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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1401/04/05الی سه شنبه مورخ1401/04/07 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

شیوه پرداخت حقوقات ) ریال( مترمربع

سیدی پشت کالنتری 1414
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهسیدی

18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی70180.000.000تجارت محلهبلوار موسوی قوچانی2105/1
18 ماهه

34
 طبقه
 منفی
یک

میدان طبرسی- 
بصورت اجاره ماهیانه8.5250.000.000تجاریپاساژ شجره

649.22550,000,000اداره دولتیبلوار سجاد48130/1

 مهلت پرداخت حقوقات
 حداکثر یکماه-مبلغ

 ودیعه جهت شرکت در
 مزایده 5درصد ارزش

ملک می باشد

نقد236.5350,000,000مسکونیفرامرز عباسی51792

نقد312280,000,000مسکونیبلوار آموزگار6120

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه7172
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

336125,000,000مسکونیبلوار اندیشه8564
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

شهرک شیرین – 915
نقد234.5770,000,000مسکونیخیابان پانیذ

نقد14023,000,000مسکونیشهرک رضوی10553

نقد227.23622,000,000مسکونیشهرک رضوی111079

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار121854

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار13754
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده در رابطه با خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ 
ساده به طول 300 متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر )چاه شماره 
2 و 20 شهر تربت جام( به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
1401/04/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/11 
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/22       هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی بدون آب امکان پذیر نیست

تجدید فراخوان
ول مناقصه عمومی 

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ ساده به طول 300 متر و لوله 

جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر
 )چاه شماره 2 و 20 شهر تربت جام(

)  12.500.000.000 ریال( 2001001446000108
دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 

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

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 
مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اجاره دهد. متقاضیان می توانند جهت دریافت و بارگذاری اسناد مزایده  از تاریخ 
1401/04/04 لغای���ت 1401/04/30 با کد فراخوان   5001000055000005به س���ایت س���امانه ت���دارکات الکترونیکی دولت 
)س���تاد( به آدرس http://setadiran.ir  مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند جهت پاس���خگویی به س���واالت مزایده  

09305408319و بازدید ملک با شماره همراه 09153022920 در ساعت اداری هماهنگ 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 الکترونیکی 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 14 و مورخ  1401/04/15می باشد و از تاریخ 

1401/04/15تا تاریخ 1401/04/30ساعت 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 
شماره شبا   490100004060026107655775 با شناسه واریز 957114060100000000000000114060   به نام تمرکز وجوه 

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

4- 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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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

امیرعبداللهیان: نفع کامل اقتصادی از توافق ۲015 و لغو تحریم ها باید محقق شود
جوزف بورل: مذاکرات را از سر بگیریم

مطالبه صریح از ریش سفید غرب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای مرویان حسینیجناب حجت االسالم والمسلمین آقای مرویان حسینی   

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان که از خدام با اخالص آستان قدسی حضرت ثامن الحجج علیه السالم 
بودند، را به جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض می نمایم.  

در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه آالف التحّیه والثناء از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم اجر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

احمد مروی
تولیت آستان قدس رضوی



   آمریکا هنوز 
درس نگرفته  
حسن کاظمی قمی 
نماینده ویژه رئیس 
جمهور ایران در 
امور افغانستان 
تأکید کرد مشکالت، 
بحران ها و اختالف 
نظرهای منطقه ای 
از طریق مشارکت 
 خیرخواهانه و

 دسته جمعی بازیگران 
منطقه و بدون فرصت 
دادن به آمریکا و 
ابزارهای تروریستی 
قابل حل است. او در 
رشته توییتی نوشت: 
حضور و طرح های 
آمریکا در خاورمیانه 
و جنوب آسیا پیامدی 
جز ویرانی و آوارگی 
برای مردمان این 
مناطق نداشته است. 
به نظر می رسد آمریکا 
هنوز از افغانستان 
درس نگرفته است. 

گزارش رئیس جمهور شــب گذشته 
گفت: ما دولت را زمانی تحویل 
گرفتیم که با تورم ۶۰درصــدی، 
کــســری ۴۸۰هـــــزار میلیاردی 
ــد پــولــی مــواجــه  ــودجــه و رشـ ب
ــوارد ادامــه  بــودیــم و اگــر ایــن مـ
پیدا می کرد شاهد یک تــورم سنگین در کشور 

می شدیم. 

دولت قبل همه ارز ترجیحی را مصرف کرده بود ◾
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در ششمین گفت  وگوی زنده تلویزیونی با مردم، 
ضمن اشاره به هدفمندسازی یارانه ها، گفت: در 
زمان شروع دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۰مبلغی 
با عنوان ارز ترجیحی وجود نداشت؛ زیرا در دولت 
قبل مصرف شده بود و وقتی از مجلس اصالح ارز 
ترجیحی را درخواست کردیم، متأسفانه مجلس 
به فوریت آن رأی نداد. درحالی که می بایست از 
همان روز اول این اصالح اتفاق می افتاد، اما شرایط 
و زیرساخت ها خوب نبود از این رو با اجازه از رهبر 
انقالب هفت ماه را گذراندیم.رئیسی تصریح کرد: 
ارز ترجیحی به دست مــردم نمی رسید، بلکه در 
دست رانتخواران بود، همچنین این ارز باید در تولید 
صــرف می شد که صــرف واردات کاالها به کشور 
می شد، ولی این کاالها با قیمت مناسب به دست 

مصرف کننده نمی رسید.

تورم بی سابقه در جهان  ◾
وی در ادامــه اظهار کــرد: پس از جنگ اوکراین 
کشورهای جهان بــا تــورمــی دســت و پنجه نرم 
می کنند که بی سابقه است و جنگ اوکراین این 
موضوع را حادتر کرد و همچنین امنیت غذایی 
را بــه مخاطره انــداخــتــه اســـت. رئیس جمهور 
تأکید کرد: گزارش هایی به ما می رسید که قاچاق 
کــاالهــای اســاســی بــه کــشــورهــای منطقه وجــود 
داشت و سبب می شد یارانه و کاالهای اساسی 

کشور، ارزان به کشورهای همسایه برود! 
ــورم اکــنــون، تورم  رئیس جمهور با بیان اینکه ت
جهانی اســـت، بــیــان کـــرد: اکــنــون جــهــان هــم با 
مشکل سوخت و هم کاالهای اساسی مواجه 

ــران مشکل سوخت  اســت، امــا به لطف خــدا ای
نــدارد. در کشورهای مختلف قیمت سوخت تا 
چهار برابر افزایش داشته است، ولی اکنون در 
سوخت و کــاالهــای اســاســی مشکل نداشته و 
نداریم. رئیسی افزود: ما دولت را زمانی تحویل 
ــورم ۶۰ درصـــدی مــواجــه بودیم؛  گرفتیم کــه بــا ت
همچنین با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی بودجه 
مواجه و شاهد رشد پولی بودیم و اگر این موارد 
ادامـــه پــیــدا مــی کــرد، شــاهــد یــک تـــورم سنگین 
در کشور بودیم از این رو می بایست دست به 
اصالحات اقتصادی می زدیم. وی تصریح کرد: 
برای این اتفاق باید یک اقناع عمومی و اجماع 
نخبگانی ایجاد می شد؛ زیرا باید این اصالحات 
اقتصادی سالیان گذشته اتــفــاق می افتاد که 

نیفتاد و اکنون اگر انجام نمی دادیم سال های بعد 
پرهزینه تر بود، از این رو با کمک مجلس دست به 

این اصالحات زدیم.
رئیسی تأکید کرد: بنده از مردم تشکر الزم را دارم که 
با دولت همراهی کردند و نقشه های دشمنانی که 
خواب هایی برای کشور دیدند را نقش بر آب کردند 
و همچنین دولت سعی کرد شرایط را حفظ کند 
که نخستین اقدام عدم استقراض از بانک مرکزی 
بود و دولت بر هزینه ها کنترل داشت که منجر به 
کاهش تورم در کشور شد.رئیس جمهور با تأکید 
بر جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل بازار توسط 
دولت گفت: اصالحات اقتصادی شرایط خاص 
خود را دارد که باید این شرایط را بگذرانیم و آثار تورم 

فعلی بنا بر نقل اقتصاددانان از بین خواهد رفت.

وی بــا بیان اینکه بــرنــامــه ای بـــرای تغییر قیمت 
سوخت نداریم، اظهار کرد: ما سعی کردیم کارهای 
تورمی نکنیم؛ مثالً از بانک مرکزی استقراض نکنیم 
و پایه پولی را باال نبریم. در سه ماهه آخر ۱۴۰۰ تورم 
سیر نزولی پیدا کرد؛ چون دولت منابع و مصارفش 
را کنترل کرد. وی تأکید کرد: دارو باید تحت پوشش 
بیمه ها قرار گیرد، اما زیرساخت ما در بیمه ها فراهم 
نیست؛ تا این زیرساخت فراهم نشود، ارز ترجیحی 
دارو قطع نمی شود. رئیس جمهور تصریح کرد: 
مادامی که دربـــاره آنچه به صــورت آزمایشی در 
زنجان و قزوین اجــرا کردیم به اطمینان نرسیم، 

قیمت نان تغییر نخواهد کرد.

در 4 سال 4میلیون مسکن ساخته خواهد شد ◾
رئیس جمهور در مورد اجاره بهای مسکن گفت: 
کشور ما نیاز به ساخت ساالنه یک میلیون مسکن 
دارد، اما این کار انجام نشد و عقب ماندگی جدی 
در این بخش داریــم. وی افــزود: نیاز کشور، وعده 
انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکن است که کار در این زمینه 
شروع شده است و در چهار سال ۴میلیون مسکن 
در استان های مختلف ساخته می شود. رئیس 
جمهور اظهار کرد: اگر تخلفی در افزایش اجاره بها 
رخ داد از طریق دستگاه های قضایی دنبال می شود، 
مداخله دولت برای ایجاد تعدیل در قیمت های 
اجــاره بهاست، مصوبه دولــت ایــن بــود که اجــاره 
مسکن بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد، ضمانت 

اجرایی برای این مصوبه قرار دادیم.

در وسط مذاکره قطعنامه صادر می کنند ◾
رئیسی اظــهــار کــرد: همزمان بــا رفــع تحریم ها، 
خنثی سازی تحریم ها را هم دنبال می کنیم، این 
تحریم ها ظالمانه و بر خالف تعهدات آمریکا و 
اروپاست، در وسط مذاکره قطعنامه صادر می کنند، 
برای خنثی سازی تحریم ها قرارگاهی در دولت به 
ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
ایجاد شده است. وی خاطر نشان کرد: کار آمریکا 
و اروپا در پیشنهاد قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام بسیار ناشایست بود، کار مذاکره با تأکید بر 

مذاکرات عزتمندانه دنبال می شود.

رئیس جمهور در ششمین گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم وعده داد

نان،دارووبنزینگراننمیشود

خبرخبر
روزروز

سفر نخست وزیر عراق به تهران ◾
نخست وزیر عراق امروز به تهران خواهد آمد. به گزارش 
ایسنا، یک منبع آگــاه در گفت وگوی اختصاصی با 
رسانه های غربی، اعالم کرد سفر »مصطفی الکاظمی«، 
از پیش اعالم نشده است و جزئیاتی از مدت حضور وی 
در تهران دردسترس نیست. به گفته برخی رسانه های 
عربی این سفر ارتباط مستقیمی به تالش دولت عراق 

برای تقویت روابط تهران-ریاض دارد.

لغو ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای سربازان سپاه ◾
دولــت آمریکا ممنوعیت صــدور ویــزا بــرای کسانی که 
در سپاه پاسداران خدمت سربازی خود را گذرانده اند، 
لغو کرد. در دستورالعمل منتشرشده آمده است این 
متقاضیان صدور ویزا می بایست ثابت کنند خدمت 
سربازی شان داوطلبانه نبوده است و آن ها تهدیدی برای 
امنیت ملی آمریکا نیستند. دونالد ترامپ در سال ۹۸ 
نام سپاه را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.

اتصال ایران به دریای سیاه از طریق گرجستان ◾
مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از 
اعالم آمادگی نمایندگان گرجستان برای اتصال بنادر ایران 
به دریای سیاه خبرداد.  به گزارش جوان، در نشستی که 
هفته های گذشته نمایندگان مجلس ایران با نایب رئیس 
کمیسیون امنیت و رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان 
داشتند، در زمینه ارتباطات و تحقق تعامل دو کشور و 

همچنین تقویت کریدور شمال به جنوب تأکید شد. 

یک کشته و ۳۰ زخمی در زلزله کیش ◾
پــس از وقــوع زلزلــه در بنــدر چــارک و اطــراف آن درجزیــره 
کیــش جوانــی۲۱ ســاله بــر اثــر تــرس ناشــی از زلزلــه و 
ســقوط از ســاختمان فــوت کــرد. بــه گــزارش فــارس، 
صبــح روزگذشــته بــر اثــر زمیــن لــرزه ۳۱ نفــر مصــدوم در 
بیمارســتان پذیــرش شــدند کــه ۱۹نفــر از آن هــا مــرد و 
۱۲نفــر زن هســتند کــه چهــار نفــر از ایــن افــراد از ارتفــاع 

ســقوط کرده انــد.

علی باقری کنی معاون سیاسی 
وزارت امورخارجه که این روزها 
به واسطه بن بست در مذاکرات 
انــدک زمانی پیدا کــرده، فیلم 
هناس را دیــده و دربـــاره آن صحبت کــرده 
است. رئیس تیم مذاکره کننده برجام و دبیر 
سابق ستاد حقوق بشر، پس از تماشای 
فیلم سینمایی هناس، که روایتی پرتالطم از 
زندگی داریوش رضایی نژاد از شهدای ترور 
هسته ای، همسر و فــرزنــدش را به تصویر 
می کشد، درباره این فیلم سینمایی نظراتی 
را بیان کرد. به گزارش فارس، باقری کنی در 
پاسخ به این پرسش که »هناس« چه میزان 
توانست بیانگر مظلومیت جمهوری اسالمی 
و حقوق ملت ایران در عرصه بین الملل باشد، 
گفت: دشمن توانسته باوجود این واقعیت 
عینی که ما جزو قربانیان بــزرگ تروریسم 

هستیم، موضوع را برعکس جلوه دهد.

ــاره بــه اینکه »هــنــاس«  بــاقــری کنی بــا اشــ
می تواند گامی جــدی در عرصه بازنمایی 
واقعیت باشد، بیان کرد: کارکرد اصلی هنر 
این است که بتواند واقعیت ها را با روش های 
ماندگار، در ذهن ها ماندگار کند و آن ها را به 

شکل پایدار در افکار عمومی متجلی کند.
رئیس تیم مــذاکــره کننده برجام در ادامــه 
این بحث عنوان کرد: به نظر من »هناس« 
نشان داد ترور یک ابزار شیطانی ا ست که 
توسط قدرت ها به کــار گرفته شــده و هدف 
ملت هاست.  پیشرفت  از  ممانعت  آن 
همچنین تعبیر من ایــن اســت که تــرور به 
عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی استکبار 
و ابرقدرت ها به ویــژه آمریکاست و دقیقاً 
زمانی که از دستیابی به اهــداف متجاوزانه 
خود ناکام شوند، دست به ترور می زنند و این 
بزدالنه ترین شیوه برای اعمال نظر و تأمین 

هدفشان است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

»هناس« نشان می دهد ترور ابزار شیطانی است 

قابخبر

تصویری از حاشیه مسابقات تیم ملی والیبال در جام ملت ها

در  حاشيه

 جایزه
 »هانری 
 داویسون« 
به هالل احمر 

علی  بهادر ی  جهرمی  
سخنگوی  دولت  
در توییتر، نوشت:  
 هالل احمر نماد 
نوع دوستی ایرانیان 
است.وی با بیان اینکه 
اعطای جایزه »هانری 
داویسون« و پذیرش 
پیشنهاد ایران برای 
تأسیس صندوق 
بین المللی کمک های 
بشردوستانه از سوی 
کشورهای جهان، 
پاسداشت خدمات 
عام المنفعه ملی و 
بین المللی هالل احمر 
باوجود تحریم های 
ظالمانه است، تأکید 
کرد: خداقوت و تبریک 
به خانواده بزرگ هالل 
ایران. در روزهای گذشته 
مجموعه هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران 
با ارسال سه هواپیمای 
باربری شامل کمک های 
بشر دوستانه به مناطق 
جنوب شرق افغانستان 
به یاری مردم بی خانمان 
و بازماندگان این حادثه 
شتافت.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

915۰۰۰۰942     ما بازنشستگان کشوری به شدت 
درفشاریم. تورم باال و حقوق بسیار کم. آقای کاظمی 
رئیس برنامه و بودجه صدای شکستن استخوان ها 
وآه بازنشستگان فرهنگی و کشوری را نمی شنوید؟ 
باعرض سالم و ادب. تعداد نیازمندانی    922۰۰۰۰239

که همواره چشم انتظار یاری هستند کم نیست 
وهمانند زمان اوج شیوع کرونا محتاج کمک های 
معیشتی و مؤمنانه هستند. امیدواریم این کمک 

درهمه ایام ادامه دار شود.
با سالم . هرچه قدر فشار اقتصادی    922۰۰۰۰239

ناشی ازعدم گرانفروشی کاهش یابد به همان اندازه 
تحمیل شدن فشارها وهجمه ها به مردم ومسئوالن 

خدوم کاهش می یابد و سبب موفقیت مسئوالن در 
مراحل وتصمیمات بعدی خواهد شد واین بهترین 

مصداق یاری دین وحکومت تلقی می شود.

باسالم. گویا اجرای برخی کالس های    913۰۰۰۰146
درسی مدارس و دانشگاه ها )به ویژه کالس های 

فضای مجازی( و برنامه های صداوسیما در کنار 
گلزار شهدا وامامزادگان انگیزه یادگیری هدفمند را 

تقویت می کند.

در سفر جوزف بورل به ایران مطرح شد

مطالبه صریح از ریش سفید غرب
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که شامگاه جمعه وارد تهران شده بود، روز گذشته 
در ساختمان وزارت خارجه ایــران مــورد استقبال 
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایــران قرار 
گرفت. سفر عالی ترین مقام دیپلماسی اتحادیه 
اروپا به تهران با هدف خارج کردن مذاکرات هسته ای 
از بن بست انجام شــده بــود. ایــن نخستین سفر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران از 
زمان آغاز به کار دولت سیزدهم محسوب می شود. 
همچنین باید یکی از کارویژه های بــورل را احیای 
اعتبار آژانس نزد مقامات ایرانی  دانست. اعتباری 
که با گــزارش سیاسی رافائل گروسی از وضعیت 

تأسیسات اتمی ایران حاال از دست رفته است.
جوزپ بورل پنجشنبه شب در بروکسل به همراه 
انریکه مورا، معاون خود با رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران دیدار کرده بود. رابرت مالی روز 
جمعه در صفحه توییتر خود از انریکه مورا و جوزپ 
بــورل بابت »هماهنگی تنگاتنگ« با واشنگتن 

تشکر کرده بود.
پس از دیــدارهــای جــوزف بــورل با مقامات ایرانی 
روز گــذشــتــه در نــشــســت خــبــری مــشــتــرک با 
امیرعبداللهیان شرکت کــرد. به گــزارش تسنیم، 
دو طرف در خصوص مناسبات دوجانبه، برخی 
موضوعات منطقه ای و بین المللی و همچنین 
آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها بحث و 

تبادل نظر کردند.

سطح تبادالت اقتصادی مطلوب نیست ◾
ــاره روابــط با قــاره اروپــا گفت:  امیرعبداللهیان درب
سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری دو طرف در 
تــراز ظرفیت های موجود بین جمهوری اسالمی 
ایران و یکایک کشورها نیست و ما امیدوار هستیم 
در پی روابــط و گفت وگوهای دوجانبه ای که با هر 
یک از کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه 
گفت وگو ها و توافقاتی که با همکارم جناب آقای 
بورل داشتیم، شاهد توسعه و پیشرفت مناسبات 

باشیم.
وی درباره مذاکرات درباره لغو تحریم ها گفت: آقای 
بورل چندی پیش از من در تماس تلفنی پرسیدند 
چگونه می توانیم بن بست و توقفی که بعد از صدور 
قطعنامه آژانــس بین المللی انــرژی اتمی حاصل 
شــده، کــار را دنبال کنیم و از ایــن بن بست خارج 
شــویــم؟ در سفر ایــشــان گفت وگــوهــای مفصل، 
عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات جمهوری 
اسالمی ایران داشتیم. تأکید کردیم اوالً ما آمادگی 
داریم در روزهــای آینده مذاکرات را از سر بگیریم، 
ثانیاً آنچه برای ایران مهم است نفع کامل اقتصادی 
ایـــران از توافقی اســت که در ســال ۲۰۱۵ حاصل 
شده و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی 
ــت آقــای  ــرار بــدهــد، از نظر دول مــا را تحت تأثیر ق
رئیسی و ایران قابل قبول نیست. ما سعی می کنیم 
مشکالت و نقاط افتراقی را که وجود دارد در مسیر 
گفت وگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد بر 
طرف کنیم. امیدوار هستیم به طور مشخص طرف 
آمریکایی این بار، واقع بینانه و منصفانه در مسیر 
مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق 

اقدامات مسئوالنه و متعهدانه ای را انجام بدهد. 

استفاده از ظرفیت های ایران در شرایط جنگی ◾
ــورل، نماینده عالی سیاست  ــه جـــوزپ بـ در ادامـ
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در این نشست 
خبری گفت: برای من بسیار مهم بود به ایران بیایم 
و هنوز سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری 
نیز خواهم داشت. هدف اصلی سفر من به ایران 
شکستن بن بست برجام و کاهش تنش هاست. 
برای من مهم است بن بست برجام را از بین ببریم 
و قــرار است مذاکرات برجام را در روزهــای آینده و 

به سرعت آغاز کنیم.
بورل دربــاره روند مذاکرات اظهار کرد: ما به عنوان 
هماهنگ کننده بــرجــام، در مــاه مــارس )اسفند و 
فروردین( پیشنهادهایی را مطرح کردیم. متن ها و 
سؤاالتی بود که قرار بود ایران و آمریکا آن را پاسخ 
بدهند و قــرار شد مــذاکــرات متوقف بشود تا این 
پرسش ها پاسخ داده شوند، اما قرار نبود سه ماه 
ــران ظرفیت بسیار عظیمی در  متوقف بشود. ای
موضوعات مختلف از جمله، نفت و گاز و همچنین 
زمینه های دیگر دارد، امــروز باید مذاکرات از سر 
گرفته شود و این تصمیمی است که باید در تهران و 
واشنگتن گرفته شود. پس از سفر من، مذاکرات وین 
آغاز می شود و تیم من در آنجا خواهند بود. رسیدن 
به توافق برای کل دنیا و جهان مهم است؛ چرا که ما 
از ماه فوریه در دنیای دیگری زندگی می کنیم و چهار 

ماه قبل جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز شد.

خبـر
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پيشرفتپيشرفتامنيتامنيت حقوق بشرحقوق بشر

دستگیری سه جاسوس موساد 
در جنوب شرق 

اداره کل اطالعــات سیســتان و بلوچســتان از بازداشــت ســه 
جاسوس موساد در این اســتان خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، اداره کل اطالعــات سیســتان و بلوچســتان اعــالم 
کــرد: ایــن افــراد بــا حکــم دســتگاه قضایــی دســتگیر شــدند. در 
اطالعیه اداره کل اطالعات اســتان آمده اســت: در پی سلسله 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج(، 
سه نفر از منتشرکنندگان اطالعات و اسناد طبقه بندی شده 
و مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیســتی با نام های 
اختصــاری مـ  س، مـ  ز، الــفـ  ق، بــا مجــوز دســتگاه قضایــی 

دســتگیر شــدند.

 جانمایی آب شیرین کن
 سازمان انرژی اتمی در بوشهر 

رئیس سازمان انــرژی اتمی، روز گذشته در سفر  به استان 
ــزار مترمکعبی انـــرژی اتمی را  بوشهر آب شیرین کن ۷۰هـ
جانمایی کــرد. به گــزارش ایرنا، عملیات بتن ریزی پــارت اول 
مربوط به دیواره رآکتور واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر و بررسی 
موانع و چالش های این پروژه نیز با حضور معاون رئیس جمهور 
محمد اسالمی و احمد محمدی زاده استاندار بوشهر آغاز شد. 
اسالمی در این مراسم گفت: تولید ۱۰ هزار مگاوات برق جدید 
را به صورت کمی هدف گذاری کرده ایم و این مهم در دستور کار 
قرار گرفته است و باید توجه داشت این طرح غیر از تولید ۲هزار 

مگاوات برقی است که اکنون در دست اجراست.

 پرونده نوری را 
سیاسی می بینیم

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، روز گذشته با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی عملکرد این مجموعه را تشریح کرد. به 
گزارش ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی گفت: غربی ها 
از حقوق بشر به عنوان ابزار اعمال فشار بر کشورهای درحال 
توسعه استفاده می کنند و این بزرگ ترین آفت حقوق بشر 
است که سیاست زده شده است. دبیر ستاد حقوق بشر، در 
ادامه با بیان اینکه پرونده حمیدنوری غیرعادالنه و سیاسی 
است، افزود: او حدود یک سال و نیم هیچ ارتباطی با خانواده 
نداشت و در بدترین شــرایــط،  مدت ها در سلول انفرادی 

نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش کردند.

رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس شورای عالی سیاسی یمن:

ایران حامی آتش بس کامل و رفع واقعی محاصره
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس شورای عالی سیاسی یمن اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران از آتش بسی که منجر به صلح کامل و رفع واقعی محاصره اقتصادی ظالمانه بر ضد ملت یمن شود، 
حمایت می کند. حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در پاسخ به تماس 
تلفنی مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با ستایش ایستادگی و مقاومت سلحشورانه 
مردم این کشور گفت: جمهوری اسالمی ایران ضمن تأکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
یمن، از آتش بسی که منجر به صلح کامل و رفع واقعی محاصره اقتصادی ظالمانه بر ضد این ملت شود، 
حمایت می کند. دکتر رئیسی اظهار کرد: ایران آماده ارسال کمک های بشردوستانه و به ویژه واکسن 

کرونا برای مردم یمن است.



اصالح ساختار 
سخت است

فاطمی امین، وزیر 
صمت گفت: اصالح 

ساختار سخت است؛ 
زیرا در شرایط ناپایدار 

هستیم و می خواهیم 
اصالح ساختار را انجام 
دهیم. پنج سال متوالی 

تورم باالی ۳۰درصد 
داریم؛ از سویی دیگر 

برای فهماندن سازوکار 
جدید نیاز به زمان و 

انرژی است و همچنین 
تغییر سازوکارها منافع 

عده ای را به خطر 
می اندازد و این افراد 

سنگ اندازی می کنند. 
وی افزود: وضعیت 
صنعت خودرو قابل 

قبول نیست اما روند 
قابل قبول است.  در این 

مدت ۲۴۶ هزار دستگاه 
تحویل شد و مدت 

مشابه پارسال نزدیک 
به ۱۸۰ هزار دستگاه 

تحویل شده بود.

خبرخبر
خوبخوب

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه وصول مطالبات 
ایران از کشور عراق، همان گونه که وزیر نفت نیز اعالم 
کرد میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز 

وصول شده است. 
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، علی صالح آبادی 
گفت: انعقاد پیمان های پولی و دو یا چندجانبه و اینکه 

بتوانیم با ارز هــای ملی تسویه های خود را انجام دهیم 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و در این زمینه 
رایزنی های خوبی با برخی از کشور ها انجام شده و به 
زودی به یکی از کشور ها سفر می کنم تا عملیاتی شدن 

این موضوع را پیگیری کنم. 
او گفت: در زمینه وصول مطالبات ایران از کشور عراق، 

همان گونه که وزیر نفت نیز اعالم کرد میزان قابل توجهی 
از وجوه حاصل از صــادرات گاز وصول شده است. در 
پیمان پولی دوجانبه، تجارت با استفاده از پول های 
محلی انجام می شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول 
واسط مانند دالر و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد 

تجارت استفاده می شود و دالر واسط تجاری نیست.

مینا افــــرازه   ســـاخـــت 
ــای جـــدیـــد یــکــی از  ــرک هـ ــهـ شـ
برنامه های وزارت راه و شهرسازی 
برای حل چالش مسکن است. 
وزیر راه و شهرسازی معتقد است 
با افزایش و توسعه شهرک های 
اقماری کاهش جمعیت از کالنشهرها و هدایت آن ها 
به سمت این شهرک ها رقم خواهد خورد. مشکل 
زمین در کالنشهرها موجب شده دولــت اقــدام به 
جانمایی و ساخت شهرک های جدید بکند و مطالعه 
اولیه این کار انجام  شده است. بخش قابل  توجهی از 
ساخت شهرک ها توسط دولت و تعدادی هم از سوی 

بخش خصوصی صورت می گیرد.

مجموعه های جدید دارای امکانات بیشتری باشند ◾
در همین بــاره محمدصالح شکوهی بیدهندی، 
کــارشــنــاس حـــوزه شــهــرســازی و اســتــاد دانشگاه 
در گفت وگو با قــدس اظهار کــرد: تجربه فعالیت 
شهرهای جدید تقریباً از دهه های 60 و 70 شروع 
شد، با این  حال این شهرها در بیشتر موارد تبدیل 
بــه سکونتگاه های خوابگاهی شدند و هدفی که 
در ابــتــدای امــر از ساخت ایــن شهرها بــرای جذب 
جمعیت سرریز کالنشهرها دنبال می شد عمالً 
محقق نشد و ایــن شهرهای جدید به پله ای برای 
مهاجرت مــردم از روستاها یا شهرهای کوچک به 
کالنشهرها تبدیل شدند. بدین ترتیب همین عوامل 
موجب شد تا تجربه شهرهای جدید با بازنگری هایی 
همراه شود. در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم 
به خاطر مشکالتی مانند ترافیک، تخریب محیط 
 زیست، مشکالت اجتماعی، فرونشست زمین و 
چالش هایی همانند آن نمی توانیم در کالنشهرها 
بیشتر از ایــن بــارگــذاری جمعیتی داشته باشیم، 
بنابراین دولت ناچار است به سکونتگاه های جدید 

فکر کند؛ منتها تجربه دهه های 60 و 70 به ما می گوید 
سکونتگاه های جدید نباید صرفاً موضوع مسکن را 
مدنظر داشته باشند. بدین ترتیب در حال حاضر 
مــی تــوان به مجموعه هایی فکر کــرد که از یک سو 
زیستی - معیشتی بــوده و تا حــدودی از روستاها 
بزرگ تر و دارای تجهیزات و امکانات بیشتری باشند 
و از سوی دیگر از شهرها اندکی کوچک تر، طبیعی تر 
و در ارتباط با محیط  زیست باشند. مشکل فعلی در 
حوزه  مسکن به خصوص در کالنشهرها، موضوع 
قیمت زمین اســت، بنابراین گرچه قیمت مصالح 

هم  عدد قابل  توجهی می شود اما عمده دشــواری 
دسترسی به مسکن، بحث قیمت زمین است. در 
حال حاضر در رتبه بندی های جهانی، ایران از نظر 
شاخص دسترسی خانوار به زمین یا نسبت قیمت 
زمین به درآمد خانوار جزو بدترین کشورهاست و 
هفتمین کشور از انتهای فهرست محسوب می شود. 
در چنین شرایطی باید بــرای رفــع مشکل مسکن 
تدبیری اندیشید تا قیمت زمین کاهش یابد. این 
مسئله چندین راه حل دارد؛ یک راه حل این است 
که جلو سوداگری و تقاضای سرمایه ای خرید زمین و 

مسکن را بگیریم. این کار را می توان از طریق ابزارهایی 
مانند مالیات انجام داد.

این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: راه  حل دیگر 
این است که میزان عرضه زمین را افزایش دهیم. 
بدین ترتیب مناطقی که دارای زمین مناسب و قابل 
 استفاده هستند و جــزو زمین های منابع طبیعی 
محسوب نمی شوند، می توانند برای ساخت وساز در 
اختیار مردم قرار گیرند. منتها اگر امکانات و شغل و 
خدمات نباشد مردم دلیلی نمی بینند ساخت وسازها 
را در مناطق دور از کالنشهرها انجام بدهند. اگر 
در شهرها یــا شهرک های جدید خــدمــات دهــی و 
فرصت های اشتغال با یک الگوی آمایش سرزمینی 
و از طریق توزیع متعادل تر و متوازن فراهم شود، در 
آن صورت مشکل مسکن تا حدودی کاهش می یابد.

فراهم سازی زمینه مهاجرت به شهرک ها با ایجاد  ◾
فرصت شغلی و مسکن ارزان

وی تصریح کرد: به نظر می رسد قوانین کافی برای 
ساخت شهرک های جدید وجــود دارد، چنان که 
دستور العمل ایجاد شهرک ها، قانون حمایت از 
ساماندهی تولید مسکن و نیز قانون جهش تولید 
مسکن جزو همین قوانین محسوب می شوند. با 
این  حال دولت برای اجرای قوانین و عملیاتی شدن 
وعده ایجاد شهرک های جدید نیازمند همگرایی، 
مشارکت بین بخشی و عزم مدیریتی است و در این 
مسیر وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به  تنهایی 
متولی کــار باشد، زیــرا ضــروری اســت مسکن را در 
کنار اشتغال دید و اقدام های الزم را برای کارآفرینی 
در شهرهای جدید انجام داد؛ بنابراین باید وزارت کار 
و وزارت صنعت نیز در این موضوع فعال شوند. دوم 
اینکه دولت نیازمند سند آمایش سرزمینی است 
تا از طریق آن پهنه های قابل سکونت در کل کشور 
را مشخص کند و همین مبنای بودجه ریزی کشور 

باشد. در حال حاضر مطالعات آمایش سرزمینی 
انجام  شده اما مبنای بودجه ریزی کشور نیست.

شــکــوهــی بــیــدهــنــدی ادامــــه داد: ســـوم ایــنــکــه به 
ــروژه را به  جــای اینکه دولــت متصدی کــار شــود یا پ
پیمانکار بسپارد، باید به مــردم اعتماد بیشتری 
داشت و زمین ها را در اختیار آنان گذاشت و اجازه 
داد خودشان مسکن بسازند. با این  حــال، باید از 
ابزارهایی مانند وقف زمین، اجــاره به  شرط احیا یا 
ابزارهای مالیاتی بهره برد تا جلو سوداگری گرفته 
شود و زمین های واگذار شده در دام بورس بازی نیفتد. 
مالحظه دیگر اینکه، بازنگری طرح جامع مسکن 
پیگیری و به نتیجه برسد، زیرا این طرح باید طبق 
قانون جهش تولید بازنگری و مصوب می شد اما هنوز 

انجام  نشده است.
این استاد دانشگاه معتقد اســت: تجربه مسکن 
مهر نکته مهمی دارد و آن  هم این است که مسکن 
بدون اشتغال و زیرساخت چندان نمی تواند مؤثر 
واقع شود. عمده واحدهای مسکن مهر در اطراف 
شهرهای بزرگ ساخته شد اما این خودش آسیب 
بزرگی بود. بیشترین تعداد مسکن مهر در استان 
تهران ساخته شد که همین موجب شد واحدها 
به سکونتگاه های خوابگاهی تبدیل شوند و نتوانند 
مسائل و چالش های شهر تهران را حل کنند. طرح 
مسکن مهر برای موضوع اشتغال پایدار برنامه ای 
نداشت و تصور می کرد مشکل صرفاً با ساخت 
مسکن حل می شود در حالی  که حل نشد. به همین 
دلیل ما نیازمند همگرایی بین بخشی هستیم. 
اگــر فرصت های شغلی مناسب در مناطق دور از 
کالنشهرها ایجاد شود و خانه های ارزان در اختیار 
مردم قرار گیرد، همین اقدام می تواند زمینه مهاجرت 
معکوس را فراهم کــرده و افـــراد را از کالنشهرها و 
شهرهای بـــزرگ بــه سمت شهرک ها و شهرهای 

کوچک و روستاها سوق دهد.

آیا ساخت شهرک های اقماری جدید پاسخ مناسبی به معضل خانه سازی است؟

 کلیدی برای گشودن 
قفل مسکن

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9840 یکشنبه 5 تیر 1401  26 ذی القعده 1443  26 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

84.500.000نیم سکه54.300.000ربع سکه1.520.334بورس 272.647دالر )سنا(61.650.000 مثقال طال 186دینار عراق )سنا(145.020.000سکه14.235.000 طال  ۱۸ عیار1.827اونس طال 74.240درهم امارات )سنا(

 وصول میزان قابل 
توجهی از مطالبات 
ایران از عراق

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  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
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80
5

-محل تأمین 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 برآوردعنوانردی

 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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فراخوان مناقصات 
عمومی یك مرحله  ای

ناممناقصهگذار:
ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایاستانزنجان
نشانی:زنجان،بلوارشیخاشراق،خیابانراهدار

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبنای 
برآورد مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصات

618/370/792
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12/367/415/847  مناقصه اول)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی چرالنقوش 
شهرستان زنجان 

870/612/915 17/412/258/316  مناقصه دوم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی آق بالغ- 
اوچ بالغ- قمشلو شهرستان خدابنده

607/780/947 12/155/618/950  مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: بهسازی راه های روستایی 
گنداب- خلیفه لوشهرستان خدابنده

959/739/853 19/194/797/072  مناقصه چهارم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی مشکین 
به سه راهی گلچین و جزوان شهرستان زنجان

2/894/015/931 57/880/318/639 مناقصه پنجم)تجدید مناقصه(: بهسازی و آسفالت راه روستایی 
کلوچ آباد شهرستان طارم

358/463/859 7/169/277/189 مناقصه ششم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی سه راهی 
چلگان به علی آباد معینی شهرستان زنجان

445/125/692 8/902/513/856 مناقصه هفتم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی اوراچی و 
قاشقاتپه شهرستان زنجان

872/038/231 17/440/764/635 مناقصه هشتم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی گله خانه 
شهرستان ابهر

848/054/938 16/961/098/760 مناقصه نهم)تجدید مناقصه(: بهسازی راه روستایی گلی 
شهرستان ابهر

2/163/632/789 43/272/655/781 مناقصه دهم: بهسازی راه روستایی سرخ آباد شهرستان طارم

338/850/970 6/777/019/400 مناقصه یازدهم: بهسازی راه روستایی ونونان

صرفًاازطریقسامانهتداركاتالکترونیکیدولتبهنشانیاینترنتی
www.setadiran.ir نحوهدریافت

ازروزیکشنبهمورخ1401/04/05لغایتروزشنبهمورخ1401/04/11 زماندریافت

گواهینامهاحرازصالحیتپیمانکاریودارایاعتبارحداقلرتبه5وباالتررشتهراهو
ترابریازسازمانمدیریتوبرنامهریزی

صالحیتموردنیازجهتشركتدر
مناقصات

تاساعت12:00ظهرروزسهشنبهمورخ1401/04/21 مهلتارسالپیشنهادات

ساعت9:00صبحروزچهارشنبهمورخ1401/04/22درمحلادارهكلراهداریو
حملونقلجادهایاستانزنجان زمانومحلگشایشپیشنهادقیمت

شناسهآگهی:1342033

تلویزیون
  43N59۸0 سامسونگ  

۱0,500,000 تومان
 43LJ52۱00GI  ال جی  

۱3,000,000 تومان
 55XTU725 ایکس ویژن   

۱6,700,000 تومان
50SA۱260U اسنوا  

۱۱,000,000 تومان 
65X۸000H سونی  

27,700,000 تومان
55k5900U-DSL دوو مدل  

۱4,400,000 تومان
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1401/04/05الی سه شنبه مورخ1401/04/07 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

شیوه پرداخت حقوقات ) ریال( مترمربع

سیدی پشت کالنتری 1414
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهسیدی

18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی70180.000.000تجارت محلهبلوار موسوی قوچانی2105/1
18 ماهه

34
 طبقه
 منفی
یک

میدان طبرسی- 
بصورت اجاره ماهیانه8.5250.000.000تجاریپاساژ شجره

649.22550,000,000اداره دولتیبلوار سجاد48130/1

 مهلت پرداخت حقوقات
 حداکثر یکماه-مبلغ

 ودیعه جهت شرکت در
 مزایده 5درصد ارزش

ملک می باشد

نقد236.5350,000,000مسکونیفرامرز عباسی51792

نقد312280,000,000مسکونیبلوار آموزگار6120

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه7172
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

336125,000,000مسکونیبلوار اندیشه8564
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

شهرک شیرین – 915
نقد234.5770,000,000مسکونیخیابان پانیذ

نقد14023,000,000مسکونیشهرک رضوی10553

نقد227.23622,000,000مسکونیشهرک رضوی111079

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار121854

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار13754
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده در رابطه با خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ 
ساده به طول 300 متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر )چاه شماره 
2 و 20 شهر تربت جام( به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
1401/04/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/11 
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/22       هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی بدون آب امکان پذیر نیست

تجدید فراخوان
ول مناقصه عمومی 

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ ساده به طول 300 متر و لوله 

جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر
 )چاه شماره 2 و 20 شهر تربت جام(

)  12.500.000.000 ریال( 2001001446000108
دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 

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

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 
مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اجاره دهد. متقاضیان می توانند جهت دریافت و بارگذاری اسناد مزایده  از تاریخ 
1401/04/04 لغای���ت 1401/04/30 با کد فراخوان   5001000055000005به س���ایت س���امانه ت���دارکات الکترونیکی دولت 
)س���تاد( به آدرس http://setadiran.ir  مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند جهت پاس���خگویی به س���واالت مزایده  

09305408319و بازدید ملک با شماره همراه 09153022920 در ساعت اداری هماهنگ 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 الکترونیکی 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 14 و مورخ  1401/04/15می باشد و از تاریخ 

1401/04/15تا تاریخ 1401/04/30ساعت 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 
شماره شبا   490100004060026107655775 با شناسه واریز 957114060100000000000000114060   به نام تمرکز وجوه 

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

4- 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



   انتشار »پروا« 
 برای 
»وضعیت زرد«    
قطعه »پروا« به 
آهنگسازی و تنظیم 
حبیب خزایی فر و 
خوانندگی محمد 
معتمدی در قالب 
تیتراژ پایانی مجموعه 
تلویزیونی »وضعیت 
زرد« پیش روی 
مخاطبان قرار گرفت. 
به گزارش مهر، شعر این 
قطعه را محمدمهدی 
سیار سروده است و 
علی جعفری پویان، 
میالد عالمی، امین 
غفاری، سهراب 
برهمندی، کریم 
قربانی، ایمان جعفری 
پویان و حسین 
میرزایی نوازندگان آن 
هستند.

گزارش خبری بلیت 45 هزار تومانی سینما، 
تماشای فیلم در سالن ها را 
از فهرست تفریحات شمار 
ــادی از مــردم خط زد، آمار  زی
ســه ماهه نخست ســال نیز 
حکایت از کــاهــش فـــروش و 
ــدون مخاطب دارد و نشان  گیشه ای ســرد و ب
می دهد در فصل بهار کمتر از 4میلیون نفر به 
سینما رفته اند. اگرچه کم رونق شــدن سینما 
دالیــل متعددی دارد و صرفاً نمی توان آن را به 
افزایش قیمت بلیت محدود کرد اما بی شک 
کاهش نرخ بلیت و اجــرای طرح  های تخفیفی 
می تواند استقبال اندک از سینما را تا حدودی 

جبران کند.
یکی از این طرح ها، قیمت گذاری شناور بلیت 
سینماست که رویکردی متداول در سینماهای 
جهان است و امتحانش را پس داده؛ اما تا پیش 
از این به طور گسترده در سینمای ایــران مورد 
بهره برداری قــرار نگرفته بــود. »مؤسسه بهمن 
سبز« متعلق به حوزه هنری با عملیاتی کردن 
این طرح در 150 سالن سینمایی خود پیشگام 
شد و حاال با اجرای آن انتظار می رود سینماهای 

سراسر کشور نیز به این طرح بپیوندند. 

تکرار تجربه موفق »هناس«  ◾
با آغــاز طــرح قیمت گذاری شناور بلیت که از 
هفته گذشته در سینماهای حوزه هنری با فیلم 
»هناس« کلید خورد، شاهد افزایش قابل توجه 
فــروش نسبت به هفته های گذشته بودیم و 
ایــن فیلم در هفته نخست اکــران فــروش یک 
میلیاردی را تجربه کــرد؛ آمــارهــا همچنین از 
رشد ۷5 درصدی مخاطبان این فیلم در هفته 
ــرای ایــن طــرح خبر  ــران همزمان بــا اجـ دوم اکـ
می دهند. این در حالی است که سینماهای زیر 
پوشش شهرداری نیز از اول تابستان به طرح 
قیمت  گذاری شناور بلیت پیوستند و به نظر 
می آید مقاومت ها در برابر ثبات قیمت بلیت 
در حــال از بین رفتن اســت و با افـــزوده شدن 
فیلم های جدید در فصل تابستان احتماالً 
شاهد اکـــران قابل قبول تری نسبت بــه بهار 

باشیم. 
تجربه موفق »هناس« مدیران سینمایی حوزه 
هنری را بر آن داشت که در ادامه فیلم سینمایی 
»بــدون قرار قبلی« ساخته بهروز شعیبی را به 
طرح بلیت شناور در سینماهایشان اضافه کنند 
و در آیــنــده ای نزدیک نیز شاهد افـــزوده شدن 

فیلم های بیشتری به این طرح خواهیم بود.
سیدعلی طباطبایی نژاد، معاون  پخش و اکران 

سینماهای زنجیره ای »بهمن سبز« حوزه هنری 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه طرح 
قیمت گذاری شناور بلیت با معیارهای مختلفی 
سنجیده شــده، می گوید: بــرای رسیدن به یک 
عــدد معقول فــاکــتــورهــای متنوعی را بررسی 
کردیم تا بتوانیم به قیمت های مشخصی در 

سانس های مختلف برسیم.

اطالع از نحوه قیمت گذاری شناور بلیت  ◾
در سینماهای حـــوزه هــنــری چــهــار ســانــس با 
قیمت های مختلف در نظر گرفته شده که در 
تمام روزهـــای هفته حتی روزهـــای تعطیل نیز 
بــرقــرار اســت و شامل ســانــس هــای 10 الــی 16، 
سانس 16 الی 20، سانس 20 الی 23 و سانس 

فوق العاده می شود.
همچنین در سینماهای متعلق به شهرداری نیز 
روز های ابتدای هفته )شنبه، یکشنبه و دوشنبه( 
ــردیــس هــای سینمایی »مــلــت«،  بلیت در پ
»تماشا« و »راگا« تا ساعت1۹ به  صورت نیم بها 
ــرای تمامی فیلم ها در  و از ســاعــت1۹ به بعد ب
پردیس ملت از 45هزار تومان به 35هزار تومان 
و در پردیس های راگا و تماشا از 35هزار تومان به 

25هزار تومان کاهش یافته است.

این طرح از ابتدای تیر ماه 1401 در سینماهای 
زیرمجموعه اجرا شده و در دیگر روزهای هفته 
نیز طبق روال گذشته بهای بلیت در روزهــای 
سه شنبه به صورت کامل نیم بها و سه روز پایانی 
هفته )چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه( به صورت 

تمام بها برای شهروندان ارائه می شود.

مخاطرات و آفت های بلیت های شناور ◾
بسیاری از سینماداران معتقدند براساس آنچه 
از رفتارهای مخاطب بدست آمــده نباید این 
طرح ها بدون برنامه و هیجانی اجرا شوند؛ چراکه 
پس از مدتی بــرای مخاطب عــادی خواهد شد 
و تأثیرش را از دست می دهد. معاون پخش و 
اکران حوزه هنری نیز بر ضرورت طرحی یکپارچه 
تأکید می کند و معتقد اســت: عملیاتی کردن 
طرح های تخفیفی و بلیت شناور نیازمند تحلیل 
و برنامه ریزی است و بهتر است در نهایت همه 
سینما ها به یک برنامه عملیاتی و واحد دست 
پیدا کنند که عــاوه بر جلوگیری از سردرگمی 

مخاطب، مدیریت آن نیز تسهیل شود. 

راه خروج سینما از بحران چیست؟  ◾
پیشتر هــم اشـــاره شــد شــرایــط و بــحــرانــی که 

امــروز سینما با آن دست و پنجه نرم می کند 
صــرفــاً نتیجه افــزایــش قیمت بلیت نیست. 
نگاهی به سالن های کنسرت و تئاتر که عموماً 
ظرفیتشان تکمیل است و نرخ بلیتشان چند 
برابر سینماست نشان می دهد مسئله اصلی 
فقط قیمت نیست. شاید یکی از دالیلی که 
ایــن روزهــا کمتر به آن توجه می شود ترکیب 
فیلم هایی اســت که نمایش داده می شوند، 
در حالی که پرهیز از اکران همزمان چند فیلم 
کمدی می تواند فرصتی را برای ژانرهای دیگر 
نیز فراهم کند. از سویی دیگر تسهیل شرایط 
اکران برای برخی فیلم ها و همچنین آثاری که 
از دوره هـــای پیشین فجر باقی مــانــده انــد نیز 
مــی تــوانــد بــه بــهــبــود وضــعــیــت سینما کمک 
کــنــد. بــا نگاهی گـــذرا مــی تــوان دریــافــت کــه از 
مجموع سه دوره پیشین جشنواره فجر بیش 
ــران نشدند که شماری از آن ها  از 35فیلم اک
می توانند گیشه موفقی داشته باشند. مضاف 
ــرد کــاهــش نشاط  بــر اینکه نباید فــرامــوش ک
اجتماعی و دست و پنجه نرم کردن با مشکات 
معیشتی و اقــتــصــادی ارتــبــاط مستقیمی با 
یـــزش فعالیت های اجتماعی و تفریحاتی  ر

همچون سینما رفتن دارد.

در پی کاهش چشمگیر استقبال مخاطب از گیشه  بهاری

بلیتشناور،رونقرابهسینمابازمیگرداند؟

خبرخبر
روزروز

پیمان معادی:عنکبوت مقدس، فیلمی دم دستی و ضعیف است
زهره کهندل   گفت وگوی طوالنی کیوان کثیریان، 
منتقد سینمایی با پیمان معادی، بازیگر سینما که 
بــه صــورت زنــده جمعه شــب پخش شــد، نکات قابل 
توجهی داشت و معادی به بسیاری از پرسش های مردم 
و رسانه ها درباره حاشیه ها و اتفاقات کن پاسخ داد. او با 
عذرخواهی از مردم نسبت به همزمانی فاجعه متروپل 

و رفتن عوامل فیلم »برادران لیا« روی فرش قرمز گفت: 
متأسفانه ما در زمان بد در مکان بدی بودیم. آن زمان از 
حجم اتفاقی که در آبادان افتاده بود خبردار نبودیم و باور 
کنید اگر این اتفاق دو روز زودتر افتاده بود هیچ کداممان 

در جشنواره کن شرکت نمی کردیم.
معادی درباره فیلم »عنکبوت مقدس« و پیشنهاد علی 

عباسی به او برای بازی در این فیلم خاطرنشان کرد: چند 
بار به من پیشنهاد بازی در این فیلم شد ولی قبول نکردم 
حتی زمانی که قرار بود این فیلم در ایران ساخته شود 
چون ترجیح دادم فیلم های این شکلی کار نکنم. البته 
که فیلم عنکبوت مقدس، بسیار دم دستی و ضعیف 
بود و به نظرم  فیلم »عنکبوت« که در ایران ساخته شده، 

پرداخت و دکوپاژ بهتری دارد.  وی با بیان اینکه جوایز کن 
و اسکار سیاسی شده اند، یادآور شد: من فیلم عنکبوت 
مقدس را کامل ندیدم و در حد همان 20 دقیقه ای که 
دیدم بسیار دم دستی و معمولی بود ولی اگر در این فیلم 
به باورهای مردم توهین شده، با آن مخالفم چون هیچ 

کس حق توهین به باورهای مردم را ندارد.

  رونمایی  از کتاب »خادم گلدسته ها« در حرم مطهر 
رضوی     

کتاب »خادم گلدسته ها« سروده لیال خیامی روز گذشته 
در حرم مطهر رضوی با حضور شاعر و جمعی از کودکان 

رونمایی شد. 

شاعر در این مجموعه در قالب اشعاری کودکانه به معرفی 
شخصیت واالی امام هشتم)ع( پرداخته و تالش کرده آداب 

صحیح زیارت را به کودکان آموزش دهد. 
شعرخوانی سروده های کتاب توسط کودکان، جشن امضای 
کتاب، اجرای نمایش عروسکی و اجرای سرود از برنامه های 

این مراسم بود.  
خادم گلدسته ها با تصویرگری سمیه محمدی و با طراح 

گرافیکی محمدصابر شیخ رضائی در 24 صفحه قطع رحلی 
در 2هزار نسخه با قیمت 20هزارتومان توسط انتشارات 

به نشر منتشر شده است. 

اظهارات مدیر کل نظارت بر عرضه و 
نمایش  و تهیه کننده درباره یک فیلم: 

 چرا »شیشلیک« 
اکران نمی شود؟ 

روح هللا سهرابی، مدیر کــل نــظــارت بــر عرضه و 
نمایش سازمان سینمایی دربــاره فیلم سینمایی 
»شیشلیک« که با داشتن پروانه نمایش هنوز 
اکران نشده است به مهر گفت: در یک نمای کلی 
تحلیل شــورا این است که این فیلم می تواند به 
آرامش و اعتماد مخاطب که امــروزه با مشکات 
اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه دست 
و پنجه نــرم می کند آسیب وارد کند و منجر به 
جریحه دار شدن برخی احساسات شود اگر عوامل 
سازنده تدبیری بیندیشند و پیشنهادهای خود را 
برای اصاح و ترمیم لحن و فضای فیلم به سازمان 
ارائه کنند، می توان درباره آن ها بحث و بررسی کرد 
و امیدوار به حل مشکل بود تا فیلم از بن بست 

خارج شود.
 امــا محمدرضا منصوری، تهیه کننده فیلم در 
واکــنــش بــه اظــهــارات ســهــرابــی، گــفــت: تاکنون 
ــزون بــر 40مـــورد اصاحیه بــه فیلم  فهرستی افـ
شیشلیک وارد شـــده امـــا مــســئــوالن ســازمــان 

سینمایی پاسخگوی تماس عوامل نیستند.
از شهریور ماه 1400 که ما پروانه نمایش فیلم را 
دریافت کردیم تا به امروز، جز تعامل کار دیگری 
نکرده ایم. اصاحات جشنواره را اعمال کردیم، 
اصاحات شورای پروانه نمایش را انجام دادیم، 
در مرتبه ای دیگر اصاحات مجددی دادنــد که 
بخش هایی از آن را هم اعمال کردیم، امــا هنوز 
حتی حاضر نیستند فیلم ما را پس از اعمال این 
اصاحات ببینند! تحلیلی که آقــای سهرابی از 
فیلم ارائــه کــرده، تحلیل شخصی ایشان است و 
نخستین  بار است که شخصاً چنین برداشتی از 
فیلم می شنوم. چرا حتی درباره همین برداشت ها با 
ما صحبت نکرده اند؟ اگر گروه جدیدی در مورد این 
فیلم تصمیم گرفته اند چرا اعام نمی کنند این گروه 
چه کسانی هستند؟ فیلم ما پروانه نمایش دارد و تا 

به امروز هم به  صورت کاماً قانونی عمل کرده ایم.
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دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان انجام 
کلیه  )حجمی(  پذیرایی  و  نظافتی  خدماتی،  امور 
واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد«به 
طریق  از  )سیستمی(2001091579000008را  شماره 

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:1401/04/02 ساعت 14:30
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/04/07 ساعت 19:00

-مهلت ارسال پیشنهادات:1401/04/20 ساعت 10:00
-زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/20 ساعت 11:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مناقصه 35/000/000/000  در  تضمین شرکت  مبلغ 
ریال است. تضمین مزبور شامل: الف( ضمانت نامه 
بانکی؛ ب( فیش نقدی ج( چک بین بانکی د( چک 

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

مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 
مراحل  انجام  سامانه ستاد جهت  تماس  اطالعات 

عضویت در سامانه:
 مرکز تماس : 41934 -021

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

پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
دانشگاه فردوسی مشهد

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای   )نوبت اول(
فراخوان انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( 

کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد«

 یک ش��رکت در محدوده شهرس��تان زرین شهر )اس��تان اصفهان( در نظر دارد 

ساخت یک دستگاه هواساز را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 

تأمین کنندگان واجد ش��رایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ 

آگهی، جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن: 03152322600 

داخلی  83818- 83817 )معاونت بازرگانی( تماس حاصل نمایند. هزینه آگهی 

بر عهده برنده مناقصه می باشد.                                                    شناسه آگهی:1340821

مدیر صنایع شیمیایی شهدای اصفهان- عبدالرحیم صفاری

مناقصه عمومی )آگهی شماره 100/37- 1401(
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بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 
روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی 
از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و 
   www.Setadiran.ir دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 9,570,295,506 ریال         مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد :  2001095798000002
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/04/11

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1401/04/21
مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب 0107689508007 بانک ملی به نام دهیاری شترک

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  479,000,000 ریال )چهارصد و هفتاد و نه میلیون ریال( 
دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به آدرس  مشهد، انتهای بلوار پنجتن، روستای شترک، خیابان آزادی 6 ، شوشتری 8  
، نبش تختی 1 ، طبقه اول ، دفتر دهیاری روستای شترک مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد .
دهیاری شترک

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دهیاری روستای شترک از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد

 یک ش��رکت در محدوده شهرس��تان زرین شهر )اس��تان اصفهان( در نظر دارد 

س��اخت پمپ وکیوم را از طریق مناقصه عمومی واگ��ذار نماید. تأمین کنندگان 

واج��د ش��رایط می توانند حداکثر ظرف م��دت 10 روز از تاری��خ چاپ آگهی، جهت 

کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد با ش��ماره تلفن: 03152322600 داخلی 

83818- 83817 )معاونت بازرگانی( تماس حاصل نمایند. هزینه آگهی بر عهده 

برنده مناقصه می باشد.                                                                    شناسه آگهی:1340849

مدیر صنایع شیمیایی شهدای اصفهان- عبدالرحیم صفاری

 مناقصه عمومی )آگهی شماره 100/40- 1401(
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شرکت سهامی صنایع غذایی رضوی در نظر دارد
خرید انواع قوطی فلزی چاپدار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد. 
لذا تأمین کنندگان محترم می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه 
آدرس شرکت:  به  اداری  در ساعت   1401/04/11 لغایت  تاریخ 1401/04/05  از 
 2 اعظم  پیامبر  قائم-  بزرگ  میدان  آسیایی- جنب  بزرگراه  ابتدای  مشهد- 

مراجعه نمایند.
آدرس  به  شرکت  سایت  طریق  از  مربوطه  فرم  دریافت  امکان  همچنین 

WWW.NANERAZAVI.COM امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه خرید انواع قوطی فلزی چاپدار
 رب گوجه فرنگی، آبمیوه و کنسرو
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آگهی مزایده عمومی شماره 3001050352000002 -نوبت دوم
شهرداری طرقبه در نظر دارد نسبت به فروش چوبهای مازاد بر نیاز خود، از طریق مزایده 
عمومی حراج با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir با 

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

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

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

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

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

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

روابط عمومی شهرداری طرقبه 



بازنده 
عدم توافق 
آمریکاست

همه طرف های 
برجام واقف اند که 
توانایی هسته ای 

ایران قابل مقایسه با 
زمان آغاز این مناقشه 

نیست. آن زمان با 
ارجاع پرونده ایران 

به شورای امنیت 
و اعمال تحریم ها 

ما بازنده بودیم، اما 
حاال اگر تا سه ماه 

دیگر توافقی حاصل 
نشود و آمریکایی ها 
بخواهند دوباره به 

سمت شورای امنیت 
بروند و شرایط را 

به برخورد نزدیک 
کنند، بازنده این 

بازی آمریکایی ها 
خواهند بود که 
باید پاسخگوی 

تبعات سنگین این 
ماجراجویی باشند.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو

آن طور که وزیر خارجه ما  ◾
روایــت کرد دولت بایدن باوجود 
پذیرش طــرح آخــر تهران اصــرار 
داشته قطعنامه شـــورای حکام 
هــم علیه ایـــران تصویب شــود. 
خوب حاال این اتفاق چه نتیجه ای 
داشته؟ آیا آن ها به هدف اصلی که فشار وارد آوردن 
به تهران برای عقب نشینی بود رسیدند یا شرایط 
پیچیده تر شد و آن ها انتظار این وضعیت و واکنش 

ایران را به کیفیتی که دیدیم، نداشتند؟
 من ابتدا می خواهم یک نتیجه کلی از این اتفاق 
استخراج کنم. اینکه قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی عمالً دیپلماسی 
برجام را به سمت نوعی از جنگ سرد هسته ای 

سوق داد.
کم سابقه دارد یک مسیر و توافق دیپلماتیک در 
چنین سطحی، به یک باره تغییر مسیر داده و به 
یک جنگ ســرد در ابعاد فنی هسته ای تبدیل 
شود. دلیلش هم این بود که آنچه ایرانی ها بحق 
در مورد سیاسی بودن رفتار آژانس در این سال ها 
و ادوار مختلف مطرح می کردند و به آن اعتراض 
داشتند، در این ماجرا به اوج نمود خودش رسید 
و آقای گروسی کامالً از حیطه فنی خارج شد و در 
مسیر همراهی با یک پــروژه سیاسی که از خارج 
به آژانس دیکته شد، قرار گرفت و آشکارا هم این 

نقش را ایفا کرد.
او حتی ابایی از این نداشت که پیش از جلسه 
شورای حکام و ارائه این قطعنامه به اسرائیل برود 
و با مقامات رژیم صهیونیستی که طراح این پروژه 
بودند، درباره فشار بر ایران رایزنی کند، درحالی که 
اسرائیل عضو ان پی تی نیست و هیچ تعهدی را 
قبول نکرده و تسلیحات اتمی دارد، اما مدیرکل 
آژانس هیچ اشــاره ای به 200 بمب اتمی اسرائیل 
و فعالیت های غیرقانونی این رژیم نکرد و اهمیتی 
هم به ضربه ای که به حیثیت آژانــس وارد شد، 

نداد.
در مقابل اما او برای ادعاهایی که علیه ایران مطرح 
نمود، به اسناد جاسوسی و بی  اعتبار اسرائیلی ها 
استناد نمود که خالف مقررات آژانس است و بر 
مبنای آن جمهوری اسالمی ایران را به پنهان کاری 
و فعالیت های غیرقانونی متهم نمود تا مسیر 
تصویب قطعنامه در شورای حکام علیه کشورمان 

هموار شود.
البته قبل از آن هم آقای گروسی به کنگره آمریکا و 
مجلس اروپا رفت و گزارش های خالی از واقعیتی 
را ارائه داد، بی آنکه حتی اشاره ای به همکاری های 
گسترده ایران و توافق پنجم مارس که در تهران با 
سازمان انــرژی اتمی ایــران امضا کرد و پاسخ های 
مشروح تهران به ســؤاالت آژانــس، داشته باشد 

و عمالً به جای اینکه جاده صاف کن فنی احیای 
برجام باشد، به بازیگر البی ضد برجام بدل شد.

همزمان ما می بینیم صهیونیست ها اقدامات 
ایذایی بی سابقه ای را علیه ایــران آغاز کرده اند و 
آن ها پنهان هم نمی کنند و در مواردی خرابکاری ها 
حمالت تخریبی، جاسوسی و... خود را صراحتاً 

نیز تأیید می کنند و می پذیرند.
در چنین موقعیتی جــمــهــوری اســالمــی ایـــران 
نمی توانست ساکت بماند و اقــدامــات متقابل 
ــرخــی دوربــیــن هــای  ازجــمــلــه خـــامـــوش کــــردن ب
فــرا پــادمــانــی و تجهیزات نــظــارت و انــدازه گــیــری 
غنی سازی که داوطلبانه انجام می شد را انجام داد 
که وضعیت همکاری ما را با آژانس به طور کامل به 
قبل از برجام بازگرداند، با این تفاوت که ما حاال هم 
از سانتریفیوژهای پیشرفته تر برخورداریم و آن ها 
را به کار گرفته ایم و هم سطح غنی سازی ما باالتر 

است و به 60 درصد رسیده است. 
در ایــن وضعیت، شــرایــط بــه نحوی شکننده و 
حساس است که ممکن است با یک اقدام ایذایی 
دیــگــر رژیـــم صهیونیستی یــا خــطــای طــرف هــای 
مقابل ما، جمهوری اسالمی ایران تصمیم بگیرد 
پاسخ های بسیار جــدی تــر و مهم تری را بــه این 
حرکت های مخرب طرف مقابل بدهد که شرایط را 

کامالً متفاوت خواهد کرد.
ــداوم اقـــدامـــات نــظــامــی و خــرابــکــارانــه رژیـــم  ــ تـ
صهیونیستی ممکن اســـت طـــرفـــداران خــروج 
ایـــران از ان پــی تــی و رفتن بــه سمت بــازدارنــدگــی 

هسته ای را تقویت کند. در چنین شرایطی ما 
به طور طبیعی شاهد خواهیم بود روسیه و چین 
هم بازی دوگانه ای را با توجه به بحران اوکراین و 
درگیری و تخاصم جدی با جهان غرب در پیش 

خواهند گرفت.
با همه این  شرایط من معتقدم یک راهکار وجود 
دارد و آن فاصله دادن میز بــرجــام از بــازی هــای 
ســیــاســی اروپــایــی هــا و واردکــــــردن پــارامــتــرهــای 
مــورد خــواســت رژیــم صهیونیستی توسط این 
کشورهاست. در این صورت امکان خلوت کردن 
میز برجام و مذاکره بین ایران و آمریکا در صورت 
پذیرش درخواست ها و پیشنهادهای منطقی 
جمهوری اسالمی ایــران در مذاکرات وین وجود 

دارد.
متن نهایی احــیــای بــرجــام در ویــن از تطبیق و 
همرسانی دو متن پیشنهادی تهران و واشنگتن 
بــه دســت آمــده، درنتیجه مــن معتقدم در سیر 
تــحــوالتــی کــه در هــفــتــه هــای اخــیــر رخ داد و به 
قطعنامه شورای حکام منجر شد، نوعی بازی بر 

هم زدن از سوی اروپایی ها و اسرائیلی ها بود. 

یعنی اروپایی ها نمی خواهند این توافق امضا  ◾
شــود؟ دلیلش چیست، اگــر هم هدفشان اعمال 
فشار بر ایران برای گرفتن امتیاز یا عقب نشینی تهران 
بود آیا پیش بینی واکنش سنگین و جدی جمهوری 

اسالمی ایران را نمی کردند؟
 در سال 2015 دولــت روحانی برجام را با آمریکا 

مذاکره کرد و این یک توافق میان ایــران و آمریکا 
شــد. اروپــایــی هــا از ابــتــدا نقش میانجی را ایفا 
می کردند. امــا با امضای توافق اروپــایــی هــا برای 
خــودشــان منافع برجامی تعریف کــردنــد و سر 
سفره برجام آمدند. صهیونیست ها هم از کانال 
اروپایی ها اعمال فشار برای واردکردن خواسته ها 
و نکاتشان به برجام را شروع کردند و با پیشرفت 
مذاکرات برجام خودشان را به آمریکایی ها تحمیل 

نمودند.
رژیم های مرتجع عرب هم که برای موفق نشدن 
برجام به کشورهای غربی امتیاز دادنــد هنوز از 
غربی ها مطالبه گرند. بنابراین من معتقدم تا میز 
برجام از منافع غیر برجامی پــاک و میز مذاکره 
خلوت نشود، کماکان امکان رسیدن به توافق  

بسیار دشوار است.
در شرایط موجود نگاه هزینه فایده ای به برجام 
در ایــران نیز متفاوت شده و همان طور که اشاره 
کردم موضع منتقدان برجام تقویت و در آمریکا 
هم شعار احیای برجامِ بایدن جای خودش را به 
راهبرد مهار ایران و تداوم سیاست فشار حداکثری 
داده که در ایــن راهــبــرد یکی از مباحث، احیای 

برجام است.

آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل در گفت وگو  ◾
ــر خــارجــه مــا مــدعــی شــد قــطــعــنــامــه اخیر  ــ بــا وزی
شــورای حکام توصیه ای اســت یا آن گــونــه که آقای 
امیرعبداللهیان به تازگی افشا کــرد دولــت بایدن 

بــاوجــود پــذیــرش آخــریــن پیشنهاد و ابتکار ایــران 
مدعی شده قطعنامه ارائه شده خالی از محتواست 
و بر ارائه و تصویب آن تأکید کرده است. اما آیا واقعاً 
این قطعنامه تبعاتی ندارد و توصیه ای است، آن هم 
درحالی که سه ماه دیگر دبیر کل باید گزارش دیگری 
در مورد همکاری ایران در موضوع مطالعات ادعایی 
ارائــه بدهد که می تواند زمینه ارجــاع پرونده ما به 

شورای امنیت را فراهم کند؟
 در اینکه قطعنامه ارائه شده خالی از محتواست و 
هیچ مبنای فنی ندارد، شکی نیست. این یک اقدام 
کامالً سیاسی بود و اگر قرار باشد سه ماه دیگر آقای 
گروسی با یک گزارش غیرواقعی و سیاسی دیگر 
زمینه ارجاع پرونده ما را به شورای امنیت فراهم 
کند، ولو اینکه این اتفاق از مسیر شــورای حکام 
هم نیفتد و اروپایی ها به سمت اسنپ بک بروند، 
حــداقــل اقـــدام ایـــران آغــاز غنی سازی 90 درصــد 

خواهد بود.
همه طرف های برجام امروز به این امر واقف اند که 
توانایی هسته ای ایران قابل مقایسه با زمان آغاز 
این مناقشه نیست. آن زمان با ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت و اعمال تحریم ها ما بازنده بودیم، 
اما حاال اگر تا سه ماه دیگر توافقی حاصل نشود 
و آمریکایی ها بخواهند دوباره به سمت شورای 
امنیت بروند و شرایط را به برخورد نزدیک کنند، 
بازنده این بازی آمریکایی ها خواهند بود که باید 
پاسخگوی تبعات سنگین این ماجراجویی باشند.

گروسی هم دیدیم پس از واکنش ایران به قطعنامه 
اخیر و جمع آوری دوربین های نظارتی فرا پادمانی 
فوری اعالم کرد مایل است هرچه سریع تر برای 
مذاکره با مقامات کشورمان به تهران بیاید تا شاید 
بتواند وضعیت آشفته موجود را مدیریت کند؛ زیرا 
می داند چه لطمه بزرگی هم به اعتبار آژانس و هم 

به حیثیت خودش واردشده است.
تا پیش ازاین ما شاهد نفوذ و به کارگیری نیروهای 
رده دوم و سوم آژانس مثل بازرسان و کارشناسان و 
درنهایت معاونان این نهاد بین المللی برای کارشکنی 
در مأموریت فنی آژانس و تأثیرگذاری بر گزارش های 
مدیرکل بودیم، اما برای اولین بار در دوره مدیریت 
گروسی بود که نفر اول آژانس این گونه آشکارا وارد 
یک پروژه سیاسی شد و در نقش مأمور نیروهای 

بیرون از سازمان ایفای نقش کرد.
بنابراین نگاه تردیدآمیز ایــران به آژانــس کامالً با 
حقانیت حــداقــل در افــکــار عمومی بین المللی 
همراه خواهد بود و یک شکست و رسوایی بزرگ 
و تاریخی در کارنامه کاری رافائل گروسی ثبت و 
ضبط شد که تنها راه فــرار از آن این است که در 
گزارش بعدی تالش کند این خطا را جبران کند. اگر 
تا آن زمان توافقی در وین به دست نیاید، گروسی 

بازنده و مهره سوخته این پروژه می شود.

بررسی نتایج و  پیامدهای قطعنامه شورای حکام در گفت وگو با رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

گام بعدی غنی سازی 90 درصد باشد
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تنها گزینه آمریکا مسیر دیپلماسی است
 رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تغییر 
نظر دولت بایدن درباره بازگشت به برجام گفت: واقعیت 
ایــن اســت کــه در دنــیــای سیاست و دیپلماسی شرایط 
می تواند به سرعت  تغییر کند. آمریکایی ها می توانستند 
ماه ها قبل توافق را بپذیرند، اما با این گمان که حفظ فشارها 
ایــران را وادار به عقب نشینی می کند، انعطافی نشان 

ندادند، سپس با وقوع جنگ اوکراین، نزاع میان روسیه با 
غرب عمالً همه معادالت را برهم زد.  در حقیقت با وقوع 
جنگ هم نگاه روسیه به مــذاکــرات ویــن و احیای برجام 
تغییر کرد و هم نگاه اروپایی ها و آمریکایی ها. تا جایی که 
عمالً نشستن وزرای خارجه 1+4 دور یک میز ناممکن 
شد. ضمن اینکه االن وارد انتخابات میان دوره ای کنگره 

آمریکا شده ایم که فضا را در داخل ایاالت متحده رادیکال تر 
می کند. از همین رو وقتی آقای رابرت مالی به جلسه سنا 
رفت، ضمن رد گزینه نظامی  و اذعان به شکست سیاست 
فشار حداکثری، گفت دیپلماسی، تنها راهکار آمریکا در 
قبال ایران است. بااین حال یک تهدید جدی هنوز باالی 
سر آمریکایی ها وجود دارد که اگر قرار باشد صهیونیست ها 

وارد فاز تهدید نظامی علیه منافع و تأسیسات ایران شده 
و مرتکب این خطای راهبردی بشوند، آن زمان قابلیت های 
فنی و هسته ای ایران نیز به کمک قابلیت های دفاعی اش 
بیاید و یک اجماع ملی در داخل کشور در این زمینه شکل 
بگیرد. در آن صــورت مدیریت تحوالت در منطقه برای 

آمریکایی ها هم دشوار خواهد  بود.

تاهللفالحتپیشه
حشم

یونامنیتملیو
رئیسسابقکمیس


یاستخارجیمجلس
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  آرش خلیل خانه آن طور که سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان روایت کرد ماهیت تصویب 

قطعنامه شورای حکام علیه ایران و نقش رژیم 
صهیونیستی در طراحی آن، همچنین عملکرد 

خارج از چارچوب و سیاسی آژانس و مدیرکل آن  

یک بدعت خطرناک به شمار می رود و جمهوری 
اسالمی ایران را واداشت پاسخی محکم به این 

اقدام بدهد و در آخرین گام تمامی همکاری های 
فراپادمانی خود را با آژانس و مدیرکل که زیر توافق 
اسفندماه با ایران زده بود، متوقف کند. در این راستا 

دو دستگاه آنالین نظارت بر سطح غنی سازی در 
نطنز همچنین 27 دوربین نظارتی فرا پادمانی 

آژانس در ایران خاموش شدند. حاال برنامه 
هسته ای کشورمان از بعد نظارتی به شرایط قبل از 
برجام برگشته و در بعد فنی و غنی سازی به مراتب 

پیشرفته تر و جلوتر از شرایط قبل از برجام است. 
گفت وگوی قدس با حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس 

سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره  پیامدها و شرایط پس از قطعنامه 

شورای حکام را در ادامه بخوانید.
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آگهی ابالغ برگ تفهیم اتهام 
به آقای سیدعباس هاشمی - نوبت اول 

نظللر بلله مفاد مللاده 73 قانون آئین دادرسللی مدنی، برگ ابللاغ تفهیم 
اتهللام شللماره 1850 مللورخ 1401/03/01 مبنی بللر اباغ مللوارد اتهامی به 
آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدحسین كارمند مدیریت شعب بانك در استان 

سیستان وبلوچستان، اباغ میگردد. 
این آگهی در دو نوبت متوالی در روزنامه كثیراالنتشللار درج و به نامبرده اباغ 
میگللردد حداكثر ظللرف مدت 30 روز از تاریخ درج این آگهی دفاعیات خود را به 

دفتر اداره كل امور كاركنان این بانك ارسللال نماید.     شناسلله آگهی 1340391 م الف 1262
 اداره كل امور كاركنان بانک كشللاورزی
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آگهی تجدید مزایده
و  رفاهی  خدماتی،  های  محل  اجاره  مزایده  تجدید  موضوع: 

تعمیرگاهی
سازمان پایانه های شهرداری مشهد در نظر دارد برخی محل ها 
و غرفه خدماتی ، رفاهی و تعمیرگاهی خود را واقع در پایانه ها 
از طریق تشریفات مزایده واگذار   را  ایستگاه سوارهای خود  و 

نماید.
ets.mashhad.ir.  لذا برای كسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی

مراجعه ویا با شماره تلفن 31296954 تماس حاصل نمایید.

سازمان
 پایانه های 

شهرداری مشهد

 به شللخص آقای علی شللبانی فرزند عباسعلی 
فعللًا مجهول المللکان اباغ می گللردد به موجب 
 140033390001649575 شللماره  دادناملله 
اول  از شللعبه  مورخلله 1400/12/04 صللادره 
دادگاه عمومی بخش سده محکوم به ثبت واقع 
طاق به درخواسللت زوجه خانم حمیده طاهری 
مقدم فرزند محمد می باشللید ظللرف مدت 20 
روز پس از انتشللار آگهی به دفترخانه طاق 9 
قاین به سردفتری آقای محمد كوهی مراجعه و 
ذیل اوراق و اسللناد مربوطه را امضاء نموده در 
غیر این صورت واقعه طاق وفق مقررات جاری 

خواهد گردید. 
با تشکر- محمد كوهی

آگهی اخطار و ابالغ
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             شركت قند تربت حـیدریه در نظر دارد:آگهی مناقصه
تجدید بیمه نامه های مربوط به آتش س�وزی ابنیه ، ماش�ین آالت و موجودی انبارها ، مس�ئولّیت مدنی كارفرما ، عمر و حوادث گروهی ، ش�خص 
ثالث و بدنه ی خودروها ، تكمیل درمان گروهی خود را بصورت تجمیعی و برای مَدت یكسال از 1401/05/01 تا 1402/04/31 به شركت بیمه گر
 واج�د ش�رایط از طری�ق مناقصه واگذار نماین�د. كلّیه متقاضیان محترم میتوانند از روز یك ش�نبه موّرخ 1401/04/05 ب�ا مراجعه به امور بازرگانی 
ش�ركت قن�د تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی ش�ركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمه�ای A ، B و C مربوط به مناقصه را دریافت و 

پس از بررس�ی، پیش�نهادات كتبی خود را در پاكات در بس�ته تا روز س�ه ش�نبه موّرخ 1401/04/14 به امور بازرگانی ش�ركت تس�لیم نمایند.
كلی�ه ی پاكته�ا در س�اعت 10 صب�ح روز چهار ش�نبه موّرخ 1401/04/15 در محل اصلی ش�ركت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی - شهرس�تان 
تربت حیدریه ش�ركت قند گش�وده وبرنده مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص كمیس�یون معامالت ش�ركت ، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد ش�د .
ش�ركت در رد یك یا كلیه پیش�نهادات مختار اس�ت.

            شركت قند تربت حیدریه
برگ سبز خودرو س���واری پیکان مدل 1376 رنگ 
سفید روغنی به ش���ماره موتور 01127569348 و 
ش���ماره شاس���ی 0075568240 و شماره انتظامی 
623 ب 99 ای���ران 74 ب���ه مالکیت امید کاوس���ی 

زادبند مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز موتورس���یکلت به ش���ماره پالک 
 NEG0956164 779- 12342 و  شماره موتور
بن���ام   NEG***125A8810088 تن���ه  و ش���ماره 

رمضانعلی پری وار مفقود و اعتبار ندارد.
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ب����رگ س����بز و س����ند خ����ودروی س����واری پ����ژو 405 جی ال 
ایک����س  به رن����گ عنابی متالیک و مدل  1381 و ش����ماره 
موتور 22568107988 و شماره شاسی 0081008358 به 
شماره پالک ایران 32_644 ن13 به مالکیت  محمدرضا 
غضنفری مقدم به ش����ماره شناسنامه 1 نام پدر ابراهیم 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. 
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برگ سبز خودرو سواری هیوندای ورنا 1600GLS به رنگ نقره ای 
  G4EDA559298 متالیک مدل 1389  به شماره موتور–
به ش���ماره شاس���ی NA6NF3129AC014609به ش���ماره 
پ���الک 492م47-ای���ران 95 بن���ام س���ینا س���وری مفق���ود 
گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د /ایرانش���هر/
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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(2۰۰1۰915۷9۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه 

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

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
عدم  صورت  در  فراخوان  در  شركت  متقاضیان 
نام و دریافت  به ثبت  عضویت در سامانه، نسبت 
گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 
كلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

-تاریخ انتشار فراخوان:14۰1/۰4/۰2 ساعت 14:۰۰
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:14۰1/۰4/۰۷ ساعت 19:۰۰

-مهلت ارسال پیشنهادات:14۰1/۰4/2۰ ساعت 1۰:۰۰
-زمان بازگشایی پاكت ها: 14۰1/۰4/2۰ ساعت 11:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: 
مبلغ تضمین شركت در مناقصه 24/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
الف:   پاكتهای  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در 
فردوسی  دانشگاه  پردیس  آزادی،  میدان  مشهد، 

مشهد، سازمان مركزی) تلفن ۰51-388۰2265( 
مراحل  انجام  سامانه ستاد جهت  تماس  اطالعات 

عضویت در سامانه: مركز تماس : 41934 -۰21
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 85193۷68

در  استانها،  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت 
نام/ پروفایل تأمین كننده/ مناقصه گر« موجود است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
دانشگاه فردوسی مشهد

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی)فشرده( یک مرحله ای 
فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای
 سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد   )نوبت دوم(



   هنوز نیمی 
از کنکور در 
مدارس برگزار 
می شود  
در حالی که یوسف 
نوری؛ وزیر آموزش 
و پرورش دهم 
خرداد امسال گفته 
بود کنکور مربوط به 
آموزش و پرورش 
نیست و دیگر اجازه 
برگزاری کنکور را در 
مدارس نمی دهیم، 
عبدالرسول 
پورعباس؛ رئیس 
سازمان سنجش 
آموزش کشور از 
همکاری وزارت 
آموزش و پرورش 
وسازمان سنجش 
برای برگزاری 
کنکور خبر داد و به 
خبرگزاری پانا گفت: 
بیش از 50درصد 
حوزه  های امتحانی 
کنکور سراسری، 
مدارس هستند. 

خبر مشروح اعظم طیرانی   پــس از 
چند روز بحث و گفت وگو 
در خصوص مصوبه افزایش 
ظرفیت آموزش دندانپزشکی 
ــای  ــدالل هـ ــتـ و بـــررســـی اسـ
موافقان و مخالفان، سرانجام 
مقرر شد این مصوبه که پیش از این در جلسه 
ستاد نقشه جامع علمی کشور به نتیجه نهایی 
ــود، بــا مخالفت مــســئــوالن و دست  رســیــده بـ
انــدرکــاران وزارت بهداشت، بــرای بررسی های 
بیشتر بــار دیگر به ستاد نقشه جامع علمی 

کشور ارجاع شود.
در حالی که موافقان معتقدند نگاه صنفی و 
تعارض منافع در میان مدیران و تصمیم گیران 
وزارت بهداشت مانع افزایش ظرفیت پذیرش 
آمــوزش رشته دندانپزشکی شده اما مخالفان 
معتقدند افزایش تعداد دندانپزشک نه تنها 
سبب ارتقای سالمت دهان و دندان نمی شود 
بلکه با کاهش کیفیت آموزش از یکسو و افزایش 
درمان های القایی از سوی دیگر، سالمت مردم به 

خطر خواهد افتاد.

تجربه رشته معماری ◾
ــال؛ عــضــو هــیــئــت علمی  ــبـ محمدجعفر اقـ
دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی یکی 
از مخالفان ایــن مصوبه بــه مــا می گوید: این 
مصوبه مبتنی بــر اطــالعــات درســـت نیست 
چرا که دانشگاه ها در سال های اخیر به لحاظ 
هیئت علمی، ضعیف و هزینه های مـــواد و 
لوازم مصرفی دندانپزشکی بسیار گران شده، 
اما بودجه دانشگاه ها متناسب با آن افزایش 
نیافته و این مسائل موجب شده دانشگاه هایی 
مثل دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 
دچار بحران شود و به طور حتم دانشکده هایی 
مثل دانشکده دانپزشکی خرم آباد، کرمانشاه 

و بندرعباس با مشکالت بیشتری مواجه اند. 
این استاد دانشگاه اضافه می کند: این مصوبه 
بــه هیچ عــنــوان بــه نفع مــردم نیست چــرا که 
ــن اتــفــاق در رشــتــه معماری  ســال هــا پیش ای
افتاده است و در حال حاضر بیش از35هــزار 
دانش آموخته معماری در نقاط کشور داریم، 
در حالی که کشور به این تعداد دانش آموخته 
معماری نیاز نــدارد. اکنون این پرسش مطرح 
است که آیا افزایش تعداد دانش آموختگان 
رشته های مهندسی و معماری که قبالً اجرا 
شده مورد ارزیابی قرار گرفته تا ببینند با این 
اقدام چه بهبودی در قیمت و کیفیت خدمات 
معماری و مهندسی ساختمان و صنعت به 
وجــود آمــده و چه محاسن و معایبی را در پی 
داشته است؟ اگر این نسخه شفابخش بود، 
در سایر حوزه ها پاسخ می داد؛ آزموده را آزمودن 

خطاست.

دندان لق تعارض منافع را خواهیم کشید ◾
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم 

از موافقان این مصوبه در خصوص ضرورت 
افزایش ظرفیت دندانپزشکی با این استدالل 
که با پیر شدن جمعیت، نیاز به خدمات دهان 
و دنــدان بیشتر می شود، می گوید: تعداد کم 
دندانپزشک عالوه بر افزایش قیمت، پیامدهای 
دیگری چون کاهش کیفیت خدمات و رقابت 
هم خواهد داشــت. به خصوص آنکه بیشتر 
هزینه خدمات دندانپزشکی مرتبط با دستمزد 

دندانپزشک است.
وی می گوید: بیمار در شرایطی که درد دندان 
دارد، نباید درد نبود دندانپزشک و قیمت باالی 
خدمات آن را بکشد. ما در مجلس دندان لق 
تعارض منافع برخی را خواهیم کشید و اجازه 

انحصار در این حوزه را نمی دهیم.

ــات  ◾ ــدمـ ــه ای خـ ــمــ ــ ــی ــ ــش ب ــوشــ ــ افـــــزایـــــش پ
دندانپزشکی 

 علی تاجرنیا؛ رئیس هیئت مــدیــره انجمن 
ــپــزشــکــی ایـــــران نــیــز بـــه مـــا مــی گــویــد:  دنــدان
پرسش اصلی کارشناسان، حتی آن هایی که 
دندانپزشک نیستند و اتهام تعارض منافع به 
آن ها نمی چسبد این است که هدف از افزایش 

ظرفیت دانشجوی دندانپزشکی چیست؟ 
وی اضافـه می کنـد: تصـور می شـود بـا افزایـش 
تعداد دندانپزشکان می توان دسترسی عادالنه 
به امکانات دندانپزشکی را فراهم کرد. درحالی 
کـه اگـر تعـداد دندانپزشـکان طـی دهه هـای 
پیـش و پـس از پیـروزی انقـالب را بررسـی 
کنیـم خواهیـم دیـد طـی ایـن سـال ها تعـداد 
دندانپزشـکان بـه طـور چشـمگیری افزایـش 

یافتـه امـا نسـبت تمرکـز آن هـا در شـهرهای 
بـزرگ تفـاوت معنـاداری پیـدا نکـرده؛ علـت 
آن ایـن اسـت بـرای دندانپزشـکان یـک تعرفـه 
درنظر گرفته شـده کـه متأسـفانه به دلیـل نبود 
پوشـش بیمـه ای، مـردم روسـتاها و شـهرهای 
کوچـک تـوان پرداخـت هزینه هـای آن را ندارند 
و ایـن مسـئله میـل دندانپزشـکان به شـهرهای 
بزرگ را رقم زده اسـت، زیرا شـرایط برای حضور 
و فعالیـت دندانپزشـکان در مناطـق محـروم و 

شـهرهای کوچـک مسـاعد نیسـت. 
تاجرنیـا اضافـه می کنـد: بخـش عمـده ای از 
هزینه هـای دندانپزشـکی مربـوط بـه لـوازم 
مصرفی آن اسـت. تعرفه دندانپزشـکی شامل 
هزینه هـای تمـام شـده خدمـت ازجملـه مـواد 
مصرفـی دندانپزشـکی، امکانـات حرفـه ای و 
دسـتمزد اسـت؛ دسـتمزد در سـال جـاری در 
مقایسه با سال گذشته فقط 10درصد افزایش 
پیدا کرده، اما قیمـت مواد مصرفی و تجهیزات 
دندانپزشـکی همواره رو به افزایش است و این 
دو عامـل همـواره موجـب افزایـش هزینه هـای 

دندانپزشـکی می شـود. 
بــه گفته وی در حــال حــاضــر دانشگاه هایی 
داریم که دانشجویان آن ها هم به لحاظ مواد و 
تجهیزات و هم به لحاظ تعداد اعضای هیئت 

علمی با کمبود شدید مواجه اند.
 بنابراین به نظر می رسد دولــت باید به جای 
افزایش پذیرش دانشجوی دندانپزشکی به 
سوی خرید خدمت خدمات دندانپزشکی و 
تقویت بیمه های پایه بــرای پوشش خدمات 

دندانپزشکی حرکت کند.

اجرای مصوبه به یک شرط  ◾
با ایــن حــال سید جلیل میرمحمدی میبدی؛ 
عضو کمیسیون بهداشت و درمـــان مجلس 
شورای اسالمی به ما می گوید: ما با این مصوبه 
به دنبال افزایش شاخص های بهداشت دهان و 
دندان هستیم و ادعا می کنیم سرانه دندانپزشک 
متناسب با جمعیت کشور نیست. بنابراین 
ــذیــرش دانــشــجــوی  ــا مــصــوبــه افــزایــش پ مــن ب
دندانپزشکی مخالف نیستم، اما مشروط بر 
آنکه پیش از اجرای آن زیرساخت های موردنیاز 
ایــن مهم یعنی تــعــداد اعــضــای هیئت علمی 
دانشگاه ها و امکانات آموزشی موردنیاز برای 

آموزش دانشجویان فراهم شود. 
ایــن نماینده مــردم در مجلس اضافه می کند: 
در دو دهه گذشته بدون در نظر گرفتن ظرفیت 
دانشگاه ها و امکانات آموزشی و اعضای هیئت 
علمی تعداد دانشکده های دندانپزشکی را تا دو 
برابر افزایش داده ایـــم. همین موضوع موجب 
شــده بــا دانــشــکــده هــایــی مــواجــه شــویــم کــه نه 
زیرساخت مناسب و نه هیئت علمی متناسب 

با دانشجو داشته باشند.
به گفته میرمحمدی میبدی با افزایش تعداد 
دانشجویان بدون توجه به زیرساخت ها و تعداد 
اعضای هیئت علمی، کیفیت آموزش کاهش پیدا 
کرده و کیفیت خدمات دهان و دندان در جامعه 
ضعیف می شود. بنابراین با توجه به شرایط فعلی 
افزایش غیراصولی و غیرعلمی دانشکده های 
دندانپزشکی و افــزایــش پــذیــرش دانشجوی 
دندانپزشکی به سالمت دهــان و دنــدان مردم 

آسیب می زند و به صالح کشور نیست. 

از شائبه تعارض منافع متخصصان تا تصمیم شتاب زده غیرمتخصصان

 دندان خالی ظرفیت دندانپزشکی
 پر می شود؟

ددستچينستچين

علی تاجرنیا
 رئیس هیئت مدیره

 انجمن دندانپزشکی ایران

در حال حاضر یکی از مشکالت موجود در حوزه 
بهداشت و درمان وجود دندان های پوسیده زیاد 

و مشکالت مربوط به بهداشت دهان و لثه است که 
با افزایش تعداد دندانپزشکان، مشکالت مربوط به 
پوسیدگی دندان کمتر نمی شود چرا که علت این 

مسئله به عواملی مثل رژیم غذایی، میزان توجه 
به مسواک زدن و رعایت بهداشت دهان و دندان و 

اقدامات پیشگیرانه از پوسیدگی دندان برمی گردد. 
این اقدامات باید توسط خود افراد و در سطح 

بعدی توسط تکنسین های سالمت انجام شود و 

کار دندانپزشک درمان است. بنابراین اگر بخواهیم 
با افزایش تعداد دندانپزشکان میزان پوسیدگی 

دندان را کاهش دهیم مثل این است که برای کاهش 
آمار تصادفات، تعداد مغازه های صافکاری را 

افزایش دهیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش اعالم کرد 

۴ تا ۳۵ میلیون تومان شهریه 
»ثابت« مدارس غیردولتی

رئــیــس ســـازمـــان مــــدارس و مــراکــز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش از اعالم شهریه مدارس 
غیردولتی خبر داد و سقف و کف شهریه دریافتی 
مصوب در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و 

متوسطه دوم را اعالم کرد. 
احمد محمودزاده در گفت وگو با ایسنا، در این 
باره اظهار کرد: امسال در نظر داشتیم رویکردهای 
تربیتی را در تعیین شهریه مدنظر قرار دهیم، به 
همین خاطر در کنار آیتم هایی چون امکانات، 
تجهیزات و فضاهای آموزشی، حدود 35امتیاز از 
100امتیاز را به فعالیت های پرورشی و رویکردهای 

تربیتی مدارس اختصاص دادیم. 
وی افزود: امسال »درصد افزایش« برای شهریه 
مدارس اعالم نکردیم، بلکه شهریه هر مدرسه 
متناسب با عملکردش افزایش پیدا کرده است. 
طبیعتاً اگر عملکرد مدرسه ای در ایجاد زمینه های 
ســخــت افــزاری، امــکــانــات، تجهیزات و نیروی 
انسانی مناسب باشد مشمول افزایش بیشتری 
شــده اســت. با مؤسسان در تهران و استان ها 
جلسه داشتیم و در شورای نظارت به جمع بندی 
رسیدیم و با سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
نیز طرح موضوع شده و شهریه ها نهایی شدند. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آمـــوزش و پـــرورش بــا بیان اینکه بــر ایــن اســاس 
کمترین شهریه مصوب ثابت 4میلیون تومان 
و بیشترین شهریه 35میلیون تومان خواهد 
بود که در سامانه مشارکت ها بــرای هرمدرسه 
مشخص شــده، افــزود: سقف شهریه مصوب 
برای دوره متوسطه دوم، 34میلیون تومان، برای 
دوره متوسطه اول 33میلیون تومان و برای دوره 
ــزار تــومــان اســت و  ابتدایی ۲۶میلیون و ۸00هــ
شهریه ای بــاالتــر از رقــم اعـــالم شــده نخواهیم 

داشت. 
محمودزاده ادامــه داد: بار دیگر تأکید می کنم 
شهریه اعالمی، شهریه ثابت است که می تواند به 
آن افزوده شود. البته این افزایش برای فوق برنامه ها 
باید از شــورای نظارت منطقه و استان تأییدیه 
گرفته و مصوبه انجمن اولیا و مربیان مدرسه را 
نیز داشته باشد. هزینه هایی چون ایاب و ذهاب، 
تغذیه و لباس فــرم جــزو شهریه ثابت مــدارس 

نیست. 

دانشگاه ها در سال های اخیر از نظر هیئت علمی، ضعیف و هزینه های مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی بسیار 
گران شده اند؛ این در حالی است که بودجه دانشگاه ها متناسب با آن افزایش نیافته است. گزيدهگزيده
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 تعرفه زیاد نشود ورشکسته می شویم ◾
یـــر ارتباطـــات و  عیســـی زارع پـــور؛ وز
فنـــاوری اطالعـــات بـــه برنـــا گفـــت: همیـــن 
یانـــده اســـت و  االن شـــرکت پســـت ز
ماهـــی 150تـــا ۲00میلیـــارد ضـــرر مـــی دهـــد، اگـــر تعرفـــه 
پســـتی افزایـــش نیابـــد و بـــا ایـــن رونـــد جلـــو بـــرود 
ورشکســـته می شـــود و پســـتی باقـــی نخواهـــد مانـــد 

کـــه خدمت رســـانی کنـــد.

شانس پولدار ها در قبولی بیشتر است ◾
محمدحسین ساعی؛ عضو شورای عالی 
انــقــالب فرهنگی بــه باشگاه خبرنگاران 
جـــوان گــفــت: شــانــس قبولی دهــک هــای 
باالتر جامعه در دانشگاه های دولتی نسبت به اقشار 
ضعیف تر با معدل مساوی، بیشتر است. اگر معدل 
مبنا قرار گیرد، حداقل در کوتاه مدت این امکان وجود 

دارد که بازسازی به نفع عدالت آموزشی اتفاق بیفتد.

ادعای مرگ تاالب انزلی غیرعلمی است ◾
به گــزارش تسنیم، مجید مخدوم؛ عضو 
شــورای عالی محیط زیست ادعــای مرگ 
تاالب انزلی را غیرعلمی دانست و اظهار 
ــاالب انــزلــی در حــال مــرگ نیست و احــیــای آن  کــرد: ت
نــیــازمــنــد بــرنــامــه ریــزی صحیح اســـت. تـــاالب انــزلــی 
زیست بوم  نیست؛ اکوسیستم است و هر اکوسیستم 

دارای نظامی پویا و خودجبران است.

پدیده »دیپلم ردی« و بی اشتهایی تحصیلی ◾
غالمعلــی افــروز؛ روان شــناس بــا اشــاره 
بــه پدیــده »دیپلــم ردی« و بی اشــتهایی 
تحصیلــی، بــه ایســنا گفــت: دیپلــم ردی 
در کشــور مــا بــه نســبت دیگــر کشــورها بیشــتر اســت. 
حــدود 30درصــد پســرها دچــار دیپلــم ردی می شــوند 
کــه یکــی از دالیــل آن می توانــد بی اشــتهایی تحصیلــی 

باشــد.

جامعه
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گواهینام���ه موق���ت پایان تحصی���ات خانم اکرم 
قنب���ری جام���ی فرزن���د غ���ام محم���د  با ک���د ملی 
پیوس���ته  کارشناس���ی  مقط���ع  در   0732526108
رش���ته روانشناسی- روانشناس���ی بالینی صادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی  واحد تربت جام  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی ،تربت ج���ام، کیلومت���ر 5 جاده 
فریمان-پردیس دانشگاه آزاد اسامی واحد تربت 

جام اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و س���ند مالکیت کامیونت -ون نیسان 
تیپ 2400 رنگ آبی - روغنی سال 1381 به شماره 
ش���هربانی 96 س476  ای���ران 74 و ش���ماره بدنه 
C80769 و ش���ماره موت���ور 00180257 به مالکیت 
هانی اسفندیاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. 40
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36
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 20010909499000007

نوید  محله  سطح  رو  پیاده  بهسازی  موضوع: 
بازده( زود   – )بازآفرینی 

مبلغ برآورد: 9.580.949.475 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.

امور قراردادها 
و پیمان های 

شهرداری 
منطقه2

نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین آالت محل کارخانه شرکت ورشکسته دارای ۱ فقره اسناد مالکیت در ملک پالک ثبتی ۳۶۶ تفکیکی از پالک 9۳۳- فرعی و مجزا 
شده از پالک های ثبتی ۱ ، ۲ ، ۶ ، 7 ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۱۱ و ۱7فرعی از ۱۳5 با جمع مساحت ۲700 متر مربع با حفظ حقوق رهنی )بانک تجارت(، واقع در استان تهران شهرک صنعتی  
عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان افراخ مولوی خ 8/5 پالک ۳۶۶ از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۱40۱/5/8 ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به 

نشانی تهران - خیابان انقالب -خ قدس روبروی خیابان پور سینا پالک ۳۱- طبقه سوم شعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام نماید.
الف : مشخصات ملک و محل آن :

 ۱( ورشکسته دارای ۱ فقره اسناد مالکیت در ملک پالک ثبتی ۳۶۶ تفکیکی از پالک 9۳۳- فرعی و مجزا شده از پالک های ثبتی ۱ ، ۲ ، ۶ ، 7 ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۱۱ و ۱7 فرعی از ۱۳5 
با جمع مساحت ۲700 متر مربع با حفظ حقوق رهنی )بانک تجارت( ، واقع در استان تهران شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان افرا خ مولوی خ 8/5 پالک ۳۶۶ 
شامل حدودا ۱5۱0 متر سوله آهنی و ۱54 متر ساختمان اداری کارگری و ۶0 متر نگهبانی ۲( تجهیزات شامل : ۱- انشعاب برق ۱۲0کیلو وات ۲- انشعاب گاز با یک کنتور گاز با 

ظرفیت ۶5 متر مکعب g40  ، ۳ -سایر ملزومات و ملصقات
۳( ب: شرایط شرکت در مزایده

۱- فروش نقدی است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماشین آالت 900۱/۲/۱۳77/۱540 – ۱40۱/۳/۱8مبلغ ۶/000/000/000 ریال و نظریه شماره 
کارشناس راه و ساختمان 900۱/۲/۱۱8۱/۱540مورخ ۱40۱/۳/8به مبلغ ۱۳0/000/000/000 ریال بوده که جمعا ۱۳۶/000/000/000 ریال و هزینه های مربوطه به مورد مزایده ) بجز 
مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است( به عهده طرفین است. ۲- پیشنهاددهندگان باید قبال 5٪ قیمت پایه مزایده را معادل ۶/800/000/000 
ریال به حساب جاری شماره 0۱0807۳90004 ورشکستگان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی تضمین شده در 
وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳- پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته 
ذوب فلزات زرین شمش مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۱0 صبح روز ۱40۱/5/8 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به 
نشانی تهران خیابان انقالب خ قدس  روبروی خیابان پور سینا پالک ۳۱- طبقه همکف واحد دبیرخانه تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت ۱۱ صبح همان روز باز و قرائت 
خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم-مشروط- فاقد سپرده و برخالف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه 
پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله ) قیمت پیشنهادی ( را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره 
پس از انجام مراحل فک رهن حاضر شود. بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱00٪ قیمت پیشنهادی میسر خواهد بود. ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر 
انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد عالوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری ها، اداره ثبت، 

مالیات و غیره به عهده خریدار می باشد. 8- متقاضیان جهت بازدید از ملک یک هفته قبل از تاریخ مزایده به دفتر شعبه دوم اداره تصفیه مراجعه و هماهنگی نمایند.
نیلوفر کیوانی بروجنی  -دادرس علی البدل مامور بخدمت در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته صنایع ذوب فلزات زرین 
شمش در پرونده یک اموال در نظر دارد

           دادگستری کل استان تهران
       اداره تصفیه امور ورشکستگی

مزایده تجدید  آگهی 
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برگ سبز موتور سیکلت ارشد تیپ CDI125 رنگ 
نق���ره ای س���ال 1386 به ش���ماره ش���هربانی772-
 NMHCG200633735 24828 و ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NFB***125D 8613330 ب���ه 
مالکیت احمد اس���ماعیل پ���ور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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سند سفید موتورسیکلت تریل روان 200 به 
شماره موتور 092828 و شماره تنه 02157 
و ش����ماره پاک 72212 ای����ران 777 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز موتورسیکلت پرواز به رنگ مشکی مدل 
 NMHCG200623138 13٨٦ به ش���ماره موتور
وبه شماره موتور NFB***125R8610751  و به 
ش���ماره پاک  ٢١١٤ س���منان ١١متعلق به حسین 

وحیدی انداده مفقود و اعتبار ندارد.
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س���ند کمپان���ی  و برگ س���بز موتورس���یکلت احس���ان 
125cc م���دل 1394 نقره ای به ش���ماره پ���اک ایران 
 0125N2N383632 773-32369 به ش���ماره موتور
به شماره تنه N2N***125E9415765 به نام حسین 

توانا مفقود و فاقد اعتبار است.
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پلن���گ  اصغ���ر  اینجان���ب  دانش���جویی  کارت 
اس���فندیاری ب���ه ش���ماره 9613030471 و ش���ماره 
ملی 2260268951 دانشجو ی رشته برق مجتمع 
آم���وزش عال���ی اس���فراین مفق���ود و فاق���د اعتبار 

است. ح
,4
01
04
12
7

دی
قو
مف
ی
گه
آ

 125CDI پیش����تاز  موتورس����یکلت  س����ند 
مدل 1392 رنگ مش����کی به شماره موتور 
406412 و ش����ماره تن����ه 9205069مفق����ود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���دل  دلت���ا  انژکت���وری  موتورس���یکلت  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  و   95115/776 پ���اک  ش���ماره  ب���ه   1398
شاس���ی ش���ماره  و   0160NC5090881 موت���ور 

 NC5FRDDGFKAR02386 ب���ه ن���ام مجید حیدری به 
ش���ماره ملی 0880084499 مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س���بز تراکتور کشاورزی به شماره پاک 
 LFW12217W 26 275 ک 11 و شماره موتور
و شماره شاس���ی J11467 بنام خلیل بهمن 

مفقود و اعتبار ندارد.
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برگ س���بز تراکتور 285 تک دیفرانسیل کشاورزی به 
  LFW10065Y    رنگ قرمز مدل 1391 به شماره موتور
وبه شماره شاس���ی  N3HKA1CE2TAM09807  به 
ش���ماره س���ری  M04017A1 ب���ه نام ش���رکت تعاونی 

4163 شالیکوبی دروهان مفقود و اعتبار ندارد .
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گواهینامه موقت پایان تحصیات اینجانب نفیسه 
آبس���نگرف فرزن���د محم���د به ش���ماره شناس���نامه 
913ص���ادره از ترب���ت ج���ام و ب���ه ش���ماره مل���ی 
0731751493 رشته حسابداری مقطع کارشناسی 
ناپیوس���ته دانشگاه آزاد اس���امی واحد تربت جام 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی واحد تربت جام به نش���انی : استان 
خراس���ان رض���وی - ترب���ت جام -کیلومت���ر 5 جاده 
فریم���ان - پردیس دانش���گاه آزاد واحد تربت جام 

-اداره امور فارغ التحصیان ارسال نماید .

دی
قو
مف
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آگ



خرید جدید 
 پرسپولیس: 

بند جدایی ندارم
سعید صادقی خرید 

جدید تیم پرسپولیس 
درخصوص این انتقال 

گفت: باالخره این 
انتقال نهایی شد و 

خوشحالم به آرزویم 
رسیدم. قراردادم برای 

دو فصل است.چهار 
سال شاگرد آقای 

گل محمدی بودم و با 
شناخت کامل اینجا 

را انتخاب کردم.او 
در مورد اینکه آیا 

قراردادش بندجدایی 
دارد، گفت: نه همچین 

چیزی صحت ندارد.
سعید صادقی 

درخصوص مذاکره 
با استقالل توضیح 
داد: اصاًل مذاکره با 

استقالل نداشتم.

در  حاشيه

ضربه کاری 
ایرانی ها به 

عربستان در 
فوتسال 

تیم ملی فوتسال مردان 
عراق تحت هدایت 

ناظم الشریعه در 
نیمه نهایی مسابقات 

کشورهای عربی 
عربستان را با نتیجه 
3 بر 2 شکست داد. 
البته این تنها ضربه 
ایرانی ها در فوتسال 

به سعودی ها با پرچم 
عراق نبود چون تیم 

ملی فوتسال بانوان این 
کشور هم با هدایت 

شهناز یاری در فینال 
قهرمانی غرب آسیا 

عربستان را در جده با 
نتیجه 4 بر 2 شکست 
داد تا قهرمانی را از دل 

عربستان برای عراقی ها 
به ارمغان بیاورد.

خبرخبر
روزروز

  گابریله پین 
مربی ایتالیایی به مدیران استقالل 10 
روز مهلت داده مطالباتش را پرداخت 

کنند و اگر در موعد مقرر مطالبات 
پرداخت نشود، پرونده جدیدی برای 

آبی ها در فیفا باز خواهد شد.

  رضا شاهرودی 
پیشکسوت تیم ملی با نساجی به 

توافق رسیده و به عنوان یکی از 
دستیاران مطهری کارش را آغاز 
خواهد کرد.شاهرودی مدت ها 

بود از لیگ برتر فاصله گرفته بود.

  دیاباته 
مهاجم فرانسوی پیشین استقالل تهران 

پیشنهاد اولیه پرسپولیس را برای پوشیدن 
پیراهن این تیم رد کرد. پرسپولیس توانسته 

است با »کاسیانو« بازیکن برزیلی فصل گذشته 
ویزال پرتغال مذاکرات مثبتی داشته باشد.

سیدجالل حسینی 
تصمیم نهایی خود 
را برای فصل بیست 
و دوم گرفت؛ پایان 
ــازی و سالم  دوران ب

به مربیگری.
41 سالگی؛ کمتر بازیکنی در تاریخ 
ــن سن  فــوتــبــال ایــــران تــوانــســتــه تــا ایـ
همچنان با انرژی و باانگیزه کار را دنبال 
کند، ژن سیدجالل حسینی اما به نظر 
متفاوت می رسد. طی چند فصل اخیر 
به شخصه بارها او را مقابل این پرسش 
تکراری درباره زمان پایان دوران بازی قرار 
دادم و هر بار بــدون هیچ مکثی پاسخ 
این بود: » االن فقط منتظر اعالم زمان 
تمرین فــردا هستم، تمرین، تمرین و 

تمرین. فکرم روی این مسئله است«.
کاپیتان پرافتخار پرسپولیس اما اکنون 
در فاصله جام جهانی دیگری، مقابل 
یک تصمیم دیگر ایستاده است. چند 
ماه قبل از جام جهانی روسیه 2۰1۸، 
کــارلــوس کـــی روش سرمربی پرتغالی 
وقت تیم ملی نام او را به طور رسمی 
از جمع مسافران این تورنمنت خط 
زد و در نهایت او در نشست خبری با 
حضور برانکو ایوانکوویچ خداحافظی 
رسمی خود را از دنیای ملی اعالم کرد. 
مثل خیلی دیگر از ستاره های تیم ملی 

او فــرصــتــی بـــرای بـــازی خداحافظی 
نیافت و در نهایت از این عرصه کنار 

رفت.
اکــنــون نــزدیــک بــه پنج ســال بعد و در 
شرایطی کــه بــاز هــم تنها چند مــاه به 
جام جهانی دیگری باقی مانده است، 
سیدجالل حسینی در آستانه تصمیم 
مهم دیگری در زندگی اش قــرار گرفته 
است. پایان کار فوتبالی و به قول معروف 

آویختن کفش ها.
ــوان  ســـیـــدجـــالل حــســیــنــی بـــا ۹ عــن
ــن و شــایــد  ــری ــخــارت ــت ــراف قــهــرمــانــی پ
دست نیافتنی ترین بازیکن از این لحاظ 
محسوب می شود. نزدیک ترین بازیکن 
از این حیث به او کمال کامیابی نیاست 
که او نیز پنج قهرمانی در کارنامه دارد و 
البته شاید کاری غیرممکن پیش روی 
خود برای نزدیک شدن به این افتخار 

ببیند.
سیدجالل حسینی از فصل بیست 
و دوم بــه طــور رســمــی بــه عــنــوان یکی 
از دســتــیــاران یحیی گل محمدی به 
نیمکت پــر  ســتــاره ایــن تیم کــه اکنون 
کریم بــاقــری و افشین پیروانی را نیز 
به عنوان کاپیتان های اسبق تیم ملی 
و پرسپولیس در اختیار دارد، اضافه 
خواهد شد. کاپیتان این راه را از ملوان 
انزلی تا سایپا، سپاهان، نفت تهران 

و االهلی پرافتخار و پرماجرا طی کرد 
و اکــنــون بعد از 6 فصل پــرافــتــخــار با 
پرسپولیس بــه پــایــان مسیر رسیده 
اســت. شــمــاره 4 پرسپولیس البته با 
رد درخــواســت باشگاه بــرای بــرگــزاری 
ــار می خواهد  ــن ب نشست خــبــری، ای
مسیر جــدیــدش را بـــدون خبرسازی 

استارت بزند.
ــرارداد دوران  ــ او  پــس از عقد اولــیــن ق
مربیگری اش که از تیم پرسپولیس 
استارت خواهد خورد، در ابتدای لیگ 
بیست و دوم با پیراهن کادرفنی شرایط 
جدید خود را دنبال خواهد کرد. شاید 
او نیز روزی همانند ساکت الهامی، 
مجتبی حسینی و حمید مطهری 
که از دستیاری یحیی گل محمدی به 
نیمکت سرمربیگری رسیدند، این 

مسیر را نیز طی کند.
نکته اما یک خواست قلبی از کاپیتان 
اســـت؛ بـــازی خداحافظی بــا پیراهن 
ملوان و پرسپولیس. دو مکتب و تیمی 
که سیدجالل حسینی خود را از این 
دو دور و جدا نمی بیند. شاید این اتفاق 
خیلی زود و در پیش فصل رقم بخورد 
و سیدجالل بــا پوشیدن پیراهن هر 
دو تیم، به طور رسمی از دنیای بازی 
خداحافظی کند و کار مربیگری اش را 

استارت بزند.

بازی خداحافظی سیدجالل با پیراهن مشترک ملوان و پرسپولیس

صخره لب خط
زیر ذره بين

منهای فوتبال

به دنبال مشتری مشهدی هستند
 اعتراف مسئوالن شهرخودرو 

به ناتوانی در تیمداری
اســمــاعــیــل حـــیـــدرپـــور، مــدیــرعــامــل بــاشــگــاه 
شهرخودرو در گفت وگو با ایسنا درباره تکلیف 
این تیم در لیگ یک و احتمال انتقال امتیاز 
به شهر دیگر گفت: پنجشنبه جلسه ای را با 
مدیرکل ورزش استان و دیگر مسئوالن استانی 
برگزار کردیم تا در این خصوص به نتیجه برسیم. 
مــا بــا رئیس هیئت فوتبال و مدیرکل ورزش 
استان صحبت کردیم و قرار شد تا یک هفته به 
دنبال سرمایه گذار و واگذاری امتیاز باشگاه به 

سرمایه گذاران مشهدی باشند.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ ندهد، همانند 
ســایــر شهرها بــه دنــبــال کــمــک هــای اســتــان و 
مسئوالن استانی هستیم تا بتوانیم در لیگ 
یک فعالیت کنیم و بتوانیم با رقیبان جدال 
کنیم. هــدف ایــن اســت کــه کسی مسئولیت 
تیم را برعهده بگیرد که بتواند شهرخودرو را 
به لیگ برتر بازگرداند؛ زیــرا ما یک بار این کار 
را انجام دادیــم و از ما حمایت نشد. کسی که 
می خواهد مسئولیت باشگاه را بر عهده بگیرد، 
باید هم در لیگ یک هزینه کند که به لیگ برتر 
بازگردد و هم در لیگ برتر طوری هزینه کند که 
چنین مشکالتی که بــرای ما پیش آمــد، برای 
آن هــا رخ ندهد. حقیقتاً ما دیگر نمی توانیم 
برای باشگاه به قدری که الزم است هزینه کنیم؛ 
زیرا با اتفاقاتی که در فصل اخیر افتاد، ناامید 
شده ایم. امیدواریم کسی بتواند این مسئولیت 
را قبول کند که بتواند دوباره تنها نماینده مشهد 
را به لیگ برتر بازگرداند؛ زیرا بر خالف وعده ها 

کمک هایی صورت نگرفت.
مدیرعامل شهرخودرو در پاسخ به این پرسش 
که آیــا تفکری دربــاره فــروش امتیاز باشگاه به 
خارج از استان وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: 
فکر نمی کنم چنین چیزی رخ دهد؛ زیرا به ما 
مجوز آن داده نخواهد شد و فکر نمی کنم امتیاز 

باشگاه به خارج از استان واگذار شود.
وی دربــاره احتمال ماندن سیدعباسی گفت: 
برای ما مهم نیست که چه تیمی به او پیشنهاد 
داده اســــت. ســیــدعــبــاســی خــــودش تصمیم 
می گیرد و او مختار است برود یا بماند. همه چیز 
درباره باشگاه، تیم، بازیکنان و حتی اعضای کادر 
فنی بعد از طی این هفته مشخص می شود و تا 
آن موقع هیچ نظر قطعی در این موارد نمی توان 

داد.

احتمال لغو اعزام تیم کاراته به بازی های جهانی

شرارت آمریکا تمامی ندارد
آمریکا بــرای سید شهرام هــروی سرمربی تیم 
ملی کاراته و طباطبایی رئیس این فدراسیون 
برای حضور در بازی های جهانی کاراته در آمریکا 

روادید صادر نکرد.
اعضای تیم های ملی کاراته ایران جهت دریافت 
روادیــد سفر به بازی های جهانی در بیرمنگام 
آمــریــکــا، چــنــدی پیش بــه ســفــارت آمریکا در 

ارمنستان رفتند.
سید شهرام هــروی سرمربی تیم ملی کاراته، 
سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته 
به همراه ذبیح هللا پورشیب در وزن ۸4- ، سجاد 
گنج زاده ۸4+، بهمن عسگری ۷۵- ، حمیده 
عباسعلی 6۸+ و ســـارا بهمنیار در وزن ۵۵- 
کیلوگرم، به عنوان نمایندگان کاراته ایــران در 
بازی های جهانی آمریکا، برای دریافت روادید 
عــازم ارمنستان شدند. اما سفارت آمریکا در 
ارمنستان پس از مشاهده کارت پایان خدمت 
ســربــازی سرمربی تیم ملی، حتی از دریافت 
مــدارک سید شهرام هــروی خــودداری کرد و به 
وی اعــالم کــردنــد نمی توانیم بــرای شما کــاری 

انجام دهیم!
همچنین سفارت آمریکا از دریــافــت مــدارک 
سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته 
نیز خودداری کرد تا او نیز موفق به ارائه مدارک 

جهت دریافت ویزا نشود.
پس از این اتفاق، فدراسیون کاراته مراتب اعتراض 
خــود را به فدراسیون جهانی کــاراتــه و مسئول 
برگزاری بازی های جهانی اعــالم کرد اما تاکنون 
هیچ پاسخی دریافت نکرده تا اعزام تیم به آمریکا 
در فاصله 13 روز تا این بازی ها به اما و اگر کشیده 
شود. البته ویزای ورزشکاران ایران نیز هنوز صادر 
نشده و با این شرایط مشخص نیست تیم های 

ملی عازم آمریکا خواهند شد یا خیر؟
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لک، مسی شد  ◾
سنگربان پرسپولیس بــه عضویت مــس رفسنجان 
درآمـــد. حامد لک پس از توافق نهایی با مدیرعامل 
باشگاه مس رفسنجان، با این باشگاه قرارداد بست و 
رسماً به جمع شاگردان محمد ربیعی اضافه شد. لک در 
دو فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت. 
باشگاه مس به زودی از خریدهای دیگر خود، از جمله 

لوسیانو پریرا رونمایی می کند.

پیشنهاد خارجی برای دروازه بان استقالل ◾
علیرضا رضایی دروازه بان استقالل با اینکه فصل گذشته 
فرصت چندان زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت 
نداشت، امــا در بازی هایی که به میدان رفــت نمایش 
خوبی از خودش ارائه کرد. البته شرایط سنی این بازیکن و 
عملکردش در بازی هایی که میدان رفت باعث شده است 
تا دو پیشنهاد اروپایی به دست این بازیکن برسد. رضایی 
چند پیشنهاد وسوسه انگیز از تیم های لیگ برتری دارد.

پیروزی تیم ملی والیبال مقابل کانادا ◾
تیم ملی والیبال ایــران در آخرین دیــدار خود از هفته 
دوم رقابت های لیگ ملت ها به مصاف کانادا رفت و با 
حساب سه بر صفر )2۵ بر 21، 2۷ بر 2۵ و1۸بر2۵ ( پیروز 
شد.تیم ملی ایران هفته دوم لیگ ملت ها را با شکست 
مقابل بلغارستان و برزیل و پیروزی برابر آمریکا و کانادا 
بــه پــایــان رســانــد.در هفته ســوم مقابل لهستان قــرار 

می گیریم.

قربانی شاگرد نکونام شد  ◾
مهاجم تیم فوتبال استقالل تهران با عقد قــراردادی 
به خدمت فوالد خوزستان درآمد. ، علی قربانی لژیونر 
ایــرانــی کــه فصل گذشته را در باشگاه سومقاییت 
ــراردادی به تیم  ــ آذربــایــجــان گــذرانــده اســت، با عقد ق
فوتبال فــوالد خوزستان پیوست. این مهاجم سابقه 
حضور در تیم فوتبال استقالل و همچنین سپاهان را 

نیز در کارنامه دارد.

سینا حسینی   در شرایطی که هــواداران پرسپولیس 
شاهد رفت و آمد پر تعداد ستاره های فوتبال ایــران به 
ساختمان باشگاه مــورد عالقه خود هستند، هــواداران 

استقالل چشم انتظار روزهای پیش رو هستند.
 استقاللی ها که هفته گذشته پس از کنار رفتن مجیدی، ریکاردو 
ساپینتو را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کردند از دیروز مذاکرات 
خود را بر اساس نیازهای سرمربی پرتغالی آغاز کردند تا فرایند تمدید 
قراردادها استارت بخورد، اما این اتفاق هواداران ناراضی استقالل را 
متقاعد نکرد، به همین دلیل آن ها حمالت تندی را علیه تیم مدیریت 

آغاز کردند تا جایی که برخی خواستار استعفای آجورلو شدند.
یک منبع آگاه در باشگاه استقالل در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: 
برخی هواداران فراموش کردند که این تیم سال گذشته قهرمان شده از 
طرفی مگر زمان نقل و انتقاالت تمام شده که این هجمه به این ترتیب 
راه افتاده است؟ باشگاه استقالل در حال حاضر عالقه ای به رسانه ای 
شدن مذاکرات خود نــدارد اتفاقی که برنامه ریزی خیلی ها را به هم 
می زند، اما مطمئناً این تیم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی با چهره ای 

متفاوت راهی مسابقات خواهد شد«.
در همین بین گمانه زنی های جدی وجود دارد که استقاللی ها در روزهای 
آینده با محرابی فر بازیکن فصل گذشته نفت آبادان، محمد محبی 
بازیکن شاغل در لیگ پرتغال و کاوه رضایی بازیکن سابق این باشگاه 
که فصل گذشته در بلژیک مشغول بازی بود به توافق رسیدند و حتی 

گفته می شود مغانلو را هم مدنظر دارند.
در جریان تمدید قراردادها نیز گفته می شود اکثر بازیکنان فصل گذشته با 
مجموعه مدیریت باشگاه به توافق رسیدند، ولی بابت رقم قرارداد و میزان 
مدت حضور در استقالل در حال چانه زنی هستند که طبیعتاً بایستی در 
4۸ ساعت آینده بخش عمده ای از این مذاکرات به پایان برسد تا مدیران 

استقالل بتوانند اخبار مرتبط با حوزه نقل و انتقاالت را رسانه ای کنند.
اما نکته عجیبی که در این بین به شدت با واکنش تند هواداران رو به رو 
شد حضور سریالی اعضای هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه استقالل 
در رادیو تلویزیون بود، به شکلی که از صبح روز جمعه تا ظهر شنبه 
مدیران استقالل در 6 برنامه رادیویی و تلویزیونی حضور پیدا کردند و 
درباره فرایند نقل و انتقاالت و نحوه استخدام ساپینتو توضیحاتی را 
ارائه کردند که با توجه به برگزاری نشست خبری مدیرعامل و سرمربی 
پرتغالی هیچ ضرورتی بر انجام ایــن کــار نبود، امــا آن هــا در اقدامی 
بحث برانگیز در این برنامه ها حضور یافتند تا سوژه انتقاد هواداران 

ناراضی استقالل شوند.

محبی، رضایی، مغانلو و محرابی فر....

مین گذاری استقالل در نقل وانتقاالت 

گزارش روز

ستارگان ورزش

تعلل مدیران یونایتد برای تقویت این تیم 
و جذب بازیکنان درخشان در پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی باعث شده رونالدو به 
صورت جدی به فکر ترک این باشگاه باشد 
و گفته می شود که ژرژ مندس، مدیر برنامه 
این بازیکن، او را به بایرن مونیخ پیشنهاد 

داده است. 
اما حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی، 
بایرن با ابــراز احترام به این بازیکن اعالم 
کــرد تصمیمی بـــرای جــذب او در پنجره 
تابستانی ندارند.  این در حالی است که 

بــســیــاری از نــزدیــکــان رونــالــدو 
مــی گــویــنــد حــضــور در لیگ 
آلــمــان کــه ایــن بازیکن پیش 
ــن سابقه بـــازی در آن را  از ای

نــداشــتــه از جــذابــیــت خاصی 
ــرای او بـــرخـــوردار اســـت و به  ــ ب

هــمــیــن دلــیــل ژرژ مــنــدس 
تصمیم گرفته کــه او را به 

بایرن پیشنهاد کند. 
اســکــای اســپــورت آلمان 
ــایـــرن  مــــدعــــی شـــــده بـ

مــونــیــخ چــهــار دلــیــل 
مـــهـــم بــــــــرای عـــدم 
جـــــــذب رونـــــالـــــدو 
داشـــــتـــــه اســـــت. 
اول این که آن ها 

مایل هستند ساختار پرداخت دستمزد 
را در درون باشگاه به درستی حفظ کنند 
و دستمزد 3۰ میلیون یورویی رونالدو این 

توازن را به هم می زند. 
ــن بــازیــکــن 3۷ ســال دارد و  دوم اینکه ای
سرمایه گذاری روی او یک ریسک برای این 
باشگاه به حساب می آید. نکته سوم هم به 
این موضوع مربوط است که بایرن خواهان 
جــذب بازیکنانی اســت که توانایی پرس 
کردن و تمایل زیادی به دویدن در سراسر 

زمین داشته باشند. 
نکته چهارم نیز حضور مربی جوانی چون 
ناگلزمان روی نیمکت این تیم و تصمیم 
ایــن باشگاه بــرای حفظ روابـــط سالم و 
درســت در رختکن اســت که به عقیده 
آن هــا ممکن بــود با حضور رونالدو 
ــخــورد.  در هرحال  بــه هــم ب
بحث انتقال این ستاره 
ــایــرن  پــرتــغــالــی بـــه ب
مــنــتــفــی بــــه نــظــر 
ــد و بــایــد  ــی رسـ مـ
دید که آیا او در 
نهایت در این 
تـــابـــســـتـــان از 
یونایتد جدا 
خــواهــد شد 

یا خیر.

دالیل بایرن برای مخالفت با خرید رونالدو

مسن، گران و تنبل است
ــیــوســتــن به  فـــرشـــاد فـــرجـــی کـــه پـــس از پ
پرسپولیس اکــنــون در آخــریــن اردوی تیم 
ملی نیز حضور داشته، طی هفته های اخیر 
شایعات زیادی را متوجه خود دیده که مربوط 
به مشمولیت سربازی و اعزام است. اکنون 
محمد مؤمنی مهاجم اســبــق اســتــقــالل و 
عضو هیئت مدیره کنونی این باشگاه، در روز 
پرماجرایی که داشته، در بخشی از ادعاهای 
خود عنوان کرده که یکی از بازیکنان مشمول 
با حضور در تیم ملی به دنبال ایــن بــوده تا 

سربازی اش را به تعویق بیندازد. با فرشاد 
فرجی گفت وگویی داشتیم کــه در 
ادامه توضیحات مدافع پرسپولیس 

را می خوانید.

محمد مؤمنی عضو هیئت مدیره  ◾
اســـتـــقـــالل گــفــتــه بـــــرای ایــنــکــه 

مشمول خدمت سربازی 
نشوی به تیم ملی دعوت 

شده ای!
خدمت سربازی و من؟ 
بعید مــی دانــم منظور 

ایشان من بوده باشم.

مــشــخــص اســـت  ◾
که منظور آقای مؤمنی 

شما هستید.

در ایــــن مــــدت ســـکـــوت کـــــردم بـــه خــاطــر 
اینکه شــرایــط پرسپولیس را درک کـــردم و 
نمی خواستم وارد جنجال آن ها شوم. به گواه 
همه کسانی که من را می شناسند می دانند 
که همیشه سرم در کار خودم بوده و تنها به 
فوتبال فکر می کنم. هیچ وقت دنبال جنجال 
و حاشیه نبودم. االن هم بعید می دانم منظور 

ایشان من بوده باشم.

چــرا؟ مگر شما 28 ساله نیستی و تــازه به  ◾
اردوی تیم ملی دعوت نشدی؟ 

من کارت پایان خدمت دارم و نمی دانم 
چرا باید منظور ایشان من باشم. خدا را 
شکر که مملکت این قدر قانون دارد که 
بخواهند به راحتی استعالم بگیرند و 
متوجه شوند. گفتم که دوست ندارم 
ــپـــردازم.  بـــه ایـــن مــســائــل بـ
امـــا مطمئن بــاشــیــد اگــر 
مشکلی درباره من وجود 
ــزار بار  ــت تــا االن هـ داشـ
کاری کرده بودند. خدا را 
شکر که تمام استعالم ها 
چه در سازمان لیگ و چه 
در باشگاه هست، مشکلی 
نــیــســت. ایـــن بــحــث هــا هم 
بیشتر بــرای خــارج شدن از 

فشار هواداران است.
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پاسخ بازیکن پرسپولیس به شایعه جنجالی

کارت پایان خدمت دارم



   مقاومت تا 
آزادی فلسطین 
از نهر تا بحر
اسماعیل هنیه، 
رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین 
حماس که به بیروت 
سفر کرده، در 
کنفرانس ملی گرایی 
اسالمی سخنرانی 
کرد. وی در زمینه 
تحوالت منطقه 
نیز گفت: آنچه در 
منطقه در حال 
رخ دادن است از 
عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی 
بسیار خطرناک تر 
است. مقاومت 
همچنان به افزایش 
قوای خود تا زمان 
آزادی فلسطین از 
نهر تا بحر ادامه 
خواهد داد. 

یادداشت

در  حاشيه

برای دادن 
سالح به 
اوکراین پول 
هست برای 
کمک غذایی به 
افغانستان نه

یک نماینده پارلمان 
اروپا در نشست این 
نهاد قانون گذاری 
اتحادیه اروپا از مواضع 
دوگانه غرب در قبال 
اوکراین و افغانستان 
انتقاد کرد. »مایک 
واالس« نماینده 
ایرلندی پارلمان اروپا 
در یک نشست 
پارلمان اروپا با موضوع 
افغانستان درباره نیاز 
فوری مردم این کشور 
به کمک های غذایی 
هشدار داد. واالس با 
یادآوری نقش آفرینی 
آمریکا و عربستان 
سعودی در ایجاد 
طالبان، مواضع غربی ها 
را در ارائه کمک های 
مالی برای کمک 
تسلیحاتی به اوکراین 
و کمک نکردن به 
افغانستان برای تأمین 
مواد غذایی محکوم 
کرد.

 برنامه اسرائیل و سعودی 
در منطقه چیست؟

زینـب یوسـف وند، کارشـناس مسـائل 
دیپلماتیـک  هوایـی  ترافیـک  منطقـه   
محـور  اختیـار  در  روزهـا  ایـن   خاورمیانـه 
عبری-عربی است. مقامات رژیم صهیونیستی 
در مـاه گذشـته سـفر های آشـکار و پنهـان 
مختلفـی را بـه مقصـد عربسـتان سـعودی 
برنامه ریـزی و اجرا کردند و در هفته گذشـته نیز 
بن سـلمان در تـور منطقـه ای بـه سـراغ دیـدار از 
کشـورهای متحـد خـود در خاورمیانه رفـت. این 
اتفاقـات در حالـی رخ می دهـد کـه محـور عبـری  
عربـی بـه صـورت آشـکارا اعـالم کـرده ائتالفـی را 
علیه ایران تشکیل داده اند و هدف آن ها مقابله 

بـا تهدیـد نظامـی ایـران اسـت. 
رژیـم  رسـانه ای  برنامه هـای  و  سـفرها 
صهیونیسـتی ایـن پرسـش را ایجـاد می کنـد 
 کـه بـه راسـتی برنامـه اسـرائیل و عربسـتان

 در منطقه چیست؟
درزمینـه ایـن مسـئله بایـد چنـد سـناریوی مهم 

را مطـرح کـرد:
1- آمادگـی ائتـاف عبـری و عربـی بـرای حملـه 

نظامـی بـه ایـران:
 این احتمال به معنای این اسـت که این ائتالف 
قصـد دارد بـه دلیـل نگرانـی خـود از تأسیسـات 
هسـته ای و موشـکی جمهـوری اسـالمی و 
اختـالف پیـش آمـده بیـن ایـران و آژانـس انـرژی 
اتمی، از شرایط فعلی برای مشروع سـازی اقدام 
نظامـی خـود علیـه تهـران اسـتفاده کنـد و رژیـم 
صهیونیسـتی بـا مشـارکت کشـورهای عربـی و 
یا بـا اسـتفاده از آسـمان آن هـا طراحـی عملیاتی 
خـود علیـه ایـران را عملـی سـازد. چنیـن امـری 
نیازمند حضور گسترده کشورهای منطقه برای 
ایجـاد یـک بازدارندگـی و همچنیـن پراکندگـی 
اهـداف متخاصـم علیـه جمهـوری اسـالمی 
اسـت تـا از ایـن طریـق موجـب ضعـف تمرکـز 
بـر اهـداف در حملـه موشـکی تهـران شـود. چـرا 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران ناچـار اسـت بـرای 
مقابله و پاسـخ گویی به چنین حمله ای حمالت 
خـود را بـر چندیـن کشـور منطقـه متمرکز سـازد 
کـه خطـر شـکل گیری یـک جنـگ تمام عیـار، 
دخالـت نظامـی آمریـکا و از سـوی دیگـر کاهـش 
آسیب پذیری کشورهای شرکت کننده در حمله 

را در پـی دارد.
2- هدف اصلی، حزب هللا:

 ســناریوی دوم مبتنــی بــر ایــن اســت کــه اساســاً 
ایــن ائتــالف نــه بــه دنبــال حملــه بــه ایــران بلکــه 
بــه دنبــال ایجــاد انحــراف در برنامه ریــزی 
جمهــوری اســالمی اســت. از طریــق افزایــش 
ظرفیت تهدید مســتقیم علیه تهران، اســرائیل 
می توانــد به دنبــال ایجــاد واکنش پیش دســتانه 
ــز  ــا افزایــش تمرک ــا ب ــر حــزب هللا باشــد و ی دربراب
جمهوری اســالمی بــر بازدارندگی خــود در خاک 
اصلــی، زمینه را بــرای حمله نظامی بــه حزب هللا 
ــرای پاســخگویی  ــران ب لبنــان و کاهــش تمایــل ای
به ایــن حملــه آمــاده ســازد. ایــن ســناریو نیازمند 
ایــن اســت کــه رژیــم اســرائیل اساســاً بــه عــدم 
تمایــل تهــران بــرای ورود بــه درگیــری نظامــی 

آگاهــی داشــته باشــد. 
3- فشار بر آمریکا برای مقابله با تهران: 

ســناریوی ســوم متوجــه ایــن موضــوع اســت کــه 
رژیم صهیونیســتی و کشــورهای منطقه اساساً 
بــه دنبــال ایجــاد درگیــری نظامــی نیســتند بلکــه 
هــدف اصلــی آن هــا ایجــاد یــک شــرایط بحرانــی 
در منطقــه اســت تــا بــه آمریــکا نشــان دهنــد بــه 
دنبــال اقــدام یکجانبــه علیــه جمهوری اســالمی 
هســتند. ایــن اقــدام تحریک کننــده بــه دنبــال 
ایــن اســت بــه آمریــکا نشــان دهــد کشــورهای 
منطقه نمی توانند تهدیدهای ایران و همچنین 
مذاکــره واشــنگتن بــا تهــران را تحمــل کننــد و بــه 
همیــن خاطــر بــه دنبــال ایــن خواهنــد بــود تــا بــا 
اقدامــی یکجانبــه و متحــد، تهدیــد جمهــوری 

اســالمی علیــه خــود را خنثــی کننــد.
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه اقدامــات اخیــر رژیــم 
صهیونیســتی و محــور عبری-عربــی ضــروری 
اســت ایــران بــه صــورت ویــژه ای بــرای افزایــش 
ظرفیــت تــوان بازدارندگــی خــود چــه در خــاک 
اصلــی و چــه حــزب هللا اقــدام کنــد و همچنیــن 
اقداماتــی انجــام دهــد کــه بــه صــورت ضــروری 
نشــان دهــد بازدارندگــی عمومــی جمهــوری 
اســالمی معتبــر بــوده و در هــر شــرایطی از 
آن دفــاع خواهــد شــد. در صورتــی کــه اعتبــار 
بازدارندگــی عمومی ایــران تضعیف شــود، حتی 
در صــورت توانایــی پاســخگویی به دشــمن خطر 
شــکل گیری یــک جنــگ همه جانبــه وجــود دارد 
کــه می توانــد صدمــات جبــران ناپذیــری را بــه 
زیرســاخت های انســانی و ســرمایه ای کشــور 
وارد کنــد. از ایــن رو پیشــگیری از ایــن جنــگ و 
تضعیــف دشــمن بهتریــن راهبــرد بــرای مقابلــه 
با اقدامات منطقــه ای محو عبری-عربی اســت.
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جهان

در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا

کوچک ترین زندانی سیاسی 
عربستان آزاد شد

مقامات سعودی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به 
این کشور کم سن و سال ترین زندانی سیاسی در عربستان را 
آزاد کردند. »مرتجی قریریص« هشت سال پیش، زمانی که 
تنها ۱۰سال داشت به دلیل مشارکت در اعتراضات مرتبط با 
حوادث موسوم به بهار عربی، توسط نیروهای امنیتی عربستان 
بازداشت شده بــود. این در حالی است که براساس گزارش 
مؤسسه حقوق بشری گرنت لیبرتی، ۲۲ زندانی در عربستان 
در زمانی که زیر سن قانونی قرار داشته اند، بازداشت شده اند که 
از بین آن ها پنج نفر اعدام شده و ۱۳نفر دیگر در انتظار اجرای 

حکم اعدام هستند. 

رسانه های چین:

 »شی جین پینگ«
 به هنگ کنگ می رود

همزمان با تشکیل کابینه رهبر جدید هنگ کنگ که طرفدار 
پکن است، رئیس جمهور چین برای شرکت در مراسم تحلیف 
وی و همچنین بیست وپنجمین سالگرد رهایی این منطقه از 
استعمار انگلیس، به هنگ کنگ سفر می کند. منابع خبری 
در این زمینه اعالم کردند: »شی جین پینگ« در گردهمایی 
سالگرد بازگشت هنگ کنگ به سرزمین مادری و همچنین 
نخستین جلسه دولت جدید »جان لی« رهبر این منطقه 
شرکت خواهد کرد. گفتنی است، هنگ کنگ و مناطق دیگر در 
چین مانند تبت و تایوان، هدف اعمال سیاست تفرقه برانگیزانه 

»ایندوپاسیفیک« واشنگتن قرار گرفته اند. 

خسارت 150 میلیون پوندی به صنعت ریلی

 اعتصاب هزاران نفری 
کارکنان خدمات ریلی انگلیس

در پی اعتصاب کارکنان بخش ریلی انگلیس بــرای سومین 
روز متوالی در اعتراض به شرایط شغلی  آن هــا که خسارتی 
۱5۰میلیون پوندی به صنعت ریلی انگلیس وارد آورده، حمل و 
نقل این کشور فلج شد. اعضای اتحادیه راه آهن، دریانوردی و 
حمل ونقل )RMT( انگلیس برای سومین بار در این هفته دست 
از کار کشیده اند و این در حالی است که نشانه ای از دستیابی 
به رسیدن به هدف مورد نظر خود در جدال با مقام های مسئول 
مشاهده نشده است. مقام های انگلیسی می گویند در پی این 
اقــدام، تنها یک پنجم خدمات انجام خواهد شد و نیمی از 

خطوط بسته خواهد بود. 

مهدی خالدی در حالی 
ــرار اســت رئیس جمهور  که ق
آمــریــکــا ۲4 و ۲5 تــیــر مـــاه در 
سفری دو روزه به ریــاض رفته 
و در نشستی با برخی رهبران 
کشورهای منطقه حضور یابد، 
افزایش تحرکات و لفاظی های مشکوک محور 
عبری-سعودی پیش از آغــاز این سفر از وزیدن 
نسیم بحرانی جدید در خاورمیانه حکایت دارد. 
بر این اساس اگرچه رسانه ها پیشتر از مسائلی 
همچون »چتر امنیتی« به عنوان یکی از مطالبات 
کشورهای عربی از جو بایدن یاد می کردند، حال 
شاه اردن در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا، در 
راستای خوش خدمتی به واشنگتن و اشغالگران 
قدس خواستار تشکیل آنچه »ناتو خاورمیانه ای« 
خواند، شد. »عبدهللا دوم« در گفت وگو با شبکه 
ان بی سی نیوز آمریکا البته در ادامه مدعی شد: 
چشم انداز و نقش چنین ائتالف نظامی باید کامالً 
واضح باشد؛ موضوعی که از عدم تمایل شاه اردن 
برای تقابل با ایران حکایت دارد. اما این اظهارات در 
حالی مطرح می شود که تحلیلگران یکی از اهداف 
احتمالی بایدن در ریاض را اعالم تشکیل ائتالفی 
علیه جمهوری اسالمی عنوان می کنند. با وجود 
این نباید از یاد برد پیشتر و در دوره زمام داری دونالد 
ترامپ هم ایده به اصطالح »ناتو عربی« مطرح شده 

بود که راه به جایی نبرد.

پروپاگاندای تبلیغاتی در آستانه سفر بایدن ◾
همزمان روزنــامــه الکترونیکی »رأی الــیــوم« روز 
گذشته با اشاره به اظهارات ملک عبدهللا نوشت: 
وزارت دفاع آمریکا تالش می کند با تشکیل اتاق  
عملیات ویژه و نیز یکی کردن سامانه های راداری و 
پدافند هوایی، یک حالت هماهنگی مشترک میان 
متحدانش در غرب آسیا ایجاد کند. با وجود این 
»تسفی بارئیل«، تحلیلگر نظامی ارشد روزنامه 
عبری »هاآرتص« مدعی شد مقصود از تشکیل 
»ناتو منطقه ای« این است که نوعی ائتالف بین 

کشورهای عربی به صورت متوازن با اسرائیل ایجاد 
شود تا دیــواری دفاعی و حمایتی مقابل »تهدید 

مشترک؛ یعنی ایران« ایجاد شود. 
باوجود این تحلیل ها اما اینکه پشت پرده واقعی 
ایده مطرح شده از زبان شاه اردن چیست نکته ای 
مهم است. مدیرمسئول پیشین روزنامه الوفاق 
در گفت وگو با قدس هر چند معتقد است برای 
روشن تر شدن ابعاد ناتو خاورمیانه ای باید کمی 
صبر کرد با این وجود اقدام اخیر را پروپاگاندایی 
در آستانه سفر بایدن می داند. مصیب نعیمی در 
این باره می گوید: رابطه امنیتی کشورهای عربی 
با ایــاالت متحده موضوعی آشکار است و آن ها 
از مدت ها پیش زیر چتر حمایتی واشنگتن قرار 
داشته اند پس مطرح شدن موضوع اخیر نکته 
جدیدی نیست. تالش بر این است همان گونه که 
در سفر دونالد ترامپ به ریاض در چند سال پیش 
اتفاق افتاد از سفر بایدن به عربستان هم با به راه 
انداختن مانوری تبلیغاتی اهداف مدنظر خود را 
پیش ببرند و چیزی فراتر از آن نیست. این تحلیلگر 
سیاست خارجی با بیان اینکه این روزها معادالت 
جهانی شرایط جدیدی را به غرب تحمیل کرده، 

افزود: تحوالت اوکراین اکنون به ضرر غرب و آمریکا 
در حال رقم خوردن است. پس توجهات امنیتی 
در کاخ سفید معطوف به این بحران و پیش بردن 
تخاصم به ضرر روسیه است. شرایط بغرنجی که 
در اوکراین برای ایاالت متحده ایجاد شده، به این 
معنا که با وجود سرازیر شدن سیل تسلیحات، هر 
روز روس ها موفقیت های بیشتری کسب می کنند، 
سبب شده آمریکا و متحدانش در فراری رو به جلو 
چنین مباحثی را مطرح کنند. این در حالی است 
که خود کشورهای عربی هم به دلیل گرفتاری در 
مشکالت اقتصادی ترجیح می دهند روابـــط با 
مسکو و واشنگتن را به صورت موازی پیش ببرند. 

آیا هدف، ایران است؟ ◾
مصیب نعیمی در پاسخ به این پرسش که جایگاه 
رژیم صهیونیستی در قالب چنین پازلی چیست 
هم تصریح کرد: تل آویو اگرچه در چند سال اخیر 
توانسته از جریان عادی سازی نمایشی روابط با 
برخی کشورهای عربی در راستای اهــداف خود 
استفاده کند با وجود این آن ها اکنون در بدترین 
شرایط خود به سر می برند. وی افزود: اختالفات 

سیاسی داخلی در سرزمین های اشغالی به حدی 
رسیده که قرار است به زودی پنجمین انتخابات 
پارلمانی آن هم تنها طی چهار سال را برگزار کنند. 
همچنین افــزایــش عملیات میدانی و سایبری 
مقاومت و تقابل جدی روسیه با صهیونیست ها 
این روزها شرایط سختی را برای اشغالگران رقم زده 
است. پس بحث حمایت از رژیم صهیونیستی 
اگرچه می تواند یکی از سرفصل های سفر بایدن 
به ریاض باشد اما در ادامه همان اقدامات صوری 
گذشته  بوده و تل آویو اعتباری ندارد که بتواند در 
آن نقش آفرینی کند. ضمن اینکه ائتالف سعودی 
که خود در جنگ تحمیلی علیه پابرهنگان یمنی 
شکست خورده و ناتوان مانده حال در جایگاهی 

نیست که بتواند به صهیونیست ها کمک کند. 
مدیرمسئول سابق روزنامه الوفاق در مورد اینکه 
مأموریت چنین ائتالفی چه خواهد بود نیز گفت: 
برخالف بسیاری که معتقدند هدف اصلی ناتو 
خاورمیانه ای، جمهوری اسالمی است ولی من 
معتقدم این گونه نیست. البته که در جریان حضور 
بایدن در منطقه شعارهای ضد ایرانی سر داده 
خواهد شد اما نباید از یاد برد بسیاری از کشورهای 
عربی هم اکنون هم روابط حسنه ای با تهران داشته 
و دوست ندارند این روند تغییر یابد. نعیمی در انتها 
تصریح کرد: همان گونه که گفته شد اولویت فعلی 
برای کاخ سفید خاورمیانه نیست، بلکه نگرانی 
فعلی تصمیم سازان کاخ سفید متوقف ساختن 
ماشین جنگی پوتین و سپس مقابله با قدرت یابی 
چین اســت. در این شرایط آن هــا بیشتر ترجیح 
می دهند کشورهای عربی را علیه مسکو و پکن 
بسیج کنند. پس نتیجه سفر بایدن صرفاً در حد 
یک بیانیه بوده و جو ایجاد شده هم یک هفته پس 

از بازگشت او فروکش خواهد کرد.

مدیرمسئول پیشین روزنامه الوفاق از اهداف مطرح شدن ایده »ناتو خاورمیانه ای« می گوید

خوشخدمتیحکامعرببهآمریکاوصهیونیستها
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 مؤسسه فرهنگی قدس 
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 رحلت آیت اهلل میرزا احمد آشتیانی
آیت اهلل میرزا احمد آشتیانی، فقیه و فیلسوف شیعی 

بود. از او آثار متعددی به جای مانده است که نامه 
رهبران، لواِمُع الحقایق و نیز بیش از 30 حاشیه و شرح، 

از آن جمله اند. آشتیانی در 5 تیر 1354 خورشیدی 
درگذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم )ع( در ری به 

خاک سپرده شد. وی به هنگام وفات، متصدی مدرسه 
علمیه مروی، بزرگ ترین حوزه علمیه تهران بود.

اوقات شرعی به افق تهران
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از  پس  روز  یک  تنها  اصغریان   زینب 
صف آرایی دو طیف جمهوری خواه و دموکرات 
آمریکایی بر سر قانون حمل سالح در دادگاه 
ایاالت  سنای  مجلس  و  عالی 
متحده، این بار طرفین با هم بر 
سر حق سقط جنین به بگو مگو 
پرداختند؛ موضوعی که از افزایش 
شکاف سیاسی در این کشور 
حکایت دارد. یکی از مهم ترین اختالفات دیرینه 
جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر قانونی 
است که با عنوان Roe v Wade یاد می شود. 
این قانون که در سال ۱97۳ به تصویب رسیده 
بود به زنان اجازه می داد پیش از ۶ ماهه ابتدای 
بارداری اقدام به سقط جنین کنند. اما دیوان عالی 
آمریکا بامداد جمعه در حکمی که با واکنش های 
گسترده روبه رو شد علیه حق زنان برای سقط 

جنین حکم داد. 
از آنجا که اکثریت قضات کنونی دیوان عالی 
آمریکا با محافظه کاران است )۶ جمهوری خواه 
و سه دموکرات(، این حکم توانست با رأی 
جمهوری خواهان باطل شود. انستتیوت گاتماخر 
که طرفدار حق سقط جنین است، تخمین 
می زند ۲۶ ایالت آمریکا به خصوص در جنوب 
و غرب مرکزی این کشور حق سقط جنین را لغو 
خواهند کرد. در سال ۲۰۱۶ »رو دربرابر وید« به 
رأی گذاشته شده بود اما در آن زمان چون قضات 
میانه رو و پیشرو در اکثریت بودند، لغو آن رأی 

نیاورده بود.

تصمیم خدا ◾
گفتنی است عقاید مذهبی و سیاسی در میان 

جمهوری خواهان و دموکرات ها با اختالف نظرهای 
فراوانی روبه رو است. جمهوری خواهان عمدتاً 
سنتی و دارای گرایش های مذهبی تر با سقط 
جنین و همجنس گرایی به شدت مخالف اند 
و اجرای مراسم مذهبی را در مدارس به شدت 
دنبال می کنند. همین مسئله سبب شده بر 
سر تصمیم جدید هم جدالی سخت میان 
طرفین شکل بگیرد.به طور نمونه رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان ضمن انتقاد از این اقدام 
دادگاه عالی مدعی شد امروز زنان آمریکایی 
آزادی کمتری نسبت به مادران خود دارند. نانسی 
پلوسی در ادامه افزود: تصمیم گیری درباره 
سالمتی یک زن نباید توسط »جمهوری خواهان 
اوباما  راست افراطی« اتخاذ شود. باراک 

رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده نیز ضمن 
انتقاد از این تصمیم گفت: این دیوان نه تنها 
تقریباً 5۰ سال تاریخچه در این زمینه را تغییر داد، 
بلکه حساس ترین تصمیم شخصی را که یک فرد 
می توانست اتخاذ کند، به هوس سیاستمداران 
و آرمان گراها واگذار و با این کار به آزادی های 
اساسی میلیون ها آمریکایی حمله کرد. اما در 
طیف مقابل هم واکنش ها جالب بود. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین و جمهوری خواه 
آمریکا ضمن استقبال از این تصمیم در پاسخ 
به پرسشی درباره نقش خود در این زمینه گفت: 
»تصمیم خدا بود«. میچ مک کانل، رهبر اقلیت 
جمهوری خواه در سنای آمریکا با صدور بیانیه ای، 
تصمیم دیوان عالی را »شجاعانه و صحیح« 

و »یک پیروزی تاریخی برای قانون اساسی و 
آسیب پذیرترین ها در جامعه مان« خواند. 
واتیکان هم ضمن قدردانی از این رأی دیوان عالی 
آمریکا در بیانیه ای گفت: دفاع از زندگی انسان 
نمی تواند محدود به حقوق فردی باشد و زندگی 

»اهمیت اجتماعی گسترده تری« دارد.

تقابل دو جناح سیاسی ◾
همان گونه که گفته شد حکم صادر شده بر سر 
لغو قانونی بودن سقط جنین تنها یک روز پس از 
حکم جنجالی دیگری از سوی دیوان عالی آمریکا 
برای آزادی حمل سالح در اماکن عمومی صادر 
شد. این دیوان پنجشنبه در حکمی اعالم کرد 
آمریکایی ها حق حمل سالح در اماکن عمومی را 
دارند. به نظر در حالی که کم کم انتخابات ۲۰۲4 
ریاست جمهوری نزدیک می شود، دادگاه عالی 
تحت سلطه جمهوری خواهان به محیطی برای 
تقابل دو جناح سیاسی و به چالش کشیدن طیف 
رئیس جمهور مستقر در آمریکا تبدیل شده 
است. از آنجا که حکم اخیر، پیروزی بزرگی برای 
فعاالن جناح راست و محافظه کاران محسوب 
می شود بایدن در سخنانی ضمن فاجعه بار 
خواندن حکم دادگاه عالی، از کنگره خواست برای 
احیای قانون سقط جنین دخالت کند و از مردم 
خواست اعتراضات را به شکل مسالمت آمیز 
دنبال کنند. پیش از این وزارت امنیت داخلی 
ایاالت متحده روز ۱7 خرداد هشدار داد اعالم 
تصمیم دیوان عالی در مورد حق سقط جنین از 
جمله عواملی خواهد بود که می تواند به تشدید 
خشونت های افراط گرایانه در آستانه انتخابات 

میان دوره ای آمریکا در ۶ ماه آینده دامن بزند.

بگو مگوی دموکرات ها و جمهوری خواهان این بار بر سر لغو قانونی بودن سقط جنین

افزایش شکاف سیاسی در آمریکا 
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