تشییعی باشکوه، پیکر میرزامسیح را در صحن 
اصلـی حـرم امیرالمؤمنیـن)ع( بـه خاک سـپردند.

به مناسبت سالروز درگذشت میرزا مسیح مجتهد، عالم مبارز و شجاع عصر قاجار

صادرکننده »فتوای شرف«
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انگلیسی ها و مانع تراشی بر سر تشکیل نیروی دریایی ایران
فکــر تشــکیل نیــروی دریایــی مــدرن در ایــران، از دوره 
صفویــه بــه ذهــن مقامــات ایرانــی رســید؛ بــه خصــوص 
پــس از فتــح هرمــز و شــناختن ارزش چنیــن نیرویــی 
بــرای حفــظ مرزهــای آبــی. بــا ایــن حــال در ایــن دوره، 
ــد  ــه جدی ــوه بحری ــف صاحــب ق ــل مختل ــه دالی ــران ب ای
نشــد. در دوره افشــاریه، نادرشــاه بــرای نخســتین 

بــار بــه ایــن مســئله ورود عملــی پیــدا کــرد؛ او یــک 
مهنــدس انگلیســی را بــه کار گرفــت و از او خواســت 
کــه یــک نــاو جنگــی بــرای ارتــش ایــران بســازد. قــرار 
بــود ایــن کشــتی در دریــای خــزر بــه کارگیــری شــود. 
از ســوی دیگــر، نادرشــاه بعــد از فتــح هنــد، ســفارش 
ســاخت کشــتی های متعــدد جنگــی را بــه یــک کمپانــی 

کشتی ســازی در بمبئــی داد. امــا انگلیســی ها کــه از 
ایجــاد نیــروی دریایــی قــوی در ایران، بــه شــدت بیمناک 
بودنــد، دائــم در کار ســاخت کشــتی ها، اشکال تراشــی 
می کردنــد. نــاوی کــه قــرار بــود در شــمال بــه آب انداخته 
شــود، بــا فــرار مهنــدس انگلیســی، اصــاً ســاخته نشــد 
و از نــاوگان جنــوب نیــز، تنهــا چنــد فرونــد کشــتی بــه 

دســت ایــران رســید کــه آن هــم، در دوران بیمــاری و 
ســپس مــرگ نادرشــاه بــود. ســرجان ملکــم، ســفیر 
بریتانیــا در دربــار فتحعلی شــاه، ســال ها بعــد، بــا 
خرســندی بــه دولــت متبــوع خــود گــزارش داد کــه ایــن 
کشــتی ها، شکســته و از رده خــارج، در گوشــه ای از 

ســاحل بندرعبــاس رهــا شــده اند.
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 قلمش را بگیرید، مبادا نامه بنویسد! 
قائم مقام فراهانی، یکی از سیاستمداران نامدار 
تاریخ ایران و از رجال وطن دوست و خدوم بود. 

او در دوره محمدشاه قاجار به صدارت رسید، 
اما با سخن چینی و توطئه رقیبان و وابستگان 

به سفارتخانه های خارجی، از کار برکنار و 
محکوم به مرگ شد.

 قائم مقام در نویسندگی ید طوالیی داشت و 
بسیار توانمند بود؛ آن قدر که نوشته هایش، 

مخاطبان را به شدت تحت تأثیر قرار می داد. 

مجموعه نامه های مشهور وی با عنوان 
»منشآت« امروزه در دسترس است. 

نقل کرده اند وقتی او را به حکم شاه قاجار به 
زندان انداختند تا حکم اعدام را اجرا کنند، 

محمدشاه دستور داد: مبادا قلم و کاغذ 

در اختیارش قرار دهید که اگر به من نامه 
بنویسد، افسون خواهم شد و از حکم اعدام 

صرف نظر خواهم کرد! قائم مقام فراهانی، روز 
ششم تیرماه سال 1214، به طرز فجیعی به 

قتل رسید.

تاریخ
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فراخوان  دارد  نظر  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای سطح 
شماره  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  پردیس 
)سیستمی(۲۰۰۱۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه 

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

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
عدم  صورت  در  فراخوان  در  شرکت  متقاضیان 
نام و دریافت  به ثبت  عضویت در سامانه، نسبت 
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:۱4۰۱/۰4/۰۲ ساعت ۱4:۰۰
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱4۰۱/۰4/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰

-مهلت ارسال پیشنهادات:۱4۰۱/۰4/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
-زمان بازگشایی پاکت ها: ۱4۰۱/۰4/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲4/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ضمانت نامه  الف(  شامل:  مزبور  تضمین  است. 
بانکی؛ ب( فیش نقدی ج( چک بین بانکی د( چک 

تضمین شده بانکی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اطالعات تماس 
دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
الف:   پاکتهای  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در 
فردوسی  دانشگاه  پردیس  آزادی،  میدان  مشهد، 

مشهد، سازمان مرکزی) تلفن ۰۵۱-388۰۲۲6۵( 
مراحل  انجام  سامانه ستاد جهت  تماس  اطالعات 

عضویت در سامانه: مرکز تماس : 4۱۹34 -۰۲۱
دفتر ثبت نام : 88۹6۹۷3۷ و 8۵۱۹3۷68

در  استانها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت 
نام/ پروفایلتامین 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 
فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای
 سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد   )نوبت اول(
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آگهی مناقصه عمومی
 شماره مناقصه 7/1401/8
شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰8

موضوع :آسفالت معابر خاکی سطح محله انقالب - پیاده رو 
شهید قاسمی و سایر معابر )بازآفرینی - زودبازده(

مبلغ برآورد: ۲۵.۲۱۲.۱4۷.۱3۱ ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمائید. این آگهی در 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

)امور قراردادها 
و پیمانهای 
شهرداری 
منطقه 7(
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ای مرحله  یک  عمومی  مناقصه 
)فشرده( کیفی  ارزیابی  با  همزمان   

2001094936000005 فراخوان  شماره 
موضوع : بارگیری، حمل، انتقال و تخلیه حدود ۷۰۰ تن)۲۰%±( زباله 
در شبانه روز از محل ایستگاه خدمات شهری شماره یک ) ۷۵ متری 
رضوی( واقع در بولوار مفتح شرقی ) بولوار میامی ( به مراکز دفن 
بهداشتی پسماندهای مشهد )مرکز دفن شماره ۱ واقع درکیلومتر۵ 
جاده قدیم نیشابوریا مرکز دفن شماره ۲ واقع درکیلومتر3۵ جاده 

میامی( توسط کشنده و سمی تریلرکمپکتوری
مبلغ برآورد برای دو سال : 336.۲38.۰۰۰.۰۰4 ریال

در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری 

مشهد
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آگهی مناقصه عمومی
     شماره مناقصه 7/1401/9
شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۹

موضوع : بهسازی کال ابوذر )بازآفرینی - زودبازده(
مبلغ برآورد: ۱۲.۱۱۲.8۰۲.836ریال

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

    امور قراردادها 
و پیمانهای 
شهرداری 

منطقه 7
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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 دوم
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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 دوم

40
10
40
23

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

 مناقصه شماره  6-37-1401 - نوبت دوم

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 ۱۲  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.
۱- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
۲- شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل فرآورده های 

نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری – سرخس و نقاب .
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا  ساعت  ۱4:3۰  
روز سه شنبه    مورخ  ۱4۰۱/۰4/۰۷ - 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  ۱4:3۰  روز سه شنبه  مورخ  
۱4۰۱/۰4/۲۱- 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 . 
۵-قیمت اسناد مناقصه و نحوه واریز وجه: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰)یک 

حساب  شماره  به  ریال  میلیون( 
IR  ۷۱۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰64۰۰4۰۰۵۷4۷

 با  شناسه واریز   ۲۱۵۰64۰6۰۲8۰۵۰۰88۵۱3۲3۱۰۰۰8۰۰۰   
بنام تمرکز درآمد راه آهن  . ضمنا واریزی  از طریق سامانه 

ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
6- مبلغ کل برآورد : ۱۹.۱۷8.۵3۰.۰۰۰  ریال .   

۷- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ   
و   میلیون  هشت   و  پنجاه  و  )نهصد   ۹۵8.۹۲6.۵۰۰
نهصد و بیست و شش  هزار و پانصد ( ریال  مطابق 
تضمین  نامه  آیین  در  مندرج  معتبر  تضامین  با 
۱۲34۰۲/ت  شماره  مصوبه  موضوع  دولتی  معامالت 
وزیران  محترم  هیئت   ۹4/۰۹/۲۲ مورخ  هـ   ۵۰6۵۹
با شماره  ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ  آن  اصالحیه  و 
۱4۰۰/۰۱/۲۲    ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب  
 " واریز  شناسه  با   IR۲۹۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰64۰۰63۷۲6۲4
۹84۲8۰۵۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱  "نزد بانک مرکزی  

اعالم می گردد . 
8- زمان بازگشائی پاکات پیشنهاد : ساعت ۹:3۰  روز  

شنبه  مورخ  ۱4۰۱/۰4/۲۵ .



   بیش از ۸هزار 
مدرسه کانکسی 
داریم  
به گزارش روابط 
عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، 
یوسف نوری وزیر 
آموزش و پرورش 
گفت: بیش از ۸هزار 
مدرسه کانکسی با 
جمعیت دانش آموزی 
باالی ۱۰نفر در 
کشور داریم و 
می توان در قالب یک 
طرح مشارکتی به 
صورت ۲۰ درصد 
اعتبار از سوی 
استان ها و ۸۰ درصد 
وزارت آموزش و 
پرورش و ظرفیت 
خیران، آن ها را 
جمع آوری کرد.

کنکـور  مصـدق  محمـود 
رویدادی بزرگ و ملی محسـوب 
می شـود، بـه همیـن دلیـل بایـد 
در شرایط ایمن و مطمئن برگزار 
شـود تـا بـه اعتبـارش خدشـه 

وارد نشـود.
بـا ایـن حـال چنـد سـالی اسـت برخـی در آسـتانه 
برگـزاری ایـن آزمـون، بـا ادعـای ارائـه سـؤاالت از 
داوطلبـان می خواهنـد در ازای آن، مبالـغ هنگفتی 
را به حسابشـان واریز کنند. تأسـفبارتر آنکه آن ها 
عـاوه بـر معرفـی و فـروش ابزارهـای مـورد نیـاز برای 
تقلـب، نحـوه انجـام آن را هـم آمـوزش می دهنـد. 
حال پرسش این است تخلفات و جرایم در آزمون 
سراسری در چه قالب هایی صورت می گیرد؟ میزان 
آن ها چقدر است و نحوه رسیدگی به این تخلفات 

چگونه است؟

انواع تخلفات کنکوری ◾
دبیر کارگروه آمــوزش سازمان دیده بان عدالت و 
شفافیت کشور تخلفات در حوزه یاد شده را در سه 
گروه »کاماً غیرقانونی«، »شبه قانونی« و »قانونی« 
دسته بندی می کند و به قدس می گوید: در تخلفات 
ــا می کنند به  کــامــاً غیرقانونی گــروه هــایــی ادعـ
سؤاالت، پیش از جلسه کنکور دسترسی دارند که 
ما در این مورد گزارش بسیار اندکی داریم. ضمن 
اینکه هیچ سندی بــرای اثبات آن نــداریــم. البته 
این موضوع به این معنی نیست که قبل از کنکور 

امکان لو رفتن سؤاالت وجود ندارد. 
هــمــایــون سبطی بــا اشـــاره بــه اینکه بــرخــی ادعــا 
می کنند پاسخ سؤاالت را از طریق جاسوس افزارها 
بــرای داوطــلــبــان ارســـال می کنند، مــی گــویــد: این 
موضوع واقعیت دارد و در حال شایع شدن است 
چــون خیلی از ایــن جاسوس افزارها به اینترنت 
وابسته نیستند و با بلوتوث ارتباط برقرار می کنند 

کــه ایــن اتــفــاق در کنکور ســال گذشته رخ داد و 
هزارو700 نفر در این خصوص متهم شدند. 

وی در پاسخ به اینکه مگر بازرسی بدنی از داوطلبان 
صورت نمی گیرد، می گوید: بازرسی بدنی همچنان 
انجام می شود و حتی راکت هایی وجود دارد که با 
آن ها  می توان تلفن همراه را پیدا کرد. اما خیلی از 
این جاسوس افزارها با بازدید بدنی هم به راحتی 
کشف نمی شوند؛ برای مثال داخل مداد یا کفش 
و پاک کن و حتی در داخل گوش هستند به طوری 
که بدون معاینه و ابزارهای پزشکی قابل شناسایی 
نیستند. به همین دلیل کسی که داخل اتومبیل 
ــرای داوطلب  نشسته هم می تواند پاسخ ها را ب

حاضر در جلسه ارسال کند. 

وی سپس به تخلف شبه قانونی اشــاره می کند و 
می گوید: االن برخی افراد شناخته شده، به صورت 
علنی مــی گــویــنــد هــر مــدرکــی را در هــر رشــتــه ای 
به صورت رسمی و عمومی برایتان آماده می کنیم. 
ــادی هم می خواهند. نکته عجیب  البته پــول زی
اینکه کسی هم مانعشان نمی شود؛ احتماالً شاید 

به این دلیل که قوانین نقص دارد.
یک مورد شبه قانونی دیگر مصوبه نقل و انتقال 
فرزندان هیئت علمی است که دیوان عدالت اداری 
بیش از سه بار بخش های کلی این مصوبه را لغو 
کرده و آن را  خاف قانون اساسی دانسته است، اما 
شورای عالی انقاب فرهنگی در برابر آن مقاومت 
می کند. بــرای مثال اشخاصی داریــم که با رتبه 

۱۶0هزار در رشته دکترای پزشکی و علوم پزشکی در 
دانشگاه  های اصفهان و تهران تحصیل می کنند!

با رتبه ۲۰۰هزار  پزشکی قبول شوید! ◾
دبیر کارگروه آمــوزش سازمان دیده بان عدالت و 
شفافیت سپس به گروه سوم تخلفات که در قالب 
قانونی انجام می شود اشاره می کند و می گوید: در 
این مورد -که برای نخستین بار رسانه ای  می شود- 
به دانشگاهی می گویند شما نمی توانید دانشجوی 
پزشکی پذیرش کنید بنابراین نام آن دانشگاه در 
انتخاب رشته ذکــر نمی شود؛ امــا کمی مانده به 
انتهای زمان انتخاب رشته ناگهان به آن دانشگاه 
اجازه پذیرش دانشجوی پزشکی داده می شود! به 
این صورت مثاً یکدفعه ۳0 صندلی خالی در یک 
دانشگاه دولتی یا آزاد خالی می ماند. در حالی که 
در دفترچه انتخاب رشته اصاً نامی از این دانشگاه 
به میان نیامده و هیچ دانشجویی کد این رشته را 
انتخاب نکرده است، ولی در نهایت صندلی های 
این دانشگاه پُر می شود و هر دانشجویی هم که در 
آنجا هست طبیعتاً آن کد را انتخاب کرده است. 
یعنی شخص می تواند با رتبه۲00هزار هم  پزشکی 
قبول شود! چون اصاً کسی آن کد رشته را انتخاب 
نکرده است. در اینجا به ظاهر هیچ کار غیرقانونی 

از سوی دانشگاه انجام نشده است.
ــاد شده  وی مــی افــزایــد: در خــصــوص تخلفات ی
گــزارش هــایــی بــه ســازمــان دیـــده بـــان شفافیت و 
عدالت ارائــه شده و ما هم تمام اطاعاتمان را در 
اختیار تیم تحقیق و تفحص قرار دادیم که در این 

زمینه یک بار تحقیقاتی شده و باز هم قرار است 
تحقیقاتی صورت گیرد. 

تقلب در کدام رشته ها بیشتر است؟ ◾
سبطی مــی گــویــد: تخلفات و تقلب در آزمـــون 
سراسری بیشتر در رشته های مهندسی به خصوص 
مهندسی کامپیوتر و همچنین رشته های پزشکی، 
ــازی صــورت  ــ دنــدانــپــزشــکــی، پــرســتــاری و داروســ
می گیرد. در رشته حقوق با اینکه رشته پردرآمد و 
پُرخواهانی است تخلفات کنکوری بسیار کم است. 
شاید به این دلیل که افراد می توانند در این رشته 
بــدون کنکور هم تحصیل کنند اما در رشته های 

مهندسی و پزشکی این امکان وجود ندارد. 
وی درصـد ایـن تخلفـات را بسـیار پاییـن می دانـد 
و توضیـح می دهـد: چـون در ایـران سـازوکار آزمـون 
سراسـری خیلـی خشـن اسـت. نخسـت آنکـه 
سـؤاالت طوالنـی، تحلیلـی و سـخت هسـتند 
در نتیجـه داوطلـب چنـدان فرصـت تقلـب پیـدا 
نمی کنـد و اگـر هـم پیـدا کنـد احتمـال اینکـه بتواند 
بـه جـواب صحیـح برسـد کـم اسـت. ضمـن اینکـه 
زمـان امتحـان هـم انـدک اسـت و افـراد بیـرون 
جلسـه معمـوالً از عهـده پاسـخگویی بـه سـؤاالت 
بـر نمی آینـد و پاسـخ هایی هـم کـه بـه داوطلـب در 
جلسه می رسانند غلط هستند. داوطلبانی هم که 
تیم های خیلی قوی دارند هزینه هـای چند میلیارد 
تومانـی متقبـل می شـوند. عـاوه بـر ایـن، رئیـس 
فعلـی سـازمان سـنجش بـا تفکیـک دفترچه هـا و 
پاسـخ نامه ها امنیـت کنکـور را ارتقـا داده اسـت. 
بـه همیـن دالیـل داوطلبـان خیلـی فرصـت تقلـب 
ندارنـد. بنابرایـن خانواده هـا و دانش آمـوزان نبایـد 
نگران سـامت و امنیت آزمون سراسری باشند اما 
اگـر برخـورد جـدی و شـدیدی با ایـن موضوع نشـود 
سـطح تخلفات هـر سـال افزایـش خواهد داشـت و 

آن وقـت مشکل سـاز می شـود. 

افشای شیوه های تخلف در آزمون سراسری در گفت وگو با دبیرکارگروه آموزش سازمان دیده بان عدالت و شفافیت 

قبولی در پزشکی با رتبه 200 هزار!

ددستچينستچين

دکتر همایون سبطی
دبیر کارگروه آموزش سازمان 

دیده بان عدالت و شفافیت

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم کنکوری 
جامع نیست و بازدارندگی الزم را ندارد، برای 
مثال مشخص نیست اگر کسی سؤاالت آزمون 

را بر اساس کتاب های آموزشی موجود در بازار 
طراحی کند، تخلف کرده یا نه؟ البته با همین 

قوانین دست و پا شکسته هم می توان به بازار 
مکاره تخلفات کنکوری پایان داد، به شرط آنکه 

قضات دادگستری با متخلفان و مجرمان این 
حوزه به صورت قاطع برخورد کنند که فعاًل 

این گونه عمل نمی کنند. مثاًل فردی که دو سال 

پیش به اتهام فروش سؤاالت امتحانات نهایی 
و کنکور و فروش غیرقانونی PDF کتاب ها و... 

بازداشت شده بود حاال دوباره با همان اسم 
و برند، فعالیت غیرقانونی خود را آغاز کرده 

است.
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ورودی تاالر عروسی؛ 1۰۰میلیون تومان! ◾
حجت االسام مهدی متقی فر؛ مدیرکل 
دفــتــر بــرنــامــه ریــزی و تــوســعــه اجتماعی 
معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان  به 
فارس گفت: جوانی می گفت رفته ام یک تاالر در تهران 
بگیرم، ولی فقط ۱00میلیون پول ورودی آن غیر از هزینه 
شام و... است! یعنی برای سه ساعت جشن و یک شام 

باید ۱۴0میلیون هزینه کنم.

خیانت به حیات وحش ◾
حــســن اکـــبـــری، مــعــاون مــحــیــط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی ســازمــان محیط 
زیست تأمین نشدن بودجه برای احیای 
جمعیت یوز و سایر گونه های در حال انقراض حیات 
وحش کشور را نوعی خیانت دانست و در گفت وگو 
با تسنیم اظهار کرد: این بودجه برای حفظ گونه  های 

متنوع کشور ما کافی نیست.

کنکوری ها نگران نباشند ◾
به گزارش ایرنا، امیرحسین بانکی پور فرد؛ 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی با تأکید بر 
اینکه مصوبه جدید کنکور به دنبال عدالت، 
کاهش استرس و افزایش شانس قبولی داوطلبان است، 
گفت: تا زیرساخت های الزم برای اجرای مصوبه جدید 
شورا برای نحوه برگزاری کنکور ایجاد نشود مصوبه اجرایی 

نخواهد شد. بنابراین داوطلبان نگران نباشند.

هشدار به بیمه شدگان دارای چند دفترچه  ◾
محمد محمدی، مدیرکل نام نویسی و 
حساب های انفرادی تأمین اجتماعی از 
رفــع ۳میلیون همپوشانی بیمه ای در دو 
سال گذشته خبر داد و به ایسنا گفت: اگر فردی چند 
ــرای درمــان  دفترچه بیمه داشــتــه باشد بــه هــر مرکز ب
مراجعه کند، سیستم این هشدار را می دهد که باید از 

یک حمایت درمانی برخوردار باشد.
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موضوع: ش�هرداری قاین در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی مصوب در بودجه س�ال ۱۴۰۱ و براس�اس 
م�اده ۵ و۶ و ۷ و ۸ آیین نامه مالی ش�هرداری و به اس�تناد الیحه ش�ماره ۱۵,۱۰۲۵۸, ش,ق  م�ورخ   ۱۴۰۰,۰۸,۱۷ و 
مصوبه ش�ماره ۱۱۶۷ مورخ   ۱۴۰۰,۰۹,۱۴  والیحه ش�ماره ۱۵,۱۵۷۱, ش,ق  مورخه ۱۴۰۱,۰۲,۱۲ و مصوبه ش�ماره ۴۳۲ 
مورخه۱۴۰۱,۰۳,۲۱تعداد ۱۱ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری به پالک ثبتی های ۲۵ و ۲۶ فرعی از ۱۹۱۲ 
اصلی واقع در خیابان شفاء نبش شفاء۲ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی واقع در بلوار شهرداری - خیابان 
امام علی )ع( به پالک ثبتی ۴۷۷۲فرعی از ۱۹۳۵ اصلی و خیابان جنب باغ ملی به پالک ثبتی های ۲۲۷۷ و ۲۲۷۸ و 
۲۲۷۹ و ۲۲۸۰ و ۲۲۷۴ فرعی از ۱۲۶۸ اصلی را با جزییات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت )setadiran.ir ( و با ش�ماره مزایده ) ۲۰۰۱۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۰۳( از طریق مزایده به فروش رس�اند:

شرایط مزایده:
۱- برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت) setadiran.ir ( می باش�د و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
۲- ارائه اسناد مزایده فقط از طریق سامانه ستاد و فقط از تاریخ ۱۴۰۱,۰۴,۰۴  تا تاریخ ۱۴۰۱,۰۴,۰۹ می باشد  

 ۳-آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مزایده در سامانه س�تاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱,۰۴,۲۰ می 
باش�د که بایس�تی ش�رکت کنندگان در مزایده اطالعات مورد نیاز را از سامانه س�تاد دریافت و پس از درج قیمت 
پیشنهادی در آن و مهر و امضاء دوباره در سامانه بارگذاری نمایند الزم به ذکر است کلیه مدارک ارسالی به صورت 

دستی مورد قبول نمی باشد و فقط باید اطالعات خود را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. .
۴-شرکت کنندگان در مزایده می بایست : ۱- شرایط قبولی مزایده و مدارک احراز ۲-تعهد نامه شرکت کننده در 
مزایده فروش امالک شهرداری)قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی( ۳- برگه مبلغ پیشنهادی را مهر و 

امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد آنها رد خواهد شد. 
۵-زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ   ۲۱,۴,۱۴۰۱  واقع در محل شهرداری می باشد  

 ۶-در صورت امتناع از انعقاد قرارداد زمین سپرده برنده و یا برندگان مزایده ضبط خواهد شد 
 ۷-ش�هرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است برنده مزایده می بایست وجه کل زمین را طی یک 
هفته به حساب درآمد شهرداری قاین نزد بانک ملی بلوار بسیج واریز نماید در غیر اینصورت سپرده پیشنهاد اول 

به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی مزایده قرارداد منعقد خواهد شد  
 ۸-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده زمین در مزایده خواهد بود

۹-متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۹۶۵۶۰۰۳ )حاجی نژاد( واحد امالک 
شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد   Www.setadiran.ir  جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.     
 ۱۰- در صورتیکه به هنگام تحویل زمین مورد مزایده ، مس�احت زمین کمتر یا بیش�تر از مساحت مندرج در سند 

مالکیت باشد طرفین نسبت به مساحت کمتر یا بیشتر از مبلغ زمین کم یا زیاد خواهند نمود.
  ۱۱-  این آگهی دارای شرایط اختصاصی در سامانه ستاد می باشد که بایستی به تایید شرکت کننده برسد و دوباره 

در سامانه ستاد بارگذاری گردد. 
غالم پور – شهردار قاین

آگهی مزایده
 فروش 11 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری ،

 امام علی)ع( و خیابان جنب باغ ملی  )نوبت اول(

ح
,4
01
04
04
9

40
10
40
38

آگهی مناقصه عمومی 
شماره مناقصه 7/1401/7
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000007

رباط  معابر محله  آسفالت  و روكش  كانیو  :جدول  موضوع 
طرق و ابریشم  )بازآفرینی - زودبازده(
مبلغ برآورد: 15.258.831.768 ریال

جهت كسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمائید. این آگهی در 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

)امور قراردادها 
و پیمانهای 
شهرداری 
منطقه 7(

40
10
40
41

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان ستاد:2001094998000004

موضوع: مرمت و بهسازی پیاده رو خیایان میثم شمالی از 
31 تا انتها از هر دو طرف )بازآفرینی – زودبازده(

مبلغ برآورد اولیه : 15.115.066.328 ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شركت در 
مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایید . این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  نیز درج می گردد. 

تلفن تماس : 05131294049

امور قراردادهای 
شهرداری
 منطقه 4

 شهرداری اسالمیه در نظر دارد به استناد بند 
یك صورتجلسه ش��ماره 68 مورخ1401/03/17 
ش��ورای محترم اس��المی ش��هر تعداد 7 واحد 
تج��اری و یك ب��اب منزل مس��كونی و اطاقك و 
كانكس و محوطه دور می��دان داخل پارك الله  
را از طری��ق مزایده كتبی بصورت اجاره واگذار 
نماید. لذا شایس��ته است پیشنهادات خود  را 
حداكث��ر ت��ا روز یكش��نبه م��ورخ1401/04/12 
درپاك��ت درب بس��ته به دبیرخانه ش��هرداری 

تسلیم نموده و رسید دریافت دارند.
ضمن��ًا متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت اط��الع 
بیش��تر از ش��رایط مزای��ده ب��ا ش��ماره تلف��ن 
05632743520 امورمال��ی ش��هرداری تماس 
حاص��ل نموده،وی��ا وب س��ایت ش��هرداری به 
آدرس www.eslamiyeh.ir مراجع��ه نماین��د.

   علی خطیب-شهردار اسالمیه

 آگهی مزایده كتبی شهرداری 
اسالمیه )نوبت دوم(

ح
/ 4
01
03
69
5

شهرداری گرمه از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد
 بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی 
اجرای زیرسازی و آسفالت مورد نیاز خود را   از محل طرح شماره 119ع1502002  با عنوان 
طرح توس��عه و بهبود ش��بكه حمل و نقل درون ش��هری گرمه از طریق فراخوان عمومی به 
پیمانكار واجدالش��رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و 

مشخصات ذیل نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری گرمه به نشانی استان خراسان شمالی شهرستان گرمه 

، گرمه ، میدان امام علی)ع( شهرداری گرمه كد پستی 9431644385
2-موضوع مناقصه : 

2-1-اجرای زیرسازی در یک الیه با مصالح تونان رودخانه ای با حداكثر ضخامت 20 سانتی 
متر و تراكم 95 درصد و یک الیه بیس به ضخامت 15 س��انتی متر با تراكم 100٪ و اجرای 

آسفالت با ضخامت 7 سانتی متردر یک الیه از نوع 019 بیندر به مساحت 5500 مترمربع
2-2-مبلغ برآورد:  چهارده میلیارد ریال "شامل 9.646 میلیون ریال نقد و  2498 میلیون 

ریال اسناد خزانه اسالمی با نماد اخزا 004 و اخزا 002"
2-3-محل اجرای پروزه : بلوار فدک و فرعی های مربوطه و خیابان دولت6 

2-4-مدت زمان  اجرای پروژه : 30 روز
2-5-مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : یک ماه از تاریخ بازگشایی پاكات 

2-6- مبنای پیشنهاد قیمت : فهرست بهای راهسازی سال 1401
3-مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 700 میلیون ریال ضمانت نامه بانكی معتبر یا 

واریز به حساب سپرده شهرداری نزد بانک مركزی
4-چنانچه برندگان اول و دوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند، سپرده آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط  و نسبت به تجدید مناقصه اقدام خواهد شد.
5-مهل��ت دریافت اس��ناد : از تاریخ نش��ر اولین  آگهی در روزنام��ه 1401/03/26 لغایت 

1401/04/04 به مدت ده روز می باشد.
6-هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.

7-مهل��ت ارس��ال پیش��نهادات : متقاضی��ان م��ی توانند ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط فوق 
پیش��نهادات خ��ود را حداكثر 10 روز پس از انتش��ار آخری��ن آگهی تا پای��ان وقت اداری 
روز س��ه ش��نبه مورخ1401/04/14 در سه پاكت الک و مهر ش��ده } پاكات الف )تضمین (و 
ب)پیش��نهادفنی بازرگانی (  و ج) پیشنهاد قیمت ( { به نشانی دبیرخانه شهرداری گرمه 

موضوع بند 1 این مناقصه ارسال و رسید دریافت نمایند. 
8-صرفًا شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شركت كننده و ایجاد تكلیف یا 

سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گذار نمی  نماید.
9-شهرداری مجاز است مقدار كار را تا 25٪ افزایش یا كاهش دهد

10-شهرداری در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
11-برنده در مناقصه مكلف است  حداكثر10٪ مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای 

تعهدات در قابل  ضمانتنامه بانكی یا سپرده نقدی كه بحساب واریز نماید.
12-10٪ اقالم پرداختی بابت سپرده حسن انجام كار نزد شهرداری نگهداری می گردد.

13-پاكات پیش��نهاد قیمت در روز چهارش��نبه 1401/04/15 ساعت 12 ظهر در محل دفتر 
شهردار بازگشایی كه حضور مناقصه گذاران یا نماینده آنان در جلسه بالمانع می باشد.

14-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت و گش��ایش 
  www.setadiran.ir پاكات از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت ب��ه آدرس

انجام خواهد شد. 
15-مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه تداركات دولت یا با 

شماره تلفن 05832503342 تماس حاصل فرمایند.
شیر ا... اسدی شهردار گرمه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای  زیرسازی و آسفالت
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محبی وینگر 
جدید آبی ها 

می شود؟
بحث حضور محمد 

محبی در استقالل 
پررنگ تر شده است. 

این بازیکن سال 
گذشته با قراردادی 

سه ساله به تیم 
سانتاکالرا پیوست 

و به همین خاطر 
باشگاه استقالل 

مکاتباتی را با باشگاه 
پرتغالی انجام داده 

است که باید دید 
در آینده روند این 

مذاکرات چه شکلی 
به خودش می گیرد.

در  حاشيه

ناهید کیانی 
قهرمان تکواندو 

آسیا شد

بیست و پنجمین 
دوره رقابت های 

تکواندو قهرمانی 
آسیا با حضور ۳۸۶ 

تکواندوکار از ۳۴ کشور 
به میزبانی کره جنوبی 

در سالن »هوبان« شهر 
چانچئون آغاز شد. تیم 
ملی بانوان ایران در روز 
نخست این مسابقات 
دو نماینده داشت که 

حاصل تالش آن ها یک 
طال و یک برنز بود و تنها 
نماینده تیم مردان ایران 

نیز به یک مدال برنز 
رسید.

ناهید کیانی نماینده 
وزن ۵۳- کیلوگرم طال 
گرفت و همچنین زهرا 
شیدایی در وزن ۵۷- 
کیلوگرم به مدال برنز 

بسنده کرد.

خبرخبر
روزروز

  فرهاد مجیدی 
سرمربی فصل گذشته  استقالل برای ساپینتو 
آرزوی موفقیت کرد؛ »از صمیم قلب آرزو دارم 
ایشان با حمایت صمیمانه و یکدلی هواداران، 

بازیکنان و مدیریت باشگاه موفقیت های 
بزرگی در استقالل بدست آورند«.

  دلیخت 
مدافع هلندی یوونتوس مورد 

توجه چلسی قرار گرفته است تا 
در فصل جاری به این تیم بپیوندد. 

ارزش بازاری او در حال حاضر به 
۷۰ میلیون یورو رسیده است.

  یوآخیم لوو 
سرمربی سابق تیم ملی آلمان انتظار 

دعوت مجدد گوتسه به تیم ملی را 
دارد؛» چند ماه تا جام جهانی مانده 

و اگر او درخشش خوبی داشته 
باشد می تواند به تیم ملی برود«.

ــن روز  ــ ــی ــ ــارم ــهــ چــ
هفته دوم مرحله 
ــی لــیــگ  ــاتـ ــدمـ ــقـ مـ
ــای ســـال  ــت هــ ــ ــل ــ م
2022 در گروه مردان 
دیــروز با ۶ دیــدار در 
دو شهر کــوئــزون فیلیپین و صوفیه 
بلغارستان پیگیری شــد کــه تیم های 
ــران از ساعت  ملی والیبال برزیل و ای
1۸ به وقــت تهران به مصاف یکدیگر 
رفتند. در این بازی دو تیم نمایش خوبی 
داشتند که تیم ملی ایران نتوانست از 
پس حریف قدرتمند خود بربیاید و با 
نتیجه۳ بر 0  بازی را به طالیی پوشان 

واگذار کرد. 
تیم ملی والیبال ایــران که پنجشنبه 
ــرد  شـــب بـــا شــکــســت آمـــریـــکـــا بـــه ب
ارزشــمــنــدی در ایــن رقــابــت هــا دست 
یافت، در هفتمین مسابقه خــود کار 
بسیار سختی پیش رو داشـــت؛ زیــرا 
در کمتر از 19 ساعت بعد از مسابقه با 
آمریکا، باید با برزیل پرافتخارترین تیم 
این رقابت ها روبه رو می شد که همین 
عامل باعث تحلیل قــوای جسمانی و 

ذهنی بازیکنان جوان ایران شد.
دو تیم ایران و برزیل در طول تاریخ 1۸ بار 
به مصاف یکدیگر رفته بودند که ایران 
ــوده است. تنها سه بــار فاتح میدان ب

برزیل در ۶ دیــدار قبلی سه بــرد برابر 
استرالیا، اسلوونی و صربستان بدست 
آورده بود و در تقابل با آمریکا، چین و 
لهستان نتیجه را واگــذار کرده بود. در 
مجموع ۳1 دوره برگزار شده لیگ جهانی 
)2۸ دوره( و لیگ ملت ها )سه دوره( تیم 
ملی والیبال مردان برزیل با 10 قهرمانی، 
هفت عــنــوان نایب قهرمانی و چهار 
نشان برنز و مقام سومی، 21 بــار روی 
سکو رفته است به همین دلیل عنوان 

پرافتخارترین تیم را در اختیار دارد.
ــران نیز مقابل تــیــم هــای چین،  ــ تیم ای
استرالیا و آمریکا فاتح میدان شده بود 
و برابر تیم های هلند، ژاپن و بلغارستان 
مغلوب شده بود.پیروزی ارزشمند مقابل 
آمریکا در شرایطی بدست آمد که عطایی 
و شاگردانش زیر فشار شدید انتقادات 
بـــه خــصــوص بــعــد از بــاخــت مقابل 
ــرار داشتند و ققنوس وار  بلغارستان ق
موفق شدند مقابل آمریکای پر مدعا 
کاری کنند کارستان. این نخستین ناکامی 
آمریکایی ها در این رقابت ها بود که توسط 

ایرانی ها رقم خورد.

اعتراف جالب سرمربی آمریکا ◾
جان اسپرو سرمربی تیم ملی والیبال 
آمریکا با بیان اینکه ایــران در مسابقه 
با این تیم عالی بازی کرد، گفت: ایران 

خیلی خوب بازی کرد و مستحق پیروزی 
بود. من اصالً از نمایش بازیکنان ایران 
شگفت زده نشدم، چرا که چند ویدئو 
از آن ها دیده و از کیفیت آن ها به وجد 
ــودم. مــا مثل سایر دیــدارهــای  آمـــده بـ
ــم.  ــودی ــب ــمــنــت ســـرحـــال ن ــورن ایــــن ت
عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم 

دریافت های خوبی داشته باشیم. 

عطایی: اتفاق خاصی رخ نداده ◾
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال  
پس از پیروزی تیمش برابر آمریکا اظهار 
کــرد: خدا را شاکریم که بازیکنان مزد 
تالششان را گرفتند. بعد از چند باخت 
فشار زیـــادی را تحمل کــردیــم کــه این 
موضوع به دلیل تجربه کم بازیکنان 
بود. وی افزود: امروز بازیکنان توانستند 
کیفیت خوبی را از خــودشــان نشان 
دهند و در شرایط سخت موفق شدند. 
البته اتفاق خاصی رخ نداده به هر حال 
مسابقات طوالنی و سخت است و یکی 
از بازی هایی را که باید انجام می دادیم 
و به موفقیت می رسیدیم را پشت سر 
گذاشتیم.خوشحالم که پیروز شدیم و 
مردم خوشحال شدند. امیدوارم مسیر 
بــرای ایـــران هموارتر شــود و بازیکنان 
عملکردی را نشان دهند که در نهایت 

موجب شادی مردم شود.

مقابل برزیل، حریف خستگی نشدیم

آمریکا سرافکنده مقابل جوانان ایران
یادداشت

خبر

پسازدراختیارگرفتنفضایباشگاهها

داللهایفوتبالفضای
مجازیراهمتسخیرکردند

سینا حسینی  روزگاری داللی در فوتبال ایران 
به روابط پیدا و پنهان برخی واسطه ها با مدیران 
چند باشگاه لیگ برتری خالصه می شد، اما 
وقتی پای پول های هنگفت و بی حساب و کتاب 
به فوتبال ایران باز شد تعداد دالل ها به شکل 
بی رویه ای افزایش یافت تا جایی که دیگر نیاز 
به داشتن مدرک بین المللی از سوی فیفا برای 
فعالیت در بــازار و نقل و انتقاالت نبود، بلکه 
کافی بود یک نفر به حلقه نخست چرخه داللی 
وصل باشد آن وقت به قول معروف نانش در 

روغن بود!
واسطه هایی که با سبزی فروشی در سبزه میدان 
تهران مقابل دهنه بازار کسب و کار خود را آغاز 
کرده بودند، حاال سوار بر ماشین های شیشه 
دودی شاسی بلند با چند آدم کت و شلواری 
دفتر و دستکی برای خود راه انداختند که واقعاً 
در لحظه اول فکر می کنید بــا زبــده تــریــن تیم 
پزشکی جهان رو به رو هستید اما وقتی دهان 
باز می کنند تازه متوجه می شوید اساتید دالل 

بازیکن هستند!
اما جالب است بدانید مدیران باشگاه های لیگ 
برتر چنان مقابل این جماعت منفعالنه رفتار 
می کنند که آن هــا می توانند هر شــرط و پیش 
شرطی بــرای شــروع یک مذاکره بگذارند تا به 
اصطالح معامله را جوش بدهند. سوء مدیریت 
در فوتبال ایران برای هر عالقه مندی مایه تأسف 
شده، برای این جماعت کاسب مسلک بهترین 
اتــفــاق ممکن اســـت؛ چــون مــی تــوانــنــد از این 
بی کفایتی میلیون ها تومان و در برخی اوقات 
میلیاردی به جیب بزنند؛ چون آن ها به معنای 
واقعی کلمه فولکس قورباغه ای را رنگ می کنند 

و به جای مرسدس بنز به شما غالب می کنند!
البته ایــن بخشی از هنر آن هــاســت، بخش 
عمده ای از این پــروژه توسط هــواداران بی خبر 
از همه جــا بــه اجــرا در مــی آیــد؛ بــه گونه ای که 
واسطه های دانه درشت در حوزه نقل و انتقاالت 
با رصد فضای مجازی برخی پیج ها و کانال های 
خبری فیک نیوز با نام های جعلی را با پرداخت 
پولی ناچیز خــریــداری می کنند و از ایــن روش 
به هـــواداران خط می دهند که فالن مدیر برای 

مذاکره با فالن ستاره وارد عمل شده است.
آن ها پس از ارائه یک خبر امیدوارکننده از این 
طریق سناریوی اصلی را کلید می زنند و مقاصد 
شوم خود در جهت باال بردن رقم قرارداد توسط 
فشار هواداران آغاز می کنند و هوادار بی خبر از 
همه جا می شود ملعبه دست دالل های پشت 
پرده تا شرایط مدنظر دالل ها محقق شود، آن گاه 
به چشم برهم زدنی دنیا گلستان می شود و مدیر 
مذکور زیر پوشش تعریف و تمجید این طیف 
قرار می گیرد و اگر هم نتیجه مورد عالقه حاصل 
نشود، دقیقاً عکس ایــن اتفاق رخ می دهد تا 
مدیر مذکور زیر سنگین ترین حمالت بمباران 

شود و موقعیتش متزلزل شود.
جــالــب اســت تــمــام ایــن اتــفــاق مثل روز بــرای 
تصمیم سازان فوتبال عیان شده و همه از این 
رفتارها خبردارند، اما نهادهای نظارتی در حوزه 
فوتبال و مدیران وزارت ورزش مانند تماشاگران 
سالخورده روی سکوهای خشک سیمانی به این 
اتفاقات زل زدند تا نقش یک تماشاچی خنثی 
و کم خطر را ایفا کنند. و این داستان غم انگیز 
فوتبال باشگاهی ایران در سال های اخیر است! 
داستانی که فقط و فقط به نفع دالل هــا تمام 

می شود و بس.

ادامههمکاریفردوسیپور
باصداوسیما

تاکنون 10 فصل از برنامه »فوتبال 120« روی 
آنتن رفته است و حاال با آغاز تابستان و شروع 
لیگ های اروپایی، بر اساس آنچه معاونت سیما 
اعــالم کـــرده، آغــاز فصل جدید را باید انتظار 

کشید.
آخرین برنامه از فصل دهم »فوتبال 120« به 
تهیه کنندگی عــادل فــردوســی پــور خـــرداد ماه 
امسال از شبکه ورزش پخش شد.این در حالی 
است شایع شده بود با راه انــدازی اپلیکیشن 
جــدیــدی کــه فــردوســی پــور ســردبــیــر آن است 
احتماالً او از صداو سیما به طور کامل جدا شود 
که فعالً این اتفاق نیفتاده و عادل در هر دو جبهه 

همچنان به کار ادامه می دهد.
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سعید آقایی به فوالد پیوست ◾
سعید آقایی که دو فصل پیراهن پرسپولیس را برتن 
داشــت، پس از اینکه پیشنهاد تمدید را از ایــن تیم 

دریافت نکرد، ترجیح داد که راهی فوالد شود.
آقایی با این انتقال دومین بازیکن پرسپولیس شد که 
پس از جدایی، تیمش را انتخاب می کند. او پس از 
مجید علیاری به دومین خرید تابستانی فوالد تبدیل 

شد و همه منتظر جذب وریا توسط فوالدند.

کاسیانو - پرسپولیس؛ نزدیک نزدیک ◾
پرسپولیس در هفته های اخیر جذب مهاجم ۳۳ ساله 
برزیلی را دنبال کرده و به نظر می رسد حاال با باشگاه 
ویزال برای انتقال این مهاجم به توافق رسیده است.
باتوجه به اتفاقات قبلی باشگاه پرسپولیس به ایجنت 
او اعالم کرده تنها در صورتی قرارداد را نهایی خواهد کرد 
که کاسیانو در ایفمارک تست پزشکی را با موفقیت 

پشت سر بگذارد.

فوتبال، سعودی ها را به جان هم انداخت ◾
هواداران باشگاه االهلی عربستان باهم درگیر شدند.

تیم االهلی در هفته بیست و نهم لیگ برتر عربستان 
به مصاف الرائد رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد 
تا در آستانه سقوط قرار بگیرد.هواداران االهلی بعد از 
بازی در ورزشگاه به دلیل اختالف نظرباهم درگیر شدند. 
درگیری شدید هواداران االهلی بایکدیگر سبب مجروح 

شدن تعدادی از هواداران شد.

رضایت نامه سنگین عزت اللهی  ◾
کار سعیدعزت اللهی در الغرافه به پایان رسید و او از 
لیست این تیم کنار گذاشته شد. عزت اللهی همچنان 
تحت قـــرارداد باشگاه دانمارکی اســت و پرسپولیس 
تنها به شرطی موفق به جــذب او می شــود که مبلغ 
رضایت نامه اش از سوی این باشگاه دانمارکی سنگین 
نباشد. الغرافه برای انتقال ۶ ماهه وی ۴00 هزار دالر 

پرداخت کرد. 

ژوزه مورایس گزینه جدی دیگر سپاهانی ها پس از ماگات بود 
که در هفته گذشته سفری دو روزه به ایران داشت و از تمامی 
امکانات باشگاه سپاهان هم دیدن کرد و بر سر جزئیات 
قرارداد با مسئوالن باشگاه به توافق رسید، ولی در شرایطی 
که انتظار می رفت اعالم رسمی حضور او به عنوان سرمربی سپاهان خیلی 
زودتر از این ها انجام شود، درنهایت این مربی باتجربه به مدیران سپاهان 
پاسخ مثبت داد.  سپاهان طی چهار فصل اخیر با امیر قلعه نویی و محرم 
نویدکیا در لیگ های هجدهم و بیستم فقط یک گام تا قهرمانی فاصله 
داشت و حاال مورایس که به جای کاپیتان محبوب اصفهانی ها مسئولیت 
هدایت طالیی پوشان اصفهانی را برعهده گرفته مأموریت بسیار دشواری 
را   برعهده گرفته است؛ چرا که هــواداران این تیم فقط به قهرمانی فکر 

می کنند و کسب عنوان اول است که آن ها را راضی می کند. 
باشگاه سپاهان اعالم کرده ژوزه مورایس با قراردادی بلندمدت برای سه 

سال هدایت طالیی پوشان اصفهانی را عهده دار شده است.
باشگاه سپاهان  همچنین اعالم کرده  فرایند انتخاب خوزه مورایس را بعد 
از بررسی رزومه بیش از 1۴۳ سرمربی و برگزاری جلسات ویدئو آنالین از 

طریق اینترنت با 2۳ سرمربی دنیا انجام داده است.
در سال های اخیر مربیانی نظیر استانکو پوکله پوویچ کروات، ادسون تاوارس 
برزیلی، لوکا بوناچیچ کــروات، ویرای برزیلی و فیرات آلمانی در سپاهان 
به عنوان سرمربی حضور داشته اند. البته استیماچ و کرانچار آخرین مربیان 
خارجی سپاهان به شمار می  روند که نتایج خوبی کسب نکردند و حاال پس 
از لیگ هفدهم که هدایت سپاهان برعهده کرانچار بود، بار دیگر هدایت 
طالیی پوشان اصفهانی برعهده یک مربی خارجی گذاشته شد. مورایس 
که دوران بازیِ قابل توجهی ندارد، از آخرین سال دهه 90 میالدی کارش 
را به عنوان سرمربی تیم دوم بنفیکا آغاز کرد و سپس طی 20 سال گذشته 
شانس حضور در کشورهای مختلفی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، 
یونان، ترکیه، تونس، سوئد، عربستان و کره جنوبی را پیدا کرده است. جالب 
اینکه این مربی که تجربه باالیی از کار مربیگری و دستیاری در کشورهای 
مختلف و به خصوص ژوزه مورینیو را دارد در الهالل عربستان و چونبوک 
موتورز کره جنوبی توانسته به مقام قهرمانی هم دست پیدا کند؛ این امر 
می تواند خبر خوبی برای هواداران سپاهان باشد که امیدوارند با این مربی 

به ششمین قهرمانی تاریخ لیگ برتر دست پیدا کنند.
در حال حاضر سپاهان با جدایی چهار بازیکن کلیدی خود مواجه شده و 
در بسیاری از بخش های زمین نیاز به خرید دارد؛ همین موضوع و آماده 
کردن تیمی متعادل اولین چالش مورایس در سپاهان خواهد بود که باید 

دید چگونه از پس آن برخواهد آمد.  

ادعایعجیبسپاهاندرموردانتخابسرمربی

انتخاب»مورایس«
ازبین143سرمربی

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

جــواد نکونام در مــورد رد پیشنهاد باشگاه 
استقالل اظهار کرد: هرکسی دوست دارد 
مربی تیم هایی مانند استقالل، پرسپولیس 
یا تیم ملی شــود. این موضوع برایم باعث 
افتخار است. از سردار آجورلو تشکر می کنم 
که قابل دانست و صحبت کردیم ولی ترجیح 
مــی دهــم بــه روش و شکلی کــه خــودم بــرای 

آینده ام برنامه ریزی کردم جلو بروم.
وی افــــزود: نــیــاز نیست وارد کـــاری شــوم 

کــه خــدای نــاکــرده شــرایــط استقالل یا 
شرایط خــوب فــوالد را به هم بریزم. 

استقالل تیم بــزرگــی اســت. از 
بچگی هوادارش بودم. سرمربی 
فوالد ماندم تا به اهدافم در این 

مسیر برسم. 
نکونام در مورد اینکه گفته 

می شود فشارهای نتایج 
خـــوب فــصــل گذشته 
اســتــقــالل یــا نیم نگاه 
بــه نیمکت تــیــم ملی 

موجب رد پیشنهاد آبی ها شده، 
عـــنـــوان کــــرد: هــیــچ کــــدام از ایــن 
فرضیه ها واقعیت نــدارد. برای من 
هیچ کجا هیچ فشاری وجود ندارد 
چــون شرایط سخت زیــادی را در 

این فوتبال دیدم. 
استقالل نتایج خوبی گرفت اما 

ایراداتی هم داشت. جای پیشرفت دارد. هر 
تیمی قابل پیشرفت و رشد است، اما بحث 
فشار نیست. برای تیم ملی هم چه باشم چه 
نباشم، همیشه آرزوی  موفقیت دارم. هیچ 
صحبتی در این مورد نبوده که مربی تیم ملی 
شوم. شاید اسم من به عنوان گزینه مطرح 

شد اما اصالً چنین چیزی نبود. 
نکونام در خصوص اینکه در مصاحبه ای 
اعالم کرد اگر اسکوچیچ دستیار من بشود 
قــبــول مــی کــنــم، گــفــت: در آن صحبت 
ــداری شــیــطــنــت بـــــود، مـــن هم  ــقــ ــ م
سال هاست در ایــن فوتبال حضور 
دارم. ایـــن شــیــطــنــت هــا را متوجه 

می شوم. 
بــعــضــی اوقـــــات دوســتــان 
ســـؤاالتـــی مـــی کــنــنــد که 
مــن هــم مجبور مــی شوم 
ــی بـــدهـــم که  ــایـ ــواب هـ جـ
دوست ندارند! شاید هم 
دوســــت داشــتــه بــاشــنــد! 
اصالً چنین چیزی نبوده، 
ــن اســــت که  ــ واقــعــیــت ای
بـــه هـــر کــســی ســرمــربــی 
تــیــم مــلــی بــاشــد احــتــرام 
می گذاریم. فقط دوست 
ــبــرد و  داریــــم تــیــم مــلــی ب

موفق باشد. 

نکونام:

سرمربیگریامدرتیمملیواقعینیست
حمیدرضا عرب   پیشکسوت استقالل به 
شدت از نحوه انتخاب سرمربی این تیم شاکی 
اســت. او در گفت و گو با قــدس به ایــن ماجرا 
اشاره دارد: »این چه وضع انتخاب است؟! چرا 
بدون درنظرگرفتن کمیته فنی برای استقالل 
سرمربی انتخاب شد؟ مگر نباید چنین انتخاب 
مهمی به شور گذاشته شــود؟! چرا کمیته ای 
تشکیل ندادند که درآن نام مربیان مختلف 
مــطــرح و بعد از مــشــورت گــیــری، درنهایت 
انتخاب شــود؟ این سبک معرفی سرمربی 

جدید استقالل را من هرگز نمی پسندم. 
این کاری که آقای آجورلو کرد بی توجهی 
به پیشکسوتان باشگاه استقالل بود. 

او از هیچ کس مشورت نگرفت. 
ــت. به  خـــودش بــریــد و دوخـ
هــرحــال پیشکسوتان این 
باشگاه هم مهم هستند و 
بــایــد بــه نــظــرآن هــا احــتــرام 
گذاشت«. روشن با انتقاد 
از انتخاب ساپینتو او را 
به مربی درجــه ۳ و حتی 
۴ اروپایی نامید:» شاید 
ساپینتو در اســتــقــالل 
ــه مــن هم  ــود ک مــوفــق شـ

امیدوارم این طوری باشد. 
بــه هــرحــال اســتــقــالل خانه 
ماست و دوست داریم تحت 

هرشرایطی نتیجه بگیرد اما ما مربی درجه 
یکی را انتخاب نکردیم. ما کسی را سرمربی 
استقالل کردیم که کارنامه آن چنان درخشانی 
نــدارد و از خیلی از مربیانی که وارد فوتبال 
ایـــران شــده انــد، رزومـــه ضعیف تــری دارد. او 
یک مربی درجه ۳ و حتی ۴ اروپایی است که 
معلوم نیست عاقبتش درفوتبال ایــران چه 
خواهد شــد. به خصوص اینکه بسیاری از 
بازیکنان ما را نمی شناسد. درست است که 
چند فیلم استقالل دراختیار او قرار گرفته 
اما تا بخواهد استقالل را بشناسد کلی 
زمان می برد. من امیدوارم روزی برسد 
که انتخاب براساس شایستگی و تعامل 

باشد«. 
روشـــــــــن دربــــــــــــاره نــقــل 
وانــتــقــاالت پیش رو نیز 
 حرف هایی به زبان آورد:
» استقالل بازیکن بزرگ 
می خواهد. برخی بازیکن 
ــه باید  ــاره داریــــم ک ســت
قراردادشان حفظ شود. 
بازیکنانی هم هستند 
کــه شــرایــط خوبی بــرای 
ــور دراســـتـــقـــالل  حـــضـ
دارنـــــــــــــد. مـــدیـــریـــت 
ــایــد دســت  اســتــقــالل ب

بجنباند«.

ورزش7

حسنروشندرگفتوگوباقدس:

»ساپینتو«مربیدرجه3اروپاییاست



  نجیب میقاتی 
مأمور تشکیل 
کابینه لبنان شد
پس از مشورت های 
الزام آور پارلمانی 
در کاخ »بعبدا« )کاخ 
ریاست جمهوری(، 
نجیب میقاتی توسط 
میشل عون رئیس 
جمهور لبنان مأمور 
تشکیل کابینه شد. 
۵۴ نماینده از مجموع 
۱۲۸ نماینده پارلمان 
این کشور با مکلف 
شدن نجیب میقاتی 
به عنوان نخست وزیر 
مأمور تشکیل کابینه 
جدید موافقت کردند. 
نخست وزیر انتخاب 
شده باید هفتاد و 
هشتمین دولت در 
تاریخ لبنان و پنجمین 
دولت در دوره 
ریاست جمهوری 
»میشل عون« را 
تشکیل دهد.

خبر

نمایندگان جایگزین فراکسیون 
»صدر« سوگند یاد کردند

پس از استعفای نمایندگان جریان صدر در عراق، 
نمایندگان جایگزین آن ها مشخص شده و سوگند 
یاد کردند. پارلمان عراق روز پنجشنبه با برگزاری یک 
جلسه فوق العاده، برگزاری مراسم سوگند نمایندگان 
جایگزین اعضای فراکسیون »صدر« را در دستور کار 
خود قرار داد. سید مقتدی الصدر، رهبر جریان صدر 
به تازگی در اظهاراتی خروج خود را از فرایند سیاسی 

عراق رسماً اعالم کرد.

تنور گرم روابط آنکارا و تل آویو
وزیــر امــور خارجه رژیــم صهیونیستی در سفر به 
ترکیه اذعان کرد روابط تل آویو با آنکارا در یک سال 
گذشته شاهد پیشرفت بزرگی بوده است. »یائیر 
الپید« همچنین در نشست خبری مشترک خود با 
»مولود چاووش اوغلو« گفت: »ما گفت وگوها را برای 

بازگرداندن سفرا در آینده ای نزدیک آغاز کردیم«.

راهکار کاخ سفید برای 
جلوگیری از گاف های بایدن

انتشار تصویری از جــو بــایــدن رئــیــس جمهوری 
آمــریــکــا بــه هــمــراه یــک دستورالعمل کــه روی آن 
ساده و ابتدایی ترین رفتارها مانند نحوه نشست و 
برخاستش در یک نشست نوشته شده، تمسخر 
رسانه ها را به همراه داشــت. روی این برگه نوشته 
شده است: »وارد سالن روزولــت می شوید«، روی 
صندلیتان می نشینید« ...  پیش از این نیز کارهای 
ــای او ســوژه  عجیب بــایــدن از جمله چُـــرت زدن هــ

رسانه ها شده است.
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جهان

خالدی   مهدی 
گاهی اوقــات به جای 
ــردن مسئله  ــ حـــل کـ
شاید راحت ترین کار 
ممکن آن بــاشــد که 
صورت مسئله را پاک 
کنیم. این راهبردی است که ظاهراً این 
روزها از سوی سیاسیون آمریکا برای حل 
معضل تیراندازی های مسلحانه در ایاالت 
متحده اندیشیده شده است. اگر امکان 
حمله هست و تو در خطر هستی راه حل 
جمع کــردن ســالح و ایجاد محدودیت 
بر دارندگان اسلحه نیست بلکه تو هم 
باید مسلح شوی تا ایمن بمانی! این ایده 
مختصر و کوتاهی اســت کــه مقامات 
آمریکایی برای مقابله با تیراندازی های 

مسلحانه دنبال می کنند.
  در این راستا و در حالی که افزایش حمالت 
کور و خونبار صــدای شهروندان ایاالت 
متحده را درآورده و آن ها خواستار وضع 
مــحــدودیــت بــر آزادی ســـالح در خاک 
کشورشان هستند، البی قدرتمند سالح 
همچنان با نفوذ خود مسیر دیگری را به 
تصمیم گیران دیکته می کند. بر این اساس 
روز پنجشنبه و تنها چند هفته پس از 

وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از مدارس 
تگزاس، دیوان عالی آمریکا با لغو قانونی 
که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود 
)سال 1913(، حکم به آزادی حمل سالح 
توسط شهروندان در اماکن عمومی داد. 
این حکم که با حمایت ۶ قاضی دیوان 
عالی و مخالفت سه قاضی دیگر صادر 
شد قانونی در نیویورک را باطل می کند 
که به موجب آن افراد برای دریافت مجوز 
حمل ســالح بایستی اثــبــات می کردند 
برای دفاع از خود نیاز دارنــد با خودشان 
ســالح حمل کنند. تصمیم جنجالی 
ــوان در حالی اتخاذ می شود که پس  دی
از تیراندازی های مرگبار اخیر در آمریکا، 
ــرای محدود  مــوج تقاضای فــزایــنــده ای ب
کردن حمل سالح گرم در ایاالت متحده 
به راه افتاده بــود. خبرگزاری فرانسه در 
گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت: 
اقدام دیوان عالی یک پیروزی بزرگ برای 
»انجمن ملی اسلحه« در آمریکاست. در 
مقابل، انجمن اسلحه آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد: »این یک پیروزی قاطع برای 
زنــان و مــردان نیک در سراسر آمریکا و 

نتیجه چندین دهه مبارزه  است«.
بــا وجــود ایــن تنها چند ساعت پــس از 

رأی دیــوان عالی، مجلس سنای آمریکا 
پنجشنبه شـــب و پـــس از ۲۸ ســـال، 
ــرح مــشــتــرک دو حــزب  پــیــش نــویــس طـ
دموکرات و جمهوری خواه را برای کنترل 
مالکیت حمل سالح تصویب کــرد. این 
طرح با ۶۵ رأی موافق در مقابل 33 رأی 
ــه تــصــویــب رســیــد و حـــاال به  مــخــالــف ب
مجلس نمایندگان ارجاع داده می شود. 
بر اساس طرح، متقاضیان مالکیت سالح 
که کمتر از ۲1سال سن داشته باشند تنها 
پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر 
به خرید سالح خواهند بــود. این اقدام 
همچنین به مقامات محلی اجازه می دهد 
ســالح کسانی را کــه تهدید محسوب 

می شوند از آن ها بگیرند.
 به تحلیل رویترز، رأی مهم دادگاه و اقدام 
سنا در مورد ایمنی اسلحه نشان دهنده 
شــکــاف عمیق در مـــورد ســـالح گـــرم در 
آمریکاست. الیحه سنا نخستین قانون 
مهم کنترل اسلحه است که در سه دهه 
گذشته در کــشــوری بــا باالترین سرانه 
مالکیت ســالح در جــهــان و بیشترین 
تعداد تیراندازی های جمعی ساالنه در 
میان کــشــورهــای ثروتمند بــه تصویب 

رسیده است.

ایاالت متحده تالش ها برای کنترل سالح در اماکن عمومی را ناکام گذاشت

آمریکا و بحران آزادی حمل اسلحه
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی »حماس« 
که به لبنان سفر کرده، با دبیرکل حزب هللا در بیروت دیدار و 
ــرد. در دیـــدار اسماعیل هنیه و سید حسن  گفت وگو ک
نصرهللا، تهدیداتی که علیه مقاومت در منطقه وجود دارد 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دو طرف در خصوص همکاری 
گروه های مقاومت و حزب هللا برای دفاع از مسئله فلسطین و مقابله با 
تجاوزات رژیم صهیونیستی و نیز تعدادی دیگر از موضوعات، رایزنی 
کردند.  مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین در گفت و گو با شبکه »المیادین« دربــاره علت و اهداف سفر 
هیئت حماس به لبنان گفته است: »حقیقت این است که سفر به لبنان 
همواره از دیگر سفرها متفاوت بوده است؛ از نظر دیدارها، محتوای این 
دیدارها و محل آن که لبنان -پایتخت مقاومت- است«. »طاهر النونو« 
اضافه کرد: »در ابتدا این دیدارها در راستای تبریک به لبنان به خاطر 
موفقیت در برگزاری انتخابات، ایستادگی در کنار این کشور برای مطالبه 
حقوق و منابع طبیعی خود و همسوسازی مواضع در سایه تحوالت منطقه 
است. نکته دیگر، بررسی متغیرات و تحوالتی است که از ماه رمضان تا 
امروز رخ داده است؛ چه تحوالت میدانی، تحوالت سیاسی، تهدیدات 
اسرائیل علیه مسجداالقصای شریف، شهر قدس و در نزدیکی مرزهای 
نوار غزه«. النونو گفت: »در دیداری در این سطح حقایق منطقه و متغیرات 
سیاسی و تحرکات سیاسی در چارچوب تالش اشغالگران برای تسلط بر 
منطقه به شیوه های مختلف از جمله تسلط بر منابع منطقه از طریق دروازه 
عادی سازی روابط، تالش برای ایجاد ائتالفات سیاسی و امنیتی و حمله به 

وحدت این امت  میان آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
گفتنی است هنیه در رأس یک هیئت از جنبش حماس روز سه شنبه وارد 
بیروت شد. رئیس دفتر سیاسی حماس روز گذشته هم با میشل عون 
رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا دیدار کرد. گفتنی است سفر هنیه به 
بیروت که همزمان با افزایش تنش میان لبنان و رژیم صهیونیستی در پی 
حضور کشتی صهیونیستی در منطقه مورد منازعه آبی برای استخراج 
گاز صورت گرفته، از سوی برخی رسانه های لبنانی با هدف اتخاذ دستور 
کار واحد مقاومت برای مقابله با اقدامات تحریک آمیز تل آویو تعبیر شده 
که مطمئناً می تواند برای این رژیم در صورت انجام هرگونه اقدام تهاجمی 

گران تمام شود.

گزارشی از دیدار »سیدحسن نصرهللا« 
و »اسماعیل هنیه« در بیروت

 »دستور کار واحد« مقاومت 
علیه اشغالگران 

گزارش کوتاه

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 روز دحواالرض
َدْحُو األْرض، اصطالحی قرآنی و حدیثی به معنای 
گستراندن زمین است. بنابر منابع روایی، گسترده 

شدن زمین در روز ۲۵ ذی القعده بوده است. همچنین 
براساس منابع حدیثی و تاریخی، نخستین جایی از 

زمین که از آب سر برآورد، مکه یا کعبه بود. دحو االرض 
در فرهنگ اسالمی از روزهای بافضلیت شناخته 

می شود و اعمالی همچون غسل، روزه و نماز در آن 
سفارش شده است.

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

00/14
طلوع فردا

5/50

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

5/16

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

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

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

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094940000003
موضوع: ساماندهی سیستم دفع آبهای سطحی  محالت کشاورز و شهید رجایی   

مبلغ برآورد:  19.725.694.580 ریال  
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.

شهرداری منطقه شش مشهد مقدس

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت اول(

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مازندران    

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروحه ذیل را طبق قانون برگزاری 
مناقصات به روش مناقصه عمومی با مشخصات زیر به مناقصه بگذارد:

ح
/4
01
03
80
5

-محل تامین اعتبار : طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
-حداقل پایه 5 و رشته آب

-مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه این مدت یکبار و بمدت3 ماه قابل تمدید می باشد.
-محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

-زمان و مهلت دریافت اسناد: ) از تاریخ 1401/03/30 الی پایان ساعت اداری روز 1401/04/02( 
-نوع تضامین براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22

-آدرس کارفرما: مازندران، ساری، کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر، کدپستی 98643-48158
-نام و نشانی مدیر طرح / مشاور:

کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می گردد. و به پیشنهاداتی که خارج از 
سامانه مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ف
مبلغ شبرآوردعنوانردی

 مهلت تحویل اسنادنوع فراخوانبرآورد براساسمبلغ تضمین)میلیون ریال(
و جلسه بازگشایی

1
عملیات تکمیلی تثبیت 
بستر زیوال شهرستان 

سوادکوه شمالی )فاز 2(.: 
تجدید :.

14،771739
فهرست بهای 

آبیاری و زهکشی 
1400

مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

مهلت تحویل از تاریخ 1401/04/02 
الی 1401/04/12 جلسه گشایش 

پاکات ساعت 08:00 مورخ 
1401/04/13

2
عملیات تکمیلی سد 
انحرافی لشتو رامسر 

)فاز 2(
57,3582،868

فهرست بهای 
آبیاری و زهکشی 

1401

مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی 
همزمان

مهلت تحویل از تاریخ 1401/04/02 
الی 1401/04/16 جلسه گشایش 

پاکات ساعت 08:00 مورخ 
1401/04/18

شناسه آگهی:1339393
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
 انجام و اجرای کلیه خدمات مربوط به سرویس دوره ای ، نگهداری، راهبری، اپراتوری 

و تعمی�ر دی�زل ژنراتور ه�ا ، تابلو ها و تجهیزات مرتب�ط جهت مجموعه حرم مطهر حضرت رض�ا )ع( را از طریق 
مناقص�ه عمومی واگذار نماید، ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1401/04/08 
ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن : 

31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

40
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد

تهیه و تحویل 137 دستگاه پرژکتور ال ای دی و 270 متر طول چراغ جهت نورپردازی 
و اص�الح روش�نایی گنبد ط�ال و روضه منوره حرم مطهر حض�رت رضا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی خریداری 
نمای�د، ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ1401/04/09 ضمن مراجعه به آدرس 
س�ایت اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن : 31305243-051( نس�بت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

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 دوم
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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 بانك 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 دوم(
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